
LWalyvaus koncerte.
Petras Vaznys.

Hearstas ir Spellmanas.
Rašo R. MIZARA

Massachusetts valstijos 
laisviečių suruoštas piknikas, 
įvykęs praėjusį sekmadieni, 
buvo įspūdingas.

Piknikas ruoštas Laisvės 
naudai.

Kadangi liepos 4-tą dieną 
Maynarde mūsų didžiulį pik
niką truputį sukliudė lietus, tai 
Veikėjai susitarė ruošti kitą 
pikniką Montello lietuvių par
ke papildymui tų trūkumų, 
kuriuos lietus padarė aname.

Jų piknikas buvo apvaini
kuotas gražiu pasisekimu. Už 
tai tenka pareikšti didelė pa
dėka rengėjams, tiems, kurie 
piknike dirbo, ir tiems, kurie 
piknikan atvyko!

—o—
Seniai esu buvęs monte- 

liečių parke. O jis toks gra
žus,-^l^i ding as ir įspūdingas. 
Tyliai šnabždančios pušys, ku
rių parke daug, rodosi gero
kai paaugo nuo to laiko, kai 
aš jas mnčiau.

Jei tokį parką mes turėtu
me Niujorke arba jo arti!...

Susitikau daug draugų ir 
pažįstamų, nemaža jų pasi- 
mokėjo už Laisvės prenume
ratą, kiti dar pridėjo ir po 
dolerį kitą aukų mūsų laik
raščiui palaikyti.

Nuoširdi jiems padėka!
—o—

Meno programoje dalyvavo 
Norwoodo Vyrų Ansamblis, 
vadovaujamas jaunos, gra
žios ir gabios muzikės Gertos 
Terhorst.

Laisviečių vardu kviečiau 
šį ansamblį dalyvauti dienraš
čio Laisvės metiniame koncer
te, kuA'is įvyks šių metų lap
kričio?^ dieną Richmond Hill.

Nors oficialiai dar nenuta
rė, bet mokytoja ir Jonas 
Grybas užtikrino mane, kad 
sutiks dalyvauti.

—o—
Prie mūsų metinio koncer

to privalome ruoštis, privalo
me apie jį galvoti jau dabar.

Jis turi būti didelis ir gra
žus, o tokiu bus, jei visi Di
džiojo Niūjorko ir apylinkės 
progresyviai lietuviai juo rū
pinsis.

—o—
’Antradienį krematorijoje 

tapo sudeginti palaikai Petro 
Vaznio, Laisvės ekspedito
riaus, mūsų personalo nario.

Kiek aš atmenu, Petras 
Vaznys pradėjo Laisvei raši
nėti korespondencijas prieš 
virš 25-rius metus.

Paskiausiu laiku jis buvo 
veiklus Lietuvių Darbininkų 
Susivienijime: ėjo pareigas 
niūjorkiškęs LDS kuopos fi
nansų sekretoriaus ir buvo 
LDS III-čiosios apskrities vei- 

jo komiteto narys.
^■TTaigi Petro mirtis paliko 
spragą ne tik Laisvės pasto
gėje, o ir Darbininkų Susivie
nijime.

Tai uždeda arit mūsų > kitų, 
likusiųjų, didesnes pareigas.

“Pagal naujausią praneši
mą Prancūzijoje kasmet nuo 
40 iki 50 tūkst. mažamečių 
nusikalsta baudžiamajam ko
deksui... Mažamečių nusikal
tėlių esama iš visų socialinių 
klasių. Jų didžioji dalis ta
čiau priklauso pasiturintiems 
socialiniams sluoksniams, ne 
darbininkų. Apie 80-90 nuoš. 
šitų nusikaltėlių priklauso 
palaidoms šeimoms..., priežas
tis yra netvarkingos šeimos ir 
išsiskyrimai.”

Šitaip rašo Čikagos Marijo
nų laikraštis.

JWerai, kad laikrašis pripa
žįsta, jog nusikaltėlių daugu- 
maJpareina ne iš darbininkų 
klaJSs.

Draugas, gal but nesąmo
ningai, parodo pirštu į bur
žuazijos klasę, į turčių klasę,
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SEN. McMAHON PRAŠO
6 BILIONŲ DOLERIŲ 
ATOMINIAM GINKLAM
Truman reikalauja $484,240,000 
pragarinių H-bombų fabrikui

Washington. — Demokra
tas senatorius Brien Mc
Mahon prašė Kongresą pa
skirti 6 bilijonus dolerių 
atominiams ginklams ga
minti per metus, vieton da
bar skiriamo 1 bilijono.

siyicMahon, pirmin i n k a s 
atominės Kongreso Komisi
jos, ragino šešis kartus 
smarkiau darvti atominius 
ginklus, negu dabar. Jis 
pranašavo, kad urminiai 
gaminant atom-bombas, tai 
tokia bomba “atsieis pigiau, 
negu tankas.”

Lenkai nuteisė 2 jėzuitus 
kaip valdžios priešus

Varšava. — Jėzuitai ku
nigai Tomas Roztvorovski 
ir Stanislovas Navrocki ta
po nuteisti 12 metų kalėti 
už veiksmus, kuriais jie sie
kė nuversti Lenkijos liau
dies valdžia.

Trys kiti asmenys už tai 
nubausti 7 iki 8 metų kalė
jimo.

Senatoriai užgyrė 6 bil. 
dolerių naujų taksų

Washington. — Finansi
nis Senato komitetas užgy
rė siūlymą tiek pakelti 
taksus, kad valdžia 'gautų 
6 bilijonus dolerių daugiau 
pajamų per metus negu da
bar. Perša padidinti tak
sus ypač algoms ir įvai
riems pirkiniams.

Kongreso Atstovų Rūmas 
yra nutaręs 7 bilijonus do
lerių naujų taksų. Valdžia 
reikalavo 10 bilijonų.

Streikavo milijonas italų \ s
valdžios darbininkų

Roma. — Per 24 valan
das streikavo daugiau kaip 
milijonas valdinių Italijos 
darbininkų — geležinkelie
čiai, paštininkai, telegrafis
tai, mokytojai ir kt. Strei
ką rėmė visos darbo unijos.

Streikieriai reikalavo pa
kelti algą 10 procentų, vie
ton valdžios siūlomų 3 pro
centų.

kad ji palaida, sugedusi.
O išvada yra tokia: jeigu 

sugedus, tai kaip ji gali kraš
tą .valdyti ? Argi ne laikas 
atiduoti krašto vadeles darbi
ninkų klasei, padoriai klasei?

Deja, tam Draugas neprita
ria. O katalikų hierarchija 
netgi dažnai išgarbina tuos, 
kurie patys sugedę.

Kiekvienam aišku, kaip 
moraliai buvo sugedęs nese
niai miręs Hearstas, o betgi 
kardinolas Spellmanas buvo 
pirmas, viešai: pareiškęs, jog 
Hearstas, girdi, buvo pavyz
dingas 'žmogus!

Richmond Hill 19, N. Y., Ketvirt., Rug's.-Sept. 20, 1951

Prez. T r u m a n a s diena 
pirmiau kreipėsi į Kongre
są, kad paskirtų 484 milijo
nus, 240 tūkstančių dolerių 
užbaigimui pragarinių - hy- 
drogeninių bombų fabriko, 
kuris'statomas South Caro
lines valstijoje.

Karinė valdyba tuo tar
pu pranešė, jog 5,000 ofi- 
cieriu ir kareiviu vėl da
rys atominius pratimus Ne- 
vadoje. Manoma, bus iš
bandyti atominiai artileri
jos sprogimai, kaip jais šau
dyti priešo k a r i u o m e n ę 
fronte.

Adenaueris atmeta 
visuotinus rinkimus

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos premje
ras Konradas Adenauer at
metė siūlymą suruošti rin
kimus ištisoje Vokietijoje. 
Tokį pasiūlyma davė rytinė 
Demokratinė Vokiečiu Res
publika.

Adenauer sakė, jog visuo
tini rinkimai esą “rusų su
manymas.” Rusai norį tuom 
pakenkti vakarinei Vokieti
jai prisidėti prie Amerikos 
ir Anglijos karinio plano.

Apkaltintas policijos vadas 
už riaušes prieš negrus

Chicago. — Cook apskri
ties grand džiūrė apkaltino 
Cicero policijos vadą Edwi
ns Konovsky ir penkis ki
tus asmenis už riaušes 
prieš negrus liepos mėnesį.

Baltieji sukėlė riaušes - 
pogromą todėl, kad negro 
Harvey E. Clarko šeima 
mėgino a t s i k r a u s t y ti į 
apartmentinį namą, kur bu
vo pašisamdžius kamba
rius. Riaušininkai atakavo 
negrus ir daužė, ardė namą, 
padarydami daug nuosto
lių.

Policija su savo viršinin
ku Konovsky’u davė visą 
valią šėlstantiems baltie
siems. i

Žuvo didžiulis 
bombonešis B-29

Tokio. — Nukrito milži
niškas Amerikos bombone
šis B-29 į jūrą tarp Japoni
jos ir Korėjos. Manoma, 
žuvo ir 11 jo lakūnų.

Greenwich, Conn. — Nu
sižudė įžymus gyd y t o j a s 
Raymond Squier, 52 metų 
amžiaus, sakoma, todėl, kad 
jo žmona reikalavo persky
rų (divorso).

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir šilčiau.

Jungtines Valstijos davė savo 
draugam $33,800,000,000

Washington.— Jungtinės 
Valstijos po Antrojo pasau
linio karo davė savo drau
gam - talkininkam 31 bili
joną, 400 milijonų dolerių 
paramos iki šių metų ko
vo 31 d.

AMERIKONAI PATIKRINO
ŠIAURIEČIŲ SKUNDA

šėsi vėl sueiti su. ameriki
niais karininkais trečiadie
nio vakare.

Dar nežinia, ar jie duos 
naują skundą ar tarsis dėl

Korėja. ,— šiaurinė Korė
ja skundėsi, kad amerikonai 
bei jų talkininkai vėl sulau
žė neutralumą Kaesongo 
srities, kuri nuginkluota 
dėl pertaikos derybų. Pra
šė, kad amerikonai išvien 
su šiauriniais korėjiečiais 
ištirtų šį skundą.

Amerikonų komanda pa
skyrė savo karininkus, ku
rie ir surado, kad 4 jų tal
kininkai, pietiniai korėjie
čiai kareiviai, buvo atėję į 
Kaesongo sritį. Bet, sako, 
jie buvo tik neginkluoti, 
“sveikatiniai darbuotojai.”

Žymėtina, jog šiauriniai 
korėjiečiai suėmė juos kaip 
įsiveržėlius, bet po pasitari
mo su amerikonais paleido.

Šiauriniai korėjiečiai pra-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Kongresas galuti
nai užgyrė bilių, kuris ski
lia 5 bilijonus,864 milijo
nus dolerių slaptoms kari
nėms stovykloms statyti,

Pavojinga ginkluot vokiečius, 
kaip įspėja Amalgameitų vadas

New York.— Amalgamei- 
tų Rūbsiuvių Unijos prezi
dentas Jacob Potofsky pa
reiškė, jog Amerika daro 
pavojingą klaidą, kuomet ji 
perša sudaryt naują vokie
čių armiją vakarinėje Vo-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Teheran, Iran. — Trečia

dienį pranešta, kad Trano 
valdžia tuoj aus pasirašys 
naują prekybos sutartį su 
Sovietų Sąjunga. Prekyba 
bus vedama sovietinių dir
binių mainais už Irano pro
duktus.

Kopenhagen, Danija. — 
Danijos valdžia jau sutiko, 
kad Turkija ir Graikija bū
tų priimtos į Atlanto kraš
tų sąryšį.

Teheran, Iran. — Prezi
dento Trumano pasiuntinys 
Harrimanas vėl ragino Ira
no valdžią priimt anglus į 
vadovavimą suvalstybintai 
Irano aliejaus pramonei.

Frankfurt, Vokietija. —

Tatai raportavo valdinė, 
patariamoji komisija, vado
vaujant šalies iždo sekreto
riui Johnųi Snyderini.

O nuo kovo buvo duota 
tiem svetimiem kraštam 
dar 2 bilijonai, 400 milijonų 
dolerių.

derybų panaujinimo.
KARO VEIKSMAI

Amerikonai atmušė dvi 
įnirtingas šiaurinių korėjie
čiu atakas i šiaurę nuo 
Yanggu, rytiniame fronte, 
ir užėmė tris kalnų pozici
jas.

Šiauriniai korėjiečiai pra
nešė, kad jie išvien su ki
nais savanoriais atmušė, ata
kas amerikonų ir jų talki
ninkų, anglų ir kitų; nušo
vė 12 amerikinių lėktuvų 
ir nuskandino karini laiv.ą- 
naikintuvą.

KONGRESAS UŽGYRĖ VEIK 6 BILIJONUS
DOLERIU KARINĖM BAZĖM UŽS1ENYJ

ypač užsieny j, iš kur ameri
kiniai lėktuvai galėtų ato-
minėmis bombomis atakuo
ti Sovietų Sąjungą.

Amerika jau turi šimtus 
tokių stovyklų įvairiuose 
kraštuose.

kietijoje.
Potofsky tik ką sugrįžo 

iš vakarinės Vokietijos, kur 
surado daug nacizmo. Jis 
todėl įspėjo, kad Amerikai 
teks gailėtis, jeigu ji at- 
ginkluos hitlerininkus.

Tūli vakarinės Vokietijos 
seimo nariai, apklaušinėda
mi gyvehtojus, patyrė, kad 
70% vokiečių yra priešingi 
armijos atkūrimui.

San Francisco. — Irving 
Brown, Darbo Federa/cijos 
pareigūnas dėl Marshallo 
plano, pripažino, 'kad vaka
rų Europos žmonės nori iš
vengti karo. Kalbėdamas 
F e d e r a cijos suvažiavime, 
Brown sakė, “pas juos ne
matyt jokio entuziazmo ka
rui.”

Washington. — Vėl tapo 
atidėtas numarinimas elek
tros kedėje portorikiečio 
Oscaro Collazo, kuris per
nai mojosi nužudyt prez. 
Trumaną ir nušovė vieną 
policininką.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejl *

AMERIKA LIEPIA PRIIMT
TURKIJA IR GRAIKIJA
I ATLANTO SĄRYšJ
Sako, europines šalys turės 
ginkluotis savomis lėšomis

Ottawa, Kanada. — Jung
tinės Valstijos būtinai rei
kalauja (faktinai liepia) 
įtraukti Turkiją ir Graikiją 
į Atlanto kraštų karinį są
ryšį prieš Sovietų Sąjungą.

Atlanto šalių ministru 
konferencijoje tiktai Dani
jos ir Norvegijos atstovai 
šiek-tiek priešinosi Turkijos 
ir Graikijos priėmimui į tą 
sąryšį. Nurodė, kad turkų 
ir graikų valdžios yra dik
tatoriškos.

Tačiau, suprantama, kad 
Turkija ir Graikija vis tiek 
bus įjungtos į tą karinį

Pakeliama Gen. Motors hetij Afrikos fašistai 
automobiliu kaina jau priimsi? ir žydus

Washington. — Valdžia 
leido General Motors kor
poracijai pakelti jos auto
mobilių kainas $61 iki $209 
kiekvienam.

Kainų pakėlimo taip pat 
reikalauja Studebaker au
to. korporacija.

Valdžia jau pirmiau už-, 
gyrė pabranginimus Fordo 
automobiliams po $55 iki 
$95.

5 šalip kariuomenė daro 
pratimus prieš Sovietus

Frankfurt, Vokietija. — 
Generolas Eisenhower išlė
kė stebėti manevru, kuriuos 
išvien daro Jungtinių Vals
tijų, Anglijos, Fran cijos, 
Danijos ir Holandijos armi
jų junginiai Hanoveryje, 
vakarinės Vokietijos pro
vincijoje.

Manevruose dalyvauja vi
so 150,000 kariuomenės. Ji 
lavinama, “kaip atmušti 
raudonuosius.”

Popiežius ekskonnmikavo 
liudytojus prieš 
rumunų vyskupą

Roma. — Popiežius Pijus 
XII ekskomunikavo (iš
braukė iš bažnyčios) tuos 
Rumunijos katalikus, kurie 
teisme liudijo prieš vysku
pą Augustiną Pachą ir vie
ną kunigą.

s Jiedu ir 8 kiti asmenys 
tapo nuteisti kalėjiman kaip 
Amerikos šnipai.

Pirmiau popiežius eksko- 
munikavo vengrus ir čecho- 
slovakus katalikus, liudiju
sius bylose 'prieš vyskupus.

Mėgindama nusižudyt, 
numarino 3 kūdikius•

Bridgeport, Conn. — Do
rothy Sabia, susibarus su 
savo vyru, mėgino nusižu
dyti, paleisdama gesą vir
tuvėje. Taip numarino tris 
savo kūdikius, bet pati iš
liko gyva. Bus teisiama.
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“vakarų” bloką.
Europinių šalių ministrai 

prašė, kad Amerika sumo
kėtų didesnę pusę jų išlaidų 
dėl pasmarkinto ginklavi
mosi. Jie sakė, tokios ka
rinės lėšos pablogins gyve
nimą žmonių dauguomenei 
tuose kraštuose. Todėl pa
kils komunistinis judėji
mas.

Bet Jungtinių Valstijų 
iždo sekretorius John Sny
der pareiškė, jog patys va
kariniai europiečiai turės 
daugiausiai savomis lėšomis 
urmu ginkluotis.

Pretoria, Pietų Afrika.— 
Fa/šistuojanti Transvaalio 
Tautininkų partija buvo 
iki šiol uždraudus žydams 
į ją įstoti. Dabar nutarė 
priimti tiktai tokius žydus, 
kurie pilnai užgirs tos par
tijos politiką ir principus.

*
Sun Yat Seno našlė 
gavo taikos dovaną

Peking. — Kinų revoliu
cijos tėvo Sun Yat Seno 
našlė gavo Tarptautinę 
Stalininę Dovaną už Veiklą 
dėl Taikos —100,000 rublių 
(25,000 dolerių) ir aukso 
medalį su Stalino paveiks
lu*.

Jai įteikė dovaną Uja 
Erenburgas, įžymus sovie
tinis rašytojas, laikraštinin
kas.

Sun Yat Seno našlė, Ki
nijos Liaudies Respublikos 
vice-prezidentė, yra sesuo 
Čiang Kai-šeko pačios. Ji, 
tarp kitko, ' suorganizavo 
Kinų - Sovietų Draugišku
mo Sąjungą.

Čiangas nužudė dar 
penkis komunistus

‘ Formoza. — Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai su
šaudė dar penkis formozię- 
čius komunistus kaip įta
riamus Kinijos Liaudies 
Respublikos “agentus.”

Plymouth, Pa.
, Mirė Jonas Krutulis

Antradienį vakare mirė 
Jonas Krutulis, gyvenęs 72 
Nesbitt St., Plymouth, Pa. 
Velionis buvo senas Laisvės 
skaitytojas "ir darbininkiš
kų organizacijų narys. Pa
šarvotas savo namuose. Bus 
laidojamas penktadienį, 21' 
d.'rugsėjo, 2 vai/po pietų* . 
Giminės, draugai ir drau
gės prašomi dalyvauti.

/
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AR TAI GERAI?
SAN.FRANCISCO MIESTE šią savaite vyksta Ame- 

rikos Darbo Federacijos metinis suvažiavimas.
Suvažiavimas, kaip suvažiavimas, bet įdomu, ką tūli 

ADF lyderiai galvoja?
Niūjorkiškis Daily News skelbia, jog suvažiavimo iš

vakarėse du stambūs Federacijos vadovai pasakė laik
raščio korespondentui, kad ADF sužlugdys CIO, jei 
pastarasis nesijungs su Federacija.

Tie vadovai prašė, kad laikraštis jų pavardžių dabar 
neskelbtų, ir jis neskelbia, bet, matyt, jie žymūs vadovai.

Jeigu tokių programą ADF vadovybė turi, jeigu jinai 
vykdys ją gyveniman, tai Amerikos darbininkų judėji
mui gali tekti labai nukentėti.
• Ką gi reiškia “žlugdymas” kitų unijų? Pasak tų va
dovų, ADF pradės traukti į savo pastogę kai kuriuos 
CIO narius, ypatingai tose pramonėse, kur abidvi orga
nizacijos veikih. Tai reikš, kad vyks aštrios kovos ir jos 
tepasitarnaus tik išnaudotojams, o ne darbininkams.

CIO vadovybė per pąstaruosius keletą metų bandė 
pulti nepriklausomas pažangias unijas — puolė jas kaip 
tik panašiais metodais, kokius dabar ryžtasi naudoti

Dialektoiogines ekspedicijos 
dalyviŲ seminaras

VILNIUS, liepos 5 d — Lie
tuvių kalbos institutas suruo
šė dialektoiogines ekspedici
jos dalyviams seminarą. Se
minare i 
nariai, o 
mokyklų 
šia iš tų 
pedicija.

Seminaro dalyviams buvo 
padaryta eilė pranešimų. Bo 
pranešimų seminaro, dalyviai 
susipažino' su 'tarminės me
džiagos rinkimo programa, 
pasidalijo pereitų metų eks
pedicijos darbo patyrimu.

Šiemet dialektologinė eks
pedicija tyrinės aukštaičių 
vakariečių tarmę, sudarančią 
lietuvių nacionalinės kalbos 
pagrindą. Daugiausia bus ti
riami. kapsų ir zanavykų dia
lektai.

Ekspedicija jau- išvyko į nu-

so šiuo metu 30 plytinių kolū
kiuose jau pagamino apie vie
ną milijoną plytų.
plytos j j a n a u d o j a,m o s
gyvulininkystės pastatų 
bai.

Išdegtos 
naujų 
staty

KAIP
(Feljetonas)

II

d alyva vo e ks pe d ici j os 
• taip pat ir vidurinių

m o k y to j ai, daugi a u - 
rajonu, kur bus eks-

J. Aleksandravičius

Kauno medicinos instituto 
studentai praktikos darbuose

KAUNAS, liepos 5 d. —45 
Kauno medicinos instituto stu
dentai 
praktiką 
Joniškio 
įsijungė 
švietimo

ADF prieš CIO.
Kai kur SC1() vadovybės pasamdytieji “veikėjai” bai

siai sumušė, ne vieną pažangiosios unijos narį, kuris drį
so pastoti jiems kelią. Tačiau, nežiūrint visko, CIO va
dovybei nepavyko savo piktus planus gyveniman pra
vesti.

Abejojame, ar ADF vadovybei pavyks tokia taktika 
sunaikinti CIO. Bet nuostolių gali turėti abi organi
zacijos.

Ne muštis, ne vieni kitus žlugdyti šiandien reikia. — 
šiandien reikia glaudžios darbininkų judėjime vienybės; 
reikia traukti juo daugiau neorganizuotų darbininkų į 
unijas.

Geriau būtų, kad ADF vadovybė, užuot eikvojusi ener
giją kovoje prieš CIO, energiškiau kovotų prieš infliaci
ją, už bendruosius darbininkų klasės interesus, už taiką.

Deja, nieks nesitiki, kad taip bus, kadangi tiek ADF, 
tiek CIO vadovai šiandien yra įsikinkę į trumaninį karo 
vežimą.

Liaudies meno paroda

TELŠIAI, liepos 5 d. — 
Kraštotyros muziejuj sureng
ta liaudies meno kūrinių pa
roda. Joj eksponuojama dau
giau kaip 950 įvairių darbų. 
Turiningas yra audinių-mez- 
ginių skyrius, čia išstatyti ko
lūkiečių Pociūtės, Krolienės, 
Pogojutės. Bričkaus 
audimo ir mezgimo < 
Pažymėtinos yra 1 
skul pt.oriaus-drožinetojo Pau
lausko vazos, staliaus Urbšio 
padarytos meniškos rašalinės, 
dėžutės ir kiti darbai. Parodo
je eksponuojamos taip pat 
liaudies menininkų sukintos į- 
vairios skulptūrėles, meniškai 
išdrožinėtos lazdos žemaitiš
kos klumpės' XVII—XVIII 
amžiaus kanklės ir kiti kūri
niai.

atlieka gamybinę 
Šiaulių, Panevėžio ir 
ligoninėse. Studentai 

į aktyvų sanitarinio 
darbą kolūkiuose. Jie

įsipareigojo kolūkiečiams ir į- 
monių darbininkams padaryti 
apie 100 pranešimų įvairiais 
sveikatos apsaugos klausi
mais.

Šiaulių miesto ligoninėje at- 
liekantieji gamybinę praktiką 
studentai ir ligoninės gydyto
jai aplankė šefuojamą kolūkį 
“Pirmyn.” Studentai Dervinis 
ir šakalienė kolūkiečiams pa
darė pranešųnus. Buvo ‘atlik
tas taip pat kolūkiečiams 
skiepijimas nuo raupų bei me
dicininis apžiūrėjimas. Stu
dentai Kantauskąs, Kvilius, 
Stepukonis ir kiti skaitė pas
kaitas miesto įmonėse — au
toremonto dirbtuvėse, trikota
žo fabrike “Verpstas,” “El
nio” odos-avalynės kombinate 
ir kitur.

L. Gargasas

IŠ SOCIALIZMO I KOMUNIZMĄ
TARYBŲ SĄJUNGA, rašo niūjorkiškio Timeso kores

pondentas Maskvoje, H. E. Salisbury, stovi vidurkelyj 
nuo to laiko, kai bus sudaryti agrikultūriniai ir pramo
niniai pagrindai perėjimui iš socializmo į komunizmą.
' Korespondentas remia savo teigimą straipsniu, tilpu

siu teoretiniame žurnale “Bolševik.”
Jei imperialistai ant Tarybų Sąjungos neužpuls, ne

pradės pasaulinio karo, tai 1960 metais ten bus pastatyta 
komunizmui bazė.

Tai reiškia, jog su 1960 metais turės gerokai pakilti 
pramonė ir žemės ūkis; naudojamųjų produktų bus pa
gaminta daug ir tuomet bus pradėtas vykdyti marksisti
nis principas: kiekvienas dirba pagal išgalę, kiekvienas 
gauna sulvg reikalo.

Aišku, komunistinė santvarka neatsiras viena diena, 
teks eiti palaipsniui. Jau seniai buvo skelbta, jog ne
užilgo, sakysime, duona Tarybų Sąjungoje bus teikiama 
nemokamai, panašiai, kaip vanduo.

Dėl to šiandien toje šalyje ir dirbama skubiai, dirba
ma daug. Vykdomi milžiniški projektai pramonėje, taip
gi žemės ūkyj. Pradėta statyti keletas gigantiškų elek
tros jėgainių, kasamas didžiulis Turkmėnijos kanalas; 
čįedamos pastangos priauginti juo greičiau ir daugiau 
gyvulių, pakelti žemės ūkio našumą į aukščiausią laips- 
rtj, ir tt. • •
r Ryšium su tuo, kyla klausimas, kaip su pačia valsty
be? Ar ji tuojau galės išnykti? “Bolševik” atsako, jog 
pe: kol T. Sąjunga bus apsupta kapitalistinių kraštų, 
tol valstybė su armija, policija ir kitais organais reikės 
palaikyti, nes, atžagariai, kapitalistiniai kraštai komu
nistinę šalį užpultų ir sunaikintų.

Jaunųjų kolūkiečių sąskrydis

KUPIŠKIS, 1
—Kultūros namuose įvyko ra- 

i jono jaunųjų kolūkiečių sąs- 
I krydis, kuriame buvo apsvars
tytas klausimas dėl tvirtos pa
šarų bazės sudarymo, silosinių 
pašarų paruošimo rajono 'kol
ūkiuose. Sąskrydyje dalyvavo 
apie 250 jaunųjų kolūkiečių iš 

1 34 žemės ūkio artelių.
Pranešimą apie silosinių 

pašarų paruošimą padare ra
jono žemės ūkio skyriaus gy
vulininkystės vyr. 
kas V. Stasys.

Kultūros namų 
ninkai sąskrydžio 
parodė pjesę.

^^STABILIZACIJA”
• ŠIOMIS DIENOMIS Office of Price Stabilization* ■ • • • "(Kainoms stabilizuoti ofisas) išleido naują patvarkymą:

' .naudotojai turės mokėti už jautieną 2 centus svarui dau
giau, negu mokėjo pirmiau.

' P, Šis pats ofisas, ši pati valdinė įstaiga sutiko leisti au
tomobilių karaliams pakelti kainas ant automobilių.

' Neužilgo, spėjama, bus pakeltos kiaulienos kainos.
> ‘ Kaip matome, “stabilizuotojai” “stabilizuoja” taip, 

\ kad Viskas brangtų, kad darbo žmonėms gyvenimas sun
kėtų ir sunkėtų.

O kai darbininkai, negalėdami pragyventi iš gauna- 
^■mųjų algų, sustreikuoja, reikalaudami didesnių, tuomet 

.valdžia įsikiša, pareikalauja iš teismų indžionkšino ir 
; streiką sulaužo.

’ Taip neseniai buvo pasielgta su alumino ir švino pra
monės darbininkais-kasėjais.

nių neyarinėja. Jei kas pa
našaus ant žemes šventųjų 
vardu yra daroma, tai daro
ma kokių piktos valios žu- 
likų, be šventųjų žinios ir 
pritarimo. • ! z

“Imdamas atydon fatjįą, 
kad pas mus, danguje, nie
kas nedirba ir niekas neval
go, ir todėl turtai pas mus 
niekam jokios vertės netu
ri ir niekam turtai čia ne
reikalingi, savo šventųjų 
pasiteisinimo negaliu neim
ti atydon. Juo labiau, kad 
neturint noro nei reikalo 
užsiiminėti vienokiais ar 
kitokiais šmugeliais, su iš
laukinėmis planetomis, nei 
su atskiromis jų valstybė
mis nepalaikome diplomati
nių, nei prekybinių sutar
čių. Laikantis dangui tokios 
politikos, rodos, neturėtų 
būti reikalo, noro, nei gali
mybės mano šventiesiems 
steigti bažnytinius ar kito
kius biznius ant žemės. Bet 
gi faktas yra, kad bažnyti
niai bizniai ant žemės varo
mi šventųjų vardais.

“Šios misterijos teisingam 
išnarpliojimui, ponas Pau
liau, prašau duoti teisinaus 
atsakymus į sekamus klau
simus; Kas bažnyčias ant 
žemės sugalvojo? Kokiems 
tikslams 
ja? Kas bažnyčias palaiko? 
Kas yra bažnyčių savinin
kais? Ir kodėl bažnyčios yra 
vadinamos šventųjų var
dais? Turėdamas teisingus 
atsakymus į šiuos klausi
mus, ponas Pauliau, galė
siu daryt sprendimą, ar 
mano šventieji susirišę su 
bažnytiniais bizniais ant 
žemės, ar ne.”

Baigė dievas savo pareiš
kimą. Prirengimui teisin
gų atsakymų į dievo man 
pastatytus klausimus, pasi
rodė, reikalinga nemažai 
laiko, todėl prašiau dan
gaus ' viešpaties padaryti 
pertrauką. Dievui su pa
siūlyta propozicija sutikus, 

su' žemės gyventojais jokio baigėme mudviejų pirKTpti- 
kontakto neturi, jokių 1 ry- nę sesiją.

ANT ŽEMES

Galite suprasti 
; kinimo, gerbiami 
■ kad pasirodymui
jūsų Paulius išsidabino, iš
sipustė, kaip einant į šliūbą. 
Tiktai gaila, kad mano “ele
gantiškumo” danguje nie
kas nepastebėjo. Manau, 
neapsiriksiu spėdamas* kad 
jum žingeidu žinoti, ko
kiais keliais ir kokiu veži
mu Paulius į dangų keliavo. 
Tai lygiai tas pats, ko ir jū
sų Paulius labiausiai norėjo 
žinoti. Bet šiuo reikalu ir 
prieš Paulių buvo pavaito
ta slaptybė. Matomai, tuo- 
mi sumetimu, kad, žinant 
kelia, Paulius kartais nesu- 
manytų nulįsti dangun ne
prašytas.

Kelionės 
štai koks: 
mų, ir 
man
Šventas 
pa ragino:

ir be aiš- 
prieteliai, 

danguje

| kalbėtis su patim dievu.
Pokalbį pradėjo dangaus 

viešpats, pažymėdamas 
priežastį manęs dangun pa
šaukimo: “Ponas Pauliau, 
priežastis tavęs dangun pa
šaukimo yra ta, kad, kilus 
nesusipratimui tarp mano 
šventųjų ir manęs žemiš
kuoju klausimu, teisingam 
ginčo išsprendimui mano 
šventieji rekomendavo ta
ve, kaipo teisingą ir beša
lišką asmenį, gerai žinantį 
žemės gyventojų reikalus, 
jų pobūdį ir polinkius. Man 
sutikus
mendacija, pašaukiau tave, 
ponas Pauliau, pas 
pasitikėdamas, kad 
teisingai papasakosi, ką ži
nai, nieko neslėpdamas ir 
nieko nepridedamas.

“Reikalas yra'sekamas: 
Mano ausis pasiekė žinios
nuo žemės, kad tenaitinės 
bažnyčios yra vadinamos 
mano šventųjų vardais. Lo-

reko-

save, 
viską

procesas buvo 
Tik išėjus.iš na- 

, rodos, dar būnant 
žinomose vietose, 

Teisutis ]
“Ponas Pauliau,

netiKct.iu g-įškai suprantant, tai visos 
.---- 'tos bažnyčios privalo būti

prašau nusiimt kepurę, nesjmano šventųjų nuosavybe, 
jau peržengėme clangaiis j\r^s kiekviena įstaiga pri-

tos bažnyčios privalo būti

■' vartus ir tuojau būsime ant kl a tam
.v. .. .....i.’

galvojo' n® 
bažnyčios Aimau- 
lažnvčias palaiko?, kurio vardu 

v a d i n a m a. Pavyzdžiui: 
Švento Petro bažnyčia ne
ginčijamai priklauso Šven
tam Petrui, švento Jokūbo 
—Šventam Jokūbui, švento 
Pilypo — Šventam Pilypui, 
ir t. p. Laikantis logiško 
protavimo, kitos išvados 
negaliu prieiti, kaip tik to
kios, kad mano šventieji tu
rėjo susirgti pralobimo li
ga, ko pasekmėje, prisibu- 
davojo ant žemės bažnyčių, 
pasisamdė agentus ir varo 
šventablyvą biznį man neži
nant. Bet man pareikala- 

i vus pasiaiškinimo ir prisipa
žinimo prie daromos jiems 
kaltės, visi mano šventieji 
griežtai užsigynė, kad jie

dievo palocių slenksčio."
Pasiekus dievo “dvarą,” 

jūsų Pauliui net kvapą už
ėmė nuostaba dėl čia vieš
pataujančios grabinės tylos, 

nei

Ekspedicijos miškų ūkio 
klausimais

VILNIUS, liepos 5 d. — Res
publikos miškų ūkio tyrimo 
darbą pradėjo neseniai įsikū
ręs Lietuvos Mokslų Akade
mijos miškų ūkio institutas. 
Instituto poskyrio vedėjo 
Daujoto vadovaujama ekspe
dicija Pietryčių Lietuvoje tiria 
smėlynus, sudarinėjami pla
nai jiems apželdinti, Čja veda
mi darbai miškų fondui ir 
miškų kokybei pagerinti. Kau
no miškų ūkio miškuose moks- 

i nusta
tinėja tinkamą ąžuolynams 
auginti dirvožemi.

Biržų miškų ūkio miškuose 
ekspedicija tiria su seikėju
sius miškynus, nusausinimo ų- 
taką miškams. Panašūs tyri
nėjimai vyks ir Kėdainių bei 
Panevėžio miškų ūkiuose, že
mės ūkio akademijos dekano 
Jankausko vadovaujama eks
pedicija įvairiose Lietu-vos vie-, 
tose tirs galimumus maume
džiu! plačiai įveisti respubli
kos miškynuose.

Miškų paruošų darbo me- 
chanizavimo klausimu moks
linė ekspedicija dirbs Jašiūnų 
miškų pramonės ūkyje.

liepos 5 diena. |]0 darbuotoju brigada

zootechni-

dalyviams

Vienas milijonas plytų

ŠIAULIAI, liepos 5 diena. 
—Pereitais metais srities kol
ūkiuose buvo pastatytos pir
mosios plytinės, tame tarpe 
Dotnuvos rajono “Aušros” 
kolūkyje, Joniškėlio rajono 
“Tarybų Lietuvos,” “Lenino 
keliu” kolūkiuose ir kitur. Per 
pirmąjį savo darbo sezoną 
plytinės pagamino apie 75,- 
000 plytų.

Šiais metais srities kolū
kiuose pastatyta eilė naujų 
plytiniu, šiomis dienomis prą- 
dėjo dirbti tarpkolūkines 
plytinės Joniškio rajono Mi- 
čiurino vardo kolūkyje, Kel
mės rajpno “Pergalės” kolū
kyje ir eilėje kitų vietų. Iš vi-

Mokyklos ruošiamos naujiems 
mokslo metams

ZARASAI, liepos 5 d — Į- 
vykusiame rajono vidurinių ir 
septynmečių mokyklų direk
torių ir pradinių mokyklų ve
dėjų pasitarime buvo apsvars
tytas niokyklų 
naujiems mokslo 
klausimas.

Pasitarime rajono 
vadovai įsipareigojo 
piūčio 10 dienos 
pilnutinai paruošti 
mokslo metams.

Gerai naujiems mokslo me- 
ta,ms ruošiasi Lupenkos sep
tynmetė mokykla, Zatokų 
pradžios mokykla ir kitos mo
kyklos.

paruošimo 
metams

mo kyklų 
iki r u g- 
mokyklas 
naujiems

Dievo dvare nesirado 
tarnaičių, nei tarnų, nei au
tomobilių, nei šoferių 
žandarų, nei policistų,

nei 
nei 

dangišku, nei šveicariškų 
sargybų, nei angelų legi,jo
nų su ugniniais kardais, nei 
chorų giesmininkų, nei 
šventųjų benų šu trūbomis, 
būbnais, arfomis ir cimbo
lais, giedančių dievo garbei 
šventas giesmes.

Priartėjus prie dievo “sos
to,” šventas Teisutis jūsų 
Paulių supažindino su dan
gaus viešpačiu. Tai labai 
malonios, tėviškos išvaiz
dos, nepaprasto mandagu
mo, be jokio unaro bei pa
sipūtimo atviras senukas. 
Metais, atrodo senesniu už 
jūsų Paului, bet kur kas 
stipresnis ir dar nepilkas. 
Šventam Teisučiui mane 
dievui perstatant, lenkiausi 
pąsiklonioti, bet dievas su-

damas: “Nesilankstyk, po
nas Pauliau, pas mus kelia
klupsčiavimas ne madoj ir

Jauskis laisvai, sėsk šalia 
manęs ir būk mano svečiu.”

Šitoks dievo paprastumas 
pakėlė opti- 
ant mielių. 
Įsivaizdavęs, 
prie dievo

jūsų Pauliui 
mizmą, kaip 
Mat, . buvau 
kad priėjimui 
reikės atlikti daug visokių
formalumų ir nuolankavi- 
mų. Bet dievo paprastumas 
ir tėviškas atsinešimaš link 
manęs parodė, kad nuogąs
tavimo būta nepamatuoto. 
Apsikeitę keliais žodžiais 
apie kelionę, sveikatą ir ki
tus privačiu pobūdžio daly
kėlius, ėjome prie tikslo, 
davusio jūsų Pauliui unarą

Prezidentas Trumanas su savo kolegomis bankininkais, nariais International Mone
tary Fund ir International Bank. Iš kaires i dešinę: International Bank prezidentas 
Eugene Black, International Monetary Fund direktorius Andrew Overby, Kanados 
finansų ministeris Douglas C. Abbott, prez. Trumanas, valstybes iždininkas Snyder ir' 
švedas bankininkas Ivar Rooth.

kontakto neturi, jokių 1 ry
šių nepalaiko ir jokių biz- PAULIUS

KA GI TAI PASAKO?
Amerikos Tolimųjų Rytų 

komanda pripažino, kad 
>ana dieną vienas Amerikos 
lėktuvas nusileido žemai 
ant miesto Kaesongo, kuris 
yra per penkias mylias ap
linkui paskelbtas neutrališ- 
ka zona, ir iš k u -l k o s v a i - 
džių pyškino į gatves ir na
mus. To prisipažinimo reikš
mė yra labai didelė. Jis pa
sako labai daug.

Prisipažinimas svarbus) 
ne tik eigai derybų dėl pa
liaubų. Tas dalykas eina 
savo keliu. Apie tai daug 
rašo ir komercinė spauda. 
Bet svarbus dar ir kitu 
kuo. Svarbus tuo, kad čia 
mes turime ryškiausią pa
rodymą, kokiomis priemo
nėmis yra šis karas veda
mas. Mums buvo pasakoja
ma, kad mūsų lėktuvai Ko
rėjoje daužo bei .naikina iš 
oro tiktai militarinius įren
gimus, tik militarinius cen
trus. Jokiu būdu, girdi, ne
šaudo iš oro į miestus ir 
žmones.

Bet štai, “be niekur nie
ko,” atlekia Amerikos lėk
tuvas ant Kaesongo ir be . 
jokios atodairos paleidžia 
ugnį ant namų ir žmonių.

si, kad tas lakūnas buvo pa
klydęs, padarė klaidą, palei
do ugnį ne ant to miesto, 
ant kurio turėjo paleisti. 
Bet koks gi skirtumas, koks 
miestas; kiekvienam mieste 
gyvena nekalti žmonės, ir 
iš oro į juos šaudyti juk 
yra pats žiauriausias ko
vos metodas.

Aš manau, kad šis prane
šimas iš Korėjos labai sle
giamai paveiks kitus ame
rikiečius, kaip paveikė ma
ne. Žmogus pradedi galvo
ti; Kas pasidarė?
dingo žmoniškumas? Kąjp 
mes pagalvotumėme 
kraštą, kurio lakūnai vieBg 
gražią dieną atlėktų ant 
New Yorko, nusileistų iki 
pat namų stogų ir iš maši
ninių kanuolių pradėtų pyš
kinti į nekaltus, civilinius 
žmones gatvėse? Didžiau
sias pasipiktinimas ir pa
smerkimas iš kiekvieno 
amerikono krūtinės plauktu 
to krašto ir jo valdovų 
adresu.

Ar kitaip jaučiasi korėjie
čiai? Amerikonas

Kur

gatvėje, kuri buvo iš oro 
apipilta kulkomis, 
taikė žmonių.

nepasi
taikė žmonių. Čia jau ne 
lakūno kaltė. Jis gi ten ne
lėkė tik kulkas eikvoti tuš
čios gatvės apšaudymui. Jo 
tikslas buvo rasti žmonių ir 
Į juoš šaudyti.

Tiesiog baisu ir pamisly- 
ti. Mūsų komanda teisina-

čechija protestuoja prieš 
užgynimą skraidyt per 
vakarų Vokietiją

London. — čechoslovaki- 
ja užprotestavo, kad ameri
konai, anglai ir francūzai 
užgynė Če chosl o vakuos 
lėktuvams skraidyti p^f 
vakarų Vokietiją. Protes
tas sako, tuo uždraudimu 
jie laužo pokarinės Potsda
mo konferencijos nutarimą.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)* Ketvirtad., Rugsėjo-Sept. 20, 1951



New Jersey Žinios
Patyrimas

JūsZ visų žiniai Pilietis bu- 
v<y^ižvp'kęs savaitę į New Jer- 
se^T pajūrio pakraščius, su 
tikslu' patirti ne tik pajūrio’ 
įrengimus, bet ir lietuvių gy
ventojų sužinoti skaičių. Mes 
dažnai nusiskundžiame, jog 
mūsų senimas aptingęs, ne
lankstus lankyti parengimus 
vasaros laikotarpiu. Kiti sako, 
kad liepos ar rugpjūčio mėne
siais daugelis išvyksta vaka- 
cijoms, ir su tuo galima su
tikti. Tačiau' geras skaičius 
New Jersey lietuvių turi įsigi
ję pajūriuose vasarnamius ir, 
pradėjus nuo Long Branch 
iki Atlantic City, rasi lietuvių, 
turinčių namus. Įsikūrę gra-

* žiai. Kiti namus statosi, taiso
si gyvenimą ir sako: Kuomet 
jau nebeilgas laikas iki senat
vės pensijos, tai ramiai nuo 
miesto bildėsių baigsiu gyve
nimo d) nas.

Namų yra visokių, brangių 
ir pigesnių. Trijų kambarių 
namukas, sukaltas iš “ply
wood”, su visa’s moderniškais 
įtaisymais,' galima Įsigyti už 
$4ų>00. Tačiau šiame namely- 
je/^iemos metu negalėsi gy- 

. venti. Lentų namas kainuoja 
iki $5,000 ir daugiau.

Nevvyorkiečiams gerai ži-

A. VIENUOLIS

nomas Jakubonis gyvena per 
daugelį metų Lavallette, N. J. 
Keliolika metų atgal Lavalle
tte nieko nebuvo, tik smilty
nas, dabar jau1 išaugęs į mies
telį su1 gražiu pajūriu. Jaku
bonis turi įsigijęs namelį, o jo 
amatas yra žuvininkystė. Se
niau vykdavo į jūras ir dirbo 
prie kompanijos. Dabar žuvį 
vežioja vežimu po artimus 
miestelius ir daro sau pragy
venimą.

Jį sutikęs ir paspaudęs de
šinę, sakau: Drauge, jūs šalia 
miesto ir prie jūrų gyvenda
mas gražiai atrodote. Jisai at
sakė, kad iki šioliai jautėsi 
gerai, bet šią vasarą netaip 
gerai, ir, sako, sukako jau 70 
metų amžiaus ir 
visą laiką mėsos 
tik žuvis. Tačiau
biskį paragaunu ir mėsos, bet 
visai mažx

beveik per 
nevalgiau, 
jau dabar

Jakubonis priklausė prie 
LDS 159-tos kuopos New Yor
ke, bet toli nuo New Yorko 
gyvendamas ir per klaidą, 
kaip jisai sako, išsibraukęs ir 
dabar apgailestauja.

Ocean Beach, tai nauja vie
ta. čia turi savus namelius 
Verteliai iš Linden, N. J. ir 
jų du sūnūs. Namelių per pas
kutinius tris metus pridygo, 
kaip grybų po lietui. Lotų

PATI
(Tąsa)

Pati ėmė jį prašyti dar bent valandė
lei pasilikti, man riktelėjo paslėpti jo 
kaškietą, bet kadangi užsispyrė važiuoti 
ir pati su uošve, tad manoji, jas išbučia
vusi, išleido.

• — Skara ąpsigaubkite, Petro Irina, 
skara, kad nenušaltute, — nenutildama 
vis kalbėjo mano pati, kai Kotelnikovai 
sėdos į vežimą. — O jūs, Jono Jonai, 
sėskitės į priekį — bus pavėjui.. . Kg- 
jas čion ... taip... taip.. Per brastą 
arklius suturėk — girdi, Mitrofanai!... 
Vaikučius nuo manęs išbučiuokite, vai
ku?h'us, — dar riktelėjo pati, jau išva
žiuojant iš kiemo.

Kaip bematant išsiskirstė visi svečiai, 
ir po kokio pusvalandžio aš jau lydėjau 
namo tardytojo pačią.

Atmenu, naktis buvo šviesi, šilta; 
niaukėsi dangus ir kur-ne-kur, debesims 
prasiskyrus, mirkčiojo grupėmis žvaigž
dės. Jau švito, tačiau pro debesis, kurie 
užgulė rytus, aušros nebuvo matyti. 
Kvepėjo sprogstančiais berželiais, ievo
mis ir pavasariu. Mieste buvo tylu, tik 
Slabodkoj tebeūžė pirklio Cviakovo lent
pjūvė, retkarčiais išspiaudavo pro ka
miną liepsną, nuo kurios nurausdavo 
dangus ir sublizgėdavo cerkvių kryžiai.

Kalba mudviem ilgai visai nesirišo.
Nors seniai aš pastebėjau, kad ji nori 

mane sužavėti savo dekolte, dailiomis 
kojomis, dailiais, iš Maskvos išrašytais 
drabužiais, tačiau aš apsimesdavau nie
ko nematąs ar nesuprantąs. Dabar gi 
ypač man buvo bjaurus jos koketavimas, 
a Nuo išgerto konjako, nemiegojimo ir 
ifeo nerimo man skaudėjo galvą ir ėdė 

, Jifartėlis.
O tardytojienės aš visuomet nekenčiau 

ir dabar norėjau, kad tik veikiau ja at
sikratyčiau.

Ant tilto mudviem atidavė pagarbą 
du miestsargiai, kurie, žinodami, jog 
tarp mano svečių yra ir jų viršininkas, 

’ftemigo visą naktį.
Užėjus ant tilto, Liakovienė sumažino 

žingsnius ir, pasirėmusi ant geležinių 
turėklų, ėmė žiūrėti į vandenį. Aš stovė
jau prie jos ir žiovaudamas laukiau, kas

— Ė! — nervingai sušuko ji, — jei 
visą gyvenimą kankintis ir vargti, my
lėti ir nebūti mylimai, tai geriau strik
telėti nuo tilto į upę ir vienu žygiu viską 
baigti.

Aš. dėjausi nenugirdęs ir paaiškinau 
jai, kad toks tiltas nors ir linguojąs, ta
čiau nesulūžtų, ir šimtui prikrautų ve
žimų ant jo užvažiavus.

C? Kada mudu priėjom jų sodo vartelius, 
t&rdytojienė vėl melancholingai prabilo: 
•jft— Mano vyras dabar miega, kaip ne- 
jjfwas, nors ties ausim jam dabar trink
sėk, neprikelsi...

—Koks gražus rytas, koksai lengvas 
oras, kaip kvepia medžiais... eikim,

statymui naujų namų nebėra. 
Vasarnamių savininkai kiek
vienas moka į metus į ten 
gyvuojantį klubą po $15. 
Klubas nustato, kiek vasaros 
laiku gali gauti rendos Į sa
vaitę ar mėnesį, ir 
jūrių pakraštį, ir 
maudyto jų gyvybės 
ją.

Ir sekmadienį, ten būnant, 
atvykstant aplankyti Verte
lius toliau pajūriais gyvenan
ti ir turinti vasarvietes lietu
viai : Barkauskai iš Elizabeth 
ir Bakūnienė iš Linden, N.-J. •

Sea Side Heights irgi lietu
vis turi namą prie pačio jū
rių pakraščio. Tačiau minimo 
lietuvio pavardę pamiršau. 
Sea Side Heights, tai savo rū
šies Coney Island, žmonių su
važiuoja ne tik iš New Jersey, 
bet ir iš Pennsylvanijos valsti
jos, ir kaip Coney Island, 
miestelis margas įvairiais biz
niais.

švarina 
užlaiko 

saugoto

Per jūrų pertaką nuo Lava
llette ir pervažiavus Barnegat 
Bay tiltą, ir 'pasiekus Barne
gat, gyvena žavišienė ir Rūta. 
Ir taip, kur tik nevažiuosi, vi
sur rasi gyvenančių lietuvių.

Barnegat Bay, tai žuvinin
kų turgaviete. Laivelių yra di
delių ir mažų, žuvininkų irgi 
yra didelių ir mažų. Visu jū
rų pakraščiu miestiečiai atvy
kę praleisti laisvą laiką, ar tai 
dėlei pasismaginimo ar žin-

Anatol, į sodą trupučiuką pasėdėt!
Aš atsiprašiau ir, paaiškinęs, kad pa

ti prašė neužtrukti, atsisveikinau.
Eidamas kita gatve, girdėjau, kaip 

įtūžusi tardy toj ienė barė kiemsargį, ku
ris, jai suskambinus, ne iškart atidarė 
vartelius.

Ant tilto vėl tiedu sargai atidavė man 
pagarbą.

Rytuose, tarp debesų, pasirodė raudo
nas aušros brūkšnys. Gerokai prašvito 
Ėmė blaivytis dangus.
turėklus ir įsižiūrėjau upę. Vandens pa
viršium pliuškė šokinėjo mažutės žuve
lės, drebėjo mirkčiojo gilumoje pasku
tinės žvaigždelės ir snaudė panėrę cerk
vės bokštai.

Ilgai aš stovėjau ant tilto ir žiūrėjau 
į vandenį. Sukosi man galva, raibo akys, 
ėdė kartėlis, apie nieką nebuvo noro gal
voti. Eiti namo gulti taip pat nenorėjau, 
nes ten laukė įgrisusi pati.

Staiga bestovėdamas pajutau tokį 
pyktį ir neapykantą sau, pačiai, 
siems tąnakt buvusiems pas mane 
čiams, jog norėjau jiems kaip norint at
keršyti, įžeisti jų kvailą savimeilę, pa
rodyti visą jų niekšiškumą ir išversti 
aikštėn jų slaptąjį gyvenimą. Norėjau 
eiti tuojau į telegrafą ir paleist ministe
rial skundą, kad revizorius Podsipani- 
n as varąs upe antrosios rūšies medžius 
trečiąja, kad kiekvieną rudenį paskir
tus kirsti miškus kai no j anti ta pati ko
misija. Norėjau pranešti, kad Liubomi- 
rovas, pristatydamas žemietijai plytas, 
apvagiąs ją kiekvienais metais ligi pen
kiolikos tūkstančių rublių, Kotelnikovą 
apskųsti dėl to, kad jis, susinešęs su ak
cizo kontrolierium, imąs patentą virti 
alui antruoju virimu, o verdąs pirmuo
ju. Taip pat norėjau apskųsti visą ad
ministraciją dėl paskutinių rinkimų į 
miesto dūmą.

Kartais žmogus, kuris jaučias esąs 
nelaimingas ir nepatenkintas tarp lai
mingųjų, nori ir kitus apkrėsti savo ne
pasitenkinimu ir tuo būdu palengvinti 
savo gyvenimą. Taip buvo tąkart ir 
man. Nežinau, kuo būtų pasibaigęs tas 
mano pykčio ir keršto impulsas, jei til
to gale nebūtų pasirodžiusi kažin kokia 
žmogysta. Aš atsitraukiau nuo turėklių 
ir įsižiurau. Kada ji priėjo arčiau, pa
žinau skara apsigaubusia moterišką. 
Nors jos veido ir nebuvo matyt, tačiau 
iš liemens ji atrodė labai dailiai.

— Kas tai tokia būtų? — galvojau 
aš, sekdamas ją akimis, — taip vėlai ir 
viena. Gal kieno pabėgusi pati, ar gal 
taip kokia naktinė fėja ir gilių įspūdžių 
ieškotoja? ...

— Ė, — tariau sau, — kas jaunas bū-’ 
damas nenusidėjo dievui ir žmonėms, 
tas ir jaunystės nematė! Kas ji tokia 
būtų, prieisiu, ir gana. Jau seniai ne
sikalbėjau su žmogum, kuris su manim 
nepolitikuotų, nepataikautų, neveidmai
niautų. Galop aš baisiai norėjau keršy
ti, keršyti sau, pačiai: ir tai nežinomai 
moteriškei.

(Daugiau bus)

geidumo, nuo krašto žvejoja. 
Tačiau neteko matyti, kad 
bent kas žuvį pagautų. Man 
teko irgi žuvuti nuo pakraš
čio, bet pagauti neteko. Bet 
sušlapti nuo banguojančių Vil
nių teko pusėtinai. Gi krebsi- 
ninkų su žuvies galva ir bučių 
pilna. Krebsų pagauna pusėti
nai daug, tačiau nedideli jie 
ii’ maža iš jų nauda.

Miestiečiai nusiskundžia, 
kad miestuose gyvenamų 
mų yra didelis trūkumas, 
tyba eina silpnai. Tačiau 
sarnamių statyba pajūrių
kraščiais eina pilnu tempu, 
ypatingai apie Ocean ir Lava
llette pakraščius.

Pilietis

na- 
Sta- 
va- 
pa-

Waterbury, Conn.
Lietuvės artistės gražus 
pasirodymas

Mūsų pažangioji visuome
nininke Kristina Stanislovai- 
tienė vėl gražiai atsižymėjo 
amerikinėje visuomenėje, šiuo

. K. STANISLOVA1TIENĖ

tarpu ji puikiai pasirodė su 
savo tapybos kūriniais.

“Waterbury American” 
(rugs. 11 d.) rašo apie visos 
Connecticut valstijos meno

; kūrybos parodą, Įvykusią rug- 
Aš atsirėmiau į sgj0 8 ir 9 dienomis. Paroda 

pavadinta “Bethlehem Fair”. 
Toje parodoje turėjo savo kū
rinius išstačius ir mūsų gabio
ji Kristina.

Vietos laikraštis sako, kad 
lietuvės artistės net du tapy
bos kūriniai gavo “prizus.” 

skyriuje jos kūrinys 
Life” laimėjo antrą 
O aliejaus tapybos sky- 
kuriame Kristina ture-

Pastel 
“Still

vi- 
sve-

muge, 
jo išstačius tris kūrinius, Sta- 
nislovaičių sūnaus Eugenijaus 
portretas laimėjo trečią dova
ną.

Taip pat reporteriui teko 
sužinoti, kad Kristina Stanis- 
lovaitienė per du metus lan
kė Waterbury Art School 
kursus. Be to, šiomis dieno
mis ji įstojo į Artists and 
Writers of Connecticut orga
nizaciją. ♦> , Rep.

Rugsėjo 7 d. Įvyko Lietu
vių Politiško Klubo mėnesinis 
susirinkimas. Padarius prane
šimą dėl biznio stovio, prieita 
prie parengimų komisijos rap.

Ruošiamas piknikas Įvykęs 
liepos 29 d. davė pelno $106. 
Diena buvus graži, ir buvo 
daug žmonių. Bet tarpe dau
gelio pasitaikė ir nesąžiningų, 
kurie Įdavė apie $140 padirb-

tų dolerinių. Betgi dabar pa- įvyks Klubo svėtainėj, .9305 ir brolį Vincą Motiejaitį. 
sirodo, kad vieton suklastotų St. Clair Ave. 
pinigų, reikia sumokėti gerais. 
Taigi Klubas turėjo nuostolių. 
Komisija turėjusi tiek daug
darbo, gi tie nesąžiningi chuli

ganai iš to tik pasipelnė. Tai 
toks raportas buvo išduotas. 
Raportas priimtas ir nedatek- 
lius bus išmokėtas.

—o— 
“Naujienų” šmeižtai

Sekretorius susirinkimui 
perskaitė Naujienų korespon
denciją, šmeižiančią mūsų 
klubą. Nepamenu gerai datos 
bet tai buvo regis' rugpjūčio 
viduryje. Ten rašoma apie 
pikniką, ir išbarama Lietuvių 
Radijo valandos vedėjas ir 
visi pikniko dalyviai. Pasira
šo Vargšas. Bekalbant apie 
tai pasirodė, kad Klubas Nau
jienas prenumeruoja nuo pat 
jo įsteigimo ir dabar Naujie
nos mūsų Klubą už tai 
šmeižia. T a i g i, kas 
reikėtų daryti ? Prieita prie iš
vados: pareikalauti, kad tą 
savo šmeištą atšauktų, o jei no, 

tai nutarta Naujienų daugiau 
neprenumeruoti. ’

Klubas nėra politinė orga
nizacija ir pinigiškai nerėmė 
jokių politinių organizacijų. 
Be to klubas neužsiima .jokią 
agitacija. Taigi, skaitytojai iš 
Naujienų be reikalo pyksta ir 
jaudinasi ir be reikalo dar 
šį mūsų Klubą šmeižia. Klu
bas yra pašalpinis ir užsiima 
tik pašalpos reikalais.

Klubietis

Pradžia 6
val. vakare.-

žinių Rinkėjas

Worcester, Mass.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliškos Draugijos Narių . 
Atydai

Iš pereitam susirinkime iš
duoto finansų raštininko ir 
biznio komisijos raporto pasi
rodė, kad mūsų draugija fi
nansiškai gerai stovi, bet na
riais po biskį mažėja, 
vienas draugijos narys 
nai išsiskyrė iš mūsų 
tai Jonas Motiejaitis.

Jonas Motiejaitis staigiai 
mirė sekmadienio ryte.

.Jonas Motiejaitis daug dar
bavosi p rogresy viskam judėji
mo. Savo laiku gana daug jis 
veikė Aido Chore. Jonas užsi
tarnavo nemažai pagarbos 
pirmeiviškoje visuomenėje.

Jonas Motiejaitis paliko di-

ji’ vėl 
amži- 
tarpo,

j deliam nuliūdime žmoną Jonę

LDS 55 kp. gražūs 
pasimojimai

Paskutiniame kuopos su
sirinkime buvo skaitytas 
laiškas nuo Centro valdy
bos reikale Lėšų .Fondo su
stiprinimo. Klausimas bu
vo plačiai apkalbėtas. Bu
vo ir įvairių pasiūlymų, 
kaip sukelti Lėšų Fondui 
po dolerį nuo kiekvieno | 
kuopos nario (tokis buvo: 
Centro prašymas). 'Sekre-I 
torius J. Žebrys , pranešė, 
jog mūsų kuopai reikės su
kelti $1.71, nes tiek yra 
kuopoje suaugusių narių 
(neskaitant vaikų sky
riaus), ir pasiūlė, kad kuo
pa iki naujų metų kas mė- 
nesis rengtų po vieną pra
mogą. Ir pasiūlė toms pra
mogoms sekamas dienas: 
pirma — rugsėjo 22 d., an
tra — spalio 6 d., trečia — 
lapkričio 10 d., ketvirta — 
gruodžio 8 d. Šis pasiūly
mas tapo priimtas ir išrink
ta tam darbui komisija iš 
penkių narių. Į komisiją 
apsiėmė: A. Klivington, K. 
Salen, J. Šimkus, P. Rodg
ers ir J. Žebrys. Žinant ko
misijos sąstatą, galima ti
kėtis, jog viskas bus tin
kamai paruošta. Komisija 
tuoj davė suprasti, jog ne
kurtos pramogos bus su 
pietumis, kitos su kitokio
mis programomis. Visa tai

Vaizdas Kaesong mieste, Korėjoje. Karininkai tyri
nėja Šiaurinės Korėjos delegacijos skunda, kad ame
rikiečių lėktuvas numetė bombą ant paliaubų derybų 
konferencijos zonos.

Lai Jonui būna lengva šios 
šalies žemelė.

Mūsų pažangi draugija rū
pinasi ne vien tik savais na
riais, bet duoda stambios fi
nansinės pagalbos kitoms 
amerikietiškoms organizaci
joms, kaip tai: Raudonajam 
Kryžiui ir Golden Rule.

Dabar Golden Rule organi
zacija rodys judamus paveiks
lus mūsų draugijai visai už 
dyką tuojau po susirinkimo. 
Susirinkimas įvyks ankščiau, 
tai yra, 7 vai. vakare, spalio 
2 d., 29 Endicot St.

Visi nariai prašomi 
vauti. Paveikslai bus 
pamokinanti. Kviečiami
vauti ir nenariai. Reporteris

daly- 
labai 
daly-

Buenos Aires, Argentina. 
— Peronistų laikraštis La 
Epoca rašo, kad New Yor- 
ko Times per visą savo 100 
metų gyvavimą buvo ir te
bėra Amerikos imperializ
mo gramofonas.

Tarnautojas ponui: “Aš jiems sakiau, kad jūs esate 
labai užimtas, bet jie reikalauja su jumis kalbėtis, ir 
tiek.”

penkių rūšių, užvardinta atskirais var-

Salve, a remedy for Skin irritation, 
greitai gydo žaizdas, išbėrimus, votis, 
nosies arba burnos nudegimą, ausų

Dešimts Metų Sukako, Kaip Legališkai Yra Vartojamas 
Svarbiausias Išradimas Pasaulyje.

Tai yra kelių rūšių mostis, kuri prašalina skausmus, užgydo žaiz
das, tik ne vėžio, sustabdo dantų gėlimą, prašalina niežėjimą odos, 
gydo pailęs ir tt. Mostis yra 
dais ir numeriais.

No. 1. M. J. Švilpa Herb
Kvepianti mostis, stebėtinai 
"athletes” kojų nesveikumą,
skaudėjimą ir gelbsti nuo "Hay fever.” Kaina dėžutės $1.25.

No. 2. M. J. Švilpa Salve for External Pains, šita mostis yra nuo* 
paviršutinių skausmų, kaip tai, kojų, rankų, pusiau, sprando, nutir
pimo, neveiklumo sąnarių ir muskulų, prieš lietu skaudėjimą blauz
dų, nuo peršalimo ir kosulio. Kaina $1.25. »

No. 3. M. J. Švilpa Ointment for Tooth ache and Hardening 
Gums. Yra kvepianti mostis. Sustabdo dantų skausmą ir sustiprina 
smegenis (gums). Kaina $1.00.

No. 4. M. J. Švilpa New Discovery Salve for Skin Itching or Poi
son Ivy. Šita mostis greitai prašalina visokius niežėjimus ir išbėri
mus. Kaina $1.25.

No. 5. M. J. Švilpa Herb Salve for Pries. Šita mostis greitai pa
gelbsti nuo piles be operacijos. Nesvarbu ar jos yra varvančios ar • 
ne. Kaina dėžutės $2.50. * ♦

Kaiap mostį vartoti ir užsilaikyti yra nurodymas ant dėžutės. 
Klausykite lietuvių radio nedėliomis 11:30 ryte WKNB iš New Bri
tain, Conn. Kūrio pirks už $5 vartės, tai gaus vieną dėžutę dovanų. 
Reikalauju partnerio — vyro ar moters — prie biznio, 
informacijas suteiksiu per laišką. Reikalaudami mosties 
kį arba "Money Orderj” šiuo adresu:

M. J. ŠVILPA ;
1’. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conn.

Hartforde mostis gaunama vaistinėje Park ir Hudson

Platesnes 
siųskite če-

Sts.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką^patarna- 
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas 'Poplar 4110

3 pusi.—Laisvė (Liberty)- Ketvirtad., Rugsėjo-Sept. 20. 1951
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Lietuvių kultūrinis 
pobūvis rugsėjo 22

Lietuviu Meno Sąjungos 3- 
čios Apskrities komisija kvie
čia lietuvius susirinkti šešta
dienį, rugsėjo 22 d., į Liberty 
Auditoriją, Richmond Hill. 
Tai bus lietuvių kultūrinis po
būvis. Prasidės 8 vai. vakare.

Menininkai turės tam vaka
rui puikią programą, kuria 
bus progos visiems pasigėrėti. 
Bus lietuviškų dainų, liaudiš
kų šokių, pasikalbėjimų, dis
kusijų.

Pagaliau- bus ir užkandžių 
su- draugiškomis vaišėmis.

Išlydėjus Draugą Vaznį

Al Brazis priimtas 
Metropolitan Operon

Girdėt, jog Algirdas Bra
zis, chicagietis dainininkas, 
pagaliau priimtas * Metropoli
tan Operom Jis laimėjęs pen
kių baritonų kontestą.

Pirmiau Metropolitan Ope
roj buvo lietuvės dainininkės 
Anna Kaskas ir Polyna Stos- 
ka, bet jos dabar iš 'šios Ope
ros išėjo. Algirdas Brazis tai 
bus šiuo metu vienatinis lie
tuvis Metropolitan Operoje.

Liberty Auditorijoje

Rugsėjo 18-tos rytą išlydė
jome laisvietį draugą Vaznį į 
I paskutinio jo pasilsio vietą, 
; Fresh Pond Krematorijon, 
iMaspethe.

Paniurusį, ūkanotą rytą, 
tvos tik atidarius šalinsko šer
meninę, Woodhavene, susku
bo rinktis palydovai. Vieni 
pirmiau šiųjų atvyko būrys jo 
draugų sandarbininkų iš Lais
vės pastogės. Rinkosi kiti ve
lionio ir jo šeimos prieteliai ir 
nariai organizacijų, kuriose 
jis darbuodavosi. Taipgi dien
raščio Laisvės skaitytojai atei- 
dinėjo atsisveikinti tą draugą, 
kuris jiems jų mylimą laik
raštį siuntinėjo. Pagirtinai 
gražiu būriu j'ie su vyko Pet
rą išlydėti.

Laikas atsisveikinti. Šulins
kas pakviečia ilgametį Petro 
draugą Laisvės redaktorių 
Antaną Bimbą tarti atsisvei
kinimo žodį. Trumpais bruo
žais jis atžymi Petro Vaznio 
gyvenimą, kaipo asmens ir 
kaipo pažangaus, organizuo
to darbininko. Kažkaip daro
si širdyje ramiau, kada nors 
ir dar per anksti miręs drau
gas visgi mirė jau nudirbęs 
daug gražaus visuomeniško 
darbo ir palikęs apie save gra
žią atmintį. Jis mirė, atlikęs 
žmogui skirtą misiją. Varde 
viso Laisvės personalo kalbė
tojas reiškia užuojautą velio

nio dukterims, Anei Yakštis, 
Gigai Margas, Carolyn Bare- 
tela, broliui Juozui ir gimi
nėms.

Krem atori j oj e atsisve ik i n i- 
mo kalbą pasakė Laisvės re
daktorius Rojus Mizara. Pri
minė istorinį faktą, kad lie
tuvių tauta per tūkstančius 
metų savo mirusiuosius de
gindavo ant laužo ir kad tik
tai su krikščionybe įneštas 
Lietuvon laidojimas mirusiųjų 
į žemę. Kvietė visus suglaus
ti savo eiles toms organizaci
joms ir įstaigoms, kurioms 
Petras, pagal savo išgalę, 
darbavosi per visą gyvenimą.

Laidotuvių direktorius Šu
linskas pareiškia šeimos padė
ką palydovams. Į

Liūdnos vargonų muzikos 
lydimas, Petro karstas pa
lengva nuslinko už sienelės. 
Atidarius šonines duris jis 
dar kartą pasimatė apstatytas 
gėlėmis. O kairėje jau matėsi 
varteliai į elektriškąją krosnį, 
iš kurios ne už ilgo iškils sro
velė baltų dūmų skraidyti su 
debesėliais dausose ir kur 
nors su miglomis ir lietumis 
nukritę stiprins žolę ar gėle
lę.

Sk irstėmės liūdni, palikę
draugą.

Reiškiame užuojautą šio 
staigaus ir skaudaus smūgio 
priblokštai šeimai ir gimi
nėms. S.

Frank Borich iš Ellis 
Salos paleistas

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas praneša, jog 
Frank Borich jau paleistas iš 
Ellis Salos, kuomet už jį bu
vo užstatyta kaucija.

Frank B'orich yra įžymus 
progresyvis veikėjas, gimęs 
Jugoslavijoje. Jis norima de
portuoti į Jugoslaviją ii’ ati
duoti Tito valdžiai, kurios jis 
yra mirtinas priešas.

šiuo metu EI lis Saloje dar 
randasi Peter Harisiades, 
graikų progresyvis veikėjas, 
ruošiamas deportuoti į Grai
kiją. Jo byla apeliuota į 
Aukščiausi Teismą. Dabar 
reikalaujama, kad jis butų 
po kaucija paleistas.

Aido choras

Pereitą antradienio vakarą 
^pasirodė naujas Auditorijos 
bowlingo manadžeris — Leo
nas Jonikas, neseniai iš Chi- 
cagos čia atvykęs.

Pasirodo, jog jis gali būti 
ne tik geras dainininkas, bet 
taipgi ir geras bowlingo tvar
kytojas, nes jis bowlingo biz
nį gerai supranta.

Jis apsiėmė per visą bow
lingo sezoną prižiūrėti šį biz
ni-

—o—
Šį ketvirtadienį, rugsėjo 20, 

Lietuvių Moterų Klubas turės 
pirmą šio sezono susirinkimą. 
Tikimasi, nemažai šio klubo 
narių jame dalyvaus.

—o—
Pirmadienį čia lankėsi ir 

Auditorijos patalpas apžiūri
nėjo Juozas Vaznys, su dviem 
savo sūnumis. Jie atvyko iš 
Rumford, Me., savo brolio 
Petro Vaznio laidotuvių pro
ga. Rep.

Ar įsigijote Čepulių 
paris bilietą?

"Čepulių parė jau čia pat— 
rugsėjo 29 d. Laikas visiems, 
kurie joje dalyvaus, įsigyti 
bilietus. Bilieto kaina $3.

Jeigu dar neįsigijote • bilie
tą, tai nieko nelaukę įsigyki
te. Galite gauti Laisvės ’ad-

Dėkavojame ir atsiprašome

Aido Choro reguliarės pa
mokos įvyksta penktadienį, 
rugsėjo 21, Liberty Auditori
joje.

Kviečiamos merginos daini
ninkės susirinkti kaip 7:30 
vai. vakare, nes jos vienos 
praktiku osis pusvalandį ar 
daugiau. Labai svarbu laiku 
susirinkti.

Po merginų praktikų visas 
choras praktikuosis naujas 
dainas mūsų ruošiamam kon
certui, kuris įvyks spalio 14 d.

Prašome visų, kurie tik my
li dainuoti, ateiti į šias pamo
kas. Tie, kurie dar prie cho
ro nepriguli, gali ateiti ir įsi
rašyti. Choro pirm.

ADP kandidatas iškelia 
svarbius klausimus 

■u

, t lll.l

Amerikos Darbo Partijos 
kandidatas miesto tarybos 
prezidento vietai Clifford T. 
McAvoy iškelia svarbius vi
suomeninius klausimus savo 
rinkimų kampanijoje.

Pirmiausia jis nurodo, jog 
majoras Impellitteri, išvykda
mas į Italiją tuo laiku, kuo-' 
mot eina rinkiminė kampani
ja, pasitarnavo vyriausia de
mokratų . kandidatui, kuris 
šiuo metu yra ir miesto' tary
bos laikinas prezidentas. Jo
seph Sharkey, mat, dabar' pa
silieka ir majoro pavaduoto
jas, iki majoras iš Europos 
grįš namo. Tai jam bus ge
resnė proga ir rinkimų kam
panijoje figūruoti.

Taipgi Tammany mašinos 
vadas Carmine DeSapio dabar 
turi laisvas rankas veikti.

Darbiečių kandidatas Mc
Avoy iškėlė 15 centų fėro 
klausimą i)’ privertė kitus 
kandidatus pasisakyti prieš 
fėro kėlimą. Jeigu ne Mc
Avoy, tai veikiausia jie nieko 
nebūtų darę.

Kainų, nuomų, korupcijos, 
rasinės diskriminacijos klau
simus McAvoy iškelia ir rei
kalauja, kad kiti tais klausi
mais pasisakytų. Pasirodo, 
kad demokratų, republikonų 
ir* liberalų kandidatai bijo į- 
sivelti į diskusijas, tai jie tik 
kalba taip, kad tuičių reika
lų nepaliesti ir darbo žmones 
apgauti.

Reikalauja ištirt 
vaiko nužudymą

/________________________

/

Kapitonas Hugh Mulzak, 
Amerikos Darbo Partijos kan
didatas Queens Borough pre
zidento vietai, reikalauja nuo
dugniai ištirti, kaip ii' kodėl 
14 .metų amžiaus Julian 
Sweeney buvo policisto nušau
tas.

Policistai teisinasi, jog jie 
manę tą vaiką esant plėšiku, 
o tėvai tvirtina, jog jis lipęs 
ant stogo televizijos anteną 
taisyti ir tuo laiku buvo mir
tinai peršautas.

Uždarė dirbtuvę, 1000 
darbininkų paleido

Waldes Kohinoor dirbtuve, 
Long Island City, dabar yra 
uždaryta ir virš tūkstantis 
darbininkų paleisti iš darbo.

Tai padaryta todėl, kad 
bosai pasiryžo nesiskaityti su 
unija, paleido iš darbo unijos 
dirbtuvės pirmininką. Kuo
met United Electrical, Radio 
and Machine Workers unija 
pareikalavo šapos pirmininką 
priimti į darbą atgal, tai bo
sai uždarė dirbtuvę.

Valstijinis atstovas Louis 
Yagoda tariasi su dirbtuves 
bosais ir unijos atstovais, kad 
sutaikyti abi puses. Sako, ši 
dii’btuvė dirba karines reik
menis.

SKELBKITĖS LAISVeJE

ministracijoje 
ditorijoje.

ir Liberty Au-

Rlmos-Teatrai

Londono majoras New 
Yorko majorą atlankė

6 31 - m as I n d on o m t|j oras 
pirmadienį čia atvykęs aptei
kė 101-mą New Yorko majo
rą. Sir Denys Lowson prie 
miesto rotušės pasisveikino su 
Vincent Impellitteri, kuris 
svečią gražiai priėmė.

Ta proga buvo suruoštas 
paradas. Dviejų didžiausių 
pasaulyje miestų majorai pa
sižadėjo kooperuoti “pasauli
nės taikos” palaikymui.

SALANTAI, liepos 11 d.— 
“Alkos” kolūkio nariai anksti 
pavasarį nutarė pradėti visuo
meninių pastatų statybą, ku
rie būtų gražūs, patvarūs ir 
patogūs gyvuliams.

Ryšium su tuo pavasarį pra
dėta statyti plytinė, šiuo metu 
plytinės statyba baigiama. 
Pargabenti presai, įrengtos 
degimo krosnys. Artimiausiu 
laiku plytinė pradės veikti, 
šioje plytinėje dar šiais me
tais bus pagaminta apie 500 
tūkstančių plytų. Jos bus pa
naudojamos visuomeninių kol
ūkio pastatu statybai.

—-------- i
Organizacijos, savo mitin

guose pasitarkite Laisves 
vajaus, gavimui naujitf skai
tytojų. reikalu. Pasitarki
te, ką surengsite vajaus 
reikalu, kokiu būdu darbuo- 
sitės gavimui naujų skaity
tojų.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ 
Užrafiykit Laisvę Savo Drungni.

Rugsėjo 15-tą mos pasijuto
me skaudžiai priblokšti. Apie 
vidurdienį sužinojome, jog il
gametis dienraščio Laisvės 
darbininkas Petras Vaznys 
mirė. Gi jisai tiktai vakar bu
vo sykiu su mumis baigęs dar
bą, o sekamą rytą jau randa
si karste!

Staigus smūgis širdžiai jį 
užmušė.

Skriaudą pajutome kelerio
pą: netekome sandarbininko- 
draugo. Ir nebeturėjome būdo 
skubiai pranešti apie savo ne
laimę tūkstančiams mūsų 
prietelių. šeštadienio Lais
vė buvo jau išsiuntinėta -— tai 
buvo nudirbęs patsai Petras. 
O antradienio Laisvę skaity
tojai atras parėję iš darbo, 
jau po laidotuvių.

Griebėmės tokių priemonių, 
kokios bebuvo likusios: tele
fono ir gyvojo žodžio. Vieni 
mažai tebūtume atsiekę. 
Nuostabu, kaip valandos 
trumpos! Kiek mažai tegali 
nudirbti! Vieno nerandi na
mie. Kitą šaukiant paduoda 
nežinomą žmogų, šauki antru 
kartu.

Daug prietelių likosi nega
vę žinios dėl to, kad namie 
neradome. Kitus surasti ir pa-
šaukti nesuspėjome. Tačiau 
dėka jums visiems, kurie su-

Vaizdas Irano sostinėje Teherane. Policija išvaiko 
žmonių demonstraciją, kuri buvo suruošta reikalavi
mui, kad valdžia nedarytų jokio nusileidimo anglams 
imperialistams.

pratote padėtį, pakviestieji 
ėmėtės kitus kviesti, net pir
mąjį vakarą nebebuvome vie
niši. Kitomis dienomis jau at
vyko daug draugų. Ir skait
lingu būriu palydėjo į Fresh 
Pond Krematoriją, Maspethe. 

į Apart vietinių, buvo atvykę 
•F. Klaston ir A. P. Bėčiai iŠ 
Great Neck, B. Makutėnienė, 
Al ii- Thelma Makatenas iš 
Cranford, II. Kudirkienė iš 
Elizabeth, M. Klimas ir duk
tė Emily Krupski iš Fairlawn.

Sekmadienį ir pirmadienį 
atvykusieji budėtojai skait
lingai prisidėjo dienraštyje 
Laisvėje pareikšti mirusiojo 
šeimai užuojautą, kuri buvo 
paskelbta rugs. 18 ir 19-tos 
laidose. ,

Atsiprašome tų, kuriuos 
nespėjome prieiti, pakviesti.

Esame giliai dėkingi vi
siems už šiltą draugingumą.

Laisves štabas

Gazas nutroškino moterį
Grace Rivard, 44 metų am

žiaus, buvo rasta nuo gazo 
užtroškus! savo apartmente, 
415 W. 23 St., Manhattan.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

Gavome pranešimą, jog Ka
zimieras Shimkus, gyvenąs 
58-03 69 PI., Maspeth, vėl 
susirgo ir sekmadienį, rugsė
jo 16, buvo išveštas į Wyckoff 
Heights Hospital of Brooklyn, 
142 St. Nicholas Ave., Brook
lyn.

Prašomi draugai ir pažysta
mi, kuriems laikas leidžia, jį 
atlankyti. Lankymo valandos: 
pirmadienį nuo 7 iki 8 vaka
re, trečiadienį ir sekmadienį 
nuo 3 iki 4 po pietų.

Grasina gemblerį ir jo 
žmoną nužudyti

Gembleriųr karalius Gross ir 
jo žmona sakosi gavę net še
šis laiškus, kuriuose grąsina- 
ma juos nužudyti, jeigu tik 
jie teisybę pasakytų 19 poli- 
cistų teismui.

Nepatirta, kas tuos laiškus 
rašo. Veikiausia patys poli- 
cistai, kurie yra kaltinami 
kaip gemblerių biznio apsau- 
gotojai. Pažiūrėsime, kaip 
jis kalbės teisme.

Vinco ir Onos Čepulių 
Pagerbimui Pare

Pagerbkime juos 25 metų vedybinio gyvenimo 
proga ir kaipo visuomenininkus.

ši pare įvyks šeštadienį

RUGSĖJO 29 SEPTEMBER
Liberty Auditorium

110-Q6 Atlantic Ave., Richmond Hill, N Y.

Pradžia 7-tą valandą vakare

Vakarienei Bilietas $3.00

Prašome išanksto įsigyti bilietą ir dalyvauti šioje gra
žioje sueigoje. Bilietai gaunami iš platintojų ir Centruo
se: Laisvės raštinėje ir Liberty Auditorijoje.

Kas myli pasiklausyti pui
kios muzikos ir žavėjančių 
dainų, tai galima pasinaudoti 
spalvine filmą “Show Boat”, 
kuri dabar rodoma tūluose 
New Yorko teatruose.

z ---0---
Tie, kurie matė istorinę 

filmą “David and Bathshe
ba”, i'O d omą New Yorko Ri
voli Teatre, giria ją.

—o—
“A Tree Grows in Brook

lyn” yra graži muzikalė ko
medija, vaidinama Alvin Te
atre, W. 52 St., New Yorko.

Rep.

1950 metais gazas 113 
žmonių užtroškino

Majoras Impellitteri įsake 
Sveikatos Departmental per
žiūrėti šaldytuvus ir kitus ga- 
zą naudojančius dalykus.

1950 metais nuo gazo už
troško 113 žmonių, daugiau
sia todėl, kad nebuvo apsi
saugota.

Sveikatos Departmentas 
dabar 'išleido ir dalina 100,- 
000 lapelių, kurie nurodo, 
kaip nuo gazo pavojaus apsi
saugoti.

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių s p a u s d i n ių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisves 
spaustuve.

Jei reikia ką parduoti ar 
norite ką pirkti, pasiskelb
kite Laisvėje. Rezultatais 
būsite patenkinti.

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 reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G.
I EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6238

EGZAMINU© JAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

126 Lafayette s(. 

Newark 5, N. J 
MAarket 2-5172

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tol. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto
LIKERIO, VYNO AR ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street

TELEVISION Everg^T8969
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PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. >

, Telephone EVergreen 4-8174
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