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Ką sakome, ir ką darome? 
Žmonės ir ginklai.
Kipras Petrauskas pagerb-
Stalino straipsnis. [tas.

Rašo R. MIZARA

Amerikos radijas “Voice of 
America,” skleidžias anti-ko- 
munistinę propagandą visam 
pasauliui, nuolat šitaip bylo
ja: Vyriausias mūsų demo
kratijos ramstis yra tas, kad j 
pas mus gali ir mažuma ture- Į 
ti laisvą balsą. Mes giname j 
mažumų 
me jiems teisę sakyti tai. ką j 
jie nori...

Bet štai Detroito miesto po
licija pareiškia: nevalia par
davinėti Detroito la 
kioskuose (standuose) 
Workerio”!

Tai kaip dabar visa 
derinti ?

Niiūjorkiškis “The 
Compass” rašo:

“Šitie veiksmai Detroite pa- i Jungtinės 
darys mums daug žalos pasau
lyj, kurį mes siekiamos pa- ' per sekamus 10 iki 15 me-
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Senatorius Taftas numato
I pusiau - sukarintą Ameriką

ij nuomonę, mes gina- i A .

‘ per 10 iki 15 metų

kreipti savo pusėn.
Tiesa!

Daily

tai su-

Tatai lėšuos iki 60 bilionų 
dolerių per metus, sako Taftas

Washington. — Republi- 
Daily konų vadas senatorius Taf- 

; tas sakė per radiją, kad 
‘; Valstijos bus 

pusiau - sukarinta” šalis

Street
War- 
tame

The Wall
bendradarbis,

Phillips, rašo
Amerikos ginklai

Europos
žmonės

In a, o 
Journal” 
ren II. 
dienrašyje:
neapsaugos Vakarų 
nuo komunizmo, jei 
atsisakys kariauti.

Mr. Phillips mano,
karų Europos žmonės nenori 
kariauti.

jog Va-

$

“Prezidento Trumano mo
bilizacijai programa rodo, jog 
Korėjoje bus ilgas karas,” 
rašo Max Werner, karo rei
kalų žinovas.

Pietų Korėjos žmonės ka
riauti nenori, — prieš šiaurie
čius kariauja veik vieni ame
rikiečiai.

Vienas korespondentas rašo,, 
jog Pietų Korėjos valstiečiai* 
yra arba amerikiečių priešai 
arba neutralūs.

Tenka pasakyti tiek: Pietų 
Korėjos valstiečiai neapken
čia Rhee režimo tiek pat, 
kiek Kinijos valstiečiai neap
kentė čiang Kai-šeko.

Aukščiausias Tarybų Sąjun
gos prezid’jumas nutarė:

“Už įžymius nuopelnus iš
vystant tarybinį meną su
teikti TSRS Liaudies Artisto 
garbės Vardą Lietuvos TSR 
Operos ir baleto teatro artis
tui Kiprui Petrauskui.”

Didysis lietuvių tautos dai
nininkas tapo apvainikuotas 
didele garbe!

Buvo laikai, kai mes vis •; 
manėme, jog Kipras Petraus
kas galės atvykti viešnagėn 
pas mus, į Ameriką.

Bet šiandien tos viltys 
blėso, o jos nublėso dėl 
kad tarptautinė padėtis
bloga, ir nežinia, ar ji greitu 
laiku pasitaisys.

n li
to, 

yra

Šioje vietoje aš kadaise mi
nėjau, kad Stalinas parašė la
bai svarbų atvirą laišką Mask
vos “Pravda” redakcijai kal
bos klausimu.

Tai ilgas mokslinis doku
mentas nušviečiąs kai kuriuos 
nesusipratimus, kilusius dėl 
kalbos tarybinėje spaudoje.

Netikėtai pasiekė mus Vil
niaus “Literatūra ir Menas,” 
kuriame telpa tasai straipsnis, 
pavadintas: “Dėl marksizmo 

• kalbos moksle.”
Kalba nėra kurios nors vi

suomeninės klasės reikalas — 
tai visos tautos reikalas; kal
ba išaugo, išsitobulino per 
šimtus gentkarčių, sako Stali
nas.

Pasiskaitykite:
“Niekam nėra paslaptis tas 

faktas, kad rusų kalba lygiai 
taip pat gerai aptarnavo Ru
sijos kapitalizmų ir Rusijos 
buržuazinę kultūrą iki Spalio 
perversmo, kaip ji aptarnauja 
dabar Rusijos visuomenės so-

Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei

Ligi šiol sukelta $7,014; 
dar reikia $2,986
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Amerikiečiai atmušė 
Korėjos liaudininkus 
viduriniame fronte

i tų ir kad turės išleisti po 
50 iki 60 bilionų dolerių 
per metus tokiai padėčiai 
palaikyti.

Pirm Korėjos, karo buvo 
skiriama pusketuriolikto 
biliono dolerių ginkluotoms 
Amerikos jėgoms per 12 
mėnesių iki 1951 m. liepos

1. Dabar gi 
dar 10 iki 15 
rių karinėms išlaidoms per 
metus, kaip lėmė Taftas, 
pridurdamas:

“Taigi mes turėsime nuo
lat kalti taksus per neribo
ta laika.” v v

Pasikalbėjime su kores
pondentais Taftas piršo ne 
tik iššluoti Šiaurinės Korė
jos liaudininkus iš Pietų 
Korėjos, bet užimti ir 
Šiaurinės Korėjos dalį.

reikės pridėt 
bilionu dole- v

Stambesnėmis sumomis pridavė: 
S. Paulenka, Lowell, Mass.........

M. Griciūnienė, Summit, N. J. . .
$60.50

Belgijos žandarai ir kariuomenė slopina 
demonstracijas prieš sugrąžintų karalių

Brussels. — Iš Šveicari
jos sugrįžo tremtinys Bel
gijos karalius Leopoldas 
III. Jam saugoti buvo su
burta 12,000 kariuomenės ir 
žandarų. Jie atakavo žmo
nes, d e m o nstruojančius 
prieš karaliaus palocių, 
šaukiančius: “Šalin Leopol
dą!”

Socialistų vadovaujama 
Generalė Darbo Federaci
ja reikalauja, kad Leopol
das apleistų sostą; grasina 
paskelbti streikus prieš jį.

Karo metu karalius Leo
poldas lengvai pasidavė na
ciams, nors turėjo šimtus 
tūkstančių gerai ginkluotos 
armijos.

Belgijos seimas 1945 m. 
už tai ištrėmė Leopoldą.

Dabar jį, parsikvietė ka
talikų partija, laimėjus pas
taruosius seimo rinkimus. 
Šiame seime katalikai turi 
198 savo atstovus, prieš 
189 socialistus, liberalus ir 
komunistus, kurie priešina
si Leopoldo grąžinimui. ,

LDS 47 Kp., Livingston, N. J..............
R. Chulada, Lowell, Mass.....................
St. Paulenka, Lowell, Mass....................
J. Blažonis, Lowell, Mass.......................
LLD 44 Kp., Lowell, Mass....................
J. Gicevičienė, Lowell, Mass..................
Ona Kvedariutė, New York, N. Y.......
Jonas Svyruoklis, Brooklyn, N. Y....... 7
U. Daugirdienė, Lowell, Mass..............
Frank Kemežis, Torrington, Conn.........
S. Zastar, Montreal, Kanada............ .
M. Arbačauskienė, Lowell, Mass..........
J. M. Karsonas, Lowell, Mass..............
J. Palubinskas, Lowell, Mass..............
A. Rutkauskas, Lowell, Mass................
J. Janauskienė, Lowell, Mass.
Ch. Kojutis, Lowell, Mass.....................
A. Ghulada, Lowell, Mass. .. •...............
W. Bilida, Lowell, Mass.........................
J. Puskunigis, Lowell, Mass..................

D. Mozal, Lowell, Mass.......................
Nuoširdi padėka visiems aukotojams!
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VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Valstijų ligoninėse 
600,000 proto ligonių

Francijos rabinai šaukia 
priešintis atom-bomboni' 
ir kovoti už taiką

Liaudininkų armija prasiveržė 
toli į pietų vakarus i

Korėjos liaudininkai tuoTokio, liep. 24. — Ameri
kiečiai atmušė dvi smarkias tarpu grūmėsi pirmyn pie- 
atakas, kurias darė šiauri
nių korėjiečių Liaudies Ar
mija ties Yongdongu ir ar
ti Hamcango viduriniame 
Korėjos fronte. United 
Press pranešė, kad jankiai 
atmetė liaudininkus atgal. 
Yongdong yra 17 myliu į 
pietų rytus nuo liaudininkų 
užimto Taejono, o Ham- 
čang kiek toliau į šiaurės 
rytus nuo Taejono.

Kiek dabar gyventojų 
Jungtinėse Valstijose

Washington. — Valstiji- 
nėse ligoninėse šioje šalyje 
yra daugiau kaip 600 tūksa 
tančių sergančių protinė
mis ligomis žmonių, sako 
dr. Leonard Scheele, virši
ninkas Jungtinių Valstijų 
Viešosios Sveikatos Įstai
gos. Proto ligonių skaičius 
tose ligoninėse padidėjo be
veik 10 procentų nuo 1947 
iki 1948 metų. '

Dr. R. H. Felix, Naciona- 
lio Sveikatos Instituto di
rektorius, raportavo, jog 
protligės sudaro 80 procen
tų visų ligų, kurios gydo
mos valstijinėse ligoninėse. 
Jose sugrusta pusantro 
karto daugiau ligoniu, ne - 
gu buvo vietų, o gydytojų 
50 procentų mažiau, ’negu 
reikėtų.

atsi- 
atomų

Formoza, liep. 24. — Ki
nijos liaudininkų artilerija 
iš Amoy uosto neatlaidžiai 
bombarduoja Čiang Kai-še- 
ko kinus tautininkus dvie
jose nedidelėse Quemoy sa
loje, už pustrečios iki pen
kių mylių nuo kranto.

Liaudininkai sutelkė 1,500 
motorinių - valčių įsiverži
mui į tas salas. Čianginin- 
kai jas naudojo blokadai 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką.

Karininkai sako, jog 
Quemoy salos svarbios čian- 
gininkų apsigynimui didžio
joj Formozos saloje.

Prez. Trumanas yra įsa-

karo savaites buvo apie 16,- 
000 šiaurinių korej iečių - 
liaudininkų užmušta, su
žeista bei nelaisvėn paimta.

Esą įsakyta žudyti 
suimtus partizanus

Maskva. —■ Sovietinė
nių agentūra TASS prane
ša, jog amerikiniai karinin
kai slaptai įsakė Pietinės 
Korėjos žandarų vadui su
šaudyt suimtus Korėjos 
patrijotus-partizanus dvie
juose miestuose.

ORAS. — Apsiniaukę, 
šilta, lietus.

cialistinę santvarką bei socia
listinę kultūrą.

“Tą patį reikia pasakyti, 
apie ukrainiečių, baltarusių, 
uzbekų, gruzinų, armėnų, es
tų, latvių, lietuvių, moldavų,* 
totorių, azerbaidžaniečių, baš- 
kirų, turkmėnų ir kitas tary
binių nacijų kalbas, kurios 
lygiai taip pat gerai aptarna
vo senąją, buržuazinę tų na
cijų santvarką, kaip jos ap
tarnauja naująją socialistinę 
santvarką.”

Drg. A. Bimba žada šį di
džiai svarbų (kalbos klausi
mu) straipsnį įdėti “švieson.”

Paryžius. — Francijos 
rabinų suvažiavimas atsi
šaukė i tos šalies žydus ir 
kitų tikybų žmones, kad 
remtų tarptautinės Stock- 
holmo konferencijos 
šaukimą užginti
bombos naudojimą kare ir 
išlaikyti pasaulinę taiką.

Rabinų suvažiavimas pa- kęs kariniam Amerikos lai- 
reiškė, jog visi karai, apart 
apsigynimo karo, yra “kri
minalinis nusidėjimas prieš nežinia, ar Amerikos laivy- 

i-- prie§lnas gins ir Quemoy salas 
i nuo liaudininkų.

vynui ginti Formozą nuo 
Kinijos liaudininkų. Dar

Togliatti sako, italų 
dauguma prieš karų

Dievo įstatymus ir 
žmoniją.”

Suvažiavimas
“maldomis ir veiksmais 
darbuotis dėl taikos išlaiky
mo.”

Nukritus lėktuvui, žuvo 
33 milicijos lakūnai
‘ Myrtle Beach, So. Caroli
na. — Kariniuose milicijos 
pratimuose nukrito miškan 
ir susprogo transporto lėk
tuvas C-46. Su juom žuvo 
visi 33 milicijos lakūnai.

49 bilionai dolerių išleista 
ginklavimuisi per 4 metus

Washington. — Ginkluo
toms Jungtinių Valstijų jė
goms per 4 metus iki Korė
jos karo pradžios buvo iš
leista 49 bilionai dolerių, 
kaip praneša apsigynimo 
departmentas.

Piet. Korėja. — Ameri
kos lakūnai bombarduoja ir 
apšaudo miestus ir kaimus 
paliai kelius, nes patyrė, 
jog šiauriniai korėjiečiai 
slapsto ten savo kariuome- 
hę, tankus ir kitus įrengi
mus nuo amerikinių atakų 
iš oro.

Washington. — Apsigy
nimo priemonių komisijos 
vadas Stuart Symington 
ragino Kongresą suteikti 
prez. Trumanui plačias ka
rines teises.

New York. — Times ra
dijas 11 valandą pirmadie
nį pranešė, kad Šiaurinės 
Korėjos liaudininkai vėl 
visais frontais pastūmė 
amerikiečius atgal.

Washington. — ČionaitL 
niai karininkai skaičiuoja, 
kad per keturias pirmąsias

Washington. — Gyvento
jų Skaičiavimo (cenzo) Biu
ras liep. 22 d. pranešė, kad 
Jungtinėse Valstijose da
bar yra 150,520,198 žmonių, 
neskaitant Hawaju ir kitų 
amerikinių salų gyventojų. 
Taigi per pastaruosius 10 
metu šios šalies gyventojų 
skaičius pakilo beveik 19 
milionų.

Gyventojų skaičium New 
Yorko valstija stovi pir
moj vietoj su 14,743,210 
žmonių; paskui seka Cali
fornia su 10,472,348, Penn
sylvania — 10,435,965 
Illinois — 8,696,490.

tiniai vakariniame fronte, 
artėdami prie Kwangju, 
geležinkelio ir vieškelių 
mazgo, tik 40 mylių nuo pa
ties pietinio Korėjos kam
pučio.

(New Yorko Times radi
jas pranešė, kad liaudinin
kai jau užėmė Kwangju ir 
beveik pasiekė tą kamputį. 
Tuo būdu jie grūmoja vi
sam vakariniam amerikie
čių šonui.) A '

Už 40 mylių į rytus nuo 
Kwangju yra Suchon uos
tas ir geležinkelių mazgas, 
o 120 mylių į rytus nuo 
Kwangju — svarbiausias 
amerikiečiams uostas Pu
san. Liaudininkai grasina 
abiem tiem uostam.

Amerikiečių komanda 
praneša, kad jie per dieną 
sunaikino bent 14 liaudi
ninkų tankų viduriniame 
fronte. Amerikos lakūnai 
nuolat .bombardavo liaudi
ninkų užimtus centrus Pie
tinėje Korėjoje ir miestus 
Šiaurinėje Korėjoje.

ir

ži- i Baltimorės taikos 
delegacija su 50,000 
balsų atvyko į Jungi Tautas

Pyongyang. — šiaurinės 
Korėjos radijas sakė, kad 
jos liaudininkai atėmė is 
ąmerikiečių Yongdonga, vi
duriniame fronte, ir Yong;_ 
doką, rytiniame Korėjos 
pajūryje: paėmė nelaisvėn 
daug amerikiečių ir pagro
bė dikčiai ginklų.

Berlin. — Italijos komu
nistų vadas Palmiro Tog
liatti, dalyvaudamas Socia
listinės Vienybės Partijos 
suvažiavime rytinėje Ber
lyno dalyje, pareiškė, kad 
didžioji italų dalis priesjn- 
sis bandymams įtraukti 
Italiją į karą. Togliatti sa
kė:

“Aš galiu jus užtikrinti, 
jog taikos jėgos yra stip
resnė^ negu karo jėgos.”

Kartu jis pranešė, kad 
Italijos Komunistų Partija 
turi 2.100,000 reguliarių 
narių ir yra 450.000 komu
nistinių jaunuolių. Be to, 
700,000 socialistų remia 
komunistų taikos politiką.

Mirė Mackenzie King, 
buvęs Kanados premjeras

Ottawa, Canada. — Mirė 
buvęs Kanados premjeras 
W. L. Mackenzie King, 75 
metu amžiaus. Premjeru 
jis išbuvo 21 metus ir 5 mė
nesius. Jis vadinosi libera
lu. VWR

Lake Success, N. Y. — 
Devyni įžymūs Baltimore 
piliečiai atvyko kaip taikos 
pasiuntinybe j Jungtines 
Tautas. Pasiuntiniai atga
beno 50,000 surinktų balsų, 
reikalaujančių uždrausti 
atomų bombas ir išlaikyti 
taiką.

Taikos pasiuntinius pri
ėmė Benjamin Cohen, 
neral io 
sekretoriaus pavaduotojas.

Pasiuntiniams vadovavo 
dr. Rutha Bleier, Marylan- 
do Taikos Komiteto pirmi
ninkė. Kiti pasiuntiniai bu
vo kunigai Lyndsay Pitts ir 
J. M. Bondracek, dr. Jack 
Paradise ir kt.

Bus šaudomi bėgantieji 
j pietus korėjiečiai

Korėjos (frontas. — Ame
rikinė komanda uždraudė 
civiliams korėjiečiams bėg
ti iš karo ruožto i pietus ir 
įsakė šaudyti bėgančius. 
Jankių karininkai spėja, 
kad bėgantieji yra liaudi-

Jungtinių Tautų ninkų ?artizanai P^rsiren-

Naujoji Kinija smerkia 
Henry Wallace’a

gę kaip valstiečiai. Sako, 
jog toki bėgliai užeina ame
rikiečiams užnugarin ir 
paskui atakuoja juos.

Amerikiečių komandie- 
riai todėl įsakė esamiems 
karo ruožte korėjiečiams 
laikytis namie ir davė jiems 
tik dvi valandas laikų per 
dieną išeiti maisto nusipirk
ti ir vandens gauti.

Anglijos metalistai 
lankosi MaskvojePeking. — Naujosios Ki

nijos žinių agentūra smer
kė Henry Wallace’ą, buvusį 
amerikines Progresyvių 
Partijos vadą, kad' jis jau 
remia Trumano karą prieš 
Šiaurinės Korėjos Liaudies rius Sovietų fabrikus. 
Respubliką.

Formoza.
šėko kinų tautininkų spau
da giria Wallace’ą; sako,

NaMaskva. — Atvyko 
cionalės Anghi Liejyklų 
Uniios delegacija. Delega-' 
tai, be kitko,.aplankys įvai-

Jie 
Meta-nakviesti sovietines

- Čiang Kai- Uni>'
Neseniai Sovietų 

listų pasiuntiniai
meta- 

lankėsi
jo pėdomis turėtų pasekti pas Anglijos metalistų dar- 
ir kiti svyruotojai. bininkus.
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“Amerika” dejuoja, kad 
Kinijoje jau nebūsią vietos 
krikščionybei, nes katalikų 
ir protestonų 30 misionie
rių atsišaukę į Amerikos 
valdžią prašydami padėti 
Kai-šekui.

Išrodo, tie “misionieriai” | tų frakcijos atstovą V. Če- 
jau netiki į dievo galybę, i pinską. Girdi, jis labai ge- 
bet prašo Amerikos vai-Irai žinojęs evangeliją ii

apšaukdami juos, “raudo- i 
naisiais šnipais.”

' si< V-

“Naujienose” tūlas J. V.,; 
aprašydamas Lietuvos stei 
giamojo seimo darbus, la 
bai garbina socialdemokra

Canada and Brazil, 6 months
I

Foreign countries, 6 months

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

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

Kainos, karas ir plėšikai
Kas nors naudojasi proga. Kas nors žeriasi į kišenes 

milijonus. Aišku, kad ne paprastieji žmonės, ne tie, ku
rie gyvenimą daro savo darbu. Iš niekur, nė iš vienos 
įmonės dar nesigirdėti, kad bosas būtų sušaukęs darbi- W t T • T — • ~ • *

MECHANIZACIJOS - 
DĖKA

Kaunas, geg. 11 d. — 
“Metalo“ fabrike pasiūlyta 
10 racionalizatorinių pasiū
lymų bei technikinių pato
bulinimų. šeši racionaliza- 
toriniai patobulinimai įgy
vendinti gamyboje, kurių 
dėka sutaupyta 40 tūkstan
čių rublių.

Cecho technologas And
riušis ir brigadininkas Ma- 
karevičius pasiūlė, kad cen
trinio šildymo katilų • sekci
jų formavimo dėžės būtų 
užpilamos mechaniniu bū
du. Anksčiau formų dėžės 
buvo užpilamos rankiniu 
būdu.

Vien tik šis technologe 
Andriušio ir brigadininko 
Makarevičiaus pasiūlymas 
atpalaiduoja nuo darbo 4 
žmones, sutaupo nuo kiek
vieno liejinio | po 2 kg for
mavimo štiftif ir duoda val
stybei ekonomijos apie 25 
tūkstančius rublių per me
tus. I. Bauža

Amerikos j riems aukavo, tai yra, Į dar- 
nuo pat jau-j bininkiškos apšvietos fondą, 

žmogus ilgiau gyvendamas, 
gauni daugiau praktiško pa
tyrimo, todėl ir darau 
bą, ypatingai pavieniai 
nantiems. 

žinau tokių, kurie

Mes, pažangūs 
lietuviai, kurie

; nystės esame Įsitikinę Į kovą 
! prieš išnaudotojus kapitalis- 
j tus ir jų sugalvotus skymus, 
'jautėme suvedžiojimą, proti
nį apgavimą. Buvome bau
ginami per Romos 
agentus pekla-pragaru.

Bet daugeliui motų prabė-1 
gus reikėtų mums galutinai 
pamiršti Romos tradicijas. Bet 

. v. . tam nėra. Nors nedaug yra
Ar V. Cepinskas žinojo i atsitikimų, bet jų yra, 

evangeliją —- nežinau. Betj]ajsvai mąstanti piliečiai pa- 
sup-į kad jis gerai žinojo caristi-i tenka Romos agentams nors I 

pareigas, tai! po mirties.
Senesnioji mūsų karta, 

žangaus judėjimo veikėjai, ( 
retėja, o likusiems darosi 

i demokratų Partijos išleisti į sunkiau tęsti progreso darbą, 
! gegužiniai lapeliai. V. Če-I skleisti apšvietą ir susiprati- 

Komercinės | mą.

' džios ginkluotos jėgos gel- i kalbėdamas iš jos daryda- i 
Ibėti Kai-šeką, kuriam jie vęs palyginimus.'
tarnavo ir su kuriuo sykiu 
paspruko iš Kinijos.

Kai-šeko tarnams, ;
rantama, negali būt vietosimo žandaro
liaudiškoje Kinijoje, nepai-! žinau.
sant, ar jie puoštųsi dva-į 1i909 metais Liepojoje bu-

arelio i vo slaptai platinami Social- rįmones dar nesigirdėti, Kad oosas butų susauKęs aaroi-; gį šventos ar 
ninkus ir pareiškęs: Karas prasidėjo, mūsų jauni, vyrai) pi,injCSnoniis? 
už šešių tūkstančių mylių lieja savo kraują Korėjos že- ' * *
mėie, štai jums daugiau algos doleriu kitu! Visoje pla-; 
čiote Amerikoje dar neatsirado nė veno boso, kuris būtų 
tokią malonę padaręs savo darbininkams.

Iš visų kampų išgirsi balsą į darbininkus: Dabar ka-į 
ras, dabar ne laikas galvoti apie prašmatnybes, apie di-- 
desnes algas; dabar reikia visiems pasiaukoti! Visi turite ! ^7*pabėgėlį 
daugiau dirbtino mažiau tikėtis! m . . :, ., ,. ,. . ,_v., v., j. r r Tame pačiame Ameri-; Juo tarpu saujele kapitalistiniu plėšiku susilę didina,! „ 1 . . w Tr., 1 j • • i k J i •• • ! kos . numeryje kun. V. Fiksavo pelnus, naudoiasi karo proga. Pasiaukojimas ne . * i j • -
jiems. Jie žino tik viena dalyka: imti, plėsti, koja prisi- , ,. . . .
mynus. Jie jau pakele kainas beveik ant visų daiktų.!. . .... . , / 
Nuo geležies ir plieno iki cukraus ir mėsos, viskas pa-; on11^ 1ZC in!? V v
brango. Cukraus jau nebegalima gauti. Tuojau atsida- j . negalėtų t as dievo i^- 
rys “juodasis turgus” ir visko gausi už didelius pinigus.: dinmkas po tūkstantinę uz- 
Taip buvo pereitam kare, kai visas svietas maudėsi pa-1 
prastųjų žmonių kraujuje ir ašarose.
da šiame , palyginti, mažame kare. .. .?

Visko yra pakankamai, visko yra net per daug, bet kai-1 grąžinti... 
nos kyla. Kainos kyla be jokio pateisinimo, be jokios!
priežasties. ' “Naujienos,rašydamos

Kadaro mūsų vyriausybė? F’aktinai nieko nedaro.; a-pie Thomaso ------j'
Prezidentas Trumanas ima jaunus vyrus ir velka juos'nietų sukaktį, sako:
kario uniformomis, bet neima už sprando kapitalistinių ginčijamai Thomas Mann ! pasaulio lietuviai saukia 
plėšikų, kurie kainas kelia ir apiplėšinėja Amerikos žmo-; yra didelis rašytojas.
nes. Kodėl kapitalisto kišenė svarbesnė už žmogaus gy- ■ politiniai jisai visai 
vybę? Kalbama apie lygybę, apie pasiaukojimą. Bet kur; sivokia.” 
ta lygybė tarpe darbininko ir kapitalisto? Kur tas pasi-! Kodėl jis “politiniai nenu-

pasirašė po taikos peticija, 
kad jis priešingas 
kurio Grigaitis taip

“Amerika” atsišaukia į j pinskis buvo 
geraširdžius lietuvius, kad; mokyklos direktorium ir 
jie uždėtų po $1,000 už dvi i pats mokykloje kratė mo- 
šeimas, kurių neįsileidžia į; kinių kišenius, ieškodamas 

; Ameriką, nes turi po vieną (tų lapelių. Pas vieną moki- 
I nį rado ir jis buvo areštuo
tas. Tokį žmogų dabar gar
bina J. V. “Naujienose.” 
Veikiausiai atatiko kirvis 
kotą...

pasta- 
gyve-

turėjo*trusto ____ ___v, ____ ___ ,(V
I sutaupę po kelioliką šimtelių, 
save skaitė susipratusiais, pa- 

,. . i žangiais, skaitė progresyviųutinai; , , ,_ , spaudą, dalyvavo parengi
muose, bet savo reikalų nesu- 

žinnin T”,".“.... ,....... 7 j tvarkė atsitikime mirties. Tū-zinojo i atsitikimu, bet ju yra, kada1,. . , . .... .■ 1 •’ 1 jli mirė kambariuose, kiti gat
vėje krito, jų netekome savo

i tarpe, o jų turtas nuėjo ki
ltiems tikslams,-negu velioniai 

pa-1 gyveno.
Kodėl turčiai savo reikalus 

visada yra sutvarkę — pa
ruošę tinkamus dokumentus? 
Kodėl to negali padaryti kiek
vienas progresyvis?

Arba ir patsai palaidojimas.

- - .1 dėti, arba tuos paliegėjiuę, bet diplomuota,
TaiMawnraside |kur^ vienas pai-alyžiuotąs,'’-; V. L .. .

1,1 1 o kitas spaugas, sveikatoh j laipsnius, tpdel jis ir misi-

Mes, organizuotai veikdami, 
išauklejome tvirtą spaudą — (Skaitant k o r e s ji ondencijas, 
Laisvę, Vilnį, Tiesą, šviesą, dažnai matome, kad palaido- 
Lietuvių Literatūros Draugi- iimui išleidžia virš tūkstančio 
ja išleido daug ii* gerų kny-j dolerių —sukiša Į žemę. Ko- 
gų — tų ginklų apšvietoje ir kia nauda? Ar nebūtų 'ge- 
kovoje. žinoma, darbininkiš-(riau, jei nors pusė tos sumos 
kai spaudai visada buvo sun-; būtų paskirta pažangiajam 
ku, taip yra ir dabar. Da-i Amerikos judėjimui, jo orga-

• eina Laisves vajus už 
į $10,000 fondą, kad šiemet už- 

“Naujienų” redaktorius P. tikrinus jos gyvavimą.
Grigaitis, yra ne paprasta, I „ .

, asmenybė j m^i aukavo. Net džiugu da- 
—; turi- juristo ir daktaro rosi’ matant, kad tokia didelė 

progresyvių armija, kuri šir
dingai aukauja palaikymui 
savo sjiaudos, savo kultūros ir 

į apšvietos.
nepamiršti ir

; bar nizacijoms ir spaudai? žino
ma, taip pasielgiant geriau 

žinau,
RENGIASI TARYBŲ LIE-

Jau būtų padaryta, žinau, kad' TUVOS DEŠIMTMEČIUI 
(daug sąmoningų rėmėjų duos- vienas milijonierius mirė keli

j

ti

Panevėžys, geg. 11 d. — 
Smilgių valsčiaus kolūkio 
“Kelias į komunizmą” klu
bas - skaitykla, vadovauja
ma Vaičiūno, rengiasi tin
kamai pažymėti Tarybų 
Lietuvos dešimtmetį. Klu
bo- skaityklos lektorių gru
pė rengia pranešimus ir 
pasikalbėjimus apie Tarybų 
Lietuvos dešimtmetį kolū
kiuose “Kelias į komuniz
mą”, “Vienybė” ir kituose. 

Vardo neminė- j įlubo _ skaityklos meno 

pirm mirties prašė, (saviveiklos ratelis _ Tarybų 
Lietuvos dešimtmečiui ren-

metais atgal. Jo grabas ga
lėjo būti deimantais išsagsty
tas, bet su lyg jo pageidavi
mo jis buvo Įdėtas Į papras
tą grabą, nuvežtas Į Fresh

t

' vokia, kokie raštai “Nauiie-
I . ■ . . v! noras” tinka ir kokie netiri- ( v . . o , , . ■, . . . . . . . apsvietos. Pond krematoriją, Maspethe

—~ - -3 kh. Ilk Jiaklausyklte, KOKIU ]’eiJ<ia nepamiršti ii’ to, ir ten sudegintas. Gi dalis jo 
Manno 75 Peilų jo gazietoje landame. ]<a(j niekas su pasauliu negy- turto buvo paskirta jo klasi- 

“Ne-: “Laikrodis muša, viso Į vena, taij) ir mes, o ypatingai, 
.—; kurie turi širdies silpnumą, ar 

komunistams j šiaip kokią ligą, kuri nutrau- 
pagal jų dūdą kia mūsų

' traukti. Šalin tie velnio dė- vienas iš mūs,

Bet;gana mums 
nenu- i vergauti,

aukojimas mūsų ekonominio gyvenimo magnatų? Kokssivokia?” Ogi todėl,
jiems pasiaukojimas, jeigu karas padidina jų įplaukas

Jeigu mūsų prezidentas tikėtų į lygybę ir pasiaukoji
mą visų, tai jis būtų pirma griežtai patvarkęs, kad'griež
tai uždraudžiama kainas kelti, griežtai uždraudžiama da
ryti pelną iš karo situacijos. To jis nepadarė. Todėl kal
bos apie lygybę i r vienodą pasiaukojimą yra tuščios kal
bos.

Staigus kainų pakilimas gali reikšti dar ir kitą dalyką, 
būtent, kad mūsų kapitalistai nujaučia, jog šis karas bus 
ilgas, jog jis nepasibaigs su Korėja. Jie nujaučia ir jie 
ruošiasi tikrai rugepiūtei. Jie ruošiasi nebe milijonus, 
bet bilijonus susižerti į kišenes.

Jie turi agentus valdžioje. Jie Žano visą valdžios politi
ką ir planus. Jie numato, kas bus, prie ko ruošiamasi. 
Karas, ypatingai ilgas, ypatingai pasaulinis karas, jiems 
tik dar viena proga praturtėti, pasipelnyti. Argi Pirma
sis ir Antrasis pasaulinis karas nedavė mums šimtus 
naujų milijonierių? Argi per anuos karus didžiosios kor
poracijos nepadidino savo kapitalo bilijonais dolerių?

Padėtis nepasikeitė. Tos pačios spėkos, kurios valdė | 
•kraštą anais laikais, tebevaldo šiandien. Juk visam ša
lies Kongrese nerasi nė vieno darbininko iš įmonės, nė 
vieno mainierio iš kasyklos, nė vieno mažažemio farme- 
rio. Visam kabinete nerasi nė vieno darbininkų bei far- 
merių atstovo.

Tačiau tai dar nereiškia, kad darbininkai ir farmeriai 
turi nieko nesakyti apie savo šalies reikalus ir leisti iš
naudotojams juos visapusiškai aplupti. Washingtone sė
dį pofltikieriai norėtų, kad žmonės pamirštų jų laike rin
kimų sudėtus pasižadėjimus. Jie norėtų, kad paprastie
ji piliečiai tylė.tų ir kentėtų.

Amerikos Konstitucija suteikia vsiems Amerikos 
žmonėms teisę protestuoti prieš skriaudas, kovoti prieš 
neteisybę ir apgaulę. Amerikos Konstitucija garantuoja 
visiems žmonėms spaudos, susirinkimų ir žodžio laisvę. 
Legališka yra reikalauti, kad valdžia pažebotų pelnagro- 
jbius. Legališka spirti politikierius laikytis savo pažadų. 
Legališka rinkimų metu vyti laukan tuos politikierius, 
kurie nesiskaito su žmonių interesais. Legališka reika
lauti, kad vyriausybė netrauktų šio krašto ir viso pasau
lio į naują pasaulinę skerdynę. Legališka reikalauti, kad

nių reikalų apgynimui, to
kioms Įstaigoms, kurios gina 
turčių reikalus, kurios sten
giasi apaguti darbininkus.

Atsiranda apsirūpinusių ir 
mūsų tarpe.

.. siu, bet Clevelande vienai
mūsų I draugė pirm mirties prašė, i

eitų kad prie jos karsto vainikų , • < n »
kultūros nebūtų, kad vainikams skiria- Čechovo pjesę Meška 

darbų iki galutino laimėjimo, mi pinigai būtų atiduoti pa- ir kitą meninę programą.
mažai laikymui darbininkiškos spau-
kurie dos. Tai gražus ir sąmonin- veiklininkai drg. A. Nefas, 

gas pasielgimas, pagalba tai •p> Palijauskaitė, B. Dildo* 
dali tęsimui tų kovai, kurioje velionė dalyva-inįg įr Prie klubo-skai-

gy ve n imą. Kiek-
ypatingai tu

rinčiu sutaupą, turime pasi
rūpinti, padaryti reikalingus 

i dokumentus, kad po 
-mirties mūsų taupiniai 
tęsimui apšvietus ir

ti, gyvatės perėti, daugiau
jų neregėti.”

Ar tai ne literatūrinė i 
“dailiakalbystė?” Tik dip
lomuoto redaktoriaus re
daguojamame laikraštyje 

pats i tokius literatūrinius “per
galima rasti.

Po Grigaičio mirties šie
* * * ■ “perlai” tiktų ant grabo

“Draugas” tyčiojasi, kad . užrašyti ir, suprantama, 
jau penkeri metai praėjo; auksinėmis raidėmis.
nuo pabaigos karo, o Vii-; * *
nius vis dar neturįs atsta-| “Naujienos” apžvalgoje ! 
tytos geležinkelio stoties. ; rašo, kad Belgijos didelės;

Jau daugiau, negu penke- socialistų partijos vadas, P.! Mokekdes duokles 
ri metai praslinko, kaip Spaak, agituoja socialistus!. J . ’ '
Brooklyne katalikai, tauti-! vienytis su krikščionimis 
ninkai ir sociąlistai renka ; gelbėjimui Europos civili- 
aukas Dariaus-Girėno pa- zacijos.
minklui, o dar ir po šiai: Išrodo, Spaak gerai su- j 
dienai nepastatė. (vėlavo šį klausimą. Ameri-I

Bereikalingai “Draugas” j kos lietuvių s 
veidrodį kritikuoja, kad ■ dai, nors ir turėdami kelis! 
jame mato savo kreivą vei-i tuzinus narių, jau 
da. v

karui, 
išsiil-

Man rodosi, kad
Grigaitis jau nenusivokia. Į lūs” 
ką jis rašo arba kalba.'

Iki šiol dar labai 
radosi tokių lietuvių, 
sutvarkė reikalus, paskyrė sa
vo 
prakilnių darbų, kuriuos jie vo, 
patys gyvi būdami dirbo, ku- i mylėjo.

Aktyviausiai dirba savi-

alijauskaitė, B. Dudo-

tytos geležinkelio stoties.

*
rašo, būk So-! užtvirtino 

ąjunga, karinių | .
“Draugas 

v
nuostolių atlyginimui, iš ry
tinės Vokietijos tiek turto dovaujama Billy Graham, 
išvežus, kiek tik norėjus ir | apsilankė pas prezidentą 
dar paimsianti, niekam | Trumaną, kad ten pasimel- 
apyskaitos neišduodama.

Tai negerai. Matomai, 
kaįa hitlerininkai naikino 
Sovietų Sąjungos miestus 
ir kaimus, kada viską plėšė 
ir vežė Vokietijon, tai Hit
leris atsiųsdavo “Draugui” 
viešą apyskaitą. O Sovietų 
Sąjunga to nedaro.

C- >*:

“ Drauge” tūlas dr. V.
,, veikiausiai 

kunigužis, šūkauja, kad Če
choslovakijoje siaučia tiro
nai, nes ten uždarinėjami 
vienuolynai.

Bet dabar, iškilus karui 
.. bet, Korėjoje, Pietinės Korėjos

leisk mani brangusis, tęsk toliau savo sostinės policijos 'LšL.Li

Kongresas išmestų į šiukšlyną Hobbs ir Mundt bilius, i A. Dambrava
1 L. I XX A K Avrv r-t m 1/rii nm no 1 , __ X* - X 1.kurie siekia atimti iš Amerikos žmonių konstitucines 

teises ir civilines laisves.

f Anekdotai
į Gydymas Patinka
^Mieliausioji, LL* ___ ____ , .......„

bučkiais nusausinti tas ta- pradėtąjį gydymą.” 
M* ašaras”, prašosi berne-

“Ne, nesustabdys”, jinai 
pašnibždėjo, “nes tai žolinė 

! sloga (hay fever);
viršinin

kas viešai reporteriams pa- 
Surinko J. Barkus sigyrė, kad besitraukiantis

K-;-

H

Jam buvo leista ir tūlą 
ą jis labai karštai 

vosi; tačiau ašaros 
iliovė sunkęsi.

“Nejaugi niekas jų nesu-
abdys?” klausė jisai, kva-;dies Respubliką kaip
I gaudydamas. įpuolikę.”

dar- 
vis

Washington. — Valsty
bės departmentas išleido 
“baltąjį popieti,” kur kalti
na Šiaurinės Korėjos Liau

ti ž-

sostinės ir kitų miestų bu
vę sušaudyta 900 raudonų
jų šnipų. '

Čia jau ’’Draugui” ir jo 
bendradarbiui Dambravai, 
bus “aniuoliškas siauti
mas,” nes bėgant iš miestų, 
šimtus žmonių sušaudo,

z_ y

toms idėjoms, kurias ji !tykios įsteigtas sporto rate- 
lis paskutiniu metu sparčiai 
ruošiasi lengvosios atleti
kos varžyboms Tarybų Lie
tuvos dešimtmečio garbei.

A. Paškevičius

K. De-as.

A. L. D. L. D. REIKALAI

Mūsų Konstitucija reikalau- 
ija, kad LLD nariai duokles 
(sumokėtų iki 1 d. liepos. Dau
gelis narių neišpildė savo par

eigų. Todėl, LLD Suvažiavi- 
l mas nutarė, kad duoklių mo- 
'kėji'mą pratęsti iki 1 dienos 

socialistų va-jspa]ių*
Draugės ir draugai, kurie 

seniai; dar nemokėjote duoklių už 
susivienijo su klerikalais ir J 1950 metus, tai tuojau-atliki- 
tą vienybę pasibučiavimai^ •te saVo pareigą.

Mūsų Knyga
šiemet LLD nariai gaus la

bai gerą knygą, kurią parašė 
profesorius P. Pakarklis Lie
tuvoje, tai “Popiežiai ir Lie
tuvių Tauta.
dėlė, apie 300 puslapių. Ji 
neužilgo bus gatava.

Šią knygą gaus visi nariai, 
kurie 

Literatūros 
Mokėkite

Evangelistų misija, va-

! dus. Kuomet jie meldėsi, 
tai prezidentas dievobai
mingai stovėjęs. Bet ar ži
note, ko jie, melsdamiesi, 
pas dievą prašė? Nagi pre
zidentui protingumo.

Rodosi, piliečiai renka 
prezidentu p r otingiausį 
žmogų, bet evangelistai ki
taip mano.

į:

“Amerika” rašo, būk Če- 
choslovakijos valdžia va
ranti čigonus, su jų visais 
vežimais, prie Vokietijos 
rubežiaus ir bandanti per
stumti (per rubežių.

Poetas Vaičaitis yra pa
sakęs :»

“Kas nedirba, mielas vai
ke,

“Tam ir duonos duot ne
reikia.”

Visi veltėdžiai pabėgo iš 
Čechoslovakijos, kur tik 
galėjo, tai ir čigonus, kaipo 
bastūnus, siunčia pas pabė
gėlius, nęs ir jie nendri 
naudingu darbu užsiimti;

išleisti lapelius. LLD “35-kių 
metų jubiliejaus proga, kurie 
būtų paskleista kolonijose lie
tuvių tarpe. Toki lapeliai 
yra jau spaudoje ir netrukus 
bus siuntinėjami kuopoms.

Kaip tik gausite lapelius, 
tai platinkite lietuvių tarpe. 
Supažindinkime lietuvius su 
LLD. Gaukime į Draugiją 
šiemet 1.000 naujų narių. Vi
si ir visos dirbkime auklėjime 
apšvietos ir kultūros Draugi- 
j os'.
Garbes Kuopos

Pirmiau buvome paskelbę 
66 garbės kuopas. Prie jų 

i dar prisideda sekamos ketu- 
Knyga bus di-ĮriOs: 13 kp.. Easton; 56 kp.,

ATIDARYTA UNIVER
SALINE PARDUOTUVĖ
Pasvalys, geg. 11 d.—Šio

mis dienomis Pasvalio mie- - 
stę atidarytas naujas pre
kybos taškas — universali
nė parduotuvė. Naujoji 
parduotuvė aprūpinta gau
siu prekių asortimentu. Jau 
pirmosiomis dienomis par-t 
duotuvėje gausiai atsilankė 
kolūkiečiai.

E. Jasiūnaitč
(j 
j i

Milwaukee; 84 kp., Pateipson, 
ir 190 kp., Cleveland, kurių

FIZIKOS PRIETAISŲ
4 PARODA

Jurbarkas, geg. 11 d.— 
Šiomis dienomis Jurbarko

kai)) seni, taip ir tie, 
dabar i Lietuvių 
Draugiją Įsirašys.

I duokles,, kad būtų galima vi
siems kuopos nariams vienu 
atveju visas knygas pasiųsti. 
“Šviesa” No. 3

žurnalas “Šviesa” No. 3 jau 
yra spaudoje. Tai bus vyriau
siai pašvęstas LLD 35-kių 
metų sukakčiai. Pasirūpinki
te Įstoti Į Draugiją, kurie no
rite gauti taip svarbų nume-

z Jeigu kuris narys pakeitėte- 
gyvenimo vietų, tai tuojau 
apie tai praneškite į centrų, 
kad galėtume pataisyti jūsų 
antrašų.
Lapeliai Apie Draugiją

LLD Suvažiavimas nutarė

Bet visgi iš jų vežimų nea
tima, siunčia su vežimais. 
Todėl bereikalingai “Ame
rika” susirūpino, kad jiems 
Čechoslovakijoje vietos nė
ra. V. Paukštys.

pinigai aplaikyti J;uč tuojau vidurinės mokyklos patai- 
V1SO pose įvykio apskrities vidu

rinių ir .*septynmečių mo
kyklų moksleivių pagamin- 

ir tų fizikas prietaisų paroda.
Knygų Fondą gavome seka- Parodoje geriausiai pasiro- 
mai aukų: Eržvilko .vidurinė mo-

po paskelbimo. Todėl 
yra 70 garbės kuopų.
Ačiū už Aukas!

f Draugijos Apšvietus

I i

Draugijos Draugas, per R. kykla, pristačiusi į parodą
Mizarą, $50.

Povilas Dravidžius, Detroit, 
mirdamas paliko Draugijai 
$50.

LLD 74 Kp., New Kensing
ton, per J. Chuplį, $8.

LLD 153 Kp., San Francisco, 
aukos ant blankos, per M. 
Alvinienę, $8.

Po $1 aukavo: Maikis Šuls
kis, Easton, Pa.; U. G^erdis, 
Benton, Ill.; Geo. Kardaus- 
kas, Linden, N. J.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai'ačiū!

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLt) CK Sekr.

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

50 įdomių eksponatų. Čia 
lankytojų dėmesį patraukė 
gražiai, pagamintas kolūkio 
“Stalino keliu” elektrifika
cijos modelis, atliktas Erž
vilko 5-tosios vidurinės mo
kyklos moksleivių. Įdomus 
yra tiaip pat XI kl. moks
leivio VI. B ražo pagamin
tas telegrafo aparatas ir 
tos pat klasės moksleivio 
J. šteimanto ' pagamintas 
detektorinis : radijo imtu
vas.

Keletas įdomių ekspona
tų yra atrinkta respubliki
nei parodai. V. Kutinąs • 
> ...... Ji.................................I !■

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Liepos 25, 1950
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New Britain. Conn.
fiš LAISVĖS PIKNIKO

Liepos 16-tą dieną gamta 
sudarkė Laisvės pikniką, ku
ris buvo rengiamas East Hart
ford, Conn. Jau iš pat ryto, 
kai tik gerai išsišvietė, buvo 
labai nejauku žiūrėti per
langą ar duris. Matant, kad
lyja smulkus lietus, o ir visa ’ 
padange, kaip naktis, tebe- i 
slenka juodi debesys. Ir nebu- i 
vo vilties susilaukti išsigiedri- ' 
nant. Apie 10-tą valandą at- > 
važiavo draugai ir Repe lauk- į 
ti, klausyti radijo, pranešimo. ■ 
ar piknikas bus parke, ar sve- Į 
tainėje.

Ir pusė po 11-tos iš Hart
fordo draugai pranešė, kad 
piknikas bus žadėtoje vieto
je. Mes lekiam, tai prie lan
go, tai prie durų, bet lietus 
lyja ir smaginasi. Kaip gaila 
Hartfordo draugų ir draugių’ 
Tiek daug pastangų padėjo, 
beruošdami, b ei aksty d am i, 
bepirkdami viską, kad pikni
kas būtų pasekmingiausias. O 
dabar gamta ėmė ir iškirto to
kį negražų “šposą.” Ir visas ; 
jų pastangas verčia Į nieką. ,

Bet vilties vistiek nenusto
jame. Laukiame savo šofe
rio draugo Šebedos. Nes aš j 
dar penktadieni. liepos 14- • 
tą, buvau prašytis, kad nu- 
vežtų. Nuvykau jau gerokai 
po septintos valandos. Ir ra
dau abu namie, žiūriu, galvą i 
užrietęs šebeda, užsilipęs • 
aukštai ant kopėčių, malia- ■ 
voja savo namą, o Šebedienė i 
sukinėjasi, dirbinėja ant an- j 
trų lubų. Sūnus nešė malia- I 
vas. Sakau: Gerą vakarą, 
draugai; matau, turite didelį; 
darbą, už tai ir šoferio į pik-! 
niką nuvežti gal negausiu! j 
Atsakė: I

—Gal taip ir bus.
Bet gal už kokių poros mi

nučių šebedienė atsirado’ prie 
vyro kopėčių. įsakė jam | 
tuoj nulipti pasitarti, ką jis i 
ir padarė. Už minutės šebe- Į 
dienė sako: 1

—Tą vieną dienelę mes ; 
darbą galime palikti — jis ne- ; 
pabėgs, o į Laisvės pikniką ; 
turime važiuoti!

Šebedos veidas nušvito ir ' 
įtikinančiai sako:

—Gerai, važiuosim.
—O kelinta atvažiuoti?- i
Sakau: Ne vėliau pusė po 

pirmos. ;
—Gerai, tik būk pasiren

gęs. Ir akurat, pusė po pir
mos 1949 Dod^c jau pasiro
dė ties mūsų ątuba. Čia ir 
lietus biskutį apstojo. O mes 
ant greitųjų pasigrobėm, kas 
tik buvo reikalinga, ir už mi
nutės jau sėdėjome puikiame 
automobilyje. Jam spustelė
jus ant gaso, juodis tik ner- 
te nėrė, tarytum jis plauktų 
per vandenį.

Ir už puses valandos jau 
buvome vietoje. žiūrime, ir 
mūsų nuostabai: automobilių 
jau nustatyta abiemis kelio 
pusėmis ilgos eilės. Ir žmo
nių radom, gerą būrį, žino
ma, tik karščiausių Laisvės 
patrijotų. Dar prieš ketvirtą 
valandą ir dangus išsiblaivė, 
pasirodė ir saulutė. Publikos 
biskelį padaugėjo. Bet kiti 
jau buvo sulaikyti. Viso pu
blikos buvo koki trys šimtai. 
Kiek liks pelno, tai praneš 
Hartfordo draugai.

Mūs sesutės-moterelės dau
giausia padarė. Jos, kaip ko
kios darbščiosios bitelės, susi- 
būrusios į krūvą, kad tik 
daugiau nuveikus tam bran
giam tikslui. Jos susinešė vi
sokių gėrybių, patrovų, gar
džiausių valgių . O aplink tą 
jų stalą, tai lygiai, kaip bi
telės avilyje, tik sukinėjasi, 
laksto, dalina sveteliams mais
tą, kad visus patenkinus. Yra 
sūrių, hamės, dešrelių, san- 
vičių, karštų kopūstų. Kitos 
visokius pyragus, keiksus, ku
gelius tik pjausto, raiko, ir 
kaip tik spėja visus aptarnau
ti. Ten dirbo kelios, iš ku
rių pažinau tik , dvi, tai drau
gę žemąitienę ir Margaiticnę. 
Dėkui juT^s, mielos draugės! 
Nes jei ne jūsų rankeles ir 
galvelės, tai niekas neišeitų! 
Bet dėkui ir draugams vyrams 
ir tiems geriems draugams, 
kurie turi automobilius ir vi
sus nuveža. Bekiavičius mus 
jau porą kartų nuvežė į 
Hartfordą ir į Waterbury. Jei 
tik būna parengimas, tai jis 
jau ir atvažiuoja paklausti: 
ar važiuosit? Ii- šebedams. 
Dėkui labai jums, mieli drau
gai, už gražų patarnavimą! 
Ir Jonui Aukščiūnui, kuris ir
gi jau yra porą kartų mums 
patarnavęs savo mašina.

Susninkų Jurgis.

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

------- r---------------

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. Ą

MArket 2-5172

KALVIO IGNOTO TEISYBE
32i5o ’ APYSAKA ‘•’OO---

Parašė A. GUDAITIS—GUZEVILTUS

CHICAGOS ŽINIOS

DETROIT, MICH.

DIDYSIS SPAUDOS

(Tąsa)
Štai, ir kryžkelė, ir Pamūrys. Visa še

šiolika baltų dviaukščio namo kolonų iš
sirikiuoja priešingoje 'kryžkelės pusėje. 
Pamūryje amunicijos sandėliai, durys, 
matyti, užrakintos, o prie jų — nė vieno 
vokiečio! y-L

Kalvio paragintas, Deksnys pasiveja 
Didžkaus važi.

— Nematyt vokiečių! Kas per paibe- 
lis! — sušunka kalvis, važiuodamas gre
ta mokytojo.

—r Tuojau užimk šulinio žiedą! Pasta
tyk du kulkosvydžius. Turėsi kryžkelę 
ir sandėlius. Savo galva atsakai! Žiūrėk! 
— greitai ir neįprastu griežtumu įsako 
Didžkus ir nudumia per aikštę dvaro 
link, o iš paskos nusiveja obeliečiai, 
kriauniečiai, kamajiečiai...

•* «= >is

Sėdė da m a s Ty z e n hau z o - Pš e zdzock i o 
svečių kambaryje, klebonas Kanopa ne
rimavo'. Čia stvėrėsi brevijoriaus, čia 
vartė ant -žalios aksominės staltiesės pa
dėtą didžiulį foliantą, prabangiškais ty
mo aptaisais, su paauksuotu užraktu: 
“Ge.vise und varhaftige Beschreibung 
dės Geschlechtes von Tyzenhauszen” 
(Tjkri ir teisingi aprašymai Tyzenhauzų 
giminės) — aštriomis gotiškomis raidė
mis viduramžio germanų kalba bylojo 
tas foliantas apie riterio Tyzenhauzo gi
minę.

Livonijos kardininkų ordino riterio 
Tyzenhauzo anūkai atėjo į Lietuvą sep
tynioliktojo šimtmečio antroje pusėje. 
Lietuvoje tų Tyzenhauzų pasižymėjo 
trys: vienas buvo vaivada, antras — di
dysis Lietuvos laučasai, o trečias — Lie
tuvos kunigaikštystės kiemo iždininkas, 
karaliaus Stanislovo Augusto bičiulis, jo 
ekonomijų valdytojas — pirmas žmo
gus visame krašte.

Visi Tyzenhauzai turėjo atsinešę iš 
Livonijos savo senuolio Hanso-Henricho 
Tyzenhauzo surašytą giminės kroniką ir 
pergamentą su Rygos arkivyskupo epis- 
tulos nuorašu, kuriuo Tyzenhauzų lėnas 
buvo paverčiamas amžina nuosavybe. 
Bet visų jų vyriškoji giminės šaka nu
trūko aštuonioliktojo amžiaus pabaigoje 

■ir ištekėjusioms už kitų didžiūnų jo duk
terims beliko tik saugoti, kad šeimos ti
tuluose būtų lygiai pagerbiama ir gar
singoji Tyzenhauzų pavardė.

Kanopai dabar buvo vis tiek kas skai
tyti, bet tik nereikėtų galvoti ir kamuo
tis, laukiant, kada, kuriuo akimirksniu 
į tuos puikiuosius, senų foliantų, senų 
juridinių ir istorinių relikvijų prikimš
tus rūmus, štai, įsiverš jie, tie mokytojo 
ir kalvio sukelti driskiai... Klebonas 
viešėjo čia jau trečią dieną: nuo pat O» 
belių užėmimo jis nebedrįso grįžti į kle
boniją ir laukė, laukė, nė pats nežinoda
mas, kokio stebuklo galėtų sulaukti... 
Svečių kambario sienos buvo aptrauktos 
gobelenais: medžiotojai su viduramžiš
kais arkebūzais, perkarę Mediolano šu- 
nesi tartum išskrostais pilvais, gražuo
lės nunuogintomis krūtimis, daugiabokš- 
tės pilaitės, pavėsingi medžiai, gėlynai...

Miražas. Viskas dabar jam atrodė — mi
ražas. Milžiniško dvaro centras, prieš 
šimtus metų sulipdytas tūkstančių ir 
tūkstančių baudžiauninkų rankomis, iš 
kartos į kartą gražintas, išgražintas pra- 
bangiškiausiais prancūzų gotikos laimė
jimais, įrengtas su visais įmanomais pa
togumais, su rafinuota ištaiga.

Automatiškai pavartęs lapus, kunigas 
vėl iškabino kelias eilutes iš to viduram
žių paminko: “Anno 1584.. Item mei
liem Shone henriche... einen boslage- 
nen Dolch ,fur 24 thaler, ein Swarts Sa- 
iheten Beredt, mitt einem gulden Medą j 
und perlen krantze fur 20 thaler, ein 
Rot karmeszin Sameten klaidt...” (“Me
tai 1584... Taigi, mano sūnui Henrikui 
vieną paauksuotą durklą, už 24 talerius, 
vieną juodą aksominę, kepuraitę su auk
so pažibėle ir perlų vainiku, už 20 tale
riu, viena raudono karmazino aksomo 
rūbą.”) — (Originalo transkripcija vi
duramžinė. Vert.)

Karčiai perkreipęs lūpas, kunigas pa
stūmė į šalį foliantą: — “Karmazinova 
šliachta!” Vargas tau Betsaida! Var
gas !.. ”

— Negali būti! Aš jums tai sakau! — 
ūmai atskrido, matyti, gerokai įsikarš
čiavusių karininkų ginčo nuotrupos.

Jie ginčijosi bibliotekoje. Durys buvo 
praviros ,ir Kanopa pro jas galėjo ma
tyti dar vienas praviras duris — Į salę, 
kurios pakraštyje baltai apsirengusi mo
teriškė puošė eglaitę.

— O iš kur jūs žinote viską? Prieš sa
vaitę fronto linija buvo: Rezeknė, Idri- 
ca, Polock! O dabar kur? — šaukė vie
nas karininkų.

— Aš žinau, kad ligi šios dienos linija 
eina Dauguvos krantu, — atsakinėjo 
antras.

— Ką jūs galit žinot, jei pats aštunto
sios armijos štabas nežino, kur jis bus 
rytoj! — šaipėsi trečias, neištariąs gar
so “r.”

Jie ginčijosi vokiškai, nors vienas jų 
vedė giminystės liniją iš Tyzenhauzų, o 
antras, iš Pšezdzeckių, vienas buvo kaize
rio kariuomenės kapitonas, antras —ca
ro ulonų pulkininkas, likęs vokiečių oku
puotoje zonoje generolo Hofmano puo
limo metu.

Trečiasis buvo visai svetimas. Jis at
bėgo apsirengęs paprasto valstiečio rū
bais, — su veltiniais ir ne kartą lopytais 
kailinėliais. Jis buvo išverstakis, barzdo
tas. Jo nešvari gvardietiška gelumbės 
palaidinė su plačiomis, antpečių vietoje 
likusiomis, tamsiomis dėmėmis, liudijo 
jį karininką esant. Pasivadinęs jis Le- 
chavičiumi, sakėsi esąs Žemaitijos bajo
ras, prašė arklių ir batų veltiniams pa
keisti. Apie raudonuosius jis prišnekėjo 
tokių baisių dalykų, kurie net ir Kano
pą, prisiskaičiusį baltųjų laikraščių, iš
gąsdino. Ir vis prašėsi kuo greičiau pa
rūpinti jam arklį. Tą jo skubotumą dva
re aiškino per didele baime. Tikrai, bai
mė kratė ir Lechavičių, ir moterį, ku
rią jis atsivedė į dvarą. Jie abu troško

(Bus daugiau)

Neįsileido Austrijiečio
Ravinia parko koncerte Sim

fonijos orkestrą turėjo vado
vauti iš Austrijos pakviestas 
orkestru vedėjas Joseph 
Krips. Dėl neiškeliamų prie
žasčių, imigracijos pareigūnai 
sulaikė austrijietį Ellis saloje. 
Sekmadienį jis ir jo žmona 
atvyko iš Europos orlaiviu į 
Ellis salą. Ten jie praleido 
naktį ir pirmadienį jiems pra
nešta, kad pirm negu leis 
vykti toliau, turės būti “pla
čiau ištirti.” Orkestrų vedė
jas su žmona nutarė grįžti at
gal. Už savaitės laiko Krips 
turės vadovauti orkestros 
praktikas Austrijoj.

Krips Europoj plačiai ži
nomas. Jis vadovauja Vienos 
Filharmonijos orkestrą ir Aus
trijos valstybinę operą. Jo 
koncertai, kaip sakoma, taip 
patiko rusams, kad jie pasi
kvietė jį į Maskvą ir Lenin
gradą su koncertais.

Krips gimė Vienoje ir 15 
metų būdamas grojo smuiką 
Liaudies operoj. Sulaukęs 22 
metų jis jau vadovavo orkes
trą. Nuo 1933 iki 1938 m., 
siaučiant rasinei doktrinai, 
naciai buvo jį suėmę, bet jis 
pabėgo į Belgradą, Jugoslavi
ją. Kada naciai užėmė tą 
šalį, jie suėmė jį ir grąžino į 
Vieną, kur jis dirbo dirbtuvėj 
iki karo pabaigos.

Krips turėjo pasirodyti Chi- 
j cagoje dar ir ketvirtadienį, 
šeštadienį ir sekmadienį, va
dovaujant minėtai orkestrai, 
bet turėjo grįžti atgal. Dėl 
kokių priežasčių neįsileido jo, 
veikiausiai, ateityje paaiškės.

P. P. Parašų Rinkėjai 
Smarkiai Darbuojasi

Progr. Partijos Illinois vals
tijos pirmininkas profesorius 
Curtis MacDougall skelbia, 
kad parašų rinkimas padėji
mui partijos ant baloto šį ru- 

! denį eina visu smarkumu. Jau 
I.surinkta pusė reikiamų para
šų. Sulyg nustatyto plano, 
pabaigoj šio mėnesio parašų 
rinkimas turi būti užbaigtas.

Sulyg Illinois nedemokrati
nio rinkimų įstatymo, partija 
turi surinkti po 200 parašų 
iš 50 apskričių, bet PP. nu
sistačius surinkti ne mažiau

350, Jau 30 apskričių už
baigta. Parašų rinkimas ve
damas įtemptai. Iš Chicagos 
į pietines apskritis siunčiami 
parašų rinkėjai.

Pirm. MacDougall sako, 
kad šiemet lengviau su para
šų rinkimu, negu 1948 metais. 
Parašų rinkėjai sako, kad 
žmonės dideliai susirūpinę, 
kad išlaikius taiką.

Ypatingai šiemet, kada eina 
tokie šiurpulingi įvykiai, PP 
turi būti ant baloto, sako 
prof. MacDougall. <

“Tik vienas klausimas be
lieka prieš Illinois liaudį, tai 
yra, ar dasileis, kad rinkimai 
praeitų be partijos, kuri sto
vi už taiką,” sako pirm. Mac
Dougall. V.

... --- -.....*-. —

Detroit, Mich.
NORINTIEMS BŪTI 
SPAUDOS PIKNIKE

Atsiras gero noro asmenų, 
kurie važiuoja savo automo
biliais ir, turint vietos, paims 
su savim tuos, kurie jų netu
ri, bet nori būti spaudos pik
nike sekmadienį, liepos 30 d., 
ir visi tie, kurie neturiv auto
mobilių, jie turi būti ne 
vėliau, kai 12 valandą dieną, 
prie Detroito Lietuvių Klubo 
buveinės, 4114 W. Vemor.

Tenai suvžiuos tie, kurie tu- 
! ri automobilius, ir paims su 
i savim neturinčius.

Vienas iš Automobilistų.

SUSIRINKIMAI
PHILADELPHIA, PA.

! Svarbus susirinkimas “Laisvės” 
I pikniko reikalais. Ateinantį ketvir- 
I .tądienj, liepos 27 d. įvyks mūsų vi

sų organizacijų susirinkimas “Lais. 
vės” pikniko reikalais. Yra parėjus 
spauda: plakatai ir visi kiti reika
lai. Bandykime turėti didelį susirin
kimą. Būkite “Laisvės” pikniko pa- 
trijotai. Susirinkimas prasidės 8 v, 
vakare, 735 Fairmount Ave., Liau
dies name. — Sckr. (139-140)

CLEVELAND^ OHIO
LLD 22-os kp. susirinkimas įvyks 

liepos 26 d., ketvirtą trečiadienį,\7 
vai. vakare, paprastoj vietoj. Na^. 

i riai esate kviečiami į susirinkimą, 
1 nes turėsime reikalingų dalykų ap
kalbėti, taipgi delegatas J. K. iš
duos raportą iš LLD konferencijos, 
kuri įvyko liepos 1-2 dd., Richmond 
Hill, N. Y. Įsitėmykitc laiką, kad 
nepamirštumėt. — Komitetas.

MERCHANTVILLE, N. J.
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiame k rasa (paštu).

Telefonas Merch 8-1082

PIKNIKAS ŽINIOS IŠ LIETUVOS
502 Chapel Ave., Merchantville, N. J.

v
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Įvyks šį Sekmadienį

LIEPOS 30 JULY
Prasidės 12 valandą dieną

BEECHNUT GROVE
Prie Middlebelt Rd., Inkster, Mich.
Rengia DETROIT PROGRESYVIŲ 

ORGANIZACIJŲ SĄRYŠIS
Bus duodamos pinigines dovanos prie įžangos bilietų

Vienas iš dienraščio Vilnies redaktorių pasakys 
įdomią prakalbą šiame piknike.

Yra pasamdyta geriausia ORKESTRĄ, kuri gros 
lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus šokiams, 

visi galėsite pasišokti.
Bus didelis pasirinkimas įvairių valgių ir gėrimų, 

turėsite progos pasivaišinti.
! Rengėjai nuoširdžiai užkviečia Detroito ir iš visos 
plačios apylinkės lietuvius skaitlingai susirinkti į šį 
gražų pasilinksminimą.

■i. r —*

Lietuvos valstybines kon
servatorijos penkmetis

VILNIUS. — Lietuvos 
konservatorijai sukako 
pen keri metai. Jos fakulte
tuose — fortepijono - var
gonų, kompozitorių, orkes
tro, choro dirigentų bei 
vokaliniame — mokosi 250 
studentų.

Jaunieji dainininkai, mu
zikantai, kompozitoriai — 
Vilniaus konservatorijos 
abiturientai — turi didelį 
pasisekimą klausytojų tar
pe. Valstybiniame operos 
ir baleto teatre, chorų an
sambliuose, filharmonijoje 
sėkmingai pasirodė K. Šil- 
galis, V. Adamkevičius, V. 
Rubackas, Ęl Paulauskas, 
V. Miksaitė ir daugelis ki
tų. Konservatorijos auklė
tinė Jadvyga Petraškevi
čių tč — Tarptautinio de

mokratinio jaunimo festiva
lio laureatė.

Nauji lietuvių kompozi
torių kūriniai

Vilnius. — Su dideliu pa
sisekimu Lietuvos koncertų 
salėse atliekami nauji lietu
vių kompozitorių kūriniaį. 
Klausytojų aukštai įvertin- 
ta A. Račiūno oratorija

Namy Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

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

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

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

“Tarybų Lietuva”. Dabar 
kompozitorius baigia operą 
“Marija Melnikaitė.”

“Komjaunimo rapsodiją” 
simfoniniam orkestrui pa
rašė J. Karosas. Apie so
cialistinės statybos laimėji
mus respublikoje pasakoja 
kompozitorių — Stalininės 
premijos laureato J. Švedo 
ir J. Dambrausko naujos 
kantatos.

Daugelis iš kompozitorių 
naujų kūrinių įtraukta į 
respublikinės dainų šven
tės, įvyksiančios Vilniuje, 
liepos mėnesį, respublikos 
dešimtmečio dieną, reper
tuarą.

Mūsų šalyje mažesnis 
žmonių nuošimtis regulia
riai skaitę knygas, negu 
tai esti bent kurioje kitoje 

l demokratijoje.

4 CHARLES J. ROMAN /
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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NewM>rto^/žiMr2lnftK Ben Gold prieš
kišimąsi į Korėją

Slepia cukrų Nepavyko nusinuodinfi

Kriaučių atidai 150,000 brooklyniečiij įau 
•JSrtaS’ S-i TJ pasirašė po taikos peticijomis
riaus susirinkimas 11-27 Ari
on PL, unijos svetainėje, 7:30 
vakare. Kaip visada, unijos 
narys, ateidamas į susirinki
mą, turi turėti su savim uni
jos ir Social Security Act kor
teles, kitaip nebus įleidžia
mas į susirinkimą. Gerbiami 
kriaučiai ir kriauČkos, yra 
svarbu jums visiems dalyvau
ti susirinkime. Nors susi
rinkimas nėra ‘šaukiamas 
svarbiems reikalams, bet yra 
paprastas mėnesinis susirinki
mas. Nepaisant, koks yra su
sirinkimas, bet visų pareiga 
dalyvauti jame ,nes nedalyva
vimas gali patiems būti blo
gu. Pribūkite minėtu laiku.

J. S.

Daily Worker skelbia, jog 
ligi šiol po taikos peticijomis 
jau pasirašė 150,000 Brook
lyn o žmonių.

Tai buvo atlikta nežiūrint 
to, kad tūli legijonieriai ir 
kitokie reakcininkai parašų
rinkėjus gatvėse persekioja.

Pogromus prieš parašų rin
kėjus kursto tokie laikraščiai, 
kaip New Yorko “Daily 
News” ir Hearsto spauda.

Daug seno ir jauno am
žiaus žmonių, ypatingai mote
rys ir merginos, eina su pe- 
pasirašyti Už taiką.

Tėvas išteisintas
Martin Conway (gyv.

West 7 3rd St., Niujorke)
48 

ba

Lankėsi Laisvėje
Penktadienį Laisvės raštinėj 

lankėsi A. Globičius iš Kear
ny, N. J. Jis pridavė laiškutį, 
kuris skamba sekamai: “Ger
biamieji : Nors aš dar menkai 
teuždirbu, bet visgi matau rei
kalą kiek galint paremti pa
žangų dienraštį Laisvę, paau
kodama nors $3 jos fondui. 
Kearny’s Dipuke.”

A. Globičius taipgi pridavė 
naują dienraščio Laisvės pre
numeratą ir prenumeratą 
knygos “Prošvaistės.” J i s 
atostogų proga svečiuojasi pas 
brolį ir brolienę Vincą ir Oną 
Globičius, gyvenančius Rich
mond Hill.

Pavojai žydams 
vis didėja

. žydų darbuotojas Dr. Is
rael Goldstein mano, jog na
ciškas judėjimas prieš žydus 
greitu laiku gali pasireikšti 
daug aštresnėje formoje nei 
ligi šiol.

Vakarų Vokietijoje ir ma- 
hometoniškuose kraštuose žy
dams tikrai gali būti didelių 
pavojų, sako jis, nes ten fa
šistai ne juokais ryžtasi prieš 
juos pogromus daryti.

Goldstein mano, jog Jung
tinės Tautos turėtų rūpintis 
žydų apsauga, bet klausimas, 
ar jos tai darys.

Reikalauja nubausti
Andrew Dmytryshino advo

katas Isador Englander ruošia 
bylą prieš tūlą Sy Įviją 
Crouch, kuri prieš Dmytryshi- 
ną liudijo. O ji liudijo taip, 
būk Dmytryshinas kadaise 
pataręs jai įstoti į IWO be 
gydytojo egzaminacijos, nes 
taip patarė komunistų parti
ja.

A d v. Englander sako, jog 
Mrs. Crouch melavo, taip sa
kydama, nes į IWO stodamas, 
kiekvienas aplikantas privalo 
pereiti gydytojo egzaminaci- 
ją . Ir tai bus galima įrodyti 
faktais.

Taigi ši liudininkė gali susi
laukti teismo už melagingą 
(po priesaiką) liudijimą. Tik 
klausimas, ar valdžios organai 
norės “baderiuotis” su šiuo 
reikalu; mat% Mrs. Crouch liu
dijo valdžios pusei.

gina praeivius pasirašyti, —
Viena moteriškė, jau turin

ti anūkus, iš Sea Gate, surin
ko 200 parašų, paaukodama 
tam darbui po dvi Valandas 
per dieną Stillwell Avenuėj.

Labor Youth League" surin-

ticijomis, stovi gatvėse ir ra- 200,000.

j ko 18,000 parašų.
Iš viso Brooklynui buvo nu

skirta kvota 225,000 • parašų. 
Taigi dar liekasi nemažas 
darbas, bet spėjama, jog jis 

i bus greit atliktas.
Pirmadienį paskelbta, jog 

[parašų skaičius pasiuke jau

Sako: namų statybai 
nepakenks

Pataria kreiptis į 
alaus kompanijas

Šiemet Niujorko mieste, 
ypatingai Queenseje, pradėta 
statyti nemažai namų. Da
bar, kai prezidentas Truma
nas pranešė, jog bus tam ti
kros medžiagos suvaržytos,— 
naudojamos karui, — tai tūli 
namų statybininkai bijosi, kad 
jie gali negauti medžiagų 
pradėtiems namams baigti.

Tačiau kiti smarkuoliai ši
taip argumentuoja: bijodami 
stokos medžiagų, namų staty
bininkai sieksis greičiau baig
ti namus statyti, na, ir tuo 
būdu visas reikalas išsispręs 
gerai.

Matysime!

Harlemo Unijistų Tarybos 
sekretorius, Ferdinand Smith, 
pataria negrams darbinin-

I kams kreiptis pas alaus ga- 
j minimo (breweries) kompa-; 
nijas darbo reikalauti. Di-1 

l džiulės alaus gaminimo kom- j 
j panijos — Rupperts, Schaef-1 
jfers, Trommers, Piels ii- Lieb-! 
[man, — sakosi, kad jos sam-j 
* do visokius darbininkus, ne-1 
i atsižiūrint į jų spalvą. Jeigu i 
taip, nurodo Smith, tai tegul 
gi jos pradeda samdyti juod- 
veidžiu.f darbininkus, ko ligi i 
šiol nedarė.

vo patrauktas teisman už tai, 
I kad jis būk tai išmetęs pro 
| langą gatvėn savo 8 metų am
žiaus sūnų Donaldą. Kai vai
kas buvo rastas gatVeje, tru
putėlį sužeistas, tai jis pasa- 

ike, kad jį tėvas pro langą iš
metęs. Tada policija tėvą su
ėmė.

Bet teisme Donaldukas savo 
pirmesnįjį teigimą atkeitė: jis 
sakė, jog pats pro langą iš
šokęs. . Na, ir teisėjas Frede
rick L. Strong tėvą išteisino. 
Bet išteisindamas, teisėjas pa
sakė Martinui pamokslėlį.

—Kai jūsų vaikas pro lan- 
i gą iššoko ar buvo išmestas, 
'tame kambaryje tebuvo tik du 
asmenys ir Dievas. Jeigu jūs 
vaiką išmėtėte ir dabar jis 
atšaukia tai, aišku, esate lais
vas, bet Dievas, kuris tai ma
tė, jums nedovanos.

International Fu r and Lea
ther Workers unijos preziden
tas, Ben Gold, išstojo prieš 
Amerikos kišimąsi į Korėjos 
reikalus.

—Karas negali išspręsti jo
kių klausimų, — sakė jis.

Goldas ragino darbininkus 
unijistus kelti savo balsą prieš 
karą Korėjoje, už taiką.

Jis siūlo priimti Indijos 
premjero Nehru siūlymą, kad 
Korėjos klausimas būtų iš
spręstas taikiu būdu, priimant 
Kinijos Liaudies Respubliką. į 
Jungtines Tautas.

Goldas aštriai kritikavo 
tai, kad amerikiečių lėktuvai 
bombarduoja Korėjos miestus 
ir tuo būdu, žudo civilinius 
žmones.

Našlė pagimdė trijukus

Majoras pasikarščiavo

Našlė kaltina 
prokurorą

“Arshin takes a wife” 
filmas Stanley Teatre

Andai nusišovusiojo Brook
lyn© policijos kapitono Flynn 
našlė sako, kad jos vyras nu
sižudė, nebegalėdamas pakęs
ti jo sekiojimo, kurį atlikto 
Brooklyno prokuroro McDo
nald© sekliai.

—Mano vyras buvo ištiki
mas, teisingas policijos parei
gūnas, — sako moteriškė, o 
prokuroras jį visaip persekio
jo.

<c

Prailgins kontraktą?
Miesto vandens komisijo- 

nierius Carney sako, kad jis 
mano prailginti kontraktą su 
Mr. Howell’iu dar šešiems 
mėnesiams. Mr. Howell yra, 
kaip žinoma, dirbtinio lietaus 
gamintojas. Jo kontraktas su 
miestu baigsis š. m. rugpjūčio 
mėnesį.

Daugelis niūjorkiečių teigia, 
kad mes turime užtenkamai 
vandens, tai lietaus gaminto
jo mums daugiau nereikia, 
bet komisijonierius mano ki
taip.

Išleistas po bėla
Herbert Gehr, telęvizijos 

direktorius, tapo išleistas iš 
kalėjimo Po $25,000 bėla. Jis 
yra kaltinamas antro laipsnio 
žmogžudystėje — n u š ovime 
savo žmonos, Andrejos. Gehr 
sėdėjo Putnam apskrities ka
lėjime, Carmel miestelyje. '

Jo teismas bus rudenį.

/ •

Priminimas trijų menesių laiko

nuo mirties

Stanislovo Paulausko
visą laiką gyvenusio New Yorko mieste

ONA KVEDARAITĖ

Liepos 29 dieną Stanley Te
atre, Niujorke, bus pradėtas 
rodyti naujas Tarybų Sąjun
gos filmas,, vadinamas “Ar
shin takes a> wife.” Tai mu
zikalius .komedija, kurioje 
pašiepiama senovės Rytų nau
dotas įprotis, pagal kurį bu
vo draudžiama jauniems žmo- j 
nėms susitikti pirmiau nei jie 
susituokia.

Komedijoje, sakoma, yra 
gražių dainų ir muzikos, kli

udą parašė Uzair Gdjibekovas 
ir S. A. Bit-Rachmanas.

Užgyrė suspendavimą
Niujorko valstijos švietimo 

komisijonierius Dr. Lewis A. 
Wilson užgyrė aštuonių Niu
jorko miesto mokyklų moky
tojų suspendavimą už tai, 
kad jie atsisakė pasakyti, ar 
yra komunistai ar ne.

Miesto majoras O’Dwyer 
smarkiai pasikarščiavo dėl to, 
kad tūlos busų kompanijos 
(ypatingai Jamaicoje) duoda 
specialius busus tiems, kurie 
vyksta į arklių lenktynes. Ma
joras sako, jog daug miesto 
motorų ir vaikų nori čia ir 
ten važiuoti, bet negali del to, 
kad sunku sulaukti busų, o 
čia, štai, busų kompanijos tar
nauja specialiais busais tiems, 
kurie vyksta savo pinigus pra
kišti į arklių lenktynes.

Taip, majoras yra teisus. 
Kuriems tenka naudotis bu
sais į darbą ar kur kitur, jie 
mato, kaip specialūs busai ga
bena “arklinius pasažierius.”

Smerkia Detroito 
policijos “žygius”

Dienraščio “Daily Worker” 
redaktorius John Gates aš
triai smerkia Detroito policiją 
ir miesto tarybą už tai, kad 
uždraudė tame mieste kios
kuose pardavinėti “Daily7 
Worker” ir kitus pažangius 
laikraščius.

—Tai yra laužymas pagrin
dinių Amerikos piliečių tei
sių; tai yra mindžiojimas 
spaudos laisvės ir smūgis Tei
sių Biliui!—sakė John Gatės 
savo pareiškime spaudai.

Gates nurodė, jog šiuo būdu 
yra norima užgniaužti Ameri
kos žmonių pasipriešinimą 
prieš karą Korėjoje.

Mrs. Sally Breen, 38 metų 
amžiaus, našlė nuo praėjusio 
vasario mėnesio, šiomis die
nomis pagimdė trijukus: .„dvi 
mergaites ir berniuką. Mrs. 
Breen turėjo ligi šiol 6 vai
kus, visi gyvena. Moteriškė 
gyvena po num. 8 Hart St., 
Brooklyne.

Nemažai Niujorko žmonių, 
nusigandę karo, perka dide
liais skaičiais cukrų ir jį sle
pia, manydami, kad neužilgo 
cukraus pritruks/ panašiai, 
kaip buvo antrojo pasaulinio 
karo metu.

Riinkų komisijonierius An
thony Masei arei Ii bara tuos, 
kurie taip daro, sakydamas, 
jog cukraus užtenka ir jo už
teksią.

Vienas dalykas, tačiau, ne
paaiškintas: ar cukraus kai
nos nepakils?

3,885 skylės— 
užtaisytos

Kiekvieneriais metais, pa
vasarį, Niujorko gatvėse at
siranda didžiulių duobių-sky- 
lių, kurios sudaro pavojų au- 

• tomobilių vairuotojams. šie- 
I met, sakoma, jau tapo užly
ginta net 3,885 tokios duobės.

Bet jų dar vis užtenkamai 
[esama; tai gerai gino tie, ku
riems tenka vairuoti automo
biliai.

\ Dėl to, kad nusigandę ilgo 
karo Korėjoj žmonės pradėjo 
pirkti automobilių tajeriua 
(padangas), tai tūlos tajerių 
krautuvės Niujorke jau paju
to tų daiktų stoką.

Carolyn Desmondienė, 25 
metų amžiaus moteriškė, nu
sitarė nusinuodinti kūriniu 
gazu. Jinai paliko savo vie- 
nerių metų amžiaus dukrelę 
šaligatvyje, o pati, grįžusi 
virtuvėn, atsuko gazą ir lau
kė mirties. Bet jai nepavy
ko : superintendento žmona, 
Mrs. Helen Bowie, užuodė ga
zą, pašaukė policiją, kuri 
moteriškę išgelbėjo.

Desmondienė gyveno po 
num. 318 W. 28th St., Man- 
hattane. >

Drama “Come Back, Little 
Sheba,” vaidinta net 182 kar
tu Booth teatre, Niujorke, už
sidarė praėjusį šeštadienį.

EDDY’S
BAR & GRILL
Edw. Pavilonis, sav.

Viskas nauja, viskas gražu tik- 
ką atidarytoje Fdw. Pavilonio 
vietoje. Tai yra buvusioje Givip 
vietoje:

459 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Visokie gėrimai, šviežus valgiai, 
gražiai priima svečius.

Atskiras kambarys grupėm.

TELEVISION

PRANEŠIMAS,
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mitingas įvyks tre
čiadieni, liepos 2 6 d., 7:80 vai. vak. 
Lietuvių Neprigulmingo Klubo na
me, 269 Front St. Visi nariai būki
te, bus raportas iš LDS atsibuvusio 
seimo ir kiti kp. reikalai aptarti.— 
Kp. sekr. (138-39)

GfeRIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

TONY’S

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINES, vynai ir alus 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407 TELEVISION

SHUFFLE BOARD

Mokytojai buvo suspenduo
ti gegužės mėn. 3 dieną; juos 
suspendavo mokyklų superin
tendentas Jansen, taipgi mies
to švietimo taryba.

Neužilgo šitie suspenduotie
ji mokytojai bus teisiami.

60 lėktuvų pavesta 
karo reikalams

New York “Times” skelbia, 
jog šiomis dienomis buvo per
vesta karo reikalams 60 di
džiulių lėktuvų, ligi šiol ga
benusių civilinius žmones. Jie 
atiduoti karinei tarnybai — 
karo reikalams Korėjoje.

Vaikų paralyžiaus liga 
(Polio) pradėjo plėstis Nas
sau apskrityj, bet Queens ap
skrity.! ji kol kas nesiplečia. 
Tačiau sunku nustatyti, kaip 
viskas sui ja bus šiemet. Pra
ėjusiais metais, atsimename, 
Niujorke daug jaunų žmonių 
buvo susirgę šia liga.

James, Hylton, 43 m. am
žiaus, važiuodamas automobi- 
lium Laurel Hill bulvaru, 
Maspethe, atsidaužė į telefo
no stulpą ir išsilaužė keletą 
šonkaulių. Nugabentas į šv. 
Jono ligoninę, Long Island Ci
ty. i

Uošvis ir žentas 
rasti negyvi

Michael Tiraiosi ir jo žen
tas, Andre Staiano, tapo ras
ti negyvi Tiralosio namuose, 
po num. 1721 — 74th Street, 
Brooklyne.

Tarp šitų vyrų, sakoma, vi
rė nesantaika: Tiralosi norė
jo, kad žentas su dukterim iš 
jo namų išsikraustytų, o pa
starasis to nenorėjo padaryti. 
Tuo būdu, spėjama, abu vyrai 
pasiryžo kovoti ir tas,<s kuris 
užmušė vieną, vėliau pats už
simušė.

Vienas aišku: kai Tiralosio 
duktė, Sylvia, ir jo žmona, 
Vincenza, sugrįžo praėjusį 
penktadienį iš darbo, rado 
abu negyvus, ir tai abi mo
teriškes labai pritrenkė.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—3 vakare

Penktadieniais uždaryta

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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 DANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6238

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS » '

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 *

Petras Kapiskas
PALAIKO

1 Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS < i

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. X

Telefonas: EVergreen 4-8174

•4MT*

TELEPHONE

STAGG 2-5048

•4MF*

RES. TEL.

HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Lalsnluotas Balsamuotojas)
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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