
Mūsų skaitytojams.
Kryžiokų “demokratija.”
Dabar pajudinsią žemę.
“Pigios merginos.”
Taikos viltis.
Daugiau tokių “pergalių.”
Du amerikiečiai.

Rašo A. BIMBA

Iš kolonijų skaitytojai rašo 
ir skundžiasi, kad negauna 
Laisvės reguliariškai. Kai ka-
da ateina keletas numerių 
vienu sykiu.

Laisvės štabas tuo irgi susi
rūpinęs. Kaltas ne dienraš
čio štabas, bet paštas. Tai 
kiekvienas žinokite.
, Daug geriau buvo, kai Lais
vė buvo Brooklyne. Iš Brook- 
lyno pašto laikraščiai eidavo 
tiesiai i traukinį. Iš Queens 
pašto išvežimas kitoks. Iš 
to išplaukia visų Queens pa
viete laidžiamų laikraščių ne
regu liariškumo nelaimės.

Ar tie sunkumai bus nuga
limi? Dabar dar sunku pa
sakyti. Tikėkite, jog yra de
damos visos pastangos. Mes 
puikiai žinome, kaip toks ne- 
reguliariškumas erzina ' visus 
skaitytojus. Prašome kantry
bės.

★
Tai Brook lyno

Chorą jau apsėdo kryžiokai. 
Iš jo tapo be jokių ceremoni
ni išmestas laukan K. B. 
Kriaučiūnas, trisdešimt pen
kis metus išbuvęs Operetės 
Choro nariu* ir veikėju. Iš
mestas tik už tai, kad pa
smerkė kryžiokų chuliganiz
mą prieš pažangiečius.

žmogus ramus ir toleran
tiškas, tvirtai tikįs demokra
tija.

Tokiam žmogui Operetės 
Chore vietos nebeliko!

Skaitau ir kitą pranešimą. 
Buvo susirinkę tuzinas kitas 
kryžiokų ir suorganizavo “A- 
merikos Lietuvių Antikomu
nistinę Akciją.” “Akcijos” 
tikslas — šnipinėti ir smurtu 
gązdinti pažangiuosius lietu
vius.

Dabar jie tikrai pajudinsią 
visą žemę.

Kryžiokai nežino nė tiek, 
kad jų smurtas tik labiau su
vienys ir užgrūdins demokra
tiją ir laisvę mylinčius Ame
rikos lietuvius.

Amerikietė Sonia Tomara 
gyvena Vokietijoje. Ji yra 
New York Tribune korespon
dentė. Ji rašo straipsnius 
apie amerikiečių užsilaikymą 
ir veiklą Vokietijoje.

Ji rašo, kad vokiečiai “my
li” amerikiečius tik iš bai
mės: bijo rusų, tai “myli” 
amerikiečius. Bet savo širdy
je jie lygiai visų neapkenčia.

Viename straipsnyje (geg.
19 d.) Sonia Tomara kritikuo
ja Amerikos karius, esančius 
Vokietijoje. Jų užsilaikymas 
nedarąs garbės ir blogai vei
kiąs vokiečius.

Ji sako: Mūsų kariai labai 
jauni rekrūtai. Jie labai grei
tai pasigeria. Jų svarbiau
sias susirūpinimas: gauti vo
kietes merginas pigiai.

Jungtinių Tautų sekretorius 
Lie jau apleido Maskvą. Jis 
vėl Paryžiuje. Vėl tarsis su 
Francūzijos, Anglijos ir Ame
rikos aukštaisiais pareigūnais.

Jo visi pokalbiai tebelaiko
mi slaptybėje. Tik vieną da
lyką Trygve Lie atsisako 
slėpti. Jis sako, kad jis tebė
ra nepraradęs vilties taikai 
laimėti. 
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★
Džiaugiasi čiangas, džiau

giasi čiangienė, džiaugiasi 
visi nacionalistai, kad 
jiem pavyko pasprukti iš sa
los Cliushan. Tai esąs di
džiausias strateginis laimėji
mas.

Dar vienas toks laimėjimas 
ant salos Formoza, ir sudiev 
visai tai kvailai klikai!

Komercinė spauda negali 
suprasti amerikiečių jūrinin-
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UNIJA RAGINA AMERIKĄ
TARTIS SU SOVIETAIS

galima taikoj sugyventu 
nežiūrint politinių skirtumų

New York. — CIO Amai- 
gameitų Rūbsiuvių Unijos 
suvažiavimas Clevelande 
priėmė rezoliuciją, raginda 
mas Ameriką pradėti tie
siogines derybas su Sovietų 
Sąjunga dėl pastovios tai
kos. Rezoliucija sako:

“Pasaulis yra gana pla 
tus, taip kad valstybės su 
skirtingais politiniais nusi

galėtų gyventiOperetės Į teikimais

tais keliais daryti stiprius 
žingsnius, kad galima būtų 
sueiti i pilnas ir tiesiogi
nes derybas su Sovietų Ru
sija ir kad tos derybos bū
tų tęsiamos, iki bus padėti 
tvirti pamatai dėl pastovios 
taikos.”

Ta pati rezoliucija, ta- 
čiaus, patenkina ir CIO 
centro vadu reikalavima, 
sakydama, kad Amalgamei-

Athenai, Graikija.—Jugo
slavijos valdovas Tito apsi
keitė atstovais-ambasado- 
riais su Graikijos monar- 
chistu valdžia. Tatai laiko
ma pirmuoju žingsniu lin
kui karinio Balkanų sąry
šio prieš Sovietų Sąjungą.

Varšava. — Lenkija sta
tosi Nowoj Hutoj naują di
džiausią plieno liejyklą, ku
ri padvigubins dabartinę 
plieno gamybą. 0 jau ir da
bar Lenkija pagamina 60 
procentų daugiau plieno, 
negu pirm karo.

Sovietų Sąjunga suteikia! 
mašinas ir įvairius įrengi
mus naujajai Lenkijos plie
no liejyklai.

Jakarta, Indonezija. — 
Per mūšius tarp koloninės 
holandų kariuomenės ir 
Indonezijos respublikos gy
nėjų Celebes saloje tapo nu
kauta 32 holandu kareiviai 
ir 100 indonezų.

Madrid, Ispanija. —Kata
likų vyskupas Leonas Vii- 
luendas, rašydamas fašistų 
laikraštyje, kaltino žydus 
sionistus, kad jie, girdi, no
rį “užviešpataut pasaulį ir 
sunaikint bažnyčią.”

Roma. — Italijos kairiųjų 
socialistų vadas Pietro Nen- 
ni pranašavo italų sukilimą 
prieš karinį Atlanto paktą.

santaikoje ir sutartinėje.
“Mes raginame savo šąli 

per Jungtines Tautas ir ki

Du jankiai prisipažinę 
šnipais, pakartoja Kinija

Peking, Kinija. — Nau
josios Kinijos valdininkai 
pakartojo, kad kariniai 
Amerikos lakūnai William 
C. Smith ir Elmer C. Ben
der prisipažino, jog jie šni
pinėjo Čiang Kai-šeko ki
nams tautininkams.

Kinijos liaudininkai-ko- 
munistai numušė žemyn 
Smitho ir Benderio lėktuvą, V Z 
kuomet jis skrido per liau
dininkų užimtą vietą laike 
karo su čiangininkais 1948 
metais šiaurinėje Kniijoje. 
Smith ir Bender buvo paim
ti nelaisvėn.

Jiedu praeitą savaitę su
grįžo j Jungtines Valstijas 
ir sakė korespondentams, 
kad Kinijos komunistai 
žmoniškai su jais elgėsi ir 
nevertė prie jokių prisipa 
žinimu. v

Amerika gal užims daugiau 
šalių, sako Alb. Barkley

New Orleans, La. —Jun
gtinių Valstijų vice-prezi- 
dentas Alben Barkley, kal
bėdamas Ginkluotų Jėgų 
Dienoje, sakė:

“Mažai atrodo vilties dėl 
taikos sutarties. Taigi mes 
turime palaikyti ginkluo
tas savo jėgas visur pasau
lyje, ir gal užimsime dau
giau šalių pirma, negu pa
sibaigs šaltasis karas.”

tų Rūbsiuvių Unija
“užsieninę Trumano

i džios politiką.”

Čiangininkai išvyti 
dar iš dviejų salų

remia
v all 

Taipei, Formoza. —Čiang 
Kai-šeko kinu tautininku 
kariuomenė pabėgo iš mažų 
Saddle ir Parker salų arti 
Yangtze upes žiočių. . Šios 
saliukės yra į šiaurę nuo 
Čušan salų, kurias Kinijos 
Liaudies Armija užėmė 
praeitos savaitės pradžioje.

Kad liaudininkai išvijo 
čiangininkus iš Saddle ir 
Parker saliukių, tai dar la
biau apšlubino Čiango tau
tininkam blokadą prieš Ki
niją.

Policininkas sugalvojo 
neva komunistų planą

Washington. — Policijos 
saržentas James K. Hunter 
parašė planą, kaip komu
nistai, girdi, naikintų Wa- 
shingtono miestą, jei kiltų 
Jungtinių Valstijų karas 
su Sovietų Sąjunga.

Hunteris giriasi, kad per 
2 metus surinkęs neva fak
tus iš ‘komunistinių šalti
niu, būk komunistai bom- 
bomis sprogdintų valdžios 
įstaigas, ardytų stotis ir 
užnuodytų geriamąjį vande
ni, t

Du senatoriai jau studi
javo policininko išmislus 
neva kaip rimtą dalyką.

ORAS. — šilta, giedra.

ŽLUNGA ČIANGO BLOKADA 
PRIEŠ MUJŲVI KINIJĄ

Peking, Kinija. — Kimi 
liaudies valdžia atidarė 
plaukiojimą laivams didžio
joj Yangtze upėj dienos lai 
ku. Pirmiau laivai tik naktį 
plaukiodavo šia upe, nes 
Čiang Kai-šeko tautinin
kai, naudodami amerikinius 
lėktuvus, dažnai užpuldinė
davo Yangtzeje laivus die
nos metu. Jie vartodavo ar
timąsias Čušan, Saddle ir 
Parker salas kaip papėdes 
savo kariniams laivams ir 
lėktuvams, blokuojantiems 
Kinijos uostus.

Bet Kinijos Liaudies Ar

mija jau užėmė tas salas; 
baigia užimti ir Ladrone 
(Mansan) saliukės netoli 
Kantono uosto.

Pranešimas iš Hong Kon
go sako, jog liaudiškos Ki 
nijos lėktuvai atakuoja pa
sirodančius čiangininkų 
lėktuvus ir laivus.

Visa tai krikdo Čiango 
tautininkų blokadą prieš 
Kiniją. O prekiniai svetimų 
kraštų laivai jau taip lais
vai plaukioja į šiaurinės 
Kinijos uostus, kad valdžia 
per laikraščius skelbia, ka 
da jie atplauks bei išplauks

Senatoriai palaidojo bilių dėl pilietinių 
teisių ir dėl teisingo samdymo darbui

Washington. — Senatas daryt ginčus. 0 pagal Sena- 
praeitos savaitės pabaigoje to taisykles, ginčams užda-
faktinai užmušė civilių tei
siu bilių. Tas bilius siūlė 
išleist įstatymą, kuris už
tikrintų lygias pilietines 
teises ir teisingą samdą 
darbuose, neskriaudžiant 
žmonių del jų spalvos, reli
gijos ar tautybės.

Senatoriai iš pietinių val
stijų be paliovos plepėjo, 
reikalaudami atmest ši bi
lių be svarstymo.

Tad trumaniški demo
kratai davė sumanymą už-

ryt reikia dviejų trečdalių 
visų senatorių, tai yra, bent 
64 iš 96 senatorių.

Už ginčų uždarymą bal
savo 52 senatoriai prieš 32. 
Taigi trūko 12 balsų iki 
dviejų trečdalių. Taip ir 
nupuolė siūlymas baigti 
ginčus.

Pietiniai demokratai to
dėl galės nesiliaujančiais 
t au šk ai ai s-f i 1 ibu s te r i u su - 
laikyt pilietinių teisių bilių 
nuo svarstymo.

Dideli pirmesni sprogimai New
Jersey ir New Y or ko srityse

1916 m. birželyje suspro
go 1,000 tonų amunicijos 
Black Tom saloje. Užmušta 
keli žrponės. Nuostolių pa
daryta $20,000,000. Sprogi
mą užkūrė Vokietijos kai
zerio agentai.

1917 m. sausyje eksploda- 
vo karinės medžiagos ties 
Kingslandu, N. J.; sunaiki
no bei apardė šimtus namų.

1918 m. spalyje susprogo 
19,000 tonų TNT sprogimų 
Morgane, N. J. žuvo 65 
žmonės. Nuostoliai siekė 
$10,000,000.

]|919 m. gruodyje eksplo
zija Picatinny ginklų san
dėlyje, N. J., sužeidė 5 as
menis ir padarė $1,000,000 
nuostolių.

1924 m. kovo 1 d. chemi
kalų sprogimas Nixone, N. 
J., užmušė 20 žmonių ir su
žeidė 60.

1926 m. liepos mėnesį 
sprogimai ir gaisrai Lake

1940 m. rugsėjyje suspro
go Herkules parako fabri
kas Kenvile, N. J. Užmušta 
52 žmonės; nuostolių pada
ryta apie $2,000,000.

1944 m. sausyje eksplo- 
davo karinis laivas Turner 
arti Sandy Hook. Žuvo 138 
žmonės, sužeista 65. Laivas 
nuskendo.

1945 m. vasaryje netoli 
New Yorko susikūlė vienas 
i kitą du žibaliniai laivai. 
Užmušta bei sudegė 19 
žmonių.

1946 m. gegužėje sprogi
mas karinio laivo Solar už
mušė 7 asmenis Leonardo, 
N. J.

1948 m. birželyje trys 
Hercules parako fabriko 
sprogimai Kenvile, N. J. 
pražudė 2 žmones.

Texas City eksplozija
1947 m. balandyje Texas 

City, Tex., eksplodavo fran- 
cūzų laivas Grand Camp,

Denmarke, N. J.,: pražudė 
21 žmogų; sunaikino $85,- 
000,000 vertės namu ir kitu 
pastatų.

Kasyklos eksplozija 
užmušė 63 vokiečius

Duesseldorf, Vokietija.— 
Sprogo dulkės Dahlbusch 
angliakasykloje. Eksplozi
ja užmušė 63 vokiečius mai- 
nierius ir sužeidė 41.

Ta kasykla, Ruhr srity
je, priklauso belgų kompa
nijai.

prikrautas sprogstamosios 
amonijos nitratų medžia
gos. Per eksploziją ir gais
rus žuvo 560 žmonių.

Žemės drebėjimas 
apnaikino Peru miestą

Cuzco, Peru. — Smar
kus žemės drebėjimas su
ardė trečdalį namų šiame 
senoviniame Peru mieste. 
Žuvo bent 50 žmonių. Su
žeista apie 300.

Peru yra Pietinės Ame
rikos respublika.

AMUNICIJOS SPROGIMAS 
PRAŽUDĖ 27 ŽMONES 
SOUTH AMBOY, N. J.
Sužeidė 312 asmenų; padarė 
milionus dolerių nuostolių

South Amboy, N. J. — 
Čia susprogo 600 tonų amu
nicijos gegužės 19 vakare. 
Sprogimas pražudė 27 žmo
nes, daugiausia laivakro- 
vius. Pranešimai vadina 
daugumą jų “be žinios din
gusius.” Sužeista 312 asme
nų.

Eksplodavo dinamitas, 
minos ir patrankų šoviniai, 
bekraunant juos į motori
nes valtis. Eksplozija apar
dė 5 mokyklas, bažnyčią, 
vienuolyną ir daugelį priva-

Atlanto pakto saliu 
ginkluotos jėgos

Washington. —Vadai fe
deracinės Svičmanų Unijos 

i (geležinkelių bėgių sujun- 
j ginėtojų) atidėjo streiką 
. iki birželio 1 d. Streikas iš 
pradžios buvo skelbiamas 
nuo šio antradienio. Jis bū
tų palietęs 10 geležinkelių 
į vakarus nu Chicagos.

Bus vedamos derybos, 
tarpininkaujant valdžios 
atstovui. Darbininkai reika
lauja daugiau algos ir kitų 
pagerinimų.

Pravda vadina Truma- 
ną karo kurstytoju

Maskva. — Sovietu laik
raštis Pravda vadino prez. 
Trumaną aršiausiu karo 
kurstytoju. Pravda prime
na, kad Trumanas Gink
luotų Amerikos Jėgų Die
noje pasakojo, būk mažiau 
žmonių būtų užmušta, jei
gu atominės bombos būtų 
naudojamos kare. Dėl to 
Pravda rašo:

“Tokiais pasakojimais 
Trumanas giria tą barba
rišką užpuolimo ginklą, ty
čiojasi iš tikrovės faktų ir 
juokus daro iš blaivaus 
protavimo.”

Kitais “šėlstančiais ato-

čiu namu; sutriuškino lan- 
gus beveik visų kitų namų 
šiame 10,000 gyventojų 
mieste.

Sprogimo padaryti nuos
toliai skaičiuojami 7 milio- 
nais iki 20 milionu doleriu.

Valtys gabeno amuniciją 
į toliau stovėjusį Isbrandt- 
sen kompanijos laivą Fly
ing Clipper. Teigiama, kad 
tie šoviniai ir sprogimai 
buvo užsakyti Pakistanui. 
Bet kelionėje į Pakistaną 
Flying Clipper būtų stapte
lėjęs francūzų kolonijų 
uostuose šiaurinėje Afriko
je. Iš to suprantama, jog 
bent dalis tos amunicijos 
buvo skirta Francijai.

New Jersey gubemato 
rius Driscoll ivedė karo 
stovį South Amboy.

Kariuomenė, milicija ir 
policija saugo bankus, krau* 
tu ves ir privačius namus 
nuo plėšikų. Langai apkali- 
nėti lentomis arba smali
niu popierium.

Eksplozija primėtė ir ne
sprogusių minų bei šovinių 
į didžiules krūvas supiltos 
anglies, i gatves ir ant sto
gų. Valdžia įspėio žmones, 
kad nepaliestų jokio nežino
mo daikto, nes tai gali bū
ti sproginys.

Daug anglies iš South 
Ambov buvo siunčiama i 
New Ynrl<a, Dabar užginta 
imti arjp-li. iki sprogimų ži
novai pernagrinės visą tą 
anglį.

Tuo tarpu miestas atro
do kaip karo nusiaubtas.

Nauji sprogimai
Sekmadienį užsidegė 20 

tonų fosforo ir įvyko 60 
naujų sprogimų.

Kariniai ir policiniai 
sproginių žinovai surinko 
1,600 nesprogusiu minų ir 
patrankinių šovinių iš an
glies krūvų, kiemų ir nuo 
stogų. ,

minio karo kurstytojais” 
Pravda vadina generolą 
Omarą Bradley, senatorių 
Vandenbergą ir Bernardą 
Baruchą.

Athenai, Graikija.—Strei
kavo Graikijos telegrafis
tai. Valdžia ketino pakelti 
algą. Todėl streikas atšauk
tas.

100 ASMENŲ UŽMUŠTA 
BOLIVIJOS SUKILIME

La Paz, Bolivija. —Dar
bo unijos paskelbė visuoti
ną streiką, reikalaudamos 
pakelti algas ir protestuo
damos, kad Bolivijos val
džia įvedė karinį stovį.

Kariuomenė ir policija 
apšaudė streikierių demon
stracijas. Darbininkai gy
nėsi. Iš to išsivystė platus 
maištas sostinėje La Paz ir 
apvlinkėje.

Susikirtimuose užmušta 
apie 100 asmenų iš abiejų 
pusių. Fašistuojanti val
džia giriasi nuslopinus suki
limą. Areštavo 400 žmonių,

jų tarpe komunistų vadą 
Sergio Ahnarazą ir daug 
studentu.

Mokytojai su darbininkų 
ir studentų parama laimėjo 
streiką, priversdami val
džią pakelti mokytojam al
gą 40 procentų.

Karo stovis pirmiausia 
buvo prieš mokytojus pas
kelbtas. Gręsia nauji strei
kai.

London. — Per viesulą ir 
audringą ledų lietų žuvo du 
anglai. Krito tokio dydžio 
?dai, kaip vištos kiaušiniai.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays, and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurcr, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

Tarptautinė Apžvalga
D. M. š.I g g

Protingos mintys apie 
Amerikos žmonių sveikatą

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year .........  $7.001 Canada and Brazil, per year $8.00
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00
Queens Co., per year ............. $8.00! Foreign countries, per year $9.00
Queens Co., per six mos.......... $4.00 i Foreign countries, 6 months ’ $4.50

Entered as second class matter at 1he Post Office of Jamaica, N. ¥., 
. under the Act of March 3, 1879.

Peticijos del taikos
Šiuo metu mūsų krašte renkami piliečių parašai po pe

ticijomis, išleistomis Labor Peace Conference (Darbi
ninkų Taikos Konferencijos).

Peticijos reikalauja panaikinti atomines bombas — 
panaikinti jas visame pasaulyje; ragina prezidentą Tru- 
maną tartis su T. Sąjungos vyriausybe nuįsta tinimui I 
atominės bombos. . Į

Taikos reikalas., jos išlaikymo reikalas — viso pasau
lio žmonių reikalas, o tai reiškia, jog ir mūsų krašto 
žmonių reikalas.

Dėl taikos kovoti, dėl jos išlaikymo dirbti yra garbin
gas reikalas.

Kai Jungtinių Tautų sekretorius Trygve Lie buvo! 
užklaustas spaudos korespondento, ką jis mano apie! 
kovą dėl taikos išlaikymo, tai jis atsakė:

“Aš laiminu kiekvieną, kiekvieną vyrą ir moterį, ku-i 
ris kovoja dėl taikos išlaikymo.”

Ne tik mūsų krašte renkami parašai dėl taikos išlai-i 
kymo, — tas pats daroma ir kituose kraštuose. Pavyz-Į 
džiui Vengrijoje, sakoma, jau pasirašė 6,806,000 pilie-! 
čių, Vakarų Vokietijoje — 100,000; Prancūzijoje žmones; 
taipgi rašosi — ten tikimasi surinkti apie 8,000,000 pi-' 
liečiu parašų.

Tik pagalvokime, jei atsirastų kokia 100 milionu ' 
žmonių (per visą pasaulį), pasirašiusių po taikos petį-! 
cijomis. Kokia tai būtų pajėga!

O toks skaičius gali pasirašyti.
Taigi ir Amerikos žmonės privalo darbuotis taikos iš-1 

laikymo reikalui. Kurie galite, imkite peticijas ir leis-! 
kites pas žmones, o kiti pasirašykite, kuomet jums busi 
peticija pasiūlyta.

Houdekas atsisako važiuoti Į
Ligi šiol čechoslovakijos atstovas Jungtinėse rauto-; 

se buvo Vladimir Houdek.
Šiomis dienomis jis gavo pakvietimą iš Pragos par-; 

vykti namo pasitarimams; dažnai valstybės paršikvie-; 
čia savo atstovus — ambasadorius, konsulus, bei kito
kius diplomatus, — pasitarimams dėl naujų gairių nu
sistatymo toje ar kitoje politikos srityje.

Rodosi, nieko čia nepaprasto.
Bet Houdek’as parodė ką tai nepaprasto. Jis atsisakė | 

vykti ITagon. Daugiau: jis jau atsisakė būti Čechoslo
vakijos atstovu Jungtinėse Tautose. Dar daugiau: jis 
prašė prezidento Trumano, kad šis jam leistų pasilikti 
Amerikoje ant visados.

Be to, Houdek’as parašė laišką ir Stalinui, — aštrų 
laišką.

Ką gi tai rodo?
Mūsų nuomone, tai rodo, jog Houdek’as “turi ką nors 

kišenėje,” jeigu atsisako vykti savo krašto sostinėn pa
sitarti su savo vyriausybe. Jis jaučiasi, jog esąs ką to
kio padaręs blogo savo kraštui, dėl ko reikėtų jam pa
siaiškinti. Kitaip niekas negali išaiškinti Houdek’o atsi
sakymą grįžti Pragon.

Įdomu tai, kad Houdek’as sakosi priklausąs Čecho
slovakijos komunistų partijai ir jis, pasilikdamas Ame
rikoje, nemano nebūti komunistu. Jis būsiąs komunis-Į 
tas ir gyvensiąs Amerikoje, o jei tarp Amerikos ir če
choslovakijos karas iškiltų, tai jis kariautų prieš Če- 
choslovakiją.

šitaip šis diplomatas pasakė spaudos koresponden
tams.

Dabar visa tai sudaro painiavą Amerikos vyriausy
bei: palikti čia Houdek’ą, ar ne? Einant mūsų valstybės 
potvarkiu, komunistas čia negalįs pasilikti ir gyventi. 
Bet, mes manome, kad Houdek’as bus paliktas, nes jis 
yra kitokios rūšies komunistas: jis, matyt, trockistas, 
titojistas “komunistas.”

Tos rūšies “komunistai” Wall Strytui šiuo metu yra 
mieliausi balandėliai.

Mes, tačiau, nemanome, kad dėl Houdek’o pasilikimo 
Amerikoje Čechoslovakijoje iškris kam nors bent vie
na ašara.

Aivaro Cunhal
Portugalijoje šiuo metu vyrauja fašizmas, kurio prie

šakyje stovi senas diktatorius Salazar.
Taigi Portugalijoje ir komunistų partija veikia nele

galiai, pogrindyje.
Prieš virš vienerius metus tame krašte buvo suimtas 

Aivaro Cunhal, kuris, sakoma, ėjo pareigas Portugali
jos Komunistų Partijos sekretoriaus, ir ligi šiol buvo 
laikomas kalėjime.

Šiomis dienomis Aivaro Cunhal buvo teisiamas už tai, 
,kam jis vadovavo “nelegalei organizacijai.” Teisme 
Cunhal laikėsi tvirtai; jis smerkė fašizmą, smaugiantį 
Portugaliją per pastaruosius 26 metus. Jis drožė tei
sėjams į akis tai, ką apie fašizmą mano Portugal, liaudis.

Aivaro Cunhal buvo nusmerktas ketveriems ir pusei 
metų kalėti arba septyneriems metams deportacijai.

Prezidentas Trumanas, 
priimdamas Thomo Jeffer
sono dokumentų pirmąjį 
tomą, sakė, kad Jefferso- 
nas vedė kovą prieš tironi
ją, kad tas Amerikos prezi
dentas buvo didelis demok
ratas.

Teisybė! Bet tarpę Tho- 
maso Jeffersono ir Mr. 
Trumano šiandieninės po
litikos nieko bendro nėra. 
Jeffersonas buvo papras
tos liaudies draugas, jis 
didžiavosi Franci jo j revo
liucija — liaudies laimėji
mais. Jis vedė sunkią kovą 
prieš Anglijos karališką 
valdžią, Anglijos kolonijų 
politiką. Gi prezidentas 
Trumanas, kaip tik prie
šingai, susidraugavo su 
Anglijos karališka valdžia, 
visaip ją remia, džiaugėsi, 
kada ten princese Elzbieta 
pagimdė berniuką — kara
liškam sostui įpėdinį.

Tarpe buvusio preziden
to Thomas Jeffersono ir 
dabartinio prezidento Tru
mano užsienio reikalais po
litikoj tokis skirtumas, 
kaip tarpe dienos ir nakties.

Prezidentas Jeffersonas 
mūsų šalies atsinešima i 
kitu šalių tvarką sekamai 
apibudino 1793 metais:

“Mes negalime atimti 
kitoms tautoms tos teisės, 
ant kurios rymo mūsų pa
čių valdžia, — kad kiekvie
na tauta gali tvarkytis bi
le formoje, kuri jai patin
ka, ji keičia tą valdžios 
formą pagal savo pageida
vimą ir gali palaikyti sari- 
tikius su užsienio valstybe 
mis per tokius valstybinius 
organus, kokius ta tauta 
laiko tinkamiausiais, bus 
tai karalius, konventas, 
seimas, komitetas, prezi
dentas, arba kas kitokio, 
pagal pačios tautos pasi
rinkimą.”

Taip prezidentas Jeffer
sonas žiūrėjo į kitų šalių 
žmonių reikalus ir su kito
mis tautomis Jungtinių 
Valstijų san tikins.

Ar taip į kitų šalių rei
kalus žiūri ir elgiasi Mr. 
Trumanas? Visai ne! Pre
zidentas Trumanas 1947 
metais pareiškė, kad senas 
Amerikos atsinešimas į ki
tas valstybes jau nebetinka. 
Jis sakė: ”‘Monroe Doktri
na’ jau nebetinka... Nesvar
bu, kurioje pasaulio dalyje 
eina politinė kova, ji suda
ro Jungtinėms Valstijoms 
pavojų” ir todėl “Jungti
nės Valstijos imsis pozity
vūs akcijos.” Prezidentas 
paskelbė savo “doktriną.” 
Jam veikiant buvo suorga
nizuotas Marshallo Planas, 
karinė Šiaurinio Atlanto 
Sąjunga. Žinome, kokia ta 
“akcija” buvo Graikijoj, 
Italijoj, Francijoj, Kinijoj 
ir kitose šalyse!

Raudonbaubių isterijai 
nėra galo. Chicagoj atlaikė 
konferenciją taip vadina
ma “All-American Confe
rence Against Commu
nism.” Ten dalyvavo kapi
talistinių organizacijų va
dai ir tokios išmatos, kaip 
Ben Gitlow. Sako, buk kon
ferencijoj atstovauta* 80,- 
000,000 organizuotų pilie
čių. Pasakyta daug isteriš
ku kalbu. U v

Azijoj kovos. Kapitalisti

Įdomumas šito įvykio glūdi tame: Aivaro Cunhal bu
vo nusmerkas puspenkeriems metams kalėti už vadova
vimą netegalės komunistų partijos, o pas mus vienuolika 
komunistų vadovų buvo nusmerkti penkeriems metams 
kalėti už tai, kad jie veikė tegalėję komunistų partijoje.

Tolimesnes išvadas paliekame pasidaryti patiems skai
tytojams.

nis pasaulis siunčia daug 
ginklų ir amunicijos į Indo 
—Kinus, kad sumušus liau
dies Vietnam respubliką, 
kuriai vadovauja H o Chi 
Minh. Suprantama, daugiau
sia ginklų siunčiama iš mūsų 
šalies — tai Franci j ai pa
galba pavergti Tndo-Kinų 
liaudį. Bet liaudies laimė
jimai ten plečiasi.

Portugalija “dovanojo” 
savo mažytėms kolonijoms 
Indijos pakraščiais “auto
nomiją.” Portugalijos val
donai nuo senų laikų turi 
Indijos pajūryje tris prie
plaukas, Goa, Damao ir 
Din, kurios užima 1,500 
ketvirtainių mylių ir turi 
500,000 gyventojų. Portu
galijos fašistai žino, kad ir 
be jų “malonės” Indijos gy~| 
ventojai išspirs portugalui 
galią iš tų prieplaukų, tai, 
kad apgauti liaudį, “susi
mylėjo” ir davė “autono
miją.” Vargiai tas skymas 
pavyks.

Kinijos Liaudies Išlaisvi
nimo Armija užėmė Chu- 
san (Čušan), Mansan ir 
Tungšan salas. Pereitą kar
tą šiame skyriuje rašėme, 
kad kai reakcininkai giria
si “pergalėmis” toj srityj, 
tai jau jiems blogai. Taip 
ir buvo.

Dabar reakcininkai sako,; 
kad jie “strategijos sume- I 
timais” patys “pasitraukė” | 
nuo tų salų. Mes supranta
me, kad Kinijos liaudis 
nieko prieš tai neturės, jei
gu netrukus reakcininkai 
“strategijos sumetimais 
pasitrauks” ir nuo Formo-I 
za salos.

Diplomatijos reikalai. Če
choslovakijos demokratiš
kai vyriausybei reikalau
jant, iš ten išvyko apie 50 
Jungtinių Valstijų diplo
matų, kurie dirbo Ameri
kos ambasadoj. Čekai sako, 
kad tų diplomatų kelis kar
tus buvo daugiau, ■ kaip 
pirm karo. ■>.

Mūsų vyriausybe atsily
gino Čechoslovakijai už 
tai, uždarant jos konsula
tus Chicagoj, Clevelande ir 
Pittsburghe.

Dabar Čechoslovakijos 
vyriausybė reikalauja, kad 
Anglija atsiimtų savo 32 
diplomatus iš atstovybės 
Pragoję. Sako, kad jiems 
ten nėra kas veikti. Lenki
jos liaudies demokratinė 
vyriausybė pareikalavo, 
kad Anglija atsiimtų Mr. 
K. H. Jones, ambasados 
sekretorių iš Varšuvos, 
nes jis nepageidaujamas, i

Rumunijos liaudies de
mokratinė vyriausybė pa
reikalavo, kad Jungtinės 
Valstijos atsiimtų savo dip
lomatų kelis desėtkus, pa
liktų Rumunijoj tik 10 as
menų.

Egipto karališka valdžia 
uždraudė įvežti iš Ameri
kos žurnalus “Life” ir “The 
Saturday Evening Post.” 
Nepaaiškino, ar tas tik 
prieš šiuos numerius, ar, 
bus naudojama ir ateityj.

Turkijoj įvyko parlamen
to rinkimai. Dabartinė 
valdžia rinkimus, nepai
sant teroro, pralaimėjo. Ji; 
gavo parlamente tik 52 
vietas, o taip vadinama 
Liaudies D e m o kratijos 
Partija priešakyje su Ce- 

lai Bąyars — 434 vietas.
Celal Bayars yra turkiš

ko tabako gamybos savi
ninkas. Savo laiku ėjo iš
vien su pažangiu Kemal 
Pasha (Ataturk). Atrodo, 
kad Turkijoj didelis nepa
sitenkinimas dabartine 
valdžia, kuri priėmė “Tru
mano doktriną” ir Turki
ją pavertė Wall stryto ko
lonija. Turkiškas tabakas 
neįleidžiamas į Marshall 
Plano šalis. Nuo to kenčia 
jos gamintojai ir apie 300,- 
000 darbininkų neteko dar
bo. Todėl, “demokratų” 
partija yra koalicija liau
dies su turkiškais fabri
kantais ir tabako auginto
jais. |

Keista tai tas, kad pir
miau buvo pilnai užgirta 
senoji Turkijos Shemset- 
tin — Inonu valdžia, de
mokratiška ją vadino, o 
jau dabar džiaugiamasi 
jos priešų laimėjimu ir 
šaukiama, kad tai “tikroji 
demokratija laimėjo.”

Taikos reikalai. ! Valsty
bės sekretoriaus Dean Ach
eson apsilankymas Euro
poj, konferavimas su Ang 
lijos užsienio ministru Be- 
vinu ir Franci jos Schuma
nn buvo tam, kad sutvirtin
ti karinį bloką, kad į jį 
įtraukti vakarinę Vokieti’ 
ją.

Komercinė spauda ir ra
dijas atvirai tvirtino, kad 
tai pasiruošimas prieš Ta
rybų Sąjungą ir demokra-; 
tines liaudies respublikas. 
Daromi nusileidimai Vokie
tijoj karininkų ir fabrikan
tų grupei. Jau “pamiršo,” 
kad dar mūsų šalis, kaip 
Anglija, Franci ja ir kitos 
valstvbės, buvusios kare 
prieš Vokietiją, neturi su 
ja taikos. Rašo apie atstei- 
girną Vokietijos armijos. 
Suteikta plieno fabrikan
tams laisvos rankos gamin
ti kuo daugiau plieno. Pa
daryta visoki nusileidimai 
Trizonijos (Bonno) vakari
nei Vokietijai.

Tuo pat kartu karinės 
Šiaurinio Atlanto Sąjungos 
generaliniai štabai laikė 
konferenciją ir išdirbo 
strateginio veikimo planus. 
Jungtinių Valstijų karinių 
jėgų vadas Louis Johnson 
ir armijos vadas generolas 
Omar Bradley skubiai vyk
sta į Japoniją tartis su ge
nerolų MacArthuru.

Tarybų Sąjunga užpro
testavo Iranui (Persijai), 
kad jos teritorijoj ameriki
niai lėktuvai skraido Sovie
tų pasieniu ir traukia pa
veikslus. Tarybinė spauda 
rašė, kad Afganistane, Ira
no kaimyninėje valstybėje, 
Amerikos karininkai įren
gia lėktuvų bazes ir strate
ginius karo sumetimais ke
lius linkui Tarybų sienos.

Tarybų Sąjungoj. Perei
tasis karas didžiausių nuos
tolių padarė Tarybų Sąjun
gai. Todėl buvo reikalavi
mai, nors dalinam jų atpil- 
dymui, kad Vokietija atmo
kėtų Tarybų Sąjungai $10,- 
000,000,000. Iki dabar De
mokratine Vokietijos Res
publika atmokėjo Tarybų 
Sąjungai $3,658,000,000. Jai 
atsikreipus ir prašant su
mažinti atmokė j imo sumą 
— Tarybų Sąjunga sutiko 
likusią sumą ant pusės su
mažinti.

Jaunųjų Komunistų Są
junga Tarybų šalyje perei
tais metais turėjo 9,000,000 
narių. Per pastaruosius me
tus dar gavo 2,000,000, tai 
dabar turi 11,000,000.

(Tąsa 3-čiame pusi.)

New Yorke įvyko Inter-1 kad greitai sučiupus vėžį, 
national and Fourth Ame- galima ji nugalėti, žmogaus
rican Congress on Obste
trics and Gynecology. Labai 
svarbų pranešimą padarė 
Californijos Universiteto 
profesorius Dr. Herbertas 
F. Traut. Jis kalbėjo apie 
medicinos kovą su vėžio 
liga. Nepaneigiamais fak
tais jis parodė, kaip daug 
Amerikos žmonių miršta 
ta baisia liga, ypač Ameri
kos moterų, tik todėl, kad 
liga būva jau per vėlai pas
tebėta ir kad jau pavėluo
tai imamasi ją gydyti.

Todėl Dr. Traut reika
lauja, kad visur būtų įsteig
tos valstybės kaštais palai
komos laboratorijos vėžio 
ligai tirti.

Kodėl gi Amerikos žmo
nės puolasi ir ieško pagal
bos prieš vėžį tik tada, ka
da jis jau įsisenėjęs? Ar 
todėl, kad jiems nerūpėtų 
jų sveikata?

Tiesa, dar labai, labai 
daug žmonių netiki vėžio 
pavojumi tol, kol jis jų ne- 
pasiguldo. Čia reikia daug 
apšvietos. Reikia mūsų 
žmones supažindinti su pa
vojumi, juos įtikinti, kad 
nereikia, kad negalhna 
laukti, kol jau pajusi, kad 
jau esi vėžio smaugiamas.

Bet vien tik apšvietos 
nebeužtenka. Reikia, kad 
žmogus galėtų ir ištesėtų 
reguliariškais laikotarpiais 
savo sveikatą patikrinti. 
Šiandien jis tai padaryti 
nepajėgia, neištesi. Viena, 
vėžio tyrimui laboratorijų 
yra per mažai, antra —jos 
brangiai kaštuoja. Ameri
ka yra milžiniškas kraštas. 
Yra tokių vietų, kur per 
desėtkus mylių reiktų va
žiuoti, jeigu norėtume save 
pasiduoti ištyrimui. Nerei
kia spręsti visos Amerikos 
pagal esamus keliuose did
miesčiuose parankamus.

Ar galima laukti ir tikė
tis, kad kas nors privatiš- 
kais kaštais pristeigs tokių 
ligoninių bei laboratorijų? 
Negalima laukti. Jau daug 
metų mokslas yra patyręs,

Dar viena keista istorija
Chicagoje yra suareštuo

tas Irwin Franklin. Jis ga
li būti nubaustas 35 metu 
kalėjimu ir 60 tūkstančių 
dolerių. O koks prieš jį 
kaltinimas? Ogi toks, būk 
jis sukęsis esąs Jungtinių 
Valstybių pilietis, kuomet 
tokiu nesąs.

Ši visa istorija, svarbi, 
keista ir įdomi. Ji dar kar
tą įrodo, kaip šių laikų is
terija skaudžiai užgauna 
sveturgimius amerikiečius.

Irwin Franklin yra rusų 
tėvų sūnus. Jis buvo atvež
tas Amerikon, kai dar te
turėjo keturis metus am
žiaus. Dabar jis jau nebe 
jaunas žmogus. Jis vedęs 
su čia gimusia ir augusią 
amerikiete. Jis yra trijų 
vaikų tėvas. Dar daugiau: 
jis jau turi vieną anūką.

Jau daug metų atgal Ir
win Franklino tėvas tapo 
Amerikos piliečiu. Irwin ir
gi manė, kad jis per tėvą 
tapo Amerikos piliečiu. Bet 
dabar kažin kas patyrinėjo 
šio žmogaus istoriją ir su
rado, kad, pagal tam tikrus 
įstatymus, jis netapo pilie
čiu, kai jo tėvas išsiėmė pi
lietines popieras.

Bet juk tai paprastas, 
technikinis dalykas. Ne 
tūkstančiai, bet gal desėt- 
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gyvybę išgelbėti. Daug 
apie tai kalbama. Bet to
kių ligoninių neatsiranda.

Todėl Dr. Traut mato tik 
vieną protingą išeitį: Lai 
valstybė griebiasi už darbo. 
Lai kiekvienoje strategiš
koje vietoje būna įsteigta 
vėžiui ištirti laboratorija, 
kurion žmonės galėtų pe
riodiškai nueiti ir patikrin
ti savo sveikatos stovį.

Dr. Traut mano, pavyz
džiui, kad mūsų moterys, 
sulaukusios 40 metų am
žiaus, turėtų savyje vėžio 
ligos paieškoti kas šeši me
nesiai, o nerečiau, kaip kas 
metai. Mažiausia vieną sy
kį per metus kiekviena mo
teris turi duotis save ištir
ti. Ypatingai moters vidu
riuose ir lytiškuose orga
nuose vėžio liga suranda 
prielankią “pastogę” plėto
tis. Juk taip kasmet desėt- 
kai tūkstančių mūsų mote
rų nuvažiuoja į šaltuosius 

| kapus. Mums jų gaila, mes 
jų verkiame, bet beveik 
nieko nepadarome, kad jas 
išgelbėti.

Nieko prie to nebegali
ma pridėti. Galima tik tiek 
storai pabrėžti, kad Dr. 
Traut papylė puokštę labai 
sveikų, protingų ir praktiš
kų minčių. Tiesa, jis pasa
kė, visokio plauko reakcio
nieriai pakils ir subliaus, 
kad čia yra propaganda už 
“socializuotą mediciną”. 
Lai ir taip būna. Vadinkite 
tai, kaip patinka. Bet tai 
toks žygis Amerikos žmo
nių ilgoje kovoje už sveika
tingumą, kurį turi be delsi
mo padaryti mūsų valdžia.

O kai mes kalbame apie 
valdžią, tai mes turime 
mintyje ne vien tik federa- 
linę valdžią, ne vien tik, 
taip sakant, Washingtona. 
Čia įeina įvairių valstijų 
valdžios, ir valdžios įvairių 
pavietų ir miestų. Į visas 
jas žmonės turi darytį spau
dimą. Iš visų jų reikia rei
kalauti greito susirūpinimo 
žmonių sveikatą. Salietis.

kai tūkstančių amerikiečių, 
sveturgimįų, randasi pana
šioje padėtyje. Kojdėl tik 
vieną Irwin Franklin su
areštavo ir persekioja?

Visas dalykas yra tame, 
kad šis žmogus nuo pat 
jaunystės buvo pažangus. 
Jau nuo 1920 metų jis už- 
siimdinėja traukimu iš už- 
sionio įvairių pažangių fil
mų, daugiausia, žinoma, iš 
Tarybų Sąjungos ir rody
mu Amerikos žmonėms. 
Kai dabar atėjo isterijos ir 
raganų medžiojimo gady
nė, kam nors parūpo įkąs
ti ir šį žmogų.

Kaip visų kitų sveturgi- 
mių gynimo reikalais, taip 
gynimu Irwin Franklino 
rūpinasi Amerikinis Sve- 
turgimiams Ginti Komite
tas. Gerai, kad dabar ir lie
tuviai turi Lietuvių Sve- 
turgimiams Ginti Komite
tą. Jis tapo suorganizuotas 
Chicagos konferencijoje.

Aukas sveturgimių gyni
mui reikia siųsti Lietuvių 
Komitetui, 3116 So. Hals- 
ted St., Chicago 8, Ill.

BERLIN. — 100,000 vo
kiečių Ruhr krašte, vakari
nėje Vokietijoje, pasirašė 
peticijas, reikalaujančias 
vengti karo ir uždrausti 
atomų bombas.



A VAIRUMAI LIETUVOS VALSTIEČIAI BUS IŠVESTI
IŠ TAMSOS IR ATSILIKIMO

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

APTYLA TRUKŠMAS DEL
HYDROGENINĖS BOMBOS
Washington!) politikai jau 

žemyn nuleidžia balsą, kal
bėdami apie hydrogen i nę, 
pragarinę bombą. Taipgi 
aptilo smarkavimai per ra
diją ir komerciniuose laik
raščiuose. Reiškiasi dau
giau abejojimų, ar pavyks 
tokia bomba pagaminti.

Robertas Bacher, buvęs

National Association for Ad
vancement of Colored People 
darbo sekretorius 
Mitchell pareiškė 
niam Neamerikinės

Clarence 
kongresi- 

Veiklos 
Komitetui, kad jo organizaci
ja priešinasi Mundt-Nixon bi- 
liui. Ko reikia, tai bešališ

kos samdos įstatymo, 
sakė jis.

misionierius, pirm trejeto 
savaičių sakė, turbūt, ne
verta eikvoti sprogstamąją 
atominę uraniumonum. 235 
medžiaga. Ši medžiaga nau
dojama. bandant sujungti 
sunkiojo (dvigubo, trigubo) 
hydrogeno atomus, siekiant 
pagamint daug smarkesnę 
H-bombą. Bacher pareiškė, 
jog geriau būtų vartot ura- 
n i urna num. 235 gamini
mui jau žinomų atominių 
bombų.

Korespondentai užklausė 
Atomų Jėgos komisionierių 
Henry DeWolf Smvtha, ko- 
dėl Bacheris taip prastai 
atsiliepė apie hydrogeninės

bombos planus. Smythas 
atsakė: “Jis yra gana ge
ras žinovas šioje srityje.”

Tame pat pasikalbėjime 
su korespondentais Sumner 
Pike, Atominės Jėgos Ko
misijos pirmininkas, pa
reiškė: “Klausimas apie 
hydrogeninės bombos išvys
tymą tebėra pas dievus už 
ančių... Atsakymo, tur
būt, susilauksime tiktai ta
da, kai sprogs ar nesprogs 
tokia bomba.”

Keletą minučių pamąstęs, 
paskui Pike pridūrė, 
tas dalykas tebestovi 
turbūt ir galbūt.”

Kada Amerikos karinin
kai pradėjo grūmoti dar tik 
planuojama pragarine H- 
bomba, Sovietų spauda ir 
radijas atsiliepė: 
nusigąstame ir 
blofo.”

Amerikonai, iš 
sės, tvirtjna, kad
tų Sąjunga bando pasiga
mini hydrogeninę bombą.

jog 
“tarp

“Mes nė
šio jūsų

savo pu- 
ir Sovie-

Pritaikytas maistas išgydo 
pavojinga kūdikių viduriavimą

Kai kurie kūdikiai serga 
atkaklia ir pavojinga pilvo 
liga (celiac), kuri dar pirm 
keleto metų buvo laikoma 
nepagydoma. Toks kūdikis 
nuolat viduriuoja, išblyš
kęs, sudžiūvęs, o pilvukas 
išpampęs. Seniaus daugelis 
nuo tos ligos ir mirdavo. 
Dabar gi 90 nuošimčių su 
viršum galima pagydyti, 
jeigu ligoniams parenkama 
tinkamas maistas.

Gydytojai per pastaruo
sius 25 metus žino, kad to
kiem ligoniam kenkia pa
prasti cukriniai ir krakmo
liniai valgiai (cukrus, sal
dainiai, duona, pyragaičiai 
ir kiti miltiniai maisto 
produktai). Šiuos valgius 
todėl daktarai užginda
vo tiem ligoniam. Paga
linus, pradėjo uždrausti ir 
riebalus.

Sulaikius tuos valgius, 
liga šiek tiek palengvėja, 
bet nėra išgydoma. Dauge
lis daktarų, tačiaus, ir da
bar tegydo tik senoviniu 
būdu, uždrausdami papras
tus krakmolinius, cukrinius 
ir riebalinius valgius, o nie
ko geresnio nepasiūlydami.

Bet dr. Sidney V. Haas 
jau keli metai kai surado, 
jog kūdikio viduriai gerai 
suvirškina skirtingas krak-

molines ir cukrines maisto 
dalis, kurių yra vaisiuose 
ir daržovėse, vengiant tik 
bulvių. Ir jis išgydė daug 
kūdikių nuo naikinančio 
viduriavimo, naudodamas 
šitokį valgių receptą:

Proteinam (baltymam) — 
pieno tirščiai, pašalinus iš
rūgas, kuriose yra cukraus.

Krakmolams ir cukrui— 
bananos ir kiti vaisiai ir 
daržovės, kur gana yra 
gamtinių, • nesudarkytų 
krakmolų ir cukraus.

O kada kūdikiai buvo taip 
maitinami, tai jt£' viduriai 
jau ir riebalus gerai virš
kino. Tokiu būdu vaikai ir 
tapo išgydyti. Bet jeigu jie 
vėl ėmė naudoti paprastus 
miltinius ir cukrinius val
gius, kūdikiai iš naujo at
krito į naikinančią viduria
vimo ligą.

Bellevue ligoninėj N. Yor
ke buvo 603 toki ligoniai, 
ir 590 jų išgydyta, naudo
jant daktaro Haaso’nurody
tus valgius. Tiktai 13 neiš
gijo, bet tai buvo tie, ku
rie, 
nebuvo maitinami pagal šį 

{receptą arba maišė su pa
prastais miltiniais bei cu
kriniais valgiais.

Gydymas maistu jau su
rastas. Bet pati ligos prie
žastis dar nežinoma. Belle
vue daktarai stengiasi prie
žastį surasti. N. M.

damoji žemės reforma yra 
istorinė. Žemes ūkio kolek
tyvizacijos pats svarbiau
sias tikslas yra pakelti val
stiečių gyvenimo lygį ir iš
traukti juos iš tamsos ir 
atsilikimo. O tas savaime 
padės visam kraštui žengti 
pirmyn į tikrai šviesų ir 
gerbūvingą gyvenimą.

Bet tai nėra darbas vie
nos dienos, vieno mėnesio, 
arba net vienų metų. Tai 
nėra lengvas darbas. Žemes 
ūkio kolektyvizacijoje su
siduriama su dideliais sun
kumais. Vedimui didelio 
moderniško žemės ūkio rei
kia daugybės specialistų, 
talentų. Pavyzdžiui, nerei
kėdavo beveik jokio žino
jimo mūsų motinoms ir tė
vams anais senais laikais 
laikyti keliolika vištų. Pa
sidžiaugdavo, kad per me
tus iš vienos vištos gauda
vo tuziną 
Užsėsdavo
“kvaraba,” jinai 
vo ir viskas, 
norima, kad 
apsimokėtų, 
produkciją.
sėkmingu Amerikos 
augintoju, su didelio 
tų fabriko” savininku. Jis 
tau išp’asakos, kiek reikia 
visokio žinojimo ir patyri
mo. Reikia mokslo vištas 
auginti!

Tas pats su visais kitais 
žemės ūkio reikalais. Jų 
daugybė. Jie visiškai kito
kį, negu būdavo mažam, 
nuskurusiam, apleistam pa
vienio valstiečio ūkelyje.

Skaitant Tarybų Lietu
vos spaudą, jauti galingą 
naują Lietuvos žemės ūky
je pulsą. Kiek
kiek pastangų, kiek ryžto 
ir vilčių! Visa spauda pa
versta 
klaidų, 
žlugdymų, atsilikimų ir 
sileidimų. Visa spaudą 
versta galingu įrankiu 
tarimui, mokymui, 
mui, 
mui.

Štai visų svarbiausia pro
blema : paruošti vadovus, 
žinovus ir specialistus vi
sose kolūkių gyvenimo dar
bo srityse. Tik įsivaizduo
kime, kokios didelės tokių 
žmonių masės reikia tūks
tančiams kolektyvų! Jie 
neiškrinta ir neiškris iš 
debesų. Juos reikia paruoš-

kita kiaušiniu, 
vištą kokia 

nustipda- 
Kas kita, kai 
vištos gerai 
duotų puikią 

Pasikalbėk su 
vištų 
“viš-

ūkio tvarkymo yra įmano
ma tik kolūkinės santvar
kos pergalės dėka. Kolū
kinė santvarka išveda dar
bo valstiečius iš atsilikimo 
ir tamsumo. Kolūkinė san
tvarka duoda'jiems žinias, 
mokslą, kultūrą, sudaro vi
sas sąlygas paversti visus 
kolūkiečius- apsišvietusiais 
ir kultūringais, kad jie, ap
siginklavę žiniomis, keltų 
respublikos žemės ūkį, pa
siektu aukštų derliu ir nau
jų laimėjimų vystydami vi
suomeninę gyvulininkystę.

“Vietinėms partinėms or
ganizacijoms, tarybiniams 
organams, žemės ūkio or
ganams iškyla nepaprastai 
atsakingas uždavinys stro
piai parinkti kadrus, užtik
rinti nesutrikdomą jų ap
mokymą aukštame lygyje, 
kad, baigusieji kursus, tin
kamai galėtų praktikoje 
pritaikyti įgytąsias žinias.

“Partiniai, tarybiniai ir 
žemės ūkio organai turi ne
delsiant imtis priemonių 
pašalinti esamiems trūku
mams paruošiant kadrus 
bei keliant jų kvalifikaci
jas.

“Žemės ūkio ministeri
ja per maža rodo veiklumo 
žemės ūkio organams vie
tose, nepakankamai įparei-

primelžti po 2,000 litrų pie
no, iš kiekvienos kiaulės iš
auginti po 16 paršelių, gauti 
iš kiekvienos avies po 2.5 ki
logramo vilnos ir nuo kiekvie
no 100 karvių išauginti po 85 
veršelius.

ten darbo,

rykšte plakimui 
nepasisekimų, su- 

ap- 
pa- 
pa-

ragini- 
skatinimui ir švieti-

išėję iš ligoninės, jau | ti, išugdyti iš tų pačių val

Šypsenos
Mokytoja, peržiūrėjus 

mokinių sąrašą, parašė mo
tinai sekančiai:

— Tavo sūnus skaisčiau
sias mokinys mano klasėje, 
bet jis didelis neklaužada ir 
nedorėlis. Ką aš turiu dary
ti su juo?

Atėjo priderantis atsa
kymas: — Daryk, kaip tau 
patinka, aš turiu iki valios 
bėdų su jo tėvu.* * *

— Labai ačiū, bet aš bū
siu namuose. — Atsakė vy
ras, kuris buvo kviečiamas 
eiti grupėje aplankyti žvė- 
rinčių.

— Mano vyresnioji duktė 
vaikšto, kaip kenguru, ot 
jaunesnioji duktė kalba,! 
kaip papūga. Mano sūnusI 
juokiasi, kaip arklys, o vi
rėjos strėnos, kaip meškos. 
O mano uošvė visados sako, 
kad aš atrodau, kaip senas 
gorila. Jei aš eičiau kur 
nors, tai norėčiau kiek per
mainos.

ūkio akade- 
Veterinarijos

ir mokslinės

goja ir pareikalauja iš že
mės ūkio specialistų, kad 
jie su visu rimtumu įsi
jungtų į darbą, apmokant 
kolūkinius kadrus. Minis
terijos pareiga užtikrinti, 
kad atvykusieji į kursus 
kolūkiečiai būtų pridera
mai priimti, apgyvendinti 
ir turėtų patogias sąlygas 
mokymuisi, kad dėstymas 
kursuose vyktų aukštame 
lygyje-

“Garbingi uždaviniai ka
drų parengime iškyla ir 
respublikos Mokslų aka
demijos žemės ūkio insti
tutui, Žemės 
mijai bei 
akademijai.

“Politinės
literatūros leidykla turi už
tikrinti išleidimą reikalin
go* kiekio vadovėlių.

“Radijo komitetas, Kine
matografijos ministerija, 
Politinių ir mokslinių žinių 
skleidimo draugija, Kultū
ros - švietimo įstaigų komi
tetas yra įpareigoti “susti
printi mičiurininio agrobio
logijos mokslo laimėjimų ir 
priešakinio patyrimo gyvu
lininkystės srityje propa
gandą, organizuojant radi
jo programas, demonstruo
jant filmus ,o taip pat skai
tant mokslines * populiarias 
paskaitas kolūkiuose bei 
tarybiniuose ūkiuose.” Vie
tiniai kinofikacijos skyriai 
turi užtikrinti populiarių 
mokslinių filmų rodyrūą 
kolūkinių kadrų parengimo 
kursuose.”

žodžiu, nuo dabar Lietu
vos žemės ūkio kilimo ir 
žygiavimo pirmyn procesas 
priklausys nuo to, kaip 
greitai ir sėkmingai 

kolūkiams kad- 
rai-specialistai.
paruošta
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Biržų Apskrities Kolūkiečiai 
Lenktyniauja su Pasvaliečiais

BIRŽAI, kovo 31 d. — čia 
įvyko apskrities kolūkių pir
mininkų, brigadininkų, aukš
to derliaus meistrų, MTS dar
buotojų ir žemės ūkio specia
listų pasitarimas, kuriame da
lyvavo apie 500 žmonių.

Pranešimą apie pasiruoši
mo pavasario sėjai eigą pada
rė apskrities vykdomojo ko
miteto pirmininkas Švėgžda.

Roto tribūnoje pasirodė 12ik^vo 1 dieną, o 
“Tarybinio artojo” kolūkio- 15 dieną. P„ 
čių. šiandien šiam kolūkiui 
įteikiama LTSR Ministrų Ta
rybos ir LKP Centro Komite
to pereinamoji Raudonoji 
lipva už pasiektus 1949 
laimėjimus žemės ūkyje.

Pasveikinti “Tarybinio 
tojo” kolūkio kolūkiečius 
vyko apskrities komjaunimo 
organizacijos ir “Siūlo” fabri
ko atstovai.

Pasvalio apskrities komite
to sekretorius Bagaslauskas 
papasakojo pasitarimo daly
viams, kad įvykusiame Pasva
lio apskrities žemės ūkio pir
mūnų pasitarime pasvaliečiai 
priėmė nutarimą iškviesti bir
žiečius į socialistines lenkty
nes dėl išauginimo gausių 
derlių ir spartesnio visuome
ninio gyvulininkystės išvysty
mo.

Atsakydami į pasvaliečių iš
šaukimą, Biržų apskrities kol
ūkiečiai įsipareigojo šiemet 
išauginti iš kiekvieno hekta
ro po 17 centnerių rugių, 
16.5 -centnerio kviečių, 16 
centnerių miežių,.. 200 centne
rių bulvių, 4.5 centnerio linų 
pluošto, 250 centnerių cukri
nių runkelių ir 300 centnerių 
šakniavaisių derlių.

Biržiečiai taip pat prisiėmė 
įsipareigojimus dėl visuome
ninės gyvulininkystės kolū
kiuose išvystymo, šiais me
tais biržiečiai įsipareigojo vi
suose apskrities kolūkiuose 
įsteigti po 4 fermas, 1950 m. 
gyvulininkystės planą įvykdy
ti 110 procentų, iš kiekvienos 
melžiamos karvės vidutiniškai

ve
in..

ar- 
at-

DIENRAŠČIO

Tarptautinė Apžvalga
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Tarybų vyriausybė kalti
na Franciją, kad pastaroji 
laiko 20,000 sovietinių pilie
čių.

Aukščiausios Tarybos 
naujai išrinktų deputatų 
suvažiavimas įvyks Mask' 
voje, 12 d. birželio.

Pereitais metais Tarybų 
Sąjunga .pasigamino 2,700,- 
000 tonų medvilnės; šiemet 
siekia pasigaminti 3,100,000 
tonų.

Maskvoje lankėsi Jungti
nių Tautų organizacijos 
sekretorius Trygve Lie ir 
su Stalinu kalbėjosi valan
dą ir pusę. Sakė, kad Sta
linas turi viltį, kad 
šalininkai laimės. .

Lie juokiasi iš tų, 
leidžia pasakas, kad
nas sergąs, mirsiąs arba jūu

stiečių. Tai milžiniškas, tai 
herkuliškas darbas.

Lietuvos vyriausybė, pa
sirodo, to darbo griebiasi 
visu galimu ryžtu. Vilniaus 
dienraštis Tiesa rašo:

“Pagal šį planą 1950 me
tais turi būti parengta 2,- 
900 kolūkių pirmininkų, 4,- 
000 gyvulininkystės fermų 
vedėjų, 2,000 laukininkys
tės brigadininkų ir 25 
tūkstančiai masinės kvali
fikacijos kadrų: melžėjų, 
k i a u lininkių, arklininkų, 
paukštininkų, jarovizatorių, 
veterinarijos sanitarų, kol
ūkinių laboratorijų vedėjų, 
grandininkų revizijos ko
misijų pirmininkų ir kt.

“Toks piilžiniško masto 
kolūkiečių apmokymas turi 
milžinišką reikšmę kultū
riniam kaimo gyvenimui. 
Dešimtis tūkstančių darbo jei nori turėt gerą 
valstiečių apmokyti priešą- rą, tai veskis su 
kinio agrotechnikos ir gy
vulininkystės mokslo pa
grindų, planingo stambaus

— Ką tie ilgi blondini 
plaukai veikia ant tavo 
kamzelkos, kurią tu dėvėjai 
pereitą žiemą? — klausia 
žmona, iškabindama drabu
žius ant oro pavasariniam 
išvėdinimui.

— Ką jie ten veikė? Na
gi tik prisimink, argi tu ne
buvai blondine pereitą žie
ma?V • * * *

—Brangioji, pavelyk pabu
čiuoti tau į rankelę? — 
klausiančiai prašo senos 
mados jaunikaitis.

— Taip, tikrai, gerbia
masis, —atsako- moderniš
ka Julė, — bet tik atsar
giai, nenusidegink nosies į 
mano cigaretą.* * *
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Tėvas: — Mano
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taikos

kurie
Stali-

net miręs esąs. Sakė, kad 
Stalinas yra sveikas ir tvir
tas. T. Lie rūpinosi, kad 
surasti kelius prašalinimui 
nesutikimų iš Jungtinių 
Tautų organizacijos.

brangi, 
sau vy- 

B aitru 
Gražausku, jis tikrai ir šir
dingai tave myli.

Duktė: — O kaip tu ži
nai, tėve?

Tėvas: — Todėl, kad aš 
jau per paskutinius šešius 
mėnesius skolinu iš jo pini
gus ir jis vis dar ateidinė- 
ja.
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Baigesi Žvėrių Medžioklė

VILNIUS, kovo 18 d.—La
pių medžioklės sezonas, kaip 
numatyta Lietuvos Ministrų 
Tarybos taisyklėse, baigėsi 

> šernų—kovo 
Po kovo 15 dienos 

visų laukinių žvėrių medžio
klė iki rudens yra uždrausta. 
Medžioti galima tik vilkus.

Labai svarbu, kad pavasarį 
laukiniai žvėrys turėtų ramy.f 
bę, nes pavasaris yra žvėrių 
dauginimosi laikas. Pavasarį 
žvėrių naikinimas yra ypatin
gai nuostolingas, nes su 
šauta patele žūsta ir 
būsimas prieauglis.

Per 1949-1950 metų 
džioklės sezoną nušauta 
šernų, ir todėl dabar jų 
čius žymiai sumažėjo.

Po karo Lietuvos TSR miš
kuose labai sumažėjo lapių 
skaičius. Vietomis daug la
pių išnyko nuo įvairių ligų. 
Šių metų žvėrių 
duomenimis, lapių 
vėl pradėjo didėti, 
kur lapės buvo visiškai išny- 
kusios, dabar vėl jų atsirado, 
bet dar vis nedaug. Todėl 
taip pat labai svarbu me
džioklę nutraukti laiku.

Pasibaigus žvėrių medžiok
lės sezonui, kiekvieno me
džiotojo pareiga visą energi
ją nukreipti į kovą su vilkais, 
šiuo metu rytinėse apskrityse 
dar gilu sniego, todėl sekti 
vilkus pėdsakais nesunku. Juk 
pavasarį sunaikinus vieną 
vilkę, žūsta ir visas jos- prie
auglis.

nu- 
visas

me- 
daug 
skai-

apskaitos 
skaičius 

Miškuose,

RADVILIŠKIS. — Didelę 
dovaną iš broliškųjų respubli-. 
kų šiomis dienomis gavo 
Radvilonių tarybinis ūkis — 
jam prisiųstas savaeigis kom
bainas. A. Diginas.
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Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 2 JULY
1950

Prasidės 1-mą valandą po pietų

Bus Klaščiaus

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės.

Maspeth, L. L, N. Y.
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Kadangi tuom tarpu įvyksta LDS seimas Brooklyne, tai 
bus daug svečių iš kitų miestui Suvažiuos viršaus 200 de
legatų iš daugelio miestų. Būkite piknike ir susipažinki
te su jais.

George Kazakevičiaus Orkestras
gros įvairius muzikos kavalkus šokiams

Brooklyno Aido Choras, diriguojant Geo. Kazakevičiui duos gražią 
dainų programą. Būtinai išgirskite jį.

Programa 
prasidės 

5 valandą 
po pietų

Įžanga
75 centai 

taksai 
įskaityti

Muzika 
nuo 6-tos 
valandos 
po pietų

Kvieskite į Laisves pikniką savo draugus iš visur. Parašykite jiems laiš
kelius ir paprašykite atvažiuoti į tą gražų pikniką, kur bus tiek daug sve
čių iš toliau. Visi rūpinkimės, kad piknikas pavyktų. Parodykime fašisti
niams gaivalams, kad jų boikotąvimas Laisvės parengimų tiek tereiškia, 
kiek šuns lojimas prieš mėnulį. Neužsisakykite tuom laiku vakacijom vie
tas, žinokite, jog jūs turite būti savo dienraščio piknike.

<♦>

<♦>

<♦)

<♦)

<f>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦)

<♦)
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(Tąsa)
Norimas augo. Kirstukienei atrodo, 

kad kažin kas selina trobos pasieniu, ir 
ji vis dairėsi i juodą skudurą, kuriuo bu
vo užkabintas langelis.

— Jūs mane per anksti norite palai
doti! — staiga prižadino Ignotą, toli nu- 
klydusį savo mintyse, pažįstamas jaunas 
balsas.

Ignotas grįžtelėjo. Iš gretimo kamba
riuko išsvyravo mergaitė; skuduriukas, 

6 kuriuo buvo aprišta jos kakta, jau tiek 
prisirpo kraujo, jog siauras raudonas 
ruožas bėgo nuo smilkinio per visą 
skruostą.

— Aš dar kažin kur galiu nueit, nema
nykit! — narsiuos! mergaitė, nors jos 
skruostai buvo išblyškę, balsas duslus; ji 
stovėjo, įsirėmusi vienos rankos delnu į 
lentinę pertvarą.

— Na, tai eikim, — pakilo Ignotas. — 
Kad tik gali eit, tai ir skuskim iš čia. 
Eikim kaip nors.

Jie netrukus išsirengė iš lūšnos, bet 
vos tiktai nusileido į kitą seno pylimo 
atšlaitę, Aldona susverdėjo ir kone par
krito.

“Šarkelė-varnelė!” prisiminė Ignotas 
brolio jai duotą vardą, — paėmęs pakėlė 
ją ir didelį kelio gabalą nešė ant rankų, 
lyg vaiką.
6 *

7’o.s* pačios akys juokias, 
Tos pačios verkia.

Dar balandžio mėnesį, tik atvykęs į 
Vilnių, Karolis apsigyveno mansardoje, 
Uosto gatvės sankryžoje, pas seną parti
jos narį tramvajininką. Priešpriešiais 
buvo didžiuliai moderniški namai su dau
gybe brangių butų. Kiekvieną vidudienį 
prie pietines namų sienos, atokaitoje, 
vaikai šokinėdavo kojeles parietę angli
mi arba kreida ant šaligatvio išbraižy
tais “namais,” “klasėmis” ir “praga
rais.” Pro užuolaidų plyšiuką Karolis iš 
savo pastogės lango kartais stebėdavo ir 
tuos vaikus, ir praeivius, ir didžiulius, 
stilingus namus kitoje gatvės pusėje. Pa
sikels, būdavo, nuo stalo, ištiesęs sukum
pusią nugarą, pereis per ankštą savo 
kambarėlį, niūrų ir šaltą, kaip Kryžių 
kalėjimo .vienutė, — trys žingsniai nuo 
pečiuko iki lovos, trys žingsniai atgal; 
pasimankštins, mosikuodamas rankomis, 
ir sustos prie lango pasidairyti, juk kar
tais tekdavo ištisas paras šifruoti ir de
šifruoti raštus, ir po to akyse mirgėdavo 
skaičių virtinės, vertikalės, horizontalės 
linijos, dvejukės, trejukės, devyniukės . .. 
Akys ilsėjosi, kopinėdamos stogų pakrai
gėmis, medžių viršūnėmis, Taurakalnio 
šlaitais, išsimėčiusiais už Uosto gatvės 
namų, išrikiuotų po blyškiu, rudeniškai 
skystu ir šaltu dangum.

— Konspiracija, konspiracija ir dar 
sykį konspiracija! Čia tau ne nuo caro 
“ochrankos” slapstytis! — kalė jam į 
galvą Vincas: — Dabar konspiracija rei
kalauja iš tavęs ypatingai daug! Atsi
mink, kad gyvybė kabo ant plauko! O 
kartu, supranti, ir partijos veikla...

Per visą vasarą Karolis išeidavo iš 
namų tik sutemus, o dieną tik pro lan
go kampelį tegalėdavo matyti gyvenimą.

Uosto, Pylimo, Pohuliankos ar Jurgio 
gatvėse sočiųjų gyvenimas ypatingai ryš
kus. Švarūs, stilingi namai. Balkonuose 
dėžės su gėlėmis. Pro didžiulius veidro
dinius stiklus tviska išauksinti lubų 
karnyzai. Beletažuose ponybė: stambūs 
žemvaldžiai, akcinių bendrovių direkto
riai, bankų ir geležinkelio tūzai.

— Magnatai! — šaipėsi Karolio buto 
šeimininkas, senasis tramvajininkas, ple
pus ir pašaipus vilnietis, penkiolika me
tų išgyvenęs toje pačioje gatvėje. — Vi
sus aš juos žinau!

Vieną rytą Karolis pastebėjo, kaip 
kiemsargis ant rusvo marmuro imitaci
jos balkono prikalė skardinę iškabą: 
“Litewski Komitet P. O. W.” (Lenkų Ka
rinės Organizacijos Komitetas Lietuvai), 
o šalia užkabino raudonai baltą vėliavą. 
% Per pietus tramvajininkas rimtai įspė
jo Karolį:

— Matei naują iškabą? Peoviakų šta
bas tenai... Teks draugui iš čia smukt. 
Ne nepasisuksi, — tuoj prasidės: raz- 

. viedka, kontrrazviedka .. . Kaip mat, ir 
užsipilsim.
|' Ir jis smulkiai išpasakojo, kas per kai
mynai gyvena anuose moderniškuose na

muose su vandens žolių iii lelijų įvijomis 
koklinėje mozaikoje.

Beletaže — rantjė, plikas storulis, vi
sada su lazdele rankoje, apskritu juodu 
katiliuku ir gėlyte švarko atlape. Jo bu
to —septyni kambariai, juose — baltas 
šuniukas, jaunutė, angeliškos išvaizdos 
žmonelė ir baisi, kaip ragana, jos moti
na. Jis stambus ryklys iš Poliesės Gele
žinkelio Valdybos, nupiepęs grafas Kor- 
vin-Kosakovskis, o šalia jo vokietis, lai
mingas “grafo šeimos draugas” — ma
joras Cimerlė, etapo komendantūros — 
“a la suite der armee” (veikiančios ka
riuomenės užnugario organai) — virši
ninkas Vilniaus miestui.

— Tik pasižiūrėk, kaip ta paukštytė 
išeina kvietkelių laistyt, kai vyro nėra 
namie, — juokėsi tramvajininkas. — Jos 
chalatukas kiaurai šviečia, o tas Cimerlė 
dar pro binoklį dairosi! Cirkas!...

Iš septynių savo kambarių rantjė tris 
atidavė peoviakams. Grakščioji jo žmo
nelė pradėjo nešioti dvispalvį kaspinėlį 
prie žaketo atlapo ir viešai rinko aukas 
kariniam PO V Vilniaus komitetui. Į tuos 
namus nuolat ėmė landžioti “jėgėriškos” 
išvaizdos žmonės žalsvais ir pilkšvais 
frenčiais su paukščiukais kepurėse.

Karoliui teko paskubomis išsikelti į 
kitą rajoną.

Pas daktarą Mastaitį buvo pats ra
miausias, pats tinkamiausias Karoliui 
kampelis.

Su Karoliu senis tuoj susigyveno ir 
ėmė laikytis familiariai.

— O pasakykit man, jaunas žmogau, 
kas yra demokratija? — klausė jis, lyg 
egzaminatorius, pakreipdamas galvą į 
šoną ir žiūrėdamas virš akinių.

Karolis tik nusišypsodavo gavęs tokį 
klausimą, bet tiesiogiai neatsakydavo, 
vengdamas pasirodyti perdaug raštingas 
ir bijodamas, kad daktaras, ko gero, ne
pradėtų jo reklamuoti po miestą savo 
gausių pažįstamų tarpe.

Kartą Mastaitis, gaidžio žingsneliu at
skubėjęs per visą valgomąjį prie Karo
lio kambarėlio, nepasibeldęs, tiesiog pro 
uždaras duris, paklausė:

— O pasakykit man, jaunas žmogau, 
ką čia Vilniuje veikia docentas Voldema
ras?

Jis buvo aiškiai sujaudintas, ir Karo
lis turėjo jam gana primityviu būdu iš
dėstyti vokiškojo Obosto politikos abė
cėlę:

— Tos pačios marjonetes, kaip Ukrai
noje, kaip Lenkijoje... tie Voldemarai...

— Pardon! Ar tai gali būti? Kodėl gi 
socialistai eina į tą niekšingą biznį?

— Kokie socialistai?
Daktaras paminėjo Mykolą Biržišką 

ir Kairį.
— Taigi, dėl to suskilo visa jų parti

ja!
Daktaras nustebęs vartė akis.
Po šito pasikalbėjimo, kurio metu Ka

roliui teko pasirodyti daugiau negu jis 
norėjo, daktaras jau nebe taip drąsiai 
jautėsi su juo, ir nors tebevadino jau
nu žmogum, bet pasiaiškinti ateidavo pas 
jį, kaip mokinys pas mokytoją.

— Tai LSDP susijungė su LLSDP 
1900 metais? (Lietuvos Social-Demokra- 
tų Partija įsikūrė 1896 m., 1900 m. ji su
sijungė su Lenkijos Soc. Dem. Partija, 
"pasivadindama Lietuvos ir Lenkijos Soc. 
Dem. Partija — Soc. Dem. Litwy ir Kro- 
lewstwa Polskiego).

— Taip, ir LSD internacionalistai pri- 
. sidėjo su Dzeržinskiu (Lietuvos Social- 
Demokratija suskilo: internacionalistų 
grupė su Dzeržinskiu prisijungė prie 
LLSDP).

— Tai ko pešėsi autonomistai su fe- 
deralistais? Dėl nacijos klausimo? Be 
reikalo išėjo Dzeržinskis, jis nebūtų pri
leidęs LSD prie tokios prostacijos! — 
baigęs kalbą šiuo autoritetingu pareiški
mu, daktaras pasitraukė į savo' kabine
tą, bet, aišku, neilgam...

Rugsėjo viduryje atvažiavo Aldona.
Pirmą kartą Karolis pamatė ją dak

taro kambaryje prie stalo, trumpai, ka
reiviškai nusikirpusią plaukus, kurie be 
jokio sklastymo ežiuku šiaušėsi į visas 
puses. Apsivilkusi juodą gimnazistišką 
palaidinę su stačia apikakle, ji buvo pa
naši į paauglį mokinį.

(Bus daugiau)

(Tąsaj) r1
Buržuazines valstybes į 

šį kreipimąsi atsakė dar di
desniu kontr-revoliucinių 
jėgų stiprinimu. Tik viena 
Tarybų Rusija iš pat pir
mos Tarybų valdžios pa
skelbimo dienos Tarybų 
Lietuvą pripažino ir ją rė
mė. Didžiojo Lenino 1918 
m. gruodžio 22 d. pasirašy
tas dekretas skelbė: “1) 
Rusijos tarybinė vyriausy
bė pripažįsta Lietuvos Ta
rybų Respublikos nepri
klausomybę. Aukščiausia 
Lietuvos valdžia Rusijos 
tarybinė vyriausybė pripa
žįsta Lietuvos Tarybų val
džią, gi iki Tarybų suvažia
vimo — drg. Mickevičiaus- 
K a p s u ko vadovaujamos 
Lietuvos Laikinosios revo
liucinės darbininkų vy
riausybės valdžią. 2) Rusi
jos tarybinė vyriausybė įpa
reigoja visus su Lietuva su- 
siliečiančius karinius ir ci
vilinius Rusijos Tarybų 
Respublikos organus teikti 
Lietuvos tarybinei vyriau
sybei ir jos kariuomenei vi
sokeriopą pagalbą kovoje 
dėl Lietuvos išvadavimo iš 
buržuazijos jungo. 3 Mity
bos Liaudies Komisariatui 
ir Aukščiausiajai Liaudies 
Ūkio Tarybai pavedama su
sitarti su atitinkamais Lie
tuvos Tarybų Respublikos 
organais dėl pasikeitimo 
prekėmis tarp abiejų Res
publikų nustatymo.” Visos 
Rusijos Centro Vykdoma
sis Komitetas 1918 metu 
gruodžio 23 dienos nutari
mu, priimtu pagal drau
go Stalino pranešimą, skel
bė: “Proletarų ir valstiečių 
masių revoliucine kova su
kurtų Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos Tarybų Respubli
kų akivaizdoje Centro Vyk
domasis Komitetas iš nau
jo patvirtina, kad faktas, 
jog šitos šalys priklausė se
najai caro imperijai neuž
deda joms jokių prievolių, 
ir tuo pačiu metu Centro 
Vykdomasis Komitetas iš
reiškia tvirtą įsitikinimą, 
kad tiktai dabar, remiantis 
visiškos apsisprendimo lai
svės pripažinimu ir val
džios perėjimu į darbinin
kų klasės rankas, sukuria
ma laisva, savanoriška ir 
nesugriaunama visų buvu
sios Rusijos imperijos teri
torijoje gyvenančių nacijų 
darbo žmonių sąjunga...”

Lietuvos buržuazija ir 
užsienio imperialistai dėjo 
visas pastangas nuslopinti 
Lietuvoje Tarybų valdžią 
ir visų pirma užimti jos 
centrą — sostinę Vilnių. 
Tuo tikslu jie paliko Kaune 
ir Lietuvos pietų vakaruo
se vokiškųjų okupantų ka
rinius dalinius ir organiza
vo baltagvardiečių ‘ginkluo
tas gaujas, kurios užpuldi
nėjo Tarybas ir revoliuci
nius komitetus, žvėriškai 
žudė jų narius.

Kovai su baltagvardie
čiais tarybinė Lietuvos vy
riausybė Vilniuje sudarė 
Vyriausiąją karinę vadovy
bę ir be kitų karinių dali
nių ėmė organizuoti Kauno 
šaulių pulką. Iš Vilniaus 
einančios direktyvos bei 
kitokia organizacinė para
ma vaidino svarbų vaidme
nį kuriant Tarybų valdžios 
organus apskrityse, vals
čiuose ir kaimuose, o taip 
pat ginant juos nuo buržu
azijos puolimų.
Ekonominio gyvenimo per
sitvarkymas 1

Laikinoji Revoliucinė 
Lietuvos vyriausybė nuo 
pat pirmųjų savo veiklos

tas negreit galėjo atsigau
ti. Traukdamiesi okupan
tai visas maisto atsargas 
pasigrobė, duoningieji Lie
tuvos rajonai nuo Vilniaus 
buvo atskirti, transportas 
išardytas, mieste stigo mai
sto. Vilniaus Darbininkų ir 
Raudonarmiečių Atstovų 
Taryba nuo 1919 metų ko
vo 1 dienos įvedė naują 
maisto kortelių sistemą. 
Visi miesto gyventojai bu
vo padalinti į tris katego
rijas. I kategorijai (davi
nio 100%) buvo priskirti a) 
darbininkai, d i r ban tieji 
sunkų fizinį darbą, b) tary
binių įstaigų atsakingieji 
darbuotojai, kurių darbo 
laikas nenormuojamas, c) 
visi vaikai ir jaunuoliai iki 
16 metų, d) visos nėščios ir 
žindyvės moterys; II kate
gorijai (davinio 75%) —
a) darbininkai, dirbantieji 
lengvą fizinį darbą ir visi 
protinio darbo darbininkai,
b) visi seniai nuo 60 metų,
c) pensininkai, sužeistieji 
kare, invalidai; III katego
rijai (davinio 25%) — a) 
visi asmens ir jų šeimos 
nariai, gyvenantieji pelnu 
iš kapitalo, namų, verslo, 
kuriam naudojamas sam
domasis darbas, b) dvasi
ninkai, fabrikų ir komerci
jos įstaigų savininkai, c) 
asmenys be užsiėmimo ir 
visi kiti nedirbantieji.

Spekuliacijai pašalinti 
buvo imtasi įvairių priemo
nių. Buvo uždrausta kelti 
kainas maisto produktams, 
aprangai, kurui ir butui. 
Buvo įvesta griežta gyvu
lių skerdimo kontrolė. Su
pirkinėti kaimuose maisto 
produktus didesniais kiekiais 
buvo uždrausta. Tvirtomis 
Kainomis produktų supirkinė
jimą vykdė Maitinimo ko
misariato įgaliotiniai. Buvo 
paskelbta, kad jeigu vals
tiečiai laisvu noru savo ga
minių nenorės parduoti, tai 
iš jų mokesčiai bus imami 
natūra. Nuo vasario 1 die
nos mieste buvo uždrausta 
kepū tortus, biskvitus ir 
saldžias bulkutes. Buvo 
steigiamos viešojo maitini
mo įstaigos: valgyklos, už
kandinės. Buvusi Vilniaus

dienų vykdė programą, ku
ri buvo paskelbta 1918 m. 
gruodžio 16 d. manifeste ir 
kuri vėliau buvo patvirtin 
ta pirmojo Tarybų suvažia
vimo. Ji nacionalizavo vi
sas dvarininkų, bažnyčių ir 
vienuolynų žemes, naciona
lizavo miškus, vandenis ir 
žemės gelmių turtus, nacio
nalizavo gelčžinkelius, ry
šių priemones, fabrikus, 
bankus, urmo sandėlius, į- 
vedė 8 valandų darbo die
ną, atleido darbininkus ir 
varguomenę nuo' įsiskolini
mo kapitalistams, dvarinin
kams ir buožėms ir atliko 
daug kitų krašto socialinio 
pertvarkymo darbų.

Vykdydama žemės nacio-1 
nalizavimą, tarybinė vy
riausybė žiūrėjo, kad dva
rų turtas patektų į žemės 
ūkio darbininkų, o ne buo
žių, dvarų graibstytojo, 
rankas. Todėl prie visų ka- 
rinių-revoliucinių komite
tų, o taip pat prie darbinin
ku, bežemiu ir mažažemiu 
Tarybų buvo steigiami že
mės ūkio skyriai, kurių pa
reiga buvo paimti apskai
to n nacionalizuojamą dva
rininkų žemę ir turtus. Vi
sų pirma reikalaujama at
likti nacionalizuoto’ turto 
inventorizaciją, nurodant 
dvaro savininką, ar jis gy
vena dvare, ar ne, aprašant 
vietą, kurioje dvaras yra, 
nurodant tiksliai, kiek dir
bamos žemės, kiek pievų, 
kiek ir kokių javų užsėta, 
kiek grūdų klėtyse ir kiek 
dar neiškulta, kiek pašaro, 
daržovių, kiek galvijų, ark
lių, naminių paukščių, že
mės ūkio padargų, mašinų. 
Apskaiton buvo paimamos 
ir dvarų pramonės įmonės: 
kalvės, malūnai, plytinės, 
alaus daryklos. Šitam rei- 
kalni buvo išleista plati in
strukcija.

Buvę dvarų savininkai 
buvo įpareigoti dvarų že
mės, sodybų planus ir kitus 
nuosavybės dokumentus ati
duoti Žemdirbystės Liau
dies Komisariatui Vilniuje 
arba įteikti juos žemės sky
riams prie vietinių Tarybų.

Smulkiosios prekybos į- 
monės buvo paliktos priva
čiose rankose. Valiuta buvo 
mišri. Tarybinės vyriausy
bės įsakymu galiojančiais 
buvo paskelbti caro, dūmos, 
Kerenskio ir Ober-Osto pi
nigai. Vilniaus Darbininkų 
Atstovų Taryba buvo krei
pusis į Laikinąją Revoliu
cinę vyriausybę, siūlydama 
išimti iš apyvartos vokiš
kus Ober-Osto pinigus. Šis 
pasiūlymas iš pradžios ne
buvo priimtas, nes Lietuvos 
dalyje tie pinigai -dar tebe- 
galiojo, ir jų pripažinimas 
negaliojančiais, būtų ap
sunkinęs Vilniaus prekybi
nius ryšius. Tačiau vėliau, 
siekiant likviduoti speku
liaciją valiuta, vokiškųjų 
okupantų pinigai buvo iš
keičiami į Rusijos pinigus, 
pagal veikiantį kursą, duo
dant už ostrublį — rusų 
rublį, už ostmarkę — 50 
kapeikų. Okupantų pinigus 
iš apyvartos išėmus, speku
liacija valiuta nebuvo pa
šalinta. Nors caro ir Ke
renskio rubliai galiojo vie
nodai, tačiau “kerenkos” 
Vilniuje buvo pigiau supir
kinėjamos ir gabenamos j 
Rusiją. Su šia negerove bu
vo kovojama administraci
nėmis priemonėmis.

Tačiau didžiausio rūpes
čio tarybinei vyriausybei 
sudarė maisto produktų 
spekuliacija. Okupacijos 
metu badu marintas mies

(Liudo Giros) gatvėje gar
si kavinė “Parisien” buvo 
paimta į socialinės apsau
gos komiteto rankas ir pa
vadinta “Arbatos stiklinė,” 
kur papigintomis kainomis 
teikė darbo žmonėms kavą, 
arbatą ir užkandžius. Be 
to veikė visa eilė uždarų 
valgyklų, vadinamų darbi
ninkų virtuvėmis.

Duona į Vilnių būdavo 
gabenama daugiausia iš 
Ukmergės, Panevėžio, Ly
dos apskričių. Jai atvežti 
mieste buvo įvykdyta laiki
na arklių mobilizacija. Pas
kubomis buvo taisomi gele
žinkeliai. Kovo viduryje 
traukiniai vaikščiojo jau 
visais Vilniaus geležinke
lių mazgo ruožais. Ry
šiams su provincija buvo 
nustatytas arkliais vežioja
mas paštas, ištiesti telefo
no ir telegrafo laidai. Buvo 
užmegzti prekybiniai san
tykiai su Rusijos, Ukrainos 
ir Latvijos tarybinėmis 
respublikomis.

(Daugiau bus)

100 radijo stočių bandys 
skleist propagandą į 
Sovietų Sąjungą

LONDON. — Anglijos, 
Amerikos ir Francijos po
litikieriai planavo per 100 
radijo stočių iš vakarinės 
Europos siųsti savo pro
pagandą į Sovietų Sąjungą 
ir jos kaimynus. Jie tikisi, 
kad Sovietai negalėsią prie
šingomis savo radijų ban
gomis nustelbti tokią štur
muojančią propagandą iš 
vakaru.

Iki šiol sovietiniai radi
jai vis “užmuša” vakarinių 
radijų propagandą, kaip 
pripažino tie politikieriai.

MASKVA. — Sovietiniai 
laikraščiai rašo, kad Jung
tinių Valstijų inžinieriai ir 
meistrai Afganistane tiesia 
karinius vieškelius paliai 
Sovietų Sąjungos rubežių.

Diena pirmiau Sovietų 
vyriausybė reikalavo, kad 
Iranas sustabdytų ameriko
nus lakūnus, kurie skraido 
Irano-Sovietų pasieniais ir 
fotografuoja įvairias vietas 
Sovietų pusėje.

HM
galite lengviau ir 
stalinius įrankius.

Jis suksis 12 
minučių 

tik už 1/lOc.

Elektrinis Stalo įrankių Šlipuotojas
nic maišytuvo, jūs

greičiau nušlipuoti

(3*

įPATYKIT BOLIŲ LOŠIMĄ už 
1 *4 c! Tai tiek lėšuoja elektra ma
tymui vidutinio lošimo per televiziją.

C6tt of running apptionrrt OR tgĮtirol

Geriausiai Apšviestos Suhway Stotys New Yorke :
Keturios naujos fluores
cent - apšviestos stotys 
Independent Subway pra
tęsime, Fulton gatvėje yra. 
10 kartų Šviesesnės, negu 
dauguma. Visa Subway 
Sistema atsideda ant 
Con Edison dėl patiki
mos, nebrangios 
elektros.

4 RU»1«—Ui»vė (Liberty,Lith.Daily)Antr., peg. 23, 19SQ



Pavasaris Lietuvoje
E. MIEŽELAITIS 
lietuvių rašytojas

pavasaris ! 
pavasaris, 
kolūkyje

ir as
“Nau-

trakto- 
metais 

1950 
keturis

kai tik 
Dabar 

ir 
pabūti

Kolūkis “Naujoji vaga”

dažnai, 
proga.
apie kolūkį,

Nūnai Lietuvoje anksti pa
sidarė šilta, žemė džiūva, 
žaliuoju kilimu išsitiesė žiem
kenčiai javai. Valstiečiai, su
sirinkę visu būriu, šnekasi:

—Darnus
Tik atėjo 

vėl gimtame 
joji vaga.”

Aš čia būnu 
tam pasitaiko 
baigiu poemą
vėl atsirado reikalas 
čia.
tiesiog mano akyse išaugo. Ir 
širdis džiūgauja, kai ma
tai, kaip pavasarinės saulės 
apšviestame lauke d u n d a 
naujas traktorius, iškasda- 
mas gilias vagas.

—Kaimynystėje jau susior
ganizavo valstybinė mašinų- 
traktorių stotis, — sako man 
kolūkio pirmininkas Raškaus
kas. — Ji gavo galingus trak
torius, daug plūgų, kertamųjų 
mašinų, šienpiūvių. . . Mes 
pradedame pamiršti arklą ir 
dalgį... šiemet 
galba laukai bus 
iromis.

su MTS pa
id i rbti maši-

kaip susior- 
‘Naujoji va- 

Atvykau aš Čionai 1945

r

Aš prisimenu, 
ganizavo kolūkis 

i ga.
metais, tuoj po karo, žiauri
hitlerininkų okupacija padarė 
sunkių žaizdų žemės ūkiui. 
Pažįstami artojai, kiekvienas 
savo rėžyje, lėtai, neskubėda
mi, ėjo paskui savo arklą...

Lietuvos valstiečiams į pa
galbą atėjo valstybė. Vals
tiečiams davė kreditų ūkiui 
atkurti, atsiuntė mašinų. Bu
vo aiškinta valstiečiams, kad. 
dirbdamas vienišas, nedidelia
me žemės sklypelyje, iš var
go neišeisi, kad tik kolūkių 
keliu eidamas turėsi laimin
gą, pasiturimą gyvenimą.

♦ Šnekėjosi valstiečiai, tarėsi. 
Jaunesnieji drąsiai, visi, kaip 
vienas, pasakė: “susivienysi
me, dirbsime išvien.”

Sušaukė susirinkimą, nutarė 
sukurti kolūkį. Pamenu, svars-j 
tė, kaip jį pavadinus. Kaž- j 
kas pasiūlė: “Naujoji vaga.” 
—Kuo gi naujoji skirsis nuo 
senos?—klausinėjo kiti. Da
bartinis kolūkio pirmininkas 
Paškauskas atsakė:—Kai iš
eisime arti, pamatysite.

Iš pradžių čia dar nebuvo 
mašinų - traktorių stoties. į 
bendrą lauką Paškauskas iš
vedė 12 vyrų - artojų, pasta
tė juos į 
kė: šitaip 
vagą!

Vietoje
žmonės patyrė, kad kolekty
vinis darbas geriau sekasi 
gu individualinis, 
vo tik pradžia.

Vasarą pastatė 
tiesė liniją nuo

1949 metus Lietuvos žemės 
ūkis gavo daugiau kaip 8,000 
įvairių sudėtingų žemės ūkio 
mašinų, neskaitant traktorių. 
Respublikos mašinų - 
riti parkas pereitais 
dvigubai padidėjo, o 
metais jis padidės
kartus, palyginti su 1948 me
tais. šiemet papildomai su
kuriamos dar 36 naujos ma
šinų -‘ traktorių stotys.

Kolektyvinis šiuolaikino 
technika apginkluotų valstie
čių darbas jau atnešė savo 
pirmuosius vaisius. 1949 me
tais, kuomet išsiplėtojo masi
nė kolūkių statyba, daugumo
je apskričių derlius iš kiek
vieno hektaro sudarė 15-17 
centnerių, o dviejose apskri
tyse — 19 centnerių iš hekta
ro, t. y. beveik dvigubai dau
giau negu tai, ką surinkdavo 
ūkininkaudami individualiai.

Senaisiais buržuaziniais lai
kais lietuvių tautininkų vadei
vos nei kiek nesirūpindavo ir 
net nė negalvojo apie tai, 
kad pastatytų šviesią, gražią, 
mūrinę Lietuvą, kurios lau
kuose ūžtų traktoriai, kombai
nai, mašinos, palengvinančios 
sunkųjį mūsų artojo darbą. 
Užgrobę geriausiąją žemę, vi
saip išnaudodami valstiečius, 
jie patys gyveno savo malonu
mui. Tuo tarpu tūkstančiai 
valstiečių, kurių menkos, šiau
dais dengtos trobelės stovėjo 
mažyčiame žemės sklypelyje, 
skurdo ir duso po sunkaus 
darbo bei mokesčių jungu, 
skendo tamsoje, skurde, prie
taruose.

Mano angelėlis, jis taip nuvargęs besipriešindamas 
tai bjaurybei unijai.”

LAISVES PIKNIKAS ĮVYKS LIEPOS 2, 
MAYNARD, MASS.

vieną eilę ir pasa- 
pradėsime naująją

vieno—iš karto 12.

Bet tai
ne- 
bu-

nu-stulpus, 
elektrinės, 

esančios 7-8 kilometrai atstu
me nuo kolūkio. Pirkiose, kur 
šimtmečiai degdavo skala ar 
žibalinė lempa, ryškiai užšvi- 

fto elektros šviesa. Kalime at
sirado klubas, laikraščiai, 
knygos, radijas, pradėjo sta- 
tyti mokyklą vaikams, žmo
nės atsikvėpė laisviau, pasiju
to žmonėmis.

^Šitaip Santakos kaimas pra
dėjo naująją vagą ir drauge 
su ja — naująjį 
ne tik Santakos 
naują gyvenimą 
Lietuvos kaimai,
nizavosi kolūkiai.
yra iki 6'4 tūkstančio. Iš
stumdama tamsumą, kaiman 
įsiveržė elektra. Išstumdama 
prietarus bei amžiną atsiliki
mą, kaiman atėjo socialistinė 
kultūra.
tančiai 
žurnalų, 
kaimui!

Arklą, dalgį, grėblį, 
sius įgūdžius pakeitė 

k, tyvinis 
/ kuolai

gyvenimą. Ir 
kaimas. Į 

pasikėlė visi
Visur orga- 

Dabar jų

Naujos knygos, tūks- 
leidžiamųjų 
laikraščių —

knygų, 
viskas

senuo- 
kolek- 

' į darbas, galingoji 
. .uolaikine tarybinė žemės 
ūkio technika. Beežėse kol- 
(kiy erdvėse galingi trakto- 

iai, kombainai, sėjamosios 
mašinos, linų rautuves, bul
vėms kasti mašinos, kultivato
riai, kuliamosios mašinos, au
tomobiliai. Tik per vienerius

Dabartiniu radijo amžiumi 
Smetonos klika neįstengtų pa
slėpti nuo liaudies teisybės 
apie naują, šviesųjį gyveni
mą socializmo šalyje — TSR 
Sąjungoje. Aš prisimenu dai
ną, kurią Lietuvos jaunimas 
anuo metu dainuodavo ir ar
damas, ir per slaptus mitin
gus, ir per kaimo vakarėlius, 
štai vienas jos posmų:

Laužyk, griauk viską, 
kas supuvo,

Naują mes sukursime
Lietuvą.

Traktoriais suarsime
Mūs šlovingą ateitį.
Tos dainos autorius, tuomet 

dar jaunuolis, taip teisingai 
atvaizdavęs dainoje Lietuvos 
kaimo nuotaikas, įžymusis lie
tuvių rašytojas Petras Cvirka. 
Vėliau jis savo gausiose apy
sakose, savo romanuose ryš
kiai ir teisingai aprašė lietu
vio valstiečio buitį.

Atėjo pergalingi 1940 me
tai. Išsipildė slaptoji svajo
nė, kurią Lietuvos artojai ap
dainavo dainose. Buvo sulau
žytą supuvusi buržuazinė san
tvarka, o ją pakeitė Tarybų 
valdžia — darbininkų ir vals
tiečių valdžia.

Hitlerininių grobikų įsiver
žimas sutrukdė mūsų taikųjį 
darbą, padarė milžiniškus su
griovimus. Po pergalės prieš 
fašistinę Vokietiją, tarybinės 
liaudies padedama, Lietuva 
greit atsigavo nuo karo pa
darinių. ‘

Per dešimt Tarybų valdžios 
Lietuvoje metų, ypač pokari
niais metais, neatpažįstamai 
pasikeitė Lietuvos valstiečių 
gyvenimas. Laimė ir džiaugs
mas atėjo ne tik į mano gim
tąjį Santakos kaimą. Jie atėjo į 
visus respublikos kampus. Su
sikūrimas kolūkių, aprūpintų 
naujausia žemės ūkio techni
ka, pakeitė mūsų kaimo vei
dą. Ir mes teisėtai didžiuo
jamės mūsų laimėjimais.

Absoliuti artojų, išėjusių šį 
pavasarį į lauką sėti, daugu
ma — kolūkiečiai. Jie visi 
darniai griebėsi lauko darbų. 
Laukuose ūžia mašinos, aidi 
skambi lietuvių kolūkiečių 
daina... Daug nauja 
džiaugsminga atneš mums 
kolūkinis pavasaris.

raportuota labai pla- 
Abelna imant:
Pranešta, kad bilietai 

kolonijoms išsiuntinėti.
visų kolonijų draugų

daugiausiai

Gegužės 7-tą d., Maple | 
Parke, Lawrence, Mass., įvy
ko apskričių komitetų narių, 
komisijų narių ir veikėjų pa
sikalbėjimas Laisvės pikniko 
reikalu. i

Iš jau buvusių išrinktų ko
misijų 
čiai.

1. 
jau
Prašom 
pasistengti 
išplatinti.

2. Spaudos ir radijo gar
sinimo reikalu—nutarta gar
sinti per “Amberland” Ginta
ro radijo programas iš Fram
ingham radijo stoties WK0X, 
1190 kc., 9 vai. sekmadienių 
rytais, ir p ei* vadinamą 
Lapenio arba “Melody Hour,” 
11 vai. sekmadienio rytą. 
Taipgi bus daromos garsini-

i mo “show cards.”
3. Pranešta, kad garsusis 

Al Stevens orkestras gros

mus ii piknike.
4. Kaip ir praėjusiuose pik

nikuose, bus Moterų Valgių 
Stalas. Nuoširdžiai kviečiam 
visų kolonijų drauges prisidė
ti. Kas tik pas mus atva
žiuoja ir gauna vadinamą 
“dinner plate,” tai visi gėrisi 
skanumu bei įvairumu mūsų 
draugių pagamintų valgių.

5. Vienas iš svarbiausių— 
tai kad kolonijų kuopos iš
rinktų darbininkus dirbti 
piknike, žinom, kad pikniko 
visa darbšti eiga priklauso 
nuo mūsų gerų draugių bei 
draugų pasidarbavimo tą die
ną.

žinoma,

ir
šis

SAN FRANCISCO. 
Praeitą' savaitę dar 102 
menys susirgo kūdikių pa
ralyžium Californijoj.

as-

El-

kad Kinijos ko- 
jais elgėsi pado- 
neverte pasirašy- 
atsidūrė Kinijoje 
reikalais. Jie pa

KRISLAI
(Tąsa nuo Lmo pusi.) 

kų William C. Smith ir
mer C. Bender. Aštuoniolika 
mėnesių jie išbuvo Kinijoje 
kaipo karo belaisviai. Jie. 
dabar paleisti ir grįžta Ame
rikon pds savuosius.

Jie sako, 
muni štai su 
riai. Juos 
ti, kad jie 
šnipinėjimo
galiau sako, kad prie komu
nistų Kinijos žmonėms daug 
geriau, negu buvo prie Čiango 
režimo.

Ar tik tie vyrai nebus tapę 
“raudonaisiais”? Pats Kon
gresas turėtu tuojau gerai iš
tirti. Juk dabar “raudonai
siais” vadinami visi, kurie ne
garbina čiango klikos, 
už tai pateko bėdon ir 
Lattimore.

prof.

Rumford, Me
Dienrašty.) Laisvėj iš gegu

žės 12 dienos buvo plačiai 
aprašyta velionio Stanislovo 
Jankausko gyvenimas ir mir
tis. Redakcija atsiprašo ve
lionio gimines ir V. Pad 
ką, kad kartu neįtilpę ir 
nislovo paveikslas.

Sta

daug

ir nutarta. Platesnius pra
nešimus iš komisijų bei jų 
veikimo karts nuo karto pra
nešime per spaudą ir Ginta
ro radijo programas.

Dienos pirm. J. Grybas, 
sek r. D. Lukienč.

Stanislovas Jankauskas
Stanislovas Jankauskas mi

me 19 d. balandžio, sulaukęs 
66 metų amžiaus. Nuo savęs 
reiškiame jo artimiems gilią 
užuojautą.

Laisves Redakcija.

WORCESTER, MASS
kiai. Tai ir bus gera vieta 

, aplankyti. Visi nepamirškit
ateiti į Olympia Parką!

šiandien, gegužes men. 23 dieną, sukako lygiai 
vieneri metai kai mirė mano mieloji sesuo 
FRANCES SKELTIS. Ji mirė 1949 metų gegu
žes 23 dieną.

Ilsėkis, brangioji, o mes, gyvenantieji, Tave 
nuolat prisiminsime!

Sesuo Helen Kalwet, 
Higganum, Conn.

i

centų iki $2.38 valandai.
Keli pasirašiusieji kontrak- 

toriai, pirmininkas išdidžiai 
pranešė, pirmiau buvę ne uni- 
jistai.

Gegužes 11 d. malioriai 2,- 
692 balsais prieš 691 atmetė 
kontraktorių siūlymą 12 cen
tų valandai pakelinio algos, 
paliekant 8 valandų darbo 
dieną.

Tuo pat laiku AFL k ar
pe nteriai, praneša, tvirtai lai
kosi “dėl 7 valandų darbo 
dienos,” savo derybose su As
sociated General Contractors, 
ir 4,000 miesto AFL elektro
technikų tuo pačiu reikalavi
mu siekia National Electrical 
Contractors Association.

Rep.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks penktadienį, gegu
žės 26 dieną, 1950, kaip 8 vai. va
kare po No. 318 Broadway, South 
Boston. Kai skaitlingiau narių pri- 
būna, tuomet ir susirinkimai įdo
mesni, gyvesni ir reikalų randasi 
svarstymui — tarimus pravedama. 
Todėl, visus prašome dalyvauti ir 
naujų narių atsivesti, prisirašymui 
prie mūsų draugijos. — Komitetas.

MONTELLO, MASS.
Pirmas metinis piknikas Lietuvių 

Tautiško Namo Parke, prie Winter 
St., ant Keswick Rd., įvyks gegu
žės (May) 28, 30, 1950 m. Pradžia 
1 vai. dieną. Bus gera muzika, val
gių ir gėrimų. Prašom visus daly
vauti. Sueisite gerus draugus, ku
riuos seniai malėte ir praleisite 
smagiai pirmą pavasarinį pikniką. 
Rengia Liet. Taut. Namo Draugo
vė. — Gco. Shimaitis. (96-97)

Pajieškojimai
Aš esu 55 metų amiaus, turiu sa

vo stubą ir biskį įplaukų, noriu su
sirasti apsivedimui moteriškę, nese- 
nesnę kaip 50 metų amiaus. Prašau 
rašyti: L. Zaldare,' 1771 N. W. 16t.h 
St., Miami, Fla. (91-95)

SANDĖLIS KNYGŲ-ŽOLIŲ
Knygos

Vainikėlis, paveiksluotos mišių
maldos, Tilžės spaudos ........... 75c

Didžiausias naujas sapnininkas $1.50 
Lietuviška Gaspadinė, su 450

visokiausių receptų ............. $1.25
Naujas Savizrolas — juokingas 50c 
Laimės Nuspėjimas, Planetos .. 25c 
Duktė Gyveno Pūstynėjc ....... 25c
Duktė Marių, graži apysaka .... 30c 
Dangaus žvaigždynas — su

pabrėžimai, kaip planetos 
keliauja ............................... 50c

Raktas, kaip gali atrasti laimę 1.00 
Vaideliotka, apysaka apie Skais

girio pilį, kur dieną-naktį 
degdavo lietuvių aukuras. Su 

paveikslais ......................... 75c
Dainų rinkinys, apie 120 dainų 75c 
Lengvas Būdas Išmokt Angliškai 35c 
Velnias — Kapitonas, žingeidūs

skaitymai, knyga apie 400 psl. 1.75 
Biblija, tai yra tikrai pilnas

šventraštis, 1127 pusi. apd. 2.50
Karvės ir Gerų Sūrių Padarymas 25c 
Juokų, Mįslių, Šposų monologų

Rinkinys 35c
Rinkinys Visokių Trumpų Pasa

kaičių, juokingų ir labai nau
dingų ..................................... 25c

Geriausios žolės, kurios yra nuo 
sekančių kentėjimų:

Nuo strėnų ir inkstų skaudėjimo 75c
Nuo sutukimo, cik kūdyn ....... 1.00
Nuo nervų sugedimo, bemiegės 1.00 
Nuo vyriškumo nustojimo ....... 1.25
Nuo vandeninės ir širdies ligų 75c
Trejanka, stambios šaknys ariel. 75c
Nuo cukrinės ligos (diabetis) 1.00 
Nuo aukšto kraujo spaudimo,

5 uncijos ............................... 1.10
Nuo kosulio, dusulio, mainų ar 

bile kokios asthmos paleng. 75c
Nuo visokių ramatiškų sausgėlų 75c 

Pinigus geriausiai siųsti per pašto 
Money Order, arba siunčiame ir už
dėtu mokesčiu C. O. D.

M. BUKAITIS
884 Dean Rd., Spencer|H>rt, N. Y.

Spencerport, N. Y.

AIDO CHORO ŽINIOS
Aido Choras apvaikščiojo 

Motinų Dieną su gražiu vei
kalu ir dainomis, kurios bi> 
vo pritaikytos prie laiko ir 
dienos. Gaila, kad mažai 
žmonių atsilankė, bet kurie 
atsilankė, tai nesigailėjo. Bu
vo įteiktas gyvų gėlių bukie
tas Mrs. Kanapkienei, kurios 
sūnus buvo Aido Choro na
rys ir kuris padėjo savo gal
vą ant svetimos žemės; ir ki
tas tokių pat gėlių bukietas 
buvo dovanotas Mrs. Stonkus, 
seniausiai motinai, kurios sū
nus buvo Aido Choro moky
tojas 1928 metais. Taip pat 
Aido Choras ačiuoja visoms 
gaspadinėms, kairios taip

skanų maistą sutaisė vi
siems, kurie pas mus atsilan
kė Motinų Dienoj.

Kurie norite linksniai laiką 
praleisti, tai ateikite visi j Ai

ny Whist 
(May) 26. 

atsi-
Party,” gegužės 
Bus duotos dovanos už 
lankymą i]- už lošimą, 
paskutine, pare šį sezoną, tad 
nepamirškite, visi ateikite. 
Vieta — 29 Endicott St. Du
rys atsidarys 7:30, lošimas 
prasidės

7:30, 
8 :30 vakare.

Choras apsiėmęs da- 
atidaryme Olympia 

Parko gegužės 30. Bus spor
to, choras dainuos ir bus šo-

Aido 
lyvauti

Montello, Mass

PIRMAS METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Tautiško Namo Parke

Prie Winter St., ant Keswick Rd.
Įvyks Sekmadienį ir Antradienį

Gegužes-May 28 ir 30, 1950
Prasidės 1-mą valandą dieną
GERA MUZIKA ŠOKIAMS

’ Taipgi bus skanių valgių ir gėrimų.

Kviečiame visus dalyvauti šiame gražiame piknike. 
Čia susieisite su savo senais pažįstamais su kuriais jau 
seniai matėtėsi ir linksmai praleisite laiką.

Rengia:
LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAI^O BENDROVE.

Spaudos piknikas yra už
prašęs Aido Chorą dalyvauti 
programoj su dainomis ir su 
šokiu grupe. Laisvės pikni
kas įvyks liepos (July) 2, 
Voses Pavilion parke, May
nard, Mass.

Aido Choras buvo užprašy
tas dalyvauti Bostone, Jordan 
Hali gegužes 6, ir dalyvavo. 
Bet iš rengimo komisijos dar 
negirdėjo rezultato, kas lai
mėjo dovanas. Jei komisijos 
narys kaltais patėmytų šią 
korespondenciją, kad loska, 
duokit mums žinot, nes cho
ristai nori žinot, kaip jie pa
sirodė “International dienoj.”

A. C. Korespondentas.

San Francisco, Cal

lau- 
sa- 
pa- 
pri-

Malicrių Streikas
Už 7 Valandų Darbo Dieną

čia AFL malioriai paskel
bė streiką gegužės 1-mą, rei
kalaudami 7 valandų darbo 
dienos be sumažinimo mokes- 
ties. • 12-ta diena kovos 
ko ir tvirtai laikosi prie 
vo reikalavimų, kaip tuo 
čiu laiku kitos dvi unijos
ėmė panašius reikalavimus 
sutrumpinimui darbo dienos.

Visi nariai Distrikto Tary
bos 36, Brotherhood of Paint
ers, skaičiuje 6,000, laikosi 
kaip vienas, sakė N. C. Neall, 
pirmininkas tarybos streikie- 
rių strategijos komiteto.

Neall sakė, originaliniai 8,- 
000 narių sustreikavo gegužės 
1-mą, sukaktuvėse Haymar
ket riaušių, iš kurią išsivystė 
Amerikos darbininkų kova už 
8 valandų darbo dieną. Bet 
virš 2,000 grįžo, kai kontrak- 
toriai ne tik išpildė jų reika
lavimus dėl 7 valandų darbo 
dienos, bet ir algas pakėlė 20

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

NEWARK 4, N. J. 
' HUmboldt 2-7964

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme- 

' nys — už griežtai žemas kainas.

Namų Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

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

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

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. O.,

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EVergrcen 7-6868

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 

Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 piuL—r-Laisve (Libertyt Lith. Daily)— Antr., Geg. 23, 1950 .



Iš Bendro LLD 
Kuopą Susirinkimo

' Ridgewood-Brooklyn, N. Y. 
—Gegužės 16 d., šapolo-Vai- 
ginio svetainėj, 174 Thames 
St., atsibuvo bendras LLD 
kuopą susirinkimas, tai yra 
LLD 55 kuopos ir 138 kp. 
Pastaroji kuopa, gyvavus 
Maspethe, dabar persikėlė į 
Ridge wooda ir prisijungė 
prie LLD 55 kuopos.

Kadangi į šį susirinkimą 
nuo abieju kuopų narių atsi
lankė po mažą skaičių, tai ir 
jokių ceremonijų kas link 
vienybės netarta daryt, bet 
palikta sekančiam susirinki
mui.

Sekanti susirinkimą mano
ma sušaukt skaitlingą, tai 
tuomet gal ką ir nutarsime. 
Taipgi sekančiame susirinki
me rinksime delegatus j LLD 
suvažiavimą, kuris įvyks lie
pos 1 ir 2 dienomis, Liberty 
Auditorijoj, Richmond Hill.

Sekantis susirinkimas įvyks 
20 d. birželio.

Korespondentas.

“I Am An American 
Day” Turėjo Įdomią 
Meno Programą

I

Dainuoti, kalbėti, šposelių 
pasakyti, pasveikinti naujuo-
sius amerikiečius ir skaitlin
gą, majoro William O’Dwy
er sukviestą publiką į Cen
tral Parką, praėjusį sekma
dienį, atvyko daug teatro įžy
mybių, ištisas žvaigždynas.

Tarpe numatytų ir nenu
matytų iš anksto dainininkų 
buvo Frank Sinatra, Alan 
Dale, Johnny Johnston, Ro
bert Merrill, Jane Pickens, 
Marie Powers, Bidu Sayao, 
Betty Jane Watson, Lanny 
Ross ir kiti dainuojantieji - 
vaidinantieji vietos* teatruose i 
ir viešbučiuose - klubuose.] 
Taipgi buvo lygiai žymių mu-| 
zikos žmonių ir komikų. Lu
cy Monroe atidarė programą 
su tautos himnu.

Policijos Atletiškos Lygos 
jaunuku choras buvo vienati
nė liaudies meno grupė greta 
gaisragesių, policijos ir švaros 
department!] bendro beno.

Majoras trumpute kalba 
pasveikino dalyvius pradžioje 
programos, o Vincent Impel- 
literi sakė ilgesnę kalbą už-1 
baigoje. Teisėjas Irving R. 
Kaufman pasakė kalbą apie 
pilietybę, o teisėjas Paul P. I 
Rao, po neatitikusios pramo- ! 
gai kalbos, atkalbėjo priešai-1 
ką. Grover A. Whalen vedė i 
dalį programos.

Iš trijų dvasiškių, kviestu 
maldoms, Watersonas, katali- Į 
kų dvasiškis, Spell mano at-: 
stovas, pasakė neleistiną, ne
apykanta ii- karo lavonais 
dvokiančią kalbą (pelnas už 
praėjusiame kare žuvusius 
turbūt jau baigiasi, reikėtų 
naujų aukų). Maž daug pa
našia maldai kalba išstojo 
David de Sola Pool.

Vienintelis pasakęs maldą 
(vertą pagerbti bile kurios 
religijos tikinčiam, ai* neti
kinčiam) buvo episkopalų 
vyskupo atstovas Canon Tho
mas A. Sparks, S.T.D. Jis 
meldė mūsų šalies žmonėms 
gerovės, tautoms sugyvenimo 
ir taikos. Gaila, kad maldai, 
kaip ir himnams, nors gra
žiausia būna pasakytos ar su
giedoti, nepriimta ploti. Iš 
sentimento čionai atrodė, kad 
tarp visų kalbėtojų dvasiškis 
Sparks buvo labiausia įvertin
tas, kaip kad buvo įvertinti 
artistai.

Publikos, policijos aproka- 
vimu, buvę 300,000.

Diena pramogai atvirame 
ore pasitaikė auksinė — gie
dri ir šilta, gal net per šilta, 
taip staiga iš po šaltų dienų 
80 laipsnių, o čia, Sheep Mea
dow slėnyje, nei vėjelis ne
pūstelėjo. Rep.

Masiniame mitinge pasmerkė Mundt hiliy
Virš pora tūkstančių publi

kos susirinko į Civilėms Tei
sėms Ginti Komiteto sušauk
tą masini mitingą praėjusio 
ketvirtadienio vakarą, Brook
lyn Academy of Music. Ne
žiūrint nemalonaus lietingo 
oro, toks skaitlingas atėji
mas j mitingą rodo žmonių 
susirūpinimą nedaleisti tokį 
aršų bilių tapti įstatymu.

Arthur Garfield Hays, pa
skubęs civilių teisių advoka
tas, kalbėdamas šiame mitin
ge apie tą bilių, įspėjo, jog 
jo tapimas įstatu reikštų įves
dinimą Amerikon gestapo.

Palygindamas buvusių se
niau represijų laikus su da
bartiniais, Hays pareiškė, jog 
šiandien reikia “galinčių gar
siai kalbėti, narsiu žmonių, 
kurie nesibaimina pasakyti i 
savo mintis. . . atgimimo tų i 
vyrų ir moterų, kurie ne tik
tai tiki laisve, bet nesibijo 
laisves.”
Kongresmanas Emanuel Gell

er klausė publikos:
“Ar tai gyvename tokią ga

dyne, kuria kiekvienas turė
tų nešioti ant rankovės žymę 
vergo, gadynę kurstymo bro
lio prieš brolį vardan saugu
mo ?

“Nėra nieko tame biliuje, 
kas kliudytų jums įstoti į K u 
Klux Klaną ar kurią fašisti
nę ar antisemitinę grupe.” Jis

nurodė, jog tas bilius už
skleistų ant mūsų “ilgą, ilgą 
šešėlį.”

Kiti kalbėję — rabinas Isa- 
dore Aaron. Clifton Came
ron iš elektristų unijos, dva
si jk is Sandy 1?. Ray iš bap
tistų bažnyčios, Lester I.'lick- 
stein iš Brooklyno Piliečių 
komiteto ir Lillian Cohen iš 
Flatbush Piliečių Komiteto 
smerkė Mundt bilių kaipo fa
šistinį mierį. Charles Keller 
su Blicksteinu pirmininkavo.

Įdomiai ir aiškiai jį charak
terizavo kunigas Ray. pasaky
mu, kad tas bilius “no tiktai 
graso mūsų teisei gauti duo
nos, bet ir mūsų teisei moky
tis.”

Pasveikinimus mitingui at
siuntė Brooklyno žymių orga
nizacijų, taipgi ii’ užmiesčio 
žymūs visuomenės vadai, tar
po tų Abo Stark, dvasiš
kis John Paul Jones, dr. J. 
Henry Carpenter, Philip Mel
tzer, dr. Vincent Belial iorc, 
Mrs. Morris Levine, Loo Sha
piro, A FL prezidentas Willi
am Green, kong r o s m a n a s 
Franklin D. Roosevelt, Jr., 
senatorius Herbert Lehman, 
Connecticut valstijos guber
natorius Chester Bowles, se- 
nktorius William Langer, 
dvasiškis John Howland La
throp, valstijos senatorius 
Fred G. Morritt.

LDS Seimo Komisiją 
Ir LDS Kuopą Atydai I

LDS seimo prirengimo ko
misijų ir LDS kuopu atstovų 
Brooklyno dalies pilnas ir 
svarbus susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 28-tą d. gegužės, 
9-tą vai. ryto, Kultūriniame 
Centre, 1 10-0*5 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

Įvairios komisijos ir LDS 
kuopų atstovai prašomi daly
vauti, būti laiku, kad posėdį 
pradėjus laiku. Šis posėdis 
bus svarbus ir bus gal pa
skutinis visų Brooklyno LDS 
kuopų ir komisijų pirm LDS 
seimo. Išgirsime komisijų ra
portus, kas yra nuveikta, ir 
jeigu bus trūkumų, turėsime 
juos prašalinti. Dalyvaukite.

A. Matulis.

i Trūksta Vandens?
Trūkus centrinei vandens 

dūdai nut W 98th St., ties 
Columbus Ave., New Yorke, 
dviejų apartmentinių namų 
skiepai tapo prilieti po virš 
tris pėdas iki priėjo vandenį 
uždaryti.

_ i. 

Įdomiai ir Smagiai 
Praėjo Bowlingas ir 
Gražus Bankietasi

Kriaučių Atydai
Gegužės (May) 24 d., įvyks 

lietuvių kriaučių svarbus susi
rinkimas 11-27 Arion Place, 
Brooklyne, unijos svetainėje. 
Pradžia 7:30. Jin bus įleisti 
vien tik unijos nariai, su uni
jos ir Social Security Act kor
telėmis.

Gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos, visi numeskite sa
vo kitus reikalus į šalį ir da
lyvaukite kriaučių susirinki
me, nes yra svarbus. Bus no
minuojami kandidatai i loka- 
lo delegatą, kurį rinksim bir
želio pabaigoje. Taipgi šia
me susirinkime bus išspręsti 
klausimas, kaip mes, lietuviai 
kriaučiai, rinksime delegatą: 
ar rankų pakėlimu, ar balotais 
balsuosime. Atrodo, būtų tei
singiausia ir geriausia balsuo
ti balotais, be jokių barnių ir 
triukšmų galėtume išsirink
ti delegatą. Taigi, gerbiamie
ji, nepraleiskite šio svarbaus 
susirinkimo, Čia nuo just] pri
klausys viskas. J. S.

“Nesusipratimas” pas 
Kaimynus Pavyko

Richmond Hill Liaudies Te
at ro aktoriai, buvusieji suvai
dinti Hartforde veikalą “Ne- 

.susi pratimas,” sugrįžo pasi
tenkinę hartfordiečių priėmi
mu. Spėjama, jog hartfor- 
diečiai gerai darbavosi, lauk
dami mūsiškių vaidintojų, nes 
turėjo daug publikos.

Kaip jiems patiko mūsiš
kiai, tikriausia, parašys jie 
patys.

George Meacham, 44 metų, 
rastas uždusęs gasu savo su
žadėtinės bute, 1 University 
Place. Menama, kad jis nu
sižudęs, bet neišaiškinta, dėl 
ko jis būtų norėjęs žudytis. 
Jo sužadėtinė ii’ jo samdyto

jas sako, kad jis atrodęs 
linksmu*.

Saul Stein, 28 m., kanadie
tis, nusišovė Battery ParkeT 
Veterano lakūno kišenėje ra
do kanadiškus 5 centus.

Moterys Susitiks Savo 
Delegates, Buvusias 
Konferencijoje

Dalyvavusios vaikams duo
nos ir sviesto reikalauti kon
ferencijoje, Chicagoje, turi I 
įdomių raportų ir planus atei
ties veiklai, kad vaikai ištiesi] 
būtų aprūpinti duona.

štai, pavyzdžiui, vos tik | 
tapusi našle 29 metų Mrs. At- ■ 
teo, kurios vyrą užgriuvo šu
linyje. Ji likusi be cento ir 
be jokios pagalbos. Ji eitų 
uždarbiauti, bet neturi kur 
palikti 1 ir 5 metų kūdikius. 
Prašytų pašalpos, bet su to
kia pašalpa, kuri dabar duo
dama (jei gauna), vaikai ne 
gyvena, tik alksta ir skursta.

i Darbininką Laikraštis 
Skelbia Speciale 
Kampaniją

Angliškas dienraštis Daily 
Worker, išeinantis New Yor
ke, 50 E. 13th St., paskelbė 
6 savaitėms special į vajų, 
kuriuomi žymiai nupigina at
sinaujinimą ir užsira.šymą 
laikraščio. Pranešime sako:

Nežiūrint, kuomet jūsų pre
numerata baigsis, mes priim
sime atnaujinimą dabar, nu
piginta kaina. Bronxe ir Man- 
hattane, kur metinė kaina 
dienraščio ir savaitinės, laidos 
yra $12. laike vajaus užrašo
ma už $7.50. Brooklyne ii’ 
Queens metinė prenumerata 
būna $10, vajaus laiku $6.

Tokių, kaip Mrs. Atteo, mo
terų New Yorke yra tūkstan
čiai.

Išklausyti delegačių rapor
to šeimininkės ir nedirbančio
sios moterys susirinks atei
nantį trečiadienį, 24-tą, 1 .30 
po pietų, 230 E. 15th St., New 
Yorke (2 aukšte). Įžanga 
(su užkandžiu) $1. Turin- 
čiosioms liuoslaikio patartina 
ten nuvykti.

pajieškojimaT~
Aš esu 45 metų amžiaus ir paieš- 

kau ištekėjimui pasiturinčio vyro, 
patogiam gyvenimui, amžiaus nuo 
50/ ar viršau metų. Prašau rašyti 
anglų kalba, nes aš lietuviškai ne
moku skaityti. Rašydami, adresuo
kite: T. S., 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y. (96-101)

Klaidingas Telefone 
Numeris Bus Brangus

Greta leidimo pakelti tele
fonų kainas, kurio pakėlimai 
bendrai duos Now York Te
lephone Co. apie 49 milijo
nus dolerių daugiau pajamų 
per metus, leista imti mokestį 
ir už pašaukimus klaidingo 
numerio. Jeigu pašauktasis 
pasitaikys tolimame krašte 
miesto ar priemiestyje, vienas 
pašaukimas gali kainuoti iki 
25c.

Tiesa, pašaukusysis klaidin
gą numerį gali tai raportuo
ti operatorei, tačiau tuomi bi- 
lą numažins tik penktuku, o 
perviršį turės sumokėti.

Tarybiniai kariai džiaugsmingai susitinka ateidami 
galvinyje dviejų frontų, čia jau susiliejusių Į vieną, 
apsupusių nacių armijas Stalingrade. Scena iš nau
jausios tarybinės filmos “Victors and the Vanquished,” 
sėkmingai rodomos Stanley Teatre, 7th Avė., prie 

Times Square, New Yorke.

Kaip tikėtasi iš anksto, LDS 
Trečiasis Nacionalis Bowling 
Turnamentas turėjo daug 
gražių svečiu iš kiti] miešti]. 
Ir dalyvavo būrys vietiniu ge
riausiųjų bolininkų. žaismės 
vykdyta erdviose Roxy Bowl
ing Alleys, Now Yorke. Įdo
mu, kad pirmūnų garbės lau
rus nusinešė merginų - mote
rų tymas.

Užbaigtuvęms įvyko vaišin
gas ir puošnus bankiotas Li
berty Auditorijoje. Didžiumą
publikos sudarė jaunimas —■ 
sporto mėgėjai. čia pasaky
ta kalbų ir įteiktos trofės go
riausia atsižymėjusiems ty
mams ir asmenims.

žaismių pasekmės ir ban
kietas bus pilniau atžymėti 
sekamose laidose. Rep.

New Yorko valdinė trans- 
portacijos taryba sakosi ne
galinti pakelti darbininkams 
algų. Birmoje vietoje, sakė 
ji, algos esančios pakanka
mos, sąlygos geros. pinigų 
miestui stokuoją, turtuoliai 
milijoninių nuosavybių valdo
vai esą aptaksuoti iki ausų. 
Tik pakėlus ferą tegalėsią 
pakelti darbininkams algas.

Atrodo, jūs ir aš, keliau
jantieji subvernis, bosais ir 
gatvekariais esame turtingiau
siais žmonėmis pasaulyje, tik 
mes tegalime pakelti subvių 
darbininkams algas.

Anas pakėlimas fėro, atsi
mename, buvo daromas “dar
bininkų labui,” bet pakeltu 

i feru surinkti pinigai i.šslai- 
džiojo visokiais plyšiais.

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON

. P A RD AVIMAI
Parsiduoda vyriškų rūbų siuvimui 

dirbtuve. 40 siuvamųjų mašinų, 20 
prosavojamų  jų mašinų ir daugelis 
kitokių mašinų. Pilnai moderniškai 
įrengta dirbtuvė. Parduodama už 
labai prieinamą kainą. Galima pa
siūti nuo 800 iki 1000 kavalkų rū
bų j savaitę. Pardavimo priežastis— 
savininko nesveikata.

Prašome kreiptis: Frank Suluvan, 
257 Varick St., Brooklyn, N... Y. 
Agento telefonas: EV. 7-1241. Savi
ninko: OL. 8107.

Dirbtuvė dabar yra uždaryta. 
Tad šaukite ant telefono dėl paro
dymo. (94-98)

RICHMOND HILL 
BARGENAI

Ši biznio nuosavybė turi dvi pa
talpas krautuvėm, ant viršaus 6 
kambariai. Taipgi didelis attic.

Garu apšildomas — aliejum.
Lotas 50x100. Keikia pataikymų 

Prašomoji kaina $8,500.
HAWKINS REALTY CO. 

111-12 101 Ave.
Richmond Hill, N. V.

Telefonas Virginia 9-0813 
(93-100)

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

, Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

EGZAMTNUO.TAM AKIS 
KASOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

SHALINS
į (Shalinskas) E

FUNERAL HOME \ 

į 84-02 Jamaica Ave.

I
 (at Forest Parkway Station) ?

Woodhaven, N. Y. i
Suteikiam garbingas laidotuves ;
Koplyčias suteikiam nemokamai s 

visose dalyse miesto. >Laidotuvių Direktoriai: iF. W. Shalins-J. B. Shalins:
| Tel. Virginia 7-4409 į 

■ 5

I REPUBLIC BAR & GRILL
■j

L-

1

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Petras Kapiskas

MATTHEW P. BALLAS

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Antr., Geg. 23,

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

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

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

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.

VAKARIENĖ 85c. 
iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šomo užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite!

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
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Savininkas

IGNAS SUTKUS

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAKIS
BAR & GRILL

KS.TELEVISION
SHUFFLE BOARD

PALAIKO

Bar & Grill

BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 
FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager
(Lalsniuotas Balsamuotojas)

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

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.




