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Tautininkų jomarke, įvyku
siame Bačiūno f arm oje, Mi- 
chigane, Dirvos redaktorius 
Rastenis, pasak Vienybės, sa
kė kalbą apie tautininkų 
spaudą.

“Tarp kita ko, pastebėjo, 
kad Dirva netekusi keleto 
šimtų skaitytojų senųjų ame
rikiečių tarpe, nors tuo pačiu 
kartu ji atsigriebusi naujaku
riais../’

Dirva šiuo metu yra tauti
ninkų oficiozas. Bet tautinin- 

, kai jau pradeda skaldytis, 
tuo būdu ir oficiozo likimas 
darosi dar keblesnis.

Smetonininkų Amerikos lie
tuvių visuomenė nepaiso, — 
jų nekenčia.

—o—
z Vieifybė, tautininkų akimis, 

! yra “nei Dievui žvakė, nei 
Liuciperiui kačerga.”

Brodklyne eina gandų, būk 
tėvai pranciškonai nori pri
glausti ir Vienybę, panašiai, 
kaip jie “priglaudė” (tarp ke
turių lentų) Ameriką ir Lie
tuvių žinias.

Klysta tie, kurie mano, būk 
tik mūsų, progresyvioji spau
da turi vargų ir rūpesčių.

—o—
Laisviečiai, minėdami savo 

laikraščio 40 metų gyvavimo 
sukaktį, išdidžiai sako:

Mes ryžtamės išlaikyti Lais
vę dienraščiu dar per dešimt 
metų!

Toks yra mūsų dešimtmečio 
planas.

Mes žiūrime ne į mirtį, o į 
gyvenimą!

O kai dėl dipukų : daugelis 
jų greičiau griebiasi už Lais- 

Lvės arj^a Vilnies, negu už Lie
tuvos priešų spaudos.

—o—
. 'Išėjo iš spaudos Literatū
ros Draugijos bertaininio žur
nalo, ŠVIESOS, 2-rasis nume
ris.

Jis įvairus ir įdomus.
Kreipiu skaitytojo dėmesį 

į Jono K a š k a i č i o ilgoką 
straipsnį, tilpusį net trijuose 
Šviesos numeriuose: “Menas, 
grožis, dailė mūsų gyvenime.” 

šį straipsnį rašydamas, ger
biamas Kaškaitis įdėjo daug 
darbo, daug energijos.

Kiekvienas, kuris jį skai
tys, gaus daug žinių, daug 
svarbių pamokų.

—o—
Nepamirškite, kad Laisvės 

jubiliejinis numeris išeis šių 
metų liepos 14-tą dieną, “Bas
tilijos dieną.”

In^o-Kinijoje ir vėl prasi
dėjo rpūšiai, kuriuose krito ir 
fraft^ūzų kariuomenės vadovo 
Jean de Lattre de Tassigny 
sūnus, Bernard.

Vietnamiečiai, kariaują
prieš francūzus, sakoma,
daug pastarųjų išmušė.

• Kas mano, -jog francūzams 
pavyks vietnamiečius nuka
riauti ir tą šalį pavergtą 
laikyti, didžiai klysta.

Amerikoje kyla vis dau
giau* balsų dėl paleidimo iš 
valstybės sekretoriaus vietos 
Dean Achesono.-

Republikonai jau seniai dėl 
to Sumina; pastaruoju metu 
ir tūli demokratai reikalauja 
“Achesono galvos.”

Atrodo, jog Achesonas ne
galės išsilaikyti iki 1952 metų 
prezidentinių rinkimą.

Nereikia, tačiau,
kad, jei Achesonas butų pa
leistas, tai jo vieton atsistotų 
ge^biis.

į | Ne šiuo metu !'

Kodėl Anglija parduoda 
Tarybų Sąjungai geležį ir 
plieną ?

Todėl, kad ji iš to krašto 
gauna medžio ir javų.

Nr. 109 Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

manyti,

AMERIKONAI PASIVARĖ 
DAR 3 MYLIAS PIRMYN
Šiauriniai korėjiečiai ir kinai 
atkakliai, žūt-būtiniai ginasi

Korėja, birž. 4. — Ame
rikonai su anglais ir kitais 
savo talkininkais, įveikda
mi atkaklius šiaurinių korė
jiečių ir kinų pasipriešini
mus, per dieną pasivarė iki 
3 mylių pirmyn viduriniai- 
vakariniame fronte. Jie ver
žėsi link vadinamo geleži
nio trikampio ,esamo tarp 
Čorvono, Kumhvos ir Pyon- 
gang miestų. Šiauriniai ko
rėjiečiai žūt-būtiniai ginasi. 
Dažnai kaujamasi durtu
vais ir rankinėmis granato
mis.

šiame fronte amerikonai 
užėmė Yončoną ir Čipo, 6 
mylios į šiaurę nuo 38-tos 
paralelės, skiriančios Pieti
nę Korėją nuo Šiaurinės.

Rytiniame fronte ameri
konai pasistūmė 2,000 jar
dų pirmyn ties Janggu ir 
Indže.

Korespondentai teigia, 
kad jankiai per dieną už-

Jau daugelyj miestų 
eina “kainų karas”
Washington. — Prasidė

jęs New Yorke, prekių nu- 
piginimo “karas” tarp di
džiųjų depar t m e n t i n i ų 
k r a u tuvių išsivysto San 
Franciscoj ,Omahoj ir dau
gely] kitų miestų. Numu- 
šinėjama keliais procentais 
tokios prekės, kuriom fa
brikantai buvo nustatę kai
nas pagal valstijinius “tei
singos prekybos” įstaty
mus.

Tuos įstatymus panaiki
no Aukščiausias Jungtinių 
Valstijų teismas užpereitą 
savaitę. Jis pareiškė, jie 
neprivalomi bizniams, ne
pasirašantiems sutarčių su 
fabrikantais dėl kainų .

Žymėtina, jog didžiosios 
departmentinės krautuves, 
kaip kad Macy’s, niekuo
met nepaisė minimų valsti- 
jinių įstatymų.

Smulkieji biznieriai skun
džiasi, jog “kainų karas” 
tarp didžiųjų sankrovų va
ro juos į bankrūtą.

mušę 1,500 šiaurinių korė
jiečių ir kinų; škelbia, kad 
per tris paskutines savai
tes buvę sunaikinta bei su
žeista viso 162,000 korėjie
čių ir kinų komunistų.
šiaur. Korėjos pranešimai

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie drauge su kinais sava
noriais sėkmingai atmuši
nėjo amerikonų atakas; su
naikino vieną “Jungtinių 
Tautų” batalioną, sudaužė 
15 amerikiniu tanku ir nu
šovė 6 lėktuvus.

Plinta gandai apie 
taiką Korėjoje

 \

Washington. — Amerikos 
valdininkai, Anglijos ir ki
tų talkininkų atstovai Wa
shingtone kalbasi,. kad rei
kėtų teirautis, kaip galima 
būtų sustabdyti Korėjos ka
rą, nelaukiant, iki jie užim
tų visą Šiaurinę Korėją,- 
liaudies respubliką.

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

SUKELTA $6,806;
DAR REIKIA $8,194

Pastaruoju laiku sekamai gavome aukų į Laisvės 
40 metų jubiliejinį fondą: , ,

A. Gable, Chicago, Ill.......................  $7.00
V. Bizuliai, Philadelphia, Pa........................ • •. 5.00
Vilartienė, Brooklyn, N. Y........................... 2.00
J. Casper, Largo, Fla..................   L00
J. Zakarevich. Philadelphia, Pa. ... •......... 1.00
Širdingai tariame ačiū aukojusiems! Prašome kiek

vieną prisidėti prie sukėlimo reikalingo fondo.
Daugeliui kolonijų yra išsiuntinėtos blankos aukų 

rinkimui. Prašome rinkti aukas ant blankų ir siųsti j 
centrą. Reikalui esant mes pasiųsime jums kitas 
blankas.

Kurių prenumeratos pasibaigė — atsinaujinkite ir 
pagal išgalę paaukokite.

Šių metų balandžio mėn. 25 d. Laisvėje buvo paskelb
tas aukotojų sąrašas, kuriame, per klaidą, buvo pra
leistas Charles K. Urban,—aukojo $5.00.

Laisvėje iš gegužės 29 d. paskelbta aukos, kurių 
prisiuntė J. Bimba $20. Ten įvyko klaida; pasakyta, 
kad B. ir O. Kerševičiai iš Passaic aukojo $7. Turėjo 
būti, kad B. ir O. Kerševičiai aukojo abu po $1. $7 
aukojo vėliau geri Laisvės patrijotai, kurių vardai 
nepaduoti. Klaidą pataisome ir atsiprašome.

Laisvės Administracija

ĮKALINTAS D. WORKERIO 
VEDĖJAS PHIL. BART

RUOŠIAMA TŪKSTANTIS 
MITINGU DEL TAIKOS 
Birželio 29 d. įvyks didžiulis 
Taikos Kongreso suvažiavimas

Albany, N. Y, — N e w 
Yorko valstijos seimelio ko
mitetas pradėjo tyrinėti 
kainų karą.

Naujas slaptas rakietinis 
amerikonų lėktuvas

Washington. — Jungtinių 
Valstijų oro jėgų valdyba 
praneša, jog pradeda sta
tyti naujus rakietinius lėk
tuvus, kurie būsią smarkes-
ni už šiaurinių korėjiečių 
naudojamus rusiškus rakie
tinius lėktuvus MIG-15.

Naujieji lėktuvai laikomi 
slaptybėje. Jie dar nevar-
tojami Korėjoje.

Taip aną dieną pasakė Ang
lijos prekybos ministras Sir 
Hartley Shawcross.

Pasakyta logiškai.

Jungtinių Tautų sekreto
rius Trygve Lie pereitos 
savaitės gale siūlė derybo
mis užbaigti korėjinį karą. 
Jisai sakė, mūšiai galėtų 
būti sustabdyti kur nors ar
ti 38-tos paralelės, kaipo 
rubežiaus tarp šiaurinės ir 
Pietinės Korėjos. O klau
simas dėl abiejų Korėjos 
dalių sujungimo į vieną de
mokratinę valstybę galėtų 
būti toliau sprendžiamas.

[vedamas karo stovis 
Nikaraguoj

Managua, Nikaragua. — 
Nikaraguos prezidentas A. 
Samoza įvedė karinį stovį 
dviejose provincijose; įsakė 
armijai slopinti „kylančius 
prieš valdžią maištus.

Policija, blaškydama stu-. 
dentų demonstracijas, su
žeidė 8 jaunuolius.

Nikaragua yra Vidurinės 
Amerikos respublika su vie
nu milionu gyventojų ir 57,- 
143 ketvirtainių mylių plo
to.

Pravda kaltina “vakarus” 
už derybų trukdymą

Maskva. — Sovietų komu
nistų laikraštis Pravda 
smerkė Ameriką, Angliją 
ir Franci ją, kad jos išsisu
kinėja nuo Keturių Didžių
jų užsieninių ministrų kon
ferencijos. Sako, todėl tos 
trys šalys atmeta Sovietų 
užsieninio ministro pava
duotojo Andriaus Gromyko 
pasiūlymą dabartinėje kon
ferencijoje, Paryžiuje, kad 
tolesnioji pačių ministrų 
konferencija svarstytų 
klausimus apie karinį At
lanto kraštų sąryšį ir apie 
karines Amerikos stovyklas 
įvairiuose kraštuose.

Washington. — Feder alis 
apskrities teisėjas Burnita 
Sh. Matthews nuteisė Phili- 
pą Bartą, komunistinio 
dienraščio N. Y. Daily Wor
kerio vedėją, 3 mėnesiams 
kalėti ir $500 piniginės (bau
dos sumokėti už vadinamą 
“paniekinimą Kongreso.” 
Teisėjas- atmetė prašymą 
paleisti Bartą už užstatą, 
kol bus paruošta apeliacija 
vyresniam teismui. Taigi 
jis tuojau įmestas kalėji- 
man.

Kongyesmanų Neameriki- 
nės Veiklos Komitetas per-

nai birželyje kvotė Bartą, 
statydamas klausimus apie 
kitus komunistus ir viduji
nius Daily Workerio daly
kus. Bart nedavė atsaky
mų į • tokius klausimus. Jis 
nurodė šalies Konstitucijos 
paragrafus, kurie uždrau
džia versti žmogų liudyti 
prieš patį save.

Bet kadangi Bart iš pat 
pradžios < prisipažino pri
klausęs Komunistų Parti
jai, tai teisėja^ pareiškė, 
jog jis “prarado” konstitu
cinę teisę susilaikyti nuo 
atsakymų į kitus klausimus.

Vėliausios Žinios
Frankfurt, Vokietija. — 

Susirinko 1,000 buvusių 
Hitlerio armijos oficierių -ir 
kareivių; nutarė smarkiai 
darbuotis, išvystant naują 
nacių partiją, vadinamą 
“Socialistinę Imperijos Par
tiją.”

Maskva.—Sovietinė 'spau
da rašo, kad 10,000 japonų 
atsarginių Japonijos karei
vių dalyvauja - kare t prieš 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respubliką. Sako, karui 
ruošiama dar 130,000 japo
nų, kurie vadinami “atsar
giniais policininkais.”

Korėja.— Amerikonai tik 
colis po colio tegali pasi
stumti pirmyn ' per kruvi
niausias kąutynes durtu
vais ir peiliais. • '

New Delhi, . Indija, — 75 
tūkstančiai darbininkų - ir 
valstiečių maršavo gatvė
mis, smerkdami premjero 
Nehru valdžią. Jie šaukė: 

.“Nehru tapo kapitalistų 
agentu! Nehru valdžia ne-

parūpina žmonėms net pa
prasčiausių gyvybei reika
lingų dalykų—maisto, dra
bužio ir pastogės! Nehru 
nesuvaldo juodosios rinkos 
plėšikų!”

Pranešama, jog socialistai 
surengė šią demonstraciją.

Boston.—Greičiausiai už
siėmimą gauna tie studen
tai, kurie baigia inžinerijos 
mokslą bei ' knygvedystės 
specialistų (accountants) 
kolegiją.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Čechųslovakija uždarė savo 
konsulatą Zagrebe, Jugo
slavijoje.

Patys amerikonai nušovė 
du savo lėktuvus Korėjoj
Korėja, birž. 4.— Šūviais 

iš patrankų amerikonai per 
klaidą nukirto savo karinio 
transporto lėktuvą. Žuvo 7 
lakūnai; kiti 3 išliko gyvi.

Jankių apšaudomas, taip 
pat nukrito ir kitas ameri
kinis lėktuvas. ' ■

Chicago. — Susirinkę va
dovai Amerikiečių Liaudies 
Taikos Kongreso išleido at
sišaukimą, ragindami per 
tris artimiausias savaites 
sifrengti įvairiuose miestuo
se tūkstantį masinių susi
rinkimų dėl taikos.

Planuojami masiniai mi
tingai bus pasiruošimas di
džiajam amerikiniam Tai
kos Kongreso suvažiavimui, 
kuris prasidės birželio 29 
d. Coliseum salėje Chicago- 
je. Skaičiuojama, kad į su
važiavimą atvyks 5,000 de
legatų iš visų valstijų.

Suvaržoma spaudos ir 
žodžio laisvė Indijoj
New Delhi, Indija. — In

dijos seimas 228 balsais 
prieš 19 užgyrė premjero 
Jaw. Nehru pasiūlymą “tin
kamai aprėžti” spaudos ir 
žodžio laisvę.

Tas pasiūlymas, priimtas 
kaip konstitucijos pataisy
mo įstatymas, duoda val
džiai galią bausti žmones, 
kurie gyvu žodžiu ar per 
spaudą “šmeižia valdinin
kus, ardo tvarką, panieki
na teismą, kursto betvarkę” 
ir 11.

Šis įstatymas visų pirma 
nukreiptas prieš komunis
tus, prieš streikus ir prieš 
valstiečius, reikalaujančius 
padalint jiems dvarų žemes.

Bus draftuojami 18 ir 
pusės mėty jaunuoliai

Washington. — Senatas 
nutarė draftuot karinėn 
tarnybon berniukus, prade
dant nuo 18 ir pusės metų 
amžiaus ir pailginant tar
nybą nuo dabartinių 21 mė
nesio iki dvejų metų. Kar
tu senatas užgyrė pasiūly
mą planuoti įvedimą visuo
tino karinio lavinimo vi
siems jaunuoliams 'kada 
nors toliau.

Tvirtinama, jog ir Kon
greso Atstovų Rūmas šią 
savaitę užgirs tokius pasiū
lymus. »

Graikijos valdžia 
bijo sukilimo

Athenai, Graikija. — Ta
po suimti 2 generolai ir 5 
pulkininkai už sąmokslą 
nuverst premjero Venizelo- 
so “liberalų” ir monarcho- 
fašistų valdžią. Jie areš
tuoti po to, kai pasitraukė 
feldmaršalas Papagės, vy
riausias ginkluotų jėgų ko- 
mandierius.

Valdininkai susierzinę ir 
nežino ko laukti, bet pasa
kojo korespondentams, kad 
“viskas esą tvarkoje.”

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir vėsiau.

Taikos Kongreso vadovai 
paskelbė pasiruošimų pro
gramą:

Visur telkti žmones, kad 
remtų senatoriaus Edwino 
Johnsono pasiūlymą Sena
tui užbaigti Korėjos karą 
iki birželio 25 d., kada sueis 
lygiai vieni metai nuo to 
karo pradžios.

Bažnyčiose ir sinagogose 
laikyti pamaldas už taiką 
birželio 23 ir 24.

Surengti fabrikuose, ka
syklose ir mokyklose korėji- 
nio karo paminėjimus vidu
dienyje birželio 25.

Siųsti taikos atsišauki
mus ir delegacijas į Jung
tines Tautas, į Jungtinių 
Valstijų Kongresą ir val
džią.

Paruošiamajame taikos 
vajaus susirinkime pereitą 
sekmadienį Chicagoj daly
vavo garsusis istorikas 
prof. W. E. DuBois, profe
sorius Robertas M. Lovett, 
buvęs Virgin salų guberna
torius; atominis mokslinin
kas prof. Philip Morrison; 
Jungtinės Elektrininkų U- 
nijos vice - pirmininkai Er
nest De Maio ir Halois 
Moorehead, prof. Scott 
Nearing ir eilė kitų įžymių 
amerikiečių.

Acheson 1949 m. sakė, 
Formoza - Kinijos sala

Washington.— Senato ko
mitetas, tyrinėjantis gen. 
MacArthuro pavarymą, nu
tarė 15 balsų prieš 9, kad 
valstybės sekretorius Dean 
Achesonas turi viešai pa
skelbti, kokius slaptus pa
tvarkymus jis 1949 metais 
davė dėl Formozos. Ir štai 
ką tie patvarkymai dabar 
atidengė:

Achesonais ir prez. Tru- 
manas tada sakė:

Formozos xsala iieturi 
svarbos pačiai Amerikai 
apsiginti;

Tiktai Jungtinės Valsti
jos galėtų atlaikyti Formo- 
zą nuo Kinijos komunistų, 
jeigu Amerika _ panaudotų 
visas karines savo jėgas; 
bet tatai įveltų šią šalį į 
karą, kurio** galas nebūtų 
įmatomas.

Prasta Čiang Kai-šeko 
tautininkų valdžia su savo 
kariuomene nepajėgtų ap
ginti Formozos.

Be to, Formoza priklauso 
Kinijai, s pagal pokarines 
sutartis tarp didžiųjų talki
ninkų, sakė tada Acheso
nas.

Republikonai senatoriai 
varo Achesoną per šerengą, 
kodėl 1949 m. jisai “siūlė 
apleisti” Formozą, o dabar 
tvirtina, kad ,ta sala . yra 
“būtinai reikalinga” Ame
rikos saugumui ir turi būti 
apginta nuo Kinijos Liau
dies Respublikos.
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BIRŽELIO 17 DIENA PRANCŪZIJOJE
ŠIŲ METŲ BIRŽELIO 17 DIENĄ, kaip jau buvo ra- 

syta, Francūzijoje Įvyks parlamentiniai rinkimai.
Šie rinkimai turės didžiulės svarbos ne tik Francūzi- 

jai, o dalinai ir visam pasauliui.
Šiuo metu eina tarppartijinis pasitarimas, blokavima- 

sis,—blokavimasis vyriausiai tam, kad nugalėti komu
nistų partiją, kuri buvusiame parlamente turėjo dau
giau, negu kuri kita partija, deputatų.

Iš Paryžiaus ateina žinių, jog katalikų (klerikalų) ir 
socialistų partijos ne visuose departmentuose (apskri
tyse ar valstijose, nesvarbu, kaip juos pavadinsime) su
sitarė su degaullistais, pačiais dešiniausiais, reakcin
giausiais elementais. Susiblokiuoti su degaullistais visur 
socialistai ir klerikalai bijosi.

MES JAU RAŠĖME apie Įstatymą, pagal kurį šie 
rinkimai bus pravesti. Iš arti 100 departmentų, tik 
dviejuose Paryžiaus departmentuose tėra palikta pro
porcinė reprezentacija, t. y., tik čia proporcionaliai, pa
gal paduotus balsus ,kiekviena partija turės teisę pa
skirti savo asmenis deputatais į parlamentą.

Kituose departmentuose toji partija, arba tasai parti
jų blokas, už kurio sąrašą bus paduota daugiausiai bal
sų, pasiskirs visus deputatus į parlamentą!

i
Tačiau gali atsitikti taip, jog nei viena partija, nei 

vienas kuris blokas tam tikruose departmentuose ne
gaus absoliutės balsų daugumos. Tokiu atveju tuose 
departmentuosg deputatai bus priskirti daug maž pro
porcionaliai pagal paduotus balsuotojų balsus.

Einant šiuo patvarkymu, gali būti taip, kad ten, kur 
klerikalai, socialistai ir • degaullistai nesusitars, nesuda
rys vieno bloko, ten gali nei viena partija negauti ab
soliutės balsų daugumos.

ĮDOMU, KAIP į šiuos rinkimus žiūri Francūzijos ko
munistų partija, prieš kurią yra mobilizuojamos visos 
•juodosios pajėgos?

Komunistų poziciją busimuosiuose rinkimuose ryš
kiausiai apibūdina jų organas, dienraštis Humanite. 
Aną dieną jis rašė:

“Šiuose rinkimuose klausimas stovi ne komunizmo, 
neigi net socializmo. Klausimas yra tekis: taika ar ka
ras, demokratija ar fašizmas, gyvenimas ar mirtis.”

Dėl to į savo pusę komunistai traukia visus anti-fašis- 
tus, visus karo priešus, visus, kuriems rūpi, kad Fran
cūzijoje gyvuotų demokratinė santvarka.

Nemaža yra nepartinių intelektualų ir darbo unijų va
dovų, kurie dėl to stoja su komunistų partija,—dirba iš
vien ir balsuos išvien.

Komunistai, aišku, visųpirmiausiai kreipiasi į darbi
ninkus, biednuosius farmerius, intelektualus ir smul
kiuosius biznierius. Jie sako jiems: nuo jūs priklausys, 
kas bus po birželio 17 dienos.

__ • I

NAUJAI IŠRINKTAS parlamentas susirinks šių metų 
liepos 5 dieną.

Tūli spėja, jog naujasis parlamentas bus dešinesnis už 
.senąjį.

Kai kurie spėja, jog degaullistai turėsią jame apie 135 
deputatus. Tuomet jie bandysią sudaryti valdžią su vi
sais dešiniaisiais elementais. Tai galį suskaldyti soci
alistų ir klerikalų bloką arba frontą.' De Gaulle galėtų 
sudaryti legalią valdžią, padedamas tokių, kaip Daladie- 
ras, Paul Reynaud ir kiti. ‘

O jei ne, tai abejojama; ar kitos grupės galės pastovią 
/valdžią sudaryti,—valdžią be degaullistų.

Dėl to kyla baimė, kad generolas de Gaulle galįs šiame 
procese griebtis už jėgos naudojimo,—fašistinės dikta
tūros įvedimo.

/Gali būti ir taip, kad negalėdamas sudaryti pastovios 
valdžios, parlamentas bandys keisti rinkimų įstatymą 
ir krašto konstituciją, tiesdamas kelią de Gaulle’ui “ra
miu būdu” pasigrobti šalies valdžią .

Taigi busimosios kelios savaitės parodys, kaip Fran
cūzijoje iš tikrųjų politikos vėjai papūs.

•

♦ JEI FRANCŪZIJOS socialistų partija eitų darbinin
kišku keliu, panašiai, kaip eina Italijos socialistų parti
ja, tai darbo žmonėms ten nereikėtų, drebėti dėl ateities. 
Sudariusios bendrą frontą, veikdamos išvien,, komunistų 
ir socialistų partijos veikiausiai laimėtų daugumą par
lamento deputatų, sudarytų valdžią, kuri vestų kraštą 
taikos keliu,—vestų į laimingą, šviesią ateitį.

Deja, Francūzijos socialistų partija eina buržuazijos 
rodomu keliu, veikia išvien su tais, kurie ruošia naują 
pasaulinį karą!

Francūzijos socialistų partijos laikymasis už buržua
zijos uodegos gali tam kraštui labai daug žalos pa
daryti.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Pripažinimas didelio progreso Lietuvoje

NAUJA KVAILYBĖ
LRKSA organe Garse 

skaitome:
Vatikano autoritetai turi 

žinfų, kad Maskvos kontro
liuojamoms satelitinėms ša
lims netrukus bus primesta 
provoslaviškoji bažnyčia. Tuo 
tikslu provoslavų bažnyčia 
vartos lotyniškas apeigas. So
vietų unijoj provoslavų baž
nyčiai dabar vadovauja paties 
Stalino parinktas patrijarkas. 
Stalinas jau įsitikino, kad 
taip vadinama nepriklausoma 
nacionalė bažnyčia (nezalež- 
ninkija) negali sumažinti 
Katalikų Bažnyčios įtakos.

Garsas rašo ir nedarašo, 
kepa ir nedakepa. Argi ne 
kiekvienam, norinčiam da
lykus žinoti, aišku, jog “sa
telitinėse” šalyse katalikų 
bažnyčios aukštoji dvasiški- 
ja taikstosi prie naujos ap
linkos, prie liaudiškų vy
riausybių? Ar, pavyzdžiui, 
Čechoslovakijos katalikų 
vyskupai neprįsiekė ištiki
mai klausyti liaudiškos vy
riausybes? O jeigu taip, tai 
kam tuomet ^Stalinas “pri
mes” katalikiškiems kraš
tams pravoslavų tikėjimą?

Einant T. Sąjungos kon
stitucija, toje šalyje, — tai 
yra, visose tarybinėse res
publikose, — visokios tiky
bos yra lygios: pravoslavų, 
katalikų, žydų, mahometo
nų, ir tt. Visų ’tikybų žmo
nės turi tas pačias teises — 
melstis, kada nori, nesimel
sti, jei nori.

Taigi ši Garso “žinia” yra 
niekas daugiau, kaip nauja 
eilinė kvailybė, pateikta 
nelaimingam skaitytojui 
apgauti.

DIPUKIŠKI 
SMURTININKAI 
PASIGROBĖ

Andai mes rašėme Lais
vėje apie Amerikos Lietu
vių * Tautininkų Sąjungos 
konferenciją - suvažiavimą 
BaČiūno farmoje. Mes žy
mėjome, jog suvažiavimas 
pakeitė savo valdybą ir jon 
neįėjo nei Olis, nei Tyslia- 
Va, nei daugelis kitų senų 
tautininkų.

Valdybon išrinkti dipu- 
kiško plauko asmenys, nes 
dipukai konferenciją už
viešpatavo.

Dėl to kelia triukšmą 
Sandara, sakydama, jog su
važiavimą pasiėmė į savo 
“kietas rankas” “užjūrio 
partiečiai.”

Sandara rašo:
į tą suvažiavimą Kauno 

partiečiai vyko busais, auto
mobiliais, nepaisant ar jie de
legatai ar ne. Iš vieno Cle've- 

Senatorius Topi Connally (demokratas iš Texas), sen. 
Richard B. Russell (demokratas iš Georgijos) ir Ale
xander Wiley (republikonas iŠ> Visconsino) kalbasi 
apie tęsimą tyrinėjimo, kodėl.',prezidentas Trumahas 
prašalino' MacArthurą iš komandos Tolimuose Rytuose.

lando atpiškčjo 32 “savano- 
riaia,” iš Chicagos net penke
tas tuzinų. Daugelis jų netgi 
nebuvo tos organizacijos na
riai.

Nenuostabu kad iki šiam 
laikui 'buvęs tos sąjungos pir
mininkas, adv. A. Olis atsisa
kė įeiti į valdybą; pasitraukė 
iš vadovybės p Juozas Bachu- 
nas, Petras Linkus, Juozas 
Tysliava. Eilė kitų pareiškė 
nieko bendro neturėsią su ta 
grupe, kuri dabar pagrobė į 
savo rankas faktiną organiza
cijos kontrolę.

Sandara tai vadina “sky- 
limu” ir nežino, ar jis bus 
kada nors užlopytas. Tai 
esąs smurtas! O suvažiavi
mo atmosfera “buvusi labai 
įtempta ir nemaloni,” ne
žiūrint to, kad Bačiūnas vi
sus “delegatus’’ vaišino ir 
nieko už vaišes neėmė.

Dipukiški tautininkai- 
smetonininkai “visą dieną 
kokusavo,” veikė pagal įsa
kymus '(pagal kieno įsaky
mus, nepasakyta. — “Lais-' 
vės" Red.) ir nesidavė su
švelninami.”

Tūlas senas tautininkas, 
pasak Sandaros, šitaip pa
reiškęs: “Aiškink jiems die
ną naktį, vis vien neišmo
kinsi jų žmoniškai elgtis.”

Matot, kas darosi.
Kad tautininkai - smeto- 

nininkai , naudoja vieni 
prieš kitus smurtą, kiekvie
nam yra žinoma. Juos tai 
išmokė Smetona ir Hitle
ris!

O kai dėl pačios tautinin
kų sąjungos — menkas da
lykas. Rūpintis tuo, kas ją 
valdo, kas ją valdys, būtų 
tuščias laiko eikvojimas.

Neužilgo tie, kurie šian
dien viršūnėse, bus ki- 
kitų smurtininkų parblokš
ti ir dėl to žmonėms bus nei 
šilta nei šalta.

JONAS VALAITIS 
SUŽEISTAS

Dirva rašo, kad Jonas 
Valaitis, Ralfo atstovas (iš 
tų pareigų jis jau paleistas) 
Vokietijoje “neseniai turėjo 
auto katastrofą, kurios me
tu buvo sužeistas jo vei
das.”

KOVA DĖL JOHNSONO 
PASIŪLYMO

Senatoriaus Johnsono.pa
siūlymas, kad su šių metų 
birželio 25 diena būtų baig
tas Korėjoje karas, randa 
sau pritarėjų vis daugiau ir 
daugiau.

Andai jį užgyrę ir New 
Jersey valstijos senatorius 
Robert C. Hendrick, repu
blikonas.

Žmonės privalo reikalau

ti, kad ir jų valstijų sena
toriai pasisakytų už John
sono rezoliuciją, nes birže
lio 25 diena jau nebetoli, o 
mūšiai Korėjoje tebesitęsia, 
kraujas tebeliejamas, tur
tas tebenaiki namas.

Rašydama apie tai, Vil
nis pažymi:

Mes daugiausiai interesuo- 
jamės Ulirioi’aus senatoriais. 
Nuo jų labai daug priklauso, 
ar amerikiečiai jauni vyrai 
bus šaudomi Korėjoje, ar ne.

Neanalizuosime mūsų vals
tijos senatorių ' nusistatymo 
karo klausimu — nor^ ir ži
nome, bet... Kiekvieno senato
riaus ar kongresmano nusista
tymas labai greitai pakeičia
mas, kada jų rinkikai — pa
prasti piliečiai — pareiškia 
savo valią.

Užvakar mūsų pastogėje — 
Vilnyje — įvyko reprezenta- 
tyvis susirinkimas atsakomin- 
gų piliečių. Be kitko, susirin
kimas pasiuntė telegramas 
abiem Illinois senatoriam — 
Paul Douglas ir Everett Dirk- 
sen:

“Dear Senator: We urge 
you to support the Senate Re
solution S-140, introduced by 
Senator Edwin C. Johnson, to 
end the war in Korea.”

Jei penki milionai Illinois 
balsuotojų pasiųstų -panašią 
telegramą savo senatoriam, 
jei tą padarytų visų 48 valsti
jų piliečiai, pareikšdami savo 
valią savo pačių rinktiem se
natoriam — karas Korėjoje 
baigtųsi i 24 valandas ir atom- 
bombiško karo pavojus būtų 
prašalintas.

Kiekvienas pilietis turi tą 
teisę ir privalo pasinaudoti 
pilietine privilegija duoti ži
noti savo išrinktiem valdinin
kam, jog męs, paprasti žmo- 
neliai, nenorime karo ir berei
kalingos skerdynės.

Rezoliucijos projektas, 
kurį siūlo Vilnis savo Illi- 
nojaus valstijos žmonėms, 
galima naudoti ir kitose 
valstijose: New Y o r k o, 
Pennsylvanijos, Connecti
cut, Massachusetts, ir tt.

Labai svarbiu kad juo 
daugiau senatorių ir kon- 
gresmanų . pasisakytų už 
Johnsono sumanymą.

O jie pasisakys, jei žmo
nės juos vers pasisakyti, 
jei žmonės reikalaus, kad 
pasisakytų.

Taika—brangiausias žmo
nijai dalykas, bet jos žmo
nija neturės, jei dėl jos ne
kovos.

DOLERIS VIS
ŽEMYN IR ŽEMYN

LDS organas Tiesa rašo:
Robert R. Behlow, kuris yra 

šioj apylinkėj vedėju Bureau 
of Labor Statistics, nesenai 
aprokavo, kad dabartiniu lai
ku dolerio pirkimo pajėga 
yra tik 55 centai, palyginus su 
dolerio verte 1935-1939 metų.

, Jis sako, kad dolerio aukš
čiausia vertė, palyginus su 
1935-1939 metų prekių kaino
mis, buvo gruodžio mėnesį, 
1914 metais, kuomet doleris 
turėjo $1.47 vertę.

Pradžioj antrojo pasaulinio 
karo, 1939 metais, -dolerio 
vertė nupuolė iki $1.01, ro- 
kuojant, kiek už dolerį buvo 
galima tuomet nupirkti. O su 
pradžia karo Korėjoj dolerio 
vertė nupuolė iki 60 centų.

SKAIČIAU, MĄSČIAU
Milžiniškosios spausdina

mosios mašinos kasdien iš
vemta vagonų įtalpos dau
gius melagingos ir apgau
lingos ępaudos, tačiau šen 
ir ten dar randasi mašinų, 
kurios gamina bent svarais 
tokius spausdinius, kurie 
nesityčioja iš skaitytojo 
proto.

Geras, prablaivinantis 
skaitymas dar, palygina
mai, pigiai įgijamas. Dien-

paskelbė, kad Vil- 
elektrotechnikos fa-

Brooklyno Vienybė rašo:
“Sov. Litva Nr. 170 (1950.

7. 20) 
niaus 
brikas Elfą pasiuntė Ural 
tipo elektros motorų į Mas
kvą, Leningradą, Novosi
birską, Rygą, Sverdlovską, 
Gomelį ir Odesą.”

Tai labai svarbi naujiena. 
Ji tik parodo, koks jau mil
žiniškas yra Lietuvoje pa
darytas progresas. Lietu
va jau gali pasigaminti ir 
pasigamina moderniškus 
elektros motorus! Tai di
delis technikos pasiekimas.

Antra, Lietuvos pramonė 
turi puikiausią rinką, arti
mus ir tolimus didžiojo 
krašto pramonės centrus. 
Nereikia bijotis viršperdif- 
bio ir fabrikų uždarymo. Ji 
gauna iš Tarybų Sąjungos 
kitų miestų pramonės dir
binius, kurių pati dar ne
pasigamina arba neturi iš- 
rokavimo gaminti, o par
duoda savo atliekamus pra
moninius produktus ki
tiems miestams.

Nesąmonė, žinoma, saky
ti, jog tas reiškia, kaip kad

Siaubas, baime ir krikščionybė
Pabėgėlis Dr. Adomas Ja

saitis rašo: “Ir šiandieni
nis žmogus yra apgaubtas 
niekuomet nebuvusia vargo 
baime. Žmogaus gyveni
mas ir gyvybė niekuomet 
nebuvo tiek neaprūpinti. 
Žmogus niekuomet nejautė 
tokio ankštumo ir iš visų 
pusių spaudimo, tokio pa
smerkimo likimo sauvaliai.”

Tiesos labai daug. Tik, 
žinoma, reikia turėti min
tyje kapitalistinius kraštus 
ir jų šiandieninį žmogų. 
Jau labai geroje pasaulio 
dalyje, kur pagaliau kapi
talas ir išnaudojimas nu-' 
versta nuo sosto, būtent,

Senatorius Edwin C. 
Johnson (demokratas iš 
Colorados), autorius re
zoliucijos dėl taikos Ko
rėjoje. Jis skundžiasi, 
kad valdžia ir komercinė 
spauda jo rezoliuciją boi
kotuoja. Bet jis s»ko, kad 
kasdien jis gauna tūks
tančius telegramų ir laiš
kų nuo Amerikos žmonių

raštis Laisvė yra naudin
gos rūšies spausdinys. Rem
kime ją ir skaitykime, nes 
tamsybės spėkos dabar 
ypatingai siėkiasi ją 
smaugti. žemaitis. '

Idealistas atsisako moky
tis iš praeities, veik nežino 
ir nemato, kas dabar aplink 
jį darosi, tačiau įsitikinęs, 
jog artimoj ateityje bus at
siekta pilniausia visame to
bulybė. H. Julius.
2 pusi.-—Laisvė (Liberty)*Atitradicn., Bhrife'lto-Junc

Vienybė teigia, kad tai yra 
Lietuvos išnaudojimas, pir- 
di, taip “rusai išnaudoja 
Lietuvą.”

Šiandien visam pasaulyj 
j e nėra tokio krašte, ypa
tingai mažyčio krašto, ku
ris galėtų bei pajėgtu viską, 
kas tik reikalinga, pats na
mie pasigaminti. Net tokia 
galinga Amerika visko pati 
nepasigamina, o daugybę 
daiktų importuoja iš užsie
nio. Tai visi Žino ir mato. 
Tai kur protas norėti, kad 
tokia Lietuva užsitveitų to
kia siena, jog per ją niekam 
nieko neduotų ir iš niekur 
nieko negautų? Tiktai pa
skutiniai bukapročiai to te
gali Lietuvai velyti-.

Jų net būtų galima pa
klausti: O ar Smetonos lai
kais Lietuva neimportavo 
pramonės daiktų iš užsie
nių ir ar neišveždavo užsie
nin savo dirbinių?

Gerai, kad Lietuva jai*/ 
tiek pramoniniai paždfiguš, 
kad gali ne tik pasigaminti" 
sau tokius sudėtingus pik
tus, kaip elektros motorai, 
bet ir kitiems jų padaro.

i

socialistiniuose kraštuose, 
žmogus randasi visiškai ki* 
tokioje būklėje.

Tai kas gi kaltas už tokį 
žmogaus nusmukimą kapi
talistiniuose kraštuose?

Dr. Jasaitis rašo:
“Dabartinės ekonominės 

santvarkos išaugime idėji
nė krikščionybė nekalta ir 
neatsakinga. Ji nesustojU- 
mai per visus ištisus 20 am
žių smerkė žmogaus žmo
gumi1 išnaudojimą, pavėrgi- 
mą. Tik prisim 
krikscionybes pažiūras, į 
vergiją, visuomeninius san
tykius, į procentų ėmimą 
už paskolintus pinigus. Kal
ti yra žmonės: ir tie, kurie 
Evangelijai atstovavo, ir 
tie, kuriems ji buvo skel
biama.” (Draugas, gegužės 
26 d.)

Sunku tikėti, kad Dr. Ja
saitis pats tikėtų tais savo 
išvedžiojimais. Jis puikiai 
žino, kad jis kalba nesąmo
nę.

Labai, labai daug krikš
čionybė prisidėjo prie tos 
ekonominės santvarkos iš
sigimimo. Netiesa, kad 
krikščionybė per 20 amžių 
smerkė išnaudojimą. Juk, 
pavyzdžiui, katalikų bažny
čios dvasininkai su savo 
dvarais, palociais ir turtais 
yra didžiausi darbo žuvinių 
išnaudotojai. t

Arba paimkime vei%^’ą. 
Nejaugi Dr. Jasaitis dar ir 
šiandien nežino, nejaugi jiš 
nėra skaitęs jokios istori
jos, jog nežino, kad AmerL 
ko j e tiktai krikščionys iT 
tebuvo vergu savininkai, 
kad pati katalikų bažnyčia 
Centralinėje ir Pietinėje A- 
merikose anais laikais ne 
tik užgyrė, palaikė vergiją, 
bet ir pati rėmėsi vergija?

Krikščionybė buvo ir pa
silieka didžiausias išnaudo
jimo santvarkos ra'mstčį. 
Net ir šiandien pat. Kas gi 
šiandien atkakliausiai kovo
ja už palaikymą tos išsi
gimusios ekonominės san
tvarkos ^kapitalizmo), ^ei
gų ne krikščionybė, jeigu 
ne ta pati katalikų bažny
čia ir jos dvasininkija? .

I
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Washington.— Amerikos 
karininkai lavina Bolivijos 
armijos batalioną, tads 
bus pasiųstas Korėjom 
....................... . u, » .



a. NOVIKOV  AS-PRIĖO JU S

JURA SAUKIA
Elizabeth, N. J Detroit, Mich.

(Pabaiga) 
būti... neprisimenu ...— Gali

—• Koks jūs rimtas! Aš norėjau, kad 
mes liktume draugai. Suprantate? Visą 
gyvenimą ūraugai...

—Kodėl gi mums būti priešais? Da
linti mums nėra ko. Viskas padalinta, 
viskas padėta į savo vietą.

— Jūs baisiai piktas žmogus!
Neaiškus horizonto brūkšnys užsi

dega skaudžiai raudona pašvaiste, o 
per vieną kitą minutę, gesindamas smul
kias žvaigždes, lėtai kyla pilnas mėnuo, 
ištiesdamas mums plačią, tarsi sidabri
niais žvynais apibarstytą atspindžio 
juostą. Oras darosi mėlynas, tolimi mie
sto pastatai ir vingiuotas krantas įgau
na ryškesnius kontūrus.

Mes ilgai tylime, žiūrėdami į nušvitu
sią jūros platybę.

. • — Na, ką gi, jūs patenkinta savo li
kimu? *— pagaliau klausiu aš, slegiamas 
mūsų tylėjimo.

- . Metusi į mane nepatenkintą žvilgsnį, 
melįia greitai atsako:

O, aišku!... Vyras mane dievina. 
Vargu ar gali kas taip mylėti. Jis dėl 
ttianęfc negalvodamas padarytų viską, 
kad ir nusikaltimą, nors tai grėstų jo 
paties gyvybei...

-O jūs jį?
— Savaime suprantama, aš jam tuo 

ęačiu atsimoku. Jo negalima nemylėti.
•ai nuostabus žmogus! Drąsus, tiesus ir 

gražusl Aš kenčiu tomis valandomis, ka
da jis būna tarnyboje. Ach, kaip gera 
nuolat būti su mylimu žmogumi!

Pakėlusi aukštyn rankas, Amelija, ne
paprastai viliojanti menulio šviesoje, 
taiso pūkinius plaukus.

— Mums laikas eiti, — prislėgtai sa
kau aš, jausdamas pavydą savo varžo
vui.

-Taįp, laikas, — atsako ji užgauliu 
baisu.

Tačiau mes sėdime toliau, tarsi pri- 
kaltųprię kranto.

,— ,ĄŠ pažinojau daugelį vyriškių. Kai 
kurie jų man labai patiko. Bet dabar jie 
visi atrodo man menki, palyginus su ma
no vyru.

Man pasirodė, kad ji niekina mane, 
niekina mano geriausius jausmus ir tai, 
ką teko dėl jos išgyventi. Atsistojęs, aš 
prieinu prie jos ir rūsčiai klausiu: 

'. — Nejaugi, palyginus su jūsų vyru, 
— visi vyrai —‘menkystės?
. Ji taip pat atsistoja, išsitiesia ir, su

raukusi antakius, panašius dabar į iš
skleistus žuvėdros sparnus, žiūri tiesiai 
į mane, įžūliai kartodama:

— Visi, visi!... Ir aš niekinu juos da
bar!
< Aš stipriai nutvėriau Amelijos ran
ką, tiek įsiutęs, kad galėčiau nutėkšti ją 
i jūrą.

— Ir mane tame skaičiuje?
— Paleiskite! Skauda! — suriko ji, 

bergždžiai mėgindama ištrūkti.
& *— Atsakykite!

— Anton! Mielas, koks jūs stiprus!...
Amelija užvertė galvą, uždengusi 

blakstienomis akis, tarsi gėdindamosi 
mėnulio šviesos.

Aš apkabinau ją per liemenį, prispau
džiau prie savęs, iš arti pažiūrėjau į' 
akis, pajusdamas jos kvėpavimą ir krūp
čiojančio kūno virpėjimą ...

Aukštai pakilusio mėnulio blizgėjime, 
nemaištingai išsiskleidusi, saldžiai snau
džia jūra, švitėdama laime, tarsi nuo 
gražių sapnų. Kyla aušra, išsiliedama 
dangaus pakraštyje siaura rausva juos
ta. Prieaušrio oras — gaivinamai tyras. 
Visur šventiška tyla. Tik prie pat kran
to, išilgai kurio, grįždami į miestą, eina
me mudu su Amelija, putotos bangos, 
panašios į suplaktą grietinę, išlipdamos 
ant seklumos, kaip glostomas katinas, ne
nuilstamai murkuoja savo melodingą 
dainą.

Visame mano kūne nuovargis, bet sie
loje lengva, ramu: neaiškūs jausmai vir
sta muzika, nenumaldomos mintys knibž
da kaip jonvabaliai karštą tropikų naktį.

— Toliau lydėti nereikia, — sustoja 
Amelija, kai mes priartėjome prie mies
to.

— Gerai, — sutinku aš, žiūrėdamas į 
ją, pavargusią, bet laimingą, šypsančią.

Atsisveikindama, ji puola man ant 
kaklo ir šnibžda:

— Jei jūs žinotumėt, kaip aš nenoriu 
grįžti pas vyrą! Aš negaliu jo pakęsti! 
Mielasis! Kodėl tada jūs,nė karto nenu- 
tvėrėte manęs taip stipriai, kaip da
bar? Kodėl tada.jūs prabilome apie kalė
jimą? Juk viskas galėjo kitaip baigtis. 
Mudu gimėme vienas kitam ... Bet apie 
tai vėliau ... Rytoj aš ateisiu pas jus į 
tą pačią vietą. . . Laukite . . .

Aplieta įsidegančios aušros spindėji
mo, Amelija nueina kažkokia ypatinga, 
vagies eisena; atsargiai belsdama už- 
kulnimis į šaligatvio asfaltą ir truputį 
sulinkusi, tarsi jausdama ant savęs nuo
dėmės naštą, o aš, stovėdamas vienoje 
vietoje, lydžiu ją akimis, kol ji pasuka 
už kampo.

Man nesinori miego. Grįžęs prie kran
to, aš bastausi vingiuotu kiaukutų kran
tu, bastausi be minčių ir godų, .domėda
masis tiktai tylia bangų muzika; gęsta 
paskutinės žvaigždės, blėsta, tarsi mir
damas, mėnuo, o rytai dega vis stip
riau, žerdami purpuro ir aukso spindu
lius. Jūra, išsivaduodama iš nakties 
prieglobsčio, liepsnoja; veidrodine lygu
ma ,susipindami į keistus derinius, pasi
lieja spalvingi dažai, dangus, mėldamas, 
kyla aukštyn; ugningai tviskėdamas, 
skleidžiasi horizontas. Platėja ir mano 
siela, prašvitusi ir gaji, kaip auksinio 
lietaus apšlakstyta, darosi viską api
manti, susiliedama su persunkta ryškios 
tekančios saulės šviesos laisvąja erdve.

— Jūra .. . šaukia.
Greitai, lyg bijodamas pavėluoti, aš 

einu į jūrininkų namus parsisamdyti į 
laivą.

“Mokytam” dipukui 
reikėjo perkalbėtojo ir 
užsimokėti $50 pabaudos

“Mokytas, kultūriškas” 
dipukas Zigmas Ramanaus
kas, gyvenąs 230 Clark PI., 
kuris šiame krašte išgyve
no tik aštuonius mėnesius, 
jau spėjo gana gerai atsire- 
komenduoti užpuoli m a i s 
ant žmonių.

Gegužės 28 d. jam reikėjo 
net perkalbėtojo lenkų kil
mės advokato Leo B. Woj- 
ciko, nes kada miesto mu
nicipalinis teisėjas John 
McGuire pradėjo skaityti 
raštišką kaltinimą užpuoli
me ir sumušime Povilo 
Smidhuno, tai dipukas Zig
mas Ramanauskas pasidarė 
lyg nebylys: nei žodelio iš
tarti negalėjo. Kai teisė
jas J. McGuire paklausė 
Ramanausko, “ar supranti 
anglų kalbą?” tai tas tik

teisme
Wojcik

Tuo laiku buvęs 
advokatas Leo B. 
lenkų kalba pakartojo visą 
kaltinimo aktą Z. Rama
nauskui.

Z. Ramanausko pasiteisi
nimas buvo tas senas nu
dėvėtas: Buvęs girtas ir 
nežinojęs, ką darąs.

Teisėjas J. McGuire, pa
žymėdamas, kad Z. Rama
nauskas šioje šalyje gyve
na tik aštuonius mėnesius 
ir buvęs pirmiau areštuo
tas už panašų elgesį, nu
baudė Z. Ramanauską gana 
stambia suma, būtent $50, 
pagr ąs i n damas Ramanaus- 
kui kalėjimu, jei trečiu sy
kiu bus areštuotas.

Elizabethietis

Hamilton, Canada
se-Gegužės 10 dieną mirė 

nas hamiltonietis' J u o z a s 
Braknis. Kanadon jis atvyko 
prieš pirmą pasaulinį karą ir 
gyveno Hamiltono virš 30 me
tų. Ilgus metus dirbo plieno 
įmonėj.

J. Braknis buvo ramaus bū
do žmogus, su visais hamilto- 
niečiais gražiai sugyveno., Už 
tai ir jo karstas skendo gėlė
se nuo savų ir draugų.

Velionis jau ėjo 69-tus *me- 
tus. Iš Lietuvos paėjo iš Pane
vėžio. apsk., Šimonių vals., 
Dalkų kaimo. Kanadoje išgy
veno apie 40 metų. Paliko nu
liūdime žmoną ir du sūnų, dvi 
marčias ir vieną anūką, taipgi 
brolį Povilą Montreale.

Laidotuvės
dieną. Lydėjusieji 
automobiliais.

Lai būna jam 
šalies žemelė.

IĮ ■ Į ... Į _

So. Boston, Mass.
ifProgresyvių Partijos 

Veiklos
u Gegužės 27 dieną įvyko 

svarbūs susirinkimai.
Aš manau, kad bus svarbu ! 
ir Laisvės skaitytojams ži- 

kas dedasi didžiausio- 
jt. Massachusetts valstijos 
lietuvių kolonijoje, kaip 
dįstonas: Gaila, kad iš 
Bostono mažai žinių tepasi
rodo Laisvėje; gali daugu
ma pamanyti, kad mes esa
me užmigę amžinuoju mie-

I 
tas užėmė jauni žmonės. Jie 
dirbs atsidavusiai, pasi
šventusiai. Bus stengiama
si ištaisyti, trukumus. Bus 
kovojama už taiką ir ge
resnę būklę visiems darbo 
žmonėms.

Antras susirinkimas įvy
ko su prakalbomis . Visi 
kalbėtojai nušvietė reikalą. 
Reikia kovoti už taiką ir 
vieningumą, reikia darbuo
tis sykiu su* Progresyvių 
Partija Massachusetts vals-, 
tijoje, kad išlaikyti pasauli-

pasiryžimu ir pasišventimu. 
Kiekvienas, senas ir jaunas, 
turime veikti be jokių išsi
sukinėjimų. Gana saldžiai 
miegoti tinginio miegu. Vi
si prie darbo: prie spau
dos platinimo ir kitokių 
darbų. Būkime kareiviai už

įvyko geg.
važiavo

12
22

lengva šios

C CHARLES J. ROMAN

‘Štai įvyko Progresyvių 
Partijos valdybos rinkimas 
1&51 metams. Gaila, kad iš 
lietuvių- nepasirodė nė vie- 
rtts. Juk svarbu žinoti, kas 
dįdąsi, kas veikiama mūsų 
valstijos sostinėje. Nedaly- 
viilpami tokiuose susirin
kimuose, darome klaidą.
/Pasirodo, kad yra daro

ma pažanga. Puikiai pasi
rodė jaunimas, ne lietuviš
kas, žinoma. Valdyboje vie-

Čia turiu priminti vieną 
kalbėtoją, būtent Miss Shir
ley Graham. Ji savo kalbo
je plačiai perbėgo pasauli
nę padėtį, nurodė, kas mus 
laukia ateityje, jeigu mes 
būsime neorganizuoti. 
Kiekvienas pripažįsta, kad 
Miss Graham yra labai ga
bi kalbėtoja, 
konai sako, 
Graham is a noted teacher, 
author, and dynamic Negro 
peace leader.”

Mes irgi visi turėtume 
prisidėti prie to darbo su

Kaip ameri- 
“Miss Shirley
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1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia* Pa.

Tel. Poplar 4110

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

transportacijos
STREIKAS SIEKIA 

DAR TOLYN
Kadangi pilietis Cohn parei

kalavo per teismą, kad tuom 
keliu priveąsti miesto valdybą 
ir uniją suteikti tranportaciją, 
ir kadangi dieną vėliau po to, 
miesto valdyba kreipėsi į teis
mą dėl išgavimo “injunction” 
prieš vežiotojus, tai daJlykas 
atsidūrė circuit teisme, pas tei
sėją Ira W. Jayne.

Teisėjas Jayne bandė per sa
vaitę laiko sutaikyti miesto 
valdybą su- unija, kaipo arbi- 
tratorius. Bet visos jo pastan
gos nuėjo niekaisį nes mūsų 
purvino Detroito meras Cobo, 
kuris gauna 25 tūkstančius al
gos į metus, automobilį ir šofe
rį iš miesto už dyką patarnavi
mui, neranda reikalo matyti to, 
kad tie transportacijos darbi
ninkai gautų pakėlimą algos 
nors 8 ir pusę cėnto į valandą.

Taip, sočiam nerūpi alkanas.- 
Tokiems ponams nerūpi alka
nos darbininkų šeimos. Nerūpi, 
kad jų vaikai negauna užtekti
nai maisto, kad užaugti svei
kais.

Ne. Tokiems ponams, kurie 
gauna algos po 15 tūkstančių 
iki 25 tūkstančių į metus, ku
rių pilvai prikimšti tuom, ko 
jų noras ir širdis pageidauja, 
nerūpi padėjimas darbininko 
ir jo šeimos.

Dabar su pirmadieniu pra
sidės oficiali s teismas pas tei
sėją Jayne, ant. tų dviejų reika
lavimų.

Pilietis Cohn reikalavo, kad 
teismas priverstų miestą ir li
niją pradėti važiuotę tuojau, 
algų klausimą pavesti arbitra- 
cijai, o tą Hutchinson aktą pa
miršti iki visa procedūra per 
teismus bus pereita, suradimui, 
ai’ jis konstitucinis ar ne.- Nes 
tam lygus aktas likosi pripa
žintas Wisconsin valstijoje nę- 
konstituciniu.

Tas gali užimti 'nuo dviejų 
iki trijų metų laiko, nes mūsų 
teisminė procedūra labai kom
plikuota, “too much red tape” 
joje randasi, nes kaip teisėjai, 
taip lygiai ir advokatai su
pranta anglų kalbos žodžius 
skirtingai.

Sueikvoja tūkstančius svarų 
popierio ir rašalo, kol mūsų 
teisėjai ir advokatai pagaliaus 
pamato šviesą tos kalbos. Ir 
gaila pasakyti, kad tokių nuo- 
tikių randasi nelabai daug.

Taip, dabar lauksime teišėjo 
Jayne nuosprendžio ,o iki tas 
pasibaigs, tai lai tie, kurie ne
turi automobilių, kenčia. Iki 
tol su pilnais pilvais nesirūpins 
apie kitus. •

Ne visi gali ir automobilius 
Detroite turėti. Ne visi uždirba 
po 4 ir penkis tūkstančius dol. 
į metus, kuri suma reikalinga,

pagal pripažinimą pačios fede- 
ralės valdžios, abelnai šeimai 
dėlei pragyvenimo Čia.

J. Danta.

Cliffside, N. J.
Įvairios vietos žinios

Gegužės 27 d. Susituokė 
vietos lietuvaitė Barbora 
Vaičiūnaitė - White su Ka
ziu Kulašium iš White 
Plains, N. Y.

Barboros mamytė Vaičiū
nienė (tėvas yra miręs) 
suruošė puošnų vestuvėm 
bankietą, kuriame dalyva
vo skaitlingai giminių ir 
draugų, ne vien vietinių, 
bet ir iš kitų valstijų—Wis
consin, Mississippi, Con
necticut ir New Yorko.

Bankietas įvyko puošnia
me ’Sheifbrook Night Club, 
Little Ferry, N. J. čia sve
čiai buvo visakuo sočiai pa
vaišinti, o orkestras links
mino iki nakties vėlumos.

Jaunavedžiai medaus mė
nesiui išvyko Kanadon. Su
grįžę apsigyvens mamytės 
Vaičiūnienės name, 409 
Jersey Ave., Fairview, N.J.

Linkime šiai jaunai pore
lei laimės ir sveikatos jų 
šeimyniniame gyvenime.

Nors praeitas LLD 77-tos 
kuopos susirinkimas buvo 
spaudoje garsintas, bet na
rių susirinko neskaitlingai. 
Kaip ir kokia bėdavojimų 
pavietrė yra apnikusi kai 
kuriuos mūsų draugus. Tie
sa, mes senstame, bet savo 
apsileidimu ir sulepšėjimu 
nepralenkiame senėjimo. ,

Susirinkimas, nors ne
skaitlingas, buvo geras. Ra
portuota, kad visi seni na
riai pasimokė j o duokles ir 
gauta vienas naujas na
rys.

Išrinkta K. Mažeikienė 
aplankyt tuos vietos žmo
nes, kurie dar nėra prisidė
ję su auka prie Laisvės ju
biliejaus fondo. Kiek teko 
sužinot, tas darbas d. Ma
žeikienei sekasi. P. Griga- 
lis pirmas paaukojo $10. 
Geros pasekmės buvo ap
lankant ir kitus lietuvius.

K. D.

Hudson, Mass.
Nepaprastas lietus

Gegužės 2$ d. Čia lietus lijo 
per 40 minučių, kaip iš kibiro. 
Lietui belyjant, vakaruose 
skaisti saulė švietė, žiūrint 
pro lietų į saulę, atrodė, kad 
deimantai krenta įš dangaus. 
Tikrai buvo keistas lietus.

C. K. U.

Anekdotai
Valios stiprumą tiria

Valgių krautuvėje vaikas 
stovi pas obuolių statinę ir 
labai smailiai į juos žiūri. 
Pardavėjas (aštriai):

“Ei! Ko taip žiūri, bene 
stengiesi obuolį pasiimti?”

Vaikas: “Ne, aš tik sten
giuosi jo nepasiimti.”

Klausimas klausėjui
Vienas tėvas, matydamas, 

jog jo Džimis vis labiau iš
dykauja ir nei su kuo rim
tai nesiskaito, pasiryžo 
drausmingai su juomi pasi
šnekėti.

“Džimi,” progai pasitai
kius, tėvas prabilo, “tu jau 
nemažas vaikas ir turėtum 
rimčiau į visokius dalykus 
žiūrėti. Tik pamąstyk — 
jeigu aš urnai numirčiau, 
kur tu tuomet atsidur- 
tum?”

Truputį pamąstęs, Džimis 
atsiliepė:
v “Aš, kur esu, ten ir bū- w 
čiau; bet klausimas, kur tu 
tuomet atsidurtum?”

•

Yra trys daiktai, kuriuos 
aš visuomet mylėjau ir 
kurių niekuomet nesupra
tau — tai tapyba, muzika 
ir moteriškė. Fontenelle.

Surinko žemaitis

NEWARK, N. J.

Metinis Valstijos 
PIKNIKAS

Įvyks Sekmadienį

Birželio 10 June
NEW MARKET 
NICK’S GROVE

Busas išeis nuo ARC, 
53 Broome St., Newark, N. J., 

round trip bilietas tik 75c.
Piknikui bilietas 75c, 

Kviečiame lietuvius dalyvauti 
šiame gražiame piknike ir sma
giai praleisti laiką. — Bilietai 
gaunami 53 Broome St., New
ark, N. J.

laisvės idėjas. Tegu atei
ties gentkartės žinos, kad 
mes dirbome naudingą dar
bą sau ir joms.

Ten Buvęs

Naujosios Anglijos Keturiij Apskričių — Didysis

RENGIA ALDLD, MENO SĄJUNGOS, LDS APSKRITYS 
IR MOTERŲ KLUBŲ SĄRYŠIS

Sekmadienį,. Birželio 10 June, 1951 
GEDEMINO KLUBO PARKE 

HAVERHILL IR BRADFORD. MASS.
Gera Orkestrą gros , - ‘ šokiai prasidės 1-mą vai.

lietuviškus ir angliškus po pietą ir tęsis iki
kavaikus šokiams vėlai vakare

šis piknikas bus nepaprastas. Jį rengia patys branduoliai mūsą organizaciją ir Jis 
bus visos apylinkės piknikas, čia rasite daug savo draugą ir pažįstamą, taipgi įsi
gysite ir naujų pažinčių, Tad visi stenkitės būti čia, gražiai pasilinksminti ir pasi
vaišinti skaniais valgiais ir gorimais.

BUS PUIKI DAINŲ PROGRAMA, KURIĄ DUOS MŪSŲ MENININKAI.
D. M. ŠOLOMSKAS, vienas iš Laisvės redaktorių, sakys prakalbą 

Selins ir jaunus, iš visos apylinkės, nuoširdžiai kviečiame į šį grąžą pikniką.
’ 4-RIŲ APSKRIČIŲ KOMITETAS

KELRODIS: Važiuodami klauskite Bradford, Mass. Salem St. pavažiavę, po dešinei matysi
te ,pikniko. plakatą ir Čia važiuokite tiesiai į parką.. , • k



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Knygų prekybos darbuotojų 
socialistinis lenktyniavimas
Kaunas, kovo 22 d. — Kauno 

miesto knygų prekybos tinklo 
darbuotojų susirinkime, kuria
me buvo apsvarstytas Mari
jampolėje įvykusio susirinkimo 
dalyvių kreipimasis dėl knygų 
platinimo, buvo prisiimti įsipa
reigojimai miešto knygynų dar
buotojų tarpe organizuoti so
cialistinį lenktyniavimą, page
rinti knygų propagandą, pavyz
dingai ir kultūringai aptarnau
ti pirkėjus, 1951 m. knygų re
alizavimo planą įvykdyti iki 
gruodžio 20 dienos. Jau pradė
tas prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymas. Gausus knygų pla
tintojų būrys įsijungė į knygų 
platinimo darbą, siekdami, kad 
knyga būtų prieinama plačio
sioms darbo žmonių masėms. 
Naujai įsteigta daugiau kaip 
20 naujų knygų kioskų įmonė
se, įstaigose, teatruose, kino te
atruose ir kt. Pagerinus knygų 
propagavimo darbą, žymiai 
pakilo knygos paklausa. . ...

NewWko^g^^2inlof
Transportininkai 
pasiryžę apginti 

savo duoną
penk- 
10,000 

buvo

šiuos žodžius rašant, 
tadienio rytą, apie 
transporto darbininkų 
pasiruošę maršuoti į City Hali
reikalauti 40 valandų savai
tės be numažinimo algos ir 
su atitinkamu' priedu atpildui 
to, ką iš jų algos išvogė pa
keltos kainos.

Transportininkai nesiruo
šė stabdyti transportacijos. 
Numatyta buvo dalyvauti me
chanikams ir tiems iš važiuo- 
tės*rlinijų, kurie tomis valan
domis liuosi nuo darbo.

‘ Išvakaryje to “stoppage” 
majoras Impellitteri turėjo 
spaudos konferenciją. Ton bų- 

Per v? reporteriai bandė patirti, 
paskutines 10 dienų miesto gy
ventojams parduota knygų už 
71 tūkstantį rublių, t. y. 3 kar
tus daugiau, negu praėjusį mė
nesį per tą patį laikotarpį.

L. Kieras.

Plečiamas knygų 
prekybos tinklas

Klaipėda, kovo 22 d. — Sri
ties knygų prekybos kontoros 
ir miesto knygynų tarnautojai 
savo susirinkime,apsvarstę Ma
rijampolės, Lazdijų, Kazlų Rū
dos, Kybartų, Vilkaviškio ir 
Kalvarijos rajonų knygų pre
kybos ir kultūros-švietimo or
ganizacijų darbuotojų ir kaimo 
inteligentijos kreipimąsi dėl 
knygų platinimo darbo pageri
nimo, prisiėmė įsipareigoji
mus: artimiausiu laiku atida
ryti Gargždų ir Girulių gyven
vietėse, “Trinyčių” fabrike, ce- 
liuliozės-popieriaus kombinate 
naujus knygų kioskus; nuolati
niams pirkėjams siųsti paštu 
pranešimus apie gautą naują 
literatūrą; knygynų darbuotojų 
tarpe skjeisti geriausiųjų kny
gų platintojų darbo patyrimą 
visuose srities rajonų knygy
nuose bei knygų platinimo 
kioskuose ir kt.

Įsipareigojimai vykdomi.

Papildyta biblioteka
Jurbarkas, kovo 22 d. — 

jono centrinės bibliotekos kny
gų fondas šiomis dienomis pa
pildytas 600 knygų, 
knygų tarpe — 
“žemė maitintoja,
■maitės raštai bei eilė naujau
sios tarybinės literatūros kūri
nių. M. Kakarenkct.

Ra-

kokių žingsnių valdžia imsis 
dėl to transportininkų “stop
page.” Majoras atsakinėjo 
taip, kad visai nieko nepasa
kė.

Pavyzdžiui, majoras sakė, 
kad darbininkai privalą vyk
dyti taip vadinamąjį “the 
memorandum 
ding, 
jos su miesto valdžia, 
jantį dvejus metus, 
unija buvo sutikusi 
kuoti kol kokia nors 
įstaiga tyrinės ar svarstys jų 
reikalavimus.

Pasamdytų inžinierių firma 
tokį tyrinėjimą vykdė, užbai
gė ir pasiūlė tokį planą, ku- 
riuomi ne padidėtų, bet 
mažėtų transportininkų už
darbis vidutiniai po apie $300 
metams. Prieš tai transporti
ninkai sukilo. Prieš tai pro
testuoti buvo šaukiama penk
tadienio demonstracija. '

Reporteriai norėjo išklaus
ti, ar majoras už tai baus 
transportininkus.

Majoras į tai tiesiogiai ne
atsakė, tik sakė, kad tas “me
morandumas” buvo pasirašy
tas pirm jo, prie majoro O’
Dwyer. Tas išsisukinėjimas 
leido suprasti, kad jis nesi
priešintų bausmėms, bet kad 
jis nusiplautų rankas nuo at
sakomybės už baudimo pašė
kas. U. D.

vadinamąjį 
of undėrstan- 

pernai pasirašytą uni- 
galio-

Tuo,met 
nestrei-

Gautų 
Cvirkos 

Julijos že-

JUOZ. KACERGIS

Uostas paruoštas navigacijai
Kaunas, kovo 22 d.. — Kau

no uostininkai pasiruošę sutin
ka 1951 metų navigaciją. Me
chaninių dirbtuvių kolektyvas, 
vadovaujamas inžinieriaus Pa
sėkos, dvidešimt dienų pirma 
laiko baigė remontuoti visus 
uosto kranus ir transporterius.

Izoliatorių Gamyba
Radviliškis, kovo 28 d. 

Stiklo gamyklos kolektyvas 
dienų pirma laiko įsisavino
lefono ir elektros linijų izolia
torių gamybą.

15 
te-

Mirė Antanas Aleksynas
Birželio 4 d. mirė Antanas 

Aleksynas, gyvenęs 180 Van 
Siclen Avė., Brooklyne, 64 
metų amžiaus. Pašarvotas 
Metzner šermeninėje, 2890 
Atlantic Avė. Bus palaidotas 
birželio 6 d. Kaip 10 vai. ryto 
bus išvežtas į švento, Jono ka
pines.

Velionis paliko dideliame 
nūliūdime savo žmoną Stelą, 
sūnus Kazimierą ir Albiną, 
dukterį Jennie, posūnius Juo
zą ir Stasį, podukras Idith ir 
Vladislavą ir Helen, brolį Juo
zą, taipgi daug artimų gimi
nių.

Ilsėkis, Antanai, šios šalies 
žemelėje, išgyvenęs šioje ša
lyje 42 metus. Joe Alex.

Mūsų senatvei taupomasis 
doleris S. S. fonde

Pirmesniuoso šiuo klausimu 
raštuose (gegužės 22 ir 29-tą) 
aiškinome, kas ir po kiek gali 
tikėtis gauti senatvės pensi
jos iš Social Security fondo. 
Taipgi buvo aiškinta, kurie ir 
po kokį procentą pensijos ga
li gauti buvusio apdrausto as
mens palikuonys: našlė, naš
lys, nepilnametis vaikas ar se
nas, tėvas ar motina. Ir kaip 
moka pomirtinę.

Čia norim nors trumpai pa
duoti pavyzdį, kaip tą pensiją 
rok u gija:

Daleiskime, kad apdrausta
sis asmuo, į S. S. fondą mokė
jęs duoklę nuo savo uždarbio, 
uždirbdavo po $100 per mė
nesį, o dabar, suėjęs 65 metus, 
nori gauti pensiją, 
kuos sekamai:

Jam pačiam pusę 
jo uždarbio sumos,

Paties pensija ......... $65.00
Pusė tokios sumos žmo

nai ..................................32.50
Pusė tokios sumos vai

kui ..................................32.50

Viso 3 asmenų šeimai $130.00
Arba paimkime trečia, 

aukščiausią skalę, uždirbusio 
per mėnesį po $300:

Paties pensija ......... $80.00
žmonai ..................... 40.00

el am ro

buvusios 
mėnesiui

jai jau

Viso abiem ............. $120.00
Bet, jeigu yra dar ir vaikas, 

tuomet paties pensija, o taip 
pat žmonos ir vaiko dalis bū
tų vokuojama mažesniais pro
centais, negu virš minėtieji, 
nes aukščiausioji suma netuiri 
būti virš $,150 visai šeimai. 
Neturi būti aukščiau 80 pro
centų buvusiojo 
darbio.

Viršpaduotieji 
tiktai pavyzdžiai, 
m a gaunasi
asmens uždarbius ir išdirbtą 
laiką apdraustame darbe.

Pilnai apdraustu, kad turė
tų teisę gauti čia paduotą, pa
gal naująjį įstatą mokamą 
pensiją, bus tas, kuris iki lie-

asmens il z-

skaičiai 
Galutina 

pagal buvusius

yra
šil

Jo žmonai, jeigu
suėjo 65 metai, pusę tiek, kiek 
jam, tai yra $25.

Viso jie per abu su žmona 
gaus $75 mėnesiui.

Jeigu yra jaunesnis 18 me
tų vaikas ir jam dadės $25,
tad visiems trims bendrai mo-' pos 1-mos, 1952 metų apdrau- 
kės $100, per mėnesį. I štame darbe bus

'Tačiau jau skirtinga rėkavi
mo formula būtų, jeigu pilnai 
apdraustasis būtų uždirbęs po 
du šimtu 
jo paties 
pusė, ne 
mažesnis
$65. O jo šeimos priedus pas
kui prirokuotų po tokį pat 
nuošimtį, kąip ir šimtinio už
darbio formulėje, sekamai:

ti olerių per mėnesį: 
suma būtų jau nebe 
šimtas dolerių, bet 
nuošimtis, viso tiktai

> išdirbęs 6 
bertainius .(quarters) po 1950 
metų, kuomet įėjo gal ion naiv 
jasis įstatas.

Bortainis skaitomas išdirb
tu, jeigui bėgiu bile kurio vie
no mėnesio ar visus tris mė
nesius sudėjus kartu asmuo 
uždirbo virš 50 dolerių ap
draustame darbe. Bertai n i ai 
skaitomi nuo sausio 1-mos die
nos.

Koks.? ištikrųjų, yra tas 
tariamasis “kainų karas”

Praėjusį šeštadienį mudu 
su Jonu Valenčiu buvome 
nuvykę į Jersey City aplan
kyt Juozą ir Oną Kačer- 
gius.

Kaip žinia, apie pora me
tų atgal Juozas Kačergis 
buvo sunkiai ir veik bevil
tiškai ; 
“stroke,” 
Indže.

Dabar 
čioja, šį 
dirbinėja, 
darželyj triūsiasi.

Juoząg pasakoja, kad vi
si jo lankytojai vis tvirtina, 
kad jis vis gerėja, tvirtėja— 
“rmprūvinasi.” “O aš,” sa
ko jis, “tais ‘imprūvmen- 
tais’ daug nesidžiaugiu, kai 
kada pargriūvu ir, kaip ty
čia, pataikau ant žolynų; 
viena koja bejausmė: ar 
ant jos pili šiltą vandenį ar 
šaltą — tas pats. Todėl 
aš Onutei ir sakau: Kai 
aš pamirsiu ir kai kas klaus, 
nuo ko jis mirė, tai pasa
kyk, kad nuo ‘imprūvmen- 
tų’.”

Juozas džiaugiasi savo 
drauge : “Turiu puikią 
žmoną, rūpestingai ji mane 
prižiūri.”

Prašė pasveikint visus jo 
artimai pažįstamus brook- 
lynięčius. S.

susirgęs, ištiktas
dalinai paraly-

Juozas jau valks
tą aplink namus 

■vyriausiai savo

žymių 
pasi- 

toaste- 
kaina 
pirmą

Pirmąją to nova karo dieną 
iš pradžių ant kai kurių pa
rinktų prekių buvo 
nuolaidų. Tas padėjo 
garsinti. Pavyzdžiui, 
ris, kuriam išdirbėjo 
buvo nustatyta $23,
dieną didžiojoje Macy krau
tuvėje buvo garsinamas po 
$21,59.

Tačiau ta kaina ne ilgai 
buvo. Matomai, krautuvės 
kainų nustatinėtoj ai sužinojo, 
jog kitur parduodama dar pi
giau, kaina numažinta iki 
$20.29. Atrodo, kad konku
rentų kainos buvo dar dau
giau mažinamos, tad ir čia tą 
pačią dieną to paties daikto 
kaina dar buvo numažinta iki 
$18.18, paskiau iki $17.09, 
dar paskiau iki $16.06 ir $15.- 
09.

Hayden Planetariumas pra
dėjo vasarinį sezoną su prog
rama, kuri vadinasi: “Pradžia 
ir pabaiga pasaulio.”

Panašiai buvo su keliais ki
tais įstabiais daiktais, o dide
lė dauguma prekių pasiliko 
senoYnis kainomis.

Į<ai kur tūlų prekių kainos 
pakeltos. Tai atpildui už nu
leistąsias patraukimui pirkė
ją.

Kaip tai galėjo atsitikti?
Tikslas to “kainų karo” bu

vo ir tebėra* ne ištiesi] mažin
ti visko kainas, bet išparduo
ti užsisenėjusius, nebesutel
pančios daiktus. Tai daugiau
sia tokius, kuriuos paraduoti 
ateina naujesnieji - pagerinti, 
arba naujos mados.

Taip buvo su televizijų se
tais. Atsimenate,' prieš keletą 
savaičių viena firma buvo pa
siėmusi pirmaeiliame New 
Yorko viešbutyje patalpas ir 
pardavinėjo tuos televizijos 
setus varžytinėmis. Tokių iš- 
varžymų buvo po visą šalį. 
J<ai kur tuos setus vartotojai 
pirko su apygerėmis nuolai
domis.

Pasigodėję tomis nuolaido
mis net kai kurie mažųjų 
krautuvių savininkai dąr da-

Long Island darbiečiai 
prašė senatorius remti 

Johnsono rezoliuciją
Nassau ir Suffolk apskričių 

American Labor Party kreipė
si į New Yorko valstijos sena
torius Lehman ir Įves su pra
šymu, kad jie paremtų John
sono rezoliuciją J. 
grėsė.

Rezoliucija ragina 
dyti Korėjoje karą
bomis bandyti išspręsti tarp
valstybinius nesusitarimus.

V. Kon

sustab- 
ir dery-

Areštavo už nepakeistą 
antrašą

New Yorke areštuotas Roo
sevelt Ward, veiklus darbi
ninkų jaunimo vadas. Jį kalti
na, kad jis neįteikęs New Or
leans Parenkamosios Tarnybos 

raštinei savo naujojo antrašo. 
Ward, dabar 21 metų am
žiaus, jau keleri metai gyve
na New Yorke. Kaip ir dauge
lis kitų, jis jau skaitė save 
newyorkieciut

Kaipo darbininkų veikėjui, 
žinoma, ta klaida paskaityta 
dideliu prasižengimu, bandy
mu išsisukti nuo drafto. Sulai
kytas po $5,000 kaucijos ir 
gal bandysią išsiųsti Louisia- 
non, kaipo pabėgėlį, nors visi 
žino, kad jis nuo nieko nesi- 
slapstė, bet sakė viešas pra
kalbas, organizavo jaunimą 
ir buvo visur viešai skelbia
mas.

Am. Moterys Taikai 
rengia vakarą

Mokytojai protestuoja 
prieš Įsakus

Virš buvusio įsako mokyto
jams dirbti šalutinius darbus 
mokinių saviveikloje, praėju
sią savaitę atėjo jiems įsakas 
net nediskusuoti tokio klausi
mo, kaip verstinas darbas.

Mokytojų profesinės orga
nizacijos jau turėjo susirinki
mus. Juose dalyvavo atstovy
bės iš visų vidurinių mokyklų. 
Iš daugelio išstojo kalbėtojai.

Valdinės komisijos 
nuoveikio kaina

New Yorko transportacijos 
darbininkams pareikalavus 
trumpesnių darbo valandų ir 
algos priedo, iš miesto iždinės 
buvo paskirta $365,000 suma 
tyrinėti padėtį. Už tą sumą 
pasamdyta inžinierių tyrinė
tojų firma.

To tyrinėjimo pasėka tokia:
Komisija pateikė raportą, 

kuriuo vadovaujantis išpuola 
transportininkams numažin
ti uždarbį, jeigu bus duodama 
trumpesnė darbo savaitė. Dėl 
to darbininkų laikraščio rašy
tojas Alan Max teisingai pa
stebi, jog biskytį pasidairius 
miestas būtų galėjęs gauti to
kių sumanymų už apie 14 
centų. S-as.

Richardas Benfield, Colum
bia studentas, sakosi buvęs 
taip nudžiugęs išlaikytais kvo
timais, kad nejučiomis yhnes 
Aikštėje pabučiavęs Metą 
moterų. Policija sako, kad jis 
bifvęs girtas ir priekabingas, 
jį areštavo.

HELP WANTED 
REIKALAVIMAI

REIKALINGI DARBININKAI 
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga namų darbininkė šei
mai iš 4, mechaniški įrankiaia dar
bui. Atskiras kambarys su radio, 
reikalingas paliudijimas. Telefonas 
ROchville Centre 6-4741.

(107-9)

RANDAVOJIMAI
Gražus, erdvus, garu Šildomas 

kambarys vyrui. Bute savininką ga
lite matyti bile kada. Butas 25, 
294 Union Ave., Brooklyn, N- Y.

(109-111)

PAIEŠKOJIMAS
Pajieškau lietuvio barberio, dirbti 

ir prižiūrėti barbernę. Savaitinė 
mokestis pagal sutarti. Vieta iš
dirbta per 25 metus. Noriu padėti 
lietuvį į labai gerą vietą, turės ge
rą gyvenimą. Mane galima matyti 
bile dieną. Vėliau,, jei norėtų, tiri 
galėtų pirkti tą biznį. Reikli turtsti 
Connecticut valstijos barbelio lais’* 
nius.

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

(loi-no)

pildė savo inventorių.
Bet tai nebuvo nuolaidos, o 

apgaulė. Didžiuma tų varžy
tinėmis aiškintų priežasčių 
buvo monai. Aiškino, būk su
varžymas kredito ir sutrumpi
nimas išmokesčiams laiko 
sutrukdęs pirkimą ir dėl to 
firma esanti priversta išpar
duoti setus su pasiaukojimu.

Tiesa, kad milijonai šeimų 
dar neturi televizijos setų dėl 
to, kad neišgali išsimokėti. 
Vienok didžiausiuoju pakastu 
šunimi buvo ateinančioji Wa
shingtone Columbia Broadcas
ting Sistemos byla. Pasibaigė 
firmų varžytinėmis išparda
vimas senybinių setų, išspręs
tą Washingtone ilgokai vil
kinta firmos byla. Nuspręsta:

Firmai leisti transliuoti 
daugiaspalvę televiziją.

Bet, kas čia bendra su te
levizijos priimtuvais - setais? 
Bendrumas toks:

Visi dabar turimieji setai 
i negalės priimti daugiaspalvės 
televizijos. Juos turės per
dirbti - pertaisyti arba pirkti 
naujus. Atrodo, kad tas per
dirbinėjimas bus nepigus, jei
gu firmos net varžytinėmis 
bandė išparduoti senybiniirs 
setus.

Kas buvo su televizijų se
tais, panašiai yra ir su dabar
tiniu “kainų karu” ant kitų 
gaminių. Ko nors yra pridirb
ta perdaug. Kitų daiktų vie
ton ateina naujesnieji, page
rinti daiktai. Dar kiti bus pa
vaduojami naujomis mado
mis. Tikrojo kainų nupigini- 
mo nebus, kol nebus užtikrin
ta taika ir kol valdžioje ne
bus darbo žmonių balsas pa
kankamai stiprus suvaldyti 
kainų kėlėjus, didžiausių pel
nų grobikus. T-a.

Matthew A.
• BUYUS

(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

PRANEŠIMAI
RIDGEWOOD, N. R.

LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 
antradienį, birželio (June) 5 d., 8 v. 
vak., Shapolo ir Vaiginio salėje, 147 
Thames St., Brooklyn, N. Y. Skait
lingai dalyvaukite šiame susirinki
me . ir pasižiūrėkite į savo knygelę, 
gal jau užsivilkę mokestys. Užsimo
kėkite šį mėnesį, nes liepos mėn. su
sirinkimo nelaikysim. — P. Babars- 
kas, prot. sekr. (108-9)

GREAT NECK, N. Y.
Lietuvių organizacijos bendrai ren

gia pikniką, sekmadienį, 10 d. bir
želio (June), Kasmočių Pavilione, 
91 Steamboat Rd. Pradžia 2 vai. po 
pietų, tęsis iki vėlai naktį. Grieš 
šokiams Jurgio Kazakevičiaus or
kestras. Parkas gražus, svetainė tin
kama, gera 'vieta susitikti su jūsų 
draugai. Tinkamas valgis te. .gėri
mas. Įžanga su taksais 75c fpatai. 
Vaikams' veltui. Visas ir visus pra
šome ateiti. — Rengėjai. (109-110)

garsusis
Robeson, 

aiškinama 
Amerikos 
Taikai.

Tos organizacijos rengia
mas Taikos Festivalis įvyks 
birželio 15-tos vakarą, Man
hattan Center balruimyje, 
34th St., netoli 8th Ave., New 
Yorke.

Gausioje dainomis, spek
takliu, liaudies šokiais ir 
trumpais pareiškimais progra
moje dalyvaus ir 
menininkas Paul 
Greta kitko, bus 
apie visašališkąjį 
Liaudies Kongresą

Visame mieste jaučiasi di
dis sąjūdis dėl to kongreso. 
Newyorkieciai tikisi pasiųsti 
tokią skaitlingą delegaciją, 
kad gal reikėsią samdyti spe
ciali traukinį ir gal desėtkus 
lėktuvų. Spėjama, kad toks 
karavanas aptarnautų visas 
Atlantiko pakraščio valstijas.

Kongresas įvyks birželio 29 
ir 30, liepos 1-mą, Chicagoje.

N. *

GARSINKITeS LAISVĖJ!

PEIST LANE 
DRUGS, Inc,

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki 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

Buvęs tejsejas, demokratų 
politikierius Jeremiah Maho- 
pey išskrido Ispanijon pasima
tyti su fašistu Franco.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Te!. EVergreen 7-6868

Valandos: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais atdaryta

flGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

BROOKLYN, N. Y. \
LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks 

antradienį, birželio 5 d., A. L. P. 
Klubo svetainėj, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 7:30 v. vak.

Visi nariai įsitėmykite: Kadangi 
pirmą dieną gegužės labai mažai 
narių pasimokėjo, tai apsižiūrėkite, . 
kad nesusispenduotumėt. — Prot. 
Sekretorius. (107-9)

Drs. Stenger & Stenger
Optotnetrlata 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8S42

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberial

Petras Kapiskas
PALAIKO )

BAR & GRILL *
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

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

REPUBLIC BAR & GRR.L
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
Grand Street, Brooklyn, N. Y>

Kampas Union Avė. ir Hooper Street
492

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8961

4 pusi.—Laisvė (Liberty)* Antyadien., Birželio*June 5X 1951




