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Kur Lietuvos kunigai?
“Raudonasis frontas”

.Quincy mieste.
Prašo talkos.
Negrai gina baltuosius.

Rašo R. MIZARA

Čikagos marijonų laikraš
tis klausia Vilnies, kas atsiti
ki su Lietuvos kunigais.

“Tiesa/’. rašo laikraštis, ku
nigų “apie du šimtai dabar 
gyvena vakarų kraštuose.”

Taigi, xapie du šimtai gyve
na “vakarų kraštuose,” o pa
silikusieji Lietuvoje, ten ir te
begyvena.

O tūlas P. B. rašo Naujie
nose, jog Lietuvos vyriausybė 
yra bereikšmė.

•Jeigu bereikšmė, tai kam 
apie ją iš viso rašyti? Kam 
Naujienos ją nuolat puola, 

Jįmer^ia?
» ★

Naujienos rašo, jog Vakarų 
Vokietijoje komunizmas “su
smuko.”

Jeigu taip, tai kam prieš jį 
ginkluotis? Kam prieš komu
nizmą iš viso organizuotis?

kuHo, 
puvo

Jdomią žinią andai išspaus
dino bostoniškis dienraštis 
Globe, žinia iš Quincy, Mass.:

“Piliečių mitingas, 
šaukėjai sako, tiksiąs 
pasitarti dėl kovos prieš^aukš- 
tas produktų kainas, buvo 
staigiai nutrauktas, kai mies
to valdžios pareigūnas įsakė 
^policijai jį uždaryti dėl to, 
kad mitingas buvo ‘įtariamas 
raudonuoju frontu’.”

Tai įvyko birželio 25 dieną.
Mitingo dalyviai, sako to

liau žinia, kritikavę vyriausy
bę. .nei .to, kad ji nekontro
liuoja produktų kainų.

Ka& reakcija pradeda įsi
siūbuoti, kiekvienas žmonių 
pasijudinimas gali būti užpul
tas ir apšauktas “raudonuoju 
frontu.” •

Kas kovoja už taiką, tas 
šiandien jau skaitomai “rau
donu” ir neištikimu.

Kas kovoja dėl kainų kont
rolės — tas jau nebeištikimas.

Tylėk, nieko nesakyk, tai 
ttt būsi geras, būsi ištikimas 
pilietis.

Netenka aiškinti, kur visa 
tai veda.

Gurley , Flynn, 
išėjusi iš k ai ė j i-

Elizabeth 
pati neseniai 
mo po $10,000 belą, atsišau
kia į visuomenę padėti sukel
ti reikiamas pinigų sumas iš
leidimui po bėlomis tų, kurie 
dar tebesėdi kalėjime.

Civilinėms teisėms ginti 
kongresas, — organizacija, 
kut^fJi vadovauja žymusis 
William L. Patterson, —■' sako 
jatf yra užstatęs bėlomis apie 
$200,000.

Beje, šiuos žodžius rašant, 
— penktadienį, — dar penki 
darbininkų veikėjai, neperse
niai suareštuoti, tebesėdi ka
lėjime dėl to, kad Civilinėms 

, teisėms ginti kongresas nebe
pajėgė sukelti reikiamų pini
gų sumų jų bėloms.

šitų žodžių rašyto- 
būti viename sambū- 
buvo pagerbtas jau- 

novelistas,

Andai 
jui teko 
ryj, kur 
nas rašytojas,
Lloyd Brown.

<Ten, tarp kitų, kalbėjo ra
šytojas Mike Gold, — bene 
pats žymiausias Amerikos 

' proletarinis rašytojas.
Tarp kitko Gold sakė:
— Ligi šiol mes skelbdavo- 

. me, jog turime ginti negrus, 
bgf/ šiuo metu, man rodosi, 
negrai daugiau gina baltuo
sius, Ajiegu baltieji juos.

Pasakyta labai daug tiesos.
Tik paimkite pavyzdžiu to

kius vyrus, kaip Paul Robe
sort, William L. Patterson, Dr. 
Dubois. a į
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Didis Taikos Kongresas 
reikalauja galutinai 
užbaigt Korėjos karą

JUBILIEJINES ) 
LAISVĖS VAJUS

Kongrese buvo 5,000 delegatų; 
pagamino taikos programą

SUKELTA $8,580;
DAR REIKIA $1,420

Priima Jungtinių Valstijų 

 

komandieria^s pakvietimą 

 

j derybas dėl paliaubų
Nori, kad pasitarimai įvyktų 
liepos 10-15 d. arti Kaesongo

Chicago. — 5,000 delega
tų iš visu šalies kampų da
lyvavo Taikos Kongrese, 
kuris tęsėsi tris dienas, už
sibaigdamas sekma dieni 
Kongresas vienbalsiu nu
tarimu pareikalavo galuti
nai užbaigt Korėjos karą 
ir panaikint vadi namą 
“opųjį stovį’’ Jungtinėse 
Valstijose.

Grįždami namo, delegatai 
pasižadėjo veikti kaip tai
kos judėjimo 
jai visur.
„ Kongresas 
joj Chicagos

organizuoto-

įvyko didžio- 
Coliseum sa-

Pareiškimas
Kongresas išleido pareiš

kimą, kuris sako:
—Mes pateiškiame gilų 

įsitikinimą, jog tiktai dery
bų politika, o ne ginklų po-

Lėktuvų nelaimėse 
užmušta 55

Denver, Colo.— Sudužus 
keleiviniam United Air 
Lihes lėktuvui į kalną, ta
po užmušta 50 žmonių. 
Lėktuvas skrido į New 
Yorką.

Fort Dix, N. J.—Bandy
damas nusileisti žemyn 
naktį per ūkaną, nukrito 
karinis lėktuvas, užmušant 
5 kariškius. Sužeista 16 
kitų.

Thailand numalšino 
jūreivių sukilimą

Bangkok, Thailand.—Ar
mija nuslopino jūreivių su
kilimą prieš T hail an do 
premjero P. Songgramo 
valdžią.

Sukilėliai smerkė valdžią 
už suktybes ir priespaudą. 
Jie buvo pagrobę ir prem
jerą, bet paskui paleido.

Gubernatorius Dewey 
lekia į Azijos kraštus

New York. — šios vals
tijos gubernatorius, repu- 
blikonas Thomas Dewey iš
skrido į Japoniją. Taip pat 
žadėjo apkeliauti Thailan- 
dą, Malają ir kitus pieti
niai - rytinės Azijos kraš
tus.

LAISVĖ ŠĮ TREČIA
DIENĮ NEIŠEINA, nes tai 
bus nacionalė šventė Liepas 
Ketvirtoji.

Kiek jie deda pastangų 
persekiojamiesiems baltiems 
darbininkų veikėjams ginti.

ir visu kraštu 
džiaugtis teiše
inąs mūsų šalis 
stoja — teisėmis 
laisvės ir laimės

litika gali įvykdyti taiką.
Mes esame įsitikinę, jog 

taika yra geriausias Ame
rikos apsigynimas ir jęg 
taika yra visuomet didžiau
sias reikalas.

Mes pareiškiame, kad di
džioji dauguma amerikie
čių non taikos. Ameriki
nis taikos judėjimas gali 
vis stiprėti, iki jis laimės 
taiką ir atidarys kelią ame
rikiečiams 
žmonėms 
mis, už k 
nuo seniąf 
gyvenimą, 
siekimo.

Mes pareiškiame savo įsi
tikinimą, jog pripažinimas 
skirtingų visuomenės san
tvarkų gyvavimo yra būti
nas taikai dalykas.
- Mūsų diplomatija ir apsi
gynimas negali būti sveiki, 
jeigu jie rymo ant klaidin
gų samprotavimų apie karu 
pastojimą kelio karui, jei
gu jie remiasi kariniu vieš
patavimu arba vienos tau
tos viršenybe prieš kitą 
tautą.—

Taikos Kongreso pirmi
ninkais tapo išrinkti įžy
mus mokslininkas dr. W. E. 
B. DuBois ir Chicagos Uni
versiteto profesorius An
ton J. Carlson, pasauliniai 
garsus biologas.
z Vien darbo unijų delega
tų dalyvavo daugiau kaip 
1,500. Apie 3,500 kitų bu
vo farmeriai, profesionalai, 
bažnytinių ir, kitų organi
zacijų atstovai, baltieji ir 
negrai.

Kongresas prasidėjo ma
siniu susirinkimu Colise- 
ume, kur 'suėjo daugiau 
kaip 8,000 žmonių.

Balsas už taiką iš Chicagos.—rašo mūsų korespondentas
Penktadienį, birželio 29 

d., Chicagoje prasidėjo A- 
merikos liaudies Taikos 
Kongresas. Į Kongresą de
legatų iš įvairių Amerikos 
vietų ir nuo įvairių taiką 
mylinčių organizacijii ir 
grupių privažiavo kur kas 
daugiau, negu buvo tikėta
si. Ir rašant šiuos žodžius 
delegatai dar vis renkasi ir 
renkasi. Delegatų regis
truotojai nuo penktadienio

Kongreso atidarymo sesija
Kongresas atsidarė su 

milžinišku mitingu Chica
gos Coliseume. Coliseumo 
amfiteatras prieš prade
dant rinktis delegatams ir 
svečiams jau buvo išpuoš
tas Amerikos tautiškomis 
vėliavomis ir už taiką šau
kiančiais obalsiais.
vietose Coliseumo patalpų 
žmonių bangavo 
Bangavo žmonių minios ir 
priešais Coliseumą ant Wa- 

ryto dirbo be atodūsio. A-,bash Ave. ir šalutinėse gat- 
merikos lietuvių delegadija 
taipgi. skaitlingą. Gražią 
delegaciją lietuviai .atsiuntė 
iš rytinių valstijų, iš Cleve- 
lando, Ohio, iš Rockford, 
Ill., ypatingai didelė lietu
vių delegacija iš Detroito. 
Chicagos lietuvių organiza
cijos į Kongresą pasiuntė, 
arti šimto delegatų.

Dar pusantro tūkstančio dolerių reikia iki sukėlimo 
nustatytos kvotos. Gi laiko jau tik dvi savaitės teliko. 
Visi ir visos paaukokime, padirbėkime, kad pilnai su
kėlus kvota.

Vėlesniu laiku aukų gavome nuo:
LLD 57 kp., Cleveland, Ohio, per F. Skier j
Mary Posis, St. Petersburg, Fla.
J. Kii’melas, Bayonne, N. Y................... ...
P. Janiūnas, Bayonne, N. J.......................
J. Katinis, Easton, Pa. ... ........V •........
J. Laminskas, Detroit, Mich.......................
Eva Kavolis, Brockton, Mass......................
J. Dobrow, Brooklyn, N. Y. •.......... ...
C. Tarnui, Bridgewater, Mass..................

Ačiū už aukas! Kurių prenumeratą pasibaigė, ga
vote paraginimus, tai tuojau atsinaujinkite ir parem
kite Laisvę aukomis, kiek galite. Pasirūpinkime gauti 
ir naujų skaitytojų. Lankykite Laisvės naudai pikni
kus ir kitus parengimus. Laisves Administracija

LIEPOS KETVIRTOJI
(EDITORIALAS)

Rytoj, trečiądienį, pripuola Liepos Ketvirtoji, oficiali 
mūsų ‘krašto šventė. 1. • . ■

1776 metų liepos 4-tąją buvo paskelbta Amerikos ne
priklausomybė, — nepriklausomybė nuo Anglų monar
chijos. '

Bet mūsų krašto nepriklausomybė buvo pasiekta mil
žiniškais šio krašto žmonių pasiaukojimais.

Deja, šiandien, įhinint mūsų nepriklausomybę, tūli 
mūsų krašto žmonės nenori tokios pačios nepriklauso
mybės pripažinti kitiems 'kraštams, ilgai nešusiems jun
gą svetimų prispaudėjų.

Pavyzdys Indo-Kinija: ten žmonės kovoja už savo 
nepriklausomybę, už išsilaisvinimą iš po francūzų im
perialistų, o mūsų vyriausybė padeda ne jiems, bet jų 
vergėjams, francūzams.

Tačiau, kaip neimsime, šių metų Liepos. Ketvirtoji yra 
linksmesnė, negu pernykštė.

Šiuos žodžius rašant, visu rimtumu kalbama apie karo 
baigimą Korėjoje.

O tai reiškia nepaprastai daug kiekvienam taikos my
lėtojui.

Gal gi ir bus pasiekta taika Korėjoje. O vėliau, gal 
gi ir bus galima tarp penkių didžiųjų susitarti, baigti 
šaltąjį karą ir neprileisti iškilti karštajam.

Taigi, minėdami Liepos Ketvirtąją, galvokime ir dary
kime.. viską, kad mūsų kraštas’ ir pasaulis gyventą*'tai
koje, o mūsų žmonės—gerbūvyj.

Kitose

minios.

vėse, slinkdamos link Coli- 
seumo. Išrodė, tarytum sto
josi Amerikos visa liaudis 
už taiką su didele ir nepa
laužiama jėga. Entuziaz
mas ir džiaugsmas tiesiog 
neapsakomas, 'kaip banguo
jančioje minioje ant gatvių, 
taip Coliseumo patalpose.

Atidarius Coliseumo am-
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$5.00 

. 5.00 

. 5.00 

. 3.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 2.00 
. 1.00

fiteatro > duris, žmonės sro
vėmis pradėjo veržtis ' vi
dun. Sužymėtos valstijų 
delegatams vietos bema
tant užsipildė; svečiai sėdo
si į balkonus ir skirtose vie
tose . Už pusvalandžio Co
liseumo0 amfiteatras buvo 
veik jau pilkas susirinkusio' 
svieto. Atvažiavę delegatai 
iš tolimesnįų-vūlstijų šaukė 
savuosius, kad neišsiskirs
tytų, ieškojo vieni kitų, ir 
galinga minia degė džiaugs
me.

Ypatingai džiaugėsi Ame
rikos jaunuoliai, turėdami 
progą pasisakyti, kad jie 
nori taikos. Jaunimo sek
cija, užimdama gana žymią 
dalį amfiteatre skambėjo 
nuo dainų, muzikos ir džiu
gių šūkavimų. Skambėjo 
dainos ir iš tolimesnių vals
tijų delegatų sekcijoje.

Tokio, liepos 2.—Šiauri
nės Korėjos liaudininkų 
komandierius gen. Kim U 
Sung ir kinų savanorių va
das generolas Peng Teh- 
huai sekmadienio naktį 
priėmė vyriausiojo ameri
konų komandieriaus gene
rolo Matthew B. Ridgway 
pakvietimą į»derybas dėl 
mūšių sustabdymo.

Gen. Ridgway, vadas ka
riaujančių prieš Šiaurinę 
Korėją talkininkų, šešta
dienį per radiją pasiūlė lai
kyti „derybas ligoniniame 
Danijos 
Šiaurinės Korėjos 
Wonsane.
vo kartojamas per daugiau 
kaip 100 radijo stočių iš 
Japonijos ir Pietinės Korė
jos.

šiaurinės Korėj’os ir 
kinu atsakymas4. •

Šiaurinės Korėjos liau
dininkų komandierius per 
savo sostinės Pyongyang© 
radiją ir kinų savanorių 
komandierius per Pekingo

laive Jutlandia, 
uoste 

Pasiūlymas bu-

ma: < .
—Generolui Ridgway, 
Vyriausiam Jungt. Tautų 
jėgų komandieriui:

Gavome jūsų pareiškimą 
iš birželio 30 d. kas liečia 
pasitarimus dėl taikos.

Mes esame įgalinti pra
nešt jums, jog sutinkame 
sueiti su jūsų atstovu po
kalbiams dėl karo veiksmų 
sustabdymo ir taikos dary
mo. \

Mes siūlome, kad pasita
rimai įvyktų Kaesongo 
srityje, prie 38-tos parale
lės. Jeigu jūs sutinkate, tai

I Žmonių ūpas kilo ir kilo. 
Tas ūpas, skambėjo toli į 
pasaulį, ir Amerikos liau
dies atstovai, susirinkę Co- 
liseume, laukė valandos su
šukti pasaulio žmonėms, 
mylintiems taiką, ‘ kad A- 
merikos liaudis nori taikos 
ir pasiryžus už ją galvą dė
ti.
Balsas už taiką iš Chicagos

Ir netrukus atėjo ta va
landa. Ant arenos pasirodo 
Paul Robeson. Nuo ovacijų 
sudreba amfiteatras, ir tą 
didį Amerikos liaudies vy
rą visi pasitinka, sustoda
mi ir linkėdami jam nepasi
duoti reakcijos ir karo is
terijai. Linki Amerikos 
liaudies atstovai, kad Ro- 
besonas būtų su liaudimi, ir 
liaudis bus su juom. Į are
ną ateina ir kiti garbingi

(Tąsa antrame pusi.) 

mūsų atstovai yra pasiruo
šę sueiti su jūsų atstovu 
tarp liepos 16 ir 15 d., 
1951 m.

(Pasirašo)
Kim II Sung,
vyriausias Korėjos ■ 
Liaudies Armijos 
komandierius.
Peng Teh-huai, 
kinų savanorių . 
jėgų komandierius.—

Jungtinės Valstijos 
patenkintos atsakymu

1

Washington. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė pa
tenkinta, kad Šiaurinė Ko
rėja ir kinai taip atsiliepė 
į amerikinį pasiūlymą dėl 
pertaikos. Kariniai Wash- 
ingtono vadai laiko nesvar
biu tą skirtumą, jog šiau
riniai korėjiečiai pageidau
ja laikyti derybas arti Kae
songo, Už 3 myliu į pietus 
nuo 38-tos paralelės, kaipo 
rubežiaus - tarp šiaurįhėš 
Korėjos Liaudies Respubli
kos ir tautininkų Pietinės 
Korėjos.

Kai kuriems valdinin
kams neaišku, kodėl šiauri
niai korėjiečiai ir kinai no
ri atidėti derybų pradžią' 
iki liepos 10-15 d. Bet pra
nešama, kad Amerika su
tiks su tokiu atidėjimu.

Amerikos valdžiai patin
ka, kad Šiaurinė Korėja ir 
kinai dabar nestato jokių - 
politinių klausimų.
Įsakyta griežtai sumažini 

karo veiksmus
Karinė valdyba Washing

tone tuo tarpu įsakė vy-. 
riausiam amerikonų ko- 
mandieriui generolui Ridg
way kuo labiausiai suma
žinti karo veiksmus iki ■ 
prasidės derybos dėl mūšių 
sustabdymo.

Aptyla kariniai 
veiksmai Korėjoje

Korėja. — Belaukiant de
rybų dėl pertaikos, atslūgo 
mūšiai. Buvo tik nedideli 
vietiniai žvalgų susidūri
mai. Bet Amerikos lėktu
vai dar plačiai bombardavo 
Šiaurinės Korėjos orlaivių Į 
aikštes, o amerikinis laivy- J 
nas apšaudė rytinį pajūrį, j

Korėjos liaudininkų radi
jas pranešė, kad nušovė 3 
amerikinius lėktuvus.

Korėja, šiaurinės Korė
jos liaudininkų radijas sa
kė, Amerika pasiūlė pertai- 
ką todėl, jog pamatė, kad 
negali karo laimėti.

ORAS. Maloni giedra.

r
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RAGINA IŠTRAUKTI BYLĄ
DU ŠIMTAI žymiųjų amerikiečių pasirašė po prašy

mu, kad vyriausybė ištrauktų bylą; užvestą. teisme prieš 
žymųjį amerikiečių negrų intelektualą, —• mokslininką, 
poetą; visuomenininką,—Dr. W. E. B4 DuBois.

Kaip žinia, Dr. DuBois buvo suareštuotas ir prieš jį 
byla užvesta dėl to, kad jis vadovavo ‘‘Taikos Informa
cijų Centrui,” veikusiam prieš metus laiko Amerikoje.

Šio Centro tikslas buvo: rinkti piliečių parašus po 
Stockholmo peticija, nukreipta prieš karą.

Vyriausybės organai Nugalvojo tokį skymą: girdi, ši 
organizacija buvo neamerikinė, bet kitašališka, dėl to 
Dr. DuBois ir jo bendradarbiai turėję užsiregistruoti, 
kaip svetimos valstybės agentai. 0 jeigu jie neužsiregis
travo, tai už tai turį būti nubausti!

Argi tai yra rimtas kaltinimas?
Argi tai nėra, tiesiog, pajuoka amerikinių tradicijų, 

amerikinių žmonių laisvių?
“Jeigiu šio' Dr. DuBois ir jo, bendradarbių jkaltinimo 

visuomenės opinija nenugalės,” sako žymiųjų amerikie
čių pareiškimas, “tai nei joks asmuo, kurio nuomonė ka
ro ir taikos klausiniu nesutinka su vyriausybės nuomo
ne, nebus saugus nuo užpuldinėjimu ir šmeižtų.”

Po pareiškimu pasirašo, kaip sakėme, du šimtai ame
rikiečių— profesorių, mokslininkų, artistų, visuomeni
ninkų.

Tenka pilnai sutikti su pareiškimo autorinis, kad Dr. 
DuBois ir jo bendradarbių įkaltinimas užduoda smūgį 
amerikinėms tradicijoms, amerikinėms žmonių laisvėms;

Dėl to šis įkaltinimas turėtų būti ištrauktas.

RUSIJA IR AMERIKA
ANĄ DIENĄ mūsų valstybės sekretorius Acheson 

kalbėjo viename kongresiniame komitete, kur jis prašė 
pinigų kovai prieš Tarybų Sąjungą.

Mr. Acheson savo reikalavimą motyvavo; daug maž 
šitaip: Per pastaruosius 500 metų Rusija; nuo to laikoj 
kai buvo įkurta Maskvos kunigaikštija, plečiasi ir ple
čiasi ir tasai josios plėtimasis privalo* būti sulaikytas.

Prieš šitokį Achesono argumentą išstojo kolumnistas 
L F. Stone.

Rašydamas niūjorkiškiame dienraštyje Compass, Mr. 
Stone sako: O; kaipgi yra su Amerika?' 
nesiplečia? Ar mūsų kraštas šiandien yra toks pats; 
kokiu buvo, kai jį atrado-Kolumbus? Ar Amerika nenu* 
galėjo (žiauriai) indijonų? Ar ji: neužkariavo-Meksikos 
plačių kraštų—Teksu; Kalifornijos; Naujosios Meksikos?

Pajuokiančiai Mr. Stone sako: turbūt Achesoųas nori, 
katįl Rusija būtų grąžinta totoriams, o- Jungtinės Vals
tijos indijonams.

Bet juk tai nėra galima, ką gerai žino ir pats Acheso* 
nas.

erika

NEGRAS ČECHOSLOVAZIJOJE
GAL BŪT TŪLIEMS bus įdomu;,kad Čechoslovakijoje 

gyvena* ir amerikiečių, negrų, pasirinkusių tą» kraštą sa
vo nauja tėvyne.

Andai, viename niūjorkiškiame laikraštyje tilpo iš 
Pragos korespondencija, rašyta cecho žurnalisto A. 
Krčmareko apie vieną negrą, James Miller Robinson.

Pasirodo, kad Robinsonas nuvyko į Čechoslovakiją 
1948 metais ir pasiryžo ten apsigyventi.

Šiemet jis- priėmė to krašto pilietybę.
Robinson yra mašinistas, dirba fabrike, kuriame ga

minamos mašinos filmų pramonei. Jis uždirba apie $1.15 
per valandą. Jis pramoko cechų, kalbos; jis,, kitais žo
džiais, sutapo- su naujuoju kraštu, naująja santvarka.

Kaip Robinsonas Čechoslovakijon pakliuvo?
Jis nuvyko ten kaip sportininkas,—nuvyko pamatyti 

Čechoslovakijos sokolų festivalio. Na, ir apsidairęs, jis 
prašė Čechoslovakijos vyriausybės, kad ši leistumam ten- 
apsigyventi.
^''-Netenka nei- sakyti, jog Čechoslovakijoje; kaip ir ki
tose liaudiškose demokratijose, vyrauja visiška- lygybė: 
nežiūrint, kokios- žmogus spalvos, kokios tautybės;, jis 
ten yra pilhateisis. pilietis.

PAULISTAS ŽMOGŽUDYS
PASIBAIGUSIAME arkivyskupo Groesz teisme Ven

grijoje atsirado vienas jo sėbras, paulistų ordino narys 
Ferenc Vezer, kuris buvo žmogžudys,

Paulistas Vezer prisipažino nužudęs 3! tarybinį karį. 
Vadinasi, šis paulistas buvo toks bjaurus nacis, kad’ jįfe 
žudė tuos, kurie atėjo Vengrijos liaudžiai talkon kare 
prieš Hitlerio govėdas. __ __ ____

Teismas Vezerą nubaudė mirties bausme.
O

RAŠO IR SAKO Balsas už taiką iš Chicagos

PAGALIAU SUŽINOJO...
Prieš Reiktą metų; knyr 

įžiokųi spauda labai, puolė 
iin niekino» Lietuvos saugu* 
mo ministrą Juozą} Bartų* 
šiūną* Sakė, kadi visiškai- 
nėra: lietuvis, ale* iš Rusiu 
jos atgabentas ir lietuviška 

‘pavarde pramintas koks ten' 
“az ratas.” Bet dabar ku
nigų Draugas (birž. 19 d.) 
jau rašo:

Mums pranešama, kad šiuo 
metu vidaus reikalu “ministe- 
riu” Lietuvoje yra- Juozas Bar
tešiūnas. Jis savo ranką pride
da prie žudymų ir trėmimų 
Lietuvoje. .

Kas yra tasai Bartešiūnas?
J. Bartešiūnas yra iš Diržių 

kaimo, Žeimelio valse., Šiaulių 
apskr. Jo tėvai tenai turėjo 4 
hektarus žemės. Jų buvo ke
turi broliai ir dvi seserys. Visi 
eidavo tarnauti, tarnavd ir 
Juozas B'artešiūnas. Visi buvo 
garbingi, išskyrus Juozą Bar- 
tošiūną; kuris neturėdamas 
dar 20 metų amžiaus,, prieš 
pat pirmąjį pasaulinį. karą- 
pabėgo į Rusiją.

Nuo to laiko — niekas .apie 
jį nežinojo nieko. Jokios ži
nios net tėvams nebuvo per
siuntęs. Motina (kuri jau da
bar mirusi) dažnai už jį mel
dėsi, manydama, kad jis ' jau 
žuvęs.
J. Bartešiūnas atsirado 19'40

• . • ♦ < • 'y | n J

m. vasarą,' kai bolševikaiytu- 
rėjo įguląs Lietu voj e/, i Atva
žiavo aųtomobiliųm iš * Ryįps 
raudonosios armijos' puikinai--' 
ko rangoje.j Mb^ihay tada .'sir; 
go. Džiąūįdarnosi jo sugrįži
mu ir su 'juo pasisveikinusi už-; 
kabino jam rožančių. Visgi- 
jis nenumetė. , '

Taigi, dabar jau, pripa
žįstama, kad Juozas Barte
šiūnas yra gryno, kraujo 
lietuvis, mažažemio vals
tiečio iš Diržių kaimo sū
nus. Juk gerai, kad;jis su
grįžo padėti' Lietuvai atsi
kurti.
! A

ninku, — jų nėr. (Draugas, 
birž. 20. di)t
: Visur tuščia, visur pus- 
Čia!

Bet gi Brooklyno Pram 
ciškonų: organas Darbinin- 
.kas taip pat prisimygęs 
tvirtina., kadi ta musų varg
šė Lietuva ant savo pečių 
neša* net visos Tarybų Są
jungos ekonomiką. Skai
tome:

Lietuvos pramone atstato
, Maskvą
Sovietų Sąjunga' gyrėsi, kad 

Rusijos ūkis klėsti, kad pra
monė prašoka vakarų kapita
listinių. kraštų pramonę, kad 
karo sugriauta Rusija kelerio- 
pai'geriau atsistatė, kaip prieš 
karą, Tačiau paskaičius Lie
tuvoje išeinančią.spaudą, ypač 
tą, kuri- skirta rusų kolonis
tams, susidaro . visai kitoks 
vaizdas. Sovietų Sąjungos ūkis 
yra. visai nusmukęs ir tik dėka 
Lietuvos pramonei ir ūkiui' 
šiaip taip Rusija atsistato. 
Štai vienas laikraštis rašo, 
kad apdovanoti Lietuvos sta
tybos darbininkai turėjo pa
gaminti Maskvos universiteto 
statybai sieninius blokus. Mi
nėtus blokus pilnu tempu ga
mina- Sergėnų, Palemono, 
Garliavos ir Daugelių fabri
kai.

Tas pats “Sovietskaja Lit- 
yą” giriasi, kad iš Kaišiado- 
rriųį. Kuršėnų ir Kazlų Rūdos 
..nįiškų* plano buvę išvež- 
•tį* 8. ešąlonąi'; statybinės miško 
mędžiąįos, kuri-skirta Donba- 
sb'-'kąs’yįldmą., Taip pat Lietu- 
vos.;\miš^ųo?er gaminama me
džiaga .Ukrainos kanalų sta- 

■tybąi.' ' •' 4l» • ' ,
' • Taip pat ir kiti fabrikai 
dirba Rusijai' atstatyti. štai, 
Vilniaus elektrotechnikos fab
rikas pagamino užsakymą 
elektros motorų, kurie paskir
styti Maskvai, Leningradui, 
Odesai ir net kaimyninė Ryga i 
gavusi Lietuvoje gamintų mo-1 
torų, kurie savo kokybe pra
šoka Rusijoje pagamintus. 
(Darb,., birželio 19 d.).

PRANCIŠKONAI 
NESUSIKALBA 
SU MARIJONAIS

Chicagoje Kunigų Mari
jonų organas Draugas ra
šo:

Lietuva / pusiau; tuščia; pusė 
jos žmonių išsklaidyta, .mases 
atėjūnų* valstybinius ' dvarus 
nugulę. Niekas neturi teisių į 
tėvų žemę, ji-pavergėjų?buvo> 
nusavinta. Likusieji žmonės, 
nuskurdę, - apiplyšę, pusbadžiu , 
gyvi, ligos plinta, daugybė 
gyvenamų, trobesių. sunaikinta, 
miškai iškirsti, žemė dirvo
nuoja, nes kraštas paliktas 
be gyvulių,, be sėklų ir be į- 
rankių žemei dirbti. Svetur iš
gabentos dirbtuvių bei įmonių 
mašinos. Keliai sunykę, tiltai 
išgriuvę, nėr susisiekimo prie
monių. žmonėms gresia ba
das epidemijos; sunykimas. 
Net esantiems lietuviams Lie
tuvoje grąžinus savastis, pusė 
Lietuvos ūkių pasiliks be savi-

Draugas sako, kad. iš 
Lietuvos “svetur išgaben
tos dirbtuvių bei įmonių 
mašinos.” Darbininkas gi 
tvirtina,, kad Lietuvos įmo
nės- taip puikiai dirba; jog 
jos savo dirbiniais aprūpi
na visą Rusiją!

Švelniausia pas aki u s 
Pranciškonų, Darbininkas 
.kunigų Marijonų Draugą 
padaro begėdiškiausiu me- 
Įagiumi.

KUOMI JIE YRA 
IR KOKIAIS JIE. 
SAVE VADINA

■ Dr. Vincaą Misiulis, vie- 
nas> iš pabėgėlių; Naujieno
se* duoda ilgą, straipsnį; pa
vadintą; “Pagaliau, kas 
mes ištiktųjų : esame: poli
tiniai pabėgėliai ar tremti
niai?”

Straipsnis gana įdomus 
tuomi, kad' jis parodo, kaip 
klaidinga yra pabėgėliams

vadintis tremtiniais.
Tiesa, girdi; tremtinių 

Buvo, bet nedžiugiausia. Dr. 
Misiulis nurodo 4i grupes 
tremtinių, štai jos:

4 . v .’ f Pirma grupė, tik vokiečiam 
įžygiavus, susidarė iš depor- 
tuojamo-tremiamo į Vokietiją 
komunistuojančio elemento*

Antra-— įvairūs lietuviai 
veikėjai siekusieji laisvės 
nepriklausomybės, vienokiu įar 
kitokiu būda priešindamiesi 
vokiškąjai okupacijai. Jie visi 
buvo gestapo persekiojami, 
gaudomi, areštuojami, kanki
nami ir prievartos tvarka, pa
gal administracinius aktus, 
gabenami į Vokietijos kacetus. 
Jų buvo neperdidžiausias 
skaičius.

i.
Trečia, tai pati stambiąusia 

grupė. Ją sudarė prievarta 
deportuoti asmens darbams į 
Reichą, pagal vokiečių okupa
cinės valdžios reikalavimus. 
Tuos reikalavimus daugumoj 
į vykdydavusi Darbo Vadyba 
(Dr. Paukščio įstaiga), o da
limi ir vokiečių esesininkai su
gaudę darbo jėgą kinuose bei 
įvairiuose kituose didesniuose 
žmonių susitelkimuose. į

Ketvirta —- tai Vietinės 
Rinktinės nuginkluoti vy^ai. 
Jų didelė dauguma, prievar
tos keliu buvo perrengti į ląft- 
vafės uniformą ir atgabenti į* 
Vokietiją jos griaunamų /pa
statų ir aerodrąmų saugoti. 
Tai tik šių keturių grupių as
mens yra prievarta^ atgabenti, 
ii* turi pagrindo saye tremti
niais vadinti, nes tikrai prie
vartos aukomis yra/..

Bet kiek tokių tikrų trem
tinių yra tarpe pabėgėlių? 
Labai nedaug. Po prievar
ta išvežti iš Lietuvos žmo
nės Vokietijon prie darbų 
tuojau po karo susirado ke
lius atgal į Lietuvą.

Pats Dr. Misiulis rašo:
Bendrai paėmus, visų ke

turių prievartos grupių, vaka
ruose palikęs neperdidžiau
sias skaičius. Jis sudaro tik 
mažą dalelę bendroj įvairia
spalvėj mūsų politinių pabė- 
gėlių-emigrantų masėj. Kad 
pabėgėlių masė savo sudėtimi 
yra įvairiaspalvė, tai nėra jo
kios abejonės, nes ją sudaro:

1) didžiausia dalimi savo 
laisvu noru atbėgę 1944 m. 
politiniai pabėgėliai.

2) didelis kiekis 1941. m. 
laisvu noru repatrijavusių re- 
patrijantų.

3) šiaip Vokietijoj, nuo se
niau gyvenusių įvairių asme
nų.

4) Vokietijoj ir svetur stu
dijavusių, studentų.

5) laisvu noru atlikinėjusių 
Vokietijoj Reicho Darbo Tar
nybą ir

6) lietuviškų bolševikinių 
apologetų, kaip aukščiausios 
tarybos narių, agitpropo at
stovų ir kitų, kurie vokiečių 
okupacijos metu, dėl. baimės 
ar persiorientavimo nukrypę 
nuo linijos. Jiems pasilikimas 
pasidaręs nesaugu^, todėl su. 
visa bėgančia pabėgėlių mase,

Tai Senato Komisijos nariai susirinkime.:_Ši komisija vedą tyrinėjimą gen. MącAr- 
thuro atktątymo įš komandos'Korėjoje. Komisija nori tyrinėjimą užbaigti ir čia jos 
nariaiIperžiūritiėjk sąrašą vžmoniŲ,- kurie' dar turėtų būti• pakviesta liudyti.

((Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
amerikiečiai ir kovotojai 
už taiką. Ateina ir neturin
tis lygaus Amerikoje socio
logas .dr. DuBois. Žmonės 
vėl sukyla, pagerbdami ne
nuilstantį pacifistą ir reak
cionierių auką senuką dr. 
DuBois. Amfiteatrai vėl 
dreba nuo ovacijų per ke
lias minutes. Žmonių, o ypa
tingai jaunimo, entuziaz
mas veržiasi iš ribų. Chica- 
gos Coliseumo sienos ir visa 
Chicaga gal pirmą" kartą is
torijoje parpato tokį Ame
rikos žmonių troškimą — 
troškimą taikos.
Suskamba iš gilumos šir

dies Amerikos himnas. 
Žmonės susikaupia ir pasi
ruošia rimtam darbui -p 
svarstymui apie taikos iš
saugojimą pasaulyje. Sesi
jos pirmininkas pakviečia 
iš eilės kalbėtojus. Kalba 
Anton Carlson, Chicagos 
Universiteto profesorius; 
kalba aktorė Gale Sonder- 
gaard; kalba Paul Robeson, 
dr. DuBois ir visa eilė tai
ką mylinčių,' garbingų A- 
merikos liaudies sūnų ir 
dukrų. • ' .

Dinamiškas Paul Robeso- 
no balsas drebina amfiteat
rą ir kartu su juo Ameri
kos liaudies tūkstančiai 
atstovų šaukia taikos ir tas 
šauksmas aidi nesulaiko
mas, pilnas pasiryžimo, — 
žūt-būt; taiką išlaikyti. Iš
mintinga kalba dr. DuBois 
įrodo, kad karas yra išven
giamas. Amerikos liaudis 
tą žino ir tam susirinko, 
kad karo išvengtų.

Skaitomos telegramos, 
sveikinimai iš įvairių pa
saulio vietų. Pasaulio -žmo
nės mylinti taiką girdi A- 
merikos liaudies atstovų 
pasiryžimą už išlaikymą 
taikos. Džiaugsmas vėl pa
kyla;

Pradeda plaukti ir fi
nansiniai sveikinimai. Lie
tuvių Komitetas už taiką 
jteikia sveikinimą su $500. 
Jaunuoliai delegatai Kon
gresą pasveikina irgi su be
veik penkiais šimtais dole
rių. Sveikina atskirų valsti
jų delegatai, sveikina įvai
rios tautinės grupės, įvai
rios organizacijos- ir komi
tetai. Sveikina Kongresą ir 
darbo unijos.

Po sveikinimų atidarymo 
sesija baigiasi su pasižadė
jimais sekančią dieną,, vėl 
visiems susirinkti ir nusta
tyti gaires kovai už taikos 
šlaikymą.
LIETUVIŲ DELEGATŲ

/ SESIJA.
f

Lietuvių delegatų papil
domoji sesija įvyko prieš 
Kongreso atsidarymą, 
penktadienį, birželio 29^1 J

tekę ir jiems smukti Vokieti
jon,

Mes visuomet nurodyda- 
vome, kad pabėgėliams va
dintis tremtiniais yra ne
teisinga ir apgavinga. Tas 
pavadinimas pradėta varto
ti tuo tikslu? kad. pakeitus 
Amerikos lietuvių opiniją. 
Juk kiekvienas.senas Ame
rikos lietuvis klausė: lįai 
ko bėgote? Gal kuo nors 
nusidėjote. Lietuvos žmo
nėms?

Kas kita, kai eina kalba 
apie “tremtinius.” Čia jau 
reiškia, kad tie komunistai 
juos iš Lietuvos spėka išvi- 
jo-ištrėmė. Daugelis tokių 
“tremtinių” net kankiniais 
save perstatė.

Dr. Misiulio išvada: “E- 
sant mums savo didžioj 
daugumoj pabėgėliams... 
jokiu būdu nedera vadintis 
svetimu tremtinių vardu.”

“Vilnies” svetainėje- Be 
chicagiečių lietuvių iielegfc- 
tų, dalyvavo delegawt iš 
New Yorko, Newarko/Cle- 
velando, Detroito, Rockfor* 
do, Wisconsino ir iš kitur.

■Lietuviai šioj sesijoj nu
sitarė, kad kiekvienoje A- 
merikos lietuvių kolonijoje 
turi būti suorganizuota 
Taikos Komitetai kovai už 
taiką. Amerikos lietuvių 
veiklos už taiką suderini
mui komitetas bus *tam 
mieste, kur bus tarptauti
nis Komitetas už Taiką.s

Taipgi pasiskirstė lietu
viai delegatai dalyvauti 
įvairiose Kongreso sesijose. 
Unijų sesijoje lietuvius at
stovauti išrinktas chicagie- 
tis J. Stulgaitis. Lietuves 
moteris Kongrese atstovau
ti išrinkta rockfordietė 
Mrs. Hausman. Lietuvius 
jaunuolius atstovauti iš
rinktos newyorkiete Miss 
Wilson ir detroitietė Miss 
Palevičiūtė. Kultūrinėje se
sijoje lietuvius atstovauti 
išrinkta žinoma memninloi, 
newarkiete M. Stensler. 
Negrų sesijoje lietukų at- 
sinešimo linkui negrų klau
simo raportą išduoti išrink
tas V. Andrulis. Tautinių 
grupių, sesi joje lietuvius at
stovauti išrinktas L. Yohi- 
kas. Community ’sesijoje 
lietuvius atstovauti išrink
ta clevetendietė Mrs. K1L 
vengton.

Be to, nutarta turėti dar 
viena lietuvių delegatų se
sija, baigiantis Taikoš Kon
gresui, ir toje sesijoje lietu
viai delegatai nustatys už 
taikos išlaikymą veiklos 
gaires. Apie tai pranešime 
vėliau. • ,

TAIKOS KONGRESĄ 
“PIKIETAVO” DIPUKAI

Prieš atsidarant Taikos 
Kongresui Coliseumo1! ma
tyt, po vadovybe desperaci- 
jon įpuolusių lietuvių atža
gareivių, saujelė dipukų 
mėgino pikietuoti Kongre
są. Jie pasirodė taip mizer
ijai, kad net gaila tų dva
sios invalidų.

Matyt, buvo organizuo
jami įvairių tautų dipukai. 
O žinant, kad jų Chicagoje 
yra keliolika tūkstančių, 
tai jų saujele, pasirodžiusi 
prieš Coliseumą, buvo ma
žiau kaip fiasko. Buržuazi
nių laikraščių reporteriai 
pikietuojančių dipukų su
skaitė 85. Bet šių žodžių ra
šytojui teko suskaityti tik 
33 dipukai, kurių dauguma 
buvo lietuviai. • ,

Rumunų dipukų iškabą 
irgi nešė lietuvis dipukas. 
Matyt, rumuno d^uko 
kvailio nesirado. V

Amerikos demokraftnės 
liaudies delegatai, susirin
kę Kongresan, dipukus pa
matė ir gana rimtai apgai
lestavo tų proto invalidų. 
Tačiau daugelis prieš šį 
elementą • ir pasipiktino. 
Ypatingai piktinosi savo 
valdžios nebudrumu, kad 
šalį prisileido tokių gaiva
lų. ‘ Liet. Rep.

Pietinės Korėjos seimas. ■ 
atmeta siūlomą pertaiką

I f

Pusan, Korėja.—Pietinės 
Korėjos tautininkų seimas 
atmetė Sovietų pasiūlymą 
dėl karo sustabdymo paliai 
38-tą paralelę.

Tautininkų prezidentas 
Syngman Rlfec sakė, ge
riau mirsiu, negu sutil/siu, 
kad komunistams būtų pa
likta šiaurinė Korėjoj pu
sė,” į žibmius nuo 38-tos 
paralelės.

2 pusi.—-Laisvė (Liberty.)* Antradien., Liepos-Jiily 3, 1951
i
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TEOFILIS TILVYTIS.

CI u s
Nors sielos gelmėj kankinos. 
“Ponia likitės nepykt— 
Negalėjau aš atvykt...”

(Poema)
(Tąsa)

Velka stnokingą iš lėto, 
Šlakstosi jis kvepalais. 
Daug kentėta, daug mylėta 
Su švelnučiais angelais. 
“Nina ... Mano Afrodita ... 
Mano valtis sudaužyta .. . 
Vilnys blaškosi aplink — 
Jį ar Dičių pasirink!” 
Pasipuošęs —lordo grožy, 
Skaito laikrodžio kirčius, 
Tampo veidrodin pečius, 
Jai pasiuntęs pluoštą rožių. 
Veidas rimtas, išdidus, 
Bet apytuštis vidus.

Kauno damų liežuvėliai 
VejU plakasi seniai;
Kur/gulei, su kuo tu kėleij— 
Jos jr tauškia amžinai. 
Smalsiai/bet kaip ir netyčia 
Akimis nuleidžia Dičių, 
Tiria , Niną atidžiai. .„. 
Matos puikūs užkandžiai. .. 
Visa jos čia pat ištyrė — 
Kažkas - dedas negerai: 
“Kurgi kyla šie arai — 
Į kokiąmutūps jie girią? . . .” 
Visos damos iš kaimų, 
Tad be gando neramu.

Dabar draugam Tasha- 
liam bus kaip ir ilgu vie
niems čia pasilikus, kadan
gi Onutė buvo jų vienatinė 
dukrelė, kuri pas tėvelius 
gyveno. Jų kita dukrelė ir 
sūnus < gyvena Michigan 
valstijoj. Onutė išvažiavo 
gyventi į W. Virginiją, nes 
jos draugas ten dirba.

Aš ir visi mes- velinam 
Onutei linksmo ir pasek
mingo vedybinio gyvenimo.

žeminių vielinių virvių pra
vesta. Virimui gazo prie
taisu 1950 m. buvo įtaisyta 
1,897 ir apie 10,000 
meterų įvesta.

gazo

miesto

Serga
Juozas Adomaitis '' aną

dien išėjo j Royal Victoria 
ligoninę.^ Turės vidurių ope
raciją.

K. Bagatavičius birželio 
22 d. dirbtuvėje susižeidė 
koją, taip, kad turėjo išvež
ti

ŽINIOS IŠ KFUVOS

ligoninę tyrimui.

Ūžesys vis nenutyla, 
Nori žodį tart svetys, 
Sunkiai nuo kėdės pakyla 
Varpos draugas Šepetys: 
“Gerbiamieji! Ponios, ponai! 
Šiandien man labai malonu... 
Dėl laimingų jūs veidų 
Man lyg darosi graudu ... 
6įimė didmiesčio glėbyje, 
Šiandien vargsta mūs Kaune. 
Štai, kas jaunimą mane 
Š(oj garbingoj mūs draugijoj. 
Tat pakelsime taures 
Užu Kaspijos marias!...

Veikia krupnikas ir vynas, 
Greit įkaito ik svečiai, 
Ponios klykia su kaimynais, 
Rausta jų nuogi pečiai. 
Dičiaus.kiek painesnės gijos, 
Jis nelimpa prie draugijos, 
Neklajojęs jis toliau, 
Daug jaunesnis pagaliau. 
Svetima jam ir kultūra, 
Tai ne .jo aplinkuma, 
Tik šio namo šiluma 
Jo išryškina figūrą^ 
Siurbia vyną pamažu 
Ir galvoja, kad gražu.

Dar noriu priminti Mia
mi draugams, kad mūsų 
LLD 45 kuopa yra nutarus 
surengti jums, draugai, 
gražų piknikelį, kuomet jūs 
pranešite mums, kada jūsų 
sąlygos leis čia atvažiuoti. 
Nes kaip jūs, taip ir mes 
labai norėtumėm kada nors 
kartu susieiti ir susipažin
ti ir glaudžiau susidrau
gauti. Kadangi jūs, drau
gai, gyvenate netoliausia 
nuo mūs, tai ir nebūtų di
delis apsunkinimas nei 
jums, nei mums. Natalia

Tramwavs miesto 
nuosavybėn

Sulyg pirmesnių 
tarybos nutarimo,* nuo bir
želio 18 d. susisiekimo prie
monės — gatvekariai ir au
tobusai — oficialiai norėjo 
i miesto rankas. Pirmiau 
buvo laikoma privatiškos 
kompanijos, vadinamos The 
Montreal Tramways Com
pany, operavusios per 40 
metų. Kuomet miestas nu
tarė perimti ,į savo rankas, 
tai*/sulyg įstatymu, miestas 
tureio supirkti iš 70,000 
akcijų 66% jų. Akcijos kai
na buvo nustatyta $60.00. 
Miestas supirko 75% akci^

Taigi nuo dabar susisie
kimo priemonės perėjo “vi
suomenės” žinion ir kiek
vienas miesto gyventojas 
skaitosi “savininku.” Ne
nuostabu todėl, kad sekanti 
rytą viens 
žinodamas
jausdamasis * 
ant jo, pradėjo konduktori

Detroit, Mieli
Socialistų iš važia virbas

Keliasi iš numirusių 
cialistu kuopa. Užpraėjusį 
sekmadieni turėjo tarmiš
koje ūkėje arti Liberty 
Park išvažiavimą ir pietus. 
Už pietus buvo vienas do
leris. Gėrimai ėmė kitus 
pinigus, išskyrus kavą.

Po pietų buvo kalbos ar
ba prakalbos. M. Balchūnas 
savo kalboje ’ pasakė, . kad 
“socialistai dirba ir dirbs, 
kad pakeitus kapitalistinį 
surėdymą -į socialistinį, ra
miu būdu, evoliucijos ke-

so-

Kolūkio sodas

PRIEKULĖ, bal. 24 d. — 
Maksimo Gorkio žemės ūkio 
artelės nariai dar pereitais 
metais įsipareigojo užveisti so
dą. Sodininko, pareigos buvo 
pavestos Martynui Kavoliui. 
Sąžiningai vykdydamas užda- 
vą, M. Kavolius užveisė vai
siniais medeliais užplanuotą 
plotą. Sodas plečiamas ir. to
liau. Iš rudens paruoštos duo» 
bes yra atkasamos ir prive
dama kompostinė žemė. Spar
čiai ruošiamasi sodinimui. Ar- 
timiaušiomis dienomis bus pa
sodinta 200 vaismedžių. Kol
ūkis turi stambų medelyną. Iš 
jo gaus skiepus ne tik M; Gor
kio vardo kolūkio sodas, bet 
ir kaimyninių “Jaunosios 
Gvardijos“, “Tiesos“, “Gegu
žės Pirmpsios“ ir kiti kolūkjai. 
Sodina vaismedžius ir kolūkie
čiai <savo individualiniuose, 
sklypuose. Kavolius padeda ij’ 
jiems užveisti savo'sodus.

K. Ubis

Arba ... Ponas patarėjas ...
Daug patyrė ir vargų.
Mūs finansų įkūrėjas ...
Grįžo jis be pinigų.
Caro reikalai sugriuvo, 
Suvažiavom į Lietuvą ... /
Aš įstatymus tvarkiau, >
Dirbdamas džiaugiaus^ verkiau ... 
Misiją mums teks jau baigti, 
Imas darbo jaunesni;
Jų siekimai kilnesni,
Jie tuj’ės daugiau nuveikti!
Gal pralenks jaunieji mus — 
Tad valio už šiuos namus!’’

Ir žargono net nemoka, 
Skambančio tarp mūs svečių, 
Aišku, jam gana keistoka 
Dėl jo damos pažinčių. 
Kartais įdomumo dėlei 
Įsiterpia: “V samom diele ...’’ 
Arba: “\yollen šie?”, “pardon!” 
Vis tai braunasi madon! 
Jis man primena šviesuolį, 
Taurų'protu ir širdim, 
Su turtinga praeitim, 
Sėdintį ne savo suole. ■ 
Jis netol j.au debesų, 
Tad ir skirias iš visų.

$alėj nutarškė katutės,.
Kyla vėl aukštyn stiklai, 
žjega lėkštės ir šakutės ... 
Tiesą sakant, jau vėl^i.
Tyliai atsivėrė durys-—
Prieš akis mūs “doctor iuris”..
Galvą palenkė žemai—

, Artimi jam šie namai.
Susitikęs žvilgsnį Ninos, 
Krūptelėjo nežymiai, • 
Bet pasveikino ramiai,

Bet šiek tiek arčiau pažinus, 
Dičius plokščias, negilus. 
Paprastas, švarus vaikinas, 
Mėgsta moteris, stalus. 
Kiek iš pirmo sutikimo 
Moterį lengvesnę ima, 
Taip praleidus kiek naktų, 
Darosi su juo koktu.
Lengvas, kaustomas manierų, 
Kaip Olimpas, išdidus, 
Kartais piktas, net graudus 
Dedas senas kavalierius. 
Kartais myli, kartais ne— 
Vis atrodo, lyg sapne.

.* (Daugiau bus) j

Miestas smarkiai auga
Bėgyje pastarųjų dešimts 

metu Montrealo miestas 
smarkiausiai augo visais 
atžvilgiais, negu kada nors 
pirmiau savo istorijoj 
Taip, pavyzdžiui, žmonėmis 
paaugo 300,000. Namų sta
tyba metiniai padidėjo de
vynis kartus, lyginant su 
1939 m. statyba. Vien tik 
pereitais metais buvo pa
statyta arti 15,000 namų ir 
dar vis jų trūkumas.

Nuo 1940 m. daugiau ne-į 
gu 200,000 telefonų buvo j. 
įvesta. • Ne kiekvienas turi . 
telefoną, neigi -kiekvienas H 
jo nori, tačiau daugiau ne-i 
gu dubeltavai yra norinčių 
telefono, palyginus su 1940 
m. Apie 18,000 dar ir da
bar yra laukiančių telefo
no.

Ištisai per visą Atwater 
Avenue ir Sherbrooke St. 
pro McGill Universitetą 
pravesta padidintas van
dentiekis, taipgi McTavish 
vandens pumpavimo stotis 
ir rezervuaras. Todėl va-

pakeleivis, va
ga tvekari u ir

“savininku”

ir kai]) pradėti važiuoti... 
gal norėtumėt žinoti, ką 
konduktorių atsake? Laik
raštyj ne vieta aiškinti, 
bet... galite suprasti...

šiaip, kada miestas,— su
daryta iš penkių žmonių 
komisija, kuri vadinasi 
“The Montreal Transport
ation Commission” — per- 

! ėmė visą buvusios kompa- 
! nijos su transportaęiia tur- 
i tą,, tai iš publikos mažai 
J kas ir pastebėjo pakaitas. 
Į Paleisti gandai, kad tuojau 
i fėi’o kaina bus pakelta, kol 
' kas užginčyta, kad netiesa. 
; Ne bent dar per metus lai- 
j kę,> nes, sulygtų įstatymų, 
J komisija priversta nuo per- 
, ėmimo dienos laikyti tą pa- 
; čia kainą vieniems metams. 
1 Miesto komisija, perimdą- 
' ma susisiekimo priemones 
| ir turtą, kartu perėmė apie 
6,000 darbininkų ir... virš 
38 milijonus dolerių kompa
nijos skolų.

26 d. —Rajono 
aplanko Kauno 
dramos teatrai, 

neseniai parodė • 
pjesę “Audra

ST. PETERSBURG, FLA
Truputis žinučių ir iš mūsų 

saulėtos padanges
. Birželio 24 d. atlaikėm 

mūsų LLD 45 kuopos susi
rinkimą, kuris“ jau bus pa
skutinis iki žiemos sezono.

Nežiūrint, kad mes ir tu
rėjome šią žiemą daugiau 
kliūčių, kaip kitas žiemas,' 
bet mūsų veikimas nebuvo 
sulaikytas. Kaip pasekmės 
paropo, neblogų jų būta. 
M.aA, šią žiemą čia susitvė
rė ir Lietuvių Piliečių Klu
bas ir jis dažnai rengia 
savo piknikus, taip, kad pu
blikai jau> ir nusibodo tie 
parengimai. Bet mūsų pik
nikai visuomet buvo gra
žūs, kad ir neper daug 
skaitlingi, bet draugiški. ir 
smagūs. Buvo galima jaus
tis, kaip kad dalyvaū/aųt 
vienoje gražioje šeimoje. )

Taip pat mūsų veikimas 
davė ir neblogas finansines 
pasekmes, kurios visuomet 
yra panaudojamos geriems 
ir teisingiems tikslams. 
Šiame mūsų paskutiniame 
susirinkime buvo skaitytas 
laiškas nuo taikai ginti ko- 
įpiteto, prašantis siųsti de
legatus į Chicagos Taikos 
Kongresą, bet kadangi mes 
tepadaryti negalime,- tai 
nutarėme prisidėt prie to 
prakilnaus darbo nors su 
finansine parama, paauko
dami tam reikalui Į0‘ dole
rių.

Toliau reikalus ^varstant,

nepamiršom ir mūsų spau
dos, paaukojom Laisvei 10 
dolerių, jos jubiliejiniam 
vajui. Taipgi paaukojom 
irgi 10 dolerių p. 1. reika^- 
lams. žodžiu sakdnt, mū
sų kuopelė visuomet prisi
deda prie gerb ir prakil
naus darbininkų labui dar
bo ir veikimo.

Onutė ištekėjo už ne lie
tuvio vaikinuko, bet, kaip 
man teko jį pažinti, tai at
rodo labai puikus vyrukas 
ir turi,neblogą tarnybą. Jis 
yra Woolworth’s dešimtu
kinės krautuvės manadže- 
ris.

saros karščiams užėjus jau 
nebus tokio didelio vandens 
trūkumo pavojaus.

Elektros ir gazo srityj 
padaryta didelis šuolis pir
myn. Vien tik pereitais 
metais apie 3,100 hydro 
stulpų .buvė pastatyta; 60 
mylių vielos ir 40 mylių po-

Piršlybos agentūra galima

ryti piršlybos agentūrą, pa
tarnauti tiems, kas nori sau 
susirasti vedyboms myli-

be kitų pagalbos negali to 
pasiekti, tai pilnai galima 
tą padaryti, nėra tai įsta
tymiškas nusižengimas nei 

nei prieš 
pareiškė 
teisėjas

teko sykiu dirb
tai labai aferai 
dabar jie pra- 
' s p i a u d a 1 u s

Koncertai ir Spektakliai

UTENA, bal. 
centrą dažnai 
ir Panevėžio 
Panevėžiečiai 
J. Paukštelio
ateina,“ o Kauno Jaunojo žiū
rovo teatras — eilę spektak
lių vaikams ir jaunimui.

Su nauju pastatymu pasiro
dė, vietos kultūros namų dra
mos mėgėjų kolektyvas. Jis 
pastatė Apuškino pjesę “Tai
kos armija.“ Utenos pirmosios 
ir antrosios vidurinių mokyk
lų meno saviveiklininkai pa
ruošė dviejų dalių montažą 
“Mūsų dainos — tau, tarybi
ne Tėvyne“ — su dainomis, 
šokiais, eilėraščiais.

R. Valančiūnas

Dabartiniu laiku- jau ir 
mūsų ligoniai, rodos, be
veik visi išsveiko, Alenutė 
Bernotienė jau ir vėl smar
kiai bėgioja, kaip kad ir ne
būtų, sirgus. Taip- pat ir 
draugas Tashalis jau rodo 
kiek geresnę, pusę, nors ir 
palengva, bet geryn eina.

Tik gaila, kad mūsų visų 
mylimas draugas Zablackas 
nė kiek nesitaiso. Tai la
bai gaila tokio puikaus ir 
išmintingo žmogaus, kad jį 
tokia nelaimė patiko.

Ištekėjo Onutė Tashaliūtė. 
Ji buvo čia vietos lietu
viams gerai žinoma. Onutė 
tarnavo viename Floridos 
banke ir jai dažnai pasi
taikydavo nugirst mūs lie
tuvius besikalbant savo 
gimta kalba. Onutė nesi- 
gėdino savo tėvelių tautos 
ir visuomet pasisakydavo, 
kad ir ji yra lietuvaitė; ir 
ji padėdavo turistams susi
rast čia gyvenančius lietu
vius, už ką. mūs tautiečiai 
buvo jai labai dėkingi.

Darbininkas prie mašinos kitam darbininkui: “Štai 
ir vėl ateina tas senas didžpilvis ir atsiveda būrį val
dininkų, kad parodyti jiems, kaip jis aukojas dėl ap
sigynimo.”

viena mo- 
piršlybos 

per

prieš legalumą, 
moralybę. Taip 
pereitą savaitę 
Harry Batshow.

i Šis klausimas 
| teisme todėl, kad 
toris, nupirkus
agentūrą nuo kitos} 
dvi sąvaiti išlaikius, matė, 
kad jos nupirkta įstaiga 
neneša jokių pajamų, to
dėl pirmąją jinai patraukė 
į teismą, kad atgauti jos 
sumokėtus $750. Jinai par
davėją kaltino, kad ši ją 
apgavo, būk tokia įstaiga 
operuoti neleistina.

Susižiedavo
Birūta Mikaliūnaitė, 

želio 9 d., susižiedavo
bir- 

su 
Paul Therine (Marės Puz- 
nokaitės sūnus). Vestuvės 
įvyks rugsėjo 1 d. .

Shower party
Juzei Adomaitytei, jos 

dviejų seserų pastangomis, 
birželio 22 d. buvo surengta 
priešvedybinė “Shower 
party.” Dalyvavo daug vieš
nių. Vestuvės įvyks apie 
rudenį, su jaunikaičiu Frei- 
tagu.

Kalbėjo gerai žinomas de- 
troitiečiam Kasparka. Kas- 
parka tai]) tykiai kalbėjo, 
kad prieš vėjelį jo kalbos 
mažai nugirdau. Bet jo 
kalbos tonas rodė netikėji
mą savo paties kalba.

Reikia primint, kad pa
starieji spykeriai. būdami 
prie “baltrušaitinių kairių
jų,” spjaudydavo socialis
tams i barzdą, ypatingai 
Kaspąrka.

Juk man 
ti su jais, 
žinau. Ir 
deda savo 
gurkšnot.

Vienas dipukas išsireiškė: 
“Nors kuopa mažai narių 
turi, bet čia susirinko ne
mažas būrelis žmonių. Mes 
iki šiol mažai veikėm, pra
dėsim daugiau veikt.”

Už $1 pietai buvo geri. 
Publika buvo labai "mišri, 
kurios skaičius buvo apie 
50.

Vasaros laiku žmonės 
važiuoja j laukinius paren
gimus, nepaisant jų kryp
ties.

Turėdamas progą, nu
dardėjau pamatyt Detroito 
lietuvius socialistus, nes 
per 22 metus gyvendamas 
Detroite nebuvau matęs. 
Dabar žinau, kad Pilka yra 
lyderis, ir pasigavęs du 
buvusius kairiuosius, du di-

mirusiu socialistini veiki
mą ir evoliucijos keliu su- 
bankrūtyt kapitalizmą ir 
įsteigt socialistinę santvar-

Vadais būt yra svarbu, 
nors ir beprasmiam, veiki-, 
me. Vincent Žabui

Laisves įstaigoje visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

Tradicine dainų šventė Kaune

KAUNAS, geg. 8 d. — Šio
mis dienomis Kūno kultūros 
instituto sporto halėje įvyko 
tradicinė Kauno miesto Dainų 
šventė.

3,000 choristų, diriguojami 
V. Martinonio, sugiedojo 
TSRS ir Lietuvos TSR himnus.

1,300 jaunų dainininkų‘nuo
taikingai sudainavo “Saulutė 
tekėjo,“ Švedo “Pionierių dai
ną,“ Kuprevičiaus “Skambėk, 
pavasarėli“ ir eilę kitų dainų.

Diriguojant J . Dambraus
kui, A. Kairiui ir A. čeičiui,’ 
mišrus choras atliko Švedo 
“Kolektyvo mostai,“ “Talki
ninkų maršas,“ Tulikovo “Už 
taiką,“ Dambrausko “Armija 
mūsų“ ir kitas dainas.

Tautinius šokius atliko pui
kūs “Inkaro,“ “Kauno audi
nių,“- Lietuvos žemės ūkio 
akademijos, Veterinarijos 
akademijos, Politechnikos ir 
Medicinos institutų bei Kau
no viduriniųjų mokyklų liau
dies šokių kolektyvaL •

Ypatingą susidomėjimą su
kėlė estų liaudies šokis “Ka- 
lamies.“ Gyvai ir nuotaikingai 
buvo atlikti lietuvių liaudies 
šokiai “Kalvelis,“ “žilvitis,“ 
“Malūnėlis“ ir kt.

Ed; Selelionis

:« CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj; kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsą 

• šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 ML Vernon St 
Philadelphia* Pa.

Tel. Poplar 4110
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Mokyklose gązdina 
vaikus bombomis

Vi^na motina liudija, kaip 
jos vaiką mokykloje nauja 
mokytoja gązdina bombomis.

Mokytoja vaikui sakanti: 
jeigu tu nenurimsi, aš tave pa
sodinsiu prie lango ir, kai 
bomba, kris, tai sliklai tave 
supiaustys.

Tūlos ir kitos mokytojos 
dabar gązdina vaikus bombo
mis. Dėl to gązdinimo vaikai 
pasidaro riervuoti ir naktimis 
negali ramiai miegoti.

Minima . mokytoja, kuri 
vaiką grąsino stiklais supiaus- 
tymu, yra visai nauja, užė
musi vietą iš darbo paleistos 
progresyvės mokytojos.

Tai '‘prie ko mes galime pri
eiti. Ir vaikai negali ramiai 
augti, šiuo atžvilgiu mokykla 
pasidaro nebe - auklėjimo ir 
mokslinimo vieta, bet teroro.

Tėvai turėtų tuo klausimu 
rimtai susirūpinti ir prieš to
kius mokytojus, kurie bombo
mis ar kitais baubais vaikus 
gązdina, užprotestuoti.

Motina.

Gražuolė nusižudė
Ronnie Fleming, 20 metų 

gražuolė artistė, rasta savo 
.apartmente ant Park Ave. ne
gyva. Sužinota, kad ji nusižu
dė todėl, kai sužinojo, kad 
jos meilužis, su kuriuo ji bu
vo pasirandavojusi apartmen- 
tą už $175 į mėnesį, pasirodė 
esąs vedęs.

Dvi naujos ligoninės
Bronxe dabar jau statoma 

800 lovų ligoninė džiovinin
kams. Kainuos apie 14 milio- 
nų dolerių. Bus baigta 1952 
metų viduryje.

šį rudenį bus pradėta sta
tyti Bronxe Municipal Hpspital 
Center su 500 lovų. Kainuos 
apie 31 milioną dolerių.

Mrs. Maria Stridiron, 20 
metų amžiaus, Bronxo gyven
toja iššoko per langą iš savo 
antro aukšto kambario ir už
simušė. Sakoma, ji sirginėjo.

FILMOS-TEATRAI
“ACE IN THE ’HOLE”

Glofee Teatre, 46 St. ir 
• Broadway, dabar rodoma fil

mą “Ace In The Hole” yra ne 
paprasta tuomi, kad ji dau
giau suaugusiems žmonėms 
pritaikyta. Joje parodoma di
džiausia vieno žmogaus ambi
cija.

Ga‘l jus atsimenate Floyd 
Collins nuotikį, -kur -vienas 
žmogus buvo anglių kasyklo
je palaidotas per kiek dienų. 
Tuo laiku milionai žodžių bu
vo laikraščiuose sunaudota" at
vaizduojant to žmogaus bai
sią patirtį 1925 metais, šios 
filmos didvyris laikraštinin
kas, kurį atvaizduoja Kirk 
Douglas, sako jaunam repor
teriui: “Paimk atsitikimą,
kur 84 žmonės angliakasyk- • 
loję palaidoti!.. Tai kas.. Duok 
man vieną žmogų, tik vieną, 
angliakasykloje. Ir aš padary
siu istoriją.”

Charles Tatum, šios filmos 
didvyris, yra saumyliškas, 
nieko nepasigailįs laikrašti
ninkas. Kasyklose užveistas 
žmogus gali būt bile minutę 
išimtas. Bet tai nepatenkintų 
beširdžio ir ambicingo laik
raštininko. Jis nori istorijos, 
kuri galėtų būt naudinga jo 
laikraščiui, žmogaus gyvastis 
Jam nieko nereiškia. F.

“Rhapsody i— the 
Story of Liszt”.

Paramount Pictures Corpo
ration , planuoja pagaminti 
p.uikią muzikalę filmą, kokios 
dar niekas nematė. Tai bus 
**‘Rihapsody — the Story of 
Liszt.” Tai bus atvaizdas gar
saus kompozitoriaus-pianisto 
Franz Liszt gyvenimo ir jo 
muzikos.

Planuojama Ši filmą rodyti 
publikai New Yorko Para
mount Teatre 1952 metų pra- 
Ežioje. , *

NewYorko^^^Zlnlov 
Dienraščio Laisves piknike turėsime svečiu Pasitikime lietuvius taikos atstovus ir 

ir iš tolimesnių kolonijų išklausykime jy raportus

Už kelių dienų įvyks seniai 
laukiamas mūsų dienraščio 
Laisvės piknikas. Tai bus me
tinis piknikas ir kartu 40 me
tų' nuo Laisvės įsteigimo jubi
liejinės sukakties minėjimas. 
Todėl nemažai šiame piknike 
bus ir tokių, Jkurie skaito Lais
vę nuo pirmos dienos jos pa
sirodymo Bostone.

Kiek girdėti, svečių bus iš 
artimų ir tolimų kolonijų. 
Mat šiuo metu prasideda atos
togų laikas, tai daugelis ir 
važiuoja .atostogas praleisti 
kur nors toliau. Tūli nori pa
matyti Didįjį New Yorką, na 
ir tada jiems esti gera proga 
dalyvauti piknike ir plačiau 
susipažinti su New Yorko lie
tuviais, kurie dalyvauja dien
raščio piknikuose.

Vietiniams lietuviams taip
gi pasitaiko graži proga 
Laisvės piknike pasimatyti šii
daugeliu svečių ir linksma^ 
laiką praleisti. Laisvės piknU 
kai pasidaro panašūs Lietuvo
je atlaidų (atpuskų) suvažia
vimams, kuriuose dalyvauja
visada iš plačios apylinkės,
suvažiuoja kelių parapijų
žmonės, tūkstančiai ir tūks
tančiai atlaiduose dalyvauja,
į didžiules bažnyčias žmonės 
netelpa, o dar daugiau1 ant 
šventoriaus, taipgi1 miestelio 
.centre, kiekviename kieme.

Vanduo mažėja 
rezervuaruose

Vandens komisionierius D. F. 
Paduano ketvirtadienį prane
šė, kad vandens kiekis mažėja 
rezervuaruose. Jeigu turėtu
me keletą sausų savaičių, tai 
butų trukumo.

. Jis todėl paskelbė restrik- 
cijas: nelaistyti daržų tarp 4 
vai. vakare ir 8 vai. ryto au
tomatiškais sprinkleriais. Už 
leidimą vandenio per “fire- 
hydrants” $50 bausmės.

Komisionierius prašo publi
kos taupyti vandenį, kad ne
susilaukus 1949-50 metų van
dens trukumo.

Nuteistas .narkotikų 
pardavinėtojas

James Walter Freeman fe- 
deraliame teisme prisipažino 
esąs kaltas pardavinėjime 
narkotikų . ir gavo 2 ir pusę 
metų kalėjimo h? tris metus 
probation. V,

Stadium koncertai
Lewisohn Stadiume pasiro

dys garsioji Metropolitan O- 
peros dainininkė Regina Res- 
nik ketvirtadienio vakare, 
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REGINA RESNIK 
liepos 5 d. Ji publikai persta
tys savo gražiu soprano balsu 
Johann Strausso “Die Fleder- 
mauss”.

Vasariniai koncertai Sta
diume įvyksta -kiekvieną vaka
rą, apart penktadienių ir sek
madienių. Prasideda 8:30 vai. 
vakare. Gera proga dalyvauti.

i Tai esti linksma sueiga. Pana
šiai esti ir Laisvės piknikuose. 
Iš kur čia žmonių nematysi!

Raginti tuos, kurie nuola
tos dalyvauja dienraščio Lais
vės piknikuose, jau netenka. 
Jie už jokius pinigus nepra
leis tokios puikios progos, to
kios didelės sueigos. Tenka 
tik prisiminti tiems, kurie re
tai į piknikus vyksta, kad ir 
jie šiame piknike dalyvautų.

Šiemet piknikas įvyksta 
šeštadienį. Tai bus gera, pro
ga kiekvienam pasilinksminti, 
o ant rytojaus. pasilsėti, nes 
nerūpės joks darbas. O jeigu 
bus iš tolimesnių kolonijų 
koks giminė ar pažįstamas, 
tai bus gera proga jį ir namo 
parsivesti.

Piknikas įvyksta brookly- 
niečiams gerai žinomoje vie
toje, Dexter Parke, Woodha- 
vene. Geras iš visur priva
žiavimas automobiliais, /auto
busais ir traukiniais. Parkas 
yra visai prie Forest Parko, į 
kurį sueina daug kelių. Taip
gi BMT Broadway-Jamaica li
nija prie pikniko vietos pri
eina. Važiuojant BMT linija, 
reikia išlipti Elderts Lane sto
tyje ir ten bus pikniko vieta.

Taigi, pasimatysim^ šešta
dienį, liepos 7, Dexteh Parke. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Įėji
mą bilietas 75 centai.

Policija suėmė 150 
dokų darbininkų

50 imigracijos inspektorių 
ir 45 detektyvai ketvirtadienį 
zujo prie Brooklyno prieplau
kos, kur dirba apie' 1,200. do
kų darbi ninku.

Jie suėmė 150 darbininkų 
jr nusivedė į policijos stotį 
tyrinėti, ar jie nėra nelegaliai 
įvažiavę į šį kraštą.

Studentai ieško 
vasarinių darby

Board of Education skelbia, 
jog virš 10,000 aukštesnių 
mokyklų studentų pridavė ap
likacijas dėl gavimo darbui 
popierių.

Apskaičiuojama, jog šiemet 
darbų ieškančių studentų 30 
procentų daugiau, palyginus 
su 1950 metų vasara.

Seniausia dipuke atvyko 
iš Vokietijos

Iš Municho orlaiviu atlėkė 
į New Yc(rką 105 metų dipu
ke Mrs. Pauline Wilsdorf,, ‘pa
einanti iš Lenkijos. Ji skaitosi 
seniausia Amerikon atvykusi 
dipuke. Apsigyvensianti ant 
farmos netoli Buffalo, N. Y.

i
Ugniagesių inspektoriai 

liudija ėmę kyšius
Harry C. Crew, buvęs ugnia

gesių inspektorius, teisme liu
dijo, kad jis gaudavęs nuo 
$350 iki $400 kyšiais į savai
tę už aliejinių burnerių įdėji
mų užtvirtinimą.

Iš tų kyšių jis galėdavęs 
pasilaikyti nuo $50 iki $60 į 
savaitę, taipgi gaudavęs nuo 
$10s\ki $20 į savaitę ekstra 
pinigų. O kitus turėdavęs ati
duoti ugniagesių viršininkams.

Taip darą visi inspektoriai. 
Jie kyšiais nemažai pasiko- 
lektuoja pinigų. t .

Mrs. Elizabeth Canavan, 86 
metų amžiaus Bronxo gyven
toja, rasta savo kambaryje 
negyva. Kambarys buvo gazo 
pilnas. »;

Penktadienio vakare, liepos 
6 d., Liberty Auditorijoje, 
Richmond Hille, bus nepa
prasta sueiga. Tai bus pasiti
kimas ir priėmimas lietuvių 
atstovų, iš Chicagos ’ Taikos 
Kongreso grįžusių.

Kaip žinote, Chicagos Tai
kos Kongrese dalyvavo Di
džiojo New Yorko apylinkės 
lietuviai penki . delegatai: 
Mildred Stensler, jaunasis 
Briedis, Geraldine Wilsoniute 
ir abu Kalvaičiai.

Penktadienio vakare išgir
sime atstovų raportus ir pasi
kalbėsime, ką mes turime da-

Iš Kriaučių Susirinkimo
Birželio 27 d. įvyko lietuvių 

kriaučių 54-to skyriaus pus
metinis susirinkimas 1.1-27 
Arion PI., unijos svetainėje.

Lokalo Pildomoji Tarybą 
atnešė ir pateikė lokalo susi
rinkimui, kad antru kartu per
svarstytų jubiliejinę 50 metų 
lokalo sukaktį atžymėjimui. 
Balandžio mėnesį lokalo susi
rinkime nutarė turėti koncer
tą. Tačiau šiame susirinkime 
visi vienbalsiai atšaukė pir- 
mesnį tarimą ir, vietoje turėti 
koncertą, turėsime gerą kan
kintą su valgiais ir gėrimais, 
taipgi ir prakalbomis ir ki
tais papiarginimais' atžymėsi
me 50 metų sukaktį. Visą tą 
surengimo darbą atlikti: sura
dimą svetainės ir patogų laiką 
paliko lokalo Pildomajai Ta
rybai.

Po visų raportų iš unijos 
įstaigų, sekė dek Ch. Kundroto 
raportas iš dirbtuvių stovio. 
Pasirodo, kad lietuviškos dir
btuvės dirba, pusėtinai gerai, 
išskiriant vieną kitą mažiau 
dirbinėjant civilinį darbą. De
legatas Kundrotas, kaip pas
kutiniam susirinkime duoda
mas savo raportą, atsiprašė 
visų ūmi jos narių, sakydamas: 
gal aš vieną, ar kitą užgavau 
ar nuskriaudžiau per šiuos 3 
metus būdamas unijos ofise, 
tai malonėkite man atleisti. 
Taipgi tuo syk jis perstatė 
ir mūs naujai išrinktą delega
tą, jaunuolį Vytautą Ubarevi- 
čių tikrindamas, kad “aš jam

Didesnes Paskubos o
reikalauja«

Majoro Impellitteri paskir
ta trijų žmonių komisija iš
dirbo planą, kuriam transpor
tacijos darbininkai neturėtų 
priešintis, bet aklai. pildyti, 
sako majoras.

Pagal tą planą, transporta- 
cijos darbininkai turės dau
giau paskubos darbe parody

ki, turės but atleista 1,150 
darbininkų, 44 valandų savai
tė bus įvesta šių metų spalio 
1 d.-, o 40 valandų savaitė bus 
įvestąjį952 m. liepos 1 d. Tie 
darbininkai, kurie dirbs nuo 
spalio 1 d., 48 į savaitę valan
das, gaus 10 procentų bonų.

Nežinia, ką transportacijos 
darbininkų, unija tuo klausi
mu pasakys. Unija ruošėsi 
transportacijos streiką skelb
ti liepos 1 d., bet atidėjo, iki 
ši komisija surinks davinius ir 
patieks planą. Dabar planas 
yra visiems žinomas, tai uni
ja svarstys, kaip į fą planą 
reaguoti.

Vienas' dalykas aišku, kad 
transportacijos darbininkai 
tuo planu nepasitenkinę. Jie 
daba^* dirba 48 valandas į sa
vaitę. Buvo jiems žadėta 4b 
valandų savaitė. B'et pažadas 
nepatenkinamas. ’ •

GARSINK1TĖS LAISVĖJ!

ryti, kad prie taikos veikimo 
prisidėti.

šioje sueigoje apsiėmė ir 
Aido Choras dalyvauti. Jis 
pradės savo pamokas kaip 
7 :30, vai. vakare ir už kokios 
valandos užbaigs. Tada visi
choristai šioje sueigoje daly
vaus, tai galės mus palinks, 
minti gražiomis dainomis.

Dar daugiau. Turėsime dar 
ir lengvų užkandžių.

K v i e č i am e B ro’o k 1 y n o*' ą]p y- 
linkės taiką mylinčius lietu
vius į šią sueigą susirinkti. 
Prasidės 8 vai. vakare.

Komisija.

gelbėsiu ' kiek galint ir paro
dysiu visą kelią, kokiu lokalo 
delegatas turi eiti. Aš taip 
nepadarysiu, kaip man pada
rė Buivydas, 3 dienas pirma 
laiko raktus palikęs ofise pats 
dingo.”

Antras jaunuolis yra išrink
tas lokalo sekretorium. Tai 
Teodoras Yagella irgi ačiayo 
kriaučiams ir kriaučkoms, bot 
ne už jo išrinkimą sekreto
rium jis ačiavo, už jo apgyni
mą nuo tų šmeižtų. “Tie šmei
žikai mane išrinko 4 metai 
atgal, bot dabar . lapelius tie 
žmonės išleido šmeižtų prieš 
mane. Jie laike kelis susirinki
mus buto pas Petrą Montvilą.” 

Rodydamas pirštu į Jurgi ža- 
ruolį, “jis ton pirmininkavo ir 
jų tikslas buvo šmeižti mane, 
bet jūs, kriaučiai, mane apgy
nėto išrinkdami į lokalo sekre
toriaus. vietą.”

Po šių jaunuolių ačiavimų 
ir šmeižikų nurodymų, brolis 
J. Ambrazaitis kalbėjo, nuro
dydamas, kad tie šmeižikai 
ištižėliai reikės sutvarkyti mū
sų lokalu, kad ant toliau jie 
turės nustoti triukšmavę. Lo- 
kale turės būti ramybė.

Amįrazaitis puikiai nurodė. 
Bet, mano supratimu, reikėtų 
į aukštesnes unijos vietas 
kreiptis prieš tuos unijos na
rių šmeižikus. Jankauskas per 
3 mėnesius šmeižė lokalo na
rius. Buivydas lapelius leisda
mas šmeižė lokalo narius. Kada 
nors jiems turi būti šmeižimo 
pabaiga. ' J. S.

Stuy vesant evikcijų 
klausimas eis į 

aukštesnius teismus
Stuyves?ant Town apart

mentin ių. namų ' savininkas 
Metropolitan Life Insurance 
Co. gavo iš teismo leidimą iš
kraustyti 31 nuomininką, ku
rie kovojo prieš rasinę diskri
minaciją. .

Mat tuose namuose nelei
džiama negrams gyventi. Tai 
tie nuomininkai, kad sulaužy
ti nežmonišką kompanijos nu- 
sistatymą, buvb priėmę neg
rus pas save gyventi. Sužino
jusi tai, kompanija pareikala
vo jų išsikraustyti. - O kadan-' 
gi jie geruoju hesikraustė, tai 
dabar kompanija teisme gavo 
leidimą jėga juos išmesti.

31 nuomininkas pareiškė, 
jog jie geruoju nepasiduos. 
Jie pasiruošę eiti į aukštes
nius teismus, 
čiausį Teismą.
nors rasti teisybę.
Yorko įstatymai juk draudžia 
rasinę diskriminaciją palaiky
ti.

*Be to,: jie nori' parodyti, 
kad tie negrai, kuriuos jie pri
ėmė pas save gyventi, neturė
jo gyvenimui vietos dėl namų 
stokos. >

ir į Aukš
tui’! kur 
Nes New

kad
Jie

Užrašyki! Laisvę Savo Draugui.

MIRĖ
Mirė Ona Smaižiękienė, 42 

motų ajmžiaus. Birželio 25 
dieną ji buvo * palaidota šv. 
Jono kapinėse.

Nu liūdim e paliko jos vyras 
Jonas, motina K. Stanislovai- 
tienė ir daugelis giminių bei 
pažįstamų.

K.

Du benamiai suimti
Augustine Sanchez, 25 me

tų amžiaus ir Ralph Lopez, 
27 metų amžiaus, areštuoti, 
kuomet jie norėjo atgauti pi
nigus už du geležinkelio tikie-

i tus, kurio buvo pavogti iš 
Mrs. Rhoda. Dios apartmento.

Dabai’ jie kaltinami už va
gystę. Pašisakp, kad jie netu
ri gyvenimui vietos.

SUSIRINKIMAI
DETROIT, MICH.

LLD 188 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, liepos (July) 8 d., 
pradžia 11 vai. ryto, vieta — 2934 
Yemans, prašome visų narių atsi
lankyti j šj susirinkimą, nes yra 
svarbių reikalų aptarnavimui, reikės 
išrinkti darbininkus j spaudos pik
niką ir bite nominavimas draugijos
centro valdybos. — A. Dargiene, 
rast. (129-130).

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks an

tradienį, liepos 3 d., A. L. P. Kliu- 
bo svetainėj, 280 Union Ave, Brook
lyn, N. Y Pradžia 7:30 va), vak. 
Nariai ir nares, kuriem tik leidžia 
^aplinkybės, dalyvaukite susirinkimo. 
Dabar yra vajus narių gavimui j 
LDS, tai bandykite atsivesti ir nau
jų narių prirašyt. — Prot. Sokr.

(128-129)

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

V" .-------------------------------■ ■ ----------- ---------------- - .... . . ..... -k

EGZAMINUOTAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Drs. Stcriger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Petras Kapiskas
PALAIKO fJ

BAR & GRILL \
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET

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

REPUBLIC BAR & GRILL
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 pusk—Laisve (Liberty)- Antradien., Liepos-July 3, 1951

Džiaugiasi susilaukę 
. naujagimio/

Mr. ir Mrs. Edward lĄAVilIt, 
iš Brooklyno, N. Y., tJFželio 
26 d. susilaukė sūnaus, Kuriuo 
tėvai ]abai patenkinti ir davė 
jam Peter Lind vardą.

Taipgi ir naujagimio sesute / 
Lynne Anne džiaugiasi turin-/ 
ti broliuką. O grandpa ir 
grandma Petras ir Elena Gus
taičiai neatsidžiaugia padidė
jusia šeima. A. M. G.

Queens apskrities aukščiau
sias teismas gegužės mėnesį 
turėjo išspręsti 234 bylas ir 
surinko bausmėmis $12,472.

HELP. WANTED 
REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

APTARNAVIMUI VYRAS
Prie Skalbiamųjų Mašinų ir Gast 

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

MAYTAG ATLANTIC CO., Ine.
Maytag Clothes Washers

& Gas Ranges t'* į 
84-18 Northern Blvd., Ltfng Isfrrpd 
City. — 4 blokai nuo Queens Plaza 

(125-31)

- - - - - - - - - - - - —1—-
PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 (So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi- 
kianx 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 uldaryta

TONY’S
UP-TO-DATE ^<3

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

I

Telefonas
EVergreen 4-89M

A.




