
Thomas Mann’ui 75 metai.
Grea t ne<ck iečiai.
Dipuky viltys bliuška?
Kada jie susipras?

Rašo R. M1ZARA

šiemet žymusis vokiečiu 
rašytojas Thomas Mann šven
čia savo 75-riu metu amžiaus 
su k ak t j.

Demokratines Vokietijos 
respublikos prezidentas Wil
helm Pieck prisiuntė jam to
kią sveikinimo telegramą:

“Sveikinu jus ne tik kaip 
didj vokiečių poetą, bet taip
gi kaip nenuilstantį kovotoją 
dėl taikos.”

Thomas Mann neperseniai 
pasirašė po peticija, reikalau
jančia nuistatyminti atomo 
bombą.

Manu yra Amerikos pilietis, 
bet jis rašo vokiečiu kalboj.

Jis tvirtai laikosi už taiką.

Netoli mūsų didmiesčio, 
šiaurinėje Lor.g Islando day- 
je stovi gražus miestelis, 
Great Neck.

Tai turčių vasarvietė su 
imponuojančiais palociais ir 
milžiniškais sodais.

Nuo seną laiku čia gyvena 
nemažai pažangiu lietuviu 
darbo žmonių, daugiausiai 
dirbančiu tuose soduose bei 
daržuose.

Viena graži ypatybė pas 
greatneckiečius: jie linksmes
ni už didmiesčio gyventojus.

Kada tik juos sutiksi, vi
suomet šypsosi, pilni ūpo.

Ar
Praėjusi sekmadienį teko 

būti greatneckiečių pramogo
je, kur Sietyno Choras, vado
vaujamas Waltcrio Žuko, šau
niai atliko programą, o po 
jos Jurgio Kazakevičiaus or
kestras pliekė šokiams muzi
ką.

Greatneckiečiai sudėjo ir 
Laisvei arti $60.

Nuoširdi padėka jiems ir 
tiems, kurie darbavosi, ypa
tingai Povilui Pečiui.

Pirmininkavo F. Klastow. 
★

Jei norite, pasiskaitykite se
kamą :

“Vakarą diplomatai ir vals
tybės vyrai esą priėję išvadą, 
jog rusai šiandien, t. y. 1950 
metais, jau turi karišką per
svarą savo pusėje ir kad Va
karai kariškai atsigriebs tik 
1952 metais. O iš to išvada, 
jog dabar jau laukti nors ir 
nebebūtų galima, bet reikia 
laukti. Ir kad tas reikalas 
spiria laukti iki 1952 metų.“

Taip rašo dipukų kelias, 
vadinamas “Lietuvių Keliu.’’

★
Sudėjus du ir du, iŠ to pa

sisakymo išvada duodasi to
kia: rusai dabar geriau gin
kluoti, kaip “Vakarai,“ todėl 
karo nebegalima pradėti net 
iki 1952' metų, kai “Vakarai“ 
bus geriau ginkluoti už ru
sus, — “reikalas spiria lauk
ti. . .“

Aišku?!...
Visa tai dipukų kelią blo

gai nuteikia. Pagalvokite: ka
ro nebūsią net iki 1952 me
tų!

On second thought: o jeigu 
rusai per tuos d ve j is metus 
taipgi ginkluosis — kas tuo
met?. . .

IŠ tikrųjų dalykai yra ki
tokie nei dipukai juos mato: 
jeigu šiandien imperialistai 
karo nepradeda, tai tik dėl 
to, kad žm°nių mases kovoja 
už taiką.

Net ir gen. MacArthur an
dai pripažino: pasaulio žmo
nių mases karo nenori.

Ir tas nenoras vis pyškinasi, 
kaupiasi Į milžinišką taikos 
mylėtojų judėjimą.

Dipukų kelio redaktoriams 
teks išvalgyti dar ne viena 
bačka druskos, kol jie tai su
pras.

ORAS. — šilta, giedra.

Darbo Žmonių 
Dienrašti* 

Kaina $7.00 Metami 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $X.P0 

KOPIJA 5c 
PRICE «C

No. 107 

'Bradley sako, dar negręsia 
Ikaras, bet perša ginkluotis 
i _____________

Karinių Amerikos štabų vadas 
[giria vakarų Europos ginklavimą

Washington. — Genero
las Omar N. Bradley, kari
nių štabų galva, sakė, “aš 
nematau tuojautinio karo 
pavojaus.” Tuo pačiu pra
dėjimu jis ragino Amerika 

moliai ginkluot vakarinės 
Europos kraštus, idant ga-
lima būtų “atremt ir sulai-1 
kyt užpuolimą.”

Kalbėdamas kongresma-
nu komisijai dėl užsienių 
reikalų, gen. Bradley šau-
kė užgirt Trumano valdžios sį pačių vakarines Europos 
reikalavimą — paskirti kraštų ginklavimąsi.paskirti kraštų ginklavimąsi.

Kongresmanai nutarė Armijos sekretorius 
daugiau dipukų priimt abejoja apie pergalę

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas užgyrė bi- 
lių, kuris siūlo pratęsti Įs
tatymą dėl ' išvietintųjų 
(dipukų) priėmimo į Jung
tines Valstijas iki 1951 m. 
birželio 30 d. ir padidinti 
jų skaičių iki 341,000 iš vi
so.

Ligšiolinis įstatymas lei
do priimti tiktai iki 205,000 
dipukų. Daugiau kaip 150,- 
000 jų jau yra atvykę į šią 
sali.

Dabar kongresmanų už
gintas bilius taip pat sako, 
turėtu būti priimta 54,744 
vokiečių kilmės žmonės, iš
tremti (arba pabėgę) iš ry
tinės Europos kraštų, ir 
5,000 isūnintu - įdukrintu C v c- v
vaikų ir kad būtų leista 
pastoviai apsigyventi 15,000 
įvairiu pabėgėlių, kurie lai
kinai buvo priimti.

Dar Senatas turės spręs
ti ši biliu. c c

Demokratai palaidoja 
civilių teisių bilių

Washington. — Demok
ratų senatorių vadas Scott 
Lucas ištraukė iš Kongre
so svarstymų sumanymą, 
reikalaujanti išleist įsta
tymą dėl pilietinių teisių 
lygybės ir teisingos sam
dos visiems, neskiriant 
žmonių pagal jų tautybę, 
spalva ar religiją.

Vadinasi, tas sumany
mas vėl neribotam laikui 
palaidotas.

Civilių teisių gynėjai vis 
pikietuoja prezidentą

Washington. — Jau tre
čia savaitė kai darbo unijų, 
rendauninkų ir pilietinių 
organizacijų atstovai iš 
New Yorko kasdien pikie
tuoja prezidento Baltuo
sius Rūmus. Reikalauja, 
kad prez. Trumanas dary
tu spaudimą Kongresui iš
leisti įstatymą dėl civilinių 
teisiu lygybės ir’ teisingos 
samdos visiems, neskirs
tant žmonių pagal ju spal
vą. religiją ar tautybę.

Pikiete dalyvauja ir žy
mūs rašytojai, artistai ir 
mokslininkai.
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Japonijos komunistai smerkia 
\gen. Mac Arthur o įsakymą; šaukia 
darbininkus į protesto streikus

$1,222,500,000 ginklavimui 
vakarinės Europos ir "Azi
jos kraštų prieš Sovietų 
Sąjungą per sekamus 12 
mėnesiu.

Jis tvirtino, kad Ameri
ka, išleisdama $1,314 000,- 
000 svet. kraštams ginkluot 
per pastaruosius 11 mėne
sių, labai sustiprinus savo 
pozicijas prieš komunizmą 
pasaulyje. Kartu generolas 
Bradley gyrė pasmarkėju-

West Point,.N. Y.—Jun
gtinių Valstijų armijos se
kretorius Frank Pace pa
reiškė jog ši šalis ir vaka
rinė Europa turės atsidė
ti ant “mūsų geresnių mo
kslinių ginklų”, norint at
mušti skaitlingesnes “prie
šo armijas”. .

Pace kalbėjo baigusiems 
Karinę West Point Akade
miją kadetams, gaunan
tiems antrojo leitenanto 
laipsnį. Jis pripažino, kad 
priešai (suprask, Sovietai) 
turi kai kuriuos geresnius 
ginklus, negu Amerika, 
ypač tankus.

Pace baigė savo kalbą, 
įspėdamas, kad “jokia ša
lis ištikrųjų negalėtų lai
mėti naujo pasaulinio ka-

Valdžios narys ragino 
Trumaną mėtyt a-bombas 
j Sovietus 1947 metais

Washington. — Jungti
nių Valstijų apsigynimo 
sekretorius Paul H. Grif
fith pasikalbėjime per ra
diją birž. 6 vakare sakė, 
kad jis 1947 metais patarė 
prez. Trumanui “mesti 
atomų bombą kūr nors 
ten” (Sovietų Sąjungoj).

Trumanas paskyrė Grif- 
fithą į dabartinę jo vietą 
1949 m. rugpjūčio 27 d., tai 
yra, už dviejų metų po to
kio patarimo.

Griffith, buvęs Ameriko
nų Legiono komandierius, 
sakė ir dabar per radiją, 
kad Jungtinės Valstijos tu
rėtų naudoti atomines ir 
hydrogenines bombas kare, 
jeigu to būtinai reikėtų.

Televizija trukdo mokslą 
Valparaiso studentams

Valparaiso, Ind. — Tech
ninis - Valparaiso Insti- 

' tūtas įsakė visiems studen
tams suregistruoti televizi
jos imtuvus (“setus”). Pa
tirta, jog televizija gaišina 
kai kuriuos studentus ir 
puldo juos moksle. Tokių 
studentų “setus” institu
tas paims ir užrakins per 
tam tikrą laiką.

Tokio. — Japonijos Ko-j 
munistų Partija, pasmerkei 
generolo MacArthuro įsa
kymą. prieš 24 partijos ko
miteto narius ir atsišaukė 
i visus • darbininkus, kad 
streikuotu už komunistu 
teises.

MacArthuras liepė paša
linti tuos komunistu vadus 
iš valdinių darbų ir tarny
bų ir uždrausti jiems poli
tiniai veikti.

Japonų valdžia sako, jog 
po trijų savaičių bus paša
linti iš šalies seimo ir 7 ko-į 
munistai, tos partijos ko
miteto nariai.

Vieton pašalintų Komu- 
, nistų Partijos komiteto na- 
I rių, dabar partijai vadovau
ja 10 jų pavaduotojų-al- 
ternatu ir 30 komunistiniu 
seimo nariu, kurie dar ne- 
pavaryti.

11 KONGRESO NARIU RAGINA STABDYT 
GINKLAVIMOSI VARŽYTYNES

Washington. — Vienuoli
ka kongresmanų ir senato
rių įteikė Kongresui rezo
liuciją, ragindami sušaukt 
nepaprastą Jungtinių Tau 
tu seimo susirinkimą tiktai 
vienu tikslu — sustabdyt 
ginklavimosi lenktynes.

Rezoliucija sako, Kong
resas privalo atsisaukt į 
pasaulio tautas, kad eitu 
“išvien į didį moralinį žy
gi del taikos ir laisvės” o 
sutaupyti nuo ginklavimosi 
pinigai turėtų būti pažadė
ti pasaulio gerovės pakėli
mui. ,

Rezoliucija ragina Jung
tines Tautas susitarti dėl 
paprastųjų, atominių, che
minių ir bakterinių ginklų

Vėliausios Žinios
Tokio. — Generolas Mac 

Arthur, amerikinis koman
dierius Japonijai, Įsakė ja
ponu valdžiai pavaryt 17 
redaktorių ir rašytoju iš 
Komunistu Partijos laik
raščio Akhata (Raudonoji 
Vėliava).. Kartu uždrau
džiama1 jiem politinis ir 
unijinis veikimas.

Jie baudžiami už tai, kad 
Akhata smerkė MacArthu
ro įsakymą pašalint visus 
24 Komunistų Partijos ko
miteto narius, užginant 
jiem bet kokį veikimą vi
suomenėje.

Maskva. — Sovietu žinių V 4J
agentūra TASS praneša, 
kad amerikinė kariuomenė 
ir japonų policija teroriza
vo progresyvius žmones Ja
ponijos seimo rinkimų va
juje ir pačioj balsavimų 
dienoj.

Kad amerikonai areštavo 
8 japonus darbininkus ma
siniame susirinkime, tatai 
TAŠS vadina provokacija 
ir sako, jog “teismas” prieš 
juos buvo tik piktas, bau
džiamasis veiksmas prįeš 
komunistus.

Partijos atsišaukimas, 
išspausdintas jos laikrašty
je Akhata, kaltina MacAr- 
thurą už laužymą Potsdamo 
sutarties, ' kuri užtikrino 
japonams politines laisves.

Atsišaukimas ' tvirtina, 
jog Kom. Partija “yra 
nesunaikinama, drauge su 
žmonėmis”, ir sako, kad 
jau 65 darbo unijos sosti
nėj Tokio jau pasižadėjo 
tuoj streikuot, ginant ko
munistų teises, o toliau pri
sidėti prie visuotino darbi
ninkų streiko. Laikas vi
suotinam streikui dar ne
paskirtas.

Nežiūrint uždraudimų ir 
grūmojimų, įvyko komunis
tu sušaukti susirinkimai 
Fukuokoj Yavatoj ir kituo
se miestuose, kur kalbėto
jai smerkė “nelabąją, dik
tatorišką” gen. MacArthu
ro politiką.

j kontroliavimo.
Tokį pasiūlymą pasirašė 

demokratai senatoriai Br. 
McMahon, Warren G. Mag
nuson, J. W. Fulbright, 
John J. Sparkman ir Guy 
Gillette i)’ republikonai se
natoriai ' Wayne L. Morse 

Į ir Robert C. Hendrickson; 
1 demokratai kongresmanai
Melvin Price ir Henry 
Jackson ir republikonai 
kongresmanai Charles A. 
Easton ir W. Sterling Co
le.

Jie, tačiaus, pateisina 
ryžtingą. Amerikos ginkla
vimąsi, iki bus padaryta 
“tinkama” šiai šaliai tarp
tautinė sutartis dėl gink
luotų jėgų aprėžimo.

Washington. — Senatas 
užgyrė 2 bilionu dolerių su
pirkinėjimui farm u pro
duktų per metus, kaV nesu
sidarytų “per daug” tų 
produktų rinkose ir kad ne
nupultų jų kainos. Kongre
so Atstovų Rūmas jau pir
miau padarė tokį tarimą.

W ashington.—Federalis 
apskrities teismas antradie
nį pašaukė kalėjiman dr. 
Edwarda Barsky, rašytoją 
Howardą Fastą ir 9 kitus 
narius^) Bendrojo Prieš-fa- 
šistinių Pabėgėlių Komite
to. Jie baudžiami už tai, 
kad atsisakė išduot savo 
organizacijos dokumentus 
raudonhaubiškam Neameri- 
kinės Kongresmanų Veik
los Komitetui. Dėl to jie 
nuteisti už vadinamą “pa
niekinimą Kongreso.”

Miami, Fla. — 37 žmo
nės tapo išgelbėti iš jūros 
po to, kai nukrito keleivi
nis lėktuvas C-46. Supran
tama, kad kiti 28 žuvo, 
daugiausia portorikiečiai, 
keliavę į Jungtines Valsti
jas darbų ieškoti.

Trygve Lie siūlo taikos 
planą Jungtinėm Tautom
Ragina didžiąsias valstybes 
derybomis spręsti ginčus

Lake Success N. Y. — 
Jungtinių Tautų sekreto
rius Trygve Lie įteikė raš
tu visoms tų tautų ats
tovybėms savo pasiūlymą 
dėl taikos.

Lie sako, kad jo pasitari
mai su prez. Trutmanu, 
premjeru Stalinu ir Angli
jos ir Francijos valdžių 
vadais įtikino jį, kad gali
ma būtų pradėti “tikras 
derybas dėl tūlų svarbių 
ginčijamų klausimų,“ nau
dojant Jungtinių Tautų įs
taigą.

25,000 baltimoriečiu 
pasirašė už taiką

Baltimore, Md. — Jau 25 
tūkst. Baltimorės žmonių 
pasirašė prašymą uždraus
ti atominę ir hydrogeni- 
nes bombas. Prašymas ragi
na Ameriką ir kitas vaka
rines valstybes ' ramiomis 
derybomis taikytis su So
vietų Sąjunga.

Apie tuos parašus prane
šė Marylando Komitetas 
dėl Taikos per apmokėtą 
ištiso puslapio skelbimą 
dienraštyje Baltimore Eve
ning Sun.

louis Johnson giriasi, 
kad viena Amerika galėtu 
sumušt Sovietų Sąjungą

Chester, Pa. — Louis 
Johnson, visų ginkluotų 
Amerikos jėgų sekretorius, 
gyrėsi, kad vienos Jungti
nės Valstijos “galėtų ka
riauti prieš Rusiją ir lai
mėti karą prieš ją”, jeigu 
reikėtų.

Kalbėdamas Pennsylvania 
jos 'Karinėje Kolegijoje, 
tačiau, Johnsonas sakė, kad 
jeigu ši šalis tinkamai nau
dos “karines, pramonines, 
politines ir dvasines savo 
pirmenybes,” tai galima 
bus išvengti trečio pasauli
nio karo.

Paliuosuotas paskutinis 
Scottsboro jaunuolis

Montgomery, Ala. —Ala- 
barųos valstijos komisija 
dėl bausmių atleidimo ka
liniams paliuosavo “pasi
taisymui” Andrew Wrigh- 
tą, paskutinį iš devynių 
negrų Scottsboro jaunuolių.

Visi jie 1931 m. buvo 
areštuoti už “žaginimą” 
vienos baltos palaidūnės. 
Visiem jiem gręsė mirties 
bausmė. Pats Wright buvo 
nusmerkfas mirti. Tik per 
ilgą ir atkaklią progresy
vių žmonių kovą aukštes
niuose teismuose tie scotts- 
boriečiai buvo išgelbėti nuo 
mirties elektros kedėje.

Washington. — Rėksnys 
J. McCarthy senatorius 
išgalvojo dar “tris komu
nistus valdžioje.”
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Bet Lie įspėjo, kad pirm 
turi būti išspręsta, kas pri
valo atstovauti Kiniją Jun
gtinėse Tautose. Kol šis 
klausimas neišrištas, tol 
negalima laukti apčiuopia
mo pasisekimo derybose 
kitais klausimais.

(Lie stoja už Kinijos 
Liaudies Respublikos priė
mimą į Jungi. Tautas.)

Lie iaikos planas “dvide
šimčiai metu” susideda iš 
10 punktų. Svarbiausi yra 
šie:

Tam tikrais laikotarpiais 
laikyti Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos susirin
kimus, kuriuose privalo da
lyvauti aukštieji Amerikos, 
Anglijos, Sovietų Sąjungos 
ir Francijos valdžių atsto
vai. Vartoti Jungt. Tautų 
įstaigas dėl tarptautinių 
ginčų sprendimo ir taiky
mo.

Iš naujo bandyt susitart 
dėl tarptautinės atomų jė
gos kontrolės, dėl atominių 
ginklų uždraudimo ir dėl 
atomų jėgos naudojimo 
naudingiems civiliniams 
tikslams. Sustabdyt atomi
nių ginklų lenktynes per 
tam tikrą laiką.

Mėgint per derybas su
laikyt ir lenktyniavimą 
paprastesniais ginklais. *

Bandyt įsteigt tarptauti
nę ginkluotą jėgą, kdri pri
verstų vykdyt Jungt. Tau
tų Saugumo Tarybos spren
dimus.

Priimt į Jungtines Tau
tas visus 14 kraštų, vienus 
kuriu siūlo vakarinės vals
tybės, o kitus Sovietų Są
junga.

Rūpintis žmoniškumo tei
ses ir pamatines laisves 
vykdyti.

Padėti koloninėms ir ne- 
savistovioms tautoms kilti 
link lygybės su kitomis pa
saulio tautomis, ir tt.

Baigdamas tuos pasiūly
mus, Lie sako:

“Pasaulis niekuomet ne
gali priimti desperacijos 
filosofiją, lemiančią, kad 
karas esąs neišvengiamas.”

Ga. gubernatorius vis už
draudžia priimt negrus i 
baltųjų mokyklas
Atlanta, Ga.— Nors Aukš

čiausias Jungtinių Valstijų 
Teismas nusprendė, kad 
Oklahomos ir Texas valsti
jų universitetai turi priim
ti negrus studentus lygio
mis su baltaisiais, be jokių 
atskyrimų, tačiaus Georgi- 
įos valstijos gubernatorius 
Herman Talmadge pareiš
kė, kad jo valstijoje negrai 
“niekuomet” nebus priimti 
į tas pačias mokyklas su 
baltaisiais.
Lytiniai kriminalistai

Albany, N. Y. — Gegu
žės mėnesį šiemet New 
York valstijoj buvo areš
tuota 351 lytinis piktada- 
ris, daugiausia žagintojai- 
prievartautojai.
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Tūluose Washington© 
rateliuose rimtai galvojama 
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Sąjungos tūkstančių baliū- 

"propagandiniais te

ti karui, ardymui to, ką 
žmonija sukūrė.

Mokslininkas Joliot-Curie 
užsitraukė imperialistų rūs
tybę už tokį pareiškimą:

Tikrai progresyvus moks
lininkas niekad neduos nei 
dalelės savo žinojimo karui 
prieš Tarybų Sąjungą vestF
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Kiekviena 
tuo, kad po 
diena yra kapų 
577 piliečiai, daugiausiai

Tie tepeliai manoma taip 
“sutaisyti”, kad juos gavę 
rusai (‘atidarytų savo akis” 
ii' “sukiltų prieš Staliną.”

Dienraštis Vilnis tuo 
klausimu šitaip pasisako:

Kadangi eina kalba apie 
pasakymą tiesos, patartina 
tiems, kurie lapelius formu
luos, būtinai įrašyti ir seka
ma tiesą :

1. Amerikoje
6,000.000

2. Apie 
skaitomi 
žmonėmis, 
gių teisių

3. Visi tie, 
taiką, čia skaitomi subversy- 
viais ir persekiojami.

1. Sveturgimiai persekioja
mi ir deportuojami.

5. Eugene Dennis įkalin
tas už tai, kad kovojo už

Vokietijos, Rusijos ir Belgi
jos šeimoms po namą ($30,- 

• 000 vertės), baldus ($10,- 
000 vertės) ir dar duoti po 
$40,000 grynais pinigais. 
Prie to, kiekvienam miestui 
dėl mokyklų, ligoniniu, kny
gynų paskirti po $150,000,- 
000. , čia, žinoma, turima 
mintyje miestus sir 200,000 
gyventojų ir daugiau.

Kitais žodžiais, mes galė
tume turėti visos šeimos po 
$80,000 grynais 
jeigu būtų padalinta
ma, kuri buvo išleista 
metu.

Taigi, judėjimas už 
yra tas judėjimas, 
bando sutaupyti 
po didesnę sumą,
kiltų trečias karas, tai žala 
būtų dar didesnė.

Jeigu imperialistams 
pavyktų uždegti pasaulį 
nauja karo (atomo) lieps
na, tai, žinoma, praėjusio 
karo nuostoliai nublanktų 
prieš tuos, kuriuos žmoni
ja turėtų panešti trečiaja
me pasauliniame kare.

Štai, kodėl tenka kovoti, 
kad imperialistai negalėtų 
pradėti trečiojo pasaulinio 
karo!

pa-

75

rases

randasi virš 
bedarbių.
1-1,000,000 negrų 
žemesnės
ir jie neturi ly

sti baltaisiais.
kurie kovoja už

dėi 
tai- 
650 
ga-

Iš Tarptautinės Diplomatijos
didelė tautinė šventė mūsų šalyje baigiasi 
jos supila šimtus naujų kapų. Gegužės 30 

Puošimo Diena”. Ir štai šiemet žuvo 
automobilių nelaimėse. Tas

patsai yra su Liepos Ketvirtąja — Nepriklausomybės 
Diena, Darbo Diena ir kitomis.

Šiemet kapų “Puošimo Diena” buvo paversta į “Šal
tojo Karo” paaštrinimą. Generolas George Marshall 
kalbėjo Arlington© ant Tautiškų Kapų ir šaukė prie jė
gos naudojimo.

Panašiai kalbėjo karinių jėgų galva Mr. Louis John
son kad “Šaltąjį Karą galime išlaimėt! tiktai per jėgą”, 
kada prezidentas Trumanas pasirašė ‘ skirti Marshallo 
Planui dar $3,121,450,000.

Tuo gi kartu liaudis jaučia baisiai sunkią naštą 
to nesvietiško apsiginklavimo. Washingtone įvyko 
kos išlaikymo reikale konferencija, kurioj dalyvavo 
delegatų iš 31 valstijos. Ji pasisakė už uždraudimą
minimo ir kare naudojimo atominių bombų ir kitų gin
klų.

Nežiūrint, kiek komercinė spauda ir radijo komenta
toriai giriasi, kad mums sekasi “Šaltasis Karas”, bet 
tūli akyvesni tos spaudos kolumnistai jau pripažino, i 
kad “Šaltąjį Karą” pralaimime. '() tam didžiausias 
įrodymas liaudies laimėjimas Kinijoj.

• x Todėl daugelis kongresmanu, senatorių, politikų, ko
mercinės spaudos redaktorių reikalauja peržiūrėti pre
zidento Trumano politiką ir ją keisti. Žinoma, iš jų ne
galima laukti pageidavimo sušvelninti tarptautinius 
santykius. Jie tik šaukia, kad reikia “peržiūrėti politi
ką”, pakeisti taktiką.

Štai Mr. C. L. Sulzberger rašo, kad Jungtinių Vals
tijų Marshallo Plano “patarėjų” ir kitų “specialistų” 
turtingas gyvenimas ir bosiškas elgęsis kitose šalyse 
sukelia prieš Ameriką ne vien paprastus piliečius, bet 
net tūlus valdonus. Todėl jis pataria, kad vietoje siųsti j 
šimtus jų, kaip dabai’ Turkijoj yra apie 1,000, tai tik! 
vieną gerą “bosą” (Diktatorių) ten laikytų o jo pagel- 
bininkai turi būti jam ištikimi turkai, kurie moka ang
lų kalbą, o Graikijoj — graikai, Korėjoje — korėjiečiai. 
Jis rašo, kad dabar Valstybės Department© tūli diplo
matai, kurie Washingtone žinomi, kaipo žmonės iš “Fo
reign Service” skyriaus, pietų Korėjoje pasivadinę ne
kaltais vardais: Supervisor of Motor Repairs Unit”, 
“Supervisor ,of Fuels Unit”, “Assistant Chief of Plum
bing & Heating”, “Supervisor of Warehouse Unit” ir 
kitaip, bet korėjiečiai vis vien juos supranta, kaipo ame
rikiečius politikus. Todėl, jo supratimu, bus geriau, jei
gu tik didelis bosas bus, kaip Japonijoj visagalis gene
rolas MacArthuras, o jo valią praves vietiniai.

Kinijos liaudies vyriausybė suorganizavo jau stiprias 
oro jėgas, kurios apsaugoja miestus nuo generolo Čiang 
Kai-šeko piratų užpuolimų. Dabar sakoma, kad organi
zuoja karo laivyno ir orlaivyno jėgas išlaisvinimui For- 
mozos.

Kinijos Liaudies Išlaisvinimo Arimja ištaškė Sinkian- 
ge bandito Osman Bator gaują. Sinkiangas yra milži
niškas kraštas, virš 500 000 ketvirtainių mylių, bet re
tai apgyventas. Ten gaujos rusų baltagvardiečių ' dar 
nuo revoliucijos laikų Rusijoj, 1917 metų, tarnavo tam 

, tikriems dvarponiams ir smaugė liaudį. Sakoma, 
5,000 banditų suimta ir užmušta, o apie 400 
kalnus.

čechoslovakijoj laike teismo asmenų, kurie 
šnipais užsienio valstybėms, teisiamieji sakė, 
finansavo, kapitalistinių valstybių ambasados, 
Anglijos, Francijos ir kitos. Taipgi jie sakė,

taiką ir žmonių gerbūvį.
6. Wallslryto imperialistai 

ruošiasi karui prieš Sovietų 
Sąjungą. Remia Čiang K at
seką, Bao Dai, Vokietijos 
nacius ir kitokius fašistus.

Dar ir daugiau panašios 
tiesos lapelyje turėtų būti 
pažymėta. Bet klausimas, 
ar tik nepavėluota tuo rei
kalu. Mums rodosi, kad so
vietinis' pilietes yra ne tik 
puikiai susipažinęs su Ame
rika, bet galėtų apie ją pa
sakyti kai ką ir Milljkanui 
ir Drew Pearsonui.

“ZOE”
Anykštėnas Vilnyi rašo:

Kuomet didysis francūzų 
mokslininkas Frederikas Jo
liot-Curie sudarė savo pir-

apie 
pabėgo į

tarnavo 
kad juos 
kaip tai 

kad kapi
talistinės spaudos vadinami korespondentai yra užsie
nio imperialistų šnipai ir gerai paruošti tai specialybei.

Jugoslavijoj Tito teisia buvusius partizanų vadus ku
rie laike pereito karo vadovavo partizanų pulkus kovo
je prieš Mussolinio ir Hitlerio gaujas. Jų tarpe teigia
mi Branko Petricevich ir Vlado Dapcevich, juodkalnie- 
ėių partizanų vadai.
* Japonijoj fašistų jėgos veikia viešai, joms niekas ne
trukdo. Tuom kartu generolas MacArthuras įsakė Japo-’ 
nijos valdžiai persekioti Komunistų Partiją, jos vadus 
neprileisti prie jokių visuomeniškų darbų.
- Tarybų Sąjungos atstovas vėl reikalavo, kad Japoni

jos imperatorius Hirohito turi būti teisiamas, kaip ka
ro kriminalistas.

Lenkijos liaudies demokratinė vyriausybė atšaukė 
savo diplomatus iš Jugoslavijos. Sako, kad neverta pa
laikyti ryšių su Tito.

Lenkija suorganizavo tris naujas provincijas: Kosza- 
lino, Zielionogoro ir Opolio ant buvusios Vokietijos 
okupuotos lenkų teritorijos.

Trizonijoj (vakarinėje Vokietijoje) žiauriai buvo 
persekiojami jaunuoliai, kurie dalyvavo jaunuolių tau
kiniame parade Berlyne. Didesniam jų pažeminimui, jie 

' buvo peržiūrimi daktarų, ar būdami demokratinės Vo
kietijos respublikoje neužsikrėtė “pavojingomis ligo
mis”. Bet tas jaunimo neišgąsdino. Jaunuoliai ruošia-

PRAĖJUSIO karo 
NUOSTOLIAI.
Kanadiškis “Liaudies Bal

sas” rašo:
štai kokius nuostolius 

darė antrasis pasaulinis 
ras:

Per antrąjį karą žuvo
milijonai žmonių (iš to skai
čiaus 26,000.000 buvo su
naikinti koncentracijos sto
vyklose).

150,000,000 žmonių nete
ko namų.

Pinigais jis kainavo bai- 
| šią sumą. Jais būtų galima 

aprūpinti visos eilės šalių 
gyventojus gražiu gyvenimu. 
Pavyzdžiui, jeigu būtų gali
ma dabar tuos pinigus turė
ti, tai už juos būtų galima 
nupirkti Kanados, Jungtinių 
Valstijų, Britanijos, Aus
trą Ii jos, Airijos, Francijos,

pi? liga is, 
ta su

karo

taika •- 
kuris 

žmonėms
nes jeigu

Daugumas mūsų yra matę, 
be abejo, katiną, mėginantį 
savo paties uodegą pagauti. 
Tai jau jis kad išverčia savo 
žalias akis, kad ima išskėstais 
nagais švaistytis ir ratu suk
tis. tai rodos, jog ne tik uo
dega, bet ir visą pasturgalį 
prarys^ žinoma, jei sugriebs. 
Katinas tai jau, sakysime, ka
tinu ir pasilieka.

Bet kada žmonės visame 
pasaulyje ima ratu suktis, tai 
tas netaip jau juokinga atro
do. Ar ne keista atrodo, kad 
“Deutschland Ueber Alles” 
šiandien gali būti giedama 
apsaugoje tų tautų, kurios 
per du pasaulinius karus siun
tė milijonus savo vyrų į ka
pus, kad nutildžius tą nepa
geidaujamą iiymną. Kad 
Helmsteadt’o jaunimas daina
vo Komunistų Internacionalą, 
jokio skirtumo nesudaro. Ko
munistai kariavo Vakaruose 
ir Rytuose, kad pasaulis būtų

.tai į dirbtinus kaltinimus ne
žiūri. Jie niekada, tačiau, 
nepavargsta.

John J. Gray.
P. S.—Laisvė yra laikraštis, 

kuris turėtų būti visų Ame
rikos lietuvių skaitomas. Aš 
ketinu-ir ateityje jį skaityti.

Tito grasina mirčia baust 
du jugoslavu oficierius

Belgrad. — Jugoslavijos 
Tito valdžia reikalavo, kad 
teismas nusmerktų mirti 
jugoslavų generolą Branko 
Petricevičių ir pulkininką 
Vladą Dapcevičių. Jiedu 

Į buvo įkaitinti, kad bandė 
pabėgti į Rumuniją, kuo
met Tito nukreipė savo po
litiką prieš Sovietų Sąjun
gą ir kitus Kominformo 

j kraštus.
Tito valdžia dabar skel-

MŪSŲ DARBO UNIJOS
Sukniasiuvių unijoje:

International Ladies’ Gar
ment Workers unijos kon
vencijoje kalbėjo buvęs 
valstybės prokuroras Fran
cis Biddle. Jis dabar eina 
pareigas Americans for De
mocratic Action pirminiu-

mąjį atominės energijos jun-lcJarbininku 
....... j. „ *4 X O E, ” Igini, jis ji pavadino 

kas seno s ės graiku kalboje

Tuomi didysis mokslininkas 
pažymėjo, kad jis veda sa
vo atominius tyrinėjimus dėl 
gyvenimo, dėl žmonijos bui
ties pagerinimo, o ne dėl 
mirties. 

1

Curie laboratorijoje gar
bės vietoje, kabojo vienas 
trumpas parašas “DIDŽIAU
SIAS ŽMONIJOS TURTAS 
YRA PATS ŽMOGUS.“ Tą 
kadaise pasakė vienoje for
moje Anatole France, fran
cūzų klasikas, i 
pačiais žodžiais Maksimas 
Gorkis, rusų klasikas. Joliot- 
Curie buvo abiejų šių didžių 
literatūros genijų gerbėjas. 
Kadangi Joliot-Curie dir

ba gyvenimui, o ne mirčiai, 
už tai jį Francūzijos val
džia paleido iš pareigų.

Francūzijoje, kaip irzpas 
mus, taikiam gyvenimui, 
žmonių gyvenimui gerinti 
atominė pajėga yra. už
drausta; ji privalo, tarnau-

Francis Biddle labai aš
triai kritikavo visokios is
terijos kurstytojus. Jis nu
rodė, kad šalyje sukelta is
terija pakenks organizuotų 

reikalui. Juo 
daugiau isterijos, jis pasa
kė, tuo mažiau demoRiati- 
niu laisvių belieka Ameri
kos žmonėms. O daugiau
sia nukentės darbo unijos.

Reikia pasakyti, kad to
kios prakalbos nesitikėjo 
David Dubinsky ir jo kole- 
goš. Per ištisas penkias 
dienas konvencijoje kalbė
jo “svečiai”, kurie kaip tik 
ir kėlė isteriją. Francis 
Biddle su savo prąkalba 
užnvlė šalto vandens už 

; isteri-
---------------------y ------- -------- y IV kilti ' IZAJ

ii- beveik tais I kalnieriaus visiems
kams.
Kailiasiuvių unijoje.’ Ne

paprastai entuziastiška ir 
energinga buvo Internatio
nal Fu r and Leather Wor
kers unijos konvencija At
lantic City. Konvencija nu
tarė pasitraukti iš. CIO. 
Unija taipgi nutarė išpil
dyti Taft-Hartlęy įstatymui. 
Konvencija taipgi vėl išrin
ko unijos prezidentu savo

si prie panašių išstojimų ir TrizoYiijoj.
Jungtinių Valstijų armijos viršininkai paskelbė, kad 

jie jokių masinių kapų nesurado Zuffenhause srityje. 
Mat, ukrainiečiai fašistai blofino, kad buk Sovietų Ar
mija, kada ji užėmė tas vietas, tai sušaudė 300 ukrai
niečių, kurie “nenorėjo grįžti į Sovietų Ukrainą”. Ame
rikos armijos inžinieriai plačiai kasinėjo, net tam tik
rus šulinius išžiūrėjo ir niekur nerado kapų, apie ku
riuos blofino hitlerininkai.

Jungtinių Tautų organizacijos generalinis sekreto
rius Trygve Lie, grįžęs iš Europos, 'siūlo eilę žygių, kad 
sutvirtinus tą organizaciją.

Kaip žinome, kad į Jungtines Tautas nepriimtos liau
diškosios respublikos — Albanija, Bulgarija, Mongoli
ja, Vengrija, Kinija, Rumunija, kaipo ^“neištikimos”, 
o demokratinės šalys priešingos įsileisti fašistų valdo
mas šalis, kaip Portugaliją ir Ispaniją. Trygve Lie sa
ko, kad reikia visas šąlis priimti, kad ne Jungtinių 
Tautų organizacijos reikalas linkui šalies vidujinės 
tvarkos. Taipgi jis siūlo, kad į Saugumo Tarybos posė
džius turėtų atvykti Penkių Didžiųjų valstybių užsie
nio ministrai, kurie turi daugiau galios, negu, dabarti
niai atstovai, kurie galėtų ten autoritetiškai spręsti gin
čijamus klausimus. D. M. š.

i \ ■
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sena veikėja Benjamin 
Gold.

Šiandien statomas klan- ■ 
simas, ką darys Cold? Jis i 
yra žinomas taipgi komu-1 
įrištų veikėjas. Ar jis re-j 
zignuos iš unijos preziden
tystes, ar iš Komunistų 
Partijos? Pagal Ta ft-Hart
ley Įstatymą, unijos vadai 
turi prisiekti, kad jie nėra 
komunistai.

Manoma, kad Gold rezig
nuos iš Komunistų Partijos 
ir pasiliks unijos preziden
tu. Kad ir pasitraukęs iš 
partijos, be abejonės, Ben 
Gold pasiliks kovingu uni- 
jistų ir darbininkų vadu.

Skerdyklų darbininkų 
unijoje: Minneapolis mies
te įvyko CIO United Pa
ckinghouse Workers unijos 
konvencija. Kalbėjo pats 
CIO prezidentas Murray.

Toje unijoje daug įtakos 
turi taip vadinami “katali
kiški unijistai.” Tai deši- 
niausias elementas. Jie ko
voja prieš kiekvieną pažan-' 
gą. Jie daug kalbėjo, kad 
šioje konvencijoje bus nu
tarta išmesti laukan visus 
pažangiečius bei komunis
tus. Tačiau paskutinėje va
landoje rezoliucija už uni
jos “valymą” buvo ištrauk
ta. Murray ir jo pasekėjai 
šioje konvencijoje pabijo
jo, kad delegatai nubalsuos 
prieš jų rezoliuciją.

Didžioji United Electri
cal Workers unija: šiomis 
dienomis įvyko balsavimai 
General Electric kompani
jos darbininkų. Balsavimuo
se dalyvavo 93,000 darbi
ninkų. Prieš šią uniją išsto
jo CIO suorganizuota nau
ja unija International Uni
ted Electrical Workers.

Paskelbta, kad iš 65 įmo
nių, kuriose buvo balsavi
mai, daugumą laimėjo kai
rioji United Electrical Wor
kers (UE) unija. Net 42 
įmonių darbininkai pasirin
ko šią uniją.

United Electrical Wor
kers unijos organizatorius 
Mathies sako, kad dabar ši 
unija turi su samdytojais 
kontraktą dėl 456,000 dar
bininkų. Tas tik parodo, 
kad CIO vadų pasimojimas 
šią uniją sugriauti, nepavy
ko.

laisvas nuo nacių. • Bet argi 
bent viena tauta turėjo ka
riauti su komunistais? Ne, nė 
vienas kraštas nebuvo komu
nistų užpultas. Jie visur yra 
užpultieji, išskyrus, aišku, 
tuos kraštus, kur jie turi sa
vo teises. Tenai- jie turi prie
mones apsisaugoti nuo plėši
kiškų atakų.

Vokiečių imperialistai buvo 
sutriuškinti komunistų ir kitų 
pažiūrų žmonių pastangomis. 
Milijonai jų šiandien yra ka
liuose. Bet dabar, atrodo, yra 
daug žmonių, kurie ašaras lie
ja ne už žuvusius karo lauke, 
bet už tuos, kurie gieda 
“Deutschland Ueber Alios.” 
J'-i dalykai būtų priešingai at
sivertę, tai tie patys raudo
tojai, be abejo, šiandien aša
ras lietų už tuos, kurie mė
gina Internacionalą giedoti. 
Atrodo, jog Vakarų ^žmonės 
šiandien turi šūkį: “Karas 
karui!”

Kalbant apie kryžiokus, 
apie kuriuos skaičiau straips
nyje “Krislai,” Laisvės gegu
žės 26, 1950, tai jau reikia 
pripažinti, kad Europos Auli
nis Čebatas daro viską, kas 
galima, pasaulio dėmesį savo 
pusėn atkreipti.- Visa bėda, 
kad niekas jų nepaiso ir rim-

bia, kad jiedu “prisipažinę 
šnipinėję Rusijai prieš Ju
goslaviją.”

Dėl čiangininkų Sovietai 
apleido J. Tautų Komisiją.

Geneva, Šveic. <— Sovietų 
delegatai apleido posėdį
Jungtinių Tautų Komisijos 
dėl Tarptautinių Teisių,
kuomet Komisijos daugu
ma atmetė sovietinį reika
lavimą pašalinti Čiang Kai- 
šeko kinų tautininkų atsto
vą, v

Burines unijistai šaukia 
kovon prieš kapitalizmą

Burma. — Burmiečių 
darbo unijų suvažiavimas, 
atstovaudamas 200,000 na
rių atsišaukė į visus Bur
iuos darbininkus veikliai 
kovoti prieš kapitalizmą.

Suvažiavimas ypač kalti
no Ameriką, kad ji stumia 
pasaulį link naujo karo; 
sako, Jungtinės , Valstijos 
per karą ieško išeities iš 
didėjančios savo naminės 
krizės}
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ŠTAI KAS MŪSŲ LAUKIA 
ŠIA SAULĖTA VASARA!

I

Dienraščio Laisves didžiosios iškilmes įvyksta že
miau paduotose vietose ir pažymėtose dienose

$$$

Bostonas ir Apylinkė
Didysis Laisvės Piknikas Įvyks

Sekmadienį, Liepos - July 2
ARARAT CAMP

VOSE POND PAVILION

Maynard, Mass.

z*. V

Didžiojo New Yorko Apylinkė
Laisvės Piknikas Įvyks

Sekmadienį, Liepos - July 2
KLASHUS CLINTON PARK

I I

Beits ir Maspeth Ave., Maspeth, L. L, N. Y.

Jau dabar laikas pasisamdyti busus vykimui į 
aukščiau nurodytus piknikus. Rūpinkimės visi, kad 
tie piknikai pavyktų, supraskime, kaip yra reikalin
ga finansinė parama mūsų dienraščiui.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily),-^Ketv., Birželį? 8, |9$O



)KALVIO IGNOTO TEISYBĖ
APYSAKA

Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS

(Tąsa)

— Išskirk! — įsakė klebonas, ir ber
nas, sustabdęs važeli, išvaikė gaidžius: 
pagavęs piestu šoksiantį raudonąjį, per
metė per užtvarą į sodą, o juodasis tuo
jau nužingsniavo patvoriu, aukštai kel
damas kojas. Tarsi spalgenų uogos, 
krintančios į purų sniegą, pripustytą pa
šalėje, iš prakirstos jo skiauterės lašėjo 
kraujas.

“O dėlto raudonas su juodu! — pagal
vojo klebonas. — Ir, kaip tyčia, — rau
donas juodąjį! ...” — “Vargas tau, Ko- 
rozaine, vargas tau, Betsaida!... Žiūrėk, 
jau ir reiks atgaliant ašutinėj ir pele
nuos . . . Graudūs, oi graudūs verksmai 
ant Jeruzolimo griuvėsių!. ..”

Nepajudinama, nepakeičiamajam atro
dė galingoji imperija, o čia, štai, klibino, 
klibino, rausė, rausė, išklibino,išrausė pa
matus ir sugriovė!... Vaikščiodamas po 
savo kiemą, klebonas nieko nematė, ne
pastebėjo net savo numylėto bėrio dri
ganto, kuris tiesė prie jo galvą, prašy
damas cukraus gabalėlio už gerą kelio
nę... Nejučiomis klebonas atsiduso, lyg 
sunkios naštos prislėgtas:

“Viešpatie, aš žinau, kad tu kietas: tu 
piauni, kur nešėjai, ir renki, kur ne
barstei ...”

Tiesą sakant, ne naujiena buvo Kano
pai kapotis su priešininkais: dar semi
narijoje buvo kalbama, kad jis — kovo
jančios bažnyčios kareivis... O kovos 
priemonių būdavo visokių.

Senis altaristas, drebėdamas iš pykčio, 
puldavo su lazda kiekvieną, kas tiktai 
išsižiodavo prieš carą. O per paskutinį 
Didžkaus pranešimą, padarytą mokyk
los salėje, jis apsiputojęs šoko:

— Sakyk tu man, bolševikų špijone, 
kiek tau pinigų davė už šituos velniškus 
žodžius? Eretike tu, atskalūne! Schiz
ma !. ...

Labai gerai Kanopa išmanė, kai}) ką rei
kia pagąsdinti, bet tokių vulgarių prie- 
monių nebosi griebė nuo pat penktųjų 
metų. Per daug gąsdinti niekados nerei
kia. Ar vokiečiai negąsdino, nebaudė?

Šiurpulingos buvo okupantų įbaugini
mo priemonės, šalta ir apgalvota nuož
mybė, bet ir ji nepadėjo: visa jų tvarka 
pairo, visos jų Įstaigos ėmė byrėti, o 
“raudoniukų eiles” diena po dienos tik 
augo.

“Ateis laikas, ir išdums germami/i iš 
Lietuvos. Kas tada apdoros tą neraliuo
tą bandą? Jau ir dabar vokiečiai mūsų 
šaukiasi — ganytojų. O ką čia bepada

rysi vienais pamokslais, jei jau armijos 
nebeatsilaiko!?” svarstė Kanopa.

Klebonijos valgomajame jo laukė gi
minės — Graužiniai iš Rugelių: Ksave
ras ir jo sūnėnas Kajetonas.

Abu jie pakilo, Kanopai įėjus, nusilen
kę pabučiavo klebonui ranką ir nebesėdo, 
kol klebonas neparagino.

Žvilgterėjęs į klebono veidą, Ksaveras 
Graužinis tuojau suprato, kad parapijos 
šeimininkas labai įniršęs.

Obelių parapijoje, kaip ir visose kito
se, buvo kelios ganomųjų rūšys, ir kiek
viena jų reikalavo kitokio elgesio, kito
kių žodžių bei kitokių įtaigos priemo
nių. Daugumai būdavo gana graudaus 
ir mįslingo palyginimo iš senojo testa
mento, kad patikėtų dvasios ganytojo 
išmintimi ir pasektų jo rodomais keliais. 
Bet buvo ir tokių, kurie parapijos gany
tojo žodžiams ne per daugiausia teikė 
svarbos ir šventojo rašto prilyginimais 
domėjosi tik “tiek-kiek.” Šios rūšies ga
nomųjų eilėse buvo ir Graužiniai, o, be 
to, būdami surišti su pačiu parapijos 
šeimininku giminystės ryšiais (Grauzi
niene buvo klebono pusseserė), jie nors 
ir bučiavo klebonui ranką, bet sakė jam 
“tu” ir laikėsi kaip lygus su lygiu. Da
bar, kai kiekvienas, net grynai šeimyniš
kas, pasitarimas užkliudydavo politinę 
veiklą, Graužiniai protarpiais susikib
davo su klebonu, nežiūrėdami jokios vir
šenybės.

Žodis po žodžio, ir klebonas jau taip 
įkaito, kad Graužiniuką piemeniu išva
dino.

Kunigo pavestas, Kajetonas turėjo 
patraukti į komitetą žydų atstovą, o ka
dangi senuosius “paktorius” ir speku
liavusius su dvarininkais ir vokiečių 
amtmanais perkupčius. kviestis buvo ne
patogu, klebonas nurodė laikrodininką 
Zeliką, taikingą žmogų, patriarchališ
kos išvaizdos senį su žvaliomis jauniklio 
akimis. Kajetonas porą valandų įtikinė
jo jį prisidėti prie labdarybės komiteto, 
o tas pasiklausė, pasiklausė ir kad 
trenks delnu per stalą:

—Nereikia man tavęs nei su tavo me
dum, nei su tavo geluonėm!

—Tai nekrikštas, — įširdo klebonas. 
— Mat kaip — nei tavo medum, nei ge
luonėm !... Tai koks!

—Visi jie dabar subolševikėjo ... 
Kad taip Kaukaze,—aš jam parodyčiau 
—“geluonėm”!... — suerzintas purkš
tavo Kajetonas.

(Bus daugiau)

Minneapolis, Minn.
Įvedimas naujos mašineri- 

] (.• s, j» ase I i š k a;; sl< ubu m: i s 
(spcod-up) darbo ir nuolati
niai atleidinėjimai mėsos 
Įmonėse verčia uniją pradėti 
kampaniją už 30 valandų 
darbo savaitę, sakė United 
Packinghouse Workers (CIO) 
Unijos viršininkai 7-toj unijos 
konvencijoj.

Konvencija prasidėjo gegu
žės 25 d. Dalyvavo 500 dele
gatų iš Jungt. Valstijų ir iš 
Kanados. Pirmininkavo uni
jos prezidentas Ralph įlei
stom, n

liį viršininkų raportų pasi
rodė, kad produkcija mėsos 
įmonėse kas metai pakyla po 
4 nuošimčius, arba dvigubai 
tiek, kiek kitose industrijose.

“Faktas yra. kad mažiau 
darbininkų, dirbančių mažiau 
valandų, išleidžia daugiau 
produkcijos žemesne kaina 
darbdaviams,” skambėjo ra
porte.

Unijos viršininkai sako, kad 
vienatinė išeitis iš tokios pa
dėties/tai reikalauti 40 dar
bo vąlandų užmokesčio už 30 
valandų darbo savaitę. Bet 
kol kas unija reikalausianti 
35 valandų darbo savaitės su 
4 0 darbo valandų užmokes
čiu.

Mėsos įmonėse, abelnai pa
čiu us, vy rai u zd i rba ik i $1.15 
į valandą, ir kada viskas ati
traukta (taksai ir tt.), parsi
neša mažiau kaip $40 Į savai
tę. Moterims mokama ma
žiau. 1 ....

šios įmonės darbininkai, su- 
lyg unijos ' tarimu, pradės 
kampaniją už 30 valandų 
darbo savaitę. įvedus tokį 
planą nebūtų atleista tiek 
daug darbininkų.

Unija vis dar veda kovą su 
Wilson kompanija, km i atsi
sakė pasįrašyti kontraktą. 
Unija veda i “Don’t Buy Wil
son” kampaniją prieš kom
paniją. . p j

Viršininkų raporte pažy
mėta, kad mūsos Įmonių uni
jose vedama. kampanija prieš 
rasine diskriminaciją : lokalai 
tyrim-ja rasmius samikius sa
vo narių tarpe ir kaimynys
tėse, kur nariai gyvena. Ty
rinėjimas vedamas specialis
tų iš Fi.sk universiteto. V.

Cleveland. Ohio

ko, kad “Amerikoje nebelik
tu nei vienos motinos, kuri 
netv.rčfų liūder io.”

★
De Lacy. Kandidatuoja i 
Lcpisl niūros Atstovą

Progresyvią Partijos Cliica- 
gos apskrities narių susirin
kime tapo nominuotas Hugh 
De Lacy Į Ohio valstijos le
gislatures atstovą. De Lacy, 
būdamas J. V. kongresmanu, 
iškėlė daug nedorybių, kaip 
Chiang Kai-sheko valdžios, 
taip ir Amerikos diplomatų 
bei karininkų, kurie ’•gelbėjo 
Chiang Kai-sheko valdžiai ci
viliam Kinijos kare. Dabar 
De Lacy eina P. P. Ohio vals
tijos direktoriaus pareigas.

Todėl visiems prisieis gerai 
pasidarbuoti, kad De Lacy 
pataptų išrinktu į valstijos le- 
gislatūrą - seimelį. Tuomet 
turėtume nors vieną savo at
stovą, kuris iškeltų mūsų rei
kalus legislatūroje. Todėl bū
kime visi sekančiam P. P. 
Lietuvių Klubo susirinkime, 
kuris įvyks birželio 8-tą, vi
siems žinomoje vietoje, kad 
galėtume ir mes iš anksto pri
sirengti su pagalba De Lacy 
išrinkimui.

J. N. S.

Kairo, Egiptas. — Egip
to policija areštavo 15 
žmonių kaip tariamus ko
munistus.

LITHUANIAN CITIZENS’ CLUB

PIKNIKAS
ĮVYKS

Sekmadienį, Birželio 11 June
Prasidės 1-mą vai. dieną ir tęsis iki vėlai

® ®

Lietuvių Kempeje
West Broadway,. Gardner, Mass.

- t<$g>W <$>

Tai bus prieš-seiminis piknikas, kokio neturėjome per 
keletą metų. Kviečiame Visus iš Gardnerio ir iš 'apylin
kės atsilankyti. O pikniku visi būsite pasitenkinę. Nes 
labai graži vieta. — Jei bus šilta, galėsite pasimaudyti, 
pasiimkite bathing siutus.

DETROIT, MICH.

Kviečia Moteris i 
Taikos Judėjimą

PRANEŠIMAI
t

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį. birželio (June) 9 
d., pradžia 7:30 vai. vakare, Lietu
vių salėje. .Šiame susirinkime bus 
rinkimas delegatų j LDS seimą, tad

s< kr. ( 107-8)
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v.H;’.ių ir gėrimų iki 
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.aip ii mūsų visus I 
ir dri'iiges ūkininkus, 
misi jii. ( 107-8)

WORCESJER, MASS.
LLD H 

•vyks birželio’ 
•■indicoi i Si. (. 
iimą reikale 
Laisvės piknik 
iarde, liepos 2 
šomi dalyvauti 
kils.

etiopas susirinkimas 
II .'i., 19:30 ryt<ą, 29 
ia turėsim pasikalbč- 
LLD suvažiavimo ir 
o, kuris’ įvyks May- 

d. Visi draugai prą- 
Sekr. J. M. Lu- 

(107-8)

I. S. Turgenevas

Kelione į pagirį
(T^sa)

— Kas per žmogus? — 
paklausiau aš Kondratą, 
kuris, sėdėdamas priešaky
je, vis purtė galvą, lyg bū
tų patsai sau kalbėjęs.

'■’j-'M

— Ar tas? — paklausė 
Kondratas ir panėrė galvą. 

Į. 3 — Ar tas? — pakartojo ji-
. sai. f

— Taip. Ar jis jūsiškis?
— Mūsiškis, svetovietis. 

Tai toks žmogus... kito to
kio per šimtą varstų nesu
rasi. Toksai vagis ir apga
vikas — saugok dieve! Į 
svetimą gerą jo akys taip 
ir svyla. Nuo jo ir žemėje 
nepaslėpsi, o pinigus, pa
vyzdžiui, tai iš po pat šono 
tau ištrauks, tu ir nepaste-

< besi.
— Koks jis drąsus!
— Drąsus? Taip, jis nie

ko nebijo. Jūs tik pažiūrė
kite į jį: iš fizionomijos 

\ bestijonas, iš nosies maty-
pk ti. —’Kondratas dažnai va-

žinodavo su ponais, ir gu- 
X7 bernijos mieste yra buvęs,

todėl mėgdavo, pasitaikius 
JT? progai, pasirodyti. — Jam
uir. ir padaryti nieko negali-
t, ma. Kiek sykių jį ir į mies

tą vežiojo, ir j kalėjimą so- 
gį dino — vieni tik nuostoliai.

■ Pradės jį rišti, u jis sake:

“Ko jūs šitos kojos neriša- 
te? Riškite ir ją, tik stip
riau, aš kol kas numigsiu, 
o namie aš anksčiau už jū
sų palydovus būsiu.” Žiū
rėk — tikrai, vėl grįžęs, 
vėl čia, kad jį kur dievai! 
Jau kaip visi mes, vietiniai, 
pažįstame mišką, . iš ma
žens pripratę, o su juo -ly
gintis negalime. Praėjusią 
vasarą, naktį, tiesiai iš 
Altuchino į Svetoje parėjo, 
o čia niekas niekados nėra 
ėjęs; bus apie keturiasde
šimt varstų, štai, kad ir 
medui vogti, — pats pirmu
tinis, ir bitės jo negilia. Vi
sus bitynus išardė.

— Aš manau, jis ir inki
lų nepraleidžia nepatikri
nęs.

— Na, ne; kam be reika
lo jį apkalbinėti? Tokių 
darbų jis nedaro, neteku 
pastebėti. Mums inkilas—> 
šventas dalykas. bitynas 
aptvertas; čia sargyba; jei 
pavogei — tavo laimė; o 
inkilo bitelė — dievo pada
ras, nesaugojama; vienas 
lokys į ją kėsinasi.

— Tam jis ir lokys, — 
pastebėjo Jegoras.

— Ar jis vedęs?
—Kaipgi. Ir sūnų turi. 

Na ir vagis bus tasai sū-

nūs. Visai į tėvą.' Šis jau ir 
dabar jį moko. Neseniai 
buvo parnešęs senų dešim
tukų puodą; matyt, pavo
gęs kur; nuėjo ir užkasė jį 
miške, vejoje, o patsai grį
žo namo ir nusiuntė sūnų į 
veją. “Kol, sako, nesurasi 
puodo, neduosiu tau valgy
ti ir j kiemą neleisiu.” Sū
nus visą dieną išbuvo miš
ke, ir nakvojo tenai, ir vis 
dėlto puodą surado. Taigi, 
keistokas šitas Jefremas. 
Kol namie — meilus žmo
gus, visus vaišina: gerk, 
valgyk, kiek nori, šokiai 
prasideda, visokios išdai
gos, o jau sueigoje — yra 
mūsų kaime tokia sueiga— 
geriau už jį niekas neiš
spręs; prieis iš užpakalio, 
pasiklausys, pasakys žodį, 
kaip kirviu nukirs, ir šalin; 
betgi ir žodis jo svarus. O 
kai nueis į mišką, tai jau 
vargas! Lauk eibių. Bet, 
tiesą sakant, jis savųjų 
neskriaudžia, jei jau pačiam 
pasidaro ankšta. Jei sutiks 
kokį svetovietį, šaukia iš 
tolo: “Suk, brolau, į šalį, 
mane miško dvasia apsėdo 
— užmušiu!” — Vargas!

“Jeigu taptų užkurtas 3- 
Čias pasaulinis" karas Ameri
koje, į tai neliktų nei vienos 
motinos, kuri neturėtų liūde
sio.” -1*’ Šią pranašystę padarė 
žynius unijistas ir vadas Ame
rikos Slavų Kongreso Leo 
Krzicky, kalbėdamas Cleve- 
lande. Jis liepė visiems dėti 
didžiausias pastangas, kad 
nedaleisti imperialistams 
įvykdyti 3-čio pasaulinio ka
ro.

Krzickis neseniai važinėjo 
po Europą ir patyręs, kaip 
ten žmones veikia, o ypatin
gai moterys. Todėl Krzickis 
ir kreipėsi ypatingai į mote
ris, kad jos stotų “kartu su 
tuom milžinišku Europos mo
terų judėjimu už išlaikymą 
taikos.”

Krzickis apibūdino, kaip 
Wall atrytas kartu su mūsų 
administracija, aklai pasitikė
dami Chiang Kai-sheko val
džiai, kuri jau buvo netekusi 
Kinijos liaudies pasitikėjimo, 
sukišo apie 7 bilijonus dole
rių. Su tokiu pat aklu pasi
tikėjimu daro karines sutar
tis su Europos reakcionie
riais, kurie patys dreba prieš 
savo šalių liaudį ir/nažai tu
ri vilties, kad jų liaudis eis už 
juos kariauti, sakė Krzickis. 
Todėl Amerikos imperialis
tams užkūrus trečią pasauli-

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. rengia puikų pikni

ką 18 d. birželio (June), 1950, pas 
St. Kuržinską sode. Prasidės nuo I 
pietų ir tęsis iki vėlyvo vakaro.

Brangūs draugai ir draugės! Mū
sų LDS 104 kp. jau yra žinoma 
surengimu puikių, taigi ir su šiuo 
neatsiliksime. Turėsime muziką per 
visų dieną. Mūsų gaspadinės rengia 
skanių valgymų, taipgi turėsime 
visokio šalto gėrimo. Vieta jau yra 
visiem gerai žinoma — prie Park 
Place kelio, tik mailė ir pusė iš 
miesto. — Kviečiame visus — Ren
gimo Komisija. (105-7)

ELIZABETH, N. J.
ATYDA!

Dėl susidėjusių svarbių reikalų šį 
mėnesį L. D. Susiv. 33-čios kuopos 
susirinkimas įvyks viena savaite 
anksčiau, trečiadienį, 7 d. birželio 
(June), 8 vai. vak, 408 Court St.

Turime išrinkti delegatus j seimą 
ir darbininkus į apskričio pikniką. 
Būtinai visi nariai dalyvaukite. — 
Kviečia Valdyba.

IŠ LLD 52 Kp. Susirinkimo
Praėjo žiemos ir jau pava

sario laikas. Užbaigai sezo
no kuopa buvo prisidėjusi 
prie perstatymo veikalo “Ne
susipratimas.” kurį atliko iš 
Chicagos artistai, ir koncerto, 
kuris įvyko 2D d. gegužės. 
Parengimai buvo gerai su
rengti.

Kaip vienas, taip ir antras 
padarė gerą įspūdį susirinku
siems. Taip baigėme pereitos 
žiemos vidujinius parengi
mus. Dabar jau artėja vasa
ra ir prasideda parkuose pa
rengimai. Gamta graži, kiek
vienas nori j laukus ii' pievas.

Tapo nutarta kuopoj ir pra
vesta valdvbai rengti susirin
kimus ir. parengimus lauko 
pusėje, pas ūkininkus, pas 
mūsą k liepos narius.

Sukamas kuopos susirinki
mą atsibus sekmadienį, 18 d. 
birželio. pas mūsą kuopos 
narius Smil i uvičius. 1853G 
Jim Daly Load, Ramulus, 
Midi., tai yra. ant ūkės. Vie
lą veik visi Detroito lietuviai 
gerai žino. Kuopos susirinki
mas prasidės .12 valandą die
ną. Po susirinkimo bus pa
silinksminimas, kurio visi pa
geidauja. Bet, jeigu ta dieną 
būtu lietus, tai susirinkimas 
Įvyks Draugiją Svetainėje, 10 
va], ryto.

Vienok, nesinori tikėti, kad 
gamta mūs neleistų į laukus, 
šią žodžiu rašėjas nori visus 
užtikrinti, kad sekmadienį, 
18 d. birželio, bus gražu ir

susirinkimą laikysime pas 
Smitrevičius ją farm oje.

Kurie neturi automobilių. 
Manau, kad turintieji auto
mobilius bus ant tiek priete- 
liški, kad jie pasiims tuos, 
kurie neturi auto, ir kartu 
vyks į farmą.

Gaila, kad šiemet mūsų kuo
pos daug narių serga. Kaip 
kuriuos jau mirtis išrovė iš 
mūsų eilių. Vėlesniu laiku 
mirė Jonas Radzevich ir Ed
vardas Šeputis. Šeputis buvo 
LLD 10-tos apskrities rašti
ninkas. Jis ėjo pareigas De
troito Lietuvių Klubo ir Lie
tuvių Liaudies Meno Sąjungos 
4-toj kuopoj. Tai dideli nuo
stoliai mūsų kuopai!

Velionis Šeputis įuvo iš
rinktas delegatu nuo mūsų 
kuopos į atsibuvusią LLD 10- 
tos Apskrities konferenciją, 
bet jos nesulaukė. Iš prie
žasties jo mirties ir keli kiti 
delegatai turėjo pasilikti na
mie ir konferencijoj nedaly
vavo.

Sekamame kuopos susirinki
me aptarsime LLD Suvažiavi
mo reikalus, kuris yra Šau
kiamas 1-2 dd. liepos, Rich
mond Hill, N. Y. Bus aptar
ta. ir delegatų pasiuntimo rei
kalas. Yra rekomendacija 
CK kas dėl čia gimusio jau
nimo. Yra jau sumanymų ir 
bendrai literatūros leidimo 
reikale. Visi nariai ir narės 
dalyvaukite susirinkime, duo
kite geriausių sumanymų.

Kuopos Korespondentas.

Ko gi jus Žiūrite? Vi-jnį karą prisieitų, su maža 
vieno išimtimi, kariauti pačiai vieša apylinkė negali 

žmogaus sudoroti?
— Tai jau gal ir taip. •
— Ar jis raganius, ar 

■ką?
I. DdOgldU

nai Amerikai. O tokiame at
sitikime prisieitų keliauti į ka
ro frontą visiems, kurie tik 
gali paeiti. Taip buvo fašis
tinės ašies šalyse antro pa
saulinio karo laiku. Tuomi 
pasiremdami, Krzickis ir sa-

v

l’EIST LANE
DRUGS, Inc.

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.

Receptų Specialistai:
MAX FEIST, Ph. O., 

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

Namy Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

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

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

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

SHENANDOAH, PA.
LDS 34-ta kp. rengia pikniką 11 

dieną June, šalia Laisves kapų. 
Prašom vietinių ir iš apylinkės da- 
lyvaut šiame piknike, turėsim gerų 
užkandžių ir šalto gėrimo. — Kvie
čia Valdyba. (106-7)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Moterų Apšvietus Klu

bo piknikas, įvyks birželio (June) 
11 d., bus Lietuvių Tautiško Namo 
parke. Bus gera muzika, skanių val
gių ir gėrimų. Visus kviečiam at
silankyti. — Komisija. (106-7) (

WORCESTER, MASS.
AI.,DEL) 155 kuopos susirinkimas 

įvyks birželio (June) 12, pradžia 
7:30 vai. vakare, Lietuvių svetainė
je, 29 Endicott. St. Malonėkite visi 
dalyvauti, turimč daug svarbių rei
kalų apsvarstymui. Ypač turime 
kreipti dėmesio į didžiuosius pikni
kus, kurie įvyks liepos mėnesį. - - 
A. \V. ’ ’ . (106-7)J. J. Karkiančius, M. D.

530 Summer Ave.
NEWARK 4, N. 3. 
UlJmbuldt 2-7964

« CHARLES J. ROMAN

r-■

❖
❖ 
*
*

❖
•&

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki- ; 
tės prie manęs dieną ar | 
naktį, greit suteiksime; 
modernišką patarnavimą. ' 
Patogiai ir gražiai mo- ] 
derniškaį įruošta mūsų ! 
šermeninė. Mūsų patarus- < 
vimu ir kainomis būsite < 
patenkinti, ;

1113 Mt Vernon St ;
Philadelphia, Pa. R

Tel. Poplar 4110 J
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Kas Tie 11 New Yorko Ateikite į Susirinkimą 9-tos Vakarą! Norite Važiuoti i
Žmoniy, Kuriuos 
Nori Įkalinti?

Birželio 7-ta Amerikos at
eities kalendoriuose bus pa
žymėta savytomis spalvomis. 
Jeigu keno nors atsakingo 
mūsų teisdarybės Įstaigose ne
bus buvęs padarytas svarbus 
veiksmas paskutinėmis šios 
dienos valandomis, 11 žmonių 
bus buvę uždaryti kalėjimo.

Kas jie?
Vidutinio amžiaus žmones. 

Viena jų yra šeimininkė, dvie
jų vaikučių motina. Trys dak
tarai, priešakyje su žymiu 
operacijų daktaru ir visuome
nininku Edward K. Barsky. 
Du advokatai. Du darbinin
ku vadai. Vienas novelistas. 
Vienas švietėjas. Vienas biz
nierius.

Už ką juos kalins?
Juos kaltina paneigime Ne- 

amerikinių Veiksmų Komite
to. Kaltė buvo tame, kad jie, 
kaipo Joint Anti-Fascist Re
fugee Komiteto vykdomosios 
tarybos nariai, atsisakė ra- 
gangaudžiams įteikti organi
zacijos rekordus. Jie apsau
gojo aukojusius ir paramos 
gavėjus. Pastaruosius, sakė 
komitetas, juo svarbiau buvo 
apsaugoti dėl to, kad jų var
dai būtų patekę Ispanijos dik
tatoriui Franco ir jie būtų bu
vę nužudyti.

Greta kaltinimo paneigime 
to komiteto, prieš juos stovi 
aiškus faktas, kad jie buvo 
“per ankstybi“ prieš fašizmą
kovotojai.

Garbingi visų tikrųjų de
mokratų akyse liksis tie, ku
rie pasiaukojo eiti kalėjiman, 
bet netapo demokratų išdavi
kais fašistams. Barskį, Aus^ 
landerį, Bradley, Chodorov, 
Fast, Justiz, Leider, Lustig, 
Magana, Stern žmonės minės 
visuomet kaipo tikruosius di
džius tikrojo amerikonizmo 
atstovus. Newyorkieciai, ku
rie juos ne kartą girdėjome 
masiniuose mitinguose kal
bant, gavome jų šiltus laiškus, 
akstinančius saugoti demo
kratiją ir ginti fašistų užpul-

Infliacija ir šaltojo karo isterija baisiai smaugia mū
sų dienraštį finansiniai. Reikia greitos pagalbos ir rei
kia kuogreičiausia. Laisvės ir kooperatyvo iždai tušti, 
turime rūpintis greit gauti finansinės paramos.

Šį penktadienį, birželio (June) 9 d., šaukiame pažan
giųjų brooklyniečių susirinkimą pasitarimui dėl greito
sios finansinės pagalbos savo dienraščiui. Susirinkimas 
bus Kultūriniame Centre, 110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y., pradžia 8-tą vai. vakare.

Kviečiame jus, drauge, dalyvauti šiame susirinkime 
ir prisidėti su iniciatyva ir kiek išgalite finansiniai prie 
atgaivinimo dienraščio iždo. Būtinai dalyvaukite patys ir 
pakvieskite kitus savo pažįstamus apšvietą branginan
čius žmones į tą svarbų susirinkimą. Tai yra mūsų ju
dėjimo gyvybiniai svarbus dalykas ir kiekvienas turime 
jį imti taip rimtai, kaip tik begalime.

Draugiškai,
Laisvės A dmimstracija.

KUR BOSITE SEKMADIENĮ?
šį sekmadieni, 1 I dieną 

birželio, visų užduotis sma
giai laiką ’praleisti LDS tre
čios apskrities piknike, 340 
Mitchell Ave , Linden, N. J. 
Atminkite, kad bus graži ar 
lietinga diena, vistiek. pikni
kas įvyks.

Atsitikime lietaus, yra gera 
pastogė ir šokiams salė, 'ra
čiau lietingos dienos jau pra
ėjo ir tikimės turėti gražią 
diena.

Ir reta proga New Jersey 
lietuviams išgirsti dainuojant 
Aido Chorą iš Brooklyn, N. Y. 
Tai retas svečias mūsų valsti
joje. Muzika A. Pavidžio gros 
įvairius šokius, nuobodumo

nebus.
Antru kartu primename 

LDS kuopų valdyboms, kad 
priduotumėt dovanų įžangos 
tikietus piknike. Būtinai yra 
reikalas dalykus tinkamai su
tvarkyti.

Kelrodis
Tie, kurie vyksite iš New 

.Yorko, tai traukiniai nuo 
Ikmn stoties išeina sekamomis 
valandomis: 1 I :40, 1 :05, 2 :- 
10, 3:25, 4:08.

Atvykę- į Linden, N. J., ei
kite po tiesiai kelis blokus 
Wood Ave., iki Simson Avė., 
ir vieną bloką Simson Avė. iki 
Mitchell Ave.

Apskrities Komitetas.

Pikniką su Aidu?
Linden, N. J.

Specialis Aido Choro čar- 
teriuotas busas eis į LDS 3 
apskrities pikniką ši sekma
dienį, birželio 11-tą. Išeis 
lygiai 1 vai.

Busas išeis nuo Liberty Au
ditorijos, kampas Atlantic 
Avė. ir 110th St., Richmond 
Hill.

Paimtas labai didelis busas, 
tad liks keletas sėdynių ir ne 
choristams. Kas norite užti
krinti sau sėdynę buse, ne
delsiant susisiekite su aidie- 
čiu. Kelione į abi puses 
(round trip) kainuos $1.50.

AMELIA BURBA, 
prezidentas.

Saugos Vaikus
Nuo Nelaimiu •

Traukiniui užmušus du ber
niukus einant skersai gelžke- 
lį praėjusio gegužės mėnesio 
17-tą, tėvų ir susiedijos pilie
čių komitetui reikalaujant, 
prie New York Blvd, skersai 
Long Island gelžkelį pastaty
tas sargybinis policistas. Ji
sai dežuruos vaikų ėjimo va
landomis rytą, per pietus ir 
po piet.

Aidiečiams
Visiems Aido Choro nariams 

privalu dalyvauti pamokose

Lietuviams Bolininkams Puiki Proga
Antradienio vakaro Kultū

riniame Centre įvyko geras 
bolininkų susirinkimas. Susi-

tus žmones, kartu su jais jau
čiame svarbą šio momento.

Gal verksime? Ne. Padi
dintu veiksmu, išlaisvinimu 
visų politinių kalinių ir laimė
jimais visuose demokratijos 
frontuose tegalima didiesiems 
reikšti tinkamą prie j autą ir 
pagarbą. N. G.

kaip 
puin- 
elrk-

ŽMONIŲ LAVINIMAS
Nuolat lavinant naujus darbininkus, Con 
Edison palaiko patyrusias savo žmonių jėgas 

ir patikimai, nebrangiai teikia jums elektrą 
ir gesų. čia jūs matote John Gonden'ą, jau 

30 metų pas Con Edison dirbanti, kuris 
mokina dirbusį trejus metus 

Andrew Pakalis’ą, 
akuratnai tvargkyti 

pas viename mūsų 
tros fabrikų.

rinko didokas būrys “bowlin
go“ sporto mylėtojų.

Šiame susirinkime tapo su
organizuota “Vasarinė Bolin- 
go Lyga.“ Bolinimas eis per 
tris mėnesius arba per 12 sa
vaičių. Lygą, paprastai, su
daro penki tymai, iš viso 30 
bolininkų. Ant vietos tapo 
išrinkta Lygos valdyba. Pre
zidentu išrinktas Diek, se
kretoriumi Gene Sadauskas, 
iždininke Ona Jakštienė. Vi
si geri sporto mylėtojai.

žodis tiems, kurie nebuvo
te susirinkime, bet mylite bo- 
linimą ir norėtumėte priklau
syti prie Lygos. Tuojau apie 
tai turite pranešti. Galima į 
Lygą įstoti tiktai iki ateinan
čio antradienio, birželio 13- 
tos dienos. Apie įstojimą Ly- 
gon galite pranešti Lygos se
kretoriui Gene Sadauskas, 
206 Hale Ave., Brooklyn 8, 
N. Y., asmeniškai, arba laiš
ku. Arba galite palikti žinią 
Kultūrinio Centro gaspado- 
riui Walter Brazauskui .

Tuojau tuo pasirūpinkite.
Lygos bolinimas prasidės 

ateinantį trečiadienį, birželio 
14 d., kaip ir paprastai, ly
giai 8 vai. vakare. Visi bo- 
lininkai turi pribūti laiku.

Tad pasimatysime!
Lygos Narys.

MT<F(r A VIVACE

šį penktadienį, birželio 9-tą, 
7:30 vakare, Liberty Audito
rijoje. Svarbu visiems atvyk
ti laiku, nes mes dainuosime 
LDS 3-cios apskrities piknike 
Linden,- N. J., sekmadienį; 
birželio 11-tą.

Pirmininkė.

Louis Smith, 65 metų, gyve
nęs prekiavimu smulkmeno
mis po gatves, rastas pakar
tas ar pasikoręs savo bute, 63 
Avenue C, New Yorke.

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

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

Market 2-517?

IAS DAUGIAU AVIESOS DUODA?
Dvi 50-watt lemputės?
Viena IOO-watt lempa?

Viena 100-wntt lempa 
duoda daugiau šviesos,
bet elektra ne daugiau lėšuoja.

NEW YORKIETftS GALI PAGAMINT šluos 
pietus keturiem tik už 3 % c vertės geso: 

Mėsos kepsnys, raikytos bulvės 
su prieskoniais, morkos ir žirniai, 
kepta kustarda su žemuogėms, 
kava

_įmone 30,000 
darbininkų ir 

15,000 savininkų 
—BU81J UN GŪSIŲ

JUMS 
PATARNAUTI

LINKSMUMAS DIENOS' PIETUOSE ;
i; Valgykite Pietus pas i

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

PIETŪS 60c VAKARIENE 85c.
;i iš 5-ių patrovų iš 7-ių patrovų

VAKARIENE ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
;i 8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

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

; Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra- j 
■ ; šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite!
<! Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. <; 
j Žemos kainos už viską. * ___ _ J
J Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. "' ;

Beųaltaiiiifas Pakartojimas
-----i-—

TreČiadiehio laisvėj, Vietos 
žiniosna antru kartu pateko 
žinia apie įvykusius ♦ Great 
Necko ir Baitimorės piknikus. 
Tai įvyko todėl, kad redak
cija pataisė d. šolomskienės 
vardą po (o, kai žinia į 
antradienio laidą buvo jau 
įdėta, o “laužėjas“ suprato, 
kad žinią su pataisa reikia 
pakarto t, ir įdėjo antru kar
tu.

Taipgi nemalonu, kad į 
tą pačią laidą įėjo kita, 
jau pavėluota, Great Necko 
žinia su praėjusio sekma
dienio pikniko reklama, ku
ri buvo skirta, bet pražiūrėta 
įdėt į šeštadienio laidą.

Atsiprašome skaitytojų ir 
korespondentų. Neapsižiūrė
jimas įvyko todėl, kad pasta
romis dienomis, paštui savo 
naktinius darbininkus iš dar
bo atleidus, Laisvės “sulauži- 
mo” ir į presą dėjimo valan
dos pakeistos. L. Redakcija.

PARDAVIMAI
NAMAI ANT PARDAVIMO
Visi Turi Tuščius Kambarius

1 šeimai, su 6 kambariais, garo 
šiluma, Driveway $5,950.

2 šeimom, su 11 baksinių kamba
rių, garo šiluma, garadžius, parket 
grindys, kaina $11,750.
2 šeimom, mūrinis, su 11 baksinių 

kambarių, garo šiluma, kaina $8,250.
4 šeimom, mūrinis, atskirai staty

tas, po 4 baksimus kambarius aprat- 
mentai, $13,250.

6 šeimom, mūrinis, atskirai sta
tytas, po 4 kambarius, garo šiluma, 
kaina $15,290.

Taipgi turimo visokių namų vi
sose miesto dalyse, prašome šaukti 
dėl platesnių informacijų. Telefo
nas REpublic 9-1506. (107-9)

Parsiduoda farma su įrengimais 
vakacijoms 11 kambarių, 2 maudy
nės, šiltas ir šaltas vanduo ir visk 
kiti patogumai atostogautojams.

90 akrų žemės, gera žemė vai
siams, daržovėms ir javų auginimui. 
Vieta ant kranto East Branch De
livery upės, upstate, N. Y., kuri tin
ka maudynėms ir gausinga žuvavi- 
mui. Parduodame su traktorium ir 
kitais žemdirbystės įrankiais. Kai
na $10,000. Parduodame ,be agent to. 
Dėl platesnių informacijų kreipki
tės pas Frank Reinhardt, 60-11 70th. 
Ave,, Brooklyn, N. Y. —: Turi but 
greit parduota. (107-11)

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
J, • ■

Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave.

(at Forest Parkway Station)
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins
tel. Virginia 7-4499

Biznieriai Škelbkitės Laisvėje

Bizniui Atskaitos Del Taksų
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 

Federal'ių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų viduje ir lauke Now Yorko miesto yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti
nėse Valstijose ir Federalėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums 
patarnauti. — Rašykite:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) 
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EVERGREEN 4-3049.

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Ave, ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

<♦>

<♦>

<!>

<!>

<♦>

<>

<l>

JOSEPH BALTAITIS
, \ BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras .Kambarys Grupėms ir šeimoms /

EVergreen 4-9407 f

SHUFFLE BOARD

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

<!>

<f>

<♦>

<♦>

<t>

<♦>

<

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.

HY. 7-S681

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Lalsnluotas Balsamuotojas)
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
66u GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

4 ptul,r-^Laiavė (Liberty, Lith. Daily)—-Ketv., Birželio 8, 1950
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