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Reikia pasakyti, kad šie
met pikniku sezono pradžia 
pasirodę gera. Gerai pavyko 

I Naujosios Anglijos ketinau 
apskričių piknikas Haverhiily- 
je, labai gražiai nusisekė Lais
vės naudai piknikas Baltimo
re.

Bet patys didžiausi pikni
kai dar ateis. Liepos 1 dieną 

Į Laisvės piknikas bus May- 
į nard, Mass., o liepos 7 d. čia 

pat, B’klyne. Prie šių piknikų 
ruošiamasi labai dideliu mas- 

I tu. Tai bus sykiu ir Laisvės 
| jubiliejiniai piknikai. Garsiai 
| ir plačiai atžymėsime 40 me- 
Į tų sukaktį.
I —o—

yJeijxu komunistai ir šiaip 
I pažangūs žmonės nebūtų pa- 
I kėlę “triukšmo” prieš nuteisi

mą miftin nekaltų šešių neg- 
I rų Trentone. tie žmonės jau 
| seniai būtų buvę iškepti elek- 
■ tros kėdėje. Dabar keturi jų 
| visai išlaisvinti, o tik du nu- 
| teisti amžinai kalėti.

Bet tie du irgi nekalti. Tai 
| dabar visiems aišku. Tie pa- 
| tys pažangūs žmonės nenutils, 
| kol jie nebus išlaisvinti.

—o—
| ’' Sensacijos virto komerci

nės spaudos raketų. Vos pasi- 
I baigė Senato komisijos ieško- 
I jimas po didmiesčius krimina

listų, dabar pasileido darban 
| nauji “didvyriai.” Jie sušilę 
I ieško “dope” šinkorių. Tie 
| svaigalų šinkoriai esą apsėdę 
| mokyklinio amžiaus vaikus.

Tyrinėjimas prasidėjo New 
I Yorke ir plečiasi po visą kraš- 
I tą. Paimkime toki Pittsburgbą. 
Į Nors Uen, girdi, nesurasta nė 
| vienos “dope” aukos mokyk- 
I lose, bet ir ten keliamas di- 
| džiausiąs alasas.

—o—
Gerai, kad medžiojami ir 

Į gaudomi niekšai, kurie mūsų 
vaikus nuodija. Bet juk juos 
būtų daug lengviau sume
džioti ir pasodinti už grotų, 
jei spauda taip netriūkšmau- 
tų. šis baisus alasas komorci- 

| nėję spaudoje tiktai pagelbsti 
f kriminalistams laiku išsislaps- 

i tyti.
I “°“

Viskas rodo, kad Amerikos 
L T a i k o s Ko ngrese Chi- 

cagoje pabaigoje šio mėnesio 
dalyvaus ir Brooklyno lietuvių 

Į; delegacija. Kaip ji bus didelė, 
lidar nenustatyta.

Keletas žmonių puikiai clar- 
Į buojasi surinkimui iš žmonių 

pinigų delegatų išlaidoms ap- 
\ mokyti.
i ■ , —o—

Kongreso šaukėjai sako, 
j kad ten laikys sesijas ir kiek- 

i viena tautinė grupė. Tai ge
rai. Gal tas padės plačiau 

' taikos sąjūdį išvystyti tarpe 
į ^veturgimių,

—o—
Fordo darbininkų unijos 

lokalo prezidentas Stellato 
sako, kad ir jis pritaria sen. 
Johnsono taikos rezoliucijai. 
Tai labai puiku. Taip turėtų 
pasisakyti“ ir kiti darbo unijų 
vadai. Bet tyli Reuther, tyli 
Green ir Murray.

—o—- ,
į Man labai patiko preziden- 

5 to Trumano raginimas, kad 
Amerikos žmonės nesnaustų, 
bet spaustų Kongresą priimti 
gerą ekonominės kontrolės į- 
statymą. Girdi, visa bėda, kad 
didžiaturčiai spaudimą daro 
iš dešinės, bet beveik niekas 
nedaroma iš kairės.
wTačiau, kodėl tas pats mū- 

į su prezidentas neparagina 
į mūsų paryti spaudimą ant jo, 

kad jis užbaigtų kraujo lieji
mą Korėjoje? Kaip jo vieno 
įsakymu tas pragaras buvo

(Tąsa ketvirtame pusi.)

AMERIKONAI PAĖJO 
PIRMYN RYTU KORĖJOJ
Korėjos liaudininkai nuskandino
3 nedidelius amerikonų laivus

Korėja, birž. 19. — Ame
rikonai rytiniame Korėjos 
fronte prasigrūmė pusan
tros mylios pirmyn į šiaurę 
nuo Indže ir Janggu.

Viduriniame fronte šiau
riniai Korėjos liaudininkai 
ir kinai du kartu atakavo 
amerikonus Kumhvos apy
linkėje. Amerikonai prane
ša, jog atmušė atakas, nu
kaudami 237 kinus.

Amerikos karo laivai vėl 
bombardavo Wonsan uostą 
Šiaurinėje Korėjoje. Lai
vus apšaudė šiaurinių korė
jiečių patrankos. Tai jau 
keturi mėnesiai kai ameri

Sugniužęs jautienos 
trusto streikas

Chicago.—Pirmadienį šią 
savaitę buvo į skerdyklas 
pristatyta 66,000 tūkstan
čiai galvijų, tai yra beveik 
dvigubai daugiau, negu 
pereitos savaitės pirmadie- • -rnj.

Atrodo, kad susmuko mė
sos trusto streikas prieš 
valdžią ir vartotojus.

Washington. — Kainų 
kontroliuotojas Michael Di- 
Salle pareiškė, kad galvijų 
augintojai priversti pasi
duot valdžiai.

Kai tik valdžia gegužėje 
įsakė numušti mėsinių gal
vijų kainas 10 procentų per 
trejetą arčiausių mėnesių, 
tuojau sumažėjo galvijų 
siuntimas į skerdyklas 
S k e r d yklinės kompanijos 
pasakojo, kad augintojai 
nepardavinėja galvijų už 
numuštas kainas.

Valdžia gavo parodymų, 
kad pačios . skerdyklos ty
čia susiaurino galvijų pir
kimą.

Buvo paskirtas Kongreso 
komitetas ištirti sąmokslą 
tarp skerdyklų ir galvijų 
augintojų. Tad ir pradėjo 
atlėžti mėsos trusto strei
kas.

Bolivija buvo per daug 
pabranginus ciną

Washington. — Bolivija 
pirm korėjinio karo parda
vinėjo Jungtinėms Valsti
joms ciną po 74 centus sva
rui. Bet kovo mėnesį šie
met reikalavo jau $1.83 už 
svarą. Jungt. Valstijos to
dėl sustabdė cinos pirkimą 
iš Bolivijos. Tad Bolivijos 
cinos kaina ir nupuolė iki 
$1.06 svarui.

Ciną yra reikalingas ka
rui metalas.

Jungt. Valstijos dabar 
pradėjo derybas su Bolivija 
dėl cinos pirkimo vidutine 
kaina.

London. — ’Sudužo 3 ra
ketiniai Anglijos lėktuvai; 
žuvo visi 3 lakūnai.

kiniai karo laivai kasdien 
bombarduoja Wonsana.
šiam*. Korėjos pranešimai

Šiaurinės ‘Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jie ir 
kinai savanoriai vis sėk
mingai atmuša anglų - ame
rikonu atakas; nuskandino 
tris nedidelius ‘ karinius A- 
merikos laivus — du minų 
dėliotojus ir vieną torped- 
laivį; nušovė 6 amerikinius 
lėktuvus; o korėjinių liau
dininku lakūnai bombarda
vo amerikinių orlaivių 
aikštę Yongdungpo ir amu
nicijos sandėlius Inčon sri
tyje.

Išstumtas iš laivyno 
mokslininkas Brunauer

Washington. — Tapo pri
verstas apleisti tarnybą 
kariniame Amerikos laivy
ne mokslininkas dr.‘ Ste
phen Brunauer. Jis buvo 
nužiūrimas kaip “neištiki
mas.”

Brunauer prisipažino, jog 
pirm 25 metų priklausė 
Jaunųjų Komunistų Sąjun
gai Vengrijoje. Brunauer, 
tačiaus, už reiškė, jog per 
paskutinius 18 metų jis bu
vo “kietas komunistų prie
šas.”

Jis jau seniai įsipilieti- 
nęs Jungtinėse Valstijose.

Sulaužytas Detroito 
važiiiotes streikas
Detroit. — Pranešama, 

kad be laimėjimo užsibaigė 
gatvekarių ir bųsų konduk
torių streikas, kuris tęsėsi 
59 dienas. . Federacinė jų 
unija pašaukė konduktorius 
grįžti darban. Jie streika
vo, reikalaudami pakelti al
gą pusdevinto cento valan
dai.

Streikieriai buvo paskelb
ti praradusiais darbą pagab 
valstijos įstatymą, kuris už
draudžia streikuoti valdi
nėse pramonėse. Tas įsta
tymas taipgi užgina pakelti 
algą per metus nuo įvyku
sio streiko valdinėse įmo
nėse.

Italijos komunistai gavo, 
didžiausią balsy dalį

Roma. — Pastaruosiuose 
Italijos provincijų ir miestų 
rinkimuose buvo už komu
nistus paduota 37 procentai 
ir dešimtadalis visų balsų, 
o už krikščionis demokra
tus ir kelias kitas su jais ei
nančias partijas — 56 pro
centai ir 9 dešimtadaliai.

Komunistai gavo daugiau 
balsų negu bet kuri kita 
pavienė partija.

ORAS. — Giedra, šilta, 
tvanku.

JUBILIEJINIS FRANCUOS KOMUNISTAI
LAISVES VAJUS GAVO 4,905,008 BALSUS

SUKELTA $7,820;
DAR REIKIA $2,180

Bet De Gaullistų su mažiau 
balsų išrinkta daugiau seiman

Iš tolimosios Calif orni jos A. Taraška prisiuntė nuo 
demokratinių lietuvių $35 už prenumeratas ir'$100 au
kų. Aukos yra nuo:

LLD 198 kp., Oaklando, parengimo pelnas $44.87 
Sukelta parengime už A. Čuladienės iš

Lawrence, Mass., dovaną ........... ....... 10.75
V. ir A. Taraškai, San Leandro, Cal...............10.00
J. ir K. Karosai, San Leandro, Cal............. 10.00
B. ir A. Chuladai, Lawrence, Mass.....................5.00
C. Mitchell, San Francisco, Cal. .............. 4.80
F. ir A. Balčiūnai, San Leandro, Cal. .... 4.00
J. Kazlauskas, San Francisco, Cal. • •.......... 3.00
G. ir E. Lapenai, Oakland, Cal...........................2.00
M. ir J. Mazuraičiai, San Leandro, Cal. .... 2.00 
J. ir K. Yankauskai, Oakland, Cal.............. 2.00
C. Mugianienė, Oakland, Cal. ....................... • • 1.00
D. Mačiuliene, Oakland, Cal. . r....................... 1.00

Visiems aukojusiems tariame dideli ačiū! Yra siun
tinėjama pranešimai tiems skaitytojams, kurių pre
numerata išsibaigus. Prašome tuojau atsinaujinti ir 
paaukoti i Laisvės 40 metų Jubiliejaus Fondą.

Laisvės Administracija

Komunistų vadovai prašo 
pernagrinčt jų apeliaciją

Washington. — Advoka
tai vienuolikos nuteistu va
dų prašė Aukščiausią Teis
mą iš naujo pernagrinėt jų 
apeliaciją. Aukšči a u s i a s 
teismas neseniai patvirtino 
bausmę, kurią tiem komu
nistam skyrė federalis. ap
skrities teismas New Yor
ke. y

Prašymą svarstys Aukšc. 
Teismo teisėjas Robertas 
Jacksonas šį ketvirtadienį.

Taipgi prašoma palaikyti 
nuteistuosius laisvėje už 
užstatus, iki visas Aukse. 
Teismas susirinks spalio 
mėnesį ir padarys sprendi
mą. Vienas teisėjas gali 
priimti prašymą kaip pa

A R NORITE VAŽIUOT Į 
MAYNARDO PIKNIKU?
Tarp brooklyniečių kilo 

entuziazmas samdytis busą 
ir vykt? į didįjį Laisvės pik
niką, Maynard, Mass., lie
pos 1 d. Puiki iniciatyva!

Suskubus dar būtų gali
ma sudaryti busą, bet tai 
reikia labai greit tuomi rū
pintis.

Prašome norinčių važiuor 
ti tuojau te.lefonuoti j 
Laisvės raštinę ir užsisa^-

13 kraštą žada sulaikyt 
prekybą su komunistais
United Nations, N. Y.— 

Graikija, Brazilija, Italija, 
Amerika ir 9 kiti kraštai 
pranešė, kad jie pagal 
Jungtinių Tautų seimo nu
tarimą jau nepardavinės 
karinių ar kitų reikalingų 
daiktų komunistinei Kini
jai, Šiaurinei Korėjai, So
vietų Sąjungai ir jos drau
gams.

Jungt. Tautu seimas ra
gino visus joms priklau
sančius kraštus sulaikyti tų 

tarimą, bet tik visas teis
mas tegali nuspręsti, ar su
tiks iš naujo svarstyt ko
munistų apeliaciją.

Teisėjas Jacksonas taip 
pat galėtų įsakyt neimt jų 
į kalėjimą, iki Aukse. Teis
mo nuosprendžio. Jeigu jis 
nesulaikytų jiem bausmės, 
tai 11 komunistu vadovu 
taptų įkalinti šio mėnesio 
29 diena.

Jacksonas taipgi spręs 
komunistų advokatų prašy
mą atidėti jiem patiem 
bausmę. Federalis apskri
ties teisėjas Haroldas Medi
na nuteisė juos kalėjimai! 
už vadinamą “paniekinimą 
teismo.” 

kyti buse vietą. Kelionė į 
abi puses $6.50. Šis reika
las turi būti atliktas į dvi 
dienas. Tuojau imk telefo
no ragelį ir šauk Laisvę': 
Virginia 9-1827. Pasakyki
te, keli važiuojate, paduoki
te vardus ir iš anksto pri
statykite mokestį, nes iš 
anksto turėsime užmokėti 
už busą.

Laisvės Administracija

dalykų pardavinėjimą ko
munistinėms šalims.

Vengry arkivyskupas teisme 
prisipažino kaltas

Budapest, "Vengri ja.—Ven
grų arkivyskupas Josef 
Grosz ir 5 kiti asmenys ta
po patraukti teisman, kaip 
svetimų kraštų šnipai, su
kilimo ruošėjai prieš liau
dies valdžią ir šmugelnin- 
kai.

Pranešama, kacį arkivys
kupas jau prisipažino kal
tas. ,

Paryžius.—Francijos sei
mo rinkimuose pereitą sek
madieni komunistai gavo 4 
milionus, {905 tūkstančius ir 
8 balsus, o fašistuojančio 
generolo De Gaulle šalinin
kai 3,614,878 balsus, bet 
rinkimai buvo taip “sutai
syti,” kad seiman išrinkta 
112 De Gaulle sekėjai ir tik 
103 komunistai.

Socialistai gavo 2 milio- 
nais mažiau balsų kaip ko
munistai, tačiau seime soci
alistai turės 98 savo atsto
vus, tai tik penkiais ma
žiau už komunistus.

Katalikų respublikiečių 
išrinkta seiman 93, nepri-

Nukentėjo 3 milionai 
pietinių korėjiečių
New York. — Pietinės 

Korėjos tautininkų amba
sadorius You Čan - yang 
pranešė, jog nuo karo pra
džios iki šiol užmušta bei 
sužeista 3 milionai Dietinių 
korėjiečių, o 10 milionų li
ko be pastogės — • jų na
mai sudeginti bei susprog
dinti.

You Čan-yang .atvykęs iš 
Washingtono, kalbėjo suei
goje amerikiečių, renkančių 
drabužius ir kitus reikme
nis nuken tėjusiems nuo ka
ro žmonėms Pietinėje Ko
rėjoje.

Nušauti du Amerikos 
ambasados tarnai ,

Havana, Kuba — Jungti
nių Valstijų ambasadoje čia 
buvo atrasta nušauti ame
rikonas ambasados sargas 
saržentas Robertas J. Shel
don ir kubietis jos prižiūrė
tojas Augustin Fernandez. 
Policija ieško žmogžudžio.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
• Saigon, Indo-Kina^—Šie

met buvo užmušti jau 8 
oficieriai - sargai Bao Dai, 
kuris yra Francijos paskir
tas kaip Vietnamo “kara
lius.”

Washington. — Amerika 
davė Belgijai 15 milionų do
lerių paskolos, kad plačiau 
išvystytų uraniumo kasimą 
afrikinėje Belgijos koloni
joje Kongoje. Uranium yra 
sprogstamoji atominių bom
bų medžiaga.

PETAIN PERKELTAS
Į LIGONINĘ

Paryžius. — Francijos 
maršalas H. Ph. Petain, 95 
metų amžiaus, kuris buvo 
nuteistas visą amžių kalėti 
lie D’Ye.u saloje kaip šalies 
išdavikas, tapo dabar per
keltas į ligoninę. Jo pasi
gailėjo socialistas' prezi
dentas Auriol.

klausomųjų (valstiečių ir 
dešiniųjų) 97, radikalų ir 
vadinamų kairiųjų respu
blikiečių 89. Šios partijos 
kartu su socialistais yra 
vadinamos vidurio partijos. 
Manoma, kad jos išvien su
darys ir “naują” Francijos 
valdžią.

Senajame užsibaigiančia
me seime komunistai turė
jo 183 atstovus.

Pravda sako, tai buvo 
klastingi rinkimai

Maskva. — Sovietų komu
nistų laikraštis Pravda sa
ko:

Naujasis Francijos rinki
mų įstatymas buvo klastin
gai pagamintas prieš komu
nistus, kad apgaudinėtų ir 
klaidintų balsuotojus, trau
kiant juos nuo komunistų.

Be to, policija ir kariškos 
generolo De Gaulle šaikos 
užpuldinėjo kom u n is t u s 
rinkiminiame vajuje.%

Buvęs valdininkas 
apgaudinėjo valdžią

*
Washington. — Valdinės 

R e c o n s t r uction Finance 
korporacijos administrato
rius W. Stuart Syming- 
tonas apkaltino buvusį tos 
ištaigos valdininką Alleną 
E. Freeze kaip sukčių.

Freeze, imdamas $10,750 
metinės algos iš valdžios, 
sykiu buvo pareigūnas Tex
mass žibalo (aliejaus) kom
panijos, iš kurios taip pat 
gavo algą, bet slėpė tatai 
nuo valdžios. Negana to, 
jis pasidarbavo, kad Tex
mass kompanija gavo 15 
milionų dolerių valdinės pa
skolos iš Reconstruction 
Finance.

Paskui pasitraukęs iš tos 
įstaigos, Freėze tapo Tex
mass kompanijos pirminin
ku su $22,500 metinės algos.

Dabar Texmass kompani
ja pasiskelbė bankrūtu, bū
dama skolinga valdžiai $13,- 
768,972.

Suimta 12 streiko pikietu 
kaip “žmogžudžiai”

Summerville, Georgia. — 
Audėjų streiko pikietuoto- 
jai apvertė automobilį, ku
riuo streiklaužiai važiavo 
darban. Kuomet automobi
lis virto, streiklaužė Nellie 
Tucker iš jo iššoko ir tapo 
užmušta.

Šerifas Reuben Lyons už 
tai areštavo 12 pikietuoto- 
jų ir kaltina juos kaip 
žmogžudžius. Tarp suim
tųjų yra 6 moterys strei- 
kierės.

Jau 30 mėnesių kai strei
kuoja 300 audėjų todėl, kad 
kompanija atsisako daryti 
su jais sutartį. Per tą lai
ką buvo areštuota jau 91 
streiko dalyvis.

t
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SKAIČIAI VISIŠKAI SUSITRAUKĖ
PRAĖJUSI ŠEŠTADIENĮ Niujorke (Carnegie Hall’ė- 

je) buvo suruoštas mitingas “tragiškom dienom” pa
minėti Pabaltijo kraštuose.

“Tragiškomis dienomis” mitingo rengėjai skaitė tai, 
kad 1941 metais birželio dienomis, tuojau prieš hitle
rininkų govėdų į Pabaltijo kraštus įsiveržimą, iš Pa
baltijo kraštų buvo į gilumą Tarybų Sąjungos išgaben
tas tam tikras skaičius potencijalių priešų, — tokių 
žmonių, kurie, vyriausybės nuomonėj galėjo padėti įsi
veržusiam priešui.

Kiekvienas kraštas, pavojaus metu, aišku, žiūri, kad 
parubežyj nebūtų potencijalių priešų, — tokių, kurie ga
lėtų įsiveržėliui padėti. Taip buvo Tarybų Sąjungoje.

Panašiai buvo Amerikoje, tuojau po įvykių Perlų 
Uoste: Amerikos vyriausybė perkėlė iš Kalifornijos vi
sus ten gyvenančius japonus, net ir tuos, kurie stovėjo su 
Amerika, o ne su Japonija.

Amerikoje nebuvo jokios atrankos — vežė į gilumą 
Jungtinių Valstijų kiekvieną japoną, nežiūrint, ar jis 
buvo demokratiškai nusiteikęs, ar ne.

Kad iš Lietuvos buvo išgabenta gilumon Tarybų 
jungos hitlerininkų, to nieks neginčina.. Nemaža 
kurie buvo išgabenti, būtų padėję hitlerininkams 
dyti Lietuvos piliečius — panašiai, kaip padėjo tie, 
rie nebuvo išgabenti.

Tai yra atvira paslaptis, kurios nieks negali užgin
čyti.

Dėl to vadinti tą įvykį “tautų tragedija” gali tik tas, 
kuris nesiskaito su jokiais gyvenimiškais faktais.

Atsiminkime, daugelis tų, kurie buvo išvežti, tuojau 
persiorijentavo ir stojo kovon prieš hitlerininkus; jie 
šiuo tarpu gyvena ir veikia Lietuvoje—jie sugrįžę, jie 
dirba tautai naudingą darbą.

Sa-

zu- 
ku-

Kas Ką Rašo ir Sako
POPIERIUS Iš RYŽIŲ

Lietuvos žinių agentūra 
Elta praneša iš Šanghajaus, 
Kinijos:

Laikraščio “šanchai Nitis” 
pranešimu, Kinijoje sėkmin
gai vykdomi bandymai popie
riui gaminti iš ryžiu šiaudu, 
medvilnes valymo gamybos 
atliekų, bambuko ir tt.

Tokias žaliavas šiuo metu 
vartoja čuncino popieriaus! 
fabrikai laikraštiniam, blok-i 
lietiniam ir rūkomajam popie
riui gaminti. Tianczino valsty
biniai popieriaus fabrikai 
nuo gruodžio mėnesio vartoja 
kaip žaliavas laikraštiniam ir 
kitų rūšių popieriui gaminti 
Įvairias žoles, šiuose fabri
kuose šią metų sausio mėnesį 
produkcijos, gamyba padidėjo 
palyginti su pereitų metų 
gruodžio mėnesiu 40 procen
tų.

Popieriaus gamyba iš ža
liavų, kurios anksčiau nebuvo 
išnaudojamos, nors jų ir buvo 
daug, išsprendžia aprūpinimo 
popieriumi problemą, o tail) 
pat užtikrina Kinijos valstie
čiams pelningą šalutinį darbą.

ANGLAI IR T. SĄJUNGA
Iš Anglijos dažnai vyks

ta darbininkų delegacijos į 
Tarybų Sąjungą susipažin
ti su to krašto žmonių gy
venimu. Tokia delegacija 
buvo nuvykusi ir šiemet 
Gegužės Pirmosios švenčių 
proga.

•Dienraštyj Vilnyj skaito
me, jog grįžusiųjų tarpe 
buvo tokių, “kurie išvyko 
kaip TSRS ideologiniai prie
šai, sugrįžo kaip draugai.”

Pasak čikagiškio dien-
rascio:

ČIA ĮDOMU' PAMINĖTI tai, kad 1941 metais lietu
viškoje kryžiokų spaudoje buvo skelbta, būk iŠ Tarybų ' fabriko darbininkai jį išrinko V • . 1 • v J V • j • j — 1 j * * I , . I

Vienas pasakojo kaip jo

gą, sugrįžo jų atsikratę.
Nestebėtina, kad Darbo 

Partijos vadovybė yra labai 
priešinga darbiečių prisidėji
mui prie tokių delegacijų. Jie 
pakartotinai įspėja savo sekė
jus, kad jie prie tokių delega
cijų nesidėtų, bet kol kas jų 
Įspėjimai neturėjo pasisekimo.

RAGINA LEISTI 
ISTORIJĄ

Keleivyj Zigmas Jankaus
kas pasisako už tai, kad 
Amerikos lietuviai rinktų 
“Amerikos lietuvių veiklos, 
sakysim, nuo 1905 Rusų re
voliucijos metų iki dabar, 
medžiagą Amerikos lietuvių 
istorijai.”

J a n k a u s k o žiniomis, 
“Laisvės leidėjai jau gata
vai renka tokią medžiagą.” 

Tai tiesa!
Laisvė renka istorinę me

džiagą — medžiagą ne tik 
nuo 1905 metų revoliucijos 
Rusijoje, o ir ankstyvesnią-

. y . . . . ...
t 

smuiaitittsBstBSA

Moterys Amerikos Pramonėje

rų—$5.64. Net 1948 m. pa
sirodo didelis skirtumas. 
Vidutinė metinė vyro alga 
$2,396, moters — $1^)00. 
Negro vyro alga $l,360\ne- 
grės—$492. -A

Visą laiką unijos kovojo 
už didesnes moterims al-

Lietuvos buvo išvežta šimtai tūkstančių.
Po karo, hitlerininkai iš Lietuvos- buvo išmušti, kry

žiokų spaudoje ir vėl skelbė, būk iš Lietuvos vežami 
žmonės (į gilumą Sąjungos) šimtais tūkstančių.

Pagal tuos “patikimus pranešimus” skaitytojas galėjo 
lengvai padaryti išvadą, jog iš Lietuvos yra išgabenta 
ne mažiau, kaip visi lietuviai.

Tačiau, štai, dabar skelbiama, būk, girdi, iš viso per 
visas tris Pabaltijo respublikas, tėra išvežta tik 200,000.

Mes galime būti tikri, jog ir ši skaitlinė yra keleriopai 
perdėta. Tiek niekad nebuvo išvežta; o kiek buvo iš
vežta, tai, aišku, milžiniška dauguma jų jau sugrįžo į 
savo kraštus.

Taip reikėtų dalykus imti. Taip reikėtų galvoti.
Bet tiems, kuriems rūpi karas prieš Tarybų Sąjungą,- 

naujas pasaulinis karas,—kurie pasikliauna atomo bom
ba, tiems jokie racionalūs skaičiai negalvoję. Jiems tik 
rūpi kalbėti, rašyti viską žiauriai perdedant.

Tai ir viskas!

vykti į Tarybų Sąjungą kaip 
tik todėl, kad jis buvo žino
mas kaip Tarybų Sąjungai 
priešingas. Išrinkdami jį dar
bininkai sakė: “Išrinkome vi
sų nusistatymų žmones, ir 

pažiūrėsime, ką kiekvie- 
jų turės pasakyti sugrį-

mes 
nas

Ir ką jis turėjo pasakyti, 
tas Tarybų Sąjungos ideologi
nis priešas? Ogi jis grįžo ne 
kaip priešas, bet kaip įsitiki
nęs karštas draugas. Ir ne jis 
vienas: visi darbietiški dele
gatai, kurie išvyko su visokio
mis abejonėmis, su visokiais 
prietarais apie Tarybų Sąjun-

APIE AMALGAMEITŲ 
UNIJOS GRAŽŲ MOSTĄ

L. Prūseika Vilnyj rašo:
Amalgameitų Rubsiuvių 

Unija (turi virš 300,000 na
rių! karštai ragina visus uni
jos lokalus protestuoti prieš 
McCarran aktą ir paremti 
kongresmano Sabatho bilių, 
kad tas anti-konstitucinis ak
tas būtų atšauktas.

Amalgameitų generalinis 
sekretorius Frank Rosenblum 
kreipėsi ir į kongreso narius, 
kad atšauktų McCarran ak
tą, kuris niekais paverčia pa
matines konstitucines laisves.

Už tą drąsų ir teisingą nusi
statymą Amalgameitų uniją 
reikia pagirti?

Bet nemanykit, kad tokie 
Buivydai, Jankauskai ir kiti 
“Keleivio” ir “Naujienų” pa
kalikai paklausys savo unijos 
balso.

Tie ponpalaikiai yra reakci
ninkų čebatlaižiai.

Toliau numatą Amalga
meitų unijos vadovai žino, 
jog McCarrano įstatymas 
yra nukreiptas tiek pat 
prieš unijistus, kaip ir ki
tus “subversyvius.” Tą pa
tį galima pasakyti ir apie. 
Smitho įstatymą.

Tik akli komunizmo prie
šai to nemato!

Nežiūrint to fakto, kad 
šiuo metu arti 119 milionų 
moterų yra darbininkų ei
lėse, kur nors dirba už al
gą, vistiek atsiranda tokių, 
kurie šneka, kad moterys 
nevaidinančios svarbios ro
lės pramonėje, tik laikinai 
dirbančios dirbtuvėse, nes 
joms vieta esanti “namuo
se vaikus auginti” ir “pe
čių daboti.”

Tokis aiškinimas, tokis 
moterų rolės paneigimas, 
suprantama, yra naudingas 
d a r b d a v i a ms, fabrikan
tams. Kam tada mokėti 
joms lygias algas su vyrais, 
kuomet jos tik “laikinai” 
darbavietėse dirba?

O iš tikro moterų darbas 
pramonėje taip senas, kaip 
sena yra pramonė. Dar 
prieš Revoliucinį karą, kai 
Amerikos kolonijos buvo 
Anglijos imperijos valdo
mos, jau tada moterys dir
bo tam tikrus mažose dirb
tuvėse darbus. Massa
chusetts kolonijoje 1656 m. 
buvo net toks valdžios pa
tvarkymas, kad vyrai turi 
farmoše dirbti, o moterys 
ir vaikai privalo dirbti au- 
dinyčiose, verpyklose ir ki
tose darbavietėse. Tuo lai
ku Massachusetts kolonijo
je dirbančios yatos verpi
mo ir audimo dirbtuvėse 
moterys sudarė 88 procen
tus visų tuolaikinių darbi
ninkų.

Vėliau, po Revoliucinio 
Karo, kuomet kolonijos pa
siskelbė nepriklausomomis 
ir susikorė Jungtinės Vals
tijos, padėtis pradėjo žy
miai keistis. Pramonė pra
dėjo smarkiau augti, tai

buvo reikalinga daugiau gas> »
darbininkų miestuose ir šiuo metu iš 19 milionų 
miesteliuose. 1905 metais j| moterų, dirbančių pramo

nėje, 12 milionų moterų yra 
vedę, penki milionai turi

prie audimo darbų moterys 
besudarė 48 dirb a n č i ų j ų 
procentus, o visuose, pra
moniniuose darbuose sudarė 
tik 19 procentų. Tada dau
gelis vyrų mesdavo farmų 
darbus ir plaukdavo į mies
tus pramonėse dirbti.

Bet algos visada buvo 
moterų mažesnės. 1900 m., 
pav., vidutinė savaitinė vy
ro alga buvo $10.55, mote-

Vaikus žemiau 18 metų, ke
turi milionai dirbančiųjų 
moterų yra vienatinės savo 
šeimų užlaikytojos.

Svarbiausias dabar klau
simas yra: lygi alga už ly
gų darbą. Jeigu moteris 
dirba tokį pat darbą, kaip 
ir vyras, ji turi gauti lygią 
algą. Gr.

Clevelando Lietuvių Moterų Klubo Veikla
Clevelando Lietuvių Mo-- 

terų Klubo susirinkimas 
įvyko gegužės 17 d. Narių 
atsilankė vidutiniškai.

Mary Nikas atsišaukė 
liuosnoriu važiuoti į Taikos 
Kongresą, kuris atsibus bir
želio 29-30 ir liepos 1 d., 
Chicagoje. Nutarta pasvei
kinti Taikos Kongresą su 
$10.

Skaitytas ir priimtas Vil
nies administracijos laiš
kas su prašymu surengti 
pikniką Vilnies naudai, iš
sprendimas paliktas seka
mam susirinkimui.

Užbaigus susirinkimą, tu
rėjom prie užkandžio drau
giškas vaišes ir pasikalbė
jimą, kaip kad visados mū
sų klubas turi.

Sekantis mūsų klubo susi
rinkimas atsibus birželio 21 
d., visom žinomoje vietoje. 
Visas nares kviečiame daly

vauti ir naujų narių pakal
binti prisirašyti į mūsų klu
bą. Mes turime gerą sve- ' 
tainę susirinkimams, ypač 
vasaros laiku nereikia pra
kaituoti, nes vieta yra vėsi 
ir labai paranki susiriki-* 
mam laikyti.

Čia- mes sueiname, kaip 
vienos šeimos dukros, ii’ ap
kalbame dienos klausimus 
ir mūsų klubo reikalus.

Žodis dar apie praėjusią 
Motiną Dieną.

Paminėjime Motinų Die
nos,- vadovybėje Mary Ni
kas, pagerbėm tris seniau
sias mamytes, jas apkarū
navo jo m ir dovanėles įtei- 
kėm: Julijai Žiburienei, O- 
nai Dulskienei ir Julijai 
Werner.

Taipgi tariame ačiū vi
siems dalyviams ir parėmu- 
siems mūsų Motinų Dienos 
parengimą. A. Rodgers

Pastabos Apie Moteris Ir Jų Veikimą

DAUGIAU BALSŲ
DĖL AUKŠČIAUSIOJO TEISMO sprendimo 11-kofe 

komunistų byloje kyla daugiau protesto balsų.
Mes jau minėjome eilę laikraščių, pasisakiusių prieš 

tėismo sprendimą, kuris paneigia, kuris užduoda smūgį 
pirmajam priedui prie Jungtinių Valstijų konstitucijos.

Aną dieną savaitraštis “The Nation” tarė savo žodį 
prieš šį sprendimą.

Vėliau ir savaitraštis “New Republic” pasisakė prieš— 
pasisakė dar aštriau, pareikšdamas, jog teismo spren
dimas “yra užgyrimas tironijos.”

Net ir sociaLdemokratų organas “New Leader” pa
reiškė/ jog šis teismo sprendimas kelia didžiulių nera
mumų.

Social-demokratų laikraštis, iš vienos pusės, norėtų, 
kad komunistai būtu sunaikinti,—kiekvienas jų turėtų 
būti sukištas į kalėjimus; iš kitos pusės—jis bijosi, jog 
toks teismo sprendimas, jei jis bus neatkeistas, užduos 
smūgį kiekvienai opozicijai.

Daug individualų, daug darbo unijų vadovų ir 
veikėjų - visuomenininkų bei intelektualų jau tarė 
žodį, reikalaudami, kad teismas persvarstytų 
sprendimą.

Įdomu, jog ir katalikų laikraštis — mėnraštis 
Catholic Worker”—aną dieną drąsiai pasmerkė teismo klė. 
sprendimą, šis,mėnraštis gražiai užgyrė teisėjų Black 
ir Douglaso nusistatymą šiuo reikalu.

‘Taip, kiekvienas žmogus—jis gali būti aštriausias ko
munizmo priešas—jei tik jis galvoja plačiau ir giliau, 
sutiks, jog teismo daugumos sprendimas užduoda smūgį 
pagrindinėms Amerikos žmonių laisvėms.

Reikia dėti pastangų, kad šis sprendimas būtų at- 
keistas, kad pirmasis priedas (pataisymas) prie Jungti
nių Valstijų konstitucijos būtų išgelbėtas, būtų paliktas 
tokiu, kokiu jį padarė tie, kurie dėjo*pagrindus ameri
kinei santvarkai. z 4

šiaip 
savo 
savo

“The

Atostogų. mokykla jau visai
arti —■ ruoškimės!

Mes jau pilnai pasiruošę 
Atostogų Mokyklai, kuri 
šią vasarą prasidės visu 
mėnesiu anksčiau, negu 
pernai. Mokslinės atosto
gos prasidės liepos 9 d. ir 
baigsis su mokyklos menine 
iškilme liepos 21. Regis
tracijai, užsisakypiui vie
tos mokykloje, laiko jau la- 
'bai mažai beliko.

Šių metų Atostogų Moky
klos kursai, ar jie būs mu
zikos, dramos, ar Lietuvos 
istorijos, lies liaudies meną, 
kultūrą. Lietuvos liaudis 
turi įdomią praeitį. -— dai
nas, pasakas, šokius, aprė- 
dalus ir savą kultūrą. Kiek
vienam bus įdomu klausytis 
lekcijų, diskusuoti tolimoji 
ir artimoji mūsų bočių bū-

Čia 
poil-

kur-

Nebus praleista ir mūsų 
meninių o r g a n i z acijų ir 
grupių veikla, jų organiza.- 
cija ir meninės - kultūrinės 
problemos. Atostogų Mo
kykla darosi tokiu sąskri- 
džiu, kur suplaukia geriau
si mūsų talentai, geriausios 
žinios iš knygų, iš praktiš
kų patyrimų ir skleidžiasi, 
plečiasi tos žinios į mūsų

kultūrinę saviveiklą, 
graži, jauki vieta ir 
siui.

Atostogų Mokyklos 
sų vedimui štabas gerai pa
siruošęs. Kiekvienas jų dar 
vis renka daugiau žinių, 
kad geriau ir pilniau aprū
pinus savo skyrių. Mildred 
Stensler, kuri vadovaus mu
zikos skyrių, bus naujai 
pasiruošusi ir apsiginklavu
si pereitos mokyklos paty
rimais. Dramos artistas 
Jonas Valentis ves vaidy
bos ir režisūros skyrių. Jo
nui Valęnčiui' veik nėra to 
klasiko ar lietuviško veiką- 
lo, kurį jis nebūtų skaitęs, 
studijavęs. Jonas ne tik ves 
studentų klasę, bet ir vaka
rų sueigose suteiks daug 
teatrinių žinių publikai. 
Lietuvos istorijos ir kalbės 
klasę ves Leonas Jonikas. 
Jonikas kaipo literatas-žur- 
nalistas ir LMS Centro se
kretorius, kupinas žinių ir 
organizacinių p a t y r im ų 
mokykloje bus kaipo žinių 
šaltinis. Al. Merkis, 'kaip 
pirmiau ir visuomet geriau, 
vadovaus liaudies šokių 
kursą.

Darbas paruoštas. Sve
tingi usteriečiai pasiruošę 
mus priimti ir vaišinti geru 
maistu, patogiomis patal
pomis. Jų komisiją suda
ro apie 16 veikėjų. Visi 
mes pasiruošę skaitlinges- 
nei ir geresnei Atostogų 
Mokyklai, negu kada pir
miau buvo.

Bet dar dvi svarbiausios 
p r o b 1 emos nebaigtos. O 
šias problemas galite sėk
mingai baigti jūs! Stipen
dijų Fondas dar mažas, čia 
glūdi ta problema, ar mes 
norime auklėti jaunimą 
kultūringai? Sakome, taip! 
Jūs, kaipo pavienio, ir or
ganizacijos doleris kitas 
daug gali padėti jaunimo 
įtraukimui į mūsų kultūrinį 
judėjimą. Paskubėkime at
siliepti į šią problemą, at
eikime talkon gražiam dar
bui. Čia visų pažangiųjų 
lietuvių problema.

Antra nebaigta problema 
—daugiau studentų! Mūsų 
obalsis, kad šių metų Ato
stogų Mokykla būtų dides
nė, skaitlingesnė, negu per
eita. Kaip tai įvykinti? Jei 
mes rįžtamės atlikti gerą, 
gražų tikslą, tai reikia veik
ti, dirbti. Kas tik gali, be 
amžiaus skirtumo, privalo 
dalyvauti kaipo pavieniai ir 
praleisti savo atostogas ten, 
kur auklėjama menas, or
ganizacija ir skleidžiama 
apšvieta. Ir to dar negana. 
Reikia pakalbinti, raginti 
savus pažįstamus ir drau
gus, kad ir jie dalyvautų 
Atostogų Mokykloje.

Kaip kultūra, menas pri
klauso visiems, lai būna ir 
šis meninis darbas visuo
meninis. Visa mūsų pažan
gioji visuomenė gali prisi
dėti prie palaikymo ir au
klėjimo šio gražaus meni
nio darbo.

V. Bovinas

Negrė motina kviečia kitas ’ 
motinas į kovą už taiką 
Negrė motina iš Atlanta,!

Georgia, parašė laikraš
čiuose atsišaukimą į kitas 

'motinas. Ji kviečia jas ko
voti už taiką.

“Aš esu 70 metų amžiaus 
negrė moteris, penkių vai
kų motina,” ji rašo... “Aš 
pergyvenau, kad matyti 
Pietų negrus jaunuolius ap
leidžiant savo namus ir ei
nant į J. V. armiją kariau
ti ketvirtame kare — kare 
su Ispanija, pirmame ir an
trame pasauliniame kare ir 
dabar Korėjoje.”

Toliau ji nurodo, kaip ne
grai pietinėse valstijose 
persekiojami, linčiuojami ir 
net į elektros kėdę pasiun
čiami.

Negrės motinos nenori, 
kad jų sūnūs kare ar na
muose bereikalingai žūtų.

Moterys ir vaikai 
žūsta Korėjoje

Iš trijų milionų užmuštų 
korėjiečių 33 procentai yra 
vaikų ir 45 procentai mo
terų.

Korėjos vaikai ir moterys 
atsišaukia į viso pasaulio 
moteris darbuotis, kad V ten 
karas būtų sulaikytas.

•

Pusė miliono moterų 
gavo medalius

Sovietų Sąjungoje mote
rys vaidina svarbią rolę vi
suose krašto darbuose. A- 
pie pusė miliono moterų už 
pasižymėjimus darbuose 
gavo medalius.

Labai mažas procentas 
yra tokių moterų, kurios 
nesiinteresuotų kokiu nors 
visuomeniniu veikimu.

i —:—
Moteryfe nepasiduoda 
vyrams

Amerikos moterys rūky
mu nenori pasiduoti vy
rams. Per metus laiko A- 
merikos vyrai ir moterys 
surūko virš keturis šimtus 
bilionų cigarctų. ' .

Apskaičiuojama, kad/rū
kytojų skaičius Amerifaye 
vis didėja. Dabar ir vaikai 
griebiasi rūkymo.

Nedyvai, kad vėžio, šir
dies ir kitos ligos sparčiai 
plinta.

Mūsų moterims labai patinka kainų karas New YorlK> 
krautuvėse. Jos skaitė apie susikirtimą tarpe Macy’s 
ir Gimbel’s ir džiaugiasi, kad šį tą galės nusipirkti ke
liais centais pigiau.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Trečiadien., Birželio-June 20, 1951



TEOFILIS TILVYTIS.

ICSUS
(Poema)

(Tąsa) 
Ar tai tiesa, pagalvoji, 
Ar tuo patikės vaikai, 
Kad gražiojoj Lietuvoje 
Siaustų kruvini vilkai? 
Tai netolima legenda, 
Ji kiaurai į galvą lenda; 
Juodas mitas mūs buities, 
Neinantis iš atminties.
Štai, krūmokšniai susitraukę 
Laukia vėl naujų aukų; 
Rodos, griebia už plaukų, 
Rodos, va, į žemę traukia. 
Žudant žmogų aš mačiau, 
Tat pabaikime greičiau.

Rimas šis visai netyčia, 
Kaunas—pulsas Lietuvos. 
Bet jis primena man Dičių, 
Tą išminčių be galvos. 
Supdams Nemuną ir Nerį, 
Kaunas skamba, Kaunas žėri 
Ir naujų namų stogais 
Varo kraštą ubagais. 
Mūs laikais mada žibėti, 
Pasipuošti, pagarsėt, 
Pinigą gražiai pasėt, 
Turto aidu nuskambėti. 
Sodžiuj grįčia be grindų— 
Kaunas virsta Madridu.

Nepažint gražuolio Kauno, 
Kokios plunksnos jo sparnų! 
Protas man neatsigauna 
Nuo tuštumo, puošmenų. 
Bet ne tas dabar mintyse, 
To daugiau nebematysiu .. . 
Štai, nukrito ant pečių 
Juodas vargas su Dičiu. 
Aš ir vėl idealistas...
Kaunas karpo sau medžius, 
Vėjas švilpia per sodžius; 
Ten kitokios karalystės ,. . 
Puošiam galvas skrybėlėm, 
O alkūnes su skylėm.

Kauno gatvės—galerėja, 
Tsors rėmeliuos įstatyk. 
Atbulai jis kultūrėja, 
įlietas prieteliau ,nepyk! 
'Jeigu baltą Kauno mūrą 
Pavadint tautos kultūra, 
Tai jau tos tautos šulai 
Bus, mažiausia, angelai. 
Jei už bloga nelaikyste, 
Leptersiu pripuolamai: 
Tie visi aukšti namai 
Primena dažnai vagystę. 
Atkeliavęs iš sodžiaus, 
Namo neišposėdžiaus.

Iš senos kaimiečio grįčios, 
N*uo gražiųjų Tauragnų 
Atvažiuoja Vladas Ličius 
Semtis dievo dovanų. 
Susigauna miesto ūpą, 
Miesto ritmas Dičių supa; 
Dar su mokslo bagažu— 
Čia pasiutiškai gražu! 
Viskas nauja, negirdėta, 
Pilna miesto paslapčių;
Gimsta daug naujų minčių— 

-i------------------------------ —--------

DĘTROIT, M1CH.
Reikalingas atsargumas 
su vaikais

Robert Goldstein, 3 metų 
vaikiukas, tėvams dar tebe
miegant, atsikėlęs iš savo 
lovos, pradėjo po pakam
pius viską apžiūrinėti.

, Užlipęs ant krėslo vonios 
kambaryje atsidarė jis sau 
gyduolių šėputę ir, pama
tęs dėžutėje apie 20 suvy
niotų “celophane” kendžių, 
dvyliką jų suvalgė.

Tai buvo aršenikas, kurio 
kiekis galėjo užnuodyti apie 
20 žmonių, įdavus jiems.

Pabudę tėvai pamatė jo 
darbą, šaukės kuogreičiau- 
siai ambulansą, kad nuvež
ti jį į ligoninę.
^-'Išpumpavus jam vidu

rius Ar suteikus gyduolę 
BAL^jo gyvastis likosi iš
gelbėta. Jis sveiksta.

Čia gera pastaba visiems 
tėvams. Auginant vaikus, 
reikia panašius dalykus lai- 

f kyti užrakintus, taip lygiai 
ir degtukus, nes jau keli 
namai likosi sudeginti per 
tokius mažaamžius.

Vežėjų Streikas ir 
teisėjas Jayne

Buvo minėta spaudoje, 
kad teisėjai ir advokatai, 
nemokėdami suprasti anglų 
kalbos, užima labai daug 
laiko ir išeikvoja daug pi
nigų, kol suranda reikalą 
išnešti nuosprendžius.

Labiausiai tą dabar gali 
pamatyti visi Detroito gy
ventojai su tuo einamu 
farsu teisme per teisėją 
Jayne.

Tas dalykas daėjo iki to, 
kad net jau ir geltonoji 
spauda pradėjo puldinėti 
teisėją Jayne.

Detroit Times tiesioginiai 
pradeda kaltinti teisėją, nu
rodydamas, kai teisėjas 
Jayne per 20 dienų laiko iš

Kam lig šiol tenai sėdėta?
Dičius vaikšto, kaip sapne: 
“Aš studentas?... Aš Kaune??’

Aukšto ūgio, sudėjimo, 
Nors dar vaikas iš akių; 
Tai žmogus, kurs viską ima;. 
Lietuvoje daug tokių. 
Iš šalies—jis rimtas, tylus, 
Žvilgsniai jo ugningi, gilūs, 
Jam ne pievoje šienaut— 
Jam garsėti ir ponaut.
Kalba jis skambiai ir ryškiai. 
Esama tokių vaikų— 
Nors panosėj nėr plaukų, 
Bet jau valdo moteriškę. 
O gražuolės mūs laikais 
Mėgsta žaisti su vaikais.

Kokia žvaigždė Dičių veda, 
Kas jį gundo šiuo metu? 
Ką jis savo kraštui žada, 
Būdamas advokatu?
Prisidėt gal prie veikimo, 
Triūsti dėl šalies likimo; 
Ar jam rūpi Lietuva, 
Ar duonutė gatava? 
Gal jis ruošias būt veikėju, 
Plėšt tėvynės riekimus? 
Kas atspės palinkimus 
Lakstančių virš Kauno vėjų? 
Nelabai į tai tikiu, 
Nes mažai dabar tokių.

Daros studijos įkyrios, 
Tirpsta viltys pamažu, 
Paskaitų paviršium irias 
Su tuštybių bagažu. 
Vaikas, gimęs gaudyt vėją, 
Baisiai greitai išgudrėja: 
Jam nedaug reikės žinių, 
Kad atkreipt akis žmonių. 
Jo kalba ,jo mintys, protas 
Lengvas, greitas ir judrus, 
Jis ir rimtas, ir gudrus, 
Ir kažkuo apdovanotas. 
Bet jei imti iš giliau — 
Skystimėlis pagaliau.

Nesunku puošnioj kavinėj 
Apie mokslą pakalbėt.. . 
Blizgančių sagų gadynėj 
Lengva kartais sužibėt. 
Pasirėdęs pagal madą 
žodžių paberi tiradą, 
Pridedi gale “vanas” 
Ir — sukies aplink panas. 
Taip tuščiai sudėstyt miną 
Ne kiekvienas sugebės. 
Žmogus, siekdamas garbės, 
Primena salų pingviną: 
Sėdi, dairosi aplink— 
Artintis ir nemėgink!

Prieš akis šiurpus romanas, 
Nes atleidom vadeles.
Kūnas—šiltas restoranas, 
Kur svaiginam galveles. 
Metęs vienkiemio bakūžę, 
Kaunas skamba, Kaunas ūžia; 
Svaigsta’vargšė Lietuva— 
Žiūrint, sukasi galva. 
Suplaukė į miestą sodžiai, 
Užsidėjo skrybėlėm— 
Marškiniai su utėlėm.
Dovanokit, mūsų žodžiai... 
Kai nebėr ko nusitvert, 
Smukęs žmogus eina gert.

(Daugiau bus)

viso įdėjo tik 49 ir pusę va
landos savo darbo.

Tai dar gan geras rekor
das teisėjo darbo. Kiti nė 
tiek laiko nepraleidžia dar
be, o algas visi gauna ga
na dideles.

Detroit Times užduoda 
klausimą teisėjui Jayne: 
“Kodėl gi negalima tą už
baigą pagreitinti?”

Aukštai apmokami teisė
jai — tai nepajudinami 
stulpai.

Taip
Liberalas gubernatorius, 

Soapy Williams1, demokratų 
partijos narys, pasirodė su 
savo liberališkumu.

Jis pasirašė po naujai iš
leistu įstatymu prieš Ko
munistų Partiją ir visus, 
kurie išdrįs pasipriešinti 
netikslumams jų kapitalis
tinės tvarkos. Jie bus su- 
kišami į kalėjimą iki 20 
metų laiko ir nubaudžiami 
finansiniai iki 5 tūkstančių 
dolerių.

Įsigyvenęs caro kramč

ius” gaudytojų gadynė ant 
tam tikro laiko.

Mirdamas gyvulys kai ka
da pasispardo taip smar
kiai, kad net neatsargų 
žmogų užmuša.

Bet mirė caro “kramo- 
la,” mirs ir kapitalistinė 
sistema. •

Dabar tai turime ne tik 
Detroito miesto subversyvį 
įstatymą, bet sykiu ir vals- 
tijinį.

Tai toks mūsų civilizaci
jos progresas. Žingsnis pir
myn, du atgal!

Jei ko
Einant tokiems tyrinėji

mams Washingtone ir lei
džiant per šerenga dideles 
šiškas, galį atsitikti taip, 
kad ir toks Achesonas bus 
priverstas atsidurti eilėse 
pabėgusių diplomatų.

Nemanau, kad jam būtų 
vietos už taip vadinamo 
“Iron Curtain.”

Bet baime suteikia tokie 
žygiai, kaip tų dviejų din
gusių anglų diplomatų.

Gal švariems žmonėms 
geresnės progos ir nelieka, 
kaip tik dingti už “geleži
nės uždangos.” Aš.

Paterson, N. J.
Mūsų ligoniai

LDS narys John Petronis 
per tūlą laiką jaute vidurių 
netvarką, ir gydytojai negalė
jo nustatyti tikrosios priežas
ties, kol galų gale jis pradėjo 
negalėti nieko valgyti.

Padarius operaciją, surasta 
viduriuose skauduliai. Išplo
vus skaudulius, ligonis pradė
jo jaustis geriau ir veik jau 
viską pradeda valgyti. Tačiau 
itms laiko, kol galutinai sustip
rės.

P. Malinausko žmona, LDS 
ir LLD narė, per ilgą laiką 
jautė kojose didelį silpnumą, 
bet vis dirbo. Tačiau paskuti
niu laiku kojos visai nusilpo 
ir vos paeiti tegali, todėl ir 
dirbti negali.

Adelei Valickienei, LDS 123 
k. finansų sekretorei, tapo pa
daryta operacija, surišta su 
vidurių negalavimu. Jau par- 
vešta namo, bet jaučiasi silp
nai, tad ims laiko, kol pa
sveiks.

J. Bimba, ilgametis pažan
giųjų organizacijų darbuoto
jas, taipgi nesveiku o j a, ran
dasi po gydytojo priežiūra.

Visiems ligoniams nuo sa
vęs linkiu greito pasveikimo.

—o—
Petersono audimo pramonėj

Keletas savaičių atgal taip 
vadinami “Džeąuord” audimo 
darbininkai, lokalo 87, strei
ką neva laimėjo su 10 centų 
valandinio užmokesčio, bet po 
streiko dalis darbininkų ne
teko darbo, nes bosai sumaži
no darbą. Kaip kurios dirbtu
vės po 3 dienas į savaitę, o 
kitos naktinę pamainą visai 
uždarė, ir kuomet pradės pil
nai dirbti ir atleistus darbi
ninkus pašauks dirbti, niekas 
nežino.

Po ‘džeąuorinių’ streiko su
streikavo vadinami “plain 
goods” šilko audėjai, lokalo 
75, ir jau šešios savaitės kaip 
streikuoja. Nors apie pusė 
darbdavių pasirašė su unija 
kontraktą pagal unijos išsta
tytus reikalavimus, bet dar ki
ta pusė darbdavių nepasirašė 
ir tebelaiko darbininkus strei
ko lauke jau šešios savaitės. 
Tad streikieriai prive'rsti ko
vėti ne tik su darbdaviais, bėt 
ir su škurdū, nes negauna nei 
iš unijos p'ašalpos, nei turi 
teisės prie ‘Social Security’.

Šio mėnesio 7 dieną išėjo į 
streiką Textile Engraving lo
kalų 1733, CIO nariai. Strei
kas apijnha 20 dirbtuvių.

Streikas apima Patersono 
Dyėrs lokalą 1733, "'Passaic lo- 
kaią 1932 ir Lodi localą 1983, 
taipgi Hawthorne, N. J. ir 
Clifton, N. J. miestus. Unija 
reikalauja 12 centų valandinio 
priedo.

MOTERŲ KAMPELIS
Binghamton, N. Y.

Iš LLD 20-tos kuopos 
moterų susirinkimo

Vienas susirinkimas įvyko 
balandžio 19 d. pas J. K. Na- 
valinskienę. Narių dalyvavo 
gana graži grupė ir net ketu
rios naujos narės prisirašė— 
tai B. ir V. Zmitraitės, Anna 
Kireilienė ir V. Kaminskienė. 
Tai labai pagirtina. Juo dau
giau narių, tuo geriau. Nors, 
tiesa, paskutiniu laiku' mes 
mažai ką veikėme, nes, mat, 
buvome užimtos visokiais sa
vo privatiškais reikalais, o ki
tos sirgo, nesveikavo. Visos 
susirinkusios nares diskusavo, 
kas turėtų būti veikiama, ir 
visos pasižadėjo dažniau daly
vauti susirinkimuose. Tik atei
tis parodys, ar jos ištęsės savo 
žodį.

Išrinktas kuopos komitetas. 
Taftos pačios draugės: pirmi
ninkė A. Maldaikienė, sekr. 
M. Kulbienė, ižd. O. Girnienė, 
koresp. J. K. Navalinskienė.

Nutarta susirinkimus laiky
ti per vasarą, pas Navalinskie- 
nę.

Po susirinkimo pranešė A. 
Maldaikienė, Navalinskienė ir 
M. Luzinienė, kad šiandien yra 
Paulinos Bakšienės gimtadie
nis ir kad tapo suruoštą ma
žiukė puota. Narės ir viešnios 
susidėjo po dolerį, kad pa
dengus išlaidas už valgius ir 
gėrimus. Dar Paulinai įteikta 
piniginė dovanėlė, $14. Ji šir
dingai dėkavoja visiems ir vi
soms už jos pagerbimą. Pauli
na davė savo bute veltui vietą 
laikyti susirinkimus per visus 
metus. Už tai narės jos ir ne
pamiršo.

Ši korespondencija turėjo 
būti parašyta tuojau po susi
rinkimo, bet atleisit#, kad ne
parašiau. Tai atsitiko dėl ma
no draugo A. Navalinsko ne
tikėtos ligos ir operacijos.

—o—
Kitas LLD 20 kuopos mote

rų susirinkimas. įvyko gegužės 
17 d., taip pat pas Navaiins- 
kienę, 55 Glenwood Ave. Na
rių šiame susirinkime dalyva
vo nedaug. Gaila, kad draugės 
neištesėjo savo prižado, ar 
gal pamiršo.

Dabar visos narės ir nena- 
rės yra kviečiamos dalyvauti 
ateinančiam susirinkime, kuris 
įvyks toje pačioje vietoje bir
želio 21 d. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Nutarta pasveikinti dien
raštį Laisvę su 40 metų sukak- 
čia ir paaukoti $5 iš iždo. 
Daugiau jokių tarimų nebuvo.

Koresp.
J. K. Navalinskienė

Tūli bosai sako, kąd jie ne
gali dirbti pilnai, nes neturi 
kam parduoti, nes iš užsienio 
įgabena audinius už pigesnę 
kainą, ir šios prekės užpildo 
mūsų krašto rinkas. Tad ragi
na savo darbininkus, kad 
siustų reikalavimus kongres- 
manam, kad Kongresas su
stabdytų įvežimą iŠ užsienio 
dirbinių ir atidarytų rinką vie
tos dirbiniams.

—p.—
Gražuš piknikas

LLD 84 kp. bendrai su Len
kų ir Rusų IWO repgia bend
rą pikniką birželio (June)’24 
d., rusų parke, West* Pater
son, N. J.

Lietuviai dalį pelno skiria 
Laisvės Jubiliejaus $10,000 
fondui.

Piknikas įvyksta Russian 
Hall, .Maryland Ave., West 
Paterson, N. J.

Iš kitur atvažiavę į Pater- 
soną, klauskite Mic Bride 
Ave., ir dasigavę į Mic Bride 
Ave, važiuokite iki “To Brid
ge.” Pravažiavę “To Bridge,” 
už dviejų blokų sukite po kai
rei į kalną. Ten bile ką pa
klauskite, tai ir pasakys, kur 
piknikas randasi.

Patersono Kaimynas

Bijo Taikos Žodžio
Jungtinių Tautų Ekono

minė ir Soeialė Taryba pa
gamino ir Generalė Asem- 
blėja priėmė moterų klau
simu rezoliuciją, kurioje 
pripažįstama darbuose ir 
visuomeniniame gyvenime 
lygybė moterim su vyrais.

Kartu buvo priduota 
Tarptautinės Demokratinių 
Moterų Federacijos rezo
liucija, šaukianti sustoti žu
dyti moteris ir vaikus, su
laikyti karą, palaikyti tai
ką. Šią rezoliuciją jie at
metė.

18 mėty mergaitė 
kainuoja tik $15

Jungtinių Tautų raportas 
sako, kad Afrikoj, arabiš
kose šalyse, praktikuojama 
plati prekyba vergais. .

Jauna mergaitė kainuo
janti tiktai $15. Galima nu
sipirkti, jų kiek nori, per 
viešas pardavyklas, varžy
tines. % -r'

Vieno Cairo laikraščio re
porteris savo akimis matė, 
kaip viename britų protek
torate, Seiyune, vieną die
ną buvo parduota 40 mer
gaičių. Brangiausia buvo 
užmokėta $150 už mergaitę.

Pirkėjai galį pirma apžiū
rėti mergaites, net išrengus 
nuogai.

Jeigu pareikalavimas ma
žesnis, tai atlikusias ant 
galo varžytinių atiduoda už 
75 centus.
♦_______________

ŠEIMININKĖMS
SAUSAINIAI

2 puodukai sviesto 
pusė puoduko pieno ’ 
1 puodukas cukraus
4 gerai išplakti kiauši

niai
pusė šaukštuko druskos
1 šaukštukas almond 

sunkos
4 puodukai p a g erintų 

miltų
1 puodukas sumaltų ko

kių riešutų.
pusė puoduko smulkiai 

s u p j a u s t y tų datulių 
(dates)

pusė puoduko razinkų.
Gėrai ištrink sviestą su 

cukrum, įpilk išplaktus 
kiaušinius, sudėk visus 
prieskonius. Pilk po biskį 
pieną ir miltus, gerai mai
šant. Iškočiok plonai. (Gą- 
li supjaustyt įvairioftiis dai
liomis formomis. Apibars
tyti spalvotu Cukrumi.)

Kepk 375 F karščio pe
čiuje. Jei plonai sudarysi, 
iškeps į 15 minutų. V.

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Verfton St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Pdplir 4110

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
moderhišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermėhinė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.
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Paruošiant sandvičius 
piknikui ar šiaip kur 
užkandžiui

Klaida yra dėti salotų la
pus į sandvičius, kurie bus 
valgomi už kelių valandų. 
Lapai suglėžta, pats sand
vičius atrodo lyg sušutęs. 
Lapus įvyniok atskirai į 
vaškuotą popierą ir, jei tu
ri po ranka, įdėk dėželėn, 
kad nesusitrintų.

Panašiai atsitinka su to- 
matėmis.- Jas taip pat įdėk 
atskirai.

Apsaugoti mėsą nuo su
džiūvimo sandvičiuje biske- 
lį patepk duoną sviestu, 
margarinu ar kokiu dresin- 
gu (kas dresingus valgo).

Karštame ore reikiant il
giau išlaikyti sandvičius 
mažiau rizikuosi, jeigu su
darysi iš vakaro, per naktį 
palaikyti šalčiausioje šaldy
tuvo dėželėje. Pirm įside
dant į nešulį dar apvyniok 
ekstra popieros lakštu. 
Pietų laiku tebebus tarsi ką 
tik iš šaldytuvo išimti.

Turner Construction Kom
panija turėjo sumokėti $60,- 
000 savo darbininkui Kasper 
Chvalai, kuris bedirbdamas 
20 pėdų nukritęs kojas susi
žeidė.

froday’s Pattern

Pattern 9154 (includes pantie's), 
sizes 2, 4, 5, 8, 10. Size 5, dress, 2 
yards 35-frtCh; y2 yard contrast.

Send THIRTY GENTS in coins 
for this pattern to 170 News
paper Pattern Dept., 232 West 
18th St., New York 11. N. Y Print 
plainly SIZE, NAME, ADDRESS, 
STYLE NUMBER.

Pažymėkite formos numeri 
ir dydį ir sykiu su 30 centų 
siųskite: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Ave., Richmond 
Hill 19, N. Y.



Tarp lietuvių
Mr. ir Mrs. Chas. Brown 

išvyko atostogom

Grand Chair Furniture C 
savininkas Chas Brown 
žmona išvyko dešimčiai dienų 
atostogoms.

Brown, išdirba namų bal
dus. Jo dirbtuvė randasi 402 
Grand St., Williamsbuige. 
Brown taipgi pertaiso ir, nu- 
lekuoja senus baldus.

Juozas Bakaitis padabino 
savo jstagą

Juozas Baltaitis turi Bar & 
Grill biznį 518 Grand St., Wil- 
liamšburge. Dabar jis visą sa
vo įstaigą nuo lubų iki grin
dų pertaisė, ■ išdabino savo 
klijentų malonumui.

Jis taip perrengė savo įstai
gą, kad dabar pas jį bus gali
ma ir pares laikyti.

Algirdas Balchunas apsiveda 
su Frances Martinoff

Ortodoksų 
Glenmore 

vai. 
bus 
120

yra 
savi-

šį sekmadienį, birželio 24. 
Algirdas Balchunas apsiveda 
su Frances Martinoff. Jung
tuvės įvyks Rusų 
bažnyčioje, 400
Avė., Brooklyne, kaip 3 
po pietų. Vestuvių sueiga 
Rusų Liaudies Name, 
Glenmore Avė., vakare.

Algirdas Balchunas 
Varpo Duonos Kepyklos 
ninko Antano Balchuno sū
nus. Jis išvežioja duoną. Kas 
šeštadienis jis atveža duonos 
ir į Liberty Auditorijos val
gyklą.

Linkėtina jaunavedžiams 
linksmo, laimingo ir ilgo gy
venimo. ✓

-pas Ruth ■ Bell, 
HY. 3-0475.

LDS jaunimas turės išvyką
Birželio 24 d. LDS jaunimo 

kuopa ruošia savo nariams ir 
prieteliems išvyką laivu į In
dian Point. Į abi pusi kelionė 
$2.0d.

Rezervacijas galima gauti 
pašaukiant

Rep.

Policija apskaičiuoja iki 7,000 narkotikus 
naudojančią vaiką

Ketvirtoje narkotikų nau
dojimo tyrinėjimo dienoje iš
kelta dar baisesnių dalykų, 
negu buvo parodyta pirmose 
dienose.

Policijos apskaičiavimu da- 
lėidžiama iki 7,000 vaikų, 
kurie nuolat naudoja narkoti
kus. Bet perklausinėjami stu* 
dentai tvirtina, kad jų mo
kyklose naf-kotikus naudoja 
nuo 40 iki 50 procentų vaikų.

• Studentai taipgi pripažįsta, 
kad narkotikų ‘ pardavėjai 
lengvai gali prie vaikų priei
ti pačiose mokyklose: korido
riuose, skiepuose, išeinamose 
vietose ir net ant stogų.

. Tie studentai nurodo, kad 
jie iš?pradžių mokėdavę už 
nuodingą cigaretą po dolerį, o 
kai įpratę tokius cigaretus 
naudoti ir be jų negalėdavę 
apsieiti, tai jau mokėdavę po 
$3, kad tik galėdavę gauti.

Trys merginos ■— 17, 18 ir 
25 jnetų amžiaus — pateikė 
sekamą istoriją:

25 nietų mergina sakė, kad 
ji pradėjusi naudoti narkoti- 

, kus WAC būdama, militarinė- 
je tarnyboje. Vėliau ji turė
jusi gerus darbus ir padary
davusi nemažai pinigų, bet 
viskas nueidavo į narkotikus. 
Jinai narkotikų pardavėjams 
išmokėdavusi net virš $200 į 
savaitę. Kadangi negalėdavusi 
iŠ nemažos nuolatinės algos 
padengti tokių didelių iškaš- 
čių, tai turėjusi prostitucijos 
keliu uždarbiauti.

Kitos dvi merginos irgi pa- 
' našius liudijimus pridavė. Jos 

liudijo, kad narkotikų parda- 
yėjai visur veikia: valgyklose, 
kafeterijose,' teatruose, daug 
jų yra ant Broadwes tarp 42 
Ir 50 gatvių. Bet daugiausia 

B* vasaros laiku yra Coney Is
lande,, and Board Walk. Ten 
9-9 metų vaikai jau narkoti-

Užgyrė sen. Johnsono 
taikos planą

AFL International Jewelry 
Workers Unijos lokalus 1, ku
ris atstovauja 750 narių, pri
ėmė rezoliuciją, užginančią 
senatoriaus Johnsono planą į 
baigti karą Korėjoje šio mė
nesio pabaigoje.

Tos unijos nariai siunčia 
laiškus ir atvirlaiškius kon- 
gresmanams, senatoriams ir 
prez. Trumanui reikalaudami 
tą Johnsono planą užgirti.

Daugelis reikalauja 
A. T. persvarstyti

Kasdien ir daugiau ir dau
giau pasisako prieš Aukščiau
siojo Teismo nuosprendį, ku
ris užgyrė fašistinį Smith Ak
tą.

Laikraščiai “Nation,” “New 
Republic,” “Catholic Worker” 
ir tūli kiti reikalauja tą nuo
sprendį persvarstyti.

United Labor Action Com
mittee, susidedąs iš daugelio 
ADF, CIO ir kitų unijų veikė
jų, taipgi'išėjo prieš tą •nuo
sprendį ir reikalauja persvars
tymo.

Broadway teatrų prodnse- 
ris Peter LaWrence rašo “N. 
Y. Herald Tribune,” kad Smi- 
tho Akto užgyrimas paneigia 
demokratines Amerikos lais
ves.

Brooklyn Borough prezi
dentas J. Cashmore įsakė po
licijai daboti vaikus, žai
džiančius prie Prospect Parko 
ežero, nes kiek laiko atgal du 
vaikai bežaisdami įkrito ir 
prigėrė.

Jie greitai 
apsisuka /ir 

išparduoda, 
taipgi yra 

pardavinėto-

kus pardavinėja. Jie yra tar
pininkai tarp didesnių parda
vėjų ir pirkėjų, 
apie pirkėjus 
daug narkotikų 
Brighton Beach 
daug narkotikų 
jų.

•Nąrkotikų pardavinėtojai 
taipgi turi ryšius su prostitu
čių lizdais, tai jie ir tam tiks
lui panaudojami.

Viešbučiai taipgi nėra liuo- 
si nuo narkotikų. Pardavinė
tojai ten randa nemažai pir
kėjų ir labai lengva prie jų 
prieiti.

Ketvirtadienį ir penktadie
nį policija pradėjo platesnę 
ablavą ir sugaudė nemažą 
narkotikų pardavinėtojų skai
čių.

Mokytojai reikalauja nuodugnaus mokyklą 
padėties tyrinėjimo

Mokytojų Unija laikė susi
rinkimą Washington Irving 
High School patalpose. Daly
vavo virš 600 mokytojų.

Šiame susirinkime, plačiai 
kalbėta apie narkotikų naudo
jimą tarp studentų. Tuo klau
simu priimta rezoliucija nuro
do, kad mokyklų viršininkai 
nekreipė dėmesio į šią proble
mą daug anksčiau, kai«ši epi
demija dar buvo pradžioje, 
nors jiems buvo nurodyta apie 
gręsiantį pavojų. Rezoliucijo
je reikalaujama nuodugnaus 
tyrinėjimo.

Svarstyta mokytojų algų 
problema. Nutarta reikalauti 
$200 metinio priedo prie da
bartinių algų, nes dabartinės 
algos yra per mažos.

Nutarta užgirti demonstra
ciją prieš algų užšaldymą ir 
joje dalyvauti trečiadienį.

Brooklyno apylinkės lietuvių delegacija 
dalyvaus Taikos Kongrese, Chicagoje

Penktadienio vakare įvykęs 
pažangiųjų ir taiką mylinčių 
lietuvių susirinkimas apsvars-' 
tė taikos klausimą.

šiame susirinkime raportuo
ta, kad daugelis tautų ruošiasi 
pasiųsti savo atstovus. Tai ir 
lietuviai negali nuo to atsilik
ti. Pasižadėta pasidarbuoti, 
kad sukelti pakankamą pini
gų sumą delegatų pasiunti
mui. Ant vietos virš šimtas do
leriu tam tikslui sukeltas.

Plačiai apdiskusavus, kiek 
šis susirinkimas' galės atstovų

Kviečia dalyvauti didžiulėje demonstracijoje 
prieš algą užšaldymą

Radio i 
unijos J 
atsto-

United Electrical, 
and Machine Workers 
distriktas 4-tas, kuris 
vauja 40,000 darbininkų, 
kviečia visus dalyvauti didžiu
lėje demonstracijoje prieš al
gų užšaldymą ii’ kainų kėlimą.

Demonstracija įvyks trečia
dienį, birželio 20, prie Fede
ral Building, kampas 30 gat
vės ir 9th 
Prasidės 5

Minimo 
tas James 
kad buvo su darbdaviais susi-

A ve., New Yorke, 
vai. po pietų.
d i strik to p re z i d on- 
MacLeisch nurodo,

Piliečiu Klubo Piknikas gražiai pavyko
Brooklyno Lietuvių Ameri

kos Piliečių Klubo išvyka bu- 
sais j Lindeną birželio 17-tą 
gražiai pavyko. Skaidrų, tarsi 
tiksliai pritaikytą klubiečiams 
rytą, jau pirm laiko ties klu
bu ant Union Ave.1, Stagg St. ir 
Lituanica Aikštelėje stovinia
vo būriai žmonių. Atvažiavus 
busams, netruko juos pripil
dyti, nes visi bilietai buvo iš
parduoti iš. anksto.

Pabuvojus ties klubu apie 
pusvalandį, septynių didžiųjų 
veži.mų rikiuotė, vedama po
licijos motorciklisto, išdundė
jo link Williamsburg Tilto. 
Užvedęs ant tilto, policistas 
palydovas' sugrįžo atgal, 
rėjome linksmą kelionę ir 
buvome į Liberty Parką, 
dene, dar pirm, dvyliktos 
landos.

pri- 
Lin- 
va-

Buse neprašyta, nedora, 
be tikieto viešnia

Linksmą kelionę turėjo, 
anksti pribuvo į parką šeši 
busai. Bet vienas, kuriame 
slypėjusi ta nedoroji, turėjo 
sustoti kelyje. Keleiviai turėjo 
neramybės ir piknikan atvyko 
trūkstant vieno - keleivio. Ta

Atžymėta, kad Aukščiau
siojo Teismo tarimas prieš ko
munistus paliečia visus pilie
čius, kartu mokytojus ir mo
kinius, nes ir jiems suvaržo 
žodžio ir. minties laisvę. Todėl 
šis Aukščiausiojo Teismo 
nuospren'dis turėtų but atšauk
tas.

Nusitarta, kad unijos pildo
moji taryba laikytų susirinki
mus kiekvieną trečiadienį per 
liepos ir rugpiūčio mėnesius ir 
darytų planus, kaip išsikovoti 
algų pakėlimą.

Christian Lewis ir Murray 
Stein paleisti iš Welfare 
partmento tarnąutojų, 
nužiūrimi komunistai.

De- 
kaip

Majoras Impellitteri forma
liai atidarys vasarinį koncer
tą birželių 30> Central Park
Mall. . , • , 

M

pasiųsti, prieita tos nuomonės, 
kad būtinai reikia siųsti nors 
trys atstovai. Tai tiek ir iš
rinkta.

Kartu nutarta suruošti de
legatų išleistuves sekmadienį, 
birželio 24, Liberty Auditori
joje, Richmond Hill. Tam 
tikslui ir komisija išrinkta. 
Pradžia šių išleistuvių bus 5 
vai. vakare.

Komisija ruošiasi turėti 
lengvų užkandžių ir prašo vi
sus taikos prietelius šioje su
eigoje dalyvauti. Įėjimas ne
mokamas. Rep.

tarta pakelti algas 10,000 
darbininkų, bet Algų Stabili
zacijos Taryba neleido pakel
ti. Algos paliktos senosios, o 
maisto ir kitų būtinųjų reik
menų kainos nežmoniškai ky
la. Todėl unijos reikalauja, 
kad algų užšaldymas butų 
nuimtas ir darbininkų algos 
butų pakeltos.

New York City Tenant, 
Welfare and Consumer Tary
ba taipgi demonstraciją už
gyrė ir kviečia visus dalyvau
ti.

viso-

gražus būrys ir

nedorąja buvo mirtis.
Pakelyje, jau New Jersey 

šone, staigia širdies ataka su
sirgo Denis Stulginskas, apie 
63 metų amžiaus. Jį turėjo iš
kelti iš buso. Busas lūkuriavo, 
kol pribuvo pirmoji pagalba. 
Pasirodžius, jog jis negalės 
toliau keliauti, Stulginskas nu
gabentas artimiausion ligoni
nėn. O kiti, nors ir apliūdę, 
atvyko į pikniką. Ką gi dary
ti ? Gyvenimas, kartu ir pik
nikai, turi eiti savo keliu.

Viskas piknike .ir sąryšyje 
su juo ėjosi labai gražiai, nuo
taika buvo drauginga. Nuvy
kę jau atradome būrį komisi
jos ir darbininkų, atvykusių 
anksčiau, privatinėmis maši
nomis. Vėliau, atskiromis gru
pėmis, atvyko daugiau brook- 
lyniečių ir newjersiečių. Pub
lika, kaip ir paties klubo na
rių sudėtis, buvo mišri, 
kių pažiūrų. Matėsi pora ku
nigų, buvo 
laisviečių, tarpe tų ir jūsų re
porteris.

Tarpe visur esančiųjų new- 
jersiečių susitikau Bakūnus, 
Derenčių, Globičių, Krūtį, 
Stripeiką, Stanelį, Simon, Ži
linskus, Maknavičius. Ir buvo 
grupė man mažiau pažįstamų 
tos užupio valstijos piliečių.

Klubiečiams sumobilizuoti 
busus padėjo tūli biznieriai ir 
kriaučiai. Apie tuos nusipel
niusius mobilizatorius ir apie 
dirbusius piknike man paža
dėjo parašyti klubo korespon
dentas, kuriam . visa tai ge
riau žinoma.

Tūluose busuose vykdytos 
net specialės programos. Pa
vyzdžiui, Addie Pavilonis va
dovauto buso keleiviai pribu
vo su savo karaliumi ir kara
liene, jais išrinkę Juozą Mise
vičių ir Oną Prakevičiūtę.

Mūsiškiame buse daug links
mybės įnešė dainininkas ir 
poetas Kriaučiūnas, su savo 
kūrybos dainelėmis. Sakėsi 
turėję dainingos linksmybės 
ir ten, kur važiavo Grabaus
kas, Velička, o taip pat ir vi
sur kitur, rtes, čia dainuojan
čio jaunimo jr senimo buvo 
visur.

Sekamoji tokia linksma iš
vyka, kalbėjo žmonės, bus 
Laisvės piknike. Rep.

Po New York a 
pasižvalgius

Isidore 
ma Avė., 
pasikoręs.

Soroka, 690 Alaba-
Brooklyne, rastas

apysakos “T 
the Undertaker.

14 metų aklas studentas Jo
seph Boyer laimėjo prizą už 
parašymą 
Ghost and

Smith, Levittown 
policijos rastas 

gat-

Francis 
gyventojas, 
nakties laiku vaikščiojąs . 
vėmis nuogas; areštuotas.

Šv. Jurgio didysis
71 metinis piknikas
švento Jurgio Draugija 

ruošia didįjį 71 metini pikni
ką šeštadienį, birželio 23, 
Dexter Parke, 7411 Jamaica 
Ave., Woodhavene.

Šokiams gros J. Pavydįs ir 
jo orkestras. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Bilietas tik 75 cen
tai, iškaitant ir taksus.

Todėl švento Jurgio Drau
gija kviečia lietuvius 
giausia susirinkti ir 
laiką 
prie

skaitlin- 
linksmai 
pasišoktipraleisti ir

geros muzikos.
Sekretorius F. Venis

Lietuvių Atletų 
Klube apiplėšė

Jaunas plėšikas, įėjęs į Lie
tuvių Atletų Klubą, 168 Mar
cy Ave., Brooklyne, atėmė iš 
patarnautojo John Konesnes 
$50, o ten buvusio svečio Ed
ward Reynolds galvą revolve
riu užgavęs pabėgo.

14,599 vaikai gimė 
gegužės mėnesį

Sveikatos Departmentas 
praneša, jog šių metų gegužės 
mėnesį gimė 14,599 vaikai. 
Tuo pačiu metu mirė 6,496.

Per pirmus šių metų penkis 
mėnesius gimė 67,941, mirė

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-S172

PEISTLANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

Pavogė $25,000, kad 
meilę nusipirkti

sekamą 
darbinin- 
i knygas 
jiems iš-

Brooklyno Felony Teisme 
gražiai nuaugusi 32 metų Lo
retta Gorey prisipažino, kad 
ji pavogusi iš Wilson Special
ty Co., 176 N. 4 St., Brookly
ne $25,000. Ji dirbo 
panijos raštinėje. *

Jinai susidariusi 
planą: mokėdama 
kams' algas įtraukia 
didesnę sumą, negu 
moka. Tada ji kas savaitę pa
siima iš kompanijos po $350.

Tuos pinigus tačiau ji nepa
silaiko. Ji tuos pinigus regu
liariai atiduoda “geriausiam 
savo draugui,” Charley vadi
namam, su kuriuo ji draugau-j 
ja jau per 14 metų.

Tuos $25,000 ji pavogė iš 
kompanijos per 18 mėnesių, 
iki kompanijos viršininkai tai 
susekė.

Teisme buvo klausinėta, kur 
tas jos meilužis gyvena. Ji at
sakė, kad šiuo metu jis randa
si Miami, Fla.

Ji prisipažino, kad su tais 
pinigais ji galėdavo pirkti to 
savo draugo meilę, nes jis jai 
yra pasakęs: neduosi pinigų, 
negausi meilės. Ji dabar susi
rūpinusi, nes be pinigų galė
sianti ta jo meilė link jos iš
garuoti.

Policija dabai* ieško to jos 
meilužio. O ji padėta po $5,- 
000 kaucija.

Nužudė savo sūnų, 
teisme laimėjo

Mrs. Annie Duke, Rdckvillc 
Centre gyventoja, buvo kalti
nama, kad 1948 metų vasario 
19 d. maudynėje prigirdžiusi 
savo Vienu metų amžiaus sūnų 
Kenneth.

Nassau County Teismas, ta
čiau, ją išteisino, kuomet su
rasta ii’ pripažinta, kad tuo 
laiku, kai ji savo sūnų nužu
dė, buvo susirgusi proto liga.

EGZAMINT7O.TAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS i —iį-į

nW**

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

REPUBLIC BAR & (,11111.
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION

4 pusi.—Laisvė {Liberty)-Trečiadien., Birželio-June 20, 1951.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

pradėtas, tai]) dabar jo 
balsu galėtų būti jam grtjąs 
padaryta. j

—o— ’
Nuo prezidento eikime prie 

nepaprastos, smarkios lietu-
tos kom- jviškos karvės, vadinamos “Rū- 

Į ta.” kuri randasi “Šešupės” 
kolūkyje mūsų senojoje tėvy
nėje. Jei nebūtų karvės ir pie
no, tai nebūtų nė prezidentų. 
Todėl karvė ir pienas pirmoje 
vietoje.

Daugelis 
miršta. Jie 
Lietuvai ir
deliuose ūkiuose 
geras karves išauginti ii’ dau
giau iš jų pieno prisimelšti.

—o—

žmonių tatai pa- 
suranda nelaimę 
tame, kad ton di- 

gali goriau

štai mano rankose “New 
York Artificial Breeders* 
Cooperator” žurnaliukas. Ja
me rašoma apie smarkiausias 
Amerikos karves. Pati geriau
sia iš jų per metus duodanti 
13,853 svarus pieno.

Bėt ar žinoto, kad šita 
“amerikonka” tik vos vos su
pliekia Šešupės “Būtą”7 /Rū
ta” per motus duoda apie 13,4’ 
270 svarų pieno.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD vyrų ir moterų kuopos 
rengia piknikų, jvyks puošniame 
Olympia Parke, So. Quinsigmon 
Ave., Shrewsbury, Mass., jvyks sek
madieni,^ birželio (June) 24 cl. Vai
sių ir gėrimų bus kiekvienam pasi
rinkti sulig savo skonio. Kviečiame 
dalyvauti vietos ir apylinkės lietu
vius. Čia susieisite savo senus pažjs- 
lamus ir turėsite smagių pasikalbė
jimų. Kaip jau girdėjote, visi pažan
gioji Worcesterio lietuviai rengiasi 
masiniai vykti j didįjį Laisves pik
niką liepos (July) 1 d., Maynard, 
Mass. Gera žinia tiems, kurie neturi 
savo mašinų. Turime paėmę milži
nišką busą ir užtikrinamo vietą 
kiekvienam, kuris tik norės važiuo
ti. Galėsime važiuoti visi dainuoda
mi j tą gražųjj Laisvės pikniką. Ta
čiau ‘persergstimo, kad visi turite iS- 
anksto užsisakyti buso vietas, pas 
buso konduktorių Joną Skliutą. Jj 
galėsite matyti 
Olympia Parko birželio 24-tąC — 
Komitetas. (779-120)

per ieną

CLECELAND, OIHO.'A
LLD' 75-ios Apskrities Piknikas. 

Jau lik kelios dienos iki LLD 15-tos 
Apskrities pikniko, kuris jvyks bir
želio 24 d. visiems clevelandiečiams 
žinomoj vietoje drgg. <7. ir O. Rūbų 
Tikėję prie U. S. 422 kelio, už Welsh- 
ville l’/2 mailės. Bus muzikantai ir 
kitokie dalykai reikalingi. - J. S. 

(119-120)

TONY’S A-
UP-TO-DATE J

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

Petras Kapiskas
PALAIKO >

BAR & GRILL v
DEGTINES, VYNAI 

IR ALUS

Telefonas
EVergreen 4-89M




