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Jei gyvi ir sveiki būsime.
pažangiosios spaudos draugai 
ir prieteliai šį sekmadienį su
sitiksime Hartforde, spaudos 
piknike.

Padarykime šį sąskridį di-! 
dėlių ir gražiu. Piknikas bū
na geras, kai suvažiuoja daug 
svieto. Rengėjai tik gali mus 
pakviesti, bet suvažiuoti turi-! 
me mes patys.

Todėl, lai visi keliai visoje 
Naujojoje Anglijoje veda vi
sus lietuvius į Hart fordo spau
dos pikniką! ,
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POLITIKIERIAI KURSTO MĖTYT ATOMINES BOMBASk 0

a

Reikalaujama bent vieno 
'biliono dolerių karui

; prieš Šiaurinę Korėja

Labai madoje šiandien 
žmones gydyti krau ju. Vieno i 
žmogaus kraujas gali išgelbė- i 
ti kito žmogaus gyvybę!

Raudonasis Kryžius prane
ša, kad ir su mūsų krauju 
padaryta tikra “revoliucija.“ 
Jis tapo išdalintas į daugybę 
dalių. Kam visą žmogaus 
kraują vartoti, kuomet tam 
tikros ligos išgydymui užten
ka tik vienos tam tikros krau
jo dalelės?

Šis kraujo išdalinimas su
taupo daug kraujo. Kraujas 
paverčiamas tikruoju “gyvy- 
vės eleksyru.”

Puiku. Visi nusiimkime ke
pures prieš mokslą. Ne pote
riais, bot mokslu žmonės gy
dosi, savo gyvybę ilgina.

\Trumanas prašys galios del 
kainų ir algų kontroliavimo

Laisves vajaus eiga del techninių 
j kliūčių negali tilpt; šiame nume
ry. Bus rytojaus numery.
JAUmmSAMERlklEcIU PASIRAŠĖ
ATSIŠAUKIMĄ PRIEŠ ATOMŲ BOMBAS

Kongresmanai sveikina 
siūlymą atakuot atomų 
bombomis Šiaurinę Korėją

Washington. — 
kratas senatorius 
Thomas pranešė, kad prez. 
Trumanas greit reikalaus 
biliono dolerių ar daugiau 
karui prieš Šiaurių/? Kore-

Senatorius ragina sutraukyti 
ryšius su Sovietų Sąjunga

kas, sako, jog pusė miliono 
parašų surinkta po to, kai 
užsikūrė karas Korėjoje.

New York. — Jau mili - 
/ 

; amerikiečių pasirašė 
1* i Pasaulinės Konferencijos 
- 'Atsišaukimą dėl Taikos, 

;kaip praneša Peace Infor
mation Center (Taikos Ži- čių pasirašė 

_ Įnių Centras) New Yorke, 
reikalauja

Kongresas suteiktų -lanas 
kontrolę ;

kainoms, algoms ir pramo- ■ 
nėms, 1 kada prezidentas ! 
matys reikalą.

Karinė vai
urmu statyti karinius lėk- lygint 
tuvus. Tikimasi 
tūkstančių naujų 
per metus.

Demo- kad
Elmer galią įvesti

Aukštieji valdininkai sa
kė, jog Trumanas prašys,

Išvien kovos prieš 
derlių naikintojus

Kolumnistas Baldwin sako: 
Visus pasigyrimus iš Korėjos 
fronto imkime su didele abe
jonės doza. < Tai tik propa
ganda. Jeigu, jis sako, mums 
praneša? kad mūsų lėktuvai ; 
ten sunaikino šešiasdešimt ko
rėjiečių tankų, tai žinokime, Į11* 
kad jie sugadino tik apie pen- kad 
kioliką jų!

Teisybė yra kartus dalykas, ^vabalų, 
žmonės sako, 
kiau maitintis 
pasigyrimais, 
bė apsimoka, 
kyti teisybę ir 
prezidento Trumano karų Ko 
rėjoje.

Washington. — Republi - iBentsenp pasiūlymą. Tuo 
konas senatorius Owen tarpu Bentsenas sakė: 
iBrewster ir demokratas j “Aš siūlau, kad vyriau- 
kongresmanas Lloyd Bent-jsias mūsų komanejierius, 
sen liep. 12 d. ragino mė - (prezidentas patartų Šiauri- 
tyti atomų bombas į Šiauri- nes Korėjos jėgų komandie- 
nės Korėjos Liaudies Res- riui pasitraukti atgal per 
(publiką. (vieną savaite, o jeigu ne,

Republikonai ir -demo-i tai šiaurinės Korėjos mies- 
kratai kongresmanai karš-įtai bus užpulti atominėmis 
tai ir trukšmingai sveikino'bombomis.”

J Senatoriui Brewster pa
sikalbėjime su korespon
dentais taip pat siūlė pa
naudoti atom-bombas prieš 
šiaurinę Korėją. Jis sakė, 

Senato i jog prez. Trumanas priva- 
generolą Mac- 

Bridgesą, Arthūrą mėtyt ten atomų 
I.aivakro-.bombas, kada MacArthu- 

Tokio, liep. 13.-\Ameri-jlėktuvai neatlaidžiai bom-|Vių Unijos vada. Bridges ras matvs reikalą. 
(bardavo ir apšaudė k; 
jnius šiauriečių taikinius.

96 milionai sovietinių pilie 
prieš atom

bombas
Maskva. — 96 milionai !

i

atominių bombų sovietiniu piliečių per 10!
gauti 50 inaildojimą ir ramiomis de- dienu pasirašė tarptauti-j

Valdžia reikalauja 
nemažini taksy

lėktuvų |rybomis spręst ginčijamus !nės Stockholnio Konferen-
tarntautinius klausimus. jcijos Pasaulinį * Atsišauki - 

centro pirmininkas imą dėl Taikos, reikalau-
; W. E. B. Du-|jant uždraust atomų bom-ln ■ • • • ■ •

išgarsėjęs moksliniu bas. uCI13tOI13l 1101*1 tUOJ

įkalini Harry Bridgesą

profesorius

JANKIAI APS1TVIRT1NA 
JtS. ^'vJNAVJOJ POZICIJOJ PRIEŠ

ŠIAURINIUS KORĖJIEČIUS
, siūlančio numušti tak-' 

sus kai kuriem pirkiniams. ' 
Snyderis po pąsitarimo su k°s. kariuomenė, persikėlus 
prez. Trumanu \ ragino ta j pietinę Kum upės pusę, 

atsižvelgiant i ansitvirtino naujose pozici-
Senatiniai d'ose’ aPie 13 nUzllų 1 Šiaurę 

(nuo Taedžono. Taedžonas 
-- yra laikinoji Pietų Korėjos 

valdžios sostinė ir ameriki-

.Praga. — čechoslovakija 
ir rytinė Demokratinė Vo
kiečių Respublika susitarė 
jišvien kovoti prieš vabalus, jau visai 
naikinančius bulves ir ki-iliaus, 4 
tus derlius.

Čechoslovakija, Lenkija 
Vokietija protestavo, 

amerikonai tyčia iš bilių atidėti 
lėktuvų primetę parazitinių (Korėjos karą, 

vadai sutiko.
Kongreso Atstovų Rūmas i 

'jau pirmiau nutarė viso i 
|$1,010.000,000 taksų nuimti' 
'nuo įvairių perkamų naudo
jimui dalykų, kaip pats pre- į 

_____  izidentas iš pradžios’ siūlė, j 
Berlin. — Amerikietis iDgl karo žlugs šis kongres- 

Christian Science Monitor nutanmas. į
dienraščio korespondentas i Aukštieji valdininkai kai-1 
Frank Stevens Rumunijoje ibasi, kad reikės dar taksus i 
per radiją pasmerkė prezi
dentą Trumaną kaip karo 
kurstytoją, apkaltino ame - 
rikiniųs laikraščius kaip 
melų skleidėjus prieš Ru - 
munijos respubliką ir prieš 
kitas naująsias rytų Euro
pos demokratijas ir pareiš
kė, kad jis pasiliks Rumu
nijoje ir kovos už “taiką, 
laisvę ir žmogaus vertybę.” 

Amerikinė spauda sako, 
“tai jau antras vakarinis 
korespondentas perėjo į ko
munistų pusę.” Pirmas bu
vo John Peet, anglų Reu - 
terš žinių agentūros virši
ninkas Berlyne. Peet persi
kėlė į Sovietu kontroliuoja
mą rytine Vokietija. Ten 
jis rašo ir kalba už taiką, 
prieš karo kurstytojus.

Bet daug svei-! (Amerikos valdininkai 
teisybe negu |Ufgįnčijo tuos įtarimus.) 
Ilgainiui teisy-| & _____
Apsimoka sa-i _
apie šį mūsų 1 Antras vakarą reporteris 

“perėjo pas komunistus”

Karas nesiseka, šį karą ko
rėjiečiai skaito užpuolimu ir 
įsiveržimu į.jų žemę. Jie ka
riauja savo žemėje, o mes ka
riaujame už šešių tūkstančių 
mylių nuo mūsų žemės. La
bai didelis skirtumas.

Visi pranešimai iš Korėjos 
tą faktą pabrėžia. Pulkinin
kas MacClure sako, kad tiek 
šiaurinės, tiek Pietinės Korė
jos žmonės amerikiečių nemy
li ir nori, kad jie iš Korėjos 
išsikraustytų.

šis konfliktas Korėjoje ne
turi pavirsti pasauliniu karu. 
Pasauliui reikia taikos, o ne 
karo. Iš didžiųjų valstybių 
tik Amerika viena tekariauja, 
tuo būdu tik Amerika 
kar$ sulaikyti.

tegali

vienos 
su la- 

liežuviu. 
Angelica 
procentų 

kovosianti

Susilaukėme dar 
“viešnios,”, — viešnios 
bai ilgu ir piktu 
Amerikon pribuvo 
Balabanova, šimto 
trockistė. Ji čia
komunistus ir bolševikus.

Bekovodama moteriškė pa
vargo ir paseno. Išdavas: Eu
ropoje pasidarė per karšta, 
tai atsikraustė Amerikon 
vėjo ieškoti.

uz-

pakelti.

“Užmuštas” teisingos 
samdos kilius

MacArth ur 
jam tuojau 

penki

rei- 
bū- 

šimtai

Generolas 
kalauja, kad 
tų prisiųsta 
Jungtinių Tautų vėliavų. Mū
sų Armija Korėjoje kariaus 
po Jungtinių Tautų vėliava. 
Generolo reikalavimas bus iš
pildytas.

Bet ar pakeitimas vėliavos 
pakeis tikrovę? Ne, nepakeis. 
Amerikiečiai pasiliks ameri- 
kięčiais. Korėjiečiai taip pat 
pasiliks korėjiečiais. Vieni 
kitus jau gerai pažįsta. «

Valdžia galės bet kada 
pašalint civili pareigūną

Washington. — Kongre
so atstovų Rūmas 327 bal- kratai 
sais prieš 14 priėmė bilių, samdos 
kuris įgalina valdžią bile

Washington. —
, teisių komisija nori tuojau lo įgalinti 
įkalinti Harrv 
'vakarinės CIO

šiauriečių pr a n eš imas
Pyongyang, Šiaur. Korė - 

ja. — Šiaurinės Korėjos ra
dijas pranešė, kad jos k a -

ibuvo nuteistas už tai, kad, ‘ Demokratas senatorius 
gauti pilieti- Pat McCarran reikalavo 

popierius, sutraukyti diplomatiios ry-

nio štabo stovykla.
Jankiai tikisi, kad skar

dūs plačios Kum upės kran
tai sulaikys šiaurinių korė
jiečių tankus.

Bet šiauriniai koreiie- 
čiai, atakuodami Pietų Ko
rėjos armiją užėmė Tany- 
ang’ miestą, maršuoja tolyn 
į nietus ir gresia šonu apei
ti Taedžona iš rytu šono.

Amerikos ir Australijos

riuomenė apsupo amerikie
čių diviziją mūšyje dėl Čo- ! 
čivono, šiaurinėje v Kum 
upės pusėje; užmušė 700 | 
amerikiečių, suėmė daugiau 
kaip 500; pagrobė keturis 
tankus, ir daiigiau kaip 1,- 
100 automatinių šautuvu.

Per tą mūšį šiauriečiai 
užėmė čočivona. Paskui 
amerikiečiai pasitraukė į 
pietinę Kum upės pusę.

VĖLIAUSIOS ŽI MOS
Washington. — Senatas 

tiktai 55 balsais prieš 33 
pasisakė už demokratų se
natorių vado Scotto Lu - 
cas pasiūlymą apriboti gin
čus, kuomet bus svarsto
mas pasiūlymas dėl teisiu - 
gos samdos įstatymo. Gin- 
čų-diskusijų laikui ; 
pagal Senato taisykles, rei
kia 64 senatorių balsų.

O kuomet ginčai neapri -1 
boti” tai vienas-kitas sena - 
torius begaliniais tauška- 
laisrfilibusteriu gali pas
maugt bilių, kaip kad jie ir 
žadėjo.

Todėl

Tokio, liep. 13. — Gene - 
rolo MacArthuro štabas 
pranešė, kad ketvirtadieni 
50 milžinišku amerikinių 
bombanešių B-29 numetė 
5 šimtus tonų bombų į “vie
ną. taikini” Šiaurinėje Ko
rėjoje. Suprantama,4* jog 
bombanešiai atakavo *svar-

aprėžti, |pų geležinkelių centra.

Praga. — Pranešama, 
kad Čechoslovakija naujo
viškai pertvarko savo ar - 
miią.

Pasklido kalbos, kad Ju- 
p’oslaviia ir Graikija ruo - 
šia si užpult Rumuniją bei 
Bulgariją.

tanku šarvu, v- v

Tokio, liep. 13. — Gene - 
volas MacArthuras paskel - 
bė, kad amerikiečiai Korė - 
jos kare nukentėję 
tokius nuostolius:

“42 užmušti,. 190 
ta'ir 250 be žinios

sužeis- 
dingę.”

Šiauri-Seoul, Korėja. — 
niai korė i iečiai nušovė dar 
viena didi ji Amerikos bonv 
banešį B-29.

trumaniški demo- 
dabar ir ištraukė 
bilių iš svarstymų. 

Tuo būdu Senatas ir už> 
kada pavaryt valdinius tar- mušė teisingos samdos bi -1 
nautojus, kurie atrodys jai 
“neištikimi” ar kitaip netin
kami. Pavaromas valdinin
kas negales apeliuoti į jokią 
kitą įstaigą.

Užtikrinta, jog ir Sena - 
tas užgirs tą pasiūlymą.

lių, reikalaujantį neskriausti^; 
samdinių dėl jų r 
spalvos ar tautybės.

ORAS. Giedra ir netaip 
drėgna ir karšta.

New York. — 51 procen
tas jaunų vyrų, kurie pas
taruoju laiku norėjo įstoti 
armijon, pasirodė protiškai 
per silpni; todėl tapo at
mesti.

Pietų Korėja. — Ameri
kiečių lakūnų laidomos 5 
colių storio rakietos nepa - 
jėgia pakirst didžiuiu tan
kų. kuriuos šiauriniai kore
lįiečiai naudoia. Tai rusiški 

> Jankai. Rakietos atšoka 
nuo šių tankų šarvų.

Rakietos įveikia tik leng
vuosius ir vidutinius šiau - 
riečių tankus, \kaip sako 
amerikiečiai.

Bet tricoliniai 
patrankų šoviniai 
atšoka ir ]

jankių 
dažnai 

nuo. vidutinių

London. — Sovietų Są
jungos muzikai atsišaukė 
per Maskvos radiją i gar
siuosius vakarinių kraštų 

kad reikalautų 
amerikinį, karą 

A t sišaukimas 
amerikiečius or-

muzikus,

Koreioje. 
kreipiasi i 
kestru vadus Leonoldą Što
ko wskį, Arturo Toscaninį, 
Sergiu Kousevitskv ir ki - 
tus nasižvmėjusius muzi
kus Jungtinėse Valstijose 
ir įvairiuose pasaulio kraš
tuose.

Washington. — 
ratai ir republikonai 
grėsė siūlo numušti 
civiliniams valdžios

Demok-
Kon - t 
lėšas 
tiks-

'norėdamas
nius' Amerikos popierius, ^traukyti aipiomatnos ry- 
esą, melagingai prisiekęs, Sovietu Sąjunga.

į jog niekuomet 
.nėra komunistas, 
ateivis iš Australijos.

Po nuteisimo kalėjimai!, 
federalis apskrities teismas s h?>l]žgald
atėmė Bridgesui pilietybę.

Bridges yra padavę^ ape- Valstybės sekretorius 
liaciją dėl pirmojo. ^e\srno i Achesbnas smerkė parašų 
sprendimo panaikinimo, '•'^ikoNujant už-
Tūo tarpu jis laikomas po atomines bombas.
$100,000 užstatu. _ . iPokalbvie su rpnorteriais

Senato komisija kreipėsi, Aepęcmrias sakė, kad nAra- 
j generalį Jungtinių Valsti-prieš atom-bombas tai 
jų prokurorą Howarda Mc- Sovietų “propagandos 
Grathą,. kaip galima butų triksas.” 
tuojau Bridgesą įkalinti, j Acheson^s fvirfjn0) 
nepaisant laukiamos ape-jf-ikras nusikaltimas nrieš* 
Jiacijos bylos1 i žmoni ia wa užnunlimo ka-

________________ ras.

Amerikiečiai numetė 1,500 'qi nandoiami. 
bombą Į Pyongyangą

Maskva. — Amerikiniai 
lakūnai per tris dienas nu
metė bent pusantro tūks
tančio bombų i Pyongyan
gą, Šiaurinės Korėjos sos
tinę, sako pranešimas’Lite
ratūros Laikraščiui, 
bombos svėrė nuo'*-100 
1,000 svarų kiekviena.

Po tokių amerikinių 
žygių Pvongvangas 
do panašiai, kaip Minskas- 
po to, kai nacių bombane
šiai 1941 metais šturmavo 
Minską.

— Bet jankiu bombinin- 
kų atakos juo kiečiau už
grūdino šiauriniu korėjie
čiu pasiryžiiųą priešintis 
užpuolikams. — sako lite
ratūros Laikraštis, Sovietu 
Rašytoju Sąjungos organas, t . ., ~' ..N-J__ ______________ Teisiamas uz gerumą
lams, bot užgirti visas ka-j Detroit. — Duonkepis 
rines lėšas^ Charles Elson patrauktas

teisman už tai, kad jis di
desnius savo duonos kepa
lus pardavinėjo 
čia kainą, kurią 
kėpiai ėmė už 
kepaliukus.

nebuvo ir' Litas demokratas senato
rius, Lyndon B. Johnson 
ragino sumobilizuoti valsti
jų milicija, privalomai su • 

i burti darbininkus kari-

ne^isant, koki gink-

Tos 
iki

oro 
atro-

JPATTRRSnN PRANA.
ŠATT.TĄ GAMA GPEITĄ 
KARO LAIMĖJIMA

New' York. — Sugrįžęs 
iš vakarinės Europos. Ro
bertas Pattersonas, buvęs 
Amerikos armijos sekreto
rius, pranašavo, kad ame
rikiečiai “per šešis mėne
sius laimės Korėjos karą.”

Gazolino sprogimas 
gino 50 darbininkų

Fairview, Okla. — 
go didžiulis gazolino 
(tankas),

apde-

Spro- 
bakas 

30,000 galionų, 
'padegdamas ir kitus gazoli
no sandėlius. Skaudžiai ap
degė 50 darbininkų. Kai 
kurieVns gręsia mirtis.

Duonkepis

Frankfurt. Vokietija. — 
Vakarinėje Vokietijoje pas
markėjo plieno gaminimas, 
taip kad per metus išeis 
11,300,000 tonų plieno.

už tą pa- 
kiti duon- - 
mažesnius



I

A. L. D. L. D. REIKALAILietuvių Tautos Kelias

sekretorium J. Stripei

i

Buvo smetonininkai, dabar vagys Klubui pasko-

Nii-

Cen-

ne išimtis
pn- 
Tai

organiza-* 
kaip Cle- 
diocezijos 
laikraščio

griuvesni, 
jausiomis

aprūpinta 
mašinomis

apsigynimo, 
visuomet bū- 

Delegatas pa- 
m. jubiliejinę

Richmond Hill,

Ko- 
in -

pasibaigė respublikinis kai
mo šachmatininkų turny
ras. 3,5 tūkstančio kolūkie-

j šimtų^kaimiškų 
sporto kolektyvų.' 'Neseniai

mases stambaus 
socialistinio ūkio pirmeny
bėmis ir pasuko juos į nau
ją kelią: Iki 1948 metų pa
baigos kolūkių skaičius Lie-

® Rašo Mečys Gedvilas

A. Palton. t
Kada buvo pranešta, kad''5 

nariai mirė, pirmininkas pa
prašė delegatų atsistojimu pa
gerbti.

Sekamai konferencijai vie
tą surasti palikta Apskrities •

komitetui.
Svarbesnių reikalų nesira- 

dus, konferencija pasibaigė ir 
uždaryta per pirmininką J. 
žebrį 1 :10 vai. dieną.

Sckr. J. Stripeika.

i
M

Skaitytas ir priimtas praė- 
• jusios konferencijos protoko- 
i !as. . Apskrities valdybos ra- 
! portas priimtas. Finansų sto
vis su birželio 25 d., 1950. m., 
$101.53.

Išrinktas delegatas J. N. Si
mams i LLD konferenciją, kų

Visi j ir profesoriaus B. Dvario
no, gavusio piemiją už kon- kį§Ljems reikalams $30, LLD

Kuopų Raportai:
LLD 22 kp. 1950 m. stovis:

Paskutiniaisiais i____ ,
lietuvių tarybinė literatūra i turėjo pikniką,

jpnieriai ir amunicijos šinkoriai nori karo, bet 
liaudis, kaip ir visų kitų kraštų, karo nenori.

m. gyvenamojo ploto, notas, demobilizuotas 
ama statyti dar 125 gy-Į Kazys Grižas ir kt..

suvažiavimui $10. Kuopos su-
l kas
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LLD 15-tos Apskrities kon
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Konferenciją pradėjo Ap
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! to. Į mandatų komisiją pa
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Agn. Paltam
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inomi lietuvių kompozitorių' narjl^ stovis: užsi-
— premijos laureato m°l<ėjusių 77, dar nemo kėju- 

! siu 20. Kuopos ižde randa
si. $11,3.73. Klubui paskolin
ta $100. Išaukota darbinin-

1949 metais — ligi 6 tūks-. 
ta učių . Dabar daugiau kaip 

išleidimą — meta- (šeši su pu»se tūkstančio kol;

Liepos 21-oji — lietuvių
tautos gyvenime didi data, kad jų darbo pasiekimai 
Tą dieną, prieš dešimt mc-į kelia liaudies gerovę, stip
ti], Liaudies Seimas paskel- j rina gimtąją '

įvyko i tūra — nacionalinė .
metusi forma, socialistinė savo tu- 

gavo neribotas ga-

kiada, kurioje dalyvavo ge- 
fttnai, kurie sudaro viso 3,- lių skyriaus sargas Jonas Ber- tali^tams, O sau, savo liau- fiausieji sportininkaL BUO 

karys džiai. Jie gerai žino ir kiek- penkių 
viename žingsnyje patiria,

į tai žiūri j priekį
■ Jie žino, '

_ , . ‘na bus dar ryškesnė, dar
Kolūkiečių gyvenimas ta-1 šviesesnė, dar džiaugsmin- 

.................................. įgesne.

0|rv«nainųjŲ Namų Statyba įveliamieji namai.
y 1 UTENA, bal. 29 d.—Utenos, Individualinius gyvena-A * *«Aaseste gyvai vyksta individu- muosius namus pasistatė mū-

lįttuių gyvenamųjų namų sta- rininkas Pranas Dernotas, Į .. . . .
Per pokarinius metus dailidė Jonas Sakalas, d arži- i dojimas n savivalė. Darbi- 

Į Jb pastatyti 75 gyvenamieji ninkas Povilas Siniakovas, ko- į n inkai dabar dirba ne kapi-

. Sėkmingai vykdo 
kalkių, šiose įmonėse mas trimečio planas gyvių 

1 mechanizuoti visi daug lininkystei. išvystyti. Į 
•bo reikalaują procesai, stambius 'žemės.

- traktorių sto-ljie sprendžia liaudies ukiui į |k-ms dėl vamiko skirta 
Ijybiniai laivai — trauler'iai, l čių technika, palengvinanti aktualias problemas.. Perei- 
kurie žvejyhon -išplaukia! sunkųjį žemdirbių darbą.! tais metais Akademija nu

siuntė į įvairius respubli- 
Ikos rajonus 29 mokslines

išplaukia sunkųjį žemdirbių darbą. (
_ !" '.............. 1

, tobulomis ’rotechnikos pasiekimų tai- 1

O C 7 a | - 7

Tarybų vals- čių varžėsi dėl pirmenybės.
respublikoje Tarybų vai-j tybę. Štai kodėl visose rėš- Tokių masinių rungtynių 

džią. šiuo istoriniu metu1 publikos įmonėse taip pla-j Lietuva niekuomet anks- 
Lietuvoje buvo atkurta ta< 

I4Q0 r.ybinė santvarka, kurią 
$9.00 Lietuvos darbo žmonės išsi- 
$4.50 ■ kovojo dar 1918 metais.

tarybinei

Ilges ar trumpas karas?
Toki klausimą stato geležinkeliečiu organas “Labor”, 

kuris šimtu procentu palaiko visus Trumano adminis - 
tracijos žygius. Kol kav, girdi, sunku atsakyti. Kol kas 
tik amerikiečiai vieni tekariauju prieš korėjiečius. Tie
sa, Anglija pasiuntė keletą karinių laivų, bet jų veiklos 
dar nematome. Tiesa, kad Australija pasiuntė keliolika 
lėktuvu, bet, ant nelaimes, dėl “susimaišymo”, jie bom
bomis daužė amerikiečius-, o ne “raudonuosius.”

Washingtone, sako “Labor”, labai daug kalbama 
tai, kas pasidarė su Pietine Korėja. Ar . tiesa, k<*u 
mes buvome užčiupti nepasiruošę? Netiesa. Pasi 
kad tėn mes palikome pusėtinai gerai išlavintą armiją 
ir $110,000,000 ginklų, kai mūsų armija jš ten pasitraukė. 
Taip pat mes palikome gerą grupę karininkų lavinti 
rėjos armiją. Be to. mes ten turėjome įsteigę platų 
formacijų rinkimo biurą. Todėl Washingtone viskas 
vo gerai iš anksto žinoma.

čiai išsivystė stachanovinis I čiau nežinojo.
judėjimas, socialistin. lenk-j '
tymavimas del gamybinio „ džj j

/plano įvykdymo pirma lai- 
ros-; ko, dėl produkcijos puikios'! Pirmą kartą 

kokybės.
Istoriniai pasikeitimai 

kaime
Dideli pasikeitimai

j per Tarybų valdžios 
lietu viskame kaime.

li et u vos pramones 
pakilimas

Imkime, pavyzdžiui, 
publikos pramonę; jos. 
mybinis pajėgumas 
metais — išvijus iš Lietu
vos vokiškuosius : 
liūs grobikus 

apie tik

urną Kartą per visą 
j daugiaamžę Lietuvos isto- 
(riją mokslas, literatūra ir 
i menas ome tarnauti liau- 
1 džiai. Lietuvių tautos kul-j Mockaitis, P. Nomura ir J. N.

• nacionalinė savo Simans. Nutarta suteikti pil
ną balsą Apskrities valdy
bai. Mandatų komisija rapor
tavo, kad delegatų su Apskri
ties valdyba randasi 25. Ra-.

1940 metais respublikoje portas priimtas.
į įvestas visuotinis nemoka- ■ Pirmininku išrinktas J. že. 
; mas septynmetis . apmoky- brys, 

mokyklose ka.
tūkstančiui J rezoliucijų komisiją įėjo: 

L J. N. Simans, P. Nemura ir J.

, 1947 į vinių --
ga- metais valstiečių' iniciatyva į limybes vystytis.

1944 j buvo suorganizuoti pirmie- j
----- • ji 20 kolūkių. Šių kolekty- j 

fašisti- j vinių ūkių laimėjimai, taip;
sudarė.i pat turtingas broliškųjų j o , .

prieškarinio j respublikų kolūkinės . vals-!maįt‘ . letYrV^S
lygio. Per pokarinio penk- įtietijos patyrimas galutinai; lno <O!S1 M • •
močio metus daugybe įmo-: Įtikino plačiasias Lietuvos zmo.yių‘ .Vldurinu| 11; Valin.ivyčia 
nių, kurias hitleriniai oku-! valstiečių i W^u . vidurinių mokyklų ( v“^‘
■pantai sugriovė, prikelta iš

nau-
bei

tent, kad ir gerai išlavinta ir puikiai Amerikos ginklais 
apginkluota Pietinės Korėjos armija ištirpo pirmomis po
ra dienų. O ji pakriko todėl, kad Pietinės Korėjos korė
jiečiai nenorėjo kariauti prieš savo brolius korėjiečius is 
Šiaurinės Korėjos.

Thi kaipgi ilgas šis prezidento Trumano karas Korėjo
je bus? Kiek iš mūsų pusės aukų turės būti paklota? 
“Labor” nežino. Aišku, kad priseis daug ilgiau kariauti, 
negu buvo manyta.

Kova už taiką negali sustoti
Džiugi žinia iš Tarybų Sąjungos: Per visą kraštą ei

na milžiniški masiniai mitingai, kuriuose kalbama apįe 
išlakymą taikos. Vyriausybė ne tik neslopina liaudies 
troškimo taikos, bet dar skatina ir didina. Sakoma, kad 
ant Stockholmo taikos rezoliucijos Tarybų Sąjungoje 
jau pasirašė 65 milijonai žmonių!

Džiugu taipgi, kad parašų rinkimas visoje Europoje 
tebeina smarkiausiu tempu. Nauji milijonai . žmonių 
pakelia savo balsą už taiką, prieš naują pasaulinį karą.

Pas mus, Amerikoje, irgi parašų rinkimas eina visu 
smarkumu. Tūkstančiai amerikiečių savo parašais bal
suoja prieš naujo karo kurstytojus, prieš 'atominės 
bombos politiką. ,
/ Nepaisant kraujo liejimosi tolimoje Korėjoje, taikos 
išlaikymo, pasaulinio karo išvengimo reikalas pasilieka 
svarbiausiu šių dienų reikalu, giliausiu visos padorio
sios žmonijos troškimu. Su užsidegimu Korėjos padidėjo 
naujo pasaulinio karo pavojus ir turi padidėti taikos ša-* 
lininkų pasirįžimas prie karo neprileisti. Mūsų reakci -

musu

Vilniaus Tiesoje net du korespondentai smarkiai 
tikuoja Vilniaus “Kovos” tabako fabriko vadovybę, 
rodo, kad fabrike atsakingon vieton buvo pastatytas 
“Žukauskas, buvęs smetoninio aukščiausiojo teismo 
valdininkas, buržuazinčs-nacionalistinės tautininkų par
tijos voikejas.’/Pasirodo, kad šis smetonininkas pavirto 
vagimi ir tapo “sulaikytas su vogtais daiktais.” 
.Tam pačiam fabrike taipgi vogimu pasižymėjo “tūla 

Martinaitienė, smetoninės kariuomenes aukšto karinin
ko žmona.”

penktosiose klasėse mokėsi i 
daugiau kaip 40 tūkstančiui 
žmonių — pusantro kartoj 
daugiau, negu bendras1 
moksleivių Skaičius buržu- ■ 
azines Lietuvos gimnazijo- ! 
se ir progimnazijose 1939 j 
metais Respublikos aukšto- ri įvyks liepos 1-2 dd., Rich- 
siose mokslo įstaigose, ku- niond L’ill, N. Y, 
rių skaičius per Tarybų 

prietaisu, žjmiės ūkio maši- liečiu ūkiu. \ Mdžios metus padidėjo de ■ _
■ ■ ' Mv, sanitarijos Kolūkiai tapo sprendžia- "'"L Šiemet jsleis a-!Narių duoklių pasiųsta $114 

ma jėga kaime ir pademon-’ l”e-1900 p! v ? 1 1 -'S' u.Z8,mok°-
n J R. , sričių specialistų, vien tik jo; 1 mirė; turėjo vieną pa-

didelę s i<iv() sa,\o gyvy nngumą 'Vilniaus universitetas .duos! rengimą, pelno liko $38; $10 
naujai sukus-j bei milžinišką pranašumą ,-()() auk^tai ’ 

individualini ūk-i.L . R c specialistų.
Išplėtė savo 

i publikos Mokslu Akademi- X v

tas didelis kiekis fabrikų ii 
gamyklų. Respublikos pra
monė Įsi 
dukciios
lo apdirbamųjų staklių, ei-
ektromotorų, matuojamųjų tus visų respublikos

nti bei padargų, sanitarijos
- tech n i kos į ren g i mų.

Lietuvos . ūkiui 
reikšme turi i 
toji statybinių medžiagų prieš 
pramonė: alebastro, plytų, Smarkiai 
čerpių, melioracinių varnz- -plotas. I 
džių, ] 
yra

kvalifikuotų ; paaukauta dėl 
Susirinkimai ne 
na reguliariai, 
siųsta į LLD 35 
konferenciją 

ja, sukurta Tarybų' valdžios N. Y.
Jos institutuose 1 51 kp. narių stovis: 13 už- 

mokslininkų, i si'mokėjusių, 2 mirė. Miru- 
‘ A po 

■$10, paaukauta dėl Vilnies 
$10; Vilnies Kalendorių par
sitraukta už $5, pasveikini
mas I.I/D suvažiavimui $5, 

... . (Vilniai auka dešimts dolerių;
ekspedicijas, studijavusias | (luokljy j Centra $15.50. Nuo 
klausimus, kurių išrišimas j pjkniko pcin0 liko $58.33. 
padėjo toliau sėkmingai ■ Dabar ižde randasi $102.23.

pramo- i 57 kp. narių turi 42, 31 už- 
įsimokėję, dar 11 nemokėję, 

metais i Praėjusių metų birželio 12 d. 
Antai, Panevė- lietuviu tarybinė literatūra Aurej° pikniką, Pelno buvo 
es “Tarybinio;ir menas praturtėjo naujais!^ " P^ie-1 PG no ,* °,? v* *‘ 

Tri-| valstiečio’ žemes ūkio ar-, kuriniais. Jų tarpe 1. Iii- -lio’.13 d davė $46.85 Liau
dies Balsui paaukauta $5, at
eivių teisių gynimui $10, Vil- 

Dovydaicio į nies šėrininky suvažiavimui
Po audros”, /y. !$10. Vilnies Kalendorių iš- 

Į.kilogramų cukraus, 2 tūks- Venclovos ir daugelio kitų platinta 15 egzempliorių. Iž- 
■ poemos. Toli de $299.05.

lygis respublikoje pačios artelės melžėja Ona (už respublikos ribų yra ži- linta^$100. 
dau-! Užgienč per metus užsidii

to, ibo 9 tonas grūdų. Ji įsigijo i vardai
i karvę, naujus baldus, dra- i J. Tallat-Kelpšos, autoriaus 
\ bužių sau ir vaikams. TT’ ’ * n ' — —

kyje prasuko 50 procentų J jos vaikai lanko septynme- 
T . . , .... .. - tę mokykją. Gudelio-šeimaLietuvos darbininkų klasėj Kup^.;o .)psk|,iL «A,]S.
Drąuge su pramones išsi-j ros” kolūkio — gavo už 

(vystymu auga ir darbiniu- * darbadienius 4,5 tonos grū- 
kų klasė. .Per pokarinius | dų,. 90 kilogramų cukraus, 
metus (jarbininkų,. įdarbin- daug kitų produktų ir apie 

j tų-gamyboje, : ’

masyvus i metais.
Pirmąkart respublikoj su- I atvyko galingoji . vaistyki- dirba šimtai 
kurta žuvies pramonė. Žve-! nių mašinų ■ ....... . , . . . I Y • 1 1_•!

valdymo bei ryšių priemo- ' kymo dėka derliai yra 20- 
nėmis. i25% aukštesni, negu indi-

Laikotarpiu nuo 1946 m. vidualiuose ūkiuose.
iki 1950'm. atkurtos tokios Kolūkiečiai uždirba daug vystyti respublikos 

■stambios įmonės, kaip Ma-Į daugiau ir gyvena' žymiai, nę ir žemės ūkį. 
rijampolės cukraus fabri-(geriau, negu individualiniai 
kas, tekstilės fabrikai ( valstiečiai.
“Kauno audiniai” ir.“Dro-Įžio apski
bė” Kaune, “Gulbė” ir
nyčiai” Klaipėdoje, Juliaus teles kolūkiečio Urbanavi-, vyčio poem. “Usnyne”, Gu- 
Janonio vardo popieriaus 1 čiaus šeima už 1949 metais zevičiaus romanas “Kalvio 
fabrikas, Šiaulių odos-ava-| užsidirbtus darbadienius. Ignoto teisybė”, 
lynės kombinatas “Elnias” ! gavo 13 tonų grūdų,, 140 romanas “ 
ir daugelis kitų.

Šiuo metu pramoninės itančius rublių pinigais. Tos. eilėraščiai ir poemos.
'gamybos ]_
pralenkė prieškarinį 
giau kaip pusantro kai 
o pramones lyginamasi:

1 svoris Lietuvos liaudies ū

LLD 15-tos Apskrities 
Raportas LLD 15-tos Apskr. 
Metinei Konferencijai

Apskrities Komitetas atlai
kė 5 susirinkimus ir visi ko
miteto nariai darbavosi ben
drai. Iš svarbesnių nutarimų 
buvo padarytas nutarimas pa
raginti Centralinį Komitetą, 
kad jis surengtų jubiliejinį 
maršrutą per ‘ vidurvakarines 
valstijas, į kurį įeitų ir Clevc- 
landas. Central inis Komitetas 
išpildė mūsų prašymą ir Cle- 
velandud paskyrą kovo 19 die 
ną.

Ant tos dienos Apskrities 
Komitetas surengė jubiliejinį 
bankietą. Bankietui pasiža
dėjo kalbėti Bimba ir dar 2 
kiti kalbėtojai. Viskas būtų 
buvę kuopuikiausiai, jeigu 
katalikiški biznieriai ir kuni
gai su pagalba buvusių Hit
lerio smogikų nebūtų chuliga
niškai užpuolę mūsų jubilieji
nį bankietą.

Užpuolikai, kurių tarpe ėmė 
dalyvumą ir katalikiški biz
nieriai, svaidė kiaušiniais, 
kumščiais ir spardė einančius 
į bankietą svečius, o Bimbą 
chuliganai buvo pasirengę su
žalotu taip, kad jis nebegalėtų 
kalbėti jubiliejiniame bankie- 
te. Bimba tik per savo ap
dairumą išliko mažai sužeis
tas ir pasakė bankiete gerą 
prakalbą.

Chuliganai turėjo apie pen
kių dešimčių Clevelando po
licijos protekciją. ‘Policija at
sisakė suteikti mums bent ko
kią apsaugą. Tik kuomet fa
šistiniai chuliganai susigrūdo 
į mūsų bankietą, tuomet Slo
vėnų Auditorijos manadžeris 
pagrasino policijai, kad ji bus 
atsakominga už sugadintą au
ditorijos nuosavybę, jeigu sve
tainėje iškils muštynės. Tik 
tuomet policijos saržentas, 
atvykęs su keletu policistų, iš
vijo banditus iš svetainės./

Bankieto dalyviai pamatė, . 
kaip yra pavojingi tie klerika- 
liški banditai, ir ant vietos ’• 
sumetė aukų $162 apsigyni
mui nuo jų ateityje..

Kad plačiai pranešti kitų 
tautų žmonėms, kokių gaivalų 
atsirado Clevelande, kurie 
praktikuoja fašistinius užpuo
limus ant apšvietos 
ei jų parengimų, ir 
velahdo katalikų 
vyskupo leidžiamo
“The Catholic Universe Bulle
tin” štabas inspiruoja tuos 
gaivalus, Apskrities Komite
tas išleido 3,500 lapelių an
glų kalba, kurie tapo plačiai 
paskleisti tarpe kitų tautų. Tų 
lapelių turinys tilpo įvairių 
tautų progresyvėje spaudoje.

Taipgi tuojau po užpuolimo 
Apskrities Komitetas surengė 
didelę delegaciją pas miesto 
majorą Burke, kad jis paaiš
kintų delegacijai, kodėl ga
lėjo Clevelande įvykti toks 
užpuolimas ir dar su policijos 
protekcija. Bet majoras Bur
ke, arti per 3 mėnesius atsi
sakinėjo “neturįs laiko’ 
imti mūsų delegacijos,
dabar apskrities komitetas, su 
pagalba Bill of Rights Con
ference, pagamino atvirą laiš
ką majorui Burke ir visiems 
miesto tarybos nariams. Eina 
po tuom laišku pasirašymas 
įvairiausių tautų organizacijų 
viršininkų bei v profe^ijonalų. 
Tokių parašų jau turime apie 
vieną Šimtą ir dar ieškome jų 
daugiau. O kada tas bus pri
rengta, tai laiškai su visais

certa smuikui su orkestru. < v »
Per paskutinį dešimtmetį sirinkimai b4s laikomi 

lietuvių tauta išėjo šlovin- i mėnesis. 
gą pergalingą kelią. 7' 
tikdami žymiąją savo gy-!

.... _ . . vėnimo datą naujais darbo!
_ skaičius dvi-4.700 rublių pinigais. Tokie (laimėjimais, Lietuvos dar „„ __________ ___ _

i Pūie dabartinių sąlygų vajus dėl dešimties tūkstančiu £>ttbai padidėjo, o palyginti: eilinių .kolūkiečių uzdaibiaiįbo žmones drąsiai ir tvir- Apskrities konferencijai. Laiš- 
dolerlų išlaikymui dienraščio eina labai gražiai, labai |su Pricškaiiniu laikotarpiu ne išimtis.
pasekmingai. Iš visur nuo visų laisviečių atsiliepimas i■■Pusantio kai to. beknungai į Kajnle Ruitjnos židiniai 

S labai šiltas. Aukoja tiek, kiek kas išgali. Jau šimtai pykdomas naujų kvahfi- ;
j _ I7ii Aru l/A rlmi iao vy nei o .

i draugų atliko savo darbininkišką pareigą. Netenka abe-1 
; jo^i, j°g tos savo pareigos nepamirš ir tie, kurie iki 

šiol dėl vienius ar kitos priežasties dar nepasirodė su do
vana savo dienraščiui. Mes jų laukiame.

Nenorime, kad šis vajus užsitęstų ilgiau,, negu buvo 
numatyta. Buvome pasibrėžę į tris mėnesius surinkti 
visą dešimtį tūkstančių. Reikia tikėtis, kad jeigu vajus 
eis tokiu įempu į pabaigą, kokių ėjo iki šiol, jis baigsis 
pilniausiu laimėjimu. Tai bus didžiausias darbininkiškos 
spaudos laimėjimas. Tai »bus geriausias įrodymas, kad 
Anierikos lietuvių pažangioji visuomenė supranta savo ; 
spaudos vaidmenį ir moka ją gelbėti krizės valandoje.

kuotų kadrų parengimas; i 
j tik fabrikinio \ gamyklinio 
apmokymo bei amatų mo
kyklose per paskutiniuosius 

įmetus parengta tūkstančiai 
1 tekintojų ir mašinistų, el
ektrikų ir tinkuotojų, šalt- ko 
kalvių ir mūrininkų, audė- naujos mokyklos, 
jų, kalvių ir daug kitų kva- i gimdymo namai, 
lifikuotų specialistų.

Praėjęs dešimtmetis, ku- 
iris savo istorine reikšme 
I lygus šimtmečiams, padare 
didžiulius, pasikeitimus dar
bininkų . sąmonėje. Visiems

po pasiturimas ir kulturin- j gesne.
gas. Daugelyje žemės ūkio : __ __________
artelių veikia khibai-škai- Nauja Džiovykla 
tykios; prie jų organizuoti I J0NIŠKISj g(!g. 12 d. _ 
diainos, sporto, agiotec ini-.Kriukų pienines mašinistas - 

rateliai. Pastatytos mechanikaS A. Balčiūnas su- 
ligoninės,; ];onstruavo ir pastate, naują 

Sukurti į kazeino džiovyklą. ši džio- 
kolūkiniai vaikų darželiai vykia tris kartus pakelia ka- 
ir vaikų lopšeliai, moterų Izeino išdirbį. Su,naujos džio- 
konsultačijos. Didelis kolų- j vykios pagalba galima per 2

’ ’ valandąs pagaminti 60 kg
pirmos rūšies kazeino ^žaliavos 

Į faneros klijams ir'plastmasei 
j gamhiti.

Džiovyklai šildyti mechani-
i išrado būdą

kių skaičius elektrifikuota, 
turi telefono . ryšį su aps
kričių centrais. Vykdomas 

’ laikams išnyko nedarbas ir'kaimų radiofikavimas.
^skurdas, fabrikantų išnau- ) Pereitų matų vasarą įvy-|ka/X: Balčiūnas išrado būdą 

ko kaimo jaunimo sparta- panaudoti vidaus degimo va

miteto Gynimui Sveturgimių— 
priimtas.

Buvo kalbėta apie spaudos 
reikalus. Nutarta paaukauti 
iš Apskrities iždę Vilniai, 
Laisvei ir Liaudies Balsui po 
$5, knygų fondui $5 ir Liet. 
Komitetui Gynimui Sveturgi- 
mių-$5. ' >

8) Buvo parašytos penkios re
zoliucijos, dvi angliškos—vie
na prezidentui, antra senato
riui Taftui.

Apskrities komitetas pasili- parašais buu išsiuntinėti tiems, 
ko tas pats, tik vienas narys kurių pareigos yra apsaugoti 
rezignavo, jo vieton darinkta Į Clevelando žmones nuo pana

šių fašistinių užpuolikų.
Apskrities ižde randasi 

$101.53. J.
Draugiškai,

LLD 15-tos Apškr.
Komiteto sekę,

J. N. Simans.'
.................. -..... ■ t :

2 pusi.—Laisvi (Liberty, Lith. Daily)—.Penkt., Liepos 14,1950

riklio išleidžiamas dujas. Va
rikliui dirbant, šiltos .dujos' 
vamzdžiais patenka j. džio
vyklą ir\ją J. Alsas.



jaunimą bei “dvasiškai glo- į 
i boti” darbo žmones.

kapitalistinių kraštų moks-1 
las iki šiol verčiamas ge- i 
moju sugyventi su religija, I 
taikstytis prie jos ir suk- 

dangs-

Kaip mokslas žiūri į biblijos 
pasakas apie pasaulio sutvėrimą

A. Bruzgulytė iš šakių Į štai Stalininės premijos 
apskrities užklausė, kaip laimėtojo akademiko V. *A. 
mokslas žiūri į biblijos pa
sakojimus apie pasaulio su
kūrimą, v

Profesorius P. Slavėnas 
davė šitokį atsakymą: ‘

— Mokslas griežtai atme
ta biblijos teigimą apie pa- kalnų Žemėje, 
šaulio sukūrimą: laiko jį 
visiškai nepagrįstu ir nega
limu pagrįsti.

Moksliniu išvadų teisin
gu mą bei svarbą mes aiš
kiai patiriame visame pa
saulio visuomenės bei gam
tos gyvenime. Priešingai, 
religinės dogmos priešta
rauja mūsų gyvenimo paty
rimams.

T i k ra s ma te r ia 1 i st i n i s-

Ambarciumiano darbuose 
išaiškinta, kad kai kurios 
žvaigždės susikuria, galima 
sakyti, mūsų akyvaizdoje. įtaikomus mokslo ir religi- i 
Jų amžius tikrai turi būti 
mažesnis. negu daugelio 

pačiu 
būdu prieš keletą bilionų 
metu susidarė Saule su sa

tais išvedžiojimais 
tyti savaime aiškii

jos prieštaravimus.
Tarybų Lietuvoje darbo! 

žmonėms užtikrinama sąži
nės laisvė. Tačiau, darbo 
žmonėms nusimetus išnau-

vo planetomis, i kurių sąsta- dojimo jungą, reakcingo ji 
tą ieina ir mūsų gyvenamo- dvasiški ja stojo prieš liau-

be tokiu antgamtinių,

rais, žmogaus supratimui 
prieinamais gamtos dės
niais.

Nesiskaitydamas su bib- 
liniais pasaulio sukūrimo

žmonėms kelia išsivaduoti

mases nešam.as mokslas, su
sijęs su gyvenimu, su darbo 
praktika, su sąmoningu 
šviesesnės ateities kūrimu.

jog siškai nuosakiai sugeba th 
ti tu pasakojimu kilnų

vairiu senoviniu raštu.
4 *■ko neatsiranda.

Mokslas visas pasaulio įųsaulio sukūrimo vaizdas te- 
vykin priežastis suranda ne 
kur kitur, bet pačiame mū
sų tyrimui prieinamame pa
saulyje. Dėl to mokslui nė
ra nirminės antgamtines 
priežasties: dėl tn mokslas 
negali pripažinti dievo, ku
riančio gamta ir pasauli.

nių pasakojimų nemokšiš
kumas neišvengiamai daro
si vis ryškesnis kiekvienam

labai sena, ivvki turėio būti 
dar nirmesniu ivvkiu. Tad 
framto neturi nradžios. Lain 
neturės ir pabaigos. Religi
nis teiginys, esą, “dievas 
sukūrė n’icrniilj”. ne tik nie
ko neišaiškina, bet vra Jo
bai žalingos, nes jis trukdo

njn nasaidio prnoiti.

rlvnUninkai, pasiremdami 
biblija, daug karto mėgino 
išskaičiuoti nasnulin sukū
rimo laika. Ju* išvados šiaip 
skvrėsi tarn saves, tačiau 
vigais atvejais pasaulin am
žius išnin nnlnbąi didelis— 
VOS keleto tūkstančiu metų, 
skaitant nuo mūsų dienu.

Ton tarpu mokslas anti
ke ywmm buvimo nodsa-

lYinlrąli-

? fnvp.

nai yra nunasakotas pagal 
įsenus Babilonijos padavi
mus — mitus.

Mokslas taip pat pajėgia 
išaiškinti, kodėl religiniai 
pasaulio kilmės nupasakoji
mai, nežiūrint savo klaidin- 

i gurno, tain ilgai ir uoliai

D v n si n in ka i šaky d: ivo
kad dievas sukūręs pasauli 
nustatęs jo tvarką ir 
esą, žmogus negalįs tos

tai vra naudinga visokio 
plauko išnaudotojams, ku
riems svarbu, kad darbo 
žmonės klusniai vykdytu jų 
norus, ir jie galėtu nebau
džiamai išnaudoti liaudį.

Siekdami laikyti žmones 
tamsoie, dvasininkai įrodi
nėja, kad be religijos žmo
nės negalėsią visuomeniškai 
gyventi, pavirsią žvėrimis, 
susiniausią ii; 1.1.

Tačiau rdĮgija ne tik ne
sustabdė k$W. bet veikliai 
ragino dalvauti juose, nes 
tie karai yra išnaudotojams 
naudingi. Ar<n nelaimino 
kunigai Hitlerio ir Musoli
nio, ar popiežius nepalaiko 
dabar kąro kurstytojų?

pino liaudies išsivadavimo 
sąjūdžius ir pratino pa
vergtuosius žmones i 
primestą jiems 
religi jos
negalima nuneigti.

jungą, šio 
vaidmens tikrai

nu metu, o visos žemės am
žius siekia kelis* kiliomis 
metu.

Dar seniau, kai nebuvo 
nei žemės, nei saulės, turė
jo būti visatoje kitų švie
sulių.

Besigilindamas i visatos idotojai — vergvaldžiai, fe- 
nraeitj, mokslas neaptinka odalai ir kapitalistai — vi- 
tenai jokios antgamtinės, Įsais laikais duosniai šelpė 
dieviškos pradžios. Antra dvasininku organizacijas, 
vertus, pasauliu susidavė- visaip rėmė religiją ir, daž- 
mas tebesitęsia ir mūsų lai-Inai natvs netikėdami, pa
kais. vesdavo kunigams auklėti

Prof. P. Slavėną

kovskio giminių dienos) .

gimė 1840 metų gegužės 
men. 7 d. Urale, Votkinsk o

mą jis ne iš karto pastebė
jo. Jau būdamas Teisingu
mo ministerijos valdininku 
jis įstojo į Peterburgo kon
servatoriją. 1865 metais 
Čaikovskis pradėjo pats 
dėstyti Maskvos konservą-|

Užtruko tiems ponams tiktai 3 valandas nuspręsti at
statyti iš pareigų Kalifornijos Universitete 157 asme
nis dėl to, kad tie asmenys atsisakė atlikti jiems au
sinę iš save politinių pažiūrų. „Visa ta procedūra pa
liko kaliforniečiuose ir visuose piliečiuose klausimą, 
kas valdo švietimo .įstaigas: ar piliečiai, kurie toms 
jstaigoms išlaikyti moka taksus, ar keli asmenys? 
Iš kairės: gubernatoriaus pavaduotojas Goodwin 
Knight, gubernatorius Earl Warren, universiteto pre

zidentas Robert Sproul.

(tas pietų nuo Čaikovskio parodyti plačią rusiško gy- 
Igimimo dienos ir daugiau venimo panoramą.
i kaip penkiasdešimt metų Čaikovskio operos 
(nuo jo mirties. Iš metų į sunktos karštos meilės žmo- 
metus vis labiau išryškėja įnėms. Kompozitoriaus inte- 
milžiniška j 
visai žmonijai. Meb atran

kiame jame vis naujus ir 
(naujus bruožus, pradėdami

Lyriškoji srovė atsispindi j Į •*! DgJAJL.! 
taip pat gausiuose Caikovs- JLdRmaj iluudllLlJdi 
kio fortepioniniuose ir ins
trumentiniuose kūriniuose. I 
Daugumas jų sudaro nedi- I 
delius lyrinius ar žanrinius “LAISVĖ 
rusiškos gamtos arba ru - 110-12 Atlantic Avenue 
ąiškos buities 
kaip, pavyzdžiui, valsai, ro
mansai be žodžių, ciklas 
“Metų laikai” ir kt. Kiek - 
viename jų, dargi lakoniš- i 
koše miniatiūrose, mes jau-] 
čiame vis tą patį siekimą tbaį

žmogaus much it meant for me to re- 
pasakyti ceivo the “Laisvė.

Corona, L. L, N. Y. 
July 6th, 1950

piešinius, į Richmond Hill 19, N. Y.
Dear Sirs:

I have always*been an avid 
(reader of your newspaper, 
and have always thought ve
ry highly of it. However, it • 
wasn’t until a few days ago 

realized howI fully
papasakoti apie 
dvasinį pasaulį, 
apie žmogaus jausmus.

Ypač didelę vietą Čai
kovskio kūryboje užima 
simfoninė muzika. Simfoni
jose, lygiai kaip ir operose, 
labiausiai atsiskleidė visas 

į jo minčių ir jausmų gilu - doctor’s care and wanted ve- 
ry much to

You see, 
T Returned home from the ( 
hospital on the Fourth of Ju
ly after spending a week in 
the hospital where I under
went an operation, 
present time 
lesei ng at

At the
i am conva- 

home under my

imas. write you folks
Visi Čaikovskio simfoni- and Ut you know how I feel 

niniai kūriniai yra progra- ( 
miniai. Nepriklausomai nuo 
to, ar jie turi, tikra šio žo-, 
džio prasme, programą, ( 
dažnai išreikštą pavadini
me (“Romeo ir Džuljeta”, 

Simfonijos apibendrina 
“Audra” ir kt.) ar ne, kiek
viename jų glūdi tam tik- and were able to come home, 
ras konkretus turinys, 
kompozitoriaus mintis apie 
gyvenimą, apie pasaulį, apie 
žmogų. Kiekviena jų - nc-,()|. A]lbo h my contl.ibution 
sulaikomas protrūkis, ge-iLs'smalb please' acccpt my 
resmo, šviesaus gyvenimo $5 00 wbicb ] very sincerely 
siekimas. _ (donate to a fine organization

Ryškūs dramatiniai Čai- (and grand Lithuanian daily 
kovskio paveikslai pilni newspaper, with my very best 
didvyriškos kovos. Kompo-(wishes.
zitoriu^, kūręs reakciniu Į I heartily wish you many, 
XIX amžiaus pabaigos lai- many more years of success- 
kotarpiu, simfonijose rūs
čiai protestuoja prieš jėgas, 
slopinančias žmoguje visų 
(geriausius siekius'ir viltis.

Kaip tikras rusų kompo-j 
Opera, ir kaip tik opera, zitorius, Čaikovskis įkūnijo 'jame už gražų laiške!f ir

i about your paper.
During my stay in the 

pital the time passed
;slowly and the only enjoy
ment I had was when my fa
mily brought the “Laisvė”

i over for me to road. After 
my first few days of illness, 
I thought that if I recovered

hos- 
very

per

I would like to do a little 
something in the way of fi
nancial assistance, which I 
know you arc greatly in need 

I of. Although my contribution 
is small, please accept my

to menoi reikšmė resas ir dėmesys nukreipti 
ijai. Mes atran- visų pirma į teisingą gyvo

[tikrai neišsenkamus didžio
jo rusų nacionalinės muzikos 
Ipoeto kūrybinės sielos tur
tus.

inteligentijos tarpe, jo pa-i Čaikovskis yra 
žiūros į mena buvo parem-(brangus ne vien tik 
(tos, čia padidėjo jo susido-(kūryba, bet ir visa 
[mojimas liaudies kūryba. Ipriešakinio rusų 
Jau pirmąja simfonija jis asmenyb 
atkreipė į save platu kriti- los 
kos ir klausytojų dėmesį, (geriausia šio žodžio pras- 
Per metus, kuriuos jis pra-ime.

.leido Maskvoje, Čaikovskis | Mums artima jo ugninga 
parašė eilę puikių kūriniu (meilė gyvenimui, tikėjimas 
(op'erą “Eugenijus Oniegi - (visa nugalinčia liaudies jė- 

Inas”, 4-ąją simfoniją, bale-'ga, tikėjimas šviesiųjų žmo- 
|ta “Gulbiu ežeras”, 
(tepionini koncertą ir kt.). (Iljičius Čaikovskis

mums 
savo 
savo 

žmogaus
milžiniškos sie- 

žmogaus, humanisto,

žmogąus vidinio pasaulio, 
dvasinių pergyvenimų at
skleidimą. Kaip tik todėl 
Čaikovskio operos lygiai 
taip pat teisingos ir demo
kratiškos, kaip ir Glinkos, 
kuriam valdantieji sluogs- 
niai prikaišiojo už jo “mu
žikišką” muziką.

suartina jus su žmonėmis, 
spartina jūsų :
tikra publika, įgalina gėrė
tis jūsų kūryba ne tik ma
žus ratelius, bet — esant 
palankioms sąlygoms — 
visą liaudį”. Šie didžiojo 
kompozitoriaus ž o džiai 
skamba kaip tiesioginis 
kreipimasis į mūsų šiuolai-

itui publication and I„feel con- 
Ifident I am not alone in my 
' feelings.

Sincerely,
Mrs. Mary Januleviciene.

(Gerb. Janulevičienei ačiuo-
, au- 

’ * savo simfonijose geriausių ką'.—Redakcija.)< 
muziką su savo laikotarpio Rusijos 

’ ! J0:’" idėjų triumfu. Petras pįnius muzikus. Čaikovskis 
■ , - 1 i^i°1 i ateina pas mus iš pereito

1878 Hgii#1885 metų rusų muzikos istoriją, kaip amfiaus kaip nepaprastai 

pasekėjas, pyto jas ir draugas.
i Čaikovskis su dideliu naši- įsitikinęs ir aistringas rea-
I sekimu dirigavo orkest- i listinio
(rams, atlikdavusiems
; kūrinius, ir toliau intensy- i nes muzikos tėvo — Glinkos 
iviai dirbo kaip kompozito- — mokinys.
Irius. | “...Niekas nemyli, neįver-

meno '
jo J kaip didis rusų nacionali -

artimas žmogus, kaip mo -

Čaikovskis buvo novato - 
rius taip pat baleto srityje. 
Iš esmės jis sukūrė 
baleto žanrą.

rusu
Iki jo šioje

Ypac reikšmingi ir vai
singi buvo paskutiniai jo 
gyvenimo metai. Tuo laiko
tarpiu jis sukūrė tokius še
devrus, kaip operą “Pikų 
dama” ir 5-ąją bei 6-ąją 
simfonijas. Čaikovskis mi
rė 1893 m. lapkričio 6 d.

Praėjo daugiau kaip šim-

, ....------- ... oaieto zanra. iki to šioje
įtina Glinkos daugiau, kaip srityje, kaip taisyklė, dar-
iš”, — rašė jis.

Kaip ir Glinka, Čaikovs-
bavosi užsienio muzikai, ku
rie rašė baletams kompi -L 7 | 1 iv I Clcv UCU Vz V OVA n O IV^lllĮJl

kis .savo muzikinės kalbos liatyvią, žemo meninio ly-
pagrindan deda rusų liau-1 gi0 muziką, 
dies dainą su visu jai- bū
dingu vaizdu

Čaikovskis padėjo bale- 
ir jausmų hū gyva žmogiška pagriiU1 

turtingumuJr įvairumu, su Ida, liaudies melodijos pag-
■ j • įkūnija
■dideles ir šviesias kompozi- 

kaip ir Glinka, toriaus idėjas apie triumfą

žmonių gyvenimo, vilčių, |kia daug laiko ir jėgų, kad 
džiaugsmų ir nusivylimų galima būtų išsemti visą 
esmę. Jo turtą”.

Su tikra genialaus žmo -1 Plati muzikinė - kritinė, 
gaus įžvalgumu jis įspėjo visuomeninė, pedagoginė 
tolesnius rusų muzikinės veikla ir dirigavimas papil- 
kultūros vystymosi kelius, do jo kūrybą ir atkuria 
Šiuo metu, kai mūsų muzi- mums gilų ir šviesų nepap- 
kinis menas, apsivalyda- i rastai mums artimo žino
mas nuo formalistinių ant- gaus ir muziko paveikslą, 
sluoksnių, pergyvena naują! “Aš trokštu visa' savo 
pakilimą, su ypatinga jėga I siela, kad mano muzika 
skamba didžiojo muziko zo- paplistų, kad padidėtų skai
džiau. kuriuos jis įrašė die-|čius žmonių, mėgstančių ją, 
noraštin: “Rusiškų simfo - Grandančių joje nusiramini- 
ninių kūrinių parašyta |ma ir paramą”, — rašė Čai- 
daug, galima pasakyti, kadikovskis viename savo laiš- 
yra tikra rusiška simfoni- kų. Ir dabar mūsų Tarybų 
nė mokykla. Ir ką gi? “Ka- 
marinskaja” (Glinkos) pil
na , jos, panašiai kaip ąžuo
las pilnas gilių ir šįuo tur
tingu šaltiniu rusų auto
riai ilgai naudosis, nes rei-

šalyje didžiojo muziko troš
kimas išsipildė. Vis labiau - 
ir labiau auga meilė jo mu
zikai, vis platesnės liaudies 
masės suartėja su jo menu.

Profesorius L. Oborinas.

jos intonacijų ir ritmų ne-!rinda. Jo baletai 
prilygstamumu.

Lygiai

rubežiumi pirm pra
ties Kaesong. Ne už 
karas.

pratimuose ties 
gelžkelio mazgo 

ta vieta prasidėjo

Pietinės Korėjos armija matoma vykdytuose 
dėjimo karo. Vaizdas imtas prie vieškelio ir 

ilgo Po to> birželio 25-tą, ties

<7 0 r UvjA J'd lW IVAV/JcLO CV|/1V Vi ILIUJIU

Čaikovskis skiria didelį dė- to, kas gera, apie neišven-
mesį vokalinei muzikai, gią.mą šviesaus proto per- 
ypač operai, būdamas tos gale prieš blogio jėgas, 
nuomones, kad ji yra visų Muzika tokių baletų kaip 
demokratiškiausias, visų 
prieinamiausias, plačioms 
liaudies masėms žanras.

Jis parašė daugiau kaip 
dešimt operų, iš kurių ypač 
populiarios “E u g e nijus 
ĮOnieginas”, “Pikų dama”, 
(“Kurpaitės”, “Jolanta”. Jos 
(nenueina nuo operos teatrų 
(scenų ir yra mėgiamiau
sios mūsų liaudies operos.

Neatsitiktinai geriausios 
,jų parašytos pagal genia- 
įliojo rusų poeto Puškino kartu su tuo kompozitorius 
'siužetus., čaikovskį suartina praturtina panrasta Ivrini 
su Puškinu gili meile savo romansą, pagilina in išraiš- 
šaliai, jaudinimasis dėl saikingumą, įneša dideli psi- 
yo : tautos likimo, meile 4 ‘ 
[liaudies dainai, rusų tauto
sakai. Operose “Eugenijus 
Onieginas'-”, “Mazepa”, “Pi
kų dama” Čaikovskis, ly
giai kaip ir Puškinas, sie
kė konkrečiais paveikslais

““ M i- e gač ioji gražuolė”, 
“Gulbių ežeras”, “Spraktu- 
kas”, jaudina savo emocine 
jėga ir tikrai žmogiškų per
gyvenimų teisingumu.

Vieną svarbiausiu Čai
kovskio kūrybos sričių su
daro jo vokalinė lyrika. 
Lygiai kaip ir Glinkos vo - 
(kaliniuose kūriniuose, Čai
kovskio romansuose -atsi- 
snindi paprasti ir natūra
lius žmogaus jausmai. Bet

Hollywood© 10-tis atvykę i Washingtona pasirašo pe
ticiją, reikalaujančia uždrausti atomines bombas, skai
tyti karo kriminalistais tuos, kurie pirmieji tas bom
bas pavartotų prieš žmones. Po ta peticija tikimasi 
surinkti 100 milijonų parašų. Jie renkami visame pa
saulyje. Paveiksle: Alvah Bessie, Albert Maltz, Sa
muel Ornitz, Herbert Biberman, Ring Lardner, Jr., 
Lester Cole ir Edward Dmytryk. Kitu du jau buvo 

kalėjime.

chOloginio turinio gilumą, 
vysto šią muzikinę formą.

Subtilus jaudinantis 
gamtos jausmas, būdingas 
Čaikovskiui, suteikia jo ro
mansams vnatingą poetiš
kumą ir šilimą. 3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—»Penkt., Liepos 14,1950
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Parašė A. GUDAITIS^GUZEVIČIUS

SVEIKINIMAI IR AUKOS LLD SUVAŽIAVIMUI
(Pabaiga)

L. L. Draugijos 152 Kuopa 
Red Lake, Ont., Canada

(Tąsa)
Lauko elektros stotele ir ištisa prožekto- 
rininkų komanda buvo išrikiuota čia, ir 
kareiviai, atkišę durtuvus, užtvėrė pra
ėjimą šaligatviu ties tais rūmais. Priei- 
nantie'm gatvės viduriu buvo aiškiai ma
tyti krištoliniais stiklais išdailintos du
rys, puikiai nušviestas vestibiulis su 
marmuriniais laiptais, išklotais kilimu, 
ir du kulkosvydžiai ant pirmosios laiptų 
aikštelės.

Čia, vokiečių durtuvų saugomi, glau
dėsi smetoniški ministerial.

— Šalin pardavikai — staiga suriau
mojo Kasparas ir iškėlė kumšti.

Vokiečiai tuoj atgręžė prožektorius i 
gatvę, akinanti šviesa užliejo pro šalį 
srovenančius žmones. Tai buvo daugybė 
neorganizuotų, nesubartų vienetų, — de
monstracijos ariergardas: čia būrelis, 
ten būrelis, čia vorelė, bet vis dėlto visi 
šaukė ’“šalin!” ir susijaudinę grūmojo 
kumščiais, kaip ir pats Kasparas.

Norbertas sudraudė jį:
— Žiūrėk, dar tu įsipainiosi kur.*.. O 

mums reikia punkt ant aštuonių!
Kasparas buvo, lyg vyno paragavęs:
— Ajergutėliau! Lig aštuonių, — į 

svieto galą laiko yr!
Jis kalbino praeinančius žmones, šū

kaliojo ir mostagavo rankomis. Kur jau 
čia suksi į šungatves! Jie drauge su vi
sa srove nuplaukė per Katedros aikštę, 
per Didžiąją ir Pilies gatvę ligi senosios 
Rotušės. Čia kai]) tik baigėsi kažin koks 
mitingas: ant apledėjusių Rotušės laiptų 
griežė gaisrininkų su degiais ir varinė
mis kepurėmis) apstotas orkestras; kal
bėtojas iškėlęs ranką šaukė lozungus. 
Netrukus visi jie pasuko pro Rotušės 
kampą prie Kazimiero bažnyčios.

Kasparas susijuokė:
— Kaip veselijoj: ir groj, ir dainiuoj!
Ir jie ilgiau sustojo ties orkestru. Nie

ko nelaukęs, tas pats kalbėtojas pakilo 
į Kazimiero prieangio laiptus, nusiėmė 
kepurę, iškėlė i;anką. Tuoj nutilo muzi
ka, nutilo kalbos.

—Reakcinės nakties šmėklos pabūgo 
proletariato jėgos! Jėzuitai pasislėpė! 
Jau artinas jų galas! Bet reakcijos hid
ra keliom galvom! štai! štai! — orato
rius tiesė ilgą, smailą plaštaką, į Kazi
miero bažnyčios frontoną; rusvos deglų 
liepsnos nušviestas jo niūrus veidas su 
giliomis akiduobėmis ir plačiai pražiota 
•burna buvo perkreiptas teatrališkos rūs
tybės grimasa.

Norbertas stnegėsi prisminti, kur ma
te tą žmogų.

— Artistas! Iš “Liutnės”! — šūktelė
jo prie jo ausies Kasparas. — Na, tas 
tai papliurps tatai!

“Anarchistuojančių grupės lyderis”, 
.prisiminė Norbertas ir, susirūpinęs, pra- 
sibruko arčiau.

— Štai, karūnuotoji hidros slėptuvė! 
Šiandien, kada visų/šalių proletariatas 
sudavė mirtiną smūgį karalijoms ir ka
raliams, sostams ir karūnoms, — šian
dien čia' jūsų visų akyse žiba karūna ant 
paties tos pabaisos bokšto! Ir -visa ta 
pabaisa, kaip karališkas vainikas, iškel
ta iš pat pamatų ligi viršūnės smaiga
lio! Jai kleinodijas su brangakmeniais 
atstoja krištoliniai langai! Pačioje vir
šūnėje: kryžius ir karūna’ 0 požemiuo
se ~ braūgenybes... .Tų brangenybių 
priedangai jėzuitai audžia apgaulės ir 
smurto voratinklį! Kas tą pakęs šian
dien? Į šipulius! Į pelenus! Į griuvėsius!..

Kažkas jau daužė plačiąsias bažnyčios 
duris, kažkas jau puolė su nuodėguliais 
prie langų. * #
;— Atgal! — kiek turėdamas balso, 
suriko Norbertas! *

Oratorius nustebęs atgręžė piktai su
rauktą veidą.'Norbertas, vis dar šauk
damas: — Atgal! Sulaikyt! — brovėsi

> prie oratoriaus.
— Rakalis! Rakalis! — sujaudintas 

kartojo Kasparas, padėdamas Norbert- 
tui prasibrauti į laiptus.
J — Arba jūs tuojau pat sulaikysit pro- 
vokatorius, kurie puola degint šito tro
besio, arba mes juos savo jėga s*u tram
doma ir apramiųsma!.. Kas pakurstė? 
Kas' primokė pult degint trobesių? Kas 
papirko jumis daryti tokią eibę, kada 
vokiečiai tik ir laukia išsižioję, prie ko 
prisikabint, kad mūsų krauju galėtų nu-

liet Vilniaus gatves ir aštriausiu teroru 
pažabot darbininkiją?! Šalin provokato
riai! Aš, kaip Vilniaus geležinkeliečių 
tarybos narys, reikalauju sustabdyt tą 
skandalą ir kreiptis į Vilniaus Sovietą, 
kad nuspręstų kas daryt, su jėzuitais! 
Šalin sauvaliauto jus! Šalin smurtada- 
rius- Tegyvuoja revoliucinė drausmė ir 
tvarka! Valio proletarinei revoliucijai!..

Braukdamas prakaitą, jis permetė a- 
kimis besipuikuojančius su deglais a- 
nardhistų .pusbernius ir staiga suriko 

yigniagesiams:
— O ko jūs, gaisrininkai būdami, žiop- 

sot? Ar nepaimstat tų piemenų už pa
karpos? ■ i

Kilo maišatis. Kažkas sviedė degančiu 
pagaliu į Norbertą, bet pataikė į šalia 
stovėjusį ugniagesį. Kažkas, laukinio 
švilpesio ir stūgavimo pritariamas, kur
stė pulti, daužyti, griauti! Artistas pra-

tarp besišvaistančių su ugnimi įtartinų 
apdriskėlių. Reikėjo paskubomis per
laužti nuotaiką. Jis prišoko prie nesi
ryžtančio ugniagesio su deglu, kuriam

ištraukė iš jo rankų, aukštai iškėlė ir 
įsisuko į kamšatį.

Veikė ir rankomis, ir kojomis. Kas 
griuvo, to jis nepaisė, visa galingi! savo 
pečių ir rankų jėga šokdamas prie tų, 
kurie triuškino bobinčiaus duris... Ug
niagesiai poromis, lyg į gaisravietę, ver
žėsi paskui jį...

Kai gauja buvo išsklaidyta, keli deglai 
dar rūko sniege ant pirmosios langų .ei-

tų ir kur-ne-kur likę dar sveikos langų 
rūtos... ✓

Nuo Rotušės, Pilies gatve, sunkiai 
trepsėdami, patrulio iškviesti, bėgo ko
mendantūros kareiviai. Reikėjo trauktis 
ko toliau, o Kasparas dingo, lyg į van
denį. Numetęs ugniagesio žibintą, Nor
bertas pasiraivė. Kažin kuo buvo porą 
kartų smeigę į nugarą, bet per storąjį 
vatinėlį mažai kliudė. “Gerai, kad nepa
taikė galvon! — galvojo jis, patamsyje 
braukydamas padais prieangio laipte- • 
liūs. — Gerai, kad ne galvon!”

Pasukęs už kampo., jis tik tik neuž- 
griuvo Kasparą. Kasparas sėdėjo ant že
mės, įsirėmęs nugara j stulpą.

Pažinęs Norberto balsą, sumurmėjo:
— Padėk... Nepasikeliu...
Ir paskubomis nuvestas Norberto nuo 

tos pavojingos vietos, greit vėl susilaikė 
prie stulpo ir valandėlę tįsojo, iki atsiga
vo ir išaiškino Norbertui, kad gavo su 
nuodėguliu per pakaušį.

— Je, ir gudri višta kartais į nutrines 
ą įkiš... Kaip čia dabar nu vesi 
prie Vinco? ...mane

Toli ja, tolijūta, tatato!
Girdžiu: ūžia kalvytčle tatato!
Tolija, tolijūta, tatato!
Girdžiu: kala patkavčles, tatato!

Iš pat ryto snigo, tik po vidudienio, 
vėjui pasisukus, prasiblaivė dangus ir 
ėmė šalventi.

Jurgis kyštelėjo galvą pro kalvės du
ris ir sušuko Varkaliui:

— Ar neraganauji tiktai? Ko šnabždi 
Ugnin? /

Varkalys mėgo kartais balsiai galvoti, 
pamurmėti, — “pasikalbėti su savimi.”

— Na, eikš, kad pasirodei. Eikš!
Jurgiui priėjus arčiau, kalvis įsake 

jam, lyg savo padėjėjui: •
— Nagi, pasiraitok rankovytes, pasi

raitok! — ir mostelėjęs replėmis, per
metė -ant priekalo baltai įkaitintą geležį 
ir suskambino plaktuku. —- Pliek, kava
lieriau !

Jūrgis stvėrė dešimčiasvarį kūjį, at
remtą į priekalo kaladę, užsimojo ir 
smogė kartą, antrą, trečią... O Varka
lys, žvangindamas priekalą plaktuku, 
ėmė tyčiotis:

—Smagiau! Smagiau! Nebijok: prie
kalo žemėn nesuvarysi... j

Jurgis sąžiningai mojavo, kas 
iš gilumos plaučiu žakterėdamas:

— Hak! Hak! ‘
O kalvis vis erzino:

(Bus daugiau)

karta

PASVEIKINIMAS
Sveikiname A. L. L. Drau

gijos Suvažiavimą, kuris įvyks 
šių metu liepos 1 ir 2 dieno
mis, Kultūriniame Centre, At
lantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y., 35 metų sukakties pro
ga. Tas suvažiavimas šiuo 
momentu yra labai svarbus, 
kad įtraukti į L. L. Draugiją 
n a u j ų n ariu. O ( k as s varb i a u - 
šia, kaip Jungtinėse Valstijo
se, taip ir Kanadoje,' — tai 
jaunoji lietuvių karta. Dabar 
pasaulis stovi ant kryžkelių. 
Jungtines Valstijos milijonus 
doleriu del apsigynimo auko
ja. Bet Jungtines Valstijos 
ne del apsigynimo tai daro.

Kas link LLD suvažiavimo, 
tai mūsų kuopa negali pa
siųsti delegato į suvažiavimą. 
Tai mes prisidedame finansi
niai dėl knygų fondo su $19, 
suvažiavimui $10—viso $29.

Dar čia pasakysiu kas link 
L. L. Draugijos. Man toko 

•i o dviejų kuopų 
Pirmutine, tai 

1929 metais, pas 
33i/2 Barber St.,
7 kuopą. Drg. i

ei j a išgyveno garbingai ’ per 
tiek metų, skleisdama lietu
vių darbininkų tarpe) vienybę, 
susipratimą ir apšvietą. Nuo
širdžiai trokštame, kad ta 
draugija gyvuotų tol, iki dar
bininkai iškovos sau teisę ne
būti išnaudojamais.

Prie pasveikinimo prideda
me Moterų 
ir Vyrų 11 
viso

155-ta kuopa $10

$15.00.
LLD 155 Kuopos Pirm.

E. Pilkauskienė.
. LLD 11 Kuopos Sekr.

S. Janulis.

Cleveland, Ohio.
LLD 22-roS kuopos nariai ir 

pašaliniai draugai 
LLD 35-rių metų 
konferenciją, kuri 
pos mėnesio 1-2 <

i sveikina 
jubiliejinę 
įvyks lie- 

dd., Rich-!
ir linkime

įsteigimo.
Winnipege,

įsteigėme

$2;
De

kojo: ALDLD 77 kuopa 
K. Steponavičius $5; • K. 
renčius, G. Stasiukaitis ir J. 
Bakūnas po $1.

77 Kp. Komitetas, 
Chas. Stephans.

Philadelphia, Pa.
Sveikinu LLD 35-rių metų 

jubiliejaus suvažiavimą, lin
kėdamas geriausių pasekmių. 
Aukoju Draugijos darbams

A. G ALKUS, 
LLD 6 Apskr. Org.

Vancouver, Canada

Kadangi gra
fai ir publikos

iš provincijos

gerų pasisekimų.
Aukojusių vardai: S. Ka

zilionis $2; Julius K,rosin $2; 
! po $1: B. ir S. Rauba. J. Dil- 
! lis, E. Norviliene, J. Bagužis, 
I F. Sutkaitis, J. Stripeika, O. 
j Gendi’ėnionė, B. Kirstukas, F. 
Bauža, P.

Philadelphia, Pa.
Sveikiname LLD 35-rių me

tų jubiliejauh suvažiavimą ir 
linkime gorų pasekmių. Mū
sų Draugija per 35 metus at
liko milžiniškus darbus lietu
vių švietime, vienijime ir kul
tūroje. Siunčiame auką $10.

A. G ALKUS,
LLD 6 Apskr. Org.

PIRMAS PIKNIKAS
Birželio 18 dieną ant Lulu 

salos įvyko LLD Vancouverio 
kuopos pirmas šią vasarą pik
nikas (gegužinė), kuris visa
pusiai pavyko, 
žus oras buvo, 
buvo nemažai.

Tarp svečių
ir kitur buvo malonu susitik
ti su draugėmis Kovei ir Stel- 
ma iš Seattle, Jungtinių Vals
tijų.

Smagiai pasilinksminę, iš
siskirstėm gerame ūpe. Vieš
nios prižadėjo vėl atvykti — 
liepos 16, ant kito pikniko.

Nariai, kurie gerokai pasi
darbavo, taipgi neturi kuo 
skųstis, kadangi piknikas ge
rokai sustiprino finansiniai 
organizacijos iždą ir bus ga
lima tęsti kultūrinį darbą to
liau.

| kuopos sekretorium. Antra 
: kįfopa: atvažiavęs į Red Lake, 
Out., 1930 m., radau porą'lie
tuvių, 1932 metais sutverėme

ii pagarba, draugiška
M. DEED AS,

Kuopos Šok rotorius.

Portland, Oro

1). M. sol o ms k ai:
čionai jūsų vardu prisiunčia 

Mono,v Orderį vertės $15, ku
rių $10 aukavo LLD 4 kuopa, 
Portland, Ore., knygų fondui, 
o $5 Lietuvių Meno Sąjungai.

G e r i a u s i ii linkėjimų 
i visiems, draugai!

Draugiškai,
J. STUPUR.

jums

Los Angolos, Cal
Sveikinimas LLD Suvažiavimo

Mes, LLD 145'-ta kuopa, ne
galėdami pasiųsti delegato, 

juos toli gyvename, Los Ange- 
j les, Cal., tai nors siunčiame 
j pasveikinimą, linkėdami' gerų 
\ tarimų padaryti. '

Su šiuo sveikinimu siunčia- 
jmc $5 auk ii.

Linkėdami viso gero,

Pirm. N. Petruliene.
Prot.
Ei n.

sekr. D. Davis 
sekr. M. Pūkis. 
Leo Peters.

$1 6.00.

ir O. Radgius, 
L. Prūscika.

Jule
Viso

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77-ta kuoĮia sveiki-' 

name suvažiavimo delegatus 
ir linkime tvirtos energijos su- : 
daryti naudingą programą at-į Sveiki, 
cities darbams.

šisai suvažiavimas Draugi
jos gyvavimo yra nepaprastu. 
Tai 35-rių metų ALDLD gy
vavimo jubiliejus, jos kultū
rinio darbo lietuvių išeivijoj. 
Pagaliau, suvažiavimas įvyks
ta laiku, kada reakcija visu 
įdūkimu šėlsta, kai karo pa
vojus bile minutę gali atsi
verti pragaru.

Lai ncnugązdina ir nesu
mažina mumyse energijos 
darbe prieš karą ir už pro
gresyviu fronto stiprinimą. 
Mos su padvigubinta energija 
priimsime -šio suvažiavimo su
darytą veikimui programą ir 

j pasiryžusiai vykdysime gyve- 
! niman. t _

čia rasite $10 nu t) LDD ^7- 
tos kuopos ir jos narių. Au-

Sveikina LLD Suvažiavimą 
LLD 57 kuopa ii’ aukoja $10 

i tam prakilniam darbui, kurį 
įveda švietime Amerikos lie- 
tuvių visuomenės per trisde
šimt penkeris metus.

Linkime ir toliau vesti ap-'

Raštininkas P. Karulis.
Organ iz. Paul Boika.

i Pasveikinimas nuo Naujosios 
Anglijos Moterų Sąryšio 
Sveikiname Lietuvių Litera

tūros Draugijos atstovus ir at- 
i stovės, suvažiavusius ap- 
; svarstyti veikimą ir ateities 
| darbus šios prakilnios Ameri- 
i kos lietuvių draugijos.

šiuo momentu svarbiausias
I . v .i musų visų žygis yra—žygis 
į už taiką pasaulyje.

Todėl, tarpe kitų svarbių 
šūkių, šūkis už taiką lai bū
na garsiausias. Lai nuskam
ba per visą pasaulį.

Siunčiame $5,aukų.
Už Naujosios Anglijos 
Moterų Sąryšį,
Org. Violet Taraškiene.

Worcester, Mass.
LiteratūrosLiet.

Draugijos Suvažiavimui, 
Richmond IIill,yN. Y. ,

Worcestorio LLD abi kuo
pos — Moterų 155-ta ir Vyrų 
11-ta — nuoširdžiai sveikina 
LLD Suvažiavimą šiais 35- 
kių m,etų jubiliejaus metais su 
džiaugsmu, kad ta organiza-

St. Petersburg, Fla.
Gerb. Draugai:

Mūsų LLD 45 kuopa sveiki
na LLD Suvažiavimą ir ski
ria Draugijos reikalams $10. 
Mūsų kolonija nedidelė, bet 
veikiame lietuvių vienybei ir 
solidarumui, kultūrai ir ap- 
švietai, kiek galime.

K. J. TASHALIS, 
LLD .45 K p. Sekr.

Svečiai
Sugrįžus iš pikniko birželio 

18 dieną teko susitikti su sve
čiais iš Lethbridge, Alta. Tai 
su draugais F. Kazokais, Že
brauskiene, Dabulskiu ir Ka- 
luskienė, kurie lankėsi Britų 
Kolumbijoj.

Svečių susitikimui būrelis 
vancouveriečių buvo pas drau
gus Grinkus. Visi linki sve
čiams smagių atostogų.

Lawrence, Mass. 
Delegatai!
sveikiname LLD 35-rių

ir
Mes 

metų istorinį suvažiavimą 
linkime padaryti gerų tarimų 
organizacijos gerovei ir kovai 
už taiką. Negalime dalyvau
ti, nes tuo pat laiku Maynard c 
įvyksta metinis dienraščio- 
Laisvės piknikas. Mūsų spau
da yra geriausias organizato
rius kovoje už liaudies demo
kratijos reikalus ir taiką. Mū
sų Draugija visada rūpinosi 
spaudos reikalais, tai ir da
bar dirbsime pikniko. Bet 
mes dvasioje būsime su jumis. 
Pasitikime, kad padarysite 
geriausių tarimų organizaci
jos ir demokratijos labui. 
Siunčiame suvažiavimui auką 
$11.

Mirė Leo Petkus
Gegužės mėn. 29 dieną bu

vo palaidotas Leo Petkus, 
anksčiau gyvenęs Calgary, 
Alta.

Velionis paliko nuliūdusią 
žmoną ir kūdikį.

Ištiko Nelaimė
Kiek laiko atgal bedirbant 

lentpjūvėj ištiko nelaimė Jo
ną Venckų — nusilaužė ko
ją. Linkime Jonui greito pa
sveikimo. Wm. V.

S. Penkauskas, 
LLD 37 Kp. Seįcr.

NAUJA TURGAVIETE
Vilniuje, Antakalnyje, 

prie Marytės Margytės ir 
Rato gatvių įrengiama nau
ja turgavietė.

Statomos pastogės, • sta
lai, atliekami taip pat kiti 
turgavietės įrengimo dar
bai. A. Arlauskas

LAISVES PIKNIKAS HARTFORD
PUIKI DAINŲ PROGRAMA IR KITOKIE ĮVAIRUMAI

Į vyks Sekmadienį, Liepos- July
Lighthouse Grove, East Hartford

CONN

16
Conn

Vilijos Choras iš Waterbury, Conn., kuris dalyvaus šio pikniko programoje.
Taipgi dalyvaus ir Hartfordo LAISVĖS CHORAS.

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 pušį.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Liepos 14,1950

i
i



CHICAGOS ŽINIOS
*8TOJA UŽ TAIKĄ Patraukė Teisman

įuring Co. įmonės praėjusiais 
' metais. Rep.

Chicagoje jau surinkta 135,- 
000 parašų po peticijomis už 
taikų. Manoma, kad pries 
Darbo Dieną bus atsiektas 
siekis surinkti pusę miliono 
parašų.

“Chicago Daily News’* 
tuom, matyt, labai susirūpino. 
Liepos 7 d. laidoje* tas geltdn- 
lapis šaukia, kad tai “Raudo
nieji Chicagoj varo'Paikos Va
jų.” Tokiu antgalviu “numas- 
kuoja” parašų rinkėjus, kad 
įbauginus savo skaitytojus ir 
pakenkus parašų rinkėjams.

Karo trokštantiems taikos 
žodis baisiai subversyvus. Kas 
jį ištaria, būtinai turi būti ko
munistas O komunistai, kaip 
sako “Daily News” ir kiti im
perialistų pakalikai, vis turi 
ką nors paslėpė. Jeigu jie 
sako, kad kas nors yra bal
tas, jie būtinai turi kur nors 
paslėpė ir raudoną spalvą, 
nors aiškiai matytųsi, kad 
balta.

Kas blogiausia, sulyg “Dai
ly News,” iškelti faktą, kad 
dabar, kada Korėjoj “komu
nistai kariauja su Rusijoj pa
darytais ginklais,” žmonės 
taip rašosi po trakos petici
jomis. .

Tokia savo isterija Chicago 
Daily News nepakenks pa/a- 
šų rinkėjams. Greičiau |>a- 
kenks sau, nes ir to laikraš- 
ęio skaitytojai didžiumoj vei
kiausiai nori taikos.

Tokia isterija taipgi turi 
įtikinti visus taikos šalininkus, 
kaip svarbu yra rinkti para
šus po taikos peticijomis. Tie, 
kurie sako, kad “tai nieko 
nereikš,” turėtu matyti, kaip 
jau nusigando karo rengėjai 
pamatę, kiek žmonių stoja už 
taiką.

Taikos šalininkai turi pa
trigubinti savo parašų rinki
mo veiklą. Rinkėja.

So. Boston, Mass.
Trijii Organizacijų

DIDYSIS PIKNIKAS
Sekmadienį, Liepos 16 July, 8956 

Jautiško Namo Parke
Winter St. ir Keswick lid., Montello, Mass. Pradžia I vai. dieną.

ŠOKIAMS GROS ART MASSONS ORKESTRAS.
Bus jvairių pamarginrnų. LLD Moterį/ skyrius rengiasi turėti stalą su 
įvairiais namie gaminiais skanumynais. Sis piknikas bus vienas gra
žiausių, todėl kviečiame vi-us dalyvauti.

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

Kelibnč j abu kalus tiktai 91.00

Prašome užsisakyti Jono
Kaškaičio poezijos knygų

"PROŠVAISTfiS"
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 daugJmygų, 
tūkstančius straipsnių, tilpusių laikraščiuose ir daugybę 
eilėraščių-poezijos kūrinių. \

Daug eilėraščių — originalių ir vertimų :— tilpo n^ūsų 
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 
portretas-paveikslas.

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 doleris. Knyga turės 
virš 250 puslapių, gražiai išleista, gerame popieriuje.

Užsakymus-prenumeratas siųskite Laisvei. Kurie no
rite ir galite prenumeratų parinkite, jei dar negavote 
tam Veikalui blankų, rašykite Laisves administracijai, o 
ji prisius.

Prašome greitai darbuotis.
Visokiais PROŠVAISČIŲ reikalais rašykite: Laisve, 

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

Ciceros Policiją
UE Local 1111 organizato

rius Tony Kastelic rengia by
lą prieš Cicero policiją, kuri 
ji brutališkai apmušė.

Kastelic tapo areštuotas ra
miai pikietuojant prie Danly 
Machine Specialties įmonės 
Ciceroj. Ten jau virš ketu- į 
rias savaites darbininkai strei
kuoja. Policijos stotyje apie 
šeši policistai brutališkai spar
dė ir mušė jį.

Kartu su Kastelic areštavo 
ir biznio manadžerj Robert 
Mintz ir steward;.! Roy Spero. 
Policija verstinai bandė nu
traukti pirštų antspaudas ir 
paveikslus. Kada Kastelic 
tam pasipriešino, policija pra
dėjo žiauriausiai mušti. #

Policistai įsiuto vyriausiai 
dėl to, kad Kastelic bandė 
pašaukti unijos advokatą Ir
ving Meyers. Apie astuonias 
valandasr po suėmimo Kaste
lic policija sudarė kaltinimus, 
būtent: kad jis vedė betvar
kę. nesidavė ’areštui ir neklau
sė policijos.

Kada pikiete dalyvaują 
darbininkai sužinojo apie 
areštą, tuojau sudarė pilie
čių komitetą iš 40 ir nuvyko 
pas miesto pareigūnus. Ko
mitetas reikalavo, kad mies
to prokuroras patrauktu at
sakomybėn policiją. Miesto 
pareigūnai bandė nuglostyti 
visą dalyką, siūlant atiduoti 
paveikslus ir pirštų antspau
das, jei komitetas visą įvy
kį užslėps. Advokatas Me- 

' yers, betgi, pareiškė, kad Ci- 
|rero miestas ir policija daly
vavę mušime unijos.

Kastelic įvardino detekty
vą Sgr. Ralph Brani kaipo 
instigatorių viso įvykio su Ka
stelic. Prani panašiai elgėsi 

' ir su streikuojančiais darbi- 
' ninkais prie Elkay Manufact-

DIDELIS BUVO VISU 
TAUTįj PIKNIKAS

Karo šalininkai, jei jų pa
sitaikė būti visur tautų Nepri
klausomybės Dienos piknike, 
turi ko nusiminti. Piknikas 
buvo milžiniškas. Santa Fe 
daržas mirgėjo besikalban- 
čiais visų tautų ir rasių sve- : 
čiąis. Didelės taikos emble- > 
mos puošė visus medžius ir ( 
stulpus.

Negrai, reikia sakyti, ge- i 
Gausiai įrodė savo pasiryžk i 
mą ginti taiką. Jų buvo veik į 
tiek, kiek visų kitų tautų su- : 
dėjus. Lietuvių nebuvo pa- i 
lenkinantis skaitlius. Garbė i 
tiems, kurie suprato reikalą j 
būti tame svarbiame taikos 
sąjūdyje.

Programą vedė Herbert j 
March, stokjardų uolus oiga- Į 
nizatorius ir jų unijos veikė- i 
jas. Jauna negrė (vardo no- ■ 

' sužinojau) kalbėjo varde sa- • 
vo tautos žmonių. Ji taipgi ! 
perstatė daugelį taikos para
šų rinkėjų, pradedant nuo 
surinkusių arti dviejų tūks
tančių, iki surinkusių po 500.

Politinio kalinio žmona 
Peggy Dennis pasakė tinkamą 
prakalbą.

Lietuviai ir Ukrainai vedė I 
gėrimo barą. Lėlių laimėjimo! 
barą vedė vien lietuviai.

Tenka pastebėt, kad prie 
lėlių dirbo per visą dieną 
J o n as K a r v e 1 is^z Ru th J u o d a i - 
tis ir Frances Jurgeliūtė. 
Prie gėrimo baro taipgi dirbo 
Al. Claud, Leonas Jonikas, ! 

iJr., Vyto Yotka ir jo draugė, i 
Iš senesnių paminėsiu vien I 

i tik d-gę Jenčienę, kuri dirbo 
per visą dieną. D-gė PleČ- 

j kaitienė taipgi dirbo ilgą lai-' 
ką. • Dirbo daug ir iš vyrų,! 
bet tikiu, kad jie nepyks, kad;

' neįvardysiu, nes nepaėmiau 
i visų vardų.

Draugai Baltutis ii- jo gi- ' 
1 minaitis Povilionis net po du i 
Itripu padarė į pikniko daržą. I
' Pirmą tripą su ankstyvais dar- į 
i bininkais, antra su svečiais. !
I Povilionis ,rodos, ir vakare,! 
parvežęs savo šeimą ii’ keletą i 
kitų, vėl grįžo dar kitų par- ) 
vežti. Tai tikras pasišventi- ;

I m as. ;
Sunkiausiai dirbo turbūt 

j kroatai. Jie po karšta saule 
!sėdėjo iki. iškepė 15 avių. Bet 
avių trūko, nes publikos buvo 

I daugiau, negu tikėtasi.
Kitos tautos irgi turėjo sa

vo stalus su įvairiais tautiš
kais valgiais. Visų tautų pik
nike rodėsi tikras solidarumas 
vienam bendram tikslui, bū
tent: Viskas už taiką!

Rep.

Reikalauja $100,000
Iš Bušų Kompanijos

Chicagietė Mrs. Jennie B. 
Lyons, 40 metų, 5803 Indiana 
Avė., patraukė teisman Illino
is Greyhound Lines, Ine., už
“Jim Crow” praktiką basuo
se. Ji praėjusių metų rug
sėjo 9 d. važiavo Greyhound 
Tusu ir važiuojant per pieti
nes valstijas, tarp. Memphis, 
Tenn., ir Ruleville, Mississip
pi, penkias valandas negalė
jusi atsisėsti, turėjusi stovėti, 
vien dėl to, kad. ji yra ne
gre. Tas pažeidę jos sveika
tą, kaip fiziškai, taip ir men
tališkai, sako ji savo byloj.

Vilniaus Universiteto 
Laikraštis

VILNIUS, geg. 10 d.—“Ta
rybinis studentas” — taip va
dinasi Vilniaus Valstybinio 
universiteto partinio biuro, 
rektorato, komjaunimo ir pro
fesinės sąjungos komitetų or
ganas.

Laikraštis pradėtas^ leisti 
neseniai. Iš spaudos išėjo 4 
“Tarybinio studento” nume
riai. Juose pateikta medžia
ga apie įvykusius universitete 
ataskaitinius rinkiminius -par
tinius susirinkimus, trečiąją 
studentų mokslinę konferen
ciją, informacija apie tarpfa- 
kultetinę spartakiadą, mono 
saviveiklos apžiūrą ir tt.

Laikraštis iliustruotas nuo-
traukomis iš aukštosios moky
klos gyvenimo. Jis z leidžia
mas kaitą per savaitę.

Po 5 dienų streiko, Los Angeles gatvekariv darbininkai sugrįžo darban šio to lai 
nieje. Pirmaisiais kostumeriais jie susitiko Shrlners konvencijos delegatus.

J. J. Kaškiaučius, M. D.

MONTREAL, CANADA SKELBKITES LAISVĖJE į T

530 Summer Ave, 
NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Pirmas Išvažiavimas

Birželio 25-tą d. Montrealo 
Lietuvių Sūnų ir Dukterų Pa
šai pilie Draugija turėjo savo 
pirmą išvažiavimą pas dd. J. 
V. Vektorius ant farmos. Rei
kia pažymėti, kad jis nebuvo 
skaitlingas. Nebuvo kaip rei
kiant suorganizuotas ir nariai 
per mažai įvertina draugijos 
reikalus- ii’ nededa pastangų 
Draugijos parengimuose daly
vauti. Kurie dalyvavo šiame 
išvažiavime, laiką praleido 
labai gražiai, nes Vektorių 
farma randasi labai gražioj, 
romantiškoj vietoj. Be to, 
dd. Vektoriai yra labai pri
minus ir vaišingi žmones.

Padidėjo Šeima
Pora savaičių atgal dd. Ch. 

Mickūnai susilaukė “beibės.” 
Neteko sužinoti kas — sūnus 
ar duktė. Kaip ten nebūtų, 
linkiu daug laimės.

Birželio 24 d. apsivedė W. 
Vopša su lenkų tautybės mer
gina. Puikios jų vestuvės įvy
ko Ville Emorde salėje, skait
lingai dalyvaujant ne tik“ vie
tinių svečių, bet ir ameriko
nų, iš abiejų jaunųjų pusių. 
Jaunieji “medaus mėnesiui” 
išvyko į New Yorką.
. Liepos 1 d. apsivedė J. Kau- 
šyla su naujai atvykusia lie- 
taivaito. Mažas vestuvių po
kylis, dalyvaujant tik artimie
siems, įvyko pas dd. J. Laury- 
naičius;

• A
“Shower” Partija

Birželio 30 d. pas drg. 1/ 
Bernotienę namuose buvo su
ruošta priešvedybinū partija 
dėl B. Tau ra z ai t ės, kurios 
vestuvės su naujai atvykusiu 
lietuviu įvyks 22 d. liepos. 
Parti,ją suruošė L. Bernotienė, 
jaunosios sesutė Stella ir O. 
Mickiūtė, padedant Macevi- 
čienei ir Frontenaco distvikto 
biznierkai Subatienoi.

Partija buvo labai graži ir 
didele.

★
Turėjo Automobilio Nelaimę

Kelios, savaitės atgal Kava
liauskai ture,jo automobilio 
nelaimę. Kavaliauskienei te
ko ir ligoninėje būti. šiuo

Arow Farma \ akacijoms
Arow Farmos direkcija praneša, kad jau priima kambarių i.šron- 

davojimo registracijas dėl 1950 metų vasarinio sezono. Rendavojanii 
kambariai tik sekmadieniams, arba visam sezonui.

Norinti gauti kambarį visam sezonui, tai privalo asmeniniai'atsi
kreipti į Arow Farmos raštinę. Pageidaujanti rendavoti kambarį 
vienam ar daugiau sekmadienių, tai privalo prisiųsti j raštinę kartu 
su užsakymų ir $5. Atsitikime, kad vėliau nenorėtų naudotis kam
bariu, tai pinigai nebus grąžinami atgal. Farma bus atdara visą 
sezoną.

Pageidaujanti pasilsėti — gali atvažiuoti bile laiku. Informacijų 
dėlei kreipkitės antrašu:

AROW FARM, Post Office Box 948, Monroe, N. Y.
, Telefonus: MONROE 7595.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

! laiku jau viskas O. K.
Važiuotoje reikia tureli vis

1 daugiau atsargumo. Nelaimės 
'įvyksta visokiais būdais ir nuo 
visokių priežasčių. Labai

■ dažnai pasitaiko, kad būna 
-kito karo vairuotojo kaltė, bet
lietuviai gali prisipažinti, kad

; yra dideli mėgėjai ir alučio. 
Iš tos priežasties kartais pa- 

isitaiko turėti ar ir kitam pa-
■ daryti įvairiausių nemalonu
mų.

Jau kelinta savaitė nesvei- 
; kuoja di'g. A. Mikulienė. Ji 
skundžiasi galvos skaudėjimu. 
Lanko gydytoją.

Pora savaičių atgal d. O. 
i Palubinskienė turėjo operaci
ją Victoria ligoninėje. Kur 
ligonė randasi šiuo laiku ir 
koks jos sveikatos stovis, ne
teko sužinoti.

Jau kelinta savaitė skun
džiasi kojų skaudėjimu M. 
Bendžiūnienė, ligone randa
si savo namuose.

Svečiai iš Kitur

Savaitė algai čia svečiavosi 
| pas savo tėvus Nelė Kiclaitė 
'su savo vyru, kurie buvo at
ivažiavę savo karu. Jie da- 
i lyvavo ir Pašaipiuos Draugi
jos išvažiavimo. 1

Savaitė atgal buvo atvykęs 
l Naruševičius su žmona ir 
| dviem anūkais. Tai dd. Pa- 
I tapų, kurie turi savo maisto 
; krautuvę Frontcnako distrik- 
te, dėdė.

Draugai P. J. Brakniai taip- 
| gi turėjo svečią amerikietį, jų 
‘ seną pažįstamą Simanavičių. 
Taipgi buvo atsilankę Povy- 

i laičiai iš Chicagos.
Pa’s J. E. Urbanavičius at- 

I vyko iš Chicagos Urban a vi- 
! čiaus sesutė su vyru. Jie čia 
' pabuvo kiek ir “kidnApiilo” 
Urbanavičių’, išvyko visi kur į 

; gražias vietas pavasaroti, o 
i vėliau gal parsiveš jį ir į Chi- 
į cagą. Korespondentas.

*
Klaipeda. — Statybos- 

I montavimo valdybos Jurk- 
i.što vadovaujama brigada 
: kasdien įvykdo po pusantros 
' išdirbio normos.

L. Juknevičius

| Berlin. — Traukinių su- 
'sikūlime Saksonijos provin- 
icijoj, Vokietijoj, užmušta 
I 20 žmonių.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

, Didysis trijų organizacijų pikni- 
i kas įvyks sekmadienį, liepos (July)
1 16, Liet. Tautiško Namo * Parke, 
Winter St. ir Weswick Rd., Mon
tello, Mass. Prdažia 1 vai. Moterų 

, skyrius turės stalą su namie ga
mintais skanumynais. Gros Art 
Massons orkestras. Bus ir pamar-

i ginimų. Rengia LDS 62 kp., LLD 
; 2 kp. ir Moterų Skyrius.

Busas j pikniką išeis nuo 318 
Broadway 12:30 vai. Kelionė . abu 
galus (round trip) $1. Kviečiame

I visus. (132 )

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7-ta kuopa rengia didelį pik

niką liepos 23 d., Wytinski Villa 
Grove, už. Warrior Run, Pa. Prasi-

i dės 12 vai. dieną. Yra graži giraitė 
prie upelio, vieta pasimaudyti. Bus 
užkandžių, gėrimo, muzikos. Kvie
čiame.

1 Busas išvažiuos 12:30 vai. nuo 
kampo E. Market ir South Grant *

i Sts. Automobiliais važiuokit į War-
I rior Run iki galo “bus line,’ sukit 

j kairįjį kelią. Pavažiavę, laikykitės
. dešinėje kelio iki parko. — Komi

sija. (132-133)

Namu Savininkams
Mes namus taisome, penti-i 

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 
j Broadway, Room 4, nuo 5-7 i 
I vakarais.

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5)72

LIETUVIŠKA VALGYKLA

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

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

Telefonas: 46917

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

MERCHANTVILLE, N. J.
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!*

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų

i Juozo Ragažinsko
į Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).

į t Telefonas Merch 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J.

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
Šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Liepos 14,1950
i i
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NewYorko^Afelinios Pritarnsintos Gatvės
Teikia Užpuolikams

i Ar Atras'Kaltininkus?

Majoras Paskelbė 
Šniukštų Dieną

New Yorko majoras O’Dwy
er paskelbė rugpjūčio 5-tą 
būsiant “Counter Intelligence 
Day.” Tai bus laike jų tre
čiosios konvencijos, įvyksian
čios rugpjūčio 1 - 6 dienomis, 
Hotel Commodore.

Kasdieninėje eilinių žmonių 
kalboje tie žmonės vadinami 
šniokštais arba sekliais. Lai
ke praėjusiojo karo mažai ką 
tesusekę (reikėjo sekioti na
cių šnipus, o tai būtų buvęs 
ne piknikas), po karo 
jam karui karste j ant, 
gyvojo, susirenka 
joms ir; kaip matome 
ir valdininkų skirtą 
dieną. i

DAR APIE VIENA BUVUSIŲ JŲ 
SEIMO PRAMOGŲ

Baigė Mokyklą

, šalta- 
jie pa- 

kon ve ne i- 
jau turi 
oficialę

T 1

Lillian Graunas _

Lillian Graunas baigė Pub- 
School su dideliu pagyri- 
ir medaliais, kaip jauniau- 
mokinū, tiktai 12-kos me-

Gaisro Gesintuvai
Sukėlė Gaisrą
Ir Slogutį

Miestinis tyrinėjimų komi- 
sijonierius- Shells pasišaukė 
penkių stambiųjų duonke-

Savanorių įstojimai 
Nesumažins Drafto

Girdisi kalbos ir tūli jauni 
vyrai viliasi, kad privalomo- 
jon militariškon tarnybon gal 
nebešauksią “draftu,” jeigu

Kelių miesto dalių piliečiai 
i protestavo, kad jų susiedijoje 
gatvėse šviesos uždaromos

problemų nustūmė j reikalą rašyti, o P'ivi 
prižadėtą visuomet bepagausi).

įteikti prizus ir do\ anas Į padaugėtų skaičius savanorių 
gavusiems daugiausia narių Tačiau valdinės įstaigos įspe 
šiame LDS 20 minų jubilic 

įjaus vajuje darbui i ojams ph* 
i m Įninkąs pristatė 
; kretorių Joną Siu

Pakviestas ant 
i entuziastiškai pa: 
musis
neetieut 
zidentas J. J. Mockaitis, ga
vėjas pirmosios dovanos. Jau
čiasi nepaprasta nuotaika. 
Prieš mūsų akis stojosi žmo- 

i gus, kuris'juk no jaunesnis už 
; visus mus, vyre .liuosius TJ)S I 
•narius, o tiek daug nudirbęs.

G ausa 
tolyn mano seniai 
ir privalomą atiduoti jums 
platesnį aprašymą paskiausio 
LDS Seimo phbuvio-bank ioto 
ir koncerto, įvykusio liepos 
5-tos vakarą, Ųberty Audito- 

buvo įdomus,
konstruktyvus h* jaudinančiai

nuo 4 :4i> ryto, paliekant gat
ves visai aptamsintomis iki iš
aušta. Ir bendrai gatvės

■ Tas padrąsina užpuolikus ir

jis

ražiu jis buvo tuomi, kas 
buvo sudainuota, pasaky- 
Dar gražesniu darė jį ja- 
atžymėj imąs organ izaci- 
gerovei n poveikių, kurio

i ta. 
me 
jos 
čionai tą vakarų apvainikuota
pagarbos žodžiu, ovacijomis, 
trofėmis, dovanomis..

Prie nuostabiomis gėlomis 
padabintų stalų svečiams vai- 

1 žinantis ge/a vakariene, 
tinęs Lietuviu Dnrbininkų

, sivieni iimo
pirmininkas Antanas Matui 
vadovavo programai.

Dainomis svečiu

centre.

estrados ii 
eikintas žy- 

LDS darbuotojas Con- 
vice-pre-

i ja, kad tas nepakeis padėties. 
! “Draftiiosimujų” vis viena 
šauks pilną kvotą, kiek kuriai 
sričiai bus nustatyta.

New Yorke tikisi pradėti 
įšaukti sveikatos egzaminams 
jau ateinančią savaitę. Jeigu 
dėl sveikatos (traktuojamasis 
tinka, jam praneš, kad jis 
priimamas. Tačiau per 10 
dienų leis paduoti apeliaciją, 
jeigu asmuo jaučiasi negalįs

■p.ydelų savininkus paklausinė- 
iti, dėl
‘kainos po centą ant bafidukės.

Linkėtina komisijonieriui 
(sužinoti tą, ką mes, vai’toto- 
ijai, jau seniai žinome, kad 
pelnagrobystė visuomet tun- i 
ka iš žmonių nelaimių, kurių

i didžiausia yra karas.
Šeimininke.

ko luonos Užsidegus pastatui 19 Beek
man Street, New Yorke, kur 

: gaminami chemiški gaisro ge- 
i sintuvai, pasklido dusinančios
■ dujos. Nuo jų gaisragesiai 
! negalėjo apsisaugoti nei su
maskomis, turėjo laukti, kol 

' atgabeno tos rūšies dujoms
■ pritaikytas. Dujos prisvaigi- 
1 no 30 gaisragesių.Nurodoma, kad tuo laiku 

grįžta iš darbo daug mote
rų .dirbančių valyme ofisų ir 
naktiniuose klubuose, taipgi 
prižiūrėjusios na k t i ni u o s e 
klubuose 1 inksmaujančių žmo
nių vaikus.

Del šviesų uždarymo pro
testavo Bensonhurst, Borough 
Park 
dalių

Gal Privers Mokėti 
Pakeltas Rendas

ir kai kuriu kitu miesto 
moterys.

vl(,_ Jiatve?
Su- j

apskrities j Adolfui Casper sąlygos nelei
do iš Los Angeles atvykti. Ta
čiau jis turėjo tuo momentu 

palinksmi- Į jausti, kokią 
Razokyte | nios jam ir 

ir Amelia Pat Young (Jeske- Lams teikėm-e 
vičiūtė), sopranu., pianu 
dimos Aldonos; Anderson 
linskaitė.,). Llčl Choro

vėliau.”
v imas,”
Publikos praišoma
dainų, dadėjo “Na,

lie 
m u 
šia 
tų.

Lillian yra dūk rūkė Walter 
ir Eva Graunas, kuriuos visa
da matome visuose mūsų pa
rengimuose. O Lillian, nors 
dar jaunutė. bet .jau yra pa
sižymėjusi su savo deklamaci
jomis, šokiais ir vaidinimais. 
Tai turinti talentą ir didelį 
norą mokytis.

Didelis nuopelnas priklau
so ir draugams Braunams, nes 
jie labai užžiūri, kad ir du
kraitė visada savo pareigos- 
na laiku pribūtų. Kur ir ka
da bile katras jų šeimos na- • 
rys yra apsiėmęs, visi sten
giasi apsiėmusiajam padėti. 
Ypatingai Walter mergaitę vi
sada atveža į pamokas ir is 
jų parsiveža. Ir visada ragi-

• na, J<ad stengtųsi dalyvauti 
.Lietuvių Kalbos Mokyklėlėje.

Manau, kad mūsų Lillian 
gerai mokysis ir veiks ir to- ; 
liau. 
an!

mo

“Oi. Die- 
liu daina-

da ugiau

Amelia dainavo “Vasarop,” 
)i. tas mėnulis,” ir dar

kok ią. 
dainuoti 
priedine dainai“ 
aš mergelė.”

Abiejų d ai no 
įvertintos. Tai 
programos, ku
įvykti koncertui buvusį skirtą

daugiau,
dėl

bUVO 
buvo dalis

lai sulaikius nuo atvykimo jų 
akompanistą. Dėka daininin
kių pastangoms an-tru kariu 
atvykti, mes, namiškiai, turė
jome mūsų visuomet mylimu 
daina. f) svečiams iš toliau 
jos buvo dar brangesnėmis 
tuomi. kad tūliems teko pir
mu kartu tas dainininkes iš
girsti.

Kalbėti ar bent pasirodyti 
svečiams buvo iškviesti jauni
mo darbuotojai: jaunuolis Ri
chard Janulis iŠ Worcester,

jauniausios delegn’es Oph 
Palevičiūtė
lene Veprauskas i: 
vyriausias

Gero pasisekimo, Lilli- I
M. Renkevičiūte. '

j ar neprivaląs eiti karinę tar
nybą. Už apie 21 dienos po 
egzamino priimtieji gaus įsa
ką raportuotis veikliai tarny-

Antrosios dovanos gavėjui j ♦ ' v

Apšaudė Galvėje
Jerry Donovan, d2 m.,

jo sandai 
ovaciją, 
tai am oi

ego karčiamon,

tai jaunosios, 
lietuvių bartos žmogus, o tai))! 
giliai organizacijos svarba su-: 
pratęs, įvertinęs. J

Pamatome ir trečiosios do- j 
vanos gavėją A. J. Shimkets
iš Pitfsburgho, pirm didžiųjų : link, 
karu pradėjusios gyventi gęnt- i nežiną 
kartės žmogų. Kalnuotame j šaudė. 
Pittsburghe su apylinkėmis, 
išsi rangi tįsiomis ta r]) kainomis, 
m' lengviau darbuotis, kaip 
kur nors kitur. Tačiau ryž-

ir kitus sunkumus.
Ak, kad mes galėtume per 

sekamus dvejus metus tai at
siminti, mūsų organizacijos 
padvigubėtų nariais!

Ketvirtosios dovanos gavė
jos, jaunos chicagietės dar
buotojos Frances Yurgil taip
gi nesirado čionai. Tačiau už 
ją dovaną priėmė veikliai 
mūsų saskridžiuose dalyvavu
si jos motina Mrs. Vasil.

Po programos, seko smagūs
šokiai grojant Jurgio Kazake- ](a(| tame pasitarimo, ku- 
vičiaus orkestrui, pasikeiti
mas įspūdžiais iš buvusių są- 
skridžių, atsisveikinimai su 
jau išvykstančiais 
ir svečiais.

mas,j kad jis pašautas. Iš ten 
jaunas vyrukas Peter Murphy 
išbėgęs pažiūrėti, kas Dono- 
vaną pašovė, irgi tapęs pašau
tas. Jam įbėgus atgal kar
čiamon, šaudytojai iš auto dar 

kelis šūvius karčiamoš 
Abu pašautieji sakosi 
dėl ko ir kas į juos

Teofile Eritta (Baseckaitė), 
i buvusi bayonnietė, gyvenanti 
j 366 So. 2nd St., Brooklyne, 
j šiomis dienomis pasidavė 
i Greenpoint ligoninėn, Kings- 

tn- land Ave., Brooklyn. šiuos 
'.T- žodžius rašant dar nebuvo ži- 

' noma, ar ilgai ji tenai bus.
žinią pranešė ilgamete jos 
inge Lilija Kavaliauskaitė.

Apie 44,650 šeimų 
Yorko mieste ir daug kituose ■ 
miestuose po visą valstiją gal I 
bus priversti mokėti seniau ( 
pakeltas rendas pasėkoje ’ 
apeliacinio teismo teisėjo 
Loughran nuosprendžio pra
ėjusį trečiadienį. Bendra pa- j 
kėlimo suma $7.80.

Buvusius seniau reikalau
tus ir fed erai ės valdžios 
dininkų leistus pakėlimus 
mų savininkai negalėjo 
rendauninkų išrinkti, nes
vo nustatyta, kad naujasis 
šios valstijos įstatymas nelei
džia renda^ kelti be valstijos 
valdininkų įgalinimo. Tačiau

New

na- 
iš 

bu-

Aidiečiams
Aido Choro pamokos ivjdfs

8 vai., Liberty Auditorijoje
Visi nariai prašomi dalyvauti.

Choro Prezidentas.

Prašau Dėmesio
na, 8 valandą vakare, 
tūriniame Centre įvyks 
bus pasitarimas vienu 
svarbiu klausimu. Mes,

die- 
Kul- 
svar- 
labai 
nori-

atsisveikinim ai 
d ei e galais

Rep.

Uždusinusi Kūdikį

bus trumpas, būtų atsto- 
sekamos organ izaci-

Choras

Mrs. Emma Lose Tom, 30 
motu, užmušusi savo dukrytę, 
4 motų, °kad jos nestumdytų 
kiti,” tapo pasiųsta j Mattea- 
wan, ion esančion kriminaiiš- 
kai pamišusicms ligoninėn.

GERIAUSIS

INSURANCE
REAL ESTATE

Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

šiomis dienomis valstijos teis
mai panaikino įstatymo tą

i punktą, kuris liečia rendų pa-
į kėlimus pirm šio įstatymo įė
jimo galion.,

Rendauninkai apeliuos Į 
aukštesnius teismus.

Naujasis New Yorko vals- 
tijinis įstatymas galioja nuo. 
gegužės 1-nros.

Dr.,A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
TenktadlenJais uždaryta

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS %
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

i
Telefonas
EVergreen 4-9407

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.TONY’S
iš Detroit ii’ Ar- 

Kenoshf's, 
delegatai K. Kras- 
Waterbury, centre 

nariai R. M:z<ara,
J. į Mockaitis, Frank Glson, 

daktaras 
Petri k i e- 

Jeskevičiūtė, Aida Or- 
Ir gal tūli kiti (susido

mėjus eiga, lengva užsimiršti

j valdybos
i J. J . į jį/l uc
Į.L Siurba, J. Weiss

New ork. — Mėsa pas- j jų. d.; Palevičius. K
tavosiomis dienomis 
brango šešiais iki 25 centų man. 
svarui.

E.

Maliavodarni New York Central gelžkelio tiltą tie dvi 
malioriai su pastoliu nukrito 25 pėdas žemyn, ant tre-

Mrs. Katherine Freidt 
metų, kaltinama tiksliai 
dusinusi savo sūnelį William 
praėjusio balandžio mėnesį, 
tapo paleista iš kalėjimo po 
$3,000 kaucijos. Moteriškė 
laukiasi kito kūdikio.

Mrs. Freidt laike arešto sa
kė, kad jinai dėl barnio su vy
ru buvo 
ketinusi 
pirm to 
amžiaus

23 
už-

Svci

netekusi lygsvaros ir 
nusižudyti save, bet 
uždusino 7 mėnesių 
sūnelį. /

ragautoji su Gehr 
našle Mrs. Dorothea 
thews kol kas laimėjo teisme 
prieš savo vyrą, 
damas skandalu, 
j’o ja sustabdyti 
tymo su vaikais, 
sisakė uždrausti.

g.vva-
Mat-

vyras nore- 
nuo pasima- 
Toisėjas at-

Aido
Lietuvių Moterų Apšvietus 

Klubas
Liaudies Teatras
LMS 111-čioji apskritis
Lietuvių Kultūros h

Ikatos Klubas
i

Lietuviu Kultūrinis Klubas
I • v

ALDLD kuopos, veikiančios 
Brooklyne ir apylinkėje

LDS kuopos, veikiančios 
Brooklyne ir apylinkėje.

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

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

Tikiu, kad šį mūsų prašymą 
minėtų organizacijų valdybos 
išklausys.

UI’-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Laisvės direktorių

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

TELEVISION Telefonas.
EVergreen 4-8969

. LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

ĮTARPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th Street Brooklyn, j

PIETŪS 60c. 
iš 5-ių patrovų

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

VAKARIENE 85c.

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

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

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių.
; Žemos kainos už viską.
; Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Rcceptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. O., 

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

EGZAMINIJOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS ‘

» airtnn 11

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TELEPHONE
STAGG 2-5043

•z36'»

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. <

Telefonas: EVergreen 4-8174

RES. TEL

HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Lalsnluotas Balsamuotojas)
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus $ 

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

Mylimiems PaSarvotl Dovanai
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
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