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KORĖJOS LIAUDININKAI
jau labai arti didysis spau

dos piknikas Philadelphijoje. 
Tikėkime, kad oras šį sekma-

* dienį bus gražus. Bet, nepai- {

JSTS: i PASIEKĖ POHANGI > 
laisviečiai turi traukti i pik- i _ _
nik i PRIEMIESČIUSO už savaitės po spaudos:* * kJ
pikniko įvyks pirmas didžiulis i . 

orrTraLškiluč\ausTpag^ ir tautininkai atmuša
bimui bankietas ir koncertas. Į . 1 /• j • • f . f

Gavau laiškutį nuo Dr. Bai i tolesnes liaudininkų atakas 
trušaitienes. Ji atsiuntė pini
gų ir sako: Nusiperku šio 
bankieto įžangos tikietą ir

Pietinė Korėja, rugp. 28. 
[ — šiaurinės Korėjos liaii •

dvasiniai dalyvausiu su jumis. dininkai nūstūmė pietinius 
Geras pavyzdys kitiems to-; TZ . , ,. . / »

Ūmesniems pažangiečiams. | Korėjos tautininkus ir

Prezidentas Trumanas jau 
sudarė šios šalies delegaciją j 
Jungtinių Tautų Generalinę 
Asamblėją. Jon įeina du kieti 
republikonų šulai — Dulles ir 
senatorius Lodge.

Šių republikonų įleidimas j 
delegaciją yra prezidento 
meškerė pasigauti republiko- 
nus. Rinkimuose jie nebega
lės sakyti, kad už užsieninę 
mūsų šalies politiką atsako 
vieni demokratai, 
tai atšaus: O ką 
ir Lodge?

Demokra- 
dare Dulles

dabar į taiNežinau, kaip 
žiūrima, bet mano jaunystės 
labais Lietuvoje šventvagystė 
buvo laikoma labai dideliu, 
tiesiog smertelnu, grieku.

Šitą sunkią nuodėmę dabar 
papildė So. Bostono Darbinin
ko redaktorius prelatas Urbo
navičius (Kmitas). Jis iš bol
ševikų pasivogė kūjo ir piau- 
tuvo ženklą ir prisidėjo prie 
savo apysakos “Surūdijusi 
grandinė” antgalvio.

Aišku, kad už tai bolševikai 
netrauks jo j teismą, bet už 
tokią šventvagystę prelato 
sutvertojas jam nedovanos.

amerikiečius 7 mylias atgal 
į pietiy^gytiniame pajūryje 
ir tfzėmė vietas už poros 
mylių nu,o Pohang, antro 
svarbiausio jankiams uos
to. Liaudininkai kartu paė
mė Kigyje miestą, 9 mylios 
į vakarus nuo Pohango.

Liaudininkai sekmadienį 
taip pat atėmė iš amerikie
čių ir pietinių tautininkų 
Uihung miestą, 22 mylios į 
šiaurės rytus nuo Taegu, 
svarbiausios jankių tvirto
vės, ir pamuše juos dvi my
lias į pietus nuo Uihungo.

Spėjama, kad liaudinin
kai nuo Pohango trauks į 
vakarus, mėgindami aps-

supt Taegu.
Amerikiniai ’ korespon

dentai pirmadienį pranešė, 
kad jankiai ir Pietinės Ko
rėjos tautininkai jau sulai
kė liaudininkus Pohango 
srityje ir atmušė jų atakas 
visuose frontuose. \
ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, rugp. 27. — 
Šiaurinės Korėjos liaudinin
kų radijas sakė:

Liaudies Armija 
įnirtingus mūšius ir
mė amerikiečių ir Pietinės 
Korėjos tautininkų atakas.

Priešlėktuvinės liaudinin
kų patrankos nuo rugp. 24 
iki 26 d. nušovė 5 ameriki
nius lėktuvus virš Nampo, 
Hamfyn ir Kumčon.

vedė 
atrė-

Geležinkeliai perimti 
į armijos rankas

22 organizacijos reikalauja 
atmest (asistuojančius bilius

Washington. Dvide- liūs, tai valdžia galėtų slo-
' šimt dvi didžiulės unijinės pinti darbo unijas, liberali- 
: ir liberalinės amerikiečių nes organizacijas ir naikin- 
I organizacijos pasmerkė į- 
neštus Kongresui fašistuo- 
jančius McCarrano, Mund- 
to-Fergusono ir Woodo bi- mitetiniai vadai 
liūs. Šios organizacijos iš- nių 
leido 'bendrą pareiškimą, 
šaukdamos senatorius ir 
kongresmanus, kad atmestų 
tuos žilndarišku^ bilius. Tie 
biliai reikalauja suregis- 
truot komunistus ir kitus 
nužiūrimus “neištikimus”, 
įvest koncentracijos sto

vyklas nepatinkamiem vai-, 
džiai nepiliečiam sveturgi - 
miam ir tt.

Pareiškimas įspėja, kad 
jeigu Kongresas išleistų 
įstatymą pagal tokius bi

KINIJA PROTESTUOJA, 
KAD JANKIU LAKŪNAI 
PUOLĖ MANDŽCRIJĄ

Ethiopų valstiečiai 
sukilo prieš karalių

O štai visiems pasiskaityti: 
“Jei visi krikščionys, kurie 
sudaro pusę žmonijos, tikrai 
gyventų ir tvarkytus! taip, 
kaip krikščionims 
saulis pasikeistų.” 

šimtu procentų 
nors tai pasakyta 
niam laikraštyje.

ti bendrąsias demokratines 
amerikiečių laisves.

Pareiškimą pasirašė ko • 
Ameriki-

‘ j Profesorių Sąjungos, 
Tarptautinės Mašinistų . 
Sąjungos, Amerikiečių De
mokratinio veikimo organi
zacijos, Amerikiečių Pilie - 
tinių Laisvių Sąjungos, 
Krikščionių Kongregacio - 
nalistų bažnyčios ir kt.

New York. —Daily Wor
ker ragina organizacijas ir 
asmenis tuojau telegrafuo
ti reikalavimus kongresma- 
nams ir senatoriams, kad 
atmestų minimus policinės 
valstybės bilius.

Leipcigo Taikos Paroda kviečia 
ir vakarų vokiečius dalyvauti

Sako, kad jie ir anglai iš oro 
atakavo 3 Mandžūrijos miestus

Peking, Kinija, rugp. 28.
— Kinijos Liaudies Respub
likos premjeras Čou E^-lai, 
užsieninis ministras, kalti
no Ameriką ir Angliją, kad 
jų lėktuvai kartotinai ap
šaudė. Linkiang, Talitzu ir 
Antung miestus, Mandžuri- 
joje, ir užmušė tris žmones, I Saugumo Tarybos pirminin- 
sužeisdami 21 kitą> Tie kui. 
miestai yra šiaurinėje pusė
je Yalu upės, paliai kurią džia sako, jog amerikiečių 
eina siena tarp Mandžuri- 
jos ir Šiaurinės Korėjos.

Čou En-lai dėl to oficia
liai užprotestavo Amerikos 
valstybės sekretoriui Dea- 
nui Achesonui.

Naujosios Kinijos radi
jas Pekinge reikalavo, kad 
Amerika nubaustų saviš-Į kiniai lakūnai 
kius lakūnus - užpuolikus 
ir atlygintų Kinijai už pa-

darytus jai nuostolius.
Kinijos premjeras Čou 

En-lai per radiją paskelbė 
kitą protesto notą, adre
suotą generaliam Jungtinių 
Tautų sekretoriui Trygvei 
Lie ir Jokūbui Malikui, so
vietiniam Jungt. Tautų

Liaudiškos Kinijos * val-

ir anglų lakūnai 5 kartus su
laužė Mandžūrijos sieną ir 
trimis atvejais apšaudė mi
nimus miestus.

Čou Ehdai savo proteste 
sako:

“Tais provokaciniais ir 
žiauriais veiksmais ameri- 

kriminaliai
įsiveržė ir kliudė Kinijos 
neliečiamybę, žudydami ki
nus, bandydami praplėsti 
karą ir suardyti taiką. Ki
nijos žmonės jokiu būdu ne
gali pakęst? tokių piktada-

kiečius siųsti parodon savo 
dirbinius^ir meno kūrinius. 
Ragino vakarinę Vokietiją 
plačiai ’išvystyti prekybą 
su rytų Vokietija.

Vakarine Vokietija užim
ta anglų-amerikonų ir Pran
cūzų.

Eisleris kaltino juos už 
smaugimą prekybos tarp 
rytinės ir vakarinės Vokie
tijos. Jis įtarė, kad jankiai, 
anglai ir francūzai išnau
doja. vakarinės Vokietijos 
pramonę ir gamtos turtus 
kariniams pasiruošimams 
prieš Sovietų Sąjungą/

Rytų Vokietijoj vyriau
sybė atidarė laisvą įvažia
vimą Leipcigan 
niam vokiečiams, 
kiečiams ir 
žmonėms.

Leipcig, Vokietija. — 
Atsidarė . didžioji metinė 
paroda-mūgė Leipcige, ry
tiniame Vokietijos ruožte, 
kuris Sovietų kontroliuoja- 

,mas.
Jau keli šimtmečiai kai 

Leipcige įvyksta kasmeti
nės dirbinių parodos. Jose 
paprastai dalyvaudavo ir 
kitų kraštų meistrai, pra- 

'monininkai, dailininkai.
Dabartinė mugė pava

dinta “Taikos Paroda.”
Atsidarant šiemetinei pa

rodai, kalbėjo Rytinės Vo
kiečių Demokratinės Res
publikos prezidentas Wil- 
heltn Pieck, premjeras 
Otto Grotewohl ir žinių 
ministras Gerhart Eisler. 
Jie šaukė ir vakarinius vo-

I Chrysler darbininkai 
išgavo algos priedą

“Todėl aš reikalauju, 
kad Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryba 
užpuolikiškas 
jėgas Korėjoje 
jau padarytų

Washington. —- Prezi
dentas Trumanas sekma
dienį pervedė visu^ svar
biuosius geležinkelius į ka
riuomenės žinybą, kaip rei
kalavo geležinkelių konduk
torių ir traukinių aptar
nautojų unijų vadai.

Jie tikėjosi, jog kuomet 
valdžia perims geležinke
lius į savo rankas, tai uni
jos galės tiesiogiai iš val
džios išsiderėti geresnes są
lygas.

Bet prez. Trumanas pa
reiškė, kad valdžia neves 
tiesioginių derybų su gele
žinkeliečiais. Jisai sakė, 
jie turės su kompanijomis 
derėtis, o valdžia tiktai tar- 

i dar 
bininkai turės dirbti tokio- 

sąlygomis, kaip iki 
šiol.

Svarbiausias geležinke- 
žygiuoti j nečių reikalavimas yra su-

dera, pa-

sutinku, 
klerikali-

nelabasisPasirodo, 'kad
Stalinas baigia sudoroti patį 
So. Bostono Darbininko die
vą.

Nesijuokite, bet pasiklausy- pininkaus. Tuo tarpu 
kite:

“Deja, didelėsaminios krikš- mis

Kairo. — Plačiai sukilo 
Ethiopijos valstiečiai ir už
mušė dviejų sričių guber
natorius. Sukilėliai kovoja 
prieš karaliaus Haile Selas
sie valdžią, kad ji pakėlė 
taksus už žemę ir užgrobia 
ūkius, negalinčius taksų 
apsimokėti. Jie taip pat rei
kalauja mokyklų savo vai - 
kams.'

Valstiečiai naudoja italų 
paliktus ginklus. Jie tuos 
ginklus pagrobė ir paslėpė, 
kuomet (italai buvo privers
ti pasitraukt iš Ethiopijos.

Sukilimas, ypač Godžamo 
provincijoj, verda jau nuo 
liepos mėnesio, bet cenzūra 
iki šiol buvo užgniaužus 
žinias apie tai.

vakari- 
ameri- 

kitų kraštų

kompanijai 
20,000 

Jie 
protestuodami, 

kilnoda-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

. čionių mažiau klauso dievo, 
negu komunistai Stalino. Sta
linas dėlto gali :
priekį, o dievas turi iš viešo 
gyvenimo trauktis. Jį išstu
mia pirmiausia ‘šiaudiniai’ ka
talikai, kurie netiki .dievo ga
lia ir malda. Ir dievas trauk
sis iš viešo gyvenimo tol, kol 
žmonės atsiklaups ant kelių ir 
ims prašyti: 
Viešpatie!”

' čio 22 d.)

trumpinti darbo savaitę 
nuo dabartinių 48 valandų 
iki 40 vai. per savaitę ir 
mokėti tokią pat algą, kaip 
už 48 valandas.

pasigailėk mūsų 
(Darb., rugpiū-

dalykas mali la-
Jeigu tas die-

Tik vienas 
bai neaiškus: 
vas jau toks bejėgis, tai kam 
jo prašyti pasigailėjimo?

Piet. Korėja. — Ameri
kos lakūnai pietiniame Ko
rėjos fronte susprogdino ir 
sudegino dar devynis korė- 
ječių kaimus.

su- 
ka-

Bet iš kunigų Draugo 
žinome, kad tie šiaudiniai 
talikai labai nori vajevotis. 
Sako: Italijoje įvyko Naujojo 
Krikščionių Demokratų Inter-j 
nacionalo Kongresas ir nutarė 
visu griežtumu kovoti komu
nizmą.

Taip pat sunku suprasti: 
Jei jie patys negali susitvar
kyti ir gyventi kaip dera, tai 
kaip jie nugalės tą komuniz
mą, kurio nė Grigaitis per 
trisdešimt metų neįveikė?

ną dėl sutvarkymo Formozos. 
Lai, sako, dabar Jungtinės 
Tautos pasiima Formozą savo 
globon, o po ten penkerių 
metų Amerikos viešpatavimo, 
lai patys salos gyventojai re
ferendumu nuspręs, kur jie 
nori eiti.

Tai būtų lygiai taip, jeigu 
svetima valstybė pasiimtų iŠ 
mūsų Long 
kytų: Mes 
per penkis 
paklausime
kur jie nori priklausyti.

Formoza yra Kinijos terito
rija. Aišku, kad niekas ne
gali ten nueiti ir kokius nors I ORAS. — Apsiniaukę, 
referendumus pravesti. 1 ta, drėgna.

Island salą ir sa- 
ją pavaldysime 

metus, o paskui 
vietos gyventojų,

Dabar turime dar vieną pla-

I

Jankiai perka karo 
reikmenis iš japonų

Tokio. — Amerika pirko 
iš japonų jau $36,400,000 
vertės automobilių, metalų 
ir kitų reikmenių karui 
prieš Korėjos Liaudies Res
publiką.

Anglijos valdininkai kri - 
tikavo amerikinę vyriausy
bę, kad ji užpirko pusę viso 
ryžių perviršiaus iš Th ar- 
lando (Siamo).

Tokio, rugp. 28. — šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
visais frontais atakuoja 
amerikiečius ir pietinius 
tautininkus. Liaudininkai 
dar šiek tiek pastūmė juos 
atgal Pohango uosto apy
linkėj, rytiniame pajūryje, 
ir šiauriniame fronte.

Liaudininkai taipgi pas
markino atakas prieš ame
rikiečius užs.desėtko mylių 
į šiaurvakarius nuo Taegu.

Jankių komandierius ge
nerolas Walton H. Walker 
ramino juos, kad tai bus 
“paskutinis komunistų pa
sispardymas.”

Tuo pačiu žygiu partiza
nai paskleidė lapelius, ku
riais smerkė valdžią už Fi
lipinų kariuomenės siunti
mą talkon amerikiečiams 
prieš Korėjos liaudininkus.

Formoza. — Čiang Kai- 
šėko kinai tautininkai sklei
džia gandus, kad “270,000” 
Kinijos liaudininkų kariuo
menės susibūrę į Šiaurinės 
Korėjos pasienius. Čiangi- 
ninkai pasakoja, kad Kini
jos komunistai ruošiasi 
talkon Šiaurinei Korėjai, 
liaudies respublikai, 
'amerikiečius.

Detroit. —Eiliniai Chrys- 
lerio automobilių fabrikų 
darbininkaf, darydami 
spaudimą unijos vadams ir 
kompanijai, išreikalavo pa
kelti algą apie 11 centų va
landai.

Didžiausią
spaudimą padarė 
darbininkų streikas.

■ streikavo
kad samdininkai, 
mi darbininkus į skirtin
gus darbus, numušinėjo 
jiems algas.

Kompanija bijojo, kad 
nekiltų visuotinas streikas 
prieš ją.

j Chryslerio darbininkų lai
mėjimas padrąsino Fordo 
ir kitų automobilių fabrikų 
darbininkus.

Fordo darbininkų komite
tas Rouge fabrike jau rei
kalauja pakelt algą 25 cen
tais per valandą.

pasmerktų 
amerikines 

ir kad tuo- 
žingsnius, 

idant būtų ištrauktos visos
užpuolikiškos amerikiečių 
jėgos iš Korėjos, taip kad 
padėtis dar labiau nepablo- 
gėtų ir kad būtų palengvin
ta Jungtinėms Tautoms 
taikiai išspręsti Korėjos 
klausimą.
Amerikiečiai užginčija

Tokio. — Amerikinių oro 
jėgų komanda Japonijoj 
užginčijo, kad jankių lakū
nai perskrido Mandžūrijos • 
rubežių bei atakavo jos 
miestus. r

Laivyno sekretorius 
siūlė užpult Sovietus

prieš

Packardo darbininkai 
laimėjo streiką

Laivas sudaužė laivą; 
nuskandino 31 žmogų

Manila. — Filipinų vals
tiečiai - partizanai (hukba- 
lahapai) užpuolė Santa 
Cruz, Pilą, Aryat ir 17 ki
tų miestų bei miestelių 
Luzone, svarbiausioje Fili - 
pinų saloje.

Partizanai pasigrobė 
ginklų, amunicijos, mąis-

Maskva. — Sovietų mai- 
nieriai pagamino daugiau 
anglies, negu valdinis pla - 
nas reikalavo šiems me
tams. Visoj Sovietų Sąjun
goj ; rugp. 27 buvo minima 
kaip mainierių diena.

San Francisco. — Preki
nis laivas Mary Lucken- 
bach ūkanoje smogė ir nūs- £ vaistų bei kitų reikme- 
kandino ligonini laivą Be-I’ įr ----
nevolence. Su Benevolence! T;k u. 
žuvo bei “dingo be žinios” 
31 asmuo. 461 kitas išgelbė
tas. .

šil-

pasišalino į kalnus. 
Jie taipgi paliuosayo ke
liasdešimt politinių kalinių 
iš kalėjimų.

Susikirtimuose nukauta 
78 asmenys, daugiausia val
džios milicininkai ir polici
ninkai.'

Chicago. — 40,000 Swift 
skerdyklų kompanijos dar - 
bin inkų išreikalavo pakelti 
algą 11 centų valandai.

New York. — Įvairios 
organizacijos renka dele
gatus siųsti į Washingtoną 
ir reikalauti numušt kainas 
15 procentų žemiau, negu 
jos buvo birž. 15 d.

Detroit. — Pirmadienį 
tapo padaryta penkmetinė 
sutartis tarp Packard au
tomobilių kompanijos . ir 
8,000 darbininkų, streika
vusių per 15 dienų.

Kompanija pasižadėjo 
i tuojau pakelt algą 5 centais 
valandai, atsižvelgiant į 
reikmenų p a brangimą 
nuo korejinio karo pra
džios, ir pridėt kiekvienais 
sekamais metais po 4 cen
tus valandinės algos.

GRAIKŲ PARTIZANAI 
PANAUJINA KOVĄ

Lake Success, N. Y. — 
Graikijos .monarcho - fašis
tai skundėsi, kad tūkstan
čiai graikų liaudies partiza
nų vėl pradėjo užpuldinėt 
monarchistus paliai Bulga
rijos ir Albanijos rubežius.

♦Washington. — Karinio 
Amerikos laivyno sekreto
rius Francis P. Matthews, 
kalbėdamas Bostone praei - 
tą savaitę, sake, kad ši ša
lis turėtų pradėti karą prieš 
Sovietų Sąjungą, idant pas
totų kelią karui iš Sovietų</ 
pusės.

Prez. Trumano atstovas 
tvirtino jog Matthews be 
prezidento užgyrimo taip 
kalbėjo.*

Bet, karo departmento 
atstovas pripažino, jog tas 
departmentas iš anksto už
gynė rašytą Matthews ka^-

Šveicarija žada smarkiau 
ginkluotis

Buchs, Šveic. >— Šveicari
jos apsigynimo ministeris 
Kari Kobelt sakė, kad ji 
turi smarkiau ginkluotis, 
idant galėtų išsilaikyti be- 
pusiška (neutrali) būsima
me kare, kaip kad išsilaikė 
per du pereitus pasaulinius 
karus. • <. • u- > ■ •
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Mums, rytiečiams, mies - 
tas Louišville, Kentucky 
valstijoje, yra mažai teži - 
nomas, mažai tegirdėtas, 
tolimas. Bet iš ten skaičiau 
vienam laikraštyje įdomią 
ko r e spo n de ne i j ą. K o r espo n- 
dentas ■ rašo, kad Louisvil- 
lėjc per vietinę televizijos 
stoti buvo surengti debatai 
taikos reikalais. Klausimas 
buvo toks: “Ar aš privalau

Thc N. Y. Times redaktorius lygina padėti Korėjoje 
su padėtimi Vokietijoje. Sako, pavojus yra, kad- Sovie
tai savo armiją ištrauks iš Rytinės Vokietijos ir paliks 
kraštą patiems vokiečiams vesti.

Ką tokiam atsitikime turėtų daryti anglai, francūzai 
ir amerikiečiai su Vakarine Vokietija? Sunkus ir svar
bus, sako, klausimas. Vokiečiuose pakiltų galingas reika
lavimas okupantams pasitraukti ir iš Vakarinės Vokie
tijos. Bet Vakarinės Vokietijos valdžia, su premjeru Ade? 
nauer priešakyje, jokiu būdu neatsilaikytą prieš spaudi
mą iš rytų. Jis.tik tiek turi įtakos, matyt, Vakarinės VoT 
kietijos žmonėse, kiek turėjo Syngman Rhee Pietinėje Ko
rėjoje, arba Čiang Kai-šekas Kinijoje.

Bet Vokietijos okupacija kada nors turės pasibaigti. 
Tai žino visi. Taip pat žino visi, kad padalinta Vokietija, 

’kaip padalinta Korėja, negali būti nuolatinis, pastovus į 
dalykas.

du iš kiekvienos pusės. Du 
' sakė, kad Stockholmo tai- 
Į kos peticija yra tikrai ge- 
i ras žygis kovoje už pašau-, 
| linę taiką ir kad kiekvie
nas amerikietis privalo ją 
pasirašyti. O kiti du deba- 
toriai karštai teigė, kad ta 
peticija “yrą komunistų 
suokalbis prieš Ameriką” 
ir todėl, žinoma, joks “pa
dorus” amerikietis nepriva
lo rašytis.i

Ne tiek idomu tie deba- 
i tai, kiek tame mieste išei
nančio kapitalistinio laik
raščio “Courier-Journal’' 
atsinešimas visu tuo reika
lu. Laikraštis pasmerkia

j tiek dębatorius, tiek parašų 
j rinkėjus už taiką. Tas ka
pitalistinis laikraštis, di
džiausias visoje apylinkėje, 
tiesiog negali suprasti, ko
dėl tiek žmonių rašosi tą

taikos peticiją ir panašų 
rinkėjus, ir tuos, kurie lei
džiasi “Šu komunistais” tai
kos klausimą per radiją ar 
televiziją diskusuoti. Bet už 
pačią taiką laikraštis “gul
do galvą.” Taika esąs bran
gus, tiesiog ąventas dalykas. 
Taikos reikią siekti, ieško
ti. Bet ne peticijomis ir paj 
rašais. Peticijos ir parašai 
— “komunistu išmislas.”

Vietoje peticijų ir para
šų, “Courier-Journal” siū
lo iii aidas. Ot, visi sustoki
me ir pradėkime už taiką 
melstis, prašyti Dievą tai
ką mums parūpinti. Ne sa
vo valdovus barti reikia, ne 
parašais reikalauti, kad jie 
liautųsi ’ atomine bomba 
gąsdinti jau ir taip išsigan
dusį pasaulį, bet karštai 
melstis prie savo sutverto
jo, kad jis mus apsaugotų 
nuo atominio karo pavieb 
rėš.

Maldos už taiką blogo 
nepadaro, jeigu jos nėra 
panaudojamos karo kursty
tojų apgaudinėjimui pap
rastų žmonių. KoL maldos 
už taiką tereiškia išreiški-

planetos piliečių 
j juos ir mus ne- 

laikytis dievo 
‘mylėk artimą sa- 

nc-
Vietoj meilės ir ne-

nugalėtų savo magiška Šypse
na, bet, mu$ patiestų mūsų 

: aukštai ištobulinta žmoniška 
pajauta!

Bet nuo šitos nėgarbingos 
mus išgelbsti mūsų

tas pareikalautų sudeginti vi
są pasaulį ir 'patiems laisvini- gėdos

Bet šitie aukštos technikos pasiekimai.
Kalbant apie techniką, šiur-

mo gaisre sudegti.
mūsų pamokslai jų užsispyri
nio nepalenkia. Nežūrint mū- pas krato pamislinus, kas at- 
sų prisiegavimo, kad jiems tik sitiktų, jeigu mūsų techniškus 
gero norime padaryti, kad ne- pasiekimus turėtų jie, tie lau-

Del mūsų 
pasidalinimo 
ra galimybes 
prisakymų : 
vo, kaip pats save,” ir 
užmušk,
užmušimo, pasaulyje nuolatos 
kartojasi kruvini susikirtimai, i norime atimti iš jų žemės, kad' kiniai barbarai. Jie, iškilę or- 
kurių pasekmėje atmosfera i jų žemę paliekame jiems pa- 
kvepia svylančia žmogiena ir i tiems laistyti savu prakaitu,— 
akis užpusto degėsių pelenai. | jie netiki. Sakome, viskas, ko 

j iš jūs reikalaujame, tai kad 
I išmoktumėte būti žmonėmis, 
i gerbtumėte d e m o k ratinius 
j principus, nusilenktumėte ga- 
(lingesnieni už save, klausytu
mėte mūsų paskirtų jus val
dyti perdėtinių jr taip tvarky
tumėte savo .naminius reika
lus, kaip nies jums prisako
me. Bet jie, būdami fanatiš
kais tamsūnais ir barbarais, 
nei neatsiprąšę, mūsų propozi- 

j ei ją atmeta ir prašo krausty- 
I tis iš jų namų. Kai'- mes pa- 

, kad jų namų nema-

Demokratijos laimėjimas
Devintosios Federalinės Apskrities Apeliacijų Teismo 

nutarimas Harry Bridges byloje yra istorinis nutarimas. 
Tai didžiausias amerikinės demokratijos laimėjimas. Šį 

 

nutarimą karštai pas&eilHns kiekvienas blaivai protaująs 
amerikietis.

Šis teismas patvarkė, kad valdžios prokuroras Dono
hue ir federalinis teisėjas Harris pasielgė netiesotai, ne- i 
teisingai, neleistinai, kad atšaukė Harry Bridges užsta- 

. tą ir pasodino į kalėjtoą, nors jo byla dS^nėra baigta, 
nors dar duodama apeliacija į ankstesnį teismą. Kiekvie
nas Amerikos žmogus, pagal Konstituciją, (įstatymus ir 
tradicijas, turi teisę 
mas dar nėra taręs paskutinio žodžio.

M’es tuojau sakėme, kad toks prokuroro 
teisėjo Harris pasielgimas buvo fašistinis pasimojimas 

} ant Amerikos žmonių demokratiniiy teisių. Džiugu, kad 
atsirado pora aukštų teisėjų, kurie nepasidavė isterijai 
ir į dalyką pažiūrėjo iš esmės.

♦

Manoma, kad šis kaliforniškio teismo nuosprendis pa
veiks ir panašų valdžios žygį prieš vienuoliką komunistų 
vadų. Čia irgi valstybės prokuroras pareikalavo, kad jų 
užstatas butų panaikintas ir kad jie tuojau eitų ką-lėji- 
ma’n, nors jie dar apeliuoja į Aukščiausi Teismą. Žmo
nės, kurie priešingi šiam valdžios žygiui zir skaito pasi
kėsinimu ant demokratijos, turės tvirtą argumentą ape
liacijų teismo nuosprendyje dėl Harry Bridges.

agal Konstituciją, (įstatymus ir 
i paleistas po kaucija, kol teis-

laivinis į padangę, paleistų 
Į peklišką krušą bombų ir vie
lini‘akimirksniui mažų vaikų ii 
jų motinų smegenis sumaišytų 
su jų viduriais.

Visai kita pasaka, kuomet 
pekliško griovimo ir deginimo 
mašinerija randasi civilizuotų 
žmonių žinioje. Mūsų .bom
bos ir sviediniai skina tik 
“nepaklusniuosius.” Sugriau
na, kas sugriaunama, sudegi
na, kas sudeginama. O vai
kus ir jų motinas palieka 
džiaugtis gyvenimu/ “nepalies
tus.” Todėl mes užpelnytai 
turime teisę didžiuotis, kad iš 
susikirtimų išeinam gryna są- 

į žine ir nesuteptomis tanko-

Kad teisingai suprasti, kų 
ri pusė laužo dieviškus * nuo-> 
status, būtinai reikia žinoti | 
tarp jų .ir mūs skirtumus, vie- I 
nu ir kitų dvasinį ir kultūrinį i 
išsilavinimą. Remdamasis mū
sų demokratinių institucijų 
duomenimis apie juos ir mus, 
jūsų 
jums 
rinių 
mu.

Mūsų demokratinės institu
cijos charakterizuoja juos se- į sakome 
karnai: -“Ncci-vilizuoti, be- nome apleisti, ir juo^liuosuosi- 

me iš jų -vergijos, ar jiems į.
ne, tai jie 

griebia iš kampo kačiargą ii 
grasina mus išgrūsti per prie
varta.

Mes tokį jų ant mūsų teisių 
pasikėsinimą laikome ant mūs 
užpuolimu, ir nuo čia jau 
prasideda susikirtimas. Ne
reikia nei aiškinti, kad kirstis 
su barbarais, 
mus gina, kaip liūtas savus 
vaikus, civilizuotiem žmo
nėm 

.misija. Juo labiau, kad, kai]) 
pas mus, taip ir pas juos, j 
maži vaikai gyvena drauge su į apie juos ir mus visi matome, 
motinomis ir tėvais. O užmu
šinėti mažus vaikus? net ir pas 
barbarus, laikoma beprotiškai

P° | žiauriu darbu. O ką jau kal
bėti, kad civilizuoti žmonės 
galėtų tokias baisybes atlikti, 
nejausdami sąžinės graužimo 
ir žmoniškumui prasižengimo.

Imkime štai tokį pavyzdį: 
Lopšelyje guli ' mažytis bar- 
barukas ir maloniai šypsosi tūkstančiais nųšluojame 
kiekvienam, kas tik jį užkal- žemės paviršiaus, 
bina. Jei mums, civilizuotiems neihatydami savo akimis 
žmonėms, 
savomis 
tai mes,

Paulius ryžtasi pateikti 
analizą jų ir mūs kultū- 
ir technikinių pasieki-

mą tikinčiųjų troškimo1 tai- galybe 
kos, tegul žmonės meldžia
si. Klaida būtų juos už tai 
barti arba pasmerkti.

Bet maldos už taiką -ne
gali pavaduoti ir nepava-z

taikos peticiją? Net. tokiam ; juoja peticijų ir parašų už
Louisville mieste į keletą 

I dienų taikos peticiją pasi
rašė penkiolika šimtų pilie- 

/
Kokia iš to išvada? “Cou

rier- Journal” įsitikino, kad 
Amerikos' žmonėse taikos 
troškimas yra labai didelis. 
Negalima į tai ranka nu
moti. Negalima tiesiog agi-

taiką. Milijonai parašų už 
taiką parodo liaudies pasi
ryžimą neprileisti valdovų 
prie karo užkurinio. Para
stai yra konkretus, apčiuo
piamas žmonių protestas 
prieš tuos, kurie šiandien 
sušilę darbuojasi sublokšti 
visą pasaulį į naują gaisrą.

Štai kodėl toks F .laikraš-

karnai: •“Ncci-vilizuoti, 
jaūsmiai, barbariški žiąurū- 
nai. Neišpažįsta krikščioniš- tas patinka ar 
kos tikybos. Nesupranta de
mokratijos, nei demokratiniu 
principų —- negerbia ir ne
klauso galingesnių už save. 
Neturi moderniškos industri
jos; nei prekybos, už tai nie
ko nenusimano apie pinigo 

šito nežinodami, ne
nori prileisti svetimų prie jų 
gamtinių turtų ‘ išnaudojimo. 
Dėl šitos jų baimės svetimų 
geradarių, užsidaro save na
minėje vergijoje ir velniškai' 
priešinasi jų išlaisvinimui iš 
jų pačių pavei'gimo.”

Kalbant apie muš, netenka 
nei raukytis, nei šaipytis: esą-, 
me tie, kurie gyvename ir lei
džiame kitiems gyventi 
mūsų priežiūra. Gimę, augę 
ir pasenę vakarų civilizacijo
je, mes viską pradedame il

su* dievo užgyrimu 
ir palaima. Demokratija, ly
gybė. laisve, gerbūvis, žmo
gaus teisių gerbimas, dorovė, 

>, taikus sugyveni
mas su visomis šalimis, tauto
mis ir rasėmis mums nėra tik 
papročiais, bet ir prigimtimi.

Kiek mūsų žmoniškumo ir 
gailestingu/mo jausmai ištobu
linti, rodo daugybe draugijų, 
globojančių gyvulius ir žvė
ris nuo žmonių žiaurumo, ku
riom vadovauja labai save 
gerbią'»vjzrai ir moterys.

Dabar, palyginus juos 
nnis, gaunasi sekami rezulta
tai: Pas juos “tamsybė, atsili
kimas nuo progreso, nežinys- | 
tė, barbarizmas, žiaurumas, I 
nepasitikėjimas ' n c k viestais 
g 1 o b ė j ai s ir netoleran
cija.” -Pas mus “saulės 
skaistujno šviesa, šilkinių pū
kų švelnumo žmoniškumas, 
ryžimasis gelbėti visą svietą 
nuo nelaimių, psalmių giedo
jimas demokratijai, didžiau- 

j šia tolerancija žmogaus įsiti- 
! kinimų laisvei ir siekimasis 
daugybės kitų idealų pravesti 
gyvenimai), nevartojant prie
vartos priemonių.”

Prie šių palyginimų jų ir 
mūs kultūrinio išsilavinimo 
nereikia platesnių aiškinimų, 
kad už vykstančius ' susikirti
mus tarp jų ir mūs kaltė puo
la' ant jų, o ne ant mūs. Mes 
nekalti, kad mums, būnant 
aukštesnio ■ išsilavinimo, pri
klauso pasauline vadovybe. 
Bet šiuo reikalu su jais su
sikalbėti sunkiau, kaip su 
kurčiu vesti slaptas derybas. 
Kai mes nuėję pas juos per- 
sistatome pasaulio vadovais ir 
pasakome, kad norime juos 
išvaduoti iš jų namų nevalios, 
jie trepteri koja, kaip vilko 
išgązdintas ožys, ir pareika
lauja mandato, rodančio, ko
kia galybė mus įgaliojo vado
vauti pasauliui.' • Ir, lyg tyčia 
mus užgauliodami, teiraujasi, 
ar mes turime pakankamai 
kvalifikacijų tokiai vadovybei. 
• Prasideda derybos, aiškini
mai, argumentavimai. Mes 
jiems aiškiname, kad išlaisvi
nimas jų'iš jų namų nelaisvės 
būtinas laisvojo pasaulio sau
gumui, ir mes, būdami to pa
saulio vadovais, turime užti
krinti jam saugumą, > nežiū
rint kokia kaina, net jeigu

K£s turi bent vidutinį su
pratimą apie susikirtimų pro
cesą, tai žino, kad ir prie ge
riausių norų pasitaiko negeis
tinų nuotikių. Taigi visai na
tūralu, kad susikirtimo įkarš
tyje tenka nukentėti gyvu- 
liam 4r žvėrim. Bet gyvulius 
ir žvėris globojančios draugi- 

kurie savo na-j jos, suprasdamos susikirtimų' 
’svarbiu ir aplinkybes, kuriose 
jie vyksta, dėl nekaltų gyvu- 

yra nepavydėtinai sunki lių ir žvėrių pralieto kraujo 
lermo nekelia.

Iš čia privestų, palyginimų

baigiame

Donohue iu r tuoti už karą ir pasmerkti i tis, kaip “Courier-Journal, 
kapitalistinis i siūlo’ maldas, vietoje peti- teisingumastaiką. Todėl. _______  ___  _____ ,

laikraštis pasmerkia tik-* ei jų, ir parašų. Salietis

DARBININKŲ SVEIKATA
.T. -I. KASKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave,- Newark, N. J
’ Tel. Humboldt 2-7964

Padėtis Filipinuose
Iš Manila praneša, kad Filipinų valdžia labai susirūpi 

nusi savo padėtimi. Ne tiek,'sakoma, ji bėdos turi su ko- j 
munistais, kiek su savo .tarnautojais, valdininkais. Savo' 
nepaprastu gudrumu komunistai įsiskverbia į valdininkų 
eiles, juos tiesiog “paperka” ir sūdemoralizuoją!

Blogai, kai valdžia nebepasitiki savo tarnautojais. Jos 
dienos turėtų būti suskaitytos.

, Kuba draudžia mus kritikuoti
Kubos valdžia konfiskavo ir, uždarė laikraštį “Hoy”. 

Kuomi jis valdžiai nusidėjo? Ogi tuomi, kad, sakoma, 
diena iš dienos kritikuodavo Jungtinių Valstybių vyriau
sybės politiką. “Hoy” kritika mūsų vyriausybės adresu 
ypatingai’paaštrėjusi, kai Korėjoje prasidėjo ginkluotas 
konfliktas.

• Išvada: Kuba nepriklausoma tik iš vardo.

“Raganos“ tarpe kunigų
Labai sunku tikėti, bet taip jau yra, kad “raudonųjų 

raganų” atsiranda ir kuniguose. Tokiu tapo paskelbtas 
protestantų bažnyčios dvasininkas Rev Robert M. Muir. ■ 
Net dvi bažnyčios i į pasmerkė ir atstatė nuo pareigų.

Kuomi šis dvasininkas nusidėjo tų bažnyčių viršinin
kams? Tik tuomi, kad, pasisakė už taiką, apsiėmė pirmi
ninkauti Massachusetts Action Committee for Peace.

Nevalia, nusidėjimas, kalbėti už taiką, b dar didesnis 
prasižengimas už taikos išlaikymą darbuotis. Bet ar ši
tokie prievartos žygiai privers liberališkuosius dvasinin
kus atsižadėti, taikos reikalo? Vargiai. Rev. Muir reiškia 
giliausį Amerikos žmonių troškimą.

Nauji potvarkiai Kopėjoje
Iš Tokio praneša, kad naujai paruošti Pietinės Korė

jos kariai nebebus laikomi atskiruose junginiuose. Jie 
bus išbarstyti po amerikiečių armijos vienetus. Ąmeri- 
kiečiai su jais susikalbės tam tikrais išdirbtais ženklais.

Ta reforma veikiausia padaryta tuo supratimu, kad 
korėjiečiai, susimaišę su amerikiečiais, geriau kariaus.

2 puti.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Rugp. 29, 1950

kad pas juos “barbariškumas 
ir žiaurumas.” Jie mus nutve
ria veizėdami mums tiesiai j 
akis,; pliekia pagaikščiu, ne
paisydami, kur paklius, kad 
ir i pliką galvą, be jokio 
žmoniško gailesčio ir susijau
dinimo. Mes gi neišeiname iš 
žmoniškumo ribų. Mes juos, 
su didžiausiu jų pasigailėjimu, 

nuo 
jy 
ir

reikėtų šitą mažytį 
rankomis užmušti, 
sukrėsti žmoniškų 

jausmų, sudribtume šajia lop
šelio ir būtume priversti pri
sipažinti nugalėtais, ^žinoma, 
tai nebūtų Dovido nugalėji
mas Galijoto. Ne vaikas mus

visai

neliesdami rankomis!
Todėl, besididžiuodami 

sų civilizacija ir aukštais 
techniškais pasiekimais, gar
bindami Aukščiausią Kūrėją, 
kad mus neskyrė būti barba
rais, baigiame mūsų analizą.

PAULIUS.

mū-

irĮ 'ar paskiau, kai lyti-blets.
niai gabumai jau gerokai at- 

... , .ii- i, Įsigavo, pakanka dėt po liežu- ! Mielas gydytojau. . daug . . .1 . „■ , ... ; viu (arba ir uz lupos) no 1skaičiau iusu patarimu, bet . . . ,• . .1 * .I , . . . : ‘ ., • p tablete pora kartu per die-i vokio, kaip man reikia, nesu i , .. \ v .i na. Radėjai uz lupos arba 
po liežuviu, ii? 
bletė savaime, 
plėveles tiesiog 
nereikia. Kai 
hormono dalį sunaikina ke
penys. Tuomet tenka . imti 
to hormono daugiau ir daž- 
niaui,

j Jsitėmykite. Nors vyriškieji 
į hormonai ir yra pats smar
kiausias išjudintojas, bet jie 
negali sustiprint Suliaunėju- 
sių, nusilpusių keliamųjų rau- 
menėlių (erectile muscles) 
organo pašaknyj. Tuos rau- 
menėlius ir visą aparatą, ša
lia tų vyriškių hormonų, 
daugiausia padeda sutvirtint 
miklinimas, lytinis veikimas, 
masažavimas, susinešimas. 
Palaipsniui raumenėliai pasi
daro stipresni, geriau pajėgia 
susitraukt ir neduot kraujui 

. atgal iš organo nuslinkt.
i Daugelis vyrukų atlyžta ir 
nusivilia, po keleto dienų tų 
hormonų. O visai be reika
lo. Ir tų hormonų — išjudin- 
tojų reikia vartot ilgiau ir ne
mažomis dozėmis, bet taipgi 
reikią ir dar daug kb. Gero, 
gamtinio, lengvai . permalamo 
maišto. Reikia, ne pavaduoja- 
ma\ reikia daugmeningų- vi
taminų — Multiple vitamin 
pills, large urtita^e^ bent po 
2, po 3 ir daugiau piliulių per 
vidurį valgymo; Reikia iš 
abiejų pusių gero, šilto susi
pratimo poroj, be tų kvailų su
sivaržymų, baimės, nepasiti
kėjimo savimi. Reikia daž
niau pasilsėt, ' sujiaunėt. Ir 
daug ko reikia.

LYTINIS NEPAJĖGUMAS 
SENATVINIS

Aš esu vyras, jau varau 69- 
tus metus, 5 p. 6 c. aukščio, 
160 sv. Sveikas, gyvas, ne
rūkau, negeriu svaiginančiųjų 
gėrimų. Visa kas būtų gerai, 
bet va esu lytiškai nebetikęs. 
Nežinau, ar tai dėl senatvės, 
ar taip ko trūksta. Ar yra 
kokių vaistų dėl sutvirtinimo?

ATSAKYMAS
I

Tai visų klausiinų^ klausi
mas. Pats esminis, pats pa
grindinis. Ir netaip jau leng
vas išrišt klausimas. Daugy
bė čia sueina visokių susipai
niojimų, kuriuos nelengva vi
sus sugaudyt ik išvaikyt.

Jūsų, Drauge, atsitikime, į 
veikiausia tai senatvės poreiš- 
kis. Bendras viso organizmo 
menkėjimas, čia jokio vieno, 
specifiško vaisto <nėra. Reikia 

Į organizmą visą avgaut ir susti- 
i print, kraujo apytaką sutvar
kyt, organus, liaukas atgai
vint. Tam reikia daug ko. 
čia ir maistas, ir vitaminai, ir 
poilsis, ir dvasinė nuotaika, 
ir daug kitokių dalykėlių.

Be abejo, vyriški lytiniai 
hormonai — testosteronępro
pionate — pats svarbiausias 
veiksnys. Gydytojas, (o pas
kiau ir Jūs pats) Juhis^^ė- 
tų su adata įšmirkšti į rau
menis, bent po 25 c. c. (ku
binius centimetrus) kas an
tra diena, gerą porą mėnesių. 
Paskiau pakaktų imti tų pa
čių vyriškųjų hormonų per 
burną, ne nuryjant, bet • po 
liežuviu dedant, po 1 table
tę kas trys valandos: Methyl 
testosterone, 10 mg., 100 ta.

tegul sau ta- 
susigeria- p ei 
į kraują. Ryt 
nuryji, didelę

1940 m.;

Vieno Lietuvos kaimo 
pavyzdys

Paimkime už pavyzdį tik vieną Pakruojo ta jono kai
mą Klovainius. Pažiūrėkime, kas ten dėjosi prieš tary
binius laikus ir kaip dalykai stovi dabar, kai kaimas su
sispietė į vieną kolektyvinį ūkį. štai faktai:

Višūomeninėje kolūkio
Iš bendro Klovainių kai- fermoje yra 77 galvijai, 

mo 710 ha dirbamos žemės Kiekvienas kolūkietis turi 
ploto 470 ha valdė 14 buo
žių, o likusią — 78 darbo 
valstiečiai.

25 Klovainių ęlarbo. vals
tiečiai visai neturėjo žemės.

30 vargingųjų valstiečių 
neturėjo nei arklių, 4nei 
karvių.

12 f darbo valstiečių tu
rėjo skolos žemės banke.

Mineralinių trąšų darbo 
valstiečiai beveik nenaudo
jo-

Tik 8-9 centnerius grūdų į centnerio visame pasėlių 
iš ha gaudavo Klovainių plote, 
darbo valstiečiai.

32 neturtingųjų valstiečių kosi Pakruojo . vidurinėje 
vaikai kas pavasaris išeida
vo ganyti buožių gyvulių.

Vidurinėje mokykloje ne
simokė nei vienas darbo metė mokykla, kurią lanko 
valstiečio vaikas.

Niekas iš klovainiečių ne
buvo baigęs bent kokių že
mės ūkio kursų.

Nei vienas darbo valstie
tis neturėjo radijo aparato.

Apylinkėje nebuvo 
kultūros židinio. v

I kaimą ateidavo 
laikraščiai.

1950 m.
. Viša Klovainių žeihė pri

klauso “Raudonosios auš
ros” kolūkiui.

po 1-2 karves.
Tarybinė vyriausybė nu

braukė visas skolas žemės 
bankui.

Kolūkis įsigijo 2 kerta
mąsias, 2 šienapįūves, 3 
arklinius grėblius ir. sėja
mąją. ' C.-’/''

‘/Raudonosios aušros” ko 
lūkis šiėmet sunaudojo 81 
toną mineralinių trąšų.

Pernai iš kiekvieno ha 
; kolūkiečiai prikūlė po' 15,42

26 kolūkiečių vaikai mo-

mokykloje ir 2 universite
te . . • (
. Kolūkyje įsteigta septyrv

123 kolūkiečių vaikai. Mo
kykloje’dirba 4 mokytojai.

7 kolūkiečiai baigė įvai
rius kursus.

jokio

tik 4

radijo taškai.
Kolūkio klube - skaityk

loje yra 450 knygų, ateina 
7. laikraščiai ir žurnalai. 
Kolūkiečiai prenumeruoja- 
si 89 laikraščius ir 12’žur
nalų. *: , '

Agrotechnikos ratelį lan
ko 21 kolūkietis;, ‘x i
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Jubiliejinės Iškilmės Vilniuje Tarybų Lie
tuvos Dešimtmečio Garbei

Rašo, A. Karvelis

Niekuomet Lietuva neži
nojo tokių masinių, tikrai 
liaudinių iškilmių, kokio
mis buvo pažymėtos šių 
metų liepos dienos. Nuo 
liepos 20 iki 23 dienos Lie- i 
tu vos liaudis šventė Tary
bų Lietuvos dešimtmeti.' 
Ypatingai žmoninga ir iš
kilminga buvo šventė seno
vinėje Lietuvos sostinėje— 
Vilniuje.

Čionai iš visų Lietuvos 
kampelių suvažiavo beveik j 
30,000 svečių; respublikos! 
sostinėn atvyko visų Tary- i 
bu Sąjungos respublikų de-. 
legacijos. Reikėjo matyti ir į 
pajusti šilumą ir meilę, ku- j 
ria susitiko lietuviai su ru
sais, ukrainiečiais,' baltaru
siais, gruzinais, tadžikais,, 
su svečiais iš Kazachijos, 
Moldavijos, Estijos, Latvi
jos ir iš kitų tarybinių res
publikų. Šventė tapo ryš-
kia ir neapsakomai džiaugs
minga Tarybų Sąjungos 
tautų nepajudinamos drau
gystės demonstracija.

Tomis dienomis mes ma
tėme su kokia meile ir kaip 
noriai Lietuvos darbinin
kai, valstiečiai ir inteligen
tai rodė svečiams Vilnių, 
pasakojo apie savo gyveni
mą, apie socialistinės sta
tybos laimėjimus. Daug 
puikių dovanų jubiliejaus 
proga paruošė -'statybinin
kai. Vilniuje sukurtas .pui
kus stadionas, pastatytas 
pirmarūšis viešbutis, baig
ta statyti naujas valstybinės 
filharmoniios pastatas, nu
imti pastoliai nuo dešimčių 
kitų pastatų. Atiduodama 
naudotis nauia geležinke
lio stotis. Prieš jos
frontoną su lengvomis 
Ienomis įtaisyta . nauja 
erdvi ir gerai sutvarkyta 
aikštė.

Trisdešimt tūkstančių dainininkų iš visų Tarybų Lietuvos Rampų dalyvavo dainų 
festivalyje Vilniuje liepos 21 dieną. Ši nuotrauka parodo tik mažą 

dalį to milžiniško choro.

i ruošė gėlių žalumoje išsis
kyrė raudonosios vėliavos, 
lozungai, transparantai. «

Iškilmės Vilniuje prasi* 
dėjo liepos 20 dienos vaka
re. Naujame Valstybinės 
Filharmonijos pastate įyy - 

! ko respublikos Aukščiau
siosios Tarybos jubiliejinė 
sesija. Čia susirinko Lietu
vos TSR Aukščiausiosios 
•Tarybos deputatai, Liętu- 
vos komunistų partijos.? ir 
vyriausybės vadovai, fabri
kų ir gamyklų stachanovi- 
ninkai, naujojo Lietuvos 
kaimo įžymieji žmonės ir 
svečiai — broliškųjų tary
binių respublikų pasiunti-
niai.

Buvo išklausytas Minis-
aukštą j trų Tarybos Pirmininko 

ko-! Mečislovo Gedvilo praneši
mas. Ryškiais pavyzdžiais, 
įtikinamais x skaičiais pi 

! nešėjas apibūdino didžiu-

. Federacijos, Ukrainos, Bal
tarusijos, Latvijos, Estijos 
bei kitų sąjunginių respub
likų delegacijų vadovai.

Lietuvių • tautos vardu, 
sujaudintą kalbą pasakė 
Lietuvos komunistų parti
jos Centro Komiteto sekre
torius Antanas Sniečkus.

— Pasiruošimo jubilie
jui dienomis, — pasakė 
Sniečkus, — musu žmonės 
vieningai ir energingai iš
reiškė savo taikos valią, 
pasirašę, kaip vienas žmo
gus, Stockholmo atsišauki - 
ma. Lietuviu tauta be galo 
laiminga tuo, kad ji žengia 
lygiųjų taikingųjų tarybi
nių respublikų eilėse. Ji ne
pagailės. jėgų ir darbo, kad 
sustiprintų ir apgintų didį
jį taikos reikalą, kad kovo
tų prieš agresorius ir nau-

•a-, jo karo kurstytojus...
Šie žodžiai sutinkami

Jonavos miestelyje pra- liūs pakitimus, kurie įvyko audringais plojimais.

tojus!”, “Šalin rankas nuo 
Korėjos!”.

Be galo aidėjo dainos, 
šūkiai. Daugiau kaip 100,- 
000 Vilniaus miesto darbo 
žmonių dalyvavo demons
tracijoje.

Valstybines konservato
rijos patalpose buvo-atida
ryta jubiliejinė respubliki - 
nė paroda. Parodos turinio 
neįmanoma papasakoti ke
liais žodžiais. Čia gausiai 
pa rodytos staklės, prietai
sai, statybinės medžiagos, 
žemės ūkio mašinos —visa 
tai senojoje Lietuvoje nie
kuomet nebuvo gaminama, 
o dabar gaminama naujose 
respublikos gamyklose. Per 
tarybų valdžios metus pra* 
moninė gamyba Lietuvoje 
padidėjo daugiau kaip 8 
kartus. Štai kinofikacijos ir 
kultūrinės statybos salės. 
Lietuva neturėjo savų fil
mų. dabar ji juos turi. Per 
penkerius metus kaimų ki
no teatrų tinklas padidėjo 
beveik dešimt kartu. Res-

i 
t

rusų kalbomis. Be to, išleis
ta daug kitų grožinės ir po
litinės literatūros kūrinių. 
Per ' pastaruosius penke
rius metus Lietuvos leidyk
los išleido 27 milijonus kny
gų — tokio knygų skar 
čiaus buržuazinė Lietuya 
neišleido per visą savo gy
vavimo laiką.

Liaudies triumfo, lietu
vių kultūros vaizdžia iš
raiška tapo Dainų šventė, 
kuri įvyko jubiliejaus die
nomis. Toji šventė vyko 
naujame stadione, kurio 
tribūnose tilpo iki 80,000 
darbo žmonių. 25,000 dai - 
nininkų ir šokėjų suvažia
vo Vilniun. Lietuvos mer - 
ginos apsivilko ryškiais 
rūbais su įvairiaspalvėmis 
juostomis ir išsiuvinėji- 
mais, o jaunuoliai — tauti
niais rūbais ir plačiabrylė
mis skrybėlėmis. Galingai 
ir darniai skambėjo liau
dies dainos ir naujosios ta
rybinės dainos, kai jas dai
navo chorai.

Žmonių Gudrumai 
ir Paikystės

Kam buvo piknikas
— O kur praleidai sek

madienį? — klausia Petrą 
vienoje vietoje dirbantis jo 
f rentas.

— Praleidau su nuoga
liais, nudistų kolonijoj.

— Tai turėjai tikrą pik
niką, ar ne? c z

— Aš neturėjau, b e t 
uodai tai turėjo!

Geras ir Geresnis
— Aš savo pačiutei pa

sakau daug dalykų, kas at
sitinka, — giriasi neseniai 
vedęs vyrukas savo drau
gui.

— Tai mažmožis, — gi
riasi seniau vedęs ir dau
giau patyrimo turįs jo 
draugužis, — aš savo žmo
nai pasakau daug dalykų, 
kurie neatsitinka.

'AUKSINIS KLEVAS
(Laiškas iš Rygos)

Tarybų Lietuvos, dešimtmečio minėjimas Vilniuje š. m. liepos1 mėn. Tautiškų šokių vaizdas.

dėjo veikti baldų fabrikas, 
aprūpintas naujausia tary
bine technika. Ėmė veikti 
Vilniaus elektros skaitik
lių gamykla, antra didelė 
mašina Janonio vardo po
pieriaus fabrike. Šiame 
fabrike gaminamas aukš
tos kokybės popierius Di
džiajai Tarybinei Enciklo
pedijai išleisti.

Gražus buvo tomis die-Į 
nomis šventinis Vilnius!, 
Gatvėse ir aikštėse nenUs-1 
tojo dainos ir muzika. Mies- ’ 
tas — švarus, žalias, jau
kus, pajaunėjęs — mielai 
sutiko svečius šventiniu 
papuošimu. Ryškiai žėrėjo1 
iliuminacijos ugnys Gedi
mino bokšte, aukštuose pa
statuose. Gatvėse ir skve-

Lietuvoje pokariniais me
tais. Dėka tarybinės vy
riausybės ir broliškųjų 
tautų nuolatinės pagalbos, 
jaunoji Tarybinė respubli
ka per trumpą laiką ne tik 
atkūrė' liaudies ūkį, bet 
smarkiai aplenkė prieška - 
vinį lygį. Sukurta nauja 
pramonė, išaugo nauji 
miestai. Statomos elektri
nės, mokyklos, ligoninės, 
aukštosios mokyklos, teat
rai ir stadionai. Daugiau 
kaip milijardą rublių vals
tybė įdėjo į pokarinę kapi
talinę statybą Lietuvoje. 
Kultūringas ir pasiturimas 
gyvenimas atėjo į Lietuvos 
kaimą.

Karštus sveikinimo žo
džius sesijoje tarė Rusijos

Liepos 21 dieną Vilniuje 
įvyko nepamirštama savo 
didingumu darbo žmonių 
demonstracija. Gatves ir 
aikštes užpildė žmonių 
srovė.

Šventines eitynes atida
rė fizkultūrininkų kolonos. 
Fizkultūrininkai buvo gra
žūs savo jėga/ir' jaunyste. 
Paskui juos ėjo sostinės 
darbo žmonių kolonoj. Iš 
tribūnų juos sveikino res
publikos vadovai — A. 
Sniečkus, M. Gedvilas, J. 
Paleckis, taip pat svečiai, 
atvykę iš kitų respublikų. 
Demonstruojančių transpa
rantuose ryškiai švytėjo 
žodžiai: “Už taiką visame 
pasaulyje!”, “Sudrausti 
agresorius ir karo kursty -

’ publikos kultūros-švietimo 
ištaigų • skaičius padidėjo 
šešis kartus.

Svečiai su pasitenkinimu 
apžiūri realius, apčiuopia
mus Lietuvos darbo žmonių 
pa sic k i mus, d ž i augsm ingai 
tai pažymi atsiliepimų kny
gose ir nuoširdžiai linki vis 
naujų ir naujų laimėjimų.

Senas lietuvis tekintojas 
Karnauskas — respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatas, jubiliejaus dieno
mis apdovanotas Lenino 
ordinu, palydi svečius ir, 
atsakydamas į jų linkę ji* 

.'mus, sako:
— Ne tą dar turėsime... 

Dabar mūsų Lietuvai aug
ti ir vystytis nebėra ribos...

Jubiliejaus dienomis dai
lės muziejuje buvo atidary
ta ataskaitinė lietuvių ta-
pytoju, skulptorių ir grafi 
kų jubiliejinė paroda. ‘ Pa
roda, kurioje surinkta de
šimtys puikiu paveikslų 
ir skulptūrų byloja apie 
didelį dailininkų kūrybinį 
augimą.

Teatruose paruoštos ju
biliejinės premjeros. Rodo
ma nauja Lietuvių rašyto
jo Guzevičiaus pjesė “Kal
vio Ignoto teisybė,” pasa
kojanti apie revoliucinę 
lietuvių tautos kova už ta
rybų valdžios įvedimą ša
lvie, tarybinio dramaturgo 
Treniovo pjesė “Liubov 
Jarovaia”, Mu^orgskio ope
ra “Borisas Godunovas”.

Rašytojai išleido gerai 
apipavidalintas lietuvių po
ezijos ir prozos antologijas. 
Knygos išėjo lietuvių ..ir

Ne tokia mašina
Jaunavedis vyras savo 

stenografistei, pačiutei:
— Pirm negu išeisi, jei 

loska, įsiūk į mano marški
nius guziką.

Pačiutė: — Pasakyk tar
naitei, —lai ji įsiuva. Prie 
to, nepamiršk, kad apsive
dei “typewriter]”, o ne siu
vamąją mašiną.

Lig šiol jam nereikėjo
Viename mieste už val

katavimą areštuotieji pir
miausia turi imti vonę. Ap
žiūrėdamas vieną labai pur
viną “kostumerį”, kalėjimo 
užveizda sako:

— Ar pats niekados nesi 
buvęs prausykloj ? I

Valkata: — Lig šiol man 
nereikėjo, nes niekados ne
buvau • areštuotas.

Jis taip ir padarė
Sode ant suolelio kalbasi 

du driskiai:
*— Aš turėjau gražius 

namus ir šeimą...
— Tai kodėl negyvenai 

kartu su jais ir nedarei 
taip, kad šeima būtų lai
minga? — teiraujasi'vieno
do likimo kolega.

— Aš dėlto ir išėjau, kad 
šeima būtų laiminga.

Kidnapinta uošvė
— Ar girdėjai, kad žmog- 

vagiai kidnapino Džiansono 
uošvę?

— Taigi, girdėjau. Kažin 
ar jis sumokės jiems rei
kalaujamą pinigų sumą.

—r Nereikią nei klausti, 
— jis iš anksto jiems sumo- 
liejo.

Sumedžiojo Krienas

Pirmą kartą aš į tą me
delį atkreipiau dėmesį vi-.. 
sai atsitiktinai. Tai buvo 
1944 metų spalio mėnesį, 
t. y. karo metu. Ryga bu 
vo pilna griuvėsių ir degė
sių, o iš kito Dauguvos 
upės kranto į seną miestą 
dar lėkė pasitraukiančių 
hitlerininkų sviediniai.

Kaip tik tuomet aš bul - 
vare ir pastebėjau mažytį 
klevą, išrautą iš žemes 
sviedinio sprogimu.

Po savaitės aš vėl pra
ėjau tuo pačiu bulvaru ir 
pamačiau, kad augalas ne
žuvo, o tebeauga: kažkas 
rūpestingai pasodino jį j 
senąją vietą. Nuo to laiko 
aš visada gėriuosi jaunu 
klevu ir džiaugiuosi, kaip 
jis kiekvieną pavasarį ap
sivelka žaliuoju rūbu ir 
tempiasi aukštyn, vis aukš
čiau ir aukščiau.

To klevo, kurį išgelbėjo 
rūpestinga žmogaus ran
ka, likimas primena man 
likimą daugelio Latvijos 
žmonių, kuriuos tarybinė 
santvarka išgelbėjo iš pra
žūties.

Rygos elektrotechnikos 
gamykloje “VEF” labai 
išpopuliarėjo jaunasis įran 
kininkas Voldemaras Me- 
žeckis. .Karui prasidėjus, 
Voldemarui buvo iš viso 11 
metų. Tuo metu, kai fašis
tinės gaujos įsibrovė į ta
rybinį Pabaltijį, jis buvč 
pajūrio vaikų sanatorijoje. 
Taip išėjo, kad hitlerinin
kai užkirto kelią į miestą, 
ir nebuvo jokio galimumo 
išvešti vaikus iš sanatori
jos.

Rygos darbo žmones ruo
šėsi gynybai. Voldemaro 
tėvas — laivų remonto ga
myklos darbininkas — įs
tojo į savanorių būrį ir su 
juo išvyko į frontą. Volde
maro motiną teko evakuo
ti į užnugarį — jai grėsė 
mirtis, jei grobikai būtų 
sužinoję, kad jos vyras — 
savanoms.

Voldemarui pavyko pa
siekti Rygą, kuomet visa 
Latvijk jau buvo .okupan
tų rankose.- Gimtasis na
mas buvo tuščias. Nuo 
skausmo ir baimės / susis
paudė vaiko širdelė/.

Pirmomis dienomis kai
mynai rūpinosi našlaičiu ir 
maitino jį. Bet kiekvieną 
dieną darėsi vis sunkiau 
padėti: skurdas ir badas 
lankėsi kiekvienoje šeimoje. 
O kuomet paaiškėjo, kad 
berniuką gali išvežti Vo
kietijon, jam patarė išvyk
ti i kaimą.

Su ryšulėĮiu ir lazdele 
rankose nuėjo Voldemaras 
tuo pat takeliu, kuriuo nuo 
senų laikų eidavo tūkstan
čiai Latvijos darbininkų 
vaikų ieškodami duonos, 
kuomet ten šeimininkavo 
kapitalistai. Jis ėjo iš vien
kiemio į vįenkiemį, kol jo 
nepašaukė iš vieno buožės 
namo:

— Gyvulius ganyti mo - 
ki?

— Moku...
Iš vaikų sanatorijos, ku

rią sukūrė tarybų valdžia, 
į bernus! Iš mylinčios šei
mos -— į svetimą ir žiaurų
pasaulį!

Voldemarui dabar net 
sunku pasakoti apie savo 
anų ųietu gyvenimą. Jis 
badavo, .jį vargino nepake
liamu darbu, apipildavo 
priekaištais už kiekvieną 
kąsni. Jis buvo priverstas 
tylėti apie-tėvą, nors jam 
norėjosi šaukti po visą pa
saulį, 'khd jo tėvas — Tary
binės Armijos-karys, kad

jis grįš su pergale.
Pergalė atėjo, bet arti

mieji nebegrįžo. Tėvas pa
dėjo galvą mūšyje, o mo
tina mirė iš sielvarto. Jei 
fašistai nebūtų buvę išvy
ti, būtų žuvęs ir Voldema
ras, kaip mažas klevas, iš- 

1 rautas iš gimtosios dirvos.
Bet štai Latvija buvo iš

vaduota, ir berniukas buvo 
išgelbėtas. Kai tik pradėjo 
veikti vietiniai valdžios or
ganai, Voldemaras buvo 
patalpintas amatų mokyk- 

i loję, kur auklėtiniai yra 
Į valstybės pilnutinai išlaiko
mi.

Sunkiai jis pergyveno sa
vo' našlaitystę, bet kiekvie
ną dieną jis vis labiau jau
te^ naujos didelės šeimos 
artumą, šeimos, kurioje 
triukšmingi draugai rodėsi 
jam \kaip broliai, o senieji 
meistrai ir pedagogai rūpi
nosi juo kaip tėvai.

Sėkmingai baigęs amatų 
mokykla, Voldemaras Mei- 
žeckis atėjo j gamyklą 
“VEF” ir stojo į įrankių 
cechą, šaltkalviu. Pirmas 
jo darbas buvo sriegių 
srieghnas sriegikliuose. 
Nuo to laiko praslinko tre
ji metai. Ir štai per tą 
trumpą laiką neprityręs 
mokinys išaugo į priešaki
ni stachanovininką, į ge
riausiąjį gamyklos tekin
toją.'

Lygiai kaip amatų mp-j 
kykloje, jis gamykloje rą^o 
gerą kolektyvą, drh$įiŠFą 
dėmesį ir paramą, jo pa
siekimais gyvai domėjosi 
administraciją, ir. prųiią-

nfeo Uo

aįąaft, 'auklėjo jame ^Į^y- 
b^ię/gąžiįrą J .darbą. ĮPiSe- 
.z^ĮMSI buvo mątvtaX$||a- 
žęckr^rparpbše eilė sžtSo- 
iiįigų, technišku prietakų, 
kurie įgalino ii 6 — 7 kar
tus paspartinti' įrankių ga
minimą.

Nūnai juo didžiuojasi jd- 
sa gamykla. Dirbdamas 
diena, jis vakarais mokosi. 
Jis jau užbaigia vi'durinjjj 
mokslą ir svajoja apie auk
štąją mokyklą.

Liguistas ir silpnas vai
kas, kokiu jis atėjo i ama
tų mokyklą, dabar jis ne
atpažįstamai pasikeitė* ir 
išaugo, pasidarė plačių pe
čių, raudonskruostis, stip
rus. 4

Aš klausiausi jį pasako
jant, žiūrėjau i jo tankius 
tapusiai varinės spalvos 
niaukus ir galvojau: slj’ 
jis, auksinis klevas’ 'L v,’ 

(; --------------------------------—------ ~ I

Georgijos diksikratas kon
gresmenas Henderson Lan
ham, kuris Civilių Teisių Kon
greso ir bendrai liaudies va
dą William L. Pattersoną iš
vadino “juoduoju kalės vai
ku,” šiam nuvykus liudyti 
kongresinio komiteto posėdy
je. Visi padorūs piliečiai tuo- 
mi pasipiktino. Unijos rei
kalauja Lanhamą prašalinti 

iš kongreso.
--------------- -—.------------------------------------------------------ - ------------
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I. S. Turgenevas VII
Vieną rytą, mes vos bu

vome spėję papusryčiauti, 
aš sėdėjau vienas prie lan
go ir galvojau apie dėdės 
grįžimą, — balandžio mėne
sio atlydys garavo ir ži- 

kaip aš jo galėjau gailėtis, I bėjo lauke,— ūmai į kam- 
kaip galėjau kaulyti jį iš! barį įbėgo / Pulcherija Pet- 
kažkokio Trofimičiaus, ku- rovna. Ji visuomet būdavo 
ris, be to, dar turėjo teisę labai greita ir 
manyti kilniai pasielgęs su davo vietoje, kalbėdavo cy- 
manim.

LAIKRODIS
(Tąsa)

— Kas tau? — tarė jis
i pagaliau. — Argi tu m a - 
| nai, jog aš nežinojau, kad

tu vėl turi laikrodi? Jau
i pirmąją dieną, kai tu jį
I parsinešei, aš jį pamačiau.

— Užtikrinu tave, —
1 pradėjau aš, vos neverkda- 
j irias.

Davidas truktelėjo petį, isiekė ir mūsų miestą
— Laikrodis tavo; tulnaujiena:

gali su juo elgtis, kaip tin-!pavjas
karnas.

pasidarė taip šlykštus, jog 
aš net negalėjau suprasti,

nenustyg-

Pasakęs šiuos 
( žodžius, jis išėjo.

Aš visai nusiminiau. ^į 
sykį jau nebuvo jokios abe
jonės. Davidas* tikrai mane 
niekino.

Bet taip neturėjo būti!
“Aš jam įrodysiu”, pa

maniau, sukandęs dantis, ir 
| tuoj ryžtingai nuėjau į 
i prieškambarį. Suradau ka

zokėlį Jušką ir dovanojau 
’ jam laikrodį.

Juška iš pradžių mėgino 
atsisakyti, bet aš jam pa
reiškiau, kad jei jis nepa
ims iš manęs laikrodžio, tai 
aš jį tuojau sutraiškysiu, 
sutrypsiu kojomis, sudau
žysiu, įmesiu į šiukšlių 
duobę! Jis pagalvojo, susi
juokė ir paėmė laikrodį. O 
aš grįžau į mūsų kambarį 
ir, pamatęs Davidą skai
tant knygą, papasakojau 
jam, ką padaręs.
\ Davidas nepakėlė

Praėjo kelios dienos...
Į Atsimenu, vieną kartą ipa- 

j diuelė 
i m peratorius 

mirė, ir jo sūnus 
Aleksandras, apie kurio 

rūsčius ‘ gerumą bei žmoniškumą 
taip plačiai buvo kalbama, 
įžengė į sostą. Ši žinia la - 
bai sujaudino Davidą: Jis 
tuoj sumetė galėsiąs netru
kus pasimatyti su tėvu, i 
Mano tėvelis taip pat nu - j mas>

piamu balsu ir vis mosi
kuodavo rankomis, bet čia 
ji tiesiog šoko ant manęs.

— Bėk, tuojau bėk pas 
tėvą, meldžiamasis! — su
čirškė jinai. — Kokius čia 
pokštus tu kreti, begėdi! 
Na ir klius jum abiem! 
Nastasiejus Nastasiejičius 
visas jūsų išdaigas iškėlė 
aikštėn., 
šaukia...

Nieko
, aš 

j tetą ir, 
kambarėlio slenkstį, pama - 
čiau tėvą vaikščiojant di- 

iš. Sibiro ir deliais žingsniais po kam
barį ir taršant savo plati -

, apsiverkusį Jušką 
[, o kertėje, kėdė-

Eik! Tėvas tave 
Tučtuojau bėk!
dar nesuprasda- 

nusekiau paskui 
peržengęs svečių

— Visus tremtinius da
bar grąžins i 
brolio Jegoro gal neužmirš,
— kartojo jisai, trinda- kusJ ■ 
mas rankas, kosėdamas ir|prįe jurų
tuo pačiu metu tartum kaž- je, mano' krikštatėvį Nas- 
ko bijodamas. tasiejų Nastasiejičių, kurio

Mudu su Davidu tuojau !žvairose žaižaruojančiose 
liovėmės dirbę ir lankę .akyse ir išsipūtusiose šner-

> Davidas nepakėlė akių 
nuo knygos ir vėl, patrau
kęs pečiais ir nusišypsojęs, 
atsakė, kad, girdi, laikrodis 
mano ir aš galįs elgtis, 
kaip’ norįs.

Bet man atrodė, kad jis 
jau mažiau mane niekino.

i Aš buvau įsi tikinęs,7kad 
j man jau niekas niekados 

neprikaišios mano silpno 
būdo, nes tas laikrodis, ta 
biauri mano biauriojo 
krikštatėvio dovana, i_

teta į Nastasiejų Nastasie- 
jičių. ’

— Su tikru džiaugsmu, 
— atšovė šisai.

Per visą šį “teismą” jis 
nepasijudino savo kėdė

je, tiktai, tyliai . prunkšda
mas ir trindamas pirštų 
galus, iš eilės nukreipdavo 
savo lapiškas akis tai į ma
ne, tai į Tėvą, tai į Jušką; 
Mes jam teikėme tikrą ma
lonumą!

Tetos pasiūlymas i mane 
nepaprastai supykdė. Ne 
laikrodžio man buvo gaila, 
bet aš giliai peapkenčiau 
žmogaus, kuriam ji ketino 
laikrodį dovanoti; Tas Chri- 

pavardė 
tvirtas, 
semina-

gimnaziją; net nėjome pa-jvėse galima buvo pastebe- įu švarku ir dvokė
• -1 i- 1 1 • . • - ... , 1sivaikščioti, bet vis susi- iti kažkokį piktą džiaugs- 

gūždavome kur kertelėje ir mą.
skaičiuodavome, per kieki yos tįR ag įėjaUj 
mėnesiu, savaičių ir dienų nuoią mane- 
turi grįžti “brolis Jego-j _ Tu dovanojai 
ras”, kur jam reikėtų ra -1 laikrodį? Sakyk!

tėvas

Juškai

judėti: viena mintis* kaip 
vinis, įsmigo man įj galvą. 
Per pietus tėvas, kuris, 
kaip minėjau, buvo minkš
tos širdies, be to, jam buvo 
bent kiek ir gėda savo pa
sikarščiavimo, — šešiolikos I 
metų berniukai nemušami I 
per veidą, — tėvas mėgino 
paglamonėti mane, bet aš į 
išvengiau jo glamonėjimų 
ne iš' piktumo,v kaip jis i 
tuortiet buvo pamanęs, tik 
kad aš bijojau sųsijaudin - i 
ti: aš turėjau išlaikyti visą 
keršto įkarštį, visą padaryto j 
sprendimo kietumą! Aš 
atsiguliau labai anksti, bet, 
žinoma, neužmigau ir net 
neužmerkiau akių; atvirkš
čiai — aš jąs plėčiau, kieki 
galėdamas, nors ir buvau,i 
užklojęs galvą antklode. 
Aš nesvarsčiau iš anksto, 
kaip pasielgei, aš neturėjau 
jokio plano; aš tiktai ląu- i 
kiau, kadir gi pagaliau na- J 
muose viskas nutils? Aš 
griebiausi tik vienos prie
monės — nenusiaviau ko
jinių. Mano tetos kamba - 
rys buvo antrame aukšte. 
Reikėjo pereiti valgomąjį, 
prieškambarį, užlipti laip- 
'tais, pereiti nedidelį kori-' 
dorių, o tenai... >į dešinę 
durys!.. Nėra, reikalo imti 
su savim žvakigalį arba 
žibintuvą: tetos kambario 
kampe prieš šventąjį pa
veikslą degė negęstančio ji 
spingsulė, aš tai žinojau. 
Vadinasi, galėsiu matyti! 
Gulėjau išplėtęs akis, išsi
žiojusia ir išdžiūvusią r bur
na. Kraujas, tvinksėjo ausy
se, gerklėje, nugaroje, visa- 
jmevkūne! Aš laukiau... bet 
tartum koks kipšas tyčio - 
josi manimi: laikas bėgo,... 
bėgo, o tylos vis dar
VQ.

MIRĖ

Augustinas Zmitra
^Reiškiame didelę užuojautą 

Viktorija^ ir Bronei Zmitraitėms 
taipgi jų giminėms, nuliūdimo valandoje, 

netekus mylimo Augustino Zmitros:

J. Kaminskienė
P. Jasilionienė
J. Mašinauskas
J. & R. Varna
D. M. Sholomsk^s
K. Shoiomskienė
J. Pakorik
Draugas

V. Kapicauskienė 
J. Navalinskienė * 
M. Kaminskienė
J. & A. Ki’relis
I. Luizinas 
M. Luizinienė 
U. šimoliūnienė
J. Uog^itas 
Ona Schultz

sapfas Lukičius, 
Trankvillitatinaš, 
stambus, drimbla 
ristas, įsimanė lankytis pas 
mus, velniai žino ko. “Mo
kyti vaikų”, tvirtindavo te
ta; bet mokyti mūsų jis ne
galėjo jau dėl to, kad pat
sai nieko nemokėjo ir Jouvo 
kvailas, kaip arklys. Iš vi
so, jis buvo panašus į arklį: 
trepsėjo kojomis, lyg kano
pomis, nesijuokė, bet žven* 
gė, parodydamas savo nas
rus iki pat gomurio; jo 
veidas buvo ilgas, nosis 
kumpa, žandikauliai dideli 
ir plokšti; vilkėjo gauruo- 

t žalia 
mėsa. Teta buvo nepapras- 
(tai jį įsimylėjusi ir tituluo
davo šauniuoju vyru, ka
valierium ir net grenadie
rium. Jis turėjo paprotį 
davinėti vaikams spriktą į 
kaktą savo ilgų pirštų na
gais, kietais, kaip akmuo 
(jis ii’ man duodavo sprik- j 
tų, kai dar buvau jaunes
nis), o paskui žvengdavo 
ir stebėdavos: “Žiū, kaip 
tavo galva skamba! Vadi
nasi, tuščia!” Ir šis mulkis 
turės mano laikrodį! “Nie
kuomet!” nusprendžiau, iš
bėgęs iš svečių kambario 
ir įsirioglinęs su kojomis į 
savo lovelę; mano žandas 
tuo tarpu vis labiau kaito.
ir raudo nuo gauto aruau-1 raįRščiodavo, nesišnekėdavo !•

UŽUOJAUTA

Reiškiu širdingiausią užuojautą 
Bronei ir Viktorijai Zmitraitėms, 

netekus jų mylimo tėvelio

Augustino Zmitros
taipgi jų giminėms..

Aš pažvelgiau į Jušką.
— Sakyk gi! — pakarto- 

i kojo
mes paskui imsime gyven
ti ? “Brolis Jegoras” buvo j0 tėvas ir sutrypė
architektas: mudu su Davi
du nusprendėme, , kad jis 
turėtų persikelti į Maskvą 
ir statyti dideles mokyklas 
neturtingiems, o mes būtu
me jo padėjėjai. Laikrodį 
mes, žinoma, visai pamir - 
šome, be to, Davidui at
sirado naujų rūpesčių... 
apie juos papasakosiu ve - 
liau, bet laikrodžiui vis dėl- 

^vjM.to buvo lemta dar. iškilti 
man i aikštėn.

Pažangus Lietuvi!

"PROŠVAISTES
JONO KAšKAIčIO 

parinktines poezijos leidinys 
256 puslapių, kaina $1.00

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

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

mis.
— Taip, — atsakiau aš 

ir tučtuojau gavau skambų 
antausį, kuris suteikė ma
no tetai didelį malonumą. 
Aš užgirdau, kaip ji su
krenkate, tartum būtų siurb
telėjusi gurkšnį karštos' ar
batos. Tėvas nuo manęs šo
ko prie Juškos.

— O tu, niekše, kaip drį
sai priimti dovanų laikro
dį! — šaukė jis, tąsydamas 
už plaukų. — O tu jį dar 
pardavei, šunsnuki!

Juška iš tikrųjų, kaip aš 
vėliau sužinojau, nieko 
pikto negalvodamas, buvo 
nunešęs mano laikrodį ar
timiausiam laikrodininkui. 
Šis pakabino jį lange: Nas- 
tasiejus Nastasiejičius,. ei
damas pro šalį, pamatė jį, 
išpirko 
namus.

Tačiau 
žudymas 
tėvas užduso, užsikosėjo, 
be to, pykti nebuvo pratęs.

— Broleli, 
Petrovičiau, — 
pastebėjusi, ne be tam tik-

ir atnešė į mūsų

Juškos ir manęs 
neilgai tetruko: 

užsikosėjo

Porfiri jau 
tarė* teta

n e bu-

Davi- 
vėlai

Man atrodė, kad 
das niekuomet taip 
neužmigdavo... Davidas, ty
lusis Davidas, ’net kalbino 
mane! Niekuomet namuose 
taip ilgai nesibaidydavo, ne-

šio, o širdyje augo skriau
dos kartėlis ir keršto troš
kimas... “Niekuomet! 
leisiu, kad prakeiktas 
minąras tyčiotųs manimi... 
Pasikabins laikrodį, gran
dinėlė karos ant pilvo, o 
jis žvengs iš džiaugsmo... 
Niekuomet!” >

Taip taip taip, bet kaip 
tat padaryti? Kaip sutruk
dyt? ’ ■ '

Ir aš ryžaus pavogti iš 
tetos laikrodį! ,,

VIII
Laimė, kad Trankvillita - 

tinas tuo metu buvo kažkur , 
išvykęs iš miesto: jis nega*- dos, viskas nurimo, nutilo.; 
Įėjo užeiti pas mus anksčiau Viena tik mūsų Seno laik - 
rytdienos, reikėjo naudotis rodžio švytuoklę' kimiai ir

“Ir apie ką tik jie čia kai - 
basi, — galvojau aš, dar 

We’įneprisiplepėjo nuo pat ryr
to!” Ir iš lauko garsai taip 
pat ilgai nesiliovė: tai šuo 
plonai ir, atkakliai loja, tai. 
girtas mužikas kažkur šū - 
kauja ir triukšmauja, tai 
kažkokie vartai vis girgž - 
da, tai ratai išklibusiais te
kiniais važiuoja, važiuoja ir 
niekaip negali pravažiuoti! 
Tačiaū šitie garsai manęs 
neerzino; priešingai — aš 
kažin kodėl dėl jų džiau
giausi! Jie, tartum., išblaš
kydavo mane. Bet štai, ro-

ro gailesčio, kad mano te- naktimi! Teta savo kamba- iškilmingai ciksi valgoma- 
vo širdis, kaip sakoma, at- rį0 nerakindavo, be to, visų jame ir girdėti lygus, tę-

— oesirupinkite jūs^niūsų namų durų užraktai |siamas apysunkis piiegan-
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PAULINA JASILIONIENĖ.

MIRUS
Augustinui Zmitrai

Reiškiame giliausią užuojautą 
Netekus mylimo tėvelio, 

Bronei ir Viktorijai Zmitraitėms 
ir kitiems giminėms.

HeleX Žukas ir Šeima

ft/lRUS

AUGUSTINUI ZMITRAI
Reiškiame užuojautą Viktorijai ir Bronei

Zmitraitėms ir giminėms.

J. ir K. VAIČEKAUSKAI, 
Binghamton, N. Y.

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

Užsisakykime jo* svarbų poezijos kurinį 
“ I) T? n XT A T C T iT. (J ’’

Kurie užsisakys šią 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 nepakalbino jus užsisakyti tą knygą, 
tai tuojau patys prisiųskite dolerį ir užsisakykite 
knygą. Arba jūs galite pasekti Laisvėje pranešįmuo- 
sė, kada įvyksta pažangiųjų organizacijų susirinki
mai jūsų mieste; nueikite į susirinkimą ir užsisaky
kite tą knygą per organizacijos sekretorių.

LAISVE . z
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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sileido, • 
daugiau: neišsimoka . ran- [nebeveikė; bet kur ji naktį

kų jpades laikrodį, kur paslėps?
siūlau: mūsų gerbiamam 
Nastasiejui Nastasiejičiui 
sutinkant, dėl didelio jūsų 
sūnelio nedėkingumo, laik
rodį paimsiu pas save, o 
kadangi jis taip elgdama
sis įrodė, kad nėra vertas 
jį turėti ir net nesupranta 
jo vertės, tai aš laikrodį 
jūsų vardu dovanosiu vie - 
nam žmogui, kuris jūsų 
malonę labai vertins.

— Kam gi? — paklausė 
tėvas.

— Ogi Chrisanfuiv Luki- 
jčiui, — atsakė teta, kiek 
mikčiodama.

Chrisaškai? — paklausė 
tėvas, ir, numojęs ranka, 
pridūrė: — M:an vistiek. 
Nors į krosnį meskite. •.

Jis užsegė atsisagsčiusį 
švarką ir išėjo, net susi
riesdamas nuo kosulio.

— 0 jūs 
ar sutinkate?

Iki vakaro jinai nešiojo jį 
kišenėje ir net ne sykį bu
vo išėmusi ir žiūrinėjo jį, 
bet naktį — kame jis bus 
naktį? “Na, tai jau mano 
reikalas surasti”, maniau 
aš, grūmodamas kumečiais.

Aš visas degiau drąsa ir 
siaubu, ir artimo trokšta - 
mo nusikaltimo džiaugsmu; 
aš visą laiką linkčiojau gal
vą, raukiau antakius, šnib
ždėjau: “palaukite!” Aš 
grasinau kažkam, aš buvau 
piktas, aš buvau’ pavojin
gas... ir aš vengiau Davido! 
Niekas, net ir jis nepriva
lėjo turėti jokio įtarimo, 
ką aš buvau pasiryžęs da
ryti*.

čių žmonių kvėpavimas. Aš 
ketinu atsikelti... bet štai 
vėl kažkas sušnabždėjo... 
paskui staiga atsiduso, kaž
kas minkšta nukrito — ir 
šnabždesys sklinda, šliaiv 
žia sienomis.

O gal to visai nėra, ir tik 
mano -vaizduotė mane, 
zina?

(Bus daugiau)

' Reiškiame didelę užuojautą

Viktorijai ir Bronei ZmitruiUms,

er- netekus jų mylimo tėvelio

Aš veiksiu

j 
meldžiamasis, 

L kreipėsi

vienas — ir 
vienas atsakysiu!

Lėtai praslinko diena... 
paskui vakaras... pagaliau 
atėjo naktis. Aš nieko ne
veikiau, net stengiausi ne-

Kulkosvaidžiais nuvyta 
govėda nuo kalėjimo

Rogersville, Tenn. — 
lių šimtų govėda užpuolė 
kalėjimą, bandydama iš
plėšti ir nulinčiuot Karlą 
Waltersą. Bet policija šū
viais iš kulkosvaidžių iš
blaškė užpuolikus.

Walters areštuotas už 
tai, jog nužudė dvi mote
ris. Jisai sakė, kad Jos 
“užkerėjo jį burtais,” Nu
žudydamas jas, jis tikėjo - 
si ‘'pasiliuosuoti nuo užke
rėjimo.”

AUGUSTINO ZMITROS

Ke- Taipgi išreiškiame užuojautą giminėms ir

artimicms draugams.

P. ir K. SH1MKUS, 
Chicago, Ill.



CHIŲAGOS ŽINIOS
drožė waukeganiete 
dalintojam. *

Panašiai daugelis iš 
tie j kežų gavo pipirų nuo 

“Vilnies

lapelių“VILNIES” PIKNIKAS 
DAR NIEKAD NEBUVO 
TOKS PASEKMINGAS

Labai mizerni atrodė
blozni vaikėzai, kurie pasida-, einančių į

kad : Jų tikslas sulaikyti bent kiek

tų vai- 
svečių, 

pikniką.
vė fašistų sukurstom!, 
užkenkus “Vilnies“ piknikui.

Prieš pikniką ėjo kalbos, 
kad dipukai pikietuos “Vil
nies“ pikniką, 
dipukai jau pradeda supras
ti, kad prieš vėją nepapūsi, ir
nebenori statytis save ant juo- teks pakalbėti

Bent man atrodo, kad Programa irgi
Chorai atliko
kuopuikiausiai.

‘vo» antrojo pasaulinio karo ve
teranas V. Yotka. Viešnia

j Ks. B. Karosienė, turbūt, ga
ivus inspiraciją jx -----i-:-

ko.
prie vartų dalinanti plakatus 
didžiumoj buvo vietos jauni 
amerikiečiai lietuviai, sekanti 
savo dvasiškius vadus, kurie 
visuomet geidė “Vilniai“ pra
žūties. Buvo gal keletas ir 

į dipukų.
Net ir plakatas, kurį

dalino, išleistas vardu “Antro
jo Karo Veteranai.“ Didžiu-

publikos nuėjo niekais.
Piknikas, kaip jau aukščiau 

pasakyta, buvo vienas iš
bet, matomai, skaitlingiausių ir, kaip atrodo, 

bus ir pelningiausias. Svečių 
buvo iš arti ir toli; apie tai 

kitam raporte, 
buvo puiki, 

savo užduotis 
Pirmininką-

inspiraciją iš pasekmin
gai einančio pikniko, kalbėjo 

jie dar geriau, negu bile kada 
pirmiau, nors ji ne be pradinė 
kalbėtoja. * 

ma tų bloznelių, betgi, dar kandidatas, 
dėvėję karinės unifor- »nio karo

Į Ordower, irgi pasakė svarbią 
prakalbą, paliečiant svarbiuo
sius šių dienų klausimus. Te
ko pastebėti, kad publika jo 
kalbos klausėsi ištisai, nors 
jis kalbėjo angliškai. Kitais 
atsitikimais, kada toks' kal
bėtojas kalba angliškai, pu
blika pradeda šnekučiuoti, 
bet Sidney Ordoweriui kai- 
kalbant visi užsilaikė tykiai.

• I

Trumpai /kalbėjo Andrulio

nėra 
mos.

Bandė vienas įduoti vieną 
savo plakatą 
Waukegano.

moteriškei iš 
Ta jam tiek 

kad vargšas,
lyg prasikaltęs šunelis, nulei
do akis ir atsitraukė.

“Amerikos sūnūs atidavė sa
vo gyvastį ir išgelbėjo jūsų 
kailį, o jūs čia norite įvesti 
fašizmą, kurį jie atmušė. Gy
dykitės jūs, besarmačiai,”

PartijosProgr.
antrojo paša u li

ve te ra n as Sidney

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ISIGYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

Ši knyga yra jump daktaras namuose, ir štai kodėl: ji pa
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap- 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkeitimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, plektrą 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo' są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėj imas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

Skęstant, prigėrusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas.
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų ne

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim
tus nurodymų, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitiems pana
šiuose atsitikimuose.

ši knyga paduoda daug receptų, taip kad be daktaro gali 
gauti vaistinėje vaistų pirmosios pagalbos reikalui.

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

. Kita svarbi knyga yra

Darbininkų Sveikata
Parašė

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS
Tai knyga, kuri aiškina apie žmogaus kūno sudėtį, apie, 

gyvybės atsiradimą, apie ligas ir nurodo, kaip maitintis, kad 
pasilaikyti geroje sveikatoje.

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius, 
parašytas

DR. ANTANO PETRIKOS
Ši knyga yra labai svarbi. Ją gerai išstudijavęs, turėsi 

platų supratimą apie sveikatą ir mokėsi tinkamai užsilai
kyti, kad btūi sveiku ir gyventi ilgą amžių.

Knyga iš 610 puslapių. Kaina $3.00.

Virėja
Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui

Knyga iš 220 puslapių, su keliais šimtais receptų lietu
viškiems ir kita tautiškiems populiariems valgiams gaminti.

Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų 
maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką, sutaisė K. 
Petrikienė. Išleido Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas. Gaunama Laisvėje.

Užsisakydami knygas, rašykite:

LAISVE
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y
_________ •____________ - ■ • > • z IMI

/

| Gynimo. Komiteto pirmininkas Į . Už praėjusį penktadienį 5,- 
I Tex žebraitis. Ners čia gi-r 000 produkcijos darbininkų 

vadovybe 
Farm 
(dalis

Nors čia
, a i g c a a i

Tex 
męs 
ba, ir jau nekartą mes jį gir- Local 
dėjome 
111., ubl

Kalbėjo iš Peoria, 
unijų veikėjas Wal

ter White. * Apart kitko, jis 
ir gražiai uždrožė dipukams. 
(Karosienės kalba veik visa 
buvo jiems taikoma.)

Tai tiek šiuom kartu apie 
“Vilnies“ pikniką.
įvykiai bus aprašyti

Nekurie 
atskirai.
Rep.

Chicago j e 
Birutė Zą"

Nepaprasta viešnia 
iŠ Urugvajaus^

šiomis dienomis 
lankosi Magdalena
ganavičiūtė. Sekmadienį “Vil
nies“ piknike ji irgi buvo ir 
.įėjo į plačią pažintį su chica- 
giečiais lietuviais.

Zaganavičiūtė yra šauni so
listė. Keletą koncertų yra tu
rėjusi Kanadoj. Muzikos stu
dijas tebetęsia, vis labiau iš
lavindama malonų savo so
prano balsą.

Chicagos lietuviai jai labai 
patinką. Gėrėjosi “Vilnies“ 
pikniku ii- jo publika. Zaga- 
navičiū^ė yra daug ir visokio 
svieto mačiusi, bet Amerikos 
žmonėmis yra gana susižavė
jusi ir žada dažniau čia. lan
kytis.

Linkėtina Z a g a n a v i č i ū t e i
| įeiti Chicagoje xį kuoplačiau- 
! šią pažintį su lietuviais ir pa
sekmingai tęsti menininkės 

į karjerą, pradėtą keletas 
atgal Urugvajuje.

produkcijos 
po 

United 
Workers 

nepriklausomos 
). Praėjusį pirmadienį 

prie streikuojančių produkci
jos darbininkų prisidėjo 500 
raštinių darbininkų.

Padargiečiy unija sako, kad 
Harvester kompanija nori 
kontrakto, kuriame būtų įra
šyta algų užšaldymo, punktas. 
Streikas apima apie 12,000 
darbininkų. Apart Tractor 
Works įmonės Chicagoje, 
streikuoja ir Molino, Ill., ir 
Louisville, Ky., esančių įmo
nių darbininkai.

Kuomet šių įmonių darbi
ninkai jau streiko lauke, Har
vester taipgi veda derybas ir 
su kitą unija (United Auto 
Workers - 
kontraktas 
čio 23 d. 
15 centų j 
do dėl 24,000 darbininkų, 
dirbančių astuoniose įmonėse. ( 
Melrose Park Works įmonėj j 
dirba 4,200 tos unijos narių.

streiką 
101, 

Equipment 
elektri kiečių

i FAKTAI APIE MOKYKLŲ IR MOKSLO Newyorkieciai vartoto
REIKALUS ŠIŲ DIENŲ LIETUVOJE ’ai J4”'”1”™5 

r .. __ _ y kontroles biliy
Tarybų Lietuvos Aukščiausios Tarybos VI sesijoje, įvy 

kusioje šių metų liepos pradžioje, kalbėjo Lietuvos švieti 
mo ministras Albertas Knyva . Jo prakalboje užtinkame 1 organizacijos pc

metų

Gelžkeliečių streikas 
uždarė plieno įmones

Didžiulės Car n egi e -11 Ij n oi s 
i plieno korporacijos įmonės 
i South Chicagoj ir Gary an- 
Itradįenio ryte užgesino plieno 
. krosnis laukiant gelžkeliečių 
‘streiko, kuris turėjo prasidėt; 
6-tą valandą antradienio ryte 
ant Elgin, Joliet ir Eastern 
gelžkclių. Plieno kompanija 

'sako, kad per visą streiką 
į plieno produkcija bus sulaiky- 
i ta. Gelžkeliečių 
i mojo, kad 
i šeštadienio vidurnakčio.

Streiko 
! 27,000 iki 36,000 
bininkų paleista 
Plieno kompanija 
užsakymą karo

unija pažy- 
streikas tęsis iki

n u elaikotarpiu
plieno dar- 

iš darbo.
turi didelį 
reikalams, 

tad armijos pareigūnai susi- 
1 rūpinę dėlei sutrukdymo dar- 
I bo.

Gelžkeliečiai streikuoja, kad 
laimėjus 40 valandų darbo 
savaitę su 48 valandų uždar
biu. V.

CIO). Tos unijos 
. užsibaigia rugpiū-

UAW reikalauja 
valandą algos prie- 

24,000

Uršulės Andruliu 
dvynukė Betty Andru- 

profesijos mokytoja, 
mokytojos mokslą 

Universitete, ištekėjo

Vartotojai ir rendauninkų 
er savo virži- 

lahųi svarbių davinių apie mokslo ir mokyklų padėtį šių ! nink$ Paul Rcss Pasmeik6 
di/nų Lietuvoje. Knyva pasakė:

“Pateiktame Lietuvos • pakels savo 
TSR “Aukščiausiajai Tary
bai svarstyti respublikos 
biudžeto projekte žymūs 
asignavimai skirti liaudies 
švietimui. 1950 metais vien 
tik švietimo ministerijos 
žinioje esančių mokyklų 
reikalams skiriama 23 pro
centai visu biudžetiniu lėšų, v- ve

Visiškai kita vaizdą mes 
matome kapitalistinėse ša- I 
lyse, kur rūpinamasi švieti: ' 
mu paskutinėje eilėje. Ame
rikos imperialistai, svajo
dami apie pasaulinį viešpa
tavimą ir ruošdami 
karą, didžiąją savo biudže
tinių asignavimų dalį ski-

senato užgirtąjį ekonomijai ; 
kontroliuoti' bilių. Organiza
cija pareiškė, kad jeigu tas 
bilius taptų įstatymu, pelna- 
grobiai galės krautis kalnus 
aukso, o darbininkai bus ver-

• nuo-1 čiami alkti. Jų streikai bus 
latįnį darbą keliant jų kva-! lau'žomj*

kvalifikaciją i 
kursuose. Be to, Vilniuje i 
atidaromas mokytojų pasi-] 
tobulinimo institutas, kuris j 
vykdys sistemingą ir nuo

naują

jos ruošimui. Kultūros-švie
timo reikalams jie asignuo
ja vos 2 procentus biudže-

tine vyriausybe ne didina 
bet mažina mokyklų skai

lifikaciją.”

Socialistinėse įmonėse

KAUNAS, birž. 23 d.—Lie- 
jimo-^mechaninio fabriko ko
lektyvas Liepos 21-osios gar- 

| bei per du menesius sutaupė 
10 procentų kuro ir 28 pro
centus elektros energijos. Iš
leista viršum 'plano gaminių 
75 tūkstančių rublių sumai.

M. Šarkauskas.

Ištekėjo B. Andrulyte

Sekmadienį, rugpjūčio 20 d.
Vinco ir 
antroji 
lyte, iš 
baigusi 
Illinois
už jauno Purdue Universitetą 
baigusio studento Allen John
son.

Vedybos įvyko Lafayette, j 
tnd. Abu ’ja'unavcdžiai dar! 
ims specialius kurdus savo! 
pasirinktose profesijose. Betty Į 
Johnson lanko Normai moky
tojų kolegiją, Allen Johnson, 
visai neseniai baigęs 
Universitetą,

Purdue I 
ten pat 
Chemical

Beverley

vyriausia 
duktė Nancy Gor- 

auki ėja gražų sūne
jau lanko pradinę

Padargiečių streikas plečiasi
Jau buvo rašyta; kad Inter

national Harvester Co., Trac
tor Works įmonėj, 2600 W. 
31st St., darbininkai apleido 
darbus ip prie įmonės pastatė (vai. ryto,
pikietus. Vienas iš man ži
nomų lietuvių, dirbančių toje 
įmonėje, yra Juozas Stulgaitis 
iš Cicero. Jis geras unijistas 
ir veikiausiai atlieka savo 
unijines pareigas šiame klau
sime.

Mūsųi

O

i k o j e

dar 
ima special) kursą 
Engineering šakoj.

Betties sesute
profesionalė slaugė, kiek se
niau ištekėjo. 
An'druliu 
don jau 
lį, kuris 
mokyklą.

Laimingos kloties jaunave
džiams, taipgi ir visai Andru
liu šeimai. Vincas Andrulis, 
kaip jau žinome, varginamas 
imigracijos departmento, bet 
pažangieji amerikiečiai, kaip 
lietuviai, taip ir kitų tautų, 
rūpinasi, kad atmušus ataką 
prieš Andrulį, kad jis nebūtų 
atskirtas nuo savo žmonos ir 
dukrų, kurios yra gimusios ir 
augusios čia pat, Chicago j c 

ugė.

Mire Walter

šiuos žodžius pašant bilius 
' tebebuvo nepadarytas įstaty- ’ 
mu tiktai dėl to, kad tam 
tikslui senatas ir atstovų bu
tas tūri po .kelis bilius. Tai 
atsargai, kad vieną nepavy- • 
kus įpiršti visiems, tuojau ga
lėtų pakišti kitą panašų.

Rugpjūčio 24-tą senatinės it 
atstovų buto komisijos dar 
turėjo susieiti bendrai išrink
ti iš tos grupės bilių vieną, 
kurį sutiktų priimti visi.

Prieš tą bilių buvo pasisakę 
AFL ir CIO unijų atstovai.

Vartotojų organizacija ra
gino tą bilių atmesti. Vieton 
to, siūlė:

Atstumti kainas atgal į tą 
kuriame buvo pirm

i Korėjos karo;
Perviršį produktų valdžia 

! lai parduoda vartotojams;
Užtikrinti, kad valdžia 

draus prekybininkams sulai- 
kinėti maistą nuo prekyvie
tės ;

Bausti kalėjimu juodojo tur-

Vėžionių apylinkės^ 
tarybos sesija

KUPIŠKIS, birz. 15 d. — 
Aukšt u penų valsčiaus Vėžio
nių apylinkės taryba apsvars
tė.. klausimą, kaip 
sutiks Liepos 21-ją.

; mą padarė tarybos pirminiu- j laipsnį, 
įkas Tručinskas. Jis pažymė-

?lio“ ir 
kaskart 

labiau stiprėja, ūkiniu-or-
I ganizaciniu požiūriu, čia jMi 
'sukurtos visos keturios gyvu
lininkystės fermos, viršytas 
pavasario sėjos planas, page
rėjo 
Įskaita.

apylin ke 
Praneši-

Valstiečiovien i •’ 
tik praėjusiais mokslo me- j 
tais buvo atidarytos 4271 
septynmetės ir 41 vidurinei 
mokykla. Į vidurines mo
kyklas ir į septynmečių mo
kyklų penktąsias klases įs
tojo 40,345 moksleiviai, kas 
daugiau kaip 1,5 karto vir
šija bendrą gimnazijų bei 
progimnazijų Ynoksleivių ■ 
skaičių 1939 metais buržua- ’ 
zinėje Lietuvoje:

Respublikoje veikė 2,782 I 
pradinės, 663 septynmetės į 
ir' 17(\ vidurinių mokyklų. į 
1949—11950 mokslo metais! 
vidurinių mokyklų skaičius ! 
Tarybų Lietuvoje išaugo ! 
2,5 karto palyginti su 1939 
metais, septynmečių mokyk
lų skaičius —beveik 25 kar
tus, o moksleivių skaičius 
septynmetėse ir vidurinėse 
mokyklose padidėjo dau
giau kaip 4 kartus.

Jaunimui ir suaugusiems 
mokytis veikia 63 vidurinės 
suaugusiųjų mokyklos, 12 

I darbininkų jaunimo, 33 kai
mo jaunimo mokyklos ir 1 
neakivaizdinė vidurinė mo
kykla tarybiniams darbuo
tojams.

Mokyklose pagerėjo daly
kų dėstymas. Moksleivių 
•žinios tapo gilesnės, jie ge
riau : 
medžiagą 
miai išaugo pionierių 
komjaunuolių skaičius. ! 
mokslo metais jose buvo 
135,480 pionierių ir 14,210 
komjaunuolių. 1

Metai iš metų dideju asig
navimai liaudies švietimo 

i reikalams. Biudžetiniai a- 
j signavimai respuiblikos 
I Švietimo ministerijos įstai
goms šiemet padidėjo be
veik dvigubai palyginti *su 
pirmaisiais pokarinio stali - 
ninio penkmečio metais — 
1946 metais. Tiktai bendro
jo lavinimo mokykloms ski
riama 223,893 tūkstančiai 
rublių arba 26,532 tūkstan
čiais rublių daugiau, negu 
praėjusiais metais.

Sparčiai augąs mokyklų 
tinklas reikalauja vis dides
nio aukštai kvalifikuotų 
mokytojų skaičiaus. Šiuo 
metu respublikoje veikia 9 
mokytojų seminarijos, 2 
mokytojų institutai, peda
goginis institutas ir neaki
vaizdiniai skyriai prie Vil
niaus pedagoginio instituto, 
Šiaulių mokytojų instituto, 
Kauno, Klaipėdos ir Fane-

Į “Šešupės

Valdinė vandens priežiūros; 
Įstaiga leido Rockaways gy
ventojams vartoti ’ mechaniš
kus kiemams laistyti' 
Uis. . Iki šiol galėjo
tik ranka valdomas švirkšles.

organizacija, įgaus prekybininkus;
Neužšaldyti algų.
Organizacija atsišaukė į vi

sus savo skyrius ir narius 
taipgi prašo visus suinteresuo
tus ta N. Y. Tenants’ Council 

■ programa apie tai pranešti 
apara- savo atstovams kongrese, 

vartoti---------------------

TREČIADJENJ SVARBUS 
SUSIRINKIMASDETROIT, MICH.

Rugsėjo 7 d., 7:30 v. v., 
Porter St.. įvyks Moterų Choro na
rių susirinkimas. Kviečiame ir Klu
bo nares dalyvauti. Oras jau atvėso, 
reikia pasitarti ką veikti 
sezoną. Tad visos 
vaukitcš ateikite ir 
ėjau d. „ 
ba.

4097

ateinantį 
choristės daly

tu ateikite ir tos, kurios anks- 
laiyvaudavote chore. Valdy- 

(164-165)

“L.“ rengiamo pikniko dar
bininku, komisijos ir “Lais
vės” skaitytęjų ir tų prietelių, 
kurie gali padėti piknike, pa
skutinis susirinkimas įvyks at
einantį trečiadienį, rugpjū
čio 30 d., 8 vai. vakare, Liau
dies name, 735 Fairmount 
Ave. Prašome būtinai daly
vauti. Sekrl

(163-165)

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

NEWARK 4, N. J.
IlUmboldt 2-7964

Dr

Buchas

Matthew Ad.. 11
Walter Bu-

(Aug.)/19 
m'irė

chas, 42 E. 103rd/ PI. 
dotuvės įvyko rugjįiūčio 22 d

Velionis Walter Buchas bu
vo pažangus žmogus, jis my
lėjo pažangią spaudą, skaitė 
“Vilnį’*’ ir priklausė organiza
cijose. P-

Rugpjūčio

Lai-

. Į '
Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 

Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS
Į LAIME

Knyga tik ką išėjo iš spaudos, gražiuose viršeliuo
se; turi 368 puslapius, vaizduoja Amerikos lietuvių 
gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti i šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana. , .

Knygos egzempliorių skaičius yra ribotas, todėl, 
kurie norite ją gauti, pasiskubinkite.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:
a T A T C VT -f*

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

įsisavino) programinę 
iagą. Mokyklose žy- 

ir 
iais

Namy Savininkams
/

Mes namus taisome, penti- 
name iš lauko ir vidaus; tai- 
som stogus, g^tarus 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.

vėžio mokytojų seminaiijų.
Šiais metais 3,25T mokyto -

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

BUYUS
(Buyauskas)

LAI 
DIREKTORIUS

TUVIŲ

426 Lafayette St 

 

Newark 5, N. J
MArket 2-5172

« CHARLES .1. ROMANA

*

LAIĘOTUV1Ų
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą.

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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Nt‘HY>rko^/Z^/a7ini(>v
ag Garo dūdy suvedėjai 

laimėjo streiką

Laivakroviy “karaliai” 
įsake neiškrauti 
tarybiniy prekių

Dr. J. J. Kaškiaučiui pagerbti Darbininkai reikalavo
vielos automobiliamstikietų skleidėjams
pasistatyti

Po šešių savaičių streiko, 
šildymo, šaldymo ir oro apy- 

; kaitai dūdų suvedimo kon- 
i traktoriai pasiūlė savo 
i pinkams pagerintas
i ir algos priedo. Unijos virši

“Amžinojo” prezidento 
Joseph Ryano -valdoma ALL 
International Longshoremen’s 
Association taryba paskelbė

Iki bankieto beliko vos ke- i kietus gavote.
Norint tinkamai priruošti 

bankietą, turime apytikriai 
‘ žinoti, kiek turėsime svečių. 
Bankieto svarba ir visko bran- 

i gumas neleidžia rizikuoti vai-
6-tą | šių turėti permažai ar per-ir New Jersey uosto 

laivakroviai neprivalo 
ti iš Tarybų Sąjungos 
prekių, 
vesti prie
laivams nebebūtų prasidės at- neparanku, praneškite 
plaukti, sustoti 
prieplaukose.

Yorko 
srityje dėjai prašomi 
iškrau- pranešti, 
atvežtų i vėtė.

kuomi norima pri- 
to, kad tos valstybės

mms, 
ve.

liolika dieną — Įvyks rugsėjo 
(Sept.) 10-tą, pietų laiku, Li- 
berty Auditorijoje.

Visi bankieto tikietų sklei-
rugsėjo

kiek tikietų parda- . daug.
Praneškite tiems asme- 

kurie jums tikietus da- i savaitę paspausti 
Jeigu su jais susisiekti tikietų,

mūsų uosto raštinėn, pažymint, nuo ko ti- Kaina $3.

Prašome visus šią paskutinę 
pardavimą i 

o visus dalyvausimi- j 
tiesiog čius įsigyti tikietus iš anksto.,.

Rengėjai.

Virš 1,500 laivakrovių me
tė darbą praėjusio trečiadie
nio rytą protestui,, kad mies
tas išrendavo kitiems tą vietą, 
kur jie pasistatydavo savo 
auto. Darbas buvo sustabdy
tas visu ruožtu 8J iki 97 prie
plaukos.

Darbininkai per daugelį me-' i landa 
■ ........ . . ■ ‘auto po“

karą Palaidotas Pi j ūsas Mičiulis

i vi(

monių kaitinti “šaltąjį 
prieš Tarybų Sąjungą.

Kad tą užmaskuoti, 
pinkai pirm to atsiuntė
na parinktą prieplauką būrį 
Tarybų Sąjungai priešiškų lai- 
vakrovių (pajūriečiai sako, 
kad buvo atsiųsta daug neži
nia kokio elemento, nuolati
niams darbininkams nepažįs
tamo) su instrukcijomis (ly
deriams) laivų neiškrauti. No
rėta parodyti, būk darbinin
kai atsisako dirbti prie Tary
bų Sąjungos prekių, o viršeny
bė tik užginanti eilinių 'narių 
valią.

Skelbia, kad ta pati prakti
ka būsianti pavartota ir 
1 i a u d i šk as res pu b 1 i k as.

Rugpjūčio 26 d. palaidotas! 
Pijusas Mičiulis. Laidojo su 
bažnytinėmis apeigomis. _šv. ■ 
Jono kapinėse. Mirė rugpjū- j 
čio 23 <1., Wyckoff Heights i 
ligoninėje. Buvo visiems ge- j 
rai žinomas kaipo senas biz- i 
niūrius, kriaučių kontrakto-

skundėsi savo 
bininkams, kad 
ja. Rugpjūčio

prieš

Paša u k t i ga israges i a i 
186 Forsyth St. gaisro 
do, bet rado krūvą šiukšlių ir 
jose kūną mirusio John Pla.ll, 
apie 60 metų. Jis buvęs mi
ręs keliomis dienomis anks
čiau,

pm 
ne ra-

dirbtuvės dar- 
jis nesveikuo- 
pradžioje, ne- 

' bepakentęs nesveikatos, krei-
’ pūsi pas gydytojus, kad jie 
i patyrinėtų, kas su jo sveikata 
i darosi. Gydytojai pripažino, 
i kad jam greičiausia reikalin- 
I ga operacija ant vidurių, tad 
.jis ir pasidavė ligoninėn ir 

I operacijai. Kiek teko patirti 
l iš jo sūnaus Edes Mitchell, 
j gydytojai tėvui buvo pripaži- 
' ne tumorį' su vėžiu. >Po ope- 
' racijos .jis 
savaites su

BANKETAS »

vos išsikankino 3 
viršum ir mire.

Mičiulis turėjo 
irbtuvę 1072 

e.; B rook lyne, o 
•19 Wilson Rd., Valley

kriaučių
Greene

y ve n o
ream,
Gavęs pranešimą, kad jų

KONCERTAS Oz'.'w M srity’c
nužudyta moteris

liūdesio, 
nu pirko

ilgametis 
dar pirm 
karo ture- 

t tire j o

bosas mirė ligoninėje, dirbtu 
vės pirmininkas sustabdė, (lai
bą vienai minutei 
Taipgi darbininkai 
gražų - kvietką?)

Velionis buvo 
kriaučių bznierius, 
pirmojo pasaulinio
jo kriaučių dirbtuvę, 
plačių pažinčių ir daug drau
gų, tad jo šermenyse dalyva
vo daugelis žmonių ir į ka
pus palydėjo virš trijose de
šimtyse karų.

Palydovams pietus davė 
Niedersteins restauran6. Pie
tauti buvo 215 žmonių.

Velionio sūnus Edes prašė 
darbininkų neklausyti paska
lų, būk tėvui mirus . mirsianti 
ir dirbtuvė. Tas 
jis. Edes sake, 
ma biznyje tėvo 
biznis eis, kaip

tų statydavosi savo 
West Side iškeltuoju ekspresi
niu keliu. Važiuoti į darbą 
mašinomis didžiumai .pato
giau. Retas kuris gyvena ar
ti prieplaukų. Dirba visokio
mis valandomis, kuriomis iš 
tūlų miesto ir užmiesčio vietų 
sunku privažiuoti. Be to, pa
kilus forui, važiuoja grupė
mis, susidėję: atsieina pigiau 
ii- patogiau. Išvrgus per die
ną prie sunkaus darbo, ne
reikia .laukti buso, jame stum
dytis.

Jie laimėjo. Apie 2 valandą 
gavo majoro pažadą, kad iš
nuomojusi tą plotą firma, su
tartyje su miestu, suteiks toje 
srityje dirbantiems laivakro- ! 
viams pasus, su kuriais jie ga
lės pastatyti savo auto nemo
kamai/

DĖKA LIEŽUVIUI

' tąsias sąlygas. Tikėtasi, kad 
darbininkai bus sugrįžę 
bau rugpjūčio 28-ta.

Kontraktoriai priėmė dar
bininkų reikalavimą prie tūlų 

j darbų skirti po du darbiniu- 
■kus, vieton buvusio 
I Pridedama mokesties1’

$Įnikams po 35 centus 
valandinė
’.10. Padėjėjams
5 c. per valandą.

— $2.15.
paliečia

Jie yra 
Associa-

Pašaukta policija krautu- 
Flatbush Avė., rado 

u- ž p a k a I iniame 
plėšikų surištą, 
kur dėjosi tas

netiesa, sakė 
kad jis uži- 
vietą ir kad 
ėjo, eis dar

su pagerinimais darbininkams.
Taigi, visi dirbtuvės darbi

ninkai linki jaunajam Mitch
ell geriausios kloties biznia- 

ilgus metus, kaip jo 
O jo tėvui , lai būna 
Amerikos žiemelėje..

J. Stakvilevičius.

! voti ir 
tėvas.-

i ramybė

i

Pašovė automobiliaus
pagrobėją ■?

mokestis 
sutartis

vėn, 12 
savininką 
kambaryj’e, 
Susidomėjo,
asmuo, kuris pašaukė policiją. 
Savininkas Krantz pasiaiški- 
iio, jog jis pats su galva nu- 

. stūmė telefono rankenukę nuo 
pastolio, o liežuviu pasuko 
—pašaukė operatorę. Tai 
pašaukė policiją. Plėšikai 
nešę $200,

O

. Graži, jauna 
jusi penktadienį 
žudyta ir 

’i žolėmis
netoli nuo 
gelžk elio 
už apie 
Aqueduct

moteris prae- 
at rasta nu

li uoga palikta pikt- 
apžėl tįsiame • plote 
135th Road ir L. 1. 
Rockaway linijos, 

pusės mylios nuo 
arklių lenktynių 

lauko. Vėliau ji tapo atpa
žinta esant Mrs. Teresa Ma- 

! guire. 34 metų, gyvenusi 144- 
35 87th Road, Jamaica.

Naujavedžiams Bene ir Ma
rie Erb, clevelandiečiaRis, pa
sistačius auto prie Hotel Com
modore, New Yorke, patiems 
įėjus užsiregistruoti, vagišius 
pačiupo naujutėli jų SJtude- 
bakerj ir leidosi važiuoti.

Iškilus gaisrui jo bute, už
duso dūmais Patrick Cough
lin, 73 m., gyvenęs 813 
Greene Ave., B’rooklyne. Ke
turi gaisragesiai irgi buvo 
pridusę dūmais, tačiau jų gy
vybei pavojaus nėra.

Pagerbimui

Dr. J. J. Kaškiaučiaus

Jos kūną užtiko du lenkty- 
į niu lauko priežiūros darbinin- 
I k’ai Joseph Pultorak ir Ferdi- 
i nand Miccio, atvežę 
I versti vežimą lapų, 
i raportavo policijai.

Pirmuoju tyrinėjimu

ten iš-
Radinj

Ruošia
PAŽANGIOSIOS 

LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

nusta-1 
i tyta, jog ji užmušta kokio ly- 
j tinio užpuoliko ar kerštin- 
Į Čiaus. Jos galvoje buvo 7 
; skylės. Kitoje pusėje kelio 
atrado 'žoles ištremptas, žemę
aptaškytą krauju, rodant, kad esant Rocco 
įvyko kova. Menama, kad ji nęs 314 E. 
tenai buvo užmušta, o paskui ' Yorke.

Viešbučio tarnas pamatė 
prietikį. Jis jį parodė poli- 
cistui. Kadangi važiuoto ties 
ta vieta būna sausakimša, po- 
licistas pėsčias spėjo vytis 
važiuotąjį. Pasivijęs, paleido 
i jį šūvį, pataikė galvon. Pa
šautasis pasviro, o mašina 
atsimušė į busą ir pribloškė 
prie buso stovėjusį vyriškį. 
Jisai stovėjo buso palangėje, 
bučiavo išleidžiamą viešnagėn 
žmoną. Atrodė, kad jo buč
kis galėjo jam kainuoti gyvy
bę. Tačiau kažkaip laimingai 
išlikęs mažai

Pašautasis

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

5US

tesužeistas.

Kultūrinio Centro 
Auditorijoje

110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill. N. Y.

Rugsėjo 10 dieną
Pradžia 2-rą vai. po pietų

Bilietas $3.00

už kojų atvilkta ton vieton, 
! kur ją rado. Ant piršto te
bebuvo žiedas, o piniginėje $7 
ir gelžkelio tikietas .

Pagal • piniginėje atrastą 
drabužių valytojo kvitą atse- 

j ke j jos namus. Jos vyras, 
! sunkvežimio vairuotojas, 
! atpažino lavoninėje.

Jos vyrą kamantinėjo,
■ čiau paleido. Vyras sakė 
, paskiausia matęs ketvirtadie-
■ nio rytą išeidamas į darbą, li
piai, jų dukrytė ir maža jo gi
minaitė tebemiegojusios. Ket
virtadienio vakarą jis jų nei 
vienos neradęs namie, bet' 
nieko neįtaręs tame blogo,

tapo atpažintas 
Tedesco, gy ve

il 2th St., New 
Jis buvo’teistas ir įka

lintas už panašų prasikaltimą 
seniau. Pastaraisiais kele- 
riais metais buvęs laisvas. 
Daktarai sako, kad už šį ban
dymą pasivažinėti vargiai jam 
teks kalėti, nes pavojingai 
pašautas.

ją

tą
ją

Prašome iš "anksto įsigyti' 
banketo bilietus. Dalyvau- 

. kite bankete ir pagerbkite nes -i° žmon« kartą lanky- 
žymųjį poetą, sveikatos pa-i davusis pas savo tėvus, gyve-

• . . , . j ųančius Rockville Centre, ir
ten apsinakvodavusi. Kadan-* 
gi pas juos buvo nakvojusi jo 
giminaitė iš to paties mieste

lio, jis buvęs visai ramus, nes 
į manęs, kad žmona ten parve-

tarėją ir visuomenininką jo į 
sukaktim 65 metų amžiaus 
ir arti 50 m. literatūrinio 
darbo.

žė mažąją viešnią ir pati ten 
likosi per naktį.

Tyrinėtojai buvo nuvykę į 
Rockville Centre pasiteirauti. 
Sužinęjo, jog jinai iš tikro ten 
buvo nuvykusi- ketvirtadienio 
popietį. .^Mergaites palikusi 
tenai, namo išvažiavusi viena 
apie 8:30 tą patį vakarą. Vė
liau matyta su tūla moterimi 
aludėje. Jos žingsnius-atse
kė lig 3 yal. ryto. Nustatyta, 
kad ji mirė apie 4-5 ryto, o 
jos kūną atrado 9:30 ryto.

Pirmoji tyrinėjimo diena 
nesuteikė jokių parodymų, 
kas ir deį ko ją užmušė.

4

OPERATORES 
sporto drabužių. Gera 
linis darbas. DAVID

HELP WANTED—MALE

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896
HELP WANTED—FEMALE

Patyrusios prie 
alga. Nuola- 
CALDERON,

Abelnam darbuo namų darbininkė— 
Lengvas valgių gaminimas. Du su
augę; guolis ant vietos ar kitur. 
Šaukite: President 3-0699. 9 A.M. 
iki 1 P.M. - 4 P.M. iki 8 P.M.

(164-166)

Swanson vaidina Para 
gamintoje f i 1 m o j e į

(166-164)

Darbai daugeliui namų ruošos 
darbininkėms, — guolis vietoje ar 

I kitur. Darbu yra. Crest Placement 
! Service. 80 Warren St., N. Y.
j Rm. .512. (163-165)

' vieno, 
mocha- 
per va
inok es-

Gloria 
mount ------------- - . . . j

į “Sunset Boulevard.” Rodoma
Radio City Music 'Hall.

Mašinistas — Tool ir Dye Maker, 
i Pilnai patyręs. Penn Cork Clo
sures, 1155 Manhattan Ave.JBrook- 

. EVergreen 9-4416.
(163-167)iti,s bus po

pridės po
V aland inė

Naujoji
2,600 darbininkų.
nariais ALL, United
tion of Plumbing, Heating & 
Gas Pipe Unijos Lokalo 638. i

Tėvą teis kaipo 
dukrytės užmušėją

Walter Dorn, 25 m., pri- 
! žiūrėtojas namo 205 E. 15th 

Rockawavs šiomis dienomis St., New Yorke, bus teisiamas 
kaipo užmušėjas savo dukry
tės, 9 mėnesių ąmžiaus kūdi-

i Rcckaways mini

Henry L. Lowry, savininkas ! minj 
Rivoli Teatro Hempstead 
miestelyje, kritv ant estrados, 
km- jis vadovavo gražuolių 
konteksto programai, ir ten pai 
mirė.

įtartas gemblerystėje, Ha
rold Cash tapo areštuotas. 
Teisme jam prisidėjo kita l>č- 
da. Paduotoji pasimokėti $15 
pabaudą . dešimke pasirodė 
falšyva. Jis sakėsi ją gavęs 
kaipo gemblerystės atpildą. 
Tačiau ji sulaikė’ kalėjime iki 
kvotinio.

PARDAVIMAI
Valgykla pardavimui arba išnuo

mojimui. Biznis geras, prie pat di
delio vieškelio. Didelis priešakis. 
Yra ir gyvenimui kambariai. Prie
žastis pardavimui savininkas vie
nas. Kreipkitės: White House Diner, 
Highway 28 N. J. ir U. S) 22. White 
House, N. J. Tel. White House 915d.

• (163-167)

Barsiduodą dviejų šeimynų namas. 
Trys vanai, trys sinkbs, parųuat 

•grindys. Rendų jojimas $80. Visi vė
liausi įtaisymai, šiluma. Nuosavas 
apartment as -veltui. Skambinkite va
karais po 5-los valandos. GLenmore 
3-0426. (160-164)

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

Viskas nauja, viskas gražu tik-, 
ką atidarytojo Edw. Pavilonio 
vietojo.

459 GRAND STREET
Brooklyn, N. V.
gėrimai, šviežus valgiai,Visokie

gražiai 'priima svečius.
Atskiras kambarys grupėm.

TELEVISION Telefonas
EV. 4-8698

savo 50 metų, kaipo 
miestas. "’Pradėjęs prieš pus
šimtį metų su keliais šimtais

000.
io.įui atžymėti surengė

Joje, greta kitų se- 
parodomas ratelis, pa- 

lietuviškajam, turįs
Verpė- 

pana
rnėsi) 
šeimą

parodą. 
n ienų, 
našus 
200 metų 'amžiaus', 
jom tai įdomu. Labai 
šių rateliu verpdamos 
m oti n os apren gd avo 
dar šiame šimtmetyje.

Kaltinime sako, 
ėmęs kūdikį už

I smogęs galvytę į 
į tą. Pirm teismo,

kad jis pa- 
kojyčių ir 

viges kraš- 
dar tyrinės

Į jo protą.

James. Rowd, IRT motorma- 
nas, eidamas gelžkeliu pasi- 
imti traukinį, paslydo, par- s 
puolė ant elektros laido ir 
tapo užmuštas.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

EGZĄMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 Šo. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

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

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION
RES. TEL.

HY. 7-3631

*430®

MATTHEW P. BALLAS<!>

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦) <♦>
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TELEPHONE

STAGG 2-5043

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

BIELIAUSKAIS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 
FUNERAL HOME < .

ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager 
(Laisnhiotas Balsainuotojas) 

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas TFT F V T S T ON
EVergreen 4-94Q7. A T K O A VF 11
'llII1’į. U SHUFFLE BOARD

Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 
burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto ų

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
t

492 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas
EVergreen 4-8969

PALAIKO

Bar & Grill

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVerrreen 4-8174

( 4

JOSEPH BALTA1TIS
BAR & GRILL




