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Į mano keleto sakinių pas
tabų apie- 1940 m. įvykius 
Lietuvoje Naujienos atsako 
dviemis ilgomis špaltomis. Jos 
tik vėl plūstasi, žulikomis 
svaidosi, o nė nepabando at
sakyti į pagrindinį, principinį 
klausimą: Ar gerai Liaudies 
Seimas, demokratiškai išrink
tas, padarė, nutardamas pa
naikinti Lietuvoje kapitalizmą 
ir įvesti socializmą, ir prašy
damas Tarybų Sąjungą priim
ti'Lietuvą į socialistinių tautų 
šeimą ?

Kodėl jos bijo tą klausimą 
pajudinti ?

—o—
Naujienų redaktorius ir vėl 

parodo savo baisų atsilikimą. 
Liaudies Seimas neturėjęs tei
sės daryti tarimus, nes laike 
rinkimų nebuvę pasakyta, ką 
j iš turės svarstyti arba nutar
ti. S
^lr turime “pąvyzdį”. Paim- 
įBroe, sako, kokią nors orga
nizaciją arba pašalpinę drau
giją! “Komitetas sušaukia sa
vo skyrių atstovų suvažiavi
mą ir kai delegatai suvažiuo
ja, jisai pakiša jiems pasiūly
mus, apie kuriuos nei prane
šime apie šaukimą, nei suva
žiavimui pateiktuose sumany-' 
muose, nei suvažiavimo dieno
tvarkėje nieko nebuvo minė
ta.”

Ot, žmogus nežino, nė tiek, 
jog paprastai organizacijos 
suvažiavimas yra aukščiausia 
įstaiga. Paprastai kiekvienas 
suvažiavimas turi teisę ir gali 
pats klausimus kelti, juos 
svarstyti .ir nutarimus padary
ti. r 

. —o—
Bet kam imti pašalpinę or

ganizaciją ir lyginti prie vals
tybės? Kodėl nelyginti valsty
bės prie valstybės.? z •

Paimkime mūsų pačių šalį, 
įsivaizduokite, kas atsitiktų, 
jeigu mūsų išrinktas Kongre
sas negalėtų nieko svarstyti, 
jokių tarimų daryti, apie ką 
nebuvo pranešta prieš rinki- I 
mus!

Ar buvo pranešta, kad bus 
išleistas Smith Aktas? Ar bu
vo pranešta, -kad bus priimtas 
TaftęTIartley įstatymas? Ar 
buvo pranešta, kad bus svars
tomas ir priimtas McCarran 
Aktas, arba naujas imigraci
jos Walter-McCarran įstaty
mas? Nebuvo. O vienok Kong
resas nutarė, priėmė.

^f,Ar buvo laike rinkimų pa
sakyta, kad valdžios budže- 
ttys turės būti iš 85 bilijonų 
dolerių? Nebuvo. O vienok 
Trumanas pasiūlė, o Kongre
sas priėmė.

Ir kas keisčiausia, kad tai 
visa Grigaitis užgiria, sveiki
na ir skaito demokratiškiau
siu procesu. <

Tuo tarpu jis prakeikia Lie
tuvos Liaudies Seimą, kad jis 
drįso Svarstyti ir daryti nuta
rimus! Ar galima su tokiu su-' 
tvėrimu rimtai kalbėtis?

Geležinkeliečių organas 
“Labor” patiekia editorialą 
apie advokatų profesiją. Jų 
apmokymas esąs baisiai išr 
kraipytas, sugadintas, suterš
tas.

Pavyzdžiui, ateina kvoti
mai. Studentui pastatyta klau
simas': Ką tu darytum, jeigu 
tave pasamdytų žmogus jį ap

ginti ir jis tau prisipažintų, 
kad jis kaltas, kad jis papil
dė kriminalystę ?

Jeigu atsakys, kad advoka
tas turi tam žmogui patarti 
prisipažinti kaltu ir tik padė

tyj iš teismo laimėti jam pagal 
Jwatymuose numatytą, o ne 
Žiauresnę, bausmę, — jeigu 
taip atsakys, studentas neiš
laikys kvotimų, ir negaus ad
vokatūros diplomo.

Jis turi atsakyti, kad advo- 
(Tąsa 6-me pusi.)
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Gen. Clark rengiasi 
pilnutiniam karui 
prieš Siaur. Korėją
Prez. Trumanas siunčia Korėjon 
dar apie tūkstanti orlaivių ,

Tokio.—Generolas Clark, 
vyriausias amerikonų ko- 
mandierius Tolimuose Ry
tuose, yra pasiruošęs iš 
naujo užkurti visuotini ka
rą prieš Šiaurines Korėjos 
Liaudies Respubliką, jei 
žlugs derybos dėl paliaubų.

Rengdamasis prie pilnu
tinio karor Clarkas įvedė 
kuo griežčiausią karinių 
žinių cenzūrą. Ir jis žada 
laimėti karą, kaip teigia 
United Press, amerikinė 
žinių agentūra.

Prezidentas beveik dvigubi
na lėktuvų skaičių 
ko rojiniam karui

Washington.—Prez. Tru-

Darbo Federacija gal 
rems Adlai Stevensoną

Atlantic City, N. J.—Pra
nešama, jog čia posėdžiau
janti > Darbo Federacijos 
Vykdomoji Taryba gal* pa
rems Adlai Stevensoną, de
mokratų kandidatą i Jung
tiniu Valstijų prezidentus.
> Už Stevensoną stoją ypač 
jaunesnieji Federacijos ta
rybos nariai.

Būsią draftuojami ir 
senesni daktarai

»

Washington. — Genero
las Lewis Hėrs.hey xprane
šė, kad neužilgo, tur būt, 
reikės z draftuot karinėn 
tarnybon jau senesnius me
dicinos daktarus ir dantų 
gydytojus, nes jaunesniųjų 
sąrašai beveik išsibaigia.

Jau siuntinėjama blankos 
su draftiniais klausimais 
visiems tokiems daktarams 
ir d.entistams žemiau 52 
metų amžiaūs, kurie pir
miau netarnavo ginkluotose 
jėgose arba nebuvo karinė
je tarnyboje po 11940 metų 
Vugsėjo 16 d.

Ar pulkininkas pakeis 
savo vardą už $250,000?

Korėja.—Kanadiečių pul
kininko Edwardo Mc- 
Naughtono teta J. Stuart 
Leslie’nė, pirm mirsiant 
Kanadoj, padarė testamen
tą, kad jeigu pulkininkas 
'Pakeis savo pavardę į Les
lie, tai gaus jos paliktą tur
tą — 250 tūkstančių dole
rių.

Pulkininkas sako dar il
gai turėsiąs pagalvoti, ar 
keist savo pavardę dėl pi
nigų.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Policija nušovė 2- strei- 
kierius, kurie mėgino pa- 
liuosUot areštuotus savo 
draugus.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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manas įsakė persiųsti Ko
rėjos frontan šimtus bom
bonešiu ir kitų lėktuvų,.ku
rie pirmiau buvo skiriami 
vakarinei Europai. x Dar 
šimtai lėktuvų bus. "permes
ti Korėjon iš įvairių vietų, 
taip kad bus beveik padvi
gubintos -amerikonų oro jė
gos tame fronte. Tada ame
rikonai galės naudot apie 
2,250 lėktuvų žygiams prieš 
Korėjos liaudininkus (o gal 
dar ir prieš Mandžūriją).

Kada prasidėjo derybos 
dėl paliaubų virš metai at
gal, nuo to laiko atslūgo 
mūšiai ant Genies, ir tik A- 
merikos lėktuvai ir karo 
laivai be paliovos bombar
davo šiaurinę Korėją.

Republikony vadas 
nusukęs $75,000
Freehold, N. J.—Patrauk 

tas teisman Guy Gabriel- 
>son, buvęs nacionalis Re- 
publikonų Partijos pirmi
ninkas, kad nusukęs $75,000 
iki $100.000 nuo našlės Ire
nos R. Jacksonienės. Našlė 
jau mirus. r

Jos turto paveldėjai įtei
kė skundą teismui, kad Ga- 
brielsonas “iškaulijo” iš jos 
brangius šorus - akcijas už 
daug pigiau, negu tikroji tų 
serų vertė. Tuo būdu jis 
apkirto' ja ant $75,000 iki 
$100,000.

Irano valdžia įveda 
lengvatas valstiečiam

Teheran, Tran. — Irano 
premjeras Mossadegh išlei
do įsakymą, kad dvarinin
kai turi atiduoti valstie
čiams 20 procentų visų der
lių, kurie bus padalinti tarp 
pavienių valstiečių ir jų ko
operatyvų.

Mossadeghas taipgi pa
naikino senuosius baudžia
vinius valstiečių mokesčius 
dvarininkams ir uždraudė 
dvarponiams reikalauti, kad 
valstiečiai atliktų jiems 
verstinus darbus.

Kadangi Irano seimas 
suteikė premjerui Mossa- 
deghui pilną galią valdyti 
šalį per šešis mėnesius, tai 
premjero įsakymai yra pri
valomi visiems įstatymai.
. Trane yra 41,000 kaimų, 
ir dvarininkams iki šiol pri
klausė 40,000 tų kaimų.

Mossadegh kartu įsakė 
sudaryti tarybas visuose 
kaimuose. Kaimo taryba 
susidės iš 5 asmenų. Trys 
bus valstiečių atstovai, vie
nas dvarininko atstovas ir 
vienas valdžios paskirtas 
kaimo viršininkas.

Žymėtina, jog pats prem
jeras Mossadegh yra tur
tingas dvarininkas.

10,000 dolerių fondo 
sukėlimui laikas 
baigsis rugp> 16
JAU SUKELTA $9,877.41;
DAR REIKIA $122.59

Po šio pranešimo mūsų finansinio vajaus reikalu bus. 
paduotas galutinas vajaus baigimo raportas. Ar užpildy- 
sim foųdą pilnai $10,000, priklausys nuo įplaukų pasku
tinėmis dienomis, šį šeštadienį ir sekmadienį. Laiškai 
su dovanomis, kurie bus išsiųsti apie rugpiūęio 16 d. ir 
pasieks Laisvės administraciją kiek vėliau, bus įskaityti 
į; fondą. Pasivėlinusieji paaukoti dar galite suspėti s.u 
savo priedu apšvietos reikalui.

Gražus laiškas iš senos lietuvių kolonijos — Shenan
doah, Pa. Prašome pasiskaityti:

“Gerbiama Laisvės Administracija!
Siunčiu jums čekį $150 vertės. Tai yra pelnas nuo 

pikniko $142 ir keleto draugų aukos Laisvei. Aukojo: 
J. Navickas, Shenandoah, Pa., $5; po $1: J. Dambraus
kas, Girardville, Pa., Skaudis, ir 66.

Piknikui dovanų įteikė: K. Zambaravičius iš Read
ing, Pa.—bonką degtinės, drg. Kremienė iš Wilkes-’ 

Barre, Pai.—sūrį.
Dėkojame darbininkams ir gaspadinėmę už gražų 

darbą piknike ir puikų patarnavimą. Taipgi ačiū Da- 
. mukui Kuzmickui už palinksminimą su armonika.

Ačiū visiems dalyvavusiems piknike.
Renginio Komisija”

Ši gražų laišką ir pinigus prisiuntė Stasys Kuzmickas. 
Širdingai dėkojame draugams šenadoriečiams už taip 

(Tąsa 4-tam pusi.)

Amerika užgrėbė 17 milijonų 
dolerių, kuriuos Čechoslovakija 
sumokėjo už plieno fabrikų

Washington. — Čechoslo
vakija yra sumokėjus. Jung
tinėms Valstijoms 17 mili
jonų dolerių už mašineriją 
plieno fabrikui, kuri buvo 
šioje šalyje pastatyta pirm 
5 metu.

Bet kai Čechoslovakijos 
valdžia pateko į komunistų 
rankas, tai Amerika sulai
kė fabriko mašineriją ir 
“užšaldė” - užgrėbė $17,- 
000,000. Sakė, pasilaiko 
juos kaip atlyginimą už 
amerikinius biznius Čecho- 
slovakijoj, kuriuos to kraš
to valdžia perėmė į savo 
rankas.

Amerika surado vakari
nėje Vokietijoj pirkikus 
tam plieno fabrikui ir apie

IRANISKI NACIAI ARDE 
KOMUNISTŲ KNYGYNUS

Teheran, Iran. — Iranie
čiai fašistai ardė Tudeh 
(masių) Partijos knygy
nus r skaityklas, naikino 
knygas ir daužė kioskus 
nuo kuriu pardavinėjama 
darbininkiški laikra š č i a i. 
Pati Tudeh Partija papras
tai vadinama komunistine.

Komunistai priešinosi už
puolikams. Įvyko smarkios 
muštynės gatvėse.

Išvien veikė dvi fašistų 
organizacijos r Sumka ir 
Pan-Iraniečiai.

Sumka laikosi Hitlerio 
“idėjįj.” Vyriausias jos va
das mokinosi nacizmo pa
čioj Vokietijoj. - . .

Komunistai kaltino ira- 
niškus nacius kaip Ameri

tai pranešė Čechoslovaki- 
jai.

Čechoslovakija pareikala
vo sugrąžint visus jos su
mokėtus už fabriką pini
gus. Amerika atmetė rei
kalavimą.
Gal atiduos fabriką 
už Oatiso paleidimą 
iš kalėjimo?

Washingtone dabar kal
bama, kad Amerika gal su
tiks perleisti Čechoslovaki
ja i tą fabriką, jeigu čecho- 
slovakų valdžia paliuosuos 
amerikini laikrašti n i n k ą 
Williama Oatisą.

Čechoslovakijos teismas 
pernai įkalino Oatisą de
šimčiai metų kaip karinį 
anglų - amerikonų šnipą.

kos įnagius.
Tudeh Partija ruošia di

delę demonstraciją priąš 
Jungt. Valstijas.

Irano fašistai pašėlo ypač 
dabar, kai tapo panaikintas 
karinis stovis.

Mažytis radijo duoiuYas 
pasiekia 500 mylių

Washington.—Savamoks
lis radijo mechahikas. Louis 
D. Breetz padarė 6 colių il
gio, 5 colių pločio ir 4 co
lių aukščio radijuką, kuris 
gali per 500 mylių paskleis
ti bei priimti žinias. Ra
dijukas naudoja tik dvi 
lemputes.

................— . ■■■■ ■==*$ ■

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL •

Egiptas grūmoja 
sušaudyt riaušių 
kurstytojus
Riaušininkai padegė fabrikus; 
susikirtimuose žuvo 5 asmenys

Kairo, Egiptas. — Gene
rolo Naguibo ir premjero 
Aly Maherio valdžia Egipte 
pagrasino:

—Asmenys, kurie kels 
riaušes tarp darbininkų, 
bus taip pat laikomi šalies 
išdavikais. Teismai už tai 
skirs jiems didžiausią baus
mę (sušaudymą).

Šis perspėjimas Jouvo iš
leistas po to, kai riaušinin
kai padegė bovelnines au
dyklas. - verpyklas Aleksan
drijos priemiesčiuose.

Tuo'tarpu 15,000 darbinin
kų demonstravo, reikalau
dami pakelti algą. > nuo 36 
bei 54 centu iki 75 centu 
valandai.

Susidūrimuose tarp poli-

CIO unijos pradeda 
vajų už.Stevensoną

Washington. — CIO uni
jų pirmininkas Philip .Mur
ray, 9 vice-pirmininkai ir 
CIO Politinio Veikimo ..Ko
mitetas tariasi išvystyti 
platų vajų už demokratų 
kandidato Adlai Stevenso- 
no išrinkimą į Jungt. Vals
tijų prezidentus. Jie taip
gi varys kampaniją už pa
lankius darbininkams kan
didatus i Sena ta ir Kon
greso Atstovų Rūmą.

CIO stengsis sukelti bent 
milijoną dolerių rinkimi
niam vajui.

Eisenhoweris atmeta
I

Trumano pamokas
Washington. — Gen. Ei

senhoweris, rep u b 1 i k o n ų 
kandidatas į prezidentus, 
kritikavo prez. Trumaną 
už tai, kąd:

Trumanas, pasikvietęs 
Stevensoną, demokratų 
kandidatą į prezidentus, 
sušaukė vyriausius genero
lus ir karinius ministrus, ir 
taip davė Stevensonui pa
mokas apie karinę Ameri
kos politiką.

Trumanas Todėl, atsiliep
damas. į EisenKowerio kri
tiką, pakvietė ir Eisenho
wer}, žadėdamas duoti jam 
lygiai - tokias pamokas, kaip 
ir Stevensonui.

Bet Eisenhoweris atmetė 
pakvietimą; sako, “įtoriu 
laisvai pareikšti pats savo 
nuomones” šioje rinkiminė
je kampanijoje.

STUDENTAI tšMETĖ 
EVOS PERONIENĖS 
PAVEIKSLUS
" La Plata, Argentina. — 
Studentai išmetė Evos Pe- 
ronienės, mirusios diktato
riaus Perono pačios, pa
veikslus iš La Platos Uni
versiteto rūmų. Tai todėl, 
kad Perono valdžia pakeitė 
La Platos miesto vardą į 
Eva Peroru 

ei jos ir darbininkų buvo nu
kauta 3 darbininkai ir 2 po
licininkai; sužeista kelios 
dešimtys asmenų. Areštuo
ta 80 žmonių, tarp kurių 
esą keli riaušių vadai bei 
fabrikų padegėjai.

Premjeras Maheris kal
tina tik s.aujelę asmenų už 
tas riaušes . Sako, jie ken- t 
kia valdžios daromoms ra
mioms pastangoms page
rinti darbininkų būklę. V
Pagerinimai rendauninkam 

ir kareiviam
Armijos vadovybė reika-t 

Jauja numušti įnamiams 
rendas 10 iki 30 procentu • 
ir geriau įstatymais ginti 
rendauninkų teises.

Nutarta draf tuo tiems ei-* I
liniams kareiviams pakelti 
algą iki $5.70 per mėnesį* 
tai yra, beveik antra tiek 
daugiau kaip iki šiol. O sa
vanoriai įstojantiems armi- 
jon bus mokama po $17.15 
per mėnesį.

AMERIKONŲ NUOSTO
LIAI KORĖJOJE ?. a

Washington? — Oficialiai 
pranešama, jog Korėjos ka- 
re jau 114,685 amerikonai 
sekamai nukentėjo:

Užmušta 18,079, sužeista 
84,020 ir' be žinios dingo 
12,586. :

Japonijos fabrikai 
ginkluoja amerikonus

' Tokio, Japonija. — Japoj- 
nų Mitsubiši kompanija ga- ' 
mina amerikonams torpe
das ir s.tato nedidelius ka
ro laivus, kaip rašo Įžymu
sis japonų laikraštis Ya- 
miuri. 'Tuos laivus vartos 
amerikinės karo jėgos To
limuose Rytuose.

Belgijos valdžia priversta ■ 
trumpini karinę tarnybų

Brussels, Belgija.—Karei- • 
vių riaušės ir socialistų 
surengtas visuotinas strei
kas (išvien su komunistais) 
privertė Belgijos valdžią 
sutrumpinti privalomą tar
nybą .nuo buvusių dvejų 
metų iki 21 mėnesio.

Murma Ridgway ..
Frankfurt, Vokietija. — 

Amerikos generolas Ridg
way, vyriausias Atlanto 
kraštų armijų komandie- 
rius, peikia Belgijos val
džią už karinės tarnybos 
sutrumpinimą. Sako, rei
kia 24 mėnesių, norint tin
kamai prirengti kareivius 
naujoviniam karui. .

1
Washington. — Valstybės 

departmental pranešė, kad 
Amerika jau pardavinės 
Izraeliui ginklus. 

-----------
ORAS. — Dalinai apsi

niaukę ir šilta. •
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^GALINGAS NEGRŲ BALSAS
amoNEW YORKE leidžiamas pažamgus negrų laikraštis 
• “Freedom” reiškia giliausi pasipiktinimą demokratų ir 
t. republikonų konvencijomis. Abiejose konvencijose civi

linių teisių programa buvo išniekinta. O kas skaudžiau
sia, girdi, kad abiejose konvencijose negrai delegatai -ne
pakėlė rimto protesto balso, nesukilo prieš tų partijų 

‘njplitikierius. Pav., demokratų konvencijoje buvo kele- 
vįįąs negrų vadų, bet jie nė vienas nepasipriešino nomi- 
..navimui senatoriaus Sparkmano į vice-prezidentus.
" ' Kas kita, sako “Freedom,” jeigu tose konvencijose bū- 
'■tų buvę delegatais Paul Robeson, William Patterson, 
’“Ben Davis,, arba Dr. DuBois. Jie nebūtų sėdėję ir tylėję.

• Jie nebūtų tylėjimu leidę demokratų konvencijoje savo 
•baltąjį šovinizmą demonstruoti gubernatoriams Tal

lmadge, Byrnes ir Battle.
. Kokia iš to išvada? Ją mums patiekia “Freedom.” 

Laikraštis sako, kad šiuose rinkimuose milijonai negrų 
. .tūri pareikšti savo balsą, balsuodami už Progresistų 
.partijos kandidatus — Vincent Hallinan ir Mrs. Char- 
;,lotta Bass. Štai partija, kuri atstovauja darbo žmonių 
.".Interesus, kuri atmeta visokį rasinį šovinizmą.

Jeigu Amerikos negrai nori ką nors laimėti politinės 
Veiklos .keliu, tai jie turi remti tą partiją ir tuos kan- 

■"dįdatus., kurie neišduoda ir neišduos žmonių interesų.
y.4Labai gyvoje kolumnoje įžymusis artistas-dainininkas 

. Paul Robeson atmeta politiką kongresmano Powell ir 
' kitų buržuazinių negrų vądų, kurie'ragina negrus su
silaikyti nuo balsavimo šiuose rinkimuose, nes, girdi, tar- 

■"‘pė demokratų ir republikonų nėra pasirinkimo. Robeson

<• i

Kas Ką Rašo ir Sako
/:

KLERIKALIŠKAI 
MELUOJA

r y Brooklyno ’ pranciškonų 
Darbininkas rašo: “Rug
pjūčio 5 d. teismas pripa
žino 14 komunistų partijos 
vadų Kalifornijoje kaltus 
kėsinantis jėga nuversti vy
riausybę.”

Šis klerikalų laikraštis 
begėdiškai meluoja. Tie va
dai nebuvo nė kaltinami, 
kad jie kėsinasi arba kėsi
nosi jėga nuversti valdžią. 
Jie buvo kaitinami, kad jie 
“konspiravo mokyti bei 
skelbti jėga nuversti vy
riausybę.” Jie net nebuvo 
kaltinami, kad mokino bei 
skelbė jėga nuversti val
džią, ką jau bekalbėti apie 
kėsinimąsi nuversti.

Kokiais sumetimais Dar
bininkas taip per akis me-

DAR VIENAS SMŪGIS 
ŽMONIŲ LAISVEI

Atžymėjus nuteisimą Ca- 
lifornijoje 14 ir Marylande 
6 darbininkų klasės vadų, 
Chicagos Vilnis sako:

“Atrodo, kad valdžia pasi
ryžus slopinti komunistinį ju
dėjimą baudimu vadovaujan- 

i čių žmonių. Baudžiami jie, 
kaip rodos, ne tam, kad būtų 
ką subversyvaus padarę, bet 
dėlto, kad jie veikia už taiką, 
vadovauja darbo žmonėms ko
vose už geresnę būklę ir abel- 
naį stovi opozicijoj vedimui 

j reakcinės politikos namie ir 
užsienyje.

Siuntimas komunistų kalė- 
jiman yra varžymas žodžio ir

si eisenai. Prie jų slankiojo 
4—5 kunigai. Vienas iš kuni
gų rodė didesnio aktyvumo: 
bėgiojo, rikiavo, šaukė, ranko
mis mostigavo. Juo buvo jėzu
itas Mikalauskas. Vyrai su la
peliais rankoje prisiartino prie 
būrio ir čmė dalinti stovin
tiems savo tautiečiams. Bet, 
gal už minutės kitos, lyg įgel
tas prišoko prie lapelių dalin
tojų atkišta ruda barzda “tė
vas” Mikalauskas:

— Kas tau leido čia dalin
ti? Turi leidimą iš policijos? 
— piktai užpuolė vieną lape
lių dalintoją.

Pastarajam vos spėjus vie
toj atsakymo, taip pat pa
klausti, ūr ir katalikiškai pro
pagandai reikalingas polici
jos leidimas, jėzuitas, visas, iš
raudonavęs ir barzdą kratyda
mas, suriko: •

—Policija! Kur policija?! 
Ei, tu,—kreipėsi į vieną iš sto
vinčių,—bėk pašaukt policiją!

Lapelių su Lietuvos vysku
po raštu dalintojai pasišalino. 
Mikalauskas dar ilgokai neri
mo, nervinosi, dairėsi ir buvo 
pasirengęs policijai atiduoti 
tuos du mūsų tautiečius—tai
kos mylėtojus.

Nepaisant šitokio žandariš
ko jėzuito elgesio, lapeliai bu
vo plačiai paskleisti eisenai 
pradėjus žygiuoti. Tik vienas 
atsirado, kuris pabijojo lape
lį į rankas paimti. Visi kiti 
gavę lapelį, dėjosi jį į kiše
nių. Nekurie dar padėkojo.

Mikalauską puolant ir gra
sinant policija, matė 
lietuvių ' katalikų, 
abejoti, kad mūsų 
pasišlykštėjo tokiu
puolimu ir grūmojimu 
ryti į kalėjimą tuos, 
skleidžia žmoniškumo jausmų 
kupiną Lietuvos dvasininko 
žodį, nurodantį viso pasaulio 
tikintiesiems “žygiuoti taikos 
šalininkų gretose”.

Procesijos dalyviai turėjo 
progoš pamatyti, kaip jų ku
nigai bijodami taikos, “kaip 
velnias kryžiaus”, griebiasi 
vartoti iš sftietoninės Lietuvos 
atsivežtus metodus prieš pa
žangiuosius , darbo , žmones. 
Vienok, šičia Urugvajuje, vi
sa tai jiems neis į naudą. Pa-|tyJe- Tačiaus yra daug priau- 
tys katalikai sugebės įvertinti gančio jaunimo, kuris būtinai 
iš vienos pusės, Valdytojo ka- * reikia įtraukti veikimai!. Ge- 
nauninko Stankevičiaus raštą, I riautsia tam priemonė yra or- 
p iš kitos — “tėvų” jėzuitų ■ ganizavimas 
nepadorius veiksmus. ’ T - -

nemažai 
Netenka 
tikintieji 

žiauriu 
užda- 
kurie

nui'odineja, kad tokia defytizmo politika nieko jokiai spaudos laisvės. Tai yra pra- 
' Žmonių grupei nedavė ir neduos. Reikia ne sėdėti ir ty- džia varžymo visų Amerikos

.,>Jetl, bet kovoti už savo teises. Jis ragina griebtis “masi- 
V hio veikimo ir masinio spaudimo.’ Senųjų partijų po- 
' ditikieriai ir valdovai skaitysis tik tada., sako Robeson, 
" kada jie pamatys mūsų — negrų ir susipratusių baltųjų

žmonių teisių ir ■ slopinimo 
laisvės. Po komunistų vadų 

t seks daj-bo unijų vadai, kurie
nenuolankaus, stos už darbo

galingą vienybę ir pasiryžimą laimėti savo teises. Apie žmonių gerovę ir laisvę.
Pradejus siautėti reakcija 

nesustoja vienos opozicijos nu
slopinimu. Jei nesulaikyta, ji 
plėtojasi, slopina visus, kas 

. tik pasireiškia prieš,. ar kas 
į pasirodo nenuolankus ar nu- 

pfieš rasinę diskriminaciją atneš daugiau demokratijos žiūrimas. .
daugiau teisių visiems Amerikos žmonėms.

tai negali būti abejonės.
Šioje istorinėje Lovoje prieš diskriminaciją ir už ci

vilines teises penkiolika milijonų negrų nėra vieni. Jų 
v>pastcngoms, jų siekiantis pritaria milijonai baltųjų žmo- 

’*aių. Teisingai sako Robesonas, kad laimėjimas kovos

^WALTER McCARRAN LAW OF 1952
•'•-AURIME NAUJĄ ĮSTATYMĄ. Jį priėmė Kongresas, 

nuostatai yra žiaurūs, nežmoniški ir baisiai neteisin- 
? &i* Įstatymas pradės galioti nuo š. m. gruodžio 24 d.

erta su jo turiniu susipažinti.
. \ Kadangi šis naujas įstatymas labiausia paliečia svetur- 
‘Elnius amerikiečius, tai jį nuosekliai per nagrinėja Ame- 
j^Įkinio Sveturgimiams Ginti Komiteto sekretorius^ Ab- 
‘’wr Green. Jis nurodo įstatymo reikšmę milijonams 
;r*ainerikiečių, tiek nepiliečių,.tiek piliečių sveturgimių.

Kongrese jau seniai buvo keliamas klausimas, kad ap- 
^vienyti ir sutvarkyti gana, palaidus imigracijos ir natū
ralizacijos įstatymus. Ir tą darbą apsiėmė padaryti se- 

į :fiatoriai Walter ir 'McCarran, paskilbę beširdžiai reak- 
^‘etęinieriai. Todėl ir įstatymas-vadinasi jų vardu. Ka- 
"‘tlangi Kongrese viešpatauja reakcinis elementas, tai ir 
T'‘Walter-McCarran įstatymas praėjo be didelio vargo. Ne- 
’;;;pa\reikė nė žmonių protestai. O protestavo tikrai pla

čios žmonių masės. Tas tik dar įrodė, kaip išrinktieji 
-'*Seva žmonių atstovai nesiskaito su žmonių norais ir troš-

Nedaleisti prie to reikia ko
voti pat pradžioje prieš var- 

„ 1 žymą laisvės, paneigimą teisių 
bent kurios grupės žmonių, 
bent kurio visuomenės sluoks
nio.

Suprantanti . tai amerikie
čiai kovoja dėl atšaukimo 
Smitho ir M.cCarran aktų, ku
riais remiantis žmonės perse
kiojami.”

‘ ‘Abner Green sako, kad nuo to laikoj kai Aukščiausias 
šėlsmas išnešė nuosprendį William Schneidermano by- 

Kongrese reakcionieriai nerimo kailyje ir ieškojo 
būdų tą nuosprendį sukaneveikti. Dabar šis Walte'r-Mc- 

’ par ran įstatymas paverčia niekais.tą Aukščiausio Teismo
^Titidšprendį. Jo tikslas padaryti galimu dėl mažiausios 
.„priežasties atimti pilietybę iš naturalizuotų svetuj’gi- 

piliečių. Jis tuos, piliečius paverčia antros klasės 
.^jMliečiais. O iki šiol, ypač po minėto Aukščiausio Teismo 

w*Wosprendžio, jie įstatymų akyse ir visur kur skaitėsi 
’lygiais piliečiais su čiagimiais. Jame sakoma, kad val- 

:į^uŽĮa gali atimti pilietybę iš bile sveturgimio, kuris kaip 
.Wdpf’S, sąmoningai ar per nežinojimą, pildydamas aplika- 

dėl pilietybės, paslėpė arba nepasakė ko nors apie

W 4 Abner Green teigia, kad Justicijęs Departmęntąs jau 
^''^niai planuoja taip atimti pilietybę iš 1,200 natūralia 
5^i‘btų piliečių. Jis sako, kad Walter-McCarran įstaty- 

■T Was suteikia. Departments legališką pamatą jo. žygiui 
’C’ępHeš tuos piliečius.

Kitas to įstatymo biaurus nuostatas, tai patvarkymas, 
Jfed valdžia gali sveturgimį laikyti kalėjime be kaucijos. 
;, Tąs liečia nepiliečiusr suareštuotus dėl deportavimo. 
'''Įstatymas'- įgalioja valstybės prokurorą atimti kauciją 

fjeįt iš to svetūrgimio, kuris paleidžiamas iš kalėjimo po 
®i&ūcija. x ’
E *Tai visa' susiaurina amerikiečių teises. Walter-Mc-

LMS XII Suvažiavimo Protokolas
IVYKUSIO OLYMPIA PARK, SHREWSBURY, 

MASSACHUSETTS, LIEPOS 12-13 dd., 1952
’ Suvažiavimą atidarė vieti
nės komisijos narė M. Sukac
kienė, o LMS mokyklos Cho
ras, vadovybėje Mildred Sten- 
sler, sugiedojo Amerikos him
ną.

Pasakiusi trumpą įžanginę 
Į kalbą M. Sukackienė pervedė 
pirmininkystę centro sekreto
riui L. Jonikui, kuris iškvietė *- 
pakalbėti vietinės Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugijos 
pirmininką Juozą Norvaišą.

'Norvaiša sveikino meninin
kų suvažiavimą pareikšdamas, 
kad LSD Draugijos išlaiko-: 
maine Olympia Parke įvyksta 
jau penkti metai iš eilės vasa
rinė dviejų savaičių LMS mo
kykla, o dabar ir nacionalis 
menininkų suvažiavimas. 
Draugija parką ir sales teikia 
veltui menininkams.

Jo kalba palydėta gausiais 
aplodismentais. /
Prezidiumo Rinkimas

Suvažiavimo pirmininku iš
rinktas V. J. Valaitis, iš New 
Britain, pagelbininku Helen 
Jeskevičiūtė, iš Brooklyno, se
kretorium L. Jonikas, iš Chi
cagos. Visi išrinkti vienbalsiai.

Į mandatų ir sveikinimų ko
misiją išrinkti: O. Visockienė, 
iš Hartford, Nellie DeSchaaf, 
iš Chicagos ir A. Dagis, iŠ 
New York b.

Pvezoliu-cijų ir rekomendaci
jų komisijon išrinkti: V. Bovi
nas, E. Mizarienė, R.-Barani
kas, J. Stulgaitis ir M. Sukac
kienė.

Prezidiumui užėmus parei
gas sekė Centro sekretoriaus 
raportas. Savo rašytame ra
porte sekretorius perbėgo 
LMS veiklą nuo XI-tojo suva
žiavimo iki pastarųjų laikų 
pažymėdamas pliusus ir minu
sus. Pastarasis karas ir poka
rinė reakcija negalėjo nepa
liesti ir pažangiąsias lietuvių 
meno jėgas. Karo metu dau
gelis jaunų vyrų buvo paimti 
militarinėn tarnybon ir tokiu 
būdu sumažėjo kai kurie cho
rai. Grįžę iš tarnybos dauge
lis jų sukūrė šeimas, kas ir 
sumažina jų veikimą meno sri-

Ko Vėjai Pūtė, Benderius
Rinkinys 15 liaudies dainų,

Čiurlionytė.
Veikalai
5 veiks, drama.
4 veiks, drama.

ŠTAI KAS ATSITIKO 
TARPE URUGVAJAUS 
LIETUVIŲ

Urugvajaus lietuvių “Dar
bas” rašo apie klerikalų 

‘kovą su taikos šalininkais. 
Editoriale “Šaukiasi ne die
vo,, o policijos” laikraštis 
rašo:

Urugvajaus lietuviai taikos. 
šalininkai, paėmę iš pereito 
“Darbo” numerio Valdytojo 
kanauninko J. Stankevičiaus 
straipsnį “Lietuvos TSR kata
likai kovoje už Taiką”, jį iš
leido atskirais lapeliais. Tuo 
būdu šio Lietuvos dvasininko 
karatas žodis už taiką buvo 
plačiai paskleistas Montevi- 
dėjaus lietuvių kolonijoję.

Kadangi straipsnis yra pa
rašytas kataliko ir kreipiama
si į visus katalikus, tai, pasi
naudojant birželio 15 vyks
tančia “Corpus Christi” proce
sija, kurios sudėtyje žygiavo 
ir lietuviai katalikai,, du tai
kos šalininkai sumanė ir pasi
ryžo J. Stankevičiąus straipsnį 
išdalinti tarp lietuvių procesi
jos dalyvių. ' J

Tačiau, žiūrėkime kas į- 
vyksta.

Lietuviai katalikai prie A- 
guados bažnyčios jau rikiavo-

PER DIDELIS 
SLAPTUMAS

Geležinkeliečių organas 
“Labor” yra tos nuomonės,, 
kad mūsų valdžia per daug 
slapiasi 
žmonių, 
generolo

nuo Amerikos 
Už pavyzdį paima 
Grow dįenoraštį, 
jis tapo armijos 

_ nubaustas. Valdžia 
savo pa\ėiškime sako, kad 

 

komunistąi tą y dienoraštį 
iškraipė, 
bor,” kodėl 
nepaąKeiotn

į ir palaikymas 
vaikų draugijėlių (AŽVD), 
tik gaila, kad jų teturime per 
maža.
Narių Stovis

Abelnai paėmus narių skai
tlius jau eilė metų stovi ant 
vietos. Nors chorų sumažėjo, 
bet prisidėjo ąpie tokis pat 
skaitlius kitokių kultūrinių or- 

ir pavienių narių, 
suvažiavimu 
sekamas:

teis

atys pamato

erai, sako>“La- 
ą dienoraštį 
Tegu žmonės 

cas kur iš-
kraipyta.

Valdžia sako, kad tame 
dienoraštyje yra daug slap-, 
tų dalykų. . Keista; .sako 
“Labor,” tie slapti dalykai 

iŠ 
nes juk Sovietai 

tiek žino.
Amerikos žmonių 

traktavimas, toks jų bijoji
mas geležinkeliečių laikraš
čiui nepatinka.

slepiami tik nuo Ameriko 
žmonių, 
juos vis

Toks

Redakcijos Atsakymai
Vargo Dukterei. — Dėko

jame už gražų laišką ir ge
rą dovaną ($25). Mes įsi
vaizduojame jūsų padėtį, 
suprantame kliūtis. Mes 
buvome ir pasiliksime jūsų 
draugais, o jūs—<mūsų.

Carran t įstatymas yra naujas reakcijos įrankis.
Abnęr Green teigia, kad po gruodžio 24 d. prasidės 

to įstatymo išbandymas. Bus einama per teismus. Vei
kiausia reikalas pasieks ir patį šalies Aukščiausią Teis
mą. - ,

Nauji Teatro
Klampynė,
Karžygiai, 
žaldoko Dvaras, 3 v. vaid.

Ponas Amerikonas, 3 v. kom.
Popėjos Neregė, 5 v. drama.
Paskutinį Kartą, 3 v. pjesė.
Marti, 4 veiksmų drama.
Mūsų Gyvenimo žaizdos, 4 

veiksnių drama.
Tetos Turtai, 3 v. komed.
Išklausius sekretoriaus ra-, 

porto sekė ilgos ir išsamios 
diskusijos. Diskusijose z balsą 
ėmė: Juška, Valentis, Jeske
vičiūtė, Stulgaitis, Klimas, H. 
Mitkus, Bovinas, Baranikas, 
Mizarienė, Brazauskienė ir 
keletas kitų delegatų. Diskusi
jų sutrauką padarė sekreto
rius. Po to raportas Centro ko- | 
miteto priimtas ir sesija per
traukta pietums.
Antra Sesija

Atidarius antrąją 
mandatų komisija išdavė ra
portą. Dalyvauja delegatai 
nuo sekamų vienetų:

Centro Komiteto L. Jonikas.
•Liaudies Teatro Brooklyne

Eva Mizarienė, A. Dagis, Ale
na Brazauskienė.

(Liaudies Teatro šokikų gru
pės Stakovaitė.

Aido Choro Brooklyn Mary 
Wilson, Ruth Bell.

LLD 24 kp. Jonas Juška.
LDS 46 kp. G. Klimas.
LDS 155 kp. H. Januliene, 

M. Šiupenienė.
Laisvės Choras, Hartford, 

O. Visockienė, St. Barzdelis.
LDS 5 kp. V. J. Valaitis.
LLD 27 kp. S. Jurkūnas.
LMS 2-ra Apskritis M. Su

kackienė.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugystė/N. Chaponis, H. Ki- 
žytė.' \

Aido Choras Worcester, H. 
Jurgelionis, J. Kižytė.

LMS 1-ma Apskritis J. Stul
gaitis.

AŽVD Chicago, Ronald Fa
veloms.

Liaudies Teatras Chicago 
Nellie DeSchaaf, Bella, Pozer.

LMS 3-čia Apskritis V. Bo
vinas, H. Jeskėvičiūtė, M; 
Stensler.

Sietyno Choras, Madeline 
Knorr.

LMS Mokyklos personalo 
R. Baranikas, H. Mitkus.

Liuosybės Choro Montello 
Aldona Wallen.

LDS 57 kp. D. G. Jusius.
LLD' Moterų kp. Boston, 

J. Rainard.
S; Bostono Choro St. Paura.
Dalyvauja 34 delegatai, 

nuo. 23 organizkcijų. Rapor
tas priimtas.

Sekė raportai iš vienetų. 
Apie kolonijų menininkų veik
lą raportavo J.' Stulgaitis, M. 
Sukackienė, V. Bovinas, M. 
Stensler, H. Mitkus, O. Visoc- 

60* kienė, St. Barzdelis, Marian 
Wilson, Josephine Kižytė, A.

delo-

sesiją

narių

12
5,
9,

,ganizacijų 
Su šiuom 
stovis yra

Chorų
Teatro grupių
Moterų klubų 
Kult, ir kit. organizacijų 51 
Vaikų Draugijėlė 

, Pavienių narių
LMS Organas

Pora metų atgal 
leisti oficialus j 
“Liaudies Menas.” Buvo mė
ginta padaryti jį mėnesiniu 
žurnaliuku. Jis turėjo pasilai
kyti iš narystės duoklių ir pre
numeratų. Bet pasirodė, jog 
tik 9 numerius išleidus prisiė
jo sulaikyti, nes kiekvienų nu
merio išleidimas ir išsiuntinė
jimas nešė stambius nuosto
lius. \

I

Naujos Dainos ir Teatrališki 
Veikalai.

Pastaraisiais keleriais me
tais LMS išleido sekamas nau
jas dainas:

Liūdesio Vaizdas, Jankausko, 
Manoji Lietuva, Andrulio,

Jaunimo Daina, Vainiūno, 
Banguokite Dainąs, Balevi- 

čiaus, 
Šalis Gimtoji, Yuden,
Linksma Volungėje,

Klimas-iPetrovas
Ei, Upeli, Balevičiaus 
Naujas Rytas, Martinonio 
Atminimas, Jankausko 
Sveika, Saule, Balevičiaus 
Kada Taju Teks Pro čia ,Ke 

liauti, Zachąrovo

11 bal-

sesijos
chica-
progą

komisija patiekė raportą. Pir
miausiai pasiūlyta dvi rezoliu
cijos, kuriose nustatomos gai
rės LMS veiklai ateityje. Re-* 
zoliucijos priimtos vienbalsi' 
ir bus paskelbtos spaudoje

Toji pat komisija rapo 
vo, jog po ilgų diskusijų 
eita nuomonės, jog LMS c<. 
ras po šio suvažiavimo t u r* 
būti perkeltas iš Chicagos m 
Brooklyną. Tęsėsi ilgos disku
sijos ant komisijos rekomen
dacijos. Diskusijoms pabai
gus balsuota centrui buveiA«K 
Už Chicagą. paduota 
sų, už Brooklyną 8.

Padaryta 'trumpa 
pertrauka, kad duoti 
giečiams delegatams
sueiti ir padaryti rekomenda
ciją centro komiteto sudėties.

Po pertraukos LMS 1-mos 
apskr. delegatas J. Stulgaitis 
perskaitė vardus chicagiečių 
rekomenduojamų į Centro ko
mitetą, būtent:

L. Jonikas, O. Petrutienė, J. 
Stulgaitis, F. Mikužis, N. De- 

ISchaaf, J. Jokubka, J. Misevi- 
I čius, J. Nedvaras, S. Kent. Al- 
ternatais rekomanduoti: V. 
Krisčiunas, P. Mockapetris, J. 
Bendokaitis, K. Stanevičienė.

Suvažiavimas rekomendaci- • 
ją viėnbalsiai užgyrė ir viršu
je įvardinti asmenys likojiš- 
rinkti Centro komiteto nai^is 
ir alternatais.

Baigiant suvažiavimą . pa
kviesta tarti žodį viešnia' iŠ 
Clevelando E. Simans. Vėliau 
pareikšta pagerbimas Olym
pia Parko savininkams Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Draugi
jai, šeimininkėms, kurios taip 
svetingai priėmė delegatus, 
dailinink. Baranikams už nu
piešimą artistiškų iškabų ir 
□balsių, kompozitoriui Frank 
Ballwood-Baleviciui, režisie
riui ii- dramos mokytojui Jo
nui Valenčiui.

Tuom) ir užsibaigė XII LMS 
suvažiavimas.

V. J. Valaitis, pirm.
L. Jonikas, sekret.

Indija tebėra trecias 
musulmoniškas kraštas

Iridijos Informacijos Tarny
bos (New Yorke) buletinis 
“India News” paduoda seka
mus įdomius skaičius:

Prieš tai, kaip nuo Indijos 
atsiskyrė Pakistanas, Indija 
turėjo daugiau ; musulmonų 
(mahometonų) negu bile koks 
kitas pasaulio kraštas, keletą 
kartų daugiau negu tokie gry
nai musulmoniški kraštai kaip 
Egiptas, Turkija, Arabija ir 
tt.- Indijoje tada gyveno apie 
100 milionų musulmonų. ,

Paki^tanui atsiskyrus, ne 
visi musulmonai teko nauja
jai valstybei: Pakistanas da
bar turi apie 65 milionus mu
sulmonų, o Indijoje liko apie 
35 milionai. . i

Tokiu* būdu Indija dar v!s 
stovi tarp pirmų šalių musiNU- 
monų skaičiaus atžvilgiu. Pir
moje eilėje stovi Indonezija, 
kuri turi 71 milioną, • antroje 
eilėje Pakistanas su 66 mili- 
onais, o Indija trečioje. Tik po 
to seka Turkija, Egiptas ir k i-

pasimota Wallen ir keliolika kitų 
LMS organas gatų.

* - ~ ‘ Sveikinimų
skaitė sveikinimus 
mom sumom aukų: 

LMS 2-ra Apskr. 
LDS 155 kp.
Roselando Aido Chor. 10.00 

(Cicero Mot. Klub. 10.00 
Vera Smalstienę Detr. 10.00 
Aido Chor. Worcest. 10.00 
Julia Rainard, Bostbn 10.00 
Laisvės Chor, Hartford 5’00 
O. Visockienė 
LMS 1-ma Apskr.

Liaud. Teatr., Chicago 
Ruth Bell

• LLD 86 kp. 
Detroito Mot. Klubas 
M. ir F. Blažys 
S. Jurkūnas 
Rochester Mot. Klub. 
Mr. ir Mrs. Petkūnas 
M. Misevičienė 
L. Žemaitienė

Trečia Sesija
Trečioji sesija 

valandą ryto, liepos 13 dieną. 
Rezoliucijų ir rekomendacijų

komisija 
su

per
šokaJ

$2.5.00
10.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.25 
2.00 
1.00 
1.00

pradėta 10

Tokiu būdu skaitlingiausios 
musulmonų grūpės koncent
ruotos Pietinėje ir Pietrytinėje 
Azijoje, o ne Artimuose Ry
tuose, kurie skaitomi Islamo 
lopšiu.

Meksikos sostinė buvo 
lyg Italijos Venecija

Meksikos Miestas. — Kuo
met dvi savaitės atgal čia dėl 
dažnų lietų įvyko didelis pot
vinis, miestas buvo visai pana
šus į Italijos Veneciją. Gyven
tojai' keliavo iš vietos į vietą 
laiveliais, ir, sakoma, jeigu 
potvinis būtų ilgiau prasitę- 
sęs, gondolos būtų pasirodžiu
sios gatvėse, kurios atrodė 
kaip kanalai. i

.Bet, nbrs kai kam potvinijk 
buvo tik juokas, neturtingu^ 
se kvartaluose, kur daugelį 
gyvena rūsyse, potvinis prida
rė daugybę žalos ir atnešė 
kančių biednuomenei.
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ISirbtiniai sakai apvalo jūrų 
vandenį,; gali būti ir gyduole

Hormonai padaro pieningomis. 
bergždžias karves ir telyčias

Anglijos mokslininkai Ba
sil Adams ir Leighton Hol
mes 1934 metais išrado 
dirbtinius sakus, kurie ap
valo jūrų vandenį ir pada
ro jį tinkamą gerti.

Dirbtiniai sakai (angliš
kai — synthetic resins) tu
ri panašumo į eglių ir pušų 
sakus, bet gaminami milte
lių pavidale.

Šimtai tūkstančių- ameri
kiečių šeimų dabai* naudoja 
dirbtinius sakus, kad iš
trauktų kalkes bei kitus ne
pageidaujamus mineralus iš 

. “kieto” vandens. Perplau- 
kęs per dirbtinių sakų de- 

, Jtetę, jau minkštas vanduo 
pina iš krano.

. Kada sakų dėžutė per- 
^aaug prisikaupia pašalinių 

medžiagų ir “pailsta,” tai 
sakai apvalomi, supylus ke
lis svarus druskos. Tuo
met jie iš naujo minkština 
vandeni.

Kietu vandeniu ; 
nusipraust. O skalbiant bal
tinius tokiu vandeniu, per 
daug muilo reikia.

Dirbtiniai sakai būjia 
skirtingi, žiūrint, kokius 
mineralus norima iš van
dens ištraukti. Jūrų van- 

, duo netinka gėrimui ypač 
todėl, kad jame per daug 
druskos ir magnezijos. Tai 
vartojama tokie sakai, kad 
savin suimtu druska ir v v

>magneziją.
.Priešui skandinant Ame

rikos laivus Antrajame’ pa
sauliniame kare, tūkstan
čiai jūreivių ir kareivių at
sidūrė valtelėse plačiojoj 
.jūroj ir taip plūduriavo 
per ištisas savaites, iki ta
po išgelbėti. Bet jie būtų 
mirę nuo troškulio, jeigu 
ne dirbtiniai sakai.

Semiant iš jūrų vandenį 
ir dedant-į jį tų sakų, van
duo buvo suminkštintas ir 
jau tiko gėrimui.

Arti Los Angeles miesto 
yrai didžiulė dirbykla, kuri, 
vartodama dirbtinius sakus, 
kasdien suminkština 200 
milijonų galionų kieto van
dens iš Colorado upės, taip 
kad jis tinka gerti.

-J i Naudingas gydymui 
v išradimas

Skirtingi dirbtiniai sakai 
gali pašalint ir rūkštis iš 
skiedinių. Pavyzdžiui, žrno- 

' gus serga skilvio skaudu
liais, atsirandančiais nuo 

’per daug rūkšties kūne, 
įpylus sakų miltelių į.sti
klą vandens ir nurijus, jie 
sutraukia į save ir surakina 

* rūkštis. Tuomet jos pra
randa rūkštumą ir eina per 
žarnas laukan, jau nieko 
nekenkdamos.

Yra ligonių, kad negali 
druskos naudoti. Druska 
palaiko daugiau vandens 
kūne, taip kad tie žmonės 
išpursta nuo vandens susi- 
kuopimo. Vartojant tam 
tikrus dirbtinius sakus, jie 
suima druską ir neleidžia 
jos į kraują.

Kai žmonės gydomi AC- 
'THo ar kortišono vaistais 
nuo reumatinio sąnarių už
degimo, tai kūno organuose 

p xjAsusilaiko daug vandens, 
r*lruo kurio ligoniai labai iš- 

pursta. Bet jeigu varte- 
• jama dirbtiniai sakai, tai 

jie savin įjungia vandenį 
ir apsaugo nuo išpurtimo.
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lukštu sugedime ir kai 
kuriose kitose ligose, ta
čiau, negalima sakų naudo
ti.
Sakai padvigubino žiurkių 

amžių
Amerikinės National Drug 

(vaistų) kompanijos moks
lininkas dr. Gustav J. Mar
tin išbandė, kaip dirbtiniai 
sakai atsiliepia žiurkių am
žiui. Jis atskyrė 50 žiurkių 
ir dėjo tam tikrus dirbti
nius sakus joms į ėdalą.

Žiurkės paprastai gyvena 
3 metus. Bet tos 50 žiur
kių, kuriom buvo duodama 
sakų miltelių, išgyveno be
veik 6 metus. Sakai vale 
joms vidurius nuo kenks
mingų medžiagų.

Medicinos mokslininkai, 
tačiau, dar niekam nepata
ria ryti dirbtinius sakus 
dėl amžiaus pailgini] 
Reikia dar daug plačiau 
miltelių veikmę ištirti.

tu

sunkuj Sakų vartojimas
moksliniams darbams

Televizijos vamzdis yra iš 
vidaus baltai nutepliotas. 
Jeigu nutepliojime būna 
bent mažytis biskelis paša
linių medžiagų, tas jos ga
ruojamos gadina televizijos 
paveikslus. Dabar todėl į 
baltuosius 'dažus įdedama 
truputis, dirbtinių sakų, ku
rie ir suima kenkiančių 
medžiagų garus.

Gaminant s p r o g i n i u s 
atom-bomboms, buvo užtik
ta dar nežinoma medžiaga 
atominėse atmatose, ir il
gai negalima buvo šią me
džiaga išskirti, iki rusas 
mokslininkas J. A. Marins- 
kis išvien su amerikiečiu L. j 
E. Glendenin 
Įvairius sakus, 
niais sakais ji 
j e O ak Ridge 
je, Tennessee, 
promethium elementą. O 
tai radijiniai - veiklus ele
mentas, kuris, palaipsniui 
irdamas, ir tamsoje žvilga. 
Promethium todėl tinka

ėmė vartoti
Tįiip dirbti

nu atominė- 
laboratorijo- 

ir išskyrė

džiams, kad ir tamsoje ro
dytų laiką.

Dirbtiniai sakai taipgi 
naudojami daugeliui darbų 
įvairiose pramonėse. .N. M.

Surasta dvi naujos 
milžiniškos žvaigždės

Kanados astronomas Jo
seph A. Pearce birželio mė
nesį šiemet surado dvi mil
žiniškas žvaigždes “dvynu
kes” Cygni žva i g ž d y n e, 
kaip pranešė New Yorko 
Times.

Viena žvaigždė yra 800 
kartu didesnė už mūsų sau
lę, 35,000 sykių šviesesnė ir 
turi 33,000 laipsnių karščio 
pa^al centigrado (^lietuviš
ką”) termometrą. Viduti
nis gi saulės karštis yra 
tiktai 6,000 laipsnių centi
grado.

Antroji žvaigždė yra 600 
sykių- didesnė už saulę ir 
26,000 kartų šviesesnė.

Jodvi lekia viena aplink 
kitą 450 mylių per sekun
dą, arba 1,620,000 * mylių 
per valandą.

Bet rusų astronomas' A. 
A. Petrovas jau 1946 me
tais užtiko ir fotografavo 
tas žvaigždes, kaip pridu
ria pats New Yorko Times.

Iš WASHINGTON!) 
MIESTO ISTORIJOS

Washington, D. C., yra 
Jungtinių Valstijų sostinė. 
D. C. reiškia District of Co
lumbia. Kad nei vienai vals
tijai nebūtų pirmenybės, 
tai Kongreso nnutarimu 
1791 metais, kovo 3 dieną, 
tapo įkurtas Washingtono 
miestas ant Marylando 
valstijos buvusios žemės, 
kuri tam specialiai nupirk
ta, ir įsteigtas atskiras nuo 
kitų valstijų plotas, žino
mas, kaipo The District of 
Columbia.

Originaliai Washingtonas 
užėmė tik ’ 10 ketvirtainių 
mylių, bet vėliau daįnrkta 
žemės, tai jis dabar užima 
70 ketvirtainių mylių ir tu
ri apie 900,000 gyventoju, 
jų tarpe 35,000 karių ir 
150,000 federalės valdžios 
žmonių. Miestas yra prie 
Potomac upės, todėl su
jungtas su Atlanto Vande
nynu, turi portą.

Washingtono miesto sta
tybai planą paruošė pirma
sis prezidentas generolas 
George Washington ir f ran- 
cūzų kilmės, majoras inži
nierius L’Efant. Kongreso 
rūmam - kapiteliui planus 
p aruose architektai dr. 
William Thornton ir James 
Hoban. Kertinį akmenį 
šiam palociui padėjo Jurgis 
Washingtonas 1793 metais.

Kapitoliaus pastatymas 
kainavo $25,000,000. Jis už
ima 3į akro žemės plotą, 
o visų rūmų grindys — 14 
akrų. - Yra 430 kambarių, 
svetainės Kongreso narių 
posėdžiams ir kitoms įstai
goms; daugybė statulų ir 
istoriškų piešinių. Turi du
ris į visas keturias puses.
Anglai sudegino 
VVashingtoną

1812 metais Anglija pra
dėjo antrą karą prieš 
Jungtines Valstijas. Jos 
komandierius Cockburn 
įsiveržė į Washingtoną, pa
degė Kapitelių, Baltąjį Na
mą, kuriame prezidentai 
gyvena; Kongreso Knygy
ną ir daugelį kitų svarbių 
įstaigų. Kapitoliuje ir da
bar yrai palikti vieni laip
tai, kurie sutruko nuo karš
čio. Kitkas, žinoma, po ka
ro buvo naujai atbūdavo ta.

Anglai būtų sudeginę 
daug Amerikai svąrbių do
kumentų, bet kai kuriuos 
piliečiai išgelbėjo. Dolly 
Madison išgelbėjo Nepri
klausomybės Pas k e 1 b i m o 
originalą, gį Stuartas — 
Washingtono originalį por
tretą.

Tada anglų karo laivy
nas, rugsėjo 13-14 dd., per 
25 valandas, be sustojimo 
bombardavo fortą McHen
ry, Baltimore j. Ir ten ame
rikietis Francis Scott Key 
parašė dabartinį Jungtinių 
Valstijų himną: “Oh say 
can you see...”

Kapitelius — tai ne vie
natinė vyriausybės centra- 
line įstaiga. Kiekvienas de- 
partmentas, kaip kad Vals
tybės, Prekybos, Finansų, 
Karo reikalų, Laivyno ir 
kiti, turi savuosius atskirus 
rūmus.;

Kongreso Knygynas
Viena iš svarbiųjų kultū

rinių įstaigų — tai Kon

ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

greso Knygynas. Jis įsteig
tas Kongreso nu tarimu 
1800 metais. Originalis na
mas anglų sudegintas 1812 
metaais. Jis atstatytas 1814- 
metais. Ir.Thomo Jeffer- 
sono privatinis knygynas 
su 6,487 knygdmis buvo 
perkeltas į šį knygyną.

1951 metais Kongreso 
Knygyne buvo 29,317,852 
dalykai, jų tarpe 9,241,765 
knygos ir brošiūros. Yra 
apdaryti į knygas ir laik
raščiai, žurnalai, paveiks
lai, rankraščiai, arti 350,- 
000 muzikalių rekordų ir 
kitokių kultūrinių ' verty
bių.

Washingtone yrą ir dau
giau svarbių kultūros įstai
gų, Įęaip tai, The Folger 
Shakespeare K n y g y n a s, 
Corcoran Art Gallery, Fre
er Gallery of Art, keli 
universitetai ir kitokios 
įstaigos.
Miestas, gatvės ir parkai
Washingtono miestas, kaip 

ir kiti Amerikos miestai, 
kaž kokio gražumo neturi. 
Valdiški namai dideli, tvir
ti, bet pastatyti be archi
tektūros skonio, kaip ko
kios keturkampės skrynios.. 
Yra išimtis su Kongreso 
Knygyno pastatu, Naciona- 
liu Muziejum, Smithsonian 
Institutu, St. Peter and 
Paul Katedra ir keliais ki
tais. ' ’ '■

Gatvės daugumoje pla
čios, tiesios. ? Daugelio vals
tijų vardais užvardintos 
alėjos. Mieste daug yra 
parkų, ten stovi vienas ki
tas paminklas.

West Potomac Parkas už
ima 400 akrų, o East Po
tomac Parkas — 325 akrų 
plotą. Kiti" mažesni. Par
kuose yra gražių paminklų 
ir medžiu.
Washingtono ir 
Linčolno paminklai

Tarpe daugybės, kitų pa
minklų, du kreipia atydą, 
tai pagarbai pirmojo pre
zidento Jurgio Washingto
no ir Linčolno. / Washing
tono pagarbai parke pasta
tytas obeliskas 555 pėdų 
aukščio.. Į jį įdėta 179 ak
menys, kurie atgabenti iš 
visų pasaulio dalių. Keltu
vai užveža į aukštumą, iš 
kur galima plati apylinkė 
apžvelgti. Yra ir laiptai iš 
900 laiptelių. Jis-pradėtas 
statyti 1848, o baigtas 1884 
metais. Kainavo $1,300,000.

Linčolno»pagarbai West 
Potomac Parke pastatytas, 
paminklas,’ kuris aplinkui 
turi 36 baltus stulpus, kiek
vienas šu vienos Jungtinių 
Valstijų vardu. Tai simbo- 
lizavimas, kad Lincolnas 
per Piliečių karą išlaikė 
Jungtines Valstijas Čielybė- 
je, nes tiek valstijų sudarė 
Jungtines Valstijas, kada 
Lincolnas mirė. Jis turi 
188 pėdas ilgio ir 118 pėdų 
pločio. ’ ■ ' •

Linčolno Muziejus Įsteig
tas Fordo Teatre, ant 10th 
St., tarpe E ir F gatvių, 
kur balandžio 14 d., 1865 
metais Lincolnas buvo nu
šautas. Skersai gatvę • yra 
namas — 516 numeriu, į 
kurį • peršautas Lincolnas 
buvo atneštas ir kuriame 
jis mirė. Jis skaitomas da
limi Linčolno muziejaus.

Kitos informacijos
Washingtonas yra ant 

svarbių .kelių susisiekime 
tarpe pietinių ir rytinių 
valstijų. Kiekvienais me
tais keli milijonai žmonių 
pervažiuoja miestą, o jį ap
žiūri apie 1,500,000 pilie
čių.
Washingtone yra ir užsie

nio valstybių ambasadų — 
atstovybių buveinės. Nes 
čia esant mūsų šalies vy
riausybei, ji tuojau gali pa
sišaukti vieną ar kitą at
stovą, arba jos nariai lan
kosi pas kitų šalių atstovus 
ir apsikeičia mintimis. Čia 
įteikiamos ir valstybinio 
reikalo notos - dokumentai.

! Washingtoną iš jūrų pu
sės saugoja Fort Belvoir, 
kiuris yra 18 mylių žemiau 
nuo miesto, prie. Potomac 
upės. Fort Humpreys da
bar jau paverstas į karinę 
kolegiją, o Fort Meyer — į 
rai tari jos ir artilerijos sto
vyklą.

Washingtone yra daug 
nacionalių organizacijų cen
trų, jų tarpe ir kultūriškų, 
kaip kad National Geogra
phic Society. Ten turi sa
vo centrus Amerikos. Dar
bo Federacija, CIO ir ki-. 
tos.

Washingtone yra daug 
viešbučių ir valgyklų. Bet 
kajs keisčiausia, tai negrai 
skiriami nuo baltųjų.. Ne
grų viešbučiai atskirai. 
Ten baltųjų nepriima, o ne
grų nepriima į tuos, kur 
apsistoja baltieji. Tai jau 
pietų reakcininkams patai
kavimas.

Visa eilė istorinių kapų, 
jų tarpe netolimai yra Ar
lington National Cemetery, 
kur laidoja įžymius asme
nis. Gi Mount Vernon, Va., 
yra palaidotas Jurgis Wa
shingtonas.

Didysis artistas Brumidi
Pilietis, besilankąs Kapi

toliuje, atkreips atydą į 
daugybę gražių ir svarbių 
piešinių. Čia jis matys kū
rybą piešėjo Trumbull ir 
kitų, bet daugiausiai ir gra
žiausių — tai artisto Kon
stantino Brumidi kūrybą.

Konstantinas Brumidi iš
dirbo 25-is metus Kapite
liu je, piešdamas istorinius 
ir kitokius paveikslus. Tai 
Brumidi, Kapitoliaus bonės 
(dome) aukštumoje gulė
damas anU pečių per 11-ką 
mėnesių laiko įpiešė du lan
kūs gražiausių paveikslų, 
kurių figūros turi po 15-ką 
pūdų ilgio. Pačiame centre 
bonės nupiešta ratu sėdin
čių bei gulinčių trylika mo
teriškų figūrų, kurių visų 
galvos' atkreiptoss į bonės 
centrą. Trylika figūrų re
prezentuoja tryliką origi
nalių valstijų, kurios pa
skelbė Amerikoje revoliuci
ją atsimetimui nuo Angli
jos.

Antrame .rate yra šešių 
grupių paveikslai, kuęie 
skiriami: meno ir visuomet 
nes reikalui, karo pavaizda
vimas, žemdirbystes, me
chanizacijos, prekybos ir 
jūrininkystės reikalams .

Kapitoliaus lankytojas 
ma/tys gražiausius Kon
stantino Brumidi paveiks
lus, kaip tai: Washingtonas 
Valley Forge, Mūšis prie 
Lexingtono, Americus Ves-

Bergždžios telyčios, nie
kuomet neturėjusios ver
šiuko, duoda pieno, jei bū-* 
na joms įdėti po oda mo
teriškos lyties gyvulių hor
monai, vadinami estrogenai 
bei progesteronai. Tie hor
monai yra išskiriami iš gy
vulių pataičių lytinių liau
kų. Bet dabar daugiausia 
jų dirbtiniai padaroma la
boratorijose.

Apie tą atradimą, kaip 
gaunama pieno iš “nepaži
nusių” buliaus telyčių ir iš 
nevaisingų karvių, buvo 
pranešta Amerikiniam Gy
vulių Gydytojų Susivieniji
mo suvažiavimui, įvyku
siam Atlantic City, N. J., 
birželio mėnesį šiemet. Da
lyvavo 2,000 gyvulinių dak
tarų.

Michigano Valstijos Ko
legijos mokslininkas dr. E. 
P. Reineke su savo padėję 
jais naudojo penkias “ne
kaltas” telyčias ir bergž-

Ginčai apie margarino ir karves 
sviesto vertę sveikatai

Sviesto bizniai skelbia, 
kad “niekas negali pava
duot karvės sviesto.”

Margarino (dirbtinio 
sviesto) kompanijos dide
liais skelbimais laikraščiuo
se ir per radiją tvirtina, 
kad “margarinas lygiai ge
ras, gal net geresnis” kaip 
karvinis sviestas.

Tie ginčai užvirė ypač po 
to, kai New York o valstijos 
seimelis birželyje šiemet iš
leido įstatymą, kad krautu
vės jau gali pardavinėt da
žytą. margariną.

Per 66 metus iki tol buvo 
uždrausta šioje valstijoje 

pucius, C h r.. Columbus, 
Benjamin Franklin, Brew
ster ir daugybę kitų.

Kas buvo Konstantinas 
Brumidi? Jis buvo italas 
revoliucionierius ir kovoto
jas. Po to, kai Europą su
purtė liaudies revoliucija 
1848 metais, kada ji buvo 
nuslopinta, tai daugelis ko
votojų ^tais laikais rado 
prieglaudą Amerikoj. Kon. 
Brumidi, išbuvęs 14-ką mė
nesių Italijoj kalėjime, ga
vo progą pasprukti ir at
vykti į Ameriką .
, Jis buvo didžiulio gabu
mo artistas, kuris mokėjo 
pasirinkti temas ir taip, ge
rai suderinti spalvas, kad 
jau 197 metai tūliems jo pie
šiniams, o jie vis atrodo 
kaip nauji.

Brumidi pasisiūlė Jung
tinėms Valstijoms išdabinti 
Kapitoliaus rūmus ir kori
dorius. Pasiūlymas priim
tas, bet. jam mokėjo tik 
apie $10 į dieną, taip kad 
jis biednai gyveno. Savo 
darbą pradėjo 1855 metais. 
Ir jis išdirbo, Kapitelių da
bindamas, 25 metus, Be- 
piešiant bonės šonus, jis 
paslydo ir krito žemyn, 
bet virvė sulaikė jį 58- 
nių^pėdų aukštumoje.. Jis 
ten iškabojo ketvirtadalį 
valandos, kovodamas prieš 
mirtį. Pagaliau, buvo iš
gelbėtas. Vienok, kelis mė
nesius pasirgęs, mirė. Tur
to neturėjo. Valstybė 
laidojo jį savo lėšomis, 
veik tapo pamirštas 
gabiausias artistas. .

(Tąsa 4-tam pusi.) 

pa- 
Ir 

tas 
Tik

džias karves, darant tokius 
bandymus.

Jie pradūrė joms odą. pa
kaklėje, įdėjo. gabaliukus 
estrogeno bei progesterono 
hormonų ir užsiuvo odą? Po 
devynių dienų vėl įdėjo tų 
hormonų telyčiom ir bergž
džiom karvėm.

Praėjus 30 dienų po ąn- 
trosios operacijos, pritvin
ko karvių ir telyčių tešftle-. 
nys ir buvo išmelžiama ga
na daug pieno. Pienas bu
vo geros rūšies, taip .kad 
tos 5 telyčios ir karvės per 
10 mėnesių davė ir po 350 
svarų grynos Smetonos. 
Per tą laiką jos dar ir su- 
diktėjo po 200 svarų kiek
viena.

Tikimasi, kad, naudojant 
šį atradimą, galima bus pa
daryti pieningomis tūks
tančius bergždžių karvių, 
kurios iki šiol buvo siun
čiamos į skerdyklas.

pardavinėti dažytą marga
riną. Taigi šeimininkės 
pirkdavo baltą margaripą 
ir dažus, kuriais pačios,; jį 
nusidažydavo. 40-tyje kitų 
valstijų jau seniai buvo 
p a r a v in ė j amas dažytas 
margarinas. , •

žymėtina, jog ir karvinis 
sviestas buvo dažomas, jei
gu atrodo per baltas.

Didžiausia tikrojo sviesto 
vertė yra ta, kad jame ran
dasi apsčiai vitamino. A,

Margarinas yra daromas 
iš augalinių aliejų; primai
šoma nugraibyto pieno, ku
ris priduoda sviestinio 
kvapsnio. Taigi margari
ne yra daugiau pieniškų 
proteinų, kalkių ir kitų rei- 
kalingų kūnui mineralų, ne
gu karviniame svieste.

Margarino fabrikantai 
įdeda vitamino A, o kai; ku
rie dar ir saulinio vitamino 
D. Tad ir skelbiasi, kad jų 
margarine esą tiek arba 
daugiau vitaminų kaip ti
krajame svieste. .

Kai kurie tyrinėtojai pir
miau suradę, jog vaikams 
sviestas truputį sveikiau 
negu margarinas, o suau
gusiems beveik nesą skirtu
mo.

Paskesnių laiku Illinojaus’ 
Universitetas išbandė kar- 
vinį sviestą ir margariną 
267 vaikams ir raportavo, 
kad “margarinas, atrodo, 
geriau jiems patarnavęs.”

Margarinas ilgiau išsilai
ko nuo sugedimo, negu ti
krasis sviestas.

Žurnalas Readers Digęst 
rašo, jog moksliniai tyri
mai neranda skirtumo tarp 
tikrojo sviesto ir margari
no kas liečia maistingumą.

Didžiausias skirtumas 
kainoje. Sviestas yra bent 
antra tiek brangesnis už 
margariną.

New Yorko valstijos įsta
tymas, remdamas sviesto 
biznį, tačiau, uždėjo po $10 
metinių taksų parduotu
vėms) ir valgykloms, naudo
jančioms margariną. Be 
to, įsakė valgykloms išsta
tyti iškabas, kad “čia duo- . 
dama margarinas,” arba 
tiktai trikampėmis plytelė
mis duoti jį valgytojams.

N. M* •
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I ' APYBRAIŽA 
Iš Lietuvos Kolūkio

L
Provėžose tyvuliuoja van

duo. Saulės spinduliai graužia 
papurusias sniego pusnis, ity- 

į tą jos dar išdidžiai ^pūpsojo 
iškilusios viršum baltų lygu
mų, o dabar susmego, suny
ko... Keliukas vingiuoja, čia 
tiesiog veržiasi į raudonuojan
čius kolūkio sodybos pastatus, 
tai vėl suka šonan, tartum ne
įveikdamas priešais iškilusios 
kalvelės. Karts nuo karto su- 

b tinkame roges, sui kaupu pri
krautas durpių. Daug jų nedi
delėmis krūvelėmis išbarstyta 
abipus keliuko. Juodi durpių 
gūbreliai su kiekvienomis ro
gėmis nutysta vis toliau į lau
kus. i '• ' T*

Kolūkio sodyba išsimėčiusi 
įkalnėje. Saulės nušviestas 
ryškiai raudonuoja baigiamas 
statyti tvartas. Sienos sumūry- 

- tos; ir tik nuogos gegnės šau
na į dangų, šalia statybos vie
tos juda būrelis vyrų. Iš ten 
atplaukia sutartinis “Viens... 
du... opa!” Didžiulis rąstas 
bildėdamas krinta iŠ rogių. 
Su. : trumpom pertraukėlėm 
žviegia motorinis piūklas— 
ruošiama statybinė medžiaga.

Vaiski, šilta diena, plačiai 
po apylinkę sklindantis pjūk
lo žviegimas, durpėmis pa
krautos rogės — viskas kalbė
to kalba apie žengiantį pava- 

5 sail...
‘Prie pirmųjų pastatų, abi

pus keliuko svyruoja žemėn 
susmeigtos eglaitės. Senyvas 
kolūkietis, matydamas mūsų 
klausiamą žvilgsnį, paaiškina:

— Sunkvežimį pirkome... 
Tai sutikimui garbės vartus 
pastatėme. O jums pirminin
ko? — Ir, nelaukdamas atsai 

. kymo, pridūrė: r— Jis prie in
ventoriaus. Va, tas pamas.

> Sandėlyje męms pasakoj 
kad pirfhininka^ ltik<ką išėjęs! 

/O kur — nežinia. Gal prie 
grūdų sandėlio? Ten, mat, 
ruošiamasi sėklą beicuoti. Nū* 
skubam sandėlin, bet ir čia 
nespėjome. Prieš kelias minu
tes išėjo.

Kieme sutiktas kolūkietis, 
išklausęs mus, šypteli, gūžteli 
pečiais ir prabyla:

Tai gyvsidabris, tas mū
sų pirmininkas... O jums ge-1 
riausia į valdybą eiti ir pa
laukti. Valdybos posėdis tuoj 
bus, na, ten ir ateis...

Plačiais langais, erdvus, 
naujas namas. Prie durų len
telėm “Anykščių rajono “Ta
rybų Lietuvos” kolūkio valdy
ba”.
' Kambaryje Šilta ir jauku. 
PrU langus plačiais rėžiais 
kripta saulės spinduliai, ryš
kiai nušviesdami ant sienų ka- 

. bančius plakatus, kuriuose — 
naujas Lietuvos kolūkinis kai
mas: platūs, lyg marios, auk
sinių javų plotai, mūriniai 
dailūs namukai, apsupti žy
dinčiais sodais, gausios kai- 
mėnės juodamargių, tolumoje 
kombainas...
' Alkūnėmis parėmę stalą 
šnękučiuojasi du. vyriškiai.

< — Aš tau, kaip žmogus, sa
kau: bandžiau aš tas durpes, 
oJĮcas iš to išėjo? Art leng
vinta, o derlius koks buvo, toks 
paliko...

— Tu, Grinai, kaip mažas 
• vąjkas. Tau sakyk balta, o 
tu^ris — juoda ir gana... Ban
džiau... O ar neatmeni, kaip 
bandei? Aš • gi savo akimis 

I’ mačiau. Suvęžei į dirvą nesu
tartąsias durpes ir jau galvo- 
ji/kad čia kažin kas bus. Tu, 
aišku, nekaltas. Iš kur galėjo 
paprastas žmogelis žinoti, 

r su torilis durpėmis apsi
eiti;' ‘.Mokslo reikėjo. O prie 
bHĮ$Ujaus mokslas ne mūsų 
kišenei... Dabar kitas reika- 
Jaąi* Pirmininkas mūsų — ag- 
ftmemas! O ką čia ir bešnekė- 

Aii.«'Va, kaimynai mūsų, iš 
^Paryžiaus komunos”, kaip tu 

Duodame mes jiems 
dykai — vežkitės! Bet 

*J|iiir^«n....Murksi rankas sudė- 
' neve^a‘ O tai, kad ak- 
JKįt-Suvau ana Elmininkų ban- 

> lįĮįMio stotyje. Tai ten, kur 
durpėmis, po keturis

’.f, J. x \ > ■

irėjant
centnerius iš hektaro daugiau 
surinko... štai, ką reiškia dur
pės...

.11. '
“Tarybų Lietuvos” kolūkis 

ilgą laiką buvo atsiliekantis. 
Pereitą pavasarį iš Kovarsko 
į Anykščius važiuojantis ke
leivis pakeliui grožėdavosi su
žėlusiu vasarojumi, puikiai 
sukilusiais žiemkenčiais. Ir 
staiga ten, kur rubežiuojasi 
Kovarsko ir Anykščių rajonų 
žemės, keleivis nemaloniai nu
stebdavo : po laukus neskubė
dami žingsniuodavo sėjėjai...

— Kokie gi Čia snaudaliai?! 
Visur javas žąliudja, o jie tik' 
sėti pradeda!

— Aaa..., — numykdavo 
vietinis gyventojas. — Kas 
gi daugiau, jei ne “Tarybų 
Lietuvos” artojėliai paskuti
niai į laukus išsikrapšto.

Ir šitame žodyje “artojė
liai” tiek daug būdavo ironi
jos, pašaipos, kad šis jausmas 
nejučiomis apimdavo ir kelei
vį. Jis ilgai akimis sekdavo 
arimais slenkančias žmonių fi
gūras, o kada jas uždengdavo 
kalvelė, pats sau sušnibždėda
vo : “Snaudaliai”. O rudenį, 
kada abipus kelio nutysdavo 
ražienomis padengti arimai, 
kada aukšti vežimai, pakrauti 
pėdais pribrendusių javų, kry
puodami slinko į klojimus, ke
leivį toje pat vietoje apimda
vo pyktis ir nerimas: gi grū
dai išbyrės! Visur javas nu
kirstas, o čia nė nepradėta! Ir 
tuomet keleiviui nenoroms kil
davo mintis: kas gi šio apsi- 
leidusio kolūkio pirmininkas?

— Aaa... Nagi Surgailis... 
O. jūs, tur būt, ne vietinis, kad 
nežinote Surgailio...“

Kada kolūkiečiai išrinko 
•Surgailį kolūkio pirmininku, 
jie į jį dėjo daug vilčių. Ęet 
gre.it viskas pasisuko kitu ke
lių. Į kiekvieną pastabą ar 
pasiūlymą, jis turėjo vieną 
atsakymą:

— Klausiu jus, kas čia šei
mininkas, aš ar jūs?

•— ?
— Na, tai ir nekiškit nosies 

kur nereikia, o tai skaudžiai 
nudegt galit...

Arba:
— O aš jums kas toks ? A ? ! 

Aš pats valdyba! Mat, irgi 
valdytojai atsirado...

Taip ir nusisuko žmonės 
nuo Surgailio.

Pavasaris bematant praūžė, 
ir liko dešimtadalis sėjai skir
tų dirvų neapsėta. Kolūkio a- 
ruodai nustojo apie du tūks
tančius pūdų grūdų! Bet ne
daug džiaugėsi* kolūkiečiai ir 
sulaukę rudens. Vėlai pasėtas 
javas sudygo retas, skurdus. 
Sėklą dirvon subėrė neišvaly
tą, tai ištisi plotai pustuščiai 
liko. Kur ne kur dirsė švyliuo- 
ja. Vėlai pasėti linai irgi per 
niek nuėjo... '

Praėjo-.keletas mėnesių. Per 
kolūkio atskaitinį-rinkiminį 
susirinkimą kolūkiečiai Sur
gailio “valdymui” padėjo taš
ką. Išrinko kitą pirmininką, o' 
Surgailį baigia pamiršti. Ir tik 
retkarčiais jo pavardę ištaria 
kolūkiečių lūpos...

III.
Dabartinis kolūkio pirmi

ninkas Stasys Baranauskas *— 
jaunas, mėlynų akių vyriškis. 
Jis stipriai spaudžia ranką ir 
džiaugiasi-:. \
- — Pačiu laiku! Po savaitės 

kitos pradėsime sėją... Šian
dien apžvelgsim jėgas, ar nė
ra kokios spragos...

Kol pirmininkas pasakoja 
apie eilę darbų, kurie jau at
likti ir kuriuos dar reikia į- 
veikti, kambarin, vienas po 
kito, renkasi kolūkio valdybos 
nariai.

Prie durų, kratydamas, nuo 
batų purvą, ilgai tripsena gy
vulininkystės fermų vedėjas 
Šinkūnas. Paskui jį kambarin 
įgriūna nedidelio ūgio vikrus 
apskritaveidis motoristas Jur- 
kėnas. Oriai įžingsniuoja sta
tybos brigados brigadininkas 
Blažys. Čia ir laukininkystės 
brigadininkai, ir sandėlinin
kas, ir vienas kitas posėdin iš
kviestas kolūkietis, šiandien 

paskutinis valdybos posėdis 
prieš pavasario sėją!

Kolūkio pirmininkas perme
ta ‘ žvilgsniu susirinkusius. 
Dauguma yra. Priimama die
notvarkė. Pirmas ir svarbiau
sias klausimas — ar tinkamai 
pasiruošta pavasario laukų 
darbams ir sėjai.

Baranauskas daro praneši
mą. Jame gausu skaitmenų: 
“95 tonos mineralinių trąšų... 
450 tonų durpių išvežta į lau
kus... Statyboms pargabenta 
ir paruošta 150 kietmeterių 
miško statybinės medžiagos... 
Paruošta ir išvalyta 50 tonų 
sėklos...”

— Nuo ryt dienos, — kalba 
Baranauskas, •— arklius stato
me poilsiui. Dabar pas mus 
yra paruošti darbo ’ planai 
kiekvienai brigadai. Ten yra 
numatyta žiemkenčių priežiū
ra ankstyvo pavasario metu. 
Luktelsim kelias dienas, kol 
laukuose sniegas baigs tirpti, 
ir tiesiog į tą sniegą bersime 
trąšas..'. . x

— Na, taigi niekais trąšos 
nueis... Kui’ tai matyta, į snie
gą... — pertraukė pirmininką 
laukininkystės brigados briga
dininkas Samackas.

.— Ne, neteisinga, reikia 
berti į sniegą, — tęsė pirmi
ninkas, — ne laikas papildo
mai tręšti, kada javas pusmet
riui nuo žemės sukilęs. Anks
tyvas tręšimas išmėginta prie
monė.

— ,Ką čia jam aiškini, pir
mininke, — neiškentė trečios 
laukininkystės brigados briga
dininkas Jusevičius, — tegul 
laikraščius dažniau skaito, tai 
žinos, kokią naudą duoda toks 
tręšimas...

Bet Baranauskas mėgsta 
paaiškinti. Jis netingi pasikal
bėti su žmogum, ’nešūkauja, o 
ramiai pasakoja. Tai ne Sur
gailis.

Baranauskas atsikosi ir tę
sia toliau:

— Visus darbinius arklius 
reikia priskirti ne tik briga^- 
doms, bet ir atskiriems: arto- 
jams, šiemet, vyrai, reikia ar
ti kitaip.’ Pernai plūgas eida
vo paskui plūgą. Nulūžo pir
mam plūgui noragas ir susto
jo visi. Lauk, kol pataisys. O 
kodėl męs negalim išmatuoti 
plotą po kelis hektarus kiek
vienam artojui? čia bus'gali
ma ir socialistinį lenktyniavi
mą išvystyti, ir kiekvienas už 
atliktą darbą atsakys...

— Taip, tai taip, — įsiter
pė statybininkas Kirkus. — 
Lenktyniavimas — dalykas 
geras. Bet šitaip lenktyniaus 
jąnt arklius per vieną dieną 
nuo kojų nuvarys, d paskum 
kas...' <>«! ’itį

— Ogi kalbėjom, — įsikišo 
sandėlininkas Kavaliauskas,— 
kad arklius kiekvienam arto
jui priskirsim. Tai* negi jau 
nepagalvos, kad1 už arklį jis 
atsakingas... O be to, ką jis 
darys ryt; jeigu šiandien ark
lius pervarys...

Kambaryje kyla ginčas. 
Kolūkiečiai ir valdybos nariai 
tarpusavyje svarsto šį naują 
pirmininko pasiūlymą. Bara
nauskas kantriai aiškina vie
netinio darbo privalumus. Pa
galiau sutarta: pirmininko 
pasiūlymas teisingas, reikia 
arti naujoviškai.

— Na, dėl sektos beicavi
mo, tai mes, tur būt, jau nesi
ginčysime, — šypsosi pirmi
ninkas. — Čia ir senas, ir jau
nas žino, kad beicavimas grū
dui tai tas pats, kaip grūdini
mas metalui. Beicavimo apa
ratų turime. Siūlau pavesti 
šiam darbui vadovauti sandėl- 
nihkui Kavaliauskui. Sėkla jo 
žinioje. Po poros dienų reikia 
ir pradėti. O štai noriu dar 
vieną naujovę pasiūlyti. Kal
kių mūsų laukuose'— iki kak
lo. Be to, turime jau ir paruoš
tų savo kalkinėje. Reikia, vy
rai, šiemet, nieko nelaukiant, 
pradėti kalkiuoti rūgščias dir
vas. Va, tuos aštuoniolika he
ktarų, kur suvežėme durpės, 
būtinai reikia kalkiuoti. O 
naudą, be abejo, bus... Na, 
kaip jūs manote,?

Vyrai ■ tyįi. Nelengva viską 
apčiuopti, bet jie jau rpato, 
kad pirmininko pasiūlymai 
yra teisingi.

Brigadininkas Jasehevičius

■*.' •■'•■'L f

kiek pasvyruoja ir prabyla:
Neteko susidurt..r Per 

amžius tokio dalyko' neban
dėm... Bet dabar skaityt teko.

Gyvulininkystės fermų ve
dėjas Šinkūnas pokalbio metu 
Sėdėjo tylėdamas, tartum ne
girdėtų, kas aplink darosi. 
Balsams nutilus, jis prabilo:

— Kalkiavimas — dalykas 
geras. Skaičiau ir aš. Blet blo
ga tai, kad mes ir paprastus 
darbus ne visai padarom. Va, 
kiaulių tvartuose mėšlo pilna. 
Reikia išvežti. Jasevičiaus vy
rai iš arklidžių išvežė dar žie
mą, o' kodėl kitos brigados ši
taip. negali. Gi karvės greit į 
lubas nugaras galės kasytis. 
Šitiek; mėšlo prisirinko! O ką, 
ar mėšlas jau ne trąša...

— Teisingai, — atsiliepė 
pirmininkas. —• Taip ir pasi
žymėk, Samackai, rytoj pra
dėti vežti nftėšlą iš kiaulidžių.

Diena slinko vakarop, o 
valdybos posėdis tęsėsi. Vyrai, 
alkūnėmis parėrhę stalą, svar
stė, kalbėjosi, ginčijosi. Drau
giškas svarstymas kėlė inicia
tyvą, valdybos narių aktyvu
mą. Nutarė kolūkietę Blažytę 
pasiųsti rajonan į koksagyzo 
grandininkų kursus, per ketu
rias dienas užbaigti pasirengi
mą sėjai ir padaryti bandomą
jį išvažiavimą į laukus, galu
tinai susitarti su Anykščių ma- 
šinų-traktbrių stotimi, organi
zuoti trumpalaikius dviejų sa
vaičių kursus laukininkystės 
brigadų darbuotojams, ku
riems vadovaus kolūkio pir
mininkas agronomas Baranau
skas.

IV.
Rytas dar toli. Aukštybėse 

mirksi žvaigždės. Vėsu. Dieną 
tyvuliavo vanduo, o dabar ba
lučių paviršius padengtas plo
nučiu ledu. R o kojomis vos 
girdimai girgžda sniegas.

Kolūkio pirmininkui ‘Bara
nauskui seniai kniedėjo mintis 
—netyčiom užsukti į arklides. 
Štai šiandien jis ir nutarė. Da
bar arklius neprižiūrėk kaip 
reikiant, tai visi planai nie
kais nueis. O arkliai ne labai 

>daug džiailgsmpfl teiĮd^. Menki. 
Rodos ir •'» pašaras • v geras, ir 
daug to pašaro, o arkliai tai
sosi nekaip. ..

Penkta valanda ryto. Rytuo
se dangaus kraštelis nusidažo 
vos pastebimu balzganu at
spalviu. Arklidėse turi būti 
pirmas šėrimas. Pro dūrų ply
šius skverbiasi lempos šviesa. 
Baranauskas praveria duris ir 
kone kaktomūšiais sustoja 
prieš arklių šėriką .Sunklodą. 
šis, nieko nesuprasdamas, pla
čiai pravėręs akis, žiūri į pir
mininko veidą.

— Pradėjai šerti? — už
klausia pirmininkas. ' •

— Tai jau baigiu, — mos
teli šėrikas į eiles arklių, ku
rie ramiai krimsndjo pašarą.

— O kur Linartas?
— Dar nebuvo...
Pirmininkui viskas aišku. 

Ėjo kalbos, kad šėrikas Linar
tas ne laiku šeria ir girdo ark- 
liūs. O pakalbėsi su juo' — 
dievaži j aši, kad viską daro 
taip,' kaip parašyta taisyklėse. 
Ne. šiitas visai nepanašus į bri
gadininką Laurikėną. Su šituo 
reikia kitaip... žmogus, nenori 
suprasti...'kalbos...

Baranauskas su Sunklodu 
iširūkė pp suktinę, o Linarto 
kkip nėra, taip perą. Sanklo
das snūstelti , puėjo, išaušo 
diena, ir t5J< tada, pirmipink'as 
sulaukė antro šėriko. Pasiro
dė jis nito miego ištinusiu vei
dų ir, pamatęs pirmininką, 
sustojo, lyg kojas prišalęs.
— Vadinasi, tir šitaip laikai

si taisyklių ? -y- ramiai, bet 
griežtai klausia Baranauskas.

Linartas — gudrus žmogus. 
Jo lengvai nepaimsi.

— Pramigau vieną naktelę, 
— prašnfeko jis. — O, be to, 
ko čia man skubėti ? Ir taip 
visą dieną prisibaru su tuo... 
Aš jau jūsų paprašysiu: arba 
duokite man kitą žmogų, arba 
mane atleiskite nuo šėriko pa
reigų... Negaliu sugyventi su 
Sunklodu. Vis riejamės ir rie
jamės.

— Gerai. Pasistengsime ta
vo prašymą patenkinti, —- šal
tai sako Baranauskas.

Tos pačios dienos pavakarę 
sušauktas kolūkio ( valdybos

, ' ?■. f r •'

IŠ ISTORIJOS
(Tąsa iš trečio pusi.) 

akyvesnis lankytojas pasi
teiraus, kas taip gražiai iš
piešė mūsų šalies Kapite
lių, o kitas atkreips atyda 
ir į tai, kad prie daugelio 
sienų paruošta vietos (me
dalionai) paveikslams, bet 
jie neužpildyti, nes Brumi- 
di mirė pirma, negu suspė
jo darbą atlikti, o kito kol 
kas nesiranda, kuris tą pa
darytų.

IVAIRTOSlNIOS
Evos Peronienės lavonas 
būsiąs “amžinai matomas”

Buenos Aires, Argentina. 
—Lavonas Evos Peronie
nės, Argentinos ' diktato
riaus pačios, antradienį bu
vo pergabentas iš' valdžios 
rūmų ir laikinai palaidotas 
mauzolėjuje, kuris specia
liai pastatytas Generalės 
Darbo Federacijos rūmuo
se.

Evos lavonas grabe su 
stikliniais langais buvo ant 
patrankos ratų vežamas 
per 25 miesto blokus su vi
somis karinėmis ceremoni
jomis.

Jinai mirė liepos 26 d., ir 
nubalzamuotas jos kūnas 
buvo laikomas parodai per 
16 dienų.

Perono fašistų valdžia 
įsakė pastatyti Evai milži
nišką paminklą - mauzolėjų 
sostinės Buenos Aires cen
tre. Ten kitąmet bus per
keltas Evos lavonas, galu
tinai palaidotas ir, 'pasak 
fašistų, “amžinai bus ma
tomas” per mauzolėjaus 
stiklus.

(Tik kažin ką padarys su 
tuo paminklu ir lavonu su
kilėliai, kai nuvers Perono 
valdžią.)

Afrikiečių pasipriešinimas 
rasizmui vis labiau auga

Johanesburgas. — Iki visai 
neseniai pasyvaus pasipriešini
mo akcija prieš Malano rasis
tinius. įstatymus vyko čia ir 
keliuose kituose Pietų Afrikos 
miestuose, bet ne Capetowne. 
Dėl ne visai aiškių priežasčių 
ten judėjimas prieš diskrimi
naciją ne taip greit išsijudino. 
Bet rugpiūčio 3 dieną ir ten 
judėjimas prasidėjo. Policija 
suėmė dešimt negrų, kurie 
demonstratyviai įėjo į gele
žinkelio stoties laukiamąjį 
kambarį -su užrašu “Tik bal
tiesiems”. Tokiu būdu akcija 
pradėta ir Capetowne. Suim
tieji buvo laikyti kalėjime per 
naktį ir sekančią dieną turėjo 
prisistatyti teisme.

Afrikos Nacionalis Kongre
sas (negrų organizacija) ir 
Pietų Afrikos Indų Kongre
sas (indušų organizacija) savo 
spausdiniuose- dabar pabrė' 
žia, kad sudaryti vieningą vei
kimo frontą su taip vadinama 
“Liepsnos Komanda” negali
ma. Ta “^komanda” sudaryta 
iš baltų karo veteranų, ir jai 
vadovauja premjero Malano 
giminaitis “jūrininkas” Mala- 
nas. Ta grupė .turi apie 200 
tūkstančių narių, ir ji sakosi 
kovojanti prieš rasinę segre
gaciją. Bet, kaip tai nurodo 
negrai, ‘'Komanda” nenori ko
voti kartu su nebaltaisiais, 
nenori priimti nebaltuosius į 
savo eiles, ir nori, kad “kova 
būtų palikta baltiesiems”, tai 
yra, kad negrai lauktų, Įkinkąs 
kitas dėl jų iškovos teises.
----- ------ ........................ ................

posėdis pirmininko pasiūlymą 
vieningai priėmė ir užprotoko
lavo : . Linartas iš arklininko 
pareigų pašalintas, šerti ark
lius pavesta .Pranui Burbai. 
Paaiškinti svarbu; bet taiksty
tis su užsispyrusiais -atsilikė
liais — negalima.

Tvirto sumanaus vadovo 
ranka ( vairuojamas “Tarybų 
Lietuvos” kolūkis žengia- už
tikrintai į tvarką, drausmę, į 
naujus laimėjimus. •

» , J. Požėra.

Egipto armija reikalauja 
padalint dvarą žemes

Kairo, Egiptas. — Prane
šama, kad armijos koman
da planuoja padalint dvarų 
žemes taip, kad niekas ne
turėtų daugiau kaip 200 
akrų.

4,500 dvarininkų, iki šiol 
turėjo 800 tūkstančių akrų 
dirbamu žemiu, v fc- »

Tarptautinis socialistų 
festivalis Liežo mieste

Liežas (Belgija). — čia į

Dėl antrojo Laisvės 
pikniko

Vyriausiai pelningumo pasisekimas piknike pri
klauso nuo gražaus skaitliaus dovanų, suteiktų pik
nikui. Geriausias įrodymas, kuomet pasižiūri į Lais
vės 135 ir 142 numerius, kur yra sąrašas duosniųjų 
draugių ir draugų monteliškiam piknikui. Taigi ir 
busimajam antram spaudos piknikui, kuris įvyks 
rugsėjo 7 d., worcesteriečių Olympijos Parke, pel
no didumas priklausys nuo gausių dovanų. Todėl, 
pažangios spaudos rėmėjai, nepamirškite ir nepa- 
skūpėkite būsimam piknikui atvežti įvairiausių do
vanų. Mes, rengėjai, tikrai jas suregistru6sime ir 
tinkamai įvertinsime per spaudą.

Girdėjau vienos draugės nusiskundimą, kad ji ne- 
mačius spaudoje savo vardo ir dovanos montelis- ~ 
kiam piknikui. Patariu tuojau susirasti liepos 11 d. 
Laisvę, ir matysite, kaip puikiai įvertinta jūsų do
vana ir kiek naudos padaryta.

šiam piknikui programa ruošiama neilga, bet ti
krai žavėjanti. Iš Montello, Mass., duetas — Rožė 
Merkeliūtė su Williamu Juodeikiu — jau užtikrino 
savo pribuvimą. Tai skambūs balseliai; juos girdė
sime rugsėjo 7 d., Olympia Parke. Kitų užkviestųjų 
žavingų dainininkų atsakymo dar laukiame.

lįomisijos narys D. J.

$10,000 FONDO SUKELIMUI LAIKAS 
BAIGSIS SU RUGPIŪČIO 16-TA

* .» I. . , '

; (Tąsa nuo 1-mo puslapio) z K
puikų išvedimą pikniko ir už taip gausias dovanas dien
raščiui.

Daugiau įdomių laiškelių: .
“Gerb. Administracija!

ALDLD 198 kuopa, Oakland, Calif., siunčia $25 
Laisvės $10,000 fondui užbaigti.

' Draugiškai, K. B. Karosienė”
“Gerbiamieji: Dėl darbo sąlygų.veikime nebetenka 

dalyvauti, bet mūsų spauda visuomet rūpinuos, tad 
užbaigimui dienraščio finansinio vajaus siunčiu čekį 
$20. Draugiškai, M. Mikšienė-Vaitonaitė, Waterbury, 
Conn.”
Žemiau .seka aukojusiųjų vardai:
Lujus Pdcius, Beacon Falls, Conn. . 
A. Antanavičius, Waterbury, Conn. 
M. Mikšienė-Vaitonaitė, Waterbury 
V. Krasnickas, Waterbury..............
M. Juškienė, Hartford ....... .
Al. Švėgžda, Bridgeport ............... .

K. Krasnickas, Waterbury .......

HARTFORD, CONN
“Gerb. Draugai: Matydami skubų reikalą kas link 

Laisvės fondo, LLD 68 kp. susirinkime nutarta iš iždo 
penkinę paaukoti. Nariai taipgi nepasidąvė. Surink
ta sekamai:
F. Repšys ....................    $5.00
V. Staugaitis .. . . .........................................   5.00

, LLD 68 kp........ ,.......................•............ 5.00
B. Muleranka ......................................................  4-00
J. Jasas ...........................................   3.00
M. Johnson ...........................................................  2.00 x

4 pU51.--Lai8vė ( Liberty) -• Penktad.,

Po $1: A. Kiškiūnas, J. Žemaitis, L. Matikienė m 
Viso phsidaro $27.00.

Draugiškai, B. Muleranka”
“Gerbiami Draugai!

Mes prisiunčiame Laisvės fondui- $10.00.
Su didele pagarba jums,

J.! ir S. Žukai, Portland, Oregon”
Daugiau dovanų gavome nuo šių geradarių:
Charles Stašis, Perkasie, Pa........................... $5.00
J. R. Strelčiūnas, Cuddy, Pa............ •...................5.00
Sophie Petkus, Brooklyn, N. Y. (antru kartu) 5.00
J. Meškeliūnas, Newark, N. J.............. . 1.00
Klaidos pataisymas:, Buvo paskelbta, kad LLD 133 

kuopa‘aukojo $10; turėjo būti LLD 113 kdopa, per J. 
Shaynauską, Hamilton, Ont, Canada, aukojo $10.
' Širdingiausiai dėkojame už taip gražų atsiliepimą 
fondo reikalą. Neabejojame* kad’ fondas bus
garbingai. Tvirtai tikime, kad paskutiniosios dvi die
nos padarys, pageidaujamą užbaigą.

, Laisvės Administracija

vyko socialistų organizuotas 
taip vadinamas “Tarptautinis* 
Darbininkų Festivalis”, kuria
me dalyvavo atstovai iš 20 
kraštų. Liežas (Liege) yra 
svarbiausias Belgijos anglies 
kasyklų centras. Sąryšyje su 
festivaliu mieste įvyko didelė 
darbininkų procesija, kurioje 
dalyvavo apie 100,000 žmo-. 
nių. Nors festivalį ir demons-ij 
traciją rengė socialistai, dau-^ 
gelis demonstrantų nešė tai
kos obalsius ir obalsius už 
darbininkų vienybę. Vienur ki
tur matėsi obalsiai “Tegyvuo
ja raudonasis Liežas!”

$10.00
. 2.50

2.50
. 2.00

1.00
. 1.00

1.00 x



Ką aš mačiau kultūriniame Centre 
Brooklyne

Man labai rūpėjo kada 
nors pamatyti tą garsiąją 
“Liberty Auditorium,” ar- 
t^lietuvių centrą, bet vis 

buvo tam progos. Tik 
pos 29-tą ta proga atsi

rado. Kai pasikalbėjau su 
draugais Valey, tai jie pasi
sakė, kad jie ir draugai že
maičiai ■ iš Hartfordo turi 
ištisas dvi savaites atosto
gų. Tai susitarėme visi 
penki kartu vykti pasima
tyti su Brooklyno draugais 
ir pamatyti lietuvių Audi
toriją.

Dar gerokai prieš septy
nias laikrodžio ryte jau bu
vau pas draugus Valey, 
kur tuoj pribuvo ir draugai 
Žemaičiai, ir tuoj leidomės 
Niujorko link. O gerokai 
po vienuolikos jau pasiekė
me tą stebėtiną namą, ku
ris atrodo labai gražiai, di
dingai. O štai ir po viršum 
gražių durų didelėmis rai
dėmis matom “Laisvė.” Į- 
ėjįome i centrą, ten rado- 
rue draugą Walteri Bra- 
Miliską, visą sukaitusį, šla

pią, šlapiu tėl j, "su mapa, te- 
bešiūruojantį, bemazgo j an
tį virtuvės grindis.

Ten kiek apsidairius pa
sispaudus rankelėmis, apsi
mainius žodeliu kitu, Wal
teris sako: ' “Palaukit, aš 
pabaigsiu darbą, tai paro
dysiu visus kambarius, visą 
Auditoriją.”

Ir turiu pripažinti, kad 
manęs niekais nestebino. 
Nes viską radau puikiau
siai taip, kaip ir buvau įsi
vaizdavęs iš kitų draugų, 
kurie jau daug pirmiau bu
vo matę, aprašymų. Tik 
nebuvau įsivaizdavęs, kad 
dienraštis “Laisvė” tokias 
erdvias, puikias patalpas 
bus užėmęs. Tas tai labai 
gerai. Sveikiau visiems 
spaustuvės ir redakcijos 
darbininkams.

Pirmiau aš kai kada pa
manydavau: Gal ten pri
varyta per daug darbo ran
kų, kad nuolat šaukiasi au
kų. Bet dabar, kai pats pa
mačiau, tai abejonės išny
ko. Draugas Buknys pave

džiojo, parode spaustuvę ir 
redakciją, kur visi darbi
ninkai taip įknibę į savo 
darba, kad net* neturi laiko 
žvilgterėti kas kur eina, 
kad ir svečiai. O kas ma
ne nustebino? Nagi, pats 
vyriausias redaktorius drg. 
Mizara. Jis taip žemai sė
di ir taip įknibęs, įgudęs; 
dirba apsilenkęs po mašina, 
jog atsigrįžo tik tada, kai' 
paspaudžiau jo ranką ne
toli alkūnės, ir sakau: “Ar, 
tai čia redaktoriaus dar
bas?!” Jis nusišypsojo ir 
sako: “Visur reikia dirbti, 
drauguti.” Ir vėl tuoj kni- 
bo į darbą.

Draugą Bimbą radome jo 
raštinėje je, kuris taip pat 
užsigulęs ant dėskos ką tai 
rašė ar skaitė. Draugas 
Šolomskas parodė ALDLD 
raštinę ir knygynėlį. Drau
gas Galiūnas parodė Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo raštinę ir Auditorijos 
garbės narių knygą, kurie 
po $100 aukojo ir įsiamži
no. Dar nedaug, tik apie 
pora desėtkų. Bet porą ma
čiau įsiamžinusių net po 
$500. . Tas gerai, bet reikia 
daug daugiau garbės narių. 
Juk tai bus mūsų palikimas 
ateinančiai kartai.

N. GOGOLIS

TARASAS BULBA
(Tąsa)

Stepė juo toliau, juo labiau darėsi 
gražesnė. Tada visi pietūs., visa ta erd
vė, kuri sudaro dabartinę Naująją Ru
siją ligi pat Juodųjų jūrų, buvo žalia, ne
paliesta dykuma. Niekuomet neraižė 
plūgas neišmatuojamų laukinių augalų 
bangų; tik vieni žirgai, kurie ten slėpėsi, 
kaip miške, mindžiojo juos. ’ Nieko gra
žesnio gamtoje negalėję būti: visas že
mės paviršius atrodė, kaip žalias'auksi
nis varfaenynas, kuriame marguliavo mi

di jonai įvairių gėlių. Pro laibus, aukštus 
Iželės stiebus buvo matyti melsvi, mėlyni 
ir violetiniai, skambalėliai. Geltonas pro- 
žirnis siebėsi į viršų savo piramidės. pa-z 
vidalo viršūne; baltoji kraujažolė skė
čio pavidalo kepure mirgėjo viršuje; 
dievas žino iš kur patekusi kviečio var
pa brendo tankmėje. Ties laibomis jų 
šaknimis zujo, ištiesusios savo kaklus, 
kurapkos. Oras buvo pripildytas tūks
tančių įvairių paukščių švilpesio. Dan
guje nejudėdami laikėsi vanagai, išske- 
tę savo sparnus ir- įbedę nejudomą 
žvilgsnį į žolę. Skridusios į šalį lauki
nių žąsų debesies riksmas aidėjo dievas, 
žino kuriame tolimame ežere. Iš žolės
kilo, vienodai plasnodama sparnais, žuv
ėdra ir ištaigingai maudėsi mėlynose oro 
bangose. Štai ji dingo aukštybėse ir tik 
mirga vienu juodu tašku: štai ji apsi
vertė ir sparnais sublizgėjo saulėje...

,^elnias jus rautų, kokios jūs gražios, 
Stepės!..
j Mūsų keleiviai sustodavo tik keletą 

m’inučių pietums, ir jojęs drauge dešim
ties kazokų būrys nusėsdavo nuo arklių, 
atrišdavo medines plėčkas su degtine ir 
moliūgus, vartojamus vietoj indų. Val
gydavo tik duoną su lašiniais, arba kor- 
žus, gerdavo tik po vieną taurelę, tik 
pasistiprinti, nes Tarasas Bulba niekuo
met neleisdavo pasigerti kelidhėje, ir vėl 
jodavo ligi vakaro. Vakare stepė visiš
kai pasikeisdavo: visa marga jos erdvė 
apsigaubdavo paskutiniu ryškiu saulės 
atspindžiu ir taip pamažu tamsėdavo, 
kad būdavo matyti, kaip šešėlis bėgdavo 
per ją, ir-ji pasidarydavo tamsiai žalia; 

'. kildavo vis tirštesni ga-rai; kiekviena 
gėlė, kiekviena žolelė skleisdavo malonų 

* kvapą, ir visa stepė smilkdavo kvepalais.
’Tamsiai melsvame danguje tarytum mil- 

■ žinišku teptuku būdavo nudrėbtos pla
čios rausvo’aukso spalvos juostos; kai 
kur boluodavo kuokštais lengvos ir vais
kios debesys, ir labiausiai gaivinamas vi
liojamas, kaip jūros banga, vėjelis leng
vai siūbavo žolių viršūnės ir vos liesdavo
skruostus. Visa mužiką, skambėjusi die
ną, nutildavo ir būdavo pakeičiama ki-
ros. Margi starai iššliauždavo iš savo 

rvų, atsistodavo ant užpakalinių kojy- 
7 ir skardendavo stepę savo švilpimu, 

fe /Žiogai čirkšdavo vis garsiau. Kartais
iš kurio nors nuošalaus ežero pasigirsda
vo gulbės riksmas, kuris, kaip sidabras, 
aidėdavo ore. Keleiviai, sustoję lauke, 
rinkdavosi vietą nakynei, kurdavo ug

nį ir pastatydavo ant jos katilą, kuriame 
virdavosi kulišą: garas virsdavo ir įžul
niai kildavo aukštyn. Pavakarieniavę 
kazokai eidavo gulti, paleidę į žolę su
pančiotus savo žirgus. Jie išsiskėsdavo 
ant svitkų. Į juos tiesiai žiūrėdavo nak
ties žvaigždės. Jie girdėdavo savo au
simis visą begalinį pasaulį vabzdžių, pri
pildžiusių žolę: jų tarškėjimas, švilpimas, 
čirškimas—viskas skambiai aidėdavo vi
dury nakties, apsivalydavo giedrame ore 
ir užliūliuodavo snaudžiančią klausą. O 
jeigu kuris nors iš jų tarpo kuriam lai
kui pakildavo ir atsistodavo, tai prieš jo 
akis dingsėdavo stepė, nusėta blizgančio
mis šviečiančių kirmėlyčių žiežirbomis. 
Kai kada nakties dangų įvairiose vietose 
apšviesdavo tolima pievose ir paupiuose 
deginamų sausų nendrių pašvaistė, ir 
tamsią virtinę gulbių, skrendančių į 
šiaurę, staiga nutvieksdavo balkšvai ro
žinė šviesa, ir tada atrodydavo, kad 
tamsiame danguje skraido raudonos 
skaros.

Keleiviai jojo be jokių nuotykių. 
Niekur jiems nepasitaikė medžių: vi
sur ta pati begalinė, laisva, puiki stepė. 
Retkarčiais tik šone mėlynuodavo viršū
nės tolimo miško, nusitęsusio Dniepro 
krantais. Vieną tik kartą Tarasas pa
rodė sūnums mažutį, tolimoj žolėj juo
davusį, tašką, pasakęs: “Žiūrėkite, vai
keliai, anakur šuoliuoja totorius!” Ma
žutė galvelė su ūsais iš tolo įbedė į juos 
savo akis, pauostė orą, kaip medžiokli
nis šuo, ir, kaip stirna, dingo, pamačiu
si, kad kazokų buvo trylika žmonių. 
“Na, vaikai, pabandykite pavyti totorių! 
Nė nebandykite, — niekuomet nepavysi-, 
te: jo žirgas greitesnis už mano Ciortą?’ 
Tačiau Bulba, privengdamas kur nors 
užsiglaudusių slapukų, griebėsi atsargu
mo priemonių. Jie šuoliais atjojo prie 
nedidelio upelio, vadinamo Tatarką, 
Dniepro intako, puolė į ^vandenį drauge 
su savo žirgais ir ilgai plaukė .juo, no
rėdami paslėpti savo pėdsakus, ir tada 
jau, išlipę ant kranto, vėl tęsė savo ke
lionę.

Praėjus trims dienoms, jie jau buvo 
netoli tos vietos, į kurią jie keliavo.. Oras 
staiga atvėso: jie pajuto Dniepro artu
mą. Štai jis mirga tolumoje ir tamsia 
juosta atsiskyrė nuo horizonto. Jis dvel
kė šaltomis bangomis ir tyvuliavo vis 
arčiau, arčiau ir pagaliau apglėbė pusę 
viso žemės paviršiaus. Tai buvo ta Dnie
pro vieta, kur jis, ligi šiol suvaržytas 
slenksčių, pagaliau;, viską įveikė ir 
šniokštė, kaip jūra, laisvai išsiliejusi, 
kur jo viduryje atsiradusios salos išstū
mė jį dar toliau iš krantų, ir' jo bangos 
plačiai’ tyvuliavo sausumoje, nesusitik- 
damos nei uolų, nei aukštumų. Kazokai 
nusėdo nuo savo žirgų, užėjo ant kelto 
ir po trijų valandų plaukimo, atsidūrė 
prie Chorticos salos krantų,, kur buvo 
tada Sieče, taip dažnai keitusi savo būs
tinę.

(Bus daugiau)'

* • . *

Ir dar kas man užėjo ant 
minties, tai tas, kad dide
lės garbės verti tie ar tas 
žmogus, kuris buvo inicia
torius, prirodijo Walterį 
Brazauską už manadžerį. 
Auditorijai. Tai puikus vy
ras. Jis nebijo darbo, ne
žino nuovargio. Ir jo jau
na žmonelė Alenu te taip 
pat. Abudu sau dirba, o 
tiek to darbo tokiam milži
nui namui prižiūrėti, ir dar. 
valgius pats Walteris paga
mina puikiausiai, kur ir 
mes visi labai gerai pasi
vaišinome; Ir už prieina
mą kainą.

Įsikalbėjus pasirodė, kad 
apverktinai mažytę algelę 
turi Walteris. O darbo 
datig. Walteris sako: “Ki
tur uždirbčiau daubiau, bet 
aš’suprantu dalyką: dirbu 
Jie tuviams.” Ar tai ne pui
ku?! / ’

Draugas Buknys- buvo 
sakęs: Už valandos palei
sime mašinąs., ateikite, pa
matysite, kaip drukuojame 
“Laisvę.” Ir iš tikro buvo 
įdomu pamatyti, kaip po
pierius gražiai bėga per 
daugelį volelių, krumpliuo
tų ratukų. Taip apibėga 
aplink visą milžinišką dru- 
kojamą mašiną, Jr kitoj 
pusėj, tarytum žmogaus 
ranka, geležiniai nagučiai 
guldo jau gražiai sulanks
tytą “Laisvutę,” kurią pri
ima pats Buknys. Reiškia: 
darbininkų turėtų būt dar 
daugiau.

Toliau stovi keletas mil
žiniškų rolių popiėrio. Pa
klausiau, kiek numerių iš
leidžiate su šituo ‘milžinu 
rolių? Dvi “Laisves,” atsa
kė Buknys. Tai labai maža, 
sakau draugui. Ot, dėl ko 
nuolat,reikia prašyti aukų. 
Dėl to, kad popierio baisus 
brangumas. .

J. Žilinskas

Chicago, 111.

kontrolę šešiems menesiams ir 
leisti savininkams kelti rendas 
nuo 10 iki 15 nuošimčių. To
kia propozicija nepatiko nei 
savininkam nei rendaunin- 
kam.

Rezoliucijoj daroma išimtis 
tik ant brangesnių butų, taip 
vadinamų “luxury” apartmen- 
tų. Nuo tokių siūlo visiškai nu
imti rendų kontrolė... “Luxu
ry” būtų skaitomi tik tokie, 
kurie renduojami už $35 į 
mėnesį už kiekvieną kambarį 
be rakandų, o su rakandais i 
(furnished) po $45 už kiek
vieną kambarį.

Dar viena kvalifikacija nu
ėmimas kontrolės tokiems a- 
partmentams, tai renda iš viso 
turi siekti virš $105. Mažiau 
nešantis apartmentas pasiliktų 
po kontrole.

Rezoliucija turi būti užgir- 
ta miesto tarybos ir pasiųsta 
Tighe Woods rendų stabiliza
vimo direktoriui, Washingto- 
nan. Jeigu bus leista Chicago- 
je palaikyti kontrolę, sulyg 
rezoliucijos ji vėl baigsis ba
landžio 30, 1953.

Jeigu miesto taryba neuž- 
girs rezoliucijos, rendų kont
rolė užsibaigia rugsėjo 30 d. 
Rezoliucija veikiausiai bus 
priimta, nes tik du alderma- 
nai, Immel iš 41 wardo ir Du 
Bois iš 9 wardo stoja prieš 
rendų kontrolę.

Aldermanas Bečker iš 40 . 
wardo davė rekomendaciją 
leisti kelti rendas nuo 10 iki 
15 nuošimčių.

Roselando žinios
Kaip yra visiems žinoma 

Roselando Aido choras kas. 
metai suruošia išvažiavimą į 
maudynes. Taip pat ir dabar 
suruošė Indianoj, Palangoj 
pas S. Strauką aidiečiai vi
suomet gerai vaišina svečius, 
tą patį; pądarė ir šį kartą, tai 
yra šeštadienį ii’ sekmadienį, 
4’ugpiūčio 9 ir 10 dd.

Pusaidietis

LDS 53 kp. išmesta 
iš auditorijos

Kiek laiko atgal LKM Cho
ras, per ilgus metus, laikęs 
savo praktikas Lietuvių Audi
torijoje, tapo naujų Auditori
jos šeimininkų išmestas. LKM 
Choras turėjo susirasti sau ki
tą svetainę. Ir susirado.

Praėjusį trečiadienį LDS 53 
kuopos nariai ėjo į susirinki
mą kaip ir paprastai, nežino
dami, kad Lietuvių Auditori
jos durys uždarytos ir tai kuo
pai. Atėję į svetainę kur vi
suomet laikydavo susirinki
mus, rado čia SLA kuopos mi
tingą.

Trumpą mitingą turėjo 
“Vilnies” svetainėje. Valdyba 
iškolektavo mokestis. Dabar 
teks ieškoti kitos svetainės lai
kyti mitingus. Narys.

LKM Choro muzikos 
mokyklėle

LKM Choro muzikos mo
kyklėlė, kuri veikia Venge- 
liausko svetainėje, 450.0 S.' 
Talman, vadovybėje muzike^ 
mokytojo Clem Deffner, pui
kiai progresuoja. Pamokos į- 
vyksta kiekvieną ketvirtadienį 
vakarais. Choristai mokiniai 
gana daug susipažino su mu
zikos teorijos paslaptimis ir 
tikisi iki 'baigsis choro atosto
gos, dar daug pažengti pir
myn gaidų skaityme jr rašy
me.

Tokios mokyklėlės ištikrųjų 
patartina įsikurti ir kitoYns 
mūsų meninėms grupėms. Y- 
patingai reikalinga būtų mū
siškiam Liaudies Teatrui, su
pažindinimui savo narių ir sce
nos meno mėgėjų su vaidybos 
teorija. , Ž.

Rekomenduos pakėlimą 
rendų į

Miesto tarybos butų komi
tetas apsvarstęs argumentus 
abiejų pusių; rendų kontrolės 
išklausinėjime, pagaliau priė
mė rezoliuciją, kurioje reko
menduojama pratęsti rendų

Wilkes-Barre, Pa.
SLA 7-jtos Apskrities 
išvažiavimas

Sekmadienį, rugpjūčio 24, 
Rocky Glen parke, SLA 7-ta 
apskritis rengia metinį išva
žiavimą su menine programa.

Kalbės naujai" išrinktas 
SLA prezidentas Kazys Kali
nauskas iš Bostono. Dainuos 
Taurų Klubo vyrų (Glee* 
Club) choras ir solistas Paul 
Porter.

SiLA nariai ir geros valios 
lietuviai yra kviečiami į šį 
išvažiavimą. Užtikrinam, kad 
visi smagiai praleis laiką.

Kviečia Valdyba

Worcester, Mass.

Įvairūs išsireiškimai
\ 111*11 -t....... ..

Gamtoje visa kas yra 
priežastimi, iš kurios plau
kia kokia nors pasekmė.

Spinoza

Darbas ir kapitalas., — 
Darbas yra pirmesnis ir ne
priklausomas nuo .kapitalo. 
Kapitalas tik darbo vaisius,

ir ji$ nebūtų galėjęs atsi- 
rast, jei darbas' nebūtų pir
ma jo radęsis. Darbas yra 
svarbesnis už kapitalą ir 
vertas daug aukštesnio 
įkainavimo.

A. Lincoln
(Raštas Kongresui;' 
1861 m.) x

Turėk lėtą liežuvį, bet 
greitą akį. Cervantes

South' Bostonas
ir vėl kviečia visus — kur? nagi į

• •

PIKNIKĄ
Kurį rengia Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 

Piknikas įvyks sekmadienį,

RUGPIŪČIO-AUGUST 17
• I

Lietuvių Tautiškame Parke
Winter St. ir Keswick Rd. Montello, Mas&

Iš So. Bostono važiuotė bus parūpinta nuo 318 Broad- 
way tarp 12 ir 1 vai. dieną.
Geri žmonės ir Draugai!

Kliubas savo patalpa teikih platų patarnavimą visuo
menei. Ot, tai už tai nepatingėkite dalyvauti mūsų pikni
ke. M-es parūpinsime gerus pietus, kilbasų ir kitokiu 
smulkesnių užkandžių prie skanaus alaus. Taipgi gros ,j 
ir orkestrą.

Kviečiame visus. KOMITETAS
-------------------------------:-----/----------- .-------
F..................       4 -

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS
Į LAIME

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, x 
Vaizduoja lietuvių gyvenimą.

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

Tai apysaka,, kurią pradėjus skaityti, nenorėeibe 
padėti į šalį, kol užbaigsite! J 1

Duokite šią kny£ą savo draugui bei kaimynui pa- ♦ ' 
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana. , '

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:
“LAISVE” 1

110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y, .

Rugpjūčio 5 d. įvyko Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Drau-' 
gijos mėnesinis susirinkimas, j 
Valdyba ir įvairios biznio ko
misijos išdavė savo raportus. 1 
Iš raportų pasirodė, kad mū
sų Draugija iš bizniško atžvil- ■ 
gio auga vis didyn. Mūsų į-1 
plaukos viršija išlaidas.

Nutarta turėti vajų narių , 
gavimui. Noriiltieji prisįrašy-? 
ti prie Lietuvos Sūnų ir Duk
terų jPašalpinės Draugijos, 
malonėkite kreiptis pas drg. 
Kizių, protokolų raštininką, 
arba pas šiaip draugijos na
rius bei nares. Draugija na
riais skaitlinga ir pinigiškai 
turtinga, progresyviška drau
gija, kur nėra varžoma reli
gija nei politika. Visi1 nariai 
ir narės yra lygūs.

Ateikite į sekantį draugijos 
susirinkimą, kuris įvyks rug
sėjo 2 d., 29 Endicott St. Pra
sidės. 8 vai. vak. Reporteris

Amerikonai ateiprase 
Korėjos liaudininkus
' Korėja, —- Amerikos ofi- 
cieriai atjsiprašė Šiaurinę 
Korėją, kad du rakietiniai 
jų lėktuvai vėl “netyčia už
lėkė” ant Panmundžomo, 
kur eina derybos dėl pa
liaubų tarp amerikonų ir. 
Šiaurinės * Korėjos liaudi
ninkų. .. , * ’ • .

........ ■■■■ '■ ■ ' į į į iMP 

*

Praleiskite Savo Vakacijas 
Atlantic City, N. J. 

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios juro* kranto.

Apartmentai ir rūmai su virtuvės privilegijomis — J 
| dienai, savaitei ar sezonui. fl

17JOJ J7T’^C 125 ATLANTIC AVE., IV 1 ULiJ 1 M '* Atlantic City, N. J. . I
Vakacijų rezervavimui telefonas: n

ATLANTIC CITY 5-2338 - j

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

. -- .................................. .. ...1^=====^=^^

I
 CHARLES J. ROMAN I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ji 4
Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna- 
vintą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta įjL 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir <?

kainomis būsite patenkinti. , 8

x ’M

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa. į
i Telefonas Poplar 4110 č

O v
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Bostoniečiai lankėsi
Liberty Auditorijoje

Rugpjūčio 12 d. Liberty
Auditoriją aplankė Ona Ma- 
žuįkienė su savo sūnumi Al
bertu iš Uorchester, 
Taipgi kartu buvo ir 
pusbrolis Antanas 
(vietinis).

Jie apžiūrėjo visas 
Albertas ir Antanas
pirmą sykį jas matė. Liberty 
Auditorija jiems labai patiko. ” * » •

Mass. 
Alberto 
Naudus

įstaigas. 
Naudus

Mitingais ant blokų 
pagerbia vadą ;

kaip; Geras paveikslas to, 
žmonės atsineša į savo vadus, 
kurte ’ tapo * “įkalinti - einant 
Smith įstatu, gaunasi pažvel
gus į tau kas darosi Harleme. 
Ten retai kada tepraeina sa
vaitė/ kad nebūtų kokia nors 
pramoga Benjamin 
pagarbai.

Tie mitingai ir 
visuomet pasižymi
jomis, laiškais, parašais po pe
ticijomis už jo išlaisvinimą. 
Davis, darbininkų vadas-ko- 
munistas, 'buvęs du kartu iš
rinktas miestui įstatymus lei-

J. Davis’o

pramogos 
rezoliuci-

NewYorko^aiWZinioi
Peakes nebus teisiamas Nužudytosios vyras 

liūdijo mašinaiBellevue Hospital proto li
goniams tyrinėti taryba nu
statė, kad B'ayard P. Peakes, 
kuris nušovė jaunuolę' Eileen 
Fahey jos nei nepažindamas, 
yra proto ligonis. Sako, jis ži
no, kad jis merginą nužudė, 
bet jis neturi to pojūčio, kad 
jis papildė blogdarybę.

Taryba pasiūlė jį patalpin
ti į Matteawan State Hospi
tal, įstaigą kriminališkai su- 
mišusiems. Tačiau tą raportą 
ir pasiūlymą dar svarstys teis
minė įstaiga. Jeigu priims, 
Peakes nebus teisiamas, 
uždarytas, kaipo ligonis.

Sūnus puolė motiną 
teisme, tiriamas

tik

Manhattan teismabutyje 
Mrs. Nettie Hynes, veiterka, 
apsiskundė teisėjui, kad jos 
sūnus, 16 metų, neklauso jos. 
Kad jis susiieškojo nuo jo 
paslėptą jos piniginę ir išsiė
mė pinigus išleisti savaip. Ji

džiančion Miesto Tarybon, yra‘sakė, kad jai reikalinga pa
balintas penkerięms metams J ga]ba, nes be to, ji bijosi, jos 

. Viena tokių pramogų įvyko Į vaikas gali nueiti visai pavo- 
praėjusį šeštadienį New Yor- jingu keliu, 
ke ant 118th St., tarp Fifth ir | išgirdęs apie 
Lenox Avės. Ten pradėjo rin- vyrukas suriko 
kti parašus ant milžiniško ru- iuoji 
tudio, ant kurio tikis surinkti jr puolė 
milijoną parašų. Ten buvo kai-1 
bų, meno programa, vaišių.

Praėjusį trečiadienį jo 
du mitingų surengta ant 
gelio gatvių kampų, viso 

Gi ateinantį šeštadienį 
rengiama viso vakaro /pramo- 
g^Jant“ ,‘‘tarp Fifth ir 
Denox Avės, žmonės dalyvau
ją f tųdgep^itjngtfose' šimtais. 
** Jei 'valdovai liaudies balso 
paklausytų, visi nuteistieji bū
tų išlaisvinti ir visi ‘darbinin
kų vadams persekioti teismai 
būtį šuštabdyti tuojau. T-as.

tuos pinigus, 
ant jos “me- 

, metė į motiną akiniais 
ją kumščiuoti iki 

spėjo prižiūrovai atbėgti jį 
[suvaldyti. Trys vyrai turėjo 

var- darbo iki 5 pėdų, 10 colių ū- 
gi0 vyruką sulaikė. Jį nuvežė 

Bellevue tyrinėti protą.
dau- 
8-ni.

vėl

KRISLAI

Rendauninkai prašė 
daugiau namu

Ge-'Brooklyno Rendauninkų 
rovės ir Vartotojų. Taryba 
kreipėsi į majorą Impellitterį. 
Prašė palaikyti buvusiuosius 
laikinus veteranams gyventi 
namų projektus. Be to, sakė 
organizacijos atstovai, šim
tams tūkstančių šeimų gręsia 
benamystė.

Jie taipgi reikalavo uždrau
sti evikcij’as. Ir vykdyti staty
bą pigiomis rendomis namų, 
kuriuose rastųsi milijonui šei
mų patalpos. Apie tiek gy
ventojų, mažųjų uždarbių 
darbininkai ir biednuomenė,' 
vieni visai neturi buto, skursta 
ankštumoje prisiglaudę į>rie 
kitų, o kiti gyvena jau nebe
tinkamuose gyventi namuose.

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
katas turi visomis keturiomis 
kriminalistą apginti, turi įti
kinti teismą, kad jo klientas 
nekaltas, ir turi visomis jėgo
mis : gauti .išteisinimo nuo
sprendį.

“Labor” sako, jog tai tokia 
yra tos profesijos etika. Tai 
baisi etika. Tai neteisinga eti
ka. Ji žmones sugadina. Ji ad
vokatus padaro kriminalistų 
talkininkais! Juos išmokina 
su teisingumu ir žmoniškumu 
nesiskaityti.

—Q—
Mačiau< filmą • 

John”. Mane ’ 
miosios artistės 
vardas.

Tai vienas
filmų. Tik išniekinimas žmo
gaus.

Filmas Hollywoode iškep
tas. Atkreiptas prieš komunis
tus. Prieš komunizmą statoma 
biblija ir rožančius. Sūnus Jo
nas perstatomas niekšu.

Tik stebėtis reikia, tiesiog 
sunku suprasti; kaip tokia 
žymi artistė ėmė tokią negar
bingą, tokią žemą, tokia pa
galiau • kvailą rolę. Už dolerį 
vargšė reakcijai pardavė ne 
tįk jaąvo įidelį talentą, 
savigarbą.

My Son 
patraukė įžy- 

Helen Hays 

iš bjauriausių

Atidėjo išsiuntimą 
negro Georgijon

Nušovė policistą

New Yorke ant apartmentL 
hio namo stogo, 1830 Lexing
ton‘Avė., atrasta pamestinukė 

» nau jagimė mergaitė. » <• < . .

LDS Šeiminis ir Kartu Metinis

| PIKNIKUS!
Rengia LDS 3-ji Apskritis, New Yorko ir 

,. New Jersey Valstijų

‘ SEKMAD., RUGPJŪČIO-AUG .24
' - MONTGOMERY PARKE

123 Montgomery Avenue, Irvington, N. J.
Durys atdaros 1 vai. dieną. Įžanga prie vartų 50 c.
Bus svečių iš toli ir arti. Gros A. Pavidžio orkestras

KELRODIS: Iš Newarko, nuo Pennsylvania stoties, 
busas No. 16 Clinton Ave. ir No. 13 Broad St. atveža iki 
Montgomery Ave; paeit vieną bloką po dešinei. Busas 
Springfield Ave, No. 25-26; išlipt ant Avon Avė ir eit 3 
blokus po kairei.

Atvykę karais iš New Yorko. Jersey City, Bayonnės ar 
■% Oliffsideės važiuokit Market St. iki Broad St., ir tuoj 
' ’ po dešinei bus Clinton Ave., važiuot iki Montgomery Ave.

.........  -Y

Ilgą amžių užbaigė- 
per anksti

Charles Jacob, 94 metų, bu-

BMvęs užsiregistravęs vy
rams rezidencijos klube kaipo. 
Elias Weinthal iš San Fran
cisco vyriškis rastas pasiko
ręs ar pakartas New Yorke. 
Yra apie 55 metų amžiaus.

Vis dar tebėra neišaiškin- 
-ta, kas nužudė Mineolos gy
ventoją Mrs. Josephine 
Brown, kurios kūną, dar šiltą, 
atrado Jamaica Estates, 
Queens. Kadangi jos vyras 
buvo vienu ar gal vieninteliu 
policijai žinomu asmeniu, ku
ris paskiausia ją gyvą matė, 
vyras taipgi buvo kvočiamas. 
Jis pats, savanoriai, pasisiū
lęs pasiduoti rilelą susekti pa
dedančiai mašinai liudyti.'

Po pirmojo kvotimo prie 
mašinos, kvotėjai nieko ne-, 
skelbė. Sakė, turi antruoju 
kartu perkvosti. Po antrojo 
kvotimo, sakoma, mašina ne
parodė įtarimo. Tai yra: “jei
gu tikėti mašinai,” pridūrė 
prokuroras. Jis pats sakėsi 
pasitikįs mašinai.

New Yorko Valstijos Vy
riausias Teismas atidėjo iki po 
Labor Day bylą negro George 
Claybon,’kurio Georgia valdi
ninkai reikalauja kaipo pabė
gusio Iš kalėjimo. Tas teikia 
jo gynėjams progą daugiau 
padirbėti už apgynimą jo nuo 
išgabenimo tenai.

Gynėjai prašys gubern.ato-, 
riaus Dewey, kad jis neleistų 
Clayboną išsiųsti Georgijoif.

Claybon gynėjai savo išleis
toje literatūroje parodo, kad 
Claybon • buvo nuteistas už 
žmogžudystę, kurios jis ne
buvo p.apildęs. Kad jis buvo 
nuteistas be parodymų jo pra
sikaltimo ir kad liūdymai 
prieš jį, patyrinėjus, pasirodė 
melagingi. Claybon iš belais
vės pabėgo pernai, po išbuvi
mo kaliniu 12 metų. Jis yra 
nuteistas vis.ą amžių kalėti.

nušautas
McGillion,

pranešimo

New Yorke tapo a . . 
policistas James 
trijų vaikų tėvas.

Anot policijos
spaudai, policistas "ėjęs anksti 
antradienio rytą, apsirengęs 
civiliniais rūbais. Jis buvęs 
siųstas kokiam specialiam žy
giui ir iš ten ėjęs namo. Pa
matęs ant kampo du apie vi
duramžius vyrus įsikarščiavu
siai barantis, priėjęs, pasisa
kęs esąs policistų ir liepęs 
skirtis. Bet tuojau vienas jų 
išsitraukęs revolverį ir šovęs. 
Kulka pataikė policistu'i prie 
pat širdies. Jis mirė po ope
racijos ir šešių kraujo perlei
dimu, c-

vęs New Yorko Atletiško Klu
bo nariu nuo 1903 metų, pri
gėrė maudydamasis to klubo 
rezorte vyrams ties v Pelham. 
Rezortas randasi ant Huckle- 
berry salos. Ateinantį ‘‘sekma
dienį būtų buvęs 95 rnetų. Ne
žinia, kaip ilgai dar būtų gy
venęs, jeigu būtų susilaikęs 
nuo šio, daugeliui net jaunes
niųjų rizikingo sporto —plau
kiojimo? Jo kūną rado už a- 
pie 200 pėdų nuo kranto, plū
duriuojant.

Senukas gyveno "Elmhurst, 
Queens.

Apie žmogaus būdą. — 
Šiame pasaulyje žmo 
privalo būti ar priekalu a 
ba kūju. Longfello

PARDAVIMAI
Saldainių ir mokyklai bei rašti

nei reikmenų krautuvė parsiduoda 
skubiai ir už prieinamą kainą. Ren- 
da $35. Skambinkite: Ravenswood 
8-9642. (157-160)

Filmos-Teatrai

New Yorke įsteigė 
nepaprastą prūdą

Kriminalybiy daugis 
esąs tik skaitlinėse “Kiekvienam vaikui 

reikia tėvo... ir taikos”
Policijos viršininko raporto 

spaudai apie kriminalybės 
mieste buvo pažymėta, jog šių 
metų pirmaisiais šešiais mėne
siais įvyko daugiau krimina- 
lybių, negu pernai tuo pat 
laikotarpiu.

žinioms pasirodžius spaudo
je, policijos viršininkas susi
šaukė spaudos atstovus į po
sėdį, kuriame taipgi dalyvavo 
majoras Impellitteri ir vyriau, 
sias inspektorius Rothengast. 
Viršininkas pažymėjo, kad žy
mus padaugėjimas kriminaly- 
bių esąs tiktai jų užrašymo 
sistemoje, šiais metais įvestą 
užrašinėj imas kai kurių prasi? 
kalstamų darbų, kurie seniau 
nebūdavę užrašomi.

Majoras sako, kad jo majo- 
rystės laiku dasamdyta mies
tui 2,671 policistų ir kad pla
ne numatyta iki galo 1953. 
metų dasamdyti dar 1,600. Sa
ko, kad miestui vis dar trūks
ta 1,454 policistų iki numaty
tos miestui esant reikalingos 
kvotos 19,847.

Keturi 18 ir 19 metų jaunuo
liai pasimojo gumine valtele 
persiirti per North River. Ta
čiau kiek pasiirstę nuo kran
to, pamatė, kad ne jie, bet 
srovė valdo valtį, pradėjo 
šauktis pagalbos. Juos išgirdo 
pajūrio sargybiniai ir motori
ne valtimi pasiviję, išgelbėjo.

GARSINKITĖS LAISVĖJ’

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Prie Bellevue .Hospital pa- 
: ralyžiuotiems ir kitaip kaip 
pažeistais sąnariais vaikams 
gydyti skyriaus įsteigtas Re
habilitation Beach. Įrengtas^ 
visai panašiai pajūrio rezor- 
tui—su aikštele, kėdėmis pa
sėdėti norintiems ir reikalin
giems pasišvitinti • saulės spin
duliais.

Greta to visko, 
plastiškas prūdas,
nelankstiems sąnariams mik
linti vykdomi bandymai plau
kioti, pagelbstint gydomosios 
mankštos ekspertams. Tai pir
moji tokios rūšies įranga prie 
miestinių ligoninių.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y 

Tel. ST. 2-8342

Warner Bros", pristato Gil
bert Roland ir Angola Clark 
f'ilmoje “The Miracle of Our 
Lady of Fatima,” su Susan 
Whitney, Sherry Jackson, 

.Sammy Ogg.
• Film os bendrai savo atsilie

pimu į ’jausmus skiriasi į dvi 
kategorijas; į tas, kurių malo
nu žiūrėti ir iššaukia simpati
ją ir supratimą, ir į tas, ku
rios nieko nepamoko ir neiš
šaukia simpatijos. Religines 
filmas daug sunkiau1 klasifi
kuoti, nes jos rišasi su tikėji
mu. Tiems, kurie giliai tiki, 
jos patinka ir kiekvienas veik
smas yra suprantamas ir pri
imamas iš įsitikinimo. Gi tie, 
kurio nepriima tikėjimo,' jie 
jausmams sąjūdį turi gauti iš 
apsakymo, vaidybos ir temos.

“The Miracle of Our Lady 
of Fatima” jų?a, religinės rū
šies. Nustatyta, kaipo 
nuotikis Portugalijoje 1917 
metais, laike Pirmojo Pasau
linio Karo. Pastangose nu
kreipti žmonių akis nuo revo
liucinių sąjūdžių pasaulyje su- 

stebūklas. 
Šventosios 

Mergelės atvaizdą. Ji prašiu
si juos pasišvęsti 
nedoro pasaulio j 
minga. Ji prižada 
grįsti kas mėnuo 
pasirodyti per šešis • iš eilės 
mėnesius ir patarti, ką jie turį 
daryti.

Kalbos apie tai plinta po 
visą šalį ir žmonės keliauja į 
Fatimą. žinia pasiekia ir val
džią, kuri bando tai nuneigti 
uždarymu Fatimoje bažnyčios 
ir uždarymu belaisvėje vaikų. 
Bet tikėjimas laimi, vaikai pa
leidžiami. šeštą mėnesį įvyks
ta stebuklas. Tikintieji.-džiau
giasi, netikėliai atsiverčia, 
valdžia stebisi.

Stebint filmą “The Miracle 
of Our Lady of Fatima” priė
jau išvados, jog ji yra propa
gandos filmą daugiau, negu 
pagilinimui į dievą tikėjimo, 
rodyti, kad religija esanti ge
resnė už socializmą. Vaidyba 
neatrodo tikra, dirbtinai sen- 
tįmentališka. Vadovaujančios 
figūros akimis, rankų gestais, 
balso drebinimu pataikė į rei
kalingas. vietas, bet . širdies 
jausmo neparodė. Net minios 
scenos, kur ne$a ateina pil- 
grimai į Fatimą maldauti ste
buklų, buvo fhlšyvos; ėjo ne 
tie, kurie giliai tiki į dievą, 
bet įvairybių ieškotojai ir rei
kalingieji kriukių.

Tikėjimas yra svarbus daly
kas: tikėjimas gyvenimu, ti
kėjimas savim, ar tikėjimas į 
dievą, bet “The 
Our Lady of 
teturi tikrojo 
mi praranda 
mo, reikšmės

Po tokia antrašte rengėjai 
žvaigždžių po žvaigždėmis 
Koncerto Taikai atsišaukė į 
Didžiojo Brooklyno-New Yor- 
ko-Queens visuomenę . pripil
dyti Triboro Stadiumą šio 
trečiadienio vakarą, rugpiu- 
čio 20-tą. v

Pradžia 7 vai. Įžanga $1 ir 
$2, taksai įskaityti. Vaikams 
Įėjimas nemokamas. Rengia 
New Yorko Taikos Institutas. 
Kelrodis:

Iš New Yorko ar turintiems 
važiuoti per New Yorką, pa
togiausia važiuoti IRT Lexing
ton Ave. ekspresiniu .traukiniu 
iki 125th St. Išlipus, imti bu- 
są, kuris eina per Triboro 
tiltą.

Iš Queens .važiuoti į Asto- 
rią (BMT 25tU-Hoyt Avę. sto-
tis). Imti busą Triboro Brid- į kuriamas naujas 
ge. Busas eina nuo 31st St. ir t Trys vaikai mato 
Astoria Blvd. Tūliems Queens 
gyventojams galima, apsieiti 
vien $u busu.

Kriminalybės mieste padau
gėjo 37.36 nuošimčiais pirmai
siais šešiais mėnesiais šių me
tų, kaip skelbia policijos ko- 
misijonierius Monaghan savo 
raporte.

Apie cenzūrą.—‘Kiekvie
na kam nors liepus sude
ginta knyga šviesiau ap
šviečia pasaulį. Emerson

*****•*♦**

Darbininkė j kompanijos prezidentą: ’‘O gal ir mes 
šiandien galėtume nedirbti ir išvažiuoti j pamarį apsi
ginti nuo karščio?’’
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įrengtas 
kuriame

REIKALAVIMAI
MALE and FEMALE

Reikalinga vedusi pora prie leng
vos namų ruošos Pageidaujama, 
kad vyras turėtų darbą, o moteris 
galės dirbti lengvą namų darbą — 
atlyginimas bus: dų fornišiuoti kam
bariai veltui. v Prašome 
Ludlow 4-6967.

skambinti: 
(159-163)

dirbti prie 
Nuo 8:30 v. 

Yra du

Reikalinga moteriškė 
abelno namų darbo, 
ryto iki 3 v. dieną. Yra du vai
kučiai. lankanti mokyklą, jiems rei
kės pagaminti pietūs. Naujas na
mas, visi moderniniai įtaisymai; len
gvas darbas, pradedant pirmadienį, 
baigiant penktadieniu. Skambinki
te: FiofSstone 7-5970. (160-161)

PAJIEŠKOJIMAI
atvertimui

į dievobai- 
jiems su-

i, iš naujo i lė Obelieniūtė); taipgi Pijušo 
cj I kaičio.

j šinėti su mumis. • Arba kas žinote, 
kur jie randasi, malonėkite praneš
ti, už tai būsime dėkingi: P. ir S. 
Poškaitis, 94 Boorum Street, Brook
lyn, N. Y. (159-161)

Mes, Petras ir Stasys Poškaičiai, 
pajieškome savo giminaičių, Adomo 
ir Teofilės Yusikų (po tėvais Tcofi- 

i Poš- 
Jeigu gyvi, prašome susira-

Pajieškau savo gero draugo My
kolo Ncmkevičiaus. Iš Lietuvos ki
lęs iš' Mikytų. Paskutinį syk gir
dėjau, kad gyveno Philadelphijoj, 
Pa. Prašau jo paties arba kas ži
note, kur jis yra, parašyti man. Bū
siu dėkingas. Petras Poškaitis, 94 
Boerum St., Brooklyn, N. Y.

(159-161)

PRANEŠIMAS
SO BOSTON, MASS.

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 
bas rengia pikniką, kuris įvyks sek
madienį, rugpiūčio-August 17 d.,
Lietuvių Tautiškame Parke, Winter 
St. ir Keswick Dr., Montello, Mass. 
Bus skanių valgių ir pasilinksmini
mų. Kviečiamo visus j šį gražų 
pasilinksminimą. Rengėjai

(158-160) ♦

GREAT NECK,. N. Y.
Great Necko lietuvių ’ organizaci

jų bendras piknikas įvyks šį sek
madienį, rugpjūčio 17 d., Kasmočių 
parke-svetainėje. Prasidės 2 vai. 
Bus skanių valgių, gėrimų. Geo. 
Kazakevičiaus orkestras gros šo
kiams. Kviečiame visus, vietinius 
ir svečius iš toliau. r B.

(160-161)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Matthew A 
BUYU$ 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4 th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreea 7-6868 

VALANDOS:
• 9—12 ryte; 1—8 vakare

Penktadieniais atdaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
' Cor. Hewes S.t.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys,♦įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 
' —už griežtai Žemas kainas.

' Receptų Specialistai:
, MAX PEIST, Ph. G.
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6233

Miracle of 
Fatima” mažai 

tikėjimo ir tuo- 
daug vertingu- 
ir jausmingumo.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS

• * /

•New Yorke areštavo trisx 
jaunus asmenis, du vyrus ir 
vieną moterį. Įtaria apiplėši
nėjime gyventojų viešbučiuo
se. Vienas, John Clark, sakėsi 
pradėjęs plėšikauti po prara
dimo darbo, kad galėtų išlai
kyti žmoną ir tris vaikus.

Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174

6 pusi,—Laisve (Liberty)— Penktad., •Rugp.-August 15, 1952




