
tf

No. 14 G

LAISVE-LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Metam prenumerata:

Jungtinėse Valstijose ....................  $8.00
Dalls Queens apskrityje (N. Y.) .... 9.00
Kanadoje ................................... ............. 9.00
Kitur užsienyje ................................. „ 10.00

Pavienio rgzempl. kajna 6 centai

THE LITHUANIAN DAILY

Richmond Hill, 19, N. Y., Ketvirtad., Liepos (July) 29, 1954

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States

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

Telephone Virginia 9-1827—1828
PRICE 5c A COPY

Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tiejt

KRISLAI
Besiartinant rinkimams.
Iššluoti makartistus.
Spauda— didžiulis Įnagis.
Kalbant apie vėžiu ligų.

Ka.šo R. M1ZARA

Po virš tri.iu mėnesių mū
sų k^aly Įvyks kongresiniai 
rinkimai. 'Tūlose valstijose 
bn$4renkami ir kitokie parei
gu n a ė

'Pavyzdžiui, ■ New Yorko 
valstijoje bus renkamas gu
bernatorius. Labai svarbu, 
kad iš gubernatoriaus krės
lo būtų išvestas republikonas, 
kad Mr. Dewey vieton būtų 
išrinktas liberalus asmuo.

Jau girdisi, kad prieš Dew
ey norėtų kandidatuoti kon- 
gresmanas Prank 1 in D. Roose
velt, Jr., ir A voreli Harrima- 
nas, buvęs ambasadorius Ta
rybų Sąjungoje. Mūsų mies
to majoras Wayne ris taipgi 
neatmestų tos pareigos, jei 
jam ji būtų pasiūlyta.

žemesniojo Kongreso Rū
mo atstovai bus visi renka
mi; bus renkama trečdalis 
senatorių.

šitie rinkimai, kaip ma
tome, bus be galo svaibūs. 
Tenka žiūrėti, kad juo dau
giau progresyvių žmonių bū
tų išriesta i abudu Kongreso 
rūntos, — žiūrėti, kad nepra
eitų makartistai ir karo treš
kėjai. O ii° nepraeis, jei 
žmonės dės pastangų jiems 
kelią pastoti, ,i< i jie rūpinsis 
išrinkimu pažangesnių ir už 
taiką stojančių žmonių.

Smagu pabrėžti, kad bu
vęs kongresma’ias Vito Mare- 
antonio žada ir vėl kandida
tuoti i Kongresą. Reakcinin
kai dės didžiausių pastangų, 
kad jis nebūti! išrinktas. Dėl 
to progrosyve visuomenė jau 
dabar privalo rūpintis, kad 
Mare a n to n i o laimėtu rinki
mus. Jis gabus, talentingas, 
pilnas energijos vyras; jis 
kovoja už taikos išlaikymą, 
kovoja prieš makartizmą- 
fašizmą.

Tokių vyrų, kaip Marcan- 
tonio, turėtų būti pasiųsta Į 
Kongresu visa eilė.
t ■ —
Beje, jei progresyvė visuo

menė nori laimėti rinkimus, 
tai ji privalo turėti tvirtą 
spaudą.

Lietuvių progresyvei visuo
menei pirmiausiai privalo rū
pėti savo spaudos išlaikymas 
ir sutvirtinimas.

štai, mūsų Laisvės specialus 
510,000 fondas būtinai reikia 
greit baigti sukelti, jei norime 
gerą dienraštį išlaikyti.

Tie laisviečiai, kurie dar 
nieko šiam fondui nedavė ar
ba kurie davė mažiau negu 
reikia, privalo kuogi-eičiau- 
siai trūkumą papildyti. Tik 
taip ir bus baigtas šis dide
lis darbas.

Sao Paulo mieste, Brazili
joje, vyksta Įdomi tarptautinė 
konferencija, kurioje vyriau
sias dėmesys nukreiptas Į vė
žio ligą ir kovą su ja.

Tai svarbi konferencija, — 
varbi dėl to, kad vėžio li- 

go& pavojus kasmetai vis di
dėja, o ne mažėja. Tai ypa- 
tingay/U’aučiama mūsų šalyje.

Ligi šiol pas mus dar ne
buvo surastos priemonės tai 
ligai nugalėti.

Kai bus surasta tikroji prie
žastis, gimdanti vėžio ligą,

Kongresinanai užgyrė virš 
5 bilijonų dol. svetimiem 
stiprint prieš komunizmą

I Nusižudė amerikinių šnipų 
kapitonas, bičiulis Johno, 
pabėgusio į Rytų Vokietiją

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas dauguma 
balsų užgyrė valdžios bi- 
lių, reikalaujantį paskirt 
daugiau kaip 5 bilijonus, 
208 milijonus dolerių sve
timiems kraštams gin
kluoti ir stiprinti prieš So
vietų Sąjunga bei kitus 
komunistinius kraštus per, 
12 sekamų mėnesių.

Iki šiol buvo skelbiama, 
kad Eisenhoweris reikalai!-

Kosta Rikos valdžia 
sutriuškino sukilimą”
San Jose, Kosta Rika.— 

Šitos centrai - amerikinės 
respublikėlės valdžia skel
bia, jau “ištaškė prieš - ko
munistinės revoliucin. par
tijos sukilimą.” Sukilėlius 
sumušė valdžios armija — 
31 kareivis ir oficierius...

Sukilėliai išplėšė $5,000 iš 
banko, o kai valdžios ka
riuomenė juos įveikė, tai 
sukilėlių likučiai pabėgo į 
kitą Kosta Rikos kampą.

Dabar valdžia siunčia 
prieš juos “pastiprintą ar
miją,” viso 50 vyrų.

Rhee reikalauja tik 
karu suvienyt Korėją

Washington. — Pietinės 
Korėjos tautininkų pre
zidentas Svngman Rhee, 
slaptai pasikalbėjęs su pre
zidentu Eisenhoweriu, pa
reiškė korespondentams, 
kad “tiktai ginklais, o ne 
derybomis, galima bus su
vienyti” Šiaurinės Korė
jos Liaudies Respubliką su 
Pietine Korėja.

Korespondentai užklau
sė: — O ką prezidentas Ei
senhoweris apie tai sakė?

Rhee numykė: — Aš ne
turiu teisės jums to pasa
kyti.

JORDANO PROTESTAS 
PRIEŠ IZRAELĮ

Jeruzalė. — Jordanas 
protestavo paliaubinei J. 
Tautų komisijai, kad izrae
liečiai per sieną bombarda
vo Jordaną, užmušdami 
vieną jo arabą ir sužeisda- 
mi du.

tuomet bus galima su ja sėk
mingiau kovoti. Deja, tos 
priežasties medicinos mokslas 
dar nesurado.

Išgarsėjęs gydytojas, Nobe
lio laureatas, Dr. Albert 
Schweitzer, kaip žinia, Pran
cūzų Ekvatorinėje Afrikoje 
turi įsteigęs didelę ligoninę 
vietos žmonėms gydyti.

Daug žmonių jis pagydė.
Bet Schweitzer pasakė, kad 

jis niekur pas vietos žmones, 
afrikiečius, dar nematė vėžio 
ligos!

Ką tai reiškia, aš nežinau. 
Tegu paaiškina to žinovai 

ja “tiktai ' apie 3 bilijonų, 
338 milijonų dolerių” savo 
talkinirikams ginkluoti per 
metus prieš komunizmą.

Dabar gi pasirodo, kad 
jis prie tos sumos prideda 
dar apie 2 bilijonus likusių 
nuo pernai dolerių.

Vien tiktai čiang Kai- 
šeko Formozai ir kitiems 
pietiniai - rytinės Azijos 
kraštams bus duota dar 
712 mlijonų dolerių. '

Senatas jau priima 
kompanišką atominį 
Eisenhowerio bilių

z1——1 ■ ■
Washington. — Senatas 

57 balsais prieš 28, paga
liau, užgyrė (su tūlomis 
pataisomis) i prezidento Ei
senhowerio sumanymą — 
įgalinti privačias kompani
jas gaminti atominiais bū
dais elektrą ir pardavinėti 
ją namams.bei fabrikams.

Nepartijinis senatorius 
Wayne. Morse, demokra
tas Albert Gore bei kiti de
mokratai per 13 dienų ir 
naktų nuolat kalbėjo (fi- 
libusteriavo), reikalauda
mi atmesti tą bilių, kuris 
atiduoda kompanijoms bi
lijonus dolerių esamojo ir 
busimojo Amerikos tur
to.

Bilius mojasi kirsti smū
gi milžiniškam valdiniam 
TV A projektui, kuris iki 
šiol gamino daugybę elek
tros ir teikė ją vartotojam 
daug pigiau, negu kompa
nijos. 

f
Kinija, anot Sovietu radijo, 
“gengsteriškai užpuolama”

Maskva. — Čionaitinis 
radijas sakė:

— Jungtinių Valstijų la
kūnai padarė “gengsteriš- 
ką ataką”, nušaudami du 
Kinijos lėktuvus ir sudary
dami “dar vieną rimtą pro
vokaciją” Tolimuosiuose 
Rytuose.

Amerika, anot Maskvos 
radijo, tyčia padarė “geng- 
sterišką užpuolimą,” kad 
galėtų ir “toliau palaikyti 
tarptautinių santykių įver- 
žimą” toje srityje.

Kinija sako, būtinai reikia 
išlaisvinti Formoza

^eking. — Kinijos ra
dijas sakė:

— Svarbiausias reikalas 
yra išlaisvinti Formozos 
salą nuo Čiang Kai-šeko ir 
sulaužyti užpuolingąjj J. 
Valstijų imperialistų poli
tiką.

Mes šaudysime visus lėk
tuvus, kuriuos Jungtinės 
Valstijos lieps Čiang Kai- 
šekui siųsti prieš Kiniją

| AMERIKA PROTESTUOJA 
PRIEŠ KINIJA, O 
KINIJA PRIEŠ AMERIKA
Viena kaltina kitą už lėktuvu 
atakas Hainan salos srityje

Washington. — Jungti
nės Valstijos dviem no
tom užprotestavo, kad Ki
nijos lėktuvai užpuolę ang
lų - amerikonų lėktuvus į 
pietus nuo Kinijos salos 
Hainano.

jKinijos Liaudies Respu
blika, iš savo pusės, parei
škė protestą, kad kariniai 
Amerikos lėktuvai, įsiver
žę į Hainan salos orą, nu
šovė du Kinijos lėktuvus ir 
atakavo prekinius Lenki
jos ir -Kinijos laivtis, plau
kusius atviromis jūromis.
AMERIKOS PROTESTAI

Kadangi Jungtinės Val
stijos neturi diplomatinių 
ryšių su Kinija, tai savo 
protestus įteikė Anglijai, 
kad perduotų juos Kini
jai.

Vienas Amerikos pro
testas sako, kad:

— Kinijos lėktuvai “ne
teisėtai, barbariškai” lie
pos 23 d. užpuolė ir jūron 
nušovė keleivinį Ąngijos 
lėktuvą Cathay, už 30 my
lių į . pietus nuo Hainan sa
los, ir tuo būdu pražudė 
tris Amerikos piliečius ir 
sužeidė tris kitus (neskai
tant 10 žuvusių anglų).

Jungtinės Valstijos to
dėl reikalauja, kad Kinija 
nubaustų atsakingus už tą 
ataką saviškius, kad atly
gintų žuvusiųjų amerikie
čių šeimom ir kad užtik
rintų, jog nepakartos to
kių žygių.

Kitas Amerikos protes
tas kaltina Kiniją, kad

— Jos lėktuvai Jiepos 26 
d. užpuolė amerikinius lėk
tuvus, kurie* pakildami nuo 
karinių savo laivų, darė 
“mielaširdystės darbą,”— 
jieškodami žuvusiųjų, nu
kritusių su Anglijos lėktu
vu, “tarptautiniuose van
denyse, apie 13 mylių nuo 
Hainan salos.” (Tad Ame
rikos lakūnai ir nušovė du 
Kinijos lėktuvus.)

Jungtinės Valstijos todėl 
reikalauja, kad Kinija tin
kamai nubaustų atsakingus 
už tai savo lakūnus ir at
lygintų “gal nukentėju- 
siems” dėl to amerikie
čiams.
KINIJOS PROTESTAS

London. — Kinijos Liau
dies Respublika liepos 27 d. 
griežtai užprotestavo, kad:

— Jungt. Valstijų lėk
tuvai, pakildami nuo savo 
karo laivų, “įsiveržė į Kini
jos orą virš Hainan salos 
uosto Yulino ir Lohwei, 
užpuolė du Kinijos sargy
bos lėktuvus, kuriuos ir 
nušovė.”

Jungtinės Valstijos, da
rydamos tą užpuolimo žy
gį, “prisidengė . skraiste, 
pasivadinant (anglų) lėk-

tuvo gelbėtojais nelaime- 
je.”

“Paskui ‘ kiti kariniai 
Jungtinių Valstijų lėktuvai, 
žemyn smigdami, apšaudė 
du prekinius Lenkijos lai
vus ir Kinijos laivą * paly
dovą. Jie šalin nulėkė, ka
da palydovinis Kinijos lai
vas gindamasis šovė atgal.

“Tatai yra skandališkas 
užpuolimo .veiksmas iš 
Jungtinių Valstijų impe- 
railistų pusės.

“O jau ir be to, Jungti
nių Valstijų laivyno ir oro 
jėgos daugelį sykių pir
miau buvo įsiveržusios tie
siog į Kinijos vandenis ir 
jos orą.

“Kad paskesniuoju laiku 
Ženevos konferencija at-: 
liuosavo tarptautinius įver-! 
žimus per susitarimą at- 
steigti taiką Indokinijoje, 
tai Jungtinių Valstijų im
perialistai juo įnirtingiau 
diriguoja ir remia Čiang 
Kai-šeko šaikos daromus 
piratiškus žygius prieš 
Kinijos sausžemį... pra
platindami ir patys savo 
karinius veiksmus palei pie
tinės Kinijos krantus.

“Kinija todėl griežtai rei
kalauja, kad Jungtinės Val
stijos tuojau sustabdytų 
tokius užpuolimo veiksmus, 
o jeigu ne, tai Jungtinės 
Valstijos bus pilnai atsa
kingos už savo provokaci
jas ir nukentės jų pasėkas.

“Kinijos valdžia taipgi 
pasilaiko teisę reikalauti iš 
Jungtinių Valstijų atlygi
nimo” už du nušautus lėk
tuvus ir žuvusius jų lakū
nus.

Pravda smerkia Amerika 
kaip susitaikymo priešą

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partijos organas 
Pravda rašo:

— Jeigu Amerikos va
dovaujami vakariniai kra
štai atmes Sovietų Sąjun
gos siūlomą taika ir ramų 
sugyvenimą, tai iuo grei
čiau žlugs visa kapitalisti
nė santvarka.

Pravda labiausiai smer
kia reakcinius Jungtinių 
-Valstijų politikierius, ku
rie skelbia, kad “negalima 
taikiai sugyventi su ko
munistiniais kraštais.”

Egiptas suėmęs degintojus 
amerikinių knygynų

Kairo. — Egipto valdžia 
suėmė tris '“bevalstvbi- 
nius žydus.” Pasakoja, kad 
jie bombomis padegiojo 
amerikinius Informacijų - 
propagandos knygynus 
Kaire ir Aleksandrijoj lie
pos 14 d.

Berlin. — Nusišovė ka
rinių Amerikos šnipų ka
pitonas W. E. IJoeffer, 
draugas Otto Johno, vy
riausio Vakarų Vokietijos 
slaptosios policijos vado, 
pabėgusio į rytinę, sovie
tinę Berlyno dalį.

Mirtinai pasišovęs Hoe- 
ffer,' amerikinis šnipas 
prieš kitų šnipus, buvo 
rastas arti jankių ligoninės 
vakariniame Berlyno ruož
te.

Anglai-amerikonai 
tikisi įsitaisyt 
karo bazes Izraelyje
Washington. — Jungtinės 

Valstijos ir Anglija tikisi, 
kad Izraelis leis joms įstei
gti karines laivynų bei lėk
tuvų stovyklas.

Kadangi Egiptas išprašo 
anglų armiją iš Suezo ka
nalo ruožto, tai anglam - 
amerikonam “būtinai rei
kės” įsitaisyti karines ba
zes Izraelyje prieš Sovietu 
Sąjungą, kaip teigia United 
Press;

Anglija jau tarėsi su Iz
raeliu, prašydama leisti 
anglam įsistegti karinio 
laivyno bazę Haifoje, svar
biausiame Izraelio uoste.

Jungtinės Valstijos ir 
Anglija dabar juo labiau 
mėgins sutaikyti Izraelį su 
Egiptu, Jordanu bei kitais 
arabiškais kaimynais, kad 
galėtų visus juos suburti 
į bendrą frontą prieš ko
munizmą, v

McCarthy primeta buvusiai 
teisėjai komunizmą

Washington. — Ėagan- 
gaudis senatorius1 McCar
thy pasakojo, kad ir buvu
sioji New Yorko miestinio 
teismo teisėja Dorothy 
Kenyon “yra komunistė.” 
Jinai taip pat buvo Ameri
kos atstovė Jungtinėm 
Tautom.

McCarthy dabar džiau
giasi suradęs du šnipus, 
kurie liudysią, kad Doro
thy, būdama teisėja, pri
klausė Komunistų Partijai.

Prezidentas kelia muitus 
šveicariškiem laikrodžiam

Washington. — Prez. Ei
senhoweris 50 procentų pa
kėlė muitus įgabenamiem 
iš Šveicarijos Laikrodė
liam, turintiem iki 17 “dei- 
mantukų” - akmenukų ir 
visai be jokių akmenukų.

Šveicarija dėl to užpro
testavo.

ORAS. — šilčiau, tvan
kiau ir būsią lietaus.,

Jis nusižudė trečią die
ną po to, kai jo bičiulis O. 
John pervažiavo į rytinį 
Berlyną užpereitą antra
dienį.

Kariniai amerikonų val
dininkai sako “neturėję 
nuožiūros”, kad Hoffer 
būtų neištikimas Jungti
nėms Valstijoms.

Vakarinių vokiečių laik
raštis Frankfurter Ausga- 
be, tačiau, rašo:

— Kiti karinės ameriko
nų žvalgybos agentai pra
dėjo nepasitikėti Hoeffe- 
riu ir ėmė jį tyrinėti po to, 
kai asmeninis jo draugas O. 
John perbėgo į Sovietų' 
kontroliujamą Rytinę Vo
kietiją.

Vokietiios gimtinys, Ho- 
efferis vėliau gyveno Ame
rikoje ir tapo jos piliečiu.

Vakarų Vokietiios prem
jeras Adenaueris viešai 
pripažino, kad vyriausio 
policinio jo valdininko O. 
Johno pabėgimas į Rytinę 
Vokietiją — “tai labai rim
tas* ir baisiai apgailėtinas 
dalykas.”

Anglai žada ištraukt : 
savo armiją iš Suezo

Kairo, Egiptas. — Ang
liją ir Egiptas susitarė, kad 
Anglija per sekamus 20 mė
nesiu ištrauks savo 83,000 
armiją iš egiptinio Suezo 
kanalo ruožto. Bet ‘ ang- 
lams inžinieriams - mecha
nikams bus leista prižiūrė
ti kanalo įrengimus.

Bus palaikoma ir karinė 
Anglijos bazė palei kana- 
lą.

Bet Anglijos armija su
grįžtų ir naudotų ta bazę 
karo veiksmams, jeigu' ko
kia pašalinė valstybė už
pultų Turkiia ar Egiptą 
ar kitą arabišką kraštą.

Sutartis padaryta 7 me
tams.

Anglija 72 metus viešpa
tavo Suezo kanalui ir jį) 
ruožtui. %

Anglą socialistų vadai 
lankysis ir Japonijoj

Tokio. — Japonų Socia
listų Partija pranešė, kad 
Anglijos socialistu - dar- 
biečių vadovai Clement 
Attlee, Aneurin Bevan 
ir Morgan Phillips apke
liaus Kinijos Liaudies Res
publiką, o paskui lankysis 
Japonijoje.

MENDES - FRANCE 
KELIAUS PAS 
EISENHOWERI

Paryžius. — Pranešama, 
jog Francijos premjeras 
Mendes - France rugsėjo 
mėnesį keliaus į Washing- 
toną pasikalbėti svarbiais 
klausimais su prezidentu 
Eisenhoweriu.
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Pasiima balsą koks j ten A. 
Erdvilas ir pareiškia! didelį 
nusivylimą. Velnių gauna 
Lozoraitis, bet nepaglosto- 
mas nei Vlikas. Klerikalų 
dienraštyje Erdvilas klausia:

“Mums šiuo atveju svar
bus vienas klausimas: ko no- 
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r i iš kovojančios laisvosios 
lietuvių bendruomenės mūsa, 
sis ‘diplomatijos šefas?’ Ir 
is kitos pusės — ką galvoja 
darbštusis mūsų Vlikas, pini
gus leisdamas i,r brangų laiką 
bei energiją naudodamas pa
sitarimams su buvusiu Lietu
vos valstybės valdininku, ku
ris, paniekinęs tautos valią ir 
mūsą jam reiškiamą pagar
bą ir pasitikėjimą, kaišioja į 
re ūsų laisvinimo kovos ratus 
jau nebe pagalius, bet bas
lius ir savo asmenines am
bicijas tenkindamas kenkia 
mūsajai Tėvynės išlaisvinimo 
kovai ?”

Šio žmogaus labai gaila. 
Jis, matyt, nė mažiausio su
pratimo neturi apie tą visą 
“tėvynės išlaisvinimo” apga
vystę. Vlikas be šefo kaip 
senas katinas be uodegos. 
Lozoraitis nors gi atstovauja 
seniai pastipusi smetonini re
žimą, bot ką atstovauja pre
latas Krupavičius? Absoliu
tiškai nieko. O jis pretenzijų 
žmogus. Šiuo tarpu jam la
biausiai rūpi prisigretinti prie 
Lietuvos aukso fondo. Ka
dangi jam nepavyko per Lo
zoraičio galvą prie to fondo 
prieiti, jis bandys tą patįj 
tikslą pasiekti su Lozoraičrd 
pagalba.

Pavydas nesvietiškas: Lo
zoraitis maitinasi iš to fon
do, o Krupavičius negauna 
nė dolerio.

Liberalų sukilimas Senate
Jau kelinta diena Senate eina nepertraukiamos dis

kusijos. Jos vadinamos “filibusteriu.” Tik du trečda
liai senatorių galėtų diskusijas uždaryti, bet toks skai
čius nesusidaro. Tačiau, galimas daiktas, kad disku
sijos bus pasibaigusios, kai šitie žodžiai pasieks skai
tytoją.'

Fillibusteriais šiuo kartu yra šiek tiek liberališkes- 
nių pažiūrų žmonės, daugumoje demokratai. Jie su
kilo prieš prezidento Eisenhowerio programos punktą 
apie atominę energiją.

Kova eina dviem klausimais. Prezidentas nori, kad 
atominės energijos patentai būtų pavesti privatiškoms 
kompanijoms naudotis. Jie valdžiai kaštavo keturio
lika bilijonų dolerių. Kompanijoms gi nieko nekaštuo- 

-tų— pasiimtų ir nadotųsi darymui pelnų iš atominės 
energijos. . v'

Kitas klausimas dar keistesnis. Iki šiol didieji fe
deralinės valdžios užvedimai, susieti su atominės ener
gijos ir atominių bombų gamyba, naudodavo elektros' 
energiją iš didžiojo visuomeniškojo projekto, vadina
mo “Tenn'essee Valley Authority.” Čia irgi valdžiai 
kaštavo bilijonus dolerių. Tennessee Valley Autho
rity turi galimybes ir priemones pagaminti užtenkamai 
elektros energijos visoms Atomic Energy Commission 
operacijoms. Bet iš to beveik jokios naudos neturin
čios privatiškos kompanijos ir korporacijos. Todėl 
prezidentas siūlo, kad Atomic Energy Commission bū
tų leista elektros jėgą pirkti iš privatiškų elektros kom
panijų. • Be to, toms kompanijoms valdžia dar suteiktų 
apie .$140,000,000 pasistatymui elektros jėgainių, kurių 
visas pelnas eitų toms kompanijoms.

Tai atviras, nachališkas apiplėšimas Amerikos 
žmonių. Tai tokiam apiplėšimui pasipriešino tūli se-

♦ natoriai. Jie iškėlė šūkį, kad tokia prezidento progra
ma neturi praeiti. Jie kalba dieną ir naktį, o kol jie J 
kalba - diskusuoja, bilius negali būti balsuojamas. Pre-

’’ zidento įsaku apsiginklavusi republikonų frakcijos va
dovybė Kongrese stengiasi išvarginti filibusterus taip, 
jog jie galų gale būtų priversti atsisakyti savo užmojo. :

Kurie greičiau pavargs ir laimės, kaip jau sakyta, 1
* gal jau bus išspręsta bėgyje ateinančių keliolikos valandų, j

Dr. Otto John
Mūsų komercinė spauda nedaug terašo, bet visoje 

Europoje Dr. Otto John pabėgimas į Rytinę Vokietiją 
yra sukėlęs geroką audrą. Labai susirūpinę visi kapi-

* talistinių kraštų diplomatai. Jie žino, kad John išsi
nešė su savim daug didelių slaptybių. Jis jiems galįs

• * pridaryti neapsakomai daug žalos.
Dalykas, mat, tame, kad Dr. Otto John daug metų 

■ buvo Vakarinės Vokietijos slaptosios policijos galva. 
; Per jo rankas ėjo ir jo rankose buvo visos slaptybės ne 

tik Vakarinės Vokietijos, bet ir daugybės užsieninių 
’ ambasadų Bonnoje.

Dr. Otto John vieta prilygsta mūsų šalies FBI di-
* rektoriaus Edgar Hoover vietai. Įsivaizduokime, koksf 
< sujudimas ir susirūpinimas čionai iškiltų, jeigu šis
* Amerikos slaptosios policijos galva vieną gražią dieną 
. su visomis informacijomis ir slaptybėmis pereitų ku

rios nors socialistinės šalies pusėn! Kaip tiktai taip 
padarė Dr. Otto John, mesdamas tarnybą Bonnoje ir 
pereidamas Rytinės Vokietijos vyriausybės pusėn. Per 
radiją'jis pareiškė, kad jis nebegali ilginau pakęsti Ade
nauerio administracijos pasimojimo prikelti Vokietijo
je militarizmą ir nacizmą. Jis perėjęs anon pusėn

. ‘darbuotis už Vokietijos suvienijimą.

INFORMACIJŲ ŠALTINIS
Amerikinis S v e t u rg imi a m s 

Ginti Komitetas išleido ketu
rių puslapių lapeli, pavadin
tą “Two Years of the Walter- 
McCaran Law—a Shame and 
a Disgrace ” Jame skaitytojas 
landa daug informacijų apie 
tą nuožmųjį įstatymą ir apie 
lai, kaip juomi pasiremiant 
yra persekiojami sveturgimiai 
amerikiečiai. Lapelis parda
vinėjamas. Už tris dolerius 
galima gauti 50. Komitetas 
prašo organizacijas šio lape
lio įsigyti masiniam platini
mui.

SUGRĮŽO IR GAVO 
GERĄ DARBĄ

Brooklyno smetonininkų
Vienybė rašo:

“Buvęs Naujosios Romu
vos redaktorius. J. Keliuo- 

Nauji nesusipratimai
Tai, kas šiomis dienomis atsitiko South China jūro

je, kelia didžiausią susirūpinimą visuose taikos šalinin- 
", kuose. Nors vargiai kas mano, kad tie įvykiai prives- 
. tų prie platesnio ginkluoto konflikto, bet kad jie nepa

deda mažinimui tarptautinio įtempimo ir šaltojo karo 
užbaigimui, tai taip pat visiems aišku.

- , Reikia nepamiršti, kad South China jūra yra iš 
visų pusių apsupta ginklais, z Jon toli įsikišusi sala Han
nan su trimis milijonais gyventojų. Kadangi Čiang 
seniai planuoja per šitą salą padaryti įsiveržimą Kini- 
jon, Kinijos vyriausybė visą tą pakraštį gerai apginkla
vo. Formozoje ir Philippinuose sutrauktos milžiniškos

- Amerikos laivyno ir oro jėgos. Ten pat Indokinija. Ten
• pat britų kolonija Hong Kong. Iš Formozos Čiango 

lėktuvai dažnai daro -iš South China jūros užpuolimus 
-■ ant Kinijos sausžemio. Tad keletas dienų atgal Kini

jos lakūnai paskaitė vieną britų pasažierinį lėktuvą 
Čiango lėktuvu ir jį nukirto. Jame buvo keletas ame- 
rikiečių. Kinijos valdžia pasiuntė Britanijai atsipra- 

į Šymą, ir pažadėjo atlyginimą. Tuo, rodos, šitas inci- 
• dentas ir turėjo užsibaigti.

Bet štai praneša, kad Amerikos lėktuvai netoli 
Hainan salos nukirto du Kinijos lėktuvus. Mūsų vals-

tis 1944 m. buvo suimtas ir 
išvežtas į Rusiją. Tačiau 
dabar kažkokiais sumeti
mais esąs grąžintas į Lie
tuvą ir paskirtas Panevė
žio dramos teatro stilistu. 
Tame pat teatre dar tebe
dirbąs režisierius J. Milti- • M.ms.

Jei tas tiesa,\tai dar tu
rime vieną įrodymą, kad 
buvę smetonininkai gali at- 
sisteigti ir net gerus dar
bus gauti Tarybų Lietuvo
je.

GAL TRUPUTI 
PERDRĄSU

Ryšyje su Kongreso pa
sisakymu nrieš Kinijos įsi
leidimą i Jungtines Tautas,

tybės departmentas sako, kad Amerikos lėktuvai ten 
ieškojo iš birtų lėktuvo iškritusių amerikiečių, ir bu
vę toliau kaip dvylika mylių nuo Kinijos pakraščio. O 
vandenys už dvylikoj mylių nuo bile krašto pakraščio, 
skaitomi tarptautiniais vandenimis, kuriuose bile kraš
to laivai arba lėktuvai gali operuoti. Kiniečiai tačiau 
padarę ant» jų užpuolimą. Amerikiečiai kiniečius nu
galėjo ir nukirto. Mūsų šalies nė vienas lėktuvas nenu
kentėjo.

Šiuos žodžius rašant šio incidento Kinijos versija 
dar nepaskelbta.

Tokie incidentai yra nesveikos šaltojo karo padėties 
reiškinys.

Chicagos makartistų Nau
jienos surinka: .

“Pravartu tai žinoti Ame
rikos draugams ir priešams, 
Tegu jie neįsivaizduoja, kad 
tik prez. Eisenhoweris ir 
valstybės sekretorius Dulles 
priešinasi komunistinės Ki
nijos priėmimui į Jungtines 
Tautas. Amerikos žmonės 
šituo klausimu yra nusista
tę dar griežčiau, negu ad
ministracija Washingtone. 
Jei 'Mao Tse-tugo delegatas 
gautų vietą pasaulio orga
nizacijoje. tai Amerikoje 
kiltų audra, kuri gal pri
verstų JAV iš tos organi
zacijos pasitraukti.”

O ką Grigaitis žino apie 
Amerikos žmonių nusista
tymą? Ar jų kas nors-at
siklausė?

Todėl, švelniausia pasa
kius, gal truputi perdrąsu 
pranašauti iš tų žmonių ki
limą audros. 4,

KAŽIN KODeL KOMU
NISTAI NESIGIRIA?
Kas nors turėtų nors į 

ausį komunistams pakuždė
ti, kad jie be galo daug lai
mėjo Ženevos konferencijo
je. Nejaugi jie patys to 
nežino ir nemato? Visi 
jiems įkalbinėja didžiausius 
laimėjimus, o jie patys ne
sigiria . ..

Prie daugybės kitų balsų 
<už tą komunistų milžinišką 
laimėjimą prideda savo dvy
lekį ir marijonų Draugas. 
Prašome pasiskaityti:

“Beveik aštuonerius me
tus trukęs Indokinijos ka
ras baigtas taika. Viso pa
saulio spauda skelbia, jog 
pirmą kartą'pasaulyje per 
paskutiniuosius 20 metų, 

! taigi nuo Etiopijos užpuoli- 
' mo laikų, nėra karo, nors 
, taikos viltys dabar daug 
juodesnės negu kuriais ki
tais metais. Indokinijoje 
pasiektoji taika yra'bėdos, 
prievartos taika. Vakarų 
pasaulis nežinojo ką daryti, 
bijojo pasaulinio karo, to
dėl nusileido. Šiandien jau
sunkiai suprantama, kam 
Indokinijoj aštuonerius me
tus kariauta ir apie 100,000 
narsių legionierių mirė ko
vos lauke. Amerika Indo- 

| kini jos' karui sukišo 3 bilio- 
' nūs. Viskas veltui. Indoki- 
; nijos taika komunistams 
tenka daug didesni plotai, 
negu jie užėmė mūšio lau
ke. Tai padaryta taikos, de
mokratijos vardu, iškilmin-
gai laiminant Anglijai ir 
pritariant Amerikai.”

Redakcijos Atsakymai
Klovainiečiui. — Atleis

kite, kad jūsų paskutinių 
šypsenų negalėsime sunau
doti. Jos truputį “per rie
bios.”

Penin g ton Gap, Va. — 
Unijiniai mainieriai at
mušė streiklaužius nuo 
Tomblinson angliakasyk-
los.

Sloan-Kettering b ts ti tū
tas surado, kad chemikalas 
TEM pagydo žiurkes nuo 
bent vienos vėžio rūšies.

Marijampole pirmiau ir dabar
Gražiame Šešupės slėnyje 

yra vienas iš įžymių Tarybų 
Lietu vos m i estų / — M ari j am - 
pole. Jis ėmė augti tik apie
XVIII amž. vidurį. Anksčiau 
čia buvo nedidelis žvejų kai
melis — Starapolė. Gyventojų 
skaičius Marijampolėje ypač 
pradėjo gausėti po to, kai pro 
miestą buvo nutiesti keliai iš 
Kauno į Virbalį ir į Suvalkus.
XIX šimtmečio antroje pusėje 
Marijampolėje buvo atidaryta 
gimnazija. Miestas tapo Suval
kijos kultūriniu centru.

Marijampolėje gyveno, dirbo 
visa eilė įžymių žmonių. Ma
rijampolėje mokėsi Kudirka, 
čia gyveno ir yra palaidota 
lietuvių liaudies rašytoja Juli
ja žemaitė. Dar ir dabar mies
te stovi tas namas, kuriame 
gyveno poetas Vytautas Mon
tvila.

Mariampolė garsi savo re
voliucinėmis tradicijomis. Jau 
praėjusio šimtmečio pabaigoje 
čia ėmė organizuotis pirmieji 
marksistiniai rateliai. Didelį 
darbą, organizuodamas revo
liucinį judėjimą, atliko įžy
musis. kovotojas už Tarybų 
valdžią V. Mickevičius-Kapsu- 
kas, kuris čia gyveno, mokėsi 
ir dirbo. Jis vėl atvyko į Mari
jampolę 1905 metų revoliuci
jos* metu, kada Suvalkijoje 
buvo paskelbtas karo ‘•stovis. 
Mickevičius-Kapsukas užmez
gė ryšius su mieste buvusia 
karine įgula, organizavo darbo 
žmonių demonstracijas, aplin
kinių kaimų valstiečių mitin
gus, smerkiančius caro patval
dystę, išnaudotojus.

1918m. rugsėjo 15 d. Mari
jampolės apskrities Sun’skų 
valsčiaus Užbalių kaime įvyko 
LKP I konferencija, kurioje 
dalyvavo apie 20 atstovų iš 
įvairiose respublikos vietose 
veikiančių komunistų organi
zacijų, tame tarpe ir iš Mari
jampolės.

1918—1919 m. m. Marijam
polėje, kaip ir kitose respub
likos vietose, buvo paskelbta 
Tarybų valdžia.

Revoliucinis judėjimas tesė
si ir buržuazijos valdymo me
tais. Kovą už Tarybų valdžią 
išugdė eilę revoliu'cionierių- 
d id vyrių atidavusių visas savo 
jėgas ir gyvybę už darbo žmo
nių šviesią ateitį. Mariampolės 
darbo žmonės niekuomet ne
užmirš didvyriškų kovotojų 
už Tarybų valdžią — Izabe
lės, Adelės Elizabetos Lap kai
tyčių, žuvusių nuo niekšiškų 
budelių rankos. Čia dirbo Revo
liucinį darbą ir žuvo nuo hitle
rinių okupantų komunistas Pe
trikas.

Darbo žmonių kova už lai
mingą rytojų 1940 metais bu

Įvairios Žinios
ČEKOSLOVAKIJOS
KALNAKASIŲ
GAMYBINĖS PERGALĖS

Praga- — Ostrovos-Kar- 
vinos baseino kalnakasių 
kolektyvas, duodantis iki 80 
procentų visos kietosios an
glies gavybos respublikoje, 
pasiekė didęlę gamybinę 
pergalę. Jis«9-mis dienomis 
pirma nustatyto laiko įvyk
dė pusmetinį planą. Tą 
laimėjimą šachtininkai pa
siekė, taikydami naujus 
darbo metodus ir plačiai 
išvystę socialistinį lenkty
niavimą.

Su dideliu pakilimu dirba 
taip pat Šiaurės Čekijos ru
dosios anglies baseino šach
tininkai. To baseino šachti
ninkai įsipareigojo iki metų 
pabaigos duoti viršum pla
no daugiau kaip pusantro 
milijonb tonų ■ anglies.

DERLIAUS NUĖMIMAS 
VENGRIJOJE

Budapeštas. — Daugely
je šalies .rajonų prasidėjo 
varpinių kultūrų derliaus 
nuėmimas.' Kirsti žieminius

vo apvainikuota pergale.
Dideli pasikeitimai Mari

jampolės mieste ir rajone įvy
ko tarybinės santvarkos me
tais. Pokariniais metais čia 
smarkiai išaugo pramonė, iš
siplėtė įmonių tinklas. Iš griu
vėsių atstatytas cukraus fabri
kas dabar pagamina 4,5 kar
to daugiau produkcijos, nėgu 
buržuazijos valdymo laikais. 
Anksčiau buvusi baldų dirbtu
vėlė dabar yra stambus “Miš
ko” baldų fabrikas,kurio pajė
gumas palyginti su 1945 me
tais padidėjo 8 kartus. Smar
kiai plečiamas ir rekonstruo
jamas liną apdribimo fabrikas 
“Linas”, “Šešupės” vilnonių 
audinių įmonė. Be to, Mari
jampolėje veikia plytinė, ka
pitalinio mašinų remonto dirb
tuvės, sviesto-sūrių gamykla, 
eilė pramonės kombinato įmo
nių, kuriose gaminami įvairūs 
plataus vartojimo reikmenys.

Mariampolė—stambus kultū
rinio gyvenimo centras. Mies
te veikia 4 vidurinės, septyn
metė, 2 pradinės ir pedagogi
nė mokyklos, gyvulinin k Justės 
technikumas. Mokyklose mo
kosi daugiau kaip sekty- 
ni tūkstančiai mokinių . 
Mieste yra didelis parkas,kul
tūros namai, dvi bibliotekos, 
kraštotyros muziejus, ligoni
nė,poliklinika ir kitos kultūros 
-švietimo bei gydymo, įstaigos.

Kasmet auga ir gražėja ra
jono centras. Pokariniais me
tais mieste pastatyta ir atsta
tyta apie 1000 gyvenamųjų 
namų,nutiestos naujos gatvės. 
Gražūs dviaukščiai namai iš
augo. Černiachovskio, Kauno, 
L. Laukaitytės ir kitose gatvė
se. Šiuo metu statomi nauji 
gyvulinkystės technikumo rū
mai. Miesto centre įrengiamas 
puikus skveras. 1954 m. mies
te numatoma pastatyti eilė 
naujų gyvenamų namų, kino 
teatrų ir 1.1.

žymius laimėjimus pasiekė 
rajono kolūkiai. “Šešupės”, 

i Černiachovskio vardo, J. Ja
nonio vardo, “Pavasario”, 

j “Balšupių” ir kitos že^nės 
i ūkio artelės* per praėjusius 
metus sustiprėjo ūkiniu ir or
ganizaciniu atžvilgiu, pasiekė 
nemažus laimėjimus, , kelda
mos kolūkinių derlingumą, 
vystydamos g y v u 1 i n inkyst. 
1953 m. rajono kolūkiai iš lau
kininkystės ir gyvulininkystės 
gavo milijonus, rublių pajamų 
daugiau,negu 1952 metais.

Nemažus laimėjimus ma- 
riampolicčiai jau yra pasiekę, 
bet dar šviesesnis ir laiminges
nis jų gyvenimas ateityje. \

J. Kalvaitis, 
Marijampolės 1 vidurinės mo
kyklos mokymo dalies vedėjas

miežius pradėjo daugelis 
gamybinių kooperatyvų ir 
valstiečiai - pavienininkai.

Šiemet Vengrijos žemės 
ūkis derliaus nuėmimo dar
bams gavo daug naujų ma
šinų. Pernai dirbo 1,200 
kombainų ir 2,843 pėdų ri
šimo mašinos. Šiemet tų 
ūkių laukuose dirbs 2 tūks
tančiai kombainų ir dau
giau kaip 3,100 pėdų riši
mo mašinų. Pagerėjo vals
tiečių - pavienininkų aprū
pinimas smulkiuoju žemės 
ūkio inventoriumi.

ATIDARYTA ŽEMĖS 
ŪKIO PARODA

Berlynas. — Leipcige ati
daryta Vokietijos demokra
tinės Respublikos žemės 
ūkio paroda.

Parodoje eksponuojami 
žemės ūkio produkcijos pa
vydžiai, naujos ypač derlin
gos žemės ūkių kultūrų 
veislės, sodų augalai ir gė
lės.

Paroda sukėlė didelį gy
ventojų susidomėjimą. Jau 

per pirmąsias valandas, 
atidarius parodą, ją aplan
kė daugiau kaip 30 tūks
tančių žmonių- <

AUKŠTOJO MOKSLO 
IŠVYSTYMAS LENKIJOJ

Varšuva.—Lenkijos Liau
dies Respublikos aukštosio
se mokyklose baigėsi moks
lo metai. Dešimtys tūks-. 
fančių jaunuolių ir mergi
nų laikė paskutinius egza
minus.

Šiuo metu šalyje veikia 
85 aukštosios mokyklos, ku
riose mokosi apie 140 tūks
tančių studentų, kai,tuo 
tarpu prieš karą šalyje bū- 
vo 27 aukštosios mokyklos, 
kuriose mokėsi 48 tūkstan
čiai studentų.

Iš pagrindų pas įkeitė 
Lenkijos studentijos sūdė- ‘ 
tis. Iš darbininku šeimų 
kilusių studentų procentas 
palyginti su prieškar/iniu 
laiku padidėjo beveik 18 
kartų, o iš valstiečių stonų 
kilusių studentų procentas 
beveik 17 kartų.

Šiuo metu aukštosios mo
kyklos turi 225 studentų 
bendrabučius — keliskart 
daugiau, negu prieš karą. 
Daugelyje šalies miestų sta
tomi studentų miesteliai.

Prieškariniu laikotarpiu 
tiktai 5.1 procento studen
tų gaudavo stipendijas. O 
šiuo metu apie 75 procen
tus studentų jaunimd gau
na valstybines stipendijas.

Įvairūs išsireiškimai
Komplimentai,—Kai bile 

asmens draugai ima prie 
kiekvienos progos jam pri- 
mindinėti, komplimentuo- 
dami, kaip jaunu jis išro- 
dąs, tai jau aiškiausias 
ženklas, jog tikrenybėje jie 
mano jį senstant, u

Washington Irvwg 
(amerikietis rašytojas.) 

—o—
Laki mintis. — O, nera

šykite man m i r u s , j j o g 
“skaudžiuose s k a u smuo&e 
numirė,” bet parašykite, 
kad “ant kitos žvaigždės 
emigravo!”

Helen Hunt Jackson.
—o—

Teisingai pasakyta.—Net 
bjauriausieji amatai turi 
savuosius džiaugsmo mo
mentus. Pavyzdin, jeigu aš 
būčiau duobkasiu arba net 
koręju, — yra asmenų, ku
riems aš su tikrai džiaugs
mingu pasitenkinimu pa
tarnaučiau.

Douglas Jerrold 
—o—

Aštrus liežuvis tai visa
tinis iš visų aštriųjų p lin
kių, kurį nuolatinis varto
jimas vis aštresniu dajro.

Washington Irving.
Surinko Kas Kitus

k

t

Tunisiečiai ir morokieeiai 
vis keršija francūzams

Tunis. — Prancūzai ban
do griežtais būdais suval
dyti Tunisijos ir Moroko 
gyventojus, maištaujan
čius prieš francūzų vieš
patavimą. -

Tunisiečiai nušovė dar 
vieną francūza kareivį, 
sužeidė kitą ir užmušė vie
ną savo tautietį, kaip fran
cūzų rėmėją. Francūzų 
valdžia uždarė visas ara
bų - tunisiečių užeigas ir 
suėmė kelis žmones kaip 
teroristus.

Mcroko. — Per gakrą 
Menkes miestelyj suoege 
3 asmenys ir 1,500 Iii^0 be 
pastogės. Prancūzai spė
ja, kad morokieeiai ityčia 
užkūrė gaisrą.

Į. I IIIĮIHIHIĄ ■ Į Į ■ | Jl.Jg.UĮN- Į I , III ĮI| ■ ■ X , L.

2 pu»l.-’Laisvė (Liberty)-Ketvirtad., Liepos (July) 29, 1954
♦ ' V

1



i

Kas daroma prie socializmo Lietuvoje 
pakėlimui materialinio susiinteresavimo?
(Pabaiga)

Kolūkių jeigu pakilimas

Tų priemonių panaudoji
mas, ypač paruošimų ir vals
tybinių supirkimų kainų pa
didinimas, kolūkius įgalino 
žymiai sustiprinti savo ekono
miką ir padidinti pajamas, 
1953 metais visa eilė mūsų 
respublikos kolūkių tapo mi
lijonieriais. Milijonines pini
gines pajamas gavo Marijam
polės rajono “Šešupės” kolū
kis. Kalvarijos rajono “Tary
bų Lietuvos” kolūkis, Vilki
jos rajono “Kelio į komuniz- 

*mą” kolūkis, . Joniškio ra
jono Stalino vardo ir eile ki- 

. tų kolūkių. Dotnuvos rajono 
“Tiesos” kolūkis gavo apie
1 milijono, o to paties ra
jono “Aušros” kolūkis — apie
2 ^milijonus rublių pajamų. 
Tuo*se kolūkiuose išvystytos 
įvairios visuomeninio ūkio ša- 
ko^f-X^grūdų ūkis, gyvulinin
kyste, techninių kultūrų augi
nimas, daržininkystė ir sodi
ninkystė. “Šešupės” kolūkis 
vienam hektarui ariamos že
mės pievų ir ganyklų 1953 
m. gavo 1,053 rublius pinigi
nių pajamų, “Kelio j komu
nizmą” kolūkis — 701 rublį 
ir “Tiesos” kolūkis — apie 
500 rublių. Ypač gausias pa
jamas gauna priemiestinių ra
jonų kolūkiai 
daržovių
tuose ir šiltnamiuose, 
rajono 
1953 m.

ūkio

Pinigines pajamos ir jų

išvys 
ir tin

Kolūkiuose, kuriuose 
tytas visuomeninis ūkis 
karnai paskirstomos pajamos 
pagal darbadienius, kolūkie
čiai gyvena pasiturinčiai. 1953 
metais Marijampolės rajono 
“Šešupės” kolūkyje už dar
badienį paskirstyta po 
rublio pinigų, 2.3 
grūdų, 70 gramų 
kilogramą pašarų, 
šeima vidutiniškai
3.480 rublių pinigų 
kilogramų grūdų, 
rajono “Tiesos 
darbadienį 
rb. pinigų, 
cukraus ir 1.5 kg pašarų, o 
kolūkiečių šeima vidutiniškai 
gavo po 1,830 rb. ir 1,680 kg 
grūdų. Vilkijos rajono “Ke
lio į komunizmą kolūkyje už 
darbadienį išduota po 5 rb. 
pinigu, 3 kg grūdų ir 3.1 kg 
pašarų. Tuose kolūkiuose yra 
didelis gamybinis aktyvumas, 
visi kolūkiečiai 1953 metais 
išdirbo privalomąjį darbadie- 

o !‘Šešupės” 
dirbančia- 

teko 357

4.89 
kilogramų 

cukraus, 1 
Kolūkiečių 

gavo po 
ir 1,620 

Dotnuvos
kolūkyje už 

i išduota po 3.40 
, 3 kg grūdų, 35 
• 1.5 kg pašarų, 

šeima

niu minimumą, 
kolūkyje vienam 
jam vidutiniškai 
darbadieniai.

Asmeniniai ūkiai

kurie 
auginimą

išvysto 
inspek- 
Kauno 

kolūkis

Derinant visuomeninius ir 
asmeninius interesus kolū
kiuose. yra svarbu tinkamai 
derinti asmenini pagalbini 
kolūkiečių ūki su visuomeni
niu ūkiu. Kolūkiečių asme
ninis ūkis reikalingas del to, 
kad kolūkiuose dar negalima 
iš visuomeninio ūkio paten
kinti visas kolūkiečių reikmes. 
Tačiau asmeninis ūkis turi tik 
pagalbini charakteri, gali eg
zistuoti- tik greta visuomeni
nio ūkio, yra nuo jo priklau
somas, todėl turi būti dorina
mas su visuomeniniu ūkiu.

“Bolševiko 
vienam hektare že

mės ūkio naudmenų gavo 
1,233 rb. piniginių pajamų.

Svarbiausia priemonė kol
ūkiečių materialiniam suinte
resavimui padidinti vystant 
įvairiapusišką visu o m e n i n į 
ūkį yra tinkamas pajamų 
paskirstymas pagal darbadie
nius. Kolūkiuose reikia ko
voti darbadienio vertės pa- 
k^mą gerinant darbo orga
nizavimą, įvedant vietinį dar
bo atlyginimą, tinkamai nu
statant išdirbio normas, paša
linant trūkumus pajamų pa
skirstyme.

Kai kuriuose mūsų respu- 
dėl n naš

čiai* nemo
kamas vienatinis darbo atly
ginimas šėrikams - kerdžiams, 
kiaulių šėrikėms ir paukšti- ; mdnių dėka 
ninkėms, dar silpnai [tevykdo- i sausio 1 d. 
mas papildomas darbadienių ' l’° rnėn. 
priskaitymas. Net kai ku- i koje kolūkiečių 
riuose 
ūkiuose, pavyzdžiui, . Mari- i L1 % . tame tarpe karvių dau- 
jampolčs rajono Černiachovs- i k’au kaip 7%. 
kio vardo kolūkyje, kolūkio- j 
čiams papildomai nepriskaito-1 
mi darbadieniai.

Siekiant palengvinti kolū- 
j kiemams geriau panaudoti sa- 
! vo asmenini pagalbinį ūkį, 
, yra sumažintas žemės 
l mokestis, sumažintos 2 
ninkystės produktų 
mųjų • pristatymų

■ asmeninio pagalbinio
; Kolūkiečiams teikiamos 
vatos įsigyti asmeninius 
liūs žemės ūkio artelės

I leidžiamose ribose. Tų 
nuo 1953

menininko liekanų

privalo- 
normos iš

■ ūkio.

gyvu- 
i st a tų 
prie
mėti! •/m. spa-

1 d. mūsų respubli- 
as meninių 

pirmaujančiuose kol-: galvijų skaičius padidėjo apie 
pavyzdžiui,

Papildomi atlyginimai

Viena iš priemonių kolū- 
flfečių materialiniam suinte
resuotumui padidinti yra pa
pildomas atlyginimas už pa
siektus aukštus gamybinius 
lodiklius. Kolūkiuose, kur 
tin 
m? 
papildomai 
sias dovanas. 1 
Pakruojo 
Pirmosios 
papildomą atlyginimą 
lių šeri k ės 
Sėlių, 
lino 
paršelius;
ūkio Šėrike gavo nuo 2 iki 5 
paršelių. Tačiau visoje eilėje 
kolūkių, ypač Rytų Lietuvos 
kolūkiuose, dar nemokamas 
papildomas atlyginimas. 1953 
metais papildomojo atlygini
mo neišmokėjo, net kai kurie 
pirmaujantieji kolūkiai, j ų 
tarpe Dotnuvos rajono “Tie
sos” ir Kalvarijos rajono 
“Tarybų Lietuvos” kolūkiai.

trūkumai mažina kolūkie- 
či
PL
suotum^, stabdo darbo 
irto imą kolūkiuose, 
juos reikia nedelsiant 

£ Imti.

Materialinio suinteresuotu
mo principo kaip socialisti
nio ūkininkavimo metodo pa
naudojimas visose liaudies 
ūkio šakose Įgalina plačiai 
pasireikšti darbo žmonių ^kū
rybinei iniciatyvai, siekiant 
naujo, galingo liaudies 
pakilimo.

Ū k' i o

Lietuvoje pilnutinio saules 
užtemimo stebėjimas

MARIJAMPOLĖ, birž. 30 
d.—Marijampolė buvo toje 
juostoje, kurioje buvo ma
tyti pilnutinis užtemimas, 
ir pilnutinė užtemimo fazė 
čia truko 146 sekundes—il
giau, negu bet kurioje kito
je vietovėje. Štai kodėl čio
nai atvyko didelė Pulkovo 
observatorijos astronomų 
ekspedicija, vadovaujama 
fizikos-matematikos moks
lų daktaro, profesoriaus A. 
V. Markovo.

Stebėjimo aikštelė Įrengta 
cukraus fabriko teritorijo
je. Specialiai pastatytuose 
paviljonuose sumontuoti la
bai sudėtingi prietaisai, ku
rių daugelis buvo sukon
struota specialiai šiam už
temimui stebėti.

Ilgai prieš prasidedant 
prietaisai 

stebėjimui, 
savo vieto- 
buvo atlik- 

stebėjimo 
ryto buvęs 
oras sukė-

rimtus būkštavimus dėl 
darbo sėkmės, bet po vidu
dienio dangus ėmė kiek gie
drėti.

D i d ž i a u s i a susidomėjimą, 
žinoma, sukėlė ne dalinių 
fazių, o pilnutinės užtemi
mo fazės stebėjimas. Pilnu
tinio užtemimo stebėjimas

užtemimui visi 
buvo paruošti 
stebėtojai buvo 
se. Išvakarėse 
tos kruopščios 
repeticijos. Iš 
lietus ir niūrus 
lė

dicijai galimybę įvykdyti 
jai iškeltą svarbiausią už 
davinį — išstudijuoti Sau
lės karūną ir išaiškinti 
klausimą dėl jos ryškumą 

i kitimu ribų. Pilnutiniam 
I Saulės karūnos spinduliavi- 
i mui išmatuoti visu šviesos 
bangų diapazonu — nuo in- 

! fraraudonųjų spindulių iki 
ultravioletinių —'čia buvo 
pastatytas specialiai paga
mintas Pulkove labai jau- 

I trus radiometras. Užtemi- 
i mo metu fotopopieriuje lie
pa ] i a u j ama i autom atiškai 
buvo daromi įrašai apie 
Saulės karūnos spinduliavi
mo dydį. Bendram iš karū
nos gaunamos šviesos kie’ 
kiui nustatyti aikštėje buvo 
pastatyta originalios kon
strukcijos fotokamera — 
fotointegratorius. , .

Saulė ir jos karūna bu
vo nufotografuotos dideliu 
Pulkovo observatorijos ko- 
ronografu, kuris yra toliau
siai į vakarus pastatytas 
prietaisas iš serijos tarybi
niu 5 metrų fokuso nuoto
lio koronografų, šiandien 
dirbusių pilnutinio užtemi
mo juostoje. Koronografų 
padarytos kelios Saulės ka
rūnos ir dalinių užtemimo 
fazių nuotraukos įvairia 
ekspozicija — nuo vienos 
sekundės iki dvidešimt pen
kių sekundžių.

Įvairius Saulės užtemimo 
stebėjimus čia taip pat vyk
dė Leningrado Mendelieje- 
vo vardo metrologijos insti
tuto, Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos ir Vilniaus 
V a 1 s t y b i nio universiteto 
mokslininkai

Saulės užtemimo stebėji
mas buvo nepaprastai įdo
mus ir žmonėms, neapgin
kluotiems specialiais prie
taisais. Vos tik Mėnulis vi
siškai uždengė Saulės dis
ką, smarkiai sutemo. Dan- 
gus patamsėjo, tiktai ties 
akiračiu aplink buvo matyti 
blyški graži pašvaistė. Pa
sikeitė aplink esančių daik
tų kontūrai ir spalva, žmo
nių 
net 
m a 
žią 
r ū 
Deja, dėl debesų pilnutinį 
užtemimą galima buvo ste
bėti tik apie vieną minutę...

Bet štai vėl blykstelėjo 
Saulės spindulys. Gamta 
pradeda atgyti. Viskas ap
link vėl įgavo savo ankstes
nes spalvas.

Stebėjimai baigti. Pilnu
tinis užtemimas buvo ma
tyti labai neilgai, o gau
tiems rezultatams apdoroti 
bus reikalinga daug mėn
esių kruopštaus mokslinio 
laboratorinio darbo.

Tai atliks tarybiniai mok
slininkai Pulkove — pa
saulio astronomijos sostinė
je. Gauta medžiaga suda
rys jiems pagrindą toles
nėms išvadoms padaryti 
apie Saulės struktūros pri
gimtį. Elta

veidai. Aplink Saulę 
neginkluota akimi gali- 
buvo matyti labai gra- 
nepaprastai ryškią ka
li ą ir protuberancus.

DETROITO ŽINIOS

NEW JERSEY NAUJIENOS

aukštus 
Kolūkiuose, 

mai išmokamas papildo- 
atlyginimas, kolūkiečiai 

gauna gau- 
1953 metais 

rajono “Gegužės 
kolūkyje .pagal 

kiau- 
par- 
Sta-

gavo 30
Joniškio rajono 

vardo kolūkyje — 23 
kiekviena to kol-

ypač kolūkinės' gamybos 
ūnų, materialinį suintere- 

nasu- 
todėl

Catskill N. Y
farBloznelių

Feliksas ii’ 
laisto 

vaisių 
tikisi 

Vasa-

Garsioji 
gyvuoja.

BlozneĮiai
apgynimui

vabalų, šiemet
daug obuolių.

pas juos taipgi yra ga-

m a 
Antanas 
obelis 
nuo 
tugėti 
rotoj ų
na. šiuomtarpu Petras Kapic- 
kas, Tofilius Kapočius ir Pe
tras Schlitz vasaroja, braukia 
prakaitą po plačiomis didelio 
klevo šakomis, gražiame Bloz
nelių kieme, tinkamai įregta- 
me vasarotojams.

Blozneliai rūpinasi Laisvės 
fondo sukėlimu ir jau keletą 
kartų jie yra aukavę į fondą, 
bet ir dabar įteikė dar $3. 

K

Netoli nuo Bloznelių far- 
mos yra gerai įsisteigęs va
sarnamių savininkas Petras A. 
Valiūnas. Jis turi daug cabins, 
puikią restauraciją su gėrimų 
laisiniais. Greit pamatysite jo 
pasiskelbimą Laisvėje, kur 
detališkai bus paaiškinta apie 
jo biznį.

Spaudos pikniko prisirengi
mas eina gražiu tempu gtro- 
jon pusėn. Piknikas Įvyks sek
madienį, rugpiūčio (August) 
1-mą.

Visur, kur tik pasisuksi,gir
disi kaip žmonės kalbasi: 
Kaip čia reikės nuvažiuoti, 
kaip susigrupuoti su draugais, 
kaimynais ir didesnius jų bū
rius sudaryti del Spaudos Pik 
niko. Matyt visiems rūpi, kad 
šią metinę iškilmę apdarius 
didžiausią ir skaitlingiausią.

Labai gražu, kad progresy
vės spaudos skaitytojai rūpi
nasi ne tik patys būti Spaudos 
Piknike,bet ir kitus organizuo
ja sudarymui tūkstantinių mi
nių rugpiūčio 1-mą BEECH
NUT GROVE PARKE, Inks
ter, Mich.

Spaudos piknikuose suplau
kia lietuviškas svietas ne tik 
iš Detroito, Windsor©, bet ir 
didesniu - mažesnių apylinkės 
kaimelių, miestelių ir ūkių 
Michigan.

O r ga n i z a c i j ų d a rb u o t o j a i 
paskutinę . būsimą savaitę ir 
pabaigą šios savaitės darbuo
sis platinime Spaudos Pikniko 
įžangos tikietų, kad pasiekus 
kuoplačiausiai žmones ir juos 
pakvietus į šias didžiules me
tines iškilmes, kur lietuviai 
suvažiuoja pasimatyti vieni 
su kitais ir paspausti nuošir
džiai vieni kitiems ranką.

Prie to Spaudos piknikuose

kas' metai yra išduodama 
daug dovanų, šiemet Spaudos 
Piknike taipgi atsilankiusieji 
turės progą jas gauti.

Spaudos Piknikas yra viena
tinė mūsų vasarinė iškilmin
giausia gegužinė švente. Mū
sų spaudos skaitytojai: “Vil
nies”, “Laisvės” ir “Liau
dies Balso”, visi, kaip vienas 
turime darbuotis sutelkimui 
kuo daugiausia savo draugų 
ii- kaimynų į Spaudos Pikniką.

Jau turime žinių, kad pikni
ke bus gausu svečių iš Chika- 
gos ir Cleveland©. Mes detroi- 
tiečiai nusilankome Chicagon, 
tai chicagiečiai rengiasi atsi- 
lygįnti mums tuom patim.

Jaučiame ir tikimės, kad mū
sų kaimyniškų vietovių prie
temai neatsiliks, kaip tai: 
Grand Rapids, Scottville,Hart, 
Saginaw, Luther, Dowagiac, 
Pontiac ir iš šimtų kitų vietų, 
kuriose randasi progresyvės 
spaudos skaitytųjų ir rėmėjų.

Rengėjai iš savo pusės deda 
visas pastangas, kad atsilan
kiusius svečius ir viešnias kuo 
maloniausiai priimti ir aptar
nauti. Kaip kitais metais, taip 
ir šiais stengsimės sulyg ge
riausia savo išgale jums vi
siems patarnauti, kad turėtu
mėt su detroitiečiais geriau
sius laikus ir tuOmi pat laiku 
atsilankydami paremsite sa
vo mylimą spaudą.

Jūsų Kvieslys

Per paskutinius porą mė
nesių Jersey City mirė dvi 
lietuvės moterys, Elzbieta Iš- 
kauskienė ir Višniauskienė. Iš- 
kauskienė sulaukė virš 70 me
tu, Višniauskienė virš 80 me
lo.

Iškauskienė prieš mirtį sun
kiai sirgo arti metų laiko, ir 
jau buvo išvežta į taip vadina
mą nepagydomu ligoninę. Ve- 
lionies vyras Iškauskas mirė 
1932 metais ir buvo plačiai 
žinomas progresyvių! tarpe 
veikėjas netik Jersey City, 
bet ir apylinkėje, buvo “Lais
vės” bendradarbis. Tškauskie- 
nė palaidota vietoje su savo 
gyvenimo draugu.

Višniauskienė mirė namie. 
Velionė sirgo su ūkiai.ir jau 
per ilga laiką negalėjo iš lo
vos pasikelti, bet vyro ir duk
ters prižiūrima baigė gyveni
mo dienas namuose. Abi palai 
dotos su bažnytinėmis apeigo
mis.

Draugai Churliai su dukre
le išvyko trims savaitėms atos
togų pas Bloznelius į Catskill.

Draugas A. Skairus parvy
ko iš LDS Seimo. Seimo dar
bais pilnai esąs pasitenkinęs. 
Chicaga’ Skairui patinka ir pa
tinka Mildos namas. Esąs pil
nai pasitenkinęs aplankęs mi
rusių mūsų veikėjui kapus tau
tiškose kapinėse. Jisai taipgi 
sako, kad iš New Jersey vals
tijos dalyvavo tik du delega
tai — Skairus iš Elizabeth© 
ir Milda Stensler iš Livings
ton o.

_ •__ •
Ačiū draugams Churliams, 

su kurių karu šia vasara teko 
aplankyti nekuriuos lietuvius 
ūkininkus. Blonzelių ūkis man 
patiko, prižiūrimas gerai, že
mė derlinga, laukas užsėtas 
įvairiomis daržovėmis, žemuo
gių, obuolių,ir kitų valgių turi 
pakankamai. Turi porą arklių, 
karvių, vištų ir namų, sargą,— 
didelį šunį, paliktą Skuodžio.

Tačiau abu broliai Blonze- 
liai.kaip ir mes visi senos kar
tos lietuviai, gerokai senstelė
ję. Bet sveikata nenusiskun- 
džia ir gerai atrodo, gal to
dėl, kad tyras 'oras ir Cats
kill kalnai su. savo gražia 
g a m t o s . išvaizda suteikia 
jiems gyvumo.

Buvome nuvykę ir pas pa- 
tersonietį Vilką (Wolf), kuris 
turi įsigijęs gerą sklypą že
mės ir vienos šeimynos namą 
Oak Ridge, N. J., 30 mylių 
atstu nuo Newark, N. J.

Nežinau, su kokiu Tšrokavi- 
mu draugas Vilkas pasirinko 
pustelninko gyvenimą. Toli 
nuo miesto ih draugų, vienas 
gyvena 7-nių kambarių name, 
tik jį saugo du jo draugai—■ 
vienas viename šone namo, ki
tas kitame, pririšti šuneliai.

Taip, vasaros laiku netaip 
jau bloga, bet žiemos laiku, 
kuomet naktys .ilgos, sniego

daug ir ištikus kokiai nelai
mei,neturi kaimynų nei drau
gų, tokis gyvenimas man nepa
tinka, nors gamtos atžvilgiu 
vieta graži.

New Jerąey LDS nariai ir 
pritarėjai/nepamirškite šį sek
madienį vykti i LDS Trečios 
Apskrities pikniką. Teisybė, 
piknikas įvyksta tolokai nuo 
mūsų, tai yra, Great Neck, 
N. Y., bet turinti savus karus, 
galite lengvai/pasiekti.

Jūs,gerbiamieji,vasaros laiku 
aplankote ir labai tolimas vie
tas, todėl galite lengvai at- 
\ ykti į LDS Trečios Apskrities 
pikniką Great Neck N. Y. 
Taipgi prašomi, kurie vyksite, 
pasiimkite savus pažįstamus, 
draugus. Atvykdami į Great 
Neck nenusivilsite, nes parem
kite Apskrities pikniką ir pa
sigrožėsite gražia vieta.

Pilietis

sor prašykite draiverio išleis
ti ant Palisade Ave., sta. 45. 
Busas eina pro pat stubą. Pik
nikas prasidės po pietų.

Taipgi draugai sakė, kad bus 
automobilių pas Laisvės Klu
bą, 157 Hungerford St. žino
ma, turėsime užsimokėti.
Pastaba:

Jeigu tą dieną lytų, tas pa
rengimas būtų Laisvės Choro 
svetainėje, 157 Hungerford 
St,, Hartforde. Taigi ar lis, 
ar bus gražu, piknikas vistiek 
įvyks. Pasimatysime piknike.

Laisvės Choro korėsp. A.K.

Montello, Mass.
L.L.D. 6-tos kuopos susirinkimas 

{vyks rugp. (August) 2 d., Lietuv. 
Taut, namo kambariuose, pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi nariai daly
vaukite, nes čia išgirsite pikniko ra
portą. Geo. Shlmaitis.

Hartford, Conn.

Rugp. 8 d., Liet. Taut Namo Par
ke įvyks piknikas, rengia Moterų 
Apšvietos Kliubas. Pradžia 1 vai. 
dieną. ,.

Rengimo Komisija. 
(146-147)

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

Mūsų naujienos

Laisvės Choras turėjo porą 
savaičių atostogų. Dabar jau 
vėl dainuoja ir turi vieną nau
ją dainą. Tik praėjusį sykį ne 
visi dainininkai buvo susirinkę. 
Kurie: dainuojate, visi esate 
kviečiami vėl eiti į chorą. Cho
ras ruošiasi surengti ką nors 
kai oras atvės. Praėjusiame 
choro susirinkime pasirodė, 
kad choro klubo biznis gerai 
gyvuoja. Klubas prašo narius 
užsimokėti mėnesines duokles, 
kurių dar nesumokėtos.

Praėjusiame susirinkime 
choras paaukojo Laisvės va
jui $25.

Draugiškas suvažiavimas

Laisvės Chorai turės drau
gišką išvažiavimą-pikniką vi
siems savo nariams ir drau
gams. Tiems, kurie dainuoja 
ir garbės nariams, visiems pa- 
sumokėjusiems duoklę už šiuos 
metus gėrimas ir valgis nemo
kamai. Bet neužsimokėjusiems 
choro nariams ir visiems paša
liniams kainuos $3. Turite 
gauti tikėtus iš anksto,kad bū
tų galima žinoti, kiek atvyks 
svečių. Tikietus galite gauti 
Laisvės klube arba pas drau
gus*

Laisvės Choras kviečia rė
mėjus dalyvauti. Smagiai pa
buvosite arba, kaip sakoma, 
“turėsite good time.”

šis choro draugiškas išvažia
vimas įvyks šį sekmadienį,1 d. 
rugpiūčio, Windsor, Conn., 
station 45, stubos nurperis 693 
Palisade Ave., pas Gailiūnus 
ant farmos. Užpakalyje far- 
mos rasite pikniką.
Kelrodis:

Į pikniką galima nuvažiuoti 
busu. Prie geležinkelio sto
ties imkite busą Springfield, 
West Side. Atvažiavę į Wind-

SKELBĖJAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti — tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino. . . Nori apie savo biz- 
hi žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje! *

MEDUS
Su Lemonadu—

Tai Gėrimas Karščiuose

f
Tuojau įsigykite medaus ir 
sveikatai naudingai atsivė
dinkite šaltu lemonadu karš
tomis dienomis.

•

Bitininko Končiaus Medus

KAINA $1.25 UŽ KVORTĄ
Už PUSE GALIONO $2.50 i

S 't •
Gaunamas •

Laisvės Įstaigoje

: MATTHEW A.;
: BUYUS ;
• (BUYAUSKAS) <
» «
! LAIDOTUVIŲ 1
J DIREKTORIUS , J

5 J
; 426 Lafayette St. J
{ Newark, 5, N. J. «
J MArket 2-5172 <
» <
• A

HE MAKES BIG SPEECHES 
ON EVERY OCCASION, BUT 
WHEN IT COMES TO GOING 
.TO A MEETING OR GIVING 
A BUČK TO PAC. HE SITS 
ON HIS HANDS.

a.
BIGTAIK-LITTLEDO /

z-

GIVE A BUCK tb PAC 
RCGfSrCR! VOT£!

4^
<s> ■

4^

4*

Ideališka Vieta Vakacijom 
šią vasarą praleiskite savo vakacijas gražiai 

apšviestame

Atlantic City, N. J.
Apvaikščiokite Jo 100 Metų Sukaktį

Pamatykite gražiuosius Fire Works naktimis nuo mū
sų porčių; taipgi matysite -opt hjoui his 
mumų. Turėkite malonumo susieiti su kitais lietuviais 
mūsų gražiuose pamario vaizdo svečių namuose.

Su Virtuvės Privilegijomis 
ir Virtuviniais Reikmenimis

Tuojau Užsisakykite Vakacijoųi Vietą Pas

VIOLET RAKTIS
125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J. 

Telefonas 5-2338

3 psl.—Laisvė (Liberty)-Ketvirtad., Liepos (July) 29, 1954



Dl Kingsbury baigė 
savo liūdymą

Liepos 26-tą Dr. John A. 
Kingsbury liudijo SACB 
posėdžiuose jau ketvirtą 
dieną. Greta kitko, jis at
pažino du dokumentus, ku
riuos jis vartojo keliauda
mas i Tarybų Sąjungą 1932 
metais. Tai buvo laiškai, 
kuriais jis buvo pristato
mas tarybiniams valdžios 
pareigūnams kaip patikėti
nas asmuo.

Kas buvo tais pristatyto- 
jais?

Vienas laiškas buvo nuo 
Henry L. Stimson, buvusio 
valstybės sekretoriumi (mi
nistru) republikono prezi
dento Hooverio kabinete, o 
antrasis nuo velionio sena
toriaus William A. Borah.

Amerikos su Tarybų'- Są
junga Draugingumui Tary
bos (Council) advokatas 
Rein siūlė tuos laiškus 
įtraukti į siu tardymų užra
šus. Jis sakė, jog tai rei
kalinga atmušimui to Teis- 
darystės Departmento įta
rimo, kuris sako, būk Dr. 
Kingsbury’o vizitas Tarybų 
Sąjungoje buvęs dalimi 
“subversyvės konsp i r a c i - 
jos.” Tačiau SACB tardy
mų viršininkas David J. 
Coddaire neleido laiškus už- 
rekorduoti kaip bylos eigos 
liūdymą, tik kaip atpažini
mą.

Prieš'Coddaire patvarky
mą Dr. Kingsbury griežtai 
protestavo. Jis sakė:

“Mes tai pateikėme atmu
šimui Budenzo liūdymo, 
būk aš esąs komunistas.”

Tie laiškai bylos užrašuo
se būtų bile kada bile kam 
parodę, kad buvęs republi- 
konų valdžios kabineto na
rys ir senatorius jį pristatė 
tarybiniams valdininkams.

Pagimdė kūdikį 
šeimos automobiliuje

Bronxiete Mrs. Frieda Cali 
pasijuto, kad jos didžioji va
landa jau nebetoli. Jinai, jos 
vyras ir jo motina sėdo į au
to važiuoti į ligoninę. Tačiau 
vos tik pasijudinus kelionėn, 
jaunos motinos uošvė suprato, 
kad marti nespės j ligoninę, 
sūnui įsakė sugrįžti prie na
mų ir pašaukti ambulansą.

Iki sūnus sugrįžo pašaukęs 
polici ją ir ambulansą, j is rado 
savo žmoną jau su kūdikiu. 
Jo paties motina patarnavusi 
kūdikio priėmėja. Mrs. Call 
jau su kūdikiu nuvežė i ligo
ninę.

Areštavo užtiktus 
žalojant mokyklą

Gyventojai apylinkėje 45- 
sios mokyklos, 150th St, 
Jamaica, sekmadienio prie
vakarį išgirdo stiklų žvan
gėjimą. Pašaukė policiją.

Pribuvusi policija rado 
mokyklon įsibrovusius tris 
berniukus,* 7, 8 ir 9 metų. 
Gi mokyklai žalos jau pri? 
daryta už apie $1,000. Ber
niukus aplausinėjus, sužino
ta, kad pirmiau su jais bu
vo kiti du, vyresni berniu
kai. Policija suėmė juos jų 
namuose. t

Visi penki vaikai sykiu 
su tėvais pašaukti į vaikų 
teismą.

Bandydamas pakilti su 
pasirenduotu lėktuvu, bu
vęs laikraščio Daily Com
pass leidėjas Thaękrey su 
savo prieteliu nukrito i 
Manhasset Bay. Keleiviai 
abu išsigelbėjo. Lėktuvas 
nuskendo.
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Smagiai piknikausime 
Great Necke rugp. 1

Šį sekmadienį iš Brookly- 
no ir apylinkių visi keliai 
ves į Great Necką. Ten 
įvyks LDS apskrities ir 
kuopų piknikas 91 Steam
boat Rd.

I

Visi kviečiami atvykti. 
Turintieji auto prašomi nu
vežti neturinčius. Susitar
ta iš Brooklyno nuo Piliečių 
Kluvo išvažiuoti 1 vai., nuo 
Liberty Auditorijos 1:30.

Kuopų nariams verta at
siminti, kad iš anksto par
duotų įžangos bilietų pelnas 
liksis kuopos iždui. Pakal
binkite įsigyti bilietus iš 
anksto. Jeigu asmuo ir ne
nuvažiuotų į pikniką, nau
da iš bilieto eis ne kam 
svetimam, bet savo kuopai.

B-tis .

Kriminalybės daugėja
New Yorko miesto polici

jos metinis raportas rodo, 
kad kriminalybės mieste 
daugėja. Policijos komisi- 
jonieriaus Adams pateiktas 
majorui raportas pažymi, 
kad padaugėjo prasikalti
mai dėl sklidimo narkotiku, 4. / 
prasikalsta daugiau jau
nuolių. Taipgi plačiai prak
tikuojami nelegaliai “betai” 
sąryšyje su arklių lenkty
nėmis ir kiti.

Padaugėjo ir auto nelai
mės, taip pat „sužeidimai ir 
mirtingumas tose nelaimė
se.

Vaikų daugiausia užmuš
ta jiems einant ne gatvių 
sankryžose, bet bile kur bė
gant skersai gatvę. Dėl to 
pataria einant su vaikais 
griežtai laikytis nuostato 
pagal "įpročius. Gi gatvių 
kraštai dabar pristatyti vi
sokiausiu auto vežimu, vai
ruojantis nemato staiga at
bėgančių iš už vežimo vai
ku.

Reikalauja atpildo už 
sužeidimą laive

Aktorė Betty Oakes pa
reikalavo iš French Line 
laivų kompanijos $250,000 
už sužeidimą kojos laive 
liepos 17-tą. Skunde sako, 
kad ji susižeidė užkliuvusi 
už betvarkiai užgriozdintų 
kėdžių ant denio. Jos vyras 
irgi pareikalavo sau $25,- 
000. Jis akompanuodavo 
žmonai pianu jos programo
se. Sako, kad jai nedirbant 
ir jis turi būti be darbo.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

Automobiliai važiuos iš Brooklyno nuo L. Am. Pil. 
Klubo, 1-mą vai. dieną.

Nuo Liberty Auditorium, Richmond Hill, 1:30 vai.

j Sveikino sustabdymą 
mūšiij Indokinijoje

Amerikinės' Taikos K r u sa
los direktorius Thomas Ri
chardson išleido pareiškimą 
sąryšyje su sustabdymu mū
šių Indokinijoje. Ragina ir to
liau veikti, kad būtų padary
ta taika išsprendimu visų tarp
tautinių problemų taikiu bū' 
du. .

“Sustabdymas bandymo In
dokinijoje yra triumfu pro
tingumui tarptautiniuose san
tykiuose. Rėmusieji derybas 
Cenevo.jp viso pasaulio vyrai 
ir moterys pagelbėjo žmoniš
kumui laimėti tą pergalę.’’

Richardsonas sako, kad Ge
neva Konferencijoje abi pusės 
padarė nuolaidų. Tačiau pa
stiprino galimybę atsteigti tai
ką. Jis toliau sako:

“Sustabdymas dviejų karų, 
Korėjoje ir Indokinijoje, įro
do.kad valdžios gali išspręsti 
visas problemas per derybi
nes sutartis. Valdžios dabar 
turėtų panaudoti tą taikių de
rybų ir sutarčių dvasią išspen- 
dimui likusiu tarptautinių 
s k irtu m ii.

“1951 rinkimai suteikia 
Jungtinių Valstijų liaudžiai 
progą padidinti mūsų šalies 
prisidėjimą pasaulio taikai, 
žmones galėti.i tą padaryti pa
veikiant į visus politinius kan
didatus, kad jie remtų taikių 
derybų politiką su užsieniais.’’
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Automobiliumi sužeis
tas žuvaulojas mirė

Brooklyn ietis Barney Ya- 
cano, 57 m., mirė už apie 
24 valandų pd to, kai jį su
žalojo automobilius, žuvau
janti Howard Beach’iuję. 
Jo sūnelis, 12 metų, tebesi- 
rado pavojingoje padėtyje. 
Šeima gyvena 572 Rogers 
Ave.

Įvažiavusia i žuvauto jus 
Peter Bakos, 31 m., paleis
tas po $500 kaucija iki tar
dymo. Nustatyta, kad jis 
buvo girtas. Jis gyvena 529 
Crescent St .

Brooklyne areštuoti 5 įsi
gėrę vyrukai, kurie gatvė
se ir teatre užkabinėję mo
teris. Du yra tiktai 16 me
tų, vyriausias 22 m.

ESTATE OF
JOHN KIELA, DECEASED

Žemiau pasirašė advokatai nori 
susisiekti su giminėmis bei jpėdi- 
niais-paveldėtojai JOHN KIELA 
kuris atvyko j Jungtines Valstijas 
iš kaimo Vadokliai, Lietuvoj. Mos 
žinome, kad jis turėjo seserį vardu 
Viktoria Klebonas. Jeigu jūs žinote 
ką nors apie velionio Jono Kielo 
Šeimą, ar jeigu esate giminė, prašo
me tuoj susirašinėti su m u nA.

SONKIN & GLASSMAN;
Attys at Law

16 Spring St., Hastings-on-Hudson, 
N. Y.

T (139-148)

Susekė suokalbį 
apsukti unijos iždą

New Yorke pašaukti į teis
mą du International Ladies 
Garment Workers Unijos suk
ilėlių skyriaus finansų pati- 
krintojai ir 5 suknelių fabri
kantai. Sykiu kaltinamos ir 4 
firmos. Skunduose sako, kad 
jie suokalbiavo apsukti unijos 
geroves fondą i)' kad to šuo- 
kalbiu pasėkoje jau esą nusu
kę $18,000 nuo 1952 metų iki 
šio laiko.

Teismai, atrodo, nebus aš
trūs mokantiems “taupyti” 
nuo unijos fondo pinigus sau, 
nes 4 fabrikantai sulaikyti 
po $1,500 kauc. kiekvienas. 
Gi akauntantai vienas po $2, 
500, kitas po $1,000 kaucija.

■

Girtas policistas 
pašovė žmoną

Subways policistas James 
J. O’Hagan pašovė savo 
žmoną Maurą, 33 m., moti
ną dviejų mažamečių vai
ku. 

L

O’ Raganas buvęs jau įsi
gėręs pustuzinį stiklų alaus 
ir dar namo parsinešęs G 
komikus. Moteris pradėjusi 
išmetinėti. O kai jis pa
grasinęs revolveriu, jinai 
erzinusi jį sakydama, kad 
iis nei tam neturi drąsos. 
Tačiau būk iššovęs netyčia. 
Jis pats pašaukęs policiją.

New Yorke iškilmingai 
priimta ir po miestą ve
žiota Prancūzė slauge Ter- 
Taube.- Ji garbinama kaip 
“angelas” už tai, kad slau
gė tuos, kurie kariavo prieš 
Indokinijos žmones. j ingai sužeisti.

...................................................... ..■■■■. .1

Dėmesio Brooklyno Visuomenei!

Kriaučių Piknikas < v

Įvyks Šeštadienį. Liepos 31 d.
JAMAICA POLISH NATIONAL PARK, Inc.

108-11 Sutphin Blvd. Jamaica, N. Y.
Pradžia 2 vai. dieną. — Įžanga 75c (su taksais)

A. PAVYDŽIO ORKESTRĄ
Gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius.

Brooklyno ir apylinkės lietuviai esate prašomi atsilan
kyti j siuvėjų parengimą—pikniką-

KELRODIS: Važiuokite Broadway Line—Jamaica trau
kiniu iki Sutphin Blvd, stoties. 9 blokus i dešinę, arba va
žiuokite bile busais — Q6; Q8 ar Q60 iki paties parko.

— Pikniko Komitetas Local 54 A.C.W.A.

1 L. D. S. 3-čios Apskrities

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio 1 Augusi
Prasidės Irmą valandą popiet

Įžanga 75c (taksai įskaityti) 
<

Steamboat Imi Park
91 Steamboat Rd. Great Neck, N. Y.

Gera muzika šokiams ir labai gražus parkas, 
daug puikių medžių, gražus žolynas.

Mokykla ruošia, 
ekskursiją

Jefferson mokykla New 
Yorke užbaigs savo vidur
vasari n i kursą su išvyka į 
Camp Unity, Wingdale, N. 
Y., rugpjūčio 13-15 dieno
mis. Mobilizuoįasi keliauti 
sykiu visi: mokiniai, moky
tojai ir abiejų grupių šei
mos ir draugai. K-n a s

Rendauninkai gal gaus 
atgal pinigą

Long Islando privatinių 
G hm Oaks projekto rendau
ninkai nutarė sulaikyti nuo 
mokėjimo kompanijai 25 pro- 

j centus dabai’ mokamos rau
dos. Jie tai nutarė tuojau po 
to, kai sužinojo, jog to pro
jekto statytoja kompanija suk
tu būdu parūkavo projektą 
daugiau kainavusiu, negu jis 
ištiesti kainavo. .Tuo būdu1 ir 
renetas nustatė daug aukštes
nes, negu buvo verta.

Sulaikytus rendų pinigus 
jie moka į atskirą fondą ir 
laiko banko, kaip .užtikrinimą, 
kad bus iš kur atgauti,' jeigu 
valdinės įstaigos jų žygį pri
pažins teisėtu.

Auto užvažiavo 
būrį žuvautoji]

Gerokai “truktelėjęs,” 
John Peter Bakos, 31 me
tų, važiuodamas po 80 my
lių per valandą pasuko į bū
rį ž u v a u t o j ų Howard 
Beach, Queens. Du žuvau- 
tojai ir vienas važiavęs, jo 
automobiliuje asmuo pavo-

Vagys apkrausią 
5 apartmentus

Gale savaitės gyventojams 
išvykus i užmiesti, “tvarkingi” 

I vagys išvogę parinktus daik- 
' tus iš puošnių apartmentų 
prie 405 E, 54th St., reziden
cinėje Sutton Place srityje. 
Sakoma, jog vagys taip pa
garbiai elgėsi su apvagiamų
jų nuosavybe, jog viskas at
rasta savo vietoje, išskyrus 
tą, ką paėmė.

Francis McCabe, salesma- 
nas, areštuotas prisistatinė- 
jant žmonėms sveikatos de- 

į partmęnto inspektorių. J j 
i pirmiausia pasiuntė į ligoni- 
j nę ištirti protą.

Įsakyta suteikti Pfeffe- 
riui naują teismą akyregy- 
Je to fakto, kad neseniai 
areštuotasis Roche prisipa
žino Bates žmogžudystėje, 
už kurią Prefferis buvo nu
teistas.

Apgavo ir apiplėšė
Du plėšikai įsigavo į Col

lege Teatrą, Queens apskrity
je, naktį tuojau po uždary
mo teatro. Jie Įtikinę sargą, 
kad jie čia pirmiau pametė 
savo piniginę ir nori paieško
ti patys. O kai įsigavo Į vidų, 
jie sargą privertė atidaryti 
raštinę ir išnešė $650.

SERGA
V. Geron pranešė, kad 

Petronė Baltrušaitis, kuri gy
vena 118 Varet St., vėl yra 
Kings County ligoninėje, blo
goje padėtyje. Ji nori matyti 
savo pažįstamus, ypač Strat- 
kų ir Norvaišą. Rep.

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

REIKALAVIMAI
Reikalingi du 'darbininkai dirbti 

prie baro ir rostauranle. Nuolatinis 
darbas. Vieno darbininko bus savai
tinė alga, kito mėnesinė alga. Val
gis ir guolis anf vielos. Galit būt 
kad ir pora. Patyrimas nesvarbu, 
mes išmokinsime.

Prašome kreiptis pas savininką: 
Juozas Lugauskas, 426 So. 51 h St., 

Brooklyn, N. Y.
' . ' (145-148)

Dr. A. Petriką!
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVcrgreen 7-6868

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

"jį. ' TONY’Š '
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkes ,

306 UNION AVENUE
i BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis
I ,

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

BARMAID .
Pasitikima ir patyrusi. ^dar

bas. Kreipkitės:
RILL’S RAR & GRILL
44-69 21st St., L. L C.

Telefonas:
RA. 9-9450

(102-193)

FINGERWAVER

Pilnai mokanti — ekspertas. Geros 
valandos, gera mokestis, linksmos 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

WELWYN BEAUTY SALON
53 Linden St., Great, Neck, L. 1. 

Tel. Great Neck 2-2260
(145-151)

HELP WANTED MALE

SUPERINTENDENT 
VYRAS GALI DIRBTI KITUR

Oil Burner, West Side 4 rūmai, $80 
j mėnesį.

25 apart menių namas, East side,
4 rūmai — $50 j mėnesį

HUB AGENCY
80 Warren St., N. Y. C. Rnt. 211

REAL ESTATE 
_____________________ Į_____ _

PIENJNINKYSTfiS }4R 
VIŠTŲ FARMA k

120 akrų. 3 kambarių nantps. Ga- 
radžius trim karam. Ant welio 52. 
Vieta—Callicoon, N. Y. Kreipkitės 
pas:

W. HOEFT
2745 8th Ave., New York City 

AU. 8-0684
(146-148)

MASPETIi
Nauji 6iii rūmų namai, maudynė y>
— Šakuotos pušies virtuvė ir dinette.

69th Lane Tarp <
60th Avė. ir Caidwell Ave.

$16,000.
Tel. HI. 6-9886

(146-148)

ASTORIA
Kampinis grynų plytų namas, 7 šei
mų ir krautuvei patalpa.

75 rūmų apartmentai, prisideda 
krautuvei patalpa ir 3 rūmų apart- 
mentas. Užimtina 5 rūmų apart- 
mentas. Geros jeigos. Puikiausias 
pirkinys už $26,000.

LEWIS & MURPHY
95-88 Roosevelt Ave., 

Jackson Heights 
Tel, Hl. 6-0100

(146-149)

STATEN ISLAND
Arti N. Y. Ferry. 20 kambarių, 

duplex namas puikiame stovyje. Ge
rai dėl išnuomavimui kambarių pro
fesionalams ar privatiniam gyveni
mui. Moderninė virtuvė ir vonios. 
Dideli saliono ir valgymo kambariai, 
knygynas ir poilsio kambariai; iš
taisytas skiepas. Vario plumerystė, 
garas; 2 karam garadžius. Plotas.— 
150x150 su medžiais ir žalumynais. 
Tuoj galima užimti. Gera rezidenci- 
jinė vieta; ari i visų patogumų. Tik
ras pirkinys už $23,000. šaukite sa
vininką: SA. 7-6183.

(140-146)

RICHMOND HILL—PRAŠO $15,500 
Savininkas parduoda su nuostoliu— 
apleidžia miestą. North Jamaica 
Ave., dailus vienos šeimos namas, 6 
garacįžiai, 50 per 100 žemės plotas, 
aliejus, šiltu vandeniu šildymas, ar
ti prie visko. Geras kon t rak toriams. 
Šaukite šeštadieniais ir sekmadie
niais; darbo dienom po 5:30 P. M. 
Teh VI. 9-8076. Rašant: Ju. 23, 
Rm. 830, 11 W. 42nd St., N. Y. C.

(144-146)

JAMAICA
5 rūmų namas, 6 melų senumo, alie
jum šildomas, 2 maudynės, naujai 
išdekoruotas. Combination,, storms, 
screens. Puikiausia vieta. PanW.tyki- 
te, kad įvertinti.

Su nuolaida — Tel. FI. 8-0286
(145-147)

GREAT KILL/S—STATEN ISLAND 
Naujas Cape Cod. 4 rūmų bungalow. 
Pilnai įrengtas, šilto vanotas šilu
ma, garadžius, moderniniai tėpukėm 
įrengta virtuvė, tilė maudynė, ex
pansion attic ir skiepas. Daug kitų 
įrengimų. Arti visų komunikacijų. 
Žemės plotas 45x81. Pirkinys už 
$15,200.

Taipgi parsiduoda fT lotai—100x81. 
Visi įrengimai, prieinama kaina.
Šaukite Savininką: I1O. 6-2476 W

1 (145-148)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BAR & GRILL
Pilnai įrengta. Gera, veikli sekcija 
South Bronx. Žema randa—lysas. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis leng
vai padidinamas. Savininkas par
duoda šią puikią biznio progą labai 
prieinamai, šaukite savininką:

McGOWAN’S BAR & RILL 
411 E. 188th St., Bronx

Tel. FA. 4-8484 ar MO. 9-8568
(144-146)

For Rent

KO DELICATESSEN STORE
(HUB) )' 

f '

Prieinama Randa
Telefonuoklte: CY. 2-9627 

\
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