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Ona Labašauskienė.
Pavykęs pokylis.
Svečiai.
“Prošvaistėms” užsakymai.

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmoni?
Dienrašti*

Kaina $7.00 Metamo 
Užsieniuose $9.00 

Queens Apskrity $*.00
KOPIJA 5c

PRICK 5c

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern State* 
110-12 Atlantic Ave^ 

Richmond Hill 19, N. T.
Tel Virginia 9-1827-1828 1

THE LITHUANIAN DAILY
Sekmadienis.
Pas mus tą dieną turi vykti 

iškilmės — iškilmės Dr. J. J. 
Kaškiaučiui pagerbti.

įeina redakcijon mūsų ben- I 
dradarbis Vincas Žilinskas ir j 
Jonas Marcinkevičius su ku- | 
klia, malonia senute Ona La- Į 
bašauskiene iš Harrison, N. J. j

įteikia man rašteli ir klau- j e e e
šia: [Keikaldum suregistruoti ir

—Ar jis bus galima įdėti j # \ •
lai k rasti n ? internuoti kairiuosius

Raštelis — Onos Labašaus-j 
kienės laiškas, telpąs šiame 
Laisvės numeryje.

Tegu skaitytojas jį perskai
to — jis viską

SENATORIAI UŽGYRĖ 
iRAGANGAUDIŠKĄ BIEIĮJ

Dienraščio XXXII.

Vajus dėl sukėlimo AMERIKONAI UŽĖMĖ
$10,000 Laisvei STRATEGINĮ KAUNA

pasako.
i

21 dieną jai 
amžiaus.

š. m. rugsėjo 
sukaks 70 metų

Ji nori ryškiau jubiliejų at
žymėti. Ir ji skiria $100 Lais
vei kaip dovaną, tarytum sa
kydama: žiūrėkit, mano gy
venimas neleidžiamas veltui; 
nors aš jau 70 metų, tačiau 
man rūpi darbininkiška spau
da nemažiau, kaip jums; aš 
seku gyvenimą, aš buvau, esu 
ir būsiu laisvietė!. . .

Nuoširdžiai padėkojau šiai 
maloniai draugei, linkėdamas 
jai ilgiausio amžiaus ir 
riausios sveikatos.

Vėliau tą patį padarė 
džioji publika, susirinkusi 
nui Kaškaičiui pagerbti.

Turint tokių draugų ir drau
gių, kaip Ona Labašauskienė, 
mūsų spauda tikrai gyvuos!

ge-

d i- 
Jo.

Pokylis Kaškaičiui pagerbti 
buvo retas pokylis.

Tai įrodymas to, kaip mūsų 
visuomenė gerbia nusipelniu
sius veikėjus ir literatus.

Dainos, deklamacijos, kal
bos, sveikinimo telegramos, 
laiškai — visa tai supynė di
džiulio grožio milžinišką vai
niką ir jį simbolingai uždėjo 
ant Jono Kaškaičio galvos.

O jis?
Kaip visuomet: kuklus, 

draugiškas, su šypsą veide 
spaudžia pokylio dalyviams 
rankas, kalbasi, juokauja.

—Man šiandien tenka pats 
sunkiausias darbas atlikti, — 
sako jis.—Jūs 
jote.

Jo pokylyj 
(buvo rašyta)
skiriama jo gražiausios 
bos dalis.

Washington. — Senatas 
70 balsų prieš 7 užgyrė bi
lių, kuris reikalauja, kad 
greitai susiregistruotų ko
munistinės ir kitos kairio
sios organizacijos. Kartu 
bilius perša urmu suimti ir 
suvaryt į koncentracijos 
stovyklas visus asmenis, 
kurie “laike karo, įsiverži
mo ar sukilimo galėtų tap
ti šnipais arba sabotažnin- 
kais.”

Prezidentas Trumanas iš 
anksto žadėjo nepasirašyti 
arba atmesti bilių, siūlantį 
suregistruot visus komunis
tus ir vadinamas “komu
nistinio fronto” organiza
cijas.

Senatas antradienį visų • 
pirm ėmė svarstyti demo
krato senatoriaus McCarra
no bilių. Kilo smarkūs gin
čai ii* pasiūlyta eilė priedų 
bei pataisymų.

Pagaliaus, tapo priimtas 
mišrus bilius, sudarytas iš 
įvairių McCarrano, Mund- 
to-Nixono, Kilgore, Hobb- 
so ir kitų bilių posmu.

Kongreso atstovų Rūmas 
jau pirmiau užgyrė Mund- 
to-Nixono bilių dėl Komu
nistų Partijos narių sure • 
gistrąvimo ir “komunisti-

nio fronto” organizacijų su- 
registravimo per jų virši
ninkus.

Kai kurie senatoriai va
dino McCarrano biliu fa < 
šistiniu, o jis atsakė, kad 
jų peršami pataisymai yra 
naciški.

Dabar sueis senatorių ir 
kongfesmanų įgaliotiniai, 
bandys išlyginti skirtumus 
tarp Mundto-McCarrano 
bilių ir sudaryti vieną 
Kongresui pasiūlymą prieš 
komunistus ir šiaip prog
resyvius.

Pasitraukus Johnsonui
Marshall skiriamas 
ginkluotu jėgų vadu

jj man

sakyta 
pasiliks

uždė-

kalba 
neat- 
kūry-

“Pažangos upė vis plaukia 
ir plaukia,” sakė Kaškaitis. 
“Plaukia naujos idėjos, nauji 
polinkiai, nuotaikos ir veiks
mai. Plaukiam ir mes visi 
kartu, nežiūrint kliūčių, per- 
tvarų, visokių trukdymų ir 
trukdymėlių...”

Neužilgo ši kalba 
spausdinta Laisvėje.

bus iš-

pokylyj
Connec-
Jersey,

Didelė atstovybė 
buvo iš Worcesterio, 
ticut valstijos, New 
Pennsylvanijos.

Buvo atvykę draugai Jakšį 
čiai iš Detroito, Jurgis Urbo
nas iš Pittsburgho.

Buvo ir binghamtonietė 
Paulina Jasilionienė, neseniai 
mirusiojo poeto Jasilionio 
žmona.

Prieš savo mirtį' Stasys Ja. 
silionis sakė jai:

—Aš parašysiu Dr. J. J. 
Kaškiaučiaus šlovei eiles, o 
tu, Paulina, turėsi nuvykti į 
pokylį ir jas perskaityti...

Bet mirtis neprileido Jasi- 
lioniun eilių parašyti; Paulina 
visvien atvyko ir ta proga 
įteikė Laisvei $50.00 dovanų.

Kaškaičio “Prošvaistes” ne
užilgo bus pradėtos spausdin
ti. Prenumeratų rinkėjai, pa
dirbėkite smarkiau: surinkite 
daugiau knygai užsakymų.

Mes pranešime, kada vė
liausiai prenumeratorių var
dai turės būti susiųsti admi
nistracijom

Mokslinių stiklų meistrai 
sveikina rytinę Vokietiją

Berlin. — Trisdešimt 
penki kariniai-mokslinių 
stiklų darymo specialistai 
atsiuntė iš Jenos “nuošir
džius sveikinimus” rytinei 
Detmokratinei Vokiečių 
Respublikai, esamai sovie
tinėje žinyboje.

Sveikinimų laiškas^ iš
spausdintas vokiečiu laik
raščiuose rytiniame Berly
no ruožte.

Churchill nori 1,400,000 
armijos vakarinei Europai

Washington. — Pasitrau
kė visų ginkluotų jėgų sek
retorius, bankininkas Louis 
Johnson.

Jo vieton prezidentas 
Trumanas paskyrė genero
lą George C. Marshallą, G9 
metų amžiaus. Bet Kong
resas turės pakeisti 1947 
metų įstatymą, norint, kad 
Marshallas taptų apsigyni
mo sekretorium.

Tas įstatymas sako: Ne
gali būti paskirtas apsigy
nimo sekretorium joks 
oficierius, kuris buvo veik
lioje karinėje tarnyboje de
šimties metų eigoje pirm 
paskyrimo.

Gen. Marshallas % buvo 
Amerikos armijos štabo 
galva Antrojo pasaulinio 
karo metu. Tai jis sugalvo
jo ir Marshallo planą prieš 
komunizmą.

Republikonai kritikavo 
Johnsoną, kad jis prastai 
paruošęs Ameriką karui.

Marinų ir armijos vete
ranų suvažiavimai neseniai 
reikalavo pašalint Johnso- 
na.'

JAU SUKELTA $9,532;
DAR REIKIA $468

Aukų pridavė:
A. Bimba, ...........
F. P. Buknis, ....
J. Urbonas, .......
S. Sasna, .............

. $45.00
. .29.00
..23.00
...10.00

Aukojo:
E. M. Philadelphia, Pa........................................ $20.00
Dvi Worcesterio Skaitytojos............................ . .10.00
W. ir J. Philadelphia, Pa.....................................10.00
Dr. ir Mrs. C. Staneslow, Waterbury, Conn... .10.00 
A. Abromaitis, B’klyn, N. Y............
W. Kisielius, Pittsburgh, Pa. .........
A. ir P» Degučiai, Philadelphia, Pa
M. Budnikas, Pittsburgh, Pa..........
J. Urbonas, Pittsburgh, Pa............
N. Kisielius, B’klyn, N. Y................
Joniškietis, B’klyn, N. Y................
Mary Kreivėnas, B’kĮyn, N. Y. ... 
Olga Reinhardt, B’klyn, N. Y. ...
K. Vizbaras, Worcester, Mass.........
Zigmas Gailiunas, B’klyn, N. Y. ...

Ignas Urbonas, Philadelphia, Pa. .. 
L. Tureikis, Philadelphia, Pa............
B. Marcelionis, Waterbury, Conn. .. 
Pasaulio Pilietis, Pittsburgh, Pa. • • 
J. Barkus, Rich. Hill, N. Y................
V. Kolaski, B’klyn, N. Y...................

J. Baležentis, Rich. Hill, N. Y.........
J. Deksnys, Worcester, Mass. ...... 
U. Jeskevičiėnė, Worcester, Mass. .

.. 10.00 

..10.00 
..10.00 
...5.00 
...5.00 
...5.00 
...5.00 
...5.00 
. 5.00 
...5.00 
...5.00 
...5.00 
...5.00 
...5.00 
...3.00 
.. 3.00 
...3.00 
...2.00 
...2.00 
.. 2.00 
...2.00

Nuoširdi padėka visiems!
Specialaus Vajaus Komitetas

Įvairios Žinios
La,Paz, Bolivija. — Po

licija, pagaliaus, užėmė čio- 
naitinį universitetą, kurio 
studentai buvo sukilę prieš 
valdžią. Areštavo 100 asme
nų.

Liaudininkai praneša apie savo 
laimėjimus prieš amerikonus

Pietinė Korėja. — Ame
rikonų komanda praneša, 
kad jie per nuožmius mū
šius užėmė strateginį kal
ną už 8*. mylių į šiaurę nuo 
tvirtoviško Taegu miesto, 
šiauriniai - vakariniame 
fronte.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų artilerija bombar
duoja amerikonus Čildoke, 
5 mylios į šiaurę nuo Tae
gu.

Rytiniame fronte Ameri
konai atgriebė dar kelias 
mylias vieškelio tarp Ky-

Angly arkivyskupas 
pripažįsta, kad nauja 

■kiny valdžia geresnė

London.—Anglijos prem
jeras Clement Attlee pra
nešė seimui, kad vakarinė
je Vokietijoje yra dvi ang
lų kariuomenės divizijos, 
o dabar bus pasiųsta ten 
trečia anglų divizija.

Winston Churchill, buvęs 
Anglijos premjeras, kriti
kavo savo ir Amerikos 
valdžias, kad jos per ma
žai kariuomenės laiko va
karinėje Vokietijoje.

Churchill šaukė gatavai 
sudaryt iki 70 divizijų (apie 
1,400,000) 
piečių ir 
riuomenės 
Sąjungą.
pasak' Churchillo, turėtų 
laikyti 200 tūkstančių ar - 
mijos vakarinėje Vokieti
joje.

Propagandai skiriama 
97 milionai dolerių

Washington. — Pasitrau
kė iš tarnybos Stephen T. 
Early, apsigynimo sekre
toriaus pavaduotojas.

New. York. — Vadina
mas prezidentų patarėjas 
Bernard Baruch ragina 
Ameriką tuojau pilnai susi- 

.mobilizuoti karui prieš So
vietų Sąjungą.

Pietinė Korėja. — Jan
kių komandierius gen. Wal
ker žadėjo pradėti ofensy- 
vą prieš Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus.

Canterbury, Anglija. — 
Anglikonų bažnyčios galva, 
Canterbury’o arkivyskupas 
pareiškė, jog komunistinė | 
valdžia Kinijoje “panaiki
no kai kuriuos senuosius 
blogumus ir pagerino tūlas 
sąlygas žmonėms.”

Kalbėdamas 
religijos atstovų seime, ar
kivyskupas sakė:

“Kinai krikščionys pri
pažįsta, kad dabartinė val
džia geresnė doriniai ir so
cialiai, negu senoji (Čiang 
Kai-šeko) valdžia, kuri bu
vo ištižus ir suktybėse pa
nirus išnaudotoja.”

NINKAf TĘSIA STREIKĄ i
Chicago. — .Streikuoja 

50,000 darbininkų prieš 19 
Harvester kompanijos fa
brikų Illinojuj, Ohio, Ken
tucky ir Tennessee valsti
jose.

Streikieriai, CIO Auto
mobilių Unijos nariai, rei
kalauja pakelti algą 15 cen
tų valandai. Kompanija 
siūlo tik 7 iki 10 centų va
landinio priedo. .>

ri karo, ir 1 nėra Amerikai 
jokio užpuolimo pavojaus 
iš Sovietų pusės.
HARVESTER^ DARBI-

vakarinių euro- 
amerikiečhi ka- 

prieš Sovietų 
Vien , Amerika,

Washington. — Senato 
lėšų komisija ^užgyrė visus 
97 milionus, 212 tūkstan
čių ^dolerių, kurių Trumano 
valdžia reikalavo “Ameri
kinio Balso” propagandai 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
komunizmą. Propaganda 
skleidžiama per radiją įvai
riomis kalbomis ir per 
spaudą svetimuose kraštuo
se.

Kongreso Atstovų Rū
mas buvo nutaręs numušt 
“Amerikos' Balsui” $119,- 
344.150. ’

(Sovietai, leisdami prie
šingas radijo bangas, nus
telbia tą amerikinę propa
gandą.)

ADMIROLAS SAKO, SO
VIETAI VENGIA KARO

Los Angeles. — Admiro
las Wm. H. Standley, buvęs 
Amerikos ambasadorius 
Maskvai, viešai pareiškė, 
kadt Sovietų Sąjunga neno-

ĮKALINTAS PROFESO
RIUS, KAD UŽSIGYNĖ 
KOMUNIZMO

Los Angeles. — Buvęs 
j Californijos '
Instituto ] 
nev Weinbaum tapo nu
teistas 4 metus kalėti už 
tai, kad jis prisiekė, >jog 
nepriklausė Komunistų 
Partijai, kada valdžia sam
dė jį kaip rakietinių lėktu
vų inžinierių. . '

DINAMITO SPROGIMAS 
UŽMUŠĖ 8 ŽMONES

Eldred, Pa. — Sprogo 
dinamitas maišomas , su 
nitroglicerinu. Sprogimas 
užmušė 8 darbininkus.'

Tokio, Japonija. — Žu
vo ar be žinios dingo 28 
jankiai.

ORAS. — Apsiniaukę, vėsu 
ir lietus.

Spėlioja apie Sovietų 
armijos skaičių

Washington. — Karinės 
Kongreso komisijos -spėlio
jo, kiek Sovietų Sąjunga 
turi kariuomenės. Jungti
nių Valstijų armijos vadai 
raportavo, jog kiek jie su
žinoję, tai sovietinėje armi
joje yra puspenkto miliono 
vyrų. Raportas pridūrė, 
kad Sovietai išleidžia ka
riniams ' reikalams 30 pro
centų savo iždo pajamų.

(Amerikos .valdžia skiria

ongdžu ir Angango, į pietų 
vakarus nuo liaudininkų 
užimto Pohang uosto. Tei- - 
giama, kad jankiai apsupo 
ir naikina 2,000 liaudiniu-, 
ku. ♦ • 

Kituose frontuose nebu - 
vo svarbių mūšių.
ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, rugs. 12. -— 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė:

Liaudies armija, įveikda
ma įnirtingus amerikonų 
pasipriešinimus, vedė ofen- 
syvo mūšius.

Taegu ir Yongčono srity
se amerikonai bando sulai
kyt žygiuojančius pirpiyn 
liaudininkus.

Liaudies Armijos jungi
niai rytiniame Naktong 
opės šone sulaužė atkaklius 
amerikonų pasipriešinimus 
ir daugelyje vietų įvarė ky
lius į jankių pozicijas.

Liaudininkai sudavė 
triuškinančius s m ūgius 
amerikonams A n gang ir
Yongčon srityse ir grūmė- 

anglikonų . sį vis pirmyn.
Rpimp nr- —--------- ,---------

■ Arkivyskupas smerkė 
“bedievišką komunizmą,” 
bet pridūrė, jog ne geres
nis ir kapitalizmas, kuris

Malik vetavo tyrinėjimų 
komisiją Kinijai

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų Sąjungos atstovas , 
Jokūbas Malikas atmetė 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryboj nutarimą skirti komi
siją, kuri tyrinėtų Kinijos 
Liaudies Respublikos skun
dą prieš Amerikos lėktu
vus. Buvo siūloma pasiųs-

£ 1 l • • •
tik pelnus gaudo ir nieko ti Mandžūrijon komisiją, 
j— - .‘sudaryta iš Švedijos ir. In-daugiau nepaiso.

Arkivyskupas taipgi pei
kė, katalikų bažnyčią, kad 
ji atmeta vienybę su kito
mis krikščionių religijo
mis.

Izraelis įsiveržęs 
į arabų Jordaną »

Ląke Success, N.
> Technologijos Arabiškoji - Jordano karali- 
profesorius Sid- ja atsiuntė

22 procentai vengia 
karinės tarnybos ;

New York; — Šią savai
tę bent 22 procentai jaunų 
vyrų čia neatsiliepė į šau
kimus užsiregistruoti kari
nei tarnybai.

Pirmiau buvo 25 iki 33 
procentų vengiančių kari
nės tarnybos.

Slaptajai FBI policijai 
išakyta gaudyti tuos“slia- 
kerius.”

i Jungtinėms 
Tautoms skundą, kad Izra
elio kariuomenė įsiveržė į 
Jordaną ir užėmė žemės 
plotą prie, vanden-elektri- 
nės^ jėgaines paliai Galilė
jos ežerą.

Kairo. — Arabų žinių 
agentūra teigia, kad izra- 
eliečiaUjąu rugp. 27 d. buvo 
įsiveržę į Jordaną, bet tapo

Kinijos liaudininkai 
skundė, kad jankiu laku- ; 
nai, per skrisdami iš Korė
jos, tris kartus apšaudė ki- - 
nu miestus ir laivus Man- 
džūrijoje.

Malikas reikalavo pak
viesti Kinijos atstovą, kad 
jis galėtų duoti parodymų 
prieš tuos amerikonų oro 
žydus.

Saugumo Tarybos dau
guma atmetė Maliko reika- < 
lavimą; tad jis ir vetavo, 
skiriamą tyrinėjimų komi
sija. • Malikas, be to, sakė, 
kad anglai-amerikonai no-' • 
retų panaudoti komisiją ' 
kaip savo šnipus.

daugiau kaip 50 procentų 
pajamų karinėms lėšoms.)

ANGLAI - AMERIKONAI 
BIJĄ KOMUNISTU Iš 
RYTŲ VOKIETIJOS

Frankfurt, Vokietija: — 
Pranešama, jog ameriko
nai ir anglai vakarinės Vo
kietijos valdovai nusigan
dę, kad tūkstančiai vokie
čių komunistų pereina iŠ 
rytų Vokietijos ir kursto 
žmones prieš anglus-ameri* 
konus vakarinėje Vokieti
joje. < / . ? • .

Atmestas Maliko siūlymas 
nuneiki Junf?t. Valstijas

Lake Success, N. Y. — 
Sovietu delegatas Malikas 
siūlė Jungt. Tautu Saugu
mo Tarybai nupeikimo re
zoliuciją prieš Ameriką 
kaipo isiveržėlę i namini 
Korėjos karą. Malikas ypač 
smerkė Ameriką už jos la
kūnu atakas prieš Man- 
džūriios miestus.

Saugumo Taryba 8 bal
sais prieš. 1 atmetė Maliko 
rezoliuciją. Nuo balsavimo 
susilaikė Jugoslavijos ir 
čiang Kai-šeko kinų tauti
ninkų atstovai.

■v
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Laisvės Redakcijai, kanos, 
Administracijai ir visam 
Štabui:'*. .

Brangūs draugai, aš no
riu tarti žodį-kitą apie savo. .. . . . 2 - ...
gyvenimą. Aš-jaunute .at. | mes visi, susipratę pihe 
vykau į šią salį-Ameriką, į 
Pennsylvanijos valstiją, į 
angliakasyklų sritį, kur ir 
vargau sunkų 
Taigi čia ir

!. . 1

pasinaudodamos 
šių dienų reakcija, su ‘pa
galba ' hitlerinių dipukų, 
puola mūsų spaudą ir šios 
šalies konstitucines laisves,

Visa tai padėjo ' kolūkie
čiams gauti vidutiniškai 15- 
20% aukštesnį derlių, negu 
smulkūs. valstiečių ūkiai.

Respublikos kolūkiai sėk
mingai vykdo trimečio planą 
visuomeninei produktyviai 
g y v ulininkystei < išvystyti. 
1950 m. balandžio 1 dipną 
jau buvo suorganizuota dau
giau kaip 15,000 gyvulinin
kystės ir paukštininkystės 
fermų. į

Kolūkinė santvarka iškėlė 
moteris kaime, sulygino jų 
teises su vyrų. Pirmieji trys 
kblūkjpio judėjimo metai iš
kėlė iš moterų tarpo talen-: 
tingų organizatoi’jų, gamybi- 

• tninkiu, kurios, esant notary- 
binems sąlygoms, visam am
žiui būtų likusios beteisėmis 
vergėmis. Apie 3,000 mo
terų dirba kolūkių pirminin
kais, brigadininkais, gyvuli
ninkystės fermų vedėjais, 
traktorininkais, kolūkių val
dybų nariais ir panašiai.

Su kolektyvinių ūkių at- 
i siradimu, su medžiaginės 
kolūkiečių būkles gerėji
mu, sako Gedvilas, kyla ir 
jų kultūrinis gyvenimas, 
būtent:

Tarybų Lietuvos kaime 
pradėjo sparčiai kilti kultū
ra. Jos židiniai yra dau
giau kaip 3,000 klubų-skai- 
tyklų. Prie jų plačiai vysto
si kolūkiečių saviveikla — 
dramos, choro, 
sporto rateliai? 
niau skaitomos 
skaitos, daugiau 
kinas. Jau

JUODASIS MYKOLAS josios “bendroji produkcija 
buvo 30 nuoš. didesnė už 
prieškarinę, o 1949 metais 
ji 67 nuoš. viršijo prieška
rinį lygį.” 

Toliau:
Sparčiai auga statybinių 

medžiagų pramonė — ale
bastro, plytų, čerpių, kalkių. 

' Sukurtos visai naujos pramo
nės šakos, kaip metalo piau-’ 
namų staklių, elektromoto- 
rų, dažymo aparatūros, tiks
liųjų matavimo prietaisų 
statybos mechanizmų ir ki
tų įrengimų bei gamybos 
priemonių.

Sukurta žuvų pramone, 
kurios buržuaziniais laikais 
galima . sakyti, visai nebuvo. 
Klaipėdos uostas su ištisu 
tralerių laivynu virto stam- 

' bia jūrų žūkles ir žuvų pra
monės baze.

Rekonstruotos beveik vi
sos pramonės šakos, aprūpi
nant jas šiuolaikiniais 
ainiais įrengimais bei 
nomis.

Bėgdami iš Lietuvos, 
rininkai susprogdino bemaž 

ko ne visas elektrines. Su 
broliškųjų respublikų pagal
ba elektros ūkis greitai buvo 
atstatytas. Dabar respubli
koje elektros energijos ga
minama jau penkis kartus 
daugiau negu prieš karą.

Pokarinio penkmečio me
tais į respublikos kapitali
nes statybas investuota d a u- | 
giau kaip milijardas rublių. 
Statomi vis nauji ir 
fabrikai, 
ir tiltai, mokyklos-ir ligoni
nės, elektrinės ir vandentie- Į 
k i ai, 
nai, 
namai ir t. t.

Artimiausioje ateityje pa
leidus darban eilę baigiamų 
statyti fabrikų, vietoje bus 
pradėti gaminti dviračiai, 
elektros prietaisai ir t. t.

Tarybų valdžiai sėkmin
gai vystant pramonę, jau 
1940-41 metais buvo žymiai 
padidėjęs pramonės darbi
ninkų skaičius, o 1950 m. 
pradžioje jis jau beveik du 
kartus prašoko prieškarinį.
Kalbėtojas ‘nurodė, jog 

per trumpą palyginti laiko
tarpį, didžiausi pasikeiti
mai įvyko Lietuvos žemės 
ūkyje. Kas gi ten įvyko? 
Ogi štai:

Darbo valstiečiai įsitikino, 
jog smulkus individualinis 
ūkis niekados neišves jų iš 
tamsuih.o, negalės duoti 
jiems pasiturinčio ir kultū
ringo gyvenimo, 
gamyba visados 
tarpo nedaugelį 
žiu, o valstiečių 
Darbo valstiečiai matė mil
žiniškus kolūkių santvarkos 
laimėjimus broliškose respu
blikose, matė akivaizdų 
stambaus, mechanizuoto, ko
lektyvinio ūkio pranašumą 
prieš smulkųjį, suskaldytą 
ūkį. Visa tai įtikino darbo 
valstiečius . kolūkių santvar
kos jėga ir gyvybingumu. 
Dar pirmaisiais pokariniais 
metais 
žemės 
ėmusi 
tiečių. 
Lietuvos 
pradėjo jungtis į žemės ūkio 
arteles. Iš karto lėtas1 kolū
kinis judėjimas nuo 19^8 m. 
pabaigos, po Lietuvos Komu
nistų partijos VI suvažiavi
mo nutarimo artimiausiu 
laiku pasiekti pilnutinę kol
ūkių santvarkos pergalę 
respublikoje, ėmė greitai 
augti ir tapo masiniu. 1050 
m. birželio mėnesį jau buvo 
suorganizuoti 6,549 kolūkiai, 
į kuriuos susijungė apie 
80% Lietuvos darbo valstie
čių.

Kolūkinė santvarka leidžia 
plačiai panaudoti žemės

Už KARĄ
Kazių koks laikraštinin

kas klausinėjo visą eilę 
“žymių” pabėgėlių apie tai, 
ką jie mano apie dabartinę 
tarptautinę padėtį. Laik
raštininkas klausinėjo to-$8.00

$4.00
$9.00 kius “didelius vyrus
$4.50 Mikolaičikas.,

n. y., I na, ir.lietuvių ‘VLIK’o pir-
Kerenskis,

Kur link Jungtinės Tautos?
Šio mėnesio 19 dieną prasidės Jungtinių Tautų Gene

ralinės Asamblėjos- sesija. Jau beveik visos delegacijos 
yra .pribuvusios. Didžiosios valstybės susiuntė aukštus 
pareigūnus delegacijoms vadovauti. Visi laukia aštrių 
diskusijų, smarkių ginčų, didelių “nesusipratimų.” 
net tokių nuomonių, kurios pranašauja Jungtinių r 
suskilimą. Labai energingai darbuojasi tos jėgos, kurios ; 
norėtų iš Jungtinių Tautų išmesti ne tik Tarybų Sąjun-1 
gą, bet ir Rytin. Europos kraštus. Tuo pačiu mastu, aiš
ku, jos nė kalbėti nenori ąpie įsileidimą Kinijos Liau
dies Respublikos Į Jungtines Tautas ir jų įvairiausias 
komisijas.

Ištikrųjų padėtis labai pesimistiška. Jungtinių Tautų 
ateitis pasidarė neaiški. Taikos šalininkai, žinoma, nepra
randa vilties ir laukia, kad ši Asamblėjos sesija išsklaidy
tų tarptautinius debesis, pašalintų daug nesusipratimų, 
neleistų Jungtinėms Tautoms išsigimti į karo kurstyto
jų įrankį bei suskilti. Kiek tų aukštų, prakilnių troški
mų išsipildys, tik pati sesija parodys.

i Kokusas arba votis
I

Iš praktikos mes puikiai žinome, kad kai kurioje orga
nizacijoje atsiranda grupės arba kokusai, ji pradeda 
sirgti pavojinga vidine liga. Tie kokusai išsigimsta į vo
tis, kurios ilgainiui įveikia ir sudemoralizuoja visą kūną. 
Skaitlingi kapai kadaise buvusių gražiais idealais šlovin
gų organizacijų yra liudytojais tos tiesos.

Su dideliu apgailestavimu reikia pripažinti, kad pana
šus procesas jau yra smarkiai prasidėjęs Jungtinėse 
Tautose. Antradienį prasidėjo susirinkimas Jungtinių 
Valstybių, Didžiosios Britanijos ir Francūzijos ministrų.

mininkaš, “Juodasis Myko
las”, kunigas Krupavičius.

• Klerikalų Draugas iš- 
'spausdino visą Krupavi
čiaus atsakymą. Tarp kitko 
laikraštininkas klausė Kru
pavičių, ar jis nemano, jog 
tik karas “išlaisvins’ Lietu- 
vąI tai šis sugedęs kuni-

‘ j gari atsakė: taip, tik karas! Į 
i Girdi; Krupavičiaus sėb- 
i rams karas “yra vienintelė 
išsivadavimo galimybė.”

Na, tai ką gi, ar mes ne
sakėme ir nesakome, jog 
katalikų dvasiškija ir viso- ! 
kie fašistai šiandien laukiu 
trečiojo pasaulinio karo, 
kaip savo išganymo!

Taip, jie laukia karo, jie j 
meldžiasi už naują karą, jie 
agituoja ir savo pasekėjus, 

1 kad ir šie stotų už naują 
! žmonių skerdynę, už naują 
!karą!

Kunigija gerai žino, kad 
jai kariauti neteks. Ji tik 
laimins tuos, kurie eis ka- i 
riauti, eis mirti! Dėl 
Krupavičius ii 
jai ir meldžiasi ir agituoja 
už naują karą!

Bet ką gi pasakys į tai 
katalikai darbininkai? Ką 
pasakys katalikai tėvai ii 
motinos, kurių sūnūs ture-

te 
• jo pasekė

Jie susirinko kaip tik prieš Jungtinių Tautų Asamblėjos tų eiti kariauti, jei trečia- 
sis pasaulinis karas iškil
tų?! Argi jie sutiks, kad 

Bevin ir jų vaikai eitų kariauti tik 
' ■Schuman, vardu trijų [didžiulių valstybių, išdirbs bendrą Į tai, kad Krupavičiams 

•>' planą ir paskui jį šios savaitės pabaigoje įteiks Šiauri- i įr kitokiems liaudies prie- 
nio Atlanto Sąjungos susirinkimui. Ten dalyvaus dvyli- -§ams Lietuvoje būtų grą- 
kos kraštų atstovai. Tie visi kraštai yra Marshall Plano žinti dvarai ir valdžia?

• kraštai. Jie turės priimti Anglijos, Amerikos ir Prancū
zijos pasiūlymus bei reikalavimus.

Paskui tas planas bus pravedamas Jungtinių Tautų RUSŲ KALBA 
Asamblėjos sesijoje. Argi toje sesijoje beatsiras tokįa j ALASKOJE 

. pajėga, kuri galėtų kuo nors pasirodyti prieš šitą mecha-1 “Tėvynė” skelbia būk di- 
niškai sudarytą didelį kokusą?

Kaip tik šita organizacija organizacijoje ir paverčia i 
Jungtines Tautas vienos grupės įrankiu. Kaip tik, iš ki-; 
tos pusės, šitokia padėtis pastato į didelį visiško išsigimi- Į 
mo pavojų pačią organizaciją.

Kas liečia šios sesijos praktiškuosius darbus, tuo bū 
du, mažai belieka vietos spėliojimui. Asamblėjos susirin-1 
kimai bus tik tribūna smarkioms įvairių delegacijų pra- 

. kalboms. Kai ateis balsavimas vienu ar kitu klausimu, 
didelė dauguma delegatų rankas pakels taip, kaip bus 
įsakyta minėtojo trijų valstybių kokuso. Laisvo pasirin- j 
kimo nebus. !

O kas gi šiam kokusui nustato gaires? Tos dvylika 
šalių, kurios sudaro šiaurinio Atlanto Sąjungą, pasielgs 

- taip, kaip ranka pamos mūsų valstybės sekretorius Dean 
Acheson. Jau- taip buvo pernykščioje Asamblėjoje, taip 
d'ar labiau bus. šiemetinėje sesijoje.

sesiją. Jie susirinko tam, kad bendromis spėkomis, susi
tarus iš anksto, paveikti sesijos eigą.

Dar daugiau: Šitie trys vyrai — Acheson,

Tik apie ginklus ir apsiginklavimą
Kas liečia mūsų šalies komercinę spaudą ir valdonus, 

f tąį nė silpniausio balso jau seniai nebeišgirsi apie miji- 
tarizmo pažebojimą ir nusiginklavimą. Šiandien visur 
skamba tik viena kalba: Daugiau militarinių jėgų, didės- 

, , pis apsiginklavimas! . ..
š Štai ir šiame Šiaurinio Atlanto Sąjungos susirinkime 

• mūsų valstybės sekretorius Dean Acheson ruošiasi pas
istatyti klausimą labai griežtai: Kiekviena šalis, įeinanti 

į Sąjungą, turi iki aukščiausio laipsnio padidinti milita- 
rines jėgas. Mūsų Šalis, Amerika, pažadės dar pridėti 
moderniškiausių ginklų už daugelį bilijonų dolerių. Be 
to, bus nutarta “apribotai” atsteigti Vokietijos milita- 
rizmą padidinimui Vakarinės Europos karinio pajėgu
mo. Dar daugiau: Dean Acheson pažadės dar Europon Į 
pasiųsti gerai ginkluotos Amerikos kariuomenės nuo 
penkių iki dešimties divizijų!

Tojdėl reikia tikėtis, kad Amerikos vadovaujamos ir ; 
Amerikos ekonominėje, politinėje ir militarinėje įtakoje i 

.esančios šalys Jungtinių Tautų.Asamblėjos susirinkime; 
piestu stos prieš tuos, kurie sugalvos vėl patiekti apsi
ginklavimo sumažinimui programą. Kaip viena, jos bal
suos prieš pasmerkimą atominių ir kitų masinio žmonių 
žudymo ginklų vartojimo karuose.

Visa tai sudėjus į daiktą, paveikslas prieš mumis ne- 
> labai malonuj. Iš Jungtinių Tautų Generalinės-Asamblė

jos sesijos tikėtis didelių darbų už taikos išlaikymą ne
galima: Pačios Jungtinės Tautos yra atsidūrusios dide
liame pavojuje.

Žinoma/ne!

į ilgo išvykstąs į Alaska, kur 
i per 3 metus vienam univer- 
isitete jis profesoriaus, dės
tydamas rusų kalbą. Jam 
už tai mokėsią po $5,000 

; per metus. Qirdi, Pajaujis 
“jau užsisakė -pasiūti 
cialiai šiltus rūbus.” ♦

Keista, kad tuomet, kai 
! rusai visaip puolami ir nie- 
; kinami, Alaskoje užsimany
ta mokytis jų kalbos... /
APIE PADĖTĮ NŪDIENI
NĖJE LIETUVOJE

Š. m. liepos 20 d. Vilniu
je įvyko LTSR Aukščiau
siosios Tarybos- (seimo- 
parlamento) atstovų ne
paprasta, jubiliejinė sesija. į 
Ji įvyko valstybinės filhar
monijos salėje, kur 1919 
metais buvo paskelbta ta
rybų valdžia Lietuvoje. Su 
Vincu: Kapsuku-Mickevi- 
čium priešakyje.

Šioje sesijoje dalyvavo 
visų tarybinių respublikų 
atstovai, suvykę į 10 n^etų 
tarybinio gyvenimo Lietu
voj sukakties iškilmes.
’Sesijoje pagrindinę kal

bą pasakė Lietuvos minis
trų pirmininkas, M. Gedvi
las, nušviesdamas įvairius 
Lietuvos ūkio ir kultūros 
srityse i pasiekimus. Gedvi- 
,lo kalba, buvo išspausdinta 
“Tėvynės Balse” 
liepos 23 d.) ir mes čia pa
duosime kai kurias iš jos 
ištraukas, parodančias tuos 
pasiekimus.

Kalbėdamas apie Lietu
vos pramanę, Gedvilas sa
kė, kad’ “jau 1948 metais

spe

nį.

tėvy
maši

hitle-

nauji
geležinkelio stotys

kino teatrai ir stadio- Į 
viešbučiai, gyvenamieji j

kad smulki 
išskirs iš jų 
naujų buo- 

masė skurs.

išsivystė respublikoje 
ūkio kooperacija, ap- 
100,000 darbo vals- 
1947 m. pabaigoje 

darbo valstiečiai

muzikos ii 
Vis daž- 

kaime pa- 
atsilanko

radiofikuota 700 
Kolūkiuose atsira

do sporto aikštelės, veikia 
600 sporto . kolektyvų. Įvy
kusiose pirmose plataus mas
to kolūkiečių lengvosios at
letikos, šachmatų, dviračių 
sporto varžybose iškilo visa 
eile jaunų gabių sportininkų. 
Kaime vyksta kultūrine re
voliucija. . . ■ ■ ,
Na, o kaipgi suJ mokyk

lomis ir moksleiviais? Ged
vilas nurodo:

Kaip niekados dar ligi 
šiol, išaugo visų rūšių mo
kyklų ir ,moksleivių ‘skaičius. 
Bendro lavinimosi mokyklo
se šių metų rudenį bus dau
giau kaip 450,000 mokslei
vių. Vidurines mokyklas lan
ko 4 kartus daugiau ’mokslei
vių, negu buržuaziniais lai
kais. Veikia 42 technikumai. 
Vienuolikoje aukštųjų mo
kyklų mokosi arti 10,000 
studentų. Respublikos aukš
tosios mokyklos šiemet išlei
džia daugiau kaip 1,700 
aukštos kvalifikacijos speci
alistų, t. y. 
kiek iš viso 
savo' laiku 
universitete.

Visose respublikos mokslo 
įstaigose naujų mokslo'metų 
pradžioje mokysis apie 500,- 
000 žmonių, o jei pridėti 
prie jų įvairių kursų klausy
tojus, tai besimokančiųjų ar
mija bus žymiai didesnė, 
negu pusė, milijono.

Vienas iš žymesniųjų lai-: 
mojimų yra, visuotinio sep
tynmečio apmokymo įvedi
mas nuo 1949 -_ 1950 ih. m. 
Veikia 663 septynmetes mo
kyklos, tai yra apie. 25 kar
tus daugiau, negu buvo pro
gimnazijų buržuaziniais lai? 
kais. Visuotinis septynmetis 
a p m o k y m as artimiausiais 
metais dar labiaui pakels kul
tūrinį. liaudies lygį.

Sportas Lietuvoje taipgi 
nepamirštamas. Kas metai 
į sportininkų eiles įsitrau
kia nauji tūkstančiai jau
nuolių. Girdi: . \

Besimokančio jaunimo tar
pe kasmet masiškesiiį pobūdį 
įgyja kūno kultūra ir sportas. 
1949 m. moksleivių spartaki
adoje dalyvavo apie 100,000 
sportininkų,, buvo pasiekti 38

maždaug tiek, 
buvo studentų 
buržuaziniame

ūkio darbų - mechanizaciją, . nauji respublikiniai rekordai, 
kelti žemidirbystės kultūrą, 
taikant priešakinės tarybinės 
agrotechnikos laimėjimus.
Dirva gauna vis daugiau 
trąšų.

1950 metais liepos’ menes) 
įvykusi moksleivių spartakia. 
d a, skirta Tąrybų Lietuvos 
dt šimtmečio garbei, buvo 
masine ir praėjo aukštame

: i čiai, privalome ateiti juo 
•; su didesne pagalba . gyni- 
, mui mums taip brangios 

gyvenimą. sPau(^os mums prigulin- 
buvo mano į laisvių.

pradžia mokyklos, kurioje 
pradėjau suprasti 
ž m ą n i ų kovas 
žmoniškesnį gyvenimą.

Kuomet buvau jauna,
iki senesnio amžiaus, bet 
dar sveika būdama, vei

darbo
už

ir

> Draugiškai jūsų, 
Ona Labašaūskiene, 
Harrison, N. J.

Laisvės Redakcijos
pastaba: Visas (Laisvės 

personalas (mes ‘ žinome,aar sveina ouciajiia., vei t. . . . . ., - , ■
kiau, dirbau pagal .išgales f.?, ,V1S* mus’*. skaityto-

; jai) linki .draugei Onai La- 
j bašauskienei geriausios 
' sveikatos ir ilgiausių me
tų! Tolydžio tariame jai 

, už
5 tokią stambią dienraščiui 
auką. Tokius patrijotus tu
rėdamas, mūsų dienraštis 
gyvuoja ir gyvuos!

darbo klasės progresyviam 
judėjime. Savo organizaci •

1 jų parengimams visuomet
' pasistengdavau ką nors • ..

iMvimšti laimėiimams ku-mwirdziausi^ padėkąIJctl liuobi IctlIIlv llllldlllo* Ll 1 , i • . 1

rie duotų pelno draugijai, 
i nes žinojau, kad pelnas bus 
I sunaudotas geriems tiks
lams:

Persikėlus į New Jersey
valstiją, tą/ patį dariau, iki Žmonių Gudrumai 

ir Paikystes
Juokai iš Krieno karalystės

. Policisto pamoka
— Girdėjau,- kad policis- 

tas užklupo tave parke my
luojantis su Elzbieta. Tai 
gavai gerą pamoką, ar ne? 

beveik gerą.
Bet, deja, aš jau pasenau, i — O ką ji^ai sakė? 
ir prie to Sveikatoj nupuo- — Liepė ^pasirinkt tam- 
liau, ypatingai mano akys sesnę vietą, 
man jau menkai tetarnau- , --------
ja. Kada mergina pamato

Taigi ir veikimas man šviesą
Į jau nėra galimas. — Norint, kad mergina

Viskas, ką aš dabar ga- pamatytų šviesą, reikia pa- 
; liu, tai paremti mūsų spau- laikyti ją tamsoje užtekti- 
dą ir kitus svarbius reika'fnai ilgai,— filosofiškai aiš- 
lus pinigiškai. . . i kiną studentas kitam ’gavo

Na, tai tegul užteks ■ čia draugui studentui, 
gal ir perdaug pasakytų 
mano žodžiu, j

Dabar pasakysiu šio'ina- ; 
no laiško patį : 
reikalą, bei tikslą. .

Rugsėjo 21 dieną, 1950 Į Pagal dukterį
m., man sukanka 70 metų Į Rodydama naujagimį kū- 
amžiaus. Taigi, kad reikš - dikį motinai, slaugė patai- 
mingiau atžymėti mano ! kaudama sako: 
gimtąją dieną, aukoju dien
raščio Laisvės fondui 
šimtą dolerių, nes matau 
reikalą; jeigu fašizmo lie-

Antrajam pasauliniu! 
karui pasibaigus, kada Lie
tuvai buvo labai reikalinga 

Į pagalba, tai irgi' dėjau pas
tangų, mezginiams ir kito
kių drabužių gavimui, kad 
tik mūsų broliai, sesers ir 
jų vaikučiai, karo apnuo
ginti, juo daugiau gautų ; 
jiems reikalingos paramos.

aš jau pasenau, I

O kaip ilgai? — klau
sia jo- kolega.

— 0, bent iki aušros,— 
svarbiausi ; pridėjo “filosofas.”

lygyje. Jos parengime, skai
tant pirmines varžybas, da
lyvavo apie 160,000 mokslei- 
vių-sportininkų.

Knygų ir laikraščių lei • 
dimo srityje taipgi pasiek
ti dideli laimėjimai, nuro
do kalbėtojas. Jo žodžiais:

. Mokslinio tylimo darbą 
vysto 11 Lietuvos TSR Mok-. 
slų akademijos institutų., Ta
rybiniai Lietuvos mokslinin
kai pirmoje eilėje šprendžia 
praktinius socializmo staty
bos uždavinius, aktualias 
liaudies ūkio- problemas, su
sijusias su •«Lietuvos TSR 
pramonės,' energetikos, že
mės ūkio klausimais. x . <

Pokariniais 1945—;194S 
motais leidyklos išleido dau
giau kaip 27,000,000 eg
zempliorių knygų bei brošiū

rų. Mūsų' respublikos dar
bo žmonės turi galimybę 
gimtąja kalba skaityti svar
biausius marksizmo-leniniz
mo klasikų veikalus.

— Tamstos dukrelė atro
do kaip perlas, tikrai kaip 
perlas!

Motina, mėgstanti pajuo
kauti, skeptiškai pažvelgė) 
slaugę ir atkerta:

— Nenorėčiau tikėti, ka
dangi aš nesu oysteris.

Kodėl- bučiuotis nesveika
Su sulaužytais šonkau

liais ir juodais poakiais pa- 
cijentą.apžiūrinėdamas, gy
dytojas klausia:

— O kaip gi ši nelaimė 
tau, broluži, atsitiko?

— As pabučiavau sveti
mą moterį, — paaiškino pa
cientas.

—- Tai dabar ‘ tikrai ži
nosi, kad bučiavimasis yra 
nesveikata, ries lig šioliai 
gal vis netikėjai mūsų į- 
spėjimams, jog bučiuotis ne • 
sveika, — rūsčiai pareiškė 
gydytojas.

Sumedžiojo Krienas

Kalmukai Paraguay’uje
Asuncion, Paraguay. — 

Paraguay’aus valdžia suti-
Lietuvoje nematytą mastą prįįmti 700 išvietintų 

—'•o periodine spauda. Kalmukų/buvusių koncen
tracijos stovyklose Vokie
tijoje. Tie kalmukai vadi
na save ainiais garsiojo už- 

__Tarybinėje, spaudoje kariautojo Čingiz Chano, 
aktyviai dalyvauja darbinei- Jiems būsią duota 9,000 ak- 

ją rų žemės netoli Astfncion, 
Paraguay’aus sostinės.

Jakarta 
nėzijog premjeru tapo ma
hometonas Mohamęd Nat- 
dir.

pasiekė periodinė spauda. 
Respublikoje išeina 48 laik
raščiai daugiau kaip pusės 

(milijono egzempliorių tiražu 
ir 8 žurnalai 
tiražu.

125,000 egz.

kai ir kolūkiečiai, per 
stiprėja ir auga partinių ir 
tarybinių ovganizacijų x ryšiai 
.su masėmis.

Kastnet plečiami radiofi- 
. kavinio dąrbai, plečiasi kino 
teatrų tinklas. . , o

Nauju Jndo-

2 pu\l,—LafoVe (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Rugs. 14, 1950
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. Kolūkinėse Lietuvos žemėse dideli 
ir gražūs laimėjimaidarbai

Prieš dvejus metus Kė
dainių apskrities žemėlapy
je buvo pažymėtas mažytis 
ratelis ir įrašas “Aušros” 
kolūkis. Tai buvo vienas 
pirmųjų kolūkių, susiorga • 
nizavusių Lietuvos’ TSR.

Šiomis dienomis aš ap
lankiau “Aušros” kolūkį ir 
nebepažinau jo: viskas čia 
iš pašaknų pasikeitę. Kolū
kio laukuose bręsta gausus 
kviečių, rugių, cukrinių 
runkelių, bulvių, linų der
lius. Nutukusios kaimenės 
— ganyklose. Kaime žvilgs
nį traukia į save nauji, 
gražūs namai, dengti čer
pėmis; l.„_ ____ ____
baigiami statyti.
Pašnekesys '

Vakare, laisvalaikiu, pra
sidėjo pašnekesys: piemens 
Juzėno namuose susirinko 
kaimynai*— laukininkas Į 
Pranevičius, kiaulių šėrike 
Liutkienė, arklininkas Bur
da, dailydė Petušinskas. 
Šeimininkas — kolūkio pie-

Rašo A. A. kųjų respublikų darbo žmo
nių pagalbų. Lietuvos Ta
rybinė respublika be palio
vos gauna žemės ūkio ma
šinų, rūšinės sėklos, įrengi
mų kaimo elektrinėms. Po
kariniu laiku valstybė su
organizavo Lietuvoje dau
giau kaip 70 mašinų-trak-

klausomės įdomių paskaitų. 
Imkime mano vaikus —jie 
lanko mokyklą, o po to no
ri stot universitetan. Ką gi, 
jie turi tam visus galimu
mus. Tarybų valdžia, kolū
kinė santvarka atvėrė mū
sų vaikams kelią į žinias, į/torių stočių, šiemet trakto- 
mokslą. Mokslas dabar ne- j rinių darbų apimtis, paly - 
mokamas. 1 ’ '*
Tamsioji praeitis

Skurdus ir beteisis buvo 
Lietuvos kaimas buržuazi ■ 
nes vyriausybės 
Angliškos, vokiškos 
rikoniškos firmos 

šalies

metais, 
ir ame- 
išpum-

žemėskai kurie namai j puodavo iš
! ūkio produktus, nustatyda- 
, mos jiems nuostolingas kai- 
I nas. 1939 metais 600 dvari
ninkų valdė didesnį žemė? 
plotą, negu 70,000 vargin
gųjų valstiečių. Kasmet 
Lietuvoje nuskursdavo ke
lios dešimtys tūkstančių 
valstiečių ūkių — juos par
duodavo iš varžytinių, o 
vargingieji valstiečiai, ne

muo^ Juzėnas, jau pagyve- te^ pastogės ir paskuti-

ginti su 1948 metais, padi
dės beveik 4 kartus. Res
publikos laukuose veikia 
grūdų ir runkelių kombai
nų, linų rautu vės, šieną- 
pjūvės, grūdų valomosios 
mašinos ir kiti padargai. 
Platus mašinų 
palengvino Lietuvos 
tiečių darbą ii; kartu pakė
lė žemdirbystės kultūrą.

Dabar respublikoje išsi
plėtojo didžiuliai .meliora-7 
ciniai ir žalieninių sėjomai
nų įdiegimo darbai,* kurie 
dar labiau sustiprins Lietuj 
vos valstiečių, tvirtai stoju
sių į kolūkinio gyvenimo 
kelią, žemės ūkį.

įdiegimas 
vals-

W

Šie du marinai pastatyti sargyboje paupio ir tilto 
kur nors Korėjoje.

75 pietiniai korėjiečiai pe- viai perėjo į Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų pusę irrėjo pas šiaurinius

Kyongdžu, Korėja. — 75 tuojau išvien su jais stojo 
pietiniai korėjiečiai karei- į mūšį prieš amerikonus.

nęs žmogus, pasakė:
—Štai jau dveji 1 

kaip aš esu kolūkyje. Ir 
kuomet aš apžvelgiu praei
ties gyvenimą, aš pats save

. niojo šmotelio , žemės, pa- 
tekdavo į vergovę pas buo
žes ir dvarininkus.

Tik po to, kai lietuvių

Pergalingas Latv ių Tautos Kelias
klausiu, ką man davė kolū- tauta 1940 metų liepos nie
kis, norisi trumpai pasaky- nęsi paskelbė _ tarybų vai-

džią, naujaip ėmė gyventi 
darbo valstietija, šimtai 
tūkstančių hektarų dvari • 
ninkiškos bei buožinės že
mės buvo neatlygintinai 
atiduota darbo valstietijai. 
Tarybinė vyriausybė sutei
kė pagalbą Lietuvos var
gingiesiems bei vidutinie- 
siems valstiečiams grūdais, 
piniginėmis paskolomis, že
mės ūkio mašinomis, trąšo 
mis.
Pirmieji žygiai naujuoju 

buvo, kitaip? — paklausė keliu

ti:
—Visa! Taip, visa, ką aš 

dabar turiu, man davė ko
lūkis. Seniau, buržuazinėje 
Lietuvoje, be savo pūslėtų 
rankų nieko neturėjau. 
Dvidešimt metų su šeima 
klajojau po visą Lietuvą. 
Bernavau pas buožes, dva
rininkus. bet užsidirbau 
taip mažai, kad vaikams 
maistui neužtekdavo.
Su visais tokia pat istorija

— Gal pas tave, Jonai,

Rašo OLGA AUGUSTĖ

tokia

Kiekvienos tautos gyvenime 
yra tokios datos, kurios pažy- 

'mimos, kaip didžioji šventė, 
kaip įžymus įvykis još gyve
nime. Latvių tautai
įžymia data yra 1950 metų 
liepos 21-ji diena. Tą diena 
sukanka dešimt metų nuo to 
laiko, kai Latvijoje buvo pa
skelbta tarybų valdžia, o kiek 
vėliau latvių tauta nusiuntė į 
TSR Sąjungos Aukščiausiosios 
Tarybos sesiją 
nius, pavedusi , 
TSR Sąjungos 
Tarybą priimti 
ningą didžiosios 
jungos respublikų šeimą, 
vijos darbo žmonių prašymas 
buvo patenkintas. Latvija ta
po tarybine socialistine respu
blika.

Nuostabius laimėjimus pa
siekė latvių tauta per praslin- 
kusį dešimtmetį. Socialistinė 
santvarka pertvarkė Latviją- 
josios miestus, kaimus, kiek- 

] vieną kampelį. Tie laimėj i- 
! mai juo nuostabesni, jei pri
siminti, kad 1941 metais Lat
viją ištiko sunkioji fašistinė 
okupacija. Bet liaudies jė
gos pasirodė esančios tokios 
didelės, kad pačiu trumpiau
siu laiku sugebėjo ne tik už- 

uzz kiai, dabar jų yra daugiau gydyt karo žaizdas, bet ir pa-
prisiminti tuos I kaip 6,000.

s'avo pasiunti- 
jiems 'prašyti 
Aukščiausiąją 
Latviją i vie- 

; Tarybų Są- 
Lat-

piemuo už stalo sėdintį

Jonas Burda nusišypsojo:
—Mane laikė savarankiš

ku ūkininku. Turėjau aš 
šmotelį žemės, bet per, me- 

, tus iš jo besurinkdavau ne 
.daugiau kaip 40-50 pūdų 
grūdų, o mūsų buvo 8 žmo
nės. Vargais negalais du- 
tris mėnesius ištraukdavo-

„me. O po to aš su sūnumis 
išeidavome bernauti pas 
buožes Urbą ir Lauryną, 
Dirbome vien už duona.

— Nė
prakeiktus laikus nesinori
— mojo ranka Jonas. Išsi
traukęs iš kišenės nedide - 
lę mėlyną knygelę, jis krei
pėsi į mane:

— Štai, pažvelgkite, čia 
jūs pamatysite, ką man da
vė kolūkis.

Knygelėje buvo * įrašyta 
kiek Burda ir jo sūnūs 
Lukas, Stasys bei duktė i 
Zosė gavo produktų ir pi- tai, maždaų 
nigų už savo darbą visuo- daugiau, 
meniniame kolūkio ūkyje. -

valstybo 
valstie- 

Tarybinė

Didelę pagalbą 
suteikė , Lietuvos 
čiams po to, kai 
Armija išvijo iš 
kos hitlerinius okupantus. 
Lietuvos valstiečiai, susipa
žinę su broliškųjų respubli
kų priešakinių kolūkių pa
siekimais, iš jų pavyzdžio 
pamatę visas ryškias ko
lektyvinio darbo pirmeny
bes, ėmė kurti kolūkius. 
1949 metų pradžioje Lietu
voje tebuvo tik 365 kolū-

stūmėt toli į priekį liaudies 
ūkį ir kultūrą.

Apie keturis tūkstančius 
stambių ir smulkių įmonių 
veikė respublikoje jau 1947 
metų sausio mėnesį. Per po
karinio penkmečio metus Lat- 

p-vve- Vlja v,r^° respublika su aukš- 
j tai išvystyta pramone, išlei
džiančia elektrinius trauki
nius, įvairią aparatūrą, maši
nas, plataus vartojimo reik
menis, maisto produktus —

Iš eilinio, paprasto “Auš
ros” kolūkio ’pavyzdžio 
vaizdžiai ir įtikinamai ma
tyti, kaip per trumpą laiką 
neišmatuojamai išaugo ge
rovė Lietuvos valstiečių, 
stojusių į kolūkinio 
nimo kelią.

“Aušros” kolūkyje per
nai bendras grūdų surinki
mas siekė 36,000 pūdų. Ta

ra dvigubai j gimtų ir šimtų pavadinimų ga-

jos blogybę — nedarbą, kurie 
parduodavo 'savo' darbą ka
pitalistams, ir jauni naujo
sios kartos darbininkai, savo 
darbo veiklą pradėję jau Ta
rybų Latvijos sąlygomis.

Istoriniais laimėjimais Tary
bų Latvijos dešimtmečio jubi
liejų pažymi valstiečiai, savo 
noru įstoję į kolūkinės staty
bos kelią. Nebėr daugiau 
Latvijoje siauručių žemės rė
žių, išskirtų ežiomis. . . Visut 
ištįso platūs kolūkinių laukų 
masyvai, kur veikia trakto
riai, šimtai įvairių žemės ūkio 
mašinų, kuriomis dabar aps
čiai aprūpinta socialistinė 
respublikos žemdirbystė.

Pats gyvenimas patvirtino 
latvių valstiečių nutarimo 
kurti kolūkius, suvienyti -savo 
darbą kolektyve, teisingumą.

Latvijoje dabar daugiau 
kaip 4 tūkst. valstiečių arte
lių, suvienijusių daugiau 
kaip 92 procentus valstiečių 
ūkių. Kolūkiečiai nuima gau
sius derlius, stiprina savo vi
suomeninį turtą, tvirtai žen
gia pasiturinčio ir kultūringo 
gyvenimo keliu.

šiemet Latvijoje išplėtoja- 
ma naujų kolūkinių gyvenvie
čių statyba — jos pakeis atsi
skyrusias viensėdijas. Tuose 
kolūkiniuose centruose sta-

dau- 
kny-

Lat-

Mokslas pasidarė prieina
mas visai Latvijos liaudžiai. 
Per 5-rius pokarinius metus 
respublikoje išleista 46 mili
jonai knygų, — tai yra 
giau negu buvo išleista 
gų per visą buržuazinės 
vijos gyvavimo laiką.'
vijoje eina 72 laikraščiai, 12 
žurnalų, veikia apie 3 tūks
tančius masinių bibliotekų. 
11 valstybinių teatrų žiūro
vai yra visi darbo žmonės, 
nes teatras tapo tikrai liau
dinis. Respublikoje veikia 
daugiau kaip: 600 liaudies 
namų ir klubų.

Gamyklose ir fabrikuose, 
kolūkiuose ir mokslo įstaigose 
plačiai vystosi kūno kultūra 
ir sportas. Niekuomet anks
čiau Latvija nežinojo tokių 
masiškų sporto rungtynių, ku
riose vienu metu ’ dalyvauja 
daugiau/ kaip šimtas tūkstan
čių jaunų žmonių.

Latvijos jaunimas laimingas 
tuo, kad jam priklauso visi 
kultūros turtai. Jo ateitis, — 
šviesi. Nebėr daugiau Latvi
joje tokio jauno žmogaus, ku
ris negalėtų surasti, kur pri
taikyti savo gabumus, žinios, 
bet kurios specialybės, kūry
binis, šlove apdengtas darbas, 
>—viskas mūsų 
einama. .

Respublikoje 
line literatūra,

jaunimui pri-

klesti naciona- 
apdainuojanti

tomos mokyklos, klubai, gra- darbo žmonių žygdarbius bei

žemėje gau
egjų toje pačioje 

o pavieniai
minius.

Apie Latvijos pramones lai-

žūs gyvenamieji namai. To
kiu būdu keičiasi latviškojo 
kaimo veidas, vyksta tikras 
jo pertvarkymas j socialistic 
kaimą.

Kolūkiuose teisingai sude
rinti asmeniniai kolūkiečių 
interesai su visuomeniniais 
ir valstybiniais interesais.

Naujaip gyvena ir Latvi
jos žvejai. Jie, taip pat su
sibūrė j arteles. Jūros dar-

didvyriškumą, rodanti jų tai
kų kuriamąjį gyvenimą, 
riausias latvių rašytojų 
gas pažįsta visa tarybinė 
d is ir ji jas pripažin’o.

Jauni latvių dailininkai vi
sai .neseniai įtikinančiai pa
demonstravo savo laimėjimus 
respublikinėje parodoje.. 
rybų Latvijos tapytojų 
grindinė tema yra naujas 
venimas, darbo žmogus.

kny- 
liau-

Ta- 
pa- 
gy-

Iš viso jiems buvo išduo
ta:

— 500 pūdų grūdų;
— Daugiau kaip 60 pūdų 

bulvių;
— Daugiau kaip 5 pūdai 

cukraus ;•
— 650 pūdų šieno ir ki

tų pašarų asmeninio nau - 
dojimo gyvuliams šerti;

—- 5,120 .rublių pinigais.
Kultūriniai laimėjimai

— Na, žinai, juk čia pas 
tave ne viskas įrašyta, — 
pastebėjo kiaulių šėrike 
Severą Liutkienė.—Juk tik 
Tarybų valdžios metais ko
lūkyje ir Jonas, ir Juozas, 
ir mes visi sužinojome, kas 
tai yra kultūringas gyveni
mas. Vakarais mes lanko
me kolūkinį klubą, bibliote
ką, skaitome laikraščius, 
žiūrime naujus filmus,

valstiečių ūkiai. Kolūkis iš
augino gausų ilgaluosčhj

mėjimus užvis geriau byloja 
šie skaičiai. Latvijos Tarybų

bo žmonės nebežino daugiau 
skurdo, atsitiktinumų savo

Vertingą indėlį į tarybinį 
priešakinį mokslą įneša respu-

Kaip praėjo Lietuvoje 
jubiliejinė dainų šventė

Rašo Kompožit. J. švedas

linų, cukrinių ir pašarinių 
runkelių, daržovinių kultū
rų bei dobilųderlių.

19419’ m, žemės ūkio arte
lė gavo daugiau kaip 300 
tūkstančių rublių piniginių 
pajamų — keturis kartus 
daugiau, negu per pirmuo
sius kolūkinio gyvenimo 
metus.
Broliška parama

Šitaip nūnai gyvena vie
nas iš kolūkių, sukurtų Lie
tuvos žemėje. Ir kokiame 
valsčiuje jums tektų bebū
ti, visur jūs pamatysite 
lietuvių-žemdirbių, tvirtai 
kuriančių savo žemėje pasi
turimą,' kultūringą gyveni
mą. Lietuvos valstiečiai kas
dien patiria didžiąją, ne
savanaudišką visų brolis-

Socialistinės Respublikos pra
moninės produkcijos apimtis 
pe?’ pokarinio stalininio penk
mečio metus išaugo 5.1 karto. 
1949 metų pabaigoje Latvijos 
pramonė jau pasiekė pramo
ninės gamybos apimtį, penk
mečio plane nustatytą 1950 
metams.

Visus tuos laitfiėjimūs pa
siekė kadrai darbininkų, iš
auklėtų Latvijos gamyklose ir 
fabrikuose — tarybinių patri
otų, drąsių novatorių, racio
nalizatorių, išradėjų. . Dau
giau kaip 95 procentai’ darbi
ninkų, inžinierinių - techniki
nių darbuotojų ir tarnautojų 
dalyvauja socialistiniame lenk
tyniavime, įgijusiame tikrai 
visaliaudinį pobūdį. Latvijo
je yra senesnės kartos darbi
ninkų, kurie patys buvo patv
erę baisią buržuazinės Latvi-

darbe. Jie tapo turtingos 
-žvejojimo technikos šeimi
ninkais, jie sistemingai virši
ja žuvięs sugavimo planus ir 
turi aukštus ir pastovius už
darbius. žvejų gyvenvietėse 
statoma kultūros įstaigos — 
klubai, mokyklos, bibliote
kos.

Didžiuliai pasikeitimai*įvy- 
ko ir Latvijos kultūriniame 
gyvenime. Visur respubliko
je atsirado septynmetės ir 
vidurinės mokyklos, didelis 
skaičius technikumų. Latvi
jos 10- aukštųjų mokslo įstai
gų mokosi daugiau 13 tūks
tančių studentų. Moksleivių 
skaičius respublikos techni
kumuose ir aukštosiose mok
slo įstaigose daugiau kaip 
tris kartus viršija studentų 
skaičių buržuazinėje Latvi
joje.

blikinė Mokslų Akademija, 
vienijanti 17 mokslinio tyri
mo institutų.

’ 1 1 1 ’ z
Šalin karo kurstytojus!

TELŠIAI, liepos 7 diena.— 
[vyko susirinkimai įmonėse, 
įstaigose, MTS, tarybiniuose 
ūkiuose ir kolūkiuose, skirti 
Tarybinio. komiteto taikai 
ginti rezoliucijai apsvarstyti.

Mechanizacijos
Namai kolūkiečiams

ŠIAULIAI, liepos 11 d. — 
Sparčiai vyksta naujos gyven
vietės statyba “Ąžuolo” kol
ūkine. ‘ Statybininkų brigada, 
vadovaujama Juozo Bigman- 
tg, jau pastatė tris gyvena
muosius namus, į kuriuos per
sikels kolūkiečių Sabakonio, 
Gruzdžio ir Padirvinsko šei- 
mos. L. Budrikas.

Iškilmingai minėjo Lie
tuvos tarybinė socialistinė 
respublika pirmąjį savo gy
vavimo dešimtmetį. Tai bu
vo laisvosios ir laimingo
sios lietuviu tautos didinga 
šventė.

Jubiliejinė dainų šventė, 
skirta šlovingajam Tarybų 
Lietuvos dešimtmečiui, bu
vo labiausiai masinė ir di
dinga iš visų anksčiau į- 
vykdytų. Joje dalyvavo 
daugiau kaip 25 tūkstan
čiai respublikos dainininkų 
ir šokėjų — senių ir jauni
mo, vyrų, moterų ir vaikų. 
Jie dainayo apie Tėvynės 
meilę, apie tarybinę san
tvarką, kuri atnešė naują, 
laimingą gyvenimą, apie 
tarybinių tautų draugystę, 
apie kovą už taiką visame 
pasaulyje.

Nuo seno Lietuva buvo 
laikoma dainų šalimi, bet 
dar niekuomet lietuviškoji 
daina neskambėjo taip 
linksmai ir laisvai, kaip 
dabar. Tai ne atsitiktinas, 
o dėsningas reiškinys. Dai 
noje atsispindi gyvenimas. 
O Tarybų Lietuvoje darbd 
žmonės ėmė'gyventi švie
siai ir džiaugsmingai.

Dainų šventėje susitikau 
moterį, vadovaujančia Jo
niškio rajono “Artojo” ko
lūkio chorui — S. Mazute- 
vičienę. Aštuonioliką metų 
ji bernavo pas buožes ir 
dvarininkus. Anuo sunkiuo
ju metu vakarais kaimuose 
buvo girdėti liūdna, bevil
tiška pavergtųjų žmonių 
daina. Kumetės dainuoda- \ 
vo:

— Oi, varge, varge, var
geli mano, kuomet jaunoji 
aš vargti nustosiu?

— Dabar, — sako Mažu 
revičienė, — jau nebegir- 
.dėti graudžių, liūdnų dainų. 
Jas pakeitė naujos, džiaug
smingos tarybinės dainos.

Ir džiaugsmo dainos 
‘skamba miestuose ir lau
kuose.

Sunku trumpame straip
snyje papasakoti apie tą 
turtingą dainų repertuarą, 
kuris buvo pateiktas per 
iškilmes. Programoje — 
lietuviu liaudies dainos ir 
šiuolaikinės tarybinės dai
nos, žaidimai ir šokiai, 
liaudies instrumentinė mu
zika.

Pirmą Dainų šventės 
dieną, kompozitoriui B. 
Dvarionui vadovaujant iš
kilmingai suskambėjo Ta
rybų Sąjungos Himnas 

i ir naujasis Lietuvos TSR 
! Himnas, Dvariono ir ma
no parašytas poeto A. 
Venclovos žodžiais. Po to 
buvo atlikti kompozitoriaus 
A. Račiūno ir Švedo kūri
niai.

Sekančioje koncerto da
lyje pasirodė jungtinis vai- 

! kų choras. Jo programoje 
— lietuviu liaudies daina 
“Lapelė,” apdirbta kompo
zitoriaus . Šimkaus, Rupra- 
vičiaus dainos “Raudonos 
vėliavėlės” ir “Skambėk, 
pavasario daina” bei mano 
“Piemenuko dainelė” ir 
“Žirgas.”

Stf dideliu pakilimu vyrų 
choras atliko kompozito
riaus Kavecko “Derliaus 
dainą”, kompozitoriaus Ka
roso apdirbtą liaudies dai
ną “Tykus vakarėlis,” Ta- 
llat-Kelpšos “Čiuto” ir ki
tas. Tose dainose pasakoja
ma apie naują, džiaugsmin
gą kolūkiui gyvenimą, ku
ris atėjo į lietuvišką kaimą.

Tuoj po vyrų choro vėl

pasirodė jungtinis choras. 
Jis atliko šias dainas: “Bi
jūnėlis žalias,” “Šėriau žir
gelį,” “Saulutė tekėjo,” 
“Šiltas, gražus rudenėlis” 
ir daugelį kitų. Tų dainų 
melodingumas ir spalvin
gumas atspindi neišsenkamą 
liaudies kūrybos turtingu
mą. Lietuvių Liaudies dai
nos keitėsi su rusų, ukrai
niečių, baltarusių, latvių, 
estų dainoipis. Tai buvo ta
rybinių tąutų nesugriauna* 
mos draugystės* išraiška.

Daug kartų tribūnoje 
keitėsi atlikėjai. Mišrus 
choras užleidžia vietos 
jungtiniam moterų chorui. 
Į pabaigą vėl pasirodė 'su-A 
vestinis choras. Vyriausio - 
jo dirigento vietą paeiliui 
užima kompozitoriai B.

Į Dvarionas, ■ Motiekaitis, J. 
Karsokas, K. Kaveckas ir 
šio straipsnio autorius.

Antroji šventės diena 
prasidėjo suvestinio šokėjų 
kolektyvo pasirodymu. Va
dovaujant premijos laurea- • 
tu i J. Lingiui buvo atlikti 
lietuvių, latvių ir estų 
liaudies šokiai. Ju tarpe: 
“Jovaro tiltas”— Dzūkijos 
liaudies žaidimas, “Sddutė” 
— mergaičių liaudies šokis, 
“Malūnėlis,” “Kepurinėj 
“Aguonėlė,” “Kalvelis” ir 
daugelis kitų. .

Didelio pasisekimo susi
laukė liaudies instrumentų 
skudučių orkestro pasirody
mas, kur dalyvavo 700 mu
zikantų. Skudučiai ,vėl ta
po mėgiamu lietuvių tau
tos instrumentu.

Šventės pabaigoje suves
tinis 1.200 šokėju kolekty
vas atliko šoki “Suktinis.” 
Smarkiai sukėsi poros, 
keitėsi gyvojo kilimo raš
tas. Po to išsiskirstė rate
liai ir žaliame laukė 'aiškė
ja žodžiai: “Tegyvuoja. 
Lietuvos TSR dešimtme
tis.” Daugiau kaip 80 tūks
tančių žiūrovų pakilo iš 
vietų šaukdami “valio” 
laisvo ir džiaugsmingo gy
venimo garbei.

Ž/MOS Iš LIETUVOS
Imperialistų kėslai 
pasmerkti žlugimui

VILNIUS, liepos 7 d.—Vil
niaus “Puntuko” fabriko ko

rektyvas vieningai pritarė Ta
rybinio komiteto taikai ginti 
plenumo rezoliucijai.' Mitin- 

!ge patriotiškai kalbėjo eilė 
darbininkų, tarnautojų.

Per pusvalandį visi “Pun
tuko” fabriko darbininkai, 
j meistrai, technikai ir inžinie- 
i riai pasirašė Pasaulinio taikos 
i šalinihkų kongreso Nuolatinio 
komiteto Stockholmo sesijos 

■atsišaukimą atominiam gin
klui uždrausti.

Tarybų Lietuvos skulptorių 
kūriniai liedinami iš bronzos

LENINGRADAS, liepos 11.- 
Skulptūrinių darbų liejykloje 
“Monumentskulptūra” liedina
mi iš bronzos Tarybų Lietuvos 
dailininkų kūriniai, skirti res
publikos jubiliejinei dailės pa-4 
rodai.

Iš bronzos liedinami P. Vai
vadoj sukurti natūralaus dy
džio V. I. Lenino ir, J. V. Stal
inio biustai, P. Aleksandravi
čiaus — Rašytojos žemaitės 
skulptūrinė figūra, J. Kėdai- 
nio kūrinys “Brigadininkas,” 
premijos laureato J. Mikėno 
darbas — Marytės Melnikai- 
tės skulptūrinė figūra ir jaw- 
no skulptoriaus V. žūklio nu
lipdytas V. Kapsuko-Mickevi- 
čiaus biustas.

Liejimas baigiamas, šiomis 
dienomis skulptūrų autoriai 
atvyks į Leningradą atsiimti 
savo kūrinius, nuliedintus 'iš 
bronzos.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—* Ketv., Rugs. 14, 1950
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Hartford, Conn

' (Tąsa)
— Pojdę na ulicę zobaczic co tam no

wego (Eisiu pažiūrėt į gatvę, kas ten 
naujo),—pridūrė jis, lipdamas laipte
liais.

— A my tym czasem napijmy się wod- 
ki, bo cos dusza w pięty ucieka (O mes 
tuo tarpu išgersime degtinės, nes kaž
kaip dvasia į'užkulnius 
juokdamasis linksmasis 
Čeckis.

bėga), — tarė 
junkeris Žvad-

sutiko vis dau-., Kunigaikštis Galcinas 
giau ir daugiau sužeistųjų neštuvuose ir 
pėsčių, vienas kitą prilaikančių ir gar
siai besikalbančių.

— Kad gi jie šoko, broliukai jūs mano, 
—bosu pasakojo vienas aukštas • kareivis, 
už pečių nešdamasis du šautuvu,—kad 
šoko, kad suriko: Alla, alia! (Bekariau
dami su turkais, mūsų kareiviai taip 
priprato prie priešų šauksmo, kad da
bar visuomet sako, jog prancūzai taip 
pat šaukią 
taip ir lenda vienas per kitą, 
muši, o kiti lenda—nieko negali pada
ryti. Noroms nenoroms... — Bet šitoj 
pasakojimo vietoj jį sustabdė Galcinas.

— Ar tu iš bastiono?
— Taip, jūsų kilnybe.
— Kas gi ten buvo? Papasakok.
— O kas gi buvo? Pakilo, jūsų kilny

be, visų jų galybe, lenda ant pylimo, ir 
baigta. Visiškai nugalėjo, jūsų kilnybe!

— Kaip tai nugalėjo? Juk jūs gi'ai/ 
mušėt?

— Kaip čia atmuši, kad jo visa galybe 
pakilo: mūsiškius išmušė visus, o pagal
bos neprisiunčia.

• Kareivis klydo, nes tranšėja liko 
mums, bet kiekvienas gali pastebėti šią 
keistenybę: kautynėse sužeistas kareivis 
visada mano, kad kautynės pralaimėtos 
ir labai daug kraujo pralieta.

— Kodėl gi man pasakojo, kad atmu- 
, — apmaudingai tarė Galcinas.
Tuo metu poručikas Nepšiseckis tam

soje iš baltos kepurės pažino kunigaikš
tį Galciną ir, naudodamasis proga pa
kalbėti su tokiu svarbiu žmogum, priėjo 

. < prie jo.
' , _ Gal kartais žinote, kas įvyko?— 

! paklausė jis pagarbiai, palytėdamas ran- 
t ka kepurės snapelį.

— Aš pats klausinėju, — tarė kuni- 
/ gaikštis Galcinas ir vėl kreipėsi į kareivį 
f. su dviem šautuvais. — Gal būt, jau tau . 

išėjus atmušė? Ar tu jau seniai iš ten?
— Tik dabar, jūsų kilnybe, — atsakė 

.kareivis; — man rodos, kad tranšėja li- 
. -ko jo rankose,—visiškai mus sumušė.

— Tai kaip jums ne gėda — atidavėt 
tranšėją. Tar baisu! — tarė Galcinas, to
kio abejingumo įžeistas. — Kaip jums 
ne gėda! — pakartojo jis, nusisukdamas 
nuo kareivio.

■*- O! tai baisūs žmonės! Jūs jų.neži
note, — įsiterpė poručikas Nepšiseckis, 
— aš jums sakau, iš šitų žmonių nei iš
didumo, nei patriotizmo, nei įausmo nė 
nereikalaukite. Tik pažiūrėkite, eina mi
nios — juk .čia nei dešimtos dalies sužei- 
'štųjų nėra ,vis tai tik asistentai, kad tik 

, iš kautynių išeitų. Niekam tikę žmonės!
1 — Gėda taip elgtis, vyrai, gėda! Ati
duoti mūsų tranšėją! — pridūrė jis ka
reiviams.

— Ką gi prieš galybę? —, sumurmėjo' 
kareivis.

— Ė, jūsų kilnybės! — sušneko tuo 
laiku pro šalį pranešamas kareivis, pa
kėlęs galvą iš neštuvų, — kaip neatiduo-’ 
si, kad visus išmušė. Jeigu mūsų būtų > 
daugiau buvę, nebūtume atidavę. O, taip 
ką gi padarysi? Aš vieną nudūriau, o 
čia man kad duos... O - och, lėčiau, bro
liukai, lygiau, broliukai, lygiau eikite-.. 
O-o-o! — sudejavo sužeistasis.

— O iš tikrųjų atrodo, čia daug ne
reikalingų žmonių' eina, — tarė Galci- 
pas, vėl sustabdydamas tą aukštąjį ka
reivį su dviem šautuvais.

— Ko tu eini? Ei, tu, sustok!
Kareivis sustojo ir kaire ranka nusi

ėmė kepurę.
— Kur ir ko tu eini? — suriko jis ' 

griežtai. — Nieks ,..

“Alia”. — Aut past.) — tai 
Vieną

<se

*

kruvina.

tarė ka- 
o čia tai 

ir

visiškai arti prie kareivio priėjęs, jis pa
stebėjo ,kad kareivio dešinė ranka buvo 
už atlapo ir aukščiau alkūnės

— Sužeistas, jūsų kilnybe!
— Kuo sužeistas?
— Čia, tur būt, kulipka, — 

reivis, rodydamas i ranką, —
jau nežinau, kuo galvą prakirto, 
palenkęs galvą, parodė kruvinus ir su
lipusius plaukus ant pakaušio.

— O kieno kitas šautuvas?/
Prancūziškas štuceris (Senovinio 

šautuvo tipas), jūsų kilnybe, atėmiau;, 
būčiau ir nėjęs, jei nebūtų reikėję šito 
kareivuko vesti, dar nugrius ko gero,— 
pridėjo jis, rodydamas į kareivį, kuris 
ėjo šiek tiek priešaky, pasiramsčiuoda
mas šautuvu ir su vargu tempdamas ir 
kilnodamas kairiąją koją.

— O tu kur eini, niekše!—suriko po
ručikas Nepšiseckis kitam pakliuvusiam 
jam • akysna kareiviui, norėdamas savo 
riksmu prisimeilinti žymiajam kunigaik
ščiui. '•

Kareivis taip pat buvo sužeistas.
Kunigaikščiui Galcinui staiga pasida

rė baisiai gėda dėl savo neteisingų įta
rimų. Jis pasijuto raustąs, nusisuko ir, 
jau daugiau nebeklausinėdamas sužeis
tųjų ir jų nestebėdamas, nuėjo j tvarsto
mąjį punktą. ’ •

Vargais negalais prasistūmęs priean
gyje pro pėsčiuosius sužeistuosius ir ne
šėjus, įeinančius su sužeistaisiais ir iš
einančius su mirusiais, Galcinas įžengė 
į pirmąjį kambarį, žvilgterėjo ir tučtuo
jau nenorams apsigrįžo ir išbėgo į gat
vę: buvo perdaug baisu!

laike

Didele, aukšta, tanlsi sale —apšviesta 
tik keturių ar penkių žvakių, su kurio
mis gydytojai vaikščiojo apžiūrinėti su
žeistųjų, — buvo tikra to žodžio pras
me pilna.. Nešėjai be pertraukos nešė su
žeistuosius, krovė juos greta vienas kito 
ant grindų, kur buvo jau taip ankšta, 
kad nelaimingieji stumdėsi ir mirko vie
nas kito kraujuje, ir ėjo naujų. Dėl 
kraujo klanų, matomų neužimtose Vieto
se, dėl karštligiško-keleto šimtų žmonių 
alsavimo ir darbininkų su neštuvais pra
kaitė, kilo kažkokia ypatinga, sunki, 
tiršta smarvė, kurioje blausiai degė žva
kės įvairiuose salės kampuose. Visą pa
talpą pripildė dejonių, dūsavimų ir krio
kimo mišinys,' kartais veriamo riksmo 
pertraukiamas. Seserys ramiais veidais 
ir netuščią, moterišką, ligūstą bei. aša
ringą užuojautą reikšdamos, bet prak
tiškai veikdamos, žengdamos per sužeis
tuosius, vaistais, vandeniu, bintais, tvar- 

. sčiais nešinos, mirgėjo tai šen, tai ten 
tarp kruvinų milinių ir palaidinių. Gy
dytojai liūdnais veidais ir'atraity tomis 
rankovėmis, klūpodami ant kelių prie 
sužeistųjų, prie kurių felčeriai
žvakes, kaišiojo pirštus į kulipkų pada
rytas žaizdas, apčiupinėjo jas ir varta
liojo aplėštus kybančius sąnarius,- ne
žiūrėdami baisių ♦ kankinių dejonių ir 
maldavimų. Vienas gydytojas sėdėjo 
prie durų už staliuko ir tą valandėlę, kai 
kambarin įėjo Galcinas, užrašė jau 532- 
ra. . , .

— Ivanas Bogajevas, S pulko 3 kuo
pos eilinis, frakturą femoris complicata, 
— rėkė kitas iš galo salės, čiupinėdamas 
sutriuškintą koją. — Apversk jį,

— O-oi, dievulėliau mano, dievulėliau,! 
—rėkė kareivįs, maldaudamas jo neju
dinti.

— Perforatio capitis.
• — Semionas Neferdovas, N pėstinin

kų pulko papulkininkis. Truputį paken
tėkite, pulkininke, taip negalima, aš me
siu, — kalbėjo trečias,, krapštydamas 
kažkokiu kabliuku nelaimingojo papul
kininkio galvoje.

— Ai, nereikia! Oi, dėl dievo, grei
čiau, greičiau, dėl.. a-a-a-a!

— Perforatio pectoris ... Sebastionas 
Sęreda, eilinis ... kurio pulko? ... tarp 
kitko, nerašykite: moritur. Neškite jį,A 
tarė daktaras, nueidąmas nuo kareivio, 
kuris jau kriokė, užvertęs akis ...

Laukdami nešti perrištųjų į’ ligoninę 
ir mirusiųjų į koplyčią, prie durų stovė
jo 40 kareivių nešėjų ir tylėdami, ret- 

‘ karčiais sunkiai atsidusdami, žiūrėjo į 
šį paveikslą.. .\

bet tuo metu, (Daugiau bus)

(Pabaiga)

— Tamsta!. . — pratarė -j is 
suvirpėjusiu balsu,—tamsta...

Į daktarą žiūrėjo siauros, 
aštrios vaikėzo akys, pilnos 
įžūlios paniekos, ir daktaras, 
nudelbęs savąsias, užsikirto. 
Lyg iš seno įpratimo jis tepa- 
siėmė mažąjį savo lagaminė
lį su būtiniausiais instrumen
tais įr vaistais ir išėjo į gat
vę.

Bet jis žinojo, jis buvo ti
kras, kad gatvėje jį tuojau 
pamatys jo pažįstamieji, jo 
draugai, jo buvusieji pacien
tai. Pamatys taip varomą 
gatve... ir užstos, apgins, iš
aiškins. Jis dairėsi aplinkui. 
Tačiau prekyvietėje buvo tuš
čia, o kaikur tarpuvartėse sto
vėję žmonės, jį pamatę, smu
ko į kiemus. . . Jau sukdamas 
iš prekyvietės į siaurą šalinę 
gatvelę, jis paskutinės viltieš 
žvilgsniu pažiūrėjo į kampinį, 
taip gerai pažįstamą vaistinės 
namą ir bejėgišku, prašomu 
mostu išplėtė rankas. Pro 
tamsų stiklą jis matė, kaip jo 
ilgametis bendradarbis, sena
sis vaistininkas, stovėjęs vidu- 

Ije prie lango, pakėlė ranką ir 
j užsidengė delnu veidą. Ta- 
jčiau ir -jis neišėjo į .gatvę ir 
j nesustabdė daktarą variusiųjų 
vaikėzų.

Nuleidęs galvą, sunkiai vilk- 
■ damas kojas, įėjo daktaras 

pro spygliuota.viela apraizgy
tus vartus ir pajuto, kad likęs 
anapus vartų miestelis pasida
rė jam tolimas ir svetimas.

Pasmerktojo žmogaus abe
jingumas apėmė dabar dakta
rą. Įsispraudęs į tamsų kam
pą, ištisas valandas sėdėjo jis 
sudribęs kėdėje ir, atrėmęs 
galvą į sieną, žiūrėjo pro 
langą, už kurio riogsojo aukš
ta lentų tvora, viršuje apraiz- 

j gyta dygia viela. Aukščiau 
Itvoros mėlynavo siaura dan
gaus skiautė, kuria retkar- 

. čiais, lyg umariai paleista 
strėlė, praskriedavo šmaikšti 
kregždė. Už tos tvoros ėjo 

‘gyvenimas, ir atskiros jo gar
su nuotrupos retkarčiais, pa
siekdavo daktaro ausį. Rytą, 
kaip visada, plonu maskatuo- 

, jančįu gaudesiu skambindavo 
bažnyčios varpas, kažkur to
lumoje nuaidėdavo ilgas tę
siamas švilpukas, ir daktaras 
žinojo, kad į mažą stotelę jau 
ątėjo traukinys. Į pavakarę, 
dienos triukšmui aprimus, gir
dėdavo jis, kaip prie malūno 
vis taip pat vienodai, kurčiai 
šniokšdavo ir žlėgdavo krin
tąs vanduo... Jis gaudydavo 
kiekvieną tolstančio nuo jo 
gyvenimo garsą, o čia pat, ant 
stalo, skubiai, tiksėjo didelis 
Virtuvinis žadintuvas, tartum 
norėdamas pagreitinti neiš
vengiamai artėjantį galą.

Daktarui ne kartą buvo te
kę matyti mirtį, kai ji atei
davo po ilgos žūtbūtinės žmo
gaus kovos su ja, nuilsinusi, jo 
širdį, . sugriovusį audinius, iš
sekinusi jo visą kūną ir pa
galiau įveikusi jį. Bet, laukti 
galo, kai širdis dar stipriai ir 
lygiai plaka krūtinėje, kai 
plaučiai ramiai įkvepia ir iš
kvepia orą, kai visame kūne 
tvinksi ir plazda gyvybė... 
protas atsisakydavo tai 
vokti. . .

Galvoje vartėsi sunkios 
tys.
kaskart aiškiau,

siąjį marą, dabar apnikusį 
pasaulį.

Ir tos dienos pavakarę už 
lango ten ir atgal šmaikšte 
kregždė, žadintuvas sausu, 
tarškiu tiksėjimu skaičiayo 
minutes. . . Jau temo. Dan
gaus vaiskumas viršum spyg
liuotos tvoros iš lėto niaukėsi.

Staiga kietas krumplys įžū
liai pabeldė į duris. . Tarpdu
ryje pasirodė policininkas ir 
pratarė žemu, baubiančiu bal
su:

—Ponas nuovados viršinin
kas reikalauja tuojau atvykti. 
Smaugulyst jų vaikelį suėmė... 
Įsakė pasiskubinti. . . Vaikelis 
dūsta. . .
. šitie netikėti žodžiai pakėlė 
gydytoją nuo kėdės, ir jis iš
slinko iš savo tamsaus kampo, 
galutinai jau susimetęs į ku
prą, bejėgiškai nukarusiomis 
į pryšakį rankomis.

Kaip? ••Jis jiems reikalin
gas? Nuovados vįršininko vai
kas ? Ne, ne. . .

Jis pakratė galvą. Nieko 
bendra jis jau nebeturėjo su 
anuo pasauliu už aukštos 
spygliuotos tvoros. . .

Plačiai nuplikusi gydytojo 
kakta bolavo prieblandoje, 
pro akinių viršų kiūrėjo įrau- 
dusios mirksinčios at<ys, luposi 
buvo atkakliai sučiauptos. Jis j 
padėjo ant stalo ranką su iš- 
virtųsiomis gyslomis ii’ pamė
lusiais nagais ir dviem pirš
tais nervingai pabarbeno.

Ne, ne... Daktaras vėl iš 
lėto pakratė galvą ir dar 
kiečiau suspaudė lūpas.

SmaugUilys. . . gal būt, vėl 
dingtelėjo 
antras at- 
mėnesį;. .

serumas,

su-

min
iu pamažui darėsi jam 

, kad, būda
mas nuolatos įsiknisęs į savo 
darbą, jis gyvenime neįžiūrė
jo, gal būt, nesuprato to, kas. 
buvo visų svarbiausia, ir da
bar daktarui visas jo praeitas 
gyvenimas atrodė kankinamai 
beprasmiškas. Kadaise jis di
džiavosi išgelbėjęs jkelioliką 
žmonių gyvybių, o dabar ją 
šimtai nieko nebereiškėJis 
jautėsi esąs žmonėms reika
lingas, aukojo jiems savo 
triūsą, miegą ir poilsį . . . Ir 
staiga, tartum už baisų nu
sikaltimą, jį uždarė tūnoti čia, 
Visų atstumtą, niekam nerei
kalingą, pasmerktą. Jis gy
dė žmones nuo įvairiausių li
gų, kovojo sui jų šunvotėmis 
ir piktšašiais ir niekad nepa
galvojo apie tą visų baisiau-

Nors ir suvėluotai, bet rei
kia paskelbti dienrašty j var
dus ir pavardes tų, kurie au
kojo Namo Bendrovės Baza- 
rui, įvykusiam š. m. kovo 18 
ir 19 d., Laisvės Choro salė
je. Turino pastebėti, jog ne- 
paskelbimas įvyko per komi-- 
sijos apšileidimą, taipgi ba- 
zaras buvo rengiamas neprak- 

liko arti 
jei būtų 
be orke$- 
likę arti 

Tikiu, kad 
šėrininkai

5 sva-
5 sva-

tiškai. Nors pelno 
šimto dolerių, bet, 
įvykęs tik bazaras, 
tro, tai pelno1 būtų 
2-jų šimtų dolerių, 
ateityje bendrovės
išsirinks geresnę komisiją.

Atsiprašau tų, kurių vardai 
ir aukos nebus aiškiai sužy
mėtos, nes aukotojų sąrašas 
ne'buvo aiškus. Jei rasis tokių 
aukotojų, kurių vardai nebus 
paminėti, tai parašykite -man: 
F. J. Repšys, 157 Hungerford 
St., Hartforde, o aš klaidas j 
pataisysiu.

plačiai išmetė rankas, grieb
damasis oro.
. . . .Silpna užžiebto degtuko 
liepsnelė sargybinio rankoje 
nušvietė jau stingstantį gydy
tojo veidą ir suvirpėjusi už
geso drumzlinoje vakaro tam
soje.

Aukojo: K.« Pletnikienė $1, 
Staugaičiai — $2, J. Berch— 
4 tuzinus kiaušinių ir butelį 
degtinės, .Povilonis 
rus dešrukių, Bernis
rus dešrukių, Burns — sumal
tos mėsos ir . lašinių, Helen 
Carlson — mažų rankšluos
čių, Mrs. Riccas—dešrą (sa
lami), M. Selokas — pioteriš- 
kas ausines, M. Roman — 
luncheon setą, L. žemaitis — 
1 porą kelnių, J. Vilčinskas— 
dišių, S. ir A. — Lempą, B. 
Lukas — vieną vyno ir vieną 
degtinės butelį, Mrs. Spiras— 
3 nosines, Mrs. Wisniauski — ' 
jewelry, M. Yuška — 1 stalui 
uždangalą ir 1 dišėm Šluos
tyt, M. Ramoškienė — 1 vyno 
ir 1 degtinės^ butelį, Mrs. Bo- 
rison — pal kasalders ir lėlę, 
M. Muleranka — 3 žurkštus, 
1 place motts ir 1 pillow, C. 
Miller — kugelį, Vilkienė — 
rankšluostį, Mr .ir Mrs. Evans 
—tie scarf ir 2 babočkas, Gai- 
liūnienė—$1, O. Brazauskienė 

--- shampoo ir C. holder, Mrs. 
Latvenas — lėlę, Mrs. Lukš
tas — sveterį, Mrs. M. Buroik 
—pot holders, Mr. Jasas—sū
rį, Eddie Vitkus’— bulvių ir 
burokų, Anna Visockienė — 
$1, A. Ambroz — 1 vyno ir 1 
degtinės butelį. ,

Ačiū visiems aukotojams!
F. J. Repšys.
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JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮSIGYKIT JAS TUOJAU

pa-.
ap-
kai

Į

tolo 
tuo- 
gat- 
me-

difteritas? Staiga 
jam. Tai būtų jau 
sitikimas .per šį 
Lagaminėlyje buvo 
buvo ir švirkštas. . .

Tarsi prieš savo valią, tik 
vien ilgų metų įpratimo ve
damas, ‘jis pasisuko, pasiėmė 
kampe numestą lagaminėlį ir, 
nė žodžio netaręs, išėjo pas
kui policininką. '(

Niekas nematė daktaro grįž
tant atgal iš ligonio, nes Visų 
namų langai tuo metu jau bu
vo užtemdyti, ir tuščias mies
telis nedraugiškai žiūrėjo į jį 
savo aklomis akimis.

Daktaras ėjo "susimąstęs, 
panarinęs galvą, nė nežvilg
terėdamas į dunksančias tam
soje namų kupras. Kai kur 
pakraščiuose užsižiebė vienas 
kitas žiburėlis, lyg iš 
spinksinti vilko akis, ir 
jau vėl išnyko. Siauros 
velės, namai ir juodi
džiai nėrėsi į vis tirštesnę 
.tamsa.

Jo rankose, vėl buVo žmo
gaus gyvybė, ir jis apgynė ją 
nuo mirties. Jis matė, kaip . 
gargždantis iii švokščiantis 
dūstančio vaiko kvėpavimas 
darėsi kaskart lygesnis.' Įgu
dę, jautrūs daktaro pirštai, 
suėmę vaiko riešą, juto, kaip 
pradžioje silpnas, vos už
čiuopiamas ir karštligiškai 
greitas tvinksnis ryškėjo ir 
plakė vis lėčiau ir ramiau, o 
priblėsusiose, tarsi ūko ap
vilktose akyse vėl sušvito gy
vybės ugnelė. Ir daktarui pa
sirodė, kad drauge su jo grą
žinama vaikui gyvybe atgijo 
ir jis pats.

Dabar jis ėjo pagautas to 
gyvybės jausmo, visai u'žmir-į 
šęs, kur grįžta su švybruo- | 
jančia prietemoje geltona ! 
žvaigžde ant nugaros. . Kas 
kartas vis labiau jis greitino 
savo sulinkusių, tursenančių 
kojų žingsnius, kaip ir anks-- 
čiau, kai grįždavo iš nusise
gusio vizito pas pacientą. Jis 
skubėjo namo, kur jo jau lau- 
'kė vakarienė. Jis įeis dar į 
kabinetą nusiplauti rankų, 
įliėjęs ' į vandenį sublimatb 
skiedinio, ir paskui atsisės už 
sįalo. • Jis net pajuto gaivi
namai stiprų garuojančios ar
batos kvapd. Vakarieniauda
mas jis papasakos žmonai, jis 
pasakys jai, kaip...

Staiga sunkus, juodas, spen
giantis smūgis trenkė jam į 
krūtinę.. Susvirduliavęs, tar
tum norėdamas išsilaikyti, jis

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

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

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringfmas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
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, pūslėjimas, 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 fr 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 Dentįsterijos Skyrius,
9 . 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 640 puslapių. Kaina $3.00.

Virėja
Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui

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

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

)

Užsisakydami.knygas, rašykite: 
t .
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CHICAGOS ŽINIOS
~ ENTUZIASTIŠKAS BUVO 
£ ANDRULIO GYNIMO

MITINGAS
< Arti trys šimtai žmonių 
\ penktadienį susirinko į U. E

Asalę ir rimtai išklausė kalbė- 
/tojų argumentus, dėl ko Vin 
cas Andrulis neturi būti de
portuojamas iš šios šalies 
Tokiam tvirtinimui ne tik mo-

A, Jonikienė, trumpai nu
rodžius, kad Andrulio ir kitų 
bylų vedimui reikės nemažai 
finansų, užbaigė įkalbą ragi
nimu aukoti tam tikslui. Pu
blika ant to' gražiai atsiliepė, 
ir sumetė arti $400. Prie jų 
tenka pridėti ir anksčiau i 
Vilnies raštinę pristatytą $50 
ypatos, kuri negalėjo daly vau-

Apie 4,000 darbininkų iš 20 j Yurienė, Juodaitienė, D. Yu- 
‘ ‘ don, Remeikiene, Klactauskas,

Senkevičius,
•ąolomskas, 1
Stasiukėlis,
caitis.

Lietuvių
gijos pirmos apskrities vardu

raliai pritarė, bet paprašius 
aukų vedimui jo bylos, sume
tė $390.00. t

Pirmininkavo čia gimęs, bet 
lietuvių kalbą gerai vartojan
tis Tex žebraitis. Trumpai 
priminęs, kokiu tikslu mitin
gas sušauktas, pakvietė Rose- 
lando Aido Chorą atidaryti 
mitingą dainomis. Choras, 
vadovybėj D. Yuden, pirmiau
siai sudainavo Amerikos ii 
Lietuvos himnus ir dar vienų 
liaudies dainelę.

Kiek vėliau dainavo ir Ex- 
Mainierių Choras, vadovybėj 
Nancy Long.

Abiem šiem choram, tenka 
atiduoti kreditą. Tr vienas h w *
antras -niekad neatsisako pa
tarnauti rengiantiems svar
bius politinius mitingus. Pa
žangioji darbo liaudis tą įver
tins ir ateityje dar labiau 
rems tų chorų darbuotę.

Kalbėti pirmininkas pir
miausiai pakvietė Mrs. Frank
lin, žmoną kito deportacijai 
skiriamo asmens. Mrs. Frank
lin, nurodžius sunkumus, ku
riuos turi pakelti šeima de
portacijai skiriamų asmenų, 
sveikino Andrulį ir kartu pu
bliką už drąsų stojimą už 
sveturgimių reikalus.

“Man nemalonu tas, kad 
reikia pasilikti vienai su vai
kučiais, bet aš didžiuojuos 
savo vyru, nes jis, kaip ir An
drulis, persekiojamas dėl to, 
kad kovoja už teisybę,’’ sake 
kalbėtoja.

Antras kalbėjo jaunas ka
ro veteranas V. Yotka. Jis

ti susirinkime, ir iš Detroito 
j prisiųstus $65. LLD 188 kuo
pa mitingo sveikinimui pri
siuntė $40; LLD 52 kuopa 
$25.

Ilgą ir gerą kalbą pasakė 
kitas deportacijai skiriamas 
asmuo, Joe Weber. Jo kalba 

| nenuobodi. Jis karts nuo kar
ato savo kalboje įpina labai 
’ gražaus ir reikšmingo humo
ro.,. Jo kalba iššaukė nema
žai aplodismentų.

Mitingas užsibaigė paties 
Vinco Andrulio kalba. Bet 
jam , teko žymiai sutrumpinti 

Isavo kalbą, kad nelaikyti pu
bliką per ilgai. Mitingas įvy
ko . paprastą vakarą, kada 
ant rytojaus daugeliui tenka 
eiti į darbą.

Mitingą visapusiai galima 
(skaityti nusisekusiu. Publika 
skyrėsi pasiryžus ir toliau ko
voti už sveturgimių teises.

Svečias.

DARBININKŲ ATSAKYMAS 
PELNAGROBIAMS

Pelnagrobiai, kurie tikėjosi 
’ lengvai pasinaudoti karo sto- 
įviu/kad padidinti savo turtus 
i darbininkų lėšomis, . atranda, 
kad dabar jau nę taip leng- 

iva, kaip keletas metų atgal. 
; Dabar jau ir mažose šapose 
randasi unijų lokalai ir dar
bininkai atsako j kylančias 

'reikmenų kainas su reikala- 
Įvimais aukštesnių algų.

Vienas unijos vadas1 pareiš
kė: “Mes laimėjome 10 cen
tų i valandą praėjusią savaitę 

’ir mes. vėl reikalausimo dau-
kalbėjo angliškai ir drąsiai 
uždrožė atsilankiusiems “sve
čiams” su tikslu raporthoti, ką 
matė ir girdėjo “subversijų” 
susirinkime. “Ne Andrulį rei
kia dpportuoti, bet reikia ap
valyti šalį nuo tų, kurie trau
kia ją į negeistiną karą, kurie 
rengiasi atimti paskutines A- 
merikos liaudies laisves,” sa
kė kalbėtojas.

igiau, tiek kartu, kiek bus ko- i,. _ . . -liama musų pragyvenimo reik
menų kainos.”

Mine-Mill unijos lokalus 
75-8 Chicago Foundry darbi
ninkams laimėjo 10 centų ) 

;valandą ir kitų pagerinimų.
Superior Plating 130 darbi- 

jninku su nauju kontraktu lai- 
jmėjo nuo 20 iki 35 centų j 
valandą.

A ....... ",.........   ==Į^

Pažangus Lietuvi!
Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

"PROŠVAISTES”
JONO KAšKAIčIO 

parinktines poezijos leidinys 
256 puslapiu, kaina $1.00

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

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

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

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį
“PROŠVAISTĖS’’

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 priside- 
jusiųjų prie išleidimo.

Jei dar niekas nepakalbino jus užsisakyti tą knygą, 
tai tuojau patys prisiųskite dolerį ir užsisakykite 
knygą. Arba jūs galite pasekti Laisvėje pranešimuo
se, kada įvyksta pažangiųjų organizacijų susirinki
mai jūsų mieste; nueikite į susirinkimą ir užsisaky
kite tą knygą per organizacijos sekretorių.

LAISVĖ
110-12 /Vtlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

i dirbtuvių, po vadovybe UE 
Local 1114 taipgi laimėjo 10 
centų į valandą. Tas pats lo
kalus dar veda derybas ir ma
no laimėti didesnes algafc dai 
šešių įmonių darbininkams. 
Nekuriems, mažiau uždirbu
siems, mano laimėti po 15 c.

Grand Sheet Products dar
bininkams UE lok al as 1119 
laimėjo po llį^ cento į valan
dą ir tas lokalus žada skelb
ti streiką General Laminated 
įmonėj.

Daugelis iš mažesnių mėsos 
įmonių darbininkų taipgi lai
mėjo algų pakėlimą.

Tas parodo, kad darbininkai 
jau išmoko kovoti prieš pel- 
nagrobius. Jie, turėdami uni
jas, nebijo kalbėtis ir nebijo 
statyti reikalavimus.

/ Unijistas.

TAI BENT DŽIAUGSMAS!

, Karvelis, Kiyka, 
O. Martin, Zalkus, 
Jokubk-icųė, Vin

Montello, Mass Cleveland, Ohio
Laisvės num. 266 (rugp. 

d.) buvo aprašytas
> valstijos pažangiųjų
(Gintaro žemės Radijo pikni- j 
kas ir pažymėta, kas kuo pri-. 

i sveikinimo telegramą pašiun-!i sidėjo priėjo pasėkmingųmo. Į
lė A. Yuris, 
nėlė $10.

K. Abekienė / pasidarbavo, nė, iš Bridgewater, Mass., au- 
platindama brooklyniškio ban- kojo didelį pyragą; J. Barris 
kieto tikietus.

Daug chicagiečių užsisakė 
j D-r o J. Kaškiaučiaus poezijos 
! rinkinį “Prošvaistes.” 
! L. ir A. Jonikai savo svei
kinimą pasiuntė paskirai. V.

Literatūros Drau-

SPAUDOS PIKNIKAS 
Mass. PUIKIAI PAVYKO *

lietuviu |

Rugsėjo 7-tos dienos Nau
jienose tilpo ilga taradaika 
apie buvusį Rockforde pikai,- 

,ką Vilnies naudai. Ten prisa- 
paliota visokių nesąmonių. ] 
tai nekreipsime domės, nes 
Naujienos tik tokiais melais ii 
maitina savo skaitytojus. Bet 
noriu padarytį pastabą po
gromų kurstytojams ir daly
viams.

Jau ne kartą džiaugėsi Nau
jienos, kad dipukai ir jų pa- 

j galbininkai • ėmė Įeinančių ai 
Įvažiuojančių Į pikniką ai 
šiaip parengimą fotografijas. 
Jie užmiršo vieną taisyklę. 
Joks fotografistas ar repor
teris visiškai neturi teisės im
ti žmogaus ar žmonių pa
veikslą, neatsiklausęs jų ar jo. 

;Bile žmogus, pastebėjęs, kad 
kas nors nuima jo paveikslą, 
jis ar ji gali prieiti prie fo
tografuotojo ir sudaužyti jam 
aparatą ir magaryčioms uždė
ti juodą akį.

1 Toliau Naujienos džiaugiasi, 
kad jauni vyrukai surašinėjo 
atvažiuojančių Į pikniką au
tomobilių numerius, čia rei- 

i kia pastebėti visiems automo
bilistams, kas reikia daryti su , 
toki.lis vyrukais, ir tos orga
nizacijos viršininkais. Jei kas 
pavogtų jūsų automobilių ar 
sugadintų bestovintį 
tai tie, 
rašinėti 
ir kurie 
komi ngi 
girną ar kitą kokią padarytą 
iškadą. Tą visi organizato
riai ir nurašinėtoj ai turi Įsi- 
tėmyti gerai.

Ypatingai Rockfordo lietu
viai, kurie dalyvavote Vilnies 
piknike ir. iš kitų kolonijų, 
turėtumėt to nepamiršti, kur 
pirmiausia ieškoti vagies, jei 
kas pavogtų jūsų automobilių, 
ar padarytų kokią iškadą .

Be to, pora biznierių buvo 
pikieto linijoje. Jų vardus 
mūsų komitetas žino gerai. 
Jie irgi turės būti atsakomin- 
gi už padarytas iškadas au
tomobilių savininkams.

Buvęs, Piknike.

gatvėj, 
kurie organizavd\ nu- 
automobilių numerius 
nurašinėjo, bus atsa- 
už automobilio pavo-

CHICAGIEČIAI SVEIKINO 
DRG. J. KAŠKIAUČIŲ

. Pereitą šeštadienį L. Prū
seika ir J. Pauliukas, varde 
skaitlingo būrio ‘ chicagiečių, 
pasiuntė telegramą Dr-ui Jo
nui Kaškiaučiui, sveikindami 
jubiliejatą jo literatūrinio 
darbo jubiliejaus proga.

Dr. 
gabia 
teikia 
singų
me bare jis 
veikėjas.

Sveikindami jxibiliejata, jo 
draugai Chicagoje linki Dak
tarui ilgų ilgų metų laimingo 
gyvenimo, sveikatos ir ištver
mės tęsti jo numylėtą darbą. \ 

Sykiu su telegrama Dakta
rui pasiųsta kukli, dovanėlė—

Jonas Kaškiaučius, savo 
plunksna, jau 50- metų 
mūsų

raštų.
visuomenei gaur 
Mūsų kultūrinia- 
nepavaduojamas

Šiemet Clevelando ir apylin- 
Ikės metiniam spaudos piknike 
į žmonių buvo daugiau', negu 
praeituose spaudos piknikuo
se . Buvo suvažiavusių įš pla
čios apylinkės ir net iŠ Detro
ito, ir visi pikniko, dalyviai 
buvo pilnai gerame ūpe iki 

I vėlai vakaro. Tas rodo, kad 
I žmonės vis daugiau ima Įver
tinti progresyvių spaudą.

Leonas Prūseika pasakė ge
rą prakalbą, prisimindamas iš 
istorijos Tomo Jeffarsono lai
kų, kaip Jeffersonas tuomet 
buvo centralinė figūra ir kaip

J jis kovojo už demokratijos 
| plėtimą Jungtinėse Valstijose.
Jeffersonas buvęs uoliausias 
kovotojas už Teisių Bilių (Bill

I of Rights), kas garantavo A- 
j merikos žmonėms pamatines 

__  _ I konstitucines ir civiles teises, 
ir karstas buvo apsuptas laisvę žodžio, spaudos, susirin- 

Prieš lydėji- kimų. Kaip Jeffersonas bu
vęs uoliausias k o v o t o j as» 
prieš federalistų partiją, kur) 
Kėsinosi parauti šios šalies 
žmonių laisves, išleidžiant 
1798 metais nelemtai paskil- 

“Alien and Sedition 
prieš ateivius, taip da

bar mes turime panašius lai
kus,— sakė Prūseika. žmo
nės, kurie veikia už demokra
tiją, už taiką ir kurie išdrįsta 

rišginų j kritikuoti administracijos .ne
tikusius pasielgimus, yra 
puolami. Kodėl mes jų ne
galime kritikuoti?

Draugas J. žebrys, atidary
damas pikniko programą, už
siminė ir apie politinę veiklą, 
primindamas, kai]) sen. Taf
tas, būdamas senate, pasirodė 

geriausiu tarnu Wall 
‘ grobikų, o aršiausiu 

priešu darbo žmonių. Taftas 
j yra ko -autorius Taft-I’.artlcy 
j vergo visko Įstatymo ir balsa
vo pric-š viską, kas būtų pa- 

’gerinęs darbo žmogaus būvį.
Todėl draugas žebrys patarė 

j visiems užsiregistruoti, kad 
galėtų balsuoti lapkričiu 7 ir 
balsuoti už Fergusoną į sena
toriaus vietą, kuris kandida
tuoja prieš Taftą.

I

I Programai pasibaigus, pik- 
įniko dalyviai dar ilgai nesi- 
skirstė, bet šoko, . linksminosi

Pridėta ir dova-jčia noriu priminti, kad nebu-| 
I vo' pažymėti, jog O. Kjrslie-

ir O. Lieponienė, iš Dedham 
Mass.,

i tin ės.
J d imą.

ORGANIZUOJA NAUJĄ 
TAIKOS GRUPĘ

Committee for Peace Alter
natives, 30 N. Dearborn St., 
praneša, kad yra organizuoja- 

ima nauja taikos grupė, jau 
dabar vedanti taikos kampa
nijos darbą, bet mananti žy
miai praplėsti savo veiklą su
šaukus plačią konferenciją 
pradžioj spalio mėnesio.

Laikinas pirmininkas Rev. 
Massie Kennard praneša, kad 
konferenciją seks organizavi
mas taikos "skyrių visose apy
linkėse, 
nyčiose. 
jaunas 
m u uit.y 
Illinois 
Peace pirmininko padėjėjas.

Naujosios 
' veikloje 
asmenų, 
Ballard 
Arman.d

Visos organizacijos ir taikos ,'g‘

organizacijose ir baž- 
Rev. Kennard yra 
Metropolitan Com- 

Church pastorius ii 
Christian Youth for

taikos grupės 
randasi daug žymių 
kaip tai: Russell 

iš Hull House, Rev. 
Guerrero, ir kiti.

komitetai 
kvietimą 
ei ją.

savo laiku gaus pa- 
i minėtą konfercn-

aukojo dvi bonkąs deg- 
Atsiprašome už pralei-

G. Šimaitis.

Philadelphia, Pa
ILGAMETIS VEIKĖJAS 

ADOLFAS GALKUS
Rugpiūčio 9 d. mirė Adol

fas Galkus, 57 metų amžiaus, 
ir palaidotas rugpiūčio 12 d., 
Oakland kapinėse. Labai 

i daug lietuvių aplankė šerme
nis i 
daugybe gėlių, 
mą Į kapines ir kapinėse A. 
J. Pranaitis pakalbėjo apie jo 
veiklą lietuvių organizacijose 
ir bendrai jo Įsitikinimus.

Velionis paliko seseris šioje 
šalyje, Barborą Vaitiekaitienę busius

Lietu-. Laws” 
Joną,

1 šia%- <•

ligoninėje

J. Misevičius, sunkiai susi
žeidęs ranką, dirbant prie na
mu statymo, randasi Cook ap
skrities ligoninėj, Ward 54.

i Atlankiusieji praneša, kad 
ranka gyja, bet ims 'neinažai 
laiko, iki pilnai sugys.

Lankyti toje ligoninėje ga- 
j Įima tik trečiadieniais, nuo 2 
Įiki 4. popiet ir nuo 7 iki 8 va
kare, ir sekmadieniais nuo 2 

' iki 4 popiet. /
Linkime J. Misevičiui gre/t 

Įsugydyti ranką ir apgailes
taujame, kad jam tokia rieląi- j 
me

Misevičius sveiksta

ir Oną Tranauskienę. 
voje paliko 3 brolius:

I Aleksandra ir Antana. 
šalį atvyk oi 1912 m.' 
'tu vos paėjo Šiaulių a p 
i Meškučių valsčiaus, T i * • .
kaimo. Apie Adolfą Galkų 
pravartu pasakyti plačiau, 
kaipo apie ilgų metų veikėją.

į Iš veiklesnių mūsiškių draugų 
įgalima pažymėti, kad jis buvo 
vienas . veiklesniųjų. Adolfas 
darbininkiškame judėjimo bu
vo Įsipareigojęs, Įsisąmoninęs 
eiti tais keliais, kurie veda j 
geresnį žmonijos gyvenimą. 
Adolfas priklausė pašelpi
muose klubuose, ALDLD, 
LDS 5 kp.; buvo , visą laiką 
Lyros Choro garbės nariu; 
tarnavo valdybose, dažnai ėjo 

' pirm i iriu ko pareigas; dirbo 
I parengimuose, tarnavo vajuo
se, sėkmingai platino litera
tūrą:/ gausiai aukodavo ir 
svarbesniems reikalams rink
davo aukas. Pastaraisiais lai

škais kanadiškiam Liaudies 
j Balsui jis sukėlė virš $300 ir 
įgavo naujų skaitytojų. Pra- 
I džioje vasaros jis, būdamas

csas

ILDLD 6-tos apskrities valdyA bei šnekučiavosi iki vėlumos.
įvyko.

Stoughton, Mass

Aktorė Monica Lewis rodo 
naujovinį sweateri (ar ką ki
tą—sweaterio taip mažai ma
tosi), taikomą panelėms vil
kėti prie vakarinės aprangos.

mokykla Viešvilėje

JURBARKAS, liepos 11 d.-. 
Viešvilės miestelyje atidaroma 
nauja žemės ūkio mechaniza
cijos mokykla. Jai išskirta 10 
pastatų, kuriuose bus įreng
tos klasės, dirbtuvės, bendra
bučiai, klubas, poilsio kamba- 

Įriai. Mokykloje mokysis 210 
I jaunuolių. Jie čia įgys MTS 
i mechanikų, traktorininkų, Šo- 
iferių specialybes.

M. Makarenko.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Kliubo susirinki
mas jvyks 
7:30 
Visos 
Sokr.

is d. rugsėjo (Sept.), 
v. v., 150 Hungerford St. 
draugės kviečiamos dalyvauti. 
V. K. (175-176)

BROCKTON, MASS.
, Įvyks piknikas Lietuvių Taut, 

i Najho Parke, Winter St., ant Kes- 
I wick Rd. Rengia LLD 6 kp. Pradžia 
' 1 vai. dieną. But gera muzika, ge- 
Įrų valgių, gėrimų. Susitiksite gerus 
i draugus ir linksmai praleisite laiką. 
■ Kviečia Rengimo Komitetas. (Da
ta nebuvo pažymėta, bet spėjame, 
kad bus rugsėjo 17 d. — Adm.)

(174-175)

Negalima praleisti nepami- 
Inėjus, kad ši puiki 
spaudos iškilmė buvo 
ta Amerikos Lietuvių 
Klubo pastangomis.

J. J. Kaškiaučius, M. D

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

bos pikniko surengimo komi
sijoj, veik vienas 
leisti televizijos p r 
mėjimą. Piknikas 
mai gerai pavyko, 
netikėta nelaimė:
jo raporto sutvarkyti. Tiki
mės, likusioji komisijos dalis 
raportą sutvarkys.

Kada Įvyko tas istorinis SLA 
seimas, kuriame tautiški reak
cininkai išprovokavo seimą h 
su pagalba policijos išvaikė 
pažangiuosius delegatus ii 
kada delegatai susirinko Į ki
tą svetainę, tai Adolfas pir
mas pasiėmęs balsą ir pats 
pirmutinis darė įnešimą or
ganizuoti naują susivienijimą. 
Jo Įnešimą delegatai vienbal
siai parėmė, ir tai buvo pra
džia ‘LDS organizavimo.

Adolfas buvo' sąžiningas, 
draugiškas ir plačiai mąstan
tis žmogus. Jis. paliko nuliū
dusius draugus, pažįstamus ir 
mūsų Įstaigų draugus/ Jis'rū
pinosi Laisvės, Kultūrinio 
Centro išlaikymu ir jis dažnai 
apie jį kalbėjo. Jis daug ža
dėjo pagelbėti, jei kils koks 
nors spaudos krivis. Pasilikę 
mes turėsime jo spragą užpil
dyti. , Adolfas savo gyvenimo 
misiją užbaigė.

Ilsėkis, drauge, šios šalies 
žemėje amžinai. O mes, gy
vieji pasilikę, eisime tais pa
čiais keliais Į geresnį gyveni
mą, jei jo susilauksime.

" Rep.

pravedė 
iimtuvo lai- 
ir laimėji-

meti n ė 
sureng- 
Moterų

N. S.jis nespė-Biskis žinučių iš mūsų miesto

Rugsėjo 6 d. įvyko LDS 71 
kuopos susirinkimas. Dalyva
vo nedidelis skaičius narių, 
bet padaryta gerų tarimų. 
Finansų sekretorius paaiškino, 
kad turime dvi ligones, kurios 
sunkiai serga, tai. yra drau
gės Stella Stankus ir Veroni
ka Doda.k V. Doda jau ke
linta savaitė kai guli ligoninė

je. Abiem draugėm reiškia- 
Į me giliausią užuojautą ir lin
kėjimus greit pasveikti.

Rugp. 27 d. ,ši kuopa buvo 
surengusi pikniką, įvykusį dd. 

i Norkų farmoje. Piknikas bu
vo gražus, bet pikniko komi
tetas raporto dar nepateikė, 

I tad sunku pasakyti, kiek liks 
pelno.

Užbaigus visokius reikalus, 
eita prie naujų sunlanymų. 
Pirmininkė Anna Chcncus pa
siūlė, kad kuopa nusipirktų 
bilietą bankietui, ruošiamam 
pagerbimui Dr, Kaškiaučiaus 
jo 65 metų sukakčiai atžymė
ti. 'Sumanymą visi mielai pri
ėmė. Pasiūlyta, kad prie to 
pridėti dar du dolerius Kaš
kiaučiaus sveikinimui.

Mes 
venti 
buotis

LDS 
žinoti,
įvyksta kiekvieno mėnesio pir- 

t ma trečiadienį, Lietuvių Salo
je? Kp. Narys M. S.

Namu Savininkams*
Mes namus taisome, penti- 

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

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

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

Matthew A
BUVUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Tek Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. j.

MAxket 2-6172

įasa

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

5 pusi.—Laisvė (Libertyj Lith. Daily)—Ketv., Ru"5. 14

jam' linkime ilgai 
ir nenuilstančiai, 
visuomenės labui.
71 kuopos nariai
jbg mūsų susirinkimai

gy- 
d ap

Mylimą liaudies draugą 
ną Kaškiaučių sveikino:

Janutavičius, Baltutis, 
leckis, Dr. Butko, J. N. 
Šarki finas, žaltys (rockfordie- 
tis), Prūseika, Pauliukas, Ka
minskas, Abekienė, Vėžys, 
Užubalis, Mailiauskas, A. 
Kenstavičienė, Janulis, ’ Kle
bonas, Blaškis? Skėberdytė, j komunistų laikraštį Oętub- 
Motiechus, Danila> Petkevi- i re. Guatemaloj uždrausta 
čius,. Dočkus, F. Jurgeliūtė, !Komunistų Partija.’

Jo

Pa-
tui“!

Guatemala. — šios yes- 
pnblikelęs valdžią' , uždare

Nauja pieninė,
PASVALYS, liepos 11d.— 

“Gedimino pilies” kolūkis 
pradėjo naujos pieninės staty
bą, kuri aptarnaus ir kaimy
nines žemės ūįdo arteles. Sta
tybininkai įsipareigojo iki Lie
pos 21-osios užbaigti pastato 
statybos ir vidaus įrengimo 
darbus. Melinskas.



NeivYorko^^ėzžgfcrZinloi
0 visgi vėžių 
galima gauti!

Maho žmona grįžo iš krau
tuvės ir sako:

—Mačiau, tik 0ą atvežė di
džiules dėžes Kamčatkos vė
žių.

—Na gi, — sakau, — kaip 
tai galima: juk laivakroviai 
atsisakė juos iš laivų krauti; 
taip rašė mums komercinė 
spauda.

—Nežinau, — atšauna ji.— 
Žinau tik tai, ką mačiau.

Kitą dieną nuvykstame 
abudu į krautuvę. Lentynose 
dar vis nematyti tų vėžių,— 
o jie tokie gardūs!' Klausia
me pardavėjo, ar jis turi ta
rybinių vėžių.

—Taip, turime, — atsako 
pardavėjas. — Dar nesuspėjo
me visų išstatyti lentynosna. 
Ir jis nuvyksta, atneša mums 
dėžę konservuotų vėžių, 
neseniai atgabentų iš T. 
jungos.

T a r y b i n i ų k o n s e r v u.ot ų 
žiu dėžė keletu’ centų bran
gesnė' už tokią pat dėžę na
minių vėžių, bet žmonės ne
paiso,—perka, nes, sako, tary
biniai vėžiai labai geri.

Pasirodo, jog visos pasakos 
apie tai, kad laivakroviai ne
iškrauna iš laivų tarybinių 
prekių, pasakomis tik ir. pasi
lieka. Tiesa, kai kuriuose 
uostuose gal ir taip, gal ir ne
iškrauna. Bet pinkliai suran
da kitus uostus, ktu- darbinin
kai iškrauna, ir tos prekės pa- 
skaidomos po visą kraštą.

Dr. Kaškiaučiui pagerbti 
jbankiete turėjome svečių 
iš tolimų miestų

jog labai 
Jonui J. 

bankiete 
buvo daug svečių. Jame daly
vavo šimtai didžiojo Brookly- 
no-Richmond Hill su apylinkė
mis žmonių. Atvyko būriais ir 
grupėmis svečių iš tolimųjų 
njiestų.

Tie svečiai iš toliau* teisėtai 
galima skaityti tų kolonijų pa
žangiųjų lietuvių atstovais, 
nors’ ne visi ;
stovai. Jie pilniausia atstovavo 

j tas nuotaikas, kokias būtų 
I reiškę ir visi kiti, jeigu būtų 
įgalėję atvykti..

Turbūt .stambiausią iš to
liausia atvykusią atstovybę tu
rėjo Worcester iečiai. Iš ten at
vyko Helen 

įnuoliai jos 
Iduktė Helen,

Jau buvo minėta, 
'gražiame daktarui 
! Kaškiaučiui pagerbti

d. Shapran, Alena Tureikienė, 
I Marijona Ramanauskienė. O iš 
jų kaimyniškų miestų, Mer- 
chantville-Camdeno atvyko Mr. 
ir Mrs. Bekampis, Joe Ragaus
kas, A. ,J. Pranaitis.

Iš tolimo Detroito’ lankėsi 
I Antanas ir Petronėlė Jakščiai. 
Atvykę į New Jersey svečiuotis 
pas gimines, nepraleido jie ir 
šių iškilmių. Ta proga atlankė 

I ir kitas čia įsikūrusias įstai- 
isi jie buvo rinkti at-1 ^a~.,, , .... , TT ,

Pit.tsbu rern i oi ir TTrho-Pittsburgh ietis Jonas Urbo
nas ilgiau ' užkliuvęs kelyje, ne
gu buvo tikėjęsis, atvyko jau 
iškilmėms baigiantis. Tačiau ta 
proga vis vien užėjo atlankyti 
įstaigas ir pasimatyti su drau
gais.

Iš Binghamtono atvyko Pau
lina Jasilionienė, velionio poe
to našlė.

Tolimuosius Ilgosios Salos 
miestus atstovavo Gaškauskai 
ir Kauliniai iš Huntingtono, 
taipgi Depsai. Ir turėjo gražią 
atstovybę mūsų artimieji kai
mynai greatneckiečiai.
Neatsiliko- ir New Jersey. 

Pradedant tolimesniais mies
tais Pattersonu ir Elizabethu 

Iš Hartfordo, Conn, valstijos | (energingojo vajininko Antano

Janulienė ir jau
simus Richard ir 

J. Deksnis, M. 
Lucy Ausiejienė, 

’Domininkas ir Julia Jusiai,»J. 
pr U. Jeskevičiai, Antanas ir 
E. Pilkauskai, Juozas ir Mary 

j Kižiai ir jaunuolės jų dukterys 
Marijona 
daininin-

i Helen ir Josephine,
■ Sukackienė, Narus, 
kė Norma Čeponytė.

'ietuvių tolimosios kolonijos, 
įtvyko Juozas ir Lucy žemai
čiai, F. J. Repšys, A. Grimai- 
la, C. Miller, Veronika Kazlau, 
M. Yuškienė.-

Militariškon tarnybon 
šauks daugiau marinų

Daugiau rezervistų marinų 
gavo pašaukimus atvykti veik- 

’lion tarnybon. Skaičius neskel
biamas, tačiau spėjama, jog 
nemažai, kadangi pašaukta

I daug oficierių.
Pašauktieji raportuojasi New 

Yorko laivyno bazėn, Brookly- 
ne, sveikatai patirti. Priimtieji 
rezervistai tuojau būna siun
čiami į kempes pratimams.

Drafto fronte pirmą šios sa
vaitės dieną . pasėkos tokios. 
Sveikatai patikrinti į 39 White
hall St. atvyko 819. Gi 166 se
niau priimtieji buvo pa
šaukti- jau į armijos eiles. 
Atvyko 140. Praėjusį penkta
dienį pašaukti stoti pareigosna 
buvo 205, neatvyko 25, apie 12 
nuošimčių visų tą dieną turė
jusių apsivilkti kariškio 
forma.-

Nedarbas, reikalas 
duonos jį vėl 
atvedė į armiją

lim

Jau palaidojo pirmąjį 
Korėjoje užmuštą 
newyorkietj vaikiną

atstovybėje 
Jonas Bago- 
Alena Mer-

i kiai ir sūnus Albertas, Ant. ir 
i Julia Smitąi, Laisvės vajininke

! buvo Mr. ir Mrs.

Stripeikos miestu), baigiant 
arčiausiais už upės esančiais 
Jersey City ir Cliffside, iš vi
sur turėjome po atstovingą 
grupę svečių. Jiems visiems ga
na tolimas kelias, tačiau jie, 
kaip ir visuomet svarbiuose 
įvykiuose, labai draugiškai ko
operavo su rengėjais bankieto 
dr. Kaškiaučiui pagerbti. Rep.

Valomas butas tapo Lietuviai Amerikos

Pradės teisti taikos 
reikalavusį N. Y. 
marininką

William McCarthy, marinin- 
kas, turės stoti teisman šį ket
virtadienį, rugsėjo 14-tą, 10 v. 
ryto>z Lower Manhattan Court, 
Second Ave. ir 2nd St., New 
Yorke.

Šaukia masinį mitingą 
civilinėms teisėms 
ginti; įvyks Gardene

Jis bus teis jam as už tai, kad 
jis dalyvavo demonstracijoje 
reikalauti taikos praėjusio 
rugp. 2-rą dieną. Kuomet jis, 
atvykęs demonstracijon, atrado 
Union Aikštę apstatytą virš 
tūkstančiu policijos, nelei
džiant žmonėms į aikštę įeiti, 
susirinkti, jis įkopė į lempos 
stulpą prie 4th Avė. ir 13th 

j St. ir ten laikė iškėlęs iškabą. 
1 Jo iškaboje buvo 
jog antisemitizmas, 
baubizmas, fašizmas 
eina ranka rankon.

McCarthy buvo nutrauktas 
nuo stulpo ir žiauriai sumuš
tas, paskiau areštuotas. Dabar 
bus teisiamas.

Paskelbus teismą, Civilinių 
Teisių Kongresas atsišaukė į 
visuomenę.. Ragina skaitlingai į 
sueiti į teismabutį. Pareiškime, 
greta, kitko, sako: “Nedaleis- 
kite kovą už taiką ir teises 
daryti kriminalybe.”

sakoma, 
raudon

iu karas.

pa-

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

Ateinančio antradienio vaka
rą, rugsėjo 19-tą, didžiojoje 
Madison Sq.- Garden rengia
mas masinis mitingas. Jo ren
gėjai kvietime į mitingą sako, 
jog:

“Washingtone veikiama nu
plėšti Teisių Bilių. ‘ Nedaleis- 
kite to įvykdyti čionai! Atmuš- 
kite policinės valstybės ir kon
centracijos kempių bilius! Iš
saugokite Teisių Bilių!

Taipgi ragina ieškoti būdų į 
išspręsti Korėjos konfliktą de
rybomis. Mitingą rengia N. Y. 
valstijos komunistų organizaci
ja. Tikietai, kaip visuomet, iš | 
anksto parduodami darbininkų 
knygynuose ir pas pritarėjus 
mitingo tikslams, taipgi 
go vakarą parduos prie 
Pradžia 7:30 vakaro.

Nesusipratimėlis 
tarp savąją

mitin- 
duru.
T-a.

Namu darbininkė, virėja ir naibų 
aptarnautoja, patyrusi, užmiestyje, 
Middletown, N. Y. Drabužiam skalb
ti mašina, nauji namai, 1 vaikas ir 
du suaugę. Gera alga. OL, 8-2161.

(173-177)

Virėja 
viršaus 
Guolis 
8-4089 i 
niais.

i — Namų darbininkė. Ne 
40 m. amžiaus. Gera alga; 
vietoje. Skambinkite BU. 

trečiadieniais ir ketvirtadie- 
(174-176)

Namų darbininkė — Virėja. Pri
vatiniai namai Long Islande. Du su
augę, vienas kūdikis šeimoj. Guolis 
vietoje. $35 j savaitę; automatiška 
lėkščių ir drabužių plovimui maši
nos. IN. 3-1031.

(174-178)

Slaugės. Gera alga. Linksma aplin
ka. Fordham Arms Nursing Home, 
2915 Williamsbridge Rd., Bronx, 
N. Y. (174-178)

Patarnautoja. 5 dienų savaitė. Ge
ra alga. Fred’s Diner, 473 Morgan 
Ave., Brooklyn, N. Y. EV. 4-7988.

(174-178)

Moteris — gera valgių gaminto
ja. Lengvas namų darbas. Gera al
ga. 30 minučių nuo New Yorko. 
MU. 5-4660. Klauskite Mr. Lanny.

(175-179)

Rugsėjo 11-tą, apeigose da
lyvaujant valdininkams milita- 
riškiems pareigūnams ir dva
siškiams, palaidotas eilinis ka
rys Richard Riordan, kuris, 
menama buvęs pirmasis už
muštas Korėjoje. Apeigos įvy
ko St. Agnes katalikų bažny
čioje 
Avė.-, 
Pine

Grupė jaunų įmonių, tūli 
su vaikais, susirinko į Jackson 
Heights savo draugams John- 
sonams talkon padėti išvalyti 
naujai gautą butą. Jau 

__ |ma, koks džiaugsmas 
Palaidotas gavus butą šiais laikais,

prie 43 St. ir Lexington
New Yorke. 1_______

Lawp kapinėse, Babylon, Į trūksta namų

žino 
būna 
kada

veteranai ruošia
savo pramogą

Thomas Belmont, 48 m., 
venęs 330 E. 21st St., 
Yorke, praėjusį antradienį įsto
jo armijom

Kas jį ten traukė? Gal tas, 
kad jis pirmiau 20 metų, du 
mėnesius ir 21 dieną ištarnavo 
armijoje, iš kur buvo atleistas 
gruodžio 31, 1947? Apie prie
žastį ėjimo armijon jisai sakė;

“Pragi/venimas perdaug pa
brango. Gėry darby- žmogus be 
patyrimo negali gauti, o paty
rimo negali gauti neturėda
mas darbo.”

Armijon jį vėl priėmė, su
grąžinant jį vyriausio saržento 
laipsnyje. Ne, karo laiku .jis 
buvo per brangus laikyti ar
mijoje. Dabar jis, su paskyro
mis šeimai, gaus $444.80 per 
mėnesį.

gy-
'New

Pasistačiusiems auto
Grand Concourse ties 165th 
apie šimtui mašinų, kas nors 
pradurstė po porą ar daugiau 
padangų aštriu įrankiu, kaip

ant
St.,

Atlantikų praeinančioji aui- 
dra pirmadienį paliko ir New 
Yorkui geroką naštą vandens. 
Po 30 iki 35 mylių per valan
dą vėjas aptrankė, kai 
nuplėšė iškabas.

kur

tapo
i ir

John Bersiu, 30 m., 
nuteistas 30 dienų kalėti 
pasimokėti $100 pabaudos už 
pabėgimą' iš auto nelaimės 
vietos. Jo auto sužeidė 6 me
tų mergiščią.

gy-

jo

Vaikinėlis buvo 23 metų, 
veno 634 Third Ave.

Liko gailiame liūdesyje 
tėvas Dennis, pirmojo pasau
linio karo veteranas, jo broliai 
Daniel ir Peter, kariavusieji 
praėjusiame kare, motina Mary 
ir sesuo Eileen.

Užsidengę veidą ( maskarado 
kaukėmis, du plėšikai pasitiko 
po pusiaunakčio grįžtantį namo 
į Bėllmore restauranto savinin
ką. Jie privertė savininką grįž
ti į restaurantą . ant Sunrise 
Highway, išimti iš saugiosios 
šėpos ir atiduoti jiems $3,700.

Energingame darbe, 
nors paliejo ar kaip kitaip 
palietė 5 galionus valymo dar
be vartojamo chemikalo, ku
ris eksplodavo. Aky mirką 
visas butas paskendo liepsno
se. Du vaikai ir viena jauna 
moteris mirė tuojau.. Kiti 9, 
įskaitant ir buto gavėją ve
teraną Johnsoną, nugabenti į 
ligoninę. Daugelio ir jų pade, 
tis kritiška.

Lietuvių Amerikos Veteranų 
Sąjunga praneša, kad jinai 
jau pasiskyrė šių metų spa
lių 28-tos vakarą savo pramo
gai. Jų “Alaus Parė” ir šo
kiai įvyks Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubo salėse, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Veteranai prašo organizaci
jas nerengti kitų pramogų tą 
vakarą.

Plaudamas 
newyork ietis 
metų, iškrito 
ir užsimušė.

savo buto langą, 
James Allen, 50 
nuo 4-to aukšto

today’s Pattern
Sekmadienį užėjusios au

dros laikotarpiu įlūžo medinė 
veranda 60-12 Maurice Ave., 
Maspethe. Užsigavo, apsi- 
braižė ten buvę 9 asmenys.

Mi

Tyrone Power ir Cfifile Aubrey filmoje “The Black 
Rose,” rodomoje Roxy Teatre. Scenoje N. Y. Phil- 

harmoniškas Simfoninis Orkestras, vadovybėje
Dimitri Mitropoulos.

9198
SIZES 12—CD

irUžsakymą, su 25 centais 
pažymėjimu formos numerio 
'ir dydžio, siųskite: Pattern

Dept., 110-12 Atlantic Ave., 
Richmond Hill 19. N. X.

NEL1NKĖTINA NEI ŠUNIU]
Nešinas savo šuniuku ir laik

raščiu newyorkietis Walsh su
sitiko gatvėje užkliuvusį moto
ristą. Tas paprašė padėti jam 
išjudinti mašiną. Walsh jam 
padėjo ir motoristas sėkmin
gai nupleškėjo savo keliais. Tik 
tada Wals'h atsiminė, kad sy
kiu nuvažiavo nepažįstamojo 
mašinoje pasodintas jo šuniu
kas.

RANDAVO.TTMAI
Pasiranduoja du fornišiuoti kam

bariai. Pageidaujama, kad atsišauk
tų jauna vedusi pora, 
toli virtuvę ir vaną. 
informacijų kreipkitės:

Galima var- 
Dėl daugiau 
005 Hendrix

St., Brooklyn, N. Y., vienais laip
tais. Arba telefonuokite: Dickens 
5-8157. (175-177)

REIKALAVIMAI
Reikalingas senyvas vyras, • arba 

vedusi pora, neturinti pastovių na
mų, padirbėti ant ūkės. Darbas 
lengvas. Gąus vietą gyventi, valgį,! 
guolį ir mažą finansinį atlyginimą. ! 
Dėl daugiau informacijų kreipkitės 
pas:, Bernotai, 101-24 — 113th St., 
Richmond Hill, N. Y.

(172-174)

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

REPUBLIC BAR & GRILL
- Savininkas

IGNAS SUTKUS 1

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

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

f ,

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION ' Telefonas
EVergreen 4-8969

Tammanės vadai, gražiuoju 
neprikalbinę Impellitterį ' atsi
sakyti kandidatūros į majorą, 
jam pagrasino. Sako, kad jo 
peticijos negeros. Bet tas vis 
viena neatsisako kandidatūros.

Impellitteri, žinoma, nėra 
koks nors tikras sukilėlis ar 
Tammanės reformuotojas. Jis su 
Tammany Hali gražiausia su
gyveno per eilę metų. Ir dabar 
nesigirdi, kad jis turėtų kokių 
politinių ar darbų programoje 
skirtumų. Visas vaidas tarp jų 
bus kilęs dėl to, kad jis norėjo 
majorystės ar kokios kitos 
aukštos vietos, o Tammanės ly
deriai nepanorėjo jam tos vie
tos duoti.

Moteriškė prie namų darbo. Guolis 
: vietoje. Abelnas namų darbas. 
Į GLenmore 2-3580. (175-179)

Reikalinga tarnautoja prie stalų. 
ALICE NADDOFF, 150 Atlantic 
Ave., Brooklyn, N. Y. MAin 5-9690.

(175-177)

HELP WANTED^MALE

Upholsterer (rakandų) prie nau
jausių madų darbo. Marųuit Ine., 
155-10 Jamaica Ave., Jamaica, L. I.
REpublic 9-8042. (174-175)

Vyrai namų darbui, patyrę, Va
cuum cleaning, mazgojimui -sienų ir 
tt. $7.50 j dieną. McAnerney Co., 
315, E. 91st St., N. Y. C.

(175-177)

Panelė Yolanda Betbeze, šių, 
metų Miss America, apsigyve
no Waldorf viešbutyje. Ją čia 
atvežė gražuolių kontesto rengė- j 
jai, kad ji garsintų drabužius 
ir įvairias gražnas, o jie galė
tų daugiau parduoti.

Pradedant rugsėjo 11-ta 
didmiestyje bile kada gali 
vykdyti išbandymą sirenų- 
švilpukų įspėti nuo atominės 

• bombos. Tai nereikš atominės 
I bombos kritimą, jei mes pirm 
j to-nebusime kitiems jos nu- 

-Tačiau reikės prisilai
kyti įsakų tuos švilpukus iš
girdus.

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE

Robert Pardow, 34 metų, 
lengvai susižeidė iššokęs ar- 
iškritęs iš savo kambario 3- 
me aukšte.

Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

' 405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph.

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6288

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: KVergreen 4-8174

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD
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