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užgultų. Reikėtų visos Ameri-į 
kos armijos žmones atmušti . 
nuo maisto dalinimo stočių, j 
Eitu pasiimti ir tie. kurie dar ' 
nebadauja. į

Tegu mūsų valdžia pa ban- . 
do: paskiria už penkiolika' 
milijonu doleriu maisto ir vėl-Į 
tui išdalina.' I

jeigu Rytinio Berlyno žmones ,
eina veltui maistą pasiimti. ,

Į
------()- — I

sios FBI policijos agentai 
vidunaktyje iš trečiadienio 
i ketvirtadienį urmu užklu
po ir suėmė 6 asmenis kaip 
Philadelphijos komunistų 
vadovus. Valdžia juos kal
tina pagal Smitho įstaty
mą “už s u o k a 1 b i a v i m a 
skelbti, kad reikėsią nu
verst Amerikos valdžia 
prievartos veiksmais.”

Suimtieji laikomi Moya- 
mensing kalėjime, iki gaus 
užstatus. Jungtinių Vals-

■ tijų komisionierius Henry 
Carr reikalauja viso 175 
tūkstančiu dolerių kaucijų 
už iu paleidimą iki teismo.

Už Joseulią Kuzmą, vadi
nama vyriausią vietinių ko
munistų vadą, reikalauja 
$50,000 ir po $25,000^ už 
penkis kitus, kurių vardai 
— David Dubensky, Sher
man Labovitz, Walter Lo-

riniame Berlyne
2 10,000 badaujančių
bių ir pusbadžiai
gyvenančių 350,0(

Jiems maisto
Kažin kas paske 

"jie gaus maisto.
maisto dalintojai!

Kas bus, kai daugiau kaip 
pusė milijono alkanų

’čitM’apguls maisto 
stotis!

—o---
Aną diena kunigų 

tis suriko: “ 
šia

is pensijos 
O seneliu, 
neduodama.

dalinimo

dienraš- 
daugiau- 

. kariuome-

Surastas nekaltu po 
9 metų kalėjimo

wenfels, Thomas Nabried 
ir Benjamin Weiss.

Pagal Smitho įstatymą 
jie galėtų būti nuteisti iki 
10 metų kalėjimo ir $10,- 
000 piniginės baudos kiek
vienam.

Su lėktuvu žuvo 5 
jankiai ir karinis 
nacių specialistas

O’Neill, Nebraska.—Ore 
susprogo karinis Amerikos 
lėktuvas helikopteris, sude
ginant visus 6 jame buvu
sius žmones. Tarp žuvusių
jų yra ir orlaivinis vokie
čių mokslininkas prof. 
Guenter Loeser, kurį Ame
rika parsigabeno po Antro
jo pasaulinio karo. Jis bu
vo naciu rakietiniu robot- 
bombų specialistas.

Loeseris Amerikoje tapo 
direktorium karinių tyri
nėjimų dėl skraidymų įvai
riuose oro sluoksniuose.

Kruvina tiMsa. Dviem atve
jais ta armija nusiaubė per 
derlingus laukus beveik iki 
pat Maskvos ir viską sunaiki
no. Dviem atvejais pelenais 
fa armija juk pavertė ir Lie
tuvą.

Aišku, kad tos armijos rei
kia bijoti, ir bijomasi. Aišku, 
kad dedamos pastangos nebe
leisti j’ai iš naujo atsikurti ir 
trečiu kartu pradėti pasaulinę 
skerdynę.

Tai blaivaus proto politika. 
Tie gi, kurie tai vokiečių ar
mijai vėlina iš naujo įsikurti, 
laikosi beprotiškos politikos.

—o—
Pranešimas iš Washyigtono : 

Korėjos* kare ana pusė nete
kusi 98-
Valstijos — 
išeita beveik 
ėjo mūšiai, 
vienas mūsų
krinta. Tas tik parodo, kaip 
komercinės žinių agentūros 
melavo.

Jackson, Miss. — Valsti
jos gubernatorius naliuosa- 
vo negrą Archie Hemlerso- 
ną .kuris neteisingai buvo 
išlaikytas 9 metus kalėjime.

Hendersonas buvo nuteis
tas už apiplėšimą, bet vė
liau pasirodė, jog ne jis, 
kas kitas buvo plėšikas.

0

Gresia mirtis republikonų 
vadui senatoriui Taftui

A. Višinskis dalyvaus 
Jungtinių Tautų seime

lėktuvu, o Jungtinės 
971. Vadinasi, 
lygiomis. O kai 
atrodė, kad nč 
lėktuvas nonu-

New York.'— Vyriausias 
republikonų senatorius Ro
bertas Taftas po operaci
jos alpsta ir praranda są
monę. Gręsia mirtis. Jis 
yra 63 metų amžiaus.

Viešai buvo pasakojama, 
kad Taftui padaryta ban
domoji kulšies operacija. 
Bet kiti pranešimai teigia, 
kad tai buvo pilvo operaci-

Maskva. — Andrius Vi
šinskis, Sovietu užsienio 
reikalų ministro pavaduo
tojas, rengiasi lėkti į Jung
tinių Tautų seimą (asam
blėją). Seimas atsidarys 
New Yorke rugpjūčio 17 d. 
Daugiausia svarstys klau
simus dėl taikos Korėjai.

Sykiu su Višinskiu skris 
ir jo duktė Zinaida, teisių 
profesorė Maskvos Univer
sitete. Zinaida yra para
šius jau kelias knygas apie 
kriminalinius įstatymus.

mūšio metu. Čia parodoVienas iš vaizdų Korėjoje 
amerikiečius sudribusius ant vietos iš nuovargio. Jie 
paeiti nebegali, jie kariauti nebegali. Paliaubos at

nešė jiems džiaugsmą ir poilsi.

M'

SOVIETAI PROTESTUOJA, 
KAD AMERIKOS LĖKTUVAS
SKRID& PER SIBIRU

vietų vyriausybė pasiuntė 
Jungtinėms Valstijoms pro
testą dėl to, kad Amerikos 
bombonešis B-50 skraidė 
per Sibiro kampą arti Vla
divostoko, sovietinio uosta
miesčio.

Protestas sako :
Du pakilę greitieji Sovie

tu lėktuvai davė ženklus 
tam bombonešiui, kad nusi
leistų žemyn. Bet bombo
nešis šaudė i sovietinius 
lėktuvus ir sužalojo viena 
jųdviejų. Sovietų lėktuvai 
todėl atsišaudė. Tuomet 
Amerikos bombonešis lei
dosi lėkt linkui jūros ir din-

go.
Sovietų Sąjunga reika

lauja, kad Amerika nu
baustų savo lakūną, atsa
kingą už Įsiveržimą į sovie
tinį orą, ir kad užtikrintų, 
kad amerikonai daugiau 
nelakstys per sovietines sri
tis.

Pašautas Amerikos bombo
nešis žuvo su 16 lakūnų

Washington. — Sovietinių 
lėktuvų pašautas, Ameri
kos bombonešis B-50 nukri
to jūron už 40 mylių nuo 
Sibiro . Žuvo 16 amerikinių 
lakūnų, ir tik 17-tas išgel
bėtas.

Kongresmanai sako, valdžia 
gali tyrinėt New Yorko 
policijos žiaurūnus

Skubotai gaminama 
medžiaga pragarinėms, 
hydrogeninėms bomboms

EISENHOWERIS PERŠA 
ĮSISKOLINT IKI 290 
BILIJONU DOLERIŲ
Valdžia, esą, negalėtų apmokėt 
greitų bilų be naujų paskolų

Washington. — Preziden- 
s Eisenhoweris būtinai 

reikalauja, kad Kongresas 
leistu valdžiai įsiskolinti 

i dar 15 bilijonų dolerių (tai 
yra, 15 tūkstančių milijo
nų).

Greitieji rakietiniai 
Amerikos lėktuvai 
tinka A-bomboms

At-Fairford, Anglija. — 
skrido du didieji rakietiniai 
Amerikos bombonešiai, lėk
dami po 615 mylių per va
landa. Jie tinka atominėms 
bomboms gabenti.

Vienas toks bombonešis 
B-47 iš Maine valstijos per
lėkė Atlanto Vandenyną. 
2,925 mylias, per 4 valan
das ir 45 minutes. Kitas iš 
Labradoro pussalio perlė
kė Atlantą per 4 valandas 
ir 14 minučių. *

tuo- 
val- 
bili- 
gal

Anglija atmeta Dulles 
planus dėl Korėjos

—o---
Pranešimas iš Tokyo, Japo

nijos sostinės: 1952 metais 
Japonijos Komunistu Partija 

- turėjusi viso labo tiktai 28,- 
• 000 nariu. Šiandien gi ji jau 
turinti 98,000 narių.

Nepaprastas augimas. Rei
kia gi nepamiršti, kad Japo
nija tebėra okupuota, faktinai 
Washingtono valdoma šalis.

—o—
Paskutinis pranešimas, iš 

Londono: Britu Medikališkojo 
Susivienijimo žurnalas “Fami
ly Doctor” ištyręs, suradęs ir 
nfoskeNJa, kad pliki vyrai 
cnįug laiškesni už vyrus il
gais, sff^ais ir tankiais plau
kais.

Suraminimas plikiams, smū
gis apžėlėliams!

Tie gydytojai visokiu kurio
zų yra prikepę.

Kaip ten nebūtų, bet nebe-

Washingtone jau nuo se
niau kalbama, kad Taftas 
serga kraujo vėžio liga.

Taftas išgarsėjo ypač 
tuom, kad suplanavo streik- 
laužišką Tafto- Hartley’o 
įstatymą prieš darbo uni
jas. ’

KIEK PASAULYJE 
KOMUNISTŲ

Maskva. — Sovietų radi
jas sakė, pasaulyje yra 24 
milijonai organizuotų ko
munistu, ir vien tik Kini- 
jos Komunistų Partija tu
ri 6 milijonus narių.

Salisbury siūlo priimt 
Sovietus ir Indiją i 
politinę konferenciją

London.—Anglijos užsie
nio reikalų ministro pava
duotojas Salisbury, kalbė
damas Lordų Rūme, “aukš
tajame” šalies seimo sky
riuje, pareiškė, jog Sovie
tų Sąjunga ir Indija turė
tų būti priimtos į politinę 
konferenciją, kuri spręs, 
kaip įvykdyti taiką Korė
joje.

Ta konferencija atsida
rys už trijų rųėnesių po pa
sirašytos paliaubų sutar
ties.

Washington. — Kongres- 
manų komisija dėl civilinių 
teisių atmetė New Yorko 
policijos komisioni e r i a u s 
Monaghano įsakymą, kuris 
uždraudė šalies valdžios 

I agentams tyrinėti policinin
ku žiaurumus, v

Kongresiniai tyrinėto i ai 
šių metų pradžioje surado, 
kad New Yorko policija 
dažnai be jokios priežasties 
budeliškai muša areštuoja
mus žmones, sužalodama 
juos net visam amžiui.

Bet komisionieriuš Mo
naghan sakė, kad tai jo pa
ties dalykas tardyti ir baus
ti žiaurūnus policininkus.

Washington. — Valdinė 
Atomų Jėgos Komisija pra
nešė, jog per paskutinius 6 
mėnesius dar sparčiau ga
minama medžiaga hydroge- 
ninei, pragarinei bombai. 
Hydrogeninė bomba bū
sianti daug sykių smarkes
nė už paprastąją atomų 
bombą.

Dabar'rengiamasi daryti 
ir paprastąsias atomines ir 
hydrogenines bombas mil
žiniškame naujajame fabri
ke prie Savannah upės.

London.—Anglijos prem
jero pavaduotojas R. A. 
Butler peikė Amerikos vals
tybės sekretoriaus Dulleso 
duotus - pasižadėjimus 
Syngmanui Rhee, Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentui. Dulles sakė Syng
manui, “mes apleisime po
litinę konferenciją,” jeigu 
komunistai toje konferen
cijoje nepatenkins Syng- 
mano Rhee reikalavimus. 
O vyriausias Syngmano 
reikalavimas—atiduoti jam 
Šiaurine Korėjos Liaudies

Ligšiolinis Įstatymas už
gina šalies iždui įsiskolinti 
daugiau kaip 275 bilijonus 
dolerių. Eisenhoweris ra
gina įsiskolinti iki 290 bili
jonų dol.

Jungtinių Valstijų val
džia jau dabar yra užsi
traukus 272 bilijonus ir 500 
milijonų dolerių naminių 
skolų (bonais ir paskolomis 
iš bankų).

Šalies iždo sekretorius’ 
Geo. M. Humphrey sakė 
laikraštininkams:

—Jeigu Kongresas 
jau nenutartų davaryt 
džios paskolas iki 290 
jonų dolerių, tai mes
jau pri t r ū k t u m e pinigų 
greitosioms biloms apmo
kėti. O tatai, aš manau, 
sukeltų beveik paniką (su
mišimą).

Rępublikonu vadai tuoj 
parėmė prezidento reikala
vimą.

DEMOKRATAI STATO 
KLAUSIMUS

Demokratai dvejoja; kai 
kurie klausia: — Kas atsi
tiko su Eisenhowerio pri
žadu rinkiminiame vajuje, 
kad jis sumažins valdžios 
išlaidas? Kur dingo jo pa
sižadėjimas sulyginti val
džios išlaidas su gaunamo
mis pajamomis ir palaips
niui atmokėti šalies iždo 
skolas? i

Kunigas McMichael vanojo 
McCarthy’© ragangaudžius

ORAS. — Vidutiniai šilta 
ir netaip šutins.

galės didžiuotis tie, kurių gal
vos nesiskubina išlysti iš plau-

Padvigubėjo jaunuolių 
narkotikų skaičius

New Yorke per vienus 
metus dvigubai padaugėjo 
skaičius jaunuolių narkoti
kų, vartojančių nuodingus 
narkotinius svaigalus, kaip 
raportuoja policiniai teis
mai:

Nauji pusdoleriai pagerbs 
New Yorko 300 metu sukaktį

Washington. — Senato
rių ir kongreftmanų pinigi
niai komitetai užgyre pa
siūlymų išleisti 5 milijonus 
sidabrinių pusdolerių, atžy
mint 300 metų sukaktį nuo 
New Yorko miesto įsikūri
mo.

Faunu pajamos nupuo
lė 5 nuošimčiais,

Washington. — žemdir
bystės departmentas sura
do, kad farmos per 6 pir
muosius 1953 metų mėne
sius gavo 5 procentais ma
žiau pajamų, negu pernai 
per tą patį pusmetį.

Nors farmeriai
pardavė daugiau mėsinių 
gyvulių ir grūdų, bet tų 
produktų kainos 10 procen
tų nupuolė, lyginti su per- 
nykščiomis kainomis.

šiemet

Butleris, kalbėdamas An
glijos. seime, kritikavo 
Ameriką už sauvališką el
gimąsi; sakė, Dulles su sa
vo prižadais Syn g m a n u i 
Rhee visai apeina anglus, 
kurie taip pat kariavo prieš 
Korėjos liaudininkus.

Anglija nesutinka ir su 
Amerikos pareiškimu, kad 
nepriims Kinijos į politinę’ 
konferenciją ir “amžinai’’

tines Tautas.

Anglų nuostoliai 
korėjiniame kare

Washington. — Metodis
tų kunigas Jack’R. McMi
chael iš Californijos smer
kė tyrinę jaučią ją Senato 
komisiją kaip šmeižikus. 
Ta komisija, vadovaujama 
ragangaudžio senatoriaus 
McCarthy’o, iš anksto įtarė 
kunigą McMichaelį kaip ko
munistą.
Kvočiamas McMichael už- 

reiškė, jog nepriklauso Ko
munistų Partijai ir niekuo
met nebuvo jos narys.

Samdyti valdžios šnipai 
Manning Johnson ir Leo
nard Patteson, išbraukti iš 
Komunistų Partijos, buvo 
pripasakoję, būk kun. Mc
Michael net vadovavęs ko
munistiniam veikimui.

McMichael ragino 
tuoti tuos šnipus, 
meluodami 
reikalavo
kad jam į akis pakartotų 
savo melus.

Komisija atmetė kunigo 
reikalavimą. Tad jis pa
reiškė, jog McCarthy su sa
vo sėbrais moka tiktai 
šmeižti ir neduoda progos 
apšmeižtiems pasiteisinti.

Tyrinėtojai bandė užrėk
ti kun. McMichaeli ir gra
sino jį areštuot už “panie
kinimą Senato.”

ares- 
kurie 

prisiekia. Jis 
atvesti šnipus,

val-London. — Anglijos 
džia paskelbė, jog Korėjos 
kare anglai nukentėjo to
kius nuostolius:
.Užmušta 749, sužeista 2,- 

556, nelaisvėn pakliuvo 937 
ir be žinios dingo 209.

Dingusius Anglija taip 
pat laiko užmuštais fronte.
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NAUJA LIETUVOS 
VĖLIAVA

Ligi šiol Tarybų Lietuvos 
respublikos vėliava buvo 
raudona, bet šiemet, minint 
13-ką metų nuo to laiko, 
kai Lietuva buvo paskelbta 
tarybine respublika, Lietu
vos vyriausybė vėliavą pa
keitė.

V y riausy bės nu t a r i me 
skaitome:

MAISTAS PROVOKACIJOS TIKSLAIS
PREZIDENTAS EISENHOWERIS prieš tūlą laiką 

pasiūlė Tarybų Sąjungos vyriausybei tokį dalyką: mes 
duosime Rytų Vokietijai $15,000,000 vertės maisto ne
mokamai.

Tuojau po, to pasiūlymo iš Washingtono buvo pa
leista tokia daug maž “antis”: jei Tarybų vyriausybė 
Eisenhowerio siūlymą priims, tai bus įrodymas, kad 
Rytų Vokietijoje yra stoka maisto, o jei atmes — bus 
įrodymas, kad kjomuni'stams nerūpi žmonių reikalai.

Kaip matome, kartu su Eisenhowerio siūlymu buvo 
išleista pikta propaganda.

Tarybų vyriausybė atmetė prezidento siūlymą. Tuo
met Eisenhoweris pasakė: mes visvien duosime tą mais
tą Rytų Vokietijos žmonėms,—duosime nemokamai .

Na, ir maistas buvo pradėtas pundeliais duoti. Jis 
duodamas Berlyne. Raginami vokiečiai ateiti iš rytinės 

.miesto zonos į vakarinę ir gauti nemokamai maisto.

LAIKRAŠČIAI IR RADIJAS skelbia: šimtai tūks
tančių rytinės miesto dalies vokiečių ateina į vakarinę 
dalį ir pasiima maistą,—pundelius. Tai rodą, girdi, kad 
tie vokiečiai badauja!

Tegu skaitytojas šitaip pagalvoja: lai prezidentas 
Eisenhoweris paskiria $15,000,000 vertės maisto nemo
kamai, sakysime, New Yorko žmonėms. Lai pasako, jog 
tą ir tą dieną žmonės gąlėsią gauti nemokamai maisto 
pundelius. Užtikriname poną prezidentą, kad per vie
ną dieną tasai maistas būtų išnešiotas . Ar tai reiškia, 
kad tie, kurie atėjo jį pasiimti, buvo-bado padėtyje? 
Žinoma, ne!

Tegu bus teikiamas nemokamai maistas net turtin
giausioje New Yorko miesto dalyje ir jis kaip bematant 
bus paimtas.

Tai ir parodo, kokia žiopla propaganda užsiimd’mėja 
mūsų radijas ir spauda. 

• t
TAME PAČIAME BERLYNE, vakarinėje jo srity

je, yra virš pusė milijono žmonių arba neturinčių darbo 
arba senukų-paliegėlių, gyvenančių iš skrumnos pašal
pos. Jeigu prezidentui rūpėtų ištiktųjų vokiečius sušelp
ti, *tai jis pirmiausiai aprūpintų nemokamu maistu ši
tuos žmones.

Visoje Vakarų Vokietijoje yra daugybė bedarbių, 
gyvenančių laužuose, vos palaikančių gyvybę. Tai ko
dėl juos nešelpti? Kodėl jiems maisto nemokamai ne
duoti? Kodėl pasirinkti Rytinės Vokietijos žmones ir 
jiems, nori ar nenori, yra reikalo ar nėra, brukti ne
mokamą maistą?

Argi visa tai nerodo, kad šis nemokamo maisto da
vimas rytinės Berlyno dalies gyventojams yra daromas 
propagandos sumetimais,—provokacijų sumetimais!

Jau nekartą tūli spaudos ir radijo komentatoriai 
yra skelbę, kad Jungtinės Valstijos bando padaryti Vo
kietiją antrąja Korėja . Tuomet, kai Korėjoje mūšiai 
baigėsi, tai karo provokatoriai naudoja visokiausias 
priemones surasti kitą Korėją, — šiuo sykiu Vokietiją. 
Bandoma sudaryti visokius pučus, “sukilimus” ir tam 
panašius “žygius,” kad jie verstų visą Vokietijoje pa
dėlį į neramybių, į karinių provokacijų vietovę.

Ąmerikos pelnagrobiai, gauną iš karo pasakiškus 
pelnus, deda didžiausias pastangas karui plėtoti. Ar 
jiems tai pavyks padaryti? Abejojame. Abejojame dėl 
to, kad Tarybų Sąjunga ir visos liaudies demokratinės 
šalys labai tvirtai yra nusistačiusios už taiką.

TENKA PASTEBĖTI ir tai, kad tame pačiame Ber
lyne, vakariniame sektoriuje, bedarbiai, biednuomenė 
jau pradeda prieš tokį Amerikos žygį bruzdėti. Jie jau 
pradeda reikalauti, kad ir jiems būtų teikiamas nemo
kamas? maistas. Jie klausimą stato šitaip: kuo gi rytinio 
Berlyno žmonės geresni už mus, jei jiems amerikiečiai 
prievarta kiša nemokamą maistą, o mums atsisako jį 
dubti ?

Šituo savo žygiu prezidentas, mums atrodo, gali 
sukelti Vakarinės Vokietijos žmonių, ypatingai biednuo- 
menės, didelę neapykantą Amerikai.

Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumas nu
taria:

1. Patvirtinti naują Lietuvos 
Tarybų Socialistinės Respubli
kos valstybinę vėliavą ir jos 
aprašymą.

Lietuvos Tarybų Socialisti
nės Respublikos valstybinę 
vėliavą sudaro audeklas, susi
dedantis iš trijų horizontaliai 
išdėstytų juostų: viršutinės— 
raudonos spalvos, sudarančios 
astuonias dvyliktąsias vėliavos 
pločio; vidurinės — baltos 
spalvos,, sudarančios vieną 
dvyliktąją vėliavos pločio; a- 
patinės — žalios spalvos, su
darančios tris dvyliktąsias vė
liavos pločio. Vėliavos audek
lo raudonojoje dalyje kairia
jame viršutiniame kampe 
yra auksiniai pjautuvas ir kū
jis ir viršum jų raudona pen
kiakampė žvaigždė, apgaub
ta aukso apsiuvu. Vėliavos 
pločio-ilgio santykis 1 :2.

2. Pateikti Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respublikos Auk
ščiausiajai Tarybai patvirtinti 
pasiūlymą dėl atitinkamo Lie
tuvos Tarybų Socialistines Re
spublikos Konstitucijos- 117 
straipsnio pakeitimo bei papil
dymo.

Po nutarimu pasirašo 
orezidenfas Justas Palec
kis ir sekretorius -S. Nau
jalis.

Latvija savo vėliava pa
keitė jau prieš metus laiko.

KNYGA APIE KINIJA
Kanterburio djekanas, 

Dr. Hewlett Johnson, kaip 
žinia, kadaise parašė įdo
mią knygą apie Tarybų Są
jungą, pavadintą “The So
viet Power.” Knyga buvo 
išversta į daugelį kalbų, jų 
tarpe ir i lietuviu,—išleido 
ALDLD.

Dabar tas pats dvasinin
kas, veikėjas ir publicistas 
parašė knygą apie Kinijos 
Liaudies Respubliką, kurio
je jis neseniai buvo atsi
lankęs. Naujoji D r. John- 
sono knyga pavadinta “Chi
na’s New • Creative Age.” 
Knygą tuoj išleis Interna
tional Publishers New Yor
ke.

De GASPERI VALDŽIĄ ŽLUGO
KAIP IR BUVO tikėtasi, De Gasperi valdžia Ita

lijoje pasitraukė iš vietos. Šalies parlamentas, 263 bal
sais prieš 282, atsisakė jai suteikti pasitikėjimą.

Mes sakome: šis nuotykis buvo tikėtas, kadangi ši 
valdžia, krikščionių demokratų partijos valdžia, parla
mente neturi daugumos savo atstovų.

Su De Gasperi valdžios pasitraukimu, Washingto- 
nas nustojo gero bičiulio, tarnaujančio visame kame, ko 
tik mūsų krašto valdžia užsigeidžia.

Kas sudarys naują Italijos valdžią, kol kas pęžinia. 
Italijos komunistų partija, viena stambiausiųjų partijų 
toje šąlyje, reikalauja, idant kita valdžia būtų pažangi. 
Ąr komunistai norėtų į naują valdžią įeiti, nepasakp-pa.

Reakcionierius demokra
tas senatorius Pat Mc- 
Carran. Jis Senate pra
varė bilių, kuris siekia 
atimti teisę liudininkams 
pasinaudoti Penktuoju 
Konstitucijos pataisymu. 
Kaip žinoma, tas pataisy
mas suteikia persekioja
mam žmogui teisę atsisa
kyti liudyti prieš save. 
Tuo šiandien pasinaudo
ja daug pažangių žmonių, 
pašauktų į kongresinius 
ragapgaudjškus Ikopiitė- 

tųs.

APIE KINIJOS PRAMO
NĖS IR ŽEMĖS ŪKIO 
PARODĄ MASKVOJE
š. m. liepos 11 d. Mask

voje buvo atidaryta Kini
jos Liaudies Respublikos 
pramonės ir žemės ūkio 
paroda, kurioje buvo išsta
tyta apie 4,000 eksponatų. 
Paroda, kai}) rašo Elta, 
vaizduoja naujosios Kinijos 
pasiekimus, atliktus įvai
riose gyvenimo srityse.

Elta pateikia tokį vaizdą 
iš parodos:

Centrinis paviljonas. Jo 
vestibiulis šventiškai papuoš
tas. Lankytojai dviem sriau
tais eina j dešiniąją ir kairią
ją sales, kuriose eksponuoja-, 
ma Kinijos mašinų gamybos, 
e 1 e k tr o te c h n i n ės, che m i n ės
pramonės produkcija, išdės
tyti transporto, i irigacijos iš
sivystymą ir Kinijos, minerali
nius tvirtus apibūdinantieji 
eksponatai.

Maskviečiai su pasitenkini
mu apžiūri stakles, variklius, 
tiksliuosius įrankius, guolius. 
Staklės geros, transformato
riai ir motorai galingi. Prie 
ve i k i a n č i ų st a k 1 i ų—g am.y bos 
pirmūnai, atvykusieji į TSRS 
pademonstruoti savo laimėji
mų. Negalima nesigererti dar
bo spartuolio Lino darbu. Te
kintojas Ma Min-che apdoro
ja metalą 1,500 metrų per mi
nutę spartumu. Daug lankyto
jų susirinko ir prie audimo 
staklių, kur audimo meno pa
vyzdžius rodė Suni Jui-žun.

Kinijos Liaudies Respubliko
je atlikti dideli darbai rekons
truojant transportą. Tai aki
vaizdžiai rodo didžiulis -elek
trifikuotas reljefinis žemėla
pis. Per trejus metus Kinijos 
darbo žmonės nutiesė ir re- 
konstruavo dešimtis tūkstan
čių kilometrų geležinkelių.

Maketai, fotografijos, mo
deliai pasakoja apie irigaciją. 

! įstringa į atmintį skaičius: 
drėkinamos žemės plotas per 
pastaruosius kelerius metus 
padidėjo trimis su viršum mi
lijono. hektarų. Išstatytas di
delis drėkinamojo kanalo 
“Liaudies pergalė” maketas.

Didžiulį spalvotą kilimą 
I primena ekspozicija paviljo- 
į no, kur rodoma lengvosios ir 
tekstilės pramonės, o taip pat 
naminės gamybos produkcija. 

(Vitrinose ir stenduose — kau
čiuko ir odos dirbiniai, popie
rius, emaliuti dirbiniai, pla
taus vartojimo reikmenys, me
dicinos įrankiai. Akį džiugina 
šilko spalvų turtingumas, me
dvilniniai, vilnoniai ir lininiai 
audiniai. Apie Kinijos meistrų 
talentingumą liudija naminės 
gamybos dirbiniai. Gražūs 
buities reikmenys iš porcelia
no ir keramikos. Meninio ap- 
dailinimo subtiluimu stebina 
dirbiniai iš kaulo, medžio rai
žiniai. Puikios gėles iš kalti
nės geležies ir iš aksomo. Ne
paprastai gražūs siuvinėjimai, 
staltiesės, išsiuvinėtos margais 
šilko siūlais. Čią pat žinomie
ji savo gražumu , ir tvirtumu 
kilimai, kurių gamyba Kinijo
je kasmet didėja.

įvairiai atstovaujamas že
mės- ūkio skyrius. Stikliniuose 
indeliuose—Įvairios žemės fl
it io kultūros—ryžiai, sojos pu
pos, kviečiai, kukurūzą, gao- 
lianas. Dideli stendą užima 
gausios arbatžolių rūšys. Sten
do—medvilnės. džiuto, ara- 
chiso pavyzdžiai. Parodyta 
yvvu 1 i n in kystės prod u k ei j a. 
šio skyriaus eksponatai kalba, 
kad šalies žemės ūkyje įvyko 
didžiuliai pertvarkymai. Ag
rarinės reformos išdavoje 
maždaug 300 milijonų beže- 
žomių ir mažažemių valstie
čių gavo žemės. Liaudies vy
riausybė teikia Kinijos vals
tiečiams didžiulę pagalbą.

Paryžius.—Francijos už
sienio reikalų ministras Bi
riau lt pareiškė, jog Kerč
ios karas buvo “laimėjimas 
demokratijai.”

Texas valstijoje Dalias apylinkėje šiomis dienomis 
smarkiai palijo. Čia vienas farmery s iš džiaugsmo 
puolė ant kelių, pagrobė rieškučias šlapios žemės ir 

laiko iškėlęs. <

Laisvoji Sakykla
Įsikurti ar ncįsikųrtį?
Kryžiokų spaudoje, ma

čiau pakeltą klausimą apie 
dipukus. Jie yra barami, 
kam jie perkasi namus, įsi
gyja automobilius ir šiaip 
sapnuoja apie čionai gerą 
įsikūrimą. Girdi, tai bus 
išsižadėjimas “išlaisvintos” 
Lietuvos, nublukimas ir nu- 
patrijotėjimas. Jie turi gy
venti tiktai ta viltimi, jog 
iškils naujas karas ar ko
kia kitokia “katastrofa,” 
Lietuva vėl bus -mūsų ir 
mes jon iškilmingai sugrį
šime. Bile koks svajojimas 
apie pastovesnį įsikūrimą; 
Amerikoje panašu į išda
vystę.

Bet štai argumentai tų, 
kurie perkasi namus ir au
tomobilius . Jie sako, kad 
tai būtinai reikalinga. Kur 
dėsies be nanlų? Kur nu
važiuosi be automobiliaus? 
Girdi, toks medžiaginis su
sitvarkymas nieko bendra 
neturi su “įsikūrimu.” Įsi
kūrimas yra ir turi būti 
grynai “dvasinis” dalykas. 
Svarbu, ką dipukas galvoja 
ir svajoja. Jeigu jis ir nu
siperka stubą, bet jeigu jis 
nuolatos galvoja apie “iš
laisvinimą” Lietuvos ir yra 
pasiruošęs viską nutrenkti 
ir jon sugrįžti, kaip tiktai 
gaus pašaukimą iš prelato 
Krupavičiaus, jog jau Lie
tuva sugrįžo į mūsų ran
kas, — toks lietuvis pasi
lieka Amerikoj neisikūręs. 
Tokio lietuvio patriotizmas 
ir ištikimybė Lietuvai ne
gali būti abejotini.

Man ateina mintin jau 
gana sena praeitis. Pana
šių klausimu kildavo ir 
anais laikais, kai mes atvy
kome Amerikoje. . Labai 
daugelis iš mūsų ’’įsikūrė
me” čionai prieš savo no
rus., Sąlygos taip susidarė, 
jog nebegalėjome sugrįžti 
Lietuvon. Įsigijome stubas 
ir automobilius. Tapome 

-Amerikos piliečiais. Priė
jom prie supratimo, jog čia 
jau ir prisieis baigti gyve
nimo dienas. Daugybė tąip 
ir užbaigė savo dienas nau
joje tėvynėje. Kiti tebesi- 
ruošiame. ton paskutinėn 
kelionėn, nebegalvodami ir 
nebesvajodami apie sugrį
žimą Lietuvon ar kur kitur. 
“Sutirpome” amerikoniška
me tirpinimo katile. Štai 
kas atsitiko su mumis. Ir 
tai buvo natūralūs, neišves-*

Į giamas procesas.
i Tiesa, buvo ir tokių, ku

rie nepaliovė svajoję apie 
laikinumą Amerikos gyve
nimo . Jie nesistengė tapti 
Amerikos piliečiais. Jie ne
įsigijo namų. Ypač Pirmo
jo pasaulinio karo metu to
kių buvo nemažai. Po ka
ro jie sugrįžo Lietuvon. Bet 
jie nesidžiaugė. Daugelis 
būtų nesigailėję kažin ko, 
jeigu būtų galėję sugrįžti 
Amerikon ir čia jau pasto
viai įsikurti.

Štai ką aš noriu pasakyti. 
Amerikos gyvenimas eina 
savo keliu ir mūsų dipukus 
jis taip pat “pasigaus,” 
kaip pasigavo mus, nepai
sant diskusijų apie įsikūįi
ma ar neisikūrima. Dau
geliu įsigys nuosavybės ir 
tuomj kiečiau prisiriš prie 
Amerikos. Dar kiti taps 
Amerikos piliečiais. Kai 
kurie jau stengiasi patapti.

Šitas procesas ėjo ir eis. 
Jis nieko bendra neturi su 
plepalais apie “išlaisvini
mą” Lietuvos.

Lietuva gi apsiėjo be mū
sų, apsieis ir be dipukų. 
Daug svarbiau rūpintis gy
venimu čionai: reikia gal
voti, reikia organizuotis, 
reikia kovoti už būklės pa
gerinimą čionai.

Pilietis

IŠ UNIJŲ VEIKLOS
Sulaikė darbą

San Francisco, Calif. — še
ši šimtai mašinistų sulaikė 
darb,ą, kad privertus Todd 
Shipyards Corporation ii 
Moore Dry Dock Company iš
pildyti jų reikalavimus. Dar* 
bininkai priklauso prie CIO 
unijos.

—o— J 
šaukia kovon prieš McCarthy

Paterson, N: J. — New Jer
sey unijistų laikraštis “Labor 
News Digest” šaukia Ameri
kos žmones kovoti prieš Mc
Carthy ir jo Komitetą. Laik
raštis sako: “Mes turime ko
voti prieš jį visomis pajėgo
mis.”

Unijistų laikraštis sako, 
kad negalima tikėtis, jog ko
merciniai laikraščiai įsitrauk
tų į rimtą kovą prieš makar- 
tizmą. Todėl, sako, organizuo
tų darbininkų spauda turi būti 
pirmosiose kovotojų eilėse.

—o—
Ruošiami pj-įe streiko

Cleveland, Ohio. — CIO 
United Rubber Workers unija 
pareiškė, kad ji panaikina 

kontraktą su Firestone & 
Rubber Co. Panaikinimas įeis 
galion su rugpjūčio 25 d. Uni
ja reikalauja naujų derybų ir 
naujo kontrakto.

Kompanija turi fabrikus 
Akron, Los Angeles, Memphis,^ 
Pottstown, Des Moines, New- 
castle, Noblesville ir Fall Rr-' 
ver. Darbininkai priklauso 
prie minėtos unijos. Jų yra 
25,000.

—o— 
Paliečiamos beveik visos 
darbo unijos

New York. — Daily Worke- 
rio kolumnistas George Morris 
primena visoms darbo uni
joms, jog Eisenhowerio admi
nistracijos pasielgimas su 
John Edelman apeina beveik 
visas didžiąsias darbo unijas. 
Jį\nominavo į Darbo sekreto
riaus pagelbininkus CIO. Jį 
atsisakė ton vieton paskirti 
valdžia todėl, kad Edelman 
kadaise priklausė prie Socia
listų Partijos. Socialistų Parti
joje jis priklausė “senosios 
gvardijos” grupei ir buvo vie-‘ 
nas iš dešiniausių sutvėrimų. 
Dabar jis niekur nebepriklau
so. Vienok ta jo “socialistinė” 
praeitis padaro jį nelojališkų 
ir netinkamu užimti valdiški 
vietą.

Morris nurodo, kad nors 
šiandien Socialistų Partija yrai 
mažytė organizacija, nieko 
nębereiškianti organizacija, 
bet faktas yra, kad kadaise
ji buvo didžiulė politinė gru
pė, ir šimtai, jeigu ne tūkstan
čiai, intelektualų perėjo per 
jos eiles. Beveik visi didžiųjų 
darbo unijų vadai vienu ar ki
tu laiku yra buvę Socialistų 
Partijos nariais.

Visų jų laukia Ed ei mano li
kimas. Visi jie valdžios akyse 
laikomi neištikimais, subver- 
sy visk a is!

Baisiai apsigavo dabartiniai 
socialistai arba buvę socialis
tai, kurie džiaugėsi persekio
jimu komunistų. Jie irgi pa
tenka į tą pačią kategoriją ir 
gali būti persekiojami. Edel
man jau nukentėjo.

— o- ,‘Y 
Smerkia algų kapojimą

New York. — AFL Unitod 
Textile Workers unijos vadai 
sutiko priimti algų nukapoji- 
mą dėl Gooddal-Sanford kom
panijos darbininkų. Kompani-1 
jos įmonė randasi Sanford. 
Me. Numušimas paliečia 1,000 
darbininkų. Algos nukirstos 
penkiais centais per valandą. 
Tai labai skaudus nukapoji- 
mas.

CIO Textile Workers unijos 
se k retor i u s-i ž d i n i n k as John 
Chupka pasmerkė Federacijos 
unijos pasielgimą. Jis sako, 
jog tai yra nusileidimas sam
dytojams, kurie dabar bus 
drąsesni kapoti algas kitiems 
audimo pramonės darbinin
kams.

Harvey O’Connof, įžy
musis pažangus rašyto
jas, atsisako stoti prieš 
McCarthy komitetą. Jis 
sako, kad Amerikos Kon
stitucija garantuoja žo- 
džio ir spaudos laisve ir 
niekas negali jos nieUaro 
suvaržyti. - McCarthy pLo-
mitetas nutarė O’Corinor 
apkaltinti Senato pažemi
nime. Dalykas^*' pateks į 

teismą. \ ■ 7!

2^pusl.-Laisvė (Liberty)- šęštadjęnię, Jtygp.-AilgUst l,
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NAUJAS LIETUVIŠKAS BALETAS
Neseniai Lietuvos Valstybinio operos ir 

baleto teatro kolektyvas parodė Vilniuje 
naują baleto spektaklį “Ant marių kranto.’’

Jaunojo baletmeisterio V. Grivicko libre
tas pasakoja apie vieno is Lietuvos žvejų 
kolūkių darbo gyvenimą. Jūros paveikslų, 
žvejų darbo romantika, meniskai įkūnyta 
daugelyje klasikos kūrinių, sekant gera tra
dicija perteikta ir šiame kūrinyje. Bet ši ro
mantika praturtinta nauju žmonių gyvenimo 
ir kovos turiniu.

Veiksmas vystosi praslinkus keleriems 
metams po karo pabaigos. Grįžę iš sėkmin
gos žūklės, kolūkiečiai-žvejai renkasi į va
karėli. Kol vyksta ruoša, žiūrovas susipažįs
ta su visais veikiančiais asmenimis, t

> Šviesiems ir džiugiems žvejų paveikslams 
-L kolūkio pirmininkui Bartkui, senam žve
jui Narūnui, jo sūnaus-frontininko sužadė
tinei Kastei, jos draugei — meiliai mergaitei 
Onei, šauniems bičiuliams VJrtui ir Mikiui, 
įsimylėjusiems linksmąją Onę; — priešpa
statyti niūrūs ir tamsūs Krezų paveikslai.

Krezas-tėvas — buvęs buožė, pralindęs į 
kolūkį. Jis nuslepia sugautas žuvis; apimtas 
neapykantos naujam gyvenimui, jis pasiry
žęs kenkti. Senio Krezo nusikaltimo dalyvis 
yra jo sūnūs Gustas, buvęs esesininkas, besi- 
slapstąs tėvo namuose. Į tamsias machinaci
jas jie stengiasi įvelti brigadininką Jonį, ku
rio meilę Kastė atmeta. Jie mėgina panau
doti jo skausmingą pavyduliavimo jausmą 
suvesti sąskaitoms su Kastės sužadėtiniu — 
frontininku Mariumi.

Antrame veiksme, scenoje pfie švyturio 
audros metu, Įvykiai pasiekia didelį įtempi
mą. Piktadariai Krezai gesina švyturį, kad 

i pražudytų su įsisiautėjusią jūra bekovojan- 
čius žvejus. Jonis, į kurį nusikaltėliai dėjo 
tiek vilčių, ne tik kad netampa jų bendri
ninku, bet, paaukodamas savo gyvybę, už- 
deuta švyturį, išgelbsti draugų gyvybę.

Spektaklis baigiasi darbo kolektyvo trium
fu ir Krezų demaskavimu.

Įspūdingiausia spektaklyje — muzika, ku
rią parašė jaunas lietuvių kompozitorius J. 
Juzeliūnas, neseniai baigęs aspirantūrą Le
ningrado konservatorijoje, išėjęs rimtą kom- 
pozitorinę mokyklą ir jau anksčiau eilėje 
simfoninių ir vokalinių kūrinių pasirodęs 
kaip įdomus ir gilus menininkas.

Baleto muzika yra persunkta šokio ele
mentų, bet kartu ir dramatiška. Tai pasie
kiama sumaniu simfoniniu muzikinių temų 
išvystymu. Autoriaus siekimas giliai simfo- 
nizuoti muziką, praturtinti šokio formas 
emociniu besivystančios muzikinės drama
turgijos įtempimu, jaučiamas beveik per vi
są spektaklį. Ryškiausius rezultatus jis duo
da audros scenoje, lyriniuose Kastės ir Ma
riaus adažio, tragiškame Jonio šokyje.

Nusisekusios yra muzikinės veikiančiųjų 
asmenų charakteristikos, gerai yra kompozi
toriaus perteiktas antrojo veiksmo įžangoje 
kuriamojo darbo patosas, gyvai įkūnyti mu
zikoje džiaugsmu ir energija žėrintieji pio
nierių paveikslai. Spalvingi gamtos paveiks
lai taip pat parodo J. Juzeliūną esant talon* 
tingu niwziku-tapytoju.

Ualet\o muzika daininga, ritmiškai aiški; 
ją persunkia liaudiškas pradas. Be lietuvis 
kų motyvų, kai kuriuose šokiuose įtikinamai 
skamba estiški ir latviški motyvai. Po ilgo 
ir atkaklaus darbo kompozitoriui pavyko ir 
rusų šokis.

Kompozitorius nepraranda gero meninio 
skonio ir vystydamas priešų temą. Kaip daž
nai mūsų kompozitoriai nesurasdavo reikia
mų meninių priemonių tokioms temoms, 
kurdami antiestetines, grubiai natūralistines 
intonacijas! Muzikinės Krezų charakteristi
kos yra įdomios ir kartu su tuo niūriai vaiz
dingos. ' >

Lietuvių muzikinio teatro scenoje pastaty
tas kūrinys, kuriame įkūnyti gyvi šiuolaiki
nių socialistinės Lietuvos statytojų paveiks
lai. Vertinga yra tai, kad statytojai-balet- 
meisteriai V. Grivickas ir A. Mesereras visų 
pirma siekė baleto meno priemonėmis įkū
nyti naujo gyvenimo grožį, iš liaudies kilusių 
ir šį gyvenimą kuriančių žmonių grožį.

Pirmame veiksme puikiai parodyti Ma
riaus sugrįžimas į tėviškę ir susitikimas su 
Kastet Jis džiaugsmingai glamonėja gimti
nės n laižius, bučiuoja gimtąją žemę... Bet 
kai pirato priešo sudegintus griuvėsius, jo 
šokis praturtėja nauja, gilia emocine jėga! 
Jo susitikimas su Kašte — tai ne trafaretinis 
baletinis adažio, o susijaudinimo kupinas 
Kastės pasakojimas mylimajam apįe tai, kas 
pergyventa, ir todėl taip ryškiai suvokia
mas jo džiugus finalas.

Dramatiškas yra šokis, rodantis susirėmi
mą prie švyturio. Jaudinančiai lyriškos yra 
apeigų scenos. Tarybinės mergaitės tyros 
meilės tema buvo baleto pastatyme pridera
mai įkūnyta. Ji darniai jungiasi su išvaduo
tos, naują gyvenimą kuriančios liaudies lai
mės tema.

Artistai G. Sabaliauskaitė ir G. Banys su
kūrė šviesius romantiškus Kastės ir Mariaus 
paveikslus. G. Sabaliauskaitė—-puikios tech
nikos ir patrauklaus lyrinio talento šokėja. 
Ji išėjo puikią Leningrado baletmeisterio-pe- 
dagogo A. Vaganovos mokyklą. G. Banys— 
geras jos partneris. Savo scenas jis atlieka 
su dideliu temperamentu, jam pavyksta per
teikti liepsningo tarybinės Tėvynės patrioto 
būdo bruožus. Kaip talentingas aktorius ir 
išraiškingas šokėjas pasireiškė sudėtingame 
Jonio vaidmenyje H. Kunavičius. Pavydulia
vimo ir laikino pasitraukimo nuo Kolektyvo 
sukeltų kančių scenas artistas atlieka su 
taktu—žiūrovams nekyla abejonių, kad prieš 
jų akis nuoširdus tarybinis žmogus, kuris 
negali išduoti Tėvynės interesų.

Judri ir plastiška yra Onės vaidmenyje G. 
Sventickaitė. Kartu su artistais S. Bilida ir V. 
Brazdyliu, gerai atliekančiais aistringų Onės 
garbintojų vaidmenis, ji nusipelno tvirtas 
žiūrovų simpatijas. Artistas L. žvikas su
kuria spalvingą senojo žvejo Narūno cha
rakterį.

Priešų — Krezo-tėvo ir Gusto — paveiks
lus puikiai įkūnijo scenoje artistai B. Kel- 
bauskas ir S. Gončarovas. Visas kūrybinis 
kolektyvas su entuziazmu ruošė naująjį ba
letą. Tai liečia ir dirigentus R. Geniušą ir 
Ch. Potašinską, o taip pat orkestrą, nepa
kankamai stiprų techniniu atžvilgiu ir kiek 
mažoką, bet sugebėjusį spektaklyje pade
monstruoti savo neabejotiną meninį augimą.

Dailininko J.’ Surkevičiaus dekoracijos, 
deja, neišeina iš paprastų, vidutinių peizaži
nių darbų rėmų. Tokiam novatoriniam spek
takliui jie galėjo būti ryškesni ir koloritiškai 
drąsesni.

Spektaklio papuošalas yras grupės Lietu
vos Valstybinio Šokių ir dainų ansamblio da
lyvių pasirodymas paskutiniajame veiksme 
su, eile, liaudies šokių.

Iš baleto trūkumų peikia pažymėti eilės 
šokių ištęstumą: kompozitorius, siekdamas 
juos simfonizuoti, kartais praranda reikalin-- 
gą saiko jausmą. Gi, ištisai paėmus, tiek ba
leto autorius, tiek ir visą teatro kolektyvą 
galima pasveikinti su kūrybiniu pasisekimu.

Marianas KOVALLS
(“Pravda”)

LMS VEIKLA
Scenos Veikalų Rašytojų Konkursas

Matyti karščiai paveikė mūsų rašytojus, 
nes lig šiol dar visai mažai rankraščių te- 
prisiųsta Centrui. Aliejuokite rašomąsias 
mašinėles, broliai ir sesės rašytojai, ir ne
laukite paskutinės dienos, kada konkurso 
laikas išsibaigs—su pirma diena spalių.

Pirmosios kregždės yra: Meno Vijurkas 
“Atsparos Lašai” ir Kripų Kripas— “Urbos 
Laimė.” Laukiame daugiau, kad galėtume 
konkurso juri komisiją pakinkyti darban.

Nepamirškite, kad už geriausius rankraš
čius—dramas ir komedijas—LMS Centras 
paskyrė premijomis $300 konkurse laimėj il
siem autoriam.
Apskritys Veikia

Chicagiškė LMS 1-nia apskritis smarkiai 
ruošiasi Vidurvakarinių valstijų lietuvių 
Meno Festivaliui pradžioje spalių. Festiva
lyje rengiasi dalyvauti apylinkės chorai, 
solistai, dramos grupės, piešėjai, gražiųjų 
rankdarbių meisteriai.

Vidurvakarų Festivaliu susidomėję ir ry
tiečiai. Jau turima užtikrinimą, kad jie at
siųs pačias geriausias meno jėgas. Tik dar 
neskelbiama kiek. Juo daugiau, tuo geriau.

Trečios apskrities 4 sekretorė Mildred 
Stensler praneša, kad 3-čia ir 2-ra apskritys 
bendrai ruošia LMS Meno Šventę rugpjūčio 
29—30 dienomis, Olympia Parke, Worces- 
ter, Mass.

Tai bus ne vien tik lietuviškų dainų ir 
liaudies šokių iškila, bet smagus susitikimas 
LMS Vasarinės Mokyklos buvusių mokinių. 
Ojų yra daug, nes tos dvi apskritys palaikė 
Vasarinę Mokyklą per keliolika metų.

Rytiečių Meno Šventė ir įvyks tame pat 
puikiajame Olympia Parke, kur desetkai 
meno mėgėjų taip smagiai ir naudingai pra
leido po porą savaičių praėjusiom keliolika 
vasarų. - ___

Kiti Ateities Užsibrežlmai

Centro Muzikos Komisija stengiasi susi
tarti su mūsų kompozitoriais pagaminti 
naujų dainų chorams, solistams ir grupėms. 
Yra dar nemaža senesnės laidos dainų, ku
rios dar nevisos išdainuotos.

Dramos Komisija irgi neatostogauja. 
Konkursui einant prie pabaigos ji turės dar 
daugiau darbo; susirašinėjimai su juri ko
misija, paruošimas veikalų išleidimui ir tt.

Taip, Centras yra pasibrėžęs daug ir la
bai daug nuveikti, jei gausime talkos iš na
rių—organizacijų ir pavienių. Apart tech
niško darbo, už kurį niekas Centre neima 
jokio atlyginimo, veikalų ir dainų išleidi
mas, išsiuntinėjimas ir kitos neišvengiamos 
išlaidos reikalauja nemaža lėšų.

LMS, kaip žinote, pasilaiko iš skruinnų 
narystės mokesčių ar retkarčiais dolerio-kito 
aukų.

Neturėtume priežasties rūgoti, jei visi na
riai laiku pasimokėtų duokles. Tada ir iš
laidos ir sekretoriui darbas susimažintų .• 
nereikėtų nuolatos siuntinėti nariams para
ginimus.

Ką sakote, draugai? Apsižiūrėkite ir, jei 
Jūsų duoklės už šiuos metus (o gal ir už 
praeitus?) dar nemokėtos, nelaukite para
ginimo. Ir Centro nariams bus smagiau dirb
ti, ir visiems lietuvių liaudies meno mylėto
jams'bus daugiau naudos, nes galėsime iš
leisti daugiau dainų, daugiau teatrališkų 
veikalų ir tt.

Sekretorius L. Jonikas,
3116 S. Halsted St., 
Chicago 8, 111.

BUTKŲ JUZĖ
(ŠEŠIASDEŠIMTOSIOMS GIMIMO 

METINĖMS)
Savo eilėraštyje “Daina apie išlaisvintą 

trobelių tėvynę” Butkų Juze rašė:
Aš dainą širdingą ir meilę Ir savo jaunystę 
J mūsų trobelių berandančią žeidę išleidau, 
Nes troškau, kad miela Tėvyne lyg saulė 

pražystų, 
Kad didelis džiaugsmas nušviestų lietuvišką 

veidą.
Tie žodžiai teisingai apibūdina Butkų Ju

zės poeziją. Per eilę metų jo poezijoje nuo
širdžiai skambėjo troškimas, kad darbo 
žmonės, “vargo arėjai” nusikratytų buržua
zijos jungu ir išvystų šviesų gyvenimą.

Butkų Juzė praėjo sunkią gyvenimo mo
kyklą.

Prieš šešiasdešimt metų, 1893 m. liepos 
mėn. 9 d. jis gimė Žemaitijoje,, Kretingos 
apskrityje, Pažvelsio kaime, vargingo vals
tiečio šeimoje. Tėvai turėjo vieną hektarą 
žemes, iš kurios šeima negalėjo išmisti. Iš 
pat mažens jam teko patirti vargą. Jis anks
ti susidūrė su buožių išnaudojimu, su socia
linės nelygybės reiškiniais.

Penkiolikos metų amžiaus jis išvyksta į 
Liepoją, mokosi batsiuvio amato ir dirba į- 
vairius kitus atsitiktinius darbus.

Sunkiomis sąlygomis jam teko pačiam 
mokytis, skaityti knygas. Stiprus šviesos 
troškimas, poetinis talentas traukė Butkų 
Juzę mokytis, lavintis.

Butkų Juzė dar jaunas pradėjo rašyti. 
Pirmieji eilėraščiai pasirodė 1910 m. Liepo
joje, kur jis tuo metu gyveno. Tai buvo dar 
silpni, vos pradedančio poeto kūrinėliai.

Pirmojo pasaulinio karo metu Butkų Juzė 
kurį laiką gyveno Rygoje, Daugpilyje ir Vil
niuje, kur susmažino su Julium Janonių. 
Su J. Janonių Bm^u Jdzė susitikdavo ir vė
liau, persikėlęs į Vortpiežą. ši pažintis turė
jo jam teigiamą reikšmę. Po eilės metų jis 
pirmajam lietuvių proletariniam poetui pas
kyrė eilėraščių ciklą “Pragiedrulių angoje”.

1917 m. Butkų Juzė įstojo j Maskvos uni
versitetą. Po karo, 1918 metais jis grįžo į 
gimtąjį kraštą, bet čia jis iš karto buvo prie
šiškai sutiktas. Okupacinė kaizerinė valdžia 
uždarė jį į Kauno kalėjimą. Ir vėliau poetas 
buvo nuolat persekiojamas. Lietuviškoji bur
žuazija jį tampė po kalėjimus, trėmė į kon
centracijos stovyklą, šmeižė jo kūrybą.

“Ikirevoliucinė Lietuva”, rašė vėliau But
kų Juzė, “privertė mane visur bastytis, daug 
kartų kratė, • areštavo, kalino, koncentraci
jos stovyklose laikė ir už Lietuvos ribų ištrė
mė...”

Lietuvos buržuazija bijojo poeto žodžio, 
skelbiančio liaudžiai:

Mūs kelias — kur dega raudona liepsna, 
Nėra kur vergijos, dejonės, —
Tai eikim, kur veda Kovos Vėliava,
O džiaugsis vargingieji žmonės!

(’’Pragiedrulių angoje”)
Pirmasis jo eilėraščių rinkinys “žemės 

liepsna” pasirodė 1920 m. Nuo tol jis išleido 
dar eilę rinkinių: “Verkiančios rožės” 
(1921 m.), “Paparčio žiedas” (1923 m.), 
“Darbas ir prakaitas” (1928 m.).

Butkų Juzė rašė apie vargstančius arto
jus, nuo ryto lig tamsos sunkiai dirbančius, 
bet vis dėlto neišvengiančius .anstolių, apie 
Lietuvą, kuri buržuazijai valdant buvo “ne 
visiems gimtoji žemė”.

Poetas demaskavo išnaudotojišką reak
cingąją dvasininkiją, padedančią liaudį lai
kyti tamsoje ir paklusnybėje. Eilėraštyje 
“Kalėdininkai” jis sakė: •

“Kai litas jau guli
Kišenėj klebono ir jojo klapčiukų, 
mes parašą gaunam per sprindį.— 
Su juo prieš Velykas 
bus nuodėmės visos atleistos, 
nors būtum kaimynui ir sprandą 

nusukęs.
Sakykite, vyrai ir moterys, 
ar nėr šis dalykas 
kiek keistas?

Daugelyje savo geriausiųjų kūrinių Butkų 
Juzė, revoliucinės darbo žmonių kovos prieš 
išnaudotojus įtakoje, skelbia įsitikinimą, jog 
“turėsim tėviškę mes laisvą, gražią,” jog iš
auš laisvės rytas liaudžiai.

Jis rašė:’
* .

Pako) tėvynė šitaip išdalyta,
vieniems — daržai, kitiems — nyki

klampynė, 
tiktai kova atneš mums laimės rytą, 
ir džiaugsimės visi nauja gadyne.

(“Pavargus”)
Tačiau reikia pažymėti, kad Butkų Juzė 

ikitarybiniu laikotarpiu nesugebėjo galuti
nai išsivaduoti iš smulkiaburžuazinių pažiū
rų, iš liberalinės buržuazijos įtakos. Jis ligi 
galo nesuprato proletariato vadovaujančio 
vaidmens revoliucinėje liaudies masių kovo
je. Fašistinės okupacijos metais j,-s padarė 
eilę stambių, klaidų.

Poetas vėliau suprato savo klaidas, gailė
josi dėl jų ir nuoširdžiai stengėsi jas ištaisy
ti. Jis atidavė savo jėgas atkūrimo darbui 
respublikoje, aktyviai dalyvavo Rašytojų 
Sąjungos gyvenime, siekė suteikti kūribinę 
paramą jauniesiems rašytojams. Jis parašė 
naujų eilėraščių, peržiūrinėjo ir taisė seniau 
sukurtuosius ir ruošė spaudai naują rinkinį.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Helsinkio darbo 
žmonių mitingas

HELSINKIS, VII. 10 d. — 
šiandien Helsinkyje Hakanje- 
mi aikštėje įvyko gausus dar
bo žmonių mitingas, kurį šau
kė Helsinkio įmonių darbinin
kų komitetas. Kalbas pasakė 
seimo deputatas Herta Kuusi* 
nen ir Helsinkio municipalite** 
to narys Vanhanenas. Kalbėk 
tojai nupiešė dabartinę eko-. 
nominę ir politinę padėtį Suo
mijoje ir paragino darbo žmo
nes stiprinti savo eilių vieny
bę, kad bendromis jėgomis* iš
stotų prieš stambiojo kapita
lo planus, nukreiptus į darbą 
liaudies gyvenimo lygio smuk
dymą, į Suomijos pavertimą 
užsienio avantiūristų įrankiu.

Jau žemėj trobelių medini)] 
linksmiausi valiavimai girdis.— 
Pavasaris gimė krūtinėj, 
džiaugsmu prisipildė mūs širdys. 
Laimingos dienos atėjo, 
O gyslose verda vėl kraujas,

— jaunatvišku pasiryžimu rašė tuo metu 
Butkų Juzė eilėraštyje “Prie naujo baro”.

Poetas su džiaugsmu kalbėjo apie didžius 
pertvarkymus Lietuvoje, apie darbo žmonių 
laimę gyventi laisvoje tėvynėje, draugiškoje 
tarybinių tautų šeimoje. Jo kūryboje išreikš
tas tvirtas įsitikinimas tolesniu visos mūsų 
šalies suklestėjimu, tarybinių tautų draugys
tės jėga.

Be poezijos kūrinių, Butkų Juzė parašė 
eilę dramos veikalėlių, įvairių publicistinių 
straipsnių. 1947 m. balandžio mėn. 22 d. 
Butkų Juzė mirė.

Lietuvos darbo žmonės su pagarba mini 
poetą, karštai troškusį jiems laimingo gyve
nimo laisvoje gimtojoje žemėje.

A. Rimkūnas.

Liesdama tik ką pasibaigu
sią vyriausybės krizę, I įeitą 
Kuusinen pareiškė, kad šalieę 
reakciniu sluoksnių užplanuo
tasis valdžios pagrobimas ne
pavyko. Bet tai nereiškia, kad 
Intrigos pasibaigė. Po nusira
minimo gali prasidėjo - naujas 
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Lietuvos respublikos 
dailės verslai

Pakalbėkite su Žemaitijos ar Dzūkijos gy
ventoju. Pasakodamas apie gimtąjį kraštą, 
jis būtinai užsimins apie liaudies meistrus, 
kurie moka iš paprasto molio padirbti vazą, 
žėrinčią lyg brangakmenis, apie nagingus 
medžio raižytojus ir kitus dailės verslų meis
trus. Su ypatinga meile pasakotojas kalbės 
apie puošmenas iš “lietuviškojo aukso” — 
gintaro akmens ir apie sumaniai išaustas 
drobes su puikiu ornamentu ir savotiškom 
spalvom. Dailė—šitaip liaudis vadina šiuos 
kūrinius.

Pokariniais metais Vilniuje, Kaune ir 
Klaipėdoje buvo įkurti “Dailės’’ kombinatai. 
Iš kaimų ir miestų į juos atėjo liaudies meis
trai ir specialų mokslą turį dailininkai. Ir 
dabar jie atgaivina savo tautos tradicijas.

. . . Kauno kombinato audimo cechas, čia 
nėra dideliam fabrikui įprasto bildesio. Be
veik negirdimai dunkčioja skietai. Prie stak
lių pasilenkę sėdi K. Barauskienė, A. Gri
galiūnienė, P. Babušis, A. Lekavičienė. Gre
tą yra šaudyklės su įvairiaspalviais silkiniais 
ir vilnoniais siūlais.

— Reikia meistriškumo ir aštraus meninio 
skonio, — pareiškia dailininkė Anelė Miro- 
naitė, — kad galima būtų tiksliai atkartoti 
grobių raštus ir spalvas, būdingas įvairiems 
Lietuvos kraštams.

. — Auksinės jų rankos, — sako apie au
dėjas dailininkė.

Pati A. Mironaitė taip pat puiki darbuo
toja. Rokiškio apskrities Urlių kaime už jos 
motiną geresnės meistrės nebuvo. Kai Ane
lė paūgėjo, ji nutvėrė motinos meistriškumą.

1949 metais Anelė baigė dailės institutą 
ir dabar vadovauja kombinato audimo ga
mybai'

Dešimtis metų dirba medžio raižymo dar
bą A. Penčyla, J. Vaitkus, P. Zubavičius. 
Jie moka pagražinti medį nepaprastai smul
kiais ąžūriniais raižiniais. Liaudies dailinin
kai sukūrė daug medinių vazų ir dėžučių. 
J. Vaitkus išdrožė iš juodo lietuviškojo 
ąžuolo dėžutę, o inkrustatorius Kišiūnas pui
kiai pauošė ją gintaru ir metalu. Dabar lai
žytojai gamina sietynų detales, raižytinius 
paveikslus naujam knygynui Vilniuje, sten
dus istorijos-revoliucijos muziejui.

(Tąsa 4-tam pusi.)
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Francūzė gražuolė Chri
stine Martel. Ji lairųčjo 
kontestą, įvykusi Long 
Beach, Calif. ir gavov* 
“Miss Universe” titulą, b 
Gal pasaulyje randasi už 
j’ą daug gražesnių mergi- . 
nų, bet konteste nedaly
vavo arba nenorėjo daly
vauti. Ne visos gražuo
lės turi ištekliaus net iš * 
Francūzijos pribūti į 
Long Beach pas Ameri

kos turčius į svečius.

3 puil.-Laiivė (Liberty)-šeštadienis, Rugp.-August 1, 1953;
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A'. Čechovas

PIRTYJE
(Pabaiga)

Vesiu, girdi, tai ir pinigėlių 
pasiglemšiu. Tai dar niekis, 
pusė bėdos, — valgyk, sprink, 
imk pinigus, tik vesk mano 
kūdikį, padaryk tokią malo
nę. Bet pasitaiko, kad ir su 
pinigais prisiverki, sielvarto 
sielvartėlio prisikenti. Kitas 

‘peršasi, peršasi, o kai prieina 
prie paties reikalo, prie vedy
bų, tai ir suka ienas atgal, 
pas kitą eina pirštis. Jaunikiu 
gera būti, vienas malonumas. 
Ir pavalgydina .jį, ir pagirdo, 
ir pinigų jam paskolina — 
kuo blogas toks gyvenimas? 
Na, ir dedas jaunikiu lig pat 
senatvės, kol mirtis ateina, — 
ir vesti jam nebereikia. Ir pli
kė jau per visą galvą, ir visas 
žilas, ir keliai linksta, o jis vis 
dar jaunikis. Būna ir tokių, 
kurie dėl savo kvailumo neve
da... Kvailas žmogus pats ne-

• žino, ko jam reikia, na, ir 
renkasi: ta jam bloga, ana ne
gera. Vaikščioja vaikščioja, 
peršasi peršasi, paskum staiga 
nei iš šio, nei iš to: “Negaliu, 
sako, ir nenoriu“, štai, paim
kime pavyzdžiu kad ir poną 
Katavasovą, pirmąjį Dašos 
/jaunikį. Gimnazijos mokyto
jas, tituliarinis irgi patarė
jau.. Mokslus visus baigęs, 
prancūziškai, vokiškai... ma
tematikas, o patikrinus pasiro
dė glušas, kvailas žmogus — 
ir daugiau nieko. Jūs miega
te, Nikodimai Jegoričiau?

—No, kodėl gi? Aš iš ma
lonumo akis užmerkiau...

—Na, štai... Pradėjo jis a- 
pie mano Dašą suktis. O rei
kia jums pasakyti, kad Daša 
tada ir dvidešimt metukų dar 
neturėjo. Tokia buvo tnergina, 
kad tiesiog visus stebino.- Da
tulė! Kūno apvalumas, for- 
mingumas'ir visa kita. V alsty
bės patarėjas Ciceronas 
Gravianskis .dvasinėje žiny
boje tarnauja — keliaklups
čias vaikščiojo,- prašė, kad ei- 

' tų pas jį už guvernantę — 
nepanorėjo! Pradėjo pas mus 
Katavasovas vaikščioti. Atei
na kasdien ir lig vidurnakčio 
Sėdi, vis su ja apie Įvairius 
mokslus, apie fiziką... Knygu
čių jai atneša, jos skambini
mo klausos... Vis labiau prie 
knygų spaudžia. Mano Daša 
ir pati mokyta, knygos jai vi
sai nereikalingos, tuščias tik 
paikinimas, o jis — tą pers
kaityk, aną perskaityk; įkyrė
jo iki gyvo 'kaulo. Pamilo jis, 
matau, ją. Ir ji, matyt, nieko 
prieš. “Nepatinka, sako, jis 
man, tėveli, dėl to, kad no 
kariškis“. Ne kariškis, o vis 
dėlto nieko prieš. Turi laipsnį, 
kilmingas, sotus, blaivus — ko 
gi daugiau? Pasipiršo. Palai
minome... Apie kraitį net ne
paklausė. Tylėjimas... Tartum 
jis ne žmogus, o bekūnė dva
sia, ir be kraičio gali. Pasky- 
rėm ir vestuvių dieną. Ir ką gi 
jūs manote? A? Trecią dieną 
prieš vestuves ateina pas ma
ne į krautuvę tas Katavasovas. 
Akys raudonos, veidas išblyš
kęs, tartum ko išsigandęs, vi
sas dreba. Ko pageidaujate ?

# «— “Atleiskite, sako, Makarai 
Tarasičiau, bet aš negaliu 
Darjos Makarovnos vesti. Aš, 
sako, apsirikau. Aš, sako, be
žiūrėdamas j jos žydinčią 
jaunystę ir naivumą, maniau 
joje atramą rasti, taip sakant.

- nepaliestą, sako, sielą, o ji jau 
spėjo, sako, palinkimų įsigy- 

/ ti. Ji linkusi, sako, prie žibu- 
, čių, nemoka darbo, su motinos 
' pienu įčiulpė... “Ir nepamenu, 

Jką ji ten įčiulpė... Kalba ir 
pats^verkia. O aš? Aš, mel- 

■ ūžiamasis, tik išbariau, pa
leidau jį. Ir pas teisėją nenu
ėjau, ir jo vyresnybei nepasi- 
skundžiau, mieste gėdos jam 
nedariau. Jeigu būčiau nuėjęs 
pas teisėją, tai, nemanyk, bū
tų pabijojęs gėdos, būtų ve
dęs. Vyresnybė, nerpanyk, ne
būtų pažiūrėjusi, ką ji ten į- 
čiulpė. Kad drumstei mergą, 
tai ir vesk. Pirklys, antai 
Kliakinas, — girdėjote? — 
nors mužikas, o, žiūrėk, po 
šimts pypkių kokį pokštą... Jo 

I dukters jaunikis irgi buvo 
pradėjęs spyriuotis; kraityje 
pastebėjo kažką lyg ir ne taip, 
tai jis, Kliakinas, nusivedė tą 
jaunikį į sandėlį, užsidarė, iš
sitraukė, žinote, iš kišenės 
didelį revolverį., kaip reikiant 
užtaisytą kulkomis, ir sako: 
“Prisiek, sako, prieš šventąjį 
paveikslą, kad vesi, o jeigu 
ne, sako, tuojau tave, niekše, 
nudėsiir. Tuojau!’’ Prisiekė ir 
vedė vyrukas, štai matote. <0 
aš taip nesugebėčiau. Ir muš
tis netgi... šitąjį... Pamatė ma
no Dašą konsistorijos valdi
ninkas, chochlas Briuzdenko. 
Irgi iš dvasinės žinybos. Pa
matė ir' įsimylėjo. Vaikščioja 
paskui ją raudonas kaip vė
žys, šnibžda įvairius žodžius, 
ir karštis iš burnos žeria. Die
ną pas mus sėdi, o naktį pa
langėmis slankioja. Ir Daša 
pamilo jį. Jo chochliškos akys 
patiko jai. Jose, sako, ugnis 
ir tamsi naktis. Vaikščiojo 
v a i k š č i o j o choc h las 
ir p a s i p i r Š o. D a š a, 
galima sakyt, džiaugsmo a- 
pimta, sužavėta, davė savo 
sutikimą. “Aš, sako, tėveli, 
suprantu, tai ne kariškis, bet 
vis dėlto iš dvasinės žinybos, 
o tai visai tas pat, kas ir in
tendantūra, ir todėl aš jį la
bai myliu.“ Mergina, o irgi, 
žiūrėk, nusivokia dabar, kas 
yra intendantūra! Apžiūrėjo 
chochlas kraitį, pasiderėjo su 
manim ir tik nosim pakraipė 
—su viskuo sutiko, kad tik 
vestuvės greičiau. Bet tą pačią 
dieną, kurią turėjo sužie
duotuvės įvykti, pažiūrėjo jis 
i svečius, ir kad nusitvers už 
galvos: “Dievulėliau, sako, 
kiek pas juos giminių! Nesu
tinku! Negaliu! Nenoriu!“ Ir 
kad ims varyti, kad ims... Aš 
jam ir taip, ir šiaip... Ar tu, 
sakau, jūsų kilnybe, iš proto 
išėjai, ar ką? Juk juo daugiau 
giminių, juo garbė didesnė! 
Nesutinka! Pasiėmė -kepurę, 
ir tiek jį tematėme.

Buvo ir toks atsitikimas. Pa
sipiršo mano Dašai girininkas 
Alialiajevas. Pamilo jis ją už 
jos protą ir elgesį... Na, ir 
Daša pamilo jį. Jo tiesus bū
das jai patiko, žmogus jis, iš 
tikro geras, kilnus. Pasipiršo 
ir viską, šitaip, apsakančiai. 
Visą kraitį iki pat smulkmenų 
apžiūrėjo, visas skrynias iš
kniso, Matrioną išbarė, kam 
toji salopo nuo kandžių 
neišsaugojo. Ir man sąrašėlį 
savo turto įteikėĮ Taurus žmo
gus, nuodėmė ką nors bloga 
apie jį sakyti. Patiko jis, pri
sipažįstu, man be galo. Derė
josi jis su manim, du mėnesius^ 
Aš jam aštuonis tūkstančius 
duodu, o jis prašo pusdevinto. 
Derėjomės, derėjomės; būda
vo, susėdam arbatos gerti, iš- 
gerdavom po penkiolika stikli
nių, ir vis deramės. Aš jam du 
šimtu uždėjau1 — nenori! Taip 
ir persiskyrėme del trijų šim
tų rublių. Ėjo vargšas ir vert 
kė... Labai jau mylėjo Dašą! 
Keikiu aš dabar pats save, 
nuodėmingąjį, keikiu1. Reikėjo 
man tris šimtus jam duoti, ar
ba pagąsdinti, ant viso mies
to gėdą padaryti, arba į tam
sų kambarėlį nusivesti ir į snu
kį žiebti... Prakišau aš, dabar 
matau, kad prakišau, kvailiu 
pasilikau. Nieko nepadarysi, 
Nikodimai Jegoričiau: mano 
būdas tylus!

—Labai lėtas. Tai tiesa. Na, 
aš einu, laikas jau... Galva 
sunki pasidarė.

Nikodimas Jegoričius sušė
rė sau paskutinį kartą vanta 
ir nulipo žemyn. Makaras Ta- 
rasičius atsiduso ir dar uo
liau ėmė mosuoti vanta.
1885 m.

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

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

Šaunus pasirodymas
Lietuvos sportininkų Keliavimas subvėmis

MASKVA, VII. 7 d. —šian
dien centriniame “Dinamo” 
stadione įvyko TSRS taurės 
krepšinio turnyro finalinės 
rungtynės.

Pirmosios į aikštę išėjo Ma
skvos “Strojitelj“ ir “Dinamo” 
moterų komandos. Tai stiprūs, 
patyrę kolektyvai, kurių gre
tose žaidžia daugelis TSRS 
rinktinės žaidėjų. Rezultatu 
53:34 susitikimą laimėjo di- 
namietės. Komandos kapitonei 
nusipelniusiam sporto meistrui 
Zarkovskajai įteikiama TSRS 
taurė.

Kauno “Žalgirio“ moterų 
komanda, įveikusį vakar ir 
šiandien Leningrado “Sparta
ką” ir Maskvos CDSA koman
dą, užėmė penktą vietą.

Į aikštelę išbėga vyrų ko
mandos: Tbilisio “Dinamo“ 
ir Kauno “Žalgirio“. Abu šie 
kolektyvai yra pasiekę nema
ža puikių pergalių. Tačiau 
kovoje dėl taurės komandos 
ligi šiol pasirodydavo nevie
nodai. Tuo metu, kai iš ketu
rių ligšiolinių turnyrų Gruzi
jos krepšininkai laimėjo tris,, 
mūsų respublikos komanda 
dar nė karto nežaidė taurės 
turnyro finale.

Kauno “Žalgirio“ komanda 
iš pat pradžių išvysto spartų 
tempą. Jos atakos pasižymi 
aštrumu, bet tuo pat metu 
šlubuoja gynimas. Pirmą keli
ni žalgiriečiai baigia nedidele . 
persvara 23:19.

Po pertraukos Kauno krep- 1 
šininkai skiria daugiau dėme
sio gynimui. Rezultatas vis 1 
auga jų naudai. Jie laimi susi- Į 
tikimą santykiu 55:41. Tuo 
būdu Kauno “Žalgirio“ ko- 1 
man d a iškovojo Tarybų Są- i 
jungos taurę. Čia pat koman- 1 
dos kapitonui sporto meistru^ 
Sabuliui įteikiamas garbingas 
laimikis.

“Žalgirio“ komandoje šį 
kartą žaidė nemaža jaunimo. . 
Du krepšininkai — žičkus ir , 
Mateika — visasąjunginio’ 
masto varžybose pasirodė pir j 
mą kartą, šiuo metu jie mo-'j 
kosi Kūno kultūros institute, 1 
į kurį jie atėjo iš mokyklinių į 
kolektyvų: pirmasis iš Pane
vėžio, antrasis iš Marijampo
lės. Komandos sudėtis tokia: 
sporto meistras Sabulis, Dab- 
kus, sporto meistrai Stonkus 
ir Nemcevičius, Kudzys, Ma- 
tačiūrias, Tendzegolskis, Sar- 
gūnas, žičkus, Mateika.

Tarybų Lietuvos krepšinin
kai, treniruojami sporto meis
tro V. Sercevičiaus, šiemet 
laimi jau trečias visasąjungi
nes varžybas: sąjunginių res
publikų rinktinių tuirnyrą, 
VPSCT pirmenybes ir TSRS 
taurės turnyrą.

Pralenkiant grafiką

“Vilniaus“ baldų "fabriko 
kolektyvas sėkmingai lenkty
niauja už prideramą Tarybų 
Lietuvos 13-ųjų metinių sutiki
mą. Birželio mėnesį pagamin
ta viršum plano dešimtys lovų 
ir trijų durelių spintų. Pirmo
siomis liepos mėnesio dieno
mis baldų gamintojai taip pat 
dirba pralenkdami grafiką.

Pasiekti geri rezultatai ko
voje už produkcijos savikainos 
sumažinimą kiekvienoje ga
mybinėje operacijoje. Per 6 
šių metų mėnesius sutaupyta 
žaliavų ir medžiagų už 50 su 
viršum tūkstančių rublių.

Kolūkiečių ekskursija

M.AŽEIKIAL čapajevo var
do ir “Gegužės Pirmosios” 
kolūkių kolūkiečiai surengė 
ekskursiją į pirmaujančius ko
lūkius bei kitas įžymesnes 
Tarybų Lietuvos vietas. Dot
nuvos rajono “Aušros“ kol
ūkyje svečiai susipažino su 
visuomeninių pastatų statybo
mis, plačiai išvystyta gyvuli
ninkyste, gyvulių augintojų 
darbo patyrimu. Be to, apsi
lankyta Kaune, Šlapaberžės

mechanizacijos mokykloje ir 
j Palangos kurorte.

J. Sadauskas

į Seminaras vaikų sveikatingu-
I mo klausimais

Vilniuje įvyko vaikų gydy- 
imo įstaigų vyresniųjų medici
nos seserų ir pedagogų semi
naras. Jį surengė Sveikatos 
apsaugos ministerijos metodi
nis kabinetas.

Seminare buvo skaitoma ei
lė paskaitų gydymo-auklėjimo 
vaikų stacionaruose klausi
mais. G. Dzenkauskaitė
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Įvairios žinios

Liepos 21 d. ALDLD
kuopa laikė savo susirinkimą. 
Narių nedaug teatsilankė. Ro
dos, visi turėtų rūpintis spau
dos reikalais. Neužtenka tik
tai duokles pasimokėti ir jau 
baigta.

Nors narių buvo nedaug, 
bet tarimų buvo galima pada
ryti. Tačiau nekurie nariai 
myli palikti įnešimus ant to
liau. Tai klaida. Jeigu galima 
nutarti dalykus ant vietos, tai 
ir reikia nutarti. Tada bus ži
noma, jog darbas jau pradė
tas.

linksma, kad 
Draugijos iš- 
To Audros“,

Buvo labai 
gavome naują 
leistą knygą 
parašytą J. Dovydaičio. Tik
tai nepadėkime jos sudulkėti.

Mūsų mieste tėvams gręsia 
didelis pavojus, nes jiems rei
kės atsakyti už jų vaikų pa
darytas klaidas. Nekurie tė
vai nepaiso, kur jų vaikai 
naktimis daužosi. Bus blogai, 
kai policija paims.

—o—
Mūsų nekurtose dirbtuvėse 

iždraudžia pardavinėti laimė- 
‘imo tikietus, kurių daug par
duodama, bet mažai kas ką 
'aimi. Policija gaudys.

—o—
Liepos, 19 d. draugai 

šai apvaikščiojo savo 35 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Daug draugų dalyvavo ir lin
kėjo jiems ilgai gyventi.

—o—
Nors Tėvų Dienos parengi

mas gerai pavyko, bet drau
gė Kunciene buvo saulės už
gauta. Dar ir šiandien tebe- 
sirginėja. 

t

Eva Kunciene taria ačiū 
draugams ir draugėms už ge
rus linkėjimus ir atvirutes.

Bek- 
metų

Bosai įkūrė “uniją” 
kovai prieš uniją

New Yorke įsikūrė ir jau 
įsiregistravo United Merchant 
Marine Officers Association. 
Anot spaudos, vyriausioji jos 
rolė būsianti kovoti prieš sam
dą per uniją (prieš unijinę 
hiring hall). Kovoti prieš CIO, 
prieš pensijų planą, prieš pa
žangiuosius. : 

• Skubinantis vežti ligoninėn 
sužeistą žmogų, sunkvežimis 
susidūrė su keleiviniu, auto 
netoli Peekskill. Sužeisti 14 
asmenų.

EXCEPTIONAL INCOME
SPARE OR FULL TIME 

COMMERCIAL AND INDUSTRIAL 
VENDING MACHINES

FURNISHED WITHOUT CHARGE TO OUR DEALERS

Reliable wholesale concern, in order to establish new outlets for whole
sale merchandise. Such as Candy, Cigarettes, Chlorophyll Products, 
Coffee, etc. We will furnish alt machinęs hnd establish route without 
charge for responsible person who has the money to handle his mer
chandise for cash. You do not buy the machines, but you do keep the 
profits. Must have good car, good character, good credit and carry 
not less than $500.^0 worth of merchandise.

NO SELLING OR SOLICITING
NO EXPERIENCE NECESSARY
WILL T^RAIN PERSON SELECTED 
we place Machines for you 
NO CHARGE FOR bĖALEftŠHIP

*
*
*
♦

New Yorko Žinios

numazejo
a

Apskaičiuota, kad pirmo
mis keliomis pakelto fėro die
nomis keliautojų subvėmis ir 
kitomis miestinėmis linijomis 
skaičius numažėjęs 11.1 nuo
šimtį. O tai rodo, kad tie žmo
nės neišgalėjo pasinaudoti li
nijomis, kuriomis pirm pakėli
mo fėro naudojosi.

Transito Autoritetas, žino
ma, trina rankas iš džiaugs
mo, kad pinigų vis viena dau
giau. Pajamos pakilusios flpie 
33 procentais. Kiek sunkumų 
tai atsieis biednuomenes šei
moms, kurios po gręsme ba
dauti vis viena turi naudotis 
tomis linijomis, autoritetui 
nerūpi. Jis buvo miestui už
dėtas tam, kad patenkintų 
bankierius ir kitus stambaus 
biznio valdovus.

Nauja mada, ar reklama? i

Keturi Connecticut jaunt 
vyrai aną dieną pasišovė pa
sigarsinti ir savo firmas pa
garsinti. Tam jie pasirinko 
vyrų aprangos tradicijų žu
dymą, atvyko į New Yorke 
miestą su trumpomis kelinė
mis. Jeigu būtų buvę papras
ti, eiliniai vyrukai, gal būtų 
juos nugabenę į Bellevue, pro
to ligonių skyrių. Bet kai fir
mų pareigūnams užteko pa
prastųjų pašaipų, buvusių 
taikomų moterims tais lai
kais, kai jos pradėjo blėtelė- 
mis paramstytą apykaklę nu
leisti ketvertą colių žemiau 
ausų.

Acto n 
v irtu- 
ramiai

Vaikai sugebi pabėgti
Brooklynietė Mrs. 

ramiai darbavosi savo 
vėje, nes jos sūnelis 
miegojo. Taip jai atrodė—iki 
atėjęs policistas paklausė gaj 
ji žinanti, kieno galėtų būti 
mažas berniukas, atrastas už 
trijų blokų nuo tos vietos. 
Moteriškė nubėgo į kambarį 
pažiūrėti savojo vaiko ir atra
do lovą tuščią. Atrastasis 
vęs jos. pačios Tommy, 
mėnesių.

bu-
15

Kita žmogžudystė
New Yorko mieste daugelio 

kafejų savininkas Michael J. 
Prendergast atrastas netoli 
Fort Tryon nušautas. Spėja
ma, kad žmogžudys pabėgo jo 
mašina, 1953 metų Cadillac. 
Kūną rado Washington Parko 
giraitėje.

Dar 5 unijos gaus 
mokesties priedo

Skelbiama, kad penkių 
jūrininkystės unijų su kompa
nijoms derybose sutikta dar
bininkams pridėti mokesties 
po 6% ir pagerinti viršvalan
džių mokestį. Taipgi sutiko 
duoti po $300 atpildo prara
dus asmenišką turtą laivų ne
laimėse. Lig šiol atpildą iki 
$500 gaudavo tik oficieriai.

Kitos unijos buvo panašias 
sutartis gavusios anksčiau. 
Šios paskutinės sutartys palie
čia 8,000 narių.

New Yorke sulaikyti 7 jau
ni vyrai, įtarti apiplėšinėjime' 
teatrų. Keturi sulaikyti po 
$50,00.0 kaucijomis.

* For Personal interview write:
* MIDWEST MDSE. CO.
* 8532 OLIVE STREET
* ST. LOUIS 3, MISSOURI
* Include Your Phone Number

(149-151)

Teisine reikalaus 
atostogų algos

Mokytojų Unija kreipėsi į 
teismą varde atstatytų Įš pa
reigų mokytojų. Reikalauja, 
kad jiems būtų išmokėta jau 
uždirbtoji už atostogas alga. 
Argumentuoja, kad atostogų 
alga būna mokama už praei
tyje išdirbtą laiką, o ne už 
ateinantį. Tad, nežiūrint at
statymo iš darbo, jie turėtų 
gauti mokestį už atostogas.
Byla oficialiai užvesta vardu 

Leo Auerbach ir dešimties ki
tų atstatytųjų. Teismui iš
sprendus teigiamai, laimėji
mas paliestų ir kitus atstaty
tus ar suspenduotus mokyto
jus.

Laivakroviams žada 
padidinti pensija

AFL International 
shoremen’s Association 
n ink as Connolly skelbia, kad 
pensijų fondo trustistai sutikę, 
jog fondas turįs ištekliaus 
unijistams pehsijonieriams pri
dėti bent po $15 pensijos. 
Jei tą įvykdys, nariai gautų 
po $65 per mėnesį.

Long- 
virši-

Kings apskri-

trejus metus 
kongresmanu.

savo
pra-

Anfuso nominuotas 
į teisėją

Wagnerio demokratai stato 
ridgewoodietj Victor L. Anfu
so kandidatu į 
ties teisėją.

Anfuso prieš 
buvo išrinktas
Jo balsavimo rekordu nebuvo 
pasitenkinę reakcingieji de
mokratai nei republikonai. Jis 
kai kada pabalsuodavo prie
lankiai liaudies reikalams. 
Retkarčiais, išklausydavo 
atstovaujamųjų žmonių 
šymą pasisakyti vienu ar kitu 
visuomenišku reikalu.

Paskiausiamc perrinkime 
kongresmano Anfuso priešai 
jį išstūmė iš Kongreso perda- 
linimu rinkiminių distriktų. 
Tame perdalinime nuo Brook
lyno buvo atimtas vienas kon- 
gresmanas, leido išrinkti tik 8. 
Pirm to iš Brooklyno rinkdavo 
9.

Policistą išteisino
Queens apskrities d ži ūrė 

atsisakė įkaitinti Great Necko 
policistą Charles B. Wcrme- 
linger, 28 metų. Policistas sa
vo liuosu nuo pareigų laiku 
nušovė dirbusį- pas turtuolius 
butleriu Great Necke Frėd 
North, 34 metų. Policistas tei
sinosi, būk Northas pavojin-/ 
gai vairavęs auto. Jį sustab
dęs. Įvykusios muštynės ir jo
se jo revolveris iššovęs nety- 
čia.

s

SHENANDOAH, PA.

Dienraščio Laisves Paramai

įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 August
Swanfc’s Grove 
Brandonville, Pa.

Visi šios mainų apylinkės lietuviai yra kviečiami 
į šį puikų pasilinksminimą. Turėsime svečiųį šį puikų pasilinksminimą. Turėsime svečių is 
Brooklyno. Kviečiame fhiladelphią ir Baltimorę^ 
Scrantonas ir 
atsilankyti. # . .

Labai graži vieta piknikui, linksmai praleisite 
laiką su svečiais iš tolimų kolonijų. Rengėjai;

Wilkes-Barre rūpinkitės skaĮth'/|gai

4 pusl.-Laisvė (Liberty) - šeštadienis, Rugp.-Augdst 1, 1 M3

Apie Social Security
Klausimais: Mano žmona 

ir aš gyvename paskyrium, 
esu gavęs ištuoką (divor- 
są). Ar ji gaus social sev 
eurity pensiją? į

Atsakymas: Jeigu teift^ 
mo buvo priskirta jai mo
kėti alimoniją, ji pensiją 
gaus, kai jums ir jai sueis 
65 metai amžiaus.

Taipgi kartais duoda 
jensiją ir tokiai <bvorsan- 
;ei, kuriai nebuvo priteista 
alimpnijos, bet kuriai buvu
sysis vyras vis viena regu
liariai duodavo pragyveni
mą. Tačiau šioje padėtyje 
esančiai sunkiau pensiją 
gauti. Gavimas ar negavi
mas priklausys nuo tos 
apylinkės social security 
vedėjų nuožiūros.
duoda pensiją tik tokiu at
veju, kai moteris visai ne
turi iš ko gyventi ir neturi 
teisės iš.kitur gauti jokios 
pensijos.

Kartais

ŠYPSENOS
Jam tai lengva 1 

Iš pikniko grįžtant niv 
girsta.

Plonasis: “Būtinai reiks 
liautis gerus, nors daugelis 
gąsdina, jog tai esą labai 
sunku...”

Storasis: “Drauguti, jo
kio sunkumo čia nėra, štai, 
žiūrėk, aš jau gal šimtą 
kartų buvau nustojęs gerti, 
—ir man tas visai nieko ne
kenkia.”

Sutaisė Kas Kitas

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują 'skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Newark, N. J
LLD, 5 kuopos susirinkimas jvyks 

ketvirtadienį, Rugpiūčio-August 6 
d., bus laikomas ant 57 Beacon Sf.,^ 
prasidės 7:30 vai. vakare, kartu 
LDS 8 kuopos susirinkimu.
LLD 5-tos kuopos nariai dalyvau
kite susirinkime ir pasiimkite nau
jai išleistą knygą: “PO AUDROS.” 
Sekr.

Montello, Mass.
LDS 67 kp. piknikas Įvyks rug- 

pjūčio-Aug. 2 d., Liet. Taut: Namo 
Parke, Winter St., ant Keswick Rd. 
Pradžia 1 vai. dieną, 
gerų valgių, gčrimų. 
sus dalyvauti.

Bus muziką, 
Kviečiame vi- 

' Kom.

kp. susirinki-
3 d., Lietuvių

Mėnesinis LLD 6 
mas jvyks rugpjūčio 
Taut. Namo kambariuose, 7:30 v. v. 
Prašome visus narius dalyvauti, neš 
gavome rinkimų blankas, 
rinkti Centro valdybą.

reikės

vietoje 
kuopa, 

Bus mu- 
ir visokių

Rugpiūčio-Aug. 9-tą šioje 
rengia pikniką ALDLD 6-ta 
pradžia 1-mą vai. popiet, 
zika, valgiai, gėrimai 
įvairumų.

Rugpiūčio-Aug. 16 d. rengia pik
niką . Tautiškame pušyne So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Klubas.

Rugpiūčio-Aug. 23 d. rengia pikni
ką Tautiškame Parke Lietuvių Gin
tarų Radijas. Apie tai plačiau bus 
rašoma spaudoje.

Geo. Shimaltls



M. IL3INAS

Gamtos nugalėjimas
J (Pabaiga)

Bet fai ir yra, kad mums nereikia sve
timų žemių. Mes iš savo žemės gauna
me k^met vis daugiau grūdų.

Bet ne vien tik daugiau grūdų duos 
pertvarkyta stepė.

Miškų juostose augs abrikosai, vyš
nios, slyvos. Pas mus jau esama kol
ūkių—n-e Kryme arba Kaukaze ,o saus
ringoje stepėje, — kur abrikosai liovėsi, 
buvę retas, atvežtinis gardumynas: jų li
gi valiai valgoma vasarą, jie džiovinami 
žiemai.

Kartu su miškų medžiais į stepę ateis 
ir grybai, kurių tenai niekas nėra i’ege- 
jęs.

Miškas atsineš į stepę ir kitą dovaną: 
puikius šilkinius audinius. Pietuose 
esančiose miškų juostose jau sodinami 
šilkmedžiai ir jų lapais maitinami šilka
verpio'vikšrai.

Bet dar svarbiau tai, kad miškas duos 
žmonėms sienojų namams statyti ir mal
ku, kad žiema tuose namuose būtų šilta.

Juk miškas, kaip ir visa, kas gyva, 
duoda prieauglį . Mišką teks valyti, re- 
t;?‘ti*įk H’ šią priežiūrą kiekviena miš
kų juosta atsilygins natūra.

Sunku dabar suskaičiuoti, kiek tonų 
vaisių, kieek kubinių metrų sienojų duos 
miškų juostos ir ąžuolynai.

Bet dar sunkiau pasverti ir išmatuoti 
tai, ko negalima išreikšti tonomis ir ku
biniais metrais.

Kaip pasverti, kiek lengviau ir sma
giau bus gyventi žmonėms, kai, likdami 
vietoje, jie tarsi persikels į kitą kraštą, 
kur švelnesnis ir sveikesnis klimatas, 
kur yra kita, dosnesnė ir žmogui palan
kesnė gamta!

ATNAUJINTAS KRAŠTAS
Kai jūs važiuojate stepe, ji gali jums 

atrodyti negyvenama. Žiūrėdami pro 
vagono langą, jūs ne iš karto surasite 
žmogų toje- lygumoje, horizonte tarsi 
skriestuvu apibrėžtoje. Bet žmogus čia 
matyti visur.
jšlai tamsiu, tolumoje susikertančiu 

ti Kumpiu juoduoja vidur geltonos ste- 
ipė. n^ijai suarta žemė. Nelyginant pa
-gal liniuotę, išbraižė ją vagomis dau- 

»giakorpusinis plūgas. Tik geležinkelio 
‘ sankasa privertė plūgą pasukti atgal, o 
jei no, tai jis, atrodo, būtų, išaręs visą 
žemę nuo krašto iki krašto.

Jūsų traukinio priekyje švilpią ir al
suoja garais galingas garvežys. Jo už
davinys —įveikti šią beribę erdvę. O 
traktorius, su kuriuo jūs akimirką su
sitikote kelionėje, įveikia ne tik erdvę, 
bet ir atkaklų priešinimąsi, kurį rodo 
plūgui ši juoda, sunki žemė.

Traktorius vidur stepių atrodo toks 
mažutis, o jį vairuojantis žmogus vos re
gimas. Bet visa stepė būtų kitokia, jei 
ne to žmogaus ir tokių, kaip jis, darbas.

Arimus pakeičia neaprėpiami geltoni 
kolūkinių laukų masyvai, nuo kurių jau 
nuimti javai. Horizonte pasirodė tam
si miško linija. Bet tai ne paprastas 
puškąs. Linija padalyta, tarsi punkti- 
ras, vienodo ilgumo atkarpomis. Jos vis 
artėja. Jau matyti, kaip prie išilginių 
tjrūkšnių prieina stačiu kampu skersi
niai. i

Štai i jie pasiekė jau geležinkelio san
kasą. ^yidur geltonų medžių lapų žėri 
raudona šviesa krūmai. , Šitie medžiai ir 
krūmai ne patys išaugo tokia griežta 
iygrka. Argi galėtų jie be žmogaus pa
galbos išsirikiuoti tokiais lygiais stačia
kampiais? Tik žmogaus ranka ir žmo
gaus protas galėjo padaryti gamtoje šią 
geometriją. •

Dar keletas minučių—-ir darnus miškų 
jpostų brėžinys liko užpakalyje. Trau
kinys vėl skrieja lygia ,nė vieno medelio 
peužstpjama lyguma.

Bet ir šio trumpo įspūdžio pakanka, 
kad mūsų mintis nuskristų į tą jau ne- 
petplimą laiką, kai bus užbaigtas milži- 
piškas kūrybinis stepių pertvarkymo 
darbas.

Pasikeis visi šalies pietūs—nuo Tūlos 
iki Juodosios jūros ir nuo Uralo iki 
Dniestro.

fe-.✓ Geografijos vadovėliuose išsamiai pa
sakojama apie tai, koks pas mus stepė
je UMa^s, kokios ten upės, dirvos, ąu- 

gysliai.
:• Stalinirų gamtos pertvarkymo planą 
įvykdžius, geografijos vadovėlius reikės 
pataisyti.

Mes visi mokėmės, kad miškų zoną pa
keičia miškastepė, už jos yra pietuose 
ąt^pių zqna, q dap Įatyaū i pietus nusi

driekia pusdykumės ir dykumos.
Dabar atsiranda nauja zona, sukur

ta tarybinio žmogaus, — miškų juostų 
zona.

Dar neseniai mokslininkai galvojo, 
kad žmogus negalįs pakeisti klimatą.

Žinoma, lengviau pertvarkyti tai, kas 
yra mums po kojomis, negu pakeisti te
kančių ties mūsų galvomis oro sriautų 
savybes.

Bet pakeisdami žemę, mes pakeisime 
ir esantį viršum jos orą.

Mažesnis bus vėjo greitis, drėgnesnis 
bus oras.

Juk miškai ne veltui vadinami “sau
sumos vandenynais.” Savo begaline dau
gybe lapų garindami vandenį, jie pagrei
tina drėgmės apykaita, priversdami van
denį tai pavirsti debesimis, tai vėl kris
ti • žemėn lietaus lašais. O to pasėkoje 
vienas ir tas pats kiekis vandens daugel 
kartų įtraukiamas į naudingą darbą.

Kai kada manoma, kad želdindami 
miškų juostas, mes galėsime keisti ne 
klimatą, o kiekvienos miško apsuptos 
aikšteles mikroklimatą.

Pažodžiui išvertus, mikroklimatas — 
tai mažasis klimatas. Bet jeigu mikro
klimatas bus pakeistas tūkstančių tūks
tančiuose aikštelių plote, kuris apima vi
są stepę ir miškastepę, tai nejaugi tatai 
nepakeis to krašto didžiojo klimato?

Mokslas mums sako, kad oro būvis 
priklauso nuo oro masių, kurios plaukia 
viršum žemės. Šalta, giedra, sausa es
ti tada, kai iš Arktikos ateina grynas 
šaltas oras. Drėgnas, ūkanotas, lietin
gas laikas užeina tada, kai atslenka oro 
masė nuo Atlanto vandenyno. Sausas, 
karštas, dulkėtas (Iras ateina iš dyku
mos.

Bet oro masės nėra nekintamos. Slink
damas viršum vandenyno, sausas oras 
pasiima drėgmės atsargą ir virsta drėg
nu jūrų oru. Slinkdamas viršum dyku
mos, drėgnas oras virsta sausu.

Žemė ir viršum jos esąs oras yra su
rišti bendru gyvenimu.

Ir štai, jeigu mes pertvarkysime gam
tą didžiuliame plote, tai tuo pačiu mes 
pakeisime ir savybes tų oro masių, ku
rios slinks viršum žemės.

Sausas ir dulkėtas dykumos oras, 
slinkdamas viršum daugybės miškų 
juostų, viršum daugybės tvenkinių ir 
vandens baseinų, darysis drėgnesnis, 
grynesnis ir skaidresnis.

Šaltas šiaurės oras, nešąs giedrą bei 
šaltį, sušils ties žeme, kuri yra sušildy
ta saulės spindulių. Ir šita šiluma, že
mės gauta iš saulės ir atiduota pažemi- 
nia.m oro sluoksniui, nekils taip greitai 
aukštyn—į aukštesnius sluoksnius. Juk 
šiluma greičiausiai išsisklaido esant vė
juotam orui, kai oro sluoksniai audrin
gai maišosi. O šitą maišymąsi ir susilp
nina miškų juostos, sulaikančios vėją 
dideliuose plotuose.

Oras, nešąs drėgmę nuo vandenyno, ją 
pames ant žemės . Bet ji ne iš karto 
nutekės į upes, o iš upių į jūras. Miškų 
juostos ir trupininė laukų dirva sulaikys 
nuotėkį. Vanduo tai garuos, tai vėl kris 
žemėn lietaus pavidalu. Dėl to vasarą 
laukai gaus papildomą vandens davinį.

Taip, pakeitę žemės paviršių, mes ne 
tik pakeisime oro masių savybes, bet 
nauja linkme pakreipsime vandens apy
kaitą.

Ir kai to dėka mums pavyks išgelbėti 
laukus nuo sausvėjų arba neleisti šaltam 
vėjui soduose sunaikinti vaismedžių žie
dų ,mes galėsime drąsiai pasakyti, kad 
savo tikslą esame pasiekę: išmokome re
guliuoti klimatą. O jeigu klimatas pa
sikeis, tai pasikeis ir metų laikai.

Žiemą nutils pūgų šėlimas ir šalčiai 
bus ne toki-e smarkūs. Pavasaris bus 
•ilgesnis: juk sniegas tirps lėčiau.

Gamtoje tereikia pakeisti vieną sąly
gą, norint pakeisti ir kitas. Kai mes su
laikysime sniego tirpimą ir sulėtinsime 
polaidžio vandens nutekėjimą, tai ne
galės neatsiliepti upių gyvenimui. Upės 
r.-e taip plačiai ištvins pavasarį, ne taip 
smarkiai nuseks vasarą.

Miškų želdiniai griovose, daubose, 
upių pakrantėse sukliudys patekti į upės 
vagą dumblui, smėliui, žvirgždui. Upė
se nebsusidarinės seklumos.

Pasikeis gyvenimas ne tik tų vandenų, 
kurie teka žeme, bet ir tų, kurie sruvena 
kažkur tamsumoje po mūsų kojomis.

Miškų juostos ir tvenkiniai pakels šių 
požeminių vandenų lygį.

Atviroje stepėje kartais neprisikasi 
iki vandens, o ten, kur jau sukurtus lau

ku apsaugos juostos, vanduo taip paky
la, jog net užlieja rūsius.

Pakitęs dirva, kurios struktūrą pakeis 
daugiametės žolės ir ankštiniai augalai; 
ji bus praturtinta mineralinėmis trąšo
mis.

Pasikeis reljefas: puolaidesni pasida
rys griovų šlaitai, apaugę krūmais ir 
medžiais.

Ąžuolai ir pušys, klevai ir beržai, 
abrikosų ir vyšnių medžiai augs stepė
je, kur jų anksčiau nėra buvę..

Pasikeis gyvūnija: stepėje pasirodys 
miškų žvėrys ir paukščiai.

Juk jau ir dabar stepėje Kamyčino 
bandomajame lauke yra miškų želdiniuo
se kurapkų, kiškių, lapių.

Žinoma, kiškių pasirodymu per daug 
džiaugtis netenka: jie apgraužta jaunų 
medžių žievę. Kiškiais džiaugsis tik me
džiotojai . Bet štai, sakysim, zylės arba 
varnėnai bus .pageidaujami'svečiai miš- 

' kų juostose.
Keturiasdešimt keturi tūkstančiai 

tvenkinių ir vandens baseinų turi būti 
įrengta stepėje pagal planą. Tvenki
niams teks eiti šalutines pareigas: drė
kinti laukus, girdyti gyvulius, tiekti 
energiją kolūkių hidroelektrinėms, au
ginti iš ikrų gausius žuvų būrius.

Ikrai ir mailiai bus gabenami į naujus 
tvenkinius lėktuvais ir traukiniais. Ir 
žvejai džiaugsis, traukdami iš vandens 
kokį labai svarų veidrodinį karpį.

Naujajame krašte pasikeis kelių, 
miestų, kolūkių vaizdas.

Keliai pavirs pavėsingomis alėjomis. 
Galingi medžių vainikai gins keleivį nuo 

svilinančios pietų saulės, žalias parkų 
žiedas apjuos kiekvieną miestą. Kolū
kiuose namai skęs sodų žalumynuose.

Kartu su tvenkiniais, kartu su už
tvankomis ir hidroelektrinėmis upėse 
pasirodys ir elektriniai žibintai kolūkių 

gatvėse, ir elektriniai milžtu vai fermose, 
ir elektriniai traktoriai laukuose.

Laikraščiai jau ir dabar kasdien 
mums pasakoja ne vien tik apie atskirų 
kolūkių, bet ir apie ištisų rajonų elek
trifikavimą. O po kelių metų jau bus 
sunku rasti kolūkį be elektros lempučių, 
be elektrinių prietaisų namuose.

Lengviau pasidarys žmonėms gyventi 
ir dirbti.

Viskas pasikeis. Na, o patys žmonės? 
Nejaugi jie pasiliks tokie, kokie buvo 
anksčiau?

Ne; keisdamas gamtą, žmogus keičia 
ir patį save.

Pas mus ir dabar yra jaunų agrono
mų ir mokslų kandidatų, kurie ne taip 
jau seniai buvo pionieriai ir pas sąve 
kolūkyje prižiūrėjo veršelius arba pa
dėjo suaugusiems skiepyti medžius so

duose.
Kolūkiečių - agronomų, kolūkiečių - 

mokslininkų bus žymiai daugiau, kai mi
lijonai žmonių išeis gamtos pertvarkymo 
mokyklą.

Kiekvienas laukų sklypelis tarp miškų 
juostų bus laboratorija po atviru dan
gumi.

Lenino, vardo akademija pas mus va
dinama liaudies akademija. Ir ji yra nu
sipelniusi šio epiteto.

Iš visų šalies kampų į akademiją plau
kia šimtai laiškų iš senų kolūkiečių-eks- 
perimentatorių ir iš jaunųjų mičiurinin- 
kų, iš sodininkų ir miškų melioratorių, 
iš moksleivių ir iš profesorių.

Mūsų akyse nyksta ta riba, kuri ilgus 
šimtmečius skyrė mokslą nuo gamtos, 

‘ Veteranas Werner Reininger, 24 metų, Korėjoje 
neteko abiejų kojų ir vienos rankos. JĮ iš mirties iš-
gelbėjo 25 puskvortės kraujo, kurį kas nors jam 
paaukoja. Reininger pasižadėjo, kad kai jis pagis, 

paaukos Raudonajam Kry žiui 50 puskvorčių krau
jo. Ir ddbar jis ištikimai pildo savo pažadą. Čia 
daktaras ima iš jo kraujo, šalia jo stovi jo žmona.

j- Jie gyvena San Ąntonio, Texas.

protinio darbo žmones — nuo tų, kurie 
dirba rankomis.

Kaip pavadinti kolūkietį-eksperimen- 
tatorių, kuris pakeičia, r e m d a m a s i s 
mokslu, ir dirvą ir augalą? Kas jis yra? 
Fizinio darbo darbininkas? Taip, jam 
dar nemaža tenka dirbti ir rankomis, 
nors jis jau turi mašinų, kurios pagrei
tina ir palengvina darbą. Bet šis fizinio 

darbo žmogus gėrai žino, kas tai yra 
Kostyčevo-Dokučajevo - Viljamso moks
las, ant jo stalo padėti Mičiurino ir Ly
senkos veikalai, jis, kaip sako senasis 
Tyščenko, daug suprato “iš mokslo ir iš 
gyvenimo stebėjimų.”

Didžiulis stepių pertvarkymo darbas 
dar labiau priartins mus prie to laiko, 
kai visiems laikams išnyks priešingu
mas tarp protinio ir fizinio darbo, tarp 
miesto ir kaimo.

Kaimas, tviskus elektros šviesa, kai
mas su automobiliais gatvėse, telefonais 
namuose, elektrinėmis mašinomis ir lau
kuose ir dirbtuvėse, mokslinėmis labora
torijomis, teatru, biblioteka — kuo šis 
kaimas skirsis nuo miesto? Argi, tik 
tuo, kad jis yra arčiau gamtos. Bet juk 
ir miestai pas mus ima žaliuoti. Kuo 
skirsis nuo miestiečio — nuo darbinin
ko, inžinieriaus, mokslininko — kaimo 
gyventojas, stovįs prie elektrinės pulto, 
arba reguliuojąs elektrinį motorą, arba 
t irias pro mikroskopą dirvos bakterijų 
kultūrą?

Pasikeis ne tik įpročiai, žinios, darbo 
būdai, kitokia pasidarys ir žmonių sąži
nė. Vykdydami didingąjį planą, žmonės 
įpras matyti kiekvienoje tarp juostų 
esančibje laukų ląstelėje viso šalies or
ganizmo ląstelę.

Tik dalyvaudamas visos šalies, kaip 
ištiso nedalomo vieneto, pertvarkyme, 
kiekvienas galės nauju, geresniu būdu 
pertvarkyti ir savo gimtąjį kampelį.

Lietuvos respublikos 
dailės verslai

(Tąsa iš 3-Čio pusi.) 
čia dingsta įprastas supratinią>~a/ie dirbi
nius iš molio, štai tamsiai yysninės spalvos 
vaza, štai pilkšva bokalo pavidalo taurė 
pieštukams laikyti. Ir viena i)’ antra turi
aukso atspalvį. Galima pamanyti, jog jos 
padalytos iš labai plono paauksinto porce-

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MaLE

METAL MAN with experience on 

motor trucks. Steady work; good 

working conditions. Apply in per

son. AJAX BODY WORKS, 1832 

N. Front Street. GA. 3-2323.
(148-154)

HELP WANTED FEMALE 
l • <

GOVERNESS - HOUSEKEEPER. 
Live in. Cooking, light housework; 
other help kept. Salary dependent 
on ability to assume responsibility. 
Call Hiltop 6-0117.

(147-153)

mesnių, mūsų frontams patar
kime ruoštis važiuoti ir į Chi- 
cagą ir kas važiuos, apie tai 
mums pranešti.

Juo daugiau svečių bus iš 
kitur, tuo daugiau chicagiečių 
suvažiuos juos sutikti saviš
kius. Juo daugiau chicagiečių 
suvažiuos, svečiai turės pro
gos daugiau draugų, giminių 
ir pažįstamų sutikti.

Šis mėnuo visiems vilnie
čiams ypatingai turi būti svar
bus darbymetis. Visj kas pla
tino bilietus pasakys jums, 
kad tik tie neparduoda tikin
tų kas nebando. Galima par
duoti ir Hc lietuviams, ir tiems 
kurie neturi progos dalyvauti 
piknike.

O juo daugiau bilietų bus 
parduota, juo daugiau para
mos bus mūsų įstaigai. '

Pasistcngkime lenktyniuoti 
kas daugiau bilietų parduos, 
kas didesnį u narą užsitar
naus šiame piknike.

Per visą mėnesį galima la
bai daug darbo atlikti. O jei 
bent gera dalis dienraščio 
skaitytojų stengtųsi, Atliktu
me milžinišką darbą pikniko 
ruošai. *

Bilietų pardavinėjimas yra 
labai svarbi ir lengvai priei
nama parama mūsų dienraš
čiui. Reporteris

Jordanas taipgi savinąsi
liano. Bet ne, tatai majolika. Gražios yra 
emalių aptrauktos ir spalvotai nutapyto?, 
taurės bei statuctės.

Keramikos ūkį tvarko profesorius Strohs. 
Respublikos miestuose ir kaimuose jis renka 
visa geriausio, ką sukuria liaudis. Savo ra
dinius profesorius atneša gamyklon į ekspe
rimentinę laboratoriją, čia, jam vadovau
jant, dirba dailininkas ir keramikai.

Kauno “Dailės” kombinatas laikomas ge
riausiu respublikoje. Pagal teatrų, dainų ir 
šokiu ansamblio ir meninės saviveiklos" ko
lektyvų užsakymus jis gamina tautinius kos
tiumus. Bet dekoratyviniai audiniai su lietu
višku ornamentu eina ne tik į teatrus, mu
ziejus, bet ir į parduotuves. Pirkėjų tarpe 
didelė yra paklausa austoms pusiau vilno
nėms staltiesėms, užuolaidoms, tautiniu or
namentu pagražintoms šilkinėms juostoms ir 
kaklaryšiams, vilnoniams megztiniams, ke
puraitėms ir pirštinėms.

Išgarsėjo Kauno galanterininkų dirbiniai. 
Iš įspaųstinės odos jie daro moteriškus ranki
nukus, biuvarus, albumus, bloknotų aplan
kus. Apie tūkstantis didelių ir mažų majo- 
I i kinių puošmenų nusiųsta Maskvon į paro
dą.

Lietuvių meistrai-d ai liniukai entuziastiš
kai darbuojasi žmonių buičiai pagražinti.

• V. Samoukova.

Chicago, 111.
, Svarbus chicagiečiams mėnuo

Nuo ketvirtadienio liko tik 
vienas mėnuo iki didžiulio 
‘Vlinies’ pikniko. Kad šiemet 
piknikas būtų dar didesnis už 
pirmesnius, per šį mėnesį 
mums reikia:

Viena, naudoti visas progas, 
mažas ir dideles, skleidime 
pikniko bilietų. ■ Tas lengva 
daryti, nes kas nors laimės 
automobilį, kaip kas metai 
laimi.

Antra, visose sueigose vie
šose ir asmeninėse, kalbėti a- 
pic pikniką, raginti jame da
lyvauti.

Trečia, daugelis susilaukia 
daug svečių, atostogininkų iš 
kitų miestų. Paraginkime juos, 
kad gautų atostogas, kam tik

Jeruzalę kaip sostinę
Jeruzalė. — Jordano ara

bų valdžia paskelbė Jeruza
lę antrąja savo sostine. Pir
moji Jordano sostinė yra 
Amman. Nutarė laikyti re
guliarius savo ministru ka
bineto susirinkimus senojo
je istorinėje Jeruzalės da- 
lyje.

Kita Jeruzalės dalis, nau
jamiestis, užimta Izraelio.

Izraelis neseniai perkėlė 
savo sostinę iš Tel Avivo i 
Jeruzalės naujamiestį. 
Jungtinės Valstijos protes
tavo prieš Izraelio sostinės 
įsteigimą Jeruzalėje. Sakė, 
jog Izraelis tuo,m sulaužė 
Jungtinių Tautų nutarimą 
—paversti visą Jeruzalę sa- 
vivaldiniu tarp tautiniu 
š v e n t miesčiu, kur laisvai 
galėtų lankytis trijų didžių
jų ręligijų maldininkai: 
krikščionys, žydai ir ara^ 
bąi.

Bijoma, jog kai dabar 
Jordanas taipgi paskelbė 
Jeruzalę savo sostine, tai 
padaugės kruvini susikirti
mai tarp senamiesčio ara
bų ir naujamiesčio žydų-'.

Francijos valdžia bijo, kad 
Kinija po paliaubų Korėjo
je neimtų plačiau remti * 
Vietnamo liaudininkus ka
re prieš francūzus.

Vengrija žadėjo apsvars
tyt Anglijos prašymą pa
leisti anglų biznierių E. 
Sandersą, kuris įkalintas 
kaip karinis šnipas.

Brazilijos prez i d e n t a s 
Vargas ragina savo kon
gresą išleisti dar griežtes
nius įstatymus prieš komu
nistus.

galima, tą savaitę, rugpiūčio 
23, nes tą sekmadienį buo 
‘Vilnies* didžiulis piknikas.

Kitų kolonijų, ,b.et ir toli-

Detroit. — Automobilių 
įrankių mechanikai išgavo 
23 c. priedą valandai.

5 pusi.-Laisvė (Liberty)-Šeštadienis, Rugp.-August L 1953
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Svečiai
Liepos 29-tą LDS Centre 

lankėsi Mr. ir Mrs. Julius ir 
Anna Neumannn ix West 
Allis W isconsin, atvykę atos
togų j rytines valstijas.

Savo atostogų Neumannai 
pradėjo automobili u m i iki 
Milwaukee. sax o apylinkės 
didžiojo centro. Lėktuvu nu
skrido j Washington, D. C. 
Aplankė Senato rūmus ir ki
tas įdomias vietas. Lankėsi 
inžinierių uniios—savo uirijos 
—centre. Iš Washington!) au
tobusu atvyko i Nevarką pas 
savo artimuosi v s. Iš ten, vieno 
saviškiu Ivdimi. p.tvyko ir i 
Richmond Hill.

Ateinantį sekmadieni, rugp. 
2-rą, Neumannai žadėjo jau 
būti Ohio ir apylinkės lietuviu 
rengiamame span los pikniko. 
Ten matytis su lietuviais, 
jiems kalbėti. Paskui dar ža
da užsukti i Akroną ir kai kur 
kiHir. Gi užbaiga savo atosto
gų praleis gražiuose Wiscon
sin miškuose visuotinam poil
siui po daugelio darbų.

Nei;mannas ypačiai daug 
darbuojasi LDS. Jis veikia ne, 
tiktai savo mieste, bet dažnai 
pasiekia ir Chicagą. žada ir 
ateitvje daug ir dažnai lanky
tis Chicagoje. Jo nuomone, 
Chicaga yra pilna būsimų 
LDS narių, tik reikia juos 
gauti, tad jis yra pasiryžęs 
tuo‘klausimu dar ne kartą 
kalbėtis ir darbuotis su chic.a- 
giečiais, *Tis sako: —.Jeigu 
mūsų mažoje lietuviu koloni
joje kuopa turi arti šimto na
riu, lietuviais turtingoje Chi
cagoje kuopos turėtų būti 
daugeriopai t v rt i ogesnes na
riais.

Atvykimo LDS Centran pro
ga, svečiai taipgi buvo užėję 

’ pamatyti ir kitas Lietuvių 
Kultūriniame Centre įsikūru
sias įstaigas, pasikalbėti su jų 
darbininkais. Stebėjo, kaip 
spausdinamas dienraštis Lais
vė ir suteikė jam dovaną. J- 
domu turėjome pasimatymą 
su energingu tautiečiu ir jo 
malonia žmona, taipgi jo 
palydovu. Rep.

Geros atostogos
šią savaitę sugrįžo Petras 

Kapiskas ir Peter Shlitz iš 
Catskill, N. Y. Jie abu atos
togavo pas brolius Bloznelius. 
Sakosi puikiai praleidę aštvo- 
nias dienas, apvažinėjo ir pla
čiau apie Catskill. Buvo ap- 

Jankę ir Igno Pučinsko vasar
vietę—farmą. Pastarasis turi 
Brooklyne užeigą po 404 
Wythe Ave.

Petras Kapiskas taipgi buvo 
užėjęs pas Peter A. Valiūnas, 
kuris užlaiko Lawrence Hou
se. Pasikalbėję, pasisvečiavę, 
P. Valiūnas Įteikė Kapiskui

Ruoškitės linksmai 
pagyventi piknike 
su Aido Choru t

Choro dainos, bendras pub
likos dainavimas, juokdarių 
vaidyba, taipgi geros vaišės ir 
linksmi šokiai laukia visų, ku
rie dalyvaus Aido Choro pik
nike. Greta to visko, apylin
kė yra nuostabiai graži pasi
vaikščiojimui.

Aido piknikas įvyks jau už 
savaitės sekmadienį, rugpjū
čio 9-ta. 91 Steamboat Road, 
Great Neck. LK I.

Harleme sąjudis dėl 
artėjančiu rinkimu
Harlemo visuomenininkų su

sirinkimas išrinko įtakingų ir 
veiklių asmenų komitetą, ku
rio tikslas yra užtikrinti, kad 
šiemet negras būtų išrinktas 
Manhattan prezidentu.

Komitetas jau paskelbė 
kampaniją Harleme užregist
ruoti 200.000 balsuotojų. O 
toks skaičius prielankių tam 
tikslui balsuotojų Harleme ga
li užtikrinti išrinkimą negro 
M a n h a tt a n prezidentu.

Komitetas nėra oficialiai 
pasisakęs nei už vieną kandi
datą. Jis tik pareiškė, jog 
balsuos už tokį, kuris pasiro
dys su geriausia programa. 
Tammanės lyderiai, kurie pre
zidento pozicijai negro kandi
dato nestatė, yra susirūpinę 
dėl to sąjūdžio.

švaros Departmentas išpar
davė 27 gatvėse '“areštuotus” 
automobilius. Pigiausia par
duotas 1937 metu Fordukas 
už $10. brangiausia—1947 
metų Oldsmobilius už $170.

$10 parvesti kaipo auką dien
raščiui Laisvei.

Atostogautojai sako, kad pas 
Valiūną yra cabins ir kamba
riu išnuomavimui vasarą. Labai 
didelė vieta ir puikiai ten ga
lima ' praleisti atostogas už 
prieinamas kainas. Valiūno 
vieta randasi: Rd 1, Catskill, 
New York.

Broliai Blozneliai, kaip ir 
visuomet, priima gražiai sve
čius. Jau daugelis brooklynie- 
Čių per eilę metų važiuoja 
*en praleisti porą savaičių. Jų 
vieta randasi: RFD 2, Cau- 
terskill Rd., patskill, N.- Y.

K a pisk o atostogų partne
ris irgi gerai žinomas brook- 
lyniečiams, jis dirba už baro 
Igno Sutkaus užeigoje ant 
Grąnd St., kampas Hooper. O 
jau Petro Kapisko vietą tai 
visi mato iš skelbimo, kuris 
randasi Laisvėje. Net kitų 
miestų lietuviai atsimena, jog 
užėjęs 32 Ten Eyck St., Broo
klyne, visuomet susitiksi lietu
vių ir daug ko sužinosi. Rep.

Kreipėsi valdžion, kad 
sustabdyti] evikciją

Levittown gyventojų dele
gacija lankėsi Hempstead 
Miestelio Taryboje prašyti, 
kad valdžia uždraustų evik- 
tuoti negrų Cotter šeimą, šei
moje yra penki mažamečiai 
vaikai.

Delegacijos kalbėtojui kuni
gui Jones išdėsčius reikalą, 
tarybos viršininkas pareikala
vo visos delegacijos pavar
džių. Jonės atsakė, jog to 
nereikia. To nebuvo reikalau
ta iš taksikų vairuotojų dele
gacijos (buvusios ten kitais 
reikalais). Tuomet tarybanu
sileido, kunigui leido pateikti 
delegacijos atvykimo tikslą 
be raportavimo delegacijos 
pavardžių.

Delegacija reikalavo už
drausti diskriminavimą, kad 
negrai, kaip ir visi kiti žmo
nės, galėtų pirktis ar pasinuo- 
muoti namus, kaip tai įsako 
valstijos įstatymai. Ir prašė 
uždrausti šalinti iš buto Cot- 
terius, kurie yra persekiojami 
vien už tai, kad jie- negrai.

Išdirbę būdus pagauti 
falšyvus tokenus

Transit Authority skelbia, 
.jog automatiškieji subway 
varteliai (turnstiles) taip ge
rai nustatyti, kad įvairių ble- 
kučių ir žaislinių pinigėlių 
nebepriims. Tačiau jie dar ga
lį priimti kai kurių kitų mies
tų gelžkelių tokenus. Bet ir 
tuos inspektoriai galėsią greit 
pastebėti su pagalba viduje 
įtaisyto mechanizmo. .

New,York. -— Per dieną 
sumesta 4,364 visokie riti- 
nukai i s-ubvių mašinėles 
vieton 15-centinių, “tokenų” 
už važiavimą.

Daugiau Vietos Žinių rasite 
4-tame puslapyje

Newyorkieciai meno 
šventės programoje 
Worcesteryje

Per penkerius metus Lietu
vių Meno Sąjunga laikė vasa
rines pamokas Worcesteryje, 
Olympia Parke, 

y
Tuo laiku suplaukdavo eilė 

mehininkų—jaunų ir netaip 
j Alpių. Ir per dvi savaites 
parkas skambėdavo liaudies 
daigomis, šokiais ir smarkio
mis diskusijomis.

Šiemet mokyklėlė negalėjo 
įvykti. Worcesterieciai labai 
lindi, kad parkas dabar ty
kūs.

Bet neužilgo vėl skambės ir 
mirgės minia studentų. Rug
pjūčio 29-30 dd. yra paskirta 
kaipo Meno šventė. Pakviesta 
praeitų metų mokiniai, stu
dentai, sueiti į “Reunion” ir 
sykiu su svečiais ir apylinkės 
draugais turėti didelį meninį 
pikniką.

Piknikas įvyks sekmadienį, 
rugp. '(August) 30, Olympia 
Parke. Bus programa, kurią 
sudarys studentai iš New 
Yorko, Conn, ir vietiniai ta
lentai. Numatoma, kad bus 
svečių ir iš Floridos ir Chica
nos.

- Kviečiame visus užsižymėti 
šią šventę ir atsilankyti į pik
niką Olympia Parke, Shrews
bury, Mass. LMS komisija.

Supykęs keleivis 
pikietavo stotį

Brooklynietis Thomas Roy
ce Keeler norėjęs vienu kartu 
nusipirkti už' $2 tokenų, kad 
jam nereikėtų nuolat stovinėti 
prie kasos pirk in ė j ant po vie
ną. Kasininkas atsisakė par
duoti. Keeler už-pikietavo 
Bergen St. stotį. Virš 20 as
menų susilaikė nuo ėjimo sto
tim Už apie .pusvalandžio at
vyko policija Kėelerj areštuo
ti-.

NEW YORK
REAL ESTATE

FLUSHING-BROADWAY
1 Šeimai, JI kambarių (tinkama 

ir dviem šeimom); dvi virtuvės; dvi 
vonios; dviem karam garadžius; 
naujai ištaisyta. Priverčiami už 
$19,000. IN. 3-5660. Po 6 P. M. 
Kasdien ir savaitgaliais.

i (151-153)

Pikietuoja prieš 
diskriminaciją

Didžiojo New Yorko Darbo 
Taryba iššaukė masinį pikietą 
prie General Electric firmos 
raštinės New Yorke. Pikietu 
reiškia protestą prieš tos fir
mos vykdomą diskriminaciją 
samdoje Louisville. Kentucky, 
ša pose.

Firma neseniai perkėlė vie
ną savo fabrikų iš šiaurinių 
valstijų į pietines. Iškėlė pa
stangose pabėgti nuo unijos ii’ 
nuo mokėjimo darbininkams 
unijinės mokesties. Kentucky 
šapose tikisi samdyti 16,000 
darbininkų. Iš pasamdyti] 1 
000 darbininkų tik 35 yra 
negrai ir tie tiktai paprasčiau
sioms, mažiausia apmoka
miems darbams.

f
Brooklyno Atydai

Sekmadienį prieš Labor Day, Rugsėjo-Sept. 
6-tą dieną įvyks svarbus sąiskridis iš labai plačiai 
į Montgomery Park, 123 Montgomery Avenue, 
Irvington, N. J. Iš Brooklyno busu važiuosime į 
tą didįjį pikniką.

Busas išeis nuo Piliečių Klubo, 280 Union 
Avė., Brooklyne, 1-mą vai. popiet; grįš 7.30 P. M. 
Kelionė abi pusi $2.00.

Prašome visų norinčių važiuoti į pikniką tuo
jau įsigyti buso bilietą, mes svarbu iš anksto žino
ti, kiek asmenų yra norinčių važiuoti busais. Bi
lietai gaunami Laisvės raštinėje, pas platintojus 
ir Piliečių Klube.

Z

NEW YORK j
HELP WANTED-FEMALE I

RANKOM ISSIUVTNfcTT

Ant šilko ir Viliuj
RANKOM SUSIf TI
Gera Alga. Nuolat.
WILI__ MAR (ORI*.

162 E. 23rd St., N. Y. C.
(151-153)

BUTTONHOLE OPERATORES 
OPERUOTI MAŽA REECE 
BUTTON HOLE MAŠINA 

TAIPGI SINGER MANNISH 
MACHINE

9 A. M.-5 P. M. 5 DIENOS 
ROXY BUTTONHOLE

& EYELET (X).
308 W. 38th St., N. Y. C. LO.3-1977

(151-157)

MERGINA i 
25—35 metų amžiaus

%

Prie Abelno Namų L irho-Virimo... i
Turės nuosavą kambarį, radio ir 

TV Setą.
Gera Alga.

Tt>l. Long Branch, N. J., 6-2358. 1
1149-151)

V ft SI NG ŪME P Al O G U MAS
Dirbkite North Jersey's viename i 

iš didžiausių ir moderniškiausių 1 
Siuvamajame Fabrike, kur siūlo 
puikiausias darbo sąlygas. Darbų 
yra dėl:

SEWING MACHINE 
OPERATORIŲ

(Su patyrimu ar be patyrimo) 
Nuolatiniai darbai su gera aleičia.

Kreipkitės asmeniškai.

NEW YORK
MALE and FEMALE

JANITOR
Patyrę, viduramžė pora paA^iXu- 

jama. 20 šeimų namas; aliejam šil
doma; pataisymai; 4 kambariai ant 
pirmų lubų ir $25 j mėnesį atlygini
mas. Skambinkite: DA. 2216.

(148-151)

DESK CLERK 
DftL HOTEL BROOKMONT 

105 Montague Street, Brooklyn. 
Taipgi 

REIKALINGA KAMBARIŲ 
TVARKYTOJA 

Viešbutyje.
Nereikalinga mokėti Angliškai.

MA. 4-3800
, (149-151)

REIKALINGAS 
SUPERINTENDENT

Patyrusi. Pora (Vyras gali dirbt! 
kitur). 20 šeimų namas. Vyras 
mokantis prie sutaisymų. Alga $50 
j mėnesį, priskaitant 4 kambarių 
apt., su gesu ir elektra. Reikalingi 
paliudijimai. Skambinkite rytais, 

vien lik dirbančiom dienom.
LO. 7-8861.

(149-151)

BARBIZON CORP.

PORA
Dėl Rooming House. Patyrę. Vy
ras mokantis vartoti įrankius. Gera 
alga; gyvenimui vieta. Reikalingi 
paliudijimai.

Skambinkite: UN. 4-6125.
_ (14'1-151)

HELP WANTED MA^£ >

R EI K A LIN GI MASINI SI AI

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street <* 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

m--------- *----------- :----------------------------------- :—n
Virginia 9-6125

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

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 67-20 85th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. 1., N.Y.
I

a--------—------------------------------------------------------------------------ m

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

105 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288

| A TONY’S |
IJSSSJ UP-TO-DATE

| BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS > 

į Savininkas į
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y. J
< Gerai Patyręs- Barberis

> w . • w w • • • w • - • w w • •

: MATTHEW A. !
• BUYUS :
J (BUYAUSKAS) J
• LAIDOTUVIŲ J
; DIREKTORIUS , I
•• ,. <

J 426 Lafayette St. 5
J Newark, 5, N. J. <
J MArket 2-5172 <

PRIEŠ STRE1KIERIUS 
PASIŠAUKĖ MIESTĄ

Ties galu Coney ” Island 
randasi miesto dalis vadina
ma See Gate, kuri valdosi pri- 
vatiškai. Srities savininkė fir
ma net atmatoms išvesti sam
dė savus darbininkus.

Aną dieną firmos atmatų 
išvežėjai sustreikavo. Tuomet 
firma prašė ir gavo miestinio 
švaros Departmento viršininko 
Mulrain pažadą aptarnauti, 
sritį kol darbininkai streikuos.

Miestinius darbininkus pa
siuntus dirbti streikierių dar
bą. firma išgalės delsti susita
rimą su savo darbininkais.

Rusuose ieškojo 
bakterijų

\
Policija praėjusį antradienį 

triūsūs) New Yorko busuose 
per trejetą valandų ieškoda
ma tifuso bakterijų, bet nera
do.

Ablavą sukėlė nežinomos 
moters pasisakymas telefonu, 
jog ji dirbanti laboratorijoje 
ir kad grįždama iš darbo už
miršusi, b use palikusi unifor
mas.

Fort Dix, N. J’. — Septy
niems maištavusiems ka
reiviams • sutrumpinta baus
mė iki 10 metų kalėjimo.

Laivakrovių unija turi arti 
800 narių jau gaunančių iš 
tos industrijos pensijų fondo 
po $50 per mėnesį. Į tą sumą 
neįeina gaunamoji iš social 
security pensijų fondo.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks 
antradienį, Aug. 4 d., 7:30 v. v., Liet. 
Piliečių Klube, 280 Union Avė. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

Valdyba (151-152)

RIDGEWOOD, N. Y.
LDS 103 kuopos susirinkimas 

įvyks Aug. 4 d., 8 v. v., Šapolo- 
Vaifeinio salėje, 147 Thames Street, 
Brooklyne. Skaitlingai dalyvaukite 
šiame susirinkime ir užsimokėkite 
duokles; bandykite gauti naujų na
rių į šia kuopą.

Kom. (151-152)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Tavern su nuosavybe 

(property); 12 kambarių namas su 
visais įtaisymais. Tas pats savi
ninkas per 24 metus. Kaina 
$32,000. Dėl daugiau informacijų, 
prašome kreiptis pas: W. A. M., 
113 Adam Street, Newark. N. J.

(148-156)

SULLIVAN COUNTY
DAIRY FARM. 20 galvų, randa

si traktorius; 53 «akrai; 9 kambarių 
namas, visi įtaisymai. Garadžius. 
$12000. Išmokėjimai. Kreipkitės 
pas: SCHEIDELL & SCHMIDT, 
Jeffersonville, N. Y.

Užra&yktt Laisvę Savo Draugui.

495 River St., Paterson, N. J.
(149-151)

Mokanti naudoti

Designing ir Developing Mašinas.

MERGINOS IR MOTERYS
Reikalingos Audinyčioje

Patyrimas nereikalingas; lengvas 
darbas; nuolat, gera proga pakili
mams; puiki aplinka; užmokamos 
šventės; arti subvių, DeKalb Ave. 
Stotis, 14th Str. Line.

OAKDALE MILLS
101 Wyckoff Ave., kampas Hart Str.

Brooklyn, N. Y.
(151-153)

GIRLS (20), 51)., $41. ST.
Lile Factory Work

Steady Job. Good Advancement. 
"Hurry These Jobs Will Go Fast.” 
Complete Fee $15. Job Guarantee.

< ALL MR. O’HAN
KLING AGENCY—LU. 9-0729
1063 West Farms Rd., Bronx.

Please Bring This Ad.
(151-154)

Vieta Midtown Nuolatinis Darbas.
Tel. CH. 2-3890

(151-151)

SIENŲ VALYTOJAS 
TVARKYTOJAS

Kreipkitės į

DOCTOR’S HOSPITAL
540 E. 88th St., N. Y. C.

(151-153)

TOOL & DIE MAKER

Puiki proga su išdirbėtais paveiks- 

linių įrankių Long Island City.

šaukite MR. DENNIS.
T

EX. 2-0100 N
(151-154)

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas

e

‘Ž4

CZAu

Salės Draugijų 
' Susirinkimams, 

Baliams, 
, Vestuvėms 

ir 
Kitokiems 
Pokyliams

Visuomet 
Maloniai 
Priimame 
Svečius, 
Vietinius 

ir 
iš kitur

JUOZAS ZAKARAUSKAS
Manager

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

New Jersey Lieluviii|

» •

Rengia LLD 5-toji Kuopa 
PARAMAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”

Tai bus paskutinis didelis vasarinis sąskridis Šią 
vasarą, sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 6 September
. Ant rytojaus Labor Day šventė, tai puikiausia 

proga pasilinksminti piknike ir .
ant rytojaus pasilsėti.

Pikniko Vieta—

MONTGOMERY PARK
123 Montgomery Ave., Irvington, N. J.

Visa New Jersey privalo dalyvauti šiame puikiame 
sąskridyje. Visos kolonijos privalo turėti savo gru

pes piknike malonesniam laiko praleidiimhi. 'T
Brooklynas ir Philadelphija busais vaziwja 

į šį pikniką.
Lauksime žinių iš kitų kolonijų.

6 pusi.—Laisvė (Liberty)-Šeštadienis, Rugp.AAugust 1, 1953




