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lygiai 10 metu, kai žlugo sme
toninis režimas Lietuvoj ir 
musu tėvu kraštas įžengė į 
naują gadynę. — gadynę, ku
rioje liaudis paėmė šalies vai
rą i savo rankas.

Viskas Įvyko be praliejimo 
kraujo lašo!

—Smetonai bėgant pas Hit
lerį j Berlyną,—sakė man vie
nas apdairus dipukas, gyvenęs 
tuomet Lietuvoj. — iš moky
klą, iš valdiniu ištaigu, iš pri
vačią butu strimagalviais 
lakstė Smetonos portretai pro 
langus, pro duris arba i pe
čiu! . . . Liaudis smetoninio 
režimo taip neapkentė, kad 
tuojau ryžosi atsipalaiduoti 
nuo visko, susijusio su tuo 
vardu...

★
šis perversmas Lietuvoj, at

simename. padarė gilaus, sa
kyčiau reto, Įspūdžio ir Ame
rikos lietuviuose.

žmonės džiaugėsi, kad pa
galiau ir iu tautai patekėjo 
laisvės saulė.

Liūdėjo tik smetonin inkai ir 
ju talkininkai.

Jie tebeliūdi ir šiandien. Jie 
turi dėl ko krimstis.

★
Tik paklausykite, kokiu 

priemonių jie imasi liūdesiui 
išreikšti:

“Birželio 14 ir 15 dd. yra 
mūsų liūdesio, rimties ir pasi
ryžimo dienos. Tomis dieno- 
mis nesilinksminama ir nešo
kama . . .

“Birželio l'1 d. (trečiadie
ni) visi Amerikos lietuviai ba
dauja ...”

šitaip Įsako “Amerikos Lie
tuvių Taryba ir Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas.”

Pastarasis Komitetas yra 
kunigo Krupavičiaus komite
tas, o Taryba — šimučio ir 
Grigaičio.

šitie vyrai isako Amerikos 
lietuviams trečiadieni nieko 
nevalgyti, badauti dėl to, kad 
prieš dešimt metų buvo nu
verstas fašizmas Lietuvoje!

Koks tai pasityčiojimas iš 
padorių Amerikos lietuvių!

Užuot Įsakius, kad tą die
ną visi žmonės džiaugtųsi, jie 
Įsako jiems badauti.

Na, ir kas tokio paiko jų 
Įsakymo klausys!

Pats Krupavičius, pats Gri
gaitis, pats šimutis nebadaus. 
Nebadaus nei Smetonukas, 
nei Tysliava, nei Klinga.

Badauti Įsakoma tik durne
liams, — abejoju, ar daug ir 
jų atsiras.

Smetonininkai. iš tikrųjų, 
turėtų pabadauti — badauti 
už savo “griekus,” kuriuos 
jie atliko beengdami lietuvių 
tautą.

Badauti turėtų buvusieji 
dvarponiai, fabrikantai, gene
rolai, valdininkai, žvalgybi
ninkai, mite lietuvių tautos 
krauju ir prakaitu.

Jie gerai žino, jog visko 
perteklinga praeitis jiems ne
besugrįš.

Jie bus priversti pelnyti 
duoną iš savo prakaito, jei 
norės gyventi.

Gi darbo žmogui šios die
nos yra džiaugsmo dienos!

Pasiskaitykite sekamą:
“Lietuvos himno autorius ir 

kompozitorius buvo Dr. Vin
cas Kudirka. Žinovai sako, 
kad Lietuvos himno melodija 
esanti Jabai panaši i vieno ca
rines Rusijos kariuomenės 
pulko (Semionovskij) mar
šo melodiją. . .
' “Populiarią dainelę ‘Kur 

bakūžė samanota’ lietuviai 
pasiskolino iš slavų.”

Kas taip rašo?

Senatoriai

Richmond Hill 19 N. Y., Trečiad., Birželio-June 14, 1950

užgyrė rendu
kontrolės pratęsimą

Manoma, jog kongresmanai taip
pat priims tą pasiūlymą

Washington. — Senatas 
atmetė republikonų siūly
mą sugrąžint bilių dėl ren- 
dų kontrolės pratęsimo at
gal į komitetą ir 44 balsais 
prieš 25 nutarė palaikyt 
kontrolės įstatymą iki nau- 
•jų metų.

Senato nutarimas sako, 
jeigu kurie miestai reika
laus, tai bus leista jiem pa
laikyti rendų kontrolę dar

MacArthur grūmoja 
anglų korespondentui

Tokio, Japonija. — Gene
rolas MacArthuras, ameri
kinis komandierius Japoni
jai, grasino išvyt Londono 
Times korespondentą Fran
ką HaWley.

MacArthurui ypač nepa
tiko du to korespondento 
pranešimai, kad:

Uždraudimas bet kokių 
demonstracijų laužo Japo
nijos konstituciją.

Japonų policija prašė 
leist jai be ginklų vaikščio
ti, nęš ji bijo' komunistų 
keršto, jei komunistai už
valdytų Japoniją.

'? ’•-----------------------------

Japonai “žvejoja” 
Sovietų pozicijas

Tokio, Japonija. — Neži- 
znia kas atsitiko devynioli
kai žvejinių Japonijos lai
vų. Spėjama, kad rusai juos 
suėmė.

Maskvos spauda nekartą 
tvirtino, įąd vadinami ja
ponų žvejių' šnipinėja sovie
tines pakrantes, arti pri
plaukdami.

Nauji paskalai apie 
jaunuoliu "Įsiveržimą” j 
i vakarinį Berlyną

Berlin. — Anglų - ame
rikonų korespondentai pa
skleidė paskatos, kad milio- 
nas vokiečių jaunuolių ruo
šiasi suvažiuoti iš rytų Vo
kietijos į sovietinį Berlyno 
ruožtą ir įsiveržti į vakari
nę miesto dalį, kuri užimta 
anglų, amerikonų ir f ran
čų zų.

Laisvojo Jaunimo . orga
nizacija tuojau užginčijo 
tuos vakariečių paskalus. 
Bet anglų-amerikonų val
dybos atstovas vis tiek grū
mojo:

— Mes šaudysime, jeigu 
jie bandys įsiveržti.

“Keleivis” š. m. birželio 7 
dieną.

/ ★
Tie patys žmonės, kurie 

taip žiauriai niekina rusus ir 
slavus, priversti pripažinti, 
jog mūsų tautos himno melo
dija yra rusiška* o populia
riausios liaudies dainos melo
dija — slaviška!

šešis mėnesius po- naujų 
metų.

Kongreso Atstovų Rū
mas antradienį pradėjo 
svarstyti tokį pat valdžios 
pasiūlymą. Valdiniai demo
kratai tikisi, jog šis pasiū
lymas bus užgintas.

Dabartinis rendu kontro
lės įstatymas išsibaigia šio 
mėnesio 30 di

Anglu darbiečiai neisią į 
nacių-francilzy Irusią

London.—Vykdom. Anglų 
Darbo Part, komitetas at
metė siūlymus, kad Anglija 
sujungtų savo anglies, gele
žies ir plieno pramones su 
tokiomis Francijos ir vaka
rinės Vokietijos nacių pra
monėmis.

Darbo Partija yra val
dančioji Anglijos partija.

Tai būtų tarptautinis 
trustas, pritaikytas priva
čiam pelnui, sako darbiečių 
komitetas, o Darbo Partija 
siekia minimas pramones 
Anglijoj socializuoti (su
valstybinti).

Darbo Partijos nutari
mas šiurpini nustebino 
Francijos politikierius, to
kio tarptautinio, trusto su
manytojus. Amerikos val
džia taipgi remia tą suma
nymą. » - - - - - ,- - - - - - -  
įtaria, kad raudonbaubis 
kongresmanas paėmė kyšį

Washington. — Laikraš
čių kolumnistas Drew 
Pearson įtarė, kad raudon
baubis demokratas kong
resmanas John Wood paė
mė iš tūlo Ralpho Stanfiel- 
do $1,000 kyšį ir už tai pa
rėmė Stanfieldo skundą, 
reikalaujantį $10,000 iš val
džios. Stanfieldas paskui 
gavo, tuos pinigus iš val
džios.

Įstatymai reikalauja ka
lėjimu bausti Kongreso na
rius, kurie už atlyginimą 
tarnauja byloms prieš val
džią.

John Wood yra pirminin
kas Neamerikinės Kong- 
resmanų Veiklos Komiteto, 
kuris kvočia ir baudžia ko
munistus ir šiaip progresy
vius, atsisakančius tam ko
mitetui liudyti patys prieš 
save arba išdavinėti kitus. 
Neamerikinis Komitetas 
sako, kad tuom jie “panie
kiną Kongresą.”

Naujoji Kinija nepriima 
pripažinimo iš Tito pusės

Peking, Kinija. — Jugo
slavijos valdovas Tito jau 8 
mėnesiai kai pripažino Ki
nijos Liaudies Respubliką. 
Bet respublikos valdžia dar 
nepriėmė pripažinimo. Ji
nai vadino Tito amerikinio 
imperializme įrankiu.
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Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei
Brooklyniečiai, laisviečiai 
sudėjo $539; viso turime 
virš vieno tūkstančio dolerių

Praėjusį penktadienį Brooklyno ir priemiesčių lais
viečiai susirinko į mitingą ir svarstė dabartinę Laisvės 
medžiaginę padėtį.

Susirinkusieji pilnai įvertino Specialaus Vajaus Ko
miteto atsišaukimą, tūpusį birželio 9 dienos Laisvėje, 
raginant laisviečius bėgyje trijų mėnesių sudėti $10,000.

Tuomet patys mitingo dalyviai aukojo:
Motiejus Klimas . $50.00 
F. Vaitkus ........... 25.00
Jonas Siurba ....... 20.00
K. Petrikienė .... 15.00 
Jonas E. Gužas ... 15.00 
S. Titenis ........ 20.00 
A. Balčiūnas .... 12.00
J. Urbonas ......... 10.00
W. Lukmin ......... 10,00
W. Baltrušaitis ... 10.00
K. Milinkevičia ... 10.00
R. Feiferis ........... 10.00
A. Nevinskas ..... 10.00 
K. Benderis ....... 10.00
Juozas Weiss .... 10.00 
Moterų Klubas ... 10.00 
Julius ir Mary

Kalvaičiai ......... 10.00
Vincas ir Ona

Čepuliai ......... 10.00
Povilas ir Aldona

Aleknai ......... 10.00
Povilas ir. Adelė i

Rainiai ............. 10.00I
Vincas Globičius .. 10.00 
Jurgis Varisonas . 10.00 
Mykolas Liepa ... 10.00 
Jonas Gasiūnas .. 10.00 
V. Kartonas ...... 5.00
V. Žilinskas .......... 5.00
Bevardis .............. 5.00
P. Babarskas ...... 5.00

V. Kazlauskas ....... 5.00
Petras ir Albina.

Mikalaus ........... 5.00
P. Zurba ................  5.00
Alekas ir Domicėlė

Veličkai ................ 5.00
J. Šukaitis ............. 5.00
P. Grabauskas .... 5.00 
Phillip Kunz ...... 5.00 
Pranas Vara.ška ... 5.00 
Frank Krunglis ... 5.00 
P. Kisielius ........... 3.00
D. Mažylis (dar

pridės n$6) ........... 4.00
Draugai Levanai ... 3.00 
J. Vinikaitis ....... . 2.00
Juozas Norbutas 
(mokės po $1 per

savaitę) ............... 1.00
LAISVĖS PERSONALO 

NARIAI:
Stefanija Sasna .. 32.53 
D. M. Šolomskų

šeima ................  25.00
Rojus Mizara .... 20.00 
Steponas Večkys . 15.00 
Pranas Buknys ... 10,00 
Ant. Bimba ......... 10.00
Vincas Rudaitis .. 10.00 
V. Tauras ............. 10.00
J. Barkus .............   7.00
Mykolas Grigas ... 5.00

Viso šiame pirmajame brooklyniškių laisviečių mi
tinge sudėta $539.53.

Su iš anksčiau gautais (su greatneckiečių ir balti- 
moriečių, sudėjusių birželio 4 dieną piknikuose, taipgi su 
vieno asmens auka) $1,057.53.

Mums dar reikia iki LABOR DAY sukelti $8,942.47.
Brooklyno ir jo priemiesčių laisviečiai pasiryžo su

kelti šiame vajuje ne mažiau $2,000. Jie, be abejojimo, 
savo kvotą išpildys.

Prašome ir kitų lietuvių kolonijų laisviečius, prašo
me visus laisviečius, nežiūrint, kur jie begyventų, stoti 
mums šion didžiūlėn ir skubion talkon.

Mes skelbsime kiekvieną dolerį, kiekvieną centą, 
gautą šin fondan. Apyskaitos" bus pateikiamos kiekvie
ną kartą (su aukotojų vardų paskelbimu) Laisvėje, kad 
kiekvienas matytų, kiek sudėjome ir kiek dar reikia.

Pinigus pę-ašome siųsti dienraščio administracijai: 
Laisve, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Specialaus Vajaus Komitetas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Paryžius. — Skrisdamas 

per Persijos Įlanką nukri
to keleivinis Frincijos lėk
tuvas su 50 žmonių. Atro
do, kad dauguma jų žuvo. 
Lėktuvas skrido iš Indo-Ki- 
nos į Paryžių.

Washington. — Praneša
ma, kad Senatas greit ims 
svarstyti bilių dėl senatvės 
pensijų pagerinimų.

Lake Success, N. Y.—So
vietai ir jų draugai neda
lyvauja jungtinių Tautų 
konferencijoj dėl atsiliku
sių kraštų pramonės ir ri
kio pakėlimo; nedalyvauja 
todėl, kad konferencija pri
ėmė Čiang Kai-šeko kinų 
tautininkų atstovus.

New York. — Sustreika
vo 400 New Yorko World- 
Telegram and Sun dienraš
čio rašytojų ir bizniško 
jo skyriaus tarnautojų, 
CIO Laikraštininkų Gildi
jos unijistai. Reikalauja 
pakelt algą 10 procentų. 
Streikieriam padeda pikie- 
tuoti kitų laikraščių rašy
tojai ir tarnautojai.

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos seimas 
vienam mėnesiui suspenda
vo komunistą seimo narį 
Maxą Reinmaną už tai, kad 
Rein m an as ragino pripa
žint pokarinį rubežių taip 
Vokietijos ir Lenkijos.

Visų kitų partijų atsto
vai reikalavo sugrąžint Vo-

Pasitraukė anglų žinių 
vadas; gavo prieglaudą 
rytinėje Vokietijoje

1 r 1 ■■■...........

Pasmerkė karo kurstytojus 
ir vakarines spaudos melus

Berlin.— Čionaitinis ang
lų Reuters žinių agentūros 
viršininkas, John Peet ap
leido tą tarnybą, perėjo į 
Sovietų kontreliuo j a m ą 
Berlyno ruožtą ir prašė, 
kad rytinė Demokratinė 
Vokiečių Respublika priim
tų jį prieglaudom Respubli
kos vyriausybė suteikė jam 
prieglaudą.

John Peet, gimtinis Lon
dono pilietis, 34 metų am
žiaus, pareiškė:

“Aš jau negaliu toliau 
tarnauti vakariniams karo 
kurstytojams.”

Per paskutinius trejus 
metus jis buvo anglų žinių 
agentūros galva Berlyne.

Gerhartas Eisleris, De
mokratinės Vokiečiu Res
publikos žinių ministras, 
pažadėjo Peetui laikraštinį 
darbą rytinėje Vokietijoje.

Eisleris taip pat sušaukė 
vietinius ir svetimšalius ko
respondentus pasikalbėti su 
Peetu.

Peet jiem sakė:
Vakarin. valstybėse nėra 

spaudos laisvės; korespon
dentai yra priversti meluot 
ir kurstyt karo ūpą prieš 
Sovietų Sąjungą.

.Amerikonai ir anglai jau 
visais garais darbuojasi, 
atkurdami karinę vokiečių 
jėgą vakarinėje Vokietijoje 
prieš Sovietų Sąjungą. Pati 
Anglija yra dalis ameriki
nės karo mašinos.

Vakariniu kraštu kores
pondentai aršiai apmelavo 
didžiąją tvarkingą vokiečių 
jaunuolių demonstraciją ry
tiniame Berlyne dėl taikos.

Peet sakė, kad jis pats 
buvo verčiamas apie tai 
meluoti. Tatai ypač pastū
mėjo jį pasitraukti iš ang
lų žinių agentūros. Gauda
mas prieglaudą Demokrati
nėje Vokiečių Respublikoje 
jis galės darbuotis už tai
ką. Tos galimybės nebuvo, 
kol jis tarnavo, anglų spau
dai.

Vienas korespondentas 
užklausė, ar Peet komunis
tas. Peet atsakė, jog jis ne
priklauso ir nepriklausė 

kieti jai vietas, kurtos po 
karo tapo Lenkijai pri
jungtos.

Fyongyang. — Telepress 
žinių agentūra praneša, 
kad balandžio mėnesį šie
met liaudies partizanai pie
tinėje Korėjoje per 1,400 
mūšių nukovė, sunkiai su
žeidė bei suėmė 2,900 reak
cinės prezidento Syngmano 
Rhee valdžios policininkų 
ir kareivių.

Partizanai pagrobė 240 
kulkosvaidžių, t minosvai
džių ir šautuvų ir daug kul
kų. Tuose mūšiuose dalyva
vo 65,000 partizanų. ,

Pietinė Korėja yra ame
rikonų kontroliuojama.

Komunistų Partijai.
Žinių ministras Eisleris 

pasveikino Peeto žingsnį ir 
tarė amerikonams ir ki
tiems svetimšaliams kores
pondentams:

“Jeigu kurie jūs pavydite 
Peetui, tai aš jums primin
siu, jog niekuomet nėra per 
vėlu. Kelias i taika niekam 
neužkirstas.”

Komunistas-vyriausias 
Belgijos atomistas

Brussels, Belgija. — Ko
munistas profesorius Max 
Cosyns yra vyriausias ato
miniu bandymu direktorius 
Belgijoje. Tie bandymai jo1 
vadovybėje daromi Brusse- 
lio Universitete.

Afrikinėje Belgijos kolo
nijoje Kongoje yra gausin
gi klodai sprogstamosios a- 
tominės medžiagos - ura- 
niumo. Jungtinės Valstijos 
iš ten daugiausiai gauna 
medžiagos atominėm savo 
bombom.

Areštuota 11 Japonijos 
komunistų vadų

Tokio. — Japonijos poli
cija tęsė kratas komunistų, 
unijų ir studentų centruo
se; grobė lapelius ir kitus 
raštus, priešingus karinei 
amerikonų valdybai.

, 'Policininkai suėmė jau 
11 komunistų vadų, jų tar
pe tris Tokio miesto tary
bos narius.

Francija gali pakeist 
savo politiką linkui 
Kinijos Jungtinėse Tautose...

Lake Success, N. Y.—At
vykęs Francijos delegatas 
Jean Chauvel pranešė ko
respondentams, kad jo val
džia įsakė jam vis dar susi
laikyti nuo balsavimo už ar 
prieš naujosios Kinijos pri
ėmimą į Jungtines Tautas. 
Chauvel, tačiau, pridūrė, 
kad Francijos valdžia “gali 
pakeisti tą savo įsakymą.”

Chauvel bijo, kad Sovietų 
atstovai gali apleist ir 
Jungtinių Tautų seimą, jei
gu bus seiman priimti Či
ang Kai-šeko kinai tauti
ninkai. Tuomet Jungtinės, 
Tautos negalėtų veikti kaip 

i pasaulinė organizacija, pa
stebėjo Chauvel.

Jungt. Tautų seimas at
sidarys rugsėjo mėnesį.

Kanton, Kinija. ,— Pra
nešama, kad Kinijos Liau
dies Respublika ruošiasi iš
leist naujus pinigus, kurie 
būtų paremti sovietiniais 
rubliais.

ORAS.—Giedra ir Šilčiau.
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Kas Ką Rašo ir Sako
STALINAS THOREZUI.

Neseniai Francuzijos 'ko
munistų partijos generali
niam sekretoriui Maurice 
Thorezui sukako 50 m. am
žiaus. Ta proga, kaip rašo 
Vilniaus “Tiesa”, Stalinas 
pasiuntė- jam sekamo turi
nio telegrama:

Didžiai gerbiamas
draugas Torezai:

Leiskite Jus pasveikinti 
Jūsų penkiasdešimtmečio 

Per beržyną į Berlyną pries dešimt metų
Šiandien sukanka dešimt metų* nuo tos visiems susi

pratusioms pasaulio lietuviams brangios ir šventos die
nos, kai išgirdome, kad kruvinasis Lietuvos diktatorius 
Antanas Smetona išsinešdino is Lietuvos. Lietuvoje jam 
pasidarė per karšta, kai pagaliau Lietuvos žmonės paė-, 
mė galią į savo rankas. Smetona neišdrįso, netekęs ga
lios, pasirodyti prieš Lietuvos darbininkus ir valstiečius. 
Nešdinosi jis pas savo vadą ir mokytoją, dar baisesnį; 
niekšą ir kriminalistą Adolfą Hitlerį Berlynan. Ten jis 
buvo gražiai pasitiktas ir šiltai priimtas.

dieną.
Viso pasaulio tautos, visų 

šalių dai'binitiKai pažysta ir 
vertina Jus, kaip prityrusi 
Prancūzijos komunistų va
dovą, kaip Prancūzijos dar
bininkų ir darbo valstiečių 
vadą, kaip narsų kovotoją 
už taikos sustiprinimą, už 
demokratijos ir socializmo 
pergalę visame pasaulyje.

Tarybiniai žmones be to 
pažįsta ir myli Jus, kaip 
savo draugą ir tvirtą kovo-
to ją. už draugystę bei sąjun
gą tarp Prancūzijos ir Tary
bų Sąjungos tautų.

Linkiu Jums tolesnių pasi
sekimu Jūsų darbe prancūzų 
tautos ir viso pasaulio darbo 
žmonių labui.

Tvirtai spaudžiu Jūsų ran-

Pabėgimas Smetonos reiškė daug daugiau, negu vieno 
kriminalisto pasprukimas. Nuvertimas fašistinės Smeto
nos diktatūros, tiek daug Lietuvos žmonių ašarų ir 
kraujo praliejusios, tokiomis baisiomis kančiomis apsė- 
jusios visus Lietuvos laukus, buvo istorinis įvykis visam 
lietuvių tautos gyvenime. Pasibaigė viena gadynė ir pra
sidėjo kita. Pasibaigė gadynė neapykantos ir išnaudoji
mo, paniekinimo ir įžeidinėjimo mindžiojimo kojomis visa 
tai, kas padoru ir žmoniška. Prasidėjo gadynė, kurioje 
pagaliau darbininkas ir valstietis, bežemis ir mažažemis 
tapo žmonėmis, — lygiateisiais ir pilnateisiais : 
mis. Tai buvo pradžia gadynės, kurioje lietuvių tauta I 
pagaliau paėmė šalies vairą į savo rankas. Nuo to vairo d. Vilniaus 
turėjo atitraukti rankas smetoniniai parazitai, klerika- įdomus įvedamasis apie T. 
liniai Romos agentai, fabrikantai ir dvarininkai, banki- Sąjungos ūkio pakilimą, 
ninkai ir pelnagrobiai. , j Straipsnyje tarp kitko skai

APIE TARYBŲ SĄ.JUN- 
žmone-, GOS ŪKIO KILIMĄ.

Š. m. balandžio men. 29
Tiesoje” tilpo

Štai kodėl taip sunkiai prieš pastaruosius nusidėjo 
Lietuvos žmonės, iššluodami iš Lietuvos smetonizmą. 
Štai kodėl tie buvę išnaudotojai taip plačiai atidarė bur
ną prieš naująją Lietuvą ir jos šiandien dar neužsidaro.

Lietuva be ponų ir išnaudotojų!
Lietuva be kapitalistų ir pelnagrobių!
Lietuva žemės artojams ir darbininkams!
Tai tokia tikroji šios sukakties prasmė. Tos prasmės 

nebepakeis joks alasavojimas klerikalų, smetonininkų ir 
menševikų. Dar daugiau: joks buvusios ponijos triukš
mas nebesugrąžins Lietuvon tos fašistinės pavietrės, 
kuri buvo nušluota tomis istorinėmis 1940 metų birželio 
mėnesio dienomis.

Mūsų finansinis ta jus
Pradžia labai graži. Brūkliniškiai Laisvės patri jotai, 

natūralu, buvo pirmutiniai atsiliepti. Jiems dienraščio 
reikalai geriausia žinomi. Jie žino, kad prie paskelbimo 
šio vajaus prieita tik iš didelio, nebeatidėliojamo reika
lo. Tik labai rimtam reikalui iškilus, Laisvės direkto
riai griebėsi šios greitosios priemonės dienraščio gelbė
jimui.

Bet mes esame giliai įsitikinę, kad visų kitų miestų 
mūsų dienraščio skaitytojai taip pat įvertins šią padėtį 
ir taip pat entuziastiškai parems direktorių pastangas 
dienraštį išlaikyti, nepaisant visų sunkumų. Praeities 
patyrimai yra garantija. Mes esame turėję labai sunkių 
laikų didžiausios prieškarinės ekonominės krizės metu. 
Mes atsimename, kaip greitai ir energingai tūkstančiai 
Laisvės skaitytojų atsiskubino savo laikraščiui su finan
sine parama.

Per tris mėnesius dešimt tūkstančių dolerių paramos 
dienraščio išlaikymo užtikrinimui! Visi kviečiami tal
kon. Visų talka reikalinga.

International Woodworkers (CIO) Lokalo 5-36 nariai 
buvo pirmieji pikiete užstreikuoto& Weyerhouser Tim
ber So. prie Silver Lake, Wash. Sustreikavo firmai 
pasinaudojant Taft-Hartley aktu atsisakius atsinau- 

z jinti sutartį su unija.

tome:
Vakar paskelbtasis Centro 

statistikos valdybos prie 
TSRS Ministrų Tarybos pra
nešimas “Del 1950 ' metų 

j valstybinio plano TSRS liau
dies ūkiui išvystyti > įvykdy
mo rezultatų per I ketvir
tį“ — naujas ryškus liudiji- 

» mas, kaip pakilo TSRS liau- 
i dies ūkis. Jis iškalbingai ir 

įtikinamai rodo tolesnį soci- 
I alizmo šalies ekonomikos ir 

i kultūros klestėjimą, nenu
krypstamą Tarybų Sąjungos 
darbo žmonių gyvenimo ly- 

• gio kilimą.
Visos TSRS pramonės ben

droji produkcija visumoje 
per 1950 metų pirmą ket
virtį, kaip nurodyta prane
šime, išaugo palyginti su 
1949 metų pirmu ketvirčiu 
22 procentais. žymiai pa
didėjo visų svarbiausių pra
monės produkcijos rūšių ga
myba. Daugelio produkcijos 
rūšių atžvilgiu ketvirčio pla
nas viršytas. Padidėjo ge
ležinkelio ir* jūrų transporto 
krovinių apyvarta.

Draugas Stalinas moko, 
kad vadovaujantis vaidmuo 
šalies ekonomikoje priklau
so sunkiajai industrijai, kad 
industrializacijos centras, jos 
pagrindas— yra sunkiosios 
pramonės (kuro, metalo ir 
pan.) išvystymas, gamybos 
priemonių gamybos išvysty
mas, mašinų gamybos išvys
tymas. Per šių metų pirmą 

. ketvirtį palyginti su atitin
kamu 1949 metų laikotarpiu 
mūsų sunkioji ■ industrija 
žengė naują1 rimtą žingsnį 
pirmyn. Anglies iškasimas 

į padidėjo 12 procentų, naf
tos — 16 procentų. Padidė
jo ketaus ir plieno lydymas, 
valcuoto metalo, , bėgių, 
vamzdžių, spalvotųjų me
talų gamyba, elektros ener
gijos išdirbis. Vėl žymiai 

i pakilo mūsų'Tėvynėje maši
nų gamyba.

Toliau išsivysčius statybi
nei industrijai ir žymiai pa
didėjus įrengimų bei staty
binių medžiagų gamybai, 
bendra apimti# visų kapita
linių darbų liaudies ūkyje 
padidėjo 1950 metų pirma
me ketvirtyje 22 procentais 
palyginti su 1949 metų pir
mu ketvirčiu.
Tai, be abejojimo,x didelis 

tarybinio ūkio pakilimas. 
Su gamybos didėjimu, ge
rėja žmonių gyvenimas, 
nes, pasak “Tiesos”, “Mūsų 
šalyje viskas daroma gy

ventojams reikalingų pre
kių bei produktų gausumui 
sukurti.”
’Apie žemės ūkį, apie 

gamtos pertvarkymą, tas 
pats laikraštis rašo:

žemės ūkio darbo žmo
nės gausina socialistinės 
žemdirbystės ir gyvulinin
kystės laimėjimus, šiais me
tais geriau pasiruošta pava
sario sėjai. Tarybiniai ūkiai, 
mašinų - traktorių stotys ir 
kolūkiai pradėjo pavasario 
laukų darbus, būdami dar 
labiau aprūpinti technika.

Pranešimi' pažymėta, kad 
daugumoje šalies pietinių 
rajonų sėkmingai, trumpais 
terminais baigta vasarinių 
varpinių kultūrų sėja. .Iki 
balandžio 15 d. vasariniu 
kultūrų pasėta 5.4 milijono 
hektarų didesniame plote, 
negu iki tos pat datos 1949 
metais.

žemės ūkio darbuotojai 
sėkmingai vykdo didįjį stali
ninį planą gamtai pertvar
kyti.

Vykdydami partijos ir vy
riausybės nutarimą dėl tri
mečio plano kolūkių ir ta
rybinių ūkių visuomeninei 
p rod u k ty v i a i gy v u 1 i n i n k y s te i 
i.Švystj'li, kolūkiai ir tarybi
niai ūkiai per šių metų pir
mą ketvirti pasiekė tolesnį 
gyvulių skaičiaus pad id ėji
mą. Visi šie laimėjimai ro
do. kad mūsų žemės ūkis, 
kaip ir pramonė, nenukryps
tamai žengia galingo kili
mo keliu.

Rūpinimasis liaudies gero
ve. j’os gyvenimo lygio pakė
limu yra j neperžengiamas 
mūsų socialistinės visuome-1 
nūs vystymosi dėsnis. Kaip 
žinoma, darbininkų ir tar
nautojų pajamos jau 19 19 
metais padidėjo 24 procen
tais palyginti su prieškari
niais 1940 metais. Valstie
čių pajamos per tą laiką pa
didėjo daugiau kaip 30 pro
centų. Visumoje TSRS na
cionalinės , pajamos 1919 
metais buvo 36 procentais 
didesnės,'negu 1940 metais. 
Liaudies suvartojimas svar
biausių prekių jau pernai 
prašoko prieškarinį lygį.

Stalininį i rūpinimąsi liau
dies gerovėj ryškiausiu būdu 
parodė įvykdytas nuo 1950 
m. kovo 1 d. naujas—trečias 
iš eilės—valstybinių mažme
ninių kainų sumažinimas 
maisto ir masinio vartojimo 
pramonės prekėms. Naujo 
kainų sumažinimo realius 
rezultatus jaučia kiekviena 
tarybinė šeima, kiekvienas 
tarybinis žmogus. Naujo 
kainų sumažinimo dėka to
liau žymiai pakilo rublio 
perkamoji galia, rimtai pa
kilo darbininkų bei tarnau
tojų realusis darbo užmokes
tis ir valstiečių pajamos. Per 
patį pirmąjį mėnesį po kai
nų sumažinimo dieninis pre
kių pardavimas gyvento
jams sugretinamomis kaino
mis vidutiniškai pakilo 45%. 
Tai vAizdžiaj rodo mūsų gy
ventojų ' perkamosios galios 
augimą, nenukrypstamą mū
sų liaudies gerovės kilimą!

Mūsų šalyje visiems lai
kams likviduotas nedarbas. 
Pas mus mėnuo po' menesio 
auga darbininkų ir tarnau
tojų skaičius.' Palyginti su 
1949 metu pirmu ketvirčiu 
darbininkų ir tarnautojų 
skaičius padidėjo 2 milijo
nais žmonių.
Turint visa tai galvoje, 

ar stebėtina, kad šiemet vi
soje Tarybų Sąjungoje 
darbo žmonių švente — Ge
gužės pirmoji *— buvo 
švenčiama linksmiau, negu 
kada nors praeityje.

Kiekvienas T. Sąjungos 
pilietis savo akimis mato, 
kaip didėja gamyba, kaip 
dygsta nauji fabrikai, kaip 
vyksta revoliucija žemės 
ūkyje, kaip gražėja miestai, 
ir miesteliai, kaip, paga
liau, lengvėja jo bendras 
gyvenimas.

JAUNA MOTINA PASAKOJA, 
KAS KENKIA ŠEIMOMS

gniaužia' kiekvieną šeimą 
šioje gadynėje, gadynėje a- 
tominių bombų ir kerštavi-
mų kalėjimais prieš nar
sius kovotojus, išdrįstan
čius kovoti už pačias ele- 
mentariškiausias civilines 
teises...

Mrs. Peggy Dennis savo 
kolumnoje Motinos Dienos 
proga pakritikavo tuos, ku
rie siūlo visokius šeimose 
nervingumus, ypačiai -tarp 
tėvų ir vaikų, išrišti vien 
tik psychiatristų pagalba. 
Tuomi, rašo ji, “atrodo, jog 
aš padegiau 'bačką para
ko’.” Tiek daug atsirado 
kritikuojančių ją.

Kritikuojamoji, pati mo
tina jaunamečių vaikų, at
sako jiems, jog psychiatri- 
jos klausimą ji palieka vi
suomeniškai - moksliškai 
nusiteikusių tos srities pro
fesionalų dėmesiui. Tačiau 
savo namuose ji turi gyvų 
pavyzdžių to, kaip netiku
sios sąlygos krikdo nervus 
ir ardo šeimas. Greta kitko, 
ji rašo:

Nesu psychiatrijos auto-
ritėtas. Bet esu motina... 
Kaipo motina, geriausia at
simenu, kaip mažytė 8 me
tukų Josie Green praėjusią 
vasarą sėdėdama kamputy
je, -sunėrusi rankutes, glė
byje laikė savo tėvo sudė
vėtus marškinius, kokiais 
jie buvo sugrąžinti iš West 
Street kalėjimo. Ji ten liū
liavo, supo tuos marški
nius, niūniuodama jiems 
dainele.

-------------- i

Lai psychiatristai kalba, ką 
nori. Man teisėjas Medina, 
generalis prokuroras Mc
Grath ir Trumano admini
stracija yra tuomi, kas su
darė tą įtemptą, ilgesį ir 
jausmingumą mažytės Jo
sie Green širdyje jos tėvui, 
kuris daug mėnesių sėdėjo 
kalėjime už bandymą pasa
kyti tiesą laikotarpiu teisi
mo komunistų Foley 
Square teisme.

Žinoma, kad septynerių 
metų amžiaus mano sūnelis 
yra “jausminiai nesaugus” 
šiais laikais, kuomet jis 
prašo vakarą koridoriuje 
užžiebti šviesas. To prašo 
pirmu kartu savo gyveni
me. Bet aš žinau priežastį. 
Jo tėvas — jo akyse di
džiausias ir- stipriausias 
žmogus pasaulyje — tapo 
fiziškai nuo jo atplėštas ir 
įmestas kalėjiman. Jis nak
čia bijosi “daiktų”, turin
čių viršžmogišką galią. Ir 
tas dedasi nežiūrint to, kad 
dienos laiku jis ryškiai pa
stato politines priežastis, 
dėl ko jo tėvas randasi ka
lėjime.

Aš galėčiau jums papa
sakoti “psychologies isto
rijas” apie kiekvieną vaiką 
Foley Square 11-kos ir kitų 
šaltojo karo aukų. Arba a- 
pie Rose Lee Ingram’ienės 
12 vaikų. Ar gal apie “šei
mos istorijas” vaikų, gyve
nančių žiurkių apsėstuose 
Harlemo ghettuose. Ar a- 
pie įdubusiomis akimis, ra
kite suėstus perėjūnų lauko 
darbininkų vaikus. Jausmi
niai neramūs? Šimtais, tuo 
esu įsitikinusi.

Jeigu tikrai visuomeniš
kai nusiteikęs psychiatris- 
tas turi tos rūšies vaikams 
tikrą protinės sveikatos 
programą, kuri siektų to
liau “jausminių santykių su 
motina,”, siektų priežasčių 
ir joms vaistų, lai tą prog
ramą mums pateikia. Lai1' 
leidžia mums už ją kovoti 
susiedijose.

Mes esame motinos, ne 
psychiatristai. Mes kovosi
me už savo vaikų teisę tu
rėti duonos ir sviesto, už 
progą jiems į saulę ir sau
giai žaisti, ir už laisvę nuo 
baimės ir nerimo, kuris

Žinantieji mūsų šalyje 
padėtį ir darbininkų judė
jimo istoriją, iš virš pasa
kyto jau būsite supratę, 
jog taip rašė įkalintojo 
darbininkų vado komunisto 
Eugene Dennis’o žmona, jo 
vaikų motina, kuri pati 
taip pat yra gabi ir ener
ginga kovotoja už savųjų ir 
visos liaudies vaikų gero
vę. A.

ŠALTOJO KARO KANKINE
ARMĖNŲ ŠEIMA

Kur nors saulėtoje Ar
mėnijoje vieno tėvo akys 
dažnai nemato saulės. Jo 
akis ėda aitri ašarų * rasa 
dėl to, kad mūsų šalyje tū
li vilkintieji juodais suto- 
nais, apakinti šaltojo karo 
miglomis, nebemato tikro
sios demokratijos principų.

Tuo nelaimingu tėvu yra į 
buvęs amerikietis Choolo- 
kian.

Tais apakusiais nuo šal
tojo karo miglų tūli mūsų 
šalies teisėjai ir klebonai. 
Paskiausiuoju, savo aklu
mu darančiu istorinę gėdą 
mūsų demokratijai, buvo 
vyriausio . teismo teisėjas 
McGeehan, kuris leido ir 
toliau pavęsti klebonams 
nuo Choolokiano pagrobtus 
jo vaikus.

Šeimos istorija maždaug 
tokia:

Choolokianas, biednio- 
kas čeverykų lopytojas, at
eivis, kartais turėjo men
kus uždarbius, o kartais ir 
visai be darbo buvo. Dėl 
to tūlą laiką jam teko išlai
kymui šėimos maldauti val
dinės pašalpos ir jos šiek 
tiek gauti. Vienok, matyt, 
tas gyvenimas nebuvo sal
dus, nes, užsibaigus karui, 
tarybinei Armėnijai turint 
darbų ir išteklių visiems 
jos krašto žmonėms, Choo
lokianas nusprendė su šei
ma grįžti Armenijon. Ta
čiau, jam išvykstant, jo vai
kus sulaikė. Nesitikėdamas 
demokratijoje tokio barba
rizmo, tėvas išvyko, paves
damas vaikų išsiuntimo na
mo pas jį — tėvą reikalą 
advokatui.

Choolokianas išvyko 1(947 
metais. Už vaikus tebesiby- 
linėjama ir šiandien. Pas
kiausiu to pagrobimo užgy
nė j u buvo teisėjas McGee
han,' kuris patvirtino pir
mesnių jų sprendimą, jog 
Choolokiano vaikai nusavi
nami. O jie nusavinti dėl 
to, kad turčių klasę atsto
vaujantiems teisėjams ne
patinka Armėnijos tarybi
nė santvarka. Ta santvar
ka, vienok, patinka vaikų 
tėvui dėl to, kad ji visuo
met, visiems gali suteikti 
darbo, duonos ir pastogę, 
nereikia elgetauti.
, Prie aršios nuoskaudos 
šeimai, pridedama įžeidi-
mas, paneigimas žmogaus 
sąžinės laisvės. Choolokia
no vaikai, George, 14 metų, 
Albert 13 metų, Alice 7 
metų, paskirstyti klebonų 
kontrolėje esančiose katali- 
kų prieglaudose, kuomet (bariuko kampė 
jų tėvai ir jie nuo kūdikys-. noms susidėti.

Cleveland, Ohio
LDS Seimo
Delegatų Išleistuvės

LDS 55 kuopa turi išrinkus 
du apmokamus seimo delega
tus .būtent: Geo. Palton ir K. 
Salen, o draugė A. Palton ap
siėmė liuosanoriai dalyvauti 
seime. Tokiu būdu 55 kuopa 
turės tris tinkamus delegatus 

‘būsimame seime.
Kad tie mūsų delegatai bū

tų energiškesni savo pareigo
je, kuopa nutarė surengti 
jiems išleistuvių pobūvį, kuris 
įvyks šeštadienio vakarą, bir
želio (June) 17 d., naujai 
įrengtoje LDS Klubo svetai
nėje, 9305 St. Clair Ave.

Kviečiame visus clevelan- 
diečius atsilankyti ir linksmai 
minėtą šeštadienio vakarą 
praleisti. Bus skanių gėrimų 
ir užkandžių. Pradžia 5-tą 
vai. vakare. Rengėjai.

i

tės buvo nariais armėnų 
tautinės bažnyčios. Gi Ro
mos klebonų vyriausias už
siėmimas šiuo laikotarpiu 
yra niekinti tarybines ir 
liaudies respublikas, kurių 
viena yra tų vaikų tautinė 
tėvų šalis Armėnija.

Tas dar kartą mums pri
mena suprasti ir rinkimuo
se atsiminti, kad jeigu val
džios pareigūnais, tarpe tų 
ir teisėjais, būtų išrinkti ir 
paskirti žmonės iš darbi
ninku eilių, darbininkams v v z
netektų kęsti tokias baisias 
skriaudas, panieką, kad kas 
jų vaikais, tarsi kačiukais, 
žaistų, savo politines užma
čias varinėtų. Išrinkdami 
darbininkus valdžios parei
gūnais taip pat apsaugotu
me ir savo šąli nuo didžio
sios gėdos, kokią užtraukia 
ant mūsų visu Choolokiano 
vaikų pagrobėjai.

Pasipiktinusi.

ŠEIMININKĖMS
DAR APIE STRAW

BERRIES
Turint gerą mechanišką 

šaldytuvą su vienoda tem
peratūra, nėra reikalo pir
kinėti uogas po sauja arba 
būtinai sukenuoti. Gerai, 
švariai sudėtos į stiklines 
jos gali laikytis ilgą laiką ir 
nevirtos.

Nusipirk strawberriu 
(braškių) tada, kada ma
tai, jog geros ir liepermo- 
kėsi. Ir nusipirk tiek, kiek 
galėsi nedelsiant sutvarky
ti. Nuplauk, nurankiok stie
belius, sumalk mašinėle ar 
kuo kitu smulkiai sugrūsk. 
Šešiems puodukams sugrū
stų uogų įpilk puoduką 
cukraus. Supilstyk į steri
lizuotas stiklines. Sandariai 
uždaryk ir padėk šaldytuve 
iki vartosi.

Šaldymui uogas priruo- 
šia taip pat, tik supilsto į 
tam tikslui gaunamus spe
cialiai paruoštus popieri
nius indelius (containe- 
rius) ir skubiai sušaldo.

Šaldyti galima ir čielas 
uogas. Tačiau bus geriau, 
jeigu čieląsias, parinktas 
gražiausias uogas apipilsi 
sugrūstųjų skysčiu.

Nesušaldytos čielos uo
gos negalėtų šaldytuve la- 

,bai ilgai išsilaikyti, nes čie- 
losiose tebėra daug neišva
ryto oro su kuriuo gali bū
ti uogose pelėsių.

Namams bene naujausiu 
daiktu yra trikampė šėpelė, 
įkabinama maudynės kam-

! smulkme-

i



KALVIO IGNOTO TEISYBE
APYSAKA

Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS

Baltimore, Md. WORCESTER, MASS

(Tąsa)
Deksnys atėjęs atsistojo prie pat du

rų, nes draugija ne saviškė: už stalo, at
kišęs išblizgintus ilgaaulius batus, sėdi 
Graužinio Kajetonas, šalia Besąsparis 
lojikas ir, kaip visada, paniuręs ir pasi
šiaušęs — Laužadis. Kalvio Ignoto tro
boje Deksnys visada galėjo jaustis kaip 
namie: ar ką pasakė, ar ko paklausė,— 
niekas jo neišjuoks, neįžeis, o čia tik ir 
žiūrėk, kad “durnių /leistran” neįrašytų, 
ypač kada pats Palionis skaito.

— Vyriausiai atsiranda klausimas, ar 
iš viso galima bus Rosijos ūkininkų gei- 
davimas žemės patenkytie... — tiksliai 
pakartodamas laikraščio kalbą, Palionis 
spaudžia iš savęs kuo tirštesnį balsą:— 
Jau ir dabar daugelis didesniųjų ūkinin
kų griežtai spiriasi atiduotie kiek savo 
žemės kitiem, smulkesniem ūkininkam... 
Vargu bau bus galima visa bažnyčių ir 
vienuolynų žemė, kurios yra 2,600,000 
desėtinų, atiduotie ūkininkam, ir taip 
atimtie dvasiškijai tvirčiausią ekonomi
nį pamatą ... O ar kas galės atimtie ba
jorų dvarus, nieko už tatai neatlyginus?

Deksniui keista klausyti, kad žemės 
dalinimas, kuri Ignotas kada jau paskel
bė švenčiausia teisybe, staiga pavirsta 
jau lyg ir nebe teisybe:

— Kas tą klausimą imasi arčiau, gan- 
veik supras, kokios begalinės jame 
įglausta sunkenybės .. . Sulig statistikų 
apskaitymų, būsią galima kas ūkininkui 
pridėtie tiktai tiek žemės, kad per tai jo 
ūkis padidėtų viena penktadalia . ..

Čia Deksnys jau nebeiškenčia ir suke
lia ginčą:

— Taip kas vienam ir pridės?
— Nagi, parašyta! Ar kurčias tu? — 

užgriūva jį Laužadis.
— Ir kas vienam po penktadalį? — 

nesiliauja Deksnys.
— Aiškiausiai!
—Ir tau pridės?

— A ką gi tu sau manai? — išdidžiai 
pareiškia Laužadis. — Visi, kas ūkiny- 
kai, tie ir gaus!'

Deksnys jau nebegali nusėdėti ir abiem 
rankom įsikabina į kailinių susegimą, 
tartum norėdamas juos perplėšti ant sa
vo krūtinės.

— Ir tu, ir aš? Visi ūkininkai? O kiek 
man išeis to penktadalio? Sieksnis? Ar 
du? O tau tai dar pusvalakis, brač? Tai 
čia lygiom žemė? ...

Laužalis nebeduoda jam kalbėti:
— A velniam tau žemė? Su kuom tu 

ją dirbsi?
. —Neklausk! Aš rasiu, kuom dirbt, 

kad tik man nuo tavęs nueit!
—Kur tu eisi nuo manęs? Kiaura- 

čvykli tujen! Tau gyvis papiaus! Kur

mas visa, kas užvirė jo galvoje. Slidinė
damas takučiu", jis keikia “tą velniavą, 
tą painiavą,” per kurią visi “lyg pra
smegę žemėn būtų,” kada jų čia “ver
kiant reikia.” Ir tuo metu jo ausys pa
gauna seniai negirdėtą ritmingą bilde
sį pamiškėje. Jis stabteli ir įsiklauso— 
“Rieda? Rieda, kaip gi! Rieda!”

Traukinys tikrai rieda — tenai, į va
karus, ir labai smarkiai dūduoja, net 
nedūduoja, bet staugte staugia. Dūmų 
ir žiežirbų kamuoliai, lyg raudoni kar
čiai, plakasi apie garvežį. Traukinys 
viesulu praskrenda, praūžia pritilusiais 
laukais ir dingsta už kalvos. Po jo pri
durmu! nurieda antras, irgi taip pat 
staugdamas, ir Deksnys iš to padaro iš
vadą, kad kažkas pakito, kažkas persi
vertė: “Čia jau kas nors bus! Čia jau 
ne bet sau! . . . Galgi jau ir Stasiukas iš 
lagerio parvažiuos. Kad parvažiuotų,— 
aplaužytumėm ragus mes tam didžia- 
gerkliui. .. Turi būt galas! Prasmegs jis 
kiaurai žemės! Aš gyvenau ir gyvensiu, 
o jis be manęs badu išdvės! Jis mano 
prakaitu, krauju tunka!... Gerklės ne
užčiaupia! Vis jam maža ir maža!... 
Penktadalio jam priedo! . ..”

Štai, taip nusiteikusį jį prie pat namų 
pagauna Jurgis Kirstukas:

— Priimsi naktygulto?
—Eikš, eikš, Jurgel! Eikš, pasklau- 

syk!...
Deksnys tuoj prakiūra:
— Laužada gi tas. Kad jį perkūnas!... 

Trenkė jį sykį, tik neužtrenkė, per siū
lelį, per plaukelį! .. . Spielčių, brač, per
šovė, o jo nekliudė!... Naktim dabar 
Laužada nebenakvoja, brač, namuos. 
Vis svetimon daržinėn lenda, o kaip die
na, — tai da, žiūrėk, kad su beržiniu pa
galiu nuo jo negautum spraudau, pik
čiau kaip nuo vokiečio!

Tik tamsioje šlapgarių prišutusioje 
savo trobelpalaikėje atsidūręs, Deksnys 
pamažu atsileidžia ir susigriebia, kad 
jis Kirstuką privalo priimti kaip svečią:

— Nagi, sėsk, nebuvėli, — pasiūlo 
Jurgiui, stumdamas menkutį trikojį 
suoliuką prie stalo. — Nagi, sakyk! Iš 
kur atsibastei? Kur prisilaikai dabar?

Apykurtė, susivėlusi, sunykusi Deks- 
nienė suka prie pat durų pastatytas gir
nas, ir nuo vienodo, lygaus girnų ūkimo 
lūšnoje ramu ir miela.

— Ką, brač, pas uošvę tai nebenuei
ni?

Jurgis į tai nieko neatsako, nes ne
malonu jam prisiminti, kaip “uošvė” iš
prašė jį iš namų, — bet Deksnys nesi
liauja:

— Ar išmanai, brač, kad ten bėda?— 
Kitas prisisukt baigia! Kad kiek, — tai

Iš Atsibuvusio “Laisves” 
Naudai Pikniko

Sekmadienis, birželio 4 die
na buv0 Laisvės pikniko 
ir smarkaus lietaus diena. 
Laimei, lietus tęsėsi tik iki 12 
vai. dieną. Po to — gražu, 
šilta, linksma pikniko diena.

Dar daugiau palinksmėjo- 
me, kuomet išvydome du pil
nus busus filadelfiečių svečių. 
Tarpe jų — didelis skaičius 
choristų ir chorisčių, kurie, 
išpildydami dalį meninės pro
gramos, pilnai užsitarnavo 
didelį ačiū — už jų kelionę, 
dainas, šokius, kuriuos išpil
dė gyvai, jausmingai, kaip 
tikrai jaunuoliams tinka.

Nei kiek nemažesnė vertės 
dalis tenka mūsų brooklynie- 
čiams svečiams, tai drau
gams A. ir I. Bimbams, šo- 
lomskų šeimai ii’ Petrui Gra
bauskui. Drg. D. M. šoloms- 
kas kalbėjo Amerikos Lietu
vių Literatūros Draugijos rei
kalais, o drg. A. Bimba — 
trumpai apie pasaulinę padė
tį, svarbą jos pilno, aiškaus 
supratimo, ir apie svarbą mū
sų dienraščio Laisvės, taipgi 
jos sunkią šiandieninę finan
sinę padėtį. Susirinkusieji tą 
pilnai atjautė, suaukodami 
$52. . (Aukojusių vardai tel
pa Laisvės administracijos 
skelbime.)

Be to, dabar prieisime prie 
mūsų pačių, baltimoriečių 
draugių i]’ draugų darbštumo, 
rūpestingumo.

Vos tik atvykus draugų K. 
A. Juškauskų šeimai, tuojau 
pasirodė didelis gražus namie 
keptas pyragas, tai mūsų 
darbščios Onutės Juškauskie- 
nės darbas. Buvo gražus pa
žiūrėti, bet ir skanus ragauti. 
Taipgi pati, kitai draugei 
prigelbstint, jį parduodant su
kėlė $20.25 gryno pelno dien
raščiui Laisvei. Tai puiki ir 
didelė auka!

Nebūtų mūsų mieste pikni
ko, jeigu nebūtų skanios 
“krepsų” sriubos. Tai visi 
mūsų ir apylinkės svečiai ge
rai žino. Bet pasakysiu se
kretą jos pagaminimui. Ne
skaitant daržovių supirkimo 
laiko, užima tris valandas 
darbščiu šeimininkių laiko, 
šiemet d r a n g ė Stanienė 
pilnai įrodė, kaip dar- 
b u ii* sumanumu galima 
maža suma pinigų didelį dar
bą atlikti, taipgi svečiams 
tinkamai patarnaujant juos 
sočiai pavalgydinti. šiame 
darbe jai pagelbėjo draugės 
Kuncienė, V. Balčiūnienė, O. 
Kučiauskaitė.

Bet nepamanykite, jog mū-

PAGERBĖ DVI 
MOTINAS

Worcester, Mass. — 14 
d. gegužės pas mus graži 
diena, tik biski šaltoka bu- 
vo. Bet man labai nelinks
ma buvo namie. Mat, mes 
pakrašty miesto gyvenam, 
turim savo stubukę ir že
mės. Tai, kaip pavasaris 
ateina, daug darbo turime: 
norisi visko po biskį pasiso
dinti, pasisėti ir žolyną ir 
daržovių. O ir senas gėles ir 
medelius reikia sutvarkyti, 
tai prisieina visas dienas 
dirbti, neišskiriant nei sek
madienio.

Bet šita sekmadieni nu- 
tariau nieko nedirbti, o nu
vykti pas aidiečius, nes jie 
turėjo parengimą minėji
mui Motinos Dienos ir žie
minio sezono užbaigimo.

Motinos Dienos paminė
jimui suvaidino pritaikytą 
v-ei'kaliuka. “Saulėleidis,” iš-

no akto, trijų atidengimų.
Vieta — Amerikos kaimas.

jauna mergaitė, bet jau la
bai gražiai dainuoja ir turi 
labai gražų balsą. Tai ištik
imųjų malonus buvo pažmo- 
nys su aidiečiais.

Beje, man sakė, kad 
kurie dainininkai buvo 
sitraukę iš choro, bet
pamatė dipukus pikietuo- 
jant, Lietuvių Literatūros 
Draugijos 35 metų jubilie
jinį bankietą, labai pasi
piktino tokiu negražiu tųH 
dipukų pasielgimu ir vėl 
stojo į chorą dainuoti.

V eliuoniške.

ne
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5an Francisco, Cal

153 k p. (San 
iš kuopos iždo,

Roy ir Madeline Mijat naujoj 
stuboj, 828 Faxon Ave. Lidi
jos išleistuvės įvyko draugų 
J. ir K. Karosų stuboj, San 
Leandro, gegužės 24 d. Apie 
Karosienės parengimą jau bu
vo rašyta. Tos pares ir pa- > 
rengimas davė neblogas pa
sekmes: surinkta aukų ne tik , 
Laisvei, bet ir Vilniai. Kaip 
draugam Mijat, taip draugam 
Karosam, tenka didelė padėka 
už davimą vietos minėtoms 
parems. Tam buvo įdėta 
daug rūpesčio ir triūso.

M. Alvinienė.

PRANEŠIMAI
BRIDGEPORT, CONN.

LLD ir LDS vietinės kupos ruo
šia draugišką “autingą” sekmadie
nį, birželio (June) 18 d., Ginovich 
Park, 130 Fairview Ave. Ext., 
Bridgeport, 1 vai. dieną. Gera muzi
ka ir skanus maistas. Bus geras pa- 
žmonys. Laukiame svečių ir iŠ to
liau. — Rengėjai. (111-112)

BROCKTON, MASS.
Lietuvių Moterų Pašalpinės Drau

gystės Birutės piknikas įvyks birže
lio (June) 18 d., Lietuvių Tautiško 
Namo 
skanių 
ėiame

Parke. Bus gera muzika, 
valgių ir gėrimų. Visus kvic- 
atsilankyti. — (112-113)

Aukos Dienraščiui Laisvei
žemiau telpa vardai auko

jusių dienraščiui Laisvei laike 
pagerbimo K. Karosienės ir 
L. Kavaliauskaitės.

Nuo LLD 198 k p. (Oak
land), parengimo pelnas, $15;

Nuo LLD 
Francisco), 
$10;

Nuo .LLD
Veikaliukas parodo, kaip I parengimo pelnas gcg. 21 d., 
:ininkė našlė išaugina I $14.60;

Nuo asmenų. Ks. B. Ka- 
rosienū $25; M. Baltulioniūtė 
$10; B. ir V. Sutkai $6; J. 
Koblinas ir J. Kazlauskas po Į 
$5; A. .ir K. Mugianiai $4; 
Tilda King-Kingienė $3.

' Po $2: J. ir M. Alvinai, F.

vaikus ir
gę, apsiveda ir su motinos 
pagalba įsikuria mieste ir 
gerai gyvena, bet motiną 
pamiršta. Vienas sūnus sa
ko, kad pas jį motina nega
lėtų gyventi, nes peršilta. |
O duktė tik už penkiolikos i..... T .... 
mylių nuo sūnaus gyvena ir 
sako, kad pas ją mama ne
galėtų gyventi, nes peršal

PHILADELPHIA, PA.
ALllLD 6-tos Apskrities Komite- 

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

I televizijos atskaitą. -— A. Galkus.
(110-111)

ta. Tik jauniausias sūnūs 
Jonelis jai buvo geras, bet

tada jis namo pareina, ka
da motina jau nus-enus ir 
jau nemato ir namų nete
kus, nes skolų, kurias vai
kams begelbėdama užsi
traukia, negali atmokėti. 
Tik buvusi jos tarnaitė ir 
buvęs tarnas nori ją pas 
save pasiimti ir priglausti. 
Bet ji nesutinka ir prisi
rengusi ir laukia, kada iš-

ir D.
K. Jankauskai, F 

Mačiuliai, V. ir U. Bur-

2-ros kuopos mote- 
įvyks trečiadieni, 

14, 8 vai. vakaro, 
Tai bus paskutinis

Domicėlė Molienė, 
Rose, Theo. Oakvidas, 

G. ir E. Lapenai, J. Anskitt, 
Elzb. Vilkaitė, J. ir M. Ma- 
zūraičiai, R. ir M. Mijat, W. 
ir 11. Jacobs, A, ir O. Kal
vaičiai, S. ir E. Slegeriai, 
Geiser, J. B. Markevičiai, 
nuo Gaspadinės.

C. Michell 55 c. Po 50 
Olga Shmith, M. Holstin, 
Radę, A. Norkienė.

Viso $126.15. Visiems au
kotojams tariame širdingą 
ačiū!

Draugės Li Bijos Kavaliaus
kaitės priimtuvės įvyko ge
gužės 20-tą dieną, draugų

o

ir

c.:

SO. BOSTON, MASS.
Svarbus LLD 

rų susirinkimas 
birželio (June) 
318 Broadway,
pirm didžiojo Laisvės pikniko, ku- 

i ris įvyks liepos 2 d., Maynarde. To
dėl visos draugės būtinai dalyvau
kite. — Valdyba. (110-111)

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

tu eisi nuo tokio gyvenimo?
Valandėlę Deksnys žiobčioja, lyg žuvis 

į krantą išmesta, gaudo orą ir vis negali 
atsikvėpti. Pagaliau, sušlamėjęs seno
mis savo naginėmis, pažengia į Laužadį:

— A kas man tavo gyvenimas? Pra
nyk tu nuo žemės, lyg vis skum nebuvęs, 
— neapsiverks nei vienas žmogus!

Išrėkęs tai laibu išerzinto žmogaus 
balsu, jis apsisuka ir iššoka į tamsų ir 
šalta kiemą.

Už jo nugaros pakyla triukšmas, bet 
to Deksnys jau nebegirdi. Smarkiai 
žingsniuodamas į pakluones, jis mosta
guoja rankomis ir, kaip daugelis karš
tuolių, mintyje dar talžo priešą, kas 
kartą vis įmantresniais žodžiais išdėda-

nė veselijon nepaprašys. Apsuks tavo 
brangiąją su kitu!... Kur tau vilkai 
nešioja?

Jurgis, lyg negirdėjęs jo žodžių, neat
sako, tik klausosi ramaus vienodo girnų 
ūkimo.

Deksnys įširsta ir pradeda jį gąsdin
ti, kad, sugrįžęs iš “Kaukazijos krašto,” 
Kajetonas sukasi prie Karusės. Sveti
mas tai žmogus:

— Ir po dvarus šlaistės, ir po mieste
lius, ir su vokiečiais rodą susiranda, ir 
prie šmugelio greitas, ir išgert — ne 
kvailys. Oi, žiūrėk, prisisuks!

Bet Jurgis nepalaiko tos kalbos, sėdi, 
lyg snausdamas.

(Bus daugiau)

sų draugai vyrai ramiai sau 
ilsėjosi. Visai ne! eTie dirbo, 
skubėjo ir nekuriu gana sun
kiai. Juk apart “savų” dar
bų ir draugės moterys pride
da savų reikalavimų ,o kar
tais jų esti gana apsčiai.

Daugiausia darbo teko at
likti rengimo komisijai, drau
gams P. Paserskiui, A. že
maičiui, K'. Juškauskui. Taip
gi matėsi daug draugų vyrų 
dirbant pagelbstint komisi
jai.

Taip šis nuveiktas darbas 
praėjo jaukioje draugiškoje 
atmosferoje, tam tikslui gerai 
įrengtoje patalpoje — Slovak 
National Home Park, H.ola-

Gelžkeliecių viršininkai susirinko paskelbti strdiko pertaiką, sutikimą atsidėti arbi- 
tracijaj po 6 dienu pasekmingo streiko.

bird Ave. O pikniko vietos 
įrengimas žymiai pagerina ne 
tik komisijos, bet ir visų su
sirinkusiųjų ūpą. O ką jau 
bekalbėti apie W. Otramba 
orkestrą, kuri grojo, su mažo
mis pertraukomis, ištisas pen
kias valandas.

Bet mes ką neveiktume, 
kuomi nebūtume užsiėmę bei 
užsiinteresavę, bet niekados 
nepamirštame, jog mūsų 
svarbiausiu uždaviniu yra vi
sais galimais būdais gelbėti 
palaikyti taiką, išvengti tre
čio pasaulinio karo. Nemažai 
buvo surinkta Peace Ballot 
parašų, bet dar daug daug 
jų reikia, o ypatingai mūsų 
valstijoje Maryland. Tu o mi 
svarbiu darbu užsiima Ma
ryland Committee for Peace, 
1913 St. Paul St., Room 203, 
Baltimore 18,, telephone HO.

ir užsibaigia.
Tai buvo jaudinantis vei

kaliukas. Biskis ir juoko 
buvo. Publikai, matyt, pati
ko, nes aktoriams daug plo
jo. Aktoriai buvo visi cho
ristai ir beveik visi čia gi
mę ir augę ir gerai savo 
užduotis atliko.

Po to teatro, Aido Cho
ras, J. Karsokienės vado
vaujamas, sudainavo kelias 
dainas. Ir kaip jie gražiai 
ir sutartinai dainuoja ir 
kokius galingus ir gražius 
balsus jie ir jos turi, tie
siog žavėte žavi, rodos ga
lėtum su jų tais gražiais 
balsais skristi į padanges 
ir užmiršti nors trumpam 
laikui šios žemės visus ne
gerumus.

Aš manau neperdėsiu pa- 
' sakant, kad Worcesterio 
Aido Choras geriausiai ir 
gražiausiai dainuoja visoj 
Naujojoj Anglijoj.

Užbaigus koncertinę pro- 
gramą, choristai pagerbė 
dvi motinas įteikdami po 
vazoną gražių 'gėlių. Viena 
tai O. Stankienė. Ji pagerb
ta už jos nenuilstantį dar
bą virtuvėje, kada progre- 
syvės draugijos rengia va
karienes. Antra, tai E. Ka- 

'napkienė, kuri neteko savo 
vienatinio mylimo sūnelio, 
jis žuvo praėjusiam kare.

užsibaigus, 
vakarienę.

Nainy Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

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

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass.

Programai 
davė gardžią 
Laike vakarienės aidiečiai 
ir vėl gražiai sudainavo.

Choras turi ir gerų solis
čių, kaip tai: Normą Čepo
nytę ir kitas. Čeponytė dar

3067. Draugai ir draugės, všia- 
me darbe kiekvienas jauski- 
mės dalyviais.

Vinco Duktė.

Vakaci jomis 
Apsirūpinkite

Lower Shore Road,
Išsirandavoja kambarys vienam 

ar dviem asmenims su valgiu (turi 
būt be vaikų). Valgis tikrai lietu
viškas 
formacijų rašykite ar telefonuokite: 
Barnegat 8-4091.

BUNGALOW ŠEIMAI
Išsirandavoja puikus bungalow 

šeimai iš keletos asmenų. Išnuomuo- 
jame savaitei, mėnesiui ar visam se
zonui.

PUIKIOS MAUDYNĖS
Bay maudynės už pusės mailės ir 

atviros jūros maudynė už 8 mailių 
nuo šios vietos. Netoli nuo Atlantic 
City.

geras. Dėl platesnių in-

. ZAVISH
Barnegat, N. J.

Tel. Ra 6-

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

ofisas, 409
4, nuo 5-7

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

4 CHARLES J. ROMAN

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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Pranas Varaška pastarai
siais keletą mėnesiu jautė 
sveikatos prastėjimą, s j pa
vasarį turėjo ant viduriu ope
raciją. Išgulėjo ligoninėje ir 
namie pustrečios savaitės. 
Dabar jis jau dirba, bet sako, 
kad jo sveikata vis dar nėra 
gerame stovyje.

F. Varaška yra senas brook- 
lynietis. veiklus organizacijo
se ir mylintis lankyti .pažan
giųjų draugijų pramogas. Jo 
nematant, visuomenė greit 
nujautė, kad jau kas nors 
bloga su Varaška. Pagaliau 
sužinojome apie jo padėti. 
Linkime jam greit sustiprėti.

★
Eva T* Mizara išvyko 

savo profesijos reikalais į 
Pittsburgh ą, Clevelandą, De
troitą. Grįš šios savaitės pa
baigoje.

Susiimijęs Asmuo 
Nušovė Kaimyną

Miko Shramok. 56 metų, 
gyvenęs 169 E. Second St.. 
New Yorke, mirtinai pašovė 
šokamame name, 171-me nu
meryje, gyvenusį namo prižiū
rėtoją Harry Poluchena. taip
gi 56 m. Patsai Shramok ta
po pavojingai sužeistas apsi
šaudymo su policija ji su- 
imant.

Kaimynai apgailauja abie
jų. Jie sako,* kad. Poluchena 
buvo geras žmogus ir Shra-! 
mok buvęs ramus žmogus. | 
“kuomet būdavo blaivus.“’ 
Nežiūrint arti gyvenimo, jis! 
Polucheno' nepažino, nebuvo j 
priešais, sako kaimynai.

Siūlė Apibraižyti 
Riešelius

Kalbėdamas Stato Medical 
Society komitetui, vadovauja
mam poniškųjų daktarų, dak
taras Theodore Curphey siūlė 
kožnam asmeniui ant riešelių 
įbraižomis i odą įrašyti as
mens kraujo rūšį. Užėjus 
atominėms atakoms iŠ ’ oro 
(kuomet mes pereisimo nuo 
šaltojo į šaudomąjį karą) ne
bus laiko prirnkineti kraują, 
sakė jis

I
Jiems, aišku, neatėjo nei ! 

galvon pasiūlyti apsieiti be | 
atominėms atakoms iš oro! 
menančių hitlerinius laikus I 
įrašų į kūną. Gyvenantieji 
užmiesčių palociuose, mat, tų 
bombų nesitiki paragauti, jos 
taikomos mums, miestų “sil- 1 
kėms.” T—a. I

Laimė, ar Nelaimė?
Queens šeimoms teisme. 

Long Island City, viena diena 
teisėją atlankė 93 žmonos, 
kurios dėl vienų ar kitų prie
žasčių yra vyrų apleistos. Jos 
ten suėjo apsiskųsti, kad jos 
neturi iš ko pragyventi, vyrai 
neatsiuntė, neatnešė pinigų.

Pašauktieji teisman vyrai, 
didžiuma, neatėjo, tačiau di
džiuma jų, kaip nors pateikę 
žmonelėms teismo įsakytą do- 
nį, dar kiti susitaikę (sako
ma, Amerikoje du galį išgy
venti taip pigiai, kaip vie
nas!). O 15 kitų, kurie nesu
mokėjo ir nepasirodė, įsakyta 
areštuoti.

Meilė, ne rožė, kurią, jei
gu dygi, nusiskynęs gali nu
mesti.

Florence Duggan, 45 m., už 
busu sužeidimą turės gauti 
atpildo $50,000. Ji traukė 
teisman miestą ir autobusų 
firmą. Nelaimė ištiko jai pa
slydus ant kupetos gatvėje 
sukasto sniego ir taip patekus 
po buso ratu, kuris pervažia
vo jos koją.

RUOŠIASI BŪRIAIS
Iš visų miestų ir miestelių, 

kur tik gyvena bent “sauja“ 
lietuvių, dienraščio Laisvės 
prieteliai ir visi Įdomių pra
mogų mėgėjai ruošiasi keliau
ti i Laisvės pikniką, įvyk
siantį liepos 2-rą, Klaščiaus 
Clinton Park, Betts ir Mas- 
peth Avenues, Maspeth, L. I.

Štai, iš tolimo Cleveland© 
jau užtikrintai atvyksta ma
žiausia trys lietuviai. Jais 
yra Geo. ir A. Palton ir K. 
Salon,

Iš New Haveno Dideliu Busu

Joseph Kunca iš ten rašo:
LDS 16 kuopa nutarė su

rengti didelį busą liepos 2 d. 
važiuoti i Brooklyne, N. Y., 
įvyksiantį spaudos išvažiavi
mą. Komisijon apsiėmė Bro
nius Medelis. Daugelis drau
gu vietoje pasižadėjo va
žiuoti ir ketino pagelbėti gau
ti pasažieriu busui pripildyti.

MENO, MOKSLU IR PROFESIJŲ 
ŽMONĖS KVIEČIA JUS ATEITI

I

Eilinis darbo žmogus jau
čiasi galingu, kuomet jis 
priešakyje savęs turi stiprią 
vadovybę pažangių ir išsi
mokslinusių. plačiai matančių 
žmonių. Gi mokslo žmogus 
gauna daug stiprybės žinoji
me, jog eiliniai žmonės jį su
pranta, j'o pastangas įvertina.

Amerikiečiai darbo žmonės 
didžiuojasi tais šviesiausiais 
iš šviesiųjų, organizuotais į 
National Council of the Arts, 
Sciences and Professions. Tai 
lie atėjo liaudžiai talkon kri
tiškomis mūsų šalies kovos 
prieš fašizmą dienomis. Jie 
tebepasiliko su liaudimi.

Tie giedroje ar audrojo to- 
božygiuojantieji su liaudimi 
šaukia liaudį ateiti ir išgirsti

Pataisa l Įgriso Įtarimas
Con Edison skelbime, tilpu- 

siame birželio 8-tos laidoje, 
klaidingai išspausdinta skai
čius savininkų. Turėjo būti 
taip:

CON EDISON
—įmonėje 30.000 darbinin
kų ir 150,000 savininkų— 
susijungusių jums patar
nauti.
Con Edison paskelbimai su

teikia labai svarbių patarimų, 
ypač šeimininkėms, tad nori
mo, kad jie būtu atspausdinti 
tikrai taip, kaip Con Edison 
įstaiga juos paduoda. Svarbu, 
kad skaitytojas juos taip su
prastų.

Yonkers* e ant krautuvės 
stogo kaip nors nežinomai at
sirado stirna. Pradėjus ją 
gaudyti, stirna nušoko ant 
gretimai pastatyto auto, įstri
go į stogą, tačiau šiaip taip 
išsilaisvino, nusvyravo kiton 
pusėn gatvės, krito ir nugaišo.

Kailiasiuviu industrija pra
deda mokėti senatvės pensiją 
einant bendru firmų su unija 
planu ir iš bendro fondo. 
Virš 65 metų amžiaus darbi
ninkams, išdirbusiems indus
trijoje 25 metus, mokės iki 
$50 per mėnesį.

Duonkepių streikas, grasi
nęs palikti didžiuma miesto 
be duonos, paskutinę minutę 
praėjusį sekmadienį tapo ati
dėtas, firmoms pasiūlius 9 c. 
per valandą algos priedo.

Birželio 19-tos vakarą įvyks 
pirmasis šio sezono žvaigž
džių po žvaigždėmis koncer
tas, Lewisohn Stadiume, 
13>8th Street ir Amsterdam 
Avenue, N, Yorke.

Iš praeities jau žinoma, jog 
newhavenieciai ką prižada, 
visuomet ištesi.

B i • o o k 1 y n i e č i a i 1 e n k ty n i u o j a 
sudarinėiime savo stalų ir 
būrių. Už vis pirmiausiuoju, 
regis, buvo Lietuvių' Moterų 
Apšvietus Klubas, pasižadėjęs 
sutelkti ne tiktai kelias de
šimtis savo nariu su šeimomis, 
bet ruošiąsis apsirūpinti vai
šėmis tiek, kad galėtų ir sve
čius iš toliau padoriai pasi
tikti. Kiti darbuojasi, bet ty
li, 'norėdami susiverbuoti di
delį “vaiską“ ir vienu kartu 
moterims pasakyti — ncužsi- 
leisime.

Mums, žinoma, sekretą iš
laikyti sunku. Gavę gerą ži
nią, neiškenčia me nepasakę 
visam svietui to parašymu 
Laisvėje, lai džiaugiasi tuo ir 
kiti, kaip džiaugiamės mes 
sužinojimu, kad atvyksta mie
lų svečių būrys.

Į apie jų darbuotę, apie jų 
j problemas ir laimėjimus, apie 
j užduotį rytdienai. O vyriau
siomis užduotimis jie skaito 
išsaugoti taiką ir demokratiją.

Mono, mokslų ir profesijų 
žmonių šaukiamasis masinis 
mitingas įvyks birželio 19-tos 
vakarą .ateinantį pirmadienį, 

18:15 vakaro. Town Mali, i ’į New Yorke. Jie patys pasa- 
i kys, ką reiškia įkalinimas 
i Howard Lawsono ir Dalton
Trumbo. Kas laukia likusiųjų 
tos bylos 8-nių kitų Holly- 
woodo įžymybių. Ko gali ti
kėtis kiekvienas darbo žmo
gus, prof esi jonai as, jeigu bus 
leista ragangaudžiams švais
tytis kalėjimais ir koncentra
cijomis. Įžanga 84 c. iki 
$1.80. E.

Joseph Sulski, 22 motų, 
įtartas išprievartavime jau
nos merginos grasinant jai 
peiliu, nusižudė. Menama, 
jog j’o nervus paveikė lauki
mas ir nesulankimas teismo. 
Tariamasis prasikaltimas ir 
Sulskiui kaltinimas buvo pa
skelbti praėjusį spąl ių mėne
sį.

Robert J. Smithdas, 25 me
tų, nuo 6 metų amžiaus dėl 

ligos (spinal meningitis) ne
tekęs girdėjimo ir regėjimo, 
šiomis dienomis baigė St. 
John’s Universitetą su 13a- 
cĮiėlor of Arts laipsniu.

PAJIEŠKOJIMAI
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 saves. Daugiau 
informacijų skajnbinkit: Cloverdale 
6-9272. Arba rašykit: O. K. Jewelry, 
7415 13th Ave., Brooklyn 28, N. Y.

(108-12)

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

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bęi pąrė. Pra
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.

PIETŪS 60c.
iš 5-ių patrovų

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

Botagas Mokytojams?
New Yorko miesto kolegi

jose esą pakankamai kandi
datų į mokytojus, sako mies
tui mokytojų paruošimo 
įstaigos viršininkas, dr. Or
leans.

šio pavasario laidoje išeis 
iš mokyklų 1,788 kandida
tai į mokytojus, sako jis. Ir 
dar tebelankančiųjų kolegi
jas naujokų studentų 38.2% 
nori tapti mokytojais, o 
aukštesnėse klasėse to pat 
siekia 41%. Tokių kiekių, sa
ko jis, užteks aprūpinti mo
kyklas sekamiems 15-kai me
tų .

Tūli mena, jog tos statisti
kos pateiktos tiksliai tuo lai
ku, kuomet mokytojams grę- 
sia atėmimas vietos dėl jų 
atsisakymo dirbti viršvalan
džius studentijos veikloje be 
atitinkamo algos priedo. Bet 
mokytojai sako, jog jie sveiki
na ateisiančius naujus moky
tojus. Klasės, sako jie, yra 
perpildytos, mokytojų stoka- 
vo per eilę metų. Unijistai 
mokytojai tikisi, kad tie jau
ni, nauji mokytojai talkins su 
vyresniaisiais pastangose gau
ti visiems mokytojams geres
nes darbo sąlygas ir dides
nes algas.

Motina Pašovė Kūdikį
Mrs. Emma Tom, 30 metų, 

tapo sulaikyta Bellevue ligo
ninės proto ligoniams tyrinė
ti skyriuje kaipo pašovėja sa
vo vienturtės dukrytės, 4 me
tų. Mergyte, pašauta į sme
genis, buvo patalpinta toje 
pat ligoninėje. Gal neišgy
vensianti.

Mrs. Tom, amerikietė, bu
vo vedusi su kiniečiu. Dėl to 
diskriminacija vedusi prie ne
smagumų, iš karto gražiai 
sugyvenusi, pora pradėjo 
krikti dėl išlaukinių užgau
lių, pasakoja kaimynai. Pas
kiausiu laiku vyras buvęs ap
leidęs namus, prašęs ištuo
kos. Visa tai paveikė jos ner- 
Sakėsi šovusi dukrytę dėl to, 
kad ji “nebūtų 'stumdoma 
taip, kaip aš.“

S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakaraią 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

VAKARIENĘ 85c 
iš 7-ių patrovų

Mokytojai Protestuoja 
Prieš Skyrimą Morgano 
Atstovo Jiems Teisėju

New Yorko švietimo Tary
ba praėjusį pirmadienį pa
skyrė Theodore Kiendl egza
minuotoji! _ kvotėju, įos pro
fesijos unijos viršininkų ir 
veiklių narių. Aišku, jisai 
dalyvaus ir sprendime jų by
los.

Mokytojų unija pasmerkė 
paskyrimą Morgano firmos 
advokato mokytojams kvotė
ju ir teisėju. Ir pats prin
cipas skyrimo, šalutinio žmo
gaus, ne pačių mokytojų, 
buvo unijos protestuojamas. 
Juo labiau niekas nesitiki uni- 
jistams jokio bešališkumo iš 
Morgano firmos gynėjų.

Kiendl yra dalininku Davis, 
Polk ,Wardwell, Sunderland 
& Kiendl advokatų firmos. 
Mokytojų unijos prezidentas 
Abraham Lederman pareiškė, 
jog firma “atstovauja Morga
ną ir gretimus interesus.“

Richmond Hill gyventojai 
Arthur O’Connor i)’ Alfred 
Turiano areštuoti įtarimu 
esant dalyviais tos grupės, ku
ri iškeitinėja falsyvus keleivi
nius čekius.

Tyrinėtojai g e m b 1 ory s č i ų 
New Yorke ir apylinkėse bu
vo pasišaukę kvosti dar 10 
“betytojų“ biznierių. Jų pa
vardės, žinoma, neskelbiamos.

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 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 agentto. 
Dėl platesnių informacijų kreipki
tės pas Frank Reinhardt, 60-11 70th 
Ave., Brooklyn, N. Y. — Turi būt 
greit parduota. (107-11)

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 1$, 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 garbinga^, laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

Jaunos Gelbėtojos
Užsidegus dviejų aukštų 

namukui, Brooklyne, antrame 
jo aukšte likosi negalinti 
vaikščioti, paliegusi Mrs.’Bar- 
rozo. Kaimynu dvi jaunuolės 
Giordano ir Levy nubėgo ją 
gelbėti, bet negalėjo panešti. 
Pagaliau, joms talkon atbėgo 
stogą dengęs darbininkas 
Scarida ir visi trys suėmę li
gonę išnešė.

Gal jaunuolės būtų vienos 
ligonę išnešusios, bet toji', iš
gąstyje, ar gal bijodama jau
nuolėms būti priežastimi trū
kio, nesileido judinti iš vie
tos.' Tačiau, jei būtų kiek il
giau užtrukusi pagalba, ji bū
tų žuvusi, nes namuką gaisras 
gerokai apžalojo pirm spėji
mo gaisrą užgesinti.

Nicholas Ilvento, 49 m., su
laikytas teismui be kaucijos 
už nušovimą aludėje Joseph 
Daddona ir sužejdimą Antho
ny Andreocci, savininko.

ZZZZZZ&Zf

REPUBLIC BAR & GRILL
/ Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION

TONY’S

<*-*^*£ s £***$ <^3^fe e€^3^fe €"*3^fe

JOSEPH BAITAITIS
BAR & GRILL

•1 i
518 Grand Street, Brooklyn, N. Y. |

Geri Valgiai laukia jūsų visada t
DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS t

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms <|>

XXTELEVISION f
SHUFFLE BOARD <j>

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, vynai

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: FVergreen 4-8174
i, • ■ ii .............. •i'it.-į?... ■■■■■■■■■■■■ , i

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNlUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Lalsniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Tree,, Birž. 14t .1950 .

Ar Girdėjote?
New Yorko komercinė spau

da jau d iškukuoja, jog 10 
centų fėras neapmoka sub-^ 
way išlaikymo ir reikalingų 
pataisų ,priedų. Ar įspėjote, 
ką tai reiškia?

New Yorke areštavo 15 as
menų, esamų ir buvusių Pickle 
Merchants Ass’n, Inc., firmos 
viršininkų. Juos kaltina, kad 
jie nuo 1947 metų suokalbia- 
vimais atstumdinėjo kitus 
nuo prekyvietės ir tuomi pa
laikė agurkų aukštas kainas.

REIKALAVIMAI
Reikalingos moteriškės atskyrinė- 

jimui naujų vilnonių atkarpų. Nuo
latinis darbas.’ Kreipkitės:

9 Boerum St., arti Broadway, 
Brooklyn, N. Y. (111-15)

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

22ZZZ7ZZZZZZZ27Z727ZZ2Z

Telefonas
EVergreen 4-8969

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos: c 

9—ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta




