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Kiekvienoje kolonijoje už
tiksi “pavargusių” draugų,

Dienraščio XXXTI.
kuriems tik paduok dejuoti: 
Neapsimoka, niekas neišeis, 
nieko nelaimėsime, niekas ne
ateis... Jų “planas”: Gulėti 
ir dejuoti.
vNelaimė kolonijai, kur peši 

mistai paima viršų ir tampa 
“vadais.” Ten tuojau visas pa
žangusis judėjimas nusivado- 
vauja iki nulio.

★
Pesimizmas yra liga. Kar

tais ji bando pasiguldyti mus 
visus. Prieš ją reikia kovoti. 
Ir kova gana sunki. Ot. sy
kiais, pamanai: Gal jau taip 
ir turi būti, gal jau nebesiran- 
da geresnės išeities! Tik kai 
pašoka optimistas ir prade
da rodyti kelią iš painiavų, 
žmogus atsipeikėji ir pamatai 
klaidą.

Blogai su tuo, kuri pesimiz
mo liga pasiguldė ir užmigdo.

★
šie sunkūs ir pavojingi lai 

kai pesimizmo ligai puikiau
sia rugiapiūtė. Susvyruoja ir 
geri žmonės. Kartais neatsi
laiko ir tvirti žmonės. Kiek 
viena krizė, kaip ir kiekviena 
kova, reikalauja aukų.

Bet nereikia pasiduoti. Nu
siminimui neturi būti vietos. 
Prieš sunkumus reikia kovo
ti. ★

Turime daug ilgų metų 
praktikos, žinome draugus ir 
pažįstame priešus. Priešai 
nori, sušilę darbuojasi, pa
žangųjį judėjimą paleisti vė
jais. Tai mes žinome. Jų 
tikslai mums aiškūs. Kietai 
užsiartavojusiam pažangiam 
lietuviui tas reiškia tik vie
ną: Daugiau dirbti, geriau 
dirbti, smarkiau, kovoti!

Smagu susitikti ir pasikal
bėti su tokiais draugais. Lai
minga ta kolonija, kurioje 
mūsų sąjūdžio priešakiu atsi
stoja tokio kalibro pažangie
čiai? Ten mūsų spauda pla
čiai išsiplatinusi. Ten musų 
organizacijos gražiai bujoja. 
Iš ten darbininkiškiems rei
kalams aukos gausiai plaukia

★
štai turėjome du dviejų di

delių organizacijų sąskri- 
džius. Jie parodė, kad tiek 
pažangiečių spaudai, tiek or
ganizacijoms dirvos dar v ra 
labai daug. Galima gauti ir 
naujų skaitytojų mūsų laik
raščiams ir naujų narių mū
sų organizacijoms.

Suvažiavimai padare gerų, 
praktiškų tarimų. Juos rei
kia pravesti gyvenimam Lie
tuvių Literatūros Draugijos ir 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo kuopos turi imtis už 
darbo.

Geri nutarimai nieko ne
duos, jeigu jie pasiliks suva
žiavimų protokoluose.

Vieno dalyko iš gilumos 
širdies prašau visų pesimizmo 
liga sergančiųjų draugų: Ne
trukdykite tiems, kurie nori 
darbuotis. Nebandykite savo 
liga užkrėsti kitų!

★
žinau, kad mūsų kolonijų 

veikėjai tebeturi pilnas ran
kas darbo su piknikais. Bet 
pe jau turi pagalvoti ir apie 
tai. kas bus veikiama rudenį 
ir žiemą. Nereikia laukti pa
skutinės dienos. Ypatingai 
svarbu anksti apsirūpinti 
spaudos darbais ir salėmis, i 
Sunku mūsų spaustuvėms, kai 
visi darbai sueina sykiu ir 
kiekviena kolonija reikalauja 
pirmenybės.

Apdairumas, planavimas, 
numatymas iš anksto, ką veik
sime, ką dirbsime, labai daug 
padeda.

Pereitą žiemą buvo labai 
gražiai pasirodyta su vaidini-

AMERIKIEČIAI 
PASITRAUKĖ 
IŠTAEJONO
Korėjos liaudininkai 
užėmė kelis miestus

Tokio,, liep 21. — Ameri
kos kariuomenė apleido 
Taejoną, 150,000 gyventojų 
miestą, geležinkelių mazgą, 
ir pasitraukė ,į stipresnes 
pozicijas, už 4 mylių į pie
tus nuo Taejono, kaip pra
neša generolo MacArthuro 
štabas.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai smarkiai bombarda- 

ivo ir buvo beveik apsupę 
į amerikiečius Taejone.

Liaudininkų radijas iš 
Pyongyang© sakė, jie Tae
jone suėmė didelį skaičių 
amerikiečių ii’ daug ginklų 
bei amunicijos, o liaudinin
ku lakūnai nušovė 5 ameri
kinius lėktuvus kautynėse 
virš Taejono.

Liaudininkai taip pat 
užėmė Chonju ir Kumje 
miestus, į pietų vakarus 
nuo Taejono, ir Yongdoką, 
rytinėje Korėjos pakrantė - 
ie, 20 mvliu nuo Pohango, 
kur trečiadieni buvo išlai
pinta nauja amerikinės ka- 

i riuomenės divizija.
Amerikos ir Anglijos ka

ro laivai “sunaikino” Yong- 
> doką pirma, negu baudi- 
i ninkai ii užėmė, kaip sako 
MacArthuro pranešimas.

--------------------------------------------------------------- -

Eisenhower už A-bomba 
prieš Šiaurės Korėją

San Francisco. — Genero
las Eisenhower sakė, gali
ma būtų panaudot atomi
nes bombas prieš karinius 
taikinius Šiaurinėje Korė
joje, žiūrint, “kad tos bom
bos nekliudytu” civilių 
žmonių... Bet Eisenhoweris 
nepasakė, kaip gyventojai 
galėtų išvengti atominės 
mirties ir amžinų sužaloji
mu.

Gen. Eisenhoweris. new- 
yorkinio Columbijos Uni
versiteto prezųdentas, atvy
ko į Californiją atostogoms.

I
■.......   I

Valdžia siūlys draftuot 
darbininkus, sako Fed. Press

Washington. — Federa
ted Press žinių agentūra 
praneša sužinojus, jog Tru- 
mano valdžia po 4-to sa
vaičių reikalaus, kad Kong
resas išleistu jstatymą dar
bininkams draftuoti į būti
nąsias karui pramones.

Darbo Federacijos ir 
CIO unibi vadai tarėsi su 
Stuartu Symingtonu, kari
nių priemonių' komisijos 
pirmininku, dėl darbininku 
mobilizavimo. Federated 
Press sako, vadai pa si žadė
jo vengt streikų, kol karas 
tęsis. 

.... . , , • .... . 
mals.. Tikiu, ir ateinančią žie
mą mūsų meninės grupės ge
rai pasirodys. Tik, man at
rodo, reikėtų jau dabar di
džiuosius parengimus taip su
tvarkyti, kad jie eitų per Visą 
sezoną. Iš to naudos bus vi
siems.

Vajus dėl sukėlimo ĮŽYMUS AMERIKIEČIAI SMERKIA
įsaiswi

Ligi šiol 'sukelta $6.917; 
dar reikia $3,083'

HOBBS KONCENTRACIJOS ŽARDŽIŲ 
BILIŲ PRIEŠ NEPILIEČIUS
Jeigu tas kilius taptų įstatymu, tai daugelį 
svetingumų visam amžiui įkalintų

Stambesnėmis sumomis pridavė:
Mylda Žukas.....................................................$60.00

Aukojo:
J. ir A. Petkūnai, Worcester, Mass................... $10.00
M .ir G. Kazlauskai, Elizabeth, N. J................... 10.00
A. Markūnas, Chicago, Ill.................................. 10.00
Jonas ir Edw. Labanauskai, Pittsburgh, Pa. ... 5.00 
A. Lukaitis, Bayonne, N. J............................... 5.00
Chas. Macy, Moosup, Conn................................ 5.00
J. Ynamaitis, Union City, Conn...................... 5.00
M. Stanelienė, Elizabeth, N. J..............................5.00
Walter Domosaitis, Elizabeth, N. J................... 5.00
Walt, ir Mylda Žukas, Elizabeth, N. J.............. 5.00
J. A. Stanelis, Westfield, N. J. . . 5.00

. Mr. & Mrs. XX ...............................................  4.00
D. K—tis, Elizabeth, N. J.................................. 3.00
K. Millen, B’klyn, N. Y...................................... 3.00
V. Macy, Woodhaven, N. Y., surinko nuo

kitataučių     2.50
Dolores .................................   2.00
Ona Shultz, Elizabeth, N. J........ 2.00
Elizabethietis ...........•..........  2.00
Po $1.00: A. Savickį, Mickey, Mr. ir Mrs. Y., G. Kaz

lauskas Jr., ir Emil Kazlauskas, B. Krutienė, Joseph Ra- 
den.

Visiems aukotojams tariame nuoširdžią padėką!
Specialaus Vajaus Komitetas

KAIP CENZŪRUOJAMOS
ŽINIOS IŠ KORĖJOS

Tokio. — Amerikiečių 
komanda Korėjoje nelei
džia korespondentams tie
sioginiai telefonuoti ar te
legrafuoti žinias iš fronto. 
Korespondentai gali savo 
pranešimus siųsti tik per 
armijos tele tipus i karines 
valdybos žinių raštinę To - 
kioj, Japonijoj; jie turi pir
ma priduoti pranešimus ka
rinių žinių valdybai Korė
joje, ir jeigu ši valdyba už
gina, tada pranešimas ga
li būti siunčiamas į Tokio, 
kur karinė įstaiga vėl per
žiūri pranešimą.

Taip sako sugrįžę iš Ko
rėjos j Tokio United Press 
korespondentai.

Amerikiečių armijos' ofi- 
cieriai dažnai reikalauja, iš
braukti sakinius, kur kri

Tokio, liep. 21 —Nežinia 
kur dingo generolas Wm. 
F. Dean, komandierius 24- 
tos amerikiečių divizijos.

Korespondentai pranešė, 
kad jis pats sunaikino vieną 
šiaurinių korėjiečių liaudi
ninkų tanką mūšyje dėl 
Taejono.

Spėjama, kad liaudinin
kai gal nelaisvėn paėmė 
gen. Deaną.

Tokio. — Amerikiniai 
lakūnai mėtė po toną sve
riančias bombas i Wonsan 
miestą, geležinkelių maz
gą ir uostą. Šiaurinėje Ko- 
reoje. Bombos buvo taiko
mos vpač į žibalo apvalymo 
fabriką.

Wonsan buvo ginamas 
ir radaro prietaisais. '

Amerikos lakūnai taipgi 
bombardavo ir apšaudė 
šiauriečių liaudininkų užim

tiškai rašoma apie jankių 
arba pietinių korėjiečių 
veiksmus. Jeigu korespon
dentas nesutinka išbraukti, 
tai oficieriai taip ilgai su
laiko pranešimą, kad lieka 
bevertis.

Generolo MacArthuro 
štabas dažnai būna jau 
paskelbęs tūlas žinias iš 
Korėjos fronto, bet koman- 
dieriai Korėjoje vis dar 
laiko tas žinias “sekretais” 
ir užgina korespondentams 
siusti jas spaudom

Štai kaip korespondentų 
pranešimai cenzūruojami 
nors gen. MacArthur sakė, 
jog nebus oficialės cenzū
ros ir tik patys korespon
dentai privalo savanoriai 
cenzūruoti savo siunčiamas 
žinias.

tus miestus Pietinėje Korė
joje — Kumje, Kongju, 
Chochiwon ir kt.

Tokio. — Gen. MacAr
thuro štabas pranešė, jog 
amerikiečiai per diena su
naikino 33 šiauriečiu lėktu
vus, daugiausia užkluptus 
ant žemės.

Washington. — žemdir
bystės departmentas sako, 
kupinai yra. visokių maisto 
produktų Jungtinėse Vals
tijose: peikia valgių biz
nius, kad jie be priežasties 
taip ūmai pabrangino tuos 
produktus.

Bet valdžia dar nieko ne
daro brahgininkams paža
boti. 1

Pietų Korėja, liep. 21.— 
Amerikos llakūnai per klai
dą susprogdino savo gink- 
lų-amunicijos traukinį,

New York. — 66 įžymūs 
amerikiečiai iš įvairių vals
tijų pasmerkė Hobbs’o 

l koncentracijos stovyklų bi- 
I lių (H. R. 10), kurį Kong
reso Atstovų Rūmas pri
ėmė praeitą pirmadienį, — 
kaip praneša Amerikiečių 
Komitetas dėl Sveturgirtiių 
Gynimo.

66 amerikiečiai moksli
ninkai, dvasininkai, artis
tai ir progresyviai politi
kai išleido “Atvirą Laišką 
Amerikos Žmonėms,” ragin
dami atmušti tą nacišką 
biliu.

Tarp pasirašiusių Atvirą
jį Laišką yra vyskupai Ca
meron Alleyne ir Arthur 
Moulton, profesoriai Hen
ry Pratt Fairchild ir Os
wald Veblen, artistai Ar
thur Szyk ir Yehudi Me
nuhin, kunigai Jack Mc
Michael ir John W. Darr ir 
kt.
Kuom Hobbso bilius pavo
jingas

Hobbso bilius perša įs
teigti koncentracijos sto
vyklas Jungtinėse Valstijo
se tiems nepiliečiams sve- 
turgimiams, kurių negali
ma deportuot iš Amerikos.

Ryta Vokietijos komu- 
nishj suvažiavimas

Berlin. — Vyksta ryti- 
, nes Vokietijos Socialistinės 
Vienybės Partijos (komu- 
nistų-socialistų) suvažia
vimas. Dalyvauja 4,000 de
legatų ir svečių iš rytinės 
ir vakarinės Vokietijos, 
tain pat ir iš užsienio.

Rvtinės Demokratinės 
Vokiečių Respublikos pre
zidentas Wilhelm Pieck 
pareiškė suvažiavime:

— Jeigu Jungtinės Vals
tijos užnultu Sovietų Są
junga, tai Vokietijos žmo
nės drauge su Sovietais ka
riautu prieš amerikonus.

Pieck smerkė Amerikos 
įsiveržima Korejon.

Suvažiavime, apart kitų, 
dalvvauia Sovietu komunis
tu atstovas M. R. Suslov, 
Ttaliios komunistų vadovas 
Palm iro Togliatti, Franci- 
ios Komunistu Partijos se
kretorius Jacoues Duclos, 
Anglijos komunistų vadovas 
JTorry "Pollitt. tain nat Len
kijos, čechoslovakiios. Ki
nijos. Jsnanijns. Graikijos, 
Holahdiios ir Šveicarijos 
komunistų atstovai.

“Reikia nain'n ziidvtojų,” 
sako generolas Hershcv

Columbus, Ohio. — Vers
tino rekrutavimo direkto
rius generolas Lewis B. 
Hershey čia kalbėdamas, 
atvirai sakė, “reikia naujų 
žudvtojų'.” nes Antrojo pa
saulinio karo veteranai yra 
nuo to laiko pavargę ir 
“nusidėvėję.”

Tas bilius uždraudžia pa
leisti suimtą nepilietį už 
užstatą (kauciją). Jis rei
kalauja dar štai kokių su
varžymų :

Nepiliečiai sveturgimiai 
turi prisistatyti paskirtais 
laikotarpiais į tam tikras 
valdžios įstaigas; pasiduoti 
kūno ir proto ištyrimams; 
po priesaika pranešti, kaip 
jie gyvena ir kaip laiką 
praleidžia, su kuo draugau
ja ir ką veikia. Nepiliečiai 
taipgi privalo prisitaikyti 
prie kitų suvaržymų, kurie 
bus “raštu išdėstyti.”

Generalis Jungtinių Vals
tijų prokuroras būtų įga
lintas deportuot nepiliečius 
į bile šalį, kuri sutiktų juos 
priimti.

Tokios tai bausmės ir 
varžtai būtų naudojami 
prieš nepiliečius sveturgi- 
mius, jeigu ir Senatas už- 
girtų Hobbso bilių, o prezi
dentas pasirašytų.
ĮŽYMIŲ AMERIKIEČIŲ 
ATVIRAS LAIŠKAS 
AMERIKOS ŽMONĖMS

— Mes su šiurpu mato
me, kad Jungtinių Valstijų

- Kongresas rimtai tariasi 
i apie išleidimą tokio pavo-

Pašaukti karau visi 
atsarginiai marinai

* II ■ ■■ ■ ....... ■ I. ■■■■■

Washington. — Apsigy
nimo departmentas pašau - 
ke visus 50,000 atsarginių 
marinų (rezervistų) į veik
lią karinę tarnybą; taipgi 
šaukia 39,000 atsarginių 
lakūnų į ginkluotas jėgas.

Pranešama, jog netrukus 
bus paimta armijon ir 40,- 
000 milicininku.

Ketvirtadienį buvo įsaky
ta dar keliems stambiems 
reguliarės armijos jungi
niams pasiruošti kelionei į 
Korėją.

Kapitalo vadas sako, turbūt, 
“būsim išvyti iš Korėjos”

Springlake, Mich. —Jung
tinių Valstijų Verslo ; Rū
mų prezidentas Otto Sey- 
ferth pranašavo, kad Ame
rikos kariuomenė būsianti 
išvyta iš Korėjos. Jisai sa
kė liepos 20 d.:

“Padėtis mums ten sun
kesnė, negu daugeliui atro
do. Aš nenoriu skleisti nu
siminimo, bet turiu pripa
žinti faktus. Aš manau, 
kad mes būsime išvyti » 
Korėjos.”

J. V. Verslo- Rūmai yra 
stambiųjų kapitalistų orga
nizacija.

Maskva. — Sovietiniai 
laikraščiai smerkė Truma
ną už Korėjos kara; įspėjo, 
kad tai gali būti.Amerikos 
repeticija dėl trečiojo pa
saulinio karo.

jingo demokratinėms mūsų 
įstaigoms įstatymo, kaip 
kad reikalauja Hdbbs kon
centracijos stovyklų bilius, 
H. R. 10.

Šis bilius, — įgalindamas 
generalį prokurorą “laikyti 
neribotam laikui po areštu” 
suimtus nepiliečius, kurių 
negalima deportuoti, — 
faktinai nusmerkia juos be 
teismo įkalinti visam am
žiui arba uždaryti koncent
racijos stovyklose Jungti
nėse Valstijose.

Duodamas valią genera- 
liam prokurorui be užstato 
laikyti areštuotus nepilie
čius dėl deportavimo, tas 
bilius taip pat ardo ameri
kinę užstato teisę, nors ši 
teisė yra vienas iš kampi
nių akmenų mūsų Teisių 
Biliuje (Jungt. Valstijų 

į Konstitucijoje).
Hobbso bilius yra prie

šingas šalies Konstitucijai 
ir tikrai priešingas visiems 
demokratiniams amerikinio 
gyvenimo ir teisių padavi
mams. Jis yra pabaisa vis
kam, ką mes branginame 
mūsiškėje demokratijoje, ir 
jis labai, labai panašus į 
nacių režimo naudotas prie
mones Vokietijoje.

Mums gi rūpi išlaikyti 
amerikinę demokratiją ir 
Amerikos žmonių laisvę. 
Mes negalime sutikti su 
šiuo pasimoiimu, kuris ban
do panaudoti nepiliečius 
sveturgimius, kaip “nuode - 
mių ožį” ir kaip užsislepi- 
mo dūmus, ir taip išleisti 
tokį neamerikini įstatymą. 
Mes todėl atsišaukiame į 
Jungtiniu Valstijų Kong
resą, kad atmestų Hobbs 
koncentracijos stovyklų bi
liu.

PASIRAŠO:
John J. Abt, New York
Bishop Cameron C. Alleyne, Phila. 
Charlotta Bass, Los Arfgeles, Calif. 
Hon. Elmer Benson, Appleton, Minn.

CTasa ant 5 purIJ

Detroito policija užgynė 
pardavinėt Daily Workerj

Detroit. — Čionaitinė po
licija įsakė visoms laikraš
čių stotims (standams) pa
šalinti komunistinius laik
raščius New Yorkot Daily 
Workerj ir Michigano Wor- 
kerį, kaip kad nutarė Det
roito miesto taryba. Polici
ja grasina uždaryti tokias 
laikraščių parduotuves, ku
rios neklausys įsakymo.

CIO Laikraštininkų Gil
dijos (unijos) vietinis sky
rius pasmerkė tą nutarimą 
prieš vadinamus “neištiki
mus” laikraščius.

Laikraščių pristatymo 
bizniai atsisakė gabenti N. 
Y. Daily Workerj ir Michi
gan Workeri; bijo prarasti 
leidimus, jeigu ir toliau 
bandytų šiuos laikraščius 
pristatyti.

ORAS. — Vešu, giedra.
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demokratinė liaudis
už taika, taip ir mii-

Kvailu keliu
Pasibaisėtinų ir kvailų dalyku nūdieninis

lulinio

lomis
amerikiečių ir francūzų zonose, priklauso šiai kategori
jai. Per tą vieną diena tapo suareštuota. 1,556 žmones. 
Už ką? Ogi už tai, kad jie rinko parašus ant Stockhol- 
mo taikos peticijos!

Amerikos kareiviu pa- c l 
belaisviai 

soroj iečius.)as siauriecius 
Amerikiečiai

tas oficialus anglų okupacinės valdžios leidimas paras

leista medžioti rinkikus!
Kodėl šis dalykas baisus? Todėl, kad jis parodo, ko

kios demokratijos moko vokiečius angliški demokratai.
Kodėl šis dalykas kvailas? Todėl,'kad jis parodo va

karinio Berlyno valdovų vaikiškumą. Viena, jie mano, 
kad tokiais masiniais areštais jie išgąsdins taikos šali
ninkus. Antra, jie jau tai]) suvaikėję, jog nežino, kad to
kiu savo žygiu jie tik atidarys ne tik Vokietijoje, bet vi
sam pasaulyje milionams akis! Žmonės pradės statyti 
klausimą: Kodėl jie tai]) bijo taikos?

Viena milžiniška ginkluota kempe
Skaitome: “Prezidento pranešimas 

prakalba tarptautinei bendruomenei buvo 
tvirtinimai to, kad komunistu ataka 
publikos pabaigė ‘šaltąjį karą’ ir kad laisvosios

Kongresui ii1 jo 
rūstūs im

ant K p rėjos Rūs
tautos

tų orbite, paversdamos visą likusi pasaulį į vieną gink
luotą kempę”.

pasiklausęs prezidento Trumano pranešimo Kongresui 
ir prakalbos per radiją pereitą trečiadienį. Tokia esanti 
tikroji tų žygiui prasmė.

Viena ginkluota .kempė! Bet kas toliau? Toliau nau
jas pasaulinis karas!

Mes gi neprarandame pasitikėjimo taikos reikalu. Mes 
tebemanome, kad sveikas protas, kad miliona.i ir milio- 
nai žmonių, kurie trokšta taikos, paims viršų ir nepri
kiš pasaulio prie tos baisios katastrofos.

Amerikos žmonių teisėms pavojus
Reakcija naudojasi karo isterija. Ji tik laukė šios 

“auksinės” progos suduoti Amerikos žmonių konstituci
nėm teisėm smūgį. Pirmą mūšį ji jau laimėjo. Kongreso 
Atstovų Butas beveik vienbalsiai priėmė taip vadinamą 
Hobbs bilių. Tik penkiolika atstovų pakėlė ranką prieš.

Šio biliaus tikslas pripildyti kalėjimus ir koncentraci
jos stovyklas taikos šalininkais. Juk jau ir dabar vadina
mas komunistu kiekvienas, kuris reikalauja atmesti nau
jo karo kurstytojus. Dar bus lengviau, Hobbs biliui ta
pus įstatymu, paskelbti komunistinid kiekvieną sambū
rį ,kliris kalbės už taiką. Jei šis bilius bus priimtas Se
nate, pirmu sykiu Amerikoje bus įsteigtos koncentyaci-, 
jos stovyklos. Šalin eis visos konstitucinės teisės.

' Rašo Jonas Zinkus,
“Valstiečių laikraščio” 

redaktorius.

*5 •• Tarybų Lietuvos dešimt- 
5.!’ meti mūsą respublika pasi- 

tinka didžiuliais, laimėji
mais visose gyvenimo sri • 
tyse.

Galutinai u ž gydomos 
žaizdos, kurias padarė vo
kiškųjų fašistų okupaciją. 
Respublikos pramonė, sok-

pranešė
nusimi-

lavinta ir

skiria

Italijos 
anas dienraštis

valdžios

“Raudonoji Vėliava.”
Taip pasikeitė ne tik 

Barzdžių, bet ir visų Lie - 
|ro surinkta po 18 centne-;fuY°:s. piečių gyvenimas 
Iriu • rugių, po 20 centnerių 1 kad
Ikviečių ir po 450 kilogramu i U49 .meta!s ^spplikos ko- 
ilinu pluošto. Tai yra beveik 4ukiefla! ^rudų ga-
i dvigubai daugiau negu tai,P°.uz ^rbadie^l vjdutims- 

incjiviclualiniai ! kal P?, 5J. kl«‘ t., , .
. v* . . . i Pasikpif-p np tik zmnnps.• vienu i Pasįkeitė ne tik žmonės, 

pasikeitė ir tebesikeičia pa
ties kaimo vaizdas. Stačiū- 

, “Pergalės”,

la pokari. - darbo valstiečiai ir ____
penkmečio i trečdaliu daugiau negu tai, 

pralenkė'j:a nuo savo lauku buržua- .. . _.
Tarybų iZj j()S viešpatavimo laikais . T

■' v ' dvari-I Gegužes Pirmosios ir Ju
lijos žemaitės vardo kolū- 
i kiliose išsivystė nauju ko- 

. (??tuz!azmu 'lūkiniu gyvenviečių staty- 
olukiecim kovoja «‘Geg/užės pčmosio> 

įvyko istorinis , pos- ^ninkystės išvystymo. Dau-1 ^5ik(^"kiečių nam8i 

Tokių kolūkių, kaip “Ge
gužės Pirmosios” kolūkis 
respublikoje galima sumi
nėti šimtus, o netrukus jų 
bus tūkstančiai. Juose mes 
matome Lietuvos kaimo da
bartį ir ateitį. Jie yra ne
ginčijamas ir ryškus įrody
mas, kad kolūkinis kelias— 
tai vienintelis teisingas ke
lias.

n io stalininio

i“11. Momento”, tarp kitko i 
pareiškė: “šių dienų įvykiai į 
K () 1 ■ c j oje p 1' i m e n a p e r p e n - |

. kis metus sakytas Ameriko-
’ je prezidento, Valstybės ,• 
Sekretoriaus ir kongresma-

1 nu Imi ka s anie Amerikos ga
ud i ateityje 
Europoje ti- 
[poie Anu'ri- 

pras-

toms kai
keti, kad

Johnson kos armija pasirodė

to karo priežasčių sužinojo kuriai

d jų įsitikinimas,

rėjos liaudis

u ž s i e n i e č i a i p a si t r a u k 1ų
kad leistų Korėjos žmonėms 
patiems savo šalies reika

Italijoj laivų kompanija 
“Italian Line” statosi ketu
ris didelius naujus pasažie- 
rinius laivus, kurie kiekvie
nas turės nuo 21,000 iki 25,- 
000 tonų talpos. Jie ’plau
kios tarpe Italijos ir Ame
rikos. Vadinsis “Roma .

iUU U W 1

Werner, kuris 
jo Pasaulinio 
gai permatė I

laike Antro- 
Karo ncblo- 
aro eiseną, 
Kinijoj liau

dis laimėjo, tai]) bus ir Ko
rėjoje mo-

j.si Karo giDKi
vi, Imi juos nep

parode, Kart »zmones 
vy rijusias faktorius 
rašo, kad pietų 
Valdonai turėjo 
gerai apginkluotą.

nenori 
ginti.

Kur

tą.
nes

tik ateina

I Lietuva tampa ne tik žemes Apimdavo vietiniai 
ūkio respublika, bet ir iš- !ninkai ir buožės, 
vystytos pramonės yespub- j Su dideliu 

1 Lietuvos
1949 metais lietuviškame j.4 dėl visuomeninės 

ikahno i
— darbo valstiečiai

masiškai stoti į kelū- 
l j i e t u v o s ž e m ė s ū k i o

‘dinias i socialistines

ome

i vėžes sukuria pačias pa
slankiausias sąlygas darbo 
I našumui pakelti žemės ūky
je, Lietuvos valstietijai 
materialiniai ii' kultūriniai 

; klestėti.
Šiuo metu kolūkiai vie-

gelis kolūkių jau turi veisli- i 
nes stambiųjų raguočių ir 
smulkiųjų raguočių bandas. 
‘’Gegužės Pirmosios” kolų - 
kyje, pavyzdžiui, visos kar
vės ir avys yra veislinės.

Kolūkinė santvarka iš ve 
dė dešimtis tūkstančių Ta
rybų Lietuvos valstiečių iš 
vargo, skurdo ir buožinės 
vergijos.

Dullio”. “Giulio (,e 
pajustus”. Tai bus 
iskk gerai įrengti laivai.- 
Giulio Cesare” jau 18 d.:

Dabar čir 
rengimas, 
pėdu ilgio 
pas, turi <

jo galutinas

21, lob tonų 
iro turbinas

Padalius visu Tarybų Lie- 
įtuvos valstiečių.

įr 'gaivinamą kolūkinės 
tvarkos jėgą jau giliai pa
juto; plačiausios Lietuvos 
TSR darbo valstiečių masės. 
Valstybe užtvirtino kolū- 

b kiams amžinai ir nemoka- 
(A(] mai naudotis, žeme, teikiu 
lai_ 'jiems per valstyb. MTS di- 
ga - 'džiulę .pagalbą mechanizuo

Menkos, šiaudais deng - 
tos pirkelės, pašliję tvartai 

račiau pustuščius daržinės. Sa
sun-

Klausimai ir Atsakymai

Taikos reikalai pavojuje 
Komercine spauda ir radi

didelę ir įęiated Press žinių agentu 
Ameri-'ra išsiuntinėjo spaudai čir 
m m i ja, 
žmonės 
sistema

kad nėra
Jungtines

abejone

įaurie
varbiausia

lią jų — erdvus klebono ■  
namas su drožliniu priean-į Gerb. Laisvės Redakcija! 
giu, skarda dengti vietinių | Kokia yra dabar Lietu- 
buožių triobesiai. Šitaip at- vos vėliava, jos pinigai ir 
rodė Stačiūnų apylinkės j pašto ženklai? Ačiū iš kai- 
kaimai buržuazijos viešpa-įno. T~
tavimo metais, šitaip tuo- Atsakymas

Tarybų Lietuvos Konsti
tucijos punktas 116 nusako: 
Lietuvos Tarybų Socialisti
nės Respublikos valstybi
nis ženklas (herbas) susi
deda iš auksinių piautuvo 
ir kūjo baltame fone sau-' 
les spinduliuose, apgaubtų 
varpomis bei ąžuolo lapais 
su užrašu :'“Visų šalių pro
letarai vienykitės!” Viršu
tinėje ženklo dalyje yra 
penkiakampė žvaigždė, o 
apatinėje jo dalyje raidės: 
“LTSR”.'

Kas del vėliavos, tai 117 
skyrius apibudina: LTSR 
valstybinę vėliavą sudaro 
raudonas audeklas, kurio 
kairiame viršutiniame kam
pe, prie koto, atvaizduotas 
auksinis piautuvas su kū
ju, o viršum jų — užrašas 
.auksinėmis raidėmis “Lietu
vos TSR.”

Pinigai ir pašto ženkle
liai yra vienodiCkąip Lietu
vos, taip ir kitų t&ybinių 
respublikų, kurių yra še
šiolika, kurios sudaro Tary
bų Sąjungą.

met atrodė visi Lietuvos 
kaimai.

ūkio šakas. Pačiuose kolūkių tiečių negalėjo išmisti savo 
masyvuose naudojami trak- menkuose žemės sklypeliuo- 
toriai ir kitos sudėtingos ;Se drauge su savo vai
komės’ūkio mašinos, paleng- kais eidavo pas vietinius 

Antai,fvindamos žemdirbio daigia.! buožes uždarbiauti.
-ir pakeldamos jo darbo na- mažažemio valstiečio Barz- 
! sumą. Štai, vienas iš dange- Į džiaus šeima tevaldė tik du 
lio pavyzdžių. Šiaulių taps-1 hektarus žemės.’ Visi šei-

rašo Mr. W. Sullivan, tuo- (king-])in) t-'ijų karikui ’ 
organizuoja vargingų - susivienijimų: (1) karinio-

ąjų valstiečių komitetus ir-giaur. Atlant. Susivienijimo, į 
I dalina dvarponių 
. Dvai poniams

i įau

R i o S u tai' t i e s- Su i •. i v i e n i j i m o 
— Rietu ir Gentralinės

-•5 • Kasper as

sie ištisus metus dirbti buožių 
met daugiau kaip pusę visų : ūkiuose. Net pati jauniau- 
lauko darbii atlieka Šiaulių Barzdžių duktė'Emilija 
mašinai - traktorių stotis buvo atiduota buo 
savo traktoriais. Pirmąkart-piemenė. Neįstengė 
šiemet šiame kolūkyje dergti galus i 
liūs bus nuimamas kombai- kaimynai 
nais.

Iš paša knų pasikeitė Lie

suves- 
su galais Barzdžių 

Vaičaičiai. Jų
:vaikai — Elžbieta, Bronė ir 
į Antanas taip pat dirbo buo
žėms už duonos kąsnį. Ne 
i sau dirbo Vitkienė Stasė ir 

kų vaizdą teikia .šie skai- -Daknicnč Monika 
čiai. Oficialiais statistiniais. Stačiūnų apylinkės 
duomenimis, buržuazinėje įgingieji valstiečiai. 
Lietuvoje tebuvo iš viso | Visa tai dabar—- 
544 traktoriai, kuriuos val-leityje.

i, kuris apima 20
(3) Jungtinių 

kur ])riklauso 59 į 
, iš kurių 52 eina ; 

Valstiečiams perduo-isų Washingtono politika.
Suprantama, visus tuos

o kitą žemę paima be jokio A me nė 
■atlvp’inimo ir atiduoda vai- valstyl 
istiečiams, kurie visai netu-iTautų, 
rėjo arba mažai turėjo že- ivalstyl

- ‘ i mes.
Ida ponų žemės' įrankius,! Suprantama, visus tuos (.p- dvarininku ir

. v. .... .. v. r., . , . 'galvijus ir namus. Korės- susivienijimus, sudaro tos^Abpp m11n ’
Netiesa, kad sis bilius paliečia tik nedeportuojamus a . v b i .. L , , _ •x'UKiai- LU()

____ ... ,_________________to. ,.i................... pondentas sako, Kad jeigu pačios valstybes. I ulos LSivįen Įjg |949 metais 
Išiauriečiai bubi ii1 nugalėti, įjų yra valstybės tik ant ąK broliškųjų 
'tai ateityje būtų bėdos su ’popieros. Cirkuliare nutyli 14 ^(K) traktorių.

sveturgimius ir komunistus. Jis skaudžiai paliečia visus 
Amerikos žmones, šiandien atimamos teises vieniems, 
rytoj bus atimamos kitiems.

Štai kodėl prieš šį bilių yra pasisakiusios beveik visos 
darbo unijos ir šiaip liaudiškos organizacijos. Reikia da
ryti spaudimą ant Senato, kad Mundt bilius, kuris siekia 
to paties, kaip ir Hobbs bilius, nepraeitų.

Ginkluoti nuo dantų iki padų Bolivijos kariškiai puola 
grupę streikierių La Paz gatvėje. Paskiąusiuoju lai
kotarpiu ten įvykusiuose streikuose šimtai unijų vadų 

areštuoti, valdžiai susidėjus su aliejaus firmo
mis užaštrintose ant darbininku atakose.

namus.

tik

ponams vergauti.

Šiais' 1950 
i tai, Kart tarybų bąjun- rhetais' ji gaus 1,800 naujų 
Kiniją, Albanija, Bulga- traktorių, 30 savaeigiu T 1 • • • 1 1 1* € / V > V

didžiausias kontinentas pa- i Rumunija, Vengrija, Mon-p]ūgų ir daugybę kitos 
ip Korėja turi apie .šiuolaikinūs, technikos.
viso pasaulio gyvento- Visa tai suteikia galimy- 

jro nenori ir kapu pę žymiai išplėsti pasėlių 
saliu darbo ir pi0£US> įsisavinti apleistas 

bei kitas nenaudojamas že
mes. Antai, “f 
lūkvie vienam

pasaulio gyventojų. Seniau 40‘

tos. Ir dabar europiečiai ir!balistinių 
amerikiečiai imperialistai i demokratinė liaudis, 
sau nepatinkamus vadina! Tarybų Sąjungoje 
“azijatais”, .noi;s mokslas I čiai atžymėta 32-ių
rodo, kad ir Europos tau- |orląi vyno sukaktis.

|tos yra atėję iš Azijos.! proga šios sukakties bu--į gi a u pasėliu, negu 
■ Reiškia,, buvę az; ’

Pirm įvykių 
‘kaip. žinome, 
i Frakcijos ir Jungtinių Naudojama civiliams 
Valstijų užsienio ministrai Įnių reikalams, 
laikė konferenciją. Svarstė j je taikos apgynėjai i 

; ten Azijos kraštų reikalus, kad atominės bombos būtų‘bystės 
'Bet i tą konferencija nebu- uždraustos ’ ’
ivo pakviesta, 
ąlžių atstovai, 
Irias Anglija, 
.Jungtines Valstijos globoja, .dated’Press praneša, l\id 
■Todėl- Indijos pareigūnas J. rusiški šiauriniu korėjiečių 
'•J. Singli rašo The Herald- 
Tribune, kad tai vis “baltų 
senas ątsi nešimas linkui

jau pra
buvę vargingieji 

buožių valstiečiai ir kumečiai rado 
Lietuva-savo laimę kolūkyje. Nau- 
i gavo‘dėdamiesi. Šiaulių MTS pa- 

respublikų |galba, taikydami priešakinę • 
‘"^ tarybinę techniką, kolūkie

čiai išaugino puikų grūdi
nių, technikinių ir pašari
niu kultūrų derliu. Už kiek
viena darbadieni kolūkie
čiai gavo po 7 klg, grūdų, 
neskaitant kitų produktų 
ir pinigų.

Bu\’usi kumetė 
Barzdžių tė dabar
kolūkyje kiaulių

Emilija i 
dirba 

šėrike.
kolūkiniam 1949 metais ji išaugino iš 

kiemui tenka dvigubai dau-, kiekvienos jai pritvirtintų 
i seniau septynių motininių kiaulių 

don įvo daug rašoma ir apie ato-įtekdavo individualinio vals- po 
Korėjoje, jįpinę jėgą. Nurodoma, kad kiečio šeimai. 
Anglijos,'tarybinėje -šalyje ta /jėgai Valstiečių susivienijimas 

i žmo-Jį. kolūkius, suteikęs galimy- 
kad pasauly- -bę išvystyti mechanizaciją,, 

nori, pereiti į žalieninę žemdir- 
; sistemą, darbūs or

ganizuotas kolūkiečių dar
bas, -— visa, tai žymiai pakė
lė derlingumą kolūkiuose. 
Respublikos žemės ūkio 

duomenimis, 
derlius kolūkiuose jau pir
maisiais kolektyvinio ūki
ninkavimo metais buvo 20- 
257<? didesnis, negu derlius, 
kurį tose pačiose žemėse 
surinkdavo individualiniai 
valstiečiai. Jau minėtame 
“Pergalės” kolūkyje < 1949 
metais iš kiekvieno hekta-lną

19 paršelių. Pereitais 
metais Barzdžių šeima už 
savo darbą kolūkyje gavo 5 
tonas grūdų, 3,500 rublių 
pinigais, daugiau kaip 100 
kilogramų cukraus ir kitus

D. M. š.
net tų, ku- 
Fruncija ir ; Korėja. — Asso- 

ress praneša, l\td I minister), jos

šautuvai, naudojant puses 
colio storio kulkas, prašau
na amerikiečiu tanku šar - 
vus. • Amerikiečiai taipgi

I Azijos tautus negali bal
etais pasitikėti, nes balti vis 
skaitosi “aukštesne rase.” 

Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Sešt., Liepos 22, 1950 | Europoje yra maišytas

bet rusiškos kulkos greites
nės ir giliau muša, sako
Associated Press. .

' t- *• v

Naujasis prezidento Trumano 
produktus. Be to, už pla- Į paskirtims pirmininku kon- 
ninių užduočių viršijimą Į gresinio darbo reikalais komi- 
Barzdžiūtė uauildomai grave teto kongresmanas Graham 

A. Barden iš North Carolina. 
Jis pavaduoja velioni John 
Lesinskį. Nors skelbiasi de
mokratu, yra tos partijos pa- 
skirtiniu, Barden nėra darbi
ninkų draugu, jis balsavo už 
Taft-Hartley įstatą. Jo sky- 
gali tikėtis iš dabartinės val- 
rimas rodo, ko darbininkai 
džios. Taip pat primena ir 
tą, kad tarp 

publikonų partijų 
jokio

5 paršelius.
Emilija — viena iš akty

viausių kolūk; komjaunimo 
organizacijos komjaunuo
lių. /Ji dalyvauja vietiniame 
dramos ratelyje. Jos brolis 
— aktyvus sportininkas. Jį 
dažnai įgalima matyti spor
to aikštelėje žaidžiant krep
šinį. Barzdžių šeima išsira: 
šo du respublikinius ir vie- 

apskrities laikraštį

Braz.il


Lrre RATU RA M 
^iii Hienos

SKULPTŪRA IR JOS KŪRĖJAI
Skulptūroje, kaip ir tapyboje, yra iš

reiškimas idėjų ir veiksmų. Artistai su
tveria daiktus tokius, kokius jie įsivaiz
duoja. Jų kūriniai gali būti gražūs arba 
biaurūs, tas priklauso nuo pačių daili
ninkų, vienok jų darbai yra priskaitomi 
dailei. Yra buvę artistų, kurių genijališ- 
kų darbų publika neįvertino tada, kada 
jie buvo gyvi, — tiktai vėliaus kelinta 
generacija pripažino juos kaipo kultū
ros kūrėjus. Daug priklauso nuo tėmy- 
tojų, kiek jie esti išsivystę, ir kiek jie 
supranta artistų sukurtą dailę.

Senovės egiptėnai jau turėjo savo 
skulptūrą, kurią dar ir dabar galima 
rasti dailės muziejuose. Jų skulptūra, 
kaip ir architektūra, daugiausiai iškalta 
ant raudonų plytų, beveik nesunaikina
ma, išsilaiko per daugelį generacijų. 
Skulptorių kūriniai buvo savotiški. Ko
pi iavo- tą, ką iie matė svarbesnio tuose 
laikuose. Jie išbraižė scenas iš kasdieni
nio gyvenimo: religiškas procesijas, val
diškus įvykius ir individuališkas figūras, 
perstatančias amžiną sustyrimą. Daž
niausiai darė sėdinčius, suspaudusius 
kelius, arba stovinčius, dešine koja pa
žengusius priešakiu, ir galvas laikančius 
stačiai. Stovylos faraonų, valdžios ofi
cialu ir dievu, arba žmones su simbo
liškomis žvėrių ir paukščių galvomis. 
Muziejuose galima rasti stovylų su ere
lio. avino sakalo ir katės galvomis. Visa 
egintėnų skulptūra buvo skaisčiai nuta
pyta.

Asirijonu ir babilionu skulptūra iš
davė kitokį vaizdą. Medžiotojų gražios 
ir muskulingos figūros su visais gyvū
nais: arkliais, šunimis ir liūtais. Daug iš 
jų- buvo vartojama papuošimams, nes 
žvėrys visai naturališkai atrodė. Jų ar
tistai gamino sparnuotus jaučius su 
žmonių galvomis, ir kitokius siaubūnus 
su erelio snapais. Visa jų skulptūra at
vaizdavo žiauru veiksmą, — priešingą 
egiptėnu skulptūrai, kuri perstatė ra
mins ir filozofiškus gyventojus.

Graiku skulptoriai vaizdavo visai ki
tokį gyvenimą. Ju kūriniuose tenka ma- 
tvti pagarsėję teatrališki šokikai ir at
letai. Graiku artistai reide suprasti ir 
^enroduktuoti naturališka formą. Vė
liau. kada pradėio vartoti marmurą, jų 
gražūs tvariniai likosi amžinais.

Šeštame šimtmetvie prieš krikščioniu 
era, visoie Graikinio buvo pastatyti 
temneliai. papuošti frontonais, frizais ir 
stovvlomis. padarytomis iš marmuro. 
Nors tai buvo senovės stabmeldvstės 
garbinimu, taniau artistu pagamintos 
sto^nUnq s^mtėsi ' dailės kūriniais.

Pbidips buvo laikomu na^ižvniėinsiu 
ir tobuliausiu s.kuln+nrinm.. kadangi io 
stoviomis buvo puikiai išdabintos nub- 
liškos vietos. Ypatingai jo vaizdas, kur 
grime stnvvln iliustrnoia. Athenos gimi
mą ir ins Athemi globojimą. Jo frizas iš 
keleto šimtu pėdu reprezentuoją išaukš
tinta ir džijui"smin<ra, nroeesiia. Šitie io 
visu šauniausi kūriniai iknniia artistiš
ka tobulumo. Phidias turėjo nenaprasta 
gnbuTun Rupratime įvairių formų ir jų 
suinnoimp.

Kitaš Graikijos skulptorius, Polycli
tus, išrado ir paskelbė naujas taisykles 
žmogaus kūno sudėjimo matavimui. Jo 
“Dorvphorus” likosi pastovi miera dau
geliui metų. Jis daugiausiai pasižymėjo 
pagamindamas' pronorcijonališkus atle
tus (galinčius) ir kovojančio tipo ama
zon kas.

Lvsippas pradėjo skaptuoti moteriš
kos lyties stovylas, kuriomis išpuošė vi
sas pagarsėjusias viešas vietas. Jo* sto- 
vyloš atvaizdavo sveikos moteriškės ti
pą, turinčios galvas mažesnes ir kūnus 
dalikatnesnius, bet labai gražiai sudary
tus. ,

Po Aleksandro Didžiojo, Graikijoje 
garsioji skulptūra sumažėjo. Jos vietą 
ir vadovystę paėmė salos ir M'ažoji Azi
ja. Paskui romėnu užkariavimas nieko 
gero neatnešė Graikijai. Sunaikino jos 
dailiąją skulptūrą ,architektūrą ir tapy-

Nors romėnai turėjo skulptūrą ir ta
pybą ,vienok tai buvo tik kopija graikiš
kų kurinių. Pasiteles, itališkas graikas, 
norėjo atgaivinti gražiąją skulptūrą, ta-, 
čiau iš jo pastangų nebuvo gerų pasek
mių. Romėnai išaukštino portretų skulp
tūrą, kuri visiškai buvo priešinga graikų 
intelektuališkai išraiškai.' Nežiūrint į 
tuos visus pavergimus, romėnai buvo 
materijališki žmonės, ir jų biustai buvo 
reališkais atvaizdais gyvųjų žmonių. Ro
mos imperijoj jėga rėmėsi ant jos vadų 
tvirtumo ir jų portretai biustų formoje 
buvo gražiausiais pasaulyje. %

Pirmieji krikščionys ir jų vadai ne
mylėjo aukštai išvystytos skulptūros. 
Jie piktinosi gražiomis figūromis, išsta
tytomis publiškose vietose, ir jiems pa
vyko paslėpti jas, o dalį visai sunaikinti, 
kadangi, jų supratimu, jos buvo visai 
nereikalingomis. Tos stovylos, nepaisant 
jų gražumo, nepadėjo jiems skelbti nau
jos evangelijos! Su pagalba teismų, svie- 
tiškiai visgi išreikalavo, kad jiems leis
tų biustais papuošti mirusių grabus.

Nuo aštunto iki trylikto šimtmečio 
metalas beveik užėmė vietą marmuro. 
Jeigu buvo vartojama skulptūra, tai 
daugiausiai papuošimui altorių' ir kitų 
šventų vietų. Simbolizmas visur buvo 
keliamas į padanges! Baltas balandis 
reiškė dvasią šventa, o nekaltasai avinė
lis — nuolankumą ir pasidavimą. Figū
ras, kurios buvo vartojamos papuoši
mams, didesnę jų dalį, pasiskolino nuo 
pagonių.

Pirmame krikščionių eros periode, ro
mėniška įtekmė pradėjo bujoti. Minykai 
labiau mėgo studijuoti senas figūrų sto
vylas, negu gyvus modelius. Bažnyčios 
daugiausiai buvo puošiamos romėniška 
skulptūra, nes tuose laikuose ji užėmė 
pirma vietą.

Gotiško stiliaus Jaikotarnis pasekė, ry
šium su darbais Niccolo Pisano. Jo sū
nūs Giovanni Pisano, kaipo skulptorius, 
buvo tvirtesnis ir rimtesnis. Mylėjimas 
gamtos ir įkvėpimas jos grožės padėjo 
jam atgaivinti naturališka skulptūrą 
Florenciioie.

Francūzijoie gotiška skulptūra pasi
rodė Notre Dame katedros didžiose du
ryse. kurios buvo išdabintos pradžioje 
tryliktojo šimtmečio. Ne tik daug viso
kiu stovvlu. bet ir ant sienų iškalta įvai
rins figūros, kad daugiau išaukštintų re
ligija.
' Vokiečiu gotiška skulptūra pasiekė 
aukščiausi savo išsivystymo laipsnį ka
tedrose Naumherge ir Bamberge, kurio
se stovylos sustatytos prie piliorių iš
davė nepaprastą vaizdą. Nors ,tai buvo 
šventųjų ir rūbais apgaubtos, tačiaus 
visgi skaitėsi dailės darbu. .

Nuo trylikto iki penkiolikto šimtmečio 
didelė žmonijos banga isijudino už nu
sikratymą bažnytinės diktatūros ir įstei
gimą žmogaus teisių. Italijai ėmė keliū
tas šimtu metų numesti tą junga, žino
ma, su pritarimu kitų šalių intelektualų. 
Pradžioje nenkiolikto šimtmečio Ghiber
ti nuvvko Florencijon ir ten pradėjo rim
ta skulptūros darba. Jis išskaptavo dvi
dešimt klėtkų, kurios buvo paimtos iš 
hibfiios geriausios scenos, ynačiai iš Sa
liamono laiku. Jos buvo atidengtos apie 
vidur! to naties šimtmečio.

Paskui jo mokinys, Donatello, buvo 
ngnnnrastas skųlutnrius. Po in sekė Del
la Quercia. JJa Vincei, Michaelangelo, 
Rafaeli ir kiti. Nors ju skulptūra buvo 
tamnriai surišta su religija, vienok jie 
padare ir laisvos.

Atgimimas abelnos dailės prasidėjo 
Parvžiuie dar penkioliktame amžiuje, 
nors fa dailė didžiumoje buvo itališka, 
j.opn Gmijon išvystė savotiška atgimimo 
stvlių. Jo skulptūra, nors maišyta su ita
liška. jau buvo pilnai laisva. .

Septynioliktame šimtmetyje, prie 
T indviko XIV. Francūziioje skulptūra 
nntnnn labai išpūsta, su visokiais pagra
žinimais, kuri patiko tu laiku aristokra
tams, bet tuo pačiu sykiu neteko klasiš- 
kumo. Tai buvo garbinimas aristokra-

Kultūrines Žinios 
iš Lietuvos

VILNIAUS VALSTYBINIO UNIVER
SITETO MOKSLINĖ KONFE

RENCIJA
Įvyko' Vilniaus Valst. universiteto 

penktoji mokslinė konferencija, skirta 
Tarybų Lietuvos dešimtmečio garbei.

Pranešimą apie marksistinių-lenini- 
nių idėjų paplitimą Tarybų Lietuvoje 
padarė vyr. dėstytojas R. Šarmaitis. 
Prof. V. Mykolaitis savo pranešime a- 
pibūdino Didžiosios Spalio socialistines 
revoliucijos poveiki lietuvių literatūrai. 
Vyr. dėstytojas K. Ulvydas apžvelgė 
lietuvių kalbotyros pasiekimus tarybi
niame laikotarpyje ir jos tolimesniuo- 
sius uždavinius. Vyr. dėstytojas J. Bū
tėnas nušvietė mūsų tarybinių rašytojų 
laimėjimus, atsiektus tarybinio dešimt
ai eči o 1 aik o ta r py j e.

Doc. J. Kruopas konferencijoje pada
rė pranešimą: “Rusu kalbininku dar
bai lietuvių kalbos mokslo srityje”, doc. 
P. Kulikauskienė ■— “Archeologinių pa
minklu tyrinėjimai Tarvbų Lietuvoje, 
iu reikšmė ir ateities uždaviniai”, doc. 
J. Bulavas — “1918-1919 m.m. Tarybų 
valdžios Lietuvoje organizacinė struk
tūra”, doc. K. Domaševičius — “Buržu
azinės Lietuvos užsienio politika Vati
kano, Vokietijos ir Lenkijos atžvilgiu.” 
Visą eilę pranešimų aktualiais mokslo 
klausimais padarė prof. ’ Dagys, prof. 
Kaveckis, doc. Daukšas, prof. Slavėnas, 
prof, šopauskas ir kt. J. Žukauskas

VISASĄJUNGINĖ KONFERENCIJA, 
SKIRTA PUŠKINO KŪRYBAI

Š. m. birželio mėn. 6-8 d.d. Leningra
de įvvksta II-oji visasąjunginė konfe
rencija, skirta didžiojo rusų tautos po
eto A. S. Puškino kūrybos 
k Jausima m s. Konferenciją 
o r g a n i z u o j a TSRS Mokslu Aka
demijos Rusų literatūros institutas. 
Konferencijos atidarymas įvyks Puški
no mieste prie Leningrado. Konferenci
joje numatyta visa eilė mokslinių~pra^ 
nešimų, kuriuos padarys \-/akad. I. 
Meščaninovas, žymūs puškimstai: prof. 
D. Blagojus, prof. B. Meiląchas, prof. 
A. Beleckis, prof. N. Belčikovas ir kt. 
Konferencijos darbuose specialus posė
dis skiriamas Puškino poveikiui tary
binių tautu literatūroms nušviesti. Lie
tuvos TSR Mokslų Akademija konfe
rencijoje atstovaus Lietuvių literatū

ros instituto direktorius prof. K. Kor
sakas. kuris konferencijoje padarys 
pranešima apie Puškino poveikį lietu
vių literatūros raidai.

RUOŠIASI DAINŲ ŠVENTEI
Šilute. -Vietos vidurinės mokyklos 

mokiniai sparčiai ruošiasi Dainų šven
tei. Mokyklos choras, susidedantis iš 
120 mokiniu, vadovaujamas’ mokytojo 
Giedraičio, jau išmoko visą Dainų šven
tės renertuara. šventinį repertuarą jau 
paruošė mokvklos skudutininku kolekty
vas. Gerai dirba tautinių šokių grupė. 
Šokėjai turi savo repertuare daugiau 
kaip 10 liaudies šokių: “Aguonėlę”, 
“Kalveli”. “Kepurine” ir kitus.

Saviveiklininkai dažnai Tuošia kon
certus miesto dirbantiesiems ir apylin
kes kolūkiečiams. L. Venckus

KOLŪKIEČIAI— SCENOS MĖGĖJAI 
Kretinga. Apskrities kolūkiuose ku

riasi nauji meno saviveiklos rateliai, 

tijos. Houdon su savo genijališku darbu 
stpjb už neutrališkumą. Jo stovylos, 
daugiausia iš liaudininkų, gražiai vaiz
davo Voltairį, Rousseau, Molierį, Dide- 
rotą, Frankliną ir Washingtona.

Vokietijoje skulptūra • atgijo labai 
palengva. Didesnė abelnos dailės 
dalis buvo svetimtaučių pagaminta, be
veik italu ir francūzu. - A-V *

Moderniška skulptūra prasidėjo su 
stebėtinu Rodina genijum. Pirmiausiai 
prasidėjo Francūziioje, paskui augo ir 
plėtojosi kitose civilizuotose šalyse. Ro
dino darbas buvo energiškas ir jausmin
gas. Jis, kaip žmogus, buvo didis realis
tas. Nežiūrėjo tiek i grožę, kiek į pačią 
reikšmę. Jo stovylos, taip padarytos, 
tartum atsišaukė į liaudį, lyg ką tai no
rėdamos sakyti.

Jo darbas pasiliko ant visados klasiš
ku. Padėjo tvirta pamatą dabartinei 
skulptūrai. Šių laikų skulptoriai didžiu- 
moie yra realistai ir kuria jau kitokią 
kultūra, kuria didžiuma žmonių gali su
prasti ir pasigerėti.

TTai išraiška tikrojo gyvenimo. S. B.

Šiomis dienomis susiorganizavo savi
veiklos kolektyvas Salantų valsčiaus 
“Kalnalio” kolūkyje. Saviveiklos kolek
tyvo dramos mėgėjų ratelis, vadovauja
mas mokytojo drg. Lingio, pastatė J. 
Marcinkevičiaus pjesę “Sugrįžimas.”

Gerai veikia meno saviveiklos ratelis 
to paties valsčiaus “Alkos” kolūkyje. 
Jaunieji scenos mėgėjai parodė kolū
kiečiams pjesę “Kuprotas oželis”, pašo
ko tautiniu šokiu. S. Valys
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LIETUVIŲ KLASIKAI RUSU 
KALBA

LTSR Valst. grožinės literatūros lei
dykla 30,000 effz. tiražu išleido Žemai
tės raštu rinkinį “Sučiuptas velnias” 
rusų kalba. Rinkinyje išspausdinta 20 
žemaitės apsakymų,- ju tarpe: “Kuni
go naudą velniai gaudo”, “Sučiuptas 
velnias”, “Topylis”. “Petras Kurmelis”, 
“Marti”, “Magdelė’ ir kt. Rinkiniui į- 
vadą parašė K. Korsakas. Leidinio ap
imtis — 432 psl.

Neseniai Maskvoje išleista P. Cvir
kos raštu rinktinė, o artimiausiu metu 
resnnblikinė Valst. grožinės literatūros 
leidykla išleidžia naują P. Cvirkos raš
tų rinkinį rusų kalba.

Šalin tos atombombos!

r gyvu- 
srityje. 
;iu san

nema

laikraštis 
stengėsi

vals-

Ir vėl nekaltas brolių kraujas...
Ir vėl klaiki, žiauri skerdynė...

Ir vėl nuožmiu plėšikų gaujos 
Ivėlė karą žūtbūtini... C 4. c

Bet kam gi reikia šito karo?
Šitų nežmoniškų žudynių?...

Kaip galvijus skerdyklon varo — 
Ranka imperijalistinė!

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
Už Tolesnį Kolūkinio 
Kaimo Suklestėjimą

ŠIAULIAI, ,geg. 9 d^—J 
praėjusiais metais Šiaulių 
skrityje į kolūkius įstojo 
giau kaip 97% visų va 
ūkių. Kolūkinio gyvenimo 
tai apskrities darbo 
čiams įtikinančiai 

! kad pasirinktas kolūkių 
. tvarkos kelias yra vienin 
teisingas, šviesaus ir 
čio gyvenimo kelias. Tai 
kiai patvirtina kolūkinio 
mo žemdirbių pasiekti 1 
jimai laukininkystės ir 
lininkystės išvystymo

Kovojant dėl kolūkių 
■ tvarkos apskrityje piln 
! pergalės, dėl jaunųjų 
stiprinimo organizaciniu 
ūkiniu požiūriu, dėl 
ūkio artelių visuomeninio 
to ir pajamų augimo, 
žą vaidmenį suvaidino 
spauda. Apskrities 

- “Raudonoji vėliava’ 
supažindinti savo s 
su kolūkių santvarkos 
grindais, aiškino darbo 
tiečiams žemės ūkio 
Įstatus, savo skiltyse pasako
jo apskrities kaimo darbo 
žmonėms apie broliškųjų res- 

! publikų kolūkių žemdirbių 
šviesų, pasiturintį ir laimingą 

I gyvenimą, “Raudonoji vėlia* 
i va” daug vietos skyrė perduo- ' 
dama pirmųjų respublikos ir 

i apskrities kolūkių pasiektus 
llaimėjimus, skleisdama kolū
kiečių įgyta patyrimą.

A. Miltakis.

Ir rudą molį tolimos Korėjos, 
Upes ir kalnus, išriaustą pakriūtą

Kraujų klanai nudažo sukrešėję, 
Nuo bombų sprogimų lavonai krūpsi, 

daros

Šeši net tūkstančiai

Ir visgi fu, suprask,

nuo mūsų krašto 
mylių,— 

“apsigynimo 
karas”...

Susirast suprantame — ir karo mes 
nemylim,— 

Suprantame gerai, dėl ko ir kaip kas

Ten auksa.

o 302 daugiavaikes

medaliu I-jo ir II-jo

Ei, jūs, smaugliai! Jūs, Uolstryto 
grobuonys, 

Pavęrgt jūs griebiatės ramius
J Korėjos žmones! 
nuošė, ten dar kokie 

metalai, —
Tegul jie iškasa?,"t^gul jums jie nuvalo...

Paleidot jūs tenai karinį rista 
žirgą, — 

Jis spardos, trankosi — ir žiežerbos 
tik mirga. 

Ir prunkščia jis ugnim — ir žvvp-auja, 
dūkėia... 

Tad gintis šokosi visa plati Korėja.

Daugiavaikių M&tinų 
Apdovanojimai \

VILNIUS, geg. 10 d.—Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios*

I Tarybos Prezidiumas apdov?/- . 
nojo 405 daugiavaikes moti
nas TSRS ordinais ir meda
liais. Iš jų 103 motinos ap- / 
dovanotos I-jo, II-jo ir III-jo 
laipsnio ordinais — “Motinos 
šlovė,
motinos apdovanotos “Moti
nystės” 
laipsnio.

‘ Didesnė dalis apdovanotųjų 
motinų tarpe — kolūkių vals
tietės ir tarybinių ūkių darbi
ninkės; jų tarpe Kalvarijos 
apskr. kolūkietės Eugenija 
Bernotienė ir< Marija Vilčiaus- 
kienė, Vilkijos apskr. Kotry
na čalkienė, Zarasų apskr, 
Elena Trukanienė ir kitos, ap
dovanotos “Motinos šloyė” I 
laipsnio ordinu.

Respublikoje jau apdovano
ta 17,175 daugiavaikės moti
nos.

Narsiai ir atkakliai atgal ji grūda 
. priešą —

Plėšiką Uolstryto ir slaptąjį ir viešą, 
Kurs svetimas šalis pavergt ir plėšyt 

taiko 
Ir drumsčia nuolatos pasaulio .viso 

iš naujo!

Tai mes taikos visi

Saugumo ir taikos

Jūs, Uolstryto tigrai!

— taikos mes • 
reikalaujam!

rieškučiom, o ne 
saujom! 

Gana jau karo,' 
ekraujo!

Pasaulis ruošiasi taikoj gyvent
' kruta...

“Drobės” Racionalizatoriai
KAUNAS, geg. 12 d.—“Dro

bes” fabriko racionalizatoriai 
pateikė eilę rimtų pasiūlymų,' 
kurie sėkmingai įgyvendinti.

Audimo cecho meistras ĮC 
Juzumas patobulino audimo 
staklių mušamąją svirtį, įvedė 
staklėse dvigubą siūlo gaudy
toją, kuris žymiai sumažina 
peraudas audiniuose ir nieka
lą.

Jau įgyvendintas Juzumo ir 
Rutkausko bendromis jėgomis 
paruoštas 
pasiūlymas 
stakles iš

Gyvent ir dirbt laisvai vienybėj, 
brolijoje, 

Kur lygūs yr’ visi, — viens kito 
nenaudoja.

Mes keliam protestą prieš atombombų 
karą, 

.Kurs žmogų mąstantį Į paniką įvaro!...
Prieš ragangaudišką, pašėlusį terorą, 
Kurs kvapą užima, sustingdo laisvą 

orą!
Prieš tą nežmonišką karinę z 

propagandą,
Ką Marsui durtuvą ir kkrdą vis 

. galanda.
Šalin tos atombombos!
Šalin jūs iš Korėjos!
Lai žydi gėlių klombos —
Taika įsikerėjus!

liepa. Jonas Kaškaitis

racionalizatoriais 
pervesti audimo 
transmisijines į ' 

naują pavarą, duodančią žy
mią elektros energijos ir dir
žų ekonomiją. Verpimo ce
cho meistras Kazys Gegeckas 
patobulino karšinio aparatus.

Vertingus patobulinimus ŠU* 
Įduotų vilnų verpimo įrengimų 
srityje padarę brigadininkas 
Jonas Jurevičius.

Verpimo cecho vedėjas inži
nierius Jonas Kamantauskai j 
pasiūlė racionalų būdą dir
žus siūti viela. Atstatymo Ce
cho vedėjas Albertas Juozė- 
nas techniškai patobulino me
džiagų prosavimo mašiną, 
pritaikydamas greičių dėžę ir 
tuo duodamas galimybę pro- 
syti įvairaus asortimento au
dinius. Montuotojų^brigados ' 
brigadininkas Kazys Marci- 
nenas įveda kelis technikinius 
patobulinimus metmenų šlich.- 
tavimo mašinoje. Eilę rimtų 
racionalizatorinių pasiūlymų, 
pateikė kiti fabriko darbinin* 
kai. M. Mackenat. .1950,
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Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS

(Tąsa»

i 5r - Ui-ui-ui-ui!
i A irta šakeles

Strazdo kojos prišalo!...
Ištisas tris dienas nesiliaudamas pūtė 

vakaris. Jis sustūmę nuo jūros purvinai 
pilkus debesų kamuolius, kurie raitėsi 
pažemiu ir sklaidėsi miglom, kiaurai 
perimančiom žmogų.

Naktį rinkdamiesi Obeliuose apylin
kės dvarokai ir bežemiai keikė ta drėg
mę ir miglas, kurios siautė Obelių ežero 
krantus, miestelio gatves, dvaro soda 
ir trobesius. Į pilka išakijusi sniegą nuo 
obelų ir liepų šakų sunkiai krito van
dens lasai. Staiga vakaris liovėsi, ir 
oras griežtai pasikeitė. Paryčiu nelauk
tai netikėtai užkirto šaltis, ir dar kibiau 
sutirštėjusi, pieniškai*balta ūkana ap
klojo žeme. Per tris žingsnius negalima 

~ buvo atskirti arklio nuo vežimo,.
Susirinkę š tu r mu o t i aps kriti e į J n i e s t m 

raudongvardiečiai šildėsi prie laužų, su
kurtų tiesiog kelio viduryje. Pro miglą 
laužai silpnai švietė, lyg geltonai raus
vos žarijos, rusenančios po pelenų dan
ga. Jų linija, kaip žiburių virtinė,1 kėlėsi 
aukštyn iš pakalnės į miestelį.

Kalvio Ignoto žmonės įsitaisė prie vie
no laužo: ir Čiobrys, ir Deksnys, ir Na- 
miejūnas ,ir Jurgis, kaip visada, ir Pet
riukas.. Visiems gana įkyrėjo laukti. 

•Neramusis Deksnys jau kelinta pasaką 
varo, o vis dar ligi aušros, atrodo, toli.

— Na, pasakysiu jum, papasakosiu, 
brač, dar apie kytrą mergą! — pasiėmęs 
pagaikštį, pasirausė anglyse, įsidėjo ma
žutę žarijėlę pypkėn ir nusispiovė/ — 
Suvadino, sušaukė ponas darbinius dva
ran. Tuoj iš ankstaus ryto kožnas po 
stirnakojį, po štirnakojį per pečius. “Va, 
sako, akmuo! Nulupt tam akmeniui skū
rą! Kad man taip būtų, — akmuo nu
luptas sau .o skūrytė sau!... ”

A Petriukas žinojo, kas toliau: gudrioji 
baudžiauninko duktė pamoko žmones, ir 
ponas lieka apgautas.

Jis nebesiklausė Deksnio, tik sekė pri- 
kurtintą, lyg atitolusi kur, miestelio gy
venimą.

> Šalo kas k/Jftą vis smarkiau. Iš baltos 
pieniškos miglos plaukė nematomų žmo
nių balsai, žingsnių ir pavažų girgždėji
mas sukietėjusiu sniego plutoje. .Tebe
traukė naujos pastotes iš Kriaunų, Ka
majų ir Svėdasų. Atsargiai žengiančius 
migloje arklius už apinasrio traukė į 
pagriovį, arčiau prie tvorų abipus gat
vės.

— Kur Rivkomas? — šaukia kažkas 
į pakibusią viršum laužo baltąją plėvę, 
.tarsi nuo kranto į ežerą, ir iš kažin kur, 
lyg is vandens, atplaukia pridusęs atsa
kymas:

‘ — U n t kaina!
Surasti kryžgatvę ant kalno pagal lau

žus, — visai nesunkus daiktas, bet atva
žiavusieji triukšmauja, tupinėja, šūka
lioja. Ir jau nuo pat gaidžių žmonės aido 
miestelyje, tarsi per didžiausią mugę.

. Bet štai miglos pamažu ėmė skystėti. 
Praaušo. Patraukė vėjelis, švystelėjo 
(Jangus ,tyras ir žalsvas, lyg ežeras pa- 

j vasario giedroje. Kad ir lėtai, kari ir 
! norom, bet auštant miglos ištirpo, o obe

lų šakos apkibo baltais šarmos žiedais, 
tarsi iš tikrųjų pačiame pavasario žyde- 

| *jime. Viršum dantytos Stačiūnų miško 
z Skiauterės staiga nutvisko siaurutė auk- 
| #įnė saulės skiltelė, ir tuojau parausvėjo

Sniego nukloti priemiesčio laukai, kreė- 
vos apšarmojusios daržų tvoros, sniegi
nės paežerių išsirikiavusių trobelių sto

ji gų kepurės, netgi balzganų dūmų ka- 
? jpuoliąi, kurie, paskubomis kildami iš 
' įjkaminų, smilko į žalsvą ir vaiskų, kaip 

ledo luitas, dangų, prarausvėjo ir me- 
į ' džiai visuose anos pusės soduose pasau- 
I — bet kitame gatvės šone, — žiū- 

prieš saulę, — kiekviena šakelė su- 
j’ -^mirgėjo, suribėjo, tarsi krištolo kevalu 

aptraukta... Pradedant nuo dvaro, visa 
, paežerė — sodai ir sodai! Kai pavasaris

Wkrecaa sodus kupliais žiedų garbiniais, 
^^HiŠvjnta visas ežero vanduo, tarsi jame 

Iv^ūtų žydinčios obelys nuskendę. Dėl to

B pramanytas ežeras Obelių ežeru, o 
iestukas, nusidriekęs šiauriniame to e- 
!{„^ero krante, — Obeliais...

t’J ■ i

— Kad pult ,tai pult! Ko čia laukt?... 
Išlakstys jie tenai visi! Lauks, mat, gra- 
pas, iki išsimiegosma! Kad naktį pultum 
iš sykio, tai dar šiltą, pataluos, kaip 
paukščiuką, paimtum! — murma nepa
tenkintas Deksnys.

X

— Ko gi tu tajp grapą įsikandai? Ką 
veiksi pagavęs? Ar už pinigus rodysi? 
— klausia Jurgis.

— Jam ne grapas rūpi! Jam — gra- 
piukai pagaut: gizelių reikia, — pasi
juokia. Ignotas.

— Labai nesijuok! Manai, nepristatyč 
prie darbo? Brač, dirbtų čypdami —at
sako Deksnys. — Aš gi rimtai šneku: 
gali ir išbėgiot tenai, kai pabaidysma!...

— Ajau! Dabar, sakyt, ir piemenys 
botagais niemčius išvytų! — paremia 
Jurgis.

— Ale ne, ne! Vokiečių špygom neuž- 
badyslat! — pasipriešina pagyrūnams 
Čiobi.vs, — Ne!.. čia ne Obeliai užimt! 
Rokiškis koks yra, toks, o dėlto mies
to O kad ims spirtis, tada kaip? Su 
bulviais?... Zaūrėk, kad tik nebūtų, 
kaip m.i.) pirmąsyk I’etragrade!. . . E- 
jom., •„imu! \irko nežinojom, o čia, — 
kad duos iš palėpes! Sėja kulkas, net 
žiežirbos pilas!. . Ir ką tu čia padirbsi?.. 
Žmonės virsta, gulas, kas kur gali, 
spraudžias... Aš tik inbrukau galvą už 
tokios akmeninės turnbės, o daugiau ne
bepareina, — tik galva! Mariau: tegu, 
rodžiau, tam durnam paskuigaliui kliū
va, ne ko tai razumnai galvai!..

Vyrai nusikvatoja.
— Taigi, po laiko gera kvatot!.. O ta

da gulėjau, kaip prisiūtas! Pakeliu gal
vą: jau žandarma lekia aukštyn kojom... 
O matrosai — ant paties kraigo!.. . 
“Vstavaj, podymaisia, rabočij narodh.” 
Na, kad jau vstavaj, tai paskėliau ir 
ašai!...

Vyrai vėl nusijuokia.
— Nesijuokit! Dar jum neprisiėjo! 

Aš sakau, kaip buvo! O iš kur man ža
balam buvo žinot? Jūs gudrūs, apmokyti 
einat! Žinot, kur, kaip! O mane tada kas 
mokė? Kol pats po kulkom nepakliuvau, 
tai nieko ir neišmaniau! Aš, fronte bū
damas, už carą galvos nenorėjau pa
dėt... Paskum tik supratimas atsirado, 
kada pamačiau, kaip putiloviečiai puo
la! Pačioj panosėj perbėga, ir nepašau
na jų! Po vieną, po du, iš to šono, iš ki
to! O tas sėja, sėja kulkas, ir nieko! O 
jie kad paskels šturmuot: tik priekin, ir 
priekin! Joks velnias neatlaikys, kad pu
tiloviečiai puola! Viskas sklindžiom ei
na!..

Pagaliau Revkomo būstinės prieangy 
pasirodo raudona vėliava, apsiuvinėta 
sidabrinėmis juostelėmis. Pagirys, mili
cijos sekretorius, išsidabinęs ta iškilmin
ga proga kariškais diržais, dviejų sargy
binių lydimas, neša ją pro vežimus, de
rindamas žingsnį su palydovais. Ignotui 
prisimena pulkas!.. Tokia pat, sidabru 
išvedžiota žvaigždė su penkiais kampais 
ir apie ją užrašas: “Visų šalių proleta
rai, •susijunkite!..”

Vėliava įremta priešakinio važio pir
magalyje, kur atsisėda Didžkus. Pasi
girsta komanda: “Priekin”, ir rogių 
virtinės sujuda Rokiškio link...

Obelięčių važiukas seka mokytoją.
Deksnys važnyčioja, kalvis sėdi šalia 

jo ant pasostės, o Petriukas, apžergęs 
kulkosvydį, — abiejų vyrų pakojy jo.

Varaščinos kaime kolonos persiskirta: 
Kirstuko vedamos pastotės ir raiti dva
rokai patraukia vieškeliu — tiesiai per 
Lileikius, o Didžkus su likusiais pasuka 
per Varaščiną į Palangę, beveik pro pat 
stotį.

Keldamiesi per siaurutę geležinkelio 
prevažą, Didžkaus valstiečiai dairosi. 
Deksnys taip pat pasidairo ir besteli bo
tago galu stoties pusėn, sakydamas:

— Kažna, ką ten Vokietis?
Kalvis nieko į tai neatsako.
Jokio vokiečių nerimavimo ženklo ne

matyti, ir Deksnys užkerta arkliui:
— Priekin!
Ties pirmomis Rokiškio priemiesčio 

trobomis Didžkus priešakiniame važyje 
pamoja iškėlęs ranką, ir kiekvienas ve
žėjas tuojau prideda botago. Arkliai ei
na šuoliu.

Mrs. ,Anna Hilkey guli Los Angeles miesto gatvėje 
laukdama ambulanso. Ji tapo ištrenkta iš savo maši
nos jai susidūrus, su kita. Atšilus orui, padaugėjus 
ant kelio mašinoms, vairuotojams reikia daugiau atsar
gumo, budrumo. To paties reikia ir pėstininkams— 

visuomet saugoti save, neatsidėti ant motoristų.

IŠ LIET. LITER. DR-JOS SUVAŽIAVIMO
Liet, Literatūros Draugijos 

jubiliejinis suvažiavimas, ku
ris įvyko liepos 1-2 (Id., Rich
mond Hill, N. Y., buvo visa
pusiškai pasekmingas. Jame 
dalyvini) 102 delegatai. Pa
sveikinimais suplaukė apie 
$550.

Suvažiavimas buvo gyvas ir 
konstruktyvis pilnoj to žodžio 
prasmėj, nes jaipe dalyvavo, 
kalbėjo ir diskusavo draugijos 
reikalus visa eile žymių žmo
nių. Jame dalyvavo pirmasis 
šios draugijos pirmininkas ir 
tėvas Leonas Prūseika, pirma
sis draugijos iždininkas J. 
Dainius ir anksčiau buvę Cen
tro Komiteto nariai Dr. Pe
triką ir K. Steponavičius. Su
važiavime dalyvavo amerikie-

(Bus daugiau)

Dainų programa buvo trum
putėlė. Vienas Laisvės choras, 
vadovystėje Wilma Hollis, 
melodingai, gražiai tedaina- 
vo. Kadangi • radosi atvykę 
netikėti svečiai iš Laisvės epr- 
sonalo — A. Bimba su žmo
na ir D. M. šolomskas su žmo
na, tai jiedu/ iškviesti nors 
trumpai pakalbėti apie ruošia
mą ugnį treciam pasauliniam 
karui. Kibirkštys naujam ka
rui Korėjoje pradeda Įžieb
ti didelę ugnį. Todėl tiedu 
kalbėtojai aukštai Įvertina pa
rašų rinkimą ant peticijų 
prieš karą ir prieš naudoji
mą atominės ir peklinės bom
bos. žmonės dainų ir kalbų 
atydžiai išklausė ir dėl spau
dos sumetė arti šimtinės. Pirm 
programos laisvės patrijotai 
asmeniškai Įteikė Bimbai ir

išolomskui po didesnę ir- ma
žesnę, pagal išgalę, donj Į
•dešimttūkstantini Laisvės su
stiprinimui fondą. (Bimba ii' 
Šolomskas sakė, kad aukų ir 
prenumeratų gavo virš $300.)

Elizabeth, N. J.
Ryžtingai Atžymėta 
Gimtadienis ’♦

Liepos 16 dieną vietiniai 
ir tolimi svečiai garbingai at
žymėjo Jurgio Kazlausko 65 
motų sukaktuves.

Prie puošnaus valgiais ir gė
rimais apkrauto stalo susirin- 

i ko svečiai ir giminės, linkę- 
. darni geriausių pasekmių gy
venime sulaukusiam 65 metų 
Jurgiui Kazlauskui. Jo gimi
naitė M. Petkūniene iš Wor 
cester, Mass., savo kalboj nu
rodė, kad mes čia baliavoda- 
mi neturime užmiršti ir visuo
menės reikalų, ypač šio karo 
isterijos laiku. Ji savo kalboj 
pabrėžė, kad tikras mūsų gy
nėjas — tai mūsų pažangioj’

I spauda.
Visiems svečiams p rita-

vąsias kolonijas, pasmarkinti 
nauju narių rekrutavimo dar
bą, kad obalsis gavimo. 1,000 
naujų narių būtų pilnai at
siektas.

Mokėjimas narinių duoklių 
nutarta pratęsti iki rugsėjo 
30 dienos.

Suvažiavimas neapsiėjo be 
kritikų. Buvo iškelta, kad 
tam tikra narių dalis nelanko 
susirinkimų. Nekuriu tampa 
alkoholio bei kitų nemoraly- 
bių aukomis. Buvo pagyrimų 
ir papeikimų senesnio am
žiaus boileriams. Vieni iš.jų 
prirengia testamentus paski
riant savo turtą draugijoms 

I bei laikraščiams, kiti dėl ap- I a
įsileidimo nesuspėja to pada
boti.

čiams ir kanadiečiams bran-J Kadangi dabartiniu laiku 
gus ir mylimi žmonės, kaip yra didelis karo pavojus, to- 
kad Dr. J. J. KaškiauČius, K. fiėl priimtos tam tikros rezo- 
Abekienė — dainininkė, Sta- liucijos taikos išlaikymo klau
sys Jasilionis — poetas, ir Išimu. Taipgi liko įgaliotas 
daug kitų. Kanadiečius at- j suvažiavimo prezidiumas pra- 
stovavo J. Lesevičius iš Mont-’jgyfj Amerikos Jungtinių Vals- 
realo ir P. Gutauskas, toron-Į įj jų valdžios sustabdyti inter-
tietis.

Pirmoj sesijoj draugijos pir
mininkas A. Bimba referato 
formoj, neužimdamas pei

venciją Korėjoj .,
Sveturgimių gynimo klausi

mu kalbėjo to komiteto atsto
vė Carol King. Priimta pro-

šiuo kartu vįsko neįmano
ma apie pikniką atžymėti. 
Apie moterų stalą ir kas do
vanas aplaikė, bei kitus sėk
mingus darbus, susijusius su 
pikniku, tegalės tik komisija, 
viską sutvarkius, vėliau pa-. 
skelbti Spaudoje.

Tačiau kruopščiai komisijai, , 
moterims ir vyrams, už pasi
darbavimą ruošiant pikniką ir 
laike jo—didelis dėkui! Taip-i 
gi dėkui draugėms ir drau
gams, kurie duosniai prisidė-Į 
jo su auka dėl moterų stalo— 
su maistu ai' pinigiškai, sykiu 
ir tiems, .kurie aukojo tiesiai i 
spaudos reikalams! J

Dabar konektikiečių laukia I 
kitas darbas, tai suruošimas i 
sėkmingos DAINŲ DIENOS,! 
Įvyksiančios rugpiūčio 6 d., 
Lietuvių Darže, Waterburyje. 
Joje dalyvaus didelės meno: 
spėkos, dainininkų ir šokėjų 1 
grupės — chorai iš Brookly- j 
no, Newarko, Hartfordo ir j 
Waterburio. Su ta diena ar- i 
timai susirišęs dar kitas svar-1 
bus darbas, tai pasiuntimas, 
studentų i atostoginę meno 
mokyklą, kuri įvyks rugpiūčio 
men. pradžioje, gražiame O- 
lympia Parke. Dar galutinai 
nėra žinoma, kiek studentų 
yra nuskirta iš Connecticut

riant, mūsų nuolatinė Laisvė? 
patrijotė Milda žukienė surin
ko laisvės naudai 60 dolerių.

Po $10 aukavo draugai J 
A. Petkūnai iš Worcester, 
Mass., ii' M. G. Kazlauskai.

Po $5—M. Staneliene, Wal
ter Domošaitis, Walter ir Mil
da Žukai ir J. A. Stanelis.

$3—D. K-tis, $4—Mr. & 
Mrs. XX ir $2 Ona Shultz, 
Elizabethietis.

Po $1 : A. Savickį, Mickey, 
Mr. & Mrs. Y. G. Kazlauskas. 
Jr., ir Emil Kazlauskas, B 
Krutienė, -B. Makutėnienė.

Jubilijatas gavo gražų ii 
skoningą tortą nuo B. Krūtie- 
nes ir Įvairių dovanų nuo sve
čių ir giminių. Sakyta daug 
jausmingų kalbų ir anekdotų

Pačiam J. Kazlauskui linkiu 
būti taip jau tvirtam ir links
mam, kaip buvai ligi šiol, ii 
ilgai, ilgai darbuotis mūsų pa
žangiame judėjime. D. K-tis.

Tokio. Šiaurinės Korėjos 
radijas paskelbė vardus vi
sų 114 paimtų nelaisvėn 
amerikiečių kareivių ir 
oficierių, kurie pasirašė 
atsišaukimą, kad Jungtinės 
Valstijos ištrauktų savo ka
riuomenę iš PFetų Korėjos.

valstijos miestų. Geistina, kad 
būtų "daug, senimo ir jaunimo. 
Mokykla — tai eleksyras pa- 
gy v i n i m u i j u d ė j i m o.

V. Dėdė.

»

daug laiko, brandžiai apibū
dino draugijos veiklą, *.jos 
vargus ir atsiekimus nuo pat 
jos Įsikūrimo iki šių dienų.

D. M. šolomskas, LLD se
kretorius, rūpestingai priruoš
tame raporte, tarpe kitko, 
atžymėjo, kad ši draugija jau 
išleido 56 skirtingas knygas, 
kurių tiražas siekia 275,000.

Kadangi abu raportai, kaip 
pirmininko, taip ir sekreto
riaus, turi brangią istorinę 
reikšmę, todėl suvažiavimas, 
išreiškė pageidavimą, kad jie 
būtų kokioj nors formoj išti
sai atspausdinti. Todėl no
rintiems juos ištisai, perskaity
ti, tikiu, bus proga vėliau.
Diskusijos ir Tarimai

1 Daug kalbėta ir disk ūsuota 
jaunimo klausimu', kuris dau
gumoje pasilieka neorgani
zuotas. Tarta būtinai dėti 
pastangas gauti daugiau jau
nimo j šią draugiją. Centras 
pasižada jaunuolius aprūpinti 
anglų kalboje knygomis.

Moterys, turi savąsias bedas. 
Nors Moterų kuopos ir klubai 
daugumoje gražiai veikia, bet 
jie būtu dar veiklesni ir jų 
daugiau būtų, jei moterų vei
kla būtų labiau centralizuota. 
Todėl buvo tarta, kad LLD 
Centras surastų būdą palaiky
ti bent dalinai apmokamą as
menį, kurio pareiga būtų or
ganizuoti ir rūpintis vien mo
terų veikla.

Kalbėta žurnalo “šviesos” 
Peikalu. Buvo Įvairių pasiū
lytų, būtent, kad “šviesą” 
suvienyti su Lietuvių Meno 
Sąjungos organu, kiti siūlė, 
kad “šviesoje” Įvesti angliš
ką ir moterų skyrius. Galuti
nai klausimą spręsti palikta 
Centro Komitetui. '

Centro Komiteto pasiūlymas 
atžymėjimui jubiliejinių me
tų gauti 1,000 naujų narių 
vienbalsiai užgirtąs, Delega
tai pasižaęlęjo, sugrįžę į sa-

testo rezoliucija prieš depor
tavimus paž/angių sveturgimių •: 
žmonių, tai yra prieš Mundto , 
bilių.

Tai tiek paviršutiniai iš su-i 
važiavimo. P. Gutauskas.

Hartford, Conn.
Blogas Oras Pakenkė 
Laisvės Piknikui

Išvakarėse Laisves pikniko 
padangė tamsėjo, o ant ryto
jaus, liepos 16 d., anksti ryr 
te, gerokai lijo ir per visą 
mielą dieną žemai slenkanti 
.juodi debesys sulaikė dauge
li ir gana drąsių nuo kelionės 
i pirmąjį konektikiečių pik
niką šį sezoną. Tačiau, drą
suoliai spaudos patrijotai ''iš
tiek atvyko iš arti ir iš labai 
toli, taip,-kad piknikas Įvyko, 
nors ir nedidžiausias, bet gy
vas, linksmas ir našus.'

Tolimų svečių'matėsi net iš 
Eloridos valstijos —— Simana
vičiai. Iš Nashua, N. H., Vil- 
kauskas, rodos, su grupe. Iš 
Bostono Strai.iss ir gal kas 
daugiau su juom. Iš Wor
cester] o visa eilė žmonių 
b u v o atvykę. Janulių ’šei
ma, Pilkauskų šeima, Ka
la kariški enė, Kižienė su sa
vais jaunuoliais. Iš Norwoo- 
do — Ųrybas su grupe, ir, pa
galiau, J. Mažeika iš Cljica- 
gos, Vilnies personalo narys. 
Aišku, visų tolimesnių svečių 
pėra galima suminėti, nes ir 
paminėti buvo šiam rasėj ui tiki 
priduoti. Korespondentas bu
vo darbu užimtas. Iš artimos 
apylinkės, rodos, puikiai pasi
žymėjo New- Haveno draugai. 

|jie atvyko bendrai, dideliu 
busti. Iš kitų kolonijų daįy* 
vavo po menkesnę grupę.

Prieš patį pikniką jaustu 
kad jei ne grasinantis liė^dsj 
šis’ spaudos piknikas būtų ■ W 
vęs tikrai didelis, I,/■:

Pažangus Lietuvi!
/

Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

’’PROŠVAISTES”
JONO KAŠKAIČIO

parinktinės poezijos leidinys* *
256 puslapiu, kaina $1.00

žinomas kaipo poetas; Jonas Kaškaitis yra dar pla
čiau žinomas kaipo Dr. Jonas KaškiauČius, nuošir
dus darbininkų mokytojas apie sveikatos reikalus.*

Dr. Jonui J. Kaškiaučiui dabar sukako 65-ri metai 
amžiaus ir jau arti 50 metų, kai jis rašo poeziją. 
Tom progom, pagerbimui Dr. Kaškiaučiaus, Laisve 
išleis jo poezijos knygą.

Prakilniai pagerbkime darbštų jį liaudies švietėją, 
brangųjį sveikatos patarėją - gydytoją ir žymųjį vi
suomenininką Dr. Joną J. Kaškiaučių.

* Užkisakykimc jo svarbų poezijos kurinį
“PROžVAITeS”

Kurie užsisakys šią knygą iki rugsėjo ,1 dienos, tų 
vardai bitk išspausdinti toje knygoje. Jie skaitysis 
išleidėjais to stambaus literatūrinio kūrinio. Tad 
pasirūpinkite, kad ir jūsų vardas 6ūtų eilėje prisidė
jusių jų prie išleidimo. • I
Jei dar niekas nepakalbino jus užsisakyti tą knygą, 
tai -tuojau patys prisiųskite dolerį ir užsisakykite 
knygą. Arba jūs galite pasekti Laisvėje pranešimuo
se, kada įvyksta pažangiųjų organizacijų\susirinki- 
mai jūsų mieste;' nueikite į susirinkimą ii* užsisaky
kite tą knygą per organizacijos sekretorių.'

:: ‘ \ 7 ’.LAISVE
110-12 Atlantic Ave., , Richmond Hill 19, N. Y.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—- Šešt.,. Liepos 22, 1950^
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tuvus

Tel. Ra 6

Dukterų

Maniau, kad tik juokauja. jo supykti- forde, Anglijoj:
pilno

Siūloma įvest karo

seimą

lietuviai gra-

Pats
Ko re jos

Sekma- 
po p ar

žiu ogų

pčd ų 
svarų,

pasi- 
eiti

nenoromis nusijuo- 
matyt, nepatenkin- 
klausimu.

bartender] 
svetainėje,

Utah 
York 
IGWB 

Mieli.

Pristatytas audito- 
pa-

išlyd ėjimo is 
žiemos šaltyj 
pasitaiko lie-’ 

turi stovėti

Wellesley 
New York

ofisas, 409
4, nuo 5-7

Mes namus taisome, pentį-į 
name iš lauko ir'vidaus; tai-į 
soin stogus, patarus ir kami- į 
nūs. Nesvarbu kaip toli ir

Vėliausias šios gadynės streiklaužys—lėktuvas—atga
beno iš Jefferson; City i St. Louis duonos sustreikavus 
to miesto unijistams duonos ir pyragų kepėjams. Tai 

dėjosi Missouri valstijoje, kur galima pasižymėti 
rodymu svietui savo dantų.

net vie- 
a teisto j ęs 
plepalai,

Pora vietinių 
teiravo, ar j it 
strciklaužiauti. 
dievo paukšteliai!
ves organizacijas 
jūs — “didvyriai; 
pagerinus darbo 
stojus į unijas — 
bailiai! Tiktai

nupasakojo, 
1939 metais buvo 
provokatoriai ir 

Jau
bebaigęs stu- 

gauna kaž 
vykti Mask-

lietuvių tarpe praėjo
ir karo kurstymo j

Lietuvių Salėje (Lith-į
Hali), Atletų Klube, j

o vaikii ne-

tesiteikė atvykti tik birže-
29 dieną—koncertam kur '

i .
| kietuoja i 

sak(, ji,|ka(1

bai populiarus tarpe draugų, 
savotiškas 

galima su

kaip -H-pie Korėją, 
ruošia-

liau-
tada,

te įvairiuose 
“uždavinius”

išgyveno čia
Buvo vedęs,

i Worcester, Mass

nes Jonas 
draugai jam

N(Av York 
n, New York 

Rev. l.eslcr M. Suit I, Washington. 
Arthur Szyk, Now ’Canaan, Conn. 
Prof. Ellen B. Talbot, Massachusetts 
Mary Church Ten ell, Washington 
Ted O Thackrey, New York 
Judge Edward P. To'. I on, Minn. 
Mary Van Kleeck, New York 
Prof. Oswald Veblen, Princeton 
Dr. Harry F. Ward, Palisades, N.J. 
Prof.
Prof. Henry N. Wieman, Oregon.

su mo
rn e tus 
valau, 

sutvarkytų senatvės
O nuo dabar; kad

!r

skraidaiit

vyko 1x5 r d

Baltimore, Md
mėnuo Baltimo

re j e, sumiesčionėjusių, za
kristijų pelėsiais prakvipusių 
ir kryžiokų aistromis smilks
tančių 
fašizmo 
ženkle, 
uanian
ir įvairiose* didesnio ir mažes
nio kalibro 
pasitarimai 
paukštelių” 
mai, kurie 
stumdymais.
vę šaunūs 
saugumo 
snūsdavo karčiamų 
nepatogiai
pritaikintų kitiems tikslams 
sėdynių. Galimas daiktas, kad 
tuo būdu norėjo jaunimas, 
buvęs Smetonos Lietuvos žie
das, pasisemti stiprybės ar 
tautines srovės.

karčiamose ėjo 
— girtų “dievo 
veikėjų išsišoki- 

baigdavosi “apsi- 
” Veiklesnieji, bt> 
Ilitlerio kariai ir 

uo’sliai, išvargę už- 
išvietėse, 

padėję galvas ant 
kitiems

| tis 
į lio 
i pečius suglaudęs su savo gi- 
i želiu Juozu Tysliava, nuobo
džiaudamas “gimdė” būsimos 
fašistines Lietuvos santvarkos 
planus. Daugelis suvažiavu
siųjų skirstėsi prislėgtoje nuo
taikoje. Nepataisė nuotaikos 
ir birželio 26 dienos vakarą 
SLA pirmininko William. Lau
kaičio ir ponios Laukaitienės 
suvažiavusiems atstovams su
ruoštas pokylis. SLA ritasi 
slidžiomis fašizmo vėžėmis ir 
pažangesniam jo nariui daro
si koktu. Liepsna.

Tūliems, dar gegužės 21 d., 
teko matyti “Aš esu Ameri- I 
kietis” dienoje eiseną, kurio- i 
je dalyvavo ir kryžiokai; ypač 
būdingas buvo vienas — pe- į 
nimio išvaizdos ir raguočio; 
pavarde, vaidinęs kolūkietį,' 
kuriam per nuplyšusius dra-; 
bužius veržėsi lašiniai. šąli- į 
gatviuos girdėjome vienos 
tautos žmones kalbant: Va,' 
tai jie išžudė mūsų tėvus ir 
gimines Lietuvoje!

Birželio 17 d.. Lietuvių Sa-i 
Įėję, buvo pasirodyta su J. ; 
Polubinsko - J. žiemio dra- į 
ma: “Uždavinys.” čia J. 
žiemis, Martyno lūpomis, rys-į 
kiaušiai 
jau 
mi 
dies 
ūkininko sūnus, 
dentas Martynas, 
iš kur “uždavinį” 
von, arčiau susipažinti su bol. 

kad ištyrus jų kovos 
Vėliau tas Marty- 

šarūnu vadinamas,
i su kitais banditais išmonėms, 
vadu tapęs, ryžtasi •

PATI VIENA SURINKO 
1,200 PARAŠŲ

Mollie Lucas, jauna penkių 
aukščio, sverianti 90 

gyvenanti Morgan 
jau surinko 1,200 pa

rašų po Stockholmo taikos 
peticija. Ir ji dar nesirengia 
pasilsėti: sako, rinks iki va
jaus pabaigos.

Ji neišžengik pro duris be į 
peticijos rankoje.
i darbą ji gauna parašų tarp į 
v a ž i u o j a n č i ų p a s a ž i ė r i u.

Pietų laiku ji į 15 minučių 
užpildė vieną peticijos blan
ką poilsio kambaryje 
dieniais ji vaikščioja 
kus ir pasitikus bile 
prašo pasirašyti.

“žmonės trokšta gauti tei 
singas informacijas,
“jie gerte geria faktus, ypač I ncį

! ū.i.
“Trumano intervencija Ko- į (fvj 

• -t.: —parodo, iš 
pasaulinis 
Lucas.

klausia, 
veikti tu-

' rėjoj aiškiausiai
i kur gręsia trečiasis
ikaras,” sako Mollie

“žmonės manęs
; kaip aš galiu tiek
\ rodama tris vaikus.”

“Turėdama tris vaikus, kaip
i aš galėčiau stovėti nuošaliai
I neveikti už taiką?” atsako

metod us. 
n as, jau 
susidėjęs 
ir jų vadu tapęs, 
smogti liaudies kariuomenės t Gon. Plechavičius 
nugaron, bet čia jis ir. . . žū
na. Liaudies kario kulka tai
kli. žuvo tik provokatorius 
Martynas. Tokių gi provoka
torių ir liaudies išdavikų 
tūkstančiai, kurie pasipylė po 
platųjį pasauli 
kontinentuose 
vaidina.

;Y- SSNtfl^
h L2-<' • • • •

Važiuojant! __ __  ....j Stre'ikuoja 3,000 Darbininkų
Jau penkta savaite kai 

■streikuoja Ingersoll Rand Co. 
: darbininkai. Šapos randasi 
į antroj pusėj Delaware upės, 
į Phillipsburg. N. J., ir West 
j Easton, Pa. Iš viso darbinin- 
j kų streikuoja trys tūkstančiai.

Darbininkai visas šapas pi- 
ir stropiai daboja, 

nei vienas streiklaužys

Darbininkai organizuoti į 
unijas — į U. E. Lok ai ą 

kuris turi u žsimokėj įl
įsiu narių maž daug 1,800, ir 

į CIO Lokalų priklauso dau
giau, kaip 600 narių. Rašti- 

! nių - ofisų darbininkai ir ki- 
į toki pareigūnai neorganizuoti* 

Iš to atžvilgio vienybe ne ka
žin kokia.

Darbininkų uždarbiai ne ka
žin koki. Leiberiai gauna po 
$1.18 centų j valandą; kai 
kurie gauna šiokius tokius pri- 

bet ki- 
Antros

darbininkai, neva 
gauna iki $1.50

Dipuku “didysis ir labai dėčkus pavidale bonų 
gerbiamas” generolas Povilas i ti nič-nieko negauna. 
Plechavičius, Smetonos armi
jos vyriausias komandierius. 
atsidūrė nekokioje padėtyje. 
Buvęs net 48 valandas Lietu
vos diktatorius 1926 metais, 
šiandien mindžioja Chicagos 
gatves apžėlęs ir nesiprausęs.

Einu Halsted gatve vieną
garsųjį”

Birželio 18 d., Lietuvių Sa
lėje, buvo “gedulingas” mi- dieną ir sutinku tą 
nėjimas 1910 motų birželio generolą. Tikrai nebūčiau pa- 
dienų, tų dienų, kurios Lietu- į žinos, nors paveiksle buvau 
voje amžiams sugriovė fašiz-, nc kartą matęs. Sutikęs greit 
mo ir modernios baudžiavos j kitą lietuvį, klausiu, ar 
pinkles. Gal todėl nė kalbė- Madison Strecto 
tojų, nė klausytojų veiduose1 pradėjo kraustytis į 
nepastebėta gedulo ženklų—. apylinkę? 
vien sunki, nuobodi pareiga. į Užklaustasis 
Vyriausiu asmeniu 
šalia dar dviejų 
buvo pulkininkas 
pa. Ilgai Škirpa 
diplomatijos aukštąjį pilota
žą. Vargšas, šaukėsi ir dievo į 

ir snaudžiančiai i kė, 
auditorijai nore- tas

veiduose I
ženklų
pareiga. | Užklaustasis man atsakė, 

minėjime, kad tai esąs gen. Povilas Ple- 
pulkininkų, chavičius.
Kazys šk’ir-
dėstė savo Klausiu, kodėl’jis nebesiprau-

šia ? 
žmogus 

nors, 
mano

Už kelių dienų skaitau laik- 
likerio firmos 

| vicc-prezidcntas Leavitt susi
klausant, domėjo '-Plechavičiaus likimu, 

Chicago Tribune,” 
generolas 

ieškoda- 
atvykęs į 
praėjusių 
kaipo di- 
žinioj.

ir stebuklų, 
savo skystai 
jo įrodyti, kad .jis, dėdamasis 
1946-1941 metais su Hitlerio I raštyje, kaip 
štabais ii- gestapininkais, 
Lietuvą gelbėjo. Tai 
pritrūko kantrybės 
nam dipukui, kuris 
pasakė, kad tai seni 
ir numojęs ranka išėjo. Gra
žus buvo istorijon įpuolęs di
pukų pirmininkas Matas Bra
zauskas.
rijai staliaus sūnumi 
rodė savo fašistinius nagus ir 
uoslių policijoje išeitąjį sta

Nuo birželio 25 iki 30 die
nos, — Baltimorėje 
SLA (Lietuviu Susivienijimas 
Amerikoje). Iš išrinktųjų 164 
delegatų — dalyvavo tik 104, 
Įskaitant ir Vykdomosios Ta
rybos (Komiteto) 10 narių. 
Suvažiavime pastebėtas beiš
siveržiąs tautininkų diktatas, j 
William Laukaitis ne visiems 
leido kalbėti, o ir leidęs, dau
geliui kalbas “trumpino.” 
SLA seime vyravo kal
ba. Suvažiavimž 
Baltimore lietelyje. Buvo 
ruošiami parengimai ir vaišės 
Lietuvių Salėje, bet čia rinko
si smulkesnės žuvys, 
pirmininkas William 1

paskaitęs 
kaip lietuviškas* 
vaikščioja gatvėmis, 
mas darbo. Jis 
Jungtines Valstijas 
metų spalio mėnesį 
pūkas, sako minėto j

Ir likerio firmos vice-prezi- 
dentas davęs vargšui Plecha
vičiui salesman o darbą.

Kaip sekasi jam tas darbas, 
sunku pasakoti. Tam Hitlerio 
agentui geriau tiktų koks 
“lengvesnis darbas.” Juk di
pukam (nekuriem) būtų di
dele garbė, jei jų numylėtas 
generolas gaudytų “raudonuo
sius” deportavimui. Bet, ma
tyt, ir šios šalies valdžia ne
numato generole tam tinkamo 
gabumo.' Ir vargšui Povilui, 
matyt, reikės “valgyti duoną 
iš prakaito savo.” Vincas.

Suareštavo dėl Moterų
Walter Grabowski, maspe- 

thietis, tapo suareštuotas už 
tai, kad jis “baderiavęs” mo
teris Maurice parke, esančia
me Masnethe.

Numirė Jonas Kairaitis

19 d., 
Jonas Kairaitis, turė-

59 m., pažangus žmo- 
narys LLD ii* Lietuvos 
ir Dukterų Draugijos.

Įžymūs amerikiečiai 
(Tąsa nuo 1-mo dusi.) j

Edwin Bjoiįlonan, Asheville, N. C. 
Dr. James A. Blaisdell, California 
Judge Jane M. Bolin, New York 
Dr. Ellis Bortinio, New York 
Millen Brand, Barto, 
Prof. Dorothy Brewster, New York 
Dr. A. J. Carlson, 
Rabbi Henry 
Prof. 
Rev. 
Prof. 
Hon. 
Rev. 
Nina 
Muriel Draper, New York 
Dr. W. E. B. DuBojs, New York 
James H. Durkin, New York 
Dr. Haven Emerson, Now York 
Prof. Henry Pratt. Fairchild, N. Y 
Prof. Wendell II. Furry, Mass.
Leo Gallagher, Los Angeles, Calif. 
Dr. Christian Gauss, Princeton, N. J. 
Ewart G. Guinier, New York ’ 
Uta Hagen, New York 
Dashioll Hammett, New York 
Dr." Georgia Harkness, Evanston, Ill 
Pearl Hart, Chicago, Illinois 
Rockwell Kent, Au Sable Forks 
Carol King, New York 
Joseph Kres, Cleveland, Ohio 
Alfred Kreymborg, New York 
Dr. Corliss Lamont, New York 
Ray Lev, New York 
Rev. Jack McMichael, New York 
Dr. Alexander Mci^lejohn, Calif. 
Yehudi Menuhibx Alma, Calif. 
Rl. Rev. Walter' Mitchell, Calif. 
Rt. R(>v. Arthur W. Moulton, 
George B. Murphy, Jų., New 
Dr. John .S. Nolkii,' Grinnell, 
Hon. Stanley Nowak, 
Rt. Rev. Edward L.
Prof. Agnes F. Perkins, 'Wellesley 
Dr. Charles A, Petioni, New York 
Earl Robinson, lais An; 
Prof. Vida D. Scddder, 
William .lay Scliielie 
Prof. F. L. Schuman, 
Dr. Laila Skinner, C 
William

i spynos įstatymą, prieš gabeni- 
i mą Kanador fašistinių ele
mentų, ir tt.

Vakarinėj sesijoj išrinkta 
j valdyba 

i ».-> o su John Boy-
ichuk ir J. Boyd priešakyje.

Kongresas užsibaigė dideliu 
i pikniku šeštadienį, kuriame 
i dalyvavo apie 10.000 žmonių.

Vienu žodžiu, Kongresas 
. Beje, 

Kanados lietuviai turėjo bro-

New York. — Gaisriniu 4- J 
uipdraudos kompanijų tary- į Kongreso nuolatinė 
;ba surado, kad gaisrai įvai- 8 asmenų, i 

Pennsylvania !r-ose va]sįi jose birželio U1Č-' 
Chicago nosį šiemet padare 57 milio-! 

Cohen, Galvos ton in;s | tūkstančių doleriu , 
Mabel L. Cummings, Mass. ' ’ , r . .M

John W. Darr, Jr., New York I nuostolių, tai yra daugiau į 
John J. DeBoer, Illinois ;

Hugh DeLacy, Cleveland, Ohio I 
Dr. David de Sola Pool, N. Y ■ 
C. Dexter, Clearwater, Fla. '

į negu bet kadu biiželyje pei ruvo labai sėkmingas. 
21 pastaruosius metus.

Per šešis pirmuosius 195C lišką delegatą, 
įmetu mėnesius gaisrai 
Jungtinėse Vnistiiose su- 
naikino viso 367 fnilioiius, 

■117 tūkstančių dolerių nuo- 
i savybes.

Lietuvių Delegatas*

Pirmadienį birželio 
numirė 
damas 
gus ir 
Sūnų
Jonas paėjo iš Gižų parapijos, 
Suvalkų rčdybos.

Į Ameriką atvažiavo 1906 
m., į Wilkes-Barre, Pa., bet 
ne po ilgo iš ton atvažiavo į 
Worcester] ir 
apie 40 metų.
bet jo moteris mirė jau gero
kai metų atgal.
turėjo, tai į laidotuves pribu
vo jo sesers sūnus iš Penn- 
sylvanijos ir palaidojo pagal 
savo norą — su 'bažnytinėmis 
apeigomis, nors pats Jonas 
buvo laisvų pažiūru ir užė
jus kalbai apie laidojimą man 
asmeniškai sakė, kad jis pa
sirūpins palaidojimu be kuni
gų pagalbos. Dar prie to pri
dėjo: “Aš buvau '

I zakristijonu, tai žinau, 
; kunigai mulkina žmones,

Gražiai Praėjo 
Slavų Kongresas

Pirmas Kanados Slavų Kon- 
i gresas čia buvo labai sekmin- 
i gas. Atidaryme Massey Hali 
į birželio 29 dieną dalyvavo 
'virš 2,000 asmenų. Kalbėto

jai pasakė įspūdingas kalbas. 
Buvo graži koncertinė progra
ma. Broliškas delegatas iš 
Jungtinių Valstijų, Leo Kšic- 
ki, asmeniškai perdavė svei
kinimus nuo Jungtinių Valsti- 

I jų slavų. Nemalonu buvo 
! tiktai tas, kad Kanados auto
ritetai neįsileido Rytų Euro
pos slavų broliškų delegatų.

Antroji sesija įvyko penk
tadienį, Ukrainą darbininkų 
svetainėj, 300 Bathurst. Da
lyvavo -157 delegatai, jų tar
pe 109 moterys ir 30 jauni- 

i mo delegatų. Popietinėj se
sijoj’ buvo, apdiskusuoti vy 
riausi raportai ir priimta re
zoliucija, kurioj išdėstyti Kon
greso uždaviniai, kaip tai, ko- 

prieš Kvebeko

Įsipareigojimai Viršyti
TELŠIAI, birž. 2 < 

šių MTS aštuntoji t ra k tori nė 
brigada, vadovaujama briga
dininko Stasio šapo, Tarybų 
Lietuvos dešimtmečio garbei 
įsipareigojo suarti 2,500 hek
tarų, vietoje 1,300 ha pagal 
planą. Brigada įsipareigojo 
taupyti degalus, garai prižiū
rėti traktorius ir tuo būdu 
sutaupyti valstybei 2,000 ru
blių remonto išlaidų .

V. Norgaila.

DORCHESTER, MASS.

Tel. AV. 2-4026

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.

Tel-

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

. kategorijos 
Į mechanikai, 
i per valandą.
- Darbai sunkius, dulkini, po 
stropia pareigūnų (formanų) 
p r i e ž i ū ra. Darbiniu k a i 
iauja, kad kompanija 
ketų už- pereitus visus 
po 10 centų nuo kožnos 
dos ir 
pensiją.
pakeltų mokestį po 5 centus j 

jau valandą. Kompanija sutinka 
gyventojai i pakelti tuos 5 centus, bet ji 

mūsų ! nesutinka sumokė-t tuos už-
vilktus mokesčius po 10 cen
tų nuo valandos, aiškindama, 
kad užstojo sunkūs laikai. 
Bet kas tiems pelnagrobiams 
galėtų tikėti?

Streikas tęsiasi 
laimėjimo.

gaištų 
Tai toki jūs

Progresy- 
pikietuoti 

’ bet, kad 
sąlygas ir 
jūs z.uikiški 

hitleriškas 
gali teirau

tis, ar jis galėtų eiti skečam 
ti, organizuotą kūną-uniją ža
loti. Tačiau sąnToningi dipu
kai piktinasi saviškių dipukų 
chuliganiškais darbais. Pa
vyzdžiui, kada jie pikietuoja 
ne tiktai progresyvių parengi
mus, bet ir piknikus,"tai bene 
'bus žiopliausias išradimas, 
koki istorijoj buvo.

V. J. Stankus.

Pašautas remias francūzus 
laikraštininkas Imlo-Kinoj

Saigon, Indo-Kina. — 
Keli vyrai pavojingai pašo
vė Henri Bonvicinį, leidėją 
pritariančio 
laikraščio 
Jie taipgi
granatą į Bonvicinio auto
mobilį.

Manoma, kad Demokrate

f r ancūzam
Saigon Presse.
metė rankine

Jankiai matę rakietinius
Sovietu lėktuvus Korėjoj

Tokio. — Amerikiečiai 
pasakoja, jog pastebėjo ke
lis rusiškus raketinius lėk-

, Korėjos
I Liaudies ĄTmjjos pusėje.

įTie lėktuvai . skrenda 500 kaip didelis ar mažas darbas, i
'Reikale parašykite atvirutę'1 
arba telefonuokite:

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

So. Bostono
i Broadway, Room 
vakarais.

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

Lietuvojc įmyliu per valandą ir gi 
i;aip į vienų žygiu nulėkt 750 m

rakietiniai 
skrenda 10 

laidotuvėms įmyliu ar daugiau per minu- 
itę ir galį vienu pradėjimu 
nuskristi iki 500 mylių. ,

Šie jankių lėktuvai- bom
barduoja ir apšaudo Korė
jos liaudininkų kariuome
nę iri jps Įrengimus. 

It *

Anglu kunigas sako, vely 
komunizmas, negu karas

London. ~ Method!stų 
bažnyčios misijos vadovas, 

jkun. Donald Soper pareis- 
įkė bažnytinei sueigai Brad-

i lys netikėdami.” ; Amerikiniai
Dauguma jo draugų nebuvo j lėktuvai F-80

I prielankūs jo 
į prieš jo norą ir jose nedaly- 
’ vavo. Todėl ir laidotuvės bu
vo labai mizerijos — tik 8 au
tomobiliai pusiau tušti lydėjo 
jį į kapus, o turėjo būti labai 
didelės laidotuves, 
priešų neturėjo, o 
buvo visi.

ž m ogu s, kokį retai 
tikti. Kalbėdavo 
-bet niekas nematė 
šio ir negirdėjo ištariant ko
kį keiksmažodį. Tai didelė 
retenybė bartenderių amate.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi mūsų mandagusis laido- 
1 uviu' direktorius Caroll', kuris i| patarnauja labai gerai ir ne- 
brangininkits, todėl ir popu
liarus lietuvių tarpe.

Bet visgi žmonės, kurie ti
kisi turėti laidotuvėse d a u g 
žmonių, nepatenkinti—ne kaip 
dėl žmogaus, bet jo laidotu
vių vietos. Jo ta “koplyčia” 
iš lauko atrodo prastai, o vi
duje 3 kambariukai po 8x8, 
kuriuose atsisėsti gauna pro
gos ne daugiau kaip po 10 
žmonių. Laike 
“koplyčios”—ir 
ir vasarą, jeigu 
tus — žmonės

Yra čia• dar du 
boriai, iš kurių pas vieną dar 
prasčiau, negu pas šį, o ] 
trečią biskutį panašu i laido
tuvių namą. Sulyginus mūsų 
graborių vietas su kitų miestų 
lietuvių graborių vietomis, tai 
čia tikra u bagy n ė.

Jono Draugas.

— Naujas pasaulinis ka 
ras butų toks baisus daly-
kas, jog aš geriau sutikčiau, 

I kad komunizmas užvaldytų 
’pasaulį, negu kad toks ka
ras įvyktų.

ziuiy cerarą •.
Washington. — Demokra

tų senatorių vadas ■ Scott 
Lučas ir republikonų vadas 
sen. Kenneth S. Wherry 
siūle įvest bendrą karinių 
žinių cenzūrą.’ . .

Cenzūros planą jau paga
mino karinių priemonių 
komisija ir įteikė prez. 
Trumanui.

Iki šiol buvo “laisva” 
cenzūra, kur žinių agentū-

pas ros ir korespondentai aprė- 
žia savo pranešimus, (pagal 
iš anksto duodamus kari
ninkų patvarkymus.

nes Vietnamo Respublikos 
patrijotai moj.osi nudėt 
Bonvicinį, kaip Franci jos 
karo rėmėją prieš respubli
ką.

Vengrai aukoja Korėjos 
liaudininkų ligoninei 

Budapest, Vengrija.
j Vengrai .Taikos Šalininkai 
aukoja ir renka aukas, už' 
kurias bus įtaisyta’ karo 
lauko ligoninė Šiaurinės 

Armijai.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J

Market 2-5172

MERCHANTVILLE, N
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).

Telefonas Merch 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J

« CHARLES .1. ROMAIS
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki 
manęs dieną ar 

greit suteiksime

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką patarnavimą.
Patogiai ir gražiai rho- 
dern'iškai įruošta mūšy 
šermeninė. • Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

> 
<

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lilh. Daily) — Scšt., Liepos 22, 1950



NewYorto^/M^Zi Dior Sunkiai sužeistas
William Lasky

Spellmanas prakeikė i Komitete!, besirūpi
Kardinolas Spellmanas dar į bankietu

komunistus, i

Prieškariniai lapeliai 
kariniuose fabrikuose

i Mirė Juozas Šimonis Turėjo atostogas

Farmingdale. L. L, ir

kur, sako “Mirror,” la- 
buvo sukišti į “papar- 

’ automobilius, kuriais

Hearsto spauda kelia didelj 
skandalą, kad tūluose Long 
Islando fabrikuose šiomis die
nomis buvo paskleisti Niujor
ko valstijos komunistų parti
jos lapeliai.

Lapeliai nukreipti prieš ka
rą Korėjoje; juose raginami 
darbininkai kovoti už taiką, 
prieš invaziją į Korėją.

Lapelių, sako “Daily Mir
ror,” daugiausiai buvo pa
skleista tuose fabrikuose, ku
rie gamina karinius reikme
nis, pav., Sperry Gyroscope ■ 
kompanijos fabrike, aGrden j 
City, Republic Aircraft fabri
kuose, 
kitur.

Kai 
peliai 
kintus’
darbininkai atvyko darban, o 
kai kur lapeliai buvo sudėti į 
“lokerius,” — šėpeles, į ku
rias darbininkai deda savo rū
bus.

Girdi, kilo skandalas. Pa
šaukti valdiniai sekliai, kad 
jie gaudytų lapelių dalintojus. 
Įsakyta darbininkams praneš
ti, kai pamato, kas dalina la
pelius.
yra aišku, jog tuose fabrikuo
se yra dirbančių
Pašaukti talkon Amerikos Le
giono viršininkai, kad jie pa
dėtų gaudyti lapelių dalinto
jus.

Hearsto spauda, tačiau, ne
paduoda lapelių turinio, o tik 
sako, kad po jais pasirašo: 
“New York State Committee, 
Communist 
Street.”

Nemažai 
(prieš karą 
ir Niujorko miesto 
taipgi busuose ir gatvėse.

Praeitą šeštadienį staigiai 
mirė Juozas Šimonis, brook- 
lynieČių tarpo žinomas kaipo 
malonaus ir gero būdo lietu- 

j vis, sulaukęs apie 60 metų 
I amžiaus. Palaidotas praeitą 
į trečiadienį. Velionis buvo pir
mojo karo veteranas, pri
klausė prie’ Brooklyn© lietu
vių legionierių posto. Kartais 

į dirbdavo bartend erių lietuvių 
i užeigose. Seniau gyveno Phi- 
i ladelphijoj. Paliko šeimą,— 
i žmoną ir suaugusius vaikus, j 
j Laidotuvėmis rūpinosi gerai 
• žinomas laidotuvininkas Garš
va. Rep.

Geras laisviečių bičiulis 
Mike Ramoška, vienas iš 
sportiškiausių brooklyn iečių, 
šią savaitę turėjo atostogas 
New Jersey valstijoj. Maikis

girdydamas trokštančius ka
daise buvusioj j’o paties ir 

j Norvaišienės užeigoj ant Uni- 
Į on Ave., arti Grand St. Jam 
vakaeijos buvo pelnytai rei
kalingos, kad ‘ir toliau galė
tų visus gerai aptarnauti. O 

. tame jis yra ekspertas. Be 
j to, jis ne vieną reikale yra 
I broliškai pagelbėjęs.

“Apleisti” žmonės
į Sugražino Į butą

Nuo
suPaaiški, kad gyventojų 

rašinėtojai Niujorke nesurašė 
visų gyventojų. Kai kur išti
si apartmentnamiai, kuriuose I 

įgyvena po virš šimtą šeimų, j 
Į buvo pražiūrėti — gyventojai Į 
' nesurašyti.

Dabar daugelis tų, kurie 
buvo surašyti, atsišaukia 
reikalauja, kad jie būtų 
syti į Dėdės Šamo knygą.

j Manhattanville rajono
Į m notoj ų Tarybos nariai sugrą 
j žino atgal į 
i mestus gatvėn

butą šerifo iš 
bedarbio 
baldus.

An,

il e-

ii
i ra-

Santiagas — 
žmona serga, 
išmetęs iš buto 
ką kitką, tačiau
susirinkę į grupę 
tai sugrąžinti ii

bedarbis, o .10 
buvo 

baldus ir vis
ką im ynai, 

nutarė visa
sugrąžino.

Ten vyks dang 
automobiliu

Civil Rights Kongreso se
kretorius William L. Patter
son paskelbė, jog šiomis die- 
nomi/ i Jacksoną • (Mississip
pi) išvyks niūjorkiškė delėga- 
cija. Apie tą patį laiką, sa
ko jis, išvyks delegacijos ir iš 
kitu miestų: Naujosios An
glijos, Ghicagos, Kalifornijos.

Delegacijos suvyks Jackson 
j mieste antradieni ir kreipsis 
l pas gubernatorių Fielding 
Į Wright, taipgi vyriausijį Mis
sissippi valstijos teisė.)ą, yoi- 
kalaudamos, kad būtų nežu
dytas neįkąs karo .veteranas

'Willie McGee.
Kaip žinia, šis negras tapo 

j nusmerktas mirti ir jis ruo- 
j šiamasi nužudyti liepos 27-tą 
I dieną. Willie 'McGee apkal
tintas baltos moters išprie
vartavime; policija iš jo prisi
pažinimą išgavo kankinimu.

Beje, William Patterson rei-

Dabar, sakoma, jau PfOtfiStllOja 
komunistų nne$ cenzūrą 

įprikns T,p- 1 c

15-ka asmenų 
i nepasirodė

pareigūnų, kad jie užtikrintų 
delegacijoms saugumą, kad 
neprileistų banditams delega
ciją užpulti ir terorizuoti.

Party, 35 E. 12th

lapelių, nukreiptų
Korėjoje, pasirodo 

subvėse.

Žydai jau surinko 
virš $30,000,000

Niujorko United Jewish 
Appeal organizacija šiemet, 
kaip ir kitais metais, rinko 
aukas žydams padėti. Pra
nešama, kad jau yra surinkta 
virš $30,000,000.

Laivij statykla 
dirbs šešias dienas

Brooklyn© laivų statykla 
(Shipyard) pradėjo dirbti 6 
dienas per savaitę; taipgi bu,s 
samdoma daugiau darbininkų, 
mechanikų. Greitų laiku, ma
noma, bus dasamdyta dar 1,- 
200 darbininkų.

RADIO CITY MUSIC HALL
Teatrinė Tautos Vieta 

Rockefeller Center

Nuo kūrėjo, drįstančio gamint 
judžius, kaip jie dar niekuomet 

pirmiau nebuvo gaminami, 
dabar ateina

Stanley Kramer’s

THE MEN
su

MARLON BRANDO 
TERESA WRIGHT 

• ir
45 vyrai Iš Birmingham 

Veteranų Administracijos 
Ligoninės

MUSIC HALL SCENOJE

“TOWN TOPICS”
Paruošta Russell .Markert’o 

su Rockettes, Corps de Ballet, 
Dainų Ansambliu 

ir Simfonijos Orkestru; 
diriguoja kaymond Paige.

Praėjusi trečiadienį neatsi- 
I liepė 15-ka jaunų vyrų, šau-

Darys naujus 
! bandymus :

J

įkartą prakeikė
I.Jis tai atliko bažnyčioje, mi- 

Mums praneša iš Brookton-1 nint ]()0 metų Niujorko Ar
kivyskupijos gyvavimą.

Kardinolas kalbėjo bažny- 
Ičioje ėsant 14-kai vyskupų, 20 
.prelatų, 300 kunigų, 70-čiai 
.broliukų, 500 minyškų ir kitų 
: rinktinių svečių.

i dale, N. Y., kad ten, ant far- 
jmos,’ šieną begrėbiant, tapo 
labai pavojingai sužeistas 
William Lasky,. Laisvės skai
tytojas, farmerys. Jis grėbė 
arkline mašina šieną; mašina 
kaž kaip sugedo ir arkliai pa
sileido bėgti, vilkdami Laski 
su savim, šitaip vilko jį per 
kokią 200 jardų.

Laskis tapo sunkiai sužeis- 
i tas, yra gydytojo priežiūroje, 
į Tai Įvyko š. m. liepos 10 die- 
j na, ryte.

Mes linkime laisvicčiui Las
pi u i greit ir pasekmingai pa
sveikti.

(Fitzgerald smerkia
Ne-amerikinĮ komitetą

United Electrical, Radio 
and Machine Workers unijos

Antradienį, liepos 25 d., 
: šaukiamas viešų (o ne tik val
dybos narių, kaip buvo vaka
rykščiame Laisvės numeryj 
pažymėta) Dr. J. J. Kaškiau- 

į čiui bankieto rengimo komi
teto narių susirinkimas. Vie
ta: Lietuvių Kultūros. Centras, 
laikas: 7:30 vai. vak.

Prašau visus komiteto narius 
būti. Sekretorė.

Advokatas Golat, kuris 
na šešius negrus, nekaltai 
komus Trentono kalėjime, 
mis dienomis paskelbė laišką, j kad jie dabar yra jau vedę 
smerkiantį to kalėjimo vado
vybę už tai, kad ji cenzū
ruoja tų šešių kalinių laiškus.

Kalėjimo viršininkas, be 
kitko, neįleidžia į kalėjimą to
kio laikraščio, kaip “The Dai
ly Compass,” taipgi neįlei-1 
džia viso: 
gų, vaizduojančių negrų pra
eitį ir dabartį Amerikoje -

gi 
lai-lkiamų į kariuomenę. Mano
sio- ma, kad jie neatsiliepė dėl to, 

o
j vedusių vyrų šiuo metu nau
jokais neima.

Bet, jeigu jie nėra vedę ir 
jųnepasirodė, tai, sakoma, 

vardai bus paduoti FBI, 
juos sugaudytų.

San i t aru m o k o m i s i j on i eri us 
Mulrain skelbia, kad prade
dant su š. m. rugpiūčio men. 
1 diena, tam tikruose Manhat
tan© rajonuose-bus pravestos 
naujos taisyklės, pagal kurias 
automobilių savininkams bus 
leista pastatyti (“parkinti”) 
savo automobilius.

eilės istorinių kny-1 Streikuoja Suukve-
i žimiy vairuotojai

HLMOS-TEATRAI
PIERRE MONTEUX 
DIRIGUOS

Liepos 23 dieną NBC Sym
phony Orkestrą diriguos žy
mus • francūzas konduktorius, 
Pierre Monteux, vadovas 
San Francisco Simfonijos. So
listė bus Dorothy Maynor.

New York Paramount Teatre 
pradėta rodyti filmą “711 
Ocean Drive.” Vaidyboje da
lyvauja Edmond 
Joanne Dru, Otto 

į Barry Kelley ir kiti. 
' iškelia aikštėn

1,000

i išvežioja

O’Brien, 
Kruger. 
Ši filmą 

gemblinimo 
sindikato darbelius.

Išėjo streikai! virš
Niiūjorko miesto sunkveži
mių vairuotojų, priklausančių 
282 lokalu i (Amerikos Darbo 
Federacijos). Tai vairuoto
jai, kurie pristato statomiems 
namams žvyru ir kitką, kurie 

iškasamas žemos iš
tų vietų, kur statomi nauji 
namai.

Spėjama, jei šis streikas il
giau pasiięs, tai naujų namų 
statyba žymiai nukentės, nes 
streikuojantieji draiveriai pri
statydavo naujiems namams 
statyti ir plytas ir cementą.

Streikininkai reikalauja pa
kelti jiems algas; bet kompa
nijos atsisako.

Roxy Teatre 
filmą “Broken 
vau j ant James 
tiems žymiems

pradėta rodyti 
Arrow,” daly- 
Stewart ir k i-, 
aktoriams.

Bus daugiau 
žmonių suimta

STADIUM KONCERTAI
Šiemet Guggenheimo Sta- 

diumo koncertų sezonas pasi
baigs ^anksčiau viena savaite 
nei pernai —. jis baigsis su 
rugpjūčio 5 d.

Ligi tos dienos muzikos mė
gėjai, tačiaū’, galės pasigerė
ti visa eile

j koncertuose, 
Stadiume.

jog 
suim- 
vals- 

įtartinų

didžiuliu talentų
du o d a m u o s e

Liepos 22
Night of Italian Opera, 
lyvaujant Jan Peerce, Robert 
Weede, Salvatore Baccaloni 
ir Margaritai Zambrana, or
kestro vadovas—Alfredo An- 
tonini.

Liepos 24 d. orkestrui diri
guos svečias Pierre Monteux; 
bus geras piano solistas, An
dersen. •>

d. vakare bus. “A 
da-

r

Niūjorkiškis dienraštis 
Daily Compass” sjjėja, 
neužilgo būsią daugiau 
ta-suareštuota “svetimai 
tybei” šnipinėjime 
žmonių.

Šiuo metu suimti ir laiko
mi kalėjime yra sekami as
menys: JulFus Rosenberg, jo 
švogeris David Greenglass, 
Harry Gold ir Alfred D e a n 
Slack. .

Rosenbergo advokatas reb 
kalauvja, kad juo greičiau bū
tų sprendžiama jo klijento 
byla, nes, pasak' advokato, jis 
nesibijos atsistoti ir pažiūrėti 
į veidą tiems, kurie jį įskun-. 
dė.

I STADIUM KONCERTAI ““.A"'
J PIERRE MONTEUX, konduktorius

Pirm. liep. 24: Stell Andersen, pianistas, Beethoven ‘‘Emperor” 
z Antr. Liep. 25: Orkestrinė: Berlioz, Chausson, Respighi

Treč.
■k-'MeM.

metų 
pasiuntė

Še<U.

Liep.
Liep.

26: Naoum Blinder, smuikininkas, Brahms Concerto’
29: Robert Stolz, vad., “A

**
29: Robert Stolz, vad., “A 

10,000 VIETŲ NUO 30c
Liep.

Night in Vienna" 
*

Night In Viena”
* * Tel.: AD 4-5800

Nusižudė bedarbis
Domingo Velez, 58 

amžiaus bedarbis, 
pas savo sūnų vaikiuką su raš
teliu, kad jis, Velez, žudysis 
Kai sūnuis askubėjo 
(225 E. 103.rd St., 
tane), jau yado jį 
nusišovė revolveriu.

Be to, kad Velez
darbia, jo sveikata labai šlu
bavo.

pas tėvų 
Manhat- 
negyvą:

buvo be-

j raid išleido aštrų pasmerkimą 
į N e a m e rikiniam komitetui.
kuris siekiasi pulti kai ku
riuos šios unijos vadovus, nu- i 
sipelniusius darbininkams .

N o a m e r ikinis komitetas. ; 
į kaip žinia, ruošiasi reikalau
ji i, kad Kongresas nutartų 
įduoti teisman “už Kongreso i 
paniekinimą” Janjes J. Ma- 

pirmasis
i yra minėtos unijos*organizaci- 1 
Inis direktorius, o antrasis — 
! generalinis sekretorius.

Fitzgerald skelbia, 
t Neamorikinio 
i mojimas yra 

ii’ kad ji sudraustų į stambiosiomis
Metropolitan kompanijos vai- į trokštančiomis pasmaugti dar- ; 
doyus del jų tokio pasiryži-i bininkų judėjimą. |

Keturi Nacionalės Gvardijos 
vienetai Queens’eje bus pa
šaukti tarnybon, sako kai ku
rie pranešimai.

Ragina majorą Įsikišti
Metropolitan Life Insurance 

kompanija ryžtasi išmesti iš 
sav© n am u (Stu y vesan t To wn) 
38 nuomininkus už tai, k a d jt)es j]- Julių Emspal- 

1 jie stoja, kad į šiuos namus 
1 būtų įsi'lcidžiami gyventi 
jgrai.

žmones reikalauja, kad 
i reikalą Įsikištų miesto 
! džia, ypatingai majoras 
į Dwyeris,

EDDY'S
BAR & GRILL

ne-

jog šis 
komiteto pasi- 
at liekamas su 
korporacijomis,

Edw. Pavilonis, sav.
Viskas nauja, viskas gražu tik
ka atidarytoje Edw. Pavilonio 
vietojo. Tai yra buvusioje Givio 
vietoie:

459 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.
gėrimai. Šviežus valgiai, 

priima svečius.
Atskiras kambarys grupėm.

Visokie

doyus del jų tokio pasiryži 
mo.

vale
na

PRANEŠIMAS
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mitingas įvyks 
čiaclicnį, liepos 2 6 d., 7:30 vai. 
Lietuvių Neprigulmingo Klubo
me, 269 Front St. Visi nariai būki
te, bus raportas iš LDS atsibuvusio 
seimo ir kiti kp. reikalai aptarti.— 
K p. sek r. (138-39)

GERIAUSIS

TELEVISION Telefonas
E V. 4-8698JOSEPH BALTAITIS

BAR & GRILL

Pietryti n č j o M an h attano 
dalyje visoje eilėje gatvių 
nebus galima statyti automo
bilių abiejuose šonuose. Tuo 
būdu bus siekiamas) surasti 
būdus, kaip lengviau apšva
rinti gatves.

Dabar, kai automobiliai su
statomi iš abieju gatvių šonų, 
gatvių valytojams yra tiesiog 
ne b o į m an o m a “ a p č y st.y t i ”
gatves.

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

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

Išvyksta atostogoms
Telefonai:

Virginia 9-0842 ir
Virginia 7-4111

Savaitei” atostogų" į buvusio 
populiaraus b r o o k 1 yniočio 
Vinco Skuodžio ūkį, Hudson, 

išvykstaN.
dail. Feifcris su šeima ir Lais
ves 
Venta su šeima.

Malonaus poilsio!

Spaustuvės darbininkas į

. REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAI

Reikalingas vyras ar moteris 
'dirbti ‘prie baro arba virtuvėje. Dėl 
daugiau informacijų kreipkitės:

426 So. 5(h St., Brooklyn, N. Y. 
(138-140)

Merginos ar moteries, daliai laiko 
arba 
bas. 
alga, 
pas:
Brooklyn, N. Y. EVergreen 7-3281.

(138)

pilnam. Lengvai išmokti dar- 
Patyrimas nereikalingas. Gera

Nuolatinis darbas. Kreipki!ės 
Joseph Martin, 52 Štagg St.,

Real Estate
Parsiduoda Namas East New 

Yorke. Visi aukštai tušti. Dviejų 
šeimynų, 11 kambarių, su vana, mū
rinis namįs. Preke .$6250. Reikalau
jama pinigais .$2000.

Trijų šeimynų, 17 kambarių, su 
vana, mūrinis namas. $6500.

Richmond Hill, 
nd, 11 
šiluma: 
skiras.

Mes
vietose. Taipgi ir naujų namų.

B. ZINIS, REpubli© 9-1506. ' 
(136-138)

- Dviejų šeimy- 
kąmbarių namas. Aliejinė 
Yra garadžiai, namas at- 

35x100. $11,500.
turime visokių namų visose

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

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT ^VISIONEVergreen 4-9407 1 V B O i Vll
SHUFFLE BOARDREPUBLIC BAR & GRILL

■Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar AI,AUS .

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.
UP-TO-DATE ' ■

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas ’

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

PEIST LANE » —
DRUGS, Inc.

t

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRILAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DE.GTINeS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174
. —------- -—- ---------------------------------1------------------1-------------------------------
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TELEPHONE

3TAGG 2-5043

RES. TEL.

HY. 7-8631

*96* *06*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Laisnhiotas Balsamuotojas) 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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