
^Streikas baigiamas.
^►Kas bus?
LDS vajus.

, Egipto karalystėje.
Rašo R. M1ZARA

Atrodo, jog 40,000 teksti
les darbininkų, streikavusių 
septyniose pietinėse valstijose, 
grįš darban nieko nelaimėje. 

’ * Jų streikas tęsėsi per pen
kias savaites.

Samdytojai naudojo žiau
rias priemones streikui pa
laužti. Ir, štai, dabar streikie- 
riams įsakyta balsuoti baigti 
streiką.

Darbininkai priklauso Teks
tilės darbininkų unijai (CIO).

Unijos viršininkai, raginda
mi streikierius balsuoti baig
ti streiką, pasakė: kai jūs su
grįšite darban, samdytojai 
tarsis su unijos vadovybe dėl 
patenkinimo jūsų reikalavi
mų.

Tokiais atvejais dažniau
siai įvyksta tai, kad sugrįžu- 
siųjų darban darbininkų rei- 
jcal.'Q’imai nebūna patenkinti.

s —o—
Kova dėl Willie McGee gy

vybes išgelbėjimo prasiplėtė 
per visą kraštą.

Willie McGee žudymui die
na paskirta gegužės 8-toji; 
jis tebesėdi mirties kameroje.

šiuos žodžius rašant, dar 
nėra tikrų žinių, kuo šis rei
kalas baigsis.

Nejaugi baltiesiems šovi
nistams pavyks išplėšti dar 
viena negro gyvybė ?!

Kovotojai dėl McGee gyvy
bės išgelbėjimo kreipiasi į vi
sokiausias valdines instanci
jas, reikalaudami, kad jos 
veiktų, kad jot? neprileistų 
Mississippi budeliui užmušti 
šį žmogų.

Jis turi būti išgelbėtas!
—o—

(Antradienio rytas: McGee 
nusūdytas! Amerikai bus kuo 
pasigirti pasauliui!!)

—o—
Hooveris lygina MacArthu- 

rą prie šventojo Povilo, džiau
giasi Romos katalikų susivie
nijimo organas Garsas.

Atrodo, jog laikraštis tuo 
palyginimu pasitenkinęs.

Povilas, kaip tikintieji ži
no, padėjęs pagonims užmuš
ti šv. Steponą, vėliau pats bu
vo paskelbtas šventuoju!

Klerikalai, matyt, mierija 
ir MacArthurą padaryti tokiu.

Nūdienės isterijos metu 
visko galima tikėtis.

—o—
• Kanados Kardelio laikraš
tis spausdina tokį Šilerio po
sakį :

“Tavo išmintis tebūnie iš
mintis žilų plaukų, bet tavo 
širdis tebūnie nekaltos vai
kystės širdimi.”

Ar tai reikštų kardelininkų 
sužmonėjimą ?!
j .. •
ou gegužes menesio pra

džia prasidėjo Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo vajus 
naujiems nariams įrašyti.

Vilnis praneša, jog LDS 
53-čiosios kuopos iždininkas, 
Klemensas Kairis, rimtai sto
jo darban, įrašydamas keletą 
naujų narių.

Jis žadėjo įrašyti nemažiau 
. 25 naujų narių.

Reikia sveikinti gerb. Kai
rį, bet tuo pačiu kartu tenka 
priminti: kiekviena Susivieni
jimo kuopa juo greičiau pri
valo paleisti darban savo vaji- 
ninkus naujiems nariams įra
šyti.

Žmonių yra visur, — visur 
yra norinčių įstoti į LDS, tik 
reikia, kad juos kas paskatin
tų tai daryti.

Egipto karalius Farouk’as 
vedė antrą žmoną, 17-kametę 
Nąrriman Sadek’aitę.

pirmąja savo žmona ka
ralius išsituokė dėl to, kad ji 
jam toepagimdė sūnaus.

BeVkaipgi bus, jei nepagim
dys sūnaus dabartinė karalie
nė?

. Vienas aišku: šių dienų mo-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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McGee nužudytas elektros 
kėdėj už tariamą baltos 
moteries “išprievartavimą”
Milionai žmonių protestavo 
prieš McGee nusmerkimą

Laurel, Miss. — Negras 
Willie McGee antradienį iš 
ryto tapo numarintas elek
tros 'kėdėj už tai, kad jis, 
esą, “išprievartavęs” baltą 
moteriškę Tr. Hawkinsienę.

Milionai žmonių Jungti
nėse Valstijose, Europoj ir 
Azijoj protestavo prieš Mc
Gee nusmerkimą. Aukš
čiausias Teismas ir prez. 
Trumanas gavo tūkstančius 
telegramų ir laiškų su pra
šymais gelbėti McGee nuo 
nekaltos mirties. Bet Aukš
čiausias Teismas galutinai 
atmetė prašymą sulaikyti 
McGee nužudymą, taigi už- 
gyrė Mississippi valstijos 
teismų sprendimą prieš jį.

Žemės drebėjime 
Salvadore žuvo 1,000

San Salvador, El Salva
dor. — Žemės drebėjimas 
šioje Vidurinės Amerikos 
respublikoje pražudė bent 
1,000 žmonių ir sužeidė ke
lis šimtus, daugiausia Ju- 
cuanoj ir Chinamecoj. Pa
darė nuostolių ir keliuose 
kituose miestuose.

Prezidento Osorio valdžia 
paskelbė trijų diemj gedu
lą, apgailint žuvusius.

Belgai patraukė teisman 1 
Coca Cola kompaniją

■ HR——II I I I

Brussels, Belgija. — Bel
gų Bravorų Sąjunga ap
skundė teismui belgišką 
skyrių amerikinės Coca Co
la saldžiųjų gėralų kompa
nijos. Skundėjai tvirtina, 
jog Coca Colo j yra kenks
mingų sveikatai chemikalų, 
kuriuos uždraudžia Belgi
jos įstatymas.

Coca Cola varo į bankro
tą vietines “minkštųjų” gė
rimų įmones vakarinėje E- 
uropoje.

Amerikos kariuomenė 
“saugos” Islandiją

Reykjavik, Islandija. — 
Penkiolika didžiulių Ameri
kos lėktuvų atgabeno bū
rius savo kariuomenės Is
land! jon, kad “saugotų” ją 
nuo Sovietu, v

Islandija neturi savo ka
riuomenės.

Washington.— Demokra
tai kongr e s m a n a i John 
Blatnik, Herman Eberhar- 
ter ir Emanuel Celler pasi
žadėjo remti demokrato 
kongresmano Sabatho bilių, 
kuris reikalaują panaikint 
McCarrano įstatymą prieš 
komunistus.

narchai gyvena krizę — kri
zę politinę ir šeimyninę: prin
cams stokuoja princesių, o 
pastarosioms — princų.
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Prez. Trumanas būtų ga
lėjęs dovanoti McGee gyvy
bę, bet leido jį numarinti.

McGee advokatai nurodi
nėjo Aukščiausiam Teis
mui, kad joks baltas žmo
gus Miss, valstijoj niekuo
met nebuvo nusmerktas 
mirti už moteries išprievar
tavimą. Taigi mirties 
sprendimas prieš McGee 
yra neteisingas, vienpusiš
kai nukreiptas prieš ne
grus. Aukšč. Teismas ne
paisė tokių parodymų.

Ta moteriškė Mississippi 
teisme pasakojo, kad naktį 
McGee prie jos prigulęs ir 
taip ją “apgavęs,” nuduoda^ 
mas esąs baltasis jos vyras.

Sovietai siūlo derybas 
dėl taikos su Japonija

Maskva. — Sovietu Są
junga pasiūlė sušaukt Ke
turių Didžiųjų užsieninių 
ministrų konferenciją — 
Jungtinių Valstijų, Angli
jos, Sovietų Sąjungos ir Ki
nijos Liaudies Respublikos, 
kad pagamintų planą dėl 
taikos su Japonija. Tokia 
konferencija turėtų įvykti 
birželio ar liepos mėnesį 
šiemet .

Kartu su pasiūlymu So
vietai smerkia “Vienpusiš
ką” amerikinį planą taikos 
sutarčiai su Japonija. A- 
merikos planas reikalauja 
palaikyti jankių kariuome
nę Japonijoj ir po taikos 
sutarties pasirašymo, duo
ti amerikonams karines 
stovyklas, Japonijoj, leisti 
atkurt japonų armiją ir tt.

Sovietų vyriausybė sako, 
amerikinis planas laužo 
Potsdamo. Kairo ir, Jaltos 
konferencijų nutarimus.

Smarkiai pakilo 
Kinijos pramonė

Peking .— Kinijos Liau
dies Respublikoje 1950 me
tais buvo, pagaminta 11 sy
kių daugiau geležies ir 8 
kartus daugiau plieno negu 
1949 metais. Taipgi žymiai 
pakilo audeklinė ir kitokia 
gamyba. '

Darbininkai pernai gavo 
apie 13 procentų daugiau 
algos negu užpernai.

400 darbininkų šiauriniai- 
rytiniame Kinijos kampe 
tapo fabrikų direktoriais.

TAReSI bombarduot 
MANDŽŪRIJĄ

London. — Amerika, An
glija ir 12 kitų kraštų, da
lyvaujančių kare prieš Šiau
rinės Korėjos liaudininkus, 
tarėsi - bombarduot iš oro 
Mandžūriją, jeigu korėjinių 
liaudininkų ir kinų lėktuvai 
imtų plačiau- atakuot ame
rikonus ir jų talkininkus.

kojo:
Jurgis ir Ona šilkai....................  $20.00
A. Čekes .........................    11.00
Mrs. C. Staneslow ............................... .... 5.00
M. Sabaliauskienė .................................• •... 5.00
W. ir M. Staugaičiai ................................ • • 5.00
J. Lukštas ................................ • •.................. 5.00
A. Ling ................ • •........................................ 5.00
A. Latvėnas ........................................... • •... 5.00
J. ir žmona Sčeklai.......................    . 2.00
A. Ęiškiūnas ...................................................  2.00
A. M. Raulinaičiai   2.00
J. H. Kalvaičiai .............................................. 2.00
M. K. Naktiniai .................................   2.00
J. M. Bernatts • •.............................................. 2.00
J, L. žemaičiai ................ ■ •.......................... 1.50

(Tąsa nuo 3-Čio pus.)

AMERIKONAI KORĖJOJE 
DAR VERŽIASI PIRMYN

Korėja, geg. 8.—Ameri
konai su tankais vakarinia
me fronte prasiveržė iki 12 
mylių į šiaure nuo Seoulo, 
Pietinės Korėjos sostinės.

Amerikiniai žvalgai vidu
riniame fronte pervažiavo 
per čunčoną ir pasiekė gy
venvietes už 7 mylių į pie
tus nuo 38-tos paralelės, 
skiriančios Pietinę Korėją 
nuo Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respublikos. Šiau
riniai korėjiečiai jau buvo 
pasitraukę iš čunčono.

Rytiniame fronte ameri
konai su savo talkininkais 
pasiekė 38-tą paralelę už 
ketverto mylių į pietus nuo 
Indže miesto.

Naujieji rusiški rakieti-

6 Phila. policininkai suspenduoti, kad 
mušimais nekaltą žmogų padarė “kaltu”

Philadelphia. Tapo su
spenduoti antrinis policijos 
superintendentas George 
Richardson, detektyvų ka
pitonas James A. Kelly ir 
keturi policijos detektyvai, 
per kurių žvėriškumą ir 
melagystę buvo nuteistas 
valgyklinis darbininkas Ru
dolfas Sheeleris visą amžių 
kalėti.

12 metų nekaltai išlaiky
tas kalėjime, Sheeleris, pa- 
galiaus, tapo paleistas.

Jis 1939 metais buvo areš
tuotas kaip “dalyvis” už
puolimo, ‘ per ' kurį tūląs 
Jack Howard nušovė polici
ninką Jamesą Morrową.

Policininkai per 40 dienų 
kartotinai mušė bliakdže- 
kiais, spardė ir lamdė Shee- 
lerį, iki privertė ' pasirašyt 
“išpažintį,” būk jis ten pat 
Stovėjęs ir stebėjęs, kaip 
Morrow buvo nužudytas. Iš 
tikrųjų Sheeleris niekuomet 
nebuvo matęs Morrowo.

Teisme policija negalėjo 
pristatyti jokio liudytojo 
prieš kaltinamąjį.

Dabar Sheeleris paliuo- 
suotas per pasidarbavimą 
Louiso Schwaftzo, Pennsyl- 
vanijos Universiteto advo
katūros profesoriaus, kuris

Romą. — Paskelbtas pus
trečio miliono Italijos val
džios darbininkų T tarnau
tojų streikas per 24 valan
das, reikalaujant daugiau 
algos.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

Apsigynimo sekretorius gen. 
Marshall taip pat grasino 
bombarduoti Kiniją
Marshallo ‘liudijimas” parodo 
mažai skirtumų nuo MacArthuro

Washington.—Apsigynimo 
sekretorius generolas Geo. 
Marshall dėstė senato
riams, kaip gen. MacAr
thur as prieštaravo valdžios 
politikai kas liečia Korėjos 
karą. Už tai MacArthuras 
pavarytas iš komandos To
limuosiuose Rytuose.

Marshallas kalbėjo ben
drame slaptame posėdyje 
Senato karinio ir užsieninio 
komitetų. Abejojo, ar Mac
Arthuras būtų laimėjęs ka
rą, jeigu net būtų vykdomi 

1 MacArthuro pasiūlymai — 
iš oro bombarduoti Man
džūriją, karo laivais užblo
kuoti Kiniją ir perkelti 
Čiang Kai-šeko tautininkų

Indijos policija 
šaudo baduolius

New Delhi, Indija.—Poli
cija žiauriai užpuolė 5,000 
alkanųjų demons traciją 
Kuč B e h a r e , vakarinėje 
Bengalijos provincijoje, ir 
nušovė 16 žmonių, tame 
skaičiuje dvi jaunas mer
gaites. •

Valdžia įsakė policijai vi
sur ardyti badaujančiųjų 
demonstracijas.

Indijos premjeras Jawa
harlal Nehru siūlė naudoti 
gimdymų kontrolę kaip re
ceptą nuo bado ateityje.

niai liaudininkų lėktuvai 
jau antrą dieną atakavo 
amerikonus pafrontėje.

United Press žinių agen
tūra teigia, kad šiauriniai 
korėjiečiai ir jų padėjėjai 
kinai ruošiasi panaujint 
ofensyvą prieš amerikonus, 
šiaurinės Korėjos 
pranešimai

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie ir kinai savanoriai sėk
mingai atmušė amerikonų 
atakas visuose frontuose; 
nušovė 3 amerikinius lėktu
vus rytiniame fronte ir nu
kirto du didžiuosius bom- 
banešlus B-29 Pyongyango 
srityje; suėmė penkis bom- 
banešia lakūnus.

parodė, kaip budeliai polici
ninkai privertė nekaltą 
žmogų prisipažinti.

Vienas Pennsylvanijos 
seimelio narys ketina duoti 
pasiūlymą, kad valstija at
lygintų Sheeleriui už jo iš
laikymą kalėjime per 12 
metu.

Kalėjime būdamas ,Shee
leris skaitė Tolstojaus, Jack 
Londono, Dreiserio ir kt. 
raštus. Jis taip pat moki
no kitus kalinius anglų kal
bos. -

---------------------- ,—J—---------

Vengrija pagerbė kunigus 
už veiklą dėl taikos

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų liaudies valdžia su
teikė Nuopelnų Ordinus 
keliems katalikų kunigams, 
veikiantiems judėjime dėl 
taikos išlaikymo. Taip pa
gerbti yra prelatas Miklos 
Berestačy. Richard Hor- 
wath ir • kt. kunigai.

Prancūzų kairieji laimėjo 
auto, fabriko rinkimus

Paryžius.— Citroen auto
mobilių fabriko darbinin
kai 75 procentų dauguma 
išrinko savo delegatais ko
munistus - kairiuosius Ge
nerates Darbo Konfederaci
jos narius prieš klerikalų ir 
socialistų kandidatus.

Morokko judėjimas 
prieš Franciją _ !_

Morokko. — Auga morok- 
kiečiųĮ judėjimas, a-eikalau- 
jant nepriklausomybės nuo 
Franci jos.

Prancūzų teismas nese-~ 
n i ai nuteisė komunistų va
dovus Ali Ya’tą ir Mahome- 
dą Ferhatą dvejus metus 
kalėti už tai, kad jie reika
lavo Morokkai nepriklauso
mybės ir protestavo, kad 
leista Amerikai įsitaisyti 
karines lėktuvų stovyklas.

Pakilo demonstracijos, 
reikalaujant pal i u o s u o t i 
tuos komunistus. Tad val
džia ir sutrumpino jiem 
bausmę iki 10 mėnesių iš 
viso.

Washington. — Antra
dienį sukako prez. Truma- 
nui 67 metai amžiaus.

ORAS.— Daugiausia gie
dra ir vidutiniai šilta.
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armiją iš Formozos salos 
karui prieš Kinijos Liau
dies Respubliką .

Bet MacArthuro “recep
tai” būtų galėję įvelti A- 
meriką karan ne tik su Ki
nija, bet ir su Sovietų Są
junga šiuo laikotarpiu, kai 
Amerika dar nėra pasiruo
šus naujam pasauliniam 
karui, sakė MaYshallas.i

Jis, be kitko, pasakojo, 
kad MacArthuras sugadino 
prez. Trumano planuotą 
siūlymą dėl taikos derybų, 
kuomet MacArthuras kovo 
24 d. asmeniškai kvietė 
šiaurinių Korėjos liaudinin
ku ir kinu komandierių tar
tis dėl mūšių pertraukimo.

Marshallas, atsakinėda
mas į senatorių klausimus, 
taipgi pranešė, kad:

Prez. Trumanas pernai 
gruodyje nusprendė, jogA- 
merikos lėktuvai gali vytis 
šiaurinių korėjiečių „bei ki
nų lėktuvus per Mandžūri
ją. Bet Trumano .sprendi
mą atmetė 13 kitų Jungti
nių1 Tautų, dalyvaujančių 
kare prieš Šiaurinę Korėją.

MacArthuras buvo įgalin
tas karo laivais ir lėktuvais 
atakuoti Kiniją, jeigu kinai 
užpultų amerikonus .bet 
kur kitur, apart Korėjos. 
Panašiame atsitikime ame
rikonai .ir dabar iš jūrų ir 
oro atakuotų Kiniją.

Amerika yra suplanavus 
blokadą prieš Kiniją, jeigu 
to reikalautų “tam tikros 
sąlygos.”

Du senatoriai pranešė ko
respondentams, jog Mar
shallas taip pat siūlė bom
barduoti Mandžūriją, jeigu 
šiaurinių korėjiečių bei ki
nų lėktuvai imtų plačiau 
atakuoti amerikinę kariuo
menę ant žemės.

Taigi kariniai valdžios 
planai mažai kuom tesiski
ria nuo MacArthuro pasiū
lymų. '

Marshallo pareiškimai taip • 
sucenzūruoti, kad negalima « 
suprast. Vienoje vietoje 
cenzoriai išbraukė net sep
tynis Marshallo liudijimo, 
puslapius-paeiliui.

Prez. Trumanas sako 
nenorįs paplatint karą

Washington.— Prez. Tru
manas, kalbėdamas civilinio 
apsigynimo konferencijoj, 
sakė, jis nori sulaikyti ka
rą tik Korėjos ribose, ne
leidžiant jam tapti trečiuo
ju pasauliniu karu. Jis 
tvirtino, kad gen. MacAr
thuro pasimojimai būtų 
galėję iššaukti karą iš So^ 
vietų pusės. Tokiame atsi
tikime, prezidentas gąsdi
no, “Sovietai galėtų atomi
nėmis bombomis sunaikinti 
Clevelandą ar Chicagą, Se
attle ar New York^ą arba • 
kitus Amerikos didmies
čius.”
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Kas K«Rašo ir 8ako _ MOTERŲ KAMPELIS O ten trejetas vaikelių ir' 
uošvė-senė.

—Kiek metų vyriausiam 
iš vaiku? .

—Dukrelė Janina turiTke- 
turiolika metų. Aueralpta, 
tiesa, į mane... Ji, žino^na, 
salėtu padėti. Tik jai rei
kia dar mokytis.

Dvarininkas sukvatojo.
—Hm, mokvtis... Didelė 

prabanga muzikei, — iško
šė jis.

—Trise ir stokite darban 
—toks mano paskutinis žo
dis.

Bieloūsas neturėjo kur 
dėtis.

Šitaip metai prieš įsiku
riant tarybų valdžiai Lietu
voje paaugle pradėjo savo 
sunkųjį gyvenimo kelią Ja
nina Bieloūsaitė.

n.
Ėjo keturiasdešimt devin

ti metai. Ką tik paskirtas 
“Anovilio” tarybinio ūkio 
direktorius Zigmantas He
leris iškėlė fermų darbuoto
jams uždavinį—pakelti gy
vulininkystės produktyvu
mą. Padėtis buvo sunki: 
praėjo pirmas pusmety, o 
primelžimas iš karvės ne^ 
siekė nė tūkstančio lįtrų. 
Nieko gero 
ir artėjantieji mėnesiai. 
Kuo šerti karves žiemą, jei 
buvo numatyta, kad šaknia
vaisiu derlius būsiąs blo
gas? Šieno iš viso buvo pa
ruošta pusei žiemojimo, tuo 
pačiu metu daugelyje vietų 
pievos nenuvalytos.

Tarybinio ūkio kolektyvas 
stojo darbo sargybom

...Vos brėško aušra, ir 
jau darbininkai buvo pievo
se. Jie skubėjo išnaudoti 
kiekvieną giedrią dieną, 
siekdami neleisti žolių liku
čiams žūti. Metaline trele 
susišaukė šienapiūvės. Pra
kaituodami dirbo šienpio-

tiek mažiau tŪUeš iškaščių, su
rištų su išlaidotais jo palaido
jimui.

Alockaitiš , pataria jau
niems žmonėms, įstojan- 
tiems į LDS, “rašytis 
20 metų ehdownient ap- 
draudbs.”

Jis teisingai nurodo, kad

LDŠ VAJUS NAUJIEMS 
NARIAMS ĮRAŠYTI

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Centro Valdy
ba paskelbė vajų’ naujienas 
nariams įrašyti. Vajus^ pra
sidėjo šių metų gegužės 1 
dieną.

Apie

ant

y;

Kas girdėja, kad karvių 
nielžėj os Valdytų šalį!

Atrodė, kad kalba buvo man nė už surūdijusį 
baigta ir abipusiškas suta-Į tiką nereikia visokių 
rimas ' pasiektas. Stovėjęs; geibių vabalėlių 1 
prieš drybsojusį krėsle po- turi' būti stiprus, darbinis, 
na Parčevskį bernas Zacha- kaip jautis. Bet ir to ma
ras Bieloūsas, atvažiavęs su ža...
šeima iš Švenčionių apskri- j “Kokių gi dar samdos są- 
ties, jau buvo norėjęs išei- lygų reikia tam niekšui,”— 

~įpykęs pagalvojo Bieloūsas.
—Maža ir to,—tęsė Par- 

čevskis, — su kuo pas mus 
sutinka kitu dvaru šeimi
ninkai — priimti tik šei
mas, kuriose yra ne mažiau 
kaip du darbininkai. Man 
reikia ne kitaip, kaip tik 
su trimis!

Nuo tų žodžių Bieloūsui 
lyg kažkas nutrūko viduje.

—Bet, gerbiamasai pone, 
—tarė jis maldaujamai, —

ska
te n 

Bernas
$8.(X

i 
$9.00 
$4.50 organas “Susivienijimo augimui dir-
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NERAMYBE PALESTINOJE
Jau per tūlą laiką Palestinoje eina mūšiai tarp Syri- 

jos ir Izraelio ginkluotųjų jėgų.
Mūšiai vedami dėl mažo žemės sklypelio. Izraeliečiai 

skelbia, būk syvai pradėjo mūšius ir užėmė sklypelį jų že 
mės, o syriečiai ginčina atvirkščiai: sako, izraeliečiai 
pavogę sylTi besiganančių karvių, na, ir dėl to jie mu- v • sasi.

Abiejų šalių skundai įteikti Jungtinėms Tautoms. Iz- 
• raeliečiai nori, kad amerikiečiai ir britai įsikištų Į šį 

reikalą ir mūšius baigtų.
Kuo viskas baigsis, sunku pasakyti. , Vienas aišku: 

tiieks nesitiki, kad Palestinoje laikysis ramybė ilgai. 
Yra kai kurių klausimų, reikalingų išsprendimo, bet jie

LDS skiria penkias pinigi
nes dovanas už naujų narių 
Įrašymą. Laimėjimui šių dova
nų reikia gauti ne mažiau pa
žymėto skaičiaus punktų. Vie
nas punktas duodamas už $50 
apdraudos sumos. Kurie vei
kėjai gaus daugiausia punktų, 
o ne mažiau pažymėto skai
čiaus, tie iš eilės laimės šias 
dovanas. Sekamos yra dova
nos ir punktų skaičius:

1- ma dovana $100 už 
ar daugiau punktų

2- ra dovana $75 už
ar daugiau punktų

3- čia dovana $50 
ar daugiau punktų

4- ta dovana $25

i- jų narių visada galima gau
jų ti; tik reikia noro ir fru-

500

400

už 300

------ J, v. ................... .............., UUVlUld

Pavyzdžiui, toks klausimas, kaip arabų ar daugiau punktų
pabėgėlių grąžinimas Izraelin, dar vis neišspręstas. Ara
bai, pabėgę iš Izraelio arba išvyti, reikalauja, kad jiems 
būtų pilnai atmokėta už jų paliktą ten nuosavybę, arba, 
kad jie galėtų grįžti atgal ir savo seniau turėtą nuo-

ir

uz 200

puti atsidėjimo pasidar
buoti.
'Vice - prezidentas savo 

straipsnį baigia šitaip:
Turiu, prisipažinti, kad man 

smagiausias darbas yra, tai 
prirašyti naujus narius Į LDS.

Mano nuomone, kad prigu
lėdami prie LDS ir darbuoda
miesi jam galime savo amžių 
prailginti bent 16 metų. Esant 
tokioj gražioj, draugiškoj or
ganizacijoj ir sąžiningai dar
buojantis jauti tokį lengvutė- 
IĮ, šiltą užsiganėdinimą. Ar 
jūs manote, kad tai nėra 
žmogaus amžiaus pailgini
mui ?

Todėl aš, kaip LDS narys, 
kreipiuosi Į jus visus, šios 
brangios šeimos—-LDS narius: 
atraskite savo dali ir pridėki
te prie bendro fondo, tai yra, 
prie šio vajaus, o pamatysite, 
kad pabaigoj vajaus galėsime 
smagiai pasidžiaugti visų 
bendro darbo pasekmėmis, ži
nau, kad visi turime Įvairių 
darbų, kurie trukdo platesnį 
pasidarbavimą. Bet su iloru ir 
pasiryžimu visgi surasime lai
ko ir galimybių savo užbrėž
tą tikslą atsiekti.

66,788 KOMJAUNUOLIŲ 
LIETUVOJE

Vilniaus Tiesoje skaito
me, jog Lietuvos .Komunis
tinio Jaunimo organizacija 
per paskutiniuosius: dvejus 
metus padidėjo 45,972 žmo
nėmis.

Iš viso ši orgarilzacijū da
bar turi 66,788 narius, ku
rie yra įsijungę “į 4,360 
pirminių organizacijų”—at
sieit, kuopų.

ti iš kabineto. Bet čia dva
rininkas, patenkintu žvilgs
niu įvertinęs augalotą, pe
tingą Bieloūso figūrą, dar 
kartą paklausė:

—Nuo mažens, sakai, iš
ėjai į žmones ir visą laiką 
ant žemės?

—Taip ir yra. Našlaičiu 
likau, turėdamas devyne
rius metus, ir nuo to laiko— 
po polivarkus bei dvarus.

—Ir sveikata, vadinas, 
dievas nenuskriaudė?. .. O i dirbti tegaliu tik su žmona.

Lietuvos sportininkai apie 
savo vizitą Kinijoje
(Pabaiga) -tarybinei liaudžiai už pa-
tolimame Kinijos išvaduojant Kiniją

iš japoniškųjų imperialis
tų jungo, jie reiškė savo ne
apsakomą džiaugsmą Liau
dies respublikos sukūrimu, 
jie gėrėjosi Tarybų šalies 
kova, vadovaujant viso pa
saulio taikos šalininkų ju
dėjimui.

Palikę užpakalyje Char- 
biną, mes vėl grįžome į Pe
kiną. čia įvyko atmintini 
susitikimai su dviem darbo 
didvyriais: pirmąja Kinijo
je moterimi—garvežio ma
šiniste Tian Guj-in ir pir
mąja 
Dziun.

—Aš buvau Stalingrade,-- 
kalbėjo Lian Dziun, — ma
čiau gamyklą, kurioje pa
gamintas ir mano valdomas 
traktorius “STZ.” Mačiau 
Volgą, Rusijos upių motiną, 
ant kurios iškils milžiniš
kos hidroelektrinės. Dide
li darbai vyksta ir prie 
“Kinijos Volgos” — Janczi 
upės. Mes mokomės iš jū
sų, tarybinių žmonių.

Vieneri metai
Mes aplankėme Kiniją tuo 

metu, kai visa šalis šventė 
pirmąsias liaudies respubli
kos metines. Vieneri me
tai... Laikotarpis nedide
lis,. ypač jei prisiminti, kad 
šis didžiulis kraštas buvo 
š i m t m e č i a is slegiamas 
priespaudos ir tamsos. Bet 
visur buvo jaučiama nuo
stabi jėga, su kuria didžioji 
kinų tauta ėmėsi kurti nau
ja gyvenimą. Ir nors kraš
te daug niūrios praeities 
liekanų, bet visur gyveni
mas laužiasi į .šviesą, visur 
galima jausti didingos atei
ties dvęlkimą. Tokių įspū
džių kupini mes apleidome 
vaišingą ir draugišką mums 
šalį — Kinijos Liaudieš res
publiką. Kdda mes sėdome 
į traukinį “Mandžūrija- 
Maskva,”*mus lydėjo entu
ziastiški stotyje susirinku
sio jaunimo šūkiai, žodžiai, 
tariami kiniškai, buvo arti
mi ir suprantami kiekvie
nam tarybiniam 
Perone

100u z.

dovanos eti

5-ta dovana $15 
ar daugiau punktų.

Brs duodama $5 
tiems vajininkams, kurie gaus
50 ar daugiau punktų, bet ne
laimes virš minėtų dovanų.

Taigi bus duodama $10 ber- 
taininė dovana tam vajinin- 
kui, kuris vajaus metu per tris 
mėnesius laiko gaus daugiau
sia punktų už Įrašymą naujų 
narių.

Dvi kuopos 
ženklus trofes 
pasidarbavimą 
jaus. 

I I
Be to, Tiesa nurodo, LDS 

Centras “išmoka nemažą 
atlyginimą už narių įrašy
mą.”

Ten pat, Tiesoje telpa
• LDS vice - prezidento J. J. 
Mockaičio raštas, raginan-

gaus garbės 
už geriausią 

laike šio va-

savybę atsiimti.
Bet Izraelio vyriausybė dar vis neskubi tai padaryti.
Yra ii1 daugiau klausimų, dėl kurių santykiai tarp Iz

raelio ir arabiškų valstybių sunkėja: Jeruzolimo klau- 
‘ simas, galutinas sienų nustatymo klausimas, ir tt.

Izraeliui, mažai valstybėlei, gyventi arabiškų valstybių 
apsupime niekad nebus pilnai saugu.

Kai kurie spėja, jog arabai, apsiginklavę, kada nors 
gali padaryti smarkesnį užpuolimą ant Izraelio.

NAUJI LĖKTUVAI
Amerikinė spauda praneša, jog Šiaurės Korėjos

kinų jėgos Korėjoje pradėjo, naudoti naujus lėktuvus— 
dviejų motorų jei lėktuvus-kovotojus. Tai naujo tipo 

' lėktuvai; galį lėkti naktimis, —matyt, pritaikyti nakti- 
' ‘ hiariiš ^veiksmams.

Amerikinė aviacijos vadovybė nepateikia platesnių in
formacijų apie šiuos lėktuvus (matyt, nedaug jų teturi), tis narius ’daugiau darbuo- 
tačiail stlko, jog šie lėktuvai sudaro rimto pavojaus ame
rikinėms jėgoms.

Aiškus dalykas, amerikiečiai, savo ruožtu, dės pa- pasižymėjęs keliuose praė- 
starigų naujiems kariniams pabūklams paleisti veiksmam jusiuose LDS vajuose, todėl 
Taigi mūšiai Korėjoje gali paaštreti. ir jo žodžiai

Mums rodosi, jbg šiuo metu, kai 38-toji paralelė ir vėl Vice - prezidentas Mockai- 
likosi tafp šiatiriečių ir pietiečiu rubežiumi, karas Ko-1 tis šitaip sako:
rėjojfe reikėtų baigti; visos kitų kraštų karinės jėgos Mes, LDS nal.jaii nol.8lUme, 
iŠ ten ištraukti ir visą Korėjos reikalą spręsti palikti ka(1 LDS augtų jr bujotų. Ar 

įneš savo dali atliekame .jo 
auginimui ? O tas turėtų būt 
daroma, jeigu mes tikrai to 
norėtume.

Kaip jūs jaučiatės, kuomet 
ką gero katn nors padarote ? 
Ar nejaučiate tokį smagų, 
švelnų jausmą savyje? Aš 
tą jaučiu po kiekvieno naujo 
nario prirašymo į LDS, nes 
aš žinau, jog jis yra ant tiek 
apsaugotas, ant kiek jis apsi
draudžia, ir žinau tą, kad 
jam mirus jo artimieji ant

' - patiems korėjiečiams.

ĮDOMUS dalykas alabamoje
Spauda praneša, jog Birminghame, Alabamoje, įvyko 

toks dalykas: džiūrė (prisaikintieji teisėjai) išteisino 
teisiamąjį negrą ir pasmerkė patį teisėją, kuris buvo 
atvirai šališkai nusistatęs prieš teisiamąjį negrą.

Tai buvo praėjusį penktadienį.
Teisiamas buvo Alexander Bloom, negras, kaltinamas 

užmušime baltojo. Liudijimai prieš teisiamąjį buvo be 
pagrindo, silpni. Nežiūrint to, teisėjas ragino džiūrę, 
kad ji surastų teisiamąjį kaltu ir pasmerktų mirti.

Džiūres pirmininkas (forman) Dicksteinas pasakė: 
džiūrė išteisina teisiamąjį negrą ir pareiškia teisėjui, 
jog liudijimai prieš teisiamąjį buvo nepagrįsti faktais, 
dėl to tėišėjas neturėjęs teisės raginti džiūrę teisiamąjį 
pasmerkti.

C, ’Visa tai, aišku, nepatiko teisėjui ir kitiems, kurie yra 
įpratę” bent kurį negrą, patrauktą teisman, surasti 

■t kaltu. i
Atsižiūrint, kad šis įvykis įvyko Alabamoje, jį reikia 

/ . Skaityti nėpaprastu.
DrUsiUs.it teisingus prisaikintuosius teisėjus už z tai
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i kongresas Taikai ginti
• Paskutinėmis birželio mėnesio dienomis Chicagoje įvyks 
didžiūlis Kongresas taikai ginti.
• Jame dalyvaus tūkstančiai delegatų,—visokiausių įsi
tikinimų tr tikybų žmonių, kuriems rūpi taikos išlaiky
mas. - ; • • , ' I

Taikos įšlaikymo reikalas svarbiausias reikalas.
MBA ; Atsižiūrint į tai, ką šiandien daro visokie karo troš-

. .kejai;—lii-acAilhuras rr jo šalininkai,—labai svarbu, kad 
šis kongresas būtų didelis ir sėkmingas visais atžvil-

Kova.dęl taikos išlaikymo neprivalo liautis. Jei nori- 
*

*

the, kad pasaulyj būtų taika,’ jei norime, kad žmonija 
gyventų laimingai, tai privalome bė paliovos dirbti ir 
difbti.

-Pats MacArthuras, —. apklausinėjant jį Senate,—pri
pažino, jog jis mano, kad daugumas pasaulio žmonių ka
ro neįtari, yr# karpi priešingi.

Bet neužtenka tik karo nenorėti—reikia dirbti, reikia 
nuolat budėti, organizuotai veikti, tik tuomet karo ruo-

tis Susivienijimui. Pats 
Mockaitis jau yra gražiai

yra svarūs

Čia, 
mieste, 
tarybiniais jūrininkais, ku-Į 
rie mus pakvietė aplankyti 
prekybinį laivą “Poltavą.” 
Laivo denyje jūrininkai pa
pasakojo, apie didžią bro
lišką paramą, kurią Tary
bų Sąjungos tautos teikia 
Kinijos liaudies respubli
kai.

mes susitikome su

Redakcijos Atsakymai
Alice! G—čiėHėi.— l abai 

atsiprašome, bet eiletaščiu 
nepasinaudosime. Rašyki
te prozoje.

a. Boston,. 'Mąsš. — 
Eilėraštis peršpilnas, ne- 
spausdintinas.

Toldo.— Amerikonai spė
ja, kad Kinijos Liaudies 
Respublika turi kelis šim
tus karinių lėktuvų Mąn- 
džūrijbj. ,

Prezidentas Trumanas kalbasi su naujai paskirtuo
ju Reconstruction Finance Corporation direktoriumi 
W. Stuart Symingtonu. Visa bilijonine orgaĄižadija 
bus naujai paskirtojo direktoriaus išimtinoj, vadovybė
je. Iki šiol jai vadovavo iš kelių narių taryba.

sėjai atsisakys kitą pasaulinį karą ruošti. •• •
Štai, kodėl šis Kongresas taikai išlaikyti ’ bus Jabai’ 

svarbus. . ' ' , L

M'an- 
širdį. 
mus

Gamyba kyla
Dabar—į Mukdeną, 

džūrijos pramonės 
Ilgą laiką traukinys 
veža šalimais nesibaigian
čios didžiulių įmonių 'virti
nes. Pakeliui į šį pramonės 
miestą mes sužinojome ne
maža džiuginančių naujie
nų: apie jas pranešė Kini
jos laikraščiai, susumuoda
mi! 1950 metų pasiekimus. 
Per praėjusius metus visi 
šalies fabrikai pagamino 14 
procentų daugiau medvilni
nių audinių, negu paskuti
niaisiais prieškariniais 1936 
metais. O šiemet medvilni
nių audinių gamyba padi
dės vienu trečdaliu. Tik 
per du 1950 metų mėnesius 
Šiaurės - Rytų Kinijos gy
ventojams parduota 80 pro
centų daugiau rūbų, negu 
per tą patį 1949 metų lai
kotarpį, miestai gavo lį 
kdrto daugiau anglies. Pa
didėjo plieno, naftos, an
glies, elektros energijos ga
myba. Mandžūrijoje, pirmą 
kartą jos istorijoje, panai
kintas nedarbas.

Mukdene kaip tik vyko 
žemes ūkta paroda. Keli 
skaičiai apie Kinijos žemės 
ūkį: visoje šalyje pernai 
surinkta 14.2 milijono piku
lių (859.1 tūkstančio tonų) 
medvilnės. Tokio derliaus 
nežinota prieškariniais rųe- 
tąiS'. Šiaurės Kinijoje grū
dinių kultūrų derlius pasie
kė 4,100 milijonų ketti (2,- 
460 tūkstančių • tonų) —be
veik milijonu ketti daugiau, 
negu buvo numatyta.

Mūkdėne sutikome būrį 
Kinijos savanorių, nutaru
sių padėti didvyriškajai Ko
rėjos liaudžiai. Sunku pa
pasakoti, kas dėjosi aikštė
je, kuomet šadriŪS kinių tau
tos sūnūs sužinojo, jog 
mes atvykome iš Tarybų 
Sąjungos. Čia pat atsirado 
didelės raudonoj gėlės, pa
našios į mūsų bijūnus — jo
mis buvo ^apdovanoti tary
biniai sportininkai. Čia pat 
savaimė kilo draugystės 
mitingas. Kinų kariai mū- ■ 
sų asmenyje dėkojo visai

. . . , T . i L VU.IJ VlCXlllA VAAL MM

traktorininke Lian* v|aj jr pirmiausia^pie- 
voje pasirodydavo liekna 
pailgo veido, protingoj va
linio pilkai - mėlynų akių 
žvilgsnio mergina. Smar
kiai, vyriškai plačiai ji su
modavo dalgiu, sudėdama 
nuplautąją žolę lygiu pyli
mėliu. •

Dažnai vakarais tarybinio 
ūkio direktorius sušaukda
vo brigadininkus. Jie pra
nešinėjo apie šienapjūtės 
eigą.

—Merginos su norma su
sidorojo—nušienavo po pu
sę hektaro, — kartą pra
nešė direktoriui brigadinin
kas.

—Vyrai nušienavo po nu
lį šešiasdešimt ir septynias
dešimt. O Janina Bieldū- 
saitė jau kiekvieną dieną 
atmauja po septyniasde
šimt .penkias — aštuonias
dešimt' šimtųjų... Visą Bri
gadą iššaukė į lenktyiYiąvi- 
mą ir žengia visų priešaky
je 1

žmogui, 
tolydžio aidėjo 

“Vanzai Mao Cze - dun!,” 
“Vanzai Stalini” — “Tegy
vuoja Mao Cze - dunas!,” 
“Tegyvuoja Stalinas!” 

Lietuvos nusipelnę 
Sporto meistrai .

St. Butautais
J. Lagunavičius 
K. Petkevičius 

Ž. Sabiilis.

III.
Taip atsitiko, kad vėlyvą 

rudenį anais metais reikėjo 
paskirti melžėjomis dvi 
darbininkes iš laukininkys
tės brigados. Su tuo ndr 
riai sutiko Janina Bieloū- 
saitė ir Nina Stuberovaitė. 
Janina ir čia pasirodė kaip 
lenktyniavimo pradininkė.

Jai buvo skaudu už savo 
tarybinį ūkį, kai ji sužino
jo, kad per metus iš vienos 
Šeriamosios karvės tegauta 
tik po 1,950 litrų pieno. 
Naujiems, 1950 metams, 
plane buvo numatyta pri
melžti 2,700 litrų. Čia ir 
buvo reikalinga duoti toną 
vifeam gyvulių augintąjį 
kolektyvui.

—Savo grupėje, — pareiš
kė BiėloūSaitė per garny bi- 

(Tąsa trečiame pusi.)
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JUBILIEJINIS
LAISVĖS VAJUS

(Tąsa nuo 1-mo psl.)

Hartford, tonu. Lewiston-Auburn, Me.

■% Krasnickiene..................................................1.00
Kazlau ... • •............................. • ............... 1.00

.‘Si. Johnson ..................................................... 1.00
M. Strižauskiene ..............   1.00
Ą. Daugeliene .. •......................................... 1.00
Ž. Juška ............................   1.00
A. Gerbut .................................... • •............... 1.00
A. Bučionienė .. • • .......................................... 1.00
Z. Norkaitienė....... ......................... 1.00
M. Ramoškienė ............................... 1-00
V. Zaltauskas........................................ .... 1.00
J. čepukaitis ............................................. • 1.00
P. Tarinskas ... ......................................... 1.00
J. Marcilionis •  ................................................  1.00
J. .Jaškonis ............................................• ....... 1.00
C. Miller .............................   1.00

•O. Giraitiene • •................................................ 1.00
R. Aleksandravičienė .........• ................................50

Iš kitų kolonijų gauta aukų:
Martin Kvederas, Detroit, Mich.................. • • 5.00
V. Smalstienė, Detroit, Mich...............................5.00
W. G. Lasky, Brooktondale, N. Y................... 5.00
J. Krapavickas, Auburn, Me............ . ............ 5.00
V. Urbienė, Whitehouse, N. J. ............. 5.00
Geo. Braknis, Pontiac, Mich.........................   3.00
S*, Norkus, Pontiac, Mich................................... 3.00
Mrs. Fergeris, Philadelphia, Pa. ................... 3.00
J. Urbonas, Detroit, Mich........................• •.. 1.00
M. Bagužinskas, Detroit, Mich.......................... 1.00
Potejunas. Detroit, Mich................................. 1.00
A. Liaudanskienė, Lewiston, Me............ .... 1.00
A. Kaulakis, Auburn, Me. ...••..................... 1.00
P. Wizbar, Anson, Me...................................... 1.00

Mūsų Ligoniai

Per ilgą laiką sirgo drg. M. 
| Ramanauskas. Gaila, kad ne
sužinojau, kaip jis dabar jau- 

' čiasi.
Draugė Ramoškienė buvo 

ligoninėje savaitę laiko, bet 
dabar gražiai išrodo ir vėl sy
kiu siu mumis dalyvauja.

Drg. Martin Jonson jau ke
lios savaitės ligoninėje, turėjo 
dvi operacijas, labai sunkias.

Draugė M. Margaitienė tu
rėjo operaciją, virš savaitės iš
buvo ligoninėj. Girdėjau, kad 
jau eina namo.

Drg. Kazys Aksomitas, sir
gęs per kelias savaites, girdė
jau, *jaa sveikas, grįš darban.

Iš tikro gaila, kad negalė- 
ijome draugių ir draugų aplan
kyti.

Dar vienas geras draugas, 
Jurgis Dagilis, labai sunkiai 
sirgo. Kap girdėjau, jau biskį 
geriau jaučiasi, bet turės eiti 
sanatorijon savo sveikatą sus
tiprinti.

Visi suminėti draugai ir 
draugės yra labai geri žmo
nės, geri patriotai, rėmėjai 
mūsų darbininkiško judėjimo, 
mūsų darbininkiškų parengi
mų.

Aš nuo savęs vėlinu visiems 
greitai pasveikti ir sykiu daly
vauti su visais.

Klubo Nare

Visiems ir visoms aukojusiems tariame širdingiau
siai ačiū! Prašome aukoti i Laisvės jubiliejaus fondą, 
kad jį laiku ir su kaupu sukėlus.

Laisves Administracija

Bevertė mergina, mane
Užvis svarbesne dovana-1 pavergė—mane, kurio jokis 

Laisvei jubiliejaus proga j priešas iki šiol nebuvo pa
yra gauti naujas skaityto- vergęs.
jas. Epictetus.

Tik ką parašyta 2-jų veiksmų romantiška operete

Sudrumsta Širdis

Sekmadienį, Gegužės 13
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
PRADŽIA 4-tą VAL. PO PIETŲ ĮŽANGA $1.50, TAKSAI ĮSKAITYTI

KOŠTE RUŠINSKIENE 
šarkienės rolėje.

žodžius paraše JONAS JUŠIG\ 
Muziką—FRANK BALEVIČIUS

Rengia ir vaidins vietinis

AIDO CHORAS 
ir Newarko 

SIETYNO CHORAS
Dainas mokina

M. STENSLER ir FR. BALEVIČIUS 
dramą—JONAS JUŠKA

EDWARD SKUČAS 
Prano rolėje.

JUOZAS J UDZENTAS 
Dėdės Tamošiaus rolėje.

Vaidinime dalyvauja: O. gtelmokaitc- 
Eicke, E. Skučas, A. Navikas, J. 

Judžentas ir K. Rušinskienč.

Operete perstato, kaip mergina myli 
vieną vaikiną ir kaip kitas įsimaišo ir 
sudrumsčia jos širdį. Bet viskas vyksta 
meilioj formoj ir aktoriai, vaidindami ir 
dainuodami nheiliškas dainas, žavės pu
blikos; sielą. Dainų joje yra 12-ka ir jos 
visos tik ką sukurtos, naujos. Jas dai

nuoja solistą!, duetistai, kvartetai 
ir chorai.

* Taigi, gerbiamieji lietuviai, širdingai mes jus visus ir visas kvočiame ateiti 
ir pamatyti šitą, tik ką gimusį, kūrinį. Ir užtikrinam, kad būsite 
patenkinti. Rengimo K’bmisi ja

- —11a inr. L fl-. J ... I .in-.-u fcUW

Aukos Laisvei

čia gyvena būrys lietuvių. 
Nors jie yra ir skirtingų pa
žiūrų, bet vis dėlto Laisvei 
paaukojo po kelis dolerius.; 
Tūli yra apsišvietę žmonės ir 
supranta darbininkiškos spau
dos naudingumą. Anelia Liau
danskienė, aukodama dolerį, 
pasakė: “Reikia paremti Lais
vės spaudos fondą.” Jonas 
Krapovickas tarė savo žmo
nai : “Paaukokit” — ir Kra- 
povickienė paklojo penkinę, 
sakydama: “Reik paremti.
Laisvę, jos skaitytojai sensta, 
miršta, retėja ir tas apsunki
na Laisvės išleidimą. Alek 
Kaulakis pridėjo 1 d oi., P. 
Wizbaras irgi $1. Levu te Sele- 
monienė paaukavo $1 tarp- 
tautiško apsigynimo fondam 
P. Wizbaras taip jau davė 
$1 tam fondui.

čia randasi ir daugiau gerų 
lietuvių ir jie paaukos vėliau.

Buvęs Laisvės rėmėjas ir 
vajininkas J. Žilinskas jau 
nuo pereitos vasaros nesvei- 
kuoja, negali dirbti. 
Jonas labai susirūpinęs savo 
sveikatos stoviu. Linkime jam 
gi‘e i to pasveikimo. Mūsų 
mieste randasi batų (čevery- 
kų) išdirbystės ir audimų fab
rikai. Darbai eina neblogai.

Spaud. Rėmėjas.

ONA STELMOKAITĖ-EICKE
Nastės rolėje.

May, 1951

MOTERŲ
' (Tąsa iš antro pusi.) 

nį pasitarimą, — įsiparei
goju gauti po 3,500 litrų 
pieno iš kiekvienos karvės.

—Remiu tave, Jahiuk!— 
atsiliepė Stuberovaite. — Ir 
aš įsipareigoju tiek pat pri
melžti.

Nemaža ir senųjų sunku
mų dar pasireiškė fermose. 
Trūko pašarų. Ir nors pla
nas ūkyje pereitais metais 
liko neįvykdytas, tačiau 
primelžimo padidėjimas bu
vo nemažas. Didžiausias 
nuopelnas tuo atžvilgiu pri
klauso priešakinei melžėjai

Cleveland, Ohio
Motinų dienos Minėjimas

šių metų Motinų Dienos mi
nėjimas turi kur kas daugiau 
reikšmės, negu kada nors pra
eityje, nes diena iš dienos vis 
daugiau ir daugiau motinų su 
didžiausia širdgėla pasitiks 
šią Motinų Dieną.

Nesunku įsivaizduoti, kaip 
tos motinos minės Motinų Die
ną, kurių sūnūs jau žuvę be- 
viltingo karo fronte; kai]) mi
nės tos, kurių sūnūs dar gru
miasi karo fronte, arba tos, 
kurių sūnūs lankia tik pašau
kimo dienos, šioms motinoms 
Motinų Dienos šventė bus tik 
kaipo neužgydomų žaizdų at
vėrimas. Tačiau mes tą šventę 
turime švęsti ir kartu ją minė
dami turime nurodyti ir tų 
visų nelaimių priežastis.

Motinų Dienoje (gcg. 13) 
Clevelando Moterų Klubas 
rengia skanius vištų pietus tik 
už $1.25 ypatai. Sūnūs arba 
dukterys, norėdami pagerbti 
savo motinas, užsisakykite tai 
iš kalno, įsigykite tikietus pas 
klubietes arba L. D. S. Klube. 
Pasakykite, kiek ypatų ir ku
rią valandą jūs norite pietau
ti, o jums stalas jūsų paskirtu 
laiku bus prirengtas.

L. D. P. D. ir L. D. S. 55 
kuopos piknikas

Birželio 3 d. J. Rūbo pikni
kų darže įvyks minėtų, draugi
jų bendras piknikas." Po ilgos 
ir šaltos žiemos ir uždarytose 
svetainėse įvykių, bus visiems 
malonu kiek į laukus' pava
žiuoti ir tyru oru pakvėpuoti. 
Tad ligi pasimatymo minėta
me pikniko pas Rūbą ant 422 
kelio.

L. D. S. 4-tos aps. konferenci
ja ir piknikas

Akrono L. D. S. 73 kuopa 
per visą eilę metų su 4-ta Ap
skritimi rengia bendrus pikni
kus, kurie- visuomet esti pa
sekmingi visais atžvilgiais.

Kadangi akroniečiai turi 
puikią vietą piknikams su gra
žia svetaine, tad šiais metais 
nutarta teii laikyti ir L. D. S. 
4-tosios Apsk. konferenciją, ir 
užbaigus konf. turėti pikniką. 
Šis visas gražus pažmonys į- 
vyks birželio 10 d. Konferen
cija prasidės 10 vai. ryto (bū
tinai laikui), o po konf. pikni
kas. Kuopos jau renka į konf. 
delegatus. Patai tina visiems 
dalyvauti konf., kurie,ms lai
kas pavelys anksčiau atvykti.

Kelrodis: Iš Clevelando: 
Imkite Route 21, kurį rasite iš 
E. 71 ir B’way, ir juomi va
žiuokite iki Loyal Oak, tai yra 
261 kelias. Čion sukite po kai
rei, pavažiavę apie 3 mylias, 
tėmykite vėl po kairei, ’ten ra
site Winter Green Ledges. 
Ten ir bus konf. ir pikniko 
vieta.

Išbraižyti kelrodžiai bus iš
dalinti visiems, kurie turi ma
šinas. O kurie negausite, tai 
paprašykite jų L. D. S. Klube, 
i L. D. S. 4-tos Apsk. sekr.

J. Žebrys

Korėja. —- šiaurinės „Ko
rėjos liaudininkų radijas 
sakė, kad jie nušovė dar 
du amerikinius lėktuvus.

KAMPELIS I
Janinai Bieloū^aitei, kuri 
visam kolektyvui parodė 
pasiaukojamo darbo pavyz
dį. Iš kiekvienos iš dešim
ties savo grupės karvių Ja
nina primelžė po 3,560 li
trų pieno. ' Metinę užduotį 
ji įvykdė 132 procentais.

Sekdamos jaunosios sta- 
chanovihinkės pavyzdžiu, 
savo žodį ištesėjo melžėjos 
Nina Stuberovaitė, Olga 
Sladkovaitė ir Tatjana Pi- 
menovaite. Jos visos vir
šijo pieno primelžimo pla
ną. O visoje “Glintiškio” 
fermoje, kur dirba Janina 
Bieloūsaitė, iš kiekvienos iš 
95 karvių primelžta po 3,- 
074 litrus pieno.

Socialistinis ' lenktyniavi- 
imas dabar Įsiliepsnojo su 
nauja jėga. Iki metų pa
baigos tarybiniame ūkyje 

! priilielžimas turi būti padi
dintas iki 2,800 litru. Ano- 
viliečiai nutarė kovoti už 
trijų tūkstančių litrų pieno 
primelžinią, o Bieloūsaitė— 
už 4,000 litrų pieno primel- 
žima iš karvės, c- _ • •

Už sąžiningą darba Pa
beržes rinkiminės apygar
dos Nr. 37 darbo žmonės 

I vieningai išrinko šlovingąją 
■patriotę Janiną Bieloūsaitė 
i savo deputatu į Lietuvos 
TSR Aukščiausiąją Tarybą.

G. Stunguras
I____________ 1________ '

Iš Brooklyn© moteni 
susirinkimo

Balandžio 19-tą Kultūri
niame Centre įvykusiame 
susirinkime gražu buvo ma
tyti drauges skaitlingai at
silankiusias į susirin k i m ą 
ir kad laiku užsimoka nio- 
kesčius. Vertos pagyrimo.

Moterų Klubas šį sezoną 
turėjo daug parengimų, bet 
dar nepailsusios, nutarė ap- 
vaikščiot Motinos Dieną ge
gužės 6-tą, su gražia pro
grama ir užkandžiais.

Draugė Šmagorienė atne
šė rankomis numegstų sve- 
terių ir pirštinių, kuriuos 
numezgė draugės Katrina 
Petlitzkienė ir Anna Kal- 
vaitienė. Labai įdomiai nu- 
megsti. Mes visos žiūrėjo
me ir gėrėjomės tokiu gra
žiu darbu.

Baigėm susirinkimą su 
vaišėmis, tai yra — namie 
keptais ir skaniais pyra
gais ir taip, kaip šamo vare 
virta arbata. Išsiskirstėme 
visos patenkintos.

Susirinkime buvusi

Šeimininkėms
Kepta višta greitu būdu, oro 
spaudimu (pressurecooker)

Viena apie poros svarų 
višta

« CHARLES J. ROMAN

3 psl.-Laifive (Liberty, Lith. Daily) -Tree., Geg;-May 9, 1951

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
te prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 

. Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruoštamūsą 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu . ir kainomis būsite 
patenkinti.

pusė svaro grybų 
pusė puoduko svogūnų 
pusė puoduko karšto van

dens
pusė puoduko rūkščios 

smetonos
3 šaukštai riebalų 
druskos, pipirnių, papri- 

ko pagal skonį
3 šaukštai miltu, v
Nuvalyk vištą (jauną, 

fryer). Geriausia,supjaus
tyk į šmotus, apveik mil
tais. Gerai apkepink visus 
šonus puode iki aprus. Su
dėk numazgotus, supjausty
tus grybus ir visus priesko
nius. Uždenk puodą, nu
statyk ant 15 svarų ir šu
tink apie 15 minutų, pas
kiau greitai sumažink karš
tį.

Kuomet užbaigs šusti, 
atidengus, supilk smetoną, 
išmaišyk. Dailiai sudėstyk 
ant didelės lėkštės, apibars
tyk petruškų lapeliais. Bus 
skanus ir geras maistas. V.

Today’s Pattern

(T Pattern 9166 In sizes 12, 14. 16, 
18, 20; 40. Size 16 takes 3H yards 
39-inch. Transfer included..

Užsakymą, su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siųskite: Pattern 
Dept., 110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.

Matthew A.
BUTUS

(BUKAUSKAS)

, LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUSi

426 Lafayette St. ’
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Pirmyn j naujus laimėjimus

NAUJOJI VILNIA, kovo 6 
d. — “Žalgirio” staklių ga
myklos kolektyvas,'” lenkty
niaudamas su Estijos TSR Ta
lino mašinų statybos gamyk- 
loas kolektyvu, pasiekė nema
žus gamybinius laimėjimus. 
Atvykusi Talino mašinų sta
tybos gamyklos kolektyvo ko
misija socialistinio lenktynia
vimo rezultatams patikrinti 
nustatė, kad “Žalgirio” stak
lių gamyklos kolektyvas prisi
imtus įsipareigojimus ištesėjo. 
Vasario mėnesio planų “Žal
girio” gamykla įvykdė pirma 
laiko, darbo našumą pakėlė 
1,5 procento daugiau, negu 
buvo įsipareigojusi, ir tt. Da
bar žalgiriečiai ruošiasi vykti 
i Talina suvesti lenktyniavi
mo rezultatams su mašinų 
statybos gamyklos kolektyvu.

Kelia darbo našumą
KAUNAS, kovo 13 d. — 

Vasario mėnesio gamybos pla
ną liejimo mechaninės įmonės 
kolektyvas įvykdė pirma lai
ko ir davė valstybei viršų ne
planinės produkcijos — ke
taus liejinių už kelias dešim
tis tūkstančiu rubliu.

Ypatingai gerų rezultatų 
pasiekė vamzdžių formuotojų 
brigada, savo .išdirbio normas 
įvykdydama 160—170 pro
centų. Daugiau kaip po pus
antros išdirbio normos įvykdo 
vagonų ratų formuotojai Ma
linauskas, Balsas, Birmanas ir 
kiti.
• įmonės kolektyvas prisiėmė 
eilę įsipareigojimų: pirmojo 
šių metų ketvirčio gamybos 
planą įvykdyti iki kovo 25- 
dienos, iki mėnesio pabaigos 
duoti valstybei daug ketaus 
liejinių viršum plano, plačiai 
įdiegiant darbo pirmūnų paty
rimą, darbo našumą pakelti 
5 procentais palyginti su 
1950 metais, o gaminių savi
kainą sumažinti 9 procentais.

M. Šarakauskas
" • 1

Pirmieji Lenktyniavimo 
Rezultatai

KLAIPEDA, kovo 6 d. — 
Klaipėdos garvežių depo dar
bininkai vasario mėnesį pasie
kė gražius gamybinius laimė
jimus: gamybos planas įvyk
dytas su kaupu ir sutaupyta 
56 tūkstančiai rublių.

Su dideliu pakilimu depo 
kolektyvas sutiko Vilniaus 
miesto elektros skaitiklių ga
myklos kolektyvo kreipimąsi 
dėl Socialistinio lenktyniavi
mo. ir įsipareigojo kovo mėne
sio garvežių remonto planą 
įvykdyti 120 procentų, per 
kovo mėnesį sutaupyti 100 
tūkstančių rublių, sumažinti 
iki minimumo garvežių pras
tovėjimą ir padidinti techni
kinį garvežių greitį 2,5 pro
cento.

Popieriaus Gamintojai 
Tesi Savo Žodį

* KAUNAS, kovo 6 d. —Ju
liaus Janonio vardo popie
riaus fabriko kolektyvas įsipa
reigojo iki kovo 25 d. įvykdy
ti ketvirčio užduotį ir likusio
mis iki mėnesio pabaigos die
nomis duoti viršum plano 80 
tūkstančių sąsiuvinių ir iš su
taupytos žaliavos bei medžia
gų pagaminti ' dešimtis tonų 
pirmos rūšies popieriaus.

Įmonės darbininkai ir tar
nautojai tvirtai tesi savo žodį.

95 policistai paskubėjo 
atsistatydinti 1 diena

Iš Kriaučių Susirinkimo

n So. Brooklyn

Baigiantis pensijų plano se
najam įstatymui ir įgalinant 
naująjį, paskutinę senojo į- 
stato dieną, sekmadienį, atsi
statydino dar 9f> policistai.

Einant senuoju įstatu pasi- 
liuosuodavo tuojau po įteiki
mo prašymo leisti atsistaty
dinti. Naujasis įstatas reika
lauja, kad praeitų 30 dienų 
nuo įteikimo prašymo iki pa- 
liuosavimo nuo tarnybos. Vi
su tuo laikotarpiu policistas 
tebebūna po tarnybine discip-

liną, turi pasiduoti visiems 
viršininkų įsakams.

Naujasis įstatas paliečia ir 
gaisragesius. Įėjo galion gegu
žės 7-tą. Jis tapo Miesto Tary
bos įvestas po to, kai dauge
lis pašaukiamų liudyti grand, 
džiūrei (sąryšyje su tyrinėji
mu valdininkų santykių su 
gembleriais) pasiskelbė pasi
traukiančiais iš tarnybos. Jie 
tuo,mi pasiliuosavo ir nuo prie
volės klausyti įsako.

5 4-t as

Iš Veličkų pokilio

nuoširdžios padėkos 
pareiškė Domicėlė

Balandžio 25 d. įvyko lie
tuvių kriaučių skyriaus susi
rinkimas 11-27 Arion PI., uni
jos svetainėje. Buvo prisiųs
tas laiškas su 25 bilietais nuo 
“lapei meikerių” lokalo 161- 
mo, kuris rengia ekskursiją 
laivu. Visi bilietai nupirkta. 
Taipgi Luther Martino Drau
gija prisiuntė 15. vakarienės 
bilietų. Tie irgi likosi visi nu
pirkti. BALF’o motinos dienai 
paaukota $200.

Lietuvių .kriaučių
skyrius turės savo metinį pik
niką liepos mėnesio pabaigo
je. Pikniko pirmininku išrinko 
J. Hermaną, o sekretorium 
Ch. Kundrotą.

Pasiginčyta kriaučių dirb
tuvių pirmininkų ir komisijų 
klausimu. Lokalu jau yra įsi
gyvenusi tradicija kas metai 
lietuviškų dirbtuvių komite
tams suruošti veltui vakarienę 
už jų pasidarbavimą laike į- 
vykusio lokalo pikniko.

Buivydiniai - glaveckiniai, 
dirbantieji svetimtaučių dirb
tuvėse, smarkiai puolė 
viškų

eilę

Ch.

ŠIANDIEN!

ROXY
TEATRAS

vėl jums pateikia 
Pasaulio Žymiausią Muziką, 
Grojamą Pasaulio Didžiausio . 

Orkestro su jo vadu!
ASMENIŠKAI!

, PHILHARMONIŠKAS 
SIMFONIJOS ORKESTRAS, 
Newyorkietis, 104 muzikantai.

Mitropoulos
, diriguoja.

> ir filmas
“I’D CLIMB THE
HIGHEST MOUNTAIN”

SUSAN HAYWARD 
WILLIAM LUNDIGAN*

du, ištarė padėką visiems, į 
p r a m o g ą atsilankiusiems, 
taipgi tiems, kurie bent kokiu 
darbu prisidėjo prie šio poky
lio surengimo.

Kalbėjo svotai: Petras Ka- 
pickas ir Izabelė Butkienė, o 
po jų — Veličkų sūnus, Justi
nas.

Po to 
žodžius
Veličkienė ir Alekas Velička. 
Pastarasis, prisiminęs daug į- 
domių iš savo gyvenimo įvy
kių praeityj, prisiminė ir seną 
aplink Vieliuoną dainuotą 
dainelę (kurios pavadinimo 
neatsimenu). Na, ir jis, kartu 
su viešniomis iš Massachusetts 
tą dainelę gražiai sudainavo.
Veličkams buvo įteikta graži 

dovana, stalą puošė’ trys bu
kietai gėlių: nuo Zakarauskų, 
nuo Krasnickų ir Sutkų.

Prie stalų patarnavo aidie- 
tės: Buknienė, Feiferienė ir 
Brazauskienė, o šeimininkių 
gražų darbą atliko Augutienė 
ir Kanopienė.

Po bankieto, vyko šokiai ir 
draugiški pasikalbėjimai.

šitoks buvo Veličkams pa
gerbti pokylis. Koresp.

Svarbi jaunimo konfe 
rencija New Yorke

Praėjusį šeštadienį Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje įvyko Alekui ir Domi
cėlei Veličkams pagerbti po
kylis (parė). Alekui — už jo 
ilgametį visuomeninį ir meni
nį darbą, o juodviem abiem— 
3f) metų juodviejų vedybinio 
gyvenimo sukakties atžymėji- 
mui.

Prieš 30 metų (gegužės 1 
d.) Alekas atvyko iš Water- 
burio į Brooklyną apsigyventi, 
o gegužės 7 dieną Domicėlės 
Veličkienės gimtadienis ir 
vardadienis.

Taigi, kartu susidėjo daug 
įvykių, liečiančių Veličkus.

Beje, už mėnesio laiko Ve
ličkų sūnus, Justinas, susi
tuoks su Marcia Taporek, dai
lia mergina, čia pat dalyvavu
sia.

šį pokylį ruošė paskyri 
žmonės, Veličkų draugai ir 
bendradarbiai: Piliečių Klu
bo gaspadorius Juozas Zaka
rauskas, Zizas, Kairys, Stepo
naitis, Reinhardtas, Stakvile
vičius ir Nečiunskas.

Salė buvo kupina žmonių— 
Veličkų draugų, prietelių, 
bendradarbių.

Prie skanių valgių buvo ir 
programa iš kalbų ir dainų.

Juozas Zakarauskas, atida
ręs programą, ipalinkėjęs Ve- 
ličkams laimės, pakvietė Ro
jų Mizarą būti toastmasteriu. 
Pastarasis iššaukė visą 
svečių keletą žodžių apie 
ličkus tarti.

Trumpas kalbas sakė:
Kreivėnas, Klubo pirminin
kas, Antanas Matulis (LDS 
Hl-čios ’apskrities pirminin
kas), P. Buknys, Laisvės 
administratorius. Mat, Velič
ka yra veiklus klubietis, LDS 
1-mosios kuopos pirmininkas, 
laisvietis ir aidietis, tad buvo 
norėta, kad nuo visų įstaigų 
būtų pasisakyta, apibūdinant 
Aleko darbus.

Kiti kalbėjo: Kriaučių lo
kalo delegatas Kundrotas, 
Draugelis, V. Michelsonas, V. 
Bunkus, adv. Vežlianskas 
(Wesley), Vilčinskas, A. Lin
kus, Jr., Dr. A. Petriką, Eva 
Mizarienė, — pastaroji skai
tė ir sveikinimus nuo pavienių 
asmenų ir nuo Aido Choro; 
adv. Kay Michelsonas, M. 
Stąkovas.

Nuo Aido .Choro kalbėjo 
Petras Grabauskas, choro iž
dininkas ir ilgametis Aleko 
bendradarbis — juodu dažnai 
dainuoja mūsų pramogose 
duetus. Po Grabausko kalbos 
buvo pakviesti bankiete daly
vavusieji aidiečiai, kurie su
dainavo “Ilgiausių metų,” 
taipgi' (kartu su publika) 
“Kai aš turėjau kaime merge
lę...”

Alekui buvo ir surprizų : at
vyko jo jaunų dienų draugės 
iš Massachusetts, vieliuoniš- 
kės: Veronika Lapinskienė, iš 
Norwood, Mass., Bronė Bu- 
kautienė, iš Bostono, Izabelė 
Bylienė, iš Lawrence, Ona Va
siliauskienė iŠ Norwoodo, taip
gi Vasiliauskienės dukrelė, 
Lillian. Viešnių vardu kąlbą- 
linkėjimus Veličkams pasakė 
jaunuolė Lillian Vasiliauskas.

Juozas Kairys, rengėjų, var-

išrinkti 
visos

Gegužės mėnesio 18 ir 19 
dienomis šiame mieste įvyks 
svarbi Amerikos jaunimo kon
ferencija. Ją šaukia New 
York o State Labor Youth Lea
gue. Konferencijon 
delegatus kviečiamos
jaunimo organizacijos. Darbo 
jaunimas susirūpinęs 
reikalais. Ir šioje konferenci
joje svarbiausia tema bus: 
Kaip pastoti kelią naujam 
karui, kaip išlaikyti pasauli
nę taiką?

Konferencija įvyks Central 
Plaza salėje, 11 Second Ave.

taikos

Yra pasiūlyta miesto polici
joje tarnybą apriboti, tuojau 
atstatyti suėjusius 65 metus 
amžiaus. •

Atstovų Buto narys kon- 
resmanas Thomas H. 
Werdel (republikonas iš 
Californijos) irgi užsima- 

' nė išgarsėti. Jis pareiškė, 
kad jis yra suradęs Bal
tajame Name suokalbį ’ 
pasiimti į savo rankas vi
są militarinės rųobilizaci- 
jos kontrolę. Tai būsią 
padaryta, kai bus įvesta 
visuotinis militarinis ap- 
lavinimas.

lietu- 
dirbtuvių komitetus, 

nereikia jiems nieko 
Jeigu jiems nepatinka, 
apleidžia savo vietas.

dirbtuvėse 
komisijų, lai 

su darbi- 
ko priėjo 
Jenkins’o 

lokalą vai-

Juokingiausias buvo Jurgio 
žerolio apsivertimas. Neseniai 
jis dirbo pas Atkočaitį ir bu
vo dirbtuvės pirmininku. Tuo
met jis dejavo ir organizavo 
kitų dirbtuvių pirmininkus ir 
komisijas atsišaukti į lokalą 
žmoniškesnio atlyginimo už 
sugaištą darbo laiką ir pa
dengti išlaidas už važinėjimą 
dirbtuvės darbininkų reika
lais. Bet praėjusiais metais 
Jurgis apleido Atkočaičio 
dirbtuvę, nuėjo dirbtu pas 
Goldmaną. Tai šiame susirin
kime jau kitaip prabilo. Sako: 
nereikia lietuviškų dirbtuvių 
komitetams nieko duoti, jie 
ir be to turi geras sąlygas.

Ot, tau ir lietuviai ir lietu
vybė! Vos tik iškėlė koją iš 
lietuviškos dirbtuvės, neberei
kia jiems lietuvių unijos dirb
tuvėse.

Nepaisydami a p s i v e r t ė 1 i ų 
priešiškumo, lokalo nariai su
sirinkime nutarė savo darbuo
tojams surengti vakarienę ir 
sykiu pakėlė pirmininkams ir 
komisijoms mokestį už susirin
kimų lankymą.

Lietuvių lok ai u i sukanka 50 
metų. Nutarta jubiliejui pami- 

[neti koncertą surengti palauš 
kus rudens sezono.

LLD 1 Kuopos narių 
Dėmesiui

tarpu yra 
K. Tiškus.

kad jis 
Nuo se- 
d raugai

iš LDS

kai 
d ar
ki ek 
apsi-

organizatorium ir 
kad stengtųsi

duoti, 
tegul 
Vadinasi, jų supratimu, nerei
kia lietuviškose 
pirmininko nei
bosai aria ir akėja 
ninkais. Tai prie 
“organizatoriaus” 
šulai. Jeigu ne jie
moja, tai lietuviams visai ne
bereikia unijos. Bet jiems 
(dirbant svetimtaučių dirbtu
vėse) knygvedės iš jų algos 
kas savaitė išima po 10 centų 
dėl dirbtuvės pirmininko, tai 
jie tyli, kaip klemsai.

Gerbiamieji kriaučiai ir 
Rriaučkos, jau artinasi dele
gato rinkimas. Būkite atsar
gūs, kad triukšmadariai ir lie
tuviškų dirbtuvių nekentėjai 
nebūtų išrinkti delegatu.'

Delegatas Ch. Kundrotas 
davė pranešimą iš dirbtuvių 
stovio. Pranešimas rodo, kad 
lietuviškos dirbtuvės mažai 
dirbinėja, sezonas yra nekoks.

Kodėl tampa sudrumsta 
širdis

Nastutė, mat, pasiturinčios 
ūkininkės duktė, o Jonas ne
turtingo kampininko sūnus. 
Bet Nastutė jį myli ir visaip 
meilinasi prie jo, n orė d am,a 
duot jam. suprast, kad jinai jį 
myli. Bet Jonas manydamas, 
kad Nastutė turtinga ir kad 
jis nevertas jos, nieko nema
no apie meilę. O štai kitas 
vaikinas, Pranas, ateina ir iš 
pirmo pamatymo pamyli Naš
lutę. Jis jai pilnai atveria sa
vo širdį ir prašo meilės žodžio 
nuo jos. . Ot, todėl ir susi
drumsčia Nastutės širdis. Nes, 
mat nežino ji ar Jono dar 
laukt, ar jau Praną mylėt. 
Nes jai Pranas irgi patinka. 
'Bet Pranui išėjus, ateina Jonas 
dirbt ant jų ūkės ir Nastutė, 
meilindamasi prie jo, prisipra
šo jį padėt dainuot. Ir abudu 
dainuoja sekančią svajonių 
dainą: “Mudu du”.

Daina
Mes abu, mudu du, 
Tai yra, aš ir tu 
Mintimis ir jausmais 
Lėksim toli laukais. 
Ir vis tik mudu du, 
Mudu du, vis abu
Prie, žaliųjų lankų 
Nusileisim abu. »
Ir ten tarpe gėlių l
Tarsim žodį “myliu.”
Iš tenai vėl aukštyn 
Ir vis lėksim pirmyn x 
Per laukus per miškus 
Ir per aukštus kalnus.
Ir taip, vis lekiosim, 
Nieko mes ne’tbošim, 
Ir vis būsim krūvoj 
Kaip karveliai poroj.
šitą duetą dainuoja O. Stel- 

mokaite,^vaidindama ' Nastu
tės rolę, ir Tony Navikas, vai
dindamas Jono rolę. Ir kai jie 
dainuoja, tai,, rodos, kad kas 
tau širdį glosto, kutena.

Taigi, gerbiamieji, prašom 
visus ateiti gegužės 13-tą die
ną,'4 vai. po pietų ii išgirsti 
šitą ir visas kitas daineles.

Kviečia, Reng, Komisija.

Išteisino ir sugrąžino

Apdairus asmuo rūpinasi 
savo organizacijos reikalais 
ne mažiau, kaip asm elniais. 
Jau greit pusmetis pasibaigs. 
Tvaikas užsimokėti duokles už 
šiuos metus.

Kuopos susirinkimas atsibus 
gegužės 14-tos vakarą, Pil. 
Klubo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn. Pradžia 7 :30.

Atlikus organizacijos reika
lus, jeigu kas įdomaus, bus 
duota referatas apie vitami
nus, jų stokos veiklą į mūsų 
organizmą įvairiomis nesvei- 
katomis. Dalyvaukime patys 
ir kvieskime savo draugus 
ateiti. S.

Gubernatorius Dewey su
grįžo iš Bermudos, kur jis 
atostogavo tris savaites.

Iš LDS 50 kviop. susirinkimo
Gegužės 3 d., White Eagle 

svetainėje, įvyko kuopos susi
rinkimas. Narių susirinkime 
dalyvavo pusėtinas skaičius.

K p. ko,miteto raportas pa
rodė, kad kuopoj viskas ge
rame stovyje. Nariai duokles 
mokasi laiku, kiti jau yra pa- 
simokėję iki naujų metų.

Pirmininkė M. Kuli kieno 
pranešė, kad netekome vieno 
gero nario, tai yra Adomas 
Walmus mirė 22 d. balandžio. 
Paprašė visus atsistojimu pa
gerbti mirusį draugą, kas ir 
buvo padaryta.

Ligonių šiuom 
vienas, tai drg. 
Lankytojai pranešė
jau povaiiai taisosi, 
nai dar vis tebeserga 
Rteivydas ir Karizna.

Skaitytas laiškas
Centro reikale tik ką prasi
dėjusio vajaus gavimui naujų 
narių. Po apkalbėjimo, 
kurie draugai pasižadėjo 
buotis, kad gavus bent 
naujų narių. W. Kūlikas 
ėmė būti
paprašė visų, 
sužinoti žmonių, kurie norėtų 
būti LDS nariais, o jisai nuva
žiuotų su jais pasikalbėti ir, 
jei jie sutiktų, įrašyti į LDS. 
Kūlikas tam darbui labai tin
kamas. Praeityje jisai daly
vaudavo LDS vajuose ir yra 
laimėjęs, rodos, pirmą dovaną. 
LDS 50-ton kuopon jisai yra 
įrašęs nepažiau 50 narių. 
Manau, kad ir šiame vajuje 
jisai pasidarbuos, bet, žino
ma, mos visi turime jam pa
gelbėti.

Buvo iškilęs klausimas kas 
link kai ‘kurių iš Centro pra
nešimų ir kad jie buvo pri
siųsti kp. iždininkui, ypatin
gai dėl narių antrašų siunti
nėjimui Tiesos. Tais reikalais 
LDS Centras turėtų kreiptis 
prie finansų- sekretoriaus, nes 
pas jį yra narių antrašai ir ji
sai galėtų 
ištaisyti.

Sekantis 
vyks 7 d.
vietoj ir tuo pat laiku. Koresp.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kuopos susirinkimas 
jvyks gegužės 14 d. (pirmadieni), 
kaip 7:30 valandą vakare, Lietuvių 
Svetainėj, 29 Endicott St. Malonėki
te visos narės dalyvauti, yra (laug 
svarbių reikalų dėl vasarinių paren
gimų. — A. W. (91-92R

WORCESTER .MASS.
LLD 11 kp. susirimcirrA-#? jvyks 

gegužės 13 d., 10 vai. ryte, 29 En
dicott St. Draugai, prašau visų būti 
ir nepamirškit, kad reikia duokles 
pasimokėti. - Sekr. J. M. Lukas. 

(91-92)

HELP WANTED
REIKALINGI DARBININKAI

Reikalingas Laisves spau
stuvei darbininkas mokytis 
prie presų ir abelnai spaustu
ves darbo. Kreipkitės: 110-12 
Atlantic Ave., Richmond

greitu laiku viską

kp. susirinkimas į- 
birželio, toj pačioj

HELP WANTED—FEMALE
Namų darbininkė ir virėja gražiai 

ramiai šeimai su 2 mokyklos vai
kais,, kurie nevisada yra geri ir ra
mūs, guolis atskirame, švariame 
kambaryje, su maudyne, iaAų maz
gotojas mazgoja indus, maswa maz
goja ir džiovina drabužius. Dar yra 
gana darbo už $37.50 j savaitę. 
CLoverdale 8-5110. 1 (90-92)

išteisi-Federalinis teismas 
no profesorių Clarence His- 
key. Jis buvo apkaltintas pa
žeminime Kongreso, kadangi 
jis atsisakė Kongreso Neame- 
rikinės Veiklos Komitetui at
likti politinę išpažintį. Brook
lyn Polytechnic Institute su
grąžino šį gabų mokslininką 
prie savo darbo.

Ar užpykus ar pakvaišus 
moteriškė išsitraukė skustuvą 
(britvą) ir užpuolė Mrs. Ame
lia Rossi, 35 motų amžiaus, 
požeminio BMT geležinkelio 
Court St. stotyje. Nuo kraujo 
nubėgimo Rossi apalpo, o už
puolike pabėgo. Policija su
ėmė Mrs. Perna, 43 metų am
žiaus, bet jinai griežtai užsi
gina kad esanti ne ta moteriš
kė, kuri padarė užpuolimą 
ant Rossi.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

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. 7-6283

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

Gegužes 9-tos vakarą Town 
Hali įvyks masinis mitingas, 
kuriame žymūs teatro darbuo
tojai diskusuos cenzūros sun
kią antspaudą teatrui.

EGZAMINUOJAM AKI8 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel ST. 2-8342

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrė Barbenai

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Unibh Avė. ir Hooper Street. i

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8961

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET

Brooklyn, N. Y. Y
Telefonas: EVergreen 4-8174
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