
Pilna įvykių savaitė.
Maynarde.
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Rašo R. MIZARA

Praėjusi savaitė mums bu
vo didžiulio darbymečio sa
vaitė.
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Su mūsų seimais blogumas 
(tiems, kurie juose dalyvauja) 
glūdi tame: paskendęs šei
miniuose darbuose, žmogus 
neturi laiko nei laikraščio
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Dienraščio XXXII

nuodugniau perskaityti.
O šiandien pasaulyj vyksta Į 

tiek daug naujo, kas būtinai | 
reikia žinoti!. . .

★
Na, bet mūsų sambūriai jau 

praėjo.

NUO 19 IKI 25 METU 
-------- £---

Antrą kariuomenės divizija 
siunčiama j Korėjos karą

Va|us dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei

I JAU SUKELTA $4,911;
I DAR REIKIA $5,089

MacARTHUR PASKIRTAS 
JUNGTINIŲ TAUTŲ KO- 
MANDIERIUM KORĖJAI

Svečiai - delegatai išsisklai
dė po visus šalies kampus —1 
grįžo kas sau namo. Mes lie
kamos prie kasdieniško darbo.

Svečiai - delegatai paliko 
mums ir gražių, draugiškų 
patarimų, davė ir kritikos, bet 
davė ir dovanų!

Ilgai nepamirširrLn to, kas 
pas mus buvo praėjusią sa
vaitę.

Po dvejų motų LDS kuopų 
atstovai suvyks į Detroitą — 
ten bus 10-tasis LDS seimas.

Man dar vis norisi tarti ke
letą žodžių apie Maynardo 
pikniką.

Jis buvo didelis, gražus, 
gyvas, spalvingas.

Koncertinė programa tur
tinga.

O Naujosios Anglijos lie
tuviai darbininkai piknikines 
programas labiau įvertina nei 
kitų kolonijų lietuviai. Visi 
jie susirenka prie estradoj ir

Washington. — Preziden- 
tas Trumanas liep. 7 d. įsa
kė verstinai rekrutuoti tiek 
jaunų vyrų, kiek reikės ka
rui Korėjoje, jeigu pri
trūks savanoriai įstojusių 
karinėn tarnybon.

i

Turės susiregistruot vy - 
jrai, kuriems sueis 18 iki 25 
metų amžiaus, bet draftuo- 
Ijami bus tiktai pradedant 
nuo 19 pilnų metų.

Jie bus rekrutuojami 21 
(mėnesiui. Karinė tarnyba 
įgalės būti atidėta reikalin
giem darbininkam, studen
tam ir turintiem užlaikyti 
šeimas.

Beveik visi Antrojo pa - 
saulinio karo veteranai bū
sią paliuosuoti nuo drafto, 
apart tokių, kurie buvo be
veik tuojau paleisti po jų

I paėmimo kariuomenėn ta
da.

■ Kiek vyrų bus dabar 
įdraftuojama, tatai slepia
ma. Manoma, jog verstinas 
rekrutavimas prasidės už 

; mėnesio.
I

Washington. — Apsigy
nimo departmentas prane
šė, kad neužilgo bus pasiųs
ta ,į Korėjos karą 2-ji pės
tininkų divizija iš Fort 
Lewis, Wash., ir keli kitų 
divizijų junginiai. Divizija 
karo metu turi iki 18,000 
kareiviu. Paprastu laiku 
divizijoj yra 12,000 iki 14,- 
000 kareiviu.

Praeitą savaitę buvo iša
kyta marinų divizijos dali
niam iš Camp < Pendleton, 
Calif., keliauti į Korėjos 
karo frontą, v

..... —-----------

Stambesnėmis sumomis pridavė: 
Rojus Mizara ................ . ............ .................$336.00
Elena Žekonienė, Boston, Mass......................... 50.00 .
Aukojo:
Du Geri Draugai, South Boston ...................... 25.00
Lietu v iii Mot. Apšvietos Klubas

■ (per P. Mickevičienę), Brockton, Mass. .. 25.00 
Bevardis; South Boston, Mass............................ 20.00
Jurgis ir Ona Šilkai, Wethersfield, Conn......... 15.00
Juozas Valančiauskas............................................13.00
Juozas ir Elena Kalweit, Higganum, Conn. ... 13.00 
Vincas Kuncevičius, Haverhill, Mass............ .' 10.00
J. ir M. Žalimai, Worcester, Mass.......... .....10.00
Jonas ir Mary Buzevičiai, Dorchester, Mass.. .10.00 
G. KvietRas, Cambridge, Mass......................... 10.00
Z. V. Norwood, Mass................ . ..........................10.00
K. X., South Boston, Mass.................................. 10.00
J. Matulevičius, Dorchester, Mass.......................10.00
John ir Mary Barris, Dedham, Mass. ....... 10.00 
Rapolas Čiuberkis, South Boston, Mass...........10.00

j M. J. Musteika 10.00
Jurgis Pranskas, Gardner, Mass.).....................10.00
J. H. Žekonis, South Boston, Mass................... 10.00
J. Gittzus, Bedford, Mass................................... 8.00
K. Zynskienė, Milford, Mass..............................5,00
J. šūkis, Soujh Boston, Mass.......;....................5.00

i (Tąsa 2-rame puslapyj)
- ...... *>------------------ - ■ .................... . ....... . ................. ■" ” ...........

Vartos Jungtinių Tautų vėliavų 
greta amerikinės vėliavos

Washington. — Preziden
tas Trumanas liepos 8 d. 
paskyrė generolą MacAr- 
thurą Vyriausiu komandie - 
rium Jungtinių Tautų jėgų 
Korėjoje. Kartu Trumanas 
įpareigojo M a c Arthur ą 
naudoti Jungtinių Tautkų 
vėliavą podraug su vėliavo
mis Amerikos ir kitų šalių, 
kurios dalyvaus kare prieš 
Šiaurinę Korėją.

Tiem savo patvarkymam 
paremti prezidr pavartojo 
anglų-francūzu rezoliuciją, 
kuria Jungt. Tautų Saugu- 
įmo Taryba užgyrė septy
niais balsais.

Už rezoliuciją balsavo 7 
i Saugumo Tarybos nariai. 
[Nuo balsavimo susilaikė 
i Egipto, Indijos ir Jugosla
vijos delegatai. Sovietų ats

tovai nedalyvavo todėl, kad 
Saugumo Tarybos daugu
ma palaiko čiang Kai-šeko 
kinus tautininkus kaip 
“Kinijos atstovus.”

Saugumo Taryba toj pa
čioj rezoliucijoj užgyrė 
Jungtinių Valstijų karo 
■veiksmus prieš Šiaurinę 
Korėją ir patarė naudot 
Jungtinių Tautų vėliava z sy
kiu su tautinėmis vėliavo
mis dalyvaujančių tame 
kare saliu.

Amerikonam Korėjoje 
I taikau ja Anglija. Australi
ja, Kanada. Holandija ir 
Naujoii Zelandija su savo 
karo laivais ir lėktuvais.

Jau 45 tautų valdžios pa
rėmė Amerikos įsikišimą i 
civilini Korėjos karą. Jung
tinėm Tautom priklauso vi- 

!so 59 šalys*

atydžiai, ramiai klauso.
Visa tvarka piknike buvo 

pavyzdinga; mūsų darbštieji 
veikėjau įr veikėjos, kiekvie
nas prie savo posto, prie savo 
uždavinio, dirbo sukaitę.

šlove ir padėka jiems!

Lietuviškieji. kryžiokai grą- 
sino, būk jie Maynardo pikni
ką pikietuosią.

—Na, tnes tylėjome ir lau
kėme, — sakė man vienai 
draugas. — Jei jie būtų čia 
pasirodę, tai būtų žinoję! . . .

Bet kryžiokai pasirodyti 
nedrįso.

Kalbėjausi su daugeliu 
draugų ir draugių.

Gera atstovybė piknike bu- 
Vo iš Maine valstijos — Au- 
burno, Lewistono. Susitikau 
visą jų eilę. Jie prašė, kad 
atvykčiau pas juos kada nors.

Taip, kada nors teks ten 
nuvykti ir nuodugniau pasi
tarti.

Buvo gerokas būrys našvie- 
čių, — jų moterys geros dai
nininkės.

Prenumeratomis ir dovano-

Gen. MacArthur dau
gina japonų policiją

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur, amerikinis koman - 
dierius Japonijai, “leido” 
padauginti valstybinę japo
nų policiją 45 tūkstančiais 
vyru. Jis taip pat davė Ja
ponijai leidimą paimt dar 
8,000 vyrų i karinę krantų 
sargyba. MacArthur sako, 
to “reikia naminei apsau - 
gai” (prieš japonų komu
nistus).

Japonija iki šiol turėjo 
anie 100,000 valstybės poli
cijos, 30,000 vadinamos kai
miškos policijos ir 10,000 
krantinių sargų.

(Maskvos spauda tvirti
no, kad Japonijos policija 
kariškai lavinama, o kran
tų sargai paruošiami kaip 
busimojo karinio japonų 
laivyno jūreiviai.)

Saigon, Indo-Kina. —

Maskva smerkia Lie, 
J. Tautų sekretorių

Maskva. — Literatūros 
[laikraštis, sovietinių rašy
tojų organas, smerkė gene
ralinį JungL Tautų sekreto
rių Trygve Lie kaip veid
mainį; sako, Lie lankėsi 
Maskvoj ir kitose Europos 
[sostinėse neva siūlydamas 
i santaiką tarp Sovietų Są
jungos ir vakarinių kraštų, 
o iš tikrųjų Lie tarnavo im- 
jperialistams, pridengdamas 
karinius jų pasiruošimus 
prieš Šiaurinę Korėją.

Kiti Maskvos laikraščiai 
| taipgi vadina Lie imperia - 
ilistų įnagiu, 
i -------------------
šiauriečiai sužalojo anglų 
karo laivą

London: — šiauriniai ko
rėjiečiai patrankų šūviais 
nuo kranto apšaudę Angli
ms šarvuotlaivi Jamaica, 
kuomet jis bombardavo

■ - . --   ■ ■■   '"f  

VĖLIAUSIOS ŽINIOS Ištrūko amerikiečių batalionas iš apsupimo;

mis (specialiam mūsų fondui),Prancūzai' sakosi atėmę dvi Yangyangą, šiaurinėje Ko- 
iš pikniko parvežiau virš pozicijas ,iš Vietnamo res- 
$500. * ............ .

Retas kuris draugas, užsi
mokėdamas prenumeratą, ne
skyrė Laisvei dovanos.

publikiecių.
rėjoje. 6 anglai tapo užmuš
ti ir 3 sužeisti.

'EUROPOS “VAKARAI”

Tokio, liep. 10. — Genero- ■ 
llo MacArthuro štabas pra- 
Inešė, kad amerikiniai lėk
tuvai ir artilerija sekmadie- 
jnį sudaužė 46 šiaurinių ko
rėjiečių tankus

Pietinėn Korejon perga- 
Ibenti amerikiniai tankai 
dar nedalyvauja mūšiuose.

Pyongyang, liep. 10. — 
Šiaurinės Korėjos radijas 
sakė, kad jos kariuomenė 
apsupo kitą amerikiečių 
armijos junginį.

' ■

Washington. — Taftas 
ir kiti republikonai senato
riai pareiškė, kad jie bal - 
suos už visus reikalingus 
pinigų skyrimus karui Ko - 
reįoje.

Birmingham. Alabama.-- 
Šio miesto policijos virši
ninkas įsakė areštuot visus 
komunistus kaip “valka
tas.” Keli žymesni komu - 
nistai jau suimti. Mieste 
esama apie 100 Komunistų 
Partijos narių.

Seoul, Korėja. — Asso
ciated Press praneša, kad 
Amerikos karininkai valdys 
pietinę Korėją per japonus 
valdininkus, nors tie japo
nai neturės savarankiškos 
galios..

Korėja buvo Japonijos 
užimta nuo 1910 metų iki 
antrojo pasaulinio karo pa
baigos.

Bogota, Kolumbia. — 
Kartotini žemės drebėjimai 
Kolombijoj, Pietinėj Ame - 
rikoj, sunaikino du kaimus. 
Žuvo apie 200 žmonių. Šim
tai kitų sužeista.

jankiai apstabdė šiaurinius korėjiečius
Tokio, liep. 10. — Gene- i 

rolo MacArthuro štabas 
I * ■
j pranešė, kad:

Amerikiečių batalionas 
[prasimušė iš apsupimo ir 
i grįžo į savo pulką. Šiauri - 
nių korėjiečių kariuomenė i 
buvo apsupus ta batalioną, 
per mūšį liepos 8-9 d. Čo -1 
nan miesto srityje.
Amerikiniai lėktuvai bom- [ 

bardavo pajūrių miestus 
lYonghae ir Kanghwa Pie
tinėje Korejoie,'ir Susan ir 
Činnampo, . Šiaurinėje Ko
rėjoje.

Šeštadieni, jankių lakū

Nebraska. t
vietose Nebraskos valstijoj nuostolių 
urmu prilijo 13 coliu. Kilę jiečiams: 
potvyniai pražudė 5 žmones /tankus, 
ir padarė milionus dolerių 
nuostolių.

Tokio. — Japonu valdžia 
pasisiūlė prekiniais savo 
laivais gabenti Pietinėn Ko
rejon reikmenis kare prieš 
šiaurinius korėjiečius.

nai. naudodamiesi geru oru. 
be kitko padarė sekamų 

šiauriniams korė - 
sunaikino keturis 
daugiau kaip 32

trokus, 4 patrankas, 26 pre
kinius geležinkelio vatro-
nūs. >du garvežius ir 4 žiba
lo sandėlius.

Australijos lakūnai tain- 
gi bombąrdavo ir apšaudė

^Kiekvienas davė sulyg iš- ATOM - BOMBŲ
O lawrenciškis Ignas čula- 

da sakė:
—Mes privalome sukelti 

$10,000 pirmiau nuskirto lai
ko; mes žinome, jog kiekvie
nas doleris, duotas šin fon- 
dan, yra smūgis kryžiokui, 
trokštančiam pasmaugti lietu
vių darbininkų spaudą!...

Aerodrome mane pasitiko 
Simonas ir Ričardas — tėvas 
su sūnum — Januliai, gi į 
aerodromą nuvežė S. ir M. 
Žaviai.

Nuoširdi jiems padėka!

Sekmadienj, liepos 16 d., la
bai svarbus piknikas įvyks 
Hartforde — taipgi spaudos 
naudai.

Iš mūsų pastogėą ten žada 
būti D. M. Šolomskas ir An
tanas Bimba.

Paryžius. — Vakarų Eu
ropos politikieriai perša 
mėtyt atomų bombas į Šiau
rines Korėjos Liaudies Res
publiką. Tarptautinis jų 
Kometas dėl Europinių

Mūsų jaunimas paaugo vi
saip. Jo tarpe yra, ir gerų 
kalbėtojų.

Klausyk jų kalbų ir gerė- 
kis!

Mūsų LDS Seimas buvo de
legatų skaičiumi neperdidelis 
—dalyvavo arti šimto delega
tų.

Bet seimas atliko didelių 
darbų ir nustatė gaires atei
čiai.

Spalvinga ir įdomi buvo 
LDS jaunimo konferencija.

Klausimų sako savo rapor
te, kad atominė bomba ga
lėtų nugąsdint šiaurinius 
korėjiečius ir priverst juos 
greitai pasitraukti iš, Pietų 
Korėjos. Esą, atominė bom
ba Korėjoj būtų įspėjimas 
ir Rusijai.

Tam komitetui vado vau - 
ja dešinieji Franci jos poli - 
tikieriai Paul Claudel ir P. 
Reynaud. Jie ragina Ame
riką paruošt atomų bombas 
ir prieš rytinę Demokrati
nę Vokiečių Respubliką; 
pasakoja, kad rytiniai vo
kiečiai galį, “pagal Sovie
tų jsakvma,” įsiveržt i va
karine Vokietiją panašiai, 
kaip šiauriniai korėjiečiai 
j Pietų Korėją.

Kokias algas gaus 
kareiviai, saržentai

Washington. — Draftuo- 
tiem kariuomenėn ameri
kiečiam bus mokama bent 
po $75 algos per mėnesį,

Eiliniai 'kareiviai ir sar
žentai gaus šitokias algas:

Eilinis kareivis, ištarna
vęs mažiau kaip 7 metus— 
$75 per mėnesį.

Pirmos klasės kareivis 
$82.50.

I Korporalas —^$95.55.
Saržentas — $117.50.
Štabo saržentas — $139.- 

65.
Technikinis saržentas — 

$169.05.
Master saržentas—$198.- 

45.

Smarksja ablavai prieš 
lanoniips komunistus

Kobe; Japonija. — 150 
policininkų apsupo čionaiti- 
ni komunistų centrą, viską 
iškrėtė , ir užgrobė komunis
tinius laikraščius Akahatą 
(Raudonąja Vėliavą) ir 
Šinbunką (Išlaisvinimo Vė
liavą.) ir lapelius.

Panašias kratas žanda
rai daro ir kituose Japoni
jos miestuose prieš konfa- 
nistų raštines. Komunistų 
laikraščiai “laikinai” už
drausti pagal-generolo Mac
Arthuro isakvma. Japonu 
komunistai todėl slaptai- 
leidžia savo laikraščius ir 
lapelius.

ORAS. — Apsiniaukę, šilta 
ir tarpais lietus.

įvairius priešų taikinius.

Tokio. — Koresponden
tai praneša, kad Jungtinių 
Valstijų kariuomenė, arti
leriją ii* lakūnai bent laiki
nai sustabdė Šiaurinės Ko
rėjos komunistų ofensyvą 
už 15 mvliu i šiaure nuo 
Taedžono. laikinosios pieti
nių korėjiečių sostinės.

i E” 
šiaurines Korėjos praneši
mas

Šiaurės Korėjos radijas 
pranešė, kad šiauriniai ko
rėjiečiai užėmė činčono, 
čečon ir Čungdžu miestus 
ir anėjo čočiwoną, grūmo
dami amerikiečiam šonan.

Santa Barbara, Calif. — 
Amerikietis apvsaku rašy
tojas John G. Gilnatric nu-
šovė ^sa.vo žmona ir nats 
nusišovė, kai sužinojo, kad 
iinai serga nepagydomu vė
žiu.

PREZIDENTAS UŽĖMĖ
UŽSTREIKUOT/ GELŽKEU
Washington.' —Prez. Tru

manas liepos 8 d. perėmė 
valdžios žinybon užstrei - 
kuotą vakarinį Rock Is
land geležinkelį, pervedė jį 
armijos valdybon ir liepė 
streikieriam verstinai grįž
ti darban.

Prezidentas sakė, gele - 
žinkelio veikimas būtinai 
reikalingas šaliai apginti.

Streikavo “svičmanai” 
(geležinkelio bėrių sujun - 
gėjai), Darbo Federacijos 
unijistai, reikalaudami pen
kių dienu darbo savaitės 
su ta pačia aka, kaip už 
buvusią šešių dienų savaitę.

Keturiu kitu vakarinių 
geležinkelių svičmanu va
dai jau pora dienų pirmiau

atšaukė streiką. Rockland 
Island geležinkelio svičma - 
n ai grižo darban tik po to, - 
kai valdžia jį užėmė.

Valdininkas atmeta 
derybas su Sovietais

Washington. — Francis 
J. Russell, vienas valstybės 
departmento direktorių, at
ėmėte siūlymus, kad Jungti
nės Valstijos eitų į derybas 
dėl susitaikymo su Sovietų 
Sąjunga dabartiniu laiku.

. Russell,įkalbėdamas Pa
saulio Federalistų organi
zacijos susirinkime, tvirti
no, kad Sovietai, nepaisant 
sutarčių, “vis bandys užvaL 
dyt pasaulį.”
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Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., yillS Prieš Seimą jo Ivde- 
under the Act of March 3, 1879. I . .’ _ . , 4 7jriai gyrėsi, kad pas juos vis

kas tvarkoje, kad jie gerai 
i tarnauja organizacijai, ir

publikoniški, politikieriai apie 
bendruosius ^reikalus, o iš 
lietuvių tik vienas kitas bu
vo pakviestas pasirodyti.

Besiginčijant seime dėl 
pašalpos ligoje sutrumpini
mo vienas Bostono delega
tas, p. S. įMockus, griežtai 
pareiškė, . kad jie nebenori 
turėti nieko bendro su Susi
vienijimu, nes po konversi
jos ir vėl daroma nauja

konversija. Delegatas S. 
Mockus taip įsikarščiavo, 
kad širdies smūgio pagautas, 
net pargriuvo, 
prezidiumas jį 
į seimą ir jį 
nežinia už ką.

Seimo tvarka delegatams 
irgi nepatiko. Kai kurie 
kalbėtojai, kurie pasiėmė 
žodį, kalbėjo po 10 kartų, o 
kiti visai žodžio negavę.

Vėliau seimo 
kvietė grįžti 

atsiprašė, tik

Indija, Kinija, Sovietai ir Korėja
Karas Korėjoje kasdien aštrėja. Jungtinės Valstybės i todėl vėl visi buvo išrinkti

įdėtu vos žemėje dar niekad
siunčia frontan vis daugiau kareivių, tankų, amunicijos, I į tas pačias vietas, bet sei- 
lėktuvų ir laivų. Jau turime nemažai aukų ir iš kareivių, me staiga pareiškė, kad 
Pirmutinis krito jaunuolis iš W. Virginijos. “Bet jis nebus blogai dalykai stovi su pa- 
paskutinis numirti Korėjoje”, sako The N. Y. Times!šalpų fondu, kad reikia 
kolumnistas Hanson W. Baldwin. “Visos žinios iš Korė-1griebtis tiesiog drastiškų 
jos ir Washington© vakar padarė tai aišku. Visos viltys ;žygių. t 
greitai ir sprendžiamai baigti karą Korėjoje išgaravo. !
Jungtinių Valstybių spėkos susiduria su kieta kova...” 1

Taigi, mūsų šalis tapo vyriausybės
sunkią kovą. Ji pareikalaus daug aukų, jeigu nebus ka
ras baigtas ir taika Korėjoje atsteigta trumpiausiu lai
ku.

Prezidentas Trumanas pranešė visoms šalims, kad 
Amerikos laivynas užblokaduoja visus Korėjos uostus, 
tiek pietinėje, tiek šiaurinėje dalyje. Tai sudaro naują 
padėtį. Tai reiškia, kad tos šalys, kurios nekariauja, ku-ISLA pašalpos skyrius neša 
rios palaiko draugiškus ryšius su šiaurinės Korėjos deficitą ir 
Respublika, įsakomos nekelti kojos j
Aišku, jog tai sudaro naują pavojų. O kas atsitiks, jeigu pataisyta.
tos šalys nepripažins blokados ir ves prekybą su šiauri- komisionierius Cutler'
ne Korėja? Ar mūsų laivai šaudys į laivus tų šalių, su lyvavo SLA seĮime ir deba- 
kuriomis mes nekariaujame?

Tarybų Sąjunga jau davė atsakymą. Ji sako, kad šis 
karas yra nelegalus, kad Jungtinės Valstybės neturi tei
sės uždrausti niekam vesti prekybą su Korėja.

Susilaukta atsakymo ir iš Kinijos Liaudies Respubli
kos. Kinija pareiškia taip griežtai, kaip diplomatiškai 
gali, kad ji nepripažįsta'Amerikos paėmimo FormoZos ir 
Čiango režimo savo globon. Kinija sako, kad ji išlais
vins Formozą, nepaisant Amerikos iięlegalaus įsikišimo 
į Kinijos reikalus.

V <■ v •

Kas atsitiks', jeigu Kinija pradės tą išlaisvinimo žygi
į Formozą? Jeigu mes pastosime kelią^ turėsime susi - bar SLA nariai gaus pilną 

’ i kirsti su Kinija, turės kilti karas tarpe) Jungtinių Valsty-i pašalpą tik 4 savaites vie-
• biųir Kinijos. Kinija sako, kad Formai yra jos terito-įtoje 12 ir Inisę pašalpos 4 

rija. Tai buvo pripažinta Cairo ir Postdamo sutartyse. savaites vietoje 11 savai-
Pagaliau reikia nepamiršti Indijos. Kai pirmu sykiu šių...”

Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje buvo pasiūlyta už- Tik vieną ’trečdalį gaus 
girti Amerikos karinius žygius Korėjoje, Indijos atsto- to, kas jiems buvo prižadė- 
vas susilaikė nuo balsavimo.\jįs turėjo 'palaukti savo.ta ir už ką jie per daugelį 

 

valdžios instrukcijų. Jos atėjovuž poros dienų. Dabar'metų mokėjo! Kai SLA na- 
paaiškėjo, kad Indijos premjerą Nęhru paveikė mūsų i rys susirgs, pilną pašalpą

• ambasadorius Loy W. Henderson, kuris “jam išdėstė gaus tik*per keturias sa-
Jungtinių Valstybių nuomonę tuo reikalu.” ,vaites, vietoje dvylikos sa-

Bet iš The N. Y. Times korespondento Robert Trum- ^iol gauda-
būti pranešime b SLA , d
mesti Indiją karan pries siaur. Korėją, buvo didele staig- „ . , . „ <
mena Indijos žmonėms. Pasirodo, kad Indijos žmonės I ,O l;t ,numesta.

' labai skeptiškai žiūri į karinius žygius, brieš Korėją. 'ant Bąltimores seimo, šta. 
Amerikos ir kitų kraštu įsikišimą i Korėjos vidujinius M ap*V “ u ą 
reikalus jie skaito imperialistine intervencija/ Korės-'*'aso Keleivio koresponden- 
pondentas sako, kad iš Nehru pusės reikėjo didelės drą- tas- 
sos pasakyti, kad Indija pritaria Jungtinių Valstybių ir 
jos. talkininkių užimtai pozicijai linkui Korėjos.

; Taigi, situacija Korėjoje įtraukia vis daugiau ir dau
giau kraštų. Tiesa, kad kol kas tie kiti kraštai dar tik : 
teoretiškai, tik ant popierio pasisako, kur jie stovi, ku
riai pušiai simpatizuoja. Tiesa, kad kol kas Korėjoje pa- 

, leistos darban tik mūsų šalies karinės pajėgos. Bet visos 
galimybes yra gan greitoje ateityjd ir visai eilei kitų 
kraštų nuo žodžių pereiti prie darbų. O. tie darbai gali 
būti tik ginkluotas įsitraukimas į Korėjos konfliktą.

Beje, iš sykio buvo kalbėta, .kad Indija siūlosi būti 
tarpininku suvedimui ir sutaikymui abiejų pusių. Bet 

tie gandai buvo greitai paneigti. Indija atsistojo Ameri- 
) kos pusėje. Ji remia Amerikos karinius žygius Korėjoje. 

Ji remia prezidento Trumano žygius Formozoje. Tas 
reiškia, kad šis didžiulis Azijos kraštas išstojo prieš di
džiąją Kiniją. Tarpe tų dviejų Azijos kraštų santykiai 
turės pablogėti.

Ką tai visa reiškia? Tai reiškia, kad vis didesnis ir di
desnis darosi naujo pasaulinio karo pavojus. Pavojus 
didelis ir greitas. Prie dabartinių įtemptų tarptautinių 
santykių Korėjos konfliktas- gali virsti pasaulinio karo 
kibirkštimi greičiau negu žmonija įsivaizduoja.

Didžiausias pavojus yra tame, kad tiek Amerikos, tiek 
-kitų kraštų žmonės apie tą pavojų dar negalvoja susi - 
rūpinusiai. “Kaip turės būti, taip bus,” vidutinis pilie- 

j . tis pasako. Tas bejėgiškumo sąjausmas tampa didžiau
siu taikos priešu. Tą bejėgiškumą gudriai puoselėja ko
mercinė spauda ir kiti propagandos organai. Naujo karo 

; -į kurstytojams lengviausia siautėti tada, kada/vidutinis
. pilietis numoja ranka ir pareiškia, kad jis yra bejėgis 

ką nors padaryti. x
I X Bet paprastoji liaudis, milijonai ir šimtai milijonų 

. | žmonių Amerikoje ir visam pasauly dar gali sudrausti 
■ # naujo karo kurstytojus ir pašalinti pasaulinio karo pa

vojų. f) e

negirdėta kruvina istorija
Rašo J. Sk.

Apie tai rašo Dr. Pilka, 
kuris, matyt, labai nori 

įvelta į ilgą ir SLA lyderius apginti bei iš
teisinti SLA narių akyse. 
Jis sako:

“New Yorko valstijos 
apdraudos department© 
viršininkai numatė iš jiems 

priduodamų raportų, L_

' (Tąsa) / ’
žydų ir tarybinės liaudies 
vaikų gaudymas •

1941 m. birželio m, 29 d. 
buvo sekmadienis. Šį šven-1 
tadieni, kaip 1 
darydavo, apskrities

Ablava truko , ištįsą die
ną, skubos keliu. Prasidėjo 
klyksmas, kaukimas, dantų 
griežimas.
• Karavanais žydai buvo 

i suvaryti per vieiią dieną į
tradicingai getą — jų namuose paliko 

; visi nyku, suversta. Tada suju- 
fašistiniai buliai V— smeto- do viso miesto padugnės. 
Įniniai valdininkai nėjo baž- 

kad diyčion, bet rinkosi prie žy
do dr. Goldmano namu, kur 

“partizanų štabas”,____ ________ .r, žinoma, prisika- ^UY° v. v
i Korėjos vandenis, bino, kad tas tuojau būtų zydmusio leitenanciuko Zu- 

I’ennsylvanijos įko vadovaujamas ir visi 
,{ja_ rengėsi išeiti į ablava su-

rinkti pirmiausia žydus iš 
viso* Rokiškio miesto, o pas
kui “rinkti” tu Tarybų Lie- 

bal- 
in- 

misionierium Gould. Komi-!^us’. įkandus, brangeny- 
sionierių pasikalbėjimas į-l^es ir ne^ uzsihkusį nesu- 
vyko, bet iš to niekas neiš
ėjo...

“Kaip matote, 
išeities nebuvo 
turėjo nutarti sutrumpinti 
laiką pašalpoms ligoje. Da-

tuose, n* kartąj jau buvo su
tikęs palikti pašalpą 6 sa-

įvaitėms. Seimas jį įgaliavo tuvos piliečių turtą: 
pasitarti su New Yorko ko- i^us> rūbus, paveikslus, , i

Visai tai inkvizicijai vado
vavo nacių žandarų ir SS 
gestapininkų būrys, kuris 
lakuotais batais su nagai - 
komis sukeliojosi po erdvę 
miesto aikštę.

J/r, sakau, tada 
visos miesto 
iš visų miesto pa- 
pasipylė: moterys 
.^vaikais, tariami 

pasirišę

išėjo 
pa-“veikti”

dugnės,
kraščių
net su
“partizanai” pasirišę ant
ranku baltus raikščius, tai
(daugumoj buvo batsiuviai,! 

į “munšei- 
prisie-

--------------------------- -- -------------- Į k 4. <4 UI CIJLIMJ J MUW

(naudotą maistą ar gėrimą. :sĮaptų bravorėlių 
Štai nuo čia prasideda įn®s” gamintojai ir

Lietuvių Literatūros Draugijos Veikimo Gaires.
(Rezoliucija, viepbalsiūi priimta Amerikos Lietuvių 

Darbininkų Literatūros■ Draugijos jubiliejiniame seime, 
įvykusiam Richmond Hill, N. Y., 1950 m. liepos 1-2 dd.)
Lietuvių Literatūros Draugija, nuo pat savo įsisteigimo, 

per visus 35 metus savo gyvavimo buvo tampriausia su
sijus su bendru darbininkišku judėjimu, su bendrais 
progresyviais sąjūdžiais. Lietuvių Literatūros Draugi
jai rūpėjo ir rūpi ne tik knygų leidimas ir kultūrinio ly
gio kėlimas'lietuvių išeivijos masėse. Nors LLD yra be- 
partyvė organizacija, bet jai negali nerūpėti ir ta politi
niai ekonominė aplinkuma, kurioj mes gyvenam. Ji-visuo
met plėtė savo veikimą, vadovaudamasi progreso obal - 
siais. Jos gairės buvo progreso gairės.

LLD visuomet rėme darbo unijas ir jų veiklą. 
Jai rūpėjo ir senosios gimtinės reikalai ir jos liaudies ko
vos už pasiliuosavimą iš fašistinės vergijos. Karo metu 
Lietuvių Literatūros Draugija išvystė kuo plačiausią 
veikimą antifašistiniam karui laimėti. Mes ėjom po demo
kratijos vėliava, po Franklino Delano Roosevelto vėliava. 
Mes atlikom savo patriotinės pareigas kaip geriausia jas 
supratom ir dirbom visu deramu sąžiningumu.
Parovimas visų fašizmo šaknų—ką įsakė Rooseveltas 

— buvo ir tebėra visos progresyvės žmonijos reikalas, 
taigi ir mūsų.

Tebūnie nutarta šiame mūsų suvažiavime dar stipriau 
veikti apšvietus ir kultūros fronte, leidžiant knygas ir 
žurnalą “Šviesą”, ruošiant prakalbas ir prelekcijas, pa
laikant gražiausius santykius su lietuvių tautos naujo- 
vine kultūrine veikla.

Mes manom, kad šiuo momentu vyriausias darbo žmo
nių tikslas, taigi ir mūsų, yra sudarymas tokių sąlygų, 
kad visam pasauly suklestėtų tikra taika, pagrindu visų 
šalių, didelių ir mažų, darnaus sugyvenimo, nepaisant 
koks bebūtų skirtumas jų valdžios formoje. Mes žmoni, 
kad ne tiktai mes, bet ir plačiosios mūsų lietuvių išeivi
jos minios nori taikos ir vienybės. Todėl mes ir atsišau- 
kiam ne tik į Lietuvių Literatūros,Draugijos narius, bet 
ir į visą antifašistinę visuomenę darbuotis už .taiką. 
Mes atsišaukiame į lietuvių moteris, į jų'klubus kuo pla
čiausia darbuotis toje linkmėje.

Šiai šaliai, kaip ir visoms kitoms pasaulio šalims rei
kia pastovios taikos.

Mes stojam už tokį susitarimą, kad atominės bombos 
būtų uždraustos.

Jau antro pasaulinio karo metu buvo iškeltas šūkis už
1 kurios

i

Į

kitokios kruviniausios žydų Lietu-'kę voldemarihiai bernai bei! pasiliuosayimą iš kolonialės vergijos tų tautų
ir seimas voje istorijo's* epopėja..u.

Teko kalbėtis su bostoniš- 
kiais delegatais, kurie grįžo 
iš Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje seimo Baltimore j. 
Bendrai sutraukus įspūdžiai 
tokie:

Delegatai atvažiavo į sei
mą gerame upe, bet grįžo iš 
seimo įpykę ant Pildomosios 
Tarybos. Svarbiausia nepa
sitenkinimo priežastis buvo 
pašalpų ligoje sutrumpini
mas. Seimas buvo, pastaty
tas prieš įvykintą faktą ir 
norom nenorom 
imti Pildomosios ,Tarybos 
siūlymą sutrumpinti pašal
pos laiką. Delegatai klausė, 
kodėl Pildomoji Taryba ne
pagalvojo surasti kitokios 
išeities iš pašalpos fondo de
ficitų ?

Kita delegatų nepasiten
kinimo priežastis yra pakėli
mas mokesčio uš organą 
“Tėvynę.” Delegatai griež
tai kritikavo lėšų fondo ~ne- 
dateklių, o kai buvo iškeltas 
klausimas pakelti mokestį 
už organą, tai vienas dele
gatas paklausė, kaip bus iš
ieškomi mokesniai iš miru
sių narių, kurie net kelis me
tus po mirties organą / vis 
gauna? Atsakymo į tą klau
simą Pildomoji Taryba ne
davė. 

t t

• Šeiminiame bankete dele
gatai pasigedo lietuvių kal
bėtojų ir meninės dalies. 
Kalbėjo tik Marylandb re-

Su-j Per ilgus ilgus laikus buvo sukaustytos, pavergtos. Jau 
Jie daug piogreso padaryta tuo atveju. Visuose Azijos kraš- 

Ivisi pradėjo smukti į žydų tuose eina galingas žmonių bruzdėjimas už laisvę ir 
I namus. Jie pirmiausia puo- nepriklausomybę. Mes manome,’ kad svetimos valstybės, 

žiedų, jos kraštus ramybėje, kad jie galėtų’spręsti savo šalių 
vertybių, reikalus be svetimų intervencijos. * -

Per 35 metus Lietuvių Literatūros Draugija išaugo 

rium mūsų liaudies švietime, kultūrinime, šiais jubilieji- 
• 1 • i*-! • • w i . _

smetoniniai pakalikai, 
dundėjo net vežimai.Kalbamą sekmadienį ta- i 

riami Rokiškio partizanai j 
tą ‘ e^itą sudarė: batsiu - i Įg ieškoti paslėptų brange-1 taigi ir Amerika, privalo palikti Korėja ir kitus^Azi- 
viai ,miesto girtuokliai, visi'nybių. laikrodžių ! T. .. ...
tie valdininkai, kurie buvo' aįks0)' kai.oiiu> 
pirmojoj eilėj voldemariš- Kiti ėmg vilkt-s 
ki, smetoniniai ir naciniai .
uzpakalaizmi. Geriausia pa-* gelumbinius baronus, ryxrwi X 4 r\ i n n D 1 i n f n x ti i i ^r\ll ' ‘sižymėjo jaunalietuvių ^eli
tas”. Tenka pažymėti, kad 
krikščionių demokratų, liau
dininkų ir socialdemokratų 
jaunuomenė nuo žydų likvi
dacijos stovėjo visai nuoša
liai. Plėšimo gaujom išim
tinai vadovavo netoli Ro-

naštomis Per 35 metus Lietuvių Literatūros Draugija išaugo 
žieminius stambia humanistiška jėga ir virto pirmalaipsniu fakto- 

į dė- rium mūsų liaudies švietime, kultūrinime, šiais jubilieji- 
Rngesnius niais metais mes tinkamiausia užakcentuosim, sustiprin- 

indus. Po to į vežimus pra- sime savo žygius, įtraukdami Lietuvių Literatūros Drau
dėjo krūvom virsti gražios gijon daugiau mūsų tautos žmonių, 
medžiagos poliruotos spin
tos, stalai^ bufetai, lovos, 
liustros, so^s, foteliai ir Vi
sa kita. . Ip J

ant pečių rūbus

žes krautis br£

kiškio esančio Kraštų dya- j * 1 
ro buožė. Dūda, kuris ir kas
Smetonos laikais “pasižy
mėjo’’ kaipo geras skerdi- 
kas. Apie Dūdos būdą štai 
faktas vienas. Kai vokie
čiai užpuolė lenkus 1939 m. 
rugsėjo m. ir lenkai pradė
jo Lietuvon bėgti prieglob
sčio ieškoti, Lietuvoj buvo 
paskelbta mobilizacija pri
imti atbėgusių lenkų ka
rių mases. Tai Lietuvos 
kareiviai atvažiavo į Kraš
tų dvarą pas Dūdą šiaudų 
kareivių guoliams. Tuomet 
Dūda su šakėmis norėjo 
nudurti lietuviškus karei
vius. Va tai jau iš to gali-

turėjo pn- ma spręsti žmogėdros buo-
žės Dūdos snukį. Jis saVo 
samdiniams kailius lupda
vo, algų nemokėdavo, muš
davo. Užtai Dūda 
apetitu griebėsi 
žydus varyti į 
dvare paruoštądvare

taip su 
Rokiškio 
Rokiškio 

žydams

Ginkluoti šautuvais ir 
pistolietais naciniai bernai 
nuo sekmadienio ryto pasi
pylė po Rokiškio miestą. 
Puolė grupėmis į žydų bu
tus ir įsakė per kelių minu
čių laikotarpį nuo žydų kū
dikio lopšy ar ant motinos 
rankos iki jau bemerdančio 
senelio žydo lovoj gulinčio 
ligonio keltis ir apleisti savo 
butą, kuriame jie yra gimę 
ir... amžių karšinę. Žydai 
neturėjo teišės nieko pasi
imti, veik net ir maiktb.

i .Tikrumoj^“partizanų šta- 
i” ir žandarmerija viešai 

buvo paskelbę, kad žydų 
butai liesti griežtai uždrau
sta, ir net grasoma mirties 
bausme. Bet... to niekas ne
bojo, nes grobti ‘ pirmieji 
ėmėsi tie, kurie tą draudi
mą buvo pasirašę su leite- 
nančiuku Žuku priešakyje.

Per vieną sekmadienio 
dieną ir naktį tikrumoje 
žydų butai buvo visai tuš
ti, tik stūksojo tiesiog iš
plėštos durys ir išiniti 
langai. ' '

Vakare :jau svyravo ai
bės girtų miestelėnų, ir 
“partizanų”, nes visų pir-Į 
ma buvo ištikrinti ir visi \. 
žydų namų beismentai, nes 
ieškota paslėpto vyno, deg
tines ir spirito.’

Vėjas draikė po gatves iš 
butų išdraskytus dokumen
tus.

Tai, yra vaizdas pirmojo 
žydų grobimo, kuris tuo 
nesibaigė. Dar kruvinesnis 
žydų apgrobimas vyko prie 
paties, geto vartų ir pačia
me gete. Čia žydai buvo 
veik ijki nuogume nuvelka- 
mi, apkratomi ir apčiupinė-’ 
jami. ‘Vyrus krėtė vyrai, o 
žydes miestelio, kelios pus
mergės, ypač čia pasižymė
jo tūla Dabrėgaitė.

Bet apie tai skaityto
jams pavaizduosime tekan
čiame laiške, kuris pasieks 
neužilgo * Laisvės skiltis.

Mūsų šūkis: Gaukime bent tūkstantį rfaujų narių!

Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) -
W. Vaškienė, Boston, Mass......................
F. Kvietkas, Boston, Mass........................
Alizas Kaulakis, Auburn, Me.......... .........
Rose Šileikienė, Auburn, Me.....................
Jonas Žilinskas, Lewiston, Me..................
Augustinas ir Marcelė Dambrauskai,

So. Boston, Mass.................................
Anna Apšiegienė, Auburn, Me................
Martynas Užunaris, South Boston, Mass.

4 Vladas štasis, Cambridge, Mass. .
Juozas Borigh, Denvers, Mass.............
Petras Galjonjsi • Lawrence, Ąjįąss...
Juozas Korsakas, Worcester,:’ Mass .
Povilas Aleksandra, Sudbury,kConn><A-..
Jurg. ir Elzb. Kanapkiai, Worcester, Mašš
Augusta^- Vėčkys, Lawrence, Mass..j^
Elėna. Ęfeb^cey’icz, Brighton, Massf.-. j::
Win. Batnovitdh, Melrose, Mass; L \ * .L..
M. žiedeliu Nashua, N. H.. A. /I
L. ;įčįūlabaitis, Brooklyn^ Conn..,.
Frank Žįjla, Lawrence, Mass.......
Juozas R&ulinaitis, Worcester, Mass.
Brone Bernotienė, Worcester, Mass..... ..
Povilas Baron, Montello, Mass...-........
Liūdvisė žarkauskienė, New Auburn, Me...
Ighas Ghulada, Lawrence, Mass..................
John Karolis, Stoughton, Mass.......................
Martin Ruops, Gardner, Mass........................
Petras. Grigaliūnas, Cambridge, Mass............
J.' Zulis, .Boston, Mass................«..................
Z. Jarutis, Boston, Mass................................
M. , Gardner, Mass. >.........................
M. Bukertas,. Lawrence, Mass........ .,...
Visiems aukotojams, tariame nuoširdžią pądėką;

(Laisvėje iš* birželio 21 d. rochesteriečių -aukose
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maršrutų,’ taip ir bendroje 
veikloje.

Duoklių Mokėjimas
Mūsų duoklė yra metinė. 

Nario, kuris gauna tų metų 
knygą ir žurnalą, tai $2 mę-į 
tams. šeimų narių yra tik i 
25 centai metams. Mes turi
me dar ir tokių narių, kurie 
dėl vienų ar kitų priežasčių 
nenori imti knygą, ima tik 
žurnalą “Šviesą,” tai jie į me
tus moka po $1. Ta duoklė 
buvo įvesta susivienijus su 
moterų organizacija. Bet to
kių narių yra tik apie 150.

Pagal LLD Konstituciją 
nariai privalo sumokėti duo
kles iki 1 d. liepos. Jeigu tą 1 
padarytų, tai ir kuopos turėtų 
daugiau laiko naujų 

ir 
Komitete sumažintų 
Dabar kiekvieną metą 
apie 2,000 narių vardų sura
šyti, dar nemokėjusių duo
klių, siųsti kuopų valdyboms, 
dažnai net ir 
raginti.

Nauji Nariai
šiemet, proga LLD 35-kių 

metų jubiliejaus, CK nutarė 
vajų ,už gavimą naujų narių 
vesti per visus metus ir iškė
lė obalsį gauti 1,000 nįujų 

I narių. Palengvinimui, nutartį 
naujus narius priimti už $1 
duoklių, suteikiant jiems šių 
metų knygą ir per metus žur
nalą. .

Bet, kol kas, mūsų vajus už 
naujus narius dar nedavė pa
geidaujamų pasekmių. Gauta 
tik apie 250 naujų narių. 
Daugiausiai gavusi yra 19-ta 
kuopa, Chicagoj, 10 naujų 
narių. Po šio suvažiavimo vi
sų pareiga mestis darban, 
kad CK obalsį įgyvendinus.

Mūsų Knygos
LLD suteikė lietuviams jau 

56-‘šis skirtingus leidinius-kny- 
gas mokslo, politikos, istori
jos, ekonomijos klausimais ir 
grožinės literatūros.

Bendrai LLD knygos sudaro 
pačius narius virš 16,000 puslapių, o jų ^ti

ražas siekia arti 275,000 eg- 
Mūsų duoklė virš 30 metų į zempliorių. Prie to dar rei- 

Taip yra su Chicagos, | buv0 ta pati, tik $1.50. Gi j kia pridėti, kad jau 17-ti me- 
Bosto- 'reikmenų kainos per tą laiką 

Taip 
Organi- 
su

narių 
Centro 
darbo, 
reikia

no, Philadelphijos, ; du-tris kartus pakilo. 
Rochesterio, Los . buvo ir su algomis.
kitų miestų kuo- i zacija galėjo verstis su ta 

j duokle, kad mes mokame la- 
mūsų kuopos ma-1 bai ekonomiškai atlikti orga- 

kaip nizaci.įos reikalus. Mes turi- 
skai- me tik pusę algos apmokamą 

Priežastis ta, kad di- • žmogų, kuris eina CK Sekre-

Organizacijos Reikalai

Lietuvių Literatūros Drau
gijos nariai yra organizuoti į 
kuopas - skyrius ir tam tikrų 
apylinkių kuopos į apskritis. 

<Ne mažiau kaip penki nariai 
sudaro kuopą. Kur mažesnis 
narių skaičius priklauso prie 
organizacijos, tai jie skaitosi 
pavieniais nariais.

Dabar mes turime 154 kuo
pas, iš to skaičiaus 16 kuopų 
yra Kanadoje. Mes dar tu
rime kuopą Brazilijoj ir pa
vienių narių kitosX šalyse. 
Laike pereitojo suvažiavimo, 
1947 metais, mes turėjome 
162 kuopas. Nuo to laiko ke
lios kuopos susijungė į daik
tą, viena kita ir išsiskirstė. 
Narių skaičiumi mes esame
ten pat, tai yra, turime tarpe verbavimui, veiklai, 
6,000 ir 6,500.

Jau pereitame suvažiavime 
atžymėjau, kad LLD organi
zacijoj pastebėta šie pasireiš
kimai: Mūsų organizacija
koncentruojasi į didmiesčius, 
tai yra, lietuvių skaitlingesnes 
kolonijas. Didmiesčių kuopos 
auga.
Detroito, Cleveland©, 
no,' Brookly 
Hartfordo, 
Angeles ir 
pomis.

Tuo laiku
'žose lietuvių kolonijose, 
kurios, nupuolė narių 
čiumi. 
dėlių kolonijų kuopos veikia, toriaus ir knygiaus pareigas. 
Jos rengia, prakalbas, prelek- Daugcdiš kitų tautų organiza
cijas, paskaitas, balius, kon- cijų viršininkų tiesiog negali 
certus, teatralius vaidiniihus, suprasti, kaip tas galima. Mū- 
piknikus ir kitokius parengi- sų rašytojai ir žurnalistai savo 
mus. Jos palaiko ryšius su kūrinius,suteikia, vęltui Drau- 
vietos lietuviais. Gi mažų ko- gijai; Jeigu knygų ir žūrn’a- 
lonijų, kur kuopos 
kaip ve Great Neck, Norwood,: VaMa&ę’stidarytų kasmet apie 
San Francisco, tai jos gerai $2.000 išlaidų. Draugija yra 
išsilaiko. Bet kur retai laiko,labai dėkinga Dr. J. J. Kaš- 
susirinkimus, nebando veikti, 
tai tos kuopos mažėja. Rei
kia skaitytis ir su tuo faktu, 
kad mes, senoji karta,, sensta
me. Metai* atsiliepia. Ne
mažai mūsų gerų draugų ir 
draugių, kurie tvėrė LLD, 
darbavosi jai, auklėjo jąA jau 
yra mirę.

Amerikoje gimusių lietuvių da nutarėme palikti dar seną 
ir prašyti visas kuopas, kad 
aukomis ir parengimais 
keltų po $1 nuo nario į 
gų ir Apšvietos Fondą, 
aukų ■, gavome mažai, 
aukų reikia ’ nfūsu’’ ' 
čiams 
nių veiklai. Pakilus dar dau
giau • kainoms ant spaudos 
reikmenų ir pašto patarnavi
mo, pereitais metais, Centro 
Komitetas leido- šį . klausimą 
referendumu, išspręsti patiems 
nariams.' Narių balsavimas: 
1,200 už pakėlimą, • o 200 
prieš , tai yra Jėši prieš vie
ną. nutarė duoklę pakelti iki 
$2, o šeimos narių paliko tą 
pat.

Jeigu knygų ir žūrri’a- 
judrios, , lo raštus reikėtų apmokėti,

kiančiui, Ą. Bimbai, kuris sa
vo liuosu laiku ir suredaguo
ja “šviesą,” R. Mizarai, Dr. 
A. Petrikai, St. Jąsilioniui, 

'Lietuvos rašytojams-ir kitiems 
’ bendradarbiams.

Laike pereitojo LLD suva
žiavimo buvo pasiūlymų pa
kelti nario duoklę iki $2. Ta

tai leidžiame žurnalą “švie- 
kurio raštai sudaro dar 

knyginio dydžio 
Tai toks milžiniš- 

, kurį 
niekas 

galėjęs paga- 
Tą atlikome mes pa- 

Atlikome veikdami soli- 
nuošir-

są
virš 9,000 
puslapių.
kas literatūros lobynas, 
Amerikos lietuviams 
kitas nebūtų 
minti, 
tys.
dariai ir rūpestingai, 
džiai ir sąmoningai.

Dažnai aš galvoju:

mes masiniai nepasiekėme. 
Kaip laike pereitojo suvažia
vimo turėjome apie 350 jau
nuolių, imančių anglų kalboj 
knygas, taip ir dabar tiek pat 
turime. Jaunuoliai negauna 
žurnalo, bet už tai jie gaUna 
knygų tiek, kiek jokiame at
sitikime patys negalėtų' nusi
pirkti už tuos pat pinigus. 
Čia gal ir tėvai esame, kalti, 
kad savo sūnus ir dukras ne
įtraukiame į LLD. / ' .

LLD turi 13-ką apskričių ir 
trijų sričių kuopos yra neor
ganizuotos į apskritis. Ap
skritys, kur yra veiklūs komi
tetai, daug padeda kuopoms, 
kaip surengime prakalbų

su-
Kny-

Bet
Mat, 

" dienraš- 
ir kitokiai darbo žmo-'

į Baltąjį Namą atvyksta valstybes sekretorius Dean 
Acheson (kairėje) ir senatorius Styles Bridges, repu- 
blikonas, prezidento Trumano pakviestas nustatyti 
abiejų partijų bendrą politiką. Hoovėris su Dulles 
seniai tą politiką kontroliuoją.. Visiškai vykdoma tas, 
apie ką progresyviai įspėjo praėjusiuose rinkimuose, 
kad balsas už demokratų kąndidatą Irumaną yra 
balsu už republikoną Hooverį, kad tąrp jų nebeliko 

skirtumo, nes abieji yra stambiojo biznio atstovai.

Kiek 
daug LLD davė Amerikos ir 
Kanados lietuviams ir. net ki
tose šalyse. Jeigu ne LLD, 
tai ar būtų tūkstančiai Ame
rikos lietuvių pasiekę šį kul
tūrinį laipsnį, kurį jie dabar 
yra pasiekę ? Kas jiems būtų 
suteikęs taip labai reikalingas 
knygas? Kas gi būtų išauklė- 
jęs tūkstančius veikėjų, kurie 
dabar darbuojasi įvairiose 
Amerikos lietuvių organizaci
jose, kaip nacionalėse, taip lo
kalinėse? Išlavinti žmones, 
kad jie užimtų pirmininkų,- 
sekretorių, įvairių veikėjų 
vietas, ima laiko. Išlavinti 
parengimų veikėjus ir veikė
jas—taip pat ilgų metų dar
bas. Paimkime dabar bile 
veikėją ^lokalinėje pašalpos 
organizacijoje, arba klube, ir 
rasime, kad jis daug patyri
mo įgavo LLD organizacijoje 
veikdamas.

Mūsų organizacija nesiribo
ja ‘Vien knygų ir žurrfalo lei
dimu. Visas laikas jos kuo
pos ir nariai rūpinosi dien
raščių reikalais. Kas gi yra 
tie mūsų dienraščių vajinin- 
kai? Kas yra kiekvienoje 
kolonijoje progresyvio veiki
mo varyklis, jeigu ne LLD 
kuopos ir veikėjai?!

Kiekvieną metą LLD kuo
pos ir apskritys surengia ne 
mažiau, kaip 1,000 įvairių pa
rengimų. Kiekvienas didesnis 
liaudies reikalas visada rado’ 
atsiliepimą LLD kuopose, jų 
veikloje, ar tai buvo Ameri
kos liaudies reikalai, ar Lie
tuvos. Manau, kad garbė se
niems LLD organizacijos 
tvėrėjams, sulaukus 35-kių 
metų jubiliejaus, garbė ir vi
siems tiems lietuviams, kurie 
yra LLD nariais!

Kas liečia knygų leidimą, 
tai LLD greta leidžiamų kny
gų nariams yra išleidus apie 
10 knygų bendrai su dienraš
čiais platinimui, kaip tai 
“Karas Lietuvoje.” “Bešvin- 
tantis Rytas,” “Pavasarių Go
dos” ir eilę brošiūrų.

LLD, susivienydama su 
terų organizacija, tapo 
ir veiklos moterų tarpe,
desetkų metų ir daugelio ge
rų knygų ir brošiūrų, kurios 
buvo išleistos. LLD Moterų 
Komitetas išleido visą eilę 
knygų ir brošiūrų.

Kaip matome, tai LLD or
ganizacija yra išleidus, įskai
tant ir moterų organizacijos 
knygas, apie 100 įvairių kny
gų ir brošiūrų, kurios sudaro 
ne mažiau 100,000 puslapių 
rašto.

mo- 
tąsa 
tąsa

Atrodanti visiškai panašiai, kaip atrodydavo Hitlerio 
grupes, tie nariai Free German Youth organizacijos 
argontiškai straksi Berlyno gatve anglų-amerikiečių 

zonoje.

...

n

į Amerikos lietuvių kleri- tarė visi ir paskui “kariuo- 
ikalų, tautininkų ir sočia-jmen. vadas” pasikvietė sa-•

> “štaban” pasitarti toli
mesniam veikimui. Viena
me kambaryje buvo vokie - 
čių ryšininkai, o kitame— 
lietuvių “kariuomenės . va
das.” Tarpe abiejų kamba-

ŽINIOS
Baisogaloje Ruošiami
Veisliniam Darbui

IŠ LIETUVOS
Kadrai

ilistų spaudoje visokio plau-Įvo 
ko dipukai rašo savo atsi - 
minimus. Ir nors jie bažija- 
si, jog su hitleriniais nieko 
bendro neturėjo, vienok 
tuose savo atsiminimuose 
perdaug atvirai 
kokius ryšius su 
niais vokiečiais turėjo.

Kunigų “Drauge”, vadi 
nąs save generolu, tūlas Pr 
Tamašauskas, rašo 
nimus, užvaldytus, 
žuvo kariniu 
čius.” Iš tų jo atsiminimų žemlapio ryšium su numa
nė tik matome, kad jie tomu žvalgybinio pobūdžio 
bendrai su Hitlerio armijai žygiu kontakte su vokiečių, 
kariavo, bet dar randame; apytikriai tokio pat dydžio 
ir kuriozų, būtent, kaip vo-^r kiek magesne, rinktine, 
kiečiai kareiviai “sveikino” 
bei saliutavo lietuviams ka
rininkams ir 
dui.”

Kada 
armijos 
Alytaus 
čiai pabėgo, palikdami savo 
žvalgybą. Vokiečių žvalgy - 
ba, pasilikus atskirta nuo 
savo dalinio, kreipėsi pas 
lietuvius karius, matomai 
irgi atskirtus, pagalbos. 
Čia generolas Tamašauskas 
ve ką sako:

“Trumpai sausai jiems 
buvo pranešta, kad vokie ■ 
čiai nuo vakaro kovojo gre
ta mūsų su bolševikais,' ta- 
čiaus nuo vidurnakčio, 
mums netikėtai, apleido 
ne tik fronto pozicijas, bet 
tuo pat metu p 
iš savo kareivinių 
taus mniesto.”

Patyrę, kad 
Alytus užimtas i 
miečių, visi, lietuviai ir vo
kiečiai. traukia Balbieriš
kiu. Karininkas Tamašaus
kas vakarienę ir nakvynę 

] turėjęs nas vokiečius, o pas
kui prisijungęs prie lietu - 
tuvių. Čia patyrę, kad lie
tuvių karo vadovybė esanti 
Jezne ir kad tenai numaty
ta burtis visiems išsklai
dytiems.

Toliau tas generolas ra - 
šo:

“Kol pasiekėme Jezna. 
mūsų būrelis pagausėjo iki 
80 eilinių savanoriu ir 7 
karininku. T miesteli atvy
kome vasario 15 d. vakare. 
Sustojome prie šventoriaus. 
Sužinoję,- kad kariuomenės 
vadas randasi klebonijoj, 
susitarėme —, reikalinga 
.prisistatyti...”

Klebonijon nuėjo trys 
vyresnieji karininkai. Kle - 
bonas juos pavaišino. Pasi-

pasisako, irių durų nebuvo, vietoje jų 
hitleri-] buvo pala pakabinta. Pri- 

kambarį,’buvus į “vado”
!generolas rašo:

“Jėzno rinktinę
atsimi-1sudarė apie 150
“Kaip pulko savanorių. Pagaliau 

inkus Juozapavi- prasidėjo pasitarimai prie ’

tuomet 
pirmojo

armijos va-

Sovietų Sąjungos; 
daliniai. užėmė 

miestą, tai vokie - € 7

Keletai miųučių praslinkus, 
iš vokiečių užimto kamba
rio pasigirdo duslus gar-; 
sas, gadinąs orą. Mes žvilg
čiojome vienas į kitą, lyg 
su nusistebėjimu, nevisai 
norėdami tikėti, kad tai 
būtu tyčios darbas. Kai pa
našūs garsai vis pasikarto
jo, dar manėme, kad kaiku- 
rie išvargę vokietukai už
migo. o miegančiam tai ir 
be piktos valios dažnai pa
sitaiko. Deja... Mūsų dėme- 
svs nenoromis nuo žemėla
pio atitrūko. Pasistengėme 
greičiau posėdį 
anksčiau laiko 
ti.”

jame žemės sklype jaunieji 
mičiurininkai pasėjo jarovi- 
zuotų kviečių sėklą, pasodino 
10 geriausių mičiurininių at
mainų vaismedžių — “Anta
ninė,” “Komjaunuolis” ir kt. 
Šiuo laiku būrelio narįai ruo
šia dirvą daržovių sodinimui: 
pomidorų, agurkų, kopūstų ir 
tt.

Jaunųjų mičiurininkų susi
rinkimuose būrelio vadovas 
gamtos mokyt. Vaitkevičius 
papasakojo ir parodė mokslei
viams, kaip reikia rinkti gy
vių ir augalų kolekcijas, da
ryt žvėrelių ir paukščių iš
kamšas, džiovinti vaistažoles.

J. Markuckas.

d.BAISOGALA, geg.
LTSR Mokslų akademijos 

■ Baisogalos gyvuliniu k y s t ė s 
I mokslinio tyrimo stotyje su- 
i ruošti kursai, kuriuose apskri- 
į čių zootechnikai supažindina
mi su tarybinės zootechnikos 
laimėjimais, avių bonitriavi- 
mu ir vilnos rūšiavimu. Zo
otechnikai įgytomis žiniomis 
padės kolūkiams tvarkyti avi
ninkystės veislinį darbą. Be 
to, tinkamas vilnos išrūšiavi
mas leis kolūkiams gauti 
aukštesnę kainą už paruošoms 
parduodamą vilną.

Kuršams, vadovauja moks
linio tyrimo stoties avininkys
tės skyriaus vedėjas agr. St. 
Danta, o lektoriais. yra žemės 
ūkio ministerijos specialistai- 
šunevięįus ir C. Lečas.

Pipmą laidą baigė 44 zoo
technikai. Toks pat skaičius 
numatomas ir sekančiose dvie
jose laidose. A. Zalogėnas.
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Jaunieji Mičiurininkai
PANEVĖŽYS, geg. 10 d.— 

Panevėžio Mokytojų semina
rijos jaunieji gamtininkai, su
sipažinę su mičiurininės bio
logijos laimėjimais,. įgytas ži
nias pradėjo taikytis prakti
koje. Seminarijos bandoma-

buvo jas 
turime CK 
padėjimui

Puošnūs Baldai 
Kultūros įstaigoms

KAUNAS, geg. 10 d.—Res
publikos baldų fabrikai pra
dėjo gaminti puošnius baldus 
kultūros įstaigoms.

“Raudonosios žvaigždės” 
įmonė Kaune gamina 1,500 
minkštų, aksomu apmušti! kė
džių, šiuo metu rekonstruo
jamoms Vilniaus dramos te
atro ir filharmonijos salėms. 
Baldus naujai statomam “Per
galės” kino teatrui Vilniuje 
ruošia Jonavos baldų fabri
kas. Naujus baldus užsakė 
taip pat “Maskvos” kino te
atras Vilniuje.

Aukštos kokybės puošnius 
baldus statomam “Vilniaus” 
viešbučiui daro “Vilniaus” 
baldų fabrikas.

Gamybai panaudojamos 
riešuto medžio rūšys, gobele
nas, aksomas. Visi baldai da
romi pagal architektų projek
tus.

ir Aly-

užbaigti ir 
išsiskirstv-

matote, 
Hitlerio 
kariavo,

buvo ge- 
bičiuliai, 

, bendrai
riausi 
bendrai
žvalginėįo, bendrai gyveno. 
Bet kada raudonosios ar V 
mii.os buvo sumušti, kadį 
reikėjo nešdinti kudašiųištikrųjų

raudonai’- tiems, kurie dar galėjo, tai 
už bičiulystę, už talką, vo
kiečiai atidavė lietuvių ka
ro vadui ir karininkam savo 
“saliutą,” sugadindami orą 
taip, kad pastarieji kuo- 
greičiausiai iš 
nešdintis.

Už tinkamą 
mą gavo nuo 
tinkama atlyginimą, dabar 
tuomi džiaugiasi.

švencioniškis.

ten ’turėjo

patarnavi- 
vokiečiu ir

Washington. — Genero
las MacArthur pranešė, kad 
amerikonams Pietinėje Ko
rėjoje “negresia rimtas pa
vojus.”

Centro Komitetas platinimui 
turi dar virš 6,000 gerų kny
gų. Senoje patalpoje netu
rėjome tinkamos vietos jų pa
dėjimui, nelengva 
tvarkyti. Dabar 
raštinei ir knygų 
tinkamą kambarį.

Centro Komitetas skelbia 
labai nupigintomis kainomis 
knygų išpardavimą. Buvo 
skelbimai Laisvėje, turime at
spausdinę tam ir lapelių, bet 
sėkmingas jų išplatinimas ga
limas tik su LLD kuopų vei
kla.

Lietuviai ir Spauda
Literatūros Draugija palai

ko ryšius su lietuviais Brazi
lijoj, Argentinoj, Urugvajuje, 
Kuboje ir kitur. Pagal ‘gali
mybę, juos aprūpiname LLD 
knygomis ir žurnalu.

Bet dabartiniu laiku, kada 
pasaulinė taika yra taip dide
liame pavojuje, kada dešim
čių milionų žmonių gyvastis 
pastatyta į pavoju, kada ci
vilizacijai ir kultūrai gręsia 
pabaiga, tai manome, kad rei
kia visomis jėgomis stiprinti 
LLD, o labiausiai — dienraš
čius Laisvę ir Vilnį.

Sunki padėtis liaudies spau
dos, jums, gerbiami delegatai, 
pilnai suprantama. Kiekvie
no energija ' reikalinga tos 
spaudos išlaikymui.. Pasiti
kiu, kad, kaip praeityje, taip 
dabar ir ateityje LLD kuopos 
ir nariai suras užtenkamai ję- 
gų ir noro veikti, kaip pride
ra, kad sustiprinti dienraščių 
reikalus, kad auklėti LLD, 
kad sėkmingai kovoti už tai
ką pasaulyje.

Lietuvos Pionierių 
Vasaras Poilsis

VILNIUS, bal. 21 d.—Lie
tuvos Respublikinės profesi
nių sąjungų tarybos prezidiu
mas apsvarstė klausimą dėl 
pionierių stovyklų paruošimo 
vasaros sezonui.

Šiais metais bendrojo ir sa
nitarinio tipo pionierių stovy
klose ilsėsis 9,100 pionierių— 
tai beveik pusantro karto dau
giau, negu praėjusią vasarą. 
Gražiose vietose organizuoja
mos naujos pionierių stovy
klos Vilniaus Eidukevičiaus 
vardo kombinato ir Kauno 
“Inkaro” kombinato darbinin-, 
kų ir tarnautoju vaikams. Bal
tijos jūros pakrantėje, Giru
liuose, praleis vasarą daugiau 
kaip 3,000 geležinkelininkų, 
Klaipėdos jūrų uosto ir celiu
liozės - popieriaus kombinato 
darbininkų bei tarnautojų vai
kų. Išplečiamos stovyklos Pa
langoje, Gulbinėje ir Tatariš- 
kiuose.

Vaikų vasaros poilsiui pio
nierių stovyklose bus išleista , 
daugiau kaip 4 milijonai ru
blių.

Profesinių sąjungų tarybos 
prezidiumas pasiūlė respubli
kiniams ir vietiniams komite
tams kontroliuoti visą darbą 
paruošiant stovyklas. < .

Santa Fe, N. Mex, — 
'Federal grand džiūrė įkai
tino buvusį saržentą Davi
dą Greenglassą, kad jis 
perleidinėjęs a t o minius 
'sekretus Sovietams.

Mrs. Svet negali atitraukti akių nuo savo dukrytės Dia
nos, 4 metų, veik stebuklingai išgelbėtos nuo mirties 
dėka laivakrovių pastangoms ir pajėgai. Kuomet mer
gytė įkrito Brooklyne prieplaukon tarp laivo ir sienos, 
siaurutėn prarajon, niekas suaugęs nebūtų galėjęs pra
lįsti ją gelbėti, o kas minutė mergytei grėsė prigėri
mas.- Subėgę laivakroviai savo delnais pakreipė laivą, 
o kiti, palaikydami vieni kitus rankomis, nusileido 

tarpan ir mergytę išgelbėjo.

s®
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Industrinis Tarybų Estijos

I Į
(Tąsa)

O, mat, kaizeriui pabėgus, taip ir pa
liko “viskas savo vietose”: “feld-policai- 
postai,” “žandarijos stotys” ir visa kita, 

i Žandarai tik nusiėmė savo žvilgančias 
skardinėles, kurias anksčiau nešiodavo 
po smakru, ir atokiau ėmė laikytis nuo 
besipuikuojančių geležinkeliečių, bet 
šiaip — kišo nosį visur, o ypač j trauki
nius, ateinančius,nuo Minsko ir Dau- 
gavpilio.

I

Iš visų, šykščiai, apgraibomis Vana
gėlio sumestų, žodžių ‘Norbertas tesusi- 
darė blankų vaizdą . . .

Vieną rytą mozūras - sukabinėto jas, 
pasispraudęs po pažasčių didžiulius bre
zentinius ušmalus, buvo pasirodęs dirb
tuvėje su paskutine naujiena: -

—Kaizer — kaput!
— Kaizer? — bijodamas dar kartą 

įkliūti, paklausė Vanagėlis.
— Vachmister! Gajer kaput! Gedi pa- 

piaūtas . . . ant linijos! Gal paslydo, ar 
ką . . . O kai jau galva po ratais, tai ir 

, šnai kop!...
Vanagėlis, esą, tepasakęs tiktai:
— Na, tai ir pasimelsk už dūšią čyš- 

čiuj! Kreickopf!...
O naktį jau ir paėmę Vanagėlį.
—Vot, ir visa baika ...

Betgi tai, žinoma, nebuvo dar “visa 
baika ...”

Naktį Vanagėlis pritaisė sau guolį ša
lia Norberto ir, kai visi sumigo, prisiki
šęs prie pat jo ausies, gūdžiu, nutrūks
tančiu šnabždesiu ėmė dėstyti: '

—Kasparą žinai? Vot .. .
Kaipgi Norbertas nežinos Kasparo!
Per mėnesį laiko, jei kartu dirbi, gali 

žmogų vis dėlto pažinti. Kasparas buvo 
ramus, lėtas, mėgstąs pajuokauti, bet 
niekad neįžeidžias draugų žemaitis, pa
tekęs į Vilnių iš Mažeikių mazgo.

Septynioliktais metais vienas po kito 
i išmirė keturi jo vaikai, visi berniukai. 
. —Per tą švabą! — kartą skundėsi jis

Norbertui. — Duona ne duona, — vieni 
pelai... šiaudus nuo stogų nūplėš! Gal
vijam sušėr.. . Šakelių laužyt į krūmus 
vaikus varė — arkliams pašars. . . O 
skruzdės pjaun! .. . Vaikai verk, o tie 

' lup! Tegu juos gals atem!. . . Dabar aš 
viens, kap cveks!. ..

Caro nuvertimas, revoliucija, Leninas, 
bolševikai!—visa tai kažkuriuo šonu pa- 
siekdvo jo sąmonės kampą:

į — O tie už ką? O tie ko nor?
Tik po Spalio revoliucijos visiškai ir 

galutinai jam paaiškėjo: “Kas už ką” ir 
“kas ko nor.” Ir galutinis kelias buvo 
surastas. Kasparo nuomonės nesiskyrė 
nuo Vanagėlip. Tokių nuomonių pasiro- 

. dė daugiau, ir kada atsiuntė į geležinke
lį Norbertą, — partinis branduolys su- 

• sidarė aiškus ir pastovus.
Dabar Vanagėlis aiškinosi Norbertui, 

kaip vyresniajam:
—Tiesą sakant, tai ne koks jau par

tinis darbas — nudobt žandarą. Ne! Ne 
to ir norėjo Kasparas. Išvedė patiki- 

; miausius vyrus; tik prie maisto trans- 
' porto... Nukabinėjom vagonus, kur-ne- ' 

kur jungiklį apardėm, kai kur stabdžius. 
Tokio sąstato nė paskutirTis pamišėlis 
neišvilktų iš stoties... Bet, vot, — vel
nias atnešė Gajerį: “Alt! Alt!...” Aš

• tik jam — ^maišiuką ant galvos, o Kas-
* - j paras taip, pusiau juokom per pakaušį 

jam- dešimčiasvare kuvaldute per šalmą. 
Ir kaukštelėjo jis tiktai'vieną sykį... 
Ir numetėm.- O galva jo po ratais, velniai 
žino kaip ... Ir — kotlietka! Aha . ..

Kasparas iš tos istorijos dingo laiku, 
o Vanagėlį paėmė. Ir daugiai! vyrų ėmė. 

jjį į Ypač tuos, kas ėdėsi su pepejesais.
— Vokiečiai ir be kaizerio tokie pat 

k.. 5 kaip ir su kaizeriu buvo! — spjau
dėsi Vanagėlis. — Tiktai mūsų žmonės 
nebepakęs... Dabar jau ant streiko pa
sukta! Smarkiai pasukta.

Apie žandaro pašalinimo aplinkybes 
r niekas suimtųjų daugiau neprasitarė, 

ięWA'bet Norbertui buvo aišku, kd bylą kels 
ir kaltins teroru visus, ką tik galės pri 

KME tverti... x
Streikas buvo vienintelė viltis išsigel

bėti.
Ko ne kasdieną į kamerą atvarydavo 

* naujų kalinių — darbininkų. Kiekvie
nas jų dėjosi visai ramus ir abejingas.

— Nuo bėdos niekur nepasislėpsi, o

kad pakliuvai,-tai tupėk ir neimk į gal
vą, — aiškino Vanagėlis- — Darbinin
kas žmogus kurgi pasilsės? Jeune dabo
klėj, tai ligoninėj! Daugiau jam niekur 
atilsio nėra .*. .

• Smulkieji daboklės įnamiai—sukčiai, 
vagišiai ir spekuliantai, Vanagėlio pa
krikštyti vienu bendru vardu “špana,” 
visai nublanko glaudaus ir rimto darbi
ninkų būrelio akivaizdoje. Vakarais da
bar ėjo nebaigiami ginčai ir kalbos apie 
senų laikų nuotykius.

kuriu PPS nariu, kuris už kažkokią 
smulkmeną buvo pasodintas į* daboklę. 
Daboklės vachmistras jį pristatė kūren
ti i koridorių išeinančių krosnių ir, be

nių pareiškimus jam.
Beveik kas rytą tasai vertėjas, prilin

dęs prie durų “akies,” prašydavo tabako. 
Jis buvo Vanagėlio kaimynas, iš Mažo
sios Pohuliankos, nuskurdusio stikliaus 
vaikas, bet šiek tiek prasimokęs. Jie 
kartu stojo į PPS, bet Vanagėlis greit 
susiprato ir metė tą “nacionalistinę pub
liką,” o tas, nors jaunesnis ir raštin- 
gesnis, vis dar laikėsi jos skverno, ir to 
Vanagėlis negalėjo jam dovanoti.

—Dar tu vis su tuo lenkišku Bundu?.. 
Ale tu dar spiausi. Psia mac! Tas nori 
socializmo lenkiško, tas — žydiško, o 
anas — vokiško!. :. Socializmas vienas! 
O kalbėt tu gali, kaip tik tu moki!... 
Organizacijos reikia tokios, kad visus 
vienon kuopon sukabintų!-.. Vot zol- 
datrat-svolota! Pardavikas ant pardavi- 
ko! Dienščikai ir gefreiteriai vieni kitus 
jodo, bliūdalaižiai!. . . Matai gi, veža! 
Veža. Viską išveža Germanijon! Maši
nas! Stakles iš fabrikų velka! Duoną 
velka. Badas vėl bus, kaip šešioliktais!.. 
Ką jūsų PPS bundistai galvoją? .. . Jū
sų gi tokia galinga masė: keturios švoč- 

‘kos ir septyni kailiaraugiai!.. .
Užsispyrėlis pepejėsininkas niekados 

negalėdavo surasti tinkamą atsakymą į 
tik jau 

du-
is-

i

Prieš 10 metų, 1940 metų 
liepos 21 dieną, Estijos 
darbo žmonės nuvertė ne
apkenčiamą kapitalo jungą 
ir paskelbė Tarybų valdžią. 
Tų pat metų rugpiūčio 6 
dieną visai liaudžiai vienin
gai prašant Estijos respub
lika buvo priimta didžiosios 
Tarybų * Sąjungos sūdė tin, 
kaip lygiateisė ir suvereni- 

! nė sąjunginė respublika. Ši
taip buvo padėta pradžia 
naujo, socialistinio gyveni
mo estų tautos, išvaduotos 
iš bet kokio išnaudojimo, 

! paėmusios savo likimą į sa-
■ vo rankas.

Antrasis pasaulinis karas 
ir priešo okupacija tik lai
kinai sulaikė Estijos socia
listinį vystymąsi. Kai tik 
išvijo grobikus, jaunoji ta
rybinė respublika nedelsda
ma pradėjo taikiosios eko
nomikos statybą.

Neįvertinamą pagalbą 
jai tame suteikė broliško
sios tarybinės respublikos. 
To dėka tereikėjo tik vie- 
nerių metų prieškariniam 
pramoninės gamybos lygiui 
atstatyti. Jis buvo pasiek
tas 194.6 metais. Ir tai ne
paisant to, kad okupantai 

ipavertė griuvėsiais visas 
i Estijos pramonines įmo- 
i nes. Kokia didelė ir nesava-
■ naudiška buvo pagalba, ku- 
i rią Estijai suteikė broliško- 
| sios tarybinės respublikos,
i matyti iš to, kad jos ūkis
■ atsikūrė ir augo nepapras- 
' tai sparčiais tempais.' Viso
je Tarybų Sąjungoje prieš- 
; karinis pramoninės gamy- 
i bos lygis buvo atkurtas
1947 metais. Taip pat nere
gėtas terminas. Kakarų Eu- 

i ropos kapitalistinės šalys ir 
j ligi šiol neįstengia atkurti 
! prieškarinį pramonės

pakilimas i
Rašo A. Miriusepas

darbams ir daug darbo rei-| 
kalaujautiems procesams i 
mechanizuoti. Daug specia
liųjų mašinų išleidžiama 
durpėms kasti. Cemento 
gamyklose kai kurie gamy
biniai procesai pilnutinai 
automatizuoti ir visiškai 
nereikalauja rankinio dar
bo. Sparčiai mechanizuoja
mas paruoštos medienos iš
vežimas iš miško. Priešaki
nė tarybinė technika ir nau
ji žvejojimo įrankiai varto
jami žuvies pramonėje. Vi
sa tai palengvina žmonių 
darbą, padeda darbo našu
mui augti, produkcijos iš
leidimui didėti.

Prie buržuazinės 
tvarkos _ Estijoje 
užsieninės prekės,

san- ; 
vyravo 
kurios 

buvo pardavinėjamos dem
pingo kainomis. Tai apri
bodavo reikalavimą pro
dukcijos, kurią gamino tė
vyninė pramonė, vesdavo 
į gamybos likvidavimą, į 
įmonių uždarymą. Dabar1 
Estijos pramonė gavo beri
bes erdves savo ii 
mui. Jos produkcija plačiai 
realizuojama ne tik respub
likos viduje, bet ir visoje 
Tarybų Sąjungoje. Planinė 
socialistinė ekonomika, be- 
s i r e mianti visuomenine 
nuosavybe, neprileidžia ga
mybos anarchijos, krizių

Apsuptas draugų ir gero linkėtojų, filmų raš.ėjas Dal
ton Trumbo eina lėktuvan iš Los Angeles keliauti j 
New Yorką. Vienas iš HoUywoodo 10-ties, jisai iš
vyko atbūti vienerius metus kalėjimo už atsisakymą 
Neamerikinių Veiksmų Komitetui eiti ausinę iš savu 

politinių pažvalgų.

iTSai Dėmesio,' dėmesio, dėmesio!
— būkite 

Ateikit, 
skaitytojai! lėkit oro

šiame piknike!
atvažiuokit, at- 

paukšteliais, o 
kurie geri plaukikai, —

ri-

Gerbiamieji visi Conn., 
ir kitų artimų valstijų lietu
viai “Laisvės
Be abejo jau žinot, kad 
liepos 16 d. East Hartford atplaukit Connecticut

, yra rengiamas spaudos ve, kuri banguoja taip ly- 
depresijų. Todėl ir Estijos piknikas. Ji rengia ALDU) giai, kaip Lietuvoj Nemu-

pri- 
mė-

tas kandžias Vanagėlio pašaipa 
nebeištverdamas atsitraukdavo nuo 
rų ir tėkšdavo iš paties Vanagėlio 
moktais žodžiais:

— A, eik tu raistan!
Kartą jis atbėgo prie durų ir, 

glaudęs prie “akies” stikliuko savo 
singas lūpas, paskubomis išbėrė:

— Naujoką atvarė. Geros žinios! 
Greit -eisim namo! Pamatysi! Rodos, jū
sų žmogus! Duokit papirosų!

Bet, suskambėjus vachterio raktams 
koridoriaus gale, jis atšoko nuo .durų, 
nespėjęs ištraukti pro didelį plyšį po du
rim atkištą jam pokelį.

Susidomėję draugai ligi vakaro vis su
kinėjosi prie durų tikėdamiesi, kad peč- 
kurys papasakos dar kokių nors naujie
nų iš naujoko, bet tas daugiau prie durų 
nepriėjo ligi pat vakarienės. . .

Paskubomis išgėręs juodą kartų ciko
rijos skiedinį, Vanagėlis vėl “stojo bu
dėti” prie durų, atidžiai įsiklausydamas 
kiekvieną garsą, kiekvieną šlamesį kori
doriuje. Kad ir nieko nematydamas, jis 
vien tik iš klausos galėjo nupasakoti,~kas 
tuo metu vyko už sienos-

Štai, garsiai žvangindamas raktais, iš 
galo galan perėjo vachteris, atrakino to
liausią kamerą koridoriaus gale, kažką 
išvedė. , Štai, veda prie šios kameros, ra
kina duris. Vanągėlis pasitraukia pri
tinkančiu atstumu. Durys atsivėrė, ir 
ant slenksčio pasirodė vachteris su ber
žine lazda, o už nugaros apšepęs žmogus, 
įkritusiais' skruostais, prastai, kaimietiš
kai apsivilkęs, apsiavęs išklišusiais ba; 
tais.

—Bolševist! Kom her! — sušuko žan
daras, atsigrįžęs į koridorių.

Naujokas neskubėdamas įėjo į kamerą 
ir pasilenkė, kišdamas po guoliu savo 
maišą. ''

— Kalfaktor! — vėl suriko žandaras.
Iš kažin kur tuoj atsirado vertėjas ir 

išsitiesė prie kameros durų.
Visos kameros kalinių akivaidoje pra

sidėjo keistas tardymas.
Naujokas stovėjo nugara į kalinius* 

Žandaras, rodydamas į jį beržinės lazdos 
galu, kažką įsakinėjo vertėjui. Išklausęs, 
tas kreipėsi į naujoką: - ' ,

(Bus daugiau)

Tos pat pagalbos
, Estijos pramonė ėmė

nėlis. Ateikit — susipažin- 
kit su jais. Pasikalbėkit, 
išklausyki t prakalbų. Jūs, 
broleliai ir sesutės, naujieji 
ateiviai ar dipukai, kaip 
ten jus bevadytų: neklau
sykit savo* kunigų, o atvy
ki t ši n piknikam

Mieli broliai, tikintieji 
žmonės! Mes visi esame tik 
vargo pelės. Mes turime 
nors vieną dienelę ant me
tų išvažiuoti į laukus, par
kus — pasilinksminti, ty
ru oru pakvėpuoti, pasikal- 

Štai ką man viena leidu- bėti, savo smuikeliais pa- 
. ike pakuždėjo ausin:'ji at-. sidalinti.

- siveš į pikniką' du labai 
’CIgXu :gružius savo rankų darbo

i s tai u k a m s už tiesai uk us. Kai ■ \f 
kuris galėsite juos gauti.

spar-jokitp kliūčių, 
čiais žingsniais.

Estijos industrijos poka
rinio pakilimo programa i 
numatyta 1946-1950 metų j 
penkmečio plane. Respubli-i Tame piknike bus visko... 
kos darbo žmonės žiūri į tą Pirmiausia — gražių, mei- 
planą, kaip į. savo gyvybinį lingu pasikalbėjimų, išsi- 
ir brangų reikalą. Dabai gerti, ’ pavalgyti. O kurie 
jau visi mato, kokį didelį dar turite drūtas kojas, 

mas"j vaidmenį suvaidino pokari-galėsite šokti iki pailsi- 
Inis penkmetis socialistiškai mo. Paskui nuoširdžių, 
pertvarkant Estiją, geri- pamokinančių kalbų ir gili
nant liaudies gyvenimą, ke- žiu dainų pasiklausyti, 
liant jos kultūrą. Štai ko
dėl respublikos darbo žmo
nės taip pasiaukojančiai i 
kovoja už greitesnį penk-1 
mečio plano įvykdymą. 
nauja jėga ši kova įsilieps-' 
no j o ryšium su pasirengi- į 
mu švęsti 10-tąsias metines; Aš esu kvieslys: krei- 
nuo Tarybų valdžios įkūri- pinosi į visus geros valios 
mo Estijoje ir jos priėmimo j lietuvius, visus Laisvės 
Tarybų Sąjungos sudėtin skaitytojus ir visokių ]>až- 

dienos. • valgų nuoširdžius žmones
Dabar jau nėra abejoji- _______________ ________

mo, kad penkmečio planas,cįjQ jr techniką ir tuo pat

Į pikniką keta suvažiuo
ti galybės žmonių, net iš 
aplinkinių valstijų-pakraš- 

I čiu.

dėka 
dar

i sparčiau vystytis paskes- 
| niais metais. 1949 metais 
visa Tarybų Sąjunga virši
jo prieškarinį pramoninės 
produkcijos išleidimą 41 
proc., o Estija — du su pu
se karto.

Po karo respublikoje at
likta didelė pramoninė sta
tyba. Kohtla - Jarvi pasta
tyta didžiulė gamykla de
gamoms dujoms iš skalūnų 
gauti. Didelis tų dujų kie
kis specialiu dujotiekiu pa
duodamas Leningrado mie- bus įvykdytas pirm laiko. I 
stui. Skalūnų - dujų ga Jau pereitųjų metų birže- pm()# Stachanovininkų eilės1 valstybės sekretorių Ache- 
myklos statyba vykdoma lio mėnesį respublikos pra- 1......, J::.;.:, Ach:

tųliau ii ji bus žymiai pi a-įmonė išleido tiek produkci- į nios nauju darbininku, ku- sonas neleidęs gana stip- 
piesta. jos, kiek buvo numatytai,.......... '■ c ' 1 • •

Dar kartą kviečių: sūsi- 
' mildami, būkit piknike! 
1 Aš patyriau, kad ir Susnin- 

kų Jurgis ten šiur bus! Jis 
jau ir panelę turi!

Kvieslys. *

rėksnio sen. McCAR-

Washington. — Rėksnys 
republikonas senatorius Joe 

prisideda prie bendro paid- McCarthy šūkaliavo prieš

: gausėja ir toliau, papildo - šoną; pasakojo, kad Ache-

jos, kiek buvo numatyta i 
paskutinie- 

i metams.
Dabar respublikoje yra 
daugiau kaip 60 įmonių, 
kurios užbaigė penkmetį 
visos produkcijos išleidi
mo atžvilgiu. Čionai prik • 
lauso visos įmonės, gami - 
nančios avalynę, žuvies 
prekes, sviestą, konditeri
jos dirbinius, papirosus, 
spiritą. Penkmetį viršijo 
dauguma vilnos, šilko ir 
trikotažo pramonės- įmo
nių. Žymiai viršijo penkme
čio užduotį elektrinių maši
nų gamykla “Volta”, alu- 
mino dirbinių gamykla 
“TAV”, stiklo gamykla 
Jarvakandyje ir kt.

Lemiama jėga, užtikrinu
si šią pergalę, yra masių 
socialistinis lenktyniavi'- 
mas, darbininkų klasės 
darbo entuziazmas. Res
publikoje yra daugiau kaip 
45 tūkst. .stachanovininkų, , 
kurie diena iš dienos virši
ja gamybines užduotis. 
Kiekvienas iš jų įnešė daug 
naujo į gamybos7 organiza-

Skalunų baseine pastaty-i 1950 metams, 
tos ųaujos galingos šach- siems penkmečio

rie įsilieja į pramonę, sąs- riai apginkluot Pietinę Ko- 
kaiton. ’ rėją prieš komunistus.

tos, kurios yra aprūpintos 
moderniausia technika.

Kelis kartus padidėjo Es
tijos metalų apdirbamosios 
pramonės pajėgumas. Tūk
stančiai naujausių automa
tinių tarybinės konstrukci
jos staklių veikia dabar at
kuriamuose tekstilės pra
monės gigantuose — Kren- 
golmo ir Baltijos manufak
tūrose. Paleista į darbą ei
lė duųnos kombinatų, sta
tybinių medžiagų gamyk-

Ir visa tai padaryta per 
ketverius metus. Kiek de
šimtmečių* prireiktų estiš
kąją! buržuazijai, kad taip 
pakeltų pramonę?

Bet tuo reikalas nesibai
gia. Kartu su naujų įmonių 
statyba iš pašaknų techniš
kai rekonstruojamos senos 
įmonės. Pagal aprūpinimą 
technika jos nei kiek nėra 
menkesnės už naujus fab
rikus bei gamyklas. Ypač 
daug daroma sunkiems

ATMINČIAI /

«. Edvardo Kanapkio'
> ' ' f "

/ kritusio mūšy j 1943 metų 
liepos mesi. 10 d. Sicilijoj ? ~

Jis buvo vienrhtelis mūsų sūnus, tarnavęs ka<- 
riuomenčjc parašiutininku, faįįistini priešų mu
šęs, — kovojęs del žmonijos-laisves ir taikosi

Ilsėkis, brangusis mūsų sūnau, o mes, tavo tė
veliai, tavęs nepamfiršome per septynerius me
tus, ir nepamiršime niekad. Mes žinome, kad 
nepamirš tavęs ir tie, su kuriais tu organizuo
tai darbavaisi, kaip LDS ir Worcestcrio Aido 

.Choro nariai.
Tavo tėveliai:

JURGIS IR ELZBIETA KANAPKIAI
• Worcester, Mass. , 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Antr., Liepos 11, 195Q

• 1



IŠ LAISVĖS PIKNIKO MAYNARDE 
t

Liepos 2 d. Ararat Camp, 
* Maynard, Mass., įvyko didysis 

Laisves piknikas. Diena bu
vo nepaprastai puiki, svieto 
privažiavo iš plačios apylin
kės skaitlingiau, negu 1919 
metais.

Puikių, žavingą dainų pro
gramą' išpildė Worcesterio Ai
do Choras, vadovybėj Jose- 
phinos Karsokienės. Choras 
skaitlingas jaunimu ir tikrai 
žavingai sudainavo ' keletą 
gražių dainų. Taipgi Aido 
Choro jaunimas* pašoko kele
tą lietuviškų liaudies šokių.

So. Boston, Mass. Hillside, N.J.
Atsibuvusio Spaudos Pikniko 

Darbuotojų Atydai
Šiemet, kaip ir praeityje, 

atsibuvus spaudos didžiajam 
piknikui Maynard, Mass., j 
trumpą laiką būtinai turi 
įvykti suinteresuotų to pikni
ko darbuotojų ir apskričių 
komitetų konferencija.

Kadangi liepos 23 d. bus 
Gintarų Radijo^ metinis pik
nikas Worcester, Mass., o lie
pos 30 d. ALDLD 7-tos Ap
skrities irgi metinis piknikas 
Lawrence, Mass., tai minima 
konferencija turi būti liepos 
16 d., 10:30 vai. ryto, 318 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Tai yrą, už dviejų savaičių 
nuo pikniko dienos. Reikia 
stropiai atlikti įsikalus, idant 
galėtumėm padaryti galutiną 
atskaitą liepos 16 dieną.

Taipgi t u rėš i m. e nutarti dėl 
ateinančių metų jTTkrrHuii vie
tos ir laiko klausimą.

Stenkitės visi pribūti laiku,, 
tai vėlesnis popietis tą dieną 
bus geras saviems reikalams.

Piknikas buvo tikrai puikus 
ir gal būt skaitlingesnis už 
praeitu metų. Labai gausin
gas dovanomis šis piknikas 
buvo. Visokių valgomų mig
dolų privežė i pikniką ir pa
aukavo darbščiosios moterys 
ir padarė gražaus pelno. Po 
atskaitos galėsime paskelbti 
visų aukas ir aukotojų var
dus. D. G. Juslus. 

LAISVĖS PIKNIKAS HARTFORD, CONN.
PUIK! DAINŲ PROGRAMA IR KITOKIE ĮVAIRUMAI

I

Įvyks Sekmadienį, Liepos-July 8.6
Lighthouse Grove, East Hartford, Conn.

Hartfordo Laisvės Choras, kuris dalyvaus šio pikniko prayramoje.

Taipgi dalyvaus ir VILIJOS CHORAS iš Waterbury, Conn.

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

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

Šokiam akompanavo Richard 
Barris ir visas Aido Choras— 
dainuodamas. Norwood© Vy- 

i rų Ansamblis, vadovybėj Ri
chard Barris, sudainavo kele
tą dainelių žavingai. Dar. 
buvo iššaukti ir padainavo ! 
vieną extra dainelę.

Laisvės redaktorius Roy Mi- | 
žara pasakė gražią kalbąĮ 
svarbiausiais dienos klausi
mais. . Mylintieji šokius sma-

■ giai pasišoko prie Al. Stevens 
orkestro. Bus gražios finan- ! 
sinės paramos darbininkiškai 
spaudai.

K ores p. J. G.
-------------------- 1----------------------------

Mire Jonas Jakimavičius, 1 
gyvenęs po antrašu 147- Bos
ton Ave., Hillside, N. J., ilga-į 

i metis Laisvės skaitytojas.
Jonas Jakimavičius buvo . 

pažangus ir geros valios žmo
gus, labai gražiai sugyvenęs, 
su savo žmona Petronėle ir 
visa šeima, taip pat ir visos 
apylinkės žmonėmis.

Jonas Jakimavičius mirė 
i birželio 29 d., palaidotas lie
pos 3 d. Jonas mirė dar ne
labai taip senas, tik 62 metų 
amžiaus, bet per daug metų 
nukamuotas sunkaus darbo ir 
nuovargio, gavo didelį krau
jo spaudimą, kuris jį ir už
mušė.

.Amas Jakimavičius iš Lie-i 
tu vos paėjo iš Suvalkų rėdy- 
bos — nuo Pajavonio.

Jonas Jakimavičius paliko 
dideliam nuliūdime mylimąją 
žmoną Petronėlę, dukterį, tris 
podukras ir brolį Juozą Jaki-i 
mavičių, gyvenantį Shelter 
Island, 'L. I., ir pusbrolį Joną ; 
Maknavičių, ir daug gerų 
draugų, kurie liūdime kartu 
su jo likusia žmona ir gimi
nėmis.

Tebūna lengva tau, mielas i 
draugo, šios šalies žemele!

V. Žilinskas.

Washington. — Valdžia 
įsakė fabrikantams . smar-J 
kiau gaminti dirbtinę gu -1 
ma (robą) kariniams rei-1 
kalams.

Organizuoti kriminalistai siautėja, kuometl politikieriai 
žaidžia, taško su raudonosiomis silkėmis.

DETROIT, MICH
Birželio 27 d. palaidojome 

Povilą Dravidžių. Velionis 
buvo senas Detroito gyvento
jas.

žemiau paduodu jo gyveni
mo biografiją.

Pov. Dravidžius gimė lap
kričio 27 d., 1872 m., Kau- 
sonių kaime, Panevėžio ap
skrity. Jis. atitarnavęs caro 
kariuomenėj', vyko j Jungti
nes Valstijas. Tai buvo apie 
1907 metus.

Pirmiausiai apsistojo Pitts
burgh, Pa. Ten 1915 metais 
apsivedė su Marcela Višniaus- 
kaite. Po vestuvių po kiek 
laiko persikėlė į Ohio valsti
ją. Visai trumpą laiką ten iš
gyveno, nes 1916 metais atvy
ko į Detroitą, kur išgyveno 
iki mirties, 34 metus.

Draugai Dravidžiai užaugi
no vieną sūnų, Liudviką, ku
ris gyvena Detroite ir augina 
savo šeimą.

Paliko dideliam nuliūdimo 
moterį, sūnų su šeima, kuri 
susideda iš keturių anūkų ir 

vienos anūkės. Taipgi visai 
artimus gimines — brolio vai
kus, Joną ir Praną Aleknus, 
Cleveland, Ohio. Taipgi Po
vilą Gūdį ii’ giminaitę Gužiū- 
tę, Prairie, Oh id, kurie daly
vavo velionio laidotuvėse.

Laidotuvėse dalyvavo ir 
Dravidžienės giminės: sesuo 
Alice Paul ir jos sūnus Stan
ley Višniauskas. Taipgi jos 
pusbroliai Edwardas ir Povi
las Maisonai, iš St. Charles, 
m.

Velionis Povilas Dravidžius 
buvo sunkaus darbo darbinin
kas. Kol jaunesnis buvo, ga
lėjo dirbti, bet jau apie 19 
metų, kai darbo neturėjo dėl 
senumo. Jo moteris Marcęla 
turėjo daug darbo įdėti, kad 
palaiki u s še i mynei ę.

Velionis buvo LLD 188 kp. 
narys, taipgi Detroito Lietu
vių Klubo narys. Buvo tvirto 
įsitikinimo į darbininkų ju
dėjimą ir jų kovas. Buvo Lais
vės ir Vilnies skaitytoju per 
daug metų.

Velionis buvo palaidotas 
birželio 27 d., Evergreen ka
pinėse. Graboriaus Charles
Steponausko koplyčioj dr. Pa- 
levičius pasakė atatinkamą 
kalbą; o prie grabo ant kapi
nių kalbėjo Pr. Jočionis. Ir 
taip palaidojome 77 metų se
ną detroitietį.

Velionio draugė Marcela 
Dravidžieng atvyko pas ma
ne ir prašė, kad pasiųsčiau 
Laisvei ir Vilniai po $50 nuo 
jos ir jos mirusio gyvenimo 
draugo: Ji sakė, kad velionis 
dar gyvas būdamas troško ir 
norėjo paaukoti po minimą 
sumą pinigų Laisvei ir Vil
niai.

Ir tai dar ne viskas, Mar
cela nuvežė $50 LLD 188 kp. 
sekretorei, kuri pasiųs LLD 
Centra h irgi auką nuo jų!

Detroitietis. ’
(Laisvės redakcija, reikšda

ma nuoširdžią užuojautą Mar- 
cclai ' Dravidžienei jos gilaus 
liūdesio metu, labai ačiuoja 
jai už tokią stambią dovaną 
mūsų dienraščiui!)

Draugijų Sąryšis kasmet 
rengia spaudos pikniką, į ku
rį suvažiuoja tūkstančiai žmo
nių, ne vien iš Detroito, bet ir 
iš plačios apylinkės. Dažnai 
mes turime svečių net iš Chi- 
cagos ir kitų miestų.

Moterų Apšvictos Kliubas 
išrinko plačią komisiją, kuri 
bendrai su Sąryšio komisija 
darbuojasi pasekmingam pik
niko surengimui. Piknikas 
būna sėkmingas, kad farme- 
riai ir taip progresyviai lietu
viai paaukoja maisto ir kitų 
reikmenų. Kas tik išgalite, 
suprantate darbinin kiškos 
spaudos reikšmę, tai p,rašome 
paaukoti. Ką aukosite, tai 
praneškite komisijai:

O. Demskienei, telefonas 
Te *41754; J. Nausieda, 2362 
Qakdale St., telefonas Vii 
17109.

Jeigu negalėtute patys do-

Cliffside, N. J
Smagus Būva Laisviečių 

Piknikas

“Laisvės” metinis piknikas 
jau praėjo. Prie jo ruošėmės 
ii- laukėme su nekantrumu. Ir 
kaip nelauksi! Juk žinojom, 
kad šiame piknike bus svečių 
iš visos pląčios Amerikos.

šeštadienį, ign oran tiško j i 
lietuvių kalbos esybė Ginkus 
per radiją pastenėjo,kad 2 d. 
liepos hitleriniai išperos pi
lnėtuos Maspethc Klaščiaus 

į parką. Tas Ginkaus išstenėji- 
mas sukėlė dar didesnį entu- 

j ziazmą, nes visi nori savo 
! akimis pamatyti tuos Lietuvos 
i priešus — fašistinius dipukus.

Sekmadienio ryto 
i ja vienas bei kitas, 
i m i esi, ar bus vietos 
ir jie nori važiuoti
pikniką. Pasiteiravau, kame 
dalykas, kad jiems užėjo no
ras važiuoti į pikniką?

—Nugi vakar garsino 
i radiją, kad Klaščiaus 
į dipukai 
I norimo

telefonuo- 
teirau da- 
buse, nes 
į Laisvės

per : 
parką ■ 

pi kietuos, tai ir mes 
pamatyt, kaip tie pi-

1 kieto su įvėrimą i atrodo.
Atvažiavę prie Klaščiaus , 

parko radome, kad koki pora ' 
’ tuzinu rioglinėjo prie parko Į 
■su iškabomis. Kaip tik išli- i 
' pom iš buso, tuoj du su ka- ■ 
! meromis bandė nu fotografu©-’ 
\ ti. Kameros europiškos. Vie- ' 

! na moteris sako :
— Ar matot, tie glušai dipu- j 

kai nešiojasi kameras, alsi- j 
vežtas iš Europos. Mano se- j 

I sers sūnus, atvažiavęs iš Vo- j 
kietijos, pasakojo, kad

i ir tokių neprieteliu,
i kai bėgo iš Lietuvos, tai kiek 
| daugiau pasiturinčius žmones, 
: ypač žydus, užmušdavo ir ap- 
! rabavodavo. Dabar atvažia
vę čionai pardavinėja tuos 
žmogžudiškai atimtus daik-

i tus. Tai tikra tiesa, nes da- 
i bar savo akimis matau.

Dar tik 2 valanda, 
, Klaščiaus parkas jau 
į nis. Svečių susitikom 
rių valstijų ir miestų, 
tą pačią dieną pasibaigė 
ALDU) seimas, į kurį buvo 

į’su važiavę skaitlingai dolega- 
! tų.

Apie 5 valandą vakare, it 
i jūra, liūliavo svietas Klaš- 
! čiaus parke. Man atrodė, kad 
: šisai piknikas buvo vienu iš
i linksmiausių. Susitikom su. 
i daugeliu jau per ilgus metus 
I nematytų pažįstamų.

Aido Choras davė gražią 
i dainų programą, o L. Prūsci- 
I ka ir M. Mijat pasakė po pra
kalbėję. Geo. Kazakevičiaus 

i orkestrui "grojant, skaitlingai 
i susirinkęs jaunimas trypė 
erdvios svetainės grindis.

Pasilinksminę ir pasivaiši- 
i nę, pilnai pasitenkinę pikni- 
' ku, grįžome j Cliffside pačia- 
j me vidurnaktyje J

Charles.

Į Worcester, Mass
—

SUSIVEDĖ

Liepos 5 d. našlė Uršulė • 
Tumanienė, velionio Vaclovo 
Tumanio (dainininko) buvusi 
žmona, susivedė su J. Jaske- 
vičitųm. Jaskevičius yra ga- Į 
na veiklus darbuotojas mūsų ■ 
pažangiajame judėjime, AL
DLD 11 kuopos iždininkas ir' 
k nygius.

Geriausios kloties jaunave- ' 
džiams ir Jai pasilieka dar- . 
buotojais abu dėl pažangos.

D. J.

Canberra. —* Australijos 
seimas svarsto valdžios | 
pakelta klausimą, ai* siųst į 
Pietinėm Korejon australų \ 
kariuomenę prieš šiaurinius ' 
korėjiečius.

vaną pristatyti, tai tik praneš
kite komisijai, ir bus paimta.

Pikniko vieta visiems gerai 
žinoma: Beechnut P a- rk, 
Middlebelt Rd., Inksler, Mich. 
Piknikas įvyks sekmadienį, 30 
d. liepos, pradžia 12 vai. die
ną. Piknike bus ir dovanų. 
Visus ir visas prašome ruoš
tis’ ir dalyvauti.

Tvarijonas.

Chicago, III.
Vieša Padėka
Draugėms ir Draugams

Noriu ištarti per dienraštį 
j Laisvę širdingiausią padėką 
'visiems, kurie surengė parę 
j 24 d. birželio, man netikėtai, 
j kaipo pagerbimo mano ypa- 
tos 65 metų amžiaus ir mano 

| vardadienio. Noriu padėka- 
I voti Petrui' ir Vincei Devei- 
kiams ir Verutei Vąičiukonie- 

į nei už surengimą pares, 
'taipgi Nikodemui' ir Verutei 
i Aliukams už davimą stu
los dėl pares, taipgi ačiū la

ibai už gėles, kurios puošė 
! stalą laike pares, širdingiau- 
isiai ačiū visoms gaspadinėms 
—Verutei 'VaičiukonScnei, Ve
rutei Aliukienei ir .Nelei 
Botirienei, kurios taip skanaus 
visokio maisto prigamino ir 
vaišino svečius. Dar tariu 
širdingiausią ačiū iš mano gi
lumos širdies visiems, kurie 
laikė pares man padovanojo
te tokią brangią ir gražią do
vaną !

Besikalbant su draugais, 
prisiminta apie lietuvių spau
dą, nes eina Laisvės vajus už 
sukėlimą $10,000. Tad buvo 
sumanyta, kad būtų parinkta 
aukų tam tikslui. Aukų su

buvo 
kurie,

Nainy Savininkams
Mes namus taisome, penti- ■ 

name iš lauko ir vidaus; tai-1 
! som stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 

, kaip didelis ar mažas darbas, i 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
j Randolph, Mass.
' 1177-J.

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7 MArket 2-5172

bot 
apypil- 
iš jvai- 

Mat,

LIETUV1SK A VALGYKLA

UNION CAFE
387 Sherman Ave. N. Hamilton, Ont.
Šviežias Maistas. Geras Pasirinkimas įvairių Lietuviškų 

Valgių. Turime Kambarių Apsistojimui.
Savininkas CH. PAMPALAS

Telefonas: 46917

MERCHANTVILLE, N. J.
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsk’o
Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).

Telefonas Merch 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J.

.4 CHARLES
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rinkta $30. Aukautojams pa
geidaujant, aukos paskirta 
per pusę — $15 Laisvei ir 
$15 Vilniai.

Aukavo sekamai:
P. ir V. Deveikiai
N. Botirienė .........
P. ir O. Remeikiai 
Z. Zosė . . . ..............
V . . Rugienius .........
V. Vaičiuikoniene .
R. Morkūnienė . . .
V. Aliukienė .........
Dar kartą ačiū visiems ir vi

soms už aukas dėl spaudos ir 
už dovanas, kurias įteikė 
man. Aš neužmiršiu jūsų vi
sų, kol gyvas būsiu.

Su aukšta pagarba, 
Vladas Rugienius.

$5.00 
5.00 
5.00 
5.00
5.00
3.00 
1.00 
1.00

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

LLD 2-ros kuopos moterų susirin
kimas jvyks trečiadieni, liepos (Ju
ly) 12 d., 8 vai. vakaro, 318 Broad
way. Turėsime aptarti, prisirengti 
prie mūsų kuopų pikniko, kuris 
įvyks liepos 16 d., Tautiško Namo 
Parke, Montello. Ir yra daug kitų 
svarbių dalykų.. Todėl visos draugės 
dalyvaukite.—Valdyba. (129-130)

ELIZABETH, N. J.
Lięt. Darb. Susivienijimo 33 kuo

pos susirinkimas jvyks trečiadienį, 
j i epos (July) 12 d., 8 vai. vakaro.

I 408 Court St. Visi nariai kviečiami 
Į dalyvauti. Atsiveskite ir naujų na

rių. — Komitetas. (129-130)

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

J. ROMAN :
r < •

LAIDOTUVIŲ ::
direktorius ::

® :: < > 
Liūdesio valandoj kreipki- !! 
tės prie manęs dieną ar i! 
naktį, greit suteiksime !! 
modernišką patarnavimą. ■ • 
Patogiai ir gražiai mo- ■ • 
derniškai įruošta mūsų ■ • 
šermeninė. Mūsų patama- ; • 
vimu ir kainomis būsite j • 
patenkinti.

1113 M t. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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NewYorko^A^Zlnloi
Padaugėjo Parašai 
Už Taiką

Brooklyniečiai nenori, 
jų vaikai mirtų kur nors 
Ūmoje šalyje, už svetimus rei
kalus, kaip galima spręsti iš 
daugėjimo parašų už taiką. 
Brooklyno jaunimas buvo pa- 
siskyręs surinkti 75,000 para
šų už taiką iki rugsėjo niė 
nėšio. Jaunimas sako, jog po 
prezidento Trumano pasiunti
mo mūsų kariškių Korcjon 
pagreitėjo rinkimas ir
mas parašų. Ta kvota įvyk
dyta iki liepos 4-tos.

Kiti New York, Labor Peace 
Konferencijos skyriai taipgi 
darbavosi. To pasėkoje į tos 
įstaigos brooklyniškį centrą, 
160 Montague St., jau suneš
ta 145,000 parašų.

Parašai po peticija uždraus
ti atomines bombas teberen
kami. Pradėjus Korėjoje ka
rą, karo kurstytojams rėkiant 
už vartojimą tų bombų ant 
korėjiečių, žmones slogina 
baimė, kad tų pačių bombų 
gali tekti ir mūsų šalies mies
tams. perpildytiems milijo
nais gyventojų. Taipgi rašo
si dėl to, kad nori apsaugoti 
mūsų šalies garbę. žmones 
sako: “Nenorime, kad pasau
lis ir istorija teistų mils, kai
po karo kriminalistus.”

Peticija reikalauja uždraus
ti vartoti atominę bombą ir 
skaityti karo kriminalistais 
tuos, kurie pirmieji ją pavar
totų.

’ Iš IDS Jaunimo Šunim Burum Vakaro
Praėjusį antradienį, kaip 

žinia, Liberty auditorijoje, 
Richmond Hill, N. Y., įvyko 
LDS jaunimo konferencija. 
Po konferencijos, vakare, bu
vo suruoštas šurum burum va
karas, kaip jie patys jį pa-

. vadino: “Slam Bang Shindig.”
Be šokių, buvo ir koncer

tine programa, kurioje daly- 
Ivavo: ,

Patricia Lee Cole (LDS 
rė) dainavo solo.

Stanley
auskas dainavot r As ( 

etus.

na-

fmickas ir Pe- 
il u-

Aldana Katinas ir Lillian 
Kavaliauskaitė atliko komišką 
aktą.

Elena Brazauskie*nė labai 
jausmingai padeklamavo tris ’ 
dėklą m a c i j a s - ę i 1 e s.

Konstancija Abekienė ii 
Lillian Kavaliauskaitė sudai
navo vieną duetą.

Pianu dainininkams palydė
jo: Sylvia Pužauskaitė ir Mil
dred Stensler.

Pirmininkavo Frank Yakstis.
’Vakaras btivo spalvingas, 

įdomus.

New Yorke Surinko 
400,000 Parašą 
Už Taika

PeaceNow Yorko Labor 
konferencijos p a s k e 1 btoji 
kampanija gauti 1,500,000 
parašų už taiką iki rugsėjo 

j 17-tos gerai vyksta. šiomis 
dienomis skelbė turį 400,000 
surinktų parašų. Nemaža pra-

i

Lee, jauna dainininkė,
New

IPeggy
asmeniškai dalyvauja
Yorko Paramount Teatro sce- 
n°je greta su Dave Barbour 
ir jo kvartetu. Ir rodoma fil

mą “The Eagle and the 
Hawk.”

Prašau Dėmesio

trumpas, būtų atsto 
sekamos organizaci

Choras
Moterų Apšvietos

Korespondentas
galima 
rinkė-

I UNIJOS PROTESTUOJA PRIEŠ 
VERTIMĄ BEDARBIU SKEBAUTI

PRIVATIŠKA GATVĖ
Rockefeller Plaza, trijų 

kūčių gatvė vidų r y j e 
City milžinų pastatų centro, Bedarbiai 
praėjusį sekmadienį buvo už- siunčiami paimti 
daryta. Gatvė, oficialiai ati- nors atliekamus

New Yorko miesto labdary-1 darbus už 75 c, iki 85 c. 
| bes viršininkas Raymond Hill-Į valandą. O tų darbų j 
| iard įsakė trims šimtams Apa- 
I šalpgavių dirbti įvairius dar- 
| bus miesto departmentuose.

Unijos sako, jog tie trys 
Išimtai pašalpgavių paversti į 
“skėbaukite ar badaukite bū
rį.” Tas būrys ne paskutinis. 
Nurodoma, kad desėtkai tūks- 

, tančių seks tų pirmųjų 300 
■ darbininkų pėdomis. 
I

Unijos priešingos 
davimą pašalpgaviams darbo. 
Ne. Jos priešingos prieš są
lygas, kurios, sako jie, yra 
neteisingos paša Ipgaviams. 
Neteisingos jos taip pat dir
bantiems ir ieškantiems darbo 
unijistams.

laukia ilgi sąrašai aplikantų.
Paskelbus davimą tų dar- 

' bų gaunantiesiems pašalpą, 
į daugelis nesančių ant pašal- 
| pos bedarbių buVo susirinkę į 
I pašalpgaviams nurodytą stotį 
praėjusį trečiadienį. Jiems 
darbų nedavė, atsakydami, 

I jog ima tik šelpiamuosius. 
' Dar neimantieji pašalpos 
darbininkai tuomi piktinosi.

ne prieš 1 Pašalpgaviai ir unijos susi- 
| rūpinę, kad tie apie

Komitetas, tačiau, žada dė- 
i ti pastangas įtraukti daugiau 
I spėkų Į kampaniją f parašus 
j rinkti. Kad parašų 
Įgauti, liudija parašų
Liams pagerbti įvykęs pobūvis, 
kuriame įteikti pagarbos žen- 

iklai surinkusiems daugiausia 
I parašų.

Tarpe atsižymėjusiųjų bu
vo Dora Silver, senyva mote- 
riškė, siuvėja, surinkusi tarp 

Per | siuvėjų virš 600 parašų. Mike 
i Singer, jaunas angliško darbi
ninkų dienraščio Daily Work- 

į ei- kolumnistas, surinkęs virš 
| 1,000 parašų. Ethel David
son, kita siuvėja, jauna mote- 

iris, surinkusi 2,600 parašų.
Jei daugiau žmonių išeitų 

I parašų rinkti, negu' išeina da
bar, tie pusantro milijono pa
rašų New Yorko mieste

34 motų, 
sek ma

no
ji s 
va- 
pa-

ir 
penki milijonai parašų visoje, 
šalyje būtų surinkti bėgiu ke
lių savaičių, nelaukus rugsėjo

bio 
Radio Kokios Tos Sąlygos 

pašalpgaviai 
ne kokius 

darbus, ku- 
duota Columbia Universitetui, i riems negautų reguliarių dar- 

patogumui bininkų. Jie siunčiami dirbti 
reguliarius darbus, kuriose 
reguliariai miesto ^darbininkai 
mokami nuo $1 iki. $1.50 per 
vllandą. Bet bedarbius pa

išai pgavius siunčia dirbti tuos

bet vartojama 
aplink .jw*-s£ovinčių pastatų, 
įstatymiškai privalo kas metai 
24 valandas išbūti uždaryta, i 
kad galėtų būti skaitoma pri- j 
vatine nuosavybe.

“Pasaulinis Jaunimo 
Festivalis” Stanley Teatre

Įspūdinga ir reikšminga fil
mą “World Youth Festival” 
pradėta rodyti Stanley Tea
tre, 7th Avė., netoli 42nd St., 
New Yorke.

Filmą nėra įvaidinta, bet 
dokumentalė — tikrieji vaiz
dai demokratinio jaunimo są- 
skridžio į Budapest, Vengri- 
jon, 1949 metais. Jaunimas 
iš 80 pasaulio valstybių buvo 
ten suvkęs planuoti taiką, pa
sižadėti darbuotis už taiką.

1 Tarybų Sąjungos ir Vengri
jos geriausiųjų filmininkų nu- 
imtaX^""spalvose, festivalis su
daro įspūdingą filmą.

Filmą prasideda masinėmis 
scenomis delegacijoms susitik
ti. Seka jaunimo linksniavi
mai šiai iškilmei išdabintame

mieste; eisenos; delegatų įvai
riausios sporto rungtynės; 
meno vakarai su daugelio ša
lių delegatų menininkų tei
kiamomis programomis; masi- 

. nis pasižadėjimas taikai.
Reikšminga tas, kad teatro 

; publika daugiausia plojo 
j šiaurinės Korėjos delegacijai, 
i atvykstančiai į festivalį, ro
dant, kad mūsų šalies eiliniai 

: žmonės skaito Korėją sveti
mųjų užpulta, reiškia jai sim- Į 
P ati ją.

Greta “Festivalio,” rodoma 
įdomi filmą “Story of a Ring,” 
iš paukščių gyvenimo. Gra
žaus solo ir vyrų choro dai-‘ 
navimo teikia žiniškoji trum
pa filmą iš rusų ’dainos an
samblio gastrolių Berlyne ir 

•po visus rytinės Vokietijos

20,000 j -j 7-tos, sako komitetas, 
į galinčių dirbti, bet negalinčių; T “ ’ 
|gauti atitinkamų darbų pa-j]inc 
šalpgavių bus pavartoti stum
ti iš darbų geriau1 apmokamus 
darbininkus ir daužyti unijas.

Siunčiamieji darbuosna pa- 
šalpgaviai negali atsisakyti. 
Jie turi klausyti įsako, arba 
netekti pašalpos, badauti. Del 
to jie negali pasirinkti 
pagal savo specialybę 
sisakyti tokio 
kenks unijai.

Jack Bigei, 
Workers New 
to prezidentas 

į iardo planą pripildyti švaros 
; Departmentą po 75 c. per va
landą mokamais pašalpga- 

j viais, kuomet pamatinė to 
i'departmento darbininkų mo- 
I kesties skalė yra 1.40 per 
valandą.

Protestą pareiškė ir United 
. Labor Committee To Defeat 
I Taft - Hartley viršininkai Aa
ron Schneider ir Charles Fay, 

'sakydami:
“Mūsų miesto bedarbiai no

ri dirbti, bet jie nori regu
liarių pilno laiko darbu su

Parašai renkami po pasau- 
peticija, reikalaujančia 

' uždrausti atominę bombą.

Pelningas Teatras

Noras Pasivažinėti 
i Nuvedė Ankšton Vieton

William Nicarico, 
į mūrininkas, praėjusį
idienį' įgavęs nesuvaldomą 
■ra pasivažinėti. Nematė 
I didelio skirtumo, kuo jis 
| žinos, bile važiuos. Radęs 
■ statytą švaros Departmento
| sunkvežimį su atmatomis, sė- 
! do jin ir leidosi po gatves.

Už kiek laiko to depart- 
į mente tarnautojas pastebėjo 
: neuniformuotą asmenį važinė- 
i jant sunkvežimiu, įtarė ką 
nors nenormalaus ir parodė jį 

j policijai, kuri Nicarico areš
tavo. Jį kaltina bandyme pa- 

I vogti sunkvežimį. Bet Nica- 
, rico sako: “norėjau tik atsi- 
| vedinti.” Ar teisėjas įtikės 
| jam, parodys ateitis.

John Bruno, 67 metų, užsi
mušė iškritęs ai* iššokęs iš 

j Fordham ligonines trečio 
; aukšto per langą.

Penktadienį, liepos D 
i na, 8 valanda vakare, 
i tūriniame Centre įvyks 
Į bus pasitarimas vienu 
į svarbiu klausimu. Mes
me, kad tame pasitarime, ku
ris bus 
vantos

I j os:
Aido
Lietuvių 

Klubas
Liaudies Teatras
LMS 111-čioji apskritis
T dėtuvių Kultūros ir Svei

katos Klubas
Lietuvių Kultūrinis Klubas
ALDLD kuopos, veikiančios 

i Brooklyno ir apylinkėje 
Į LDS kuopos, veikiančios 
jBrooklyne ir apylinkėje. 

I

Mes norime, kad suminėtų
jų organizacijų valdybos pa
siųstų šin pasitariman po vie
ną ar du savo narius.

Reikalas, kaip minėjau svar
bus. Pats tikslas bus paaiš
kintas pasitarime -. mitingė- 
lyj.

Tikiu, kad šį mūsų prašymą 
minėtų o rgan i z ac i j ų v a 1 d y b os 

į išklausys.
Katrina Petrikienė.

Laisvės direktorių
♦ tarybos sekretorė.

(129-130-131)

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

darbo,

darbo
ar at-

kuris

PublicUnited
York o Distrik- 
kritikavo H.ill-

j unijinėmis algų skalėmis.”

Vėliausias Skaičius 
N. Y. Gyventoju

sura-
N e w

Kate,’
Century Teatre 
taipgi kitos, ko 

trupės, tikimasi

, Veikalas “Kiss Mc, 
• vaidinamas 
į New Yorke, 
liaujančios 
iki galo metų savo rėmėjams

j bus suteikęs apie milijoną do- 
į lerių pelno. Iki šio' laiko jau 
l išdalinta rėmėjams 1 $694,000 
i pelno. t

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tcl. EVergreen 7-6868

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

GERIAUSIS

INSURANCE

TONY’S
UT-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, 
nys

ligonių kambariui reikme-
— už griežtai žemas kainas.

die- 
Kul- !
svar- 
labai 1
nori-

Gene Tierney su Dana An
dre w s žvaigždėse filmoje 
“Where the Sidewalk Ends,” 
dabar rodomoje RoXy Teatre, 
New Yorke. Ir yra smagūs 

asmenų veiksmai scenoje.^

Komunistai Diskusuos 
Korėjos Klausimą

Brooklyno komunistai skel
bia masinį mitingą, kuriame 
kalbės tos partijos sekretorius 
Gus Hali, temoje: “

! kova už taiką.” 
įvyks liepos 11-tos 
8:30, W e bster Hali,
11 th St., netoli 3rd Ave., New 
Yorke.

K orėj a ir 
Mitingas 
vakarą, 
119 E.

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F V T T O NEVergreen 4-9407 ■" ’ -l O X
SHUFFLE BOARD

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<f>

/

John Payne Paramount tech- 
nispalvėje filmoje “The Eagle 
and the Hawk.” Filmą da
bar rodoma New Yorko Pa

ramount Teatre, prie Times 
Square.

miestus ir industrinius cen
trus. Koncertai masiniai lan
komi ir vokiečių liaudies aukš
tai vertinami. Ir yra kitos 
trumpos žiniškos filmos.

Programa įdomi, pamatyti- 
na kiekvienam.

IR

REAL ESTATE
Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6283

<♦> <♦>

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas
EVergreen 4-8969

penkiose 
be prie- 
prirokuo-

Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON

Radio City Music Hall

Filmą “The Next Voice You 
Hear” labai menkos vertės. 
Didžiojoje scenoje, kaip ir vi
suomet, įdomūs, spalvingi ak-

Lankantiems Pajūrius

Community Center, 3200 
Coney Island Ave., veik kas 
šeštadienį ir sekmadienį rodo
mos geros filmos — kartais 
progresyvėmis temopiis, o ki
tos turinčios aukštą meninę 
vertybę, nors ir paprastomis 
temomis. Rengia Brighton 
Film Circle ir Young Pro
gressives. Praėjusiomis savai
tėmis parodė Chaplino filmų 
grupę, , priešnacišką “Hang
men Also Die,” ir kelias ki
tas. R. -

Apytikriais gyventojų 
šinėtojų duomenimis 
Yorko miestas dabar turįs 7,- 
841,610 gyventojų.

Tiek, prirokuota 
miesto apskrityse, 
miesčių. Jeigu būtų
tos priemiesčių ’ apskritys N. 
Y. ir N. Jersey valstijose, iš 
kurių daugelis žmonių važinė
ja miestan dirbti arba nuolat 
perkasi reikmenis didmiesčio 
krautuvėse, gyventojų skai
čius siektų 15,540,697.

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

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.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

Dirs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. ,

Tel. ST. 2-8842

♦ VAKARIENE 85c. 
iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c. 
iš 5-ių patrovų

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

SHALINS
I

(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

*YMT*

•DU*

TELEPHONE

STAGG 2-5048

RES. TEL.

HY. _ 7-8681

•UG*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisnluotas Balsamuotojas)
Liūdesio 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.
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