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Tikėkime, kad nebus lie
taus liepos 7 dieną Brooklyne.

Šiemet pas mus, rytuose, 
nedėkinga vasara: savaitga
liais dažnai lija, bet gal lie- 
pds mėnuo bus geresnis.

★
į Man atrodo, jog prieS 40 
metų buvo kur kas lengviau 
redaguoti laikraštis, negu da- 

- '. bar. ,
Štai peržvelgiu Laisvė, išė

jusią lygiai prieš 40 metų — 
1911 metų liepos 5 dieną. 
Joje nėra nei vienos žinelės 
apie karą; yra keletas žine
lių apie darbininkų streikus 
Anglijoje, na, ir viena žinelė 

Iapie" kinų kareivių sukilimą. 
J Pastaroji šitaip skamba:

“Charbin. — Kinų karei
viai, saugojanti paupyj Dulu- 
che b^angumynų kasyklas, su
kilo prieš savo vyriausybę ir, 
apsiginklavę, perėjo į chun- 
gūzų pusę.”

Šis Laisvės numeris išėjo be 
editorialo: vieton jo — įdėtas 
Motinos su Rožyte pasikalbė
jimas.

Editorialus, — straipsnius 
apie bėgamąją politiką —ra
šyti tuomet dar nebuvo ma
dos.

Įdomi žinelė iš Vilniaus:
“Miesto durna paskutinia

me posėdyje, svarstant apie 
300 metų Romanovų viešpata
vimo sukaktuves, , nutarė pa- 
žymėt tą šventę įsteigimu ko
kios , nors kultūrinės įstaigos. 
Pripažindami, kad įsteigimas 
Vilniuje universiteto bus tin
kamiausiu sukaktuvių pager
bimu, komisija rūpinsis, kad 
miesto dūmą paskirtų kuodau- 
giausiai pinigų Vilniuje Roma
novų universitetui.”

Kaip žinia, Romanovai ne
turėjo progos universitetui 
Vilniuje įkurti: neužilgo už
griuvo pirmasis pasaulinis 
karas, kurio metu žlugo ir 
Romanovų viešpatavimas!

Iš Scyantono korespondenci
joje skaitau :

“Antanas Mieldažis yra de
šimtas globėjas šv. Juozapo 
lietuviškos bažnyčios. Trys 
metai atgal tapo visa dešimtis 
globėjų ekskbmunikuoti vys
kupo Hobano už tai, kad jie 
reikalavo tiesos apgynimui 
parapijos turto, t. y. bažny- 

, Čios.”
gėliau Antanas Mieldažis, 

užpykęs ant laisvamanių, nu
sitarė sugrįžti “prie dvasios 
šventos.”

/^XSk’aitome: A
“11 birželio airių skiepe 

anksti išryto tapo nuimtas 
prakeikimas nuo A. Mieldažio 
per <kun. Kurą ir buvo antru 
sykiu krikštijamas. Pirmiau
siai buvo vadžiojamas po skie
pą pasieniais. Su juo ėjo kun. 
Kuras su knyga rankoje, za
kristijonas sn kryžium ir žva
ke, šveicorius J. Kaminskas 
su didele lazda, kaip meški- 

• ninkas, paskui dūlino, o tas 
f prakeiktas griešninkas vidu

ryj... Dabar mūsų klebonas 
džiaugiasi iš sugrjžimo pakly
dusios avelės.”

Tame pat Laisvės numery j 
telpa pora trumpų Jovaro ei
lėraščių.

Iš St. Charles, III., trumpo
je korespondencijoje skaito
mų :

■(’/‘Mūsų miestelyj nepersma- 
gu gyventi, ne darbai visai 
silpfeai eina. Daug žmonių pa
leista iš darbo, o dar vis lei
džia.”
i Po 40 metų Laisvei niekas 
nerašo iŠ St. Charles, III., bet

Amerika sutinka tartis t
su Šiaurine Korėja

Kaesonge liepos 10 d.
Petingas reikalauja visiškos 
taikos įvykdymo Korėjoje

Septyni Komunistų Partijos 
vadovai tapo įkalinti 
penkeriems metams
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Teisėjas įsakė suimt 4 kitus, 
kurie dar neatvyko įkalinimui

Tokio, liep. 3. — Genero
las Matthew Ridgway, vy
riausias amerikonų ir jų 
talkininkų k o m andierius, 
sutiko su Šiaurines Korė
jos ir kinų pasiūlymu lai
kyti derybas dėl mūšių su
stabdymo Kaesonge liepos 
10 d.

Gen. Ridgway, tačiau, pa
geidavo suruošti pradinius 
pasitarimus tarp trejeto jo 
oficierių ir šiaurinių korė
jiečių liepos 5 d. arba taip 
greitai, kaip būtų galima.

Kuomet gen. Ridgway 
pereitą šeštadienį kvietė 
šiaurinius korėjiečius ir ki- 
2—ŽINIOS tos- -MWI
nūs į derybas dėį pertaikos, 
jisai siūlė sueiti su jais Da
nijos laive, Šiaurinės Korė
jos uoste Wonsane.

Šiaurinių korėjiečių ir ki
nų komandieriai x atsakė, 
siūlydami surengti derybas 
10-15 liepos Kaesonge, Pie
tinėje Korėjoje, už 3 mylių 
į pietus nuo 38-tos parale
lės. z/

Gym Ridgway, dabar at
siliepdamas į jų pasiūlymą, 
pareiškė:

“Kadangi susitarimas dėl 
pertaikos sąlygų turi būti 
padarytas pirma, negu bus 
sustabdyti karo veiksmai, 
tai derybų ir susitarimo 
atidėjimas ilgiau pratęs 
mūšius ir padidins nuosto
lius.”

Kinijos pareiškimas
Tokio, liep.-3. — Pertai- 

ka turėtų būti pirmasis 
žingsnis į visiškos taikos 
padarymą Korėjoje, sakė

Amerika nori tėmyt kinus 
Korėjoj ir pertaikos metu
Washington. — Valstybės 

sekretoriaus padėjėjas 
Dean Rusk sakė Senato ko- 
mitętui užsieniniais reika
lais, kad kinai vis didina 
savo jėgas Korėjoje, nepai
sant laukiamų derybų dėl 
mūšių sustabdymo. Todėl 
jis pranešė, jog Amerika 
derybose reikalaus sau tei-' 
sės apžvalginėti šiaurinių 
korėjiečių ir kinų karines 
jėgas ir . po pertaikos pa
skelbimo.

ORAS.—Vešiau ir gal bus 
lietaus. %
lietuvių ten dar tebesama.

Mare Vaitėkaitienė duoda 
patarimu vaikinams ir mergi
noms, kaip susižadėti ir apsi
vesti.

Telpa straipsnelis: “Kaip 
apsiginti nuo uodų?”, kitas: 
apie maistą — daugiausiai 
apie pieno vertę žmogaus gy
venime.

Išspausdintos trumpos ketu
rios “vietinės” (iš Bostono) 
žinutės.

Toks dąug maž buvo turi
nys Laisvės, išėjusios lygiai 
prieš 40 mętų!

Kinijos. Liaudies Respubli
kos radijas iš Pekingo. Jis 
pareiškė:

—Pilnos taikos reikalau
ja žmonės Korėjos, Kinijos, 
Sovietų Sąjungos ir Azijos: 
to reikalauja mylintieji tai
ką žmonės ir visur kitur.

Tačiaus kinai fronte turi 
vis budėti ir priešintis už
puolikams,—pridūrė Pekin
go radijas.

Korėjoje kartojasi 
žvalgŲ susidūrimai

Korėja, bal. 3.—Ameriko
nai su tankais apžvalginėje 
šiaurinių korėjiečių ir kimi 
pozicijas. 1

Kinai ir šiauriniai korė
jiečiai atmušinėjo ameriko
nus. Kartojosi vietiniai 
žvalgų susikirtimai.

Viduriniame Korėjos 
fronte amerikonai per dvi 
pastarąsias savaites yra 
sulaikyti faktinai tose pa
čiose pozicijose.

Amerikiniai lėktuvai an
tradieni bombardavo du 
Šiaurinės Korėjos miestus.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jų patrankos nušovė 7 ame
rikinius lėktuvus.
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Amerikonai pataria 
Syngmanui užsičiaupti

Pusan, Korėja. — Ameri
kos karininkai patarė Syng
manui Rhee suvaldyti savo 
liežuvį.

Syngmanas, Pietinės Ko
rėjos tautininkų preziden
tas, rėkavo, kad niekuomet 
nesutiks sustabdyt mūšių 
paliai 38-tą paralelę. Rei
kalavo prijungti jam Šiau
rinę Korėją.

Fla. gubernatorius vengia 
Senato kvotiniu

Tallahassee, Fla.—Pikta
darystes tyrinėjantis Sena
to komitetas iš Washingto- 
no atsiuntė oficialų pašau
kimą (subpoena) Floridos 
gubernatoriui Fui 1 e r i u i 
Warrenui, kad atvyktų į 
kvotimus. Gubernatorius 
atsisakydamas sugrąž i n o 
pašaukimą atgal.

Gub. Warren yra kaltina
mas, kad palaikė ryšius su 
gembleriais; sakoma, už 
kyšius leido jiems įsigalėti 
Miami Beach’iuje.

Philadelphia, Pa.
Busas į Laisvės pikniką 

Dexter Parke, Woodhave- 
ne, N. Y., išvažiuos nuo 
1218-20 Wallace St., liepos- 
July 7 d., 9 vai. ryto.

Šmitiene.

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

' I.

SUKELTA $8,819;
DAR REIKIA $1,181

(Tąsa ketvirtame pusi.)

IRANAS ATMETA NAUJA 
AMERIKINĮ PASIŪLYMU

Gražiai dienraštį parėmė Portland©, Oregon, Chi- 
cagos, Binghamton©, Detroito, Massachusetts valstijos 
ir kitų kolonijų lietuviai. Aukų gavome sekamai:

Pikniko pelnas Portland, Ore......................... $40.00
Per B. Zmitraitę, Johnson City, N. Y.........30.00
LLD 44 kp. ir LDS 110 kp., Lowell, Mass.

‘ parengimo pelnas, per J. Bląžionj 18.00 
Per Marytę Smalstienę, Detroit, Mich. 20.00 
Du dipukai, Brooklyn, N. Y.............................10.00
LLD 44 kp., Lowell, Mass., per J. Blažionį 10.00 
Julia Driizienė, Norwood, Mass.................... 10.00
Uršulė Zaleckaite, Brockton, Mass. ...... 5.00 
J. Barkauskas, Manchester, Conn......................5.00
Eva Tamulionienė, Fitchburg,. Mass.............. 5.00
Ig. Urbonas, Great Neck, N. Y.,................  5.00
V. Vi Vasys   5.00
A. Janutąvįčius .......................    5.00
Walteris Kukas, Chicago ...............................  5.00
E. ir J. Butėnai, Detroit, Mich......... ....... 5.00
V. Rogers, Detroit, Mich.................................... 5.00 *
Peter Thompson, Simpson, Pa...................... 5.00
M. Užunaris, Dorchester, Mass. .........;. 5.00

Teheran, Iran. — Jung
tinių Valstijų ambasado
rius Henry Gradv siūlė, 
kad Iranas leistų išplaukti 
prikrautiems aliejaus anglų 
laivams iš Abadano uosto, 
jeigu laivu kapitonai pasi
rašys kvitas valstybinei 
Irano aliejaus' kompanijai, 
“bet be skriaudos iraniškai 
anglų žibalo kompanijai.”

Irano premjeras Mossa
degh atmetė Grady’o pasiū
lymą i? pareiškė, jog tokios

Čechoslovakijoj teisiamas korespondentas 
prisipažino, kad jis šnipinėjo išvien 

su Amerikos ir Anglijos diplomatais
Praga. — Čechoslovakija 

teisia amerikoną Associat
ed Press korės p o n d e n t ą 
Williama Oatisą kaip kari
nį šnipą. Jis prisipažino 
šnipinėjęs Jungtinių Vals
tijų ir Anglijos atstovams.

Oatis ir trys cechai, As
sociated Press bendradar
biai, taip pat yra kaltina
mi, kad dalyvavo nužudyme 
vieno Čęchoslovakijos kari
ninko.

Oatis liudijo, kad šnipi
nėjimui vadovavo Jungti
nių Valstijų ambasadorius 
Ellis O. Briggs, o pulkinin
kai George L. Atwood ir P. 
D. Ginder, amerikinės am
basados nariai, veikė kaip 
šnipai.

Kartu prieš Čechoslova- 
kiją šnipinėjo Anglijos am
basados sekretoriai Geof
frey Kirk ir Anthony Snell- 
grove bei kiti anglų amba
sados nariai, sakė Oatis. 
Be to, jis įtarė kaip šni
pus visą eilę amerikonų ir 
anglų biznių atstovų ir ko
respondentų .

Iš Oatiso liudijimo pasi
rodo, kad net Indijos amba
sadorius Ram Goburdhun 

kvitos butų tiktai leidimas 
anglam išsigabenti aliejų 
be atlyginimo Tranui.

Irano atsišaukimai
Iranas atsišaukė į kaimy

niškąjį Iraką neduot anglų 
kariuomenei telktis Trake 
prieš Traną..

Trano valdžia taip pat 
ketino kreiptis i Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybą, 
kad sulaikytų Angliją nuo 
karinio-įsiveržimo i Iraną.

v- fc. . C

« 
užsiėmė šnipinėjimu prieš 
Čechoslovakija.

Teismą stebi Jungtinių 
Valstijų konsulo pavaduo
tojas Richard Johnson ir 
amerikinės ambasados pa
siuntinė Mary Hbrak. Jie
du girdėjo Oatįso'prisipaži
nimą ir liudijimus.

c. . .

Amerikos komisionierius 
vaišina nacių generolus
Frankfurt, Vokietija.' — 

Amerikos komisionie r i u s 
Vokietijai, John McCloy, 
pasikvietė į Liepos Ketvir
tosios bankietą buvusius 
nacių x generolus Hansą 
Speideli ir Adolfą Heusin- 
geri. Kartu McCloyyižpra- 
šė j vaišes 50 vakarinės 
Vokietijos valdininkų.

Vakarų Vokietijos laik
raščiai todėl ‘spėja, kad 
McCloy jau aptarė su jais 
planus dėl vokiečių armijos 
atkūrimo.

Gen. Speidel buvo hitle
rininkų armijos štabo va
das, o gen. Heusinger pa
dėjo naciams suplanuoti 
karą prieš Sovietų Sąjun
gą.

New York. — Pirmadie
nį tapo įkalinti septyni Ko
munistų Partijos vadovai. 
Keturi kiti neatvyko pasi
duot įkalinimui.

Federalis apskrities teis
mas New Yorke 1949 me
tais nuteisė visus 11 už ta
riamą* “suokalbį mokyti ir 
skelbti, kad reikėsią nu
verst Amerikos valdžią per 
jėgą bei prievartą.” De-

Sugriuvo Graikijos 
ministrų kabinetas

Athenai, Graikija.—Pasi
traukė Graikijos ūkio mi
nistras, socialdemok ratas 
P a p a n dreou todėl, kad 
premjeras Venizelos, “libe
ralas,” neišreikalavo iš A- 
merikos daugiau pinigų 
graikam farmeriam parem
ti. ' .

Karalius Paulas įsakė su
daryti naują stiprų, minis
trų kabinetą iš įvairių par
tijų; o jei ne; tai jis pa
skelbs naujus seimo rinki
mus.

.
4 I ^1 l I ! ■ ......................

Vengrija pavaro 3 
Amerikos diplomatus

Budapest, Vengrija. — 
Vengru valdžia pareikala>- 
vo, kad Jungtinės Valstijos 
atsiimtų tris savo atstovy
bės narius. Sako, jie šni
pinėjo prieš demokratinę 
Vengrijos valdžią; tatai 
parodė liudijimai laike teis
mo prieš arkivyskupą Gro- 
esz ir kitus šnipus. .

Vengrija taip pat įsakė 
uždaryti amerikonų knygy
ną ir judamuosius paveiks
lus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
New York. — Federalis 

apskrities • teisėjas Sylves
ter Ryan įsakė užgrobti už
status keturių komunistų 
vadovų, kurie iki 10:30 vai. 
antradienį neatvyko į teis
mą pasiduoti kalėjiman. • Jų 
užstaįai buvo viso 80 tūks
tančių dolerių.

Korėja. — Amerikos kar
eiviai fronte laukia, kad 
mūšiai būtų sustabdyti.

Peking.— Kinijos radijas 
sakė, sunku būtų kinams ir 
šiauriniams korėjiečiams 
greičiau kaip liepos 10-15 d. 
prisirengti į derybas su 
amerikonais dėl paliaubų.

Praga. —- Čechoslovakija 
paliuosavo vieną Amerikos 
ir vieną Norvegijos lakūną, 
kurie “per klaidą” nusilei
do su savo rakietiniais lėk
tuvais.

šimČiai teismas skyrė po 5 
metus kalėjimo ir vienam, 
Robertui Thompsonui — '3 
metusVtodėl, kad jis buvo 
didvyriškai pasi žymėjęs 
Antrajame pasauliniame 
kare. Visiems, be to, buvo 
priteista po $10,000 pinigi
nės baudos; ir ši bauda, vi
so $110,000, turėjo būti tuo
jau užstatyta teisme.

Aukščiausias Jungtinių 
Valstijų Teismas birželio 4 
d. šiemet atmetė jų apelia
ciją, užgirdamas tokias 
bausmes.

Dabar tapo įkalinti Eu
gene Dennis, John B. Willi
amson, Jack Stachel, Benja
min J. Davis, John Gates, 
Irving Potash ir Carl Win
ter. \ f ;

įkalinimui pirmadienį ne
pasirodė Gilbert Green, Gus 
Hall, Henry Winston ir Ro
bert G. Thompson.

Federalis ’apskrities tei
sėjas Sylvester Ryan dave 
įsakymą areštuoti šiuos 
keturis ir užgrobti jų už
status, po $20,000 už kiek
vieną, jeigu jie neatvvks į 
teismą pasiduoti kalėjiman 
iki antradienio 10:30 vai. 
Taigi FBI agentai tuojau 
ėmė jų ieškoti.

Pareiškimai
Eugene Dennis, Komu- 

nistų Partijos sekretorius, 
pirm einant kalėjiman, pa
reiškė teisme:

“Sykiu su mumis yra ka
lėjiman įmetama žodžio, 
spaudos ir susirinkimų lais
vė ir mūsų žmonių taika.”

Benjamin D. Davis, bu
vęs New Yorko( miesto ta
rybos narys, paskutinėje 
savo kalboje teismui tarė:

“Kada nors liaudies prie
šai bus pasiųsti kalėjiman.

“Kartu su mumis dabar 
įkalinamas Pirmasis Jung
tinių Valstijų Konstitucijos 
pataisymas, užtikrinantis 
žodžio, spaudos ir susirinki
mų laisvę. Mes baudžiami 
tik už tai, kad skelbėme tai
ką ir mokėme demokratijos 
ir socializmo.”

Teisėjas Ryan atmetė ko
munistų advokatų prašymą 
sumažinti bausmes, nuro
dant, jog ir du Aukščiausio 
Teismo teisėjai balsavo 
prieš tų bausmių užgyri- 
mą.

. Valdžia bando taksais 
pralenkti pertaiką

< ‘ I

Washington.—Prez. Tru- 
manas spiriasi, kad Sena
tas būtinai tuojau nutartų 
pakelti amerikiečiams tak
sus 10 bilionų dolerių per 
metus. Skubi tokį tarimą 
pervaryti pirma, negu bus 
sustabdyti mūšiai Korėjoje.

Kongreso Atstovų Rūmas 
yra nutaręs “tiktai” 7 bilio- 
nais dolerių taksus pakelti.



I

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays, and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND. HILL 19, N. Y.

I TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

' President, GEORGE WARES; Seer.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

Tarybų Lietum 1951 mėty biudžetas
Ėašo A. Drobnys

Nepaisant didžiulių karo 
padarytų' sugriovimų, Lie
tuvos darbo žmonės, Tary
bų Sąjungos tautų broliškai 
padedami, pasiekė lemia-

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ......... $7.00
United States, per 6 months $3.75 
Queens Co.,. per year ............. $8,00
Queens Co., per six mos.......... $4.00

Canada and Brazil, per year $8.00 
Canada and Brazil, 6 months $4.00 
Foreign countries, per year $9.00 
Foreign countries, 6 months $4.50

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

> DERYBOS, O NE GINKLAS
KONGRESAS TAIKAI GINTI, pasibaigęs liepos 1 d. 

Čikagoje, buvo kas tokio didelio, kas tokio nepaprasto 
Amerikos žmonių gyvenime.

Apie 5,000 delegatų, atstovaujančių visus Amerikos 
. žmonių sluoksnius, buvo kas tokio, kuris retai mūsų 

krašte įvyksta.
Visų Kongreso dalyvių balsas vieningai pasisakė už 

taikos palaikymą.
‘Kongresas įvyko tuo metu, kai, po T. Sąjungos atsto

vo Maliko siūlymo, buvo rimtai pradėta tartis dėl tai
kos įvykdymo Korėjoje.

Bet taikos įvykdymas Korėjoje yra tik mažas žings
nis link taikos užtikrinimo pasaulyj.

Kongresas teisingai pasakė, jog “tiktai derybų poli
tika, o ne ginklų politika gali įvyk dint i taiką.”

Kitas reikšmingas dalykas, kurį savo rezoliucijon 
įkergė Kongresas taikai ginti: pripažinimas skirtingų 
visuomeninių santvarkų gyvavimo yra būtinas taikai 
išlaikyti dalykas'.

Kitais žodžiais, Kongresas pareiškia, jog kapitaliz

mus laimėjimus toliau vys
tant socialistinę ekonomiką 
ir kultūrą, ištisoje" eilėje 
šakų viršydami prieškarinį 
lygį- ■

Pramonės laimėjimai
Per pokarinius metus 

Lietuvoje ne. tik atstatytos 
bei aprūpintos naująja ta
rybine technika visos ka
ro metu sugriautos įmonės, 
bet ir pastatyta eilė naujų 
stambių pramonės įmonių. 
Pramonės produkcijos lygi
namasis svoris respublikos 
liaudies ūkyje pėr pasta
ruosius penkerius metus 
padidėjo nuo 35 iki 50 su 
viršum procentų. Pramo
nės produkcijos bendroji 
produkcija žymiai prašoko 
prieškarinį lygį.

žemės ūkis
Didžiulyiai laimėjimai 

pasiekti ir žemės ūkyje. 
Daugiau kaip 90 procentų 
darbo valstietijos savano
riškumo pagrindais susivie
nijo į kolūkius ir tvirtai 
stojo į socializmo kelią. Di
delę pagalbą respublikos 
žemės ūkiui teikia valstybi-

nes mašiįių - traktorių sto
tys, aprūpintos naujausio
mis žemės ūkio mašino
mis. Respublikoje sukurta 
ir veikia 113 tokių stočių. 
Tai įgalino pakelti darbo 
našumą kolūkiuose ir žy
miai praplėsti pasėlių plo
tus,.

Drauge su liaudies ūkiu 
metai iš metų auga Lietu
vos valstybinis biudžetas. 
Palyginti su 1945 metais, 
respublikos valstybinis 
biudžetas 1951 metais išau
go beveik pustrečio karto. 
Šių metų balandžio mėnesį 
Lietuvos Tarybų Socialisti
nės Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos sesija ap
svarstė ir patvirtino Lietu
vos valstyb. biudžetą šiems 
metams pagal pajamas ir 
išlaidas 1,530,462,000 rublių, 
sumos, arba 10.9 procento 
daugiau,, palyginti su perei
tais metais.

Pajamų šaltinis
Pagrindinis biudžeto pa

jamų šaltinis yra įplaukos 
iš socialistinio ūkio. 1951 
metų biudžete šios-įplaukos 
sudaro 963,337,000 rublių, 
arba beveik 63 procentus 
visų biudžeto pajamų. Toks 
pajamų iš socialistinio ūkio 
lyginamasis svoris liudija 
apie socialistinio ūkio su
klestėjimą ir apie respubli
kos finansų ‘sustiprėjimą.

Liaudies ūkiui finansuoti 
1951 metais numatoma pa
skirti 540,$27,000 rublių, 
arba 35.3 procento visų .biu
džeto išlaidu, socialisti
nėms - kultūrinėms prie
monėms 754,291,000 rublių, 
arba 49.3 procento.

Tai reiškia, kad beveik 
85. procentai visų Tarybų 
Lietuvos valstybinio biu
džeto išlaidų skirta pramo
nei ir žemės ūkiui finan
suoti, mokykloms, kultū
ros-švietimo ir vaikų įstai
goms, ligoninėms išlaikyti, 
taip pat socialinio aprūpi
nimo reikalams .

Žyrą i asignavimų dalis 
skiriama kapitalinėms in
vesticijoms į lengvąją, 
maisto, mėsos / pieno ir žu
vies pramonę, taip pat į gy
venamų namų Statybą ir į 
miestų bei kaimo punktų 
sutvarkymą.

Kultūros darbams

maš ir komunizmas gali egzistuoti greta viens kito ir 
tuo pačiu kartu gali egzistuoti taika.

Atsiminkime, jog tiek velionis prezidentas Rposevel- 
tas, tiek Willkie, tiek Stalinas daug kartų sakė, jog ko- 

V munistinė Tarybų Sąjunga gali gyventi taikoje greta 
\ kapitalistinės Amerikos; gali gyventi, jei tik jos bandys 
x taikiai gyventi, jei lik bus tariamasi dėl taikaus gyve

nimo, jei tik bus dedama pastangų karui išvengti.
Tiesa, šių dienų mūsų politikai nenori su tuo principu su

tikti; jie nenori pripažinti komunistinei santvarkai gy
vuoti greta kapitalistinės santvarkos.

Tik aną dieną Niujorko valstijos gubernatorius Dew
ey, pasiekęs San Francisco, sakė: šaltasis karas tęsis 
tol, kol Rusijoj valdys komunistai. Kitais žodžiais: šal
tasis karas gyvuos tol, kol Tarybų Sąjungoj egzistuos 
tarybinė vyriausybė, pasak Dewey.

Jeigu šitaip į pasaulinius dalykus žiūri ir kiti mūsų 
dienų politikai, tai yra labai prastai.

Nes pagal gubernatorių Dewey, tai Amerika turinti 
dėti pastangų socialistinei santvarkai sunaikinti Tary
bų Sąjungoj; kai jos ten nebūsią, tuomet viešpatausianti 
taika.

NETENKA NEI AIŠKINTI, jog tokia politika yra ne 
/ tik neteisinga, bet ir labai žalinga.

Atsiminkime, kai Tarybų Sąjungos nebuvo, kai Rusi
joje viešpatavo carizmas, ar tuomet pasaulyj karų ne
buvo?

. Aišku, jog buvo.' Patsai pirmasis pasaulinis karas 
buvo pradėtas ne kieno kito, o kapitalistinių kraštų.

, Antrasis pasaulinis karas taipgi buvo pradėtas kapi
talistinių kraštų. x

Daleiskime, jei šiandien Tarybų Sąjungos nebūtų, tai 
ąr jūs manote, kad pasaulyj būtų taika, pastovi taika? 
Tuomet kaip tik imperialistai tarp savęs niautųsi už 
teritorijas, už rinkas.% ** •

• DĖL TO, MŪSŲ NUOMONE; Kongresas Taikai gin
tu i§kėlė# labai gyvus ir svarbius obalsius, kuriais vado
vaudamiesi Amerikos žmonės galės ryškiau ir griež
čiau kovoti už taiką.

Taikos išlaikymas turi remtis derybomis, o ne ginklu, 
Kapitalistinė 'santvarka gali taikoje, gyvuoti su ko- 

. munistinė santvarka, jei tik bus dedama pastangų tam 
5 tikslui pasiekti!

Kas Ką Rašo ir Sako

JŲ “INTERNACIONALAS”
FRANKEt RTE. VAKARŲ VOKIETIJOJE, praėjusį 

B savaitgalį susirinko tūlų kraštų socialistinių partijų at- 
KM stovai sudaryti socialistiniam internacionalui.

Jiendri susiorganizuoti į tarptautinę organizaciją, na, 
ir kovoti. Bet prieš ką kovoti? Prieš kapitalizmą? Už 

. į’ socializmą, už marksizmą?
Ne! Jie ryžtasi organizuotis ir kovoti prieš komuniz- 

! mą, prieš Tarybų Sąjungą, prieš Kiniją, prieš liaudiškas 
rėšpublikas Europoje.

* Kitais Žodžiais: šių dienų socialistai, apart Italijos so- 
~ čialistii partijos ir dar vienos kitos, ryžtasi stoti pagal- 

bdų kapitalizmui ir jį išgelbėti nuo susmukimo.
Šluos žodžius rašantį dar nežinome, kuo tas socialistų 

suvažiavimas baigsis, bet ,jau yra aišku; kad jis nebus 
darbininkų klasės reikalų atstovas: jis bus reakcijos tal- 

K kininkas.
Be abejojimo, šis internacionalas gaus ne vieną kąs- 

\ helį ir iš Wall stryto. Bet ar tai padarys jį tvirtesniu? 
■B Nef! * .

KĄ RAŠĖ RHEE 
TRUMANUI

Kanadiškis^ Liaudies Bal
sas rašo:

Kovoti su pelnagrobiais yra 
labai sunku, kadangi jų ran
kose spauda, radijas ir kitos 
informacijos priemones. Jie 
gali skelbti didžiausi melą 
kaip tiesą ir sunku jį atmušti. 
Štai pavyzd is.

Jungtinėse Tautose yra 
knyga iš 255 puslapių, kur 
randasi daugybė dokvm.ėntų, 
rodančių, jog Korėjos karą 
pradėjo Pietų Korėjos val
džia. Jų tarpe yra prezidento 
Rhee laiškas ambasadoriui 
Washingtone. Tame laiške 
Rhee rašo :

“Aš manau, kad jūs turėtu
mėt laisvai diskusuoti šią si
tuaciją su pilniausiu pasitikė
jimu su aukštais Jungtinių 
Tautų ir Jungtinių Valstijų 
oficialais.- Griežtai konfiden
cialiu būdu pasakyti jiems, ko
kius planus .mes turime dėl 
apjungimo Šiaurės ir pietų. 
Tikrumoje, mes esame gatavi 
apvienijimui dabar visais at
žvilgiais, išskyrus vieną: 
mums dar trūksta ginklų ir 
amunicijos. Nemaža dalis Ko
rėjos kojmunistų armijos ga
tava sukilti ir padėti mums 
išvyti iš šalies tokius komunis
tinius paukštelius, kaip Kim 
Il Sung ir kiti...”

Taip jis rašė balandžio 10 
dieną 1949 metais, metai lai
ko prieš karo pradžią. Kada 
karas buvo . pradėtais, Rhee 
jau turėjo užtektinai ginklų 
ir amunicijos ntigalėjimui ar
mijos, kurios nemaža dalis 
buvo pasirengusi jam padėti. 
Tik išėjo atbulai.

Bet tie dokumentai neskel
biami. Jie slopinami. Kodėl? 
Už tai, kad amerikiečiai neno
ri, jog tiesa būtų žinoma.

GRĮŽUSIO Iš 
VENEZUELOS ŽODIS

Neperseniai į Lietuvą iš 
Venezuelos grįžo Juozas 
Mikolėnas. Apie tai jis ra
šo “Tėvynės Balse,” kur, 
tarp kitko, sako:

1951 metais vasario mėnesį 
grįžaui į Tėvynę iš tolimos Ve- 
nezuielos. Sunkų vargo kelią 
praėjau svetimuose kraštuose, 
kol grįžau į Tėvynę. .Vokieti
jai kapituliavus aš patekau į 
jau viliojantiems pažadam#

perkeltųjų asmenų stovyklą 
Glasenbecke, netoli Zalcbur
go. Sunkiose sąlygose gyven
damas stovykloje, aš patikė- 
apie puikų- gyvenimą užjūrio 
kraštuose ir emigravau į Pie
tų Ameriką.

Vėliau supratau, kad bu
vau parduotas kaip gyva pre
kė.

Dirbti bananų plantacijoje 
buvo be galo sunku; Dirbome 
nuo ryto iki vakaro, o nuo 
saulės nėra kur pasislėpti. Vė
liau perėjau dirbti • prie ak
mens skaldymo darbų. Darb
davys man iš karto pareiškė, 
kad reikės dirbti 10-—11 va
landų per dieną,

Paskutiniuoju laiku aš dir
bau traktorininku- cukrinių 
runkelių plantacijoje piTe 
cukraus fabriko Marakaibo.

Sunkioje, beviltiškojo padė
tyje atsidūrė šimtai lietuvių 
emigrantų Venesueloje. Dau
gelis jų neturi nei darbo, nei 
duonos ir verčiasi tik atsitikti
niais uždarbiais. Už tai Vene
zueloje vietoje duonos darbo 
žmofiės maitinami naujo karo 
propaganda.

Pasirodo") jog Venezuelos 
(tūli ją, nežinome kodėl, 
vadina Venesuela), kaip ir 
pas muš, užkarine propa- 
;ganda permirkusi visa 
spauda.

Aišku, Mikelėnui viso to 
buvo perdaug, > ypatingai 
dėl to, kad propaganda už 
karą baisi, o darbo ir mais
to stoka.. Užkarine propa
ganda negi gyvensi.

Tuomet Juozas Mikolėnas 
nusitarė grįžti narnoj Apie 
naująją Lietuvą jis rašo:.

AŠ be galo džiaugiuos grį
žęs į Tėvynę; Čia visur bran
ginamas darbo žmogus, juo 
nuolat rūpinamasi, suteikia
mos sąlygos mokytis, vystyti 
savo gabumus, tapti apsišvie
tusiu žmogumi- Lietuvoje ne
bereikia drebėti dėl rytdienos, 
čia niekur nerasi bedarbio. 
Visi dirba taikų, kūrybinį dar
bą, kuriame dalyvauju ir aš.

AŠ noriu perduoti per “Tė
vynės'Balsą” geriausius linkė
jimus’ draugams ir pažįsta
miems Brazauskui Ignui, Ka- 
zimirėnui Kaziui, Mažeikai 
Vincui, LėitonUi Jonui, Sara- 
piriui Jonui, Lukošiams Anta
nui ir Juozui, šilmaičiui Juo
zui ir kitiems. /

Lietuvos valstybinio biu
džeto 1951 metams išlaido
se svarbiausią vietą užima 
asignavimai socialinėms - 
kultūrinėms priemonėms.

Mokyklos ir apšvieta
Liaudies švietimui iš biu

džeto paskirta 502,670,000 
rublių, iš jų mokykloms iš
laikyti skiriama išleisti 318 
milijonų rublių —. 35 -mili
jonais rublių daugiau, negu 
buvo išleista 1950 metais.

Jei 1939 metais Lietuvo
je buvo tik 96 septynme
tės ir vidurinės mokyklos, 
tai 1950-1951 mokslo me
tais respublikoje veikė 191 
vidurinė ir 702 septynmetės 
mokyklos. Šiuo metu res
publikoje sėkmingai įgyven 
dinamas nemokamas visuo
tinis septynmetis vaikų ap
mokymas, tiek mieste, tiek 
ir kaime.

Naujaisiais mokslo me
tais respublikos mokyklose 
mokysis 462 tūkstančiai 
žmonių, vietoj 300 tūkstan
čių moksleivių 1945 metais.

Be to, dideli asignavimai 
skiriami iš Sąjunginio biu
džeto Lietuvos respubliko
je esančioms aukštosioms 
mokykloms išlaikyti.

Aukštasis mokslas
Tarybų valdžia plačiai at

vėrė kelią į aukštąsias mo
kyklas darbininkų, valstie
čių, darbo inteligentijos 
vaikams. Sukurtos naujos 
mokslo įstaigos: pedagogi
nis institutas, du mokyto
jų institutai, kūno kultū
ros institutas, teisės ir fi
nansų neakivaizdinių insti
tutų filialai. Kauno vals
tybinio universiteto bazėje 
suorganizuoti politechnikos 
ir medicinos institutai. Žy
miai išaugo Vilniaus vals
tybinis universitetas, Kau
no žemės ūkio akademi
ja ir veterinarijos akademi
ja. Respublikos aukštosio
se mokyklose besimokan
čiųjų studentų skaičius tri
gubai padidėjo, palyginti 
su prieškariniais metais. 
Per pokarinius metus Lie
tuvos aukštosios mokyklos 
ir technikumai išleido dau
giau kaip 14 tūkstančių 
specialistų.

Mokslų Akademija
Lietuvių tautos kultūri

nio augimo ryškus rodiklis 
yra Lietuvos TSR Mokslų 
Akademij os sukūri mas. 
Trylika Akademijos insti
tutų teikia vertingą pagal
bą respublikos pramonei ir 
žemės ūkiui. Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijai ir 
mokslinio tyrimo įstaigoms 
išlaikyti Ii951 metiį biudže
te numatyta daugiau kaip 
23 milijonai rublių.

Kultūra, švietimas Tary
bų Lietuvoje yra višo.s liau
dies turtas. Respublikoje 
veikia . 768 masinėš biblio-

(Tąsa trečiaihe pusi.)

Pasitropijo man būti vie
name baliuje. Susitikau 
Saimoną Blyną. Žodis po 
žodžio, jis man ima bajin- 
ti apie tai, kad šiemet 
Bruklyne bus didelis atpus
imas.

—Koks atpuskas? U ž 
ką?

—Bus paminėtas Min
daugo krikštas.

—Jeigu visų krikštus im
tume minėti, — sakau jam, 

‘—tai nebūtų per metus tiek 
dienų, kiek žmonių apsi- 
krikština.

—Bet čia bus minėjimas 
ekstra krikšto, — Lietuvos 
karaliaus Mindaugo krikš
to; jis apsikrikštino ir sa
vo pačią apkrikštino prieš 
700 metų! Jo pačios vardas 
buvo Morta ar Martė.

—Tai įmas? Kam dėl to 
reikalingas atpuskas? Ar 
tu nežinai, kad Mindaugo 
krikštas buvo f eik?

—Meluoji!
—Sakau tau, jis buvo 

feik.
—Tu meluoji!
—Jei tu man dar sykį pa

sakysi “meluoji,” — perspė
jau Blyną,—tai aš tau dro
šiu ton vieton, kur prezi
dentas Trumanas žadėjo 
drožti reporteriui už tai, 
kad jis Margaretą kritika
vo!

Tada Blynas nutilo ir pa
sidarė sukalbamesnis.

—Tai kaip ten su tuo 
krikštu buvo, tu man pa- 
bajink. Anistįgad, aš neži
nau!

—Jei nežinai, tai ir neple
pėk. Aš Lietuvos istoriją 
žinau, kaip poterius. Buvo 
šitaip: Kryžiokų ir kardi
ninkų zokonai Lietuvą zgu- 
bino, degino jos sodžius, 
mušė žmones, vogė žmonių 
arklius, karves, kiaules, 
avis, paršus ir bites ir me
dų. O kada zokonus kas 
paklausė, kodėl jie Lietuvą 
degina ir taip jos žmones 
zgubina, tai jie atsakyda
vo: dėl to, kad mums po
piežius ir vyskupai taip lie
pia daryti, ba’ Lietuvos 
žmonės . nėra krikščionys, 
ale jie yra pagonys, šlovi
na ugnį, saulę, perkūną, 
žalčius, driežus ir kitokius 
gyvūnėlius.

—Taip buvo, ar ne? Jie 
buvo pagonys.

—Jie buvo pagonys, bet 
nedarė nieko blogo zoko- 
nams ir popiežiui. Jie no
rėjo, kad zokbnas ir popie
žius maindytų savo biznį, 
o lietuviai maindys savo. 
Bet kryžiokų ir kardininkų* 
zokonas vis Lietuvą dras
kė, ją degino, vogė, plėšė 
ir melavo, akurat taip> kaip 
šių čėsų visokie kryžiokų 
zokonai daro!

—Na^ sakyk, sakyk! — 
nekantravo Blynas;

—Mindaugas mislino, kad 
jis yra labai smart, tai jis 
norėjo kryžiokus ir popie
žių apmonkyti. Jis sakė: 
jei popiežius duos man ka
raliaus karūną ir jei jūs, 
kryžiokai, daugiau prieš

mus nesivajavosite, tai aš, 
mano pati, mano vaikai ir 
mano dvaro slūgos apsi- 
krikštysiihe. Kryžiokai sa
kė: orait, Mindaugai, wsi-' 
krikštyk! Pažiūrėsime. ^Sa- 
da Mindaugas apsikrikĮti- 
no.

—Ar aš tau nesakiau, a?
—Ką tu man sakei! Aš 

tau sakiau, kad tas krikštas 
buvo feik, nespravedlyvas. 
Jį Mindaugas .padarė tik 
dėl svieto akių. Bet pasi
rodė, kad ne Mindaugas ap- 
monkino zokonus, o zoko
nai jį. Zokonų vagys ir vėl 
pasileido Lietuvą plėšti ir 
deginti ir vogti. Žinai, kry
žiokai! Tu jais niekad ne
gali patikėti, taip, kaip šių 
dienų kryžiokais! Mindau
gas atidavė jiems daug Lie
tuvos žemių, beveik visą 
Žemaitiją; jis atidavė vys
kupui Raseinių ir Betyga
los žemių plotus, bet ir to 
jiems neužteko. Jų gerklė 
buvo labai didelė ir niekas 
negalėjo jos užkišti! Pamar 
tęs, kad Lietuvos žmonės 
buvo labai ant Mindaugo' 
užpykę, kam jis savo tęvų I 
tikėjimo išsižadėjo, piaiha- ‘ 
tęs, kad kryžiokai vistiek 
nebus prisotinti, tada Afim 
daugas sakė: spjaunu1 ant 
jūs tikėjimo ir grįžtu at
gal į pagonybę, į savo ti
kėjimą, ba kryžiokai yra 
niekas daugiau, kaip va
gys ir gengsteriai! Tada 
Mindaugas nuėjo pas upę, 
išsimaudė vandenyj ir pa
sakė: nusiploviau aš to ti
kėjimo, kurį neša" mums 
ant kardu krvžiokai ir kar
dininkai.

—O kaip buvo su Min
daugo pačia, Marta?

—Ji neatsikrikštino, ba 
gal nenorėjo į vandenį lys
ti, gal buvo peršalta, ale ji 
neužilgo mirė. Bet Min
daugui už jo misteiką Lie
tuvos kunigaikščiai Nedo
vanojo. Noseri!...

—Kas su juo atsitik'®?
—Buvo šitaip: Mindau

gas įsake kunigaikščiui 
Daumantui, tam kietam, 
kaip plienui, uteniškiui, 
kad jis vadovautų Lietuvos 
vaiską vainoję prieš gudus 
ir rusus. Daumantas pa
misimo sau ir pasakė: kam 
aš eisiu gudų ir rusų muš-, 
ti, kad jie nieko mums ne
padarė! Aš geriau tave

■ patį paf iksysiu! Na, if 
| Daumantas, kuriam padėjo 
i žemaičių k u n i g a i k š č iai 
i Trainaitis ir Tautvilą, pa- 
j gavo Mindaugą ir jį pa- 
j smaugė. Pasmaugė ir du 
! jo sūnus : Ruklį ir Rupeikį.
Žmonės sako, kad Dauman
tas širdo ant Mindaugo ir 
už■ tai, kam Mindaugas bu
vo paveržęs jo gražią pa
čią po to, kai Į) mirė kara
liene Marta. Matai, kdip 
buvo! Tai kam dabar ^ia 
tie atpuskai už tai, kad 
Mindaugas apsikrikštino? 
Apsikrikštydamas, jis^ ap- 
čytino tik save ir padarė 
daug blogo Lietuvai. Atsi
mink, Saimonai, kad viso
kie gengsteriai kryžiokai ir 
jų zokonai visuomet buvo 
ir yra Lietuvos neprieteliai. 
Kas lenkia savo galvą prieš 
juos, tas lenkia galvą prieš 
mūsų tautos, zdraicas. Gud 
žmogus savo galvos prieš 
juos nelenkė ir nelenks!

—Iš kur tu, Džim, viską 
tą ištraukei?

—Aš tau pasakysiu, Sai- 
monai: Stanislovas Zanavy
kas rašė savo istorijoje 
apie Lietuvą, o dabar aš, 
Džimis Šmotas, tai užfiksi- 
nu savo istorijon. Tu su
eini žmonių, kurie m išlipa 
eiti į tuęs atpuskus, tai iš
sakyk jiems, kad Miiįdau- 
go krikštas buvo fei$A ir 
kad atpuskai už Mindaugą 
yra gud for natinę!

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Ketvirtad., Liepos-July 5, 1951
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maus
(Poema)

, (Tąsa)
Šepetienė prie pianino 
Gaudo pirštais klavišius, 
Liejas valsas ”U kamina,’’ 
Į spiegimą panašus.
Buvo ji ugnis Odesos,
Bet šiandieną jau atvėsus;
O gudrumas — kaip katė — 
Generolo ji duktė.
Neilgai ji traukė dainą.
Galvą slegia debesys;
Vėl pakyla ūžesys —
Ji su Unguriu nueina .. .
Greitai viduje namų 
Pasidarė i domu, v

Lekia laiptais į verandą 
Ir ten Ninos nęberanda: 
“Gal ji sėdi balkone?
Gal nėra jau ir Kaune?!.” 
Jos nėra ir kapitono, 
Muša kraujas į akis;
Kokį žodį pasakys, 
Bet ir tai dėl gero tono. 
Mašina jų garaže — 
Padėtis gana graži.

Detroit, Mic

Greit visų veidai paraudo 
Susipainiojo šulai.
Linas padavėjas gaudo, 
Lūžta salone stalai.
Kai turi mūrinę gūžtą, 
Niekis, jei kėdė sulūžta: 
Kai namus pasistatai, 
Su kėdė m n esi skaitai. 
Pasigirdo patefonas, 
Liejas muzikos garsai, 
Maišosi girti balsai — 
Ūžia sostinės salonas. 
Tango rėžia plakšteles, 
Taip ir leidžiam nakteles.

Akys sienomis klajoja, 
Plaka daug rečiau širdis. 
Su savim slaptai kovoja, 
Tyčiojas iš jo naktis.
Jam akyse šmėklos rodos:
... Štai, va ... matos... aukso sodas. 
Nina ... rūbai. .. patalai... - 
Kvepia aštrūs kvepalai.. . 
Nemačiau dar tokio Vlado— 
Ką padaro moteris!?
Praveria staiga duris —
Ir netenka Dičius žado: 
Nina aunas batukus — 
Svečias suka ūsiukus ...

Kokie judesiai, šokimas, 
Mirga suknios, auskarai. 
Tai ne šokis—tai dūkimas, 
Kai galvoj nebegerai. 
Kambariuose gyvatynas — 
Su Dindiene trinas Linas, 
Ciuožinėjas Ungurys — 
Dirba visas kambarys. 
Šepetienė, kiek sumišus, 
Taiso plaukus, sagutes; 
•Nina svaido akutes, 
Stalo pusėn atsigrįžus ... 
Dičius mąsto duryse: 
“Pasirodo — mes trise? .. .”

Šis akimirksnis juokingas, 
Begalės tokių vaizdų!
Kokios damos mūs niekingos 
Šalia meilės, pažadų!
Susitiko dvejos akys, 
Akys vilko ir plaštakės, 
Trečios akys iš aukštai 
Sekė bylą gan šaltai. 
Į duris prišokus, Nina 
Tarė: “Būkit mandagus! 
Keistas esate žmogus ... 
Kas jus elgesio mokino?. 
Vyras jos su Šepečiais 
Guodės savo rūpesčiais.

Detroitiečiai pagerbė 
Dr. M. D. Paleyicių

Birželio 10 d ienak susirinko 
didelis būrys draugų) į erdvią 
M. ir U. Palevičių 'butą atžy
mėti daktaro M. D. Palevi- 
čiaus 15 pietų sukaktį prakti
kavime medicinos. Pasivaišinę, 
draugai išreiškė daktarui 
daug linkėjimų ir nuo visų 
draugų įteikė dovaną, kuri 
jam bus reikalinga susidėt 
reikmenis važiuojant pas li
gonį.

Daktaras linksmai priėmė 
dovaną ir padėkojo draugams 
už tokį gražų jo atminimą. Ir 
priminė svarbą mūsų spaudos. 
Paaukavo tuos $5, kurie jam 
buvo įteikti atlikus nuo pirki
mo dovanos ir nuo savęs dar 
pridėjo $5. Taipgi prisidėjo 
ir kiti draugai. Tapo surinkta 
$40 ir padalinta Laisvei ir 
Vilniai po $20.

Prisidėjo su aukomis šie 
draugai:

Dr. M. D. Palevičius su* šei
ma ................................$10

Ben Evanoff, ............... 5
p^*"**^* •__________

C. ir A. M, .....................4
J.' ir M. Ginaitis, ......... 2
P. ir M. Smalstis, . .2
N. Astrauskienė, ......... 2
J. Jakelevičiene, ........... 2
Rose Samulonienė, .... 2
Mikas Palevičius ir šei. 2.
J. S. ir J. Gareliai, ... .2.
J. ir Z. Dantai,............ 1.

“ A. Litvinienė, ............... 1.
J. ir M. Aranauskai, . .1.
C. ir Er Nausėdai, .... 1.
O. Demskienė, ............. 1.

* F. ir R. Price,.............. 1.
G. ir.S. Nausėdai, ....1.
Ačiū visiems už aukas, o 

draugams Palevičiams už vai
šes. M. S.

Bethlehem, Pa.
Laisvės skaitytoj a-rėmėj a 

draugė Žukauskienė sergą 
jau antri metai. Birželio 23 d. 
užėjau atlankyti. Gražiai šne
ka. Sakė: — neatsimenu, kas 
su manimi dėjosi. Net dakta
rai stebėjosi, kaip aš išėjau iš 
to “stroke.”

Iki pasimatymo su visais 
prieteliais Laisvės pikniko lie
pos 7 d., Dexter Parke, Wood
haven, N. Y. F. P. Zavis.

ŽINIOS E LIETUVOS
% _ _______ _

Matematikos olimpiada

VILNIUS, geg. 8 d. — Bro
liškų respublikų pavyzdžiu 
Vilniuje buvo suorganizuota 
matematikos olimpiada. .

Vadovaujant studentei G. 
Juknevičiūtei, buvo sudaryta 
olimpiadai parengti studentų 
komisija, atlikusi spalio —ko
vo menesiais didelį parengimo 
darbą. Pasitelkiant į pagalbą 
profesorius, buvo* išnagrinėtos 
temos, skirtos olimpiados da
lyviams. Komisijos nariai Vil
niaus miesto vidurin. mokyk
lose instruktavo būsimus olim
piados dalyvius, padėjo moky
tojams kurti naujus matemati
kos ratelius ir pagyvinti esa
mų ratelių veiklą.

—o—
Tarybinės knygos paroda

TĘLŠ1A1. Vidurinėje mo
kykloje mokytojo Gineičio 
iniciatyva atidaryta tarybinės 
knygos paroda, kurioje išsta
tyta daugiau kaip 300 egzem
pliorių tarybinės grožinės, 
mokslinės bei politinės litera
tūros leidinių. V. Norgaila

Tarybų Lietuvos 1951 metų 
biudžetas

(Tąsa iš antro pusi.) 
i

tekos, 136 kultūros namai, 
ir 3,144 kaimo klubai-skai- 
tyklos. 1951 metais kul
tūros-švietimo įstaigų tin
klas dar labiau išplečiamas. 
Kultūros - švietimo darbui 
numatyta asignuoti 46 mi
lijonus rublių.

žmonių sveikata
Asignavimai liaudies svei

katos apsaugai, nemoka
mam respublikos darbo 
žmonių medicininiam ap
tarnavimui ir kūno kultū
rai sistemingai didinami 
Palyginti su 1945 metais, 
jie 1951 metais padidėjo be
veik trigubai ir sudaro 
192,611,000 rublių.

Žymios sumos išleidžia
mos iš respublikinio ir są
junginio biudžetų aprūpin
ti karo invalidams, kare 
žuvusiųjų šeimoms, . taip 
pat darbo invalidams ir se
niams, išmokėti pensijoms 
bei kitoms priemonėms so
cialinio aprūpinimo srityje.

Kelia taurę kapitonas, 
Varpa aiškina kažką, 
O čia šlapias ir raudonas 
Raitos Dinda, kaip meška. 
Kyrpitonas donžuanas, 
Jo gyvenimas — romanas. 
Dičius mąsto: “įdomu ... 
Taipgi draugas šių namų? . 
Fokstrotu visi apsvaigo, 
Sunku tvarką suvaikyt; 
Vienas bėga parūkyt, 
Kitas draugo žmoną maigo. 
Žodis “maigo’’ nešvarus, 
Bet ir vaizdas gi biaurus!

Dičius slenka pro saloną: 
Miega Linas ant kėdės; 
Ten toliau bučiuojas žmona, 
Lai jiems dievas tai padės ... 
Urėdas su Unguriene 
Glamonėjasi pasieny;
Jeigu vyro tik nėra — 
Unguriene ir gera ...
O prie stalo sėdi seniai, 
Šaukia: “Tula—Tula—ja!” 
Lengva jųjų širdyje, 
Meilės audras pragyvenę . .. 
Kelia taurę prie burnos 
Ir taip laukia rytdienos.

Laisvės Piknikas
I

Laisves piknikas Brooklyne šiemet bus šeštadienį.
Bus patogiau atvykti iš tolimesnių kolonijų.

Dičius vaikšto susikrimtęs 
Sujauktuose kambariuos, 
Jo veide piktoka rimtis: 
“Mes jau esam keturiuos?!.”

Dičius sėda vėl prie stalo, 
Leidžia Varpą akimis;
Veidas rausta, tai pabąla— 
Vladai, kas gi su jumis?
Vieną, antrą, trečią pila
Ir agonijoj pakyla:
“Ponas! Gerkime daugiau!
Ant širdies gal bus lengviau ...
“Ar jūs žinote, ponaiti, 
Kai puikioji moteris 
Atveria šaltai duris
Ir paprašo mus išeiti? ..”— - 
“Ponas, nieko nežinau ..— 
“Dar išgersim, aš manau ...”

(Daugiau bus)

MONTREAL, CANADA
Milžiniška demonstracija— 

melo
Dipukų vadai dvi savaiti 

atgal čia suruošė “cirką,” 
vadinamą demons t r a c i j ą 
pamįpejimui dešimts metų 
sukaktuvių nuo to, kai jų 
“tautoj vadas” Antanas

Smetona pabėgo pei' beržy
ną į Berlyną 1940 metais. 
Demonstracija buvo rengta 
visų Pabalčio kraštų-lietu- 
vių, estų ir latvių — dipukų 
vadų pastangomis. Sekma
dienio popietį keli' desėtkai 
(visų trijų tautų) jų susi-

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

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

fl CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

rinko ant Dominion Square 
prie nežinomo kareivio ka
po, kad pademonstruoti, 
kaip jie sako, “prieš rusų 
okupaciją Pabalčio kraštuo
se.” Bet tikrumoje, tai jie 
tik pademonstravo savo 
kvailybę.

Ta jų demonstracija bu
vo taip mizerna, kad vietos 
spauda, rytinis Jaikraštis 
“The Gazette,” tik antroje 
dalyje įdėjo žinutę, kuris, 
nereikia nė sakyti, dar ir
gi padaugino, pranešda
mas, kad “apie 300 pabal- 
tiečių buvo ten susirinkę.” 
Q antras didlapis, “The 
Montreal Daily Star,” visai 
nerado reikalo jų demons
traciją paminėti.

Bet pažiūrėkime, kokią 
didelę demonstraciją pada
rė “Nepriklausomos Lietu
vos” redaktorius J. Karde
lis, žinoma, smarkiai apie 
ją numeluodamas. Jię vie
ną savaitę praleido, nieko 
nerašė, kad eiliniai dipukai 
užmirštų, o po to, nors be 
ūpo, ne entuziastiškai ap
rašęs apie tą “galingą” de
monstraciją, priduria, kad 
demonstracijoje “dalyvavo 
apie, (pusantro tūkstančio 
pabaltiečiu (“N.L.,” birž.

Brooklyno 'Aido Choras,' vadovaujamas Mildred Stensler

Taipgi žinokime, jog šiemet Laisves piknikas bus naujoje vietoje—

DEXTER PARK
JAMAICA AVE. IR ELDERTS LANE, WOODHAVEN, N. Y.

Privažiuojama BMT Broadway Line, Jamaica traukiniu. Išlipimas Elderts Lane stotyje. 
Parkas prie pat stoties.

Puikią lietuvių liaudies dainų programą duos vietinis Aido Choras ir Newarko Sietino Choras. 
Abiem choram vadovauja Mildred Sten^ler

ANTANO PAVIDŽIO ORKESTRĄ ŠOKIAM

Piknikas prasidės 1 vai. diehę. Programa — 6 vai. vak.
3 pati.—Laisve (Liberty)- Ketvirtad., Liepoa-July 5, 1951
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NewYorko^/^/g/liiloi
Svečiai jau atvyksta į didį jį dienraščio Laisvės 

pikniką; ruoškimės juos priimti
Liepos 6 d. susirinkime išgirsime lietuvių 
delegatų raportus iš Taikos Kongreso

Kadangi didysis dienraščio 
Laisvės piknikas jau visai ar
ti, tai ir svečių pradeda rody
tis.
šeštadienį, birželio 30, užei

na Lietuvių Kultūriniu Cent- 
ran d. Petras Bacevičius, at
vykęs iš Worcester, Mass. Sa
ko jis: “Gavau atostogų. 
Svarsčiau, kur eiti, kur va
žiuoti, kad savo atostogas 
gražiai ir naudingai praleisti. 
Nusprendžiau vykti į New 
Yorką. Tai bus proga daly
vauti jn dienraščio Laisvės 
piknike.”

Petras Bacevičius apsistojo 
pas savo gimines netoli Liber
ty Auditorijos, tai mano ir 
dažniau šią s įstaigą aplankyti.

Tai vienas tų, kurie iš toli
mesnių kolonijų atvyksta pik
nikam Tokių vis daugiau ir 
daugiau * pradės atvykti į 
New Ybrką.

Mes, vietiniai, turime ruoš
tis svečius gražiai priimti. Da
lyvaudami piknike, galėsime 
su jais susieiti. Tai bus gera 
proga pĮačiau su svečiais susi
pažinti.

Tad visi .ruoškimės daly
vauti didžiajame dienraščio 
Laigvės piknike, šeštadienį, 
liepos 7, Dexter Parke.

Kvieskime savo gimines ir 
pažįstamus, kad ir jie daly
vautų. 4

---- O-----

Svečias su gąstinčium
Atvyko iš Chicagos į Lais

vės pikniką Walter Kukas ir 
atvežė dienraščiui dovanų $23 
ir \$7 už prenumeratą, viso 
$3|. Walter Kukas apsistojo 
pas mūsų pasižymėjusį meni
ninką Joną Jušką. Jis čia pa
viešės ištisą savaitę ar ilgiau.

Walter Kukas, kaip visada, 
gerame ūpe ir pilnas" energi
jos. Perdavęs nuo chicagiečių 
dovanas, pranešė, kad iš au
kojusiųjų. Mrs. Tessie Klebo- 
nienė, turinti taverną, 3071 
So. Troop St., Chicago, Ill., 
yra nuoširdi spaudos rėmėja. 
Visų aukojusiųjų vardai bus 
paskelbti jubiliejinio vajaus 
skyriuje.

Rapolas Merkis iš Phila- 
delphijos rašo, kad ten jau 
baigiamas pripildyti busas vy
kimui į Laisvės pikniką 
Brooklyne. O- Merkią šeima 

JUBILIEJINIS 
LAISVĖS VAJUS

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Peterukas. Brooklyn, N. Y............................ 4.00
Drauge, Bedford,’Mass. .............................   4.00
J. Pikilingis, Auburn, Ill.............. ........ 3.00
J. Leamy, Brooklyn, N. Y............................... 3100
J. Kaminskas, Chicago, Ill......... • •..........  3.00
Jonas Urbonas, Brooklyn, N. Y. • .. ................ 3.00
John Lotus, Detroit, Mich............................... 3.00
Wm. Kasles, Cleveland, Ohio .........   3.00
S. Puidokas, Rumford, Me...............................3.00

• J. Waznis, Rumford, Me............................... 3.00
T. Kleboniene. Chicago, Ill. •................  - 2.00
V. Daugirdas, Paterson, N. J..........................   2.00
B. Lenox, Lowell, Mass....................   2.00,
J. Yuška, Chicago, Ill......... ........................ 1.00
P. šolomskas, Chicago, Ill................ ../... 1.00
J. Pauliukas, Chicago, HI............................... 1.00
J. Matachunas, Paterson, N. J. .. • •............. 1.00
J. Kazlauskas, Lowell, Mass. .. • •................  1.00
M. Balčūnas; Detroit, Mich. ..................  1.00
P. Varnas, Detroit, Mich................  1.00
J. Gabison, Detroit, Mich........ ......................4.00
Visiems ir visoms aukojusiems didelis ačiū!
Iš tolimos kolonijos Portland, Ore., pikniko komi

sijos tiarys rašo, kad sukėlė pelno virš šimto dolerių. 
Pelną padalino Laisvei, Vilniai ir kanadiečių Liaudies 
Balsui. Tai gražus ir nuoširdus darbas.

Iš Laisvės pikniko Maynarde parvežė aukų A. Bim
ba ir D. M. Šolomskas. Eilės aukojusių vardai jau 
telpa; kitų bus greitai paskelbti.

Metinis Laisvės piknikas įvyks ateinantį šeštadienį, 
liepos 7 d., Dexter Parke, Woodhaven, N. Y. Svečių 
bus ir iš tolimų kolonijų. Prašome apylinkės lietuvius 
masiniąi dalyvauti. Laisves Administracija

atvyksta automobiliu.
Iš Waterbury, Conn, jau 

Brooklyne Juozas Jokubonis. 
Jis dar vyks į Shenandoah, 
Pa. pasimatyti su broliu ir iš 
ten sugrįš į Laisvės pikniką. 
Jokubonis pranešė, kad ren
giasi atvykti ir daugiau wa- 
terburiečių į pikniką.

Kelrodis į Laisvės 
Pikniką, Dexter Park
Iš visur klauskite kelio į 

Woodhaven, N. Y.
Dexter Park - randasi prie 

Jamaica Ave. ir Elderts Lane. 
Arčiausia numerinė gatvė 
yra 75th St., numerinė Ave
nue — 87th. Privažiuojamas 
tais pačiais keliais, kaip kad 
ir Lietuvių Kultūrinis Centras, 
nes Elderts Lane skersuoja 
per Atlantic Avė., o atsiduria 
į Jamaica Ave., į patį parką.

BMT Jamaica traukiniu iki 
Elderts Lane stoties. New 
Yorke -gaunamas BMT Canal 
St. stotyje, o Brooklyne — 
Myrtle Ave. ir Eastern Park
way stotyse prie Broadway 
ir toliau1 visose stotyse prie 
Jamaica Ave.

Automobiliais
Iš Naujosios Anglijos per 

Whitestone tiltą ar kitu keliu 
link Richmond Hill iki pasiek- 
sit Jamaica Avenue ir ja iki 
75th St.
Iš New Jersey pasiėkus New 

Yorka, važiuoti -Manhattan 
tiltu, paskui ieškoti Atlantic 
Avė. ir iki Elderts Lane (ar 
kitos artimiausios gatvės, ku
ria leidžiama skersuoti kairėn 
iš Atlantic Avė.).

Arba galima važiuoti pro 
senąją Laisvės buveinę — 
Williamsburg tiltu, Grand 
Strytu, Bushwick Ave. iki Ja
maica Avenue ir ja iki parko.

Rado negyvą maudynėje
Mrs. Maren Fellowes buvo 

rasta Hotel Grosvenor pilno
je vandens maudynėje negy
va. Atrodo, jog ji besimaudy
dama mirė nuo širdies ata
kos.

Ji buvo 72 metų amžiaus, 
aktyve St. Patriko Katedros 
darbuotoja.

Chicagos Taikos Kongresas 
jau pasibaigė. Dalyvavo apie 
5,000 delegatų iš įvairių unijų 
ir visokių kitokių organizaci
jų. Nemažai ir lietuvių dele
gatų jame dalyvavo.

Kongresas priėmė tolimes
niam, savo veikimui progra
mą, išrinko veikimui komite
tą. Pirmininkais išrinkti Chi
cagos Universiteto profesorius 
Anton J. Carlson ir žymusis 
negrų veikėjas Dr. W. E. B. 
DuBois, buvęs Jungtinių Vals
tijų ministeris Liberijos res

DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO ŽINIOS
Jeigu dabar Brooklyn© lie

tuviška visuomenė sutiks su 
New Yorko miesto parkų de
partments nuomone, tai gali
ma sakyti, jog Dariaus-Girė
no paminklas Brooklyne sto
sis gan greitu laiku. Dariaus- 
Girėno paminklo komisija šio
mis dienomis lankėsi pas New 
Yorko miesto parkų depar- 
mento viršininkus ir gavo už
tikrinimą, jog Dariui-Girėnui 
galima statyti paminklą Litua
nikos Skvere, Brooklyne. Tie
sa, gal ne tokį paminklą galė
sime statyti, kaip daugelis pa
geidavo, bet, ką padaryti, bus 
ir tokis geras, jeigu geresnio 
neįstengiame.

Šį kartą komisija prašė 
parkų department© specifiki- 
nės vietos paminklui: šešių 
pėdų žemės vienaip, šešių pė
dų kitaip ir dešimts pėdų 
aukščio. Tai yra, buvo komisi
jos prašoma 36 ketvirtainių 
pėdų žemės ir dešimts pėdų 
oro talpos Lituanikos Skvere. 
Parkų departmentas nesiprie
šina tiek žemės duoti, tik gali 
būti keblumų su dailės žmo
nėmis, kurie miesto dailės 
reikalus prižiūri. Jie tai jau' 
akmeninė siena, per kurią 
gan sunku prasiveržti.

Kadangi Jungtinės Valstijos 
jau turėjusios net kelis dide
lius karus, tai ir herojų nema
žai turi. New Yorko miestas 
pilnas karą legijonų postų. 
Kiekvienas postas turi net po 
kelis herojus; kiekvienas pos
tas pageidauja, net ir veržia
si, pastatyti savam herojui į- 
spūdingą paminklą. —

Dėl tokių paminklų parkų 
departmentas ir dailėj komisi
ja net už galvų griebiasi ir su
šunka: “Jeigu mes leistumėm 
tiek ir tokių paminklų mūs 
mieste statyti, tai mūs mies
tas tikrų tikriausiai atrodytų 
į kapinyną, o ne į modernišką 
miestą.”- Todėl jie tik ir lei
džia kai kada ir kai kur mies
to parke arba skvere statyti 
tik nacionalės reikšmės pa
minklą.
Taigi jie Dariaus-Girėno pa

minklo komisijai ir davė nuo
širdų patarimą, idant staty
tumėme vėliavos stiebą (flag 
pole) Dariaus-Girėno atmin
čiai. Taipgi komisijai davė ir 
stiebo planą. To plano pavyz

Kelrodis i Laisves pikniką
Iš New Jersey ir Penn- 

svlvanijos atvažiavę į New 
Yorką, važiuokite per Wil
liamsburg tiltą, pervažiavę, 
sukite po kairei i Grand St. 
Extension ir važiuokite iki 
Bushwick Ave. Čia suki
te po dešinei ir tiesiai Bush
wick Ave. važiuokite iki Ja
maica Ave., čia s u k i- 
te po< kairei į Jamaica Ave. 
ir važiuokite iki kapinės 
baigsis (po kairei yra kapi
nes). Kapines pravažiavus 
bus mokykla ir tuoj už mo
kyklos yra Dexter Park.

Iš Connecticut valstijos 
važiuokite, Woodhaven 

publikoje.
Plačiau galėsime su Kon

greso tarimais susipažinti 
penktadienio vakare, liepos 6, 
Liberty Auditorijoje. Lietuviai 
delegatai, pargrįžę iš Chica
gos, pateiks mums tinkamus 
raportus. *

Tad visi dalyvaukime. Būki
me laiku, kaip 8 val^ vakare. 
Išgirsime ir liaudiškų dainų, 
nes Aido Choras šiame susi
rinkime dalyvaus. Taipgi tu
rėsime ir užkandžiu. »> *•

Komisija.

dį teko matyti, kuris stovi ga
le Avenue of Americas (6th 
Ave.), prie Central Parko.

Stiebas atrodo gan gražiai. 
Keturiasdešimts penkios pė
dos aukščio su 4 pėdų grani
tiniu pastoliu, ant kurio gali
ma- lakūnų istoriją aprašyti 
ir, jeigu norima, galima iš 
žalvario padaryti jų ir pa
veikslus reljeftų ir sykiu su 
raštu1 prisegti prie granito, 
šiuo metu tokis stiebas kai
nuotų apie $5,500.

Kadangi parkų departmen- 
to žmonės nesipriešino ir 
sku.lpturiniui pastatui, tai pa
siteiravau, kiek meniško tipo 
pastatas kainuotų. Nužiūrėta, 
kad tokis tai jau kainuotų 
apie $20,000. O tas maniškis 
butų 1 a b a i k u k 1 u s, 
vien tik ketvirtainis poliriuo- 
to granito stiebas, su lakūnų 
atvaizdais. \

Jeigu jau taip, tai apie ko
kį skulptūrinį paminklą nerei
kėtų nė galvoti. Pinigų turimo 
tik biskį suvirs $5000. Dar su
kelti tris syk tiek neįmanoma. 
Dar, jeigu jau maniškė su
gestija lėšuotų apie $20,000, 
kuris, kaip sakau, tik lygus 
poliruoto akmens stjebas, tai 
ką jau1 ir bekalbėti apie kokį 
išornamentuotą pastatą, ku
ris galėtų lėšuoti gal ir $50,- 
000.. Tai jau mums brookly- 
'niečiams ištikrųjų tas neįma
noma.

Visaip apsvarsčius, turėsi
me sutikti su tuo parko de- 
partmento rekomend uoj amu 
vėliavos pastatu, kuris geras 
ir gražus. Ir dabar jį galime 
pastatyti, nes pinigų beveik 
turime tiek, kiek reikia. Ilgiau 
laukti nėra išskaičiavimo. Jei
gu per 15 metų surinkome tik 
$5000 ta,m reikalui, tai dau
giau nėra ko tikėtis greitu 
laiku. O po kitų 15 metų jau 
mums kas nors paminklus 
statys...

Komisija,' kuri ėjo vietos 
paminklui prašyti, susidėjo iš 
šių asmenų: šaltis, adv. Brie
dis, Spūdienė, pralotas Balko
nas ir šių žodžių rašytojas, 
atstovaujantis LDS pirmą' 
kuopą.

Su pralotu Balkumi man te
ko pirmu sykiu dalyvauti vi
suomeniniame darbe. Nežiū
rint jo visuomeninių įsitikimi-

Boule v ar du iki Jamaica 
Ave., čia sukite po dešinei 
ir pavažiavus apie 11 blo
kų po -dešinei bus Dexter 
Parkas.

Traukiniais važiuodami iš 
New Yorko imkite Broad
way Line Jamaica traukinį, 
ant Chamber St. station ar 
ant Canal ir Broadway sta
tion ir išlipkite ant Elderts 
Lane stoties. Čia ir bus 
Dexter Park.

Akuratnai pasižymėkite 
parko antrašą: Dexter 
Park, 74-11 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y.

Iš Bethlejaus svečias 
norės pasimatyti su 

jumis Laisves piknike
/ _____

Bethlehem, Pa. — Tai ir 
vėl dienraščio Laisves didysis

dusi į jo automobiliaus inžiną.
Jis bandė ją išimti. Nepa

jėgė. Pašaukė policiją, kuri 
pagelbėjo atliuosuoti inžiną 
ir po 5 darbo valandų šiaip- 
taip katė buvo išimta. Polici
ja nusivežė katę, o jis turėjo 
darbo, iki inžiną įdoj,o savo 
vieton.

piknikas, kuris šiais metais at
sibus liepos 7 (July), šeštadie
nį, Jamaica Ave. ir Elderts 
Lane, Woodhaven, N. Y.

Atėjo ir praėjo pavasaris, 
atėjo vasara. Labai malonu 
pasigrožėti gamtos parodais 
ir sykiu susieiti su savo gimi
nėmis, draugais ir pažįsta
mais. Bet argi darbo žmogus 
galėtum atlankyti visus vįej^ 
diena.

Labai išmintingas žmogus 
ar žmona, kurie sumanė tokį 
suvažiavimą, kaip dienraščio 
Laisvės piknikas, kaip šis, bu
simasis Dexter Parke. Išsižio
jęs laukiu tos dienelės. Labai 
esu pasiilgęs štai tų, kurių 
neturiu antrašų :

Iš Šukionių Juozo Balčiūno. 
Iš Darsūniškio Juozo Kalėdos, 
Damazo MičmJlo,!/ Tau raki e- 
mio Kazimiero Vilkts^Hr my
lėčiau susitikti kitusN savo 
draugus ir kaimynus.) J Jeigu 
jūs, draugai, skaitotor Laisvę, 
tai, susimildami, atvažiuokite 
į pikniką. Ar katrie juos žino, 
praneškite jiems, . jog turiu 
labai svarbų • reikalą su jais 
pasikalbėti.

Iš Darsūniškio
Franas P. Žavis’tanavičius

Aido Choras
Aido Choro pamokos įvyks 

penktadienį, liepos 6, Liberty 
Auditorijoje. Prasidės lygiai 
7:30 vai. vakare.

Visi choristai kviečiam i lai
ku pribūti, nes pamokas ma
nome trumpas turėti. M_at, vė
liau galėsime dalyvauti kita
me susirinkime, kuriamo esa
me kviesti dalyvauti. .

Choro pirm.

Civil Defense ačiuoja 
sveturgimiu spaudai

Now Yorko Civil Defense 
direktorius Arthur W. Wallan- 
dor pareiškė padėką New 
Yorko sveturgimiu spaudai 
už kooporavimą civil defense 
pastangose.

Jis sako, jog minima spau
da padėjo informuoti plačią 
sveturgimiu Spaudą skaitan
čią publiką apie civil defense 
reikalus. .

Automobilio inžine 
rasta katė

Carmelo Hernandez, Bron- 
xo gyventojas, bandė pradėti 
savo automobiliu važiuoti. 
Bet užgirdo didelį katės riks
mą. žiūri, kad katė yra įlin- 

mų, politinių pakraipų, reikia 
pasakyti, jog jis darbštus. 
Jeigu jis sakys, jog jis apsi
ima tą ir tą atlikti, tuo ir tuo 
laiku ten būti, tai gali tikėti, 
jog jis greičiau tavęs lauks, 
negu tu jo. Tai nestebėtina, 
kad jis turi aukštesnį titulą 
savo .profesijoj. Darbštūs žmo
nės gauna pirmenybes. No
rint, nenorint, mums reikia 
mokintis iš tokių žmonių būti 
darbščiais visuomeniniame gy
venime, jeigu norime ko gero 
atsiekti sau ir visuomenei.

A. Gilmanas

Matthew A.
BUYUS«

(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

REIIįALAVIMAI
REIKALINGI KAMBARIAI

Reikalingi mums trys ar keturi 
kambariai .apšildomi ar ir ne. Pra
šome apie tai pranešti sekamu ant
rašu: 407 Rodney St., Brooklyn, 
N. Y. (128-130) ’

PRANEŠIMAS
DSTROIT, MICH.

Draugijų Sąryšis rūpestingai ren
giasi prie spaudos pikniko, kuris 
jvyks sekmadieni, liepos (July) 22 
d., visiems gerai žinomoje vietoje, 
Urbonienės Beechnut Grove Park, 
Middlebelt Rd., Inst er, Mich.

Visus kviečiame tą dieną traukti 
j Spaudos Pikniką, nes čia bus gra
žių svečių iš kitų miestų turite su 
jais pasimatyti ir susipažinti. Jų bus 
ne tik iš artimesnės apylinkės, bet 
ir iš tolimesnių miestų. Prie įžan
gos bilieto sąryšis paskyrė $150 do
vanomis. -X.

Puikiausia proga pasilinksmini
mui.. Gera-orkestrą gros šokiam, 
galėsite smagiai pasišokti. Nesivė- 
linkite prisirengimui šiam piknikui, 
viską pasiruoškite iš anksto.

(130-31)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1-mos kuopos susirinkimas 
jvyks liepos (July) 9-tą dieną, Pi
liečių Klubo salėje, 280 Union Avė. 
Pradžia 7:30 vakaro. —Turime daug 
organizacijos reikalų atlikti. Visi 
nariaii įsipareigokite būtinai daly
vauti. Duoklių pasimokėjimui lai
kas, todėl nedelsiant tą padarykime 
dabar. — Valdyba. (130-131)

RICHMOND, HILL.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

ateinantį ketvirtadienį, 5 d. liepos 
(July), 8 vai. vakare, Liberty Au
ditorijoj. Visi nariai dalyvaukite.— 
Valdyba. (128)

(130-132)

DETROIT, MICH.
LT .D 188 kuopos susirinkimas 

jvyks sekmadienį, liepos (July) 8 d., 
pradžia 11 vai. ryto, vieta — 2934 
Yemans, prašome visų narių atsi
lankyti j šį susirinkimą, nes yra 
svarbių reikalų aptarnavimui, reikės 
išrinkti darbininkus j spaudos pik
niką ir bus nominavimas draugijos’ 
centro valdybos. — A. Dargienė, 
rašt. (129-130).

KGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOMU 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists .

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

etras Kapiskas
PALAIKO Ą

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS •
32 TEN EYCK STREET

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

REPUBLIC BAR & GRBL
. . Savininkas

■ IGNAS SUTKUS '
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

' LIKERIO, VYNO ar ALAUS

I
Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Avė. ir Hooper Street. jtf >

HTIPT TT’VIG’TANT Telefonas 4
EVergreen 4-8961

----------------------------- --------- --------------------------------- L ■ ---------------------------------- ---------------------------

4 pusi.—Laisve (Liberty)jKetvirtad., Liepos-July 5, 1951

HELP WANTED 
REIKALAVIMAI 
HELP WANTED—MALE

APTARNAVIMUI VARAS
Prie Skalbiamųjų MašimU ir Gas 

Range, patyręs, prie aufčffnatiškų 
skalbiamųjų mašinų ir automat iškų 
gas ranges. Su gerais iš anksčiau 
darbo rekordais. Išlavinsime pilnai.
Kreipkitės laiškais ar asmeniškai 
bile dieną nuo 8 ryto Jki 5:30 po 
pietų.

MAYTAG ATLANTIC CO., Ino.
Maytag Clothes Washers

& Gas Ranges
34-18 Northern Blvd., Long Island
City. — 4 blokai nuo Queens Plaza 

(125-31)

REIKALINGI OPERATORIAI
Prie moteriškų kautų dar

bų. Vienas blokas nuo Grand 
Ave., du blokai nuo Flushing 
Ave. Busas Q-37 priveža prie 
durų. Kreipkitės: 5820 tMas-

1 peth Avė. Maspeth, L. I. N. Y.
(130—132.)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja trijų kambarių ap

šildomas atiko apartmenias (trečia* 
aukštas) bevaikiams žmonėms. 
91-49 — 115th St., Richmond Hill 
Tel. Virginia 7-6101 W.

* Pasirandavoja kambarys pavieniu 
vyrui Williamsburge, garu apšildo 
mas ir visada šiltas vanduo, art 
gerų restaurantų ir patogi trąspor 
tacija. Kreipkitės po 5-tos va lamdo: 
po pietų. J. Urbonas, 265.^. 2rųį St 
Apart. 18, Brooklyn, N. Y.

(130-33)

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. EV. 7-6283

^)r. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais atdaryta

TONY’S &
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberial




