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Keleivio redaktoriams bai

siai nepatinka, kam gi Tary
bų Sąjungoje ir Tarybų Lie
tuvoje nepasigaili vagių. Jie 
įdėjo-straipsnį (liepos 16 d.), 
kuriame pasmerkia Sovietų 
konstituciją, kam joje drau
džiama vogti arba plėšti vi
suomeninę nuosavybę. Tos 
konstitucijos 131 straipsnis sa
ko :

“Kiekvienas SSRS pilietis 
turi saugoti ir stiprinti visuo
meninę, socialistinę nuosavy
bę, kaip ŠVENTĄ ir NELIE
ČIAMĄ sovietinės tvarkos pa
matą, kaip tėvynės turto 
ir galingumo šaltinį, kaip pa
siturinčio ir kultūringo visų 
darbo žmonių gyvenimo šalti
nį.

“ASMENYS, PASIKĖSI
NANTĮJĮ ANT VISUOME- 
NINČS, SOCIALISTINĖS 
NUOSAVYBĖS, YRA LIAU
DIES PRIEŠAI.”

Kiekvienas sveiko proto 
žmogus, nežulikas pasakys, 
jog čia labai geras punktas. 
Bet' netaip atrodo keleiviniams 
peckeliams.

RUPUTĮ BUS PAKELTS ŽEMOJI SENATVĖS PENSIJA
0 , --------------------------------

Šimtai iraniečių sužeista 
bei užmušta riaušėse prieš 
naująjį premjerą Ghavarną

Teheran, Iran. — Kai tik 
pereitą ketvirtadienį buvo 
paskirtas naujas premjeras 
Ahmad Ghavam; tuojau 
prieš jį užvirė demonstraci
jos sostinėje Teherane ir 
daugelyje kitų Iramo mies-

$10,000 FONDO SUKEUMUI LAIKAS 
BAIGSIS SU RUGPIŪČIO 16-TĄ

Gaus $5 priedo žmones, 
kurių pensija dabar tėra 
apie $42 per menesį

Niekas neišeina iš tų, kurie 
yra pasimoję mus gelbėti nuo 
bolševizmo.

“Reikia pasakyti”, sako 
kunigų Drauge J. Steponaitis, 
“kad tie, kuriems šiandien 
yra lemta išgelbėti žmonija, 
mažiausiai tegalvoja apie tai 
ir jiems kardinalinės sociali
nės reformos krikščioniškosios 
etikos ir mokslo šviesoje su
daro pabaisą, kuri gali su- 
griautiMjų mozaiško pastato 
palindus, paremtus' daugiau 
pinjgo/ o no kryžiaus galia.”

Blogiau nė būti nebegali. O 
kas dar blogiau, kad neatro
do, jog kas nors susiprastų pa
sišaukti talkon Draugo redak
torius ir Steponaitį su “kry
žiaus galia” sudoroti bolševiz
mą.

Eikime dar toliau. Jeigu pa
vartysime pastarųjų keleto 
metų istoriją, tai surasime, 
kad jie net negali įsipiršti tori 
talkon. Niekas su jais nesiskai
to. Niekas jų balso neklauso.

Ir taip, atrodo, pinigo ga
lia viešpataus ant kryžiaus 
galios, mūsų gelbėtojai nesu
sipras, o bolševizmas toliau 
klestės.

Demonstrantai reikalavo 
sugrąžint buvusįjį premje
rą Mossadeghą ir šaukė: 
“Mirtis Ghavamui!”

Kariuomenė ir policija su 
amerikiniais tankais, šau
tuvais ir plikais durtuvais 
blaškė demonstrantus; ke
lis šimtus sužeidė, “dauge
li užmušė” ir areštavo dau
giau kaip 600.

Kai tik Ghavam užėmė 
premjero vietą, jis tuoj pa-

Šiaur. Korėja sako, jankiai 
verčia belaisvius šnipinėt

Panmundžom, Korėja. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai kaltino amerikonus, 
kad jie parenka tūlus ko
rėjiečius belaisvius iš sto
vyklų, gabena lėktuvais ir 
nuleidžia kaip šnipus į 
Šiaurinės Korėjos Respu
bliką.

Kada nuleistuosius be
laisvius šnipus liaudininkai 
pagauna, tai amerikonai 
pasakoja, kad tie belaisviai 
patys ištrūkę iš stovyklų 
ir perbėgę Šiaurinėn Korė
jom 1

sižadėjo susiderėti su an
glais dėl Irano žibalo-naf- 
tos pramonės naudojimo. x

Buvusiojo premjero Mos
sadegh šalininkai suprato, 
kad Ghavamas planuoja su
grąžinti ' anglams naftos 
šaltinius ir fabrikus, kurie 
prie Mossadegho valdžios 
buvo perimti į Irano valsty
bės nuosavybę.

Prieš Ghavamą išvien de* 
monstruoja nacionalistai - 
tautininkai, Irano Darbo 
Partija, kovingieji maho
metonai ir kt., išvien veik
dami kaip Tautos Frontas.

Maisto trūstas tyčia 
naikina vaisius

New York. — Wall Stry- 
to Žurnalas rašo, kad di
dieji trustiniaį maisto biz
nieriai naikina vadinamus 
vaisių perviršius vakarinė
se valstijose. Jie.tyčia ban
do sudaryti “vaisių stoką,” 
kad galėtų jų kainas dar 
aukščiau pakelti.

JAV ĮPLAVKE $8,415.16 
dar reikia $1,584.84

Vėl fondui dovanos sukūdo. Kurie atiko ja, tai gra
žiomis sumomis aukoja, bet aukotojų skaičius labai su
mažėjo. O dar yra gerokas skaičius gerų laisviečių, ku
rie tikrai aukos, tačiau vis dar neprisirengia atlikti tą 
savo pareigą. Būkite geri, padėkite užbaigti fondą, pri
sidėkite tuojau. Jei taip delsime tą reikalą, tai ir vėl 
kryžiuočiai pradės iš mūs šaipytis.

Prašome pasiskaityti įdomų laiškelį:
“Gerbiamieji!-

Čia atsiunčiu čekį ant $32 Laisvės reikalams. Au
kotojai yra šie:
V. Kisielius, S. S. Pittsburgh, Pa.........
M. ir P. Paulauskai, Pittsburgh, Pa. ... 
Jonas Purtikas McKees Rocks, Pa. ....
P. Kvedaras, Pittsburgh, Pa....................

x - Su geriausiais linkėjimais,
M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa.”

“Čia rasite čekį $10. Tai yra LLD 188-tos kuopos 
auka į Laisvės fondą.

Draugiškai, N. Belųniene, Detroit, Mich.”, 
‘ : .A 'Daugiau dovanų gavome nuo sekamų asmenų;

D. M'. D. Bbooklynietis •
Profesionalas Rėmėjas, Chicago, Ill........
A. Gabalis, Brooklyn, N. Y......... *...........
P. R. Scranton,. Pa..................................
Josephine Maslauskas, Pennsburgh, Pa.
V. Milišauskas, Bloomfield, N. J. ..........
S. Ketūrvitis, Elizabeth, N. J. ;.......
Ona Valentukonienė, Wilmerding, Pa.
Dėkojame visiems, kurių va/rdai aukščiau išspausdinti, 

už dovanas ir laukiame daugiau taip malonios paramos, 
kaip aukščiau suminėtųjų.

Laisves Administracija

$10.00 
: lo.oo 
. 10.00 
.. 2.00

Washington. — Preziden
tas T r u m a n as pasirašė 
Kongreso nutarimą, kuris 
pakelia apie $5 per mėnesį 
senatvės pensiją šitokiems 
žmonėms:

Jau imantiemš pensiją 
darbininkams virš 65 me
tų amžiaus, gaunantiems 
dabar tik apie $4£ per mė
nesį ;

Turėjusių socialę apdrau- 
dą darbininkų našlėms, su
laukusioms 65 metus am
žiaus, kurios dabar gauna 
$36 pensijos per mėnesį;

Vedusiųjų poroms, kur

Amerikonai atgriebė 
kruvinąjį kalną

Tas “šventas”, “stebuklin- 
gaš*i/vanduo yra kunigų rake
tas. Y

j|^ii Anglijoje prie Bawburg 
bažnyčios šulinyje per tūks
tantį metų buvo “šventas”, 
“stebuklingas” vanduo, žmo- 
neliai sėmė ir gere ir “gydė
si”, iki nukeliaudavo po juo
da velėna. Po visą Angliją tą 
vandenį buteliais kunigai siun
tinėjo ir “gydė” žmones (už 
pinigus, žinoma).

Dabar valdžia tą vandenį 
ištyrė ir surado, kad jis yra 

■ užterštas, kadi jis yra ne ste
buklų, bet ligų šaltinis. Šulinį 
uždarė. Kunigai barasi. Už
trūko biznis. Pasibaigė stebuk
lai!

•' —o—
Garsusis dvasininkas 

Hewlett Johnson pasirodo 
ir protingu ekonomistu,
duoda Anglijai gerą patarimą 
ekonominiai atsistoti ant kojų.

Kam Anglijai lysti į skolas 
Amerikai? Nėra jokio reika
lo. Lai Anglija palaiko gerus, 
protingus ekonominius .santy
kius su aštuoniais šimtais mili
jonų žmonių laisvuosiuose so
cialistiniuose kraštuose ir jai 

ės kartis ant ameriko- 
dolerio!

Atsidaro prezidentinis 
demokr. suvažiavimas

kiną” ir mane

Tikėsite, ar ne, bet laikas 
nuo laiko kryžiokai “pasvei- 

asmeniškais 
laiškais. Vieną gavau net iš 

ts. Laiško auto-

Dr. 
dar 
Jis

Chicago. — Pirmadienį 
atsidarė nacionalis Demo
kratų Partijos suvažiavi
mas, kuris nominuos jų 
kandidatą į prezidentus.

Demokratų vadai paga
mino tokią karinę progra
mą prezidentiniams rinki
mams, kad beveik nesiski
ria nuo republikonų pro
gramos.

Samdyti vyrukai ir pus
nuogės merginos kelia er- 
myderį suvažiavime — vie
ni rėkauja ir triūbija už 
vienus kandidatus, o kiti 
už kitus, panašiai kaip ir 
republikonų suvažiavime.

Manoma, Sovietai gali 
pasigamini H-bombą

I ■ ' ' :

Colorado Springs, Colo.— 
Kariniai Amerikos inžinie
riai spėja, kad Sovietų .Są7 
junga gali pasigaminti ir 
pragarinę - hydrogeninę 
bombą, daug kartų smar
kesnį už paprastąją atomų 
bombą, kaip teigiu Hanson 
W. Baldwin, karinis New 
Yorko Times rašytojas.

Jungtinių Valstijų ir Ka-- 
nados lėktuvai išvien daro 
apsigynimo pratimus šioje 
apygardoje.

Naujas karo didlaivis 
lešuos $209,700,000

Philadelphijos.
klausia^ “kam jūs dievi-

nate ir visaip giriate Staliną 
ir jo sėbrus?”

Betgi mes .nei juos giriame, 
'nei garbiname. Jie puikiai ap
sieina ir be to.

Staliną daugiausia garbina 
ir garbavoja mūsų priešai. 
Mes Laisvėje jį tik labai re
tai teprisimename. Tuo tarpu 
klerikalų, smetonininkų ir 
menševikų laikraščiuose jo 
vardas kasdien taip ir mirga 
kiekviename straipsnyje, kiek
vienoje žinioje. Apie dievą 
jie ne prirašo ne vienos dešim
tos dalies tiek, kiek apie Sta
liną.

štai kaip dalykai stovi..

Washington. — Valdžia 
užsakė pastatyti naują mil
žinišką karo laivą — lėk
tuvnešį. Jis bus 60,000 to
nų ir lešuos 209 milijonus, 
700 tūkstančių dol. Šį did- 
laivį statys karinė Brookly- 
no laivastatyk 1 a (Navai 
Shipyard). Laivas būsiąs 
užbaigtas per trejetą metų.

Kitą tokį lėktuvnešį For- 
restal jau, pirmiau pradėjo 
statyti valdžiai Newport 
News, Va., laivų korh 
ja. Taigi vien šiedu karo 
laivai lėšuos 419 milijonų, 
400 tūkstančių' dol,erių. Jie 
bus pritaikyti ypač atomi
niams bombonešiams ga
benti į tesimuosius kraštus.

Be to, nutarta iki 1953 
metų vasaros pastatyti apie 
200 mažesnių karinių laivų 
ir 850 stambių plieninių 
valčių kariuomenei iškelti į 
svetimus krantus.

.. $10.00 

.. $10.00 
... 6.00 
.... 5.Q0 
.... 3.00 
.... 3.00 
.... 3.00 
.... 1.00

.Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai per mir
tinas atakas - buvo užėmę 
Old Boldy kalną, vakari
niame fronte.

Amerikonai per dvi die
nas žūt-būtiniai kontrata
kavo ir atgriebė tą kruvi- 
niausiąjį kalną.

Statoma jau antras 
atominis submarinas

-----5------------------ .---------------------

Amerkiečiai, rusai, cechai laimi
Olimpiados sportų varžybas

Helsinki, Suomija.—Sovie-, 
tų -Sąjungos atletai sekma
dienį laimėjo 23 punktus 
tarptautinėse Olimp i a d o s 
sportų varžybose, o Ameri
kos sportininkai pasiekė an
trą vietą, laimėdami 15 
punktų, kaip praneša Asso
ciated Press.' Čechoslovaki- 
jos sportininkai- gavo 10 
punktų, Francijos — 5, o- 
Anglijos,. Švedijos ir Bra
zilijos —po 4 punktus.

X * |‘

Ypač atsižymėjo rusės 
metalinių skritulių - diskų 
mėtytojos. Viena jų, Nina 
Romaškova numetė diską 
168 pėdas ir 8 colius. Tuo 
būdū \ viršijo pasaulinius

Japęnai taikos šalininkai 

 

atmušinėja policiją
okio. — Policija Naros 

mieste pagaliais blaškė ja
ponų demonstraciją už tai
ką. Demonstrantai gynėsi 
ir sužeidė 16-ką polici
ninkų. Policija suėmė 9 
žmones. Nesako, kiek poli
cininkai sužeidė demon
strantų.

Pasakojama, kad užpul- ■ 
tieji gindamiesi mėtė į po
liciją akmenis ir gazolino, 
bombas.

dis-moterų rekordus kaip 
ko mėtytojų.

Amerikietis Walter 
vis peršoko per skersinį, 
iškeltą 6 pėdas ir 8 colius, 
pralenkdamas visus ligšio
linius aukštyn šokimo re
kordus. Kitas amerikietis, 
Charlęy Mopre, peršokų 6 
pėdas ir 7 colius, taipgi vir
šydamas pirmesnius rekor
dus; ;■ \

čechošlovakų kapitonas 
Emil Ztopėk visus pralenkė 
10,000 mėtrų bėgimo lehk- 
tynese.

Laimėtojai gavo aukso 
medaliu^.

Naujas vaistas dikčiai 
palengvina šienligę

Da-

Washington. —? Laivyno 
sekretorius Dan A. Kimball 
pranešė, kad užsakyta jau 
antras submarinas, kurį 
varytų atominė jėga. Abie
jų atominių sub marinų 
kontraktus gavo General 
Dynamics korporacija Crd- 
ton’e, C6nn.

Manoma, vienas ir kitas 
atominis submarinas atsi
eis po 100 milijonų dolerių.

Pasitraukia naujasis 
Egipto premjeras

Boston. — Chelsea ligoni
nių daktaras N. EI Silbert 
praneša, kad jo vartojamas 
vaistas phenergan hydro-, 
chloride puikiai arba gerai 
patarnavo devyniasdešim
čiai iŠ 102 šienligės (hay 
fever) ligonių, sustabdant 
arba ątliuosuojaht skaus
mus per 4 valandas iki 24 
valandų.

Tas vaistas* kaip matome,

Kairo, Egiptas. — Nau- 
j asis Egipto pre m j e r a s 
Hussein Sirry įeikė rezig
naciją (pasitraukimo pa
reiškimą) x karaliui Farukui. 
Sirry, vadinamas nepartiji- 
nis politikas, tiktai tris sa
vaites išbuvo premjeru.

Užimdamas tą vietą, jis 
ketino darbuotis ypač šiems 
reikalams: pašalint anglus 
iš Suezo kanalo ruožto, su
grąžint Egiptui vadinamą
jį “Angliškaį”-Egiptinį Su
daną ir sutvarkyt finansi
nius šalies reikalus.

Dabar spėjama, kad val
džion galės, grįžti Wafd- 
tautininkų partija, kurios 
pirmesnioji valdžia gana 
stipriai laikėsi prieš an* 
glus.

vyras ir moteris yra virš 
65 metų amžiaus ir dabar 
gauna tiktai apie $70 mė
nesiui per abudu.

Minėtoms n u s e n u s iųjų 
žmonių rūšims bus pridėta 
po $5 arba 12 su puse pro
centų ligšiolinės pensijos. 
Kur penkdolerinė bus di
desnis priedas, tai jie gaus 4 
penkdolerinę, o* kur 12 su 
puse procentų reikš dau
giau, kaip penkdolerinę, tai 
bus pridėta šie procentai. 
Pavyzdžiui:

Kur žmogus dabar gauna 
$42 per mėnesį, tai 12 ir 
pusės procentų p r i e d as 
duos jam $5.25.

Bet žmogui, gaunančiam 
$35 per mėnesį, bus pridė
ta penkinė, nes 12 sh puse 
procentų jo pensijos būtų 
tiktai $4.37.

Tokius priedus valdžia 
pradės mokėti rugsėjo mė
nesį (September) šiemet.

Juos gaus apie 4.500,000 
nusenusiųjų amerikiečių.

Visi gaunantieji senatvės 
pensiją galės dasidirbt jau 
iki $70 per mėnesį, nepra
randant pensijos. O iki šiol 
buvo leidžiama dasidirbt! 
tiktai iki $50 per mėnefeį be - 
pensijos nustojimo.
Padidintas pašalpų fondas

Šis prez. Trumano pa
tvirtintas bilius taip pat 
prideda 250 milijonų dole
rių prie federalės valdžios 
fondo, kuris padeda valsti
joms šelpti neturinčius so- 
cialės apdraudos nusenu
sius žmones, aklus, negalin
čius dirbti paliegėlius bei 
jų užlaikomus vaikus.. To
kiems būtų pakelta mėnesi
nė pašalpa po 5 dolerius ir x 
jų vaikams po 3 dolerius 
per mėnesį, jeigu valstijos 
iš savo pusės, pridėtų ati
tinkamą dalį lėšų tiem žmo
nėm šelpti.

, Pašalpiniai pinigai susi
deda iš šalies valdžios ir 
a/tskirų valstijų lėšų, o vals
tijos teikia miestams tas 
bendras lėšas. Miestų gi 
valdybos dalina jas šelpian- 
tiesieihs.

(Kongreso nutarimas ne
kalba apie priedus gaunan
tiems daugiau kaip $42 So
cial Security pensijos per 
mėnesį.)

neišgydo šienligės, o tik pa
lengvina ją didžiojoj dau
gumoj atsitikimų.

ORAS.— Karšta, tvanku 
ir gal bus lietaus.

Scranton, Pa
Liepis 20 d., 4 vai.

mirė Kazimieras Janu- 
šaitis, gyvenęs 628 N. Wa
shington Avę. Kūnas pa
šarvotas Ronald Jones šer
meninėje, 1721 N. Main 
St., bus palaidotas ’ trečia
dienį, liepos 23 d., Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse.

' Laidotuvių direktorius 
yra Walter Pėstininkas.

šią žinią telefonu padavė 
P. Šlekaitis.

-
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IDIJOTIZMO PARODYMAS
VALSTYBĖS DEPARTMENTO atsisakymas išduoti 

pasportą Daily Workerio sporto reporteriui Lester Rod
ney sukėlė didelę protestų audrą. Savo balsą pridėjo ir 
menševikuojantis ant-komunistinis N. Y. Post. Laik
raštis sako, kad tuo žygiu mūsų Valstybės Departmentas 
pavaizdavo didžiausią idijotizmą.

Taip ir yra. Neišleidimas dienraščio reporterio į 
sporto olympijadą Suomijon toks neapgalvotas^ toks 
kvailas, toks anti-demokratiškas ir tironiškas žygis, jog 
turėtų iššaukti giliausią kiekvieno protaujančio ameri 
kiečio pasipiktinimą. Jau ir sportas paverstas politine 
priemone. Jau ir apie sportiškus jaunų vyrų ir moterų 
išstojimus bus varžoma teikti laikraščiams žinių. .

Eisenhowerio “smegenų trustas”
“‘republikonai nominavo generolą Eisenhowerį į 
prezidentus, bet nepasitiki jo gabumais ir išmintimi. Jie 
kandidatu į vice prezidentus pastatė, įgudusį, seną, gu
drų ir suktą reakcionierių senatorių Nixon iš Californi- 
jos. Senatorius Nixon turės tarnauti Eisenhoweriui va 
du ir kelrodininku.

Be to, republikonai sudarė generolui patarimus teik
ti ir jo rinkiminę kampaniją vairuoti tarybą, taipgi iš 
įgudusių ir gudrių politikierių. Jie bus jam “smegenų 
trustas.” Jie bus generolo “aniuolai sargai.”

Bet kaip tik šitas Eisenhowerio paramstymais išgar
sėjusiais kapitalo agentais ir reakcionieriais bus jam 
akmuo ant kelio. Taip pasakė ir CIO Politinės Veiklos 
direktorius Kroli. Jis primena, kad Nixonas prisidėjo 
prie iškepimo Taft-Hartley įstatymo. Jo rekordas Se
nate yra perdėm tamsus, reakcioniškas. Štai kodėl, 
sako Kroli, Amerikos darbininkai nusisuks ir nuo gen. 
Eisenhowerio šiuose rinkimuose.

PLIENO TRUSTAS NESISKUBINA \
VISI PASITARIMAI tarpe plieno korporacijos ir 

United Steelworkers unijos vėl pakriko. Plieno trustas 
nesijudina nė iš vietos. Jią nesiskubina. Jam nėra rei
kalo skubintis. Jis nieko nepralaimi.

, Pirmas, plieno korporacijos turėjo daug plieno re
zervų. Jos ruošėsi šiam streikui. Dabar tas plienas bus 
išleistas. Korporacijoms pelnai plaukia, kaip ir plaukė.

Antras, plieno karaliai delsia ir laukia, kada Tru- 
manas panaudos Taft-Hartley įstatymą streiko sulaužy
mui. Sulaužymas streiko suduotų labai skaudų smūgį 
plieno darbininku unijai.

Trečias, plieno trustas jau laimėjo iš valdžios leidi
mą pakelti plieno kainą penkiais doleriais ant tonos, 

įj Jis dar nepatenkintas ir neabejoja, kad valdžia toliau 
nusileis, jeigu dar kiek ilgiau neįvyks .susitarimas. Jis 
tikisi priversti valdžią paftenkinti jo reikalavimą visu 
šimtu procentų. ' .

Štai jums plieno trusto strategija šiame konflikte. Jo 
laimėjimas reikštų pralaimėjimą plieno darbininkams. 
Tą, matyt, supranta ir darbininkų vadovybė. Jos atsi
sakymas plieno trustui pasiduoti duoda užtikrinimą, kad 
streikas bus laimėtas.

Be to, darbininkų solidarumas ir ryžtas streiką laimėti 
yra toks, jog abejotina, ar vadai pajėgtų juos sugrąžinti 
prie darbo, be laimėjimo, jeigu ir užsimanytų. Tą irgi 
puikiai supranta Philip Murray.

■5
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Gartitos išmintis
Kostas: — Gamta visgi 

labai išmintinga.
, Kodėl tu taiį>

MAŽIAU TRIUKŠMO,
BET NEMAŽIAU GALVOSŪKIO

VISI SUTINKA, kad Demokratų Partijos konvencijo
je, kuri prasidėjo vakar Chicagoje, daug mažiau triukš
mo, negu buvo Repūblikonų Partijos konvencijoje. Bet 
tai nereiškia, kad šioje konvencijoje viskas “tvarkoje.” 
Joje irgi eina įtempta kova tarpe įvairių kapitalistinių 
grupių. Norinčių būti demokratų kandidatų į preziden
tus yra tiek daug, jog partijos politikieriams susidarė 
tikras galvosūkis, kuriuo pasitiki, kurį pastatyti, jog tu
rėtų nors “fifty-fifty” progą laimėti.

Tebetyli ir prezidentas Trumanas. Jis nepareiškė sa
vo pasirinkimo. Jis tik vėl pakartojo, kad jis jau nebe- 
kandidatuos. Bet jeigu konvencija nutars jį “draftuoti” 
dar vienam terminui, ką jis pagiedos? Nežinia. Gal jis 
ir “susimylės” ant savo kolegų ir vėl pasiims ant savo 

• pečių “naštą.” Juk gi jis jiems laimėjo 1948 metais. 
Niekas nesitikėjo, kad jis laimės rinkimus, bet laimėjo.

Demokratai tai atsimena ir mano, kad Trumanas yra 
“nenugalimas/-

> manai?
Kostas: — Žiūrėk, tūks

tančiai metų atgal ji neži
nojo, kad žmogus turės ne
šioti akinius, tačiau ji da
vė j am--ausis, kad.-būtų už 
ko užkabinti*

Kaip verčiasi Šiaulių srities 
kolekty viečiai

kultūrų 
tin gausius 

išaugino Pasvalio 
“Kiemėnų” kolūkio

PASTABOS
Amerikiečio karo belaisvio 

tėvas, gyvenąs Little Rock, 
Ark., savo kaštais atsi
spausdino daug peticijų, 
reikalaujančių tuojau apsi
mainyti karo belaisviais s.u 
Korėjos liaudininkais* Tas 
peticijas jis išsiuntinėjo 
visiems karo belaisvių tė
vams‘'ir į 30 dienų gavo at
gal išpildytas. Peticijose 
buvo virš milijonas parašų.-

Tai ką reiškia vieno žmo
gaus iniciatyva ir pasidar
bavimas! Jei tokių žmonių 
būtų nemažas skaičius, bū
tų galima surinkti dešim
tys milionų parašų. O tai 
reikštų Korėjos karo pa
baigą., nes su tiek parašų 
turėtų skaitytis Washing-' 
tono vyriausybė.

* * *
Progresyvių partijos kon

vencijoje dalyvavo 61 metų 
amžiaus našlė Helen Haw
thorn MacMartin, kurios 
prosenolis guberna torius 
William Bradford vadova
vo pilgrimams Plymouth 
Rock kolonijos įsteigime.

Jinai pareiškė korespon
dentams, jog jos šeimos na
riai dalyvavo visuose ka
ruose, kariavo revoliucinia
me kare už šio krašto ne
priklausomybę, kariavo ci
viliniame ‘kare už vergijos 
panaikinimą, bet nekariavo 
Ispanijos - Amerikos ka
re, kuris buvo skaitomas 
kitų pavergimo karas.

Konvencijoje jinai pa
smerkė tuos, kurie ruošia
si trečiąjį pasaulinį karą 
sukurti.

metinį miško sodinimo pla
ną. Pavasarį pasėta ir pa
sodinta 19,400 hektarų įvai
rių medžių, tame tarpe 2 
tūkstančiai hektarų ąžuolų. 
Didesnė dalis ąžuolų paso
dinta lizdtniu, koridoriniu 
ir kitais naujais metodais. 
Miškų ūkiai pasodino apie 
170 milijonų daigų, dau
giausia spygliuočių, išau
gintų savuose daigynuose.”

Kaip smagu tokios žinios 
skaityti, kuomet prisimeni 
tuos nelaimingus laikus, 
kai Lietuvos miškai buvo iš 
visų pusių naikinami tiek 
karo metu, tiek carizmo ir 
smetonizmo laikais. Tarybų 
Lietuvos liaudis dabar tuos 
miškus ataugina.

* * *
Liepos 15 d. įžymusis vi

suomenininkas, dailininkas 
jr žurnalistas Robert Mi
noras šventė savo 68-tą 
gimtadienį. ■

Minoras dalyvavo pirma
me pasauliniame kare kaip 
korespondentas pačiame 
fronte. Jis aprašė to karo 
baisenybes ir numaskavo 
karo sukūrėjus.

Ispanijos kazre jis aplan
kė liaudiečius ir jįems ten 
padėjo, kiek galėdamas.

Namie jis kovojo už be
darbių apdraudą ir 1930 
metais buvo areštuotas ir 
kalinamas su Wm. Kosteriu 
ir kitais kovotojais.

Labai daug laiko jis pa
šventė bekovodamas už 
Tom Mooney išlaisvinimą, 
Scottsboro negrų išlaisvini
mą. -

Visą eilę metų jis buvo 
vyriausiu “Daily Worke
rio” redaktorium ir taipgi 
kartūnistu.

Neveltui plačios minios jį 
vadina “Fighting Bob.” 
Linksma girdėti, ‘kad jis 
pradeda nugalėti ilgų me
tų nesugalėjimą.

* * *
Apdraudos kompanijos 

giriasi dideliais pelnais. Jų 
turtas, abelnai imant, pa
siekė apie 63 bilijonus dole
rių. i

Apdraudos kompanijos 
remiasi pelnais, panašiai, 
kaip bet kuri kita biznio 
kompanija. Jų tvarka taip
gi pamatiniai remiasi biz
nio kompanijų taisyklėmis. 
Apdraudos kompanijų na
riai (certifikatų laikytojai) 
jokių teisių neturi prie sa
vo kompanijų reikalų tvar
kymo.

Kas kita su fraternalė- 
mis. organizacijomis. Jos 
paremtos demokratine 
tvarkymosi forma. Frater- 
nailių draugijų nariai yra 
pilni ir teisėti savo orga
nizacijų valdytojai. Jie per 
savo suvažiavimus išsiren
ka viršininkus, nustato sa
vo organizacijų taisykles ir 
tt.

res
Akmenės, Dotnuvos rajonų, 
kolūkiai. Kolūkių valdy
boms privalo suteikti pagal
bą vietiniai partiniai ir ta
rybiniai organai, žemės 
ūkio specialistai. Jų užda
vinys — rūpintis, kad kiek
vienas kolūkis pavasario sė
ją sutiktų pavyzdingai pa
siruošęs, turėtų visas sąly
gas įvykdyti sėjos planą pa- 

al visas kultūras:
pranešimo išsivystė 

diskusijos.
Dotnuvos rajono “Auš- i 

ros” kolūkio pirmininkas 
Barauskas papasakojo pasi
tarimo dalyviams apie tai, 
kaip kolūkis pasiekė mili
jonines pajamas, kaip kovo
ja už tolesnį visų žemės 
ūkio šakų išvystymą. Iš vi
sų gamybos, šakų daugiau
sia — 500,000 rublių paja
mų—pernai davė gyvulinin
kystė. Apie 100,000 rublių 
kolūkis surinko iš sodinin
kystės ir daržininkystės, ši 
ūkio šaka šiemet žymiai 
išplečiama. Baigiamas sta
tyti 125 kvadratinių me
trų ploto šiltnamis, bus 
įrengta 300 kvadratinių me
trų inspektų daržovėms au
ginti. šiais gamybiniais me
tais “Aušros” kolūkis yra 
numatęs gauti 2,300,000 ru
blių visuomeninių pajamų.

• Kolūkyje sparčiai vykdo
mos visuomeninės statybos. 
Tam reikalui naudojamos 
kolūkyje pagamintos me
džiagos? Visa tai leidžia 
atpiginti statybų išlaidas, 
spartinti jų eigą, plėsti ap; 
imtį.

—Mūsų kolūkis, — kalbė
jo Ramygalos rajono “Vie
nybės” kolūkio pirmininkas I 
Kairytė, — prieš metus lai
ko buvo atsilikęs; Gi per
nai mes padarėme didelę 
pažangą. Visi darbingi kol
ūkiečiai įtraukti į visuome
ninę gamybą, pakilo darbo 
drausmė, laukin i h k y s t ė s. 
brigados ii? gyvulininkystės 
fermos pasidarė tvirtais ga
mybiniais vienetais, suge
bančiais teisingai atlikti vi
sus jiems, iškylančius užda
vinius. Pernai 17 kolūkie
čių viršijo planines užduo
tis. Jiems buvo išmokėtas 
papildomas atly ginimas. 
Kolūkiečių gamybinį akty
vumą pakėlė plačiai išvys
tytas politinis-masinis dar
bas, socialistinis lenktynia-. 
varnas.

Kairytė kritikavo kaimy
ninio “Spindulio” kolūkio 
valdybą* Šis kolūkis, turė
damas tokias pat sąlygas, 
kaip ir “Vienybės” kolūkis, 
visose gamybos šakose at
silieka. Kolūkio valdyba 
blogai organizuoja darbą, 
nepakankamai t e kovo j a 
į5rieš Žemės ūkio artelės 
įstatų pažeidimą. . Kolūky
je dar neparuošta sėjai tu
rima sėkla, neatremontuo
tas žemės ūkio inventorius, 
nesirūpinama t r a u k iamo4- 
sios darbo jėgos parengimu.

Panevėžio rajono “Paeže- 
rio” kolūkio pirmininkas 
agronomas Zabielavičiūs 
pažymėjo, jog maža para
mos kolūkiai gauna iš ra
jono partinių ir tarybinių 
darbuotojų. Rajono vado
vai turi • daugiau domėtis 
kolūkių valdybų darbu, 
■kontrbliuoti jų veiklą,, pa
dėti spręsti organizacinius 
ir gamybinįūs klausimus.

Kolūkyje labai šlubavo 
gyvulininkystės pro dūktų 
įskaita. Iš visų melžiamų 
karvių melžėjos primelžda- 
vo per dieną vos 40 kilogra
mų pieno. Sutvarkius įskai
tą j gaunama per dieną po 
240 kilogramų pieno, -

Blogai dirba “Lietžėmūk- 
tiekimas.” čia kolūkis ne-

ŠIAULIAI, Lietuva, bal. 
13 d.—Šiauliuose įvyko pir
masis srities kolūkių pirmi
ninkų pasitarimas.' Prane
šimą apie priemones žemės 
ūkio kultūrų derlingumui 
pakelti, visuomeninei gyvu
lininkystei išvystyti ir jos 
produktyvumui pad i d i n t i 
padarė LKP Šiaulių srities 
komiteto sekretorius šu- 
mauskas. ■

Pranešėjas pažymėjo, jog 
srities kolūkiai praėjusiais 
metais pasiekė žymius 'ga
mybinius laimėjimus vys
tant ir stiprinant visuome
ninį ūkį. Kolūkiai padidi
no grūdinių, techninių, pa
šarinių kultūrų ir daržovių 
pasėlių plotus. Tik žiem
kenčių srities kolūkiuose 
pasėta pernai dvigubai dau
giau ,negu 1950 metais* Pa
kilo žemės ūkio 
derlingumas . 
derlius 
rajono
Velmunsko, Joniškio, rajo
no Stalino vardo ’kolūkio 
Baltos, Biržų rajono “Ta
rybinio artojo” kolūkio Ri- 
binsko ir kitu kolūkiu lau
kininkystės brigados. Praė
jusiais metais visuomeni
nių galvijų skaičius paly
ginti su 1950 metais srities 
kolūkiuose padidėjo 41.4 
procento, kiaulių—67.7 pro
cento, avių—15.2 procento, 
paukščių—55.5 procento.

Srities kolūkiuose vis pla
tesnį užmojį įgauna kolūki
nių statybų apimtis. Žymi 
dalis gyvulininkystės patal
pų yra mechanizuota ir 
elektrifikuota.

Visuomeninio ūkio sti
prėjimas, jo pajamų gausė
jimas leįdo žymiai pakelti 
kolūkiečiams atlyginimą už 
darbadienius.

Partinėms, organizacijoms 
padedant, kolūkiečiai išrin
ko pirmininkais sąžiningus, 
kolūkinei santvarkai ištiki
mus žmones. Nemaža kol
ūkių pirmininkų yra žemės 
ūkio specialistai. Kolūkiuo
se išaugo partinių organi
zacijų skaičius, sustiprėjo 
jų vadovaujantis vaidmuo 
kolūkinėje gamyboje.

Didžiulę paramą kolūki
nio kaimo žemdirbiams su
teikia srities mašinų-trak- 
torių stotys. Yra dešimtys 
kolūkių, kuriuose į mechani
zuotu būdu pernai! buvo at
likta 50-70 procentų visų že
mės ūkio darbų.

Dar didesni uždaviniai iš
kyla kolūkinio kaimo dar
bo žmonėms šiais gamybi
niais metais. , Visuomeninę, 
gamybą būtina vystyti dau
giašakio ūkio pagrindu, ne- 
nukrypstąmai vado v autis 
kolūkinio gyvenimo įstaty
mu — Žetnės ūkio artelės 
įstatais, , plėsti socialistinį 
lenktyniavimą, kovoti prieš 
drausmės ardytojus.

Šiuo metu kolūkiniame 
kaime nėra kito svarbesnio 
uždavinio, kaip pasiruoši
mas pavasario sėjai. įtei
kia užtikrinti, kad pavasa
rio sėjai viskas Jiūtų laiku 
ir pavyzdingai paruošta, 
kad sėjos darbus būtų gali-' 
ma atlikti trumpais1 termi
nais ir aukštu agrotechni
kos lygiu. Šiemet kolūkiuo
se daug sparčiau ir organi
zuočiau vyksta pasiruoši
mas pavasario sėjai. Ta
čiau yra rąjonų ir kolūkių, 
kurie iki šiol neapsirūpino 
visų kultūrų sėkla. Daug 
kur sėkla nebaigta valyti ir 
nepatikrinta laboratorijo
se; vilkinamas žemės ūkio 
inventoriaus remontas ir 
vietinių trąšų išvežimas į 
laukus. Minėtus trūkumus 
ypač turi nedelsiant .šalinti 
Troškūnų^ Obelių, Kuršėnų,

Įvairios Žinios
Latvijos mokslininkų 
vasaros ekspedicijos

RYGA. — Iš Rygos į
publikos rajonus išvyko kele
tas Latvijos TSR Mokslų aka
demijos geologijos ir 
gųjų iškasenų insti^j* 
dicijų. Praėjusiais ijl 
tituto moksliniai 
biai atrado eilę statybinių me
džiagų perspektyvinių telki
nių. Dabar bus toliaui vykdo
mas šių telkinių žvalgymas.

šią vasarą didelius ekspe
dicinius darbus atlieka respub
likos Mokslų akademijos istor 
rijos ir materialinės kultūros 
institutas. Bus toliau tęsiami 
1949 metais pradėti kasinėji
mai buvusio senovinio Asotės 
miesto vietoje, čia jau rasta 
tūkstančiai įvairių materiali
nės kultūros daiktų, rodančių 
glaudžius latvių ir slavų kil
čių ryšius senaisiais amžiais.

'Latvijos etnografų ir folk
loristų grupė įėjo į Baltijos 
kompleksinę etnografinę eks
pediciją, kurią suorganizavo 
TSRS Mokslų akademijos Mi- 
kluchos-Maklajaus vardo et
nografijos institutas- šios eks
pedicijos, numatytos^. keletui 
metų, rajonas yra Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos teritofcja.
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* * *

Yorko Aukščiausio
apeliacijų skyrius

New 
teismo 
nusprendė: IWO “yra So
vietų valstybės ranka,” to
dėl turi būti likviduota.

Ši fraternalė organizaci
ja, turinti .apie 160,000 na
rių ir finansiniai geriausia 
stovinti, New Yorko ap
draudos departamento, že
mesnio ir aukštesnio teis
iu o pripažinta “Sovietų 
ranka” arba jų įrankiu tik 
todėl, kad jinai nenuilstan
čiai kovoja prieš karo kurs
tytojus, už taiką, už švie
sesnę žmonėms aleitį.

IWO į tai davė atsakymą: 
kova bus vedama, iki bus 
pasiekta pergalė. Jeigu rei
kės, bus apeliuota į Aukš
čiausiąjį teismą Washing
tone.

* * * •

Vakarų Vokietijoje išei
nąs laikraštis “Die Stirn
ine” šaukia: “Šis kraštas 
yra ir liks vokiškas.”

Tas laikraštis kalba apie 
Klaipėdos kraštą ir ragina 
Aemriką ir jos. talkininkus 
atplėšti Klaipėdą nuo Lie
tuvos ir atiduoti vokie
čiams.

Tas laikraštis norėtų pa
skelbti kryžiaus karą ir vėl 
siųsti legionierius į rytus. 
Bet kryžiuočių ir hitleri
ninkų laikai niekad nebe
grįš ir Klaipėda niekad nuo 
Lietuvos nebebus atplėšta.

4h ' * *

Vilniuje išeinančiaine. 
“Tėvynės Balsė” skaitau: 
“Tarybų L i.e t u v o s iniško 
ūkiai... įvykdė valstybinį

Kariniai pasirengimai 
Suomijoje

HELSINKIS, V. 16 d. — 
Kaip nurodo laįkraštis “Tiue- 
kansan Sanomat”, seimo fi
nansinė komisija, antruoju 
skaitymu svarstydama vyriau
sybės pateiktąjį pirmojo pa
pildomojo biudžeto šiems me
tams projektą, dešiniosios 
daugumos balsais rekomenda
vo padidinti iki 400 milijonų 
markių vyriausybės pasiūlytą
ją sumą kareivių mundiruo- 
tei, armijos aprangai ir šaud
menims įgyti.

Laikraštis primena, kad pa
grindiniame biudzjte
tikslui Jau buvo pasRirta 350

nam

Bulgarijoje plečiami 
geologiniai tyrimai

SOFIJA, V. 15 d. — Bulga
rijoje nuolat plečiama geolo
ginių darbų materialinė bazė, 
auga geologų kadrai, plečia
ma šios srities darbų apimtis. 
Geologinių ekspedicijų veikla 
organizuojama kompleksinių 
tyrimų pagrindu.

Gerai sutvarkytos geologi
nės žvalgybos dėka, kalnų rū
dos pramonės jau gavo eksp
loatacijai eilę naujų anglies, 
varto, švino, cinko, geležies, 
druskos, gipso ir kitų telkinių. 
Šiuo metu sėkmingai vykdomi 
naftos ir kitų naudingųjų iš
kasenų klodų .tyrimo darbai.

Kartu Valstybinė gefclogijos 
taryba atlieka didelį' darbą 
statant vandens saugyK^įs, J- 
rengiant gausias drėkinimo si
stemas.

*

gali įsigyti reikalingo že
mės ūkio inventoriaus. Kol
ūkiui yra reikalingi poriniai 
vežimai, o “Lietžemūktieki- 
mas” siūlo vienkinkius, Vie
toje dvivagių plūgų — vien- 
vagius.

Pasitarime kalbėjo Žaga
rės rajono “Pergalės” kol
ūkio pirmininkas Viliukas, 
Šiaulių rajono “Raudono
sios vėliavos” kolūkio pir
mininkas Gerdaitis* srities 
žemės ūkių valdybos virši- 
hihkas Poliakus ir eile kitų.

P* Matulaitis

* *
Viena tokių fraternalių 

organizacijų yra Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas, 
kuris savo Seime rugpiū- 
čio 4-7 aptars pamatines 
savą organizacijos taisy
kles.

Svarbu, kad LDS seimas 
būtų skaitlingas ir įtarimais 
gausus. Svarbu, kad jame 
dalyvautų nemažas jaunuo
lių. delegatų skaičius, ųes 

i jaunuoliai turės savo kon
ferenciją liepos 6 d. Svar
bu, , kad ir moterų nemažąi 
dalyvautų, nes moterų kon
ferencija taipgi bus laiky
ta.

Prieš Seimą LDS nariai 
turėjo plačių diskusijų ke
liais svarbiais klausimais. 
Dabar šie klausimai bus 

‘Seime, aptarti ir nutarimai 
padaryti, Manau, tarimai

— ---------------------------------------■

Irabo senatorius pasakoja 
apie savo kelionę j 
Tarybų Sąjungą

TEHERANAS, V. 14 d, — 
Trano draugija kultūriniams 
ryšiams su TSRS gegužės 13 
d. surengė susirinkimą, kuria-- 
me Irano senatorius Matinas 
Daftari padarė pranešimą te-* 
ma “švietimo ir kultūros lai
mėjimai TSR Sąjungoje”, fe 

Matinas Daftari papasako
jo susirinkusiems apie gilius 
įspūdžius, kuriuos jam padarė 
neseniai atlikta kelionė į Mas
kvą, į Tarptautinį ekononiinj 
pasitarimą.

Susirinkime, kurį atidarė 
Irano draugijos i kultūriniams 
ryšiams su TSRS pirmininkas 
senatorius Mostašar-ed-Dovle 
(Sadykas Sadegį), dalyyvavo| 
keli šimtai žmonių, tame tar
pe gausūs Irano prekybinių- 
pramoninių, mokslinių ir kul
tūrinių. sluoksnių atstovai.

bus pravesti drauAš^u- 
sioje ir demokratiškiausio
je formoje. O kai tarimai 
bus padaryti, tada visi na
riai juos vykins gyvenimam

. Gri-
2 (Liberty)-Antradieh., Liepos-July
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TAIKAI GINTI Detroit, Mich
Rašo

(Tąsa)
Šio plano sėkmingo 

.vendinimo sudėtinga 
v nįa ^atspindi Vokieti j o 
’sieiiio reikalų ministe 
Gebelso propagandos

JOHANNES STEEL

igy- 
isto- 

s už- 
^sieifįo reikalų ministerijos, 
Gebelso propagandos mini
sterijos ir vokiečių žvalgy
bos dokumentuose . Visuo
se šiuose paimtuose doku
mentuose yra begalinė 

x grandinė įrodymų, kad lini
ja, vykdoma kai kurių 
Amerikos spaudos sluok
snių, ypač Hersto, Skrips— 
Hovardo ir Makormiko— 
Patersono gaujos, visiškai 
sutampa su instrukcijomis, 
kurias Vokietijos vyriau
sioji kariuomėnės vadovybė 
buvo davusi karo metu sa
vo agentams Jungtinėse Val- 
stybėse.

Kai šie 
paskelbti, 
Vokietijos 
riuomenės 
rė slapta “Amerikos komi
tetu su nacistinio užsienio | 
reikalų ministro Ribentro- 

Wpo žentu pasiuntiniu Dik- 
T hofu priešakyje.

Šis komitetas, ligi pat ka
ro, kurį buvo paskelbusi 
Vokietija, palaikė kontak
tą su amerikiečiais, prita
riančiais nacistiniam po
žiūriui. Jie buvo vadinami 
“fertrauensleite” (patikė
tiniai arba, sutrumpintai, 
“f-agentai”). Jie buvo už
ėmę aukštus postus ir jų 
žinioje buvo didžiulės lėšos 
prohitlerinei ir antiruzvel- 
tinei propagandai finan
suoti. Pronacistinė propa
ganda buvo nutraukta, Hit
leriui paskelbus karą Jung
tiems Valstybėms, bet at- 
silftiijino kitą dieną Vokie- 

'Vijai kapituliavus.
Karo metu ji atsispindė- 

* jo Herberto Huverio teigi
me, kad po karo esąs rei
kalingas “atvėsimo” laiko
tarpis. Ji atsispindėjo Ro
mos ierarchijos ganytojiš- 

\ • kuose laiškuose ir Hersto 
varomoje “krikščioniško 
teisingumo nugalėtųjų na
cijų atžvilgiu” propagando
je. Visa tai atitiko klas
tingus planus, kylančius iš 
Vilhelmštrasės.

Iš šių dokumentų taip 
pat yra aišku, kad Vokie
tijos įgaliotinis Vašingtone 
Hansas Tc«msenas ir Vokie
tijos karo atašė generolas 
fon Beticheris gyrėsi savo 

.telegramuose, kad jiems 
pavykę suorganizuoti pro- 

A pagandos frontą, jų finan- 
♦suojama ir tiesioginiai arba 

netiesioginiai nukreiptą 
prieš Ruzvelto vyriausybę; 
kad jie vykdą taip pat be
tarpišką politinį vadovavi
mą per “f-agentus.”

Niekam nėra paslaptis, 
kad Vokietijos pasiutinybė 
ligi paskutinės minutės iš
laikė ryšį su vieninga ir la
bai įtakinga grupe izolia- 
cionistų—atstovų rūmų na
rių, senatorių ir žurnalistų, 
—kuriems Hitleris davinė
jo patarimus, kaip kovoti 
su “bolševikų grėsme.” Kai 
kuriems stambiojo kapitalo, 
sluoksniams, ypač tiems, 
kurie palaikė ryšį su Vo
kietijos karteliais netgi ka
rui prasidėjus, visa, kas vy
ko, buvo puikiai žinoma. 
Kaip tik jie yra šiandien 
pirmosiose Rūro grąžinimo 
savo partneriams —Vokie
tijos kapitalistams — šali

ai ninku eilėse.
y Tas, kas mėgindavo bent 

^ttžsiminti dėl visų šių daly- 
S wų, buvo nuolat kuo smar

kiausiai spaudžiamas, ofici
aliai* ir neoficialiai, ligi pat 
tiesoginio persekiojimo ir 
sukompromitavimo.

Visiškai aišku > kad tie 
patys pronacistiškai ntisL

dokumentai bus 
bus aišku, kad 
vyriausioji . ka- 
vadovybė suda-

X-

teikę izoliacionistai, stam
biojo kapitalo atstovai, vei
kę iki karo ir karo metu 
nacistinės Vokietijos inte
resais, įgyvendina dabar 
savo politinius tikslus su 
dvipartinės užsienio politi
kos » vėliava. Prezidentas 
Ruzveltas dėl to nuogąstą- 
vo, nes jis buvo pasakęs sa
vo sūnui Eliotui, kad “nedi
delė savivališkų žmonių 
grupė Vašingtone” leidosi į 
avantiūrą—sudaryti šalių 
bloką, nukreiptą prieš Ta
rybų Sąjungą.*

Seniausias atstovų rū
mų narys Adolfas Sebetas, 
gal būt, dar kai ką nutylė
jo, kai, sakydamas kongre
se ilgą kalbą, apkaltino 
Herbertą Huverį tuo, kad 
jis uoliai siekiąs “atstatyti 
ir atkurti stiprią Vokieti
ją naujam išmėginimui” ir 
norįs “matyti visą Europą 
po geležiniu vokiečių karte
lių padu.”

Toliau Sebetas savo dė
mesio vertoje kalboje pa
reiškė: “Jie išstoja prisi
dengę Amerikos mokesčių 
mokėtojo gynėjų kauke ir 
lieja krokodilio ašaras, įro
dinėdami, kad vadinamoji 
baudžiamoji politika Vo
kietijos atžvilgiu kiekvieną 
dieną atnešanti mokesčių 
mokėtojui vis naujus var
gus. Tai yra ne tik prona- 
cistiškai nusiteikusių ele
mentų mūsų šalyje lozun
gas; aš turiu pagrindo ma
nyti, kad šiš naujas kursas 
gimė betarpiškai . pačioje 
Vokietijoje.”

* * *

Mūsų spauda nuolat tei
gia, kad dvipartinė užsie
nio. politika buvusi taria
mai mums primesta dėl blo
go rusų elgesio. Q iš tikrų
jų “blogas rusų elgesys” 
yra rezultatas to, kad mes 
nuolat laužome Teherano, 
Jaltos ir Potsdamo susita
rimus ir tebesabotuojame 
visus politinius nutarimus, 
kuriuos kartu buvo paruo
šęs “Didysis trejetukas.”

Savo laiške kongresui 
1945 metų kovo 1 dieną 
prezidentas Ruzveltas pri- 
mygintai reikalavo, kad Vo
kietijos karinis potencialas 
būtų visiškai sunaikintas, 
visi kariniai nusikaltėliai 
būtų nubausti ir kad būtų 
imtasi drausminių priemo
nių prieš Franko ir Peroną. 
Kaip tik toks nutarimas 
buvo priimtas Jaltoje.

NACISTINIAI KAREI
VIAI TREČIAJAM PA

SAULINIAM KARUI
Po trejų metų, 1948 metų 

kovo 31 dieną, žurnalistas 
Džonas O’Donelis, kurio 
straipsnius ito milijonai 
žmonių, 
raštyje 
sė

“. dabar mes ruošiamės 
išnaudoti Vokietiją kariniu 

 

atžvilgiu. Nepaisant kai 
kurių ''altinių paneigimo, 
mes esanie paruošę planus 
atkurti kai kurias iš šių ko
vingų vokiškųjų tankinių ir 
esesinių divizijų, gausiai 
aprūpinti jas maistu ir pir
mos rūšies amerikine kari
ne apranga, kad jos, Ameri
kos karininkų vadovauja
mos, galėtų vesti ariergar- 
dinius mūšius, kai (ir jei) 
komunistinės armijos stos 
prieš karinę policiją ir ne
kovingas dalis, kurias mes 
išmėtėme menkomis sauje
lėmis visame plote nuo Bal
tijos iki Viduržemio jūros...

Vokiečiai, kurie visada 
buvo geri kareiviai, veikiau 
panorės kariauti su savo is
toriniais priešais — Rytų 
Europos mongolais. ir sla-

“Dinamiškas” Detroitas
Gal bus nuostabu ne tik 

detroitiečiams, bet ir ki
tiems, toliau gyvenantiems, 
ką sakD valdiški raportai 
apie Detroitą.

1950 metais valdžia vedė 
apskaitliavimą ir dabar iš
leido raportą iš 162 pusla
pių. Ten pasakoma, kad 
“dinamiškam” Detroite 
45,852 gyvenimo vienutės 
neturi įrengtų maudynių.

Taipgi yra nuostabu, kad 
21,314 gyvenimo, vietų-stu- 
bų neturi bėgančio vandens 
į stubas. Turi nešti iš pum- 
pų arba vežti bačkomis, ar
ba skolinti iš kitų stubų.

Arti 53 procentai detroi- 
tiečių turi nuosavas stubas. 
Stubų rendavotojai - savi
ninkai suima rendomis kas 
mėnuo virš $10,000,000.

Vadinasi, 47 procentai gy
ventojų, kurie neturi savo 
stubų, turi sumokėti namų 
savininkams dešimt milijo
nu dolerių.

Čia irgi nuostabu
Lapear, Mich., iš namų 

metimo (eviction) įvykis 
gali būti istorinis. * Jo pa
sėkoje buvo 8 sužeisti ir du 
suareštuoti.

Dalykas buvo šitaip: Ke
li metai atgal miesto valdi
ninkai Uždėjo ant Mrs. Ste
vens $172 asesmentų “on 
mutual fire insurance pol
icy.” • Moteriškė atsisakė 
mokėti. Miesto valdovai 
pardavė stubą, $6,000 ver
tės už-$500. “Pirkėjai” už
simanė išmesti iš* stubos 
Mrs Stevens šeimyną. Kai 
šeima nenorėjo išeiti ge
ruoju, šerifas ir “depučiai” 
su buožių pagalba juos pra
šalino. O kai Mrs. Stevens 
nenorėjo žygiuoti,, tai “de
pučiai” paėmė moteriškę už 
rankų ir ištempė žeme ant 
nugaros.

M r s. Stevens “d e p u- 
čiams” sakė: Šita stuba 
yra mano. Aš dirbau labai 
sunkiai už ją. Aš esu pilie
tė ir šis mūsų išmetimas 
nėra teisingas.”

Turbut šerifo giminės nu
pirko tą stubą, nes $6,000 
vertės stubos būtų nepar
davę už $500.

Spartakas

Camden, N. J

Aukos bei dovanos Laisvės piknikui 
liepos 4 d. Montello, Mass.

MONTELLO, Mass. — J. 
Stigienė aukavo tris kvartu- 
kėlius. Už juos T. Kapinskie- 
nč surinko $7. Finasiškos au
kos : K. čereškienė ir P. Sin
kevičienė po $2; M. Benevi- 
čienė ir B. Navickienė po $1. 
Moterų Apšv. Klubas aukojo 
$10.

BEDFORD, MASS. — Julia 
Gittzus aukojo $2.

QUINCY, MASS. — V. Vaš
kienė aukojo dvi nosines. K. 
Čereškienė už jas surinko $6.

NORWOOD, MASS. — Ne
llie Grybienė pridavė surin
kus: J. Galgauskas, E. Ren- 
dzevičienė ir E. Niaurienė au
kojo po $2; J. Valma $1.50; 
po $1: A. Kaspar, J. Budre- 
vičius, O. Zaruba, C. Barčius,
M. Krasauskienė, M. Navic
kienė, M. Ūždavinis, P. Kim
ūs, B. Sarapas, E. Valmienė,
N. Grybienė, M. Trakimavi
čius, M. Pribienė; J. Grybas 
5.0 centų. Viso $31.

SO. BOSTON, MASS. —Juh 
lia Rainard ir Helen žiakonis 
pasidarbavo gauti įvairių ska
numynų moterų stalui. Auka
vo : M. Masteikienė, H. Tama
šauskienė, D. Ruplienė, J. 
Rainard, E. Niaurienė, E. ,Li- 
kienė, B. Čiuberkienė, V. Vaš
kienė, J. Usevičiene, J. Matu
levičius, A. Sabalienė, U. Ka- 
valiunienė, J. šūkis, M. Kaz
lauskas, J. Sinkus.

MONTELLO, MASS. —Mo
terų stalui aukoti valgiai: K. 
čereškienė — du pyragus, M. 
Tamulevičiene — vieną py
ragą; Ann Kelly — “date 
nut” duoną; K. Kalvelienė — 
du pyragus; P. Mickevičienė 
— vieną pyragą; O. Vaitiekū
nienė — vieną pyragą; M. 
Gutauskienė — vieną galioną 
pieno ir vieną sūrį.

BROCKTON, MASS. — O. 
Klimienė aukavo keiką.

WORCESTER, MASS. — A

Wosiliene. ir E. Kanapienė au
kojo 4 pyragus ir 1 “box muf
fins”. Moterų kuopa a'ukojo 
3 didelius baksus grūzdų.

SO. BOSTON, MASS. —Mo
torų kuopa aukojo 3 baksus 
grūzdų. Ig. Kubiliūnas paau
kojo 4 tuzinus “curtains” už
kabinėti geležiukių. 
Paurai 
jonams 
žoviųt 
bletas kugelio.

NORWOOD, MASS. —Elz. 
Krulis aukojo keiką, ir C. Ta
raila — grūzdų; Paulina Gri
nevičienė— sūrį; O. Zarubie- 
ne keiką; Trakimavičienė —*. 
pyragą.

S. EASTON, MASS. —J. ir 
V. Mineikiai aukojo 2 “box” 
uogų, žirnių ir.sūrį.

ROSLINDALE, MASS. —I- 
vanauskienė paaukojo pyragą.

BklDGEWATER, MASS.— 
Ona Kirslienė pyragą ir salo
tų ; G. Skerstonienė — 1 ga
lioną pieno.

LAWRENCE, MASS. —M. 
Dvareckienė aukojo keiką.

METHUEN, MASS. — Ru
džiai ir Chuladai sūrį, ir I. 
šleivienė sūrį.

NASHUA, N. H. — M. Vit
kauskienė keiką;, Joe Egeris 2 
tuzinu kiaušinių ir sūrį.

DORCHESTER, MASS. —P. 
Kalušienė ir C. Jankus du sū
rius.

WAUKEGAN, ILL. — Ade
lė Yutis paaukojo keiką.

Tariame ačiū visiems auko
tojams.
Draugai ir draugės nepamir

škime, kad.yra rengiamas di
delis piknikas Gintarų že
mės Radijo. Bus toje pačioje 
vietoje, Montellos Lietuvių 
Tautiško Namo Parke. Man 
rodosi, kad įvyks rugpiūčio 
mėnesį. Tėmykite, dienrašty
je Laisvėje bus pranešta.

K. Čereškiene

Paulavičius ilgus metus 
dirbo kasyklose ir gavo 
skaudžiai sužeisti. Nuo to 
nebegali pasveikti.

Taigi matote, koks mai- 
nierių gyvenimas.

Jų duktė baigA mokyto
jos mokslą ir gavo darbą 
Wa/shingtone. Serganti tė
vai pasilikę vieni.

S.J.Eizonas

Youngstown, 0

curtains
Stanley 

paaukojo vegiteri- 
“salads” visokių dar- 
P. Žukauskienė — 2

Wethersfield, Conn
VIEŠA PADĖKA

Apie šeši mėnesiai, 
mudu su draugu pradėjo 
kamuoti negeistinos ligos- 
Aš dar nebuvau pasveikus 
su akių liga, kaip, štai, ir 
mano draugas pradeda 
skųstis su viduriais. Vidu
ryje nakties pašaukus gy
dytoją, greitai ligonį pa
siuntė į ligoninę operacijai. 
Tulžis atsisakė eiti savo 
pareigas. Tad ją turėjo 
prašalinti, kas sudarė daug 
rūpesčio ir nesmagumų.

Žinoma, per tokį ilgą lai
ką daug gerų draugų suži
nojo apie mūsų ligas ir at
siskubino su. pagalba įvai
riais būdais. Vieni aplan
kė, kiti laiškus bei atviru
kus prisiuntė su paguoda 
ir linkėjimais, pasveikino. 
Daug draugų net ir dova
nėles pirko. Kiti linkėji
mus per draugus perdavė. 
Visa tai mums davė daug 
kantrybės ir 'smagumo tuos 
visus negerumus pernešti.

Dabar, brangūs mūsų 
draugai ir draugės, noriu 
jums pranešti, kad,, štai, 
šiandien, liepos 14 d., mano

kai

drauge JuUgrte Šilkas su
grįžo linkšmas iš gydytojo 
ir pranešė, kad jau .liepos 
22 d. galės pradėti savo 
pareigas. Tad, mylimieji 
draugai, norime jums padė
koti už jūsų vįsų gerus lin
kėjimus, laiškus ir dova
nas. Ypatingai reikia pa
minėti vardus draugų, ku
rie davė stambias dovanas, 
kaip tai, brolis ir brolienė 
Šilkai, Viktoras ir Eva Va
laičiai, L. Mankienė, O. Ru-' 
dzinskienė, K. Miller, Lais
vės Choras ir Moterų Klu
bas.

Tūkstantį sykių dėkoja^ 
me visiems.

Dar vįena ponia, pas ku
rią dirbau, išgirdus mūsų 
nelaimę, prisiuntė 25 dole
rius. Taupiau juodajai die
nai. Bet atrodo, kad tubin 
sykiu gal praėjo. Tad iŠ 
džiaugsmo nutarėme pa
siųsti Laisvės fondui. Te
gul atlieka taip svarbų da
lyką.

Ona šilkienė.

Šypsenos
Susiprato

Petras: — Tai kaip tau 
sekėsi teisme?

Antanas: — Visai nekaip.
Petras
Antanas: — Mane nubau

dė penkiais doleriais Už pa
bučiavimą moters,. Maniau, 
kad viskas bus gerai. NBet 
kada teisėjas pasižiūrėjo^ 
tą moterį, tai pridėjb dkr 
10 dolerių už girtuokliavi
mą.

Kaip tai?

*
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Mainieriai, Jūsų

PIKNIKAS!
šis piknikas ‘yra paramai 
DIENRAŠČIO LAISVES

aši tono laik- 
aims herald” ra-

Išvažiavimas pavyko
ALDLD 133 kp. turėjo iš

važiavimą, kuris įvyko pas 
drg. Wm. Patten. Tai buvo 
kartu Patten gimtadienio pa
minėjimas, 70 metų sukaktu
vių dienos. Kadangi Patten 
turi nemažą daržą, kur susi
rinko gražus būrys draugų ir 
draugių prie užkandžių ir įš* 
sigėrimų, tai draugai praleido 
linksmai dieną ir vardu jubi
liato ■ sudėjo kuopai gražios 
finansinės paramos. Manau, 
kad apmokėjus išlaidas, teks 
ir dienraščiui “Laisvei”.

Patten nors ir nusiskundžia 
su sveikata, bet vis vien pri
sideda prie mūsų judėjimo, 
dalyvauja “Laisvės” vajuje. 
Philadelphiečiai nebūtų laimė
ję praėjusių metų “Laisvės” 
pirmos dovanos bę drg. Pat-

vais, negu pries savo 
kraujo brolius Vakaruose— 
skandinavus, anglus, ame
rikiečius ir prancūzus^... 
Prieš daugelį metų, dar per 
karą, mes buvome nurodę, 
kad Franklinas Ruzveltas 
neteisingai orientuojasi, 
kad Europos žemynas, 
griežtai izoliacionistinės 
Amerikos požiūriu, būtų 
buvęs kur kas geresnėje 
padėtyje, jei būtų Vokieti
jos, o ne Tarybų Sąjungos 
valdomas♦ . . ”

(Bus daugiau)

Plieno darbininkų streikas
Čionai randasi trys di

delės geležies išdirbystės. 
Visi fabrikai uždari jau an
tras mėnuo; .Darbininkai la
bai gerai laikosi, neatsiran
da skebų. Nors kaip kurios 
šeimynos labai reikalingos 
pagalbos, niekas nė nemano 
streiką laužyti. Prie fabri
kų vartų pikiętuoja po ke
letą darbininkų. Bosūs Su
leidžia ir išleidžia. Kažku
rios ' kompanijos laikė bo
sus fabrikuose po keletą^ 
savaičių ir laukė streiklau
žių. Bet nesulaukė. - Tada 
prašė darbininkų, kad jie 
bosus išleistų. Darbininkai 
sutiko juos išleisti. Visi sy
kiu išmaršavo. Dabar įleido 
į fabrikus tik tuos, kurie 
prižiūri pumpas ir kitas ma
šinas.

Taigi, matote, darbinin
kai šiandien daugiau susi
pratę, nebemiega, kaip pir
miau. Seniau vieni norėda
vo ką nors geriau iškovoti, 
o kiti bėgdavo skebauti. Bū
davo baisus vargas su sko
bais. O dabar rodosi, kad 
visas pasaulis kitaip apsi
vertė. Darbininkai pradėjo 
susiklausyti ir vienas kitą 
užjausti. Tai labai malonu 
žiūrėti. ' •

Nežinia, kada šis Strei
kas pasibaigs ir fabrikai 
pradės dirbti. Vietos biz
nieriai jau šątikia gvoltu, 
kad biznio nėra. Bet viskas 
brangu, kaip kurie daiktai 
pabrango keliais procentais.

Čionai senieji lietuviai 
miršta, . o jaunieji, čiagi- 
mę ir augę, automobilių ne* 
laimėsė užsimuša. Taip ta
po užmuštas Juzienų vai
kas, 17 matą amžiaus. Pėn* 
klėse išvažinė pasivažinėti.

Pravažiavo “stop” sainą. 
Geležies prikrautas sunk
vežimis (trekas) užvažiavo 
•ir visus užmušė.

Mirė Strainienė. Paliko 3 
sūnus ir du žentus, vieną 
paliegėlį ir vieną sergantį. 
Iš Lietuvos velionė paėjo 
nuo Batakių. Amerikoje iš
gyveno netoli 50 metų.

Taipgi pasimirė Petkū- 
nas, senas geležies darbi
ninkas.

Tegu būna jiems visiems 
lengva ilsėtis Amerikos že
mėje, o jų šeimoms giliau
sia užuojauta.

* * *

Daugiau. Buvau nuvažia
vęs su broliu iš Detroito į 
Thomas, W.Va. Ten nieko 
nebėra, kasyklos uždarytos. 
Namai baigė išgriūti. Jau
nesni darbininkai išvažia
vo kitur darbo ieškoti, o se
neliai pasiliko ant pensijos. 
Dar radau gyvą draugę Su- 
bačienę. Jos labai silpnos 
akys. Ji davė geras dienas 
„visiems pažįstamiems. Taip
gi su Subačiene gyvena 
draugė Kranauskienė. Ji 
atrodo dar gerai, bet praži
lusi. Kranaukienė užaugino 
tris sūnus ir dvi dukteris. 
Bet nė vienas iš vaikų ne
gyvena Thomase. Jauniau
sias sūnūs, sakė, yra armi
joje, Vokietijoje, o kiti išsi
mėtę po visą Ameriką. 
Džiaugiasi, kad jos vaikai 
labai geri, prisiunčia jai pi
nigų; Bet jį nenori pas vai
kus gyventi, ji nori gyventi 
Thomase.

Taipgi buvome nuvažiavę 
pas Vincentą Paulavičių. 
Jis gyvena ant ūkio, netoli 
Thomas, žmogus serga jau 
kelinti metai. Sako,. turėjo 
ant plaučių operaciją, išė
mė vieną dalį plaučių. Jo 
žmona irgi ne per geriau
sios sveikatos. Visi vaikai. 
išvažinėjo į miestus.

RUGPJŪČIO 3 AUGUST,
SWANK’S GROVE

(BRANDONVILLE, PA.)

Kiekvienas apšvietą mylintis žmogus turi dalyvauti 
šiame piknike ir tuomi paremti dienfaštį LaisVę. 

Čia bus svečių ir iš tolimesnių kolonijų. 
Bus valgių gėrimų ir muzika šokiams.

y— . . ......... . ;
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Praleiskite Savo Vakari jas 
Atlantic City, N. J.

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto.

Apartmentai ir rūmai‘su virtuvės privilegijomis — 
dienai, savaitei ar sezonui.

VIAI FT’C 125 ATLANTIC AVĖ. 
V> ĮVJ i jiBL » M Atlantic City, N. X

Vakacijų rezervavimui telefonas:
ATLANTIC CITY 5-2338 ;

Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui. 
Norintieji turėti linksmas vakacijas -^- atvažiuokite;

■ -mil .1 .-4..................  .. -y-.. . -------- .į...................

Mi

J.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

(3* 
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IŠLIETUVOS
Plečiamas linų apdirbimas
_ VILNIUS, V, 17 d. — De
šimtis tūkstančių tonų linų 
kiekvienais | metais apdirba 
Lietuvos TSR linų apdirbimo į- 
monės. Jos kasmet aprūpina- 
Plos naujausia technika. Iš 
broliškųjų respublikų gauna
mi pramoninio tipo lokomobi- 
liąi, linų brukimo, pakulų pa
ruošimo ir kitos mašinos. Ne
seniai gautos nuobrukoms 
džiovinti džiovyklos. Nauja 
linų apdirbimo įmonė statomą 
Adutiškyje, Švenčionių rajo
ne. čia jau gauti lokomobi- 
liai, jėgainė; ši įmonė pradės 
veikti šiais metais^ Rekon'st- 
ruojami ir įrengiami nauji ce
chai'Kartenos, Pamūšio ir Pa
nemunėlio fabrikuose. Pamū
šio ir Panemunėlio įmonėse 
jau daromį paskutiniai bandys 
mai ir greit bus paleisti nauji 
šilto linų mirkymo cechai, šie 
cechai yra pirmieji Lietuvoje. 
Iki šiol pirminio džiovinimo 
Ir mirkymo darbai buvo atlie
kami pačių žaliavų tiekėjų — 
kolūkių. Tie procesai parei
kalavo nemažai darbo. Įren
gus šiuos cechus, žali linų 
šiaudeliai, nuimti nuo lauko, 
tiesiai eis’į mirkymo cechus. 
Tai atpalaiduos kolūkiečiams 
daug darbo valandų.

Plečiant toliau linų apdirbi
mo pramonę, numatoma linų 
fabrikus pastatyti Panevėžy
je, Ukmergėje, Anykščiuose 
ir kituose miestuose.

44 Muzikinis lektoriumas 
srities centre

ŠIAULIAI, V. 17 d. —Di
delį miesto visuomenės susido
mėjimą kelia srities muziki
nio lektoriumo koncertai-pas- 
kaitos. Neseniai pradėtas nau
jas paskaitų ciklas apie rusų 
klasikinę operą. Jau įvyko pa
skaitos apie Dargomižskio 
operą “Undinė”, Borodino 
“Kunigaikštis Igoris”, Mu- 
sorgskio “Borisas Godunovdš.^ 
Koncertinę dalį atliko LTSR 
Valstybinės konservatorijos ir 
Valstybinio operos ir baleto 
teatro solistai.
. Po koncertų vyksta klausy
tojų konferencijos.

K. Povilonis

' VILNIUS, V. 17 d. —Eilėje 
respublikos aukštųjų mokyk
lų jau pradėjo pavasario sesi
jos egzaminai. Tarybų Lietu- 
Vos sostinės aukštosiose mo
kyklose pavasario sesfios eg
zaminams laikys daugiau kaip 
penki tūkstančiai stu- 
dentų. Diplomatai, 
apgynę diplominius darbus, 
netrukus laikys išleidžiąmuo- 

, sius valstybinius egzaminus.
Gausų būrį specialistų šiemet 
išleis Vilniaus Valstybinis uni
versitetas. 510 gydytojų, teisi
ninkų, ekonomistų ir įvairių 
specialistų dėstytojų papildys 
jaunųjų specialistų kadrus. 
Daugiau kaip 150 Pedagoginį 
institutą baigusių jaunųjų pe^ 

, dagogų-dėstytojų ateis į mo
kyklas. šimtą meno ir muzi
kos darbuotojų paruošė Dai

sies institutas ir Valstybinė 
^konservatorija.
; Kauno politechnikos instL 
tūtą baigia 307 žmonės. Jau 
įvyko jaunųjų inžinierių pa-.

-skirstymas į darbą. Dalis jų 
pareiškė norą vykti į didžią
sias komunizmo statybas.

Biznio Telefonas
EVergreen 4-9672

NewYorko^AfeZInloi
Bellrose, N. Y

K. W. ir Ql. Michelsonai 5 
d. liep. suruošė “surprise par
ty” savo tėvams V. ir M. Mi
ch elsonams proga jų 35 me
tų vedybinio gyvenimo. Sve
čių dalyvavo kuklus būrelis, 
jų už vis artimiausieji. Atvy- 
.ko jų giminės iš Bridgeport, 
Conn., W. Rogers su moteri
mi ir motina, pas kuriuos V. 
ir M. Michelsonai turėjo sa
vaitę vakacijų. Taipgi dalyva
vo A. ir B. Žilinskai, K. Krei
vėnai, Teresa Markevičienė iš 
Philadelphijos, O. Lukauskie- 
nė, F. Klaston.

Pas jaunuosius Michelsonus 
buvo nepaprastas vakaras. 
Prie skanių valgių ir gėrimų, 
sūnus ir marti pagerbė savo 
tėvelius jų 35 metų jubilieju
mi, pasveikindami juos su 
jausminga prakalbėle. Taipgi 
svečiai, K. Kreivėnas, bepir- 
mininkaudamas priminė, kad 
Vincas Michelsonas per ilgus 
metus gražiai darbavosi kriau
čių unijos labui. Ir privatiniai 
draugiškai sugyveno su visais.

Sveikinimo prakalbėles pa
sakė A. Žilinskas, jų ilgametis 
kaimynas, F. Klaston, O. Bu
kauskienė. Visi dalyviai pa
linkėjo V. ir M. Michelsonam 
geros sveikatos, ir ilgo am
žiaus.

Ta proga “jaunavedžiai” 
tapo įvertinti su gražiomis do
vanomis.

Jubiliatai V. ir M. Michel
sonai buvo sujaudinti gerųjų 
sūnaus ir marčios suruoštu jų 
sukakčiai paminėti tokiu gra
žiu pobūviu. Dėkojo jiems ir 
visiems dalyviams už tokį 
gražų pagerbimą ir linkėji
mus. ' F. Kl-ton.

Queens pastatė negrą 
kandidatu

Queens apskrities ' Corona 
distrikto' demokratiniai demo
kratai skelbia, kad jie surin
ko pakankamai parašų uždėti 
Dr. Frederick Ellis Bell ant 
demokratų partijos baloto no- 
minaciniams balsavimams 
(primaries).

Balsavimai įvyks rugpiūčio 
19-tą. Nuo skaičiaus registruo
tų demokratais balsuotojų 
priklausys, ar jis bus ant ba
loto rinkimuose, kurie šiemet 
įvyks

Už 
rikte 
rašų,
bet tų piliečių, kurie pernai 
balsavo ir kurie registruojan
tis tiems balsavimams buvo 
užsirašę demokratų partijos 
balsuotojais. • Tuos parašus 
taip pat turėjo rinkti regist
ruoti tos partijos balsuotojai.

lapkričio 4-tą.
daktarą Bell tame dist- 
tutrėjo surinkti 350 pa- 
Ne bile kokių parašų,

buvęs 
polici- 
džiūrės

Reardon nuteistas
James E. Reardon, 

New Yorko slaptosios 
jps štabo narys, tapo
teismo pripažintas kaltu. Jį 
kaltino, kad’ jis neteisingai 
liudijo. Ęeardon buvo sakęs, 
kad jis tik vienas buvęs gemb- 
lerių tūzo Harry Gross finan
suotoje išvykoje Chicagon. 
Bet šiame teisme liudytojai 
sakė, kad, Grosso apmokėti, 
policijos štabo 5 nariai kelia
vo lėktuvu Chicagon ir ten 
baliavojo iš Gross malonės.

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1918

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS
Puiki Salė išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS 
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager 

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

MIRE

Nepasimokė, nei 
pagerėjo

Taksai ant taksy, bet 
tūly galima išvengti

Svečiai

kandi- 
praeju-

partija
įki Šių

Šioje vietoje buvo minėta, 
kad liberalų partija pastatė 
savo kandidatus vietoje Tam- 
manės ir republikonų 
datų, kuriuos rėmė 
siais rinkimais.

. Pasirodo, kad toji 
nuo praėjusių rinkimų
dienų nieko neišmoko ir nieko 
neužmiršo, nežiūrint svarbu-^ 
rno laikų. Jos statymas savo 
kandidatij buvęs tiktai bandy
mas daugiau išsiderėti nuolai
dų iš milijonierių partijų. Šio
mis dienomis liberalu partija 
ištraukė savo kandidatus, o 
užgyrė Tammanės kandida
tus James G. Donovan ir F. 
D. Roosevelt.

Donovanas ir Rooseveltas 
praėjusiuose rinkimuose buvo 
išrinktas su liberalų partijos 
pagalba. Bet Kongrese jie pa
sirodė tarpe blogiausių kas 
liečia darbininkų reikalus ir 
taiką.

Liberalų partija pretenduo
ja esanti darbininkiška. Bet 
kai tiktai pasirodo, kad dar
bininkų kandidatai, galėtų lai
mėti, ji šoka gelbėti buržua
ziją. Taip buvo praėjusiuose 
rinkimuose, kada visos šalies 
reakcija pylė milijonus dole
rių kampanijai išėsti iš Kong' 
reso-vienintelį tuomet buvusi 
Kongrese darbininkų atstovą 
Vito Marcantonio. .Liberalai 
buržuaziją gelbėjo nuo darbi
ninkų.

Taip tebedaro 4r šiemet.

yra da-

prekių 
valstijos

Pardavinėję falšyvus 
auto leidinius

New Yorke areštuoti šeši 
asmenys, įtarti pardavinėjime 
falšyvų auto leidimų. Už to
kius leidimus imdavo iki $90 
ir daugelį tokių esą pardavę 
Worth Street aludėje, esan
čioje netoli tikrojo leidimų 
biuro.

Keturi areštuotųjų yra buvo 
Bureau of Motor Vehicles tar
nautojai. Numanu, kiek galė
jo jie prisilupti ir koki ele
mentai galėjo tais specialiai 
gautais falšyvais leidimais 
naudotis.

B os-

Merginos nužudytojas 
buvęs nepilnaprotis

Patikrinus atvežtojo iš 
tono Bayard' P. Peakes’o pasi-
kojimus, pasirodė, kad jis tik
rai buvo atvykęs į New Yor- 
ką tomis dienomis. Faktai ati
tiko jo pasakojimams apie nu
šovimą merginos,, kuo jisai 
smagiai, gyrėsi. Jis bus teisia
mas.

Peakes buvęs iš karinio or- 
laivyno atleistas 1945 metais 
su pastaba, kad jame “ryškūs 
ilgalaikio pamišimo simpto
mai, gali visiškai sukvailioti, 
bile kada.” Tačiau, kaip jau 
pas mus įprasta, niekas nesi
rūpino jį gydyti nei saugoti. 
To pasėkoje ir įvyko sušaudy
mas jaunos mergaitės Ęileen 
Fahey, kurios jis pirmiau 
buvo nei matęs.

11 e-

Gaisre žuvusių šeimos . 
užvedė bylą N

Nukentėjusių birželio 18-tą 
įvykusiame 1101 Bedford Av. 
gaisre, Brooklyne, šeimos už
vedė prieš miestą civilinio.ješ^ 
kinio bylą.. Reikalauja milijo
no dolerių atpildo už savo 
šeimos narių gyvybę, už suža
lotą likusiųjų gyvenimą, už 
sunaikintą turtą.

Kaltina valdines įstaigas, 
kad jos seniai žinojo apie ne- 
prisilaikymą saugumo taisyk
lių tame name, bet nieko ne
veikė padėčiai pataisyti.

Newyorkietis Svečių Biuras 
aprokuoja, kad Elks konvencL 
jos dalyviai praleidę mieste 
septynis ir pusę ip.il i jonų do-

New Yorko mieste mes mon 
kame taksus net už taksus. 
Pavyzdis:

Kailiai, laikrodėliai, tūli au
diniai, televizijos, automobi
liai ir daugybė įvairių kitų 
prekių yra visašališkos val
džios apdėti taip vadinamais 
exgjse taksais. ; Jie taikomi 
liuksusinėms prekėms. Tai 
yra tokioms, be kurių daugu
ma tuos daiktus vartoj ančių j ųt 
galėtų apsieiti.

Tie visi taksai yra uždėti 
neva ant tų prekių fabriką n^ 
tų. Tačiau niekas juos never
čia taksus mokėti iš pelno. 
Jiems leista tuos taksus pris- 
kaityti prie parduodamojo 
daikto kainos ir taip 
romą.

Daugelis tų pačių 
yra dar aptaksuotos
iždui — vienoje valstijoje vie
naip, kitojo kitaip. Tai jau 
yra antrieji taksai ant to pa
ties daikto. New Yorko mies
te dar turime 3 nuošimčius 
taksų ant pirkinių (sales tax), 
kuriuos renka miesto valdžia 

'į savo iždą.
Kadangi anie dveji taksai— 

federaliai ir valstijos — jau 
yra prirokuoti prie daikto 
kainos, tad mes mokėdami 
tuos sales tax mokame juos ir 
už anuos dvejus taksus. Pa
vyzdis :

Turi miestietis svečiu. Per
ka bonką degtinės už $4.79. 
Pati degtinė kainuoja tiktai 
$2.72. Visašališkosios valdžios 
taksai yra $1.81, Nevy Yorko 
valstijos 26 centai, o miešti 
nių taksų dar prirokupja 15 c.

Jeigu nebūtų taksavę už 
taksus, už pačią degtinę jisai 
būtų mokėjęs tiktai 8 centus 
miestinių taksų.

Iš to jau aišku, kiek daug 
taksų prisieina sumokėti už 
taksus perkant* gerus kaili
nius, brangų žiedą, kokią nors 
mašiną ar bile kurią prekę, 
už kurią mokama šimtais ar 
tūkstančiais dolerių.

Perkantieji tūkstančius do
lerių kainuojančias prekes,, 
žinoma, tų trečiųjų taksų už 
taksus nemoka. Perkantis 
brangius daiktus asmuo žino, 
o jeigu pats nežino, tai sam
dytos knygvedės, advokatai 
išrokuoja, kiek jis gali mokė
ti mažiau. Perkantis po ma
žai žmogelis nei tų dalykų ži
no, nei kas jo klausytų, nes 
pardavėjas nenorės gaišinti 
laiko to visko išrokavimui ir 
surašinėjimui ant jo k Vitos.

Įstatas reikalauja, kad par
davėjas turi sumokėti po 3 
nuošimčius taksų miestui nuo 
visų pardavimų,-jeigu jis ne
turi kopijos kvito, parodan
čio, kati to daikto pirkėjas 
nemokėjo už taksus taksų.

Vartotojams klausinėjant, 
miesto iždininkas pripažino, 
kad nėra įstato, kuriuomi ei
nant daikto pirkėjui būtų ver
stina mokėti taksus už taksus. 
Tačiau parodinėjo, kad taip 
pat nėra galimybės prekybi
ninkų reikalauti tokias atski
ras sąskaitas vesti. Tad, kiek 
jie tokių taksų už taksus su
renka, -visi eina miesto iždam 
Pernai tokiais taksais miestui 
sunąokėta apie milijonas dole
rių. f ■

Vienok perkant stambius 
daiktus, ant kurių yra excise 
taksai, galima reikalauti ir 
pardavėjas sutiks išduoti pil
nai aprokuotą kvitą, kur ro
dys, kiek buvo pirkinio kai
na, o kiek taksų. Miestinius 
taksus parokuoja tiktai nuo 
daikto kainos, ne nuo taksų. 

. Pavyzdžiui, perkant auto, 
excise taksai gali būti nuo 
$150 iki $500, pagal auto kai
nos dydį. Atmetus po 3 nuo
šimčius miestinių taksų nuo 
tokios sumos pirkėjui susitau
pytų gerokai žiupsnis dolerių, 
vertas argumento. T-as.

Grįždamas iš Lietuvių Meno 
Sąjungos į Richmond Hill bu
vo užsukęs Leonas Jonikas, 
LMS Centro sekretorius. At
lankė Lietuvių Kultūrinį Cent
rą, taipgi laisviečius.

Sakėsi bandęs, kiek tuo 
trumpu laiku spėjo, atlankyti 
atskirus šioje apylinkėje gyve
nančius prietelius su vilniečių 
reikalais. Bet patyręs, jog 
čionai atostogavusio Walterio 
Cook jie apžiūijėti.

Jonikas ir Cook1 išskrido na
mo trečiadienį.
Apie seniau buvusius svečius

Prieš kiek laiko Lietuvių 
Kultūriniame Centre įsikūru
sias įstaigas atlankė baltimo- 
rietis J. Bubnys, lydimas savo 
brolio brooklyniečio. Svečias 
apgailestavo, kad ne viską 
pilnai matė, ne visus susitiko, 
nes pataikė nedirbamą dieną. 
O nedirbamomis vidurvasario 
dienotais pasitaiko, kad veik 
visi iš centro išsiskirstę. Ta
čiau, kiek matė, centras jam 
patiko. Su jais buvo atsilan
kęs ir -vietinis gyventojas

Liepos 6 d. Meksikoje 
įvyko prezidentiniai rin
kimai. Prezidentu tapo iš
rinktas viešpataujančios 
partijos — Party of Revo
lutionary Institutions. — 
kandidatas Adolfo Ruiz 
Cortines. Sakoma, kad 
jis toliau tęs dabartinio 
prezidento Aleman poli
tiką.

Lietuvių Kriaučių Nep 
Klubo nariams

Nepri- 
pusmetinis

Ku-

Apgailestavome ir me 
svečiu nesimatė.
Aprašymas buvo nepilnas

Gavome toki laišką:
Po Laisvės pikniko Montel- 

loj, Mass., pas draugus Mari
joną ir Joną Gutauskus skai
tydamas “Laisvės” No. 131 
pažvelgiu į svečių skyrių. Ja
me skaitau, kad Lietuvių Kul
tūriniame Centro lankėsi jau
nas lietuvis Roch, sūnus Vik
toro, iš Fort Plain, N. Y.

Aš nesuprantu, kodėl jis 
nepasakė, kad jo tėvas yra 
miręs. Jis mirė gegužės tą se
kmadienį, kada atsibūna moti* 
nos pagerbimo diena (šiemet 
buvo gegužės 11-tą).

Viktoras Raeis (Roch) bu
vo gimęs gruodžio 15, 1890 
m. Iš Lietuvos — Krakių mie
stelio. Seniau gyveno Schenec
tady. Paskiau persikėlė į Fort 
Plain, kuriame išgyveno 31 
metus. Tš amato kriaučius. Už
laikė rūbų siuvimo, taisymo ir 
valymo dirbtuvėlę.
Paliko žmoną Ozunytę Roch, 

2 dukteris, 1 sūnų, 5 anūkus 
ir 5 brolius Lietuvoje.

Priežastis mirties — para
lyžius (stroke), 1 greitai mirė, 
išvažiavus į laukus su anūke, 
nesuspėjo ir į ligonbutį nuvež
ti. A. Gudzin.
Nuo Redakcijof

Drg. A. Gudzin esame dė
kingi už papildymą žinios. O 
velionio Viktoro Roch šeimai 
reiškiame užuojautą.

Dalęistina, kad jaunasis 
Roch ir sakė kai J<ą daugiau 
apie savo tėvą. O gal ir nesa
kė, nes nebuvo, kas paklausi
nėtų. Jo vizitas pasitaikė to
kiu laiku, kada redakcijos 
štabo žmonėms neteko su 
juomi matytis, kalbėtis. Re
dakcija apie jo buvusį atsi- 
lankymą-išgirdo tiktai žodžiu, 
iš tų asmenų, kurie jį buvo 
susitikę. Kaipo ne rašymui 
pasirengę, o gal dar ir užimti 
kokiu skubiu kitu darbu, tie 
žmonės galėjo ne viskame įsi
klausyti arba ir girdėto pasa
kojimo dalį primiršti.

Kaip ten nebuvę: gražu bu
vo išgirsti, kad jaunasis Roch 
nepatingėjo atsilankyti į savo 
tėvo brangintiną įstaigą. Apie 
tą tikrai žinojome, tą ir 
minėjome. 

--
Ne visos žuvys tinka 
valgymui

New Yorko Sveikatos
partmento viršenybė įspėja, 
kad Jamaica Bay srities van
denyse randami klemsai, ois- 
teriai ir mussels netinka val
gymui.

Einantiems kiautvarlių pa
sikasti reikia atsižvelgti įspė
jimui išstatytų užrašų. Jie bū
na , pastatyti ten, kur vande- 
njrs užteršti./

Lietuvių Kriaučių 
gulmingo Klubo 
susirinkimas įvyks penktadie-. 
nį, liepos (July) 25 d., 7:30 
vai. vakaro, Lietuvių Am. Pi
liečių Klubo name, 280 Union 
Ave,, Brooklyn, N. Y.

Eidami į susirinkimą atsi
neškite klubo narystės knygu
tę, nes be knygutės nebus įlei
džiami į susirinkimą. Kiekvie
no nario prievolė yra daly
vauti, nes bus svarbių tarimų.

Sekr. J. Bikulčiutf.
) S (141-142)

no-

Darbiečiai stato daug 
kandidatų iš liaudies

American Labor Party 
minavo savo kandidatus į
New Yorko Valstijos Seimelį, 
į Kongrešą ir į daugelį vieti
nių įstatymdavystės ir val
džios pareigų.

Kandidatai parinkti iš liau
dies: unijistai, iš rendaunin- 
kų, vartotojų ir taikos organi
zacijų.

Tarpe nominuotų yra 4 
grės moterys ir 34 kitos, 
negrų, 5 portorikiečiai. 
d žiu, nominu/ota taip, kad 
sos gyventojų 
savo atstovus.

no-
17

vi-
grupės turėtų

pa-

De-

John Oatis, apie 59 m., gy
venęs 84-41 120th St., Rich
mond Hill, N. Y., staiga mirė 
naktį liepos 20-tą į 21-mą, šir
dies nesveikata. Pašarvotas 
Clarence & Simonson šermeųL 
nėję, Hillside Ave., 'įh&mpA, 
Lefferts Blvd., Richmoh^JIiVL 
Kada laidos, šiuos žodžius ra-- 
šant tebebuvo nežinoma. Įstai
gos telefonas: Virginia 
7-0300. ; •

Mrs. Oatis tos staigios, neti
kėtos nelaimės tapo skaudžiai 
sukrėsta. Iš susijaudinimo jai 
net kalbėti sunku. Jai reika
linga skubi jos draugių pagal
ba. Pirmoji jai pagalbon pri
buvo Ona Titanienė, išbudo 
pas ją tą nelaimės naktį. Die
ną ją laikinai pavadavo Mary 
Ann Wiisonaite, pasižadėjusi 
pagelbėti našlei eiti po įstai
gas. Tačiau; jos dvi neištesės. 
Su ja reikės kam nors būti, 
jai pagelbėti dieną ir naktį.'

Ji laiminga, kad ji turėjo 
gerus gyventojus jų namelyje, 
malonią kitataučių jauną po
rą. Jie pagelbėjo jai prisišau
kti draugus, jie pranešė Lais
vei ir padėjo jai atlikti’artku- 
biausius pirmus reikalus,^taip
gi stengėsi, kiek jie pajėgiV 
suraminti. L

Liūdinčiai Mrs. Qatis reiš
kiame užuojautą.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

Reikalingi vyrai prie abel- 
ho odos darbo. Kreipkitės: 
SANFORD TANNING CORP., 
528 Park Ave., B’klyn, N. Y.

(142-144)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Stre4
Cor. Hewes St. -

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. Q.

Tel. EV. 7-6283

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino sayo

BAR & GRILL '
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergi’een 4-8174

" EGZAMINUOTAM AKIS
I RAŠOME RECEPTUS 
DAROME IR PRITAIKOME ’ 

AKINIUS '

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N.Y. 

Tel. 1ST. 2-8842

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas *

306 UNION AVENUE
Gera! Patyrę Barberini

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Stree 
BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS:

4 pusl.--Lai«vs \)Liberty)yAntradien., Liepos-July 22, 1952




