
Iš pat tolimųjų vakaru. 
Kaip bus su Florida? 
“Raudonieji” skaičiuose. 
Amerikiečiai europiečių 

akyse.
Iš Amerikos “aukso aruodo.” 
Ar jau nusitarei?

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienrašti* 

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 

KOPIJA 5c
PRICE fic

Richmond Hill 19, N. Y., Antrad., Birželio-June 13, 1950 Metai XL.

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States.
110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.

Tel Virginia 9-1827-1X28

No. 110 Dienraščio XXXII.

Jokio konkretaus plano ne
turiu', bet jokiu būdu nega
liu atsisakyti tos minties, jog 
būtinai reikėtų Literatūros 
Draugijos ir Darbininkų Su
sivienijimo seimuose turėti 
žmonių iš tolimųjų vakarų.

Tas pats su Florida.
Kelionės, tiesa, labai toli

mos, kaštai labai dideli. Bet 
ar neatsiras “turtingų” eks- 
rytiečių, kurie dar kartą no
rėtų mus šią vasarą aplanky
ti ir ta pačia proga atstovauti 
tolimąsias kuopas?

Būtų labai gražu ir džiugu, 
jeigu nors po vieną delegatą 
turėtumėme iš Los Angelei ir 
San Francisco, iš Portland© ir 
Seattle, iš Miami ir St. Pe
tersburg.

Mūsų FBI čyfas sakosi su
radęs, kad Amerikoje esą 
virš 50 tūkstančių partinių 
komunistų. Be to, kiekvienas 
jų dar turįs po desėtką sim- 
patikų. Ot, sako, mes ir tu
rime viso labo virš pusę mili
jono “raudonųjų.”

J. Edgar Hooveris šiais da
viniais norėjo pagąsdinti A- 
merikos žmones. Duokite, sa
ko, daugiau pinigų FBI išlai
kymui. Aišku, Kongresas jo 
pareikalavimą išpildys.

*
Niujorko “Tribune” persi

spausdino straipsnį iš Londo
no “Economist.”

Blogai sako “Economist.” 
Dalykai taip prastai susidėjo, 
jog šiandien europiečiams at
rodo, kad mes turime vienoje 
pusėje “amerikiečius ir jųjų 
šaltąjį karą, o kitoje—rusus 
ir Piccaso taikos balandį.”

Kitais, paprastais žodžiais: 
europiečiams atrodo, kad ru
sai kovoja už taiką, o ameri
kiečiai — už karą.

★
Kai laikas nuo laiko pre

zidentas Trumanas pasirodo 
Kongrese ir pareikalauja bi
lijono kito dolerių tęsimui 
šaltojo karo ir apginklavimui 
Vakarinės Europos, bei Azi
jos kraštų, tai jis tik pratina 
mus prie daug didesniu daly
kų. Tas bilijonas kitas tik la
šas į didelį kibirą.

Taip mus informuoja 
“Tribune” korespon d e n t a s 
Joseph, Alsop iš Paryžiaus. 
Jis ten nuvažiavo ir studijuo
ja apsiginklavimo perspekty
vas.

AV žinote, jis sako, kad 
prie dabartinio brangumo 
vien tik technikinis Europos 
armijos apginklavimas pa
reikalaus astuonių bilijonų 
dolerių? Vien tik oro jėgų 
technikinis apginklavimas pa
reikalaus kitų astuonių bilijo
nų dolerių. Tai jau turime 
šešiolika bilijonų.

O kur vandens jėgos, kur 
militarinės bazės, kur tų visų 
—žemės, oro ir vandens—jė
gų išlaikymo kaštai ? Nei bi
lijonu, nei dviem, net nei de- 
sėtku bilijonų tų lėšų nepa
dengsi !

Iš kur tie neskaitomi bili
jonai ateis? Iš niekur kitur, 
kaip tik iš amerikiečių kiše
nės.

Nebeatidėliok atsinaujini
mo Laisves prenumeratos. Vis 
tiek reikės atsinaujinti. Da
bar dienraščiui labai reika
linga finansinė parama.

Atlik savo pareigą. Nebūk 
paskutinis. „

Ar jau apsigalvojai, kiek 
aukosi į dešimties tūkstančių 
dolerių fondą dienraščio išlai
kymui? Reikalas labai grei
tas. Jei nepajėgi dešimties 
dolerių, paskirk penkis, pa
skirk dolerį. Už kiekvieną 
paramą ačiū!

Republikonai begaliniais 
plepalais tikisi užmušt 
Ibilių dėl rendų kontroles
Valdžia nesistengia sutelkt 
rendų kontrolės rėmėjus

Washington. — Republi- 
konas senatorius Harry 
Cain per dvyliką valandų 
paeiliui plepėjo, reikalau
damas atmest siūlymą dėl 
rendų kontrolės pratęsimo 
dar pusei metų. Savo plepa
lus jis pradėjo penktadienį 
popiet ir tauškė iki po vi
dunakčio iš penktadienio į 
šeštadienį. Tuo “filibuste- 
riu” Cain stengėsi sulaikyt 
Senatą nuo balsavimo. Jis 
reikalavo pasiųst rendų 
kontrolės siūlymą atgal j 
Senato komitetą, v

Trumano demokratų va
das senatorius Scott W. 
Lucas sutiko, kad Senatas 
šį pirmadienį popiet bal
suotų, ar sugrąžint pasiūly
mą į komitetą. Tik tuomet 
Cain pertraukė savo tauš
kalus.

Cain ir kiti republikonai 
tikisi, kad jeigu pasiūlymas 
bus sugrąžintas į komitetą, 
tai komitetas jį amžinai už
migdys. Bet jei komitetas 
vėl perduotų pačiam Sena
tui rendu kontrolės reika
lą, tai sen. Cain žada iš 
naujo “filibusteriuoti”, o 
jam padėsią kiti republi
konai.

Tokiais begaliniais plepa
lais jie tikisi su turėt Sena
tą nuo bet kokio veikimo, 
iki išsibaigs dabartinis ren
dų kontrolės įstatymas bir
želio 30 d. O jeigu truma- 
niški demokratai norės, kad 
Senatas prieitų prie kitų 
reikalų sprendimo, tai tu
rės ištraukti savo sumany

Įkaitinti 3 tariami atominiai šnipai;
Maskva sako, tai provokatorių išmistai

Brooklyn, N. Y. — Fede- 
ralė grand džiūrė įkaitino 
tris vadinamus atominius 
šnipus.-Vienas jų yra che
mikas Harry Gold, kuris 
Philadelphijoj areštuotas. 
Du kiti tiktai pirmaisiais 
vardais skelbiami— “John” 
ir “Richard”. Spėjama, kad 
jiedu užsienin išvykę.

Harry Goll suimtas pa
gal įtarimus Juliaus Klau
so Fuchso, atominio Angli
jos mokslininko'. Pats 
Fuchs Anglijoj nuteistas 14 
metų kalėti už vadinamą 
“atominių sekretų” išdavi
nėjimą.

Skelbiama, jog Fuchs pri
sipažinęs, kad išdavinėjęs 
atomines Ąnglijos ir Ame
rikos “slaptybes” tūliem as
menim kaip “Sovietų agen
tų” tarpininkam, o tarpi
ninkai jas perduodąvę tiem 
agentam.

Vienas Fuchso tarpinin
kų buvęs Harry Gold. Bet 
Fuchs nežinojo nei Goldo 
nei kitų pavardžių. Gold a- 
reštuotas pagal Fuchso pa

ma dėl rendu kontrolėsL 
pratęsimo, kaip sako Cain.

Kongreso Atstovų Rū
mas dar nepradėjo. rendų 
klausimo svarstyti.

Valdiniai demokratai vis 
dar tikisi, kad bus išleistas 
įstatymas dėl kontrolės 
pratęsimo. Bet valdžia ne
sistengia tam sumobilizuot 
senatorių nei kongresmanų.

Smarkiai pakilo 
Lenkijos pramonė

New Yorko World-Tele
gram, pasiremdamas Asso
ciated ir United Press pra
nešimais, rašo:

Fabrikinė gamyba Len
kijoj pakilo nuo 1938 me
tais buvusių 100 procentų 
iki 180 procentų 1949 me-
tais.

Lenkijos pramonė ugdo
ma su rusiškų įrengimų pa
galba. Lenkija atkuriama 
jau. kaip pramoninė šalis 
ir kaip didžiausia plieno 
gamintoja rytinėje Europo
je (apart Sovietų Sąjun- 
gos).

I
Washington. — -Mirė re- 

publikono senatoriaus Ar- 
thuro Vandenbergo žmona 
Kazelė, 67 metų. Jis pats 
dar nesveikuoja po kelių o- 
peracijų.

Rangoon, Burma. —Par
tizanai atakuoja valdžios 
kariuomenę Yandoone, der
lingoje ryžiais srityje;" 

sakojimus, kaip jis atrodo.
(Maskvos spauda ir radi

jas sakė, jog Fuchso pasa
ka— tai tik provokatoriaus 
išmislai; ir niekas Sovie
tuose nebuvo girdėjęs apie 
tokį “sutvėrimą” kaip 
Fuchs, iki jis į)ats pasigar
sino šnipinėjęs Sovietų nau
dai.)

1943 - 1947 m. laikotar
py j Anglija siuntinėjo 
Fuchsą į Jungtines Valsti
jas kaip patarėją ameriko
nams atominiais klausi
mais.

Kada kalėjiman Londone 
pas Fuchsą atsilankė ame
rikiniai slaptosios FBI poli
cijos agentai, Fuchs ''jiem 
pasakojo, kad perdavinėda- 
vęs “panašiam į Goldą žmo
gui” atominius sekretus 
Brooklyne, New Yorke, 
Bostone, New Mlexico vals
tijoj ir kitur Amerikoje.

FBI sekliai tvirtina, jog 
Harry Gold kalėjime Phila
delphijoj prisipažinęs, kad 
gaudavęs iš Fuchso sekre
tus ir perdavinėdavęs “So
vietų agentam.”

Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei
PRADŽIA PASEKMINGA;
SMULKESNIŲ ŽINIŲ 
BUS RYTOJ PADUOTA

Mūsų nepaprastas vajus dėl sukėlimo 10 tūkstančių 
dolerių dienraščio- reikalams prasidėjo praėjusią savaitę.

Penktadienį Brooklyno ir apylinkės skaitytojai bu
vo susirinkę aptarti vajaus reikalus.

Mitingas buvo šauktas ant greitųjų, tad susirinko, pa
lyginti, nedidelis skaičius laisviečių. Bet jie .padare gra
žią pradžią vajaus reikale. Tai matysite trečiadienio 
Laisvėje.

Brooklyniečiai pasiryžo iki vajaus pabaigos — iki La
bor Day —sukelti ne mažiau $2,000. Vadinasi, apie vieną 
penktadalį visos reikiamos sumos!

Savo pažadą Brooklyno ir apylinkės laisviečiai be abe
jojimo išpildys su kaupu.

Raginame ir kitų miestų lietuvius tuo susirūpinti ir 
susirūpinti greit.

Šaukite skaitytojų susirinkimus.
Kur skaitytojų susirinkimų sušaukti negalima, mes 

prašome, kad jie patys tuojau stotų darban ir kurie tik 
išgali paaukotų dienraščiui.

Mes manome, jog lengvai gali atsirasti 1,000 laisvie
čių, galinčių paaukoti $10.

Kiti galės duoti ir po daugiau. O kurie negali duoti po 
$10 bei $5, prašomi paauokti po kiek išgali.

Reikalas svarbus!
Prašome visus j skubią talką.
Pinigus siųskite: “Laisvei”, 110-12 Atlantic Avė..

Richmond Hill 19, N. Y.
SPECIALIU VAJAUS KOMISIJA

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washington. — Tyrinė

janti Senato komisija pasi
šaukė kvosti Philipą Jaffe, 
buvusį žurnalo Amerasia 
redaktorių. Jaffe ir penki 
kiti Amerasios štabo nariai 
buvo areštuoti 1945 metais 
už tai, kad gavę ir be lei
dimo naudoję slaptus valdi
nius popierius.

Tas žurnalas jau seniai 
užsidarė.

Teismas tada nubaudė 
Jaffe $2,500 ir kitą redak
cijos narį $500. Keturi kiti 
buvo išteisinti. Visi jie sa
kė, ‘'jog vadinami slapti do
kumentai buvo prieinami 
bet kuriam laikraštininkui.

1945 metų bylos pernag- 
rinėjimas daromas pagal 
senatoriaus Joe McCarthy 
ir kitų republikonų keliamą 
lerma, kad demokratu vai- 
džia “globojanti komunis
tus.”

Berlin. — Sovietinis ko- 
mandierius rytiniam Berly
no ruožtui pasiūlė suruošti 
bendrus visam miestui rin
kimus su sąlyga, kad būtų 
ištraukta visa svetimųjų 
kariuomenė rinkimų vajuje 
ir balsavimų dienoję.

Amerikonai, anglai ir 
francūzai atmetė pasiūly
mą, nesutikdami ištraukti 
kariuomenę iš savo užimtos 
vakarinės Berlyno dalies.

Tokio. — Japonijos poli
cija darė kratas universite
tuose sostinėje Tokio ir ki
tur; ypač gaudė pasklidu
sius tarp studentų atsišau
kimus prieš generolą Mac- 
Arthurą.

Atsišaukimai reikalau
ja ištraukt Amerikos armi
ją iš Japonijos ir paliuo- 
suot 8 įkalintus japonus.

Berlin. — Jeigu anglai- 
amerikonai bandytų pa
keist pokarinę sieną tarp 
Vokietijos ir Lenkijos, ta
tai iššauktų naują karą. — 
įspėjo sovietinis laikraštis 
Taegliche Rundschau, lei
džiamas vokiečių kalba ry
tiniame Berlyno ruožte.

Tokio, Japonija. — Poli
cija uždraudė bet kokius 
susirinkimus savaitės pa- 
baigoj.

Linden, N. J.— New Jer
sey Standard žibalo kom
panija per pastaruosius 6 
mėnesius gavo $145,000,000 
gryno pelno.

——    1 ■■■■ ■ . ,, ,

Boston. — Nauj. Angli
jos metodistų bažnyčių 
konferencija pasmerkė ato
mines - hydrogenines bom
bas ir' valdžios medžioklę 
prieš “raudonuosius.”

Calif, komunistė gavo 
380,000 balsy

San Francisco. — Nomi
nacijose į Californijos vals
tijos mokyklų superinten
dentus bent 380,000 piliečių 
balsavo už Bernadettę Doy
le, Komunistų Partijos pir
mininkę San Diego apskri
ty j, Calif.

Jinai kandidatavo prieš 
dabartinį buržuazinį supe
rintendentą R. E. Simpso- 
ną. Jis daugiau balsų gavo.

Mirė Rašytojas Frost
New Orleans, La. — Mi

rė Meigs O. Frost, 67 me
tų, gabus laikraščių kores
pondentas ir apysakų ra
šytojas, abiejų pasaulinių 
karų veteranas.

Einstein ir 14 kitų įžymių 
amerikiečių šankia užgint 
ir sunaikint atom-bombas
Sako., Amerika ir Sovietai turi 
padaryt nuolaidų ir susitart

Washington. — Pasauli
niai garąus mokslininkas 
Albert Einstein ir 14 kitų 
mokslininkų, rašytojų ir 
dvasiškių ragino Jungtines 
Valstijas susitarti su So
vietų Sąjungą dėl atominio 
nusiginklavimo.

Tie įžymūs amerikiečiai 
atsiuntė pareiškimą Nacio- 
nalei Tarybai prieš Versti
ną Rekrutavimą. Jie sako, 
kad Jungtinės Valstijos ir

Didžiulis bombanešis 
pats save nušovė

London, Anglija. — Kuo
met milžiniškas Amerikos 
bombanešis B-29 darė šau-. 
dymų pratimus, sugedo nu
taikymų mechanizmas, ir 
du kulkosvaidžiai ėmė pleš
kinti i bombanešio moto
rą.

Tada bombanešis užsi
degė ir nukrito jūron neto
li Anglijos. Nuskendo 7 la
kūnai, o 4 kiti išgelbėti.

Amerika siunčia ginklus 
karui prieš Vietnamą

San Francisco. — Šią sa
vaitę Amerikos laivai iš
plauks su kariniais krovi
niais j Indo-Kiną. Jie ga
bens francūzam šautuvus, 
kulkosvaidžius, bombas, ra- 
kietas, lėktuvus ir kitus ka
ro įrankius prieš Vietnamo 
demokratinę respubliką In- 
(jo - Kinoje.

Manoma, francūzai balsuos už naujosios 
Kinijos priėmimą į Jungtines Tautas

Lake Success, N. Y.—Ma
noma, kad Francijos atsto
vas Jean Chauvel balsuos 
priimti Kinijos Liaudies 
Respubliką į Jungtin. Tau
tas. o pašalinti Čiang Kai- 
šeko kinus tautininkus. Su
prantama, jog tuomet ir E- 
gipto delegatas balsuotų 
už naujosois Kinijos priė
mimą. Tad susidarytų sep
tyni Saugumo Tarybos bal
sai, reikalingi Kinijos res
publikos priėmimui.

Jungt. Tautų Saugumo 
Taryba susideda iš 11 na
rių. Ariierika vadovauja 
tiems, kurie remia čiangi- 
riinkus prieš naująją Kini
jos valdžią. Anglija susilai
ko nuo balsavimo, nors pri
pažino Kinijos respubliką.
Francijos delegatas Chau

vel, pirm iškeliaudamas iš 
Paryžiaus į Jungtinių Tau
tų centrą Amerikoj, kalbė
josi tuo klausimu su užsie
nio reikalų ministru ir po 
to pareiškė:

— Jeigu Kinijos atstovy
bės klausimas nebųtų iš
spręstas per kelias artimą

Sovietai turėtų padaryt 
vieni kitiem nuolaidų kas ‘ 
liečia amerikinius ir sovie
tinius planus dėl atomų jė
gos kontrolės.

Pareiškimas ragina:
Sustabdyt atominių bom

bų gaminimą; susitart, ka
da abidvi šalys privalo su
naikint savo atom-bombas; 
priimt Sovietų pasiūlymą, 
kad atominės įmonės (nau
dojamos civiliniams reika
lams) pasiliktų savo šalies 
nuosavybėje; taipgi priimt 
amerikinį pasiūlymą, kad 
tarptautiniai Jungtin. Tau
tų inspektoriai nuodugniai^ 
peržiūrėtu atominę gamy
bą ,ir tokia inspekcija turi 
būti visur daroma (taigi ir 
Amerikoje).

Panaikint visas armijas 
•ir visus paprastuosius apsi
ginklavimus tuo pačiu lai
ku, kai bus sunaikinti ato
miniai ginklai.

Pareiškimas kritikuoja 
Amerikos politika: sako:

“Oficialiai paskirti ame
rikiniai atstovai Jungti
nėms Tautoms sako pasau
liui, kad Jungtinės Valsti
jos nori nusiginkluoti ir tik 
Rusija pastoja tam kelia. 
Tačiaus kiti Amerikos val
dininkai visaip, kiek tik pa
jėgia. priešinasi nusiginkla
vimui. Jungtinėse Valstijo
se yra i^i^alėję bizniai, ku
rie naudojasi iš skiriamu 
ginklavimuisi didelių sumų 
pinigų. O kariniai vadai 
daro didelės įtakos valdi
nei politikai.” 

sias savaites, tai galėtų iš
irti Jungtinės Tautos. O vi
suomenės nuomonė dauge
ly] šalių reikalauja išlaikyt 
Jungtines Tautas kaip 
svarbią taikai organizaciją.

Chauvel kartu peikė So
vietų atstovus, kad jie ne
dalyvauja tokiose Jungt. 
Tautų įstaigose, kur pasi
rodo Čiang Kai-šeko. pa
siuntiniai.

Chauvel sutiko su Jung
tinių Tautų sekretoriaus 
Trygves Lie pareiškimu. 
Lie sakė, pirmiausiai reikia 
išspręsti Kinijos atstovy
bėj klausimą, jeigu noriine 
pagerinti santykius tarp 
Sovietų Sąjungos ir vaka
rinių valstybių.

SU BOMBANEŠIU ŽUVO 
3 LAKŪNAIT

Norfolk, Va. — Nukrito 
jūron amerikinis bombane
šis. Nuskendo visi trys la
kūnai. Jie darė pratimus 
torpedomis naikint priešo 
submarinus.

ORAS.—švelni giedra.
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Mūsų Valstybės Sekreto
rius Mr. Dean Acheson ne 
be reikalo vyko į Europą 
tartis. “Šaltojo Karo” poli
tika sudrebėjo. Jam grįžus 
prezidentas Trumanas 
sveikino jį lėktuvų aikštė- 

pareikšdamas: “You 
a wonderful job”. Bet 

tas nuskambėjo, kaip 
pasipylė iš kongresma- 
ir senatorių, generolų

ir admirolų kritika. Mr. 
Acheson išdavė raportą iš 

bendrame 
senatorių

j e
did
vos
vėl
nų

Svarbūs suvažiavimai
Liepos mėnesio pradžioje turėsime keturis nepapras

tus sąskridžius. Prie jų reikia visiems: pažangiems lie
tuviams rūpestingai ruoštis. '

Liepos 1 ir 2 dienomis įvyks Lietuvių Literatūros 
Draugijos suvažiavimas. Dedamos, didelės pastangos, 
kad suvažiavimas būtų skaitlingas ir darbingas. Tikima
si bei laukiama delegatų net ir iš tolimiausių kuopų. 
Yra vilties, kad šiame suvažiavime bus skaitlingos dele
gacijos iš kuopų vidurinėse valstijose. Būtų labai gražu, 
jeigu šios garbingos organizacijos suvažiavime šį sykį 
dalyvautų atstovai net iš tolimųjų vakarų ir jš Floridos.

Viena, tai bus jubiliejinis suvažiavimas. Draugijai 
sukanka 35 metai. Per tą ilgą laikotarpį nuveikta daug 
prakilnių darbų. Tais darbais reikia pasidžiaugti, o dar 
svarbiau — reikia gerai pagalvoti apie ateities darbus, 
apie Draugijos tolimesne veiklą. Tiktai .suvažiavime, 
pasidalinus mintimis tarpe veikėjų ir eilinių narių, ga
lima išdirbti gerus planus ateities veiklai.

Dienraštis Laisvė visuomet nuoširdžiai rėmė ir šian
dien remia Literatūros Draugijos veiklą. Ji karštai 
šiandien ragina visas Draugijos kuopas susirūpinti suva
žiavimu ir stengtis prisiųsti skaitlingas delegacijas. La- j 
bai daug kas priklausys nuo šio suvažiavimo.

Taip pat labai svarbus ir visus pažangiuosius lietuvius 
paliečia Lietuvių Darbininku Susivienijimo seimas. Sei
mas prasidės liepos 3 dieną ir tęsis trejetą dienų. Tai 
irgi bus jubiliejinis seimas. Šiemet Susivienijimui su
kanka dvidešimt metų. Dar taip neseniai, rodos, Susivie
nijimas įsikūrė, o jau dvidešimties metų amžiaus!

Iš- Susivienijimo organo Tiesos pranešimu matome, 
kad prie šio seimo yra uoliai ruošiamasi. Jis turėtų būti 
pasekmingas, tiek delegatų skaičiumi, tiek nutarimais. 
Nesigilinsime į tas problemas, kurios šiandien stovi 
prieš LDS., tai išspręs seimas. Mums svarbu, kad šis 
seimas pakeltų organizacijos ūpą, pastumtų ją pirmyn, 
padėtų jai augti ir stiprėti.

Reikia manyti, kad LLD suvažiavimas ir LDS seimas 
padės vienas kitam. Labai daug pažangiųjų lietuvių 

t priklauso prie abiejų organizacijų. Netenka abejoti, jog 
nemažai delegatų bus abiejų organizacijų delegatais. 
Tas tik pagelbės iš tolimesnių kolonijų skaitlingesnes de
legacijas atsiųsti, nes sumažins kaštus.

Bet mums taip pat labai rūpi ir kitas reikalas. Mes 
turime mintyje dienraščio Laisvės didžiuosius piknikus. 
Tai bus metiniai piknikai — vienas Maynard, Mass., ki
tas Brooklyne. Iš siu piknikų visuomet dienraštis susi
laukdavo gražios finansinės paramos. O šiemet Laisvei 
finans. parama labiau reikalinga, negu kad nors pirmiau. 
Skaitėte Laisvės štabo atsišaukimą. Žinote, kad būtinai 
turime sukelti dešimt tūkstančių dolerių fondą dienraš
čio išlaikymui. Tose mūsų visų bendrose pastangose du 
dideli, pasekmingi piknikai būtų didelė paspirtis.

Mes taipgi manome, kad Brooklyno piknikui turėtų 
padėti minėtieji suvažiavimai. Tikimės, kad visi svečiai, 
buvę suvažiavimuose, dalyvaus Laisvės piknike. Čionai 
jie susitiks šimtus plačios apylinkės lietuvių.

Taipgi, mums atrodo, šis piknikas turėtų būti paska- 
. tinimu LLD. ir LDS. nariams iš tolimesnių kolonijų da

lyvauti suvažiavimuose.
Neabejojame, jog tiek suvažiavimai, tiek piknikai pil

nai pavyks, jeigu tik plačioji visuomenė supras svarbą 
ir gerai pasiruoš. Čia reikia darbo ir pastangų ne vieno 
žmogaus, ne desėtko žmonių, bet šimtų. Niekas taip ne- 

' pakelia organizacijos bei įstaigos gerovę, kaip geras, 
entuziastingas suvažiavimas bei parengimas. Mes pasi
tikime, kad mūsų pažangiosios visuomenės veikėjai vi
są padėtį puikiai supranta. Jie dės visas- pastangas, jie 
nesigailės nei laiko, nei energijos ruošimui tokių suva
žiavimų ir piknikų, kuriais visi džiaugsimės ir didžiuo- 
almės.

šalis. Mr. 
rankas 
narius, 
“neno-

kad už apsigink- 
kitas. 
save, 
mūsų

Į Protestai be logikos
Lenkija ir Rytinė Vokietija eina prie nustatymo savo 

- rubežių ir susitarimo kitais svarbiais, abudu kraštu 
liečiančiais reikalais. Tai toks reikalas, kurio, matyt, tie 
kraštai nebegali atidėlioti.

Bet dėl Lenkijos ir Rytinės Vokietijos žygio’labai su
sirūpinta Londone, Paryžiuje ir Washingtorie. Mūsų

savo kelionės 
reprezentantų ir 
susirinkime. Mr. C. P. Tru- 
sell rašo iš Washingtono, 
kad “Mr. Acheson susilau
kė dar nebuvusios kriti
kos.”

Kame gi dalykas? Kas 
darosi? Kur link eina “Šal
tojo Karo” organizatoriai?

Iš vienos pusės eina arši 
propaganda prieš demokra
tines liaudies
Acheson susiėmęs 
įtikinėja Kongreso 
kad mūsų valdonai 
ri karo”, 
lavimą kaltas kas
Bet faktai kalba už 
Niekados istorijoje 
šalis tiek daug pinigų neiš
leisdavo kariniams 

i rengimams, kaip 
Apie $23,000,000,000 
džiama į metus Jungtinių 
Valstijų kariniams pasiruo
šimams. Karo lėktuvų ba
zės, karo laivynui prieplau
kos įrengiamos kitose šaly
se. Mūsų valdonai įrengė 
jas Norvegijoj, Turkijoj, 
Irane, Afganistane ir ki
tur. O kur visokios karinės 
Šiaurinio Atlanto Sąjun
gos ir jų ginklavimas?

Neseniai nutarė pasiųsti 
į tas šalis virš bilijono do
lerių vertės įvairių ginklų. 
Dabar prezidentas vėl pra
šo Kongreso, kad paskirtų 
dar tam reikalui $1,250,- 
000,000. Karo laivyno, or- 
laivyno, armijos vadai kas 
savaitė lenktyniuoja ir vis 
reikalauja daugiau pinigų. 
Štai orlaivyno; vadai vėl 
reikalauja pridėti $200,000,- 
000, jau prie pirmiau gau
tos $1,350,000,000 sumos.

Apsiginklavimas negir
dėtas. Tas varo šalį į nu- 
biednėjimą, nes šiandien 
ginklus padarė, jie skaitosi 
geriausi ir moderniškiausi, 
o štai, už kelių mėnesių, jie 
jau paseno, nes kas nors 
geresnius pasigamino. Vėl 
naujus gamina. Vėl baisios 
išlaidos. O į keno kišenes 
eina pinigai? Į fabrikantų, 
kurie tuos ginklus gamina, 
į tos spaudos savininkų ir 
radijo valdonų, kurie pro
pagandą veda.'

Atrodo, kad “Šaltojo Ka
ro” isterijai nebus galo. 
Mr. Hooveris šaukia, kad 
išmesti iš Jungtinių Tautų 
organizacijos Tarybų Są
jungą ir kitas liaudies res
publikas.. 1 Tas reikštų dar 
paaštrinimą tarptautinių 
santykių ir didesnį apsigin
klavimą.

Senatorius Acheson, An
glijoj kalbėdamas, pasakė, 
kad “Vokietija yra mūsų 
dalis”. Anglijos “socialis-

prisi- 
dabar.

išlei-

ta. Jie pasakoja, kad tie 
fabrikai labai “reikalingi”. 
Plati propaganda už atstei- 
gimą, Vokietijos militarių 
jėgų padrūtinimui karinės 
Šiaurinio Atlanto Sąjun
gos, nors dar su Vokietija 
ir taika nepadaryta.

Komercinė spauda veda 
aršią propagandą už atski
rą taiką su Japonija. “Go 
without the Soviet Union!” 
— šaukia redakciniame di
džių turčių dienraštis “The 
New York Times”. Tas 
reikštų sulaužymą sutarčių 
ne vien su Tarybų Sąjunga, 
bet Kinija, Indija ir kito
mis šalimis.

Dr. R. Millikan siūlo pa
leisti tūkstančius baliūnų 
su propaganda virš Tarybų 
Sąjungos ir liaudies demo
kratinių respublikų. Žino
ma, tai kvailas sumany
mas. Jis pamiršta, kiek tos 
propagandos buvo Kinijoj-

betveen 
the So-

senoji 
100%

prevent a conflict 
United States and 
viet Union”.

Net ir Turkijoj 
valdžia, kuri gavo
mūsų šalies paramos, pra
laimėjo rinkimus, todėl, 
kad liaudis nesutinka su 
tos valdžios politika.

Pietų Korėjoje, kur sto
vi Jungtinių Valstijų armi
ja, kur Syngman Rhee turi 
pilną Amerikos pagalbą, 
kur viešpatavo teroras 
prieš, kitas partijas, Rhee 
rinkimus pralaimėjo.

Europoje daugelis spe
cialistų rašo, kad karinės 
Šiaurinio Atlanto Sąjungos 
sudarytos divizijos tik ant 
popierio ir gali pasilikti tik 
ant popierio. Anglijos, 
Franci jos, Italijos, Belgijos 
ir kiti tos sąjungos valdo
nai negali savo lėšomis tas 
divizijas suorganizuoti, ap
ginkluoti ir užlaikyti, o

I kiek ten buvo amerikoniš- gaunamų ginklų iš Ameri- 
kų ginklų, o ar tas sulaikė <os nePakanka. 
liaudį nuo kovos, nuo lai
mėjimo?
“Peržiūrėkime Politiką

Dažnai atrodo, kad “Sal
otasis Karas” sekasi. Bet 
kam tada taip dažni sekre
toriaus Achesono ir kitų 
valdininkų bei karo virši
ninkų maršrutai į Europą 
ir Aziją? Kam tie pasitari
mai?., Kam tos visokios ka
pitalistinių valstybių misi
jos į Washing toną?

Kaip kada prasiskverbia 
toj pat spaudoj žinių, kad 
neviskas taip jau gerai. 
“The New York Times” 
yra . šimtaprocentinis pa
laikytojas Trumano-Ache- 
sono politikos. Bet jo vy
riausias užsieninis kores
pondentas Mr. C. L. Sulz
berger jau šaukia: “Dislike 
of United States Held In
creasing Abroad!” Ir jis 
jau reikalauja: “To re
examine the United States

Mr. C. L. Sulzberger, nors 
ir mano, kad Europoje mū
sų politika yra laimėjus 
prieš Tarybų Sąjungą, bet 
Azijoj pralaimėjo. Jis rašo, 
kad Azija turi 
000 
viso
Su tuo faktu 
siskaityti.

Toliau jis 
kad niekados 
gyventojai nemylėjo sveti
mų šalių mokytojų, patarė
jų, nemyli ir dabar ameri
kiečių nei 
Turkijoj, nei Italijoj, nei 
Franci jo j. Tik tų šalių val
donai, kurie jau liaudyje 
neturi pasitikėjimo, thi 
sveikina svetimuosius.

Jis primena, kaip ta “ne
meilė”, arba neapykanta, 
sparčiai auga Japonijoj ir

1,250,000,- 
žmonių, tai yra 60% 
pasaulio gyventojų, 

negalima ne-

nurodiheja, 
savo šalies

, nei

VAIRUMAI
PIENO SVARBA MITYBOJE

Pienas savaime yra pil
nesnis valgis, negu bet 
koks kitas pavienis maisto 
produktas.

Piene yra apsčiai protei
nų (baltymų), kalkių, fos
foro, pieninio cukraus, rie
balų, krakmolinių dalių ir 
šiek tiek geležies.-

Visos tos h> kitos sudėti
nės pieno dalys lengvai su- 
virškįnamos.

Pieninis (laktikinis) cuk
rus mažiau tukina žmogų, 
negu paprastas sukrus.

Geležies daug daugiau 
yra mėsoje, žirniuose, pu
pose, čielų kviečių duonoje, 
batviniuose ir k t. Bet kū
nas puikiausiai 'sunaudoja 
tą truputį pieninėš geležies.

Paprastame (pilname) 
piene taip pat nemažai yra 
vitaminų A ir riboflavino, 
įvairiuojanti kiekiai vita
mino D ir trupučiai vitami
nų BĮ, C ir E.

Tai vienintelis
produktas, kuriame viena
me yra visų tų šešių vita
minų, daugiau ar mažiau.

Miestuose naudojamas 
pienas paprastai yra paste
rizuotas, pakaitintas. Pas
terizavimas sunaikina dau
gumą žalingų bei nepagei
daujamų bakterijų. Kaiti-

maisto

Benarr Macfadden teigia, 
kad šviežiu pienu išgydomi 
sifili tikai ir tūli kiti ligo
niai, nieko daugiau nenau
dojant, kaip tik pieną, per 
kelias savaites iki poros 
mėnesių.

Šių žodžių rašytojas ne
turi gana faktų, kad galė
tų patikrinti tokią gydomą
ją pieno jėgą. Bet jis turi 
vieną asmenišką savo paty
rimą. 

L,

Kartą seniaus jis buvo 
sumenkęs, o sykiu norėjo 
patirti vieno tik pieno ver
tę kaip maisto. Taigi per 
tris savaites jis nieko dau
giau nevąlgė, kaip tik po 
tris kvortas certifikuoto 
pieno per dieną. Ir per tą 
trejetą savaičių jis keliais 
svarais padiktėjo; geriau 
jautėsi ir įgijo didesnį pa
linkimą protiniam darbui.

Certifikuotas pienas yra 
gaunamas iš patikrintų 
sveikų karvių; jis visai 
nekaitintas, ^nepasterizuo
tas, ir ypač kūdikiams ski
riamas. Toks pienas žy
miai brangesnis, negu pap
rastas komercinis pienas.

Čia nėra patariama nie
kam bandyti tiktai vienu 
pienu gyventi. Saugiau ir 
smagiau yra šalia pieno

nimas apnaikina ir dalį vi- vartoti šviežių vaisių, dar 
taminu. žovių, kiaušinių, mėsos ir

Pieno apvalymo - paste- pilną grūdinį valgį. Tad ne- 
rizavimo fabrikuose dabar i^)US abejonės, 
pridedama vitamino D, ku- gauna visų jam reikalingų 
ris ypač reikalingas kau- maisto elementų. N. M. 
lams ir dantims....

Bet kaitinimas nepažei-

taminu. žovių, kiaušinių, mėsos ir

jog kūnas

i

f

f

Taigi, jeigu viskas gerai, 
tai kodėl užsienyje auga 
nepasitenkinimas ir kam 
reikalingas politikos per- 
egzaminavimas?

Ne, neviskas gerai. Japo
nijoj laike “Kapų Dienos” 
buvo demonstracijos. Japo
nijos liaudis reikalauja, kad 
Amerikos kareiviai apleis
tų tą šalį. Tai primena 
1946-1948 metų Kinijoj įvy
kius.

Vokietijoj, Berlyne, mar- 
šavo apie 700,000 jaunuolių.

Sek. Achesonas tik apsi
lankė Anglijoj, o anglų 
“The Economist” jau rašo, 
kad laikas Europos šalims 
pasiliuosuoti nuo “Ameri
kos globos”. Ir siūlo, kad 
prieš Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos galią “rei
kia sudaryti 
pos jėga”, ir 
rope is sick

Paryžiuje 
“Le Monde” 
pat rašė už
“trečios jėgos Europoje”, 
kuri laikytųsi nuošaliai nuo 
Jungtinių Valstijų jų “Šal
tame Kare”.

Vokietijoj Bonno

trečioji Euro- 
prideda, “Eu- 

of Yankee”.
buržuazinis 

laikraštis taip 
reikalingumą

val-
---- r----- ---------- , —e--.- - -------- «----- Musų taį” gailisi, kad Vokietijoj .džios ministras Herr Storch 
vyriausybė jau pasiuntė protestą. Protestuoja, kam, ne- įilg karo fabrikų sunaikin-1 pareiškė: “Europe must
siklausus minėtų sostinių, einama prie susitarimo. Tai
skaitoma sulaužymu Postdamo susitarimo tarpe Ameri- gikos. Kas galima vieniems, tas turėtų būti galima ki-' 
kos, Tarybų Sąjungos, Anglijos ir Francūzijos.

Betgi kaip tik Londonaš, Paryžius ir Washingtonas 
jau seniai oficiališkai tariasi, susitarimus daro, sąjun
gas kuria su Vakarine Vokietija, bjieko nesiklausiant 
nueita taip toli, jog išspręsta Ruhr krašto padėtis ir su-

, kurta pusiau nepriklausoma valstybė iš Saar krašto. 
Kodėl mums, anglams ir francūzams galima , tartis ir 
susitarti su Vakarine Vokietija, visiškai nesiskaitant

5 su Postdamo susitarimu, o tuo tarpu uždrausta Lenki- 
/ jai ir Tarybų Sąjungai tartis ir susitarti1 su Rytine Vo-

Tuojau aišku, kad tuose protestuose nėra jokios lo-

tiems.
Visa nelaimė yra tame, kad dėl šaltojo karo politikos 

ir iki šiai dienai nėra padaryta taikos sutarties su visa/ 
suvienyta'Vokietija.' Vokietija yra padalinta. Vakarinė 
dalis yra rankose amerikiečių, francūzų ir anglų, o ryti
nė 4alis Tarybų Sąjungos. Kiekviena dalis veikia atski
rai ir nepriklausomai. Protestai tos padėties nepakeis. 
Padėtį pakeistų tiktai kooperavimas ir sutarimas tarpe 
didžiųjų valstybių. Kaip tik į tą tašką muša ir Jungti
nių Tautų sekretorius Trygve Lie. Kaip tik šiuo susi
tarimu arba nesusitarimu remiasi visa žmonijos ateitis 
ir visas pasaulinės taikos reikalas.

kitų pieno dalių. Tai visos 
šios dalys randamos ir iš
garintame (evaporated) 

! piene ir džiovinto pieno 
Mr. C. L. Sulzberger nu- ■ milteliuose. Panašiai ir sū- 

rodo, kad amerikiečiai ir, ryje jr varškėje 
lobingu savo gyvenimu su-i pieno; ir jo produktų kal- 
kelia tų šalių . gyventojus, j yra naudingos visokio 
Taip Graikijoj _ Jungtinių! amžiaus žmogui, pradedant 
Valstijų “patarėjai” gauda
vo nemažiau, kaipo po $12,- 
000 į metus algos. Tas pat
sai “ 
gauna po $12,000 iš Turki
jai suteiktos “pagalbos” 
pinigų. Pastaroje amerikie-l 
čių yra virš 1,000. Jie visi! 
lobingai gyvena, ir net savo i j
kategorijos turkų tarpe iš- QCSCLS

New Yorkui

Romos komunistai praneša
dzia proteinų mineralų ir JĮ majorui apie save

i Turkijoj, kur jie irgi patariamas

• nuo kūdikio ir baigiant se
niu.

Pienas ypač ligoniams 
; maistas. Be 

kitko, jis šarmina surūgu
sius vidurius ir kraują.

Išgarsėjęs fizkultūristas

New

šauke nedraugiškumą.
Jis primena Indijos vieną 

veikėją, kuris sakė, kad 
nuolatos |- peršaAmerika 

ginklus, 
kurio indusai nenori.

Jis, nurodė, kad Burmos, 
Indo-Kinų ir kitų pietinės 
Azijos kraštų . viršininkai, 
prieš kuriuos darbo liaudis 
veda karą, mažai tiki į 
Jungtinių Valstijų pagalbą 
po to, kas atsitiko Kinijoj.

Išeina, kad pasaulyje 
padėtis nėra prielanki “Šal
tojo Karo” organizato
riams. Pavojaus yra daug, 
nes karo isterikai nori 
“Šaltąjį Karą” paversti į 
karštąjį, bet apdairesni jau 
muša trivogą, reikalauda
mi’ peržiūrėti politiką, at
sisakyti nuo jos, pirma, ne
gu susilauks galutino kra
cho, kaip susilaukė Kinijoj.

Valstiečio Sūnus

Šaltąjį karą”,

York. — Neseniai 
miesto majoras 

Salvatore Rebechinni lan
kėsi pas New Yorko miesto 
majorą O’Dwyeri ir pasa
kojo, kad nupuolęs komu
nistų skaičius Romoj ir ki
tur Italijoj. •

Romos komunistų sekre
torius Aldo Natoli dėl to 
atsiuntė O’Dwyeriui tele
gramą, užginčydamas Ro
mos majoro pasaką. Nato
li pranešė, jog pernai Ko
munistų Partija Romoj tu
rėjo 85,000 narių, o dabar 
turi jau 92,700. Visoje gi 
Italijoje pustrečio miliono 
žmonių priklauso Komunis
tų Partijai ir Jaunųjų Ko
munistų' Sąjungai. '

Natoli pasižadėjo ir to
liau pranešinėti New Yor
ko majorui žinias apie Ita- • 
lijos komunistų skaičių.
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Naikinamas Paryžiuj pienas, 
palaikant aukštas jo kainas

Paryžius. — F. Reunis 
pieno kompanija čia per 
porą dienų išpylė 20 tūks
tančių kvortų pieno į mies
to srutų vamzdžius; bijo, 
kad jeigu rinkoje būtų “per 
daug” pieno, tai turėtų nu
pulti dabartinės aukštos 
jo kainos.

Jau keli mėnesiai kai 
Staten Island, Didžiojo 
New Yorko dalis, naudoja 
natūralų žibinamąjį - kaiti
namąjį gesą, atvedamą iš 
Texas valstijos.

Natūralus (gamtinis) 
gesas yra gaunamas iš po
žemių. Jis daug karštesnis, 
negu paprastas iš anglies 
gaminamas gesas.

Pampomis varomas, 
tūralus gesas plaukia 
žinišku vamzdžiu per 
mylių iš Texas į New
ko apylinkę. Špižinis vamz
dis yra iki 42 colių pločio.

Gruodžio mėnesį jis bus 
atvestas iki 135 gatvės 
Manhattane, New Yorko 
miesto centre. Paskui Con
solidated Edison ir kitos 
korhpanijos praves 16 iki 
30 colių pločio vamzdžius 
tam s gesui pristatyti į 
Bronxą, Brooklyną ir Que
ens. , ,

Natūralus gesas bus nau
dingas naminiam ir fabri
kiniam vartojimui ypač to
kiuose atsitikimuose, kada 
pritrūksta paprastojo ang
linio geso, kaip jau ne kar
tą atsitiko žiemos laiku 
Didžiajame New .Yorke.

Trumano valstybė karinė, o 
ne gerovinė, sako Thomas

Detroit. — Socialistų _ 
Partijos vadas Norman 
Thomas, atidarydamas jos 
suvažiavimą, pareiškė, jog 
prezidentas Trumanas ne
teisingai giriasi, kad Tru
mano vadovaujama valsty
bė yra “labdarinė.”

Iš tikrųjų gi tai “karinė, 
o ne labdarinė valstybė, sa
kė Thomas. — bfes Truma
no valdžia skiria karinėms 
išlaidoms 75 procentus visų 
šalies iždo pajamų, o žmo
nių gerovei teduoda tiktai 
6 iki 8 procentų.”

Thomas smerkė “žioplą 
reakciją” tokių republiko- 
nų senatorių,'kaip McCar-

Roma. — Italijos seimas 
nutarė šiek tiek patyrinėti 
skundus, kad vadai premje
ro de Gasperio klerikalų 
partijos suktybėmis pelnos. *

2 pu»l.—Laisvė ( Liberty, Lith. Daily)—Antr., Bięž. 13, 1950
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KALVIO IGNOTO TEISYBĖ
mm, APYSAKA

Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS

ALDLD Reikalai Lawrence, Mass.

(Tąsa)
— Komitetas, komitetas! Tartum tas 

komitetas, tai kažin kas! Eikim abudu, 
—pamatysi, kaip kalbės... Tik jis tai 
jau neaklas, nemanyk ...

Ir tuoj po pietų jie nuėjo pas Didžkų.
Mokytojo kambary degė lempa su ža

liu gaubtu, skleisdama jaukią žalsvą 
švi-esą.

— A kas gi čia buvo?
Mokytojas pilnu balsu atsakė:
— Parisiejus ir muitininkas!
Ir moteriškė skardžiai nusijuokė.

Didžkus priėmė svečius stovėdamas, 
bet Kanopa dėl to nė kiek nesivaržė.

—Sveiki, sveiki, — lingečiodamas sa
vo dideliu kūnu, jis atkišo Didžkui put
lią, riebią ranką, iš įpročio laikydamas 
ją delnu žemyn, lyg pabučiavimui. Ksa
veras Graužinis tyliai sustojo prie durų.

— Kaip sakoma, jei kalnas neina prie 
Mahometo, tai Mahometas pats ateina 
pri-e kalno . . . Užsidaręs švietėjas, labai 
užsidaręs gyveni ... Niavet artimiausių 

♦ savo kaimynų nelankai!. .. — pasakė 
kunigas ir nekviečiamas atsisėdo prie 
stalo: — Aš stačiokas, stačiokas esmi. 
Aš tiesiai kalbu. Sakau, kaip mokytojas 
toks smarkus lietuvininkas, kovotojas, 
švietėjas, tai gal jau apgalvojai: ar ne 
laikas koks komitetas sutvert čia, Obe
liuos, pas mus . ..

O Didžkus tik šypsojos. Visada jis 
lygus, vienodas, nepamatysi jo įkaitusio 
ar pykstančio.

— Aš maniau, kad karaliui Mindau
gui leibgvardiją pasiūlysi tvert, klebone, 
— užkirto, kaip botagu, ir vėl nusišyp
sojo.

— Kokia jau čia gvardija ... — nesi
jaudindamas atsiliepė klebonas. — Sa
kau, šelpimo komitetas reikia sutvert.— 
Pasakyta: “Alkaną papenėk . . .” Beduo
niai, benamiai . . . Atvažiuoja gi iš visur 
dabar... Však, visiem jų gaila. Kas tu- 
ri, tas duos po truputį, žiūrėk, — alka- 
nas jau ir sotus.

Mokytojas pakratė galvą:
► — Nieko nebus.

O kunigas kėlė balsą:
— Visiem turi rūpėti! Tiek gi po ka

rei našlaičių, našlių! Išbadėjęs, išvar
gęs svietas ... Dieve mylėk!

Didžkus dar pakartojo:
— Nieko nebus. Kas nori šelpt, tas 

šelpia, o kas iš to šelpimo politinį biznį 
ima varyt, tai tam .. .

Klebonas jo kalbą nutraukė:
— Na, jaugi! Kad jau biednam nebe

norėtum padėt, tai jau čia visai nelau-, 
kiau! — dėjosi nustebęs ir pasipiktinęs.

Ir Graužinis, atplėšdamas pečius nuo 
durų staktos, prisidėjo prie kunigo:

— Taip jau atastumi ir žinot nieko 
nenori, ir rankas nusiplauni? Nemiela 
tau? ...

Mokytojas tik šyptelėjo:
— Žinai gi: gvoltu bučiuojant, dvasia 

smirdi.
Klebonas tučtuojau pasikėlė ir pažen

gė prie durų.
Graužinis jį praleido pro save; nieko 

nebesakydamas, uždarė duris, ir kai 
graibėsi velkės tamsiame priebutyje, nu
girdo mokytojo kambaryje kažkieno len
gvus žingsnius; kažkas iš už pertvaros 
priėjo prie stalo, veikiausiai, moteris, 
ir progarsiu paklausė:

2
—Kodėl taukiai nelankei?
—Kodėl širdy nelaikei?

Ignotas vis dar nesirodė Rugeliuose. 
Sniegas jau visai užklojo Deksnio dau
bos šlaitus. Per tą laiką jau ne sykį ir 
pašalventa, ir gerokai pasnigta būta, tik 
to sniego vis nesilaikyta, bet štai jau 
stojosi tikrai žiemiškas oras, gi apie Ig
notą vis — jokios žinelės. Ignotienė tie
siog šėlo . .. Deksniui net nejauku buvo 
rodytis Varkalių namuose. O čia dar ir 
Jurgis iš akių dingo. Nebebuvo jam nė 
su kuo pasitarti. Eitų Deksnys pas mo
kytoją į Obelius, bet draugų griežčiau
siai įsakyta — “be būtino reikalo pas 
Didžkų nesirodyk” Visai vienas Deks
nys. Gendvilio Mataušas ir tas pradin
go iš akių po kratos jo tėvo namuose. 
Visi kaimynai atrodė Deksniui susigū
žę, pritilę, nusigandę. O kai dar ir gele
žinkelis sustojo, — visai susirūpino, su
nerimo Deksnys.

Kiekvieną rytą, išeidamas į darbą, į 
Laužadžio kiemą, Deksnys, užkopęs į 
daubutės kriaušį, sustodavo atsipūsti ir 
pasiklausydavo smagaus, skubraus ratų 
dardesio, aidinčio iš galulaukės. Atrodė, 
kad vagonėliai patys sau lengvai ritasi 
pamiške nutiestu keliuku ir pradingsta 
už kalvos, ir tik tenai, už kalvos, švilpte
li, ūkteli garvežys, ir jo balsas, nuplau
kęs ligi miško, išsiskiedžia eglių viršū
nėse, sakytum, lyg dūmas.

Ir štai vienu metu nutilo garvežiai. 
Rytmetį užkopęs į kriaušį, Deksnys pasi
klausė, pasiklausė, — nėra traukinio. 
Pamanė, kad pavėlino, pramiegojo. Bet 
kita diena ir vėl nebuvo traukinio. Pasi
klausė, pasiklausė jis, — gūdu, tylu pa
miškėje, — nei “ten,’’ nei “atgal” ne- 
beriedai vagonų virtinės . . .

Palionis — išminčius netrukus paskel
bė, kad geležinkelis “suiro per maištą”: 
sukilę anglių kasėjai nebenori daugiau 
lindėti požemiuose. O Graužinio Kajeto
nas paleido kitokias kalbas. Jo išmany
mu, kaizeriui pabėgus iš Vokietijos, ne- 
betarn'aują mokyti žmonės — bajorai, ir 
nebesą kam tvarkyti geležinių kelių, ne
besą kam tvarkyti požeminių kasyklų, 
štai, jau anglies nebėr, o greit nebebū-' 
šią nei druskos, nei žibalo, nei naftos. 
Kažkodėl labai pasmarkėjo Kajetonas: 
kone kasdieną jis, Besąspario padeda
mas, surenka kaimynus Palionio gryčio
je. ’

šeštadienio vakarą pas Palionį šilta, 
žibalinė lemputė dega šviesiai. Palangės 
užverstos laikraščiais ir popieriais, o sie
nos nulipdytos musių užtupėtais pa
veiksliukais, iškirptais iš laikraščių ir 
surikiuotais kaip pakliūk: šalia “švento
jo Romos miesto” — raitas gaisrinin
kas, toliau Liurdo koplyčia, sunkioji vo
kiečių patranka “Berta,” apsnigtos 
tranšėjos, milžiniškų kapinių laukas, 
nusodintas beržiniais kryžiais, ir, paga
liau —veislinis bulius, gavęs Karaliau
čiaus parodoj pirmąją dovaną.

(Bus daugiau)

Winnipego miestas laike paskiausiųjų po tvinių, sunaikinusių žmonėms daug turto, 
pridariusių daug vargo. Pasėkoje šaltojo karo ir ruošime šaudomojo, tenykštė val
džia,' kaip ir mūsiškės, “netari” pinigų gyventojų apsaugai nuo nelaimių. Priverčia 

piliečius gyventi Nojaus arkos gadynės gyvenimu.

Gera Buvo Michigan© LLD 
Kuopų Konferencija

LUDINGTON, Mich.— Ge
gužės 28 d., F. A. Žukų na
muose, įvyko dešimtos Lietu
vių Literatūros Draugijos ap
skrities konferencija. Kon
ferencijoj buvo atstovauta 
kuopos iš šių miestų: Detro
ito, ITamtramcko, Saginawo, 
Grand Rapidso: atstovauta ir 
dvi farmerių kuopos — Scott- 
villės ir Karto. Delegatų bu
vo virš 20.

Konferencija atidarė dctro- 
itietis A. Dabšys, apskrities 
pirmininkas. Jis apibūdino 
bendrą LLD veiklą Michigano 
valstijoje. L. Prūseika, kuris 
tuo laiku lankėsi lietuvių far
merių kolonijoje, buvo pa
kviestas pakalbėti apie LLD 
praeitį ir dabartį.

■ Konferencijos pirmininkus 
išrinktas J. Kraus, vice-pirmi- 
ninku A. Gotautas, sekreto
rium Marytė Smalstienė. Kon
ferencijos dalyviai atsistojimu 
pagerbė mirusį apskrities se
kretorių Edwarda Sheputį. 
šaunus tai buvo veikėjas. 
Liūdna buvo visiem, netekus 
to gero draugo.

Iš apskrities valdybos ir 
kuopų delegatų raportų su
sidarė pilnas vaizdas apie 
kuopų stovį ir bendrus veiki
mo prospektus.

Labai gero įspūdžio pada
rė pranešimas ITamtramcko 
kuopos delegato F. Gustaičio. 
Ta kuopa prieš kelis metus 
turėjo tik kelias dešimtis na
rių. šiais metais pilnai pa- 
simokėj.usių narių U a m - 
trameko kuopa turi 136. Iš
rodo, kad ji gaus dar daugiau 
narių. Pereitais metais įvai
riems geriems tikslams ji iš- 
aukavo apie $300.

Gerai veikia ir Detroito 52- 
roji kuopa. Pasimokė jusiu na
rių ji turi 180. Iš 50 duokles 
dar neiškolektuotos, bet jos 

i bus iškolektuotos. šią kuopą 
i konferencijoj atstovavo C. 
Nausėda, Smalstienė, Gotau- 
ta, Prakevičius ir Grina.

Scottvillės farmerių kuopa 
turi 28 narius. Įvairiems rei
kalams ji išaukavo $80. Apie 
kuopos stovį raportavo P. 
šiškas ir F. Žukas. F. Žukas 
gerai darbuojasi spaudos rei
kalais.

Apie Saginaw kuopą pra
nešė St. Leesis. Kuopa turi 
12 narių. . Geriems reikalams 
ji aukojo $70. Saginaw lie
tuvių kolonija nedidele. Kuo
pa darbuojasi kiek' galėdama.

Karto farmerių kuopa visai 
maža. Bet jos nariai pasižy
mi savo duosnumu.

Ilgiau kalbėta apie Grand 
Rapidso kuopą, šiemet ten 
užsimokėjo 44 nariai. 16 na
rių dar liepas i mokėj o duo
klių. Delegatai Warms, War- 
niene, Gasparienė ir Daukšie
nė pranešė apie įvairias sun
kenybes sąryšy su vietos re
akcininkų veikla. Tikimasi, 
kad kuopa apgalės visas kliū
tis.

Apskrities pirmininkas pra
nešė, kad dar nepasisekė su
organizuoti naują kuopą Pon- 
tiac’e. Muskegano kuopa tu
ri tik keturius narius. Bus de
dama pastangų ją sustiprinti. 
Toledo, O., yra keli nariai.

Apskrities iždas mažas. 
Konferencija padarė planus, 
kaip sustiprinti, apskrities iž
dą. Tą būtinai reikia pa
daryti.

Nutarta pasiųsti protestą 
prieš Mundto-Nixono bilių ir 
labiau darbuotis už sveturgi- 
mių gynimą. Rezoliucijos bus 
paskelbtos vėliau apskrities 
valdybos vardu.

Konferencija nutarė pa
sveikinti Lietuvių Literatūros 
Draugijos suvažiavimą su 
$10. Tiek pat paskirta ir 
“Vilniai.”

Entuziastiškiausias delega
tas buvo F. Gustaitis. Jis 
karštai ragino rūpintis trauk
ti šion Draugijon daugiau na
rių. Jo nuomone, viskas ga
lima padaryti, reikia tik dau
giau pasiryžimo.

Valdyba palikta ta pati. Jos 
C e n Iras—D e t ro i te. Delegatai 
labai norėjo, kad mirusio Ed
ward o Shepučio vietą užimtų 
M. Smalstienė, kuri Detroite 
šauniai darbuojasi. Bet ji ne
galės tas pareigas eiti dėl ki
tų darbų. Vaidyba kaip nors 
susitars dėl naujo sekreto
riaus. A. Dapšys užtikrino, 
kad valdyba darbuosis dar 
uoliau organizacijos reikalais.

Kas link Draugijos suvažia
vimo, tai apskritis nesiūs de
legacijos. Tuo reikalu turės 
rūpintis pačios kuopos, ypač 
d etroi tiškus.

Detroitietis delegatas Go
tautas nurodė, kad apie kuo
pų veikimą reikia daugiau 
rašyti, taip pat ir apie ap
skrities veikimą.

čia dar pažymėsiu, kad 
Grand Rapids kuopa pernai 
aukojo $66. 11 am trameko
kuopą atstovavo tęys delega
tai — Gustaitis, Kuprevičius i 
ir Dargienė.

Vaišingos Scottvillės far- 
merkos patiekė delegatams ii’ 
svečiams labai skanius pietus. 
Vakarop pas svetinguosius 
Žukus susirinko dar daugiau 
svečių. Gaila buvo su jais 
skirtis.
Kas Aukavo “Vilniai”

Tą dieną prieš konferenciją 
ir konferencijos metu, per F. 
Žuką ir L. Prūseika, “Vilniai” 
aukojo:

J. Puodžiūnas $20, L. Sta- 
kėnas $15, W. Stakėnas ir M. 
Prakevičius po $10.

Po penkine įteikė: Mašinis
tas, Ludingtonietis, M. Stakė- 
nienė, O. Lanėnienė, M. La
go n ec, F. Žukas, F. Gustai
tis, P. šiškas, A. Vyšniauskas, 
V. Bložiene,* T. Lapenas. Lan- 
gevičius $3.

Po du doleriu: Casper, S. 
ir M. Klastauskai, C. Nausė
da, A. Dargienė, A. Kuprevi
čius, J. Kraus, M. Anninas, 
F. Mickevich.

LLD Mylėtojas.

Fxeter. Pa.7

Progresyvės Spaudos Reikalai
Gana plačiai buvo kalbėta 

apie būtiną reikalą dar labiau 
remti progresyvų spaudą. L. 
Prūseika ypač smarkiai tą 
reikalą užakcentavo. Jis nu
rodė, kad progresyvės spau
dos būklė bus sunkesnė. Daug 
mūsų rėmėjų iš senosios gent- 
kartės miršta. Nors mažai, 
bet yra ir įsibauginusių re
akcija. L. Prūseika kvietė 
duosniau aukoti spaudos rei
kalams.

čia tarptautiniai buvo su
rengta parė su spagetų ir mė
sos užkandžiais. Daug pasi
darbavo jaunuoliai. Pelno li
ko $150, tai paskirta dienraš
čiui Daily Worker $75 ir ko
munistų vadų apgynimui, ku
rie yra reakcijos auka $75.

Bankiete dalyvavo geras 
būrys ir lietuvių. Tai ^gerai, 
nes tas patsai komitetas vi
sus gina, kaip lietuvius, taip 
ir kitus, be skirtumo tautos. 
Parengimo komitetas dėkin
gas visiems, kas kaip nors 
prisidėjo prie padarymo pel
no.

Tarptautinis Piknikas
Piknikas įvyks nedėlioj, 18 

d. birželio, Nick Terzi Far- 
moj, 900 Slocum St., West 
Exeter, Pa. Tai bus puiki 
sueiga. Įžanga veltui.

Vykstant į pikniką, važiuo
kite į. West Wyoming, ant 8th 
St. ir Shoemaker kampo su
kite į dešinę ir tėmykite pik
niko nurodymus.

Komitetas.

Nashua, N. H.
Birželio 4 dieną buvo pa

rengimas pas B. Mickevičių, 
ant farmos. Tai buvo vaka
rienė. Pelnas skiriamas ap
gynimui komunistų vadų, ku
rie yra reakcijos auka.

Susirinko geras būrys sve
čių. Valgė ir linksminosi. Pa
rengimui J. E. paaukavo gai
dį. Buvo ir daugiau aukų. 
Nors tikieto kaina buvo ne
brangi, tik $1, bet padaryta 
pelno.

ši vakarienė parodė, kad 
darbo žmonės piktinasi reak
cija, kad yra pasirengę gin
ti liaudies vadus, kurie kovo
ja už taiką, už Amerikoje 
liaudies tradicines demokrati
jos laisves.

Vienas iš Visų.

Dienraščio Laisvės pikniko,
kuris įvyks 2 d. liepos, May-
nardo, tikietų platinime ge

Visuomenines 1 
Bibliotekos Kaime

MAŽEIKIAI, bal. 18 d.— 
Apskrities apylinkėse ir kol
ūkiuose metai iš metų plečia
mas kultūros-švietimo įstaigų 
tinklas. Praėjusiais metais 
apskrityje veikė 11 visuome
ninių valstybinių bibliotekų 
su daugiau kaip 41,000 to
mų knygų 100 klubų-skaity- 
klų. %

Dabar atidaryta eilė nau
jų valstybinių bibliotekų — 
Tirkšlių valsčiaus Pienėnų 
apylinkėje, Židikų valsčiaus 
“Laisvės” kolūkyje, o taip pat 
Leckavos apylinkėje. Pradžiai 
bibliotekos gavo 1,200 tomų 
knygų. B. Stašaitis. •

rai darbuojasi Ig. Chulada, 
E. Kralikauskienė, J. šupe- 
ti’is, N. Garijonicnė, M. Mil- 
vidienė, P. Garijonis. P. Liup- 
ševičius, D. Sukackas, P. A- 
loksonis, A. Walman, F. Kuo- 
dienė, J. šleivienė, S. Yuš- 
ka, Ch. Vaitickis, F. Zula, B. 
Chulada ir S. Penkauskas. 
Tai gražus būrys gabių veikė
jų. Lenktyniuoja neblogai. 
Pamatysime, kurie bus laimė
tojai garbės. Norinti įsigyti 
tikietų, matykite minėtus 
draugus ir drauges.

B ūsas į dienraščio Laisvės 
pikniką išeis 2 d. liepos, 11 
vai. ryto, nuo Lietuvių Pilie
čių Klubo, 41 Berkeley St. 
Bilieto kaina į abi puses tik
tai $1.35. Tuojau įsigykite 
bilietus. Juos pardavinėja ko-Į 
misijos nariai: P. Garijonis, 
S. Penkauskas, J. šupetris, D.

į Sukackas ir Maple Parko gas- 
padorius J. Milvidas. Taipgi 
galite gauti pas S. Yušką.

Daug miršta lietuvių vienas 
po kitam. Mirė Petras Gai
dys. Nežinia, ar jis kur or- 
ganizącijoj priklausė, ar ne, 
bet jo niekur nesimatydavo 
dalyvaujant.

Mirė Simanas Milius. Jis 
dažnai atsilankydavo į Ma
ple Parką su savo anūkais. 
Paliko dideliame liūdesyje 

I žmoną Oną, sūnų Albertą ir 
j daugiau giminių ir draugų. 
Buvo dienraščio Laisvės skai
tytojas ir LLD 37 kuopos 
narys. Gili užuojauta jo gi
ni i nėihs.

Ar
Gavau iš Kanados lietuvių 

labai gražų leidinį “Tarybų 
Lietuva Paveiksluose.” žurna
las yra labai įdomus ir paro
do Lietuvoje liaudies atsieki- 
mus. Kas tik pamatė, skai
tė, tai gėrėjosi. Jau vien tie 
paveikslai parodo, kad darbo 
liaudies Lietuva smarkiai žen
gia pirmyn; tai ne tas. kas 
buvo fašistinio Smetonos re
žimo laikais! Lietuvoj yra 
dideli atsiekimai. Darbinin
kai energingai dirba, nes ži
no, kad tai jų pačių naudai. 
Norinti to žurnalo, galite gau
ti pas mane.

S. Penkauskas.

Saigon, Indo-Kina. — 
Francūzų valdžia dejuoja, 
kad ir nekomunistinės par
tijos kariauja išvien su 
Vietnamo komunistais prieš 
francūzus.

KAIŠIADORYS, bal. 18.—

įsijungė į socialistinį /lenkty 

 

niavimą dėl didesnio/ išdirbio 

 

traktorium, dėl aukštas darbų 
kokybės.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Naujai suorganizuotos Žiež
marių MTS mechanizatoriai

PRANEŠIMAI

Tel. Ra 6-

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

SO.
Svarbus 

rų susirinkimas 
birželio (June) 
318 Broadway,
pirm didžiojo Laisvės pikniko, ku
ris įvyks liepos 2 d„ Maynarde. To
dėl visos draugės būtinai dalyvau
kite. — Valdyba. (110-111)

atskaitą. — A. Galkus.
(110-111)

ofisaCs, 409
4, nuo 5-7

BOSTON, MASS 
LLD 2-ros kuopos mote- 

įvyks trečiadienį, 
14, 8 vai. vakaro, 
Tai bus paskutinis

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G 

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

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6-tos Apskrities Komite

to! susirinkimas įvyks sekmadienį 
birželio (June) 18 d., 5 vai., Rusų 
Liaudies Klube, 735 Fairmount Avė. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti 
nes turime labai daug svarbių rei 
kalų aptarti. Išgirsite raportą iš 
pikniko, atsibuvusio gegužės 21, ir 
televizijos

J. 1 Kaškiaučius, H. B 
530 Summer Ave. 

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Namų 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 telefonuokite:

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

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

h CHARLES J. ROMAN;;
•' * < I
I LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS i I 
<«

® :: < •
Liūdesio valandoj kreipki- ! I 
tės prie manęs dieną ar !! 
naktį, greit suteiksime !! 
modernišką patarnavimą. <. 
Patogiai ir gražiai mo- < > 
demiškai įruošta mūsų -■ 
šermeninė. Mūsų patama- < • 
vimu ir kainomis būsite • ■ 
patenkinti.

1113 M t. Vernon SL ::
Philadelphia, Pa. ii 

f • Tel. Poplar 4110 j
R 11

3 pusi.—Laisvė (Libertyt Lith. Daily).— Antr., Birž. 13, 1950 r
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NewYorto^/fe^Zlnlos
Tarp Lietuvių LKM RUOŠIASI ATOSTOGŲ MOKYKLAI SiuvčjM tehri

Barbute Incas, Walterio ir ' 
Helenos mažoji dukryte, Lc- ' 
vanu anūkė, susidaužė ranku
te. Atrodo, rankutė gyja, ta- i 
čiau jai teks ilgokai vargti, ; 
jos tėvams bei “senukams” ‘ 
taipgi teks sunkumų panešti. I

*
Mrs. Emily Krupski (Kli- 

maitė) su savo pirmagime du
kryte Wanda Agatha jau su- I 
grižo iš ligoninės namo, 88- i 
01 107th St.. Richmond Hill, j 
N. Y. (Pirmesniame prane
šime naujagimės pirmasis 
vardas buvo paduotas klai
dingai.)

★
T.DS Apskrities piknikas, 

Įvykęs Undone, gražiai pavy
ko. Brooklyniečiai ir Rich
mond Hill lietuviai ši kartą, 
atrodo, bus turėję tinkamą 
atstovybę. Didžiulis ,busas iš 
Richmond Hill, vežęs aidie- 
čius negalėjo sutalpinti visų 
norėjusių busu važiuoti.

■A
Birželio 9-tos vakarą būrys 

Brooklyno - Richmond Hill ! 
lietuvių, susirinkę i Liberty 
Auditorijos patalpas, dienraš
čiui Laisvei išlaikyti sudėjo 
virš $000. Kas kuomi prisi
dėjo ir apie tą kampaniją 
plačiau matysite sekamose j 
laidose.

Būrys buvo susirinkęs ne 
didžiausias. dėl to, kad mi
tingas šauktas urnai, be pa-: 
siruošimo jam. Mažai kas 
apie mitingą tesužinojo. Ta
čiau atvykusiųjų atsiliepimas 
buvo labai draugingas ir duos- 
nus. Kiti, negalėjusieji daly
vauti, telefonavo savo paža
dus pirmai progai pasitaikius 
prisidėti su parama dienraš
čiui.

Greta finansinės paramos, 
draugai tarėsi ir apie mobili- 
zuotę dienraščio piknikui, 
Įvyksiančiam liepos (July) 2- 
rą, Klaščiaus Clinton Parke, 
Maspethe.

★
Marijona Krunglienė išvy

ko Į Detroitą atlankyti savo 
tetą ir dalyvauti jos dukters 
vestuvėse.

Jaunimas tai vis jaunimas. 
Jis minas energijos, veikia 
greitai, turi sumanumo ir no
ro. Pora savaičių atgal, savo 
mokyklos sezono baigimo su- 
siarinkime, pakelta klausimas 
Atostogų Mokyklos, kuri yra 
ruošiama dviem savaitėm 
Worcesterio lietuvių Olympia 
Parke. Nereikėjo ilgai dis- 
kusuoti. LKM pasisakė už pa
siuntimą dviejų narių Atosto
gų Mokyklon.

Bet LKM jau ne visai ma
žamečių mokykla, čia jau 
yra vaikinu ir merginų. Kai 
kurie LKM nariai jau dainuo
ja Aido Chore, jie palaiko 
liaudies šokių grupę ir chore
li. Tačiau didžiuma jų yra 
tikri studentai. Kai kurie 
šios grupes unijai jau baigę 
vidurines mokyklas, kiti jas 
lanko. Tad ir atostogų mo
kyklai studentų šioje grupėje 
yra. Ir tai reikėtų daryti vis
ką, kad kuo daugiau šios 
grupės nariu galėtų dalyvauti 
atostogų mokykloje. Jie ten 
dalyvaudami tampriau susi

jungs su bendru mūsų mono
kli 11 ū ros j u d ė.j i m u.

Vienok vra kliūtys daugiau 
pasiųsti studentė atostogų 
mokyklon. Tos kliūtys yra fi
nansinės. LKM nęra turtinga 
organizacija, o būtų gražu ir 
vertinga no tik keletą studen
tų pasiųsti atostogų moky
klon, bet ir jų mokytojus — 
liaudies šokiu mokytoją Ruth 
Bell, muzikos mokytoją Aldo- 
ną Žilinskaitę ir lietuvių kal
bos mokytoją J. Byroną. Kaip 
tą galima padaryti? Atsaky
mas — su mūsų vįsų pagalba.

LKM jau veikiai kad sukel
ti finansų pasiuntimui dau
giau studentų. Jie išrinko iš 
veikliu jaunuolių tam reikalui 
komisiją. Joe Dagis, Ruth 
Bell, Eleanora Stakovaitė ir 
Anna Jankutė sudaro LKM 
Atostogų Mokyklos Komisiją. 
Jie platina bilietukus sukėli- 

Į mui stipendijų fondo. Mes 
; turime padėti jiems. Mūsų ir 
j pareiga -padėti jiems. Jiems 
i reikia padėti su vienu kitu $.

Svečias.

A. C. W. of A. unijos lietu
vių siuvėjų 54-to skyriaus de
legato rinkimai Įvyksta š. m. 
birželio (June) 20 ir 21 die
nomis, unijos namuose, 11-27 
Arion Place, Brooklyn, N. Y.

Rinkimų salė bus atidaryta 
nuo 4 vai. po pietų iki 9 vai. 
vakaro. Rinkimai vyksta slap
tu balsavimu.

Balsuoti turės teisę visi sky
riaus nariai, kurie turės su 
savim bet kurią šių metų ap
mokėtą unijos kortelę ir so
cial security kortelę. Bus če- 
kiuojamas kiekvieno nario 
ledger numeris.

Kviečiami visi skyriaus na
riai kuo gausingiausiai daly
vauti, nes nuo jūsų pareina 
mūsų skyriui tinkamo delega
to išrinkimas.

A. C. W. of A. Liet.
Siuvėjų 54-to Skyr. 
Pild. Taryba.

(108-9)

Marcantonijus Smerkė 
Kėlimą Fėro

Kongresmanas Vito Marc- 
antonio, American Labor Par
ty » pirmininkas, kritikavo 
miesto valdininkus už kėli
mą buso fėro,. Jis sakė, jog 
miesto važiuotės sistema, kaip 
kad ir visi kiti visuomeniški 
departmental, neturėtų -būti 
išlaikomi vien tiktai tų, kurie 
važiuoja.

Pinigai važiuotės sistemai 
išlaikyti turėtų ateiti iš stam
biojo real estate, nes jeigu ne 
važiuotė, miesto centre biz
niai, bankai, priemiesčių re- 
zortai, namai ir kitkas nega
lėtų klestėti.

Ištiesi], policijai, gaisrage- 
siams, teisėjams, mokyklų 
viršininkams ir patalpoms iš
laikyti moka ne vien tik tas, 
kas šaukiasi policijos, kas by
linėjasi, dega ar mokosi, bet 
taksai toms Įstaigoms išlaikyti

Vienas Plėšikas Tapo 
Nušautas, 2 Areštuoti

Nušautas brooklynietis Ha
rold A. Sellers, 20 metų, gy
venęs 645 DeKalb Ave. Pa
šauti Ralph Chirilles, 19 m., 
38 Felix St., Brooklyn, ir 
John Penna, 25 m., gyvenęs 
91-68 — 110th St., Richmond 
Hill.

Sužeistas Louis La Presta, 
45 m., bandęs sulaikyti plė
šikus jiems bėgant.

Anot policijos, vyrukai at
ėję Į Little Casino Cafe, 245 
Sullivan St., New Yorke, su
eiliavę 25 ten buvusius užei- 
vius. Dviem pasipriešinus, 
plėšikai juos primušę ir ban
dę pasprukti automobiliuje. 
Du pagavo jų mašinai atsimu
šus į keltuvą prie Washington 
Sę. O trečiąjį nušovė, gau
dydami Įbėgusį slėptis kitoje 
karei amo j e.

Galės Ilgiau Svečiuotis
New York o valdinė Įstaiga 

Įsakė Long Island gelžkeli^i 
firmai Įvesti nuolatinių kelei
vių (commuters) tikietų pri
ėmimo tokią pat sistemą, ko
kią turi N. Y. Central ir New 
Haven Hartford linijos. 
Įsakė priimti praėjusios die
nos tikietus iki 2 vai. ryto 
(pradedant ne vėliau birželio 
20-tos). Iki šiol pavėlavusieji 
sugrįžti pirm pusiaunakčio 
nebegalėdavo vartoti tų tikie
tų, turėdavo užsimokėti pini
gais.

Praėjusią savaitę karštai 
šumijęs, oras sekmadienį bu
vo malonus, nei karštas, nei 
šaltas, 73 laipsniai..

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs bekeris-kepė- 

jas. kepimui duonos, rolių ir keksų. 
Gera alga tinkamam darbininkui. 
Kreipkitės: P. K. Bakers, 131 Tnslee 
Pl., Elizabeth, N. J. (110-4)

FeRAS jau pakeliamas
Laisvėje seniau rašėme, kad , 

newyorkieciams vėl bus pa
keltas važiuotos foras.

Foras pakeliamas prade
dant liepos I-ma . Visų mies
to linijų busu foras bus 10 
centų. Bendras buso ir sub
way f eras 15 c.

Kadangi privatiškosios ba
sų linijos jau seniai klabena į

Marcantonijus Ragino 
Majorą Takšnoti 
Milijoninius Palocius

Reikia peržiūrėti milijonų 
vertus nejudinamuosius tur
tus ir paaukštinti jų vertybę 
taksavimo tikslais. Tuomet 
nereikės kelti taksus biednuo- 
monoi. Toks perklasifikavi- 
mas taksu, sako Marcantoni
jus, visai “prašalintų pamatą

Į valdžios duris reikalauda
mos fėrą kelti, tad tikimasi, 
kad ir jos suspės prie karšto 
ragaišio iš mūsų kišenės.

Kalbant apie fėrą, negali 
neatsiminti tą didįjį ir sėk
mingą kovotoją už išsaugoji
mą 5 centu fėro, velioni Pe
ter V. Cacchione, pirmąjį 
New Yoi’ko kaunsilmaną ko
munistą. Jisai pats pirmasis 
buvo pareiškęs, kad kartą lei
dus kelti fėrą, jis bus kelia
mas be atvangos. Pasirodo, 
jo pranašyste pildosi.

Fėro kėlimui pritarė CIO 
Transport Workers Unijos 
viršininkas Michael J. Quill ir 
Philip Murray.

FMOS-TEATRAI
Stanley Teatre

Teatro vedėjai neseniai vėl 
atsinaujino kontraktą nuo-

Suėmė Įtartąjį
Nušovime Tėvo

jo (majoro) išsisvajotai pasa
kai, būk reikią vėl kelti va
žiuotos fėrą.

Mokiniams Fėrai 
Liksis Tokiais Pat

Nuo liepos 1-mos pakėlus 
autobusų linijų fėrą iki 10 
centų ir bendrą subway ir bu
so fėrą iki 15 centų, mokinių 
fėrai liksis sekami (važiuo
jant Į mokyklą, su mokinio 
žyme) :

Pradinių mokykit] f eras 5 
centai (round trip — nuva
žiuoti ir parvažiuoti už vieną 
fėrą).

Vidurinės mokyklos moki
nio subway teras 10 centų, 
buso Teras 5 centai (round 
trip).

uždedami visiems, net ir kūdi
kiams. Tad visai netinka pri
versti biedniausiąją visuome
nės dalį vieną išmokėti, išlai
kyti subways. Visi žmonės, 
net biedniausieji, yra taksuo- 
jami tiesti kelius ponams li- 
mozinais trankytis, bet poniš
ka valdžia nenori liesti ponų 
milijonų padėti tiesti ir išlai
kyti tuos kelius, kuriais va
žinėja biednuomenė ir visi ei
liniai žmones. N—tis.

Devyni gaisragesiai susižei
dė prie chemikalų šapos gais
ro, 66 Horn St., Brooklyne.

Serga
Rozalija Mikionienė, gyve

nanti 307 So. 3rd St., Brook
lyn©, sunkiai serga, randasi 
Greenpoint ligoninėje, "5-B 
Warde, jau trečia savaitė. Sū
nus Antanas Mikionis ir duk
tė Marijona liūdi sergančios 
motinos ir linki jai greitai pa
sveikti .

Antano Draugas.

PARDAVIMAI
Parsiduoda farma su įrengimais 

vakacijoms 11 kambarių, 2 maudy
nes, šiltas ir šaltas vanduo ir visi 
kiti patogumai atostogautojams.

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

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

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

Kampas Union Ave. ir Hooper Street.

Telefonas
EVergreen 4-8969

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

<♦)

<|>

<♦>

Stanley Openshaw, 16 mo
tų, tapo suimtas Hoboken, N. 
J., praėjusi trečiadienį. Kas 
nors pašaukė policiją po pa
stebėjimo, kad jaunuolis keis
tai elgiąsis namo koridoriuje. 
Areštuotas, jis nuvedė polici
ją pas- netoliese, YWCA pa
talpose apsistojusią motiną, 
kuri taipgi areštuota.

Policija pas -Stanley radusi 
ir pištalietą. Vyrukas ji ty
čia ar netyčia išleidęs iš kel
nių jau vedamas policijom 
Ištyrus, sako, kad tai tas pats, 
kurio kulkomis nušautas jo 
tėvas.

i
Klausinėjama, dėl ko ji no-į 

raportavo sūnaus policijai, j 
motina aiškinusis, kad ji bi
jojusi. Sūnus grąsinęs nužu
dyti juos abu. Buvusi išsi
gandusi ir sumišusi, nežinoju
si, ką daryti. Sūnus, seniau 
buvęs proto ligoniams Įstai
goje, sako ji, ir dabar nėra 
pasveikęs, jis galėjęs nušauti 
ir ją, jeigu būtų kuo nors 
jam neįtikusi.

M areanton i j us, American 
Labor Party pirmininkas, ra
gino majorą veikti pirm bir
želio 25-tos, kuomet Įeina ga-' 
lion naujieji vertybių nuosta
tai.

Tarpe naujausiųjų taksams 
nukapoti Įkainavimų yra 
New- York o Dock Co. nuosa
vybių Įkainavimai numažinti 
net $1,470,000. Panašių stam
bių numažinimų taksavimo 
tikslams padaryta ir kitoms 
stambių pejudomų nuosavy
bių firmoms.

Marcantonijus sako, kad 
stambiųjų real estate Įkaina
vimą galima pakelti net še
šiais bilijonais dolerių. Tuo
met ištektų pinigų mokytoji] 
algoms, mokykloms, liaudies 
sveikatai. To nepadarymas, 
sako Marcantonijus, “spau
džia mažųjų namų savinin
kus, kurie yra priversti mo
kėti aukštesnius taksus nau
dai stambiųjų real estate ope
ratorių.”

moti patalpas ilgam laikui. Ir 
žada laikytis ir ateityje tos 
pat sistemos — rodyti Tarybų 
Sąjungos ir kitas užrubežines 
geras filmas.

šiuo tarpu, teatro lankyto
jams prašant, bus iš naujo 
parodytos visa eilė- seniau ro
dytų, bet publikos norimų ir 
vėl pamatyti filmų. šį 
šeštadienį pradeda rodyti 
“Shors” ir “The Train Goes 
Rast.” Planuoja rodyti per 

i savaitę.
Sekamomis savaitėmis pa

kartos “Beethoven Concerto,” 
“Mother,’b “Alexander Nevs- 

j ky,” “Potemkin,” “Chapa
yev,” “The Great Glinka.”

PAJIEŠKOJIMAI K
Ieškau sau draugės, apie 40 metų, 

kad ir senesnės. Gali būti našlė ar
ba persiskyrus, tik mylinti šeimy- 
nišką gyvenimą. Norėčiau laisvai ma
nančios. Mano užsiėmimas laikrodi
ninkas, dirbu ant savęs. Daugiau 
informacijų skambinkit: Cloverdale 
0-9272. Arba rašykit : O. K. Jewelry, 
7415 131 h Ave., Brooklyn 28, N. Y.

(108-12)

Ml R E

Blogi laikai? Kas 'sake? 
Wall Stryto prekyba Šerais 

birželio 7-tą buvo pu>iki, tūli 
serai pašoko net iki aukščiau
siojo laipsnio, buvusio 1929 
metais.

Joseph Pomerantz, barten- 
deris Coney Islande, mirė 
perdurtas peiliu už 20 centų 
grąžos . Jis sakėsi atidavęs, 
kostumeris Raymond Kevlin 
ginčijo negavęs. Jis areštuo
tas.

Jonas Žuką?, 57 meti] am
žiaus, gyvenęs 34-89 Park 
Ave., Wantagh, L. T., N. Y„ 
staiga mirė penktadienį, bir
želio 9 d. Pašarvotas Mat
thew P. Ballas šermeninėje, 
660 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. Bus palaidotas antradie
nį, birželio 13-tą, Veteranų 
Kapinėse, Pinelawn, L. T., 
N. Y.

Paliko liūdesyje žmoną Jo
sephine, sūnų Frdnk ir toli
mesnius gimines.

Josephine ir 
Frank Žukai.

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 2-8172

dienį'įvyksta puota, pąsivaišinimas bei pare. Pra-

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

kiekvieną
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite!

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

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

VAKARIENE šeimai Iš dviejų
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME Hl PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
. Optometrists
394-398 BROADWAY
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342 
r o

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. Shabis-J. B. Shalins
Tel. Virginia 7-4499

<i>

<!>

<♦>

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y
a

Geri Valgiai laukia jūsų visada
DEGTINĖS, vynai ir alus

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

k“.television
SHUFFLE BOARD

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONASI

Savininkas t

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

•zac'*

<♦>

<i>

<

<♦>

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.

TelefonM: Evergreen 4-8174

TELEPHONE

3TAGG 2-5048

RES. TEL.

HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Lalsniuotas Baisamuotojas)
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Birž, 13£ 1950




