
Kelios paskutinės dienos. 
Kryžiokai mojasi. 
Mūsų prieteliams.
New Yorko siaurapročiai.
“Prošvaistės.”

Rašo A. BIMBA

Tik kelios dienos beliko iki 
suvažiavimų ir piknikų. Vis
kas prasidės pabaigoje šios 
savaitės, šeštadienį po pietų 
prasidės Lietuvių Literatūros 
Draugijos suvažiavimas. Pas
kutinė sesija įvyks sekmadie
nį prieš pietus. O po pietų 
bus didysis Laisvės piknikas 
Maspethe. Visi trauksime į 
pikniką. Tikimasi didelio, 
gražaus pikniko.

Tą pačią dieną Maynard, 
Mass., įvyks kitas Laisvės pik
nikas. Iš Laisvės štabo jame 
dalyvaus Rojus Mizara.

Brooklyne svečių turėsime 
iš visur. Visi bus šiltai pa
sitikti ir gražiai priimti.

Štai ką jau nugirdome. Lie
tuviški kryžiokai, prelato Bal- 
kūno vadovaujami, laikė spe
ciali susirinkimą. Jie nuta
rė Laisvės pikniką vogčiomis, 
slaptomis užklupti ir pikie- 
tuoti. Išrinko specialę komi
siją iš pačių aršiausių kryžio
kų išdirbti “strategiją.”

Mes žinome, kad protingas, 
švarus, padorus lietuvis į to
kį pikietą nėjo ir neis. Staug
ti prie parko arba salėsr ban
dyti pakenkti lietuviškai įstai
gai yra darbas tik paskutinių 
fašistinių išmatų, Smetonos ir 
Hitlerio išperų.

žodis pažangiečiams, mūsų 
prieteliams. Visi mobilizuoki- 
tės mūsų parengimuose daly
vauti. Visi būkite Laisvės 
piknikuose. Dar kartą įrody- 
kime kryžiokams, kad čia 
Amerika, kad čia dar nevieš
patauja nei smetoninė, nei 
hitlerinė pavietrė, kad čia ga
li visos organizacijos, visos 
įstaigoj laikyti susirinkimus, 
ruošti parengimus, susieiti, 
džiaugtis ir linksmintis.

Parodykime, kad kryžiokų 
smurtas tik stiprina mūsų pa
siryžimą išlaikyti mūsų spau
da, mūsų organizacijas.

Į mūsų piknikus yra kviečia
mi visi lietuviai, čionai kiek
vienam proga susitikti su lie
tuviais iš tolimų kolonijų, at
naujinti senas pažintis ir su
sieiti į naujas.

Jau treti metai New Yorko 
miesto Apšvietos Taryba nu
taria neįleisti į mokyklų bibli
otekas savaitraščio “The Na
tion.” šis liberalų organas 
siaurapročiams nusidėjo tuo- 
mi. kad tūlas laikas atgal la
bai švelniai pakritikavo Vati
kaną ir jo politiką.

Atrodo, kad jau popiežius 
užvaldė New Yorką. čia jau 
kataliku bažnyčios hierarchi
ja uždėjo savo cenzūra J ant 
knygų ir žurnalų. Tikybinin- 
kai pasako, ką mūsų jaunimas 
turi skaityti, o ko neturi.

Tai didelis pavojus žmo
nių laisvei. Įsivaizduokime, 
kas Amerikoje atsitiktų, jeigu 
katalikiški klerikalai pradėtų 
visa kraštą valdyti. Susi
lauktumėme tikros inkvizici
jos.

Laisvė pasimojo naujam, 
gražiam darbui. Ji neseniai 
išleido puikią Mizaros apy
saką “Kelias į ^Laimę,” dabar 
nutarė išleisti Dr. J. J. Kaš- 
kiaučiaus poezijos rinkinį. 
Tai bus “Prošvaistės.” Tai bus 
svarbus įdėlis į Amerikos pa
žangiųjų lietuvių literatūrinį 
lobyną ir tuo pačiu hhrtu tin
kamas atžymėjimas šio mūsų 
tauraus rašytojo, nenuilstan
čio veikėjo, didelio darbo 
žmonių draugo, 65 metų gy
venimo sukakties.

“Prošvaisčių” išleidimui yra 
renkamos prenumera tos. 
Svarbu, kad tokių prenumera
tų suplauktų tūkstančiai. Pre
numeratos kaina visiems pri- >

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 
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UŽSILIEPSNOJO CIVILIS KARAS KORĖJOJE
SUGRIUVO FRANCUOS
MINISTRŲ KABINETAS
Valdžios suirimas kliudo jos 
planą del tarptautinio Irusio

Paryžius. — Franci jos 
seimas praeitą šeštadienį 
352 balsais prieš 230 pareiš
kė nepasitikėjimą prem
jero Geo. Bidaulto valdžiai; 
tuom ir privertė pasitrauk
ti jo ministrų kabinetą, su
sidedantį iš klerikalų ir 
vadinamu “radikalu-socia- 
listu.” c

Seimas nuvertė Bidaulto 
valdžią todėl, kad ji atsisa
kė pakelti algas valdiniams 
darbininkams ir tarnauto
jams.

Prieš Bidaultą balsavo 
komunistai, socialistai ir 
tūli kiti seimo nariai.

Francūzų valdžios sug
riuvimas blogai atsilieps į

Andy laikraštininkas sako, 
iankiai pajungia Angliją 
ir vakarinę Vokietiją

Berlin. — John Peet, bu
vęs anglų Reuters žinių 
agentūros viršininkas Ber
lyne, dabar keliauja su pra
kalbomis po rytinę Vokieti
ja ir dėsto, kaip Jungtinės 
Valstijos verčia Angliją ir 
vakarų Vokietiją ameriki
nėmis kolonijomis. Kartu 
jis kalba už taiką, ir už vie
nos demokratinės valdžios 
įkūrimą visai Vokietijai.

Peet neseniai apleido an
gliškąją žinių agentūrą va
kariniame Berlyne. Jis pra
šė ir gavo prieglaudą ryti
nėje Demokratinėje Vokie
čių Respublikoje, kuri yra 
Sovietų žinyboje.

Peet sako, anglų - ameri
konų valdybos liepia savo 
korespondentams meluoti 
prieš Sovietus, “o man są
žinė jau neleidžia toliau 
meluoti.”

58 žmonės žuvo su 
keleiviniu lėktuvu 

r

Milwaukee, Wis. — Žuvo 
Northwest Airlines lėktu
vas su 55 keleiviais ir 3 į- 
gulos nariais. Jis per aud
rą nukrito j Michigan eže
rą netoli Milwaukee mies
to.

Tas keturmotorinis ke
leivinis lėktuyas skrido iš 
New Yorko į Minneapolį, 
Minn., ir Seattle, Wash, 

einama — tik vienas doleris!
Tikiu, jog kiekvienas Lais

vės skaitytojas norės šį vei
kalą įsigyti ir turėti. Admi
nistracija sako, 'kad yra iš
siuntinėjus į kolonijas blan
kas prenumeratų rinkimui.

Gavę blankas, draugai, ne
laikykite jų tuščių. Tuojau 
parinkite prenumeratų. Juo 
greičiau suplauks prenume
ratos, tuo greičiau knyga iš
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jos pasimojimą sujungti 
Franci jos, vakarų Vokieti
jos ir kitų vakarinės Euro
pos kraštų anglics-geležies 
ir plieno pramones į vieną 
galingą tarptautinį trustą.

Francūzijos valdovai su 
planu dėl tarptautinio pra
monių suvienijimo bandė 
pasikelti į vadovaujančias 
pasaulio valstybes.

— Bet jeigu suirutė 
francūzų valdžioj ilgiau tę
sis, — rašo New Yorko Ti
mes korespondentas, — tai 
ir Jungtinės Valstijos pra
dės abejoti apie Francijos 
gabumą vadovauti Euro
pai.
Brangenybe dvigubai pra
lenkė algas

Maisto ir kitu reikmenų 
kainos po karo dveja tiek 
aukščiau pakilo, negu dar- 
hininkų-tarnaiftajų v algos. 
Valdžia įstatymais aprėžė 
algas, bet bizniams paliko 
pilną valią kainoms kelti.

Nuo 1946 metų iki šiol 
iškriko jau šeši Francijos 
ministrų kabinetai. Premje
ro Bidaulto valdžia išsilai
kė tiktai 7 mėnesius ir 28 
dienas.

Prezidentas Vincent Au
rio! dabar kviečia dešinių
jų partijų politikierius su
daryt naują ministrų kabi
nėta, c

Streikas prieš penkis 
vakarinius gelžkelius

Chicago. — Sustreikavo 
4,000 “svičmanų” prieš pen
kis vakarinius ir vidurva- 
karinius geležinkelius. Svič- 
manai yra geležinkelių bė
gių (relių) su jungė jai.

Jų streikas visai sustab
dė traukinių judėjimą 
Rock Island, Denver and 
Rio Grande, Western ir 
Chicago, Great Western 
and Western Pacific gele
žinkeliuose. Bet Great 
Northern geležinkelio kom
panija pranešė, kad jos 
traukiniai dar bandys veik
ti, nepaisant streiko.

S t r e i k i e r i ai r e ik al au j a
sutrumpint darbo savaitę 
nuo buvusiųjų 48 valandų 
iki 40 vai., paliekant tą pa
čią algą, kaip už 48 valan
das.

AUSTRALIJA PAKORĖ 
JAPONŲ GENEROLĄ

Sydney, Australija. — 
Australų teismas nusmerkė 
pakart japonų generolą Ta
kumą Nišimurą.

Pagal Nišimuros įsaky
mą, karo metu japonai nu
žudė 110 paimtų nelaisvėn 
australų ir 35 indėnus.

-------- (----------- .-------------- -

ORAS. — Giedra ir vešiau.

Vapis dėl sukėlimo 
Laisvei

JAV SVKELTA $2,459;
REIKIA DAR $7,541

Sovietai reikalauja panaikint 
MacArthuro “policijos buožių 
įstatymą” Japonijoje

Ligi praėjusio šeštadienio jau pasiekėme $2,459 savo 
kvotos, kurią ($10.000) pasiryžome sukelti nepaprastam 
Laisvės fondui iki šių metų rugsėjo mėnesio 4 dienos.

Dar liekasi sukelti $7,541.00.
D. M. Šolomskas, neseniai grįžęs iš Kanados, parvežė 

nemažą sumelę aukų, bet.jas priskaitysime prie mūsų 
fondo tik tuomet, kai kanadiškiai pinigai bus iškeisti į 
dolerius.

Dėkojame kanadiškiams lietuviams darbininkams už 
talką.

Praėjusį penktadienį aukomis gavome $95.
Stambesnę sumą prisiuntė M. Uždavinis (iš Norwood, 

Mass.) — viso $40.
Sekami aukotojai prisidėjo:
Frank M'ankausky, Tunkhannock, Pa....... .$13.00 
Norwoodo Moterų Apšvietos Klubas.................10.00
LLD 9 kuopa, Norwood, Mass............................10.00
Wm. Goodis, Utica, N. Y.......................... 10.00
Poetas A. Dagilis. ............................................. 10.00
C. Stashinsky, New Kensington, Pa.................... 5.00
K. Thomas, New Kensington, Pa..........................5.00
J. Grybas, Norwood, Mass....................................5.00
M. Trakimavičienė, Norwood, Mass.....................5.00
Jonas Matuza, Trenton, N. J................................5.00
Antanas Jakštonis, Trenton, N. J......................... 5.00
V. Daniel, Easton, Pa..............................................3.00

(Tąsa 2-rame puslapyj)

Tokio. — Sovietų Sąjun
ga užprotestavo prieš “po
licijos buožių įstatymą,” 
kurį naudojas generolas 
MacArtlųuras, karinis ame
rikonų komandierius Japo - 
nijoj. Protesto notą įteikė 
pukininkas S. Polyšenko, 
Sovietų atstovo gen. Dere- 
vianko pavaduotojas, ben
droje Talkininkų Taryboje 
Japonijoj.

Protestas reikalauja:
Panaikint gen. MacAr- 

thuro įsakymus, pagal ku
riuos buvo pašalinti iš vei
kimo 24 nariai Japonijos 
Komunistų Partijos komi
teto ir 17 narių komunisti
nio laikraščio Akahatos re
dakcijos.

Nustot slopinus unijų ir

VĖUIAUSIOS ŽINIOS
Seoul, Korėja. — Pieti

nės Korėjos prezidentas 
Syngman. Rhee ruošiasi 
bėgt iš savo sostinės Seoul 
ir perkelt savo valdžią į 
Taejoną, 90 mylių toliau į 
pietus.

Prie Seoulo artėja šiauri
nės Korėjos liaudies armi
ja.

Tokio, Japonija. — Japo
nų spatida pirmadienį pra-i 
nešė, kad šiaurines Korėjos 
komunistų armija jau įsi
veržė į Seoulą. Bonn, Vokietija. — Va-

- - 1

Seoul. — Amerikos lėk
tuvai gabena savo piliečių

karinėje Vokietijoje pas
klido gandai, kad rytinė 
Demokratinė Vokiečių Res-

žmonas ir vaikus iš pieti- publika planuoja siųsti “5,- 
nes Korėjos į Japoniją. 1000 slaptų agentų” į vakarų

Pietų Korėjoje iki šiol Vokietiją, užimtą anglų- 
buvo 500 jankių kayininkų.' amerikonų ir fancūų.

SKIRTINGI PRANEŠIMAI
APIE KARO PRADĖTO JUS
J. Tautų Taryba, pagal Amerikos 
siūlymą, kaltina šiaurės Korėją

kitų demokratinių organi - 
zacijų Veiklą.

Nubaust policininkus bei 
kitus atsakingus asmenis, 
kurie neteisėtai užpuldinė - 
jo, mušė ir areštavo žmo
nes, dalyvaujančius masi
niuose susirinkimuose bei 
politiniame veikime.

Atšaukt policijos įsaky
mą, kuris uždraudė bet ko
kias demonstracijas ir ma
sinius susirinkimus.

Sovietų protestas sako, 
kad generolas MacArthur 
ir jo komanduojama Japo
nijos valdžia tokiais sauva- 
1 iškaiš žygiais laužo Pots
damo sutarties ir Tolimųjų 
Rytų Komisijos nutarimus 
dėl demokratinių teisių Ja
ponijos žmonėms.

Sekmadienį užsikūrė pi
lietinis karas tarp šiauri
nės Korėjos ir pietinės.

Pietinėje Korėjoje yra 
prezidento Syngmano Rhee 
dešiniųjų valdžia, Ameri
kos globojama. Šiaurinės 
Korėjos pusė yra Liaudies 
Respublika.
šiaurinės Korėjos 
pranešimas

Pyongyang. — Šiaurinės 
Korėjos valdžia sekmadienį 
iš ryto pranešė, jog pieti
nės Korėjos kariuomenė vi
su frontu perėjo 38-ją pa
ralelę, tai yra sienos liniją, 
ir per vieną kilometrą įsi
veržė į šiaurės Korėją, z

Šiaurinės Korėjos vy
riausybė pareikalavo, kad 
pietinė Korėja atšauktų į- 
siveržėlius atgal, o jeigu 
ne, tai šiaurinė Korėja da
rys griežtus •" apsigynimo 
žygius.

Po kelių valandų po šio 
įspėjimo, šiaurinės Korėjos 
valdžia paskelbė, kad jos 
sienos sargai pradėjo ofen- 
syvą iš savo pusės ir, vy
damiesi įsiveržėlius, pasie
kė vietas už 5 iki 10 kilo
metrų į pietus nuo sienos.
Pietinės Korėjos praneši
mas

Seoul, Pietų Korėja. —

Jungt. Tautų Saugumo Taryba užgyrė Amerikos 
rezoliuciją, nukaitinant šiaurinę Korėją

Jie lavino pietinės Korėjos 
armiją.

Seoul. — Karinis pietų 
Korėjos laivukas nuskandi
no vieną prekinį Sovietų 
laivą. Sako, keli kiti sovie
tiniai laivai pabėgę.

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur, amerikinis koman
dierius Japonijai, uždarė 
visus japonų komunistų 
laikraščius trisdešimčiai 
dienų.

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos valdžiai reika
laujant, sekmadienį buvo 
ant greitųjų sušauktas ne
paprastas Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos susirin
kimas dėl kilusio Korėjoje 
karo. ■*'

Saugumo Taryba tuojaus 
devyniais balsais užgyrė 
amerikinę rezoliuciją, kuri 
kaltina šiaurinę Korėją už 
taikos ardymą ir reikalau
ja, kad šiaurinė Korėja 
tuojau ištrauktų savo ka
riuomenę iš pietų Korėjos.

Pašalinti 157 Californijos 
profesoriai, kad atsisakė 
prisiekt prieš komunizmą
Los Angeles.—Californijos 

Universiteto direktoriai 
nutarė pašalint 157 profe
sorius ir kitus pareigūnus, 
kurie atsisakė prisiekt, kad 
jie nėra nariai Komunistų 
Partijos nei jokios prita
riančios komunistams orga
nizacijos.

Universiteto pirmininkas 
Albertas Sproul pranešė, 
jog tyrinėjama dar 256 ki
ti profesoriai, kurie nesuti
ko pasirašyt priesaiką prieš 
'komunizmą. Jiem taip pat 
gręsia- pavarymas.
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Pietinės Korėjos valdžia 
sakė, kad šiaurinės Korė
jos komunistų armija pir
madienį užpuolė pietinę 
Korėją ir kelias mylias įsi
veržė į jos žemę; o pietL 
hiai korėjiečiai prasiveržė 
1 mylią į šiaurės Korėją ir 
užėmė Kaeju miestą. Prieš 
50,000 šiaurinių korėjiečių 
veikia tiek pat pietų Korė
jos kariuomenės.

Grumdamiesi gilyn į pie
tų Korėją, šiauriniai korė
jiečiai su tankais užėmė 
Kaesong, Uijongbu ir kelis 
kitus miestus. Unijongbu 
yra tik už 12 (amerikinių) \ 
mylių į šiaurę nuo Seoulo, \ 
pietų Korėjos sostinės.

Šiauriniams korėjiečiams 
padeda pietų Korėjos par
tizanai. Šiauriečių lėktuvai 
bombardavo Seoulo lėktu
vu aikšte.. C

Pietiniai korėjiečiai su
ėmė 20 šiaurinių tankų, 
sakoma, su rusais tankis
tais. (Daugelis šiaurinių 
korėjiečių moka rusiškai, 
gal todėl šie tankistai laiko
mi rusais.)

Smarkiai veikia šiaurie
čių artilerija. Dabar jie 
gręsia apsupt 30,000 pieti
nės kariuomenės rytiniame 
pietų Korėjos pajūryje.

Kartu rezoliucija šaukia 
tuoj sustabdyt mūšius viso
je Korėjoje.

Sovietų atstovas nedaly
vavo Saugumo Tarybos 
susirinkime, todėl kad So
vietai nepripažįsta Čiang 
Kai-šeko kinų pasiuntinių 
Saugumo Taryboje.

Jugoslavijos delegatas 
susilaikė nuo balsavimo. Ji
sai sakė, pirm įkaitinant 
šiaurinę Korėją, reikėtų iš
girsti paaiškinimą iš jos 
pusės.

Amerikonai sakė, jų re
zoliucija paremta 7-tu sky
rium Jungt. Tautų konsti
tucijos, taip kad galima' 
būtų užblokuoti šiaurinę 
Korėją ir net panaudoti 
ginkluotą jėgą prieš ją.

MacArthur urmu siunčia 
ginklus pietų Korėjai

Washington. — Jungti
nės Valstijos įpareigojo 
generolą * MacArthurą siųs
ti iš Japonijos ginklus pie
tinei Korėjai, karui prieš 
šiaurinius korėjiečius.

Tokio. — Pirmadienį pra
nešta, kad pagal gen. Mac
Arthuro įsakymą ame>*ikn« 
nai jau urmu gabena lėktu
vais ir laivais ginklus i 
Japonijos į pietų Korėją.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Inc, 
Established April 5, 1911 

Every day except Sundays, Mondays, and Holidays 
110 12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y. 

TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

ALDLD Knygos
Pietų Amerikoje

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ......... $7.00
United States, per 6 months $3.75 
Queens Co., per year ............. $8.00
Queens Co., per six mos.......... $4.00

Canada and Brazil, per year 
Canada and Brazil, 6 months 
Foreign countries, per year 
Foreign countries, 6 months

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. ¥., 
under the Act of March 3, 1879.

Išpūstos kalbos darbininkų nesuorganizuos '
United Textile Worker! unijos konvencijos delega

tams kalbėjo Amerikos Darbo Federacijos prezidentas 
William Green. Jis jiems užtikrino, kad jis ir visas Fe
deracijos štabas visomis išgalėmis padės šiai unijai su
organizuoti audėjus pietinėse valstijose. Girdi, kol mili
jonai darbininkų pietuose neorganizuoti, mažai ką ga
lės organizuoti darbininkai laimėti kituose Amerikos 
kampuose.

Mes bijome, kad brolio Green gražiai skambą žodžiai 
ir aukšti pasižadėjimai susilauks to paties likimo, kokio 
susilaukdavo panašūs žodžiai ir pasižadėjimai praeityje. 
Iš jų niekas neišeidavo. Niekas neišeidavo todėl, kad jie 
Bebūdavo paremti konkrečiais darbais. Federacijos va
dai daugiau susirūpinę draskymu CIO ir nepriklausomų 
unijų, negu organizavimu neorganizuotų darbininkų. 
Jeigu nors pusę tiek lėšų ir energijos pats Green išleistų 
organizavimui neorganizuotų darbininkų, kiek išleidžia 
skaldymui darbininkų, Federącija turėtų ne septynis mi
lijonus narių, bet penkiolika milijonų.

Gerai, kad United Textile Workers konvencija nutarė 
pradėti vajų pietuose. Gerai, kad gera rezoliucija tapo 
priimta. Bet nei nutarimo, nei rezoliucijos neužteks. Su
organizavimui pietinių valstijų audėjų ir verpėjų reikės 
milžiniškų pastangų ir kaštų. Ar unijos vadai savo pa
žadus išpildys?

Taika yra taika
\_zKai reakcionieriai pastebėjo, kad parašų rinkimas už 

taiką gali būti “komunistu skyniu”, jiems greitai atšo
vė pažangūs kongresmanas Vito Marcantonio: “Visiš
kai nėra tokio dalyko, kaip komunistinė taika, arba ka
pitalistinė taika. Žmogus stoja už taiką, arba už karą. 
Aš nenoriu karo.”

Tai įsidėmėtini žodžiai. Koks čia gali būti “komunistų 
skymas”? Argi tik komunistai tenukentės nuo karo ir 
tuo būdu tegali darbuotis už taiką?

Taika yra taika. Jeigu bus karas, tai bus visuotinas 
karas, tai šluos visus. Taika yra visų žmonių reikalas, 
apeina visus žmones.

Reakcionieriams, profitieriams, raketieriams, naujo 
karo kurstytojams kiekvienas ištarimas už taiką paduo
da “komunistų suokalbiu.” Jie turi surasti blofą žmonių 
mulkinimui. Jie žino, kaip daug žmonių įbauginti komu
nizmo baubu. Nepatinka koks nors darbas, priešingas 
kokiai nors idėjai, tik surik, jog tai yra “komunistų 
suokalbis” ir jau daugybei žmonių užtenka, kad tai idė
jai priešintis.

Taip šiandien stengiamasi Amerikos žmones atgrasy
ti nuo taikos idėjos. Taip šiandien stengiamasi pakenkti 
parašų rinkimui už taiką.

Bet ar pavyks Amerikos žmones sulaikyti nuo pasira
šymo ant “Stockholmo peticijos”? Visi ženklai rodo, kad 
Amerikos žmonėse taikos troškimas toks gilus, jog jie 
šimtais tūkstančių rašosi ant peticijos. New Yorko mies
te tuojau bus iki pusės milijono pasirašiusių ant pętici- 
jos. . 1

Komisija, sudaryta iš darbo unijų pravedimui parašų 
rinkimo, stebisi pasisekimu. Tūkstančiai parašų plaukia 
iš visų Amerikos kampų.

širdingai dėkojame
Neseniai Urugvajaus pa

žangieji lietuviai susilaukė 
didelį kiekį vertingų ALD- 
LD-jos išleistų knygų, ku
rias prisiuntė gerieji mūsų 

Iprieteliai Jungtinėse Ame
rikos Valstijose.

Širdingą padėkos žodį 
tariame sekantiems drau
gams :

P. Pečiuliui, Repečkai, 
A. Bernotui ir W. Pozeriui, 
iš Los Angeles, Calif., pri- 
siuntusiems penkiuose pun
duose 96 knygas.

B. Zpiitraitei, iš John
son City, N. Y., prisiuntu
siai 26 knygas.

J. E. Kaliniui, iš Bethle
hem, Pa., prisiuntusiam 
25 knygas.

L. L. D. kuopai ir P. Ja
niūnui, iš Bayonne, N. J., 
ir George Jamisonui, iš Li
vingston, N. J., prisiuntu- 
siems septyniuose punduo
se net 218 knygų ir brošiū
rų.

Viso mūsų gerieji drau
gai amerikiečiai mums pri
siuntė 365 knygas ir bro
šiūras (daugiausia knygų). 
Jomis papildėme savo dvi 
bibliotekas, o progai atė
jus, jomis pasidalinsime ir 
su kitomis P. Amerikos lie
tuvių kolonijomis.

Knygų siuntėjai verti 
tikro pagyrimo už labai 
kruopštų pundų sudarymą, 
už atsargų įpakavimą, dėl 
ko knygos kelionėje nieko 
nenukentėjo nuo mėtymų 
ir daužymų. Tai labai svar
bu pažymėti.

Dėl knygų siuntimo yra 
ir kitas dalykėlis: prašytu
me draugų ateityje nesiųs
ti dideliais bei sunkiais 
pundais, nes tokie pundai 
yra uosto muitinėje sulai
komi ir už juos mums ten
ka sumokėti ne visai ma
žas pinigų sumas. Tatai 
galima išvengti įrišant į 
kokių 5 klg. pundus ir 
juos išsiunčiant protar
piais, t. y. kas savaitę ar 
kas dvi po pundą. Galima 
siųsti ir neapdraustus. Tuo
met tokie siuntiniai ateina 
tiesiai į paštą ir už juos 
nereikia nieko apmokėti.

Dar kartą, visiems kny
gų aukotojams ir siuntė
jams - širdingiausias dėkui!

Pietų Amerikoje “pavojus“
Didlapis “The N. Y. Times” pasiuntė savo korespon

dentą Will Lissner į Centralinę ir Pietinę Ameriką iš
tirti “komunizmo pavojų.” Už tai, žinoma, jam buvo 
riebiai apmokėta. Dabar Lissner rašo straipsnius, ku
riuos skaitant susidaro įspūdis, kad į pietus nuo mūsų 
šalies jau beveik visur ateina galas kapitalistinei sant
varkai. Pavojus esąs didelis. Nors keturiolikoje šalių ko- 

| mūnistai uždrausti, priversti veikti nelegališkai, bet, gir
di, jų gajumas nesvietiškas, jie vistiek toms valdžioms 
neduoda ramybės ir kasdien grūmoja.

Kokiais gi obalsiais Centralinės ir Pietinės Amerikos 
komunistai eina į žmones ir laimi juos? Korespondentas 
Lissner surinkęs net penkis. Pirmas, komunistai reika
lauja tiems kraštams “tautinės nepriklausomybės.” 
Antras — jie užsispyrusiai varosi už politinės sistemos 
demokratizavimą. Mat, ten beveik visur viešpatauja pu
siau fašistiniai režimai. Trečias — jie reikalauja prave- 
dimo žemės reformos. Dvarininkai turi apžioję geriau
sias žemes, o valstiečiai neturi iš ko pragyVehti. Ketvir
tas— jie stoja už pagerinimą miestų darbininkų būklės: 
jie nori aukštesnių algų, trumpesnių darbo valandų, so
cialinei apdraudos nuo nedarbo ir ligoje, kainų kontro
lės ir tt. Penktas —‘jie kovoja už taiką.

Tai ir viskas. To visko negali žmonėms duoti valdan
čiosios klikos. Todėl, pasak Lissner, Jie klausosi komu- 

I nistų. Ir tas, girdi, sudaro “komunizmo pavojų.”

Draugų JAV lietuvių 
prisiųstieji knygų pundai 
man priminė pirmąsias 
mūsų bibliotekėles,, gražiai 
veikusias ALDLD-jos kuo
pas Pietų Amerikoje.

Dvidešimt metų jau pra
ėjo. Tik ką atkeliavę į 
šiuos kraštus mūsų darbo 
žmonės, tartum neįmatomos 
jėgos varomi, spito prie 
knygų, laikraščių, būrėsi 
į ratelius, švietėsi, svajojo 
ir vylėsi geresnės ateities.

Marksistines idėjos plito 
neregėtu greitumu ir apim
timi. Tas idėjas platino .ir 
įdiegdavo brangusis žmoni
jos turtas, galingasis - ap
švietus šaltinis ' - knyga, 
spauda. *

Iš mano atminties niekad 
neišdils Sao Paulo7 (Brazili
ja) lietuvių darbininkų 
prasidėjusis marksistinis 
sąjūdis 1929-30 metais^ į 
kurio verpetą patekau ir 
aš, dar beveik vaikas bū
damas.

Gal neperdėsime, jei pa
lyginsime, kad tuo metu 
Brazilijos lietuviai pakar
tojo carinio draudimo lai
kų knygnešių bei smetoni
nio režimo \ persekiojamų 
komunistų epizodus.

S. Paulyje 1930 metais 
jau išsiplėtojusi buvo AL
DLD-jos kuopa. Jos dalys 
veikė visuose miesto rajo
nuose, kur tik radosi kiek 
didesnis lietuvių skaičius. 
Viena po kitos steigėsi 
bibliotekėlės, buvo platina
ma spauda, kaip Tilžės 
“Balsas”, Minske leidžia
mas “Raudonasis Artojas”, 
vėliau maskviškis “Prieka
las”, JAV “Laisvė”, “Vil
nis”, “Darbininkių Balsas”, 
Argentinos “Rytojus”, kiek 
vėliau išėjęs žurnalas “Da
bartis” ir amerikiečiu žur
nalas “Šviesa”.

Šitos spaudos vieno pla
tintojo nepamiršiu. Tai bu
vo draugas Valiukas, dar 
jaunas, energingas vyras 
kurį policija nužudė kaž
kur Brazilijos gilumoje. 
Berods tuo metu jis dirbo 
alaus fabrike “Antarctica.” 
Nedarbo dienomis, kurių 
būdavo 3-4 perfsavaitę, Va
liukas su glėbiu spaudos 
leisdavosi pėsčias iš vieno 
priemiesčio į kitą, lankyda
mas lietuvius ir jiems siū
lydamas pirkti ir skaityti 
komunistinę spaudą. Valiu
kas buvo būdingas spdudos 
platintojas: nesitenkino jis 
tiktai siūlyti, o savo gyvu, 
entuzijastišku žodžiu agi
tuodavo žmones skaityti 
darbininkišką. literatūrą, 
įkvėpdavo jiems marksisti
nę pasaulėžiūrą. Keliauda
mas po žmones jis visko 
patirdavo. Neretai jam tek
davo susidurti su mažaraš
čiais ir net su ištisomis be
raščių šeimomis. Ir tokiems 
Valiukas parduodavo laik
raštį su sąlyga jei jis jiems 
iš to laikraščio paskaity- 
siąs... Reikėjo matyti, kaip 
Valiukas savo skaitymu 
suįdomindavo klausytojus! 
Skaitydavo jis ir>ąįškinda- 
vo, įterpdavo sdvo nuomo
nę, plačiai pasakodavo apie 
pirmąją darbininkų valsty
bę pasaulyje, apie darbo 
žmonių kovas kapitalisti
nėse šalyse. Taip ne vieną 
dešimtį darbininkų Valiu-

kas pralavino, sužadino 
juose valią mokytis rašto, 
skaityti darbininkišką lite
ratūrą ir jungtis į kovoto
jų gretas prieš išnaudoto
jų santvarką.

Įdomu šiandien prisimin
ti, kaip veikė mūsų biblio
tekos anais reakcijos siau
timo laikais. Tai buvo nedi
delės bibliotekėlės veik, kiek
viename S. Paulo priemies
ty. Paslėptos, labai giliai 
paslėptos. Skaitytojai kny
gas gaudavo lįįogrindinės 
bibliotekėlės ir sfrvptai jas 
turėjo skaityti. Knygos, 
daugumoje, buvo ALDLD- 
jos, prisiųstos dar tuo me
tu kai fašistiniai cenzoriai 
nebuvo įžiūrėję jų “pavo
jingumo” (1928-1931 mm.).

Knygas lietuviai labai 
patraukliai skaitė. Išsivys
tė platus skaitytojų tink
las. To pasėkoje augo kla
sinis sąmoningumas, auklė- 
josi ir grūdinosi nauji re
voliuciniai .kovotojai, įsi
traukia į kylantį Brazilijos 
proletariato judėjimą.

Knygos iš rankų į rankas 
ėjo. Iš vienos miesto dalies 
keliaudavo į kitą. Ir grįž
davo į savo vietą — neužsi- 
mesdavo. Taip, Dr. Kaš- 
kiaučiaus “Darbininko 
sveikata”, Dr. Matulaičio 
“Religija”, Gorkio “Moti
na”, Browno “Krikščiony
bė ir komunizmas”, Sinkle- 
rio, i “Karalius anglis”, 
“Aliejus” ir kitos stačiai 
buvo skaitytojų nepasidali
namos. O kad knygos, — 
taip plačiai ir tokiose ypa
tingose sąlygose skaito
mos, — nedingdavo, byloja, 
kokia puiki buvo Draugijos 
kuopos organizacija.

Apie 1932 metus paašt
rėjo policinis persekioji
mas. Žvalgyba padarė eilę 
užpuolimų, kratų, areštų. 
Pavartojo terorą, trėmimus 
į salas ir į smetoninę lietu- 

|vą. Bibliotekėlių veikla vis- 
vien nenutrūko. ALDLD- 
jos kuopa visvien gyvavo. 
Daugelį kartų bibliotekėles 

i teko naktimis perkelti j 
I saugesnes vietas, nekuriais 
atvejais giliai į požemius 
užkasti. Darbininkai saugo
jo ir globojo knygas, kaip 
savo brangiausi turtą, kurį 
sunaikinti puolėsi tie, ku
riems spausdintas teisybės 
žodis buvo baisesnis už že
mės drebėjimą.

S. Paulo -pašto įstaigose 
pradėjo žvalgyba suiminėti 
ateinančius spaudos atsiim
ti draugus. Ne vienas pate
ko į jos nasrus ir ne vie
nam buvo kaulai laužomi 
tiktai dėl to:

— Kas siunčia šitą ko
munistinę literatūrą?

— Kur jos išskirstymo 
centras?

— Kam ji duodama skai
tyti? Pasakyk jų pavardes, 
adresus! — puldinėjo įsiutę 
šunes-sekliai ant į nelaisvę 
patekusio draugo ar drau
gės.

puolimus tame priemiesty, 
ALDLD-jos rajoninė bib
lioteka buvo išgelbėta, ją 
paslepiant policininko rū
syje!

Dar vienas epizodas.
ALDLD-jos S. Paulo kuo

pos sekretorių žvalgyba 
pastebėjo pašte išimant 
spaudos siuntinius.

Netrukus jį sulaiko “in- 
fragauti” (1934 m.). Gar
siojoje “Guzmoes” žvalgy
bos lindynėje jį daužo į vei
dus ir į galvą iki sukruvi- 
nimo. Guminėmis lazdomis 
kerta į nuogus kojų padus 
ir į rankų delnus. Degina 
papirosais jautresnes kūno 
vietas. Laužo rankas. Kai 
netenka sąmonės, atgaivi
na jį šaltu vandeniu. Ir vis:

— Sakyk, kur tu gyveni! 
Išduok savo draugus!

Kankinamasis tylėjo.
— Priversime mes tave 

išsižioti. Kitaip gyvas ne
išeisi! — grasino piktieji 
idiotai ir vėl plakė, daužė, 
narino kaulus iš sąnarių.

Pagaliau daužomasis 
prabilo:

— Nieko neatsakysiu!..
Budeliai pastiro bejėgiai.

Dvi valandas kankinę savo 
auką, jie pamatė turį Reika
lą su žmogumi, kietesnių už 
uolą. Liovėsi kankinę nei 
buto adreso iš jo nesužino
ję! Dar bandė gražiuoju. 
Niekas neišėjo. Žmogus, 
sukąstais dantimis, buvo 
pasiryžęs verčiau sutikti 
mirti, negu niekšams pasi
duoti.

Tuo žmogumi buvo AL
DLD-jos S. Paulo sekreto
rius draugaą Antanas Zo- 
kas. Jo bute radlsi kuopos 
narių sąrašai, | atskaitos, 
korespondencija, adresai ir 
kitokia svarbi medžiaga. 
Policija neišplėšė I adreso, 
kur jis gyveno. Užtat buvo 
išgelbėta keletas bibliotekė
lių, užtat keliolika kitų 
draugų išvengė arešto.

Vėliau, A. Zoką policija 
ištrėmė į Urugvajų.

Tokiose aplinkybėse Bra
zilijos lietuviams teko veik
ti ir kovoti, platinti ir 
šviestis marksistine šviesa, 
kurią jiems suteikdavo šlo
vingosios ALDLD-jos kny
gos.

A. Vaivuskas.
Montevideo,

1950 m. VI. 12.

Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
A. Vaitkevičius,- Norfolk, Mass....................’... .2.00
John S. Waswill, Lewiston, Me..........................   2.00
M. Uždavinis, Norwood, Mass..............................2.00
Norwoodieciai, aukoję po $1: N. Grybienė, L. Traki

mavičius, M. Krasauskienė, Mrs. M. Kroll, Anna Caspar, 
J. Galgauskas, C. Budrevičienė, J. Krasauskas.

Birželio 22 dienos Laisvėje paskelbtame K. Petrikie- 
nės parvežtame iš Philadelphijos aukotojų sąraše įsi
skverbė paklaida:

Turėjo būti:
A. ir J. Smitai, Philadelphia, Pa....................$10.00 \
Al,z- Philadelphia, Pa................................  10.00

(kai kurie draugai prisiunčia savo ir kito draugo aukąj 
ko mes, taupydami laikraštyj vietą, paskyriu’m nepa
skelbiame), tariame nuoširdžią padėką!

Pasitikime, jog ši savaitė bus gausesnė nei buvo pra
eitoji. Esame įsitikinę, kad mes savo kvotą pasieksime 
nuskirtuoju laiku, o gal dar truputėlį anksčiau.

Taipgi ačiuojame draugams aukotojams už prisiųs
tus linkėjimus ir kai kuriuos patarimus!

Specialaus Vajaus Komitetas.

?A .• Kas bus Jungtinių Tautų sekretorius?
I)aug kas jau diskusuoja klausimą, kas bus Jungtinių 

Tautų sekretoriumi? šeši mėnesiai atgal TrygVe Lie 
pareiškė, kad jis kandidatūros nebepalaikys, Itad tas 
darbas jarti atsibodo. Be to, Čiang Kai-š*eko atstovas pa

reiškę, kad jis vetuotų, jeigu Lie kandidatūra būtų išė
sta ty ta Saugumo Taryboje. Dalykas, mat, tame, kad 
Saugumo Taryba generalinį sekretorių nominuoja, o 
Generalinė Asamblėja renka. Kas kita, jeigu Čiango 
agentas būtų išmestas iš Saugumo Tarybos. Bet tam 
priešingos Jungtinės Valstybės. Tai atrodo, kad čia bus 
planas Trygve Lie, kaipo rimtai kovojančio už taikos 
išlaikymą, atsikratyti. Nes daug kas mano, kad* Lie pa
keistų savo' nuomonę ir palaikytų kandidatūrą, jeigu vi
sos penkios didžiosios valstybės pasisakytų už jo išrinki
mą.

Generalinis sekretorius renkamas penkeriems metams. 
Jį turės išrinkti Asamblėjos sesija šių metų rugsėjo mė
nesį.

Jeigu Trygve Lie griežtai atsisakytų toliau eiti sekre
toriaus pareigas, susidarytų rimta naujo sekretoriaus 
išrinkimo problema. Kol kas nenumatoma tokio žmogaus, 
kurio kandidatūrą paremtų visos penkios didžiosios 
valstybės. Bile kurios iš jų pasipriešinimas Saugumo Ta
ryboje išrihkimą padarb negalimu. •

Viename lietuviais apgy
ventame S. Paulo priemies
tyje tūlas lietuvis policinin
kas statėsi savo namelį. 
(Tais laikais namažas skai
čius lietuvių buvo- priimta 
į viešosios miesto policijos 
tarnybą; vėliau veik juos 
visus įtarė neištikimais ir 
atleido). Pats namų šeimi
ninkas pirma grindų sudė
jimo iškaso gilų požemį, jį 
plytomis išdėjo ir įrengė 
slaptą į jį įėjimą.

— Kam tai? — užklausė 
mūro statytojas.

— Gal kada nors pri
reiks... — trumpai paaiški
no policininkas.

, Ištikrųjų, neužilgo ši 
slėptuvė buvo labai reika
linga: reakcijai įtempus

I

I$Visiems aukotojams ir tiems, kurie aukas prisiuntė

2 pusi.—-Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—• An t r., Birž. 27, ld50

miliukai padės sugydyti 
plėveles, kad iŠ jų

apžiūrėjo 
kartų. Veikiausia jie 
pavojingo, kaip kad 

nerado. Vis dėlto dar 
vietos 

kad patikrinus,

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J; KAšKIAUčIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
‘ Tel. Humboldt 2-7964

Hemorojai (“pailės”)

Gerb. daktare, gal ir man 
a dėl mano li-duosi patari 

gos.
Aš Jau turiu tą ligą kokie 

7 mefai. Buvau- daug 
pas 
man 
kad 
tai 
pradedu drebėt. O kai kada 

 

tai ifi* visai be kraujo arba tik 
truputis pasirodo. Skausmo 

 

kaij ir nėra, tik kartais kiek 
panježti ir nudiegia. Ir vidu

 

riuose esti gazų, ir vidurius 
kartais paleidžia.

Daktarai sako, kad 
ten gyslutčs ;

kartų 
aktarus, tai sako, kad 
“pailės” (piles). Kaip 
pasirodo dikčiai kraujo, 
,da pasidaro silpna ir

Daktarai sako, kad man 
'" i atsiranda, bet 

visai mažytės. Aš esu mote
ris 56 metų. Biiau, kad nebū
tų vėžys. Man tai prasidėjo, 
kaip mėnesinės išnyko. Nuo to 
man vis kas neto i p gerai.
Atsakymas.

Taip, Drauge, mėnesinių iš
nykimas — gyvenimo pervar
ta daag ką sukrikdo moters 
organizmo. Tie Jūsų hemoro- 

•jai gal ir visai mažyčiai, bet 
jie kraujuoja, o tai negerai. 
Kraujas — ne vanduo. Krau
javimai silpnina visą organiz
mą. Juos reikia prašalinti.

Jus gydytojai 
daug 
nieko 
vėžys, 
kartą pasitarkite su 
gydytoju, 
kaip yra.

Na, sakysim, Jums gydyto
jas nieko tokio labai rimto ' 
nepripažins. ‘'lik pievutės. 
Jums plonytės ?r greit įsibrė- 
žia, įtrūksta ir pradeda krau
juot.

Jeigu šitaip, tai gaukite 
vaistinėj labai naudingų gel« 
tonų miltelių— “bismuth sub- 
gallate, % lb.” Po vidurių iŠ- 
sivalymo imkite medvilnės ga
baliuką, užbarstykife tų mil
telių ir įglauskite gerai į at

Tegul ten pasilieka, 
taip daryt ir gult ei-

varą. 
Gerai 
n a n t.

Tie
apačios 
nebekraujuotų. Darykite taip 
ilgai. f

Tų pačių miltelių imkite ir 
vidun, į burną, po arbatini , 
šaukštelį pusėj stiklo van
dens, gal geriau po ' vakarie
nei. Tie milteliai mažina rū
gimą, dujas, suramina vidu
rius. Nuo tų miltelių laukan 
eisite juodai. Tai nieko, tai
taip padaro milteliai. Taip ir 
turi būt. . .

Greta paprasto, nagadinto, 
natūralaus maisto, būtina! 
imkite ir vitaminų, laike val
gymo : Abdec kapseals, arba 
Vi-penta pearls, arba Daya- 
min, po 1 ar po 2 piliules per 
vidurį valgymo. kutų Jums ge
rai imti ir moteriškųjų hormo
nų (Stilbestrol, 1 mg.)) po 
1 gulant per tris savaites, 
apleidžiant ketvirtą be ėmi
mo.
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K Preikšas

Lietuva jubiliejaus 
išvakarėse

P. AKMENSAS

Latvijos Muzikines Kultūros 
Suklestėjimas

1950 metų liepos 21 dieną 
lietuvių tauta švęs įžymią sa
vo istorijoje dieną — Lietu
vos Tarybų Socialistinės Res
publikos dešimt mečio jubilie
jų. Prieš dešimt metų lietuvių 
tauta visiems laikams nuver
tė buržuazijos ir dvarininku 
jungą ir, įkūrusi tarybų val
džia. atvėrė sau kelia i laisve, 
į liaudies ūkio b m kultūros su 
klestėjimą.

I niavimo dėl gausaus kolūki
nio derliaus gav-mo, dėl nau
jų kolūkinės santvarkos per
galių iniciatoriai. Jie įsipa
reigojo praplėsti pasėlių, plo
tus, pasiekti, kad visoje

iš vieno hektare būtų 
vidutiniškas 17 
žieminių ir 
derlius, rugių ir mie-

po 16,5 centnerio, bul- 
175 centnerių, cukri- 

runkeliu — 220 centne-

a p s-

RYGA.—Latvija gyvena in
tensyvų muzikinį gyvenimą. 
Tarybų valdžiai įsikūrus res
publikoje, muzika tapo darbo 
žmonių turtu. Itin turtinga 
tarybinė tikrovė, įkvėptas kri

ukyje.”
Nemaža talentingų kūrinių 

latvių kompozitoriai parašė 
ryšium su Stalino septynias
dešimtmečiu. Jų tarpe — J. 
Medinio kantata, J. Ozolinio,

Tapusi tikruoju savo salios 
šeimininku, naudodamasi ne
nuilstama broliškųjų respub
likų ir, ypač didžiosios rusų 
tautos, pagalba, lietuvių tau
ta sparčiais tempais žengia 
komunizmo keliu.

cent- 
vasariniu

krityje 
gautas 
neriu 
kviečių 
žiu — 
vių — 
niu

Irių. Be to, jie Įsipareigojo su- 
I kurti kiekvienai.>e kolūkyje 
po 4 gyvulininkystės fermas.

Į socialistiifį lenktyniavimą 
dešimtmečio garbei įsitraukia 
vis platesni ir ulatesni kolū
kiečių. MTS darbuotojų ir že
mės ūkio specialistų sai oks
idai.

AFL viršininkai Meany, Green, McF.etridge, 
Dubinsky ir Doherty.

Jau 1949 
pramonė

p ra
ni e k no
ri o bu ve 
staklių 
metais 
virsi i o

Atstatytos ne tik vokiškųjų 
grobikų sugriautos pramonės 
įmonės bei kultūros Įstaigos, 
bet ir sūkuriai? os nauj 
m on ės šakos, kurių 
met seniau Lietuvoje 
kaip antai, cemento ii 
gamyba. 
Lietuvos
prieškarinį produkcijos išlei
dimo lygį daugiau kaip 60%.

Iš pašaknų pasikeitė Lietu
vos žemės ūkis. Negrįžtama: 
nueina praeit n tamsoje ir 
skurde paskendęs smulkusis 
individualinis žemės ūkis. 
Jau apie 80% Lietuvos vals
tiečių įstojo į kM ūkius. stoję 
į kultūringo ir pasiturimo 
venimo kebą.

gy-

pa-
lio-

naujai atidarytų 
klubu

os namu, ki- 
visu orinis

Milžiniški laimėjimai 
siekti Lietuvoje vystant 
tuviškąją kultūrą — nacio 
nalinę savo forma, socialisti
nę savo turiniu Dar niekuo
met Lietuva nėra turėjusi to
kio plataus tinklo mokslo ir 
kultūros įstaigų, kaip dabar. 
Daugybė
mokyklų, bibliotekų, 
skaityklų, kult 
noteatrų, visuotinis privalo
mas ir nemokamas septynme
tis apmokymas, savo spaudos 
išplėtojimas ir daug kitų prie
monių.

Visa tai pasiekta pei trum
pą dešimties motų laikotarpį.

Šie laimėjimai įtikinamai 
liudija, kad lietuvių • tauta 
pasirinko vienintelį

Tarybų Lietuvos dešimtme
ti tinkamai pasitikti ruošiasi 
sostinės statytojai. Iki jubi
liejaus dienos uumaton a ati
duoti naudotis kelias dešimtis 
stambių statyb •. kaip antai, 
“Vilniaus”, viešbutį, “i'erga- 
lės” kinoteatrą, sporto stadio
ną, mokslininkų namų, lietu
vių dramos teatro, Dzeržins
kio rajono kinoieatro, polikli
nikos, valstybinės filharmoni
jos, valku lopšelių pastatus, 
keletą didelių gyvenamų na
mų ir daug kitų pusta*ų. Ei
lę gyvenamų namų ir komu
nalinių statinių numatyta pas
tatyti ir kituose Lietuvos 
miestuose: Klaipėdoje, Kupiš
kyje, šakiuose. Biržuose, 
Plungėje, Varėnoje: numaty
ta užbaigti- Kultūros Namų 
statybą Kaišiadoryse ir Laz
dijuose, kinoteatrų — Vilkijo
je, Biržuose, Kaišiadoryse, ati
duoti naudotis 1,5 km. 
vandentiekio liniją 
mieste ir užbaigti
kitų objektų statyba.

Jubiliejaus garbei Vi’niujo 
rengiama Dainų švente, per 
kuria pasirodys neregėtas sa
vo skaičiumi 30,000 žmonių 
cljoras! Dainų šventei ruošia
si visa Lietuva.

Respublikinės leidyklos iš
leidžia specialaus jubiliejinius 

i rašytojų 
rinkinius i"

ruošia didelę dailės parodą, 
kurioje jie parodys Lietuvos 
dailininkų pasiekimus.

Įtemptai dirba ir Lietuvos 
teatrai. Jie ruoš'a naujus pas
tatymus. Lietuves dramos te
atras ruošia pastatymą pagal 
Guzevičiaus romaną “Kalvio 
Ignoto teisybė”.

Lietuvos sportininkai ren
gia respublikmę spartakia
dą, kurioje dalyvaus 
žmonių. Birželio ir 
mėnesiais bus Įvykdytos vals
čių, miestų ir apskričių spor
tininkų kolektyvų spartakia
dos, kuriose dalyvaus daugiau 
kaip 100 tūkstančių žmonių.

2,500 
liepas

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ilgio 
Šiaulių 

daugelio

teisingą j Lietuvos tarybų jų 
kelią į suklestėjimą — tary- rinktinių kūrinių rinkinius ir 

tarybi- kitas knygas. Išleidžiama lie- 
bolševiku Į tuviškosios poezijos ir prozos 
vadovau-

bin į kelią broliškųjų 
nių tautų šeimoje, 
partijai išmintingai 
įant.

Tarybų LietuvosTarvbu Lietuvos dešimt me- 
Į *

čio jubiliejus -- visaliaudinė 
šventė. Pasitikdami ją su mil
žinišku entuziazmu, Lietuvos 
darbo žmonės prisiima vis

antologija, albumas “Tarybų 
Lietuvos 10 metų”, jubi’ieji- 
nis rinkinys vaikams. Dauge
lis lietuviu. rašytojų 
į rusu kalbą.

Didelę pagalbą 
rašytojams teikia

ve-’č-iama

Lietuvos 
Maskvos 

naujus ir naujus įsipareigoji- Į leidyklos ir rašytojai, kurie 
padėjo išversti į rusų kalbą 
ir išleisti ištisa eilę 
literatūros kūrimu. 

Jubiliejaus garbei 
ma paroda “Tarybų 
10 metų”, kuri 
Tarybų Lietuvos 
pramonės, žemės: 
t Gros srityje, 
pat tarybinės 
knygos paroda.

Tarybų Lietuvos dailininkai

mus tam, kad pasiektų dar 
didesnius laimesnius.

Gamyklos “Metalas”, Kau
ro mėsos kombinato kolekty
vai ir kiti įsipareigojo 
liepos 21 dienos 
septynių mėnesių 
planą.

Šiaulių apskr.’ies
Čiai, MTS darbuotojai ir že
mės ūkio specialistai pasiro
dė kaip socialistinio lankty- j

iki 
įvykdyti 
gamybos

kolūkie-

Petro Cvirkos Kūryba 
Naujose Laidose

VILNIUS, balandžio 30- 
ta diena. — šiais metais Gro
žinės literatūros leidykla iš
leidžia eilę įžymiojo lietuvių 
rašytojo Petro Cvirkos kūri
nių naujomis laidomis.

Jau išėjo iš spaudos 40,000 
egz. tiražu rpmanas “že
mė maitintoja” rusų kalba. 
Spausdinamos rusų kalba Pe- 

‘ | tro Cvirkos “Rinktinės nove
lės” 15,000 egz. tiražu.

Tarybų Lietuvos dešimtme
čiui paminėti bus išleista lie
tuvių kalba 10,000 egz. tira
žu Petro Cvirkos 
į kurią įeis 
tos novelės, 
lėraščiai ir 
straipsniai.

šiais metais 
visų Petro Cvirkos 
tomų leidimas.

Masiniu tiražu rusų kalba 
bus išleista Petro Cvirkos 
“Nemuno šalies pasakos.”

Lietuvių ir rusų kalbomis 
masiniu tiražu išleidžiami 
Petro Cvirkos kūriniai 
kams — “Laikštingala 
“žvėrys muzikantai.”

Rinktinė,” 
rašytojo sukur- 

apsakymai, ei- 
pu bl icistiniai

bus užbaigtas
raštų 12

vai-
ir

grožines

r engi a- 
Lietuvai 

atvaizduos 
laimėjimus 

ūkio ir kul-
Rengiama taip 

lietuviškosios

CIO viršininkas Philip Murray sega konvencijos da
lyvio ženklą mūsų šalies vice-prezidentui Alben W. 

Barkley, atvykusiam kalbėti plieno unijos 
konvencijoje, Atlantic City.

P. Cvirkos

bal. 30 d.

Memorialinis 
Kambarys

KAUNAS, 
rengtas ekspozicijai įžymaus
lietuvių tarybinio rašytojo 
Petro Cvirkos memorialinis 

' kambarys, kuriame gyvenda- 
1 mas jis parašė savo romaną 
“Frank Kruk.”

Šis kambarys yra Kaune, 
Donelaičio gatvėje >namo Nr. 
9 rūsyje. Apsilankęs čia žiū
rovas galės pamatyti, kokiose 
vargingose sąlygose, gyvenda
mas žymusis rašytojas bur
žuazinės Lietuvos laikais 
kūrė 
na. 
koks 
nant.
knygdėtė ir suolas, ant kurio 
P. Cvirka ir miegodavo.

.Iškilmingas P. Cvirkos me
morialinio kambario atidary
mas įvyko š. m. gegužės 2- 
rąją — trečiąją P. Cvirkos 
mirties metiniu diena, c »•

su
gavo populiarųjį roma- 

Kambarys įrengtas taip, 
jis buvo rašytojui gyve

jame yra stalas, kėdė,

Melioracijos ir Vandentiekio 
įrengimo Darbams

VILNIUS, bal. 29 d.—Įsteig
ta tarybinių ūkių melioracijos 
ir vandentiekio projektavimo- 
statybos kontora. Jos funk- 
ci j os—nusausinti tarybiniams 
ūkiams priklausančias žemes, 
įrengti vandentiekius, šuli
nius, artezinius šulinius ir tt. 
šiomis dienomis gauti prane
šimai apie tai, kad šiai įstai
gai išsiųsta pirmoji partija su
dėtingų mašinų.

Sėja Viršum Plano

ŠIRVINTAI, balandžio 
ta diena. — Svarstydami LKP 
Centro Komiteto kreipimąsi 
dėl Tarybų Lietuvos dešimt
mečio, Anovilio tarybinio 
ūkio traktorininkai, mechani
kai, laukininkystės brigadų 
brigadininkai ir laukų darbi
ninkai be kitų įsipareigojimų 
pažadėjo pavasario sėjos dar
bus atlikti 12 dienų anksčiau, 
negu nustatyta pagal planą.

Socialistinio lenktyniavimo 
dėka šiomis dienomis tarybi
nio ūkio kolektyvas pilnuti
nai ištesėjo savo duotąjį žo
dį: grūdinių kultūrų 
baigta.

Trijų Ketvirčių Planą 
Iki Liepos 21-sios

29-

sėja

PANEVĖŽYS, bal. 29 
Su patriotiniu pakilimu 
apsvarstytas LKP Centro Ko
miteto kreipimasis tarpapskri- 
tinėje sviesto - sūrių bazėje. 
Sviesto lydymo .cecho darbi
ninkas Savičiūnas pareiškė: 

—LKP Centro Komiteto 
kreipimasis ragina mus visus 
siekti dar didesnių laimėjimų 
savo darbe. Įsipareigoju iki 
liepos 21 įvykdyti trijų ket
virčių darbo planą ir 
centų lydyto sviesto 
aukščiausios rūšies.

—Aš savo normą 
190 procentų, 
ros cecho
Gerulskis.—šiandien pasižadu 
iki liepos 21 dienos įvykdyti 
9 mėnesių gamybos programą 
ir kiekvieną mėnesį dirbti 
viena dieną iš sutaupytos ža
liavos. ■ ’

Padidintus socialistinius įsi
pareigojimus Tarybų Lietuvos 
dešimtmečio garbei prisiėmė 
ir kitų cechų kolektyvai bei 
stachanovininkai.

buvo

90 pro- 
išleisti

įvykdau
— kalbėjo ta- 

stachanovininkas

Jau- 
skulptorius žu- 
baigiąs Kauno 

ir dekoratyvinės 
sukūrė ra-

Petro Cvirkos Bareljefas
KAUNAS, bal. 30 d.- 

nas Kauno 
klys, šiemet 
taikomosios
dailės institutą, 
šytojo Petro Cvirkos barelje
fą.

šį skulptoriaus kūrinį įgijo 
Dailės kombinatas. Dirbtuvė
se iš gipso atliejama dešim
tys rašytojo bareljefų.

Meninių Metalo 
Liejinių Dirbtuve

VILNIUS, bal. 30 d.—Dai
lūs fondo meninių dirbtuvių 
ir atelje skaičius padidėjo dar 
viena įmone: Vilniuje, Užu
pio gatvėje, įrengta meninių 
metalo liejinių dirbtuvė. Už
vakar čia buvo atlikti pirmie
ji metalo liejimo bandymai.

riamasis tvirtai žengiančios į 
komunizmą liaudies darbas-— 
žtai kas maitina šiuolaikinį 
Latvijos respublikos meną.

Latvių tauta nuo senų lai
kų pasižymėja dideliu muzi
kalumu. Aukštasis chorinio 
dainavimo menas Latvijoje 
savo šaknimis siekia gilios se
novės. Tačiau ilgus šimtme
čius vokiečių baronai, paver
gusieji Latviją, visaip truk
dė nacionalinei muzikinei kul
tūrai vystytis. Kaip tik dėl 
to daugelis liaudies dainų yra 
persunktos tokiu giliu liūde
siu. Vienoje iš jų — “švie
sos pilis” — ypač stipriai yra 
išreikšta liaudies neapykanta 
“juodiesiems riteriams” ir ti
kėjimas laisva laiminga atei
timi.

Geriausieji klasiški latvių 
kompozitorių kūriniai (A. 
Jurjąno “Liaudies šokiai” 
simfoniniam orkestrui, J. Vi- 
tolio, E. Daržinio, E. Melngai- 
lio, A. Kalninio, ir kitų solo 
bei choro dainos) byloja apie 
priešakinių Latvijos kompozi
torių ^gilų kūrybinį ryšį su 
liaudies menu. čia milžiniš
ką vaidmenį suvaidino XIX 
šimtmečio rusų realistinė mu
zika. Didysis pavyzdys Glin- 
kos, “Galingosios krūvelės” 
(visame pasaulyje garsaus 
kompozitorių Balakirevo, Mu- 
sorgskio, Rimskio - Korsakovo, 
Borodino, Kiuji bendradar
biavimas) ir Čaikovskio, sė
musių įkvėpimo bei meninių 
įvaizdžių iš liaudies kūrybos 
lobyno, nulėmė latvių muzi
kos vystymosi kelius. Neatsi
tiktinai kaip tik J. Vitolis, 
vienas mylimiausių Rimskio - 
Korsakovo mokinių Petrapi
lio konservatorijoje, buvo žy
mios daugumos šiuolaikinių 
latvių kompozitorių mokyto
ju.

Apibūdindamas k ū r y b i n i u s 
latvių kompozitorių siekimus, 
A. Liepinis, Latvijos himno, 
daugelio populiarių dainų ir 
pirmojo latvių tarybinio ba
leto autorius, vienoje savo 
kalbų yra pasakęs: “Meno 
darbuotojui didžiausioji lai
mė įsisąmoninti, kad savo kū
ryba tarnauji liaudžiai. Tąją 
laimę mums, visų meno sričių 
veikėjams, davė Tarybų val
džia, atskleidžiusi mums pla-’ 
čius horizontus kūrybai. Ką 
aš berašyčiau — muziką fil
mui, jauniminę dainą, simfo
niją, — aš matau atnaujintas 
gimtosios Latvijos erdves, sa
vo liaudį, bekuriančią didin
gąjį komunizmo pastatą. To
dėl laisvojo darbo džiaugs
mas yra lyg mano kūrinių 
leitmotyvas.ų

Savo kūryboje latvių kom
pozitoriai, kaip ir visi Tary
bų Sąjungos kultūros veikė
jai, vadovaujasi išmintingais 
nurodymais, kuriuos duoda 
komunistų partija, nenuilsta
mai besirūpinanti tarybinės 
kultūros, nacionalinės savo 
forma, socialistinės turiniu, 
klestėjimu.

Vien tik per 1949 metus 
sukurta daugiau kaip šimtas 
dainų chorui ir solo tarybinių 
poetų bei latviu, poezijos kla
sikų žodžiais. Daugelis tų 
dainų jau labai išpopuliarėjo 
šalyje. Garsusis latvių kom
pozitorius Janis Ivanovas už
baigė savo VI simfoniją, ap
dainuojančią džiaugsmingą 
Latvijos išvaduotosios liaudies 
gyvenimą. A. Skultė, auto
rius muzikos kinofilmui, skir
tam didžiajam revoliucingam 
Latvijos poetui Janiui Rainiui, 
baigia baletą “Lelda,” sukur
tą pagal vieno to poeto kū
rinių siužetą. M. Karinis su
būrė latvių liaudies dainų bei 
šokių apdirbimų seriją. Ypa
tingo pasisekimo turi jo 
“Derliaus šventė latvių kol-

M. Zarinio, Paulos Licitės, 
Liucijos Gamtos dainos bei 
fortepijonui pjesės ir daug ki
tų.

Latvių kompozitoriai turi 
plačius galimumus savo kūry
bai populiarizuot. Rygoje 
dabar kas metai surengiama 
po 50-60 simfoninių koncer
tų, tuo metu kai buržuazinėje 
Latvijoje per tą patį laiką 
vos pavykdavo surengti 10-15 
koncertų .

Didelio pasisekimo respu
blikoje turi Valstybinio Ope
ros ir Baleto Teatro spektak
liai. Teatro trupės sąstate— 
Latvijos TSR liaudies artistė 
Elfrida Pakui, respublikos 
nusipelnę artistai Viera 
Krampė, A. Ludinia, A. Daš- 

- kovas, A. Viliumanas ir kiti. 
Teatro repertuare — 24 ope
ros ir 9 baletai. Greta Mu- 
sorgskio “Boriso Godunovo” 
ir Verdi “Aidos,” čia statoma 
klasiškoji latvių A. Kalninio 
opera “Baniuta” ir estų tary
binio kompozitoriaus E. Kap- 
po opera “Keršto ugnys.” 
Pasisekimo turi teatre stato
mieji baletai: P. Čaikovskio

“Gulbių ežeras,” R. GlierO 
“Raudonoji aguona,” A. Lie
pinio latvių tarybinis baletas 
“Laima.”

Puikiosios artistinės jėgos 
spiečiasi taip pat ir apie ki
tas respublikos muzikines 
įstaigas — Valstybinę Filhar
moniją, radijo komitetą, mu
zikinės komedijos teatrą. 
Įžymiausieji Latvijos artistai 
sistemingai koncertuoja įvai
riuose respublikos miestuose 
ir kaimuose.

Be tų, profesinių, muzikinių 
kolektyvų, respublikoje yra 
daugybe meninės saviveiklos 
ratelių. Jie suorganizuoti vi
sose stambiose įmonėse ir kol
ūkiuose, ir juose yra tūkstan
čiai dalyvių. Dainos šventė
se, kurios Latvijoje surengia
mos kas metai, dalyvauja iki 
40 tūkstančių dainininkų. Tie 
liaudies chorai 'atlieka sudė
tingiausius kūrinius. Iš liau
dies saviveiklos gelmių iške
liami dešimtys naujų talentin
gų muzikantų, papildančių 
profesionalų eiles.

Aukštai kvalifikuotus 
muzikantus rengia Lat
vijos konservatorija ir 27 
muzikos mokyklos. šiemet 
jos išleis dvigubai daugiau pi
anistų, smuikininkų, vokalis
tų, negu pernai. Įžymiau
sieji Latvijos profesoriai su 
džiaugsmu skiria savo jėgas 
ir žinias, kad išauklėtų jau
nus tarybinius kompoz’torius 
bei muzikantus-atlikėjus, ku
rie sukurs daugybę naujų pui
kių meno kūrinių ir tuos kū
rinius padarys tikruoju visos 
tarybinės liaudies turtu.

Bušai į Laisvės Pikniką 
Liepos - July 2 d.

ELIZABETH, N. J. Organizuoja busą j Laisves pik
niką. Bosas išeis nuo KIiubo:-408 Court St. 12-tą valan
dą dieną. Kelionė $1.50 Į abi pusi.

Tuojau užsiregistruokite važiavimui į pikniką pas šiuos 
asmenis: P. Taras, A. Stripeika ir Geo. Kudirka. Taipgi 
galite užsiregistruoti Kliube, pas šiaulį.

PHILADELPHIA, PA. Važiuosim busu j Laisvės pik
niką, Brooklyne. Philadelphijos Lietuvių Moterų Klubas 
samdosi busą važiuoti į dienraščio Laisvės pikniką, įvyk
siantį liepos (July) 2-rą, Brooklyne. Prašome įsigyti ti- 
kietus iš anksto, sekamose vietose:

Mrs. Tureikienė, 143 Pierce St., DE 4-4026.
Mrs. Merkienė, 5208 N. Warnock. GL 5-3646.
Mrs. Mattis, 6067 Upland. SA 7-3496.
Mrs. žalnieraitienė, 1009 Jackson St. HO 8-7226.

CLIFFSIDE, N. J.—Busas išvažiuos lygiai 12:30 popiet 
nuo Steponavičiaus namo, 346 Palisade Ave.

Dėl važiavimo būtinai pranešk] t iš anksto bent prieš 1 
d. liepos. Patelefonuokit A. Bakūnienei: Cliffside 
6-0932R.

Istorinė iš Amerikos Lietuvių 
Gyvenimo Apysaka

“ŠLIUPTARN1AI”
Parašė I)R. AL. M ARGE RIS

Kiek čia seniai kunigai per pamokslus plūsdavo: “šliųp- 
tarniai! Einate velniui į uodegą įsikibę!” Taip jie apšauk
davo kiekvieną blaivai protaujantį žmogų, kiekvieną skai
tantį ir apšvietą branginantį asmenį.

Aišku, jog jūs norite žinoti, kodėl kunigai plūsdavo D-rą 
Šliupą, kodėl jie organizuodavo užpuldinėjimus ant jo pra
kalbų, kaip dabar jie organizuoja dipukus užpuldinėti pa
žangiųjų prakalbas.

Įsigykite ir Perskaitykite Dr. Al. Margelio 
apysaką “ŠLIUPTARNIAI”

Ten jūs rasite įdomių davinių iš Amerikos lietuvių isto
rijos. Apibudinama lietuvių tautinis ir kultūrinis atgimi
mas. Jų vargai ir kovos už šviesesnį rytojų.

Knyga iš 652 puslapių, puikiais audimo apdarais..
Kaina $5.00

Kartu su užsakymais, prašome prisiųsti ir pinigus. Per
siuntimo kaštus apmokėsime,

Siųsdami užsakymus adresuokite:

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

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—■« Antr., Birž. 27, 1950
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(Tąsa)
— Gendvilis, senis, girias, kad klebo

nas jo Mataušiuką pasisamdęs.
— Negi piemeniu? — pašiepė Ignotas.
Ir Jurgiui teko atpasakoti, ką jis iš

girdo iš Gendvilio.
— Tai policmonu išeina? — neparo

dydamas nei nustebimo, nei apmaudo, 
paklausė vėl Ignotas. Ir staiga pakėlė 
balsą: — Ar tu čia, Mataušai?

Iš tamsaus klojimo kampo tuoj atsi
liepė Gendviliukas. Jis viską neigė:

— Nieko nežinau! Nei aš samdžiaus, 
nei klebonijoj buvau! Nieko nežinau.

Bet jį tuoj apspito vyrai, atvedė prie 
kubilo, iškėlė žibintą ir, žiūrėdami tie
siai į akis, klausė:
' — Ar teisybę šneki?.. Kam gi tėvas

• girias?.. .
Visa, ką Gendvilis kalbėjo, buvo su 

didžiausiu abejojimu tuojau pat atme
tama :

’— Kas patikės? Vienas pats visitr 
’doklinėjęs, turmoj tupėjęs...

— Negi organizavotas: vienas visada, 
kaip nori, taip dirba. Ir langan jis šovė, 
nei lieptas, nei mokytas...

Mataušas sukinėjosi, vyrų apstotas, 
nežinodamas, kam ka atsakyti.

, — Už ką gi jūs mane? Už ką? Vokie
čiai kotavojo, nežinai užu ką, dabar — 
ir savi!..

Tada tardymo ėmėsi Ignotas:
— Iš kur tau ginklas?.. Kur tu prisi

laikei?.. Kas tave 'čia atsikvietė? Kada 
su tėvu mateis?... 0 klebonijoj būvi?... 
Nebūvi?.. Taip nieko ir nežinai?..

Visi buvo pasišovę pasmerkti Matau-
j šą:

— Kaip jis gali priklausyti krūvon,
■ kad jis toks?

— Gvardija — taigi čia ne tokiem
I vieta!
I — Tėvas girias, o jis, matai, — nežino!
i 1— Nežinau! Nieko nežinau, kaip ma

ne gyvą matot! — šaukė*Mataušas visu 
’ balsu. Pamatęs, kad vis tiek niekas juo 
j nebetiki, Mataušas staiga puolė ant ke

lių ir,, kaip jo senas tėvas nusiminimo 
valandoje, raudodamas ėmė šaukti už
keikimą:

— Stokis, žeme, stuomeniu dangun! 
\ Stuomenin dangun! Stuomeniu dangun! 

Kad aš nueičiau skradžiai žemes!..
Taip ir liko neaiškus reikalas su tuo 

parsisamdymu klebonui. Būrys, savo 
reikalus apsvarstęs, išsiskirstė. Daug 
kas tuojau pamiršo tą Gendviliuko bylą. 
Gal tuo ir būtų visa pasibaigę, jei nau
jas įtarimas, netrukus vėl šešėliu užkri-' 

| tęs Mataušą...

6 Ko siaudi, ko, gervino?
I Ko, gervino!i. siaudi?..
| Varkalienė vis skaičiavo dienas, tikė

damasi, nusivildama, nusimindama ir 
vėl tikėdamasi sulaukti kalvio pargrįž-, 
tant. Pagaliau, trečio po Visų Šventų 
sekmadienio vakare pasirodė Ignotas. 
Pamačiusi jį, Varkalienė sustojo ir nesi
judino iš vietos.

,— Nagi, sveiki gyvi! — prikimusiu 
balsu pasveikino Ignotas. — Na, ko gi 
tu stovi, bobučiūt? Kas gi tau? Ko tu 
taip žiūri į mane? Gal ne tas?

Iš jo elgesio Ignotienė nieko negalėjo 
į numanyti: Ignotas šypsojosi, juokavo ir 

buvo toks meilus ir linksmas.
Karusė glaudėsi prie jo, lyg žąsiaga- 

nė būtų, grobstė jo" rankas ir kjausinėjo, 
ar jau visai namo parėjo, ar nebeišeis, 

r nebepaliks vienų...
— Vis’škum... Atbuvau, atkariavau... 

Dabar po namus vajavosma... Na, kaip 
jūs čia? Kaip tu, tėveliuk, ar gobiau pa
čiam?.. Aš žiūriu, kad tu lyg straines- 
nis... — kreipėsi jis į tėvą.

/ Jis dairėsi, vaikštinėjo po trobą ir 
t - nenusirengdamas vis kalbino šnekino 
Į kiekvieną:

— O tu gi, bobučiūt! Gal tu nesveika?
Ko apniūkus?.. \

Apsiverkusi, ji nežinojo kas jam atsa- 
- kyti, jis dėjosi nepastebįs jos ašarų, 
J klausinėjo toliau:
Į — Petrėkas dar nepasirodė? Nebuvot 

prilankytų? Gal jį tenai varnos sulesė?..
• Karusiot, te, pakabink žiponą seklytė

lėj... A-čia gi kas? Visi mano niekniekiai 
krūvon sudėta... Ir diržas, ir pustyklė, ir 
skustuvas... Visa vietoj, kaip buvę...

“Visa — kaip buvę... — galvojo Igno-

tienė.— Toks gi pat — kai)) buvęs... toks 
pat... Lyg tiktai vakar iž namų išėjęs... 
Galgi ir netiesa? Galgi apšmeižė Barna- 
dinienė? Apkalbėjo...” — ir juo labiau 
šilo jos jausmai, juo smarkiau ji kaltino ' 
seserėčią už plepalus ir prasimanymus. !

Ir būtų visa kas gražiausiai pasibaigę, 
bet Ignotas tuojau pat, antrą sugrįžimo 
dieną, niekam nė žodžio nesakęs, apsi
taisė gorėlesniais drabužiais ir, pasiė
męs kažin koki sunkų maišelį, išėjo.

Ignotienė iš karto išblėso: “Pas ją, 
pas ta kirptaplaukę gyvanašle! Vai, die-, 
vuliau!”

Ignotas grįžo namo labai greit — tą 
pačią naktį, bet Ignotienės įtarimo tai 
jau nebeišdildė.

Dabar ji užsislėpė, susikaupė ir tylo
mis ėmė sekti visus Ignoto poelgius, vis 
įtarinėdama .ir abejodama... O Ignotas 
vėl nuėjo per žmones su pundais, su 
maišeliais visokių popierių. Dieną jo 
nėra, o vakarais — kad prisiveda, — 
pilna troba žmonių.

— Vis tu su tais popieriais, su tais ga- . 
zietais... O malkų nėr, o duonos nėr! — 
prikišo ji pagaliau vyrui vieną subatva- 
karį.

Tai buvo tiesa. Senelis sėdėjo prie ne
kūrentos krosnies, įtraukęs žilą galvą į 
stačią sunešiotų kailinėlių apikaklę, su
sigūžęs, sušalęs. Troba buvo prirūgusi, 
nejauki.

Pagal susitarimą su Graužiniu, žemės 
Ignotui buvo skiriama tik pūravietč. O 
namas buvo nemažas, ne kalviui gyven-. 
ti: dviem galais, po tris langus kiekvie
name šone ir po du galuose, stambių, ta
šytų rąstų tvirtais pamatais. Del nuo
mos Graužinis kol kas i akis nebelindo, 
bet reikėjo pagalvoti apie duoną. “Alka
ni, sušalę, skolon parlindę sėdi... — gal
vojo Ignotas. — Reikia kai]) nors vers
tis...” |

Ir kaimynai taip pat kurstė Ignotą:
— Pradėk kalt, pradėk. Niemčiai ark

lio negriebia, katrą supančiotą randa. O ■ 
tavo geležiniai, — nors dinamitu piešk, 
atlaikys!

Tuo metu dar ir Petriukas parėjo į 
namus, nesulaukęs kalėdų, ir buožė pa
grasino jam nemokėsiąs algos. &

Toks pat šviesiagalvis, kaip Karusė, 
toks pat augalotas, tik lieknesnis, —Pet
riukas išsitempė prie durų staktos, gal
va kone lubas siekdamas...

— Na, kad nenorėjai botagu prie ma
niežo pleškint, tai dabar gausi puspūdi- 
niu priekalai! papliekt, — rimtai pasa
kė jam Ignotas.

— Ajai! Tik duok!

Dekshys visu patikimiausias draugas, 
visų tvirčiausias iš kaimynų — rugelė- 
nų. Jis pirmutinis atėjo pas Ignotą su 
tvirčiausiu pasiryžimu — pradėti kažką 
naują:

— Kai]) žandarai tave paėmė, tai man 
čia nė pajudėt, nė prasižiot nevalia buvo. 
O vis tas Laužada... Kad įsispręs, pilvą 
išvertęs, kad paleis gerklę, kaip žąsinas: 
“Pribuišiai, bekelniai...”— O tų klausyk, 
ir tylėk... “Avigalviai! Čia ne jūsų ra- 
zumo darbas. Apseis, a, girdi, be.pribui- 
šių...” Tegu pamiršta dabar! Kad dar 
bent sykį man Laužada ar kuris vepters 
“pribuišis” ,ar kaip kitaip,— tai, ką tu
rėsiu rankoj; tuo, brač, ir pilsiu dantys! 
Nėr ko žiūrėt! Gana man pastumdėliu 
būt! Aš irgi žmogus! Kaip čia toliau gy
venama, pamatysma, ale bet arštai tegu 
manęs nebekąbina. Nenusileisiu nė per 
nago juodymą!

—Stasiuką, šiai]) ar tai]), turės paleist 
namo, kad karai pasibaigs. Na, tai negi 
mes ir gyvensma su juo tokiam kiaula- 
migy, kaip dabar?... Vis. trobelką kokią 
padės susliį)dyt Sovietas... Vėlgi ir že
mės gabaliukas, — nė vištai nėr kur pas- 
ganyt. Arklys ir tas ne manas,—Kaip 
girnapusė jis man ant sprando... Arklė- 
kas tegu, kad ir toks, kaip Derešius, mat 
jį šimtas... Negi aš kažna ko noriu. Ak- 
gi, karnelė prie karnelės, — va, ir vyže
lė... Tegu tik nesmaugia, tegu tik duoda 
atsikvėpt. Ar aš dirbt tingiu?... Dėl ko 
aš blogas, dėl ko aš visur paskutinis, 
dėl ko aš'pribuišis šioj žemėj?... Prėslai 
popieriaus, šimtai knygų prirašyta po
nų. Girdi, biednas — tai žabalas, durnas 
—mužikas! Ne! Ne durnas mūsų muži
kas! Mes norim, kad būtų kaip Rosijoj! 
Va! (Daugiau bus)

►V' .

Taip atrodė Winnipeg’© miestas laike potviniy. Virš 
100,000 buvo priversti apleisti apsemtus namus, 

prarasti <savo turtelį.

Rock Island, 111.
Valstijos Sekretorius Nuodijo 
Veteranus Prieš Sov. Sąjungą 

. Birželio 16 d. Illinois vals
tijas sekretorius Edward J. 
Barrett kalbėjo i Užsienio 
Karu Veteranus jų metinėj 
sueigoj vietinei stovykloj.

Visa jo prakalba buvo at
sukta prieš mūsų šalies ali- 
jantę paskutiniame karo, So
vietu Sąjungą. 'Tikru nuodų 
taurę jis jiems išnyle.

Jo kalba buvo neva palygi
nimas žmonių būklės šioje ša
lyje su Sovietų Sąjungos. Ape
liavo jis Į karo veteranus sau
goti šią. šąli nuo 500,000 
“pcnktakol.umnistų” - k o mu- 
nistų. “Tiesa, kad Amerikos 
keturiolika milijonų antrojo 
karo veteranų viršija, komu
nistus 28 'prieš 1. Bet tie 
500,000 yra organizuoti,” sa
kė Barrett.

“Ir tos skaitlinės tai ne vien 
laikraščių gąsdinimas. Tai 
skaitlinės, išleistos J. Edgar 
Hoover, FBI galvos.” sakė 
Barrett.

D a r y d a m a s p a 1 y g i 11 i m ą

naudoti jį ir pardavinėti visam 
pasauliui. Jis liepė visur 
skelbti tą vaistą, kur tik jie 
sueina bent kokius žmones. 
Sovietų Sąjunga norinti visas 
ša]is įtraukti į savo “komu
nistinį voratinklį,” sakė jis sa
vo kolegoms.

Visą jo kalbą perskaičius 
nesimato nei vieno žodelio 
apie didėjančią bedarbę, apie 
skurdą ir bada mūsų pačių 
valstijoj gyvenančių senelių ir 
tų, kuriems tenka gyventi iš 
mizernos pašalpos. Nei vie
no žodelio apie griūvančius 
namus, kur gaisrui kilus su
pleška gyvi žmonės, apie tai, 
kad didelis skaičius vaikų 
lanko mokyklas tik pusę laiko 
dėl mokyklų trūkumo, apie 
tai, kad negrai diskriminuo
jami darbuose dėl to, kad nė
ra FEPC įstatvmo.

Bet to visko neužslėps nei 
Barrett, nei kiti raudonbgu- 
biai ir raganų ieškotojai, kurs
tytojai prieš Sovietų Sąjungos 
ramius žmones. Ju melams I *
ir. bauginimams vieną gražią 
dieną ateis galas. Taikos 
trokštanti liaudis pasmerks jų 
skleidžiamus nuodus, kuriais 
varde taikos jie rengia trečią 
palsaulinį karą. A. J.

žmonių gyvenimo būklės čia.' 
ir Sovietų Sąjungoj (Barrett 
sako Rusijoj.—A. J.), jis nu
rodė, kiek amerikiečių turi 
telefonus savo namuose, kiek 
kitokiu patogumų, ir kaip ge
rai valgo ir gyvena. Ogi Ru
sijoj, sako Barrett; žmonės 
badauja, ten stoka kuro ir 
kitų reikmenų. ' Čia ėsą gana 
autpmobilių, kad kiekvienas 
vyras, moteris, ir vaikas kartu 
galėtų važinėti Po keturis į 
vieną automobilių. Bet kiek 
Amerikos žmonių dar niekad 
neturėjo automobilio ir šian
dien neturi, jis nepasakė.

Darydamas palyginimą gy
venimo lygmalos, Barrett (ži
noma, tiksliai) neprisiminė, 
kiek Sovietų Sąjunga nuken
tėjo paskutiniame karo, kiek 
paaukojo savo žmonių, kiek 
miestų’sugriauta, kiek kitokio 
tur.to sunaikinta, kuomet čia, 
Amerikoj, nei viena bomba 
nenukrito; visi fabrikai, Vi
sos dirbtuvės stovi, kaip sto
vėjusios, ir nei vienas gyve
namas namas nesudrebėjo. 
Jis to visko, žinoma, nepasa
kojo karo veteranams.

Visiškai, betgi, jis negalėjo 
užslėpti to fakto, kad šian
dien dėl namų trūkumo mili- 
onai (tikėsit ar ne, jis sakė 
milionai.—A. J.) veteranų, gy
vena lūšnose arba susikimši
me kartu su giminėmis; kad 
aukštos pragyvenimo kainos 
apsunkina veteranus ir jiems 
suųku sudurti galą su galu ir, 
pagaliau, aršiau už tą viską, 
tai daugėjančios kalbos apie 
trečią pasaulinį karą.

• Išpylęs taurę nuodu prieš 
Sovietų Sąjungą ir jo vadi- 
n a m u s “penktakolonistus” 
(500,000 komunistų šioje Ša
lyje, J. Edgar Hooverio su
skaitytus), Barrett sakė, kad 
tam viskam yra tik vienas 
vaistas, jie, 1 veteranai, esą 
daktarai ir tui’j panaudoti tą 
vaistą. O tas vaistas esąs 
“demokratija—ir daugiau fde
mokratijos—visiems ir visur.” 

, Jis liepė tikėti į tą vaistą,
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Montello, Mass.
Dienraščio Laisves Reikalai
šiuo metu Laisvę palietė fi

nansiniai trūkumai. Laisvės 
personalo nariai (darbinin
kai) nusimažino algas ir atsi
sakė nuo apmokamų vienos į 
savaitės vakacijų. žinoma, 
tas palietė ir mus, Laisvės 
skaitytojus, bendradarbius, 
prijautėjus. Turime dėti pa
stangas, kad Laisvės darbi
ninkų algos būtų pilnai ap
mokėtos, taipgi, kad jie gautų 
apmokėti už vakacijų savaitę..

Reikia dėti pastangas, kad 
spaudos piknikas, kuris įvyks 
liepos 2 dieną, Maynardc, bū
tų pasekmingas.

Montelloj tikietų platini
mas eina gerai. Jau parda
vė po vieną sefiją sekami: 
Helen Rindzevičienė, Rožė

Stripcnis; St. Kleinauskas 
pardavė dvi serijas; po tris 
pardavė: K. Kjalvelienė ir 
Kukaičiai.

Bušų komisija praneša, 
kad bųsas yra užsakytas ir 
kiekvienam busu važiuojan
čiam kelionė į pikniką ir at
gal lėšuos po $L50 (round 
trip). Bušų organizavimo ko
misija yra: J. Kukaitis ir P. 
Baronas. Be to, rengiami 
draugišką vakarą, kuris įvyks 
birželio ,24 d., Tautiško Namo 
Parke, ant Keswick Rd., prie 
Winter St. Pradžia 7 v. vak.

Prašome visus vietinius ir 
apylinkės lietuvius dalyvauti.

Geo. Shimaitis.

Šeimininkė maisto krau
tuvėje: “Šičia rašo, jog tos 
sardinkos importuotos, bet 
aš tikrai žinau, kad jos bu
vo deportuotos.”

A....... ...... .... .................
Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 

Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS
■ LAIME

Knyga tik ką išėjo iš spaudos, gražiuose viršeliuo
se; turi 368 puslapius, vaizduoja Amerikos lietuvių 
gyvenimą.

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

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

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

Knygos egzempliorių skaičius yra ribotas, todėl, 
kurie norite ją gauti, pasiskubinkite.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:

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

DIENRAŠČIO

LAISVES PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

LIEPI )S 2 JULY
1950

Prasidės 1-mą valandą po pietų

<
<1>

(j)

Bus Klaščiaus

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės.

Maspeth, L. L, N. Y.

Kadangi tuom tarpu įvyks ta LDS seimas Brooklyne, tai 
bus daug svečių iš kitų miestų. Suvažiuos viršaus 200 de
legatų iš daugelio miestų. B likite piknike ir susipažinki
te su jais.

George Kazakevičiaus Orkestr
gros įvairius muzikos kavalkus šokiams

Brooklyno Aido Choras, diriguojant Geo.' Kazakevičiui duos gražią 
dainų programą. Būtinai išgirskite jį.

Programa 
prasidės 

5 Valandą 
po pietų

Įžanga
75 centai 

taksai 
įskaityti

Muzika 
nuo 6-tos 
valandos 
po pietų

Nepamirškite pakviesti į šį pikniką savo draugus ir kaimynus. Atsilankę 
į pikniką, jie bus jums dėkingi už pakvietimą. Nes jie čia turės sap inalo- 
lonaus pasitenkinimo. Laikas jau trumpas, tad rengkitės patys ir primin
kite kitiems, kad jau laikas viskuom apsirūpinti piknikui. Norime priminti 
ir tą, kad piknikas įvyksta didžiosios Liepos 4-tos šventės savaitėje. Po pik- 
niko nebus dirbama. Puiki proga poilsiui. PIKNIKO KOMISIJA.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. D^ily)—Antr., Birž. 27< 1950



CHICAGOS ŽINIOS Cliffside, N. J.
ftendras Tautų Piknikas

Neužilgo įvyks didžiulis vi- 
'sų tautų spaudos piknikas 
Santa Fe Parke. Prie šio pik
niko rengiasi visų tautų pro
gresyviai ir rėmėjai pažan
gioj spaudos. Piknikas įvyks 
Nepriklausomybės Dienoje — 
Liepos Ketvirtąją.

šis visų tautų spaudos pik
nikas bus ir didžiulė chica- 
giečių demonstracija išlaiky
mui taikos. Piknike bus įteik
ta pagarbos ir garbės žen
klai daugiausiai pasidarbavu
siems rinkime parašų po Tai
kos Peticija, čia kiekviena 
tautine grupė turės progą 
savo taikos darbuotojais pa
sigrožėti ir juos pagerbti.

Taigi per šias kelias likusias 
dienas mes, lietuviai, ypatin
gai vilniečiai, turime dvejo
pą darb ąatlikti. Rinkti pa
rašus po Taikos Peticija ir 
parduoti įžangos tikietus, kad 
sumobilizavus kuodaugiau da
lyvių spaudos piknikui.

Piknike bus išduota trys 
^vertingos dovanos: 1950 me

tų Chevrolet Fleetline Sedan, 
16 Inch Television Console ii 
Bendix Automatic Washer.

Liepos 4-tos visų tautu 
spaudos piknikas yra tradici
nis Chicagos progresyvės liau
dies piknikas, čia visos tau
tos pagamina savo tautiško 
maisto ir patiekia savo tau
tos meno.

Lietuviai kas metai ne tik 
skaitlingai dalyvauja, bet jie 

I žinomi kaipo geriausi pasi- 
'> tarnautojai su darbu. Pasta

rais keliais metais lietuviai 
patarnauja prie gėrimų, taip 
gi pagamina savo lietuviško 
skanaus maisto, kuriuo gėri
si kitų tautų svečiai.

Įžangos tikietus galima įsi
gyti iš anksto pas vilniečius 
darbuotojus. Jų kaina 35c. 

’•'arba trys už dolerį. Prašome 
visų pasidarbuoti ir platin
ti tikietus, ypatingai renkant 
parašus po Taikos Peticija.

Šiame piknike kalbės Peg
gy Dennis, žmona Eugene 
Dennis’o Komunistų Partijos 
sekretoriaus, kuris neseniai 
tapo įkalintas metams. Bvs 
eilė kitų gerų kalbėtojų, taip
gi turininga ir įvairiaspal
vė tarptautinė meno progra
ma. Kvieslys.

Atlaikė Pikniką Svetainėje
Sekmadienį, birželio 18 d., 

turėjo įvykti išvažiavimas 
LDS jaunimo ir 112-tos kuo
pų, taipgi ir LLD 86 kuopos. 
Šaltas oras ir lietus tačiau 
pikniką sulaikė.

North Sides progresyviai ta
čiau yra ryžtingi žmonės. Jie 
sekmadienio ryte • paleido 
darban telefonus ir sukvietė 
daug žmonių į Vengrų Kultū
ros Klubo salę, ant 1632 Mil
waukee Ave., kur atlaikytas 
“piknikas.”

Susirinko daug žmonių ir 
^smagiai ir naudingai laiką 
^.praleido.

Apsčiai jaunimo dalyvavo; 
mat, pasiruošimui daug dir- 

* bo LDS jaunimo kuopos, 
The Northerners, valdyba. 
Jaunoji Remeikienė ir čia 

United Public Workers Unijos nariai lietuje maršuoja 
prie City Hali Louisvillėje, Ky., pareikšti majorui, 

kad jie reikalauja būti atstovaujamais per uniją.

rinko parašus taikai.
.Organizacijoms liks kiek 

tiek pelno.

Pažymėtina, kad iš toliau 
i buvo atvykusių, būtent, Po- 
I vilas Baltutis su žmona, Sta- 
isys ir Kazė Vešiai, L. Prū- 
Iseika ir keli kiti.

Kaip patarle sako:. Kur 
yra tvirta valia, ten atsiranda 
ir galimybės. Rep.

Lawrence, Mass.
ŠIS IR TAS

Birželio 18 d. klausiausi 
Gintaro radijo programos, 
duotos 9 vai. ryto. Progra
mą gabiai veda A. Taraška. 
Buvo geri dainininkai, taip
gi d. Jusius pasakė gerą kal
bą, nušviečiant “Laisvės” pik
niką, jo reikšmę. Jusius turi 
gražią iškalbą. Piknikas įvyks 
liepos 2 d. Dienraštis “Lais
vė” gina darbo žmonių rei
kalus, ne taip, kaip kita lie
tuviška spauda.

Man labai juokinga iš tū
lų dipukų, kurie dar vis sako, 
būk eitų kariauti prieš Tary
bų Sąjungą . Jeigu taip, tai 
didelę klaidą jie padarė čia 
atvažiuodami; reikėjo stovėti 
ant vietos, Vokietijoje, tai 
būtumėt sutaupę važipėjimo 
išlaidas. . .

Teko dalyvauti birželio 18 d. 
Haverhillio Gedimino Klubo 
piknike, žmonių - buvo daug. 
Diena tai šaltoka. Teko pa
sikalbėti su draugėmis ir 
draugais. Visi pasisakė, kad 

i turime sukelti “Laisvei” grei
tu laiku $10,000 specialiu 
fondan. Susitikau su P. Gali
niu, kuris dirba South Bosto
ne. Jis, nieko netaręs, išsi
traukė $10 ir duoda, sakyda
mas: “Septyni už prenume
ratą, o kiti 3 bus tam fondui.” 
Taipgi sutinku P. Milių iš 
Manchester, N. II. Duoda jis 
man $1 ir sako: “Pasiųsk 
‘Laisvei,’ nes jai dabar labai 
reikalingi pinigai.” Bet aš sa
kau visiems, kurie išgali: pa- 
aukokit po dešimtinę ,tai dar

ybas greičiau būtų atliktas.
Taigi visi darbininkų judė

jimo patrijotai: stokime prie 
darbo, už greitą sukėlimą 
$10,000 mūsų dienraščiui.

S. Penkauskas.

Baltimore, Mi
NUOŠIRDI PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems 
mylimiems draugams ir drau
gėms, lankiusiems mano žmo
ną, jai esant ligoninėje per 
šešias savaites ir dabar namie 
sveikstant.

Po šešių mėnesių sunkios li
gos, po dviejų operacijų, jinai 
pradeda jau vaikščioti ir eina 
stipryn.

Dėkoju už prisiųstus linkė
jimų laiškus, gėlės ir kitokias 
dovanas.

Peter Paserskis ir Šeima.

Buvęs visai sustabdęs keturių stambiųjų gelžkeiių 
linijų judėjimą, gelžkeliečių streikas baigėsi gegužės 

16-tą, unijos ir firmų sutikimu pasiduoti arbitracijai.

A. L. D. L. D. REIKALAI
Pranešimas visoms LLD 
kuopoms Massachusetts, 
Maine ir New Hampshire 
valstijose

Kaip žinoto, š. m, liepos 30 
dieną Įvyks didelis išvažiavi
mas. Vieta: Maple Parke, 
Methuen-Lawrence, Mass.

Šis išvažiavimas rengiamas 
paminėjimui 35 metų mūsų 
draugijos gyvavimo. Išvažia
vimą rengia LLD 7-toji ap
skritis, kuriai priklauso nema
žiau 30 kuopų.

7-tosios apskrities komite
tas prašo visas kuopas prisi
rengti gerai ir suorganizuoti 
busus ir automobilius, kad 
žmonės jais galėtų atvykti iš
važiavimai!.

’“Taipgi komitetas prašo, kad

Lawrence, Mass.
v 17 --------

Paskutinis Paraginimas
Kaip žinia, Laisvės pikni

kas įvyks liepos 2 dieną, May- 
nardo. Kurie paėmėte parda
vinėti tikietų serijas, malonė
kite grąžinti už jas pinigus 
prieš pikniką. Kurie tikietų 
dar neišplatinot, tai malonė
kite išplatinti.

K i tas svarb u s d.a I y k as: 
įsigykite tikietus busu į pik
niką važiuoti, kad būtumėt 
tikri, jog gausite buse vietos. 
Tą pačią dieną įsigyti tikie
tus bus pervėlu.

Būkite L. P. Klubo ne vė
liau 10:30 v. ryto, (liepos 2 
dieną), nesxbusas išeis lygiai 
11 valandą. Jis ilgiau nelauks 
nei minutės. Dėl busu vykimo 
ir tikietų gavimo matykite ko
misijos narius S. Ponkauską 
arba P. Garjoną. Tikinto bu
su važiuoti kaina $1.35. Už 
tuos pinigus nuveš į Maynar- 
dą ir parveš.’

S. Penkauskas.

Worcester, Mass,
Mūsų Darbuotė

LLD 11 kuopos susirinki
mas įvyko birželio 11 d. Pla
čiai buvo pasikalbėta dėl 
LDS Suvažiavimo, kuris 
įvyksta New Yorke, liepos 1-2 
dienomis. Atstovauti 11 kuo
pą išrinktas Povilas šiušąs ir 
susirinkimas nutarė pasvei
kinti. suvažiavimą su $5.

Dienraščio Laisvės didžiojo 
pikniko reikalu draugai pla
čiai raportavo. Piknikas įvyks 
Maynarde, liepos 2 dieną, 
čia paaiškėjo, kad visos Nau
josios Anglijos kolonijos 
smarkiai ruošiasi prie šio pik
niko, ir iš visų kolonijų išeis 
busai, kad visi Laisvės patri
jotai ir rėmėjai galėtų į pik
niką nuvažiuoti. Worceste- 
rio busas išeis nuo 29 Endi
cott St., 2 d. liepos, 12 vai. 
dieną; kaina nuvažiuoti ir 
sugrįžti atgal ant buso tik 
$1.50 asmeniui.

Tikietai bus galima gauti 
pas draugus Navikus, svetai
nės gaspadorius, ir pas J. 
Senkų ir J. Jaškevičių. Drg. 
J. Senkus sakė, kad įžangos 
tikietai šiemet gerai ■ platinasi, 

nesivežtumėt iŠ namų valgių: 
čia jų bus užtenkamai. Mū
sų gaspadinės pagamins švie
žių ir skanių, bus ir gėrirftoi

Taipgi komitetas prašo, kad 
visų’ kuopų draugai-nariai iš
platintų tikietus; neatsivež- 
kit nepardavę nei vieno, ži
nokite, kad už tuos tikietus 
turės sumokėti kuopos, tad, 
jei norite, kad kuopos nebūtų 
n u s k r i a u st o s, p as i d a r b u o k i t c 
patys nariai*.

Išvažiavimo _ pikniko lai
kas 10 vai. ryto. Atvykę 

n

anksti, galėsite sau pakvėpuo
ti tyru oru ir pasilsėti. Ma
ple parkas yra sveikatai tai
syti vieta: gražus, malonus. 
To nepamirškite.

S. Penkauskas-

nes visi linki Laisvei gyvuoti, 
kad visi kasdien galėtų ją 
skaityti ir visas pasaulines ži
nias sužinoti.

Mūsų gražusis Aido Choras 
yra pasiruošęs dalyvauti pik
nike ir, vadovaujant draugei 
Karsokienei, sudainuoti vi
siem pikniko dalyviam daug 
gražių dainų.

Piknike apsiėmė dirbti visą 
dieną šie draugai :

J. Dcksnys, V. Žitkus, J. 
Urbonas, J. M. Lukas, J. Jaš- 
kevičius, A. Pilkauskas, D. 
G. Jusius, S. Janulis, J. Skliu
tas, J. Senkus, F. Petkūnas, J. 
Dov’idonis, J. J. Bakšys ir P. 
Sadauskas.

Kadangi dabar Laisvei yra 
reikalinga skubi finansinė pa
rama, tai susirinkimas pasky
rė $10 iš kasos ir išrinko 
draugus D. G. Jusiu ir Sima- 
ną Janulį, kad parinktų dau
giau.' Aš manau, kad Laisvės 
skaitytojai ir LLD nariai gra
žiai šį mūsų kuopos darbą 
įvertins, nes dienraštį Laisvę 
reikia išlaikyti.

Draugai J. Skliutas ir J. 
Senkus, mūsų kuopos atstovai 
į vasarinę mokyklą, kuri 
įvyks rugpjūčio mėnesį, Olym
pia Parko, sakė, kad visas 
prisiruošimas eina gerai. At
rodo, kad bus šauni mokykla 
taip, kaip ir pereitą vasarą.

Simano Janulio gražų dar
bą, kaipo Liaudies Balso agen
to, susirinkimas gražiai įver
tino. Kas norit skaityti Ka
nados lietuvių Liaudies Balsą, 
matykit S. Janulį. J. M. L.

Binghamton, N. Y.
Čia atsidarė nauja vaistinė, 

Drug Store. Ją atidarė lietu
vis vaistininkas Julius J 
Baltch. Mandagus, jaunas 
vyras.—jo žmona taipgi man
dagi ir maloni,

Julius J. Baltch turi Phar
maceutical Chemist Degree of 
Pharmacy (1937), Bachelor 
of Science Degree from Uni
versity of Colorado (1941), 
dar ima Post Graduate kur
są Buffalo Universitete ir 
mokina kitus šiame universite
te. Be to, jis turi ilgų metų 
prity^inią receptų išpildyme.

Geriausių jaunam vaistinin
kui pasekmių!

Kaimynai: A.’J. K. Nelesh.

. įVAIRIOS ŽINIOS -

Richard Cordt, gyvenęs ant 
Hillside Ave., orlaiviu nuskri
do į Vokietiją aplankyt savo 
tėvą, brolius ir seseris. Ten 
viešėjosi 17 dienų ir apvaži
nėjo daug miestų ir ūkių. 
Kai sugrįžo, tai laikraščių re
porteriai atsilanką pas R. 
Cordt žinių gauti. Jis repor
teriams atsakė trumpai, bot 
storai: '•

—Vokietijoj dar ii’ dabar 
galima pastebėti nemažai 
žaizdų nuo karo audros. Mies
tuose žmonių gyvenimas var
gingas. Geriau įgyvena ūki- 
ninkai, nes jie turi maisto. 
Kiek sužinojau apie Rusijos 
valdomą zoną, nieko nesaky
siu. Meluot nenoriu, o jei 
teisybę sakyčiau, tai mane ap
šauktume! rusams pataikau
toju arba net ir šnipu. .'.

Mūs miesto šalpos direkto
rius kun. S. C. Gozzo praei
tame miesto administratorių 
posėdyje išrėžė “spyčių,” būk 
bedarbė mažėja. Nuo pra
džios šių metu pašalpomis iš
mokėta $11.363.45. Būtų tei; 
singiau, paskelbti, kam tos 
pašalpos išmokama.

★
Daugeliui t pažįstamas šio 

miestelio gyventojas, piešėjas 
John Mariu, gyvenąs ant 
Clark Terr., užpraeitą pirma
dienį, 19 d. birželio, Yale 
Universitete buvo apdovano
tas garbės daktaro laipsniu 
už paišyba. Minėto univer
siteto profesorius J. Belling
er, Įteikdamas šią garbę John 
Marin’ui, pareiškė:

—Mes turime labai gerų 
piešėjų*, bet John Marin pie
šia geriausiai.

★
The Italian Swiss Colony 

Corp, pradėjo statyti milži
nišką tos rūšies vynui daryti 
dirbtuvę. Statoma prie Broad 

I Ave (Fairview).
I

Tic, kurie važiuosite busu į 
Laisvės pikniką liepos- 2 d., 
susirinkite po num. 346 Pali
sade Ave. laiku* nes busas iš
važiuos lygiai 12:30 po pietų.

Kazys.

Philadelphia, Pa.
Prieš tūlą laiką čia mirė 

žymus, senas Philadelphijos 
lietuvis, Povilas Bukėnas. Jį 
pažinojo ir daug no lietuvių, 
kaip statytoją paminklų (mo
numents) ant įvairių kapinių, 
bei tų paminklų gamintoją ir 
apt jų raidžiu išbraižinėtoją. 
Jis darbą atlikdavo .gerai ir 
gražiai, be to, buvo gero bū
do žmogus.

Bukeno kūnas palaidotas 
L. T. K. švi Marijos bažny
čios kapinėse, kurios, yra dau
geliui Philadelphijos lietuvių 
žinomos.

Laidojimo apeigas atliko 
šv. Marijos klebonas kun, J. 
J. Zitas.

Velionis paliko nuliūdime 
brolį Antaną ir kitus gimi
nes. Laidotuves buivo iškil
mingos ir jose dalyvavo žmo
nių iš tolimesniu miestų.

Ant tų pačių kapinių De
coration Dieną buvo atlaiky
tos pamaldos už tuos, kurie 
jau palaidoti jose. Nežiūrint, 
kad1 iš ryto oras buvo pana
šus -į lietingą, žmonių suva
žiavo skaitlingai — suvažiavo 
aplankyti savuosius. Kapinės 
atydžiai prižiūrimos ir apva
lomos, žolė nupiaųnaitia;, so
dinamos gėlės ir jauni mede
liai.

L. T. K. šv. Marijos para
pija kas antrą sekmadienį 
rengia parengimus savoje sa
lėje, 331. Reed St., Philadel- 
p.hjjoj. Užkviečiami lietuviai 
dalyvauti juose.

Parapijos Komitetas.

J. J. Kaškiaučius, M. D. :
530 Summer Ave.

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Leidyklų Darbuotojų 
Pasitarimas
. VILNIUS, bal. 30 d.—Vil
niuje įvyko respublikinis lei
dyklų darbuotojų pasitarimas 
1949 m. leidyklų darbo rezul
tatams ir 1950 m. uždavi
niams apsvarstyti. Pranešimą 
padarė Poligrafijos pramo
nės, leidyklų ir knygų preky
bos valdybos prie LTS Mi
nistrų Tarybos viršininkas 
Mickevičius. Po pranešimo 
įvykusiose diskusijose pasisa
kė Grožinės literatūros leidy
klos vyr. redaktorius Žukaus
kas, Politinės ir mokslinės li
teratūros leidyklos direkto
rius Pajaujis, “Spindulio 
spaustuvės direktorius Afa- 
nasjovas, Pedagogines litera
tūros leidyklos direktorius U- 
levičius, LKP CK propagan
dos ir agitacijos skyriaus ve
dėjo pavaduotojas Pivoriūnas 
ir kiti.

Pasitarime kalbą pasakė 
Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos pirmininko pavaduotojas 
Preikšas.

Atidaroma XVLXIX Amžių 
Lietuvių Dailės Kūrinių 
Paroda

VILNIUS, bal. 30 d.—Vil
niaus Valstybinio dailės mu
ziejaus patalpose atidaryta 

Namij Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai
somi stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass, Tel. Ra 6- 
1177-J.

So. Bostono ofisas, 409 
Broadway, Room 4, nuo 5-7 
vakarais.

LIETUVIŠKA VALGYKLA

UNION CAFE
387 Sherman Ave. N. Hamilton, Ont.
šviežias Maistas. Geras Pasirinkimas Įvairių Lietuviškų 

Valgių. Turime Kambarių Apsistojimui.
. Savininkas CH.. PAMPALAS 

Telefonas: 46917

MERCHANTVILLE, N. J.
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinskb
Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).

Telefonas Merch 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J.
-z.-------------- .——T—  - i-ii u i , •  - ......................

h CHARLES J. ROMAN i 
t ::

LAIDOTUVIŲ Į 
DIREKTORIUS i

I > 

< B 
Liūdėsio valandoj kreipki- !! 
tės prie manęs dieną ar I! 
naktį, greit suteiksime 11 
modernišką patarnavimu, i! 
Patogiai ir gražiai mo- I ’ 
dem'iškai įruošta mūšų ■ • 
Šermeninė. Mūsų patarna- < • 
vimu ir kainomis būsite ; j 
patenkinti. ‘ ;

1 B
1113 Mt. Vernon St ;: 

Philadelphia, iPa.
? Tel. Poplar 4110 G
• • * I I
• * 1 >

- - . ■ ' -.1 „ .................. — —— n,^
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visuomenės lankymui XVI- 
XIX amž. lietuvių dailės kūri
nių paroda. Paroda užima 
tris sales, kuriose išstatyta 
130 eksponatų. Iš jų 43 kū
riniai iki šiol jokiose parodo
se nematyti ir dabar išstato
mi pirmą kartą.

Iš žymesnių parodoje atsto
vaujamu dailininkų pažymėti
ni : čekavičiaus, Smuglevi
čiaus, Rustenio, Oleškevičiaus, 
Damelio, Rusecko ir Vankavi- 
čiaus darbai. Pr. Gudynas.

Moksliniai • Darbuotojai 
Tvarkymo Darbuose

VILNIUS, bal. 29 d.—Moks
lų akademijos darbuotojai įsi
pareigojo sostinės tvarkymo 
darbuose atidirbti 4,000 va
landų — po 20 valandų kiek
vienas.

Apie 130 asmenų Gegužės 
Pirmosios išvakarėse savo įsi
pareigojimus garbingai įvyk
dė. Respublikinio stadiono 
statyboje akademijos kolekty
vas jau atidirbo 3,120 valan
dų. Geografijos mokslų kan
didatė čepulytė, geografijos 
kandidatas Tarvydas, aspi
rantai Kriščiūnas, Pričinaus- 
kas, Junokaitė, biologijos in
stituto darbuotoja Rumbinai- 

i tė ir kiti žymiai viršijo prisi
imtuosius įsipareigojimus.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6233
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Jurgine Turėjo 
Gražu Pikniką

LAISVES PIKNIKE Šį SEKMADIENĮ 
TURĖSIME SVEČIU Iš TOLIMŲJŲ 
MŪSŲ VALSTIJOS MIESTU

Mokyklas Baigęs 
Lietuvių Jaunimas

ne- 
me- 

salėje, 
gie-

New Yorkas — didelė vals
tija, savo plotu ir skaičiumi 
gyventojų didesnė už daugelį 
nepriklausomų valstybėlių. 
Tad ir mūsų lietuviškoji teri
torija valstijoje siekia net iki 
garsiojo 
lio.

Adelė 
rubežio, 
burgho” 
stove, a

Niagara vandenpuo-

Smeltzer bus to pa- 
newyorkiocio “Pitts- 

- Buffalo lietuvių at-

d arbuotoja 
Žemaitienė 
kurie kiti 
paprastai, 
bet kaipo 

vi-
atsto- 

svarbiuosiuose

Gladys Vinikaitis, duktė J. 
ir Stefanijos Vinikaičių, gyve
nančių 133-11 Linden Blvd., 
So. Ozono Park, šiomis, die
nomis baigė Queens Kolegiją.

Eidama mokslą, Gladys sy
kiu su.>tėvais dalyvavo ir lie
tuvių organizacijose, jų veiks
muose, dainavo Aido Chore.

išsi
šokę-

Roehesteriečiai, kita tolimo
ji New York o lietuvių koloni
ja, atsiunčia Wm>yčerniauską, 
Ameliją Lekavičienę, 1 
diją Bekešienę. Girdisi, 
iš ten bus ir daugiau 
čiu.

Iš Binghamton o atvyks

Leoka- 
jog 
sve-

po-

jotas St. Jasilionis, 
organizacijose A. 
ir, sakoma, kai 
Binghamtoniečiai, 
skūpūs pasisakyti,
geri dienraščio patrijotai 
suomet turi skaitlingą 
vybę visuose 
veiksmuose.

Jau netenka nei aiškinti, 
kad mūsų valstijos artimiau
sių miestų gyventojai great- 
neckiečiai ir yonkersiečiai at
vyks visu būriu, o patys 
brooklyniečiai — masiniai.

Laisvės piknikas įvyks lie
pos (July), 2-rą, Klaščiaus 
Clinton Park, Betts ir Mas- 
peth Avės., Maspeth, L. I.,

Lenin Verkutis, sūnus An
tano ir Helen Verkučių, gyve
nančių 84-48 89th St., Wood
haven, baigė biznio kursą 
New Yorko Universitete. Le- 
nis taip pat dažnus 
lietuvi ii pram ogose.

Praėjusį sekmadienį 
yorkiečius gerokai 
temperatūra-r siek ė 
čiausia diena šių metų, 
mesnės šilčiausios buvo birže
lio 7-tą 88.7 ir birželio 24-tą 
88 laipsniai.

Bėgdami nuo karščio šiltuo
se pastatuose, žmonės skubė
jo į pajūrius. Vien Coney Is
lande policija aprobuoja bu
vus virš milijono svietelio. Mi
nioje 39 vaikai buvo pasime
tę su tėvais, o vilnyse vos ne
prigėrė 8 asmenys. Juos iš
gelbėjo gyvybės sargai. Rock- 
aways turėjęs net 1,200,009 
vizitorių. j

svecias

baigė 
kursą

Ir visi pajūriuose rezortai 
skelbia turėję rekordinius 
skaičius lankytojų. Jone s 
Beach — 108,000, Atlantic 
Beach 60,000. Jacob Riis 
Park 50,000. Parkuose taip
gi buvo daug pavėsiautojų.

Birželio 24-tą, Klaščiaus 
Clinton Parke, įvyko 70-tas 
metinis šv. Jurgio Draugijos" 
piknikas. Kaip visuomet, pas 
jurgiečius linksminosi, šoko, 
daug gražaus jaunimėlio prie 
Johnny Nevins Night Owls 
orkestro. O erdvus Klaščiaus 
Clinton Parkas aidėjo besi vai
šinančiu senimu, žinoma, taip 
pat ne be priedo ir jaunimo.

Junginės piknikui nemažai 
pakenkė labai karštas oras ir 
popiečiu, pačiu keliavimo pik- 
nikan laiku užėjęs lietus. Ta
čiau atvykusioms lietus 
kenkė linksmauti. Lietaus 
tu pasislėpė erdvioje
o paskui ir vėl sugrįžo 
d ra iki apie 8 vai., kuomet 
užėję žaibai su lietumi jau 
galutinai pikniką sutrukdė. 
Linksniavusieji parke 
skirstė namo, išskyrus 
jus.

Junginės piknike organizuo
tu gražiu būriu, pasidabinę 
atkalnyje pasistatytus ilgus 
stalus su savo vėliava, vaiši
nosi Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubo nariai ir svečiai. 
Juos vaišingai priiminėjo pat- 

. sai klubo gaspadorius Juozas 
Zakarauskas, bartenderis Al. 
Deikus ir gaspadinės Lillian 
Deikienė ir Uršulė Brazaitie- 
nė, Zakarauskienės sesuo, 
užvadavusi savo seserį Zaka
rauskienę, kuri buvo išvykusi 
pas farmerius pasilsėti ir vos 
spėjo sugrįžti į pikniką.

Netoli nuo klubiečių links
minosi Dr. Martin Luther’io 
Draugijos narių būrys su sve
čiais iš visų miesto dalių.

Neužmiršo jurgiečių nei 
draugiški cliffsidiečiai Jomis 
ir Adelė Bakūnai su savo gru
pe, Mrs. Vaičiūnas ir duktė, 
Bernoraitienė su 
Ii kiti, viso apie

Cliffsidiečiai 
Laisvės pikniką,
me pat Klaščiaus 
Parke, liepos 2-rą, 
sekmadienį, jie atvyks dideliu 
savo busti. L. Rep.

Kelrodis Auditor! jon 1 Prašome Nakvynių
• Atvyksiantiejns iš kitų mies
tų miestų verta adresą ir kel
rodį jau dabar įsidėti valizon, 
nes paskutinę minutę lengva 
užmiršti. Pasiekę miestą—

Klauskite kelio į Richmond 
Hill, kampas Atlantic Avė. ir 
noth st.

vaikais ir tū- 
10 asmenų.
sakė, jog į 
įvyksiantį ta-

Clinton 
ateinantį

Kriaučių Atydai
Birželio (June) 28 d. įvyks 

skyriaus 
11 - 27 
svetainė-

Traukinir>.is;
Iš miesto centro New Yorke 

(Manhattan) tinka bile ka
tra iš sekamų dviejų linijų:

BMT Jamaica traukinys 
gaunamas Canal St. stotyje. 
Išlipti 111th St. stotyje. Eiti 
du blokus iki Atlantic Avė.

Independent linijos Jamaica 
traukiniai gaunami po 6 Avė. 
ir po 8th Ave. ties 34th, 42nd, 
50th Sts. Išlipti stotyje Union 
Turnpike - Kew Gardens, iš
sipirkti transfėrą, i”“ 
dyklių į Q-37 busą. 
prie Atlantic Avė.

Au’omobiliais:
Atvažiuojantiems iš vakarų 

per Holland Tunelį ar ferry, 
ieškoti Manhattan Bridge į 
Brooklyną 
lantic 
St.

LDS Seimas prasidės liepas 
3-čią, Liberty Audtorijoje. Iš 
visos šalies atvyks daug dele
gatu ir svečiu. Tūli apsistos 
New Yorko viešbučiuose, bei 
daugeliui reikės gauti nakvy
nes privatiškuose namuose. 
Mes privalome iš anksto žino
ti, koki skaičių asmenų žmo
nės galės priimti.

Mums už vis svarbiausia 
gauti vietos Richmond Hill, 
Woodhaven, Ozone Parke ir 
kitose netolimose nuo Liberty 
Auditorijos vietose.

Jeigu norėtumėt priimti de
legatą ar kelis savo namuose, 
pranešk'te atsakingai komisi
jai i LDS Centrą, 110-04 At
lantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y., Virginia 9-3692, tarp

Eugeno Thomson 
e 1 e k tros inžinieriaus

i George Washing
tote, Washington, kur jis mo- j 

i kėši penkerius metus. Eugeni
jus dar grįš post graduate 
studijoms, siektis masters 
laipsnio. Tikimės,'jog sugrį
žęs iš užmiesčio Eugenijus 
vėl dažniau atlankys ir lietu
vius, kaip kad lankydavosi 
veikliais savo tėvais pirm 
vykimo mokyklon.

Sri (lege nutFžvakes
gton Universi- bažnyčioje 
n Vnv iic> mr>_ I

Toronto, Kanada. — Nuo
žvakes prie altoriaus užsi-

Užsimušė Važinėjant
Dviračiu

r,

su

Paslydus dviračiui, kuriuo- 
mi .jinai ir jos draugas važi
nėjosi nuvykę į Mineola, L. T., 
tapo mirtinai sutrenkta ii* nuo 
to mirė brooklynietė Cathe
rine Gannon, 20 metų. Su ja 
kartu važinėjęs Lawrence 
Manney, 22 metų, taipgi 
brooklynietis, išliko tik biskį 
apsibraižęs.

žiūrėti ro- |
, Išlipti

ir 5 vai.
LDS Seimo Delegatams 
Nakvynių Komisija.

(120-123)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAI

o čia ieškoti At-
Ave. ir šauti iki UOth

svarbus susirinkimas
Arion Place, unijos 
je. Pradžia 7:30.

Kaip paprastai, visi unijos 
nariai ateidami į susirinkimą 
privalo turėti unijos ir Sočiai 
Security Act korteles, kitaip

Naujosios Anglijos va
por Whitestone Bridge, 

Belt Parkway 
tional Airport 
Lefferts Blvd. 
Ave., įsukti po 

Yra ir kitų
bisk į trumpesnių už 
duotus, bet kiti painesni, jų 
gerai nežinančiam. Ar.

žiuoti
Interna-

Exit 16,
Atlantic

Žuvis Apkramtė 
Plaukiotoją

Joseph Falango, 16 -’metų, 
plaukiodamas Pu o c k a w a y 
Beach vandenyse tapo užpul
tas kokios 
narna, jog 
(shark). 
vandens į 
jo draugai
am ir John 
nugabentas 
blauzdoms 
diksnių.
nuolis pasveiks.

Visi turi tuščius fliorus. apšildomi 
»aru ir aliejum, su langais šonuose.

WOODHAVEN, 2 šeimom, 
kambarių, kaina 88,250. 
šeimom, mūrinis, su 30 
su maudynėmis $8.500.

FOREST
su 11 kambarių, 
kambariai ir virtuve 
:lžiai, kaina $15,000.

JAMAICA. NORTH,
Subway, 2 šeimom su
uždari porčiai, garadžiai $15 500.

Taipgi turiu daugiau visokių na
mų, visose dalyse miesto.

B. ZINIS, REpublic 9-150G.
(118-20

su 11
Kitas G 

kambarių,

PARKWAY, 
uždari 

skiepe,

ir 
yra John Saiu, 37 m., nuteistas 

mirti elektros kedėje už pa- 
berniuko 

Jackie Goldsmith, Bronxe.

link
iki

iki
kaire.

kelių, gal net
čia pa-

Prieš mėnesį atvykusi iš 
Prancūzijos rašytoja Anna 
Matthie. rasta negyva maudy
nėje dviejų kambarių bute, 
New Yorke.

Dubinskis prisega auksinę “oldtimers ’ žymę Bernet 
Fenster’iui, kuris įstojo unijon ją organizuojant 1900 
metais. Jisai buvo vienu 14-kos taip pag'erbtų unijos 

konvencijoje, Atlantic City. Darbo sekretorius 
stebi apeigas.

Gerbiamieji kriaučiai 
kriaučkos, susirinkimas 
svarbus, kiekvienas narys tu
rėtų susidomėti savo reikalais, smaugimą 8 metų 
Bus raportuota praėjusių rin
kimų eiga. Svarbiausia, bus 
pasisakymas, ar visiems mums 
patinka naujoviški balsavimai 
balotais. Tad, gerbiamieji, vi
si, laiku būkite susirinkime.

J. S.

didelės žuvies. Me
tai buvusi ryklė
Apkramtytąjį iš 

krantą ištraukė du 
jaunamečiai Willi-
Cronnin. Skubiai 

į ligoninę. Jo 
susiūti reikėjo 25

Menama, kad jau-

MIRĖ ROSE MEKIONIS
Rose M. Mekionis, gyvenu

si 307 So. 3rd St., Brooklyne, 
mirė birželio 24-tą, Green- 
point ligoninėje. Pašarvota 
Shalins Funeral Home, 84-02 
Jamaica Ave., Woodhaven, N. 
Y. Laidos ketvirtadieni, bir
želio 29 d., Holy Rood kapi
nėse, Westbury, L. I. Išlydės 
8 vai. ryto.,

. Paliko vyrą Antaną, dukte
rį Mary ir 1 anūką, šeimai 
reiškiame užuojautą.

« Velionė buvo 
Laisvės skaitytoja 
sueigų lankytoja, 
veno Great Necke.

dienraščio 
ir lietuvių 
Seniau gy-

2 šeimom, 
porčiai, 2 

gara-

arti 8th Avo.
11 kambarių,

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. Y.

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

80
Pir-

Petras Kapiskas

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

new- 
pakepino, 
91.8, šil-

Rupaus Gyvenimo 
Vakarop

Telegramo Derybos 
Nutrūko

Mrs. Mary Hagen an, 
metų, 4 su virš pėdų aukščio 
moteriškė, dėvinti vyrų dra
bužiais ir mokanti taip gerai 
rūkyti pypkę, kaip vyrai, ta
po areštuota už suraižymą 
peiliu August'o Adam, 73 
metų. Ji aiškinosi, kad jinai 
Adam’ą atradusi gulint ant 
jos prieteliaus lovos su čeve- 
rykais ir subarusi. Jisai puo
lęs ją už tai smaugti, o jinai 
jo atsigynusi peiliu.

Jos pri otelius, tos pašiūres 
savininkas Frederick Geis, su
sirgęs, išvykęs ligoninėn. 
Adam’as sako, kad jisai išei
damas palikęs “palocių” pri
žiūrėti jam, o moteriškė tikri- 

| na, kad jisai tam įgalinęs ją, 
o ne ką kitą.

To ginčo ir peiliu karo prie
žastis — pasiturinčiam purvi
na pašiūrė, biedniokui palo- 
cius —- randasi prie Eastches
ter Road ir Morris Park Ave., 
Bronx. „

Murrav, 6-metų amžiaus. 
Mergaitė taip pavojingai 
apdegė, kad numirė.

RKELBKITeS laisvėje

Bronxe areštuoti 6 jauni 
vyrukai, kaltinami norėję pa
grobti 15 metų mergšę, ją 
prie varta įtraukti į savo auto, 
nežinomiems tikslams. Merg
šė atsigynė, tik tapo apibrai
žyta, o mačiusieji įvykį paė-

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

0)r. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ry te;. 1— 8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

SHALINS
VAKARIENĖ 85c.

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite!

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c. 
iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

(Shalinskas)
FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave.

(at Forest Parkway Station)
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. »
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins
Tel. Virginia 7-4499

Pastarosiomis keliomis die- į 
nomis užstreikuoto World- 
Telegram leidėjai buvo pra
dėję derybas su savo strei-.. 
kuojančiais redakcijos ir ko
mercinio štabo darbininkais. 
Praėjusį ketvirtadienį derybos 
vėl nutrūko. Laikraštis tebė
ra sulaikytas.

Laikraščių leidėjų sąjunga 
pagrasino nestreikuojantiems, 
bet atsisakantiems peržengti 
streikierių pikfeto liniją tech
nikams. Jie tikisi, kad jeigu 
technikos darbininkai sugrįž
tų, nors sumažintą laikraštį 
jie galėtų išleisti, užpildant jį 
agentūrų siunčiamais gatavais 
raštais ir skelbimais.

Iš technikų, nežinia, ku-’. 
riuo sumetimu, pasisiūlė grįž
ti dirbti laikraščio išsiuntinė- 
tojai. Bet jiems firma atsa
kė, kad be kitų skyrių darbi
ninkų sugrįžimo dirbti nebus 
ką siųsti. Spėjama, kad są
junga, susidariusi iš 8 stam
biųjų komercinių laikraščių 
firmų, bandysianti laužyti ! 
streiką, tam panaudojant 
samdytojų bendrą frontą.

mė auto leidimo numerį ir 
taip policija vieną susekė, o 
per jį sužinojo kitus.

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

PALAIKO

Bar & Grill

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: KVergrcen 4-8174
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