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V ienybės bosas Juozas Tys- 
liava stebisi ir sako: “Ana 
Pau k er, kuri galėjusi, kada 
tik norėjusi, kalbėti telefonu 
su Stalinu, esanti išdulkinta 
lauk’’.

Tas tik parodo, kad Tyslia- 
va neturi nė mažiausio supra
timo apie komunistus. Jis ne
žino, kad komunistai tvarkosi 
demokratiškai ir nė vienas nė
ra per aukštas, jog galėtų be 
užsitamavimo pasilikti vadu, 
šiandien jis didelis vadas, o 
rytoj jau nebevadas: Priklau
so nuo to, kaip ilgai jis arba 
ii tarnauja komunizmo idea
lams.

Smetoninė spauda dabar 
pripažįsta, kad VLIKas yra 
privatinis biznis arba raketas. 
Juo®) i naudojasi saujelė hitle- 
jnnių pastumdėlių.
* VLIKas yra lygiai toks pat 
sutvėrimas, kaip ir Amerikos 
Lietuvių Taryba. Jų misija: 
mulkinti pasaulio lietuvius ir 
fašistinėmis seilėmis spjaudyti 
ant Lietuvos.

—o—

Turime visiškai naują ap
kaltinimą ir mirtiną iškeiki- 
mą. Viskas atitenka Naujie
noms ir Keleiviui. Jų redakto
riams striukai: Draugas žada 
nebeduoti jiems griekų atlei
dimo.

Jie yra niekas kitas, kaip 
recidivistai. o “recidivistai“, 
šaukia Marijonų Draugas, “už 
savo nusikalstamuosius darbus 
atsako, kartais keleriopai sun
kesniFba usme”.

Dabar lauksime tos baus- 
Sės paskelbimo. Gal Grigai
tis su Strazdu ir Januškiu bus 
pasiųsti peklon.

—o—
Kai kils naujas karas, fa

šistiniams poetams “Iš miegų 
Gediminas pakils’’. Tada tai 
bus džiaugsmo, lygiai tokio, 
kokiu džiaugėsi Lietuvos išda
vikai, kai 1941 metais Hitle
rio bombos pradėjo kristi ant 
Kauno.

“Ir j auštanti laisvės mūs 
rytą“, dainuoja koks ten Bal
tijos žuvėdra (labai tiktų 
Žmogėdra) menševikų Naujie
nose, “Miškų broliai su gink
lais prabils”.

Gal gi ir prabils, bet ir kai- 
lin gaus.

Kut šiandien tie, kurie 1911 
nitais panašiai sveikino Hit
lerio užpuolimą ant Lietuvos? 

jfc'isi žinome.
—0—

i
šiomis dienomis pasimirė 

žymus amerikietis John De
wey. Mirė sulaukęs labai gra
žaus amžiaus, net 92 metų.

Reikia pripažinti, kad šis 
mokytas ir filosofiškas vyras 
labai daug prisidėjo prie pa
keitimo mokyklos atsinešimo 
linkui vaikų. Jis buvo vienas 
iš pirmutinių beveik prieš pen
kiasdešimt metų reikalauti, 
kad į vaiką mokykloje nebū
tų žiūrima kaip j kokį auto
matą: jis turi išmokti jam už
duotą pamoką, arba jis nie
kam tikęs ir su juomi pabaig
tos visos ceremonijos.

Vaikas yra žmogus, dažnai 
aplinkos auka. Jį reikia pa
žinti ir suprasti. Reikia skai
tytis su jo silpnybėmis. Reikia 
padėti jam tas silpnybes nuga
lėti ir išgyventi.

Taip mokė John Dewey.
Šiaip John Dewey buvo 

buržuazinis filosofas. Ypatin
gai paskutiniais laikais jis 
uoliai prisidėjo prie sukėlimo 
k»šte reakcinės isterijos. Jis 

fcnfi labai mokėjo svietą gąs
dinti raudonuoju baubu.

—o—
Negerai, žinoma, kad bir

želio 22 d. Brooklyne turėsi
me net du išvažiavimu. Tai 
bus LLD apskrities išvažiavi
mas. į Great Necką, o Lietu-
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Priėmė rasistini 
imigracijos įstatą
Senatas užgyre įstatymą, kuris 
nukreiptas prieš ‘žemas rases”

Washingtonas. — Senatas 
nubalsavo priimti McCar- 
rano - Walterio rasistiniai- 

; reakcinį imigracijos įstaty
mą, kuris‘nukreiptas prieš 
“žemesnes rases.” Kongre
so Atstovų Butas anksčiau 
tą patį įstatymą užgyre 
203 balsais prieš 53. Bal
suojant senate, salėje rado
si tik apie 20 senatorių. 
Įstatymas dabar eina pas 
prezidentą Trutnaną, kuris 
gali, jei pageidautų, jį ve
tuoti, kaip jis yra ragina
mas daugelio organizacijų.

Kongreso priimtas imi
gracijos įstatymas, nors

Nematome reikalo gintis,—- 
nes pilnai nekalti, sako 
Los Angelos’o komunistai

Los Angeles. — 10 vieti
nių komunistų vadu, kurie 
su dar keturiais teisiami čia 
už “subversyvę” veiklą, pa
reiškė, kad iie nesigins. Jie 
nesigins, sakė jie, nes jau
čia, kad prokuratūra neįro
dė neį vieno kaltinimo, 
apart to, kad jie priklausė 
Komunistų Partijai ar jai 
vadovavo. Tie dešimt yra 
Philip ir Dorothy Connelly, 
Ernest Fox, Carl Lambert, 
Ben Dobbs. H.. Steinberg, 
Albert Lima, Rose Kuznitz> 
F. Spector ir Al Richmond'

Likusieji keturi irgi pa
reiškė, kad jie nekalti, bet 
praves savo apsigynimą, 
nes kai kurie iškelti kaltini
mai reikalauja išaiškinimo.

Mes demokratiškiausi, 
sako komunistų vadas

Washingtonas. — “Daily 
Worker’io” redaktorius 
John Gates, kuris taipgi yra 
Amerikos Komunistų Par
tijos Nacionalio Komiteto 
narys, tęsė savo liudijimą 
McCarrano Tarybai. Jis pa
reiškė, kad “Komunistų 
Partija yra milijonus kartų 
demokratiškesnė už Demo
kratų ir Republikonų par
tijas.”

Jis nupiešė vaizdą, kaip 
komunistai kovojo prieš 
Tafto-Hartley įstatymą, ku
ris supančiuoju Amerikos 
darbininkus, prieš visokius 
diskriminacinius aprubežia- 
vimus, ir taip *toliau. Jis 
taipgi! nurodė, kad kaltini
mas, jog komunistai gauna 
finansinę pagalbą iš užsie
nio, yra juokingas. Komu
nistai, jis sakė, finansuoja 
savo veiklą iš surinktų au
kų, kurias sudeda sunkiai 
jas uždirbantieji darbo 
žmonės.

vių Piliečių Klubo — į New 
Jersey.

Bet lietuvių daug ir abiems 
išvažiavimams užteks. Tegu tik 
nė vienas birželio 22 d. nesėdi 
namie užsidaręs.
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Darbiečiai smerkia
JAV rolę Korėjoje
Amerikos Komunistų Partija ir 
progresyviai irgi protestuoja

oficialiai panaikindamas 
diskriminaciją prieš azija
tus, sustiprina diskrimina
ciją bendrai. Įvažiavimo 
kvotos yra taip sudarytos, 
kad jos didžiausios šiaur
vakarių Europos kraštams, 
tai yra, nordikams, daug 
mažesnės Pietų ilr . Rytų 
Europos ir beveik bereikš
mės Azijos bei Afrikos 
kraštams. Atskiros, kvotos 
taipgi sudarytos Vakarų 
Indijos salyno gyventojams 
negrams, nors tos salos pri
klauso prie Britanijos ir tu
rėtų eiti po britiška kvota.

. Washingtonan atvyko Fi
lipinų karo reikalų minis
tras Magsaysay. Jis kon- 
feruos su Amerikos kari
niais vadais. Magsaysay va
dovauja kovai' prieš liaudies 
partizanus hukbalahapus.

Francūzija už 
pasitarimą su 
Tarybą Sąjunga
Britanija yra' pasirengusi 
remti šiuos reikalavimus

Paryžius. — Francūzijos 
valdžia pareiškė, kad ji pa
geidauja trijų didžiųjų Va
karų jėgų (Amerikos., Bri
tanijos ir pačios Francūzi
jos) pasitarimų su Tarybų 
Sąjunga. Šis pareiškimas 
buvo išleistas po to, kai ka
binetas ilgai svarstė Tary
bų Sąjungos dar gegužės 
25-tą dieną prisiųstą kvieti
mą tartis Vokietijos reika
lais.

Francūzijos valdžia pa
reiškė, kad ji laikosi nusi
statymo, jog taikos sutartis 
galės būti pasirašyta tik su 
suvienyta Vokietija. Ji iš
reiškė viltį, kad Britanija 
ir Amerika laikosi tos pa
čios nuomonės.

Reuters (britų žinių agen
tūra) sako, kad Amerika 
nepasitenkinusi F r a n cūzi- 
jos pareiškimu, bet kad 
Britanija jam pritarianti 
ir pasirengusi jį remti.

Vėliausios žinios
Pusanas. — Rhee valdžia 

uždraudė Pietų Korėjos ra
dijo stotims perduoti “A- 
merikos Balso” programas, 
nes jose buvo cituoti nepa
lankūs Rhee režimui pareiš
kimai.

Seoulas. — Smarkios ko
vos vyksta višame fronto 
vakariniame sektoryje, ir 

•keliose vietose pozicijos 
pereina iš rankų į rankas. 
Amerikiečių štabas skelbia, 
kad Kodžės saloje dar ne
nustatytas belaisvių būrys 
pabėgo.

I. Lubinas, Amerikos de
legatas prie Jungtinių Tau
tų, pareiškė, kad Tarybų 
Sąjunga trukdo Rytų - Va
karų prekybai. ;

$10,000 FONDAS
Dienraščio Laisvės paramai
Fondas Tari Būt Sukeltas iki Birželio 30, 1952

JAV ĮPLAUKĖ $4,294.01
DAR REIKIA $5,705.99

Fondo dalykai negerėja. Vis dar eina labai lėtai. 
Turėtume labiau subrusti, nes laikas jau baigiasi. O 
fondas turi būt sukeltas, apie tai negali būt abejonės.

Šiuom kartu fondo reikalu pasirūpino šie Laisvės prie-
teliai:

Stamfordo Teta .............................................  $25.00
F. Vitkauskas, Assing, N. Y............................. 13.00
Anthony Purvinis, Mystic, Conn. .................  10.00
Tony Bros.ky, Elm Grove, AV. Va.....................• 10.00
LDS 13 kuopa, Richmond Hill, N. Y.............. 10.00
Rudominiškis ...............   10.00
A. Matulevičius, New York City ............  0.00
Anna Spencer, Brooklyn, N. Y......................   5.00
F. C. K.S., Easton, Pa...................................... 5.00
Frank ir Mary Krunglis, Brooklyn, N. Y............5.00
Wm. Doodis, Utica, N. Y.................................. 3.00
Mrs. S. Peterman, Woodruff, Wis.................... 2.50

Ignis, Bridgeport, Conn.................................. 2.00
J. Casper, Largo, Fla........ . .........................  1.00
Širdingai dėkojame visiems aukojusiems į fondą. Kaip 

pastebėjote iš aukščiau paduoto vardų sąrašo, yra aukor 
jusiu stambiomis sumomis. Tas parodo, kaip rimtai yra 
susidomėjusių žmonių fondo sukėlimo reikalu. Gaila, 
kad ne visi mylintieji dienraštį Laisvę taip rimtai ima 
fondo sukėlimą, kaip tie, kurių vardai aukščiau paduoti.

Prasidėjus piknikams, pasisnauskiw? su kolektomis 
fondui. Laisves^Administračija

P. S. William Patten prašo pataisyti klaidą-.' 'Bh'vo 
paskelbta, kad J. Shimkunas iš Burlington, N. J., o turė
jo būti: J. Shimkunas iš Barrington, JN. J,, aukojo $20.00.
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2 negru nužudęs eks-policininkas 
išteisintas; kyla protestų banga

White Plains, N. Y.—Pri- kė revolverį ir juos šovė.
saikintų teisėjų taryba 
(“džiūre”) išteisino buvusį 
policininką Stanley LaBens- 
<ey, kuris kovo 19-tą die
ną prie vieno Yonkers ta- 
verno nušovė du negru. Vi
si prisaikinti teisėjai buvo 
balti.

LaBens.key buvo įkaitin
tas dviejų negrų, Wyatt ir 
James Blacknall, nušovime. 
Tas eks-policininkas buvo 
užėjęs į traktierių, kur pa
stebėjo šiuodu negru ge
riant prie baro. LaBenskey 
atsikreipė į baro patarnau
toją lenkiškai:

“Ar jūs patarnaujat ne
grams čia?”

Kada jam buvo atsakyta, 
kad patarnaujama visiems, 
kas tik užsimoka, LaBens
key išėjo. Kuomet jis vė
liau sutiko ant šaligatvio 
šiuodu negru, jis išsitrau-

Rhee konfiskuoja Amerikos 
žurnalą, nes jį kritikavo

Pusanas, Pietų Korėja, — 
Rhee valdžia įsakė konfis
kuoti iš visų spaudos par
duotuvių ir kioskų Ameri
kos žurnalą “Newsweek,” 
nes jame tilpo straipsnis, 
kuris kritikuoja Rhee 
administraciją. Žurnalo 
“Newsweek” savininkai at
sikreipė į Valstybės. Depart- 
mentą .su prašymu, kad 
spaudimas būtų padarytas 
ant Rhee link uždraudimo 
nuėmimo.

ORAS. Vėsu, giedra.

Jis dabar teisinasi, kad šo
vė tik gindamasis, bet dak
taro liudijimai rodo, kad 
jis nebuvo užkabintas, ar 
smogtas, kaip jis teigia.

Teisėjų nutarimas jį iš
teisinti iššaukė didelį nusi
stebėjimą teismo salėje su
sirinkusių tarpe, ir tuojau 
po to, kai žinia paplito, su
kėlė plačią protesto bangą. 
NAACP, didžiausios negrų 
organizacijos, direktorius 
Walter White, pasiuntė rei
kalavimą g u b e r n a t o riui 
Dewey, kad speciali komisi
ja tyrinėti padėtį West- 
chesteri o apskrityje būtų 
sudaryta. Jau seniai kal
tinama, kad ta apskritis 
randasi KKK ideologijos, 
asmenų rankose. Protesto 
pareiškimus taipgi išleido 
Civilių Teisių Kongresas, 
Negrų Darbo Taryba ir ei
lė kitų organizacijų.

Eisenhoweris sumažintų J. V. 
mokesčius, bet nežino kada

New Yorkas. — Genero
las Eisenhoweris pareiškė, 
kad jeigu jis būtų išrink
tas., jis sumažintų valstybi
nius mokesčius ant 40 bili- 
opų dolerių. Jis, betgi1, pri
dėjo, kad neturi nuo
vokos, kaip ilgai imtų, iki 
mokesčiai ant tiek būtų su
mažinti. Jis taipgi nesakė, 
kokios valdiškos išlaidos 
būtų proporcionaliai suma
žintos, kad palaikyti balan
suotą biudžetą.

*

Londonas. — Britanijos 
D a r b o Partijos vadovybė 
pasisakė prieš Amerikos 
karinių jėgų elgimąsi Ko
džės saloje, kur užpuoli
muose apt belaisvių stovy
klų didelis skaičius korėjie
čių ir kinų buvo nužudytos. 
Darbo Partijos vadai taipgi 
pasmerkė būdą, kuriuomi 
amerikiečiai, Jungt. Tautų 
vardu, veda paliaubų dery- 

i bas, o kairesnių darbiečių 
i vadas Bevanas tiesioginiai 
; pasakė, kad Amerika yra 
i žymiau atsakominga už pa
liaubų nepasirašymą, negu 
kita pusė. Bevanas sakė, 

I kad Amerikos militaristai, 
kaip matyti, nori pratęsti 
karą ir jį paversti visuoti- 

i nu Azijos karu.
New Yorkas.— Amerikos 

' Komunistų Partija išleido

I Draudžia italų 
demonstracijas 

; prieš Ridgway 
i \
Taikos šalininkai rengiasi 
protestuoti prieš generolą

Roma.—De Ga spėri o val
džia pareiškė, kad bet ko
kios demonstracijos prieš 
generolą Ridgway, NATO’ 
nomandierių, bus užgniauž
tos griežtu būdu, “tokiomis 
griežtomis priemonėmis, ko
kių reikalauja aplinkybės.”

Generolas Ridgway at
vyksta Romon ateinantį 
pirmadienį. Taikos šalinin
kai ir darbininkiškos orga
nizacijos rengiasi jį sutikti 
protesto demonstracijomis, 
panašiai, kaip jis buvo su
tiktas Paryžiuje. Kaip Fran- 
cūzijoje, taip ir čia genero
las Ridgway jau tapo žino
mas kaip “bakteriologinis 
generolas,” nes jis čia skai
tomas atsakccningu už bak
teriologinį karą prieš Korė
ją ir Kinijos Šiaurrytinę te
ritoriją. Manoma, kad, ne
žiūrint draudimo, demons
tracijos vyks.

Malano valdžia suėmė žymų 
Pietų Afrikos negrų vadą

Johannesburg's, Pietų 
Afrika. — Malano valdžia 
suėmė Transvaalio Afrikos 
Nacionalio Kongreso (ne
grų organizacijos) vadą J. 
Marksą. J. Marksas anks
čiau buvo Malano valdžios 
apkaltintas komunizme, ir 
jam buvo uždrausta 'viešai 
sakyti prakalbas. Marksas 
uždraudimą ignoravo ir 
kalbėjo .masiniame mitinge 
prie Johannesburg©.

Markso suėmimas iššaukė 
didelį pasipiktinimą Johan
nesburgo negrų kvartaluo
se ir ten įvyko protesto de
ni o n s trącijos. Sustiprinti 
Malano policijos būriai bu
vo pasiųsti į tas miesto da
lis.
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pareiškimą, kuriame griež
tai smerkia mūsų šalies ka
rinių jėgų brutališką elgi
mąsi su korejiečiais-kinais 
belaisviais ir pravestas Ko
džės salos skerdynes. Po 
pareiškimu pasirase Kom
partijos vadai Foster is, 
Elizabeth Gurley Flynn ir 
Pettis Perry/Amerikos Ko
munistų Partija reikalauja, 
kad tuojau būtų sulaikytas 
tolimesnis belaisvių žudy
mas, verstinas apklausinė
jimas ir te r o r i z a v i mas. 
Taipgi reikalaujama, kad 
už stovyklų puolimą atsa- 
komingas generolas Boat- 
ncris būtų nubaustas.

New Yorkas.—Progresy
vių Partijos vadas. Benso
nas, buvęs Minnesotos gu
bernatorius, atsikreipė į 
Jungtinių Tautų generalinį 
sekretorių Trygve Lie Ko
džės belaisvių skerdynių 
reikalu. Bensonas reikala
vo, kad Jungtinės Tautos 
tuojau intervenuotų ir su
laikytų tolimesnį* žudymą, 
lis sakė, kad nuo Niuren- 
bergo bylos laikų negirdėjo 
apie tokius brutališkumus, 
ir pridėjo, kad jie užmeta 
gėdą ne tiktai Amerikai, 
kurios karinės jėgos vy
riausiai atsakomingos, bet 
visoms Jungtinėms. Tau
toms kaipo tokioms.

Tarp kitko Bensonas sa
vo atsikreipime rašė:

“Kokio pobūdžio karą 
Jungtinės Tautos veda Ko
rėjoje, jeigu Amerikos ka
reiviams įsakoma skersti 
faktinaj beginklius, žmones 
kalėjime?”

Jis pridėjo, kad, kaip pra
neša New Yorko “Times,” 
tokio pobūdžio karas iššau
kia pasitenkinimą tiktai 
Vokietijos nacių tarpe.
Trumanas apie tarptautinę 
inspekciją Kodžės reikale

Washingtonas. — Prezi
dentas Trumanas pareiškė, 
kad jis stoja už tai, kad 
tarptautinė “neutralių vals
tybių” atstovų komisija ap
lankytų Kodžės salą, kur 
laikomi belaisviai. Jis siūle, 
kad ton komisijon būtų pa
kviestos Švedija, Šveicarija, 
Indija, Pakistanas ir Indo
nezija.

Trumanas tą pareiškimą 
padarė po to, kai jam pana
šų pasiūlymą pridavė sena
to karinių reikalų komite
to pirmininkas Russell.

Washingtonas. — Prezi
dento pareiškimas apie 
tarptautinę komisiją dėl 
Kodžės čia skaitomas prisi
pažinimu, kad pasaulinė 
viešoji nuomonė yra su
krėsta dėl įvykių belaisvių 
stovyklose. Tuo pačiu lai
ku nurodoma, kad komisi
jos pasiuntimas dabar, po 
įvykių, jau nebūtų naudin
gas iš faktino tyrinėjimo 
taško, nes amerikietiška 
komanda jau galėtų tam 
pasiruošti ir pridengti pra
eities įvykius.
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Tarptautine Advokatų - Demokratų Asociacija pasky
rė komisiją ištyrimui karo eigos Korėjoje. Ta komisija 
buvo nuvykus Korėjon ir ilgai tyrinėjo šiaurines Ko
rėjos kaltinimus, kad Amerikos ginkluotos jėgos šiame 
kare naudoja bakteriologines priemones.

Dabar apie tos advokatų (teisininkų) komisijos atra
dimus turime daugiau informacijų^ Jas patiekė ko
misijos pirmininkas prof. Brandveineris spaudos konfe
rencijoje Kinijos sostinėje Pekine balandžio 3 d. žemiau 
patiekiame dali to nepaprastai svarbaus pranešimo. 
Prof. Brandveineris, tarp kitko, pasakė:

POLITINĖS AMNESTUOS KLAUSIMAS
SMARKIAI PLĖTOJASI J UDĖJIMAS už reikalavimą, 

kad prezidentas Trunianas paskelbtų politiniams kali
niams amnestiją. Labai svarbi bus tuo reikalu konfe
rencija ir masinis mitingas New Yorke šios savaites pa
baigoje.

Laikymas politinių kalinių kalėjime neturi jokio pa
teisinimo. Tai tik daro gėdą visai Amerikai. Politinis 
persekiojimas, teisimas ir kalinimas žmonių už\ jų po
litinius įsitikinimus bei politinę veiklą, nesuderinama nei 
su šios šalies konstitucija, nei su Amerikos žmonių tra
dicijomis. Tie darbininkų vadai, kurie nuteisti ilgiems 
metams kalėjimai!, yra karo kurstytojų sukeltos isterijos 
aukos.*

Šio šeštadienio amnestijos konferencija žada būti pra
džia plačiausios po visą šalį kampanijos už atidarymą 
politiniams kaliniams kalėjimo durų ir jų išleidimą.

Reikalauti politiniams kaliniams amnestijos dar ne
reiškia, jog būtinai reikia sutikti su jų pažiūromis. Tai, 
matyt, pradeda suprasti vis daugiau ir daugiau Ameri
kos žmonių. Sakcęna, kad prie sąjūdžio už komunistų 
vadams amnestiją yra prisidėję ne tik daug darbo unijų 
ir šiaip socialinių masinių organizacijų, bet įžymių vi
suomenininkų ir veikėjų. Jie- yra įsitikinę, kad tie 
žmonės., kurie nuteisti ir pasodinti į kalėjimą, turi teisę 
į amnestiją.

Daug .reikš masinis spaudimas ant prezidento Truman.o 
ir valstybės prokuroro. Gražu būtų, kad prieš preziden
tinius rinkimus būtų paleisti visi politiniai kaliniai.

“Tarptautinės teisiu ink ų- 
demokratų asociacijos siųsto
ji komisija baigė savo darbą 
tiek tiriant karinius nusikal
timus, kuriuos padarė Korė
joje Jungtinių Valstybių gink
luotosios pajėgos, tiek tiriant 
faktus apie tai, kad Jungtinių 
Valstybių ginkluotosios pajė
gos naudoja šiaurės Rytų Ki
nijos provincijose bakteriolo
ginį ginklą.

Komisija paruošė du prane
šimus. Mes specialiai ištyrėme 
Jungtinių Valstybių ginkluo
tųjų pajėgų Korėjoje įvykdy
tus karinius nusikaltimus ir 
nusikaltimus prieš žmoniją. 
Mes priėjome, kaip man rodosi, 
labai svarbią išvadą.
' “1. Tyčia skleisdamos mu-

atitinkamas atpažinimo ženk
lus, Amerikos ginkluotosios 
pajėgos pažeidžia 1907 metų 
Hagos konvencijos nuostatus 
ir, skyrium imant, 27-ąjj 
straipsnį.-

7. ‘ Sąmoningai degindamos 
ir sprogdįndamos civilinio ar
ba nekarinio pobūdžio viešuo
sius pastatus tuo atveju, kai 
tokie pažeidimai nėra būtinai 
reikalingi kariniu atžvilgiu, 
Amerikos ginkluotosios pajė
gos pažeidžia Hagos konven
cijos nuostatus ir, skyrium i- 
mant, 55-ąjį bei 56-ąjį straips
nius.

8. Konfiskuodamos be ati
tinkamų tam įgaliojimų ir be 
kompensavimo ar be pakvi
tavimų arba tyčia naikinda-

riausybės valdovams ir Ame
rikos ginkluotųjų pajėgų auk
ščiausiajai vadovybei apie 
juos nieko nežinant ir jų ne- 
ruošiant. Todėl komisija pa
teikia kaltinimą šiems žmo
nėms ir visiems veikiančių ka
riuomenės dalių karininkams, 
kuriems tenka atsakomybė už 
šiuos nusikaltimus, o taip pat 
visiems atskiriems kareiviams, 
sutikusiems -vykdyti ir vyk
džiusiems įsakymus, priešta
raujančius tarptautinei teisei.

Padarę tokias išvadas, mes 
įvykdėme uždavinį, k u r į 
mums pavedė Tarptautinė 
teisininkų - demokratų asocia-

; -io /

AKMENĖ, IV. 10 d. —Vel
tui mes ieškotume net ir smul
kiame žemėlapyje skritulėlio, 
šalia kurio būtų užrašas: Kar- 
pėnai. Tai buvo mažytė, tarp 
raistų ir miškų įsiterpusi kelių 
kiemų gyvenamoji vietovė. 
Nepajudintos telkšojo aplin
kui balos, kerojo krūmynai ir 
drebulės, neišbrendami buvo 
molėti šių vietų keliai, o gel
mėse tūnojo beveik visiškai 
nepaliesti žemės turtai — 
garsiosios Akmenės klintys, 
didžiuliai molynų klodai.

Toks buvo šis kraštas pra
eityje. Visai kitoks 
yra dabar, tarybų 
metais.

j re n gi m as,

vaizdas 
valdžios

pasižymi

SENATAS PRIEŠ PLIENO 
DARBININKUS

JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ SENATAS jau davė at
sakymą prezidentui Trumanuil Davė tą pačią dieną, 
tuojau po bendroje sesijoje pasakytos prakalbos. Sena
to įsakymas prezidentui toks: tuojau prieš plieno dar
bininkus pavartok Taft-Hartley įstatymą. Tai reiškia: 
išimk teismišką indžionkšiną prieš plieno darbininkų

- uniją, sulaužyk streiką! Nors plieno darbininkai išlau
kė devyniasdešimt devynias dienas, pagal Taft-Hartley 
įstatymą jie dar turi laukti kitas aštuoniasdešimt dienų. 
Per tą laiką, pagal tą patį įstatymą, darbininkai turi

"dirbti senomis sąlygomis..
Prezidentas savo prakalboje pasakė, kad jis pildys 

Kongreso įsakymą, jeigu jis įsakys panaudoti Taft- 
, Hartley įstatymą. Tai dabar reiškia, kad prasidės plie

no darbininkų streiko laužymas. Valdžia ieškos teismiš- 
... ko uždraudimo (indžionkšino). O kad gaus tokį uždrau- 

. dimą, tai nereikia abejoti.
Plieno darbininkai, organizuoti į United Steelworkers 

. uniją, užsitraukia reakcijos, ugnį. Indžionkšino išėmi
mas reikš streiko laužymą. Prieš uniją iškils klausimas: 
Pasiduoti ir atsisakyti tų reikalavimų, kuriuos net val
diška Algų Stabilizacijos Taryba užgyrė, arba tęsti 

•. streiką?
- Dabar sunku pasakyti, kurį kelia unijos vadovybė pa
sirinks. Bėgyje ateinančių kelių dienų visų akys bus 
nukreiptos* į mūsų kovingus, gerai organizuotus plieno

- darbininkus.
•X, '■ 1 "

. DVI PARTIJOS IR DU JŲ ATSTOVAI
• REPUBLIKONŲ PARTIJOS komitetas nutarė, kad j 
jų konvencijoje liepos mėnesį įvedamąją ir svarbiausią 
prakalbą pasakys didelis reakcionierius fašistuojantis 
generolas MacArthur. Tail) pat pranešta, kad Progre
syvių Partijos konvencijoje svarbiausią prakalbą pasa
kys didelis mokslininkas ir švietėjas W. E. B. DuBois.

Štai ir turime dvi partijas ir jų atstovus. MacArthur 
yra Tafto žmogus. Jis išreikš nuomonę tos partijos, 
kuri šiandien Amerikoje sudaro reakcijos nugarkaulį.

DuBois. kalbės už progresą ir taiką pasaulyje. Jis reikš 
nuomonę jaunos, veiklios pažangios jėgos. Jis sako, kad 
trečioji partija, Progresyvių Partija, yra “vienintelė 
Amerikos žmonių viltis 1952 metais.” Jos kandidatai 
'yra kovingi žmonės.

Gerai, kad šiemet piliečiai turės progą pasirinkti: už 
naują karą ir už senųjų partijų kandidatus., arba už tai
ką, progresą ir už jaunos pažangios partijos kandidatus.

Auriolas rezistentams
/

Paryžius. — Francūzijos 
prezidentas Auriolas (soci
alistas) atsikreipė i buvusio 
anti-nacinio rezistencinio 
judėjimo dalyvius atsimesti 
nuo komunistų. Komunis
tes parlamento narys jam 
atsakė, kad rezistencinio 
judėjimo dalyviai dabar su 
komunistais sutinka dėl 
visai paprastų priežasčių:

nes dabar reikia naujo re
zistencinio judėjimo prieš 
naujus okupantus, — prieš 
jankius.

Vakarų Berlyne buvo su
virtas neo nacis Bergęma- 
nas, taip vadinamos Socia
listinės Reicho Partijos va
dovas. ši partija nelegali 
Vakarų Berlyne, nors lega
li Vakarų Vokietijoje.

sės ir kitus vabzdžius, dirbti- į rnos civilinių gyventojų maisto 
nai apkrėstus bakterijomis, į atsargas ir jų 
siekiant sėti- mirtį ir skleisti j 
ligas Korėjos Liaudies armijo
je ir šiaurės Korėjos civilinių 
gyventojų tarpe, Jungtinių 
Valstybių ginkluotosios pajė
gos Korėjoje daro rimčiausius 
ir baisiausius nusikaltimus, 
kuriais šiurkščiai pažeidžiami 
1907 metais priimtieji Hagos 
konvencijos nuostatai dėl sau
sumos karo įstatymų bei pa
pročių ir visų pripažintosios 
taisykles, draudžiančios' bak
teriologinį karą, patvirtinto
sios 1925 metų Ženevos proto
kole.

2. Panaudodamos bombas su 
nuodingomis dujomis ir kitas 
chemines medžiagas civil, gy
ventojams naikinti Šiaurės 
Korėjoje, Jungtinių Valstybių 
ginkluotosios ■ pajėgos yra 
kaltos tuo, kad jos sąmonin
gai ir tyčia pažeidė 1907 me
tų Hagos konvencijos nuosta
tus — 23-ąjį (A) ir (E) strap 
psnį ir 1925 
protokolą.
. 3. Masiškai 
oku puotūose 
linius asmenis 
liečius, nepateikiant 
kaltinimų ir be' teismo, tame 
tarpe daug moterų bei vaikų, 
Jungtinių Valstybių ginkluo
tosios pajėgos ir jų karinės 
vadovybės klausą lisynmani- 
niai kareiviai veikia prieš aiš
kius 1907 metų Hagos kon
vencijos nuostatus (46 straip
snis), kuriais okupaciniai 
valdžios organai yra įparei
gojami ginti civilinių gyvento-, 
jų gyvybę.

4. Neteisėtą! grobdami ir 
sodindami j kalėjimus civili
nius gyventojus, okupuotuo
siuose rajonuose,, iš jų tyčio
damiesi ir juos kankindami, 
JAV ginkluotosios pajėgos sir 
jų karinės vadovybės 
lisynmaniniai kareiviai 
džia aiškius 1907 metų 
konvencijos nuostatus.

5. Bombard u b dama 
gintus, toli nuo fronto 
čius miestus bei kaimus 
atrankos naikindama iš oro 
pokarinius objektus, amerikie
čių kariuomenė veikia prieš 
priimtuosius karo įstatymus 
bei papročius ir, skyrium i- 
mant, prieš Hagos konvenci
jos nuostatus.

6. Griaudamos tokius nelie
čiamus įrenginius, kaip viešo
sioms pamaldoms skirtieji pa
statai, meno paminklai,**moks
lo įstaigos, istoriniai pamink
lai it ligoninės, tai daryda
mos kai kuriais atvejais nęap- 
gintų miestų bei kaimų padri
ko bombardavimo metu, o 
kartais sąmoningo šių nelie
čiamų įrenginių užpuolimo 
būdu, nepaisant to, kad jie 
naudojami išimtinai tiems-tik
slams, kuriems jie yra skirti, 
ir nepaisant t,o, kąd jie turi

privatinę nuo
ga 'okupacinei kariuomenei, 
savybę, kai tat nėra reikalin- 
Amerikos ginkluotosios pajė
gos pažeidžia Hagos konven
cijos nuostatus ii“, skyrium i- 
mant, 46 ii’ 52 straipsnius.

9. žudydama karo belais
vius, amerikiečių kariuomenė musų darbo rezultatu, yra

Mes laikome būtinu pareik
šti, kad visa tai, ką mes pa
matėme Korėjoje ištyrimo at
likimo metu, mums sukėlė 
siaubą. Mes žinome, kad yra 
daug žmonių, kuriems taip 
pat, kaip kai kuriems iš mū
sų iki kelionės, bus sunku pa
tikėti baisiais šiame praneši
me pateiktais faktais. Todėl 
mes iškilmingai prisiekiame 
savo kaip teisininkų ir kaip 
paprastų žmonių garbe, -kad 
nustatytieji faktai teisingi. 
Mes atvykome iš įvairių šalių, 
mos — įvairių religijų, įvai
rių politinių pažiūrų žmonės 
— ii- kalbame įvairiomis kal
bomis. Mes siekiame įvykdyti 
savo uždavinį sąžiningai ir 
pilnutinai suprasdami savo 
kaip teisininkų atsakomybę.

šis pranešimas, būdamas

A k m e n ės ra j o n.as 
statybų gausumu. Tarp kalvų 
išsirangiusi maža, bet srauni 
Virvytės upė suka tarpkolūki- 

hidroclektrines. Rajone jų 
— Karpėnuose ir Rakiškė- 
Drauge su trečia jėgaine
Virvytės — Kuršėnų ra-

Drauge 
esančios

pasikeitė

mes, 
pasi- 

bei 
i

metu Ženevos<■

žudydami savo 
rajonuose civi- 
ir atskirus pi-* 

j i ėjas

k arinio 
įstatų

ninga nuomonė. 1
Mes manome, kad tie, 

rie jį perskaitys, kaip ir 
pajus pasibaisėjimą ir 
b i a u r ė j i m ą nusikalti m a i s 
nusikaltėliais.

Mos patys esame įsitikinę, 
kad teisės normų turi būti lai
komasi visame pasaulyje, kad 
jokia valstybė ir joks atski
ras asmuo, kad ir kokie ga
lingi jie bebūtų, neturi išveng
ti atsakomybės už savo nusi
kaltimu pasekmes.

Mes tikimės, kad šis prane
šimas bus indėlis į kovą už 
visuotinę taiką ir ypač ’už tai
ką Korėjoje, kurios 
neturi būti pamirštos 
riai būtina greitai 
taiką.”

kančios 
ir ku- 

U'žti krinti

nes 
dvi 
se. 
ant 
jono Sukančių tarpkolūkine—
jos sudaro vientisą grandį, o 
esantieji čia kolūkiai — ištisi
nės kaimo elektrifikacijos ba
rą. *

Akmenės rajono plotus da
bar raižo elektros tiekimo li
nijos, 'daug kur čia išvysi 
transformatorines stoteles, iš
girsi ūžiant motorus. Būdingas 
yra čia ir kitas reiškinys — 
mūrinė ‘statyba.

7 kilometrai už Akmenės 
vokiečių pirklys savo laiku pa
sistatė primityvų kalkių fabri
kėlį. Jo krosnys, nežinojusios 
jokių mechanizmų, iš lauko 
pusės buvo apkaltos lentomis 
ir iš tolo priminė senovišką 
medinį malūną. Katorginis bu
vo darbas prie šių krosnių ir 
kalkių laužyklose. O po 10— 
12 valandų darbo dienos dar
bininkams tekdavo dar klam
poti po septynis kilometrus į 
miestelį — šalia fabriko nie
kas jiems jokių gyvenamųjų 
namų ir negalvojo statyti. A’iš
kas vyko pagal nekintamą ka
pitalizmo dėsnį: kuo daugiau 
išspausti iš darbininkų, kuo 
mažiau jiems duoti.

Dabar senajame kalkių fab
rike iškilo naujoviškos kalkių 
degimo krosnys. Mechaniz
mai išverčia kalkakmenius į 
krosnis, mašinos pakrauna 
degintas kalkes i vagonus, ga
benančius jas į įvairias šalies

Įvairios Žinios

cukrauls bei metalurgijos ga
myklas. šalia fabriko išaugo 
dešimtys mūrinių namukų. 
Tai — darbininkams. O lau
žyklose, šalia Karpėnų, dirba 
galingos gręžimo mašinos. ,

Primityvi kalkinė išaugo A į 
priešakinį, didelio pajėgumo 
kalkių fabriką.

Hidroelektrinių
kalkių fabriko rekonstrukcija, 
naujų gyvenamųjų namų sta
tyba — visa tai padidino e- 
nergetikų, statybinių medžia
gų pramonės darbininkų ir 
statybininkų gretas, 
su tuo augo ir čia 
gyvenvietės.

Ypač smarkiai
Karpėnai. Nauji šviesūs mūri
niai pastatai greitai nustelbė 
senąsias medines susikūprinu
sias trobas. Išaugo nauja cent
rinė gatvė, nuo jos į šalis ėmė 
skleistis skersgatviai. 1949 
metais naujai pastatytame na
me buvo atšvęstos pirmosios 
įkurtuvės, po metų eksploata
cijon buvo perduota dešimt 
namų, 1951 metų pavasarį jų 
skaičius padvigubėjo.

Statyboje išaugo nejniaža 
žmonių. Buvęs buožių samdi
nys Ignas Kulvinskas išaugt* į 
mechaninių dirbtuvių vedėjus. 
Jis išrinktas statybos darbi
ninkų profsąjungos komiteto 
pirmininku, Šiaulių srities ta
rybos deputatu, čia, naujoje 
statyboje, Kulvinskas stojo 
į partijos eiles. Kulvinsko va
dovaujamose dirbtuvėse po 
dvi normas kasdien išvaro jo 
draugas Artūras Stankevičius, 
Lietuvo's TSR Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas.

Neseniai Lietuvos TSR Auk
ščiausiosios Tarybos Prezidiu
mas nutarė Karpėnų gyvena
mąją vietovę pertvarkyti į 
darbininkų gyvenvietę ir se 
nąjį Karpėnų pavadinimą pa
keisti, pavadinant ją TNaują- 
ja Akmene”. Gili prasmė nau
jajame vietovės pavadinim^

Maža kas beliko iš senųjų 
Karpėnų. Plačios gatvės, ku
riose iškilo 50 naujų gyvena
mųjų namų, 100 vietų bendra
butis, puiki dviaukštė mokyk
la, vaikų lopšelis, vaikų darže
lis, biblioteka, ambulatorija, 
vaistinė, kepykla, valgykla. Ir 
visa tai — mūriniai pastatai, 
šviesūs, dideliais langais, šiais 
metais į naujuosius pamuš bus 
įvestas vandentiekis, įrengtos 
vonios.

Fašistaį sprogdina bombas
Guatemala. — Dvi bombos suoti parlecnentari n i u o s e

dusai reikalavo teisės bai

buvo išsprogdintos čia, ir rinkimuose. Ceilone gyve-
viena padare kiek žalos na šimtai tūkstančių indu- 
elektros stotyje. Viena su, ir jie tos teises neturi, 
bomba buvo rasta prie Santa i 
Maria vaikų stovyklos^ kur1 
išsprogusi ji galėjo užmuš
ti daug vaikučių. Vidaus 
reikalu ministras Nackman 
pareiškė, kad atsakomingi 
yra fašistiniai anti-komu- 
nistiniai elementai.

troboje, 
pasakoja,

yra kalta tuo, kad pažeidžia 
1929 ir 1949 metų konvencijas 
dėl elgesio su karo belais
viais.

10. Črobstydamos istorinius j 
meno kūrinius ii’, privatinį tur
tą, Amerikos ginkluotosios pa
jėgos yra kaltos tuo, kad pa
žeidžia Hagos konvencijos 
nuostatus (47 straipsnis).

Komisijos nuomone, visa 
aukščiau paminėta yra kari
niai nusikaltimai, kaip kad tai 
apibrėžta tarptautinio 
tribunolo Niurnberge 
6-ąj ame straipsny,) e.

Atsižvelgdama į išaiškintų
jų nusikaltimų apimtį bei po
būdį, komisija priėjo išvadą, 
kad Amerikos ginkluotosios 
pajėgos Korėjoje yra kaltos 
nusikaltimais prieš žmoniją, 
kaip kad tai yra apibrėžta 
Niurnbergo įstatuose, būtent:

L Civilinių gyventojų da
lies, ypač pabėgėlių, masiniu 
naikinimu ir išnaikinimu, be 
kokio nors, mėginimo perduo
ti bylą teismui spręsti ryšium 
su kokiu nors nusikaltimu ; te
roristinių metodų naudojimu 
Korėjos gyventojų ištisų gru
pių atžvilgiu, o taip pat, pra
dedant nuo 1952 metų sausio 
28 d., bakteriologinio ginklo 
naudojimu plačiu mastu prieš 
civilinius gyventojus.

2. šiaurės Korėjos gyvento
jų gyvenimo būdo griovimu 
arba mėginimu jį sugriauti, jų 
mokyklų, universiteto, muzie
jų, istorinių paminklų ii- kul-

klansą Į tūrinių įstaigų sunaikinimu, 
valdžios organų griovimu iv 
pareigūnų žudymu.

Būdama tos nuomonės, kad 
masinės žudynės nėra atskirų 
asmenų įvykdytų ekscesų re
zultatas, o parodo bendrą 
JAV ginkluotųjų pajėgu elge
sio pobūdį visuose jų okupuo
tuose rajonuose, o taip pat at
kreipdama dėmesį į tai, kad. 
bakteriologinio ii* cheminio 
ginklo panaudojimas plačiuo 
se’ šalies rajonuose yra mėgi
nimas sunaikinti visą tautą ar
ba jos dalį, ^komisija laiko, 
kad Amerikos ginkluotosios, 
pajėgos yra kaltos nusikalsta
mų genocidu, kaip tai api
brėžta 1948 metų konvencijo
je dėl genocido.

‘ Darydama šias išvadas, 
komisija turi nurodyti tuos, 
kuriuos reikia patraukti tarp- 
tautinėn atsakomybėn už 
šiuos nusikaltimus. Komisija 
nesvyruodama paneiškia, kad 
daugelis šių nusikaltimų nega
lėjo būti įvykdyti JAV vy-

li ago

neap- 
esan- 
ir be

Mūšia: Indonezijoje
Jakarta, Indonezija..— 14 

Indonezijos karių žuvo susi
rėmime su musulmoniškais 
teroristais Vakarų Javoje. 
M u su 1 m o nu organizacija 
Tentara Islam kovoja už 
teokratinę m u s u 1 m onišką 
valdžia.

McCloy pranašauja
Washington^. — Čia lan

kantysis Amerikos aukšta
sis komipionierius Vokieti
joje McCloy pareiškė, kad 
nors šaltasis karas'/žali la
biau įsibanguotų Tarybų 
Sąjunga r eatakuos.

Kinija paskelbė, kad 
aukščiausias kalnas pasau
lyje, Everestas, priklauso 
iai, tai yra, jos provincijai 
Tibetui. Jam duotas ir ti- 
betiškas vardas.

. Colombo, Ceilonas.—Cei- 
lono policija puolė * 200,000, 
indusų demonstraciją. In-

Kai išgirdo, kad Aukš
čiausias Teismas nuspren
dė prieš prezidento galią 
paimti plieno pramonę, 
Inland Steel Co. prezi
dentas Clarence Randall 
pareiškė: “Šiandien yra di
džiausia diena Amerikai”. 
Jis mano, kad šiuę spren
dimu teismas amžinai už

:• :x-> <

vybės nepaliečiamybę.

Mokyklos direktorius Jonas 
Užeinąs pasakoja:

— Atvykęs čia 1950 metais, 
aš radau pradinę mokyklą 
menkoje medinėje 
Vietos gyventojai
kad visoje apylinkėje bųržur 
azijai valdant tebuvo 1 maty
tojas, o mokinių skaičius mp- 
kad nesiekė daugiau septyiš
likos. Dabar “Karpėnų 
tų gretimųjų kolūkių 
gavo puošnią dviejų 
septynmetę mokyklą, 
ko šimtai darbininkų 
ūkiečių vaikų. O greit sūrėsi
me ir vienuolikmetę, ir vakari-, 
iię suaugusių vidurinę mokyk
lą, ir puikų klubą.

Naujoji Akmenė tebeauga. 
Šią vasarą joje vyks dideli 
tvarkymo darbai. Bus sudeda
mi šaligatviai, įrengiamas van
dentiekis. Sportininkai susi
lauks plaukymo baseino. Gre
ta esančiame pušyne numaty
ta įrengti kultūros ir poilsio 
parką. Iškils gyvenvietės tary
bos rūmai, 
pastatai.

Neseniai, 
jas Užeinąs 
ūkio valstiečiams baigė skaity
ti paskaitą apie didžiąsias ko
munizmo statybas, pakilęs iš 
vietos senyvas valstietis pa
reiškė :

— Mes ne tik žinome apie 
naująsias statybas, bet jau
čiame jas, matome savo aMjr 
mis. Štai kad ir mūsų naryia- 
mieštis — tegu palyginti nedi
delis, bet statomas taip, kaip 
dera komunizmo kūrėjamę.

St. Vaitkūnas

” ir ki- 
vaikai 
aukštų 

Ją lan- 
ir kol-

nauji poliklinikos

kuomet mokyto-
“Karpėnų” kol-
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Naujas tautiniu lubežiii planas 
del Europos kontinento ateities
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Grupe francūzų moksli
ninkų geografų keli mėne
siai atgal išėjo su nauju 
įdomiu planu, kaip pertvar
kyti tautinius Europos ru- 
bežius. Jie teigia, kad tau
tybė turi remtis tiktai ant 
kalbos, nes kalba yra vie
nintelis praktiška vienybės 
reikalingumas. Jeigu visa 
Europa vartotų vieną kal
bą, jie sako, tai dalinti ją 
visai nereikėtų. Bet kadan
gi daug kalbų vartojama, 
tai dėl administratyvių su
metimų valstybės reikalin
gos. Ir štai jų planas. Pa- 
gaA, jį iš Europos visiškai 
išnrktų kelios valstybės, ki- 

ktos s.usiliefų ir eilė naujų 
^susidarytų.

Pradėkime geografiniai 
nuo šiaurvakarių ir eikime 
aplink.

Britanija. Kadangi An
glijoje, Škotijoje ir Airijoje 
vartojama (bent daugumos 
gyventojų) ta pati anglų 
kalba, Airija turėtų prisi
jungti prie Britanijos. Tik 
jeigu airių nacionalistams 
pasisektų atgaivinti galliš- 
kai - airišką kalbą ant tiek, 
kad ji būtų vartojama gy
ventojų daugumos, Airija 
turėtų teisę likti nepriklau
soma valstybe.

Fi^ancūzija. Nuo jos turė
tų būti atskirtos tos Breta- 

ydjos sritys, kur gyventojai 
vartoja nuosavą galliškai 
bretanišką kalbą. Bet Pran
cūzijai turėtų tekti Belgijos 
Valonija, tai yra francūziš- 
kai kalbanti Belgijos dalis, 
didžiausia Belgijos dalis. 
Jai taipgi tektų francūziš- 
kai kalbanti Šveicarijos da
lis. '

Olandija. Jai turėtų tek
ti Belgijos Flandrija, kur 
gyventojų vartojama .flemų 
kalba, faktinai yra ta pati

Amerikonai užgniaužė 
UNESCO brošiūra

Keletas savaičių atgal 
JJNESCO štabas Paryžiuje 
išleido brošiūrą apie rases 

rasizmą. Toje brošiūro
je buvo iškelta, kaip rasiz
mas neturi mokslinio pa
grindo . Bet brošiūrai jau 
esant atspausdintai, UNES
CO ją staiga atšaukė ir ne
platino. Sužinota, kad jos 
platinimui pasipriešino A- 
merikos pareigūnai. Mat, 
brošiūra jų akyse buvo per
daug anti-rasistinė, ir ypa
tingai ji juos erzino, nes ten 
buvo naudota n&mažai pa
vyzdžių iš Amerikos gyve
nimo.

Brošiūra, kuri buvo labai 
skoningai iliustruota me
niškomis diagramomis, kai
navo daug išleisti, bet 
UNESCO vis vien turėjo 
paklausyti jankių įsakymo.

Brošiūroje randasi tokie 
įdomūs dalykai, kaip įrody
mas, kad nėra toks daly
kas kaip “baltoji rasė.” 
Prie taip vadinamos balto
sios rasės priklauso arabai, 
indusai ir persai, kurių 
daugelis yra daug tamsesni, 

i taip vadinamos gelto- 
7 rVsios rasės kinai. X.

Šeši Britanijos palamento 
darbietiški deputatai lankė
si Vakarų Vokietijoje ir ta
rėsi su Socialdemokratų 
Partijos vadu Schumache- 
riu.
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olandų.
Belgija. Ta šalis išnyktų, 

nes Flandrijai tekus Olan
dijai ir Valonijai tekus 
Prancūzijai, Belgijos nelie
ka. Belgija, kaip dabar, nė
ra kalbinis vienetas.

Portugalija. Lieka kaip
! buvusi.

Ispanija. Nuo jos atker
tamos dvi teritorijos ir su
daromos dvi naujos šalys:

Katalonija,
Baskija.

Vokietija. Prie jos pri
skiriamos Austrija ir Švei
carijos vokiškai kalbanti 
dalis.

Danija, Norvegija, Švedi
ja lieka tos pačios, tik iš j 
Šiaurinės Švedijos dalies 
atskiriama:

Laplandija.
Luksenburgas. Kadangi 

gyventojai ten vartoja mai
šytai dvi kalbas, vokišką 
dialektą ir francūzišką, 
pravesti referendumą.

Šveicarija, Vokiškai kal
banti dalis tenka Vokieti
jai, francūziškai kalbanti 
dalis Prancūzijai, itališkai 
kalbanti dalis Italijai. Tai
gi, šalis, išnyksta .

Italija. Lieka dabarti
niuose rubežiuose.

Rytų Europos šalys lie
ka dabartiniuose savo ru
bežiuose, išskyrus tai, kad 
Graikijos, Bulgarijos ir Ju
goslav i j os m a k e d on iečiai 
sudaro nepriklausomą Ma
kedoniją.

Jugoslavija suliejama su 
Bulgarija, sudarant vieną 
dicudę Pietų Slaviją, prie 
kurios prisideda ir Makedo
niją!

Toks yra tas keistas ge- ’ 
ograių planas.. Jis ima tau
tos pagrindan tik kalbą, bet 
pražiūri etnografiją, tradi
cijas ir eilę kitų labai svar
biu reiškiniu. S.c v

Naujas chemikalas kovai 
prieš vėžio ligą 

r-Duke Universiteto ligoni
nė Durhame, N. Caroline j. 
surado, jog chemikalas ure
thane dikčiai padeda ligo
niams, sergantiems vėžiu, 
ėdančiu smegenis kauluose. 
Tas chemikalas patarnavo 
dviem iš kiekvienų trijų, 
turinčių tokią ligą.

Kai žmogus gauna vėžį 
kaulų smegenyse, jis pa
prastai gyvena tik pusan
trų metų. Bet, vartojant 
urethane, ligonio amžius 
pailginamas1 iki trejų ir 
daugiau kaip ketverių me
tu. N. M.

4-

New York. — Vėžio gy
dytojų susirinkime dr. C. 
P. Rhoads raportavo, jog 
surasta tokių atsitikimų, 
kad prasidėjusi vėžio liga 
savaime išgyja.

Siciliečių plaukai
Siciliečių plaukai yra 

dažnai labai garbinuoti, 
nes į Siciliją Romos imperi
jos laikais buvo prigabenta 
daug negrų vergų, ir jie su
simaišė su vietiniais gyven
tojais..

Prancūzijos'policija nepa 
tvirtino gandų, kad prave
dant kratas kairių vado
vautų uostininkų unijų pa
talpose rasta uostų karinių 
planų.

Pirmoji 1941 m. karo diena 
piieš Tarybų šalį

Labai norėtųsi parodyti 
paveikslą pirmosios karo 
dienos nors ant vienos my
lios, bet kaip? Tarybų Są
junga buvo užpulta nuo 
Barencevo Jūros (šiaurėje) 
iki Juodosios Jūros (pietuo
se) ant 1,700 mylių ilgio, iš
ilgai Suomijos., Vokietijos, 
Vengrijos ir Rumunijos ru- 
bežius.

Hitleris sutraukė 175 
Vokietijos divizijas, jam 
gelbėjo apie 50 divizijų 
suomių, vengrų ir rumunų. 
Kiekviena divizija yra ap
rūpinta įvairiausiais karo 
ginklais ir gali veikti kai
po nedidelė atskira armija. 
Sutraukta buvo apie 10.000 
tankų; 6,000 ar 8,000 karo 
lėktuvų; dešimtys tūkstan
čių kanuolių; nuo 3,000,000 
ikj 5,000,000 vyrų ir dau
gybe visokios, karo techni
kos.

Visa tai buvo ruošta 
slaptai, kad užpulti iŠ pa
salu. Bet tokia milžiniška 
jėgą, tiek žmonių, karo 
technikos, nebuvo galima 
pilnai paslėpti. Tai vienur, 
tai kitur tarybiniai pasie
nio sargai ir paprasti pilie
čiai pastebėjo, kad už sie
nos. eina kokis tai pasiren
gimas. Buvo atsitikimų, 
kad iš Hitlerio puses perėjo 
atskiri kariai j Tarybų že
mę ir pasakojo, kad. ruošia
masi puolimui, kad suvožia
ma kalnai karinių medžia
gų, kad zuja visoki pasiun
tiniai.

Bet Tarybų šalis gyveno 
ramu gyvenimą. Ji nebu- 
vo karo padėtyje. Ji ne
galėjo nutraukti ramų dar
bą, mobilizuoti armiją, nes 
pavojų ir grūmojimų jai 
buvo daug iš visų pusių ir 
visų kaimynų nuo pat jos 
įsikūrimo . Buvo laikai, ka
da valstiečiai arė žemę pa
sieniais, o ant pečių nešiojo 
šautuvą, kad atremti prie
šo įsiveržimą. Taigi, ir bir
želyje, 1941 metais, pavojus 
jaustas, nepaisant nepuoli
mo sutarties su hitlerine 
Vokietija buvo žinota, kad 
Hitleris ir jo šaika niekais 
pavers tą sutartį, kada ma
nys, Kkad yra “gera proga.” 
Buvo padaryta šis-tas, kad 
pastojus priešo puolimui 
kelią, kad sumažinus smū
gio nustolius, bet nebuvo 
galima paruošti pakanka
mai jėgų, kad tuč-tuojau 
sumušti priešą pradžioje jo 
puolimo.

Viena karo diena, įvykiai 
ant 1,700 myliu fronto! Kas 
gali aprašyti, atpasakoti, 
kiek ten tyuvo gudrumo iš 
abiejų pusių?' Kiek įvykių? 
Kiek gyvenimo dramų?

1941 metų lapkričio 7-tą 
dieną 53 tarybiniai rašyto
jai, oficieriai ir generolai 
padarė vienos dienos užra
šus. Ir kas pasirodė? Kny
ga apie 200 puslapių. Ir tai, 
tik mažos fronto dalies., O 
kiek reikėtų parašyti kny
gų, kad aprašyti vienos die
nos įvykius ant viso Ta
rybų Sąjungos fronto? O 
kad viso karo įvykius, ku
ris tęsėsi kelis metus? O 
kiek tektų prirašyti knygų, 
kad aprašyti visus frontus, 
žmonių pergyvenimus už
frontėje — darbus fabri-

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Parlamentas, kur ne visi nariai 
gali susikalbėti, suprast kalbi!

kuose ,pergyveni mus laike 
lėktuvų užpuolimų? Neži
nau, kiek tam reikėtų rašy
tojų. Bet žinau, kad neuž
tektų žmogaus, .viso am
žiaus, kad tą perskaityti. 
Kad iš naujo jausti, pergy
venti tas nelaimes, kokias 
pagimdo karai. Na, lai pa
pasakoja pirmosios karo 
dienos įvykius tie, kurie ten 
buvo.

Oficicriaus užrašai
Išėjo 550 puslapių rusų 

kalboje knyga: “Užrašai 
Tarybinio Oficicriaus.” Jos 
autorius G. Renežko. Pir
moji knygos, dalis: “De
šimts Dienų.” O antroji — 
“Odesos Fronte.” Taigi jo 
užrašai apima tik truĄipą 
laiką ir tik dvi atskiras 
fronto daleles . Jis rašo:

“Štai ir prasidėjo karas... 
Jis užklupo mane netoli 
Percmyšlo Galicijoje.” O- 
ficierius vedė tarybiniu 
tankų kuopą į pafrontę, 
kad atidavus ją pafrontes 

| komandai ir vykti j Maskvą 
mokyklon. Jis toliau rašo: 
“Aš pamačiau padangėje 
priešakyje mūs kaip i)' de
besėlį. Tas “debesėlis” skri
do išilgai plentą link mūs. 
Greitai augo. Štai jau aiš
kiai matome juodus lėktu
vus, su atkištais snapais į 
priekį, baltais hitleriškais 
kryžiais ant sparnų.

—Tai vokiečiai, — sušu
ko mano draugas Krivilė, 
kuris pirmiau dalyvavo ka
re prieš suomius.—Nejaugi 
jau karas?

“Kai]) patvirtinimui jo 
žodžiu, nuo Peremyšlio at- 
aidėjo sprogimu garsai. 
Greta mūs trenkė bombų 
sprogimai, o virš galvų pra
ūžė vokiški lėktų vai .

—Taip, karas! — abu mes 
ištarome vienu kartu.”

Labai įdomūs pasakoji
mai oficicriaus G. Renežko. 
Teks kada nors šiame sky
riuje padaryti jo knygos 
apžvalgą ir ištraukų.

Karas Lietuvoj
Kaunietis savo atsimini

muose apie Hitlerio užpuo
limą ant Kauno rašo: “Man 
dar nepriėjus namų, — 
mat, buvo šokių, parengi
me ikj 4-tos valandos sek
madienio,—tolumoj pasigir
do lėktuvu ūžimas... Lėk
tuvai vis aiškiau girdėjosi. 
Jų ūžimas pasigirdo virš 
galvos, bet jų nesimatė, nes 
rytmečio oras nėra toks 
ryškus, o kita, jie buvo lą- 
bai aukštai...

“Staiga pasigirdo 
švilpimas ,trenksmas ir pa
sirodė ugnis priekyje. Kas 
man tuo momentu atsitiko, 
nežinau, bet pamenu, kad 
aš labai nustebau. Tuoj 
vėl užgirdau perkūni š k ą 
kaukimą. Pakėlęs aukštyn 
galvą pamačiau žemyn ne
riantį lėktuvą ir tuo mo
mentu pajutau karšto oro 
srovės trenksmą. Parkri
tau ant žemės, aplinkui 
prisipildė dūmų, ausys pra
dėjo ūžti. ‘Nejaugi karas?’ 
perbėgo mintis... Tolumo
je kažkas dundėjo... Ap
link lakstė žmonės siaubo 
apimti, nežinodami ką da
ryti. Gatvėje, tarp griuvė
sių, matėsį sulankstytų lo
vų likučiai, kuriose prieš 
kelias minutes miegojo^ ra
mūs’ žmonės. Dabar tarp

griuvėsių kur-ne-kur matėsi 
kruvini kūnų gabalai, su
simaišo su žemėmis ir su
dėt u ž y t a i s r a k a n d a i s. ”

Iš daugelio kitų užrašų 
apie pirmąją karo dieną 
Lietuvoje padubsiu ištrau
ką iš tarybinio lakūno P. 
Lidovo užrašų. Jis rašo:

“1941 m. pavasarį mūsų 
i lėktuvų pulkas stovėjo Ski- 
| dėlių kaimelyje, netoli Gar
dino .,. Buvau eskadrilės 
viršininkas... Skraidėme 
mes “Žuvėdromis,’ taip va
dino dvisparnius naikintu
vus T-15,’ kurie mums tar
navo ir kaipo šturmuotojai.

“Naktį i birželio 22 d. 
mano eskadrilė budėjo. 
Prieš rytą pasigirdo pavo
jaus signalas.... Pulko va
das mums pasakė, kad trys 
vokiečių ‘Junkersai’ Gardi
no rajone perskrido į mūsų 
puse per sieną, įspėjo mus 
neperskristi per .vokiečių 
sieną, bet jų lėktuvus pri
versti nusileisti .mūsų teri
torijoj.

“Mūsų penki lėktuvai ore. 
Skrendame Gardino link. 
Dar tamsu. Matau, kad 
išilgai viso rubežiaus. —- ug
nys. Dažnos, melsvai rau
donos ugnys.' Nesunku at
spėti: muša aMilerija. ‘Kas 
gi čia, — pagalvojau aš,— 
ar karas?’ Ir nusprendžiau 
ant savo atsakomybės elg
tis, kaip kare... Gardino 
apylinkėje pamačiau ‘Jun- 
kersus’ bombarduojant... 
Nusprendžiau juos atakuo
ti. Klupau iš viršaus pir
mą ‘Junkersą,’ o m a n o 
draugai kitus.. Vokiečių 
lėktuvas smuko žemyn, 
leisdamas gazolino juodus, 
dūmus ir pažemiu stengėsi 
pasiekti savo aerodromą, 
bet susikūlė i žeme...

“Mes grįžome atgal j sa
vo aerodromą... Mano 
draugai numušė dar du 
‘Junkersus’ ir tą raportavo
me mūsų viršininkui.”

Lakūnas ir jo draugai 
vėl kilo į orą ir gynė Gar
diną. Mūšiai ėjo išilgai Ne
muną. Kelis vokiečiu lėk
tuvus dar numušė, bet hit
lerininku lėktuvu “Junker- 
sų,” “Fokke Vulf-189,” 
“Dorne-217,” “Messeršmitt- 
110” buvo pilnas oras. Ka
da šio lakūno lėktuvas bu
vo pažeistas, amunicija ir 
kuras baigėsi, jis pamatė 
vėl linkui jo skrendantį vo-

bai su s

Indijos parlamentas gal 
yra keisčiausias, pasaulyje 
iš to taško, kad deputatai 
ne visi gali susikalbėti, iri 
ne visi supranta dalį pasa
komų prakalbų. Mat, Indi
ja yra daugiakalbė. Dvi 
pagrindinės Indijos kalbos 
yra indų (Hindi), kartais 
vadinama ir indusų kalba, 
ir urdu, kuri yra senoviš
kos indus.u ir arabu kalbu 
mišinys. Urdu kalba labiau
siai paplitusi musulmoniš
kose Indijos srityse, kurios 
dabar vis vien yra atsisky
rusios. nuo Indijos ir suda
riusios Pakistaną. Bet ir 
dabartinėje Indijoje lieka 
keliasdešimt milijonų urdiš- 
kai kalbančių žmonių.

Indų kalbą vartoja tiktai 
apie trečdalis Indijos gy
ventojų. Apie pusė šalies 
gyventojų ją d a r šiaip 
taip supranta. Lieka 
beveik du trečdaliai gy
ventojų, kurie nevartoja 
nei indu nei urdu kalbu, ir 
apie pusė gyventojų, kurie 
nesupranta jų. Kokias kal
bas jie vartoja? Atsakymas 
yra, kad net šimtus. Tos 
kalbos yra žymiai skirtin
gos viena nuo kitos. Indi
jos gyventojas, kuris varto
ja tamilų kalbą, jokiu bū

Kazio Bevardžio Margumynai

kiečiu lėktuvą:
“Dabar jau bus taranas,— 

rašo lakūnas,—kitaip nega
liu. Vokietys staigiai leidosi 
žemyn, aš paskui jį ir smo
giau. Vokiečių lėktuvas pa
sipylė. Jis krinta žemyn, 
dūmų juosta iš jo veržiasi 
vis tirštesnė, ir aš krintu
šalia jo, keliolika metrų at
stoję.”

Lakūnas nukrito į rugius 
neper toliausiai nuo Gardi
no... Jis išliko gyvas dėka 
parašiutui. Rugiuose besi
slapstę nuo karo baisybių 
moteris — Stepone. Ji tuo
jau pribėgo prie lakūno, ap
tvarkė jo kruviną veidą ir 
peršautą ranką. Mūšiui ap
tilus paslėpė jį nuo vokie
čių. Lakūnas, atgavęs jė
gą, nerėjo frontą, kariavo 
tarybinėje armijoje ir šiuos 
užrašus užrašė 1944 metais, 
kada tarybinė armija išlais
vino Gardiną. Lakūnas, da

1951 metais į Social Sec
urity fondą, sumokėta 2 bi
lijonai, 320 milijonų, 205 

1 tūkstančiai, 154 doleriai.
Per tą laiką pašalpų iš

mokėta 1 bilijonas, 184 mi
lijonai, 909 tūkstančiai. 978 
doleriai.

Sumokėta daugiau negu 
išmokėta 1 bilijonas, 135 
milijonai, 295’tūkstančiai ir 
174 doleriai.

•

Laikraščių ir knygų lei
dyklos dejuoja, kad popie
riaus kainos kyla ir tam ki
limui nesimato galo .

New Yorko Sanitarinis 
Departmentas skundžiasi, 
kad į šiukšlynus išmetama 
popierio daugiau ir dau
giau. Aprobuojama, kad 
miesto paradų metu pro- 
porcionaliai išmetama pro 
langus 2,000 tonų popierio.

4

Pietinėje Afrikoje The 
Kruger National Zoological 
Park (zoologinis sodas) yra 
didžiausiu pasaulyje. Jis 
apima 8,400 ketvirtainių 
mylių plotą žemės — dides
nis negu Massachusetts 
valstija.

Iki šiol Jungtinių Vals
tijų jauniausias prezidentu 
buvo išrinktas Theodore 

lyvaudamas kovoj už išlais
vinimą Gardino, sakė:

—štai, išlaisvinsime Gar
diną, surąsiu Steponę iš 
Kruopių kaimo ir jai padė
kosiu už išlaisvinimą...

Štai keli bruožai iš pirmo
sios. karo dienos. Jų buvo 
tūkstančiai tą dieną ir kiek
vieną sekamą. Buvo pir
moji karo diena, buvo ir 
paskutinioji Hitlerio gyve
nimo ir jo režimo dieną. 
Bet iki paskutinioji die
na atėjo, tai milijonai žmo
nių žuvo, o šimtai milijonų 
daug nukentėjo.

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Birželio-June 13, 1952

du nesusikalba su Kalku
tos gyventoju parsiu (seno
vės Irano atėjūnu), kuris 
vartoja gudžerati kalbą. 
Kalkutos, parsis gal supran
ta ir indų kalbą, bet tami- 
Iietis dažniausiai ne. Be to 
didžiuliai plotai aplink Kal
kutą vartoja bengalų kal
bą. šiaurrytinių kalnuotų 
sričių gentys vartoja į 
mongolų ir afganų panašias 
kalbas . Pietų ^krašte var
tojamos įvairios dravidų 
kalbos. ~ •

Indijos parlamente ta kal
binė padėtis atsispindi. Kol 
kas. parlamente dažnausiai 
kalbama angliškai, nes .be
veik visi nariai angliškai 
supranta. Bet bandoma 
laipsniškai pereiti prie in
dų kalbos. Nacionalistai 
indusai dažnai atsisako kal
bėti angliškai. Deputatai 
iš urdiškai, bengališkai ir 
kitai]) kalbančių sričių sim
patizuoja su nacionalistų 
noru nevartoti anglų kal
bos, bet ką jie gali daryti, 
jeigu indiškai nesupranta?

Tad, dažnai kalbos pasa
komos indiškai ii’ paskui 
verčiamos angliškai, kas 
tik užima du kart daugiau 
laiko ir labai trukdo par
lamento darbą. M.

Rooseveltas, 42 metų . am
žiaus.

Pagal konstitucinius pa
tvarkymus, prezidentu ren
kamas ne jaunesnis negu 
35 metų amžiaus. Senato
rium — 30 metų. Kongres- 
manu—25 metu . 

c

Pietinės Korėjos saloje 
Koje, yra apie 180.000 ko
rėjiečių ir kiniečių karo be
laisvių. Jau kelintu kartu 
šie belaisviai pasipriešino 
sukilimu prieš amerikie
čius. Jei panašūs karo be
laisvių sukilimai įvyktų 
liaudies valdomose šalyse* 
tai kapitalistiniai isterikai 
paspringtu bešaukdami dėl 
“raudonųjų brutalysčių.”

Mokslininko Albert Ein
šteino gyvenąs vienintelis 
sūnus, Dr. Hans A. Ein
stein, profesoriauja Civil 
Engineering Universitete 
Californijoje.

Žymusis muzikas - kom
pozitorius Richard Rodgers 
parašė virš 1,000 dainoms 
gaidų. Dainai “Oh What a 
Beautiful Morning” parašė 
gaidas per 8 minutes. J

___  4 ____  
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žmonės reikalauja senat
vės pensijos, ir jei jie .tuo 
pačiu laiku uždirba virš $50 
per mėnesį, neturi teisės 
pensiją gauti. . '

Nėra aprubežiavimo . už
darbyje, jei darbas neįeina 
po Social Security įstaty
mu, pavyzdžiui, ūkio dar
bai ir t. p.

Nuo 1940 iki 1950 metų 
Jungtinėse Valstijose bul
vių auginta ant 2 milijonų, 
457 tūkstančių akrų ploto 
žemės.

1951 metais bulvių augin
ta tik ant 1 milijono, 379 
tūkstančių akrų žemės.

Kazys Bevardis.



Mes lietuviais gimeme—Lietuviais norime ir būti!
Tad Paiiiatykime Lietuviškas Filmas

OPERĄ

“BIRUTĖ” IR “PAPARČIO ŽIEDAS”

GEORGE KLIMAS 
filinininkas

Prašome įsitėmyti!
Kaip žemiau matysite, fil- 
mos bus rodomos iš eilės 

trijose vietose.

Visose trijose vietose 
pradžia 8 vai. vakare

Prašome nesi vėlinti

Rodys

Jurgis Klimas
NELLIE V E N TIE N ft 

Birutės rolėje;

GARDNER, MASS.
Birželio 15 June

HUDSON, MASS. 
Birželio 13 June

WORCESTER, MASS.
Birželio 14 June

Piliečių Klubo Salėje Olympia Parke Piliečių Klube, Main St.

ROCKFORD, ILL.
Apie atsibuvusi LDS 
bowling turnamentą

LDS Bowling- Turnamentas 
praėjo šu geromis pasekmė
mis. Dėl visos eigos pilno ap
rašymo reikia laukti pilno 
pranešimo nuo rengimo komi
sijos. šiuo kartu įdomu pažy
mėti pradžią ir pabaigą tur- 
namento eigos.

Gegužės 30 d., 7 :0() vakare 
prasidėjo bovvlinimas ir tęsėsi 
iki 12:00 nakties.

Gegužės 31 d. jau buvo vi
si tymai pribuvę ii- lošimas 
prasidėjo 11:00 ryto ir tęsėsi 
iki po 12:00 nakties. Birželio 
1 d. 1 :(>() vai. dieną buvo su
rengti pietūs Labor Temple 
saloje.

Smagu žymėti, kad viskas 
buvo rūpestingai prirengta 
pietums: gaspadinės ir patar
nautojos prie stalų. Svečiams 
ii* bovvlininkams susėdus prie 
stalų, į kelias minutes iš virtu
ves, sunešta maistas ant stalų.

Pietaujant, pirm. vietinės 
LDS 212-tos kuopos M. De
di e r perstatė vesti programą

vaišės lig vėlyvos nakties. 
Bowlininkai, svečiai, po to, 
pradėjo rengtis kelionėn, lin
kui namų, linkėdami vieni ki
tiems linksmo pasimatymo ki
tu kartu. Tai tokis buvo vaiz
das atsibuvusio LDS Rowling 
Turnamento Rockforde, III., 
1952 m.

Be abejo daugeliui yra-žin- 
geidu apie prizų laimėjimus. 
Mano domėjimasis, kokui gi 
vertę duoda rengimas, ruoši
mas žaidynių. Amerikoj yra 
priimta ir pripažinta visa eilė 
žaislų, vieni jų yra dėl. žiūro
vu, o kiti dėl mankštinimosi 
ir zobovai savęs. Bet apie tai 
padiskusuosime kitu kartu. 
Dabai* yra svarbu žymėti eigą 
buvusio bowling turnamento.

Iš kitur pribuvusių buvo 
apie šimtas. Vietinių ir žiūro
vu buvo mažiau. Kai kam bus 
nuostabu, kodėl vietinių lietu
vių žiūrovų mažiau dalyvavo. 
Yra tam tikros priežastys ir 
vėliaus bus paaiškinimas.

šiame visuotiniame L D S 
Bowling Turnamento, gegužės

Hartford, Conn.

PIKNIKAS
Rengia r '

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugija 
Hartford, Conn.

Įvyks SEKMADIENI

BIRŽELIO 15 JUNE, 1952
LIETUVIŲ PARKE

Sta. 23’72, Glastonbury Line 
East Hartford, Conn.

Prasidės 12 vai. dieną ir tęsis iki tamsos

Gerbiamieji:—
Kviečiame visus Hartfordo ir apylinkės Lietuvius 

atsilankyti į šį pikniką, pasimatyti su draugai ir pažįs
tamais ir tuom pat kartu pasilinksminti. Bus gera 
orkestrą šokiams ir bus skanių gėrimų ir užkandžių.

Įžanga tik 50c, su taksais.
VALDYBA.

EDWARD SKUČAS
Birutės brolio rolėje

J. BUDREVICIUS 
senio Valdytos rolėje JONAS JUŠKA

Keistučio rolėje

LDS vice pirm. Olsoną. Pir
miausiai buvo sudainuota A- 
merikos himnas "The Star 
Spangled Banner”. Po to, se
kė išsireiškimai dalyvaujančių 
šiame turnamento. Paskiaus 
buvo apkalbamas klausimas, 
kur sekančiais metais (1953) 
laikyti Bowling Turnamentą.

Betgi po apkalbėjimo, nuta
rimo nebuvo dėlei dabartinės 
nepastovios padėties. Tas tie
sa, kad šis metas 1952 yra ne-
pa prastas.

Po programos tęsės šokiai, i fėjomis.

30, 31 ir birželio 1 d. dalyva
vo 13-ka tymų, 18 porų ir 72 
pavienių. Lošimas tęsėsi 18 
valandų, žaidimas tęsėsi ilgai, 
dėl tūlų priežasčių negalima 
buvo užsakyt bowlingui vietą 
su 20 pagrindų, o reikėjo žais
ti ant 10 pagrindų—alėjų.

Kurio supranta bowling žai
dimą ir dalyvavusieji svečiai 
gyrė rengėjus rockfordicčius 
už taip tvarkingą vadovavi
mą lošime ir už išdavimą lai
mėjusiems prizų pinigais-tro-

D.

Kas link lietuviški] parky Amerikoje
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Žinios iš Lietuvos
Moterų aktyvo pasitarimas diklius pasiekė J. Baslyko va-

TAURAGfŠ, IV. 17 d.—Įvy
ko rajono moterų aktyvo pasi
tarimas.

Gerbiamoji Visuomene! Aukščiau minimos filmos susideda iš gražiausių lietuviškų 
dainų: solo, duetų ir ištisų chorų, čia atsilankę gausite tokių įspūdžių, kad per ilgą 

laiką juos atsiminsite ir džiaugsitės pamatę ir išgirdę.

Liaudies talentai
(Laiškas iš Kauno)

KAUNAS. — Septynias
• dienas truko Kauno srities 
! kaimo meninės saviveiklos ap- 
! žiūra. Joje dalyvavo daugiau 
’ kaip 200 kolektyvų, jungian

čių 2,500 žmonių.
Balandžio 7 dieną muzikos- 

; dramos teatro patalpoje įvyko 
; didelis baigiamasis koncertas.
• Pirmas pasirodė Marijampolės
• kultūros namų choras, ku

riam vadovauja Šmulkštys. Su 
dideliu pakilimu choras atliko

^.kompozitoriaus Aleksandrovo 
’ "Kantatą apie Staliną.”

Vienas po kito pasirodo ko-
• lektyvai. Scenoje — Kėdainių
• rajono Lietuvos K P (b) VI su-
• • važiavimo vardo kolūkio dra- «
• mos ratelio dalyviai. Jie de-
• monstruoja Čyžo pjesę “Išva- 
! duotoji jaunystė.” Bateliui 
! vadovauja mokytoja Matiu- 
! kaitė.

Labai nuoširdžiai kolūkic- 
! čiai vaidina savo vaidmenis, 
! teisingai atskleisdami pjesės 
1 herojų paveikslus. Ypač vy- 
’ kušiai vaidina kolūkiečiai 
" Grigaitis ir Šukys.
! Apžiūros dalyvių tarpe yra 

nemaža liaudies poetų, kom- 
I* t>ozitorių. Savus eilėraščius, 
2"skirtus kovai už taiką, padek- 
yjlamavo Kėdainių kultūros na

mų meninės saviveiklos kolek- 
tyvo dalyvis Bartkus. Kalva- 
rijos rajono kolūkietis Grin- 

•' cevičius atliko smuiku savo 
kūrinį "Gegužės diena kol
ūkyje.”

Daug įdomių programos 
•/ numerių parodė Šakių rajono 
’ kolūkiečiai. Gražiai skambėjo 
•- Švedo ir Dvariono maršai bei
• - valsai, kuriuos atliko Kultu- *2*1 *

-ros namų pučiamasis orkest- 
Z ras, vadovaujant, Vasiliauskui.

Didelio meistriškumo paro- 
- dė Marijampolės kultūros na

mų liaudies šokių kolektyvai 
(vadovė — Bogdanovičienė),

kurie atliko "Džigūnus”, ves
tuvių polką ir kt.

...Scenoje — Alytaus rajono 
kolūkiečiai. Daug gerų meni
nės saviveiklos kolektyvų yra 
šiame rajone. Raiškus liaudies 
humoras jausti spektaklyje 
"Putinų giraitė.” Dramos ra
telio vadovui Kiriuliui pavyko 
sudaryti gerą ansamblį, žiū
rovai šiltai sutinka A. Kornei- 
čiuko pjesę, pasakojančią apie 
Ukrainos kolūkinio kaimo gy
venimą. J sceną išeina choras 
ir orkestras (vadovai — Vai
sa ir Kazlauskas). žvaliai 
skamba Kuprevičiaus daina 
"Mes už taiką, jaunieji drain 
gai” ir choro vadovo Vaisos 
sukurtasis "Komjaunimo mar
šas.”

Jdomus buvo Salomėjos Ne
rio vardo kolūkio choro pasi
rodymas. Chore dalyvauja 
daug senyvų valstiečių. Jie ge
rai atsimena kumečių gyveni
mo vargus. Kolūkio saviveik
los apžiūros dalyviai atlieka 
dainas apie niūrią praeitį ii' 
apie naują, džiaugsmingą kol
ūkinį gyvenimą. Ypač gražiai 
skambėjo vokalinio kvarteto 
atlikta daina, kurią sukūrė 
kolūkielė Žėkaitė.

Raseinių rajone nuo seniai 
buvo išgarsėjusi Skrickių šei
ma, nes jie visi geri muzikan
tai ir šokėjai. Apžiūroje daly
vavo kolūkiečių Skrickių sty
ginis orkestras. Su dideliu pa
sisekimu talentingieji muzi
kantai atliko maršą "Nauja 
gadynė”, valsą, polką, o taip 
pat savo kūrybos dainas.

Gyvai ir originaliai atliko 
senovinius šokius "Komjauni
mo” žemės ūkio artelės kol
ūkiečių kolektyvas (vadovas 
—Karaliūnas). Gero muzika
lumo turi broliai Kryžokai iš 
Veisėjų rajono "Lenino ke
liu” kolūkio.’ žiūrovai šiltai 
sutiko jų atliktus kūrinius

i smuiku ir cimbolais.
Tarybų valdžia atnešė nau

ją gyvenimą į Lietuvos kaimą. 
Todėl taip džiaugsmingai ir 
jaunai skamba daugelio pase
nusių kolūkiečių pasirodymai. 
Scenoje — Žiežmarių rajono 
"Vienybes” žemes ūkio arte
lės 99 metų amžiaus kolūkie- 
tė Kralikauskienė. šiltai ir 
širdingai ji ’atliko lietuvių dai
ną "Oi žiba žiburėliai”. Karš
tais- plojimais žiūrovai apdo
vanojo talentingąją lietuvių 
tautos atstovę.

Lietuvių tauta sėkmingai 
darbuojasi broliškojoje tary
binių tautų šeimoje. Tautų 
draugystės jausmas didžiule 
jėga pasireiškia ir dainininkų 
bei šokėjų pasirodymuose. 
Džiaugsmingai a p ž i ū r o je 
skambėjo rusų, ukrainiečių, 
baltarusių, moldavų ir kitų 
tautų dainos, i ryškius lam
stuotus vainikus susipynė liau
dies šokiai. Su dideliu pakili
mu Kazlų-Rūdos kultūros na
mų ratelis (vadovė — Jcram- 
bavičiūte) atliko ukrainiečių 
šokį "Lietutis” ("Doždik”), 
Kėdainių rajono kolūkiečiai— 
baltarusių šokį “Bulvės” 
("Bulba”) ir t.t.

Ypatingai ryškus buvo pasi
rodymas jungtinių šokių ko
lektyvų, kurie su dideliu meis
triškumu atliko masinius lie
tuvių šokius.

Apžiūra dar kartą parodė, 
kokių neišsenkamų talentų 
yra mūsų liaudyje. Įvairūs 
saviveiklos dalyvių pasirody
mai puikiai liudija apie socia
listinio Lietuvos kaimo darbo 
žmonių dvasinį augimą, apie 
liaudies talentų suklestėjimą.

Ks.

New Yorke šarvuočiuose 
sunkvežimiuose, kurie dabar 
užstreikuoti, per dieną būda-’ 
vę pervežama iŠ vietos vieton 
iki 150 milijonų dolerių. Strei
ko laiku’ vartoja taksikus ir 
miestinius policijos vežimas.

Gegužes 30-tą ir man teko 
dalyvauti sykiu su draugais 
Valaičiais ir draugais žemai
čiais iš Hartfordo Olympia 
parke, Worcester, Mass., kuris 
tapo atidarytas vasariniams 
parengimams, piknikams. Par
kas man teko matyti dar pir
mą kartą. Tai bent parkas... 
Ir aš esu tikras, kad niekur 
kitur lietuviai visoj Amerikoj 
neturi tokio patogaus ir gra
žaus parko, kokį turi worces- 
teriečiai.

žmogus vasaros laiku, pasi
vaikščiojęs, pasidairęs po tą 
puikią panoramą, po jo pui
kias pievas, pasižvalgęs į tą 
puikų kalną, gražius medžius, 
medelius, pušaites, kurios sto
vi žaliu rūbu pasipuošę, tuoj 
ir pradedi galvoti, mąstyti: ko
ki buvo gabūs ir verti didžiau
sios pagarbos tie pirmutiniai 
žmonės, "Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų” Draugijos nariai, 
kurie surado, apžiūrėjo ir nu
pirko kaipo savo nuosavybę, 
tokį gražų kalną žemelės ir į- 
taisė savo draugystės nuosavą 
parką.

Dabar tikrai gali didžiuoti 
ir didžiuojasi ne tiktai parko 
savininkė, Lietuv. Sūnų ir Du
kterų Draug., bet ir visos A- 
merikos lietuviai, kurie tik 
parką matė. Tik pagalvok, 
mielas skaitytojau: septynių 
mylių ilgio tarp puikių girių, 
miškų, žemumoje tęsiasi la
bai gražus ežeras, o prie pa
ties gražiausio aukšto kranto 
net trys parkai ir daug vasar
namių. Bet lietuvių gražiau
sias. Nes stoVi pačioje aukš
čiausioje vietoje ant kalno vir
šūnės. Pastatyta puikus namas 
su dviem salėmis, o ant tre
čio aukšto "dženitoriui” kam
bariai. Ir labai didingai atro
do architektiškai. Užtat ne
veltui Lietuvių Meno Sąjun
ga jau kelinti metai užlaiko 
savo ‘jaunimui ir senimui mo
kyklą. Nes geresnės vietos gal 
nėra visoje Amerikoje, lietu
viai neturi.

žinoma, užlaikyti mokyklą, 
kad ir dvi savaites, tai jau 
vieniems worcesterieciams yra 
didelė sunkenybė, ypač drau
gėms moterims. Tai reikia ne
menkai padirbėti, pasiaukoti 
ir nuovargio panešti, pakol 
tą gražią, didelę jaunų ir se
nų, lietuvių meno patriotų, sa
vo skambančiomis dainelėmis 
mus linksmintojų šeimynėlę,

viskuo aprūpina. Pavalgydi
na, pernakvynina, jiems paau
koja kambarius, kartais sau 
labai reikalingus. Didžiausia 
garbe už tai priklauso visiems 
progresyviams W orccsterio 
lietuviams.

Jūs, broliai ir sesės, dabar
tinis jau kelintas metas pasi
aukojimas yra aukštai įverti
namas. Aš manau, kad jauni
mas, kurisai jūsų parke mo
kinasi lietuvių kalbos, dainų ir 
šokių ir kitko, aukso raidėmis 
jūsų vardus užrašys istorijos 
knygos puslapiuose. O gra
žiausiomis raidėmis bus įrašy
ta vardai mielų tų mūsų gas- 
padinėlių, sesučių!

Tokių, kaip draugė Sukac
kienė ir kitos, kurias dar 30-tą 
gegužės man teko matyti te- 
besitriūsiančias virtuvėje, ir 
pačiam teko jų triūsu sočiai 
pasivaišinti. Nors žmonių bu
vo ne per daug, bet gaspadi- 
nėlėms darbo buvo gal ir pei 
daug. Tėmijau, kaip jos visos 
sušilę visur narsto, bėgioja, 
klausįnėja: kas ko norite, val
gyti, išsigerti?

—o—
Na, o gegužės 24-tą sykiu 

su Valaičiais buvome Bridge
port, Conn. Buvome ant drau
gams Pūdymams pagerbti ban
keto, kurį suruošė jų draugai, 
už jų ilgametį darbavimąsi 
tarp lietuvių. Banketas buvo 
labai gražus ir draugiškas. | 
Stebėtis reikia, kaip mūsų 
mieli laikraštėliai "Laisvė” ir 
"Vilnis” gražiai mus apšvie
tė. Ne. tik apšvietė, bet ir- 
meilę įdiegė mums visiems! I 
Kad nors ir tolimi, bet suėję, ' 
pasikalbėję, vos apsimainę ke
liais žodeliais, jaučiamės kaip 
vienos motinėlės vaikeliai!

Po banketui buvo gražus 
pasilinksminimas, šokiai, kur 
ir aš pats apsisukau porą kar
ių, prie puikios muzikos.

Banketui pirmininkavo drg. 
Mockaitis. O jis pirmininkaut 
labai moka ir jam sekas, tai 
kilnių gabumų žmogus. Ne tik 
pirmininkaut, bet ir perstati
nėti draugus kalbėtojus jis la
bai moka. Vis su šypsą, su 
humoru-, juoku,

Man atydžiai, teminant, 
štai kokia mintis pradėjo 
skverbtis mano galvelėn: Kas 
tair, drauge, pirmutinis užra- 'j 
še "L”, ar pats užsirašei, 
buvo brangus žmogus!

Susninkų Jurgis

Pranešimą apie moterų kol
ūkiečių vaidmenį ruošiantis i)’ 
atliekant pavasario sėją pa
darė LKP rajono komiteto 
skyriaus darbui moterų tarpe 
vedėja Lukaševičienė.

"Lenino keliu” kolūkio mo
terų tarybos pirmininkė Pet
rikaitė pažymėjo, kad kolūkio 
moterys aktyviai dalyvauja 
visuomeniniame darbe. Kom
jaunuolės Znaidukiene, Vait
kevičiūtė yra ne tik geros agi
tatorės, bet ir darbo pirmūnes. 
Painiosiant sėklą ir trąšas, 
dienos išdirbio normas jos vir
šydavo dvigubai,

Diskusijose kalbėjusi "Kovo 
8-osios” kolūkio moterų tary
bos pirmininkė Stanevičienė 
ii* Molotovo vardo kolūkio mo
terų tarybos pirmininkė Dau- 
baraitė griežtai kritikavo par
tijos rajono komitetą už silp
na vadovavimu moterų tary- 
boms.

d o va ujamas agregato kolekty
vas, kuris žymiai pralenkė 
grafiką. Nuo sezono pradžios 
"Margų” durpyne jau iškasta 
apie 130 tonų kuro. Kolekty
vas kovoja, siekdamas iki 
tarptautinės darbo žmonių 
šventės paruošti viršum plano 
loo tonų durpių.

Širdinga padėka

Pasitarime taip pat kalbėjo i 
Janušienė, žebelienė, šakytė! 
ii’ kt. Jos papasakojo apie at-I 
liekamą darbą moterų-kol-1 
ūkiečių tarpe. P. Samoška

★
Aukštas išdirbis

NAUJOJI VILNIA, IV. 16 
d. — "Margų” durpyne vis 
plačiau vystomas socialistinis
lenktyniavimas Gegužės Pir- .
mosios garbei. Geriausius ro-.

Po operacijos mane ap
lankė daugelis draugų bei 
draugiu. Taipgi (Migelis 
prisiuntė atvirutes su draiy 
giškais 1 i n k ė j i m ais, kfid 
greičiau pasveikčiau, kas 
suteikė man didelį malonu
mą ir ištvermės laike ligos. 
Tačiau visų vardus suminė
ti laikraštyje perdaug vie
tos užimtu.

Todėl leiskite man ištar
ti širdingiausiai ačiū vi
siems bendrai, kurie tik ma
ne aplankė ypatiškai ir at
virlaiškiais. Pasilieku dė
kingas visiems ant visados.

Taipgi prie progos prane
šu, kad dar pilnai s.veikatos 
neatgavau, tačiau atrodo, 
kad laipsniškai viskas ateis 
j normales vėžes.

Pasilieku visiems dėkin
gas.

Draugiškai,
J. Bimbalu

Vaizdas Homestead, Pa., prie U. S. Steel Corp, fab
riko. Plieno darbininkai fa briką pikietuoja užtikrini

mui, kad korporacija nebandys skebais fabriką operuoti.

4 pusi.-Laisve (Liberty)-Penktad., Birželio-June 13, 1952



4-IŲ APSKRIČIŲ

VIETINIS PIKNIKAS
. Bus graži programa, taipgi skanūs valgiai, 

pagaminti specialisčių gaspadinių

Sekmadienį, Birželio 15 Jone, 1952
MAPLE PARK

Lawrence, Methuen, Mass.

Garsusis Norwood Vyru Ansamblis, vadovaujamas Gerda Terhorst.
K R 1ST INA ST A NI SL() V A IT IE N Ė 

iš Wah-rhiiry. sakys prakalba.

PIKNIKAS ATSIDARYS ANKSTI IR TĘSIS ILGAI.
Puiki lietuvių liaudies dainų programa, kuria išpildys r

NORWOODO VYRŲ ANSAMBLIS, vadovybėje Gerda Terhorst. Taipgi dalyvaus 

ONA MINEIKYTe iš Montello, Mass., ii- akordionistė GERDA TERHORST.

MONTREAL, CANADA BALTIMORE, MD.

Svečių bus iš tolimesnių miestų, pasimatysite su seniai matytais ir įsigysite naujų 
pažinčių. O šiame gražiame parke daug laimėsite sveikatos žvilgsniu, nes įvairiausi 
medžiai teiks jums malonų aromatą ir pasigėrėsite jų grožiu.

Prašome nesi vežti savo valgių, nes čia bus visko užtenkamai.
I Kviečiame visus — 4 APSKRIČIAI.

I ’hiladelphia, Pa.
Mulkina žmones be perstojimo

Sulaukę pavasario philadel- 
phiečiai myli rengti išvaziavi- 
mus-piknikus. Bet lietingas 
pavasaris keletą gerai apšla
pino, o kitus visai sulaikė lie
tus. Štai Lietuvių Republikonų 
Susivienijimas (Klubas) ren
gė savo nariams ir jų šeimoms 
su veltui vaišėmis pikniką 
d. gegužės, bet dėl lietaus 
laikė įvykinimą. Bot mūsų 
dijušas, vargoninkėlis, tą 
dieną garsina savąjį pikniką 

birželio 1 d. ir kad išveng
ti lietaus, užsispyrusią 

pelijo klausovus p ras

31 
su- 
ra- 
pat

Ponia savo sūneliui: “Jeigu tu, vaikeli, valgysi pusry
čius, tai tėvelis tau pasakos stebėtiną pasaką apie tai,
kaip jis sulaužė darbininkų streiką.” ne politine veikla.

vą, melstis, 
graži diena, 
žinoma, kad 
biuras visai
oro kokybę ben 
d as

kad rytoj būtų 
Rodos, visiems 
mūsų šalies oro 
tiksliai nusako 

per 24 valan- 
pirma, ir visos radijo sto- 
prieš bent kokią svarbes

ne dieną kas valanda pakar
toją, kokis bus oras sekančią 
ei ieną. O betgi mūsų “varga
ni istrė lis” įsako savo sekė
jams prašyti die v 
savo “sprendimą” 
ir sulaikytų lietų 
Tai ir akiplėšos 
mulkintojai. Visos 

permainytų 
jo piknike, 
tie žmonių 
radijo sto-

kim, ateina pagal dievo “įsa
kymą”, o čia vargonius dėl sa
vo pelno įsako maldomis su
laikyt dievulio nustatytą lie
tų...

Kitaip su laisviečiais. Phila- 
delphiečiai užmanė būti balti- 
moriečių rengiamam piknike. 
Pagal oro biuro pranešimą, 
kad Baltimorės apylinkėj bus 
gražus oras, sėdo į busą, kiti 
į mašinas ir gėrėjosi saulutės 
kaitra ir ramiu orų, be jokių 
maldų. Tiesa, čia ir’būta sun
kumų, tūli ne sykį suvilti tų 
dievulio maldauto,]ų, manė, 
kad čia ir bus apgauti ir suly
ti. Bet, mūsų sugabios mote
rėlės, J. Šmitienė ir II. Turei- 
kienė, pajėgė įtikinti, kad čia 
kalbama, kas mokslu paremta, 
kad oro biuras su moksliškais 
Įrankiais teisingiau pasako 
busimą orą, negu visų davat
kų maldos.

Dabar laukiame dar busimų 
svarbių piknikų. Birželio 22 d. 
Muzikalia Klubas rengia sma
gų pikniką pas Babulą, netoli 
Mikalaičio. Diena bus graži ir 
be prašymų. .

Liepos penktą dieną dauge
lis philadelphiečių rikiuojasi 
važiuoti Į laisviečių pikniką, 
j Brook lyną. Jei tos pačios ar 
ir kitos moterėlės pasidar
buos, tai bent pora busų -va
žiuos.

šiuo tarpu ant vyrų visai 
nesiremsiu, nes atrodo, kad 
jie visi paliko “garbės” na
riais, ir i jokias,komisijas ne
be apsiima.

Na, pamatysim, kiek busų 
važiuos Į laisviečių pikniką 
penktą liepos? Viso gero,

Murnikiokas

Hong Kongas. — Kinijos 
valdžia deportavo į Ameri
ka misionierių Rudolfą 
Blockingerį, kuris Kinijoje 
išbuvo 30 metų. Jis buvo 
apkaltintas anti valstybi-

Perspėja prieš kalbos 
‘specialistus’

Royal Victoria ligonines 
Kalbos Klinikos > direktorius 
viešai perspėja žmones, kad 
vaikučiai su trūkumais kalbo
je nebūtu tėvų pavesti neži
nomiems, taip vadinamiems, 
kalbos “specialistams” gydyti. 
Jis nurodė, kad Montreal© 
veikia keturios vaikučių kal
bai gydyti klinikos, su specia
liai tam paruoštu personalu. 
Jos randasi: Royal Victoria 
ligoninėje, Montreal General 
ligoninėje, Children’s Memo
rial ligoninėje ir Rehabilita
tion Society for Cripples ant 
Craig str.

Klinikos direktorius taipgi 
perspėjo, kad vaikučių kal
bos trūkumai, kaip ir miksėji- 
mas, negali būti pagydytas 
viena diena. Jis sako, ne visus 
trūkumus galima pagydyti, ta
čiau veik visus galima sukont
roliuoti ir tas paima ilgą lai
ką.

Jo nuomone, apie 10% Mont- 
realo mokyklose vaikučių turi 
vienokius ar kitokius kalbos 
trūkumus. Klinikose gydymas, 
sako, nebrangiai kainuoja, tik 
$2 už sesiją.

Įkalinti du pirkliai

Vietos 'du stambūs pirkliai, 
Horace Diamond ir Harold 
Markus, teismo nuteisti po 6 
mėnesius kalėjimo irgpo $1,- 
000 užsimokėti pabaudos. Jie 
buvo kaltinami konspiracijoje 
už įšmugeliavimą 225 elektri
nių šaldytuvų (refrigerators) 
iš Jungtinių Amerikos Valsti- 
jų' t. . ’ .

Nuteistieji bylą apeliavo • j 
Apeliacijų Teismą.

Negązdinkitc vaikų su 
dantimis

Neseniai čia atsibuvo Ame
rikos kontinento Medikalės 
Dantų Akademijos metinis su
važiavimas. Plačiai diskusuo- 
jant dantų skaudėjimą ir ligų 
priežastis, bei kylančias moks
lines priemones apsaugojimui 
dantų nuo ligų ii- jų pagydy
mą, tarp kitko, dantų specia
listai palietė ir žmogaus bai
mę gydytojų, kuomet jis ar ji 
priversti kreiptis su skaudan
čiais dantimis pas gydytoją.

Jie sako, kad pas žmogų 
baimė įsigali nuo kūdikystės, 
kuomet tėvai neparuošia ata
tinkamai savo vaikus linkui 
gydytojo. Jų nuomone, blo
giausiai tėvai daro, kuomet 
rengdami vaiką vesti pas gy-

TARYBŲ LIETUVOJE
Jaunųjų kolūkiečių sąskrydis

DAUGAI, IV. 17 d. — čia 
įvyko jaunųjų kolūkiečių sąs
krydis, skirtas pasidalinti dar
bo patyrimu, pasiruošimui pa
vasario sėjai. Pranešimą apie 
jaunimo uždavinius pavasario 
sėjos metu padarė LLKJS 
Daugų rajono komiteto sekre
torius Norkūnaitė. Pranešėja 
pažymėjo, kad kohijaunimo 
pirminės organizacijos vis la
biau įsijungia į pasiruošimą 
pavasario sėjai, štai, “Gegu
lės Pirmosios” kolūkio jauni
mas padėjo valyti sėklą, re
montuoti žemės ūkio invento
rių. Bet kai kuriuose kolūkiuo
se komjaunimo organizacijos 
silpnai telkė jaunimą, nepadė
jo kolūkių valdyboms. “Nau
jojo kelio” kolūkyje sėklos 
supylimo planas įvykdytas 
63,5 proc., neparsivežta trąšų.

Pasisakiusi “Gegužės Pir
mosios” žemės ūkio artelės 
kolūkietė Juršienė papasako
jo, kaip jų klubas-skaitykla, 
išvysčiusi politinį-masinį dar
bą kolūkiečių tarpe, padeda 
ruoštis pavasario sėjai.

Sąskrydžio dalyviai priėmė 
kreipimąsi į visus rajono jau
nuosius kolūkiečius, žemės ū- 
kio specialistus, MTS darbuo
tojus, kviesdami atlikti pavasa
rio sėją kuo trumpesniais ter
minais ir aukštu agrotechni- 
Ros lygiu.

dytoją duoda jam perspėji
mą: “Nebijok, vaikei, gydyto
jas tavęs neužgaus”. Tas, jie 
sako, jau ir duoda vaiko są
monei baimę, kad yra kas 
nors skaudaus, jeigu tėvas ar 
motina liepia nebijoti.. Tas su
kelia ne tik pas vaiką baimę, 
bet nuo to pasilieka ir iki se
natvės baimė, specialistai sa
ko.

Suvažiavimas patarė tė
vams, kad geri ausis amžiaus 
laikas vesti vaikus pas gydy
toją patikrinti dantis, tai tarp 
dviejų ir puses iki trijų metų 
amžiaus, kuomet jie susilau
kia savo pirmus dantis, šis gy
dytojo aplankymas vaikui turi 
suteikti malonumą, o no bai
mę. Jie prisipratina prie gydy
tojo.

Uždrausta spjaudyti ant 
šaligatvių

Sveikatos departmento di
rektorius, Di-. Deraid Groulx 
atsišaukdamas į miesto gyven
tojus palaikyti švarą, tarp’kit
ko, prašė ir kartu priminė, 
kad žmonės vaikščiodami susi
laikytų, nespiaudytų ant šali
gatvių, nes, sako, tas net ir 
Įstatymais yra uždrausta.

Prie to, jis sako, sveikatos 
departmento prašymas ir pa
tarimas, kad žmonės susilai
kytų nuo spiaudymo ne vien 
tik ant grindų viešose vietose, 
kur Įstatymais uždrausta, bet 
visur — ir savo namuose, nes 
to švaros ir tavo paties svei
katos apsauga reikalauja.
Deveikytė baigė kolegiją

Šį pavasari, tarp daugelio' 
kitų studentų, baigė aukštesnį
jį mokslą Ida Deveikytė (Sta
sio ir Uršulės Doveikų duktė). 
Jin sėkmingai baigė mokslą 
kolegijoje — Sir George Wil
liams College of Montreal.

Ida, kartu su kitais isavo 
bendrininkais studentais, ge
gužės 30 d., baigus mokslą, 
gavo B. A. diplomą.

Apsivedė

Gegužės 31 d. Frances žižiū 
naitė apsivedė, ištekėjo už ki
tataučio jaunikaičio Tcd En 
gel.

Rasimavičiams staigmena

Gegužės 31 d. verdunie- 
čiams Rasimavičiams buvo su
rengta staigmena, jų pagerbi 
mud 20 metų vedybinio gyve
nimo sukaktuvių proga.

Dalyvavo daug vietinių ir if 
Amerikos svečių. “Jaunave
džiai” apdovanoti dovanomis

J.—

Liaudies kūrinių parodos

TAURAGĖ, IV. 17 d. --čia 
neseniai Įvyko rajoninė paro- 
da, kurioje gausiai dalyvavo 
rajono kolūkiečiai, mokslei
vija bei miesto gyventojai. 
Vien tik dvidešimt keturi kol
ūkiai pateikė parodai daugiau 
kaip 900 Įvairių darbų. Viso 
buvo išstatyta apie 2,600 eks
ponatų. Jų tarpe daug droži
nių, mezginių, siuvinių. Gra
žiai atliktas moksleivio Petro
vo nutapytas paveikslas “V. L 
Leninas su> valstiečiais”.

Dalis eksponatų atrinkta į 
srities parodą. 88 darbai pre
mijuoti. Parodą aplankė pen
ki tūkstančiai žmonių.

Šypsenos
-------------- I

ŠYPSENŲ REDAKCIJOS 
ATSAKYMAS '

Jakelių Petrui.—Keletą iš 
prisiųstųjų šypsenų perra
šėme ir įtalpinsime. Kitos 
veik neįmatomos, ir neiskai- 
tomos. Stenkitės • rašyt 
.plunksna, bent ta vadinama 
ball pen, nes paišiuko raš
tas dažnai nusitrina į po- 
pierį ir lieka veik neįskai
tomas. Ačiū už rašinėjimų, i

Iš įvykusio Laisves 
naudai pikniko

Birželio pirmoji nors jau 
praslinko, bet daugelyje min
čių gražūs įspūdžiai tebeglū
di. Pilnoje to žodžio prasmėje 
piknikas pavyko gerai, žino
ma, tam buvo dėta daug pa
stangų iš draugų ir draugių 
pusės.

Didelė garbė priklauso Phi 
1 adei phi jos moterims ir vy
rams mž suorganizavimą buso, 
kas, žinoma, susirinkusiuose 
pakėlė ūpą. Juk to ir telauk
ta, “Kada philadelphiečiai at
važiuos!” Puikiai atstovautas 
ir Chester, Pa. Gal dėl toli
mesnes kelionės silpnai pribu
vo Brooklyn, N. Y., apylinkių 
drangai-draugės. Iš Washing
ton, D. C., buvo keletas drau
gų. Nuoširdus ačiū visiems.

Bet grįžkime prie pačios 
pikniko eigos. Draugės šeimi
ninkės, kaip visuomet, suktis 
vikriai turi, tai valgius gamin
ti, “krepšy” sriubą išvirti, po 
tam juos išskirstyti-išdalinti. 
Bet kai]) visuomet, taip ir šį 
kartą graži kooperacija ir 
draugiškumas vedė prie gerų 
pasekmių. Bet kas liečia pub
likos aprūpinimą gėrimais, 
lai jau buvo išimtinai draugų 
vyrų darbas.

Publika ne tik linksminosi 
prie šaunios muzikos, bet ir 
lūpinosi materiale Laisvės pa
dėtimi. Kiek draugas Mizara 
surinko, neteko sužinoti, bet 
vietinė rinkliava siekė 33 dol. 
Be to, drg. A. Janavyčia auko
jo didelį sūrį, ir draugė Sko- 
dinienė dar pridėjo kvortą 
medaus, kas davė iš viso $26 
pelno. Gražios aukos, ir ačiū 
jums, draugai.

Dešimts Metu Sukako, Kaip Legališkai Yra Vartojamas 
Svarbiausias Išradimas Pasaulyje.

Tai yra kelių rūšių mostis, kuri prašalina skausmus, užgydo žaiz
das, tik ne vėžio, sustabdo dantų gėlimą, prašalina niežėjimą odos, 
gydo pailes ir tt. Mostis yra penkių rūšių, užvardinta atskirais var
dais ir numeriais.

No. 1. M. J. Švilpa Herb Salve, a remedy for Skin irritation. 
Kvepianti mostis, stebėtinai greitai gydo žaizdas, išbėrimus, votis, 
“athletes” kojų nesveikumą, nosies arba burnos nudegimą, ausų 
skaudėjimą ir gelbsti nuo *Hay fever.” Kaina dėžutės $1.25.

No. 2. M. J. Švilpa Salve for External Pains. Šita mostis yra nuo 
paviršutinių skausmų, kaip tai, kojų, rankų, pusiau, sprando, nutir
pimo, neveiklumo sąnarių ir muskulų, prieš lietų skaudėjimą blauz
dų, nuo peršalimo ir kosulio. Kaina $1.25.

No. 3. M. J. Švilpa Ointment for Tooth ache and Hardening 
Gums. Yra kvepianti mostis. Sustabdo dantų skausmą ir sustiprina 
smegenis (gums). Kaina $1.00.

No. 4. M; J. Švilpa New Discovery Salve for Skin Itching or Poi
son Ivy. Šita mostis greitai prašalina visokius niežėjimus ir išbėri
mus. Kaina $1.25.

No. 5. M. J. Švilpa Herb Salve for Piles. Šita mostis greitai pa
gelbsti nuo piles be operacijos. Nesvarbu ar jos yra varvančios ar 
ne. Kaina dėžutės $2.50.

Kaiap mostį vartoti ir užsilaikyti yra nurodymas ant dėžutės. 
Klausykite lietuvių radio nedėliomis 11:30 ryte WKNB iŠ New Bri
tain, Conn. Kurie pirks už $5 vartės, tai gaus vieną dėžutę dovanų. 
Reikalauju partnerio — vyro ar moters — prie biznio. Platesnes 
informacijas suteiksiu per laišką. Reikalaudami mosties siųskite če
kį arba “Money Orderį” šiuo adresu:

M. J. ŠVILPA
I’. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conn.

Hartforde mostis gaunama vaistinėje Park ir Hudson Sts.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Reinkitc Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square Worcester, Mass.

Jei reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistininką, # 
savininką VYTAUTĄ SKRINSKĄ. Jis išpildo medikališ- 
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.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

5 pust—Laisvė (Liberty)-Pcnktad., Birželio-June 13, 1952

Bet kas turi draugų, tas turi 
ir priešų. Neapseita ir mūsų 
darbe. Jau keliomis dienomis 
prieš Laisvės pikniką, nekurie 
Baltimorės mieste v ateiviai 
(lietuviai DP) rengė “iškil
mingą” pasirodymą-demon- 
straciją prieš pikniko vietą. 
Bet linksma priminti, jogei 
tokių šiaudadvasių, kaip jau 
kartą buvo suorganizuoti 1950 
m. prieš Lietuvių svetainę, ne
surado ir jų planai neįvyko. 
Bet jie tuomi savo darbo ne
baigė. Piknikui jau gerai įpu
sėjus pribuvo keletas vyrų su 
aparatais traukimui paveiks
lų. Keletą jų ir nufotografavo, 
žinoma, publika ramiai užsi
laikė, nekurie pasityčiojo iš jų 
tokio šnipijados darbo. Nieko 
nepešė, turėjo grįžti sau į na
mus, palikti linksmai publikai 
baigti dieną, kurios nė lietus 
išgąsdinti nepajėgė.

Tarpe Baltimorės ir Phila- 
dclphijos graži grupė susidarė 
ir naujų lietuvių ateivių DP., 
kurie pilnai įvertino mūsų su
eigą, ir tikiu, kad ant toliau 
jie nuo mūsų nesišalins, nes 
pilnai persitikrino, kad jie, 
kai]) ir visi mūsų parengimų 
dalyviai, gerbtini svečiai.
Verta pažymėti, kad sekma

dienį, birželio 15 d., Slovak 
National Home Park, 6526 
Holabird Avė., įvyksta pikni
kas. rengiamas naudai to pa
ties parko užlaikymo. Kam są
lygos leidžia, verta ten laiką 
praleisti. Vinco Duktė

Brooklynietis Charles S. 
Sheperis, Anglijoje tarnavęs 
kariškiu, ten atrastas kabant 
ant stoties vartų. Skelbia, būk 
pats paskoręs.



Iš Lietuvos
TARYBŲ LIETUVOS 
SOSTINEI PAPUOŠTI

Miesto aikštėse ir gatvėse

NewYorto^/Z^fcrZlnioi Prof, pirmininkaus 
amnestijos mitinge

Aido Choras

Iš kriaučių čermany ir 
komisijų susirinkimo

Užgyrč pakeltus 
“sales tax”

Pilietįnė Nepaprastojo Ap- 
Naujai i sigynimo Įstaiga New Yorko 
15,200 atsikreipė į visos šalies gyven- 

Į tojus tuojau, ūmu laiku, sudė- 
ir kitų ti šimtą tūkstančių dolerių ap

metu am- sigynimo reikalams. Reikalas 
j skubus, sako atsišaukimas, nes 

> kainuoja ma- 
pastatytos vazos I žiausia po $5>,000 savaitei, tad 

; anksti pavasarį sukeltasis fon
das jair išsisėmęs.

Prašymus skabios paramos 
gavo ir lietuvių organizacijos. 
Prašo pasiskirti sau kvotas .ir 
artimiausiu laiku jas užpildy
ti. N.

Lietuviai prašomi 
lūs orui, sostinės gatvėse pra- |a;n<y: nnoUpG 
sidėjo paruošiamieji darbai' 5* piloiUvlI
miestui apželdinti, šį pavasa
rį gatves, aikštes, skverus pa-1 
puoš 720,000 gėlių, 
pasodinti numatoma 
d e k orą ty vinių k r ū m ų.

Daugiamečių liepų 
medžių
žiaus) bus pasodinta 540.

Aikštėse bus Įrengiami gė-i bylos vedimas 
lių kilimai, 
su pietų kraštų augalais. Ta 
rybų aikštėje numatoma paso 
dinti 7,000 krūmų ir 60 dau-1 
giamečių medžių. Jaunimo so
de, šalia dekoratyvinių me
džių, bus sodinami vaisme
džiai.
Krymo augmenija Vilniui

Adlerio valstybinis medely-' į į •> i 
. nas Kryme prisiunčia Vilniaus | LLU plKlllKO DUS3S 
papuošimui daugiau kaip 50,-j 
000 pietų kraštų dekoratyvin. 
medžių ir gėlių — palmes, ki
parisus, gladiolus ir tt.

N.

pik- j

Prasidėjo viščiuku perinimo 
sezonas

ROKIŠKIS, IV. 17 d. — In
kų bato ri n ė stotis pradėjo ga
mybos sezoną. Į inkubatorius 
pakrauti,pirmieji 10,000 kiau
šinių. Stotis aprūpins paukš
čiais Rokiškio, Pandėlio, Obe
lių, Biržų, Vabalninko. Zara
sų rajonų kolūkius, parduos 
jiems daugiau kaip 160 tūks
tančių paukščių. Inkubatori- 
nė stotis šiemet praplėsta. Vei
kia keturi inkubatoriai, sava 
elektros jėgainė. A. Grobys

Autobuse Į apskrities 
niką, Įvyksianti birželio 22-rą, 
Great Neck, dar yra kelios 
vietos. Lai jos nepasilieka tuš
čios! Užsakymus priima 1 kp. 
Įgaliotiniai: KarpaviČienė,
Rušinskienė, Gužas.

Busas išeis nuo Pil. Klubo 1 
vai., nuo Lib. Auditorijos 1 :30.

Darbiečiai ragino N. Y 
taksus spręsti kitaip

inkubatorinė stotis jau išperi
no daugiau kaip 40,000 viš
čiukų. Juos pagal sutartis ga
vo Ukmergės rajono Leonpolio 
tarybinis ūkis, Kretingos, Pa
nevėžio rajonų tarybiniai ū- 
kiai.

tiki gegužės mėnesio pabai
gos bus išperinta apie 120,- 
000 paukščių. A. Šteinas

pa
ir 

Tarybai 
reikalus 

dabar 
p as i moto 
ant auto 
sped ales 
valdžia 

g u ber na- 
sp e-

Mrs. Rosalee McGee, 
našlė Willie McGee, kurį 
sufrėmavo ir nužudė per
nai Mississippi valstija. 
Ji Atminties Dienoje New 
Yorke pareiškė: “Nuo da
bar aŠ esu pasiaukojusi 
visą savo gyvenimą kovai 
už civilines teises mano 
žmonėms (negrams) ir 
visiems kitiems.” Ji važi
nėja su prakalbų maršru
tu ir pasakoja žmonėms, 
kaip pavergti ir išnaudo
jami yra negrai pietinė-

• American Labor Party 
siūlė majorui Impellitteri 
miestinei Budžeto 
miestinio budžeto 
tvarkyti kitaip, negu 
tvarkoma. Vieton 
ieškoti leidimo lipyti 
priešakinio lango 
auto taksų štampas, 
turi reikalauti, kad
torius Dewey sušauktų 
cialę Valstijos Seimelio sesiją.

Specialė sesija turėtų teikti 
miestui daugiau paskyrų ir 
vykdyti specialius mierius 
gauti daugiau pinigų iš 
kur jų yra, o ne “taksų 
dais ant vartotojų.”

Moteris pasmaugta 
jos pačios bute

ten, 
rai-

tapo 
atrasta pasmaugta ant lovos 
jos pačios bute, 37 W. 8th 
St., New Yorke. Užsmaugimui 
raištis padarytas iš jos pagal
vės užvalkalo. Gabalu to pa
ties užvalkalo užkimšta ir 
burna.

Mrs. Marion Robbins

Kambario padėtis rodė, kad 
ji desperatiškai kovojusi už 
gyvybę, 
piniginė 
policija 
dyta ne
kitais^ sumetimais, 
jos 52 metų, \ji buvusi apigra- 
žė moteris ir mėgdavusi 
lifiksmauti.

Birželio 6 d. Įvyko susirin
kimas Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo patalpoje. Pirmi
ninkas J. Bernotas atidarė su
sirinkimą, pakviesdamas sky
riaus delegatą Ubarevičių, 
kad iššauktų kiekvienos dirb
tuvės čermanus ir komisijas 
išduoti raportus..

Iš raportų pasirodė, kad 
lietuviškose dirbtuvėse darbai 
yra nekokį. Tūlose po biskį 
dirbinėja, bet didesnėsės dirb
tuvės užsidarė nuo Kaiėdų ir 
Naujų Metų. Jomis yra Matu- 
lio-Vaiginio, Atkočaičio, Riau
bos dirbtuvės. Taipgi vienoje 
mažesnėje dirbtuvėlėje, Bobe
lio, irgi nesigirdi, kada pradės 
dirbti.

Tos minėtos dirbtuvės var- 
Į giai pradės dirbti pirm vaka
cijų. Vadinasi, virš pusė metų, 
kai tų dirbtuvių darbininkai 
vaikštinėja be darbo. Apgai
lėtina tų darbininkų padėtis.

Greta to, ir jų 
yra pusėtinai užsilikusios ne
mokėtos, tad jiems gręsia ir 
vakacijinės mokesties negavi
mas. Toks yra unijos patvar
kymas, kad užsilikę su duok
lėmis unijai praranda gavimą 
v a k a c i. j ų u ž m o k e st i e.s.

Skyriaus delegatas Ubarevi- 
čius ragino tų dirbtuvių darbi
ninkus budėti ir pasimokėti 
duokles, kad nors išgelbėtų 
sau vakacijų užmokesti.

Pikniko pirmininkas J. Pi- 
tersonas ir sekretorius P. Gra
bauskas ragino dirbtuvių čer- 
manus ir komisijas gerai pasi
darbuoti, platinti bilietus dirb
tuvėse, kad piknikas Įvyktų 
pasekmingas.

šiais motais kriaučių pikni
kas Įvyks liepos 26 d. (tai pri
puola šeštadienis), Klaščiaus 
Parke, Maspethe. Bilietas Įėji
mui i parką kainuoja 50 c.

duoklės unijai
Miestine Budžeto Taryba 

praėjusi antradieni užgyrč 
Miesto Tarybos pirmiau Įvyk
dytą tarimą pratęsti pirkinių 
aptaksavimą trimis nuošim
čiais dar trejiems metams

Užgyrimui priešinosi tiktai 
vienas Miesto Taryb. prezi
dentas Halley, prisilaikydamas 
rinkimuose duoto pažado bal
suoti prieš taksus. Majoras 
Impellitteri, tikimasi, tarimą 
pasirašys ne už ilgo. Tais tak
sais manoma surinkti po 208 
milijonus dolerių kas metai.

Profesorius Royal Wilbur 
France sutiko būti pirmininku 
visasai iškoje konferencijoje, 
sušauktoje reikalauti amnesti
jos Amerikos politiniams kali
niams. Tie politiniai yra nu
teisti einant priešdarbinin- 
kiškuoju Smith aktu.

Konferencija Įvyks- birželio 
14-tos popiet} ir vakarą, St. 
Nicholas Arenos Gold Room, 
53 W. 66th St., New Yorke. 
Posėįdis prasidės 1 valandą, 
baigsis 5-tą. Masinis mitingas- 
konferencijos užbaiga — 8 
vai. Įžanga 50 c.

Greta profesoriaus, kalbė
tojų sąstate bus trys nuteistų
jų žmonos, viena teisiamųjų 
dabar vykdomame prie Foley 
Square teisme. Taipgi kalbės 
kiti žymūs visuomenininkai.

Pamoka Įvyks šio penkta
dienio vakarą, Liberty Audi
torijos Music. Room. Visi na
riai prašomi dalyvauti visose 
pamokose, nes mes dar turėsi
me išstojimų dainuoti 
rnose ši sezoną. r

Choro prezid.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

Reikalingi vyrai fabriko darbui, 
nuolatinis darbas, progos pakilimui 
ir bonai. Forman Co., 185 Broad
way, Brooklyn. (114-116)

HELP WANTED—FEMALE
Reikalinga namų darbininkė, my

linti vaikus, malonūs namai, priva
tinis kambarys, gera alga, reikia 
šiek-tick kalbėli angliškai.

Tel. ROckwille Center 4-2455.

Iš Kliubiečių Susirinkimo

Ave.,

Birželio 6 d. Įvyko Lietuvių mie. Klubiečiai pasisakė 
Amerikos Piliečių Klubo pus
metinis susirinkimas savojoje 
patalpoje, 280 Union 
Brooklyn, N. Y.

Kaip paprastai pusmetinia
me susirinkime, taip ir šiame 
Įvyko dalies valdybos rinki
mas. Pašaipintame skyriuje
likosi tie patys: protokolų se
kretorių A. Linkus, Jr.. vice
pirmininku V. Bunkus, knygų 
dažiūrėtoju A. Bačiuška, mar
šalka Pauliukonis. Biznio sky
riuje pasikeitė, du išrinkti 
nauji: sekretorių J. Steponai- į 
tis, borddirektoriu Mikolas
Riskevičius, taipgi pasiliko jau 

esąs direktoriumi A. Zizas.-
Birželio 27 d. Įvyks gaspa- 

doriaus J. Zakarausko rinki
mas.’Taigi, mūsų klubo vai-, 
dybą ragino narius dalyvauti 
rinkimuose.

Liepos 4-tą dieną pripuola 
šventė ir sykiu pripuola klubo 
susirinkimas, tad susirinkimas 
nukeltas Į liepos 18-tą.
• Ligonių lankytojai išdavė 
raportus. Pasirodo, klubiečių 
mažai randasi sergančių. Be
je, lankytojas Jurgis Kazlaus- yra maža, tik $2.25 
kas savo ligonio neradęs na-1 trip).

THE FALL OF BERLIN

Gaisragesiy baliai 
tarnavę kišenei Auto štampai vis dar 

neranda vietos

Reikalinga patyrusi moteriškė 
abelnam namų valymo darbui ket
virtadieniais ar penktadieniais, pa
stovus darbas. Tel. VI. 9-0382.

(11X-117)

Now Yorke dabar teisiamas 
W. Purcell, buvęs Uni- 
Firemen’s Association 

kaltinamas 
gaisragesių

formed
sekretorius, Jis yr 
sukčiavime neva 
gerovei rengtų balių pajamų.
Specifiškai yra pažymėtas 
1948, 1949 metų laikotarpis.

Liudyti buvo pašaukta bu
vusi Purcell’io knygvedė Mrs. 
Molly Barnett, apie viduram
že moteris, kuriai už knygve- 
dystę buvo mokama algos 
$50. Ji dirbusi tos Įstaigos 
knygvede nuo 1944 metų iki

Ncw Yorko valstijos valdžia 
leido miestinei valdžiai aptak- 
suoti auto vartotojus. Leido 
pasidaryti ir parduoti atatin
kamas štampas. Bet nesiskubi
na leist* tas štampas prilipin- 
ti ant frontinio lango, kad 
miestiniai patikrintoje i 
matyti. Valstija turi 
kuris draudžia bent ką 
ant to lango.

galėtų 
Įstatą, 
lipinti

Nors ten pat numesta 
atrasta■tuščia, tačiau 

spėlioja, kad ji nužu
dė! apiplėšimo, bet 

Nežiūrint

Vien tai
Tai yra 

spalvo- 
Mosfilm 

pirmą

pa-

Costello pašauktas 
liudyti

tūkstančiai nekaltų
Gemblerių žymus tūzas 

Costello tapo pašauktas liudy
ti valstijinei kriminalybėms 
tyrinėti komisijai. Kada jis 
turės liudyti, diena dar nep- 
skelbta.

KASDIEN KARŠTI PIETŪS PAS

CHARLES VIGŪNAS
284 SCHOLES STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Taipgi puikus pasirinkimas

LIKERIŲ, VYNO ir ALAUS
Telefonas: HYacinth 7-9677

PEIST LANjP 
DRUGS, Inc. j

405 So. 4th'Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6238

Newyorkietis kariškis pa- 
ratrūperis Price M. Ander
son, 21 metų, prigėrė Forto 
Bragg militarinės srities ežere.nupirko |», i Liuoytoia sake, kad ]i dir- pikniko1 . /. . . „ ', bo po tiesiogine Purcell io 

kontrole ir dare taip, kaip bu
vo Įsakyta. Purcell, sake ji, 
buvo visu bosu pasamdyti 
tiems baliams Madison Squa
re Gardena, pasamdyti prog
ramos dalyvius, padaryti ir 
kontroliuoti Įžangos tikietus ir 
laimėjimus. Jis įnuodydavęs, 
kuriems g a i s r a g e s i a m s 
d u o t i t i k i e t irs ir juos 
paliuosuodavęs nuo g a i s- 
ragesybos pareigų kol parda
vinėdavo tuos tikietus.

komite-

ligonių lankytojai turi nors 
• trejetą kartų nueiti ligonį at
lankyti, tai geriau pavyks su
žinoti, kur ligonis randasi.

Šv. Jurgio Draugijos pikni
ko bilietų klubiečiai 
25. Taipgi kriaučių 
bilietų nupirko 60.

Rusais išvažiavimo 
tas ragino klubiečius
prie išvažiavimo, kadangi jau 
artinasi birželio (June) 22-ji. 
Tą' dieną Įvyksta Lietuvių A- 
merikos Piliečių Klubo išva- 

! žiavimas busais i Lietuvių Li
berty Parką, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J.

Gerbiamieji, kurie neturite 
išvažiavimo bilietų, tai nelau
kite paskutines dienos, Įsigy
kite dabar, nes gali jų pritrū
kti- Klauskite klubo gaspado- 
riaus J. Zakarausko, arba A- 
leksandro Delkaus. Kaip jau 
visiems žinoma, klubo išvažia
vimas busais visada būna link
smas ir smagus pasivažinėji
mas tyrame ore, tad nepra
leiskite progos. Bilietų kaina 

(round 
J. S.

atidavusi gaisragesiams 
nuo- 

ati duoti

TEATRAI
noje ir baigiasi Berlyne, kur 
jie susitinka džiaugdamiesi sa
vo tėvynės pergale. Tai, aiš
ku, yra tiktai pradžia jų nau- 

gyvenimo išlaisvintoje že-.10
mėje.

žodžiu, parodoma yra daug 
žinomų ir nežinomų istorinių 
faktų. Ypatingai Įdomu yra 
pamatyti, kaip Stalinas atskri
do Į Raudonosios Armijos u- 
žimtą Berlyną ir buvo sutiktas 
su džiaugsmu ir pagarba. 
Taip, naciai gavo tai, ko jie 
ilgai prašė... rusų kazokai tik
rai kazoką šoko prie Berlyno 
rotušės... žiūrovas.

Tais me- 
rekorduotus tikietus 
buvę $91,732.

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

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

PETRAS KAPISKAS
\ LR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

Filmą “Berlyno paėmimas” 
jau buvo matyta 1 bilijono ir 
200 milijonų žmonių, 
parodo jos vertę, 
nauja, natūralinėmis 
mis filmą, pagaminta 
Studijose ir lodoma
kartą Amerikos publikai Stan 
ley teatre, 7th Avė. tarp 41st 
ir 42nd Sts., netoli Times 
Square.

Kam neįdomu būtų pama
tyti, kaip Hitleris muštravoja 
savo generolus, kada Tarybų 
Sąjungos armija artinasi prie 
Berlyno; kaip jo įsakymu pri
girdomi
vokiečių požeminio, traukinio 
tunelyje, vien tik dėl to, kad 
jis ramiai galėtų susituokti su 
Ieva Braun; kaip pati vokie
čių tauta prakeikia jį už be
reikalingą, kruviną karą?

Labai įdomu yra pamatyti 
vaizdų ir iš Tarybų Sąjungos. 
Stalino ir kitų aukštųjų Tary
bų Sąjungos pareigūnų rolėse j.............
vaidina geriausi tarybiniai ki-|pie’r^s ir kitų' spaustuvei

Pakelia kaina
Komercinis New Yorko laik

raštis Daily News skelbia, kad, 
perkamoji didmiestyje ant 
standų kopija kainuos 4 cen
tus pradedant birželio 16-ta. 
Lig šiol tebebuvo po 3 c. Sa
ko, prie to spiria pakilusi po

re i k-
no artistai. Parodomi yra is
toriniai atsitikimai, Įvykę 
Kremliuje pačiu kritiškuoju 
karo metu, kada nacių ka
riuomenė artinosi prie Mask
vos.

Romantiškumo šiai istorinei 
filmai priduoda plieno darbi
ninko Ivanovo ir mokytojos 
Natašos nuotykiai. Jų pažintis 
prasideda taikos metu Ukrai-

menų kaina.

Muzikališko veikalo
Thee I Sing” kainos numaži
namos nuo $6 iki $3.60 aukš
čiausiam bilietui ir iki $1.20. 
Stoka lankytojų grasino veika
lui užsidarymu. Vaidinamas 
Ziegfeld Teatre.

Iš tarpo tų parinktųjų, dar 
būdavę kiti parinkti. Jiems 
duotieji tikietai būdavę neįra
šomi rekorduosna ir už juos 
pajamos neįrašomos. Tas paja
mas,
skirtą už pasidarbavimą 
šimti, ji turėdavusi 
tiesiog Purcell’iui niekui’ kny- 
gosna neįrašytas. Tiems pini
gus atnešusiems gaisragesiam 
nebūdavę duodama nei kvitų.

Ji liudijo, kad 1948 metų 
baliui buvę atspausdinta 79,- 
350 tikietų, nors Gardene yra 
tiktai 20,000 sėdynių. Tas 60,- 
000 tikietų perviršis buvęs ne- 
rezervuot. vietoms. Ir tie. ne
rezervuotieji dažniausia bū
davę aukščiausiomis kainomis 
— po $5, $4 ir $ 
tais už 
pajamų

Taip pat buvę ir su 1949 
metų baliumi, kuomet rekor
du otų pajamų už 28,023 ti
kietus buvę $118,426. O tūks
tančiai kitų tikietų buvę par
duota be jokių užrašų.

Tarpe stebėtojų šios bylos 
mažai kas tiki, kad Purcell 
būtų tai daręs asmeniškai sau. 
Jeigu jis būtų to ir norėjęs, 
tai ne toli būtų galėjęs nueiti 
be aukštųjų valdininkų užgy- 
rimo. Spėliojama, kad jis tas 
neužrašytas pajamas už ba
liaus tikietus ir už laimėjimus 
atiduodavo aukštesniems už 
save O’Dwyerio valdininkams. 
Gi tie šleisdavo politiniams, o 
gal ir saviems asmeniškiems 
reikalams. Spėjama, kad ir 
jis gaudavo savo Šerą taip, 
kaip kad jis duodavo nuošim
ti tikietus pardavinėjantiems 
už jį žemesniojo rango gais- 
ragesiams.

Bendroji suktai už tikietus 
ir laimėjimus gautoji suma ga
lėjusi būti virš $220,000, tad 
niekas netiki, kad aukštesnie
ji būtų jį prileidę tokią sumą 
pasilaikyti sau;

EGZAMINŲOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
antanAs leimonas 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrė Barberini

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street > 
BROOKLYN, N. Y. J 

' Tel. EVergreen 7-6868 /
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