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nei vieno blaiviai galvojančio 
žmogaus.

Kai valdančioji klasė ruo
šiasi baisiajam karui, tai ji 
deda pastangas žiauriai šalin- 

’ti iš kelio kiekvieną, kuris 
pasisako už taiką.

Pripažinkime tą faktą, jog 
valdančiajai klasei pavyko 
(laik inai) apmigdyti isterijos 
migdolais Amerikos žmonių 
daugumą. Tačiau toji daugu
ma anksčiau ar vėliau pabus 
ir stos su tais, kurie yra per
sekiojami dėl to, kad prieši
nasi karui.

Kas netiki, jog taip bus, kas 
netiki liaudimi, darbo žmonė
mis, tam sunku šiandien.

Darbininką judėjimo vado
vai bei mokyto jai, jau mirę ir 
tebegyveną, visuomet mums 
sakė: tikėkite liaudimi, eikite 
pas Į&uclj, dirbkite išvien su 
ja, o ji stos su jumis, jei jūsų 
dalykas bus teisus.
. To šiuo metu reikia nepa
miršti nei vienai minutei.

—o—
Atrodo, jog šią savaitę gal 

į baigsis “Trentono šešių” byla.
Teismas tęsėsi ilgai; jame 

buvo į šipulius suskaldytas 
valdžios pasimojimas prieš 

- Šešis negrus, kurie kadaise 
jau buvo nusmerkti mirti, bet 
kuriuos žmonių protestai iš
gelbėjo nuo elektros kėdės.

Kokia bus šio teismo išvada,
— tuoj pamatysime.

Valdančiajai klasei, mat, 
rūpi užduoti smūgį ne tik ko
munistams, o ir negrų tautai,
— pavergtai, žiauriai išnau
dojamai tautai, —- kad ji ne
drįstų kelti protesto prieš iš
naudotojus.

Dėi to ieškomi visokie prieš 
negrus kabliukai ir jie, negrai, 
be atodairos, kalinami ir siun
čiami — “legaliai” ir nelega
liai — ne tik į kalėjimus, o 
ir į elektros kėdes!

—o—
Ilgametė darbininkų judėji

mo veikėja, Elizabeth GuHey 
Flynn, atsišaukia į Amerikos 
žmones, ragindama, kad jie 
siųstų laiškus bei telegramas 
prezidentui Trumanui dėl vie
nuolikos komunistų vadovų 
nusmerkimo kalėjimam 
, Ji sako: didžiulis Amerikos 
žmonių balsas, pareikštas pre
zidentui, gali paveikti į patį 
teismą.

šiuo metu, kaip žinia, vy
riausias vienuolikos komunis
tų vadovų reikalavimas yra, 
kad aukščiausias šalies teis
mas išnaujo pernagrinėtų savo 
sprendimą, padarytą šių metų 
biržijo 4 dieną.

Tįj3 sprendimu, kaip jau 
žindoma, šeši aukščiausiojo 
teismo teisėjai pasisakė už 
tai, kad Smitho aktas yra į- 
statymiškas, kad vienuolika 
komunistų vadovų turį eiti ka- 
lėjiman dėl to, kad jie galvo
jo kitaip, negu dauguma 
Amerikos žmonių.

Ar aukščiausias šalies teis
mas — jo dauguma — sutiks 
persvarstyti savo pirmiau pa
darytąjį sprendimą, nieks 
šiuo t?mpu nežino.

Jeigu jis sutiks, tai 11-ka 
komunistų vadovų pasiliks 
laisvėje.

Jei nesutiks— neužilgo bus 
įkalinti.

To neužtenka: vyriausybės 
organai skelbia, jog tuomet, 
Jei aukščiausias šalies teismas 
nesutiks, persvarstyti savo 
sprendimą, tai neužilgo bus 
arpuojama ir teisiama dar 
da.ukiau taikos šalininkų, — 
vyriausiai komunistų veikėjų.

O tai reikš, jog bus naujos 
bylos, nauji teismai, naujos 
aukos.

Taip sako Elizabeth Gurley

JANKIAI DAR TRUPUTI 
LAIMĖJO KORĖJOJE

JUBILIEJINIS GEN. WEDEMEYER RAGINA APLEIST
LAISVES VAJUS KORĖJA, 0 BOMBARDUOT KINIJĄ

Šiauriniai korėjiečiai ir kinai 
traukdamiesi atkakliai ginasi

Perša sutraukyt diplomatijos 
ryšius su Sovietų Sąjunga

Korėja, birž. 12.—Ameri
konų tankai, atvažiavę j 
Čorvoną ir Kumhvą, 17 ir 
20 mylių į šiaurę nuo 38- 
tos paralelės, atrado, kad 
šiauriniai Korėjos liaudi
ninkai ir kinai jau buvo pa
sitraukę iš tų miestų, išsi
gabendami ginklus ir amu
niciją.

Užtikę čorvone keturis 
kinų kareivius, amerikonai 
tris suėmė ir vieną nušovė.

Besitraukiant atgal, mo
torizuotos šiaurinių korė
jiečių patrankos veikliai ap

Indija gaus paskolą 
grūdams iš Amerikos
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Kongresas galuti
nai nutarė paskolinti Indi
jai 190 milionų dolerių, už 
kuriuos ji galės pirkti grū
dus bei kitus maisto pro
duktus iš šios šalies. Nuta
rimas perduotas preziden
tui pasirašyti.

Paskola yra atmokėtina 
dalimis per 35 metus su 
pustrečio procento palūka
nų. c

Tito gausias $500,000,000 
vertės ginkit] iš Amerikos
Washington. — Jungtinės 

Valstijos duos Tito valdžiai 
Jugoslavijoj 500 milionų 
dolerių karinės paramos 
per metus, kaip teigia tūli 
Washington© valdininkai. 
Jugoslavija prašo naujovi- 
nių tankų, lėktuvų, patran
kų ir kitų ginklų.

Jugoslavija pigiomis kai
nomis pardavinėja Ameri
kai varį ir kitas karines 
medžiagas.

Sudegė 5 jankiai laivyno 
stovykloje Kuboje

Havana, Kuba. — Užside
gė gazolinas .Guantanamo 
Įlankoje, karinio Amerikos 
laivyno stovykloje, Kuboje. 
Sudegė trys jankių jūrei
viai ir du oficieriai; apde
gė aštuoni kiti jūreiviai ir 
vienas kubietis.

Gaisras apsvilino pakran
tės įrengimus ir kelis lai
vus.

Flym.
—o—

Aš visa tai čia žymėjau, 
kad priminti kiekvienam dar
bo žmogui, kokios didžiulės 
pareigos šiandien stovi prieš 
jo akis!

K^k visa tai reikalauja iš 
kiekvieno galvojančio žmo
gaus pasiaukojimo ir ištver
mės!

Bet, kaip minėjau, tai ne
privalo gązdinti nei vieno; tai 
privalo drąsinti ir aktyvinti 
kiekvieną, kuriam rūpi taika, 
kuriam rūpi šviesesnė darbo 
žmonėms buitis.

šaudė amerikonus ir sulai
kė juos nuo greito marša- 
vimo pirmyn.

Rytiniame fronte kinai ir 
šiauriniai korėjiečiai taip 
pat ryžtingai gynėsi.

United Press praneša, 
kad " amerikonai įvairiose 
fronto dalyse per dieną lai
mėjo iki 3,000 jardų.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, kad jie 
ir kinai savanoriai sėkmin
gai atmušė atakas ameriko
nų, anglų ir pietinių Korė
jos tautininkų.

Valdžia pabrangina 
dešrukes ir žaislus
Washington.—Kainu val

dyba leido pabranginti 
frankfurter dešrukes vienu 
iki dviejų centų svarui, jei
gu jose yra bent kiek jau
tienos.

Valdyba taipgi davė lei
dimą pakelti vaikiškų žais
lu kainas. I, •

Karalius Leopoldas 111 
užleidžia sūnui sostą
Brussels, Belgija. — Bel

gijos karalius Leopoldas III 
užleis savo vieta sūnui 
Baudouinui liepos 16 d. Sū
nus yra 20 metų amžiaus.

Pernai rudenį vos nekilo 
karas dėl Leopoldo. KleH- 
kalai reikalavo gražinti Le
opoldą sostam. Kiti pilie
čiai stojo prieš jį kaip ša
lies išdaviką.

Belgijos seimas po Antro
jo pasaulinio karo* nutarė 
ištremti Leopoldą kaip Hit
lerio bendradarbį, nes Leo
poldas lengvai pasidavė na
ciams, nors turėjo kelis 
šimtus tūkstančių gerai 
ginkluotos armijos.

Pernai kovo mėnesį įvy
ko balsavimai del Leopoldo 
grąžinimo, ir jiš gavo tik 
menka balsų daugumą. Tad 
Leopoldas pasižadėjo už
leisti sostą sūnui, kai su
bręs sūnus.

Amerika pirks armijai 
mėsą iš užsienin

I

Washington.— Karinė A- 
merikos valdyba nutarė 
pirkti iš vakarinės Europos 
ir kitų kraštų mėsą ameri
kinei kariuomenei užjūriuo- 
riuose. Sako, armijai ypač 
stokuoja jautienos.

Didžiųjų amerikinių sker
dyklų atstovai protestuoja 
prieš tą nutarimą, x kaip 
“pragaištingą smūgį” mė
sos pramonei šioje šalyje. 
Reikalauja atšaukt nutari
mą.

Cleveland, 0. — Sustrei
kavo 2,400 darbininkų prieš 
Aliumino korporacijos fa
briką. ;

SUKELTA $7,371;
DAR REIKIA $2,629
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ačiū! Kiekvienas pažangus lietuvis privalo remti ir 
pasidarbuoti savo dienraščio fondui.

Pažangus brooklyniškis biznierius Petras Kapiskas, 
kuris savo užeigą skęlbia Laisvėje, apsilankė Water- 

• būryje, pasimatė su nuoširdžiais lietuviais ir grįžda
mas parvežė $30 aukų. Tai geras pavyzdys visiems.
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Truman paskyrė Murphy teisėju 
ir paaukštino teisėją Mediną

Washington.—Prez. Tru- 
manas paskyrė New Yorko 
policijos komisionier.ių Tho- 
mą F. Murphy federalio 
apskrities teismo teisėju 
vieton Haroldo Medinos. O 
Medina Trumanas pakėlė į> 
federalio apeliacijų teismo 
teisėjus vieton pasitrauku
sio teisėjo Learned Hand’o.

Medina pirmininkavo teis
mui, kuris nuteisė vienuoli
ka Komunistų Partijos va
dovų už tariamą “sąmoks
lą skelbti, kad reikėsią nu
verst Amerikos valdžią per 
jėgą bei prievartą.” Medi
na yra milionierius dauge

Lengvai pabausti sukčiai, 
siuntę armijai blogą mėsą
Newark, N. J. — Mėsos 

kompanijos vi r š i n i n k a s 
William Grunstein tapo nu
teistas 18 mėnesių kalėti ir 
$5,000 baudos sumokėti už 
tai, kad nusuko valdžiai 
milioną dolerių. Jis parda
vinėjo armijai prastą mėsą 
vieton užsakytos geros, o 
ėmė kainą kaip už pirmos 
rūšies mėsą,.

Pati kompanija Hobokene 
už tai irgi pabausta $5,000.

Federaliame apskrities 
teisme Grunstein prisipaži
no kaltas kaip valdžios ap
gavikas.

Teismas taip pat atrado 
kaltais valdinius inspekto
rius, kapitoną J. F. Jonesą 
ir saržentą A. Aumaną. 
Jiedu imdavo iš kompanijos 
kyšius ir už tai užgirdavo 
netikusią mėsą kaip “pilnai 
gerą.” ' z

Helmstedt, Vokietija. — 
Nežinia kas pasmaugė rytų 
Vokietijos policininką, ku
ris peržengė sieną į' vaka
rinę Vokietiją.

lio namų savininkas, didžių
jų bankininkų draugas.

Murphy pirmiau buvo fe- 
deralis apskrities prokuro
ras byloje, kur nuteistas 
Alger Hiss.

Hiss buvo kaltinamas, 
kad, tarnaudamas Wash- 
ingtono valdžioje, išdavinė- 
jęs jos sekretus vadinamiem 
Sovietų agentam, bet krei
vai prisiekęs, jog neturėjo 
šnipiškų ryšių su jais.

Tai už tokius pasižymėji
mus prezidentas Trumanas 
ddvė Murphy’ui federalio 
teisėjo vietą ir paaukštino 
teisėją Mediną.

Gen. Bradley prašo daugiau 
anglų korėjiniam karui

iĮ--------------

London.— Atsilankęs ge
nerolas Omar Bradley, visų 
karinių Amerikos štabų 
viršininkas, kalbėjosi su 
Anglijos apsigynimo mi
nistru Elm. Shinwelliu, kaip 
galima būtų priversti šiau
rinius Korėjos liaudininkus 
ir kinus taikytis pagal 
“Jungtinių Tautų” pasiū- 
mus.

Bradley kartu prašė dau
giau anglų kariuomenės 
talkon amerikonam Korė
joj. Bradley sakė, reikia 
sunaikinti tokią daugybę 
Korėjos liaudininkų ir kinų 
kariuomenės, kad jie būtų 
priversti pasiduo d a n č i a i 
taikytis.

Brazilijos valdžia nuslopi
nus indijonų sukilimą

Rio de Janeiro. — Bra
zilijos valdžia skelbia, kad 
numalšino indijonų sukili
mą kelįose provincijose. 
Jie maištauja todėl, kad 
valdžia neduoda žadėtų in- 
dijonams žemių.

Washington. — Generolas 
Albertas C. Wedemeyer’is 
siūlė ištraukt Jungtinių 
Valstijų kariuomenę iš Ko
rėjos, pilnai sumobilizuot 
karines savo jėgas ir su
traukyt diplomatijos ryšius 
su Sovietų Sąjunga.

Kalbėdamas Senato komi
tetui, tyrinėjančiam gen. 
MacArthuro p a v a r y m ą, 
W e d e m e y eris, ligšiolinis 
Šeštosios armijos koman- 
dierius, pareiškė:

“Mes turėtume pasitrauk
ti iš Korėjos todėl, kad mes

Nehru neįmato greitos 
karo pabaigos Korėjoj

New Delhi, Indija. — In
dijos premjeras Javaharlal 
Nehru pareiškė, jog nemato 
greitos korėjinio karo už
baigos.

Šiuo tarpu Indija neduo
da jokio pasiūlymo dėl tai
kos Korėjoje, pridūrė Neh-

Padaugėjo komunistų 
balsai Italijoje.

Roma. — Pereitą sekma
dienį įvyko vietiniai rinki
mai 30 Italijos provincijų ir 
2,000 miestų.

Dar nepilnai suskaičiuo
tos rinkimų pasekmės rodo, 
kad komunistai ir jų ben
dradarbiai kairieji socialis
tai gavo daugiau kaip 42 
procentus visų balsų, o 
krikščionys demokratai, li
beralai, respublikiečiai ir 
dešinieji socialistai, išvien 
eidami, surinko 51 su puse 
procentą balsų suvienytam 
savo frontui.

Kairieji socialistai ir ko
munistai dabar gavo 6 pro-r 
centais daugiau balsų, negu 
1948 metų rinkimuose.

Jų gautų balsų skaičius 
pakilo ir gegužės 27 d. šie
met, kai buvo rinkimai 28- 
se Italijos provincijose.

Francija reikalauja kariniu 
atpildu iš Japonijos

Paryžius. — Jungt. Vals
tijų pasiuntinys John Fos
ter Dulles siūlė nereikalau
ti iš Japonijos karinių at
pildų, darant taikos sutar
tį su ja.

Bet Francija reikalauja 
dviejų bilionų dolerių už 
japonų padarytus nuosto
lius francūzų kolonijai In- 
do-Kinai ir sako, taikos su
tartis taipgi turėtų už
draust Japonijai urmu ga
benti savo dirbinius parda
vimui į Indo-Kiną.

Lewiston, Pa. — Sprogi
mas American Viscose»fa
brike užmušė 3 darbinin
kus ir sužeidė 8.

tenai nieko nelaimėsime, 
kaip aš suprantu.

Suklimpimas Korėjoje
“Ten mes prarandame 

puikiausius savo jaunus vy
rus, o jie (kinai ir šiauri
niai korėjiečiai) vis gali 
grūsti savo kareivius į Tą 
katilą. Mes taip pat gali
me. Bet Korėjoje yra toks 
suklimpimas, kad aš begali
niai rūpinuosi dėl to. Na, 
ir ka gi mes ten pasiekia
me?”

Gen. Wedemeyer tęsė:
“Trečios rūšies ‘sovietinė’ 

kariuomenė — šiauriniai 
korėjiečiai ir kinai — taip 
kartotinai stumdė ir daužė 
mūsų pirmosios rūšies ka
riuomenę, kad mes buvome 
sumušti kas liečia prakti
nius mūsų tikslus.”

O jeigu karo veiksmai 
būtų sustabdyti paliai 38-tą 
paralelę, skiriančią Pietinę 
Korėją nuo Šiaurinės Korė
jos Liaudies Respublikos, 
kaip kad sutinka valstybės 
sekretorius Achesonas, tai 
būtų dvasinis Amerikos 
pralaimėjimas, sakė Wede- 
meyeris.

Sako, nepaisyt net karo 
pavojaus su Sovietais
Jis kartodamas pabrėžė, 

kad Amerika turėtų sutrau
kyti -diplomatinius santy
kius su Sovietais, atšaukti 
savo armiją iš Korėjos ir 
įsakyti Amerikos karo lai
vams ir lėktuvams bombar
duoti Kinijos Liaudies Res
publiką, taip pat įvesti 
griežtą blokadą prieš, ją.

Wedemeyeris ragino to
kius žygius daryti, jeigu 
dėl to net gręstų karas su 
Sovietų Sąjunga. O jei ki
tos Jungtinės Tautos su 
tuo nesutiktų, tai viena A- 
merika turėtų šitaip veikti, 
sakė Wedemeyeris.

Pasak jo, Sovietai tik “no
rį įvelti” Ameriką į tokius 
šalutinius karus, kaip Ko
rėjoje, kad amerikonai 
bergždžiai eikvotų savo jė
gas.

Wedemeyeris reik alavo 
pasiųsti Amerikos armiją į 
Formozos salą, jeigu pasi
rodytų, kad Čiang Kai-šeko 
kinai tautininkai nepajėgs 
apgint ją nuo Kinijos ko
munistų ; ragino stipriai 
remti Čiangą ir gyrė gene
rolo MacArthuro pasiūly
mus karui paplatinti prieš 
Kiniją.

Taksy sulaikymas nuo » 
palūkanų ir dividendų

Washington. — Kongreso 
Atstovų RūmoJėšų komite
tas užgyrė bilių, reikalau
jantį, kad kompanijos ir 
bankai atskaitytų taksams 
20 procentų nuo išmokėti- 
nų žmonėms palūkanų ir 
pelnų - dividendų.

ORAS. — Giedra ir šilta.
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ŽEMES REFORMA KINIJOJE
KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOJE žemės refer- 

ma vykdoma visu ryžtumu.
Per tūkstančius metų geriausia žemė priklausė feo

dalams, dvarponiams; kuomet feodalai sirpo gerbūvyj, 
tai smulkieji valstiečiai ir žemės ūkio darbininkai vargo 
ir skurdo.

Tuojau, kai tik liaudis laimėjo savo pergalę prieš 
Čiang Kai-šeko klika, kai Kinija buvo paskelbta Liau
dies Respublika, naujoji vyriausybė rimtai pradėjo pra
vesti žemės reformą: dalinti dvarų žemę- tiems, kurie 
ją dirba!
.Niujorko Times korespondento iš Hong Kongo praneši

mu, šiuo metu Kinijoje žemės reforma, jau įpusėta.
Pekino vyriausybė .skelbia, jog srityje, kurioje gyvena 

270,000,000 kinų, — vadinasi, apie pusė šalies gyvento
jų, — dvarai tapo išdalinti smulkiesiems valstiečiams ir 
bežemiams.

Pasilieka dar apie pusė Kinijos, kur žemės reforma 
teks pravesti.

Pasak Pekino vyriausybės, su 1952 metų pabaiga, ma
noma, žemės reforma bus baigta visoje Kinijoje.

Kartu su tuo dedami tvirti pagrindai Kinijai indus
trializuoti, pramoninti.

Vyriausybė žino, jog žemės dirbimas arkliu, jaučiu ar 
karve Kinijos liaudies gerbūvio nepakels. Reikalingos 
mašinos, traktoriai, o visu mašinų importuoti tokia ša
lis, kaip -Kinija, juk negalės; ji privalo pati įsikurti fa
brikus ir pati savo jėgomis gamintis mašinas.

Tai herkuliški darbai!
Bet išsilaisvinusi liaudis jų nebijo.
Kinai—darrbšti ir sumani tauta. Už metų kitų, jei 

karo nebus, Kinijos ūkis bus pakeltas dideliame laips
nyje.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
BANKRŪTAS

Žurnalistas George Mor
ris aną dieną rašė:

Žurnalas “New Republic,” 
kuris bėgyje kelių pastarųjų 
metų tarnavo kaipo “liberališ
kas” figos lapas dešiniesiems, 
praeitą savaitę editoriale pa
sipiktino Valstybės sekreto
riaus pagelbininko Dean Rusk 
pročiangkaišekine kalba. Edi-* 
torialą baigia sekamai:
“Prisipažįstame, kad yra sto

ka paramos teisingai politikai. 
Liberalai išsklaidyti tokių de- 
fitistų, kai Paul Douglas. CIO 
neturi programos. Darbo Fe
deracija, Jay Lovestono vado
vybėje, šinkuoja Čiang Kai- 
seko propagandą. Bet kur 
nors teisingoji pozicija turėtų 
būti paimta.”
Tai yra atviras pripažinimas 

dešiniųjų darbo unijų vadų ir 
jų liberališko fronto žmonių 
bankrūto užsienio politikos, 
karo ir taikos klausime.

Žinoma, tai visuotinas 
bankrūtas. Politiškai su
bankrutavę, eidami iš vien 
su raudonbaubiais, ADE ir 
CIO vadovai, ryžtasi sulai
kyti ir savo eilinius narius 
nuo “išsišokimų,” nuo pa
sisakymo žodžio už taiką.

Tačiau jiems tai ne vi
sur vyksta. Eiliniai nariai, 
spaudžiami gyvenimo naš
tos, matydami, kaip karo 
provokatoriai bando Įtrauk
ti mūsų kraštą į pasaulinį 
karą, palaipsniui atsikvošia, 
Įsidrąsina ir stoja su ta vi
suomenės dalimi, kuri turi 
aiškią taikos programą ir 
už ją kovoja.

GANDAI APIE TAIKĄ KORĖJOJE
NEŽIŪRINT VISKO, ganda apie karo baigimą Ko- 

- rėjoje vis tebeplinta.
Sakoma, jog karo paliaubų reikalu ir generolas Mar- 

shallas buvo nuvykęs į Japoniją. Be to, sakoma, jog ir 
Jungtinių Tautų diplomatija darbuojasi tuo ruožtu.

Generolas Marshallas, pasikalbėjime su spaudos ko
respondentais Tokio mieste, pasakė, jog karas Korė
joje negali tęstis visuomet; jis turįs kada nors baigtis.

Juo greičiau jis baigsis, tuo bus geriau, nes mažiau 
žmonių bus išžudyta, mažiau turto išnaikinta.

/ Senatorius Johnsonas andai reikalavo, kad karas Ko
rėjoje būtų baigtas prieš birželio 25 dieną—lygiai prieš 

. metus,'kaip žinia, karas ten prasidėjo.
Senatoriaus Johnsono pasiūlymas gavo šilto pritarimo 

milijonuose Amerikos žmonių.
Bet birželio 25 diena visai arti—tik už poros savaičių.
Taigi tenka dėti didžiausių pastangų, kad ši liūdna 

metinė sukaktis būtų minima, kai nuniokotoje Korėjoje 
mūšiai baigsis, kai patrankos nutils.

Jei taip bus, bus didelė žmonijai palaima.

PREKYBA RYTŲ SU VAKARAIS
JUNGTINIŲ TAUTŲ statistikų skyrius paskelbė įdo- 

mių žinių apie Rytų su Vakarais prekybą.
Pasirodo, jog, nežiūrint visokių pinklių, daromų iš 

Washingtono pusės, toji prekyba tebeina.
Duomenys kalba apie 1950 metų prekybą.
Per tą laikotarpį Tarybų Sąjunga, Kinija ir kitos liau

diškosios demokratijos — Lenkija, Vengrija, Čechosjova- 
kija, Rumunija, Bulgarija, Albanija, — pirko iš neko
munistinių kraštų už arti $1,300,000,000 įvairių prekių.

Iš kitos pusės, minėtosios šalys per 1950 metus parda
vė nekomunistiniams kraštams vertės arti $1,400,000,000 
prekių.

Viena Kinijos Liaudies Respublika per 1950 metus 
pirkosi nekomunistiniuose kraštuose už apie pusę bili
jono dolerių visokių prekių/ bet ji pardavė jiems savo 
prekių už daugiau, negu pirkosi.
; Daug prekių importavo Rytų Europos liaudiškosios 
demokratijos — už daugiau, kaip pusę bilijono dolerių.

Šie visi kraštai, kaip žinoma, praveda didžiulę indus- 
'triafizaviipo programą, todėl jiems reikalinga nemaža 
mašinų ir kitokių daiktų.

Tarp Amerikos ir komunistinių kraštų prekyba pra
ėjusiais metais labai sumažėjo — pa v., Tarybų Sąjunga 
tesipirko tik už arti $1,000,000 prekių mūsų krašte. Tai 
yra dėl to, kad mūsų krašto vyriausybės politika yra 
nutraukti visokius prekybinius ryšius su komunistiniu 
pasauliu.

Tačiau, nepaisant, to, kiti nekomunistiniai kraštai pre
kybą veda su komunistiniais kraštais. O jie tai daro, 
nes gyvenimas verčia juos taip,daryti.

Andai Anglijos prekybos ministras viešai pasakė: 
mes parduodame Tarybų Sąjungai plieną dėl to, kad iš 
jos gauname duonos ir medžio!

I PENSIJOS 
GALVAŽUDŽIAMS

Dienraštis Vilnis rašo:
“Demokratinės” V okieti- 

jos valdžia Bonne yra pilnoje 
kontrolėje Vakarų Demokra
tijų okupacinių jėgų — Jung
tinių Valstijų, Britanijos ir 
Erancūzijos.

Atsimename, pabaigoje ka
ro, po sutriuškinimo hitleriz- 
mo, kuris pasauliui lėšavo ne
suskaitomus milijonus gyvas
čių, Vakarų Demokratijos su
ruošė neva teismą nubaudi
mui karo kriminalistų hitleri
ninkų. Bet tai buvo pabaigo
je karo, kolei nacių pralietas 
kraujas dar buvo neatšalęs.

Dabar iš mūsų kontroliuo
jamo Bonno, kur įsteigta “de
mokratija” Vakarų Vokietijo
je, ateina pranešimas, jog bu
vusiems Hitlerio wermachto 
viršilom paskirta stambios 
pensijos iki gyvos galvos. Bu- 
vusiem Hitlerio armijos ka
pitonam bus mokama po 350 
markių į mėnesį; buvusiom 
majoram po 400 markių; bu
vusiom generolam nuo 600 iki 
1,500 markių per mėnesį.

Didžiausia pensija paskir
ta buvusiam feldmaršalui 
Kari von Rundstedt — 2,100 
markių per mėnesį! Lenkai 
ir ukrainiečiai dar nepamiršo 
von Rundstedto. Tai jo ko
manduojamos hitlerininkų 
gaujos naikino Lenkijos mies
tus ir kaimus ir skerdė gyven
toj irs. Jam dabar mūsų kont- 
roliujama Bonno valdžia mo
kės po 2,100 markių pensijos 
kas mėnesis — iki gyvos gal
vos.

TYSLIAVA SUŽEISTAS
Vienybė praneša, kad jos 

redaktorius Juozas Tyslia- 
Iva, “Chicagoje viešėdamas, 
susidūrus sunkvežimiui su 
gatvekariu, buvo sužeistas. 
Per katastrofą buvo suža
lota... viena ranka. Buvu
si padaryta operacija.

GRĮŽO, BET KAS Iš TO!
Marijonų Drauge tūlas 

asmuo rašo, kaip kadaise 
Amerikos lietuviai svajojo 
grįžti Lietuvon. Girdi:

Būriai lietuvių mieloj on 
Lietuvon grįžo, anot jų “bent 
savo kaulus tėvynėje pakas
ti”... Daugumas jų grįžę, 
metų metais svajotos žemes 
sklypus įsigijo. Daug jų ten 
šaknis įleidę palankiomis są
lygomis prigijo; o kiti lyg 
vėsulo išrauti stuobriai, nepri
gijo...

Rašyti reikia atvirai, tei
singai. Nemaža Amerikos 
lietuvių išvyko (po pirmojo 
pasaulinio karo) į “nepri
klausomą ir laisvą Lietu
vą.”

Bet tik mažytė dalele jų 
tęn pasiliko gyventi. Vie
ni, kurie galėjo, grįžo atgal 
į Ameriką, kiti išbėgiojo į 
Pietų Ameriką: Braziliją, 
Argentiną, Ųruguajų. Bė- 
go jie iš buržuazinės Lietu
vos, žiauriai keikdami Lie
tuvos liaudies priešus, tuo
met stovėjusius valdžioje— 
klerikalus ir smetonininkus. 
Bėgo ir keikė, keikė ir bė- 
go. '

Taip reikia rašyti apie 
tuos, kurie/ norėjo buržua
zinėje Lietuvoje įsikurti, 
nes taip buvo!

PAKVAIŠĖLIS
AR “ŠVENTASIS”?

Kadaise Keleivis būdavo 
didelis visokių stebuklų 
priešas. Sakydavo, kad su 
monais apie stebuklus ver
čiasi tiktai kunigai ir da
vatkos.į

Ėet 'dabar, jis pradėjo 
skelbti tokius stebuklus, 
kuriuos pasiskaičius negali
ma juoku trivoti. Štai bir
želio 6 d. Keleivis sakosi 
gavęs per vieną savo skai
tytoją nuo kokio ten pabė
gėlio laišką ir įdėjo. Sun
ku pasakyti, kas per vienas 
to laiško autorius: pakvai
šėlis ar “šventasis”?

Jis sako:
“Prasidėjus karui su vo

kiečiais mane iš kalėjimo 
išvežė į Rusiją ir ten septy- 
nius su puse metus badavau 
Sibiro ir Uralo kalėjimuo
se.” > ■ ■ i'

Kiek mums žinoma, ma
žai iš žmogaus palieka, kai 
jis išbadau j a apie trejetą 
desėtkų dienų. Šis pabė
gėlis išbadavo net pusaš
tuntų metų ir dar šiandien 
yra kur nors Amerikon at
sidūręs. ' .

Ir tai dar toli gražu ne 
viskas. Jis toliau rašo: “Aš 
kojomis išvaikščiojau Sibi
ro stepes, išlandžiojau Ura
lo kalnų miškus ir visur 
stebėjau kaimiečių gyveni
mą.”

Taip juodu ant balto pa

Viršutiniame paveiksle parodoma Senato komisija ty
rinėjimui raketo Chicagoje. Apatiniame paveiksle, kai- 

. rejė pusėje, industrialistas George S. May, kuris pir- 
" miltinis patiestas “ant karpeto” ir tariasi su advokatu.

rašyta. Ar girdėjote kas 
nors tokį stebuklingą atsi
tikimą, kad tas pats žmo
gus ir tuo pačiu laiku, per 
pusaštuntų metų būtų už
darytas ir badautų kalėji
muose, ir vaikščiotų po Si
biro stepes, ir landžiotų po 
Uralo kalnų miškus, ir ste
bėtų kaimiečių gyvenimą?

Bet kaip su Keleivio re
daktorių protu, kurie šito
kį jovalą talpina?

,APIE KATALIKUS
Kuniginė spauda džiau

giasi, kad Amerikoje kata
likai pasidarę labai skait
linga ir galinga armija.

Į Skaitome:
Tik ką išėjusis iš spaudos 

“Official Catholic Directory” 
paduoda žinių, kad Jungtinė
se Valstybėse, Aliaskoj ir Ha- 
vaii s'alose yra 28,634,878 ka
talikai. Per vienerius metus 
katalikų skaičius paaugęs 
868,737 asmenimis. Leidinys 
pažymi ir tą džiuginantį reiš
kinį, kad per dešimt paskuti
niųjų .metų buvo per milioną 
atsivertimų katalikybėm Su
augusių žmonių pernai pa
krikštyta 121,950, o kūdikių 
973,544. Moterystės sakra
mentą priėmė 328,317.

Pasirodo, kad didžiausia ar
kivyskupija Jungtinėse Vals
tybėse yra Chicagoje, turinti 
1,726,533 sielas. Ją’seka Bos
tonas — 1,334,420; New Yor- 
kas — 1,288,469; Newark, 
N. J., — 1,072,598; Philadel
phia, Pa., — 1,070,592. Di
džiausios vyskupijos yra šios: 
Brooklyn, N. Y., 1,294,096 ka
talikai ir Pittsburgh, Pa. — 
823,745. Pastaroji šiomis die
nomis buvo padalinta į dvi 
vyskupijas.

Leidinyje paduodama, kad 
Jungt. Valst. yra keturi kar
dinolai (beliko trys, nes prieš 
keletą dienų mirė kardinolas 
Dougherty) ; 24 arkivyskupai, 
156 vyskupai ir 43,889 kuni
gai. Vyrų vienuolių (brolių) 
yra 7,620, o seserų-vienuolių 
152,178. Visą laiką dirban
čių švietimo institucijose ka
talikų mokytojų yra rekordi
nis skaičius 111,767. Katalikų 
švietimo įstaigos: 72 diecezi
nės kunigų seminarijos; 320 
seminarijų, noviciatai, kuriuos 
išlaiko vienuolijos; 236 uni
versitetai ir kolegijos; 1,628 
auikštesnėsės mokyklos, kurias 
išlaiko diecezijos ar parapi
jos; 801 privatinė mokykla; 
8,710 pradžios mokyklų.

Įdomu, tačiau, kodėl ne
pasakoma, kiek katalikų iš
sivertė į kitus tikėjimus ar
ba patapo laisvais žmonė
mis? O tokių atsitikimų 
juk būna šimtai tūkstan
čiu kasmet, v

MOTERŲ KAMPELIS
Sunki neturtingųjų šeimų padėtis .

Šiuo metu, prie tokio ne
svietiško būtinųjų reikme
nų brangumo, susidaro be
galiniai sunki biednosioms 
šeimoms padėtis.

Miręs prezidentas Roose- 
veltas kadaise yra pasakęs, 
jog Amerikoje yra vienas 
trečdalis žmonių nedaval- 
giusių, neturinčių tinkamų 
gyvenimui namų, neturin
čių pakankamai drapanų 
apsirėdymui.

Štai, kokius davinius apie 
biednųjų žmonių gyvenimą 
dabar turime prieš savo 
akis:

Valdiškoji Housing and 
Home Finance Agency nu
rodo, jog 1950 metais du 
milionai ir pusė namų, ku
riuose biednos šeimos gy
vena, yra netinkami gyven
ti, nesuteikia tinkamą gy
venimui vietą ir pastato gy
ventojus į pavojų, nes to
kie namai gali greitai su
degti, gali sugriūti, taipgi 
neturi sanitariškumo.

Apskaičiuojama, jog bied
nųjų šeimų apgyventose 
vietose 27 procentai namų 
visai netinkami gyventi.

Taipgi apskaičiuojama, 
jog apie 7 milionai namų

Vaiky problemos mūsų gyvenime
Apie vaikų problemas yra 

parašyta daug knygų, pri
rašyta nemažai laikraščiuo
se, svarstyta įvairiose kon
ferencijose.. Faktai prieš 
mus stovi maždaug sekami:
Apskaičiuojama, jog Jung

tinėse. Valstijose yra 42,- 
253,000 vaikų. Bet apie pu-> 
sė vaikų yra tokioje padė
tyje, kad jų tėvai ar au
gintiniai neturi užtektinai 
įeigų tinkamai juos užau
ginti. Štai keli daviniai: 

4,524,000 vaikų šeimos 
turi metinių jeigu mažiau 
$1,000; 6,414,000 vaikų šei
mų turi metinių įeigų tarp 
$1,000 ir $2,000; 9,405,000 
vaikų šeimų turi įeigų tarp 
$2,000 ir $3,000.

Pasirodo, kad 20,343,000 
turi gyventi iš savo šeimų 
metinių įeigų, kurios nesie
kia nei $3,000. Darbo De- 
partmento statistikai, ta
čiau, aprokuoja, kad tinka
mam pragyvenimui šeima 
turi turėti mažiausia $3,000 
įeigų į metus.

Kadangi daugelis šeimų 
negali tinkamai savo vaikų

Pastabos apie moteris ir jų veikimą
500,000 moterų dirba 
federate! valdžiai ■

Civil Service Commission 
raportuoja, Jog virš pusė 
miliono moterų šiuo metu 
dirba federalei valdžiai.

Per metus laiko dirban
čiųjų skaičius padidėjo 126,- 
000 moterų - merginų. Pa
daugėjo daugiausia milita
riniuose departmentuose.

Vakarines Vokietijos 
moterys atsilikusios

Žydų moterų nacionalės 
konferencijos atstovė Wil- 
len šešias savaites lankėsi 
su kitų organizacijų atsto
vėmis Vakarų Vokietijoje, 
tyrinėdama tenykštę mote
rų padėtį.

Grįžusi New Yorkan, ji
nai pasakė, kad Vakarų Vo
kietijos moterys yra atsili
kusios, nedalyvaują akty
viai visuomeninėje veikloje 
ir norinčios, kad jas paliktų 
ramybėje.

2 pusk*—Laisve

visai neturi maudynių. 
Biednuomenės apgyventose 
vietose tokių nsamų yra virš 
50 procentų.

Ar žinote, kad trys mili
onai namų neturi bėgančio 
vandens nei viduje, nei lau
ko pusėje arti namo? Bet 
juose didelės šeimos gyve
na.

1950 metais rendos, ta
čiau, pakilo 67 procentais, 
palyginus, kiek buvo mokė
ta 10 metų atgal .

Naujų namų statymas 
šiais metais žymiai suma
žintas, pasiremiant tuo, kad 
statybos medžiaga reikalin
ga “apsigynimo darbams.” 
Mažiau naujų namų, dau
giau kanuolių, aukštesnės 
rendos ,— tai pelnagrobių 
siekis.

Kita sunki problema — 
šeimų aprengimas. Drapa-i 
nos nesvietiškai braiifeio^j 
Didelės šeimos su nedidele 
alga negali reikalingų,dra
panų nusipirkti. V

Didžiausia ii\ sunkiausia 
problema — maistas. Sun
ku ir apskaičiuoti, kiek šei
mų nukenčia nedavalgę.

Karo padėtis vargina 
biednuomenę. Gr.

užlaikyti, tai dar visai jau
ni vaikai yra priversti eiti 
kokio nors užsiėmimo ieško
ti, kur nors ir kaip nors už
darbiauti.

Virš 3 milionai vaikų, 
tarp 14 ir 17 metų amžiaus, 
dirba visą ar dalį laiko, kad 
tuomi pagelbėt save# tė
vams.

1950 metų vasarį virš 
milionas vaikų, tarp TO ir 
13 metų amžiaus, dirbo; tik 
rudeni tas skaičius sumažė
jo iki 719,000.

11 procentų mergaičių, 
tarp 14 ir 17 metų amžiaus, 
dirba įvairiuose darbuose.

Dėl nedateklių daugelis 
vaikų serga visokiomis ligo
mis. Apskaičiuojama, kad 
arti du milionai vaikų, že
miau 15 metų amžiaus, ser
ga visokiomis chroniškomis 
ligomis . Apie 100,000 vai
kų gema be jokios medika- 
lės pagalbos. Apie 400,000 
vaikų pakliūna į teismus 
dėl tam tikrų kriminalinių 
prasižengimų.

Tai tokia vaikų padėtis 
turtingiausiame krašte. S.

r

Kas kita Rytų Vokietijo
je. Ten moterys vaidina 
svarbų vaidmenį visame vi
suomeniniame • gyvenime. 
Norvegijos moterys demon- | 

stravo prieš parlamentą
Norvegijos sostinėje Oslo r 

virš 5,000 moterų susirinko | 
prie parlamento, protestuo
damos dėl namų stokos.

Jos nurodė, kad vien tik | 
sostinėje 5,800 šeimų yra 
benamių. Tai sudaro apie 
10 procentų sostinės gyven
tojų.

Jos reikalavo, kad parla
mentas ištesėtų savo paža
dus daugiau namų pastaty
ti ir benamius aprūpinti 
tinkamais namais.

Moterų ruošiamas 
taikos festivalis

New Yorko moterų ko
mitetas už taiką ruošfta tai
kos festivalį birželio 15 d^ 

(Tąsa trečiame pusi.)

(Liberty)-Trečiadien., Birželio-June 13, 1951
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TEOFILIS TILVYTIS.

DIČIUS
/ (Poema)
! (Tąsa)
Ir, palikęs tėvo bričką, 
Trenkia vagono duris, 
Pasisveikina mergičką, 
Čiulba, tartum vyturys. 
Kupinas taurią manierų 
Suvaidina kavalierių;
Atsisės, atsiprašys, 
Tai degtuko paprašys... 
Ploščių išdidžiai kabina, 
Baltą nosinę išims;
(Moka gi, kad jį kur šimts!) 
Nusišypso į kaimyną ...
Niekas ir nepamanys, 
Kad šis ponas — mokinys.
Kur manierų jis išmoko 
Per aštuonis tuos metus? 
Iš kaimietiško bernioko 
Tapo frantas išdidus.
Ant jo rankos laikrodėlis, 
Piniginėj veidrodėlis, 
Šlipsą riša dvigubai;
Ir suveržia nelabai...
Apskrities miestelio madą 
Greit paveldėjo jisai;
Susirado jis patsai 
Kelią, kur į garbę veda. 
Nebeliko ir žymės, 
^ad jis krapštęs būt žemes. 
Dičius traukiny atkuto — 
Vagone minkštam smagu, 
Pasirodo, čia jau būta 
Daug gimnazijos draugų.
Turi šimtą, gal ir kitą, < 
Kur paskleis — nenumatyta. 
Menkas daiktas —pinigai?

' Jo tėvai ne ubagai.
Kyla, sėdasi, vėl stojas, 
Bėga vienplaukis stotin, 
Meta žvilgsnį laikraštin, 
Su kažkuo ilgai kvatojas.
Moja vagono gale 
Kaimo drobės skarele.
Pralekia miškai ir balos, 
Rudeniu kvepią laukai. 
Priešais Vladą baltas stalas, 
O už jo — geri draugai. 

'(Vladas, lyg barono vaikas, 
Gan laisvai prie stalo laikos.

apykakle gražia
Skęsta valgių sąraše: 
“Ober! Duosite tris pietus. 
Kas? Garniras iš avies?! 
O gal kotlietą žuvies? 
Ką užsakom? Aš kotlietus. 
Ką sakai? Na, nekalbėk. 
Aš išalkęs — paskubėk!”—
“Parinkai jau mokslo šaką? 
Ko tu siekti ketini?
Ar, taip sakant, dar be tako? 
Gal į kunigus eini?
Aš,) draugai, mėginsiu teisę ... 
Nors širdis nelinksta baisiai. 
Bet širdis — ir mūs laikai!
Mes juk esam ne vaikai. 
Noris teisę pagvildenti. 
Nėr šis mokslas įdomus, 
Bet tėvynėje, pas mus, 
Iš jo galima gyventi!” 
Taip kalbėjosi ilgai 
Trys gimnazijos draugai.
Kai mąstai apie jaunimą 

XJš gimnazijos laikų, 
A/l’ai graudu, tai pyktis ima

Dėl padykusių Vaikų. 
Turtai ten, tenai svajonės, 
Ten romanai su salonais, 
Ten garbė, dangus tenai 
Tau paskirta dovanai.
Ten septynios spektro varsos, 
Galimybių ten šalis;
Ten ta užburta pilis, 
Iš kur plėsis tavo garsas. 
Kai dar buvome maži, 
Buvo ateitis graži.
Taisių mokslai, univerka, 
Studentavimo garbė 
Jauną sielą greitai perka; 
Ji visur, tik ne darbe.
Ten mūs profiliai palinkę, 
Turtai ten, tik pasiimki, 
Kiek ten sąvokų švelnių — 
Ten kasyklos, po velnių! 
Teisės vyliai tuom įdomūs — 
Iš nekokios padėties 
Tipas ieško išeities 
Kodeksų storiausiuos tomuos . . . 
Mėgstame teisėjais būt, 
Bet kol kas — ne tai svarbu.
Oi, ne tas, ne tas mintyse, 
Visa tai tebus vėliau.' 
Nuodėmių nebeskaitysiu, 
Nusibodo pagaliau.
Tai pakeisti man sunkoka, 
Tenka liest visa epocha; 
Išmislinga ateitis 
Blogio kilmę nustatys.
Mes nuėjom, kur nereikia, 
Mūsų būdas išdidus, 
O gyvenimas slidus — 
Ką darysim, mielas vaike? 
Tarp gyvenimo ir mūs 
Mes sau statome namus.
Nevalia gesinti šviesą 
Lenktyniavimo laikais, 
Bet matau—nebus nė bieso 
Su išpaikintais vaikais. 
Nors į mokytą kaimyną 
Padarysit rūsčią miną, 
Pasijuoksit išdidžiai — 
Kalba patys pavyzdžiai. 
Taip jau pačios kortos dedas: 
Vakar metėm piemenaut, 
Šiandien ruošiamės ponaut, 
Kaip ir Karaliūnas Vladas. 
Jam šiandieną ne galvoj, 
Kas ryt dėsis Lietuvoj.
Mokslas — didis išradimas, 
Bet jis turi du galu.
Mokslas—šių dienų žaidimas 
Su teisybėm ir melu.
Mūs šviesuolis tvarte gimęs, 
Su keistokais palinkimais, 
Gal jis kils, o gal pražus— 
Jo finalas negražus.
Vienas .bendras bruožas aiškus: 
Žmonės, kilę iš vergų, 
(Štai, dėl ko, draugai, sergu!) 
Braunasi į kunigaikščius.
Dėl šių plintančių ligų 
Baisiai darosi baugu,
Koks gi planas pono Vlado 
Mezgasi dabar galvoj? 
Kokios jėgos Dičių veda 
Išgarsėti Lietuvoj?
Gal jis liaudį ves į kovą, 
Gal vaidins gražuolį povą; 
Kas dabar iš mūs atspės, 
Ar liaudis jam berūpės? 
Mūs visų gražus rytojus, 
Mokame pafantazuot 
Ir į miestą atvažiuot, 
O vėliau — duok, dieve, kojas! 
Jei kąsnelis tik skanus— 
Mūsų protas sumanus.

plačiai apkalbėta Laisvės 
pikniko reikalai. Išsirinko
me visą eilę darbininku. 
Nutarėme paimti busus iš 
anksto.

Draugai raportavo, kad 
įžangos tikietai platinami 
gerai.. Moterų stalo reika
lais taipgi jau pradėjome 
rūpintis.

Bet šiemet esame mes ne 
vienos: ir mūsų draugai su
sirūpino moterų stalo rei
kalu ir stojo mums pagal
bon. Dėl pradžios stalui 
sudėjo $10.

Bet tai dar ne viskas, dar 
ir daugiau draugų prižadė
jo duoti dovanų moterų 
stalui.

Nors darbas ir eina ge
rai, bet mes, bostoniečiai, 
turime rimtai apsižiūrėti, 
kad mažesnės kolonijos mū
sų nepralenktų.

Tad visi ir visos stokime 
į darbą. Dirbkime taip, 
kad Bostonas būtų pirmoje 
vietoje. Bostonietė

Elizabeth, N. J.
Atsiprašau Z Ramanauską
Laisvėj No 109 iš birželio 

5 d. tilpo mano koresponden
cija, kurioje aprašyta; kad 
Zigmas Ramanauskas už už
puolimą Povilo Smidhuno ta
po nubaustas $50 pabaudos 
per teisėją John McGuire

Tai ne tiesa. Ištikrųjų buvo 
nubaustas $50 pabaudos už 
užpuolimą Povilo Smidhuno 
per teisėją John McGiure 
Zigmas Kalinauskas, Nr. 230 
Clark PI.

Aš savo original ėję kores
pondencijoje “L” taip ir ra
šiau, kad dipukas Zigmas Ka
linauskas tapo nubaustas ta 
pinigine suma. Klaida pada
riau taisydamas tą korespon
denciją, klausydamas tūlų 
žmonių. ,

Šiuomi atsiprašau Z. Rama
nauską, jei jam padariau dėl 
to aprašymo tūlų, nesmagumų.

Tai pirmą sykį per tiek me
tų rašydamas “L” padariau 
tokią klaidą. Aš suprantu, kad 
pažangi spauda turi rašyti vi
sada tiesą. Mano buvo rašyta 
viskas teisingai, apart klaidin
gos pavardės.
i---------------

Mirė Vietinio Vargonininko 
Žmona

Beth Israel ligonbutyje, 
Newark, N. J., gegužės 31 d. 
mirė Viktorija žilevičienė, su
laukus 60 metų, žmona Juozo 
Žilevičiaus, gerai žindmo lie
tuvio kompozitoriaus^ choro 
vedėjo ir Ryjmo Katalikų Pet
ro ir Povylo bažnyčios vargo
nininko.

Birželio 2 d., dalyvaujant 
net septyniems kunigams, jų 
tarpe ir velionės V. žilevičie- 
nės broliui kunigui F. Vasi
liauskui, iš Newton, Pa., tapo 
iškilmingai ir skaitlingai pa
laidota St. Gertrude kapinėse, 
Wood bridge,. N. J.

, ' Elizabethietis.

iiems kapinių lankytojams, ir 
išreiškė mintį, kaip yra svar
bu lietuviams turėti tautiškas 
laisvas kapines, kur galima 
pasilaidoti laisvai be jokių 
suvaržymų.

Philadelphijoje yra daug 
lietuvių ir daug laisvo tauti
nio nusistatymo, ne visi pagei
dauja pasilaidoti taip vadina
mose “Švento Kryžiaus Kapi
nėse,” kontroliuojamose kar
dinolų ir rymiškų klebonų. 
Dėlei to labai daugelis lietu
vių pasilaidoja įvairiose kita
taučių kapinėse, kur nereika- 
launa prigulėjimo prie para
pijos.

Bet čia keblumas didelis. 
Norėtum kartais aplankyti ka
pą savo gero pažįstamo drau
go. O tai labai sunku susiras
ti, nes kapinės per didelės, o 
lietuviai negi turi savo kam
pą. Kaip kas net pasididžiuo
ja, kad mirusį laisvamanį 
“pašvęstą” klebonas palaido
jo, už gerą atlyginimą. O tai 
priežastis, kad sveiki būdami 
patys apie tai nepasirūpino, o 
mirusį ant greitųjų kiti palai
dojo skirtingai, kaip nabašnin- 
kas norėjo.

Beje, kaip kas nemyli kapi
nių, tolinami nuo jų, bet kapi
nės artinasi vistiek prie dau
gelio mūsų. Helena G.

Worcester, Mass.
LLD 11 kuopos susirinkime 

birželio 3 d.

Pasirodė, kad draugai gra
žiai ruošiasi dalyvauti Laisvės 
didžiajamp piknike, kuris 
Įvyks liepos 1 d., Maynard, 
Mass. Ta vieta gerai žinoma 
mūsų plačioms lietuvių apie- 
linkėms. Nutarta, kad busai 
išeitų į pikniką nuo 29 Endi
cott St. Svetainės 12 vai. die

j Bostono ir Apylinkės Žinios
! Didysis metinis darbinin-
> kiškos spaudos piknikas

Piknikas .įvyks šį sekma- 
' dienį, birželio 17 d., ant 

Pappa’s Health Farm, Com
mon St., Braintree, Mass.

Tai bus daugelio tautų 
piknikas su visais jų įvai
rumais. Dainuos įvairių 
tautinių grupių chorai ir 
šoks tautinius šokius. Bus 
geri kalbėtojai, sporto pro
grama jaunimui ir specialė 
programa vaikams su dova
nomis. Vertingos dovanos 
prie įžangos tikietų: sida
brinių peilių ir šakučių se- 
taa dėl astuonių ir kitos, 

kiekviena tauta turės sa
vo stalą su savo namie ga
mintais valgiais. Stalai bus 
armėnų, italų, rusų, latvių, 
žydų.

Mes, lietuviai, irgi ryžta

mės turėti lietuvišką stalą. 
Neatsilikime nuo kitų tau
tų. Turėkime savo stalą su 
lietuyįšku maistu: kilba- 
sais, kopūstais, kumpiais, 
kugeliais, sūriais, ausukė
mis, pyragais, pyragaičiais 
ir tt.

Bet negi mes vieni galėsi
me tatai padaryti. Todėl 
prašome ir kitų kolonijų 
draugus ir drauges prisidė
ti prie to gražaus darbo ir 
mums pagelbėti . prirengti 
tikrai gražų lietuvišką sta
lą, kad jis būtų turtingas ir 
tikrai lietuviškas. Parem
kite dovanomis tam stalui. 
Tuomi paremsite darbinin
kišką spaudą.

Šis piknikas įvyksta labai, 
gražioje artimoje Bostono 
apylinkėje. Iš Bostono bu-’ 
sais galima pasiekti pikni

ko vietą į pusę valandos.
Kelrodis

Reikia važiuoti Subway 
iki Fields Corner, iš ten im
ti Quincy busą, nuo Quincy 
Square — imti Brockton ar 
Braintree busus, kurie pri
veš prie Common St. La
bai arti pikniko vieta.

Važiuojant automobiliais: 
Nuo' Quincy Square važiuo
ti Hancock St. iki Franklįp 
St., nuo Franklin St. imti 
Independent Ave. iki “ro
tary,” nuo ten važiuoti Wa
shington St. iki Common 
St., po dešinei.

Kviečiame visus ir visas 
dalyvauti.

Naujosios Anglijos 
Darbininkiškos 
Spaudos Komitetas

•

Laisvės piknikas, kuris 
įvyks liepos 1 d. Maynarde

Praeitam LLD 2-ros kp. 
bendram susirinkime buvo

Philadelphia, Pa.
Darbas Pradėtas, 

Bet Apleistas
Kapinių puošimo dienoje, 

mane draugė nusivežė aplan
kyti Lietuviškas Tautiškas Ka
pines, seniau vadintas Vytau
to Kapinėmis. Saulutė šildė 
gerai, žolės ir gėlės suaugę, 
sužydę. Keletas' supiltų ka
pų apaugę žole ir po keletą 
gėlių. Vietelė graži, patrauk
li. Kadaise čia buvo, vadina
mas “Vytauto Parkas,” įvyk
davo daug piknikų, įskaitant 
ir “Laisvės” didžiuosius pikni
kus, kuriuose būdavo daug1 
žmonių ir iš kitų kolonijų.

Kiek vėliau atvažiavo dar 
keletas mašinų aplankyti ir. 
papuošti kapus saviškių ir pa
žįstamųjų. Ona Bartašienė pa
rengė stalą ir skaniai pavaiši
no kapinių lankytojus. Kuni
gas J. žittas pasakė prakal-

MOTERŲ KAMPELIS
Pastabos Apie Moteris 

Ir Jų Veikimą

(Tąsa iš antro pusi.) 

•Manhattan Center balrū- 
myje, ant 34 gatves, netoli 
8 Avė.

Festivalis bus įvairus dai
nomis, šokiais. Dalyvaus ir 
garsusis dainininkas Paul 
Robeson.

Pelnas bus skirtas pa
siuntimui delegatų į Ameri
kinį Liaudies Kongresą Tai
kai, kuris įvyks birželio 2i9, 
Chicagoje.

Lietuvių moterų 
ruošiama ekskursija

Tenka čia priminti, kad 
Lietuvių Moterų Apšvietos 
Klubas, ruošiasi svarbiai 
ekskursijai. Minima eks
kursija aplankys velionies 
prezidento Roosevelto ant
kapį Hyde Park, N. Y., ir 
kartu pagerbs tą didvyrį, 
kuris vadovavo Amerikos 
žmonėms kovoje prieš fa
šizmą.

Klubo valdyba praneša, 
kad ekskursija įvyks birže
lio 16 d., šeštadienį.

Busas išeis New Yorke iš 
41 St. stoties 10 vai. ryte, 
grįš apie 8 vai. vakaro. Ke
lionė į abi pusi (round trip)

I $2.50. Norintiems vykti vie-

to pas valdybos nares arba 
patelefonuokit Ev. 4-2223.

Dėl užkandžių: norintieji 
gali pasiimti su savim iš 
namų ir gražioje pauksnėje 
pasivaišinti, arba galės pa
valgyti restaurante.

Šeimininkėms

tą reikia užsisakyti iš anks-

“Pork Chops” ispaniškai, 
verdant spaudiniu 
(pressure cooker’yje)

4 chops
3 svogūnai
i} puoduko baltų ryžių
2 žali pipirai 
biskis paprastų pipirų 
šaukštukas druskos 
žiupsnis paprika 
šaukštukas cukraus 
1 kenas tomaičių.
Gerai apkepink čiapsus 

pressure cookeryje, sudėk 
visus produktus kartu. Už
denk puodą, nustatyk ant 
15 svarų spaudimo. Šutink 
apie 20 minutų. Tuojau su
mažink karštį. Geriausia 
sek perkant puodą gautus 
nurodymus, kaip puodą pri
žiūrėti. *

Galima tą patį patiekalą 
šutinti ir paprastam puode, 
tiktai ant lengvos ugnies. 
Ims apie valandą ir pusę. 
Reikia labai prižiūrėti, kad 
nepridegtų, nes ryžiai grėb
tai prisvyla. V.

ŽINIOS iŠ LIETUVOS Today’s Pattern

na su kaina už kelionę į pik
niką ir atgal tiktai $1.50 ypa- 
tai. Todėl norintieji važiuoti, 
klauskite tikieto iš kalno, pas 
svetainės gaspadoritis draugus 
Navikus ir Joną Skliutą. Nes 
vėliau gali vietos buse pritrūk
ti, kadangi daug nokės į pik
niką važiuoti, kad išgirsti gar
sųjį Brooklyno, N. Y. duetą, 
kuris niekad mūsų apielinkėje 
nėra dainavęs. Taipgi yra už
kviestas garsusis Hartfordo 
Laisvės Choras ir Naujosios 
Anglijos chorai ir daininin
kai. Užkandžiai bus gardžiau
si, nes visi žinote, kad Moterų 
Stalas visada būna nutiestas 
gardžiausiais patiekalais.

Komisija rūpinasi, kad sve
čiai turėtų gerai pavalgyti ir 
atsigerti, šiemet visi nuvažia
vę būsite patenkinti.

J. Jackevičius sakė, kad į- 
žangos tikietai eina gerai, vi
si laukia 1 d. liepos, nori da
lyvauti Laisvės piknike’.

J. Skliutas sakė, kad nors 
aukų į Laisvės $10,000 fondą 
neprašęs,. bet žmones patys 
dar atnešė $25. Laisvė yra 
malonu paimti į rankas ir pa
siskaityti, kuomet žinai, kad 
viskas yra teisingai aprašyta.

Klaidos pataisymas

Rašant apie įvykstančią 
Liaudies Meno Atostogų Mo
kyklą, kuri prasidės liepos 9 
dieną ir tęsis iki liepos 22 d., 
mano korespondencijoje įvy
ko laida. Aprašant Mokyklos 
pikniko' ir koncerto' laiką, 
Laisvės No. 106 buvo pasaky
ta, kad piknikas įvyks liepos 
13 d., o turėjo būti liepos 15 
d. Končertas buvo pasakyta 
įvyks liepos 22 d., o turėjo 
būti liepos 21 d. vakare.

>

Mūsų jaunimas gražiai dar
buojasi ir kooperuoja su • su
augusiais, kad ši Atostogų Mo
kykla įvyktų. Smagu girdėti, 
kad kolonijos ruošiasi su pa
rama. Mat, išlaidų mokyklai 
pasidaro daug. Atrodo, kad ir 
šį metą mokykla bus skaitlin
ga ir pasekminga. Laukiam 
daug studentų ir svečių. ‘

J. M. L.
----------------------------------- 1—- ------------

Laisvės spaustuvė atlieka 
visokius spaudos darbus biz-

bėlę, ;dėkavod,amąs atsjlankiu- niams ir organizacijoms.

Nauji atletų rekordai

Vilnius, kovo 28 d. — Prof e- Į 
sinių sąjungų klubo salėje Įvy
ko Vilniaus miesto sunkumų 
kilnojimo pirmenybės. Jų metu 
buvo pasiekti 6 nauji Vilniaus 
rekordai.

žalgirietis P, Zinkevičius iš
spaudė abiem rankom 83.5 ki
logramo. Tai — naujas Tarybų 
Lietuvos rekordas vidutiniame 
svoryje.

Komandines varžybas laimė
jo “Žalgirio” sunkiaatlečiai.

Agitatorių pasitarimas

Skuodas, kovo 25 d. — Mies
to kino teatro salėje Įvyko agi
tatorių pasitarimas, skirtas 
apsvarstyti agitacinio-masinio 
darbo uždavinius pasiruošimo 
pavasario sėjai ir jos įvykdy
mo laikotarpiu.

Agitatoriai —: mokytojai, me
dicinos darbuotojai, žemės ūkio 
specialistai, kolūkiečiai - ak
tyvistai pasidalino darbo paty
rimu, numatė priemones, ku
riomis siekiama užtikrinti, kad 
būtų sėkmingai pasiruošta ir 
Įvykdyta pavasario sėjos kam
panija.

Pasitarimo dalyviai priėmė 
nutarimą plačiau iš vystyti so
cialistinį ' lenktyniavimą kolū
kiečių tarpe ir pasiekti, kad 
šiais metais visuose rajono ko
lūkiuose būtų gautas aukštas 
derlius.

Pažymėkite formos numerį 
ir dydį ir sykiu su 30 centų 
siųskite: Pattern Dept., 110-12 

Atlantic Ave., Richmond 
Hill 19, N. Y.

ifl

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDbTUVlŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir • gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

V
1113 M t. Vernon St. 

Philadelphia, Pa.
1 Tek Poplar 4110
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Jonas Sėmenas 
ligoninėje

Sunkiai serga Jonas Semė- 
nas (John Semen), “Laisvės“ 
skaitytojas ir darbininkiško 
judėjimo geras rėmėjas. Tai 
tas pats, kuris pereitame vai
dinime operetės “Sudrumsta 
širdis“ ištaisė žolynų darželį.

Jam padaryta didelė opera
cija ant vidurių. Jis randasi 
Nassau Hospital ligoninėje, 
Mineola, L. L, N. Y. Lankymo 
valandos: dieną nuo 2—3, va
kare nuo 7-—8 kasdieną. Įžan
gos korčiukės gaunamos ten 
pat ir kas tik nori, gali įeiti.

Linkime Jonui greit pasveik
ti ir vėl darbuotis mūsų tarpe.

Jonas Juška.

Lankėsi viešnia
Pirmadienį Laisvės įstaigą, 

aplankė chicagietė Paulina 
Poškaitionė, kuri kelias die
nas viešėjo pas Joną Jušką, 
batų pardavėją, kuris užlaiko 
krautuvę 107-13 Jamaica 
Ave., ir pas M. Liepu-s.

Viešnia mūsų įstaigą aplan
kė su J. Juška, apžiūrėjo, pa
sigėrėjo geru įrengimu“ ir i 
Laisvės 40 meti] fondą paau
kavo $2. Rep.

Liberty Auditorijoje

£

f

t ę

A. T. nuosprendis Mokytojų demonstra
paliečia visus cija pne nuėsto rotušės

LIETUVIU KVIETIMAS
DALYVAUTI KONGRESE

Šimtai mitingy už taiką

Transporto darbininkai 
ruošiasi streikui

CIO Transport Workers 
unija ruošiasi streikui liepos 
1 d., jeigu nebus patenkintas 
jų reikalavimas įvesti 40 va
landų savaitę. Dabar jie dirba 
48 vai.

Ketvirtadienį jie
susirinkimą galutinam 
klausimo aptarimui.

šaukia
to

FILMOS-TEATRAI

prasideda pa- 
bendrojo vaiz- 
kad ten tebe- 
valstybių oku-

mių. 
n i am 
loms

Vin- 
dirba 
Adre-

kuriuose kvic-
Liaudies Teatro 

į pasitarimą

kad šis mi- 
gerų pasėk

imi eni-

Penktadienio vakare 
cas Bovinas skubiai 
Auditorijos valgykloje, 
suoja laiškus, 
čia Lietuvių
narius susirinkti 
birželio 13.

Bovinas mano, 
tingas gali duoti

Bus pasiruošta 
sezonui. Geriausio vaidy- 
pasisekimo.

—o—
M. šolomskas ir St. Vcč- 

kys grįžo iš Naujosios Angli
jos Laisvės pikniko. Parsive
žė Laisvei pinigų ii- Auditori
jos gėlynui daugiau gėlių.

Laisvės piknikas, jie sako, 
puikiai* pasisekė. Oras pasitai
kė neprastas, nors New Yor
ko apylinkėje ir buvo lietin
gas ir šaltas.

Naujosios Anglijos laisvie- 
čiai, sakoma, puikiai nusitei
kę ir daug veikia.

—o— 
šeštadienio vakare Auditori

joje susieinu Stasį Titenį, Na
mo Bendrovės direktorių. Jis 
prisiminė, kad jo žmona buvo 
sunkokai susirgusi, bet dabar 
žymiai pagerėjo.

Linkime draugei Titenienei 
greit sutvirtėti ir vėl atsilan
kyti į Auditoriją. Pereitą sezo
ną, kai turėjome nemažai pa
rengimų, ji dažnai Auditori
jos valgykloje ir virtuvėje pa
gelbėdavo.

—o—
Birželio 15 d. vakare, visi 

atsiminkite, turėsime svarbų 
susirinkimą. Visi dalyvaukite.

Rep.

Lietuvių Taikos Gynėjų 
Grupė prisiuntė Laisvei seka
ma atsišauk ima ir prašė pa- *■
talpinti:

Gerbiamieji taikos pr i ote
liai:

Šiuomi norime prašyti jūsų 
talkos gauti mūsų šaliai ir pa-, 
šauliui taiką. Prašome jūsų 
apie tai tartis su žmonėmis 
savo organizacijose ir su vi- j 
sais taikos draugiais. Rinkite 
ir siųskite delegatus į Ameri
kos Liaudies Kongresą Taikai.

Kur viena organizacija ne
išgali, susidėkite visos, kad 
pasiusti į suvažiavimą delega
tą. Jeigu nebūtų galimybių 
pasiųsti delegatą, tai padėki
te darbui ir aukomis savo apy
linkės ar centralinems, tauti
nėms ar kitokioms organizaci
joms, kad jos galėtų pasiųsti 
atstovus.

Gelbėkite taikai susidaro iš- 
kaščių. Nors reikalų visi turi
me daug, bet daug lengviau 
paaukoti kelis dolerius pasiųs-

ti delegacijai Į Taikos Kong
resą, negu mokėti dėl karo 
pakeltas aukštas kainas ir vis 
dūlėjančius taksus siuntimui 
savo jaunuolių į tolimus kraš
tus kariauti. Ar ne maloniau 
išleisti dolerį kitą 
veiksmą taikai, negu 
tų iš karo Jaunuolių 
vėms ?

Tikimės, jog gerai 
tę šį skubų reikalą,
prie to, kad labai svarbu šiuo 
metu prisidėti prie darbo, ku
ris gali padėti taikai laimėti.

Aukas siųskite ir daugiau' 
informacijų galite gauti rašy
dami sekamu“ adresu:

American Peace Crusade, 
1186 Broadway, New York 1,

šimtai 
prie

Taikos 
Chica-

taikai

paremti 
parveš- 

1 ai d otų-

apsvars- 
prieisite

Gynėju Grupe.
P. S. Amerikos Liaudies 

Kongresas Taikai įvyksta bir
želio 29 ir 30, ir liepos 1, 
1951 m., Chicago Coliseum, 
Chicagę, 111.

Kluhiečių Žinios

280 Union Avė., 
N. Y. Buvo pusės 
rinkimas, kaip tai 
skyriaus ir biznio

Birželio 1 d. įvyko Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo pus
metinis susirinki.mas savojoje 
patalpoje, 
Brooklyn, 
valdybos 
pašalpinio
skyriaus. Pasiliko visi tie pa
tys, tik binio skyriaus board 
direktorių sekretoriaus advoka
to Zubavičiaus vieton buvo iš
rinktas Petras Velykis. Šv. 
Jurgio Išraugi jos pikniko 
bilietų nupirkta 50.

šitą sekmadienį įvyksta. Klau
skite bilietų pas klubo gaspa- 
dorių J. Zakarauską ir jo ban- 
tenderius. Kurie buvote klube 
išvažiavimuose pereitais ir ki
tais metais, tai esate patyrę. 
Ten yra puikus parkas ir 
klubas nusiveža, gerų užkan
džių ir gėrimų. O tai visai ma
žai kainuoja (round trip

sugrįžta pas 
austrijietę 
Gelbėjimo

tikslu 
slapukui 

zonon” —

i sugrįžti 
ir atitekti 
pas ameri-

amerikono 
(Hans Putz)

bandymas 
sugrą-

“Four In A Jeep”
Teko matyti tuo vardu“ nau

ją filmą. Miesto teatruose ją 
pradės rodyti rugpjūčio 24-tą.

ši Lazar Wechsler’io pro
dukcija, gaminta remiantis 
Richard Sch weitzer’io apysa
ka, Leopoldo Lindtberg’o di
rekcijoje, bando pavaiduoti 
Viennos miestą pokariniais 
laikais.

Vaizdavimas 
rodymu miesto 
do ir to fakto, 
veikia keturių
pacinė valdžia. O tarptautinė 
zona saugoma visų okupantų 
sudėtinės militarinės policijos, 
kurios komanda keičiama kas 
mėnuo. Filmos eiga vykdoma 
būk tai rusų komandos mėne
sį.

Komandos įsaku, keturi mi- 
litarinės policijos nariai, džyp- 
su, nuvyksta pas tūlo karo be
laisvio žmoną Idingerienę 
(vaidina Viveca Lindfors) ją 
tardyti kokiu tai neaiškiu tiks
lu. Kadangi tai rusų mėnuo, 
tai rusas (Yoseph Yadin) tu
ri pirmenybę, jisai ją tardo. 
Amerikonas (Ralph Meeker) 
įtaria esant ką blogą.

Po oficialiojo vizito, ameri-' 
konas vienas
gražią gyvanašlę 
gelbėti nuo rusų, 
tikslas ir dabar dar neaiškus. 
Tik paskui išsiaiškina, kad jos 
vyras, kuris būtų už kelių 
dienų buvęs sugrąžintas iš be
laisvės (rusų zonoje), iš kem
pės pabėgo 
miestan 
“laimės 
konus.

Seka 
Idingerį
žinti į amerikonų zoną ir ten 
suvesti jį su žmona. Nors tos 
gyvanašlės pačiam ameriko
nui labai reikia, tačiau jis vos 
nenusisuka sau Sprando pa
stangose sugrąžinti jai jos vy
rą austrą. Pagaliau, po ilgų 
lenktynių po užkaborius ir 
griuvėsius, gerokai apsidaužę, 
jie suvedami į “laimę“ — į 
vieną ambulansą, kuris veža 
į amerikonų zonoje esančią 
ligoninę ir prasidedant ame
rikonų komandos mėnesiui. 
Jie išgelbėti nuo rusų.

Amerikonas čia figūruoja 
viskuo. Komandos jis nepaiso, 
visur elgiasi taip, 
aukštai “humanistinis 
tas diktuoja. Jam 
turavoja anglas 
Medvin), francūzas 
ir francūzo žmona 
Dubost). Nuostabu,
kad ir rusą kaipo žmogų da
bar nedrįsta vaizduoti žvėri
mi. Po pažinčių kare ir oku
pacinėse pareigose tas nieko 
nebeįtikina. Jis irgi būtų žmo
niškas, tiktai tie “nelemti įsa- 
'kai jo valdininkų.“ Filmą' — 
propagandinė. Rep.

kaip jo 
’ instik- 
viskame 

(Michael 
(Dinan) 
(Paulette 

tačiau,

Delany, 
Court

Domes- 
teišėjas,

Mokytojų unija kviečią! vi- 
kad j sus šio miesto mokytojus sb'si- 

i-inkti prie miesto rotušės "bir
želio 19 d., tuoj po pamokų.

Tai bus mokytojų protesto 
demonstracija prieš miesto 
viršininkus, kurie apsunkina 
mokytojus specialiais darbais 
ir net grasina suspendavimu.

Išvažiavimo busais komite
tas raportavo, kad turime vi- 
ką paruošę, ateinančiam sek
madieniui, valgių ir gėrimų 
vestis į Lietuvių Liberty Par
ką, 340 .Mitchell Avenue, Lin
den, N. J. Taigi, klubiečiai ir 
ne klubiečiai įsigykite nors 
-dabar, ’paskutinėmis dienomis 
bilietus, birželio (June) 17,

Po New Vorką Pasižvalgius
Trys jaunuoliai savanoriai 

ugniagesiai, Robert Brielmann; 
Robert Einstein ir Alvin Hel
ler suimti ir kaltinami pade
gime Massapequa Parko na
mo. Jie patys padėjo ugnį ge
sinti.

May Re ii y, 50 metų ani- 
žiaus, netikėtai iškrito per 
langą savo namo, 740 187 St. 
ir užsimušė.

- —o—
Šį vakarą, birželio 13, 749 

studentai 
Brooklyno 
tituto.

gaus diplomus iš 
Polytechnikos Ins-

tas tyrinėti portorikiečių vai- 
kų-mokinių padėtį pripažino, 
kad mokyklos mažai kreipia 
į tą klausimą dėmesio.

—o—
Daugelis šio miesto negrų 

bažnyčių priėmė rezoliucijas, 
užginančias sen. Johnsono 
rezoliuciją ir Amerikos Liau
dies Taikos Kongreso šauki
mą.

---- O----

Howard Smith, Columbia 
Broadcasting System europi
nis viršininkas, per radiją kri
tikavo naują Prancūzijos rin
kimų įstatymą kaip nedemo
kratinį.

New Yorke įvyksta 
mitingų ‘prisiruošimui 
Amerikos Liaudies 
Kongreso, kuris įvyks 
goję birželio 29.

Moterų organizacija
ruošia festivalį, kuriame daly
vaus ir garsusis Paul Robeso- 
nas. Tai bus penktadienį, bir
želio 15, Manhattan Center, 
34 St. ir 8 Ave.

American Peace Crusade, 
kuris rūpinasi Chicagos Kong
reso reikalais, turi savo rašti
nę Breslin viešbutyje. Bet ka
dangi šis viešbutis streikierių 
pikietuojamas, tai laikina 
komiteto raštine dabar 
80 E. 11 St., Room 329, 
O-Regon 3-7978.

Negras miesto konsilmanas 
rašo “Amsterdam News, 
šis Aukščiausiojo Teismo nuo
sprendis prieš komunistus pa
liečia mus visus lygiai. Jis; 
reikalauja A. T. persvarstyti 
šį tarimą.

Hubert T. 
tic Relations
taipgi pareiškė, jog minimas 
sprendimas pastato i pavojų 
mus visus, grasina sunaikinti 
ei vi les laisves.

United Electrical and Ma
chine Workers unija reika
lauja tuojau persvarstyti Šį 
p a v o j i n g ą n u o s p r <? n d į.

25 New Yorko kunigai taip
gi reikalauja persvarstymo.

SKELBKITeS laisvėje

HELP WANTED 
REIKALAVIMAI
Reikalingas superintendent as 

apart meni iniam namui. šaukite 
BOulevard 8-1135. (115-116)

to 
yra 
tel.

Malioriai už taiką
Korėjoje

A. D. Reinhardto 
piešinių paroda

A. D. Reinhardto piešinių 
paroda atsidarė birželio 4 d. 
ii’ tęsis iki birželio 23 d., Betty 
Parsons Gallery, 15 E. 57 St., 
New Yorke.

A. D. Reinhardtas yra mū
sų gerai žinomų ridgewoodie- 
čių veikėjų Reinhardtų sūnus. 
Jis yra įžymus piešėjas.

Elektrininky delegacija
Washingtone

i be-
pen-

AFL Painters Local 905 
veik vienbalsiai pasisakė 
ktadienio vakare už sen. John
sono rezoliuciją Korėjoje 
baigti karą su birželio 25 d.

Savo telegramoje, kurią pa
siuntė senatoriams, jie sako: 
“Jūsų parama materialiai pa
gelbės taikai ir grąžins jau
nuolius namo.“

Panašių telegramų senato
riai gauna daug. Bet, kol kas, 
jie nieko nedaro.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Piknikas, Lietuvių Tautiško Na
mo Parke, Winter St. ir Keswick 
Rd., jvyks birželio (June) 17 d. pra
džia 1 vai, dieną. Rengia LLD 6-1a 
kuopa. Bus gera muzikalė progra
ma, skanūs valgiaai ir gėrimai, susi
eisite daug savo 
kurių jau seniaia 
kvėpuosite tyru 
Rengėjai.

senų pažįstamų, 
nematėte ir pa

pa šy no oru. —
(115-116)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų ^raugį 

ja rengia didelį piknikų, j 
sekmadienį. 17 d. birželio (June), 
Lietuvių Parke, 1 
Conn. Pradžia 1-mą 
Gera orkestrą šokiams, bus skanių 
užkandžių ir gėrimų. Visus vietos ir 
iš apylinkes lietuvius kviečiame da
lyvauti šiame pikniko. — Komisija.

(116-17)

> erauąįg 
jvyks si

Hartford, 
p.tt pietų.

Turiu priminti klubiečiams, 
kad nekurie jūs esate gal la
bai pasenę, kad porą sykių į 
metus nepajėgiate ateiti į su
sirinkimą. Atvirutėmis būna 
šaukiami pusmetiniai ir meti
niai susirinkimai, kadangi 
juose būna komiteto rinkimas. 
Kiekvienas turėtų, žinoti, ko
kia'yra išrinkta klubo valdy
ba. Porą metų atgal tekdavo 
matyti tuos gerus prietelius 
minėtuose susirinkimuose, bet 
dabartiniais laikais jau nebe
simato. Kas pasidarė, gerbia
mieji, apsirgote senatvės liga? 
Pavyzdžiui, pereitas klubo su
sirinkimas buvo labai skystas 
klubiečjais. žinau gerai, kad 
visi gavote atvirutes, bet jūs 
jasias palaidojote į gurbą ir 
patys sugulėte į lovas. Taip • 
draugijos nariai nesielgia.

J. Stakvilevičius

The United Electrical, Ra
dio and Machine Workers of 
America unija pasiuntė dele
gaciją į Washingtona pasitar
ti su viršininkais ir kongres- 
manais dėl svarbių 
kuriuos jie turėtų 
apsvarstyti.

Tie pasiūlymai
kių kainų numušimą ir kont
rolę, rendas, negrų klausimą 
ir keletą kitų svarbių klausi
mų. Vienas svarbiausių, tai 
taikos klausimas.

pasiūlymų, 
šj mėnesi

liečia pre-

Stadium koncertai
Garsieji Stadium koncertai 

prasidės birželio 28 d., kaip 
praneša minimų koncertų pir
mininkė S. Guggenheimerienė.

Koncertuose dalyvaus Įžy
mūs dainininkai-muzikai. Da
lyvaus ii’ Metropolitan operos 
dainininkai. Pirmieji bus: 
Alberthetti, Kirsten, zMunscl 
ir kiti.

Įžangos bilietų pardavinėji
mas prasidėjo pirmadienį, bir
želio 11. Daugiau ’ informaci
jų galima gauti Stadium Con
certs, Inc., 20 W. 57 St., New 
York.

Pajieškau kaimyno V. Meiliaus, 
iš Lietuvos paeina Rundžių kaimo, 
Žemaitkiemių parapijos, Ukmergės 
apskričio. 1930 motais gyveno Chi- 
cakoje. Prašau atsiliepti, nes turiu 
svarbų reikalą. O jeigu kas žinote 
apie jį, kur jis dabar gyvena, pra
šau man pranešti šiuo adresu:

A. Yuzilaitis, 1020 Stephen Ave., 
Verdun, Canada.

(113-114)

SUSIRINKIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Klubo susirinki
mas jvyks birželio (June) pir
madieni, pradžia 7:30 vai. /Vakare, 
153 Hungerford St. Visos narės ma
lonėkite dalyvauti. — V. KJ- sekr.

Patrolmanas R. Walsh išgel
bėjo iš Hamilton Beach van
dens tris jaunuolius, kurie 
pasidirbę platformą pasileido 
į vandenį, kur jų platforma 
pairo ir jie butiĮ gyvastį pra
radę, jeigu Walsh butų jų ne- 
išgelbėjęs.

Frank Furness sekmadienį, 
buvo pusgyvis ištrauktas iš 
Hudson upės, kai jo valtis ap
virto.

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Klubo susirinkimas įvyks 

šeštadieni, birželio (.June) 16 d., 
pradžia 7-1 ą vai. vakare, pas Anas
taziją Grieiūnus, 5148 Ogden St. 
Visos narės malonėkite dalyvauti.— 
Valdyba. (115-116)

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

'Įžymus skulptorius Forrest 
Wilson dabar turi skulptūrų 
ir piešinių parodą 50 E. 34 
St., New Yorke. Paroda tęsis 
iki liepos 7 d.

(BUYAUSKAS)

M-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Matthew A
BUVUS Drs. Stenger & Stenger

Optometrists 
394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

Petras Kapiskas
PALAIKO .

BAR & GRILL L

Majoro
—0— 

paskirtas komite-

Senatorius Herbert Lehman ir jo žmona egzaminuoja “public service award,” kurį 
jiems Įteikė Sidney Hillman Foundation. Šita foundacija yra Amalgameitų Rubsiuvių 
unijos Įsteigta, , x

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais nedaryta.

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau I 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO. VYNO ar ALAUS •

TELEVISION

4 pusi.—Laisvė (Liberty)-Trečiadien., Birželio-June 13, 1951

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y
, Kampas Union Avė. ir Hooper Street. W

Telefonas .
EVergreen 4-8$69




