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ė‘200,000 partiza 
Kaip jie pragyvena? 
Dashiell Hammett.

Rašo R. M1ZARA

Naujienos rašo, būk Lietu
voje siautėjas “badas,” — ba
das ne mieste, bet kaime!

Miestiečiai turį užtenkamai 
maisto, bet valstiečiai — visai 
jo neturį. O kai valstiečiai - 
kolūkiečiai nuvykstu į miestą 
pirktis, tai “jie negauna duo
nos nė už pinigą,” rašo Pijus 
Grigaitis!

Ar reikia būti dideliu' žino
vu, kad suprasti, jog tai yra 
eilinis Naujienų melas? 

' —o—
Kitame Naujienų numeryj 

telpa tokia “žinia”:
“Daugiau kaip 100,000 par

tizanų dar vis kovoja prieš ru
sus Lietuvoje^ sako Franz 
Meinzinger — vokietis, gyve
nęs Lietuvoje trejus metus.-’

Koks genijalus tas vokietis! 
Pagalvokit: jis žinąs, — jis 

\net įsiskaitęs “partizanus.” 
f ^Gir'cji: “partizanai veikia 

svarbiausia miškuose.”
Jei^ik pagalvos, kiekvienas 

žmogus tuojau aiškiai pama
tys, jog tai nesąmonės.

Jeigu valstiečiai-kolūkiečiai 
kaime neturį duonos ir negalį 
jos miestuose gauti “nė už pi
nigus,” tai kaip gali gyventi 
virš 100,000 “partizanų”? 
Kas juos maitina? Kur jie 
gauna duonos? Juk dvasia 
šventa nė Naujienų “partiza
nai” gyventi negali! O gi jie 
nei sėja, nei pjauna.

—o—
Lietuvoje jokio bado nėra 

ir būti negali. Jei Lietuvoj 
kaimui ir truktų duonos, tai 
jos jis gautų iš broliškųjų res
publikų.

Net sunkiausiais laikais, ka
ro metu, kai hitlerinės govė- 
dos l^nivo išmuštos iš Lietuvos, 
kai ten viskas buvo sugriauta, 
sunaikinta, Lietuvos kaimas 
nebjpllavo.

Tai kodėl jis turėtų badau
ti šiandien, kai Lietuvos že
mės ūkis tapo atkurtas, kai 
derlius buvo pakeltas, kai val
stiečiai, susiėję į kolektyvinius 
ūkius, dirba ir save darbo vai
siais laisvai naudojasi?!

Kiek tai liečia “partizanus” 
—Naujienų sapnas, troškimas, 
o ne tikrovė.

—o—
Beje, kryžiokų spaudoje ne 

kartą buvo rašyta, būk “ru
sai iškirto visus Lietuvos miš
kus,” o šiandien jos skelbia, 
kad ten miškuose esą virš 
100,000 “partizanų”!

Matyt, rusai atželdė miš
kus, kad juose galėtų gyventi 
“partizanai”.

—o—
Šių metų, liepos 5 dieną 

Chicagoje mirė Petras M. 
Kaitis - Martinkaitis. Jis buvo 
84w#ielų amžiaus.

Sdnesnieji amerikiečiai lie- 
tvniai 'atsimena šį žmogų gal 
but ir iš to, kai jis kadaise 
per tūlą laiką leido mėnesinį 
laikraštėlį, berods “Lietuvių 
Žurnalą.”

Kaičio kūnas tapo sudegin
tas krematorijoje.

—o—
Mysteriškų novelių skaity- 

' ’ tojai gerai žino rašytoją Da- 
shiell Hammett.

Tai populiarus rašytojas, 
pateikęs to žanro literatūros 
skaitytojams daug įdomių 
apysakų. ■

Pasirodo, jog šis rašytojas, 
kurdamas mysteriškas apysa
kas, į gyvenimą žiūrėjo rea- 

' listiškai. Mr. Hammett buvo 
pirmininkas fondo, veikusio 
prie Civilinėms Laisvėms Gin
ti Kongreso.

* Iš to fondo buvo uždeda
mos belos už įkalintus darbi- 

’ itįękų veikėjus.
i(ai Dashiell Hammett atsi

sakėm išduoti pavardes tų žmo
nių/ kurie skolino bėloms pi

ll* nigus, tai teisėjas Ryan nu- 
\ baudė jį 6-šiems mėnesiams 

kalyti.
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Valdžia reikalauja pakelt 
16-kai komunistų belas
iki 876 tūkstančių dolerių
Uždraudžia naudot užstatus iš 
Civilių Teisių Kongreso fondo

New York. — Irving H. 
Saypol, vietinis Jungtinių 
Valstijų prokuroras, reika
lavo pakelti belas 16-kai ko
munistų viso iki 876 tūks
tančių dolerių.

Jie buvo areštuoti birže
lio 20 d. pagal Smitho įsta
tymą prieš “neištikimuo
sius.” Paskui tapo paleis
ti iki teismo už $186,000 
užstatų iš viso. Užstatus 
parūpino Civilinių Teisių 
Kongreso belų fondas.

Prokuroras Saypol ant
radienį prašė federalį ap

skrities teismą ne tik smar
kiai padidinti jiems belas, 
bet ir visai atmesti užsta
tus iš Civilinių Teisių Kon
greso belų fondo.

Federalis teismas New 
Yorke pašaukė tuos komu
nistus trečiadienį, esą, kad 
“parodytų priežastį, kodėl 
jų užstatai neturėtų būti 
pakelti iki $876,000.”

Kaip didinami užstatai
Sekami 12 žmonių buvo 

laikomi po $10,000 bėlomis 
kiekvienam:

Elizabeth Guriev Flynn, 
Pettis, Perry, Alexander 
Trachtenberg, Simon W. 
Gerson, Marion Bachrach, 
Louis Weinstock, Al Lan
non, V. J. Jerome, William 
Weinstone, George Blake 
Charney, Isidore Begun ir 
Arnold Johnson.

Saypolis dabar reikalau
ja padidinti jiems belas iki 
$50,000 kiekvienam.

Claudia Jones, Betty Gan
nett ir Alexander Bittel- 
man iki šiol buvo laikomi 
po $20,000 užstatų kiekvie
nas. Saypolis reikalauja 
pakelti jų užstatus iki $75,- 
000 kiekvienam.

AMERIKA IR ANGLIJA 
DARYS TAIKOS 
SUTARTĮ SU JAPONIJA

Washington. — Jungtinės 
Valstijos ir Anglija neužil
go darys atskirą taikos su
tartį su Japonija, paliekant 
Sovietų Sąjungą nuošaliai.

Sutartis, tarp kitko, leis 
Japonijai atkurt savo ar
miją, karinį laivyną ir oro 
jėgas. .

Washington. — Valdinė 
algų komisija užgyrė algos 
pakėlimą 2 procentais Bell 
telefonų kompanijos darbi
ninkams.

Tiek pat kalėjimo “gavo” 
ir Dr. W. Alphacus Hunton, 
žymus negrų veikėjas, kuris 
buvo kalbamojo fondo globė
ju.

—o—
Taigi į kalėjimus brukami 

ne tik “paprastieji” veikėjai 
— į juos brukami ir rašytojai 
tik dėl to, kad jie atsisako 
būti išdavikais.

Kokia žiauri toji kapitalistų 
klasė!,..
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JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

SUKELTA $9,683;
DAR REIKIA $317

Jacob Mindell pradiniai 
buvo paleistas už $5,000. 
Prokuroras Saypolis dabar 
reikalauja padidinti Min- 
delliui belą iki $50,000.

Sergančiam Israeliui Am- 
teriui paliekamas tas pat 
$1,000 užstatas.

Federalis apskrities teisė
jas Sylvester Ryan pareiš
kė, jog toliau turėtų būti 
visai uždrausta priimti už
status iš Civiliniu Teisiu 
Kongreso belų fonde.

Sviestas, kiaušiniai 
pabrango 18-31 proc.

New York. — Nuo Korė
jos karo pradžios sviestas, 
kiaušiniai ir pienas pabran
go 18 iki 31 procento, kaip 
surado New Yorko miesto 
marketų valdyba.

Pirmosios rūšies kiauši
niai pernai liepos mėnesį lė- 
šavo 63 centus tuzinui, o 
dabar lėšuoja 83 centus. 
Sviesto kaina per metus pa
kilo nuo buvusių. 69 centų 
svarui iki 81 cento.

Per aukštos kainos 
atstumia pirkėjus

Washington. — Amerikos 
sandėliai dabar taip už
grūsti prekėmis - dirbiniais, 
kaip dar niekuomet pir-' 
miau visoj šios šalies isto
rijoj. Tai todėl, kad publi
ka negali ar “nenori” mo
kėti per daug aukštų kai
nų u# pirkiniui, kaip rodo 
raportas valdinio Prekybos 
Departmento.

Šiuo laiku sandėliuose ir 
krautuvėse sukrauta už 69 
bilionus, 900 milionų dole
rių visokių neišperkamų 
dirbinių — drabužių, nami
nių baldų, elektrinių prie
taisų, automobilių ir kt.

Tų ir kitų neišpirktų dir
binių dabar sandėliuose tū
no beveik dvigubai dau
giau, negu vieni metai at
gal.

Mirė generolas Riazanov, 
Sovietų oro didvyris

Maskva. — Netikėtai mi
rė generolas Vasilius G. 
Riazanovas, sovietinis oro 
jėgų didvyris, 52 metų am
žiaus.
, 1920 metais Riazanovas 
įstojo į oro jėgas kaip eili
nis kareivis ir sparčiai pa
kilo į aukštuosius karinin
kus.

Jis šauniai pasižymėjo 
kaip oro žygių komandie- 
rius kare prieš nacius.

Sovietų vyriausybė apdo
vanojo Riazanova dviem 
Lenino Ordenais, trimis 
Raudonosios Vėliavos Or-

4

Kai bus suskaityta ir paskelbta visos aukos, sukeltos 
Laisvės piknike, tai manome, kvota bus išpildyta. Ta
čiau, mūsų pareiga atsakyti kryžiokams ir parodyti, 
kad jų piktos pastangos tikslo nepasieks. Juo labiau 
jie puls Laisvę, juo daugiau demokratiniai lietuviai 
ją rems.

K. Karpavičienė ant blankos surinko $25.50. Vie
nas geras rėmėjas aukojo net $17.

Juozas Ivanauskas, senas veikėjas lietuvių tarpe, 
štai kaip rašo:

“Gerb/Laisvės Administracija!
Turiu pasakyti tamstoms, kad pradžioje Laisvės 

Jubiliejaus vajaus aukojau penkinę. Dabar dar pri- 
siunčiu $4. Ir jeigu sveikata ir aplinkybės leis, tai 
pažadu ir daugiau aukoti!

Juozas Ivanauskas, Philadelphia, Pa.”
Auku gavome sekamai:
A. A., Brooklyn, N. Y.......... :.....................  $17.00
M. Witkus, Montgomery, N. Y.

(per J. ir M. Sprainius) .................... 10.00
V. Kučinskas, Baltimore, Md.......................  10.00
Joe S—kis, Philadelphia, Pa.........................   5.00
Jonas Petkus, New Haven, Conn...................... 5.00
M. Lazauskienė, Hillside, N. J. • •................  5.00
Mis. ir Mr. A. Navikauskai,

(Tąsa ketvirtame pusi.)

Sen. McCarrano komitetas 
tyrinės Fieldo turtą

Washington. — Senato
rius. Pat McCarran oficia
liai (subpena) pareikalavo, 
kad Frederick Vanderbilt 
Field atvyktų iš New Yor
ko ir pristatytų bankines 
savo knygutes ir kitus pi
niginius dokumentus.

Field yra turtingas vy

Įvairios Žinios
Havana, Kuba.—.Nežinia 

kas pakišo bombą prie So
vietų atstovybės vartų. 
Bomba nesprogo.

Bagdad. — Irako valdžia 
susitarė su anglų aliejaus 
kompanija, kad anglai mo
kės Irakui pusę gaunamo 
žibalinio pelno.

’ Washington. — Valdžia 
reikalavo $115,000,000 “A- 
jnerikos Balso” propagan
dai prieš Sovietus per me
tus. Kongresmanų ,komite
tas numušė $30,000,000 nuo 
tos sumos.

Korėja.—Amerikonai pa
sakoja, kad už 50 mylių į 
šiaurę nuo 38-tos paralelės 
susitelkę 70,000 šiaurinių 
korėjiečių'bei kinų kariuo
menės.

/

Madrid, Ispanija.— Pra
nešama, jog Ispanija šiemet 
turės gausingą kviečių der
lių.

Paryžius.--Naujasis Fran- 
cijos seimas išrinko savo 
pirmininku “radikalą” Ed. 
Herriotą.

denais ir, Suvorovo Ordenu. 
Be to, Rikzanovui buvo du 
kartu suteiktas vardas So
vietų Sąjungos Didvyrio. 

ras ir sekretorius Civilinių 
Teisių Kongreso belų (už
statų) fondo.

Pat McCarran ’ yra pir
mininkas Senato “vidujinio 
saugumo” komiteto. Tas 
komitetas ketina slaptai 
Fielda kvosti ši ketvirtadie
nį.

Teheran. — Iranas su
traukė diplomatijos ryšius 
su Izraeliu.

New York. — Amerikie
čių Draugija Kovai prieš 
Vėžio Ligą įspėja vengti 
žulikų, kurie pardavinėja 
“stebuklingas vėžio gyduo
les.”

Cap Chat, Quebec. — Per 
penkių valandų gaisrą su
degė 45 namai šiame. Ka
nados miestelyje.

I »

London. — Anglijos ka
ralaitė Elizabetha su savo 
vyru Philipu rengiasi Ame
rikon i svečius, v

Berlin.—Beplaukiant eks
kursiniam laivui Spree upe, 
susprogo ir sudegė laivas; 
žuvo 50 iki 70 našlaičių bei 
mokyklinių vaikų.

I London.—Anglija pasiun
tė dar vieną šarvuotlaivį į 
artimus Iranui vandenis.

Belgrad. — Jugoslavijos 
Tito spauda džiaugiasi, kad 
Bulgarijos liaudies valdžios 
priešai “degina javus lau
kuose.”

Varšava.—Lenkijos žmo
nės turi bent 1,650,000 ra
dijo imtuvų.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

Šiaurinė Korėja siūlo 
pasitraukt nuo 38-tos 
paralelės iš abiejų pusių i
Regina tuoj sustabdyt mūšius; 
deryRos “vidutiniai" vyksta 

s '

Tokio, liep. 11.—Šiaurinės 
Korėjos ir Kinijos radijai 
davė šitokius pasiūlymus:

Darant .pertaiką, ameri
konai su savo talkininkais 
privalo pasitraukti 6 ir pu
sę mylias nuo 38-tos parale
lės. Šiauriniai korėjiečiai 
su savo bendradarbiais ki
nais tiek pat pasitrauks į 
šiaurę nuo tos linijos. Tuo 
būdu susidarytų nekarinis 
13-kos mylių pločio ruožtas 
skersai visos Korėjos.

Skiriama $90,000,000 
FBI slaptai policijai
Washington. — Kongreso 

Atstovų Rūmo finansinis 
komitetas užgyrė bilių, rei
kalaujantį 90 milionų dole
rių lėšų slaptajai FBI po-1 
licijai per metus, tai yra 
20 milionų, 728 tūkstančius 
dolerių daugiau, negu per
nai buvo jiem paskirta. ' 
. Plečiama FBI seklių vei
kla prieš taikos reikalauto- 
jus ir vadinamus “raudo
nuosius.”

. /Y

Siunčiama Europon dvi 
divizijos amerikonų
Washington. — Karinė 

valdyba įsakė greitu laiku 
persiųsti dvi milicininkų 
divizijas Į vakarų Ęluropą. 
Tai bus pastiprinimas ge
nerolo Eisenhowerio armi
jai Vokietijoje.

Amerikinė armija Euro
poje paskui bus įjungta į 
bendrą Atlanto kraštų ar
miją prieš Sovietų Sąjungą.

Daugiau darbininkų netenka 
civilinių darbų

Washington. — Valdinis 
Darbo Biuras paskelbė, kad 
gegužės mėnesį buvo pa
leista po' 13 darbininkų iš 
kiekvieno tūkstančio dirbu
siu civilinius darbus. To
kių darbininkų paleidinėji- 
mas pakilo 30 procentų.

Darbininkų skaičiaus ma
žinimui yra dvi priežastys:

Valdžia paskyrė kari
niams darbams daugybę 
metalų ir kitų medžiagų; 
todėl jų trūksta civiliniams 
darbams. Be to, žmonės 
per lėtai perka dirbinius, 
sako minimas valdžios biu
ras.

SYNGMANAS RHEE 
NESILIAUJA

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų 
p r e z i d e n tas Syngmanas 
Rhee vis kartoja, kad Šiau
rinė Korėja turi būti užka
riauta ir jam atiduota.

Amerikos karininkai pa
tarė jam nutilti, bet Syng
manas nesiliauja.

laisvė—liberty
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States 
110-12 ATLANTIC AVTU 
Richmond mil 19, N. Y.

TeL Virginia 9-1827-1828.

(38-ta paralelė yra sena
sis rubežius tarp Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
kos ir tautininkų Pietinės 
Korėjos.)

Tuojaus turėtų būti su
stabdyti karo veiksmai iš
tisame fronte, nelaukiant, 
iki baigsis derybos Kaeson- 
ge dėl pertaikos tarp ame
rikonų ir šiaurinių korėjie- 
čiu-kinu.

O dėl pilnutinės taikos 
privalo būti ištraukta visa 
svetimųjų kariuomenė iš 
Korėjos.

Ką sako amerikonai
Dalyvaujantieji derybose 

amerikonai sakė, “viduti
niai vyksta” pokalbiai apie 
nustatymą klausimų, kurie 
bus svarstomi dėl pertai
kos.

Amerikonų komandierius 
gen. Van Fleet pareiškė, 
jog ves mūšius, iki bus ga
lutinai įvykdyta pertaika.

Kiti jankių karininkai 
sakė, amerikonai nesutiks 
pasitraukti į pietus nuo 38- 
tos paralelės. Jie norėtų 
apsistoti už 20 mylių į šiau
rę nuo tos paralelės.

Šiauriniai korėjiečiai da
bar tiktai vakariniame 
fronte laikosi už keleto my
lių į pietus nuo 38-tos pa
ralelės. Kitur amerikonai 
yra užėmę pozicijas už 20 
mylių ar daugiau į šiaurę 
nuo jos.

Vietiniai mūšiai
Tuo .tarpu ėjo tik maži 

vietiniai žvalgų susikirti
mai viduriniame fronte. 
Bet rytiniame fronte, ame
rikonai pastūmė šiaurinius 
korėjiečius kelis šimtus jar
dų atgal į šiaurės rytus nuo 
Janggu.

Amerikonai praneša, kad 
rakietiniai jų lėktuvai nu
kirto tris Šiaurės Korėjos 
lėktuvus Tie toli Mandžūri- 
jos sienos.

Šiaurinių -Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jų pa
trankos nušovė 6 ameriki
nius lėktuvus.

GELEŽINKELIAI PRAŠO 
PAKELT KAINAS

Washington. — Geležin
kelių kompanijos prašo val
džią dar $3 per mėnesį pa
kelti kainas važinėjantiems 
kasdien iš^savo miesto į ki
tą ir atgal traukiniais ry
tinėse valstijose. .

Pittston, Pa.
Vakar dienos Laisvėje 

buvo pranešta, kad mirė 
Mary Stašinskas; turėjo 
būti Mary Stasūnas. Klaidą 
pataisome ir atsiprašome.

Paliko liūdesyj vyrą Pe
trą Stasūną.

ORAS. — Giedra, šilta, 
šutnu.
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NUSIGANDO
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT, Kaesonge, Korėjoje, te

bevyksta tarp kariaujančių pusių atstovų pasitarimai 
dėl mūšių sulaikymo.

Kai kurie mano, jog šitie pasitarimai tęsis net keletą 
savaičių; kiti galvoja, jog jie baigsis greičiau ir mūšiai 
bus sulaikyti bėgyje sekamų keleto dienų, gal dar šią 
savaitę.

Yra, tačiau, ir tokių,‘kurie abejoja, ar iš viso kas nors 
gero išeis iš pasitarimų. Jie mano, būk šitie pasitari
mai esą “komunistų triksas Vakarams apgauti.”

Mes esame įsitikinę, jog pasitarimai Kaesonge atneš 
žmonijai pageidaujamų vaisių, jog mūšiai Korėjoje tuoj 
bus baigti ir, ilgainiui, bus oficialiai baigtas ir karas.

TUOMET, KAI Kaesonge eina pasitarimai dėl mūšių 
baigimo, tai Washingtone tūluose valdiniuose rateliuose 
reiškiamas didelis nusiminimas. Girdi, kai karas Ko
rėjoje bus baigtas, tai Amerikos žmonės atsisakys au
kotis ginklavimuisi, ruošimuisi naujam karui.

Dėl to reiškia susirūpinimo ne tik valdžios žmonės, o 
ir tūli senatoriai ir kongresmanai.

Nepatinka jiems ir tai, kad Anglijoje kairieji dar- 
biečiai, vadovaujami Bevano, organizuojasi kovai prieš 
įkaitusį ginklavimąsi. Kairieji darbiečiai kovos už tai, 
kad pirmiausiai būtų rūpinamasi žmonių būvio gerini
mu, o ne ginklų dirbimu.

Visa tai labai nervina Washingtoną.
Aišku, žmonėms, kuriems rūpi karas plėsti, o ne 

baigti, pasitarimai dėl taikos visuomet bus didžiausiu 
baubu’

KĄ JIS DARYS?
RAŠYDAMAS apie pasitarimus dėl taikos Korėjoje, 

žurnalistas Johannes Steel aną dieną pranašavo: jei 
taika Korėjoje bus atsteigta, tai Syngman Rhee ir vi
sa jo klika turės eiti šunims šėko pjauti.

Steel rašo, jog toji klika yra taip baisiai sugedusi, taip 
paskendusi kyšystėse, kad jos neapkenčia net ir tie, ku
rie labai bijosi komunizmo.

Kita klika, kuri susilauks liūdnų dienų, jei taika Ko
rėjoje bus atsteigta, tai Čiang ■ Kai-šeko klika, viešpa
taujanti Taiwane (Formozoje), remiama Wall stryto.

Mr. Steel teigia, jog Čiang Kai-šeko visos viltys rė
mėsi karo plėtimu, o ne siaurinimu. Jis tikėjosi, jis no
rėjo, kad Korėjos karas išsiplėstų į pasaulinį karą. O 
jei to nebus—ką jis darys? Tai bus jam galutinas pra
laimėjimas, kadangi kinai, anksčiau ar vėliau, Taiwaną 
visvien prijungs prie Kinijos Liaudies Respublikos.

Mes gera žinome, jog ne vienas ir lietuviškas kryžio
kas šiandien labai prastai jaučiasi dėl to, kas darosi 
Kaesonge. Mes žinome, jog lietuviškų kryžiokų noras 
buvo ir tebėra: kad juo greičiau prasidėtų pasaulinis 
karas. Tada jie būtų linksmi,—linksmi, kaip ,Čiang Kai- 
šekas!

Bendrai, tai, kas dabar vyksta Kaesonge, kelia neri
mą daugely j tų, kuriems norisi matyti pasaulį paskan
dintą naujame žmonių kraujo tvane.

BE GEDOS, BE GARBES
TURIME PRIPAŽINTI, jog šiandien mūsų krašte 

garbingiausia profesija skaitoma šnipystė ir provoka- 
torystė^

Jei tu esi šnipas, įsiskverbęs, sakysime, į darbo uniją 
arba komunistų partiją,—tu komercinėje spaudoje ir iš
naudotojų klasės akyse esi šlovingiausias asmuo!

Ir provokatoriai tuo naudojasi, tuo didžiuojasi. Jie 
rašo knygas apie tai, kaip jie provokavo žmones, kaip 
jie atlikdinėjo šnipo-provokatoriaus rolę.

Kai kurių tos knygos yra įfilmuotos ir filmos garsi
namos didžiausiais meno šedevrais!

Tai matant, kyla klausimas: nejaugi mūsų visuomenė 
taip žemai nupuolė, kad pas mus provokatorius, užuot 
buvęs pasmerktas, dievinamas?!

Mes žinome, jog kultūriniuose kraštuose provokato
rius yra pažemintas ligi Judošiaus.

Iš tikrųjų, mūsų žmonės, amerikinė visuomenė ir šiuo 
metu provokatorių neapkenčia, jais šlykštisi. Jų knygų 
žmonės neperka ir neskaito, jų filmų žmonės neina žiū
rėti. Tačiau, visuomenė, laikinai apsvaiginta šlykščios 
isterijos garais, dar vis tyli, — nekenčia, bet tyli. O 
išnaudotojų klasė, karo ruošėjai tuo naudojasi ir kiša 
jai, visuomenei, provokatorių žemus darbus pavidale 
“didvyriškumo,” pavidale “patrijotizmo.”

Bet taip ilgai nebus.
Šnipas, provokatorius niekur kultūringoje visuomenė

je neturėjo gero vardo, neturės jis ir čia.
Judošius liekasi judošiu'mi, na, ir jis tokiu pasiliks 

mūsų krašto visuomenės akyse.

Dr. Mordecai Johnson, 
Howard Universiteto pre
zidentas, sakydamas pra
kalbą to universiteto 850 
studentų ir 5,0.00 klausyto
jų, pareiškė, jog atsteigi- 
mui taikos su Tarybų Są
junga iniciatyva priklauso 
Jungtinėms Valstijoms.

“Komunizmas yra galin
gas revoliucinią veikimas 
idėjų ir žmonijos organiza
cijų gyvenime,” sako Dr. 
Johnson. “Taika galima 
padaryti su Rusija ir ko
munistais "tik idėjų ir žmo
nijos organizacijų lauke.”-

Dr. Johnson toliau nuro
dė: “Jeigu mes laikomės 
įsitikinimo, kad Rusijoje ir 
komunizme nieko gero nė
ra, tai savo mintimis mes 
uždarome visus taikos ke
lius, apart priešo sumuši
mu kare...”

•
Jis nojrėtų laimėti taiką 

kitu keliu, imperialistinių 
idėjų atsisakymu, Azijoj ir 
Afrikos žmonėms įrodymu, 
jug mes nesame imperialis
tai. Kitaip mes nieko ne
laimėsime. •

Tūlas laikas atgal dien
raštis “Cleveland News” 
turėjo savo skaitytojų atsi- 
klausimą, kaip jie žiūri į 
dabartinę padėtį.

Virš 61 skaitytojų pro
centas pasisakė už pasi
traukimą iš Korėjos, arti 
76 procentai pasisakė prieš 
atominių bombų naudoji
mą, arti 89 procentai prieš 
18 metų amžiaus jaunuolių 
kariuomenėn ėmimą, arti 
67 procentai prieš kariuo
menės siuntimą Europon.

Didelė dauguma skaity
tojų, pasirodo, trokšta tai
kos.

Studentų laikra š t u k a s 
“Chicago Maroon” tvirtina, 
jog apklausinė jus Chicagos 
Universiteto studentus ir 
mokytojus, pasirodo, kad 
84 procentai mokytojų ir 
65 procentai studentų pa
geidauja pamainų užsienio 
politikoje.

Pageidaujama tiesiogi
nių pasitarimų tarp Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Są
jungos.

•_

Amerikinis Viešosios O- 
pinijos Institutas, daugelio 
žmonių atsiklausęs, pada
rė išvadą, jog mūsų vy
riausybės karinę politiką 
užgiria tik 26 procentai 
žmonių, o 57 procentai tai 
politikai priešingi, 17 pro
centų be savo nuomonės.

1945 metais net 87 pro
centai užgyrę prezidento 
Trumano politiką, pradžio
je Korėjos karo nupuolė iki 
37 nuošimčių, o dabar tik 
26 procentai.

Antradienį, liepos 3 d., 
Chicago j e įvyko miesto uni- 
jistų konferencija,' kurioje 
dalyvavo apie 200 unijistų. 
Konferencija pas i ž a d ė j o- 
plėsti kovą prieš siautėjan
tį chuliganizmą.

Neapsakomu džiaugsmu Trentono išteisinti jauni neg
rai išėjo j laisvę. Čia parodomi trys iš jų. Iš kairės į de
šinę: Advokatas Raymond Pace Alexander, kaltinama
sis James Thorpe, advokatas Clifford R. Moore, kalti
namieji Horace Wilson ir John McKenzie, ir advakatas 
J. Mercer Burrell. McKinley Forest, taip pat išteisin
tas, šiame paveiksle neparodomas,— -* --■»

Pažiūrėkite, kam yra 
naudingas “karštasis” ir 
“šaltasis” karas.

Korporacijų pelnai 1935- 
39 m. siekė 22 bilionus ir 
6 milionus dolerių.

1942-45 m. “karštojo ka
ro” metu, padaryta 30 bili- 
onų ir 7 milionai dolerių.

11947-49 metais, “šaltojo 
karo” metu, padaryta 48 
bilionai dolerių.

1950 metais pelnai jau 
padvigubinti.

Palyginus su 1935 metais, 
prekių kainos pakilo apie 
120 procentų, o tūlu korpo
racijų pelnai net iki 788 
procentų.

—:—
Šiuo metu pasaulyje yra 

2,378,000,000 žmonių. Di
desnė pusė žmonių gyvena 
Azijoje — 1, 254,000,000.

Štai kodėl viso pasaulio 
akys dabar atkreiptos į A- 
zijos žmones ir seka jų ko
vas už laisvę ir nepriklau
somybę. Tai galingas kon
tinentas. Jokia jėga nebe
galės to kontinento paverg
ti. Imperializmui ten pasi
baigė viešpatavimas.

Jungtinės Valstijos, An
glija, Franci ja ir Olandija 
dar vis bando laikytis vie
tinių kvislingų įsikibusios. 
Bet tai ne ilgam.

Apskaičiuojama, jog tuo 
laiku, kai Čiang Kai-šekas 
valdė Kiniją, vaikų mirtin
gumas buvo pasiekęs aukš
čiausią laipsnį — apie 250 
vaikų mirdavo iš tūkstan
čio.

Dabar prie liaudiškos 
valdžios dalykai žymiai pa
sikeitė. Pristeigta ligoni
nių, vaikų prieglaudų, mo
tinų priežiūrų. Tai žymiai 
ir vaikų mirtingumas nu
puolė.

•
Kas gi sakė, kad sifilis 

nebėra pavojinga liga? Illi- 
i nojaus medikalis direkto
rius Dr. R. Cross rapor
tuoja, jog 1950 metais toje 
valstijoje mirė nuo sifilio 
700 žmonių, o nuo vaikų 
paralyžiaus — 232/

Nuo sifilio miršta tie, ku
rie užsendina tą ligą arba 
vaikai, gauną nuo . tėvų. 
Taigi, liga yra išgydoma, 
jeigu tuoj gydoma. Bet ją 
u'žsendinus, pasidaro gyvy
bei pavojus.

, Kadangi sifilis yra lim
pama liga, tai pavojinga ir 
sveikiems, nes nuo ligotų 
žmonių galima pernešti li
gos perus ir tarp7 visai svei
ku žmonių. J. G.

Žinios iš
Sveikatos apsaugos 

darbuotojai — kolūkiniam 
' kaimui

RADVILIŠKIS, bal. 26 d.— 
Įvyko tarprajonine gydytojų 
konferencija, kurioje sveika
tos apsaugos darbuotojai ap
svarstė paramos kolūkiams 
klausimus. Konferencijoje da
lyvavo Radviliškio, Šiaulių, 
Pakruojo, Kuršėnų, Šeduvos, 
Dotnuvos ir Tytuvėnų rajonų 
bei apylinkių ambulatorijų 
gydytojai.

Pranešimą apie gydytojų 
uždavinius pavasario sėjos 
metu padarė srities sveikatos 
apsaugos skyriaus vedėjas 
Knizikevičius. Rajonų gydyto
jai bei medicinos personalas 
atliks medicininj kolūkiečių 
bei MTS darbuotojų patikri
nimą, iki sėjos darbų pra
džios baigs profilaktinius 
skiepijimus, šimtai medicinos 
darbuotojų sėjos metui išvyks 
į kolūkius.

Srities Raudonojo kryžiaus 
organizacinio biuro pirminin
kas ir srities vyriausis chirur
gas Kleiza savo kalboje nuro
dė, kad kolūkiuose bei tarybi
niuose ūkiuose reikia organi
zuoti sanitarinius pirmosios 
pagalbos postus, Įtraukti į šį 
darba Raudonojo kryžiaus ę v
draugijos aktyvą.

Pranešimą apie vaikų lopše
lių organizavimą kolūkiuose 
padarė srities sveikatos ap
saugos skyriaus vedėjo pava
duotojas Čepinskis; apie gy
dymo kokybės pakėlimą kai
mo ambulatorijose — vyriau
siasis srities terapeutas Sur
gailis. Konferencijos dalyviai 
taip pat išklausė gydytojų 
Velžy tęs, Vanago, ( Ragelytės 
pranešim us.

Konferencijoje buvo priim
tas dalyvių kreipimasis Į vi
sus Šiaulių srities medicinos 
gydytojus dėl geresnio, akty
vesnio kolūkiečių, tarybinių 
ūkių bei MTS darbuotojų me
dicininio aptarnavimo bei se
zoninių vaikų lopšelių orga- 
n i z a v i m o kolūkiuose.

J. Galinis.
—o---

Statybos kolūkiuose
MAŽEIKIAI, geg. 10 d. — 

Rajono žemės ūkio artelėse 
vyksta statybos darbai.

“Šviesaus kelio’’ kolūkio 
statybininkai jau pargabeno 
Į naujos gyvenvietės statybos 
vietą 218 kubinių metrų staty
binės miško medžiagos, dau
giau kaip 20 tolių cemento, 
žymų kiek j žvyro ir kitų sta
tybinių medžiagų.

Kolūkines gyvenvietės sta
tybai ruošiasi “Gegužės Pir
mosios’’ žemės ūkio artelė. 
Šiemet gyvenvietės teritorijoje 
numatyta pastatyti 20 gyvena
mųjų namų, gerai įrengtu 
kiaulidę, karvidę, sandėlį, dvi 
daržines.
Paspartėjo visuomeninės sta

tybos darbai čapajevo vardo 
kolūkyje. Jau vykdomi kol
ūkio, plytinės, valdybos būsti
nės, karvidės, paukštides, ark
lidės ir kitų visuomeninių pa
statų statybos paruošiamieji 
darbai. Dar šiais metais į nau
ją’ gyvenvietę numatyta per
kelti gyventi 20 kolūkiečių 
šeimų.

Pasiruošiamieji kolūkinių 
gyvenviečių statybų darbai 
vykdomi “Jaunosios Gvardi
jos,’’ “Tarybinės vienybės,’1’ 
“Pergalės“ ir kituose kol
ūkiuose. “Jaunosios Gvardi
jos“ žemės ūkio artelės suvež
ta statybinė medžiaga ir pil
nutinai pasiruošta statybos 
darbams. K. Petraitis

—o— •
Šiaulių dviračiai ir autobusai

ŠIAULIAI, geg. 10 d.— 
Prieš pusantro mėnesio Šiau
lių dviračių fabrikas davė sa
vo pirmąją produkciją —jau
nimui skirtus dviračius. Jų ga
myba bus plečiama toliau.

Šiomis dienomis miesto gat
vėmis pradėjo kursuoti pirma
sis Šiauliuose pagamintas au
tobusas. Kauno autotranspor- 
tininkų pavyzdžiu šiauliečiai į- 
rengė prie autotransporto 
kontoros karoserijų cechą. Iš 
broliškųjų respublikų čia pri
siunčiami autobusams šasi; vi-

Lietuvos
/

sas kitas darbas bus atlieka
mas vietoje.

Artimiausiu *i laiku Šiauliuo
se pasirodys ir daugiau čia pa
gamintų autobusų.

DŽIM10 ŠMOTO 
ISTORIJOS

i

—Alau, Saimon!
—Alau, Džim! Cha, cha, 

cha!
—Ko tu čia juokiesi, 

kaip ant veseilios?
—Juokiuosi, kad tu 

vai Laisvės piknike ir 
matei Hitlerio vaisko.

—O tu,—matei?
—Šiūr! Mačiau ir

kad vos pilvas ne-

bu-
ne-

juo-
kiausi 
trūko.

nemačiau Hitlerio 
ba Maikis Inkstasvaisko, 

prašė, kad aš palaukčiau jo, 
pakol jis iš darbo pareis. 
Jis prašė, kad aš draivyčiau 
jo še vi. Tai aš ir laukiau. 
Susėdo Maikio Inksto visa 
familija ir kitų—pilnas ar- 
mobilius. Tada mes jo 
ševiu nuvažiavome ant pik
niko, ale Hitlerio vaisko 
jau nebuvo. Sako, policma- 
nas juos išvaikė. Tai pa
sakyk man, Saimon, kaip 
ten buvo, ką ten Hitlerio 
vaiskas darė?

—Gerai, Džim, aš tau pa- 
bajinsiu. Pėtnyčioj prieš 
pikniką aš nuvėjau ant 
kliubo ir ten buvo vienas i 
gengsterį panašus vyru
kas. Jis stovėjo prie baro 
šalę manęs ir pradėjo di
džiuotis, kad jis, vienas ku
nigas ir kiti fašistai orga
nizuoja Hitlerio vaiską, ku
ris pilnėtuos • pikniką.

—Kaip buvo toliau?
— Pasirodo, kad tas į 

gengsterį panašus buvo di
pukų razbaininkas ir jis 
pradėjo man bajinti, kiek 
jis krajuj užmušė žmonių, 
kada krajų Hitleris buvo 
užėmęs, laike vainos. Ir jis 
man bajino, kad ir čia, A- 
merikoj, jis išmuš visus, 
kurie keikia Hitlerį! Sako: 
rytoj pasiųsime pikietuoti 
Laisvės pikniką ir mes 
jiems parodysime! 'Man 
kraujas gyslose prade jp 
virti ir aš, neiškentęs, sa
kau : Tu, Smetonos bez- 
dale, žiūrėk, kad pats ne
pridarytum kelnes! Sakau: 
tu žudei žmones krajuj ir 
mano brolio dukjterį tu tur
būt nugalabinai, ba ji buvo 
priešinga Hitleriui. Norė
jau šerti, bet paskui sumis- 
linau, kad neapsimoka, nes 
dar gali kas nors į gazietas 
paduoti, o aš nenoriu, kad 
taip būtų.

—Okei . 0 kaip buvo to
liau ? a

—Subatoj mes važiavome 
ant pikniko. Su mumis va
žiavo ir du geri., dipukai.

pasiekėme parką, 
dešimt 

o zans

Kada 
žiūriu, kad, šiūr, 
asabų pikietuoja, 
zdraica, kuriam aš norėjau 
ant kliubo šerti snukiu, sto
vi ant saidvoko kitoj pusėj 
stryto ir žiūri, kad Hitle
rio vaiskas gerai maršuotų. 
Mano du dipukai nusigan
do. Jie sako: ponas, mes 
neisime piknikan, ba bijo-

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Ketvirtadien., Liepos-July 12, 195 
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mės. Sako, mes matome, 
čia yra baisių žmogžudžių, 
kurie mus vačina ir gali 
mus užmušti — tu sako, 
ponas ,nežinai, kokie yra 
baisūs velniai. Jie Abijpąi 
užpulti senus amerikrjnus, 
bet jie gali užpulti an£ mū
sų, ba jų rankos dar yra 
kruvinos nuo tų žudynių, 
kurias atliko krajuj laike 
vainos. Ir tie dipukai pik
nikan nėjo. Jie,'mat, dori 
žmonės ir bijosi žmogžu-

—Bajink toliau, kaip ten 
buvo?

—Orait. Kada mes priė
jome prie Hitlerio vaisko, 
tai jame vaikščiojo ir vie
nas sočilistas. Tai mano 
prisiega prisitaikė ir spjo
vė jam snukin. Spjovė ir 
sakė: tu, niekše, eini kar
tu su hitlerininkais prieš 
darbininkus, tai aš tau snu
kin spjaunu. O aniems 
niekšams nespjausiu, ba 
mano seilė jiems perbrangi, 
—tu dar esi už juos geres
nis, ale durnesnis, ba tu 
nežinai, ko nori.

—Turi gerą, Saimoių prK 
siegą.

—Šiūr, turiu gerą prisiegą. 
Ji g£ra katalikė, ale gera 
irjdarbininkų užtarytoja, 
ba ji pati darbininkė. Ma
no žentaą buvo ant vainos, 
—jaunas, zdarovas vyras. 
Jis sako: tėvai, sako, aš 
kirsiu vienam hitleriniam 
šuniui akin, ba, sako žen
tas, kaip aš vajavojau prieš 
Hitlerį, tai jie jam padėjo, 
šitie san..... (čia vieno žo
džio nedrukuoju. — D. Š.). 
Sakau: ženteli, neteršk sa
vo rankos; eikim greičiau 
ant parko. Tada mes nu ve
jom ant parko; žentas už- 
ordino alaus, turėjome ski
landžio, tai ir uliavojom iki 
dešimtos,

—Tai gud!
—Šiūr, gud! Ale iš dar 

vieną gražų dalyką mačiau. 
Viena jauna, graži aukšta 
moteriškė (ar gal dar mer
gina, nežinau), atėjo prie 
Hitlerio vaisko, ir pasakė 
vienam Hitlerio Žalnieriui: 
duok, sako, man panešioti 
tavo sainą, ba tu, matau, 
esi jau pavargęs . Hitlerio 
Žalnierius ir padavė jai sai
ną . Tai šita graži mote
riškė sainą sulaužė ir įme
tė į svilų bačką. Kiek bu
vo juoko! Net ir policma- 
nas, kuris ten stovėjo, vos 
nenuvirto nuo juoko. Tai 
smart moteriškė — jauna, 
ale smart. Aš norėjau ją 
p a b u č iuoti. ale, pamisli- 
nau, gal ji užpyks, ba aš 
persenas, o jaunos nenori, 
kad jas seniai bučiuotų.

—Tai tu, Saimon, daug 
matei.

—Šiūr, daug mačiau! Ale 
ant rytojaus, nedėlioj.Jnu- 
vėjau į bažnyčią, kiuriu, 
žiūriu, nugi ir tas zdržkįca, 
katras krajuj žmones žu
dė, meldžiasi; žiūriu, kad 
ir kiti Hitlerio Žalnieriai 
bažnyčioj. Man sopuliai 
.suspaudė širdį, kad tokie 
niekšai eina į Dievo namą 
ir užima gerų, šventablyvų 
katalikų vietą.

—Tai naugud!
—Šiūr, naugud!"
—Ar tu insidžioininai 

piknike?
—Tai kaip tu mislini! Ale 

ir daug žmonių buvo! Kur 
kas daugiau, kaip aną nedė- 
lią ant pranciškonų pikni
ko.

-—Tai tu ir ten buvai? ■ 
—Šiūr, buvau.

katalikas—visur
—Tai gud! •
—Šiūr, gud.

gudbai, Džim, ba aš tUjfiu 
štoran eiti. '

—Gudbai, Saimon Aš 
taipgi ant Laisvės pikniko 
insidžioininau.

Aš gi esu 
nueinu.

O dabar



MONTREAL, CANADA
Mies^p perviršis $6,796,161

Pereiti metai, pasibaigę 
1950 ,/rn. balandžio 30 d., pi
nigų perteklium buvo vieni iš

Montreal©
Kitais žo-

geriausių visoje 
miesto istorijoje, 
džiais sakant, sulyg numatyto 
biudžeto perviršis buVo virš 
6 milionų dolerių. Per metus 
laiko, nuo balandžio 30 d., 
195(P m. iki balandžio 30 (<i., 
šių metų, miestas turėjo įplau
kų $78,518,255, o išlaidų $71,- 
722,094. Tokiu būdu, perviršis 
yra $6,796,161.

Šis perviršis bus galima su
naudoti sekančių metų įskai
tytam biudžete, su sąlyga, jei 
vienas trečdalis bus sunaudo
ta atmokėjimui miesto skolų.

—-o— 
Miesto skolos

Nors Vagyje pereitų metų 
miesto skolos buvo sumažintos 
ant $9,374,577, tačiau vis-vien, 
su balandžio 30 d., 1951 m., 
miestas dar turi skolos $175,- 
349,577. ši skola yra lygi 
14.66 nuošimčių apskaičiuoto 
taksuojamo turto. Arba po 
$142.00 kiekvienam 
kuris gyvena mieste, 
į Tž^fi, Montrealo 

<nors turtingas viskuo, 
biednas ir skolomis...

nimą—susituokė su anglų taur 
tybes jaunikaičiu.

Taipgi, kiek pirmiau, Kazi
mieras Merkevičius apsivedė 
su Ona Jakiūte, o Jadvyga 
Rakštytė su Vincu Seniūnu.

—o—
S^rga

A. Baublys pereitą savaitę 
susižeidė koją darbavietėje. 
Gydosi namuose.

Mykolas Čičinskas taip pat 
susirgo pereitą savaitę. Gaila, 
kad rašant į spaudą nepavyko 
sužinoti, kokia liga serga. J.—

Lorain, Ohio
Vaizdas Washingtone. Prezidentas Trumanas pasira

šo Kongreso priimtą bilių, kuris skiria Indijai $190,- 
000,000 paskolą nupirkimui Amerikoje kviečių. Jo pa
sirašymą tėmija Indijos ambasadorė Pandit, Indijos 
premjero Nehru sesuo.

vienam patars, kur yra ge
riau apsigyventi žiemos šal
čiuose.

Mes vietoje visiems sakome: 
dalyvaukime, piknike, nes tuo- 
mi atliksime prakilnų darbą, 
paremsime spaudą.

Iki pasimatymo ! D. D.

Worcester, Mass.
LLD 11 kuopa pasmerkė 

užpuolikus Chicagoje

Moterų Klubas $5, Menas 
$10, ALDLD 190 kp. $5.

Po $1 aukavo šie draugai: 
S. Kazulonis, John Myhling, 
J. Krosin, K. Kanapskas, B. 
Kirstukas, P. Nemura, J. žeb- 
rys, F. Sutkaitis, Vincas Yan- 
kauskas, Martin Kazen, P. 
Kurulis, Margaret Jankas, 
Mrs. Geo. Martin, S. K. Ma- 
zan. Po 50 c.: J. Stripeika, F. 
Bauža, P. Lukas, K. Salen, 
Mr. ir Mrs. A. Zent, Mr. ir 
Mrs. Bumbulis, Albina' Mar
ton, Andrew Salin, N. Kren-

druh. Po 25 c. Gendrėnas, N> 
Krauch, C. Butkus, A. Plėk is, 
Riubas, A. Šūsnis, A. Dočkus. 
Viso $40.75.

Visiems širdingai ačiū.
(Anna Klivington 
(Sidabriūtė)

Washington. — Praneša
ma, kad streikavusieji Wa
shingtone gatvekarių ir bu- 
sų konduktoriai “aplamai 
susitarę” dėl grįžimo dar
ban.

žmogui,

miestas 
bet ne

Unija pasirašė 
naują kontraktą

Moteriškų paltų ir kostiu
mų (Cloak and Suit) siuvėjai, 
kurių Montreale yra apie 
2,500, atstovaujami Interna
tional Ladies Garment Wor
kers Unijos, birželio*29- d. pa
sirašė naują kontraktu vieniem 
metams, su apie 100 šapų 
mieste.

Unija reikalavo 
algų sąryšyj su 
kainomis ant 
reikmenų, bet 
metė. Tačiau 
algų klausimas
išspręsti industrijos 
ka m,pirmininkui 
chaimian), H. Carl 
berg.

pakėlimo 
pakilusiomis 

pragyvenimo 
darbdaviai at- 
susitarta, kad 
bu$ perduota 

bešališ- 
(impartial 

Golden-

ir bena-

metus’ to- 
jieškojo

Policija davė “prieglaudą” 
5,544-riems

Policijos pranešimas sako, 
kad bėgyje šių metų pirmųjų 
keturių mėnesių, policija yra 
suteikusi “prieglaudą” (nak
vynę ir pan.) 5,544-riems 
žmonėms, kurie gyvenimo li
kimo palikti skurde 
miais.

Per pereitus visus 
kios “prieglaudos” 
26,540 žmonių.

Paviršutiniai žiūrint išrody- 
tų, kad tai atliktas geras dar
bas. Deja, kaip pats policijos 
pranešimas, taip ir miesto au
toritetai nepasako, kodėl to
kiame turtingame industrinia
me mieste, kaip Montrealas, 
turėtų būti toks didelis skai
čius pavargėlių, neturinčių bu- 

• to ir maisto.
Prie geros tvarkos, miestas 

! galėtų juos pilnai aprūpinti, 
kad nereikėtų jieškoti polici- 
joje^ (prieglaudos.
jį

300 vairavimo leidimų atimta
Kelių policija pranešė, kad 

nuo balandžio 1 d. iki liepos 
1 d., rekomenduojant provin
ciale! policijai, ištisai visoje 
Kvebeko provincijoje daugiau 
negu 300-tams: automobilių 
vairuotojų leidimai buvo su
spenduoti. Policija nusistačiusi 
tęsti kovą ir toliau prieš ne
rūpestingą mašinų vairavimą, 
kad sumažinti ant kelių ne
laimingus atsitikimus.

Už neatsargų vairavimą 
teismai paprastai suspenduoja 
leidimą trims mėnesiams. Bet 
yra., ir . išimčių. Pavyzdžiui, 
liepos 3 d., taxi’o vairuotoją, 
kuris (teisme buvo įrodyta) 
vairavo įsigėręs ir kartu su sa
vim turėjo žmoną ir vaiką, 
kuomet automobilius atsidū
rė į medį, (nors, laimei^ nė 
vienas nebuvo sužeistas) teis- 
m.^ jį nubaudė 30 dienų kalė
jimo, ,$100 ir atėmė trims me- 
tams^ęidimą.

Kada garsi negrų artistė 
Josephine Baker buvo Cleve
land©, Tarprasinio Piliečių 
Klubo nariai nutarė ją aplan
kyti. Ji .vaidino viename iš 
didesniųjų kino teatrų, Pala
ce Theater, ir radome net vi-( 
są eilę žmonių, belaukiančių 
svečių kambaryje, kad galėtų 
ją asmeniškai pamatyti.

Kaipo Klubo narius, ji mus 
be eilės priėmė ir gana nuo
širdžiai kiekvienam ranką pa
spaudė. Klubo pirmininkas 
Roney visų vardu pasakė, kad 
mes atvykome parodyti jai, 
jog ji yra ne viena kovoje 
prieš rasinę diskriminaciją, 
nors mes gerai žinome, jog ji 
pati mato, kad jai draugų ne
trūksta. Kadangi po Willie 
McGee nužudymo ji Chicago- 
je viešai pareiškė protestą, 
draugas Roney įteikė jai gar
bės nario paliudijimą.

Atsisveikinant, Josephine 
B>aker palinkėjo vyrams pasi
sekimo kovoje už negrų ir 
svetimtaučiui teises, o mote
rims davė po bučkį. Draugė 
Pougher to bučkio nuo savo 
skruosto nenušluostė ir išdi
džiai jį į Lorain parsivežė, 
kaipo suvenyrą.

Kaip atrodo, Klubui reikės 
nemaža pasisekimo, kad šia
me šiaip jau gana tyliame 
miestelyje būtų išrauta rasinė, 
tautinė ir religinė neapykanta. 
Lig šiol, turėjome vieną žy
mesnį pasisekimą, nes buvo 
pasamdyta viena negrė kaipo 
mokytoja.

Tai duoda vilties. Vaikams, 
ateities piliečiams, yra daug 
ko išmokti.

Keletą dienų atgal, negras 
dvasiškis įėjo į baltųjų resto
raną. Patarnautoja neatsisakė 
parduoti jam maisto, bet tuo 
pačiu metu pareiškė, kad res
torano vedėjas norįs jį matyti. 
Vedėją jis rado užpakalyje, 
kur nebuvo jokių liudininkų. 
Tas vedėjas nė žodžio neišta-, 
rė, bet parodė kortelę, ant 
kurios buvo,parašyta, kad jis, 
kaipo negras, yra ateityje ne
pageidaujamas svečias. Gal
vojančiam žmogui, be abejo, 
apie tokius pasielgimus jokių 
paaiškinimų nereikia.

Veikėjas.

Liepos Ketvirtąją (Fourth 
of July) praleidome ne taip, 
kaip pirmiau praleisdavome. 
Rodos, lyg mes šiemet kitoje 
Amerikoje gyventame, viskas 
užšalę. Vaikščiojau gatvėmis 
ir nemačiau nei vienos vėlia
vos lauke prie namų prika
bintos. Ponas Trumanas taip 
nugązdino visuomenę, kad 
žmonės pasijuto pavergtais. 
Jie žino nebeturį laisvės, tad 
nebetiki nei į vėliavos pakabi
nimą ant porčių ar ant auto- 
mobiliaus.

Kada Rooseveltas buvo pre
zidentu išėjęs į gatvę visur 
matydavai vėliavas kabant, 
žmonės linksmus vaikštinė
davo. O dabar nuliūdę. Bijo 
kalbėti vienas su kitu. Bijo 
pakliūti į bėdą- arba apturėti 
komunisto vardą ir būti kalė
jime be reikalo.

Matote, ką padarė keli 
žmonės, norėdami karo ir iš 
jo pasidaryti milijonus pelno. 
Darbininkai nenori karo, bet 
jų vaikai turi žūti kare, o dar
bininkai turės' užmokėti už 
žmonių žudy^mą.

S. J. Eizonas.

Chicagos Žinios

krities, Girkalnio valsčiaus. 
—o—

Karolis Stanislovaitis mirė 
liepos 1-mą. Palaidotas 6-tą, 
šv. Kazimiero kapinėse. Liko 
sūnus ir dvi dukterys. Atvy
kęs iš Joniškio valsčiaus.

—o—
Anna Pečkaitis, gyvenusi 

2016 Canal port Ave., mirė 
birželio 29 d. Palaidota lie
pos 2-rą, šv. Kazimiero kapi
nėse. Liko vyras Antanas ir 
dvi dukterys. Gimusi Harris
burg, Ill.

—o—
Ignas Buvidas, gyvenęs 135 

W. 81st St., mirė birželio 30 
d. Palaidotas liepos 5-tą, šv. 
Kazimiero kapinėse. lako 
žmona Antanina ir sūnus. Ki
lęs iš Rokiškio apskr., Pandė
lio valsčiaus.

—o—
Kotryna Jusevičienė, gyve

nusi 2624 S. Montgomery 
Ave., mirė liepos 1 d., sulau
kusi 70 metų. Palaidota lie
pos 5-tą, šv. Kazimiero kapi
nėse. Liko vyras Juozapas, sū
nūs Joseph, Frank ir John, 
duktė Monica Cernic, sesuo 
Agota Erris, marti, žentas, 5 
anūkai, ir kiti gimines. N. ž.

Liepos 8 d. ALDŲD ,11-tos 
kuopos reguliariame susirinki
me buvo pakeltas klausimas 
kas link užpuolimo per bal
tuosius šovinistus ant Jonikų 
namų, Vilnies išleistuvės ir su
mušimo L. Prūseikos. Susirin
kusieji su nuostaba reiškė pa
smerkimą tikrai chuliganiš
kiems žygiams šioje laisvoje 
šalyje.

Reiškia gilią užuojautą nu
kentėjusioms ir paaukoja fi
nansinės paramos. Ypač L. 
Prūseikai reiškia linkėjimą 
greitai pasveikti ir tvirtos 
energijos jo darbui kovoje už 
darbo žmonių laisvę.

Susirinkime Buvęs.

Cleveland, Ohio
Organizacijos parėmė taiką

Išvykstančiai į Amerikos 
Liaudies Taikos Kongresą sa
vo delegatei lietuviu organ i- 
zacijos ir nariai įteikė $42 
tam kongresui pasveikinti, jo 
darbą paremti. Jie tuorni pa
rodė įvertinimą darbe už tai
ką ir supratimą, kad be pas
tangų taikos ncatsieksime.

—o—
Petras Rodgers, ilgametis 

darbininkų spaudos patrijotas, 
uoliai skleidžia Vilnies rude
ninio pikniko tikintus.

—o—
Moterys klubietes ruošia 

pikniką liepos 15-tą, dd. Rū
bų ūkyje. Kviečia visus atvyk
ti. Kor.

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

PIKNIKĄ
$60 DOVANOMIS PRIE ĮŽANGOS BILIETO

Sekmad., Liepos-July 15, 1951 
LIBERTY PARK 

340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

Važiuokite Bušu, gražioje kompanijoje. Busas išeis nuo 
Liberty Auditorium, 116-06 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.
Pasimatysime piknike. — Nepamirškite atsivesti 

savo draugus.

Meno Mokyklos Tradicinis

PIKNIKAS
Įvyks Šį sekmadienį

LIEPOS 15 JULY

Youngstown, 0
liepos, 
Gyve-

1892

Apsivedė
feirželio 29 d., Olga Zečiūte 

sukūrė naują šeimyninį gyver

Petras Yurkūnas, 59 metų 
amžiaus, mirė 2 dieną 
South Side Ligoninėje, 
no 639 Dixon St.

Velionis buvo gimęs
metais Lubave, Lietuvoje. Į 
Youngstown atvažiavo 1920 
metais iš Kingston, Pa. Išdir
bo Richman krautuvės kriau
čių šapoje per 30 metų.

Sirgo širdies liga. Paliko 
nuliūdime moterį Mikaliną, 
su kuria išgyveno 36 metu^' ir 
išaugino 
Bernard 
gyvena 
Alvin 
Offutt 
liko 2 
tuvoje 
town.

Buvo tikintis, tad palaido
tas su katalikų bažnyčios 
apeigomis. Prigulėjo prie se
nojo SLA.

Tegul bus jam lengva ilsėtis 
šaltoje žemelėje. O mes už
jaučiame šeimą jos liūdnoje 
valandoje. S. J. Eizonas.

3 sūnus: Joseph, 
ir Alvin. Pirmieji du 
Youngstown, o Col. 

P. Yarkunas randasi 
Air Base, Neb. Taipgi 

broliai Ir 3 seserys Lie- 
ir 3 anūkai Youngs-

' DAUG SVEČIŲ
Vilnį atlankė daug svečių, 

tarpe kitų ir brooklyniečiai: 
jaunuolis Billing Briedis, Ju
lius ir Marijona Kalvaičiai. 
Jaunuolis buvo apsistoję pas 
George ir Mary .Montvilus.’ 
Kalvaičiai atlankė daugelį sa
vo senų pažįstamų.

Taipgi atlankė dienraščio įs
taigą M. Kai ris iš Edwards
burg, Mich.; Geo. Shimaitis iš 
tolimojo Brocktono; Anna Kli
vington (Sidabriūtė) ir A. ir 
O. Tyzinhouse 
Ad. Balsis ir 
Detroito.

Bendrai pas
mis dienomis buvo daug sve
čių. Vieni atvykę Chicagon su 
reikalais, kiti atostogauti did
miestyje ir apylinkėse.

Marijona Brazienė iš Balti- 
morės viešėjo pas P. ir D. Ci- 
plinskus.'

Jim Gaurinskas ir U. Dau- 
jot iš W. Frankfort svečiavo
si pas Joe ir Anna Povilaičius.

New Britain, Conn.

I iš Clevelando;
M. Strum.sk a? iš

yalniečius šio-

Liepos 15 d. Pasimatysime 
Spaudos Piknike

Senas įprotis pas konekti- 
kiečius lietuvius susieiti spau
dos parėmimo šventėje'— pik
nike, kuris, štai, jau šį sekma
dienį liepos 15 d. atsibus Lie
tuvių Darže Glastonbury, 
Conn., artimai Hartfordo 
miesto.

Tikimasi, svečių pribus aps
čiai iš plačios apylinkės, kaip 
iš Mass., New Yorko ir New 
Jersey valstijų, o konektikie- 
čiai vyks busais ir mašinomis, 
kad dar kartą susitikti su ar
timaisiais ir kartu pasimatyti 
su'i iš tolimų vietų žmonėmis. 
Argi ne smagu' bus susitikti 
viešnią S. Maspnienę net iš 
Miami, Floridos, kuri gal ne-

PADeKA
Noriu ištarti padėkos žodi 

draugijoms ir draugams, kurie 
suteikė man progą važiuoti 
Lietuvių Meno Sąjungos Mo
kyklon. Kurie prisidėjo palai
kyti tą gražų darbą ant to
liau. Gaila, kad tokią mokyk
lą nepradėjo koki 20 metų at
gal. Lietuviai būtų buvę daug 
pažengę pirmyn kaip tauta, 
taip ir veikime.

Nepamirškite, draugai ir 
draugijos palaikyti šį kultū
ringą darbą ir ateityje.

Draugijos aukavo: Lietuvių

OLYMPIA PARK
Shrewsbury, Mass.

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

V-

Visus kviečiame ir prašome dalyvauti 
šiame menininkų piknike.

Mokyklos Užbaigimo

KONCERTAS

APIE ATOSTOGAUTOJUS
J. Pajunas su žmona atosto

gavo Kanadoje. Dalyvavo 
Liaudies Balso piknike. Lan
kėsi Toronto ir Windsor’e, 
taipgi Detroite.

Kazys ir Marijona Bartni- 
kąi su dukra ir žentu liepos 
2-rą išvyko atostogauti Rytuo
se — New Yorke, New Jersey, 
Nauojoje Anglijoje, Ohio, pa
simatyti su giminėmis ir se
nais draugais. Pakelyje atlan
kys Roosevelto kapą, Niagara 
Falls, Washington.

Mirę lietuviai
Viktoras Dapkus, gyvenęs 

3307 W. 62 PI., mirė liepos 
1 d. Palaidotas liepos 5-tą, šv. 
Kazimiero kapinėse. Paliko

UŽUOJAUTA

Reiškiu užuojautą 
LEONUI PRŪSEIKAI. 
Linkiu greitai pasveikti 

ir vėl energingai 
darbuotis. -

Onute Demskienė.

DETROIT, MICH.
Detroito Draugijų Sąryšis rūpestingai rengįasi 

savo didžiojo Spaudos Pikniko, kuris įvyks —

Sekmadienį, Liepos-Juiy 22
Bus visiems žinomoje Urbonienės

Beechnut Grove Park
Middlebelt Rd., Inkster, Mich.

Prasidės 12 vai. dieną
GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

prie

d

Čia bus proga susipažinti su daug svačių iš kitų 
tų, nes į Spaudos Piknikus jų visada daug atvyksta.

Prie įžangos bilieto Sąryšis paskyrė 
$150.00 dovanomis

miės-

ŠEŠTADIENI

LIEPOS-JULY 21 D.
Lietuvių Saloje. 29 Endicott St.

Worcester, Mass.
PRADŽIA 8 V AL. VAKARE '

i .i.

I« CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 41 IQ

3 pusi,—Laisvė (Liberty)-Ketvirtadien., Liepos-July 12, 1951

Strum.sk


' TARP LIETUVIU
Povilas ir Nellie Ventai įsi

kūrė Long Islande. Brooklyną 
apleido ne be priežasties. Į 
užmiestį žada išsikelti ar jau 
išsikėlė Povilo darbas. Ir na
mukas, kuriame jie gyveno, 
tapo parduotas. Reikėjo ieško
tis buto.

Ventams išsikėlus, Aido 
Choras neteko dviejų veiklių 
narių. Nors Povilas pastaruo
ju laiku nedainuodavo, iškeis
davo savo Anely.tę dainuoti, 
o pats pasilikdavo saugoti 
mažąjį Konrdduką, tačiau te- 
bepadėdavo chorui darbuose, 
kuomet pavykdavo gauti Kon
rad u kui prižiūrėtoją.

Kartu su Ventienės išvažia
vimu gal bus pakrikęs jos su 
Elena Feiferiene duetas. Sal
džiai jos sudainuodavo. Da
bar, gyvenant atstu vienai nuo 
kitos, bus neįmanoma dažnai 
susitikti pasipraktikuoti, per
daug brangiai dėšuos kelionės.

Draugė Bovinienė ir jau
nuolė duktė Frances labai pa
tenkintos ilga atostoga Flori
doje.

—o:—
Budroniai su šeima atosto

gauja pas savo draugus Dep- 
sus Mastic Beach.

—o—
Staiga mirė Dovidaitis, dir

bęs pas kriaučius. šiuos žo
džius rašant pilnesnių žinių 
apie jį dar neturėjau.

- LDS naYiai patys ruošiasi 
ir visus savo prietelius kvie
čia smagiai važiuoti į apskri
ties pikniką šį sekmadienį, 15- 
tą. Busas išeis nuo Liberty 
Auditorijos ir sustos prie Pil. 
Klubo paimti williajnsburgie- 
čius. ž.

Susižeidė K. Petrikienė

NewWko^&^Zlnlos
7

R.

JC. Petrikienė, būdama va
sarnamyje Rocky Point,, atlik
dama namų ruošą, nukrito 
nuo kopėčių. Ligoninėje X-ray 
parodė, kad kulnelio kaulas 
trukęs. Jai teks kelias dienas 
būti ligoninėje, o gipsą nešio
ti apie mėnesį laiko. Ji randa
si Meiton Memorial Hospital, 
Port Jefferson, L. I., N. Y. 
Linkime greitai /pasveikti.

K. Šimkus vis’ serga

Jau buvo pirmiau pranešta, 
kad Kazimieras Šimkus serga. 
Pasirodo, kad sveikata dar 
neina geryn. Jis tapo perkel
tas į Welfare Island ligoninę. 
Randas Ward C-21. Linkime 
pasveikti. D. M. š.

Klubielės Parėmė Laisvę
Suruošusios Laisvės piknike 

stalą ir'linksmai su šeimomis 
baliavodamos, Moterų Apšvie- 
tos Klubo komisija neužmiršo 
ir dienraščio Laisvės. Antra
dienį atvyko komisijos narė 
Albina Mikalaus nešina $54.- 
45 Laisvės fondui. Tai dovana 
nuo komisijos ir visų to stalo 
svečių.

Stalui vaišes 
prie jo patarnauti 
popietį ir vakarą
dd. Mikalaus ir Marcelė Yakš- 
tienė.

surengti ir 
per visą 

darbavosi

Moterų stalui stiprų ramstį 
suteikė Elzbieta Bendoravi- 
čienė iš Merchantville, atve
žusi didelį, gražų lietuvišką 
sūrį. Pasidarbavus Sofijai Pet
kienei ir Annai Višniauskienei 
sūrį išleisti, gauta $1'6, kurie 
jau įskaityti atneštoj on su
mom 1

Laisvė dėkinga pasidarba
vusioms klubietėms. d. 
doravičienei ir visiems 
dėjusiems.

Bon- 
prisi-

R.

Oną Malinauskienę 
galima lankyti

Jau buvo rašyta, jog Ona 
Malinauskienė turėjo sunkią 
operaciją. Operacija pavyko 
ir dabar ji eina geryn.

šiuo metu draugę Malinaus
kienę galima 
nic Hospital, 
New Yorke. 
Anna Malin.

Malinauskų namų 
yra sekamas: ’1900 
Brooklyn, 29, N. Y

lankyti Policli-

Ji ten vadinasi

adresas
Ave. W.

Profesionalas kišenių 
kraustytojas

Areštuoti kišenvagiai James 
Martin, 74 metų amžiaus, ir 
Edward Prior, 50 metų am
žiaus. Abu prisipažino, jog 
jie iš šios profesijos gyveną. 
Martin pasisakė pradėjęs šią 
savo profesiją 1902 metais.

Teisėjas Samuel Orr tada 
jam pastebėjo, argi jau ne 
laikas reformuotis, sulaukus 
74 metų amžiaus.

Nuo 1902 metų Martin bu
vo 43 kartus teistas ir apkal
tintas, o Prior nuo 1923 metų 
— 27 kartus. Atrodo, kad. 
Prior yra tik Martino moki
nys.

JUBILIEJINIS 
LAISVĖS VAJUS

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
New Canaan, Conn...........................

V. Stankevičius, Baltimore, Md...............
J. Deltuva, Baltimore, Md............. ,•••••
A. Marshall, Torrington, Conn...............
Benediktas Nalish, Philadelphia, Pa. ... 
Maspethietis B. ............ • • ............:.
Peter Cibulskis, Nąnticoke, Pa............
Jevute Perliuke, Nanticoke, JPa............
Antanas Kamzura, Nanticoke, Pa...........
Ignas Lisajus, Seymour, Conn. 
Joseph Švinkimas, Waterbury, Conn. . 
Konstancija Karloniene, Maspeth, N. Y 
Juozas Ivanauskas, Philadelphia, Pa. . 
Ona Lukauskiene, Great Neck, N. Y. .
J. Weiss, Brooklyn, N. Y..........................
Agnes Grubb ............................................
M. Alukonis, Brooklyn, N. Y. 
A. Liaudanski ...................................
S. Dominus ............................ * *.......... .
A, Bepirštis, Brooklyn, N. Y.................
Ben Papas, Brooklyn, N. Y...................
Irena Yuodvirshes, Brooklyn, N. Y. .*.. 
Simanas Griškus, Brooklyn, N. Y. ... 
M. Sapiega, New York, N. Y...............
Dorothy Karpovich, Brooklyn, N. Y. . 
Arnold Afolin, N. Y. C.....................
K. Karpavičiene, Brooklyn, N. Y.........
Anna Papas, Brooklyn, N. Y.................
J. Karpovich, Brooklyn, N. Y...............
Elenuke, N. Y. C............... .............. . - -.

Širdingai ačiū už aukas! s
Laisves Administracija

' i.

-! 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 

. 5.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 4.00 
. 4.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. .50 
. .50 
. .50

LDS Trečiosios Apskrities Komitetas Kviečia 
Visus Dalyvauti Piknike Liepos 15

LDS Trečios Apskrities pik
nikas jvyks šį sekmadienį, lie
pos 15, Liberty Parke, 340 
Mitchell Ave., Linden, N. J. 
Tai bus ,New Yorko ir New 
Jersey pažangiųjų lietuvių są- 
skridys. Bet, kiek girdėti, bus 
svečių ir iš Pa. ir 
tijų.

LDS Trečiosios 
Komitetas kviečia 
vauti.

Brooklyniečiai rutošias 
vauti skaitlingai. Vieni 
savo automobiliais, 
žiuos autobusu. ’

Didžiulis autobusas jau pa
samdytas, kuris nuveš tuos, 
kurie autotnobilių neturi. Tik

Conn, vais

Apskrities 
visus daly-

daly- 
vyks 

kiti va-

$93,000 nepakanka
20 mėnesiu

Mrs. Virginia Poole Gould 
Benjamin teisme įrodinėjo, 
jog ji per 20 mėnesių išleido 
“reikalingiausioms” gyveni
mui dalykams tik $93,200. Ji 
mano, kad tokios jai sumos 
nepakanka, nes aukštos kai
nos reikalauja dar $83,000.

Bet jos vyras, su kuriuo ji 
kartu negyvena, tvirtina, kad 
jai turi pakakti $600 į mėne
sį. Jos vyro turtas siekia a*pie 
15 milionų dolerių. « ’

Ji teigia, jog ji turi gyven
ti kaip multi - milionieriaus 
žmona, užlaikyti 18 kamba
rių apartmentą, daug tarnų 
ir tarnaičių.

Jos vyras sako, jog ji yra 
labai išlaidi moteris, perdaug 
girtuokliauja, skandalus ke
lia. Todėl jis negali su ja.gy
venti.

Teisėjas patvarkė, kad pa
gal priešvedybinę sutartį ji
nai turi gauti 3 milionus dole
rių.

Reikalauja atstatyt 
miesto iždininką

Piliečių Sąjunga vėl kreipė- 
į majorą Imp e Hitter i, veika- 

iš vietos 
C.

si
Jaudama atstatyti
miesto iždininką Spencer 
Young.

Minima sąjunga nurodo, 
jog jis yra įsivėlęs į taksų 
skandalą. Jeigu majoras jo 
nepaleidžia iš darbo, tai turė
tų nors sudaryti tyrinėjimą.

o
Gražiai parėmė civilinių 

teisių gynimą

reikia iš anksto užsisakyti vie
tą.

Tie, kurie dar neužsisakė 
autobuse vietų, o mano auto
busu važiuoti, tai neturėtų ati
dėlioti. Užsisakykite Šiandien. ! leriu kitu', 
Pašaukite LDS raštinę Virgi
nia 9-3692. LDS raštinė atda
ra nuo 10 vai. ryto iki 5 po 
pietų. Jeigu kuriems neparaA- 
ku telefonu užsisakyti vietą, 
tai gali padaryti pasiųsdami 
laiškutį ar atvirutę į LDS raš
tinę, 110-04 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

Autobusas veš keliauninkus 
nuo Liberty Auditorijos 
Lietuvių Piliečių Klubo.

Komisija.

ir

Portorikiečiai kovoja 
prieš šovinizmą

Hearsto laikraščiai, ypač jų 
kolumnistas Sokolsky šaukia, 
kad portorikiečiai čia masiniai 
atvežami politiniais sumeti
mais. Jis skaito juos ateiviais.

. New Yorke gyveną portori
kiečiai grieštai užprotestavo 
prieš tokį Hearsto spaudos šo
vinizmą. Jie pareiškia, kad 
jie nėra jokie ateiviai, jog jie 
yra Amerikos piliečiai ir gali 
apsigyventi, kur tik galima 
gauti darbas ir pragyvenimas.

Jie nurodo, jog jų gimtinis 
kraštas, Puerto- Rico, yra A- 
merikos kompanijų paverg
tas ir išnaudojamas, nubied- 
nintas. žmonės ten pusbadžiai 
gyvena ir ieško išeities iš to 
beribio skurdo.

Nuėmė suspendavimą 15 
sanitation darbininkų
Sanitation komisionierius 

Andrew W. Mulraine paskel
bė, kad jis nuima 15 sanita
tion darbininkų suspendavi
mą ir priima juos darban.

Jie buvo suspenduoti todėl, 
kad darbo sulėtinimu kovojo 
už savo 
nitation 
algas.

, Kilus
15 darbininkų suspendavimo, 
komisionierius Mulraine buvo 
priverstas suspendavimą nu
imti.

unijos reikalavimą sa- 
darbininkams pakelti

daug protestų dėl tų

SILVER BELL BAKINGICO.
(Ta^> dabar vadinasi Varpo kepykla)

36-40 Stagg St. Brooklyn, N. Y
Telefonas STagg 2-5938

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas

Kepa visokių rūšių duoną, ypač 
specialistai europiškos ruginės duo
nos, kurios jie kepa keliolikos rūšių.
Vedybom ir parėrn keksų ekspertai

Taipgi kepa ir parduoda krautu
vėms ir pristato į namus ne tik vi
sokią duoną, bet ir Tortus, Keksus, ' 
Pi ragus ir Piragaičius.

Tik kepėjai težino 
sekretu Varpo pro
duktų gerumo.

SUFFOLK COUNTY FARMERS 
4

Silver Bell Baking Co., šeštadieniais čia 
turt savo produktų skyrių, todėj Long Is
lando lietuviai pasinaudokite tais ver
tingais produktais. Vieta — Middle 
Island, L. I., arti 25 kelio.

Tel. Yaphank 3218 ar 3202.
* ' J

MARKET

}»
’"VfRBEll BAKJHGC<* \ 

PROP k • Y H. H V

Varpo kepykla greitu laiku atidarys savo skyrių 
Hicksville, L. I.z Penktadieniais ir antradieniais bus 
HICKSVILLE FARMERS MARKELE. Norintieji i, u ■ ■utį—r MM.. ix-rt . ► rv<M... . .m m»

užsisakyti Varpojkepyklosduonosar py£agų, pasau- 
kite aukščiau paduotu telefonu arba parašykite: 
Silver Bell Baking Co., Box 44, Middle Island, L I.

pil
ei ar-

iu

Emilija Simonavičienė 
moji įteikė per lietuvius 
buotojus stambią auką civili
nių teisių gynimo reikalams, 
visą šimtinę.

— Ką čia beatliksi su do- 
kuomet- reikalas

toks didis - ir platus, pareiškė 
ji, įteikdama savo auką. Tei
sių ir laisvių visi norime, tad 
visiems reikia ir prisidėti 
gynime.

Nors su mažesnėmis auko
kis, bet taip pat neraginami 
po $10 davė stamfordietė, 
flushingietis. Camdenietis da
vė $5. D iš Long Island $2.

Mūsų šalies žmonės, tarpe 
tų ir lietuviai, brangina civili
nes teises ir laisves. Juo dides
nis teisėms pavojus, tuo ryž
tingiau jie stoja jas ginti. Sto
ja nelaukę raginimų, prašy
mu. c

Aukštos kainos 
dailę naikina

.11 ■— ■- ......... —

B'r'ooklyno Artistų Gildijos 
pirmininkas Teodore Pincus 
andai nusiskundė, jog dėl in
fliacijos, dėl aukštų prekių 
kainu žmones nebepajėgia ir 
dailės dalykų nusipirkti.

Grand Army Plaza piešinių 
paroda šiemet visai nepavyko. 
Per dvi dienas smarkiai lijo, 
o kitoms dienoms mažai kas 
piešinius pirko.

Pincus skaito piešinių paro
dą šiemet visai nevykusią. O 
tai užduoda smūgi neturtin
giems dailininkams - piešė
jams, kurie kitais metais ga
lėdavo nemažai savo piešinių 
parduoti' po atviru dangum 
piešinių parodoje.

Šeši miknai darbininkų 
apdrausti ligoje

Mary Donlon, Workmen’s 
Compensation Boardj pirmi
ninkė, praneša, kad 11 J950
metų liepos 1 d., kuoniUį nau
jas įstatymas įėjo galion ap
drausti darbininkus ligoje, iš
mokėta $40,000.000 už ligos 
apdraudas.

Šiuo laiku visoje New Yor
ko valstijoje tokia apdrauda 
padengia šešis milionus darbi
ninkų.

PARDAVIMAI
Parsiduoda grosernė ir delicates

sen krautuvė: 4 dideli kambariai, 
lysas, pardavimo priežastis — mir
tis vieno iš šeimos. Kreipkitės: 
144 Driggs Ave., Brooklyn (Green
point). N. Y. " (135-37)

B.

Geras naujagimiu 
derlius

Per pirmą šių metų pusmetį 
New Yorke gimė 82,204 vai
kai. Apskaičiuojama, jog per 
visus šiuos metus susidarys 
virš 160,000 naujagimių.

Tai butų antri rekordiniai 
metai. Pirmieji rekordiniai 
motai buvo 1947, tada gimė 
171,174 vaikai. 1950 metais 
gimė 154,035 vaikai.

Olean šeimininkė pradėjo 
kovą prieš aukštas kainas

Mrs. Royce L. Williams, 
Olean, N. Y., gyventoja pra
dėjo savotišką ir sėkmingą 
kovą prieš aukštas kainas. 
Pasidariusi plakatą,. kuris 
kviečia šeimininkes siųsti pro
testus prieš aukštas kainas į 
Washingtona savo išrinktiems 
atstovams, ji nešioja tą pla
katą miestelio centre ir kartu 
renka ant peticijos parašus. 
J parą valandų ji surinko virš 
100 parašų.

Tai tik pradžia kovos prieš 
aukštas kainas, ji sako. Da
bar, kuomet šeimininkės jau 
nebegali reikalingų dalykų 
nusipirkti, turės įsitraukti ko
von prieš aukštas kainas.

SUSIRINKIMAI
ELIZABETH, N. J.

Liet. Darb. Susiv. .33 kuopos su
sirinkimas jvyks trečiadieni, 11 d. 
Liepos (July), 8 vai. vakare, po 
num. 408 Court St. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti. Atsiveskite naujų 
narių. — Komitetas. (135-36)

Sako, mėsos daug, 
pirkėją mažai

Marketų- ddp.artmentas 
skelbia, kad šiuo metu mies
tas turi užtektinai mėsos, bet 
nusiskundžia, kad pirkėjų 
pcrmažai.

Departmentas mano, jog 
vakacijų metu nemažai mies
to žmonių išvažiuoja į kitas 
vietas, tai mažiau mėsos su
naudojama. Bet taipgi dauge
lis neturtingų žmonių nebega
li pakankamai mėsos nusipirk
ti dėl jos per aukštų kainų.

Laimėjo algų pakėlimą
Trijų didelių aliejaus ^an- 

kerių savininkai sutiko savo 
darbininkams pakelti 8 pro
centus algos ir nuo gruodžio 
16/ įvesti 40 valandų darbo 
savaitę.

šis algų laimėjimas palie
čia 10,000 National Maritime 
Unijos darbininkų, kurie dir
ba prie Gulf, Sinclair ir Pan 
American tank erių.

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO

Amerikos Lietuvių Motery Klu
bas rengia piknikų nedėtoj,- Jtuly 
15, 1951. Pradžia 11 vai. rytoj t^u- 
bas ūkėj, Route 422. Geri muzikan
tai. įžanga dovanai. Auka 25c. — 
Komisija . ( ^5-136)

SO. BOSTON, MASS.
Didysis senai lauktas 3-jų orga

nizacijų piknikas jvyks šj sekma
dieni, liepos (July) 15 d., Tautiš
kam parko, Monlello, Mass., pra
džia 1-mą vai. dieną.

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

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

Mašinos j pikniką išeis nuo 318 
Broadway,* tarp 1 ir 2 vai. po pietų. 
Atėję važiuoti j pikniką matykite 
J. Shukj. — Kviečiamo visus — 
Rengėjai. (133-35)

RANDAVOJIMAI
PASIRENDUAJA

Pasircnduoja dviejų kambarių bu. 
tas su privilegija naudotis virtuve, 
privatiškame name. East New 
Yorke, vedusių porai ar ^pavieniui 
Patogus privažiavimas. Dqh daugiau 
informacijų skambinkite:! Dickens 
5-8157 rytais pirm 9 ar tarp 6 ir 
7 vakaro. (1.^3-13^)

PASIRANDAVOJA KAMBARIAI
Du ai skiri kambariai, apšildomi 

ir su šiltu vandeniu. Viename yra 
dviem lova, gali būti vyras ir žmo
na, kitame kambaryje pavieniam lo
va. Kreipkitės telclf. JA. 9-3152.

(1.34-136)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrcen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Optometrists 
394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8343

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

PEIST LANŽ
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, 
nys

ligonių kambariui reikme- 
— už griežtai žemas kainas.

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL?
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET

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

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Matthew A 
BUYUS
’ (BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
. DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172
4 pusi.'—Laisvė (Liberty)- Ketvirtadien., Liepos-July 12, 1951




