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Memorial diena, — miru
siesiems pagerbti diena, — 
šjemet mums bus reikšminges
nė, negu buvo praėjusiais me
tais.

Per praėjusius metus mirė 
daug mūsų gerų žmonių,- or
ganizacijų narių, skaitytojų, 
taipgi ir asmeninių draugų 
bei giminių.

* Ir taip kas kiek vien oriais 
metais!...

Gerbdami savuosius, lenk
dami prieš juos galvą, dėda
mi gėlę ant jų kapo — ranka 
ar mintimi, — patys nepa
mirškime saugoti savo sveika
tą, kad ilgai gyventume ir 
galėtume dirbti.

O gyventi yra dėl ko!
Prieš progresyvę visuomenę 

stovi milžiniški uždaviniai, 
tarplJdtko:

kova dėl taikos išlaikymo, 
kad sekamų metų Memo
rial dieną nereikėtų lenkti 
galvos prieš naujus milijo
nus, kritusius pasauliniame 
kare!

Ar
Šiemet, Memorial dieną, 

mes, amerikiečiai, gerai žino
me, jog toli, už tūkstančių 
mylių nuo mūsų krašto, ten, 
Korėjoje, yra naujos kapinės, 
kuriose ilsisi tūkstančiai mū
sų sūnų, brolių, vyrų, žuvu
sių ten be jokio reikalo ir 
tikslo.

Kiek tūkstančių žmonių, — 
korėjiečių ir kitų tautų —ten 
krito, kol kas niekas nežino ir 
gal būt niekad niekas nega
lės tiksliai pasakyti.

Šios šventės proga susikaup
kime, .pagalvokime ir pasiryž- 
kinYT' daryti viską, kad juo 
greičiau mūšiai Korėjoje būtų 
baigtL kad mūsų vyrai grįžtų 
namJB, kad Liepds 4-tąją jie 
galėtų švęsti kartu su saviš
kiais namie je!

Memorial diena yra legali 
šventė visose šiaurinėse valsti
jose. Kiti ją vadina Decora
tion Day, — kapams puošti 
diena.

1868 metais vyriausias mū
sų krašto kariuomenės vado
vas, generolas John A. Logan, 
savo įsakymu paskyrė gegu
žės 30 dieną, kurią turį būti 
papuošti kapai karių, kritu
siųjų Civiliniame Kare.

Taigi ši šventė atsirado tuo
jau po Civilinio Karo.

Bet šiuo metu šią dieną kas 
metai prisimenami visuose ka
ruose žuvusieji.

Ilgainiui ši diena patapo 
švente, kurią visi mirusieji 
pagerbiami, jų kapai puošia
mi.^

betenka nei sakyti, jog tai 
yra gražus darbas.

Civilinis karas, kirtęs smū
gį vergijai ir tiems, kurie ry- 

^žosi ‘ suskaldyti Jungtines 
Valstijas, paliko’, mūsų kraš
tui didžių, pamokų.

Deja, jei atsikeltų tie, kurie 
krito mūšiuose prieš vergijos 
palaikytojus, jie nusigąstų.

’Oficialiai vergija buvo pa
naikinta prieš arti 90 metų, 
tačiau pietinėse valstijose 
šiandien negras vis tebelaiko
mas žemiau šuns; žmoniškų 
teisių jis ten neturi.

Negrai linčiuojami nelega
liai ir legaliai. Tik prisiminki
me “Martinsvillės septynis” 
arba Willie McGee, kurie šie
met buvo nekaltai, bet lega
liai, palaidoti!...

Memorial (atmintinėj) die
noj tai privalome prisiminti 
ir daryti visą, kad daugiau ne- 

7 pasikartotų!

Kalbėdamas Gettysburge 
(Pa.y^ kapinėse, kuriose ilsė
josi mūšiuose kritę Civilinia
me Kare vyrai, Abraomas Lin
coln's sakė:

“Pasaulis mažai pastebės,
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TIBETAS PRISIJUNGĖ 
PRIE KINŲ LIAUDIES 
RESPUBLIKOS
Kinijos vyriausybe pripažįsta 
Tibetui vietinę savivaldą

Peking. — Kinijos Liau
dies Respublika ir Tibeto 
atstovai pasirašė sutartį, 
kad Tibetas bus sudėtinė 
Kinijos dalis, bet turės sa
vivaldą vietiniuose savo rei
kaluose.

Tibetas nuo seniai buvo 
Kinijos provincija. Jis tu
ri 3 milionus, 700 tūkstan
čių gyventojų ir 469,400 
ketvirtainių mylių plotą. Jis 
rubežiuojasi su Indija iš va
karų ir pietų. Pietiniu sa
vo galu Tibetas sueina ir su 
Burma.

Kinija, pagal sutartį, pri
pažįsta Tibeto budistų re
ligijos vadui Dalai Lamai

Amerika ragina Iraną 
tartis su Anglija

Teheran, Iran. — Jung
tinių Valstijų ambasado
rius Henry Grady įteikė 
Iranui pareiškimą, ragi
nant jį derėtis su Anglija, 
kad ramiai būtu išspręstas 
klausimas dėl Irano nuta
rimo perimti į savo rankas 
iraniškąją anglų žibalo pra
monę.

Amerikinis pareiškimas 
sako, žibalinis Irano ginčas 
su Anglija garsina nusilp- 
nint visą “laisvojo (kapita
listinio) pasaulio poziciją” 
prieš komunimą.

Iranas geg. 21 d. protes
tavo, kad Amerika “skau
džiai kišasi” į vidujinius 
Irano reikalus, kad ji stoja 
už anglų viešpatavimo pa
laikymą iraniškoje žibalo 
pramonėje.

Jungtinės Valstijos geg. 
18 d. pareiškė pasipriešini
mą, kad Iranas “be pasi
tarimo” su Anglija nu
sprendė suvalstybinti tą 
anglų biznį.

Dar nepavyko joks hydrogeno 
atomų sprogimas padaryti

Studentų kvotimai dėl Sen. Hendrickson remia 
drafto atidėjimo taikos rezoliuciją

Anglų valdžia skundžia Iraną 
Tarptautiniam Hagos Teismui

Washington. — Eniwetok 
saloje tapo sėkmingai už
baigti atominių sprogimų 
bandymai,— raportavo pre
zidentui Trumanui Atomi
nės Jėgos Komisija ir Apsi
gynimo Departmentas.

Tarp kitko, buvo bando
ma išsprogdint dvigubo jo - 
trigubojo hydrogeno (van
denilio) atomus. Tas hydro- 
genas yra medžiaga planuo
jamai pragarinei bombai, 
kuri būtų daug smarkesnė

neigi jis ilgai atsimins tai, ką 
mes čia sakome, bet jis nie
kad negalės pamiršti to, ką 
jie čia padarė. Mums, gyvie
siems, geriau tiktų čionai pasi
aukoti nepabaigtam darbui, 
kurį jie, čia kovojusieji, yra 
taip garbingai varę pirmyn...”

Atsiminkime tai!...

Richmond Hill 19, N. Y., Antrad., Gegužės-May 29, 1951

JUBILIEJINIS 
LAISVĖS VAJUS

SUKELTA $6~6O9;
D AR REIKIA $3,391

vietinę dvasinę ir valdinę 
vadovybę, bet sako, jis pri
valo b e n d r a d arbiauti su 
Pančen Lama, kuris sugrįš 
iš Kinijos. Pančen Lama 
buvo ištremtas iš Tibeto 
W23 metais.

Tibeto vyriausybė pasiža
da bendradarbiauti su Ki
nijos Liaudies Respublika, 
kad laukan iššluotų anglų- 
amerikonų imperialis ti n ę 
įtaką; perveda Kinijai Ti
beto . ryšius su užsieniais, 
karinį apsigynimą ir užsie
ninės prekybos kontrolę.

Tibeto kariuomenė bus 
perorganizuota ir palaips
niui įjungta į Kinijos ar
miją.

Acheson bando kurstyt 
Stalino tautiečius

Washington. — Valstybės 
sekretorius Dean Acheson 
parašė atsišaukimą i Sta
lino tautiečius, Sovietu 
Gruzijos žmones. Kurstan
tis atsišaukimas, išverstas 
gruzinų kalbon, buvo pa
skleistas per Amerikos Bal
so radiją.

Achesonas smerkė Soviet 
tų vadovus kaip “karinius 
užpuolikus” ir šaukė gruzi
nus remti Amerikos “taikos 
ir laisvės pęlitiką visoms 
tautoms.”

Ar Indonezija pardavinės 
Kinijai gumą, dar nežinoma

Jakarta. — Indonezijos 
valdžia sakė, vykdys Jung
tinių Tautų seimo nutarimą 
—nepardavinėti Kinijai jo
kių karinių medžiagų.

Korespondentai užklausė, 
ar Indonezija vadina gumą 
(robą) karine medžiaga. 
Indonezų valdininkai neda
vė atsakymo į šį klausimą.

už paprastą atominę bom
bą.

, Į korespondentų klausi
mą, ar buvo išsprogdinta 
hydrogeninė bomba Eniwe
tok saloje, atsakė vienas 
Kongreso narys, atominių 
dalykų žinovas:

“Iš tikrųjų dar mes net 
nežinome, ar bet kada ga
lėsime padaryti hydrogeni- 
nę bombą. Šįuo tarpu ne
buvo nei jokio hydrogeni- 
nio sprogimo.”

Valdinė Atomų Jėgos Ko
misija ir Apsigynimo De
partmentas pranešė tiktai, 
kad buvo daroma bandy
mai, kurie galėtų prisidėti 
prie tyrimų dėl hydrogeni- 
nių ginklų gaminimo.” Už
tyli, ar pasisekė tie mėgini
mai.

Juozas’Bimba iš Paterson, N. J., rašo:
“Gerb. Laisviečiai!

Čionai prisiunčiu $20, tai bus į Laisvės Jubiliejaus 
Fondą sukėlimui $10,000. Gegužės 20 d. pas mus tu
rėjome sudėtinę ‘parinkę.’ Užkandžiaujant ir besi
kalbant, nepamiršta ir darbininkiška spauda. P. Sa- 
kat paaiškino apie reikalą ją remti ir sunkią Laisvės 
finansinę padėtį; tad tuojau imta aukoti.

Po $2 aukojo: P. Sakat, J. Bimba ir C. Čiuberkis. Po 
$1: S. Vilkas, Laisvės Skaitytojas, Laisvės Skaityto
ja, S. Alikonis ir P. Malinauskas. Vėliau B. ir O. 
Kerše viniai iš Passaic prisidėjo su $7 auka. Tai ir su
sidarė $20. ' '

Draugiškai, J. Bimba.”
Nuo kitų gavome aukų sekamai:
Anna Sedar, Bakersfield, Cal.......................  $8.00
Moterų Klubas, Richmond Hill, N. Y............ 7.00
Anelė Dočkus, Cicero, III.............................  5.00
John Diamond, Pittsburgh, Pa..........................5.00
LLD 152 kp., Red Lake, Canada,

per M. Deedas ...................................... • 5.00
P. A. Keršis, Philadelphia, Pa......... .......  2.00
S. Barkus, Brooklyn, N. Y............••...... 1.00
Visiems ir visoms aukojusiems tariame širdingai 

ačiū! Prašome aukoti į Laisvės Jubiliejinį Fondą. Su
keikime jį su perviršiu; parodykime, ką reiškia de
mokratinių Amerikos lietuvių pasiryžimas.

Laisvės Administracija

150,000 GELŽKELIECIŲ
LAIMĖJO PAGERINIMŲ

Washington.— Traukinių 
Aptarnautoju Brolija, išga
vo algų , pakėlimą iš gele
žinkelių kompanijų. Pasi
rašydamos sutartį, kompa
nijos taipgi žadėjo sutrum
pinti darbo savaitę iki 40 
valandų iš viso, pradedant 
nuo 1952 metų sausio 1 d.

Kompanijos dabar pake
lia algą 33 centais per va
landą dirbantiems trauki
nių kiemuose darbininkams 
ir po 18 ir pusę cento pa
čiuose traukiniuose dirban
tiems.

Be to, susitarta, kad al
gos bus taisomos pagal at
mainas pragyvenimo kaino
se.

Tokias sąlygas gauna 150 
tūkstančių geležinkeliečių.

Pereitą šeštadienį 175,000 
koleginių studentų laikė ga
bumų egzaminus tūkstanty
je vietų visose valstijose. 
Jie turėjo duoti .trumpus 
atsakymus į 150 klausimų 
per tris valandas. . Dau
giausia klausimų palietė 
skaičiavimą (matematiką) 
ir anglų kalbos žinojimą.

Vietinės drafto komisijos, 
spręsdamos, kuriems stu
dentams atidėti karinę tar
nybą, žiūrės, kaip jie išlai
kė šiuos kvotimus ir ko
kius laipsnius gavo už 
mokslą kolegijose.

Panašūs kvotimai įvyks 
dar birželio 1'6 ir 30 šeš
tadieniais kitiems 400,000 
studentų.

Religiniams ž y d a m s, i liepos 12,

Ginčai dėl pagerini m ų 
jiems tęsėsi 26 mėnesius. 
Valdžia tarpininkavo, pa
laikydama kompanijų pusę.

Dar tebeina kompanijų 
derybos su Traukinių Gar
vežių Mašinistų, Ugniaku- 
rių ir Konduktorių Brolijo
mis, turinčiomis viso 300 
tūkstančių narių. Jie rei
kalauja su trumpinį darbo 
savaitę nuo ligšiolinių 48 
valandų iki 40 vai. ir mo
kėti tokią algą kaip už 48 
valandas.

Prez. Trumanas pernai 
rugpjūčio 27 d. perėmė ge
ležinkelius į valdžios žiny
bą, 'kad suturėtų darbinin
kus nuo planuojamo strei
ko. Oficialiai dar ir šian
dien geležinkeliai tebelai
komi valdžios rankose.

Trenton, N. J. — Jung
tinių Valstijų senatorius 
Robertas C. Hendrickson, 
republikonas, pasiža dėjo 
remti demokrato senato
riaus Edwino Johnsono pa
siūlytą Senatui rezoliuciją 
—sustabdyti Korėjos karą 
iki birželio 25 d. ir ištrauk
ti visą svetimųjų kariuome
nę iki šių metų pabaigos.

Austrija.— Pasaulinė De
mokratinių Moterų Sąjun
ga siunčia atstovus Korėjon 
ištirti kaltinimus apie jan
kių žiaurumus.

švenčiantiems subatas, bus 
suruošti atskiri kvotiniai 

ketvirtadienį.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

AMERIKONAI ŽYGIUOJA
PIRMYN IŠTISAME
KORĖJOS FRONTE
Sakoma, “beveik apsupo’9 60,000 
šiaurinių korėjiečių ir kinų

Korėja, geg. 28.—Ameri
konai ir jų talkininkai* visu 
125 mylių frontu bloškia 
atgal šiaurinius Korėjos 
liaudininkus ir jų padėjėjus 
kinus.

Pranešama, kad viduri
niame fronte jie beveik ap
supo 60,000 korėjinių liau
dininkų ir paėmė nelais
vėn 2,000 šiame fronte per 
dieną.

Korespondentai skelbia, 
kad korėjiniai liaudininkai 
ir kinai skubiai traukda
miesi atgal, palieka net sa
vo maisto ir amunicijos 
sandėlius; sakoma, daug jų 
pasiduoda nelaisvėn.

Amerikonai skaičiuoja,

Socialistas išrinktas 
Austrijos prezidentu
Viena, Austrija. — Socia

listas generolas Theodor 
Koerner tapo išrinktas 
Austrijos prezidentu prieš 
katalikų partijos kandida
tą Heinrichą Gleissnerį. 
Koerneri rėmė ir komunis
tai, nors jis pareiškė, jog 
priešingas komunizmui. Iki 
šiol jis buvo sostinės Vienos 
majoras.

Koerneris gavo 2,172,- 
806 balsus, o Gleissneris 2,- 
004,290.

Kinai katalikai siaurina 
ryšius su popiežium

Peking. — Kinai katali
kai didmiestyje Nankinge 
nutarė sutraukyti visus po
litinius ir ekonominius-pini- 
ginius ryšius su popiežium. 
Ketina tik religinius ryšius 
su juo palaikyti.

ŠĮ TREČIADIENĮ LAIS
VĖ NEIŠEINA, nes tai bus 
nacionale švente Memorial 
(Decoration) Day.

Haga, Holandija. — An
glija prašė T a r p t a u t inį 
Teismą nutart, kad Iranas 
turi pasiduoti sprendimui 
to teismo paskirto tarpi
ninko kas liečia anglų ži
balo (aliejaus) pramonę 
Irane.

Iranas yra nusitaręs per
imti į savo nuosavybę visas 
žibalo versmes ir anglų 
įrengimus žibalui iš žemės 
traukti ir jį apvalyti.

Anglijos skundas Tarp
tautiniam Teismui iš tikrų
jų reiškia reikalavimą, kad 
šis teismas uždraustų Ira- 

xnui suvalstybinti žibalinį 
anglų biznį tame krašte.

Anglija primena, jog 1933 
metų sutartyj tarp Irano ir 
anglų žibalo kompanijos 
Iranas sutiko, kad Tarptau
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jog pereitą savaitę buvo 
užmušta bei sužeista 50,000 
šiaurinių korėjiečių ir kinų.

Rytiniame frante ameri
konai užėmė Indze, 4 mylios 
į šiaurę nuo 38-tos parale
lės ,ir Hyon, už trejeto my
lių į pietus nuo jos. Vidu
riniame fronte jie įsiveržė 
į Hvačoną, 7 mylios į šiau
rę nuo tos linijos. Vakari
niame fronte amerikonai 
perėjo j šiaurinę paralelės 
pusę ties Jongpiongu.
šiaur. Korėjos pranešimai

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jie ir 
kinai savanoriai pastaruoju 
laiku užmušė bei sužeidė 
12,926 amerikonus, 5,599 
anglus, 522 francūzus, 900 
turkų, 582 filipinus ir 26,- 
349 Pietinės Korėjos tauti
ninkus — viso 46,878; ne
laisvėn paėmė 15,648, tame 
skaičiuje 1,447 amerikonus 
su jų pulko komandierium. 
Tarp suimtųjų yra ir Čiang 
Kai-šeko kinų tautininkų, 
nors amerikonai, sakoma, 
“neleidžia” čiangininkams 
kariauti prieš šiaurinius 
Korėjos liaudininkus.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas taipgi prane
ša, kad jie pagrobė 60 ame
rikinių tankų, 881 patran
ką, 30,989 šautuvus, 1,039 
kulkosvaidžius, 12,133 auto
matinius šautuvus, 29 šar
vuotus automobilius ir 1,- 
236 kitus automobilius; su
naikino 134 amerikinius 
tankus, 13 šarvuotų auto
mobilių ir 241 kitokį auto
mobilį; nušovė 100 ameri
kinių lėktuvų 'ir ' sužalojo 
bent 50.

Washington. — Samdomų 
civilinių valdžios tarnauto
ju skaičius^ pakilo jau iki 
2,361,806.

ORAS.—šiltoka giedra.

tinio Teismo pirmininkas 
paskirtų sprendėją galinčių 
kilti ginčų tarp Irano ir tos 
kompanijos.
Anglų parašiūtistai 
paruošti prieš Iraną

Sykiu su šiuo skundu An
glija perlėkdino 4,000 savo 
parašiūtistų į Cyprus salą, 
rytiniame gale Viduržemio 
Jūros . Tie anglų oro karei
viai galėtų greit perskristi 
į Iraną, kuris yra tik už 
500 mylių nuo Cyprus salos.

Roma. —- Įvyko miestiniai 
ir provinciniai Italijos rin
kimai; jų pasekmės dar ne
suskaičiuotos. Katalikai ir 
kiti dešinieji daugėlyj vietų 
išvien statė bendrus kandi
datus prieš komunistus.
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LIETUVOS ŽEMĖS ŪKYJE
VIRŠ 90 PROCENTŲ Lietuvos darbo valstiečių susi

jungė į kolektyvinius ūkius (sutrumpintai: kolūkius). 
Tai liudija, kaip, iš padugnių pasikeitė Lietuvos gyve
nimas.

Su šių metų pabaiga, neabejojamai, visi Lietuvos dar
bo valstiečiai bus kolūkiuose: dirbs savo žemę bendrai 
ir savo darbo vaisiais naudosis bendrai.

Daugelyje rajonų jau nebe'liko nei vieno pavienio vals
tiečio.

Lietuva—dar vis, žemės ūkio šalis, nežiūrint to, kad ten 
auga ir pramonė, gausėja darbininkų skaičius. Dėl to 
mums svai-įu karts iš karto kiek tiek susipažinti, kaip 
ten viskas einasi žemės ūkyje, naujajame žmonių gy
venime.

ŠIŲ METŲ BALANDŽIO MĖNESIO viduryj Vilniu
je įvyko respublikinio žemės ūkio pirmūnų pasitarimas- 
konferencija arba suvažiavimas.

Ten dalyvavo patys geriausieji, patys rinktiniausieji, 
patys darbščiausieji ir sumaningiausieji žemes ūkio 
darbuotojai. Jie aptarė tai, kaip juo greičiausiu laiku 
pakelti žemės ūkį, kaip praplėsti gyvulininkystę, kaip 
padaryti kolūkiečių gyvenimą turtingą, kultūringą, lai
mingą.

Naują gyvenimą kuriant, aišku, pirmoje vietoje stovi 
pačių kolūkiečių darbingumas ir sumanumas. Juo ge
riau, apdairiau, sumaniau, jie dirbs, juo greičiau jų gy
venimo lygis kils aukštyn ir aukštyn.

PIRMŪNŲ SUVAŽIAVIMAS priėmė atsišaukimą — 
kreipimąsi “į visus Lietuvos kolūkiečius ir kolūkietes, 
mašinų-traktorių stočių darbuotojus ir žemės ūkio spe
cialistus.”

“Brarigūs draugai ir draugės!” prasideda atsišauki
mas. “Kolūkinė santvarka visiems laikams išvadavo dar
bo valstiečius iš buožių vergovės, atskleidė kaimo darbo 
žmonėms šviesias perspektyvas, suteikė nematytus ga
limumus sparčiai ir visapusiškai vystyti žemes ūkį, kel
ti materialinį ir kultūrinį darbo žmonių gyvenimo lygį.

“Respublikos socialistinis žemės ūkis turi galingą 
priešakinę techniką. Kasmet auga mašinų - traktorių 
stočių skaičius, daugėja traktorių ir kitų mašinų. Jau
nieji respublikos kolūkiai, remdamiesi valstybės parama, 
nuolat stiprėja.

“Kolūkiuose didėja pasėlių plotai, auga laukų derlin
gumas. Padėtas tvirtas pagrindas visuomeninei gyvuli
ninkystei plačiai išvystyti.”

Per neilgą, palyginti, laiką iš kolūkiečių tarpo “iškilo 
šimtai priešakinių kolūkinės gamybos organizatorių ir 
yadovų.” Daug kolūkių darbuotojų tapo ordinuoti, gavo 
iš vyriausybės pagyrimus, gavo premijas.
< Geriausieji-sumaniausieji ir darbščiausieji žemės ūkio 
veikėjai-kolūkiečiai Lietuvoje šiandien laikomi didžiau
sioje pagarboje. Jų paveikslai telpa pirmuosiuose spau
dos puslapiuose; kai kurių atvaizdai jau yra Lietuvos 
dailininkų aliejumi nupiešti drobėje!

Tai parodo, kaip kraštas įvertina sumanius, drausmin
gus, darbčius savo sūnus ir dukras, kuriančius komuniz
mą!

Karvių melžėjos, kiaulių šėrė jos kadaise, buržuazinė
je Lietuvoje, buvo pažemintos, paneigtos, šiandien jos 
lygiai pagerbtos, kaip kiekvienoje profesijoje pasižy- 
rtieję asmenys!

SPARTESNIAM ŽEMĖS ŪKIO pakėlimui, atsišauki
mas ragina vykdyti socialistinį lenktyniavimą. Vienas 
kolūkis iššaukia lenktynėsna kitą kolūkį. Tik tokiu 
draugišku lenktyniavimu galima įtraukti darban didesnį 
skaičių žmonių.

O tai eis naudon kraštui ir visiems patiems kolūkie
čiams.

• «

f ’ DĖL KOLŪKIŲ SUSTAMBINIMO atsišaukimas pri
mena:,

“Kolūkių sustambinimas sudaro būtinas sąlygas trak- 
’toHaitfiS bei sudėtingoms žemės ūkio mašinoms našiai 
panaudoti, mokslo ir priešakinės praktikos pasiekimams 
plačiai įdiegti į kolūkinę gamybą.

“Startlbūs kolūkiai turi galimumą vystyti daugelio ša
kų ūkį, besiremiantį teisingomis lauko ir pašarų sėjo
mainomis ir 1 priešakine agrotechnika, ir išauginti aukš
tesnį žemes Ūkio kultūrų derlių.

“Stambūs kolūkiai gali vykdyti melioracinių įrengi
mų statybą, statyti kolūkines hidroelektrines, o taip pat 
šilumines elektrines, naudojančias vietinį kurą.

“Stambiuose kolūkiuose yra galimybė pilniau' ir teisin
giau panaudoti žemės ūkio specialistus ir kolūkinės san
tvarkos išugdytus kadrus, sugebančius sumaniai vado
vauti kolūkinei gamybai.”

................. .. ............................ .. ..... .................. >----------

Kas Ką Rašo ir Sako
TAUTININKŲ “SEIMAS”

Prieš virš porą savaičių 
Bačiūno farmoje (Michi
gan valstijoje) buvo suva
žiavę lietuviškieji tautinin
kai (fašistai - smetoninin- 
kai) į savo “seimą.”

Pauzę, “pasidžiaugę gam
ta,”'jie išrinko savo tarybą, 
kurion įeina:

A. Lapinskas, A. Kalvaitis, 
J. Paplėnas, S. Bicžis, J. Ra
čiūnas, J. Bartkus, S. Stankus, 
T. BJ instr ubas — iš Chicagos; 
J. Ginkus, V. Abraitis — iš 
New Yorko, A. S. Trečiokas— 
iš Newarko; M. Gureckas, B. 
Dūda — iŠ Wateburio; J. Kas- 
mauskas — iš “Bostono; Mari
ja Sims — iš Detroit; P. J. 
žiūrys, K. S. Karpius, dr. S. 
Tamošaitis, J. Smetona, A. 
Augustinavičiene — iš Cleve- 
lando.

Pirminiuku išrinktas Wa- 
terburio masažistas dr. 
Colney, kuris iš pavardės 
atrodo airišius, bet kurio 
lietuviška pavardė, rodosi, 
yra Aukštikalnis. (Matot, 
kaip tautininkai “sulietuvi
na” savo pavardes!) Adv. 
Olis iš pirmininko vietos 
atsisakė.

Tautininkų Sąjungos “sei
me” buvo nutarta baksnoti 
į pašones Amerikos Lietu
vių Tarybai ir Baltui. Štai, 
ka rašo Dirva: u

Tarp artimiausiu uždavinių 
numatyta pagyvinti Sąjungos 
delegacijų veikimą Tarybos 
bei Balto vadovybėse ta pras
me, kad Sąjungos nariai būtų 
dažniau ir smulkiau infor
muojami apie ten iškylančius 
klausimus, kad valdyba rink
tų ir svarstytų iš narių tarpo 
kylančius pageidavimus bei
sumanymus tų institucijų vei
kimo reikalais ir tuo pasirem
dama dažniau duotų nurody
mų Sąjungos delegacijoms
jose.

Kaip žinia, tautininkai 
turi Amerikos Lietuvių Ta
ryboje savo atstovu adv. ()- 
lį. Jam, matyt, Grigaitis ir 
Šimutis ne visuomet pasa
ko, ką juodu daro. Dėl to 
tautininkai širsta, reikalau
dami, kad jie būtų “infor
muoti.”

Įdomu tai, kad į tautinin
kų tarybą nebuvo išrinktas 
Juozas Tysliava, kuris ta
me “seime” betgi dalyvavo.

“DEMOKRATAS”
Keleivyje skaitome kores

pondencijoje iš Lewiston, 
Maine, apie pasikalbėjimą 
tūlo Smetonos utėlėmis už
krėsto dipuko su vietos lie
tuviu. Pastarasis sakė tam 
fašistui:

Mes visi žinome, kas jūs. 
žinome, kad jūs už Smetoną, 
o mes už Trumaną.

Tai nepatiko fašistui ir 
jis atsakė:

Atsiprašau, pri oteliam.. jūs 
turite klaidą ir sąmoningą. 
Mes tai nei už Smetoną, nei 
už Trumaną; mes už laisvą 
demokratinę Ameriką... '

Matot, koks demokratas! 
Kyla klausimas: ar švarios 
jo rankos, kuriomis jis vyk
dė smetoninę ir hitlerinę 
demokratiją Lietuvoje?

Apie demokratiją plepėjo 
net ir Antanas
pirmiau, negu jis užtroško 
Clevelande.

Senatoriaus Johnsono rezoliuci
jos argumentai už taiką Korėjoje

MENININKAI IR 
MINDAUGO KRIKŠTAS

Tūlas A. K. žemaitis 
South Bostono menševikų 
laikraštyj rašo, jog, minint 
Mindaugo krikšto 700 metų 

! sukaktį, tūli lietuviai meni- 
I ninkai tapo pasamdyti 
“įamžinti” tą krikštą. Anot 
A. K. Ž., “vienas kuria mu
ziką mišioms, kitas ką tai 
išsiuvinėjo, trečias paišo, 
ketvirtas rašo, ir tt.”

Toliau:
Po krikšto Mindaugas turė

jo “atiduoti’ žemaičius vokie
čiams į nelaisvę, o vokiečiui 
vyskupui Mindaugas atidavė 
plačias žemių sritis, kurias 
vyskupas su vokiečių kariuo
mene okupavo ir pradėjo kar
du krikštyti ir bizūnais val
dyti. Įdomu, kaip mūsų meni
ninkai šitą žemaičių išdavi
mą vokiečjams įamžins savo 
minėjimo kuriniuose? O gal 
jie nusispiaus į žemaičių aša
ras ir garbins vokietį vysku
pą su jo iš ordino pasiskolin
tais kareiviais, kurie lietuvius 
naikino ir plėšė vardan naujos 
tikybos ?

Lietuvių tauta 1251 metais 
ir vėliau krikštui nepritarė. 
Lietuvi a ms tai nebuvo 
džiaugsmo, bet liūdesio įvykis, 
primestas svetimais kardais. 
Kaip musų menininkai šitą 
lietuvių tautos pažiūrą mano 
išreikšti savo minėjimo mišio
se, savo piešiniuose, išsiuviuė- 
jimuose ir kitokiuose “užstą- 
liavotuose” meno kūriniuose; ?

Menininkai da^rys taip, 
kaip kunigai jiems įsakys 
daryti. Šiandien už pinigus 
Amerikoje galima nupirkti 
viską!
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BĖDOS SU ŽMONOMIS
Vilnyj skaitome:
Pas teisėją Zurį penktadie

nį moteris atgabeno vyrą, ku
ris ją užgavo pasėkoje ginčo
už telefono bilą. Zuris kalti
namajam sake: — gudrus 
vyras nei nebando žmonai sa
kyti, kiek ilgai ji gali kalbėti 
telefonu, ir pridėjo: — Aš įr 
turiu panašią bedą su žmona, 
bet jok is vyras negali pasaky
ti savo žmonai, kiek ji gali 
kalbėti.

REIKALAS PALIKO 
“ATVIRAS”

South Bostono lietuviškos 
parapijos nariai buvo susi
rinkę reikalauti, kad jų kle
bonas, kum Vermauskas, 
įvestų į parapijinę moky
klą Lietuvos istorijos ir lie
tuvių kalbos pamokas.

Keleivis rašo, jog po dis
kusijų “reikalas paliko ‘at
viras’.” Vadinasi, “nei pa
kartas, nei paleistas.”

Daug dipukiškų “kalbi
ninkų” norėtų gauti darbo, 
■—darbo, mokytojauti para
pijinėse mokyklose. Dėl to 
jie “buntavoja” parapijo
mis, kad šie reikalautų iš 
kunigų įvesti lietuviškas 
pamokas į parapijines mo
kyklas.

Bet kietasprandžiai kle
bonai nenori apie tai nei 
pagalvoti. Antra, vyskupai, 
kuriais daugiausiai yra ai
riai, klebonus varžo, neleis
dami jiems klausyti parapi
jom!.

Turime atsiminti, jog vi
sos lietuvių katalikų bažny- 

Smetonaįčios ir mokyklos yra kieto
je vyskupų kontrolėje ir 
nuosavybėje.

NETENKA NEI ABEJOTI, kad šiemet Lietuvos ko
lektyvinių ūkių darbas eis kur kas sėkmingiau, negu ėjo 
praėjusiais metais. <

Senatoriaus Edwin C. 
Johnsono, demokrato iš Co- 
loradoą, taikos rezoliucijo
je patiekiami teisingi, tvir
ti argumentai už baigimą 
karo Korėjoje. Rezoliuci
ja sako, kad būtų didžiau
sia beprotystė leisti trečiam 
pasauliniam karui sunaikin
ti mūsų civilizaciją. Šios 
gadynės žmonės neprivalo 
to daleisti.

Šis Korėjos karas yra be- 
viltingas ir žiaurus susikir
timas. Jis nieko neišspren
džia. Jis sėja tarpe žmonių 
rasinę neapykantą.

Taip vadinamas “apribo
tas” karas, koks dabar ne
va vedamas Korėjoje, yra 
pavojinga sąvoka. Tai yra 
gaisras, kuris bile valandą 
gali tapti visuotinu, pasau
liniu gaisru.

Iki šiol Korėjos konflikte 
iš abiejų pusių jau turima 
virš milijonas nuostolių. O 
ką jis davė? Nieko. Jis tik 
pagimdė Korėjos žmonėms 
baisiausią vargą.

Pasaulio mokslas yra pa
gaminęs naujus, baisiausius 
karo pabūklus. Naujas ka
ras būtų tikru pragaru .

Tiesa, išžudant naujus mi- 
lionus žmonių, gal ir pa
vyktų vieną pusę nugalėti. 
Bet kam iš to bus nauda?

Jungtinių Valstybių žmo
nės visuomet skaitė Save 
gerais Kinijos žmonių prie- 
teliais. Jie visuomet Kini
jos žmones statė aukštai.

Jungtinių Valstybių žmo
nės pilnai pritaria “Monroe 
Doktrinai,” kad ji būtų pri
taikoma Azijai, tai yra, A- 
zija turi priklausyti azijie
čiams.

Amerikos žmonių politika 
visuomet buvo tokia, jog jo
kia tauta bei šalis neturi 
teisės užkarti ant kitos ša
lies bei tautos savo valdžios 
formą arba santvarką. Tai 
yra teisė kiekvienos tautos 
spręsti savo likimą ir val- 
dymosi formą.

Amerikos žmonių politika 
ir troškimas visuomet buvo 
teisinga ir pastovi taika.

Niekuomet nėra per vė
lu taiką mylintiems žmo
nėms stengtis baigti žmo
nių kraujo liejimą.

Tuo būdu, sako rezoliuci
ja, lai esti nutarta, kad Se
natas stotų už baigimą ka
ro Korėjoje. Lai Jungtinės 
Tautos atsikreipia i visas 
tautas ir grupes, įsivėlu
sias į šį karą, kad jos tuo
jau sulaikytų mūšius ir pa
skelbtų paliaubas su 1951 
metų birželio 25 dienos 4 
vai. ryto Korėjos laiku. 
Jungtinės Tautos tuo tarpu 
turi patvarkyti, kad jų jė
gos ir taip pat anos pusės 
jėgos pasitrauktų nuo 38- 
tos paralelės. Toliau: prieš 
šių metų gruodžio 31 dieną 
visi karo belaisviai turi bū
ti paliuosuoti ir visos sve
timos ginkluotos jėgos turi 
išsikraustyti iš Korėjos. 
Korėjoje gali pasilikti tik
tai įvairių šalių diplomati
niai atstovai ir pasiuntiniai.

Senatorius Johnson sako, 
kad jis jau yra gavęs tūks
tančius telegramų ir laiškų, 
kuriuose jo rezoliucija yra 
užgiriama. Tas tik, žino
ma, parodo Amerikos žmo
nių troškimą baigimo šio 
kruvino konflikto ir atstei- 
gimo taikos Tolimuosiuose 
Rytuose. Pilietis

Laisvoji Sakykla
KAS REIKĖTŲ 
PADARYTI SU TOMIS 
PAGERBIMŲ 
PARĖMIS?

Paskutiniais laikais Brook- 
lyno pažangieji lietuviai tu
rėjo net dvi dideles gerų 
žmonių ir veikėjų pagerbi
mui pares. Jos įvyko Willi- 
amsburge. Žmonių susi
rinko daug. Buvo daug ge
rų valgių ir gėrimų, ir visi, 
taip sakant, turėjome 
“good time.” Gražiai, drau
giškai pasveikinome ir pa
gerbėme du geru veikėju. 
Kad jie tokios pagarbos už
sitarnavo, tai niekas neabe
joja.

Bet štai kas mano surū
pino. Žinau, kad tos pares 
smarkiai pakenkė organiza
cijų parengimams. Kadan
gi į panašius parengimus 
įžanga aukšta, tai juk žmo
gus negali visur pribūti. 
Kai pora nusipirko du bi
lietu į tokią parę ir pasi- 
mokėjo $7, aišku, kad jinai 
jau nebepirks kitų 2 tikie
tų ir nebemokės kitų sep
tynių dolerių į organizaci
jos parengimą. Rezultatas 
toks, kad iš tų didelių pa
inų geriems visuomeniniams 
tikslams nebuvo jokios me
džiaginės bei moralinės pa
ramos, nes kiek buvo su
rinkta, tiek ir išleista, o or
ganizacijų parengimai bu
vo skysti, maži ir todėl jie 
nedavė rengėjams to, ko jie. 
tikėjosi.

Kokia iš to išeitis? Ar 
tai reiškia, kad negalima,

O ateityje naujas gyvenimas Lietu- nevalia rengti asmenų’ ^pa- 
vos “kaime” darysis dar ir dar sėkmingesnių ir laimin
gesnių.

Niekas negali užginčyti to fakto, kad pradžia ^organi
zavimosi į kolektyvinius ūkius nebuvo lengva. Bet ji jau 
—praeitis.

Ateitis atneš tai, apie ką Lietuvos darbo žmonės ka
daise tik svajojo. >

gerbimui pares? Ne, taip 
negali būti. Ir leistina, ir 
galima, ir gerai panašias 
pares rengti.

Bet, mano supratimu, jos 
neturi eiti be jokios orga
nizacinės atsakomybės. Ne-

gerai, kad, ot, susidarė 
grupė “frentų,” nusitarė 
tam ir tam “frentui” reng
ti parę, pasidarė tikietus ir 
pasileido juos pardavinėti, 
dažnai dar piktai, rūsčiai; 
Kaip tai, sako, ar to veikė
jo tu nemyli, jo negerbi, 
kad nenori jį pagerbti? 
Žmogus jautiesi nei šiaip, 
nei taip. Tave pastato nei 
šiokion, nei tokion padėtim 
žinai, kad tai tik grupelės 
“frentų” dalykas, visuome
nės pažangai iš to nebus 
naudos, bet kaipgi atsisaky
si pagerbti taip senus ir ge
rus draugus?

Štai į ką susiveda mano 
nuomonė. Jeigu turime už
sitarnavusį veikėją, kurį 
reikia ir norime viešai pa
rengimu pagerbti, tai lai 
tai apsvarsto kuri nors or
ganizacija, — ta, žinoma, 
kurioje jis yra daug veikęs, 
ir tokį pagerbimo bankietą 
surengia. Tai nebebus kie
no nors privatiška pare. 
Tai bus organizuotas dar
bas ir organizuotai visuo
menei tarnaus.

Ir . pats pagerbimas bus 
daug rimtesnis, aukštesnis 
ir vertesnis. Tai bus to as
mens veiklos įvertinimas, o 
ne gebu “frentų” sugalvoji- 
mas susieiti ir kieno nors 
vardu smarkiai paūžti, dar 
tuomi užbėgant už akių or
ganizacijų parengimams.

Juk mes organizacijų tu
rime įvairių. Kiekviena or
ganizacija žino savo veikė
jus, savo narius, savo dar
buotojus. Žino, kuris yra 
užsitarnavęs viešos pagar
bos.

Bent jau, man atrodo, 
apie tai verta visiems rim
tai pagalvoti.- Gal surasi
me ir išdirbsime būdus reh-
( I.' .... ■ U.. .1 , -...............  , ,
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ŽINIOS IS LIETUVOS
Lietuvių literatūros instituto 

moksline konferencija
Vilnius, bal. 1 d. — Lietuvos . 

TSR Mokslų akademijoje 
31 d. įvyko Lietuvių liteiAtū- 
ros instituto konferenaja, 
skirta Stalininės premijos lau
reatų rašytojų T. Tilvyčio ir 
A. GuzeviČiaus kūriniams ap
svarstyti. Konferencijos daly
vių tarpe — Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos tikrieji na- 
riaia V. Mykolaitis, D. Bud
rys, J. Balčikonis, B. Larinas, 
literatūros žinovai, moksliniai 
darbuotojai, rašytojai, Vil
niaus visuomeninių organizaci
jų atstovai.

Atidarydamas konferenciją, 
Lietuvių literatūros instituto 
direktorius, Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos tikrasis 

narys K. Korsakas pasakė: 
— Tarybų valdžiai esant lie
tuvių literatūra gavo neribo
tus galimumus suklestėti. Lie
tuvių rašyotojai kuria nacio
nalinius savo forma ir socia
listinius savo turiniu kūrinius, 
kurie įeina į tarybinės litera
tūros aukso fondą.- Šios lietu-t 
vių rašytojų vaisingos 
nes veiklos aukščiausias įver
tinimas yra Stalininių premi
jų paskyrimas T. Tilvyčiui ir 
A. Guzevičiui.

Savo pranešime Lietuvių li
teratūros instituto mokslinis 
bendradarbis S. žaldokas su
stojo ties T. Tilvyčio poemos 
“UsnynS” idėjiniu - tematiniu 
turiniu.

A. GuzeviČiaus romano “Kal
vio Ignoto teisybė” tematikai 
ir pagrindinėms problemoms 
paskyrė savo pranešimą Lietu
vių literatūros instituto moks
linis bendradarbis B. Prans- 
kus.

Su dideliu susidomėjimu bu
vo išklausyti taip pat praneši
mai : “Komunistų paveikslai 
A. GuzeviČiaus romane “Kal
vio Ignoto teisybe,” “ T. ’rt^Tvy- 
čio poemos “Usnyne” poetinio 
meistriškumo klausimai,/‘A; 
GuzeviČiaus romano “Kalinio 
Ignoto teisj’bė” meninės ypaty
bės.” Pranešimus padarė Lie
tuvių literatūros instituto mok
sliniai bendradarbiai A. še- 
šelgis, R. Mikšytė ir V. Gali
nis.

Krasnokutniečių 
Pavyzdžiu

Kaunas bal.- 1 d. — Vilijam
polės rajono “Sargėnų” plyti
nės kolektyvas nutarė šiais me
tais pagaminti milijonus plytų 
ir čerpių daugiau, negu praė
jusiais metais.

Skirtingai begu praėjusiais 
metais, “Sargėnų” plytinės ko
lektyvas šį sezoną pradės darbą 
jau pirmomis balandžio mėne
sio dienomis. Gamyklos sezonas 
užtruks iki lapkričio pabaigos.

Pirminių partinių organiz&c^jų * 
sekretorių seminaras' .

Jurbarkas, bal. 7 d. — Jvy- | 
ko pirminių partinių organiza
cijų sekretorių seminaras.

Seminare buvo apsvarstyti 
klausimai dėl partinių organi
zacijų vadovavimo agitatoriams 
ir dėl darbo su nepartiniu ak
tyvu. Seminaro dalyviai pasi
dalino savo darbo patyrimu.

gimui pagerbimų, kurie 
gerbiamuosius tikrai pa
gerbs, o mūsų organizuo
tam pažangiajam judėjimui 
bus visapusiškos naudos.

Nenoriu, kad kas mane 
klaidingai suprastų. Aš čia 
nekalbu apie privatiško po
būdžio pares, mažas pares, 
į kurias susieina būrelis gi
minių bei draugų, gerai pa
valgo, smarkiai išsigeria be 
jokių tikietų pardavinėji- „į 
mo, be jokios nustatytos ir 
įžangos. Tokios pares yJw 
visiškai atskiras dalykas ir 
klausimas.

Brūklynietis

Į Gegužės-May 29, 1951



A. NOVIKOVAS-PRIBOJU S

JŪRA ŠAUKIA
A (Tąsa)

Pro! tlidelius langus, krisdami ant 
grindų, liejasi nepaprastai ryškūs spin
duliai, karšta biriuža liepsnoja dangus. 
Aš ilgai negaliu suprasti, kodėl pakliu
vau į šią patalpą ir kur dingo liftas, iš
traukęs mane iš bedugnės. Dusdamas 
nuo užplūdusio džiaugsmo, aš bijau tik 
vieno — kad netektų vėl nusileisti į to
kią kiaurymę. Pagaliau ^uvokiu, kad 
man darė operaciją.

— Gerai pataisėte? — šypsodamas, 
klausiu aš.

Pagyvenęs ponas, matomai, vyriau
sias chirurgas, su smailia barzdele tam
siame veide, linksmai aiškina man blo
ga anglų kalba, kad operacija praėjo 
sėkmingai ir kad du sulaužyti šonkau
liai bei sužalota galva greitai pagis. .

—Po mėnesio galima vėl vykti j jūrą.
— Ne, daktare, pakanka plaukioti.
— Kodėl?
— Nenoriu .. . Įkyrėjo mana jūra.
Gydytojas juokiasi, pasakodamas 

kažką itališkai kitiems, šypsosi ir visi 
kiti. Man patinka tas linksmas žmogus, 
iššaukiantis manyje, lyg mažoriniai 
garsai, gyvą nuotaiką.

Aprodymu mane atsargiai perke
lia ant neštuvų ir nugabena į vieną iš 
daugeiįo palatų.

Iš ke'/etos lovų į mane žiūri ligoniai.
Mane vis dar persekioja koktus chlo

roformo kvapas. Galva ūžia, o šone — 
atšipęs skausmas. Gailestingoji sesuo, 
juodakė italė, kai mane paguldė į lovą, 
kažką paliepia man ir išeina.

Aš negaliu atsidžiaugti supratęs, kad 
tebegyvenu ir esu tvirtoje žemėje. Žiū
riu į pravirus langus, nuo kurių, šildy
damas širdį, glamonėjamai dvelkia džiu
gus pavasaris. Mėlynuoja dangus, ža
liuoja medžiai, išskleidę švelnius lapus, 
dega žiedai, pasigerdami spinduliais 
turtinga saule.

Dešinėje kalno atšlaitėje skleidžiasi 
miestas — senoviškos, nuo laiko pajuo
dusios pilys, sukiurusios senų varpinių 
arkos, balti naujų namų kvadratai, 
marmurinėmis kolonomis viloę, su gra- 
žiaias* stogais ant jų, aikštės su pamink
lais. Kuo aukščiau, tuo pastatų rečiau; 
jie siejasi už ūksmingų platanų ir figų 
medžių, įsisupa į kudlotą pliušo žalumą. 
Kairėje, nutįsdamos į vaiskią beribę, 
stiepiasi lyg ore kabančios kalnų viršū
nės. Atsargiai pasikėlęs ant rankų, aš 
matau dalį ramios jūros, šypsančios žai
žaruojančia mėlyne; bet man nesinori 
žiūrėti į ją, aš nusisuku, kaip nuo klas
tingo išdaviko, norėjusio pasmaugti ma
ne, ir su šiurpu prisimenu siaubą, per

Posėdžiui praėjus, kas nutarta
Gegužės 20 dieną buvo at

laikytas geras visų Bostono 
apylinkės Apskričių bendras 
posėdis South Bostono Liet. 
Piliečių Klubo svetainėje.

Į posėdį buvo šaukiami LLD 
7-tos apskrities valdyba; LDS 
1-mos apskrities, Moterų Są
ryšio;. Meno Sąjungos ir Pa- 
žangįu Liet. Tarybos Komite
tai/NaJ ir šiaip kolonijų veikė
jai.^

Posėdžio tikslas buvo labai 
svarbus, be kurio nebūt gali- 

,ma nei visų virš minėtų aps
kričių bendrą pikniką sėk
mingai įvykdyti, kuris rengia
mas birželio 10-tą dieną, 
Haverhillio Lietuvių Gedemi
no Klubo gražiame Parke, 
nei didysai “Laisvės” pikni
kas, kuris įvyks liepos 1-mą, 
Maynard, Mass., negalėtų būt 

■ ateakomingai prirengtas. Šie 
du svarbūs dalykai turėjo su
įdominti kiekvieną Bostono 
apylinkės veikėją, tačiau taip 
nebuvo, nors posėdis ir buvo 
gana geras.

Sąmoningų žmonių posėdis, 
kad ir netaip skaitlingas,, ap
dirbo visus planus, kas reika
linga dideliems ir pasekmin
giems piknikams įvykdyti.

Al. Stevens orkestras šie- 
met 1-mą liepos (July) duos 
puifpos parengtos muzikos vi
są popietį iki vakaro May
nard BArko dalyviams, o ypa
tingai jaunimui.

Chorai yra užprašyti dai
nuoti. Kas svarbiausia, kad 
yra užprašytas Hartford, 
Conn., puikusis choras. Komi
sija su nekantrumu laukia at
sakymo. Taipgi kviesime 
brangius svečius dainininkus 
net iš Brooklyn, N. Y. — Gra
bauskas ir Velička, tai nepa
prastai gražūs duetai. Mes 
juos gausim ir girdėsime 
“Laisvės” piknike Maynard. 
Visas platus Naujosios Angli
jos lietuviškas pasaulis priva
lo jau dabar galvoti ir rengtis 
į tą milžinišką Rietuvių sąskri-

Skaitykite Atidžiai Ir Už Tą Į
Imkite Visą Atsakomybę
Tame pačiame posėdyje, 

apie kurį .kalbėjome anksčiau, 
— visų apskričių bendro pik
niko reikale nutarta ve kas: 
kad bendras piknikas, kurį 
rengia LLD, LDS, Meno Są
junga ir Moterų Sąryšio Klu
bai birželio 10 dieną, Haver
hill Lietuvių Gedemino Klubo 
Parke, Haverhill — Bradford, 
Mass., būtų didelis ir pakan
kamai pasekmingas, tai visų 
šių apskričių komitetai (kiek
vienos organizacijos atskirai) 
privalo per dienraštį “Laisvę” 
padaryti atsišaukimą į lietu
višką visuomenę ir savo na
rius, kviesdami juds dalyvauti 
šiame šauniame ir dideliame 
piknike. Tik tokiu būdu aps
kritis gaus savo dalį iš pikni

gyventą virš bedugnės .. ,
— Ne, užteks plaukioti! Kiek kartų 

mano gyvybė kabojo ant plaukelio! Jo
kia kaina daugiau neisiu į jūrą!...

Prieš langus, tarpe kitų augalų, alp- 
damos nuo kaitros, stovi keletas storų, 
trumpų palmių; jos panašios į nutuku
sias pirklienes, sočiu pasitenkinimu sa
vimi sukeliančios manyje nepiktą juoką. 
Šalia jų stiepiasi nedailaus sudėjimo 
kaktusas.. Jis, pasišiaušęs digiomis ada
tomis, skleisdamas aštrų savo raudonų 
žiedų kvapą, drąsiai atkiša kepinan
čiai saulei žalius mėsingus delnus, ir ja
me tiek stiprybės ir pasitikėjimo, kad 
norisi pačiam būti gyvenime panašiu į 
jį. O aplamai aš negaliu atplėšti akių 
nuo žemės, tarsi pirmą kartą pamačiau 
visą jos pavasariško gyvenimo žavumą, 
pirmą kartą prieš mane atsiskleidė jos 
kūrybinės jėgos nuostabioji poema.

Stiprėja manyje jėgos, aiškėja sąmo
nė, auga, didžiulis džiaugsmas. Mano 
širdis sklidina gyvenimo laimės, kaip 
krikštolinis bokalas skaidraus vyno.

X
Aš vėl tame mieste, kur gyvena Ame

lija. Man reikia tik pasiimti daiktus ir 
tuoj pat išvykti, kad niekad daugiau 
nesugrįžčiau į šias vietas.

— Kas jums, mister Antonai?.— pa
sisveikinusi, klausia buto šeimininkė, 
pagyvenusi ir geraširdė anglė, nustebu
siai žiūrėdama į mane.

— Nieko.
— Jūs dešimčia metų pasenote!
— Galimas dalykas, — aš sirgau.
O kuomet sužinojo, kad aš rengiuosi 

išvažiuoti kur nors į darbą, bičiuliškai 
prabilo:

— Jokiu būdu neleisiu! Ne! Ne! Kur 
tokiam vykti? Jums reikia sustiprėti, 
pailsėti. Jūsų kambarys kaip tik laisvas. 
O aš jus pamaitinsiu .. .

Visuojnet tvirtas savo ketinimuose, šį 
kartą aš lengvai sutinku su jos įrodinė
jimais, kas retai būna su manimi, ir nu
tariau pasilikti čia porai dienų, bet gy
venu štai jau antra savaitė, raminda
mas save tuo, kad dar turiu pinigų at- 
sargėlę. Vaikščiodamas triukšmingomis 
gatvėmis, aš kiekvieną kartą stengiuosi 
iš tolo aplenkti Amelijos namus, kad ne
susitikčiau su ja. Mane daugiau trau
kia užmiestis; ten aš valkiojuos vienišas 
ir gėriuosi puošnia žemės švente. Kai 
kada, išeidamas iš namų rausvą rytą, aš 
ateinu į pamėgtą giraitę saulei tekant. 
Ant medžių, aprengtų sutuoktuviniu 
jaunų lapų rūbu, ant smaragdinio pie
vos aksomo, ant žiedų, kaip džiaugsmo

(Bus daugiau)

ko pelno. Kiekvienos organi
zacijos apskrities komitetas 
turi tuojaus tą atlikti. Nors 
laiko neperdaug, bet dar jo 
užteks.

Aš nuoširdžiai išgelbėsiu sa
vo LLD 7-tą apskritį, kad tik 
padaryti viską, kad pikni
kas būtų didelis (tūkstanti
nis), gražus ir našus organi
zacijų kultūringiems reika
lams. Organizuokime visur 
busus, kad visiems nuvykti.

J. M. Karsonas.

Detroit, Mich.
/

Detroitas yra 
keistas miestas

Vargiai rasi kitą tokį mies
tą, kaip Detroitas, kuris turė
tų du mažesnius miestus savo 
tarpe, tai yra Highland Park 
ir Hamtramck.

Minimi miesteliai turi savo 
visą miestišką valdžią kaip ir 
atskiri miestai. Bet Detroitas 
turi apsupęs Higland Parką ir 
Hamtramcką iš visų pusių.

Ar jūs žinote, kad Ham
tramck buvo didesnis už Det
roitą ?

1901 m. Hamtramck įsistei
gė kaipo Village s,u 500,kie
mų, dviem dirbtuvėm ir mo
kykla.

1910 m. John ir Horace 
Dodge pastate dirbtuvę ant 
Joseph Campau ib pradėjo 
dirbti motorus dėl Forcįo Ip- 
rų.

Hamtramck 1910 metais gy
ventojų skaičius buvo 3,500,

o jau 1920 turėjo 28,615.
Hamtramck pagarsėjo 1921 

m., kai du teisėjai buvo rasti 
kaltais už eikvojimą svetimų 
pinigų (^‘embezzlement”).

1931 m. Hamtramck ma- 
yoras, policijos galva ir poli
cijos kapitonas buvo pasiųsti 
į kalėjimą už visokias sukty
bes. Už šešių mėnesių mayo- 
ras buvo pal mosuotas, o vė
liau net išrinktas į Kongresą! 
Manau, jog jūs pamenat poną 
T.

Gi jau 1941 metais Ham
tramck. valdovai prašė Mi
chigan Municipal League pas
tebėt, kokis progresas pada
ryta link teisingos valdžios.

O dabar Hamtramck yra 
daug švaresnis už Detroitą 
švarumu ir valdymosi forma.,

Hamtramck savo pločiu yra 
tik dvi keturkampės mylios.

Hamtramck yra labai pa
vyzdingas savo publiškomis 
mokyklomis. Tam tikru laiku 
šeši Amerikos ir du Rusijos 
Universitetai ėmė pavyzdį iš 
Hamtramck mokyklų.

Spartakas

“Azija taps komunistiška”
Detroito kapitalistai ir smul

kioji buržuazija dažnai pasi
kviečia vienokį ar kitokį pa
saulio lankytoją, kad jiems 
pasakytų ką nors apie komu
nistus ir abclnai apie Sovietų 
Sąjungą.

Gegužės 20 d. kalbėjo Key
es Beech, Chicago Daily News 
korespondentas, sugrįžęs iš 
Tolimųjų Rytų.

Kuomet jis buvo paklaus
tas, “ar galima sulaikyti ko
munizmą Azijoje?” tai atsakė 
“Ne”.

“Aš manau,” jis pasakė, 
“kad visa pietrytinė Azija bė
giu keleto metų taps komu
nistine, nebent tarptautinis 
komunizmas bus supliektas 
kitose dirvose.”

Toliau :
“Mes galėtume sustabdyti 

komunistus Azijoje, jei mes 
būtume pasirengę. Bet aš ne
manau, kad mes tai padarysi
me. Todėl, kad, aš manau, 
mes nesame prisirengę daryti 
reikalingus žygius.

“Aš nemanau, kad komu
nistai gali išvyti mus iš Korė
jos Aš įsivaizdinu, kad mes 
galime ten stovėti taip ilgai, 
kiek mes norime. Bet yra 
klausimas mano galvoje, ar 
ilgai .mes norime Korėjoje 
stovėti ?”

Beech pareiškė, kad pieti
niai korėjiečiai “yra užmiršti 
žmonės Korėjoje.”

“Daugelis korėjiečių,” jis 
sako, “reikėjo sušaudyti dėl 
komunistų infiltracijos tarpe 
pabėgėlių.”

Beech prisiminė gen. Mac- 
Arthuro, planą, bombardavi
mą Kinijos ir naudojimą 
čiango armijos.

Girdi, gen. MacArthuro 
obalsis yra eiti į platesnį ka
rą ir “sučėdyti” tūkstančius 
gyvybių. “Bet ar jūs sutaupy
site gyvybes karą išplėšda
mi ?” pareiškė Beech.

“Geriausia mums būtų at- 
steigus 38-tą paralelę,” jis sa
ko. “Aš manau, kad mes ne
išeisime iŠ Korėjos, bet man 
atrodo, būtų daug geriau išei
ti.” Spartakas.

Lawrence, Mass.
Tekų išsikalbėti su vienu 

jūrinjnku. Jis buvo antraja
me kare ir dabar vėl tapė pa
imtas. Jis papasakojo įdomių 
dalykų. Jis sako, kad jeigu 
kiltų karas su Kinija ir Tary
bų Sąjunga, tai, greičiau mes. 
ant laivo išliktumėime gyvi, 
negu civiliniai žmonės ant sau
sumos. Jis sako, kad miestai 
bus sumaišyta, su žeme.

Nemanykite,i kad jis kalba 
nežinodamas. Jis dalykus ge
rai supranta. Jis sako, kad 
mūsų aukštieji kapitonai taip 
kalbasi. Šis karas būtų dau
giau pražūtingas civiliams 
žmonėms, negu kitiems.

Iš tokių pareiškimų turėtų 
pasimokyti lietuviškieji treš
kėjai naujo karo. Jei jie ma-,

no, kad jie Keleivio, Naujiem 
nų ir kitų zokoninkų patalpo
se sėdėtų ramiai, tai didelę 
klaidą daro. Taip pat Jr visi 
dipukai naujo karo treškėjai 
turėtų pradėti reikalauti tai
kos ir ramybės. Pasaulyje vie
tos visiems užtenka. Visi ga
lėtų sutilpti ir ramiai pragy
venti be jokių žudynių. Tik 
kapitalizmui nieko neužtenka, 
tik imperializmui niekados 
nebus pakankamai. Turtuo
liams biednuomenės gyvastis 
ir kraujas pigiai atsieina.

Todėl visi stokime už taiką; 
visi kovokime prieš karą. 

•—o—
Daugėja mirimai tarpe lie

tuvių. Kas savaitė krinta 
daug lietuvių. Abraomas bus 
užpykęs ant mūsų daugiau, 
negu Trumanas ant komunis
tų.

Per vieną savaitę numirė 
net trys lietuviai: Juozapas 
P. Budrevičius, Morta Marci- 
nonis, po vyru Kendall, ir 
Elizabeth Suslavičius (Saba
liauskaitė). Kunigams ir gra
beliams didelis biznis, o lie
tuviams didelė spraga*.

—o—
Draugai B. A. Chuladai iš

važiavo * Galiforni i on aplanky
ti savo dukrelę, žentą ir anū
kę. Draugai Taraškai jau 
apie' pora meti! gyvena Cali- 
fornijoje. Tėveliai jų išsilgo ir 
nutarė aplankyti. Linkiu 
jiems gerai pasisvečiuoti ir 
parvažiavus mums papasakoti 
savo įspūdžius iš saulėtos Ca- 
lifornijos. Kartu su jais išva
žiavo ir jų sūnus Edmontas. 
Jie turi sugrįžti už ketverto 
savaičių, nes Edmontas turi 
dirbtuvėje atsakingą darbą, 
negali ilgiau užtrukti.

—o—
Jau artinasi mūsų apskri

čių didysis piknikas. Jis įvyks 
birželio 10 dieną Gedemino 
Klubo parke, Haverhill ir 
Bradford, Mass. Tai ištikrų- 
jų bus didelis piknikas. Iš vi
sų apylinkių lietuviai rengiasi 
skaitlingai dalyvauti.

Mūsų šiame piknike daly
vaus tolimas svečias D. M. 
šolomskaš iš- Brook lyno, Lie-

Matthew A.
BUVUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

Baltimore ir Apylinkes Visuomenes Atydai!

LAISVES PIKNIKAS
Rengia ALDLD 25 kuopa, paramai dienraščio Laisves

Sekmadienį, Birželio. 3 June, 1951
6526 Slovak National Home Park

Holabird Avė.

ŠAUNI DAINŲ PROGRAMA:
Dalyvaus dainininkų grupė iš New Yorko 

ir Lyros Choro grdpe iš Philadclphijos. / «,
Gerbiamieji! šis piknikas bus labai gražioje vietoje, kur visi bendrai galėsime pa

silinksminti ir pakvėpuoti tyru pavasario oru. Labai graži svetainėj ir gera mu
zika šokiams. Geras alus ir skanūs valgiai. Muzika nuo 3 iki 7 P. M.
ĮŽANGA TIK 50c. Kviečia RENGĖJAI.

KELRODIS: IS Philadelphia, Fa. imkite kelių No. 40 ir važiuokite iki Baltlmorčs, privažiavę pirmą gatvę— 
Krcsson St., sukite po kairei ir važiuokite iki Lombard St.; privažiavę Lombard St. sukite po keirei Ir perva
žiavę tilta laikykitės tiesiai iki Holabird Avė., čia sukite po kairei ir rnailę ir pusę pavažiavus po kairei pusei 
bus pikniko vieta, o didelį vartai kareivių Camp — po dešinei pusei. ★ Iš miesto galima važiuoti 26th St. 
karti iki Holabird Avė. Išlipę eikite j. vakarus ’/z jnailės. O busas No. 20 Dundaik reikia imti ant Baltimore St. 
ir jis priveža Iki pikniko vietos.

P. S. Privažiavus Kresson St. reikia temyti orlaivių iškabas, kurios tiesiai veda j pikniko vietą.

tuvių Literatūros Draugijos 
centro sekretorius ir senas 
veikėjas.

Reikia, kad apsiėmę šiame 
piknike dirbti darbininkai pri
būti! anksti. Patartina pikni- 
kieriams nesivežti su savimi 
jokių valgių, nes čia jų bus 
užtenkamai visiems. Pikniko 
gaspadbriai ir gaspadinės dar
buojasi, kad visi viskuo būtų 
pilnai patenkinti. Valgihi bus 
įvairūs, švieži ir pagaminti 
pagal vėliausios mados.

—o—
Gegužės 27 d. įvyks Massa

chusetts Valstijos Progresistų 
Partijos ketvirtoji iš eilės kon
vencija. Tai bus didelis są- 
skridis. Konvencija įvyks Bos
tone, Paul Revere Hall, Me- 
c.hanics Building, 111 Hun
tington Ave.

Konvencijoje bus kalbama
si apie rinkimus ateinančiais 
metais, taipgi apie išlaikymą 
taikos ir prašaiinimą karo pa
vojaus. Tai bus labai svarbi 
konvencija. S. Penkauskas

Kaip matomo, tai reakci
jos siautėjimas kenkia visai 
progresyviškai spaudai, žmo
nes pradėjo abejoti, kas bus 
ir kaip toli reakcija eis su 
savo persekiojimu visko, kas 
yra pažangu ?

Gana daug žmonių, kurie 
skaitė progresyvišką spaudą, 
dėl šiokių ar kitokių kliūčių 
savo prenumeratos nebeatsi- 
naujina. Savo tokiu pasielgi
mu jie apsunkina leidimą ir 
išlaikymą pažangiosios spau
dos.

Viefinė žydų Morgen Frei
heit Asosiacija pradėjo rū
pintis, kaip išlaikyti dienraštį 
“Morgen Freiheit.”

f CHARLES
I

Buvo pakviesti pažangieji 
dienraščio skaitytojai ir akti- 
yistai į konferenciją. Čia atvi
rai buvo pasakytas to dienraš
čio stovis.

Po ilgų svarstymų delega
tai išdirbo planą. Nutarė pa
kviesti iš dienraščio redakci
jos atstovą.' Paskyrė sekma
dienio vakarą. Taipgi nutarta 
prirengti skanią vakarienę su 
gėrimais.

Į vakarienę atėjo virš pen
kiasdešimt svečių ir simpati- 
kų, užsimokėdami po $1.50 
įžangos. Ūpas buvo labai ge
ras. Pirmininkas perstatė pa
rengimo reikalą, ir paaiškino, 
kad atvyko atstovas iš “Mor
gen Freiheit” redakcijos ir 
padarys pranešimą.

Po vakarienės dienraščio 
atstovas plačiai išdėstė visą 
situaciją. Baigdamas savo kal
bą paprašė aukų dėl dienraš
čio ir spaudos. Susirinkę sve
čiai ir simpatikai sudėjo virš 
$700.

Visi labai gražiai pasilinks
mino, visi buvo užganėdinti 
parengimu.

širdingai ačiū visiems daly
viams ir rengėjams.

Steponas Joniškietis

Binokly ne šiemet‘Laisves 
piknikas įvyks šeštadienį, 
liepos (July) 7 d. Lauksi
me svečių iš toliau.

I
 Tel. AV. 2-4026 g

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS) |

LIETUVIS GYDYTOJAS |

Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
Nedėliomis ir šventadieniais: g 

nuo 10 iki 12 ryto. &

495 Columbia Rd. «
DORCHESTER, MASS. |

J. ROMAN.
LAIDOTUVIŲ

• DIREKTORIUS

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

1113 M t. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

3 put!.——Laisvė (Liberty)* Antrad., Gegužčs-May, 29, 1951



Motoristams
Parkway sakė apeliacinisWhYorko^/WaZlnlotVaitkienė palaidota 

Alyvų Kalnelyje

Transportininkai nepriims 
algų kapojimo, paskubos

CIO Transport Workers 
Unijos viršininkai New Yorke 
pareiškė, kad transportinin
kai nepriims tokio trumpi
nimo darbo valandų, kuriuo- 
mi nukapojamos algos ir pa
didinama paskuba.

Unija valdinei Transportą-šeimos pakvietė pa-
Niederstein restau- ! cijos Tarybai pasiūlė suplė- 
visi buvo gerai pa-

paliko gailiai liū-

šyti tokį savo planą ir pradė
ti “tikroviškai derėtis” su sa
vo darbininkais.

i Sutrumpinta darbo savaitė 
(nuo dabartinių 48 iki 40 vai.) 

turi garantuoti- pagerinimą, 
ne pabloginimą sąlygų, sakė 
jie. Darbininkai nepriims pa
didintos paskubos ir jie griež
tai laikysis savo reikalavimo 
tokio algos priedo, kad darbi
ninkų algos padidėtų ir po 
sutrumpinimo valandų. Padi
dintos algos reikalas kilo dėl 
pabrangusio pragyvenimo, al
ga turi padidėti.

Vis daugiau kalbama apie 
transportininkų “laimėjimą

Gembleris Frank Erickson 
turėsiąs atkalėti dvejus metus 
ir pasimokėti $30,000. Taip į- 

ismas. 
Ericksonas skaitomasi viepu 
didžiausiųjų gemblery: 
zų.

tū-

išsisukti kitur ; kė Europon

Gegužės 25-tos popietį Aly
vų Kalnelio kapinėse tapo su
piltas dar vienas, visai netikė
tas kapas. Tai Stellos Vait
kienės. Ji mirė gegužės 22- 
ros rytą, po apopleksijos išsir- 
gusi apie trejetą dienų, vos 
sulaukusi 47 metų.

Iš šalinsko šermeninės į ka
pus lydėtojai važiavo kelioli
ka mašinų. Nuvažiavę, prie 
kapo jau radome būrį žmonių, 
maspethiečių ir iš kitų apylin
kių, atvykusių tiesiai į kapi
nes. Nuleidus karstą, šalins- 
kas varde 
lydovus į 
raną, kur 
vaišinti.

Velionė
dinčius vyrą Praną ir dvi jau- 
nametes, gražiai išauklėtas 
dukteris Dolores ir Virginia. 
Taipgi liko seserys Liudvisė 
Buikienė ir Julia Brigackienė, 
ir kiti artimieji.

Vaitkienė, po tėvais Krišta- 
ponytė, buvo kilusi iš Skie
monių kaimo ir valsčiaus, 
Utenos srities. Amerikon at
vyko po pirmojo karo. Ma
čiusi karo atneštus žmonėms 
nedateklius, vargus, baisybes, 
ji buvo šalininke taikos ir ger
bė tuos žmones, kurie darbuo
jasi už taiką.

Palaidota kapinių pirmaja
me (lietuviškame) kalnelyje, 
apstatyta gėlėmis. Gėlių buvo 
labai daug, vežė net dviemis 
mašinomis. Greta kitų, matėsi 
puokštė ir nuo Moterų Apšvie- 
tos Klubo, kurio velionė buvo 
nare eilę metų. Klubietės 
skaitlingai lankė šermenis ir 
nemaža grupė palydėjo.

Ramaus atilsio mus apleidu
siai draugei!

—o—
Visai nenuostabu, kad mūsų 

eilės jaučiasi retesnės daug 
kijr. štai tiktai šiame viena
me kalnelyje nuo seniau ilsisi 
taipgi dar jauna Anna Bal
čiūnienė, Kastantas Sasnaus- 
kis, Stasys Paulauskas, Agota 
Klimienė, Anna ir Frank Ra
moškai, Petras Marčiukas, 
Katrina Viltrakiūtė-Talandze- 
vičienė, Jonas Kreivėnas, Jo
nas Vidauskas, Vincas Škėma, 

' Matilda Petronis, Jonas Jo- 
dzevičius.

čia paminėjau tiktai tuos, 
kurių antkapis pasakė, kad 
jie čia randasi. Kur dar tie 
be antkapių šiame kalnelyje? 
Kur dar kiti kalneliai šiose 
kapinėse? Kur kitos kapinės 
ir krematorijos ?

Lietuvių pasirinktąjį kalne
lį kažkaip pritapę ir graikai. 
Labai daug jų Čionai, tarsi ty
čia būtų susiieškoję paskuti
nio pailsio vietą greta šimta
mečiais buvusių atitrūkusių 
pusbrolių lietuvių. Kartais 
sunku pavardėmis ir atskirti, 
taip panašios. Juos dažniau
sia pažįsti tiktai . pirmaisiais 
vardais, o kai kada tik kryže
liu. Čia laidojęsi graikai, di
džiumoje, buvę tikintieji žmo
nės. Prie tūlę graiko antka
pio, kaip kad ir ant tūlo ti
kinčiojo slavo kapo randi vė
lių dar nesuvalgytus Vely
komis paliktus jiems 
nius. Kiaušiniai, kaip 
mūsiškiams paliktoji 
rodo, jog kas nors jų 
di, kas nors juos tebeatsimfe- 
na. D-e.

kiauši- 
kad ir 

gjėlelė, 
tebeliū-

PRASIDEDA ŠIANDIEN

GARBE, KURIA BUVO ROMA... 
didžiausiame ir sensacingame 
jos ištvirkime!
Galingai dramatiška ir 
teisinga istorija apie 
ankstyvųjų krikščionių 
kovas gyvybiniai parodoma!

žvaigždžiuoja

“FABIOLA”
MICHELE MORGAN 

HENRI VIDAL 
MICHEL SIMON

VICTORIA
BROADWAY PRIE 46TH ST.

- --------Vs

Mūsų senatvei taupomasis 
doleris S. S. fonde

Po kiek galima tikėtis 
gauti iš to fondo.

Pirmąjame rašte tuo klau- 
(tilpo .gegužės 22-rą) 
pranešta, kas gali tikė
to fondo paramos senat-

rėš išdirbę šešių bertainių ap- 
draudos didžiumą rokuos pa
gal pirm 1951 buvusią skalę. 
O tą dalį, kuri buvo apdrausta 
po naujuoju įstatymu, po 
1950 m., darokuos pagal nau
jąją skalę.

Miestinei Transportacijos 
Tarybai dviejų industrinių in
žinierių firmų pateiktame ra
porte jaui pasiūlyta būdas per
vesti 35,000 valandinių trans
portacijos darbininkų nuo 48 
valandų į 40 valandų savaitę. 
Tačiau pasiūlyta ir sekama 
už tai kaina (tų pačių eilinių 
transportininkų ir keleivių lė
šomis) :

Iš karto pervesti visą in
dustriją į 40 valandų “ne
praktiška,” sako jie. Tad nu
matoma, kad pervedimas bus 
vilkinamas taip ilgai, kaip il
gai darbininkai leis.

Prie dabar numatyto 11 
centų mokesties priedo darbi
ninkų parsinešamoji namo al
ga numažėtų, ne padidėtų. O 
darbininkai reikalauja algos 
priedo. Tad sakoma, kad “rei
kėsią” panaudoti viršvalan
džius” tikslu priartinti su-

trumpintos savaitės uždarbį 
dabartiniam algos lygiui.

Įvesti paskubą, kad su
trumpintomis valandomis dar
bininkas padarytų daugiau, 
negu pa'darydąvo ilgesnėmis 
valandomis. Tuo būdu pasiū
lyta atstatyti iš darbo 2,163 
darbininkus ir tuomi sutaupy
ti bėgiu vienerių metų $1!.),- 
430,000.

Bet, sako jie, toliau, 40 va
landų darbui baigiant apimti 
visą transportacijos sistemą, 
reikėsią dasamdyti 3,300 dar
bininkų. Kol kas dar neaišku, 
ar tai ištikro bus padidinimas | 
dirbančiųjų štabo, ar tik uždė
jimas “botagų” dirbantie
siems.

Praretinti trau k i n i u s i r> bu- 
sus, kai kur ,visai sustabdyti 
patarnavimą naktimis ir tuo 
atleisti dar 1,150 subways ir 
872 busų ir gatvekarių darbi
ninkus. T-as.

. Henry Hudson 
tarp 72nd ir 79th St., New 
Yorker tebetaisomas ir tebe
bus uždarytas dar ilgoką lai
ką. Pataria motoristams ge
riau visai jo vengti, nes ties 
taisoma vieta
mažai tėra progų, keliai užsi
kimšę.

New Yorko 1st ir 2nd Avės, 
birželio 4-tą padarys važiuo
jamomis tiktai į vieną pusę 
tarp Houston iki 125th St; 
First Avė. ves į “uptown, 
2nd Ave1. į “downtown.”

o

Išbandė savisaugos 
signalus

jau 
nuo

V isam e d i d m i estyj e
baigiami įvesti įspėjimui 
puolimo iš oro signalai. Mies
to tribose visuotinas išbandy
mas Įvykdytas šeštadienį.

Po to signalai būsią išbando 
mi kas šeštadienis tuo pat 
laiku.

Miesto lig šiol esančios į- 
vestos jau 500 sirenų 
lių-švilpikų). Bent 22 
čios 40 arklių pajėgą, 
įvykdys visą planą, tų 
jų sirenų bus 31,
arklių pajėgumą 87, su pen
kių arklių pajėgumu 463.

(baub
tu rin-
Kada 

didžiu-
turinčių 2

Panelė Trumanaitė išplau- 
laivu America 

praėjusį šeštadienį, žada lan
kytis Holandijoje, Belgijoje, 
F rancūzijoje, Luksemburge,

Italijoje, Anglijoje.

. REIKALAVIMAI
REIKALINGI DARBININKAI

Operatoriai prie paprastų Singer 
mašinų. Kreipkitės:

ROVITO COATS CO.,
28R7 Atlantic Ave., arti Warwick St.

(105)

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA KAMBARYS
Didelis, šviesus, apšildomas ir su 

šiltu vandeniu kambarys pasiranda- 
vja už prieinamą kainą. Yra tinka
moje vietoje prie susisiekimo sub- 
ve ir busais. Kreipkitės:

BURDULIS
171-26 — 144th Avė.

Springfield Garden, L. T., N. Y.
(103-104)

simui 
buvo 
tis iš 
včje,
je. Ir kas gali tikėtis pomirti
nes.

šiame rašte noriu parodyti, 
po kiek galima tikėtis gauti 
mažiausia, po kiek daugiau
sia.

Gavinio suma priklausys 
nuo kelių dalykų :

Social Security davinys nie
ku nesiriša su biednyste ar 
reikalu. Gali tuo tarpu būti 
milijonierius, arba gali būti 
elgeta. Niekas nekamantinėja, 
neteiraujasi’ apie finansinį 
asmens stovį. Gauni tiktai 
tiek, kiek išpuola gauti pagal 
ilgį išbuvimo apdraustu ir pa
gal buvusį uždarbį, kada as
muo dirbo būdamas apdraus
tu. Tad:

Išeinantieji ant senatvės pen
sijos asmenys dabar gautų 

’tnažiau pinigų, negu gaus iš
einantieji ant pašalpos už vie- 
nerių metų. Priežastis: 1951 
metais įėjo galion naujasis į- 
statymas, pagal kurį mokame 
į Social Security-fondą dides
nę duoklę ir pagal tą bus ro-

Mažiausias ir didžiausias 
davinys asmeniui ir šeimai

Einant naujuoju įstatu, ap- 
draudos gaus:

Niekas apdraudos negaus 
mažiau $20 per mėnesį ir nie
kas negaus daugiau $150. O 
vidurys dalinsis maždaug 
taip

Uždirbęs per mėnesį $100 
gaus pensijos $50 per mėne
sį, sui visa šeima ne daugiau 
$80.

Uždirbęs $200 gaus $65, su 
visa šeima

Uždirbęs 
visa šeima

Jokiame

MacArthur© “masės” 
susitraukė iki 39

ne daugiau $150. 
$300 gaus $80, su 
ne daugiau $150.

nuotikyje nemo
kės daugiau 80 procentų 
vusio uždarbio sumos. Ir 
kam nerok uos uždarbio 
$3,600 metams, tiktai nuo 
rnųjų $3,600.

bu- 
nie- 
virš 
pir-

Daviniai apdraustojo šeimai 
rokuojami sekamai:

Apdraustojo išėjusio ant
kuojamas mums gavinys iš to* pensijos žmonai pusę tokios

_ _ ' - _ _ - - ~ 1» xx . x> 1 » X-V x>. A'N zl l»n 11 nv O

fondo, kada ateis laikas jį 
gauti.

Pilnai apdraustu po nau
juoju įstatymu asmuo turės 
būti išdirbęs šešis bertainius 
(six quarters) po 1950 metų.

Tie šeši bertainiai bus suėję 
liepos 1-mą, 1952 metų,
tiems, kurie kas trys mėne
siai bėgiu 1951-mųjų metų ir 
bėgiu pirmosios pusės 1952- 
rųjų metų bus uždirbę nema
žiau $50 kas bertainis.

Bertainiai skaitosi nuo pra
džios metų :

Sausis, vasaris, 
pirmasis bertainis.

Balandis, gegužė, 
antrasis.

Liepa, rugpj utis, 
trečiasis.

Spalių, lapkritis, gruodis — 
ketvirtasis. ,

Visiems, tiems, kurie netu-

kovas —

birželis—•

rugsėjis—

sumos, kokią duos apdrausta
jam.

Pusę apdraustos moters iš
laikytiniui vyrui.

Pusę išlaikytiniui vaikui.
Po tris ketvirtadalius tokios 

sumos skiria buv. apdrausto
jo mirusio asmens sekamiems 
palikuonims:

Našlei;
Buvusiam moters išlaikyti

niui našliui;
Buvusiam asmens išlaikyti

niui tėvui ar motinai.
Tik puse sumos skiriama 

mirusio' buvusiam išlaikyti
niui vienam vaikui, nesuėju
siam 18 metų. Ir tik vienas 
ketvirtadalis' apdraustojo mi
rusio asmens buvusios gauti
nos sumos padalinamas tarp 
visų kitų vaikų.

Daugiau apie tai bus birže
lio 5-tos laidoje. S.

Raudonieji esą kalti už 
naują kėlimą kainų

Gal būt vienas ryškiausių 
pavyzdžių, kaip raudonbau- 
bizmas ir juomi dangstymąsiš 
kai kam apsimoka iškilo sąry
šyje su newyorkietes elektros 
firmos pastangomis vėl pakel
ti kainas.

Pateisinti savo mostą pakel
ti kainas firma spaudoje pa
talpino skelbimus, kuriuose 
sako, kad Kremlius kaltas dėl 
to, kad firma iš naujo kels 
kainą. Esą, Korėjos karas 
priverčiąs kelti kainas. Paga
liau taip nusiplepėjo", būk tik
tai komunistai nenorį aukš
tesnių elektros kainų.

Visas kitas svietas, atrodo, 
turėtų džiaugtis, kad komjia-

nija suteiks privilegiją užsi
mokėti jai po kelis" dolerius 
daugiau per mėnesį.

Firma savo skelbimuose -vi
sai užmiršo prįminti, jog 
1947-48 metais, kuomet nebu
vo Korėjoje karo, šaltasis ka
ras dar nebuvo pakankamai į- 
kaitintas, firma pakėlė gaso 
kainas $11,000,000 metinei 
sumai.

Gal firma bankrutuoja? 
Nereiks tų baikų. Pernai pir
maisiais trimis mėnesiais gry
no pelno turėjo $15/482,000. 
Šiemet pelnai tebeauga. Pir-, 
maišiais trimis mėnesiais pel
nė $16,295,000. Taigi, ir vėl 
kelti kainas pasingojo ne iš

Gegužės 22-ros vakarą tū
las MacArthurui remti komi
tetas (Committee to Sustain 
MacArthur) New Yorko kon
certų’ salėje — Carnegie Hall 
— rengė “milžinišką masinį 
mitingą-rally.” Na ir suralia- 
vo! Į didoką salę, galinčią su
talpinti arti tris tūkstančius 
sėdinčios publikos, sugužėjo 
publikos 39 asmenys ir 40 
salės darbininkų — išvedžio
to jų į sėdynes ir kitų.

Patsai garbės svečias nepa
sirodė.

Poniutė Gloss Edwards 
giojo susirūpinusi, kaip 
išaiškinti tokio publikos
mylėjmo į MacArthurą prie
žastį. Juk buvo skelbta, kad 
komitetą sudarė 150 “žymių 
asmenų.” Jie turėjo būti “žy
mūs,” nes ne bile kas galėjo 
sumokėti devynis šimtus dole
rių už salę be gavimo toje sa
lėje pajamų. Dar buvo saky
ta, kad net 1,700 tikietų buvo 
iš anksto

link durų. Daleistina, kad jo 
portfelyje galėjo' rastis jau iš 
anksto parašytas raštas, jog 
minios spūstyje pamatyti iš
girsti MacArthurą kelios po
nios apalpo. O dabar, 
nenaudėli ų ra u d on ų j ų 
nuėjo su vėjais.

Organizacijoms

bė-

isi-

paskleista.
tokių, kurie išdrįso
kas atsitiko su tais
Tūlas pastebėjo,

komitetas turėjo čia

Radosi 
teirautis, 
tikietais. 
kad bent
būti. Kas atsitiko su komite
tu ? Kame priežastis, kad 
2,721 sėdynė paliktos spokso
ti tuščiomis?

Klausėjai tarpusavyje turė
jo ir įvairių atsakymų. Tačiau 
už vis daugiau visi norėjo iš
girsti ponios Edwards žodį. Ji 
turėtų geriausia žinoti. .

Kame priežastis? Kas da
bar bus? —- rūpestingai klaur 
sinėjo tūlas asmuo, šiaje gru
pėje atrodęs svarbesniu už ki
tus. ?

— Komunistai susabotavo 
mitingą, — atsakė jam.

— Dieve saugok! — burb
telėjo klausėjas ir pasispaudęs 
po pažasčia portfeliuką kūrė

reikalo, bet iš noro prilygti 
tiems, kurie gamindami karui 
reikmenis, ruošdami milijo
nams žmonių’ kapus žeriasi 
sau dar didesnius pelnus.

Kuo pamatuoja.savo reika
lavimą kelti kainas?

Firmos viršininkai sako, 
kad jie turį gauti “geras pa
jamas pagal turimųjų nuosa
vybių reprodukcijos dabarti
nę vertybę.” Kasdieninėje 
kalboje tas reiškia, kad jie no
ri gauti pelną ne pagal tą su
mą, kurią yra įdėję į.tą kom
paniją seniau. Už tą sumą jie 
jau seniai yra atrankioję savo 
įdėlius pelnais. .Jie nori gauti 
po 6 procentus gryno pelno 
nu<o tokios sumos, kiek ta 
nuosavybė kainuotų, jeigu da
bar norėtų^ ją statyti, .įrengti.

dėl tų 
viskas

Mokyklose esą 154 
narkotikai ligoniai

Organizacijų valdybos 
visi nariai, kurie linkę atsiliep
ti skubiais, svarbiais reika
lais, prašomi susirinkti Liber
ty Auditorijos patalpose šio 
ketvirtadienio vakara, gegu
žes 31-mą. S. (105-106)

ir

Pajicškau lietuvio barbi 
ir prižiūrėti barbernę. 
mokestis pagal sutarti, 
dirbta per 25 motus. Noi 
lietuvi j labai gerą vietą,1 
rą gyvenimą. Mane galima matyti 
bile dieną. Vėliau,, jei norėtų, tai 
galėtų pirkti tą biznj. Reikia turėti 
Connecticut valstijos barbelio lais- 
nius.

FRANK'S BARBER SHOP 
88 Kelsey St., New Britain, Conn 

(101-110)

?rlo, dirbti
Savaitinė 

Jtfieta iš- 
imKu padėti 
Gurės ge-

PRANEŠIMAI
WORCESTER. MASS.

LLD 11 kuopos susirinkimas įvykf 
3 d. birželio, 10:30 ryto, 21 
St. Prašau visų dalyvauti 
duokles pasimokėti, kurie 
nepadarėte. — Sekr. J. M.

(104-5)

ras jvykf 
Endicott 
ir save 
dar t< 
Lukas.

Mokyklų viršininkas Jansen 
raportavo, kad Didžiojo New 
Yorko vidurinėse ir pereina
mosiose iš liaudies į vidurines 
mokyklose randasi 154 žino
mi narkotikai ligoniai. Tame 
būryje yra 22 mergaitės.

Nužiūrėtų, bet dar nepatik
rintų esą 35. Kiek randasi 
nežinomų, dar ne visai pa
verstų ligoniais vartojančių 
narkotikus, niekas tikrai ne
žino. Sekant kalbas ir raštus 
tyrinėjusių grupių ir asmenų 
atrodo, kad tokių pastūmėtų 
ant pražūties kranto jaunukų 
yra labai daug.

žinomieji 124 randasi Man- 
hattane, 20 Bronxe, 8 Brook- 
lyne, du Queens apskrityje.

New Yorke gegužės 26-tos 
rytą vykdyti pirmieji egzami
nai kolegijų studentams tiks
lu iš jų parinkti vienus ka
riauti, o kitus palikti mokytis. 
Kiti egzaminai bus birželio 16 
ir 30 priešpiečiais.

Amerikos Darbo Partijos 
pirmininkas Vito Marcantonio 
pareikalavo, kad nušovusieji 
saują saldainių pavogusį vai
kinuką policistai būtų tuojau 
suspenduoti.

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. E Ve r green 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Didžiumai protiniai atsili
kusių vaikų galima būtų pa
gelbėti progresuoti moksle ir 
bendroje auklėsenoje, jeigu 
tam būtų pakankamai prienpo- 
nių ir ekspertų. Vienatinė to
kia klinika New Yorke taip 
pei-pildyta, kad reikia 18 mė
nesių laukti progos ten įeiti.

HARRISON, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas jvyks 

pirmo penktadienio vakare, 8 va) 
Birželio 1 d., toj počioj vietoj, 1* 
Ann St. Meldžiu atsilankyti’ skaitj 
lingai. Dar turim narių, nėrt 
užsimokėję duoklių už šiuoĮs metus 
Draugai ir draugės, pasistcngkiti 
atlikt savo užduot). — Kviečia Vai 
dyba. rį05-106)

egzamtnuojam akis 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOMIi 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

MONTELLO, MASS.
Vienybės, Pašelpinės Draugija 

piknikas jvyks sekmadieni, birželit 
(June) 3 d., Liet. Taut. Namo Par 
ke; pradžia 1 vai. po pietų, geri 
muzika, skanūs valgiai ir gėrimai 
Kviečiame visus, — Rengėjai.

(105-106)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrė Barberial

Petras Kapiskąs
PALAIKO jp ,

BAR & GRILL Sk
DEGTINES, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

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

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.n 

Kampas Union Ave. ir Hooper Street. /Jį;

Telefonas $
EVergreen 4-8969TELEVISION

>

i
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