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“PROŠVAISTĖS”
Tokiu pavadinimu išeis ger-

biamo.jo Jono Kaškaičio rink
tines poezijos knyga.

Leonas Prūseika rašo Vil
ny j : *•'

“Nepaprastai darbštus, sa
kyčiau dinamiškai kūrybinis 
Jonas Kaškaitis yra brangi 
asmenybe visai mūsų demo
kratinei visuomenei.”

Kaip sakyta* “Prošvaistes” 
išleis Laisve.

“Prošvaistės” bus išleistos 
nepaprasta proga: -Tono Kaš-
kaičio 65 metu sukakčiai ir 
50 metu jo literatūriniam 
darbui atžymėti.

“Prošvaistės” bus išleistos 
gražiame popieriuje, su auto
riaus biografija ir atvaizdu.

Mes norime, kad nenuils
tamam mūsų rašytojui ir dar
buotojui pagerbti stotų juo 
didesnis skaičius demokrati
nių lietuvių, gyvenančių ne 
tik Jungtinėse Valstijose, o ir 
Kanadoje ir Lotynų Ameri
kos respublikose.

Mes norime, kad kiekvie
nas, įvertinąs savo rašytoją 
asmuo, “Prošvaistes” užsisa
kytų. „

Laisvė atspausdino specia- 
les blankas knygai prenume
ratoms - užsakymams rinkti.

Blankos ir laiškeliai šiuo 
rrietu yra siuntinėjami mūsų 
veikėjams.

Užsisakantiems knygą iš 
anksto, ji telėšuos tik vienas 
doleris.

Ar bus per didelis pagei
davimas, kad “Prošvaistes” 
užsisakytų 5,000 lietuvių?

Manau, ne!
Iš anksto užsisakiusiųjų 

vardai ir pavardės tilps kny
goje.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo organas “Tiesa” 
praneša, jog aš esu išrinktas 
LDS prezidentu.

Turiu pasakyti, kad šis iš
rinkimas įvyko atsitiktinai. 
Kandidatuoti apsiėmiau “tik 
dėl viso ko,”—kad būtų dau
giau nei vienas kandidatas 
prezidento vietai.

Man nepatinka, nepatinka 
ir daugeliui LDS narių, kad 
prezidento, sekretoriaus, iždi
ninko ir daktaro kvotėjo par
eigoms eiti teapsiėmė tik po 
vieną kandidatą.

Nejaugi mūsų LDS toks 
biednas .nejaugi jis neturi už
tenkamai žmonių, galinčių 
užimti jo vadovybėje atsako- 
mingas vietas?

Žmonių turime užtenkamai, 
bet daugelis nenori apsiimti. 
Mat, LDS Centro Valdybos 
narių vietos nėra pelningos.

Dabokime, kad 1952 metų 
rinkimuose nepasikartotų tai, 
kas kartojosi šiemet.

Man gaila, kad brolis Sta
sys Kuzmickas šiemet neįėjo 
į Centro Valdybą.

.LDS “kabinetą” sekamiems 
dvejiems metams sudarys, 
apart šitų .žodžių rašytojo: 
J. J. Mockaitis, Frank P. Ol
son, Jonas Siurba, Juozas 
Weiss, Dr. M. D. Palevičius, 
Katrina Petrikienė, Aida Or- 
manienė ir Elena Jeskevičiū- 
te.

Šiemet sukaks lygiai 20 me
tų ,kai LDS įsikūrė.

Bet atrodo, kad per tuos 20 
metų me$ dar nebūsime su
taupę vieno milijono dolerių. 
Už dvejų metų LDS tikrai bus 
milijoninis.

Prieš 20 metų, kai mes 
grūmėmės dėl LDS įkūrimo, 
tuomet Elena Jeskevičiūtė bu
vo sekretorė, o Aida Kairytė- 
Ormanienė dirbo raštinėje 
knygvede.

Dr. D. M. Palevičius ir tuo-
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Teisėjas atėmė pilietybę 
iš Bridgeso, vakarinių 
Laivakrovių Unijos vado
Sako, Bridges kreivai prisiekęs, 
kad nebuvęs komunistas.

San Francisco. — Fede- 
ralis teisėjas George B. 
Harris birž. 16 d. atėmė 
amerikinę pilietybę iš 
Harrio Bridges’o, vakari
nės CIO Laivakrovių Uni
jos pirmininko. Bridges 
yra ateivis iš Australijos.

Federalis apskrities teis
mas pirmiau nuteisė Brid- 
gesą 5 metus kalėti pagal 
kaltinimą, kad Bridges 
li945 metais klastingai išga
vęs pilietinius popierius, 
prisiekdamas, jog nebuvo 
komunistas. Teismas įtikė

jo samdytiems šnipams, ku
rie liudijo, kad Bridges 
priklausęs Komunistų Par
tijai.

Bridges yra už užstatą 
paliųosuotas, iki aukštes
nieji teismai išspręs jo ape
liaciją. Jo advokatai prašė 
teisėją Harrisą nekliudyti 
Bridgeso pilietybės, kol 
praeis jo apeliacijų bylos. 
Teisėjas atmetė prašymą.

Atėmus iš Bridgeso ame
rikinę pilietybę, jis galėtų 
būti Australijon deportuo
tas.
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Harriman paskirtas 
Tramano padėjėju

Klerikalai lamčjo 
Ruhr rinkimus

Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei

JAV TURIME $1^666;
DAR REIKIA $8,334

Birželio 16 dieną, penktadienį, gavome $48 specia
liam vajui, kuriame iki Labor Day pasiryžome sukelti 
$10,000.

Aukojo:
J. ir Ona Deltuvai, Hanover, Md.................... $20.00
V. ir Eva Stankevičiai, Baltimore, Md............ 15.00
J. Stakvilevičius, Brooklyn, N. Y..................... 5.00
Pranas ir Verutė Budroniai, Maspeth, N. Y. .. 5.00
Andy Wise, Euclid, Ohio ............................. 3.00

Džiūrė teisina užpuolikus 
P. Robesono koncertų, o 
kaltina užpultuosius
Padaužos sužeidė 240 žmonią, 
staugdami naciškais šūkiais

Washington. — Preziden
tas Trumanas paskyrė W. 
Averellį Harrimaną specia
liu sau padėjėju klausimuo
se, kylančiuose iš šaltojo 
karo. Harrimanas iki šiol 
buvo Jungtinių Valstijų 
atstovas amerikiniam Mar- 
shallo planui vakarinėje 
Europoje.

Nauju Marsnallo plano 
atstovu Europai Trumanas 
paskyrė Miltoną Katzą, 
kuris ligišiol buvo Harri- 
mano pavaduotojas.

Kariniai Amerikos vadai 
kalbasi apie atskirą 
taikos sutartį su Japonija

Tokio, Japonija. — Atvy
ko visų ginkluotų Amerikos 
jėgų sekretorius < Louis 
Johnson, karinių štabų gal
va generolas Omar N. 
Bradley ir kiti aukšti kari
ninkai. Jie slaptai tariasi 
su generolu MacArthuru, 
amerikiniu komandiėrium 
Japonijai. Kalbasi apie ats
kiros sutarties darymą dėl 
taikus su Japonija. Jie 
svarsto ir politinę Japoni
jos padėtį, ypač kaip slo
pint komunistinį judėjimą 
Japonijoj. x

Darant atskirą , taikos 
sutartį su Japonija, Jungti
nės Valstijos išgautų ten 
karines bazes-stovyklas sa
vo armijai, kariniam laivy
nui ir oro jėgoms. O jeigu 
būtų daroma bendra visų 
talkininkų sutartis su Ja
ponija, tai Sovietų ^Sąjunga 
priešintųsi karinių bazių 
davimui amerikonams Ja
ponijoje.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
netaip vešu.

met ėjo daktaro kvotėjo par
eigas, o J. J. Mockaitis en
tuziastiškai dirbo LDS naudai 
Connecticut valstijoje.

Kaip ten bebūtų, už dviejų 
savaičių įvyks 9-tasis LDS 
Seimas.

žiūrėkime, kad jis būtų 
gražus ir konstruktyvus.

Frankfurt, Vokietija. — 
Sekmadienį įvyko rinkimai 
Šiaurinės Rhine - Westfali- 
jos provincijos (valstijos) 
seimelio. Daugiausia balsų 
gavo klerikalai — krikščio
nys demokratai, tai yra, 
vakarinės Vokietijos prem
jero Adenauerio partija.

Toje provincijoje, anglų 
užimtame Vokietijos ruož
te, yra didžiausias pramo
nės centras, Ruhr klonis.

Dar pilnai nesuskaičius 
rinkimų pasėkas, buvo pra
nešta, kad klerikalai gavo 
1,636,000 balsų, socialde
mokratai 1,470,000, komu
nistai 230,110, laisvieji de
mokratai 552,923 ir tt.

Vėlesnės žinios teigė, kad 
už klerikalus paduota 37 
procentai visų balsų, už so
cialistus 32 procentai, už 
komunistus 5 procentai ir 
pusė. Seimelin išrinkta 12 
komunistų.

Komunistai viršiję bal
sais f ašistuo jaučią Vokie
čių Valstybės partiją ir 
tris kitas.

Sen. Tydings ragina 
tartis su Stalinu

1 Washington. — Demo
kratas senatorius Millard 
E. Tydings ragino Jungti
nių Valstijų valdžią pa
kviesti Staliną į šią šalį ir 
tiesioginiai, ryžtingai tar
tis su juo dėl šaltojo karo 
baigimo.

“Mes turime atsisėsti prie 
stalo ir kalbėtis su žmo
gum, jeigu norime su juo 
susitaikyti,” sakė sen. Ty
dings, pirmininkas Senato 
komisijos dėl ginkluotų jė- 
g’U-

Detroit. — Policija be jo
kios priežasties sužeidė šū
viais du išeinančius iš baž
nyčios negrus.

London. — Policija ieško 
pabėgėlio amerikono ka
reivio Freedmano Reese, 
kuris kaltinamas už anglų 
policininko nužudymą.

Savaitės pabaigoje mažiau ateina korespondencijų, 
mažiau laiškų administracijai, mažiau ir jeigu. Todėl ne
sistebime, kad ir praėjusį penktadienį teatėjo tik $48 
aukomis specialiam fondui.

Šios savaitės pradžioje, be abejojimo, gausime dau
giau, nes, viskas rodo, mūsų prieteliai ir draugai rūpi
nasi, kad pasimojimas būtų įvykdytas laiku.

Baltimorietis V. Stankevičius rašo:
“Džiugu matyt, kad vajus dėl sukėlimo dešimties 

I tūkstančių dolerių Laisvei prasidėjo pasekmingai. Esu 
įsitikinęs, kad tikslas bus pasiektas su geriausiais rezul
tatais. Manau, kad ir baltimoriečiai pradėsime išsijudin
ti, kad nepasiliktume paskutiniais. Šiuomi prisiunčiu sa
vo dalį ir J. ir Onos Deltuvų.”

J. Stakvilevičius, brooklyniškis, rašo:
“Drauge Bukni: Įdedu penkinę, malonėkit ją įkergti 

į specialaus Laisvės vajaus fondą. Gal laikui bėgant kur 
nors sukrapštysiu ir kitą penkinę, o šiuo tarpu tik tiek 
teišgaliu.” . '*■

Aukotojams tariame nuoširdžią padėką.
Specialaus Vajaus Komitetas

FBI policija areštavo kitą 
vadinamą “atominį, šnipą”

New York. — Slaptoji mokslininko. Fuchs lanky- 
FBI policija suėmė Davidą davosi šioje šalyje kaip ato- 
Greenglassą, amerikinės ar
mijos veteraną, 28 metų 
amžiaus, kaipo įtariamą 
atominį šnipą. Sako, kad 
Greenglass perleidinėdavo 
atom-bombos sekretus Har- 
riui Goldui, o Goldas išduo
davo juos vadinamiems “So
vietų agentams.”

Chemikas Goldas jau pir
miau areštuotas Philadel-

minis Anglijos pasiuntinys.
Greenglass buvo techni

nis saržentas sargyboje 
atom-bombų fabriko Los 
Alamos, New Mexico vals
tijoje.

Pirm Greenglasso buvo 
areštuotas amerikietis che
mikas Alfredas D. Slack’as, 
Syracuse, N. Y., kaltina
mas, kad 1943-1944 m. iš-

phijoj už tariamą atominių įdavęs Goldui receptą naujo 
slaptybių išdavinėjimą so- smarkaus sproginio RDX,
vietiniams pasiuntiniams o Goldas perleidęs šį sekre- 
Amerikoje. Pasakojama, tą Sovietų agentam. Slack 
kad Goldas daugiausia to- tada buvo prižiūrėtojas
kių sekretų gaudavęs iš Kl. amunicijos sandelio* Kings-
Fuchso atominio anglų'tone, Tennessee’.

Vėliausios Žinios
Tokio, Japonija. — Ge

nerolas MacArthur, ameri
kinis komandierius Japoni
jai, ragino Jungtines Vals
tijas daugiau ginklų siųsti 
kinams Čiang Kai-šeko tau
tininkams Formozos saloje. 
Jis tvirtino, kad jei Ame
rika tinkamai apginkluotų 
Formozą, tai čiangininkai 
galėtų apginti tą salą nuo 
Kinijos komunistų.

toje amerikonų, anglų ir 
francūzų.

Lake Success, N. Y. — 
Pasauliniai paskilbęs moks
lininkas Albertas Einstein 
ragino perimti atomų bom
bas į tarptautinės organi
zacijos rankas ir saugiai 
užrakinti visas tokias bom
bas, kad niekas negalėtų 
jas karui panaudoti.

Frankfurt, Vokietija. — 
Dauguma balsuotojų Šiau
rinės Rhine - Westfalijos 
provincijoje sekmadienį pa
sisakė už stambiųjų Ruhr 
krašto pramonių perėmimą 
į valstybės nuosavybę.

Maskva. — Aukščiausia 
Sovietų Sąjungos Taryba 
(seimas) užgyrė 15 bilionų 
rublių (3,750,000,000 dole
rių) kariniam Sovietų lai
vynui per metus. -

Asbury Park, N.' J.—Iš 
Vokietijos sugrįžęs, repub-. 
likonas senatorius Robertas 
Hendrickson, sakė, jog na
cizmas iš naujo atkunta va
karinėje Vokietijoje, užim-

Chicago. — Nacionalinė 
Darbo Konferencija dėl 
Taikos atsišaukė į prezi
dentą Trumaną, kad pasi
rašytų peticiją (prašymą) 
uždrausti atominius gink
lus ir pasmerkti kaip už-|

White Plains; N. Y. — 
Westchestcrio apskrities 
grand džiūrė pateisino 
amerikonų legionierius ir 
f ašištuo jaučius padaužas, 
kurie pernai rugpjūtyje ir 
rugsėjyje užpuolė koncer
tus, ruoštus garsiajam ne
grui dainininkui Paului Ro- 
besonui.

Užpuolikai akmenimis, 
pagaliais ir buteliais sužei
dė apie 240 atvykusių į tuos 
koncertus žmonių, Peeks
kill apylinkėje. Užpuolikai 
staugė: “Šalin žydus ir ne
grus!” “Reikia Hitlerio!”

Suimtas profesorius 
kaipo komunistas

Los Angeles.—FBI agen
tai areštavo Californijos 
Technologijos Instituto 
profesorių Sidney Wein- 
baumą, 52 metų amžiaus. 
Kaltina, jog Weinbaumas, 
norėdamas gauti institute 
tarnybą, melagingai pri
siekęs, kad niekuomet ne
priklausė Komunistų Par
ti jau

Weinbaumas dirbo slap
tojoj instituto laboratori
joj, kuri darė bandymus 
dėl naujų rakietinių karo 
lėktuvu, v

Šnipai pasakojo FBI 
agentams, kad prof. Wein
baumas buvęs narys Komu
nistų Partijos profesionalų 
kuopelės; ten jis naudojęs 
skirtinga vardą “Sidney 
Empson.”

Didžiausias pasaulyj 
amerikinis orlaivis

San Diego, Calif. — Iš 
Hawaju salų atskrido Ame
rikos laivyno orlaivis Caro
line Mars, atgabendamas 
144 keleivius ir įgulos na
rius.. Sakoma, tai didžiau
sias tos rūšies orlaivis pa
saulyje.

Caroline Mars sveria 82 
tonus, turi 200 pėdų pločio 
nuo vieno sparno galo iki 
kito sparno galo, o jo aukš
tis, kaip keturių aukštų na
mo..

CIO rinks $1,000,000 
politinį fondą

Washington. — CIO unit 
jų centro pirmininkas atsi
šaukė sukelti milioną dole
rių politiniam fondui. Tie 
pinigai bus naudojami atei
nančio rudens rinkimų va
jui — remti palankius dar
bo . unijoms kandidatus į 
Jungtinių Valstijų Kongre
są. / v

puoliką tą šalį, kuri pirma 
panaudos atomų bombą.

ir panašiai.
Bet grand džiūrė nukai

tino užpultuosius ir sužeis
tuosius. Džiūrė apšaukė 
koncertus komunistiniais ir 
tvirtino, kad “pamatinė už
puolimo priežastis buvo 
vietinių gyventojų neapy
kanta prieš komunizmą.” 
Taigi, pasak džiūrės, kalti 
esą tų koncertų rengėjai ir 
dalyviai.

Džiūrės pareiškimas kar
tu gązdinančiai pasakojo, 
kad komunistai ten parodę 
didelę apsigynimo sargų 
jėgą, kuri buvus “beveik 
kariniai organizuota ir dis
ciplinuotai veikė pagal sa
vo vadų komandą.”

Teisėjas James W. Bai
ley dėkojo džiūrei, kad ji
nai tokiu sprendimu “pa
tarnavo ne tik šiai apskri
čiai ir valstijai, bet ir vi
sam pasauliui prieš komu
nizmą.”’ v

Amerikos politikai pyksta, 
kad Anglijos socialistai 
atmeta tarptautinį trustą

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Valdininkai nepa
sitenkinę, kad anglų socia- 
listų-Darbo Partijos komi
tetas birželio 12 d. atmetė 
Francijos pasiūlymą su
jungti Anglijos geležies, 
plieno ir anglies pramones 
su tokiomis Francijos ir 
vakarinės Vokietijos pra
monėmis.

Marshallo plano adminis
tratorius Paul Hoffman, 
kalbėdamas bendrame susi
rinkime Senato užsienių 
reikalų ir ginkluotų jėgų 
komitetų, pareiškė:

Tai “apverktiniausias da
lykas,” kad Anglijos darbo, 
Partija atmetė tą pasiūly
mą, tai “aršiausias izolia- 
cionizmo (atsiskyrimo) pa
vyzdys.”

United Press lemia, kad 
jeigu Anglija nepriims pla
no dėl didžiųjų vakarinės 
Europos pramonių apvieni- 
jimo, tai Jungtinės Valsti
jos numuš Anglijai paramą 
iš amerikinio Marshall 
fondo. •

■ I

2 senatoriai perša 
pašalint Trygvę Lie

Washington. — Republi- 
konai senatoriai Styles 
Bridges ir William F. 
Knowland reikalavo, kad 
Amerikos valdžia priverstų 
pasitraukti Trygvę Lie, ge
neralinį Jungtinių Tautų 
sekretorių. Jiedu apšaukė 
Lie “Sovietų agentu” todėl, 
kad jis pritaria Kinijos 
Liaudies Respublikos priė
mimui į Jungtines Tautas.

Tiedu senatoriai šaukia 
būtinai palaikyti Čiang 
Kai-šeko kinus tautininkus, 
kaip “Kinijos atstovus” 
Jungtinėse Tautose.
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Milijonams amerikiečių proga
Visoje Amerikoje eina rinkimus parašų. Visų u/.si-! 

ėmimų ir profesijų žmonės, tiek seni, tiek jauni, prašomi i 
pasirašyti. Visur kuriasi parašų rinkinio komitetai. I’la-I 
čiai į ta darbą įsitraukia kairiosios darbo unijos.

Parašai renkami ant peticijos už taiką. Amerikie-! 
čiai raginami savo balsais paremti taip vadinamą 
“Stockholmo rezoliuciją”, kurią savo susirinkime priėmė 
Pasaulinio Taikos Partizanų Kongreso vykdomasis ko-| 
mitetas. Toji rezoliucija skamba:

“Mes reikalaujame besąlyginiai uždrausti atominius 
ginklus, kaipo užpuolimo ir masinio žmonių žudymo į- 
rankj; reikalaujame įsteigti griežtą tarptautinę kontrolę 
atominiams ginklams, kad būtų įvykdytas šis nutarimas.
“Mes laikysime kariniu kriminalistu tą valdžią, kuri pir

ma pradės atomini ginki? naudoti prieš bet kurią šalį”.
Ją tikrai gali pasirašyti kiekvienas. Rezoliucija nu

kreipta tik prieš tuos, kurie kursto prie naujo pasaulinio 
karo. Rezoliucija išreiškia* tą sentimentą, kuriam gali 
ramia sąžine pritarti kiekvienas padorus žmogus.

Šią rezoliuciją jau pasirašė virš šimtas milijonų eu
ropiečių. Mes, amerikiečiai, esame pusėtinai atsilikę. 
Ėmė laiko mums išsijudinti. Nuo dabar, reikia tikėtis/! 
parašai plauks ne Šimtais ir tūkstančiais, bet desėtkaisj 
ir šimtais tūkstančių.

Amerikos žmonės taip pat trokšta taikos, kaip ir 
žmonės kitu kontinentu. (Jai amerikiečiai kiek mažiau 
bijo karo pavojaus, nes jie savo akimis nematė tai, ką 
reiškia moderniškas karas. Europos žmonės perg'yveno 
abiejų pasaulinių karu audras. Jie geriau, tuo būdu, su
pranta, ką duotų jiems ir visai žmonijai naujas karas.

Bet ir Amerikos žmonės nenori karo. Juk ir Ameri-1 
kos šimtai tūkstančių sūnų sugrįžo iš Europos bei Afri-J 
kos laukų tik karstuose.

Be to, kitam kare nebeužteks amerikiečiams tik savo ! 
sūnus pasiųsti Europon, kad ten jie naikintų kitus. Ki-; 
tam kare lygiai degs ir grius Amerikos miestai ir kai-; 
mai, kaip degs ir grius Europos miestai ir kaimai. Ato
minis kraas atneš visuotiną sunaikinimą visiems.

Todėl taikos išlaikvmo reikalas yra reikalas vises'; 
žmonijos, o ne vien europiečiu. Pasirašymas ant peticijos' 
reiškia balsavimą už taiką.

/ _____ __ _ __ __

Anglijos darbiecių dilema i

Anglijos parlamente premjeras Attlee buvo prispir-j 
tas prie sienos. Konservatoriai reikalavo, kad jis viešai; 
atmestų arba užgirtų Darbo Partijos vykdomojo komi- i 
teto paskelbtąją programą. Ką mano darbiecių valdžia ‘ 

’ daryti su pasiūlymu apvienyt Vokietijos, Belgi jos, Eran- Į 
cūzijos ir Anglijos anglies ir plieno pramones?

Attlee išsisukinėjo. Tiesiai i klausimą atsakyti ne-! 
atsakė. Jis nesutinka su partijos vadovybes programa. < 
Bet taip pat bijo prieš tą programą viešai ir griežtai iš-, 
stoti. Toks jo'aiškus'pasisakymas pagilintų'Darbo Par-! 
tijoje pasidalinimą tarpe dešiniųjų ir kairiųjų.

Tuo tarpu reikia skaitytis ir su Washingtonu. Nėra' 
jokia paslaptis, kad tas Erancūzi jos ekonominis piurių ‘ 
nėra iškritęs iš premjero Schumano galvos. Ji pagamino 
ir patiekė Washingtonas Marshall Plano šalims. Pran
cūzijos valdžia, -kuri priklauso nuo Amerikos paramos, 
neturėjo pasirinkimo, turėjo priimti.

Panašus spaudimas ant Londono ateina iš Wash-, 
< ingtono. Washi-ngtone viešai kalbama, kad arba darbie- 

čių valdžia priims tą planą, arba iš Amerikos nebegaus 
“sendvičių.” Kur tada? Ka's tada?

r Darbiečkis kamuoja baimė ir nerimas. Nei bėgt, nei 
P f rėkt! I

Tik nesusipratimas l
Kongreso komisija pasišaukė Marshall Plano direk

torių Hoffmąną. Komisija nori surasti, kaip bt tų, jeigu/ 
’iš Marshall Plano bilijonų dolerių bent penketas bilijontį 
būtų paskirta kapitalistinių kraštų apginklavimui. Kąm 
skirti naujus bilijonus, kuomet jau turime Marshall PlaV 
ną? )

Hoffmanas tai idėjai priešinasi. Jis bijo tų pačių ru
sų. Ką rusai, girdi, pagiedos? Jie tuojau sušuks: Matote, 
ar mes nesakėme, kad Marshall Plano tikslas iš pat pra
džių buvo apginkluoti kapitalistinę Europą prieš Tarybų 
Sąjungą. Todėl Hoffman pataria Marshall Plant) bilijo- 

‘ • nų nekliudyti, palikti juos “Europos atstatymui”, o Eu- 
‘ ropos aprūpinimui moderniškais ginklais reikia iš Ame
rikos žmonių kišenes paimti naujus bilijonus. " ,,r

Čia bus įsiskverbęs didelis nesusipratimas. Abi pusės 
' lygiai nori kapitalistinius kraštus nuo kojų iki galvos 

a apginkluoti. Hoffmanas nėra mažas vaikas. Jis žino, kad 
Marshall Plano ekonominis atstatymas įeina į Europos 
apginklavimo programą. Visas reikalas sukasi aplink, iš- 

T laidas. Iš kurios kišenes bus paimta ir atiduota, skirtumo 
nesudaro. Hoffmanas tik nori, kad būtų daugiau išim
ta. Kongresmanai, geriau pažindami eilinius piliečius, 
galvoja apie rudens rinkimus. Pasirodymas, kad jie ne- 

/ va priešingi skyrimui naujų bilijonų, kuomet galima pa-

Kas Ką Rašo ir Sako
“dievo Apvaizda” 
PADĖS BOLŠEVIZMUI 
LAIMĖTI

Nesijuokite, broliai ir 
seserys, bet tail) ištikrųjų 
atsitiks. Taip griežtai tvir
tina patys klerikalai. Ir 
taij) praneša pats So. Bos
tono Darbininkas birželio 
13 d. Kurie mums netikite, 
pasiskaitykite:

“Ar krikščionys turi bijoti 
bolševizmo ?

Vokietijos katalikam vy
ram leidžiamas religinio gy
venimo laikraštis “Mann in 
der Zcit” paskelbė atsaky
mus i antraštėje minimą 
klausimą. Visi atsakymai, 
išskyrus vieną, atsako, kad 
bolševizmo nesą ko bijoti. 
Ne del to, kad bolševikai ne
ateitu. Atvirkščiai, visi skai
tosi su jų atėjimo galimybe. 
“Galimas daiktas, kad Dievo 

Apvaizda visą Europą paves 
kurį laiką Maskvos bolševiz-

—--------------------------------

❖

mui—tai bus paskutinis ban
dymas vakarietinei krikščio
nybei.” Bet ilgainiui bol
ševizmas žlugsiąs ir krikščio
nybė vėl atsigausianti. Vie
nas 75 metų pensininkas žiū
ri grynai ūkinėmis akimis: 
“mums, darbo žmonėms, o 
ypač mums seniems invali
dams materialiniu atžvilgiu 
negali būti blogiau kaip da
bar.” Daugumas žiūri dva
siniu atžvilgiu. Vienas miš-, 
kininkas taria būsiant gerą 
progą bolševikus atversti į 
krikščionybę. Kitam rodos, 
kad bolševikams atėjus bus 
sąlygos krikščionybei atgim
ti. Kiti visai kankiniškai 
nusiteikę. Esą nereikia bi
joti tų, kur užmuša kūną, 
bet sielos užmušti negali. 
Kiti guodžiasi, kad ir bolše
vikinėje santvarkoje “krikš
čionys gali savo gyvenimą 
tvarkyti krikščioniškai, kaip 
tai įrodė pagoniškosios Ro
mos valstybės pavyzdys.”

PASTABOS ■>
A tsistatyd i nes generolas 

Leslie Groves smarkiai agi
tuoja už atomines bombas. 
•Jis mato Amerikos išganymą 
vien tik atominėje bomboje.

Ar Amerikos išganymas sle
piasi atominėje bomboje—ne
žinau, bet karui prasidėjus 
gali ir Amerikos žmonių ato
minės bombos “išganyti” — 
pasiųsti anaii pasaulin.

★
Kada Sovietu Sąjungos val

džia pranešė, kad ji veik vi
sus Vokietijos belaisvius su
gražino, tai Vakarinės Vokie
tijos valdžia, tupėdama po 
Amerikos arelio sparnais, su
kėlė lomią, o visa kita buržu
azinė spauda pritarė, kad jai 
dar trūksta pusantro m.iliono 
kareivių.

Ar til< Tautų Sąjungoje ne
sudarys skundo, kad laike ka
ro Sovietų Sąjunga tiek daug 
Vokietijos kareivių išmušė?

A
Marsh alio plano galva, 

Paul Hoffman, ve ką prana
šauja: Stalinui numirus, pra
sidės visos Rusijos imperijos 
griuvimas. Partijos v a d a i 
pjausis tarpo savęs, o paverg
tos tautos sukils prieš dabar
tinius išnaudotojus.

Tai labai svarbi Hoffmano 
pranašystė. Dabar visi Lie
tuvos vaduoto,jai turėtu pulti 
ant kelių ir šauktis prie vi
sagalio, kad jis kuogreičiau- 
siai Stalinui giltinę su dalgiu 
pasiųstų. Tuomet ir Lietuva 
taptų atvaduotą. Grigaitis, 
Šimutis, Januškis ir jų bičiu
liai turėtų pradėti meldimosi 
misiją už greitą Stalino mir
ti.

Armijos administracija skel
bia, kad yra išrastos ir “labai 
geros” dirbtines rankos tiems, 
kurie antrame pasauliniame 
kare neteko ranku.

Taip, reikia rūpintis “ge
romis” dirbtinėmis rankomis, 
nes juk rungiamės prie trečio 
pasaulinio karo. Tuomet be
linkiu skaičius pasididins. 
Bet ką darysime su tais, kurie 
galvų neteks? Ar ir jiems 
dirbtines išrasime? 
J

Prezidentas Trumanas labai 
duosnus dėl “laisvųjų šalių” 
ginklavimo. Jis vėl reikalau
ja tolimesniam tų šalių gin
klavimui tik... $1,222,500,- 
000.

kinius, užmušė 200 kareivių.”
Jeigu tik 20 sušaudė, tai 

labai mažai. Juk Hitleris už 
vieną užmuštą vokietį šaudė 
po 400 lietuvių ir tai “Nau
jienos” jį garbino.

“Sandara” rašo: “Jeigu 
karas kiltų . . . Centralinės 
Žvalgybos Agentūra yra pa
gaminusi plokštes padirbti ga
lingų priešų pinigus. Padirb
ti banknotai būtų naudojami 
aprūpinti agentus ir pakenk
ti priešo ekonomijai.”

Išrodo, Sandaros” redakto
rius priklauso prie tos ’ Cen- 
tralinės žvalgybos Agentū
ros, kad tokias slaptybes ži
no. Bet tuo pačiu sykiu ir 
žioplas, kad jas svietui skel
bia.

“Draugas,” kuris per visą 
laiką Sibire lietuvius, latvius 
ir estus marino, dabar rašo: 
“Nepriklausomos Latvijos pre
zidentas K. Ulmanis ir užsie
nių reikalų ministeris Mun- 
ters tebėra dar gyvi ir randa
si vienoje darbo stovykloje 
netoli Irkutsko miesto, Sibi
re.”

Reikia stebėtis, kaip K. UT- 
manio “Draugas” nenumari
no? Veikiausiai tik dabar 
apsižiūrėjo klaidą padaręs, 
todėl dabar ir pats stebisi, 
kad jis “dar gyvas.”

V. Paukštys.

LIETUVIU LITERATŪROS DRAUGIJOS 
TRISDEŠIMT PENKIŲ METU SUKAKTIS'

Tai tik menkniekis. Juk 
užbaigiant gegužės mėnesį 
valdžios skola siekė $256,- 
370,179,000. Jeigu prie šios 
sumos pridėsime dar Truma- 
no reikalaujama sumą, tai 
didelio skirtumo nepasidarys-, 

i O taksų mokėtojai 'irgi nieko 
nesakys...

Sovietų Sąjunga reikalauja, 
kad Jungtinės Valstijos pa
trauktų teisman Japonijos im
peratorių Hirohito kaipo vy
riausi karini kriminalistą.

Taip, pereitame pasaulinia
me kare Hirohito buvo di
džiausias karinis kriminalis
tas Juk jo įsakymu buvo už
pultas Pearl Harbor mūsų 
laivynas. Bet neužmirškime, 
kad dabartiniu momentu, be
sirengiant prie trečiojo karo, 
jis bus didžiausias mūsų są
jungininkas. Tai kaip dabar 
galima jį bausti?

Amebos Lietuvių Taryba, 
rašydama apie Lietuvos stei
giamojo seimo 30-ties ' metų 
sukaktį, sako: “Tik smurtu 
ir klasta, prieš tautos valią 
ir sulaužydama iškilmingai 
duotus savo pažadus bei tarp
tautines sutartis, Sovietų Są
junga galėjo aneksuoti Lietu
vos teritoriją ir krašte įvesti 
bolševikinę santvarką.”

Jeigu Taryba kalba apie 
“smurtą ir klastas,” tai pir
mieji smurtininkai ir klasti- 
ninkai buvo! Antanas Smeto
na ir visi jdi sėbrai, kurie da
bar dedasi ęJeljKvos vaduoto
jais. Bet ''p.'ąryba apie juos 
nieko nepriįsim^na. Juk kas 

| nuvertė Lietuvos liaudies iš
rinktą valdžią su prezidentu 
Grinium? Bet.vėliau ir Gri
nių smurtininkus kurie tapo iš 
niv smurtininku, kurie tapo iš 
Lietuvos iššluoti laukan, ir 
tarpe jų užbaigė savo am- 
žiUr T*

.“Keleivis” sako, kad Tautų

Senatas greit užgirstas > 
senatvės pensijų gerinimą

Washington. — Republi- 
konai senatoriai beveik 
vienbalsiai remia bilių dėl 
senatvės apdraudos įstaty
mo paplatinimo ir dėl pen
sijų padidinimo, kaip pra
nešė republikonas i senato
rius Eugene Millikin po pa
sitarimo su savo parti j ie- 
čiais. Sako, Senatas užgirs 
tą bilių ateinantį penkta
dienį.

Kongreso Atstovų Rū
mas jau pirmiau priėmė pa
našų bilių. Nedideli skirtu
mai tarp kongresmanų ir 
Senato bilių bus išlyginti 
per jų įgaliotinių derybas. 
Tuomet Kongresas padarys 
vieną bendrą tarimą dėl 
senatvės apdraudos pageri
nimų.

Individuališkų išsireiški
mų kas link šios draugijos 
buvo daug mūsų progresy- 
viškoje spaudoje, taipgi ir 
gyvu žodžiu apie tai daug 
kalbėta. Tai yra visiškai 
naturališka ir taip turėtų 
būt. Pažangieji Amerikos 
lietuviai turi kuomi pasidi
džiuoti, nes per trisdešimt 
penkis metus išlaikė šią ap- 
švietos bei kultūros organi
zaciją. Paėmus visą šiauri
nę Ameriką, vargiai rastų
si tokia lietuvių kolonija, 
kurioje nebūtų šios draugi
jos kuopos. Kad jos veiki
mas būtų nuoseklesniu ir 
atneštų geresnius rezulta
tus, tapo padalyta į rajo
nus (apskritis). Kiekvienas 
rajonas savo ribose pasi
renka ir veikimo būdą.

Centralinio Komiteto na
riai, su pritarimu apskričių 
ir kuopų, pasirūpina at
spausdinti knygas, kurios 
būtų naudingomis visiems 
nariams. Prie to, kas trys 
mėnesiai išleidžia žurnalą 
su istoriniais ir moksliškais 
aprašymais. Laiks nuo lai
ko, labai svarbiais sumeti
mais, yra išleidžiamos bro
šiūros. Nariai visada gau
na didesnę vertybę litera
tūros formoje, negu jiems 
lėšuoja narystės duoklės.

Būti nariu arba nare šios 
draugijos yra garbė, būti 
veikiančiu nariu arba nare 
— yra daug garbingiau!

Per tuos visus metus ap
skričių komitetai surengė 
daug maršrutų savo kuo
poms, užkviesdami geriau
sius kalbėtojus. O kas lie
čia kuopas, tai jos turėjo 
savo įvairius parengimus. 
Daug suruošė koncertų, 
prakalbų, paskaitų, vaka
rienių ir piknikų. ’ Kuopų 
nariai išplatino daug viso

kios literatūros. Jeigu mė
ginčiau surašyti viską, kas 
buvo per tuos metus nuveik
ta, tai užimtų labai daug 
laikraštyje vietos.

Šių sukaktuvių proga, 
yra šaukiamas šios draugi
jos visuotinas suvažiavi
mas liepos pirmą ir antrą 
dienomis. Jis įvyks Liberty 
Auditorijoje, Richmond 
Hill, N. Į šią jubiliejinę 
konferenciją yra užkviesta 
visų kuopų ir iš visur plati 
reprezentacija. Tai bus is
torinis įvykis Amerikos pa
žangesnių lietuvių literatū
ros klausime.

Prisiartinus tai dienai, 
delegatai susirinks į pažy
mėtą vietą, atstovaudami 
savo kuopas ir apskritis. 
Jų yra daug po visą Šiauri
nę Ameriką, Jungtinėse 
Valstijose ir Kanadoje. Tie 
lietuviai, kurie pritaria 
tam prakilniam darbui ir 
norėtų sykiu dalyvauti, bet 
tolima kelionė uždraudžia 
jiems siekti prie to asme
niškai, jie prisius pasveiki
nimo laiškus ir mintyse vis 
tiek bandys būti drauge su 
kitais. S. B.

Titograd, Jugoslavija. — 
Jugoslavijos Titb teismas 
nusmerkė sušaudyt du prie
šingus Titui jugoslavus; 
apšaukė juos “Sovietų a- 
gentais.”

Elizabeth, N. J^- Emili
ja Erxleben, 79 metų, užsi
mokėjo graboriui už savo 
laidotuves ir po kelių dienų 
nusižudė virtuvės dujomis.

Roma. —Vittorio Orlan
do, buvęs Italijos premje
ras laike 1-mojo pasaulinio 
karo, taipgi pasirašė pra
šymą uždraust atomų bom
bas.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KASKIAUCIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humlioldt 2-7984’^"

Komercijos sekretorius Saw
yer įsakė rezignuoti dviems 
savo departmento pareigū
nams — Lee ir Remington.

Lee protestuoja ir bažijasi, 
kad jis buvęs ir esąs balta
gvardietis. Mat, jis kontro
liavo visus Kai-šekui siunti
nius, o dabar Kai-šokas karą 
pralaimėjo, tai ir Lee turi 
kraustytis iš tos vietos. Bet 
Sawyer pasiskubino įsakyti 
rezignuoti. Trumanas dar 
nori gauti iš kongreso 75 mi- 
lionus dolerių dėl Kai-šeko ir 
kitų jo bičiulių, tai Lee dar 
galės padirbėti savo vietoje.

Sąjungos generalis sekreto
rius Trygve Lie esąs suktas 
diplomatas, kuris Kai-šeko 
valdžią parduodąs už nikelį.

Visgi Lie pusėtinai brangiai 
apkainuoja Kai-šeko valdžią. 
Kinijos liaudis už Kai-šeką ir 
visą jo valdžią nei sudilusio 
cento neduotų. Tuo tarpu Lie 
net už nikelį parduodąs, jei
gu kas pirktų.

★
“Naujienos” rašo: “Suėmė 

100 nekaltų lietuvių ir lat
vių, 20 Sušaudė pamiškėje. 
Nežinomi asmenys nuvertė 
nuo bėgių kelis Sovietų trau-

imti iš Marshall Plano fondo, gali gerai atsiliepti į jų 
troškimų vėl sugrįžti į Washington^ po rinkimų.,

Bet Hoffmanas gali būti ramus: Kongresas, jį pa
varginęs, paskirs tuos bilijonus Europos apginklavimui.

Darbininkai prašalina išdau
žyto' lango stiklus iš South, 
Amboy, N. J., slaugią ben
drabučio, po eksplozijos ant 
keturių amunicija perkrau
tų pervažų. Trisdešimt vie
nas darbininkas, daugiausia 
laivakroviai, “karaliaus” Ry- 
ano valdomos International 
Longshoremen’s Unijos nariai, 
tapo užmušti. Sprogstamų 
medžiagų, kaip parodė vėles
nieji tyrimai, ten buvo su- 
krauta 2,000 kartų daugiau, 
negu saugumo taisyklės lei
džia. Bet tų taisyklių-įsakų 
neigimo* Ryano viršininkai nei 

valdžios pareigūnai 
nesustabdė.

“Paeinu—ir turiu pasilsėt”
Gerb. gydytojau, prašau ir 

man duot patarimą.
Esu 69 metų amžiaus vy

ras, 5 p. 6 c. ūgio, sveriu 136 
sv. Sunkiai dirbau visą savo 
amžių. Reikėdavo stovėt ant 
cementinių grindžių, popieri
nių dėžučių dirbykloj. Da
bar jau nebedirbu keletą me
lų. .

Kai man reikia vaikščiot ša
ligatviu, tai man tuoj prade
da skaudei dešinę blauzdą, 
tarp kelio ir pėdos, ir aš dau
giau’ negaliu nueit, kaip du 
blokus. Paeinu — ir turiu pa
silsėt. Pasėdžiu kiek, tai pas
kui ir vėl galiu eit porą blo
kų. Kas tai galėtų būti ir 
kas man daryt? Dėkui iš 
kalno.
Atsakymas.

Be didelio abejojimo galima 
sakyt, kad Jums, Drauge, 
kraujo apytaka nėra tokia ge
ra — dešinėj kojoj, o ir ki
tur.

žmogui pagyvenusiam, 
metai po metų, kraujo indai 
—arterijos eina kietyn. Ma
žėja jų tęslumas. Mažulytės 
gyslelės kur nckur užanka, 
užsikemša sukrešėjusiu krau
ju. Tatai vyksta visur, visame 
organizme, ypač kojose, to
liau nuo širdies.

Kojų raumenys mažiau be
rauna kraujo — ir eina silp; 
nyn, greičiau privargsta ir 
skauda. Tai nieko tokio ne
paprasto. Tai fiziologinis reiš
kinys, senėjimo požymis.

Galima žymiai palengvint 
tą negerumą. Reikia visų

pirma visam organizmui da- 
dėt Pačių esminių mitybinių 
dėsnių, kad kraujas išnešiotų 
juos po visą kūną.

Čia jau sena istorija. Vis 
tas maistas daug nusveria, vi
durių malimas, bendra higie
na.

Maistą taikykite, pagal sa
vo patyrimą. Jei pastebėjot, 
kad koks maisto daiktas 
Jums kenkia, sukelia vidu
rius, tai 4f)sieikite be jo. 
Daug esti alergijų — ypatin
gų jautrumų link to ar kito 
valgymo. Kiekvienas žmogus 
turi sav0 ypatumų, kad ir su 
maistu.

Bendrai imant, eikite vidu
riniu keliu, nekrypkite j 
kraštutinumus, žiūrėkite, kad 
Jums būtų pakankamai tų pa
čių esminių maisto dėsnių: 
proteinų, riebalų, angliavan- 
džių (krakmolų, cukrų), mi
neralų ir vitaminų. Truputį 
(2-3 minutes) • pavirtos kepe- 
nys, apžarniai (“tripe”), jū
rų žuvys, kiaušiniai virti, sū
ris, pienas, taipgi daržoviniai 
proteinai, javiniai grūdai ir 
jų miltiniai valgiai, žirniai, 
pupos, lęšiai, riešutai, prie to 
vaisiai, daržovės, vitaminų 
preparatai. Būtinai imkite vi
taminų — mišrių, visokių.

Kojas aukštyn iškeltas pa
laikykite, braukykite, masa
žuokite, maudykite šiltai, 
saulėj pabūkite. Dirbinėkite 
po truputį, bet dažniau ir pa
gulėkite, atsiduskite. Neap
leiskite proto — skaitykite 
knygą, laikraštį, sekite gyve
nimą.

i

2 pusi.—Laiave (Liberty, Lith. Daily)—Antr,, Birž. 20, 11
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Pramoninis Vilnius
Rašo

J. MATULIONIS Priešais centrinį paštą pa-

(Tąsa)
Vos įžengęs į grytelę, Jurgis pasijuto 

tartum laidotuvėse: niekas neatsakė į 
pasveikinimą. Motina, matyti, dar tik 
ką sugrįžusi namo, nenusivilkusi kaili
nėlių, apsiašarojusi stovėjo prie lovos, 
kurioje kniūbsčias gulėjo Jonas. Jurgiui 
įėjus, jis pamėgino apsiversti, bet tik 
kilstelėjo pečius ir vėl nusileido ant 
margų pagalvių.

— Nesiraivyk gi tu — puolė prie jo 
motina ir, paskubomis apsibraukydama 
ašarotą veidą, atsakė į pakartotą sveiki
nimą:

— Sveiki, tik, matai, ne visi.
— Tai baika! Kad tik gyvi, — prasi

šiepė Jurgis ir priėjo prie brolio.
Jonas gulėjo pajuodęs, sulysęs, įgriu

vusiomis akimis.
— Ir da kaip gyvi! Ant pūkų sau gu

lėdamas begyvenu... — mėgino jis atsi
kirsti ir nusišypsoti, bet nusišypsoti ne
pavyko, tik veidas jo išsikreipė ir Jurgis 
paskubomis nusigręžė...

Spinta, pristumta prie pečiaus, skyrė 
miegamąjį kampą nuo valgomojo, kur 
buvo tik vienas sukrypęs stalas ir du 
suolai, nustatyti kibirais ir neplautais 
dubenėliais. Tabakas geltonavo sukaišio
tas tiesiog už sijų, įlinkusių, suskilusių 
ir pajuodusių, sudžiūvusi šermukšnio 
šakelė su raudonų uogų kekėmis kadara
vo palangėje šalia vienintelio gėlių vazo
no — dilgės dailiais raudonviduriais la
pais.

Seniai nebaltytos sienos buvo šlykščios: 
suskilusių ir atitrūkusių kalkių sluogs- 
nis vietomis karojo, lyg atkepusi seno 
karklo žievė ant menkučių plaušų. Visu 
pažemiu iš lauko į vidų vertėsi išpuvęs 
sienojas, lauždamas skiedras ir trupin
damas tinką. Vietomis tarp skalelių dar 
laikėsi šluotos aptrinti ir apdilinti kal
kių ir molio gumulai, o vietomis siena 
jau kiaurai švietė...

— Kuo minkė? Beržiniu?.. — už
klausė patylėjęs Jurgis.

— Ahaa! — atsiduso Jonas. — Berži
niu... Medeliuką išsikirtę...

— Mat, kam klius, kam ne, o tam 
striukiui beuodegiai vis kliūva ir kliū
va! — lyg pats sau pasakė Jurgis.

— Kad ir kliuvo, dėlto išgrūdom 
juos... In kapčius nė artyn neprileidom!

— Tu jo nepulk! — užsistojo ir moti
na, — kad ne jis, tai būtų viską iššlavę.

— Ale negi aš ką, motul? Mes juo
kais... Po žodelį...

— Tau vis juokai!.. Tik neužmušė! 
Jau visai marinamas buvo. Alpsta, klie
dą... Vos trūkžolėm atgydytas... O mūsų 
nei vieno namie nėr... O čia, matai... — 
pasilenkusi Kirstukienė ėmė kamšyti 
margas pagalves, padėtas ant guolio, 
sukalto iš paprastų, netašytų lentgalių, 
— ir jos balsas liko duslus, nosinis, lyg 
nuo slogos.
4

Šilai, pušynai, 
T ra kai, beržyną i, 
Ąžuolai vary uoliai...

je, jau sniego nusėtoje žemėje, paraus
vina baltus, dedirvinėtus, kur-ne-kur 
įsispraudusių beržiukų kamienus ir 
prasmenga miško tankmėje.

Vos tik sunešė kurą Ignoto vyrai, tuoj 
ir sutemo.

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS. '

Laisvės skaitytojų ir simpatikų 
draugiškas vakaras jvyks birželio

Jaunos ir tankios eglės juosia miško 
aikštelę. Šalto vėjo smūgiai siūbuoja eg
laičių viršūnes, šiaušia; šlamina ir blaš
ko silpnutę laužo liepsną, vėtydami kar
čius dūmus.

Ignoto vyrai ilsisi prie ugnies, susė
dę ir sugulę ant paklotų prie laužo sku- 
jinėlių. Vėjui siūbtelėjus liepsna paky
la, o jos atspindžiai virpėdami peršoka 
vyrus, apsupa nelygų ratą sustingusio

Šlapios, šiaip taip sukapotos, šakos 
šnypščia ir paukšt Pasilenkęs Kirstu
kas sužarsto žarijas po katilu, pakiša 
smulkesnių žabų ir dervingų sausuolių, 
liepsna trumpam palinksmėja, bet net
rukus sukrenta ir vėl. O tada ir vėl: — 
Jurgi, — pūsk žarijas, kaišyk šakalė
lius !
Kirstuko akyse — liepsnų atšvaistės. 
Seniai nesiskutęs, jis atrodo daug vy
resnis, o jo rauplėtas plačiažandis vei
das — dar platesnis. Nenuorama ir pa
šaipa, jis greitas žodžiui, veiksmui ir iš
daigai.
— Ar matei kada šešiaaalika kaaajų, — 
atsukęs galvą nuo laužo, klausia jis 
Čiobrį. — Visa krūva kaaajų! Nei kur 
dėt, nei kur slėpt...

Čiobrys juokiasi:
— Tikras Abyšaliokas!
Tai įprastinis Jurgio mėgdžiojimas, 

kai tik jis užsimena apie Abyšalą.
Dar spalio pradžioje buvo prisiplakęs 

prie būrelio toks bėglys, padykęs jauni
klis iš Rokiškio dvaro, pečkurio Abyša- 
los vaikas. Esą šautuvo ir šovinių vokie
čiai pas jį ieškoję. Mušę jį, plakę, sto- 
vyklon vežę, bet jis pasprukęs ir išdū
męs miškan. Žygiuose patikrintas, pasi
rodė jis ne kažin ko vertas. Kortuoti tai 
mokėdavo ir meluoti apie stirnų me
džiokles.

Jurgis gerai pagavo Abyšalos tareną:
— Šaaavam, šaavam, keturias stirnas 

nušaaavam! Alia! Sėdi jis po egle.
— Kas?
— Nagi, Abyšala! Sėdi, sėdi jis sau, 

tik — zvyyzvapt! — kankorėžis nuo ša
kos per pat pakaušį jam — cvannkt! 
Kad cvanktelėjo, kaip į tuščią katilą!

— Ag, pilnas nė nebuvęs...
— Taigi, kad nepilnas! Painia jisai tą 

kunkorėžį: “A kas gi čia?” Sakau: 
“Agurkas. Kam mum miške žemės nėr, 
tai mum agurkai ant eglių auga. Che- 
che-che!..”

Juokus nutraukė netikėtas eigulio pa
sirodymas.

Senasis Suvaizdis buvo kažko labai 
sujaudintas: net žandas jam drebėjo. 
Pasisveikinęs su Ignotu, jis staiga kres
telėjo galvą ir, atkišdamas smakrą prie
kin, pasakė:

— Eikše truputėlį...
Pavedėjęs Ignotą toliau nuo būrio, 

eigulis padavė Ignotui laiškelį ir pro- 
garsiu, skubėdamas ėmė dėstyti savo 
asmeninį reikalą:

— Napaliuko nebėr. Nebėr vaikelio. 
Kelinta diena nebepareina. Vienas aš. 
Vienas, kaip pirštas. Nebeturiu nieko 
daugiau!

Suvytę, žilais plaukais apšepę jo 
skruostai buvo šlapi nuo ašarų.

Kai tik Ignoto vyrai pasitaikydavo 
eigulio troboje, Napalys visada pasiūly
davo juos išlydėti, išžvalgyti jiems ke
lią, ką nors panėšėti. Buvo linksmas, 
lipšnus, mėgo žmones, ir pats žmonėms 
greit įtikdavo, greit prie visų prijunkda
vo. Dažnai pasilikęs nakvoti Ignoto sto
vykloje, papasakodavo apie kitus bėg
lius ir belaisvių būrelius, • apie kortas, 
apie araką... Visa ko paragauti, visa ko 
patirti stūmė jį nenugalimas aštuonio
likmečio smalsumas...

(Bus daugiau)

Unijai nusileidus vienu svarbiųjų reikalą vimų, sutikus pavesti arbitracijai, per 6 
dienas buvę užstreikuoti traukiniai pradedami judinti iš stoties ęhicagoje.

Vienoje iš erdviųjų Vilniaus 
aikščių stovi naujosios gamy
klos korpusai. Čia gimsta 
c 1 (>k trinia i motorai. štai jie 
guli, paruošti išsiuntimui — 
darbo kolektyvo atkaklaus 
darbo vaisiai. Džiugu žinoti, 
kad iš Tarybų Lietuvos į ki
tas tarybines respublikas 
siunčiamų krovinių tarpe yra 
elektromotorų su lietuvišku 
fabrikiniu ženklu.

Šios gamyklos statyba buvo 
numatyta Lietuvos penkmečio 
plano, už kurio priėmimą pir
mojoje respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos sesijoje 
vieningai nubalsavo liaudies 
išrinktieji. Praėjo mažiau 
kaip treji metai ir nutarimas 
del elektrinių mašinų gamy
klos pastatymo buvo įgyven
dintas.

liet tuo metu, kai statybi
ninkai dar statė korpusus, 
grupė darbininkų ir inžinie
rių nuvažiavo į vieną iš Ura
lo motorų gamyklų perimti 
jos kolektyvo turtingą gamy
bini patyrimą ir tradicijas. 
Uralo gamykloje jaunosios 
lietuviškosios įmones pasiun
tinius sutiko kaip gimines, 

j Rusų bičiuliai padėjo lietu- 
Ivių darbininkams paruošti 
| elektromotorų gamybos tech- 
j nologiją, aprūpino juos reika- 
I liūgais brėžiniais, technologi- 
1 nio proceso aprašymais.

Lietuviai darbininkai ir in- 
i žiiiieriai įgudusiai pritaiko 
I Uralo gamykloje gautąsias ži- 
• nias, plačiai išnaudoja jos ko- 
| lektyvo pagalbą.

Netrukus gamykla ėmė leis
it! produkciją. Įmonė aprū- 
, pinta ‘pirmaeile technika. Ga- 
i mykloje dirba puikūs žmo- 
, nes, tarybiniai patriotai. 24 
i mėnesines užduotis pereitai
siais metais įvykdė meistro 
į Vlado Milono baras. Po dvi 
su puse normos duoda tekin
tojas Bavirša. Keturiomis 
Įvairių tipų staklėmis Įsisavi
no darbą buvęs kumetis te
kintojas Galadauskas. Visų 

j < l a r b i n i n k ų darbo n a š u m aš 
per metus išaugo daugiau 
kaip vienu trečdaliu, per tą 
pat laiką trigubai padidėjo 
produkcijos išleidimas. Iš ga
myklos vartų išeina tik pui
kios kokybes motorai. O šie
met tenka nužengti naują 
žingsni priekin: dar padvigu
binti elektrinių motorų ga
mybą.

Elektromotorų gamykla nė 
išimtis. Tarp produkcijos, ga 
minamos Lietuvos sostinėje, 
kas metai vis didesnį lygina
mąjį svori užima produkcija 
tų gamyklų, kurios buvo pą-> 
statytos arba visiškai rekon
struotos pagal pokarinio penk
mečio planą.

“Žalgirio” staklių gamykla 
miesto Naujosios Vilnios ra
jone pastatyta vietoje nami
nio pobūdžio kapitalisto Mo
ze ri o dirbtuvių. Gamykla da
vė pirmąją produkciją dve
jus metus anksčiau, negu tai 
buvo numatyta pagal planą. 
Tam, kam teko susipažinti su 
senųjų Lietuvos gamyklų lie
jyklomis, krisdavo ,į akis 
ankštumas, prietamsa, men
kos transporto priemonės, pa
senę darbo metodai. “Žalgi
rio” liejimo cechas pastaty
tas, atsižvelgiant į modernią 
techniką. Jame daug šviesos 
ir oro, daug mechanizmų, pa
lengvinančių ir pakeičiančių 
žmogaus, darbą. Įrengtos ga
lingosios statgirnės žemei 
malti, maišytuvas, transpor
teriai, lydomosios krosnys, ke
liamosios priemonės. Forma
vimo žemę i Lietuvą seniau 
atveždavo iš Saksonijos, da
bar ją surado netoliese.

Vargu ar galima respubli
koje surasti tokią gamyklą, 
tokia mechanino dirbtuvę kai
me, kur nebūtų naudojamasi 
“Žalgirio” gręžimo staklių. 
Dabar gamyklos kolektyvas 
ruošiasi įsisavinti naujas, la
biau sudėtingu bei tobulų ti
pų metalo pjaunamąsias stak
les.

Neatpažįstamai pasikeitė 
visų miesto pramoninių įmo- 

, nių veidas. Eidukevičiaus var

do odos - avalynės kombina
tas, avalynės, kailių, baldų 
bei kiti fabrikai rekonstruoti. 
Naminio pobūdžio odinių pa
kinktų dirbtuvių vietoje išau
go “Raudonosios žvaigždes” 
galanterijos kombinatas, ku
ris palyginti su 1946 metais 
savo pajėgumą padidino 40 
kartų !

Visą Vilnių padengė naujų 
statybų pastoliai.

Beveik pilnutinai atstatyta 
centrine miesto magistrale — 
Gedimino gatve, čia iš griu
vėsių pakelta daugiau kaip 
dešimt daugiaaukščių namų. 
Nuimti pastoliai nuo didžiu
lio “Vilniaus” viešbučio pa
stato.

No atp a ž įsta m ai pasi k e i te 
Tarybų (buv. Lukiškių) aikš
te, apgaubta ūksmingomis 
daugiamečių liepų alėjomis. 
Ją puošia n a u j i didingi 
Mokslo darbuotojų namų rū
mai. Jie užima daugiau kaip 
hektaro plotą. šiuose na
muose bus patalpintos par
duotuvės, klubas, biblioteka, 
dešimtys butu sostinės darbo 
žmonėms. Dabar atliekami’ 
vidiniai užbaigiamieji darbai. 
Įrengiami žmonėms liftai, 
šiukšliatraukis, centrinis šil
dymas, ties namais Įveistas j 
sodas su fontanais, altanomis, I 
vaikų aikštelėmis, teniso 
aikštele.

kilo trijų aukštų busimojo 
“Pergalės” kinoteatro pasta
tas. Jo žiūrovų salė numa
tyta 600 vietų, žemesniame 
aukšte bus koncertų salė, 
restoranas, skaitykla.

Per penketą su ' viršum 
metų, praslinkusių nuo Vil
niaus išvadavimo dienos, pa
statyta ir kapitališkai atre
montuota apie 200 tūkstan
čių kvadratinių metrų butų, 
pusantro karto daugiau, ne
gu buvo pastatyta per buržu
azinės valdžios 20 metų. Ati
duota naudotis 5 viešbučiai, 
daugiau kaip 30 ligoninių, 
poliklinikų, ambulatorijų, de
šimtys mokyklų, trys teatrai, 
naujosios vandens siurbyklos 
pirmoji eilė: dabar Vilnius 
gaus dvigubai daugiau van
dens, negu gaudavo prieš ka
rą. Neseniai miestas gavo 
automatinę telefono stotį, ke
letą sporto stadionų.

Puiki yra miesto ateitis. 
Nedaug tepraslinks metų ir 
neatpažįstamai pasikeis Lietu
vos sostinės veidas. Jau pro
jektuojama statyti Vyriausy
bės Namus, operos teatrą, 
didingą Pergalės paminklą 
Tauro katine, šiemet bus pa
statytas paminklas generolui 
Černiachovskiu!, kurio šaunio
ji kariuomenė 1944 motais 
išvadavo Vilnių. Plieniniai 
tiltų lankai suriš Neries kran
tus, pradės vaikščioti trolei
busai, miestą puoš nauji pa
statai.

Tarybiniai žmonės tiki savo 
planų realumu. Jie žino: vi
sa, kas užsibrėžta, bus įgy
vendinta.

(June) 24, Lietuvių Tautiško Na
mo parke, Keswick Rd., 7 vai. va
karo. Bus aptarta dienraščio Lais
vės reikalai ir tinkamai prisirengsi
me prie Laisvės pikniko, kuris 
jvyks liepos (July) 2, Maynard, 
Mass. Prašom vietinius ir iš kitų 
kolonijų draugus ir drauges daly
vauti.

P. S. Katrie neturite su kuo nu
važiuoti, būkite prie Lietuvių Tau
tiško Namo, iš ten paimsime ir au
tomobiliuose nuvešime j pArką.> — 
Geo. Shimaitis. (115-117)

LAISVES
PIKNIKAS

Maynard, Mass.

Liepos 2 July

LAISVES
PIKNIKAS

Brooklyne

Liepos 2 July
Clinton Park

Maspeth, L. I._ N. Y.

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Washington. — Tyrinė
jantis Senato komitetas su
rado, kad amerikonai gem- 
bleriai, susimokinę su ka
vos spekuliantais .Brazili
joj, dvigubai išpūtė kavos 
kaina. 4-

Kaviniai pelnagrobiai 
šioje šalyje ir Brazilijoje 

j tyčia laikė sandėliuose dau- 
I gybę kavos ir lupo vis 
aukštesnes kainas. Jie pa
sakojo, būk neužderėjus 
kava Brazilijoj; todėl ji pa
brangus ir Jungtinėse Val
stijose.

Taip melavo senatiniam 
komitetui ir pašauktas į 
kvotimus George V. Rob
bins, amerikinis kavos spe
kuliantas. Dėl to Robbins 
galėtų būti teisman pa
trauktas už paniekinimą 
Senato, sakė komiteto pir
mininkas demokratas sena
torius G. M. Gillette. .

Senato komitetas prašė 
teisiu gu m o de p ar tme n t ą, 
kad imtų nagan kavos pel- 
nagrobius pagal įstatymą 
prieš trustus, jeigu jie dar 
nesiliaus taip žulikavę.

Po tokio pagrasinimo 
gembleriams, jau ir atpigo 
kavos šėrai Wall Stryte, <z / 
New Yorke. 

—
Advokatas vadina McCarthy 
“dvasiniu supuvėliu”

Washington. — Advoka
tas Robertas Beresford, at
vykęs iš Californijos, pasa
kė stačiai į akis republiko- 
nui senatoriui Joe McCar- 
thy’ui:

“Tu esi dvasiniai supuvęs 
žmogus, be jokios doros.”

Beresfordas, buvęs laivy-t 
no oficierius karo metu, 
kaltino jį ypač už tai kad 
McCarthy “p aged u šiai 
šmeižia” aukštus demokra
tų politikus. McCarthy ap
šaukė juos “komunistų 
prieteliais.”

Hollywood, CaliY — Re- 
publikonė Charlene Au- 
mack pašalinta iš tarnybos 
radijo stoty j todėl, kad at
sisakė pasirašyt priesaiką 
prieš komunizmą.

Namų Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai
sėm 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. Tel. Ra 6- 
1177-J.

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6288

MERCHANTVILLE, N. J
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).

Telefonas Merch 8-1082 .

502 Chapel Ave., Merchantville,a
LAIDOTUVI 
DIREKTORIUS

4 CHARLES J. ROM

ki- 
ar 

suteiksime 
patarnavimą.

mo- 
mūsų

Liūdesio valandoj kręi 
tės prie manęs dieną 
naktį, greit 
modernišką
Patogiai ir gražiai 
derniškai įruošta 
šermeninė. Mūsų pata 
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt Vernon S 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

3 pusi.—Laisvė (Libcrty, Lith. Daily)—< Antr., Birž. 20, 195
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Great Neck Lietuvaitė 
Sėkmingai Baigė 
Mokslą

Miss Alma Kasmočius, Mr. 
ir Mrs. Anthony Kasmočių 
duktė iš Great Neck, L. L, 
gavo Bachelor . of Science 
laipsnį slaugybos moksle, ku
rį jinai baigė Adelphi Kole
gijoje, Garden City, Long Is
land .trečiadienį, birželio li
tą, šių metu.

Kasmočiūtė mokslo metais 
veikliai dalyvavo studentijos 
veiksmuose — tarnavo prezi
dente Adelphi Kolegijos Slau
gybos Studenčių Sąjungai ir 
v i c e-pre z i d ent© M e a d o wbro o k 
Hospital Studentų Savivaldo
je. Taipgi dalyvavo kolegijos 
dramos pastatymuose 
veiklia nare Adelphi 
jos Chore.

Choras, kaip žinia, 
mėgiama įstaiga jau nuo vai
kystės, nes dar pirm kolegi
jos dienų ji veikliai dalyvavo 
lietuvių chore Pirmyn, o sun
kiausiu chorui laikotarpiu, ka
ro laiku, buvo jo mokytoja.

Alma dabar dirba slauge 
M e a d o w b r o o k Hospital, 
Hempstead, Long I?į|arid, 
vėliau ruošiasi keliauti 
pon tos pat profesijos 
lais.

Darbingai jaunuolei 
linkime laimės siekimesi į 
aukštumas pasirinktoje profe
sijoje ir gyvenime.

ir buvo 
Kolegi-

yra jos

o 
Euro- 
reika-

Almai

SERGA
LDSMrs. Erna Lakisky, 

50-tos kuopos veikli narė, nuo 
birželio 12-tos randasi Adel
phi Hospital, Brooklyn©. Lan
kyti galima bile dieną nuo 9 
ryto iki 8 vakaro. Cyvena 
435 55th St., So. Brooklyne. 
Jos draugai 50 kuopos nariai 
linki jai greitai pasveikti, su
grįžti pas juos.

žinią telefonu pranešė Juo
zas Weiss.

CIO Pasižadėjo Remti 
Telegramo Streiką

New Yorke užstreikuoto 
World - Telegram laikraščio 
darbininkams atėjo naujas 
pastiprinimas pažade, kad vi
sos šalies CIO rems tą streiką. 
Unijos pripažįsta, jog šis fir
mos nesusitarimas su darbi
ninkais rodo pasimojimą su
naikinti uniją. Unijos ryžosi 
to nedaleisti.

Baudžia Galviu 
Šiukšlintojus

virši-švaros Department© 
ninkas įsakė inspektoriams 
įdavinėti pašaukimus teis
man visiems pagautiems pri
šiukšlinant gatves. Įspėjimai, 
sako jis, mažai gelbsti. Mies
tas šiukšlinas. Visa tai daro 
prastą įspūdį ir nesveika. Ir 
svečiai išsiveža apie mus blo
gą mintį.

Pirmą dieną kampanijoje 
apvalyti miesto centrą 371 
asmuo pateko teisman už 
šiukšlinimą gatvių. Praėjusią 
žiemą įvykdytoje tokioje pat 
kampanijoje buvo pašaukti 
teisman ir pasimokėjo pabau
das 1,213 asmenų.

M. S. Kingsland, 56 m., nu
teistas pasimokėti pabaudos 
$30,000 ir 18 mėnesių kalėti 
už nuslėpimą nuo valdžios 
$47,051 taksais karo laiku.

TEATRININKAMS
Visuotinas Brooklyn© Lietu

vių Liaudies Teatro susirinki
mas įvyks Šį antradienį, bir
želio 20-tą, Kultūriniame Cen
tre, 7 :30 vakare.

Pirmininkė.

Iš Juozo Dagio 
Laidotuvių

Ridge woo- 
pri žiūrėj o 

Funeral

Birželio 17-tos rytą, šv. Jo
no kapinėse, tapo palaidotas 
Joseph Dagis, gyvenęs 411 
Suydam St., Brooklyn© sekci
joje, vadinamoje 
du. Laidotuves 
graboriaus Ballas
Home. Dalyviai buvo pakvies
ti sugrįžti šapolo-Vaiginio sa- 
lėn ir ten pavaišinti.

Dagis tūlą laikotarpį skun
dėsi nesijaučiąs gerai, tačiau 
nebuvo nei visišku ligoniu, o 
dėl gerai atrodymo kitiems 
neatrodė nei sergančių, nors, 
matomai, rimtai sirgo. Prieš 
keletą savaičių kreipėsi į gy
dytojus. Jam sakė, kad turįs 
vidujinių organų nesveikatą, 
jai gydyti esą reikalinga 
įčirškimų. Gydytis jis išvyko 
į Greenpoint ligoninę, nei 
pats jausdamas, nei šeimai 
numanant, jog toji jo išvyka 
paskutinė. Už dešimties die
nų, birželio 15-tą, jis ir mirė 
ligoninėje, būdamas 61 metų.

Gražų žestą įspūdingai pa
rodė Aido Choro nariai su 
mokytoju, taipgi šokikų gru
pės mokytoja, būriu, tiesiai iš 
pamokų, atvykdami Į šermenis 
penktadienio vakarą. Choro 
atsiųsta žiedų puokštę/ dengė 
velionies karstą.
siuntė gėlių
Sąjungos 3-ji apskritis, 
organizacijos, 
nies sūnus Juozas dalyvauja. 
Ir buvo gėlių nuo giminių ir 
draugų.

Juozas Dagis buvo išgyve
nęs Brooklyne apie 40 metų. 
Philadelphijojo gyveno trum
pą laiką, po atvykimo iš Lie
tuvos.

Liko gailiame liūdesyje 
žmona Anna, su kuria poroje 
išgyveno 26 metus, podukra 
Mrs. Frances Duryea, sūnūs 
Joe, George ir Eddie, jau
niausias dar tik 13 metų, šei
mai ir kitiems jo artimiesiems 
reiškiame užuojautą.

kaipgi at-
Lietuvių Meno 

Tai 
kuriose velio-

R.

Paliuosavo 8 Šalpos 
Reikalautojus

Btivę pasiųsti kalėti po iš
tisą mėnesį, 8 reikalavę 
biednuomenei pašalpos new- 
yorkiečiai, Committee for Un
employed Youth nariai, 
praėjusį pirmadienį tapo iš
leisti iš kalėjimo po išbuvimo 
ten 10 dienų. Paleido pa
matuojant tuomi, kad apie jų 
prasikaltimą esama abejonių.

Tie astuoni jauni žmonės 
buvo nuteisti už atsisakymą 
išeiti iš šalpos įstaigos rašti
nės, kol nebus suteikta pagal
ba benamiai, bedarbiui jų or
ganizacijos nariui.

Muzikos Studentas 
Užsmaugtas Abrūsu

Kenneth Roduner, 45 m., 
Columbia Universitete lankęs 
specialį muzikos kursą, ras
tas savo kambaryje su užrai
šiota burna abrūsu. uždusęs. 
Kambaryje jį atrado tarnai
tė. Tyrinėtojai sako, kad jis 
buvo miręs 12 ar daugiau va
landų pirm, atradimo.

Menama, kad žudytojas jį 
užklupo visai netikėtai, nes 
kambaryje tebebuvo tvarka,1 o 
Roduner, stambus vyras, bū
tų galėjęs gerokai kovoti už 
gyvybę.

Generalis paštas New Yor
ke įvykdė išpardavimą var
žytinėmis neatsiimtų siunti- 
nių. Už juos per dieną su
rankioji $15,975.50.

su 
ke-

New Yorko presbyterijonų 
ligoninė nuo 1868 m. perlei
dusi milijoną ligonių, o 
grįžtančiais antruoju ir 
lintuoju kartu perleido 
000,000.

Siuvėjų Dėmesiui
siuvėjai, 

unijos 54 sky- 
Birželio 20 ir 

įvyks delegato

Gerbiami lietuviai 
Amalgameitų 
r i aus nariai! 
21 dienomis 
rinkimas. Kandidatų yra trys. 
Ant baloto bus uždėtos 
pavardės. Aš nenoriu šmeižti 
nei vieno kandidato, tačiau 
šiuo laiku tinkamiausias yra 
Charles Kundrotas. Tie, ku
rie nenori ramiai palaukti dar 
vienerius metus be delegato 
kėdės, eina per galvas šapčer- 
manų ir komisijų nutarimo 
palikti C. Kundrotą dar 
neriems metams, 
tys save.

Gerbiami 54 
riai ir narės, aš 
balsuoti už C. Kundrotą.

Charles Kundroto pavardė 
ant baloto bus pirmutinė nuo 
viršaus, ir ties jo pavarde 
langutyje padėkit kryželį, 
kaipo ženklą, kad b ai su oj at 
už Charles Kundrotą.

Ch. Nečiunskas.

vie-
pa-jie muša

na-skyriaus 
jums patariu

L. I. Nelaimės Byla 
Pertraukta

Nassau apskrities teisme, 
kur svarstoma Long Island 
gelžkelio nelaimės byla, tei
sėjas Schwartz džiūrę atlei
do, paskelbė “mistrial.” Veiks
mą pamatavo tuomi, kad ap
skrities detektyvai kandidatus 
į džiūrymanus iš anksto ap- 
klausinėję. Greta kitko, klaus
ta, ar kandidatai i džiūryma
nus yra unijistais ,ar važinėja 
tos linijos traukiniais.

College 
metų užbaigtuvių 
įvykusią Lewisohn 
Jie protestavo, kad 
viršininkai garbės

Apie 100 studentų ii’ por- 
torikiečių New Yorko gyven
tojų pikietavo 
mokslo 
pramogą, 
stadium o. 
kolegijos 
svečiu pasikvietė Puerto Rico 
Universiteto viršininką Jaime 
Benitez, kurį portorikiečiai 
skaito mokslo srities diktato
riumi.

Reikėsią pakelti real estate 
taksus po 19 centų nuo $100 
vertybės, kad miestas galėtų 
suvesti budžetą. 
-------------------------i-------------

KAZYS PETRONIS
Laikrodininkas ir Auksorius

Parduodame naujus ir taisome 
visokius laikrodžius, žiedus ir 

kitokius džiulerius.

Atsitikime abejonių 
kokiais jūs pirkote 
k ėjote, kreipkitės pas mane, o aš jums 
reikalingas informacijas.

Aš turiu ryšius su didelėm auksinių 
daimontų krautuvėm New Yorke, galiu
kuom. Taipgi esu Laisvės skaitytojas nuo pat jos išėjimo.

O K JEWELRY SHOP
7415 - 13th Avė., — 

TELEFONAS: CLOVERDALE
Brooklyn, N. Y.
6-9272

25 METAI KAI Aš ŠIOJE VIETOJE

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c.
iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite!

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

D. M. Šolomskas
i Sugrįžo iš Kanados

lie-Lankęsis pas Kanados 
tuvius dienraščio Laisvės ir 
Lietuvių Literatūros Draugi-

trys jos reikalais, draugas Domi
ninkas M. šolomskas sugrįžo 
darban pirmadienį, birželio 
19-tą, tiesiai iš kelionės.

Sugrįžo patenkintas kana
diečių draugingu kooperavi- 
mu darbe ir svetingumu, taip
gi dd. rochesteriečiais, pas 
kuriuos pakelyje taipgi buvo 
užsukęs. Apie visa tai jis 
pats plačiau parašys savo 
įspūdžiuose, jeigu sveikata 
tarnaus.

Sveikatą primenu todėl, kad 
jį kelyje ištiko nelaimė, trū
ko kojoje kraujagyslė. Ta
čiau daktaro gerai subanda- 
žuotas vis dar parvyko savo
mis kojomis. Menama, kad 
jo sveikatai buvo perdaug 
vaikščiojimo ir laiptų. O ir 
sugrįžus nėra kada daug ilsė
tis, nes kasdieniniai ir pasi
ruošti suvažiavimui darbai 
laukia. Jo vadovaujamos Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
nacionalis suvažiavimas įvyks 
liepos 1 ir 2 dienomis, Rich
mond Hill, N. Y.

Pamatęs jauną vyriškį, ma- 
rininką, nupuolus ant trekių 
3rd Ave. elevated stoties ki
tame šone, Cornelius Sullivan, 
53 metų, perbėgo skersai tre- 
kes, netekusįjį sąmonės iškė
lė ant platformos. Traukinį 
spėjo sustabdyti tik už kelių 
pėdų nuo jų.

Valdinė kapų priežiūros 
įstaiga uždraudė imti po $1 
kas metai nuo visų kapuose 
lotų savininkų už priežiūrą. 
Sako, kad kapinių firmos tai 
turėtų padaryti nemokamai.

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

dėl daimontų, ar jie tikrai yra tokie, 
ir ar yra verti tos kainos, kokią mo- 

teisingai suteiksiu 

daiktų ir brangių 
jus aprūpinti vis-

VAKARIENĖ 85c. 
iš 7-ių patrovų

Lankėsi Svečias 
Iš Chicagos

svečias
grįžti

trum-
Joni-

Laisviečius atlankė Leonas 
Jonikas, vienas dienraščio 
Vilnies redaktorių, Lietuvių 
Meno Sąjungos sekretorius iš 
Chicagos. Atvykęs čionai or
ganizacijų reikalais, i 
žadėjo birželio 20-tą 
namo.

Pabarus, dėl ko taip 
pai pas mus svečiuosis, 
kas atsakė:

—Sugrįžęs, jums atsiųsiu už 
vieną save didelį būrį svečių, 
ar jums dar negerai?

Jis užtikrino, kad didelis 
būrys chicagiečių dalyvaus 
dienraščio Laisvės metiniame 
piknike, įvyksiančiame liepos 
2-rą, Klaščiaus Clinton Parke, 
Betts ir Maspeth Avės., Mas- 
pethe. Ir dalyvaus didžiųjų 
organizacijų—LLD ir LDS— 
suvažiavimuose liepos 1-9 d. 
savaitę, Richmond TTIiill, N.

Dearborn, Mich. — 
dujų Fordo liejykloje 
želio 13 d. aptroško 
daug darbininkų.

Nuo

gana

REIKALAVIMAI
Reikalingos moteriškės atskyrinė- 

jimui naujų vilnonių atkarpų. Nuo
latinis darbas. Kreipkitės:

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

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

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 IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342
TELEPHONE .

STAGG 2-5043

SHALINS •36*

(Shalinskas)
FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave.

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

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

Gavo Pinigų,
Negalėjo Panešti

Atėjęs apiplėšti Times Sq. 
Teatrą, New Yorke, plėšikas 
buvęs labai nervingas.

re dar nervingesnis, 
pinigų didžiumų, apie $500 
nikoliais ir dešimtukais, jis 
vos galėjo pakelti. Tad įsa
kęs teatro darbininkui jam tą 
maišelį panešti. Taip jis su 
palydovu dasigavo subway 
stotin. Tačiau ir nuo tos vie
tos maišas atrodė per sunkus, 
jį nupietė į dėžę, o pats su 
$127 popieriniais spruko Į 
traukinį.

SUSIRINKIMAI
RICHOND HILL, N. Y.

LLD 185-1 os kuopos susirinkimas 
jvyks ketvirtadienio vakaro 8 vai.,
birželio 22-rą, Liberty Auditorijos Įoju streikas, kuris tęsėsi 8 
patalpose. Visi nariai prašomi at- - ,. *- 
vykti. — M. Klimas. (115-11G) klienas.

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

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

KS.TELEVISION
SHUFFLE BOARD

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill

•DŪ

Z3.

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas) 
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Birž. 20, 1950

Teisiama korėjietė už 
komunistu pabčgdinimą

Seoul, Korėja. — Karirtts 
teismas čia tardo korėjietę į 
Kim Suirt, buvusių slaptų

Ta- amerikonų armijos agentę, 
čiau gavęs pinigų jis pasida- Kaltina, kad jinai padėjus

, nes dvjem komunistam 11946 ir
1949 metais pabėgti iš pie
tinės Korėjos į šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli-

Pietų Korėjos valdžia sa
ko, jog ta moteris naudo
jus karinius jankių auto
mobilius komunistam pa- 
bėgdinti. Kaltinamoji gina
si nieko panašaus nedarius.

Pietine Korėja yra ame
rikonų kontroliuojama.

W ashington. — Pasibai
gė čionaitinis pieno išvežio-

Telefonas
EVergreen 4-8969

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

•06*

RĘS. TEL.

HY. 7-3681 

•06*




