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Dasiėdė jos ir mūsų “dvasiš
kiesiems tėveliams.” Ir Lai tie
sa.

Jos yra ne tik tamsūs, bet 
ir galingi sutvėrimai, žinoki
te, kad jų rankose lietuviškos 
parapijinės mokyklos. O daip 
gelis net šiaudinių laisvama
nių vaikus varu nuvaro Į pa
rapijines mokyklas ir jų pro
tą ir sielą pa'aukoja tiems fa 
natiškiems sutvėrimams.

i

Brooklyno Pranciškonų Dar
bininkas perspausdino iš “šv. 
Pranciškaus Varpelio” Dr. 
Antano Kučo straipsni. Tas 
geras daktaras protestuoja 
prieš davatkų sauvaliavimą. 
j2ks pavirto fanatiškais lietu
vybės priešais. Jos surado, 

lietuvių vaikų vardai yra 
“pagoniški” ir pradėjo juos 
naikinti. ,

Prašau :
“Ir štai, mokykloje atsira

dęs tremtinio vaikas, neseniai 
atvykęs į šį kraštą, gauna iš
girsti: “tavo vardas pagoniš

I

kas, tu> pagonis” ir prie visų 
klasės vaikų knygon prieš jo 
pavardę užrašo “krikščioniš
ką” vardą. Namo pas tėvus 
parbėga jau ne be Algųtis ar 
Vytautas, bet Kaulas ar Pily
pas,, ne Birutė, Gražina, Nijo
lė, bet Grace, Ruth, Barbara, 
Helen...

Jei vaikas ar mergaitė mė
gino seselėms aiškinti, kad tie 
vardai -^ne pagoniški, tai ne 
vienoje vietoje išgirdo f.pie 
Aavo tėvyne labai nešlovingų 
'dalykų.” ‘ į

“Man dievas įsakė juos nu
žudyti ir paskui pačiam pas 
juos nukeliauti”, pasakė Mat
thias Swearson, 27 metų am
žiaus, nužudęs penkis savo 
vaikus ir pats keliomis kulko
mis save suvarstęs.
’ Ir jis nebe pirmas “dievo 
prisakymą” išklausyti. Kunig. 
žmonėms įkalba, kad dievas 
.yra visagalintis ir kad jo 
reikia visuomet ir visaip kaip 
klausyti. Karštai tikėdamas 
žmogus nebetenka savo valios. 
Visur jis mato tik dievą su 
savo prisakymais. Protas paš
lija. Ir štai baisi nelaimė,'bai
si žmogžudystė.

Taip kunigai yra sugadinę 
j^be galo daug žmonių.

4 O štai pavyzdys sugadintų 
politinių fanatikų. Jie pasiro
dė čia pat Bl-ooklyne. Ir tai 
.atsitiko “bepartyviškam” Da
riaus-Girėno minėjimo paren
gime.

Pakviestas buvo pakalbėti 
pažangietis Gilmanas, komite- 

' to narys. Viskas buvo gerai 
ir tyku, kol jis priėjo prie 
Lietuvos. Prašau:

“Na, ir pradėjo tas vyru
kas visiems aiškinti, kad da
bar esą visai kas ^ita. Jau 
dabar Klaipėdoje yra atida- 

K ryta jūrininkystės mokykla, 
Lietuva turinti gabių jūrinin
kų. Esą Kaune atidaryta avia
cijoj mokykįa, tai dabar bu- 

» ftią M gert] lakūnų ir pan.”
j (Frank Lavinskas, “Naujie

nos”, liepos 25 d.).

Tai išgirdę, tiesiog pasiuto
• smetonininkai ir menševikai: 

Jie staugė, jie švilpė, jie ant 
sienų lipo, jie keikė kalbėto
ją. Pradėjo menševikai, vadi
nami socialistai. Kalbėtojui 
nedavė prakalbą baigti, dar 

zMvieną kitą faktą patiekti apie 
jpiKlif»tu-vių tautos pažangą.

i. ★

Ir kas, žinoma, “gražiau
sia”, tai kad jie dabar Nau
jienose, Keleivyje ir kituose 
kryžiokiškuose laikraščiuose 
tuo savo “didvyrišku” (gyvu
liškų) žygiu didžiuojasi.

* -A %

Amerikos bombonešiai vėl 
smoge Šiaurines Korėjos 
ruožtui prie Mandžūrijos 
Numetė 660 tonų bombų tik už 
4 mylių nuo Kinijos sienos

Korėja.— Amerikos bom
bonešiai padarė didžiausią 
iki šiol naktinį žygį, sprog
dindami ir degindami Šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
fabrikus bei kitus taikinius 
paliai Jalu upę, tiktai už 4 
mylių nuo Mandžūrijos ru- 
bežiaus.

66 didieji bombonešiai B- 
29 paleido 660 tonų bombų 
į aliummo ir elektros, .fabri
kus, sandėlius bei kitus tai

Streikas sulaiko karinius 
krovinius N. J. prieplaukoj

Jersey City, N. J.—Clare
mont karinių sandėlių dar
bininkų streikas prieplau
koje sustabdė ginklų ir -ki
tų karinių dalykų krovimui, 
laivus. Apie 30Q streikie- 
rių, Darbo Federacijos’uni- 
jistai, taip pat sulaiko kro
vinių pristatymą į sandė
lius. .

i ! ! ! I , '
Streikuoja eiliniai darbi

ninkai be unijos viršininkų 
leidimo. Taip jie protes
tuoja, kad samdytojai , ir 
unijiniai vadai pardavinėja 
darbus naujai imamiems 
darbininkaims; todėl senes
nieji darbininkai negauna 
darbo, jeigu atsisako mo
kėti kyšius bosams bei uni
jos vadams.

Kompanija šimtais palei- 
dinėja ir laivakrovius, ku
riuos streikieriai sulaiko 
nuo darbo.

Eisenhowerio “demokratas” 
laimi La. nominacijas

New Orleans, La. — Lai
mėjo nominacijas į Jungti
nių Valstijų kongresmanus 
ir Edward Herbertas, prie
šingas Trumanui “demo- 

• kratais.” Jis' darbuojasi Ei- 
i senhoweriui, repub i i k o n ų 

i prezidentus. '
Keli, kiti Louisianos vals

tijos kandidąįai į Kongre
są yra diksikratai — demo
kratai, kurie priešingi “tei
singąją! Trumano dalybai,” 
kaip praneša United Press.

. Amerikietis Biznierius Vi
ckery rašo, kad jis, būdamas 
Maskvos ekonominėje' konfe
rencijoje, buvo gavęs iš če- 
choslovakijos valdžios leidi
mą pamatyti kalėjime už šni
pinėjimą nuteistą amerikietį 
Otis. Ir jau btr’o pasiruošęs 
važiuoti į Pragą. Bet gavo*įsa- 
kymą iš Washingtpno ty žy
gio nedaryti.

Nevalia amerikiečiui pasi
matyti su amerikiečiu!

Ateina rinkimai. Politikie
riams reikia mėsos trusto pa
ramos. Todėl valdžia leido 
kiaulienos kainą pakelti nuo 
cento iki aštuonių centų.

Kas sakė, kad kiaules gali
ma politikoje ignoruoti!

kinius Sinuidžu srityje, už 
8 mylių nuo Mandžūrijos 
miesto Antungo, kur yra 
Kinijos lėktuvų stovykla.

Šiaurinės Korėjos rakie- 
tiniai lėktuvai ir patrankos 
nuo žemės smarkiai apšau
dė Amerikos bombonešius. 
Amerikonai dar nepraneša, 
kiek nukentėjo jų bombo
nešiai. Jie tik už savaitės 
paskelbia savo nuostolius 
ore.

Anglai darys ginklus 
ir kitiem kraštam

London. — Anglų prem
jeras Cburchillas pranešė, 
kad Anglija ne tik sau 
smarkiai gamins naujovi- 
nius ginklus, tinkamus ato
miniam karui. Jinai parda
vinės tokius ginklus ir ki
tiems kraštams, einan
tiems vienu frontu su an
glais'' - amerikdnkiš* " prieš 
komuniziiią.

Church illas tikisi, kad 
ginklų biznis padės An
glijai išvengti bankrūto.

Arabu karalius ir 
lėktuve turės sostą «!•

Washington. — Saudi A- 
rabijos karalius užsisakė 
prašmatniausią orlaivį pa
saulyje. Jis perka ameriki
nį Douglas DC-4 orlaivį. 
Tas orlaivis dabar pertaiso
mas Oaklande, Californijoj.

Statoma orlaivyje toks 
pakeltas sostas, kad kara
lius sėdėdamas jame, galė
tų ir apsisukti j visas pu
ses.. Įrengiama didžiulė ka
rališka lova su aukso ži
bučiais, šilkais ir visokiais 
papuošalais.

Teismas užgyni Michigano 
įstatymą prieš komunistus

Detroit, Mich. •— Jungti
nių Valstijų apskrities teis
mas dviem baisais prieš 
vieną patvirtino Michigano 
valstijos Truck įstatymą 
prieš komunistes ir jų ben
dradarbius-.

Įstatymas reikalauja, kad- 
Michigano valdžioje .susi- 
registruotų visos komunis
tų ir vadinamojo jų “fron
to” organizacijos.

Michigano Komunistų 
Partija ruošia apeliaciją 
Aukščiausiam Jungtinių 
Valstijų Teismui. Nurodi
nėja, kad tas įstatymas 
prieštarauja šalies Konsti
tucijai. '

Bakersfield, Calif. — 
Naujas žemės drebėjimas 
pakratė pietinę Californi- 
ją; sugriovė kai ' kuriuos 
namus ’ ir sukėlė kelis gai
srus.

John Lewis pradeda derybas su 
minkštosios anglies kompanijom

Washington. — Mainie- 
rių Unijos prezidentas 
John L. Lewis pradėjo de
rybas su minkštosios an
glies kompanijomis dėl 
naujos sutarties. Dabarti
nė sutartis išsibaigs rugsė
jo (September) 22 d.

Jei kompanijas atmestų

New York. — William Z. 
Foster, Komunistų Partijos 
pirmininkas, per spaudą 
pareiškė, jog slaptoji FBI 
policija meluoja savo ra
porte apie Amerikos komu
nistus.

FBI šiomis dienomis išlei
do brošiūrą su * ragangau- 
džio senatoriaus McCarra- 
no raportu, kur sako, jog 
patys Markso, Lenino bei 
Stalino raštai liudiją, kad 
Amerikos komunistai pla
nuoją/ nuversti šios šalies 
valdžią per prievartą.

Fosteris del to pareiškė:

WM. Z. FOSTER SAKO, FBI 
APMELAVO KOMUNISTES

JANKIU PULKININKO PATI 
NUTEISTA Už ŠMUGELI

Wiesbaden, Vokietija. — už 15 centų galionui, ciga- 
Amerikoą. lakūnų puikiniu- retus už 10 centų pakeliui,
kas Allen W. Reed ėmė iš 
valdžios algą su įvairiais 
priedais, nemokamai turėjo 
kambarius ir tarnus-tarnai- 
tes. Jis taip pat gavo nupi-
gintomis kainomis pirki
nius iš amerikinės armijos 
sankrovų. O' pulkininko pa
ti Katherine Reed tuo tar
pu varė šmugelį juodajame 
turguje vakarinėje Vokieti
joje. Už tai amerikonų teis
mas priteisė jai $3,982 pi
niginės baudos arba pustre
čių metų kalėjimo.

Pulkininkas Reed pirko iš 
armijos sandėlių gazoliną

Amerikonas pasakoja, kad 
kinai vaistais privertę jį 
prisipažint kaip šnipą

San Francisco. — Ameri
konas advokatas Robertas 
T. Bryan, sugrįžęs iš Kini
jos, pasakojo, kad kinų ko
munistai deidę jam į krau
ją kokių tai chemikalų. To
dėl jis “apsvaigęs” ir pasi
rašė išpažintį,,- jog veikė 
kaip karinis Amerikos šni
pas. ■ x

Jis buvo areštuotas Šan- 
ghai mieste visųpirm todėl, 
kad advokatavo be kinų val
džios leidimo.

Areštantams Amerikoje 
taip pat kartais įleidžiama 
chemikalų į kraują, kaipo 
vaistų prisipažinimui išgau
ti. Bet teismų specialistai 
patyrė, jog dar nėra tokio 
chemikalo, kuris tikrai pri
verstų piktadarį prisipažin
ti. ; 

ORAS.—Vis dar nekaršta, 
giedra. , ■ s

unijos reikalavimus dėl al
gos pakėlimo, gerovės fon
do ir kt., tai galėtų įvykti 
450,000 mainierių streikas.

Associated ' Press teigia, 
kad unija reikalauja pakel
ti algą $1.60 per dieną. Sa
ko, mainieriai dabar gau
na po $16.35 už darbo die
na. £

“Tai yra melagingi įtari
mai. Nes nei Stalinas, nei 
Amerikos Komunistų Par
tija niekuomet nesiūlė nu
versti'šios šalies valdžią. 
To niekuomet nei aš pats 
nesiūliau.

“To FBI raporto tikslai 
aiškūs. Jis nori patarnau
ti tardymams, vedamiems 
Washingtone prieš Komu
nistų Partiją, pagal Mc- 
Carrano įstatymą; padėti 
byloms prieš komunistus 
New Yorke ir Los Angeles, 
o ypač įkaitinti karinę iste
riją šioje šalyje ir pastoti 
kelią taikai Korėjoje.” 

dikčiai nupigintą kavą bei 
kitus reikmenis. O jo pati 
tuos . daiktus pardavinėjo 
vokiečiams daug aukštes
nėmis kainomis. Kartu ji-
nai pardavinėjo ir raciona- 
vimo korteles. Be to, ji va
rė šmugelį amerikiniais do
leriais, imdama už juos 
daugiau vokiškų markių, 
negu nustatyta.

Jos vyras dabar šaukia
mas į Was.hingtona. Bus 
tardomas už tai, kad leido 
savo žmonai -taip pinigau- 
tis juodojoj vokiečių rin-* 
ko j.

Prancūzai prakištą karą 
Vietname, jei Amerika 
neduotą daugiau pinigą

Washington. — Franci jos 
valdžia baugina Jungtines 
Valstijas, kad jeigu jos su
mažintų piniginę paramą 
Franci j ai, tai francūzai 
pralaimėtų karą prieš Viet
namo komunistus - liaudi
ninkus Indo-Kinoje.

Amerikos valdžia skiria 
Franci j ai 187 milijonus do
lerių paramos prieš komu
nizmą, per metus.

Franci jos valdovai būti
nai reikalauja 625 milijonų 
dolerių pasmarkintam gin
klavimuisi. -

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis. kaltino 
kitataučius Olimpiados 
sportų varžybų vadus Hel
sinki, Suomijoj,'kad jie per 
daug ■ laimėjimų priskaito 
amerikonams, mažindami 
sovietinių, atletų laimėj L 
mus. z

Komunistai prašo panaikint 
bylą prieš juos; sako, ji 
neteisingai vedama
Nes FBI polici ja jau iš anksto 
nusmerkū tardomas komunistus ■

New York. — Advokatai 
15 teisiamųjų komunistų 
atsišaukė į federalį teisė
ją Edwarda J. Dimocką, 
kad panaikintų bylą prieš 
juos, nes jie vienpusiškai, 
neteisingai teisiami.

Teisėjas- ketino apsvars
tyti prašymą ir toliau pa
daryti sprendimą.

Komunistu advokatai nu
rodo, kad:

Federalės vąldžios slapto-

Amerikonu nuostoliai 
Korėjoj padaugėjo 305

Washington. — Karinė 
valdyba liepos 30 d. paskel
bė, jog Korėjos karo veiks
muose amerikonai per sa
vaitę nukentėjo dar 305 
nuostolius, skaitant užmuš
tus, sužeistus ir be žinios 
dingusius.

Viso ikU-šioMau ■113',688 
amerikonai sekamai nuken
tėjo: -

Užmušta 17,915, sužeista 
183,177 ir be žinios dingo 
12,576.

Anglija bijo komunistu 
pergalės Irane

t
London.—Anglijos valdi

ninkai bijo, kad Irano žmo
nės, keldami riaušes prieš 
-Angliją ir naminius jos pa- 
taikūnus, gali padėti komu
nizmui laimėti pergalę Ira
ne. * ‘

Anglų - amerikonų ko
respondentai praneša, kad 
Irano premjeras Mossa
degh linkęs priimti ir Tu- 
deh (masių) Partiją i Tau
tos Frontą prieš Angliją ir 
jos sąjungininkus. .

(Tudeh Partija tebėra 
uždrausta.)

Atvyko Anglijon naujas 
Sovietą atstovas Gromyko

1

London. — Atvyko An
drius . Gromyko, naujasis 
Sovietų ambasadorius An
glijai. Pasikalbėjime su ko
respondentais jis linkėjo 
daugiau draugiškumo tarp 
Anglijos ir Sovietų Sąjun
gos.

x Chamouix, Franci j a. — 
Per audrą kalnuose žuvo 
18 žmonių.

IŠ SPORTŲ OLIMPIADOS
Helsinki, Suomija.—Ame

rikonai skaičiuoja, kad pa
saulinėse sportų Olimpia* 
dos varžybose sovietiniai 
atletai iki šiol laimėjo viso 
523 punktus, o amerikonai 

ji policija FBI iš anksto nu
teisė tuos komunistus; 
FBI per visos šalies spau
dą ir radijus paskelbė, kad 
komunistai “tikrai” suokal- 
biaują varu nuversti Jung
tinių Valstijų valdžią, kaip
kad juos mokiną Markso ir 
Lenino raštai. .

FBI policija savo raporte 
persispausdino tuos pačius 
vadinamus d o k u m e ntus, 
kuriuos valdžios prokuro
ras naudoja teisme prieš 
komunistus. .

Tuo būdu FBI iš anksto 
nustato teismo džiūrę ir vi
suomenę prieš tardomus 
komunistus. Todėl negali- 
m a būtų tikėtis teisingo 
šios bylos išsprendimo. •

Egipto valdžia naikina 
poniškus titulus :

Kairo, Egiptas. — Nau
jasis Egipto valdovas ge
nerolas" Naguibas paskelbė, 
kad jis:

Panaikina kunigaikštis? 
kus - bajoriškus didžiūnų 
titulus Egipte.

Palaiko konstituciniai t 

monarchinę valdžią su .7 
mėn. berniuku kaip kąra- ; 
lium. Berniukas yra išvyto 
karaliaus Faruko vaikas, t

Kviečia anglus-ameriko- 
nus dėti kapitalą į Egipto 
pramones.

Perspėja svetimas šalis 
nesikišti į vidujinius. Egip^ 
to reikalus.

Paliuosuoja iš kalėjimų 
visus tokius, kurie buvo 
baudžiami už įžeidimus by- 
vūs.iam karaliui Farukui.

Vėliausios žinios
Korėja.—;Gen. James Vau 

Fleet, amerikinio fronto < 
komandierius. sakė, dar su
mažėjo viltis paliaubom 
padaryti. \

Peking. — Kinijos radi
jas kaltino amerikonus, 
kad jų lėktuvai dar 125 
kartus skraidė per Kiniją.

J- - w J ,

Maskva. — Sovietų spau- ? 
da rašo, Amerikos kapita
listai lygiai laimės, ar pre- | 
zidentu bus išrinktas Ei- 
senhoweris ar Stevensomįs.

Washington. — Valdinin
kai pranašauja dar didesnį 
kainų pakilimą.

r4:<

Sovietai, iš savo pusės, 
paskelbė kaipo oficialius 
skaitmenis, kad sovietiniai 
sportininkai yra laimėję 
4&3 punktus, o -amerikonai
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KOMUNISTŲ NUOMONE
'■APIE KANDIDATUS
- AMERIKOS Komunistų Partijos pirmininkas William 
Z. Fosteris patiekiu, savo pastabas apie partijų konven- 
'č’ijas ir jų kandidatus. Jis raišo:
./‘Darbininkams nėra tikro pasirinkimo tarpe tų dviejų 

. kandidatų. Prieš E'isenhowerio sugrįžimą iš Europos,
* jis buvo garsinamas prpgresyviu, bet kai jis pradėjo 

kampaniją, jis. Įrodė tokio garsinimo nesąmonę. Aktu-
' fališkai daugeliu klausimų jis 'užima poziciją dar i de- 
f.sinę nuo sen. Tafto. Jis yra paprastas karo kurstyto- 
r jas reakcionierius. ' •

“Stevensonas netaip plačiai žinomas visos šalies mastu, 
•bet iš visų jo pareiškimų ir veiksmų iki šiol yra aišku, 
kad jis taip pat palaiko Trumano administracijos ka- 
*rinę liniją, kuri reiškia Wall Stryto liniją. Jo ‘progresy- 
vizmas’ nestovi aukščiau už Eisenhowerio ‘progresyviz- 
-iną.’ Matėme, pavyzdžiui, kaip jo šalininkai konvencijo
je nusmailino civilinių teisių punktą demokratų platfor
moje, ir taipgi kaip jie apgynė diksikratų delegacijas 
nuo išmetimo iš konvencijos.
. “Morgan-Rockefeller-duPont grupės gražiai įsitaisiu- 

:• sios šiuose rinkimuose, ypač po nugalėjimo Tafto jėgų 
.republikonų partijoje. ‘ Nes jos dabar kontroliuoja* abi- 
(dyi partijas. Netenka abejoti, jog jos didžiąją dalį savo 
.paramas teiks Eisenhoweriui (istoriniai republikonų 
partija yra jų partija), bet jos taipgi laimės, jeigu rin-

* Kimus laimės ir Stevensonas. Tuo pačiu kartu darbi- 
.pinkai pralaimės, nepaisant, kuris tų kandidatų laimės

43inkįmvis.”
Kokia iš to išvada? Fosteris rašo:

r**«į“Tiev kurie nori kovoti už taiką, neturi kito pasirin
kimo, kaip tik balsuoti už Progresyvių Partijos kandi- 

vdatus, už Hallinan ir Baiss. Šen ir ten, tiesa, ant vietos 
-senųjų partijų nominacijose atsiras pažangių kandidatų 

. ir juos reikia visais būdais paremti. Bet faktas, kad nei 
:republikanų, nei demokratų partijoje nesiranda kiek iy-

’ Wanes grupės, kuri aktyviškai kovotų už taiką.”
‘Apie Progresyvių Partiją Fosteris rašo:

t * • *■»

“Šiuose kritiškuose rinkimuose Progresyvių Partija 
išreiškia tikruosius sentimentus plačiausių masių, ku- 

.Jįios nenori karo, infliacijos ir reakcijos, ką joms žada 
. ,dvį didžiosios kapitalistinės partijos.

•“Progresyvių Partijos kandidatus privalo paremti ne 
.tik atskiri darbininkai, bet plačiausi taikos bendri fron- 

;?.tąi, lokaliniai ir, jei galima, per visą šalį,—taikos ben- 
frontai, susidedą iš darbininkų, fąrmerių, negrų, pro- 

..r-fįšionalų ir kitų elementų, kurie trokšta apsaugoti tai-

IRANAS PIRMAS VARO 
^AMERIKIEČIUS LAUKAN.

TIKRAI DIDELI ir stebėtini dalykai vystosi tolimą- 
“Jąm Irane. Sakoma, kad po visą kraštą skamba šūkis 

varyti iš Irano laukan amerikiečius. A Masių sentimen- 
’Jtas toks platus ir smarkus, jog Irano /parlamentas ir 

valdžia nutarė pareikalauti, kad Amerikos militarinė
Hmija iš Irano išsikraustytų.

> Amerikiečiai siejami su anglais. Visuose tarpe Angli
jos ir Irano ginčuose dėl Irano žibalo pramonės Truma-

■ no atstovai palaikė anglus. Antra, militarinės misijos 
^/buvimas skaitoma amerikiečių pasimojimu Iraną įtrauk- 
*’’ ti į naują karą. Tai visa veikia Irano žmones.

’^‘Tąi vis rezultatas kvailos ir pavojingos mūsų vyriau- 
^Aybės vedamos politikos. Tos militarinės misijos, ,tas 
„..Ųndimas į kitų kraštų vidinius reikalus, tas kurstymas 
* žmonių prie ginklavimosi, jau pradeda išduoti'vaisius. 
LAFgi gali kas nors abejoti, kad Iranas gali būti pirmu- 
>,iįnis, bet jis nebus paskutinis sukilti prieš šitokią mū- 

vyriausybės .politiką? Anksčiau ar vėliau tie desėt- 
x/kai kraštų, kuriuose Amerika turi militarinės bazes ir 

verčia juos paskutinį dolerį praleisti apsiginklavimui,
’ J.jfedėks Irano pėdomis. Tai neišvengiama. To gali ne- 

matyti tiktai tie, kurie visas kortas yra sudėję ant do-
; Wrio ir atominės bombos galybės. (

Bet ar mūsų valdovai* mokosi iš Irano įvykių? Nesi- 
;jįirdeti, kąd taip būtų. Jie ir vėl visas savo klaidas ban- 

pateisinti komunizmo baubu. Girdi, Irane komunis- 
*|ai sukurstė žmones prieš Ameriką. Grynas nonsensas.

<DAR VIENAS PLĖŠIKAS•V/l * ..... ■ ■
DABAR JAU UŽTIKRINTA, kad neužilgo Amerikon 

sijpribus Egipto eks-karadius Farouk. Nebeturi kur ki- 
pasidėti.4 O jam čia durys plačiai atdaros. Tik gar- 

$Mįngam ir padoriam europiečiui arba azijiečiu! mūsų 
durys uždarytos,

^jSįyarouk nepribūna tuščiomis kišenėmis. Jis koja pri- 
IBįfgęs piešė, Egipto žmones, kaip savo laikais Antanas 
flfaętona. Tas irgi neturėjo vargo pasiekti Ameriką ir 
^^Pfekui čionai patogiai įsikurti.

Kas Ką Rašo ir Sako
NEMIRTŲ,
JEIGU SUGYTŲ

Chicagos Sandaroje F. 
Motuzas labai patenkintas 
Tautininkų Sandaros sei
mu, kuris įvykęs neseniai 
Clevelande. Į seimą atėjęs 
Pittsburghietis Ponas Dal
gis ir pasiūlęs “ALT pada
ryti stipria liberališkai de
mokratine Amerikos lietu
vių vidurine srove.” Patys 
sandariečiai tokios gudry
bės negalėjo sugalvoti, nors 
per dvi dienas seimavojo. 
F. Motuzas rašo:

“Ponas Dargis tuomi iš
reiškė visų sandariečių no
rus ir siekimus; dabar tik 
to reikia siekti, užmirštant 
įvairius mažus nesusiprati
mus > ir nuomonių skirtu
mus."’

Vargiai kas iš tų pastan
gų išeis. ALT yra parazi
tiškas elementas, pakibęs 
prie SLA kūno. Ji nieka
dos negali susišaukti seimo 
atskirai nuo SLA seimo. 
Todėl galima pranašauti, 
kad F. Motužes troškimai 
“pasidžiaugti darbo vai
siais” vėl nueis vėjais.

NUSIVILĘ 
“DIPLOMATAIS”

Keleiviniai menševikai 
sakbsi nebesupranta “Lie
tuvos diplomatų.” J. D.
rašo:

“Skelbiame Lietuvos diplo
matų komunikatą spaudai apie 
Londono pasitarimus. Skelbia
me, bet prisipažįstame, kad 
ne ką iš tos diplomatines ko
šės suprantame. Diplomatai 
tarėsi, bet ką nutarė ir kaip 
pasisako “aktualiaisiais” klau
simais tik jie patys ir težino.”

Labai nedraugiška ir ne
gražu, kad Lozoraitis ir 
Žadeikis slepia nuo ’ savo 
keleivinių Įcamarotų savo 
nutarimus. Keleivio redak
toriams nepatinka. Jie irgi 
norėtų prisidėti prie to 
“Lietuvos laisvinimo” rake
te.

bu-

PRANCIŠKONAI 
IR “LIETUVOS 
DIPLOMATAI”

Berods tarpe lietuvių
davo dar ir toks posakis: 
Ant palenkto beržo visos 
ožkos lipa. Panašioje pa
dėtyje yra atsidūrę ir sme
toninės . Lietuvos diploma
tai su “šefu” Lozoraičiu 
pryšakyje

l 
darnaus bei pozityvaus darbo 
vagą. •

Pirmas ir neatidėliotinas už
davinys, kad kiekvienas atsi
stotą savo vietoj ir dirbtų savo 
darbą, nekeldamas jokių ne
pagrįstų pretenzijų ir jų kėli
mu netrukdydamas viso Lietu
vos laisvinimo darbo.

Bet ar tie “diplomatai” 
paklausys pranciškono 
Markūno ir pasitaisys? 
Mes abejojame. Jie sako, 
kad tik jie ,vieni atstovau
ja “visą lietuvių tautą.” 
Jie sako, kad niekas neturi 
teisės kišti savo nosį į jų 
reikalus. s

Nesakysime, kad mums 
nepatinka, jog raketieriai 
vieni kitiems kailius vano
ja. Juo daugiau, tuo geriau. 
Juo daugiau jie tarpe savęs 
vieni kitiems plaukus raus, 
tuo greičiau suklaidinti lie
tuviai pažins jų purviną 
bizni, varoma “Lietuvos U z f v
laisvinimo” šūkiu.

Ne
ko-

Kardelio
Lietuvos 
muša, trivogą 

krizė

vis blogėjančios

kad Diplomatai
Vykdomąją Tary-

Dideli socializmo laimėjimai
Rašo 

PROF. J. ŽIUGŽDA 
jektavimo organįz a c i j o s, 
mokslinio tyrimo ' įstaigos, 
visi tarybiniai žmonės laiko 
savo pirmiausia pareiga 
skubiai įvykdyti komuniz
mo statybų užsakymus.

Didžius laimėjimus vys
tant žemės ūkį pasiekė ta
rybų šalies kolūkiečiai ir 
kolūkietės, tarybinių ūkių 
ir mašinų - traktorių sto
čių darbuotojai. Vien 1951 
metais žemės ūkio reika
lams nusiųsta 137 tūkstan
čiai traktorių, 53 tūkstan
čiai grūdų valymo kombai
nų, 59 tūkstančiai sunkve
žimių, daugybė derliaus va
lymo, žemės įdirbimo ir , ki
tokių mašinų bei padargų. 
/Jarybų šąlįes žemės ūkis iš 
pagrindų pasikeitė, tapo 
stambiausias ir labiausiai 
mechanizuotas pašau lyje. 
Žemdirbystės ir gyvulinin
kystės kultūrai kilti padeda 
glaudus mičiurininįo agro
technikos mokslo darbuoto
jų bendradarbiavimas su 
kolūkinės gamybos novato
riais ir pirmūnais, su visa 
socialistinės žemdirby s t ė s 
praktika.

Kolūkiečiai ir kolūkietės, 
MTS ir tarybinių ūkių dar
buotojai didina savo pa
stangas pavasario sėjai sėk
mingai atlikti.

Mokslas, literatūra, me
nas, švietimas,—žodžiu ta
riant, visi tarybinės kultū
ros pasiekimai yra skirti 
tarnauti liaudžiai, yra pri- 
einami plačiausioms gyven
to jų, masėms. Į

* '* *
• Drauge^ su visa tarybine 
liaudimi dži a u g s m i n g a i 
šventė gegužės Pirmąją 
T ą r y, b ų Lietuvos darbo 
žmonės. Broliškojoje tary
binių tautų šeimoje, lietu
vių tauta pirmą kartą pa
žino laisvo kųrybinio darbo 
be išnaudojimo ir be išnau
dotojų — džiaugsmą. Tai 
sudaro pagrindą to didžiu
lio . politinio ir gamybinio 
pakilimo, kuris viešpatauja 
Tarybų Lietuvos įmonėse 
bei kolūkiuose. Lietuvių 
tauta didžiuojasi tuo, kad 
mūsų didžiosios Tėvynės 
laimėjimuose yra ir jos dar
bo dalelė.

Lietuva dabar jau visiš
kai nebe tokia, kokia ji bu
vo prieš 12-15 metų. Iš Eu
ropos užkampio, iš šalies, 
turėjusios pusiau naminės 
gamybos pobūdžio pramonę 
ir atsilikusį žemės ūkį, ji 
per tarybų valdžios metus 
virto respublika su didžiai 
išsivysčiusia pramone ir* 
priešakiniu socialistiniu že-

mes ūkiu. Pramoninės pro
dukcijos lyginamasis svo
ris, 1945 metais sudaręs S& 
procentus respublikos liaur 
dies ūkyje, dabar sudaro B6 
procentus.

Vietoj pusiau naminės 
gamybos pobūdžio įmonių, 
kurios vyravo buržuazinės 
Lietuvos pramonėje, mūsų 

"respublikoje pastatyta nau
jų fabrikų ir'gamyklų, ap
rūpintų puikia tarybine 
technika. Tarybų Lietuvo
je gaminama metalo apdo
rojimo staklės, garo turbi
nos, dviračiai, elektros mo
torai ir kitų rūšių produk
cija, kuri pirma Lietuvoje 
niekuomet nebuvo gamina
ma, o būdavo įvežama iš 
užsienio. Naujosios techni
kos pagrindu rekonstruoto
ji Lietuvos pramonė nuo
lat didina produkcijos ga
mybą.

.Gegužės Pirmosios šven
tės išvakarėse mes sn 
džiaugsmu sužinojome apie 
tai, kad pirmajame 19Ž& 
metų ketvirtyje visos rėš? 
publikos pramonės bendro
ji produkcija, palyginti su 
atitinkamu pereitų metų 
laikotarpiu, padidėjo •• 24 
procentais.

Radikaliniai pertvarky
mai įvyko respublikos že
mės ūkyje. Suartos seno
sios ežios, kurios skyrė kai
mo darbo žmones. • Lietu
voje nugalėjo kolūkinė san
tvarka, darbo valstiečiams 
atsiskleidė nepaprasta^pla- 
tus kelias į šviesų, kultūrin
gą ir pasiturimą gyvenimą. 
Žodį “kumetis” mes »dabar 
vartojame tik kalbėdami 
apie praeities laikus.. Už
tat Lietuvos valstiečio lek->| 
sikone tvirtą vie’tą • užėmė) 
tokie žodžiai, kaip traktori
ninkas, k o m b ai n i ninkas, 
e 1 e ktromonteris, mechani
kas, brigadininkas, kolūkio 
pirmininkas. Tatai >— nau
jos profesijos, kurias Lie
tuvos kaime pagimdė nau
jasis, kolūkinis 
būdas.

1 Respublikos 
išvystant visas 
ūkio ir kultūros
tiesioginė išmintingos na
cionalinės politikos išdava. 
Tarybų šalyje, kur viešpa
tauja tautų lygybės ir 
draugystės ideologija, lie
tuvių tauta gauna nesava
naudišką brolišką pagalbą 
iš visų TSRS tautų. / (

Laisvai ir iškilmingai ta
rybinė liaudis šventė Gegu
žės Pirmąją — tarptautinio 

I darbo žmonių solidarumo 
J dieną, visų šalių darbinin

kų brolybės dieną. Šią die
ną kaip didžią proletarų 
šventę minėjo visa pažan
gioji žmonija.

Tarybų šalies darbo žmo
nėms Gegužės Pirmosios 
šventė yra tapusi ne tik 
tarptautinio viso pasaulio 
darbo žmonių solidarumo 
diena, bet ir visuose ūkinės 
bei kultūrinės statybos 
'frontuose pasiektų kūrybi
nių pergalių švente.

Įžymiais rezultatais ta
rybinė liaudis pažymėjo 
šių metų Gegužės Pirmo
sios šventę. ' Dabar, kaip 
niekuomet, tapo aišku, kad 
Tarybų Sąjungos liaudies 
ūkio ir kultūros vystymui
si yra. būdingas ne papras
tas, o progresuojantis pa
siekimų gausėjimas. Meta
lo išlydymas, anglies iška
simas, įvairių staklių, prie
taisų, ma»šinų, transporto 
priemonių gamyba, plataus 
vartojimo reikmenų išdir- 
bimas didėja diena iš die
nos.

Darbo našumo kilimas 
tarybų šalyje iš tiesų netu
ri ribų, nes plataus užmo
jo socialistinis lenktyniavi
mas tarp Tarybų Sąjungos 
darbo žmonių, apginkluotų 
pačio priešakinio pasaulyje 
tarybiniu mokslo ir techni
kos pasiekimais, tarybinių 
žmonių ^kūrybos entuziaz
mas, Išmintingas vadovavi
mas užtikrina šaliai nenu
trūkstamą pažangą. Apie 
tai vaizdžiai byloja valsty
binių planų liaudies ūkiui 
išvystyti įvykdymo rezulta
tai per 1951 metus ir per 
pirmąjį 1952 metų ketvirtį.

Tarybinė pramonė 1951 
metais davė dvigubai dau
giau produkcijos, negu 
prieš karą, ir 16 procentų 
daugiau, negu 1950 metais. 
Įsidėmėtina tai, kad sun
kioji pramonė — Tarybų 
Sąjungos ekonominės ga
lios pagrindas — žengia 
daugelio liaudies ūkio šakų 
priešakyje. Ketaus išdir- 
bimas per metus padidėjo 
14 procentų, plieno — 15 
procentų, vario — 14 pro
centų, elektros energijos — 
14 procentų, naftos — 12 
procentų ir tt. Pąkanka tik 
Įsigilinti į šiuos skaičius. 
Kiek naujų fabrikų, gamy
klų, naftoš gręžinių, didžiai 
produktyvių staklių, trak
torių, kombainų, automaši
nų jau sukurta ir dar bus 
pastatyta tarybų šalyje šių 
pasiekimų pagrindu!

Tarybinė liaudis kuria 
itin stambią materialinę - 
technikinę komunistinės vi
suomenės bazę. Statomos 
grandiozinės elektrinės, lai
vybos kanalai, drėkinimo 
sistemos, sudaromi laukų 
apsaugos miškų sodiniai, 
•pertvąrkoma gamta didžiu
liuose mūsų Tėvynės plo
tuose. Artimiausiu laiku 
ims plaukti laivai naująja 
vandens magistrėje •— VoL 
gos-Dono1 laivybos kanalu.

Didžiosios komunizmo 
statybos įvykdomos neregė
tai "trumpais terminais. Mil
žinai prie Volgos — Kuiby- 
ševo ir Stalingrado hidro
elektrines — bus pastatytos 
per 5 metus. Tiktai socia
listinė ūkio »sistema užti
krina , tokį audringą visuo
menės gamybinių jėgų vys
tymąsi. Vykdaųt’didžiąsias 
koniunizmo, statybas, daly
vauja visa tarybinė liaudis. 
Visi., fabrikai, gamyklos, 
konstruktorių biurai, pro-

gyvenimo

laimėjimai 
liaudies 
šakas yra

LIETUVIŠKIEJI 
RAKETIERIAI 
KRIZĖS ŽENKLE

Kanadiškio 
priklausomos 
respondentas
iš Eluropos. Nauja 
VLIKe. Kaltininkai — tie 
patys krikščionys demokra
tai.

Ir nesimato išeities, jokių 
perspektyvų krizę nugalėti. 
' Rašo minėtas korespon
dentas: , „
Pereitame laiške buvau kaip 

ir linkęs į optimizmą, tie^a— 
rezervuotą, bet vis dėlto su tū 
lu vilčių saiku. Deja, šis mano 
laiškas neprarandančius vil
ties arba gaivinančiuose tas 
galimus viltis jau vėl nuliū
dins.

Vilkas tebėra akląm stovy 
ir neranda išeičių. Tas, kad 
jis neranda išeičių,., būtų dar 
pusė bėdos, tįet kad tenka 
prarasti ir viltis rasti bet ko
kių optimizmą palaikančių 
perspektyvų. Vliko aklas sto
vis yra toks užblokuotas, kad 
šiandien būtų tas Saliamonas, 
kas pasakytų, kaip ji atpalai
duoti?

Kai iš Vliko sferų mes vis 
laukėme jau sutartų Paryžiu
je derybų su Diplomatais, ei
na kaskart 
žinios.

Pasirodė, 
p. BaČkio į
bą neduoda tol, kol bus jų su
sitarta su Vliku. Ir, deja, vie
ton to, kad išsprendus šį pa- 

visus 
mus kankina jau keli metai; 
girdime, kad Vlikas sumanė 
daryti “apėjimą”, — formuo
ti “laikinę” VT, ir užsienių 
reikalams pakviesti p. Turau“ 
Bką, kuiris Diplomatams, kiek 
girdėti, nesąs priimtinas, o 
dabar esąs Madride, Ispanijoj.

Paskutiniu metu iš tų pačių 
Vilkinių sferų girdėti apie 
naujus vad.-vienos grupės' ėji
mus. Ji pasižymi, kiek prak
tika parodė, gudria politika 
—* “žarijas graibstyti svetimo
mis rankomis”. Du faktai ryš
kūs: vienos žinomos sroves 
pagalba .ji kovoja su LRS, ki
tos srovės pagalba griauną 
jau pono žalkausko sudaromą 
V; Tarybą. Čįa, pas mus, jau 
laikoma palaidotomis p. žal
kausko pastangos. Grupė, kaip 
buvus, lieka “švari.” Taigi p.' 
ž-kui, kaip atrodo, nepasiseks, 
kaip. ir p. Kaminskui, sudary
ti net “laikinės” V. Tarybos. •

Gerai, kad raketieriai pe
šasi. Visos tos VLIKe in
trigos parodo beprincipiš- 
kųmą ir ■< šarlątanizmą tu 
grupių vadų, kurie plojasi 
Lietuvą “išlaisvinti” įš Lie
tuvos žmonių. Jie . jau da
bar nepašidaljpa lietuvių 
tautos, kailiu, kurio jie dar 
neturi. \

pryšakvje. Ant ju dabar •i i -i i-vi grindini klausima, kuris vi laipioja visos klenkahskosl*,le , ' . . , ... mr
ožkos.- Kritikuoja juos, ba
ra juos, smerkia juos, rei
kalauja jų pasitaisymo.

Štai Brooklyno pranciš
konų Darbininke tūlas A. 
Mankūnas išdrožia jiems 
tokius priklodus:

Anksčiau minėti dalykai 
akivaizdžiai rodo, jog mūsų 
diplomatų užsimojimuose ir 
žygiuose vis ryškiau pradeda 
iškjlti visa eilė neigiamų reiš
kinių, kurie žalingi tiek Lie
tuvos laisvinimo , bylai, tiek 
apskritai lietuvių tautos reika
lams. Iš vienos pusės žymi 
mūsų diplomatų dalis savo 
darbe rodo jau nepateisinamai 
maža veiklumo. Iš antros—-sa^ 
vo. tiesioginio darbo srity ne
parodydami ne tik pageidau
tinos, bet ir privalomos ener
gijos, jįe veržiasi į nepriklau
sančias jiems sritis, • nors yra, 
instancijos jomis rūpintis, tuo 
tik sukeldami painiavą, ginčus 
ir tuo savo užsimojimu iš vie
nos pusės " trukdydami patį 
darbą, ,o iš antros skaldydami 
visuomenę ir keldami joje ne
santaiką.'

Atsižvelgiant į padėtį, ku
rioje yra šiandien Lietuva ir 
lietuvių tauta, bei tuos 
uždavinius, kurie turi būti 
šiandieninėj likiminėj lietuvių 
tautos kovoj atliekami, tokia 
padėtis negali toliau tęstis] ii 
būti toleruojamą. Tie žalingi 
reiškiniai 
blausiai

, Egiptas. — Anglai sųsta| 
te savo kariuomenę į nau
jas pozicijas prieš Egipto 
patri jotus.

Žymieji amerikiečiai

turi 
pašalinti

kuio,.,$kų- 
ir įeita į

i Teheran, Iran. — Tudęh 
(masių) Partija reikalauja 
pašalint Iranu, karalių ir 
įsteigt respubliką.

Savaitė tarp lįępos 27 
ir rugpjūčio 2 d.

William Penn. Pennsylva- 
nijos įkūrėjas, Amerikos is
torijoje užima reikšmingą vie
tą, nors ir nėra visąi tikslu jį 
vadinti “amerikiečiu,” nes j- 
kūręs koloniją jis grįžo atgal 
įs savo gimtąją Angliją.

AdnnręJo- ?ūnus, jaunystėje 
įstojo į “Quakeriu”, protes
tantų sektą, kurį dėl savo pa
cifistinių idėjų buvo anglų 
persekiojamą. Tėvui mirus, 
paveldėjo-ne tik didelius tur
tus, bet. taip pat tam/tikrą 
skolą Anglijos Karąliaus. No
rėdamas surasti savo bendra- 
tikiams Quakeriams ramią 
vietą, jis paprašė, jog Kara
lius vieton skolos jam duotų 
žemės naujajame pasaulyje. 
1681 m. sutartis buvo pasira
šyta ir jau sekančiais metais 
William Penn persikėlė per 
Atląntą, kad “krikščionims 
surastų kraštą^ kur jie gale- 
tų atąiduoti taikai, laisvei ir

teisingumui.”
Apsistojęs dabartinėje Penn- 

s.vl.vaniioje jis parašė statutą, 
paremtą principu, jog “teise 
remianJs kiekviena vyriausy
bė yra laisva, gi šiuos įstaty
mus ruošia pati tauta”, joks 
krikščionis negalįs būti per
sekiojamas dėl savo religinių 
įsitikinimų; su indėnais jis 
draugiškai susitarė, tardamas, 
“visi mes esame tokio sudėji
mo ir kraujo,” .koloniją jis 
pagarsino Europoje olandų, 
prancūzų ir vokiečių kalbo
mis ir'sutraukė nemaža kolo
nistų. Per tą keletą metų, ko! 
jis buvo Pennsylvanijos vals
tybės prižiūrėtoju , arba gu
bernatoriumi, įkūrė Philadel- 
phijos miestą, “broliškos mei
lės miestą.” Kur kiekvienas 
namas turėjo būti supamas! 
darželio, kad atrodytųi kaip 
kaime. Jis mirė 74 metų su
laukęs, Anglijoje.

Common Council

2 puąk--Ų^ve (Uberty^penktaclien., Ruyp -Auf- 1962
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“LAKSTANČIOS LĖKŠTĖS” -GAL TAI 
SIUNTINIAI IŠ KITO PASAULIO?

Pasakojimai apie “laks
tančias lėkštes” jaudina 
milijonus amerikiečių. 
Tūkstančiai žmonių sa
ko matę skrendančius švie
sos rutulius — baltus, mė
lynus, žalius bei raudonus.

Ar tai tik įsivaizdavi
mai? Gal karinė isterija 
taip įbaugino amerikiečius, 
kad jiems vaidinasi slap
tingi švies.iniai priešų žval
gai? O gal skraidančios 
lėkštės yra Marso ar kitų 
planetų pasiuntiniai?

Daugelis skaitytojų pri
simins matytas Lietuvoje 
^klajojančias šviesas. Susi-

ne

stebėtojai taip ir išaiškino 
daugumą lakstančiųjų švie
sų, kaip tyrinėjimų baliū- 
nus, šviesinęs pūsles bei 
klajojančias ugnis ar kitus 
gamtinius reiškinius.

Slaptybė
Tačiau anaiptol dar

visi skraidantieji šviesos 
rutuliai jau išaiškinti. Ko
dėl, pavyzdžiui, rakietinis 
lėktuvas, skrisdamas grei
čiau už garsą, negali pa
sivyti tokio šviesos rutulio? 
Gal šviesa iš tikrųjų ne
pabėga, tik toliau nukrinta, 
o lakūnui rodosi, kad ji pa-

IS ISTORIJOS

* ’

^sviesinės dujos ir sudarė 
keliaujančias liepsneles. Re
liginiai žmonės vadindavo 
jas “pakūtavojančiomis dū
šelėmis iš čysčiaus.”

Amerikoje taip pat ran
dasi klajojančių ugnelių, 
kylančių iš pelkių dujų.

“Lėkštės” pralenkia 
lėktuvus

Karinė Amerikos vyriau
sybė, tačiau, pradėjo jau 
rimtai žiūrėti į “lakstančias 
lėkštes.” Reikią ištirti, ar 
tai nebus kokie priešų siun
tiniai JĮ Karininkai todėl 
tokias šviesas pavadino ne- 

k žinomais - X skraidančiais 
T daiktais.

Per dvi paskutines sa
vaites net kelis kartus pa
sirodė šviesų skrituliai virš 
Washingtono. Jie buvo ir 
per radarus matomi ir nu
fotografuoti. Oro jėgų ko
manda todėl įsakė greičiau- 
siems rakietiniams lėktu- 

'vams visose valstijose tuo
jau pakilti ir vytis, kai tik 
pamatys skrendančius neži
nomus daiktus.

Taip pereito šeštadienio 
naktį rakietiniai lėktuvai ir 
vaikėsi slaptingąsias švie
sas, pasirodžiusias Wash
ingtono padangėje, bet jos 
skrido greičiau už lėktuvus 
ir paspruko.

A. Oro tėmijimy baliūnai
4 Jungtinių Valstijų Oro 

Biuras, lėktuvų stotys ir 
•įvairios mokslinės įstaigos 
kasdien paleidžia tūkstan
čius didesnių ir mažesnių 
baliūnų. Baliūnuose įdėta 
moksliniai instru m e n t a i, 
kurie patys savaime pažy
mi šaltį, šilumą ir įvairias 
oro atmainas dideliuose 
aukščiuose—10,000 iki 100,- 
000 pėdų nuo žemės. Kiek
viename balione yra mažiu
kė elektros baterijukė, ku
ri . žibina lemputę. ♦ Tėmi- 
jant baliūno šviesą, geriau 
galima pasekti, kur jis, pa
daliau, nukris. O peržiūrė
jus mokslinius prietaisus 
nukritusiame baliūne, taip 
ir sužinoma, koks yra oras 
tuose aukščiuose.

Oro tyrinėjimų baliūnai 
yra tėmijami per telesko
pus nuo žemės. Jie niekuo
met smarkiai^ neskrenda. 
Lėktuvai visuomet gali pa
sekti, pasivyti ir pralenkti 
tokius baliūnus.

• Gal randasi “štukorių/’ 
kurie tyčia laido aukštyn 
pūsles su šviesomis, skatin
dami išgąstingus pasakoji- 
mus apie lakstančias lėkš
tes? Juk būna ir tokių.

Moksliniai bei kariniai

Tūli spėja, kad tai būsią 
tik miražai, vadinasi, daik
tų atspindžiai ore,, kurie 
gali pasirodyti, kai šilta 
oro sluoksnis susiduria su 
šaltu.

Kiti nužiūri, kad atomi
nių bombų sprogdinimai su
daro lakstančius šviesinių. 
dujų kamuolius.

Karinė vyriausybė, ta
čiau, nepasitenkina tokiais 
spėjimais ir liepia lėktu
vams vytis kiekvieną ke
liaujančią nepažįstamą 
šviesą.

Liudytojai
Yra šimtai rimtų žmonių, 

kurie liudija, kad matę vi
sokio pavidalo lekiančias 
šviesas.' • Taigi čia paduosi
me kai kuriuos jų liudiji
mus :

Texas Technologijos Ko
legijos profesoriai W.I. Ro
binson, A. G. Oberg ir W. 
L. Ducker 1951 m. rugpjū
čio 25 naktį matė 30 švie
sų, lekiančių tokiame pavi
dale, kaip pusė lanko. Jos 
skrido 18 tūkstančių mylių 
per valandą ir 50 tūkstan
čių pėdų aukštyje. Šviesos 
buvo nufotografuotos.

Amerikietis astronomas 
Clyde W. Tombaugh, Plu
tono planetos atradėjas, ir 
jo žmopa New Mexico vals
tijoje 1948 metais vieną 
vasaros naktį stebėjo tokią 
šviesų eilę kaip ilgas rakie
tinis lėktuvas su langais. 
Tatai matė’ ir Eastern Oro 
Unijų lakūnai Cl. S. Chiles 
ir John B. Whitted tą pačią 
liepos naktį. Bet niekur- 
nebuvo ir nėra panašaus į 
tas šviesas lėktuvo.

1951 m. gegužės 29 d. po
pietėje praskrido būrys 
šviesu virš North Ameri? 
can lėktuvų fabriko arti 
Los Angeles miesto. Apie 
trys tuzinai šviesų lėkė 1,- 
700 mylių greičiu per va
landą, tai yra, yirš dvigu
bai greičiau įaip garsas. 
Tuomet dar niekas neturė
jo tokio smarkaus rakieti- 
nio lėktuvo. Apie tų šviesų 
kelionę liudija moksliniai 
rašytojai Victor Black, 
Werner Eichler ir Ed. J. 
Sullivan.

Kuomet Midcontinent 
ro linijų lakūnai .1951 
sausio 20 d. vakare skrido 
per lowos valstiją, tai pro 
jų lėktuvo nosį labai smar
kiai ' pralėkė didesnė 
bombonešį B-29 šviesa.

Lakstančios šviesos
jau nenaujas dalykas

Anglijos astronomijos ob
servatorija Greenwichp 
1882 m. lapkričio naktį ste-

o

/
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bėjo milžinišką žalios švie
sos skritulį, pasirodžiusį po 
smarkios magnetinės au
dros. Skritulys buvo 133 
mylių aukštyje ir lėkė 10 
mylių greičiu per sekundą. 
Astronomai užtikrino, kad 
tai buvo ne meteoras, bet 
kitkas. Apie tą nepapras
tą šviesą liudijo tūkstančiai 
anglų.

1897 -metų balandyje, nuo 
Californijos perskrido per 
vakarines valstijas iki Chi- 
cagos ir Milwaukee didžiu
lė šviesa; panaši į milžiniš
ką cigarą. Patikrinta, jog 
tai nebuvo joks balionas. 
Net miestų-gatvekariai su
stojo, bestebint tą keistą 
šviesą.

Ii913 m. vasario 9 d. per
lėkė didžiulis būrys raudo
nu šviesu skersai Kanados 
ir Jungtinių Valstijų iki 
Bermudos s.alu. Tatai matė 
tūkstančiai žmonių.

Svečiai iš dausn?
Vokiečių rakietinių lėktu

vų planuotojas Antrajam 
pasauliniam karui, inžinie
rius Waltheris Riedel tei
gia, kad “lakstančios lėkš
tės,” turbūt, atskrendą iš 
tolimosios erdvės, kad jos 
ne žemės 'gyventojų dary
tos. Jos ; taip smarkiai 
skrenda, kad sutirptų bet 
koks rakietinis lėktuvas— 
taip jis įkaistų nuo trynimo- 
si su oru, sako Riedeli^. Jis 
dabar dirba Jungtinėms 
Valstijoms slaptame rakie- 
tiniu lėktuvu centre.

Prof. Maurice A. Biot, 
įžymus greičiausių lėktuvų 
inžinierius, taipgi spėja, 
kad minimos šviesos at
skrenda iš tolimųjų tarp
žvaigždinių dausų.

Dalykas dar nėra, gana 
išaiškintas.

žmonių nužiūri, kad skrai- 
dančios Jėkštės yra nauji 
kariniai’ pačios Amerikos 
bandymai. . , J. C. K.

“MERGINŲ KLAIDA”
—Merginos, kurios rodo 

savo stiprumą, daro klai
da, — sako amerikietė ra- 
šytoja Vic. Rįckardienė. — 
Nes vyrams geriau patin
ka atyodančios silpnomis 
merginos.

SENIAUSIAS LAKŪNAS
z

Seniausias amerikietis, 
turintis leidimą ' orlaiviu 
lakstyti, ’ yra James W. 
Monte, 89 metų amžiaus. 
Pirmą leidimą jis gavo, 
būdamas 60 metų amžiaus.

GALVOSŪKIAI
k

Sunki Dalyba
Vienoje vyno rūsyje radosi 

7 pilnos, 7 pusės ir 7 tuščios 
vyno bačkos. Kiekvienoje iš 
tų bačkų telpa po lygiai 100 
litrų (kvyrtų) vyno. Visos 
bačkos turi būti padalintos* 
tarp trijų pirkėjų, kaip tai 
A. B. ir C. taip, kad kiekvie
nas iš trijų pirkėjų gautų po 
lygią dalį' vyno ir po lygų 
skaičių bačkų.

Padalinimas 
atliktas taip, 
vyno perpilti 
kon.

Sprendimų 
ti po Laisvės 
m intrant voko B. D. galvosū
kiai; k B, D.

privalo būti 
kad nebreiktų 

iš bačkos bač»

atsakymus siūs-
adresu, pažy->

MAGINOT LINIJA IR 
KAIP FRANCIJA 
SUKLUPO 1940 M.
Po Pirmojo pasaulinio 

karo (1914-1918 m.) Fran
ci j a buvo ne vien pergalė
toja valstybė, bet jautėsi 
galingiausia Europoj. Vo
kietija liko parblokšta ir 
nuginkluota. Austro - Ven
grija padalinta. Italija nu
silpo kare. Rusijoj ..kūrėsi 
nauja santvarka, į kurią 
francūzai ' generolai, kaip 
ir kitų šalių valdovai, siupa- 
nieka žiūrėjo. Anglija nie
kados nebuvo galinga saus- 
žemyje. Francija sudarė 
kelias karines sutartis su 
kitomis valstybėmis, ją tar
pe su Belgija, Jugoslavija, 
Lenkija,' Rumunija, Čecho- 
slovakija ir atrodė, kad jai 
pavojaus nėra,

Bet taip nebuvo. Fran
cija pergalėtoja gyveno bai
mėje. Versalės sutartis su
teikė Vokietijoj fašistams 
(nacionalistams) dirvą au
klėti atkeršijimo ūpą. Vo
kietija antra tiek skaitlin- 
gesnė gyventojais už Fran
cija. Francija atsiminė 
1870-71 metus, kada ją 
parbloškė Vokietija. Ji pri
siminė 1914 m., kada ją nuo 
pražūties išgelbėjo tik šim
tų tūkstančių gyvastys Ru
sijos karių Rytinėje Prū
sijoje ir Lenkijoje. Ji ma
tė, kad Anglijanenori Fran
ci jos stiprybės, nes jų abie
jų yra milžiniškos koloni
jos pasaulyje, ir kad Angli
ja ne ? tik suokalbiai; ja , su 
Vokietijos, valdovais likvi
davimui Versalės sutarties 
punktų, bet net ginkluoja 
Vokietiją. Francija matė, 
kad ir Amerikos, ban.kie- 
riai ir ginklų karaliai, ku
rie pralobo laike 1914-1918 
metų karo, šimtais milijonų 
dolerių teikia Vokietijai.

Kada Tarybų Sąjunga su
tvirtėjo, tai Francija pada
rė su ja bendro apsigyni
mo sutartį, kuri buvo nu
kreipta prieš, Vokietijos 
imperializmo agresiją. Bet 
baimė darbo žmonių laisvės 
ir Amerikos - Anglijos po
litika, atvedė Franci ją, prie 
Čeehoslovakijos išdavystės 

’ ir panaikinimo sutarties su 
Tarybų Sąjunga.

I
Francija dėjo viltį į savo 

apsiginklavimą ir į sutar
tis su kitomis kapitalistinė
mis valstybėmis. Per virš 
25 metus kapitalistiniai po
litikieriai ir militarist ai 
tvirtino, kad Francijos “ar
mija geriausia ^pasaulyje.” 
Besigirdami francįižai pra
žiūrėjo, kad visoje eilėje 
ginklų atsiliko nuo Vokie
tijos ir Italijos, nekalbant 
apie Tarybų Sąjungą.

Kada Vokietijoj 1931 m. 
įsigalėjo naciai su Hitleriu 
priešakyje, tuojau "jie pa
neigė kelis Versalio sutar
tie^ punktus, ėmė’ ginkluo
tis., tai Francija pajuto pa
vojų. Jos inžinieriai išdir
bo planą pastatymui galin
giausios pasaulyje tvirtovių 
linijos nuo Šveicarijos iki 
Belgijos sienos — virš 200 
mylių ilgio. ’ p

Ta linija, pagal vyriausio 
jos inžinieriaus vardą, bu
vo pavadinta Maginot (Ma
žino) Linija. Hitleriška Vo
kietija prieš šią liniją ,pa-

Rašo D. M. šolomskas
statė savo tvirtovių Sieg
fried Liniją, nuo Šveicari
jos net iki šiaurinių Jūrų, 
virš 450 mylių ilgio.

Mągino't Linija buvo tų 
dienų tvirtovių stebuklas. 
Tarybinis generolas M. Ga
laktionovas savo laiku rar- 
šė: “Prancūzai sueikvojo’ 
metų metus ir milžiniškas 
sumas pinigų įrengimui 
Maginot Linijos — to ste
buklo šių laikų fortifikaci
jų mene... Linija, kurios 
pastatymui buvo panaudo
ta. naujausi pasiekimai įsi-A 
tvirtinimo -žinojime, užsi
tarnauja pagarbos ir išty
rimo ... Blogumas tame, 
kad Franci jos generalinis 
štabas Maginėto Liniją lai
ke užtikrinimu karo laimė
jimui. Tai vis vien, kad 
skeletą persistatytume sau 
kaip patį žmogų, i'užmirš- 
tant žmogaus gyvą kūną, 
dvasią ir veiklą.”

II
Maginot Linija tikrai bu

vo karinių įrengimų stebu
klas. Ir kokių išgalvojimų 
ten nebuvo išilgai 200 my
lių liniją ir apie 30 mylių 
pločio? Centraliniai for
tai turėjo po 8 arba 10 
aukštų į žemę. Štai viršuj 
milžiniškos kanuolės, kurių 
tik vamzdžiai kyšo iš storų 
plieno ir cemento sienų. O 
vietomis ir tos kanuolės 
paslėptos. Tai gražūs krū
mai, tai pušaites, o reikalo 
esant, tie “gamtiniai” gra
žumai pakyla, atsidaro sky
lė, pro kurią išsikiša ka- 
nuoles vamzdis. Žemiau po 
kanuole oficierių ir karei
vių patalpos. Dar žemiau— 
elektros gaminimo įrengi
mai, kareivių miegamieji 
kambariai; dair žemiau vie
nu sluoksniu —* maisto ir 
amunicijos sandėliai, dar 
žemiau — 'raštinės, telefo
nų įrengimai; dar žemiau— 
ligoninių kambariai; dar 
žemiau — požeminis trau
kinys, kuris eina išilgai li
nijos ir turi daug skersi
nių linijų; o dar giliau, — 
vėl amunicijos ir maisto 
sandeliai. Po kanuole gilyn 
eina per 325 pėdas tie įren
gimai Tokių fortų buVo 
šimtai, o tarpe jų tūkstan
čiai visokių mažesnių įren
gimų. į

Ten buvo įtaisyta prie
monės. išvėdinti požemines 
patalpas nuo prasto oro, 
apsaugoti jas nuo nuodin
gų dujų. 'Buvo įtaisymai 
užleisti vandeniu atskirus 
fortus ir grupes fortų, jei
gu ten patektų priešas.' Gis 
prieš kiekvieną fortą per 
desėtką mylių 'tęsėsi, prieš
tankiniai apkasai, visoki 
grioviai, keli desėtkai spy
glių tvorų eilių, bent 10 ma
žesniu fortu su ■ mažesnio 
kalibro kanuolėmis ir de- 
sėtkais kulkosvaidžių. At
skiri fortai buvo pastatyti 
pagal skirtingą planą, kad 
vieno užėmimas neatideng
tų kitų įrengimų formą. 
« žodžiu, buvo padaryta 
viskas, ką tik sugalvojo 
Franci jos ir kitų šalių karo 
inžinieriai. Už Maginot Li
nijos francūzai manė atsi
laikyti kad ir prieš didžiau
sią vokiečių „puolimą. Ka
da, prasidėjo karas 1939 m., 
ten Franci j a pasiuntė apie 
500,000 armijos, prie jau 
pirmiau buvusios kariuo-

x i

menės apgynimui Maginot 
Linijos.

Kada hitlerininkai 1940 
metais pralaužė Francijos 
frontą Sedano kryptimi ir 
prasilaužė iki Angliškojo 
Kanalo Boulogne uosto, tai 
Francijos ir kiti armijos 
daliniai leidosi į Maginot 
Linijos apsitvirtinimus. Bet 
kokis jų buvo nustebimas, 
kada Hitlerio jėgos Magi
not Liniją puolė ne iš’rytų, 
ne iš Vokietijos puses, bet 
iš užnugares iš Paryžiaus 
pusės, iš pačios Francijos. 
iš vakarų. Ir, sakoma, su
ėmė apie milijoną francūzų 
karių Maginoto Linijos įsi
tvirtinimuose.

Kodėl? Todėl, kad hitle
rininkai Maginoto Liniją 
apėjo per Lųksemburgą ir 
Belgiją. x Kada francūzai 
statė Maginot Liniją ties 
Vokietijos siena, kur pasta; 
roji rubežiuojasi su Fran
cija, tai jie ties Lųksem- 
burgo valstybėle ir Ėelgija 
įrengė * tik mažesnius įsi
tvirtinimus. Jie pasitikėjo, 
kad Belgijos tvirtovės Lie
ge, Namur, Mons, Gent ir 
kitos atlaikys vokiečių ata
kas. Ir jie baisiai apsiriko.

HI
1940 metais hitlerininkai 

parbloškė Francija ne vien 
todėl, kad ji paliko veik 
atidarą savo sieną ties Luk- 
semburgu ir Belgija. Fran
cija sūsmuko dėl daugelio 
priežasčių, iš kurių galima 
suminėti sekamas:

Francijos valdovai, bijo
dami darbo žmonių laisvės, 
įvedė šalyje reakciją, kuri 
mažai skyrėsi nuo hitleri
ninkų režimo. Tatai pakir
to liaudies norą gintis nuo 
užpuolikų.

Francijos valdovai ir ge
nerolai atsiliko kariniai;'jų 
artilerija buvo prastesnė 
už vokiečių, jų lėktuvai nu
senę. Francijos tankai bu
vo neprastesni už hitleri
ninkų, bet ji jų turėjo labai 
mažai.

Francijos ir Anglijos .val
dovai nuoširdžiai nevedė 
karo. Jie atėjo neva Lenki
jai į pagalbą, paskelbė ka
rą, bet to karo nevedė. Vis 
siekė surasti kelius suside
rėti su Hitleriu, kad nu
kreipus jo puolimą prieš- 
Tarybų šalį.
i Hitleris pasinaudojo jų 
bukumu, sutelkė daug dau
giau jėgų ir kirto jiems 
smūgį. 1940 metais Hitle
ris turėjo 240 divizijų ka- 

.riuomenės, jų tarpe 10 tan- 
jkų divizijų. Kiekviena jo 
tankų divizija tūrėjo po 416 
tankų. Jis metė prieš Ho- 
landiją, Belgiją, Franci ją ir 
Anglijos armiją 150 pėsti
ninkų divizijų, visas tankų 
divizijas, bendrai apie 3.- 
000,000 vyrų, 4,200 .tankų, 
3,000. šarvuotų automobilių, 
60,000 motorinių dviračių, 
ginkluotų kulkosvaidžiais, 
ir apie 15,000 karo lėktuvų.

Francija, Anglija, Belgi
ja ir Holandija turėjo apie 
110 divizijų. Francija tu
rėjo 3 tankų divizijas su 
480 tankų, bet ir jas išmė
tytai naudojo. Lėktuvų bent 
penkis kartus mažiau. 
Prieštankinių kanųolių ne
daug. Generolas Galaktio
novas rašė, kad Hitlerio je-

PAVOJINGAS ACTU
i*

ACTHas iki šiol buvo tik
tai giriamas kaip naujas 
stebėtinas vaistas nuo įvai
rių ligų, ypač nuo reuma
tinio sąnarių uždegimo. Jis 
gaminamas iš gyvulių po- 
smegeninių liaukų. z t •

Bet tiktai paskutiniu lai
ku patirta, kaip AČTHas 
dažnai būna pavojingas 
žmogaus sveikatai ir gyvy
bei.

Gydytojų pranešimai, 
duoti Amerikos Daktarų 
Susivienijimo suvažiavimui 
Chįcagoj, birželio mėnesį 
šiemet, parodė, kaip šis 
vaistas buvo kenksmingas 
šimtuose atsitikimų.

Gydant 4,376 ligonius, bu
vo vartojama ACTHas. 754- 
iš to skaičiaus susirgo se
kančiomis naujomis ligo
mis, bet ne visi’ tomis pa
čiomis: ... ■

Išputo sąnariai nuo apsi
stojusio juose vandens pri- 
tvinkimo. ’

Atsirado ir prakiuro skąu- ■ 
dūliai skilvyje bei žarnose, 
o prakiurimas reiškia grei
tą mirtį, jeigu tuojau ne
padaroma operacija. ' ...

Užgulė ligonius baisus 
nusiminimas bei nervų su
irimas..

daug cukraus.
Žmonės susirgo plaučių 

uždegimu ir kitomis apkre
čiamomis ligomis, 
m Pamačius tokius blogu
mus, daktarai s. u s tabdė‘ 
ACTHo naudojimą. Tad 'ir 
pagijo beveik visi ligoniai 
nuo naujųjų ligų, kuriomis 
ACTHas buvo juos susirfe- 
dinęs. Tiktai 12 nepasvei
ko nuo šių ligų po to vais
to sustabdymo.

35 ligoniai mirė iš tų, ku
rie buvo ACTHu gydomi. 
Daktarai, tačiaus, sako, tur 
būt, 19 tų, ligonių būtų mi
rę ir be ACTHo —- jie nuo 
seniau sirgo inkstų ir vė
žio ligomis.

Kad šis. “stebėtinas” vais
tas duoda blogų šalutinių 
pasekmių, ar todėl ACT
Has turėtų būti jau visai 
atmestas? Ne. Gydytojai 
nereikalauja atmest jį, bet 
pataria labai atsargiai var- 
tot ACTHą ir tiktai nuo 
reumatinio sąnarių uždegi
mo. N. M.

New York. — Pernai nu
sinuodijo 12 newyorkieciu, 
vartojant naują skystį dra
bužiams. valyti, vadinainą 
carbon tetrachloride.

gos tris kartus buvo galin
gesnės už jo priešų. Dar 
daugiau — sąjungininkai 
neturėjo bendros koman
dos, veikė kiekvienas pagal 
savo planą.

fe

to anglų ir belgų jėgas nuo 
francūzų, prasimušdami’iki 
Boulogne, tad užuot vi
siems pulti nacius, kad at

 

mesti juos atgal, tai Belgi

 

jos karalius su 500,000 ar
mija ir daugybe ginklų c 
sidavė. Anglai puolėsi per 

 

Dunkirką bėgti į Angliją. 
Sako, kad jie visus gink 
paliko, bet 330,000 ai 
ištrūko. Po to Frar 
pasidavė hitlerinin k a i 
Jai politinę laisvę g 
tik Hitlerio’ pralaimėjin 
Tarybų Sąjungoje.

į
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Lietuviai Maskvos valstybi
nio teatrinio meno

institute
(Laiškas iš Maskvos)

Rašo M. T.
Nedidelės salės prietam

soje matyti indų rusvos 
spalvos veidai. Jie atidžiai 
stebi tai, kas vyksta sce
noje. O iš scenos girdėti 
kalbant lietuviškai: peržiū
rimas vienas prancūzų ra
šytojo^ Bomaršė komedijos 
‘ČFigaro vestuvės” aktu.

—Stok!
v

Scenoje pasirodo režisie
rius: Figaro čia nepakan
kamai energingas, grafui 
stinga išdidumo, nelabai 
ryškiai skamba štai ši gra
fienės frazė:

Dar keli paaiškinimai, 
nurodymai — nutrauktoji 
scena pakartojama ir vyks
ta toliau.

Tai — Maskvos Valsty
binio teatrinio meno insti
tuto lietuviškosios studijos 
užsiėmimai, žiūrovai — In
dijos kultūros ir meno vei
kėjai, kurie neseniai viešėjo 
mūsų sostinėje. Jie atėjo 
į institutą susipažinti su 
teatrxi kadrų renginio pro
cesu, su nacionalinių tea
trų studijų organizavimo 
ir darbo principais Tarybų 
Sąjungoje.

A. V. Lunačarskio vardo 
Valstybinis teatrinis insti
tutas rengia re tik akto
rius, režisierius ir teatroty- 
ros specialistus, bet ir išti
sus .teatrus su savu reper
iu. Instituto aktorių fa
kultete yra kdletas raciona
lių studijų. * Čia, palaikant 
nuolatinį kūrybinį kontak
tą ir glaudžiai bendradar
biaujant, auklėjami, kolęk- 
tyvai būsimiems teatrams: 
rusų, lietuvių, estų, turk
mėnų, kazachų ir Dagesta
no tautybių.

Valstybinio teatrinio me
no instituto (“GITIS”) lie
tuviškoj i studija buvo 
įsteigta 1947 metų spalio 
mėnesį. Į ją buvo parink
ti talentingi jaunuoliai ir 
merginos, nutarę paskirti 
save teatriniam menui.

Iš Kauno atvažiavo į 
Maskvą Raimondas Jaku
čionis, Kęstutis Genys, Ro- 
inualdąs Tumpa. Savo di-, 

•džią svajonę atkakliai sie
kė įgyvendinti tarnautojo 
•duktė iš Ukmergės Laima 
J’arbkaitė. Savo tėvo — se
no aktoriaus — pėdomis 
nuėjo Aldona Kupstaitė, 
kuri iš mažens girdėjo na
mie pasakojant apie kilnų
jį ir sunkųjį tarnavimą me
nui. .

' ? Nepaprastus ' artistinius 
gabumus anksti pasirodė 
turinti Marytė Rosteikaitė 

Šiaulių pašto tarnautojo 
.duktė. Dar vaikų namuo
se Udmurtijoje, kur mer
gaitę buvo nubloškęs karas, 
d paskui ir mokykloje, tė
viškėje, ji buvo nuolatinė 
ineninės saviveiklos dalyvė. 
Nūdien M. Rosteikaitė sėk
mingai mokosi ir gauna in
stitute stalininę stipendiją. 
Tokią pat garbingą stipen
diją gauna ir jos studijos 
^raugai: Romualdas Tum
pa, Laimonas Noreika, Kęs
tutis Genys.

7$yJauniesiems lietuvių tau
tos pasiuntiniams, čia, mūsų 
Tėvynės sostinėje, yra su
darytos visos sąlygos sėk
mingai mokytis, giliai, stu
dijuoti ir perimti geriau
sias rusų teatro tradicijas, 
•t.Studijos meno vadovas 
nuo pat pirmųjų jos egzis
tavimo dienų yra vienas 
garbingų Maskvos Akade
minio Dailės teatro atstovų 
—RTFSR liaudies artintas, 

premijos laureatas Vasili
jus Aleksandrovičius Orlo
vas. Būsimiejb lietuvių ak
toriai auklėjami visame pa
saulyje išgarsėjusio Dailės 
teatro puikiomis tradicijo
mis, šio teatro įkūrėjo Sta
nislavskio sistemos princi
pais, socialistinio realizmo 
dvasiau Geriausiasis rusų 
teatras didžiai padeda reng
ti jaunus teatrinius ka
drus broliškosioms respu
blikoms.

Kaip ir visose šalies aukš
tosiose mokyklose, mokslas 
prasidėjo nuo bendrojo la
vinimo dalykų studijavimo. 
Prie, jų po to prisidėjo spe
cialios teorinės disciplinos 
—rusų ir Vakarų teatro is
torija, meno istorija ir pan. 
Kartu busimuosius akto
rius pradėjo mokyti tokių 
paprastų, iš pirmo žvilgs
nio, dalykų, kaip sceninis 
judesys, dikcija. Visa tai 
kartu su eile kitų elemen
tų (pjesės ir vaidmens idė
jinio turinio traktavimas, 
teksto perteikimas žiūrovui 
ir tt.) ir sudaro tai, kas yra 
vadinama aktoriaus meis
triškumu.

Kaip tik šio kilnaus, pa
trauklaus ir sunkaus akto
rių meistriškumo nuo lie
tuviškosios studijos įsteigi
mo momento moko studen
tus kartu su profesorium 
Orlovu taip pat ir kiti pri
tyrę. pedagogai — RTFSR 
nusipelnęs! artistas, G. G. 
Konskis ir docentė M. N. 
Orlova.

Sunkus ir kruopštus yra 
aktoriaus auklėjimas. Kar
tais ne tuoj pilnai atsisklei
džia jo talentas. Pedagogo 
reikalas — įdėmiai pažinti 
kiekvieną studentą, įžiūrėti 
jo talento savitumą. Ir stu
dijos meno vadovo aštri 
akis pastebėjo kelis studen
tus turint palinkimą į re
žisūrą. Vytautas Eidukai- 
tis, Aurelija Ragauskaitė, 
Kęstutis Genys ir Leonar
das Zelčius, be aktoriaus 
talento, parodė ii nepapras
tų režisūros gabumų. Ir 
Vasilijus Aleksandravičius 
Orlovas pradėjo su jais pa
pildomas seminarines reži
sūros pamokas .

Jaunasis teatras, atvažia
vęs į paskyrimo vietą, tuoj 
pat ims statyti spektaklius. 
Per metus, išbūtus institu
te, lietuviškoji studija pil
nutinai paruošė ir pastatė 
M. Gorkio pjesę “Barba
rai.” Paruoštas taip pat 
spektaklis, apie mūsų šių 
dienų tikrovę — I. Irošni- 
kovos “Kažkur Sibire” ir 
Bomaršė komedija “Figaro 
vestuvės.”

Studija ruošė lietuvių ra
šytojo A. Griciaus pjesę 
“Liepto galas.” Paklausęs 
studijos vadovų ir dalyvių 
patarimų bei pageidavimų, 
rašytojas padarė pjesėje 
žymius pakeitimus, ir šis 
spektaklis taip pat įeis į 
jaunojo teatro repertuarą. 
Be to, per mokslo metus 
praktikos dėlei statomi iš
tisi aktai iš šių pjesių: Os- 
trovskio “Be kaltės kalti,” 

‘Čechovo “Žuvėdra,” Gorkio 
“Miesčionys,” Pavlenkos 
“Laimė.” Po instituto ko
lektyvui bus lengva . tęsti 
pradėtąjį darbą.

Atkakliame ir kruopščia- 
me darbe sceninio meistriš
kumo klasėje, Maskvos te
atruose ir prie knygos au
ga ir formuojasi nauji ka-

drai lietuviškajai scenai. 
Šitaip gimsta naujas teatro 
kolektyvas. Svarbiausia jo 
teigiama savybė yra tai, 
kad jis yra tikras kūrybi
nis ansamblis, išauklėtas 
vieningo scenos dėsnių su
pratimo dvasia, socialisti
nio realizmo principų nuo
seklaus įgyvendinimo sce
nos praktikoje dvasia.

...Artėja prie pabaigos 
dvidešimt keturių Lietuvos 
jaunuolių ir merginų moky
masis Maskvos teatrinio 
meno institute. Praeis dar 
keli mėnesiai, ir iš Maskvos 
išvažiuos jaunas teatrinis 
kolektyvas, kuris visas nu
vyks nuolatiniam darbui į 
Kauną — vieną stambiau
sių Tarybų Lietuvos mies
tų.

Bet kai jaunieji aktoriai 
apleis pastatą, kuris jiems 
tapo brangus, -pastatą, kur 
praėjo puspenktų įtempto 
ir vaisingo darbo metų, — 
lietuviškoji studija, virtusi 
Kauno dramos teatru, ne
nutraukus ryšių nei su in
stitutu, nei su savo auklė
tojais.

—Mes nuvažiuosime į te
atro atidarymą ,o po to ir 
reguliariai lankysimės pas 
savo jaunuosius bičiulius. 
Mes nuolat susirašinėsime, 
ir mes, pedagogai, visuomet 
galėsime teikti savo auklė
tiniams kūrybinę pagalbą, 
—sako V. A. Orlovas.

Mirė sen. McMahon, atominio 
ginklavimosi vadas

Washington. — Nuo vė
žio mirė ligoninėje demo
kratas senatorius Brien 
McMahon, Kongreso Ato
minės Jėgos Komisijos pir 
mininkas, 48 metų amžiaus.

Jis kalbėdavo ir apie ato
minės jėgos pritaikymą 
naudingiems civiliniams 
darbams ateityje, *o tuo 
tarpu ragindavo Jungtines 
Valstijas kuo daugiausiai 
atom - bombų gaminti 
vai prieš komunizmą.

ko-

Generolo valdžia Egipte, 
manoma,-rems vakarus

po-London. — Anglijos 
litikai įžiūri, kad generolo 
Mohammedo Naguibo val
džia Egipte rems vakari
nius kraštus prieš komu
nizmą. Anglų politikai ti
kisi, kad gen. Naguibas 
“sutvarkys” Egiptą. Sako, 
jis galės valdyti šalį be 
karštųjų patrijotų paramos 
(vadinasi, diktatoriškai). 
Patrijotai keldavo riaušes, 
kai tik Egipto valdžia im
davo pataikauti Anglijai.

Saigon, Indo - Kiną. — 
Francūzų komanda pasako
ja, kad Kinija pradėjo siųs
ti daugiau ginklų Vietna
mo liaudininkams, kariau
jantiems prieš francūzus.

Michigano senatorius Blair Moody (kairėje) demo.kra-' 
tą konvencijoje Šnekasi- su buyusiu senatorium Claude 
Pepper iš FĮciricĮos. Jie ąaye de^olęrątišjc^ijį Ji^ę. 
ralais. > ■ ...

Ką aš patyriau LMS. inoky- 
kloję Worcester, Mass.

Dviejų savaičių L. M. S. 
mokyklos ir L. 1JJ. S. suva
žiavimo .patyrimai yra to
ki, kad negalima juos pra
leisti netarus keleto žo
džiu. , A-1

Pagal lietuvišką priežo
dį, “nėra to gero, kad ne
būtų ir blogo.” Netikslu
mą^ pasireiškia ne kaipo 
pripuolamas dalykas, bet 
kaipo išdavas žmogaus ne
sugebėjimo tame užsiėmi-. 
me, kurį jis yra užsibrėžęs 
atlikti. Taipgi netikslumas 
gema iš konservatyvio 
žmogaus protavimo. Pa
sekmingi darbai reikalau
ja progręsy  visko, lankstaus 
protavimo ir savikritikos. <

Jaunuolių progresyviško- 
je dvasioje ąukįėjimas pas 
mus yra labui senas klausi
mas. Per kokius trisdešimt 
metų šį klausimą kėlėme 
suvažjavimuose ir kuopų 
susirinkimuose, ir diskuta
vome: Kodėl pas mus nėra 
jaunimo? Kodėl jis pas 
mus neprigijo? Susirinki
muose diskusąvome apie 
kitų jaunuolių • auklėjimą, 
bet tuo tarpu nieko nedarė
me apie savų jaunuolių au
klėjimą.

M’eno Sąjungos suvažia
vime šis klausimas vėl bu
vo keliamas ir diskusuoja
mas, buvo bandoma suras
ti siūlo galas to nepasise
kimo.
' Centro valdyba pade
monstravo savo gražiakal- 
bystę jr dalykas baigtas. 
Užmetimai ir teisinimai da
lykų nepataisys. ; Reikia 
konkrečių, naujų planų, o 
jų nėra. Kaip pirmą, taip 
ir šį kartą, • ; nuvažiavimas 
nežino joj ką kabyti su tais 
jaunuoliais, kuriuos čia pat 
turėjo po ranką. Jaunuo
lių buvo delegatais, bet. jie 
suvažiavime intensyviai ne
dalyvavo. Kodėl? Tam y- 
ra rimta priežastis. Ties 
šiuo klausimu kiekvienas 
progręsy vis žmogus turėtų 
apsistoti ir rimtai pagalvo
ti. Šiems jaunuoliams ne
galima primesti. stokos pa
sišventimo, todėl, kad per 
dvi savaites tokiomis karš
tomis dienomis ištikimai jie 
lankė mokyklos visus tris 
kursus — dainavimo, lie
tuvių kalbos, dramos-šo- 
kių. Jeigu jaunuoliams bu
vo stoka susidęmėjimo su
važiavimu, tai, man rodos, 
visas mūsų progresyvis ju
dėjimas yra kaltas.

Pirmas dalykas, pirm L.' 
M. S. suvažiavimo jaunuo
liams turėjo būti išaiškin
ta šio suvažiavimo ’ svar
ba, reikalaujant, kad jie 
patys dalyvautų tose dis
kusijose.’ Antras dalykas, 
mūsų dąinos nėra sklan
džios, nėra patrauklios, ne-

sięlainuoja sklandžiai, 
jaunuoliai mokinosi

Štai 
kelis 

sykius per dieną lietuviš
kas dainas, bet draugiško- | 
se sueigose dainavo ame
rikoniškas populiarias dai- I 
nas. O jeigu ir bandė dai
nuoti lietuviškas dainas, 
jiems nesisekė. Chorų mo
kytoja Mildred Stensler y- 
ra ne tik gera mokytoja, 
bet ir šauni artistė, tai yra 
žvaigždė mūsų meno dirvo

je. Publikai susirinkus, ji 
bandė pravesti masinį dai
navimą, bet kadangi pub
lika nemoka tų dainų, tai 
jas pagauti dainuojant ne
galima, jos per sunkios. M. 
Stensler paprašė publikos 
dainuoti amerikonišką dai
ną “Join Into Game,” ir 
tuojau pasirodė kas kita. I 
Nors publika nemokėjo tos 
dainos, bet greitai pagavo 
ir pradėjo dainuoti, todėl, 
kad daina maloni, patrau
kianti.

Mes neturim dainų svar
besniems įvykiams, kaip 
tai: gimtadienio apdaina
vimui (“Happy Birthday 
to You”), apdainavimui 
veselijų (“Home Sweet Ho
me”), skiriantis iš sueigų 
ir tt. Tos dainos turi bū
ti patrauklios, taipgi rei
kia jas apvilkti patrauklio
mis melodijomis. Mes lie
tuviai turime gana daug 
poetų, mūsų spauda ap
krauta poemomis. Bet mes 
turime mažai naudos iš to. 
Sutverti ką nors geresnio ' 
yra sunku. Parašyti sva
jonę, kuri užeina ant min
ties bile kada, yra gana 
lengva. s f

L. M. Š. Choras dainavo 
Gintaro Žemės Radijo pro
gramoje Kaškaičio parašy
tą dainą “Motina ir Sū
nus.” Išėjo labai prastai, 
verčiau t būtų buvę visai 
nedainuota. Daina atsako 
šių dienų reikalui, žodžiai 
gražūs, bet daina sunki, ne- 
pątraukianti, todėl sunku 
ją sudainuoti. Netikus dai
navimui, bet populiariška 
daina “Gerkim po mažiuką 
iš to mažo buteliuko,”• ga
na plačiai dainuojama vi
sokiose sueigose, ir gana 
plačiai girdima tarpe jau
nimo.

Trečias dalykas gana 
svarbus, thi kad jaunimas 
nebuvo skatinamas imti 
iniciatyvą visuose mokyk
los reikaluose. Jei1 tai bū
tų buvę daroma, pas jau
nuolius būtų gimęs susido
mėjimas veiklumu. Štai 
vienas nuo tikis vaidinime. 
“Birutės” baigiant moky
klą. “Birutės” ' rolė buvo 
duota merginai, kuri ne
buvo mokyklos narė. Per 
tail, .kilo nepasitenkinimas 
tarpe mokyklos narių, ši
tas klausimas turėjo būti 
bendrai apkalbėtas, kada 
rolės buvo dalinamos.

Lietuvių kalbos, kursas: 
Jaunuoliai įdomiai sekė, 
bet ką jie gali išmokti per 
tokį trumpą laiką? Patar
čiau centrui išleisti. tam 
tikrus lietuvių kalbos vado
vėlius, kad jaunuoliai galė
tų mokytis mokyklai pasi
baigus. Per dvi savaites 
draugo lietuvių Raibos mo
kytojo nemačiau šypsan
tis, nemačiau grupėse kal
bant arba baikaujant, visa
da buvo labai užsiėmęs-už- 
simąstęs, visada kur tai 
skubinosi, atrodė, kad jis 
priklauso kękiam tai kitam 
pasauliui. Draugas turėtų 
nepamiršti, kad masinis da
lyvavimas x sueigose turi 
svąrbięs reikšmės apklė- 

jauninu
John Balsys

JUMS TIKRAI R0KIA ŠIŲ KNYGŲ 
JSIGYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje i 
ir Nelaimėje

• I

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štąi kodėl: ji pa
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap- 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama,, kaip tuojautinai turį būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėjimas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p..

Skęstant, prigėrūsio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas.
Tai čia tik keletas iŠ daugelio toje knygoje išdėstytų ne

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim
tus nurodymų, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitiems pana
šiuose atsitikimuose.

Šj knyga paduoda daug receptų, taip kad be daktaro gali 
gauti vaistinėje vaistų pirmosios pagalbos reikalui.

Knyga tuM 128 puslapius. Kaina $1.00.
.. Nupiginta kaina 60c. -j

Virėja
Svarbūs pamokinimai valgių gaminiinui

Parašė K. PETRIKIENĖ.
Knyga iš 220 puslapių, sū keliais šimtais receptų lietu

viškiems ir kitatautiškįems populiariems valgiams gaminti.
Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų 

maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką. Išleido 
Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų Komitetas.

Kaina $1.00; nupiginta kaina 75c.

LAISVE
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y.

j j ; • i I ' : į . < . ' i i 1 . • i . •
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, jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
Į LAIME

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

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

Tai apysaka, kurią prade juš skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite!

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

Knygos kaina*>$1.50. Užsakymus siųskite:*
a t a i a «

110-12 Atlantic Avė.

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

Richmond Hill 19, N. Y.
..................-f

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

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

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

4 pus!.—Laisvė (Liberty)-Penfctądien

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

T A I 0(7 r 110-12 ATLANTIC AVENUE, , L Al J V t • RICHMOND HILL 19, N. Y.
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Sveikatos Temomis
Rašo Į)R. J. J. KAŠKIAUČIŲS

NEDĖK RANKŲ PO GALVA

Po fcąlva rąnkas pasidėjus laikyti iv miegoti labai neti
kęs paprotis. Užtirpę nuo to esti rankos, kaip adatom jas 
bado, nęt esti sumedėję, lyg apmirę, lyg nesavos, daug 
silpnesnės. Kitam, nuo ilgo miegojimo tokioje netikusioje 
pozicijoje, rankas iškėlus aukštyn iy atmetus užpakalin po 
galva, gali net prakiurti pirštai. Suimti ko paskui nebe 
gali.

Daktaras Col. Irving C Wright, iš armijos mediciniško 
korpuso, raportuoja, kad toks rankų atmetimas labai per
tempia ir užuspaudžia kraujagysles ir nervus, ką ęina iš 
pažasčių j rankas. Taip užuspaudžia arterijas, kad riębe- 
junti nei pulso riešuose. Kraujagyslės ir nervai netik 
kad esti ištempti, bet ir suslėgti tarp, krūtinės raumenų 
ir šonkaulių, taipgi tarpe raktąkąųlio ir pirmojo šon
kaulio.

NEGARDŽIAI PRAKAITUOJA PAŽASTĖS

Drauge gydytojau, aš dažnai matau nuoširdžius visiems 
patarimus. Tai ir aš kreipiuosi į jusA kad man duotumėte 
patarimą.

Aš esu 50 metų amžiaus vyras. Ir aš dirbu prie karinių 
darbų, kartu su merginomis ir ištekėjusiomis moterimis.

Mano yra tokia priežastis. Kaip tik gaunu biskį,sušilti, 
tai man išmuša pažastes prakaitas, ir labai atsiduoda ne
malonia smarve nuo to prakaito. Ir pasidaro labai nema
lonu dirbti tokioje aplinkoje, ypač kai čia pat merginos 
ir moterys.

Todėl, gerb. daktare, meldžiu nuoširdžiai duoti man pa
tarimą, gal yra kokių vaistų dėl tos mano netikusios prie
žasties, už ką būsiu jums nuoširdžiai dėkingas.

ATSAKYMAS
Jus kamuoja negražus prakaitas. Tai, sakote, jūsų 

priežatis. Tai nėra priežastis, bet pats apsireiškimas arba 
liguistumas. Priežastis to negerumo yrą, anot jūsų, įši- 
limas, ir gal gretumas su gražiąja lyčia. Ot čia ir susi
daro mazgas. Jei pats sau vienas kiurksotumėte kur prie 
šaltos mašinos, arba kad ir draugėje su tokiais pat kava
lieriais ir panešiotais pusberniais, tai čia niekur nieko 
nebūtų. O jei kartais ir išsisunktų prakaito, tai dėl to 
taip nesijaudintumėte, kai aplinkui vis tokie pat stiprio
sios lyties atstovai.

Na, o dabar kas kita.- Jūsų nemalonų vyrišką poką turi 
uostyti aplinkui tos šalbierkos mergiotės ir nešpėtnos mo
teraitės. Jūs tai žinote, jaučiate, jaudinatės — ir dar la
biau prakaituojate iš tų emocijų.

Kažin kad jus taip perdėtinis imtų ir perkeltų kur j ki
tokį skyrių, kur nėra tos dailiosios lyties. Ramiau kliuk- 
sėtų,4ūsų įgudusi širdis ir nesidarbuotų tokį viršlaikį1 jūsų, 
prakaitinės (ir kitokios) liaukos.

Bet, jei negalima, tai jau nebeką pądarysi. Reikią ki
tokių priemonių. Tai jūs, mano vyreli, parsineškite “For
maldehyde, 1 percent solution” ir vilgykite sau nuskus
tas pažastes kas rytas. O ant nakties dar ištepkite sų 
“Arrid” mosčia, arba “Non-spi,” arba “Odor-no” skysčiu. 
Galite taip daryti keletą mėnesių. Paskui apstoti — ir vėl 
vartoti. Pažastes bent kartą per savaitę nufciskuskite.

Nuo tų vaistų pažastinės prakaito liaukos ir jųjų la
takėliai (porai) kiek susitrauks ir mažiau leis prakaito.

Maistas visuomet svarbu. Labai svarbu ir vitaminai, 
kurie užlopo visokias skyles organizme.

KAIP NAIKINTI UTĖLES

Jūs atsimenate, kaip atrodo utėlė ir glinda. Tie įky
rūs gyvuliai daug kam sveikatą ir savijautą gadina. Šiaip 
žmonėms, civiliams, tai pusė bėdos. Jei švariai užsilaikai 
visame kame, utėlės tavęs nepasieks, neturės progos.

Karo metu, karo frontuose utėlės — tikras pragaras.* 
Maža to, ką jos kariams odą kapoja, kraują ąįurbja ir 
miegą gadina. Jos net ir apkrečia karius bakterinėmis 
ligomis. Ypač baisi dėmėtoji šiltinė (‘Hyphus fever,” 
“spotted fever”), kurią paskleidžia tos utėlės.

i *

Ir civiliame gyvenime, skurdynuose ir pavargėlių lin
dynėse utėlių, blusų, blakių, šimtakojų užeini tiek ir tiek.

Naikinti blusas visaip naikindavo žmoneliai. šepečiu 
galvą šukuoja, pirtyje skalbinius ir šiaip rūbus spirgina, 
karštais garais dusina. /Pirštais, nagomis traiško, muša. 
Kerosinu, žibalu galvą mazgoja, dąr kokiomis smirdan
čiomis mostimis tepasi ir tt.

Visa 'tai tik po truputį mažina tų netikusių parazitų 
skaičių. Bet tai nčra nuodugnus, perą pamatingas utėlių 
naikinimas.*

Vienas New Yorko gydytojas, Dr. Wm. A. Dąvis, patal
pino straipsnį Amerikos Daktarų Susnvienijimo žurnale 
(“The Journal of the American Medical Association”).

Jis nurodo, kad geras metodas utėlėms naikinti privalo 
būti koks skystimas, ypač galvos utėlępis galabyti. Tik 
skystis tegal gerai perimti vįsus plaukus ir veikti utėles 
galvos odoje ir glindas, prilipusias prie plaukų.'Mostis 
to nepadarys. Be to, mostis labai nešvarus, murzinąs dar
bas. Toks skystis turi būti nebrangus ir kad jis nesnjir- 
dėtų, drabužių bei odos nenųdažytų kokią hąvątna spal
va. Ir tuo patįm laiku jis turi būti veiklus ir perimantis.

Daug laiko ir pastangų padėta laboratorijose, kol pa
galiau gąųta produktas — “Phenyl Cellosolve” ir kitas 
jam panašus — “Benzyl Cellosolve.”

Laboratorijų tyrinėjimai parodė, jog 10 procentų stip
rumo toks skiedinys visiškai užmuša utėles ir jų glin
das per 3 valandas. •’ r

Namų vąrtonei rekomenduojama šitoks mišinys: '
Phenyl Cellosolve—40%
Ethanol—30%
Water—25%
Methyl Salicylate—5%

/ ' I

Šituo skystimu reikia gerai suvilgyti galva įr pląųkąi, 
apgaubti rankšluosčiu — ir tegu taip būva per naktį.' Ne- 
hpakite į ąfcią ar į burną-

CHICAGOS ŽINIOS
JaęksonparkieČių piknikas

Nekurie jau klausinėja ar 
ir šiemet j^cksonparkiečiai 
rengia pikniką Jackson Par
ke. Matr daugelis laukia, kad 
gavus jacksonparkiečių gas- 
padinių skaniai pagamintus 
pietus.

Smagu pranešti, jog , teko 
girdėti, kad jacksonparkiečių 
piknikas prie ežero įvyks rug
piūčio 10 d. Vėl, kaip girdė
jau, valgysime skanios vištie
nos su. visokiais, prieskoniais.

To pikniko ypač laukia šei
mininkės, nes jis paliuosuoja 
jąs vienam sekmadieniui nuo 
karšto pečiaus. Kamgi gamin
ti pietus namie, kad prie eže
ro, tyyame oro, svetingų žmo
nių tarpe, gulima sau paval
gyti veik už tą pačią kainą, ar
ba gal ir pigiau.

Pasižymėkite, ai\t savo ka- 
lendoriąus rugpiučio 10 d. 
Pats komitetas plačiai apie tai 
pyaneš. Girdėjus.

-—o—

Gavo užtikrinimą
Vietinis UAW CIO lokalas | 

758 International Union of 
Mine Mill & Smelter Wor
kers, vedantis streiką Stewart 
Dię Casting Corp. įmonėj, ga- 
yo užtikrinimą iš tos pačioą 
ųnijog lolęąlo Bridgeport*, 
Cf^nn., kad iš vietinės įmones 
nebus perkeltas jokis darbas 
į Ęr$geP°rtą (Conn.).

Gal priseis kovoti

Kaip AFL taip ir CIO unijų 
pareigūnai tikisi. jog nebus 
lengva susitarti su mėsos įmo
nių savininkais dėlei naujo 
kontrakto. Seni kontraktai 
baigiasi su rugpiūčio 11 d. T- 
monių savininkai iki šiol vis 
atidėlioja derybas ir nekuria 
visiškai nenori kalbėtis. Mat 
šį kartą abi unijos žada rei
kalauti kur kas geresnių kont
raktų : didesnių algų ir kitų 
pagerinimų.

Armour įmonėj dalis darbi
ninkų priklauso AFL unijoj. 
Tos unijos prezidentas E. W. 
Jimerson sako, kad Armour 
kompanijos pareigūnai atsisa
ko pradėti derybas iki rugpiū- 
čip 6 d. Tai belieka tik ketu
rios dienos išrišti bent 30 
klausimų surištų su kontraktu.

CIO unija savo derybas ti
kisi pradėti liepos 29 dieną..

Darbininkai neteks darbo

Kaip jau buvo rašyta, Har
vester McCormick Twine mill 
(skyrius Harvester įmonės) 
bus iškeltas į New Orleans, 
La., 865 darbininkai neteks 
darbų.

Unijos organizatorius Ro
bert L. Ray, atstovaujantis Lo
cal 141, Farm Equipment UE 
unijos,' pasmerkė tokį Harves
ter žygį nurodant, kad tai 
“didesnių pelnų ieškojimas”. 
Jis tokį kaltinimą pasiuntu 
laišku International Harvester 
prezidentui John L. McCaf
frey. Mat čia dirba unijistai, 
kuriuos ne taip lengva išnau
doti, kaip ten, kur įmonė per
keliamą.

JM in etas Harvester skyrius 
randasi-ant 26 los ir Biue Is
land Ave. Čia jis įkurtas apie 
50s metų atgal. Didesnė dalis 
darbininkų šiandien yra neg
rai, kuriem bąis labai sunku 
kitus darbus gąulti bent su to
kią alga. Daugelis senesnių 
visiškai negaus darbo industri
joj. O jie yeik visą laiką dir
bo šioje įmonėje. Dirbusių 
nuo 15 iki 50 metų yra 140 
vyrų ir moterų, Apie 350 yra 
išdirbusių nuo 5 iki 15 metų.

Ray sako, kad jo unija su 
3.0,000 narių dės visas pastan
gas sulaikyti iškėlimą minėtos 
įmonės. •

. , »—o—
Roselando žinios 

•
šiuom tarpu Roselando mo

terų klube, kiek žinau, yra 
dvi ligonės: klubo vicepirmi
ninkė Estelle Sirdng ir drg. 
Gudiene.

Ęstelle Strong jau antra sa
vaitė, kaip ,Billings ligoninėj; 
turėjo labai didelę operaciją 
ant vĮdųrių pereitą sąvąitęir

serga. D-gė

ir

labai skaudžiai 
Gudienė taipgi po operacijos 
labai skaudžiai nukentėjo 
kas antrą dieną eina prie dak
taro perrišimui žaizdų. Labai 
ir labai apgailėtina, kad dvi 
veiklios klubo narės tokiam 
karštyj parblokštos skaudžios 
ligos. Aplankykime jas, ku
riom tik aplinkybės leidžia. 
Draugų užuojautą palengvins 
skausmus.

Draugąs Dągis, Rošelando 
Kultūros Klubo pirmininkas 
taipgi yra ligonis,- jau kuris 
laikas jis yra apskrities ligoni
nėj nustatymui nesveikatos 
priežasties.

Draugas M. Užunąris Stal- 
nionio .šelpimo komiteto pir
mininkas, buvo ar dar yra Hi
nes ligoninėje, taipgi patikri
nimui sveikątos. šiuos žodžius 
rašant gal įr daugiąu ligonių 
randasi mąii nežinomų, bet 
draugai, kuriuos žinome, ąt-' 
lankykime, kurie sveiki ai 
bent sveikesni esame. Gal pri
sieis laikas, kada mes lauksi
me kitų atlankant mus.

Draugas Stąinionis ir drau
gas Pinikas paskutiniu laiku 
buvo aplankyti per draugus 
Kavaliauską ir P. Petronį. 
Draugas A. Stąinionis yra at
darame warde, ne po sargy
ba. Tas pąrodo, kad jo svei
kata progresuoja; su laiku 
veikiausiai išdils ligos dūmės.

Beje, kurios moterys many
tų, kad norėtų išvažiavimo į 
Michigan pas Korens, pąšau- 
kite mane, tuomet žinosime 
ar daug yra norinčių važiuoti, 
nes kitaip negalima sužinoti 
dėlto, kad mes neturim per 
per porą mėnesių susirinkimų. 
Bet jeigu būtų daug norinčių 
važiuoti, tuomet galėtume su
sišaukti susirinkimą ir pasi
tarti, kada ir kaip važiurtu
me. Mano antrašas: A. Eili
nis, 
Tel

10623 S. Calūmėt
PUllman 5 0748.

Miami, fla.

tųzi-
Kirpėjų-|>arberių veikla

Miami miestas su puse 
no priemiesčių \ir “byčių” prie 
Atlanto vandenyno, vokuojant 
.be svečių atostogautojų, turi 
maž-daug pastovių gyventojų 
ketvirtą dalį milijono. Ir mie
stas kyla, namų ir įmonių sta
tyba auga šuoliais kiekvieną 
dieną. K i r p y k 1 ii - b a r b e r š a p i ų
priskaitoma maž-daug iki tri
jų šimtų. Jaurneymen’s barbe
ną unijos sekretorius Bennie 
Cianfrpne man paaiškino, kad 
mūsų lokalas 523 turi pilnai 
užsimokėjusių 247 narius. Ša
pų savininkai-bbsai susiorgani
zavę atskirai į taip vadinamą 
Master Barber lokalą. Jie turi 
savo tarpe maž-daug 90 na
rių. Tačiau kas liečia darbo 
sąlygas, tai veikiama kartu, 
bendrai. Lokalas laiko savo 
susirinkimus kas ketvirtą ket
virtadienį kiekvieno mėnesio 
nuo 8-tos vai. vakaro Carpen
ters Hall, 47 N. W. 3rd SL, 
Miami City

Už plaukų kirpimą jau se- ’ 
niai buvo' nųtąrtą imt $125, 
tačiąu kelios tik šapos imą 
tiek, o visos ,kitos prisilaiko 
senos kainos, už kirpimą $1, 
už skutimą Yo,.

Pąstąruojų laikų prirašyta 
prie unijos lo^ąlo 10 bąrbev- 
šapių. Pąstąram susirinkime' 
išdiskusucita ir' nutarta imtis 
griežtesnių patvarkymą, nes 
tūlos kelios šapos pradėjo ne
prisilaikyk nei valandų, nei 
kainų. Tokius pradės imt 
griežčiau.*

Visos pėdos, kad dąr vis i;e- 
ra tąrpe barberių solidarumo 
ir vienybės, ypač neiržtebka- 

(mas skaitlius narių lanko uni
jos susirinkimu^, nors lokalas 
turi 247 narius, o į susirinki 
mą ateina tiktai 30, o kartais 
dar mažiau. Toks apsileidi
mas, narių nerangumas labai 
žalingas ir peiktinas.

, Visos barbeni ės šventadie
niais yrą uždaros- Bet kąs lie
čia turėt pusdienį per vidutį 
savaitės uždarą, tai dar tiktai 
kelios šapos turi, kad atlikus

I • 

savo kokius nors privatiškus 
reikalus. Bet didelė didžiuma 
šapų neužsidaro, vis dar jie 
ko’tai laukia, pakol unijos 
pareigūnai ateis ir pradės 
rėkti ant jų už laužymą uni
jos gerų patvarkymų. Kaip ne- 
rokuok, ot velniava mūsų tar
pe, ir gana. V. J. Stankus

Rochester, N. Y
10-tą

Park. Vi- 
apylinkės 
dalyvauti, 
ir iš kitų

Rugpiūčio (August) 
įvyks Gedemino Draugystės 
metinis piknikas. Vieta: Rifle 
Range, gale Seneca 
si Rochesterio ir 
lietuviai prašomi 
Prašome atvykti 
miestų : Binghamton, Buffalo, 
kanadiečius ir kitus. Vieta 
graži. Blus gera muzika, ska
nių Valgių ir gėrimų. Visi tu
rėsite smagų pobūvį. Įžanga 
nemokama.

1 Turėsime svečių net iš Ka
lifornijos. Draugai Jonas ir 

Morkevičiai dabar 
Atva- 
gerus

Barbutė 
randasi Rochesteryje. 
žiavo atlankyti savo 
draugus ir pažįstamus, kurių
čia yra labai daug. Jie sve
čiuosis Rochesteryje iki rug
piūčio 21-mos. Iš čia važiuos 
į Chicagą, dalyvauti Vilnies 
piknike.

Taigi, visus maloniai pra
šome pribūti į šį pikniką, o bū
site širdingai priimti. Pradžią 
3 vai. po pietų. Kviečia rengė
jai. Koresp.

Hartford, Conn
Atskaita šeimininkių stalo 

liepos 13 d. spaudos piknike
Ir vėl mūsų spaudos patrio

tai atėjo kupini energijos į 
pikniką, ir nešini visokių do
vanų bei aukų. Iš Higganum, 
Conn., Geo Paleckas atvežė 2 
sv. sviesto, 2 tuz. kiaušiniu ir- 
2 kvortas smeionos kavai. Iš 
Windsor, Conn., ĄI.' Margai- 
tienė aukojo pyragą ii 3 ke
liukus pieno, J. Justus — sūrį, 
M. įukštienč sūrį..

Iš Wilson, Conn., O. Ru- 
dzinškienė aukojo $1, H. Ur
bonienė — $1.

Iš Wethersfield M. ir J. 
Kazlauskai aukojo kugelį ir 

■lenkiškų kilbasų; O. šilkienė 
didelį obuolių pyragą; J. ir V. 
Kažlau 2 pajus, - keptų lukši- 
hių ir daržovių.

Iš S. Coventiy A. Čekas au
kojo $4 ir O. Krasnickiene du 
sūrius.

New Britain — J. Žilinskas 
aukojo $2 ir daiktam sudėti 
krepšį arba
E, Vely $1, M. Šiopienė $1 ir 
K. Remeitienė keiką ir kvor
tą agurkų.

Bldomfield — J. ir V. šir-! 
vidai; aukojo $3.

New
kuopos atvežė 
daiktų, už kuriuos 
$32.75. Tame darbavosi Mar-1 
garet Valįnchus ir B. Vikšrio-1 
nė. ;

Hartford — M. Mulerankie- 
nė aukojo 2 žiurstukus, L. Že
maitienė 1 tu z. bandukių. L. 
Monkienę pusantro tuz, kiau
šinių ir $1 pinigais. Hartfor
do draugė aukojo $2 ■ J. ir M. 
Ramoškai aukojo 3 pantes 
“šiltos”. Už rturkštukUs O. 
Šilkienė surinko $12.49.

Iš Boston, Mass., Ig. Kubi
liūnas • aukojo mažų daiktų 
pardavimui;, Surinkta, $2.46.

Komisija taria didelį didelį 
ačiū visiems. V. Kazlai).

Klaidos pataisymas
."'■"V • ■

Gerbiami Tamstos! Aš 
siunčiau sąrąšą tų, kurie 
kavo valgius dėl Moterų 
lo Laisvės piknikui, kurts
ko liepos 4 d., š.m., Montello, 
Mass. Iš Norwood, Mass., Ona. 
Vaitikūnienė aukavę ^grūzdų 
ir pyragą, bet jos vardas ne
buvo pąminėtas. Malonėkite 
atitaisyti. Atsiprašau drau
gės. - t . K. C.

sh oping bag”. a-'-

Haven — LLD ir LDS 
gražią beskę 

surinko

pa’- 
au- 

Sta- 
įvy-

. Kai mes pasidalijame sa
vo rųpesnįąis — jie suipa- 
įseją; kai mes pasidalijame 
šąvo džiaugsmais —jie pa- 
didėjai Emerson

Baltimore, Md

virš

98 laipsnius popietyje

Karščio pasėkos.
Reto gabumo lietuvaitė

Kaip kiturx taip ir Baltimo
re] e, besitęsia nepaprasti 
karščiai (per 1^ dienų), 
90 laipsnių, ir kiekvieną die
ną kylant, pakol .pasiekė 100 
laipsnių. Daugelį žmonių taip 
nusilpnino, kad .pradėjo dau
gėti susirgimai ir net mirtys. 
Iš pradžių nuo šilimos mirė po 
vieną, po du ant dienos.' vė
liau mirimai padaugėjo taip, 
kad, 22 liepos, pasiekus, karš
čiui 100 laipsnių, mirė 6 žmo
nės. Sekančią dieną, pasiekus 
r, i k 
užėjo debesys su smarkiu vė
ju, perkūnija ir dideliu lietu
mi, karštį išblaškė, bet paspė
jo nuo šilimos numirti net 27 
žmones. Kiek atmenu, tai, ro
dos, dar niekad taip nebuvo, 
kad bėgyje dviejų dienų karš
tis būtų nusinešęs 33 gyvastis 
vien tik Baltimores mieste.

Bet tas nereiškia, kad bal- 
timoriečiai būtų silpnesni už 
kitų miestų gyventojus. Tas 
pareina nuo to, kad čia visuo
met būna aukštas nuošimtis 
drėgmės. Kai tik užeina dides
ni karščiai, viskas kambariuo
se sudrėksta, durys subrinksta 
ir nesiduoda uždaromos.

Iš to aišku, kad toks oras 
žmogui atsparos neprideda.

Teko sužinoti, kad pažan
giečių Laisvės skaitytojų Vin
co ir Katrinos Trainių dukre
lė Evelina, turi didelio noro ir 
nepaprasto gabumo mokslui. 
Visi Evelinos egzaminų rekor
dai pažymėti 
markėmis, su pagyrimais ir 

aukščiausiomis, ves agentė,
J. K. Navalinškienė

Mainieriai, Jūsų 

PIKNIKAS!
Šis piknikas yra paramai • 
DIENRAŠČIO LAISVĖS

RUGPJŪČIO 3 AUGUST
SWANK’S GROVE

(BRANDONVILLE, PA.)

Kiekvienas apšvietą mylintis žmogus turi dalyvauti 
šiame piknike ir tuomi paremti dienraštį Laisvę.

Čia bus svečių ir iš tolimesnių kolonijų. , 
Bus valgių gėrimų ar muzika šokiams.

Praleiskite Savo Vakąciją: 
Atlantic City, N. J.

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jutos kranto.

/.

Apartmentai ir rūmai su virtuvėš -privilegijomis — 
dienai, savaitei' ar sezonui.

IJIfTI ITTPC - 125 ATLANTIC AVE., V I 1 M Atlantic City, N. J,

Vakacijų rezervavirtiui telefonas:
ATLANTIC CITY 5-2338

Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui.
Norintieji turėti linksmas vakacijas — atvažiuokite..

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 Popląr 4110 i

5 pusi.—Laisvė ( Liberty )-Penktadien., Rugp.-Aug. 1, 1952

dovanomis. Iki šiol Evelina 
jau j’ra gavusi keturis meda
lius už atsižymejimą moksle, 
ir šiemet,. užbaigdama Gou
cher College, gavo piniginę 
dovaną ir aukštą pagyrimą 
nuo mokyklos administracF 
jos. »

* » z * *

Kadangi Evelinai gerai se
kasi mokytis, tai tėvai, negai
lėdami išlaidų, nutarė jos 
mokslinimą tęsti toliau, o Eve
lina, atsidėkodama tėvam už 
jų tėvišką geradarystę,' pasi- 
rinko ateinantį mokslo sezo
ną pradėt studijuoti medici
ną.

Kaip tėvams, taip ir jų dūk/ 
relei linkiu laimingai pasiekti - 
užsibrėžto tikslo. Kaimynas •

BINGHAMTON, N. Y.

Aną dieną mus atlaikė. tįf 
tas svečias,. kurio nebuvome 
matę baugiau pusės metų. 
A*psidžiaugėme pamatę jį ir 
užklausėme, kodėl jis taip il
gai nebuvo pas mus. Jis atšau
kė, kad sirgęs per 7 menesius 
ir tuo būdu negalėjęs niekur 
išvažiuoti. Ir tik pirmą užmo
kesti dabar gavęs. Išėmė de-* 
šimtinę ir sako: Pasiųskite 
į Laisvę. Aš jai esu dar sko- 
lingas $4.50, o $3.50 lai bus 
auka į dešimties tūkstančiu 
dolerių fondą. Taipgi jis pri
mokėjo duokles į LLD 20 kuo>- 
pa.

Dėkoju jums, drauge, už 
aplankymą mūsų ir už parą?- 
mą dienraščiui. Gyvuok, drau- 
guti, ilgus metus.

LLD Moterų Klubo ir kais-

-r
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RADVILIŠKIS, V. 21 d. — 

Per paskutines dienas dauge
lis rajono kolūkių žymiai pa
spartino pavasario sėjos tem
pus. Payyzdingai padirbėjo 
“Tarybinio artojo”, “Auksi
nės varpos” ir Vyšinskio var
do žemės ūkio artelių kolūkie- 
čįai. Jie pirmieji rajone bai-1 
ge sėti visas grūdines ir tech
nines kultūras. Dabar šiuose 
kolūkiuose sėjama viršum 
no.

pla-

gretos
• . ŠIAULIAI, V. 21 d. —Mies
to įmonių darbininkai, vis dau
giau pateikia i racionaližatoriš- 
kų patobulinimų. Statybos tre
sto Nr. 4 stalius Jameikis prie 
skritulinio piūklo pagamino 
vagonėlį. Tai įgalino pjausty
ti didesniu tikslumu detales. 

. Anksčiau* detalės nuobliavimui 
ręikėjo palikti 15 milimetrų 
medienos sluoksnį, o dabar 
galima palikti tik 7 milimet
rus. Šis patobulinimas sutaupo 
darbo laiką, reikalingą dides
nio sluoksnio nuobliavimui, ir 
miško medžiagas.
Bielskis racionalizavo 
nio maišytuvo keltuvo 
ifto reguliavimą. .

Dvigubai pagreitino
mo operaciją alaus daryklos 
‘‘Gubernija” darbininkas Pil
vinis. Jo pasiūlyme prie alaus 
filtro pritaisytas dvišakis štu>- 
ceris, kuris vienu metu pripil
do- statines ir bonkas.

S. Dovydaitis

Šaltkalvis 
skiedi- 
judėji-

pilsty-

A, Venclovos “Rinktinės” 
aptarimas

ROKIŠKIS, V. 21 d. —Ro
kiškyje įvyko skaitytojų kon
ferencija, suruošta Rokiškio 
rajoninės bibliotekos, skirta 
aptarti premijos laureato An
tano Venclovos knygai “Rink
tinė”'. Konferencijoje buvo 
perskaityta visa eilė referatų 
apie A. Venclovos kūrybą, 
taip pat kalbėjo keletas kol
ūkiečių. Buvo suruošta A. Vęn- 

" elovos kūrybos paroda. Kon
ferencijoje dalyvavęs poetaš 
A. Venclova kalbėjo apie mū
sų tarybinės literatūros laimė
jimus, apie kovą dėl taikos, o 
taip pat papasakojo apie savo 
ateities literatūrinius planus 
bei paskaitė iš naujausios savo 
kūrybos. Savo eilėraščius skai
tė poetai V. Mozūriūnas 
V. Valsiūnienė.

Pas “Tautų draugystės” 
hidroelektrinės statytojus
DŪKŠTAS, V. 21 d. — “Tau

tų draugystės” hidroelektrinės 
statyboje įvyko komjaunimo 
Dūkšto (Lietuva), Vidzų 
(Baltarusija) ir Grivos (Lat
vija) rajonų komitetų sekre
torių ir liaudies statyboje da
lyvaujančių kolūkių pirminių 
komjaunimo organizacijų sek
retorių pasitarimas. ♦

14 Pasitarimo dalyviai priėmė 
Jcreipimąsi į visų trijų rajonų 
jaunimą, ragindami aktyviai 
dalyvauti statyboje.

* . Komjaunimo rajonų komite
tai visam statybos laikui pas- 

■ -kyre savo propagandistus.
Statybininkams steigiama di
delė biblioteka.

Traukiniai sukliuro 
tunelyje

Ateinantis miestan iŠ Port 
Chester traukinys praėjusį 
antradienį tapo tunelyje už
kliudytas stotyje kursuojančio 
ihžino. Keturi vagonai tapo 
nustumti nuo bėgių, tačiau 

, niekas nesužeistas. Prietikio 
laiku traukinyje buvo 525 ke
leiviai.

Kol nustumtus vagonus at-
avė-kūlė, 19 kitų traukinių p 

lavo, tūli virš pusvalandp
-----------—-----------------

F-'RADIO CITY MUSIC HAIL~ 
Rockefeller Center 

“IVANHOE”
TAYLOR ’ TAYLOR ’ FONTAINE

■ Celor by TICHNICOIOH . An M-G-M Pklvr*
' VfCTACKAa JTAM PRESENTATION

Svečiai
Liepos 29-ji laisviečiams ir 

kitoms Lietuvių Kultūriniame 
Centre Įsikūrusioms Įstaigoms 
buvo turtinga svečiais.

Įdomią dieną pradėjo chi- 
cagietis Juozas Mažeika, Vil
nies redakcinio-administraci- 
nio štabo narys. JĮ pas mus 
atlydėjo jo sūnus' Andrius. 
Mažeika atvykęs atostogauti 
pas sūnų ir marčią, gyvenan
čius Long Island. Kiek anks
čiau ten buvo atvykusi, tebe- 

Į atostogauja ir Sofija Mažei
kienė.

—o—
būrys sve- 
vežini ne- 
Jie atvežė 
Taip, pre-

Vėliau atvyko 
čių iš Connecticut, 
paprastu svečiu. 
Abraham Lincoln, 
zidentą Lincoln—jo paveikslą.
Lincoln paveikslo istorija to

kia: Dailininkas Robertas Fei- 
feris paveikslą nutapė. Kartą 
jį buvo išstatęs parodoje Broo- 
klyne. Bet tuo tarpu nepasi- 
taikė, kas išgalėtų paveikslą 
nupirkti. Paveikslas šiemet 
buvo nugabentas Į LMS Atos
togų Mokyklą, Worcester,' 
Mass., ten -išstatytas parodai.

Parodoje paveikslą nupirko 
Lincblno, dailės ir lietuvių Į- 
staigų mylėtojas Jurgis Žilins
kas iš New Britain, Conn. Ir 
tuojau jį dovanojo Lietuvių 
Kultūriniam Centrui. Negana, 
kad dovanojo, bet dar susi- 
mobilizavo savo gerų priete- 
iių būrį, su kuriais' sykiu pa
veikslą atvežė. Ir mus atlan
kė. Žilinsko grupėje atvyko 
V J. ir E. Valaičiai, J. ir L. 
žemaičiai. Svečiai pabuvojo 
pusdienį pas savo jau nuo se
niau žinomus draugus Walter] 
ir Eleną Brazauskus, pasilsėjo 
ir tos pačios dienos vakarą 
Ųrįžo namo.( , t . .

Žilinskas pirmu kartu matė 
tą savo pamylėtą Kultūrini 
Centrą, Kaip jisai-jam patiko, 
tikriausia, jis. pats parašys.

—o—
Taipgi lankėsi M. Kaimiš

kas iš Avoca, Pa., vienas ank- 
stybiausių lietuvių darbuoto
jų Pittstone ir apylinkėse. Ne
žiūrint ilgų metų darbo ang
lies kasyklose, ilgametės veik
los visuomeniniai, išgyventų 
depresijų, Kaimiškas nuosta
biai gerai tebeatrodo ir tebė
ra apsukrus ir stiprus.

Kadangi jam zteko išeiti iš 
darbo pirm valdinės ir pirm 
mninierių unijos įvestų penč
ių, tad jo gyvenimas nėra len
gvas. Net senatvėje nėra pro
gos -gyventi liuobai ir užsiimi
nėti tuo, kuo per visą savo gy
venimą Įclomėjosi. Bet jis ne
siskundžia. Džiaugiasi, kad 
žentas nupirko sklypą žemės, 
■kurį jis rankomis Įdirba ir ja
me užsiaugina pakankamai 
maisto.

Kalauskas atvykęs svečiuos- 
na pas dukterį ir žentą Wm. 
Pačenka, gyvenančius Bloom
field. N. J. žentas jį atlydėjo 
pas mus. Nors šioje šalyje au
gęs, amerikonas, jo žentas 
taip pat gražiai kalba lietuviš
kai. Įdomiai praleidome va
landžiukę apžiūrinėj ant Lie
tuvių 'Kultūrinį Centrą, ku~ 
riuomi svečiai domėjosi.

Ghetto sąlygos yra 
priežastimi mirčių

Taip pareiškė paskubu
siojo Stuyvesant Towp projek
to gyventojai savo .laiškuose 
miesto valdžiai. Ta> » projekto 
Rendauninkų Komitetas išlei
do bendrą laišką. Rendaunin 
kai kopijas to laiško siunčia 
valdžiai.

Laiške reikalauja pan'aikin- 
ti diskriminaciją teikimo bu
to. Nurodo, kad skirstymu gy
ventojų pagal tautines ir rasi
nes linijas teikiama proga sa
vininkėms kompanijoms na
mus apleisti iki to ^laipsnio, 
jog jie tampa pavojumi gy
vybei, ,

Kriaučiai turėjo 
gražy pikniką

Liepos 26-tą lietuviai kriau
čiai gražiai įvykdė savo meti
nį pikniką. Susirinkę į K las
ei aus Clinton Parką su savo 
šeimomis, prieteliais ir pažįs
tamais linksmai ir draugiškai 
buliavejo visą popietį ir vaka
ru.

Kaip kas metai, kriaučiai 
į savo pikniką mobilizavosi iš’ 
tisomis šapomis, su savo šei
mininkėmis ir jų paruoštomis 
vaišėmis visos šapos būriui 
bendrai. Ten pat parke 
stalų atsirado bačkutės su 
m i ir viskas, ko tik imasi 
liuese.

Greta kriaučių, atvyko 
pėmis, Įsirengė sau stalus ke
lios kitos organizacijos, kurios 
iš savo iždų pirko kriaučių 
pikniko bilietus atpildui kriau- 
čiams už tai, kad kriaučiai 
perka jų pramogų bilietus. 
Tuo pat budi? atvyko kitatau
čių unijistų grupės. Visa tai 
prisidėjo prie , pikniko sėkmin
gumo.

Atrodo, kriaučiai turėjo ap
dairią ii- darbingą pikniko ko
misiją, kad visas tas galimy
bes panaudojo

ant 
alu- 
ba-

gra

sėkmingam
N R.

Subway nelaimėje 10 
asmeny sužeisti

m ė .i š t i k o 
P lain s
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Bron-

Ne 1 a i 
W hite 
galutinėje 
,xe, traukinio su keleiviais vai
ruotojui bandant prikabinti 
tuščius vagonus. Pilnasis su
davė į tuščius.

Linijų viršininkai tuojau 
paskelbė, kad traukinio vai
ruotojas Alexander per smar
kiai leido savo traukinį. Jį su
spendavo iš tarnybos. Dėl ko 
taip įvyko? Ar motormanas 
neatrokavo greičio ' ir tuo 
greitumu einančio traukinio 
pajėgos, ar mechanizme buvo 
nenormalumų, dėl kurių sutri
ko normali traukinio kontro
lė, nežinoma.

Alexander, motormanas 
yra pavojingiausia sužeistas 
(geležis jam persmeigė vidu
rius). Kiti, atrodė, sužeisti 
nepavojingai. Keturi tuojau 
po apžiūrėjimo paleisti iš li
goninės namo.

Liberalų partijos New Yor- 
,^ke viršininkas Adolf A. Berle., 
Jr., pasisakė už Adlai Steven
son, demokratų kandidatą Į 
prezidentą. Taipgi užgiriąs ir 
Sparkmaną.

Nušauto 'FBI agento Joseph 
Brock laidotuvėsna valdžia 
atsiuntė bažnyčion virš 500 
palydovų, kitų agentų.

Robert Taylor kaipo Ivanhoe' ir Elizabeth Taylor 
kaipo Rebecca naujoje filmoje “Ivanhoe”, rodomoje 
Radio City Music Hall. Fi Imai pamatu imta Sir Wal
ter Scott’o novelė.

&

Už pyktį ant šeimos, 
piovė jp vaikus

Newyorkietis Manuel Vigo 
mirtinai stfraižė peiliu savo 
giminių ToMes dukrytę, 8 me
tų, o kitą, 12 metų, pavojin
gai sužeidė. Paskui, policijos 
vejamas gatvėmis, ’ ’tuo 
peiliu save pasipiovė.

Vigo, marininkas, tik 
ėjusį ketvirtadienį buvęs 
jęs iš laivo. Jis 'pavojingai 
girtavęs ir dėl to šeimoje ki
lęs barnis. Abi šeimos gyveno 
viename name, moterys yra 
seserys.

pat

pra- 
išė-

Paminėjo Lenkijos 
nepriklausomybę

Jungti- 
žymusis 
artistas 
dainavo

redaktorė

New Yorko lenkai iškilmin
gai paminėjo Lenkijos nepri
klausomybės aštuntąją metinę1 
sukaktį su šauniu masiniu mi
tingu-koncertu- liepos 25-tą, 
Manhattan Plaza. Didžioji sa
le buvo perpildyta, net stovėti 
vietų pritrūko.

Jų programos žvaigždėmis 
buvo Joseph Winicwicz, Len
kijos ambasadorius 
nėms Valstijoms, ir 
amerikonas dainos 
Paul Robeson, kuris 
nau jas, Lenkijos dairias lenkiš
kai. Publika juos aukštai įver
tino. Taipgi kalbėjo senato
rius Stanley Nowak iš Detroit 
ir newyorkiecio 
German-American
Margaret Adler. Pirmininkavo 
Casimir T. Nowacki.

Ambasadorius, greta kitko, 
pareiškė: “Amerikos žmo
nėms mes pažadame draugin
gumą, nes mūsų ranka išties
ta kiekvienam geros valios ir 
draugingam asmeniui. Mūsų 
politika užrubežiams remiasi 
stipriu įsitikinimu, kad skir
tingos politinės sistemos gali 
ne vien tiktai sugyventi tai? 
kiai, bet gali ir kooperuoti 
taikoje. Mes griežčiausia at
metamo tą mintį, jog dėl to, 
kad vieni seka social ištino li
niją, kuomet kiti vis tebėra 
prielankūs kapitalizmui, mes 
turėtumėme vieni prieš kitus 
ginkluotis ir nutraukti ryšius.” 

Susirinkimas priėmė rezoliu
ciją, kurioje pasisakoma prieš 
nuginklavimą Vakarų Vokieti
jos, prieš iš naujo įgalinimą 
nacių Vakarų Vokietijos kul
tūrinėse ir politinėse įstaigose, 
ypačiai armijoje. Kad iš nau
jo militarizuota Vakarų Vo
kietija bandys “grobti Lenki
jai istoriškai priklausančias 
žemes” ir kad grobuoniški mi 
iitaristų . planai graso pasau
liui karu.

Rezoliucija adresuoja, prezi
dentui Trumanui ir mūsų 
valstybės sekretoriui Acheso- 
nui. Taipgi pasiuntė Liaudiš
kai Lenkijai sveikinimą.

Harleme vykdoma kova 
už teisę ant baloto ,

ateinan-

fe ad ,

Teismo rankose atsidūrė 
liaudiško valstijos senato
riaus William J. Bianchi byla 
dėl teisės ant baloto. Ant jo 
teisės būti ant baloto pasikėsi
no reakcininkai dėl to, kad 
jis New Yorko' Valstijos Sei
melyje balsavo prodarbinin- 
kiškai. Ir kad jis 
tiems rinkimam jau gavo dar
bo partijos (American Labor 
Party-ALP) užgyrimą.

Praėj usiuiose rinkimuose 
Bianchi buvo ir ant republiko- 
nų partijos baloto ir visą lai
ką jis buvo repnblikonu skai
tomas, nežiūrint to, kad jį iš
rinkti padėjo darbiečiai. šie
met re pu bl ikonų partijos vir
šenybė Bianchi prašalino nuo 
savo baloto, o jo vieton stato 
Charles Muzzicato.

Bianchi pareikalavo,
būtų statomas teisėtas kandį? 
datas. Jis pareiškė, kad Muz
zicato nėra teisėta^ dėl to, 
kad jo, kaipo balsuotojo, pa
duotasis adresas yra neteisin
gas, kad jis negyvena 22-me 
Sanatoriniame Distrikte, e- 
sančiame , rytinėje Harlemo 
dalyje. Kandidatu turėtų būti 
to paties distrikto gyventojas.

Muzzicato seniau yra buvęs valandomis, kad galėtų pragy- 
isrinktu'. Ir išrinktas tiktai dėl venti. Keliems mechaniškiems 

kriaučiams toks bosas moka 
Tačiau {(.pygerę kainą, kad galėtų 
pasviro (juos rodyti kitiems pavyzdžiu:

to, kad ir ALP buvo jį užde 
jusi ant savo baloto, 
vėliau jis aiškiai 
priešdarbininkiška linkme ir žiūrėkite, nei jam reikia duok- 
dkrbiečiai su juomi nutraukė Jių į uniją mokėti, nei į mitin- 
ryšius.

Mergaites turės eiti 
pas tėvą ir pamotę

Valdinis šeinių nesusiprati
mams spręsti “referee”' Peter 
Sebmuck savo pateiktame ra
porte pasiūlė, kad Brusselių 
niergaitės, nors ir nenoromis, 
turėsiančios eiti pas tėvą ir 
pamotę gyventi. Jo raportą 
dar spręs teisėjai, tačiau spė
jama, kad užgirs.

Mergaitės, 13 ir 11 metų, 
kelis kart nuo tėvo pabėgo ir 
atbėgo pas motiną, kuri taip
gi jaut yra išėjusi už kito vy
ro. O kada motinai uždraudė 
jas priimti/ mergaitės vįstiek 
iš tėvo namų prasišalino., ir 
apsigyveno pas šeimos drau
gus. Atrodo, kad ir iš ten 
res jas prievarta varyti 
tėvą. Tėvas yra turtingas 
vokalas.

tu-
pas 
ad-

Neužsimokejo už važiavimą, 
pasimokčjo bausmę

Wm. B1. Okie teisme turėjo 
pasimokėti $25 bausmės už 
atsisakymą užsimokėti Long 
Island . geležinkelio tikietą. 
Okie tvirtino pametęs savo pi
niginę, todėl negalėjęs užsi
mokėti ir kad jis tuo trauki-x 
niu keliaują per 12t metų ir 
visada užsimokąs. t Nepai

sant visko, teisėjas uždęjo 
jam bausmę. x

Arklys krito nuo karščio, 
savininkas nubaustas

JyOUlSBronxo pedliorius
Meyers turėjo teismui pasimo.- 
kėti $25 baudos už neprižiurė- 
jimą sayo arklio, kuris nuo 
karščio beveždamas vežimą 
parkrito .ant gatvės ir pad vėsė.

Bronxietis Seymour Walas- 
kin, 23 m., tapo sužeistas kito 
motoristo, kuris įvažiavo jo 
stovinčion mašinon prie šali
gatvio. Walaskin apžiūrinėjo 
dėžę savo mašinos užpakaly
je, kuomet tas aitvaras'iš už
pakalio. taip smogė’ jo maši
non, kad mašiną sutriuškino.

Valstijos vajdinė darbinin
kams kdmpėnsacijos taryba 
nustatė, kad susižeidęs prati
muose -gaisragesys skaitosi su
žeistu tarnybinėse, pareigose 
ir kaipo toks turi teisę gauti 
kompensaciją (atpildą).

Pikietuoįa moterišku 
drabužių šapas •

Ne visas, tiktai tas, kuriose 
darbininkai neorganizuoti Į 
uniją. Ir tas pikietuoja ne vi
sas.

Pikietuoti pradėjo liepos 29- 
tą, pastangose suorganizuoti 
visų šapų darbininkus Į Inter
national -Garment Workers, 
AFL. Pirmiausia susikoncent
ravo į centralinę miesto sritį 
—tarp 34th ir 40th Sts. ir 7th 
ir Sth Avės. Čia šapų yra dau
giausia.

Unijos - aprokavimu, visojo 
moteriškų plosČių ir kostiumų 
siuvimo industrijoje didmies
tyje dirba 65,000 darbininkų, 
kurių 45,000 dirba Manhatta- 
ne. Apie .3,500 dirba neorga
nizuotose šaposę.

Lik usi ų n eorga n i z u o ta i s
yra nedaug. Paviršutiniai paž
velgus, palyginus su tomis de
šimtimis tūkstančių organizuo
tų, neorganizuotieji atrodo ne
reikšminga grupė. Tačiau pra
ktika unijistams parodė, kad 
ir nedidelė .neorganizuota gru
pė gili fabrikantų būti pada
ryta pavojinga visiems unijis
tams. štai, kaip:

Neorganizuotos šapos tei
kia organizuotų šapų savin in- 

| kams pagundą kapoti algas. 
Ten, kur nėra unijos, bosas 
gali mažiau mokėti daugumai 
darbininkų. To nedamokėjimo 
skirtumą tie darbininkai turi 
dasipildyti ilgesnėmis darbo 

gus eiti, o kokią algą pasida
ro i Kad į smulkias dalelytes 
padalintus nemechaniškus 
darbus dirbantieji dauguma 
šapos darbininku nepatenkinti, 
jis nepaiso, < žino,) jog, nėra, 
kas juos užtartą organizuotai. 
O jeigu išeis iš darbo, bosui 
visuomet lengva kitus tokius 
gauti.

SUSIRINKIMAI
BROOKIA*N, N. Y. 

• f*

LDS 1-mos kuopos susinmkimas j- 
vyks antradienį, rugpiūčio-Aug. 5 d., 
A. L. P. Klubo svetainėje, 280 
Union Avė., pradžia 7:30 vai. vakarę. 
Visi nariai atsilankykite.

Prot. Sekretorius
(150-152)

ben-
RIDGEWOOD, N. Y.

LDS 103 ir LLD 55 kuopų
Oras susirinkimas įvyks antradięnj 
rugpiūčio-Aug 5 d., pradžia 8-tą v. 
vakare, Shapolo ir Vaiginio salėje, 
147‘ Thames St., Brooklyn, N. Y. A- 
biejų kuopų nariai dalyvaukite šia
me susirinkime ir užsimokėkite duo
kles, kad nesusispenduoti.

Bendra Valdyba 
(150-151)

PARDAVIMAI
PUIKI PROGA!

Parsiduoda restoranas su pilnais 
gėrimų laisniais; per 85 metus iš
dirbtas biznis, pačiame lietuvių cen
tre. Parduodame su namu ar be 
namo Duodame ant lengvų išmo
kėjimų; išsimokėsite taip, kaip ran
dą mokėdami. Kreipkitės: Joseph 
Lugauskas, 426 So. 5-th St., Brook
lyn', N. Y. (149-151)

PARSIDUODA NAMAS
BASEMENT IR PARLOR FLOOR. 

Mūrinis VĘNEER FRONT. Šiltas 
vanduo; aliejum šildomas; 13 kam- 
bdYių. Dvi maudynes-tiled. 1 labora
torija. Visi vėliau.^ įrengimai. Aslos 
skiepo ir parlor ant tile. Privati
nis namas. 240 Covert Street, Brook
lyn. ’ (150-151)

PETRAS KAPISKAS

VINCAS SODAITIS *
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

6 pusl.—Laisve (Liberty)- Penktadien., Rugp.-Aug. 1, 1952

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE 
ABELNAI PAGELBININKAI

įlinkiems Fabriko Darbams.
iTuri suprasti ir kiek nors kalbėti 

angliškai ir turi būti įsirašė gavi
mui pirmųjų popierių.

6 DIENOS — PRADŽIAI 
$1.12‘/j Į VALANDĄ J

6 mėnesių uždarbys $1.29 j vaiPo
Kentile, Ine., 99 — 9th St. Brook
lyn. ‘ (147-151)

HELP WANTED—FEMALE

Reikalingos OPERATORES prie 
Zig-Zag mašinų. Pageidaujama su 
bent kiek nors patyrimu. Prašome 
kreiptis: Art Silk, 23 West 36th St., 
New York City. (150-152)

EGZAM1NUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIM0NA8 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberlal

Matthew A 
BUYUS 

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tei. EVergreen 7-6868

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

» Brooklyn, N; Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligoniu kambariui reikmenys 

?—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

•MAX PEIST,.Ph. G.
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-62M




