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Kryžiokai bandė pakenkti 
piknikui pikietu, bet jie save 
tik žmonių pajuokai pasistatė.

Tai ir gerai!
★

Šiuos žodžius rašant, dar 
nežinau, kiek laisviečiai pik
nike sudėjo jubiliejinin Lais
vės fondan, bet žinau, jog su
dėjo keletą šimtt? dolerių.

Vienas laisvietis sakė:
— Aną dieną aukojau de

šimtinę, — šiandien duodu 
dar vieną dešimtinę. Jei kry
žiokai nebūtų suorganizavę 
savo kvailo “maršo,” tai šitos 
dešimkės gal nebūčiau davęs.

Panašių mūsų žmonių pas- 
labąJfcbuvo padaryta daug: 

/Kai priešas puola, jie stoja 
talkon dienraščiui apginti.

Kaf/kurie*' laisviečiai, nega
lėję būti piknike, pasimokėjo 

, po penkinę “pabaudds.”
★ ''

Baltimorietis Deltuva ir ki
ti, kuriems teko pirmą kartą 
būti mūsų piknike Brooklyne, 

( stebisi tuo, kad mes čia neda
rome jokio jame biznio, — ne 
taip, kaip kituose miestuose.

Jie sako:
— Jūs tiek daug pastangų 

dedate piknikui suorganizuo
ti, o kai žmonės suvažiuoja,

L jie mato, jog čia visą biznį da
ro parko savininkai.

Mes atsakome: tiesa, bet 
ką gi padarysi? Nėra parkų, 
nėra tokių piknikams vietų, 
kokias turi kitų inie§tų žmo
nės, jlėT to esame priversti 
tenkintis tuo, ką turime.

BvJ^o svečių, atvykusių iš 
kitų miestų; kai kurie jų gal 
būt negavo pas draugus nak
vynių, nes, per daugumą žmo
nių, nepavyko surasti tų, ku
rie vietos nakvynėms turi.

f Tokių, kurie “nesugavo” 
nakvynių, atsiprašome.

Kalbant apie mūsų pikni
kus, tenka įsidėmėti, kad —

Connecticut lietuvių pikni
kas spaudai paremti įvyks se- 

, karną sekmadienį, liepos 15 d.
Detroito lietuvių piknikas 

spaudai paremti įvyks kitą 
sekmadienį, liepos 22 d.

Dar vienas niūjorkiškių pa
nosėje įvyksiąs piknikas:

Sekamą sekmadienį, liepos 
. 15 d., Lindene bus Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo III- 
osios apskrities metinis pik
nikas.

IŠ, Richmond Hill, N. Y., 
pikpikan važiuos specialus 
butas, gabenąs žmones.

Kurie brooklyniečiai ir rich- 
mondhilliečiai nori gražiai 
dieną praleisti, užsisakykite 
buse vietą tuojau.

★ ‘
Kaip matote, nemažai pri

rašiau apie mūsų piknikus. 
Kai kurie gal mano, jog Kris
luose apie piknikus rašyti ne
reikėtų — yra svarbesnių rei
kalų. < 1

Bet aš galvoju, jog šiuo me
tu mūsų piknikai, — vasariš
kos pramogos, — turi milži
niškos reikšmės, ir dėl to jais 
reikia sielotis, tenka rūpintis, 
kad jie būtų dideli, smagūs ir 
našūs tiems tikslams, kuriems 
yra rengiami. ’

Prieš 40 metų, kai Laisvė 
gimė, mūsų laikraščio leidėjai 
piknikų nerengė; tik po de- 
sėtko metų Laisvės piknikai 
pradėjo pasirodyti.

Tai graži tradicija 'ir ji ten
ka tęsti tolyn.

ORAS. — Giedra, šilta, 
tvanku.

Trumanas ragina Kongresą 
formaliai atsaukt karo
stovį su Vokietija
Planuojama greičiau įtraukti 
vokiečius į karinį vakarų blokų

Washington. — Preziden
tas Trumanas įteikė Kon
gresui pareiškimą liepos 9 
d., ragindamas oficialiai 
užbaigt karo stovį su Vo
kietija.

Prez. Trumanas jau 1946 
m. gruodyje paskelbė karo 
veiksmų užbaigą tarp 
Jungtinių Valstijų ir Vo
kietijos.

Dabartinis prezidento pa
siūlymas sako, Amerika vis 
dar laikytų savo okupacinę 
kariuomenę Vokietijoje, ne
paisant karo stovio atšau
kimo; bet vakarinei Vokie
tijai būtų suteikta platesnė 
savivalda ir užsieninės pre
kybos laisvė.
Anglija ir Franci ja užbaigė 

karo stovį
Anglija, Franci j a, Aus

tralija ir Naujoji Zelandija 
jau atšaukė karo stovį su 
Vokietija. Taip žada grei
tai padaryti ir Kanada.

Jungtinės Valstijos ir ki
ti vakarų kraštai tikisi, jog 
atšaukus karo stovį bus 
lengviau įtraukti vakarinę 
Vokietiją j karinį sąryšį 
prieš Sovietų Sąjungą.

Bonn, Vokietija.— John 
J. McChsy, aukštasis Ame
rikos komisionierius Vokie
tijai, vėl slaptai tarėsi su 
vakarinės Vokietijos prem
jeru Konradu Adenaueriu 
apie vokiečių armijos suda-

Šiauriniai Korėjiečiai 
Pamuše Jankius Atgal

Korėja, liep. 10.—Šiauri
niai Korėjos liaudininkai ir 
kinai atmušė amerikonus 
atgal, atgriebdami kai ku
riuos kalnus ties Janggu, 
rytiniame fronte.

Rytiniame ^pajūryje ameri
konai atmušė šiaurinių ko
rėjiečių atakų.

Kitose fronto dalyse bu
vo tik vietiniai žvalgų susi
dūrimai.

Amerikiniai koresponden
tai' praneša, kad jankių la
kūnai nušovė du rąkieti- 
nius Korėjos liaudininkų 
lėktuvus.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, kad jie 
išvien su kinais savanoriais 
sėkmingai vedė vietines 
kautynes prieš amerikonus 
ir nušovė apie 10 ameriki
nių lėktuvų.

Suimti vadai sąmokslo 
prieš Ethiopijos valdžią

Addis Ababa, Ethiopija.- 
Tapo areštuoti 8 suokalbio 
vadai prieš Ethiopijos val
džią. Tarp jų yra ir minis
tras Bitwoded Negaš. Visi 
prisipažino kaltais ir prašė 
karaliaus Haile Selassie pa
sigailėjimų.

rymą ir įtraukimą į bendrą
ją Atlanto kraštų armiją. 
Ragino Adenauerį paskubė
ti.

Adenaueris sutinka
Frankfurt, Vokietija. — 

Vakarinės Vokietijos prem
jeras Adenaueris pareiškė, 
jog vokiečiai turi prisidėti 
prie vakarų Europos “ap
gynimo” nuo Sovietų.

Adenaueris taip pat rei
kalavo sugrąžinti Vokieti
jai buvusius rytinius jos 
plotus., kurie po Antrojo 
pasaulinio karo tapo pri
jungti Lenkijai, Lietuvai 
bei Sovietų Sąjungai.

Tęsiasi Derybos Del 
Pertaikos Korėjoje

Kaesong, Korėja. — Ame
rikiniai generolai čia tęsia 
derybas su šiaurinės Korė
jos ir kinų savanorių gene
rolais dėl mūšių sustabdy
mo.

Vyriausias amerikonų ko- 
mandierius gen. Matthew 
Ridgway, pats nedalyvau
damas derybose, pareiškė, 
jog mūšiai bus vedami, iki 
sutartis dėl pertaikos taps 
pasirašyta.

Kartu Ridgwav sakė, jog 
dabar “tiktai spėlioti tega
lima,” ar pertaika bus 
įvykdyta. Jis abejojo apie 
šiauriniu korėjiečių ir kinų 
“komunistų ščyrumą.”

Šaukia Urmu Ginkluotis, 
Nepaisyt Pertaikos

Washington. — Apsigyni
mo njobilizuotojas Charles 
E. Wilson\ šaukė Jungtines 
Valstijas y is urmu ginkluo
tis, nepaisant, jeigu ir 
įvyktų pertaika Korėjoje.

Wilsonas sake, dar reikės 
išleisti po 50 bilionų dole
rių ginklavimuisi kasmet 
per kelis sekamus metus. 
Todėl turi būti palaikoma 
ir sustiprinta kainų kontro
lė. Nes be kontrolės taip 
galėtų pakilti kainos, kad 
infliacija suardytų karinę 
valdžios programą, įspėjo 
Wilsonas.

Valdžia Prašo Tvirtesnės
Kainy ir Algij Kontroles.
Washington. — Trumano 

valdžia prašė ne tik palai
kyti kainų ir algų kontrolę, 
bet dar sustiprinti. Valdi
ninkai įspėjo, kad jeigu ne
būtų kontrolės, tai kainos 
pakiltų dar" 5 iki 7 procen
tu per metus.

Valdžia reikalauja, kady 
Kongresas leist ir numušp 
įvairių produktų bei dirbi
nių kainas.

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

SUKELTA $9,550;
DAR REIKIA $450

Dienraščio Jubiliejinis Vajus eina prie pabaigos. 
Liepos 14 d. išeis Laisvės Jubiliejinė laida. Bus daug 
įdomių straipsnių ir progresyvių lietuvių biznierių 
pasiskelbimų. Aukų vėlesniu laiku gavome, ypatin
gai nemažai Laisvės metiniame piknike. * Šiandien 
skelbiame tik dalį; vėliau tilps kitų vardai.

Chalis ir Ona Pampalai, Hamilton, Canada 15.00 
Granadier, Philadelphia, Pa........... .’............ • • 11.00
M. Romanauskienė, Chester, Pa......... .... 10.00
K. ir S. Radusiai, Bayonne, N. J. ............ . 10.00
V. Wilkausku šeima, Nashua, N. H................ 10.00
Domicėlė Gabalienė, Brooklyn, N. Y.............10.00
R. Kirk, Seattle, Wash. ................ ................. 10.00
Dr. M. D. Palevicius ir šeima, Detroit, Mich. 10.00 
V. ir A. Račkauskai, Haverhill, Mass......... . .  10.00
A. M. Shultz, Oregon City, Oregon ............. 10.00
M. Witkus, Montgomery, N. Y..................... 10.00
A. B., Montreal, Canada ............................. 5.00
Jonas Vitkūnas, Brooklyn, N. Y. ........ 3.00 
M. Baradauskas, Detroit, Mich.........................3.00
J. Vasilius, Danbury, Conn. ...........................  • 3.00
A. Butrimas, Merrill, Wis. • •......................... 3.00
V. Delnickas, Bridgeport, Conn................. •.. 3.00
J. Kunigonis, Woodhaven, N. Y. ................. 3.00
Con. J. Laurens, Philadelphia, Pa................. 3.00
A. Balčiauskas, Niagara Falls, N. Y................ 3.00
J. Baranauskas, Philadelphia, Pa. .. • •..........3.00
Ignas, Philadelphia, Pa.............................. • •. . 3.00
Laisves Pairi jotas, Paterson, N. J................. 2.00
K. Morkūnas, Haverhill, Mass......................... 2.00
Didelis ačiū visiems!
Ateinantį sekmadienį, liepos 15 d., Lietuvių Parke, 

Lighthouse Grove. East Hartford, Conn., Įvyks spau
dos paramai piknikas. Prašome iš visos plačios apy
linkės lietuvius atsilankyti.

Lai s vės Ad m i n i st ra ci j a

Kalesnieji anglų darbiečiai 
reikalauja uždraust Amerikai 
naudot Angliją kaip karo bazę

London. — Anglija turi 
atsisakyti nuo tampraus 
karinio sąryšio su Jungti
nėmis Valstijomis, nes toks 
sąryšis gali įvelti Angliją 
karan su Sovietų (Sąjunga, 
sako buvusieji anglų dar- 
biečiu valdžios nariai Aneu
rin Bevan, Harold Wilson 
ir John Freeman.

Jie, vadinami kairieji 
darbiečiai, išleido viešą pa
reiškimą, reikalaudami už
draust kariniams Amerikos 
lėktuvams bet kada iš An
glijos atakuot Sovietų Są
jungą. Nes amerikonų ata
kos prieš Sovietus užtrauk
tų sovietines atom-bombas 
ant Anglijos.

Bevan, Wilson ir Free
man apleido anglų valdžią, 
protestuodami, kad jinai

Į kokius, kalėjimus paskirstyti- 
7 Komunistų Partijos vadovai

New York. — Praneša
ma, jog septyni Komunistų 
Partijos vadovai tapo pa
skirstyti į feekamus federa- 
lius kalėjimus:

Benjamin Davis — Terre 
,Haute, Indiana.
I Eugene Dennis ir John 
Gates — Atlanta, Georgia.

Jack Stachel — Danbury, 
Conn.

Irving Potash, Leaven
worth, Kansas.

perdaug pasijungia karinei 
Jungtinių Valstijų politi
kai. Kaip tada, tai]) ir da
bar jie reikalauja sumažin
ti ginklavimosi išlaidas, o 
daugiau pinigų skirti bū
klei gerinti anglams. Jie 
turi daug šalininku darbo 
unijose. Jiems pritaria ir 
kelios dešimtys Anglijos 
seimo narių.

Bevan su savo draugais 
ragina valdžią paplatinti 
prekybą su Sovietų Sąjun
ga; susitarti su Kinijos 
Liaudies Respublika, iš
traukti anglų kariuomenę 
iš Korėjos po pertaikos, at
sisakyti nuo vokiečių atgin- 
klavimo ir nepriimti fa
šistinės Ispanijos į vakari
nių kraštų “apsigynimo” 
sąryšį.

John Williamson ir Carl 
Winter — Lewisburg, Pa.

Jie 1949 m. buvo nuteisti 
po 5 metus kalėti už taria
mą “suokalbiavimą skelbti, 
kad reikėsią nuverst Ame
rikos valdžią per jėgą bei 
prievartą.”

Jungtinių Vajstijų Aukš
čiausias Teismas neseniai 
užgyrė jiem šią kalėjimo 
bausmę ir pinigines bau
das.

Du belų fondo globėjai 
įkalinti 6 mėnesiam, kad J 
neišduoda bėlininkų

• i
4

Teisėjas Ryan už tai baudžia 
dr. Huntoną ir rašytojų Hammett

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Sylves
ter Ryan nuteisė po 6 mė
nesius kalėti Dashiel Ham- 
mettą, pagarsėjusį apysa
kų rašytoją, ir dr. W. Al- 
pheus Huntoną, įžymųjį 
negrų vadą. Baudžia juos 
už tai, kad Hammettas ir 
Huntonas atsisakė . išduoti 
vardus ir adresus žmonių, 
kurie 'skolino pinigus bei' 
valdžios bonus bėlų-užstat^ 
fondui, esamam Civilinių 
Teisių Kongreso žinyboje. 
Teisėjas Ryan užreiškė, 
kad tuo atsisakymu jie 
“paniekinę teismą.”

Hammettas ir Huntonas,

Prezidentas Vėl Ragina 
Iraną Nusileisti Anglam

Washington.—Prez. Tru
manas pasiuntė naują atsi
šaukimo laišką Irano prem
jerui Mossadeghui. Ragina 
pasiduoti sprendimui Tarp
tautinio Teismo Hagoje.

Tas teismas nutarė, kad' 
Iranas privalo sugrąžinti 
anglam»aliejaus-žibalo pra
monę, iki ginčas dėl to bus 
galutinai išspręstas. Irano 
valdžia griežtai atmetė Ha
gos teismo nutarimą.

Prez. Trumanas dabar 
siūlėsi pasiųsti savo atstovą 
Averellį Harrimaną kaip 
tarpininką Iranui taikyti 

'su anglais.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
London. — Buvęs Angli

jos sveikatos ministras, dar
inėtis Aneurin Bevan ir 24 
kiti kairieji darbiečių va
dai pasirašė ’ir išleido pa
reiškimą, reikalaudami nu- 
mušt ginklavimosi išlaidas 
ir neit pagal karinę Ameri
kos komandą.

Washington. — šiemet 
Jungtinėse Valstijose 58% 
daugiau auginama medvil
nės (bovelnos), negu per
nai.

Washington.— Darbo Fe
deracija ragina unijistus 
skaitlingomis telegramomis 
reikalauti, kad būtų palai
kyta kainų kontrolė.

Bucharest. — Rumunijos 
liaudies valdžia įsteigė 200, 
gydomųjų - vaistinių stočių 
farmeriams.

* Puebla, Mexico. — Beva
žiuojant busui per brastą, 
smarkus .vanduo . parvertė 
busą, nuskandinant 50 žmo
nių.

New Delhi, Indija. —’ In
dijos valdžia perša net ro- 
myti vyrus, kad sumažint 
gyventojų daugėjimą.

to belų fondo globėjai, tuoj 
tapo įmesti kalėjiman. Tei
sėjas uždraudė priimti Ci
vilinių Teisių Kongreso be
las už juos. ’

Duodama apeliacija
Jų advokatai pareišė, kad 

Hammettas ir Huntonas 
pasinaudojo Penktuoju ša
lies Konstitucijos pataisy
mu, kuris leidžia neatsaki
nėti į klausimus, kuomet 
atsakymai galėtų būti pa
vartoti prieš pačius atsa
kinėjančius žmones.

Advokatai duoda apelia
ciją .srities teismui prieš 
teisėjo Ryano sprendimą. 
Teisėjas atsisakė net belą 
nustatyti iki apeliacinio 
teismo.
Field paleistas už užstatą

Frederick Vanderbilt 
Field pirmadienį tapo pa
leistas iš kalėjimo už $10,- 
000 piniginį užstatą, pagal 
federalio apeliacijų teismo 
patvarkymą. Teisėjas Ry
an yra nuteisęs Fieldą 90 
dienų kalėti už atsisakymą 
išduoti asmenis, rėmusius 
Civilinių Teisių Kongreso 
užstatų fondą.

Ryan pasakojo, kad jei
gu sužinotu, kas sudėjo 
$80,000 už keturis nuteis
tus, bet nepasidavusius ka- 
lėjiman komunistus, tad 
valdžiai būtų lengviau juos 
gaudyti. Šie keturi yra Gus 
Hali, Henry Winston, Gil
bert Green ir Robert G. 
Thompson. Jie buvo nu
teisti kartu su septyniais 
kitais komunistų partijos 
vadais, kurie jau įkalinti; 
baudžiami pagal Smitho 
įstatymą už vadinamą są
mokslą skelbti, kad reikė
sią nuverst Amerikos val
džią per jėgą bei prievartą.

Hammettas ir Huntonas 
nurodė teisėjui, jog tūks
tančiai žmonių yra davę 
paskolas bendrajam belų 
fondui, neįvardinant asme
nų, kuriems tos paskolos 
turėtų būti naudojamos. 
Taigi visai negalimas daly
kas nurodyti, kas būtent 
sudėjo tuos $80,000 bėlų 
keturiems nepasirodau
tiems dabar komunistams.

Teisėjas Ryan klausinėjo 
Hammettą ir Huntoną, ar 
jie patarė jiems slapstytis, 
ar žino, kur tie. komunistai 
yra ir tt. Hammettas ir 
Huntonas nedavė atsakymų 
į šiuos klausimus.

Pittston, Pa.
Sekmadienį, 4 vai. ryto, 

mirė Mary Stašinskas, gy
venusį 60 Union St., Pitts^ 
ton, Pa.; buvo 58 metų am
žiaus. Bus palaidota tre
čiadienį, Giepoš. 11 d., Lietu
vių Neprigulmingose Kapi
nėse, Wyoming, Pa. Paliko 
nuliūdime vyrą Petrą.
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DEL MARKSIZMO DĖSTYMO 
MOKYKLOSE

SPAUDOJE BUVO PASIRODŽIUSIŲ straipsnių, kad 
šiandien Amerikos mokyklose profesoriai bijosi dėstyti 
marksizmą, o mokiniai - studentai nedrįsta tąjį mokslą 
diškusuoti. , Pirmieji bijosi dėl to, kad nebūtų apšaukti 
raudonaisiais ir pašalinti iš. vietų, antrieji bijosi į tą 
mokslą gilintis, kad nebūtų apšaukti raudonaisiais ir, iš
ėję iš mokyklų, nebūtų persekiojami, kaip raudonieji.

< Šiandien, mat, siautėjant baisiai reakcinei isterijai, 
niąkas negali pasakyti, kuo jis bus rytoj apskelbtas; 
Smith 
guma šių 
toks “platus, 
ar kitą ž
Ii susilaukti puolimų.

Tačiau, lyra ir kitaip galvojančių profesorių ir švietėjų. 
Paimkim/ katalikų kunigą J. Franklin Ewitig. šių me
tų birželio 26 d. šis drąsus kunigas, savo laiške Niūjorko 
Timesui, atvirai- pareiškė, jog katalikų palaikoma Dord- 
ham Kolęgija (Niujorke) nesibijo dėstyti studentams 
marksizmo! Toje kolegijoje, nurodė kunigas, marksiz- 
mas-komunizmas “atvirai yra dėstomas” ir niekas nieko 
negali padaryti!

Ar tai ne plačių pažiūrų žmogaus žodis? Ar tai 
drąsus žodis, tartas šiuo taip pavojingu metu?!

įstatymas, kurį aukščiausio šalies teismo dau- 
etų birželio mėnesio 4 dieną legalizavo, yra 
” kad, pagal jį, bet kuris žmogus, taręs tą 

į, netinkamą valdantiesiems sluoksniams, ga-

DEJA, PASIRODO, jog šiuo kunigo Ewingo žodžiu

ne

DEJA, PASIRODO, jog šiuo kunigo Ewingo žodžiu ne 
visi' tiki. Štai tame pačiame laikraštyj šių metų liepos 

* 7 d. išstoja (mes nežinome jo titulo) Cambridge, Mass., 
pilietis, Gordon Campbell, su atviru laišku, kuriame jis 
kitaip galvoja. \

Gordon Campbell nurodo, jog Fordham kolegijoje 
marksizmas yra dėstomas iš atbulos pusės.

Profesoriai-destytojai, mokydami studentus tą moks
lą (marksizmą) pasmerkia, “sukritikuoja,” neduodami 
patiems studentams padaryti savų1 išvadų! Jeigu taip 
marksizmas yra dėstomas, rašo Mr. Campbell, tai ge
riau jo visai nedėstyti!

Gordon Campbell paima ir daugiau pavyzdžių apie 
tai, kaip “dėstomas” marksizmas. Antai Montrealio 
Universitete, dėstant politinę ekonomiją, marksizmas 
taipgi liečiamas. Tačiau knygos, parašytos Markso ir 
marksistų, ten laikomos “po raktu”: studentai negali pa
siimti marksistinių knygų ir laisvai jų studijuoti. Tik 
specialų leidimą turįs studentas tegali pasiprašyti mark
sistinių knygų. Bendrai, studentai turį semtis apie 
marksizmą “žinias” iš knygų, parašytų Markso mokslo 
priešų-.

Laiško autorius teisingai nurodo, jog toks Markso 
mokslo dėstymas studentų neapšviečia, o juos tik pada
ro mažiau žinančiais, negu jie žinotų nestudijavę.

Tai savaimi aiški tiesa!
Tie profesoriai, kurie marksizmą sukaneveikia, aiš

ku, turi pilną laisvę ir gali net didžiuotis savo pažiūrų 
platumu, bet tai yra apgaulystė—vyriausiai jie apsigau
na patys save. ' '■

Amerika reikalinga laisvų mokyklų, bet joms šiandien, 
siautėjant raudonbaubizmo isterijai, labai sunku veikti/

S'-**.'

i '--/V i
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■ •iv ..rv:

UŽPELNYTOS ATOSTOGOS
t JOKŪBAS A. MALIKAS, Tarybų Sąjungos atstovas 

su ambasadoriaus titulu Jungtinėse Tautose, praėjusį 
, savaitgalį laivu “Gripsholm” išvyko į savo tėvynę ato-

Tai yra užpelnytos atostogos,, nes Malikas per pasta
ruosius trejis metus jų neturėjo, o dirbo sunkiai.

• Ne kiekvienas įsivaizduoja, kokias sunkias- pareigas 
turi atlikti Tarybų Sąjungos atstovas jungtinėse Tauto
se. Jis, nuolat privalo dalyvauti Saugumo Tarybos po
sėdžiuose; jis privalo klausyti kiekvieno žodžio savo opo
nentų ir į tai reaguoti. Bet tai tik maža dalis jo'- par
eigų: ant jV gula' milžiniška atsakomybė, nes jis, Tarybų- 
Sąjungos delegatas, gerai žino, jog kiekvieną jo judesį, 
kiekvieną tartą žodį seka visas pasaulis.

Be to; Malikas negaluoja,—jis turi širdies ligą; ne vie
nišių metų savaitę jis- dėl ligos- buvo priverstas praleisti 
lovoje.

Išvykdamas tėvynėn poilsiui, Malikas- gali didžiuotis 
savo darbais; .tąrp kitko tuo faktu, kad jo kalba/ pa
sakyta šių metų birželio 231 dieną Niujorke, suteikė pa
grindo pasitarimams pradėti dėl- mūšių sulaikymo Ko
rėjoje.- , 7 f

Kai laive spaudos korespondentai Maliką apstojo ir 
4u kokį nors žodį, tai jis tarė.—prašyte prašė; kad jis tartų kokį nors žodį, tai jis tarė,— 

tarė sekamą:
“Geriausi linkėjimai šioje ^šalyje tiems žmonėms, kų- 

j rie kovoja- už taiką ir už draugiškumą tarp Jungtinių 
; Valstijų ir 'tarybų Sąjungos!”

. Malikas žada grįžti Niūjorkan kada nors šių metų pa
baigoje. i.....

Geriausio jam poilsio! >

Apie Chicagos pogromus ir jų pasekmes3

ŠIURPULINGI JONIKŲ 
ŠEIMOS PERGYVENK 
MAI PRAEITĄ SAVAITĘ

Per\ visą praeitą savai
tę Jonikų' šeima buvo- izo
liuota. Negalima buvo nu
eiti į krautuvę nei maisto 
nusipirkti. Kelis sykius 
maisto atnešė policija už 
įduotus pinigus.

Vienas žmogus, svetim
tautis, kuris norėjo Jonikus 
aplankyt, buvo sužalotas; 
Kitas asmuo, kuris gyveno 
tame name,' buvo apmuš
tas. Prūseika buvo užpul
tas pirmadienio vakare, 
kai jis reportiškais tikslais 
pasirodė toje apylinkėje.

Aukščiausio įkarščio ra
sistų įtūžimas buvo pasie
kęs pirmadienio naktį, ka
da antru kartu buvo išdau
žyti langai. Tada minioje 
buvo daug padaužų, atvy
kusių iš tolimesnių vietų.

Iki pereito ketvirtadie
nio buvo pavojinga aplan
kyti Jonikus. Bet nuo per
eito penktadienio atmosfe
ra kiek pasikeitė. Penkta
dienį iš Lemonto atvyko ke
li farmeriai. Jie atvežė 
maisto. Niekas jų neuž
puolė.

Tik dabar, per telefoną, 
sužinojau, kad v'įsą naktį iš 
pirmadienio (2 d\ liepos) į 
antradienį pas Jonikus bu
dėjo du kunigai — vienas 
baptistas, o kitas metodis
tas. Mat, Jonikų rendau- 
ninkė yra baptistų parapi
jos komiteto narė. Ji bu
vo nerviškai sukrėsta.

Gydytojas, kuris buvo 
pakviestas į Jonikų namus 
pereitą ketvirtadienį, ga
lėjo pasiekti namus tik po 
policijos protekcija.

“Naujienos” zrašo, kad 
užpuolikų gauja negalėjo 
žinoti, kas pas Jonikus na
kvos, ir todėl negalėjo su- 
siorganizuot iš anksto.

Toks mėginimas sumaišy
ti pėdas yra mėginimas nu
baltinti užpuolikus.

Dalykas štai kame: Ne
gras taikos kongreso daly
vis nakvojo Jonikų name 
naktį iš šeštadienio į sek
madienį (1 d. liepos). Sek
madienio ryte jį. mate išei
nant iš namų asmenys, ku
riems tas apnakvydinimas 
išrodė, baisiu pavojum. Tuo
met, matyt, jie pradėjo or
ganizuotis gengsteriškam 
darbui. Pavakare, kada ans 
svečias, su dviem kitais ne
grais, atvyko į namus, jau1 
buvo daug kerštinčių. Bet 
tikra batalija, su langų1 
daužymu, prasidėjo tik 10 
valandoj vakare, kada ne
grai jau buvo išvesti pro 
užpakalines duris. Apie 
dešimtą valandą atsibala- 
dojo mušeikos iš kitų Chi- 
cagos dalių. Jie ir sudarė 
pamatinį užpuoliku bran
duolį, o ne vietiniai.

Didžiuma Jonikų kaimy
nų buvo ramūs. Emerald 
Ave. bloke, tarpe 34 ir 35 
gatvių, visą laiką sutelkta 
daug policijos — ir nakties 
metu?

Chicagos miesto majoro 
ko.miteto . (žmon iš k i e m s 
saantykiams) vienas narys 
kas vakaras tyrinėjo, situa
ciją. Joi vardas neskelbia
mas. , Jisai žadėjo susisiek
ti su Šv. Jurgio parapijos 
klebonu ,nes tame bloke gy
vena ir jo parapijiečiai.

Nekurie iŠ isterikų, kurie 
sukėlė tą gVoltą, dabar jau 
pradeda’ aiškintis, kad juos 
suklaidino.

mitingas; šauktas Negro 
Labor Council; kuris susi
deda iš narių ir pareigūnų 
įvairių unijų;

Mitinge iš- naujo padary
ta peržvalga- atakų ant Jo
nikų namo, ant “Vilnies” 
raštinės; taipgi persekioji
mo vienos šeimoę ant Win
chester ir Jackson, kur ne
grai apnakvydinti laikė tai
kos kongreso .

Priimta rezoliucija, rei
kalaujanti miesto adminis
tracijos imtis skubių ir 
griežtu priemonių kovaigriežtų priemonių 
prieš gaujas.

Nutarta pasiųsti pas 
miesto majorą Martin Ken
nedy delegaciją. Majoras 
paprastai išsisukinėja, bet 
nutarta šį sykį būtinai jį 
pamatyti, o jei jis nesileis, 
tai pikie tūpti Miesto Rotu
šę su’ iškabomis prieš gau
jų puldinėjimus .

Tam tikslui išrinkta pla
ti komisija iš unijų virši
ninkų ir atstovų.

Nutarta sukurti fondą 
gelbėjimui užpuldinėjapių 
ir jau pradėta rinkti aukos 
tam tikslui.

(Lietuviai irgi tarėsi su
kurti fondą tam

Šiame mitinge dalyvavo 
negrų laikraščio leidėjas, 
keletas advokatų 
profesijų ir verslo žmonių. 
Jie sutiko, kad vienatinis 
būdas atremti tai organi
zuota kova. >

Kaip dabar dalykai yra
Kelios dienos atgal ap

lankęs Jonikus kaimynas 
buvo sumuštas.
mušta galva. Pas juos gy
venantis jaunas vyras bu
vo užpultas, bet policija 
suspėjo suimti užpuoliką. 
Jis teisme nubaustas $10 
sumokėti.

Suimti du vyrai, kaltin
ti L. Prūseikos sumušime, 
paleisti, nes Prūseika ne- 
buvojtikras, ar jie jį mu
šė, jis nepasirašė skundo.

Jonikų namas tebesaugo
mas policijos, bet jau dabar 
leidžiama juos aplankyti.

“Vilnies” namas taipjau 
saugomas. Langai dar ne
sudėti, nes manoma visas 
priekis remontuoti, tai ne
siskubinama langai sudėti.

Verta priminti, kad tūli 
sukurstyti žmonės, 
tys kurstytojai, 
Jonikams “negyvu 
mu,” jei jie patys iš tos 
vietos nesikraustys.

Moteriškė, gyvenanti jų 
name, išvežta ligoninėn. Ji 
perdaug išgązdinta susir-

tikslui.)

ki tu

Jam pra-

ar pa- 
grąsino 
išveži-

Gauja užpuolikų taigi tik 
tiek atsiekė, kad kelis žmo
nes sumušė, vieną moteriš
kę apsirgdino, langus iš
daužė ir pridarė nuostolių, 
terorizavo kelioliką žmo
nių.

Jų žygis yra ne vien Me
dingas, be,t ir dideliai pa
vojingas. Tatai juk veda 
prie rasinių riaušių.

Visi dori žmonės turi tam 
priešintis.

• ■ Pažangesnieji darbo uni
jų viršininkai ir baltvei- 
džiai. subruzdo prieš tai 
veikti. Rasinis kurstymas 
kenkia darbo unijoms, ku
riose priklauso ir negrai ir 
baltveidžiai.

SUBRUZDO VEIKTI 
PRIEŠ UŽPUOLIKŲ 
GAUJAS

Ketvirtadienio vakare, 
UPWA unijos centre, ant 
49 ir Wabash gatvių įvyko

Pareito penktadienio lai
doj “Draugas irgi pasi
lakė apie rasistų užpuoli
mą ant L. ir A. Jonikų na
mo,. apie L. Prūseikos su
mušimą ir tą visą situaciją.

Vienoj vietoj savo edito- 
rialo (“Labai'- Aktu ą 1 ū s 
Klausiniai”) “Draugas” pa
brėžia1 juodai ant balto:

“Lietuviai ir visi katali
kai J smerkia kurstytojus 
rasę prKš rasę. Nepaisant

F' 
ar žmogus yra baltosios, 
juodosios ar rausvosios ra
sės, Visi yra lygūs Dievo 
akyvaizdoje, visi lygiai yra 
globojami Katalikų Bažny
čioje. Jie Visi yra lygūs ir 
kaip šio* krašto piliečiai ar 
šiaip jau kaipo jo gyvento
jai.” <

Labai gerai pasakyta. Su 
tuo, rodosi, turėtų sutikti 
visi katalikai.

Kitoj vietoj to paties edi- 
torialo “Draugas” sako:

“Nepaisant su kuo kovo
jama ir ko norima pasiekti, 
šitokios priemonės (kaip 
langų daužymai, ar asmenų 
mušimai) prie nieko negali 
privesti. Jei jomis siekia
ma komunizmą nugalėti, 
aiškiai klystama. Jokia 
idėja jomis (tokiomis prie
monėmis) nėra nugalima.”

Čia irgi gerai pasakyta.
Jei “Draugas” būtų va- 

davęsiš tais teisingais sam
protavimais visame savo 
editoriale, jį būtų galiūną 
tik pasveikinti. Bet išreiš
kęs tas visai teisingas min
tis apie, rasinę lygybę ir 
pasmerkęs smurto ir prie
vartos priemones 
gas” 
nijos 
apie 
jas.

Ar buvimas grupės negrų 
Jonikų namuose yra provo
kacija? t

Ar apnakvydinimas ne
gro Jonikų namuose yra 
provokacija? Niekas tokios 
išvados negali padaryti, 
jeigu jis bent kiek skaitosi 
su logika, su teisybe.

Ar L. Prūseikos^ kaipo 
reporterio, atsilank y m a s 
toje apylinkėje, kur vyko 
rasinės riaušės, yra provo
kacija? Jis nieko neužka
bino, jis tik dairėsi, stebė
damas triukšmadarių psi
chologiją. Ar tai provoka- 
ei ja?

nuo varijotiško

apie “Naujienų”

3 dieną “Naujie

prievarta, ‘'Draugas” kalti
na ne juos, bet tuos, kurie 
nukenčia 
rasizmo!

Dabar 
poziciją.

Liepos
nų” reporteris rašė:' “žino
ma, negrų puolimu ir langų 
daužymu nieko gero negali
ma pasiekti ir tokios kovos 
priemones yra smerktinos.”

Gerai pasakyta.
Liepos 5 d. tas pats ar ki

tas- reporteris sako, kad 
“tokie išsišokimai nėra rei
kalingi.” čia jau aiškaus 
pasmerkimo nėra. Čia jau 
kalbama ne apie gengste- 
rizmą, bet apie “išsišoki
mą.”
. Liepos 6 d. pasisako jau 
ir pati “Naujienų” redakci
ja.- pažymėjus, kad “lan
gų daužymas ir žmonių mu
šimas yra smerktinos prie
monės,” “Naujienos,”
tuojau, pradeda savo nea
pykantos himną.

Girdi, čia jokio rasizmo 
nebuvo. Čia už viską kalti 
komunistai.

Melas. Argi sukėlirhas 
riaušių tik dėl to, kad Jo- v 7

nikų name buvo grupė ne
grų, nėra įrodymas, kad tai 
buvo išsiveržimas neapy
kantos prieš negrus ir prieš 
šeimą, kuri suteikė nakvy
nę vienam negrui? Tik ak
liausi demagogai gali kitaip

Chester gatvių metama iš_ 
buto už tai, kad apnakvy-*"" 
dino negrus Taikos Kon
greso delegatus^—> j >

Apkalbėjus]pranešim^, 
prieita šių išvadų: Ą *•*

Gaujų puldinėjimas < 
cagoj pasikartoja ir did^ 
Miesto administracija bi 
iki šiol nesiėmė griežtų , 
priemonių nuslopinti jas.

Dėl to reikalinga didelė, 
galinga organizacija—balt- 
veidžiu ir negrų, kuri—

a) Neabejojančiai pasa
kys miesto administracijai,
kad ji turi suvaldyti gau- • j 
jas, arba nustos žmonių pa
sitikėjimo ir visų nergų ir 
daugelio baltveidžių balsų.

b) Stengsis visais gali
mais būdais atremti kurs
tymą prieš negrus, 
sveturgimius, taipgi
pys supratimą vienybės rei
kalo.

c) Gins puldių ė j amus 
žmones ir kovos prieš gau
jas tokiais būdais, kurie 
pasirodys reikalingi, žino- ’ 
ma, jei miesto administra
cija nedarys reikalingų žy
gių prieš gaujas.

prieš 
skie-

ji

tuč-

“Drau- 
išslysta iš teisingos li- 

ir pradeda kalbėti 
kokias tai provokaci-

“Naujienos” jau nuo se
niai mėgina sukelti neapy-

renciją ir ruoš milžinišką . 
masinį mitingą tuo reika
lu. V

Sudarytas platus komite
tas, kuris—

Kreipsis prie kitų organi
zacijų, kviesdamas jas ben
drai veikti.

Kreipsis prie jau esamo 
Gerinimo Santykių Komite
to, kurio uždavinys yra ko
voti prieš gaujų puldinėji-

kanta prieš vilniečius. Bet; mus’ l)rieš diskriminacijas,
' ‘ 1 ’ ” • 11 RasI bet kurio veikimas kol

Joms nesiseka sukelt mažai pasireiškia.
Konferencija padarė 

tarimų ir įpareigojimų

uzma-joms neišdega 
čios. c___
tą neapykantą, nes progre
syviai lietuviai gražiai su
gyvena su savo kaimynais.: vo komitetui: 
Gražiai su jais sugyveno ir 
Jonikai. ~ 
nos pasirodė keli negrai — 
ir jau rasistinės riaušės!: 
Kas to nemato? .

“Naujienos” labai gerai 
žino, kad jų nesiliaujantis

Jei “Draugas” būtų bent ambrij'imas apie komunis- 
kiek nuoseklus ii’iš savo tei- tus yra demagogija. Prie 
singų teigimų apie visų ra
sių lygumą būtų padaręs 
tokią jau nuoseklią išvadą, 
tai jis, krikščioniškai kal
bant, turėjo pasakyti, kad 
Jonikai, tame Emerald A- 
venue bloke, yra geriausi 
krikščionys, nes jie priglau
dė kitos rases žmones.

“Dfaugas” pučia dūmus 
apie provokaciją vienati
niai tuo tikslu, kad jis ‘ne
nori ar bijo pasmerkti už- 
pv.olikus . Jis norį sudaryti 
kokį nors “ekskiūzą” tai 
miniai, kuri daužė langus, 
kuri buvo užpuolus kelis 
žmones, kuri tą visą apylin
kę buvo pavertus kukluks- 
klaniško smurto scena. Net 
gydytojas, kurio šaukėsi L. 
Jonikas, galėjo atvykti į jo 
namus tik po policijos pro-

sa-

Reikalauti policijos, kad
Bet^štai, ant see- Įejsfų draugams pas Joni

kus nueiti, su jais pabuvo
ti, -

Kooperuoti su Negrų 
Darbo Unijų Taryba išloši
mui mitingo tuo reikalu 
Packinghouse Workers uni
jos Centre, ant 49 ir Wa
bash gatvių.

Remti masinį mitingą 
Washington Parke, sekma- *

4

Mas nesakome ir nesako
me, kad visi, kurie buvo 
toj minioj, yra kukltiksai, 
gengsteriai ir šamo ningi 
baltieji šovinistai, kurie 
dreba išgirdę žodį “negras.’’ 
Ten buvo ir šiaip jau žmo
nių, kurie stebėjo, kas ten 
dėjosi. Ten buvo ir papras
tų smalsuolių. Mes jų ne
smerkiame. Bet ten buvo 
ir sufanatizuotų kuklūksiš- 
kų tipų, rasistinių padau
žų, kurie dirigavo tam 
smurto ir prievartos bai
siam spektakliui.

Tie patys ar panašūs 
jiems gaivalai išdaužė ir 
“Vilnies” ofiso langus.

Skirtumas tarpe “Drau
go” ir mūsų yra tame, kad 
“Draugas” pripažįsta tik 
gerą teoriją (“visų lygybę 
Dievo akyvaizdoje”). Bet 
kada tą jo gerą teoriją ra
sistiniai šovinistai išblyško 
kumščiomis ir nuožmiausia

, Prie 
! komunistų jos priskaito vi
sus žmones, panašiai kaip 
reakcininkai dabar jau ir 
apie gubernatorių Steven- 
soną zaunija-, būk jis sim- 
patetiškai žiūri į komunis
tus. Ta pačia demago'gija 
vaduojantis, Pegler is ir 
Hearstas prie, komunistams 
palankių “išdavikų” pri
skaito visus rooseveltinius 
naujadalybininkus.

Štai kokioj pozicijoj ■ sto
vi “Naujienos.”

Neseniai Chicago j rasisti
niai gengsteriai puolė na
mą negro mokslininko Dr. 
Percy Julian. Apie tai spau
doj buvo daug rašyta. Ar 
jis ką bendro turėjo su ko
munistais? Tokių užpuoli
mų spauda dažnai užrekor- 
duoja.

čia eina kalba ne apie 
partijas, bet apie persekio-ir naikinti, 
jimą spalvuotų žmonių,) pe darbo unijų atstovų, 
nors jie ir jokiai partijai ’ dalyvavo ir* pora protesto- 
nepriklausytų. . nų kunigų, keli laikraščių

—:— atstovai ir (daugelis kitų.

Padėti vesti bylą meta
miems iš buto už tai, kad 
pas juos buvo porai dienų 
apsistoję. negrai delegatai.

Daugelis unijų atstovų 
sakė, kad šie puldinėjimai 
yra visai tolygūs Vokieti
joj buvusiems išvakarėse 
nacizmo įsigalėjimo, ir kad ' 
tai grūmoja pavojum Ame
rikos demokratijai.

Amerikos darbo unijos 
nestovės rankas susidėję, 
jos kovos prieš tuos fašis
tinius žygius.

Tie puldinėjimai rodo, jog 
Amerikoj negrai pasiren
kami tuo, kuo Vokietijoj 
buvo žydai. 14,000,000 ne- 
gVų irgi nesileis save terio- .

nepriklausytų

(Iš Vilnies)

nors I 
konfe- i

ir

KURIA ORGANIZACIJĄ 
KOVAI PRIEŠ 
UŽPUOLIKUS

Antradienio vakare 
skubotai, sušaukta
rencija buvo skaitlinga 
labai gera. ’

Dalyvavo apie 200 darbo 
unijų ir kitų organizacijų 
atstovų, negrų ir baltvei
džių.*

Padarytas pranešimas 
apie, užpuolimą ant L. ir A. 
Jonikų, namų, apie langų iš- 
daužymą;

Taipgi pranešta, k<id 
“Vilnies” raštinės langai 
išdaužyti du kartus.

Pranešta, jog viena šei
ma, ant Jackson ir Win- —----—... ' _ į_____ :_________

ŽINIOS IŠ LIĘTpVOS
Nauja kultūra kolūkio 

laukuose

JONAVA, gog. 10 d. — 
Kolūkio “Lenino keliu” lau
kuose pirmą kartą pasėta 
nauja kultūra — pantifonos 
augalas, kuris naudojamas 
konservų pramonėje. Augalas 
auginamas kolūkio 
žiuose._

Artimiausiomis
pantifonos daigai iš šiltadC*-1- 
žiu bus perkelti į laukus^ Taip 
kolūkyje įsisavinama Wuja 
vertinga pramoninė kultūra. .

S. Labanauskas

ši Itad ar

ei ienomis
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I MOTERŲ KAMPELIS CLEVELANDO ŽINIOS Washington, D. C.

Šimtmetinė už motery teises kovos sukaktis 
gražiai atžymėta Clevelande

SERGANTI DRAUGAI
IR DRAUGĖS

! Gegužės 28 ir 2l9, 1851; neatsigrįždama padėkojo ir 
metais, Akron, Ohio, įvyko nuėjo.

' Antra Nacionalė 
I ja Ųž Moterų 

Prieš Vergiją, 
vencijoje negrų

į gė Sojourner
■ liavusi pėsčia iš.tolimų pie- 
I tiniii valstijų, pasakė žy- 
I miausią prakalbą.

Atžymėjimas to istorinio 
įvykio buvo surengtas ne
grų teatro Karamu House 
patalpose, Clevelande, su 
puikia mužikale programa 

I ir prakalba . Dainavo su
rf vienyti dviejų aukštesnių- 
•I jų mokyklų mišrūs chorai: 

vienas’ Central High, negrų, 
kitas East High, baltųjų. 
Tas jungtinis choras buvo 

. gerai išlavintas ir gražiai 
1 ęteur/i^o. I>.iblikos teatras 
1 Jrivo perpildytas.

Programos vedėja Rove- 
■■ na W.yJellife pasakė įžan

ginę prakalbėlę, paaiškin
dama to istorinio atžymė
simo reikšmę, ir pakvietė 
jungtinį chorą sudainuoti 
Amerikos Himną. Po to ta
po pakviestas Western Re- 

, serve Universiteto profeso- 
. rius Dr. Carl F. Willke pa

sakyti prakalbą. Profeso- 
j rius gana plačiai ir ryškiai 

įrodinėjo, kaip Amerikos 
' liaudis sunkiai kovojo už 
savo teises ir prieš vergiją 
per šimtmečius ir laimėjo.J 
Taipgi patarė saugoti anų | 
dienų laimėjimus, veikti už 

. taiką ir, svarbiausia, sau
goti mūsų šalį, kad nepa-j * Girnas,. 
taptų policijos valstybe. te’ 10S 1

Vėtra u buvo perstatytas • 
veikaliukas, perstata n t i s 

; sąlygas, kokiose įvyko (tas 
istorinis Antras Nationalist 
Moterų .Suvažiavimas. Pir
mame veiksme Sojourner i 
Truth dar tebekeliavo per 
valstijas, kuriose dar buvo 

* vergija, ir radusi suolelį pa- 
‘ si d c jo savo daiktelius, ku- 

už- i 
Iš priešingos pu

ses atėjo jauna kvėkerių 
moteris su knyga rankose, 
ir trumpai pasveikinusi So
journer Truth užklausė jos: 
Kas yra jūsų ponas? (Kas 
reiškia, kurio pono vergė 
tu esi.) Sojourner Truth' 
staiga pakilusi nuo suolelio šviežios, supjaustytos

. _ | 2 vidutinio dydžio raudo- 
Mano ponas yra ! ni burokai. Jei naudoji 

jaunus, šviežius, tai gali su
dėti ir lapus, smulkiai su
pjausčius

1 nemaža citrina (lemon) 
šaukštukas cukraus 
šaukštas druskos
po biskytį lapelių (bay 

leaf), paprika, celery drus
kos, pipirų

pusė nedidelės galvutės 
kopūstų

Konvenci-| Antrame veiksme Sojour- 
Teises ir nėr -Truth jau keliavo per 
Toje kon- šiaurines
rasės ver-

valstijas, kur 
vergijos nebuvo, ir ji savo

Truth, atke- daiktelius nešėsi jau iš odos
j padarytame krepšyje, o už 
| tam tikrų scenerijų, kaip 
per miglas, matėsi dainuo
jant choras. Trečiame 
veiksme jau buvo atidary
ta konvencija. Publika, ku
rioje buvo ir vaidintojų, 
vaizdavo pačią konvenciją, 
o ant platformos buvo kon
vencijos pirmininkė ir du' 
kunigai, o Sojourner Truth 
atėjo per svetainę ir atsisė
do ant platformos laiptų. 
Pirmiausiai kalbėjo jaunas 
protestantų kunigas. Jn? 
sakė, kad moterims turi bū
ti suteiktos lygios teisės ir 
vergija panaikinta. Antras 
buvo katalikų kunigas ir 
jis kalbėjo priešingai. Pa
starojo prakalbą konvenci
ja nubaubė nuo pradžioj iki 
pabaigos. Paskiau išėjo 
kalbėti Sojourner Truth- 
Hazel M. Walker, kuri tar
pe kitko sakė: Gerai išau
klėtos šeimos yra pamatas 
šalies gyvavimo. Bet mo
terys negalės išauklėti ge- 

' ras šeimas, iki jos nebus 
prileistos prie šalies dalykų 
tvarkymo ir vergija nebus 
panaikinta. O kas link ga-

I Įėjimo moterims atlikti ly- 
' gius darbus su vyrais, So- 
i journer, rodydama savo 
rankas, sakė: Pasižiūrėki- 

jos nuo plūgo 
vairavimo.

Veikalui pasibaigus, jung
tinis choras sudainavo “The 
Battle Hymn of The Re
public.” Su tuomi tas isto
rinis atžymėjimas baigėsi.

Nekurie mūsų serganti drau
gai ir draugės yra seniai pa
miršti. Vieus teko matyt, apie 
kitus tiktai girdėti.. Mūsų se
niai serganti d. M. Račkaitie- 
nė jau daug gyvesnė ir po bis- 
kį vaikštinėja, tai labai malonu 
matyt draugės sveikėjimą.

Keli mėnesiai atgal d. C. Gar 
binčius buvo suimtas paraly
žiaus; jau buvo beviltis, bet 
dabar jau gali pasėdėti ir ran-

Gabrūnienė
Jau sugrįžo 
sveiksta.

turėjo 
namon

randa-
New-

ŠEIMININKĖMS
riuos nešėsi pagalvės 
valkale. Barščiai su tomatem ir 

kopūstais %
Pora svarų jautienos mė

sos (prie kaulo)
1 didelis

svogūnai
1 skiltelė
1 kenas

ar 2 vidutiniai

česnako
tomačiu ar 3

Baisi užmokestis ,
Birželio 19, keturi jauni 

berniukai prigėrė Anakostija 
upėje,1 bėgdami nuo vejančios 
policijos. Jie bėgo su 
keliais krepšiukais 
čių.

Prie Giant maisto 
vės, 3900

paimtais 
pyragai-

atsakė poniutei su knyga!
rankose:
tas pats, ką yra tavo ir vi- 

• sų, rodydama jai pirštu į 
. dangų; pasiima savo daik

telius ir vėl pradeda savo 
kelkite linkui konvencijos. 
Poniutė susigriebė, kad ji 
Čiarturi reikalą ne su pa
prasta verge, pradėjo eida
ma iš paskos klausti: Ar 
nereikia kokibž pagalbos 
kelionėje? Bet Truth nei

rukščios Smetonos, kiek 
kam patinka.

Pavirink mėsą apie va
landą laiko dviejose kvor
tose vandens (vartok tiek, 
kiek manai daryti viralo, 
po apie puskvortę (pint) 
asmeniui. Sudėk visus pro
duktus (apart citrinos ir 
Smetonos, katrie reikia dė
ti tiktai duodant į stalą) ir 
virink apie valandą ar kiek 
daugiau, iki viskas gerai 
suvirs.

Mėsą gali duoti atskirai, 
ar smulkiai supjausčius su
dėjus į barščius yrą^*sl<a- 
nu. Prie to viralo tinka 
virtos bulvės. Jei nepatin
ka bulvės, skanu su tamsia 
rugine duona.

Tokie viralai tinkamiau 
yra virint palengva, visai 
sumažinus karštį ir ilgiau, 
tai bus skanesni. V.

dasi namuose ant ūkio. Jo ad
resas: R. D. 2, Geneva, Ohio.

Jonas Kelly turėjo didelę ir 
sunkią operaciją, dabar gra
žiai sveiksta ir randasi na
muose.

Draugė 
operaciją, 
ir gražiai

Juozas Andrijauskas 
si valstijos ligoninėje, 
burg ir Turney Rd. Teko gir
dėti, kad jo sveikatos stovis 
gerėja, tik dar negali vaikščio
ti, nes būdamas miesto ligoni
nėje jis buvo sumuštas.. Juozas 
labai pageidauja lankytojų. 
Klausė apie pažįstamus, kodėl 
jį pamiršo. Juozas, kai buvo 
sveikas ir dirbo,* rėmė 
spaudą ir kitus darbo 
svarbius reikalus.

Draugė Ona Novacic 
jau sveikesnė ir linksmesnė, 
nes jau močiutė. Jaunieji No
vacic auklėja sūnų. O močiu
tėms tai labai malonu. Linkiu 
jauniems Novacic išauklėti 
drūtą sūnelį. Naujas dd. Nova
cic adresas: 20031 Champhs 
Dr., Euclid, Ohio.

Taipgi linkiu visiems ligo
niams greito susveikimo. A.. Ii.

mūsų 
žmonių

Today’s Pattern

9490
X SIZES

2—10

Pattern 9490 cornea in sizes 2, 
4, 6, 8, 10. Size 6 entire ensemble, 
3% yards 35-inch fabric. ' ,

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

Pažymėkite formos numeri 
dydį ir sykiu su 30 centųir

siųskite: Pattern Dept., 110-12
Atlantic Ave., RichmondSPAUDOS PARAMAI PIKNIKAS

Rengia 
HARTFORDO PAŽANGIOSIOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS'

ĮVYKS

| Sekmadienį, Liepos 15 July, 1951
Sąryšio Parke, Glastonbury, Conn

sią bus daug svečių iš tolimesnių kolonijų. Taigi, vietiniai,ir iš toliau konnek- 
i būkite šiame piknike ir pasimatykite su daugeliu svečių.

1 Gera Orkestrą Gros Šokiams
Taipgi bus graži dainų programa, kurią duos pagarsėjusieji chorai. Išgirskite 

gražių lietuvių liaudies dainų.
- - ■_______ -___........ . . ........ ......... . . _______ a

Am. Lietuvių Moterų Klu
bas save susirinkime birželio 
21. d. padarė gerų tarimų ir 
suteikė naudingoms įstaigoms 
gražios paramos.

Draugei Onai Klivington pa
sisakius, kad ji liuosnoriai 
vyksta į LMS Atostogų Mo
kyklą, Worcesteryje, klubas 
paskyrė $25 kelionės lėšoms 
padengti ir pačios mokyklos 
paramai $5. Ir pati mūsų stu
dentė paėmė blanką parinkti 
aukų tos mokyklos reikalams.

Sveturgimiams Ginti Komi
tetui nutarta auka $10.

Susirinkimas baigėsi su 
draugišku pobūviu, vaišėmis, 
susitariant v-ėl susirinkti lie- 
pos 19-tos rytą, 11 vai. Tačiau 
dar pirm to, liepos 15-tą, tu
rėsime pikniką pas dd. Rūbus 
antStarmos. Draugės pasižadė
jo pagaminti ir atvežti valgo
mų dovanų. Gerai pasivaišins 
pačios ir pavaišins svečius. 

.Bus ir muzika šokiams.
—o—

Draugui Jurgiui Gabrūnui 
šeima surengė gimtadienio 
puotą jų pačių namūose. Gra
žus būrelis svečių atsilankė iš 
Akrono, Detroito, ir vietinių, 
clevelandiečių: svetimtaučių 
ir nemažai giminaičių. Visi 
gražiai ir vaišingai buvo pri
imti.

„ Draugai Gabrėnai. yra nuo
širdūs vilniečiai. R.

Worcester, Mass.
Meno Mokyklos Žinios

Pirmadienį, liepos 9-tą, 
prasidėjo dvisavaitinė Meno 
Mokykla Olympia Parke. Ka
dangi mokyklos programa jau 
buvo išaiškinta Laisvėje, tai 
nėra reikalo kartoti. Čia tik
tai pažymiu tą, kas žinotina 
visai VVorcę^terio ir apylinkės 
meną mylinčiai, publikai. -

šiais metais, kaip ir praėju
siais, laike mokyklos eigos 
per dvi savaites vakarais vyk
domos įvairios programos: 
žaismės, šokiai, ir taip toliau.

Penktadienio vakarą, liepos 
13-tą, Jonas Valentis duos i- 
liustruotą paskaitą iš garsio
jo Shakespeare veikalo “Ham
let.”

Šeštadienj, liepos 14-tą, j- 
vyks muzikos, dainų ir šokių 
vakaras. 1

Šeštadienį, liepos 21-mą, j- 
vyks mokyklos uždarymo kon
certas 29 Endicott St.

Kviečiame meną įkainuo
jančią visuomenę skaitlingai
lankytis vakarais. Olympia 
Parke. O liepos 21-mą atvyk
ti į salę, 29 Endicott St., kur 
įvyks ,mokyklos uždarymo 
koncertas. Įžanga veltui.

Kom.

vaikinai — 
j aunuo- 

Savihinkas, 
leidosi

pamote 
ir norė

Ruff, W. 
iC sunkvežimio savi- 

Jie užkirto

krautu- 
MinAesota Avė.

N. E. privažiavb didelis sunk
vežimis, prikrautas iki lubų 
su visokiais keptais produk
tais: duona, keksu, pyragai
čiais. Iš jo išlipo savininkas 
su dideliu tuščiu krepšiu ran
koje, atvėrė duris ir prikrovė 
tą didelį krepšį su kepyklos 
produktais. Palikęs sunkveži
mio duris atdaras, pats su 
prikrautu krėpšiu įėjo į krau
tuvę.

Ta Jačia gatve praeidinėjo 
keturi jauni negrai berniukai. 
Vyresnis iš jų 14 metų, o jau
nesnis ,trylikos. Praeidami pro 
atviromis durimis sunkvežimį, 
gal būdami alkani, sustojo 
prie jo. Vienas paėmė mažutį 
krepšelį su| pyragaičiais, per
davė kitam vaikinui, o pats 
paėmė antrą krepšelį su kek
sais ir leidosi eiti savo keliu.

Ant nelaimės, iš krautuves 
išėjo sunkvežimio savininkas 
Arthur Titkomb. Pamatęs 
berniukus einančius su krep
šeliais ir bevalgančius iš jo- 
sunkvežimio jpaii 
čius, suriko, kad
“vagys!” Išsigandę, 
liai leidosi bėgti.
•įšokęs į sunkvežimį, 
juos vytis.

—-—Berneliai bėgdami 
krepšelius su keksais
jo perbėgti upės tiltą, bet čia 
susitiko policijos patrulį, ku
riame sėdėjo trys policištai: 
W. McArqle, • E 
Gorrner,
ninkas Titko.mb.
bėgantiems! jaunuoliams ke
lią. I

Matydami pavojų būti su
gautais, berneliai pasisuko 
nuo tilto atgal ir per pievą 
pasileido bėgti prie upės kran
to, manydami perplaukti į 
antrą pusę ir tuo būdu išsi
gelbėti nuo arešto. Pribėgę 
prie upės kranto, sustojo, at
sisuko. Pamatę, kad savinin
kas ir policištai nebetoli, gi
liai atsiduso ir visi sušoko 
vandenį ir pradėjo plaukti

Būdami 
plaukdami labai skubiai, 
sieke upės vidurį, apie 75 
dos nuo kranto. Visi keturi 
sisuko pažiūrėti ir suriko: 
“Gelbėkite!” < 
turi ne už ilgo 
dugną.

Savininkas 
bar sako, jog 
žinojęs, kad 
atsitiks, jis niekada 
taip pasielgęs. Visas 
paimtų keksų buvo 
menkų dolerių, o,dėl 
dė keturis jaunuolius, 
galėjo išaugti kraštui naudin
gais piliečiais. Jie visi paėję 
iš gerų tėvų ir.buvo labai pa
sekmingi mokiniai.

Po žvejojimo tinklais 
visą dieną ir naktį visi keturi 
lavonai likosi’ surasti ir ati
duoti tėvams palaidoti.

Apturėję tokį baisų smūgį, 
tėvai kruvinomis širdimis de
juoja ir verkia^ o tie, per 
kurių priežastį tanelaimė at
sitiko, medžioja kitų aukų.

Steponas Joniškietis.

jau pavargę ir 
da- 
pė- 
at-

Čia pat visi ke- 
> nuslinko i upes

Titkombas da- 
jcigu 

tokia
jis būtų 
nelaimė 
nebūtų 

nuostolis 
apie 16 

to nužu- 
kurie

per

Cliffside, N. J.
šio miestelio senas gyven

tojas ir nuolatinis dienraščio 
“Laisves” skaitytojas Charles 
Grinius jau senokai nesvei- 
kuoja — gydosi Long Island 
N. Y., Veteranų ligoninėje. 
Neperseniai buvo padaryta) 
'operacija ir nupjauta viena 
koja. . .i

Griniuj —dar nesenas žmo
gus, apie 59 metų amžiaus.
Yra vedęs ir turi vieną dukre
lę, lankančią mokyklą. Tokis 
žmogaus ’gyvenime nuotikis, 
yra baisi nelaime. Linkime 
Griniui ir jo šeimai nuošir
džiausią užuojautą. S.

New Yorko transporto darbininkų unijos, CIO, advo
katas John O’Donnell kalba viešam apklausinėjime už 
tai, kad laikas įvesti New Yorko transportacijos darbi
ninkams 40 valandų darbo savaitę. Organizuotų dar
bininkų pagrūmojimas streiku privertė miesto majorą 
Impellitteri paskirti komisiją unijos reikalavimams iš- 

’ tirti? »

Philadelphia, Pa.
Liūdnas pranešimas

Philadelphijos rytinėje da
lyje, Richmondc, 20-tą dieną, 
birželio mirė Rozalija Pazno- 
kaitienė, 82 metu, laisviečio 
Juozo I’aznokaičio žmona. 
Lydėjimui į amžinastį Rozali
ja buvo parengta jų pačių na
muose, 2559 Ę. Ontario St. Ir 
buvo nuo giminių ir draugų 
papuošta įvairiomis . gėlėmis. 
Tas'rode, kad Rozalija ir Jūo- 
•zas Paznokaičiai su visais 
gražiai ir taikiai sugyveno.

Laidotuvių direktorius Juo
zas V. Balinskas, supus Justi- 

j no Balinsko, 3356 E. Thomp
son St., davė gražų ir manda
gų laidotuvėms patarnavimą. 
Rozalija tapo 23 d. birželio 
išlydėta iš jų namų į šv. Jur
gio bažnyčią su pilnomis baž
nytinėmis apeigomis ir į šv;

i Kryžiaus kapines.
A. A. Rozalija paėjo iŠ Lie- 

i tu vos, Kauno rėdybos, Rasei- 
! nių apskrities, Jakaičiu kai- 
1 mo. Atvyko į Ameriką 40 me
tų atgal, laimės ieškoti. Na, ir 
čia susirado sau laimę, susi- 
tikdania jauną, gražų Juozą 
Paznokaitį, su kuriuo ir apsi
vedė. Gyvendami poroje su
gyveno ir išauklėjo tris sūnus: 
Vytautą, Albiną ir Zigmantą. 
Sūnūs visi trys jau yra vedę 
lietuvaites, auklėja savo šei
mas ir visi gražiai lietuviškai 
kalba. Tai yra didelė garbė 
įų tėvams Rozalijai ir Juozui 
Paznokaičiams už įkvėpimą 
lietuvystės ir lietuviškos kal
bos sž\vo vaikams.

Velionė Rozalija buvo nare 
Šventos* Onos draugijos. Jos 
narės pagerbė mirusią Rozali
ją namuose, bažnyčioje ir ly
dėjo į kapines. Taipgi lydėjo 
į kapines skaitlingas būrys 
giminių, kaimynų ir draugų, 
gailestingai suteikė Rozalijai 
p a s k u tin į ats is ve i k i n i m ą.

Taipgi ir aš, šių žodžių ra
šytojas, reiškiu savo gailestin
gą užuojautą A'. A. Rozalijai 
už jos gyvenime atliktus sun

kius šeimyniškas ir draugiš
kus darbus. Dabar ilsėkis sau 
ramybėje Dėdės Šamo žeme
lėje. O likusiems, Rozalijos 
draugui Juozui, jų sūnams, 
Vytautui, Albinui'ir Zigman
tui, ir jų šeimoms dabartinėje 
jų nuliūdimo valandoje linkiu 
kantrybės.

Senas Juozo Paznokaičio 
draugas Juozas.

t . T°“ ..
Linksmesnis pranešimas

Richmondo lietuvių dviejų 
pašalpinių draugijų įvyko du 
piknikai. Pirmas, Lietuvių. Mu- 
zikalio Namo Bendrovės, įvy
ko 24 d. birželio, o antras, 
Lietuvių Republikonų Klubo, 
įvyko 1-mą d. liepos. Juozo 
Babulos parke. Abu piknikai 
buvo pasekmingi. Į juos suva
žiavo ’lietuviai seniai, jauni. 
Ir visi prie barų ir šokių pra
leido, savo laiką, nes kitokių 
pamaVginimų piknikuose ne
buvo, kaip kad būdavo pir
miau.

Gaila, kad mes, lietusiai, 
piknikuose su pamarginimais 
visai nubiednejome. Bet ką gi 
jau dabar padarysime, kad 
nebeturime gehų vadų, kurie 
piknikuose ir, parengimuose 
pritaikydavo gražias progra
mėles su įvairiais pamargini
mais.

—o—
Minėtuose piknikuose man 

teko susitikti su nekuriaię se
nais laisviečiais lietuviais. Jie 
vienas kito klausinėja, kada 
ir kur įvyks dienraščio Lais
vės piknikas Philadelphijoje. 
Vienas laisvietis į tai atsako 
taip — kamgi tu lauki pikni
ko? Jeigu tu myli dienraštį 
Laisvę, tai aukok Laisvės ju
biliejiniam vajui nors penkinę 
šiandien, ir bus tau atliktas 
piknikas. Na ir taip seni lais- 
viečiai skirstėmės su pilnu pa
sižadėjimui duoti paramą 
dienraščiui Laisvei tolesniam 
jos gyvavimui.

Laisvietis Juozas.

jpi n ■ irt m - -■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ m » ■ ■ - ■ ■ ■ ---- ■

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipki
tės \prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksimą 
nopaernišką patarnavimą, 

atogiai ir gražiai mo 
emiŠkai įruošta mūsų 
rmeninė. Mūsų patama- 

U ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
ti
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Liberty Auditorijoje TARP LIETUVIU
Marijona Pocienė, atvykusi 

iš St. Petersburg, Fla., į Lais
vės pikniką, aplankė ir Lietu
vių Kultūrinį Centrą.

Centras jai labai patiko. Ji
Centropridavė $5 dovaną 

paramai.

šeštądie-
Audito- 

iš Floridos į 
Jam patiko

dirbo Lais-

sako,

---- O-----
Pranas Pakalniškis 

nį netikėtai atsirado 
riboje. Jis atvyko 
Laisvės pikniką. 
Auditorija.

Pranas kadaise 
vės spaustuvėje už intertipis
tą. Dabar jis su savo šeima 
gyvena Floridoje. Paklausus, 
kaip seniai Zablackai, 
'abu nesveikuoja.

—o—
Sekmadienį atsilankė į Am- 

ditorijos valgyklą baltimorio- 
čiai, pasivalgo, apžiūrėjo Au
ditoriją ir dar Laisvei sumetė 
$20. ‘ *

-----O— /
Sekmadienio vakare čia lan

kėsi Antanas Marshall 
rington, Conn. Laisvei paliko

—o—
Iš Kanados atvykę 

tiečiai Juškauskai lankėsi Au
ditorijoje su svečiais iš West
field, Mass., kurių paVarųžių 
neteko paimti. 'Jie čia atvyko 
į giminaičių vestuves.

toron-

šėštadienį Philadelphijos 
autobusas buvo sustojęs prie 
Auditorijos. Svečiai pasivalgė 
ir tada išvyko į Laisvės pikni
ką. ir-

-—o—
Pereitą savaitgalį daug 

svečių lankėsi Auditorijoje, 
bet gaila, kad visų vardų ne
teko paimti. Rep.

Patenkino mokiniu ir 
tėvy reikalavimą

Bedford-Stuyvesant apylin
kės tėvai ir mokiniai reikala
vo, kad Viešosios Mokyklos 
No. 28 Community Center 
retų but atdaras per visą 
sąrą. Mokyklų viršininkai 
reikalavimą patenkino.

Kuomet buvo paskelbta, 
kad Community Center bus 
per vasarą uždaryta, tai tė
vai ir mokiniai sujudo, išleido 
lapelius, pridavė mokyklų 
viršininkams reikalavimą, kad 
•tas centras butų laikomas at
daras. Jie ir laimėjo.

ta
vą
ją

Meno Mokyklos Tradicinis

PIKNIKAS
Įvyks šį ąekmadienį

LIEPOS 15 JULY
OLYMPIA PARK

Shrewsbury, Mass.

Šaunią Muzikos, Dainų, Liaudies Šokių Programą 
duos mokiniai ir Mass, valstijos menininkai.

Visus kviečiame ir prašome dalyvauti 
šiame menininkų piknike.

r

Mokyklos Užbaigimo

KONCERTAS
ŠEŠTADIENĮ .

LIEPOS-JULY 21 D

Lietfiyip Saleje, 29 Endicott St
Worcester, Mass.

PRADŽIA 8 VAL. VAKARE

Peticija McCarrano 
Įstatymui Atšaukti
Amerikinis Sveturgimius 

Ginti Komitetas išleido petici
ją fašistinio McCarrano įsta
tymą atšaukti.

> > Peticija pagaminta laiško 
formoje, paremiant kongres- 
mano Adolph J. Sabath bilių 
IIR 3118, kuris reikalauja at
šaukti minimą įstatymą.

cE^ticijų kopijos galima gau
ti rašant į American Commit
tee for Protection of Foreign 
Born, 23 W. 26 St., New York

Man rodosi, ir tarp lietuvių 
reikėtų tą peticiją platinti.

Svetufgimis.

Kailiasiuviy Streikas 
Ardo Darbdaviu Frontą

Trečioje 1 ailiasiuvių streV 
ko savaitėje pasirodo, kacf 
daugelis dirbtuvių savininkų 
jau nebeklauso savo Susivie
nijimo bosų ir atskirai pra.de- 
da pasirašyti sutartis su uni
ja. /

Pirmiau darbdavių Susivie
nijimas grasino išmetimu tų, 
kurie pasirašys* atskirai su 
unija sutartis. Bet dabar ne- 
begrąsina išmetimu.

Kailiasiuvių unija planuoja 
sukelti milioninį fondą atei
čiai. Padarytas planas, pagal 
kurį visi nariai į savaitę skirs 
po $5 ir tie pinigai bus ant jų 
vardo padėti banke ir bus 
naudojami streiko ar kitokių 
su darbdaviais kovų atsitiki
me. • Siuvėjas.

Sekmadienį Meldėsi Už 
Taiką Korėjoje

Pereitą sekmadienį dauge
lyje bažnyčių įvyko įspūdin
gos ' pamaldos, už taiką Korė
joje. Maldininkai prašė savo
jo dievo, kad. jis padėtų abiem 
pusėm susitaikyti ir karą baig
ti Korėjoje.

Jeigu mąldininkai butų tuo 
pačiu kartu pasiuntę prezi
dentui Trumanui. pastabas, 
kad laikas baigti karą Korė
joje, tai ir pamaldos veikiau
sia butų buvę sėkmingesnės.

LDS Trečios Apskrities Piknikas Sekmadienį,
A

Liepos 15, Liberty Parke, Linden, N. J.
šį sekmadienį 15-tą . d. lie

pos, įvyks smagus Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Tre
čiosios Apskrities metinis pik
nikas. Piknikas įvyks visiems 
gerai žinomame Liberty Par
ke, 340 Mitchell Ave, Linden,

LDS narių ir LDS pritarėjų 
prašome nuoširdaus atsilanky
mo. Savu atsilankymu įrodysi
te, kad įvertinate LDS ir jos 
darbuotojus. Savu atsilanky
mu įrodysite, jog jums rupi 
LDS ateitis ir tolimesnė para
ma savo nariams įvykus ne
laimei.

Mūsų progresyvė visuomenė 
turi nedaug piknikų New Jer
sey valstijoje. Tad nors kar
tą į metus palikime visus ki
tus išėjimus ir vykime į Lin
den, N. J., pasimatyti, sueiti, 
su draugais-gėm ir artimais 
pažįstamais. Iš didžiosios lie
tuvių kolonijos Brooklyn© at
vyks busas.

—o-—
Kelrod is

kurie vyksite iš New 
pervažiavę Holland 
į Jersey City, N. J., 

Skayway į Ne- 

Tie,' 
York o, 
Tunelį 
per Pulasky
wark, N. J., imkite 25tą kelią 
ir važiuokite tiesiai į Lindeną, 
Wood Ave. sukite po dešinei 
ir ja važiuokite iki Simson 
Avė. ir po kairei vieną bloką 
iki Mitchell Ave.

Traukiniai iš New Yorko 
Penn. stoties išeina sekamo
mis valandomis: 11:40; 1:05;

Taikos Kongreso Lietuviai Delegatai Pateikė 
Brandžius Raportus Lietuviu Sueigai

rapor-

Liepos 6 d. į Liberty Audi
toriją susirinko nemažai lie
tuvių pasiklausyti Taikos Kon
greso lietuvių atstovų 
tų. *

Brandžius raportus 
jaunasis Briedis raštu 
dėl darbo negalėjo šiame> su
sirinkime dalyvauti), Geraldi
ne Wilson ir 
ler, visi trys 
nuoliai.

pateikė 
(nes jis

Mildred Stens- 
čiagimiai jau-

perskaitė Brie-Wilsoniute
dūko paruoštą raportą ir pas
kui dar nuo savęs nemažai 
dadėjo, aiškindama tuos daly
kus, kurių Briedukas neatžy
mėjo. Paskui Stensler irgi pla
čiau paaiškino.

Raportai parodo, jog ai- 
kos Kongresas buvo visapu
siai sėkmingas. Dalyva apie 
5,000- delegatų. Dalyvavo 
daug jaunimo. Jaunuoliai tu
rėjo savo sesiną. Sukelta di-

Moteriški hormonai sugadinę vyriškumą; 
reikalauja atlyginimo' $1,100,000

William J. Sartori ir jo žmo
na patraukė t&įsman John L. 
Hopkins Co., 475 Keap St., 
Brooklyne ir. Primorganic 
Chemical Co., Somerville, 
N. J. Teismui jie nurodo, jog 
jis dirbdamas šioms kompani
joms prisigėrė tiek daug mo
teriškų hormonų, kad dabar 
paliko lytiniai bejėgis. Todėl 
jis iš tų kompanijų reikalauja 
atlyginimo miliono dolerių, o 
jo ‘žmona reikalauja šimto 
tūkstančių dolerių.

, Sartori pirmiau buvo Poli
technikos instituto instrukto
rius, o jo žmona — mokytoja. 
Jie šiuo laiku turi mergaitę 9 
metų, berniuką 4. Dabar Sar
tori užsidėjo savo chemikali- 
nę išdirbystę,^ 207 N. 7 St., 
Brooklyne.

Sartori nurddo, jog jis dirb
damas minėtų kompanijų la
boratorijose turėjo sutaisyti 

2:10; 3:35; ir 4:50.
Šokiams gros A. Pavidžio 

orkestrą. Pikniko pradžia 12- 
tą vąl. dieną.

Kviečia visus ir visas pikni
ke dalyvauti.

Apskr. Komitetas* 
—o— 

Brooklyniečių autobusas
Šiam piknikui busas jau pa

imtas. Jis išeis sekmadienį, 
liepos 15, nuo Liberty Audito
rijos, Richmond Hill, lygiai 
kaip 12:45 po pietų, sustos ir 
paims į pikniką važiuojančius 

Klubo, 
1:15 

j abi

nuo Lietuvių Piliečių 
Williajnsburge, lygiai 
vai. po pietų. Bilietas 
puses kainuoja $1.75.

Kurie norite b u su važiuoti, 
tai galite rezervuoti sau vie
tas, pašaukdami LDS Centro 
raštinę Virginia 9-3692. Gali
ma šaukti pirmadienį’ iki 
penktadienio nuo 10 vai. ryto 
iki 5 vai. po pietų, šeštadie
niais iv sekmadieniais raštinė 
esti uždaryta.

Tad nieko nelaukę užsisa
kykite vietą buse, nes tų vie
tų nėra daug. Pirmutinis visa
da gali būti laimingas.

Jeigu .kuriems neparanku 
telefonu užsisakyti vietą, tai 
galite atvirutę ar laiškutį pa
siųsti į LDS Centrą, 110-04 
Atlantic Ave., Richmond Hill,

Tėmykite Laisvės apgarsi
nimą, kuriame plačiau apie 
pikniką bus paaiškinta.

Pikniko komisija.

turėjo

dėlės pinigų sumos. Bendroji 
lietu vių .d el oga ei j a pri d avė 
sveikinimą su $500.

Lietuviai delegatai 
savo susirink'imą, kuriame pa
sidalino darbais, pasibrėžė vei
kimą. Lietuvių delegatų buvo 
iš. Chicagos, Cleveland©, Det
roito, Brooklyn©, Newarko, 
Conn, ir Mass.

Dabar, po suvažiavimo, de
legatai aiškino, svarbiausias 
tikslas turėtų būti, tai tęsti 
taikos darbą toliau. Kongre
so išrinktas nacionalis komi
tetas susidarė tam veikimui 
planus. Lietuviai prie to dar
bo turėtų prisidėti.

Susirinkusieji atydžiai iš
klausė delegatų raportų. Dar 
pateikė keletą paklausimų, 
kuriuos delegatai paaiškino.

Ta proga buvo pagaminta 
užkandžių ir išsigėrimų. Visi 
susirinkę vakarą naudingai 
patenkinančiai praleido. Rep.

sintetinius vyrų ir moterų hor
monus. Dirbdamas prie mo
teriškų hormonų, jis nuolatos 
įtraukdavo ų plaučius tų che
mikalų dujų ir dulkių, kuriose 
buvo nemažai hormonų dale
lių. I3et kompanijos nesuteikė 
jam nei maskos, nei kitų rei
kiamų apsaugų. Todėl dabar 
jis pasidaręs lytinis bejėgis.

Jo žmona tvirtina, jog jis 
pirmiau buvęs gyvas vyras ir 
su ja normaliai attikdavęs ly
tinius reikalus. Bet dabar ji 
nusiskundžia to vyriškumo 
praradimu.

Nežinomas vagis pavogė 
Eugene Fisch, Kew Gardens 
gyventojo, paštaženkliį albu
mą $40,000 vertės, bet nelie
tė deimantų ir kitų brangeny
bių.
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O
- Vėžio Ligos Gydyme 

Padaryta Progreso
New York City Memorial 

Center for CanceW direkto
rius Dr. C. P. Rhoads per ra
diją kalbėdamas pareiškė, 
jog padaryta nemažai pro
greso vėžio ligos gydyme.

Jis nurodo, jog kai kuriuo
se organuose vėžys išgydomas 
net 38 procentus, kai kur 21 
ir 12 procentų.

Vėžio liga vistiek dar tebė
ra pavojinga visuomenei. Nors 
ji pripažįstama, kaip nelim
pama liga, bet daugelį žmo
nių visai netikėtai nuvaro 
kapus.

i

Tibeto Valdovo 
Brolis Atvyko

Lėktuvu atvyko Lama Tak- 
Tser Rimpoche, 29 metų am
žiaus Tibeto valdovo brolis.

Reporteriai tuoj užpuolė jį 
klausinėti, kokiais reikalais 
jis čia atvyko, ar tik nebus pa
bėgęs iš Tibeto, kuomet Tibe
to valdžia ir Kinijos valdžia 
pasirašė sutartį bendrai ko
operuoti.

Jis paaiškino, kad atvyko 
šešiems mėnesiams gydytis 
reumatizmo ir kartu mokinsis 
anglų kalbos. Taipgi pareiš
kė, jog jo brolis tebėra Tibe
to valdovui ir vadu.

G. P. Monaglianr -- naujasis 
policijos komisionierius
Thomas F. Murphy pasi

traukus iš policijos komisio- 
nieriaus vietos, majoras Im- 
pellitteri paskyrė naujuoju 
policijos komisionierium Ge
orge P. Monaghan, kuris tūlą 
laiką buvo ugniagesių komisio

nierium.
Naujasis .komisionierius turi 

19,'978 policistus. New Yorko 
miesto policijos skaičius turįs 
siekti 2’0,000. Bet jau pradėtž 
agitacija turėti iki 25,000 po 
licistų ir jiems algas pakelti

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

PEIST LANE
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor; Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte-‘ 
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAN PEIST, Ph. G., 

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

Matthew A 
BUYUS

(BUYAUBKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

Helen Višniauskaitė, duktė 
Petro ir Annos Višniauskų, 
su grupe savo d r a u g i ų 
atostogoms išvyko į Chicagą.cxLvnuvgviuo i gerKite lemonaaą su
^en pabuvusios keletą dienų „

^PRANEŠIMAS 
HARTFORD, CONN.

Spaudos piknikas įvyks liepos 15 
dieną, Lietuvių Sąryšio parke, Glas
tonbury, East Hartford, Conn. Pik
niko pradžia 12 vai. dieną. Busas 
įžeis kaip 1 vai. po pietų nuo Lais- 

Choro svetainės. 157 Hunger
ford St. Piknikas bus įvairus, bus 
daug svečių iš kitų valstijų; kiek
vienam bus proga susipažinti. Bus 
gera orkestrą, kiekvienas galės pa
sišokti iki prakaito. Taipgi Laisvės 
Choras pildys programą. Todėl, 
rcngkitės visi, būsite užganėdinti.— 
Kviečia Komisija. (133-134)

skris j Vakarus iki Kaliforni
jos. Grįždama žadėjo atlanky- 

ją, gyvenantį su žmona ir jo
sios šeima pietvakarinėse vals
tijose.

tėvais
Tikę jo

gai ir to
li kosi pri- 
atostogau-

ištekėjimo dai
li etų- 
solis-

—o—
Advokatas Michelsonas su 

žmona Olga ir savo 
atostogau j a F1 ori d o j e. 
si pasiekti Kubą, o 
liau. Olgos motina 
žiūrėti namus laike 
tojų išvykos.

-4 —o—
Brooklyniečiai Simai šiomis 

dienomis labai linksmus. Jų 
duktė Ruth, gyvenanti su vy
ru Kalifornijoje, birželio 24- 
tą susilaukė sūnelio. Vyresny
sis jų kūdikis, dukrytė, yra 
apie dvejų su virš metų.

Ruth -pirm 
n u o d a vo grėatn e c k i eči ų 
vių chore, o taip pat ir 
te lietuvių pramogose. 

—o—
Daugeliui brooklyniečių ži

noma Helen Pine (Žukaitė), 
chorvedžio Walter Žuko se
suo, nuo gegužės 11-tos augi
na dukrytę Janet Helen. Bin- 
hamtonietė Helen žukienė 
buvo pas dukterį visu tuo lai
ku. Ji gyvena pietinėse vals
tijose. žukienė šiomis dieno
mis grįžo namo. Pakeliuje bu
vo atvykusi ir į dienraščio 
Laisvės pikniką.

Neleidžia paslysti paskirti 
į Kiniją ir Ukrainą

Kinietis Yee Yoke Ban mir
damas paskyrė $1,500 pasiųs
ti savo žmonai ir dviem sū
num, kurie Kinijoje gyvena. 
New Yorko miesto valdžia 
sulaikė siuntimą pasiremda
ma tuo, kad Jungtinės Valsti
jos nepripažįsta dabartinės 
Kinijos valdžios.

Philip Best mirdamas pžts=-'’ 
kynė $4,000 pasiųsti jo bro-

EGZAMTNUOJAM AKIS' 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

TONY’S

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. 8T. 2-8342

'a

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL k
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

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

REPUBLIC BAR & (.KILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS
a ' \

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

• Kampas Union Avė. ir Hooper Street. .įk ;

TELEVISION

lio vaikams į Ukrainą' Val
džia ir tu/os, pinigus sulaikė, 
nes neturinti Užtikrinimo, kad 
jie pasieksią/tuos žmones.

Laisves Įstaigoje vi>; 
lite gauti medaus. Ka£ 
gerkite lemonadą su iw

ga- 
iose

vės

’ SO. BOSTON, MASS.
Didysis senai kauktas 3-jų orga

nizacijų piknikas įvyks šį sekma
dieni, liepos (July) 15 d., Tautiš
kam parke, Montello, Mass., pra
džia 1-mą vai. dieną.

Turėsime gerą muziką, šiltų ir 
šaltų gėrimų, namie gamintų kilba- 
sų ir kitokių skanumynų.

Šį pikniką rengia LLD 2-ra kp., 
LDS 62-ra kp. ir LLD Moterų sky
rius.

Mašinos j
Broadway, tarp 1 ir 2 vai. po pietų. 
Atėję važiuoti i pikniką matykite 
J. Shukj. ■— Kviečiame visus — 
Rengėjai. (133-3£\

piknil$j išeis nuo 318

HELP WANTEI) 
REIKALAVIMAI

Reikalingas Janitor vyras ir mo
teris j 4-ių šaimynų namą. Suga- 
biam asmeniui gera proga. Gauna 
beismente 2 kambarius, maudynę, 
elektrą. Yra garo šiluma ir šiltas 
vanduo. .330 Kcap 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 j mėnesį, žiemą $100 it 
keturių rūmų apartment as. Kreip
kitės: — Tel. SO. 8-6243.

(133)

RANDAVOJIMAI
PASIRENDUAJA

Pasirenduoja dviejų kambarių bu. 
(as su privilegija naudotis virtuve 
privatiškame name, East Neu 
Yorke, vedusių porai aripavieniui 
Patogus privažiavimas. Tw daugiai 
informacijų skambinkite: Dicken? 
5-8157 rytais pirm 9 ar tarp 6 ii 
7 vakaro. (1 .^-135)

PASIRANDAVOJA KAMBARIAI
Du atskiri kambariai, apšildom 

ir su šiltu vandeniu. Viename yrf 
dviem lova, gali būti vyras ir žmo
na, kitame kambaryje pavieniam lo
va. Kreipkitės telelf. JA. 9-3152.
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UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiaf

Telefonas S
EVergreen 4-8961




