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, .— , , , ~~ Tatai spręs Triią VakariniuApie tai, kad Korėjoje tuo- 1 į i- J £

jau buS pasirašytos ^< \^ \Didžiuiu sueiga Washingtone
liaubos ir sulaikyti mūšiai, j «- O ”
smagu galvoti, bet negalima 
pranašauti, kada tai bus įvyk-

Reikia Skubiai Veikti, Kad Spėjus Sukelti 
$8,000.

Washington, liep. 10. — 
i Penktadienį prasidėjo Tri- 

Wa- j įų Vakarinių Didžiųjų su- 
shingtono ir Pekino primena, j eiga. Vienas iš svarbiųjų 
jog tai būsią padaryta neuž- . klausimų, kuriuos čia svars- 
ilgo. Ir žmonės tuo džiau- | įvs Amerikos, Anglijos ir 

, giasi, tikėdami, jog tasai ne- s Francijoš ministrai, — tai 
reikalingas karas bus baigtas. surengimas Keturių Di-

pranešimai

Tačiau, žiūrėk, Syngman
Rhee ir vėl iškerta kokį špo
są, mūsų krašto vadovybe 
jam nusilenkia’ ir karas tebe- ' Anglijos užsienio reikalų 
sitęsia. i ministro pavaduotojas lor-

Kaip būtų linksma, jei lie- j das Salisbury sakė kores- 
pos 11 dieną, mūsų dienraš-1 p 0 n j e n tams, kad ragins 
čio pikniko proga, jau ture-1 «pef nedelsiant” Šil
tume tikrus davinius, jog ka
ras Korėjoje baigiamas, žmo
nių žudymas sulaikomas!...

džiųjų konferencijos su So
vietų Sąjunga.

Trys Vakariniai Didieji 
taip pat tarsis, kaip susti
printi savo frontą prieš ko
munizmą, kaip paremti 
francūzų karą prieš Viet
namo liaudininkus Indo-Ki- 
nijoje, bendromis jėgomis 
nuslopinti Malajos partiza
nų kovą prieš anglus ir kt.

Anglija kerštauja 
prieš Egipto valdžią

Naujienų redaktoriui nepa
tinka tai, kad karas Korėjoje 
buvo vedamas, “be pasiryži
mo.” Aną dieną jis4 šitaip 
pasisakė:

“Šito keblumo (“nesusipra— 
su liaudies nepriete- 

lium Rhee) nebūtų atsiradę, 
jei Amerika ir kiti Jungti
nių Tautų nariai būtų karia
vę su pasiryžimu sumušti 
agresorių ir išvyti jį iš Korė
jos.”

To žmogaus nuomone, Ame
rika kariavo be pasiryžimo.

Ligi šiol mūsų kraštas Ko
rėjoje nustojo 137,91vl vyrų, 
— užmuštais, sužeistais ir ne- 
1 a is ve n paimtais. Naujie
noms to nepakanka. Jos yra 
šalininkės tos politikos, ko
kią siūlė MacArthuras ir ki
ti trečiojo pasaulinio karo 
troškėj ai.

MacArthuras buvo parodęs 
“pasiryžimą,” , bet kas jš to 

* išėjo? Trumanas buvo pri
verstas jį atšaukti iš karo va
dovo vietos.

Ot, jei Trumanas ar Eisen- 
howeris būtų paskyręs 
vadovu menševikų 
tai būtų buvę !. . .

Jis ifekryjų būtų 
apsiiįirl v's.

jau ture-į “per daPg nedelsiant 
šaukti Keturių D 
sueiga, kurios jau 
pageidauja Anglijos

I jeras Churchillas.
Francijoš užsienio 

lų ministras Geo. Bidault 
taipgi pasisakė už surengi
mą konferencijos, kur tu
rėtų dalyvauti prezidentas' 
Eisenhoweris, Anglijos ir 
Francijoš premjerai ir So-

London. — Anglija pra
šo sulaikyti ginklus, ku
riuos Amerikos valdžia bu
vo žadėjus Egiptui. Anglų 
valdininkai taip pat sakė, 
Anglija dar pilnai nepri
pažins Egipto respublikos, 
kuri neseniai įsteigta vie
ton nuverstos karaliaus 
valdžios.

Taip Anglija elgiasi prieš i 
vietų Sąjungos premjeras Egipto premjero - preziden

to Naguibo . valdžią todėl, 
kad Egiptas reikalauja iš
traukti anglų armija iš Su- 
ezo kanalo ruožto. Egiptas 
sako, tas kanalas turi būti 
pripažintas egiptine nuosa
vybe, v

seniai 
prem-

reika-

Malenkovas.
Anglijos ir Franci jos mi

nistrai dabartiniuose pasi
tarimuose teigia, kad jeigu 
netrukus būtų s u r u o š t a 
Keturių Didžiųjų konferen
cija, tai galima būtų išrei
kalauti tam tikiu nuolaidų 
iš Sovietų Sąjungos. Nes 
Berijus pavarymas kaip So
vietų vidaus reikalų minis
tro bei 1 
sitarimai

karo 
Grigaitį,

ry žtingai

iti spėjami nesu- 
J sovietinėje val

džioje ir vadinamos “riau
šės” kaimyniškose Sovie
tams šalyse, sakoma, dabar 
“stipriau verstų” Sovietų 
valdžią patenkinti vakari
nių valstybių reikalavimus. 

Dar laukiama, kaip Ame
rikos valstybės sekretorius 
John Foster Dulles atsi
lieps į siūlymus sušaukti 
sueigą su Sovietų Sąjunga.

Korėja.—Amerikonai at
mušė tris naujas Korėjos 
liaudininkų atakas.

Valdžia reikalauja 
dar 529 milijoną dbl 
karinėms bazėms

kunigas,Vienas katalikų
de Ertze Caramendi, neseniai 
išstojo per dienraštį “Excel
sior” su straipsniu, smerkian
čiu Juliaus ir Ethelės Rosen- 
bergų nužudymą.

“Ncsmerkimas mirti, pa
grįstas melagingais liudiji
mais yra neteisingas...” ra
šo tasai kunigas.

Kunigas Caramendi sveikina 
tuos katalikų dvasiškius, ku
rie prašė prezidentą Eisenho
wer! suteikti Rosenbergams 
susimyl ėjimą.

Netiesiogiai, šis meksikietis 
dvasiškis* užduoda per nosį 
lietuviškiems pranciškonams, 
kurie Rosenbergų nužudymu 
džiaugėsi.

Priverstas pasitraukti 
McCarthy’o įnagis

žurnalistė Dorothy Thomp- 
ano, jog Rosenbergai 
įxlti, tačiau ji priešin
io kad jų byla aukščiau

siame šalies teisme nebuvo
svarstyta, — nebuvo ji net 
skaityta.

» Atsiminkime: trys aukščiau
sio teismo nariai buvo prie-

x- (Tąsa 5-tam pusi.)

Washington.— Tapo pri
verstas pasitraukti J. B. 
Matthews, ragan g a u d ž i o 
senatoriaus Joe McCarthy 
samdytas valdininkėlis, ku
ris rašė American Mercu
ry žurnale,' kad “bent 7,- 
000 protestantų kunigų pa
deda komunistams, tarnau
dami sovietiniams (Krem
liaus) suokalbiams.”

Tyrinėjantis Senato ko
mitetas, vadovaujamas Mc
Carthy’o, ir prezidentas Ei- 
senhoweris gavo daugybę 
protestų prieš tą priekaiš
tą kunigams.

Po protestų telegramomis 
buvo parašai katalikų, pro
testantų ir žydų kunigų.

Taigi ir prez. Eisenhow- 
eris viešai pasmerkė tą ma- 
kartišką įtarimą.

ORAS.—Vėl smagi giedra.

Baigiasi dienos, bet baigiasi ir kvota. Trūksta tik 
$641.88. Nebaisu. Suskubę galėtume užbaigti fondo su
kėlimo vajų iki liepos 15 d. Kurie dar galite, prisidėkite 
doleriuku-kitu fondo užbaigimui. Prašome tai padary
ti kuo greičiausiai. Tuojau dėkite į voką ir siųskite tie
siai Laisvei; nelaukite, kol kas paprašys paaukoti, nes 
laikas jau baigiasi.

Šiuo kartu Įplaukė $554.50. Iš anksčiau gauta 
$6,803.62, viso įplaukė $7.358.12. Dar reikia sukelti 
$641.88.
Iš Kalifornijos:

Senas Losangelie-
tis ................... $10.00

Reuba.................... 10.00
R—ka .................. 10.00
Kuršianiškis ....... 10.00
Exra .............V... 5.00
Pečiulis .................. 5.00

Apkaltintas už bandymą užimt 
valdžią ir grąžint kapitalizmą

Maskva, liep. 10. — Lav- 
rentijus P. Beria tapo pa
šalintas kaip Sovietų vi
daus reikalų ministras bei 
premjero pavaduotojas ii’ 
išbrauktas iš Komunistu 
Partijos už tai, kad mėgino 
suimti valdžią i savo ran
kas ir stumti Sovietu Sa- *. *

Marcinkus ...........
J. ir M. Denaučius
M. Pupis ..............
Stella Kunskis . .. .
M. Pūkis ..............

J. ir K. Butman ...
A. Talan ................

(Tąsa 4-tam pusi.)

5.00
2.00

2.00
2.00
1.00
1.00
1.00

McCarthy žada kvost 
ir šnipų komandierių

SUVG. RHEE SURANDA, JOG 
DRAFTUOTI BELAISVIAI 
NEIŠTIKIMI JAM KARIAI

Pusan, Korėja.—Kuomet 
Pietinės Korėjos tautinin
kų valdžia pabėgdino iš 
stovyklų 27,000 belaisvių 
kaipo “atsisakančių grįžt 
namo,” tuojau ėmė rekru- 
tuot juos į savo armiją.

Pietinės Korėjos prezi
dentas Syngmanas Rhee 
sakė, kad visi tie belaisviai 
šiauriniai korėjiečiai, esą 
komunistų priešais, todėl 
norį kariaut prieš Šiauri
nės Korėjos Liaudies Res
publiką.

Bet Rhee nusivylė.
belaisviai greit pasirodė 
neištikimi pietiniams Korė
jos tautininkams. Todėl 
Rhee užgynė toliau draf- 
tuot armijon buvusius be
laisvius ii1 liepė paleist tuos, 
kurie jau buvo draftūoti.

Dar lieką pusantro tūks
tančio rekrutuotų belaisvių. 
Bet Pietinės Korėjos karo 
ministras įsakė ir juos ne
gaišuojant pašalint iš ar
mijos.

Tie

jungą atgal Į kapitalizma.
Oficialiai pranešama, kad:
—Pilnatinis Sovietų Ko

munistų Partijos centro 
komiteto susirinkimas ne
seniai išklausė premjero 
Mąlenkovo r a p o r t ą anie 
kriminalinius Berijos veiks
mus prieš partiją ir prieš 
valstybę. Apdiskusavus ra
portą, surado, jog Beria 
tokiais veiksmais stengėsi 
pakirsti sovietinę valstybę, 
tarnaudanias svetimojo ka
pitalo naudai ir išdavikiš
kai bandydamas pastatyti 
savo vadovaujamą vidaus 
reikalų ministeriją virš 
Sovietų Sąjungos valdžios 
ir Komunistų Partijos. Ko
munistų Partijos centro ko
miteto pilnatis todėl nuta
rė pašalinti L. P. Beriją iš 
Komunistų Partijos centro 
komiteto ir išbraukti iš 
Kom. Partijos eilių, kaipo 
Sovietų liaudies priešą.
VALDINIS NUTARIMAS:

—Kadangi aikštėn iškilo

Washington. — Karinė 
valdyba prašė Kongresą 
paskirt bent 529 milijonus 
dolerių per metus naujoms ’ 
karinėms bazėms statyti 
Jungtinėse Valstijose, Alas- 
koje, japoniškoje Okinavos 
saloje, Filipinuose, Kuboje 
ir Marianų salose. Tos ba
zės būtų tvirtoviškai įreng
tos stovyklos amerikiniam 
karo laivynui, armijai ir 
oro jėgoms.

(Jau pirmiau, tarp kit
ko,-paskirta 500 milijonų ‘ 
doleriu karinėms Amerikos 
stovykloms statyti francū
zų kolonijose šiaurinėje 
Afrikoje.)

Rytiniame Berlyne 
viskas tvarkoje

Berlin.—Amerikiniai 
respondentai, atvykę į 
tinę, sovietinę Berlyno 
Ii, surado, jog fabrikiniai 
darbai ir kiti dalykai nor
maliai eina; nematyt jokių 
streikų nei naujų riaušių.

J<0-

da-

Korėjos liaudininkai sako 
nušovę dar 3 Amerikos lėk
tuvus.

Amerikos generolas reikalauja 
smarkiau ginkluot francūzus 
prieš Vietnamo liaudininkus

Hanoi, Indo-Kin. — Ame
rikos generolas J. W. O’Da- 
niel reikalauja, kad Jung
tinės Valstijos duotų fran- 
cūzams dar daug daugiau 
ginklų karui prieš Vietna
mo liaudininkus - komunis
tus.

Gen. O’Daniel, vyriausias 
Amerikos armijos koman- 
dierius Pacifiko Vandeny
no srityj, viešėjo pasfran- 
cūzu karininkus Indo-Kini- 
joje per 3 savaites, apžval
ginėj o jų pozicijas ir davi
nėjo patarimus, kaip su
mušti liaudininkus.

O’Daniel ypač pi 
mobilizuoti Vietnam 
tautininkų 
kluoti ’ juos 
Amerikos ginklai^ 
met jie, francūzų koman
doje, būk “tikrai sumuštų 
Vietnamo komunistus.”

Žymėtina, jog Vietnamo 
komunistai - liaudini n k a i 
yra atkariavę nuo francū
zų jau du trečdalius to 
krašto. Jų valdyboje yra 
daugiau kaip 20 milijonų 
žmonių, o francūzams telie-

I ka tiktai apie 10 milijonų.

pirso
. mamiečius j 

armiją, apgin- 
nau j o v i n i a i s 

o tuo-

SU-

Dešiniąją uniją vadai pirma pasmerkė rytą 
Vokietijos valdžią, o dabar ‘lyrinės” ją

. Stockholm, Švedija.—Pa
saulinės Dešiniųjų Darbo 
Unijų Federacijos suvažia
vimas paskyrė trijų narių 
komisiją, kad keliautų į ry
tinę Vokietiją ir ištirtų ten 
darbininkų būklę.

Trejetu dienų pirmiau 
tas suvažiavimas, pirm iš
tyrimų, pasmerkė rytų Vo
kietijos valdžią kaip komu-

pre- 
kad

nistinę ir atsišaukė į 
zidentą Eisenhower), 
paremtų rytinius vokiečius, 
kėlusius riaušes birž.' 17 d.

Dešiniųjų unijų suvažia
vimas siunčia rytinėn Vo
kietijon kaip tyrinėtdjus 
ahglą Tomą O’Brieną, ame
rikietį Irvingą Browną ir 
francūzą Marcelį Babau.

Washington.—Allen Dul
les, direktorius slapčiausių 
valdžios šnipų (Central In
telligence Agency), yra įsa
kęs, kad jokie senatorių nei 
kongresmanų komitetai ne
turi teisės kvosti jo šnipus. 
Allen Dulles yra brolis vals
tybės sekretoriaus J. F. 
Dulleso.

Dėl to isakymo purkštau
ja republikonas senatorius 
Joe McCarthy, ragangau- 
dis visu galų tyrinėtojas.: 
McCarthy niurna, kad Al- j 
len Dulles, užgindamas tv- priešvalstybiniai L. P. Be- 

“įžeidžia rijos veiksmai, kuriais jis 
i mojosi pakirsti Sovietų 
valstybę, veikdamas užsie
ninio kapitalo interesams, 

: todėl prezidiumas Sovietų 
Sąjungos Aukščiausios Ta-, 
rybos, apsvarstęs Sovietų 

i ministrų tarybos raportą 
šiuo klausimu, nusprendė:

1. Pašalinti L. P. Beriją 
iš vietų kaipo pirmąjį prem
jero pavaduotoją ir kaip 
vidaus reikalų ministrą.

2. Pavesti kriminalinius 
L. P. Berijos veiksmus 
Aukščiausiam Sovietu Są
jungos Teismui spręsti .

Sovietu Sąjungos Aukš
čiausios Tarybos prezidiu
mas paskyrė Sergiejų Ni
kiforo vicių Kruglovą So
vietų vidaus reikalų mi
nistru.

KALTINIMAI
Pravda, vyriausias Sovie

tų komunistų laikraštis, ra
šo, kad:

Berija buvo imperialistų 
agentas ir jų samdinys; ty
čia trukdė valdžios progra
mą dėl kolektyvinių ūkių 
išvystymo, silpnino gamy
bą; sabotažavo valdžios įsa
kymus, užginančius netei
sėtai persekioti civilinius 
žmones; kurstė vaidus tarp 
įvairių t a r y b i n ių tautų; 
veiklino buržuaziniai - tau* 
tinius elementus ir tt.

Beria yra gruzinų tautos. 
Kaipo vidaus reikalų mi
nistrai jis buvo ir vyriau
sias valstybinės policijos 
vadas.

rinėti savo šnipus
Senato didybe.”

Taigi McCarthy reikalau
ja, kad jo vadovaujamas 
sėnatinis tyrinėjimu komi
tetas verstinai (subpoena) 
pašauktu kvosti ir pati Al
iena Dullesa. € V

Amerikonai ir Korėjos 
liaudininkai tariasi 
apie paliaubas
Panmundžom, Korėja, lie

pos 10.—Penktadienį įvyko 
pilnatims pasitarimas tarp 
aukštųjų Amerikos ir Šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
atstovų, einant linkui pa
liaubų sutarties. Kita pil
nutinė jų sesija šaukiama 
šį šeštadienį.

Pranešama, jog daugiau
sia buvo tariamasi apie pa- 
liaubinės sutarties, pasira
šymą, nepaisant, kad Syng
manas Rhee, Pietinės Ko
rėjos tautininkų preziden
tas, grūmoja “pats vienas” 
toliau kariauti.

Prezidento Eisenhowerio 
pasiuntinys Rober t s o na s 
jau keliolikta sykį mėgino 
perkalbėti Rhee, kad pasi
duotų paliaubų sąlygoms, 

(kurias užgiria amerikonai 
ir Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai. Bet Rhee spiriasi, 
kad iš anksto turi būti už
tikrinta, jog Šiaurinė Korė
ja bus jam prijungta gin
klais ar kitais būdais.

---------------- j—
Kalkutta, Indija. — Tę

siasi kruvinos gyventojų 
riaušės prieš kainos pakė
limą už važiavimą gatveka- 
riais.

Paryžius.— Franci jos sei
mas 306 balsais prieš 281 
užgyrė naujojo premjero 
Laniel’io siūlymą pakelti 
taksus gazolinui.

t
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PRAŠOME ATVYKTI
ŠIANDIEN, liepos 11 dieną, įvyksta mūsų dienraš

čio metine vasariška švente,—piknikas.
Jis įvyks National Parke, Woodside, ’L. I.
Prašome mūsų prietelius ir draugus dalyvauti ši

toje pramogoje ir tuo paremti savo laikraštį, kuriam 
parama yra reikalinga.

VENGRIJOJE
TUOJAU. KAI SUSIRINKO Vengrijos naujas par- 

lamentas, atsistatydino to krašto vyriausybe, kurios 
premjeru buvo Matyas Rakosi.

Kai vyriausybe atsistatydino, mūsų krašto radijas ir 
tūla spauda tuojau paskelbė: tai esą tik formalumas, 
nes toji pati valdžia ir vėl būsianti paskirta ir nieke 
nauja ten neįvyks.

Tačiau įvyko kas nors nauja,—radijas ir komercine 
spauda, mėgstanti pranašystes, pasirodė, ir vėl suklupo.

Parlamentas paskyrė naują valdžią su nauju prem
jeru, kuriuo yra Imre Nagy, žymus Vengrijos darbinin
kų veikėjas.

Rakosi į valdžią neįeina. Jis yra komunistų parti
jos vadovybėje, tačiau neturi jokio ministro portfelio. 
Mums, tačiau, neatrodo, kad Matyas Rakosi būtų pa
neigtas tuo, kad jo vietą užėmė kitas asmuo. O vis tik su 
pasikeitimu vyriausybės, Vengrijoje bus kai kurių at
mainų.

Gaila, kad kol kas negauname iš to krašto tikslesnių 
žinių, rodančiu priežastis, dėl kuriui valdžios pakeitimas 
buvo atliktas.

Pasiremiant tais duomenimis, kurie pasirodė ko
mercinėje spaudoje, galima daryti tokias išvadas. 
Pirmesnioji Vengrijos vyriausybė buvo pasibrėžusi 
perdidelį planą kraštui supramoninti; ji buvo pa
sibrėžusi per trumpą laiką pastatyti daug milžiniškų 
fabrikų, nutiesti daug geležinkelių, pristatyti naujų 
miestų. Visam tam reikėjo labai didelių pastangų: daug 
darbo jėgų, daug žaliavų, daug pinigų. Tokis pasibrė- 
žimas apsunkino žmonių, ypatingai valstiečiu, dabartinį 
gyvenimą, nes jie turėjo .daug aukotis tam, kad ateitis 

‘būtų šviesesnė. Na, naujoji vyriausybė, tai matydama, 
ir nutarė ištaisyti kai kurias klaidas, atliktas pirmiau: 
aprėžti ’šalies pramoninimo tempus, daugiau atsižvel
giant į dabartinę liaudies buitį.

Tokią daug maž mintį pareiškė naujasis Vengrijos 
' premjeras.

Bet ar tai reiškia, kad Vengrijos naujos vyriausy
bės politika yra atsukama nuo socializmo, kad ji stoja 
už kapitalizmą? Ne! Vengrija, kaip ir kitos liaudies 
demokratinės šalys, stovėjo ir tebestovi kelyje į socializ
mą. Tačiau pasiekti socialistinę santvarką galima grei
čiau, galima ir lėčiau. Tai priklauso nuo to, kokios ša
lyje yra pajėgos, kokie resursai. Be suindustrializavime 
šalies, socializmo negali pasiekti, žemės ūkio negalima 

• sukolektyvinti, gi suindustrializuoti Vengriją naujoji 
vyriausybė, matyt, galvoja, bus, galima ir lėtesniais tem
pais, o tai reiškia, kad į nūdieninį žmonių gyvenimą bus 
kreipiama didesnio dėmesio.

Taip, mums atrodo, galvoja naujoji Vengrijos vy
riausybė.

DEL STANLEY NOWAKO BYLOS
BUVUSIOJO Michigan valstijos senatoriaus Stanley 

Nowako byla bus pradėta svarstyti š. m. liepos 30 dieną. 
- Senatorius Nowak yra lenkų kilmės vyras. Per 
metų eilę jis,— būdamas valstijos senate ir jo išlaukyje,— 
nuoširdžiai dirbo ir tebedirba visuomenės, darbo žmo- 
niįjabui. Nowakas yra naturalizuotas mūsų krašto pi
lietis.

X Ir dėl to, kad jis yra naturalizuotas pilietis, tai 
makartistai šiandien ryžtasi jį nupilietinti. Primetama, 
bt&Nowakas, imdamasis pilietinius popierius, neteisin
gai apie save liudijo. Jei pavyktų Nowaka nupilietinti, 
tuomet reakcija griebtųsi jį išdeportuotiiš šios šalies ir, 
kas svarbiausia, ryžtųsi nupilietinti ir kitus naturali- 
zuotus piliečius, kurie tik kuo nors makartistams nusi
žengs.

Tame šitos bylos ir yra vyriausia svarba.
Lygiai prieš dešimt metų prieš senatorių Nowaka 

buvo iškelta teisme panaši byla, tačiau ano meto justici
jos departmento sekretorius Francis Biddle pats prisi
pažino teisme, kad byla prieš, Novvaką yra be pagrindo. 

-Reikalaujant žmonėms, byla ir buvo likviduota.
Dabar pradedama iš naujo kampanija Nowakui nu

pilietinti.
Nowako byla be abejojimo nemaža lėšuos. Sudary

tas specialus iam ginti komitetas, kurio sekretorium yra 
Carl Haessler. Šis komitetas kreipiasi i visuomene pa
ramos, kuria reikia siųsti: Stanley Nowak Defense Com
mittee, 39 Massachusetts Ave., Detroit 3, Michigap.

Tarp paskutiniųjų tary
binių z mokslininkų pasieki
mų vertas dėmesio tyrimas 
Žemės amžiui nustatyti.

Daugelio specialybių 
mokslininkai yra suintere
suoti teisingu Žemės am
žiaus nustatymu. Geofizi- 
kams reikia žinoti, kokia 
ilga yra mūsų planetos 
istorija, kad galėtų teisin
gai suprasti vidinę Žemės 
sandarą. Geologams, stu
dijuojantiems išorinių Že
mės plutos dalių sandarą ii' 
sudėtį, reikia žinoti, kiek 
ilgai truko vystymosi eta
pas, buvęs prieš seniausių, 
studijavimui p r i e i n a m ų, 
sluoksnių susidarymą. Bio
logams, studijuojan tiem s 
gyvybės atsiradimą ir išsi
vystymą Žemėje, reikia ži
noti, kai])' ilgai vyko šis 
vystymasis.

Žemės ir kitų dangaus 
k ū n ų a ną ž i a u s tyrimas 
svarbus ir kitu požiūriu. 
Maždaug prieš 30 metų, 
stebint tolimiausias žvaigž
džių sistemas (galaktikas), 
buvo surasta, kad jų spek
truose sugėrimo linijos yra 
pasistūmėjusios raudonojo 
galo link. Nors “raudono
jo slinkimo” prigimtis iki 
šiol tiksliai neišaiškintai 
Vakarų mokslininkai - ide
alistai tuoj pat jo nusitvė
rė /savo pseudomokslinei 
‘besiplečiančios visatos te
orijai” patvirtinti. Pagal 
šią “teoriją” visas supąs 

i mus pasaulis atsiradęs 
! maždaug prieš 2 milijardus 
I metų, sprogus kažkokiam 
I “atomui-tčvui.” Šio sprogi
mo metu tariamai susidarę 
visų elementų atomai, pas
kui iš jų atsiradusios 
žvaigždės ir žvaigždžių sis
temos, atsiradę visi visatos 
kūnai; jų tarpe ir mūsų Že-

•■mė.
Į “Besiplečiančios visatos 
i teorija” gana nerangiai iš
reiškia užmaskuotą kai ku
riu Vakaru moksl įninku 
perėjimą į klerikalizmo po
zicijas. Bažnyčia jau se- 

' niai išsižadėjo mėginimų 
i privesti žmones priimti bi- 
i blijos versiją apie tai, kad 
dievas sutvėręs pasauli 
prieš pusaštunto tūkstan
čio metų. Romos popiežius 
“sutinka” nukelti pasaulio 
pradžią -2 milijardus metų., 
o prisitaikydamas prie kai 
kurių paskutinių tyrimų, 
jis, matyti, “sutiks” nukel
ti ją dar 1-2 milijardus me
tų. Bet vis'dėlto bažnyčia 
ištisai laikosi tvir tinimo 
apie visatos atsiradimą iš 
karto ir vienu laiku. Kle
rikalinė esmė kiekvienos 
teorijos tiesiogiai ar netie
siogiai tvirtinančios pasau
lio baigiamybę, jo ribotumą 
laike ir erdvėje, yra visiš
kai aiški.

Koks gi yra iš tikrųjų I 
mūsų planetos amžiuj?

Geologai, studijų o d a m i 
nuosėdų nusėdimo jūrų ir 
vandenynų dugne greitį, 
dar XIX amžiuje mėgino 
nustatyti, kiek tęsiasi at
skiri geologiniai 'laikotar
piai pagal nuosėdinių uo
lienų sluoksniu storuma. 

. Tačiau nuosėdų nusėdimo 
greitis priklauso muo dau
gelio priežasčių, kurios to
limai geologinei praeičiai 
negali būti apskaičiuotos. 
Todėl geologiniai metodai 
uolienų amžiui nustatyti 
duodavo labai nepatikimus 
rezultatus.

Tik XX amžiuje, po to, 
kai buvo atrasti radioaktv- 
vieji elementai ir buvo iš
studijuotas jų irimo proce
sas, gautas tvirtas pagrin
das įvairių geologinių for
macijų amžiui nustatyti.

Radioaktyviųjų elementų 

—urano, torio, kalio ir ki
tų—atomų branduoliai nuo
lat irsta, pavirsta kitų che
miniu elementu atom u 
branduoliais. Net aukštos 
temperatūros ir slėgimas, 
viešpataują Žemės gelmėse, 
nepaprastai mažai tepavei- 
kia irimo greitį. Žemėje 
natūraliomis sąlygomis, kur 
bebūtų radioaktyvusis ele
mentas, visur per vienerius 
metus suirs viena ir ta pati 
jo atomui dalis. Kiekvienas 
urano ir torio atomas pa
galiau virsta pastoviu vie
nos ar kitos atmainos švi
no atomu (vieno ar kito 
švino izotopo atomais)* ir 
keliais helio atomais. Irs
tant kaliui susidaro kalcis 
ir argonas.

Išmatavus bet kokiame 
minerale radioak t y v i ų j ų 
atomu kieki, nustačius, kiek 
yra šiame minerale atomų, 
kurie yra jų irimo produk
tas, ir, pagaliau, žinant iri
mo greitį, galima apskai
čiuoti, kiek laiko reikėjo 
tam, kad susikauptų toks 
irimo produktų kiekis; tai 
ir padės sužinoti mineralo 
amžių, c

Nors šis metodas ir atro- I 
I

■ do paprastas, jo praktinis į 
! pritaikymas yra susijęs su ; 
Į gausiais -sunkumais. Tais | 
l atvejais, kai pavyksta juos • 
j pašalinti, radioakt y v u s i s ' 
; metodas įgalina nustatyti i
■ absoliutų tiriamojo minera- I 
j lo amžiui. Tuo būdu išma-1 
;tuotas seniausių, Žemės
1 plutoje esančių, mineralų , 
1 amžius pasirodo esąs lygus | 

2-2.Į milijardo metų.
Toks yra amžius tų mine- 

ralų, kurie, būdam), žemės ! 
plutoje, išvengė supančios 

. aplinkos poveikio. Senesnė 
Žemės "plutos dalis ne kartą 
persitvarkė, buvo sutirpdy- 

! ta, vandens išplaunama, 
’ laužoma, vėdinama, sumai- 

goma ir pan. Šios Žemės 
plutos dalies amžiui nusta
tyti nepakanka išstudijuo
ti ( radioaktyviuosius ele
mentus ir jų irimo produk
tus. Klausimo išsprendimo 
tikslumas ir teisingumas 
čia priklauso nuo to, ar ty
rimas pagrindžiamas tei
singa Žemės ir Žemės plu
tos istorijos koncepcija.

Kol moksle buvo mano
ma, kad Žemė atsirado iš 
įkaitusių saulės dujų, jos 
amžius buvo skaičiuojamas 
nuo to momento, kai šios 
dujos susirinko į atskirus 
krešulius. Šios hipotezės 
šalininkai tvirtino, kad vė
simas vykęs greitai ir kie
toji pluta Žemės paviršiuje 
susidariusi per trumpą lai
ką. Kitaip tariant, Žemės 
amžius ir Žemės plutos am
žius buvo laikomas prak
tiškai vienodu. I.

Korejietis Dr4. Chough Pyung Ok sumuštas guli lovoje i 
Pietinės Korėjos sostinėje Seoul. J j sumušė Syngman 
Rhee pasekėjai. Mat, Dr. Ok reikalauja priimti paliaubą 
sutartį ir baigti karą. O tam priešingas Rhee. Už po
ros dieną po sumušimo Rhee policija Dr. Ok areštavo.

Tarybinės kosmogonijos 
laimėjimai pateikia naują 
Žemės susidarymo ir išsi
vystymo vaizdą. Akademi
kas O. J. Šmidtas sukūrė teo
riją, pagal kurią Žemė su
sidarė iš šaltų kietų dalely
čių, įėjusių į milžinišką du
jų - dulkių debesį, kadai
se supusį Saulę. Žemės am
žių reikia skaičiuoti nuo to 
momento, kai šios dalelytės 
pradėjo intensyviai jungtis 
į stambius kūnus-planetas. 
Tik vėliau Žemės gelmės 
įkaito ir į jos paviršių bu
vo išspaudžiamos lengvos 
ištirpusios ir suminkštėju
sios piedžiagos. Taip pra
sidėjo Žemės plutos forma
vimasis. Vadinasi, visa Že
mė, ištisai paėmus, yra žy
miai vyresnė už Žemės plu
tą.

1952 metais įvyko TSRS 
Mokslų akademijos komisi
jos absoliučiam geologinių 
formacijų amžiui nustatyti 
pirmoji sesija, kuri daug 

.dėmesio paskyrė Žemės am
žiui. Sesija kritiškai išna
grinėjo užsienio ir tarybi
niu mokslininku darbus, 

' skirtus šiam klausimui.'
TSRS Mokslų akademijos 

narys - korespondentas A. 
P. Vinogradovas, išanaliza
vęs visus jo paties ir jo 
bendradarbių gautus duo
menis apie įvairių telkinių 
švino izotopinę sudėtį ir už
sieniniuose šaltiniuose pa
skelbtus duomenis, priėjo 
išvadą, kad Žemės plutos 
amžius neviršija 5 milijar
dų metų ir nėra mažesnis 
už 2 milijardus metų, kaip 
tatai rodo mineralu am
žiaus išmatavimas. Tokie 
yra tie gana platūs rėmai, 
kuriuos šiuolaikinis moks
las nustatė Žemės plutos 
formavimosi pradžios lai
kui.

Kai dėl Žemės amžiaus, 
tai aukščiau aprašytieji ra
dioaktyvieji metodai ne
duoda galimumų jam nu
statyti . Tai yra susiję su 
tuo, kad mes negalime su 
reikalingu tikslumu sužino
ti radioaktyviųjų elementų 
ir jų irimo produktų sudė
ties visoje Žemėje. Tiesio
giniam tyrimui yra nepri
einamos gilios gelmės, ku
riose yi*a daugiau kaip 99 
procentai visos Žemės me
džiagos.

Čia į pagalbą ateina radi
oaktyviųjų elementų, visų 
pirma,— urano ižotopų ty
rimas. Nors jis ir .neveda 
prie Žemės amžiaus suradi
mo, bet leidžia nustatyti 
Žemės medžiagos amžių, t. 
y. sužinoti, prieš kiek mi
lijardų metų me'džiaga, da
bar sudaranti Žemę, buvo 
tokiomis sąlygomis, kad jo
je formavosi nauji radioak-

tyvieji atomai. Kokios tai 
buvo sąlygos, dar nenusta
tyta. Žinoma, tai nebuvo 
ultrastangri sprogst a n č i o 
“atomo-tėvo” būklė, kaip 
kad galvoja kai kurie fizi
kai - idealistai. Tarybinis 
mokslininkas prof. L. E. 
Gurevičius 1952 metais pa
siūlė teoriją, pagal kurią 
radioaktyvieji ,el e m e n t a i 
susidaro tarpžvaigždiniuo
se dujų-dulkių ūkuose, su
siduriant įlydytoms dalely
tėms, kurias kosminiai elek: 
tromagnetiniai laukai yra 
paleidę iki milžiniškų grei- 
čių. x

Šio izotopų tyrimo meto
do esmė yra tokia. Urano 
atomai yra dviejų atmainų 
—su atominiu svoriu 238 ir 
235. Uranas-235 irsta daug 
greičiau, negu uranas-238, 
ir todėl šiandien jo yra 139 
kartus mažiau. Šis savitar
pio santykis pastebimas vi
sur — bet kurioje uolieno
je ar minerale. Kokie ele
mentų slinkimai bevyktų 
giliose Žemės gelmėse arba 
jos plutoje, abiejų urano 
izotopų atomai elgiasi vie
nodai. Supančios aplinkos 
įtaka, sudaranti didžiulius 
sunkumus nustatant atski
rų mineralų amžių, niekaip 
neatsiliepia urano amžiaus 
nustatymo tikslumui.

Teorinė fizika leidžia 
tvirtinti, kad, susidarant 
uranui, abiejų jo izotopų 
atomai atsirado maždaug 
vienodu kiekiu. Todėl, ži
nant abiejų urano izotopų 
irimo greitį, galima apskai
čiuoti, kiek laiko buvo rei
kalinga, kad urano-235 at
sirastų 139 kartus daugiau, 
negu urano- 238. Pasirodo, 
kad urano, o kartu su tuo 
ir aplamai Žemės medžia
gos amžius siekia 5-7 mili
jardus metų. Tuo būdu, ra
dioaktyvieji metodai leido 
suspausti žemės amžių “ša
kutėje” — tarp Žemės plu
tos1 amžiaus ir Žemės me
džiagos amžiaus.

Pavyko ir kitu būdu nu
statyti Žemės amžių. Aka
demikas O. J. Šmidtas iš
reiškė matematine for
mule Žemės augimo proce
są prisijungiant prie jos 
gausioms kietoms dalely
tėms. Ši formulė leidžia, 
remiantis astronomi n i a i s 
duomenimis, visų pirma — 
duomenimis apie šiuolaiki
nį žemės masės didėjimą 
krentant ant jos meteori
tams ir, daugiausia, smul— 
kiai kosminei medžiagai, 
nustatyti, prieš kiek laiko 
prasidėjo planetų susidary
mas iš šių dalelyčių. Pa
starųjų metų tyrimai paro
dė, kad šiuo metu Žemės 
masė kiekvieną parą pri
auga šimtais, o gal būt net 
tūkstančiais tonų. Tuo bū
du pagal O. J. Šmidto for
mulę, Žemės amžius siekia 
apytikriai 5-6 milijardus 
metų.

Tuo būdu visi įvairių 
mokslų duomenys apie mi
neralų, Žemės plutos, že
mės ir Žemės medžiagos 
amžių patenkinamai vienas 
su kitu susiderina. Kartu 
su O. J. Šmidto kosmogoni
ne teorija jie leidžia susi
daryti tokį išsivystyme 
vaizdai

Maždaug prieš 6 milijar
dus metų medžiaga, dabar 
sudaranti Žemę, buvo to
kiose sąlygose; kad joje ga
lėjo susidaryti radiokaty- 
viųjų elementų atomų bran
duoliai. Netrukus po to. 
žodžiu “netrukus” supran
tant šimtus milijonų metų, 
ši medžiaga, patyrusi eilę 
dar nepakankamai išstudi
juotų pakitimų, sukūrė du
jų-dulkių debesį aplink Sau
2 ipusl.—Laisvi (Liberty) — šeštadien., Liepos-July 11, 1953

lę. Jis palyginti greitai per
sitvarkė į 'nedidelį skaičių 
stambių kūnų - planetų, ku
rių tarpe yra ir mūsų Že
mė. Tai įvyko prieš 5-6 
milijardus metų. Radioalv^ 
tyviyjU elementų irimą par 
lydi šilumos išsiskyrimas’ 
Iš smulkių dalelyčių šiluma 
išslysdavo į erdvę, bet’ka
da dalelytės sudarė didžiu
lį kūną — žemę, šiluma 
pradėjo kauptis jos gelmė
se. Prieš 4-5 milijardus me
tų prasidėjo dalinis gelmių 
medžiagos tirpimas. Leng- 
viausieji tirpiniai buvo p^/ 
laipsniui išspaudžiami į pa
viršių ir ilgainiui jie sudarė 
Žemės plutą, kuri susideda 
iš įvairiausių uolienų ir mi
neralų. Žemės pluta gy
vena ir keičiasi — viršuti
niai jos sluoksniai yra van
dens srovių išplaunami ir 
vėl nusėda jūrų ir vande
nynų dugne; nusėdę sluoks
niai sulaužomi ir sumaigo- 
mi į raukšles; į plutą nuo
lat įdiegiamos naujos gilu
minės medžiagos porcijos. 
Vis dėlto geologams pavy
ko surasti atskirus senulį 
mineralus, susida r i u s i u£ < 
daugiau kaip prieš 2 mili
jardus metų ir tolesnių ge
ologinių procesų metu ne
patyrusius esminių pakiti
mų.

Šiuolaikinę Žemės išsivys
tymo stadiją galima pava
dinti jos subrendimo am
žiumi. Praeis dar milijar
dai metų — ir dėl laipsniš
ko Žemės gelmių vėsimo 
sulėtės vykstąs jose judėji
mas. Dabar mokslininkai 
siekia išstudijuoti praeitį, 
nes tatai, reikalinga šiuo
laikinei Žemės būklei giliai 
suprasti.

Žemės ir Žemės medžia
gos istoriją pilnutinai pa
tvirtina rezultatai, gauti 
nustatant meteoritų,— mū- 
su Saulės sistemos nariu,— X 
amžių. Juk jie atsirad,/išf 
to paties dujų-dulkių debe
sies, iš kurio atsirado Že
mė, bet išėjo kiek kitokį 
vystymosi kelią. V

Tiek Žemės amžilis, tiek 
žemės medžiagos amžius, 
tiek meteoritų amžius ro
do, kad realių mus supan
čio pasaulio dėsningumų 
tyrimai paneigia idealisti
nes buržuazinių mokslinin
kų pažiūras ir patvirtina 

'materialistines dangaus 
kūnų vystymosi teorijas — 
vystymosi, vykstančio be
galinėje ir amžinoje visato
je. B. Levinas

Antrasis Visos Kinijos 
jaunimo suvažiavimas

PEKINAS. — Birž. 15 d. 
baigė savo darbą antrasis 
Visos Kinijos jaunimo su- 
važiavimas^kuris apžars
tė ir pritareVisos Kjunkjos 
demokratinio jaunimo fe
deracijos pirmininko Liao 
čen-čži pranešimui, ragi
nančiam jaunimą susivie
nyti kovoje už valstybinės 
statybos plano įvykdymą, 
už šalies gynybinio pajėgu
mo stiprinimą, už taiką vi
same, pasaulyje.

Suvažiavimas priėmė nau
jus Visos Kinijos demokra- 

'tinio jaunimo federacijos 
įstatus, išrinko federacijos 
nacionalinpkomitetą ir de
legatus į trečiąjį Pasaulinį 
jaunimo kongresą. Į nacio
nalinio komiteto sudėtį įėjo 
Chu Jao-banas, Liao Čen - 
čži, Liu Dao - šenis ir kiti. 
Priimtas nutarimas dėl 
darbo pagerinimo toliau 
stiprinant Kinijos - Tarybų 
Sąjungos draugystę. ' >

Suvažiavimo dalyviai 
siuntė sveikinimo tete^ra- 
mas Mao Čze-dunui ir Pa
saulinei demokratinio jau
nimo federacijai.



Lietuvių kalbos mokslo 
ugdymas Lietuvoje

Naujieji specialistai
Tarybų Lietuvoje

^hia Rte nos
• A. Čechovas

Tai paprastai atsitinka po 
smarkaus prasijosimo arba po 
išgertuvių, kai įsigali kataras. 
Steponas Stepaničius žilinąs 
atsibunda labai niūriai nusi
teikęs. Jis atrodo surūgęs, su
sivėlęs/ pasišiaušęs; pilkame 
veide nepasitenkinimas: lyg 
būtų įsižeidęs, lyg biaurėtųsi 
kuo. Jis iš lėto rengiasi, iš lė
to geria savo Vichy ir ima 
vaikščioti, po visus kambarius.

— Norėčiau aš žinoti, koks 
gggalvi.ias čia vaikščioja ir 
neuždaro durų ? —murma jis 
piktai, supdamasis Į chalatą ir 

’ garsiai krenkšdamas. — Pa
imkite tą popierių! Kam jis 
čia mėtosi? Laikome dvide
šimt tarnų, o tvarkos mažiau, 
negu smuklėje. Kas ten skam
bino? Kas ten atsivilko?

—.Tai senutė Anfisa, mūsų 
Fedios priėmėja, — sako 
žmona.
— Valkiojasi čia... dykaduo

niai !
— Tavęs, Stepanai Stepani- 

čiau, negalima suprasti. Pats 
kvietei ją, o dabar baries.

— Aš ne baruos, aš kalbu. 
Dirbtumei ką nors, motušėle, 
o ne šitaip sėdėtumei, sudėju
si rankas, ir priekabių ginčui 
ieškotumei! Garbės žodis, ne
suprantu šitų moterų ! Ne-su- 
prantu! Kaip jos gali išbūti 
kiauras dienas be darbo? Vy
ras dirba, pluša, kaip jautis, 
kaip gggalvijas, o žmona, gy
venimo draugė, sėdi, kaip le- 
JyjĮe, nieko neveikia ir tik lau- i 
kia progos kaip nors pasibarti 
iš nuobodulio su vyru. Laikas, 
motušėle, mesti šituos institu
to įpročius! Tu dabar jau ne
be instituto mokinė, ne pane
lė, o motina, žmona! Nusigrę
ži? Aha! Nemalonu girdėti 
karčią tiesą ?

— Keista, kad tu karčią 
tiesą tada tik kalbi, kai tau 
jaknos skauda.

— Taip, pradėk scenas, 
pradėk...

— Tu vakar buvai priemie
sty? Arba kortomis lošei pas 
ką nors?

— O kad ir taip? Kas kam 
darbo? Argi aš privalau duo
ti kam nors ataskaitą ? Argi 
aš pralošiu ne savo pinigus? 
Visa, ką aš pats išleidžiu, ir 
Visa, kas išleidžiama šituose ' 
namuose, priklauso man! Ar 
girdite? Man!

Ir taip toliau, vis panašiu 
būdib. Bet jokiu kitu metu 
Shop. Stepaničius nebūna 
t(<ks išmintingas, doras, griež-

Farmerys J. F. Laird, savininkas farmos šalia Dalias, 
Tezas, rodo sudžiūvusius ko.rnus. Sausra sunaikino be

veik visos Texas valstijos javus*

Šeimos tėvas
tus, kai greta jo sėdi visi na
miškiai. Prasideda paprastai 
nuo sriubos. Nurijęs pirmą 
šaukštą, žilinąs staiga raukia- 
si ir nustoja valgęs.

— Velnias žino kas... — 
murma jis. — Tur būt, teks 
traktieriuj pietauti.

— O ką? —. nerimauja 
žmona. — Argi sriuba negar
di?

— Nežinau, kokį reikia tu
rėti kiaulišką skonį, kad ga
lėtum valgyti šitą buizą! Per
sūdyta, mazgote atsiduoda... 
kažkokios blakės vietoje svo
gūnų... Tiesiog apmaudas ima, 
Anfisa Ivanovna! — kreipiasi 
jis į viešnią, senutę. — Kas
dien duodi begales pinigų 
maistui... nuo visko atsisakai, 
ir šit kuo tave šeria' Jos, tur 
būt, nori, kad aš mosčiau tar
nybą ir pats eičiau į virtuvę 
tas ir teisingas, kaip per pie- 
valgių gaminti.

— Sriuba šiandien gera...— 
nedrąsiai sako auklė. ?

— Taip? Jūs manote? — 
j sako žilinąs ir, piktai\ prisi
merkdamas, žiūri į ją. -—Pa
galiau, kiekvienas turi savo 
skonį. Aplamai, reikia pripa
žinti, mes su jumis, Varvara 
Vasiljevna. labai skiriamės 
skoniais. Jums, pavyzdžiui', 
patinka elgesys šito berniūkš
čio (žilinąs tragišku mostu 
rodo į savo sūnų Fedią), jūs 
susižavėjusi juo, o aš... pikti* 
n uos. Taip!

Fedia, septynerių metų ber
niukas išblyškusiu, ligūstu 
veidu, nustoja valgęs ir nulei
džia akis. Jo veidas dar labiau 
išblykšta.

1 -— Taip, jūs susižavėjusi, o 
aš piktinuos... Katras iš mū
sų yra teisus, nežinau, bot 
drįstu galvoti, kad aš, kaip 
tėvas, geriau pažįstu savo sū
nų, negu jūs. Pažiūrėkite, kaip 
jis sėdi! Argi taip sėdi išauk
lėti vaikai ? Atsisėsk gražiai!

Fedia pakelia aukštyn 
smakrą ir ištempia kaklą, ir 
jam rodosi, kad jis tiesiau sė
di. Jo akyse sužimba ašaros.

— Ėsk! Laikyk šaukštą, 
kaip pridera! Palauk, pakliūsi 
tu į mano nagus, biaurus ber
niūkšti! Nedrįsk verkti! žiū
rėk tiesiai į mane!

Fedia stengiasi tiesiai žiū
rėti, bet jo veidas virpa ir 
akys prisipildo ašarų.

— A a a... tu verki? Tu 
kaltas, tu ir verki? Eik, stok 
į kampą, galvijau!

-— Bet... tegu jis pirma pa

pietauja! —užsistoja žmona.
— Be pietų! Tokio niek... 

tokie išdykėliai. neturi teisės 
pietauti!

Fedia, iškreipdamas veidą 
ir trūkčiodamas visu kūnu, 
nušliaužia nuo kėdes r.r eina j 
kampą.

— Ne tai dar tau bus! — 
traukia toliau gimdytojas. — 
Jeigu niekas nenori užsiimti 
tavo auklėjimu, na tai aš 
pradėsiu... Tu man, brol, neiš
dykausi ir neverksi per pie
tus! Mulki! Darbas reikia 
dirbti! Supranti? Darbas dir
bti! Tavo tėvas dirba, ir tu 
dirbk! Niekas neturi veltui 
duoną valgyti! Keikia būti 
žmogumi! žmo-ginmi!

— Liaukis, dėl dievo mei
lės! — prašo žmona prancū
ziškai. — Nors prie pašalie
čių nekrimsk mūsų... Senė vis
ką girdi, ir dabar, jos dėka, 
visam miestui bus žinoma.

— Aš nebijau pašaliečių,— 
atsako žilinąs rusiškai, — 
Anfisa Ivanovna mato, kad aš 
teisingai kalbu. Ką gi, tavo 
nuomone, aš turiu būti paten
kintas tuo berniūkščiu? Tu ži
nai, kiek jo išlaikymas man 
kaštuoja? Tu žinai, šlykštus 
berniūkšti, kiek tu man kaš
tuoji? Ar tu manai, kad aš pi
nigus fabrikuoju, kad aš juos 
veltui gaunu? Nebliauk! Ty
lėk! Bet ar tu girdi, ar ne? 
Nori, kad tave, šitokį šunsnu
kį, išplakčiau ?

Fedia garsiai suspinga i).' 
ima raudoti.

— Tai galų gale nepaken
čiama!— sako jo motina, at
sikeldama nuo stalo ir mescla-’ 
ma servetėlę. — Niekados ne
duoda ramiai papietauti! Šit 
kur man tavo kąsnis strygso.

Ji rodo į pakaušį ir, prisi
dėjusi skepetaitę prie akių^ 
išeina iš valgomojo.

— Jos užsigavo... — bam
ba žilinąs, priverstinai šypso
damas. — švelniai išauklė
tos... Taip tai, Anfisa Ivanov
na, nemėgsta dabar klausytis 
tiesos... Mes gi ir kalti!

Praslenka keletas minučių 
tylos, žilinąs apmeta akimis 
lėkštes ir, pastebėjęs, kad 
sriubos dar'niekas nelietė, gi
liai atsidūsta ir žiūri įbedęs 
akis į paraudusį, pilną neri
mo, auklės veidą.

— Kodėl gi jūs, Varvara 
Vasiljevna,- nevalgote? — 
klausia jis. — Vadinas, užsi- 
gavote? Taip... Nepatinka tie 
sa. Na, atsiprašau, tokia ma
no natūra, negaliu veidmai
niauti... Visados rėžiu tiesą, 
motušėle, į akis (atsidūsėji
mas). Vienok aš, pastęįbiu< 
kad mano buvimas nemalo
nus. Prie manęs niekas negali 
nei kalbėti, riei valgyti... Ką 
gi ? Pasakytumėt man, aš išei
čiau... Aš ir išeisiu.

žilinąs atsistoja ir oriai ei
na prie durų. Praeidamas pro 
verkiantį Fedią, jis sustoja.

— Po viso to, kas čia įvy
ko, jūs 1-1-laisvas! — sako jis 
Fediai, oriai atmesdamas gal
vą į užpakalį. — Aš daugiau į 
jūsų auklėjimą nebesikišu. 
Nusiplaunu rankas! Prašau 
man atleisti, kad nuoširdžiai, 
kaip tėvas, trokšdamas jums 
gero, sutrukdžiau jus ir jūsų 
vadoves. Taip pat drauge vi
sam laikui nusiimu nuo savęs 
atsakomybę už jūsų likimą...

Fedia suspinga ir dar gar
siau raudoja, žilinąs oriai nu
sigrįžta į duris ir eina į savo 
miegamąjį.

Po pietų, išsimiegojęs, Žili- 
has jaučia sąžinės graužimą. 
Jam gėda prieš žmoną, prieš 
sūnų, prieš Anfisą Ivanovną

Rašo JUOZAS BALČIKONIS

Nuo tarybinės santvarkos 
atkūrimo mūsų krašte susida
rė geriausios sąlygos augti 
lietuvių kalbos mokslui. Nu
galėjusio socializmo šalyje vi
sos kalbos yra lygios, niekie
no nevaržomos jos gali plėto
tis ir tobulėti, čia nesupranta
mas vienų kalbų viešpatavi
mas, kitų persekiojimas ir 
naikinimas. Priešingai, tarybų 
santvarka visokeriopai skatina 
socialistinių nacijų kultūros ir 
kalbos ugdymą. Prie mūsų 
kalbos ugdymo ypatingai 
daug prisideda Mokslų Aka
demija, Universitetas, moksli
nė ir grožinė literatūra, pe
riodinė spauda, radiofonas, 
teatras. ' '

Milžinišką reikšmę lietuvių 
kalbos ugdymui turi J. V. Sta
lino veikalai kalbos mokslo 
klausimais. Tarybų Lietuvos 
mokslininkai vadovaujasi jais 
visame savo darbe.

Tarybų valdžia 1941 me
tais įsteigė Mokslų Akademi
ją, kuri dabar turi 13 institu
tų, sėkmingai dirbančių mok
slo tiriamąjį darbą įvairiose 
krašto kultūros srityse. Lietu
vių kalbos institutui pavesta 
spręsti svarbiosios lingvistikos 
problemos: leksikografija,
gramatika, dialektologija, kal
bos istorija ir dabartinės lite
ratūrinės kalbos normalizaci
ja. Šiuo tarpu didžiausias In
stituto darbas yra lietuvių kal
bos 10 tomų žodyno išleidi
mas. Du tomai išleisti, jau su
redaguotas III tomas ir gerai 
pavarytas į priekį IV tomo re
dagavimo darbas. Be to, jau 
visai baigtas redaguoti ir ati
duodamas leidyklai vieno to
mo literatūrinės kalbos žody
nas apie 1,000 puslapių didu
mo. Prie Lietuviu kalbos insti
tuto dirba terminologijos ko
misija, padedanti kitiems ins
titutams. tvarkyti terminu žo
dynus. Toliau, Instituto bend
radarbiai, pasiskirstę dalimis, 

įrašo lietuvių kalbos mokslinę 
gramatika. Instituto dialekto
logijos sekretorius sudarė tam 
tikrą programą ir renka me
džiagą lietuviu kalbos tarmių 
atlasui. Tam tikslui nuo 1950 
metų daromos tarmių suraši
nėjimo ekspedicijos.' kuriose 
be Instituto bendradarbių da
lyvauja Vilniaus Universiteto 
ir Pedagoginio instituto atsto
vai. Prie to svarbaus darbo 
prisideda ir vietinių vidurinių 
mokyklų mokytojai. šiais 
1952 metais išvyko jau antra 
ekspedicija į rytiniu tarmių 
pakraščius. Tokiu būdu per 
penketą metų bus surašytos’ 
visos tarmės. Kalbos istorijos 
srityje kelinti-metai dirbama 
prie Bretkūno biblijos. Atei
nančiais metais sueina 300 
metų nuo Kleino pirmosios lie
tuvių kalbos gramatikos pasi
rodymo. 1953 metais ta gra
matika, kurios vra išlikęs vie
nintelis egzempliorius, Institu
to bus išleista antrą kartą 
(fotografuotu būdu).

Vilniaus Valstybinis Univer
sitetas išaugo į milžinišką

ir net pasidaro nepakenčia
mai klaiku, prisiminus, kas 
buvo per pietus, bet savimyla 
perdaug didelė, trūksta vyriš
kumo, kad galėtų būti atvi-s 
ras, ir jis vis dar pučiasi ir 
niurna...

Kitą dieną, iš ryto atsibu
dus, jo nuotaika puikiausia, ir 
prausdamasis linksmai švil
pauja. Atėjęs į valgomąjį ger
ti kavos, jis randa ten Fedią, 
kuris, pamatęs tėvą, atsistoja 
ir žiūri į jį sumišęs.

— Na ką, jaunuoli? — lin
ksmai klausia žilinąs, sėsda
mas prie stalo. — Kas naujo 
pas jus, jaunuoli? Gyvuoji? 
Na, eikš, strugi, pabučiuok sa
vo tėvą.

Fedia, išblyškęs, rimtu vei
du, prieina prie tėvo ir dre
bančiomis lūpomis liečia jo 
skruostą, paskum nueina ir ty
lėdamas sėda į savo vietą.

1885 m*

mokslo įstaigą su 7 fakulte
tais ir daugeliu katedrų. Ne
kalbant apie istorijos-filologi
jos fakultetą, ypač lietuvhj 
kalbos katedrą, kuriai tiesio
giai pavesta mokyti ir tirti 
kalbą, ir kiti fakultetai nema
ža prisideda prie lietuvių kal
bos kultūros kėlimo, gaminda
mi savo mokslų literatūrą ir 
sudarinėdami jų terminus.

Panašų lietuvių kalbos ug
dymo darbą atlieka ir Vil
niaus Valstybinis Pedagoginis 
Institutas, kurio lietuvių kal
bos ir literatūros fakultetas 
turi bemaž tuos pačius moks
lo uždavinius kaip ir Univer
sitetas. Tam pačiam lietuvių 
kalbos kultūros kėlimo darbui 
talkininkauja Klaipėdos ir 
Šiaulių mokytojų institufai.

Tos visos mokslo įstaigos 
kasmet vis daugiau išleidžia 
kvalifikuotų lietuvių kalbos 
mokytojų vidurinėms ir ki
toms respublikos mokykloms. 
Auga mokyklos, auga ir mo
kytojai. Apie naujų švietėjų 
gausėjimą galima spręsti jau 
iš to, kad šiais metais baigė 
aukštuosius mokslus arti 1,700 
specialistų, kurių nemaža da
lis eis dirbti atsakingą lietu
vių kalbos mokytojų darbą.

Tarybų Sąjungoj visiems 
atviros mokyklos durys. Viso
se respublikos mokyklose da
bar mokosi per 500,000 jau
nimo. Daugelis aukštųjų mo
kyklų per vienerius metus iš
leidžia daugiau specialistų 
negu per visą buržuazijos val
dymo laiką. Milžiniškai išau
gęs mokslus einančios jaunuo
menės skaičius rodo, koks di
delis veiksnys yra mokykla 
lietuvių kalbos raidai. Baigu
sieji vidurinį mokslą tvirtai į- 
sisavina literatūrine kalba, su- 
geba sklandžiai ir aiškiai reik
šti savo mintis gimtuoju žo
džiu.

Suprantamas daiklas, kad 
išėjusiems kokią mokyklą 
žmonėms knyga pasidaro 
kasdieninė duona. Tam reika
lavimui patenkinti leidžiami 
dideliais tiražais mokslo ir 
grožinės literatūros veikalai. 
Po Didžiojo Tėvynės karo Ta
rybų Lietuvoj išleista daug 
milijonų knygų? Knygų leidi
mas pavestas valstybinėms 
leidykloms, kurios rūpinasi 
ne tik turinio, bet ir kalbos 
gerumu. Dabar negali pasiro
dyti prastos kalbos knyga, o 
gera knyga moko skaitytoją 
reikšti savo mintis taisyklin
ga gražia kalba.

Tokią pat reikšmę kalbos 
ugdymui turi ir periodinė 
spauda. Dabar nemokančių 
skaityti žmonių mūsų krašte 
nebėra, kiekviena šeima pre
numeruoja kokį laikraštį ar 
net keletą jų.

Lietuvių literatūrinės kalbos 
tarčiai suvienodinti 1951 m. 
buvo sušaukta plati respubli
kinė ortoepijos konferencija.

Buvo organizuotos ir kitos 
konferencijos: dialektologijos, 
ortografijos, leksikologijos ir 
kt. Į svarbesnes konferencijas 
kviečiami atstovai iš kitų res
publikų mokslų akademijų 
pasidalinti su mumis savo pa
tyrimais. Šių metų pabaigoj 
organizuojama plati konfe
rencija baltų ir slavų kalbų 
giminystės klausimais. Daly
vauti toj konferencijoi su pra
nešimais pasižadėjo Maskvos, 
Rygos, Leningrado, Kijevo ir 
net Lenkijos žymesni moksli
ninkai lingvistai. Iš kitos pu
sės, mūsų mokslo darbininkai 
važinėja į kitų respublikų da
romas mokslines konferenci
jas, kur jie pamato kitų dir
bamas darbus ir pasimoko pa
tys geriau dirbti.

Toms konferencijoms orga
nizuoti ir komandiravimams 
kitur dalyvauti nei partija, nei 
vyriausybė nesigaili lėšų. Tuo 
mes turim džiaugtis ir rūpin
tis dar daugiau kelti lietuvių 
kalbos kultūrą. O kelių, ve
dančių į didesnį gimtosios kal
bos mokslo pakėlimą, lųiip 
matėme, netrūkstat

(Žemiau patiekti daviniai paimti iš Vilniaus Tiesoj

Čia dirbs jaunieji inžinieriai

Šiais metais Kauno Politech
nikos institutą baigia 315 jau
nų inžinierių. Jie stos dirbti į 
fabrikus, prie statybų, archi
tektūrinėse dirbtuvėse ir ki
tur. Ne pro šalį prisiminti, 
kad prieš 15 metų Kauno 
universitetas išleido viso... 26 
inžinierius.

Kur dirbs jaunieji specia
listai ? Dauguma jų paskirta 
darbui .į respublikos įmones ir 
statybas. J naujai statomą 
Vilniaus elektrotechnikos pla
taus vartojimo reikmenų fab
riką atvyks 6 kvalifikuoti jau
ni specialistai; Lietuvos TSR 
Lengvosios ir maisto pramones 
ministerijos įvairiose įmonėse 
dirbs 62 inžinieriai, baigę šie
met mūsų institutą.

Nemaža instituto auklėtinių 
gąvo paskyrimus į respublikos 
mokslinio-tyrimo' įstaigas ir 
projektines organizacijas. Į 
Tarybų Lietuvos projektavi
mo institutus ateis 19 jaunų 
i n ž i n i cri ų - pro j e k t u ot o j ų.

Kai kurie jauni specialistai 
tuoj pat, baigę institutą, ski
riami į atsakingus vyr. inži
nierių, darbu vykdytojų ir ki
tus postus. Taip baigiantysis 
institutą drg. Steponavičius 
skiriamas vyr. inžinierium į 
Šilutės durpyną, drg. Strigas 
■—Palemono plytų fabriko 
techninės kontroles viršininku 
ir tt.

Grupė instituto auklėtinių 
vyksta į broliškąsias respubli
kas.

Architektai Kavaliauskas. 
Volkus, Čerekas važiuoja Į 
Maskvą—jie taps Maskvos 
metro statytojais.

★

Faktai ir skaičiai

Daugiau kaip 2,000 jaunų 
specialistų šiemet baigia 12 
Tarybų Lietuvos, aukštųjų mo
kyklų Vilniuje, Kaune, Klai-J 
pėdoje, Šiauliuose ir Naujojo
je Vilrfioje. Tai—daugiau, ne
gu jų buvo paruošta per visus 
buržuazijos valdymo metus 
drauge paėmus.

—o---
300 gydytojų—išleidžia šie

met Vilniaus universiteto me
dicinos fakultetas ir Kauno 
medicinos institutas.

—o—
8 kartus daugiau studentų, 

negu prieš karą priima kas
met Veterinarijos akademija. 
Šiemet ji išleidžia 80 veteri
narijos gydytojų ir zootechni
kos specialistų.

—o—
200 muzikos, meno ir spor

to darbuotojų šiemet išleidžia 
Vilniaus konservatorija, Dai
lės institutas ir Kaunu kūnu 
kultūros institutas.

Raymond A. Geiger (dešinėje), kalendorių ir garsinimų 
firmos savininkas, išrado būdą pasigarsinimui. Kai jo 
darbininkai išėjo i streiką ųž algų pakėlimą, jis pasidarė 
iškabą ir išėjo darbininkus pikietuoti. Iškaboje sakoma:

“Geiger Bros., nori pragyvenimiško pelno.’*
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Didelė parama kolūkiams

KAUNAS. — /asmet vis 
didesnį skaičių specialistų su 
aukštuoju mokslu gauna Ta
rybų Lietuvos socialistinis 
kaimas. Jei pereitais metais 
žemės ūkio akademija išleido 
200 žemės ūkio mechanizaci
jos inžinierių, agronomų, že
mės ūkio ekonomistų, meliora
cijos inžinierių ir kitų specia
listų, tai šiais metais ją bai
gia 234 studentai, šį mėnesį 
diplominius darbus gina inži- 
n ieri n i ų f a k u 1 tet ų stu d entai: 
miškų ūkio, žemėtvarkos ir 
kitų.

Baigę žemės ūkio akade
miją, aukštai kvalifikuoti spe
cialistai išvyksta dirbti į įvai
rias respublikos vietas. Joniš
kio MTS vyr. inžinierium pa
skirtas L. Kulikauskas, l^ai- 
sogalos MTS — V. Janulevi- 
čius, Veisėju MTS — K. Bal
čiūnas ir kiti. A .^JjpjH^Ugavo 
paskyrimą dirbi i melioracijos- 
mašinų stotyje Švenčionėliuo
se. •

šiemet baigusiu žemės 
ūkio akademiją studentų .tar
pe 40 procentų yra moterys. 
Išėjusios aukšta i i mokslą mo
terys aktyviai įsijungia į dar
bą žemės ūkvjo. Tnžinierius- 
žemetvarkĮninkąs R. Sapie- 
gaitė pasirinko darbą Salantų 
rajone, sėklininkystės agrono
mu dirbti i kolūki išvyksta L. 
Januškevičiūte. E. Todliaus- 

! kaitė pasirinko agronomo dar
bą Paežerių MTS.

Naujas ir didelis žemės 
kio specialistų būrys su aukš
tuoju mokslu padės;Tarybų 
Lietuvos kolūkiams meeh^ni-' 
zuoti darbus, kelti derlingu-' 
ma. stiprinti kolūkiu ekonomi
ką? ' -A

NAUJI BALDAL „GYVąNJO- 
JAMS

Kr,AIPF:DA
ko mOd^i.ų'preV^^^^Mj?iš" 
leido į pardą^ApM hį^į^^’ti- 
ją tvirtų-ir gražių bakwq

Pei’ savo prekybinius' taškus 
Klaipėdoje ir Telšiuose sandė- 
lis^vien pereitą mėnesį realiza
vo baldų ir įvairių namų apy
vokos dirbinių daugiau kaip už 
30 tūkstančių rublių. Gyvento
jams parduota taip nat daug 
statybinių medžiagų. Patenkin
damas gyventojų poreikius, 
sandėlio kolektyvas įsisavino 
naujų minkštų sofų rūšių ga
mybą. •

Kolūkių statybininkų kursai 
pasibaigė Ukmergėje. Juos bai
gė 15 kolūkiečių.

S. Liaiidanskas.

šešių mėnesių gamybos pla
ną įvykdė Panevėžio mėsos 
kombinato kolektyvas.

r . m .*(< i.
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Kaip aš netikėtai Kaunan 
patekau

(Feljetonas)
Štai aš ir vėl Kauno! Čia 

man žinomas kiekvienas kam
pelis, kiekvienas restauranas, 
kiekviena kavine... Einu Lais
ves Alėja — nuo Senamies
čio tiesiai Saboros link. Einu 
su tuo pačiu kostiumu, angliš
kos, medžiagos. Ant peties ka
bo platokas raudonas odinis 
diržas, kur žemiau, dailiojo 
makštyje, randasi vokiškos 
firmos “Leika” foto aparatas. 
Taipgi pažastėje laikau vo
kiškos išdirbystės portfelį. 
Prie šalies į mano ranką įsi
kibusi, lyg su siūbuojančia sė
dyne, smulkiais žingsniais 
žingsniuoja mano meilutė 
žmonelė Gražina. Bet... juk 
ji, rodos, 1940 metais nuo iš
gąsčio mirė. Bet dabar su ma
nim...

Ir vėl tos pačios gatves. 
Štąi skersai praeinam Mairo
nio gatvę, sekanti Daukanto 
gatvė, o dar sekanti Mickevi
čiaus gatvė. Na, o čia jau it 
Sabora, puošni, didelė—lietu
vių ir rusų bažnyčia. Sąbora 
randasi ant Laisvės Alėjos. 
Skersai Alėją kerta Gedimino 
gatvė. Dar vieną kvartalą pa
einam ir sukam po kairei Vy
tauto Prospektu; toliau randa
me Parodos gatvę. To kaire 
puse randasi Parodos Aikšte. 
Bet mes traukiam tiesiai j 
Ąžuolyno Klonį, kur šiandien, 
triumfuojantis, Lietuvos ne
priklausomybes atgavimo ma
sinis sambūrys. šiame sambū
ryje šiandien dalyvauja žy
miausi Lietuvos valstybės as
menys.

Štai mes jau ir Ąžuolyno 
Klonyje. Daugia-tūkstantinė 
minia žmonių; retkarčiais nik 
aidi per ąžuolyną sutartinis 
minios garsas “v-a-l-i-o-o” ir 
vėl “v-a-l-i-o”... Viliuje klo- 
nies paruoštas pastolis, nuo 
kurio vienas žymus Lietuvos 
veikėjas sako ugningą kalbą. 

• Mus pasitinka garbės poli
cija ir laikraštininkai ir veda 
tiesiai prie pastolio. Mano 
širdis kunkuliuoja nuo neišpa
sakyto džiaugsmo. Į laikraš
tininkų klausimus atsakau lo
tai ir labai apgalvotai... Ir vėl 
Lietuva nepriklausoma ir vėl 
mes jos viešpačiai, žemė, gi
rios, upeliai, keliai, miestai 
ir kokia tik vertybė yra—yra 
inūsų. Mes vėl valdysime šalį, 
kaip kad valdėme prieš antrą 
pasaulinį karą.

Mano nuostabai prie pasto
lio randu visą eilę žymiųjų 
Lietuvos vadų, jų tarpe ir mū
sų tėvynės vadas Antanas. 
Bet, juk jis, rodos pabėgo 
pirmiau iš Lietuvos negu mes. 
Jis pabėgo birželio 17 d.,
1940 m., o New Yorkan jis su 
žmonele atplaukė i$ Brazilijos 
“Argentina” laivu kovo 10 d.,
1941 m. ir New Yorke kores
pondentams aiškino, kad jis 
pabėgęs iš Lietuvos liepos 
15, (1940 m.), nakties metu. 
Ir man prisimena, kad jis vė
liaus* Clevelande, gelbėdamas 
savo brangius kailinius iš gai
sro—pats nelabai garbingai 
užtroško tame gaisre. Bet 
šiandien čia stovi priešakyje 
žymiųjų Lietuvos valstybes 
vyrų. O ten, štai asmenybė su 
tokia didele galva, kaip Broo- 
klypo Williamsburgho banko 
bokštas—tai aiskrim įninkąs 
Girikus. O ten grupėje žvilga 
kita galva, kaip mėnulis—tai 
(įrigaitis. Manau sau, ko jifem 
čia reikia? Juk tų šiltų vietų 
kaip tik* mums geriems tėvy
nainiams pakaks. O gal jie 
čia tik dėl garbės atvyko.

Baigia kalbėtojas kalbą... 
Nuaidi minios šūkiai “valio”! 
Ir'pirmininkas išgarbinęs • ir 
suminėjęs visus mano titulus, 
kuriuos turiu ir kurių neturiu 
—-perstato mane kalbėti.

Susikoncentravau ir pradė
jau kalbą kaip ir kiti pasauli
niai žymūs kalbėtojai su stip
ria intonacija, padarydamas 
ilgokas pauzas, pradėjau maž 
daug taip:

Ponai ir ponios, broliai ir 
sesės! Nerandu žodžių savo 
džiaugsmui išreikšti, kad štai 
mūsų valstybė ir vėl laisva ir 
neprigulminga... (tuo tarpu 
suūžė minia ir orkestras pra
dėjo groti Lietuvos himną). 
Toliaus tęsiau vėl kalbą. Po
nai ir ponios, kaip visi gerai 
atmename, likimo buvo lem
ta, kad artinantis antru kartu 
raudonam siaubūnui prie Lie
tuvos, mes buvome priversti 
apleisti mūsų mylimą tėvynę. 
Jsivėlėm į karo verpetus. Gy
venom pusbadžiai. Skurdo ir 
vargo šmėkla atsistojo prieša
kyje. Tik dėka vokiečių nuo
širdumui ir jų kultūringumui 
—pergyvenom tą viską iki pa
galinus veik didesnė pusė bu
vusios Lietuvos inteligentijos 
patekome į Suvienytas Valsti
jas... Broliai ir seses, mums 
Suvienytose Valstijose nebuvo 
gėlėmis barstyti takai. Mes 
ten dirbome ir dirbome pras
tesnius darbus kai]) kad seni 
amerikonai. Bet mes’ ir ten 
skleidėm lietuvybę. Mes gat
vėmis vaikščiodami garsiai 
kalbėjome lietuviškai. Dirbtu
vėse rėkdavome lietuviškai. 
Mes juos mokinome lietuviš
kos kultūros; mes rodėme, 
kai]) palaikyti mandagumą.

Mums, kad ir žymjems Lie
tuvos veikėjams buvus, ten 
reikėjo dirbti ruošos darbus;, 
šluoti, valyti. Buvusioms žy
mioms Lietuvoje ponioms, ten 
irgi toks pat darbas atlikti 
reikėjo. Bet, mes vyrai, nie
kada nebijojome akyvaizdoje 
šimtų amerikonų, kad ir dirb
tuvėje, pabučiuoti poniai j 
rankutę. Mes kad ir šluot į 
dirbtuvę eidami nešėmės port
felius, nešėmės foto aparatė
lius persi kabinę per pečius, 
kad parodžius skirtingą eu.ro- 

i piečių kultūrą. Mes aiškinome 
amerikiečiams, kad jų maši
nos atsilikę visu šimtu metų 
nuo Lietuvos mašinų, mes aiš
kinome, kad jų miestai labai 
nešvarūs—palyginus su Lie
tuvos miestais. Mes aiškinome, 
kad Lietuvoje buvo medicinos 
išvystytos daug tobulesnės, 
kad Lietuvos fabrikai turėjo 
geresnę sistemą. Mes -jiems 
aiškinom, kad Lietuvoje ben
drai visi įstatymai buvo daug 
praktiškesni.

Toliaus daviau palyginimus, 
būtent: Ar girdėjote ponai, 
kad Lietuvoje būtų asmuo iš
šokęs iš 90 aukštų namo ir 
ant šalygatvio užsimušęs? Ar 
girdėjote ponai, kad Lietuvoje 
nors vienas asmuo būtų gazu 
nusinuodijęs virtuvėje? Ar 
girdėjote, kad nors vieną as
menį Lietuvoje būtų užgriuvę 
anglių kasykloje? Ar atsime
nate ponai, kad kada nors 
Lietuvos orlaivis būtų iš augš- 
tybės nukritęs su 50 asmenų 
ir kad visi keleiviai būtų už- 
simu.šę? Ne. Lietuvoje niekad 
tokių dalykų nebuvo. O Ame
rikoje tas kasdien kartojasi. 
O kodėl ? Todėl, kad ten kul
tūra žema.. Jeigu mes būtume 
ten ilgiau pagyvenę—būtume 
tikrai vokišką sistemą ten pa
darę.-

Įsikarščiavau ir kalbėti vel
niškai sekėsi. Faktai pylėsi 
kaip iš gausybės ragOj Bet 
staiga pajutau nesvietišką 
vienos kojos pado skaudėji
mą. Ogi pakeliu akis, kad 
mane amerikoniškas polici- 

i ninkas su lazda bado ir mato
mai, per vieną padą labai 
Skaudžiai užvažiavęs—tąs ne- 
daverka. Ir vis policininkas 
kartoja: -“rummie, rummie”. 
Matyt, jis manė, kad ąš iš 
Romos atvykęs. Bandau keltis 
— nepajėgiu. Dairausi, trinu 
akis ir žiūriu, kur #š esu. Ne
galiu suvokti. Bet štai, žiūriu, 
kad skersai gatvės lietuvių 
klubas. Policininko bebado
mas atsikėliau. Nagi žiūriu, 
kad ant lentelės -užrašas: 
LITUANICA SQUARE. Ma
tyt, taip saldžiai ant Lituani- 
cos Skvero prie suolelio mano

7 ?; ’ ,
4 pusi.-Laisvė (Liberty)—šeštadien., Liepos-July 11, 1953

$8,000 Fondas Laisvei
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

New Yorko Žinios
J. Russ........
J. Palukaitis
Ch. Lewis ..

..........1.00
.......... 1.00
.......... 1.00

K. Mugenis............. 1.00
D. Machulis ............ 1.00
M. Alvinienė .......... 1.00
K. Chuberkis .......... 1.00
O. Petruliūte .......... 1.00
K. S. Karosienė .... 1.00
N. B—tė ............... 1.00
Marijona B—s........1.00’
Eva B-klynietč .... 1.00 
Frank Strauss .... 1.00
A. Duda .................  1.00
M. Lewis.................  1.00
F. Shaling .............. 1.00
N. V. S. ................ 1.00
M. Lape,...................... 1.00
S. Yakim ................ 1.00
B. Yakim .............. 1.00
B. Matelis .............. 1.00
Peter Mikaliūnas .. 1.00 
W..Pozer ................ 1.00
B. Shaling ........ 1.00 
Ch. Shirvin.............  1.00
J. ir K. Urba ........ 1.00
W. Kunski .............. 1.00
Girios Paukštis .... 1.00 
Geo. Šidlauskas ... 1.00 
A. B. ...................... 1.00
Adolph Casper........1.00
P. Richard .............. 1.00
Gražus ........................1.00
Sadauskas..............1.00

Per P. Buknį 
(Mass, piknike):

J. Krapavickas,
Lewiston, Me. .. 10.00 

Tedeušas Vasaris,
Brockton, Mass. 5.00 

Geo. Martin, W.
Roxbury, Mass. .. 5.00 

J. Beržinis,
Hartford, Conn. 5.00

F. J. Repšys,
Hartford, Conn. 5.00 

J. Vaičekauskas,
Binghamton, N. Y. 3.00 

Alex Lukošius,
Brockton, Mass. 2.00 

Eva Cherkas,
Brockton, Mass. 2.00 

A. Biliūnas,
Brockton, Mass. 1.00

Per R. Mizarą 
(Mass, piknike):

Jonas Niaura, Som- 
merville, Mass. 12.00

Liet. Moterų Sąryšis
(per Niaurienę) 10.00 

Vincent ir Yadviga
Smidin,
Brockton, Mass. 10.00 

J. Matulevičius, So.
Boston, Mass. ... 10.00

Juozas Kibildis ... 10.00 
Mary Vilkauskiene,

Nashua, N. H. .'. 10.00 
Juozas Butkus, So.

Boston, Mass. ... 10.00
G. Kvietkus,

Cambridge, Mass. 10.00 
A. Glebavičius,

Gardner, Mass. 10.00 
Antanas Raila,

Brockton, Mass. 8.00 
Gera Laisvietė .... 8.00 
Stoughtonie.tis  5.00 
Haverhillio Draugas 5.00 
V. Kuncevičius,

Haverhill, Mass. 5.00
Ch. Yutis,

Waukegan, Ill. .. 5.00 
K. Račius,

So. Boston, Mass. 5.00 
Walter Williams,

Dorchester, Mass. 5.00 
Ch. Žukauskas,

Dorchester, Mass. 5.00 
V. Šapaliaųskas,

Nashua, N. H.‘ .. 5.00
Mon.telliete ............ 5.00
Arėjas,

Boston, Mass. ... 5.00 
Mike Žiedelis,

Nashua,/N. H. ... 5.00
J. Egeris, /

Nashua, N. H. ... 3.00
R. Čiuberkis,

So. Boston, Mass. 2.00 
E. Belikevicz,

Brighton, Mass. 2.00

buvo užmigta ir taip puikiai 
susapnuota! Po to, tuojau rei
kėjo eiti į kriaučių dirbtuvę
dirbti su skaudančiu padu.

Buvęs Mihistėrio
iPagelbininkas.

J. Pocius, 
Paterson, N.

Ch. Koyutisf
J. 2.00

Lowell, Mass. ... 2.00
J. Gustaitis,

So. Boston, Mass. 2.00 
B. Mizara,

Nashua, N. H. 2.00
K. Steponaitis .... 2.00 
Anna Apšiegienė,

Auburn, Me........... '2.00
Anna Sedar ............ 2.00
Laisvės skaitytojas,

Haverhill, Mass. 1.00 
J. Kavolis,

Stoughton, Mass. 1.00
Per J. Blažoirį,
Lowell, Mass.:

A. Drazdauskas .. 20.00
J. Blažonis ...........  10.00
J. Lowellietis .......... 5.00
P. Narus............... .  2.00
A. Rutkauskas.......... 1.00

Per J. Skliutą, 
Worcester, Mass.;

J. Deksnis ...........  10.00
J. Benderius .......... 2.00

Iš Waterbury, Conn.:
C. Staneslow..........10.00
Mrs. Hattie

Williamson ...... 5.00 
Per A. P. Dambrauską, 
Haverhill, Mass.:

Mary ir August
Š. Kazlauskai ... 10.00 

Ben Brown...........  10.00
Antoinette ir W.

Račkauskai .... 10.00 
A. P. Dambrauskas 5.00 
A. Navickas...........  5.00
S. J..........................   5.00
I). Ansom ............... 3.00
K. Markūnas .......... 2.00
P. čečėta ............... 2.00

Per V. Butkienę, 
San. Francisco, Cal.

LLD 153 kp........... 15.00
T. King .................. 15.00
M. B. .....................  10.00
BUr V. Sutkai .... 10.00 
E. Wilkes ........ 5.00 
J. ir M. Alvinai .... 2.00
U. Burdiene...........  1.00
P. ir A. Norka i ... 1.00
I. K. ... y........... . .  1.00

Nuo paviejuų:
’M. NLeon,

Hartford, Conn. 10.00
Luputis ................. 10.00
S. A. T.

Woodhaven, N. Y. 5.00
J. Diamont,

Pittsburgh, Pa. 5.00
J. W. Stankus,

Center Valley, Pa. 4.00 
M. Matukas,

i Boston, Mass. ... 4.00
J. K., Elmont,

L. L, N. Y........... 2.00
Vincas Delnickas,

Bridgeport, Conn. 2.00
• ' S. Wort,

Brooklyn, N. Y. 2.00
Alex Chaponis, 

Minersville, Pa. 2.00
J. Yesadaviče, New

Kensington, Pa. 2.00 
J. Maslauskas,

Pennsburg, Pa. .. 2.00

Veide reikalavo atimti unijai 
teisę prie Hearns darbininkų

Harold Velde, republikonas 
kongresmanas iš Illinois, liepos 
•7-tą pasiūlė, kad Nacionalė 
Darbo Santykių Taryba atimtų 
nuo 65-įo Distrikto teisę atsto
vauti Hearns krautuvių strei- 
kierius.

Distributive, Processing and 
Office Workers of America 
Distriktas 65-tas vadovavo 
Hearns darbininkams jau per 
eilę metų ir vadovauja dabarti
niam tų darbininkų streikui.

Apie streiko cūjų
Hearns darbininkų streikas 

tęsiasi jau aštunta savaite- 
Kompanija dėjo ištisus pusla
pius pasi,skelbimų komercinėje 
spaudoje. Tuose pasiskelbi- 
muose įtikinėjo visuomenę, būk 
streikuoją ne darbininkai, tik 
sauja raudonųjų. Bet masiniai 
darbininkų pikietai tą melą at
mušė, nors kompanija per tei
sėjus buvo apribojusi skaičių 
pikietuotojų. Streike randasi 
apie 800'darbininkų, pikietuoti 
leido ne daugiau šimtui vienu 
kartu.

Kituose pasiskelbimuosc 
kompanija sakė, kad unija kon
troliuojama raudonųjų. Bet 
darbininkai geriau pažįsta sa
vo uniją ir jos vadus, atsisakė 
ir to paklausyti. Kompanija 
šaukė visuomenę į laužymą 
streiko, skelbė specialus kainų 
nuolaidas. Tačiau unijiniame 
mieste New Yorke ir tas ma
žai tegelbėjo. Bandė samdyti 
skobus, vienok mažai tegavo. 
Pasišaukė AFL-RCL lokalą 16- 
48 laužyti streiką.

Streikieriams laikantis vie
ningai iki laimėjimo, aštuntą 
streiko savaitę, liepos 6-tą, į 
New Yorką atsibaladojo Kon
greso Neamerikinių Veiksmų 
Komitetais su ponu Veide prie
šakyje. Tardė šešis unijos vir- 
šininkus-vadus. O po to pa
skelbė tą reikalavimą uždrausti 
unijai atstovauti streikierius.

Darbininkai streiką tebevyk
do, masiniai pikietuoja Jr dali
namais lapeliais skelbia visuo
menei savo padėtį.

Lėktuvai tarnaus 
lėktuvams t

Liepos 8-tą pradėjo vykdyti 
oru susisiekimą tarp didmiesčio 
lėktuvų stočių. Tam vartoja 
lengvuosius triš lėktuvus — 
helicopters.

šie vežimėliai esą nepigūs, 
kainavę $350,000, bet keleivių, 
keliamieji skundai, kad iš vie
nos stoties nukeliavimas į ki
tą kaltais užtrunka ilgiau, ne
gu lėktuvu nukeliauti į Chica- 
gą, spyrė daryti ką noris.

Helikopteriais kelionės lai
kas tarp International ir La
Guardia stočių sutrumpintas 
daugiau, negu pusiau, o tarp 
International ir Newarko dau
giau, negu dviems trečdaliais;

Kelionė iš International į La
Guardia užtrukusi 9 minutes. 
Kainuoja $5. Ta pati kelionė 
taksiku (kai gerai pavyksta) 
atlikta per 23 minutes, fėras 
$3.50.

Šiukšlėse ugnis padarė 
$3,000,000 nuostoliu

Kas nors padegė krūvą šiuk
šlių prie miestinio sandėlio, ku
riame buvo 55,000, galionų te
palinio aliejaus ir daug malia
vų. Tai pamatęs policistas pa
šaukė gaisragesius. Bet pirm 
spėjimo jiems pribūti, ugnis 
persimetė į vidų/

Penki ten dirbę darbininkai 
spėjo išbėgti sveiki. Ugnis 
pleškėjo virš valandą laiko. 
Buvo sušaukti apie 150 gaisra- 
gesių, su 35 gabalais gatve pri
statomų aparatų ir dviems lai- 
vukais. Vien tiktai pastato 
nuostolių būsią iki trijų mili
jonų dolerių, neskaitant buvu
sio ten sukrauto turto medžia
gomis.

Taftas buvęs operuotas New 
Yorko ligoninėje tikslu pažiū
rėti, kas jo viduje dedasi.

M. Pūkis,
Yucaipa, Cal.........2.00

B. Radzevich,
Wilkes-Barre, Pa. 1.00 

M. Motejūnas, East
■ Coulee, Canada .. .50

. Širdingai dėkojame vi
siems, kurių vardai aukš
čiau išspausdinti už puikią 
paramą dienraščiui. Jau 
baigiame, savo didįjį darbą 
ir išrodo, kad baigsime jį 
su pilnu atsiekimu — su- 
kelsime $8,000. Tačiau, 

’p r i e t e 1 iai, kurie išgalite 
pridėti doleriuką. gražiai 
užbaigai, pridėkite kuo 
greičiausia.

Laisves, Administracija

Buvęs prezidentas Hąrry S. Truman New Yorke bar- 
bemėje. Caspey Dittinger nukirpo jam plaukus ir gavo

visą dolerį “tip.”

Telefonu sustabdė 
nuo saužudystės

Ramon Soto, 24 metų, pašau
kė newyorkiecio laikraščio raš
tinę pranešti, kad jis nusižu
dys, ’nes neturi iš ko gyventi.

Atsiliepęs asmuo stengėsi jį 
kalbinti ilgiausia, tuo pat laiku 
stengdamasis sužinoti, kas jis 
ir kur randasi. Jam pavyko tai 
padaryti, kai telefono operato
rė pašaukė įmesti kitą dešimtu
ką. Laikraštininkas patarė, 
kad Soto taupytų sayo centus, 
pasižadėdamas jį atgal pašauk
ti. Tuo būdu jis gavo Soto te
lefono numerį, esantį viešoje 
stotelėje.' Pašaukęs atgal, tele
foną įjungė taip, kad ir polici
ja juos abu girdėtų (telefonas 
turi daug ausų) ir vėl kalbino 
tol, kol stotelėn pasiųsta poli
cija Soto suėmė.

Patyrinėjus, pasirodė, kad 
Soto su šeima ištikro alko ir 
kad rūpesčiai gal paėdė jo ner
vus. Jų vienas kūdikis 15 mė
nesių, žmona laukiasi kito, o 
jis neseniai praradęs darbą. J j 
paėmė į ligoninę tyrinėti protą, 
gi žmonai su kūdikiu miestas 
duos šiokią tokią pašalpą.

Portorikiečiai Įkūrė 
komitetą

Amerikos Darbo Partija pra
neša, kad 19-me kongresiniame 
distrikte įsikūrė taryba porte
ri kiečių reikalams. .Tarybos 
centras bus 82 2nd Ave., New 
Yorko.

Tarybos viršininkas Felix 
Lopez sako, kad pirmiausiu 
naujos brganizacijos žygiu bus 
reikalavimas pakeisti rinkimų 
įstatymą. Reikalaus leisti bal
suoti visiems piliečiams, kurie 
moka perskaityti balotą ir pa
sirašyti savo pavardę.

Portorikiečių .vadas nurodo, 
jog prie dabartinio įstatymo 
dešimtys tūkstančių piliečių ne
turi teisės balsuoti.. Tas ypa
čiai liečia portorikiečius. Jie 
yra raštingi savo kalboje, ispa
niškai. Tik dėl to, kad jie ne
gali atsakyti painių klausimų 
angliškai, jiems atima balsą..

Įstato pakaita būtų naudin
ga ir kitoms tautinėms gru
pėms.

Kursai apie unijizmą
Liepos 13-tą, Jefferson mo

kykloje, New Yorke, prasidės 
kursas unijizmo pagrindams 
aiškinti. Kursas svarbus vi
siems veikiantiems unijoje ir 
šiaip unijistams. Pamoka bus 
vykdoma kas ketvirtadienio va
karo 6:30, tuojau po darbo,
kad unijistai* spėtų sugrįžti į 
savo unijos mitingus ar su šei-
ma praleisti vakarą.

Aludininkai pereina 
iš CIO į AFL A

Skelbiama, kad dešimtis alų- 
dininkų unijos lokalų, buvusių 
dalimi CIO, nusprendė persi
kelti į AFL. šiuos žodžius ra
šant dar nebuvo aišku, • kaip 
plačiai tą klausimą svarstė ei
liniai nariai, nei koks nuošim
tis narių balsavo. Tačiau tie, 
kurie balsavo, šalininkų išsi
trauki iš CIO buvę 10 prieš 1.

Išsitraukimas paliečia 7,000 
narių septyniuose New Yorko 
lokaluose ir 3,000 narių mies
tuose Buffalo, Rochester ir 
Utica.

Kalbama, kad dar bus iš
traukti ii' kiti 15 lokalų su 20 
tūkstančių narių.

Projektų gyventojams 
laimėjimas

Vyriausio teismo teisėjas M. 
Henry Martuscello, Brooklyne, 
svarstė Williamsburg Projekto 
gyventojos Mrs. Rebecka Pe
ters bylą prieš miestinį Hous
ing Autoritetą. Mrs. Peters bu
vo pasipriešinusi politinei iš
pažinčiai, pareikšdama, kad 
reikalavimas tokių išpažinčių 
yra nckonstitucingas. Pagrąsi- 
no ją šalinti iš buto. Sekė by
la. ’

Teisėjas pareiškė, kad val
džia negali šalinti iš buto dėl 
to, kad asmuo atsisako išsiža
dėti savo teisių. Taipgi žymė
jo, kad J. V. Aukščiausias Tei
smas nėra užgyręs priemonių, 
kuriomis generali.s prokuroras 
sudarinėja subversyvių organi
zacijų sąrašus.

Gemblerių areštuose 
nebuvę politikos

Jau buvo minėta, kadjppriiė- 
jusį antradienį ablavose »r<it 
eilinių gemblerystės centrelių 
suimta kelios dešimtys esamų 
ar įtartų smulkių gemblerėlių.

Pataikymas tų ablavų kaip 
tik tuo laiku, kai partijos svar
sto skyrimą kandidatų į vald- 
vietes, iššaukė spėjimus, kad 
prokuroras Koganas suplanavo 
tas ablavas tikslu pasigarsinti, 
gauti daugiau įtakos. Demo
kratai ir republikonai partijų 
tūzai norėtų jį statyti savo kan
didatu į majorą, jeigu jis pa
rodytų gana įtakos ir galimy
bių laimėtiv

Spėliojimai, jog* ablavos vyk
dytos pasigarsinimui buvo - toki 
garsūs ir platūs, kad neinalo- 
niai atsimušė į paties Hofcano 
ausis. Dėl to Koganas trečia- 
-dienį pasirodė dikčiai supykęs 
ir bardamasis ant ispėliotojų 
tikrino, kad ablavose nieko» 
nieko bendro nebuvę surpoljfti-f 
ka. .JF

Tų ablavų pasėkoje 79 asme
nys buvo sulaikyti tardymui 
per visą naktį, 40 areštavo.

«' UžraSyklt Laisvę Savo Draugai.



M. ILJINAS

Gamtos nugalėjimas
M

( (Tąsa)
kiekviename ruože reikėjo aiškiai įsi

vaizduoti, kokį darbą čia atliks juosta. 
Stačiose pagrindinių krantų atšlaitėse ji 
turės ir užtverti kelią vėjui, ir sulaikyti, 
reguliuoti polaidžio vandens nuotėkį, ir 
ginti laukus nuo griovų susidarymo. O 
užliejamajame slėnyje jai teks, be kitų 
uždavinių, saugoti upės vagą ir šienau
jamas pievas, kad jos nebūtų užneštos 
smėliu ir dumblu.

Kur nors Uralo žemupyje, vidur sau
sų stepių ir dykumų, užliejamajame slė
nyje išaugusi miškų juosta, nelyginant 
milžiniška vandens siurbykla, kels aukš
tyn podirvio vandenį ir juo drėkins orą.

Visa tai reikėjo turėti galvoje.
Ir visur,’ kur tik buvo daromi tyrimai, 

negalima buvo. pamiršti, kad valstybinė 
miškų juosta yra tik dalis didžiulės vi
sumos, kur įeina ir kolūkių laukų ap
saugos juostos, ir sodiniai smėlynuose, 
ir želdiniai palei griovas, ir nauji van
dens baseinai, ir užtvankos, kurios yra 
statomos arba bus statomos upėse.

l^ūtų neprotinga tiesti trasą ten, kur 
upwj užliejamasis slėnys bus apsemtas, 
kai skersai upės bus pastatyta užtvanka.

Be galo įvairi yra gamta. Čia slypi jos 
grožis, jos jėga, iš čia išplaukia sunku
mas ją pertvarkyti.

Čia reikia visa žinoti ir visa numaty
ti, jeigu žmonės nori pakeisti senąją 
tvarką nauja, protinga tvarka.

Kadangi uždavinys toks sudėtingas, ji 
ne iš karto pavyksta išspręsti. Vyksta 
ginčai tarp atskirų galimų sprendimų. 
Vienas sprendimas pradeda kovoti su ki
tu. Ir pasitaiko atvejų, kad tam ginčui 
išspręsti tenka šauktis- mokyčiausių ša
lies žmonių pagalbos.

Taip buvo ir sudarant trasų projek
tus. Žymiausi mokslininkai nuvykdavo 
apžiūrėti trasą, kad ne už stalo posėdžių 
salėje, bet vidur stepių platybių išsiaiš
kintų, kurio iš besiginčijančiųjų yra tei
sybė. v
'. Ir uždavinys galutinai buvo išspręstas 
V ik ^ada, kai Maskvoje, Vyriausioje lau
kų apsaugos želdinių valdyboje, Moksli- 
nė-technikinė taryba apsvarstė ir priė
mė trasų projektus.

Taip buvo surastas atsakymas į pir
mąjį klausimą — kur bus juostos. Ir 
tučtuojau po to žemių skyrimo ekspedi
cijos ėmė tiesti trasas jau nebe žemėla
pyje, o vietovėje, statydamos būsimų 
juostų ribos© ežių ženklus.

O ką tuo metu veikė Laukų-miškų pro
jektavimo valdybos ekspedicijos, ku
rioms reikėjo atsakyti į antrąjį klausi
mą — kaip kurti stepėje miškų užtva
ras?

Jų uždavinys buvo, užbaigus laukų 
darbus, imtis sudarinėti technikinius 
projektus.

Projektinės užduotys kiekvienai juos
tai buvo apsvarstytos ir priimtos specia
liai sušauktuose pasitarimuose Saratove, 
Stalingrade, Voroneže, Charkove, Čkalo- 
ve. Jau vien tik šis miestų išvardijimas 
rodo, koks buvo darbo užmojis!

Itiekviename projekte turėjo būti nu
rodyt^ kam sukuriama juosta, kokiose 
garritūFse sąlygose ji bus pravesta, ko
kius^ (įafbus reikės atlikti jai sukurti, 
kokios medžių ir krūmų rūšys sudarys 
juostą, kaip reikia paruošti dirvą, kaip 
reikės sodinti ir sėti mišką, kaip jį pri
žiūrėti, kiek prireiks sėklų ir sėjinukų.

Iki šiol buvo gamyklų projektai, gele
žinkelių projektai, bet niekad anksčiau 
nebuvo sudaromi miškų projektai, ir dar 
tokiuose didžiuliuose plotuose! Pirmą
kart istorijoje, apskaičiavimu ir planu 

. turėjo būti pagrįsta ne geležinių ir mū
rinių įrenginių statyba, bet gyvų įrengi
nių, susidedančių iš milijardų medžių ir 
krūmų, kūrimas!

Šiuos medžius ir krūmus reikėjo pri
versti augti ne tik ten, kur tam yra pa
lankus klimatas ir dirva, bet ir sunkiau
siose sąlygose — sausose stepėse, pusdy
kumėse ir dykumose. Čia reikėjo neišsi
gąsti šių sunkių uždavinio sąlygų ir, jei 

/ kitaip negalima, pakeisti šitas sąlygas, 
siekiant pritaikyti jas atsakymui.

Jįjį dirvoje mažai drėgmės, ją galima 
gūdiWj'inti sukaupiant sniegą ir sulai- 
kant polaidžio vandenį. Sūrožemius ga- 

- Įima pataisyti gipsinant dirvą, sėjant' 
daugiametes žoles, išverčiant į viršų ga- 

' lingu plantažiniu plūgu gilius dirvos 
sluoksnius, sodinant -eglūnus ir žilakrū- 
mius.

GYVAS STATINYS
Nelengva pastatyti namą. Dar sun

kiau sukurti mišką. Juk miškas — tai 
gyvas statinys. Jo kolonos yra gyvos— 
medžių kamienai ir gyvas žalias stogas 
iš susiglaudusių viršūnių.

•

.Iš paviršiaus žiūrint, atrodo, kad me
dis auga pats savaime, kad jam nerūpi 
kaimynai. O iš tikrųjų įvairių rūšių 
medžiai susiję sudėtingais santykiais. 
Jie gali gyventi nesantaikoje ir drau
gauti vieni su kitais. •<

Yra puiki knyga,'kurią parašė miški
ninkas G. F. Morozovas: “Miško moks
las”. Ją skaitydamas imi suprasti, kad 
miškas — tai ne vien tik keletas šimtų 
arba tūkstančių medžių, o gyvųjų būty
bių bendruomenė. • c

Kokia kova kartais tenai užverda!
Štai vasarą kur nors eglyne žmonės iš

kirto medžius. Trake išliko tik mažos 
eglaitės. Kol buvo gyvos jų motinos, eg
laitėms nebaisios buvo rytmetinės šal
nos: plačiai išsiskėtusios užaugusių eglių 
šakos pridengdavo žemę, neleisdavo jai 
greitai atvėsti. Bet blogos užėjo eglai
tėms dienos, kai jos pasiliko be gynėjų: 
rytmetinės šalnos ėmė gaišinti vos be- 
pradėjusius augti ūgius.

Užtat viksvoms pasidarė erdvu. Pa
vėsingame miške joms nebuvo kaip gy
venti, o atviroje vietoje jos pradėjo grei
tai augti į visas puses.

Pasirodė ir nauji gyventojai. Trake, 
nelyginant priešų desantas, nusileido le
kiančios beržų ir drebulių sėklos.-Sėklos 
išleido daigus, ir tie dąigūi pradėjo greit 
augti. Rytmetinės šalnos beržams ir 
drebulėms buvo nebaisios, juo labiau, 
kad žemę buvo pridengusios viksvos. 
Skysta tai buvo antklodė, bet vis dėlto 
geriau, negu nieko.

Beržai ir drebulės augo vis aukštyn ir 
aukštyn, kol jų viršūnės susiglaudė. Ant 
žemės po medžiais buvo pavėsis. Mažy
tėms eglaitėms, vis dar skurdusioms kaž
kur pažemyje, pavėsis buvo nebaisus: 
juk eglė gerai pavėsį pakenčiąs medis. 
O šviesą mėgstančios viksvos pavėsyje 
pradėjo nykti. Jos pūvantieji stiebai 
maišėsi su krintančiais medžių lapais.

Dabar jau nebe žolė, o purus miško 
patiesalas dengė storomis duknomis že
mę. Na, o ir medžių viršūnių užuolaida 
taip gerai saugojo dirvą nuo šalčio.

Čia tai ir prasidėjo — šilumoje ir 
prietemoje — nevaržomas gyvenimas eg
laitėms. Beržai ir drebulės kasmet au
go vis rečiau, o eglaitės tik tįso aukštyn, 
kol ^peraugo savo kaimynui.

Beržai dar mėgino kovoti. Pučiant vė
jui, jie talžė egles savo šakomis, daužė jų 
spyglius, ir spygliai pradėdavo kai kur 
nykti. Bet tai jau negalėjo padėti ber
žams išsaugoti savo viešpatavimą miške. 
Eglės pralenkė ir juos ir drebules. Po 
pavėsinga eglės šakų užuolaida jie pra
dėjo nykti: juk beržai ir drebulės mėg
sta šviesą.

Taip eglės pradėjo šeimininkauti, nu
galėjo atėjūnus užkariautojus.,

Aš pateikiau šitą pavyzdį, norėdamas 
parodyti, koks sudėtingas yra miško gy
venimas. Ir šį gyvenimą turi ištirti 
kiekvienas, kas nori kurti mišką.

Prieš sodindamas ąžuolą greta alksnio 
arba ąžuolą greta klevo, miškininkas tu
ri sužinoti: o ar jie nesipyks vienas su 
kitu?

Miškininkas turi parinkti kiekvienai 
dirvai medžius, kurie yra prie jos prisi
taikę per tūkstančius metų. Jeigu jis pa
sodins beržą sausame smėlyje, jis na- 
augs. Vanduo giliai įsisunkia į smėlį, 
ir beržas negali jo pasiekti: juk beržo 
šaknys eina ne gilyn, o platyn.

O štai pušį galima sodinti ir smėlyje 
ir pelkėje. Jos šaknys lengvai prisitaiko 
prie visokios ■ dirvos, jos-paima vandenį 
ir iš gilumos ir iš viršutinių sluoksnių.

Arba imkime kad ir ąžuolą. Jis gali 
augti įvairių įvairiausiose dirvose, bet 
jis žūva druskožemyje. Pati druska nė
ra nuodai medžiams, bet kur sūri dirva, 
ten ir vanduo sūrus. O sūriu vandeniu 
neatsigersi. Dirva gali būti ir ne Sausa, 
bet ji tas pat kaip ir sausa. Ir štai iš
eina taip, kad ąžuolas, pasodintas sūrio
je dirvoje, žūva nuo sausros net tada, kai 
sausros nėra. .

Kitas dalykas — eglūnas, žilakrūmis, 
gledičija. Jie išlieka gyvi ten, kur žūtų 
ąžuolas arba klevas.

(Bus daugiau)

A.L.D.L.D.
Iš LL1) IQ-tos Apskrities 
Konferencijos

Birželio 28 d. Grand Rapidse 
įvyko konferencija; kurioje pir
mininkavo A. Dopšis. Po ap
skrities komiteto ir kuopų ra
portų sekė diskusijos, daugiau
sia paliesta trūkumai veikloje 
ir kas reikia daryti ateityje. 
Numatyta ir pabrėžta trys šiuo 
momentu klausimai:

1. Stiprinti ir plėsti spauda 
ir literatūrą;

2. Palaikyti kuopas, gauti 
narių ir iškolektuoti mokes
čius.

3. Plėsti darbą už gynimą 
sveturgimių: tam tikslui šukei-

REIKALAI
ti finansų, rinkti parašus ant 
peticijų ir atsikreipti į visuo
menę atsišaukimais.

Konferencija tęsėsi apie po
rą valandų. Sveturgimių gyni
mui suaukauta 16 dolerių. Vie
nas pašalietis aukavo apskri
čiai rodos 3 doL

Beje, buvau pamiršęs pažy
mėti, kad 10 Apskrities konfe
rencija perrinko valdybą: Pir
mininku — P. Gustaitis, jo pa- 
gelbininku — A. Dopšis, finan
sų raštininku — J. Gugas, iž
dininku — A. Budgin, o sekre
torių pats komitetas dasįrinks.

• Konfer. Dalyvis.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Liaudics ansamblis svečiuo- bei įsavinti

se pas kolūkiečius
TAURAGĖ. — Dar išva

karėse “Lenino keliu” že
mės ūkio artelėje pasirodė 
skelbimai. Žinia apie Lie
tuvos TSR valstybinio dai
nų ir šokių ansamblio' at
vykimą greitai apskriejo 
visą kolūkį.

Daugiau kaip 300 kolū
kiečių susirinko į ansamblio 
pasirodymą. Koncertas pra
ėjo su dideliu pasisekimu.

Plaukiojanti žvejybos bazei
KLAIPĖDA. — Žvejybos' 

uoste nuleido inkarą laivas Į 
“Ujičiui atminti.” Jis pri
statė i kranta 3.4 tūkstan
čio tonų silkių, kurias At
lante sugavo Lietuvos žve
jai.

♦Po 3-4 mėnesius ir dau
giau išbūna jūroje žvejybos | 
traleriai. Juos aptarnauja '
stambios plaukiojančios ba
zės. Viena tokių bazių ir 
yra minėtasis laivas, prie 
kurio suvežą sugautą lai
mikį vandenyne esantieji 
žvejybos traleriai. Savo 
ruožtu bazė tiekia laivams 
jūroje gėlų vandenį, mais
tą, druską, statines.
Automašina—po tris

Įdomią ekskursiją auto
mašina atliko Klaipėdos 
žemės ūkio technikumo stu
dentai: jie surengė kelionę 
po tris Pabaltijo respubli
kas.

Klaipėdiečiai aplankė Ta
liną, Tartu, Rygą, Šiaulius 
ir kitus miestus, susipažino 
su istorinėmis ir architek
tūrinėmis įžymybėmis.

•A

Kelionės metu padaryta 
apie 2 tūkstančius kilome
trų kelio.

Trys normos
KOVARSKAS.—Vis dau

giau darbų mechanizuoja
ma rajono kolūkiuose, šiais 
metais beveik pilnutinai 
mechanizuoti melioracijos 
darbai.

Melioracijos būrio dar
buotojai pasižadėjo iki se
zono pabaigos įvykdyti dar 
dvi metines užduotis ir pa
dėti kolūkiams nusaūsinti

trigubai dau-
giau dirvų, negu buvo nu
matyta 1953 metų- gamybi
niame plane. S. Šapokas

Silosą v imas
RIETAVAS. -- “Bolševi

ko” kolūkyje šiemet numa
tyta pagaminti 500 tonų si
loso: pustrečio karto dau
giau negu pernai.

A. Jurgaitis

Vasarą mieste
Jei vaikas dėl kurių nc/’s 

priežasčių liko mieste, jis 
taip pat turi galimybę įdo
miai praleisti atos t o g a s. 
Tuo tikslu Vilniuje šiais 
metais sukurtos miesto pio
nierių stovyklos.

Vingio parko pavėsyje, 
prie vaikų geležinkelio yra 
stotis “Sportas.” Čia sek
madienį iškilmingai atida
roma Stalino rajono^ pionie-
rių stovykla. Kiekvieną die
ną čia rinksis vaikai, da
lyvaus sportinėse varžybo
se, iškylose.

Viso Vilniuje šiais me
tais veiks dešimt miesto 
stovyklų.

REKONSTRUKTUOTAS
“BITUKAS”

VILNIUS.— Artimiausiomis 
dienomis po rekonstrukcijos 
stoja rikiuotėn “Bituko” gili-' 
katinių plytų fabriko pirmoji 
eilė.

Pagal respublikinio projek
tavimo instituto paruoštą re-i 
konstrukcijos projektą fabrikas 
jau šiemet turi duoti dešimt j 
milijonų plytų daugiau, negu 
1952 metais.

Ištisą žiemą fabriko teritori- 
joje vyko statyba. Statybos i 
tresto Nr. 2 kolektyvas parodė, . 
kad ir žiemos mėnesiais, kurie; 
statybininkų paprastai vadina- i 
mi “sunkias”, galimi spartūs 
darbai.

Dar daugiau plytų pagamins . 
fabrikas ateinančiais metais. Iš i 
broliškųjų respublikų bus gau-; 
ti ir pastatyti penki nauji au- 
toklavai. Jie įgalins padidinti ■ 
fabriko pajėgumą keturius kar-1 
tus.-

Buvusio primityvaus fabri
kėlio vietoje išaugo tarybinis, 
priešakine technika aprūpintas, 
fabrikas. • 4

K .Vosylius.

SHENANDOAH, PA

Dienraščio Laisves Paramai

/. įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 August
Swank’s Grove
Brandonville, Pa

Grand Rapids, Mich.
PALAIDOJUS JUOZĄ^N 
ŽILINSKĄ \

Birželio 17 d. mirė Juozas 
Žilinskas, kiiris birželio 19 d. 
buvo palaidotas Lietuvių Tau
tiškose Laisvose Kapinėse. Juo
zas iš- amato buvo šiaučius ir 
turėjo savo dirbtuvėlę, kurioje 
taisydavo čeverykus.

Velionis buvo gan rimtas 
žmogus, plačiai apsiskaitęs ir 
prenumeravo “Vilnį” .ir “Lais
vę”. Mėgdavo kalbėti apie vi
suomenės reikalus, bet nemėg
davo palaidų kalbų, bet visuo
met rimtai. Buvo plačiai ži
nomas Grand Rapidso lietu
viams. Už tai gausa gėlių kop
lyčioje ir daug žmonių laidotu
vėse parodė, jog turėjo daug 
draugų. Jo palaikus lydėjo ar-
ti 30 automobilių.

Bet Juozo noru buvo, kad jo
kių prakalbų nebūtų jam mi
rus, ką šeima ir išpildė velio
nio pageidavimą. Jį palaidojo 
be jokių religiškų ir svietiškų 
kalbų. Jis mat sakęs: Aš nie
ko nenuveikiau gyvendamas ap
art to, kad skaičiau darbinin
kišką spaudą ir literatūrą, tai 
ką gi apie mane kalbės; kam 
dar kalbėtojas vargint. Juozo 
reikalavimą šeimyna išpildė. 
Garbė jai už tai.

Nuo kapinių per graborių šei
ma pakvietė visus palydovus j 
Sūnų-Dukterų svetainę, kur 
gražiai pavaišino dalyvavusius 
laidotuvėse.

Gaila buvo žiūrėt ant šeimos, 
kuri taip gailiai verkė.

Liko moteris, sūnus Bronius, 
duktė Lucija, brolis Kazimie
ras, pusbrolis Žilinskas, marti 
ir žentas. Velionis paėjo iš 
Lietuvos, Kėdainių apskrities, 
Baisogalos valsčiaus ir Pepalių 
kaimo.

Reiškiu iš visos širdies užuo-

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE
AUTO GLASS MAN. Experienced. 

Top wages.
GENERAL AUTO GLASS CO., 

5113 Westminster Ave.
GR. 7-9096

(135-138)
......................  L------------------------ -----

AUTO MECHANIC. 1st Class. 
With State Inspection, Hydramatic 
experience. Good salary and com
mission. Steady work; good condi
tions for right man. Apply in per
son or phone: HAROLD MOTOR 
SALES, York & Street Road, War
minster. Hatboro 2808.

(130-136)
WOOD WORKERS. Experienced 

on sash, doors and special Mill 
work. Union men. Steady year round 
work; good working conditions. Ap
ply in person or phone: Mr. Paul, 
VI. 8-2500. PENN LUMBER, Bel
field Ave. & High St., Gprmantowh.

(134-140)

AUTO BODY & FENDER MEN 
(2)Ysteady. Must be 1st class. Exp. 
on —Must have own
tools. Top pay. Good working con
ditions. Apply or phone Mr. Boyko. 
WA. 2-1194. ORIANNA AUTO BODY 
WORKS, 915 N. Orianna St., £hila.

(134-136)
TRUCK DRIVER. Experienced. 

Must have license. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person. G. FERGUSON & CO., 15 
N. 7th Street.

(134-136)
HELP WANTED—FEMALE

OPERATORS. Auto seat covers. 
Must be experienced. Good hours, 
good pay. Apply in person. DEWCO 
TIRE SERVICE CO., 905 N. Watts 
Street.

(135-141)
WAITRESSES. With or without 

experience. Good working conditions. 
Steady work and good pay. Plus 
insurance Plan. Apply in person.

1427 Walnut Street.
(132-138)

Housework. Settled woman. Help 
with cooking and to assist in care 
of invalid. 2 adults. Live in, $35 wk. 
St. position for right woman. Phone 
Wayne 1554W for interview.

(134-140)

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

šingi tai “paskubai,” kurią 
atliko šeši kiti teisėjai. Ir šis
faktas, sako žurnalistė, neleis 
Rosenbergų bylai būti pamirš
tai. *

jautą šeimai pergyventi gailes
ti, nes miręs negirdi verksmų, 
ir mes visi turėsime mii/ti.

Fy.Žukas.

Patricia Ann Johns laimėjo 
gražuolių kontestą ir tapo 
išrinkta “Miss California.” 

Ji yra 5 pėdų ir 5 colių 
aukščio.

Dienraštis “Wash i n g t o n 
Post,” tarp kitko,smerkia tuos 
g a i v alus, — suorganizuotus 
makartistų,
ingtone nešiojo iškabas su šū
kiais: “Iškepti Rosenbergus!” 
“Suspirginti Rosenbergus!”

kurie Wash-.

Rosenbergų palaikai ilsisi 
vienose Long Islando k affine^ 
se, bet jų vardas gyvuoja ir 
gyvuos.

Jau šiandien apie juodu yra 
parašyta tūkstančiai straips
nių, šimtai poemų._

Juodviejų laiškai, rašyti 
mirties kameroje, išleisti kny
goje ir jau išversti į francū- 
zų ir italų kalbas, o greitoje 
ateityje, sako pranešimai, bus 
išversti dar į daugybę kitų 
kalbu. I

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Jei Tamsta -dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

L.L.D.. 188 kuopos svarbus susi
rinkimas įvyks sekmadienį, liepos- 
July 12 d., pradžia 11 vai. ryto, ant 
Rusų Restauranto, 2934 Yemans St. 
Čia turėsime daryti naujų tarimų 
dėl paramos dienraščiui Laisvei ir 
taipgi dienraščiui Vilniai. Yra galy
bė ir kitų reikalu aptarmui. Taipgi 
bus delegatų raportai. Tad visi pri
būkite į šį svarbų susirinkimą.

Valdyba.

jVWVVVVVVVVWVVWVW

: MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

WORCESTER, MASS.
ALDLD. 155 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, liepos-July 13d., 
pradžia 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
salėje, 29 Endicott St.

Visos narės malonėkite atsilanky
ti, nes turime svarbių reikalų apta
rimui. —A. W.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

HARTFORD, CONN.
Pranešame visiems Literatūros 

Draugijos nariams, kad L.L.D. 68 
kuopos svarbus susirinkimas įvyks 
pirmadienį, liepos-July 13 d., prasi
dės 7:30 vai. vakare, Laisvės Cho
ro svetainėje, 157 Hungerford St. 
Susirinkimas yra svarbus tuomi, kad 
1953 metų knyga jau gatava ir jau 
prisiųsta kuopai, kiekvienas narys 
ją gaus šiame susirinkime, tad atei
kite pasiimti ją. Antra tai bus cen
tro valdybos nominacijos, visų narių 
yra pareiga dalyvauti ir atlikti no
minacijų balsavimus. O trečia, tai 
kurie dar nesate užsimokėję duoklių 
ateikite ir užsimokėkite.

Finansų Raštininkas.

J5 pusl.-Laisvė (Liberty)-šeštadien., Liepos-July 11, 1953
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me- 
iš namų nieko nepa- 
jis prasišalina. Ji- 

d rab u ž i u s s vet i m i em 
uždirbti savo ketu- 

to-

mirusią prie
Apvesdino likusius

Rūpinosi apie gimstan-

NEW YORKNEW YORK
I

savo

HELP WANTED-MALE HELP WANTED—FEMALE
COUNTER — WAITRESSES

Patyrusios ir greitos. f
Gera alga ir tipai. •

Kreipkitės: Į
FELTMAN’S INC.

1000 Surf Ave. (Coney Island)
Brooklyn

(136-141)

PAKUOTO J AS — ABELNAI 
FABRIKO DARBININKAS 
Patyręs. Nuolatinis darbas.

*" Gera mokestis.. Kreipkitės: 
FLOWER CRAFT

201 New Main St. (kampas Nepper- 
han Ave.), Yonkers. VO. 5-9884

' • han Ate.), Yonkers 
YO. 5-9884

(136-138)

Pasimatykime Laisves piknike 
šį šeštadienį, liepos 11-tą

KELRODIS SUBV6MIS
♦

Independent crosstown lini
jos lokaliniu traukiniu GG. Iš
lipti 65th St. stotyje. Iš Brook
lyno važiuojant gaunamas 
Central Brooklyne, Williams
burge, Greenpointėje. Iš Ja
maica važiuojant gaus GG 
traukinį 71st St., stotyje. . Iš 
M a n h a tta n va ž i u o j an t
traukinį link Jamaica 
Queens Plaza stotyje.

BMT ir IRT Corona-Flushing 
traukiniais važiuoti iki 69th St. 
stoties. Traukiniai gaunami 
Queensboro Plaza stotyj, Long 
Island City. Į tą‘stotį priveža 
BMT Brooklyn© 4th Ave. trau
kiniai, taipgi IRT Queensboro 
traukiniai. Abieji gaunami 
Times Square stotyje, atvažia
vusiems kitais traukiniais ne
reikia mokėti ekstra fėro.

Visi Laisvės skaitytojai ii* 
prieteliai, taipgi ir visi kitų 
linksmų, gražių pramogų mėgė
jai kviečiami atvykti. Padaly
kime šią metinę vasarinę dien
raščio iškilą minėtina per išti
sus metus. Lai atsiminimas 
džiaugsmingų susitikimų, gra
žių dainų, draugingų pokalbių 
ir vaišingų pobūvių skaidrina 
kasdieninio gyvenimo pilkumą.

Pikniko meninėje programo-

antrą žmoną, i Long island.

AIDO CHORAS ir AIDO 
VYRŲ CHORAS. Jie abu šiuo 
tarpu labai gražiai dainuoja. 
Abiems vadovauja Mildred 

< Stensler.
šokiai prasidės nuo 5. Gros 

Jurgio Kazakevičiaus orkest- 
' ras. Pikniko pradžia 2 valan

dą. Įėjimas 75c. Vieta: Na- 
Ztional Hali ir Park, prie 38th 
Avė. ir 65th St., Woodside,

imti

Liberalų Partija
ruošia sąrasus

Už 50 mėty sugrįžo 
paklydėlis vyras

Queens gyventoja Clara Sti- 
ckel, 86 metų, susilaukė vyro 
— savo vyro, kurio ji nematė, 
apie kurį nieko nežinojo per 50 
metų.

Jos vyras Charles 1903 
tais išėjęs 
sakęs, kad 
na i skalbė 
pastangose
riems vaikams bent šiokią 
kią duoną. Ji apverkė mirusį: 
12 metų sūnelį, o paskiau 
jauną • dukterį, 
gimdymo, 
vaikus,
čius, augančius du anūkus ir 
penketą proanūki!. /

Charles, kuris sakosi diovą 
mylinčiu ir bažnyčią lankančiu., 
tuo tarpu vandravojęs po ibki- 
čią šalį. Per laišką gavęs Te
xas valstijoje divorsą nuo pir
mosios ir vedęs 
kuri pernai mirė.

Įdomiausia visiems, kaip ii’ 
ko jis sugrįžo. Priežastis pa
prasčiausia: jo žmonelė nepa
liovusi ji mylėti. Vaikams kal
bėdavusi, kad norėtų jį nors 
pamatyti pirm mirties. Vaikai 
jo ieškojo ir pakvietė. Iš kar
to nedrįsęs nei laiško atsakyti. 
Bet po antrojo laiško nusprenr 
dęs atsiliepti ir pakvietimą pri
ėmęs.

Bauginimą pasuko 
prieš dvasiškius

Kalinys pabėgo su 
auto dalimi

Iš atostogų
Aidietė Marijona Misevičienė 

su dukra Bernice Sessa 
gauja Poconos kalnynų 
brie Stroudsburg, Pa. 
rašo Lilijai:

Ilsimės smagiai ir 
Maistas labai geras. I( 
vieta pasilsiu i.

atosto- 
srityje 
Iš ten

ramiai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

Republikono Veldės vadovau
jama Kongreso Neameriki- 
niam's Veiksmams Komisija at
vykusi Į New Yorką pradėjo su 
antpuoliu ant Hearns streikuo
jančių darbininkų unijos. O po 
to pasisuko jau ant dvasiškių 
— ant tų dvasiškių, kurie turi 
ryšius su darbo žmonėmis 
juos kai kada užtaria.

Pasiruošiant dvasiškius pulti, 
atsigabeno čia apmokamuosius, 
visur vežiojamus liudytojus ir 
su jais kelinta diena posėdžiau
ja užsidarę. Tarpe jau žinomų 
susi verbuotų yra Herbert Phil
brick, Joseph Kornfeder, Ben
jamin Gitlow, Vladimir Petrov, 
John Marquesee, Manning 
Johnson..

Vežamas i policijos stotį tar
dyti, Įtartas vagystėje jaunas 
vyras Moody Cromartino tapo 
valandžiukei paliktas prirakin
tas automobiliuje. JĮ vežęs de
tektyvas nuėjęs savo reikalu.

su išplėštu auto durų ga- 
prirakintu prie rankos, 

JĮ matę 
JĮ gaudyti su

po! icį jos,

Liepos 9-tos vakarą Liberalų
Partijos viršenybė susitiko su 

savo nominatu į majorus Halley 
bendrai parinkti kandidatus ki
toms vietoms tos partijos kan
didatų į- valdvietes sąraše.

Sekamos svarbiausios vietos 
yra miesto iždininko (comptro
llers) ir Miesto Tarybos pre
zidento. Dėl tų ir tikimasi 
dangau rūpesties ir ginčo. Ge
rai parinkti šie kandidatai ga
li padėti ir pačiam vyriausiam 
kąndidatui laimėti. Prasti — 
sulaiko grupes žmonių nuo pa
rėmimo viso sarašo.

Kalbama, kad dėl šių kandi
datų yra nemažas pasidalini- > I
mas tarp partijos viršenybės ir j 
eilinių narių. . Partijos virši-Į Skelbiama, kad republikonų 
ninkas šioje valstijoje Adolph i ir demokratų lyderiai kongrese 
A. Berle yra pasiūlęs Chase 
Mellen Jr., buvusį New York© 
apskrityje republikonų organi
zacijos pirmininką. Gi eiliniuo
se yra mintis, kad parinkimas 
gubernatoriaus Dewey bičiulio 
nupuldytų liberalui sąrašo ver
tę akyse daugelio tos partijos 
ei 1 i ii i ų narių ir darbininkiškų 
kitų grupių.

Darbininkiškos grupės laukė, 
kad aplink Halley susidarytų 
tikrai atstovingas, miesto gy
ventojų daugumai priimtinas 
sąrašas, kokį galėtų paremti ei
liniai žmonės iš visų partijų. 
Tuomi galėtų sustabdyti nuo 
laimėjimo fėro kėlimo meistrus 
Dewey ir Impel litter į.

JURGIS KLIMAS

Filmininkas Jurgis Klimas 
atostogų proga aplankys daugelį lie
tuvių kolonijų. Bet tai jis nevienas 
lankysis, su juom vyksta Palangos 
Birutė, kunigaikštis Keistutis, ir 
daug j<itų Brooklyno ir apiclinkės 
menininkų, viso apie 50.

Klimas lankysis ir pastatys Operą 
‘‘BIRUTĘ” ir “Paparčio Žiedas”, 
taipgi ir kitas įdomias filmas.

July 16 ir 17 Amsterdam, N. Y., 
July 18 ir 19 Manchester, Conn.

Prašomo sekti perstatymus vieto
se, kur dar nepažymėta. Datos, lai
kas ir antrašai bus pažymėti žemiau 
šio skelbimo.

J. Klimas, pranešėjas.

prižadėję užgirti gubernato
riaus Dewey pateiktą laivakro- 
vių kontrolės įstatymą.

Daugiau Vietos Žinių rasite 
4-tame puslapyje

REAL ESTATE
MIDDLE VILLAGE, QUEENS

2 šeimų namas, 11 kambarių, 5 ir 
6 rūmų. Atskiras, decontrolled, tuo
jau užimami abu apartmenlai. Prie
šakyje ir užpakalyje pbrčiai, sode
lis, screens ir kiti reikmenys. Arti 
visų transportacijų, krautuvių ir mo
kyklų. Greitam pardavimui, kaina 
$14.500.

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant Singer mašinos. 

Darbas prie sijonų. Turi pasiūti visą 
drabužį. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis. Kreipkitės:

TREMONT SPORTSWEAR
555 E. Tremont Ave. Bronx 

(Room 613)
CY. 9-5913

(136-138)

REIK A LI NGOS R A NKIN ES

DA. 6-0729
H36-137)

BUDAVOTOJUI SU NUOSTOLIU

Naujas mūrinis 2 šeimom namas. 
5’/2 ir 4 kambariai. Pilnas skiepas 
ir garadžius. Matykite savininką, 

įvertinti.
ARROW HOMES 
Fairbanks 4-2076

(136-138)

.SIUVĖJOS
Prįe moteriškų odinių pirštinių.
Nuolatinis darbas, gera mokestis.
Kreipkitės:

PARK & SCHLISINGER
419 — 4th Avė., N. Y. C. (12th fl.

MU.. 5-7720
(136-142)

kad

Areštuoti du jauni bronxie- 
čiai, Eugene Carey ir Rudolph 
Braithwaite, valdinio Pataisų 
Department© valdininkai. Įta
ria, jog jie už kyšį nunešę j 
Rikers I sįan (L .kaliniui $100, 
kad jis galėtų ųusipirkti nar
kotikų.

REIKALINGA 
GELIŲ DARYTOJA 
Patyrusi brancher. 

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
Kreipkitės: 

FLOWER — CRAFT 
201 New Main St. (kampas Nepper- 
han Ave.), Yonkers. Tel. YO. 5-9884

(136-138)
MOTERIŠKES

Vien tik 
džiulerių. 
džiai $1.00

su patyrimu. Dirbti tyrie
Nuolatinis darbas. Pra- 
j valandą. Kreipkitės:

LYN RUE INC.
195 Williams St., N. Y. C.

(135-137)

405 So. 4th Street
st.Cor. Ilewes

Brooklyn, N. Y.
OVisoki vaistai, kosmetikai, kūdi

kiams reikmenys, Jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST,. Ph. G.

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, P,h. G.
Tel. EV. 7-6283

šiuos žodžius rašant dar ne
buvo žinoma, kurie dvasiškiai 
bus šaukiami. Tačiau spėliota, 
kad pirmiausias smūgis bus 
bandoma suduotu protestoniškų 
religijų dvasiškiams, kurie daž
niau 
kitus

pasisako už taiką ir už 
visuomenės gerovei reika-

Du plėšikai atėję Brooklyn© 
Fifth Ave., aludėn pirm užda
rant pirmadienio rytą ir išėję 
nešini $834 grobio..

TONY’S Dr. A. Petriką

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS | 

( Savininkas * į
306 UNION AVENUE I

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis |

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

PETRAS ICAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puiki;

BAR & CRILI
Eyck St. Brooklyn, N. Y

Telephone E Ver green 4-8174

6 pusi.—Laisve (Liberty)--šeštadien., Liepos-July 11, 1953

Ne už ilgo iš ten išėjęs de
tektyvas sužinojo, kad jo kali
nys, 
balu
jau kuria gatvėmis, 
keliose vietose, 
mobilizuota būriai 
bet tą dieną jo nepagavo. I nėmis liepos 3-čią.

Jersey City policija skelbia 
suėmusi 4 asmenis, Įtartus pa
grobime sunkvežimio su degti-

Salės Draugijų 
Susirinkimams, 

Baliams, 
’ Vestuvėms 

ir 
Kitokiems 
Pokyliams

"JUOKINGAS, SLAPTINGAS, JAUDINA, KIRŠINA!”, .
x . * į—N. Y. Times

Pagamino ir dirigavo Hilly' Wilder dėl Paramount:

STALAG 17
su WILLIAM HOLDEN — DON TAYLOR — OTTO PREMINGER 

dabar rodoma ASTOR THEATER, Broadway prie 45th St.

Visuomet 
Maloniai 
Priimame 
Svečius, 
Vietinius 

ir 
iš kitur

HAND CROCHETERS

Vien lik patyrusios. Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės:
F. & F. EMBROIDERY

43 W. 27th St, N. Y. C. (8th floor)
. (135-139)

REIKALINGOS OPERATORES

Patyrusios ant Singer mašinos.
Darbas ant Sportswear. 

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
Kreipkitės:

LA BON MODE
48 Canal St., N. Y. C. (6th floor)

(134-138,
BEAUTICIAN — MUNICURIST

$50, priskaitant komisas.

JUOZAS ZAKARAUSKAS
Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y
Telephone EVergreen 4-9672

Puikiausia proga. j

Linksmos darbo sąlygosi
TELEFONUOKITE: JU. 6-9071

(134-140)

MALE and FEMALE

Laisvės Piknikas
Įvyks Jau Šį Šeštadienį

Liepos-July 11 Dieną
NATIONAL HALL & PARK

65-13 38th Avenue (38th Avė. ir 65th St. kampas) Woodside, L. I

Vyras ar Moteriškė, patyrę prie

Salad.
Patyręs virtuvės vedėjas.
Bell-Hop virš 21 m.
Reikia ir Apvalyt ojaus dėl aukš- 

.tos klasės vasarinio resorto. Kreip
kitės darbo dienomis nuo 9-11 A.M. .

CI. 6-9676
(136-138)

NORITE GERO DARBO — 
MATYKITE HERMAN

MOTERIŠKES — kambarių tvar
kytojos, virėjos, stalų patarnautojos, 
pantry ir tray girls, virtuvės dar
bininkės reikalingos visokių rūšių. 
Ligoninei darbininkės. Apžiūrėjimui, 
pagelbėjimui viešbučiam darbininkės.

VYRAI —Apvalytojai, eleveiteriam 
vyrai, Chefs, virtuvei vyrai, aptai- 
symam vyrai, daržininkai, namų dar- 

I bui vyrai, lab. pagelbininkai, visokių 
1 rūšių ligoninėm darbininkai. Valgių 
sandėliui vyrai ir viešbučiam darbi
ninkai. Mieste ar užmiestyje darbai. 
Tuojau statoma į darbą, gyvenimas 
vietoje ar kitur. Kreipkitės anksti.
Claremont Majestic

80 Warren St., N. Y. C. (i 
Tel. CO. 7-4138—Klauskit*

Šauni Dainų Programa
Brooklyn© Aido Choras

vadovaujant Mildred Stensler
Dainuos gražiausias lietuvių liaudies 

dainas.
Rengėjai aprūpins valgiais ir gėrimais. 

Puikiausi namie gaminti valgiai, šaltas 
alus, degtinės ir kiti įvairūs gėrimai.

George Kazakevich’s Orkestrą
Gros šokiamM nuo 5 P. M. iki vėlumos.
Pradžia 2-rą vai. popiet. Įžanga 75c.

Bus naujoje vietoje. Prašome gerai įsite- 
myti kelrodį. ,

Bus daug svečių iš kitų miestų. Todėl 
būkite ir visi brooklyniečiai, pasimatykite 
su sau maloniais svečiais ir pasivaišinkite.

Laisvės Piknikui Kelrodis
Iš East New York ir iš Williamsburg reikia važiuoti INDE

PENDENT LINE traukiniu. Williamsburge tas traukinys gau
namas ant kampų Union Avenue ir Grand St.; taipgi Union ir 
Metropolitan Avės. Imkite traukinį Į Queens pusę, išlipkite 
an*t 65th SI. stoties.

Automobiliais važiuojant nuo Richmohd HilĮ Queens Blvd., 
privažiavę 69th Street, sukite po dešinei, važiuokite iki perva
žiuosite Roosevelt Ave., antrame bloke už Rooisevelt Avė. suki
te po kairei ir čia rasite National Hall & Park.

Važiuojant iš New Jersey ir iš New York miesto, per Wil
liamsburg tiltą, pervažiavę tiltą, laikykitės po kairei ir važiuo
kite iškeltu keliu į Long Island. Pervažiavę Kosciusko tiltą, 
n- dar iškeltą kelią, sukite po kairei Į 65th PI. ir važiuokite sker
sai Queens Blvd, iki Roosevelt Ave. čia sukite po dešinei, va
žiuokit iki 69th St., sukite po kairei į 69th St., antram bloke 
vėl sukite po kairei įr čia bus Parkas.

Nuo Whitestone Bridge važiuokite Northern Blvd, iki 76th 
Street; sukite po kairei Į 76th SL ir važiuokite iki Roosevelt 
Ave.; sukite po dešinei Į Roosevelt Ave., važiuokite iki 69 St., 
čia sukite po dešinei, antram bloke sukite po kairei ir čia bus

Virš Roosevelt Ave. eina iškeltas traukinys (elevated), tai privažiavus 
lengva pastebėti. Parkas yra tik už vieno bloko nuo Roosevelt Ave. Tarp 
69 th St. ir 65th PI. ant Roosevelt Ave. pasiparklnę karus, galite pėsti 
ateiti i parkų.

gency
m. 807) 
VdĮrman 
fcJ-139)

PUIKIAUSI DARBAI 
DUODAMI TUOJAU

MOTERIŠKES—virėjos, namų ap- 
| tarnautojos, motinom pagelbininkės, 
kambarių tvarkytojos, stalų patar
nautojos, tarnaitės, virtuvės sandė
lio ir tray girls, auklės.

VYRAI — Aptarnautojai, virtuvės 
darbininkai, apvalytojai, aptaisyto- 
jai, daržininkai, virėjai ir šefai.

Daug darbų. Guolis vietoję. Mies
te ar užmiestyje. Tuojau duodami 
darbai. Kreipkitės tuojau:

43 W, 47th St, N. Y. C.
ROULEX AGENCY
Tel. W: CO. 5-3293

(126-139)
HELP WANTED MALE

SUPERINTENDENTAS

West 51 Street — 26 šeimų namas, 
aliejum šildomas — aukšta alga, 
pridedant aparimentą. Visi pataisy
mai.

TO. 7-5830
(136-138)

VIRĖJAS < '
Patyręs gaminime gerų agsleriko- 

niškų valgių mažame restaurante. 
Taipgi SHORT ORDER VYRAS 
prie Grill ir Counter. Gera vieta 

sąžiningam ir nuolatiniam darbinin- k 

kui. Proga pakilimams.
Šaukite: HOlis 4-5738.

(135-137)




