
Kolumnistas David Law
rence rašo, jog Washingtone 
valdiniai pareigūnai mano, • 
kad į Korėją Amerikai teks 
pasiusti ne mažiau,’ kaip 120,- 
000 kariu, jei norėsime ten 
ilgiau karą tęsti.

Max Werner mano, jog se
kamosios trys savaitės nusver- 
siančios mūšių eigą Korėjoje, i

Mr. Werner pripažįsta, Jog I 
šiauriečių kariuomenė yra ge- j 
rai išlavinta, ryžtinga, disci
plinuota ir gerai apginkluota.

Kurie tikėjosi, būk Azijos 
tautos negalinčios kariauti, 
dabar turės pakeisti savo nuo
monę.
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AMERIKIEČIAI PASITRAUKĖ PER 
KUM UPĘ PIETINĖJE KORĖJOJE
Šiauriniai korėjiečiai praneša 
apie savo laimėjimą mūšyje

Tokio, liep. 12. — Ameri- rusiškus šiauriečių tankus, 
kos kariuomenė, atakuoja - 
ma šiaurinių korėjiečių, pa
sitraukė į pietinį Kum upės 
šoną ir apsistojo pozicijose 

i už 15 mylių nuo Taejono.
Į Upė toj vieto j turi 600 pė-jmoja svarbiausiam 
dų pločio, 
klampi. *

Taejon iki 
į kino j i Pietų 
idžios sostinė 
[štabo stovykla, 
j Amerikiečiai praneša, kad 
'jų lėktuvai per dvi pasta
rąsias dienas sudaužė 45 4.

Stambesnėmis sumomis pridavė:
Ona Demskienė, Detroit, Mich................ . $50.50
Leokadija Bekešienė, Rochester, N. Y............ 40.00
St. Tvau'ijonas, Detroit, Mich........................... 32.00

Aukojo:
Moterų Pažangos Klubas, Detroit, Mich........ :
Jonas Kasperavičius,^Baltimore, Md.................
S. ir P. Jasilioniai, Binghamton, N. Y..............
K. Maziliauskas,-Būyonne, N. J......... . ...........
J. ir D. Vaitai, Rochester,' N. ..................... .
P. Paserskis, Baltimore, Md.............................

’ LLD 110 kp. Moterų Klubas, Rochester, N. Y.
A .ir L. Bekešiai, Rochester, N. Y...................
K. Rinktinas, Detroit, Mich.............................
Adomas ir žmona Reinhartai, Brooklyn, N. Y. 
A. Jocis, Bridgeport, Conn...............................
P. ir J. Pivariūnai, Baltimore, Md. ...............
Juozas Gugas, Detroit, Mich....................... • •..
Martin Kvcder, Detroit, Mich................... .
J. Bubliauskas, Detroit, Mich................... .
St. Tvari jonas (antrą kartą), Detroit, Mich. . 
Anna Morris, Rochester, N. Y. ........................
Antanas Balzar, Rochester, N. Y............ .
Antanas Balzar, Rochester, N .Y.....................

rei/kalavo, kad įvairios 
Jungtinių Tautų šalys tal
kon duotų tikras armijas, 
o ne tik būrelius kareivių, 
“dėl svieto akių.” Sako na
ganu, kad jos tik linkėtų 
Amerikai kariaut “iki 'pas
kutinio amerikiečio” prieš 
šiaurines Korėjos komunis
tus.
Generolas MacArthur jau 

užsisakė 400 Jungtinių Tau
tu vėliavų.

Wa sh i n g ton i s k i a i kores
pondentai praneša, kad Se
nato komitetas svarsto pla
nus dėl valstijų milicijos ir 

Keli senatoriai, kalbčda - atsarginiu kareivių (rezer- 
. ---- -------- 1 pagrindų, vii) mobilizavimo.

Washington. —- Demok - 
Millard 

tarėsi su 
Bradley, 

galva, ir
’korespon-

ratas senatorius
Tydings slaptai 
generolu Omaru 
karinių štabų

Beje. Max Werner teigia, paskui pranešė 
jog ginkluotas Amerikos pa- dentams, jog karinė pade - 
jėgų įsikišimas į Korėją reiš- tis Koreioje “labai rifnta 
kia, kad demokratų užsieni- įr sunki.” 
nė politika tapo atmesta ir 
republikonų partijos politika 
priimta.

Laimėjo Taftas’ - Knowlan- 
das - Bridges - Dulles.

Generolų Maršalo ir Brad
ley strategija tapo atmesta ir 
priimta MacArthuro, Chen- 
naulto ir Wedemeyer’o stra
tegija.

Tokios strategijos pageida
vo čiang Kai-šekas ir Rhee. 
Tokia strategija dabar yra 
taikoma Azijai...

žinoma, demokratai jai pri
taria : prezidentas Trumanas 
ją oficialiai užgiria.

Kartu Tydings, Senato 
užsieninių reikalu komiteto 
pirmininkas, sakė, jog kai 
kurie Amerikos talkininkai 
iš Jungtinių Tautų jau pa
sižadėjo duoti savo karei - 
vi u tam karui. c

mi nuo Senato

Franc, seimas užgyrė Hoover perša pašalint 
| Pleveną kaip premjerą Sovietus iš J. Tautu

Ore pasirodė jau ir keli rą- 
kietiniai šiauriniai lėktuvai.

Šiauriniai korėjiečiai, iš
lipę krantan pietiniai-ryti- 
niame Korėjos kampe, grū- 

ameri- 
bet negili irakiečių naudojamam uostui 

■Pusanui ir Taegu g^ležin- 
ikelių ir vieškeliu mazgui.

Pyongyang, šiaurės Ko
rėja. — Šiauriniu korejie - 
čių radijas skelbė, kad jie 
apsti po amerikiečių diviziją 
viduriniame Pietų Korėjos 
fronte; sako, jog užmušė 
700 jankių ir suėmė 500.
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šiol buvo lai-
Korejos val- 
ir amerikiečiu c

Jankių pulkininkas tvirtina, kad pietiniai 
korėjiečiai taipgi nekenčia amerikonų

Detroit, Mich,— Ameri- ir didžiausias mums pavo - 
kiečių pulkininkas Thomas i jus bus sabotažas ir pasa- 
MaClure sakė: . Jingi užpuolimai.

—“Reikės bent 100.000 “Pietiniai korėjiečiai ne- 
Amerikos kareivių ir išti- nori kariauti prieš šiauri- 
sų metų laiko.” norint lai- nius ir nemažai jų yra ko- 
mėti Korėjos karą; tai to- munistai.”

- dėl. kad šiauriniai ir .pieti- į Bet pulkininkas MacClu- 
niai koreiiečiai nepakenčiame pridūrė, kad pietiečiai 

i amerikiečių. i pakils i partizanų karą
Pulk. MacClure yra išgy- prieš generolo MacArthuro 

•menes Pietinėje Korėjoje 4 kariuomenę.
metus, kain karinės Jungti- Šis United Press prane- 
nių Valstijų valdybos 
rys.

Paryžius. — Franci jos
; priešj . c

žymus Azijos reikalų žino-į seimas 373 balsais 
rašo dien- 185 užgyrė dešiniųjų poli

tikierių Rene Pleveną kaip 
| premjerą.

Komunistų vadas Jacques 
Duclos seime pareiškė, jog 
Pleven apsimaskaves fašis- 

prezidento Trumano 
kariniu 
rėmėjas 

prieš Korėją, prieš Vietna
mo demokratinę respubliką

vas, Hugh Dfane, 
raštyj “The-H)aily Compass”: 
tarp 1949 m. sausio 21 ir 
gruodžio 15 <ld. pietiečiai ka
riai buvo užpuolę šiauriečius 
net 1,863 kartus. Per tąjį 
laiką šiauriečiai atsiėmė iš Į 
pietiečių: 80 artilerijos pa
būklų, 200 kulkosvaidžių ir 
5,000 šautuvų.

Pietiečiai 
perialistų.

Va, kas 
karo!

inspiruojami im-

privedė prie šio

tas,
I “klapčiukas” ir 
(Amerikos planų

Emporia, Kan.
prezidentas Herbertas Hoo- 
veris, čia kalbėdamas, siūle 
taip perorganizuot Jungti - 
nes Tautas, kad būtų iš jų 
pašalinta Sovietų Sąjunga 
ir kitos 
valstybės.
Jungtinės
galėtų gint pasaulį nuo ko
munizmo.

— Buvęs J- ir K. Žemaičiai, Rochester, N. Y. ..
J .ir žmona G.enaičiai, Detroit, Mich. .. 
Augustas Milčius, Rochester, N. Y. .. 
Antanina Duobienė, Rochester, N .Y.

(Tąsa 2-rame puslapyj)

. “komunistines”
Sako, tuomet
Tautos geriau

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
— Domo- tai praneša, kad šiauriniai! 

korėjiečiai jau artėja prie Į 
svarbiausio amerikiečiams I

Pleven organizuoja mi- 
* . v nistru kabinetą iš klerika-

k ąjungoje, rašo socia]jstu ir įvairių de- 
" į*karą' lšiniW P^tijų vadų.

Tarybų
United Press, žmonės nekal
ba apie tretįjį pasaulinį

Bet toje šalyje vyksta ma- ,
siniai mitingai, griežtai pasi- i Nelaisvėn palėkės jankių 
saką už ilgametę taiką. kanifonac ęmprkiaVisame pasaulyje žmonės j ,.imOv.aS
nori ne karo, o taikos. įsiveržimą Korejon

Parašai po taikos peticijo
mis teberenkami.

York, Angliia. — Angli
konu arkivvskupas Cvril 
Garbett šaukė vakarinius 
kraštus tarbis su Sovietų 
Sąjunga dėl atominės bom
bos uždraudimo.

čiaPraga. — Teismas 
tardo 30 cechų kaip .fašisti
nius teroristus.

Washing ton.
kratas senatorius B y rd sa-_ 
kė, Korėjos karas gali lė- 
šuoti kelis bilionus dolerių: uosto Pusano, pietiniai-ry-

Tūli generolai spėjo, kadriniame Pietų Korėjos kanų 
tas karas gali užtrukti ke-|pe. 
lis metus- i

Washington. — Ameriki- 
,nės armijos kapitonas Am- 

Tarp2'tlL?0 P± >rosp H.' Nugent, paimtas 
^[šiauriniu korėjiečių į ne

laisve, kalbėin nėr radiia 
Senule. Pietinės Koreįos 

metu sngtinėie, kuri užimta šiau
rinių komunistų.

Kapit. Nugent anglų kai-

Žemės drebėjimas pražudė 
600 žmonių Kolombijoj

Tokio. — Jankių kari
ninkai teigia, kad rusiški 
šiauriniu korėjiečių armi
jos ginklai geresni už ame
rikinius ginklus; sako, tik 
Amerikos lėktuvai viršija 
rusiškus. *

Jisai pareiškė:
“Jeigu žmogus 

venęs tojo šalyje, 
lėtų net jsunrasti, 
daug lėsuojančiu 
nišku darbu mes 
du r si me.

“Pietiniai korėjiečiai ne
kenčia mūsų. Jie nekenčia 
dauguihos baltųjų žmonįų:

na - Šimas buvo išspausdintas 
inewyorkiniame dienraštvje 
Herald Tribune praeitą 
sekmadieni.nėra

tai nega- -------------------
?u ko.U1’ Šiauriniai korėjiečiai 

sunaikinę 3 amerikinius 
bomberius ir karo laivą

py -

ii’ milži - 
ten susi -

cijomis pasirašė: didysis britu | 
rašytojas George Bern a r u 
Shaw, buvęs Meksikos prezi
dentas Cardenas, buvęs pir
mojo pasaulinio karo 
Italijos premjeras Orlando.

Tarp kitų žymių amerikie
čių, po peticija pasirašė Emi
ly Greene Balch, Nobelio lau
reatė.

Bogota, Kolombija. 
Paskutiniai pranešimai 
do, jog kartotinas žemės 
drebėjimas Kolombijoj pra
eitos savaitės pabaigoj pra
žudė 600 žmonių, sužeidė 

x _ daugiau kaip 1,000 ir su-
ba smerkė amerikiečių įsi-įpaikino tiek namu, kad, 

40,000 gyventojų liko be I — 
pastogės. I Tokio.

ro-

T Alke Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų sekreto
rius Trygve Li£ atsišaukė 
į šiaurinius ir pietinius ko
rėjiečius, kad susilaikytų 
nuo žiaurumų ppieš karo
belaisvius ir civilinius gy-1 
ventojus. ! Columbia, So. Carolina.

— Buvęs Amerikos valsty
bės sekretorius James Byr
nes laimėjo demokratų no
minacijas į Jungtinių Val
stijų Senatą.

Tokio. — Generolas Mac 
Arthur pasakojo, kad šiau
riniai korėjiečiai nužudė 18. 
paimtų nelaisvėn amerikie
čiu, c

(Washingtono . politikai 
kartoja MacArthuro rapor-

Pyongyang, Šiaurinė Ko
rėja. — čionaitinis radijas 
pranešė, jog šiauriniai ko-, 
j’eiiečiai nušovė tris di
džiuosius tvirtoviškus ame- 
'rikiniųs bombanešius B-29, 
kuomet Amerikos lakūnai

Pyongyang. — Šiaurines ! bombardavo Pyongtaek, 
Korėjos Liaudies Resuul) - (Kon< ■ čondžū ir Suwon

i a n i n 13mr m m a L< 1 —

Šiauriečiai dalina pietų 
Korėjos dvarų žemes

Aš žinau vieną dipukę, kuri 
sakė:

—Pagaliau, Dievas išklausž 
mūsų maldų: prasidėjo ka
ras . . > f t

Galimas daiktas, jog buvo 
ir daugiau panašių sugedusių 
dipukų, kurie meldėsi, kad 
būtu karas.

Tik pagalvok, gerbiamas 
katalike darbininke! Per 
šimtmečius katalikų bažny
čiose Dievas buvo prašomas 
apsaugoti pasauli nuo karo 
(“vainos”), o dabar, štai, ne
va katalikai to paties Dievo 
prašo karo!. ..

Jeigu jie taip nori, tai ko
dėl patys nestoja į ginkluotą
sias pajėgas?

Tūlas ablavukas “Naujie
nose” rašo:

“...norėčiau paklausti, kur 
galima būtų gauti atitinkamą 
maldaknygę, nes baisiai noriu 
melstis j dievą Staliną ir savo

(Tąsa ant 5 pusi.)

veržimą Korejon kaip “bar
barišką užpuolimą.” Jis 
šaukė Amerikos kareivius 
pereiti j šiaurinių komunis
tų pusę.

Šiauriniai korėjiečiai su - > 
ėmė Nugentą sykiu su 71 
kitu amerikiečiu.

Antrojo pasaulinio karo 
metu kapit. Nugent tar
navo fronte prieš Japoniją, 
paskui europiniame fronte 
ir okupacinėje Amerikos &r- 
fnijoj Vokietijoje.

----L------- ---,-------------

Praga. — Čechoslovaki- 
jos seimas užgyrė siūlymą 
baust mirčia šnipus ir sa- 
botažninkus.

Koresponden-

Bangkok. — Thai lando 
biznieriai pardavė naujajai 
Kinijai 60,000 tonu rvžiu, 
kurie buvo užsakyti Pieti
nei Korėjai.

ihka įsakė padalinti dvarų !miestUS) pietinėje Korejo- 
i žemes bežemiams ir ren - gie miestai vra užimti 
dauninkams valstiečiams šipUrinin korėjiečiu.
tame Pietinės Korėjos plo- ■ gioiirinini km-piiečiai tain-
te, kuri užima šiauriniai 
korėjiečiai. Jie nasiekė jau ' 
pusę Pietinės Korėjos.

“Tai buvo skerdykla,” sako amerikietis o ficierius apie mūšį Korėjos fronte
Pietinė 

, ted Press korespondentas 
! Robertas C. Miller antra
dieni rašė:

— Jungtinių Valstijų ar
mija vėl traukiasi atgal po 
žmogžudiška komunistų 
(šiaurinių korėjiečių) ug
nim: Tai baisiai klaikus re
ginys. O dar tik pirm kele
to valandii amerikiečiai 
kareiviai linksmai džiaugė
si, kad buvo pavykęfc pir
masis amerikinių tankų žy
gis Korėjos kare.

Tokio. — Gen- MacAr-lnaktį jie buvo nustūmę ko
munistus apie 10 mylių at
gal į Čonui miestą.

Bet aušrai brėkštant 
šiandien '(liep. 1,1), “raudo
nieji” kontratakavo , per 
ūkaną ir sudaužė visus

priešu 
ugnim

Praeitą

thur paleido iš kalėjimo 
dar 7 japonus karinius kri
minalistus.

ORAS. — Drėgna, dalinai 
apsiniaukę, šilta, lietus.

Korėja. — Uni-Jtuos išgarsintus ameriki
nius tankus, apart dviejų. 
Komunistų tankai smarkiau 
šaudė. Amerikiečių* pėsti
ninku batalionas, 
atkertamas ir jų
apipiltas, pasitraukė atgal.

Komunistai praslinko pro 
amerikiečiu eiles pirm, ne
gu mūsiškiai sužinojo, kas 
čia dedasi. Ktiomet ūkana 
prasiblaivė, komunistų tan
kai ir pėstininkai jau buvo 
amerikinėse pozicijose.

Leitenantas John H. 
Childers sake:

“Jie pusiau parskėlė ma
no kuopą pirma, negu mes 
sugebėjome stot į mūšį. Tai 
buvo tiesiog skerdykla.

“Jie sustatė 
džius zant kalvų virš mūsų

ir šluote šlavė mus. Paskui siški) tankai su savo 88-mi- 
jie žėrė 20-milimetrinių limetrinėmis
šovinių ugnim į mus. O iš tankiau šaudo ir galingiau 
žemiau ėmė šaudyti jų tan
kai.”
Iš kuopos teliko tik 30 ka
reivių

Leitenantas Childers iš
vedė iš mūšio tik apdaužy
tus savo kuopos likučius 
per “koridorių,’’’ apšaudo
mą priešų snaiperių ir kul
kosvaidžių. Kuomet ši ame
rikiečių kuopa iš Japonijos 
atvyko pirm dvie'ių savai
čių, ji turėjo 1.48 kareivius, 
o dabar jau tiktai 30 teliko 
kuopoje.

Amerikiečiai paliko mū
šio lauke daugiau kaip 80

kulkosvai- procentų sužeistu saviškių.
Šiaurinių korėjiečių (ru -

patrankomis

veikia, negu mūsų tankai. 
Ju pėstininkai gerai apsi
rengę žaliaspalviais drabu
žiais su raudona žvaigžde 
kairėje krūtinės pusėje, ir 
naudoja rusiškus šautuvus. 
Daugelis tų šautuvų turi 
puikius šauliškus taikiklius 
(nutaikymb prietaisus).

Kapitonas R. E. McDo
nough pranešė, kad jo pla
tonas apie 50 kareivių buvo 
visiškai sunaikintas. “Mes 
neturėjome jokios artileri - 
jos paramos ir negalėjome 
priešų pamatyti, iki jie už
gulė mums ant sprando, — 
sakė McDonough. — Tai 
buvo pragaras.’’ <

Šiauriniai korėjiečiai taip- 
io-i pranešė, kad nirmadierų 
iie nuskandino vieną Jung
tinių Vaistini karo laivą’ 
ties rytine Korėjos pakran
te.

Kiek šiaurinių korėjiečių 
kaujasi su amerikiečiais

Tokio, liep. 12. — Ameri
kinio štabo atstovas skai
čiavo, kad šiauriniai korė
jiečiai turi apie 75,000 ka
riuomenės, kuri atakuoja 
amerikiečius visu frontu. 
Jisai teigė, kad Jiastaraja* 
me mūšvie dalvvavn apie 
80 šiauriniu tanku. Tuo žy
giu šiauriečiai atmetė jan
kius 10 myliu atgal į pie
tų® nuo Gonui miesto.

Generolo MacArthuro 
štabo atstovas sakė, jog 
šiauriniai korėjiečiai ga
biai prasiskverbia pro ame
rikines linijas. Tuo būdu 
jie kartotinai anėjo ameri
kiečius užnugarėn. -
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ČIAUPT AMERIKOS 
ŽMONĖMS BURNAS

________________  Labai plačiai Amerikoje 
President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurcr, WILLIAM CHAPELS eina rinkimas parašų 'ant 

Editor, ROY MIZARA_ . • > T.V-------- ! taikos peticijos. las nepa
sitinka tūliems unijų vadams.

ths $?Loo Jie norėtų, kad Amerikos 
$9.°°' žmonės visus vyriausybės

..._. 'žygius priimtų • ir uzgirtų, 
i nors jiems tie žygiai nepa
tinka.

n . v _ .vi . i Visiškai kitokio nusista-
baisus zvenskumas jtymo laikosi United Electri-

Kad Pietinės Korėjos prezidento Rhee kl-ika yra fa- T^l and Machine Woikeis 
šistinė, tai parodo jos pasekėjų ir samdinių darbai šia- Tinijos, vadovybė. Ji išleido 
me kare. Kaip hitlerininkai Antrojo pasaulinio karo me
tu, taip šiandien Rhee pakalikai parodo tokį baisų žvė
riškumą, kuriuo turėtų pasipiktinti visas pasaulis.

Tai nėra mūsų išradimas. Tai rašo Rutheford Poats, 
United Press korespondentas, kuris šiuo .tarpu randasi * 
Pietinėje Korėjoje kaipo karo korespondentas. Liepos 10 , bohnoF"taikos 
dieną jis rašė, kad jis savo akimis matė pietiečių žvėriš
kumą. Rhee policija turėjo feuėmus keturiasdešimt pan 
tizanų. Jie buvo suguldyti kniupšti keturiuose sunkveži
miuose. Juos suėmė ir “saugojo” policistaį, nuo kojų iki 
galvos ginkluoti Amerikos šautuvais. Vienas jų ėjo ir 
šautuvo kotu daužė nugaras kniupštiems korėjiečiams. 
Taip jiems buvo sulaužytos nugaros! Paskui jie buvo iš
vežti į pamiškę ir sušaudyti!

Established April 5, 1911
Every day except Sundays, Mondays, and Holidays 

110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.
TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

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

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

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

pareiškimą tuo reikalu ir 
nustato savo nuomonę de] 
parašų rinkimo. Pareiški
me, tarp kitko, sakoma:

“Mūsų unija, kaipo tokia, 
nėra pasisakiusi dėl Stock- 
..... rezoliucijos. 
Vienok aišku, jog tas ne
reiškia, kad gali būti iš 
mūsų pusės koks nors pri
tarimas bet kokiąm sieki - 
mui atimti iš 
žmonių -teisę, pavieniai ar
ba kolektyviškai, i

Tarybų Lietuva Statosi
Tarybų Lietuvos mies-Kongresas atšauktų drafto 

įstatymą ir ištrauktų mūsų, tuose ir * kaimuose dabar 
įvykdoma didelė statyba. 

; pramoni
nės įmonės, kultūros įstai
gos, gyvenamieji namai. 
Visa respublika statybos 
pastoliuose.

Pirmaisiais pokariniais 
metais statybinėje progra
moje svarbiausią vietą už
ėmė fašistinių grobikų su
griautojo ūkio atkūrimas, 

i O tie sugriovimai buvo mil
žiniški. Okupantai pavertė, 
griuvėsiais 80 i” 
pastatų, tame tarpe 
tūkst. gyvenamų namų, 
pač nukentėjo miestai: 
nius, Klaipėda, Šiauliai, 
šeiniai, Vilkaviškis, Kaunas, 
Biržai.

Čia buvo išvesti iš rikiuo
tės du trečdaliai pramoni- 

visų pirma,

armiją iš Korėjos.
Šios partijos pareiškime [Statomos naujos 

sakoma:
“Du nauji įvykiai dra

matizuoja tą greitumą, ku
riuo Washington© demok
ratai ir republikonai žings
nis po žingsnio veda prie, 
atominio pasaulinio karo 
katastrofos.

“Prezidento 
pranešimas, kad 
jaunuoliai tarpe 
metų amžiaus greitoje atei
tyje bus draftuoti (pa
šaukti) karo tarnybai yra 
aiškus įrodymas, kad mūšio 
laukas tuojau bus išplėstas 
iš Korėjos po visus Toli
muosius Rytus. Ta apgavy
stė, kurioje Jungtinės Tau
tos priima Jungt. Valstijų 
'nominavimą gen. 
[thur vyriausiu 
Tautų komandieriumi

Amerikos j rejoje, taipgi atidengia šie- . .
v.r- kimą išplėsti karą prieš Ko-1uždaviniai 

išreikš- rėjos žmones į plačią mili- [1946 - 5

Trumano 
Amerikos 

19 ir 25

® Rašo M. šumauskas ®
Ikams yra labai patogu. An
tai, stambi darbininkų gy
venvietė statoma arti Vil
niaus “Grigiškių“ popie
riaus kombinato. Be gyve
namų namų čia bus klubas, 
mokykla, universalinė par
duotuvė, stadionas, vaikų 
darželis, buitinio aptarnavi
mo įmonės. Naujas darbi
ninkų gyvenvietes taip pat 
stato Janonio vardo popie
riaus fabrikas, Vilniaus ši
luminė elektros centrinė,

ti savo nuomonę bile kokiu tarinę agresiją prieš visus 
plausimu arba ’ pasirašyti spalvuotus žmones Azijoje į 
bile kokį pareiškimą, ku-lir Ramiajame Vandenyne. ■ 
ris jiems patinka. Atominio s “Pripažintas visiškas 
karo klausimas tikrai yra iSyngman Rhee samdinių 
vienas tų klausimų, kuriais j susmukimas ir auganti vi- 
.Amerikos žmonės turi teisę'sos-Korėjos patriotinė žmo- 
pasakyti savo nuomonę tie- |nių kova parodo Amerikos 
įsioginiai, ir Washingtonas ■ žmonėms tikrąjį pobūdį im- 
turėtų sveikinti, o ne nūs- perialistinės avantiūros, ku- 
lopinti tokį pasisakymą.

“Tikrai yra didelė klai- jo. 
da gąsdinti ir baidyti žmo- “Daugumos 
nes nuo pareiškimo savo Į nusistatymas 
troškimo išlaikyti taiką ir pasyvios karui opozicijos, 
savo pasibaisėjimo atomi- kurį jie skaito nereikalingu 
niu bombavimu, panaudo 
įjant neteisingas ir purvinas gančios baimės, kad Wall 
raudonbaubizmo metodas, iStryto intervencija Korejo- 
Tikrai didelė klaida slopin-'je pagimdys arminę eks- 

Korėjos ,ti žmonių troškimą, kadlploziją.
susitarime, į “Šis pasyvumas turi už- 

išaiškina tą vietoje neapykantos ir pasi- leisti vietą suvienytam ma- { 
Korėjos dalinimo.” Išimam protestui, o baimę |

Kas liečia Stockholmo 
taikos rezoliuciją, tai šios 
unijos . vadovybė pažymi: 
“Nuo tos rezoliucijos pri
ėmimo ją jau pasirašė šim
tas milijonų paprastų žmo- 

Iš Paryžiaus praneša, kad Pasaulinė Darbo Unijų Fe-inių, taipgi labai daug gar- 
deracija aplaikė Korėjos Darbo Unijų Federacijos. atsi\ siu ir įžymių žmonių dau- 
šaukimą. Korėjiečiai unijistai prašo pasaulinę organiza- gybėje šalių, tokių, pavyz- 
ciją, kad ji panaudotų savo įtaką sustabdymui karo Ko- džiui, kaip Francūzijos 
rėjoje ir pa veikimui amerikiečių, kad jie pasitrauktų iš j Aukščiausio Teismo* na- 
Korėjos.

Pasaulinės Federacijos vadovybė pilnai pritaria korė
jiečių atsišaukimui ir ragina 75 milijonus unijistų dar
buotis už suteikimą Korėjos žmonėms paramos. Pasau
linė Darbo Unijų Federacija mūs karą Korėjoj vadina 
Amerikos imperialistinę intervencija, nepateisinamu 
žygiu prieš Korėjos žmones.

valdžioje.

ir Washingtonas [žmonėms tikrąjį pobūdį mi

trią musų vyriausybė pfade-

Ką sako amerikietis karininkas apie Korėją?
United Press (liepos 8 d.) padavė išsireiškimus ameri

kiečio pulk. Thomas MacClure apie mūsų karą ir padėtį 
Korėjoje. Jis pasakė, kad mums “reikės mažiausi šim
to tūkstančių karių ir metų laiko” laimėti šį karą Korė
joje. Kodėl? Todėl, kad “tiek šiaurinės, tiek Pietinės 
Korėjos žmonės neapkenčia amerikiečių”.

I

Reikia žinoti, kad pulkininkas MacClure ištisus pas - 
kutinius ketveris metus išbuvo Pietinėje Korėjoje ir dir
bo Jungtinių Valstybių militarine

“Tik pagyvenęs toje šalyje gali suprasti, koks sunkus, 
iškaštingas ir milžiniškas darbas stovi prieš mumis”, 
jis pasakė.

Toliau jis pasakė: “Pietiniai korėjiečiai neapkenčia 
mūsų. Jie neapkenčia beveik visų baltaodžių. Mums ■ 
didžiausias pavojus bus sabotažas ir apsupimas.”

Pulkininkas MacClure teigia, kad Pietinės Korėjos ti žmonių troškimą, 
žmonės nenori kariauti ir kad daug jų yra komunistai. šalys gyventų

Šitie pulkininko MacClure parodymai
‘‘misteriją”, kodėl bėgiu poros dienų Pietinės 
armija, skaitlinga, gerai amerikiečių išlavinta ir t 
luotą, sutirpo, pakriko fronte.

Pasaulinė Darbo Unijų Federacija 
ir karas Korėjoje r

Senatorius Taft “negaili bilijono”...
Senatorius Taft, vienas iš republikonų partijos šulų, 

pareiškė, kad šį karą Korėjoje mes turime laimėti, nors 
tai kaštuotų visas bilijonas dolerių.

Bet kaip atrodo, šis karas kaštuos daug daugiau. Gal 
reikės keleto bilijonų. O kur amerikiečių kraujas, kuris 
bus Korėjos laukuose pralietas, ir kur amebikiečių gyvy
bės, gurios bus paklotos mūšių laukuose?

Senatorius Taft negaili bilijono, nes jis žino, kad tai 
ne jo bus tas bilijonas. Jis žino, kad .šio karo kaštus pa
dengs Amerikos žmonės.

Eisenhowerio pasakymas
Liepos 10 dieną Columbijos Universiteto studentams 

kalbėjo jų prezidentas generolas Dwight D. Eisenhower. 
Jis pasakė, kad nepažinimas pasaulio pagimdo nesusipra
timus ir karus. Tame labai daug tiesos. Paimkime mūsų 
kraštą. Kiek čia isterijos ir neapykantos prieš kitus 
žmones! Tai darbas komercinės spaudos, radijo, sakyk
los ir visų kitų propagandos priemonių.

Ta pati istorija kituose kapitalistiniuose kraštuose. Iš 
to, aišku, išplaukia daug nelaimių ir nesusipratimų.

Iriai.”
Atrodo, kad šios nepri - 

klausomos unijos vadovy
bės nusistatymas taikos 
klausimu yra sveikas ir 

i protingas. Verti pasmerki
mo tie, kurie norėtų už
čiaupti Amerikos žmonėms 
burną. Kodėl jie nenori iš
girsti žmonių nuomones? 
Kodėl mūsų vyriausybės 
vyrai taip bijo išgirsti savo 
šalies piliečių nuomonę?

United Electrical Wor
kers unijos vadovybė teisin- 
kai pastebi, kad mūsų vy
riausybė (Washingtonas) 
turėtų džiaugtis, jog žmo
nės pasirašo taikos petici
ją ir tuomi parodo savo nu
sistatymą. Jeigu jai tik tai
ka rūpi ir jeigu ji. nenori 
atominio karo, tai juk kaip 
tik ir turėtų atsiklausti 
žmonių, kaip jie žiūri j tą 
reikalą. Pasirašymas Stock- 
holmo taikos peticijos nie
ko daugiau nereiškia, kaip' 
pasakymą savo nuomonės.

Įsakoma Fordo darbininkų !nai turi iki rugpjūčio 1 d. 
vadams prisiekt prieš ko- prisiekti, kad jie ne komu- 
munistus nistai ir nieko bendra netu-

Detroit. - Viršininkai '? ,su jokiais komunistų.ša; 
Fordo CIO Auto. Darbiniu- *7u£rimas sako, jeigu 

■ U Unijos skyriaus num. i jje neprisieks prieš komu- 
600 pervarė nutarimą, jog nistus, tai bus' pašalinti iš 
visi to skyriaus pareigu-'vietų.

KO REIKALAUJA AME
RIKOS KOMUNISTŲ 
PARTIJA

Pereitos savaitės pabai
goje Amerikos' Komunistų 
Partijos sekretoriatas išlei
do pareiškimą Korėjos ka
ro reikalais. Pareiškimą 
pasirašė William Z. Fos
ter, Guss Hall, Henry Win
ston ir John Williamson. 
Partija reikalauja, kad

Tai pirmiausia paaiškina
ma tuo, kad Lietuvos vals
tiečiai galutinai perėjo į ko
lektyvinį ūkio tvarkymą. 
Per praėjusius meįus Lie
tuvos kaime pastatyta tūk
stančiai ūkinių trobesių ir 
daugiau kaip 8 tūkst. gyve
namų namų. Valstybė tei
kia kolūkiams didelę pagal
bą pinigais ir medžiagomis. 
Antai, pereitais metais val
stybiniai asignavimai žemės
ūkiui išvystyti padidėjo aš--sanitarijos - technikos įren- 
tuonis kartus, palyginti su girnų gamykla ir kt.
11946 metais. ; Drauge su nauju-gyvena-

SparČiais tempais respub- mų namų statyba atliekami 
likojexvykdoma gyvenamų 
namų statyba. Per 1946-49 
metus miestuose ir darbi
ninkų gyvenvietėse atstaty
ta ir naujai pastatyta 400 
tūkst. kvadratiniu metrų 
gyvenamojo t ploto (neskai
tant kaimų vietovėse pasta
tytų namų). Valstybinės in
vesticijos į tą reikalą auga 
iš metų į metus. Pavyz
džiui, tik pernai jos padidė- 

progra-\|jo du kartus. Šiemet gyve-

tūkstančių
tarne 26

Vil-
Ra-

dideli miestų gero sutvar
kymo darbai. Gatvės asfal
tuojamos, apsodinamos me- 

jdžiais, įrengiama daug nau- 
| jų sodų ir skverų. Visur pra
plečiamas vandentiekio ir 

: kanalizacijos tinklas, geri
namas miestų transportas. 
Lietuvos miestai įgija žy
dintį vaizdą, kokio jie ne
turėjo ir negalėjo' turėti 
kapitalizmo laikais.

Tačiau didžiulė statyba, 
kuri dabar vykdoma Lietu
voje, yra tik pradžia didžių 
pertvarkymų, Vykstančių 
jaunoje tarybinėje respub
likoje. Dabartinis statybi
nių darbų mastas artimiau
siais metais žymiai išaugs. 
Atsiras daug naujų įmonių, 
kultūros įstaigų, gyvenamų 
namų. Vis turtingesnis ir 
kultūringesnis bus lietuvių 
tautos gyvenimas.

MacAr-'niU įmonių ir, 
Jungtinių i stambiausios iš jų.

Ko. I Respublikos liaudies ūkio 
atkūrimo ir naujo pakilimo 

1 buvo nubrėžti 
■ 50 m.m. penkmečio 

plane. Numatytai ■ 
mai įvykdyti buvo asginuo-įnamų namų statyba dar la
ta daugiau kaip 1,5 milijar- Ibiau išauga. Lietuvos mies- 
do rublių kapitalinių inves- Tuose hitlerininkų sudegin

tų namų vietoje Atsirado iš- 
Dabar jau galima drąsiai tisos gatvės naujų 

pasakyti, kad penkmečio tų, architektūriniai apipa- 
planas bus ne tik įvykdytas, vidalintų ir puikiai sutvar- 
bet ir viršytas. Tame dide- kytų. 
IĮ vaidmenį vaidina kapita
linė statyba, naujų įmonių netik miestų centruose, bet 
atidavimas naudotis ir vi- ir pakraščiuose irartipra- 
siška senųjų įmonių rekon-, ,monin. įmonių.Tai darbinin- 
strukcija. į-------------------------- ---------

Vajus dėl sukėlimo 
fos” elektromechaninės a W * *
myktos korpusai, gulėjo su- į $10,000 JmOISV®!
daužytų plytų krūvos, o vi-' r
sa teritorija buvo duobėtai (Tąsa nuo 1-mo puslanio)
Vo?/. sv^ef\iiaa Detroitiškiai po $1: Jan Stulas, V. Kirvėla, Juozas Mi-
1946 metais čionai atėjo , .. A h. p Jekščiai L ir P, Nakai j. ir S. NaUsėdai,

t<•» I i -it 7 7 7 «

i K. Nausėda, J. Musteikis, A. Brištovas, V. ir J. Radžiai, 
|J. ir S. Garaliai, P. ir V.Daubarai, E. ir J. Ilinskai, D. 
i Rye, P. ir J. Jočioniai, J. Gugas, A. ir A. Demskiai 
1(1.50), P. ir M. Smalsčiai, J. ir M. Povilaičiai; po 50c.: 
B. Klimas, N. Astrauskienė, P. ir E. Žilinskai; po 25c.‘: 

? Mike Žigas, D. Kadis; Viktorija Bulienė, iš Rochesterio

Ona Demskiene, detroitietė, pridavusi $50.00 Detroi
to Moterų Pažangos Klubo vardu, sako: “Mūsų klubas 
šaukia į lenktynes kitas lietuvių kolonijas aukų rinkime 
dienraščiui Laisvei, kovojančtoi prieš kryžiokus.”

Detroitiškis St. Tvarijonas rašo: “Juozas Gugas jau 
baigia 73 metus, seniai be darbo, jo žmona daug metų 
serga, bet jis sako: Kur čia kiekvienas mūsų išskaičiuo
sime savo nelaimes; žiūrėkime, kad mūsų spauda gyvuo
tų. Atsiminkime, seni skaitytojai miršta, laikraščių pa
jamos taipgi mažėja; padėkime savas bėdas į šalį, o im
kimės darbo sutvirtinimui Laisvės, savo ištikimo drau
go, kuris mus kasdien aplanko. Šiuo kartu aukoju $5, o 
progai pasitaikius, aukosiu daugiau. Prie to paties ragi
nu visus Laisvės skaitytojus, kad $10,000 fondas būtų su
keltas greičiau nei nustatytas tam laikas.”

Visiems aukotojams tariame nuoširdžią padėką!
Specialaus Vajaus Komitetas

amerikiečių
susideda iš

ir nepateisinamu, ir. iš au-

isiniam protestui, 
turi pavaduoti pasitikėji- i 
mas sios šalies ir viso pa 
šaulio taiką mylinčių žmo 
nių stiprybe.

“Per savo atstovybę 
laiškais reikia • reikalauti, 
kad Kongresas atšauktų i 
drafto įstatymą ir _____
tų Amerikos armiją, oro ir . 
laivyno jėgas 
Formozos ir Tolimųjų 
tų.”

,statybininkai. Jie apvalė ir. 
I išlygino aikštelę ir ėmė sta-j 
' tyti būsimos gamyklos šie- į 
Inas. Jau 1948 metais iš “EI-1 
jfos” cechų išėjo pirmieji e- 
lektromotorai. Produkcijos 
išleidimas augo iš mėnesio į 
mėnesį, o statyba buvo tę-1 
siama. Vien per 1949 metus

.L11 i gamykla kelis kartus padi- 1S L1 ciLl i -i • i x. • 2. • *dino gamybą. Šiemet ji 
.v-TZ . įduoda dar daugiau elektro- is Koreios,; ,C i motorų.

Vilniuje pradėjo veikti 
I naujos gamyklos, kurios ga- 
mina stakles ir dažymo a- 
[paratus, ir elektros skaitik
lių gamykla. Atstatytos ir 

^a "Inaujai įrengtos visos se
nos įmonės, tame tarpe 

I “Trinyčių” tekstilės fabri
kas Klaipėdoje, “Inkaro” 

čI gumos kombinatas Kaune, 
I “Elnio” odos-avalvnės kom- 

gerai žinodami savo prof esi- jbinatas Šiauliuose, “Verps
ią, mažai nusimaną apie po- to” trikotažo fabrikas ir 
litika. Už tai esą lengva daugelis kitų. Jos visos da- 
tapti aukomis.

Su tuo galima sutikti, ži
nojimas savo specialybės dar 
nereiškia, kad žmogus žino 
viską. Pavyzdžiui, kunigai, 
kurie yra išmokę atmintinai 
savo religines pareigas, ma
žiausiai yra susipažinę su 
pasauliniais dalykais, su ti
kraisiais mokslais, 
to jie ir «gali tikėti 
kias pasakas, kurias 
dina religija.

Yra mokslininkų, 
savo specialybę 
bet mažai pažįsta kitus da
lykus. Daugelis iš jų poli
tikoj yra tikri žaliukai. Už 
tai jie dažnai savo 
panaudoja piktam, 
rie 
liu, 
tų. 
tuo

MOKSLININKAI 
IR PROGRESAS

Kanadiečių Liaudies 
sas rašo:

Tūlas A. P. duoda pa
mokslą pažangiems moksli- j 
ninkams, kad jie nepakliūtų I 
į komunistų “pinkles.” Jis

' priveda, kad mokslininkai,

Tik dėl 
į viso- 
jie va-

kurie 
žino • gerai,

mokslą 
Tie, ku- 

nueina progresyviu ke- 
žinoma, nepriklauso prie 
Priešingai, jie nueina 

keliu dėl to, kad jie pla
čiau susipažįsta su pasauliu.

Aplamai imant, mokslinin
kai ir kiti proto darbuotojai 
pastaruoju laiku smarkiai 
pakrypo progreso pusėn. Re
akcija yra mokslo ir laišVo 
galvojimo priešas. Tikėjimas

bar aprūpintos naujausia 
tarybine technika. Jonavo
je statomas baldų fabrikas, 
Vilniuje —konditerijos fab
rikas ir 1.1.

Sparčiai vystosi Lietuvos 
energetinis ūkis. Per poka
rinius metus elektrinių pa
jėgumas išaugo 2,5 karto, 
o elektros energijos išdirbis 
— penkis kartu. Iki šių me
tų pabaigos elektros ener
gijos gamyba trigubai vir
šys prieškarinį lygį.

. Niekuomet Lietuva ne
pergyveno tokio audringo 
pramonės pakilimo. Tik so
cializmo pergalė atvėrė jai 
neregėto ūkinio suklestėji
mo kelią. Tokį pat milžiniš
ką užmojį įgavo kapitali
niai darbai ir žemės ūkyje.

yra, ypač katalikų, geleži
niai pančiai mokslui. Katali
kų tikyba piestu stoja prieš 
žmones, kurie stengiasi at
skleisti ku'o daugiau paslap
čių, kurios griauna tikėjimą.

pasta-

Būtų statyba vykdoma

Milijonai jaunimo baigė vidurines mokyklas ir kole
gijas. Vienok Edwin L. Bemis’o diplomo iš Mar
quette Medical College, Wisconsin, lauke žmona ir 
keturi vaikai-—ivalias praktikos pradedant nuo namų.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Ketv., Liepos 13, 1950



SVEIKINIMAI IR AUKOS LLD SUVAŽIAVIMUI ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Aukos, Gautosios
Pirm Suvažiavimo

(Aukavusių vardai telpa kuo- 
I pos sveikinime.)

1 kp., Brooklyn, per J. 
Thomson, $5.00.

137 kp., Montreal, J.I-a $5.
Sveikatos ir Kultūros Klu- 

| bas, Brooklyn, $5.00,
Eva Gelažauskiene, Scran

ton, $5.00.
Juozas Samuolis, Cleve

land, $10.00/
Valys Bunkus, Brooklyn, 

f $5.00.
Frank Repšys, Hartford, 

$5.00.
Rochesterio svečiai: Dara

ta Valtienė, sūnus Geddy, 
marti Domicėlė ir anūkė Ka
ron, $5.00. A

Stepone Sasna, Brooklyn, 
$5.00.

| Juozas ir Marcelė Purvėnai, 
Brool/lyn. $2.00.

Mary Krunglienė, Brook
lyn. $1.00.

LLD 2 kp., Moterų Skyrius, 
Sb. Boston, $10.00.

Ignas Bechis, Union, N. J., 
$5.00.

K. Milinkevičius, Brooklyn, 
$5.00.

Amiliįa Žemaitienė, Bing- 
1 hamton, $5.00.

Suvažiavime sveikinimus 
tvarkė komisijos nariai: Lu- 

' cy Bekešienė, Frank Repšys ir 
Įa/A. Lideikiene. Suvažiavi
me aukų aplaikyta $294. Su 

i pirmiau per CK gautomis, 
kurių buvo $294.50, bendrai 
pasidarė $588.50.

j TŪLI SVEIKINIMAI IR LIN
KĖJIMAI SUVAŽIAVIMUI

Sveikinimas LLD 
Į Suvažiavimui

Mes, Lietuvių Literatūros 
Draugijos 68 kuopos nariai ir 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos Moterų Klubo narės, 
Hartford, Conn., sveikiname 
Lietuvių Literatūros Draugijos 

I Delegatų Suvažiavimą 3 5 
metų sukakties proga su $75.

LLD 68 Kuopos ir LLD 
Moterų Klubo Valdybos.

i Hartford, Conn.
★

j Chicago, Ill.
j Mūsų TJJ) 104 kuopa svei
kina TJ.D Suvažiavimą su 
$ 10. ' '

Su pagarba ir goriausiais 
pasisekimais dėl suva
žiavimo,

K. Guzevich.
★

Philadelphia, Pa. 
Pasveikinimas 
LLD Suvažiavimui

LLD 10 kuopa sveikina ju
biliejinį LLD Suvažiavimą su 
$10.00.

LLD 141 kuopa sveikina su 
$5.00. *

Linkime suvažiavimui sėk
mingai atžymėti mūsų ncpa- 
vaduojamą 35 metų kultūrinį 

pd arba.
Draugiškai,

Abieju Kuopų Valdybos.

Pittston-Wyoming, Pa.
Literatūros Draugijoss 12- 

ta kuopa sveikiną suvažiavi

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšis, per V. Taraškienę, 
$5.00. ’ w

LLD 12 kn., Pittston, Pa., 
per A. Valinčių, $5.00.

IJ/D 51 kn.. Middlefield, 
Ohio, per J. Rūbą, $5.0

LLD 32 kp.. New Haven, 
Conn., per J. Didiuna, $;>.00.

A. Galkus, ILD 6-tos ap
skrities organizatorius. $o.00.

LT D 145 kp., T.os Angeles, 
per M. Pukj ir L. Peter. $5.

Pranas Jočionis, Dearborn- 
Detroit, $5.00.

. LID 102 kp.. Toronto, per 
P. Gutauską. $9.00.

I LD 6 apskritis, Philadel- 
pbia. per A. Ga'lku. $10.00.

I LD 4 kp.. Portland, Ore., 
per J. Stuporą. $10.00.

LLD 39 kp.. Scranton. Pa., 
pnr P. Šlekaitį. $10.00

LLD 138 kp.. Maspeth, per 
V. Karlona. $1.0.00.

4 5 kp St Petersburg. Fla., 
per K. J. Tashali. $10.00.

37 kp.. Lawrence, per S. 
Ponkauska. .$11 -0’0.

LLD 21 kp.. Windsor. Ca
nada. nor A. Bemat. $15.00.

11.3 kp.. Hamilton. Canada, 
per J. Šienauska. $15.00.

LTJ5 57 kn.. Cleveland, per 
J N. Simans, $10.00.

ILD 15-ta apskritis, Cleve
land. ner J. N. Simans, $20.

LT D 19 kp.. Chicago, per 
P. šolomską. $20.00.

LLD 152 kn.c Red Lake, 
Canada, ner M. Deeda. $29.

LTD 188 kp.. Detroit, per 
A. Varaneckiene. $35.00.

LT.D 91 kn.. Kenosha, per 
A. Bubelis. $10.00.

LLD 87 kn.. Pittsburgh, per
J. K. Mažukną, $5.00.

LU) 47 kp.. Montreal, per 
A Morkeviciu. $10.00.

TJ.D 104 kp.. Chicago, per
K. Guzevich. $10.00
Aukos Priduotos Suvažiavime

79 k p., Roseland, per A. 
Yuri; $10.00.

10 kp., Philadelphia, per J. 
Šmitiene, $10.00.

111 kp., Philadelphia, per 
Tureikienę, $o.00.

72 kp., Great Neck, per P.
Bėčį, $5.00.

110 kp., Rochester, per L. 
Bekešienę, $15.00.

25 kp.. Baltimore, per A. 
žemaitį, $10.00,

68 kp. ir Moterų Skyrius, 
Hartford, per A. Klima, $75.

55 kp., Ridgewood, per P. 
Babarską, $5.00.

LLD 2-ra apskritis, per. A. 
A. Lideikienę, $10.00.

75 kp., Miami, per K. De
gutį, $5.00.

155 kp., Worcester, $10.00.
II kp., Worcester, $5.00.
153 kp., San Francisco, per 

M. Mijat, $10.00.
77 kp., Cliffside Park, $10. 

(Aukavusių vardai telpa kuo
pos sveikinime.)

136 kp.. Harrison - Kearny, 
V. žilin, $5.00,

22 kn., Cleveland, $16.00.

Jungtinių Valstijų^ militariškoji policija eina prieš 
demonstrantus, susirinkusius prie Imperial Palace, 
Tokyo.. Astuoni asmenys tapo areštuoti. Juos kaltino, 
kad jie bandę atimti japonų šnipo nusikopijuotus 

darbininkų vado komunisto prakalboje pasakytus 
pareiškimas.

mą su auka $5.00.
Fin. Sekr. A. Valinėms.

I ★
Sveikinam L. B. Draugijos 

ISuvažiavima su $10.
LLD 2 Kuopos 

Moterų Skyrius.
į So. Boston, Mass.

Gerbiami Draugai:
Šiuomi meldžiu jūsų priimti 

i mūsų pasveikinimą. Linkime 
i geru pasekmių.

Draugai, j’aU m ūsu baimė 
i pasibaigė nuo potvinio, kuris 
mums davė daug baimės.s

Su draugiškais linkėjimais, 
217 Kuopos Sekretorius 

A. Diksona$.
Winnipeg, Man., Canada.

v ★
Brooklyn, N. Y.

Sveikatos ir Kultūros Klu
bas, kuris yra LLD čarteriuo- 
tas Draugijos skyrius, sveiki
na LLD Suvažiavimą su $5 
auka ir linki geriausių pasek
mių.

S. K. K. Pirmininkas
J. W. Thomsonas.

*
TTarrison-Kearny, N. J.

TJJ) 136-ta kuopa sveikina 
JJ/D Suvažiavimą 35 metų su- 
; kak ties proga su $5.

Kuopos Delegatai.
★

Į Drg. D. M. šolomskas.
Mielas Drauge:

Dėkoju už laišką ir pakvie
timą būt suvažiavime. Būtų 

I tikrai malonu suvažiavimo 
dalyvauti, bet dėl aplinkybių 

1 negalėsiu. Mat, man reikia ne 
I tik kad kas nuvežtų, bot ir 
j laiptais negaliu laipiot. Rei
kia bent 3-4 drūtų vyrų, kad 
laiptais užneštų. Aš ikvalos 
sunkus,’ sveriu virš 200 sva
rų.

Laisvės piknike būsim. TJJ) 
suvažiaviman atsiųsim dele
gatu K. Derenčių. Jis at
veš pasveikinimą ir aukų dėl 
LLD.

Pas i m aty s i m p i k n i k e,
Chas. Stephans

★
] Miami, Fla.

LLD 75-ta Kuopa
Su šiuom laiškeliu prisiun- 

čiu $5.00 pasveikinimui TJJ) 
Suvažiavimo, kuris įvyks lie
jies 2-rą dieną.

Draugiškai,
Rast. P. Johns.

LLD 47 Kuopa, Montreal, 
Que., Canada.

LIJ) Suvažiavimui, 1 
kuris įvyks liepos 1-2 dd.
Gerbiami Draugai!

Mes, negalėdami prisiųsti 
delegatų į suvažiavimą, svei
kiname jus, draugės ir drau
gai, sir $10 ir linkimo pra- 
vest goriausius tarimus Drau
gijos labui.

LLD 47 kuopoj už 1949 
metus užsimokėjusių narių 
vra 96, už 195'0 metus užsi
mokėjo 67. Kiti dar skolingi.

šiaip veikimas šlubuoja dėl 
stokos veikėjų ir dėl reakci
jos siautėjimo.

Draugiškai,
A. Merkevičius, 

LLD 47 Kp. Fin. Sekr.

Pittsburgh, Pa.
Drg. D. M. šolomskas 
Richmond Hill, N. Y. f
Draugo!

ALDLD 87 kuopa sveikina 
ALDLD Suvažiavimą, kuris 
įvyksta liepos 1-2 dd., 1950 m.

Daug gerų pasisekimų su
važiavimui.

Siunčiu penkinę kuopos 
vardu.

Draugiškai,
J. K. MAžUKNA, 
' ALDLD 87 Kp. Sekr.

D. M. šolomskas.
Gerbiamas Drauge:

Čia įdedu $10 čekį nuo 
LLD 94 kuopos, Kenosha, 
Wis. Tai pasveikinimas LLD 
Suvažiavimui. Kadangi mūsų 
kuopa neišgali pasiųsti dele
gato į ‘suvažiavimą, tai siun
čia tik pasveikinimą.

Jums su aukšta pagarba, 
Kuopos Nutar. Rast.

A. BUBELIS.

Susieję i senatines komisijos posėdį, karinių jėgų aukš
tieji viršininkai karštai ragino pratęsti draftą, rodant, 
jog šalis ruošiama ne (taikai. Tai įvyko galop, gegužes 
menesio. Iš kaires: generolas Omar Bradley, gynybos 
sekretorius Louis Johnson, generolai) J. Lawton Collins 

ir Louis B. Hershey.

LIAUDIES ŠVIETIMAS LIETUVOJE
Rašo J.

1950 metų liepos 21 die- 
jna— istorinė data lietuvių 
i tautos gyvenime. Prieš de
lsi m t metų Lietuvos darbo 
j žmonės sukūrė pas save ta
pybinę santvarką. Per res
publikos gyvavimo laiką 
|lietuvių tauta pasiekė mil
žiniškus laimėjimus visuo
se socialistinės statybos ba
ruose ir, tame tarpe, liau- 

i dies švietimo srityje.
i Buržuazinėje Lietuvoje 
švietimas tebuvo prieina
mas tik turtingiems fabri
kantu, dvarininkų, buožių, 
stambiu valdininku vai
kams. Smetoninėje Lietu
voje iš viso buvo 9'6, gimna
zijos ir progimnazijos, ku
riose tesimokė tik 20 tūks
tančių žmonių. Fašistinė 
vyriausybė nesistengė pra
plėsti mokyklą tinklą. Ji 
Įtvirtino, kadi Lietuvai grė
bsiąs inteligentijos pertek
lius. Sutinkami su tuo iš 
Įmetu j metus buvo uždaro- 
jmbs mokymo ištaigos/An- 
I tai, 1928 metais Lietuvoje 
buvo 10 mokytojų semina- 
iri ių,/o iki 1937 metu jų be
diko tik 3. *

Įsikūrus Lietuvoje Tary
bų valdžiai, buvo sudarytos 

:visos salvpos liaudies ūkiui 
i plačiai išsivvst.vti, prasidė
jo nauja mokvklų statvba, 
Ididėjo moksleiviu skaičius, 
į plito mokytoju sudėtis.
! Karas sutrukdė lietuvių 
i ta u tos kuriam n ji o'vvenimą 
ir nadarė milžinišku nuos
toliu visam resnublikos ri
kiui ir tame tarpe — liau
dies švietimui. Daugelis 
mokvkhj na virto griuvė
siais. didelis skaičius moky
to jų žuvo ir fašistų ištrem
ti. ♦

Po ka.ro Tlofnvos liaudis 
p’riebėsi sn didžiulio entu
ziazmu atkūrimo. Frontuo
se dar vvko kanfvnes. o 
Tmnvoio ipii nrnJčio vnikti 
9712 nrodiniiv 1G8 rcnilnos 
xzidnrirps iv 7Q vidurini 
rnokvkloc:. 1Q/IP - 19JO mok
ėjo rnpUic< nžc'iorriiYYipi imi 
5i*o .9 9J3 nrarllnpsn mokvk- 
Inon 941 nrno’iinn n'zjioip ir 
199 p'imnoyiiocje (dešimtme
tės mokyklos).

Brockton, Mass.
Motoru Apšvietos Klubas 

sveikina Lietuviu Literatūros 
Draugijos Suvažiavimą su $10.

P, Mickevičienė.

Detroit, Mich.
D. M. šolomskas.
Gerb. Drauge:

LLD 188 kuopos nariai svei
kina LLD Suvažiavimą su šir
dingiausiais linkėjimais ir lin
ki geriausių pasekmių. Sykiu 
siunčiam auką $35.00.

Draugiškai,
Adelė Vąr^neckas.

(Bus daugiau)

Knyva
Pereitais metais TSR Są

jungos Vyriausybės nuta
rimu Lietuvoje buvo įves
tas visuotinis septynmetis 
privalomas apmokymas. 
Ryšium su tuo dar labiau 
išaugo mokyklų skaičius. 
Dabar respublikoje veikia 
663 septynmetės (progim
nazijos) ir 170 dešimtmečių 
(gimnazijų) mokyklų.

Tarybų Lietuvoje mokosi 
kas penktas žmogus. Kon
stitucijoje įrašytąją teise į 
mokslą taip pat įgyvendina 
jauni darbininkai ir kolū
kiečiai, kuriems buržuazi
jos viešpatavimo metais bu
vo atimta galimybė įsigyti 
mokslą. Jiems respublikoje 
veikia 121 mokykla.

Seniau niekuomet lietu
vių tautos tarpe nebuvo to
kio potraukio į mokslą, į 
kultūrą, kuris yra dabar. 
Daugiau kaip 450 tūkstan
čiu moksleivių mokosi Ta
rybų Lietuvos mokyklose.

Lietuvos vyriausybė ski
ria daug dėmesio jaunosios 
kartos išauklėjimui. Per 
paskutiniuosius metus Lie
tuvoje pastatyta 245 nau
jos mokyklos, daugiausia 
kaimuose, tose vietovėse, 
kur anksčiau niekuomet ne
buvo iokin kultūros, židiniu. 
Tarvbu Lietuvoje nuolat 
auga asignavimai liaudies 
švietimui. Paeitais metais 
jie sudarė 21:9 nrocenM yps- 
nublikos biudžeto išlaidu 
dalies, šiais metais — 23 
procentus.

Didelis, mokvtoiu būrys 
dirba Lietuvos mokyklose. 
Dėstytojų ■; kadrus rengia 
pedagoMhiš ir du mokytoju 
institutai! 9 mokytojų semi
narijos. Tos mokslo ištai
gos turi ir neakivaizdinius 
skyrius,kur, nenutrau
kiant darbo, mokosi 2,700 
mokytojų. Keletas tūkstan
čiu mokytoju mokosi kur
suose kvalifikacijai nakelti.

Nuolat auga pedagogų 
politinis raštingumas ir da
lykinis pasirengimas.

Tarvbu Lietuvos mokyto
jai pasirodė kaip aktyvūs 
kolūkinės statybos respub
likoje organizatoriai, kaip 
koliikmos santvarkos pro
pagandininkai. Visa Lietu
va žino mokvfoin -x visuo
menininku — Jurkūno. Da- 
b’onės. Bočiulienės. Didžia- 
rėkio ir daugelio kitu var
dus. Tikra šventė visiems 
darbo žmonėms buvo Tary
bų Lietuvos didelės pedago
gu grupės apdovanojimas 
TSR Sąjungos ordinais ir 
medaliais.

Lietuvos TSR liaudies 
švietimo darbuoto i ai ^u i- 
kvėpimu dirba savo Tėvy
nės labui.

Traktorininkų
Lenktyniavimai

ANYKŠČIAI, geg. 9 d. — 
Anykščių MTS traktorininkai 
vis plačiau išvysto socialistinį 
lenktyniavimą Tarybų Lietu
vos dešimtmečio garbei.- šau
nų darbo pavyzdį rodo trak
torininkas Rasickas. Dizeliniu 
traktorium jis kasdien įdirba 
po 8-9 hektarus. Rasicko ma
šina aprūpinta šviesa, kas 
Įgalina jį dirbti naktį.

Su Rasi c k ui lenktyniauja 
jauną traktorininke Kulikaus- 
kaitė. Kurklių valsčiaus “Jau
nosios Gvardijos“ kolūkyje ji 
Įvykdo dienines užduotis 110 
iki 130 procentų.

Jų pavyzdžiu seka trakto
rininkai Barčys, Encevičius ir 
kiti.

MTS jau Įdirbo kolūkiams 
apie 700 hektarų dirvų.

Viršumplaninė Sėja

UTENA, geg. 9 d.—Nuo pat 
pirmųjų pavasario sėjos die
nų tarp Kuktiškio valsčiaus 
kolūkių ir laukininkystės bri
gadų vyksta gyvos savitarpio 
socialistinės lenktynės. Prieš
akiniai valsčiaus kolūkiai, 
kaip “Ateitis,“ “Aruodas,“ 
“Aušra,“ “Pergalė“ ir “Nau
jas gyvenimas,“ Įsijungę Į so
cialistines lenktynes, sėkmin
gai užbaigė grūdinių kultūrų 
sėją ir dabar ją vykdo vir
šum plano.

šais metais Kuktiški-o vals
čiaus kolūkiai numato apsėti 
apie 300 hektarų grūdinėmis 
ir technikinėmis kultūromis 
daugiau, negu pernai.

Mokslininkų Įnašas

VILNIUS, geg. 9 d.—Per 
radiją paskelbus TSRS Minis
trų Tarybos nutarimą dėl 
Penktosios valstybinės pasko
los išleidimo, Lietuvos TSR) 
Mokslų akademijos kolekty
vas susirinko Į mitingą. Pir
muoju mitinge kalbėjo T.TSR 
Mokslų akademijos viceprezi
dentas prof. J. Žiugžda. Jis 
kvietė visus akademijos moks
linius bendradarbius ir tar
nautojus savo santaupomis 
prisidėti prie mūsų socialisti
nės Tėvynės galios stiprinimo.

Mokslų akademijos prezi
dentas J. Matulis savo kalbo

m®

Ikubus-

Cott of runniHff apphaH.o btittd

Pernai beveik 300,000 
žinonhj linksminosi Con 
Edison’o COMMUNITY 
ŠOKIUOSE N. Y. mies
to parkuose. Šiemet jūs 
vėl kviečiami. Dėl jų 
laiko rašykite—

ato; -Tįį...- •£'

NERVŲ CENTRAS! „au(tla„ kaip 2,000 signalinių 
šviesų ir tuzinai instrumentų rodyklių ant šios sistemos 
milžiniškos operatorių lentos parodo, kiek tikrai elektros 
sunaudojama ir kiek jos patiekia kiekvienas Con Edison 
fabrikas. Ši lenta tarnauja kaip nuolat besikeičianti mūsų 
sistemos mapa... ir padeda sistemos operatoriams pakreipti 
patikimų nebrangios elektros plaukimų, kada ir kur reikia.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-, Ketv., Liepos 13, 1950

je pabrėžė, ' jog tarybiniai 
žmonės savo šviesią ateitį ku
ria tik savo jėgomis ir lėšo
mis.

Gausus Mokslų akademijos 
kolektyvas vieningai pasirašė 
naują valstybinę paskolą. Ne
praėjo nė valanda laiRo nuo 
paskolos paskelbimo, kai jos 
pasirašymas LTSR Mokslų 
akademijoje buvo baigtas.

★
Vilniaus konservatorija — 

, Tarybų valdžios metais Įsteig
ta aukštoji muzikos moky
kla — naujosios paskolos-pa
skelbimą sutiko su milžinišku 
patriotiniu pakilimu.

Bendrame susirinkime kal
bėjo- vyr. dėstytojas P. Beke- 
ris, marksizmo-leninizmo ka
tedros vedėjas P. Girdzijaus
kienė ir kiti. Visi kalbėjusie
ji kvietė vieningai pasirašyti 

. paskolą. — —'
Per pirmąją pasirašymo va

landą paskolą pasirašė 95% 
įviso Vilniaus Valstybinės kon- 
. servatorijos kolektyvo.

Šiaulių Futbolininkai Laimėjo 
Keturių Miestų Turnyrą

ŠIAULIAI, geg. 8.—Šiau
liuose pasibaigė tradicinis ke- 

.turiu miestų futbolo turnyras, 
'skirtas Pergalės dienos gar-
■ bei.

Pirmą varžybų dieną paaiš
kėjo pretendentai Į nugalėto
jus. Tai — Šiauliai, įveikę 
Vilnių 4:1, ir Kaunas, iško
vojęs pergalę prieš Klaipėdos 
futbolininkus 3:1.

Finalinės rungtynės tarp 
i Šiaulių ir Kauno pasibaigė-be 
Įvarčių. Susitikimo pasekmė—

■ 0 :0. Pagal turnyro nuosta
tus pergalė buvo priteista

I šiauliečiams, kurie geriau pa
sirodė prieš tai surengtoje 
estafetėje 11x100 m.

Trečią vietą turnyre užėmė 
Klaipėdos komanda. Ji nu

galėjo Vilnių 3:2. Respubli- 
Ikos sostinės futbolininkai už- 
'ėmė paskutinę vietą. Vilniaus 
1 komanda atvyko Į varžybas 
Į nepasiruošusi, ji sudaryta bu- 
!vo paskutiniu momentu. Tai 
Į jau ne pirmas atsitikimas, kai 
Vilniaus miesto Kūno kultū
ros ir sporto komitetas siun
čia į respublikines varžybas 
neparuoštus sportininkus.

A. Svirskis.

ŠIĄ VASARĄ SU gėrimai 
,vas duoda 

mainui ap- 
tinkam^ ^laU kaip £' 
sauga - diena 
‘icUtrO\ 'sutelkia i‘‘do

%c Nujierka gana 
elektros išskalbti 
pilnų baltinių
krovinj automatinėje 
rikalbiatnojoje 
mašinoje.



KALVIO IGNOTO TEISYBE
APYSAKA

Paraše A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS
3-21-50

(Tąsa)

Skersai Jurgio prospekto ir apsnigu
siuose namų balkonuse kabojo raudoni 
plakatai, prie vartų — raudonos vėlia
vos, ant tvorų ir sienų — atsišaukimai 
keturiomis kalbomis.

Kai po mitingo kolonos patraukė per 
miestą, daktaras dar ilgai stovėjo Jur
gio gatvės kampe ir stebėjosi:

— Laisvė! Lygybė! Liaudis — visos 
šalies troškimų reiškėją! Visos šalies 
sąžinė! Draugai — broliai — piliečiai!

Aldona glaudėsi prie jo peties, laimin
gai šypsodamasi.

— Matai? Matai? Ar jie nežino, kur 
teisvbė?

Ji spaudė prie lūpų jo putlią ranką ir 
kartojo:

— Matai? Matai? Matai?...
Ji žinojo, kad, toli gražu, ne viskas 

taip sklandžiai ėjo, bet ką gi jam aiškin
ti, juk jis — kaip didelis vaikas.

Visą naktį ji išsėdėjo taryboje, pasku
bom lipdydama protokolą. Jau iš pat pir
mųjų tarybos žingsnių puolė bundistai, 
eserai, nacionalistai. Zoldatenrato atsto
vai sveikino tarybą, bet suimtųjų gele
žinkeliečių nepaleido iš kalėjimo, ir de
monstracija, kaip ir visuotinis streikas, 
buvo priemonė mobilizuoti mases i kovą.

Laikraščio išleidimas, prie kurio pri
jungė Aldoną Karolis, nebuvo paprastas 
daiktas, kaip iš pradžių pasirodė. “Vi
duramžiškas poligrafas” staiga atsisakė 
nuo darbo ir, visai nebeįsileisdamas į 
kalbas, užsidarė savo požemy. Jis gyve
no prie pat Kazimiero bažnyčios. Aldo
na kartą pastebėjo jį bažnyčios priean
gyje susilenkusį prieš juodaplaukį kuni
gą, lyg senovės vergą prieš visagalį val
dovą. Tai buvo “pater Mukermann“, jė
zuitų galva. Jėzuitai sutrukdė pirmąjį 
mėginimą išspausdinti lapelį apie Vil
niaus darbininkų atstovų tarybos rin
kimus, bet ne jėzuitams buvo sutrukdy
ti revoliucijos žingsnius. Partijos CK į- 
sakė spaudos klausimą spręsti iš pagrin
dų: užimti stambiausią spaustuvę su ge
riausiais technikos įrengimais ir paleisti 
ją darban.

Dabar lapeliai ir laikraščiai pasirodė 
keturiomis kalbomis.

Vokiečių niekur nematyti. Jų jėzuitai 
taipgi sulindo į savo urvus. Visas mies
tas užimtas jjarbo žmonių. Per visas di
džiąsias gatves nutįso kolonos. Stoties 
aikštėje vėl mitingas, paskui kolonos pa
traukia nauja kryptimi — pasveikinti 
Tarybos:

— Prie Liutnios!
Aldona pagaliau pasimetė su tėvu ir 

nuplaukė bendroje demonstrantų srovė
je. Paskui ji pateko “Imperialo” būrin. 
Mezgėjos paėmė ją už parankių, lygiai 
taip pat, kaip tada, einant į stotį stabdy
ti ešelonų. Mergaitės dainavo, šūkavo, 
krykštavo. Aldona dar labiau susijaudi
no. Kai minia atbangavo netoli Suba
čiaus gatvės, ji atsiskyrė nuo draugių ir 
patraukė šaligatviu, stebėdama pro šalį 
plaukiančią minią.

“Liutnios“ salės balkono stovėjo Tary
bos Prezidiumo nariai. Jie atsakinėjo į 
sveikinimus ir mojavo rankomis. Pro 
“vivat“ ir “valio“ jų žodžių nebuvo ♦gali
ma išgirsti. Tik platus ir ilgas raudonos 
vėliavos audeklas su didžiule tarybų 
emblema — pjautuvu ir kūju — kalbėjo 
už visus... v

Pro šalį traukė pavargę seniai, entu
ziazmo • pagauti jaunuoliai, tvirti ir 
griežti vakarykščiai kareiviai.

Šaligatviu, pralenkdamas Aldoną, pa
tekom nubėgo teplioriaus gizelis, dažais 
išmargintu smakru. Prabėgo audėja ar
ba siuvėja kupriuke, ištęstu, išblyškusiu 
veidu. Pametęs vieną klumpę, maišėsi 
tarp demonstrantų kepyklos berniukas, 
visas miltuotas, su balta aukšta kepure.

Srovė nustūmė Aldoną į pasienį ir te
nai, pasieniu besibraudama į priekį, ji 
netikėtai surado tėvą.

Susijaudinęs ir pervargęs daktaras 
prisispaudė prie “Novi sviat” viešbučio 
vartų ir mirksėjo nejausdamas, kad aša
ros gausiaia is sodriai rieda jo veidu.

— Kas tau?.— puolė Aldona prie tė
vo. — Sužeidė? Apstumdė?

Jis, nustebęs, stvėrė ją už rankos, pas
kui perbraukė delnu šlapius skruostus.

— Tai iš džiaugsmo, iš džiaugsmo!..

Iš laimės!
Reikėjo vestis jį namo. Aldona vėl įsi

kabino jam į parankę ir prisiglaudusi 
paklausė:

— Ne iš baimės? Ne?
Juk centro kvartaluose ji matė puoš

niųjų namų languose nerimstančių tur
tuoliu veidus.

“Argi jie tenai nebijo? Visokie rant-

Bet tėvas nesuprato jos.
— Iš laimės, iš laimės! Visuotinė lai

mė! Visuotinių simpatijų respublika!
* * *

Pavakariu iš Domininkonų gatvės da-» 
boklės ėmė paleidinėti suimtuosius gele
žinkeliečius. Kad būtų išvengta sambū
rio. juos leido protarpiais po du, po tris.

Norbertui pasitaikė išeiti drauge su 
žemaičiu Kasparu. Po tvankios, dvo
kiančios kameros miesto sutemų oras 
buvo ypatingai malonus. Jie abu slėpė 
susijaudinimą, nerimą ir tokį smagumą 
ne pagal jų amžių, k 
džių šypsotis, greitin 
žvaliausiai dairytis...

Mieste, ten žemai, tarp sniego kepur- 
nomis išsiskiriančių bažnyčių, 
į katilą, subėga Domininkonų, 
Didžioji, kažkas kunkuliavo ir 
turn varpai gaustų ir giedotų 
gos maldininkų procesijos.

ir kuo

kur, lyg

ūžė, tar-

i, isiklausvdamas i triukšmą, Kas- Z 4. V € Z
— Kur vairuosi? Ar namon?

—r Pirmiausia, drauguži,\susiriškim su 
CKuKaip mus nuvairuos, iaip ir suksi
mos !.. \

Pirmutinė “javkių” vieta, jkhr kreipė
si Norbertas, — tamsiame niūrių' namų

nieko nerado. Pagaliau Pylimo gatvės 
gale, spaustuvininkų komiteto patalpoje, 
budėjęs senas zeceris išaiškino jiems:

— Nieko nerasit! Visi dabar po mies
tą, po aikštes marširuoja...

Net ir geležinkeliečių klube Varnų 
gatvėje jie nesurado tų asmenų, kurių 
ieškojo: nei vieno CK nario prieiti ne
buvo įmanoma.

Šiek tiek užkandę klubo valgyklos pus- 
rūsyje, Norbertas su Kasparu sėdėjo 
prie stalo 1‘ūkydami ir žiūrinėdami prie
temoje žmones. Visa aplinka čia buvo 
panaši į karinį štabą, — kiekvienas jau
tėsi, lyg mobilizacijos metu, laukdamas 
įsakymo pradėti žygį. Apsauginėje “dru- 
žinoje“ vyrai buvo parinkti sveikatingi 
ir santūrūs, nesikarščiuoją... Kažkas 
atsinešė žvakę, pasistatė ją ant kampo

apsidairė į savo kaimynus ir prikibo prie 
žemaičio:

— Iš klioštoriaus! — 
ras.

Kaimynai s u s i j u o k ė. 
kėlęs žvakę, įsižiūrėjo į apšepusį Kaspa- 

ir nurimo: abu

to juos, pabiro klausimų klausimai, į ku
riuos Kasparas negalėjo be pašaipų at-, 
sakinėti:

— Klioštoriuj, kap klioštoriuj: pas- 
ninks ir pakiltai...

Septintąją! valandai įpusėjus, klubo 
prievaizdas išsikvietė Norbertą su Kas
paru ii* pašnibždomis pasakė jiems, kad 
aštuntą valandą jų lauks draugas Vin
cas.

Draugai nudžiugo. Adresą Norbertas 
žinojo: draugas Vincas ligi tol kvietėsi 
jį vis į tą pačią vietą — menkutį viešbu
tį “Naujojo Pasaulio“ rajone. Norbertas 
manė patraukti ten trumpiausiu keliu,—: 
per buvusio geto labirintus, bet vos tik
tai jie su Kasparu atsidūrė Jurgio pros
pekte, juos pagavo žmonių srovė, iš ku
rios jau nebebuvo jokio noro ištrūkti.

Namai visur riogsojo dar be elektros, 
— tamsūs ir paniurę, tik kur-ne-kur 
blyškiai švietė languose žvakės ir žiba
linės lempos. Ir dėl to ypatingai pra-

rūmų balkonai ir kariatidės, nulietos ti
kinančiai baltos prožektorių šviesos.

(Bus daugiau)

Maynardas, Maynardas
(Pabaiga)

Buvau priverstas net ge
rokai pasiaiškinti. Turėjau 
jiems pasakyti, kad mano 
nebepiešimo . priežastis su 
doleriu surišta. Jiems sa
kau, kad nupiešimas pieši- 

Inio tuomi ir neužsibaigia, 
[reikia dar klišę padaryti, 
kas kainuoja dabar apie 
$10. Jeigu nors vieną pieši
ni talpintume .Laisvėje sa
vaitėje, tai mums kaštuotų 
apie $500 į metus, o jeigu 
kas dieną, tai arti trijų tūk
stančių. Prie dabartinių 
mūsų įplaukų tas stačiai 
nebeįmanoma. Matytis, ma
no gerieji draugai su tuo
mi ir sutiko.

ko. Čia jie ne tik savo už
duotis neprasčiau atliko, 
bet dar, jeigu neįžeisiu sa
vųjų Brooklyne taip saky
damas, gal ir geriau. Tai 
dikčiai pagirtinas dalykas.

Ir čia žmonės mėgsta 
klausyti programos. Šitoji 
didžioji masė išstovėjo apie 
pora valandų ramiai klau
sydami dainų, stebėdami 
šokius, ir klausydami kal
bos, kurią sėkmingai pasa
kė. Rojus Mizara. Rodosi, 
p.as mus daug daugiau yra 
“viską žinančiu ir viską 
girdėjusių,“ kurie prie pro
gramos klausymo nei artyn 
neina.

Dėl
Atrodo, taip jau yra vi- tapau 

same pasauly, tai yra, tai]) karui 
tai žmonių vaidentuvė vei- kelionę, į Vermonto kalnus, 

įskaitant ir mano. Kai-1 tai norėjau išvykti dar

kalbėtojo beveik pa

ar te jant, rengiausi į

rinkusių būt iššaudyta.
Tai ne viskas, ką jie man 

sakė ir kokių nonsensų jie 
manęs klausinėjo. Tokie iš- 
mislinti nonsensai apie pro
gresyvius darbininkus, kla
siniai susipratusius, sklei
džiami visame pasauly. Ne
būt čia apie tai nei žingei
di! beklausyti, skaityti.

“Vyrai, vyrai,” sakau 
jiems, “you've got me 
wrong. Aš niekam nieko 
nesakiau, niekam nieko ne
mėginau parduoti, apie jo
kią politiką ar idėjas nei su 
niekuo nekalbėjau. Esu 
svečias, atvykęs pasižiūrė
ti čionaitinių žmonių ir jū
sų žaliosios Naujosios Ang
lijos.“

“Bet tas tavo karas; tu 
tik čia vienas iš New Yorko 
ir kalbėjai šitam bunčiui, 
siūlydamas jiems komuniz
mą,“ vėl jie man sako.

Aš jiems sakau, jog aš čia 
jokios prakalbos nesakiau, 
nes kalbėjo visai' kitas žmo- 
igus. Nežinau, ar aš juos 
;pertikrinau, ar ne, grei- 

karo Įčiau, kad ne, nes vienas jų 
sako: “gal ir taip, bet "Tu 
atrodai į tą kalbėtoją.“

Federalis teisėjas George B. 
’Harris pasirašo dekretą atim
ti pilietybę nuo International 
Longshoremen’s & Warehouse
men’s Unijos prezidento Har
ry Bridges. Bridges pareiškė, 
jog byla prieš jį yra “frame- 

up” ir kad jis apeliuos.
su 

prisi- 
nuėjau

nant apie mano y patą, [šviesa. Norėdamas 
drauge Večkienė sako, kad į rengti prie kelio, 
ji manius, arba, geriau sa- savo automobiliu žemlapio 
kant 
esąs aukštas, didelio sudėji- isiartinti 
m°! • dėlių veidu (taip ji įsivaiz- kurie čia visą dieną stovė
davus ir Lumbį), o dabar jo, mane apsupo ir pradėjo 
jai tekę nusistebėti, kad aš {šaudyti klausimais: 
jos vaizdintuvei visai ne-1 “() kodėl tu nevažiuoji 
prilygstu. Teko visiems ge- [Rusijon, kad tau ji tai]) ge
trai nusijuokti. ra? Ar tu sutinki dabar

Kalbant apie Naujosios Tuojau pasidalinti pusiau 
Anglijos progresyvius lie- šituo nauju limezinu ir.pi- 
tuvius darbininkus, reikia gigais, ką kišeniųje prisilu- 
Amerikos 
tuvių visuomenei didziuo- [klausimą du syk už mane 
tis. Jie tai]) veiklūs visuo- ' 
[meniniais darbininkų reika-1 
Jais, kai]) veiklūs gali būti. 

[Kai]) ir šiame piknike. Čia 
[jie susirinkę ne iš pakluo- 
ihių, bet atvykę tūli net iš 
[už kelių dešimčių mylių, kas 
I reikalauja ir pasišventimo 
ivisuomcnei ir energijos, o 
[jų daugelis ne jaunesni, 
i kai]) ir brooklyniečhli.

Ir ne vien tik atsilanky
mu parengimuose jie teat- ■ 
'sižyini. Štai čia jų šitame 
parengiitie, piknike, dauge
lis jų čija dirba, bėgioja, 
sku Pinasi kuodaugiausia 
darbo atlikti, kuodaugiau- 

isia įplaukų padaryti del. ve
dimo darbininkiškų visuo- 

i meninių reikalų, o šitame 
'atsitikime — sukelti kuo-, 
{didžiausią paramą savo vie
natiniam liet. darbininkų 
[dienraščiui rytuose, Lais- 
i vei. Jie čia stačiai ūžia už- 
[siėmimu, kaip bitės avilyje.

Tik visa beda, visa bėda, 
kad visur Amerikoje, ar tai 
būt Brooklyne, Chicagoje, . 
arba ir čia, IVlaynarde, ma- 

[ tosi didele, didelė didžiuma 
susirinkusiųjų senyvi žmo
nės, stačiai baigianti gyve
nimą. Stačiai nemalonu da
rosi žiūrėti. Ot, rodosi, jei
gu visi čia senieji išgultų, 
tai iš apie čia tų dviejų 
tūkstančių nedaug ir liktų, 

pamisimus net 
nukrečia.
kiek gerėliau, tai 
matosi gerokas

įsivaizdavus, būk aš [pasiimti. Nespėjus man pri- 
prie savo 

juodais plaukais ir di- ikaip trys jauni policistai, • 1 ✓ I • • • • • • i, - . - -

progresyveį lie- |P?S tyri?”, stato man

(didesnis .jaunas policistas.
“Jeigu tau taip komuniz- 

[mas gęras, tai kodėl’tu jo 
[nepardavinėji New Yorke, 
iš kur atvykai?“, kitas įsi- 
spręndęs man stato klausi
mą.

“Tu ir tavo bunčius gali
te važiuoti tuojaus pas Sta
liną. Amerikai bus 
riau“, trečiasis pridūrė 
dar pridėdamas, kad būt 
geriau, jeigu pusė čia susi

ge- 
. ir

taiką, ragindamas dėti pa
stangas neprileisti pasaulio 
prie trečiojo pasaulinio ka
ro. r'

As irgi policijai taip sa
kiau, bet jie man nenorėjo 
tikėti. Net paklausiau jų, ar 
katras lietuviškai kalba, tai 

tai jį Stalinas pasiųstų Si- pasirodė, kad ne. Tiek tik 
biran žuvauti”, čia stovėjęs ,sakė, būk jiem pasitikimas 
ir klausęsis parko darbiniu-[žmogus kalbėtojo kalbą at
kas pridūrė. [pasakojęs. Matytis, būta

Pagalinus policija pasi- melagio.
traukė nuo manęs, o aš grį- Viena drauge, išklausius 
žau parkan pasiskųsti drau- mano nuotykio, sako: 
gams, kaip buvau klaidin- {“Tai, mat, drauge, tu bis- 
gai sulaikytas. Taipgi uorė- kį panašus j Mizarą, tai jie 
jau ir Mizarą sueiti ir pa-[ir palaikė tave už jį.” 
pasakoti, kaip man del jo ‘ Nenoriu manyti, kad aš 
reikėjo kaip ir nukentėti, panašus Rojui Mizarai, bet 
Jo neradau. 'jeigu taip, tai turiu minty

Kada pasisakiau naujiems i štai ką daryti: Kada suei- 
ištarme *1 s o o 1^į siu draugą Mizarą, tai pa

su jų policija, tai jie nuste- ’statysiu jam šitokią propo- 
bo ir sakė, kad -Mizara nei 
žodžio “komunizmas“ nesu
minėjo savo kalboje, nes jis 
kalbėjo tik apie paramą 
dienraščiui Laisvei, ir kiek 
tiek apie Korėjoj įvykius ir

ziciją —ąrba jis turi augin
ti ūsus, arba aš, kad pana
šumą išvengus, ir kad aš 
daugiau už jo “griekus” ne- 
pakūtavočiau.

A. Gilmanas.

LAISVES PIKNIKAS HARTFORD
PUIKI DAINŲ PROGRAMA IR KITOKIE ĮVAIRUMAI

CONN

Įvyks Sekmadienį, Liepos-July 16
Conn

{ Taip,- tą 
j šiurpulys

Gal čia
' kad čia
[skaičius jaunuolių, gal ge- I___ • r>' „ z,- i; resnis, negu Brooklyne. Čia 
j tie jaunuoliai ne tik patys 
[atėjęs, ale ir savo vaikučius- 
[atsivedę, kas reiškia, jog 
’ateity vėl kita, karta pri- 
!augs ir tas mūs prakilnus 
progresyvis lietuvių darbi
ninkų judėjimas 

■ neišnyks ūmai, 
i mano.

Mayna rcliečių 
programa reikia 
ti. Dainavo 
Aido Choras, 
vyrų .choras, ir šoko 
n uolia i šokikai. Dažnai did
miesčių gyventojai didžiuo
jasi ir mano, būk jie geriau 
gali atlikti, dailės pareigas 
už mažmięsčių dailės daly
vius. Čia tai jau taip neįvy-

Amerikoje

pasigėrė- 
Worcesterio 

No r woo do 
jau- v

•>

Hartfordo Laisvės Choras, kuris dalyvaus šio pikniko programoje.
Taipgi dalyvaus ir VILIJOS CHORAS iš Waterbury, Conn.

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

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

4 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—Ketv., Liepos 13, 1*950



V. Ciganovas

APIE PROFSĄJUNGAS 
TARYBŲ ŠALYJ

Tarybinių profsąjungų 
pagrindas -^pirminės prof
sąjunginės organizacijos į- 
monėse, įstaigose, aukšto
se ir specialiose mokslo įs
taigose. Kiekviena tokia
organizacija vienija visus
profsąjungos narius, įdar
bintus šioje įmonėje. Aukš
čiausias organas, spren
džiąs pirminės profsąjungi
nės organizacijos reikalus, 
yra visuotinis profsąjungos 
nariu susirinkimas, v

Visą einamąjį profsąjun
ginį darbą fabrikuose ir 
gamyklose tvarko fabriki
niai - gamykliniai komite 
tai. Jie renkami 
visuotinuose susirinkimuo
se uždaru (slaptu) balsavi
mu vieneriems metams. 
Tam, kad rinkiminis susi
rinkimas būtų laikomas tei
sėtu, jame turi dalyvauti 
ne mažiau kaip du trečda
liai profsąjungos narių. 
Kiekvienas profsąjungos 
narys turi neribotą teisę 
iškelti, pašalinti ir kriti
kuoti bet kurį kandidatą, 
pasiūlytą slaptam balsavi
mui į profsąjunginio komi
teto sudėtį. *

Fabrikinis - gamyklinis 
komitetas atlieka platų ir 
įvairų darbą. Jo teisės ir 
pareigos yra numatytos 
TSR Sąjungos profesinių 
sąjungų Įstatuose. Kaip jos 
pasireiškia?

Kiekvienos įmonės kolek
tyvo gyvenime labai svam
bią reikšmę turi kolektyvi
nes sutartys. Jas kasmet 
sudaro profsąjungos fabri

kinis ar gamyklinis komite
tas visų darbininkų ir tar
nautojų vardu su įmonės 
administracija. TSR Sąjun
goje gamyklos ir fabrikai 
priklauso valstybei ir suda- 

| ro visaliaudinę, socialistinę 
’ rfuosavybę; visa valdžia ir 
i visos gamybos . priemonės i 
i TSR Sąjungoje yra pačių! 
darbo žmonių rankose. Va-' 

Į dinasi, valstybės ir tarybi- Į 
i nės liaudies interesai Į yra' 
vieningi. Kolektyvinė/ su
tartis tarybinėje įmonėje j 

|yra principiniai kito pobū-l 
įdžio, negu kapitalistinės ' 
i valstybės sąlygomis, kur 
viešpatauja privati gamy
bos. įrankių bei -priemonių' 
nuosavybė ir klesti vienoj 
žmogaus išnaudojimas kito i 
žmogaus. Tarybinėje įmo

nėje kolektyvinėje sutarty
je įrašyti dvipusiai admi
nistracijos ir profsąjungi
nės organizacijos savitar
pio įsipareigojiniai. Šie įsi
pareigojimai nukreipti įi 

j gamybini!} planų įvykdymąĮ 
:ir viršijimą, į darbo našu-!
mo kėlimą, į geresnį darbi-: 
ninku ir tarnautojų mate- j 

Į Halinių - buitinių ir kultu-j 
I rinių poreikių patenkini-; 
\ mą.

Kolektyvinę sutartį pasi-l 
Įrašo įmonės direktorius ir | 
profsąjungos fabrikinio- 
gamyklinio komiteto pirmi
ninkas. Pastarajam suteik
ta teisė kasdieną kontro

liuoti, kaip vykdoma sutar- 
I tis. Iš visų įsipareigojimų 
realizavimo administracija 

j atsiskaito profsąjunginiam

komitetui ir darbininkų 
bei tarnautojų susirinki
mams. Reguliariuose masi
niuose kolektyvinių sutar
čių vykdymo patikrinimuo
se dalyvauja platus prof
sąjunginis aktyvas.

Profsąjungos fabrikiniai- 
gamykliniai komitetai va
dovauja darbininkų ir tar
nautojų socialistiniam * lenk
tyniavimui. Jie dalyvauja 
ruošiant lenktyniavimo są
lygas, suveda' rezultatus, 
organizuoja stachanovinin- 
kų patyrimo perdavimą, 
veda plačią garnybinę-tech- 
nikinę propagandą. Prof- 
są j u n go s fabrikini ai -ga
mykliniai komitetai sušau
kia gamybinius pasitari
mus, kuriuose dalyvauja 
milijonai darbininkų. Per 
tokius pasitarimus išvysto-

dami, jie kasdieną kontro
liuoja naujų gyvenamų na
mų darbininkams, inžinie
riams - technikiniams dar
buotojams ir tarnautojams 
statybos eigą, o taipogi ap- 

) gyventų namų remontą, 
dalyvauja naujo gyvena
mojo ploto paskirstyme. 
Daug dėmesio skiriama 
darbininkams ir tarnauto
jams, norintiems pasistaty- 

Iti nuosavus namus. Kolek
tyvinėje sutartyje yra'spe
cialūs punktai, įpareigoją 
įmonių administraciją pa
dėti individualiems užsta
tyto jams medžiagomis,
transportu, darbo jėga.

Profsąjunginiai komite
tai rūpinasi pirčių, kirpyk
lų, skalbyklų, miesto trans
porto bei kitų komunalinių 
-buitinių įmonių tinklo iš-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

tikėjimą labiau susimacny- 
ti. . .”

Prelatai Urbanavičius, Bai
le ūnas, kunigas Prunskis ąrba 
Pijus Grigaitis neturėtų to 
žmogaus (?) prašymo - pa
neigti.

Kalifornijoje gyvena žymi 
komuniste, Anita Whitney, 
kuriai šiomis dienomis sukako 
83 metai amžiaus. Ji dar vis 
veikli.

Maynardo piknike aš susi
tikau žymius lietuvius veikė
jus, Antaną ir Ievą Žvingilus, 
gyvenančius Connecticut vals
tijoj" e.

Šių metų gruodžio 25 dieną 
mudviem suįcaks lygiai 80 
metų, — sake man draugas’ 
žvingilas, po neseniai pada
rytos sunkios operacijos at

piknikas, Olympia Parke. Į 
I šį pikniką suvažiuos daugiau 
negu Massachusetts lietuviai. 
Kas tik girdi Gintarų Radijo 
pusvalandžių p ro g r a m a s , 
kiekvieną sekmadienį, kai]) 9 
vai. iš ryto, iš stoties WK0X, 
Framingham, Mass., 1190 
klcs., tai bus. Negirdėju- 
siems bus dar labiau žingeidu 
pamatyti ir girdėti radijo me
nininkus - dainininkus pildant 
programą piknike. Taipgi 
Antanas Vasaris iš Montello, 
Mass., pribus su futrų paro
da. Kai kurie dar ir dabar 

j prisimena jo pernykštę paro
da. Nepraleiskite šios progos!

D. J.

So. Boston, Mass.
Trijų Organizacijų

DIDYSIS PIKNIKAS j

Sekmadienį, Liepos 1.6 July, 1950 
Tautiško Namo Parke

Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass. — Pradžia 1 vai. dieną.

ŠOKIAMS GROS ART MASSONS ORKESTRAS.
Bus įvairių pamarginmų. LLD Moterų’skyrius rengiasi turėti stalą su 
įvairiais namie gamintais skanumynais. — šis piknikas bus vienas gra
žiausių, todėl kviečiame visus dalyvauti.

Rengia LLD 2-ra kp., LDS 62-ra kp. ir LLD Moterų Skyrius.
Busas į pikniką išeis nuo 318 Broadway 12:30 vai. dieną 

Kelionė į abu kalus tiktai $1.00

Prašome užsisakyti Jono
Kaškaičio poezijos knygą

"PROŠVAISTES"
Neseniai sukako 65 metai amžiaus žymiausiam Ameri

kos lietuvių literatui-poetui Jonui Kaškaičiui. Neužilgo 
sukaks 50 metų, kai Jonas Kaškaitis pradėjo rašyti-kur- 
ti grožinę literatūrą ir veikti visuomeniškai.

Per tuos 50 metų Jonas Kaškaitis parašė dąug knygų, 
tūkstančius straipsnių, tilpusių laikraščiuose ir daugybę 
eilėraščių-poezijos kūrinių.

Daug eilėraščių — originalių ir vertimų —- tilpo mūsų 
periodinėje spaudoje — laikraščiuose ir žurnaluose — o 
daugelis jų dar niekur netilpo.

Atžymėjimui mūsų brangaus literato taip svarbaus" 
jubiliejaus — faktinai, dubeltavo jubiliejaus — Laisvė, 
susitarusi su-gerbiamu poetu, leidžia jo-rinktinės poezi
jos knygą PROŠVAISTES.

Knygoje tilps ir neilga autoriaus biografija, o taipgi 
pqrjretas-pavei kslas.

Tai bus ne tik didelis įnašas grožinės lietuvių literatū
ros lobynan, o drauge ir kuklus pagerbimas mūsų lite
rato, visuomenininko, mecenato!.

Mes norime, kad šiame pagerbime dalyvautų juo di
desnis skaičius žmonių. Geriausia proga dalyvauti —už
sisakyti PROŠVAISTES iš anksto. Kiekvieno užsisakiu
siojo vardas ir pavardė bus išspausdinta knygos gale. 
PROŠVAISČIŲ kaina tik vienas doleri^. Knyga turės 
virs 250 puslapių, gražiai išleista, gerarre popieriuje.

Užsakymus-prenumeratas siųskite Laisvei. Kurie no
rite ir galite prenumeratų parinkite, jei dar negavote 
tam reikalui blahkų, rašykite Laisvės administracijai, o 
ji prisius.

Prašome greitai darbuotis.
Visokiais PROŠVAISČIŲ reikalais rašykite: Laisve, 

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

ma trūkumų kritika, pa- plėtimu bei sanitariniu sto- kutęs. — šiemet sukaks 54 
teikiami pasiūlymai dėl ga-|viu. Pusė milijono prof są-■ metai» kai; mudu esame susi- 
mybos pagerinimo ir racio-| junginių aktyvistų vykdo ,tudkę ” • 
nalizavimo. Gamybiniai pa-i nuolatinę visuomeninę kon-' 
sitarimai padeda 
priešakinius darbo 
dus, išsiaiškinti ir išnau
doti . vidinius rezervus, I Fabrikiniai - gamykliniai 
pagerinti produkcijos ko-i komitetai vadovau ja gau- 
kybę ir sumažinti jos savi-|sioms profsąjungų kultini- 
kainą. : nčms įstaigoms — klubams,

Profsąjungų komitetai į Kultūros Namams bei Rū- 
įmonėse padeda išvystyti i mams, 
masinį išradingumą bei ra- nams, 

Jie padeda peliams 
ir racionaliza- h’ tarnautojų meninę savi- 
darbininkams,' veiklą, organizuoja įmonė- 
ir technikams i «e masinį kūno kultūros 

darbą.
Visas

t Draugų žvingilų gyvenimas 
įvesti į trolę kaip veikia parduotu- kupinas 
meto- vės, valgyklos, bufetai, į- Įp^į. 

įmonių pagelbiniai ūkiai. Ižiaus!
Fabrikiniai - gamykliniai 

gau

cionalizaciją 
išradėjams 
toriams — 
inžinieriams 
pasiekti jų pasiūlymų įgy-i 
vendinimą ir prižiūri, kad1 Visas daugiašalis fąbri- 
šių pasiūlymų autoriams • kinių - gamyklinių komite- 
laiku ir pilnutinai būtų iš- j tų darbas 
mokėtas įstatymu numaty-Į Sąjungoje dirbamas 
tasįs atlyginimas.

fabrikiniai - gamykliniai' J»’ofs“ 
komitetai sistemingai tikri-! ai 
na, ar teisingai atsiskaito
ma su darbininkais 
jiems 
darbo užmokestis. Jie taip 
pat vykdo nuolatinę kont
rolę kaip prisilaikoma tar
nybinių darbo įstatymų. —

Fabrikiniai - gamykliniai 
ga-j Ūkiniai - gamykliniai 

atskaitingi
i suotjniam profsąjungos

ji: od vi e m u. m-

į Worcester, Mass.
miešto dalyje, kur

bibliotekoms, ki-'daugiausia turčiai gyvena, va- 
raudoniesiems kam- dinamoj Tatnuck, • didelia- 
, vysto darbininkų i me . skersgatvyje Pleasant ir 

Chandler gatvių, jau trys die-

įmonėse TSR 
pade-! 

I dant daugiamilijoniniam!
t aktyvui., 

i Tai — įvairių komisijų, 
i esančių prie fabrikinių -ga- j 

. I myklinių komitetų, nariai, !
aCIIO ll ei 1 1 p • 1 • • i 1

laiku išmokamas ’ P'^JWos cechimų ko- ' 
! mitetų nariai, proisąjungi-j 
niai grupių organizatoriai, i 
draudimo delegatai, visuo-l 
meniniai darbo apsaugos i 
inspektoriai ir tt.

Iš visos savo veiklos fab-!

į ve už kaklo ant miesto lem
pos stulpo prikimštas balvo- 
nas, vaizduojąs figūrą Stalino 
su užrašu ant kortos: ‘‘Un
cle Joe.” Aišku, kad miesto 
policija tatai toleruoja. Ke
lios dienos jau stovi ta šlykš
ti fašistinė propaganda. Mū
sų šalis dar nėra nutraukus 
diplomatinių ryšių sii Tarybų 
Sąjunga.

Planas Viršijamas 50%
KAUNAS, geguž. 12 d.— 

“Viktorijos”, sausainių fabri
ko kolektyvas, lenktyniauda
mas Tarybų Lietuvos dešimt
mečio garbei, pasiekė nema
žus laimėjimus. Čia pradėta 
eksploatuoti nauja krosnis, 
kurią paleidus sausainių ga
myba padidėjo du kartus.
Taip pat pradėta eksploatuo
ti mašina cukraus pudrai mal
ti, aparatas iškeptiems sau
sainiams aušinti. šie įrengi
mai įgalino sutrumpinti ga
mybos ciklą vienu trečdaliu. I 
žymiai pagerėjo produkcijos 
kokybė. Per pirmąjį gegužės !

Namu Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

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

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

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

mėn. dešimtadienį fabrikas, 
viršydamas grafiką 50 pro
centų, pagamino kelias tonas 
sausainių viršum užduoties.

Fabriko kolektyvas įsipar
eigojo iki liepos mėn. 21 d. 
įvykdyti 7 mėnesių planą.

Iki Dešimtmečio 
Kasdien Viršufrnplaninę 
Prddukciją

KAUNAS, geg. 12 d. — 
“Viktorijos” avalynės fabriko 
kolektyvas Tarybų Lietuvos 
dešimtmečio garbei prisiėmė 
visą eilę įsipareigojimų. Buvo 
pasižadėję kasdien viršum 
plano išleisti po 60 porų vai
kiškų batelių, įrengti ir pa
leisti naują vasarinės avaly
nės cechą, sutaupyti žymų 
medžiagos kiekį, kad galėtu
me dirbti vieną dieną per mė
nesį iš sutaupytos žaliavos. 
Šie ir kiti įsipareigojimai yra 
vykdomi. Kasdien išleidžiame 
po 60 porų vaikiškų batelių 
viršum dieninia plano.

A. Kriučkovas.

J. J. Kaškiaučius, H. D.
530 Summer Ave. 

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ .
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Liepos 7 d. pasimirė Anta- 
Ri nina Bernotiene, 47 metus iš

gyvenus šiame miesto. Tai 
uošvė' Leland Stowe, žymaus 
korespondento. Antanas Ber
notą jau keli metai atgal mi
rė. Antaninos palaikai tapo 
paversti i pelenus Rural Kre- 
materijoj 10 d. liepos. Ji pa- 

apart Rūtos Stowe’ienes, 
Bernotą ir

komitetai studijuoja 
mybinių ir profesinių 
sirgimų priežastis ir 
sekliai stengiasi, kad 
tusi priemonių tas priežas-1------------------ L....', GžL.
tis pašalinti. Jie tikrina ar PASPJRUKO 2 KARINIAI I Pranas Traupis, 
teisingai sunaudojamos lė- KQ 
šos, skirtos dafbo apsaugai 
ir saugumo technikai.

Plačias teisei turi tary
binių profsąjungų fabriki
niai ir gamykliniai komite- dGrĮ^us J;Tck Jamesą ir Re
tai dąrbo žmonių kultūri-rei i Kalischerį; bet korės- 
nio - buitinio aptarnavimo I P°nęl<mtai paspruko su tu- 
srityje. Tarybų valstybei a^s. amerikiečiais karei- 
profesinių sąjungų žinion I viais‘

su-; mitetai yranuo 1 J ‘ _
im- i rių susirinkimams.

1 “ ir sūnų Vytautą 
na" du an tikus.

SSPONDENTAI
Tokio. —'Šiauriniai korė

jiečiai buvo Gft’psupę ameri
kinius United Press ir As
sociated Press korespon -

mirė ilgus 
kankintas 

Tai Juozo 
I Traupio sūnus, 42 metų am
žiaus. Jis prigulėjo prie Liet. 
Sūnų ir Dukterų Broliškos 
Draugijos.. - Dėka Draugijai, 
jis galėjo gyventi su tėvu 
Draugijos vasarnamyj .per ei
lę metu. C 4-

metus paralyžiaus

Liepos 23 d. čia įvyks di
dele iškilmė, tai bus Gintarų 

i Radijo pusvalandžio metinis

LIETUVIŠKA VALGYKLA

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

Valgių. Turime Kambarių Apsistojimui.
i Savininkas CH, PAMPALAS

Telefonas: 46917

r—

MERCHANTVILLE, N. J
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

perdavė visą darbininkų ir 
tarnautojų socialinio drau
dimo valdymą. Praktiškai 
įmonėse tą darbą atlieka 
socialinio draudimo tarny
bos, sudarytos prie fabri
kinių - gamyklinių komite
tų. Tokios tarnybos išren
kamos profsąjunginiuose 
susirinkimuose. Visiškai 
sutinkamai su įstatymu jos 
paskiria pašalpas dėl laiki
no nedarbingumo, kontro
liuoja poliklinikų, ambula
torijų, ligoninių bei kitų 
gydymo įstaigų darbą, 
siunčia darbininkus ir tar
nautojus gydytis į sanato
rija^ ir į poilsio namus, o 
jų ' vaikus — į pionierių 
stovyklas, vaikų darželius 
bei lopšelius. Čia patys 
darbininkai ir tarnautojai 
paprastai tesumoka tik 
30% atilsinių kainos, o li
kusi dalis padengiama iš 
valstybinio socialinio drau
dimo lėšų.

Profsąjungų fabrikiniai- 
gamykliniai komitetai 'ski
ria rimtą dėmesį tam, kaip 
įmonės vykdo gyvenamųjų 
namų ir buitines statybos 
planus. Visuomenės pade-

“Mano mielasis vargšeli, tu turbūt esi labai pavargęs 
po klausymosi tų unijos delegatų kaulijimo 

iš tavęs al go’s priedo.”

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).

Telefonas Merch 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, NJ J

4 CHARLES , J. ROMAN

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Liūdesio valandoj kreipki- G 
tės prie manęs dieną ar i J 
naktį, greit suteiksime <* 
modernišką patarnavimą. G 
Patogiai ir gražiai mo- C 
derniškai įruošta mūsų < > 
"šermeninė. Mūsų patarna^ ■ • 
vimu ir kainomis būsite ;; 
patenkinti. ; •

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Ketv,, Liepos 13, 1950 ,
i



Prašau Dėmesio

Del “Konkretiškumo” MOTERYS NORI TAIKOS
Ir “Demokratiškumo” - - - - - - - - - - - - - -

Aukos Geriems 
Reikalams

Penktadienį, liepos 14 
na, 8 valandą vakare, 
tūriniame Centre įvyks svar-j 
bus pasitarimas vienu 
svarbiu klausimu, 
me, kad tame ’pasitarime, ku
ris bus 
vantos 
jos:

die-
Kul-

ir Masinos Suklysta
New York o gyventojus su- 

rokuojant iš karto buvo skelb
ta (apytikriai) mieste esant

LDS 14 kp., Maspetho, nie- -7,841,610. Bet perrokavus iš 
naujo, galutinoje sutraukoje 

; radosi tik 7,841,023.
Gi rokuojant miestą su apy 

ilinkėmis buvę apsiskaičiuota 
i net ant trijų milijonų “vėlių.” 
i Buvo skelbta esant 15,540,- 

su traukoje 
Skaitliuo-

mašinos suklydusios 
ar gal žmogus jas suklaidino.

Jeigu ten būtų buvę skait- 
I liuoti pinigai, lengvai galė- 
i turn įtarti norėjus tą sumą 
• nusukti. Bet, ką galėtų da- 
I ryti knygvedis su trimis 
1 jonais žmonių ?

Moteriškė Nušauta 
Dėl Paiko Divorsy 
Įstatymo

labai
Mes nori-

! kuomet nepamiršta gerų, dar- 
, bininkiškų reikalų, šiuo tar- 
i pu ji paaukojo penkis dole- 
rius sveturgimių teisėms gin- 

Iti ir penkis dolerius Laisvės 
I fondui dėl apsigynimo nuo 
! kryžiokų.

Po tuo obalsiu išleistame la-itogu važiuoti kartu su dele- 
laidoj polyje newyorkietes moterys j ^ucija, prašomos delegaciją 

į susitikti prie Information 
į Desk 1st U. N. Building’e, ne 
i vėliau 2 valandos.

Moterys eis pas general į 
į sekretorių Trygve Lie ir ame- 

Delegaęijon kviečia visas rikiečių vyriausią delegatą 
taikos pageidaujančias mote- Jungtinėse Tautose Warren 

Austin reikalauti “sustabdyti 
. pavojingą konfliktą Korėjoje, 
kuris gręsia pasaulio taikai ir 
jau. kainuoja gyvybes mūsų 

ir vyrų,” sako moterų

Vakarykštėj Laisvės laidoj i newyorkietes 
LT Reporteris stengiasi į dul-jšį ketvirtadieni, liepos 13 tą, 
kės sumalt mano pastabas ruošia Moterų Delegaciją Tai- 
dėl jo neseniai Laisvėj tilpu- kai keliauti į Jungtines Tau-! 
šio rašto apie Liaudies Teatro tas. 
veiklą. Anot jo, aš savo pa
stabas galėjau jam “asmenis- ( 
kai padaryti.” O “rašyti spau- 
don reikėtų ką nors k on k re-j 
tesnio.”

k on k re-Taigi, kaip tik dėl 
tiškumo.

Kas telpa spaudoj, 
na pasakyta publikai, 
kas parašyta ne taip, 
pastabas dėl to reikia pada
ryt tai pačiai publikai, o ne 
to rašto autoriui i ausį.

Kai draugas Reporteris pa
skelbė. kad Liaudies Teatras 
jau turi pasirinkęs pastatyt 
net penkis veikalus, tai žmo
nės ir galėjo jų tuojau tikėtis. 
Todėl ir mačiau reikalą, 
stebėt, kad mūsų jėgos 
rųažos tiek daug žadėti, 
porteris sakosi jis nieko ir 
žadėjęs. Bet ką reiškia 
pertuaro sudarymas ir jo 
skelbimas — žadėjimą, 
tik. . . o. jis sako tuomi mieri- 

įnešti organization op- 
galima pa- 
pasiskelbi-

trumpas, būtų atsto- 
sekamos organizaci-

ris. Susirinks Pennsylvania 
gelžkelio stotyje, prie Long 
Island Railroad platformos 
fsklepiniame aukšte), 12:30
po piet. Tikietus išsipirkti į | sūnų 
Lake Success. Kurioms nepa-1 atsišaukimas.

ir jei 
tai ir > Keltuvų Operuoto jai Gaus Algos Priedo

pa- į 
per

ne- 
re- 
pa- 
ar

darosi, nes

Nuvykusi sekioti -nuklydus) 
nuo jos vyrą, tikslu1 gauti pa
rodymų savo divorso bylai, 
Mrs. Andrea Gehr, 30 motų, 
tapo nušauta prie slenksčio 
vasarnamio, kuriame jos vy
ras nakvojo su 
Mrs. Dorothea Matthews, 
nušovė jos 
areštuotas.

divorso
Andrea Gehr, i 

prie 
k tiriame

savo meiluže,
Ją

vyras, kuris dabar

Svei-

Matthews šeimos

Keltuvų operatorių ir kitų 
didžiųjų pastatų aptarnavime 
dirbančiųjų darbininkų įvykęs 
streikas praėjusio balandžio 
27-tą davė šiokių tokių pasė
kų. Pastatų savininkai, po 
keturių dienų streiko, tuomet 
sutiko pasiduoti arbitracijai.

šiomis dienomis arbitrato- 
riai pasiūlė, kad savininkai 
pridėtų keltuvų operųOtojams 
algos po $2.75 savaitei ir dar 
vieną (aštuntąjį) šventadienį

su alga. Paliečia 12,000 dar
bininkų.

Svarbiausią reikalavimą, 
numažinti darbo savaitę nuo 
48 iki 40 valandų, arbitra- 
toriai, su Arthur S. Meyer 
priešakyje, atsisakė siūlyti. Ir 
algos priedas labai menkas 
akyvaizdoje politikierių su
teiktos pelnagrobiams galios 
per karą kelti prekių kainas.

Ar darbininkai tai priims, 
liekasi palaukti ir pamatyti.

Gehr ir 
jau seniai 
myninių nesantaikų ir neišti
kimybių vienų kitiems. Ta
čiau painūs, senieniški įstaty
mai, dar daugiau painiojami 
vienų ir kitų pasamdytų bran
giai apmokamų advokatų, ne
leido žmoniškai išspręsti per
skyrų klausimą. Gehr’ienės 
paskiausia byla buvo atmesta 
dėl nebuvimo “įtikinančių” 

! neištikimybes parodymų. Mrs. 
į Gehr buvo ryžusis juos gauti, 
į ' Abi šeimos gyveno Great 

vienos kitų žingsnius 
galėjo lengvai

Tad kuomet Herbert 
te 1 e v i z i j os program os 

buvęs TTollywoo- 
ž.Urnalui fotogra- 

iš namų su Mrs. 
jo žmona su pa- 
detektyvais ir Po

Necke 
i žinojo 'arba 
į pasekti. 
(Gehr,
■ direktorius, 
i d e ir Life

Aido Choras
Lietuvių Motorų Apšvietos 

Klubas
Liaudies Teatras
LMS 111-čioji apskritis
Lietuvių Kultūros ir 

katos Klubas
Lietuvių Kultūrinis Klubas
ĄLDLD kuopos, veikiančios 

Brooklyne ir apylinkėje
LDS kuopos, veikiančios 

Brooklyne ii’ apylinkėje.
Mes norime, kad suminėtų- i 

jų organizacijų valdybos pa
siųstų šin pasitariman po vie
ną ar du savo narius.

Į 'Reikalas, kaip minėjau svar- 
įbus. Pats tikslas bus paaiš- 
jkintas pasitarime - mitinge- 
■lyj.

Tikiu, kad šį mūsų prašymą 
įminėtų organizacijų valdybos 
‘išklausys.

Katrina Petrikienė.
Laisvės direktorių 
tarybos sekretorė.

(129-130-131 ) ,

Nukritęs po Traukiniu 
Išliko Neužgautas

Paul Scheiff, 48 metų, sa
kosi apsvaigęs stovėdamas 
IRT Pennsylvania stotyje ant 
platformos. Jis nukrito. Virš 
juo perėjo du vagonai. Ta
čiau atrasta, jog jis nuo trau
kinio nenukentėjo, tik krisda- 

’ mas išsinarino kelį.

; Šuo Apkandžiojo 
Žmones

prie

Aidiečiams Atsiprašau
Aido Choro pamokos įvyks 
penktadieni, liepos 14 - tą,ši

8
Visi nariai prašomi dalyvauti.

Choro Prezidentas.

jas 
timizmą.” Bet tai 
daryt ne tuščiais 
m a is, o darbais, 
kalbų tik nejauku
tai žemina organizacijos pres
tižu. Kiek, pavyzdžiui, nau-

• dos iš to, kad pernai pasisku- į 
bintą paskelbti, jog stat/sime 
“Uždavinį” (ir knygutės nu-į 
pirktos), o jo nepastatę ža 
dėjome ‘.‘Milijoną Sielvartų” 
(ir kopijos buvo nu 
tos), bet nei vieno, 
nepastatėme? Aš tatai pa- New Yorko 9th ir 
vadinau plepėjimu, o Repor- Avenue (nuo 14th St. iki

'rimtu darbu.” Jei St. ir Amsterdam Ave.) pada- 
to “rimtumo” dau- rytos ekspresinėmis. Jp- 

būtumėm nespėję s'e įvestos laipsniškai besikai- 
nė vieno veikalo, taliojančios lempos ir 25 my-

Išbandė Naujas 
‘nei“ kito i Trafiko -Taisykles

Labai apgailestauju ir atsi
prašau dėl neatvykimo į LDS 
koncertą liepos 3-čią ,nes bu
vau staiga susirgęs. Tikiuosi 
už tai atsilyginti kada nors 

! netolimoje ateityje su lietu- 
Jviškomis dainomis ir muzika.

Frank Balevičnis.

■ Matthews, 
: sisamdytais
į tografu juos nusekė i vasar

uoto] i .Pą^ling,, ( N- V.
va- 

jje pasibeldė į 
vasarnamio duris. Iš 

šūvis 
Ji ten

10th
68th

Sugrįžo iš Atostogų

697, galutinoje 
j rasta 12,838,143.
1 jančios

mili-

vai- 
ma-

Pasėkoje neatsargaus 
ravimo susidūrus dviem

i šinoms Bronxe Stephen Celen-
I tano užsimušė, o 7 kiti asme- 
i nys sužeisti, 2 pavojingai.

teris — ‘ 
dar kiek 
giau, tai 
susimokyt 
Todėl, manau, visai vietoj pa- lių per valandą važiuosena.
staba, kad per spaudą pasi- Praėjusį pirmadienį pirmu 
skelbt reikia tik tada, kai jau 
kuri veikalą pradedame mo
kytis.

Apie jėgų “didumą” Repor
teris gal visai kitaip kalbėtų, 
jei jam būtų tekę suorgani- 
zuot bent vieną “kęstą.” “Gie
da Gaideliai” ir “Mūsų Gy
venimo žaizdos” buvo pro
duktas ne praėjusiojo sezono, 
bet už praėjusi o j o.

“Susidomėjimo”
Atostogų Mokykla

Reporteris savo “kritika” 
tą tariamąjį “susidomėjimą” 
ne patvirtina, o tik dar labiau 
nublukina. Jis sako, kad “su
sirinkime dalyvavo apie 15” 
narių. O “susidomėjimą” ran
kų pakėlimu pareiškė tik 5.

.Ar jis ir visus nebalsavusius 
priskaito prie “susidomėju
sių”? Ne visada susilaikiusie
ji nuo balsavimo širdyj turi

• “už”; dažnai tik kaip tai ne
drįsta išstot prieš vadovau
jančių narių kalbas.

Prieš kursus niekas 
neturi. Ir dainos, ir 
ir muzika ir bet koks 
masis—geri dalykai, 
sae * tas projektas,
giant į mūsų aplinkybes ir iš
teklius, yra nepraktiškas — 
bandymas apžiot kalną.
Reporterio ‘Demokratiškumas’

Už vis keisčiausias yra Re
porterio “demokratiškumus.” 
Jis sako: “Nėras reikalo ra
šyti ne apie draugo S. V. ais- išgyvenusius asYhenis. 
tringą kalbą prieš Atostogų kymą radau tolimesnėse tos 
Mokyklą. Ji ne vietoje ir apie mūsų “geraširdystę” ži- 
ne laiku.”

“Ne vietoje”? Jei savo or- 
ganizacijos susirinkime apie 
jos pinigų kam nors skirimą 
kalbėt ne vieta, tai kur tam 
vieta? Sulyg Reporteriu, tik 
reikalaut pinigų susirinkime 
yra vieta. Duokit ir tylėkit! 
O jei kalbat, tai kalbėkit tik 

t už! Nemanau, kad tokia dik
tatūra Liaudies 

. “Ne laiku”?
kyklai parama

• tre diskusuota

nieko 
šokiai, 
moky- 

Bet vi- 
atsižveL

ato-

kartu išbandytas naujasis tra-1 mi. 
tiko kontrolės priedas. Kas 
galima-teorijoje, ne visai galė
ta įvykinti praktikoje. Ne
leistose vietose pastatyti au
to, kelyje pasipynę didieji 
sunkvežimiai ir traileriai, prie 
kampų paimti ir išleisti kelei- Į 
vius sustodinėją autobusai 
mažosioms mašinoms pašto- 
dinėjo kelią. Dėl to sutruk
dymo mhšinoms teko sustodi- 
nėti prie raudonųjų šviesų, 
kurių- jiems visai nebūtų 
ke susitikti, jeigu nebūtų 
nėtųjų skerspainių.

Vietoje 25 mylių per 
landą, išbandytoj ams 
didžiumą kelio važiuoti 
10 mylių, sutaupant tik 
liką sekundų.

te- 
mi-

va- 
teko 

po 5, 
kel io

Auto pastatymo lote 
Covert St. ir Irving Avenue, 

i Ridgewoode, palaidas šuo ap- 
I kramtė keturis vyrus. Kelis 
| blokus vijęsis, šunį, policistas 
j Gleason jį nušovė kieme ties 
837 Knickerbocker Ave. Ti
ria, ar šuo buvo ftžkrėštas 

' pasiutimo liga.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Liepos 10 d. sugrįžo iš 
stogų F. Reinhardt, J. Stepo
naitis, A. Pilis, J. K-orris. 
Praleidom atostogas labai 
linksmai pas draugus G. Ben-

' derins. Buvom Jabai vaišina-1
Vieta gamtiškai graži. 

' Maudytis bėgantis vanduo, 
i upe East Branch.

Patartina lietuviams nuva
žiuoti" ten praleisti atostogas. 

'Jų adresas: G. Bender, Box 
j 14, Shinhopple, N. Y. Tel. 
[Downsville 3-2605, C/o Wal- 
įton. Daugiau informacijų ga
ilimą dasižinoti pas F. Rein- 
Ihardt, 60-11 70 Avė., Brook
lyn, N. Y. F. Reinhardt.

Nemokamas Krūtinės 
Egzaminas

Ji Prieš Komunistus
Valdinis imigracijos biu

ras, einant įsaku iš AVash- 
ingtono, įleido Amerikon ap
sigyventi tūlą 71 metų An
gelica Balabanoff, kuri jau 

: ilgus metus negyveno mūsų 
| šalyje. Jos įleidimas patei- 
; sinamas; tuo, kaid esąs įstaty- 
I mas, kuris nusako įleisti at
gal gyvenusius šioje šalyje 7 
ar daugiau metus.

Mano mintyje susidarė 
klausimas, kaip išaiškinti tai, 
kad tos pat valdinės įstaigos 
nori išdeportuotį tūlus fakti- 
nai visą amžių mūsų šalyje

Atsa-

geraširdystę 
inios eilutėse::

Toji moteriškė desėtkai me
tų atgal išstojo prieš komu
nistus ir visą, amžių juos kei
kė. G.

Teatre prigis. 
Atostogų mo- 
Liaudies Tea- 
tada, kai pi-

Jeigu turite liuosą dieną 
liepos 13 ar 14-tą, praleiskite 
ją Jacob Riis Parke ir tenc 

įgaukite nemokamą krūtinės 
X-spindulių paveikslą. Kovai 
prieš džiovą draugijos ir 
miesto sveikatos priežiūros 
traileris ten bus nuo 10 ryto 
iki (L po pietų abiemis dieno
mis.

Visi fotografuotieji gaus iš 
įstaigos paliudymus. O tie, 
kurių paveikslai rodys nesvei
katos žymes, vėliau bus pa
kviesti nuodugnesniam egza
minui ir informuoti apie tu
rimas nesveikatas.

; vietę :
Pirmuoju įniigiu, ■ api'č 2 

į landa nakties, 
I *■

j meilužių 
j vidaus atsake Gehr’o 
'tiesiai žmonos kakton.
i ir mirė. Antroji kulka vienam' 
! detektyvui pragręžę ranką ir j 
įstrigo antrojo kulšin. i i

Visai no tokiais, kaip fiL 
mose, pasirodė tie moteriškei' 
“teisybės ieškotojui.” Nelau-! 
kę nei pažiūrėti, kaip jaučia-į 

| si jų samdytoja, sužeistieji'! 
abu detektyvai ir kiti trys as
menys smuko į auto ir nešdi
nosi iš tos vietos nei ncatsi- 
grįždami. i

Negelbėjo pašautosios nei 
buvusysis jos vyras. Palau
kes, kol sugrįžusi iš krūmų 
(į kuriuos buvo pabėgusi nuo
ga) Mrs. Matthews apsirengė, 
jis irgi nėrė; iš tos vietos. Bet 
policija juodu pagavo ties 
22-jo ir 128-jo kelio sankry
ža, jau už 32 mylių nuo 
sarvietės. Abu sulaikyti 
Įėjime.

Gehr teisinasi, kad jis 
matęs, neišgirdęs kas ton 

j durų buvo, paskaitęs 
kais. Dėl to šovęs, 
nežinąs, nematęs, kad ton kas 

' nors likosi pašautas.
Gehr esąs gimęs Vokietį]o- 

je. Jo nušautoji žmona taip
gi buvusi kilusi iš Vokietijos. 
Likosi našlaitėmis dvi mažos 
dukrytės.

Mrs. Matthews, menama, 
prie šios bylos bus jungiama 
tik kaipo liudytoja. Tačiau 
numatoma, jog ji neteks teisės 
matytis su savo vaikais. Jos 
trys vaikai, -5 iki 11 motų, 
pirmesnėje još su savo vyru 
perskyrų bylojo buvo pavesti 
tėvui. Vienok jinai galėjo 
juos gauti pas save dviem die
nom kas antra savaitė.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Radio krautuve ir 

taisymo dirbtuve lietuviais apgy
ventoje vietoje. Lietuvis, nusima
nantis apie radio taisymą, nusipir
kęs šią vietą, darytų gražų pragy
venimą. Kreipkitės: Union Radio, 
409 Mewes St., Brooklyn, N. 'Y. 
Tel. EV 8-3639. (130-131)

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patąrnavimas pas

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

Telefonai: >
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

va-
ka-

ne- 
prie 

plėši- 
Tąipgi

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c. 
iš 7-ių patrovų

TONY’S
UP-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, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai, žemas kainas.

Receptij Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6238

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

nigų skirimas iškilo. Šį klau- 
Liaudies Teatras dis- 

kasmet — prisidėt, 
ir kasmet maž daug

simą
įkusuoja
|ar ne?,
apie tą patį laiką. Pirminin
kė irgi
reiškia,xkad kalbėta laiku, ir
dar labiau—vietoj. S. V.

tatai pabrėžė. Tai

PIETŪS 60c.
iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivąišinimas 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.

Drs. Stenger & Stenger 
x Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

ar & Grill
de)gtinė^, vynai

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

TELEPHONE
STAGG 2-5048

RES. TEL.

HY. 7-3631

*□6*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Lafsnluotas 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.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv.,’ Liepos 13, 1950




