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Republikonu partijai 

100 metu. *
P a juokimas.

O kaip ten gyvena liaudis?
Rašo R. MiZARA

PERŠA ATOM BOMBAS 
i PRIEŠ VIETNAMIEČIUS

---- , -----------  VALDŽIA SLEPIA, KAIP
snuwet sukanka 1"" "y1I rLA N ISIKIŠT

.5" . ...pi KARAN INDOKINIJOJpi’rtija, kurią organizavo ir'

ir sutaupyta

Magnuson prote

1 00

ta prasme
revoliucinė

ii stojo už

senatorius Styles
Senato pirmi.nin-

$10,000 Fondo Eiga
Turime Sukelti $10,(10(1 Fondą

Iš Norwood, Mass, (buvo paskelbta) . . . $218.00

Nuo pavienių asmenų ir organizacijų 
mai:

O. $1000

tiniu Valstijų prezidentu, jam 
užėmus tą vietą. 1861 metais 
prasidėjo Civilinis Karas.

Lincolnui vadovaujant, ka-

Jungtinės Valstijos “turė
tų verčiau atominėmis bom
bomis atakuot Vietnamo 
komunistus, negu siųst sa
vo kariuomenę Indokini- 
jon.”

“Dar nė vienas amerikie
tis nežino, ką valdžia ke
tina daryti linkui Tndokini- 

i jos. . . Eisenhowerio val- 
' džia turėtų nustot putus

Indokiniją; turėtų pasakyt 
amerikiečiams, ką ji pla-

sistema panaikinta.

Po šimto metu rvpuhlikoną

u.
t i i a.

senatorium

per televizijos j
su demokratu į New Yorke sugautaM a gnu so n u 1

patapo pati reakcin- 
pailiia. — monopo-; damas 

ekonominiu rojalistu .bes.

a to ni
2 bjauriausi žudikai 
bei prievartautojai

Collinsville, 111 10.00 
10.00 

. . . 5.00 
P. Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y........ 5.00
Juozas ir Marija Judžentai, Valley 

Stream, L. 1. ... 5.00
5.00

LLD 15 kp., Port Arthur, Ont., Canada ... 5.00

J. W. Brazauskas, Dearborn, Mich............ 2.00
(■has. Yiiknis, Brooklyn, N. Y.................... 2.00
K. Galiūnas, Bavside, N. Y.............................2.00

s' valstijoje, kur si partija ---------------- ------------------
“ buvo suruoštas jesširn- u .

sukakties minėjimas. ; Karine Tito sutartis su 
t< buvo vyriausia pa- j ']’urĮ(jja jr Graikija

_ .. _ . 

rangiausio republi k o n u j

jau

AMERIKA KRYŽKELĖJE 
J FAŠIZMU SAKO 
ADLAI STEVENSON

I APGAILESTAUJA
SINĮ AMERIKOS

, NUPUOLIMĄ
I <

DVA-Į dvasinio suirimo ženklų yra

I tono valdžia “serga nervų 
išnirimu, kuris matomas 
i visoje šalyje,’’ — sakė Ad- 
lai Stevenson, buvęs de
mokratų kandidatas į pre-

■ na taip daug amerikiečių.
Stevensonas kalbėjo 200- 

metinės Columbia Univer
siteto sukakties proga, 
kad:

“Makartizmas smaugia 
akademinę mokslo ištaigų

i šiandien

• mo. vienas iš mūsų

Tuo

labiau niekina Ameriką ir 
nepasitiki jąja.

H I ) • i ■» X I 1 4* I » Hl ZUM 1/ J t t iNAtb

į Kinija siūlo neutralę 
; komisiją Korėjos 
rinkimam tvarkyti

ujimas vienų
Pasidarė d va

pa- 
bijo

prie> 
sine ir dorinė tuštuma 
čiuose mumyse. Vieni 
kitų ir patys savęs, 
mums gresia panašiu 
sinis žlugimas, kaip 
ir 6-to šimtmečiu 
kuomet senovinė

C. Ivanauskas, Lanark, W. Va.................... 2.00
Helen Vukadinovich, Washington, Pa........ 2.00
A. Gailiušis, Detroit, Mich......................... 2.00

et kur kitur, saugo- 
amerikiečių gyvy- 

Ūkėjo Amerikai 
naudoti atomų bombas ii ___  __ ____ ? __ _

į Korėjoje, kad butų sutrinu-1 minalistas John Roche 
’ liu subadė, primušė ir 
Ainiai išprievartavo jos 
vų priemenėje.

šeštadienį policijos 
' čiuptas nenaudėlis p 
: pažino, kad jis panašiai nu-; 
'žudė ir dvi kitas mergaites, i 
vieną moteriške ir nušovė I 
taksės vežiką Al. Jablonką. iK” 

27 metu, i 
ir suimtas, i 7 I 
automobi- j 
priešingon ;

kur leistinai Maskva. — Tik ka 
tik vienon pusėn važiuoti, leistame 24-tame tome 

Sekmadieni tapo suim- džiosios Sovietinės 
tas Norman Roye, 18 metų ■ lopedijos rašoma: 
amžiaus, ir prisipažino, kad! _  Jungtines
jis neseniai išprievartavo, į Antrajame pasauliniame 
apiplėšė ir pasmaugė 
moteriškes.

■ Dorothy Westwater, 
įmetu mergaitė, kuria I k CN ” «

mirė !
14 j

te- i

su- į

Athena i
valdovas

En 
ir

J. Stanelis, Port Arthur, Ont., Canada . . .
V. Žalys, LacDubonnet, Canada .............
E. Tumens, Mosher, Ont., Canada ...........

Iš anksčiau gauta $3266.00.
i Viso iki šiol $3572.00.

Ženeva, Šveic. — Čou 
-lai, Kinijos premjeras 
užsienio reikalų ministras 
siūle Ženevos konferenci-

I lių saliu komisiją, kuri tu

r. : I ill Kij

Kąpasakytu Abraomas I.in-i jungą. 
<olnis, jei jis atsikeltu 

iTiat.ilą ta. kas jo 
tos partijos vardu
kana!...

ir; ----------------

'viŠa"-itiie' i “nepriklausomybę” 
Prancūzai žada Vietnamu!

naujas ra-; Paryžius. — Francija pa- 
| sirašė sutartį su Vietnamodin.vs.

Praėjusią savaite archeolo-1 tautininkų atstovas, kad 
Zakaria “suteiks Vietnamui pilnągas Mohammed as

to dykumose, 20 myliu nuo 
Kairo, atrado žemėje alabas- 
terinį sarkofagą (didžiuli 
grabą), žadanti daug Įdomiu 
dalyku suteikti pasauliui apie 
Egipto senovę.

Šis sarkofagas. sakoma, 
priklausęs valdovui Sankhe- 
tui, kuris buvo vadinamas 
Nebka. Sankhetas - Nebka 
gyveno prieš virš 5.000 me- 
tl,! J

Na*o prieš porą savaičių 
tame pačiame Egipte buvo 
atrastas žemėje Cheopso “sau
linis laivas.”

radėju — abudu e, 
eina lenktynės.
ją nori patraukti

Netolima ateitis parodys, 
kurio radinys yra Įdomesnis ir

Sakoma, ir Šis sarkofagas 
dar nebuvo kapiniu vagiu 
apiplėštas.

Pasirodo, kad Egipto žeme 
pilna svarbiu senieną.

Kažin ką dabar dėl to gal
voja buvęs Egipto karalius 
Faroukas, pralaidokavęs ka
ralystę ir dabar gyvenąs ka- 
žin^ikur Vakaru Europoje?

• \ __ •__
turtin-

senoves

Roche,

važiavo

neprikląusomvbę, bet jis 
turės pasilikt francūzų 
imperijos rėmuose.”

Demokratiniai vietnamie-

kaip du trečdalius Vietna
mo iš francūzų ir jiems tal- 
kaujančių vietnaminių po
litikierių.

Pusbernių gengsterizmas 
sparčiai plečiasi

New York. — Vaikų tei
smai raportuoja, kad šie
met 20 procentų daugiau 

•pusbernių ir pusmergių nu
sikalsta plėšimais, lytiškais 
prievartavimais ir įvairiais 
gengsteriškais darbais, ne
gu 1953 metais.

tūkstančiu metu.
Kodėl ?*
Todėl, kad saujelė feoda- 

lą-turčią, susigrobę visus ša
lies turtus, o milijonams dar
bo žmonių telikę tik skurdas 

priespauda.
Bet taip visuomet nebus?

ir

Ryšium su šitais Egipte at
radimais kyla ir kitas dalyke-^ 
lis: kokią mūsų tauta jauna, 
palyginti su egiptėną!

gas Išrasti 
liekanomis.

Bet darbo žmonių gyveni
mas, valstieČią gyvenimas ten 
šiandien negeresnis, kaip bu- ti

trejetą gyveno prieš 1,000 mėty.

tais savo praeitį, siekiančią 
tūkstančius metą.

C) lietuviu tauta negali duo
ti k rd liudijimo,” kaip ji

vo prieš porą ar

Vietnamiečiai užėmė
2 svarbius miestus

Hanoi, Tndokin. — Sa
vaitės pabaigoje demokra
tiniai vietnamiečiai atė
mė iš francūzų tvirtoviška 
Chonai miestą, 20 mylių 
nuo Hanoi, Indokinijos so
stinės, ir užėmė Kuanfun- 
gą, jūros uosta, 65 mylios

Prancūzai kontratakavo 
vietnamiečius, apsupusius

pri-

Day 
sykį

pietus nuo Hanoi, ir 
vertė juos pasitraukti 
mylias atgal, antrapus 
upės. Tai dar pirmą 
per daugeli mėnesių fran-
cūzai atmetė vietnamiečius 
atgal per tą upę.

Demokratinio Vietnamo 
kariuomenė tuo tarpu yra 
užėmusi kai kurias pozici
jas tiktai už 5 ar 6 mylių 
nuo Hanoi didmiesčio.

Amerikiniai francūzų lėk
tuvai kuo 
bombardavo 
vietnamiečius,
semis’ besiveržiančius 
kui Hanoi.

smarkiausiai
ir apšaudė 
visomis pu- 

lin-

Norfolk, Nebraska. — 
Viesulas užmušė Ed. Ra- 
kowsky’ienę ir 5 kitus,

- dva- 
ir 5-to 
krize, 

Romos 
Ja į

krikščionybe.
“Šiandieninė mūsų lai- 

savimus dėl šiaurinės ii’ikų baisenybė istorijoje yra
306 00 11 tvarkyti būsimus bal

I išveš A d m i n i s t ra c i j a

Amerika reiKaiauja per aauą 
karinio atsiteisimo iš Sovietu

Di- Amerikai 800 milijonų do
lerių.

Taigi, proporcionaliai 
imant, Amerikk reikalau-

Encik-

joną, 384 milijonus ir 810 
tūkstančių dolerių p.ara- 

; mos, o po karo sutiko, kad 
j Anglija už visa tai atsiteis- 
i tų tiktai 650 milijonų dole
riu. 4

turgubai daugiau atsitei
simo, negu iš Anglijos. Be

” siustu v t

Sąjungai Ame-

jonus, 800 milijonų dolerių 
ginkliniai - medžiagines pa
ramos iš savo Lend - Lease 
fondo, bet reikalauja, kad

Sovietinė Enciklopedija 
taip pat sako, Amerikos 
duąti ginklai buvo “tiktai 
mažytis, nereikšmingas bi- 
skelis,” palyginus su didžia 
daugybe ginklų, kuriuos

Amerika duoda turkam Irako valdžia užgina 
dar $200,000,000 rinkimų mitingus

gimo i vieną demokratinę į gesni, neeu bet kada pir- 
valstybę. Jo siūlomos ša-’.miau. Nėra taikos. Mes 
lys yrav Švedija, Lenkija, į esame apgulti ii’ mes karš- 
šveicarija ir Čekoslovakija, čiuojamės ii' nervuojamės.”

Pasiūlvma užgvrė Mo
lotovas, Sovietų užsienio 
reikalų ministras. Bet ji 
atmetė 1 generolas Bedell 
Smith, Amerikos valstybės

i 10 m. sukaktis nuo jankių 
įsiveržimo prieš nacius

Francija.—

Jungtinių į kilmingai minima dešim- 
kurios;įies metu . sukaktis nuo 

Pietinės, amerikiečių įsiveržimo Į 
Korėjos tautininkų prezi-' Francija prieš Vokietijos 
dentą Syngman Rhee.

Tautų komisiją, 
dauguma remtų

Franci ja prašo daugiau 
lėktuvų, laivų, tankų

Washington. — Francija 
prašė daugiau lėktuvų, tau

; nacius. \
Minėjime dalyvavo Ame-

karinių kraštų valdininkai.
Susirinko apie 25,000 ste-

Spėlioja apie Sovietų 
dėl karo į atominius planus

Demokra- ; 

premjeras Menderes išpra
šė iš Eisenhowerio val
džios dar 200 milijonų do
lerių ginklinės bei piniginės 
paramos prieš komunizmą.

Bagdad, Irak. — Trečia
dieni įvyks Irako seimo 
rinkimai. Bet “amžinasis” 
Irako premjeras Nuri ai - 
Said uždraudė bet kokius 
rinkiminius mitingus ar

tinių Valstijų
prieš Vietnamo
tinę Respubliką, Indokini-'
joje- 
rika 
laivų, 
benti 
kolonijų ir pačios Franci-! Sąjunga mėgintų sunaikin- 
jos į Indokiniia. Sakė, vienjti atominėmis bei hvdroge- 
amerikiniais lėktuvais ne-jninėmis bombomis 92 svar- 
paspėja pristatyti pastįpri- į blausius šios šalies miestus, 
nimų francūzams prieš i ypač fabrikų ir geležinke- 
Vietnamo komunistus. i įiu centrus.

Amerikos valdžia
lankiai atsiliepė į tuos pra-! ia, kad Sovietai dar 
švmus.

Washington. — Civilinio 
Taipgi prašė Ame- i apsigynimo vadai sako 
pasolint gana daug i sužinoję iš karinės Jungti-
kuriais galėtų ' ga-inių Valstijų žvalgybos, kad 

savo kareivius iš I jei kiltų karas, tai Sovietų

TURKIJA “PASIŠVEN-
TUS” AMERIKAI

New York. — Pirm iš
lekiant namo, Turkijos 
premjeras Menderes sakė 
korespondentams, kad Tur
kija yra “pasišventusi ame
rikinei politikai — atmušti 
užpuolimą iš komunistų pu
sės bet kur pasaulyje.”

Amerikos oficieriai ypač 
veikliai lavina turkus žy
giams prieš Sovietų naftos 
versmes Kaukazijoj.

Socialistai ir kitos ma
žumu partijos dėl to sako, 
valdžia tik apgaudinėja 
žmones balsavimais. Tik
rumoje jinai yra iš ank
sto paskyrus savišikus sei
mo atstovus.

Tikrieji Irako valdovai 
yra anglai, amerikonai, 
fran.cūzai ir holandai — sa
vininkai to krašto naftos 
pramonės.

Jungtinės Valstijos raš
tiškai pasižadėtų, kad jei
gu Kinija duotų daugiau 
paspirties vietnamiečiams, 
tai jau ir patys Amerikos 
lakūnai turės atakuot viet
namiečius.’

ORAS. — Dalinai ap
siniaukę , šilta ir trošku.

New York. — Mirė re- 
publikonas Harold C. Hoff
man, buvęs New Jersey 
Valstijos gubernatorius, 
53 metų amžiaus, “grieš- 
ninkų” klubų patronas.

Amerikos karininkai spė- 
ne- 

hydrogeninių

I gina. O hydrogeninė bom- 
būti kelis šimtus 

(markesnė už pa
prastą atomų bombą.

Civilinio apsigynimo val
dyba teigia, kad Amerika 
gana gerai prisirengus at- 

i mušti daugumą Sovietų 
atominių bei hydrogeniniu 
lėktuvų. Bet nužiūri, kad 
Sovietai galėtų įgabenti 
šion šalin atom - bombas

būdais apart lėktuvų.
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Naudingi ir remtini biliai
šiomis dienomis mūsų šalies Kongrese pasirodė po

ra gerų bilių. Juos remia organizuoti darbininkai, juos 
sveikina visa plačioji darbo visuomenė. Vienas bilius 
Atstovų Buto jau priimtas. Tai bilius- apie pataisymą 
metalinės apdraudos. Jis padidina apdraudą keliais 

menesį ir išplečia socialinės apdraudos ri
tą bilių socialinės apdraudos sistemon 

apie desėtkas milijonas naujų darbo žmo- 
tik reikia, kad panašus bilius būtų priim- 
Veikiausia ir tas bus padaryta. Tai geras

įtraukiamas 
niu. Dabar *

Kitas naudingas ir remtinas bilius Įneštas Senatan 
ir Atstovų Būtim kalba apie bedarbės apdraudą. Ja
me reikalaujama, kad įvairios valstijos tuojau pakeltų 
ir praplėstų bedarbių apdraudos išmokėjimus. Reikia 
žinot, kad daugelyje valstijų bedarbių apdrauda be ga
lo ubagiška. Jeigu šis bilius pavirstų įstatymu, o turė
tų pavirsti, tai tose valstijose bedarbių apdraudos iš
mokėjimai beveik pasidvigubintų. Ten abelnoji išmo- 
mokėjimų suma padidėtų nuo vieno iki dviejų bilijonų 
dolerių per metus.

Šita biliu Senatan ir Atstovu Butam inešė demo- 
k’atai. Dar nežinia, kaip atsineš republikonai.

Visiems turėtu būti aišku, kad virš minėtu biliu< 7 C C

Kas Ką Rašo ir Sako
kunigų Išgąsdinti

Kunigų Vienybės iškeikimas 
smetoninės Vienybės tikrai, 
matyt, išgąsdino ir Juozą 
Tysliavą ir jo bendradarbius. 
Tysliava mušasi j krūtinę ir 
sako: “Vienybėje nėra lais
vamanių skyriaus,” “Vienybė 
gerbia katalikų religinius įsi
tikinimus,” “T A. Rannito ir 
A. 'Škėmos straipsnius laikraš
tis visada pasirengęs įdėti 
atsakymus,” ir taip toliau ir 
tam panašiai. Bereikia viso 
gyvenimo išpažinties ir prašy
mo griekų atleidimo! Gal ir 
tą Vienybės bosas atliks...

Nemažiau išgąsdinti ir Tys
liavos bendradarbiai, A. Ran
nit ir A. Škėma. Škėma tie
siog per ašaras sako: “Mano 
sąmonei ir mano visai esybe1 
nepriimtinas Dievo esmės ir 
jo veiksmų žinojimas. Aš ti
kiu, kad šiame gyvenime Jo 
nelemta pažinti. Bot aš tikiu 
į nepažįstamąją D i o v y b ę , 
tvarkančią visatą ...”

Labai abejotina, 
Škėma supranta,
norėjo pasakyti. Jis 
“pažįstamą die vy b ę, ” 

“nepažįstamąją.’’ 
ikų kunigai taipgi
'‘dievo esmės ir jo veiks- 
pažinimas. supratimas 

žinojimas negalimas, — 
reikia aklai tikėti.

Labai įsižeidęs ir p. Ran
nit už primetimą jam netikė
jimo į kryžių, “kaip žmonijos 
išganymo simbolį.” “Būdamas 
tikintis,” šaukia jis, “aš su pa
sibjaurėjimu atmetu šį kalti
nimą ir laikysiu jį tol melu, 
kol Kunigų Vienybe neįrodys, 
kokiuose savo 
‘išeinu į kovą 
kaip žmonijos

ii r pats 
jis čia 
atmeta 
bet ti- 

Betgi 
sako,

Dipukas -- tėvynės išdavikas
1946 metais mano kaimin- 

ka, gyvenanti Ohio valstijoje, 
skaitydama “Dirvą,” pamatė 
atsišaukimą mano žmonos pus
brolio, maldaujančio pasigai
lėjimo, kad kas jį parsitrauk
tų į Ameriką. Kaiminka tuo
jau išpildė reikalingus doku
mentus ir pasiuntė laivakortę.

Už keleto savaičių mano 
švogeris jau pribuvo į JAV. 
Už kelių dienų jam gavo dar
bą miesto ligoninėje, ir kai- 
minka su juo neturėjusi jo
kių nesmagumų. Bet dipu
kas labai pasigedo savo se
sers ir manęs, per daugelį 
metų ieškojo ir, pagaliau, pa
sisekė jam gauti mano antra
šą. Apsikeitus laiškais, jis 
kvietė mane pas jį atvykti. 
Bet aš atsisakiau, Tuomet 
jis, gavęs porą savaičių ato
stogų, vasaros karščiuose at
vyko pas mane.

Besikalbant apie 
įvykius, aš tuojau 
kas jis do vienas,
rodamas’ mano politiško nu
sistatymo, išbliovė man visas 
savo naciškas slaptybes, ku
rių nedrįso svetimiems pasa
kyti. C) aš, beklausydamas jo 
pasakų, negalėjau toliau pa
kęsti, kada išgirdau iš jo lū
pų, kad jis yra kruvinas tė-

Tadgi aš jį 
tiktai porą 
atsikratyti 

surasdamas

gy veninio 
supratau, 
Jis, neži-

PASTABOS

veiks savo atstovus Kongrese. Jie raginami siųsti sa
vo atstovams paraginimus už bilius balsuoti. Jeigu su
sidarys daug masinio spaudimo, tie atstovai negalės at
silaikyti. Jie bus priversti už bilius balsuoti ir juos

• padaryti įstatymais.

tu ų

ti ar buose aš 
prieš kryžių—■ 
išganymo sim-

sitraukė atgal į užpakalį na
cių armijos net į Seirijų tra
ką. Ir vėliau pradėjo veikti 
kaipo partizanai.

Už poros savaičių naciai, 
pasijutę viešpačiais užimtoje 
dalyje Lietuvos, užsimanė pa
sirinkti iš ūkininkų kumpių, 
lašinių ir sūrių. Tarpe Sla
bados, Prienų ir Seirijų ruož
te vokiečiai prisikrovė 40 
sunkvežimių ir keletą arkliais 
traukiamų vežimų, pamažu 
traukė plentu pro Seirijus i 
vakarus, lydimi keturių šar
vuočių ir mažo būrelio raite
lių apsaugos. Bet kažin kas 
pranešė miške esantiems rau
donarmiečiams apie nacių 
plėšikišką kontrabandą. Pir
mutinis šarvuotis, pravažiuo
jantis pro vakarinį kampą 
Seirijų trako, tapo sudaužy
tas rankinėmis granatomis, ir 
jame buvę astuoni SS rinkti
niai sudraskyti į šmotus. To
li užpakalyje šarvuotos apsau
gos vadai, netikėtai 
šūvius, pasileido visu 
mu pirmyn į pagalbą,
spėjus įvažiuoti į mišką, to- 
kis pat likimas ištiko ir šituos 
šarvuočius, iš visų pusių pa

rankinių granatų lie-

išgirdę 
greitu- 

Ne-

Ištaškė vokiečių ap
nokau darni 35 

O sunkvežimius su 
ir kumpiais nuvaira- 
į tuos kaimus, iš kur 
buvo, atimtas, ir vis

Skaitau “manifestą,” kurį 
išleido į “lietuvių tautą” Bu
drys, Krupavičius ir dar ke
li “pirmininkai.’’ Tarp kitko, 
manifeste sakoma: “Tepade
da mums Dievas!”

Vargiai jis padės, nes jis 
pilnas rankas darbo turi pa
čioje Lietuvoje, padėdamas 
žmonėms susikurti naują gy
venimą. Nesinori tikėti, kad 
dievas padėtų raketieriams iš 
Vliko ir ALT.

Kai raketieriai kalba apie 
dievą, jie 
koniškus 
jie prašo 
jie tiki.

ni intyj e turi ameri- 
dolerius. Dolerių 
ir tiktai doleriais

Bet, matyt, prelatu^ tuojau 
pamatė, kad tuos sąhkf/Sžio 
vadų surambėjusius protus 

Visagalio 
Todėl jis šaukė: 
Kazimierai, saugok

Marija Aušros vartuo-

surambėjusius 
palenkti neužteks 
Dievo, 

“šv. 
mus!
se, užtark mus! šventasis Pi
jau . . . globok mus!”

Jeigu dar ir po šitos dide
lės talkos Balkumi i ir Krupa
vičiui raketas apgaudinėti 
Amerikos lietuvius nesiseks, 
tai tikrai bus galas.

Pavojingas bilius ir kova su juomi > v
I -()- •

Kalbant apie bilius Kongrese, visos Amerikos dė-jarba 
mesis tuojau turėtų būti atkreiptas į labai žiaurų, ne
teisingą ir pavojingą bilių. Tai bilius, kurį Atstovų 
Butan įnešė Mrs. Katherine George, ir kuris užduotų 
mirtiną smūgį spaudos laisvei Amerikoje. Bilius jau 
svarstomas komisijoje ir gali būti greitu laiku paleis
tas visam Atstovų Butui apdiskusuoti ir priimti arba 
atmesti.

Kodėl tas bilius toks žiaurus, neteisingas ir pavo
jingas? Ogi todėl, kad jis, virtęs įstatymu, priverstų 
pašto vedėją atimti antrosios klasės teises visiems laik- 
.raščiams, visiems žurnalams, visoms knygoms ir vi
siems tiems leidiniams, kuriuose “skelbiama politinės 
ar kitokios doktrinos, priešingos geniausiems Jungt. Val- 
tokios doktrinos, priešingos geniausiems Jungtinių Val
stijų innteresams.” Toks įstatymas įsakytų pašto ve
dėjui daryti greitus žygius prieš visus leidinius, ku
riuose yra “medžiagos, tiesioginiai ar netiesioginiai 
pritariančios politinėms, ekonominėms, tarptautinėms 
ir valdiškoms komunizmo doktrinoms.”

Pašto vedėjas padaromas vieninteliu sprendėju, ku
ris laikraštis bei žurnalas, kuri knyga bei kitas leidinys, 
arba net filmas, išpažįsta bei skelbia “tokias doktrinas.” 
Pav., gal kuriame unijos organe pasirodys medžiagos, 
kurią pašto vedėjas išaiškins “komunizmo doktrinoms 
prielankia”, ir toks leidinys jau nebeturi pašto teisių, 
Arba, pavyzdžiui, atvejų atvejais, net per šį armijos - 
McCarthy konflikto tyrinėjimą, senatorius McCarthy

• pareiškė, kad toks N. Y. Post yra “komunizmo doktri
nų” propaguotoju. Pagal minėtą Mrs. George bilių, 
priimtą Kongrese ir padarytų įstatymų, N. Y. Post tuo
jau būtų uždarytas. Reikia žinoti, kad joks 
tis, netekęs antrosios klasės pašto teisių arba 
neperleidžiamas per paštą, negalėtų pasilaikyti.

Tai toks pavojus atsistoja prieš Amerikos 
žodžio ir spaudos laisvę. Reakcionieriai Kong 
šilę darbuojasi šitą bilių pravaryti. Ir jis gali būti 
priimtas ir padarytas įstatymu, nes Kongrese, kaip ir 
visoje šalyje, sukurta tokia isterija prieš komunizmą, 
jog daugelis negali įmatyti panašiuose žygiuose pavo
jaus visų žmonių laisvei.

McCarthy juk skelbia, kad visas demokratų dvide
šimt vienerių metų viešpatavmas (Ne tik Roosevelto, bet 
ir Trumano prezidentavimo laikais) buvo viena ištisa 
Amerikai išdavystė! Lai tik McCarthy plauko sutvėri
mai paima valdžios vairą į savo rankas. Jie tuojau iš
sitrauks George įstatymą ir panaudos prieš visą demo
kratų spaudą! Tą visą spaudą jie paskelbs ne tik sub- 
versyviška, bet ir išdavikiška ir užtrenks jai pašto duris.

Taigi, smarkiai klysta tie, kurie šiandien galvoja, 
kad Mrs. George bilius tėra nukreiptas prieš pažangią
ją visuomenę ir jos spaudą. Jie klysta, kai jie ploja ran
komis už tokius Kongreso žygiui 
nis smūgis kristų visu svoriu ant? 
Bet paskui smūgis po smūgio kri
ir ant visos spaudos, kuri nesutiks šokti pagal McCar
thy reakcinę muziką ir savaip supras Amerikai lojalu
mą.

Atstovų Buto Committee On Post Office ir Civil

Vargšas Rannit nežino ne 
to. jog kunigai į jokį įrodymą 

.i parodymą netiki. Jie 
pasakė, jie prakeikė, ir at
liktas kriukis. Jų nepataisys 
nei nuolankiausias Rannito 
šliaužiojimas prie jų kojų ii 
mušimasis į k rūtinę.

Ar Tysliavos, Škėmos ir 
Rannito pasitraukimas, teisi- 
nimasis ir beveik atviras mal
davimas pasigailėjimo ir su
si mylėjimo laimūs jiems Ku
nigų Vienybės nuodėmių at
leidimą, peranksti pasakyti.

trys vyrai 
n u gark a ii- 

ii ž imtų j u 
pozicijų ir atšauti užpuoli
kams moksliniais argumen
tais, kurių juk pilna visuose 
modernaus gyvenimo kampuo
se.

neturi pakankamo

NEPRAŠOMA IR 
NEREIKALINGA TALKA

Kanadiečių Liaudies Balsas 
smerkia Amerikos kišimąsi į 
Indokiniįos reikalus ir į to 
krašto žmonių konfliktą su 
fra n c ū z i š k a is i m perial ista is. 
Laikraštis sako:

vynes išdavikas! 
laikiau pas savo 
dienų. Nutariau 
1; u o greičiausiai,
priežastį, pasiunčiau pas ki
tus gimines.

Jis man pasakojo: Kada 
vokiečių armijos netikėtai va
saros laiku įsiveržė į Lietuvą, 
tai jisai visakuom koopera
vo su hitlerininkais ir gelbėjo 
naciams kuomi tik išgalėda
mas.

Kadangi per netikėtą ir 
greitą vokiečių užpuolimą ru-. 
su armijos didesnės jėgos 
skubiai pasitraukė į anapus 
Nemuno, palikdami tik nedi
deles kuopeles pridengimui j 
savo pasitraukimo. Hitlerio į 
smogikai ant motorciklių jau 1 
buvo pasiekę Alytų, Prienus i 
ir Merkinę. O rusų ir lietu-J 
vių užpakalinės apsaugos da- 
l;nys, apie 150 vyrų, buvo 
apsikasę tarpe Babrų ir Bag- 
dononių ežerų. Jie nežinojo, 
kad buvo nuo kitų atkirsti ir 
vokiečių apsupti, vis dar lau
kė, kada priešas pasirodys 
toje apyribeje.

Mano švogeris, nužiūrėjęs, 
kad tonai dar randasi kuope
lė raudonarmiečių, nuėjęs pas 
vokiečius pasakė kapitonui 
ir nuvedęs vokiečius pro miš
ką pirštu, parodęs, kur 
lietuvių armijos dalinys 
kasęs. Už valandos 
vokiečiai atsivežė kelias 
rijas laukų artilerijos,
svaidžių ir kitų karo pabūklų, 
sustatė aplinkui ratu, atidarė 
pragarišką ugnį ir sumaišė 
su žeme 'apkasuose buvusius 
raudonarmiečius. O kurie dar 
išliko gyvi ir iškėlę rankas 
r.orėjo pasiduoti į nelaisvę, 
tuos vokiečių oficieriai, arčiau 
priėję iš brauningų sušaudė.

Kitas 
armijos 
mūšyje 
fortų n
prieš dideles 
nesuspėjo 
muną. 
O sulaukę
apie 50 ir

sipylė
tus ir kryžiava kulkosvaidžių 
ugnis.
saugos jėgas, 
nacius.
lašiniais 
vo atgal 
maistas
ka sugrąžino ūkininkams at
gal. O patys partizanai vėlai 
naktį pasitraukė į Bestraigiš
kės mišką. Nes gerai supra
to, kad sekamą dieną jiems 
būtų buvę karšta Seirijų tra-

Makartistinių Naujienų re
daktorius labai 
kad 
partija 
k 1 avimą 
vinimą 
galios.

Jam 
les Moch vadovaujamoji ma
žuma dar nenori nusilenkti 
partijos valiai.” Bet visi tai
kos mylėtojai tą francūzų so
cialistų mažumą sveikina.

Naujienų redaktorius dar 
pranašu pasiskelbia. Girdi, 
“ateis eilė ir vokiečių social
demokratams persiorijentuo- 
ti.” Jie dabar priešingi mb 
litarizmo prikėlimui. Jie ka
da nors susiprasią ir vėl žy
giuosią Eberto keliais, kurie 
privedė prie Hindenburgo ir 
Hitlerio.

patenkintas,
Francūžijos socialistų 

pasisakė už apgin- 
Europos ir už atgai- 
vokiečių militarinės

“tik gaila, kad Ju

Clcvelandietis P. Stravins
kas Drauge rašo apie “krikš
čioniškąją politiką.” Man la
bai patinka vienas jo ilgo 
straipsnio punktas.

Jis teigia, kad “septintasis 
dievo įsakymas (“Nevok”), 
lygiai ir dešimtasis” įsako 
valdžiai “saugoti socialinį 
teisingumą, užkirsti keJ>ią... 
kapitalistui ‘apvogti’ < savo 
darbininką.” v

Kur ponas Stravinskas iki 
šiol buvo su tokia šaunia fi
losofija ?

Gal jis atsimena, kaip 
krikščionių demokratų viešpa
tavimo laikais Lietuvos val
džioje visur žydėjo korupcija 
ii vagystės, “lašinių skuti
mas” ir kitokios žulikystės?

O gal jam pradėjo sąžinę 
slėgti katalikų b a ž n y č i o s 
galvos guldymas už darbi
ninkų apvogimą per kapitalis
tus ?

laikraš-| 
visiškai

žmonių 
rese su-

“Jungtinės Valstijos, kaip 
į praneša spauda, sutinka pa- 
dėti Prancūzams ‘išvaduoti’ 

I‘Indo-Kiniją, bet Prancūzai tu
rį prižadėti duoti Indo-Kini- 
jai pilną nepriklausomybę. 
Bet gi yra žinoma, kad visas 
konfliktas Indo-Kinijoje kilo 
dėl to, kad Prancūzai sulaužė 
savo sutartį ,su Indo-Kinijos 
\.\riausybc ir pasiryžo atka
riauti ją iš Indo-Kinijos žmo
nių ir vėl paversti ją koloni
ja. Jeigu Prancūzai sutiktų 
palikti Indo-Kiniją jos žmo
nėms, tai karas ir be ameri
kiečių tuojau užsibaigtų.

Mums atrodo, kad toks 
‘laisvinimas’ nėra joks laisvi
nimas. Tai naikinimas ša-

išku, kad pirmuti- 
žangiosios spaudos. 
į ant unijų leidinių •'

FUSU- 
apsi- 
laiko 
bate- 
mino-

lietuvi ų ra u d o n osi os 
dalinys dideliame 

prie Alytaus senųjų 
e g a Įėjo atsilaikyti 

nacių jėgas ir
persikelti per Ne- 

Jie pasislėpė javuose, 
nakties susirinko 

organizuotai par

lies ir žudymas žmonių tik 
dėl saujos nenaudėlių, kurie 
nori ir toliau tukti liaudies 
prakaitu po svetimų valdonų 
apsauga. Azijos žmonės to
kių politiką atmes.”

Sci vice, kuris Mrs. George pateiktąjį bilių pradėjo na
grinėti, susideda iš astuonių Kongreso Buto narių. Jam 
primininkauja Mrs. George. Jo sąstate nesimato pažan
gių žmonių, Pavojus yra, kad komitetas pritars biliui 
ir patars Kongresui jį priimti.

Visa pažangioji Spauda susirūpinusi šita pavojin
ga padėtimi. Ji mano, kad tiktai didelis, platus, galin
gas plačiausios Amerikos visuomenės protesto balsas 
privers kongresmanus minėtą bilių pasiųsti j gurbą'ir 
prašalinti spaudos laisvei pavojų.

vietos astuonias 
Jas pagriebė j 

j krūmus

nežmoniška 
j pagalba 
nacis išsi- 

jį peršovė,

Prancūzai, pasirodo, nenori 
įnirti. Kai amerikietis kar- 
dinolas Spellman n u v y k ę s 
Paryžiun pagyrė juos už
“drąsą prie Dien Bien Fu,” 
laikraštis “Combat,” pasak
pranciškonų Darbininko, jj 
pasmerkė. Laikraštis pasakė: 
“Mirti Tongkinge, Rolando ir 
Joanos d’Aro garbei, bei ame
rikiečių interesams — štai ką 
siūlo mums Amerikos 
uolas.”

Prelatas Balkonas

k a rd i

Smetonininkų įžymusis ora
kulas Bronys Raila ima na 
gan savo bičiulius iš Vliko 
ALT. Tų sambūrių lyder 
nusiskundžia, kad jie net 
pinigų “gerai propagand 
Betgi, sako Bronys, iš ar” 
kiečių surinkti “laisvJ° 
pinigai daugiau nueidav'1” 
šokioms abejotinoms ar 

į džioms institucijoms iš^R 
i tarnautojam apmo^ėt?)ra” 
; gyvenimą, kelionėn^ ®ra" 
‘moms, reguliarios di^ti- 
! nes tarnybos darbo ga
vimui, pasipjovimo kokym- 
cijoms, pirmininkų ,ir jų fru 
lėktuvų biletams ir pasi^v. 
Dėjimams, kaikada net pi- 
Vaciais reikalais, ar todai 
‘valstybinio 
s i mojimą is, 
mail paštu

priėjo 
prie to, jog nebepasitiki nei 
savo valia, nei protu. Ir tai 
aš skaitau dideliu progresu.

Tą savo naują posūkį jis 
išdėstė maldoje, kurią atkal
bėjo Krikščioniu Demokratu 
Sąjungos sąskridyje New Yor
ke. ” Jojo jis šaukė:

“Viespate, Visagali Dieve...
lenk tavo tiesai mūsų protus, .. ___  ___ _
tavo gėriui mūsų valią, tavo' kelis šimtus tūkstančių dole- 
grožiui mūsų jausmus. . .

Po to įvykio vokiečiai taip 
pasiuto, kad pasiuntė visą sa
vo rinktinę diviziją sumedžio
ti tą raudonarmiečių armijos 
dalinį ir visus sušaudyti. Vo
kiečiai darė ablavą per ištisą 
savaitę po miškus ir kaimus,, 
o raudonarmiečiai, sulindę į> 
javus, tik juokėsi iš fricų. 
Vėliau vokiečių divizija tapoĮ 
suskaldyta ir daliniai pasta
tyti svarbesnėse vietose.

Metelių bažnytkaimyje sto
vėdama nacių kuopa saugumo 
tikslu, labai atsižymėjo šavo 
žiaurumais. Vieną sekmadie
nio popietį hitlerininkai pasi
tiko einančias iš kryžių ste
buklingos 
merginas,
glėbius, nusinešė 
prie pat Dusės ežero ir visas 
išprievartavo. Netoli vienas 
vyras, sėdėjęs su meškere, iš
girdęs merginų 
spiegimą, atbėgęs 
užprotestavo, bet 
traukęs revolverį
bet nemirtinai. Lietuvių rau
donarmiečių dalinio vadas, 
dažinojęs apie tokį hitlerinin
kų žvėrišką elgesį, už poros 
dienų atžygiavę į Metelius vi
durnaktyje ir sunaikino visą 
fricų kuopą, o patys atsitrau
kę tarpe Jonė nu ir Babrų
kaimų pasislėpė kviečiuose. 
Nes rytas jau švito, tad nega
lima buvo toliau* trauktis.

Mano švogeris, jodamas ke
liu, patėmijo, kad kviečiuose 
slapstosi raudonarmiečiai. Jis 
paspaude kojomis arklio šo
nus ir šuoliais nujojo į Švent
ežerį ir pranešė tenai stovin
tiems vokiečiams, kad jisai ži
nąs raudonarmiečių slėptuvę. 
Vokiečių kuopa, nudžiugusi, 
žaibo greitumu atvyko į nuro
dytą vietą, iš tolo apsupo ap
linkui ii- atidarė pragarišką 
ugnį iš minosvaidžių ir kul
kosvaidžių. Išžudė visus 50 
raudonarmiečių. Vienas dar 
buvo gyvas, bot jo koja aukš
čiau kulno buvo .nušauta, ži
nodamas, kad nuo n u bėgimo 
kraujo jam reiks tuojau mir
ti. jis nužiūrėjęs, kur arčiau, 
stovėjo vokiečiai, per kviečius 
prišliaužęs iš automato nudė
jo septynis Hitlerio rinkti
nius.

Kada raudonoji armija su
mušusi Hitlerio armijas jau 
artinosi prie Lietuvos, mano 
švogeriukas ir kiti tokie pat

suverenumo uz- 
kokius galinu air 
išsiaiškinti.” (Dir- 
d.).

Tikra tiesa. šitaip Miko 
ALT vadai yra prašvilpę

rių. Salietis

ĮVAIRIOS ŽINIOS
NAUJI KINIJOS 
PRAMONĖS CENTRAI

PEKINAS. — Kinijos Liau
dies Respublikoje auga nau
ji pramonės centrai. Vienas 
iš jų yra Taijuanio miestas— 
šansi provincijos, anglies ir 
medvilnės provincijos — ad
ministracinis centras.

Liaudies valdžios metais 
Taijuanis iš nedidelio pro
vincijos miesto pavirto stam
biu bendranacionalinės reikš
mės industriniu centru. Jo 
gyventojų skaičius padidėjo 
nuo 250 iki 700 tūkstančių 
žmonių.

Taijuanio metalurgijos ga-
■ i i - L_______2LJ— JULBLL— J--------- J!JJ-------- '_LL_ 1_JUSIff

r-aciukai, pasikinkę porą ar- 
susėdo į vežimą ir dū- 
gilumą Vokietijos. Jis 
pasakojo, kad vokiečiai 
keliu važiuojant juos

mė i 
man 
visu 
gražiai priimdavo ant nakvy
nės, duodavo jiems gerai pa
valgyti ir arklius šėrė gerai. 
Sakė, kad kelionė iki Berlyno 
užėmusi net keturias sa
vaites. Vokietijoje gyvenda
mas jis šmugeli a vo. Už spe
kuliaciją gavo pusantrų metų 
kalėjimo. Išėjęs iš kalėjimo, 
pasibaigus karui, su gudrumu 
dasigavo j JAV ir čia gyven
davo a s rodė didelį lenktini 
peilį, su kuriuom vis grasino 
komunistus piauti!

Progresas

mykla tapo antra dydžio at- 
' žvilgiu po Anšanio metalurgi- 
■ jos kombinato įmone Kinijoje.

Per pastaruosius dvejus me* 
j tus pramonės statyba Taijua- 
nyje įgavo itin platų užmojį. 
Statomi Taijuanio sunkiųjų 
mašinų gamyklos pastatai. Ji 
aprūpins šalį galingais lilti- 

I niais kranais, valcavimo 'Sta- 
klynais ir koksochemijos pra
monės įrengimais. Miesto 
apylinkėse 
slaty t i viena 
Kinijoje tekstilės 
mykla “Czinvei.’’

Daugybė mūsų 
jų namų pasirodė 
myklipitiosc rajonuose. Meta
lurgijos gamyklos darbinin
kai per tuos metus, kurie 
praėjo po išvadavimo, gavo 
apie 100 tūkstančių kvadra
tinių metrų gyvenamojo plo
to ; gamyklos “Czinvei” ko- 
lektyvas — apie 60 tūkstan
čių kvadratinių metrų. Ben
dro 70 tūkstančių kvadrati
nių metrų ploto gyvenamieji 
namai pastatyti sunkiųjų ma
šinų gamyklos darbininkams.

įrengimais.
esmės baigta

; stangiausiu
mašinų ga

gyve na niu
rni esto ga-

MUŠTYNES JAPONI
JOS SEIME

Tokio, Japonija. — 
valdžia 1 
ginti seimo 
kilo muštynės. < 
rių apsidaužė bei apsidras
kė, iki policija sustabdė

u apuiuja. .Kai 
pareikalavo pail

sėsi j ą»c dėl to 
50 sė\wo na-
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CHICAGOS ŽINIOS
A2VD—pirmiau ir dabar

r’risiminus, kad praeityje 
daugelyje kolonijų gyvavo 
Ateities žiedo Vaikų Draugi
jėlės, keistai atrodo, jog da
bar beliko tik viena—Chica- 
goje. Net ir New Yorke, 
kur randasi daug pasižymėju
sių veikėjų ir leidžiamas dien
raštis “Laisvė,” v a i k u č i ų 
draugijėle niekas nebesirūpi
na. Kuomet mes neįstengia
me sutverti bent iš dešimties 
vaikučių draugijėlę, tai' mūsų 
idėjos priešai suorganizuoja 
šimtais ir savaip juos išmo
kina.

Tenka taipgi pažymėti, kad 
kaip praeityje, taip ir dabar 
beužtenkamai moki’ n a m a . 
Pirmiau nors lietuvių rašto ir 
gramatikos mokino, o dabar 
jau ir to- nėra. 0 nemokant 
gerai, kalbos ir rašto, tai ir 
dainavimas lieka bejausmis. 
Retas berniukas ar mergaite 
supranta apie ką dainuoja. 
Žinoma, vaikučiai dar jauni,

kyklą, gal ir negerai būtų 
per daug juos apsunkinti vi
sokiais uždaviniais. Bet būti
nai reikėtų Įvesti ir didesnių
jų skyrių, kad ir daugiau ko 
pamokinti. Reikia ruošti ge
ras paskaitas', diskusijas mok- 

net

me juos i svietą nieko noriu-1 
įsimanančiais nei apie religiją, ; 
nei dėl ko mes netikime.

BALTIMORE, MD

ylo ir istorijos temomis, 
ir iš biblijos laikų.

ga-

mok rali.) a.
me

Mes, senesnieji ateiviai.
Įima sakyti, daugumoje buvo
me tikintys katalikai. Atvy
kę šion šalin, kur egzistuoja 
visiška religijos laisve ir de- 

nekurie pasirinko-
laisvą gyvenimą. Ne tai 
galėtume daryti viską, 
užeina ant minties, bet 

to, kad čia gavome pro
gą susipažinti su moksliškais 
raštais. Mums pasidarė aišku, 

apie pomirtini 
iž gerus ir blo- 

yra laikomos 
vaikams kalėdų

i “atlyginimą 
j gus darbus, 
Į mums kaip

Yra faktas, kad laisvamanių j 
tėvų vaikai, buvę AŽVD na-! 
riai, užaugę apsiveda su baž-1 
nytinemis ceremonijomis ir 
savo vaikus leidžia parapiji
nei! mokyklon. O tai dėl to, 
kad jiems nebuvo suteiktas 
tikras 'žinojimas.

AŽVD turėtų egzistuoti vi
rai! d as i laisvai 

šeimos. Pamo- 
būti pastatytos

ant aukštesnio laipsnio, 
vaikučiai būtų išauklėti 
rais šios šalies piliečiais, my
linčiais teisybę, gerbiančiais

gyvcnančios

g e

M. N.

ĮDOMŪS IŠSIREIŠKIMAI
Valgymas. — A be Ina i 

imant, nuo to laiko, kai 
maisto gamyba tapo pato
bulinta, žmonija valgo dve-

ne visi mes su-| jopai daugiau negu prigim- 
su pratimą pei 

vaikams.
gebėjome tą 
duoti savo

Gamta prigavo dzūkelį

Gegužės 7-tos rytą saulutė 
pro debesis gražiai švietė. 
Maniau, kad bus graži diena. 
Lengvai apsirengęs, pabučia
vęs savo dūšiuką, leidaus į 
kelionę. B. and O. stotin 
7:45 atdlindėjo traukinys ir 
jaučiausi gerai jin patekęs, 
nes mano misija yra geru 
tikslu, Laisvės pikniko rei
kalais atsikreipti Į philadel- 
phiečius dienraščio Laisvės 
patri jotus.

Už poros valandų aš jau 
ir Philadelphijoje, Chestnut 
St. stotyje. Išlipus iš trauki
nio, saulės jau nematyti, vi
sas miestas apgultas storu de
besiu, po biskį miglos krinta 
ir oras šaltas. Pasigavęs iki 
gatvekario 47-to, .leidausi 
d raugu ieškoti. Kišu ranką j 
\ ieną kišenę, i kitą ir nė vie
no draugo antrašo nerandu. 
Nusigandau, kad mano misija 
bus veltui. O čia jau smarkiai 
lija. Bet vistiek važiuoju į 
tą kraštą miesto, kur draugai 
gyvena.

Bevažiuodamas 
Degučių antrašą, 
sušalęs atsidūriau

Pasisveikinęs

puo-

Krūmai-medžiai
Besigėrėjai), t kaktusai 

palmių sodą. Visokių ve 
esama. Kiek atokiau nuo jų, lelijos pru
de maudosi, šildosi lapus ant vandens 
prieš saulę. Pieva, kaip kilimu, paėjė
jus porą minučių, akys atsiremia į 

• “monkey puzzle” medį. Jis apgauna ir 
žmogų. Visas apsišarvavęs aštriu šydu, 
stati, žuvies žvynų išžiūrės dygiai. Jei
gu čiuptelėsi, tai skaudžiai atsiminsi.

Monkey puzzle pikčiurną palikus, į 
rožių krūmus patenki. Skaitlinga jų 
šeima, apie 80 skirtingų rūšių rožių rin
kinys. Akims malonumo, kada žydi. 
Akmensxvingiuotu taku nusileidus, pa
sakiškas orient iškas sodas — tikrai 
šmdfts slėnis, reta augalų veislė.

Upelį persikėlęs per tiltą, įeini į aza- 
leas-kamellias sodų klonį. Sekdamas ta
kais nejučiomis ateini pas ąžuolą. Ke
lių šimtų metų senelis, patriarchas lie
tuviškų girių. Jis snaudžia, ramiai šil
dosi savo senus “kaulus” prieš saulę! 
Ąžuolas nepanašus į Lietuvos, tik tas 
pats vardas.
Gateri ja-knyg ynas

Meno galerija susideda maždaug iš 
17-to ir 18-to šimtmečių kūrinių. Eks
ponatai, didžiumoje,— portretai; vienas 
kitas gamtos vaizdas.

Viskas palaikoma labai didelėje pa
garboje. Graži vieta, kūriniai išdėlioti 
—sukabinti retai. Jautiesi tarsi į kokią 
šventovę patekęs.

Kiek toliau, po. kitu stogu, knygynas 
stovi. Tas pats vaizdas, kaip meno ga
lerijoje, pagarba knygai.

Knyga čia stovi švari i)1 už stiklo spin
toje. Keletas išdėta atdarų, publikai 
pažiūrėti: Chauserio ranka rašyta 14-to 
šimtmečio knyga guli atdara. Randasi 
Gutenbergo Biblija, pirmoji spausdinta 
knyga, 1455 metais; Benjamin Frank
lino laiškai, dokumentai, raštai, ir kitų 
veikalai. i

Knygų didelis rinkinys: 5-6 milionų 
dolerių yra vertas. Palikimas Mr. Hen
ry E. Huntington. Jam mirus 1927 m., 
taryba jo artimų prižiūri, palaiko vietą.

Atdara 6 dienas nuo 1 iki 4:30 po pie
tų. Pirmadieniais uždara. Įėjimas ne
mokamas. X

Kas atsilanko, tas gėrisi. Jauki vieta. 
Pirmas man žinomas milionierius taip 
gražiai savo palikimą plačios visuome
nės naudai pavedė—įrašė sau mecenato 
vardą.
' Augalas Poinsettia, legendiška Kalė
dų gėle. Krūmokšnis. Ji populiari va
karuose ir rytuose.
dų sezone, kada Poinsettia raudonuoja, 
kaip ugnis. Jeigu ne žiedas, poinsettia 
mažai kas pastebėtų. Paprastas augalas 
»žiūrėti. Lapuotos strėlės stovi, visas 

ožis.
Kas poinsottią augina dėl žiedų, kar

po j|^du, tris kartus per metus. Taip 
•darant, ji duoda geresnius žiedus ir ati
tinkamu laiku žydi.

Auginti poinsettią nėra problema.

Juo daugiau Kalė

žemėn duodasi prigydoma — visli.
Vadinamas neva žiedas ištikro — tik 

raudonu lapų gniūžtė, žiedas labai ne
aiškus, mažas viršum raudonų lapų.

DVtcl 

i •
pei nsettia užauga 
aukšta. Poinsettia
Kalėdomis. Žiedu

nių ji yra dievinama.

insettią. Kad pridč 
panai pasakoja, k 
anais laikais, neturė
atnešti į bažnyčią, .

ikščio. Nekar- 
5 ar daugiau 
žydi ypatingu 
raudona varsa
Tikinčių žmo-

:ad kaimo mergaitė 
Mama kitokių dovanų 
atnešė parinkusi pa- 
adėjusi pas altorių,prastų žolių.

sakydama: “ 
zau, Kūdikėli!” Urnai iš žolių iškilusi 
“Flor de la Noehe Buena,” Geros nakties 
gėlė, kurią mes vadiname poinsettia.

Ponsettia jau seniai skaitoma Kalėdų 
gėle. Ji lygiai seniai turi stiprų konku
rentą holly medelį. Kalėdų atvirukus 
puošia abiejų spalvomis. Tačiau gėli
ninkai poinsettia į pirmą vietą išstato 
languose. Ji geresnė “bait” doleriams

Vienas blogumas, tai nuskinta poin
settia labai greit vysta. Kad apėjus tą j 
nemalonumą, tai šviežiai nuskintos strė- 
lės apačią reikia padeginti. Strėlė nuo 
šildymo užsitraukia, sulaiko syvus, tada i 
gė 1 e i 1 g i a u nes u vys t a.

' Poinsettia atrado Meksikoje Mr. J. Pi. 
Poinsett, Amerikos ministeris Meksikai, 
1828 metais. Metais vėliau jis augalą 
atvežė į J. V. Jo pavardės galūnė sulo- 
tyninta ir augalas užvardintas Poinset
tia. Kalėdų mistiška gėlė nėra tokia, 
kaip tūli žmonės vaizduojasi. Viso labo, 
amerikonišku vardu krūmokšnis.

Kalifornia -t- kraštutinybių vieta. 
Kaip klimatas įvairus/ taip augalai skir
tingi. Vieni auga lapuoti, kiti spygliuo
ti, o treti — visai be lapų. Kokia vieta, 
toki augalai. Randasi tūkstančiai tokių, 
kokių rytiniame kontinente nematyti. 
Visus įvardinti imtų kelis tomus knygų.

Kada tai s-ęniai visi augalai augo la
puoti. Kito klimatas, augalai keitė pa
pročius. Gal ėmė milijonus metų jiems 
tai padaryti. Jie keitėsi, kad išlaikyti

Kurie neprisitaikė prie są- 
Ju vieta užėmė kiti.lygų, išnyko.

Kalifornijos flora susideda kelių rūr

žiai tarpsta pietinėje dalyje, Kaliforni-

nesnį, tai auga toliau į šiaurę. Kas vie
niems gerai, tai kitiems pražūtis. To
dėl Kalifornijos flora mišri. Vienur 
matai vienokius augalus, o kitur — skie
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Kas mano Kalifornijoje apsigyventi, 
nepakanka vieno atvažiavimo apsižiūrė
ti vietos. Geriau kelis kartus atvažiuoti 
ir skirtingais sezonais, kad apsisukus 
neprieitų grįžti po nuosprendžio čia lik
tis. Kitų pasakojimams nereikia tikėti. 
Kas akys, skirtingai mato ta patį daiktą, 
___ ,,__ _ (Pabaiga)

atsiminiau 
Sulytas ir 

gražioje 
užeigoje. Pasisveikinęs su 
savininku, paprašiau pavelyti 
nuskinti 
kraują, 
ką su 
Tuojau 
padėjęs 
prašiau, 
kitą rožę nuskinti.

Man biskį apšilus, Degutis 
užklausė, kokiu reikalu 
kau

“rožę,” kad atšildytų 
Degutis pastatė bon- 
keturiomis rožėmis, 

vieną nuskyniau ii* 
rublį ant baro pa- 
kad pavelytų dar ii'

atvy- 
į jo miestą. Atsakiau, 
Laisvės pikniko reika- 
“Gal galėtum man pa

gelbėti juos surasti?” Pasiė
męs savo užrašų knygelę jis 
žiūri ir neranda. Pasišaukė 
žmoną. Degutienė žiūri į ma
ne ir sako:

—Lyg matytas, bet neat
menu.

ŽINIOS 18
Lietuvoje vystosi turizmas

Lietuvo.įė yra gausu ežerų, 
upių, miškų, gražių vietų, ne
maža senovės pilių, rūmų. Vi
sa tai kasmet patraukia vis 
daugiau ekskursantų ir turis
tų iš broliškųjų respublikų. 
Vien tik šiais metais čia vie
šėjo keturios Latvijos moks
leivių ekskursijos. Jos lankė
si lietuvių tautos didvyres 
Marytės Melnikaitės gimtinė
je—Zarasuose., Susitiko Vil
niuje su buvusiais partizanais 
—Tarybų Sąjungos Didvyriais 
Urbanavičiumi ir Apyvala. 
šių metų vasarą čia atvyks 
jauni turistai iš Ukrainos, 
A z e r b a i d ž a n o, Gruzijos,
Sverdlovsko.

jauniausia 
šaka. Per 
žymiai pa-

Turizmas yra 
Lietuvoje sporto 
trumpą laiką čia 
gausėjo turistų būrys, daugiau
Įrengta sporto bazių, šiais 
metais stojo rikiuotei! respu
blikinė ekskursijų - turizmo 
stotis, 
metus, 
bazės 
bulėje, 
rajonuose.

Įdomi turistinė vasara lau
kia moksleivių atostogų me
tu. Lietuvos LKJS Centro 
Komitetas patvirtino turistinės 
estafetės po visus respublikos 
rajonus planą. Estafetėje da
lyvaus T> tūkstančiai jaunuo
lių ir merginų. Pasibaigus 
estafetei, įvyks mokomasis - 
treniruojamasis žygis valti
mis ViIniaus-Klaipėdos marš
rutu, kurio kelias eina van
dens magistralėmis — Neries 
ir Nemuno upėmis bei Kuršių 
marėmis.

Numatyti Lietuvos mokslei
vių turistiniai žygiai ir eks
kursijos j broliškąsias respu-

ekskursijų 
kuri veiks per ištisuą

A t i d a r y tos sezoninė s
Vilniuje, Kaune, Prie-

Zarasuose ir kituose

siu metų vasary turistiniuo
se žygiuose ir ekskursijose iŠ 
viso dalyvaus apie 10 tūkstan
čių žmonių.

—Esu baltimorietis, o 
niau gyvenau Shenandoah, 
Pa.

— O, tai žemaitis. Dabar 
atsimenu. Tai palauk biskį, 
antrašus surasiu.

Už kelių minučių pridavė 
antrašus. Maloniai pasikalbė
jome. Prisiminus apie Lais
vės pikniko reikalus, sako — 
jeigu būsime sveiki, tai atvyk- 
sinie į pikniką.

Atsisveikinau ir pasiruošęs 
eiti, o mano rublis vis dar 
guli ant baro. Saku: d. Degu
ti, priglausk rublį už nuskin
tas “rožes.” Bet jis liepė pa
siimti jį atgal. Sako: pinigų 
pas mus yra įvalias.

Už valandos jau beldžiu Į 
Smitų duris. Smitas atidaro. 
Pasisveikinome ir paprašo j 
vidų. Nors jis .yra sunkios li
gos kankinamas, bet pilnas 
gražių minčių dėl žmonių 
gražaus gyvenimo. Palinkėjo 
gražios sveikatos draugams 
baltimoriečiams.

Dar už pusvalandžio spau
džiu Merkių durų varpelį. 
Jas atidaro jų gražus sūnus, 
paprašo i vidų ir pašaukia 
motiną. Ji tuojau atėjo. Pa
sisveikinus, ji tuojau paklau
sė : gal atvažiavau Laisvės 
piknikui dainininkų ieškoti? 
Pasisakiau, kad atvykau ben
drais pikniko reikalais. Jie 

papasakojo,- kad “mes 
rengiamės prie pikniko.

Mūsų
ir draugai

se-

man 
jau 
Jau ir busą nusamdė, 
veiklios draugės
jau rekrutuoja svečius pikni
kui.’’

Tai išgirdęs, palikau tikie- 
tų ir garsinimų, kad darbas 
būtų lengviau pravesti. Vizi
tas ir pasikalbėjimas buvo 
malonus.

Linkiu visiems draugams 
geros sveikatos ir dalyvauti 
piknike birželio 13-tą, Slovak 
National Park, 6526 Holabird 
Avė., Baltimorės priemiesty
je. ! Dzūkas

LIETUVOS

pa

Kukurūzos sėja
UKMERGĖ.—Leonpolio 

rybinio ūkio darbuotojai 
gal planą numatė apsėti silo-
sinėmis kultūromis 80 hekta
rų dirvų, tai yra žymiai dau
giau, negu buvo pasėta per
nai. Daugiau kaip 20 hekta
rų plote bus pasėta kukurū
zą silosui.

Siekiant išauginti gausų ku
kurūzos derlių, tarybinio ūkio 
agronomas Bereznevičius pa
rinko šios kultūros pasėliams 
tinkamiausia dirva. Dabar 
Daugailių ir centriniame sky
riuje rūpestingai sėjama ku
kurūzą. Sėja vykdoma trak- 
torinėmis sėjamosiomis maši
nomis. Sėjos metu išberiama 
i kiekviena hektarą 100 kilo
gramų salietros. Per dvi die
nas pasėta 11 hektarų kuku
rūzos. J. Damkūnas

Studentų mokslinių darbų 
paroda

Gegužės 19 d. Vilniaus uni
versitete buvo atidaryta mies
to aukštojo mokslo įstaigų 
studentu moksliniu darbu pa
roda. Mokslinius darbus pa
rodai pateikė Universiteto, 
Pedagoginio ir Dailės institu
tų mokslinės draugijos. Iš vi
so eksponuojama apie 400 
darbų, kuriuos studentai atli
ko šiais mokslo metais.

Daugelis išstatytų darbų 
skirti svarbiems mūsų gyve
nimo klausimams nušviesti, 
apibendrinti. Valstybinio uni
versiteto ekonomikos fakulte
to diplomantas V. Šniras 
sprendė klausimą — “Kolūki
nė turgų prekyba Tarybų 
Lietuvoje.” To paties fakul
teto IV kurso studentas Z. 
Butkevičius pateikė darbą te
ma _  “Molėtų MTS traktorių
parko išnaudojimas ir keliai 
jam pagerinti.’’ Darbą tema 
apie Makarenkos pedagogi
nių idėjų’ pritaikymą sąmo
ningą drausmę ugdant vaikų 
niunkose parašė Pedagoginio

instituto pedagogikos fakulte
to studentas A. Penkauskas Mėtinių patelkti tapybos, gra- 
ir

nagrinėja Dailės instituto-au-

tt.
Eilę svarbių temų taip pat

fikos darbai.
UžraSykit IaImv© Savo Draugui

BALTIMORE, MD
Pats Pirmasis Laisvės Paramai

’IKNIKAS
Įvyks šį Sekmadienį

Birželio 13 June
Labai gražioje vietoje

Slovak National Park
6526 Holabird Avė.

Puiki svetainė šokiams ir gera muzika

Muzika nuo 3 iki 7 vai.
Įžanga tik 50 centų asmeniui

Kviečiame visus dalyvauti šiame gražiame 
sąskridyje, pasilinksminti ir finansiniai parem
ti dienraštį Laisvę

PHILADELPHIA, PA

Skubėkim Į Bušą ir važiuokim
Į BALTIMORES PIKNIKĄ

Philadelphiečiai turi dar vietos dideliame bu- 
se, kuris veš visus tiesiai į pikniko parką. Bir
želio 13 d. kaip 9 vai. ryte busas išvažiuos nuo 
1218 Wallace St., o 20 minutų po 9 nuo 2nd St. 
ir Pierce St. Kelionė į abi pusi tik 83.50. Sku
bėkit šaukti del vietos pas A. Žalner, 100 Jack- 
son St.—HO. 8-7226, ir H. Tureikienę, 143 
Pierce St. —DE. 4-4026, Diena bus graži, ke
lionė smagi. Pasimatysime, pasikalbėsime, su 
savo pažįstamais. Nepavėluokime.

• Komisija.

Laisves Paramai Didieji

Prašome visuomenę įsitėmyti didžiuosius pa
rengimus paramai dienraščio Laisves. Kvie
čiame visus juose dalyvauti. Pasilinksminsite 
ir pasimatysite su daugeliu malonių draugų.

Baltimore, Md.
Piknikas įvyks sekmadienį

Birželio 13 June
Slovak National Park

6526 Holabird Avenue

Brooklyn. N. Y
Piknikas įvyks sekmadienį

Liepos 4 July 
NATIONAL HALL & PARK 

65-13 38th Ave., Woodside, L. I.

Montello, Mass,
Piknikas įvyks sekmadienį ir pirmadienį

Liepos 4 ir 5 July
Liet. Taut. -Namo Parke

Keswick Rd. ir Winter St.



Policistas kėsinęsis 
prievartauti jaunuolę 

z
Areštuotas ir suspenduotas 

iš tarnybos policistas Francis 
(’onway. vedęs vyras. 1 vai
ko tėvas. JĮ suėmė 19 metu 
merginos Joan Wheeler kal
tinimu. kad jis. grasindamas 
revolveriu, buvo Ją nusivedęs 
j tuščią su b w a.v stoties kampą 
prie City Hali ir norėjęs iš
prievartauti. Tik išgirdus pra
eivi ateinant. išsigandęs ir 
prasišalinęs. j

Turėdama vėl eiti i tą pa- * 
čia vietą, tais pačiais takais. į 
mergina kitą karta pasikvie- j 
tč drangą studentą palydovu. : 
apsaugai. Palydovas pasiliko I 
lauko pusėje. Jis matęs pana
šios išvaizdos vyriški dažnai 
pro šąli ten važinėjant su au
to. tarsi ko laukiant. Paėmęs 
auto numeri. Mergina nume
ri raportavo tai pat policijos 
stočiai, kur buvo raportavusi i 
ir užpuolimą. Detektyvai su | 
ia nuvyko i Conway namus. 
Mergina ii pažinusi, kaip jos 
užpuoliką. Vžpuolimo metu 
iis dėvėjęs civilinius drabu
žius.

Lėktuvas 
užmušė stotyje

Stebėdamas besiruošianti iš
skristi lėktuvą, newarkietis 
Walter A. Kowalski priėjo 
prie pat lėktuvo Newarko 
stotyje. Propeleris ii užmu
šė. Aiškinama, kaip ir kam 
iis ten buvo atėjęs. O kol 
tyrimą vykdo, visi keleiviai 
turėjo imti kitą lėktuvą.

Bando atgrasinti 
nuo streikavimo

Transit Authority išsiunti
nėjęs 43,500 laišku, jais pa
siekiant kiekvieną miestiniu 
važiuotas linijų darbininką. 
Laiškuose bandoma atgrasin
ti nuo streiko, kuri Transit 
Workers Unija žada skelbti Į 
birželio 14-tą.

Laiškuose sako, kad jų 
streikas būsiąs prasižengimu 
Condon - Wadlin Įstatymui, 
kuris uždraudžia valdžios 
darbininkams streikuoti. Įdė
ta ir to Įstatymo kopija.

Darbininkai kalba, jog la
bai Įdomu tas. kad greit juos 
vėl pakrikštijo i miestinius. 
Transit Autoritetas buvo Įkur
tas tam. kad linijos taptų lyg 
ir privatinėmis, kad darbinin
kai neturėtu jokiu pretenzijų 
Į valdžią, jei kas linijose ne
gerai. Bet kada jie pareiškė, 
jog streikuos prieš tą autorite
tą, staiga jie tapo vėl atkrikš- 
tyti Į miestinius.

SUĖMĖ PORĄ BANDITŲ
New Yorke suimtas How

ard Brown, 32 metu, taipgi 
Patricia Carter, 19 metu. 
Įtaria, kad jie yra nariais tos 
pačios gaujos, kuri užpuldi
nėjo ir apiplėšinėjo turtingų 
ponų puotas. Iš dalyvių ir 
šeimininkų surankiodavę pi
nigus ir brangumynus.

Vyrų būrys moteriškę vež
davęs! nuožiūrai atitolinti. 
Vienų vyrų vežimas būtų 
Įstabiau. Prie to, keliems su
ėjus Į namus, pasilikusis sar
gyboje su moterimis visuo
met gali suvaidinti meilikau
jančių porą.

___________ i__
Apdegusioji 2 metų mergai

tė gavusi pirmąją sveikos 
odos auką. Ją davė jos pa
čios broliukas, 15 metų. Toje 
pat operacijoje prisiūti gaba
lai nuo dviejų svetimų auko
tojų.

Einančiam j banką firmos 
rasiu i du stambūs vyrai pri
sistatė policistais. JĮ nuvedė 
Į apartmentinio namo skiepą, 
atėmė pinigus ir paliko pri
rakintą.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.
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REAL ESTATE

Y'ONKERS
Gerai pabūdavo!a 2 šeiniu namas

Susidarė komitetas
Rooseveltui išrinkti

New York o piliečiai sako, 
jog gubernatorius Dewey rin
kimų kampanijai nustatė la
bai trumpą laiką. Dėl to pa
dėtis reikalauja pradėti rin
kiminę veiklą pirm partinių 
nominacijų. Norintieji lai
mėti turi pradėti veikti pivm 
konvencijų.

Dėl tos priežasties esąs jau 
) padėtas formavimas žymių 
piliečiu komiteto išrin Kiniui 
kongTesmano Franklin. D. 
Roosevelt New Yorko guber
natoriumi. Jie sako, kad ve
lionio prezidento sūnus turi 
pakankamai gabumo ii' paži
nimo valstybinių Įstaigų par
eigų ir yra atsakingas jas va
dovauti. Primena. Jog ir jo 
tėvas būdamas apie tokio pat 
amžiaus užėmė gubernato 
riaus pareigas, o vėliau tapo 
vienu žymiausiųjų valstybės 
prezidentų.

Rooseveltas Jaunasis bus 
>0 metų amžiaus ateinanti ru
deni. 1919 metais pirmu 
kartu tapo išrinktas Į Kon
gresą nepilnam terminui, už
imti mirusio Sol Bloom’o vie
tą. Sekamuose rinkimuose 
tapo išrinktas, pilnam termi
nui, gavęs žymiai daugiau 
balsų už kitus- 3 kandidatus.

Roger Stevens. teatrinin
kas, žymus biznio ratiniuose 
asmuo, esąs vienu vadovau
jančių asmenų tame komite
te. Jisai ir paskelbė apie to 
komiteto sudarymą Komite
te randasi ir radijo stoties 
savininkas Nathan Straus, 

taipgi Henry Morgenthau. 
Jr., buvęs velionio Roose vol
te kabinete finansų sekreto
riumi.

Laivakroviai gal dar
ilgai negaus kontrakte Širdo pakaitų policijoje

AFL šiomis dienomis pradė
jo nauja bandymą atitolinti 
rinkimus laimėjusios 1LA pri
pažinimą. O kol unija ne
pripažinta, kompanijos gali 
delsti ir išsisukinėti nuo pa
sirašymo kontrakto ir davi
mo algos priedų.

Dabar, ILA vėl laimėjus ir 
antruosius rinkimus, taryba 
skelbia turinti 1,797 užprotes
tuotus balotus. Kaip ilgai 
Juos egzaminuos? Taryba sa
ko, kad užtruks gal apie 6 
savaites. Tas AFL Įteiktas 
reikalavimas ne'p r i p a ž i n t i 
1.LA suteiks tai tarybai “dar
bo” gal dar ilgesniam laikui.

Tag šiol Jau praėjo virš 9 
mėnesiai, kaj laivakroviai dir
ba be kontrakto ir be algų 
priedo, kurį jie būtų galėję 
gauti, jeigu no tas AFL, gu
bernatoriaus Dewey ir visaša- 
liškosios valdinės tarybos Įsi
kišimas. Kaip ilgai jie tą 
skriaudą dar pakęs, tik ateitis 
paroclyą.

PETRAS KAPICKAS

Įrengtą

VINCAS SODAITIS
cr. 

Užlaiko Puikiai

1! A R & G RIL L
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 4-8174

Panaikino bylą prieš 
modelių agentą

Queens apskrities teisėjas 
Peter T. Farrell panaikino 
bylą prieš Walter Thornton, 
kuris buvo kabinamas rinki
me iš tėvų pinigų už garsini-, 
mus vaikų kaip kandidatų i 
modelius ir aktorius.

Teismo buvo paliūdymų, 
kad už Į<oletą dešimtų dale
lių vaiko paveikslas būdavo 
Įdedamas Į tūlą neva katalo
gą. Tačiau ne visi tėvai liu
dijo, ' o ir tie, kurie liūdi Jo. 
daugelis sakė nebuvo užti
krinti. kad Jų vaikai tikrai 
darbą gaus. Kitais žodžiais, 
iie nebuvę apgauti tuomi, kad 
iii vaikai tokiu darbų negavo.

Teisėjas Thorntoną tik pa
kritikavo. kad jis .jau perdaug 
V( ržliai tų paveikslų ir dole
riu ieškojęs Vienok Jir pats 
neturįs po ranka tokio Įsta
tymo. kuris leistų bausti už

■ gavimą garsinimų ir geros 
; mokesties už tų garsinimų iš- 
I spaudimą. Sakė, kad tam
I turėtų būti išleistas specialia 
! Įstatymas.

Piliečiu unija užtarė 
į transportininkus
• Piliečių Unija kreipėsi Į gu-
■ bernatorių Dewey ir majorą 
į Wagneri. Ragino dorotis su 
j transportiniukų unija. Tuo 
i patimi savo atsikreipimą pa
skelbė spaudoje, visuomenes

| žiniai. Pareiškimo, greta kit- 
i 1 o, sako :

“Kolektyvių derybų princi- 
I pas yra Įsigvvonęs privatine- 
j Je industrijoje ir pripažintas 
■mūsų valstijos konstitucijoje.” 
i Įspėja, kad ir transportinin
kai turi teisę to reikalauti.

Policijos viršininkas Adams 
pasiūlo pakaitų aukštųjų po
licijos. pareigūnų skyrimo sis
temoje ir Jų veikmes paskirs
tymo. Tarpe vyriausių pa
kaitų yra :

Visiškai panaikinti vieną 
policijos d (‘potato komisijo- 
uieriaus vietą. Vieną paskir
ti tiesioginiu komisijonieriaus 
padėjėju ir pavadnoĮoJu. Li
kusius 5 padaryti vieno stažo, 
vienodos galios, bot panaudoti 
ėjimui departmente skirtingų 
pareigų. Dabar viso yra 7 
deputy komisijonieriai, žinomi 
numeriais, laipsniuoti.

Susirinkimas
RIC IIMONI) HILL, N. .Y.

L.I,.D. 185 kuopos susirinkimas
įvyks trečiadienį, birželio-June 9 d., 
pradžia 7:30 vai. vakare. 110-06 At
lantic Avė. **•

Visi nariai malonėkite ateiti i šį 
susirinkimą ir kurie dar nesate už
simokėję duokles už šiuos melus, 
tai užsimokėkite.

Valdyba.
• , (110-111)

Kviečia visus ruoštis 
pagerbti tėvelius

Mieli tėveliai, .jų prietelkos 
ir visi geru pramogų mėgė
jai prašomi pasitaupyti bir
želio 10-tos vakarą tėvams 
pagerbti pobūviui. O iis bus 
smagus, kaip jau žinome vi
si tie, kurie dalyvavome Mo
terų Klubo pernai surengta
me pobūvyje. Ko ten nebu
vo: “šuniukai” su kopūstais, 
kiti geri užkandžiai, ir kit
ko.

šiemetinis tėvams pagerbti 
pobūvis bus toks pat : drau
giškas. ne bi z n iškas, kad 
smagiai pabuvoti. Įžanga ne
mokama.

Programoje dainuoti Jau 
yra pasižadėjo Aido choras ir 
Aido vyrų kvartetas, vadovy-' 
bojo Mildred Stensler. Iki 
ta diena ateis, gal prisidės ir 
daugiau ko. Pramoga bus 
Liberty Auditorijoje. Rep.

Transportininkai gaus 
visų unijistų talką

Transportininkai savo strei- 
j ko nebus' vieni. Miestines' ir 
valstijos CIO valdybos pa- 

I šaukė visas unijas i pasitari- 
j mą. Tuo reikalu nepaprasta 
unijų atstovi! konferencija 
Įvyks birželio 9-tą. Edison 
Hotel. Now Yorko. šaukime 
sako. Jog numatoma “gali
mybe streiko.”

Jeigu nebus s u s i t a r i m o 
Transit Autoriteto su unija, 
streikas Įvyks šio mėnesio 
II-tą.

Kitas sandėlio gaisras
Nakties metu kilo gaisras 

metalinių šėpų sandelyje 
prie 72 Nostrand Ave., Brook- 
lyno. Septyni gąisragesiai bu
vo pridusinti dūmais, ketu-
riems reikėjo ligoninės.

OIL BURNER
Iš Oi! Burnerių Vadaujantis

Mokate Tik el n
Tiek Mažai m *"° Savaitę

O’Brien Bros.
įsteigta 1900

136-89 Roosevelt Ave., Flushing
Tel. FL. 9-0021

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

p VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

---------- .YiTT-^ii---- 1------ J

i MATTHEW A. ;
I BUYUS 1 » <
♦ (BUYAUSKAS) <
♦ ' •

LAIDOTUVIŲ ! 
*, DIREKTORIUS !

J 426 Lafayette St. J 
J Newark, 5, N. J. J 
i MArket 2-5172 < 
i «
L

Tarp Lietuviu
Birželio 1-tos rytą einant ) ! 

darbą pastebėjau Strumskio į 
degtinių parduotuvės lange i 
didelę skylę. Savininko tuo i 
tarpu nesimatė* neturėjau pro- I 
gos patirti. ’ khip Ji atsira- j 
do. Nuėjau spėliodamas: I 
gal trokštantis norėjo atgai- i 
' os, gal vandalas tai padare, 
o gal ii' “pavargėlis” Įvirto. ■ 
Grįžtant iš darbo, langas vėl 
jau buvo savo vietoje, kaip , 
nieko nebūta.

. i
Moterys klubietės sako, kad i 

jų rengiamas Tėvu Dienos ba- i 
bus birželio 19-tos vakarą bus 
dar šaunesnis ir už pernykš
ti, O pernai, kaip atmena- j 
te, buvo visko, ką tėveliai 1 
mėgsta.

šaunesnis būsiąs dėl to. kad 
Šiemet Tėvų Dienos proga bus 
atsiteista ir mamytėms, k ii-’ 
rioms Motinos Dienos pramo
gos neįvykdė bandant išvengti 
gretimai supuolimo su kita 
lietuviška pramoga.

Aido Choras ir jo Vyru 
Kvartetas. vadovybėje Mi- 
dred Stensler, jau praktikuo
ja specialus dainas; kur kas 
nors pasakoma apie abu: tė
velį ir mamytę.

Moterys prašo visus -birže
lio 19-tos vakarą rezervuotis 
praleisti T.ibertv Auditorijos 
G y m Hali, tame šauniame po
būvyje. R«p.

•■■■- ” ———   -y-

Streikas greit 
iždą ištuštintą

Didžiojo Now Yorko mies
tinės linijos kas dieną turi 
virš 5.350,000 keleivių. Tai 
tiek kartų po 15 centų mies
to iždinė prarastų kožną strei
ko diena. Į tą neįeina nuo
stoliai bizniui ir industrijai, 
kurių kostumeriai ir darbinin
kai nepasiektų.

Bnrneris išgalvotas taupymui!

QUIET
Sunkvežimio vairu o t o Į a s i 

Hicks pasiskundė New YArko 
policijai, kad Jis čia buvo ga
vęs 6 metų mergaitę auklėti, 
iiet besiruošiant ją parvežti Į! 
Floridą žmonai, n e ž i n o m a ’ 
žmogvagė moteris tą mergaitę į 
nuo jo pavogė.

i A.' ’TONY’S :
1 UP-TO-DATE i
1 BARBER SHOP |■ I
| ANTANAS LEIMONAS '
I Savininkas ■

I 306 UNION AVENUE Į
I BROOKLYN, N. Y. i
I •I Gerai Patyręs Barbėris |

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hevvos St. ,

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel, EV. 7-6288 

su krautuve. Apartmenias tuščias: 
jjera jeiga. Plotas 100x100. (lera 
sekcija. Arli visų patogumų. Savi
ninkas parduoda labai prieinamai. 
Šaukite savininkų.

YO. 5-.29I6
i 109-1 lOi

b'or Reni

puikLu šia vieta
Naujos krautuvės del kepėjo ai- bile 
stiliaus mėsininkui. Puiki proga da
ryti gerų pragyvenimų. Franklin 
Square intersection ar Franklin Ave. 
ir C'orona Ave. Prieinama <randa.

Telefonuokite:
FL. 1-1.839 arha \ A. 5-9578

i 108-1 M)

BI’SIIWICK SEKCIJA.-- 
BROOKLYN

Gerai budavotas 6 šeimų mūrinis 
namas. 3 5 rūmų apai tmenl.ij ir 
3 1 rūmų aparį meni ai. Geros iei- 
gos. Kai kurios combination sinkos. 
Gerose sųlygose. Arli visų komuni
kacijų. Geras pirkinys t ik už. $16.500. 
Šaukite savininkų nui 10 A. M. iki 
8 P. M.

Tel. AP. 7-5156
• 110-1161

MASPETH
Puikus, pilnai detached. kampinis 
mūro 1 šeimos namas < lengvai per
taisomas anl 2 šeimų). 6 rūmai at
tached garadžius. I1? maudynių. 
Aliejum šildomas, pusiau ištaisytas 
skiepas. 1 blokas j mokyklų, krau
tuves ir transportacijos. Kaina lik 
$18,500. Matykite savininkų:

51-08 69tli Liine, Maspeth, L. L 
Arba te)cf<»nu<»kite HA. 9-1927

I 1 10-111 t

Taksai ant teatru 
prasidės liepos 1

Now Yorko Miesto Taryba' 
nutarė uždėti 5 procentus . 
taksų ant Įžang-os Į, teatrus ir 
kitas pasilinksminimo vietas, 
šie taksai eis miesto reika- ' 
larns. Įeis galion liepos 1- 
mą. Liečia tiktai didmiesti—! 
Didžiojo New Yorko 5 ap- i 
skritis,

Aprokuoja, kad tais taksais į 
surinks virš 17 milijonų dole-; 
rių.

Taksai paliečia visokias1 
Įžangas, už kurias imama virš; 
10 centų. Liečia visus ton-j 
trus, atletikos ir sporto nikš-: 
tos, maudynių prūdus, nakti-1 

irius ir kitokius klubus ir Jų i 
•' pramogas, biliardų ii- bowling
Įstaigas.

j Miesto Tarybos vice-pirmi-
i rinkas Sharkey pareiškė, Jog' 
už tuos taksus kalta valstijos ; 
valdžia, kuri neatiduoda mies- j 

itui reikalingos sumos iš mies-' 
i to gyventojų sumokėtu taksų i 
I valstijai. Jis sakė: “Lai tos i
■ industrijos, kurias šie taksai j
■ paliečia, važiuoja į Albany ir 
tenai kovoja.”

Now Yorke 92 metų senu
tė vos neužduso go su viralui 
iš puodo užliejus liepsną. Ją 
išgelbėjo dukters pataikymas 
ateiti pas motiną nelaimės 
laiku.

PARDAVIMAI
1 šeimynai, frame-shingle namas, 6 
dideli kambariai, galima ir 7-tų pa
daryti. Parduoda už prieinamų kai. 
ną. Priežastis pardavimo ... savinin
kė išvažiuoja į kitą valstijų, pel 
daugiau informacijų, mašome kreip- 
tis bile kada. Telefonas TAylor 7- 
8487. Adresas: 102 Riagewood A ve., 
Brooklyn, N. Y. Arti transportacijų, 

/ (109-110)

PAIEŠKOJIMAI
Paicškau Cicilės Andruškcvičiūtės. 

Po vyro nežinau pavardės. Ji atvy
ko į J. V. pirm 1-mo pasaulinio ka
ro ir girdėjau, kad apsigyveno kur 
nors Long Island. Iš Lietuvos kilu
si: Liuklingėnų kaimo, Krokialau
kio parap., Alytaus tipskb. Mano 
pavardė po tėvais Franė Lugauskai- 
tė, Navinyko kaimo, tos pačios pa
rapijos ir apskrities. Jeigu ji dar 
gyva prašau jos tuoj atsiliepti, arba 
kas girdėjote apie ją ir žinote ‘kur 
ji randasi, malonėkite man pranešti, 
už ką būsiu labai dėkinga.

F. Belskis, 102 Ridgewood Ave., 
Brooklyn, N. Y.

(109-110)

4 pusi. LaisvB (Liberty)Antrad., Birželio (June) 8, 1954

NEW YORK
MALE and FEMALE

Situations VVanvjfį

Namų darbininkai, kambariu tvar
kytojos, stalų pa tarnaut <•!<«. valyto
jai, ir Superint<‘ndents

Geri darbininkai. Nuolatiniai dar
bai ir daliai laiko. Reikalingi paliū- 
dijimai.

SINSHINE EMPLOYMENT 
AGENCY

Tel. SA. 2-2088
< 110-113)

HELP WANTED—FEMALE

NAMI , DARBININKE

Guolis vieloje atskirame maloniame 
rūmo. Paprastas valgių gaminimas. 
Gera alga, linksma namų atmosfera. 

Telefonuokite BE. 5-96-10 iki 6 P.M.
Po 6. telefonuokite BE. 5-8361

i 108-110)

’’ BUSINESS
OPPORTUNITIES

KĖPY KLA
Vieta randasi visiškai naujame 

I krautuvių centre, esant Lon/» Island 
Į didžiausiam King Kullen Sir ter Mar
ikei. Hempstead apv linkėję ( šis mo
derniškas centras susideda- iš 20 
i puošningų krautuvių ir 285/■'arams 
! parking field. Pasiūlymas milžiniš

kos ptogos. šaukite Mr. Schuman.
■ IVanhoe 1-8831 arba Great Nock 
4-8630.

PASIRANDAVO.IA 
KEPYKLAI META

j Pilnai įrengta, prisideda skiepas 
I 20x55. dalis krautuvės, parodosjan- 
l gas. Puiki proga daryti gerą pr?i- 

gyvenimų. Prieinama randa ar su
lig nuošimčių sutarties Matykite po

j antrašu: 398 71 h Ave., Brooklyn.
Ar telefonuokit<':
ST<-rling 8-9151

i <108-111)

Bosines Property for Sale 
LOFT

'rinkamas lengvos išdirbystės biz
niui. 1600 sq. ft. įėjimas nito gat
ves. Gale Triboro Tilto. Astoiia įė
jimas. $150 į mėnesį.

Tol. ASloria 8-5200 
ar Ravenswood 8-1299

< 109-110)

TRIMMING STORE
Pilnai įrengta krautuvė. Gera, 

veikli viela. Icigos <b225 j savaitę. 
Gerai partneriams. Savininkas par
duoda puikių biznio progų tik už 
820,000. Kreipkitės vien tik darbo 
dienomis Ine šeštad. nei sekmad.)

OL. 4-908C
‘ <109-110)

CANDY’-FOVNTAIN
Tinkama ir pietus padaryti. Pil

nai įrengta. Gera kampinė viela. 
8550 stivaitinitj jeigu. Puiki biznio 
proga, šaukite savininkų.

HA. 9-8329
< 109-115)

GERA MANl’FAKTfROS VIETA 
Specialiai tinkami del moteriškų 
drabužių. Pilnai įrengta. 20 mašinų 
ir kiti specialūs priedai. Galima da
ryti puikiausių pragyvenimų. Ar par
duos mašinas ir specials paskirai. 
Prieinamos kainos.

šaukite Savininkų:
YO. 5-1276 ar YO. 6108

(110-116)

CiROCERY—DELICATESSEN
Taipgi parduoda alų, frozen foods ir 
daržoves. Pilnai įrengta. Gera veik
li vieta. Galima daryti gerų pragy
venimų. Savininkas parduoda gerų 
biznio progą labai prieinamai, 

šaukite savininkų;
Tel. M O. 9-8106

(110-112)

PARSIDUODA KĖPY KL ^
Gera vieta, galima daryti gerą*pra
gyvenimų. Savininkas parduoda šių 
puikią biznio progų labai prieina
mai iš priežasties ligos. Matykite 
savininkų:

481 Brook Ave., 
(tarp 146 Ir 1471h St įleis) 

(Arti Dritte Ave. Subway)
Tel. CY. 2-6462

(110-112)

PARSIDUODA LAUNDERETTE
Pilnai įrengta, $140 j savaitę gryno 
pelno. Vokiečių ir italų apgyventa 
vieta. Gera vieta. Prieinama kaina. 
Kreipkitės tik pirkėjai, šaukite sa
vininkų tik vakarais tarp 8 ir 10 
P. M.

NI. 8-5043
(110-111)

BEAUTY SALON
Pilnai įrengtas 2 wet ir *2 dry 

booths. Vienoje iš geriausių Brook
lyn sekcijų. 18 metų kai įsteigtas. 
Daro gerą pragyvenimą. Savininkas 
parduoda gerą biznį tik už .$1,800. 
Lengvi išmokėjimai. Matykite savi
ninką :

1235 Avenue U, Brooklyn 
Ar telefonuokite: ES. 6-3715

(110-112)

LUNCHEONETTE & STATIONERY
Didelė 2-viem langais krautuvėRda- 
ro puikiausią biznį. Parrfttoda su 
nuostoliais iš priežasties lięĄs.’ Turi 
apleisti valstiją. Nepraleiskite viso 
amžiaus progos.

Tel. TR. 4-9689




