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Willie McGee išgelbėtas 
nuo elektros kėdės!

Išgelbėtas jis jau ketvir
tuoju kartu. Išgelbėtas dėka 
tam, kad susidarė masinis 
žmonių judėjimas, reikalavęs j 
jo nežudyti.

Ne tik Amerikos, o ir 
pasaulio su sąžine '______ .
siuntė reikalavimus, kad Mc- Į 
Gee būtų nežudomas.

Net ir Kinijos darbo unijos

No. 143 Dienraščio XXXII.

MALIK PIRMININKAUS JUNG. TAUTU SAUGUMO TARYBAIo
i*

ir viso j Korėjos Liaudies Armija 
žmonės j ’

| grumiasi artyn Pusano
Vaįiis dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei

a

Sovietų atstovybe sugrįš 
į Saugumo Tarybą rugp. 1

pasisakė už Will j McGee!
Dabar teks kovoti už tai, 

kad McGee būtų išlaisvintas.
★

Mississippi padaužos, ku 
klux - klanininkai ir kitokie 
puolė kiekvieną, kuris ryžosi 
kelti savo balsą už McGee* 
laisvę. <

Jie apmušė n u smerk toj o ad
vokatą Poole: jie apdaužė 
vieną laikraštininką. Jie ry
žosi linčiuoti kiekvieną; "drį
susi ištarti mirties kameroje 
karo veteranui palankesni žo
dį.

Ir tų chuliganų nieks ne
bandė suvaržyti!...

O mūsų “Voice of Ame
rica’’ skelbia pasauliui, ko
kios didelės pas mus yra žmo
nėms laisvės'. . .

★
Pas mus ir vėl viskas pa

brango.
Tarp kitko: pienas, duona, 

cigaretai ir kitokie žmonių 
naudojami kasdieniški pro- 
d ūktai.

Pelnagrobiai džiaugiasi įvy
kiais Korėjoje. Jie ryžtasi 
pralobti ir tu jiems nieko ne
padarysi !

Dar trys piknikai: 
šiandien, liepos 29 dieną. 

Brooklyne lietuviai , kriaušiai 
turės savo metinį pikniką.

Rytoj, liepos 30 d., Law
rence, Mass., įvyks Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuopų 
piknikas.

Rugpiūčio 6 d. Waterbury 
ivvks menininkų piknikas — 
Dainų Diena.

“Tėvynės Balsas” rašo, jog 
šių met ii Gegužės Pirmosios 
demonstracijoje Vilniuje da
lyvavo ne mažiau 100,000 
darbo žmonių: darbininkų, 
tarnautojų, menininkų, moks
lininkų.

O buvo laikai, kuomet ta
me pačiame Vilniuje Gegužės 
Pirmoji būdavo minima slap
tose darbininkų su ei gėlėse, 
kur nors rūsiuose arba miš
keliuose šalę. Vilniaus.

Tie laikai mums dar gerai 
atmenami.

★
Uruguajaus “Darbas” ra

šo :
“Stockholmo rezoliucija — 

didi ir galinga priemonė su
laikyti agresingųjų imperia
listų troškimus sukurti siau
bingus masinius naikinimus, 
reiškia, didi ir galinga prie
monė kovoje už taikos išlai
kymą pasaulyje...

“Uruguajaus Komitetas Tai
kai Ginti yra išleidęs lapus su 
Stockholmo rezoliucija, po 
kuria padedami parašai. Tė
vynainiai ! įsigykite tuos la
pus. rašykitės ir rinkite para
šus!”

Mūsų krašte parašų po tai
kos peticiiomis rinkimas teb
eina visu įkarščiu.

Nežiūrint reakčininkų pa
stangų ir grasinimų, žmonės 
po peticijomis rašosi.

O sekama trečiadieni Niu
jorke yra šaukiamas didžiulis 
masinis mitingas — Union 
Skvere — kovai dėl taikos.

Popiežius išleido encikliką, 
reikalaudamas, kad vyskupai 
melstųsi už pasaulinę taiką.

Popiežius galėjo įsakyti vys-

Šiauri- dėtį Amerikos armijai. Nes 
Liaudies Armi- visa amerikiečių kariuome

nė, ginklai ir kiti reikme
nys iki šiol buvo įgabena
mi Korejon per Pusaną.

Ketvirtadienį amerikie
čiai ir pietiniai korėjiečiai

Tokio, liep. 28. 
nes Korėjos 
ja atkariavo nuo amerikie
čių Hadong miestą, 70 my
lių į vakarus nuo svarbiau- 
šio jankiams uosto Pusano, 
ir per dieną prasiveržė 20 

įmyliu pirmyn į rytus nuo 
, Hadongo. Tuo būdu liau- 
' dininkai užėmė pozicijas 
tik už 50 mylių nuo Pusano.

Jeigu šiauriniai liaudinin- 
; kai užimtų Pusaną, tai 
I sudarytų labai sunkią pa- 
i---------- .-------------------------

įsakyta draftuoti 
100,000 vyry

Washington. — Jungti
nių Valstijų apsigynimo 
departmentas įsakė draf- 
tuot karinėn tarnybon 100 
tūkstančių vyrų rugsėjo ir 
spalio mėnesiais. '

Į ginkluotas jėgas bus 
imami vyrai nuo 19 iki 25 
metų, bet užsiregistruot 
karinei tarnybai turi ir 18- 
metiniai berniukai.

Grasina draftuot 
rezervo daktarus

Washington. — Karinė 
Amerikos vyriausybė taria
si verstinai imt tarnybon 

j atsarginius (rezervinius) 
gydytojus, tarnavusius 
ginkluotoms jėgoms praei
tame pasauliniame kare. 
Nes tie gydytojai — rezer
vo oficieriai — neklauso 
šaukimo savanoriai vykti į 
Korėja. Iš 3,000 tokių dak
taru tiktai 15 sutiko tar
nauti Korėjos karo frontui.

Yra tūkstančiai jaunų 
gydytoju, kurie Antrojo 
pasaulinio karo metu už
baigė medicinos mokslą 
valdinėmis lėšomis; tuo tar
nu iie buvo paliuosuoti nuo 
karinės tarnybos.

Bet jie taip pat vengia 
Korėjos fronto, ir nėra įs
tatymo, kad galima būtu 
iuos draftuoti, sako United 
Press.

KORĖJOS LIAUDININKAI NAUDOJA TIK SENUS, BET GERUS SOVIETINIUS GINKLUS
Tokio. — Amerikiniai 

korespondentai Korėjoje 
neseniai pasakojo, kad 
šiauriniai korėjiečiai liaudi
ninkai naudoja rakietinius 
(džetihius) lėktuvus ir ki
tus naujus sovietinius gink
lus. Bet tai netiesa.

New Yorko Times kores
pondentas Walter Sullivan 
ir United Press dabar pra
neša, jog liaudininkai var
toja tik senesnius rusiškus 
ginklus. Jų tankai ne nau
jesni, kaip iš 1945 metų; 
patrankos tokios pat, ko
kias Sovietai naudojo Ant
rajame pasauliniame kare; 

kupams pasirašyti po taikos 
peticija, panašiai, kaip pada
rė Lenkijos kardinolas Sapie
ha. 1 ; 

atakavo šiaurinius liaudi
ninkus Hwanggano ir 
Hamčango srityje, viduri
niame fronte, ir pastūmė 
liaudininkus kai kur atgal. 
Bet liaudininkai paskui pra
dėjo smarkiausią ' artileri
jos, minosvaidžių, tankų 
ir kulkosvaidžiu ataką ir 
vėl pamuše jankius atgal.

Šiaurinės Korėjos radi
jas praneša, kad liaudies 
partizanai veikia jfiu .pačio
se Pusano apylinkėse.

- - - - - I - - - - -

Po rinkimų bus dar 
pakelti taksai

Washington. — Praeitą 
antradieni prez. Trumanas 
kreipėsi į Kongresą, • kad 
pakeltu taksus 10 iki 20 
procentu. — Nuo vidutinės 
darbininko algos tuomet 
būtu atmušama taksams 
penktadaliu daugiau, negu 
dabar.

Bet tai dar nebūtų galas 
taksų kėlimui.

Prez. Trumanas, besikal
bėdamas su koresponden
tais ketvirtadieni, pranešė, 
jog po kongresiniu rinkimii 
lapkrityje iis ragins dar 
padidinti taksus nuo asme
nų ir korporacijų pajamų 
kariniams tikslams.

Yra reikalavimu vėl im
ti taksus už nepaprastus, 
didžiausius korporacijų pel
nus, kaip karo laiku. Bet 
prezidentas dar nenrisimi - 
nė anie tų viršpelnių aptak- 
savimą.
SU BOMBAN^EšlŪ ŽUVO
6 LAKŪNAI

Oaklev, Kansas. — Sudu
žo didelis amerikinis bom- 
banešiR B-25. Žuvo visi še
ši lakūnai.

ORAS. -"-• šilta, giedra.

kai kurie rusiški liaudinin
kų šautuvai yra net iš Pir
mojo pasaulinio . karo; kul
kosvaidžiai ir automatiniai 
šautuvai iš Antrojo pasau
linio karo laikų.

Bet tai “puikūs ginklai,” 
kaip sakė pats generolas 
MacArthuras. ,

Viena naujienybė — tai 
mažiukai, šarvuoti sovieti
niai “džypsai,” kurie gali 
važiuoti blogiausiais, siau
raisiais keliais ir per kal
nus. Šaunant tik už 50 jar
dų, atšoka karinio šautuvo 
kulka nuo rusiško džipso 
šarvo, kaip rašo Walter 
Sullivan.

Liaudininkų vartojami 
sovietiniai tankai yra tik 
vidutiniai, sverią apie 29 
tonus. Šių tankų vikšrai

-- JAU SUKELTA $7,210;
DAR REIKIA $2,790

Aukojo:
Ona M'akarevičienė, B’klyn, N. Y...................... $10.00
M. Uždavinis, Norwood, Mass. ..................... • • 5.00

August Seitz, Washington, D. C....................4.25
Raymond Jarvis, Plymouth, Pa. ............ 3.00 
Maspethietis 3.00
Dėkojame visiems aukotojams!

Specialaus Vajaus Komitetas.

TRUMAN ŽADA ŠIUO LAIKU 
NENAVDOT ATOM-BOMBOS

Washington. — Kores
pondentai priminė prezi
dentui Trumanui, kad jis 
neseniai sakė, jog nesidro
vėtų panaudot atomų bom
bą, jeigu jam atrodytų rei
kalinga. Todėl koresponden
tai ketvirtadienį užklausė

KONGRESMANAI UŽGYRE 
KARINĮ TRUMANO PLAN A

Washington. — Banki
nis Senato komitetas 10 
balsų prieš 19 atmetė Baru- 
cho planą dėl tuojautinės 

i visuotinos mobilizacijos ir 
lužgyrė sekamą prez. Tru- 
mano pasiūlymą:

Visų pirma kariniams 
reikalams skirti plieną, 
aliuminą, varį ir kitas bū
tinąsias karui medžiagas, 
net užgrobiant jas nuo pri
vačių savininkų.

Skolinti pinigus fabri
kantams, kad plačiau išvys
tytų ginklų ir amunicijos 
gamybą.

Barulchas, “prezidentų 
patarėjas,” atominio Ame
rikos plano meistras, ragi
no tu o j aus užšaldyti darbi
ninkams algas, įvesti kainų 
kontrole ir gatavai paruoš
ti ginkluotas jėgas naujam 
pasauliniam karui.

Prezidentas sakė, kad 
jeigu reikės įvesti kainų 
kontrolę ir racionavimą, 

į (besisukančių ratų “pava
žos”)- yra toki platūs, kad 
gali lengvai važiuoti per 
■klampius, vandenuotus ry - 
žiu laukus sako Sullivan ir 
United Press,

Pamatinis tų sovietinių 
tankų ginklas yra 85-mili- 

| metrinė patranka, šaudanti 
i trijų colių' storio sviedi
niais. Toks sviedinys pra
kerta keturių colių storio 
amerikinio tanko šarvus, 
jeigu net lėkštai pataiko, 
tik 30 laipsniu kampu.

Dauguma. Šiaurinės Ko
rėjos kareivių naudoja au
tomatinius - mašininius šau
tuvus ir tokios pat rūšies 
revolverius, kurie paleidžia 
“baisią kulkų ugni,” sako 
Sullivan, šiauriniai korėjie
čiai turi daug ir 5 lengvųjų

prezidentą, ar jis-planuoja 
pavartot atomų bombą ei
nančiajame kare prieš Šiau
rinės Korėjos liaudininkus.

Prez. Trumanas atsakė, 
kad jis neplanuoja panau
dot atominę bombą prieš 
Šiaurinę Korėją šiuo laiku.

tai kartu turės būti užšal
dytos algos ir įvestas pri
valomas darbininkų pas
kirstymas kariniams dar
bams.

Kainos pakilo 13 proc.
Washington. — Nuo Ko

rėjos karo pradžios jau 13 
procentų pabrango sandė
liuose kviečiai, cukrus, ka
va, sviestas ir įvairūs kiti 
produktai, kaip pranešė 
valdinis Darbo Statistikų 
Biuras.

Oro jėgydidinimas
Washington. — Kongr.es- 

manų komitetas dėl gink
luotų jėgų užgyrė siūlymą 
padauginti oro jėgas nuo 
dabartinių 48 grupių iki 
58 grupių.

Neskelbiama, kiek lėktu
vų ir lakūnų yra vienoje 
grupėje.

kulkosvaidžių. Tokį kulkos
vaidį vienas kareivis neša
si.

Kiek pirmiau ameriki
niai lakūnai, pranešė, kad 
priešlėktuvinės rusiškos 
liaudininkų patrankos var
tojo šovinius su elektroniš
kais įrengimais. Toks šovi
nys savaime sprogsta, kuo
met artinasi prie priešo 
lėktuvo.

Šiauriniai korėjiečiai 
elektroniškais šoviniais gy
nė savo sostinę Pyongyan- 
gą, kuomet amerikiniai lėk
tuvai ją bombardavo, kaip 
teigė ’sugrįžę iš to žygio 
jankiai. : •

A - -

Australija renka savano
rius karui prieš Šiaurinę 
Korėją.

Lake Success, N. Y. — 
Jakovas Malikas, Sovietų 
delegatas Jungtinėms Tau
toms, pranešė liep. 27 d. 
generaliniam Jungtinių 
Tautų sekretoriui Trygve 
Lie, kad Malikas ateinantį 
antradienį, rugpjūčio 1, 
užims pirmininko vietą 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryboje.

Maliko pranešimas Tryg- 
vei Lie sako:

“Matau reikalą pranešti 
tamstai, jog, pagal nusta
tytas taisykles, aš užimsiu 
vietą kaip Saugumo Tary
bos pirmininkas rugpjūčio 
mėnesiui šiemet, ir aš ski
riu laiką šiai tarnybai susi-

Churchillas pasitiki 
tik atomy bombomis

London. — Buvęs Angli
jos premjeras Winston 
Churchill sakė seime, kad 
tik Jungtinės Valstijos sa
vo atominėms bombomis 
galėtų sulaikyti Sovietus, 
jei Europoj neužilgo karas 
kiltų.

Churchillas gąsdino ang
lus sovietine galybe; pasa
kojo, kad Sovietų Sąjunga 
turi 7 kartus daugiau kari
nių jėgų, negu visi vakarų 

, Europos kraštai. Jis ypač 
baugino sovietiniais tan
kais, primindamas, jog ru
siški Korėjos liaudininkų 
tankai sumuša amerikinius 
tankus.

Sykiu Churchillas šaukė 
Angliją ir visus vakarinės 
Europos kraštus kuo smar
kiausiai ginkluotis su Ame
rikos pagalba.

į ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washington. — Republi- 

konas kongresmanas Kun
kel ketina antradienį pasiū
lyti Kongresui išleist vi
suotinos karinės mobiliza
cijos įstatymą — įkinkyt 
pramonę kariniams dar
bams, užšaldyt algas, įvest 
kainų kontrolę ir raciona
vimą ir taip paruošt visas 
ginkluotas jėgas, kad tiktų 
net naujam pasauliniam 
karui.

Tokio. — Jūron nukrito 
amerikinių karinių gabeni - 
mų lėktuvas C-47, beskren- 
dant jam i Korėją. Lėktu
ve buvo 26 asmenvs. Išgel
bėtas iš vandens tik vienas. 
Žuvo 25, jų tarpe keturi 
kariniai jankių korespon
dentai.

Peking. — Pranešama, 
jog dar 500 francūzų ka
riuomenės perėio nas Viet
namo respublikiečius. Tie 
kareiviai atnešė vietna
miečiams 357 kulko svai
džius,^!.000 šautuvų ir 5 
minosvaidžius.

Budapest. — Vengrijos 

rinkti — rugpjūčio 1 d. 3 
vai. popiet.

“Prašau tamstą pranešti1 
Saugumo Tarybos nariam 
apie to susirinkimo laiką.

“Veikimo programa bus 
paskiau įteikta.

“Su pagarba
Jakob Malik.”

Pirmininkavimo tvarka
Jungtinių Tautų Saugu

mo Taryba susideda iš 11' 
narių, ir vienas po kito pa
eiliui pirmininkauja per 
mėnesį. Pirmininkystė eina 
abėcėlinėje eilėje, žiūrint, 
kokiomis raidėmis praside
da vardas kiekvienos ats
tovaujamos Saugumo Tary
boje šalies. Tuo būdu te i- 
ka Sovietu Sąjungai pi'- 
mininkauti šį rugpjūčiu 
mėnesį.

Sovietų atstovybė sausio 
13 d. šiemet apleido Saugu
mo Tarybos posėdį todėl, 
kad tarybos dauguma at
metė sovietinį pasiūlymą, 
— pašalint Čiang Kai-šeko 
kinus taurininkus iš Saugu
mo Tarybos, o priimt Kini
jos Liaudies Respubliką 
kaip nuolatinį tarybos na- 
U-

Sovietų delegatai nuo to 
laiko ir nedalyvavo tokiose 
Jungtiniu Tautų įstaigose, 
kur sėdėjo Čiang Kai-šeko 
pasiuntiniai.

Nuolatiniai Saugumo 
Tarybos nariai yra penkios 
didžiosios valstybės —Jung
tinės Valstijos, Sovietu Są- 
junga, Anglija, Francija ir 
Kinija.

Kiekvienas nuolatinis ta
rybos narys turi teisę ve
tuoti (atmesti) daugumos 
nutarimą svarbiausiais, es
miniais klausimais.

Amerika ketina gint 
vakary Vokietiją

Washington. — Ameri
kos valstybės departmen
tas pareiškė, kad “jeigu 
rytiniai komunistai užpul
tų” vakarinę Vokietiją, tai 
Jungtinės Valstijos gintų 
ją.

Amerikos valdžia nera
miai žiūri į rytinės Vokie
tijos komunistų atsišauki
mus. Rytiniai vokiečiai ko
munistai šaukė vakarų Vo
kietijos vokiečius kovoti 
išvien su Sovietais ar bent 
bepusiškai (neutraliai) lai
kytis, jeigu kiltų karas tarp 
vakarinių kraštų ir Sovie
tų Sąjungos.

valdžia padovanojo ligoninį 
traukinį Korėjos liaudinin
kams. Jau išvažiavo tas 
traukinys, vertas miliono 

dolerių.

Maskva. —Sovietų moks
lininkai atsišaukė į Ameri
kos mokslininkus, kad veik
tų prieš ligų bakterijų nau
dojimą kare.
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'apdovanojimo — Stali-! 
!nines premijos. Tarybinė! 
[inteligentija ir kultūros1 
[darbuotojai aktyviai daly -' Sociahstmese įmonėse 
ivauja socialistinėje staty-Į UKMERGE, .birz. 2 d.

liepos 21 d. su-kurios produkcija, palygin- pinigais. Kai kuriose arte-'boję. Teatruose rodomos [ ir kei;anilęos fabriko 
; pjeses, slovmanems mylimą-Į t.nj )cĮlktyniavjroą Tarybų 

ją Taiybinę Tėvynę, n jos ijctUVOs dešimtmečio garbei, 
didvyrms — darbo žmones,! Kok,ių foi-muoto.ja J. Narge- 

i kasdien darbo normą 
i įvykdo 177 procentais. Po 

'Per penkerius metus mū-[ pusantros išdirbio normos 
sų respublikoje išleista 46, kasdien pasiekia stachanovi-

ŽINIOS IS LIETUVOS

Rašo Janis Ostfovas
1950 m. 1

kanka 10 metų nuo tos isto-[ti su prieškariniu laikotar- lėse ,už darbadienį išdavė 
rinės dienos, kuomet latvių piu, išaugo daugiau kaip 8 po 16,78 rublio. Nesunku į-1 • • 1 . • t 1 . -ScL'Xr!‘?>surcr’ W1LLIAM chapels į tautos valia Latvija įsijun- kartus, iv A.l 1/ ADA 1 u c- v

!gė į darnią didžiosios 
irybft Sąjungos 
i respublikų šeimą. 

Latvių tauta 
žinodama, kad ii vra 1 ’ . v » ;tarp lygiųjų, laisva tarpi” 
laisvųjų, laiminga lai” [monto gamykla, 
mingųjų Tarybų soc ’ 
nes valstybės tautu, i v

sivaizduoti, kokios didelės <
yra kolūkiečių šeimos paja- kurie išaukština mūsų ta-! ]ytė 
mos net eilinėse artelėse, rybinę santvarką.
Paminėsiu tokį pavyzdį
Aucės rajono “Progreso

Neatpažįstamai pasikeitėSUBSCRIPTION RATES
Canada and Brazil, per year $8.00
Canada and Brazil, 6 months $4.00
Foreign countries, per year $9.00 
Foreign countries, 6 months $4.50

broliškųjų |Veįjas tokių labai stambių 
[įmonių, kaip elektrotechni- 

džiaugiasi,kos gamykia “VEF”, Ry- 
lygi Į goS vagonų gamykla, maši- 

J [nu gamykla, garvežių re- 
, tufbo-me- 

■ p [chaninė gamykla, dviračių 
ir zuperio gamyklos, celiu- 

Visas Washingtonas, sakoma, dabar tik ir šneka apie | |\]ųsu jaunosios respubli- [liozės - popieriaus kombi- 
krašto mrrbijizaciją karui. Klausimas, girdi, tik tame, ' .......

kiek ir kokiam laipsnyje toji mobilizacija turi būti pra
vesta? Pats prezidentas Trumanas esąs tos nuomonės, 
kad šiuo tarpu užtenka dalinos mobilizacijos, kad visuo
tinai visos šalies gyvenimo mobilizacijai dėl karo dar nė
ra verkiančio reikalo.

Bet su savo patarimais ateina visiems seniai gerai i 
žįstamas ir “visų” prezidentų patarėjas Bernard M. Ba- [ per Tarybų valdžios me- 
ruch ir siūlo tuojau pradėti visuotiną mobilizaciją, :

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

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

Kokia ta krašto mobilizacija?

ikos liaudis ateina į reikš- |natas “Sloka”, Brocenų 
!minga dešimtmetį pasidi-1 statybinių medžiagų kom- 
džiuodama nuveiktu darbu, 
tikra dėl savo ateities, dar 
(puikesnės, negu dabartis.

pa-ilika. Čia jos jėga.

įtus Latvija pavirto iš Va- 
visko uždedant kontrolę, viską paskaidant, viską nukrei-,i]<arų bei Amerikos impe-
piant karo reikalams. 0 svarbiausia kontrolė, supranta
ma. turi paliesti darbininkų algas ir uždarbius. Poną Ba- 
ruchą ir kitus kapitalistus purto didžiausia baimė, kad 
gali darbininkai rimtai apsisvarstyti ir pradėti reikalauti 
algų pakėlimo. Argi kainos jau nepakilo? Argi gyveni
mas nepabrango keliolika nuošimčių,"kaį/ prezidentas 
įsakė karinėms jėgoms pasitraukti į Korėją? Per tą ket
vertą savaičių viskas, ką darbininkas perka ir vartoja, 
jau smarkiai pabrango.

Visos šnekos apie karinę mobilizaciją daugiausia ir su
kasi apie užbėgimą už akių darbininkų reikalavimui .'penkmečio metus naują so-

artelės kolūkietis Butkus su milijonai knygų arba tiek, i ninkai J. Bankauskas ir 
šeima ,susidedančia iš žmo- kiek buržuazinėje Latvijo -1

ir dukters, už jų išdirb-Ije buvo išleista per 15 metų
807 darbadienius gavo 
centnerių grūdų

'Balochovas. M. Vinciūnas.

no.s 
tus 
110

’kg. cukraus, 3,200 kg. dar
žovių, daug kitokių produk-' 
tų ir daugiau kaip 4000 
rublių pinigais. Tos pačios 
artelės kolūkietis Augustas 
Rauskis drauge su žmona

Knyga—Mėgstamas 
Kolūkiečių Draugas

KRETINGA, birž. 2 d. — 
Daug naudingų žinių pasisc- 
mia Kretingos apskrities, Dar
bėnų valsčiaus “Grūšlaukės” 
kolūkio kolūkiečiai, skaityda
mi savo klubo . skaityklos bi- 

Mūsų mokslinės įstaigos, bliotekėlės knygas. Politinės

--3 i Tikrai masiniu, liaudiniu 
200 'pasidarė fizkultūrinis judė

jimas Latvijoje. Dabar yra 
2.215 fizkultūrinių kolekty
vų, vienijenčių daugiau 
kaip 125 tūkst. fizkultūri- 
ninku. V- J

binatas ir kitos. Paleisti dar
ban ir te.bestastomos bei 
praplečiamos naujos pra
moninės įmonės — elektros 
mašinų gamykla, remonto- 
mechaninė gamykla ir daug 
kitu, v

Tarybų valdžios dešimt
mečio išvakarėse Latvijos 
įmonėse plačiai išsivystė 

' socialistinis ' lenktyniavi- 
[mas. 1 
narni džiuginą pranešimai 
apie naujus darbo žygius.

> “Raudonojo mė
go” gamyklos plieno

rializmo agrarinio - žalia
vinio priedėlio, kokiu ji bu
vo buržuazijos viešpatavi-1 
[mo metu, žydinčia respubli- [ 
!ka su išvystyta pramone ir ! 
[socialistiniu žemės ūkiu.

Remdamasi visos Tarybų Liepojaus"
. / galia taluro_ _______

;ir priešakine technika, Lat- lydytojai Bumbulas, §traz- 
|vija sukūre per pokarinio perėjo į greitus

KčtSl ctpie HA Čtruų luti uuuniYU 1 cuxciuc v linui jpciiixiucviv in^uuo nuujci CtVieill VcllcindOlT

aukštesnių algų. Juk kiekvienam aišku, kad anksčiau ar cialistinę pramone. Trumpu mažin(', lydymo laiką.
__ ______ trikotažiniu- sėjamųjų 

okupacijos [kai sistemingai viršija ga
mybinius planus, o šios į- j 
mOnės 4 cechai ir 13 brigą- [

■ Sąjungos industrine I • • T • 1 • 1

vėliau darbo unijų vadai “pavargs” darbininkus įtikinę- į laiku ne tik atkurtos karo 
ję, jog jie ne tik savo sūnus, bet ir algas turi paaukoti 
karo reikalams, kuomet visi mato, kad kapitalistų pelnai 
pakilo, kad korporacijos ir monopoliai aukštomis kaino
mis apiplėšinėja Amerikos žmones.

Kainos jau pakilo, o darbininkų algos niekur nepakilo. 
Todėl mobilizacija ir kontrolė turėtų prasidėti nuo kainų 
ir kapitalistų pelnų. Kainos turi būti atstumtos atgal ir 
griežtai kontroliuojamos. Kam kalbėti apie algų kontro
lę, kuomet jų niekas nekelia? Jas reikia ne kontroliuoti, 
bet pakelti, kad darbininkai galėtų atsiimti tai, kas iš jų 
atimta aukštesnėmis kainomis.
„Kodėl kiekvienam kare Amerikoje padidėja kapitalis-1 
tų pelnai ir gimsta šimtai naujų milijonierių? štai 
reikia greitos kontrolės. Bet apie tokią kontrole ir 
bilizaciją mažiausia kalbama.

kur 
mo-

Popiežiaus žodžiai, darbai ir taika

išdirbo 910 darbadienių ir aukštosios mokslo .įstaigos, ’r grožin.Ss_.Ht.eętū,;os,,t".yF 
p 15() teatrai, kinas, radijas, mū- tai)0 
252 kg S11 tarybinė literatūra, klu- 

pr0Lbai dirba didelį darbą, auk- 
1 * > žmones

[komunizmo dvasioje.
Tarybų Latvijos dešimt- | . • — 1* • 1 •

> mėgstamu kolūkiečių 
draugu ir patarėju. Ypač 
knygą pamėgo kolūkio jauni
mas. Daugelis jaunuolių per 
savaitę knygas keičia 2-3 kar- 

I tus V. Strazdas.
I

gavo daugiau 
centnerių grū 
cukraus bei kitokių 
dūktų ir apie 5000 rublių pi- i jėjant tarybinius 
nigais. i’ . _ ’ -

Aukštosios kolūkiečių pa-j mej.j raaSų liaudis pasitin- 
; esant ,Į<a didžiulio pakilimo aplin- 

įlsiekti dėka galingos tech-lKi7koūpoz'itorTai'’’'sukm-iSa 
nikos, paleistos į artelių veįkalus 
laukus, dėka priešakinio ta
rybinio agrobiologijos mok- [ 
slo pritaikymo. Apie įlOO 

, lydy- [įlašinu - traktorių stočių, 
dviem valandomis su- iturinčių didelį kiekį ti'ak- 

“Mar'toi*^b savaeigių kombainų, 
i mašinų, sodina

mųjų mašinų, linams rauti 
[mašinų, linų perdirbimo I 
[mašinų, cukrinių runkelių 

x. kombainų, aptarnauja res- 
[publikos kolūkius. Jos pa-

įjamos tapo galimos icinuo ivun lUC'.v J,’ • X o ’ UJLUZaiUlV ĮJčt 1X111J nv

Kiekviena diena gau- [gausiems derliams, o jie pa- jęybėmis. Dailininkai

ros” fabriko
[ir ūkiškosios <
[metais sugriautos ir išgrob
stytos senosios pramoninės 
Įmonės, bet iš esmės visa. d išsikOvojo gai 
]>iamonė buvo atnaujinta ii vardą,
rekonstruota. Pastatytos [ -- c - *”• 
naujos stambios, aprūpin
tos moderniausia technika, 
socialistinės įmonės, kurių 

[nežinojo buržuazinė Latvi- 
I .

•espublikos pramonė 
beveik du su puse 

daugiau produkcijos, 
prieškariniais 1940

1949-ais, penkmečių, ket
virtaisiais metais, socialis
tinė
davė 
karto

■ negu
metais ir dirbo aukštesnia- 

■me lygyje, negu tai penk--: 
. . mečio plane buvo numatyta

lai laiškas visai [paskutiniesiems penkmečio
... ,* metams. Per pokarinio

. . : penkmečio metus pramoni
nės gamybos apimtis padi-

Popiežius išleido “taikos encikliką, 
katalikų bažnyčios hierarchijai. Labai įdomus^ laiškas. 
Viskas dabar įdomu, kas tik liečia taikos reikalus. Nėra 
svarbesnės ir įdomesnės temos. Jau vien tik už tai, kad 
popiežius kalba apie taiką, jis turėtų būti paskelbtas *1^0 
raudonuoju “Maskvos agentu.” Juk taip yra daroma su kartus. Dau-
paprastais, griesnaisiais žmonėmis, kurie siąndien is- (.......................................  —
drįsta prasižioti už taiką, arba paraginti kitus pasirašy- 
ti taikos peticiją.

Tačiau, žinoma, popiežius tos garbės nesusilauks. Nie
kas jo raudonuoju nevadins, niekas jam neišduos “Mask
vos agento” diplomo. Jis saugus nuo visko. O saugus to
dėl, kad jį puikiai supranta tie, kurie pasaulį valdo, ku
rie pasaulį ruošia trečiajam karui. Jie supranta, kad po
piežiaus žodžiais popiežius pats netiki.

Jeigu popiežius pats savo žodžiais iš gilumos širdies 
tikėtų, tai jis juos paremtų konkrečiais darbais, — to
kiais darbais, kuriuos visas svietas matytų ir be jokio 
vargo suprastų. Jis turi galios, — labai daug galios.

Pavyzdžiui, popiežius labai karštai nusiteikęs prieš 
komunizmą ir komunistus. Vien žodžiais komunizmą 
prakeikti jis nepasitenkino. Jis ekskomunikavo ne tik 
visiis dvasininkus (kunigus, vyskupus), bet ir eilinius 
parapijonus, kurie kaip nors, žodžiais ar darbais, suside
du arba susidės su komunistais. Ir ar drįsta šiandien 
nors vienas katalikas kunigas kalbėti už komunizmą? 
Visi bijo, visi išsigandę. Čia jau prabilo popiežiaus darbai 
parėmimui žodžių. Juk labai lengvai popiežius galėjo, 
Vietoje šios enciklikos, išleisti griežtą uždraudimą kuni
gams, vyskupams, pasauliečiams klerikalams, na, ir pa- 
rapijonams, kalbėti už karą, agituoti už karą, remti karą. 
Labai lengvai galėjo jis ekskomunikuoti visus, kurie žo
džiu bei darbu prisideda prie ruošimo trečiojo pasauli-

> nio karo. Po ta popiežiaus bausme būtų patekus beveik 
visa dvasininkija, ypač šios šalies, Amerikos. Nėra jokia 
paslaptis, kad Amerikos katalikų bažnyčios hierarchija 
yra pats svarbiausias naujo karo kurstytojų įrankis.

į / Už pavyzdį paimkime lietuviškuosius klerikalus. Su
rask visoje Amerikoje nors vieną lietuvišką kunigą arba 
pasaulinį klerikalą, kuris apsiputojęs nekurstytų prie 
naujo, atominio karo? Nerasi nė vieno.

Taigi, kol popiežius nesiima konkrečių žygių 
agentų sudraudimui, jo žodžiai ir poteriai apie taiką ne
duos pasauliui taip reikalingos šventosios taikos. Tai ži- 

' nonie mes visi, tai puikiai žino “Kristaus įpėdinis 
ant žemės.”

savo

Vieno Valsčiaus 
Moterų Tarybos 

PAEŽERELIAI (šakių ap
skrity]), birž. 2d. — Didelį 
darbą dirba “Didvyrio” kolū
kio moterų taryba (tarybos 
pirmininkė Rimkevičienė)'. Ji 
padėjo sukomplektuoti gyvu
lininkystės fermoms kadrus, 
sumaniai suorganizavo socia
listinį lenktyniavimą moterų 
tarpe pavasario laukų darbų 
laikotarpiu. To dėka kolūkis 

Iniai Latvijos chorų kolek •• i vienas pirmųjų apskrityje bai- 
Itvvai ruošiasi Dainų Šven-!gė sėją. Sėją įvykdyti aukš-

apie puikią res
publikos naujovę. Ties lau
kais, darniais gamyklų ir! 
fabrikų korpusais skamba 
dainos, šlovinančios kuria
mojo darbo džiaugsmą, tau
kų draugyste, didžiąją Tė- 
|vyne. Tai daugiatūkstanti-

tyvai ruošiasi Dainų Šven-lgė sėją.
tei, kuri bus atidaryta šio-1 tu agrotechnikos lygiu pade-

I jo nuolatinis moterų tarybos 
rūpinimasis pakelti kolūkie
čių agrotechnikos žinias. Kol- 
ūkietė Rakauskienė, Gerulai- 
tienė. Orbštienė, Puidokienė 
ir kitos supažindino kolūkie
čius su priešakiniu mičiurini- 
niu mokslu, reguiiariai skaitė 
laikraščių straipsnius, skirtus 
sėjos klausimams, pranešinėjo 
apie pavasario laukų darbų 
eigą respublikoje ir apskrity
je. Per pietų pertraukas bu
vo garsiai skaitoma grožinė li
teratūra.

Sėją baigus, kolūkio klube 
įvyko spektaklis. Moterų ta
rybos meninė saviveikla pa
statė J. žemaitės pjesę “Pirš- 

! lybos.”
Aktyviai dirba ir “Tarybi-

vingojo jubiliejaus dieno - 
mis. Daugiau kaip 80 tūkst. 
dainininkų dalyvauja šiame 
galingame chore.

Laimėjimai, kuriuos res-

lengvino valstiečių darbą, 
padarė jį iš vergiško 
džiaugsmingu.

Įkvėpti pirmųjų kolūki- publika pasiekė per praėju- 
nių metų rezultatų, Latvi- sį dešimtmetį, įkvepia lat - 
jos valstiečiai su pakilimu 
pasitiko antrąjį kolūkinį 
pavasarį ir užbaigė pava
sario sėjos kampaniją dar 
trumpesniu laiku, negu pe
reitais metais.

N a u j ame dešimtmetyje
mūsų valstietija stato sau 
uždavinį: pasiekti, kad visi 
kolūkiai būtų turtingi, o 

■ pasiturintieji, 
socialistinio iTas uždavinys-yra įvykdo- 
keliu—kolū- imas, mes jį išspręsime to

kių keliu. Pavasario sėjašie- liaų stiprinant visuomeninį 
met buvo atlikta plačiuose ūkį— kiekvieno kolūkiečio 
kolūkių masyvuose. Sėją asmeninės gerovės pagrin- 
atliko daugiau kaip keturi 
tūkstančiai artelių, suvieni
jusių 92 procentus respubli
kos valstiečiu Ūkių.

Naujas gyvenimas atėjo į 
Latvijos kaimą. Valstiečiai 
įsitikino iš savo pačių paty
rimo, kaip nuosekliai ir vi
sapusiškai Tarybų valdžia 
rūpinasi jų gerovės bei kul
tūros augimu. Visi Rygos 
rajono žemės ūkio artelių 
nariai už vieną darbadienį Grigulis sukūrė 
gavo, vidutiniškai po 
kg. grūdų, apie 8 rublius aukščiausio

ns j Mūsų respublikoje socia- 
in" ilistinįs lenktyniavimas tvir

tai įėjo į kasdieninį žmonių 
gyvenimą. Daugiau kaip 9 
tūkstančiai stachanovinin- 
!kų dar 1949 metų pusėje 
pirma laiko , įvykdė savo 
penkmėtinius planus. Da
bartiniu metu dešimtys į- 
monių dirba , jau viršum 
penkmečio plano.

1949 metai, įeis į Tarybų 
Latvijos istoriją, kaip di
džiojo persilaužimo ,metai, 
kuomet darbo valstietija 
tvirtai ir galutinai pasuko [kolūkiečiai — 
žemės ūkio 
pertvarkymo

giau kaip dvigubai padidė
jo pramonėje įdarbintų 
|darbininkų skaičius.

Palyginti su prieškariniu 
lygiu, smarkiai padidėjo ei
lės itin svarbių produkcijos 
rūšių gamyba: elektros e- 
nergijos — du kartus, plie
no ir valcuotos geležies — 
1,8 karto, durpių kasimas 
— 2,7 karto, zuperio ir lan
gų- stiklo — I,i9 karto, ce
mento — 1,4 karto. Ypa
tingai sparčiai vystėsi me
talo apdirbamoji pramonė.

akili- 
kul -
savo
savo

viu tautai dvasios žvalu - 
mą, nepajudinamą tikru
mą, kad taikingas kuriama
sis darbas, metai po metų 
stiprėjanti latvių draugys
te su visų Tarybų Sąjungos 
broliškų respublikų tauto
mis atneš Latvijai dar pui
kesnį jos ekonomikos ir 
kultūros suklestėjimą.

Latvių tauta gerai žino, 
kad didžiuliai laimėjimai 
vystant savo ūki ir kultūrą
jos pasiekti dėka Tarybų nes_ Armijos XXXI metinių” 

nesavanaudiškos kolūkio moterų taryba (tarj-valdžios, 
visų broliškųjų tautų

Politinį ir u Kini p 
mą lydi latvių tautos 
tūros — nacionalinės 
forma, socialistinės 
turiniu — augimas.

Vystosi ir stiprėja jauno
ji latvių tarybinė literatū
ra ir menas. Rašytojai A. 
Upitas, V. Lacis, A. Saksė, 
F. Rokpelnis, poetas, Sud- 
rabkalnis, dramaturgas A.

įžymius 
kūrinius, kurie susilaukė 

vyriausybinio !

Amerikiečiai kariai, tik.. neseniai pasiekę Korėjos žemę “kažin kur Korėjoje.

pa-

Anekdotai
Kitaip suprato

Mergina su drauge 
basi apie savo ateitį:

“Tarp kitko, aš pasiry
žus ištekėti už tikrojo 
džentelmeno ir mokslinin
ko.”

Jos draugė:
tai padaryti, — tai 
dvivyryste.”

kal-

bos pirmininkė Lemberienė). 
Kolūkietės čia padarė inspek- 

j tus; kuriuose jos išaugino 2,- 
i 500 pomidorų ir kitų daržo
vių daigų. Kolūkietės Strač- 
I kaityte, Skardienė, Urbaitie- 
nė ir kitos' pasiuvo 160 maišų 
naujojo derliaus grūdams.

Visuose valsčiaus kolūkiuo
se sukurtos moterų tarybos. 
Daugelis jų vaidina svarbų 
vaidmenį, stiprinant 
ūkio arteles organizaciniu bei 
ūkiniu atžvilgiu.

žcmės

“Tu negalėsi 
būtu v

i Teisingai Atsakė
Keli žymūs psichiatrai 

j (smegenų veikmės tyrinėto- 
Jtojai) kartą lankėsi tūlame 
ifraneūzų beprotnamyje. 
Koridoriuje jie pasitiko 
vieną ten laikomųjų paci- 
jentų. Vienas atsilankiusių
jų specijalistų pasitiktąjį 

■užklausė:
“Kodėl tu pats vienas šia- 

;me kampe tūnoji ir kasai- 
si?”

“Ogi todėl”, užklaustasis 
iątsakė, “kad aš esu vienati
nis visame pasaulyje žmo- 

igus, kuris žinau, kur man 
i niežti.”

Surinko J. Barkus.
Cuthbert, Georgia. — Iš 

lėktuvo nukrito bomba, 
sverianti pusę tono, bet 
nesprogo*, nes bomboje ne-

Statybos Darbai 
MTS Sodyboje

KAIŠIADORYS, birž 2 d.-- 
V i etos MTS darbuotojams 
įrengtas raudonasis kampelis, 
traktorininkų butuose yra ra
dijas.

MTS sodyboje vyksta staty
bos dai-bai. Neseniai užbaigti 
trys gyvenamieji namai, , po 
du butus kviekvienas. Įkurtu
ves šventė traktorininkai Ba
rysą, Šulginas ir kiti. Ligi Ta
rybų Lietuvos dešimtmečio 
numatyta užbaigti dar dviejų 
namų statybą.

J. Strašunskas.

buvo padegtuvo.

Teatro Spektakliai 
Kuršėnuose

KURŠĖNAI, birž. 2 d. — 
Čia atvyko gastrolėms Šiaulių 
dramos teatras. Vietos visuo
menei buvo parodyta Michal
kovo ir Samoilovo ,4 veiksmų 
pjesė “Slaptasis karas.” Jau
niesiems žiūrovams surengti 
Liperkovskio “Raudon o s i o s 
gėlelės“ spektakliai.

A. Vitkauskas.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Liepos 29, 1950
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Jonas Kaskaitis

“Šviesos” peržvalga —1950 m., 2 Nr.
Šis paskutinis “Šviesos” numeris 

(1950 m., balandžio, gegužės ir birželio 
mėn.) sklandžiai subalansuotas. Visko po 
truputį. Visi raštai vertingi, o kai kurie 
tai ir labai vertingi, gražūs ir svarbūs. 
Ir Lietuvos ir mūsiškiams Amerikos ra
šytojams duota vietos. Taip ir reikia, 
taip ir pridera. Amerikiečiams lietu-, 
viams rašytojams daugiau reikia dėti 
dėmesio. Tai suprantama, tai 
logiška, tai privalu. Pasirodykim, ką 
mes patys galim, ką patys sugebėjom su
lipdyti, šiose nepalankiose Amerikos gy
venimo apystovose.

Tai ir pradėsiu. Pradėsiu nuo ameri
kiečių liet, rašytojų.

Imkime V. Tauro rašinį: “Lietuvių 
kalbos senumas.” Kaip rūpestingai, kaip 
sumaniai ir detalingai išdėstė Tauras 
visą tą kruopščiai sumedžiotą medžiagą, 
palyginimus, pavyzdžius, išvadžiojimus!

Čia reikia ir nusimanymo, erudicijos, 
noro ir meilės tą klausimą gvildent. Vi
sa tai Tauras įrodė aiškiai ir tvirtai.

“Vidutiniokui” skaitytojui straipsnys 
nelengvas įkąst. Dalykas moksliškas, rei
kalaująs bent kelių kalbų pažinimo, gra
matikos (liet.) atsiminimo —ir geros, 
priimblios nuotaikos, kad būtum/nenu- 
vargęs, neišsemtas ir tau protas būtų 
vaiskus, be ūkanų.

Lietuvių tauta yra vieno bendro tau
tinio ir kalbinio kelmo atskala. Visų in
do - europinių (kaukaziečių) kalbų lop
šys buvo Irano plokščiakalnis. Ta bend
ra kalbų šeimyna gyveno apie Traną ke
letą tūkstančių metų dar pirm dabarti
nio (krikščionių gadynės) metaskaičio.

Ilgainiui ten pasidarė ankšta, ir at
skiros grupės ėmė judėti, keltis toliau. 
Tai buvo istorinis “didysis tautų judėji
mas.” Grupės pagyvendavo keletą šimtų 
metų naujoj vietoj. Ir ten pasidarydavo 
pertiršta: turėdavo dar toliau ir toliau 
kraustytis.

Ryšium su tuo judėjimu grupių kalba 
įgaudavo naujų įtakų.

Ir taip, mūsiškė lietuviu kalba turi 
bendrų žodžių su graikų kalba, so lotynų 
kalba, su senoviškąja sanskritų kalba, 
su gotų-getų kalba, o vėlesniais laikais 
gavo bendrumo su slavų kalbomis, ita
lų, ispanų, vokiečių kalbomis.

Straipsnio autorius kantriai ir rūpes
tingai padarė daugybę‘akivaizdžių paly
ginimų, greta tūlų lietuviškų žodžių dė
damas kitų kalbų tuos pačius žodžius. 
Tikrai įdomu stebėt didelį tų žodžių pa
našumą. Šimtų ir tūkstančių metų tylus 
slinkimas nesugebėjo ištrint to kalbų gi
miningumo.

Visiems mums daug kartų tekdavo 
girdėt apie lietuvių kalbos artimumą se
novinei sanskritų kalbai. Šitas Tauro 
r’ašinys sistemingai tai parodo ir patvir
tina daugeliu pavyzdžių.

Atsimenu, laike pirmojo pasaulinio 
karo, teko man turėt pažintį su jaunu, 
gerai išmokslintu indu (hindusu). Pa
vardė jam Tass. Dirbo, kaipo chemikas, 
Edisono laboratorijoj (E. Orange, N. 
J.) kartu su mano broliu Tadu. Ir daž
nai mes užkliudydavom kalbų klausimą*. 
Tass, greta dabartinės indų kalbos, ži
nojo ir sanskritų kalbą. Ir mes buvome 
susekę daugybę labai panašių žodžių 
tarp lietuvių ir sanskritų kalbos. Kaip 
tik* tokiuos pačius žodžius užtikau ir da
bar Tauro rašiny.

Kauno kunigų seminarijoj anais me
tais lietuvių gramatiką mokė kun. prof. 
Petras. Gražbylys (Januševičius), mokė 
pagal * kanauninko Jauniaus sistemą. 
Tarp kitko, kun. Januševičius mėgdavo 
įrodinėt lietuvių kalbos giminingumą lo
tyniškai .kalbai. Atsimenu gerai jo daž
nai kartojamą pavyzdį. (Atsimena ir 
pats rašinio autorius V. Tauras, kant
riai ir nuodugniai išėjęs visą seminari
jos kursą. Mudu su Tauru buvom semi
narijoj kartu vieną pusmetį.)

Lietuviškai: trys vyrai jungą traukia 
į kalną.

Lotyniškai: tres viri jugum trahunt 

in coUem. Žodis žodi n sutinka. Skambu, 
gražu, įdomu.

Kai dėl tūlų graikiškų ir lietuviškų 
žodžių panašumo, tai ir čia galima su- 
graibyt daugybę pavyzdžių. Tauras tatai 
gražiai patvirtino citatomis. Pavardžių 
panašumas ypač stebėtinas.

Aš pats pažinojau graikus su tokiomis 
lietuviškomis pavardėmis, kaip — And- 
rilonis, lodakis, Kossakis, Grigaitis, Pa
ppas, Paulos, Kavlakis, Stefanos.

Pamenu, mūsų kaime (Viedarių) var
todavo žodį: skarpetka-karpečka - škar- 
petka. Visai itališkas žodis: “scarpetta” 
(šliurė). Lenkiškai irgi pas mus tą žodį 
vadindavo — “szkarpetka”. Daug kur 
žinomi —' kuntapliai, lenkiškai “pantof- į 
le” — graikų paėjimo žodis, nuo graikų 
žodžio “pantos” — visas ir “filis” — a- 
valas, — visiems reikalams tinkąs batu
kas.

Ir kur ten tu juos visus sugaudysi? 
Panašių žodžių daugybė — tarp lietuvių 
ir kitu tautu kalbu. Ir V. Tauras atliko 
gražų darbą, mūsų gražią kalbą sugre
tindamas su kitomis kalbomis.

Kas dar neskaitė, būtinai įsiskaitykite 
šį įdomų Tauro rašinį: “Lietuvių kalbos 
senumas”.

Kitas antrame “Šviesos” numery ra
šinys — irgi amerikiečio lietuvio para
šytas, man labai patiko. Tai visų gerai 
žinomo gabaus rašytojo Dr. Antano Pet
rikos peržvalga: “Nauja Rojaus Mizaros 
novelė.”

Vienas didelis ir puikus Dr. Petrikus, 
kaipo rašytojo ypatumas — jo lietuvių 
kalbos gražumas ir taisyklingumas. Ma
žai kas Amerikos lietuvių šiuo atžvilgiu 
galėtų prilygti Dr. Petrikai. Jis siste
mingai ir nuolatai progresuoja. Stagna
cija, vegetavimas jam nepakenčiamas 
daiktas. Jis tobulina kalbą metų metais, 
vengia barbarizmų ir visokių svetimžo
džių. Ką parašys—tai tik skaityk svei
kas ir dėkis kakton. Kiekvienas žodis sa
vo vietoj ir kiekvienas žodis — gražus 
lietuviškas žodis. Ir iš jo raštų, ypač 
paskutiniųjų kelių metu — galima'pa
simokyt ir lietuviškai. Tai labai pravar
tu visiems Amerikos lietuviams. Ir tai 
didelis Dr. Petrikos nuopelnas.

Imkime dabar kad ir šį Dr. Petrikos 
rašinį: R. Mizaros novelės “Kelias į lai
mę” peržvalgą.

Niekur neperdėta, niekur nepersaky
ta. Lygiai ir sklandžiai, labai trumpai 
paduotas novelės turinys, pats jos bran
duolys ir pagrindinė idėja. Kritika visa 
kuo draugiška, konstruktyvė. Padaryta 
pora užuominų, koks būtų buvęs login- 
gesnis novelės finalas, jei jos herojus 
Mykolas Kilpa nebūtų taip “sulepšėjęs” 
ir ištižęs, jeigu jis nebūtų taip ūmai nu
stojęs savo prestižo.

Savo kritikos • pabaigoje Dr. Petriką 
daro rimtą pastabą. “Kelias į laimę” 
vertėjo leisti ne prenumeratos keliu, bet 
kaipo ALDLD leidinį.

“Gaila, kad taip įdomią knygą reikėjo 
prenumeratos keliu išleisti. Ji būtų pa
siekusi daug didesnį skaitytojų būrį, 
jeigu ją būtų išleidusi ALDLD, turinti 
tūkstančius narių, ir įteikusi į pankas 
kiekvienam savo nariui. Mano manymu, 
kalbamosios organizacijos C. Komitetas 
darytų geriau, jeigu stengtųsi leisti 
daugiau amerikiečių parašytų raštų, 
vietoj sistemačiai perspausdinėjęs Lie
tuvoje išėjusias knygas. Žinoma, per
spausdinti jau išėjusią knygą yra leng
viau, negu paieškoti originalio rašto ar 
išversdinti atitinkamu veikalą. Bet, puo
selėdami amerikiečių darbus, mes auklė- 
sime rašytojų kadrus, ruošime savo 
spaudai atsargą. Tokia elgsena mes ne 
tik parodytume mūsų kultūrinį lygį, bet 
padarytume nemaža naudos ir bendrai 
visai mūsų pažangiajai spaudai. Apie 
tai verta pamąstyti.”

Teisybė! Kas teisybė, tai teisybė. Ma
no ir, manau, daugelio nuomonė supuola 
su Dr. Petrikos pareiškimu.

Labai'vertingas Prof. Dr. J. Matulio 

rašinys: “Mokslas, žmogus ir religija.” 
Šitas Lietuvos Mokslų Akademijos prezi
dento traktatas daug kam padės aiškiau 
įsisąmoninti tikybos reikšmę, jos tikslą, 
paskirtį, jos paralyžiuojančią įtaką 
mokslui ir pažangai.

Apie tikybą daug esame skaitę knygų 
ir straipsnių, daug esame girdėję kalbų, 
prakalbų, debatų, diskusijų. O šitas Dr. 
Matulio rašinys taip trumpai, taip 
sklandžiai ir sukauptai paduoda pačią 
esenciją, kad dar aiškesnė pasidaro ti
kybos vieta ir vaidmuo žmonių gyveni
me. . ,

Kas nori pasigrožėti didelio meninin
ko gabumu pavaizduoti nuogą gyvenimo 
tikrovę, tas su pasidygėjimu skaitys 
Maksimo Gorkio “Geltonojo Velnio mies
tą.” “Gorod žoltoho dvajola.” Skaičiau 
aš senokai Gorkio originalą jo gimtąja 
rusų kalba. Įspūdis susidaro gilus ir pa
stovus. Tai didžiojo žodžio miestro ypa
tumas.

Skaitai žmogus iš lengvo, mąsliai, su
sitelkęs, ir tavo vaizduotės akyse atsive
ria visa ta sloginanti senojo Niujorko 
panorama.

Turėjau laimės Gorkį matyti ir girdė
ti tame pačiam Geltonojo Velnio mieste, 
tais pačiais metais, kai jis čia buvo at
važiavęs ir parašęs tuos savo neužmirš
tamus įspūdžius.

Tai buvo 1906 metų vasarą. Jau gerą 
ketvertą mėnesių aš bu
vau išgyvenęs pačioj toj 
Niujorkiškio Yst-Saido purvynėj ir 
skurdynų kibždyne, pačiam tam prišvin- 
kusiam skruzdėlyne. Dirbau, kaip juo
dasai muliakas, GrandstyrČio žemutinėj 
daly, “Hoe & Co. printing presses” fab
rike. Gyvenau kartu su tokiais pat suo
dinais murzinais “leiberiais” prie Ystri- 
verio. Ir kartu su keliais darbo draugais 
atsidūrėm pasiklausyt Gorkio paskai
tos, Kuperjunion (“Cooper Union”) sa- 
lej.

Dažnai, dažnai prisimenu tą įvykį, 
Gorkio statulingą išvaizdą, jo judrų vei
dą, mostus, jo ryškų baritono balsą. Ir

LMS, News and Views
By Mildred Stensler

' ' SHORT NOTES
.. .The LMS Peoples Art Magazine, 

in the No. 4 issue, published the lyrics 
to the song “DARLING MISSISSIPPI 
RIVER”. The original song in Russian 
came to the attention of Jonas Kaskaitis 
by way of a friend in Canada. The poet, 
Kaskaitis, came through with not only 
a Lithuanian translation using the “Ne
munas” for tjie river, but also the Eng
lish version for the grand Mississippi. 
The song has a choral arrangement as 
well as for solo voice.

.. .To our English speaking Lithuan
ians who have missed the announcement 
earlier, a young Lithuanian soprano, Bi- 
ruta Senkus, ha’s been added to the line
up of the Radio City chorus. Look for 
the petite blond the next time you visit 
the Rockefeller showplace.

... Helen Pech, whom many of us re
member as the fine music teacher at the 
first LMS Summer School back in ’48, 
is devoting this summer to special work 
at the Juilliard School of Music in New 
York.

... This columnist heartily recom
mends for an enjoyable evening at the 
theater, the revival of Charles Chaplin’s 
memorable comedy “CITY LIGHTS”. It 
is currently at the Paris, theater and N. 
Y. and is virtually takings this town by 
storm. Chaplin was, and still is, the 
finest exponent of the fine art of panto
mime. His performance is richly emotio
nal and as hilariously human today as it 
was 20 years ago when it Was first film
ed. * * *LMS IS COMING TO TOWN

When a convention comes to the big 
town, there is always an exciting spirit 
of festivity in the air. For the town of 
Worcester, Mass., the LMS Summer 
School has much the same effect.

The students come in and take over 
at Olympia Park. In their wake, follow 
other friends, guests, admirers and all 
the local gentry to view and participate 
in the activities.

The first week-end, August 13, is 
topped off by ą large picnic with its var
ious types of entertainment. The local 
Aido Chorus and the Norwood Men’s Oc
tette will show off their best talents. The 
students will introduce their songs, dan- 

taipgi dažnai, dažnai ir jaudinančiai 
prisimenu ir visus'tuos anų metų purvi
nojo Niujorko lušnynus, ką taip akivaiz
džiai nupiešė didysis rašytojas ir ką 
pats mačiau ir skaudžiai, sloginančiai 
patyriau.

Vertimas puikus. Skaitai, tarytum 
patį originalą. Gaila, kad nepadėtas ver
tėjo vardas. Žinoma, tai padaryti Lie
tuvoje. Kur tu čia surastum tokį artis
tišką vertėją šioj subarbarintoj barba
rizmų Amerikoj. ..

Smagu ir linksma skaityt Vytauto Pe- 
čiūros “Atsižymėję lietuvių meno veikė
jai.” Koks vešlus, pavasariškas meno 
suklestėjimas toj mūsų mielojoj gimtojoj 
šalelėj!

Nenuoalsus, plunksnai ištikimas Kazys 
Steponavičius suteikė keletą stambesnių 
bruožų iš ALDLD istorijos — “35 metų 
sukakties proga”. Šitą energingą patį 
pirmąjį ALDLD sekretorių pagarbiai 
paminėjo neseniai įvykęs tos organizaci
jos suvažiavimas. Ir širdingai jam plojo, 
nors ir neesančiam, negalinčiam pribūt į 
tą sambūrį...

Savo straipsny “Logika žmogaus gal
vojime ir veikime” D. M. Šolomskas lo
giškai išvadžioja mūsų vyriausybės ne
lemtą politiką, jos. straksėjimą ir prieš
taravimą tarp žodžių ir veiksmų.

Stasys Jasilionis skraidžiai perbėga 
V. Valsiūnienės. naująjį eilėraščių rinki
nį, pacituoja keletą jos kūrybos pavyz
džių—skambių, gražių, prasmingų.

Taipo pat skraidžiai perbėga “Vėliau
sius literatūros kūrinius Lietuvoj” ir A. 
B. Irgi pacituoja keletą gražių eilėraš
čių.

O eilėraščių ir taip gana gausiai pa
barstyta “Šviesos” puslapiuose. Yr’ kuo 
pasigrožėt, yr’ kuo pasistebėt, yr’ ko pa
simokyt.

Visas žurnaliukas malonus pasiskai
tyt bet kur ir bet kada. Ir reikia jį skai
tyt ir perskaityt—ir vėl skaityt. Neduo
kim smegenims pelėsiais apaugt pirma 
laiko. Skaitykime, mąstykime ir veikime. 
Viso to reikia būtinai.

Maynard, Mass.
Motery Stalo Atskaita 
Iš Laisvės Pikniko

šiemet moterų stalas labai 
gražiai davė pelno. Tai atsi
tiko todėl, kad nuoširdžiai 
aukavo ir darbavosi.

So. Boston. LLD 2 kp. Mo
terų Skyrius aukavo grūzdų 
ir bonką šaunaus gėrimo. A. 
Sabulienė puikią staldengtę, 
dėl kurios pasidarbavus M. 
Dambrauskienei ir E. Frei- 
montienei sukelta $25.55. D. 
Ruplienė su pagalba E. Le
kienės ir T. Tamašūnienės pa
gamino puodą “čapsui” mais
to. S. M. Paurai aukavo py
ragaičių. Pinigais aukavo: 
V. Vaškienė iš Quincy $2, J. 
Gittzus iš Bedford $2 ir Ivone 
Niaurienė iš Dedham $2. U. 
Kovaliūnienė ir M. Dambraus
kienė aukavo po $1.

IT. žekojiienė sekamų aukų 
pridavė nuo: Bevardis $10, V., 
Norbutienė ir II. žekonienė 
po $1.

Dorchester. J. M. Mastei- 
kiai aukavo šešis pyragus ir 
P. Žukauskienė tris kugelius.

Cambridge. M. Grigaliūnie
nė aukavo du sūrius ir M. 
Stašienė—sūrį.

Arlington. T. Hermanienė 
aukavo pyragą ir M. Zalubie- 
nė kugelį. K. Mineikienė iš 
S. Easton aukavo kugelį, M. 
Vaitekūnienė iš Norfolk—sū
rį, Grigienė iš Hudson—kuge
li-

Sudburietės, kaip ir visuo
met, gražiai apdovanojo mo
terų stalą. M. Aleksiūniejiė 
aukavo 4 didelius sūrius, Ste
pone Sabanskienė tris dide
lius sūrius.

Montello gražiai pasirodė. 
Per Kukaitienę gauta sekamų 
dovanų pinigais: LLD 6 kp. 
$5; J. Waitekunas, O. Kli-

Šiandieną mūšy 
vaišes

Mūs pergalės diena!
Žiedais išeisim nusikaišę,—
Dainuoti mūsų kalein'a!
Šiandieną mūsų vaišės.
Marytė mūsų — traktoristė, 
Jonukas .— viršila tanketėj.— 
Eik šen, Smūtkeli, dieve Kristau!— 
Gal tu pradėsi mums tikėti.
Tu staliaus sūnus, sako,— 
Mes darbininkai-darbininkės.
Ilg’ai tu rymojai prie tako, 
Kur žengė metų metai nykūs.
Ir galvą tarp delnų įspraudęs
Tu kempėmis apaugai, 
Kai baudžiavos našta ir raudos 
Mūs skurstančiąją liaudį smaugė.
Pakeiki galvą tu į viršų, 
Pažvelk, aplink pasidairyki!
Antru kartu nenukryžiuos įniršę, — 
Nustatėme pasaulį laisvės rikėm!
Džiūgavimų diena!
Žiedais išeisim nusikaišę,— 
Dainuoti mūsų kaleina!
Šiandieną mūsų vaišės.
Štai makleris su išskusta ‘makaule, 
Apaštalu pasivadinęs, — 
Jis taiką skelbdamas pasauliui, 
Klastingai laimina skerdynes.
Ten banko sąskaitas užvožęs
Ir saldžią išraišką padaręs,

< Nubuožintasai buože.
Gudriai vaidina proletarą.
Nuplikusiųjų lordų, štabas
Jau skelbia, karas būk numatomas. 
Kad tu prasmegtume!, nelabas! — 
Į atomą—mes atsakysim atomais.
Marytė mūsų — trjaktoristė, 
Jonukas—viršila tahkėtėj.— 
Mes visa galim, visa' drįstam:— 
Tikėt ir netikėti.

• Audra Audronis

ces, games and lead the public in parti
cipation thereof.

The Massachusetts committee promi
ses lodgings for all out of town guests, 
the key to Olympia Park and the shiny 
mat of a New England “WELCOME”.

Tąsa ant 4-tp puslapio.)

mienė ir J. Grigas po $2-.
Po $1 aukavo: L. Rindzevi- 

čienė, M. Morkevičienė, G. 
Šimaitis, C. Wallant, W. Yur- • 
kewicz, J. Vaitaitis, K. Be
niulis, J. Blujėnė, F. Stripinis, 
ę, Ustupas, G. Januševičius,
J. Kaminskas, J. Skirmantie- 
nė, F. Kazeliūnas, S. Klai- 
nauskas, J. Gerulskienė, V. 
čerkasienė, B. Gutauskienė, 
B. Lapins*kienė, M. 'Wallant, 
T. G., J. Gluodinienė, A. Lal- 
lis iš Easton ir C. Ruokis 50c.

M. Tamulevičienė aukavo 
pyragą, Mrs. ir Mr. Kelly sū- ' . 
nūs pagamino pyragą, pava
duodamas sergančią motiną.
K. Kalvelienė aukavo pyragą 
ir sūrį; S. Grank — pyragą, _ 
A. Kukaitienė — babką; F. 
Pūkelis — tris tuzinus kiau
šinių ; W. Zinkevičius — dvi 
kvortas vyno, ir P. Vessell— 
rūkytą kumpį.

Per P. Mickevičienę Mote
rų Apšvietos Klubas aukavo 
$10.' M. Gutauskienė, K. če- 
reškienė, P. Sinkevičienė. B. 
Navickienė, T. Kaminskienė,
J. Stigienė, U. Zaleckaitė, K. 
Zlatkienė ir Eva Kavolienė 
aukavo mėsos,'duonos, sūrį ir

'-kitokio maisto.
Bridgewaterio lietuviai, per

K. Kai velionę, aukavo mote
rų stalui pinigais: K. Bal
čiūnienė $2. Po $1: J. Ma- 
žuknienė, A. Pesliene ir S. 
Kiršlys. L. Turskienė aukavo 
sūrį, M. Šimanskienė — sūrį 
ir pyragą.

Nashua. V. Vilkauskai at
vežė puikų pyragą, ant kurio 
buvo uždėta dienraščio Lais
vės vardas, pikniko diena ir 
metai. Taipgi Vilkauskai ir 
Egeriai bendrai aukavo ver
tingų dalykų beskę. Virbic- 
kienė aukavo sūrį ir pyragą.

Lowellio draugai aukavo se
kamai* A. čuladienė — kuge
lį, M. Dvareckienė — “house 
coat’ą,” J. šleivienė—sūrį.

Worcesterio lietuviai aukavo 
sekamai:. LLD 155 kuopa, 
moterų, penkis kugelius, A. 
Deksnienė — bonką degtinės,. * 
A. Vasilienė — pyragą, ė. 
Aneliauskaitė — sūrį, J. ža- 
limienė — keptą vištą su dar
žovėmis, Grinevičienė — sū
rį, J. Jusienė—pyragą.

Norwood sekamai aukavo:
’ (Tąsa 4-me pnsL)

3 pusi.—Lai«vė (Liberty,Lith.Daily)—-Šešt., Liepos 29, *1950



KALVIO IGNOTO TEISYBE
CHICAGOS ŽINIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

APYSAKA
Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIčIUS

(Tąsa)

Deksnys atvedė žemaūgę, slepiančią 
nosį ūdros apikaklėje, kūningą Pšezdzec- 
kienę, tokią pat neaukštą, aptukusią 
grafaitę, baltais kailinėliais ir vien
plaukį, liekną, smarkiai sušniūruotos 
vengerkos persmauktą grafaitį. Jį sekė 
Ignoto Petriukas, pamovęs ant šautuvo 
galo sabalinę grafaičio kepurę.

Nors Deksnys atžingsniavo labai rim
tai ir net stengėsi būti rūstus, bet jo žo
džiai, o ypač jo išvaizda, keistai, mote
riškai apraišiota nušutusio kiškio kailio 
ausinėmis galva buvo tokia juokinga, 
jog vyrai nusikvatojo, ir net mokytojas 
nesusilaikė nešyptelėjęs...

— Matai, — šaukė Deksnys.— Jie čia 
sau mano: jiem čia — aguonų grūdas, 
migdolų pienas, brač! “Kaip taip šulai- 
kot ant kelio?!” O Stasiukas mano tik
tai:— Stok! Išlipk! Jėdrit t va j u rogės!

-—O kur grafas? — nutraukė jį mo
kytojas.

—Ciūpėj sėdi! Sėdi, kaip didelis! 
Pats statėsi, pats ir sėdi! — didžiuoda
masis atsakė Deksnys. — Va, tik tų 
šlekčionkų nežinau kur dėt. Gal, sakau, 
Uždaryt pakajuos, tegu tupi, pakol kas?

Gavęs mokytojo pritarimą, Deksnys 
pamojo ranka imtiniams — eiti į laip
tų pusę, ir pats pirmas nužingsniavo 
tarp prasiskyrusių vyrų, garsiai trypda
mas laiptus.

— Prašom paskui mane* aš jum čia 
priglausiu, grapynės-knėgynės!..

Nežinomoji moteris stoviniavo prie 
stalo, laukdama, sustingusi iš baimės, 
kas bus toliau.

— O'kur mūsų moterys? — staiga 
paklausė mokytojas. — Kurgi Kirstu- 
kienė? Kur sanitarkos? Suraski t ir ati
duokit jiems tą viešnią.

Tiek Čiobrys, tiek kiti seni kareiviai 
matė, kad nelinkęs draugas Didžkus ko
manduoti, nekariškas jis žmogus, — 
šiaip sau patvarko, pasako, kas kam pa
daryti, o visi iš įpročio klauso.

Štai, pasikėlė mokytojas nuo stalo.'
— Vyrai! Taigi dar rūmai nebaigta 

apžiūrėt! Čiobry, pasiimk ką nors iš 
dvariškių ir apeik kambarius. Ką rasit, 
visus čia veskit! O tau, draugas Jurgi, 
lauke sargybą organizuot! Žiūrėkit, kad 
niekas nei pro duris, nei pro langus ne
iššoktų laukan!... Na, prie darbo!

Jurgiui nereikėjo du kartu to paties 
sakyti, — jis beregint atsidūrė lauke su 
keliais pakriauniečiais ir, pastatęs juos 
prie rūmų kampų, įsakė griežčiausiai 
žiūrėti, kad nė gyva dvasia neištrūktų:

— Jei kas bėgs, — pilkit, nežiūrėdami 
nieko! **

Po to jis sugrįžo į prieangį, ir kada 
Deksnys su Petriuku išėjo iš rūmų, ati
davę vidaus sargybai grafo šeimą, Jur
gis pasitiko juos kaip didelis viršininkas, 
— atsirėmęs batu į liūto galvą ant pas
kutinės prieangio pakopos, jis rūkė suk
tinę ir spiaudė į sniegą per baliustrados 
viršų.

— Po Rokiškio pavietą nuo amžių ne
būta per jį didesnio!...— sklido pavėjui 
jo traški kalba.—Ką norėjo, tą ir darė. 
Devyniasdešimt devyni dvarai jo turė
ta!... Kad da vienas dvaras jam, tai ir 
kniaziaus-kunigaikščio karūna, brač!... 
Kraugerys pats didisai!... Kaipgi tokį iš 
rankų paleist?!..,

Švysčiodami kišeninėmis, iš ..vokiečių 
atimtomis lempelėmis, po rūmų kamba
rius slankiojo raudongvardiečiai. Lan
guose tai čia, tai ten pasirodydavo baltos 
elektrinių lempučių šviesos nulieti, iš
purtę vyrų šešėliai su aštriais šautuvų 
smaigaliais; vietomis geltona liktarnos 
šviesa prabėgdavo apšarmojusį lango 
stiklą, vietomis pasirodydavo rieškučio
mis apėmęs degančią žvakę žmogus ir 
tuoj pradingdavo. Atrodė, kad visi rūmų 
kambariai yra kimšte prikimšti savų, 
budrių ir karingų vyrų. Jurgiui buvo 
malonu ir linksma, kaip, tur būt, ir 
kiekvienam to žygio dalyviui buvo links
ma ir smagu, tartum jis vienas būtų vi
sa atlikęs ir visus pavojus pašalinęs sa
vo narsumu. Jis linksmai sau švilpavo ir 
svarstė, kaip jis rytoj pasirodys Karu- 
sei, naujintelaičiais, iš vokiečių karinin
ko atimtais diržais persijuosęs, raudono 
šilko kaspinėliu kepurę persirišęs...

“Ai, merga, tai merga! Gyvybės ne
gaila!... Na, dabar tai jau — mūsų die
nos! — svajojo jis.—Dabar tai jau susi- 
kursma! Ir močia jos nebesipriešins!... 
Jau sykį sanitarka pasidarė, tai ką jau 
čia bešnekėti..”

Po pusvalandžio iš tolo, ar tik ne nuo 
pat bažnyčios, per visą aikštę atplaukė 
silpnas sidabrinis brunzgimas. Netrukus 
jau aiškiau pasigirdo kankalų žvangėji
mas, arklių prunkštimas ir pavažų sle
giamo sniego girgždėjimas. Į kiemą įlė
kė šventiškos grafo rogės, pakinkytos po
ra arklių su žvangaliukais ant pakinktų 
ir karūnomis ant “akinių”. Rogės buvo 
prisodintos dvarokįų — Kirstukienės sa
nitarių. Jurgiui širdis smarkiau supla
kė, šalia Kirstukienės pamačius Karusę.

— Stok! Nė iš vietos! — juokais suri
ko Jurgis ir, nubėgęs nuo laiptų, atsegė 
aksomu aptrauktas meškenas.

— Ko gi rėkauji? — subarė jį moti
na, išlipusi’ iš rogių. — Ar peršautas 
kas? Ko mus šaukė? Ligonbutį palikom. 
Ar čia mokytojas?

Ir, nelaukdama jo atsakymo, ji sku
biai nužingsniavo į prieangį.

— Ko tu čia stimpi? — pakibino jį. 
f'Deksnys. . .

— Sargybą stoviu! Nematai? — atsi- 
■, liepė Jurgis.

•* — Kokia čia tavo sargyba! — pašie
pė jį Petriukas. — Va, pas mum tai sar
gyba! Grapą nutvėrėm!

— Negi tu nuvėrei, smurgliau!—pa
juokė jį Jurgis.

— Stasiukas, ne jis, ale bet ir jis kad 
šveitė grapiūkščiui, brač! Kad šveitė au
sin, —net tam kepurytė nuo galvos nu
lėkė!—pagyrė Deksnys Petriuką ir nusi
kvatojo ... **

—' Reikėjo ir tai mergopalaikei už- 
; tept. Tik vis: “Cl^am ! Cham!” Kaip — 

taip cham?... Užmiršk dabar panstvą!...
— Tai ką, užtepei? — paklausė Jur-

• ’gis Petriuką.
— A kam anas lenda?... Pats gi mo- 

| kei nežiūrėt dantys’, kad užpuola!
*— Teisybė! Teisybė! Petrėk, nežiūrėk 
dantys’. Kad jau užsimoja kas prieš, tai 
tu pirmas duok! — tuoj įsiterpė Deks-< 
nys...—Eime, gal da kokį paukštį pri
tversima kryžkelyj! Eime pas Ignasių!

Ir jis nusivedė Petriuką prie laužo, 
kuris liepsnojo tolumoj, už medžių, pas 
betoninį šulinio lovį turgavietės vidury
je.

Dar dvi merginos nusekė paskui ją, 
tik Karusė neskubėjo: užkliuvo rogėse, 
paskui kol pasikėlė laiptaais, kol priėjo 
vestibiulį... Jurgis užstojo jai duris.

— Kurgi bėgi? Pasiklausyk, ką tau 
pasakysiu.

Ir ji, aišku, liko pasiklausyti. Pasirė
męs ant šautuvo vamzdžio, jis, lyg senas 
fronto kareivis, ėmė pasakoti jai apie 
dienos žygdarbius.

Jie stovėjo greta vienas kito šaltame 
ore, vis pasiklausydami, ar kas neina, ar 
kas nesėlina vogčiomis.

' (Bus daugiau)

LMS News and Views
By Mildred Stenslcr

(Tąsa nuo 3-Čio dus.)
New student registrations came in 

this week from Hartford, Conn. Ne
wark, N. J., adds 3 more, but Worcester 
tops all by sponsoring all of the youthful 
members of their Dance Group.

The LDS Center still has open a scho
larship to the School for 2 weeks to any
one qualifying. The applicant must be 
an LDS member and active in Lithuan
ian circles. We saw a goodly number of 
qualifying LDS’ers at their convention 
this past July. So, speak up fast.

The LMS Center at Chicago, likewise 
has an open scholarship. Look to it, you 
chorus singers of the midwest!

To the list of donations to the Sum
mer School we add:
LDS Br. 106, Portland, Oregon $9.25 

(per J. Stupur)
LDS Br. 110, Rochester, N. Y. — 3.00 

(per D. Vaitas)
LDS Br. 13, Richmond Hill — 8.00 

(per Helen Jeskevich)

TRANSPORTACIJA 
“PRIKLAUSO MUMS”

Nesu priešingas suvisuome- 
ninimui tokiu įmonių, kaip 
t r a n s p ortacijos priemonės. 
Bet mūsų chicagiškės trans- 

‘ p o r t a ci.jos “suvisuomenini- 
mas” — tai niekas daugiau, 
kaip apiplėšimas paprastų 
piliečių.

Taip, pildant piliečių valia, 
miestas suvisuomenino Chica- i 

I gos gatvekarius, požeminių ir 
j1 iškeltų geležinkelių linijas ir 
dalį busų. Bet. . .

Už “suvisuomenintą” lau
žą sumokėjo' šimtus milionų 
dolerių privačiom korporaci
jom, kurios jau buvo atsidū- 
rusios prie bankrūto slenks
čio. Ir sumokėjo viską,, taip 
sakant — “bargan.” Tai yra 
visą sumą' pasiskolino iš ban
ku ant labai aukštu nuošim
čių.

Bankieriai noriai skolino 
miestui pinigus,- nes tai sau
giausias ii- pelningiausias in- 
vestmentas. Nuošimčiai visuo
met sumokami laiku, pake-1 
liant piliečiams taksus. Skola 
nei kiek nesimažina.

Dar daugiau: miestavos 
transportacijos viršilos pasiū
lė bankieriams dar už $11,- 
000,()()() akcijų. Palūkanos— • 
“tik” Ą%. Geras uždarbis į 
ir saugus, jei turite investavi- į 
mui 11 milijonų dolerių. Kas j 
metai gausite po $440,000 
palūkanų ir paskolos suma 
niekada nemažės. Tai tik už 
vėliausią paskolą 11 milijonų, 
kurie būsią sunaudoti “page
rinimams.” O kur kiti šimtai 
milijonų, kurio supilti į ban
krutuojančių k o r p o racijų 
kiaurus maišus?

Nestebėtina, kad mūsų “su- i 
visuomenintos” transportaci
jos šeimininkai jau kelis kar
tus pakėlė mokestį už važiuo- Į 
tę. Pakeliant sakė, kad tik I 
tokiu būdu tebus galima iš
sikasti iš skolų. O kas pa
sirodė? Kada pigiausias mo
kestis (gatvekariu) pakeltas 
iki 15 centų, pasažierių skai
čius sumažėjo ant 12 1/2 % • 
Vietoj sumažinti skolas, rei
kėjo lysti dar giliau į bankie- 
rių kišenę.

Kaip sau norite, bet tokia 
“socializacija” man nepatin-l 
ka. Prie arti dvigubai pakel
tos mokesties už važinėjimą, 
dar taksais reikia sumokėti 
milijonus dolerių bankieriam 
už tą “privilegiją.”

Pilietis.
★

Perka, Grobia, Permoka
Tūlose Chicagos krautuvėse 

pasireiškia žmonių susigrūdi
mas, tarytum tai būtų kalė
dinis sezonas, žmonės grobia 
cukrų, naylono padarinius, 
kavą, degtinę. Perka daug 
daugiau, negu reikėtų, ir per
moka. Pančiakų kaina tūlo
se krautuvėse pakilo ant 10- 
15 nuošimčių.

Tos rūšies pirkimas panašus 
į į isteriją, kuri niekuo nepatei
sinama.

Chicagos biržoj pakilo kvie
čių kaina. Spekuliantai pri
sigers pinigų. Pakilo ir kornų 
kaina.

G a s p a d i n ė s, p a s i d u o d a n č i o s 
baimei, kenkia sau ir ki
tiems. Tik spekuliantai -iš, 
to pelnosi.

Chicagos- majoras Kennelly 
praneša, kad miestas nedarys 
jokių ekstra užpirkimų.

Kunigas Nušautas per Klaidą
Anksti ryte kunigas Kevin 

Conway, 31 m,., ir Miss Mar
garet Walsh, 25 ih., 2122 S. 
Homan Ave., grįžo iš pieti
nės miesto dalies kunigo pa
samdytu taksiu. Taksio vai
ruotojas per klaidą . įvažiavo 
į kitą gatvę.. Kunigas ir mer
gina išlipę norėjo sutrumpinti 
kelionę ir pradėjo eiti- pro šo
ną- kitos stubos, ir per kai
mynų kiemą.

Mrs. Margaret Kasper, 27 
' m., būdama savo miegamajam 

kambary, išgirdo žingsnius 
prie jos lango. Ji nusigandusi 
pašaukė savo vyrą Charles, 
kuris paėmęs 22 kalibro šau
tuvą, išbėgo iš stubos ir pa

leido tris šūvius. Visi trys 
šūviai pataikė kunigui žemiau 
kairiojo peties. Pasiekus St. 
Anthony’s ligoninę, kunigas 
jau btivo negyvas.

Lawndale policijai Kasper 
sakė, kad jis perspėjęs porą 
pirm šovinio. Jis bijojęs va
gių, kadangi jau kartą, de
vyni mėnesiai atgal, buvo 
bandoma įsilaužti į jo namus.

Kunigas Conway atvykęs iš 
Afton, Mo., praleisti atosto
gas Chicagoje, kur jis užau
gęs. Mėnuo atgal jis tapo 
perkeltas iš Our Lady of Sor
rows bažnyčios. Chicagoje į 
Church of the Seven Holy 
Founders, Afron, Mo.

Unijų Kovos
Kuomet po visą šalį eina 

kovos tarpe darbininkų ir 
darbdavių, tai linksma pažy
mėti darbininkų laimėjimus 
mūsų apylinkėj.

Taylor Forge, kur dirba ke
li tūkstančiai darbininkų, 
kompanija buvo pasiryžus 
nukirsti algas, bet tuoj visi, 
kaip vienas, darbininkai su
stabdė darbą ir po kelių die
ni] bosai turėjo nusileisti ir 
dar pakelti algas. Čia yra ne
priklausoma unija .

Kitos dirbtuvės, tai Dauley 
Machine, darbininkai buvo 
puolami iš vidaus organizuo
tos bosų neva “unijos,” kad 
sulaužyti progresyvę U. E. 
Uniją. Taigi tuom bosai pra
tęsė kelias savaites streiką, 
kur prisiėjo sunkiai kovoti *su 
tais skobais ir policija. Bet 
po didelės kovos darbininkai 
laimėjo streiką. Tai malo
nios žinios. Rep.

Penkių Mėnesių 
Planas Viršytas

KAUNAS, bii•ž. 3 diena.— 
“Puntuko” liejinio - mechani
nio fabriko kolektyvas per 
socialistinį lenktyniavimą Ta
rybų Lietuvos dešimtmečio 
garbei pasiekė eilę laimėji
mų. Fabriko kolektyvas buvo 
įsipareigojęs viršyti penkių 
mėnesių gamybinį planą. Per 
nepilnus penkis mėnesius 
penkių mėnesių gamybinis 
planas žymiai viršytas.

D. Tamšė.

Klubuose-Skaityklose
BIRŽAI, birž,. 3 d.—Klausu-

našumo ■ tarybinės gamybos 
mašinomis, bus išplėstas pro
dukcijos asortimentas ir pa
gerinta jos kokybė. Fabriko 
kolektyvas dabar įsisavina 
naujos verpalų rūšies gamy
bą.

RADVILIŠKIS, birž 3 d.- 
Kolūkyje “LKP VI suvažiavi
mas” suorganizuotas meno sa
viveiklos ratelis. Per trum
pą laiką jis pastatė veikalus 
“Gieda Gaideliai,” “Nepavy
ko” ir kitus. Sėjos metu ge
rai veikė biblioteka, buvo 
skaitomos įvairios paskaitos.

K. Tauginas.

Maynard, Mass.
(Tąsa nuo 3 pusi.)

Trakimavičienė-r— pyragą, Au
na Rocen — tris tuzinus kiau
šinių, J. Trečiokas — du. tu
zinus kiaušinių, Mrs. Prave- 
lienė — vieną tuziną kiauši
niu, M. Vaitkevičienė — sū
rį, N. Grybienė — didelį py
ragą, Marijona Sadauskienė— 
šešias kvortas kenuoto maisto.

Pasidarbavo sukėlime pini
gų prie Moterų Stalo seka
mai: N. Grybienė ir Uždavi- 
nis sunkelė $30.85; J. Jusienė 
ir B. čiuberkienė — $9; Čiu- 
ladienė ir šleivienė iš Law
rence —. $27.50; Kelly ir Lau
riene — $10; A. Navickas ir 
Morkevičienė — $10; Traki- 
mavičienė ir Dvareckienė — 
$6.90; Dvareckienė ir Kuo- 
dienė — $10; W. Vilkauskai 
—$41.150.

Prie Moterų Stalo dirbo 
patarnaujant: T. Niukienė, 
E., Lekienė, V. Norbutienė, D. 
Riuplėnienė, H. žekonienė, J. 
Reinardienė, A. Kukaitienė, 
Kižienė,, M. Mickienė, Pil
kauskienė ir Stankienė.

Širdingai ačiū visiems ir vi
soms už dovanas ir piknike 
pasidarbavimą.

V. Taraškienė,
H. Tamašauskiene.

čių kaimo klubas - skaitykla 
šiais metais žymiai pagerino 
savo darbą. Įsteigtas savi
veiklos ratelis, reguliariai lei
džiamas sieninis laikraštis 
“Klausučiu balsas.”‘ . i

Neseniai klube-skaitykloje i 
įvyko šaškių ir šachmatų tur
nyrai, kuriuose gausiai daly
vavo Juliaus Janonio vardo 
kolūkio jaunimas.

J. Brazda.

• JURBARKAS. — Maksimo 
Gorkio vardo kolūkio jauni
mas, baigęs dienos darbą, 
gausiai lanko savo klubą- 
skąityklą. čia visuomet ga
lima rasti naujus laikraščius, 
žurnalus, knygas, pasiklausy
ti radijo bei garsinio litera
tūros skaitymo.

Daug žmonių lankosi bibli
otekoje. Kolūkiečiai su įdo
mumu skaito Katajevo “Lai
kas pirmyn,” Gudaičio - Gu- 
zevičiaus “Kalvio Ignoto tei
sybė,” Venclovos “Obelis kur 
augalota” ir kt. knygas.

A. Puišys.

Fabrikas Aprūpinamas 
Naujomis Mašinomis

KLAIPĖDA, birž. 3d.— 
“Trinyčių” tekstilės fabrikas 
aprūpinamas naujais įrengi
mais. Bankobrošų ceche ati
duotos į eksploataciją naujos 
juostų mašinos, šukavimo ce
che bandomos ką tik sumon
tuotos šukavimo mašinos. Jų
paskirtis — perdirbti ilgas 
medvilnės gijas ir išleisti aukš
tų numerių verpalus. Rūšia
vimo skyriuje ruošiamasi pa
statyti galingus agregatus ir 
vieno proceso braukimo maši
noms pastatyti!

Papildžius fabriką aukšto
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Worcester, Mass.
Laisvės Spaudoms Patrijotai

Kadangi man toko gaspa- 
doriauti priėmime įplaukų 
spaudos piknike, Maynarde, 
tad noriu pažymėti bei pa
kalbėti apie tikrus spaudos 
patrijotus, kurie pirma va
žiuosiant į pikniką kepė, vi
rė, siuvo bei šiaip ką gatavo
jo, kad atvežti piknikui do
vanų. Ir tai kuo gražiausių, 
gardžiausių, negu paprastai 
sau pasidaro. Tokiomis do
vanomis šių metų piknikas 
buvo gausus. Didžiuma do
vanų įplaukas pridavė prie 
moterų stalo Tamošauskienei, 
kuri man perdavė $243, saky
dama, kad sąrašą ji turi, kiti 
man tiesioginiai pridavė.

Worcesteriečiai Mr. ir Mrs. 
John Green (žalimai) $27.70. 
Jusienė su čiuberkiene už 
Grinevičienės aukautą sūrį ir 
Jusienės pyragą $10* Janulie- 
nė su šupėniene (LLD mote
rų kuopos dovana) $48, Ta- 
rašfkienė $4.50.

žinoma, tos aukos buvo su
dėta į bendras įplaukas. At
skaitos pilnai padarytos lie
pos 22 d. konferencijoj.

Pelnas vidutinis, kaip ir 
praeitais metais, nors šių me
tų išlaidos didesnės. Pinigai 
jau pasiųsta į skirtas vietas. 
Konferencija rimtai diskusavo
mušų tradicinio pikniko vie
tą; mat, per dideles lėšos. 
Tačiau nusitarta laikyti vėl 
toje pačioje vietoje, kadangi
parke didelis pagerinimas pa
statytas. Išrinkta komisija 
susitarimui.

D. G. Justus.

LAISVES PARAMAI

PIKNIKAI
»
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Indijos ministrų pirmininkas 
Nehru, kuris deda didelių 
pastangų taikiu būdu išspręsti 
Korėjos klausimą; jis būtinai 

reikalauja, kad į Jungtines 
Tautas būtų Įsileista 

Kinija.
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Didysis Phiiadelphijos piknikas 
įvyks sekmadienį prieš Labor Day

September 3 Rugsėjo
Crescent Picnic .Grounds

• *
56 Cornell Ave.. Gloucester Heights, N. J.

Parkas atdaras nuo 11-tos vai. ryto.
Pžanga 50c asmeniui.

Į šį pikniką busai važiuoja iš Baltimores, 
Brooklyno ir iš kitur.

SHENANDOAH, PA. '
Laisves paramai.piknikas įvyks

Rugpiūčio 13 August
»

. _ • , , X. i '

Brandonville Giraitėj
Brandonville, Pa.

Pasirūpinkite, mainieriai, kad jūsų piknikas 
būsų skaitlingai. Organizuokitės iš plačios apy
linkės atvykti į šį pikniką.
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*4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Sėst., Liepos 2d, 1950



CLEVELAND© ŽINIOS
Stambesnės Organizaci
jos Žiūri j Karą

Ohio Progresyvių Partijos 
Centralinis Komitetas nepa
prastam susirinkime, Korėjos 
klausimu, išleido sekamą pa
reiškimą :

“Ohio Progresyvė Partija 
pasmerkia siuntimą Amerikos 
kariuomenės j Korėjos civilį 
karą. Tas karas yra 7,000 
mylių nuo mūsų krantų, ku
riame mūsų jėgos kariauja už 
palaikymą kito, mažiuko 
Chiang Kai-sheko, Syngman 
Rhee, tos šalies diktatoriaus.

Rhee’so valdžia yra polici
nė, persigėrusi korupcija ir 
neatsakomingumu, atsidavusi 
didiesiems dvarponiams, do
minuojama žmogaus, kuris 
valdė Korėją Japonijos oku
pacijos laiku ir dabar palaiko
mas nuo galutino susmukimo 
Amerikos doleriais.

“{rodymas, kad Rhee yra 
Korėjos liaudies neapkenčia
mas, glūdi šiame fakte, kad jo 
policija jau turėjo areštavusi 
89,000 savo piliečių. IŠ po
litinės opozicijos tarpe 1948 
metų rugpjūčio ir 1949 metų 
balandžio balsavimuose daly
vavo tik 38 nuošimčiai. Jo 
armjja nekariauja, palikdama 
tą nešvarų darbą apsaugoji
mo Rhee diktatūros svetimų 
šalių kariuomenei atlikti.

“Kad užsipelnyti draugišku
mo iš Azijos žmonių, mos ne
turime remti jų tironų. Mes 
neturime siųsti jiems mirties, 
kada jie siekia jiems reikalin
gos žemės reformos, suvieny
ti savo šalį ir išsirinkti patys 
savo valdžią.

“Demokratų . republikonų 
vadovybė, kuri pradėjo šį ne
paskelbtą karą, kurį gali tik 
kongresas paskelbti, peržengė 
J. V. Konstituciją. Jie paty
lomis praleido verstino karei
viavimo Įstatymą. Jie švel
niai paskyrė kitą bilijoną do
lerių ginklams. Jie atsuko nu
garą teisingos samdos biliui. 
Jie sulaužė prižadus atšaukti'

Taft-Hartley aktą. Jie kėsi
nasi praleisti Mundt-Ferguson 
bilių, kuris įkalins tuos, kurie 
kalbės už taiką ir už koope- 
ravimą su pasaulio žmonė
mis.

“Kad išlaikyti pastovią tai
ką, Progresyvių Partija rei
kalauja :

“1. Kad visos Amerikos ka
riaujančios jėgos būtų iš
trauktos iš Korėjos civilio ka
ro. 2. Kad šaltasis karas bū
tų sustabdytas per derybas 
tarpe J. V. ir Sovietų valdžių. 
3. Kad būtų priimta Trygve 
Lie rekomendacija priimti Ki
nijos liaudies atstovus į Jung
tines Tautas, kad ši organi
zacija iš naujo galėtų tarnau
ti taikiam išrišimui nesusipra
timų tarpo tautų.

“Pasirašo Hugh De Lacy, 
valstijos direktorius.’’

Cleveland© Darbo Taryba 
Už Negrų Teises

“Korėja yra šalis su 27 
į milijonais spalvuotų gyvento
jų, rubežiuojasi su Mandžuri- 
ja ir Japonijos jūra, apie 7,- 
000 mylių nuo Jungtinių A- 
merikos Valstijų. Korėja, kaip 
ir kitos naujai išstojusios į 

l kovą už nepriklausomybę nuo 
!vakarinių baltųjų impepalis- 
įtų, kaip Indija, Indonezija, 
Viet-Nam, Malaya, Philipinai 

' ir kitos, žieminę Korėją val- 
I do patys korėjiečiai nuo išėji- 
I m© rusų okupacijos, pabaigoj 
[1948 m. Pietinę Korėją val- 
Idė žmogus, kuriam Amerika 
' prigelbėjo įsigalėti, buvęs sa- 
■vo žmonių išdavikas japonų 
i okupacijos laiku. Kaip J. V. 
negrai, taip ir Korėjos spal
vuoti žmonės pageidauja da
lyvauti valdžios reikaluose. 
Už tai Korėjos liaudis nenori, 

i neigi mato reikalo kariauti 
■ prieš savo brolius iš žieminės 
Korėjos. Paskiausi praneši
mai tai rodo, kad tik sveti
mi kariauja Korėjoj, ir tas 
reiškia, kad tik jie įsiveržė į 
K,orė ją.

“Korėjos intervenciją supla
navo tik tie žmonės, kurie 
yra susiinteresavę ir sickiasi 
kontroliuoti Korėjos gausius 
gamtinių turtų šaltinius, svar

biausiai. aukso mainas bei ne-

apdirbtą Šilką. Kaip visoje 
Azijoje šimtai milijonų spal
vuotų žmonių pasiryžo nu
mesti kolonistų uždėtą jungą, 
taip ir Korėja įsijungė kovon 
už tautinę nepriklausomybę ir 
suvienijimą savo šalies.

“Ar karinis įsiveržimas į 
Korėją yra nuosprendis Jung
tinėse Tautose dalyvaujančių 
tautų tikslu apsaugoti vakarų 
demokratiją? Tai kaip iš
aiškinti J. T. nepajėgumą iš
stoti gynimui demokratijos 
Pietų Afrikos žmonių nuo 
Britanijos imperialistinių ti
ronų nežmoniškos priespau
dos? Kaip galima išaiškinti 
J. T. nepajėgumą duoti nors 
kokio nuosprendžio ant gau
tos peticijos dėl palengvinimo 
skriaudų, kurias kenčia Ame
rikos negrai, kuri buvo pri
duota per Dr. W. E. B. Du- 
Bois, 1947 metais?’’

Pabaigoje pareiškimo sako
ma :

“Mes esame griežtai prie
šingi intervencijai ir reikalau-. 
jame galo ginkluoto įsiverži-1 
m0 į Korėjos civilį karą. Mes i 
tiesiame Azijos spalvuotiems 
broliams draugiškumo ranką 
ir broliškai susijungę bendrai 
kovosimo už žmogaus pagar
bą ir laisvę! Mes reikalauja
me taikaus išrišimo visų nesu
sipratimų tarpe tautų pasire
miant JTS čarteriu. Mes rei
kalaujame priimti didžiosios 
kinų tautos atstovą' į JTS su^- 
ly g JTS sekretoriaus Trygve 
Lie proponacija.”

Po pareiškimu pasirašo: 
Cleveland Labor Council for 
Negro Rights Administrative 
Committee, Bert Washington, 
Chairman, Oliver Hardy, 
Mayme McCurdy, Herman 
Clott, Mel Mitchell.

J. N. S.

torų gamintojams,, karas labai 
pclninms. bet darbo žmo-

mus ir sielvartus. Motinoms 
reiškia nuodingus širdies so
pulius.

Mums tad reikia už taiką 
stoti.

Rinkime parašų ant taikos 
peticijų yra vienas geriausių 
būdų už taiką dabar išstoti.

Šiuo tarpti parašų rinkimas 
yra labai svarbus darbas vi
siems taikos norintiems.

. Teisėjas Arthur F. Lederle 
atmetė FBI reikalavimą iš
duoti iš Michigan valstijos į 
Alabama viena “Scottsboro 
berniukų,” Haywood Patter
son, kuris buvo nuteistas, 
klastuotu kaltinimu, 75 me
tams kalėjimo ir pabėgęs iš 
jo parašė knygą apie garsųjį 
Scottsboro kcisą.

Jis pagalios suimtas Detro
ite, ir norėta vežti į Alabamą, 
bet federalis distrikto teisė
jas nusprendė priešingai.

Valdžios agentai, žinoma, 
gali apeliuoti, bet ir tas gal 
nepadės.

Detroite yra daug negrų. 
Atidavimas Pattersono Alaba
ma] sukeltų juose sentimentą 
prieš demokratų administraci
ją. Abelnai daugelis žmonių 
priešingi jo išdavimui, nes vi
siems žinoma, kad jis nuteis
tas klastingu kaltinimu.

kelkit kepures 
Ji vėl pasižy- 

narių gavime.

Detroit, Mich.

LDS vyrai, 
Lilei Gugienei. 
mojo naujų 
Teisybė, ji nepralenkė chica-
gietės Frances Yurgil, bet Lilė 
nuolat vajuose dalyvauja ir 
vis pasižymi.

Tai svarbus darbas, tai di
delis darbas.

Kas daugiau iš jaunesnes 
kartos sekančiam vajuj pasi
žymės ?

MONTREAL, CANADA
Ruoškitės Metiniam Piknikui | Linkiu abiems daug šeimy-

Šios kolonijos pažangūs lie-: nines laimes!’ 
tuviai stropiai ruošiasi Meti- j 
niam Liaudies Balso Piknikui, 
kuris įvyks rugpjūčio (Aug.) 
13 dieną, Ville La Salle, kiek 
toliau už anksčiau įvykusius 
piknikus, i 

Visuose distriktuose yra 
darbuotojai, kurie-rios renka 
atikas pikniko priruošimui.

Antras Išvažiavimas
Paskutiniame Montrealo 

Lietuvių Sūnų ir Dukterų Pa
šaipūnės Draugijos susirinki
me, dauguma dalyvavusių 
narių išreiškė pageidavimą, 
kad būtų suruoštas antras 
draugijos narių išvažiavimas 
pas Vekterius ant farmos, su 
pastaba, kad būtų geriau pri
rengtas, negu kad buvo pir
masis.

Valdyba pasižadėjo daryti 
žyginis, kad šis išvažiavimas 
visapusiškai būtų' geras.

Išvažiavimas numatytas pa
baigoj rugpiūčio menesio. 
Smulkios informacijos ir nu
rodymai apie išvažiavimą bus > 
nurodyti laiškuose. kuriuos 
gaus kiekvienas draugijos 
narys.

išvyko į New Yorką, praleis
ti laiką pas savo sesutę ir pa
matyti didmiestį.

A. šuplevičienė su’ savo sū
neliu išvyko į Ameriką ap- 

i lankyti savo sesutę.
Priešvedybinės Partijos

Birželio 29 d. buvo suruoš
ta priešvedybinė partija dėl 
Aldonos Jakšytės, kurios ves
tuvės įvyks 12 d. rugpiūčio 
su nauju lietuviu G. Gudu. 
Partija suruošė jaunosios se
sutė, P. Matusevičaitė, ir H. 
Salalytė, padedant jos tetai 
M. Barzdenienei. Partija bu
vo labai didelė ir graži ir 
jaunoji gav0 labai daug ir 
vertingų dovanų.

Liepos 11 d., V. Kielos ini
ciatyva, buvo suruošta prieš
vedybinė partija dėl A. Mar
tin, Bovet svetainėje; liepos 
4 d., iniciatyva J. Macevi- 
či.enės ir G. Kielionės, buvo 
suruošta partija dėl A. Mar
tin merginos, ukrainų tauty
bes.

Svečiavosi pas Mus
Iš Jungtinių Valstijų atvy- 

į kusi Kriaučeliūnų šeima sve
čiavosi pas Filerius ir Pažė- 
riuš.

Pas V. Verbylus, taipgi pas 
V. Rimavičių ir pas J. Verby
lus buvo atsilankę svečiai iš 
Brooklyn, N. Y., tai V. Klima
vičiaus du broliai — Jonas ir 
Jurgis, taipgi Vincas Kalve
lis.

Ligoniai
Liepos 3 d. išvežtas į li

goninę A. Nevardauskas. Jis 
randasi toj pačioj ligoninėj, 
kur jau seniai guli d, V. Za- 
višius, ant Sherbrook St. E.

Liepos 13 d. padaryta ant 
kojų operacija jaunuolei I. 
Daugėlaitei Women’s General

“Sweet Sixteen” Partija
Pabaigoj birželio mėnesio 

Niaurytė atšventė savo šešio-! 
likmetines sukaktuves. Jos te-j 
vėliai suruošė jai labai dide-*. 
lę ii' gražią partiją, Verdu- į 
ne, gražioj svetainėj, kur da-1 
lyvavo tik jaunuoliai.

Į ligoninėj.
Gurinskas darbe įsidūrė ko-

■ . ją ir iš tos priežasties koja
■ i ištino ir šiuo laiku ligonis nc- 
j gali dirbti—gydosi namie.

čikagiečiai Jarai, grįždami 
iš New York o iš LLD suva
žiavimo, buvo sustoję Montre- 
ale, o iš čia išvyko į Torontą.

Mrs. V. Kulik, iš Brooklyno, 
lankėsi pas savo sesutę Liaug- 
minienę.

Pas S. Matusevičius buvo 
atsilankius iš Plymouth, Pa., 
Elenora Smolskis, taipgi pas 
juos svečiavosi vancouverie- 
čiai V. F. Kriščiūnas ir J. 
Kreivėnas.

Tai tiek jūsų reporteriui te
ko sužinoti. Be abejo, daug 
daugiau mūsiškių išvyksta ki
tur svečiuotis ir pas mus at- 
atsilanko, bet apie visus ne
tenka sužinoti.

Korespondentas.

Pažangus Lietuvi!
Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

"PROŠVAISTES”
JONO KAšKAIčIO 

parinktinčs poezijos leidinys 
256 puslapių, kaina $1.00

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

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

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

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį
"PROŠVAITĖS”

Kurie užsisakys šių knygą iki rugsėjo 1 dienos, tų 
vardai bus Išspausdinti toje knygoje. Jie skaitysis 
išleidėjais to stambaus literatūrinio kūrinio. Tad 
pasirūpinkite, kad ir jūsų vardas būtų eilėje prisidė- 
jusiųjų prie išleidimo.

Jei dar niekas ne pa kalbi no 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 ir užsisaky
kite tą knygą per organizacijos sekretorių.

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill lt), N. Y.
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KAS NAUJO?
Kai kurie mūsų daktarai 

dedasi ir “politiniais gydy
tojais,’’ tik imasi ne iš to ga
lo*.

Jie organizuoja Daktarui 
Valdžios Grupę. Jie kovos 
prieš Trumano programą ir' 
nerems kandidatų į Kongresą, 
kurie palaiko Trumaną.

Geresnės valdžios reikia, 
bet -tie daktarai stoja už ge
resnę valdžią sau ir medika- 
liam trustui.

Jie kovos prieš “Trumano 
socializmą.“ Galite suprasti, 
kokios jie politikos laikosi.

“Baryšiams” jie kovos ir 
prieš “perdidelį valdžios iš
laidumą.”

Tie daktarai, kaip rodos, 
priešingi . pravedimui sveika
tingumo biliaus, ką jie vadina 
socializmu.

Taigi, jų geresnė valdžia 
būtų geresnė tik kai kam, o 
ne daugumai žmonių.

Detroito fabrikantams nepa
tinka “taikos vajus.” Jie sa
ko, tai kenkia bizniui. Karas 
padidino biznį “pagaivino in
dustriją.”

Tai prie ko dasigyveno, kad 
mūsų santvarka be karo mer
di.

Amunicijos, ginklų gaminto
jams, taipgi ir orlaivių, mo-

REIKALAVIMAI
Reikalingas rankinis prosytojaS. 

Gera alga. Nuolatinis darbas.
S. Markowitz, 17 E. 16th St., 

New York. Algonquin 4-1530.
(143-145)

PARDAVIMAI
Ant. pardavimo Yacht Club Bar 

ir Grill su namu ir visais įtaisy
mais. Didelis baras, didelis rūmas 
valgyti, didelė virtuve, taipgi didelė 
salė šokiam, klevinės grindys. Pa
tarnavimas vestuvėm ir bankietam. 
17 kambarių. Automatiška aliejaus 
šiluma. Vėliausi patogumai. Geras 
biznis apskritiem metam. Moteris 
turi tuoj parduoti. Kaina $19,500. 
Pageidaujama pusę pinigais. Kreip
kitės: Mary Stacknow, 334 Abeel 
St., Kingston, N. Y. Telefonas 
Kingston 1-379. . (143-144)

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Liet. Meno Sąjungos metinis pik
nikas įvyks sekmadienį, liepos 30 d., 
pradžia 1 vai. po pietų, bus Lietuvių 
Taut. Namo Parke, Keswick Rd. 
ir Winter St. Gera muzika šokiams 
ir valgiui ir cėrhirui.

šiuo tarpu labai svarbus 
parašų už taiką.

jame dalyvau- 
žmonės ypatin-
parašų gauti, 
prie jaunų pri-

vajus yrą 
Visiems reikia 
ti. Jaunesni 
gai gali daug 
jiems lengviau
eiti, o jauniems karas labiau 
pavojingas.

Tas -nereiškia, jog senesni 
pal mosuojami nuo parašų rin
kimo. Visai ne. Visi turime 
dirbti, kad juo daugiau pa
rašų surinkti ,kad juo garsiau 
už taiką pasisakyti.

Tas faktas, kad karo kurs
tytojai taip rėkia prieš taikos 
parašų vajų, patvirtina to 
vajaus svarbumą.

Horace Booth, 30 metų, 
UAW 9^2 lokalo iždininkas, 
suimtas ir prisipažinęs išeik
vojime unijos $8,732.25.

Jis sako, vogęs iš unijbs iž
do po $450, o kartais po $300. 
Jis pradėjo vogti tuojau po

Apsivedė' Ketvirtu Kartu
Liepos 1.4 d. apsivedė Juod-I 

kuvienė (H. Adomonienės! 
motina) su Kelminsku. 
klios vestuvės, 
tik artimiesiems, 
muose.

J uodk uvienei 
ketvirtu kartu nuotakauti.

Ku- j 
dalyvaujant 
įvyko na

tenka jau

Lankėsi Kitur
M. Tamašauskienė praleido 

savo atostogas Toronte, besi
svečiuodama pas savo sūnų ir 
marčią.

V. Mikoniūtė ir S. Jarma- 
linskaitė išvyko atostogas pra
leisti į Atlantic City.

V. Kiela su žmona karu

Tel. A V. 2-4026

DR. JOHN REPSHB
(REPAYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
• Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.

DORCHESTER, MASS.-

i *44

išrinkimo jo iždininku.
Jis pragemblinęs tuos pini-1 

gus.
Gemblinimas yra pavojingai 

liga. Daug žmonių nupuldo | 
save gemblinimu. Į

Per porą dienų apie 1,000 • 
automobilių darbininkų ke

bliose įmonėse pasirašė taikos 
peticijas.

• Flint mieste, netoli Detroi
to, Fordo įmonėje gauta dar 
500 parašų, o General 
įmonėse—800 parašų.

du unijos 
darbuojasi

Pontiacc 
ypač gerai 
rašų.

Lietuviai 
kitų..

Motors

lokalai 
del pa-

neturi atsilikti nuo 
ž.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIIJ
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St- 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Nainy Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai-i 
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.
1177-J.

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4’**’f’4»4^*’i,**I’***,i,**,i^**,M^*+***<MMHMfr*****<***MM****<**

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

MERCHANTVILLE, NO

SKILANDŽIAI!
SKILANDŽIAI!!

SKILANDŽIAI!!!
BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 

galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 
Juozo Ragažinsko

Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).
Telefonas Mereli 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J
•' -L u—J———,—-----------------------------

Shenandoah ir Apylinkes

PIKNIKAS
N)

Paramai Dienraščio Laisvės
Rengia Shenandoah-riečiai

Visa plačioji kietosios anglies srytis, nuo Scranton 
iki pat Shenandoah, turi rūpintis, kad šis piknikas 
pavyktų, turi išanksto organizuotis ir važiuoti iš vi
sų miestų ir miestelių. — Prašome gerai isitėmyti 
dieną ir vietą:

Rugpjūčio 13 August
Brandonville Giraitėj

BRANDONVILLE, PA.

Dienraščiui Laisvei reikia paramos. Angliakasiai 
yra patys pirmieji apšvietos skleidėjai lietuvių išei
vijoje, šioje šalyje, jie yra stiprūs Laisvės patriotai, 
tai tikime, jog pasirūpins sudaryti- šį piknikų skait
lingu publika ir pelningu mūsų dienraščio paramai.

Tik neatsidėkite vieni ant kitų, kad gal Jonas 
suorganizuos važiavimą, o Jonas pamanys, kad Pet
ras tai atliks. Tokiu pasitikėjimu, ar atsidėjimu 
vieniems ant kitų, galite nusivilti ir į pikniką nenu
vykti. Tarkitės visi ir išanksto pasirūpinkite būdus 
nuvykimui į pikniką.

T

5 puri.—Laisve (Liberty, Lilh. Daily).
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ir dviejų vagių

IDS 1-mosios kuopos 
nariams

Turėtų skaitlingai dalyvauti Petrikai išvyko 
mitinge už taiką (atostogų

LDS 1-mosios kuopos narių 
mėnesinis mitingas įvyks an
tradienį, rugpiūčio 1 dieną, 
8 v. v., Lietuvių Piliečių Klu
bo salėje, Brooklyne.

Visi nariai prašomi dalyvau
ti mitinge, nes bus pateiktas 
raportas 
seimo.

Taipgi 
ti naujus

Nariai,
te savo mėnesinių 
prašomi ateiti ir pasimokėti.

Narys.

30) Turėtų skaitlingai daly
vauti mitinge už taiką

iš praėjusio LDS

turėsime apsvarsty- 
kl ausi mus.
kurie nepasimokėjo- 

mokesčių,

IDS nariams Ridge 
woode ir Maspethe

Aš esu lietuvis darbininkas, 
kriaučius. Aš, kaip ir dauge
lis kitų žmonių, esu didelis 
taikos šalininkas. Todėl man 
svarbu paremti kiekvieną ju
dėjimą už taiką.

Man patinka, kad sekamą 
trečiadienį, rugpiūčio 2 die
ną, Union Skvere, Niujorke, 
yra šaukiamas didelis masinis 
mitingas dėl taikos reikalų. 
Aš manau, "kad tame mitinge 
turėtų dalyvauti kiekvienas, 
kuriam rūpi taika ir kuris ga
li tarp 5 ir 6 vai. vakare ten

būti.
Mes, Brooklyno kriauciai, 

darbą baigiame apie 5 valan
dą, o kiti,, ir anksčiau. Todėl 
aš patariu visiems, kad jūs iš 
dirbtuvių tiesiai vyktumėt ant 
Union Square į tą demons
traciją. Nebūtinai reikia ten 
būti 5 valandą lygiai; tie, 
kurie negalite būti 5 valandą, 
būkite pusvalandžiu vėliau, 
nes mitingas tęsis ilgiau.

Bet šis mitingas, kurį šau
kia Niujorko Labor Peace 
Conference, man atrodo, yra 
labai svarbus ir jame visi tu
rėtų dalyvauti.

Brooklyno Kriaučius.

Dr. A. Petriką su žmona 
Margareta penktadienį išvyko 
atostogų 10-čiai dienu. Jie 
žada jas praleisti Virginia 
valstijos Molynuose kalnuose. 
Sugrįš kitos savaites gale. Per 
tą laiką, aišku, Dr. Ant. Pe
trikus kabinetas bus uždary-

Atostogų 
žinoma,

Juodu mane vykti 
lanksčiau, bet, kairi 
pirmadienį mirė Margaretes 
tėvas Juozas A. cesnavičius, 
tai abu turėjo būti šermeny-į

Praėjusį trečiadienį du plė
šikai įėjo į laikrodžių krautu
vę (165 Fulton St., New 
York) ir pavogė iš tąrnautojo 
Moskovich’io $236: kompani
jos pinigų.

Tuomet vagišiai pasileido 
bėgti, o detektyvas, Domenick 
Donato, juos vytis ir šaudyti. 
Plėšikai atsakė šūviu ir detek
tyvą sužeidė; sužeidė ir du 
nekaltus žmones, stovėjusius 
kelyje; apie 3:30 v. po pie
tų toje vietoje visuomet esti 
daug žmonių.

Tačiau plėšikai paspruko, 
o detektyvas ir du kiti asme
nys tapo sužeisti .

Vagysčių, plėšikavimų
se. Įčius miesto auga.

cesnavičius buvo palaidotas! 
ketvirtadienį, St. Charles ka
pinėse, Long Islande.

Grąsina streiku

skai-

KLAIPĖDA, birž. 7 d.—Sep
tynmetės mokyklos statybinių, 

KURŠĖNAI, birž. 7 d.—Ak- kai, lenktyniaudami Tarybų 
kolektyvas ! Lietuvos dešimtmečio garbei, 

viršijo penkių mėnesių staty
bos planą.

L. Juknevičius.

menės kalkinės 
stachanovinėje sargyboje Ta
rybų Lietuvos dešimtmečio 
garbei pasiekė eilę laimėjimų. 
Raman Ausko vadovaujami 
kalkių degimo skyriaus darbi
ninkai kasdien įvykdo dau
giau kaip po dvi gamybines 
užduotis. Kupsčio ir Čepulio 
vadovaujamos brigados žy
miai viršija savo užduotis.

Pasirašė 77%
laivo 

įgulos
Apie 70 nuošimčių 

“Harry Luckenbach” 
pasirašė po taikos peticijomis. 
Būtų pasirašę ir kiti 30 nuoš., 
bet jie “neturėjo užtenkamai 
nervų.” Jie bijojo reakcijos, 
bijojo persekiojimų.

Į kolūkio gyvenvietę
RASEINIAI, birž. 7 d.—Ta

rybų Lietuvos dešimtmečio 
garbei žaiginio valsčiaus žda- 
novo vardo kolūkio kolūkie
čiai įsipareigojo iki Liepos 21- 
mosios naujai užplanuotoje 
gyvenvietėje pastatyti 10 gy
venamųjų namų.

Savo įsipareigojimus ždano- 
vo vardo kolūkio nariai gar
bingai vykdo.. 1

V. Barevičius.

Nežiūrint visokių priešingų kas 
poj šauksmų, žmonės rašosi 

taikos peticijomis.

LDS 103 ir Maspetho 
kuopų susirinkimas įvyks an
tradienį, rugpiūčio 1 d., 8 v. 
v., šapalo ir Vaiginio salėje, 
147 Thames St., Brooklyne. 
Visi nariai dalyvaukite, išgirs
kite iš praėjusio LDS Seimo 
delegatų raportus. Taipgi pa
sižiūrėkite į knygutes, gal 
reikės užsimokėti mokestys.

P. BABARSKAS, 
prot. sekretorius.

14

27-ni japonai, prisiųsti to 
krašto valdžios Amerikon stu
dijuoti demokratijai, buvo 
silankę į Stock exchange, 
matyti, kaip dideli ryklės 
je mažas.

at- 
pa- 
ry-

Louis E. Fairchild 
kiškis knygų ir laikraščių 
dejas, mirė liepos 25 d. 
buvo 81 m. amžiaus.

niūjor- 
lei- 
Jis

Fihnos-Teatrai
Roxy Teatre Niujorke 

trą savaitę teberodoma filmą 
“Broken Arrow.” Geras gy
vųjų programas, tarp kurių 
yra The Andrews Sisters.

New York Paramount Tea
tre antrai savaitei palikta fil
mą “711 Ocean Drive”; gera 
gyvųjų programa su orkes
tru, vadovaujamu Bob Ches
ter.

Stadiumo koncertų sezonas 
baigsis šių metų rugpiūčio 5 
dieną.

Pirmadienį Stadiume bus 
Franeko “Simfonija in D mi
nor,” taipgi smuiko solo “Con
certo in D major.” Orkestro 
vadovas Vladimir Golschman, 
smuikininkas Žino 
catti.

Frances-

Teatre
rodyti

Stanley 
pradedama 
filma-komedija “Arshin takes 
a wife.”

Niujorke 
tarybinė

Nedave užtikrinimo, kad 
nenaudos bombos

Aną dieną organizuotų dar
bininkų delegacija 
pas Jungtinių 
rių Trygve Lie 
jis pasisakytų 
nį naudojimą 
karuose.

Delegacija
000 organizuotų darbininkų.

Trygve 
padėjėją, 
kalbėtis 
Cordier

nuvyko 
Tautų sekreto- 
reikalauti, kad 
prieš tuojauti- 
atomo bombos

atstovavo 500,-

Lie paskyrė savo 
Andrew D. Cordier, 
su delegacija. Bot 
nedavė delegacijai

PAJIEŠKOJIMAI
Esu 60 m. amžiaus žmogus, svei- 

ir vikrus. Buvęs mokytojom, 
dabar veiklus kitokiame amate. Ieš
kau gyvenimo draugės nuo 50 iki 60 

į m. amžiaus. Prašome rašyti angliš- 
j kai. Galiu skaityti ir francūziškai: 
I L. H. C., 110-12 Atlantic Avė., 
i Richmond Hill 19, N. Y.

(143-145)

..... j Apie 200 jėgainių ir kito- 
Valstija skolins pinigų ! kių tarnautojų,

I Hudson 
j ž ink ei i o 
j streiku,

. I gražins
■ b o tarnautojų.

Streikas būsiąs paskelbtas
.... i sekmadienį. Darbininkai priminiu projektai nu-I ' o • ,1 ' * klav.eo Utility Service and

Maintenance Workers unijos 
213 lokalui.

Minėtos kompanijos gole- 
kursuoja tarp Niu

jorko miesto ir New Jersey 
miestų.

i Miesto administracija gavo j t 1
jžinių, kad niūjorkiške valsti-j 
jos valdžia suteiks miestui Į 

, • ~ $83,000,000 paskola naujiems'atomine <' ’ ’ 1 . - 1j namams statyti.
Penki 

matomi statyti: du 
Ine, du Queenseje

užtikrinimo,
bomba nebus naudota.

Po to delegacija, per New | 
York Labor Conference for j 
Peace, pasiuntė Trygve Lie j _ ’ 
pareiškimą, prot estuojantį j ^an ia^ anc’ 
prieš tokią politiką, būtent, Visa gerai,

o z i i4 klauso Brooicly- 
ir vienas

dirbančių 
ir Manhattan gele- 
kompanijai. grasina 
jei kompanija nesu- 
trijų paleistų iš dar-

Policija nušovė 
jauną vagišių

policija praėjusį | 
nušovė Lawrencei 
19 metų amžiaus hainėj. 
naujoko (draft)

bot kyla j /Jukeliai 
prieš Jungtinių Tautų politi- klausimas, ar ir turint pinigų 

bus galima tie namai statyti? 
kad neužilgo 

žmonėms lbus suvaržytas statybinių me- 
! džiagų gavimas — karo rei
kalams bus sunaudota daug

Bronkse 
trečiadienį
P. Feeney, 
vyruką, su
kortele kišenėje.

Policija sako, Feeney buvo 
įsilaužęs į gazolino stotį 
(5945 Broadway) apiplėšimo 
tikslu.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks 
'rugp. 1 d.. A.’L. P. Kliubo sve-

—280 Union Ave., Brooklyn, 
i N. Y. Šis susirinkimas bus labai 
svarbus, nes delegatai raportuos iš 

į praeito LDS seimo, o praeitame 
j seime padaryta didelių reformų dėl 
' LDS geroves. Todėl nariai privalo 

skaitlingai atsilankyti dėlei susipa
žinimo su tom reformom. Pradžia 
7:30 v. v.—M. Stakovas, prot. sek.

(143-144)
ką, kuri njjra aiškia 
ta pries vartojimą 
bombos civiliniams 
ir miestams naikinti.

atomines i Tenka žinoti,

Stebisi

Jahovos liudininkai rytoj 
pradeda suvažiavimą

Sekmadienį Yankee Stadiu- 
me (Niujorke) prasidės di
džiulis Jehovah’s Witnesses 
(Jehovos Liudininkų) suva
žiavimas.

Rengėjai skelbia, būk ja
me dalyvaus apie 100,000 iš 
viso krašto, taipgi iš Kanados 
ir kitų šalių, atstovų.

Abejojama, ar tiek bus, bet 
kad pusė šimto tūkstančių jų 
gali suvykti, nieks neginčija.

Jau šiandien Jehovos liūdi-

ninku tūkstančiai 
miesto gatvėmis.

vaikšto

Sako, uošviai

Netolimame nuo Niujorko 
miestelyj (New Market, N. 
J.) jehoviečiai pasistatė laiki
ną miestelį, kuriame apnak 
vydins apie 20,000 žmonių 
negalinčių gyventi Niujorke.

Tame miestelyj’ jie įsisteigė , 
palapines, krautuves, na, ir 
kitokius reikalingus laikinam 
gyvenimui dalykus .

Williamo Large uošviai 
Bregliai, kurie gyvena Bronk 
se, sakoma, teisina jį 

kad jis aną dieną 
kumštimi sumušė savo žmoną, 
o jų dukrą Madeline, kuri 

[greit po to mirė.
Mirusioji į Madeline buvo 

'palaidota praėjusį trečiadie
nį.

Brooklyno prokuroras Mc
Donald, kuris šiuo metu ban
do paliesti gemblerių lizdą, 

kad majoras O’Dwy- 
darbui kliudo. 
McDonald, betyrinė- 
gemblerius,. surado, 

daly- 
ir jis 
Majo- 
pusčs,*

stebisi, 
oris jo

Mat, 
damas 
jog tame darbe, girdi, 
vauja tūli policmanai, 
juos nori patarkuoti, 
ras O’Dwyeris, iš kitos 
policiją gina.

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

EGZAMINUI) JAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

, 394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

“World-Telegram” dar 
vis nebeišeidinčja

Streikuojantieji
Telegram and Sun 
čio tarnautojai dar 
kovos lauke ir laikraštis dar 
vis nepasirodo.

Streikininkai yra vadovauja
mi Laikraštininkų Gildijos. 
Streikuoja redakcijos ir raš
tinių tarnautojai, o zeceriai, 
priklausą kitai unijai, atkiša-

1 ko eiti dirbti — atsisako per

“World- 
dienraš- 

vis yra

STADIUM KONCERTAI VS'sV"'-
VLADIMIR GOLSCHMANN vadovauja

Pirm. Llep. .81: Žino Francescatti, smuikas — Beethoven- concerto
Ąntr.: Rygp. 1: Orkestrinis koncertas — Debussy, Ravel, Faure, Franck
Treč. Rugp. 2: Balbina Brainina, piano; Jeanne Mitchell, smuikas
Ketv. Rugp. 3: Isaac Stern, smuikas, Mendelssohn concerto
Seit. Rugp. 5: Salvatore DellTsola, vad. — “Rodgers & Hammerstein” 
ANNAMARY DICKEY, soprano; THOMAS HAYWARD, tenoras 
GLADYS SWARTHOUT, mezzo-soprano; ROBERT WEEDE, baritonas.

10,000 VIETŲ NUO 30c * ♦ * Tel.: AD 4-5800

AMERIKINĖ PREMJERA ŠIANDIEN! 
šeštadienį — Liepos 29

Iš pasakiškųjų Rytų širdies ateina Sovietinė 
naujos rūšies muzikinė!

ARTKINO PERSTATO

“ARSHIN TAKES A WIFE”
EXTRA! ARMĖNŲ KONCERTINĖ GASTROLĖ ir
Pirmosios Filmo.s “GEGUŽINĖ EUROPOJ—1950”

Toliau Palaikoma!

“WORLD YOUTH FESTIVAL”
Puiki magi-spalvinė filmą iš Budapešto 

Tarptautinio Jaunuolių Festivalio 1949'

žengti pikietininkų linijas.
Pirmiau samdytojai buvo | 

pateikę streikininkams saly-1 
gas į darbą grįžti ir streikui 
baigti. Streikininkai jų ne
priėmė.

šiomis dienomis Laikrašti- 
• ninku Gildija pasiūlė samdy
tojams -savo sąlygas, pagal 
kurias jie sutiktų grįžti dar
ban, bet šito pasiūlymo nepri
ima samdytojai.

Laikraštininkų unija savo 
pasiūlyme sako: tarnautojams j 
nėra jau tiek svarbus patsai I 
algų pakėlimas, — svarbesnis 
yra susitarimas kai dėl pačios 
unijos laikraščio pastogėje. 
Streikininkai nori, kad būtų 
pripažinta laikrAščio redakci
joje ir raštinėse (administra- 

, cijoje) unija. Jie, pavyz
džiui, sako: iš 10 priimtų į 
darbą naujų darbininkų, 9 
būtinai privalo įstoti į Laik
raštininkų Gildiją per 30 die
nų nuo jų p asam d y mo.

Į tai samdytojai ’ atsako: ' 
jeigu mes tai padarysime, tai 
pripažinsime unijos dominavi
mą mūsų įstaigoje, kas “pa
žeistų mūsų nepriklausomy
bę. . .”

Na, ir taip dalykai stovi. 
Streikininkai org a n i z u o j a 
tirštas pikietininkų eiles, 
voja ir ryžtasi kovoti tol, 
samdytojai išklausys jų 
kalavimus!

TONY’S &
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

EDDIE’S
BAR & GRILL
Eclw. Pavilonis, sav.

Viskas nauja, viskas gražu tik- 
ką atidarytoje Edw. Pavilonio 
vietoje.

459 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Visokie gėrimai, šviežus valgiai, 
gražiai priima svečius.

Atskiras kambarys grupėm.

TELEVISION S“”™.

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION\

Telefonas
E Ver green 4-8969

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

TELEPHONE

STAG G 2-5048 ‘

STANLEY
VfiSU

7th Avė. tarp 42 Ir 41 Sts. 
Tel.: WI 7-9686

ko
koi 
rei-

Išėjo streikan CIO unijistai, 
laivų taisytojai, dirbę To d d 
Shipyards Corporation laivų 
statyklose.

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

degtines, vynai ir alus 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F VIETON
EVergreen 4-9407 ▼ -h ± x

SHUFFLE BOARD

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

Receptų Specialistai:
MAX FEIST, Ph. G.,

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

RES. TEL.

HY. 7-8681

•'OG*

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 Pafiarvott Dovanai
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šešt., Liepos 29, 1950




