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vyriausybe pateko j-sleivokra- 
tijos rankas. Vergu savinin
kai norėjo užgrobti Meksiką 
ir pasidaryti iš jos dar kelias 
valstijas su vergija. •

Meksika buvo -užpulta. Vi
sas svietas manė, kad Jungti
niu Valstybių valdžios karas 
prieš Meksiką nepateisina
mas.

Mūsų Kongrese atsirado 
drąsių vyrų, kurie aiškiai, at
virai ir griežtai išstojo prieš 
tą karą. Jiems vadovavo ne 
kas kitas, kaip Abraomas 
Lincolnas. Jis pasmerkė val
džios vedamą karą. Jis kal
bėjo prieš skyrimą karui pi
nigų.

★
Karštas Lincolno pasekėjas 

Atstovų Bute Joshua R. Gid
dings kalbėjo prieš karą la
bai karštai, šis karas, jis sa
kė, yra “karas prieš niekuo 
nenusikaltusius žmones, be 
tinkamos arba teisingos prie
žasties, karas dėl užkariavi
mo, su tikslu praplėsti vergi
ją, sulaužant Konstituciją, 
priešingas gadynės sąmonei, 
kurioje mes gyvename, ir su
pratimams religijos, kurią 
mes išpažįstame. Aš šiam 
karui neduosiu paramos, ne
duosiu jokios paramos.”

įsikarščiavęs Giddings kal
bėjo: “Aš nepraustų savo 
rankų Meksikos žmonių krau
ju, neigi ąš dalyvausiu kalty
bėje tu žmogžudysčių, kurias 
papildė arba papildys ateity
je ten mūsų armija...”

★ X
Pietinės Korėjos lyderiai 

prezidentas Rhee ir apsigyni
mo ministras Sihn atvirai ir 
griežtai sakė, kad jie nori ka
ro, kad jie pasirengę karui, 
kad jie nori užpulti šiaurinę 
Korėją, kad juos tik kol kas 
sulaiko Jungtinių Valstybių 
diplomatai.

Tai buvo paskelbta N. Y. 
•Tribune ir kituose komerci
niuose laikraščiuose.

Kodėl dabar toji pati spau
da apie tai taip nieko nebe
sako ?,

★
Pradeda pasiekti žinios iš 

SLA seimo, prieš porą savai
čių jvykusio Baltimorėje.

Tai buvo nepaprastas sei
mas. Tai buvo seimas, ku- 

• rio SLA nariai niekados ne
pamirš.

Be jokių didelių ceremoni
jų, be jokio atsiklaušimo na
rių, seimui lyderiai padikta
vo ir seimas nutarė sutrum
pinti pašalpos mokėjimo lai
kotarpį. Nutarė sutrumpinti 
ne dienai kitai, net ne savai
tei kitai! Nutarė mokėti pil
ną pašalpą tik per 4 savaites, 
o iki šiol, reikia žinoti, buvo 
mokama net per 12 savaičių. 
Tas pats ir su pusės pašalpos 
laikotarpiu. Išėmęs pilną pa
šalpą, narys begaus pusę •pa
šalpos tik per 4 savaites, o iki 
šiol gaudavo net per 11 sa
vaičių !

Sakoma, kad seime vienas 
delegatas taip užpyko ant 
SLA lyderių, taip karštai juos 

^smerkė, jog net apalpo!
Tik viena suraminima da

bar vadai nariams patiekia. 
Jie sako, kad šis dviejfy treč
daliu pašalpos nukirpimas bus 
tik “laikinas” dalykas. Ot, sa
ko, pamatysite, kai pašalpų 
fondas prisipildys, mes ir vęl 
galėsime pašalpos mokėjimo 
laikotarpį pasiilginti.

Man prisimena vienas Lie
tuvos žmonių posakis. Pro
tingi žmonės sakydavo: Pa
kol saulė užtekės, tai gaili 
rasa ir akis išės!

Labai negražu, kai papras-

MILIŪNAIS RENKAMI 
PARAŠAI ATSIŠAUKIMUI

Vaflis dėl sukėlimo ŠIAURĖS KOREJIĘČIAI 
$lOrOOG Laisvei NUMARŠAVO DAR 35

DEL TAIKOSI
Parašų vajus Amerikoj; Sovietų
Sąjungoj, Japonijoj ir kitur

New York. — Per dvi Daugelis ir žodžiu smerkė
pastarąsias savaites tik 
New Yorke buvo surinkta 
daugiau kaip \400 tūkstan • 
čių parašų po atsišaukimais 
-peticijomis dėl taikos, ypač 
reikalaujant uždraust ato • 
mines bombas.

| Chicago. — Čia surinkta 
jau 125,000 parašų po Pa
sauliniu T a r p t a u t inės 
Stockholmo Konferencijos 
atsišaukimu del taikos.

Maskva. — Jau 56 nulio- 
nai sovietinių piliečiu pasi
rašė pareiškimus, reikalau
jančius užgint atomų bom
bas.

Skaitlingi masiniai susi
rinkimai visoj Sovietų Są
jungoj šaukė: “Šalin sveti
mųjų rankas nuo Korėjos!”

New York. — 650 Co- 
lumbiios Universiteto pro - 
fesoriu ir studentu pasira
šė atsišaukime dėl taikos.

United Press sako, pietiniai korėjiečiai 
gadina amerikinius ginklus ir vengia mūšių

Pietinė Korėja, liep 7.—I 
Amerikonų oficieriai nužiū
ri, kad patys Pietų Korė - 
jos kareiviai sabotažuoja- 
gadina amerikinius ginklus, 
— kaip rašo United Press 
korespondentas Jack Ja
mes. — Daugelis jų ginklų 
'‘atsisako” veikti.

Po to, kai šiauriniai korė
jiečiai užėmė sostinę Seou- 
lą, pas pietiečius liko trys 
paskutinės prieštankinės 
patrankos, bet pasirodė, 
kad ir iš tų išimti šaudo
mieji prietaisai, sako tas

Amerika sako Sovietam, 
Korėja užblokuota

Washington. —’ Jungti
nės Valstijos pranešė So
vietų Sąjungai, kad šios 
šalies karo laivynas užblo
kavo visas Korėjos pakran
tes “svetimiems” laivams 
(apart tų, kurie talkauja 
amerikonam kare prieš 
Šiaurinės Korėjos Liau
dies Respubliką).

London. — Anglijos val
džia uždraudė bet kokių 
reikmenų gabenimą į Šiau
rinę Korėją.

tas žmogus už pinigus parsi
duoda ir tampa šnipu. Bet 
kai vyskupas tampa šnipu, tai 
jau didelis skandalas.

O kaip tik tokiu pasirodė 
amerikietis monsignoras O’
Hara. Jis buvo Rumunijoje. 
Jis atstovavo net patį popie
žių. Aną dieną teisme jo vie
nas tarnas išaiškino, kad šis 
monsignoras yra šnipas, net 
šnipų galva. Dabar jį iš Ru
munijos išvijcJ.

amerikonu įsiveržima i Ko. 
rėją.

Toronto, Kanada. — Dvi
dešimt dviejų kanadinių 
miestų tarybos užgyrė Ka
nados Taikos Kongreso iš
leistą atsišaukimą dč> 
taikos išlaikymo.

Tokio. — Jau milionas. 
231 tūkstantis japonų savo 
parašais nžgvrė Tarptauti
nes Stockholmo Konferen
cijos atsišaukimą į pasauli 
— uždraust atomų bom
bas ir išlaikyt taika.

Tarp pasirašiusių yra 
Japonijos senatorių, profe
sorių, rašytoju, artistų ir 
įvairiu politinių partijų 

^žmonių.

Atsišaukimus dėl taikos 
taipgi pasirašė milionai 
žmonių vakarinėje Europo
je ir kituose pasaulio kraš
tuose.

korespondentas.
Amerikiniai oficieriai ste

bisi, kad pietiečių armija 
be įsakymų, net be leidimų 
traukiasi atgal, dažnai pirm 
susisiekimo su šiauriečių 
kariuomene. \

Kas liečia ginklus, tai 
šiauriniu korėjiečių pat
rankos šauna 4 tūkstančiais 
jardų toliau, negu ameriki
nės pietinių korėjiečių pat
rankos 105 mm., sako Uni
ted Press. O amerikiniai 
šoviniai dažnai neprakerta 
šiaurinių korėjiečių rusiš
kų tanku šarvu.

Senatoriai skiria 
bilioną dol. A-bombom

Washington. — Senato 
lėšų komisija užgyrė 957 
milionus, 970 tūkstančių 
dolerių atominėms bom
boms gaminti per 'metus. 
Senatorių komisija kartu 
siūlė tiek papildymų, kad 
atominiams ginklams būti] 
išeikvota daugiau kaip bi- 
lionas doleriu per 12 mėne
sių. Neužmiršo ir bandymų 
pagamint hydrogenine bom
bą “pirmiau už Rusiją.”

Traukiniu Nelaimėje 9 
užmušti ir 70 sužeista

Monica. Ill. — Nušoko 
nuo geležinkelio bėgių dalis 
vieno greitojo traukinio. 
Tuo tarpu atpleškėjo kitas 
greitasis traukinys ir su
triuškino likusia ant bėgių 
pirmojo traukinio dali. Ta
po užmušti 9 žmonės ir su
žeista 70.

IIM šiol ^kdtalU525- MYLIAS PIRMYN
dar reikia $5.475 , Užėmė dar 5 miestus; verčia

-------  : jankius atgal trauktis
i * Per didžiuosius mūsų piknikus, įvykusius liepos 2 die- į 
na, taipgi per suvažiavimus, įvykusius šią savaitę Brook- 
lyne, suplaukė nemažai pinigų į speciali mūsų vajaus 
fondą. Aukotojų vardų ir pavardžių neskelbiame visų 
sykiu, tai nėra įmanoma. Viskas bus paskelbta palaips
niui. Šiuo kartu skelbiame tik dalį aukų ir aukotojų pa
vardžių.

Stambesnėmis sumomis pridavė:
Antanas Bimba (surinko mūsų piknike

Maspethe) $174.00
II. Feiferienė ir Valentina Nevinskienė (taipgi 

piknike)  .  33.00
Aukojo:

Draugė iš Pennsylvanijos ................... 2(f.00
K. Berūkštis, Pittsburgh, Pa........................... 10.00
Mr. ir Mrs. Anskiai ......... 10.00
Mr. ir Mrs. Malinauskai .................. •............ 10.00
F. Kazakevičienė, Jamaica, N. Y.................... 10.00

* J. Pocius, Paterson, N. J................ ........ 10.00
Maikis Pliekus, Philadelphia, Pa..................... 10.00

j Georgo Laukaitis, Maspeth, N. Y.-................ 10.00
P. Stankevičius, Queens Village, Jamaica,

N. Y. ........... 10.00
Tamas Repšys, Brooklyn, N. Y..........................10.00

: P. Poškaitis, Brooklyn, N. Y. .. . . .................. 10.00
J. Kanišauskas, Philadelphia, Pa.................... 7.00
C. Canchas, Bridgeport, Conn...................  7.00
K. Deapsas .. ..............••....................  7.00
J. Kaminskas,) Chicago, Ill. 5.00
J. Vasikauskas, Binghamton, N,. Y........ .  5.00
Jonas ir Albina Vazniai, Brooklyn, N. Y........  5.00
L. ir H. Tureikiai, Philadelphia, Pa. ............. 5.00

(Tąsa 5-tam pusi.)

PIETINIAI KORĖJIEČIAI
ATSISAKO ŠAUDYTI
ŠIAURINIUS KORElIEČIUS

Pietų Korėja. — United 
Press praneša iš ameriko
nų štabo. Pietinėje Korėjo
je:

“Amerikinės armijos ofi - 
įeieriai yra karčiai pasipik
tinę, kad amerikonų išla
vinta Pietinės Korėjos ka
iri u omenė nešto i a į mūšius 
1 kovoj prieš komunistus” 
i (šiaurinius korėjiečius).

United Press korespon - 
dentas Jack James sako:

^Amerikonai oficieriai 
nužiūri, kad tvčia gadina
mi respublikiniai (tai yra! 
Pietinės Korėjos) ginklai.

“Amerikonai su dideliu 
nusivvlimu matė, kaip gal
vatrūkčiais bėga atgal ši 
(Pietų Korėjos) • armija, ta

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Tokio, liep. 7.

šama be patvirtinimo, kad 
šiauriniai korėjiečiai užė
mė pozicijas tik už 80 my
lių nuo Pusano uosto, pieti
niai rytiniame Pietų Kore- 
ijos kampe/ Per tą uostą 
siunčiami Amerikos karei
viai frontan prieš šiauri
nius korėjiečius.

Pietinių korėjiečių val
džia sakė be patvirtinimo, 
kad jie atgriebę nuo šiau
riečiu du miestus į pietus 
nuo Suwono.

New Delhi, Indija. — 
Indijos premjeras J. Nehru 
sakė, reikėtų priimti Kini
jos Liaudies Respubliką į 

'armija, kurią jie laikė <vie- 
na iš geriausių visoje Azi
joje.

“Pietiniai korėjiečiai bu
vo išlavinti kariaut kaip 
tik prieš tokį Įsiveržimą, 
kuris įvyko birželio 25 d.; 
jie buvo išmokyti naudot 
naujoviškus ginklus, kaip 
kad amerikonai manė. Ge
nerolas William L. Roberts, 
amerikinių patarėju grupės 
vadas, su pasididžiavimu 
sakydavo, kad jie (pieti
niai koreiiečiai) išlavinti 
'‘mažojoj West Point’ aka
demijoj.

“Pagalinus, atėjo išban
domas. Ir jie nenaudojo ka
riniu pamokų, kurių juos 
išmokino amerikinės armi
jos mokyklos.”

Prane -'Jungtines Tautas; tuomet 
Sovietai grįžtų dalyvauti 
Saugumo Taryboj ir kitose 
Jungt. Tautų įstaigose; o 
tatai tarnautų taikai pa
laikyti.

Nehru pridūrė, jeigu 
Šiaurinė Korėja, iš vienos 
pusės, o Pietų Korėja ir 
Amerika, iš antros, prašy
tų, tai Indija tarpininkau
tų dėl kafo baigimo Korėjo
je.

London. — Anglijos sei
mas užgyrė savo valdžios 
nutarimą siusti anglų ka
ro laivus talkon ameriko - 
nam prieš Šiaurės Korėją. 

j Tokio, liep. 7. — Ameri- 
įkonų kariuomenė Pietinėje 
į Korėjoje per dieną pasi
traukė 25 mylias atgal, kaip 
(praneša LTnited Press. 50,- 
1000 šiaurinių korėjiečių ir 
100 jų tankų nuolat ataka
vo jankius. Amerikonai bu
vo priversti apleist tris 
apsigynimo linijas per 24 
valandas.

Per nepilnai dvi dienas 
Išiauriniai korėjiečiai nužy- 
jgiavo daugiau kaip 35 my
lias pirmyn.

Telkiasi šiauriečių jėgos 
įSamčoko srityje, šiauriniai- 
. rytiniame Pietų Korėjos 
(pajūryje. Iš ten jie grasina 
Ismogt amerikonams šonan 
(vidurinėje fronto dalyje.

Žinios iš amerikonų šta- 
jbo Korėjoje sakė, “aplam- 
Idyti” jankiai visu frontu 
I traukiasi aigal.

Pranešimai iš generolo 
MacArthuro štabo Japoni - 
joj dikčiai pavėluoja karo 
žibias.__________________

Korėjiečiai praneša 
apie jankių nuostolius

Pyongyang, liep. 7. — 
Šiaurinės Korėjos radijas 
praneša,' kad ios kariuome
nė ketvirtadienį užmušė 
daugiau kaip 150 jankių ir 
nelaisvėn paėmė 50.

j (Amerikiniai karininkai 
įsake, jog tą dieną buvo už
mušta 20 amerikonų ir su- 

į žeista 100.
(United Press teigė, kad 

;amerikonai nukentėjo sun
kių nuostolių.)

Jankiai ir korėjiečiai 
praradę po 22 lėktuvus

Teiįdo, liep. 7. — Jungti
nių Valsti jų lakūnu'koman
da pranešė, jog Korėjoje 
per 10 pirmųjų dienų ame
rikonai prarado 22 lėktu
vus; sako, jankiai tuo pačiu 
laiku sunaikino ir 22 šiauri
nių korėjiečių lėktuvus.

(Šis oficialis pranešimas 
parodo, jog komerciniai 
laikraščiai ir radijai netei
singai skelbė, kad ameriko
nai sunaikina daug daugiau 
šiaurinių korėjiečių lėktu
vu.)

Trukšmas Belgijos seime 
prieš karaliaus grąžinimą t

Brussels. — Socialistai 
Belgijos seimo nariai sukė
lė didelį trukšmą, protes - 
tuodami prieš reikalavimą 
sugrąžint ištremtąjį karalių 
Leopoldą III. Dėl ermyde- 
rio buvo uždarytas seimo 
posėdis.

Kilo protesto streikai 
prieš grąžinimą Leopoldo, 
kuris pataikavo naciams 
karo metu.

Tokio, liep. 7. — Inter
national News Service 
(Hearsto žinių agentūra) 
paskelbė, kad šiaurinės Ko
rėjas komunistai vakari
niame fronte per dieną užė
mė tris miestus: čonaną su 
geležinkelio stočia, Pyong- 
taeka su Geltonosios Jūros 
uostu ir čungdžu. Komu- 
mistų tankai pasiekė Kum 
upę, kur amerikonai buria
si apginti Taedžoną, laiki- 

inąia Pietų Korėjos “sosti
nę”.

Šioje srityje šiauriečiai 
Iužėmė pozicijas už- 87 my- 
jliu i pietus nuo 38-tos pa
ralelės. tai vra. rubežiaus 
tarp šiaurinės Korėjos ir 

I Pietų Korėjos.
Rytiniame pajūryje šiau

riniai koreiiečiai užėmė 
Pohang ir Yongvol mies
tus. Manoma, kad iš ten 
jie užpuls jankius šonan.v 
Generolo MacArthuro šta
bas sake:

Šiauriniai koreiiečiai«. tel
kia dar daugiau tapkų, 

Į patrankų ir kariuomenės 
: atakoms prieš jankius.

Amerikinė artilerija su- 
naikino bent 4 šiaurinius 
tankus.

Amerikos lakūnai per 
I dieną sudaužė 8 šiaurinius 
tankus. 45 trokus, 1 garve- 

jžį ir 8 nrekinius vagonus.
Amerikonai iš oro bom- 

jbardavo Pvongyanga, Kan- 
ko ir šinašu miestus ir 
'Wonsan lėktuvu aikštę 
■ Šiaurinėje Korėjoje; suža
lojo viena tilta.
» Amerikiniai fronto pra- 
jnešim'ai teigia, kad iki šiol 
buvo sunaikinta viso 25 iki 
35 šiaurinių tankų ir 19 iki 
25 lėktuvu.

Amerikonu komanda sku
botai siunčia daugiau savo 
pėstininku, natranku fron- 
fan prieš šiaurinius korė - 
jiečius.

Rakietiniai iąnkiu lėktuvai 
pasirodė netinkami

Washington. — Rakieti * 
iniaj čdžetiniai) Amerikos 
lėktuvai pasirodė netinka
mi kovoj prieš rusiškus 
šiauriniu korėjiečių tankus 
Pietinėje Koreioie.

Jungtines Valstijoj todėl 
siunčia Koreion daugiau 
gazolininiu lėktuvų.

Washington. — Valdžia 
reikpbuia. kod Kongresas 
neskirtu £300.A00.000 ato
miniams fabrikams didinti 
bpi naniiems sfatvfi ir han- 
dvmams darvfi <^^1 hvdro- 
p-pninės hombnc: išvvsfvmo.

Tip ninierai būtu nriedan 
nrip biliono doleriu, ku? 
riunq Senato knmisiia už - 
o-vrč atominiu bombų darv- 

. - ----------- - -uimui.

ORAS. — Maloni giedra.
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kretorius ir iždininkas Ignas 
Bėčis.

Mandatų komisija praneša, 
jog yra atvykusių naujų dele
gatų ir viso skaitlinė jau sie
kia 102.

Sveikinimų komisija prane
ša, kad su sveikinimais aukų 
skaitlinė yra $543.50.

L. Prūseiką skaito rezoliu
ciją Mūsų Organizacijos Rei
kalai. Rezoliucija vienbalsiai 
priimta.

Dr. J. J. Kaškiaučius skaito 
rezoliuciją ateivių teisių gyni- 
n,io klausimu. Rezoliucija 
vienbalsiai priimta.

J. Gužas duoda pranešimą 
apie sveturgimių teisių gyni
ma komiteto -veiklą ir apie 
naujus bilius prieš sveturgi- 
mius.

Duotas sumanymas, kad su
važiavimas pratęstų senų na
rių duoklių užsimokėjimą iki 
spalių 1 d. Sumanymas vien
balsiai priimtas.

Suvažiavimas ragina kuopas 
daugiau darbuotis vajuje, 
kad šiemet gauti 1,000 naujų 
narių.

Nutarta išleisti atsišaukimą 
lapelio formoje apie mūsų or
ganizacijos jubiliejų, nuveik

tus ir veikiamus darbus, 
1 Nutarta pasiųst telegramą 
1 prieš Mundto bilių.

Suvažiavimas įgalioja Cen-
Sesija uždaryta 9 vai. va- tro Komitetą, atsižvelgiant j 

kare, nutariant susirinkti j Į esamąją padėtį, atsiliepti 
trečiąją sesiją liepos 2 d. nuo J naujo kylančio karo klausi- 
10 vai. ryto. ■ * mc.

Sesiją trečią atidarė pirmi- j Priimtas Paltanavičienės 
ninkė M. Mijat. Trečiajai se- patarimas, kad šviesoje būtų 
sijai pirmininkė išrinkta K. . daugiam dedama raštų mote- 
Petrikienė. ’ , rų ir žemės ūkio reikalais.

Diskusuojamas Centro Ko-.! Keletas delegatų padarė pa- 
! miteto raportas ir organizaci/; stabas dėlei šviesos siuntinėji- 
jos veikla. Kalba žemaitis, Į mo neužsimokėjusiems na- 
Kunca, Prūseiką, Mijat, Gū- riams. Centro sekretorius pa

gėriau 
tinka- 
sekre-

LDS 9-tasis Seimas
Trečioji LDS 9-tojo sei- re Eva T. Mizarienė skaitė 

mo sesija prasidėjo liepos rezoliuciją, liečiančią LDS. 
Ji buvo priimta vienbals’iai.

Wm. Černiauskas, komi
sijų komisijos narys,- siūlė 
asmenis į pastovius LDS 
komitetus.

Sveikatos ir Apšvietus 
Komitetan: St. Jasilioni, L. 
Prūseiką, Dr. A. Gustaitį.

Skundų ir {statų Komite- 
tan; ’ ;Evą T. Mizarienę, 
Vincą Čepulį, Frank Yaks
tį-

5 dieną 10:30 v. ryto. i
Pirmiausiai paimta svar

styti konstituciniai pataisy
mai, pasiūlyti kuopų ir pa
čios Centro Valdybos.

Siūlvmus skaitė Eva Mi
zarienė, skundų ir įstatų 
komiteto pirmininkė.

Konstituęinių pataisymų 
į daug nebuvo, — mažiau nei 
kituose LDS seimuose.

Verta atžymėti du svar
būs pataisymai, seimo pri
imti:

1. *Nuo dabar į LDS galės 
[aplikantaį įstoti į apdrau- 
dos skyrių be daktaąo eg- 
zaminaci jos, jei- jie ims ne 
daugiau, kaip $500 apdrau- 

Įdos. Bet tokie aplikantai 
! privalo būti ne senesni, 
'kaip 45 metų amžiaus.

2. Kiekvienas asmuo, į- 
Todėl suvažiavimas ųutarė rimtai pakartoti Centrali- stojęs į LDS, jei jis’mirtų,

nio Komiteto iškeltą šūkį, kad per šį jubiliejinį vajų tu- tai jo pašąlpgaviai gautų i 
rime įrašyti Literatūros Draugijon visą vieną tūkstantį i^lną apdraudę, net jei mi- [vykti namo (tam tikru lai- 
naujų narių. ' ...i— -yi—- i_ u.- .•

Kita svarbi mintis, kuri vyravo šiame jubiliejiniame 
suvažiavime, buvo ta, kad Literatūros Draugija niekuo- ^.av9. Pra^tikuojama. Kitais pirmininkui
met nebuvo vien tik knygų bei šiaip literatūros leidimo žodžiais: LDS dabar iš- ciui.
draugija. Jei ji tik tokia būtų buvus, tai vargiai būtų moka pomirtines panašiai, į Naujuose .
taip tvirtai iki šiol išsilaikius. Jei tik literatūros leidimu kaip daro inšiurance kom- buvo ^skelta yisa^ įvai-
ji teužsiimtų, tai juk būtų sunku į ją laimėti tiek daug panijos. 
sunkaus darbo darbininkų. .Literatūros Draugija visuo
met buvo ir šiandien tebėra taip pat Amerikos progresy
vių lietuvių, susipratusių lietuvių, galingas, platus, ne
pavaduojamas aparatas vedimui plačiausio kultūros ii 
apšvietus darbo. Jos kuopos visuomet nuoširdžiai atsilie
pia į kiekvieną didesnį socialinį sąjūdį tiek Jungtinėse 
•Valstybėse, tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Ji yra 
gyvas, veiklus kūnas. Ji yra liaudies organizacija, tuo 
būdu jai rūpi visi liaudies reikalai.

Šis laikotarpis yra rūstus laikotarpis. Ant žmonijos 
galvos kabo naujo pasaulinio kiro pavojus. Literatūros 
Draugijai negali tas nerūpėti. Todėl jubiliejinis suva
žiavimas savo rezoliucijoje su visu rimtumu primena šį 
pavojų ir visus lietuvius ragina darbuotis už taikos iš
laikymą, už ginkluoto konflikto pašalinimą, už išblašky
mą pasaulinio karo pavojaus.

Taikos rėikalas yra svarbiausias reikalas. Visa žmoni
ja tuo reikalu, susirūpinusi. Ne tik Literatūros Draugi
ja, bet visos Amerikos lietuvių organizacijos ir draugijos 
turėtų įsitraukti i kovą prieš pasaulinio karo pavojų.

Ką daugiau numatė šis jubiliejinis suvažiavimas? Jis 
nutarė išleisti platų manifestą į visus Amerikos lietu
vius, kuriame bus apibūdinta Literatūros Draugijos 
veikla ir vaidmuo. Delegatai manė, kad labai laikas šiai 
Draugijai pasiekti plačiausias mases su savo prakilniais 
idealais.

Suvažiavimas plačiai kalbėjo apie traukimą į Literatū
ros Draugijos gretas čia gimusių ir augusių lietuvių. 
Jiems duodamos angliškos knygos. Jiems irgi yra proga 
šiai Draugijai priklausyti.

Jubiliejinis suvažiavimas rimtai pažvelgė į lietuvių 
moterų veiklą. Negalima pasitenkinti su dalykais^ kaip 
jie dabar stovi. Paskutiniais keleriais metais pusėtinai 
apsnūdusi buvo L.L.D. Moterų Komisija. Delegatai ma
ne, kad moterų veikla ir veikla tarpe moterų turi būti 
pataisyta, sustiprinta. Ta ^atsakomybė pirmoje vietoje 
priklauso Centraliniam Komitetui. Jis negali pro pirštus 
žiūrėti, visą atsakomybę suverčiant ant Moterų Komisi
jos.

• Labai gražų suvažiavime įspūdį darė Literatūros 
Draugijoje klestėjimas vienybės. Tai įgalino dalyvius 
•kalbėti atvirai, reikšti savo mintis nevaržomai, niekam 
nepataikaujant.

Jubiliejinis suvažiavimas dar kartą storai pabrėžė Li
teratūros Draugijos tamprius, šiltus santykius su pažan
giąja spauda — su Laisve, su Vilnimi, su Liaudies Bal
su. Laikraščiai prašomi dažniau prisiminti apie Draugi-
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Po L.L.D. Suvažiavimo
• S arbus ir rimtas buvo Lietuvių Literatūros Draugi
jos jubiliejinis suyažiavimas, įvykęs liepos 1 ir 2 dieno
mis. Kuo storiausiai buvo pabrėžta mintis visose dis
kusijose, kad šiai garbingai Draugijai augti dirvos yra 
dar labai daug. Tik apsidairykime aplink save. Visur 
rasime kad ir senosios kartos lietuvių, kurie dar nėra 
buvę šios Draugijos nariais, arba buvę labai seniai, bet 
dėl vienos ar kitos priežasties iš jos pasitraukę. Juos ga
lima ir reikia verbuoti į Draugiją. Šimtais dar galima 
gauti naujų narių.

ALDLD SUVAŽIAVIMO 
PROTOKOLAS

Suvažiąvimas įvyko 1950 m. 
liepos 1-Žp dd., Lietuvių 
tūTos Centre, Richmond

Kul-
Hill,

Cen-1. Suvažiavimą atidarė 
tro Komiteto pirmininkas A. 
Bimba 1 :30 vai. po pietų. Jis, 
perskaitęs suvažiavimo dieno- 
tvarkį, paprašė delegatus iš
sirinkti pirmai sesijai pirmi
ninką.

2., Pirmininku išrinktas A.
. , . , . žemaitis, iš Baltimore.

Abu pasiūlymus seimas 1 
vienbalsiai užgyrė.

Vėliau Černiauskas per
skaitė jaunimo pasiūlymus 
į LDS Veiklos ir Jaunimo 
Komitetą sekamus asme
nis: John Karolus 
Katinas, Al Wickon, Joįin 
Orman, Ann Yakstis, 
Pol ton, Al Makutėnas, A- 
melia Burba, Ruth Bell.

Seimo pirmininkė Kons
tancija Aoekienė turėjo iš-

Mandatų komisijon išrinl
J. Šmitienė, M. Kazlaus- i

John

Joe

ta :
jkas ir O. Demskienė.

D e 1 egatams ženklelius 
segioti A. Žemaitienė ir 
Jocienė.

Sekretoriuftnj išrinktas S. 
silionis.

3. Nutarta paskelbti garbės 
pirmininkais buvusius draugi
jos pirmininkus L. Prūseiką ir 
Dr. A. Petriką; taipgi garbės

pri- 
A.

mui čia augusių žmonių į na
rystę. .

Pakviestas dainininkas Jul. 
Krasnickas ir K. Abekienė 
padainuoti. Jiedu sudainavo 
“Supinsiu |Dainužę” ir “Kai 
aš turėjau kaime mergelę.”

Pakviestas pakalbėti veikė
jas meno srity—V. Boyinas. Jis 
priminė apie organizuojamą 
LMS vasarinę mokyklą ir jos 
remtinumą ir taip pat remti- 
numą nauijo žurnalo “Liaudies 
Menas.”

Trumpai diskusuota meno 
i mokyklos svarba ir paskui 
j nutarta 9 vai. sesiją baigti, o 

; diskusijas tęsti rytinėje sesi
joje.

Iššaukti suvažiavimo daly-- 
viai, tarnavę ir tarnaują 
Draugijos Centro Komitete — 
L. Prūseiką, A. Smitas, A. 
Lideikienė, V. Tauras, M. Mi
jat (Paukštienė), O. Depsie- 
nė, P. Buknys, O. Čepulienė, J.

ręs nebus išbuvęs 12-kos'ku sėsti į lėktuvą), tai ji 
mėnesių, kaip ligi šiol bū- 'pervedė seimo vedimą vice- 

J. J. Mockai-

delegatu buvusį sekretorių K. Kuodis (Večkys), JK. Petrikio- 
Steponavičių.

4. Išrinkta įnešimų ir svei
kinimų komisija: L. Bekešie- 
nė, F. J. Repšys ir A. Lidei
kienė.

Rezoliucijų komisijon: L. 
sumanymuose I Prūseiką, J. Kunca ir P. Bė- !

- ! čis.
Centro Komiteto raportą 

! duoda centro pirmininkas A. 
Bimba. Jis pažymi,-kad mū
sų organizacijos gyvavimo

i laikotarpis yra svarbių istori
nių atžymėjimų laikotarpis, 

i kad mūsų organizacija buvo j 
: dalyvė daugelio darbų, ku- '

.... ....... , irių klausimų, bet nei vie-
Kaip minėjau, šitie. du Inas formaliai nebuvo pri

buvo patys svarbiausi kon- 'imtas, — viskas pasiuko 
stituciniai pataisymai, ku- i patarimu būsimajai Centro 

i Valdybai.
Tuomet sekė naujosios 

I Centro Valdybos inaugura- 
[vimas. šia proga Mockaitis [ riuos iššaukė gyvenimo eiga. 
Ipervedė seimo vedimą pre- 

dėl zidentui M'izarai.
Naujon Centro Valdybon ' Draugijos dydį, turtą ir 

'įeina: Rojus Mizara —pre
zidentas,“ J. J. Mockaitis— 
vice-prezidentas, Frank O J- • 
son 2-rąsis vice-prezi- 

tas, Jonas Siurba —sek
retorius, Juozas Weiss—iž
dininkas, Dr. M. D. Palevi
čius — daktaras - kvotėjas;

: Katrina

. riuos seimas priėmė.
Po to seimo delegatai nu

sifotografavo; sesija buvo 
uždaryta pietums.

Ketvirtojoje sesijoje buvo 
pradėtos diskusijos 
Centro Valdybos raportų ir 
bendrai dėl LDSV gerovės.

Diskusijose dalyvavo
daug seimo delegatų.

Vyriausias klausimas bu
vo: kas daryti su LDS or
ganu “Tiesa”?

Jaunimas reikalavo (tuo
klausimu jaunimo sesijose
buvo priimta rezoliucija ir'iždo globėjais:
Amilijos Burbaitės čia per- jPetrikienė, Alda Orman ir 
skaityta), kad “Tiesa” būtų Helen Jėskevičiūtė.
didesnė, kad joje būtų dau- į Po trumpų kalbelių, pa- 
giau vietos teikiama angliš- sakytų Centro Valdybos 
kam skyriui, kad Centro 'narių, eita prie kito svar- 
Valdyba palaikytų jauną baus ir gyvo klausimo: kur 
organizatorių. Žinodami, [1952 m. laikyti 10-tąjį sei- 
jog LDS Lėšų Fondas yra imą?
silpnas, jaunuoliai, arba 
geriau sakant, 
kalbantieji .
savo rezoliucijoje

_ _____ _____  jj-________  _____ ____ v _________ __  ______ . . >
ją, plačiau rašyti apie jos veiklą ir uždavinius. Iš kitos komplikuotas klausimas, 
pusės, visi Draugijos nariai ir visos kuopos privalo dar j Na, ir tuo reikalu buvo 
karščiau, dar energingiau remti tuos laikraščius, padėti plačiai diskusuota. .Diskusi- 
jięms išsilaikyti tiek medžiaginiai, tiek dvasiniai. Kai jose dalyvavo: Kasparas, 
dabar eina vajus už surinkimą dešimties tūkstančių dole- įGasiūnas, Černiauskas, Ja-
rių dienraščio Laisvės sustiprinimui, tai kiekvieno pa- 
žąngaus lietuvio pareiga prisidėti. Visas vajus pavyks 
tik tiek, kiek1 jį parems Amerikos lietuviai, organizuoti 
į pažangias organizacijas.

Ta graži, draugiška dvasia, kuri viešpatavo šiame su- 
vąžiaviųaė, turėtų pasiekti ir apginkluoti visus Literatū
ros Draugijos narius didesniu ryžtu darbuotis dėl savo 
organizacijos.

Literatūros Draugija pamatiniai- susideda iš darbo 
žmonių ir pamatiniai gina darbo žmonių reikalus. Visuo
se savo mojimuose ji remiasi darbo žmonėmis. Todėl ji 
per tuos trisdešimt penkeris metus neiškrypo iš protingo 
kelio, nepamiršo savo idėjų ir idealų. Tūkstančiai jos 
narių myli savo organizaciją, nes jie žino, kad ji yra jų 
organizacija, priklauso ir tarnauja tiktai jiems.

> / Dienraštis Laisvė skaito ne tik pareiga, bet ir didžiau
sia! ghrbe*patarnauti Lietuvių Literatūros Draugijai vi- 
suose jos -žygiuose bei darbuose.

Jubiliejinis suvažiavimas, mes tikime, padės Literatū
ros Draugijai pasiekti naujų didėlių laimėjimų.

nė, E. Mizarienė, P. Beeis, S. 
Sasna, A. Bimba, D. M. So- 

i lomskas ir Dr, J. J. Kaškiau- 
! čius. Suvažiavimas pareiškė 
j jiems nuoširdžiausią 'padėką 
■ už jų darbavimąsi.

Centro sekretorius D. M. 
Šolomskas raportuoja apie 

.■ vei- 
, kimą. Draugijos narių skait
lius yra apie 6,700.

Draugijos reikalais praneši- 
; mą skaito iždininkas Dr. J. 
I J. Kaškiaučius. Užbaigai jis 
dadeda ii- grąžų jausmingą ei
lėraštį. Po jo pranešimo sesi
ją pertraukta 5 minutėms.

Po pertraukos pakviesta 
! pakalbėti sveturgimių gynimo 
i komiteto atstovė Carol King.
Ji pažymėjo, kad šis komite
tas dirbą svarbų darbą už 
palaikymą Amerikos laisvės 
ir lygių teisių joje gyvenan
tiems žmonėms. Komiteto 

i darbas reikalingas visuomeni- 
! nes paramos.

J. Šmitienė duoda raportą iš 
Jaunimas reikalavū, kad l mandatų komisijos darbo. De-

angliškai sekamas seimas būtų Čika- [ legatų ąuregistruota nuo 34 
kuopų ir kelių broliškų klu
bų—92 asmenys.

Pakviestas pakalbėti dien
raščio Laisvės redaktorius R. 
Mizara. Jis pažymi pažan
giosios visuomenės remtinus 
darbus, kaip tai: Laisvės pa
laikymą, LMS vasarinės mo- I P- King, 
kyklos svarbą ir išleidimą Jo- j 
no Kaškaičio rinktinių bilė- j 
rašeių knygos.

A. Lideikienė skaito pasvei-
. Su pasveikinimais 

atsiųsta aukų $510.50.
Pirmoji sesija i 

5.30’ vai. vakare. Antrą sesi
ją nutarta pradėti 7 vai.

Antroji sesija pradėtą 7 
vai. vakare. A. žemaitis, ati
daręs susirinkimą, pakvietė 
delegatus nominuoti šiai sesi
jai pirmininką. Nominuota, 
apsiėmė ir vienbalsiai išrink
ta M. Mijat iš Californijos.

K. Petrikienę duoda prane
šimą apie moterų veiklą drau
gijos ribose. Ji pažymi, jog

! moterų atskiros grupės ir klu
bai įvairiose kolonijose gana 
daug ir gražiai darbuojasi.

Pakviestas duoti pranešimą 
kanadietis J. Lesevičius. Jis 
pažymi, jog Kanadoje yra 16 
ALDLD kuopų ir 600 narių. 
Pažangiųjų lietuvių veikla ir 
graži ir pasekminga.

Pakviestas. S. Jasilionis skai
tyti eilėraštį, 
žiavimui.’ 

Pakviestas 
pranešimą 
kuopų veiklą. Po jo, pakvies
tas pakalbėti P. šolomskas, di
džiausios “kuopos delegatas.

Pakviesta Eva Mizarienė 
duoti pranešimą apie mūsų 
organizacijos veiklą įtrauki-

LDS veikėjai, goję. Atrodė, kad taip ir 
’ į reikalą- bus, nes iš karto pasigirdo 

vo, kad būtų pakeltos na- daug balsų už Čikagą. Bet’ 
riams į Lėšų Fondą moka-[tūli detroitiškiai, ypatingai 
mos mokestys — po 5 cen-|Dr. Palevičius, spyrėsi už 
tus kiekvienam nariui.

Iš kitos pusės, sekreto- 
iriuos Siurba prieš seimą bu
vo atsiklausęs anketa, ką 
nariai mano dėl duoklių pa
kėlimo ir “Tiesos” leidimo. 
Balsavimuose didelė daugu
ma LDS narių pasisakė už 
tai, kad LDS nariams mo
kestys nebūtų keliamos, 
kad “Tiesa” būtų leidžiama 
vieną kartą per mėnesį.

Matome, kaip susidarė

Detroitą .
Na, ir Detroitas laimėjo! 

Tiesa, jis, rodosi, turėjo tik 
penkių 
vistiek

Kai 
abiejų 
tuomet pirmininkas iššau
kė visą eilę delegatų tarti 
keletą žodžių. Visų kalbos 
buvo gražios, ūpingos, pil
nos entuziazmo darbui už 
LDS.

balsų daugumą, bet
laimėjo!
Jasilionis perskaitė
sesijų protokolą, [ kinimus.

Šitaip. baigėsi
LDS seimas.

Po to, vakare, įvyko spal
vingas, gražus bankietas.

Korespondentas

9-tasis

tauskas.
Pakviestas pasakyti keletą 

žodžių buvęs pirmasis Drau
gijos iždininkas J. Dainius. 
Po jo kalbos vėl tęsiamos dis
kusijos pirmesniame klausi
me. Kalba J. Leševičius, Kaz
lauskas, Sasna, Demskienė.

Centro Komiteto pirminin
kas A. Bimba padaro diskusi
jų peržvalgą ir sUgrupuoja 
sumanymus mūsų veiklai. 
Centro Komiteto raportai pri
imti vienbalsiai.

Pakviestas pasakyti keletą 
žodžių buvęs Draugijos se-

sižadėjo ' šį reikalą 
tvarkyti, jeigu su juo 
mai kooperuos kuopų 
toriai.

Sveikinimų komisija
i ša, jog pinigų skaitlinė siekia 
$553.50.

Užbaigiant sesiją, pakvies
tą pakalbėt' K. Abekienė, L. 
Bekešienė, K. Degutis, A. Kli
mas, V. Stankus, Usevičius ir 
L. Prūseiką.

Suvažiavimą uždarė pirmi
ninkė K. Petrikienė 1:15 vai. 
popiet.

Sekr. S. Jasilionis.

Prane

REZOLIUCIJA SVETURGIMIŲ TEISIŲ 
GYNIMO KLAUSIMU

(Priimta Amerikos Lietuvių, Darbininkų Literatūros 
Draugijos jubiliejiniame suvažiavime, įvykusiam Rich
mond Hill, N. Y., 1950 m. liepos 1-2 dienomis.)

Mes, Lietuvių Literatūros Draugijos suvažiavimo de
legatai, turėjome garbės išgirsti pranešimą, kurį mums 
padarė Sveturgimių teisių gynimo organizacijos vedėja

Prąnešimas buvo suvažiavimo nuoširdžiai priimtas — 
| ir štai mūsų šito suvažiavimo atoveiksmis.

Mes visi puikiai suprantame, kokia baisi reakcija be 
atodairos, nėpažabotai tramdo paprastas pilietines žmo
nių teises, visais frontais, laužydama pagrindinius Jung-

li zd ary ta Valstybių Konstitucijos dėsnius.
11

!misonas, Mažeika, Dr. Pa
levičius, Mizara, Budnikas, 
Poltanavičius, Krasnickas, 
J. Bimba, Dembskienė, 
Prūseiką, Koncas, J. Shim- 
kets, Aldana Katinas, Brie
dis, Grybas, Klimas, Šmi
tienė, Mockaitis, Siurba, ir 
kiti.

Po ilgų ir išsamių disku
sijų seimas nutarė visą rei
kalą palikti Centro Valdy
bai. Jei ji matys reikalo, lai 
“Tiesos” leidimą suretina; 
jei bus ištekliaus, lai ji ir 
pasiunčia čia ar ten organi
zatorių LDS tvirtinimui.

Nariams mokesčių seimas 
nutarė nekelti.

Rezoliucijų komisijos na-

Rytinis Berlynas sustabdė 
elektrą vakariniam

Berlin. — Sovietų’ kont
roliuojamas rytinis Berly
no ruožtas sulaikė elektrą 
vakarinei miesto daliai, ku
ri užimta anglų, amerikonų 
ir francūzų. Sovietinė vy
riausybė sakė, vakarinis 
Berlynas neužmoka už 
elektrą, kuri buvo jam per
leidžiama iš rytinio Berly
no. . ’

Amerikonai dabar paža
dėjo 5 milionus dolerių iš 
Marshallo plano elektrinėms 
gamykloms padidinti vaka
riniame Berlyne.

paruoštą suva-

A. Juris duoti 
apie Chięagos

Visi mes daugumoje esame ateiviai, imigrantai į šią 
šalį, Mes visi stengėmės tapti J. V. piliečiais ir imti da- 
lyvumą šito krašto gyveniMie. DauguVnoje mes 
ir įsipilietinom, patapom pilnateisiais J. V. piliečiais. 
Tačiau nedidelis ateivių skaičius negavo galimybės įsipi- 
lietintijf dėl visokių trukdymų, del priekabių, dėl nepa
grįstų kaltinimų ir nuožiūrų. Ir tokiu būdu tie ateiviai 
tebėra nepiliečiai. Išgyveno jie šioj šaly dešimtis metų, 
dirbo, triūsėsi, visaip prisidėjo prie savo naujos tėvynės 
gerbūvio — ir savo nuoširdžiais darbais ir pavyzdingu 
gyvenimu užsitarnavo kaimynų, draugų ir pažįstamų 
pagarbos ir užuojautos. Daug kartų jie bandė gauti pi
lietiškus popierius, bet vis veltui.

Ir dabar, reakcijos siautimui paaršėjus, tie mūsų bro
liai nepiliečiai padėti net ant deportavimo sąrašo^ Tai 
didelė neteisybė, didelė skriauda — kad net ir paprasto 
bendro žmoniškumo atžvilgiu.

Mes, LLD suvažiavimo delegatai, šiuomi pareiškiame 
savo protestą prieš valdžios pareigūnų savivaliavimą, 
prieš jų pasimojimį deportuoti tūlus nepiliečius, kurie 
prigijo prie Amerikos gyvenimo, įsikūrė, užaugino Čia 
vaikus, išeikvojo savo energiją ir jėgas — ir organiniai 
suaugo su šio krašto gyveniniu. Tie verstinieji nepilie
čiai užsitarnavo teisę gyvent Amerikoj ir toliau čia 
dirbt ir veikt pagal savo išgales ir gabumus. Todėl mes 
ir prisižadam remt sveturgimių gynimo akciją.

2’pusp—Laisvė (Liberty, Li th. Daily) Še št., Liepos 8, 1950
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“PARDUOTOJI NUOTAKA” VIENIUJE ŽINIOS IS LIETUVOS

V. Mykolaitis - Putinas.

UIETUVIU TAUTOS ŠVENTE '
Tarybų Lietuvos darbo žmonės gyve- koje — apie tris su puse tūkstančio pra-

na dabar džiaugsmingo pakilimo dienas. 
Vilniuje’ visuose respublikos miestuose 
ir kaimuose Lietuvos liaudis ruošiasi iš
kilmingai sutikti savo didžiąją šventę— 
Tarybų Lietuvos dešimtmetį.

'Mūsų senoji sostinė per pokarinius 
metus atsinaujino, tapo dar gražesnė, 
negu buvo pirma. Naujai išgrįstos gat
vės, miesto aikštes, apsodintos dekora
tyviniais medžiais, krūmais bei gėlių ly
svėmis, pastatyti namai, parkai džiugina 
ne tik kiekvieno vilniečio akį bei širdį, 
bet ir kiekvieno čionai atvažiuojančio 
ekskursanto, svečio. Išeiginėmis dieno
mis aikštėse ir stadionuose vyksta rung
tynės, treniruotės, lenktynės. Filharmo
nijos, konservatorijos, miesto teatrų sa
lėse — visur skamba chorų dainos. Vyk
sta paskutiniai pasiruošimai sporto o- 
limpiadai ir Dainų šventei, kuriai lygios 
dar nebuvo Lietuvoje.

Respublikos darbininkai ir kolūkiečiai 
ruošia gamybinės dovanos šlovingojo ju
biliejaus garbei. Išsiplėtojo intensyvus 
kūrybinis darbas mokslininkų laborato
rijose, mokslo įstaigų auditorijose, rašy
tojų, dailininkų, muzikinio meno veikė
jų darbo kabinetuose, teatrų studijose. 
Tarybų valdžios Lietuvoje dešimtmečiui 
pažymėti sukuriami nauji veikalai, ku
rie praturtins lietuvių kultūrą pilnaver
čiais kūriniais, socialistiniais savo turi
niu, nacionaliniais savo foiūna.

Šį kilnu kūrybinį liaudies entuziazmą 
sukėlė didžiuliai socialistinio pertvarky
mo laimėjimai respublikoje. Per dešimt 
metų Lietuvoje įvyko dideli pasikeiti
mai. Nebėra daugiau nei savų' nei sve
timšalių išnaudotoju. Lietuviai matė 
kaip buržuaziniais laikais pralobo fab
rikantai, bankininkai, įmonininkai, ak
cinių bendrovių direktoriai, rangovai ir 
spekuliantai. Šalyje siautė ekonominės 
krizės, darbo žmonės kamavosi po sun
kia mokesčių našta. Žemės Bankui pra
siskolinusius valstiečius išvarydavo iš jų 
ūkių; augo emigrantų skaičius, vykstan
čių į Braziliją bei Argentiną, kur jų lau
kė vergiškas darbas plantacijose ar ne
išbrendamuose miškuose.

Tarybinė santvarka su tuo užbaigė. 
Išnaudojančiam užsienio kapitalui vi
siems laikams užkirstas kelias; fabrikai, 
bankai ir visi kiti pajamų šaltiniai tapo 
liaudies nuosavybe.

Lietuvos darbo žmonės praktikoje įsi
tikino tarybinės santvarkos pirmenybė
mis. Lietuvos TSR, kaip ir visoje Tary
bų šalyje, nėra ir negali būti ekonominių 
krizių ir nedarbo. Audringais tempais 
vystosi liaudies ūkis; iš metų į metus 
kyla darbininkų, valstiečių ir darbo in
teligentijos* materialinės ir kultūrinės 
gerovės lygis.

I platų socialistinio vystymosi kelią 
išėjo ir Lietuvos kaimas. Nebėra dau
giau dvarininkų ir buožių, nebėra dau
giau vargingųjų valstiečių. Darbo vals
tiečiai, tapę savo žemės šeimininkais, 
telkiasi į žemės ūkio arteles. Naudoda
mi kolūkiniuose laukuose paskutinius ta
rybinės agrotechnikos pasiekimus, pa
vartodami galingą techniką, jie dabar 
gauna gausius derlius, kurie žymiai vir
šija individualiųjų ūkių derlius.

Liaudies ūkio laimėjimai pasidarė į- 
manomi dėka tarybinės santvarkos, dė
ka neįkainuojamos pagalbos, kurią tei
kia Lietuvos tarybinei respublikai visos 
broliškosios tautos ir, visų pirma, rusų 
tauta.

Trumpame laikraščio straipsnyje sun
ku išpasakoti apie viską, kas įvyko per 
šį šlovingą dešimtmetį Tarybų Lietuvo
je. Pavyzdžiui aš trumpai sustosiu tik 
ties kultūriniu gyvenimu.

Liaudies švietimas yra Tarybinės Vy
riausybės dėmesio centre. Argi tai ne
nuostabu, kad 1949—1950 mokslo metais 
tokioje mažytėje respublikoje, kaip Lie
tuva, mokyklose mokėsi daugiau kaip 
450 tūkstančių moksleivių. Nuo šių metų 
įveltas visuotinis privalomas nemoka
mas septynmetis apmokymas. Respubli- 

dinių mokyklų, 833 septynmetės' ir vidu
rinės mokyklos, 11 aukštųjų .mokslo į- 
staigų, 26 vakarinės darbo jaunimo mo
kyklos, 63 suaugusių progimnazijos ir 
gimnazijos. Prie to pridėkim dar 2.780 
klubų-skai tykių, 88 Kultūros Namus, 
350 masinių bibliotekų, 30 muziejų, 49 
laikraščius bei žurnalus, kurių bendras 
tiražas 650 tūkstančių egzempliorių, ir 
mes gausime dar toli gražu nepilną liau
dies švietimo išsivystymo Tarybų Lietu
voje vaizdą.

Kartu su švietimo išaugimu respubli
koje smarkiai padidėjo išleidžiamųjų 
knygų skaičius. Buržuazinėje Lietuvoje 
knygų tiražas neviršijo 3-4 tūkstančių 
egzempliorių. Dabar lietuvių literatū

ros klasikų — Žemaitės, Maironio, Vaiž
ganto — raštai leidžiami vidutiniškai 
10-30 tūkst. egzempliorių tiražu. Page
rėjo išorinis knygų apipavidalinimas. 
Vis daugiau ir daugiau išleidžiama kny
gų kietais apdarais. Tarybų Lietuvos de
šimtmečiui pažymėti, bb ištisos eilės at
skirų autorių knygų, bus išleisti du pui
kūs poezijos ir prozos antologijos tomai. 
Tarybų valdžios metais lietuviu literatū
ra praskynė sau plati] kelią. Donėlaičio 
“Metai”, Maironio poezija. Žemaitės, 
Cvirkos. Nėries, Giros ir daugelio kitų 
šiuolaikiniu rašytoju raštai išleisti ru
sų kalba ir kitomis broliškųjų tarybinių 
tautų kalbomis.

Tarybų Lietuvos dešimtmetis — visos 
liaudies šventė. Su didžiuliu pakilimu 
ruošiasi ia pasitikti darbininkai, valstie
čiai. darbo inteligentija. Visi jie yra tik
ri dėl savo ateities, prieš inns—neribota 
veikimo dirva, veikimo, siekiančio liau- 
dips aerovės, savo brangiosios Tarybų 
vaRfvbės gerovės.

Lietuviu tauta kupina džiaugsmo ir 
teisėto pasididžiavimo savo laimėjimais.

Kultūrines žinios iš 
Lietuvos

MAŽEIKIAI. — Tris kartus savaitėje 
renkasi į choro repeticijas Ruzgų tary
binio ūkio choristai. Ypač darniai skam
ba choro išmoktosios dainos — “Mes su 
Stalinu”, “Traktoristų maršas”, “Trys 
tankistai”, “Tylus buvo vakarėlis”. Šias 
ir eilę kitų repertuarinių dainų Ruzgų 
tarybinio ūkio choras atliko eilėje kon
certų, kuriuos kolektyvas, vadovauja
mas chorvedžio drg. Jurgilevičiaus, su
rengė tarybinio ūkio skyriuose bei “Ven
tos” 'ir “Varduvos” kolūkiuose.

V. Donelavięius
< »

KLAIPĖDA. — 800 Klaipėdos miesto 
dainininkų ruošiasi Dainų šventei. Šio
mis dienomis įvyko miesto chorų apžiū
ra. Apžiūroje dalyvavo Mokytojų insti
tuto, Kultūros namų, įmonių bei mokyk
lų chorai. Komisija pripažino, kad ge
riausiai Dainų šventei ruošiasi Klaipė
dos Mokytojų instituto studentų choras, 
kuriam vadovauja kompozitorius drg. 
Karosas.

‘Balandžio 2 d. Mokytojų instituto 
choras surengė viešą dainų vakarą mies
to dirbantiesiems, į kurį atsilankė apie 
300 žmonių. Pavasario sėjos kampani
jos metu instituto choras su koncertais 
numatęš* aplankyti eilę kolūkių.

K. Laucius

Andriulio “Manoji Lietuva”, Blante- 
rio “Daina apie Staliną”, liaudies daina 
“Saulelė raudona” ir nemažai kitų dai
nų iš Dainų šventės repertuaro jau pa
ruošė respublikinei Dainų šventei Klai
pėdos apskr. Veviržėnų septynmetės 
mokyklos mokinių choras. Iki Gegužės 
pirmosios, vadovaujant mokyt. Vaškevi
čienei, šis choras paruoš Švedo “Kolek
tyvo mostai”, liaudies dainą “Ūžia gire
lė”. A, Rukšėnas

— Salantų vidurinės mokyklos moki
niai, vadovaujami muzikos mokytojo 
drg. Rutkaičio, aktyviai ruošiasi Dainų

Vilnius. — Valstybinis operos ir bale
to teatras neseniai pastatė čekų kompo
zitoriaus Smetanos komiškąją o$erą 
“Parduotoji nuotaka”. •

Smetana nųyo progresyvus čekų mu
zikinės kultūros veikėjas. Jo gyvenimo 
veikla tampriai surišta su čekų tautiniu 
išlaisvinamuoju iš vokiškojo jungo judė-
jimu, o visas jo gyvenimas buvo kūrybi-
nis tarnavimas savajai tėvynei. Revo
liucinių 1848 metų periode Smetana kū
rė čekų tautinei gvardijai karines dai
nas ir maršus.. Jis buvo ne vien kompo
zitoriumi, bet ir dirigentu, pianistu, kri-
tiku, propagavusiu slaviškosios muziki
nės kultūros veikalus. ■-

Karštai mylėdamas savąją liaudį ir 
kovodamas už josios laisvę, Smetana 
puikiai pažino čekų tautos buitį, studi
javo jos senąją literatūrą, istoriją, jos 
savitą dainos meną, ir todėl jo kūriniai 
ryškiai, giliai ’ ir teisingai atspindėjo 
čekų liaudies herojines išsilaisvinimo 
kovas.

“Parduotoji nuotaka“ yra antroji 
kompozitoriaus opera, kurios premjera 

> įvyko 1866 m. Prahoje. Tai viena ge
riausiu čekų tautinių operų, kurioje vy
rauja liaudinis dainingumas, lyrizmas, 
kurioje blyksi sveikas natūralus jumo
ras. Operos partitūra pasižymi ryškiu 
čekų liaudiniu koloritu, ir joje visu pil
numu atsiskleidžia Smetanos kompozito- 
riškas meistriškumas. “Parduotoje nuo
takoje” kompozitorius muzikinėmis for
momis atkūrė realius, iš pačio gyvenimo 
paimtus įvairiaspalvius čekų valstiečių 
tipus, pavaizduodamas jau kapitalistinių 
veiksnių paliestą klasiniai bepradedan
ti diferencijuotis čekų kaimą, kuriame 
ima ryškėti kaimo buržuazija— buožės.

Operoje vaizduojamos dvi čekų vals
tiečiu šeimos: turtingieji Michos ir ne
turtingieji Knisiuos, kurie norėtu savo 
pašlijusia padėti pataisvti ištekindami 
savo dukra Mašenką už turtingo, bet 
kvailoko Michos sūnaus Vašeko. Tačiau 
Mašonka myli neturtinga samdini Jeni- 
ka. Opera baigiama Jeniko ir Mašenkos 
.vedvbomįs, nes Jenikas pasirodė esąs 
Michos sūnus.

Šioje oneroje viskas paprasta, realu, 
gvvenimiška. todėl jos pastatvmas rei
kalauja meninio paprastumo ir meninės 
tiesos, kuri scenoje nasiekiama. tik dide
liu nastangu dėka. Čia nėra gilaus dra
matizmo, bet daug gyvenimiškojo dina- 

šventei. Jau išmoko rusų liaudies dainą 
“šermukšnėlė”, Dunąjevskio “Šlovinkit 
Tėvynę”, lietuvių liaudies dainą 
“Saulelė raudona”, “Skambėkit skambė
kit kanklės”, “Nemunas”, latvių liau
dies dainą “Pūsk, vėjeli”. Su išmokto
mis dainomis mokinių choras lanko ko
lūkius. L. Braižys

LITERATŪRINIS VAKARAS 
ŠAKIUOSE

Atžymėdami didžiojo tarybinio poeto 
Majakovskio sukaktį, Šakių jaunieji li
teratai suruošė literatūros vakarą. Pra
nešimą apie Majakovskio1 kūrybą pada
rė drg. Augustinaitis. Savo kūrybą skai
tė apskrities pradedantieji literatai — 
Neverauskaitė, Didžbalis, Kauno jaunie
ji rašytojai —■ Kadaitis, Keidošius ir kt.

A. Marma
* • t l

Maskvos rašytojai 
Vilniuje

Iš Maskvos į Vilnių buvo atvykę žino
mas tarybinis poetas Stalininės premi
jos laureatas P. G. Antokolskis ir poe
tas A. Klionovas, Panevėžio teatre pas
tatytosios pjesės “Mokinė” (apie Mary
tę Margytę) autorius, kurie atvežė jau 
atliktus lietuvių poetų kūrinių vertimus 
išleidžiamajai lietuviškosios poezijos 
antologijai rusų kalba, ši antologija, ski
riama Tarybų Lietuvos dešimtmečiui, 
apims visą pažangiąją lietuviškąją poe
ziją nuo Donelaičio iki pat mūsų dienų 
— viso 45 autorius. Vertimo darbus at
liko rusų tarybiniai poetai N. Tichono- 
vas. M. Lozinskis, P. Antokolskis, I. Sel- 
vinskis, M. Svetlovas, D. Brodskis, M. 
Zinkevičius, N. čukovskis, L. Ozerovas, 
A. Klionovas ir kiti. ‘ .

Poetai P. Antokolskis ir A. Klionovas,. 
būdami Vilniuje, galutinai suderins su 
autoriais ir antologijos redakcija verti
mų darbus. Vilniuje ir Kaune numato
ma suruošti lietuvių ir rusų tarybinės 
poezijos vakarus, dalyvaujant mūsų 
respublikos poetams ir svečiams iš 
Maskvos.

mizmo. :
Režisūriniū požiūriu (režisierius A. 

Zauka) geriausiai pavykusios masinės 
choro scenos; Jos gyvos, įdomios. Gal tik 
vietomis neišgauta įdomesnio masinio 
piešinio. Chormeisterio Dautarto pa
ruoštas choras skambėjo ritmiškai ir 
darniai.

Muzikiniu požiūriu operoje pasitaikė
spragų. Populiarioji Smetanos uvertiū
ra praskambėjo blankiai, nepreciziškai. 
Kompozitoriaus muzika paprasta, tačiau 
jos viduje struktūra labai sudėtinga. 
Vyr. dirigentui Delicievui daugeliu atve
jų nepavyko išryškinti Smetanos muzi
kai būdingų niuansų, dinamikos ir at
kurti tikrąją čekų liaudies muzikos dva
sią.

Antras pagrindinis trūkumas—tai an
samblių neišlyginimai, neišbaigimas. Tas 
ypatingai buvo juntama sekstete.

Visiems operos solistams teko tas pats 
pagrindinis uždavinys: sceninio vaizdo 
teisingumas bei paprastumas ir išorinis 
charakteringumas. Ši opera iš daugelio 
dainininkų pareikalavo naujo vaidybinio 
priėjimo ir parodė, kad kai kuriems rei
kia dar gerokai padirbėti.

Solistės Petraškevičiūtės sukurtajai 
Mašenkai trūko kaimiško paprastumo 
bei nuoširdumo. Ji daugelyje vietų buvo 
gudriai koketiška, o ne linksma, nuošir
džiai ir tiesiai mylinti kaimo mergina, 
nemokanti veidmainiauti savaisiais jaus
mais. ‘Žiūrovo ausį rėžė lietuvių kalbos 
iškraipyta tartis ir neteisingas kirčia
vimas. Laikas mūsų teatre išmokti tei
singos lietuviškos tarties, kurios trūksta 
kai kuriems dainininkams.

Solistas Adamkevičius taip pat neįsi
gyveno į savąjį vaidmenį, nesudaryda
mas čekų kaimo samdinio Jeniko vaizdo. 
Juk energingas Jenikas yra griežtas Va
šeko kontrastas. Ji^, praėjęs sunkią gy
venimo mokyklą, užsigrūdino vidiniai ir 
išmoko kovoti už savąją buitį. Tuo tar
pu Adamkevičiaus Jenikas — nevalin
gas, vietomis užsimąstęs, suvaržytas 
valstietis, lengvai rezignuojąs prieš gy
venimiškąsias kliūtis.

Vaidybiniu natūralumu ir išoriniu 
charakteringumu pasižymėjo Vašekas 
(Kavoliūnas). Dainininkas rimtai ap
galvojo savo vaidmenį, sukūrė naivaus, 
kvailoko, motinos lepinamo sūnelio tipą. 
Jis surado teisinga vidinę ir išorinę 
vaidmens išraišką. Kiekviena detalė pa
brėžė tą ar kitą jo būdo bruožą. Tuščias, 
žioplokas žvilgnis, plati, savimi paten
kinta šypsena charakterizavo jo dvasinį 
tuštumą. Judesiai, pagavimas į aplinką 
įtikinami ir kartu juokingi. Artistas 
pajuto komiškumo ribas, todėl linkėtina, 
kad ir ateityje jis nenukryptų į šaržą. x

Vaidybiniai ir vokalini sunkią Kecalo 
partiją sukūrė Marijošius; Ši partija rei
kalauja plačios balso apimties, o pats 
vaidmuo — liaudinio tipiškumo. Marijo
šius ypač pabrėžė būdingą piršlio suktu
mą, gobšumą, norą pralobti.

Kitose partijose išsiskyrė solistai Mik
štaitė (Gata), S. Sodeika (Krušina). Ge
čaitė Liudmilos vaidmeniui atrodė per
daug jauna ir vaidybiniai silpnoka. Jai 
ir Zabulėnui dar reikią padirbėti voka
lini. Savo' vietoje buvo Vasiliauskas, su
kūręs provincijos cirko dirigento vaid
menį.

Baletinę operos pusę tvarkė jaunas 
baletmeisteris Grivickas. Pirmojo veiks
mo šokiai nebuvo koncentruoti, jiems 
trūko dinamikos ir šokių judesių įvairu
mo. Geriau pavykę antrojo veiksmo šo
kiai ir trečiasis veiksmas, kuriame ba
letmeisteris norėjo parodyti balaganinį 
provincijos cirką, nors ir šiame veiksme 
nesijautė didesnio atskirų numerių ry
šio, klounų judesiai buvo monotoniški. 
Cirke norėtųsi aaugiau akrobatikos, o 
pačiame finale mažiau chaoso.

Jaunas dekoratorius Lukšas, norėda
mas papildyti Smetanos operos liaudinį 
charakterį, plačiai panaudojo čekų liau
dinę ornamentiką, tačiau ji buvo daug 
kur per smulki ir nesiderino su dekora
cijų aprėminimo turtingu piešiniu. De
koracijose blogai išspręsta ’perspektyva, 
todėl scenoje nesijautė gilumos.^ Menkas 
ir dekoracijų apšvietimas.

Tie visi suminėtieji trūkumai pakenkė 
bendram operos meniniam lygiui, ir šis 
spektaklis išėjo silpnesnis už ankstyves
nes operas. Tai akivaizdus įrodymas, 
kad skubotas darbas duoda' blogesnius 
rezultatus.

L. Gailevičius

Fizikos Prietaisų Paroda
! ŠIRVINTAI, bal. 29.—Vie
tos vidurinės mokyklos patal
pose įvyko apskrities viduri-

■ niųjų ir septynmečių moky- 
; klų mokinių pagamintų fizi-
■ kos prietaisų paroda.

Parodoje geriausiai pasiro
dė Širvintų vidurinė mokykla, 
išstačius! 69 eksponatus. Lan. 
kytojų dėmesio susilaukė St. 
Povilavičiaus pagamintas te
legrafo aparatas.

Geriausieji eksponatai at
rinkti respublikinei fizikos
prietaisų parodai.

R. Riauba. 
★ 

Traktorininkai Lenktyniauja

MAŽEIKIAI, geg. 4 d.— 
Tirkšlių MTS traktorininkai, 

| įsijungę Į socialistines lenk
tynes, kovoja dėl metinio 
traktorinių darbų plano virši
jimo ir aukštos darbų koky
bės.

Puikių darbo rezultatų pa
siekė traktorininkai V. Jurdo- 
nas ir Z. Bičkus, dirbantieji 
Židikų valsčiaus “Tarybinės 
varpos” kolūkyje. Su ChTZ- 
NATI traktoriais kasdieną jie 
suaria po 7-8 hektarus dirvų.

Ylakių valsčiaus “Gegužės 
ryto” kolūkyje dirbąs trakto
rininkas Ramonas su ChTZ- 
NATI traktoriumi dienines 
normas įvykdo nuo 160 iki 
180%. B. Stašaitis.

Traktorininkai Vykdo1 
Jsipareigojimus

DOTNUVA, geg. 4-ta d.— 
Dotnuvos MTS traktorininkų 

i brigdda Gegužės Pirmosios 
■ garbei buvo įsipareigojusi žy
miai viršyti dienines normas 
ir sutaupyti sėjos darbų me
tu po 5-10% degalų. Duotas 
žodis garbingai vykdomas. 

; Traktorininkai Sirvydas, dir
bąs “Dotnuvėlės” kolūkyje, 
Balčiauskas, dirbąs “Aukšto- 

jsios” kolūkyje, ir Kiseliovas, 
, dirbąs “Maconių” kolūkyje, 
; kasdien normą įvykdo po 
145-160% ir sutaupo žymų 
kieki degalų. Traktorinių dar
bų kokybė aukšta.

Jaunimo Stadiono ■ 
Atidarymas

VILNIUS, geg. 4 d. — Geg. 
(2 d. Vilniuje įvyko naujo Jau- 
I nimo stadiono atidarymo iškil- 
i mes.

žaliojoje stadiono vejoje 
išsirikiavo sportininkai. Mi
tingą atidarė partijos Vil
niaus miesto komiteto sekre
torius Bieliauskas. Stadiono 
atidarymo proga kalbėjo Vil
niaus miesto vykdomojo ko- 

j miteto pirmininkas Kareckas, 
LLKJS Vilniaus miesto komi
teto sekretorius Fedorovce- 

' vas, respublikos rutulio stū- 
1 mimo čempionas Mikėnas, pi- 
; onięrė žeromskaitė, miesto 
I kūn0 kultūros ir sporto komi- 
: tet pirmininkas Kilšauskas.

Keturi tūkstančiai vilniečių, 
susirinkus/ų stadiono tribūno
se,* stebėjo lengvaatlečių, fut
bolininkų ir kitų sporto šakų 
atstovų pasirodymus.

★
Vilniaus “Spartako” Pergale

VILNIUS, geg. 4 d.—Pir
mą Jaunimo stadiono atidary
mo diena Vilniuje įvyko drau
giškos TSRS futbolo “B”, kla
sės komandų “Spartako” 
(Vilnius) ir “Kalev” (Tali
nas)' rungtynės. Jau pirmoje 
minutėje Petraitis pasiekia 
įvartį. Po to vilniečiai dar 
septynis kartus pasiunčia ka
muolį į tinklą, laimėdami su
sitikimą aukštu rezultatu 8:0 
(5:0). Įvarčius pasiekė: Pe
traitis — 3, Saunoris — 3, 
Jakimavičius—1, Daukša—1.

8 Menesių Planą
KAUNAS, geg. 12 d.—“Ėl- 

fos” elektromotorų gamyklos 
kolektyvas įsipareigbjo iki lie
pos 21 dienos įvykdyti 8 mė
nesių gamybinį planą.

Įsipareigojimai garbingai 
vykdomi. Balandžio mėnesio 
gamybinis planas žymiai vir
šytas. P. Draugelis,.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)— Sėst., Liepos 8, 1950
I



KALVIO IGNOTO TEISYBE
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Kanadiečiu Dcde

Kelionė į Kanadą ir Mintys
i

(Tąsa)

— Laukan! Laukan!— ėmė šaukti iš 
visų salės kampų.

Bet ir po to dar kunigai nepasidavė. 
Suvažiavimo negalima buvo dar pradėti, 
kol maišėsi Kanopa, jaunieji kamendo- 
riai, pavaduoją atsargiuosius savų para
pijų valdytojus, ir dar keli didžiažemiai 
bei vargonininkai. Pagaliau Didžkus pa
siūlė padaryti pertrauką, kad “išsivaly
tų salė” ir tos pertraukos metu, pakilus 
dar didesniam triukšmui, klerikalai iš
ėjo.

Rodydamas j tuos tarpduryje susikim- 
šusius ir atgal į salę tebesidairančius 
ponus, Ignotas kumštelėjo Didžkų:

— Išgrūst ,tai išgrūdom, ale eina, kaip 
žvėrys išsišiepę! Regis, tuoj iltys kiau
rai žandų išlįs, kaip’ šernam!

— Taigi, dar ne galas, seni, — atsakė 
Didžkus. — Dar susikirsim su jais. Taip 
susikirsim, kad pyškės ir byrės!

ją saulę?..
Daboklės apsaugai buvo tik trys vach- 

teriai. Norbertas apsvarstė, kaip geriau
sia būtų su jais susidoroti; ir ėmė dairy
tis, kas iš daboklės įnamių galėtų būti 
ninkamas bendram žygiui.

Tačiau tuoj iš depo dirbtuvių atvarė 
net tris meisterius, tarp jų ir Vanagėlį, 
Norberto buto-šeimininką. Daboklėn jis 
įėjo su pakantraus, dauf mačiusio ir dar 
daugiau pamatyti pasiruošusio bėdžiaus 
išvaizda. Pasveikino visus mandagiai, 
atsisėdo netoli durų, ant pat gulto kraš
telio. Iš užančio Vanagėlis išsitraukė 
batų tepalo dėžutę, kuri tarnavo vietoj 
tabokinės, ir pasiūlė susisukti kaimynui,

KETVIRTOJI DALIS

Tdmsus turmužis,
♦ Tahisus turmužis!

Ta
Mii

gatvės

turmužy 
bernužiai- .

Domininkonų gatvės daboklė buvo 
tamsi ir prasmirdusi, prigrūsta speku
liantų ir smulkių stoties vagišių.

Kada tik atsiverdavo kameros durys 
ir vachteris įstumdavo naują kalinį, tų 
vagišių dėmesys nukrypdavo į naujoką, 
,— ir tuoj visi iš vieno žvilgsnio nusta
tydavo, kas per vienas ir ko vertas toks 
pribuvėlis.

Norbertas nebuvo nei ypatingai aukš
tas, nei storas žmogus, bet dėl savo tvir- 
-tų ir plačiu pečių atrodė kaip žaliūkas 
stipruolis. Yra tokių beržų, kur kalvos 
viršūnėje ar pakriūtėje, diržingų šakū- 
nų, kurie nesilanksto ir nesikraipo nuo 
kiekvieno vėjo pūstelėjimo.

Vos tik pasirodęs daboklėje, dar nč 
žodžio netaręs, Norbertas buvo įvertin
tas iš esmės. “Su juo štukų nepakrėsi...” 
Ir jį paliko ramybėje, net nelindo klau
sinėti: už ką? iš kur? kas girdėti laisvė
je?..

Norbertui prasidėjo pačios šlykščiau- 
sios, — nežinios, kamavimosi dienos. Su
imtuosius geležinkeliečius išskirstė po 
įvairias kameras. Su Liaudanskiu ryšio 
nebuvo, bet pečkurys, nuolat sukiojęsis 
po koridorių, matyti, suuodė, už ką sė
di tie trys iš karto atvaryti rimti, pagar
būs vyrai. Rytą vakarą, dalindamas juo
dą cikorijos skiedinį, ir per pietus pils
tydamas dvokiantį skystį su apipuvusio
mis bulvėmis, tas pečkurys kažin kaip 
ypatingąi pasižiūrėdavo į Norbertą, lyg 
nerėkiamas jam kažin ką pasakyti ir vis 
nedrįsdamas.

Norbertas ištisomis paromis vartėsi 
ant pliko medinio gulto, bet miegas val
gio vis dėlto neatstodavo? Savaitė pras
linko be galo nuobodžiai.

Per visą tą laiką niekas nebuvo nei 
šaukiamas, nei tardomas. Nesulaukdami 
nei tardymo, nei išvadavimo, suimtieji 
kortavo ištisas dienas, pešėsi, keikėsi 
arba be tiksle vaikštinėjo iš kampo karh- 
pan. Norbertas mieliausiai leido laiką 
prie lango, apsvarstydamas visus įma
nomus geležinkeliečių komiteto veiks
mus po to zoldatenrato atmesto ultima
tumo. Ir šiaip ir taip žiūrint, vis turėjo 

, kas sutrikti išgirtoje vokiečių policinėje 
mašinoje, turėjo kas nors ir geležinke
lyje pasikeisti, bet kol kas nieko nesima
tė. Pro’geležimi apkaustytą langą žiūrė- 
damas į daboklės kiemą, nedaug tepa
matysi mieliausiojo gyvenimo bruožų.

Rytmečiais saulė nušviesdavo tik vie
ną, kameros kampą, Bet greitai vėl ding
davo, pasisukusi už aukštos kaimyninio

r

įNuo vartų angos per visą kiemą ėjo 
plytomis išklotas takas. Daboklės langai 
jbuvo žemi, platūs, iš kiemo apkalti ap
rūdijusiais iečių pavidalo virbalais. Pra
džioje Norbertui visa tai pasirodė keis- 
ta, net7juokinga: nei kalėjimas, nei za
kristija,
vargonai, ir giedojo moterų choras. Gal 
vienuolyno toji aklina siena> kuri užsto-

— kažkur netoliese vis grojo

niu apibėgo kamerą. Norbertą pažinęs, 
jis nė nemirktelėjo. Tik gerai valandai 
praslinkus, persimetęs po žodelį kitą su 
kiekvienu kaliniu, jis priėjo prie Nor
berto ir paklausė, ar neturi kartais po
pieriaus.

Tegu ir dešimt policininkų būtų klau-. 
sę jų pasikalbėjimo, — niekas neįtartų, 
kad Norbertas jo senas ir geras, pažįs
tamas. Žinoma, tai buvo visai nereika
linga, nes Norbertą juk kartą suėmė 
paties Vanagėlio bute, Pohuliankoje, ir 
dirbo jie toje pačioje depo dirbtuvėje, 
bet Vanagėlis vis tiek vaidino nepažįs
tamą. Kiekvienam, kas tik jo klausė: 
“Za co wzieli?” (Už ko paėmė?) Vana
gėlis atsakinėjo šypsodamas: “Za kol- 
niež.” (Už pakarpos.). Bet Norbertui 
jis atsakė neišsisukinėdamas:

— Už' kaizerį, — lyžtelėjo susuktą 
“bankrutkę”, patraukdamas ją pro at
kištą liežuvį nuo vieno žemyn nusikoru- 
sio ūso ligi kito, užsirūkė ir, daugiau 
nieko netaręs, paėjo į šalį...

Ties mediniais, perkrypusiais depo 
kiemo vartais kiekvieną rytą darbinin
kus pasitikdavo žandarų vachmistras 
Gajeris, pravardžiuojamas Kaizeriu už 
t£i,' kad auginėsi tokius pat ūsus, kaip 
kad Vokietijos kaizeris Vilhelmas. Pra
eidamas pro jį, Vanagėlis visada spiau- 
dėsi.

Su Gajeriu jis turėjo seną bylą: dar 
pirmais okupacijos metais žandaras 
kartą pagavo jį po darbo prie estakados, 
apspardė ir atėmė jam maišiuką antra
cito. '
’Jau vartuose Vanagėlis visada jau

tė žandaro žvilgsnį, nors Gajerio pri
merktos akys buvo blausios ir šaltos, 
lyg stabo. Kiekvieną rytą tas stabas se
kė, kaip liejasi pro depo vartus ir skai
dosi po dirbtuvės skyrius nerami, pilkų, 
nuskarusių darbininkų srovė.

Badmečių, kuris be jokios pertraukos 
skynė vilniečius nuo pat 1916 .metų, 
okupacinė administracija iš visų ruožų 
sukilnojo į tą svarbų geležinkelio maz
gą dirbtuvės remontininkus bei papras
tus* juodadarbius ir pristatė prie jų meis
trus vokiečius. Vilniaus mazge atsirado 
ne tik dzūku, bet ir suvalkiečiu, ir'že- 
maičių, ir rytų aukštaičių, č /taip pat ir 
lenkų, ’ ir baltarusių. Toje tautų maiša
tyje reikalinga buvo viena pastovi bend
ra kalba, ir erzindami meistrus vokie

čius, darbo metu visi imdavo kalbėti 
tarpusavyje rusiškai, nors rusų buvo 
likę tik keli meistrai-tekintojai, du šalt
kalviai ir vienas kitas juodadarbis.

Lapkričio devintą dieną, kada vago
nų sukabinėtojas - mozūras ar pozna
nietis, prijunkęs prie lenkiškai kalban
čių depo darbininkų, atlėkė uždusęs, 
šaukdamas, kad pabėgo kaizeris, Vana
gėlis tik paniekinamai nusispiovė.

— Eik tu raistan! Sėdi kaizeris^kaip 
sėdėjęs savo būdoj prie vartų ir kabinė- 
ja žmones!

Nesuprato senis, kad čia kalbama ne 
apie stoties žandarą.

Už tą nesusigaudymą, jis buvo skau
džiai pajuoktas. Tuo metu remonto 
brigados pamaina, susėdusi aprūkusio 
depo pasienyje, gėrė arbatą iš aprūdi
jusio skardinio arbatinuko. Visi nusi
kvatojo sutartinai, lyg pagal komandą.

— Kaizeris, tik kitas kaizeris!
O Vanagėlis vis tiek pat nenusileido:
— Nėr ne kalbos! Kaip tai, kad Vil

helmas pabėgtų, #o tas jo šuva pasiliktų 
vietoj ir vis lotų žmones, kaip lojęs? . . .

(Bus daugiau)

iš kito galo akmenį, įrišta 
į virves. Mūsų “akrantas” 
sustojo, bet žiūrint į van
denį, atrodė, kad jis plau
kia ir tiek. Vilnys ritasi 
pro jį. Ežere daug valtelių, 
irklinių ir .motorėliais va
romų, plaukioja. Nemažai 
ir žuvininkų. Černiauskas 
tuojau užmauna ant kable
lių žuvelių, kurių buvo pir
kęs mieste, rodosi už dolerį 
ir dvi meškeres sumetė į e- 
žerą. Černiauskienė paruo
šė trečią ir savąją meškerę 
įmetė. Man davė megstinį 
samtį (dzūkiškai vadinamą 
“čerpokas”).

— Ką, ar jūs manote, kad 
aš su šituo “bradiniu” tu
rėsiu lydis gaudyti? —tei
ravausi, vartydamas tą į- 
ranki rankose.

— Būk ramus, kaip iš-

apatinę lūpą, iškabino meš
kerės kablį iš lydekos vir
šutinės lūpos, na, ir 
“plumpt!” į vandenį. Ma
niau, kad netinkama, ar kas, 
bet pastebėjau, kad lydeka 
.plaukioja ežere prie valte
lės. Mat, ji yra prirakinta 
ant retežėlio. Pirma to ne
pastebėjau, kad valtyje re
težėlio vienas galas prika
bintas. Prie kito galo dide
lėmis sagomis prikabina 
pagautas žuvis ir vėl 'įmeta 
į ežerą, kad jos gyvos būtų.

Dabar jau prasidėjo ir 
tikras žuvavimas. Černiau
skas ant dviejų meškerių, o 
Černiauskienė ’ ant vienos 
traukė, tai lydekas, tai e- 
šeriukus ,tai. “saulės žuvis”, 
tai kitokias. Netrukus, jau 
ant retežėlio jų buvo apie 
pora tuzinų.

— Tai ką, maršale, jau 
trauksime iš maružių į 
krantą, ar ką? — prabilo 
Černiauskas. — Saulė nu
sileido, ant marių šalta 
darosi.

— Klausau komandos... 
Trauk savo inkarus.

Netrukus buvome jau 
krante. Černiauskienė tuo
jau atliko antrą laipsnį pa
ruošimui žuvų stalui. Kitą 
dieną ji paruošė skanius 
pietus. Nors ant Atlanto 
kranto gyvename, gauname 
šviežios žuvies, bet tokių 
skanių seniai buvau valgęs. 
O gal ir todėl, kad ir aš su 
samčiu maišiau ežero van
denį — ribokas buvau.

Ročesteriečių susirinki
mas buvo nedidelis, bet la
bai geras. Jie dienraščio 
Laisvės reikalams sukėlė 
$114. Tai puiku! Dėkui vi
siems kanadiečiams ir roče- - 
steriečiam už paramą dien
raščiui ir suteiktą tokį di
delį draugiškumą!

(Pabaiga)
Bet gerai pamenu Kazio 

Pampalo valgyklą, Union 
Coffee, kurią jis užlaiko 
387 Sherman Ave. N. Pui
ki tai valgykla, malonus pa
tarnavimas.

Žinau, kad kiekvieną me
tą nemažai lietuvių iš Jung. 
Valstijų vyksta vakacijoms 
į Kanadą. Pasinaudokite 
proga, apsistokite pas lie
tuvius pernakvoti jų vieš
bučiuose, užeikite pavalgyti 
lietuvių stiliaus pietus į lie
tuvių valgyklas. Susipažin
kite su jais.

žuvaujame Ežere
Grįždamas nusprendžiau 

sustoti pas senus pažįsta
mus Rochester lietuvius. Iš 
Toronto pasiunčiau teleg
ramą, kad, kaip 5:30 vai.
vakare, būsiu Rochesteryj, -vilksime lydeką, tai pasa- 
gelžkelio stotyj. Maniau, ! kyšime, ką, daryti, — nura- 
na, jeigu Wm. Černiauskas!mino mane Černiauskas, 
turės galimybę, tai jis ma-! Įleidau šalimai valties tą 
ne pasitiks stotyje.

Išlipau Rochesterio 
i tyje, dairausi, niekur 
niauskų nesimato. Pasiimu 

[taksi ir šaunu pas juos. Te
legrama negauta. Kada jau 
gerai pasilsėjau, pavalgėme 
vakarienę, tai trys valan-į 

j dos po mano atvykimo ir 
telegramą atnešė! Aš va- 

j žiavau 7 valandas, o teleg- 
į rama “skubėjo” ir atėjo po 
į 10 valandų. Tokis jau “pa- 
[ tarnavimas”.

W. Černiauskas yra senas 
| “ribokas”, nes Lietuvoj au- 
! go netoli Nemuno. Jis tuo
jau išdėstė savo planus, kad 
sekmadieni Rochesterio lie
tuviai turės susirinkimą 
dienraščio Laisvės pagalbos 
reikalais, o šeštadienį, po
pietyje, vykstame pasilsėti 
į paežerį, rodosi, prie Ho- 

! neoye ežero, kur jo gimi- 
[ naitė Miss Bertha Adams 
[turi gražų vasarnamį. Nors — gudrios bestijos! 
[ Černiauskai ir gražiai įsi- | 
įkūrę, turi puikų namą, ap- 
' linkui medeliai ir gėlynai, 
! ir čia puiku, bet kad va
liuoti, tai važiuoti! Čer- 
; niauskas tuojau ištraukė 
į savo “Kaizcr”, sulipome, 
i tas suprunkštė, kaip staini- 
nis arklys, ir jau ant vieš
kelio.

Vasarrfamis yra apie 40

Hart, Mich.
reži-

[“bradinį”, suku, maskatojii 
, I vandenyje ir juokauju iš 

■ I jų, kad aš greičiau “ščipo- 
ką” pagausiu tuo įrankiu, 
negu jie suvilios ant meške
rių. Tr reikia pasakyti, kad 
jiems pradžioj nesisekė. Su
mėto meškeres, laiko, iš
traukia, žuvyčių jau nėra 
— nuėdė žuvys ar vėžiai, oi 
lydekų kaip nėra ant kab- i 
lių, taip nėra; I _ _

— Ha-ha-ha, — pradėjau į maitintis, o vėliau jomis užku-! pataujT'ckonominia7i’r politi- 
juoktis. — Tu, broleli, grei- Į na pečių, tai tokia dovana | njai 
tai jau už čielą dolerį su-jn-a bevertę. Reikia, žinoti, .
Šersi žuvu tiems “Ščipo- kad £erai knygai pagaminti “Užrašai Sovietinio Gydy- 
kams” o iu kain nėra tuin vra i^ėta daug laiko ir in-; tojo” — Bieliajevo labai vaiz- 

’ ,!U’ 1 P!tensyvi0 kolektyvio darbo, džiai nupiešia paveikslą stu-
I todėl knyga turi būti vertin- dentų - medikų, patekusių į 
gai naudojama irgi ne vieno! šiurpias ir žiaurias aplinky- 

! žmogaus, o daugelio. • bes laike revoliucinių kovų,
Iš tų kelias knygeles jau ! kuomet daug gydytojų pasi- 

Pastabėles' So-, traukė, kiti tapo sabotažnin- 
_  Sergė-1 kais, o studentai, norėjusieji 

siektis saVo užsibrėžtos pro
fesijos ir noro gelbėti liaudį 
nuo išsiplėtojusių įvairių epi
demijų, patys kent© alkį, šal
tį, jautė stoką žinojimo, paty
rimo, stoką vaistų ir įrankių. 
Vienok nebėgo iš kovos fron
to, dirbo ir mokėsi iš prakti
kos, kas gelbėjo liaudžiai pa
siekti laimėjimo.

Yra nemažai nusiskundimų 
dėl nemigos arba nuobodulio 
—tai neišpasakytai sunkios ir 
įkyrios ligos, kurios dažnai 
priveda žmogų prie nervų su
irimo, o kai kada ir prie be
protystės. Yra būdas, kad bū
ti sveikam, jeigu iš anksto 
pradedama nedasileistį tokių 
įkyrių ligų.

Aš po paduška (plunksni
ne ar šiaudine) visuomet lai
kau gero turinio knygą. Jei
gu išbundu, naktį ir pradeda 
lįsti į galvą nelemtos mintys, 
tuojau užžiebiu prie lovos pa
galvio šviesą ir duodi!- akims 
darbo. Paskaičius valandą 
arba porą valandų — akys 
pačios pradeda merktis, tuo
met labai gražiai išsimiegu 
iki kėlimo laiko. Atsikeliu 
linksmas, smagus ir su šypsą 
ir daina imuos už savo užsiė
mimo.

Pabandykite šį receptą, li
goniai! J., K.

Cer-
Fla.,Sarasota, 

d. D. M. šo
vė rtingą siun- 
jis man mais- 
peno — kny- 
kalba. Tariu

DIDELIS DĖKUI
Man būnant 

aplaikiau nuo 
Šolomsko labai 
tin į. Atsiuntė 
to —- protiško 
gų, visos rusų
d. Šolomskui didelį, nuoširdų, 
draugišką, bolševikišką ačiū!

Jeigu kas kam. siunčia do
vanų knygas, kurias gavėjas 

j padeda ant lentynos dulkėms

— Maršale, • atsimink, 
kad ir prie Stalingrado Hit-1 
lerio vaiskas lengvai nesi
davė. Kelis mėnesius truko, perskaičiau : “L _ 
pirma Juozas įviliojo pusę| vietinio Gydytojo” • 
milijono Hitlerio geriausios jaus Bieliajevo, “žemėMaitin- 
armijos į bučių. —.Atkirto! toj a” —'Petro Cvirkos (vers- 
Černiauskas. — Nemanyk, !ta iš lietuvių kalbos, originale 
kad lydekos neturi proto, neteko m/atyti - skaityti), 

į “Skruzdis revoliucijos” — P.
NikiforOvo; “Stalinas 

i metų gimimo sukakčiai sveiki
nimai—ne tik Sovietų 
gos

— Samtį!.. Samtį! — su 
šuko Černiauskienė, trauk- ! 
dama meškerę. Ir ore pa
sirodė apie pusantros pėdos 
ilgio lydeka, akis išvertus, 
gerklę 
dantis 
rodė, 
ninkas 
Įėjo, 
vandenyje,

atidarius, aštrius 
atstačius. Man pasi- 
kad net senas žuvi- 
Černiauskas krupte- 
Aš gi, maišydamas 

tą pintą samtį

50

darbininkų

Sąjun- 
įžymi ausiu vadų - revo

liucionierių ir darbuotojų, 
partijos profsąjungų ir kito
kių masinių organizacijų, fa
brikų darbininkų, kolektyvie- 
čių ir valstiečių, bet taip pat 
ir daugelio kitų šalių sveiki
nimai įžymiausių
klases vadų komunistų, revo
liucionierių ir kompartijų. Vi- 

VO tik guzas. Kol jį paruoč svoikinimai ypač rišami su 
siau, kad įimti lydeką, tai|dsj-me jo veikla 
ta pasiliuosavo nuo kablio, i frontu(jsp' laike 
krito į ežerą, tartum iš ma- j kontr-revoliucija. 
nęs pasityčiojimui, vėl iški- tinių Valstijų 
lo į orą, plekštelejo ' per vardu Fosterijs 
vandenį uodega ir dingo.

— Štai, maršale, paleidai 
Hitlerį iš spąstų! Paleidai! 
— juokėsi Černiauskas. Gi 
mano “ribokiškam” nepasi
sekimui Rožė dar pridėjo: 
•— Ir gražumėlis jos buvo, 
oi, oi, oi, oi!

— Stalingrąde ir Juo-^ 
zas Hitlerio nepagavo, o 
tik Paulių, — bandžiau tei
sintis dėl nepasisekimo.

— Ha-ha-ha, — juokėsi 
Černiauskas. — Na, pa
žiūrėsime, kaip bus ir su 
Pauliumi, ar vėl tavo pla
nai nešusimaišys.

Ilgai laukti nereikėjo. 
Černiauskienė ir vėl sušu
ko: . .

— Samtį!... Samtį! 1
Šį. kartą Černiauskas, ne

pasitikėdamas mano “ribo- 
kiškais” gabumais, jau bu
vo besiekęs imti samtį iš 
mano rankų, bet aš unarą

mylių nuo Rochesterio, prie taip susukau, kad iš jo bu- • 
gražaus, apie 7 mylių ilgio 
ežero, bet ne plataus. Ežerą 
supa neišpasakyto grožio 
kalnai, apaugę miškais. Sė
dėk ir gerėkis! ;

— Puikiai pasilsėsiu, — 
sakau Černiauskams.

— Maršale (Černiauskas 
vis taip mane vadina nuo 
karo laikų dėl rašytų kari
niais klausimais straips
nių), ne laikas dar ilsėtis. 
Tuojatk plauksime į marias 
“ščipokų” (lydekų) gau
dyti, — įkirto Černiauskas.!

Išvilko savo seną valtį. 
Jis dabar jau baigia gamin
ti naują, puikią, didelę. Su
lipo į valtį Rožė Černiaus
kienė ir Černiauskas, neš
dami kelias meškeres, apsi
vilkę storai. Na, ir aš (ap
sivilkęs kailiniais, įsilipau. 
Tuojau Černiauskas įtei
kė man vieną irklą, o pat
sai priekyje valtės atsistojo 
su kitu ir'komandavo:

— Maršale, kabink van
denį! Tik neapversk, ba gi
lu !

Kabinu, plaukiame, Čer
niauskas duoda komandą, 
tai stipriau kabinti, tai po- išlaikiau, tuojau ore į sam- 
valiau. *

— Stok! — gavau įsaky- Tikrai lydeka buvo mažes- 
1 ūė, kaip pirmoji, bet ji jau 
buvo samtyje. Černiauskas

tį pagavau tą “Paulių”.

mą.
Sustojome. Jis iš prieki

nio valties galo įmetė į eže- suėmė ją per pintinius siū- 
rą inkarą, o Černiauskienė lūs, įnėrė jai diktą sagą per

Mai- 
vertime 

Kaip kal-

nių pančių, iš kurių jie tapo 
paliuosuoti revoliucijai nuver
tus ant visados carizmo 
mą.

Petro Cvirkos ‘‘žeme 
tintoja” rusiškame 
gražiai padaryta.
ba, taip ir turiniu ji atsake' 
tos priešrevoliucines gadynes 
momentui. Autorius labai 
vaizdžiai perstato, kaip žeme 
maitintoja, nežiūrint, kaip ge
ra ir išnaši . būtų, ji neišmąi- 
tina biednų valstiečių, smul
kių ūkininkų, kuomet buržua
zija—kapitalistų klasė —vieš-

įvairiuose 
mūšių ■ su 
Nuo Jung- 

Kom partijos 
sveikina Stali-

labai vertinga 
ir propa- 

suteikia 
bio-

na.
Ta knygelė 

ypač agitatoriams 
gandistams, nes 
žiupsnį žinių iš Stalino
grafijos ir ypač iš jo intensy- 
vės kovos su visokios rūšies 
nukrypėliais, , norėjusiais pa
kreipti VŠK(b) nuo Markso- 
Lenino kelio ir vesti ją į pel
kes. Tiktai ačiū Stalino gi
liam pažinimui marksizmo-le
ninizmo teorijos, jo aukštiems 
organizatoriškiems gabu- 
marus kompartijoje buvo iš
laikyta plieninė vienybė ir 
disciplina, o tas privedė šalį 
prįe triumfo, kaip nugalėjime 
kapitalistinio elemento liku
čių ir pasekmingo budavojimo 
socializmo vienoje šalyje, 
taip ir pasekmingo nukaria
vimo įsiveržimo' į Šbvietų Są
jungą sužvėrėjusio vokiškojo 
fašizmo vėliau, Tėvynes Karo 
metu.

Petras Nikiforovas knygelė
je “Skruzdis Revoliucijos” 
atidengia labai aiškų vaizdą 
apie į katorgą nusmerktųjų 
(vienų visam amžiui, kitų 25- 
riems metams) kančias, ko
vas, veiklą ir paliuosavimą iš 
carizmo kazematų ir geleži-

Įmone Stato Namus 
Savo Darbininkams
* VILNIUS, geg. 10 d.—šio
mis dienomis įvyko įkurtuvės 
naujame trijų aukštų name, 
kuris pastatytas “Elfos” fa
briko darbininkams, čia ap
sigyveno gamybos pirmūnai— 
elektros motorų vyniojimo 
skyriaus meistras Vladas Mi- 
lonas, remonto cecho šaltkal
vis Julius Videika ir kiti. Na
mas turi 15 butų su patogu
mais ir bendrabutį. Greta 
statomas dar vienas tokio pat 
dydžio namas. Tai pradžia 
naujai gatvei, kurioje bus pa
statyta eilė gyvenamųjų na
mų “Elfos” kolektyvui.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith, Daily)—Liepos 8, I960



Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei 
1 (Tąsa nuo 1-mo puslanio)

J. Rainys, Philadelphia, Pa................
ALDLD 141 kuopa
Dr. J. N. Simans, Cleveland, Ohio ...
K. J. Abakan, Easton, Pa..................
P. F. G. Brooklyn ietis ................. ...

Konstancija Karlonienė, Maspeth, N. Y 
George Kanapa, Brooklyn, N. Y............

M. Trukienė, Scranton, P
D Maw Vnvl

Bethlehem, Pa

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5,00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00

Antanas Micelis, Kearny, N. J.........................
Kazimieras Bruožas, Philadelphia, Pa. .......
Aukoje po $1.00: M. Kazlauskienė, J. Acegan, 

liauskas, J. Čepinskas, A. Bėeiene, A. Purvinis, J. Aukš
tikalnis, J. Šimaitis, J. Kraniukas, A. Grigas, F, Rep
šys, A. Saulenas, S. Kavalchuek, Napoleonas Kisielius; 
po 50c.: A. ■'

Kaip matome, daug laisįjįįečių aukoja po $10 bei po $5. 
Šitokiu būdu greičiau bu$jh^.ikeltas $10,000 fondas. Pasi
tikime, kad jis bus sukeltas iki nubrėžto laiko-—iki Labor

2.00

Visiems irdi padėka už dovanas.
SpecialJbs Vająus Komitetas

CHICAGOS ŽINIOS
LIETUVIŲ TAIKOS
KOMITETO VEIKLA

ta visa kvota. Arba, sakysim, 
50 po šimtą, o 100 po 50,

įvyko Lietuvių Taikos Komi
teto susirinkimas. Rimtai 
svarstyta, kaip lietuviai su
rinks jiems skirta kvotą para
šų po peticijomis 
mo Yezoliuc 
kvota—10,001

Lietuvių

ek parašų su- 
idelės talkos, 
tris mėnesius, 
ti surinkti iki

rinkti reikės ( 
Laiko turime 
Parašai turi b i 
spalio mėnesio.

Atrodo neįveikiamas dar
bas. Bet' su geru planu ga
limas atsiekti.
Reikia Savanorių

Jeigu atsirastų 
rių, pasiryžusių 
100 parašų, kas 
nesiūs lengvai galima būtų 
atsiekti, jau ir būtų u-žtikrin-

100 savano- initetas 
surinkti po 
per tris mė- 'liepti..

galima

būtų dar
kreditas

visur

rinkti parašus.
Aišku, kad viršuj paduotas 

planas (100 po 100, arba 
100 po 50 ir 50 po 10’0) bū
tų ideališkas planas. Bet juk 
ir užsidėję po šimtą gali ne
pilnai išpildyti, o tada prisi
dėtų tų, kurie po mažiau su
rinktų*. O jeigu ir surinktu
me virš 10,000, tai 
geriau ir didesnis 
mums, lietuviams.
Kur Gauti Parašų

\
Parašų galima gauti

ant gatvių, gatvekariuose, 
prie dirbtuvių, prie ežero, 
parkuose; kur tik tenka pa
sisukti. Parašų blanką reikia 
visuomet turėti su savim. Tu
rint atliekamo laiko gerai yra 
pastovėti ant skersgatvio, kur 
žmonės mainosi gatvekarius. 
čia susirenka mažais būre
liais, o t’uom laiku, kada dar
bininkai važiuoja iš darbo ir 
didesniais būriais, ir pakol at
eina gatvekaris, galima gau
ti nemažai parašų. Einant j 
organizacijos susirinkimą 
rėkime parašų blanką ir 
raginkime kiekvieną narį 
sirašyti. Nekurie jau bus
sirašę piknikuose, bet anaiptol 
ne visi. Leidžiant, atostogas, 
taip pat rinkime panašus.

tu- 
pa- 
pa- 
pa-

Ar galimo tikėtis tiek sava- i 
norių iš visų mūsų organizaci
jų : LDS, LLD kuopų ir mo
terų klubų? Lietuvių Taikos 
Komitetas mano, kad tų orga
nizacijų nariai supranta svar
bą parašų už taiką rinkimo ir 
teigiamai atsilieps. Trumpoj 
ateityj šauksime platų susi
rinkimą tame klausime, bet 
iki susirinkimo prašome pačių 
narių atsiliepti ir stoti j dar- 

| bą nieko nelaukiant. Kol kas 
veikia visai mažas skaitlius 

į sa\ a norių.
Minėtoms o rga n i z ac i j o ms

greit bus pasiųsti laiškai. Ko- 
ragina valdybas ir 

abelnai narius tinkamai atsi- 
Viena, išrinkti taikos 

'komitetą, antra, raginti visus 
narius paimti po

Easton, Pa
Įspūdžiai iš LLD Suvažiavimo 

ir Laisvės Pikniko

Grąžinkite Išpildytas Blankas I

Yra nemažai blankų išda-' 
linta. Nelaukiant bandykite į 
jas pripildyti ir grąžinti ko- ;

norėtų 
asmenų 

rinkime. !
tris ;

greitai

mitetui. Komitetas 
I greit sužinoti, kiek 
, jau veikia parašų 
; Nors laiko dar turime 
mėnesius, bet laikas 
bėga, ir’nelaukime paskutinių 

i dienų; bandykime greit pasi- į 
varyti iki užsibrėžto tikslo.

Blankas grąžinkite arba ne- i 
turint blankų kreipkitės prie 

i Lietuvių Taikos Komiteto se
kretorės A. Jonikienės, 3116; 

Į So. Ilalsted St., Chicago 8, 
Illinois.

Komitetas nekantriai lauks 
jūsų atsiliepimo ant šio atsi- 
šau kimo.

Komiteto Sekretore 
A. Jonikienė.

Bourg-cn-Bresse, Franci- 
ja. — Traukinys sudaužė 
važiavusį skersai gelžkelio

blanką ir busą; užmušė 23 asmenis.

LAISVĖS PIKNIKAS HARTFORD,
ĮTIK! DAINŲ PROGRAMA IR KITOKIE ĮVAIRUMAI

CONN

Įvyks Sekmadienį, Liepos-July 1.6
Lighthouse Grove, East Hartford, Conn

♦

H art fordo Laisvės Choras, kuris dalyvaus šio pikniko programoje.

Taipgi dalyvaus ir VILIJOS CHORAS iš Waterbury, Conn.

Po to parko salėj sekė kon
certinė programa su prakal
bomis.

Parvažiavę iš Floridos j se- 
auto 

mašiną, dabar turėsime Pack
ard arklį. Liopos 2 diena pa
sitaikė graži, saulėta. Su 
draugais L. Tilvik, V. Daniel, 
K. Abakon leidomės j kelio
nę—f Richmond Hill, N. Y., j 
Liberty Auditorium.

Mes pilnai suspėjom daly
vauti LLD suvažiavimo sesi
joj. Iš raportų paaiškėjo, kad 

’delegatų dalyvavo daugiau, 
kaip šimtas. Aukų prisiųsta 
virš penki šimtai dolerių. De
legatai ir draugijos pareigū
nai pasakė šaunias kalbas 
proga 35-kių metų Draugijos 
jubiliejaus.

Pirmą valandą pasivalgėm 
pietų, tos pačios auditorijos 
valgykloj, pagamintų draugių 
Anelės Kanopienės ii- Onos 
Globičienės, už gana prieina
mą kainą.

Tačiau nuvažiavimas į Lais
vės pikniką, j Clinton parką, 
Maspeth, L. L, N. Y., paaiš
kėjo, gana painus. Ant lai
mės mes gavome už vadovą 
Antaną Bimbą. “Ale,” -sako, 
“ta tavo mašina, kaip koks 
laivas.” Kiek po antros va
landos mes jau ir pikniko vie
toje. Iš tolo pamatėme hit
lerinio plauko dipukus, orga
nizuotus su pagalba vietinių 
klerikalų čyfų ir jų pastum
dėlių, piketuojančius su iš
kabomis mūsų pikniką. Vieni 
atrodė su žiauriais veidais, 
kaip koki išalkę šuneliai. An
tri—tikri ablavukai, žioplinė- 

be jokio tikslo. Pora 
šiaip sau stovėjo, kaip 

išgązdintos varnos.
Į vidų, vienas pakišo 

Iš anksto žinojau, kad 
chuliganiško tu-

na tėvynę, išsimainėme

Pagal mūsų apskaitliavimą, 
publikos buvo nei kiek nema
žiau, kaip ir anuose senuose 
piknikuose.

Garbė laisviečių vadovybei, 
kuri moka sukviest tiek pu
blikos !

Bucharest. — Rumunijos 
valdžia išveja popiežiaus 
atstovą amerikinį vyskupą 
Patricką O’Harą. Sako, jis 
šnipinėjo ir suokalbiavo 
prieš rumunų liaudies val
džią. Du rumunai nusmerk- 
ti mirt kaip tėvynės išda
vikai, svetimų kraštų šni
pai. ■ [

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

1

MAŠINOMS VYRAI 
PRIE PARLOR FRAMES 
NUOLATINIS DARBAS 

Gera Alga 
Puikiausios Darbo Sąlygos 

Dickens 2-7453 
(127-8)

Mes turėjome smagų laiką, 
pasimatėme, pasikalbėjome 
su daug senų ir naujų drau
gų. Apart to. mes nuvežė
me aukų Laisvei Į tą $10,000' 
fondą. Nuo L. Tilviko $20, 
nuo LLD 13 kuopos $10, nuo 
M. ž. $7, nuo Paulinos Matai
tis $2, V. J. Stankaus $2. 
Drauge P. Mataitienė užsi
mokėjo p r e n u m e r a t ą už 
Laisvę' $7, ir LLD Centrui $2, 
ir už “Prošvaistes” $1. Eliza
beth Stankus išpardavė seriją 
tikietų Vilnies rengiamo pik
niko už $12.30. Pinigai įteik
ti Leonui Prūscikai.

Tai toki buvo, suglaustoj 
I formoj, mūsų įspūdžiai.-

V. J. Stankus.

Pajieškojimai
Ieškome Amilijos Garbužaitės, Jo

no dukters, kuri gimė 1915 m. Lie
tuvoj ir dingo 1944 metais . Ieško 
jos Lietuvoje gyvenls brolis ir drau
gė Daliutė Kirdeikiūtė ir pastaro
sios broliai Kirdeikiai nuo Ramyga
los, Panevėžio apskrities.

Heikalingi stalioriai 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
Pukiausios Darbo Sąlygos 

Dickens 2-7453 
(127-8)

Varšava. Lenkų teismas 
nusmerkė su&audyt šešis 
slaptus pelnagrobius, šmu - 
gelninkus.

Vieša Padėka

Bridgeport, Conn

jo sau 
tuzinų 
kokios 
Einant

, plakatą.
tai fašistinio,
rinio, su visokiais gązdinimais.
Va, kas eis per sius vartus, 

į tai greitai paklius už spyg- I 
liuotų dratų. Juokis irvoliokis 
iš tokių plepalų! Už pusvalan-'Į 
džio einu lauk. Vienas 
kietininkų sušunka:

—Aha, jau tas bėga
—Neapsigauk, bėgu

Tariu širdingą padėką visiems draugams ir draugėms, 
kurie liūdnoje valandoje, dėl mirties mano 
tano Jankausko, vienokiu ar kitokiu būdu 
man. \

Ačiū ALDLD-190 kuopai, lDS 201 kp., 
ir draugams už prisiųstas gėles. Dėkui t 
atsilankymą į Vilkelio 
skaitlingą palydėjimą j kapus. Taipgi ačiū A. Vilke
lienei už gražų patarnavimą laidotuvėse.

■MAGDALENA JANKAUSKIENĖ 
ir sūnai JUOŽAS ir ROBERTAS.

Cleveland, Ohio.

vyro An- 
pagelbėjo

, giminėms 
už malonų 

šermeninę laike pagrabo ir

iŠ pi

lauk! 
dau

giau piknikierių atsivesti ’
Už valandos kitos laiko pik

niko aikštė, visas parkas prisi- 
nildė su kaupu. Visi 
tapo užimti ir niekam 
galvą nepareina, kad dipukai 
slankioja už vartų, už tvoros. 
Visi svečiai iš plačios apylin-

PRANEŠIMAI

Visi Conn, valstijos lietuviai yra kviečiami į šį gražų pikniką. Taipgi yra tiki
masi svečių iš kitų valstijų. Bus didelis susibūrimas iš visų rytų.

Visi pikniko dalyviai galės pasivaišinti gerais valgiais ir įvairiais gėrimais. Ne
praleiskite šio puikaus pasilinksminimo. ,

raus ir 
ch (irai: 
Laisvės 

daugiau 
rengiasi 

jis 
su

Atviras laiškas Laisvės 
skaitytojams šiame mieste 
ir apylinkėje

Visi esame atsakomingi už 
’tai, kad Connecticut valstijoj 
; Laisvės naudai piknikas būtų 
į sėkmingas šimtu nuošimčių. 
Piknikas Įvyks liepos (July) 

i 16 d., Lietuvių gražiame par- 
! ke, East Hartford, Conn. Me- (
no programoje daly 

i mums žinomi lietuvių
Vilijos iš Waterbury,

■ iš Hartford. Bus if 
; Įvairumų. Komisija
turėti šeimininkių stalą; 

; turės šiemet- būt įvairus 
! Įvairiausiais lietuviškais 
Į giais. Visi bendrai, miestie-
■ čiai ir farmeriai, darbininkai,
i biznieriai ir profesionalai, , 
; prisidėkime kas tik kuo ga- 
| lim, todėl piknikas bus sėk
mingas visapusiškai. Liaudies 

| dienraštis gaus gražios para- 
I mos šiais sunkiais laikais.
i . i

Tikimės, šeimininkių stalas 
duos gražios paramos.

Kaip 
rengiasi

SO. BOSTON, MASS.
Didysis So. Bostono trijų organi- 1 

zci.jų piknikas Įvyks sekmadieni, lie
pos 16-1 ų, Tautiško Namo Parke, Į 
Winter St. ir Keswick Road, Mon-i 
tolio. Mass. Pradžia 1 valandą. , 
Šokiams gros Aid Massons orkos- ' 
Iras. Bus ir margumynų. Busas nuo 
31S Broadway išeis 12:30 vai. dieną.

(127-128)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kuopos 

Įvyks liepos 10 dieną, 
i Lietuvių Svetainėj, 29 
Malonėkite visos narės 
naujų atsiveskite. Yra 
kalų aptarti. A. W.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

susirinkimas 
7:30 v. v., 

Endicott Si. 
dalyvauti ir 
svarbių rci-1 

(128)'

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6233

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

girdėt, visur žmonės 
Į spaudos šventę -

Ši kolonija*su jos 
dalyvaus skaitliu- j 

stalai Taip ir reikia. Komisi- ! 
nei į ja prašo iš visų, vyrų ir mo-' 

į terų, aukokite į šeimininkių 
j stalą, kas kam parankiausia:! 
pinigais, maistu—kas kokį tik j 

pagaminti. Mes ti-
I kri: daug moterų ~ patrijo- t 
Ičių pagamins ir atveš. Hart
forde jau daug šeiminin-

; kių per drg. Žemaitienę pa- i 
žadėjo. Reikia tik žmonėms 
priminti _ paprašyti, visi au- j 

Susimildami, praneški-
Šeimi- 

komisija: O. Giraitie- 
žemaitienė, O. Visoc- 

M. Barnett ir L. Man-<£ 
Rašykite adresu: 157

St., Hartford, 
Pasimatysim piknike i

; apylinke
F“

MERCHANTVILLE, N. J
! kės ir kitų miestų, miestelių sugeba SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

nupiešti. Apart to, ko- 
velniams tas raudonas 
primozotas? “O, 
dar nesuprantate,

kos, 
te komisijai iš anksto.
ninkių 
nė, L. 
kieno, 
kienė.
Hungerford 
Conn, 
liepos 16 d.

Už komisiją, J. Ž<

tai 
tai 

Paste-

ponas sakai, kad tas 
žydų, kuriuos jūs ga- 
pagal Hitlerio planą, 
turtus pasisavinus Lie-

girdėjusiems žadą už- 
Visi nutilo,, žingsniuo- 

Kodėl, sakau, 
savo pa

su. Hitleriu

draugiškai sveikinasi, juokau
ja, kiti užkandžiauja.

I
Einu ir vėl lauk. Apėjęs 

vieną skersgatvį, grįžtu pas 
pikietininkus. Na, sakau, 
priimkite ir mane j pikieti- 
ninkų eiles. “Prašom, pra
šom, ponas.” žengiame kelis 
žingsnius. Bet, sakau, tie 
Stalino ūsai taip jau gremėz
diškai 
kiems 
dažas 
ponas
mūsų locnas kraujas, 
bėjau:

—Ar 
kraujas 
labi not 
kad jti 
v o j ? 1 

Tai 
ėmė.
jame toliau, 
jūs neišmaliavojote 
tronų Mussolinio 
ant tų savo iškabų, prieš ku
riuos mūsų krašto — Ameri
kos—jaunuoliai kariavo, krau
ją liejo, tūkstančiai žuvo? To 
užteko, tUjO.j keli silpnadvasiai 
vyrukai apspito:

—Tu-, tu važiuok į Rusiją!
Jau aš ne “ponas.” Kažin 

kas būtų toliau buvę, jeigu ne 
Dėdės Šamo pareigūnas, 
liepęs išsiskirstyt. . .

Pastebėjau, iš mūsiškių 
po nepasigailėtu karčių 
pirų” bert jiems j akis.

Penktą valahdą, Dėdės Ša
mo tvarkdariai pikietininkam 
įsakė nešdintis šalin iš čia.

Pikietavo jie ne už dyką. 
Moka po $6 kiekvienai abla- 
vukiškai galvai.

pa-

tar- 
“pi-

g Tel. A V. 2-4026

? DR. JOHN REMS
g (REPŠYS)
| LIETUVIS GYDYTOJAS

g Valandos: 2-4 ir 6-8 
g Ncdeliomis ir Šventadieniais: 
M nuo 10 iki 12 ryto.

8 495 Columbia Rd,

DORCHESTER, MASS.

Namy Savininkams
Mcs namus taisome, penti- 

name iš*lauko ir vidaus; tai- 
som 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.
1177-J.

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

Tel. Ra 6

ofisas, 409
4, nuo 5-7

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).

Telefonas Merch 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J

♦‘M*******'

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- !! 
manęs dieną ar ! I 

greit suteiksime ! 1 
modernišką patarnavimą. !! 
Patogiai ir gražiai mo- I i 
derniškai įruošta mūsų j • 
šermeninė. Mūsų patarna- ; 
vimu ir kainomis būsite I 
patenkinti.

Liūdesio 
tės prie 
naktį,

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Sėst., Liepos <



Nušovė Beisbolės
Žaismės Stebėtoja

Dr. Palevičius su 
Šeima Išvyko Namo

SVEČIAI SKIRSTOSI NAMO
Daktaras M. D. .Palevičius, 

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo daktaras kvotėjas, su 
šeima, išvyko atgal Detro- 
itan praėjusį penktadienį.

Daktaras, Mrs. Ursula Pa- 
levičienė, duktė Ophelia ir 
Palevičienės sesuo Jozefina 
Grabauskienė iš Salem, Wis., 
buvo atvykę dalyvauti Lietu
vių Literatūros Draugijos ir 
LD8T suvažiavime-seime. Taip
gi visi dalyvavo dienraščio 
I ui is vės piknike.

Ophelia, viena jauniausių
jų delegačių seime, buvo no
minacijų komisijoje ir disku- 
savo organizacijos problemas.

R.

Ankstybiausiu į suvažiavi
mus. ankstybiausiu namo tur 
būt buvo daktaras J. N. Si- 
mans iš Clevelando. Išsku
bėjo ne dėl to, kad nebūtų 
norėjęs ilgiau su mumis čionai 
tebevykusiuose posėdžiuose 
ar pramogose pabūti, bet kad 

; vietinės visuomeninės parei
gos laukė. Ant savo senste
lėjusių smulkių pečių dr. Si- 
mans tebeneša didesnę darbo 
naštą už daugelį jaunų žmo
nių.

Baigiantis LDS Seimui išvy
ko namo, Chicagon, darbuo
toja, dainininkė Konstancija 
Abekienė. Ji veikliai dalyva
vo abiejuose — LLD ir LDS— 
suvažiavimuose ii’ jų pramo
gose. Ji kai kurioms sesi-

Janulis, Richardas savo 
žia ir turininga iškalba 
minančiai užsirekordavo 
Seimo dalyvių atmintyje 
po asmuo, iš kurio 

i daug ateityje.
Tą pat dieną išvyko ilga- 

' mečiai organizacijų daVbuoto- 
1 jai waterburieciai Strižaus- 
I kienė, Krasnitskas, taipgi 
I Paugys. Su jais kartu išvyko 
i darbščioji chicagietė Vasil, 
(šiame LDS Seimo > turėjusi 
garbės priimti dukters Fran- 

: ces Yurgil laimėtąją LDS va
jaus 4-ą dovaną. Ji atlan
kys Watorburyje gyvenančius 

; savo gimines.

gra- 
do- 

LDS 
kai-

tikimasi

Sugrįžęs iš Europos, 
Unijos Vadas Kalbės 
Masiniame Mitinge

Dar neišaiškintai būdu 
ėjusį antradienį tapo

Leon Strauss, New Yorko 
kailiasiuvių unijos tarybos se- 

i kretorius, pastaruoju, laikui 
i lankėsi Europoje ir iš ten ką nys, 
tik sugrįžo. Jis ten kalbėjo
si su1 unijų ir kitų liaudies ju
dėjimų va’dais, matė tenykš
tes sąlygas, žino žmonių nuo-
tai kas. )

Strauss pasižadėjo apie tai 
papasakoti masiniame mitin
ge, įvyksiančiame liepos 12- 
tos vakarą, 
New Yorke. 
In formation
suos klausimą : 
mieji Rytai ir

Washington. — Genero - 
lai George C. Marshall ir 
Eisenhower prašė Kongre - 
są paskirti daugiau pinigų 
dėl radijo ir spaudos propa
gandos prieš Sovietus.

c h i c ag i e č i a i Le o n as 
ir Montvilas. 
Chicagon 

joms pirmininkavo, taipgi da-<Dar atlankys kai
lyvavo diskusijose problemų. į apylinkės lietuvių 
Ji sugiedojo himnus atidary 
me LDS 
tais čia

Hotel Capitol, 
Jį rengia Peace 
Center. Disku- 

‘ Korėja, Toli- 
Pasaulio Tai-

Prūseika 
ne tiesiai

dienraščio Vilnies

Jie 
keliauja, 

kurias šios 
kolonijas

reikalais.

Washington. —Prez. Tru- 
manas ketino griežtai veik
ti. kad priverstų darban 
grįžti streikuojančius va
kariniu valstijų geležinke; 
liu “svičmanus.” v

Seimo ir sykiu su Iš
buvusiais daininin- 

K.rasnitskir iš Cleve- 
Kuzmicku iš Shenan- Md., 

doah — teikė dainingojo gy- 
, vumo sesijų pertraukoms ir 
pobūviams.

lando ir

detroitie- 
Bal tini oro, 

gyvenan-

Ketvirtadienį išvyko namo 
Massachusetts veteranas dar
buotojas Jonas Grybas ir jau
nuolis darbuotojas Richardas

TEATRAI

Ona Demskienė, 
tė veikėja, išvyko i 

atlankyti ten 
čius savo artimuosius. Gru
pės kitų svečių taipgi jau bu
vo išvykę namo, o dar kiti te
bebuvo pasklidę po miestą 

. pasidairyti jo įdomybių, kiti 
Į kai ko nusipirkti. Tūlos člrau- 
| ges tikrino, jog, nežiūrint vis
ko brangumo, kai kas, ypač 

! drabužiai, čia esą prieinames- 
i n i

pra- 
nušau- 

tas Bernard Lawrence Doyle, 
atvykęs stebėti Giants su 
Doęlgers žaismę Polo Grounds, 
New Yorke. Doyle, 54 metų, 
čia pat sėdynėje sudribo ir 
mirė pirm spėjimo nugabenti 
Į ligoninę.

Greta jo sėdėję keli asme- 
įskaitant jo atsivestą pa- 

žaismės Otto Flaig,
13 metų berniuką, nega- 
išaiškinti, kaip visa tai 

Jie girdėję garsą, pa- 
eks- 
4-tą 

su 
nie-

John T. McManus 
Albert Kahn

Ton pat kalb^ ir Mrs 
landa ‘Goode Robeson, 
asmeniniai susitiko korej 
moteris delegates. daly\ 
sias Lotynų - Azijos Moterų 
Kongrese Peipinge. Mrs. Robe
son tame' kongrese atstovavo 
amerikietes moteris ir turėjo 
progos susitikt i, kalbėtis su- 
visos Azijos delegatėmis, gir
dėti jų raportus.

Mitingan įžanga vienas do
leris. T.

kuri

žiūrėti
Un., 
įėjo 
įvyko.

; našų popierinio maišelio 
plodavimui, tačiau liepos 
esant tradicijai kvailioti 
visokiais trenksmadariais, 
kas nekreipė domes iki pama
tė- apleipusi ir krauju apsipy
lusi Doyle.

Iš karto buvo manyta, būk 
kraujas savaime prasimušęs 

j kur nors galvoje, bet daktarai 
nustatė, kad jis pašautas.

ŽINIŲ CENTRAS DEL TAIKOS
Dr. IV. E. B. DuBois, pirmininkas

Kviečia Jus j Mitingą dėl

“Korėjos, Tolimųjų Ryty ir Pasaulio Taikos”
KALBĖTOJAI:

Eslanda Goode Robeson
Israel Epstein

CAPITOL HOTEL, Walnut Room, 8th Ave. ir 51st St.
Trečiadienį, Liepos 12,1950—8:00 P. M.

Prenumerata $1.00.
Tikietai gaunami: Peace Information Center, 222 W. 23 Ss. Rm. 222;
Book Fair, 133 W. 44 St.; Workers Bookshop, 50 East 13 Street.

sū- 
pa-

ant 
jau-

Inspektorius Esąs 
Sveikutėlis

! kad žmona ir vyresnysis 
nūs gal ištrūko gręsiant 

f vojui.
Kas nors pamatę, kad 

East River plaukioja trys
namečiai berniukai užsikabi
nę tik’ ant auto tube, pašaukė 
jiems gelbėtojus. Išgirdę po- 

• licijos švilpukus, vaikai sku
biai atvairavo savo “valtį” Į 
kraštą ir pasislėpė krūmokš
niuose.

I Stanley Teatrą Atgabens 
Vertingą Naują Filmą

Pilno ilgio filmą iš Tarp
tautinio % Jaunimo Festivalio, 
įvykusio Budapešte 1949 me
tais. užvadinta “World Youth 
Festival,” pirmu kartu Ame
rikoje bus rodoma šį šeštadie
nį, liepos 8-tą, Stanley Teatre.

Stanley Teatras, naujai at
remontuotas ir
randasi 7th Avė. ir 42nd St., land Belles, 
New Yorke, prie pat Times blis, ir kiti.

na Andrews jr Gene Tierney 
Tema: blogdariai ir policija. Į

Scenoje Hollywood© daini
ninkė Vivian Blaine ir šokė
jas Will Mahoney. Taipgi su
grąžinama 
vaidintojo 
spektaklio 
dow,” su

į Carol Lynne, taipgi 
pagražintas, ! Banyas. Tricie, teatro Blades 

chorinis ansam-

Mirė Jonas Žitikas
Am

ištraukos seniau 
ledinėje scenoje 
“The Merry -Wi-' 

žymia čiuožinėtoja 
George

Square. * ★
Toje pat programoje rodys Embassy Newsreel Teatruose 

trumpas filmas: “$tory of a 
Ring,” “The Urals, 
srities i n d u st r i all z a cT i a. taipgi 
“Vacationing in the Crimea,” 
ir žiniškos filmos iš Kinijos.

Rodoma sudėstyta iš senų 
apie tos filmų daliu šleivai vienpusiš- 

I ka “50 Years Before Your 
Eyes,” taikyta neva parodyti 

' istoriją, bet pavirtusi į neaiš- 
I kų šiupinį.

New Yorko Paramount
Liepos 5-tą pradėjo naują 

programą, su Peggy Lee as-
Su panele į

Barbour i
Bill Dar-

Jonas žitikas, 50 metų 
žiaus, staiga mirė liepos 4-tą. 
Pašarvotas Shalins (Šalinsko) 
Funeral Home, 84-02 Jamai
ca Ave., Woodhaven (prie 
Forest Parkway stoties ant 
BMT Jamaica linijos). Lai
dos šeštadienį, liepos 8-tą.

žitikas buvo Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 159-tos 
•kuopos narys. Kuopa gyvuo- 
.ja-veikia Manhattane.
skaitė dienraštį Laisvę ir su 
laisviečiais dar matėsi liepos 
2-rą įvykusiame dienraščio 
piknike. Buvo pavienis, ir. 
regis, gyveno vienišas, tad 
tolimesniems nuo jo nebuvo 
nei žinoma, kad nesveikatos jį 
vargino.

meniškai scenoje. 
Lee dalyvaus Dave 
su savo kvartetu, 
nell, Gy Reeves. Martin Bro
thers, ir Herbie Fields su savo 
orkestru. Ir rodo filmą “The 
Eagle and The Hawk.”

Roxy Teatras Pradės Nauja 
Programą Penktadieni

Liepos 7-tą teatras 
naują programą su 
20th Century - Fox 
“Where the Sidewalk
Filmoje žvaigždėmis yra Da-

pradės 
nauja 
filmą

Ends.”

Stadium Concerts Programoje 
I Pagerbs Kurt Weill Kūrybą

LewisoKn Stadium koncer
tas liepos 10-tos vakarą, pir
madienį, susidės iš velionies 
Kurt Weill kūrinių. Progra
moje dalyvaus daugelis tea
trališkų figūrų — veikalų ra
šytojų, direktorių, aktorių, 
artimai s a n darbininkavusių 
laike 15-kos metų jo sėkmin
gos kūrybos Broadway tea
trui. Maxwell Anderson pa
sakys kalbą. Anna Sokoloff 
vadovaus pastatymo masi
nėms scenoms ir liaudies šo
kiams.

AMERIKINĖ PREMJERA ŠIANDIEN —

šeštadienį, Liepos 8-tą
Artkino Perstato 

PILNĄ MAGI-SPALVŲ FILMĄ 

“WORLD YOUTH FESTIVAL”
MATYKITE:

įspūdingus LIETUVIU Jaunuolių vaidinimus
Delegacijos... 80 tautų šokiai ir dainos su premijas
laimėjusiais artistais . . . Vripinanti sportų veiksmai.

EXTRA!
STORY OF A RING,” Premijinis Dokumentinis 

Judi* “THE URALS,” Magi-spalvomis.
/'Vėliausios žinios iš Kinijos

STANLEY
VftSU

7th Avė. tarp 42 ir 41 Sts.
Tel.: WI 7-9686

STADIUM KONCERTAI
Pirm. Liep.
Antr. Liep.
Treč. Liep.
Ketv. Liep.
§ešt. Liep.

Lewisohn Stadium

10: xMaurice Irvine, vad.; Kurt Weill Memorial Koncertas 
11 
12 
13: Howard Barlow, vad.

15: Alexander Smallens, vad.;

Alexander Smallens, vad.; Brahms Programa 
Howard Barlow, vad.; Frances Magnes, smuikininkė 

Eleanore Steber, soprano
A Night at French Opera 

10,000 vietų nuo 80c. 
Tel.: A D 4-5800

Donald Conway, nedaaugęs, | 
menkutis aštuoniametis vai-1 
kas, randasi, ligoninėje su su-j 
laužytu kojos kaulu ir gal su . 
suskaldyta galva. O jo tėvas' 
Martin Conway areštuotas. 
Sakoma, tėvas girtavęs po to, . 
kai jo žmona su vyresniuoju 
sūnumi paliko jį vieną 
žuoju Donaldu, išėjo

kuoja gatvekariu ir busų prie$ keletą’dienų, 
konduktoriai, Darbo Fede
racijos unijistai; reikalau
ja daugiau algos.

Queens apskričiai pakeltųjų 
taksų suma ne naujiena. Ly- 

į.giai po tiek—po $3.27, per 
$100 vertybės—apskritis mo- 

( kėdavusi tuojau po susijungi- 
i m o su kitomis apskritimis į 
Į didmiestį 1898 metais. Ap
skritis tuomet turėjo 146,000 
gyventojų.

šauktas prokuroro raštinei! 
liudyti raketier/ų tyrinėjimo 
dėlei, policijos inspektorius 
Nicholas A. Pissara jau d vie
ni is atvejais nepribuvo. At
siusta liūdymas, kad jisai ser
ga, randasi sanatorijoje.

Tyrinėtojai ištikrųjų jį at
rado po $100 per savaitę mo
kamoje sanatorijoje. Du jo 
daktarai liudijo, kad jis svei
kas, galįs keliauti, galįs liu
dyti. Gi trečiasis daktaras sa- 

Į kė. kad jis sergąs ir kalbėti 
galįs tiktai įleidus šnekėti 
akstinančių vaistų, vadinamų 

i “tiesos serumu?’

<r ■e

New Yorke, kieme, atrado 
užsimušusį ar ' užmuštą nume
timu nuo stogo vyriškį, kuris, 
menama, esąs Fred Wine.

Buffalo, N. Y. — Strei -

2k.
PARDAVIMAI

Parsiduoda namas su gerai išdirb- 
i tu restauranto bizniu. kuris 
(pilnus gėrimų laisnius (Bar 
i Grill). Tas biznis čia eina nuo 
metų su geriausiu pasisekimu.

Namas dviejų aukštų, dviem 
mom po 8 kambarius. Kaina 
prieinama, nes savininkas pasitrau
kia iš- biznio — poilsiui. Prašome 

, Brooklyn,Taipgi j kreiptis!. 406 So. 3rd St.

<♦>

d>

<♦>

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL

<♦>

<♦>

<♦>
su ma
nno jo

rekor-Patyrinėjus šeimos 
dus, patirta, jog Conway jau 
seniau yra buvęs teistas są
ryšyje su asmens mirtimi ir

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

turi 
and 
1933

sei

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-G868

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

GEK1AUSIS

REAL ESTATE

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

David Lihenthal, buvęs' 
atominės energijos komisijos 
pirmininkas, su žmona išvyks- 
ta Europon ten praleisti porą 

mėnesių.

INSURANCE
IR

Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c. 
iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $l.G0

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

TONY’S' <♦>

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimbms

Telefonas, TFT F VIETONEVergreen 4-9407 ■ JLj T I 0 I V 11
SHUFFLE BOARD

<0

<♦>

<t>

<♦>

UP-TO-DATE

/BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

Newark 5, N. J
MArket 2-5172

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger .& Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

SHALINS
(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

4

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
.DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

*B6'* •TXT*

TELEPHONE

STAG G 2-5043

•OG*

Vkwh
RES. TEL.

HY. 7-86S1

•06*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNTUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Lalsnluotas Balsamuotojas) 
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai"
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

6 pusi*-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Liepos 8/1950
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