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Plieno streikas!
Eisenhoweri zmas praktiko-
Pasirodė, bet nusivylė, [je.
Tikraą gumbininkas.

T<ašo A. BIMBA
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čiai pilni aliarmuojančių pra-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metama 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c, 
PRICE 5c A COPY

LAISVE - LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern State*

110-12 ATLANTIC AVEU 
Richmond Hili 19, N. Y.

Tel. Virginia 9-1827—1828

Richmond Hill 19, N. Y„ Penkt., Gegužes (May) 2, 1952 Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji

no centrų. Prasidėjo plieno 
darbininkų streikas. Milijonas 
darbininkų melą darbą.

Jie priversti streikuoti. Tei
sėjas Pine patvarkė, kad Tru- 
inanas neturėjo teisės ir ga
lios paimti plieno pramonę. 
Jis pasielgęs , prieškonstituci- 
niai. Todėl plieno pramonės 
operavimas sugrįžta i plieno 
trusto rankas.

elgs.

kova pasibaigs, Pamatysime.
Tik vienas dalykas daba

t n k stari č i u proc e n t u 
^alome remti plieno 
9<>is šioje kovoje už 
gus reikalavimus.

ir visu
mes pri-

.1V teisin-

pečiais

Anglai skiria $84,000 
dovanų už Malajos 
komunistų vado galva

S i n ga po r e, Mala.] a.— A n -

tančius doleriu dovaną už 
suėmimą ar nužudymą čan 
Bingo, Malajos Komunistų 
Partijos sekretoriaus. Po 
tiek skiria ir už kiekvieno 
įžymaus komunistų vadovo 
pristatymą “gyvo ar negy
vo.”

Komunistai kaltinami už 
tautinę malajiečtų kovą dėl 
tėvynės išvadavimo nuo

Anglų komanda seniau 
buvo apdovanojus Čan Pin
ga medaliu už didvyriškąAmerikiečiai trauko 

ir nesupranta, kokios nuomo-., x. v ,- r- . • i -i • kova prieš japonus Antra-nes Eisenhoweris laikosi ivai-J “ 1 !
riais šaltos ir pasaulio reika
lais.

Bot negalima sakyti, kad i Užpuolė komunistinius 
visiškai meko nežinome apie I (|emons|rantus hraelyj 
tą aukštą ir garsų vyrą, šiokį 
tiek turime praktikos. ‘

jame pasauliniame kare.

uerio vadovaujamoje armijo- I 
je viešpatavo segregacija ir 

nepajudino josjis nė piršto 
prašai inim ui. 
nebalsuos.

čia jau 
praktikoje.

crizmas

Apeliacijos teismas laikinai sugrąžino 
plieno fabrikus j valdžios žinybą

U. r

fabrikus j valdžios žinybą
Lėktuvas su 50 žmonių 
nukritęs j Brazilijos 
gyvačių pelkes

hjRn'eįis yra Columbia univer
siteto prezidentas ir bosas. 
Streikuoja valgyklos darbi
ninkai ir tarnautojai. Univer
sitetas pasakė, kad jokios uni
jos neįsileis. Kreiptasi pas
generolą ir prašyta, 
savo įstaigą šuva
nieko nesako ir 1< id?
laužyti. -

Tel Aviv, Izraelis.—Hai- 
fos mieste demonstravo ko
munistai su savo pritarė
jais, minėdami ketverius 
metus Izraelio nepriklauso
mybės. Nešė vėliavas su 
obalsiu: “Tegyvuoja Izra-

' elio armija, laisva nuo ame
rikonu įtakos!”

Amerikos šalininkai už
puolė demonstrantus, nu
plėšė ir sutrempė jų vėlia
vas. Kilo muštynės.

(Izraelio premjeras Ben- 
•jls Gurion pasižadėjo remti 

amerikinį frontą prieš ko- 
I munizmą.)

Jis

Tai kitas eisenhowerizmo 
pa vy z d y s pra k t i k oi e.

Ar kitaip generolas elgtųsi, 
tapes prezidentu ?

Deportuojami iš Amerikos 
dar 268 sveturgirniai

Iš Chicagos atvykęs labai 
skaitlingas ansamblis “Daina
va” dainavo didžiojoje Carne
gie salėje New Yor 
tuščioms sėdynėms. V’ienas 
dalyvis sako: Gaila buvo, di
džiule salė buvo beveik tuš- 
čia.Z— taip tuščia, kaip ka
daise viename toje pačioje sa-

/Oįje nelaimingoj 
Laisto Bacevičiaus

atminties pi
ls'on c erto.

Kame dalykas? 
šitaip: Prieš kiek 
pat Įvyko iš Clevelando pribu
vusio “Čiurlionio Ansamblio“ 
koncertas, žmonių’ buvo labai 
daug. Bet clęvelandiečiai da
vė labai prastą koncertą. • 
Žmonės buvo skaudžiai nuvilti. 
Jie pamanė, kad “dainavie- 
čiai” ir tiek teištesės. Todėl 
nebesusirinko.

Nors, sakoma, ■ “dainavie- 
čiai” pasirodė daug geriau už 
“čiurlioniečius.”

Čia tinka Linkolno posakis:. 
Ne visus 
gaudinėti

Aiškinama 
laiko ten

New York.. — Jungtinės 
Valstijos šią savaitę depor
tuoja 268 nepiliečius sve- 
turgimius, sako, daugiausia 
nuo savo laivų pabėgusius 
jūrininkus.

Tarp deportuojamųjų yra 
ir Ispanijos respublikietis 
Pau Molina, kariavęs prieš 
Franko fašizmą.

Argentina sutiko priimti 
Moliną prieglaudom

žmones galima ap- 
visuomet.

Juozas
to pasidarė savotišką išvadą: 
Žmonės nebenori ir nebemyli 
dainų. Duokime jiems muziki
nių veikalų. Gal dar juos pa
trauksime.

Bet tas pats bus, Džio, ir su 
prastais prastai suvaidintais 
veikalais.

Tysliava, matyt,

Bele, mes, pažangiečiai, 
^jarodykime, kad mums gra

žios dainos gražiai sudainuo
tos neatsibodo. Visi būkime 
Aido Choro jubiliejiniam kon
certe ŠĮ sekmadienį.

Tai jau blogai, tikrai blo-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų apeliacijų teismas 
5 balsais prieš 4 nutarė su
grąžinti plieno fabrikus Į 
valdžios žinybą iki šio penk
tadienio’ pavakarės. Taip 
davė valdžiai laiko paruošti 
prašymą Aukš č i a u s i a m 
Jungtinių Valstijų Teismui.

Aukščiausias Teismas ga- Į i i • i • i i •lutinaį spręs, ar 
fabrikus valdžios 
ar grąžinti juos 
joms.

Suprantama, 
Aukščiausias 
spręs bylą, tai 
kai liksis valdžios žinyboje.

rankose 
kompani-

jog kol 
Teismas iš- 
plieno fabri-

Nauji atom-bombiniai 
manevrai Nevadoje

Las Vegas, Nevada.—Bu
vo planuojama antradienį 
išsprogdini dar vieną ato
mų bombą Nevados dyku
mose . Bet lietūs privertė 
atidėti iki ketvirtadienio..

Šiuose atominiuose prati
muose dalyvauja 2,150 ma
rinų ir 250 armijos- karių, 
naudodami duobes ir apka-

Tito žada 2,000,000 
armijos prieš Sovietus

valdovas Tito gyrėsi, kad 
galėtų duoti 2 milijonus ar
mijos vakarams karui prieš 
Sovietus. Kalbėjo karinia
me parade, kur buvo rodo
ma gauti iš Amerikos gin
klai.

Tito prašo dar $150,000,- 
000 greitos paspirties iš A- 
merikos, Anglijos ir Fran- 
cijos.

(Jugoslavija turi 16 mili
jonų gyventojų.).

Aukščiausias Teismas darys 
galutiną sprendimą

Valdžia grūmoja indžionkšinu 
varyt streikiorius darban
Suspenduotas teisėjo Pine 

sprendimas
Federalis’ apskrities tei

sėjas David A. Pine balan
džio 29 d. nusprendė, kad 
valdžia neturėjo konstituci
nės teises užimti plieno fa
brikus;-tad Pine įsakė tuo
jau sugrąžint juos, kompa
nijoms.

Bet Apeliacijų teismas 
balandžio 30 d. suspendavo 
•teisėjo Pine įsakymą, iki 
valdžios bylai Aukščiausia
me Teisme.

Gresia indžionkšinas *- n
Kilo klausimas, ar 650,000

streikuoti, kol Aukščiausias 
Teismas padarys sprendi
mą.

apeliacijų teisme:

kieriams grįžti darban, o 
jie neklausytų, tai valdžią 
galėtų išgauti teismo in- 
džionkšina - drausme. Tuo
met jie būtų priversti dirbt. 
Panašiai valdžia indžionk
šinu suvarė angliakasy 
streikierius darban 1946

Kaip streikas gaišina
m.

Per ši 650,000 darbininku 
streiką kasdien lieka nepa
gaminta po 300 tūkstančių 
tonų plieno, taigi daugiau 
kaip 2 milijonai tonų per

. Jie sustreikavo, kai tik 
teisėjas Pine Įsake valdžiai

bombos - sprogimo.

Kainų stabilizatorius Ellis Arnall rodo faktus, kad plie
no trusto pelnai nesvietišku, kad jis gali pakelti plieno 
darbininkams algas be pakėlimo plieno kainos. Tuo 
tarpu valdžia jau sutiko leisti plieno kompanijoms 
plieno kaina pakelti trimis doleriais ant tonos.

MEDŽIŲ DARBININKŲ 
STREIKAS

Portland, Oregon.—Strei
kuoja 40,000 medžio darbi- • 
ninku, CIO unijistai, pen- i 
kiose. šiaurvakarinėse vals-

Praga. — Čechoslovakijos 
apsigynimo ministras Alek- 
sis Cepicka sakė, cechoslo- 
vakai su Sovietų pagalba dytojai mokėtų po 9 centus 
statosi geriausius pasaulyje valandai į darbininkų svei- 
karinius lėktuvus.

tijose. Reikalauja, kad sam- amerikonai ir jų talkininkai 
durniai mokėtu no 9 centus v <-

katos. ir geroves fondą.

ANGLŲ DARBO PARTIJA 
RAGINA SUŠAUKT 4-RIŲ 
DIDŽIŲJŲ KONFERENCIJA

London.—Vis.ašališkas An
glijos Darbo Partijos komi
tetas vienbalsiai užgyrė pa
siūlymą, kuris ragina su

Ir 
Ne-

gai. Bronys Raila Vienybėje 
užsidėjęs už galvos rankas 
šaukia, kad visas kryžiokų 
“vaiskas” apsirgo gumbu, 
bara jis ligonis ir glosto.
reikią amžinai nusiminti, nes 
gumbas esanti “tautiška 
l.uviška liga, žinoma jau mū
sų proseneliams.” /

O aš iš to ilgo straipsnio pasi
dariau išvadą, kad pats brolis 
Raila yra vienas iš pavojin
giausia susirgusių gumbu. Jo 

■įgumbąs jam susimetė į galvą!

liojt

ruošti Keturių Didžiųjų 
konferenciją—Anglijos, So
vietų Sąjungos, Jungtinių 
Valstijų ir Franci jos.

Tai Sovietų pasiūlymas, 
kuris sako:

Aukštieji Keturių Didžių
jų valdovai privalo susi
rinkti ir aptarti, kaip gali
ma būtų surengt visuoti
nus balsavimus Vokietijoje 
dėl rytinės ir vakarinės Vo
kietijos sujungimo į vieną 
valstybę, dėl bendros demo
kratines valdžios sudarymo 
ištisai šaliai ir dėl taikos 
s.utąrties paruošimo su Vo-

Washington. — Per mū
šius Korėjos kare nukentė
jo jau 107,i965 amerikonai 
sekančius nuostolius, kaip 
pranešė apsigynimi) depart- 
mentas:

Užmušta 18,980, sužeista 
76,675, be žinios dingo 9,- 
795, nelaisvėn pakliuvo 1,- 
134.

Atsirado 1,381, kurie 
vo paskelbti dingusiais.

Skaičius amerikonu nuo
stolių padidėjo 299 per sa
vaitę nuo pirmesnio valdi
nio pranešimo.

bu-

AMERIKOS TALKININ
KŲ NUOSTOLIAI

United Nations, N. Y. — 
Vakarų vadai Jungtinėse 
Tautose, apskaičiavo, jog 
per 22 mėnesius karo»Korė
joje, apart amerikonų, dar 
buvo užmušta, sužeista bei
suimta 311,490 jų talkinin- šilta.

n i joms.
Plienininkų unijos vadai 

reikalauja pridėt darbiniu- ; vų ieško keleivinio Pan A- 
kams apie 18 centų tiesiogi- merican World Airways or- 
nio uždarbio per valandą ir (laivio. Suprantama, kad jis 
duot tūlus kitus pagerini-; s.u 50 žmonių nukrito Į pel
nius, kurie būtų verti dar 7 
centų per valandą. Taip bu
vo patarus, valdinė algų ko
misija.

Tuomet unija atšaukė 
stręiką, kuris buvo nutarta 
pradėti balandžio 8 d.

Kompanijos pasirodė ne
sukalbamos; tad prez. Tru- 
manas ir perėmė jų fabri
kus Į valdžios rankas, kartu 
užd i ’au sdamas darbi n i nka m 
streikuoti.

Belem, Brazilija. — Trys 
dešimtys amerikiniu lėktu-

riųjų žvėrių.
Orlaivis lėkė iš Argen

tinos per Brazilija i New

Tokio. — Tą pačią,dieną 
nukrito du amerikonų kari
nio transporto lėktuvai pie
tinėje Japonijoje. Užsimu-

Aliejaus streikieriai 
stipriai laikosi

Senatoriai numuša bilijoną 
do). nuo ginklu užsieniam

Denver, Colorado.— Sti
priai, sąlydžiai streikuoja 
daugiau kaip (90,000 alie
jaus - gazolino darbininkų

lifornijos. *
Daroma išimtis Californi- 

jos aliejaus fabrikams to
dėl, kad “reikią gaminti ku
rą Korėjos karui?’

Į Pasmarkėjo artilerijos 
veiksmai Korėjoje

Korėja. — Vakariniame 
į fronte perkūnavo artileri
jos dvikova tarp acnerikonų 
ir Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų.

timai skersai visos Korėjos.

automobili kandidato

Newton Falls, Ohio. — 
Joseph Baldine, kandida
tuodamas Į šerifus, žadėjo 
išvalyti raketierius - geng- 
s.terius.. Kai jis politiniame 
susirinkime agitavo už sa
ve, tuo tarpu gengsteriai 
susprogdino jo automobilį 
gatvėje.

nes Korėjos. tautininkų, 
ITancūzų, graikų ir kitų. 
Bet, sako, tuo tarpu nukau
ta, sužeista . bei nelaisvėn 
paimta 1,666,069 Šiaurinės 
Korėjos liaudininkai ir jų 
padėjėjai kinai.

GEGUŽINIS SUSIDŪRI
MAS JAPONIJOJ

Tokio, Japonija. — Kuo
met Nofman Thomas, Ame
rikos socialistų vadas, ren
gėsi kalbėti gegužiniame 
parade, tai daugelis japo
nų darbininkų, vadovaujant 
komunistams, demonstravo 
prieš Thomasą kaip ameri
kinių! imperialistų agentą.

Kilo muštynės . Buvo ap
stumdyta ir du amerikonai 
kariai ir vieno jų oficie- 
riaus pati.

ORAS. — Giedra ir vis

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai sako nu
šovę dar 2 amerikonų lėk
tuvus.

Washington. — Senato 
užsieniniu, reikalų komisija 
nutarė numušti bilijoną do
lerių nuo prezidento Tru- 
mano reikalaujamų 7 bili-. 
jonų, 900 milijonų dole
rių svetimiems kraštams 
ginkluoti ir remti prieš ko
munizmą per 12 mėnesių 
nuo ateinančio vidurvasa
rio. 1

Trumano valdžia protes
tuoja, kad senatoriai “silp
nina Amerikos apsigynimą” 
užsienyje.

’Kaip taksu direktorius 
Olson užsidirbo $178,000?

Washington.— James Ol
son, buvęs alkoholio taksų 
direktorius New Yorke, per 
ketverius metus gavo viso 
$33,900 algos iš valdžios. 
Bet tuo tarpu *jis. nuošaliai 
“uždirbo’ dar $178,000.

Ty ri liejantis Kongreso 
komitetas klausinėjo, kaip 
Olsonas “pasidarė” tuos 
$178,000. Olsonas nedavė 
atsakymo.

Du Tito karininkai 
paspruko Šveicarijon

Berne, Šveic. — Du Jugo
slavijos kariai pasigrobė 
lėktuvą ir perskrido Švei
carijon.

Jugoslavų Tito valdžia » 
reikalauja išduot juos.. Švei
carija atmeta reikalavima. z-

AUDĖJŲ UNIJA SMERKIA 
VALDŽIA UŽ VIENUOLIKOS
KOMUNISTŲ NUTEISIMA

Cleveland, — CIO Audėjų į.nizmą, mojasi panaikinti 
Unijos suvažiavimas vien- į brangiausias visiems ame- 
balsiai priėmė rezoliuciją, -u---/.:-— ”
kuri smerkia Amerikos val
dovus už vjenuolikos komu
nistų vadų nuteisimą kalėji- 
jiman.

Jungtinių Valstijų Kongre
są — išbraukt iš Smitho ir 
McCarrano įstatymų pos- ■ 
mus, kurie cenzūruoja bei i 
kontroliuoja amer i k i e č i ų • 
mintis.

Rezoliucija sako: “Reak
cininkai, pris i dengdami 
skraiste kovos prieš komu-

rikiečiams laisves.
Rezoliucija taipgi smer

kia Aukščiausiąjį Teiseną, 
kuris patvirtino žemesniųjų 
teismų sprendimą prieš 11 

atsišaukia į I komunistų. Sako, jie bau
džiami ne už veiksmus, bet 
tiktai už tam tikrų minčių 
pareiškimą.

Koi’čja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai šako nu
mušė dUY 4 ambrikiniuš lėk
tuvus.
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CEYLONE
CEYLON, — apie 25,000 ketvirtainių mylių sala, esan

ti Indijos okeane, netoli Indijos sausžemio. Ten gyvena 
apie 7,000,000 gyventojų. Tarp gyventojų yra keletas 
šimtų tūkstančių indusų. Ceylonas yra Britų dominija.

Šį mėnesį Ceylone įvyks valdininkų rinkimai, bet val
džia paskelbė, jog indusams balsuoti bus nevalia, pana
šiai, kaip Pietų Afrikęs Sąjungoje!

Nors patys “tikrieji” ceyloniečiai taipgi yra kilę iš 
indusų, tačiau jie jau skaitosi “aukštesniais” už indusus 
ir dėl to pastariesiems neduoda balsavimo teisės.

Dėl’ to šiuo metu Ceylono sostinėje, Colombo mieste, 
indusai pradėjo “pasyvį karą,” gandhišką pasipriešini
mą prieš valdžią. Pastaroji užleido ant beginklių indusų 
ginkluotąsias pajėgas ir spėka ryžtasi pasipriešinimą su
laužyti.

Visa tai kelia didelį nerimą pačioje Indijoje.
Ceylonas, kaip žinia, tik neseniai atgavo nepriklauso

mybę, dominijos teisėmis. Ir'štai ten jau pradėtas per
sekiojimas prieš tautines (mažumas.

Gaila, kad indusai pasirenka “pasyvį” veiksmą. Mums 
rodosi, jie daugiau laimėtų eidami išvien su Ceylono 
darbininkų judėjimu ir progresyviais žmonėmis ir ak
tyviai kovodami už savo teises.

- Niekados pirmiau' visoj šios 
šalies istorijoj Amerikos žmo
nių konstitucijoj užtikrintos 
teisės ir laisvė nebuvo tokia
me pavojuje, kaip dabar.

Niekados pirmiaus svetur- 
gimiai nepiliečiai visuomenės 
veikėjai nebuvo taip persekio
jami, kaip dabar.

Jau yra virš 225 sveturgi
mių suimtų deportavimui. Ki
tiems daugeliui grūmoja tai.

Aukščiausio Teismo svetur- 
gimių reikalu nuosprendžiai, 
užgyrę McCarran aktą, gali 
dar padidinti persekiojimus.

Po sveturgimių seka kiti — 
darbo unijų pažangieji vadai, 
visi stovį priešakyje, darbinin
kų judėjimo. į ■ '

Ypatingai atakos atkreip
tos prieš tautines, rasinejs ma
žumas.

Persekiojant nepiliečius sve- 
turgimius, norima įbauginti ki
tus 14,000,000 sveturgimių, 
lygiai kaip persekiojant “ne
nuolankius negrus’’' norima į- 
bauginti kiti 15,000,000 negrų 
šioje šalyje.

Bet sveturgimiai ir negrai, 
bendrai su darbo unijų pažan
gia dalimi, taipgi su visa pro- 
gresyve Amerikos visuomene 
sudaro dideles jėgas, kurios 
geriau organizuotos gali at
mušti reakcijos pasimojimus.

PREZIDENTAS IR TEISĖJAS 4
Federalinio distrikto teisėjas Dayid a. Pine 
pasakė: prezidentas Trumanas neturėjo teisės paimti 
valdžios kontrolėn plieno pramonę.

Plieno pramonę Trumanas paėmė valdžios kontrolėn 
po to, kai plieno magnatai atsisakė išpildyti, plieno pra
monės darbininkų reikalavimus, kai grūmojo darbininkų | 
streikas.

Nors dėl paėmimo valdžios kontrolėn plieno pramo
nės jos savininkams nebūtų nukritęs nei plaukas, nuo 
galvos, tačiau prieš tai kilo didžiulis skandalas. Skan
dalas kilo -prieš precedentą: jeigu krašto prezidentas 
gali paimti plieno pramonę dabar, “dėl viso ko”, tai ki

etas, prezidentas, pasiremdamas tuo, gali jau ne juokais 
tai padaryti su plieno ar kuria kita pramone, atvirai 
sako “laisvojo verslo” didvyriai.

Jie kreipėsi į teismą. Ir teisėjas, štai, išstoja su savo 
sprendimu, grąžinančiu plieno pramonę jos savininkų 
kontrolėn.

Teisėjas Pine sako, jog prezidentas, imdamas plieno 
pramonę valdžios kontrolėn, nusižengė konstitucijai. 
Plieno pramonės darbininkų streikui neprileisti, jo nuo
mone, galima buvo.panaudoti Tafto-Hartley įstatymą, o 
jei ne, tegu Kongresas rūpinasi nauju įstatymu streikui 
sulaužyti.
" Valdžia, sakoma, kreipsis į- aukščiausį šalies teismą, 
reikalaudama, kad šis teisėjo Pine sprendimą atkeistų.

Ką aukščiausias šalies teismas darys, liekasi palaukti 
ir pamatyti. O tuo tarpu plieno darbininkų streikas 
jau paskelbtas. 

_ • ___ , ,

. TRUMANO VALDŽIA jau ne kartą savo veiksmais 
nusižengė mūsų krašto konstitucijai. Pavyzdžiui, perse
kiojimas darbininkų veikėjų, kišimas į kalėjimus žmo
nių dėl jų galvojimo yra niekas daugiau, kaip nusižen
gimas krašto konstitucijai. Tačiau teismai čia pilnai 
sutinka su valdžia.
v Mūsų nuomone, Trumanas didžiai mūsų kraštui nu
sižengė, kai jis pradėjo karą Korėjoje, kur žuvo daug 
mūsų sūnų, tačiau nieks už tai nėjo į teismą ir tas nerei
kalingas karas tebesitęsia.

Tas, mat, Trucnano žygis ėjo naudon turčių klasei, dėl 
to ji tylėjo; ji faktinai džiaugėsi, nes iš karo jai yra 
geras biznis.

KAIP TEN BEBŪTŲ, plieno pramonės darbininkų 
streikas prasidėjo.

Mes linkime streikieriams kovoti, kol laimės savo tek 
sėtus reikalavimus!

ALDLD Reikalai

NELAIMES IR JŲ AUKOS
PER DAUG mūsų krašte įvyksta nelaimių, kuriose 

Žūsta daug žmonių.
' Reta ta diena, kuribje neskaitytume žinios apie ne
laimę ore, apie nukritimą lėktuvo ir su juo žuvimą žmo
nių.

O štai dar didesnė nelaimė: karo laivas “Wasp” per
skėlė Atlante destroyerį (naikintoją) “Hobson” ir su lai
vu nuskendo 176 vyrai! J ■ >

Mums rodosi, jog daugelio šių nelaimių galima būtų iš
vengti, jei būtų kreipiama daugiau dėmesio, jei būtų la
biau rūpinamasi žmogaus gyvybe.

Reikėtų visu griežtumu bausti tuos, kurie yra dėl daž-, 
nu nelaimių atsakomingi.

Gaukite naujų narių
■ Pastaruoju laiku visa eilė 
kuopų gavo naujų, narių. 
Ypatingai daug lietuvių no
ri įsigyti Dr.‘J.1 J.' Kaškiau- 
čiaus knygą “Sveikatos Šal
tinis.” Ją gauna LLD na
riai ’ už 1951-1952 mętufe. 
Nauji nariai,' kurie įstoja jr 
užsimoka -$3, tai ‘gauna šią 
knygą ‘ir 1952 metų visus ' 
“Šviesos” numerius. Kiekr 
vienas ir kiekviena turime 
pažįstamų lietuvių. Pakal
binkime juos i Draugiją, 
paaiškinki.me D r a u g i j o s 
svarbius tikslus.

Mokėkite duokles
Draugijos Konstitucija 

reikalauja, kad nariai su
mokėtų duokles iki 1 d. lie
pos. Nario duoklė tik -$2; 
tų, kurie neima literatūros, 
tik 25 centai metams. Duo
klė nedidelė, kiekvienas ga
li lengvai pašimokėti.

Mes. dar turime daug bi
lų už “Sveikatos Šaltinis” 
knygą. Reikia pinigų. Dar 
iš daugelio ir didelių kuopų 
negavome nieko duoklių už 
1952 metus. Tai negerai. 
Kurie dar esate nemokėję, 
tai tuojau nueikite i kuopos 
epsi rinkimą, arba matykite 
valdybos narius ir sunioke- 
kite sayo duokles.
Turime 50 garbės kuopų
Kuopos, kurios pilnai su

simokėjo duokles, tai skai
tomos garbės kuopomis. 
Pirmiau buvo paskelbta 31 
garbės kuopa,. Pastaruoju 
laiku į sąrašą įstojo seka
mos kuopos:
Kuopa Miestas

5 Newark, N. J.
7 Springfield, Ill.
8 Cambridge, < Mass.

15-A Gibbstown, N. J.
26 Collinsville, Ill.
29 Rockford, Ill.* ,
30 Chester, Pa.

. 36 La Porte, Ind.
44 Lowell, Mass.
46 Ottawa, Canada 
51 Middlefield, Ohio 
56 Milwaukee, Wis.
63 Bridgeport, Conn.
71 Bridge water, Mass.
84 Paterson, N. J.

100 Timminis,. Canada, , 
148 'W. ’ Frankfort, Ill.

j Geresniam susiorganizavi- 
mui ir sekmingesniam kovos 

, prieš deportavimų isteriją ve
dimui, ' vidurvakariuose Mid
west Committee for Protection 
of Foreign Born

Šaukia konferenciją, gegu
žės 18, U. E. Hali, 37 So. Ash
land Blvd. Pradžia 10 vai. ryt.

Lietuvių Komitetas Gyni
mui Sveturgimių ragina lietu
vių organizacijas—

Apskričių Komitetus, nacio-' 
nalių organizacijų kuopas, 
Chicagos ir plačios apylinkės, 
Moterų Klubus, Chorus, kitas 
kultūrines, meno ir apšvietos 
organizacijas — siųsti delega
tus šion konferencijom

Išrinkite po du ar tris dele
gatus.

Kurios organizacijos nesu
spės to padaryti, jų valdybos 

j kviečiamos dalyvauti konfe
rencijoj.

Reakciją galima atremti, 
savo teises ir laisvę galima ap
ginti, demokratiją galima iš
laikyti, bet tam reikalingas 
organizuotas, sistematinis vei
kimas..

dalyvaudami šioje konfe
rencijoj pagelbėsime apginti 
persekiojamus veikėjus, sykiu 
ginti teises ir laisvę visų Ame
rikos darbo žmonių.

LIETUVIŲ KOMITETAS
GYNIMUI SVETURGIMIŲ

153 San Francisco, Cal.
171 Aui'ora, Ill.
Lauksime, kurios seka

mos kuopos bus įtrauktos Į 
garbes saraša.

Ačiū už aukas!
■ '.Aukų darbininkų demo
kratiniam judėjimui reikia 
visada. Bet jų reikia ir Li
teratūros Draugijai. Vien 
išsiuntinėjimas 3,000 laiškų 
lietuviams., pranešimas apie 
Dr. Kaškiaučiaus knygą, 
kainavo virš $100. Todėl 
esame širdingai dėkingi 
tiems, kurie paremiate Li
teratūros Draugijos Knygų 
ir Apšvietos Fondą. Pa
staruoju laiku gavome su
kamai aukų:

Jonas Ragauskas, Shel
ton, Conn., $20. (Jis au
kojo kitiems reikalams 
$75.)

LLl) 19 kuopa, Chicago, 
per P. Šolomską, $10.

LLD 187 kuopa, Chicago, 
per J. Stulgį, $10.

LLD 137 kuopa, Montreal, 
Canada, $10.

LLD 26 kuopa, Collins
ville, Ill., ant blankos per 
M. Girdžiuviene, $6.

J. Povilaitis, Detroit, $5.- 
70.

LLD 153 kp., San Fran
cisco, per M. Alvin iene, $5.

Po $2 aukojo: P. Pėsti
ninkas.., Scranton; P. V. 
Gasparas, Grand. Rapids; 
K. Pečiulis, Lofs Angeles; J. 
Sliumba, Toronto, ir J. Gri
galiūnas, Toronto, $1.50.

Po $1 aukojo: P. Šlekai
tis, B. Tuskevičius ir E. 
Gelažauskienė — Scranton; 
M. Virbickiene, L. ir K. 
Nashua draugai, J. Egeris; 
V. Vilkautas ir J. Monius 
iš Nashua; K. Plačcnis* — 
Toledo: J. šiurmaitis—De
troit; J. Marmokas ir J. bu
kaitis iš Richmond Hill, ir 
K. Potejūnas — Dętroit.

Širdingai ačiū už aukas!
• D. M. ŠOLOMSKAS, 

ALDLD CK Sckr.
110-12 Atlantic Avė. 
Richmond Hill 19, N. Y.

Korėja. — prasidėjo slap
tos derybos tarp ameriko
nų ir Šiaurinės Korėjos dėl 
paliaubų.

Margos Mintys
Atidavė Vyšnių medžiai

Vokietijoj Amerikos val
džia pabūdavo j o palociųdėl 
John J. McCloy, Amerikos 
zonos vadui. Dabar tą pa
lečių, vertės $1,000,000, ati
davė vokiškiems genero
lams, kurie kalba už Apsi
ginklavimą. Amerikos vai-, 
džios galvos planuoja būda
vot penkis, namus, po 15 
kambariu, kurie kainuos 
arti pusę miliono dolerių, o 
šeštą dėl John J. McCloy.

Geras biznis vokiečiams. 
Vienus atiduoda,. o kitus 
būdavo ja. Yra dovanų ir 
darbo. Tai prez. Trumano 
keturių punktų programa.

Netaip vyksta, kaip galvota
Kai Washingtone Kon

gresas priėmė senatoriaus 
Lodge, republikono iš Mas
sachusetts, pasiūlymą, kad 
verbuotų Europoj pabėgė
lius į Amerikos karinę jė
gą, tai visi sake, kad jau
nieji pabėgėliai nuo karo ir 
komunizmo stos pulkais. 
Na, ir paskyrė kvotą 12,- 
500.

Dipukams buvo pasiūly
mas, išbuvus, penkis metus 
Amerikos kari uomenėje, 
pilna S. V. pilietybė ir ka
riuomenėje pilnas ameriko
niškas užlaikymas.

Per vienus metus gavo 
dipukų tik 220! Kiek laiko 
ims kvotą išpildyti, vargiai 
gali žinot ir pats sugalvo
to j as Lodge ir visi karo 
treškėjai.

Naujas kišenių kraustymo 
būdas

Caracas, Venezueloj — 
bažnyčioj Santa Teresa, 85 
metų senumo, kurioj -buvę 
apie 6,000 maldininkų, ki
šenvagiai pradėję šaukt, 
kad “dega bažnyčia.” Kai 
žmonės pradėjo grūstis 
lauk, tai kišenvagiai kraus
tė kišenius ir griebė mote
riškus rankinius maišiukus. 
Tame veržimesi laukan 46 
ypatos buvo užmušta ir 110 
sužeista.

Krikščionybės palaikyto
jai sako, kad “be dievo ga
lios ir plaukas nenukrinta 
nuo galvos.”

Kažin, kuriems dievulis 
gelbėjo tame Venezuelos 
įvykyje: ar vagišiams, ar 
užmuštiems ir sužeistiems?

Per 20 menesių $450,000,000
Japonijos, žinios paskelbę, 

būk Japonija per 20 mėne
sių Korėjos karo gavus iš 
Amerikos $450,000,000 už 
kąrįnius pabūklus.

Kodėl nekalbės už karą, 
tiek užsakymų ir japonie- 
čiams darbų gaudami!

Yra sakoma, kad Ameri
kos kapitalistai darą gali
mybes, kad japonai taisytų 
tankus, ir vėliau pradėtų ga
min t juos ir mašinines ka- 
nuoles ir kitus karinius pa
būklus.

Tur būt japonai dirba už 
pigesnę kainą.

Progų šalis
Laimėtojas kontrakto iš

dirbiniu i šalies', apsigynimui 
pabūklų yra kritikuojamas, 
kad jis neturėjęs, nė išdir
by stos. Kam gi tas visas 
techniškumas? Galėjo būt 
tarpininkas. O, prie to, ar
gi čia nėra progų .šalis?

Y j'a kalbama, kad tuojau 
pasirodysiąs p r o d u k t a s 
vaistinėse, kuris panaikin
siąs valgymo norą. t

Manau, kad naujieji iš
radimai negalės būt geresni 
apetito užmušimui, kaip 
kad dabar duodamas va
karykščios arklienos “meat 
loaf.” 2 pusi.—Laisve (Liberty)—Penktadien., Gegužės-May 2, 1952

Washingtonas yra pagar
sėjęs vyšnių medžių žydėji
mu. Tie medžiai, kurie žydi 
nuo „balto žiedo iki rausvo- 
rožiško, yra atgabenti iš 
Japonijos 46 metai atgal.

Japonijos prekybinis at
stovas Rjuji Takeuchi Wa
shingtone išsireiškė, kad 
dabar būtų gerai, jei Wa
shingtonas pasiųstų vyšnių 
medžių į Tokio.

Jo prašymas išpildytas. 
Sakoma, kad japonai vyš
nių medžius, iškirtę dėl ku
ro.

•
Laikraščiai pranešė, kad 

Japonijoj amerikiečiai ka
reiviai įskiepijo virš 2’mi
lijonų japoniškų “rožių,” 
kurios jau pražydėję ir 
grūdai “iįštrupėję.”

Ir nėra abejones, kad tais 
“grūdais” užvaisys ir Ame
rikos žeme.

Taipgi esą apsivedę 8,000 
amerikonukų su japonukė- 
mis. ; ‘

Pataria maudynių įprotį
Australijoje įvyko vande

ninių dūdų dėjėjų konfe
rencija — Victorian Mas
ter Plumbers’ Association. 
Jų raštininkas pranešė, kad 
250,000 Australijos namų 
neturi maudynių lovių. Pa
tarė mokint austnaliečius 
dieninio maudynių įpročio.

Kam kalbėt apie Austra
liją, kad ii’ Amerikoj bus 
apie 250,000 namų, kuriuo
se nėra maudynių, ypatin- 

j gąi, kur yra vanduo neša
mas viedrais. Dar, yra ir 
tokių vietų, kur turi atsi
vežt vandens dėl gėrimo.

1 ♦ 1
Ką jis tuomet jaus?

Bostono Dr. William H. 
Sweet, studijuojantis Mas
sachusetts General Hospi- 
talyj, sako, kad vėžio ligos 
skaudėjimą esą galima su
stabdyt,’ prakertant smege- 

’nyse tam tikrą narvelį.
Jei bus pakirstas skaudė-

Jackson, Mich., kalėjime. Viršutiniame paveiksle pa
rodoma uždarytas kalėjimo sargas. Jis sėdi prie lango, 
o kalinys turi prie kaklo pridėjęs peili. I aip tikreny
bėje gal ir nebuvo, bet šis vaizdas sukurtas dėl laikritiš- . 
čių fotografistų, kad jie turėtų kuomi pasirodyti laik- p 
raščių leidėjams ir gauti atlyginimą už darbą. Apati

niame paveiksle parodoma vienas užmuštas kalinys. 
Čia jau tai tikras vaizdas. Ji nušovė kalėjimo sargai, 

kai prasidėjo kalinių demonstracija.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Artistu ir kolūkiečių 
draugystė

KRETINGA. J II-15 d. — 
Neseniai Julijos žemaitės var
do kolūkį aplanke grupė Klai
pėdos dramos teatro artistų. 
Jie atliko ištraukas jš N. 14 
Gogolio kūrinių, suteigė pat^ 
rimus meninės saviveiklos ko
lektyvui.

Po to kolūkiečiai buvo pa
kviesti visi kartu aplankyti 
Klaipėdos dramos teatrą. Ar
tistai savo ruožtu užsibrėžė 
surengti kolūkyje eilę spek
taklių. M. Jončaitė

MTS sutartys su kolūkiais

NEMENČINĖ, 111-15 d. — 
Paberžės ii* Nemenčinės maši- 
nų-traktorių stotys baigė su
daryti sutartis su rajono kol
ūkiais. Sutartyse numatoma 
žymiai daugiau mechanizuoti 
kolūkinę gamybą. Traktorinių 
daibų apimtis palyginti su 
praeitaisiais metais padidės

13.5 tūkstančio hektarų. Me- 
Į chanizatoriai šiais metais pir
mą kartą pradės eksploatuoti 
durpynus, atliks durpių lau
kams tręšti paruošimą'ir išve
žimą, pirminį linų apdirbime, 
mechanizuotą bulvių sodidp 
mą, padės mechanizuoti gyvu
lininkystės fermas.

Mechanizatoriai ir kolūkie
čiai sudarytose sutartyse nu
matė priemones, užtikrinan
čias žemės ūkio kultūrų der- 

■ lingumo pakėlimą visuose pa- 
I sėlių plotuose.

jimo narvelis, tai ką tuomet 
v pa ta jaus?

Persikeitė
- Kol generolas McArthur 
buvo Korėjoj, visi kalbėjo 
apie neišvengiamą trečią 
pasaulini karą. Dabar visi 
kariniai generolai 
kad jau karas neimatow^,

Ir tas gązdinimo baubas^ 
I kad Sovietai puls tą šalį ir 
■ tą, pradeda dilt. Tas tech- 
j nikinis gązdinimas ir šau- 
' kimas. — “žiūrėk, vilkas at
eina,” pradeda nykt, ir 

I žmonės pradeda nebetikėt.
Spartakas
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Gūžiai, vaisiai, daržoves 
vitaminai ir chemikalai

IS ISTORIJOS
Kai žmonių maiste sto- 

kuoja iodo (iodine), kai ku
riems išpursta kaklinės

tys per greitai “perdegina” 
maistą. Bet jeigu tie žmo
nės vartoja didesnius kie
kius vitamino A, tatai su-

idaro gūžiai pasmakrėje ■ laiko liaukas nuo per smar
kaus veikimo. Tada ir kū
nas tiksliau sunaudoja 
valgomą maistą.

nei aneiose kaklo pusėse. 
Tai vadinami goiteriai.

Jau pirm šimto metų bu
vo pastebėta, jog daugiau
sia žmonių 
tose vietose, 
myje trūksta

serga gūžiais 
kur dirvože- 

iodo. Taigi 
pradėta dėti į daržus ir dir
vas trasų, turinčių daugiau 
iodo. Tad ir sumažėjo skai-

Ano kasdien nuryti taip pat 
^dažnai apsaugo nuo tokio 

kaklinių liaukų išpurtimo. 
Bet ne visada.

Yra vietų, kur žemė ypač 
turtinga iodu. Tačiau ir 
ten randasi žmonių su gū-

Panašiai veikia ir kepe
niniai B vitaminai.

Skirtinga yra D vitamino 
veikmė. Tai vadinamas sau
linis vitaminas. Kuomet ga
na saulės šviesos, tai pati 
oda pasigamina pakanka
mai šio vitamino. Bet dau
geliui josto'kuoja žiemos 
laiku, kada per mažai sau
lės. Taigi žiemą daugiau
siai ir serga gūžiais'žmo
nės, kuriems trūksta val
gių, turtingų D vitaminu.

Bet tas* blogumas grei
tai atitaisomas, jeigu žmo
nės pradeda vartoti žuvų

Javai, vaisiai ir daržovės 
tokiose vietose 
save gana iodo 
Mėsiniai ir pieniniai gyvu
liai, misdami tais augalais 
bei grūdais, taip pat gauna 
užtektinai iodo. Taigi ir 
žmonių valgiuose yra aps
čiai iodo.

Kodėl gi, nežiūrint to, vis 
“gūžiuoja” kai kurie 

įįwr.ės? — statė sau klau
simą mokslininkai ir ėmė 
tyrinėti visokius 
produktus, 
rė tyrimus 
vuliams ir 
darni, kad 
kelti net v 
kiausi” vab

Kaltininkais pasirodė ypač 
daržoves ir vaisiai.

Kopūstai, paprastieji ir Į 
spalvuoti; sietiniai (kriuČ-1 
kai), morkos., spinačiai ir 
eilė kitų daržovių turi sa
vyje medžiagų, kurios sa
vaime kelia gūžius, nors to
se daržovėse ir kupinai bū
tų iodo. Kriaušės, pyčės ' 
(persikai) ir žemuoges yra | 
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žemės.

maisto 
ios da- 

dailgiausiai gy- 
nustebo, s.uras- 
gūžius gali' su
odinami “svei-

liver oil), lemomis (citri
nas) su žievėmis ir mieles.
FLUORAS VANDENYJE

Kai kurie Amerikos mies
tai dabar deda chemikalo 
fluoro į geriamojo vandens 
šaltinius. Šis chemikalas 
dalinai saugo, 'ypač vaikų, 
dantis nuo gedimo. Bet jei
gu vandenyje per daug flu
oro, tai jis padaro dantis 
margus. Fluoras taipgi 
silpnina kaklinių liaukų vei
kimą.

Taip mokslas palaipsniui 
veda prie saiko viskam.

N. M.

Ar žinote, kad?
Philadelphijos miesto svei

katos skyriaus daktarai 
I sako: Po p a n a i k i n i m o 
prostitucijos namų savi- 
žagyste tarpe vyrų žymiai 
padaugėjo. Nes daug jau
nų vyrų ateina gydytis pa
tinusias prostatines liaukas.

Vienas daktaras pažymi, 
| kad “mes visi • vyrai esame 
I nelaisvi nuo to blogo papro
čio.” Surinktos statistikos 
parodo, kad 85 procentai 
vyrų daug-maž savižagiavę 
savo gyvenime, o 15 procen-

zius.
. I Pirmieji tyrimai labiau

siai kaltino kopūstus, bet 
paskui, nuodugniau ištyrus, tu likusių gal meluoja. Mo- 
pasirodė, jog kopūstai iš ti
krųjų nėra dideli kaltinin
kai. . .

Iš viso to buvo padary
ta tokia bendra išvada:

Jeigu kas per daug var
toja tam tikrų vaisių bei 
daržovių, tai gali kartais 
susilaukti gūžių. Tačiaus 
reikia naudoti gana vaisių 
ir daržovių, norint sveikai 
maitintis. Niekas neturė
tų atsisakyti nuo daržovių 
bei vaisių, bijant susilaukti 
gūžių.
VITAMINAI IR GŪŽIAI
Naudojant per mažai vi

tamino A, išpursta kakli
nės liaukos, einant linkui 
gūžių.

Duodant didelius šio vi
tamino kiekius, dėl to su
mažėja kaklinių (thyroidi- 
niųi sulčių darymasis ir jų 

v plaukimas į kraują.
' Yra žmonių, kurie serga 
dėl to, kad per smarkiai 
veikia kaklinės liaukos. To
kie žmonės būna sudžiūvė
liai, nepaisant, kad gana 
daug valgo. Per daug gau
singos kaklinių liaukų sul

te rys gi nė biskj neatsilieka 
tame nuo vyrų.

P regresas.

Po 2,000 metų lavonas 
dar beveik sveikas

beveik 
kūną 
pirm 

metų.

Danijos mokslininkai at
kasė iš durpyno 
sveiką išsilaikiusi 
jaunuolio, mirusio 
dviejų tūkstančių
Ženklai rodo, kad jaunuolis 
buvo pakartas kaip .auka 
Vaisingumo Dievaitei.

Kūnas buvo surastas ar
ti Silkeborgo, pereitą sa
vaitę. Oda visai sveika. Ją 
nuo sugedimo apsaugojo 
d u r p ėse esanti t a n i n ė 
rūkštis.

Raumenys natūraliai at
rodo, nesuakmenėję. Gerai 
išsilaikius ruda barzdukė. 
Sveiki ir pirštų nagai.

Mokslininkai darys skro
dimą. Tikisi surast pilve 
maisto palaikų. Tuomet gal 
sužinotų, kokie valgiai bu
vo senovėje vartojami toje 
dabartinės Danijos apskri
tyje. , . ,.

Iš Anierikos-Tspanijos 
Karo

Ispanija savo laiku buvo 
labai galinga valstybė. Tai 
Ispanijai finansuojant, ir 
Kolumbas atrado Ameriką. 
Todėl Ispanija įsigalėjo 
pietinėje, centralinėje ir 
pietvakarinėje dalyse Šiau
rinės Amerikos. Ji buvo 
pasigrobus nemažus plotus 
Azijoj ir Afrikoj.

Dar pradžioje 19-to šimt
mečio Ispanija valdė visą 
Centralinę Ameriką, dide
lius plotus Šiaurinės, kur 
yra Meksika, didelius plo
tus pietvakarinių Jungti
nių Valstijų ir Pietų Ame
riką, išskiriant Braziliją.

Ispanijoj viešpatavo ka
raliai, buvo įsigalėjo kata
likuos kunigai, žiauriai iš
naudojo darbo žmones, o 
jos kolonijose dar žiauriau. 
Bet 1789 metais kilo Fran
ci jo j revoliucija prieš des
potizmą. Jos liepsna apėmė 
ir kitas šalis. Francijos 
liaudis nukirto karaliui, 
karalienei ir jų 'artimiems 
galvas. Tai buvo kaip per
kūno trenksmas į senąjį pa
saulį. Kur tai matyta, kad

Prasidėjo karališkų vals
tybių užpuolimai ant Fran- 
eijos. ’ Prasidėjo revoliuci
niai karai, o vėliau Napo
leono užkariavimo karai.

Įsivėlė i tuos karus, ir Is
panija. Frakcijos revoliuci
onieriai, kartu ir Ispanijos 
“draugai” prisidėjo prie pa- 
kurstymo sukilimų koloni
jose. Pietų Amerikoje iš
kilo žymi asmenybė—gene
rolas Simon Bolivar. Jo 
vadovystėje užsiliep s n o j o 
kolonijose' karas už jų at
simetimą nuo Ispanijos, sa
vo “motinos.”

Išsilaisvina V e n e z u e la, 
Ecuador 1822 metais, Boli
vija 1825 metais, kuri ir 
vardą turi nuo generolo 
Bolivar vardo; Chili. Peru, 
Colombia 1824; Mexico 
(Meksika) ir Argentina 
1826 m.

Ispanijoj karališkai vy
riausybei pavyko pasmaug
ti liaudies revoliuciją 1833- 
1840 metais, bet tas neleido 
jai. daug jėgų mesti prieš 
sukilusių kolonijų gyvento
jus. Vienok, 1857-1861 me
tais vėl Ispaniją purto di
delis valstiečių "sukilimas. 
1873-1874 įsikuria respubli
ka, bet neilgam. Reakcijai 
pavyko vėl paimti viršų ir 
Burbonų dinastiją grąžinti 
ant sosto.

Bet Ispanija apsilpo. Ji 
neteko milžiniškų kolonijų. 
Jos “globoje” buvo tik Ku
ba, Puerto Rico, dar kelios 
salos Centralinėj Amerikoj, 
Filipinų salos, na, ir išmė
tytos kolonijos Azijoj, Af-

Jungtinių Valstijų 
iškilimas

pabaigą 19-to šimtme- 
jau pasaulis pasidarė nČio 

“mažas.” Viskas sužinota, 
surasta, išvažinėta. Naujų 
plotų pasisavinimui jau ne
beliko. Visas pasaulis buvo 
pasidalintas tarpe galingų 
imperialistinių vals t y b i ų , 
Jis įžengė j laikotarpį kovų 
tarp imperialistų už naują 
pasaulio per&idalinimą.

Iki to laiko jau įgavo ga
lios Jungtinės Valstijos.

RAŠO D. M. ŠOLOMSKAS
Jungt. Valstijos jau buvo 
susicentralizavusios. “Nu
pirko” Louisiana — milži
niškus plotus — 1803 m.; 
Texas prijungtas 1845 m.; 
šiaurvakariuose gavo Wa
shington ir kitas valstijas 
nuo Anglijos 1846 m.; Ca
lif orni ją, New Mexico ir ki
tus plotus gavo nuo Meksi
kos 1848 metais.. Alaską 
nuo Rusijos nupirko 1866 
metais.

Tada prasidėjo kitokiu 
būdu prijungimas naujų 
plotų. 1883 m. įvykdytas 
sukilimas Hawaii salose. 
Tuojau iš ten atvyko dele
gacija į Washingtoną—pra
šyti, kad paimtų “Dėdė Sa
mas” savo 
waii salas, 
pildytas.

Bet, kad 
reikalinga jėga, 
tais buvo paskirta didelė 
suma būdavojimui karinio 
laivyno. Prasidėjo statyba 
naujų ir moderniškų karo 
laivu. Netrukus keli desėt- 
kai naujų karo laivų, jų 
mrpe keli galingi šarvuo
čiai buvo pagaminti. Rei
kalingas buvo jiems ir dar
bas.

Ispanija pasirodė silpna. 
Jungtinių Valstijų valdovai 
matė progą lengvai su ja 
apsidirbti. Todėl 1885 me
tais prasidėjo sukilimai Ku
boje. Ispanija slopino su
kilimą. Amerikoje buvo 
plačiai rašoma apie “Ispa
nijos jungą, žiaurumą, ne
žmonišką elgesį.” ’

Karas prasideda’ 
i

Prezidentas McKinley pa
siuntė į Havaną naują šar
vuotį “Maine”' apsaugoti 
Kuboje amerikiečius. Ant 
šarvuočio “Maine” ' įvyko 
sprogimas. Tuojau buvo 
apkaltinti ispanai, kad jie 
Įvykdę tą sprogimą. Ir pra
sidėjo tarpe Amerikos, ir 
Ispanijos karas 1898 me
tais, balandžio mėnesį.

Tai buvo karas tarpe jau
no, galingo Amerikos impe
rializmo ir sergančios, veik 
mirštančios Ispanijos, ku
rią valdė reakcinis klerika
lizmas ir monarchizmas.

Karas buvo amerikie
čiams lengvas. Admirolas 
George Dewey su galinga 
eskadra — šešiais Ameri
kos karo laivais — atplau
kė į Manila prieplauką, Fi
lipinų salose, ir ten po 
trumpo mūšio sunaikino Is
panijos eskadrą, susidedan
čią iš 10 mažesnių ir senų 
karo laivų. Filipinai tuo
jau pateko į Ąmerikos ran
kas.

Kita Amerikos eskadra 
užklupo ispanų • karinius lai
vus ir garnizoną Santiago 
prieplaukoj, Puerto Ricoj. 
Čia amerikiečiai we! lengvai 
apsidirbo su ispanų admiro
lo Cervera eskadra.

Ispanijos sausžemio jė
gos, kaip Filipinų salose, 
taip Kuboje ir Puerto Ricoj 
buvo menkos, v Amerika gi 
mobilizavo karui 275,0Č0 
armiją ir turėjo liaują, mo
derninį karo laivyną.

Amerika tame kare nete
ko 290 užmuštų iū nuo ligų 
mirusių 2,565 vyrų. Po su
naikinimo Ispanijos karo 
laivyno Puerto Ricoj ji ne
galėjo ilgiau kariauti. Jos 
ten armija iš 22,000 pasi
davė. •

“globon” Ha-
Prašymas iš-

globoti, tam
1883 me-

Metų pabaigoje Ispanija 
pasirašė su Jungtinėmis 
Valstijomis taiką Paryžiu
je. Pagal taikos.;sutartį, ji 
atsisakė nuo Kubos, pave
dant ją Jungtinių Valstijų 
“globai,” taipgi nuo Puerto 
Rico. Ispanija pervedė 
Jungtinėms Valstijoms ir 
Filipinų salas, Guam ir ke
letą mažesnių salų Ramia
jame ir Atlanto vandeny
nuose.

Filipinų, Kubos ir Puerto 
Rico gyventojai “su džiaugs
mu” priėmė Amerikos “glo
bą.” Gi prezidento McKin
ley valdžia pareiškė, kaip 
visada diplomatijos kalba, 
kad tik ^laikinai tas salas 
užima,” o kai jos galės “pa
čios tvarkytis,” tai Ameri
kos armija ir laivynas pa
sitrauks.

Kaip dabar yra ?
Tai įvyko virš pusės šim

to metų atgal. Dabar yra 
sekama padėtis:

Kiibos sala yra 730 mylių 
ilgio, vietomis 50 mylių 
pločio. Ji ir kitos mažes
nės salos užima 44,200 
ketv. mylių* Ten/yra 5,500,- 
000 gyventojų. Oficialiai 
Kuba skaitosi “neprįklau- 
soma” valstybė. <

Bet į Kubos industriją 
Amerikos kapitalistai yra 
įdėję $500,600,000. Kubos 
prekyba 75 procentais eina 
su Amerika. Didžiausi plo
tai pasaulyje cukrinių nen
drių — apie 2,300,000 akrų 
—priklauso Amerikos kapi
talistams. Bananų i sodai, 
tabako industrija, citrinių 
vaisių sodai — visa tai pri
klauso Amerikos kapitalis
tams. Ir, suprantam a, to 
apsaugai , Amerikos karo 
laivynas ir orlaivynas turi 
Kuboje bazes.

Puerto Rico sala, kuri už
ima 3,435 ketv. mylias ir 
turi. 2,200,000 gyventojų, 
yra dalimi Jungtinių Vals
tijų, kaip Hawaii ir kitosz 
salos. ’ • .i

Filipinų salos užima 115,- 
000 ketvirtainių mylių ir 
turi 20,000,000 gyventojų. 
Tai milžiniška salų ir saliu- 
kių grupė, kurių yra 7,110 
priskaitoma. Iš to skaičiaus. 
462 salos yra nuo vienos 
ketvirtainės mylios iki i di
džiosios Luzon, kuri turi 
40,240 ketv. mylių.

2,441 sala turi bardus, o 
4,669 saliukės neturi vardu. 
Daugelis mažųjų saliukių 
yra iš vandens išsikišę ak
menys, ir ten gyvena tik 
paukščiai.

Filipinų salos iki 1946 me
tų buvo skaitoma Jungtinių 
Valstijų teritorija, kaip ir 
kitos “globoje” teritorijos. 
1946 metais suteikta Fjli- 
nam “nepriklausomybė.”

Filipinų salos turtingos 
guma, miškais, cukraus 
augmenimis ir kitais gam
tiniais turtais. Jie veik iš
imtinai priklauso Amerikos 
kapitalistams. 60 procentų 
industrijos priklauso Ame
rikos kapitalistams. Pagal 
eilę sutarčių, jie turi visur 
pirmenybę, ne vien prieš ki
tų šalių piliečius, bet net 
prieš Filipinų gyventojus.

Vietos gyventojai siekia 
pilnos nepriklausomybės ir 
tautinės laisvės. Jau kelin
ti metai jif partizanų orga
nizacija Hukbalahapai veda

Kokiu būdu atomine bomba 
taip sudarko orą

Pereitą kartą Įvairumūo- smarkaus karščio, kaip pa
se buvo duoti pavyzdžiai, 
kaip po atominių bombų karštis 'per sekundą nule- 
sprogimų įvyko oro maiša
tys — netikėtas tempera
tūros atšalimas., liūtys-po- 
tviniai, viesulai, staigūs vė
jų nukrypimai skirtingon 
pusėn, net žemes drebėji
mai.

Meteorologai—oro moks
lininkai — kreipia dėmesį 
ir į naujausią, keistą oro 
permainą.

Pereitą savaitę, antradie
nį, buvo išsprogdinta nauja 
atom-bomba Ncvados vals
tijoje. Oras iki tos dienos 
buvo vasariškai malonus. 
Tą antradienį ir ant ryto
jaus temperatūra New Yor
ke ir kitur rytinėse valsti
jose buvo 75 laipsnių ir 
aukščiau.

Praėjo anie 40 valandų po 
atom-bombos sprogimo, ir 
keistai su rūgo ir atšalo 
oras; temperatūra nupuolė 
iki 45 bei 40 laipsnių virš 
zero. Apsiniaukė ir ėmė 
nuolatos lyti. Taip šiur
piame ore ir lijo-merkė per 
penkias dienas su viršum— 
nuo ketvirtadienio balan
džio 24 d., iki antradienio 
balandžio 29.

—Kokiu būdu atominis 
sprogimas padaro tokias 
atmainas gamtoje? —klau
sia Charles V. Nemo, ra
šydamas Man to Man žur
nale, ir atsako:

—Atominis' sprogimas su
kelia aukštą stulpą tokio

čios saulės karštis. Tas

kia beveik 8 mylias aukš
tyn į stratosferą. Susida
ro baisiai smarkus šiltesnio 
oro traukimas, aukštyn, 
kaip per milžinišką kaminą. 
O ištuštėjusią šiltesnio oro 
vietą metasi užimti daugy
bė šalto oro, puolančio že
myn.

Šaltasis oras iš apatinio 
stratosferos sluoksnio gula 
žemyn ir savu ruožtu šaldo 
atmosferą, kaupdamas lie
tų bei sniegą. (Aplink mi- 
glynus atom-bombos šukei-’, 
tų dulkių taip pat kaupiasi 
drėgmės krisleliai — busi
masis lietus ar sniegas.)

Štai kodėl atominis spro
gimas taip supurto papras
tąsias oro sroves ir iššau
kia dideles vėtras, viesu
lus, tvaniškas liūtis ir keis
tas audras.—

Žymėtina, jog apatinis 
stratosferos sluoksnis yra 
už 7 iki 9 mylių nuo že
mės, o tame sluoksnyje vi- . 
suomet yra 60 laipsnių Šal
čio žemiau zero (nulio).

Jeigu įvyktų pasaulinis 
atominis, karas, todėl ne tik 
atomų nuodai žudytų mili
jonus žmonių. Dar dau
giau.— Baisūs tvanai, vie-., 
sulai, šalčiai, milžiniški 
sniegynai ir žemės drebėji- 
inūi galėtų sunaikint žmo
niją, — kaip kad spėja Man 
to Man rašytojas.

J. C. K.

Kazio Bevardžio Margumynai
Surinktos statistikos pa

rodo, kad Amerikoje kas 
keturios minutės tampa už
muštas arba amžinai suža
lotas vienas darbininkas., ir 
kas šešiolika sekundų vie
nas tampa sužeistas.

Vokietijoj, Fra n k f u r t 
mieste, Willy Schmitz, gal 
iš sukvailiojimo, išbūdavo 
58 dienas ir nuo bado mirė. 
Rašoma, kad tai rekordinis 
be jokio maisto ilgiausiai 
išgyvenęs žmogus.

Antrojo pasaulinio, karo 
laiku. Jungtinėse Valstijose 
buvo 6,000 sąžiningų karo 
priešų (conscientious ob
jectors). Jie buvo nuteisti 
iki 30 mėnesių kalėjimam

Anglijos premjero Wins- 
tono Churchillo motina, pa
gal tėvus Jennie Jerome, 
buvo amerikietė. Ji gimė 
po numeriu 426 Henry St., 
Brooklyne, N. Y. Apsive
dė Paryžiuje su Anglijos 
ambasadorium Fr a n c i j a i 
Randolphu Churchillu 1874 
metais.

Jungtinių Valstijų Aukš
čiausio Teismo teisėjas gali

kovą. Ji apima virš 100,- 
000 nariu. Partizanai turi 
iki 50,000 vyrų armiją ir 
valdo .ištisus plotus.

Jungtinės Valstijos 1947 
m. padarė su Filipinų val
donais 99 metų “apsigyni
mo sutartį,” pagal kurią 
Amerikos karo laivynas, 
orlaivynas ir armija turi 
ten stovyklas.

na alga, kaip pensija gyve
nimui, sulaukės 70 metų 
amžiaus ir ištarnavęs ne 
mažiau JO metu.

Massachusetts valstija 
buvo pirmutinė pasigami
ni me konstitucijos., kur 
viename paragrafe įrašyta 
sekami žodžiai:

—Visi žmonės yra laisvi 
su lygiomis teisėmis prie 
gamtiškę gyvenimo.

Šie žodžiai, parašyti 1780 
metais, buvo pakartoti 
Jungtinių Valstijų Nepri
klausomybės Paske 1 b i m e, 
tik kitokioje formoje.

Jungtinėse Valstijose na
minių kalakutų (turkey) 
auginime Californijos vals
tija yra pirmoje vietoje.^ 
Kalakutai auginami ir vi
sose kitose valstijose.

1900 metais valdžios cen
zo biuras užrekordavo, kad 
tada gyveno 1 iš 25 
kiečių, sulaukęs 65 
amžiaus.

1950 metu cenzas 
ša, kad buvo jau 1 
žmonių, sulaukęs 6 
amžiaus.

Kazys Bevardis

ameri- 
metų

prane-
iš 13

New York. — Jungtinių 
V aisti jų k a p i t a 1 istai yra 
Įdėję 6 bilijonus dolerių į 
visokius biznius Pietinėje, ir 
Centralinėje Amerikoje — 
daugiausiai i naftos (alie
jaus) pramonę, metalų ka
syklas ir didžiuosius fabri
kus. Tatai praneša didy
sis Chase National Bankas 
New Yorke.
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Žinios iš Lietuvos
Gogolio mirties paminėjimas
..VILNIUS, 11-29 d. — Tary
bų Lietuvos vidurinėse mokyk- 

-Jose ruošiamasi plačiai pažy
mėti didžiojo rusų rašytojo N. 
V, Gogolio mirties 100-ąsias 

. metines.
Gogolio mirties metinių iš

vakarėse eilėje mokyklų sta
tomi N. V. Gogolio kūrimai, 
štai Jiezno rajono vidurinės 
mokyklos saviveiklininkai ruo- 
Siu komedijos “Vedybos” pa
matymą, Obelių vidurinės mo
kyklos moksleiviai repetuoja 
komediją “Revizorius”.

Sutikdami gogolines dienas, 
respublikos moksleiviai pla
čiai susipažįsta su didžiojo ru
sų rašytojo N. V. Gogolio kū
ryba. Tauragės vidurinės mo
kyklos moksleiviai dabar ruo- 
^ia referatus “Gogolįo gyveni
mo. ir kūrybos apžvalga”, 
.•/Gogolis — kritikinio realiz- 

b>|p.Q atstovas”, “Gogolis — įžy- 
tyusis satyrikas” ir kitomis te
momis. Plačiai nagrinėjami 
N. V. Gogolio kūriniai Mažei
kių rajono “Gegužės Pirmo
sios” kolūkio septynmetėje 
mokykloje. Vilkijos vidurines 
mokyklos moksleiviai organi
zuoja pasikalbėjimus apie di
dįjį rašytoją, ruošia specialius 
sieninių laikraščių numerius. 
Tos pat mokyklos literatų bū-

relis ruošiasi dideliam litera
tūros vakarui, skirtam N. V. 
Gogolio mirties 100-osioms 
metinėms pažymėti.

Vilniaus studentų praktika 
Krasnocholmo kombinate

VILNIUS, 11-29 d. — Kras
nocholmo kamvolinis kombi
natas garsus no tik Maskvoje, 
bet ir visoje plačioje mūsų ša
lyje. Šioje įmonėje gimė gar
sioji meistro padėjėjo Alek
sandro čiutkich iniciatyva len
ktyniauti dėl aukštos kokybes 
brigadų vardo.

Neseniai į Krasnocholmo 
kombinatą atvyko svečiai iš 
Tarybų Lietuvos. Tai — grupė 
Vilniaus universiteto Ekono
mikos fakulteto studentų — 
Diemiedžiūnaite, AdamavičiCi
te, Gaigalas, Grigorjevas, Ste
ponavičius. Priešakinėje Mas
kvos įmonėje studentai - eko
nomistai atlieka gamybinę 
praktiką, susipažįsta su gamy
bos organizacija, naujos tech
nikos įdiegimu, priešakiniais 
apskaitos būdais ir tt.

Studentas L. Butkevičius

sost. komj. aktyvo vakaras, 
skirtas N. V. Gogolio 100- 
osioms mirties metinėms pami
nėti.

Pranešimą apie didžiojo ru
sų rašytojo Nikolajaus Vasil- 
jevičiaus Gogolio gyvenimą ir 
kūrybą padare docentas Kule- 
šovas. Plačiai apibūdinęs N. 
V. Gogolio kūrybinį palikimą,

rybų Sąjungos tautų tarpe, o

gelio, buržua .’i nūs santvarkos 
demaskuotojo, kūrinių reikš
mę ir aktualumą kovoje prieš 
imperialistinius karo kurstyto
jus, už taiką visame pasaulyje.

Po pranešimo įvyko koncer
tas, kurio programą pagal N. 
V. Gogolio kūrinius atliko sos
tines teatrų kolektyvai.

Chester, Pa
I LIETUVIU KULTŪRINIO

Paskaitos ir pranešimai 
apie Gogolį

VILNIUS, 11-27 d. — Vals
tybiniame Operos ir baleto te
atre įvyko Tarybų Lietuvos

DETROIT, MICH.

RADVILIŠKIS. Rajono dar
bo žmonės plačia’ pažymi di
džiojo rusų rašytojo N. V. Gc 
gc-lio mirties 100-ąsias meti
nes. įmonėse, kolūkiuose, įstai
gose, mokyklose sudarytos N. 
V. Gogolio mirties 100-ųjų 
metinių minėjimo komisijos. 
Nemažą darbą atlieka Politi
nių ir mokslinių žinių skleidi
mo draugijos Radviliškio rajo
no skyrius. Lektoriai Mikalkė- 
•ias, Serevičius, Genienė, Kin- 
činaitė ir eilė kitų skaitė pas
kaitas apie N. V. Gogolio gy
venimą ir kūrybą Radviliškio 
stiklo fabrike ir kitose įmonė
se, kolūkiuose ir įstaigose.

I. Genys

Prano Drunseikos Atminčiai

Kovo 21 d., 1951, mirė Pra
nas Drunseika, 73 metų am
žiaus. Buvo pavienis, rimtas 
ir geras žmogus. Šioje šalyje 
nepaliko giminių. Vienatiniai- 
žinomi jo giminės yra brolio 
vaikai Lietuvoje. Pranas Drun
seika paliko šiek-tiek turto. 
Bet dabar negalint susisiekti 
su Lietuva, tai visas reikalas 
stovi advokato rankose.

Pranas Drunseika iš Lietu
vos poėjo nu'o Ukmergės sri
ties.

Prisimindamas Prano Drun
seikos vienerių metų mirties 
sukaktį, prisiunčiu į Laisvės 
fondą $5.00 ir noriu apie jį 
priminti spaudoje.

Pranas buvo Laisvės skaity
tojas ir priklausė ALDLD 30 
kuopai. B'uvo pažangus žmo-

Gox gus ir nuoširdžiai rėme clarbi- 
loti-Hninkišką judėjimą už gražės-

\iį gyvenimą. Laisvai palaido
tas Crawford kapinėse ir ten 
jam yra pastatytas paminklas. 
Laisvai ilsisi šios šalies žeme
lėje. Pilietis

ĮVAIRIOS žinios

Leonardas Smalstis
tragiško žuvimo.Mętinei sukakčiai atžymėti nuo jo

DRUSKININKAI. Rajono 
darbo žmonės
Gogolio mirties 100-ąsias me
tines. “Aušros” kolūkyje mo
kytojai Muzikcvičiūfė, Radze
vičiūtė, bibliotekos vedėja Ka
siulytė vengia pasikalbėjimus 
apie didžiojo rusų . rašytojo 
gyvenimą ir kūrybą. Bibliote
koje suorganizuota lietuvių 
khlba išleistų Gogolio kūrinių 
paroda. Išleistas specialus sie
linio laikraščio ‘‘Pirmyn, į ko
munizmą”-numeris, skirtas N. 
V. Gogoliui. Gogolio kūriniai 
kolektyviai skaitomi “Tarybi
nio artojo,” “Pirmyn”. “Vie
nybės” ir kituosę kolūkiuose. 
“Revizoriaus” kolektyvinis 
svarstymas buvo suorganizuo
tas “Raudonosios vėliavos”, 

•“Pirmųlio”, “Dzūkijos” žemės 
ūkio artelių kolūkiečių tarpe.

CENTRO REIKALAIS
Tūli draugai ir draugės, remdami lietuvių pažangųjį 

veikimą, kartu atsimena ir tai, kad reikia nepamiršti ir 
Lietuvių Kultūrinio Centro.

Paskiausiu laiku paaukojo Centrui sėkami: .
J. Ragauskas, Shelton, Conn. .............. $20.00
K. Milinkevičius, Brooklyn, N. Y........................10.00
Vladas Daniels, Easton, Pa..............................  10.00
P. Gaspariene, Grand Rapids, Mich......................3.00
Petras Babarskas, Hollis, N. Y............................2.00
Širdingai už tai ačiū!

Tenka čia paminėti Philadelphijos ir Brooklyno mote
ris, kurios savo pasiryžimu suteikė puikią Centrui pa
ramą. Jos pasiryžo papuošti Auditorijos langus, uždėti 
ant jų draperijas.

O draperijos yra iškaštingos. Bet draugės moterys 
pačios sukėlė reikiamą pinigų sumą draperijų medžiagai 
nupirkti ir pačios pasiuvo draperijas.

Philadelphijos moterys sukėlė viso $131.00. Brooklyno 
moterys—$128.50. Kadangi langų aprengimas kainavo 
viso $192.50, tai likusią sumą $67 jos paaukojo į Centro 
iždą, širdingai ačiū joms už tokį gražų darbą.

Taipgi tenka priminti, kad mūsų Lietuvių Liaudies 
Teatro menininkai įtaisė ant estrados puikias draperijas 
koncertams įr vaidinimams. Jie patys sukėlė reikalingą 
draperijų medžiagai pirkti sumą ir jie patys j^s pasiuvo 
ir uždėjo. Jiems taipgi tenka ištarti širdingai ačiū!

Praėjusių metų gegužės pradžioje tragiškai žuvo 
jaunas, gražus, tvirtas, dar nė 26 metų nesulaukęs, 
Leonardas Smaltis. į

Tragedija įvyko, kada Leonardas ir jo draugas iš 
, > universiteto laikų, Hanson Woarhe, išvyko 5 d. ge

gužės Kanadon praleisti atostogas. Tą dieną, kada 
- jiedu išvyko Kanadon, motina Vera Smalstienė, lyg 

nujausdama tragediją, rodė didelio susirūpinimo. Ji .. 
nenorėjo, kad jie vyktų tenais.

Už savaitės laiko pradėta rūpintis jaunų vyrų li
kimu. Policija raportavo, kad jų neranda. 18 dieną 
gegužės sužinota, kad jie nuskendo. Rado tik lai
velį, kuriuo jie buvojšvykę ežeran. Matinenda eže
ras didelis ir gilus. Aplink ežerą 90 mylių. Ilgai bu- 

,. vo tikėtasi, kad suras bent jų lavonus. Veltui, lavo
nai nesurasti ir po šiai dienai.

Leonardas Smalstis buvo šaunus vyras, gerai mo- 
JL kėši, buvo idealistas. Jam nerūpėjo gėrimai ir rūky

mas. Jis buvo Lietuvių Darbininkų Susivienijimo na
rys. Pabaigęs pradinę ir aukštąją mokyklą, du metu 
buvo Ann Arbor Universitete ir mokslus baigė Way- 
pe Universitete.. Baigęs mokslą dirbo Chryslerio 
Korp. kaip inžinierius.

Kare prieš Vokietijos nacius Leonardas gerai pa
sižymėjo. Jis pakilo laipsnio techniko saržento ir už 

'r pasižymėjimą gavo d u medalius.,Vienas jų For Mi- 
litary Merit.

*•** Eidamas mokslus visuomet gaudavo geriausius 
požymius. / ,

Vilnies numery iš 9 d. liepos 1943 metų buvo pra
nešta, kad jis baigė Lincoln aukštąją mokyklą. Leo- 

: narjas buvo tup, ką anglai vadina Valedictorian.
Tuomet jis pasakė kalbą, kuri buvo ištisai atspaus
dinta “Vilnies” Angliškam Skyriuj. Leonardas sakė:

* “^es, baigę mokslus, turime mislyt apie ateitį. Po- 
'* karinis pasaulis bus kitoks, negu prieškarinis.” Jisai 

' kalbėjo tuomet apie aviacijos progresą.
’ Galite suprast), koks gailestis ir nuliūdimas apė
mė tėvą Petrą Smalstį, motiną Verą Smalstienę ir 
$amc>tę Marytę Smalstienę, su kuria jis labai 
žiąi sugyveno.

Detroįtiečiai, taip pat ir kitų miestų lietuviai reiš
kė jiems giliausios užuojautos asmeniškai, per 
įus ir telegramas. Netekti tokio šąunaus vyro buvo 
smūgis visai demokratinei visuomenei.

Pįr ilgai buvo tikėtasi, kad bus bent lavonas su
rasti ir bus galima jie palaidoti. Viskas veltui. Klas- 

. lingas vanduo neišdavė'savo sekreto.

PANEMUNĖ. . Rajono kol
ūkiuose, įstaigose, mokyklose 
vyksta pasiruošimas N. V. Go
golio mirties 100-osioms meti
nėms. Didelis pasiruošimo ju
biliejui darbas vyksta Ringau
dų apylinkėje. Apylinkėje ruo
šiamą paroda, vaizduojanti di
džiojo rusų rašytojo gyveni
mą ir kūrybą. Foto vitrinoje 
išdėstytos N. V. Gogolio kdr 
lių iliustracijos. Vietos sep
tynmetes mokyklos mokytojai 
skaito paskaitas kolūkiuose. 
Jau perskaitytos paskaitos 
“Gogolio vaidmuo rusų ir pa
saulinėje literatūroje”, “Rašy
tojai apie Gogolį,” “Gogolis— 
žymusis dramaturgas,” ir tt. 
Mokyklos pionieriai grandžių 
sueigose skaito “Mirusias sie
las’*. Apylinkės meninės savi
veiklos kolektyvas ruošia pro
gramą iš Gogolio kūrinių.

C. Skrinskas

MOKSLŲ AKADEMIJOS 
INSTITUTŲ LABO

RATORIJOSE
VILNIUS, sausio 17 d. — 

Praėjusiais (metais Lietuvos 
pažymi N. V. IT S R Mokslų akade m i j o s 

Žemės ūkio instituto ben
dradarbių grupė dalyvavo 
TSRS mokslinėse ekspedici
jose, kurios buvo surengtos 
didžiųjų komunizmo staty
bų rajonuose, o taip pat to
se vietose, kur vykdomi sta
lininio gamtos pertvarkymo 
darbai.

Šiuo metu Vilniuje, Že
mės ūkio instituto veterina
rinėje laboratorijoje prof. 
Šiyickiui vadovaujant, -ti
riama. biofauna (smulkioji 
vandens gyvūnija), atsiivež> 
ta iš Stalingrado srities už- 
siliejamųjų- tvenkinių. Da
lis pavyzdžių persiųsta j 
Baisogalos gyvulininkystės 
mokslinę tyrimo stotį. Čia 
jie bus tiriami fiziologinėje 
laboratorijoje. Žemės ūkio 
instituto agrochemijos sto
tyje, Vilniuje, bus tiriami 
Pakaspijo žemumos dirvo
žemių pavyzdžiai.

“VOLGA-DONAS- 
CIMLIANSKAJA”

Tokio pavadinimo apy
braižų rinkinį ruošia spau
dai rašytojas J. Dovydai
tis, lankęsis praėjusiais me
tais Volgos - Dono kanalo 
statyboje ir Stalingrade. 
Savo naujoje/ knygoje J. 
Dovydaitis užsibrėžė paro
dyti didingą statybą, kurią 
jis mate visame Volgos-Do- 
no-Cimlianskaja ruože.

IŠSIREIŠKIMAI APIE 
MEILĘ .

, - ?,

gra-

laiš-

NAUMIESTIS. Na u m i esč.i o 
vidurinės mokyklos dramos 
ratelis “Arminų” kolūkyje pa
rodė N. V. Gogelio komediją 
“Revizorius”. Pastatymas bu
vo atliktas mokytojai Orže- 
kauskaitei vadovaujant. Svar-’ 
blausius vaidmenis atliko mo
ksleiviai K. Puodžikaitis, R. 
Treideris, G. Merkšaitis, V. 
Staukaitis ir kiti. .Kolūkiečiai 
su dideliu susidomėjimu žiūrė
jo nemirštamą (l i d ž i rusiN
rašytojo kūrinį. (

Komediją “Revizorius” ra - / 
tolio nariai sir dideliu pasise
kimu suvaidino taip pat “Gri
škabūdžio” kolūkyje if rajono 
<. entre.

Tikroji meile ir nuožiū
ra niekuomet kartu nes.u- 
gyvena., ' Durnas

Daugelis mergaičių pir- 
marankes informacijas gau
na antrarankiuose automo
biliuose. Regėjęs.

Ar yra žmogaus gyveni
me kas baisiau, kaip senat
vėje pasilikti vienui vienam 
ir mirti tarp svetimų žmo
nių, svetimose rankose.

A. Vienuolis

Korėja;—Amerikonai skel
bia, kad nušovė dar "6 ra- 
kietinius Šiaurinės Korėjos 
lėktuvus.

Ar gali tėvui būti kas 
skaudžiau, kaip mylimos 
dukters lemtingi žodžiai: 
“O, kaip džįaugsminga bū
tų man diena, jei žinočiau, 
jog tų vakare nebepareisi!”

Dabar tenka jums visiems Lietuvių Kultūrinio ’Centro 
rėmėjams priminti dar vieną dalykėlį. Centrui yra rei
kalingas koncertams pianas. Tiesa, mes turime Centre 
net keturis^'pianus, bet tiek neužtenka. Didžiojoje sa
lėje mums reikia tokio piano, kuris būtų naudojamas 
tik koncertams, o po koncertų būtų paliktas užrakintas, 
kad niekas jo neskambintų. Tada jis visdda būtų tin
kamas koncertų išpildymui. Veik visos salės turi po 
porą pianų, vieną naudoja orkestrai, o kitą koncertams. 
Bet mes to neturime.

Būtų labai gerai, jeigu atsirastų toks Centro rėmėjas, 
kuris galėtų savo nuliekamą gerą pianą Centrui paauko
ti. Jeigu kas turite tokį pianą, prašome mums pranešti.

Lietuvių Kultūrinio Centro reikalais rašydami, adre
suokite, sekamai: Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill 19, N. Y. Telefonas Virginia 9-4678.

L. N. B. Valdyba

Protokolas-tarimai
Liet. Meno Sąjungos
TREČIOS APSKRITIES METINĖS KONFERENCIJOS, ĮVY
KUSIOS BALANDŽIO 19 IR 20 DIENOSE 1952 METUOSE, 
155 HUNGERFORD ST., HARTFORD, CONN.

Konferenciją atidarė aps
krities pirmininkas'Vincas Bo
vinas 8 vai. vakare, paaiškin
damas konferencijos tikslus ir 
jos uždavinius.

Taipgi paprašė delegatų iš- ( 
sirinkti, kuris tvarkys visos 
konferencijos darbą. Į pirmi
ninko vietą išrinkta Helen 
Yeskevičiutė, sekretorium — 
G. A. Jamison, į rekomendaci
jų komisiją — J. Valaitis, J. 
Yuška, V. Bovinas. Mandatų 
komisijon — Ona Visockis ir 
Ruth Bell.

Raportą davė apskrities pir
mininkas Vincas Bovinas, apie 
visų metų veiklą, paliesdamas 
ne tik apskrities metinį veiki
mą, o ir vienetų, kurie, matyt, 
jam gerai žinomi. Savo kalbo
je Bovinas priminė, kad me
no veikloje dalyvauja trys 
gentkartės, kaipo menininkai 
ir kaipo organizaciniai akto- 

I riai. Kaip tokio didžiai skir
tingo amžiaus, menininkų 
tarpe tolerancija — glaudus 
kooperavimas ne tik pagei
dautinas, bet ir būtinas.

Baigdamas priminė, kad ir 
šiais metais turėsime abiejų 
apskričių bendrai palaikomą 
atostogų mokyklą Worceste- 
ryje, nuo liepos 6 iki 19.

Apskrities sekretorė Mild
red Stensler davė raštišką ra
portą visų metų veiklos. 1) 
Sėkmingai paruošė abu 2-rąs 
ir 3-čias apskričiai jau iš eilės 
ketvirtą praėjusiais metais 
vakacinę mokyklą. 2.) Varuo
se, mįmeografu atspausdino ir 
LMS centrui padovanojo 100 
kopijų, veikalą “Tetos Tur
tai.” 3.) Išleido kelias dainas 
Frank Balevi.čiaus ir išsiimti- I
nėjo apskričių chorams dėl 
pasinaudojimo, o taipgi ir dąi- 
nų rinkinį knygelės 
pavadintą “Dainos.” 
kritys surengė visą 
mingų parengimų, 
operete “Sudrumsla

formoje, 
4.) Aps
ėdę sėk- 
paskaitų;

Širdis”

buvo suvaidinta Newarke, iš 
Hartfordo teatralė grupė su
vaidino komediją “Tetos Tur
tai” Brooklyne. Sekretorė pri
minė, kad vienetai (ne cho
rai) nerangiai atsineša į me
no kultūros veiklą. Iš apie 30 
vienetų, tik .dalis pasimoka 
metines duokles, kiti gi net 
nepasįstengia atsakyti ant se
kretorės laiškų, raginimų.

Iždininkas U a r r y Mitkus 
prisiuntė raštišką raportą, 
kuris sutinka su finansų kny
gose esančia sąskaita. Ižde 
apskričio pinigų yra $427.26. 
Viso komiteto kartu raportai 
su didžiu entuziazmu užgirti.

Mandatų ■ komisijos narė 
Ruth Bell 'davė tokį raportą : 
Iš viso dalyvauja-23 delegatai: 
nuo Laisvės Choro iš Hartfor
do — 4, Sietyno Choro iš Nc- 
warko — 4, Aido Choro iš 
Brooklyno— 2, Lyros Choro iš 
Phila. :— 2, Liaudies Teatro iš 
Brooklyno — 1. LLD 68 kp.— 
2, LLD 27 kp. — 1, LDS 46 
kp. Brooklyno — 2 ir apskri
čio komiteto, valdybos 5 nariai.
Raportai vienetų

Už Laisvės Chorą raportavo 
Stanley Barįson ir pridėjo T. 
Kiški ūnas, kuris

metų jubiliejinį koncertą, prie 
kurio labai stropiai rengiasi.

Nuo Lyros Choro iš Phila
delphijos raportavo Al Mer
kis, atžymėdamas choro veik* 
lą ir prisimindamas, kad jų 
choras susidedąs vien tik iš t 
jaunimo.

Ed. Skučas raportavo nuo 
Sietyno Choro, kad £hom 
veikia gerai, ypatingai pasta
ruoju laikn, kuomet persikė
lė naujon vieton, iš f asistuo
jančio lizdo, kuriame pasta
raisiais laikais choras negalė
jo turėti jokio savo parengi
mo. Sietynas turi gerą moky
toją ir visi gražiai, bendrai 
veikia.

Nuo Liaudies Teatro rapor
tavo Petras Grabauskas, nuo 
LDS 46 kuopos J. Yuška; nuo 
LLD 27 kuopos V. J. Valaitis; 
nuo LLD kuopos iš Hartfordo, 
/Antanas Kiškiūnas. Visų ra
portai gražiai, užgirti. Po šių 
raportų ir jų užgyrimo, vaka
rinę sesiją pirmininkė už
darė 11:30 vai. vak. ir prane
šė delegatams, kad sekanti 
sesija bus rytoj, 10 vai. ryto.

Antras posėdis .atidarytas 
10:30 vai. ryto, pirmininkė H. 
Yeskevičiutė.

Dalyvauja visi delegatai, 
kaip ir vakarykščiame. Sis po
sėdis buvo pašvęstas daugiau ! 
šia mokyklos reikalams. .

Bovinas šiuo reikalu skai
tė rezoliuciją ir ant jos pada
rė įžanginę kalbą. Po jo kal
bos prasidėjo diskusijos, ku
riose dalyvavo senimas ir jau
nimas. Diskusijos buvo labai 
gyvos ir interesingos, drau
giškais išsireiškimais ir geriau
siais norais, kad mokykla bū
tų juo sėkmingiausia ir stu
dentais skaitlingiausia.

V. J. Valaitis skaito rezo
liuciją, raginančią LMS cent
rą pabusti iš miego ir daugiau 
veikti meno-kultūros srityje, 
o taipgi šaukti Meno Sąjungos 
šiais metais suvažiavimą lie
pos menesyje kartu su mokyk
los eiga, Worcesteryj. ' .

Meno Sąjungos suvazQT- 
nio reikale kilo ir trumpį^

I diskusijos, nes kiti manė, kad 
I tokiam suvažiavimui sušaukti 
bus per trumpas lajkas. Bet 
dalykams išsiryškinus, visi 
stojo už suvažiavimą, raginda-. 
mi centrą veikti greitai ir pla
ningai. ;

Trečia rezoliucija skaityta 
J. Yuškos, raginanti prie gy- 
vesnio veikimo Meno Sąjungos 
srityje.’ Visos trys rezoliucijos, 
apdiskusavus, priimtos ir 
pasiųstos į mūsų spaudą. 
Merkis davė įnešimą, kad 
sėkmingesnės veiklos būtų
jungti antras ir trečias apskri
čiai į vieną bendrą veiklą.

Pasirodė, kad ši konferenci
ja neturi tam reikalui nei tei
sės, nei- galios, šį reikalą svar
stys atskirai abiejų apskričių 
komitetai. Baigiantis antrajai 
sesijai, apskrities pirmininkas 
Bovinas pasiūlė sąrašą kandJJŲ 
datų konferencijai užgirti į 
Trečiosios Apskrities komite
tą : Mildred Stensler, Walter 
Žukas, Edvard Skučas, Helen 
Yeskevičiutė, Ruth Bell, Ru
dolf Baranikas, Harry Mitkus, 
Jonas Jušką, Vincas IJovinas, 
ir J. Vasilis. Į alternatus: IĮ.

i Feiferienė, A. B Urbaitė, P.
1 Grabauskas ir E. Stakovaitė.

Konferencija sklandžiai už
sidarė 1:30 vai. po pietų.

Pirm. H. Yeskęvičiųtę, 
Sekr. G. A. JamięOn.

bus
Al. 
dėl 
su-

Pri-cš konferencijos uždary
mą, drg. Petras Grabauskas Į- 
nešė, kad čia ant vietos priį- 

Kiškiūnas, kuris pažymėjo' dėtum vajų dėl stipen^įjy 
choro veiklą per ištisus metus, fondo LMS 5-tai mokyklai, ir 
' • • ' “ 11----- ) ! jis padėjo ant stalo pirmą

"(- penkinę. Greit ir visi kiti de- 
su legatai prisidėjo su savo ąu* 

apie komis. V. Bovinas ąukojo $5, 
• net Felix Repšys $10. Po $2, Rųth 

Šiandien, Bell, E. Walley ir M. John
son; po $1 —H. Yeskevičiutė, I A 1 Ii Jf 1 • T~^ 1 CN T Y *><■ •

įvairiose vietose jie dalyvavo 
su koncertine programa ir vė
liau jo trupė gastroliavo 
komedija “Tetos Turtai’ 
septyniose kolonijose, ii 
pasiekė Brooklyną.
po pietų turės choras 25 me-,
tų jubiliejų su puikia koncer-1 Al. Merkis, Ed. Skučas, C. Mi
tine programa. Už Aido Cho- llcr, J. Kiskūnas, W. Skuodis 
rą raportavo Wilsonaite. Ra- ir G. Jamison; B. Kazlai —7 
portas turiningas savo meno-. 50 c. .
kultūros veikla. Choras turi mą, J.' Gužas pridėjo $5.5.. 
gerą mokytoją, su kuria na
riai gerai kooperuoja, užtat ir 
veikimas vyksta puikiai. Ge
gužės 4 dieną turės savo 40

ir G. Jamison; B. Kazla|i — 
Kad padarytų lygią 
.' Gužas pridėjo $5.5(1.

Iš viso surinkta $40. širdingai 
ačiū delegatams ir konferen
cijos svečiams ųž gražią para
mą.

4 pusl.-Laisvė (Libeily)-PenkiatJieiV



GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAF1TAS

CLEVELANDO ŽINIOS ŽINIOS Iš LIETUVOS

(Tąsa) ,
Mitdu su Didje nutarėme suorgani

zuoti savitarpio pagalbą prancūzams 
remti. Kadangi jis savo pareigomis li
goninėje yra pastovus asmuo, mes susi
tarėme, kad jis būtų atsakingasis. Jis 
susižinos su stovykla per tą patį ispaną, 
kuris kasdien ateina pas mane nuo Toni.

Paskiau mes numatėme kiekvienam 
ligoninės barakui po draugą, su kuriuo 
jis turi nuolatos palaikyti ryšius. Šie 
draugai buvo įpareigojami parinkti sau 
pakaitą, jei jie išeitų iš ligoninės.

Iš Toni laiškų aš sužinojau, kad mū
sų stovyklos organizacija stiprėja. Vie
nas kitas prancūzas, pradėjęs gauti 
siuntinius, sutiko tam tikrą dalį paskirti 
ligoniams. Kiti, nedirbdami arba pate
kę į geresnes sąlygas, pažadėjo kartkar
tėmis taip pat duoti po gabalėlį duonos. 
Dėl to bus galima dukart per savaitę 
siųsti tam tikrą kiekį valgio ligoniams. 
Deja, ligonių per daug, lyginant su tais 
resursais, kurių mes turime. Vadinasi, 
reikia kažkam atiduoti pirmenybę.

Mes nutarėme, kad Didje, remdama
sis kasdieninėmis barakų atsakingųjų 
žiniomis, tam Tikrais protarpiais prane
šinės apie prancūzų sveikatą. Jau rem
damasi jo duomenimis ir žiniomis apie 
tai, kaip elgiasi žmogus, komisija, kuriai 
bus suteiktas pasitikėjimas, nustatys, 
kam ir kiek duoti.

Darbas greit susitvarkė. Toni rašė 
man entuziastiškus laiškus. Kiekvieną 
dieną vis daugiau ir daugiau prancūzų 
prisideda prie mūsų savitarpio pagalbos 
organizacijos. Tuo būdu mes dalyvauja
me garbingoje kovoje, nes mūsų pradė
tas darbas padės išlaikyti daugelio žmo
nių gyvybę.

Ir štai vieną vakarą Didje įteikė man 
pirmąjį siuntinį mano barakui. Iš ketu- 
įm*ryšulėlių vienas buvo skiriamas man 
nepažįstamam prancūzui. Jį nurodė sto
vyklos draugai, kurie įtikinėjo, kad jis 
esąs mano barake. Aš ėmiau ieškoti. Jo 
vardas buvo Žeromas.

Ir štai aš iš eilės apeinu lovas, sakyda
mas jo vardą, ir pagaliau tamsiame 
kampe randu man reikalingą žmogų. 
Jam nulaužta koja, ir jis nesikėlė iš lo
vos.

Aš prisistačiau Žeromui kaip jo tau
tietis. Paskiau ištraukiau iš užančio ry
šulėlį ir ištiesiau jam.

— Še, čia tau! Stovyklos draugai su
dėjo ir pavedė man per savitarpio pa
galbos organizaciją įteikti tau jų siunti
nėlį.

— O ar tu esi tikras, kad tai man?
—Juk tavo vardas Žeromas? Juk tu 

buvai Vovo stovykloje?
—Taip.

— Vadinasi, tau, — klaidos negali 
būti.

Žeromas prispaudė ryšulėlį prie krū
tinės, bet nedrįso jo išvynioti. Pagaliau 
jis pasiryžta ir išima iš popieriaus pen
kias plonutes riekeles duonos ir tris ga
balėlius cukraus.

— Tai dėkui vyrams .. . bet tai daug, 
per daug.

— Pakišk po antklode ir valgyk,, kol 
aš čia, nes, ko gero, atims.

— O tu?
— Ne, čia tau, tau vienam, valgyk 

pats. ■ .
Ž.eromas pakėlė į mano akis. Jo skruo

stu rieda stambi ašara.
—Kad tu žinotum, koks aš laimin

gas ...
Tas žmogus atgijo gyventi ir, juokda

masis pro ašaras, valgė atsiųstą duoną.
Žiūrėdamas į jį, aš jaučiu didžiulį 

džiaugsmą. Mes galime dabar stoti į ko
vą su mirtimi, atkariauti žmonių gyvy
bes.

XII
GRĮŽIMAS Į GYVENIMĄ

— Kuo tu vardu?
— Ren-e.
— Iš kur tu?
— Iš Romoranteno.
— O kiek tau metų?
— Trisdešimt.
— O kaip čia patekai?
— Ilga istorija.
— Na, mytnis laiko pakaks.
— Tai tau ir iš tiesų įdomu?
— Su malonumu paklausysiu.
— Na, tada .. .

(Bus daugiau)

Worcester, Mass.
f

Pietus
Rengia LLD 11 ir 55 kuopos

PELNAS NUO ŠIO PARENGIMO SKIRIAMAS

Koks buvo atvažiavimo tikslas

Čia i Clevelandą buvo atva
žiavę Šalies Vidaus Saugumo 
(McCarran) Komiteto narys 
sen. Arthur V. Watkins (rep. 
iš Utah), to komiteto advoka- 
tas-tardy tojas Frank Schroe
der ir Ohio valstijos Neameri- 
kinės Veiklos Komisijos advo- 
katas-tardytojas Richard A- 
rens. O trys šnipai-liūdytojai 
čia ant vietos buvo prirengti..

Sen. Watkins čia atvažiavi
mo tikslas buvo tas pats, kaip 
ir sen. Wood atvažiavimas j 
Detroitą ir tuom patim tikslu 
jie rengiasi važiuoti į Chica- 
gą gegužes 1 d., kad apšmeiš- 
ti, apjuodinti geriausius, suga- 
biausius unijų vadus, išmesti 
juos iš darbo ir unijų vadovy
bes ir paversti unijas kompa- 
niškomis unijomis. Ar tam 
McCarran Komitetui pavyks 
atsiekti tikslą, priklausys nuo 
pačių unijų.

Balandžio 17 d. sen. Wat
kins su savo štabu pradėjo ty
rinėti, didžiumoje, United 
Electric unijos vadus fed orali
niame teismabutyj. Bet kaip 
Clevelando komercinė spauda 
mėgino įtikinti savo skaityto
jus, kad čia įvyks kas nepa
prasto, naujo, tai nieko pana
šaus neįvyko. Tyrinėjimas bu
vo vedamas jau nusenusią 
procedūra. Pasodintam unijos 
vadui statomi klausimai: ar tu 
( si, ar buvai kada komunistu Y 
Kada unijos vadas atsakys 
taip, jis bus verčiamas išduoti 
kitus komunistus arba galės 
būti teisiamas sulyg Smith ir 
McCarran įstatymais. Atsa
kys “ne”, irgi gali būti sufre- 
muotas, kaip ir daugelis kitų, 
ir nubaustas už neteisingą at
sakymą. Arba, jei pasiremda- 

' mas penktu pataisymu prie 
J. V. konstitucijos, visai neat
sakysi, kad savęs neįkriminuo- 
li, irgi gali būti teisiamas už 
paniekinimą Senato, kaip kad 

i daugeliui tas padaryta. Bet vis 
i yra saugiausia neatsakyti į to
kį klausimą, pasiremiant kon
stitucijos penktu pataisymu, 
kuomi ir šiame tyrinėjime uni
jų vadai naudojosi. Taip pat 
ir šnipai-liūdininkai atpasako
ja jau seniai tokiuose tyrinė
jimuose naudojamą pasaką, 
kad jis matęs tą žmogų komu
nistų mitinge toje ir toje sve
tainėje, tuose ir tuose metuo
se, to ir to mėnesio tą ir tą 
dieną. Čia irgi nieko naujo.

Teismabūtis buvo užpildy
tas unijų delegatais iš plačios 
apylinkės, ir .jie buvo liudinin
kais vienašališko tyrinėjimo.

kilpas. O kada unijos advoka
tas mėgino . ką pastebėti ar 
p e r k 1 a u s i n ė t i š n i p ą -1 i ū d i n i n k ą, 
kaip paprastai »yra daroma, 
Sen. Watkins nuolatos įsaki
nėjo unijos advokatui nutilti. 
O kiek vėliau senatoriaus ša
liškumas pasiekė patį dugną, 
kada pašaukė J. V. maršalą, 
kad išmestų unijos advokatą 
iš teismabūčio, pareikšdamas, 
kad unijos advokato įsikiši
mas trukdąs tyrinėjimą ir ką 
ten daugiau pridėjo. Bet ka
da adv. Scribner pareikalavo 
sen. Watkins, kad jis pakar
totų savo pareiškimą dėl už- 
rekordavimo, senatorius nepa
kartojo.

Bet unijos advokato išmeti
mas unijos vadų nesudemora- Į 
lizavo, jie pasidarė dar gyves
ni ir laikėsi gerai pasiremda
mi J. V. konstitucija, neku- 
ric visai >neatsakinėjo nei į 
paprasčiausius, neįkriminuo-1 
jaučius klausimus, už tai, kad 
tardytojai naudoja savo gud
rumą, statydami nekaltus 
klausimus. įmaišo pavojingus, 
kad įtraukti į savo kilpas.

Antrą dieną, pirmai tyrinė
jimo sesijai pasibaigus, pada
ryta pertrauka pietums. Tuo
met unijų delegatai susirinko, 
kad pasitarti. Delegatų- buvo 
apie 200. Nacionalis Atstovas 
nuo UE 7-to distriklo Herb 
Hirschberg vadovavo susirin
kimui. Atsidarius antrai tyri
nėjimo sesijai, sen. Watkins
ir Ohio valstijos tardytojas 
pakvietė 1 lirschbergą j liudi
ninko kėde ir prisispyręs pra
dėjo reikalauti, kad llirsch- 
bėrgas pasakytų jiems, ką jis 
sakė susirinkime, pietų laike, 
unijistams. Uirschbergas rim
tai iš lėto jiems atsakė, kad 
unijos delegatų pasitarimas 
pietų pertraukoj buvo skirtin
gas negu tos grupės, kuri jau 
nutarė statyti koncentracijos 
stovyklas Jungtinėse Ameri
kos Valstijose.

Bet kaip ten nebūtų buvę, 
jau antros dienos rytinėje se
sijoj komitetui pasirodė aiš
kiai, kad jie neatsieks savo 
tikslo, nors jie ir vartoja ga
na šiurkščius gudrumus, kad 
įtraukti į savo spąstus UE ir 
kitų unijų vadus. Už tai ant
ros dienos popietinę sesiją, 
kuri jau buvo paskutinė, at- 
tidarė pusę valandos vėliau ir 
baigė į valandą ir pusę po 
atidarymo. Sakoma, kad 2 ko
miteto šnipai-liūdytojai ne
tekę darbo todėl, kad jų liu
dijimai dar daugiau sumaišė 
komiteto dalykus. Rep.

Gamybos novatoriai pas 
studentus

KAUNAS, III-13 d. — Poli
technikos institute įvyko susi
tikimas su miesto pramonės 
novatoriais.

Insulino fabriko inžinierius 
Guzevičius papasakojo, kaip 
nedidelis 25 žmonių fabriko 
kolektyvas tobulina , gamybą. 
Vien pernai buvo pateikta 
daugiau kaip 30 racionaliza- 
torinių pasiūlymų, sukonstruo
tas ultrafiltras, naujos pilsty
mo mašinos tipas ir tt. Kau
niečių pasiūlytas naujasis in
sulino gamybos būdas dabar 
bus naudojamas visoje šalyje.

11 racionalizatorių pasiūly
mų ’pateikė pernai “Drobės” 
fabriko mechanikas Jonelis. 
Apie savo pasiūlymus jis pa
pasakojo studentams ir dėsty
tojams. “Litekso” fabriko in
žinierius Paulauskas apibūdi
no naujus audinių dažymo bū
dus.

Elektrotechnikos fakulteto 
studentas Bartuška papasako
jo apie šio fakulteto pagalbą 
“Apvijos” elektromotorų fab
rikui. Kolektyvinis studentų 
darbas — “Apvijos motorų 
tyrimas” — suteikė galimybę 
patobulinti motorų gamybą.

Apibūdindamas susitikimo 
rezultatus, prof. dr. Janickis 
pasiūlė dar labiau išplėsti kū
rybinį gamybos novatorių ir 
aukštosios mokyklos bendra
darbiavimą.

Studentai J. Kastėnas, 
A. Marma

Žvejų artelė — milijonierius

PRIEKULE, 111-13 d. — 
Sėkmingai žūklauja Kirovo 
vardo žvejų artelės kolekty
vas. Praėjusių metų planas į- 
vykdytas 136,1 procento, pa
jamų gauta arti milijono

(943 tūkstančiai rublių). At
sidavusiai dirba geriausieji ar
telės žvejai. Štai Liliškio gran
dis per metus sugavo tris kal
tus daugiau žuvies, Pilkapso^- 
2,3 karto, Gelžiaus — 2,8 kar
to daugiau, negu numatyta.*

Didelės yra žvejų-kolūkiečių 
pajamos, žvejai Pilkapsas, 
Gelžius, Liliškis, Traušys ir 
kiti uždirbo po 20—26 tūks
tančius rublių, neskaitant j- 
vairių produktų.

šiomis dienomis įvykęs atas
kaitinis susirinkimas nuspren
dė dar labiau išvystyti žvejy
bą.

Stamford, Conn. :
Sugrįžo iš ligoninės

Dominikas Burba jau sugrį
žo iš ligoninės namo. Vetera
nų ligoninėje, Rocky HiP, 
Conn., jis išbuvo nuo pradžios 
sausio mėn. > Dar nesijaučia 
stiprus, tačiau atrodo, kad jo 
sveikata gerėja.

Burba ir šeima dėkingi vi
siems jį lankiusiems ligoninė
je asmeniškai ar pastiprinan
čiu laiškeliu. R.

Camden, N. J
Klaidos pataisymas

Mano korespondencijoje 
Laisvės No. 88 įsibrovė klaida, 
kurią reikia pataisyti. Ten pa
sakyta, kad LLD 133 kuopa 
nutarė surengti išvažiavimą 
birželio 20 d., o reikėtų, kad 
būtų birželio 29 d.

Norime, kad visi progresy
viai ir šiaip lietuviai žinotų, 
jog mūsų išvažiavimas įvyks 
birželio 29 d. ir jame dalyvau
tų. Camdenietis.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką.Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY ;
29 Kelly Square Worcester, Mass.

Jei reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistininką, ■ 
savininką VYTAUTĄ SKRINSKĄ. Jis išpildo medikališ- u 
kus daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos rei
kalais. Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą į kitus 
miestus. Be to, užlaiko geriausios rūšies kosmetikos, skuti
mosi reikmenų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių, šaltko- ' 
šės, riešutų, cigarų, cigarečių ir skanių gėrimų.

......." 1 ................... " 1 " ................... ■

Išmetė unijos advokatą Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
Paramai Dienraščio Laisvės

A Sekmadienį, Gegužės 4 May, 1952
J ' *

Olympia Park, Shrewsbury, Mass.

UE generalis advokatas 
David Scribner mėgino apgin- j 
ti savo unijos narių teises, į 
kuriuos 2 advokatai-tardyto- 
jai šaudė klausimais, kad į- 
traukti apklausiamąjį į savo

Jokia moteriškė neatsisa
kys tapt mote re nors nie
kingiausioje vyriškio, bile 
tik jis bus ganėtinai tur
tingas. - Theognis

Norwoodo Vyrų Ansamblis, vad. Gerda Terhorst., šis ansmablis taipgi duos ir gra
žių duetų. Bet tai dar neviskas, dainuos taipgi ir šie žymūs talentai:

p N N MINEIKYTĖ 
sopranas, iš Brockton, Mass. 

PiJMžyniėjusi radio dainininkė.

WORCESTER ŠOKĖJAI 
pašoks įdomių lietuvių liaudies 

.šokių. Būtinai pamatykite, juos.

NORMA čEEONYTe 
sopranas, tai VVorcestcrio lakštutė, 
pavasario sulaukus palinksmins mus.

Kviečiame visos apylinkes visuomenę dalyvauti šiame. parengime, išgirsti gražią 
programą ir tuom pat kartu paremti dienraštį Laisvę. —Bus geri pietūs. 1-nią vai. 
dieną. Kviečiame visus — RENGĖJAI. Šoferiai šnekasi: Mano ponas konferencijas laiko 

ant jachtos. Jis ruošias prezidentiniams rinkimams.

Kas yra gera ir naudinga, žmones neturėtų pamiršti, tačiau daugu
ma pamiršta švilpos antrašą ir turi klapato, kol suranda. Už tai, pa
tys esate kalti. Užsirašykite ir visada turėkite jo antrašą.

Švilpa Išdirba 5 Rūšių Svarbias Mostis
ir ant kiekvienos dėžutės yra antrašas.

Taipgi mostys yra garsinamos ant radio. Apgailiu tų, kurie toliau 
gyvenate ir to radio negalite girdėti. Mano mostys bei vaistai gelbsti i 
visiems žmonėms, be skirtumo odos spalvos ar jų politinių įsitikinimų. 
Daugiausia gelbsti tiems, kurie vartoja pagal nurodymų.

Nr. 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation, šita Mostis nuo 
įvairių odos lig1’: nuša.šimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudcgim'o, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

Nr. 2. Mostis nuo paviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, spran
do, sąnarių ir muskulų, aštraus kosulio nuo peršalimo. Kaina $1.25.

Nr. 3. Mat. Švilpas Ointment for tooth ache and hardening gums. 
Greit prašalina skausmus ir sustiprina gurnus. Kaina $1.25.

Nr. 4. Mat. Švilpas Salve for Itching Skin and Poison Ivy. Šita 
t mostis nuo įvairių niežėjimų odos ar Poison Ivy. Kaina $1.25.

Nr. 5. Mat. Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief.
1 šita mostis — vėliausias išradimas kaip prašalint Piles greitai, ir ne

reikia pjaustyt. Varvančos, ar ne — pagelbės. $2.50.
Mano mostis pagelbės visiems, kurie vartos pagal nurodymą, ant’ 

kokių ligų yra pažymėta. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet nori karo. Čia jau proto liga.

Reikalaudami mosčių, prisiųskite Money Order ar gerą banko Ček|. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite: . ' ;

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 78, STA. A., HARTFORD, CONN.

5 pusl.-Laisvė (Liberty)-Penktadien., Gegužės-Mąy 2, 1952
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MIRK

Gegužės l(Mą atvyks 
viešnia iš toli

• Motinos Dienos minėjimo 
šio mėnesio -10-tą visi atvyk- 
siantieji į Liberty Auditoriją 
girdės nepaprastą programą, 
kurią ruošia Moterų Apšvie
tus Klubas. Ir gerai pasivai
šins moterų namie gamintais 
Jr čia sugabentais skanumy
nais. Bet —

Vienu svarbiausiųjų punktų 
bus susitikimas su viešnia iš 
tolimos Kalifornijos, K. B. 
Karosiene. Greta pasimatymo, 
tikėkimės, kad kai ką ir išgir
dime.

Taigi, visi
Ir kvieskite šio pranešimo ne
mačiusius. Pradžia apie 7 vai. 
Vakaro. Įėjimas,, nemokamas. 
Tačiau atėjusieji visuomet 
suteikdavo klubui draugingą 
nuotaiką, kaip kad klubas 
jiems. Klubietės spėja, kad 
taip bus ir šiais metais.

Klubiete.

Visi į Aido Choro Koncertą! Naujas laimėjimas
Mes atidarysimi 
dainų skrynelę, 
Paleisim dainužes 
i valia...' 
A A

ruoškitės atvykti sai'io lietaus

Motinos Dienos 
atvirlaiškis-

Amerikos Moterys Taikai, 
kooperuojant kitoms taika su
si d om ė j u si oms o rga n i z ac i-
joms, išleido atvirutes, adre
suotas prez. Truman ui. Atvi
rutėse prašo taikos Korėjoje 
tuojau. Ir 
tižiųjų
Užtikrinimui taikos 
L'Brook lyno ir 
Taikos Komitetai
Iki Motinos Dienos paskleisti
po 10 tūkstančių kiekvienas. 
Eis po namus. Rengs susirinki
mus salėse ir gatvėse. Rinks 
parašus prie stalų gatvių san
kryžose.

prašo 
valstybių

penkių di- 
susitarimo 
ateityje.
Manhattan 
pasižadėjo

Penki asmenys tapo sužeisti 
jų automobiliui atsimušus i 
užtvarų ant Triborough tilto 
jr užsidegus.

Biznio Telefonas
EVergrcen 4-9672

čia.žaliuojanti geguže jau 
Išsprogo medžiai, pra 
obelės ir paukščiai jau gryžla 
iš tolimųjų atogrąžų kraštų, 
kad pralinksmintų visus savo 
čiulbėjimu. Nėra lietuvio ar 
lietuvės, kuriam' šie dalykai 
neduotų gražių, švelnių prisi
minimų.

Gegužės mėnesyj Lietu vos 
kaimo laukai, išprausti pava- 

į, yra pasakiškai 
gražūs, žiūrint į juos jauno
mis, skaidriomis akimis, kada 
krutinės dar neslegia gyveni
mo bėdos -bei vargai, lengva 
yra dainuoti. Vakarais, jaunų 
merginų dainos atrodo lyg ly
gių laukų alsavimas. Snau
džiančiomis, tamsiomis girio
mis jos nuaidi toli, toli, rodos, 
į pačią amžinybę.

Lietuviškos dainos yra lė
tos ir dažnai liūdnos. Jose at
sispindi lietuvio 
buvo ir tebėra labai tampriai 
susijusi su Lietuvos 
giriomis. Kada lietuvis dainuo
ja, jis neskuba, lyg norėda
mas duoti laiko giriai, kuri sa
vo plačia ir galinga krūtinė 
visados jam pritaria. Yra ži
noma, jog liūdnos ir lėtos dai
nos daug greičiau įžiebia lie
tuvio širdyje kovos bei pasiry
žimo kibirkštį, negu smarkios 
ir skubios kitų tautų dainos.

Ne visos, tačiau; dainos yra 
tinkamos šioms dienoms. Kai- 
kuriose iš jų perdaug dažnai 
yra mini m a s “varį 
“ p u r v y n ė 1 ė, ” “ašarėlės,” 
poliai” ir “raudojimas.’ 
amžius lietuvis vergavo 
miems ponams. Jis vilko 
rinę caro kariuomenėje

buvo “ašarėlėmis” nušlaksty- 
tos ir krauju paplūdę... Mer
gužėlės irgi per dvarų kiemų 
purvynę ilgai vilko sunkius 
kuntaplius, lyg “našlaitėlės 
grau d ž i a i rau d o j o ”...

Atėjo laikas ir lietuviams 
kitaip dainuoti. Visi lietuviai 
turi pakelti galvas ir užmiršti 
purvynę bei “ranicas.” Daino
se turėtų atspindėti viltis, drą
sa bei pasitikėjimas ateitimi. 
Gana jau beviltiškai dūsauti 
ir klupčioti prieš didžiūnus!

Aido Choro koncerto, Ame
rikos lietuviai turės progos 
išgirsti ir senu dainų, bet jie 
nenusivils ir naujomis, šaunio
mis šių dienų dainomis. Ypač 
įdomi yra viena daina, kurio
je Brazauskiene it' Skučas po
ra posmų dainuos solo, nes ji 
parodo karo žiaurumą ir kn> 
vinaš jo žymes, paliktas jaunu 
žmonių širdyse. Bendrai paė
mus, bus galima 
los dienos, kada 
navo

pamatyti, jog1 
lietuviai dai-

ulytėlę,
siela,

žemo ir

sveti- 
kup- 

Man- 
J no

riosios jūros. Nestebėtina, to
dėl-, jog ir jo dailios dažnai

EVrrgreen 1-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS
Puiki Salė i.šnuomuojąma Baliams 

Banketams, Vestuvėms, Parems 
ir Kitokiems Pokiliams.

JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager
280 Union Avenue Brooklyn, T

KASDIEN KARSTI PIETŪS PAS

CHARLES VIGŪNAS
284 SCHOLES STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Taipgi puikus pasirinkimas

LIKERIŲ, VYNO ir ALAUS
Telefonas: HYacinth 7-9677

VISOKIAIS
APDRAUDOS REIKALAIS

Kreipkitės pas lietuvius

ORMAN & MICHELSON
Gausite pilniausį, sąžinišką patarnavimą. Mes patikrinsime 
ar esate tinkamai aprūpinti apdrauda, ar jūsų apdrauda 
galuoja. Taip pat parūpiname tokios apdraudoš, kokios 
jums reikia tinkamui apsaugojimui jūsų nuosavybės, namo, 
biznio, automobilio, ir tt... Mes taipgi atnaujiname išsi
baigusią apdrauda. Pildome income tax blankas.

Parduodame visokius namus visose miesto dalyse
111-15 JAMAICA AVE., RICHMOND HILL, N. Y. 

Telefonai: Virginia 9-0842 ir Virginia 7-4111

gegužinei
Bendrosios Gegužinės Ko

mitetui pavyko iš policijos 
gauti teisę maršuotojams ap
sistoti Union Square krašte 
priešais stebėtojų pastolį. To 
praėjusiais heleriais metais 
nebuvo, žinoma, tame krašte 
nesutilps visi atmaršu o j autie
ji. Tam reikėtų visos , aikštės 
ir apylinkės. Tačiau gavimas 
krašto yra gera praūžia.

Komitetas taipgi gavo lei
dimą su garsiakalbiu atlankyti 

mobilizacijos įjunktus ir su-
L teikti maršuotojams visas in

strukcijas pirm pat išmar.Šavi- 
mo. Taipgi laimėjo kai ku
riuos kitus pageriniirius para-

Kailiasiuvių rinkimai 
praėjo vieningai

šiomis dienomis suėjo v;e- 
neri metai kai atidarytas 
A maigam eitų siuvėjų sveikatos 
Contras New Yorke. Tuo pat 
laiku buvo atidarytas* ir cent
ras Philadel phijoje.

Newyorkiečių centru nau
dojasi arba gali naudotis 40.- 
000 didmiestyje ir artimbse 
apylinkėse gyvenančių narių. 
Jie damoka $10. Philadolphie- 
Čiai moka $20. Už tą mokestį 
gauna visuotiną egzaminą ir 
kai ką gydymo srityje.

Dešimtinė nepuriems, netu
rėjusiems ligų,, atrodo daug. 
Tačiau privatiškoje įstaigoje 
su $10 neapsieina, tas, kam 
reikia visuotinos egzaminaci- 
jos.

Čionykštis centras 1 
gydytojus i)1 55 įvairių 
specialistus, 
dies ii’ kraujo 
paskirta $300,000. Ir 
nuota įvesti patarnavimą uni- 
jistų žmonoms ar vyrams.

Balandžio 30 d. mirė Jova 
Gustaitis. Pašarvota po nume
riu 557,Hemlock St., Brookly- 
ne. Paliko dideliam nuliūdime 
seserį M. Balai kieno ir brolį 
S. Brusoka.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius Šulinskas. Bus palaido- 
ta 'šeštadienį, gegužės 3 d., 11 
vai. ryto. Labai prašomi gimi
nės, draugai ir pažįstami daly
vauti velionės laidotuvėse.

Rep.

RANDAV0J1MAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys vienam asmeniui, apšildomas 
ir visada šiltas vaiduo, atskiras įė
jimas. Kreipkitės: Mrs. Mikniaus, 
558 Ridgewood Ave., Brooklyn.
N. Y. (87-88)

sričių
Tyrinėjimui sir- 

apytakos ligų 
supla-

SUSIRINKIMAI
Susirinkimas

6 0. įvyks 
svarbus susi-

Rer Klausučių
Bridau gilią pūrvynėlę...

Naujose 
gyvenimo.
galingos-

jau yra praeityje.
dainose atsispindi 
bangos, kurios yra
nūs ir už plačiųjų jūrų ban-

Chorvedė Mildred St e n si er 
įdėjo nemaža darbo ir pastan
gų, kad Aido Choro 4 0 gyva
vimo metų sukaktuvės būtų 

i paminėtos . šauniai ir gražiai. 
Nėra abejonės, jog visų cho
ristų ir jos pastangos bus visų 
pažangiųjų lietuvių tinkamai 
įvertintos. Geriausiai galima 
tai parodyti gausiu atsilanky
mu. Koncertas įvyks sekma
dienį, gegužės 4-tą dieną, Š. 

j m., Liberty Auditorijoje, 1.10- 
106 Atlantic Ave., Richmond

Kailiasiuvių Unijoje New 
Yorke, skaitomoje viena pa
žangiausių unijiniame judėji
me, praėjusią savaitę vykdyti 
rinkimai delegtų į konvenciją. 
Visi septyni lokalai pastate 
bendrą kandidatų sleitą ir vie
ningai jį išrinko. Balsavimuose 
dalyvavo 4,400 narių.

Vienbalsiai išrinktas Jung
tinės Tarybos vedėju Irving 
Potash, dabar esąs Leaven
worth kalėjime. Potash yra 
nuteistas penkeriems metams 
einant >. priešdarbininkiškuoju 
Smith įstatu. Jį išrinko visų 
narių atstovu. Bet kad jisai 
negalės asmeniškai dalyvauti, 
tad Joseph Winogradsky iš
rinktas Potash’io vieton alter- 
ųatu-pavaduoto jų: Tas aiškiai 
parodo uirijistų atsinešimą į 
Smith įstatymą. . ) <

Reikalaus statyti 
namus biednuomenei

RIDGEWOOD, N. y.

LDS 103 kp. susirinkimas 
antradienį, gegužės 6 d., 8 vai. 
Shapolo ir Vaiginio salėje. |17 
mos St., Brooklyn, N. 
gai dalyvaukite šiame 
turime daug svarbių dalykų nuimti 
dėl LDS gerovės. P. Babarskas, 
Proi. Seki. ' <87-89)

j vyks
va k..
Tha-

Y SkaiUin-
susiiinkime,

4 MONTELLO, MASS.
Lietuvių Moterų Apšvieti Klu

bas turėjo savo mėnesinį susirinki
mų balandžio 25 d., tarp kitko, nu
tarė turėti draugišką vakarą gegu
žės 17. 1952 m.. Tautiško Namo že
mutinėje salėje, kaip 7:30 vai. va
kare. Manoma, kad prisidės ir LDS 
6 kp.; J. Stigienė duos raportą iš 
saulėtos Californijos apie tenaitinj 
veikimą. Bus apkalbėta 
dienraščio reikalai, 
tūkstančių; jos tam 
re .$10, ir Vilniai $5, 
penkine prie valgių 
vakaro. Pin. rašt. (

Laisvčs 
sukėlimui 10 

reikalui pasky- 
ir prisideda su 
dėl draugiško 

leo. Shimaitis. 
(86-87)

MONTELLO. MASS.

ALDLD 6 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks gegužės 5 (May), 1952 
m., Lietuvių Tautiško Namo kam
bariuose, kaip 7:30 vai. vakare. Vi
si nariai prašomi dalyvauti, nes yra 
labai svarbių roikalų, kurie turės 
būti apsvarstyti, kaip taią Laisvės 
vajus, sukelti 10 tūkstančių ir Lais
vės piknikas July 4, kuris bus Mon
tello, Moss. ' (86-87)

Studentai balsavo prieš
gali apsieiti be dai.n.. No,a1 Feinberg įstatymą 
nėra čia Brook lyne gražių 
lietuviškų lankų, aukštų svir
nelių bei garbanotų pušynų,. 
Aido Choro koncerte bus gali' 
ma išgirsti ir senovės dūsavi
mų prislėgtos lietuvio kruti
nės ir ritmingų, šaunių šių 

jaučia
si r dies 

vienas į

žodžiu, lietuvis yra ne lie- 
vis, jei gegužes mėnesyj jis'

ir ritmingų, šaunių 
dienų dainų, kuriose 
mas drąsios, laisvos 
pulsas. Tad, visi kaip 
Aido Choro koncertą!

Jonas Vasilis

St^vykę Į Albany dvidešimt 
penkių kolegijų ir universite
tų delegatai svarstė mokyk
loms ir mokslui taikomus įsta
tymus. Jie nubalsavo, kad 
ragangaudiškasis Feinberg į- 
statymas turi būti atšauktas. 
Tuo įstatu einant valdininkai 
gali prašalinti iš pareigų mo
kytojus, kuriuos įtartų esant

! komunistais.

New Yorko žemojoje West 
Side kelios dešimtys visuome
nininkų pasirašė šaukimą kon
ferencijos, kurios tikslas yra 
reikalauti, kad valdžia statytu 
daugiau namų menkų uždar
bių šeimoms. Tarpe pasirašiu
sių randasi ir keli kunigai.
Konferencija įvykas gegužės 

3-čios popietį, YMCA 'patal
poje, 215 W. 23rd St.

Susi ėdi ja protestuoja, kad 
daugelyje biednuomene apgy
ventų miesto sričių valdžia 
planuoja biednuomene iškrau
styti. Vietojo- ten nugriautų 
namų statys brangius projek
tus, kaip kad Manhattanville-' 
Morningside statysimasiš. Ko- į 
m i tetas nurodo, 
mene neišgalės 
jektu-s sugrįžti, 
iriais benamiais.

BROOKLYN,

Svarbus LDS I kp.
A n 1 ra d i cn, Gogu žčs 

LDS 1 kuopos labai
. rinkimas A. L. P. Klubo svetainėje, 
j 280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7:30 vai. vak. Šis susirinki
mas svarbus tuomi, kad turėsime 
balsuot už kandidatus į LDS Cen
tra komitetą. Taipgi gal jau rinksi
me ir delegatus į LDS 10-tą Sčimą, 
kuris įvyks rugpjūčio niėn. Detroite., 
Taipgi turėtume padiskusuot ir kas j 
link LDS .Centro Komiteto siūlomo 
plano kas link priėmimo j LDS se
nesnio amžiaus narių ant aukštesnės 
apdraudoš, 
metų ant
dos ,o nuo 50 iki 60 metų ant tūks
tančio dol. apdraudoš. v 'Šis planas 
bus siūlomas sekančiam seimui ir 
jeigu jis bus priimtas, jis palies vi
sus nariui. Atsilankykite visi.
Prot, Sekr. M. Stąkovas. (87-89)

yra, nuo 45 iki 50 
apdrau-

tai 
2-jų tūkstančių

GARSINKITĖS LAISVĖJ!
Užrašyklt Laisvę Savo Draugui.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, {vairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai: >

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

Tel. EV. 7-6238

Kai Būnate Liberty Auditorijoj
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

r

kad biednuo- 
i tokius pro
tą ps nuolatF

Mokiniai vartoja 
narkotikus

Valdinio mokyklos viršinin
ko raporte skelbiama, kad 
New Yorko vidurinėse mokyk
lose susekė 30 vartojančių 
narkotikus. Tiek susekė bėgiu 
pastarųjų 6 mėnesių. Vartoto
jai esą visokio amžiaus — pra
dinėse ir baigiančiųjų klasė-

<♦>

<♦>

<{>

JOHN BALEŽENTIS
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir

GERIAUSI TJKERIAT, VYNAS JR ALUS

110-04 Liberty Ave., Richmond Hill, N. Y.
Telefonas Virginia 3-9700 -

Paskaitos apie meną gerai vyksta’7
Pereitą sekmadienį (bal. j 

27), Kultūriniam Centre 
girdėjome jau antrą dailinin- 

, ko Rudol’fo Baraniko paskaitą 
apie meną. Kaip buvo pirmo
ji įdomi, tai antroji dar įdo
mesnė jauno dailininko pas
kaita. Antroji ^paskaita dar 
plačiau buvo iliustruota įvai
riais meno kūriniais, talkinin
kaujant Jurgiui Klimui su 
tam reikalui instrumentu. ,

Pirmoje Baraniko paskaito-( dailininko tikslas ne 
je mes plačiai susipažinom su ( detalės, i 
taip vadinamu abstraktiniif ir 
moderniniu menu tapyboje. 
Taip pat plačiai buvo nušvies
ta realizmas. Ųažnai pasitai
ko, kad nesilavinęs tapyboje 
žiūrovas, matydamas taip va
dinamą moderninį kūrinį, ma
to jame tik spalvas, linijas ir 
nežino, ką jos reiškia. Kartais 
žiūrovas ieško tose linijose 
minčių, reiškinių, vaizdų, bet 

i jų neranda. Prelegento pa- 
' skaita tą galvosūkį išryškino. 
Į Prelegentas išaiškino, jog 
tokiame kūrinyje ir nereikia 
ieškoti to, ko ten nėra. Į to
kius tapybos kūrinius reikia 
žiūrėti kaipo į ornamentalį 
darbą, į jo spalvas.

I Ąntroje savo paskaitoje pre- 
, legentas rodė daug pavyzdžių 
1 (iliustracijų) iš Amerikos, | 
Francijos ir Tarybų Sąjungos 

‘ dailininkų darbų. Plačiau ap
sistota apie realizmą, kaip jis 
reikia suprasti. Pasirodė, kad apšvietos sueigą, 
ir realizmas nėra vienodas.

Kūrinys gali būti labai re- 
, mes j alus, kalbėtojas sakė, nupieš- 

į tas su visomis detalėmis, jis 
■ gali būti kaip ir tikra v a i z- 
j duojamojo daikto kopija, bet 
i tuo pačiu gali būt ir netikro
viškas. Kuomet nepilnai rea
lus kūrinys gali būti realus ir 
tikroviškas, čia 
kreipė žiūrovo 
ką savo kūriniu

prelegentas 
dėmesį į tai, 

dailininkas 
[nori pasakyti. Vadinasi, šio 

: piešinio 
ne gyvenimo kopija, 

bet idėja. Ir jei ta idėja susi
jusi su< gyvenimo tikrove, jei 
įi gerai išreikšta, tai ir jo kū
rinys yra realus.

Gegužės 11 mes jau turėsi
me meno paskaitų finalą. Šis 
popietis, kitaip ir bus sutvarky
tas. Vieton vieno prelegento, 
mes turėsime eilę prelegentų, - 
kurie* duos trumpas paskaitas, 
savo nuomones įvairiais meno 
klausimais. Apart Baraniko, 
Fėiferio, Mizaros ir kitų lietu
vių, mes turėsime ir amerikie
tį. neseniai grįžusį iš Europos, 
Charles White:

New Yorkas nėra liuesas 
nuo potviniųj Baysidėje lietus ' 

I buvo užtvinMs 5 blokų plotą! 
aplink 210th St. ir 53rd Avė. 
Užliejo skiepus. Kai kur van
duo siekė ir gyvenamojo buto 
grindis. Gatvėse vanduo 
lo po porą .pėdų.

2nd Avė. požeminį 
traukini turės

<♦>

<p

<♦>

<♦>

<♦>

paki-

pa-

PETRAS KAPISKAS
(R

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174

Matthew A

<♦>:

<r

<♦>

<♦>

Transportacjj os Taryba 
skelbė, jog yra nutarta birže
lio mėnesį prądėti’ kasti naują 
požeminiams traukiniams tu
nelį.
Nauja subvė bus padaryta po 

Second Ąve. Kainuos miestui 
$3,500,000.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Rasta prigėrusi

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Charles White yra žymus 
ir pažangus dailininkas, žino 
ma, jis kalbės savo, anglų kal
ba. Kaip matome, tai gegužės 
11-tos meno simpoziumas bus 
įdomus, įvairus. Ypatingai rei
kia sukviesti jaunimas, čia gi- 
mę-augę žmonės į šią menines

Brooklyn Army 
58 gatve, buvo rastas 
metų amžiaus- moters 
vandenyje.

Kas jinai per viena 
ji vandenyje atsirado,, 
patirta.

tiesBase, 
apie 50 
lavonas)

ir kaip 
dar ne

Drs. Stenger & Stenger ‘
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

TONY’S

Klausovas

Kilus dideliam pasipriešini-, 
mui pasiūlytiesiems erzelio 
taksams, miesto- valdininkai 
ėmėsi planuoti iš naujo, kur 
gauti pinigų. Gal kai ką pa
keis savo pasiūlymuose.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbertal

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS x 

221 South 4th Streep 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

• VALANDOS:

Penktadieniais atdaryta

6 pus!.—Laisvė ( Liberty)-Penk tądien., Gegužės-May 2, 1952




