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^Kaip Bastilija...
Teisėjai lenktyniuojasi.
Frederick V. Field.
Kam teismai vyriausiai

kenkia? s
Rašo R. MIZARA

žurnalistė Elizabeth Gur
ley Flynn aną dieną, tarp kit- Nr. 133 Richmond Hill 19, N. Y., Antrad., Liepos-July 10, 1951
ko, rašė apie Foley skverą
Niujorke.

<
Foley Square, kaip žįnia, 

yra tuo garsus, kad ten ran
dasi federalinių teismų salės, 
kuriose žiauriai baudžiami — 
kalėjimu ir piniginėmis baus
mėmis — žmonės už tai, kad 

w jie kitaip galvoja.
* “Ši vieta,” rašo žurnalistė, 

“patampa plačiai žinoma ne 
tik mūsų krašte, o ir visame 
pasaulyj, kaip scena, kurioje 
vyksta amerikinės minties 
kontrolės teismai.

“Ilgainiui ši vieta istoriškai 
lyginsis su Bastilija ir Londo
no Bokštu (London Tower).”

Bastilija, — senovės Fran- 
(ctįz Mos baisusis kalėjimas, ku- 

/*rin otivo bugdomi kovotojai 
dėl žmonių laisvės.

London Tower — tvirtu
ma, birioje buvo kankinami 
ir žudomi anglai, kovoję dėl

• savo krašto žmonių laisvės.

Iš šalies stebint, atrodo
• 1 keista, kaip dauguma mūsų

teisėjų lenktyniuojasi dėl to,
• kuris kurį pralenks žiaurumu 
> tiems, kuriuos valdžios parei

gūnai sučiumpa ir pristato 
prieš majestotišką, bešališką 
teisėjo sostą.

Teisėjai, matyt, galvoja 
taip: Juo aš būsiu link suim-

• tojo darbininkų veikėjo žiau-
resnis, juo turėsiu daugiau 
progų pažengti vieną pakopą 

v aukštyn!
Kiekvienas mato, kaip auk

otai pažengė teisėjas Medina.
Aiįkui, yra' teisėjų sąžinin

gų , ' pa vyz d žiu v teisėj ^i
Black ir Douglas. Bet troškio
je : jtmosferoję nėra lengva 
jienis dažnai pasireikšti.

Praėjusį savaitgalį, per ra
diją ir komercinę spaudą, bu- 

j vo šlykščiai puolamas jaunas, 
i talentingas veikėjas ir žurna

listas Frederick V. Field.
Tai įvyko po to, kai teisė

jas Riyan nubaudė jį 90 dienų
kalėjimu už tai, kad jis atsi
sakė išduoti pavardes tų žmo
nių, kurie paskolino pinigų bė- 
loms uždėti už suareštuotuo
sius darbininkų judėjimo vei
kėjus.

Field yra Civilinėms Tei
sėms Ginti Kongreso narys ir 
sekretorius komiteto, besirū-. 
pinančio bėlomis. /

Field, beje, yra kilęs iš tur
tingos Vanderbiltų šeimos, 
bet nūnai jis stovi eilėse dar
bo žmonių ir ryžtingai gina 
puolamuosius ir persekioja- 

i mųosius.

• .^lūsų teismai, taigi, ryž
tasi grūsti kalėjimuosna ne 
tik tuos, kurie “kitaip galvo
ja,” o ir tuos, kurie juos gi
na, kurie jiems ištiesia pagal
bos ranką.

Tai ne demokratinis teisė
tumas!

Į * Rai šitaip teismai elgiasi, 
tai jie, iš tikrųjų, kerta smūgį 
ne tiems, kuriuos baudžia, o 
santvarkai, kurią jie gina.

Nes žmonės pradės teismais 
netikėti, — netikėti jų beša- 
liškujpu, kuriuo ligi šiol teis
mai vainikavosi.
* Kefauverio komiteto tyrinė
jimo metu iškilo aikštėn, jog 
nemaža miestavų valdininkų 
ir teisėjų skiria gengsteriai, 
požemio .riteriai.

Tas atidengimas uždavė 
nemažą symūgį mūsų krašto 
teisėtumo nepaliečiamybei.

rašome 
žmonių

Gal tūlas skaitytojas paste
bės^ mes perdaug 
apie areštus, teismus, 
persekiojimus.

Atsakysime: ne!
/ Tai, kas šiandien

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas ndmeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY

Irano minios audringai 
demonstravo prieš Hagos 
teismo sprendimą
Truman ragina Iraną nusileist 
Anglijai ginče dėl aliejaus

Teheran, Iran.—Skaitlin
gos iraniečių ’ minios kerš
tingai demonstravo sosti
nėje Teherane ir kituose 
miestuose prieš Tarptauti
nio Teismo Hagoje nutari
mą. Tas nutarimas reika
lauja sugrąžint Irano alie
jaus (žibalo) pramonę į an
glų kompanijos rankas, iki 
Hagos teismas padarys ga
lutiną sprendimą. Demon
strantai šaukė, “mirtis ’ an
glams !”

Demonstrantai reikalavo, 
kad Irano .valdžia tuo^aus 
suvalstybintų visas aliejaus 
versmes ir jo fabrikus.

Irano užsienio reikalų 
ministras Bagher Kazemi 
seime užreiškė, jog visai 
nesiskaitys su “šiaudiniu”

Field paleidžiamas už 
$10,000 užstatą

New York. — Pirmadie
nį buvo pranešta, joge Fre
derick Vanderbilt Field bus 
tą dieną paleistas iš kalė
jimo už $10,000 užstatą.

Federalis apskrities teisė
jas Sylvester Ryan nuteisė 
Fieldą, Civilinių Teisių 
Kongreso “belų” - užstatų 
sekretorių, 90 dienų kalėti 
todėl, jog Fieldas atsisakė 
išduoti vardus žmonių, ku
rie užstatė $80,000 už ketu
ris kitus nuteistus komu
nistus, nepasidavusius ka
lėjimam Ryan atmetė Fiel- 
do prašymą paleisti jį už 
belą iki apeliacijos teismo.

Bet Jungtinių Valstijų 
apeliacijų teismo teisėjas 
Thomas W. Swan penkta
dienį vakare New Havene, 
Conn., įsakė paliuosuot 
Fieldą už $10,000 užstato.

Kadangi š.eštadiėnį ban
kai uždari, tai negalima bu
vo gauti užstatui pinigų. O 
teisėjas Swan uždraudė 
priimti belą nuo Civilinių 
Teisių Kongreso.

Finletter sako, Sovietai 
“bijo” Amerikos lėktuvų
Washington. —Jungtinių 

Valstijų oro jėgų sekreto
rius Thomas K. Finletter 

^pasakojo, kad Amerikos ga
lybė ore “sulaiko Rusiją^ 
nuo karo.”

Finletter pranešė, kad ši 
šalis per 12 sekančių mėne
sių išleis daugiau kaip 22 
bilionug dolerių ginklavi
muisi ore.

Tarp kitko, bus pastatyta 
daug tokių lėktuvų, kurie 
galėtų mėtyti atomines 
bombas į Sovietų Sąjungą.

...  uU—KU. ■U...IIIOJ ..■■■■■ I ini ■ ■ 
veda mūsų kraštą prie fašiz
mo, o tai reiškia — prie bai
siausios padėties.

Tuo kiekvienas privalo rū
pintis, ' sielotis ir prieš tai, 
kiek jie' ar ji išgali, kovoti.

Tarptautinio Teismo nuta
rimu ; Iraųas žūt-būtiniai 
ginsis, jeigu anglai mėgins 
jį užpulti.

Kiti kalbėtojai seime sa
kė, Iranas nesibijo , “tų 
Dunkirko likučių,” tai yra, 
anglų, kurie tiktai pabėgi
mu iš Francijos per Dun
kirko uostą išsigelbėjo nuo 
Hitlerio.

Antras Trumano 
laiškas Tranui

Washington.—Prez. Tru- 
manas pasiuntė antrą laiš
ką Irano premjerui Mossa- 
deghui, ragindamas taiky
tis su anglais ir neskubėti 
perimt aliejaus pramonę į 
Irano valstybės nuosavybę.

Paryžiaus 2,000 metu 
sukakties minėjimas
Paryžius. — Sekmadienį 

Paryžius iškilmingai minė
jo 2,000 metų* sukaktį nuo 
savo įsikūrimo. Dalyvavo 
Maskvos \ miesto Tarybos 
pirmininljas Michail Jasnov 
ir daugelio kitų kraštų did
miesčių majorai.

Iškilmėms pirmininkavo 
Paryžiaus miesto tarybos 
prezidentas Pierre de 
Gaulle, generolo Charles de 
Gaulle brolis. Kairėje pir
mininko pusėje ant pagrin
dų sėdėjo Maskvos atsto
vas Jasnovas, o dešinėje po
piežiaus pasiuntinys.

Kunigas smerkia 
žudynių obalsį
,/ T

New York. — Methodistų 
kunigas F. Howard Calla
han per pamokslą smerkė 
amerikonų obalsį Korėjoje. 
Tas obalsis, šaukiantis iš- 
žudyt kuo daugiausia šiau
rinių korėjiečių ir kinų, su
trempia krikščionybę, sakė 
kun. Callahan.

Reikalauja $6,500,000,000 
orlaivių bazėm užsienyj
Washington. — Jungtinių 

Valstijų armijos sekreto
riaus padėjėjas Kari R. 
Bennetsen reikalavo, kad 
Kongresas tuojau užgirtų 

\6 bilionus, 500 milionų do
lerių karinėms lėktuvų ba
zėms - stovykloms statyti 
vakarinėje Europoje, šiau
rinėje Afrikoje, Vidurže
mio Jūros kraštuose, ir įvai
riose pasaulio dalyse.

Kartu Bendetsen įspėjo, 
kad tais pinigais bus pada
ryta tiktai pirmoji pradžia 
orlaivių bazių statybai už
jūriuose,' o “toliau reikės 
dar daug daugiau.”

ORAS.—šilta, tvanku ir 
gal bus lietaus.

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

SUKELTA $9,295:
' DAR REIKIA $705

I

Pastaruoju laiku sekamai gavome aukų į Laisvės 
40 metų Jubiliejaus Fondą:

LDS 4 Apskr., per J. žebrį, Cleveland, Ohio $10.00 
LLD 45 kp., St. Petersburg?!, Fla.,

per J. J. Greblick............. .............’.. 10.00
LLD 113 kp., Hamilton, Canada, per “L. B.” 10.00 
A. J. Pranaitis, Camden, N. J. •*............. 5.00
EI. ir J. A. Bekampiai, Merchantville, N. J. 5.00 
A. ir V. Paukščiai, Miami, Fla.................... 5.00
Petras Zurba, Brooklyn, N. Y..........................5.00
J. ir A. Kauliniai, Huntington, N. Y............ 5.00
C. A. Motčjiinas, Williamstown, N. Y......... 3.00
J. Calvin, Kokoma, Ind. .. ........................ 3.00
J. Karonatisky, Scranton, Pa............................. 3.00
V. Mačys, Philadelphia, Pa. • •......... ?...............3.00
A. Petronis, Hamilton, Canada 3.00

' Geo. G.. Cleveland, Ohio ........... 3.00
F. Vaivila, Hamilton, Canada .............•*.... 3.00
J. Shaynauskas, Hamilton, Canada •......... 3.00
Ch. Pampalas, Hamilton, Canada ............. • • 2.00
F. Paul, Hamilton, Canada .................•*....• 2.00
J. Kunigonis, Hamilton, N. Y................... . . 2.00
L. J. Kasper, Cleveland, Ohio .................. <... 2.00
J. ir E. Draugai iš Miami, Fla. • •................   2.00
Sof. Mason, Miami, Fla. .. ............................. 2.00
Laisvės Skaitytojas, Rahway, N. J.........1.00

, E. Kukenienė, Brooklyn, N. Y.......................  1.00
J. Beker, Vallejo, Calif. • •..............  1.00

Širdingai ačiū už aukas!
Laisves Administracija

saunus sovietinių oro 
jėgų paradas

Maskva. — Sekmadieni 
įvyko didingas metinis So
vietų oro jėgų-paradas virš 
Tušino, Maskvos priemies
čio. Paradą stebėjo prem
jeras Stalinas, 550 sovieti
nių ir užsieninių ^aldinin- 
kų-diplomatu, jų tarpe ka
riniai Amerikos ir Anglijos 
ambasadų nariai1" ir pusė 
miliono žiūrovų.

Skraidė 500 lėktuvų. Ta
me skaičiuje buvo penkių 
naujų rūšių rakietiniai lėk
tuvai ir bombanešiai. Jie 
lėkė smarkiau kaip garsas,

Vėliausios ŽSiuios■A

_o____
Washington. — Valdinis 

ūkio reikalų tvarkytojas 
Eric Johnston upliai ragi
no Kongresą užgirti prez. 
Trumano siūlomą algų ir 
kainų kontrolę. Johnsto- 
nas persergėjo; kad jei ne
būtų kontrolės, tai doleris 
galėtų nupulti iki 30 cčn- 
tų iš viso, lyginant su dole
rio verte 1939 metais.

Korėja.— Amerikonų ko- 
maAdierius gen. Ridgway 
pranešė, jog mūšiai nebus

C. Laisvių Sąjunga ragina 
pakeist ‘ištikimybės’ planą

Washington. — Amerikos 
Civilinių Laisvių Sąjunga 
atsiuntė prezidentui Tru- 
manui laišką, raginant pa
keisti programą, pagal ku
rią dabar kvočiama val
džios darbininkų bei tar
nautojų “ištikimybė.” Val
dininkėliai pavaromi pagal 

tai yra daugiau kaip 760 
mylių per valandą.

Parado laiku ir šimtai na- 
rašiūtistu nusileido iš lėk
tuvu. Taipgi puikiai pasi
rodė sklandytuvai, tai yra, 
lėktuvai be jokių motorų.

Parade,* tarp kitko, lakstė 
16 lėktuvu su vėliavomis 
Lietuvos, Latvijos, Baltaru
sijos ir 13 kitų tarybinių 
respublikų.

Iškilmei vadovavo Stali
no sūnus gen. Vasilius Sta
linas.

sustabdyti, kol tęsis . dery
bos dėl pertaikos Korėjoje.

Canberra.— Australija ir 
Naujoji Zelandija jau at
šaukė karo stovį prieš Vo
kietiją. •

I

. Canberra. — Australijos 
premjeras pareiškė, kad ji 
darys tarpusavio apsigyni
mo sutartį su Jungtinėmis 
Valstijomis po taikos sutar
ties pasirašymo su Japoni
ja* » /.

paprastus įtarimus bei nuo
žiūras kaip “neištikimi;” 
neleidžiama jiem pasitei
sinti nei1 sužinoti, kas juos 
įskundžia.

Valdininkėliai todėl, bijo 
prasitarti žodį, kuris .gal 
nepatiktų valdžiai; tinka
mi žmonės vengia valdinės 
tarnybos, žinodami tokią 
dvasinę priespaudą, sako 
Civilinių Laisvių Sąjungos 
komitetas.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

Prasideda derybos tarp 
Amerikos? Šiaurines Korėjos 
ir kinų generolų
Planą deryboms dėl pertaikos 
paruošė visų trijų pulkininkai

Tokio. — šį antradienį 
amerikonų generolai Kae- 
songe pradės, derybas su 
šiaurinių korėjiečių ir kinų 
generolais dėl mūšių su
stabdymo. Planą deryboms 
išdirbo visų trijų pulkinin
kai per pokalbius sekmadie
nį.

Derybose dalyvaus ame
rikiniai generolai Laurence 
Craigie ir Henry L. Hodes, 
admirolai Charles T. Joy ir 
Arleigh Burke ir Pietinės 
Korėjos tautininkų genero
las Paik Sun Yup.

Šiaurinės Korėjos armiją 
atstovaus generolai Nam II 
ir Lee Sang Cho, o kinų sa
vanorių atstovai bus gene
rolai Tung Hua ir Hsien 
Fang.

7 komunistai įmetami 
į atskirus kalėjimus
New York. — Komunistų 

Partijos sekretorius 'Eu
gene Dennis ir 6 kiti jos 
vadovai pereitą penktadie
nį buvo išgabenti į federa- 
Ij kalėjimą Lewisburge, Pa. 
Bet iš ten jie bus paskirs
tyti po kalėjimus keturiose 
ar penkiose valstijose, kad 
negalėtų tarp, ’savęs kalbė
tis.

Jie nuteisti 5 metus ka
lėti, sakoma, už tai, kad 
“suokalbiavę skelbt, jog 
reikėsią nuverst Amerikos 
valdžia per jėgą bei prie
vartą.” v T

11 lakūnų žuvo su 
amerikiniu lėktuvu
Prestwick, Škotija.— Nu

krito ir sudegė karinis 
amerikonu transporto lėk
tuvas. . Užsiftiušė bei sude-. 
gė visi 11 jo lakūnų.

Geso sprogimas padarė 
$5,000,000 .nuostolių N. J.

' • i i

Newark, N. J. — šešta
dienį susprogo ir sudegė 
101 plieninis bakas (tan
kas) skystųjų propane du
jų Newarko uoste. Kiekvie
name bake buvo po 30,000 
galionų to eksploduojančio 
skystimo.

Sprogimas ir gaisras pa
darė 5 milionus dolerių nuo
stolių. Buvo sužeista 11 
žmonių. ’■ •

Eksplozijos vietoje rasta 
trys minosvaidžių šoviniai.

FBI ir vietinė policija 
tyrinėja sprogimo priežas
tį* ■ r

Dallas, Tex. — Užsimušė 
du lakūnų oficieriai, kuo; 
met jų automobilis, smar
kiai važiuojant, sudužo į 
medį.- ( J',
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Korespondentai bent is» 
pradžios nebus įleidžiami į 
derybų posėdžius, bet gaus 
pranešimus nuo generolų. 
Toliau gal ir patys kores
pondentai bus įleisti.

Atvykus amerikonų at
stovams į Kaesongą, jie nu
stebo, matydami karinę 
Korėjos liaudininkų sargy
bą, nors pirmiau buvo pra
nešta, kad Kaesongą aplei
dę šiauriniai Korėjos liau
dininkai. Kaesong miestas 
yra Pietinėje Korėjoje, už 
3 myliu į pietus nuo 38-toš • 
paralelės.
Tik maži susidūrimai fronte

Fronte tuo tarpu nebuvo 
didesnių kautynių. Kai kur 
šiaurinių korėjiečių ir kinų 
žvalgai veržėsi pirmyn. 
Juos atmušinėjo ameriko
nai.

Bet jankių lėktuvai ata
kavo karinius taikinius 
Šiaurinėje Korėjoje ir nu
kirto vieną rakietinį šiau
riečių lėktuvą.

Vyriausias amerikonų ko- 
mandierius Tolimuose Ry
tuose, generolas Ridgway 
įspėjo “perdaug nepasitikė
ti.” kad dabartinės derybos 
užbaigs mūšius Korėjoje.

Šiaur. Korėjos liaudinin
kų radijas sakė, kad jie ir 
kinai savanoriai atskirose 
fronto dalyse padarė ame
rikonams dideliu nuostolių 
ir nušovė dar tris ameriko
nų lėktuvus.

, Kinija pritaria tranui 
prieš Angliją/

Peking. — Kinijos Liau
dies Respublikos radijas 
gyrė Irano valdžios nuta
rimą suvalstybinti anglų 
aliejaus pramonę tame 
krašte ir smerkė karinius 
Anglijos grūmojimus Tra
nui.

Pekingo radijas sakė, Ki
nija, kaip ir žmonių masės 
visuose Azijos kraštuose, 
pritaria Iranui prieš Angli
ją*

Kinijos radijas sykiu 
-įtarė amerikonus, kad 'jie 
slaptai manevruoja įsigalė
ti Irano aliejaus pramonė
je. . ‘

Darbo unijos reikalauja 
geresnės kainų kontrolės
Washington. — Jungtinis 

Darbo Federacijos ir CIO 
unijų politinis komitetas 
kreipėsi į prez. Trumaną ir . 
Kongresą, ragindamas pa
laikyti ir pastiprinti įstaty
mą dėl kainų ir rendų kon- ‘ 
trolės.

Tas unijų komitetas įžiū
ri, kad politikieriai pla
nuoja kiečiau užšaldyti al- 
gąs, bet panaikinti' kainų ,■ 
kontrolę.vyksta,

1
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JURISTAI PROTESTUOJA
DEŠIMT BOSTONO žymių juristų (advokatų) pa

reiškė protestą Bostono Advokatų Sąjungai, kurios val
dovai siūlo pravesti tokias- “reformas”: (1) visi komu
nistai advokatai turį būti neprileisti praktikuoti savo 
profesijoje, (2) visi advokatai privalą padaryti prie
saikas, pasižadančias kovoti prieš komunizmą.

Pasirašiusieji yra sekami asmenys: John L. Hall, Ro
bert D. Dodge, Francis G. Goodale, Charles B. Bugg, 
Paul A. Freund, Franklin T. Hammond, Mark DeWolfe 
Hbwe, Thomas H. Mahoney, La Rue Brown ir William 

, J, Speers, Jr.
Tai plačiai žinomi advokatai.
Jie savo pareiškime pripažįsta, jog mūsų krašte “nė

ra viskas tvarkoje,” tačiau, jų nuomone, jokiomis prie
saikomis ir žmonių ^puolimais tos “netvarkos” nepašalin
sime. Užtenka, šitų žymiųjų žmonių nuomone, prisiekti, 
kad ginsi krašto konstituciją.

Tai svarbus pardiskimas! Juristai sako: ginkime 
krašto konstituciją, na, ir ginsime kratšą.

Deja, tie, kurie gina konstituciją, šiandien yra per
sekiojami, jie jau vadinami subversyviais; konstituciją 
laužo valdančioji klasė ir tuo pačiu kartu rėkia, kad 
“ne viskas pas mus tvarkoj.”

Labai svarbu, kad atsiranda tokių žymių žmonių, ku
rie,. kad ir netiesioginiai, pareiškia prieš tai savo pro
testą.

NEIMS UŽMOKESNIO
PRIEŠ TŪLĄ LAIKĄ mes rašėme, jog žymusis St. 

Louiš miesto advokatas John Green pasisiūlė aukščiau
siajame’ šalies teisme ginti Daily Workerio1 redaktorių 
John Gates.

Nors Gates jau yra .įkalintas, tačiau šis advokatas 
visvien eis į aukščiausiąjį teismą su peticija, kad Gates’o 
bįjla būtų išnaujo pernagrinėta.

Svarbu tai,, kad advokatas Green apsiėmė ginti 
Gates’ą nemokamai. Jis nereikalaus jokio piniginio už 

. saivo patarnavimą atlyginimo. Jis gins darbininkų laik
raščio redaktorių iš principo.

Aišku, Mr. Gfreen nėra pirmas toks asmuo: kadaise 
velionis Wendell Willkie gynė aukščiausiajame teisme 
komiinistą šneidermaną,—gynė taipgi nemokamai, dėl 
principo.

Sutikdamas dienraščio redaktorių ginti, advokatas 
Gree?» pakarpojo: jis priešingas komunizmui, bet lis gins 
komunistą,. nesr tai darydamas, jis gins mūsų \trašto; 
tradicijas ir pirmąjį priedą prie šalies konstitucijos— 
priedu kuris garantuoja šio krašto žmonėms laisvę kal- 

, bėti ir laisvę rašyti.

(• •
BE LOGIKOS

Dienraštyj Vilnyj vienas 
skaitytojas rašo:

“Draugo” pirmadienio lai
doje skaitau korespondenciją 
iš Grand Rapids, kad ten bu
vo “minėjimas pabaltiečių 10 
metų nelaisvės” ir buvo dali
nama brošiuraitės, “Stalin 
Kills God in Lithuania”, pa
rūpinta J. pelinio.

Vadinasi, Stalinas užmušė 
dievulį Lietuvoje. Ar tai ne 
cūdai ?

. “Stalin kills God” lietu
viškai, atsieit, bus: Stalinas 
užmuša Dievą. Ar kunigai, 
kurie tą brošiūrą rašė,, ku
rie ją kiša žmonėms, kurie 
ją garbina,, pagalvojo, ko
kius kvailus dalykus jie at
liko?

Pasakymas,, jog “Stalinas 
užmuša Dievą,” parodo, 
jog Stalinas yra už Dievą 
galingesnis. Kunigai to, ži
noma, nenorėjo pasakyti, 
jiems tai atsitiko per jų 
aklumą, neapykantą Tary
bų Sąjungai ir josios vy
riausybei. Juk kunigai gi 
skelbia, kad Dievas esąs 
visagalis, gyvenąs danguje, 
Jai kaip kas nors “žemišL 
kas” jį gali ten užmušti?

Vilnies skaitytojas tei
singai toliau pastebi:

Jei dar kokios, pagalios 
Stalinas sugriaus ir pačią pek
lą ir išnaikins visas piktas 
dvasias - velnius. Tai 
dar bus didesnis cūdas, nes 
klebonėliai nebeturės su kuom 
baidyti parapijomis. Jau blo
gesnio dalyko negali būt, kaip 
panaikinimas peklos su vel
niais ?

Klerikalų pakalikai “parū
pins” kitą brošiūrą, kad, Lie
tuvoje jau dangus panaikin
tas. Na, tai- kas bus tada, ka
da ateis sudna diena, jei vis
ką Stalinas* sunaikins?

Tikrai blogai darosi 
kių pastogėje, jei taip 
jo patys savo dievulį 
žyt,’kad jis likosi bejėgis ir 
nebe “visagalis” ?

Tai parodo, kaip kleVika- 
lų neapykanta socializmui, 
neapykanta Tarybų Sąjun
gai priveda juos prie tokio 
aklumo, kuris pastato juos

davsiš- 
pradė- 
išnevo-

MOČIUTE BLOOR 89 METUI
ŠIOMIS’ DIENOMIS SUKAKO 89 metai amžiaus 

nenuilstamai Amerikos darbinįnkų klasės veikėjai Ellai 
Reeve Bloor, kuri darbo žmonėms žinoma, kaip Mo- 
Čiate Btoor.

Ji gyvena Pėnnsylvanijoje ant farmos; ji, be abejoji
mo, yra silpnos sveikatos, nes, jei ji būtų tvirtesnė, tai 
jos šiandien- niekas nesulaikytų nuo gyvenimo didmies- 
tyj, nuo bendros darbiųinkų kovos dėl bendrųjų mūsų 
krašto žmonių- interesų.

Močiutė Bloor — simbolis Amerikos darbininkų ko
vingumo ir; ištvermės.

Jokia pareiga Močiutei nebuvo persunki, jei ji lietė 
darbo’ žmonių reikalus, jų laisvę. Ji visą savo: gyveni
mą, paaukojo tik darbo žmonių interesams ginti.

Šią sukaktį,! senutė, be abejojimo; atžymėjo neper- 
llnksmai: vyrai, kuriuos jf vadino savo sūnumis; šiandien 
yra įkalinti už tai, kad jie galvojo taip; kaip-per visą 
savo sąmoningą gyvenimą galvojo* pati Močiutė B'lbor.

Hgiatrsio jąf amžiaus!’

Is tikrųjų, Stalinas nemu
ša jokių- dievų; jis tik de
da pastangas, kad darbo 
žmonės žerikėje gyventų lai
mingai, pasiturinčiai, kul
tūringai, laisvai. O jei ku
rie žmonės nori melstis, no
ri' garbinti tą ar kitą dievą', 
—jie turi pilną teisę tai da
ryti.

APIE ČIKAGOS 
POGROMščIKUS

Mesijau rašėme, kas at
sitiko1 Čikagoje liepos mė
nesio pirmomis dienomis. 
Apie tai Vilny j skaitome:

Sekmadienį, baigiantis Chi
cago]' Taikos Kongresui, gau
ja sukurstytų ir tam 
suorganizuotų žmonių 
Leono ir Alice Jonikų 
ir išd’aužė- langus.

Kitą naktį, vėl

žygiui 
puolė 

namus

PRIEŠINASI
PROFESORIUS IR FIL0ZOFAS, Dr. Corliss Lamortt, 

aną diepą parašė Niujorko Timesui laišką, kritikuodamas 
aukščiausiojo teismo- sprendimą, paskelbtą birželio 4 die
ną Smitho akto reikalu.

Dr: Lamont teigia, jog Amerikos žmonėm šito teismo 
daugumos sprendimo* nepriims taip, kaip jie nepri
ėmė kadaise (1857 metais) aukščiausiojo’ teismo spren
dimo,- padaryto Dred Scott reikale.

Kaip žinia, Dred Scotto bylos reikale aukščiausias 
teismas, pareiškė; jog negras negalįs skaitytis Jungtinių 
Valstiją piliečiu.

Prieš tą teismo sprendimą tuomet ryžtingai kovojo 
Abraomas Lincolnas^ ir kitos šviesiosios asmenybės.

išdaužė 
jiems- langus, taipgi ir “Vil
nies” raštin.ėš ir sumušė L. 
Prūsėiką, kuris nuėjo pas Jo
nikus,

Jų name apnakvydinįi trys 
negrai kongreso delegatai. 
Užpūollk-ai grąsino negrams 
užmušimu, jei jie neapleis tos 
vietos.

Kas yra; už pečių to teroris
tinio žygio?

Tai galima spręsti iš pačių 
ūižpU’olikų.

‘ /Labai galimą-, kad viėnas 
kitais kaimynų nepatenkinti 
negrų čia apnakvydinimu, bet 
vien tas- nebūtų sukėlę užpuo
limo.

Užpuolikų tarpe buvo visai 
svetimų žmonių; šioj apylin- 
k ėję pirmiaus nematytų. TūTi nie'kalus rašo?!

jų važinėjo automobiliais ir 
svaidė akmenimis.
> Jų buvo daug. Jie nepaisė 
ir to> kad' policija namus sau
gojo.

šis teroro žygis panašus į 
jau pirmiau buvusį ant Peo
ria gatvės. i .

Nei pirjmesniam, nei dabar
tiniam1 atsitikime nepasitenki
nę kaimynai puolimų nedarė. 
Puolimus darė iš kitur atga
benti ar atvykę užpuolikai.

Vilnis dėl to atsišaukia: 
Lietuviai katalikai turį prieš 

tai kovoti, jei jie tiki, kad'Die- 
vas visus sutvėrė lygiais.

Lietuviai turi kovoti prieš 
tai, nes bile diskriminacija 
yra pavojinga svetųrgimiams.

Lietuviai turi kovoti prieš 
tai, nes tai priešinga Nepri
klausomybės Deklaracijos 
principams, tas paneigia kons
titucijoj garantuotas teises, 
tas pavojinga Amerikos de
mokratijai.

Iki vienos rasės ar tautybės 
žmonės bus diskriminuojami 
ir nelaisvi, daugumos Ameri
kos žmonių laisvei bus pavo
jus.

Visi dori žmonės turi prieš 
tai kovoti.

Pabandykite padėti save 
vietoj diskriminuojamųjų. Tik 
dėl to, kad žmogaus oda ki
tos spalvos, ar tik dėl to, kad 
kitur gimęs, ar tik dėl to, kad 
jis kitos tikybos, žmogus dis
kriminuojamas. Neleidžiama 
jam kur jis nori sustoti, apsi
nakvoti Kaip jums tas patik
tų ? }

Pirpfiausia tai daroma 
negrais, paskui su žydais, 
liau\su visais ateiviais.

Na\<o jei Amerikoj fašistai 
daugiau įsigalėtų, imtų ir ka
talikus persekioti: ' katalikai 
sudaro tik mažą dalį Ameri
kos gyventojų.

Šiuo tarpu, atžymint 175 
metų sukaktį Nepriklausomy
bės Deklaracijos paskelbimo, 
ypatingai reikia smerkti tero
ro žygius, stoti ginti principą 
Nepriklauison^ybės Deklaraci
jos.

su 
to-

MOKO, KAD 
NEPRALAIMĖTŲ

Marijonų Draugas moko 
generolą Ridgway ir kitus, 
kurie diriguos karo paliau
bų pasitarimus Kaesonge, 
kad jie “ir vėl nepralaimė
tų visa tai, ką karo vyrai 
laimėjo mūšių fronte.”

Ką “karo vyrai” laimėjo 
mūšių fronte Korėjoje 
Draugas nepasako, o tai 
būtų. įdomu žinoti.

Nesvarbu, pagaliau, kas 
laimėjo, bet svarbu, kad 
marijonų Draugas tai labai 
daug pralaimėjo: jis buvo 
priešingas mūšiams nu
traukti Korėjoje, jis stojo 
už tai,, kad kairas būtų per
keltas į Kiniją, b$ taip ne
išėjo, kaip kunigų laikraš
tis norėjo!

ARGI NEATSIEKĖ ? 
.. Cbicagos Sandara 
šitaip filbzofuoja:.

“B olšęvikuo j ančių ele
mentų suruoštas Chicago j e 
Taikos kongresas neatsiekė 
savo tikslo?”

Kodėl- Sandara taip gal
voja?

Ko gi Chicagos Taikos 
kongresas norėjo pasiekti? 
Jis norėjo tarti tvirtą žodį 
už taiką,-Mtž ilgametę, pa
stovią taiką.. Jis tai, žino
ma; .ir padarė.

Bje to, šiuo.metu jau eina 
pasitarimai ir Korėjoje dėl 
baigimo ten karo. . Taigi 
žmonių judėjimas už taiką 
turi milžiniškos reikšmės.

Tik liaudis, tik žmonės,— 
^milijonai jų, — vieningai 
veikdami gali sulaikyti ka
ro ruošėjus nuo pradėjimo 
karo.’

Bet ką laimi tie Sandaros 
bendradarbiai, kurie tokius

Jūsų Taupomasis Doleris 
Socialio Saugumo Fonde

Šis yra vienas iš eilės 
straipsnių apie naująjį 
socialio saugumo įstaty
mą. Pasitaupykite juos, 
lai perskaito ir kiti jūsų 
šeimos nariai, nes socia- 
lis saugumas yra svarbus 
višai jūsų šeimai. Dau
giau informacijų galite 
gauti artimiausioje so
cial security raštinėje ne
mokamai. ■—.Laisves Re
dakcija, 

z

Pirm visko, atsakome į 
d. broektomečio paklausi
mą po pasiskaitymo pirmo
sios serijos straipsnių apie 
social'security, kadaise til
pusių Laisvėje.

Klausimas—Ar social sec
urity paliečia tiktai New 
Yorko valstiją, ar visą ša-

Atsakymas.—Visą šalį.
STRAIPSNIS PIRMAS

Pirm 1935 metų jokios 
visašališkosios socialės ap- 
draudos nebuvo. Pirmoji 
socialė apdrauda buvo įkur
ta ne už ilgo po didžio
sios depresijos (1935 m.), 
kuomet Kongreso priimtu 
Social Security Aktu tapo 
įsteigtos apdraųdos apsau
gai nuo bado laike nedarbo 
ir senatvėje.

N edarbo (u n e m p I o y - 
m e n t) a p d r a ūda yra 
skirtinga t nuo senatvės ir 
palikuonių (old age and 
survivors) apdraudos (in
surance). Nedarbo apdrau
da yra palaikoma atskirų 
valstijų bendrai su visaša- 
liškąja valdžia. Tai dėl to 
ir išmokesčiai pašalpga- 
viams ir nuostatai toms 
pašalpoms gauti daugelyje 
valstijų yra skirtingi vie
nos nuo kitu.

Socialio saugumo apdrau
dę (social security insur
ance) veikia visoje šalyje. 
Dėl to jos nuostatai pašal
pai gauti, duoklės ir ap
draustiesiems pašalpos vi
soje šalyje yra vienodos, 
pagal buvusį uždarbį.

Svarbiausios naujos 
pakaitos

pakaitos tapoNau josi 
nutartos irfįėjo galion ga
le 1950 metų: Svarbiausio
mis yra:

Apie 10,000,000 darbo 
žmonių, kurie pirmiau ne
buvo apdrausti, tapo pri
leisti prie apdraudos. Tar
pe tų randasi dirbusieji 
mažose įmonėlėse, tarnai
tės, kai kurie federalės ir 
valstijinių bei miestų val
džių tarnautojai, kurie ne
paeina po vietinės valdžios 
pensijų planu, ir kai kurių 
visuomeniškų draugijų ’ ir 
įstaigų darbininkai. Taip
gi gali apsidrausti ir dir
bantieji sau, tūlų amatinių

' Laisvėje - prieš 40 mėty
Iš Laisves, išėjusios 1911 

metų gegužes 3 dieną:
CLEVELAND, Ohio. — 

Gegužės 1 d. geležįes'dirb
tuvių darbininkai streikavo 
ir nusprendė prievarta iš
varyt iš dirbtuvių streik
laužius. Įvyko susirėmimas, 
kuriame ant vietos liko nu
šautas šnipas C. L. Bunn, 
kuris vadovavo streiklau
žius.

(Iš visos eilės Amerikos 
miestų telpa žinių 
streikus, įvykusius tų me
tų Gegužės ^Pirmąją.)

apie

BANGOR, Me.—1 gegu
žės čia įvyko milžiniškas 
gaisras, sunaikinęs didžią
ją pusę miesto. Ugniage- 

ir kitokių įmonių savinin
kai.

Naujoji, pastiprinta ap- 
drauda apima apie 45,000,- 
000 darbininkų, taipgi jų 
šeimas, jų palikuonis.

Antruoju pastiprinimu to 
įstato yra padidinimas pa
šalpų apdraustiems asme
nims. Apie trims milijo
nams buvusių apdraustų 
po senuoju įstatu padidin
ta pašalpa. Pavyzdžiui, ne
bedirbantis 65 metų ar se
nesnis asmuo, einant se
nuoju įstatu galėjęs gauti 
savo ir žmonos išgyveni
mui po $45 mėnesiui (per 
abu), pagal naująjį įstatą 
gali gauti pašalpos iki $81.

Taipgi yra praplėsta teisė 
gauti pašalpos daugeliui 
senų asmenų, kurie nebūtų 
prie senojo įstato galėję 
gauti. Jais yra moterų iš
laikomieji vyrai ir buvusie
ji moterų išlaikytiniais naš
liai. Taipgi įeina kai ku
rios grupės buvusių moti
nos išlaikomų vaikų, ku
riems pirmiau nemokėdavo. 
Ir yra išmokama vienkar
tinė suma mirusio apdraus
tojo palaidojimui, nors tuo 
patimi sykiu palikuonims 
mokama pašalpa ir pragy
venimui.

Dar kita labai svarbi ypa
tybė naujojo įstato yra ta, 
kad leidžiama užsidirbti 
greta gaunamos pašalpos 
tiems, kuriems reikia, ku
rie nori dirbti ir suėjus 65 
metams.

Dabar apdraustieji asme
nys apdraustame, darbe ga
li užsidirbti iki $50 mėne
siui ir tuo pat sykiu tebė
ganti pilną pašalpą. Sena
sis. įstatas leisdavo užsi
dirbti tiktai $14.199 mėne
siui. Jeigu užsidirbdavo 
daugiau, nebemokėdavo pa
šalpos.

Jeigu apdraustasis asmuo 
jau yra 75 ar daugiau me
tų, dabar jam išmokama vi
sa 'pašalpa, nežiūrint, kiek 
jis užsidirbtų.

Apsidraudimui sąlygos
Dirbantieji turinčiose ap- 

draudos teisę įmonėse dar
bininkai automatiškai ap
draudžiami, iš jų algos iš
skaitomas vienas ir pusė 
(1-į) procento jų uždarbio. 
Prie, tos sumos samdytojas 
turi pridėti iš savo iždo po 
tokią pat sumą (pusantro 
procento) ir pasiųsti į so
cial security fondą.

Norintis save apsidraus
ti įstaigėlės savininkas tu
ri mokėti du ir ketvirtada
lį (2j) nuo pajamų iki $3,- 
600. Nuo uždarbių virš tos 
sumos socialio saugumo 
duoklių neima ir aukštes
nių pašalpų neišmoka. Sa
vęs apdrauda sumokama 
sykiu su taksais nuo paja
mų.

šiai pribuvo, net iš Bostono. 
Sudegė suvirs 400 namų.

KĮŠINIOVE (Rusijoj) 
pastaruoju laiku labai daug 
areštavo žmonių, ypač jau
nuomenės.

Rostove-prie-Dono areš
tuota suvirš 40 narių soci- 
jaldemokratų komiteto.

PEKINAS (Kinija), 3 ge
gužės.—Telegrafu praneša
ma, ‘ kad įvykusios didelės 
riaušės Pekine ir kituose 
miestuose. Sukilėliai su di
deliu 
prieš valdžios kariuomenę.

Antrajame puslapyje

rąsumu remiasi

4

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Antradieit., Liepos-July 10,

Chicagos Žinios
Lietuvių Komitetas Stoętur- 

gimiams Ginti veikliailrėmė 
visašališkąjį Liaudies Kongre
są Taikai. Pasiuntė 3 
tus ir pasveikino kongres^ su * 
$25.

Sąryšyje su tuo kongresu^ 
pažangieji lietuviai, kaipo 
taikos mylėtojai, turėjo daug 
svečių. Draugiškai priglaudė 
nakvynėms daugelį lietuvių, ir 
kitų delegatų. Gražiai išlaikė 
svetingumo tradiciją.

Sofijos ir Jono Mažeikų sū
nus Andy su šeima svečiavosi 
pas juos. Ta proga lankėsi ir 
dienraščio Vilnies įstaigoje.

Roselando Aido Choras 
ruošia išvyką į Strauko rezor- 
tą rugp. 4 ir 5. Vėliau rengia 
vakarinį pikniką — šokius ir 
vaišes mėnesienoje. Įvyks rug- 
pjūčio 18-tą, Dan Smith’s-Gro
ve. Visa tai įvyks po trumpos 
choro atostogos nuo pamokų’.

Choras gražiai pasitarnauja 
savo gerovei ateityje pasiunti* 
m u dviejų chorisčių į LMS 
Atostogų Mokyklą Worceste- 
ryje. Parinktosiomis tai gar-T' 
bingai prievolei yra Ginrf^ Uf& 
mon ir Dolores Wallis. Sykiu, ' 
automobiliumi, keliaus Urmo
naitės tėvai, suteikdami mer
gaitėms transportaciją ir ta 
pačia proga atlankys rytinėse 
valstijose gyvenančius savo 
artimuosius.

Birželio 24-tą susituokė 
Wanda Z ai lys su Peter Gai* 
dem.

Lietuviai didžiuojasi savo 
dienraščiu Vilnimi. Jame gau
siai suteikta vietos organizaci
jų pasiruošimui į visašalrškąjį 
Taikos Kongresą ir gerai ap
rašoma to kongreso darbuotė 
jam įvjrkus.

Birželio 26 d. mirė Jonas 
Velnozes, gyvenęs 11119 S.

Homan Ave. Palaidotas 29, 
šv. Kazimiero kapinėse. Kilęs 
iš Šimonių, Panevėžio ajjsk.

Mr. ir Mrs. John Thomas, 
jo brolis Antanas ir jų gimi
naitė Eva Jasulaitis buvę nu
vykę į Collinsville pasimatyti 
su Antano senais draugais. 
Antanas seniau ten gyvenęs. 
Pabuvojo pas Gudeliauskus, 
taipgi lankėsi pas A. Grigus, 
Kuocevičius. A

Turėjo progą dalyvauti tud- 
met ten pasitaikiusiame East 
St. Louis LDS kuopos rengta
me Collinsvillėje piknike: Pa
stebėję džiuginančią padėtį. 
Thomas sako, “susirinko1 viso 
kių pažvalgų žmonės ir gra
žiai, draugiškai linksminosi 
sykiu: katalikai, luteronai, 
dipukai ir progresyviai/’

Collinsvillietės Gudeliaus- 
kienė ir Girdžiuvienė chica*- 
giečių kredituojamos esant 
tarpe žymiausiųjų darbuotojų 
už progresą ir gerovę darbo 
žmonėms.

J
Susivedė Agnes KenstoXsu 

Tonu Sebelskiu. Agnes — vi
sos Amerikos lietuviams žino
moji dainininkė. Vieni ją gir
dėjo koncertuose, o kiti filmo- 
se iš LMS Festivalio. Girdėjo 
soliste. Girdėjo ir neužmiršta
muose duetuose su Abekiene 
(dabartine Rimkiene). Sebels- 
kis yra biznierius mūsų miesto ' 
Bridge p orte. Atostogaus Kali
fornijoje' ir kitur. Ž.

f
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straipsnyje “Ar gali mo
ters balsuot?” skaitome:. •

“Šioj šalyj (Jungt. Vals
tijose) negali balsuot šalies 
tvarkdarių rinkimuose vai
kai, kriminališki prasikal
tėliai, sėdinti kalėjimuose, 
idijotai ir bepročiąk Sykiu 
su, jais negali balsuoti tavo 
duktė, pati, motina. Mat, 
moterys prilyginamos prie 
idijotų, bepročių, krinįjSat 
listų, vaikų. Ar tu ^iivai 
kada linkęs taip žemai pa
statyt savo seserį, dukterį 
pačią, motiną?'...” * ,

v
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A (Poema)
(Tąsa)

Dfčiaus siela vėl pairo 
Sudrumstų minčių būry. 
Liko liūdnas vaizdas vyro 
Sauso miško vidury.

' Tyliai slenka per pušyną 
Ninos valdoma mašina; 
Ji po skrybėle žalia 
Klaidžioja akim šile ... 
Dičius, Niną pastebėjęs, 
Atsisėdo nuošaliau 
Ir; pakilęs pagaliau, 
Tarė raštinės vedėjas: 
“Man atleisk ... Skubu, Adei!...

, Ryt matysimės ir vėl...”

Dičius iš akių išnyko. 
Liko tuščia ir graudu. \
0 Adelė pasiliko 
Su lašeliais ant veidų.
Klaidžiojo ilgai po šilą. 
Siela gėrė* miško tylą. 
Dingo sapnas iš akių...

I 1 ■ dabar tikiu.
Ji tVis metus ji viltis dėjo: 

“Gal sugrįš? ... Gal dar ateis? . .. 
Dievas lai mane nuteis — 
V&a mate ir girdėjo.” 
Ir prinokus mergina 
Bego vilon tekina.

Pagaliau kad ir iš viso... 
Dičius žiūri tolumon — 
Nina krinta jo globom

šniokščia pušys, kvepia gėlės, 
Blaškos jūra nerami'.
Dičiui gaila vėl Adelės 
Balto smėlio arime. 
Gal laiškelį parašyti? 
Gal nueit atsiprašyti? 
Išbučiuoti veidelius ... 
Gąl sukeisti žiedelius?
Gal nueit drauge pas mamą, 
Meilę jai prisipažinti;
Šviesią viltį sugrąžint, 
Jai sukurt pasaulį ramų? ... 
Dičius kelio vidury 
Griuvo savo kambary.

Ji namuos ilgai kankinos, 
Liejos ašarų klanai.

< Gaila žūstančios merginos,
> Kam ji kenčia dovanai?

Skubina širdies plakimas, 
Dairosi liūdnom akimis, 
O’ tenai iš už langų * 
šniokščia ūžesys bangų. 
Manė pulti ji į mamą, 
Ką daryt, lai ji nuteis; 
Gal dar visa pasikeis, 
Kam jai drumst pasaulį ramų? 
“Ach, mamyte mylima, 
Mano prote sutema!” . I

• ■

Blaškos lovoje Adelė, 
Blaškos jūra tolumoj, 
rakentėkim valandėlę 
Žalios liepos šilumoj. 
Neprašys, kas nužydėjo, 
Nesugrįš, kas nuaidėjo; 
Viskas tai niekų niekai —

; Pasikeis, gal būt, laikai.
Šiais laikais karštai pamilti 
Reiškia — proto nebeteki; 
Mokam gaisrą mes padegt 
Ir su dūmais jo pakilti. 
Tai vis pėdsakai madų, 
Atnešti tautos vadų.

Dičius, sėdęs į mašiną/ 
Prakalbėjo kiek gyviau. 
Juodu slinko- per pušyną, 
Vis toliaUy smarkiau, lengviau. 
Mašina lauke sustoja, 
Nina pamažėle stoja: 
Moteris pirmos eilės 
Atsisėdo ant žolės.
Tyliai tyliai dienos temsta, 
Tyliai šviečiasi rytai.

Skiria tarė nekaltai:
/^Nusiminęs, rodos, tamsta? ...” 

** Greitai, supama nakties, 
Ji pasviro ant peties.

Tol jau Dičius nusiyręs> 
Nyksta iŠ akių krantai. t 
Mano atrastas didvyris 
Nebe vaikas jau, matai. 
Prieš kiek laiko Dičius Niną 
Ugnele vilties gaivino, 
Kurstė gaisrą širdyje, 
Žaidė vakarai^ su ja. 
Įsiklausęs širdies gaidą, 
Bando meilę jos atspėt;
Ima pamažu virpėt, 
Nežinioj savaitėm braido. 
Jūra> smiltys ir miškai 
Jį sumaišė visiškai.

Vargšė Nina jau pasenus, 
į Nors dar moka būt graži:

Žaizdras praeities rusena— 
U Gaila Ninos, dievaži.

'įt Pagal praeities dienyną 
l‘^Dičiugmyli ponią Niną, 

j^oka^džiaugsmą jai surast, 
mėlos užkampius suprast... 
Bematau, ir jam įgriso 
Linksmą mamą glamonet, 

. Naktimis užiminet,

į

Jis mylėjo abejingai 
Mėnesį, o gal daugiau. 
Sutvėrime nelaimingas, 
Ko gi ieškai dar daugiau? 
Išmylėta tavo dama 
Turi vyrą, turi namą; 
Jei senatvėj bus ilgu, 
Susiras jinai draugų. 
Nuostabiausiam pajūryje 
Ji bučiuojas su kitais; 
Pas tave ji vėl ateis 
Su keistom audrom širdyje. 
Būsi vėl pas ją svečiuos. 
Ji ir vėl tave bučiuos.

i

Bet prieina viskas galą: 
Metai kraunas ant įečių, 
Jaunas protas nusivalo 
Nuo fantazijų tuščių. 
Metų bėgyje išvysti, \ 
Kad negrįš atgal jaunystėj 
Leidies ,puoli dar giliau, \ 
Kol pravirksti pagaliau. 
Juodas mūs ponių likimas, 
Visa, kaip vanduo,, praeis; f 
Kūkčios vienos vakarais 
Su raukšlėm ir palikimais. 
Nei jaunystės, nei vaikų — 
Iš tikrųjų, bus klaiku!

O Palanga, tu Palanga; 
Tu, kaip cirko juokdarys. 
Viloje/ toliau nuo lango, 
Gailiai verkia moteris. 
Ak, nejau tai ponia Nina? 
Kam ji naują tinklą pina? 
Taip. .. Tai Nina balkone 
Skęsta “Strasti” romane. 
Žilas plaukas smilkinyje, 
Šiurpas didinas širdy; 
Štai, senatvė jau arti 
Iš už jūros atvilnyja.
Kūną raukšlės išvagos— 
Nebereiks ir Palangos.

Juokdarys gi mūs didvyris, 
Bet patinka man jisai. 
Meilės jūron įsiyręs,

j. Susipainiojo visaip 
Meta vieną, kitą seka, 
Trečiai komplimentus sako, 
Trūksta žodžių ir minčių 
Atvaizduot bruožus Dičių.* 
Kaip berželis jis svyruoja, 
Nėr už ko jam nusitvert, 
Viena aišku — lauko art 
Šitas draugas neis geruoju. 
■Vuą amžių ant kėdės 
Departamente sėdės.

Pusmetį pastudijuoja, 
Nieks neduoda pinigų, 
Kanceliarijoj dejuoja — 
Virsta butelis draūigu.
Ir pačioj pradžioj kelionės 
Jau subyra jo svajonės;
Nepradėjęs karaliau t— 
Ima tyliai girtuokliaut.
Apsupa nusivylimas —

- Kas gi bus? Kas bus toliau? ... 
Leidžias sūkurin giliau 
Stfl didžiom dausų pilimis.

t Kas jau pradeda rašyt, 
' Su tokiu dažniausia šit.

Svyra mūsų Apolonas 
Prie kerėtojos jaunos. 
Darosi jai vėl malonus, 
Ilgis meilės amžinos. 
Suką jis į ramų uostą: 
Gal Adelė jį paguostų. , 
Iš kelionės tolimos 
Irias vėl prie mylimos. 
Tarė: “Grįšiu pas Adelę... 
Nyku plaukt debesimis, 
Girtuokliauti naktimis, 
Vaikščioti į arbatėlę...” 
Dičiui darės be namų 
Iš tikrųjų neramu.

(Daugiau bus)

MONTREAL, CANADA ‘ JI

Pagimdė prieš TV kamerą
Motina, 38 m. amžiaus, ku

ri pirmą kūdikį gimdė po 13 
metų vedybinio gyvenimo, 
Rioyal Victoria ligoninėje pe
reitą savaitę, visiškai nieko 
nepamanė, kad jos gimdymo 
operaciją —■ kadangi kūdikis 
išimta per šoną — stebėjo 
1,500 daktarų.

Tai buvo mokslinių atsieki- 
mų demonstracija. Tuo laiko
tarpiu čia vyko Kanados Me
dikais Sąjungos konvencija 
Mount Royal Viešbutyj. To
dėl dr. Philpott atliekant gim
dymo operaciją kiekvienas jo 
judėjimas buvo sekamas tele
vision kameros ir perduotas 
dešimčiai aparatų viešbutyje, 
kuriame daktarų konvencija 
galėjo stebėti ir sekti sėkmin
gai atliekamą per šoną gim
dymo operaciją. Viskas buvo 
perduota spalvotai, natūra
lioje formoje, kaip vaizdas, 
judėjimas, taip ir kalba, kuo
met daktaras, atlikęs opera- 

par eišk ė : 
sveikesnė

ei ją, su šypsena, 
“Naujagimė atrodo 
už operatorių.”

Ši demonstracija 
likta tam, kad parodyti, kaip 
spalvota television gali būti 
naudinga' mokymui didelio 
skaičiaus studentų ir daktarų 
operavimo technikos.

buvo at-

Singer Siuvamų Mašinų 
Kompanijos darbininkai, St. 
John, Que., kad priversti iš
pildyti jų teisingus reikalavi
mus, streikuoja nuo birželio 
6 d., vadovybėje CCL-CIO 
unijos. Kadangi kompanija 
vistiek atsisako ne tik išpildy
ti jų reikalavimus, bet ir de
rėtis su unija, todėl Montrea
lo mieste apstatyta pikieto 
linija visos .mašinų parduotu
vės.

Darbininkai reikalauja, ku
rių yra apie 2,500, kad pa
aukštinimas darbo eitų sulyg 
senumo išdirbto laiko, garan- j kiasi kūdikio. Ta proga, jųjų
tijos akbrdinio (piecework) 
darbo minimumo, ir pakėlimo 
algų, skaitant ir pragyvenimo 
kainos bonus, 20 centų į va
landa.

Dabar pamatinis algų dy
dis yra 80 centų už ^Valandą 
vyrui ir 61 c. moterims ir jau
nuoliams.

Aišku, dabar, taip pakilus 
pragyvenimo kainoms, su to
kia alga sunku darbininkui 
pragyventi. Tačiau pelnagro- 
biai darbdaviai visu įniršimu 
priešinasi pakelti darbinin
kams algas.

iPakelta anglies kaina
Nuo liepos 2 dienos pakel

ta kaina ant kietosios anglies,' 
50 centų už toną. Dabartiniu 
laiku Montreale akmeninės 
(chestnut) anglies, , palaidų, 
tonas kainuoja $27.15, o pe
čiaus anglis $27.35 i,y smulki 
anglis $23.35. Šios visos kai
nos numušamos po 50 c. ant 
tono, jei sumoki pinigus bė
gyje 15 dienų.

Pučiamoji (blower) išsma- 
luota anglis kol kas pasilieka 
ta pačia kaina.

Pragyvenimas pakilo — 
arkliams taipgi

Pakilus kainoms ant visų 
pragyvenimo reikmenų, pakilo 
pragyvenamas ir arkliams. Ir 
štai kaip yra: Kiekvienais 
metais miestas samdo žmogų 
su arkliu piovhnui žolės ap
link vandens įvadą (aque
duct). Lig šiol mokėdavo po 
$1.75 į valandą. ,

Pakilus kainoms ant grūdų 
arklių šėrimui, kontraktorius 
pareikalavo pas miestą, kad 
pakeltų iki $2 į valandą. Rei
kalavimas išpildyta.

Sunkiai sužeidė Šiup'levičiuką
Birželio 26 d. čia įvyko bai

si nelaimė. Prano ir Aidos 
Šiųiplevičių1 sūnelis, 10 m. am
žiaus, Reinis, einant skersai 
gatvęs buvo sunkvežimio 
(truck) užgautas ir sunkiai 
galvoje sužeistas.

Neurological ligoninėje tu
rėjo būti padaryta operacija 

apsaugai nuo kraujo užplūdi
mo, kas tuojau atlikta. Nors 
sunkiai sužeistas, bet po ope
racijos, šiuos žodžius rašant, 
gydytojai tvirtina, kad jo li
kimas nėra kritiškas ir'ligonis 
jaučiasi gerai.

Viešnia iš Amerikos
Pas Albiną ir Oną Šilinius 

svečiuojasi viešnia iš JAV, iš 
Chicagos, Antose Balčiūnaitė, 
Onos kaiminka 
Jinai čia mano 
dvi savaites.

iš Lietuvos, 
pasisvečiuoti

TorontoIšvažiavo Į
Kokiam laikui pasisvečiuoti 

išvažiavo į Toronto Jane Rim- 
kiūtė ir M. Tamašauskienė.

Remia L. B.
Montrealo pažaidus lietu

viai, žinodami savo laikraščio 
nepavaduojamą užduotį, ko
kią jis turi atlikti demokrati
niai nusistačiusių,a už taiką 
stovinčių Kanados lietuvių 
tarpe, visuomet ir yisur prisi
mena jo ekonominę padėtį ir 
gausingai paremia jį pinigi
niai. Štai, pavyzdžiui, kores
pondentui teko sužinoti, kad 
ne senai privatiškam susiėji
me, linksmai beuliodami, su
aukojo Liaudies Balso para
mai $284.

Tas dar ne viskas, šiaip sau 
geros valios, pažangūs lietu
viai vienaip ar kitaip- randa 
būdų prisidėti su pinigine pa
rama laikraščiui.

Korespondentas konsta
tuoja, kad šiuo laikotarpiu 
Montrealo lietuviai bus sukėlę 
Liaudies Balsui finansinės pa
ramos arti $500.

Tai puikus susipratusių, 
pažangiom idėjom, 
stovinčių Montrealo 
darbas. Didelė garbė 
tai.

su
už taiką 

lietuvių 
jiems už

pare“Baby shower”
Gustas ir Jane Frenkin lau- 

artimos draugės, Rose Hirsh, 
Vieke Vaitekūnienė, Maci
jauskienė ir M. Rimkųvįeiiė, 
birželio 29 d., Klubo svetai
nėje, Janei surengė baliui — 
“Baby Shower” pare. J.—

Toronto, Canada

su juomi maty- 
Bet jūs gausite 
jį, kuomet aš 
žodžiais apra-

Kita Laiminga Šeima

Lietuvis jaunuolis — Vy
tautas Alksninis — baigė uni
versitetą. Jis mokinosi advo
katu. Taigi, dabar turėsime 
čia augusį lietuvį advokatą.

Apie Vytautą Alksninį daug 
ką pasakyti negaliu, nes ma-( 
žai teko man 
tię ir kalbėtis, 
vaizdą apie 
nors trumpais
šysiu Alksninių šeimą.

Alksiniai yra paprasti dar
bo žmonės, bet dideli kultūros 
ir- meno šalininkai. Alksninis 
jau per daugelį metų yra Sū
nų ir Dukterų Draugijos kny
gyno vedėjas. (Jeigu kas nori
te pasiskaityti knygų, žinoki
te pas ką kreiptis.) Alksninie- 
nę torontiečiai daugelį kąrtų 
matė ant scenos. Ji yra gabi 
vaidintoja.' Jų vyriausias sū
nus — Petras Alksninis—'taip
gi yra dramos mėgėjas, 
jų toli neatsilieka ir 
dukrelė.

Alksniniams nebuvo lengva 
leįsti vaikus į aukštąjį moks
lą, bet jie, kaip kultūros ver
tintojai, taupė sunkiai uždirb
tus dolerius ir mokslino vai
kus-. Ir štai, jų sūnus Vytau
tas jau baigęs advokato moks
lą.-

Džiaugiasi Alksniniai savo, 
sūnaus laimėjimais. Džiaugia
si ir visi torontiečiai. Daug 
sveikatos visiems! J. Y.

Nuo.

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių s p a u s d i n ių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir- 
m& pasitarkite su Laisves 
spaustuve.

ATMINČIAI

Edvardo Kanapkio
kritusio mūšy j 1943 metų 
liepos men. 10 d. Sicilijoj

Jis buvo vienintelis mūsų sūnus, tarnavęs ka
riuomenėje parašiutininku, fašistinį priešą mu
šęs, — kovojęs dėl žmonijos laisvės ir taikos.

Ilsėkis, brangusis mūsų sūnau, o mes, tavo 
tėveliai, tavęs nepamiršome per aštuonerius me
tus, ir nepamiršime niekad. . Mes žinome, kad 
nepamirš tavęs ir tie, su kuriais tu organizuo
tai darbavaisi, kaip LDS ir Worcesterio Aido 
Choro nariai.

Tavo tėveliai:
JURGIS IR ELZBIETA KANAPKIAL 

Worcester, Mass.

Connecticut ir Apylinkių Lietuviams
Užkvietimas i Laisvės 

Pikniką

Gerbiami broliai ir sesutės 
lietuviai, Laisvės skaitytojai 
ir ne skaitytojai!

Hartfordo ir apylinkės 
draugai rengia didelį pikniką 
liepos (July) 15, Lietuvių 
Draugijų Sąryšio Parke, Glas
tonbury Rd., Hartford, Conn.

Šiuomi užkviečiu visus ge
ros v, 
nike > 
eis progresyvei 
remti, 
prasti, kad jų tame piknike 
išleistas kiekvienas centas ne
nueis veltui, bet labai geram

los lietuvius tame pik- 
alyvauti. Visas pelnas 

spaudai pa-
Užtat visi turėtų su-

Ten pasimatysite su ge
riausiais draugais pažįstamais 
ir nepažįstamais, kurie atei
tyje gal taps jums labai gė

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Elektrifikatorių gamybines 

dovanos

ANYKŠČIAI, geg. 8 d.— 
Tarprajoninių elektromecha- 
ninių dirbtuvių kolektyvas, 
pasitikdamas Gegužės Pirmo
sios šventę, įsijungė į socialis
tinį lenktyniavimą už planų 
įvykdymą pirma laiko.

Iš esamų keturių brigadų 
socialistiniame lenktyniavime 
pirmauja šaltkalvių brigada, 
vadovaujama Korsako, šios 
brigados darbininkai pirma 
nustatyto laiko įrengė Gegu
žės Pirmosios garbei elektros 
stotį, kuri aptarnauja “Spar
tako” artelę ir vyųo fątfriką 
“Anykščių vynas.”

Anykščių elektromechani- 
nės dirbtuvės gavo iš broliškų 
respublikų daug vertingų apa
ratų ir matavimo prietaisų, į- 
galinančių pakelti darbo našu
mą ir pagerinti darbo kokybę.

GARSINKITĖS LAISVĖJ! 

• CHARLES J. ROMAN

3 pusl.-7-Laisve (Liberty)* Antradiert.,. Liepos-JulylO, 1951

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

rais draugais bei draugėmis. 
Ten suvažiuos daugybė jauni
mo ir senimo, našlių ir našle
lių. Bus ir mažų vaikelių. Ten 
atvyks ir vargšelis, ką tik pa
silikęs našleliui, Susninkų Jur
gis. Jisai “šiur” bus, nes sakė 
ir kelionei draugą jau turi.

Susninkų Jurgis labai no
rėtų, kad į šį pikniką iš visos 
Amerikos suvažiuotų kuo dau
giausia senų ir jaunų našlių 
ir našlelių, gyvanašlių ir gy
vanašlėlių. Tai bus gražiau
sias pažmonys ir proga jame 
pasirinkti draugų ir pasikaL 
bėti, ką mes turėsime daryti 
ateityje. Kaip gyventi šiose 
motinos gamtos mums suduo
tose painiavose. Jis sako: 
“poroje visuomet geriau gy
venti, negū pavieniui. Turėti 
mielą, gerą draugutę, kokią 
aš turėjau, yra laimė.”

Taip pat užkviečiame ‘ ir 
naujus lietuvius ateivius — 
dipukus. Tik ne pikietuoti, o 
kuo gražiausia susipažinti, 
pasikalbėti su senesniais bro
liais ir sesutėmis. Juk ir jūs 
ne visuomet būsite naujokai 
ir jauni. Jūs, kaip ir mes, nei 
nepajusite, kai pasensite. Mū
sų visų dienelės skrenda, sku
ba vis arčiau ir arčiau prie 
gyvenimo saulėleidžio.

Užtat nebūkime susiraukę, 
surūgę, surambėję, kaip tie 
šaltieji akmenys pakriaušėję. 
Susieikime, susipažinkime, 
paspauskime viens kitam deši
nę, pasikalbėkime, pajuokau
kime. Juk mes visi tebesame 
vaikai vienos motinėlės Lietu
vos. Todėl neskleiskite neapy
kantos prieš kitokių pažvalgų 
žmones, žinote, gyventi visi 
nori — gyventi sutikime, kaip 
pridera civilizuotiems žmo
nėms. O tas galima, tik reikia 
geros valios'ir pasiryžimo. O 
daugiausia meilės, broliškos 
meilės.

S. Jurgio draugas.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOM

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsą 
Šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

. 1113 ML Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Pbplar 4110
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Brooklyniečiai ruošiasi dalyvauti LDS 
Trečiosios Apskrities piknike

Daugelis brooklyniečių ruo
šiasi vykti į LDS Trečios Aps
krities pikniką, kuris įvyks 
liepos 15 d., Linden, N. J.

Teko matytis su keliais LDS 
nariais, kurie turi savus auto
mobilius. Jie sako patys va
žiuosią ir dar savo draugus 
nusivešią į pikniką.

Didžiulis autobusas jau pa
samdytas, kuris nuveš tuos, 
kurie automobilių neturi. Tik 
reikia iš anksto užsisakyti vie
tą.

Tie, kurie dar neužsisakė 
autobuse vietų, o mano auto
busu važiuoti, tai neturėtų ati-

delioti. Užsisakykite šiandien. 
Pašaukite LDS raštinę Virgi
nia 9-3692. LDS raštinė atda
ra nuo 10 vai. ryto iki 5 po 
pietų. Jeigu kuriems neparan
ku telefonu užsisakyti vietą, 
tai gali padaryti pasiųsdami 
laiškutį ar atvirutę į LDS raš
tinę, 110-04 Atlantic 
Richmond Hill, N. Y.

Autobusas veš keliauninkus 
nuo Liberty Auditorijos ir 
Lietuvių Piliečių Klubo,

Daugiau informacijų galite 
gauti apgarsinimuose, kurie 
telpa Laisvėje. Tėmykite.

Komisija.

Ave.,

Sanitation darbininkai persekiojami
Sanitation komisionierius 

Andrew W. Mulraine paskel
bė, jog jis suspendavo 15 sa
nitation darbininkų už tai, 
kad jie sulėtino darbą. Jis 
kartu paskelbė imsiąs nagan 
visus tuos, kurie bandys “ne
atlikti pareigu,” sulėtinti dar
bą. Jis atimsiąs jiems atosto
gas arba visai iš darbo pava
rysiąs.

Sanitation darbininkai rei
kalauja 40 valandų darbo 
savaitės, $250 bonų dėl paden

gimo pakilusių prekių kainų, 
taipgi $1,200 metinės algos 
pakėlimo. Miesto valdžia atsi
sako patenkintų darbininkų 
reikalavimus. Darbininkų uni
ja todėl nutarė sulėtinti dar
bą, kad tuo privertus paten-

Duonos išvežiotojai 
tebestreikuoja

New Yorko duonos išvežio- 
tojų streikas šiuo metu apima 
16 didžiųjų duonkepyklų. 
Nors tų kepyklų duonos ke
pėjai susitaikė ir kontraktus 
pasirašė, bet duonos į krautu
ves negali pristatyti, nes išve
žiotojai tebestreikuoja.

Streike, dalyvauja apie 4.- 
000 duonos išvežiotojų. Jie 
reikalauja 40 valandų darbo 
savaitės. Duonos pristatymas 
dabar yra sumažintas 80 pro
centų.

IRT traukinio susidūrime 
užmuštas motormanas -

Laisves Piknikas buvo 
gražus ir sėkmingas

nuotai- 
turti ngas

pradėjo
Vos

kinti darbininkų reikalavimus.
Sulėtinus darbą, susidarė 

nemažai nesurinktų mieste iš
matų. Apskaičiuojama, jog 
per visą miestą paliko neiš- 
vešta apie 12,000 išmatų veži
mų.

Liepos 4 d. Sanitation De
partamentas .pridėjo dar 240 
trokų ir 750 žmonių dirbti 
prie išmatų nuo gatvių surin
kimo. Bet ir tas negelbėjo. 
Daugiau ir daugiau išmatų su
sidaro neišveštų. O vasaros 

„karščiuose tos išmatos sudaro 
žmonių sveikatai pavojų.

Publika reikalau ja, kad val
džia tuojau tartųsi su sanita
tion darbininkų linija, kad 
darbo sulėtinimą baigti. j-

IRT traukinys įvažiavo į 
kitą stovintį traukinį ketvir
tadienio popietį, ant West
chester Ave. ir Southern 
Blvd., Bronxe.

Tame susidūrime motorma
nas Anthony LaSalle buvo už
muštas. Jis prie IRT dirbo 
nuo 1928 metų.

Mirė Kazimieras
Ivanauskas

Liepos 6 dieną mirė Kazi
mieras Ivanauskas, gyvenęs 
Coney Islande. Palaidotas .pir
madienį Alyvų kapinėse; lai
dotuvėmis rūpinosi Bielaus- 
kas. Paliko liūdėsyj žmoną, 
Moniką Ivanauskienę, taipgi 
dukterį Helen Smith. Velionis 
buvo laisvų pažiūrų ž.mogus 
ir turėjo apie 60 metų am
žiaus; senas Brooklyno gyven
tojas.

Portorikietis grąžinamas 
kalėjimai!

_Anibal .Serrano, pabėgęs iš 
Puerto Rico kalėjimo, pasida
vė New Yorko policijai ir da
bar grąžinamas kalėjimai!.

Jis sako, kad velnias jį pa- 
kusęs iš kalėjimo pabėgti, o 
dievas pataręs kalėj i m an 
grįžti i

Jam dabar gręsia 235 me
tai kalėjimo. Tai gyvas iš ka
lėjimo nebegalės, išeiti.

Važiuokime! Važiuokime! Važiuokime!'
Į L.D.S. 3-sios Apskrities, New Yorko ir New Jersey

PIKNIKU

Nepamirškite atsivesti

$60 DOVANOMIS PRIE ĮŽANGOS BILIETO 
Bilietas nuo»6c iki 35c.

e

Sekmad., Liepos-July 15, f 1951 
LIBERTY PARK 

340 Mitchell Ave., Linden, N. J. • ' f

Važiuokite Bušu, gražioje kompanijoje. Busas išeis nuo 
Liberty Auditorium, 110-06, Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N; Y., 12:45, ir sustos prie Lietuvių Piliečių Klubo, 
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y., 1:15 P. M. /

Kelionė į abi pusi $1.75.
Pąsimatysime piknike.

savo draugus.

Dienraščio Laisvės piknikas 
šiemet, kaip ir visuomet, įvyko 
jautriai draugingoje 
koje, vaišingas ir 
svečiais, masinis.

Piknikan svečiai
rinktis dar pirm pietų, 
tiktai atvykus Laisvės direk
torių komisijai atidaryti var
tus, čia jau darbavosi Lietu
vių Amerikos Piliečių Klubo 
komisija. Jie pirmiausieji pa
sirinko ilgą eilę stalų ir iškė
lė savo įspūdingą papartį. Vi
są mielą pienelę prie jų vai
šinosi didelis būrys klubo na
rių su savo šeimomis ir prie
teliais. Juos čia, kaip kad ir

I visuose piknikuose, rūpestin- 
I gai aptarnavo pats klubo gas- 
1 padorius Juozas Zakarauskas, 
j jo darbšti žmona Ona, barten- 
deris Aleksandras Deikus ir 
jo maloni žmona Lillian, taip
gi kiti klubo darbuotojai.

Čia taip pat dar pirm kitų 
triūsė Marcelė Yakštienė ir 
Albina Mikalaus, komisija 
Moterų Klubo stalui įrengti, 
ši yietelė irgi buvo viena tur
tingiausiųjų svečiais.

Ankstybiausi iš kitur, atvy
ko Rapolas ir Helen Merkiai 
iš Philadelphijos. Apie tuo 
pat laiku atvažiavo ir phila- 
deiphiečių busas. Bet jie pir
miausia nuvažiavo atlankyti 
Lietuvių Kultūrinį Centrą ir 
tiktai po to sugrįžo piknikau- 
ti.

Po dvylikos svečiai jau rin
kosi skaitlingesniais 
Kiekvienas iš miesto 
žiuojantis traukinis atgabeno 
po gruipę brooklyniečių ir 
dažniau įzvembė parkai! bliz
gučiai auto. Tačiau už vis 
skaitlingesni brooklyniečių 
būriai ateidinėjo po 6-tos vai., 
po to, kai sugrįžo dirbusieji iš 
darbaviečių, Jdti iš maudynių, 
o šeimininkės apsirūpino reik
menimis šventei. Ankstybie
siems jau išeinant namo, kiti 
tebeateidinėjo.

—o—
Graži programa

Prievakarį, D. M. šolOms
kas pakvietė Brooklyno Aido 
ir Newarko Sietyno chorų na
rius suteikti mums dainų. Va
dovybėje savo mokytojos 
Mildred Stensler, abieji bend
rai sugiedojo mūsų šalies 
himną. Paskiau dainavo vieną 
iš operetės “čigonai” ii\ kele
tą liaudies dainų. Dainavo 
įspūdingai ir užbaigė tebepra- 
šomi daugiau. f

Ši programos dalis vos ne- 
pašlijo, kuomet apsižiūrėta, 
kad salės pianas sugedęs, nėra 
kuo paduoti balso toną. Padė
tį išgelbėjo Antano Pavidžio 
muzikantai, grojusieji šo- 
kia.ms. Jie suteikė savo instru
mentų talką.

Staigmeninį numerį suteikė 
jaunuoliai svečiai kanadiečiai 
Birutė ir Vytautas Pampalas 
iš Hamilton. Birutj 
smuikuę o jos brolių 
nutis berniukas, groj 
jonu. Grojo lietuviškas ir ki
tas liaudies melodijas ir sykiu 
dainavo. Publika šiltai įverti
no jų talentą, pamylėjo jau- I 
nuolius menininkus.

Iškviesta^' tarti žodį 
red Stensler. Ji dėkojo tiems, 
kurie įvertino jaunuolių pas
tangas paremti Lietuvių Me
no Sąjungos Atostogų Mokyk
lą, pasiųsti jon studentus. 
Toji mokykla —tai šaltinis, 
iš kurio ir ateityje semsitnės 
jaunų meno spėkų palaiky
mui, dapildymui mūsų chorų 
ir bendrai meno saviveiklai.

Riojus Mizara, Laisvės re
daktorius, dėkojo visiems atsi
lankymu ir aukomis pastipri
nusiems dienraštį, palinkėju
siems jam ilgai gyvuoti. Ir 
dienraštis gyvuos, kol gyvens 
lietuvių ateivija Amerikoje, 
nežiūrint tūlų politiniai suge
dusių socialistų atsivestos gru-

būriais.
p ra va

Praėjusią savaitę lankėsi 
Laisvėje Stanley Rauduvė, žy
mus fotografistas iš 
Pa. Atvyko piknikai! ir ^pasi
viešėti. Svečias sakė, jpg fo
tografistas Valinčius 
kuoja ir dėl to negalėjo at
vykti į pikniką.

Taipgi lankėsi greatneckie- 
tis, Nikodemas Lepeška. Pas
tarasis neseniai su žmona bu
vo nuvykęs į Rumford, 
pasisvečiuoti. Nikodemas ;$ra 
brolis kadaise Merkinėje įgy
venusiojo Karolio įLepeš 
cariniais laikais imliai veiku
sio už progresą, prieš reakci-

Dr. Lamont smerkia 
A. T. nuosprendį

Rusai nenori karo, 
sako J. E. Dayies

Pittston,

nesvei-

Suėmė šešis gemblerius

d arb i n i n k a i die nr astį
žmoliių 

to užpuo- 
neprita-

Gemblerių gaudymo skva- 
das įsiveržė į Granada viešbu
tį ir ten rado viename kamba
ryje šešis gemblerius, kurie 
darydavo, iš arklių lenktynių 
ir beisbolės gemblerystės tarp 
$50,000. ir $75,000 biznio.

atsincši-

toks 
daug

į pikniką. O dar kiti 
išvykas į kitus 

vieneriems mc-
savo 
dar

ne kriaučių pa-

Taip pat 
biznierių, 

jiems yra 
dienų sa

kelis tų, 
susitikti

žodį kitą 
kuriuos 
turėjau

vietinių biznierių

griežė 
kas, jau- 
Į) akordi-

Mild-

pelės dipukų pikietuoti pikni
ką. .

Ištikro mizerna atrodė ta 
jų pikieto vilkstinėje prieš 
piknikan su vyk u šią lietuvių 
minią. Gėdijosi tos grupelės 
piknikan atvykusieji padorie
ji naujakuriai. Jie* sako, kad 
tie lietuviuose nereikšmingų 
socialistų - trockistų uodegos 
sekiotojai žemina visų naujo
ku v ar d a.

Neužgyrė to “goose step’ ir 
hitlerinių pliovonių nei bro
liai katalikai, kurių šiame, 
kaip ir visuose Laisvės pikni
kuose, dalyvavo apsčiai. Ka
talikai
Laisvę skaito darbo 
vadu, užtarėju, dėl 
likamg ant Laisvės 
ria.

Geriausiu žmonių
mo į Laisvę rodyklių galima 
paimti kriaučius. Kas gi ga
lėjo tikėtis, kad ateis tiek 
kriaučių, kiek atėjo? Jie da
bar turi dviejų savaičių atos
togų, o Laisvės piknikas šie
met pripuolė tos atostogos vi
duryje. Tačiau pasirodo, kad 
tūli, kurie buvo išvykę į arti
mas apylinkes, specialiai par
važiavo 
atidėjo 

‘miestus 
tams.

Daugelis ir 
darė tą patį. Visa tai reikala
vo paaukojimą savo asmens 
kai kurių planų savo laikraš
čio gerovės planui, 
padarė graži grupė 
nors šeštadienis 
viena brangiausiųjų
vo įstaigose. Ir nepalyginamai 
daugiau už visus dienraščio 
gerovei skyrė tie, kurie pane
šė dideles išlaidas ir nuovar
gio atvykti iš toliau.

Svečių matėsi iš kelių vals
tijų ir iš daugelio miestų. 
Tarpe tų, keli buvo -atvykę iš 
Floridos. Visa tai suteikė visa- 
šališkojo sąskridžio nuotaiką.

—o—
Tokia trumpute diena!

Norėtųsi visus pamatyti, su
sitikti, pasikalbėti, bet tas ne
įmanoma tomis trumpomis 
dvylika valandų. Tačiau sun
ku iškęsti netarus 
bent apie 
matyti ar 
progą.

Daug
smagiai vaišinosi ir buvojo su 
buvusiais biznieriais Liepais.

šeimų - kaimynų grupių gal 
didžiausioji buvo Sprainių-Na- 
vickų su jų prieteliais puota. 
O miesto kolonijų organizuo
ta didžiausia grupė " buvo 
Ridgewoodo sui Woodhavenu. 
Tarp jų linksmas sukinosi pir
mu kartu atvykęs pramogon 
po operacijos ir ilgo gydymo
si na;mie Frank Krunglis. 
Smagu ištrūkti iš lovos, malo
nu vėl būti tarp visų!

Ramiame kamputyje gale 
parko buvo įsirengę stalus vi- 
.sas- būrys cliffsidiečių, tarpe 
tų Bakūnai, Steponavičiai, De- 
renčius ir kiti. Tačiau kampu
tis nebuvo jau taip ramus, ži- 

I nodami, kad vienam jų, Stepo
navičiui, nelengva ratelinėmis 
“kojomis” per kelmuotą par
ką pasiekti jame 
draugus,' draugai 
pasveikinti jį ir jo 
sius, kurie jam padeda atvyk
ti.

Kitame taip pat ramiame 
parko kamputyje susitikau
dabar retai teatvykstančią
viešnią Kastanciją Karlonie- 
nę. Ilgus laikus kankinanti 
skausminga sąnarių liga var
žo jos galimybę išeiti į žmo
nes. Tačiau Laisvės piknikų ji 
neapleidžia. Vaikų aprėdyta, 

į auto nunešta ir iš jo parnešta 
ji atsiekiu progos pasimatyti 
sui draugais*.

— Jau buvau sveikinusi 
Laisvę jos jubiliejumi, — sa-

esančius 
ateid inejo 

artimu o-

Įžymus mokslininkas Dr. 
Corliss Lamont per New 
York Times padarė savo pa
reiškimą, kuriame smerkia 
Aukščiausio Teismo nuospren
dį, užtvirtinant Smith o Aktą, 
pagal kurį dabar komunistų 
vadai įkalinti.

Dr. Lamont nurodo, jog 
Smitho Aktas yra pavojingas 
amerikinėms laisvėms. Todėl 
Amerikos žmonės negali su 
juo sutikti.

Robertas Brown buvo suim
tas išeinant iš Sing Sing kalė
jimo, kuriame jis atbuvo savo 
bausmę už vagystę. Dabar jis 
skiriamas deportuoti i British 
West Indiją.

Grįždamas su savo žrpona 
iš Europos, buvęs Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Joseph 
E. Davies buvo sustojęs New 
Yorke.

Reporteriams jis pareiškė: 
“Aš manau, kad rusai nenori 
karo.” Girdi, jų pasiūlymas 
Korėjoje baigti karą buvo 
“išmintinga militarinė ir 
-politinė strategija.”

PRANEŠIMAS
DETROIT, MICH.

Draugijų Sąryšis rūpestingai ren
giasi prie spaudos pikniko, kuris 
įvyks sekmadienį, liepos (July) 22 
d., visiems gerai žinomoje vietoje, 
Urbonienės Beechnut Grove Park, 
Middlebelt Rd., Inster, Mich.

Visus kviečiame tą dieną traukt! 
j Spaudos Pikniką, nes čia bus gra
žių svečių iš kitų miestų turite su

kė Karlonienė. — Štai, pride
du daugiau, priskaitykite prie 
anų. Laisves fondas turi būti 
pripildytas su kaupu.

Jos padėtyje esant 
duosnumas laikraščiui
pasako. Išsikaštavus tūkstan
čius ir tūkstančius dolerių 
daktarams ir vaistams ir da
bar, negalint be jų apsieiti, 
doleris svarbu ir sau. Let laik
raštis, sako ji, yra didžiu su
raminimu ir informacijų šalti
niu.

Nenuostabu, kad ji žino, 
kas dedasi pasaulyje ir su
pranta padėtį, nors liga ją 
uždarė namie. Jeigu jinai ne
gali išeiti į pasaulį, laikraštis 
atneša pasaulį pas ją.

Ir daug kitų panašių darbi
ninkų ir liaudies laikraščio 
įkainavimų patyriau dienraš
čio Laisvės sueigoje. Visa tai 
teikia daug stiprybės, gerų 
vilčių ir draugingumo šilimos.

Didžiame mylimų draugų 
būryje nepaprastai trumpa 
buvo ši liepos septintoji, Dex
ter Parko. Kai 11-tą nakties 
orkestras užgrojo paskutinį 
valcą, šimtai čia dar tebebu
vusių, žmonių labai nenoromis 
skirstėsi. A t s i s veikindami, 
spausdami dešinę, vieni ki
tiems linkėjo sveikatos ir pro
gos vėl pasimatyti (Laisvės pik
nike sekamais metais. Rep.

SUSIRINKIMAI
DETROIT, MICH.

Detroito Lietuvių Kliubo nariai 
įsitėmykite, kad iš priežasties pik
niko, Kliubo pusmetinis susirinki
mas bus laikomas penktą nedėldic- 
nį, vietoje ketvirto, Draugijų salė
je, 4097 Porter St., liepos (July) 
29 d., 10-tą vai. ryto. Visi nariai 
būtinai turite dalyvauti šiame su
sirinkime, nes yra naujų ir svarbių 
reikalų aptarimui Kliubo 
pačių naudai ir išgirsite 
raportą, 
bo Valdyba.

ir jūsų 
valdybos 

Detroito Lietuvių Kliu- 
(132-133)

(July) 9-tą dieną, Pi- 
salėje, 280 Union 
vakaro. Turime 
reikalų atlikti.

Avė. 
daug 
Visi 

daly- 
iai-

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1-mos kuopos susirinkimas 

jvyks liepos 
liečiu Klubo 
Pradžia 7:30 
organizacijos
nariaii įsipareigokite būtinai 
vauti. Duoklių pasimokėjimui 
kas, todėl nedelsiant tą padarykime 
dabar. — Valdyba. (130-131)

RICHMOND, HILL.
LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 

ateinantį ketvirtadienį, 5 d. liepos 
(July), 8 vai, vakare, Liberty Au
ditorijoj. Visi nariai dalyvaukite.— 
Valdyba.

(130-132)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos susirinkimas {vyks 

8 d. liepos, 10:30 rytą, 29 Endicott 
St. Prašau draugai visų dalyvauti. 
Čia turėsim raportų iš kuopos pik
niko, ir Laisves pikniko. O finansų 
sekretorius duos gerą raportą iš 
narių stovio. Taipgi turėsim pasi
tarti vakacijų mokyklos reikale. — 
J. M. Lukas, sekr. (131-132)

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Ihc.

405 So. 4th Street 
hf 

Cor. Hewes St.
Brooklyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, 
nys

ligonių kambariui reikme- 
— už griežtai žemas kainas.

Receptų Special tatai: 
MAX FEIST, Ph. G., 

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

Matthew A 
.BUTUS

(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

■

jais pasimatyti ir susipažinti. Jų bus 
ne tik iš artimesnės apylinkės, bet 
Ir iš tolimesniu miestų. Prie įžan
gos bilieto sąryšis paskyrė $150 do
vanomis.

Puikiausia proga pasilinksmini
mui.. Gera orkestrą gros šokiam, 
galėsite 'smagiai pasišokti. Neslvė- 
linkite prisirengimui šiam piknikui, 
viską pasiruoškite iš anksto.

(130-31)

HELP WANTEDx 
REIKALAVIMAI I

MALE and FEMALE H

Reikalingas Janitor vyras ir mo- 1 
teris į 4-ių -šaimynų namą. Suga- 
biam asmeniui gera proga. Gauna 
beismente 2\kambarius, maudynę, 
elektrą. Yra garo šiluma ir šiltas 
vanduo. 330 Reap St., Brooklyn, 
N. Y. Tol. BUckminister 2-0979. -

(132-134)

HELP WANTED
Reikalingas patyręs superinten

dentas (janitorius) su rekomendaci
ja. Williamsburgh sekcijoje. Alga 
vasarą $75 į mėnesį, žiemą $100 ir 
keturių rūmų apartmentas. Kreip
kitės: — Tel. SO. 8-6243. /

(133) •

TONY’S

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

RANDAVOJIMAI
PASIRENDUAJA

Pasircnduoja dviejų kambarių bu. 
tas su privilegija naudotis virtuve 
privatiškame name, East New- 
Yorke, vedusių porai ar pavieniui. 
Patogus privažiavimas. DęĮp daugiau 
informacijų skambinkite)- ‘ DIckensĮ 
5-8157 rytais pirm 9 ar tarp 6 iri 
7 vakaro. (13&-135)

Pasirandavoja kambarys pavieniui 
vyrui Williamsburge, garu apšildo
mas ir visada šiltas vanduo, artį 
gerų restaurantų ir patogi traspor- 
tacija. Kreipkitės po 5-tos valandos 
po pietų. J. Urbonas, 265 S. 2nd St. 
Apart. 18, Brooklyn, N. Y.

(130-33) • |

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberia!

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL C ,
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. A

1

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-896J

£

4 pusi.—Laisve (Liberty)-Antradien., Liepos-July 10, 1951

t




