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Kaleina atėjo ir sovieti
nei Gruzijai. Ją atsiminė 
mūsų darbštusis valstybės 
sekretorius. Per radiją jis 
kvietė gruzijiečius išmesti iš 
savo sūnų tarpo Staliną. Jis 
esąs toks ir toks. Vietoje Sta
lino, suprantama, jie turėtų 
pasikviesti vadu Achesoną.

Tokia neapgalvota propa
ganda yra didelis absurdas. 
Valstybės sekretorius turėtų 
surasti geresnį užsiėmimą.

Kitas dalykas. Tokia propa
ganda juk yra atviras vienos 
valstybės kišimasis į kitos 
valstybės vidinius reikalus. 0 
tai visuomet būdavo skaito
ma dideliu prasižengimu prieš 
gerus, teisingus tautų santy
kius.
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Septyniasdešimt astuonių 

metų amžiaus socialistas 
TheWor Koerner gavo 4 pro
centų daugumą ir tapo išrink
tas Austrijos prezidentu. O 
laimėjo tiktai todėl, kad jo 
kandidatūrą rėmė ir už jį 
balsavo komunistai su savo 
šalininkais.

Įdo,mu dar ir štai kas. Aus
trijos balsavimuose dalyvavo 
96 procentai turinčių teisę 
balsuoti. Bet jeigu panašus 
procentas balsuotojų pasiro
do socialistinių kraštų rinki
muose, komercinė spauda 
surinka: “Tik prievarta varo
mi piliečiai gali taip skaitlin
ga dalyvaut rinkimuose.”

Pas mus, Amerikoje, net ir 
prezidentiniuose rinkimuose 
nedalyvauja nė pusė piliečių.

—0—
• j Imperialistai išsigando. 
Anglai, amerikiečiai ir holan- 
dai,' kurie valdo Irako žibalo 
šaltmius, nutarė brangiau mo
kėti Irako valdžiai už žibalą. 
Be prašymo, be paraginimo, 
be niekur nieko, brangiau 
mokės ir tiek!

Panašu į stebūklus. Jie ma
tyt, pasimokė iš anglų nelai
mės Trane.

Bet ar tas jau reiškia, kad 
Irake nekils žmonių'reikalavi
mas imperialistus išmesti lau
kan iš Trako? Klausimas tik 
laiko. Visi žino, kad mielašir- 
dystė iš baimės nieko neap
gauna.
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AUKŠČ. TEISMAS GREIT 
PASKELBS SPRENDIMĄ 
DEL II KOMUNISTU
Komunistų vadai prašė atmest 
žemesniojo teismo nuosprendį

Washington. — Praneša
ma, kad Jungtinių Valsti
jų Aukščiausias Teismas 
šiomis dienomis išspręs vie
nuolikos komunistų vadovų 
apeliaciją. Sprendimas, ma
noma, bus paskelbtas atei
nantį pirmadieni.

Federalis apskrities teis
mas New Yorke juos nu
teisė iki 5 metų kalėti ir po 
$10,000 pabaudos sumokėti, 
esą, už tai, kad jie “suokal- 
biavę ragint nuverst Ame
rikos valdžią per jėgą ir 
prievartą.”

* ★ * Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

SUKELTA $6,710;
DAR REIKIA $3,290

Brocktono lietuvių veikėjas ir Laisvės vajininkas 
Jurgis Šimaitis rašo:
“Gerbiami Laisviečiai!

Čionai rasite čekį ant $68.36. Nuo parengimo Lais
vės naudai pelno yra $36.36. Kiti pinigai už tris pre
numeratas ir atskirų draugų aukos, kurie aukojo jau 
po parengimo.

Viso gero,
Geo. Shimaitis.”

Aukų gavome sekamai:

KORĖJOS LIAUDININKAI
FARTINAI SUSTABDĖ 
AMERIKONUS
Nežiūrint savo nuostolių, jie 
vėl gali panaujini ofensyvų

Gen. Vandenberg giria 
sovietinius lėktuvus

Washington. — Generolas 
Hoyt Vandenberg, vyriau
sias oro jėgų komandierius, 
sakė, tyrinėjančiam Senato 
komitetui:

šiaurinių korėjiečių nau
dojami rusiški rakietiniai 
lėktuvai yra greitesni ir ap
sukresni už visus Amerikos 
rakietinius lėktuvus; bet 
amerikiniai lėktuvai sti
priau ginkluoti ir jų lakū
nai geriau išlavinti; todėl 
jie ima viršų prieš šiauri
nių korėjiečiij lėktuvus. z

Dešinieji laimi italų 
miestą rinkimus

Geros priešlėktuvinės 
šiauriečiy patrankos
Washington. — Amerikos 

karininkai sako, šiauriniai 
Korėjos liaudininkai nau
doja labai geras rusiškas 
priešlėktuvines patrankas 
prieš amerikinius orlaivius.

Tos patrankos yra nutai
komos radaru ir kitais elek
troniškais prietaisais.

Amerika iki šiol prarado 
Korėjoje daugiau kaip 200 
savo lėktuvų ir dauguma ju 
buvo sunaikinta šūviais, iš 
šiaurinių korėjiečių patran
kų, kaip teigia Associated 
Press.

Tos patrankos pataiko į 
amerikinius bombanešius 
20,000 pėdų aukštyje ir dau-

Brocktoniečių pelnas, per Geo. Shimaitį $36.36
A. ir P. Griciūnai, Philadelphia, ,Pa............ 10.00
Geo. Bernotas, Brooklyn, N. Y........................10.00
Benediktas Stapelis, Philadelphia, Pa.........10.00
LDS 9 Apskr., per Wm. Mitchell, Benld, Ill 5.00 
Steponas Raubickas, Washington, D. C........ 5.00
Margaret ir Isabel, velionio M. Bagužinsko

dukros, Detroit, Mich. ........................ 5.00
B. Valangevich, Brockton, Mass. • •........... 5.00
J. W. Thomsonas, N. Franklin, Conn............ 3.25
M. Gutauskienė, Brockton, Mass.................... 3.00
K. Ustupas, Brockton, Mass........................... 3.00
B. ir S. Kovalchuk, Philadelphia, Pa. .. • •.. 2.00 
P. Pūkelis, Brockton, Mass.......... • •.................. 2.00
J. Matukas, Gardner, Mass. ......................... 1.00
S. W. Androwe, Brockton, Mass.........................1.00
Visiems ir visoms aukojusiems tariame širdingai 

ačiū! Ateinantį sekmadienį, birželio 3 d., Baltimore, 
Md., įvyksta Laisvės naudai metinis piknikas. Visus 
ir visas prašome dalyvauti.

Laisves Administracija.
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Senatorius Edwin Johnson 

skundžiasi. Jį boikotuoja visa 
komercinė spauda. Apie jo 
taikos rezoliuciją beveik nie
kur nė žodžio nesimato.

Johnson sako, kad jis gau
na tūkstančius pritarimo tele
gramų ir laiškų nuo Amerikos 
žnuonių, bet ir apie tai žinių 
kdfcercinė spauda nepriima.

1 —
Pats Senatas nesiskubina 

Johnson rezoliuciją svarstyti. 
Kam čia skubintis? Tegu 
kraujas ametikiečių ir kitų 
žmonių liejasi: daugiau pelno, 

| daugiau biznio.
' > Tik įsivaizduokite, kokia 

tragedija ištiktų mūsų kapita
lizmą, jeigu staiga Korėjos 
karas pasibaigtų! Kas atsitik
tų su pelnagrobių pelnais? 
Kiekviena žuvus gyvybė, kiek
vienas pralietas kraujo lašas 
pavirsta doleriu karo pabūklų 
gamintojų kišenėje.

Tik viena baimė šiandien 
dieną ir naktį purto mūsų 

<' valdovus ir valdytojus: tai
kos baimė !

Štai kodėl šis komercinės 
spaudos boikotas prieš sena
toriaus Johnson o taikos rezo
liuciją.

^Jungtinės Valstybės turi 
209,040 gydytojų, šiemet 2,- 
208 ^dąugiau, negu pernai.

DS/elė armija. Daugelis jų 
vos galą su galu suveda. Ge
rai, puikiai verčiasi tik specia
listai, vienaip ar kitaip gerai 
išsigarsinę gydytojai.

B omą.—Neoficialiai pra
nešama, jog krikščionys de
mokratai, statydami ben
drus kandidatus išvien su 
kitais dešiniaisiais, gavo 50 
procentų balsų per dabar
tinius rinkimus 2,735 mies
tinių valdybų.

Sakoma, komunistai ir jų 
bendradarbiai kairieji soci
alistai gavo 33 procentus 
balsų. •

Rinkimų pasekmės dar 
nepilnai suskaitytos.

Kovingas kiny kareivių 
ūpas Korėjoje

Tokio. — Karinis kinų 
ūpas Korėjoje tebėra geras, 
nepaisant didelių nuostolių, 
kuriuos jie išvien su šiauri
niais korėjiečiais nukentėjo 
pastaruoju laiku, — rašo 
New Yorko Times kores
pondentas Murray Schu- 
mach.

Buriuos partizanai užėmė 
Kyukok miestą

Rangoon, Burma. — Bur- 
miečiai partizanai užėmė 
Kyukok miestą, paliai Kini
jos sieną; suėmė daug val
džios kareivių ir patį jų ko- 
mandierių.

Gengsteriu vadas Adonis 
tik lengvai baudžiamas
Hackensack, N. J.—Teis

mas Joe Adoniui, gengste
riu vadui, paskyrė tik 2 iki 
3 metų kalėti ir $15,000 
baudos sumokėti už laužy
mą New Jersey valstijos 
įstatymo prieš gemblerystę. 
Tiek pat nuteisė ir keturis 
jo sėbrus. Bet visi penki 
galės būti po 20 mėnesių 
paleisti iš kalėjimo.

Pagal įstatymą Adonis 
būtų galėjęs būti nuteistas 
net 18 metų kalėti.
Tyrinėjančioj i Senato ko

misija New Yorke neseniai 
surado, kad Adonis buvo 
“inkorporuotų žmogžudžių” 
vadas, bet kaipo politikierių 
bičiulis vis išsisukdavo nuo 
bausmės.

Dar $6,443,000,000 
kariniu išlaidy

Hitlerio oficieriai 
gaus pensijas

Ne vienas gydytojas sėdi 
savo kabinete ir laukia ligo
nio, kaip kokio išganytojo. 
Pasigavęs jį įkalba jam dau
giau ligų, negu jis turi.

Tuo tarpu milijonai žmonių, 
ypač pietinėse valstijose, ne
gauna mediciniško patarnavi
mo. Per brangu, negali priei
ti !

' Kalta kvaila santvarka, 
žmonių sveikata turėtų būti 
visuomenišku rūpesčiu.

Kefauver ragina išlaikyt 
Iraną “vakarams”

A i i i ■ »—

New York. — Demokra
tas senatorius Estes Kefau
ver ragino Jungtines Vals
tijas ir Angliją išvien pa
sistengti išlaikyti Iraną 
“vakarinių kraštų” įtakoje.

Kalbėdamas x Atlanto Są
jungos komiteto susirinki
me, Kefauveris sakė,, “lais
vosios tautos negali leisti 
tranui patekti į Sovietų 
įtaką.” Pasak Kefauverio, 
“tatai reikštų karą.”

Toms River, N. J. — 400 
farmerių dalyvavo mitinge, 
kur Farmerių Unijos vadai 
kalbėjo už karo baigimą 
Korėjoj ir už valdžios pa
ramą farmeriams. <

Washington. — Kongre
sas nutarė pridėti dar 6 bi- 
lionus, 443 milionus dolerių 
kariniams tikslams iki lie
pos 1 d. Nutarimas per
duotas prezidentui pasira
šyti.

O jau pirmiau buvo pa
skirta 42 bilionai dolerių 
ginklavimuisi per 12 mėne
sių iki 1951 m. liepos 1.

Streikuoja 34,000 Chrysler 
darbininkų už savo draugus

Detroit. — Sustreikavo 
34,000 Dodge Chrysler au
tomobilių darbininkų todėl, 
kad kompanija pavarė iš 
darbo tris jų atstovus 
(stewards).

Kompanija baudžia tuos 
žmones už tai, kad jie rei
kalavo įtaisyti apsaugas 
nuo pavojų, gręsiančių dar
bininkams sužeidimais bei 
mirtim.

Amerika atmeta Pasaulinės 
Taikos Tarybos delegaciją

United Nations, N. Y. — 
Pasaulinės Taikos Tarybos 
pirmininkas prof. Juliot- 
Curie iš Francijos atsiuntė 
laišką W. Austinui, vyriau
siam Amerikos atstovui 
Jungtinėse Tautose, prašy
damas priimti Tarybos de
legatus su pasiūlymais dėl 
taikos. Austinas atsakė 
laišku, kad Pasaulinė Tai
kos Taryba turėtu siųsti 
savo delegatus į Maskvą ir 
į Pekingą, Kibios Liaudies 
Respublikos sostinę. *

Bonn, Vokietija. — Vaka
rinės Vokietijos seimas nu
tarė mokėti pensijas buvu
siems Hitlerio karininkams. 
Generolams skiria po 240 
dolerių pensijos per mėnesį, 
o saržentams po $24. Pulki
ninkai ir kiti oficieriai gaus 
atitinkamas savo laipsniui 
pensijas.

Teismas užgyrė C. B. S. 
spalvinę televiziją

Washington. — Aukščiau
sias Teismas užgyrė Co
lumbia Broadcasting kom
panijos išradimą rodyti te
levizijos programas “natū- 
ralėmis” spalvomis.

Ta kompanija žada po 3 
savaičių pradėti naudot 
spalvinę .televiziją.

Radio Corporation of A- 
merica prašė užgirti jos iš
radimą spalvinei televizijai. 
Teismas pripažino pirmeny
bę Columbijos kompanijai.

Anglai naikina Malajos 
kaimus, didina sau pelnus

London. — Telepress ži
nių agentūra pranešė, kad 
anglai Mala j oje išbombar- 
davo ir sudegino kelis vie
tinių gyventojų kaimus. Jie 
nužiūrėjo, kad tie kaimai 
priglaudžia Malajos patri- 
jotus, kovojančius už savo 
krašto išlaisvinimą nuo An
glijos.

Anglų pelnai iš gumos 
(robo) pramonės Malajoje 
pakilo 500 procentų per 
paskutinius 12 mėnesių .

Korėja, geg. 29. — Šiau
riniai Korėjos liaudininkai 
ir jų bendradarbiai kinai 
jau stipriai priešinasi. An
tradienį jie faktinai sustab
dė amerikonus visuose fron
tuose.

Amerikonų komandierius

Iranas atmeta angly 
skundą Hagos teismui

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia pareiškė, jog Tarp
tautinis Teismas Hagoje 
neturi galios spręsti Angli
jos skundą prieš Iraną, kad 
jis perima iraniškąją anglų 
žibalo pramonę į savo ran
kas.

Anglija prašė Tarptautinį 
Teismą paskirti tarpininką, 
kuris spręstų žibalinį anglų 
ginčą su Iranu.

Irane antradienį įvyko 
didžiulės protesto demons
tracijos prieš “anglus-ame- 
rikonus imperialistus.”

Irano armijos tankai ir 
šarvuoti automobiliai važi
nėjo gatvėmis, kad sulaiky
tų demonstrantus nuo riau
šių.

*

Išteisintas Jaffe, nors 
“paniekinęs Kongresą”
Washington.— Aukščiau^ 

sias Teismas panaikino že
mesnio federalio teismo 
sprendimą ]5rieš Philipą J. 
Jaffę.

Senato komitetas pernai 
kvotė Jaffę, buvusį Amera- 
sia žurnalo vedėją, kas lie
čia “išgautus valdinius do- 
kumentus.” Jaffe nedavė 
atsakymų į komiteto klau
simus. Jis rėmėsi konstitu
cine teise neliudyti prieš 
save patį. Tad Jaffe buvo 
patrauktas teisman už “pa-j 
niekinimą Kongreso.”

Aukščiausias Teismas da
bar pripažino, kad Jaffe tu
rėjo teisę* neatsakinėti.

Sen. Chavez vadina Ameriką 
“Įsiveržėle” Korėjon

Hobbs, N. Mex. — Jung
tinių Valstijų senatorius, 
demokratas 'Dennis Chavez 
pareiškė, jog Amerika įsi
veržė j naminį, civilinį ko
rėjiečių karą.

Kalbėdamas New Mexi
co valstijos veteranų suva
žiavime, sen. Chavez įspė
jo, kad Amerikos įsikišimas 
Korėjon “kelia karčią nea
pykantą šimtų milionų Azi
jos žmonių prieš Jungtines 
Valstijas.”

New Delhi, Indija. — Per 
11 mėnesių Indija išgabeno 
Kini j on įvairių medžiagų 
už $4,200,000.

Trenton. — Sustreikavo 
1,400 Roebling plieno kom
panijos darbininkų.

gen. Van Fleet įspėjo, kad 
šiauriniai korėjiečiai ir ki
nai turi dar gana daug jė
gų ir “gali mums vėl smog
ti, jeigu tik jie norės.”

Kinai ir korėjiniai liau
dininkai kontr - atakavo’ 
amerikonus Indže apylinkė
je, 4 mylios į šiaurę nuo 38- . 
tos paralelės; prie Hyono, 
kelios mylios į pietus nuo ' 
jos, rytiniame fronte, ir ties 
Hvačonu, 7 mylios j šiaurę 
nuo tos paralelės, vidurinia
me fronte.

Diena pirmiau ameriko
nai pasivarė pustrečios my
lios pirmyn link Janggu, vi
duriniame fronte, o vakari
niame fronte pasiekė Jon- 
čoną, 9 mylios į šiaurę nuo 
38-tos paralelės.

Pietinės Korėjos tautinin
kai, jankių talkininkai, už
ėmė Sokčo, rytiniame pa
jūryje. . .

Jungtinių Valstijų karo 
laivai bombardavo Kanson- 
gą, Šiaurinės Korėjos uos
tą rytiniame pajūryje. A- 
merikiniai bombanešiai vėl 
sprogdino ir degino Pyon- 
giangą, šiaurinės Korėjos 
sostinę.

Amerikonai skelbia, jog 
per 4 dienas iki antradienio 
jie užmušė bei sužeidė 12,- 
974 šiaurinius korėjiečius 
ir kinus ir nelaisvėn paėmė 
5,028 viduriniame fronte. 
Ten jie bandė apsupti ir 
sunaikinti 60,000 šiauriečių 
ir kinų. Bet didžioji daugu
ma apsupamųjų ištrūko iš 
kilpų.
šiaur. Korėjos pranešimai

Šiaurinės Korėjos liaudi- * 
ninku radijas pranešė, kad 
jie ir kinai savanoriai at
mušė įnirtingas amerikonų 
atakas visuose frontuose; 
sako, liaudininkai sustipri
no savo pirmiau užimtas 
pozicijas; nušovė dar tris 
amerikinius lėktuvus.

' Kinija atmes amerikinę ' 
sutartį su Japonija

Peking. — Kinijos Liau
dies Respublikos premjeras 
Čou En-lai pareiškė: Jei 
bus padaryta taikos sutar
tis su Japonija be Kinijos 
dalyvavimo, fed Kinija lai
kys sutartį visiškai bever
te ir neteisėta.

Čou En-lai taipgi įspėjo 
Japoniją, kad jeigu sutartis 
būtų padaryta pagal Ame
rikos planą, tatai atneštų 
“pragaištingą nelaimę” Ja
ponijai.

(Jungtinės Valstijos at
meta liaudiškosios Kinijos 
dalyvavimą daryme taikost 
sutarties su Japonija.)

London.—Sustreikavo 11,- 
000 trokų vežikų; protes
tuoja, kad anglų valdžia 
naujomis taisyklėmis tram
do jų darbą. \
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■ TIBETAS-AUTONOMINe
KINIJOS SRITIS

TIBETAS — PASAULIO STOGAS — pagaliau tapo 
formaliai ir oficialiai paskelbtas kaip autonominė Kini
jos Liaudies Respublikos sritis arba provincija.

Tai buvo padaryta susitarimu konferencijoje, nese
niai pasibaigusioje Pekine.

z Tai buvo pasiekta be didelio triukšmo ir ergelių,—gra- 
žiu, taikiu būdu.

Ir šiandien, po šitos konferencijos, Kinijos liaudies Į 
vyriausybė jau išlaisvino nuo čiangkaišekininkų visą Ki
nijos kraštą, apart Formozos (Taiwan) salos, kurioje 
Čiang Kai-šekas, palaikomas amerikiečių, dar vis gra
sina puolimu ant Kinijos sausžemio.

TIBETAS — didžiulė šalis, užimanti arti 500,000 ket- 
f virtainių angliškų mylių.
| Šalis labai kalnuota ir joje tegyvena tik suvirš 3,000,-

i • 000 žmonių.
Bet Tibetas labai svarbus kraštas tuo atžvilgiu, kad 

jis jungia didžiulę Indiją su dar didesne Kinija.
Štai, kodėl komercinė spauda kėlė tiek daug triukšmo 

po to, kai Pekino vyriausybė pasiryžo Tibetą įjungti į 
Kinijos respubliką, — įjungti su autonominėmis teisė
mis.

Tibeto sritis, bendrai, sakoma, stovi 16,000 pėdų aukš- 
.čiau jūros, bet ten yra kalnų, kurių aukštis siekia net

• • 25,000 pėdų. '
Tibetas—primityvė šalis, ligi šiol buvo valdoma “die

viškojo” Lamos; tibetiečių tikyba—“patobulintas” budiz
mas.

Šis kraštas eksportuoja: vilnas, odas, galvijus, druską, 
miežius, daržoves, vaisius; turi anglies ir aukso.

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 
under the Act of March 3, 1879.

Kas Ką Rašo ir Sako
DIPUKAI— 
KAPITALISTAI

Čikagos Sandara rašo, 
kad buvęs Mažeikių bravo
ro savininkas I. Sadauskas, 
dipukas, su grupe kitų “ne
seniai atvykusių iš tremties 
lietuvių” nusipirko “lenkų 
bravorą ‘White Eagle’ ” ir 
už jį sumokėjo $500,000!

Sumokėta pusė milijono 
dolerių!

Vadinasi, tūli dipukai jau 
tampa kapitalistais. Iš ko
kio maišo jie ištraukė tokią 
sumą, Sandara nepasako. 
Tiesa, Sandara primena, 
jog gauta iš banko pasko
la, betgi paskolos bankas 
neduos, jei nebus įnešta di
delė suma savųjų!

Įsimaknoję į alaus biznį, 
šie dipukai, veikiausiai, 
pamirš apie “greitą grįži
mą išlaisvinton Lietuvon.”

Aišku, ne visiems dipu
kams tokia Dievo dovana į | 
sterblę įkrinta.

LIETUVĖ GIMDĖ 
MIESTO GATVĖJE!

Brazilijoje išeinąs laik
raštis “Mūsų Lietuva” ra
šo:

Rio de Janeire įvyko nepa
prastas, bet kartu ir liūdnas 
įvykis. Viena neturtinga mo
teris, pasivėlavus atvykti li
goninės greitosios pagalbos 
automobiliui, kurio ji papra
šė savo kaimynų išbėgus į 
gatvę, nebesulaukė kada ją 
išveš ir čia pat ant gatvės ša
ligatvio, apsupta žmonių, 
gimdė. Kai kas iš esančių jai 
pagelbėjo ir tik gerokai vė
liau buvo nuvežta su nauja
gimiu į ligoninę:

Netenka nei sakyti, kad žmonės, atskirti nuo pasau
lio, gyvena primityvįai.

Dar 18-tajame amžiuje Tibetas buvo perėjęs Kinijos 
“žinion,” vadovybėm

1904 metais į Tibetą buvo įsiveržę anglai, bet, einant 
’ 1907 metų anglų-rusų sutartimi, buvo nuspręsta, kad

nei anglai, nei rusai į Tibeto vidujinius reikalus nesi
kištų.

Taigi Tibetas buvo pusiaus nepriklausoma valstybėlė, 
nors ir po Kinijos globa.

* . Pastaruoju laiku, tačiau, čiangkaišekininkai darė vis- 
x ką, kad Tibetas nesiskaitytų su Kinijos Liaudies Res

publika; amerikiečiai ir anglai prie to taipgi prisidėjo.
Prieš keletą mėnesių Kinijos Liaudies Respublika pa

siuntė į Tibetą savo kariuomenės dalinius. Tai paveikė 
į Dalai Laimos valdžią; pats Lama pabėgo į Indiją. - Ti
bete susidarė trys politinės grupės, kurios, kaip sako 
pranešimai, visos ieškojo priemonių ginčams ir nesusi
pratimams baigti. Na, ir tie nesusipratimai buvo baigti 
Pekine, konferencijoje, kuri neseniai baigėsi susitarimu.

EINANT ŠIUO SUSITARIMU, Tibetas savo viduji
nius reikalus tvarkosi autonomiškai, kaip tvarkėsi, ta
čiau užsieninėje politikoje Tibetą atstovaus centrinė Ki

lį . nijos Liaudies Respublikos vyriausybė.
, Sekami svarbesnieji sutarties punktai:

1. Tibetas apsivienija su Kinijos Liaudies Respublika 
kovai prieš imperialistus, geidžiančius pasmaugti revo
liucinį kraštą.
' 2. Tibetas įsileidžia Kinijos respublikos kariuomenę 
sutvirtinimui apsigynimo.

3. Tibetas suteikia teisę Kinijos Liaudies Respublikos
• centrinei vyriausybei atstovauti jį užsieninėje politikoje.

’ 4. Tibetas organizuos savo kariuomenę, kuri bus da- 
[ limi Kinijos Liaudies Respublikos kariuomenės.

5. Centrinė Kinijos respublikos vyriausybė siunčia sa
vo militarinę ir politinę komisiją į Tibetą sutarties pra- 

p vedimui.
p . Iš savo pusės Kinijos Liaudies Respublika pažada ne

sikišti į Tibeto vidujinius politinius ir religinius dalykus; 
neliesti Tibeto šventovių; padėti tibetiečiams pravest 
ekonomines ir politines krašte reformas, bet jų pra- 
vedimas turįs būti atliktas patiems tibetiečiams vado- 

į vaujant. . i
Kinijos vyriausybė sutinka palikti vietose senuosius: 

valdžios pareigūnus (Tibete), jei jie nutrauks visus ry
šius su kuomintangiečiais (čiangkaišekininkais) ir ne- 
sabotašuos pravedamųjų krašte reformų.

TOKIE, TRUMPAI SAKANT, yra svarbiausieji su- 
'■ tarties punktai.

, Netenka nei sakyti, jog ši sutartis didžiai pasitarnaus 
abiem pusėm, bet ypatingai ji pasitarnaus Tibeto žmo- 

>• nėms.
Kaip sakėme, kraštas labai kalnuotas, tačiau jis tur- 

stingas, o gyventojų jam labai maža.
Su Kinijos respublikos pagalba, tibetiečiai pajėgs iš

naudoti savo gamtinius šaltinius, galės pakelti savo eko
nominę" ir .kultūrinę buitį; be to, gyvendamas * tvirtos

Pacitavęs minėtą ištrau
ką, Uruguajaus Darbas tei
singai pastebi: “štai, kaip 
kapitalistai ' rūpinasi moti
na ir kūdikiu!”

KAM PIAUSTOMOS 
SĖKLINĖS BULVĖS

Lietuvoje, atsimename, 
valstiečiai, sodindami bul
ves, jas supiausto į dalis, 
tik retai kurie sodindavo 
čielas bulves . Kam jos 
piaustomos?

Akademikas I. Jakuški- 
nas, savo patarimuose ko- 
lektyviečiams, Vilniaus Tie
soje į tai šitaip atsako:

Kartais klausiama, kuo yra 
pranašesnis bulvių dalių sodi
nimas, juk bulves supiausty- 
mas nesudaro naujų akučių. 
Iš tikrųjų bulvių su pjausty
mas yra tolygus naujų aku
čių atsiradimui. Reikalas yra 
tas, kad, sodinant nesupiaus- 
tytas bulves, trečdalis, o kar
tais ir puse akučių visai nesu- 
dygsta. Supiausčius bulves, 
sudygsta visos akutės. Todėl 
bendras daigų skaičius iš to 
paties' bulvių skaičiaus, jas 
supiausčius, žymiai padidėja. 
Bulvių supiaustymas ne per 
pusę, kaip tat paprastai daro
ma, o į keturias dalis, įgalina 
sutaupyti daug sėklinės me
džiagos ir išplėsti bulvių plo
tus.

NEPASITENKINĘ
Šių metų geg. 20 d. Low- 

ellyj (Mass.) įvyko. “Lietu
vių Darbininkų Sąjungos” 
Naujosios Anglijos provin
cijos atstovų suvažiavimas.

Kaip žinia, ši sąjunga bu
vo įkurta pirmojo pasauli
nio karo metu, vadovau
jant kun. Fabijonui Keme
šiui. . Jai priklauso, aišku, 
daugiausiai moterėlės, arti
mos bažnyčiai, zokristijo- 
nai, kunigai ir tt. Sąjungą 
gyvuoja Bostono apylinkė

Kinijos globoje, Tibetas pajėgs apsiginti nuo imperialis
tų, jei pastarieji kada nors siek tusi jį payergti.

Be to, tarp Kinijos.ir Indijos susidarys artimesni eko
nominiai saitai, kurie padės abiems kraštams “atsistoti 
ant kojų.” ■..“ '

je,—kitur ji mažai teveikia.
Sąjunga ilgai leido laik

raštį “Darbininką,” kurį, 
tačiau, pastaruoju metu 
nupirko pranciškonai ir 
perkėlė į Brooklyną. Bos
tonas paliktas be katalikiš
ko laikraščio. Dėl to ten 
yra didelis nepasitenkini
mas — nepasitenk i n i m a s 
pranciškonais, kam šie pa
siėmė jų laikraštį ir “išmū- 
vino” į Brooklyną!

Konferencijos aprašymas 
tilpo Čikagos marijonų 
Drauge; aprašymas yra la
bai “atsargus,” tačiau iš jo 
matosi, kokie nepasitenki
nimai buvo reiškiami kon
ferencijoje.

Štai, kalba tūlas Vincas 
Kudirka, iš Norwoodo. Jis 
nurodo šios sąjungos “nuo
pelnus,” “kaip tada darbi
ninkai laimėjo kovoje su so
cialistais.”

Ką jie laimėjo, nepasaky
ta. Mums rodosi, jog ši są
junga niekad nieko apčiuo
piamo (darbininkams) ne
laimėjo. Kudirka “pabrėžė 
reikalą, kad lietuviai darbi
ninkai turėtų savo laikraš
tį.” Vadinasi, svajojama 
apie kūrimą naujo katali
kiško laikraščio Bostone, 
vietoje “išmūvinto” “Dar
bininko.” .

Buvęs “Darbininko” “il
gametis redaktorius” A. F. 
Kneižyš išstojo prieš enci
klikas. Girdi, “socialinės 
enciklikos (leidžiamos po
piežių — Laisvės Red.) pa
čios nieko nepadarys. Reik 
žmonių, kurie jas vykdytų, 
kurie turėtų savyje enci
klikos dvasios. Jei viena
ranka bus dalijami encikli-; 
kų komentarai, o kita elgia
masi nė pagal enciklikų 
dvasią, tai tas tik didina 
pasipiktinimą.”

Čia Kneižys pasakė ne
maža tiesos. Kokia nauda 
darbininkams iš tų encikli
kų, kai tie, kurie jas leidžia 
ir skelbia, padeda ne dar
bininkams, o kapitalis- 

’ tams ?!
Toliau tas pats V. Ku

dirka “pareiškė pasipiktini
mą, kad nesiskaitoma su 
liaudim, su paprastais žmo
nėmis. žmonės per 30 su 
viršum metų leido laikraštį, 
šiandien jiems laikraščio 
neįeik, jiems laikraštis ne
apsimoka ...”

Kitas kalbėtojas, J. Gri- 
ganavičius, “kalbėjo labai 
gyvai, susijaudinęs. Jis ap
gailestavo, kad Bostono ir 
apylinkės darbinink i j o j e 
liūdna nuotaika.”

Taigi matome, kas ten 
darėsi .

Susirinkę į konferenciją, 
“darbininkų sąjungos” na
riai buvo labai prastoje 
nuotaikoje. Jie nepasiten
kinę, jie piktinosi, tais, ku
rie pasiėmė jų laikraštį ir 
išsivežė. '

Ar jie pajėgs išleisti savo 
laikraštį Bostone, nepasa
kyta. Vienas aišku: Bos
tono ir apylinkės kunigai, 
su vyskupo pagalba, galėtų 
laikraštį išleisti, jei norėtų, 
nes jie pinigų turi.

Bostono vyskupas, kaip 
žinia, atsisakė pranciško
nus į savo diočeziją įsileis
ti; šitie tuomet atsikėlė į 
Brooklyną.

• Jeigu ten buvo uždraus
ta pranciškonams įsikurti, 
tai, be abejojimo, ir jų 
spaudą toje diecezijoje he
ra prašytas svečias.

Anglijos ekonominiai negalavimai ir 
tamsi ateitis dėl jos žmonių

Nelabai seniai Anglijos 
darbiečių vyriausybė patie
kė ekonominę apžvalgą 
1951 mietams. Iš tos apžval
gos matyti, kad toliau nu
smuks Anglijos žmonių gy
venimo lygis.

Apžvalgoje pripažįstama, 
kad “geriausiu atveju arti
miausioje ateityje produk
cijos gamybos Anglijoje di
dinimo tempai sumažės, pa
blogės mokamasis balansas, 
susiaurės gyventojų aprūpi
nimas kai kuriomis plataus 
•vartojimo prekėmis, ir to
liau pakils kainos.”

Darbiečių vyriausybės po
litika veda į infliaciją, dėl 
kurios, kaip pripažinta ap
žvalgoje, “asmeninio suvar
tojimo realioji apimtis tu
rės mažėti.”

Apžvalgoje sakoma, kad 
iš 4^700 milijonų svarų 
sterlingų, numatytų Angli
jos apginklavimo trimečio 
programai realizuoti, 1,300 
milijonų svarų sterlingų 
bus išleisti šiais metais. 
Pažymimi sunkumai, kilę 
ryšium su visų Vakarų ša
lių persiginklavimu ir ypač 
su tuo, kad “JAV ekonomi
ka milžinišku mastu per
jungiama į ginklų gamybą. 
To išdavoje padidėjusi pa
saulinė paklausa žaliavoms 
sukėlė plačią jų stoką ir 
spartų kainų augimą, o tai 
žymiu mastu sukomplikavo 
mūsų problemas, susijusias 
su produkcijos gamybos pa
didinimu, užsienio preky
bos bei mokamojo balanso 
pastovumo išsaugojimu ir 
finansų pastovumo palaiky
mu šalies viduje. Žaliavų 
stoka — tai rimčiausias iš 
visų sunkumų, su kuriais 
Jungtinė Karalystė gali su
sidurti netarpiškoje ateity
je.”

Apžvalgoje sakoma, kad 
Anglija, netekusi kontrolės 
žaliavų tiekimo srityje, taip 
pat nebegali daugiau dievin
ti eksporto apimties ar bet 
kaip kontroliuoti importi
nes kainas.

Iš apžvalgos aiškėja, kad 
dabartinė Anglijos darbi
ninkų darbo ’ užmokesčio 
įšaldymo politika, tuo pat 
metu kylant kainoms ir 
pelnams, bus ir toliau vyk
doma.

Nėra pagrindo manyti, 
kad dabartinis vienodas 
Anglijos darbo žmonių mi- 
timas pagerės. Vilnos ir 
medvilnės stoka, o taip pat 
eksportinės prekybos reika
lavimai smarkiai sumažins 
gyventojų aprūpinimą teks
tilės prekėmis, ypač metų 
pabaigoje.

Darbiečių vyriausybė ke
tina vykdyti ginklavimosi 
programą, prailgindama 
darbo laiką įmonėse. Ap
žvalgoje sakoma, kad 1950 
metų viduryje šaudmenų ir 
ginklų gamyboje dirbo be
veik 500,000 darbininkų, ir 
nurodoma, kad šis skaičius 
iki 1953—1954 metų padi
dės daugiau kaip dvigubai. 
Per ateinančius dvejus me
tus aviacinėms ir . valstybi
nėms karinėms gamykloms 
prireiks papildomai 175,000 
darbininkų. Kai kuriose 
mašinų gamybos įmonėse 
bus įvestas trijų pamainų 
darbai.

Iš apžvalgos matyti, kad 
vyriausybė- išleis 100 mili
jonų svarų sterlingų . esa
moms karinėms gamy
kloms naujai įrengti ir nau
jiems gamybiniams pajėgu
mams sukurti, ypač reakty
vių aviacinių variklių ir 
tankų gamybai.

Apžvalgoje pripažįstama, 
kad užsienio prekybos są- 

lygęs vis dar yra per daug 
nepalankios Anglijai. 1951 
m. vasario mėnesiui bai
giantis importinės kainos 
išaugo 25 procentais paly
ginti su importinių kainų 
vidutiniu lygiu, buvusiu 
1950 metais, tačiau ekspor
tinės kainos padidėjo tik 9 
procentais.

Apžvalgoje sakoma, kad 
Anglijos aukso ir dolerių 
atsargos ne tik nepadidės, 
bet net sumažės.

Anglijos laikraščiai suti
ko darbiečių vyria u s y b ė s 
ekonominę apžvalgą 1951 
metams su nes 1 e p i a m u 
n u s i m inimu. Redakcinių 
straipsnių autoriai ir ap
žvalgininkai beveik nesi
stengia pagražinti apžval
goje išdėstytų rūsčių faktų, 
būtent, kad anglų tautai iš
kilo ekonominių sunkumų 
bei aukų perspektyva dėl 
vyriausybės varomos gin
klavimosi ir pasiju n g i m o 
Jungtinėms Valstybėms po
litikos.

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

—Alau, Džim!
—Alau,' Saimon!— atsa- 

I kiau aš Blynui, leisdamas 
dūmą iš burnos. — Atro
dai linksmas. Gal turi ge
rų naujienų?

—Jes, baigali, turiu. Su
grįžo iš Rymo tėvas Vaš-

—Koks Vaškys?
—Justinas Vaškys, 

ciškonų načialninkas.
—Kieno jis tėvas?
Saimonas Blynas nuleido 

apatinę lūpą ir mislino.
—Kibai iš žinau! Tai se

kretas !
—Tai kam tu sakai “tė

vas”?
—Ba pranciškonai visi 

tėvai, nors ir neženoti, o 
marijonai —visi fetfebeliai, 
aficieriai arba generolai. 
Ana, koks tas su barzda ge
nerolas vyskupas11 Bučius!

—Kaip tėvas Vaškys va
žiavo Ryman ?

—Arėplanu nulėkė ir su
grįžo atgal.

—Kas apmokėjo jo kelio
nę?

—To tai, anistigad, ne
žinau.
ba jis pinigų turi; parapijo- 
•nai jam sudeda.

—Ko jis ■ Ryme buvo ? — 
riečiau aš Saimoną Blyną 
klausimais.

—Ko? Pirmiausiai jis 
buvo pas popiežių gauti pa
laiminimą pranciškonų ga- 
zietai Vorkeriui.

—Gavo?
. —Jes.
—Ką popiežius laimino?
—Jis palaimino pranciš

konų Vorkerio* leidėjus, re
daktorius ir skaitytojus.

—Aną dieną aš buvau 
Laisvės drukarnioj, tai ma
čiau, kad ir Bimba ir Mi- 
zara Čitoj a '

pran-

Gal pats popiežius,

imba ir Mi- Brooklyne šiemet Laives f 
pranciškonų piknikas įvyks šeštadSanį, 

Vorkerį. Ar ir juos popie- liepos (July) 7 d. Lauksi- #' 
žius'palaimino? . me svečių iš toliau.

—Šiūr!
—Gud! O ką daugiau 

Vaškys parvežė?
—Pranciškonai xiSri 

pirkti namą Bruklyne 
Bušvik- avenės. Tai tė/įras 
Vaškys nulėkė arėplanjį į 
Rymą paklausti, ar valia 
jiems tas namas pirkti?

—Ar leido?
—Jes! Leido ir dar žadė

jo pamačyt nupirkti.
—Tai ar tu, Saimon, ne- 

mislini, kad pranciškonai 
yra svetimos valstybės 
agentai, jeigu jie viską da
ro su Rymo leidimu?

—Nosar!
—Ar tu manai efbyai 

jiems nieko dėl to nedarys?
—Nosar!
—Kodėl?
—Todėl, kad jie stoja už 

vainą prieš ruskius. Kas 
nūnai Amerike stoja už 
vainą prieš Rosiją, tas yra 
gud, tam efbyai nieko ne
daro.

—O ką tu pats mislini: ar 
Amerikai reikia vajavotis 
prieš Rusiją?

—Nevermai!
—Kas nevermai? v U.
—Tu nevermai!
—Kodėl tu toks piktas, 

kaip džiodžius Medina, w ir 
man neatsakai ? f

—Aš bijau, ba jei aš pa
sakyčiau, kad nereikia vai
nos, tai man relyf čekio ga
li neduoti.

—Geriant! Kas tau tai 
sakė? ■

—Pranciškonai.
—Tu jų neklausyk, o būk 

žmogus! Ką daugiau sakė 
tėvas Vaškys?

—Jis sakė, kad Italijoje 
yra daug komunistų, baten 
komunistais pasidaro net ir 
turčiai; jie šlovina Staliną, 
o ne Kristų. Ale vienoje 
vietoje Italijoje tėvas Vaš
kys rado žmonių, kurie tu
ri duonos ir dar nepametė 
tikėjimo! y

—O tie, ką neturi duo-

t

no s, ar turi tikėjimą? v
—Tėvas Vaškys su yais 

nešnekėjo, ba jie labai ška- 
radni.

—Kur daugiau tas tavo 
“tėvas” buvo?

—Austrijoje ir Vokietijo
je. Jis ten šnekėjosi sU 
Maikiu Krupavičium, su 
tuo, ką turi barzdą. Sakė, 
kad Lietuvos laisvinimas 
yra okei, ale tik žmonės pi
nigų per mažai duoda.

—Ar džiaugiasi “tėvas,” 
sugrįžęs namo ?

—Ne, jis sako, čia jo ne^ 
namai. Bruklynas—tik ko
telis. Jis sako: “Kai grį
šime kada į Lietuvą, tai ten 
bus mūsų, namai.” 
tai bus!

—O kada jis į 
grįš?

— Tada, kaip
bomba Lietuvą nušveis.

—O jei “nenušveis” ? I.

Jes, ten.

Lietuvą,

adomi

ir čia gerai.
—Ar “tėvo” kelionė buvo 

smagi?
—Jis sakė: “Nuvežė ir 

parvežė kaip kokiam salio- 
ne.”

—Kada pranciškonai mū
vi nsis ant Bųšvik avenės?

—Aš to nežinau, ba jie 
man nesako.

—Kodėl jie tau nepasako?
—Jie sako: jei mes tau, 

Saimon, pasakysime, tai tu, 
nubėgęs pas Džimį Šmotą, 
jam viską įšbajinsi, o mes 
nenorime, kad tas farmazo- 
nas Džimis žinotų apie mi>. 
su šio svieto marnastis.

—Tenkiū, Saimon, ir gud- 
bai! . r

—Gudbai, ba aš einu į 
štorą f r an kf učių pirktis.
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Į vardės nepavyko sužinoti.

Nie- 
nesustok šalę kelio neužde- 
užpakalines raudonas lem-

sek-

WORCESTER, MASSr

svarbu- 
imtasi 
darbo.

Draugi

parkus, 
gražio-
mums

patogus dai- 
ir visokiam 
Po puikios 

vienas iš 
redaktorių, Domi-

Gerbiami Bostono plačio
sios apylinkės lietuviai ir Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
7-tos apskrities nariai:

Svarbus atsišaukimas j lietuvišką 
visuomenę ir į lietuvių Literatūros 

Draugijos narius ir veikėjus
me ir tuomi gražiai paromsi- 
me pirmąjį šių metų bendrą 
pikniką.

Antras šių metų didysai pik
nikas tai bus “Laisvės” pik
nikas liepos 1-mą dieną May
nard, Mass., ir prie jo yra 
stropiai rengiamasi. Bet pir
miau sėkmingai įvykdykime 
šį apskričių bendrą pikniką.

Komitetas čia nori tarti ke
letą žodžių ir į kolonijų vei
kėjus — Literatūros Draugi
jos narius.

Draugai ir Draugės! šiemet 
rengiame apskričių bendrai 
vieną didelį pikniką. Bet jis 
bus didelis tik tuomet, jei mes 
jį padarysime tokiu. Tad visų 
kolonijų veikėjai su centru 
Bostonas, turi neatidėliojant 
griebtis darbo ir organizuoti 
busus ii’ kitokią transportaciją 
į Haverhillio pikniką birželio 
10 dieną. LLD 7-tos apskrities 
ribose nei vienai kolonijai nė
ra pertoli atvažiuoti į šį pik-

Mes, šios garbingos Drau
gijos Apskrities Komitetas 
jaučiamės labai laimingi, tu
rėdami progos ir didelį reika
lą atsišaukti į jus iš visų lie
tuviškų kolonijų, plačiausiam 
apsijungimui dėlei vieno dide
lio ir gražaus bendro pikniko. 
Tai bus dar pirmas tokis pik
nikas, kurį rengia bendrom 
spėkom skaitlingos šios apy
linkės keturios lietuviškos or
ganizacijos.

Būtent, Lietuvių Literatūros 
Draugijos 7-ta apskritis, Lie
tuvių Darb. Susivienijimo 1-ma 
apskritis, Lietuvių Meno Są
jungos 3-čia apskritis ir Mo
terų Sąryšio Klubai.

Piknikas yra rengiamas
madienį, birželio 10 dieną, 
tetoj vidudieniui, nors Ha
verhill Lietuvių Gedemino 
parkas bus daug anksčiau ati
darytai. Tačiau muzika pra
dės groti tik nuo 12-tos va
landos ir iki vakarui. Parkas 
randasi Haverhillio priemies
tyje — Bradford, Mass., Sa
lem Street. Taja gatve pava
žiavę, privažiuosite lietuviškas 
kapines ir nuo čia greit pa
sieksite .parką, kuriame vyks 
minėtas piknikas.

Parkas labai 
noms, šokiams 
jaunimo žaislui, 
dainų programos 
“Laisvės
nikas šolomskas, duos labai 
svarbų pranešimą, kuris vi
siems patiks be skirtumo žmo
gaus pažiūrų.

To^l, gerbiamas lietuvi ir 
lietuvi, — ar tu esi nariu 
kurios pors iš tų organizacijų, 
ar tu 01 esi dar nuošalyje or
ganizuoto judėjimo, bet vis- 
tiek, sulaukus tokio viliojan
čio ankstyvo birželio mėnesio 
dienų žavumo, argi tu nuobo
džiausi namie tarpe paprasto 
būto keturių sienų? Argi tave 
nevilioja puikios gamtos ro
mantiški vaizdai ir žydinčių 
bei žaliuojančių augalų sko
ningi aromatai? Taip, gamta 
vilioja mus į girias, į 
į laukus, ir vasaros 
mis dienomis teikia 
daug naujo gaivumo.

visus ir vi- 
pasi naudoti 

gražumu.
daly vau da-

Kviečiame jus 
sas į pikniką ir 
tuo visu vasaros 

. šiame piknike
mas, tarpe daugelio kitų, su
sitiksi ir savo artimus draugus 
bei pažįstamus, čia sužavėsi 
savo ilgstančią sielą ir įgausi 
naujų pajėgų tolimesnėm ko- 
vom/su gyvenimo žiaurumais. 
O irf,rengėjams ir pačiam or- 
g atlipei jų svarbiajam tikslui 
busfdaugiau naudos, kuomet 
iš visur masiniai suvažiuosi-

Mūsų Naujienos
LLD 11 kuopos susirinkime 

13 d. gegužės J. Dovidonis, 
mūsų finansų sekretorius, sa
kė : Apžiūrėsiu visus narius, 
kad duokles užsimokėtų ne
tikinant. Kad nors kartą ir 
mūsų kuopa patektų į garbės 
sąrašą.

. Atrodo, kad J. Dovidonis, 
tą gražų, prižadą išpildys.

O $10,000 Laisvės fondo 
vajininkas Jonas Skliutas sa
vo raporte sakė: Kvotą išpil- 
džiau su kaupu, nes buvo nu
tarta sukelti $500, o sukelta 
virš $700. Čia d. Skliutas sa- 
kė^Auku daugiau neprašau, 
mitaiau, kad darbas jau už
baigtas^ bet žmonės patys at
neša i JI dar duoda. Jis taipgi 
pabrėžė, kad yra dar galin
čių su gera auka pasirodyti. 

--------------------- —
> Laūve (Liberty)-Kelvirtad., Gegužės-May 31, 1951 
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Net ir Rumford as su Lew iš
temti gali bendrai susitarti ir 
mašinom atvažiuoti, čia, mat, 
didelis dalykas ir iš visur rei
kia dalyvauti. Tik mums rei
kia sąmoningumo, daugiau 
ryžtingumo. Reikia jausti di
delę pareigą tam reikalui ir 
ideal iškurną savo mylimom or
ganizacijom, tada nieks nebus 
nei per toli, nei per sunku. 
Svarbiuose reikaluose ištižimo 
negali būti.

Tik paimkime pavyzdį iš tų, 
kurie siekiasi didelių atsieki
me!, arba laimėjimų. Tokie 
didžiausius sunkumus paneša 
ir tikslą pasiekia. Ar mes šia
me reikale negalime to paro
dyti ? Jeigu kiekviena apskri
tis, kiekviena kuopa ir kiek
vienas veiklesnis narys nuo
širdžiai pasidarbuos sutrauki
mui kuo daugiausia žmonių iš 
savo kolonijos, tai šis bend
ras apskričių piknikas tikrai 
bus geru pavyzdžiu, ką gali
ma padaryti bendrom spėkom 
ir su gerais norais. Tad sku
biai organizuokime busus, 
kad iš visur žmones suvežti į 
Haverhillio pikniką. Nepaliki
me namie tų, kurie nori daly
vauti šiame dideliame ir gra
žiame piknike.

Lai šis LLD 7-tos apskrities 
valdybos atsišaukimas bus su
prastas visose kuopose ir visų 
narių. Ir sulyg reikalo 
mo, visuose miestuose 
skubaus ir nuoseklaus 
Lietuvių Literatūros
jos 7-tos Apskrities Valdyba:

Pirm. J. M. Karsonas,
Fin. Rast. J. M. Lukas, 
Užrašų rast. J. Jeskevičius, 
Iždin. St. Penkauskas. *

Kontroles nariai:
H. Tamašauskienė,
D. Lukienė,
J. Skliutas,

J. Blažonis.

žiai atsireko,mendavo, paskir
damas Literatūros Draugijos 
apšvietos reikalams $10.

čia prašau LLD 11 kuopos 
narių įsitėmyti, kad sekantis 
susirinkimas įvyks 3 d. birže
lio. Nes 10 d. birželio, kuomet 
mūsų susirinkimas išpuola, į- 
vyksta Apskričių Piknikas 
Haverhill, Mass.

—o— r
Liaudies Meno Mokyklos 

Klausimu
Mokykla prasidės liepos 9 

dieną ir tęsis iki liepos 22 d., 
Olympia Parke, 68 So Quinsi- 
gamond Ave., Shrewsbury, 
Mass, šia atostogų mokykla 
rūpinasi LMS antras ir tre
čias distriktai. čia prašau vi
sas mūsų plačias apielinkes 
įsitėmyti, ir ruoštis dalyvauti 
studentais bei svečiais. Nes 
šiemet įvyksta 4-ta iš eilės 
atostogų mokykla gražiame 
Olympia Parke. Iš praeities 
dalyviai atsimena, kokį gražų 
laiką turėjome, kaip studen
tai, taip ir svečiai. Taigi ir 
šioje atostogų mokykloje vi
si dalyviai gražiai būsite pa
tenkinti. Visi kursai iv gene
rate veikla remsis šia tema:

Muzika, Choristinė muzika, 
su specialiu dėmesiu į chorų 
organizaciją, dainavimą ir 
mokinimą. Bendras dainavi
mas kaipo žaisline forma.

Drama. Interesinga teatro 
apžiūra nuo teorijos iki prak
tiškos vaidybos ir veikalo pa
statymo.

Istorija ir kalba. Lietuvos 
istorijos peržvalga —jos žmo
nės, jos kultūra. Taip pat or
ganizuotos klasės kalbėjimui, 
skaitymui ir rašymui lietuvių 
kalboje.

Liaudies šokiai. Tradiciniai 
ir moderniški liaudies grupi
niai šokiai ir kitos formos 
žaidimai, lavinimasis, bei ap- 
š vi eta.

Štai ir bendros informaci
jos. Klasės kiekvieną dieną,1 
išskiriant šeštadienius ir sek
madienius.

Liuoslaikiais žaidimai, mau
dymasis ežere, pasiirstymas 
laiveliais, šokiai, dainos ir ki
ti žaidimai kiekvieną vakarą. 
Išvažiavimai miesto bei apie
linkes apžiūrėjimui įdomesnių 
vietų.

Mokyklos piknikas įvyks 
liepos 13 d. Olympia Parke.

Mokyklos koncertas įvyks 
liepos 22 d. Lietuvių salėje, 
29 Endicott St. Worcester, 
Mass.

Mes pasitikime mūsų prog
resyvine • visuomene, kad ji 
šį gražų darbą, atostogų mo
kyklą, įvertins, ir joje daly
vaudami parems.

Atostogų mokyklai studen
tai turi registruotis pas Mild
red Stensler, 134 W. North
field Ave., Livingston, N. J. 
Sų registracija pasiųskite $5. 
O nuo jos 
reikalingas

aplankysite visas 
informacijas.
—o—
Anglijos Keturių 
Didysis Piknikas

Rengia šios apskritys: LLD, 
Meno Sąjunga, LDS ir Mote
rų Klubo Sąryšis. Įvyks sek
madienį, birželio 10 d.,- Gede- 
mino Klubo parke, Haverhill 
ir Bradford, Mass.

Gera orkestrą gros lietuviš-

MONTREAL CANADA
/ v v. .

Dar Del Išvažiavimo gonineje lovos. Kaip tik bus 
vietos, jinai eina ant operaci
jos.

Kas neaišku-- klauskit

Krisluose drg. Bimba pas
tebėjo, “gal worcesterieciai 
dasivarys į $1000?” Gal! Ką 
drg. Skliutas mano? i

I vakacijų mokyklos komi
siją išrinkta šie iš mūsų kuo
pos: A. Pilkauskas, J. J. Bak
šys ir J. M. Lukas.

Laisvės pikniko įžangos ti- 
kietų tvarkytoju likosi išrink
tas J Jaškevičius.

“Liaudies Balso” vajininkas 
J. Jaškevičius sakė išrinkęs 
visas prenumeratas ir dar ga
vęs 1 naują skaitytoją. Drg. 
Jackevičius gražiai padirbėjo 
dėl Kanados “Liaudies Bal
so”. Tai yra gražus darbo 
žmonių laikraštis. Kas jį kar
tą uižsirašo, niekad su juo ne
atsiskirs.

Taipgi šis susirinkimas gra

Kaip pereitą savaitę buvo 
pranešta, kad privatiškai susi
daręs būrys montrealiečiu lie
tuviu, kurie gerai pažįsta Vek
torius, organizuoja bendrą iš
važiavimą šį sekmadienį 
farmoj, tai pasirodė, kad 
išvažiavimo iniciatoriai, 
koresponden tas než i no j o,
tą sekmadienį ten pat rengia 
išvažiavimą pašalpinė Sūnų ir 
Dukterų Draugija. Kadangi 
daugumas tų pačių iniciatorių 
yra draugijos nariais, todėl, 
aišku, jie patys važiuos vis- 
vien ten pasilinksminti, tačiau 
nuo savo iniciatyvos turėjo at
sisakyti ir užleisti Sūnų ir 
Dukterų Draugijai organizuoti 
ir vadovauti išvažiavimą.'

Jonas ir Zofija Juškevičiai, 
montrealiečiai, apie mėnesiui 
laiko buvo išvažiavę į J. A. V. 
— Kalifornijoj. Kelionės tiks
las buvo, kad aplankyti jų vie
nintelę dukterį Soffie, kuri 
montrealiečiams irgi gerai ži
noma, nes jauna būdama ir čia 
gyvendama buvo pasižymėjūsi 
muzikė ir nekartą dalyvavusi 
parengimų programoje. Jinai 
keli metai atgal po vedybų iš
važiavo į Kaliforniją ir ten ap
sigyveno.

Jonui ir Zofijai Juškevi- 
čiams, kurie tik grįžo iš Kali
fornijos, jųjų artimieji gyve
nimo draugai, pereitą šeštadie
nį, surengė “surprise party”— 
sutiktuvių balių.

Serga

Jau senokai turėjo operaciją 
Antanas šarskis. Grįžęs iš li
goninės, bet dar tebeserga.

M. Kiniauskienė, kuri nese
niai tik turėjo vieną operaciją 
ir dabar turi antrą sunkią ope
raciją Ligonė randasi Royal 
Victoria ligoninėje.'

Malvina Tamašauskienė ir
gi randasi Royal Victoria ligo
ninėje. Ten paguldyta ištyri
mui ligos.

Ona Balčiūnienė serganti ir 
šiuos žodžius rašant laukia 'Ii-

Griežčiau Tvarkys Motoristus
Paskutiniu laiku Montreale 

ir ypatingai už miesto ant di
džiųjų kelių įvyksta labai daug 
nelaimių ant kelio — mirčių 
ir sužeidimų su automobiliais. 
Sąryšyj su tuo, policijos de- 
partmentas pasižadėjo imtis 
griežtesnių priemonių neatsar
gių vairuotojų sutvarkymui. 
Kartu padarė stiprų atsišauki
mą į visus važiuotojus, kad 
prisilaikytų kelionės patvarky
mų, būtent:

Greitumas: Ant tiesaus kie-J 
to kelio, sulyg įstatymų, galima 
važiuoti 50 mylių į valandą; 
ant žvyruoto — 40 m.; ant 
siaurų, kreivų, kalnuotų kelių 
ir per gėlžkelių kryžkeles — 20 
mylių.

Neatsargumas: Laike lietaus 
ar pūgos, nors tiesiu kietu ke
liu, važiuoti 50 mylių į valandą 
greitumo, jau reiškia neatsar
gumą.

Likeris: Nei vienas asmuo 
neturi vairuoti mašiną įtekmė
je likerio, net kad ir tik kelis 
gėrimus paėmęs, kadangi jau 
įrodyta, kad asmuo, nors ir 
nedaug alkoholio paėmęs, vis- 
tiek taip greitai nesusivaldo, 
kaip normalus žmogus.

Nusidėvėjęs mekanizmas: 
Nė vienas neturi važiuoti ma
šina nepatikrinęs stabdžius, 
vairą ir tt.

Šviesos: šviesos priešakyj ir 
užpakalyj mašinos turi veikti 
gerai. Sumažink savo šviesas, 
kai sutinki kitą mašiną, 
kad 
gęs 
pas.

Skaitytojas G—ius klausia apie Vilnių: kiek jis yra 
atlietuvintas? Apie kiek jame dabar gyvena lietuvių ir 
kiek kitų tautybių žmonių?

Atsakymas:
Statistinių duomenų apie Vilniaus miestą neturime, 

tad negalime tikrai pasakyti.
Vienas aišku: dar 1940 metais, kai Lietuva buvo pa

skelbta tarybine respublika, Stalinas ragino Lietuvos 
vyriausybę keltis iš Kauno į Vilnių ir jį atlietuvinti, 
nes tai istorinė Lietuvos sostinė, tai Lietuvos širdis, 
Lietuvos centras.

Prieš karą nebuvo suspėta visus vyriausybės organus 
perkelti Vilniun. Bet po karo, kai tik Vilnius buvo 
išlaisvintas, Lietuvos tarybinė vyriausybė jame ir įsi
kūrė.

Vilniuje prieš karą lietuvių gyveno labai mažas pro- • 
centas; daugiausiai gyveno ten žydų, lenkų, gudų ir ru
sų. Žydus vokiškieji naciai išskerdė karo metu. Daug 
Vilniaus lenkų išsikėlė į Lenkiją—daugumas jų buvo ap
gyvendinti Silezijoje. Pasiliko tik tie lenkai, kurie ryžosi 
sutapti su lietuvių tauta, sulietuvėti, o daugelis su
lenkėjusių lietuvių ryžosi atsilietuvinti. Pasiliko, aišku, 
Vilniuje baltarusiai ir rusai, na, ir patys lietuviai pradė
jo jame apsigyventi, šiandien Vilniuje, matyt, jau gy
vena daug lietuvių darbininkų, labai daug studentų, 
moksleivių; valdiniai pareigūnai ir tarnautojai.

Kad Vilnius jau gerokai atlietuvintas, galime spręsti 
iš šio fakto: šiemet įvykusiuose į aukščiausią tarybą-sei- 
mą rinkimuose iš Vilniaus miesto tapo išrinkti sekami 
asmenys: Bieliauskas, Bučas, Ivaškevičius, Jasinskienė, 
Martinienė, Murauskas, Petniūnas, Smirnovas, Sniečkus, 
Stalinas, Šupikovas, Trofimovas ir Vaškevičius. Kaip 
matote, iš 13-kos deputatų, tik keturi yra ne lietuviai 
bet ir tarp jų, kaip žinia, Stalinas gyvena‘Maskvoje; jis 
išrinktas tik kaip garbės narys.

Visų miestp įstaigų ir gatvių pavadinimai sulietu
vinti; Vilniuje veikia operos ir baleto teatras, veikia 
valstybinis dramos teatras, veikia kiti teatrai, kuriuose 
spektakliai duodami lietuviškai. Ten yra tik vienas ru
sų dramos teatras ir vienas rusų kalba dienraštis.

Savo gyventojų sąstatu, Vilnius šiandien jau toli gra
žu nebe toks, koks buvo prieš desėtką metų.

O Kaip Su Pėsčiais.
Už nelaimingus atsitikimus 

nevisuomet kalti tik mašinų 
vairuotojai. Daug atsitinka ne
laimių ir dėl pėstininkų kaltės. 
Jiems irgi patvarkymas:

Griežtai užtrausta 
skersgatvius prieš 
lempą. Nors už tai 
baudžiami pinigine 
bet

eiti per 
raudoną 

dar nebus 
pabauda,

asmuo pagautas einant 
prieš raudoną lempą, policinin
ko bus sustabdytas ir viešai iš
bartas.

Pėsčias eidamas gatve ar ke
liu, visuomet eik kairiuoju šo
nu, kad ateinančios mašinos 
būtų tau prieš akis, o ne iš už
pakalio. Priešingai, ištikus ne
laimei, būsi kaltas.

Tėvai neturi leisti savo vai-

Vilnius, bal. 7 d. — Vilniuje 
pasibaigė mėnesiniai ■* kursai 
vaiku namu direktoriams ir V i-
vaikų darželių vedėjams, suva
žiavusiems iš visos respublikos. 
Buvo atlikta praktika Vilniaus 
miesto vaikų įstaigose. Kursus 
surengė mokytojų pasitobulini
mo

reikalauja daug žemės ūkio 
mašinų ir kitų pramoninių pre
kių. Jų reikmėms patenkinti 
vartotojų kooperacija ir srities 
žemės ūkio tiekimo kontora at
vežė pavasario sėjai didelį kie
kį arklinių sėjamųjų, kultivato
rių, plūgų, mineralinių trąšų, 
statybinių medžiagų, tepalo ra
tams, pakinktų ...

s

kuis ir angliškus dalykus šo
kiams. šokiai prasidės 1 vai. 
po pietų ir tęsis iki vėlai va
kare.

Bus puiki dainų programa; 
kurią duos mūsų menininkai. 
D. M. šolomskas, Laisves re
daktorius, pasakys prakalbą.

Gerbiamieji, šis piknikas 
bus nepaprastas. Jį rengia 
patys veiklieji mūsų organi
zacijų nariai ir jis bus visos 
mūsų plačios apylinkės. čia 
rasite daug savo draugų ir pa
žįstamų, taipgi įsigysite ir nau

jų pažinčių. Tad visi būkite 
čia, gražiai galėsite pasilinks
minti ir pasivaišinti skaniais 
valgiais ir gėrimais. Pasimaty
sime piknike. ? J. M. L.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime

Liūdėsio 
tės prie 
naktį, 
modernišką patarnavimą.
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūšų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Newark, N. J.
Busais išvažiavimas į va

sarojimo farmą ARROW, 
Monroe, N. Y, 
madienį —

Birželio 3 June
Busas išeis 

nuo RA C, 53 
Round trip bilietas $1.50.

8 vai. ryto 
Broome St.

Pramonines prekės 
sėjos kampanijai

Šiauliai, III. 31 d. — Srities 
plentuose ir vieškeliuose dažnai 
galima sutikti sunkvežimius 

j bei vežimus, pakrautus plūgais,
kus žaisti ant didžiųjų gatvių., sėjamosiomis, akėčiomis, dėžė

mis. Tai prekybinės organiza- rpaį ^us g|og farmos didelė 
cijos pradėjo siųsti į kaimo vie 
toves įvairias prekes 
kampanijai.

Srities sustambinti kolūkiai

Pasikeitė Biznieriai
Juozas Laurynaitis nupirko 

mėsos krautuvę (butchershop), 
1918 Frontenac St., nuo J. Pa
plausko.'

šventė. Kviečiame lietuvius 
sejos dalyvauti, ' pasinaudokite 

gražiu laiko praleidimu.

Baltimore ir Apylinkes Visuomenes Atydai!

LAISVES PIKNIKAS
/ ? , . ). «

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

Holabird A ve.

ŠAUNI DAINŲ PROGRAMA: 
Dalyvaus dainininkų grupe iš New Yoi’ko 

ir Lyros Choro grupe iš Philadelphijos.

Gerbiamieji! 
silinksminti ir 
zika šokiams.
ĮŽANGA TIK 50c. s

šis piknikas bus labai gražioje vietoje, kur visi bendrai galėsime pa- 
pakvepuoti tyru pavasario oru. Labai graži svetainėj ir gera mu- 
Gcras alus ir skanūs valgiai. Muzika nuo 3 iki 7 P. M.

Kviečia RENGĖJAI.

KELRODIS: Iš Philadelphia, I’a. imkite kelių No. 40 Ir važiuokite iki BaHiinorčs, privažiavę pirmų gatvę— 
Kresson St., sukite po kairei ir važiuokite iki Lombard St.; privažiavę Lombard St. sukite po keirei ir perva
žiavę tiltų laikykitės tiesiai iki Holablrd Avė., čia sukite po kairei ir inailę ir pusę pavažiavus po kairei pusei 
bus pikniko vieta, o didelj vartai kareivių Camp — po dešinei pusei. ★ Iš miesto galima važiuoti 26th St. 
karu iki Ilolabird Avė. Išlipę eikite j vakarus /i mailčs. O busas No. 20 Dundaik reikia imti ant Baltimore St. 
Ir jis priveža iki pikniko vietos. ,

P. S. Privažiavus Kresson St. reikia tčmyti orlaivių iškabas, kurios tiesiai veda i pikniko vietų.
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Javits atsisakė būti 
kandidatu į Miesto 

Tarybos prezidentą
New Yorko kongresmanas 

Jacob K.. Javits, buvęs libera
lų partijos kalbinamas kandi
datuoti į Miesto Tarybos pre
zidentą, atsisakė. Jis norįs 
pasilikti Kongrese. Jisai pasi
duotų kandidatūrai tiktai 
draftuotas, jeigu nebūtų kito, 
dadėjo jis.

Atsisakydamas, Javits pa
reiškė, jog mūsų miesto val
džia apgailėtinai pablogėjo 
nuo to laiko, kai LaGuardia 
išėjo iš majorystės. Kad ją 
užviešpatavo “nesumanumas 
ir suktybės.” “Nėra abejonės, 
kad reikia radikališkos pakai
tos politiniame mūsų miesto 
klimate ir jo valdžioje,” sakė 
jis.

“žmonės manė, kad jie da
rą tokią pakaitą kuomet jie 
pernai pirm to nematytu ne
priklausomumu išrinko majo
ru Vincent Impellitteri, bet 
lig šiol jo veiksmai, man at
rodo, toli atsiliko nuo to, ko 
žmonės iš jo tikėjosi.”

Javits sako, kad turėtų ras
tis geras kandidatas, kurio 
kandidatūrą piliečiai remtų 
nepartiniais pamatais. Pasi
piktinę mieste esamais blogu
mais piliečiai galėtų sudaryti 
tokį komitetą, koks buvo su
darytas Seabury ir Burling- 
ham laikais. “Dabartinė padė
tis tikriausia reikalauja” tokio 
nepartinio veiklaus komiteto, 
pareiškė Javits.

40 metą -- per senas
Paskelbdamas savo rapor

tą apie mažėjantį skaičių gy
venančių iš miestinės pašal
pos asmenų, miestinės labda
rybės komisijonierius McCar
thy pasakė:

“Mums dar geriau sektųsi, 
Jeigu samdytojai atmestų sa
vo nusistatymą prieš samdy
mą darbininkų virš 40 metų.”

Niekas neparodo, kur turė
tų pasidėti tie “seneliai” nuo 
40’ iki 65 metų. Dirbti per se
nas nuo 40. Gauti senatvės 
pensiją per jaunas iki 65,

Komisijonieriaus raportas 
rodo, kad bėgiu balandžio mė
nesio šelpiamųjų grupių (ca
ses) skaičius numažėjo 3,897. 
Dėl to sutaupyta apie $200,- 
000. Tačiau šelpiamųjų vis 
dar buvo 310,640 asmenų.

HLMOS-TEATRAI
Victoria Teatre

“Fabiola,” Jules Levey iš- 
kaštingai gamintoji filmą 
apie senybinę Romą jos di
džiausiojo iškilimo laikais, pir
mu kartui New Yorke pradėta 
rodyti šiame teatre gegužės 
30-^ą. Gaminta Italijoje, ta
čiau kalbama angliškai, filmą 
čionai skleidžiama per Uni
ted Artists. Direkcija Alessan
dro Blasetti.
Pirmines roles vaidina Miche

le Morgan, Henri Vidai ir Mi
chel Simon, O masines gladi- 
jatorių, karių, dvasiškių, ver
gų roles vaidina keli tūkstan- 

' čiai francūzų ir italų atletų, 
vaizduojančių veiksmus Ro-' 
mos arenose, katakombose ir 
kitur.

—o—.
Radio City Music Hall

Teberodo “The Great Ca- 
. ruso” ir scenoje tebevaidina 
x “Island Paradise.” ,

Rioxy Teatre
Rodoma • technispalvė links

moji filmą “On the Riviera” 
ir yra asmenų veiksmai sceno
je.

New Yorko Paramount
šventiškojoje programoje 

“Sealed Cargo,” taipgi aktai 
scenoje ir orkestras.

Stanley Teatre
Rodo tarybinę “Admiral 

Nakhimov” ir amerikinę “The 
Roosevelt Story?’

* ' \

NewWto^jg^Zlnltw
Iš Kriaučių SusirinkimoBrooklyniečiai pasipiktino 

nušovimu negro darbininko
Darbininkiško.ji Brooklyn o 

Brownsville praėjusį šeštadie
nį buvo veik apgulos stovyje. 
Į sušiediją buvo sutraukta 92 
ekstra policistai, pasiruošę 
paišinti pasipiktinusią negrų 
ir baltųjų darbo žmonių susie
ti i ją.

Minios sąjūdis iškilo, kuo
met policistas Samuel Apple
baum nušovė negrą vaisių ir 
daržovių krautuvės darbinin
ką Henry Fields’ Jr., 26 metų, 
šovimas įvyko prie Liberty 
Avė. ir Osborn St., apie 5 vai. 
po pietų.
Anot policijos aiškinimo žmo

nėms ir paduotų spaudai pra
nešamų, Fields bėgęs iš auto 
nelaimės vietos, o Applebaum 
jį įtaręs ir vijęsis. Pristumtas 
prie šaligatvio ir išlipęs iš sa
vo auto Fields būk siekęs į ki
šenę ir dėl to šautas.

Dar kitas spaudos aiškini
mas sako, būk šūvis taikytas 
į auto padangą, bet atšokęs ir 
pataikęs į Fields.

Bet žmonės kalba kitaip. 
Jie sako, kad į Fields šauta 
tiksliai. Matomai, mačiusiųjų 
nuotikį nuomonė buvo skir
tinga nuo policijos, nes už ke
lių minutų aplink nušautojo 
kūną susibūrė apie 700 žmo
nių ir iš minios girdėjosi kalti
nimai policijai, veiduose matė
si pasipiktinimas.

Pajutę nedraugingą sau 
nuotaiką, Applebaum ir jo 
sankeleivis Louis Schleifstein 
pasišaukė daugiau policijos iš 
73-sios stoties, bandė žmones 
išskirstyti, bet minia didėjo. 
Ne už ilgo šovimo scenon at
vyko būriai policijos iš kitų 
stočių, su 20 radio mašinų ir 
5 sunkvežimiais. Tačiau žmo
nės nesiskirstė. Pastangose iš
skirstyti, policija pasikvietė 
negrą dvasiškį Dent, kuris 
įtikinėjo, kad viskas būsią iš
tirta ir . teisėtumas įvykdytas. 
Po poros valandų tokio įtiki-

Mūsų sportininkų pralaimėjimai Chicagoje
Tai buvo praėjusį penkta

dienį. Atsisveikinome, išlydė
jome visą tuziną Brooklyno 
vyrų ir moterų į LDS metinį 
“bowlingo” turnamentą. Sa
kėme : Nesugrįžkite tuščio
mis rankomis. Laimėkite ir 
parsivežkite glėbį trofėjų. 
Ypatingai moterims sakėme: 
Atsiminkite, kaip pernai pui
kiai pasirodėte, visas tolimą
sias viešnias supliekėte. Chi- 
caga negalėjo nė pasirodyti I

Jie ir jos prižadėjo šiemet 
dar geriau, smarkiau pasiro
dyti.

Dabar jau turime rezulta
tus. šiuos žodžius rašau ant
radienio ryte. Jau vakar va
kare keletas mūsų bolininkų 
Sugrįžo. Kiti pasiliko Chica- 
goje pasiviešėti.

Kalbėjausi su vienu kitu iš 
sugrįžusių jų. Sportiškai bara
si, sportiškai ' nepasitenkinę. 
Nė vienos trofėjos, nė vieno 
laimėjimo! Tuščiomis ranko
mis !

Kame dalykas,.sakau, kas 
atsitiko ?

Sporte, mat, jau taip būna. 
Kartais labai sekasi, o kartais 
nei iš šio nei iš to visos pas
tangos sužlunga. Taip ir čia 
atsitiko su mūsų brūkliniškiais 
bolininkais, ypač su mūsų 
smarkiomis, taip šauniai per
nai pasirodžiusiomis moteri
mis. Nevyko, nesisekė. Sten
gėsi, bet niekas neišėjo.

Pirmoje vietoje, supranta
ma, sportininkai kaltina pa
tys save. Jie nepasirodė taip, 
kaip norėjo ir tikėjosi pasiro
dyti. Gal tai būtų ir viskas...

Bet, žinoma, prie to šiek 
tiek arba daug prisidėjo ir 
sąlygos. Lėktuvas iš Newarko, 

nėjimo ir policijos pastangų, 
žmonės nuo gatvės išsiskirstė.

Ne visi nuėjo namo užmirš
ti nušautąjį ir laukti, kuris 
bus sekamas. Būrys žmonių 
susirinko į Zion Gospel baž
nytėlę prie 50 Osborn St. Ne- 
tilpusieji susibūrė ties bažny
tėle ant gatvės. Susidarė 150 
asmenų delegacija, numarša- 
vo į policijos stotį pasimatyti 
su kapitonu Malina ir reika
lauti teisėtumo. Delegacijos 
vadovybė buvo priimta. AL 
skubėjęs policijos ir detekty
vų būrys didžiumą delegacijos 
dalyvių prašalino iš stoties, 
bet leido pasilikti gatvėje kol 
jų vadovybė sugrįžo.

Delegacija reikalavo tuo
jau areštuoti, teisti ir atitin
kamai nubausti kaltininką.

Vienok šovėjąs tebebuvo ne 
tik neareštuotas, bet nei ne
suspenduotas iš tarnybos.

Tai išgirdę, žmonės nenorė
jo skirstytis. Iš ten numarša- 
vo prie Pitkin Ave. ir ITop- 
kinson St. masiniam mitingui. 
Iš mitingo, jau apie pusiau
naktį, būrys žmonių vėl sugrį
žo į bažnytėlę ir ten tarėsi/- 
kas daryti. Išrinktas komite
tas, kuris tą pačią valandą 
ėmėsi veiklos ir sekmadienio 
rytą prie dešimties negrų baž
nyčių paskleisti tūkstančiai 
lapelių, informuojančių apie 
tai, kas atsitiko, šaukiančių į 
masinį susirinkimą Empire 
Manor patalpose gegužės 28- 
tos vakarą.

Komitetas pasiryžęs dar
buotis gautis teisėtumą ir nu
šautojo šeimai atpildą. Liko 
žmona, keturi maži vaikučiai, 
tėvas. Tragedijos pritrenktas 
tėvas sako, jog jis netiki, kad 
jo sūnus būtų bėgęs iš auto 
nelaimės vietos. Vienok, sako 
jis, jeigu jo sūnus ir būtų tai 
padaręs, “dėl ko turėjo jį už 
tai užmušti?” Niekas kitas už 
tai nebūna šaudomas. T-as.

turėjo išlėkti penktadienį apie 
8 vai. vakare, o išlėkė tiktai 
po penkių šeštadienio ryte! 
Per visą naktį, be miego spor
tininkai turėjo aplink lėktuvų 
stotį prasibaladoti. Suvargo, 
susinervavo. Pasiekė Chicagą. 
Vėl laukimas. Nėra kaip pa
siekti už ketverto desėtkų 
mylių turnamento vietą, kur 
nors laukuose, kur nors toli 
prie ežero. Pagaliau ten dasi- 
gavo tik apie 5 valandą po. 
pietų. Ir tuojau eikite ir sto
kite į turnamentą! Aišku, jog 
tas neigiamai atsiliepė į loši
mą.

Kitas dalykas. Oras pasitai
kė prastas, liūdnas, šaltas, 
nei poilsiui, nei valgiui nebu
vę žmoniškos vietos! Visa tai 
prastai nuteikė mūsų sporti
ninkus ir visa tai prastai vei
kė lenktynių rezultatus. Kas 
kita namiškiams, čieagiečiams. 
Jie ten pat — gerai pasival- 
gę, puikiai pasilsėję. Už tai 
jie beveik viską ir nusinešė.

Valio jiems!
Bet bus daugiau turnamen- 

tų. Brūklyniečiai žada dau
giau dirbti, smarkiau lavintis 
ir kitą metą su kaupu atsimo
kėti.

Net girdėjau, kad planuo
jama yra vasarinė bowlingo 
lyga. Sako: Turime ištisus 
metus praktikuoti. Taip nebe
bus, kaip šiame turnamente.

Mes jais ir jomis tvirtai pa
sitikime. . . Eks-sportas

/ ___ _____________________

Išnešęs du kūdikius ir išve
dęs daug kitų asmenų iš gais
ro ,apartmentiniame name, po
licistas Alvin Grockętte 
sai sukniubo nuo dūmų, 
sveiksiąs. , • j

pat- 
Pa- Į 

t

Gegužės 23 d. įvyko lietu
vių kriaučių susirinkimas uni
jos svetainėje, 11-27 Arion 
PL, Brooklyn, N. Y. Šv. Jur
gio. Draugijos prisiųstas laiš
kas su 75 bilietais tapo pri
imtas ir visi bilietai nupirkti. 
Taipgi Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo laiškas su bilie
tais (išvažiavimui busais) ta
po priimtas ir nupirkta 38 bi
lietai.

Nominacijose į 54-to sky
riaus -delegatą kandidatais 
apsiėjote du: jaunesnysis 
kriaučius Vytautas Ubarevi- 
čius ir Vaitukaitis. Vaitukai
tis dar neseniai buvo per Joint 
Boardą s u s p e n duotas už 
triukšmavimą susirinkime, bet 
toji jo bausmė jau yra pasi
baigusi.

Lokalo sekretoriumi išbuvęs 
ketverius metus jaunuolis Teo
doras Yagella apsiėmė ir to
liau palaikyti kandidatūrą. O 
socialistai prieš jį kandidatu 
sekretoriaus pareigom pasta
tė kokį Vasiliauską, kriau- 
čiams pedaug težinomą.

Vice-pirmininku apsiėmė 
tas pats Paulauskas ir išrink
tas vienbalsiai.

Taigi, pabaigoje birželio 
mėnesio įvyks rinkimai sky
riaus (lokalo) delegato ir 
sekretoriaus. Bus balsuojama 
balotais. Ant baloto rasite 
4, iš 4 reikės išrinkti 2.

—o—
Mūsų atstovai iš Joint 

Board o ir kitų unijos įstaigų 
raportavo, kad darbai pas 
kriaučius ne labai gerai ei-

Studentai sako, jog 
rėmimu fašistų yra 
niekinami didvyriai 

’ , * ’ * I

Praėjusiame kare prieš fa
šizmą mirusio studento bro
lis, kolegijos studentas Jack 
Jaffee su pasididžiavimu pri
sipažino, kad jis parašė stu
dentams atvirą laišką-atsišau- 
kimą, už kurį kolegijos virše-1 
nybė jį pasišaukė tardyti.

To laiško istorija tokia:
Gegužės 17-tą Lewisohn 

Stadiume New Yorko City 
College viršenybė sušaukė 
masinį mitingą, kaip jie sakė, 
pagerbti kare mirusius. Gerb
ti buvo ką. Kolegijos 307 stu1- 
dentai ir fakulteto nariai ati-' 
davė gyvybę kare prieš fašiz
mą. Bet Jaffee ir kiti studen
tai sakė, kad juos reikia iš- 
tikro pagerbti. O šiame mitin-i 
ge, sako jie, buvo priešingai.

Pašauktas pas viršininkus 
Jaffee sakė, kad jis priešin
gas užkvietimui mitinge kal
bėti tokių,, kaip Bernard Ba
ruch ir buvęs karo sekreto
rius Robert P^attersom Jis sa
kė, jog tai yra “paniekinimas 
mirusiųjų Antrą j ame Pasauli- 

I niame kare, ” kartu ir jo bro
lio Samuel, kuomet kviečiami 
paminėjimo mitinguose kalbė
ti toki žmonės, “kurie yra at
sakingi už atginklavimą ir iš 
naujo nacifikavimą Vokieti-^ 
jos, kurie jungia mus su bu- 
čeriu Franco, kurie žudo šim
tus tūkstančių amerikonų ir 
korėjiečių Azijoje.”

Kartu su Jaffee pašauktas 
išpažinties ir Howard Fein
stein, kaltinamas padėjime 
tą laišką tarp studentų skleis
ti.

Organizacijoms
Organizacijų valdybos ir 

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

naši. Taipgi pranešė, kad 
kriaučių vakacijos prasidės 
birželio 29 d., liepos 16 grįš 
į darbavietes. Ir pranešė, kad 
nuo 1 rugpjūčio bus pakeltos 
duoklės, vietoje $2.75 bus $3 
per menesį. Taigi, ragino 
kriaučius, kurių duoklės yra 
užsilikusios, pasimokėti kol 
tebėra pigiau.

Delegato Kundroto rapor
tas iš dirbtuvių . stovio rodo, 
kad lietuviškos dirbtuves po 
biskį dirbinėja, o kurios dirba 
militariška darbą, tai dirba 
gerai.

—O’

Man norisi trumpai ir sto
rai prisiminti apie visą dabar
tinę lietuvių kriaučių lokale 
vedamą politiką. Ypatingai 
noriu paraginti pas kriaučius 
dirbančius naujakurius lietu
vius (dipukus) kreipti į šią 
politiką daugiau dėmesio.

Tūli jūsų primetate progro- 
syviams kriaučiams, būk jie 
jums priešiški, būk jie palai
ko,komunistų pusę. Vyrai, ge
rai pasidairykite ir pamatysi
te, kad progresyviai kriaučiai 
ir kriaučkos palaikė ir palai
kys jaunuosius kriaučius lo
kalo vaire. Ir jūs pastebėsite, 
kad buivydiniai ■ ir glavecki- 
niai socialistai nori jaunes
niuosius išstumti iš lokalo vai
ro. Socialistai nori patys jau
nesniųjų vietas užimti. Tais 
pat sumetimais jie bandys 
prie vairo neprileisti ir jus, 
naujakurius. Tėmykite unijos 
reikalų eigą, neleiskite socia
listams jaunųjų vietas užimti.

J. S.

ATITAISYMAS
ATSIPRAŠAU
Už NEPAMINSIMĄ

Anądien mūsų padėkoj už 
suruošimą mums jubilieji
nes puotos* buvo netiksliai 
apsilenkta su padėka Wal- 
teriui Žukui už sveikinimo 
telegramą ir jaunajam An
tanui Linkui už gražią kal
bą.

Apgailestaujant ir kartu 
abiejų draugų atsiprašom.

A. Velička

■mire
Veronika Katilienė mirė 

gegužės 20, 1951, sulaukus 
60 metų. Paliko vyrą Ju'ozą, 
dukteris Adelę, Albiną ir 
Meldrą, sūnų Edwardą, 4 
anūkus, ir tolimesnius gimi
nes. Palaidota iš Apreiškimo 
bažnyčios į šv. Jono kapines.

Juozas Katilius nuoširdžiai 
dėkoja visiems giminėms ir 
draugams už gėlių vainikus ir 
mišias, taipgi už kitais budais 
pareikštą užuojautą nuliūdi
mo valandomis. J. Yasunas.

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. O., 

edwin Lane, ph. g.
Tel. ĖV. 7-6283

I

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street ’
BROOKLYN, N. Y. s 

Tel. EVergreen, 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Organizacijos sujudo 
ginti persekiojamas 
Stuyvesant šeimas

Grasinamoms atėmimu buto 
Stuyvesant Town ir Cooper 
Village projektų šeimoms ga
le praėjusios savaitės talkon 
atėjo eilė unijų ir kitų orga
nizacijų. Įvyko konferencija, 
kurioje pasisakyta ginti tas 
šeimas teismuose.

kovaišeimos vadovavo 
prieš diskriminaciją, kad visi 
reikalingi buto žmonės turėtų 
lygią teisę gauti liuosą butą 
be skirstymo pagal rasę, reli
giją ar tautinę kilmę. Kova 
buvo laimėta teisme. Bet atė
jus laikui atsinaujinti kont
raktą su projekto savininke 
Metropolitan apdraudų firma, 
už kitų žmonių teises kovoju
sioms šeimoms atsakyta butas. 
Tų 31 šeimos byla dabar ran
dasi apeliaciniame teisme.

Konferencijoje, greta susie- 
dijos organizacijų, dalyvavo 
United Public Workers, taipgi 
vaistininkų ir kai kurių kitų 
unijų atstovai.

Atpažino nužudytąją
Gegužės 23-čią buvusi at

rasta Staten Islande nužudyta 
jauna moteris tapo atpažinta 
esant. Mildred Fogarty, 23 
metų, buvusi burlosko teat-

Matthew A
BUTUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

i

REPUBLIC BAR & (Hi III.
. Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas
EVergreen 4-8969TELEVISION

liam Fogarty. Tačiau^ J 
ma, nuožiūra esanti

1 buvusio pirmesniojo vyto.

ruošė šokėja.
Sulaikytas ir ilgai tardy

tas jos neoficialus vyras Wil* 
sako- 

jos

Parks, veterano, kuris Kbuvo 
pargabentas iš karo pamišu
siu. Jį laikė uždarytą tūlą 
laiką, o pastaruoju laiku pa
leistas. Esą liūdymų, parodan
čių, kad jisai žmonos ieško
jęs.

Laisvės įstaigoje visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

PASIRANDUOJA KAMBARYS
Geras, apšildomas ir su* šiltu van

deniu pavieniam asmeniui, geroj 
vietoj, pasiranduoja rūma£ (kamba
rys). Susisiekimas elevateriais ir 
subve labai parankus. Kreipkitės: 
105 So. 3rd St. (Williamsburg), 
Brooklyn, N. Y. (106-8)

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys; galima naudotis ir virtuve, yra 
maudynė ir visada šiltas vanduo, 
gera transportacija iš visur ir ap
linkui geros restauracijos. Kreipki
tės: Mrs. Doniela, 301 Water St., 
Brooklyn, N. Y. Tel. TR. 5-9565.

P A I E š K 0 j 1 MįA
Pajieškau lietuvio barberio, dirbff 

ir prižiūrėti barbernę. Savaitinė 
mokestis pagal sutartį. Vwtta iš
dirbta per 25 metus. Noridl padėti 
lietuvį į labai gerą vietą, turės ge
rą gyvenimą. Mane galima matyti 
bile dieną. Vėliau,, jei norėtų, tai 
galėtų pirkti tą biznį. Reikia turėti 
Connecticut valstijos barbelio lais- 
nius.

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

(101-110)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopos susirinkimas įvyks 
3 d. birželio, 10:30 ryto, 29 Endicott 
St. Prašau visų dalyvauti ir savo 
duokles pasimokėti, kurie dar to 
nepadarėte. — Sekr. J. M. Lukas.

(104-5)

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

pirmo penktadienio vakare, 8 vai. 
Birželio 1 d., toj počioj vietoj, 17 
Ann St. Meldžiu atsilankyti skait
lingai. Dar turim narių, ku 
užsimokėję duoklių už šiuos įmetus. 
Draugai ir draugės, pasistengkite 
atlikt savo užduotį. — Kviečia Val
dyba. (lOųS-106)

MONTELLO, MASS.
Vienybės, Pašelpinės Draugijos 

piknikas įvyks sekmadienį, birželio 
(June) 3 d., Liet. Taut. Namo Par
ke; pradžia 1 vai. po pietų, gera 
muzika, skanūs valgiai ir gėrimai. 
Kviečiame visus, — Rengėjai.

(105-106)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

•%

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL >
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

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

4 pusi.—Laisve (Liberty)-Ketvirtad., Gegužės-May 31,




