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Skylėta kontrolė. 
Nuomininkams bėdos. 
Apsimoka taip kovoti. 
|Mokinasi iš Amerikos, 
mūsieji sąskrydžiai. 
Milijoninė organizacija. 
Tokių bėdų neturi.

Rašo J. GASIŪNA5

110-12 ATLANTIC AVĖ* •• 
Richmond Hill 19, N, T. •

TeL Virginia 9-1827—1828 /

- * iNh- mentas pripažįsta, jog šiuo 
. metu produktų kainos pasie

kė aukščiausią aukštumą. Tai 
Kongresas pąsiskubino išleisti 
įstatymą, kuris leidžia dar 
aukščiau kainoms kilti.

Prez. Trumano pasirašytas 
\ . kainų kontrolės įstatymas jau
i‘ mažai bereiškia, nes jis palie

ka dideles skyles produktų 
i kainoms kilti.
f1 - *
I Nuomų kontrolė palikta dar 

blogesnėje padėtyje. Oficia
liai jinai pasibaigia su rugsėjo 
30'd. Po to/ jeigu vietinės 
valdžios nepasirūpins išleisti 
nuomų kontrolės patvarkimų, 
nuomos taipgi kils į padan-

> . gesZ
Neturtingiems žmonėms, 

č turintiems dideles šei- 
l mąs, ateina dar sunkesni lai- 
/ kai. Daugeliui jų gali tekti ir 

ant gatvės atsidurti, kai nebe- 
• pajėgs nuomos susimokėti.

Šaukiama pasaulinis
Taikos Kongresas 
prieš karo pavojų
Taikos Taryba kaltina Ameriką 
už nacių ir japonų ginklavimų

Produktų kainos ir nuomos 
: keliamos su veidmainingu pa-
X. siteisinimu. Girdi, reikią gel

bėti Ameriką ir visą pasaulį 
.nuo “komunizmo pavojaus”.

t •• Bekovodami prieš tąjį “pa- 
! 4 vojų”, pelnagrobiai keleriopai 
f i i apiplėšia visuomenę. Tokia ko- 
> L * va, ai£ku, valdančiajai klasei 

j Apsimoka. Jinai pripildo tur- 
f4č»u aruodus auksu.j’l ★

.Airijos valdžia šiomis die- 
wUnoWMfcUaipgi nutarė leisti ir 

i .taip per aukštas produktų kai
tri f tilto f įkelti.*
;1< ’ ’'T<s patį daro Anglijos,' 

Prancūzijos, Italijos, Izraelio

-

valdžios. Visos kapitalistinių 
kraštų valdžios mokinasi iš 
Jungtinių Valstijų. Prancūzi
joje, Italijoje ir Japonijoje 
pasiūlyti parlamentams svars
tyti nauji biliai, labai pana
šūs mūsiškiams Tafto-IIartley, 
Smitho ir McCarrano įstaty
mams.

★
Šiandien (liepos p d.) visi 

trauksime į didįjį dienraščio 
Laisvės pikniką, kuris įvyks 
Klasčiaus Parke, Maspeth, 
N. Y. •

Tai bus didžiulis tradicinis 
sąskridys, kurio laisviečiai .ne
kantriai laukė.

^Ant rytojaus po šio pikniko, 
liepos 6 d., didžiulis brookly- 

IjĮjeČių ir šios apylinkės meni
ninkų būrys išvyksta į atosto
ginę mokyklą - Worcester, 
Mass.

Ši mokykla kartu minės 
penkmetinę savo sukaktį, mi
nės padarytą penkių metų pa< 
žangą lietuvių liaudiško me
no srityje.

Atostogų mokyklai svarbu
mą priduoda • ir tas faktas, 
kad tuo pačiu metu įvyksta 
nacionalė Lietuvių Meno Są
jungos konferencija.

Šią vasarą turėsime dar vie
ną didžiulį lietuvių sąskridį. 
LDS Seimas įvyks rugpiučio 
4, 5, 6 ir 7 dienomis, Detroit, 

' Mich.
LDS Centro Valdyba ir kuo

pos rup’estingai prie jo ruo
šiasi. Manoma turėti skaitlin- 

L 2% sąskridį.

Ęer 22 savo gyvavimo me
tus Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas yra padaręs daug 
pažangos. Jis išaugo į tvirtą 

' fratemalę' lietuvių organiza- 
kuri šiuo metu jau turi

š milijoną dolerių turto.
aip visada, taip ir šio Sei- 
metu LDS jaunimas turės 

vienos dienos nacionalę konfe
renciją.L

LRKSA 58, Seimas įvyko 
šią savaitę New Yorke. SLA

Berlin. — Rytinėje Berly
no dalyje susirinko Pasau
linė Taikos Taryba, daly
vaujant šimtui tarybos'na
rių iš kelių dešimčių šalių.

•Susirinkimą atidarė Pran
cūzas prof. Frederię Joliot- 
Curie, tarybos pirmininkas, 
pasauliniai išgarsėjęs ato
minis mokslininkas. Savo 
kalboje jis pabrėžė didėjan
čius naujo pasaulinio karo 
pavojus. Todėl turės būti 
sušauktas Pasaulinis Tai
kos Kongresas prieš šių 
metų pabaigą.

Kaip Joliot-Curie, taip ir 
kiti Taikos Tarybos nariai. 
kaltino Jungtines Valstijas 
už karo kurstymus.

—Amerika, atginkluodama 
vakarinės Vokietijos nacius 
ir japonus, yra didžiausia 
taikos ardytoja,—sakė kal
bėtojai. — Amerikos val
džia, atidėliodama paliau
bas Korėjoje ir vartodama 
ligų .bakterijas, taip pat 
gręsia praplatinti karą A- 
zijoj. -

Automobiliai užmušią 
430 per šventes

Dar 965 amerikonai 
nukentėjo Korėjoje

Washington. Per sa
vaitę iki birželio 27 d. ame
rikonų nuostoliai Korėjos 
fronte padaugėjo 965, skai
tant užmuštus, sužeistus ir 
be žinios dingusius, kaip 
pranešė gynybos depart- 
mentas liepos 2 d. Kartu 
jis paskelbė sekamus ame
rikonų nuostolius visame 
korėjiniame kare:

Užmušta 17,566, sužeis
ta 81.442 ir be žinios dingo 
12,568. Taigi viso 111,576.

1,837 iš sužeistųjų mirė.

Kun. H. Johnson matęs 
jankių bakterijų bombas

Peking. —-Kinijoje lan
kosi pažangusis Anglijos 
kunigas Hewlett Johnson, 
Canterbury’© katedros de
kanas. Jis .praneša, jog 
pats -matė bakterines bom
bas, kurias Amerikos lakū
nai mėtė į’ Šiaurinės Korė
jos liaudininkus, skleisda
mi mirtinųjų ligų perus.

London. — Tūli Anglijos 
seimo nariai ragina ■ savo 
valdžią prašyti kunigo 
Johnsono faktinų parody
mų apie bakterines ameri
konų bombas. ' .

KINIJA — STAMBI 
GINKLUOTA JbGA

Washington. — Skaičiuo
jama, kad Kinijos Liaudies 
Respublika turi jau 1,000 
karinių lėktuvų ir milžiniš
kus kiekius patrankų ir 
elektroniškų įrengimų.

47 Seimas įvyks liepos 7, 8, 9 
ir 10 dienomis, Cleveland, 
Ohio.

Abu senieji lietuvių susivie
nijimai, atlikę apdraudoš kon
versiją, perkėlę savo narius 
ant aukštesnių apdrajudos mo
kesčių, dabar turi daugį ne
smagumų su savo pašalpos 
fondais.

Jaunasis Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimas tokių bėdų 
neturi.

Chicago.—National Safety 
Council (Apsisaug o j i i m ų 
.Taryba), iš anksto apskai
čiavo, jog per šventes ry
šium su Liepos Ketvirtąja 
automobiliai užmuš 430 
amerikiečių.

Safety Council visuomet 
apitikriai atspėja šventiš
kas automobilines nelaimes.

Peronas dar labiau pririš 
unijas prie savo valdžios

Buenos Aires. — Argen
tinos prezidentas - diktato
rius Peronas paskelbė, kad 
jis prašys savo parlamento 
suteikti unijoms, valstybi
nes teises. Unijos, jis sa
ko, turi tapti valdžios apa
rato dalimi, šiuo žingsniu 
Peronas paverstų unijas 
pilnai valdiškomis įstaigo
mis.

Dabar Argentinos unijos, 
kurios yra peronistų kon
troliuojamos, yra dalinai 
surištos su valdžia. Numa
tytas Perono žingsnis, sa
ko stebėtojai, iš Argentinos 
unijų padarytų pilnai tą, 
kuom buvo Vokietijos Hit
lerio unijos arba Mussoli- 
nio Italijos unijos.

Amerikietis karininkas jau 
nesitiki jokio susitarimo

Seoulas. — Admirolas Ę. 
E. Libby pareiškė, kad jis 
nesitiki-, jog kas nors išeis 
iš paliaubų derybų Pan- 
munjome. Admirolas Lib
by pats rengiasi pasitrauk
ti iš derybų komisijos. Jis 
sakė, kad vienintelis būdas 
priversti šiaurinius korėjie
čius ir kinus nusileisti. y ra 
suduoti jiems naujbs kari
nius smūgius.

Admirolas Libby dar sa
kė, kad amerikiečiai, kurie 
derybas veda Jungtinių 
Tautų vardu, nutrauks de
rybas kelioms dienoms prie 
kiėkvienos progės, kuomet 
Ųk šiauriniai korėjiečiai bei 
kinai “varys propagandą.”

$10,000 FONDO SUKILIMUI LAIKAS
PRATĘSTAS IKI RUGPJŪČIO 16-TOS

’ | ' t------------------ ------------------------ \

Kviečiame visus stoti į} talkų 
dienraščio Laisvės paramai

JAtJ ĮPLAUKĖ $5,557.15
PAR REIKIA $4,442.85

M ' ' __________________________

Kryžiokų špauda baisiai džiaugiasi, kad Laisvė nesu
kėlė savo $10,000 fondo nusistatytu laiku. Jie krykš
tauja džiaugsmu, būk Laisvei gręsia mirtis. Tačiau 
šios dienos pranešimas apie fon<įą bus menševikams, 
tautininkams ir klerikalams kartus pipiras. O praneši
mas yra toks: »

Povilas Bėčis, Great Neck, N. Y., pridavė aukų rinki
mui blanką ir $41 aukų fondui. Per jį aukojo:

LLD 72 kuopa
M. Adomonis ...
A. Vinickas ....
P .Beeis .. •.......

$5.00 
5.00 
5.00 
5.00

(Tąsa 2-rame puslapyj)

N. Y. valstija užgrobė civilimą 
belui fondą; perdavė slaptajai 
policijai fondo rėmėjų vardus

New York. — Aukščiau-1 vien dėl to, kad rėmė kon- 
sįas. New 'Yorko valstijos stitucinę teisę dėl areštuo-
teismas galutinai perėmė į 
savo rankąs • užstatų fondą, 
kurio pinigais ir fbdriafe Ci
vilinių ,-Teisių Kongresas 
užstatydavo belas ųž poli
tinius areštantūs.

, Nathanifelis L; Goldšteir 
nas,. generalis*valstijo.s pro
kuroras, tuo pačiu : žygiu 
perdavė slaptajai FBI poli
cijai Washingtone vardus 
6,442 žmonių, kurie davė 
užstatų fondui paskolų bei 
auku. v

Grace Hutchins, Civilinių 
Teisių .Kongreso užstatų 
fondo vadovė, karčiai smer
kė Goldsteiną ųž tų žmo
nių įdavimą į FBI nagus.

“Šie nekalti žmonės galės 
būti dabar persekiojami

tų paleidimo už kaucijas,’’ 
pareiškė Grace Hutchins.

Keturi buvusieji užstatų 
fondo globėjai yra įkalinti 
už tai, kad atsisakė fede- 
rąliams teismam^ išduoti 
fondo rėmėjų vardus bei 
adresus. Tie globėjai buvę 
Frederick Vanderbilt Field, 
Dashiell Hammett, Abner 
Green ir W. Alphaeus Hun
ton.

Aukščiausias New Yorko 
valstijos teismas dabar pa
skirs savo “globėją” už
grobtam fondui. Sako, šis 
globėjas grąžins fondo rė
mėjams likusius pinigus, 
viso $717,000. Būsią sugrą
žinta po £0 centų nuo kiek
vieno dolerio, įdėto į Civi
linių Teisių užstatų fondą.

Rhee įsake policijai gaudyti 
pietą Korėjos seimo narius

LIŪTYS PASKANDINO 
10 JAPONŲ

Tokio. — Per smarkias 
liūtis vakarinėje Japonijo
je taip staiga ištvino upės, 
kad nuskandino ;10 japonų.

Pusan, Korėja. — Dau
guma Pietinės Korėjos tau
tininkų seimo narių yra 
priešingi jos prezidentui 
Syngmanui Rhee ir slapsto
si, meidami seimam Bijo, 
kad Rhee; policija juos areš
tuotų, 1

Rhee nori, pervaryti sei- 
mu nutarimą, kad preziden
tą rinktų ne i seimas, kaip 
iki šiol, bet. piliečiai per 
balsavimus. 1 •'

Tačiau, kol Rhee prieši
ninkai nedalyvauja seime, 
tai nėra kvorump — reika
lingo atstovų skaičiaus, kad 
seimas galėtų padaryti bent 
kokį tarimą. » •

Rhee todėl įsakė savo po
licijai gaudyti priešingus 
jam seimo narius ir varu 
tempti į seimą;

Rhee spraudžiasi į pre
zidentus naujai tarnybai, 
bet žino, kaji seimas išrink
tų ką kitą prezidentu, o nė 
jį. Todėl jis reikalauja, kad 
piliečiai neva visuotinais 
balsavimais rinktų prezi
dentą. \ .

Pas Rhee atvyko genero
las Van Fleet, amerikonų 
ir jų talkininkų koniandie- 
rius. Jiedu tariasi, kaip iš
traukti Rhee valdžią iš vis 
sunkėjančios krizės.

Didžiosios plieno 
kompanijos nutarė 
atmesti ralį
Tikisi priverst valdžią laužyti 
streiką, vartojant Tafto įstatą .

’ i

New York. — šešios di
džiausios plieno kompani
jos per slaptą susirinkimą 
Clevelande nusprendė ne- 
pripažint - jokios unijinės 
“šapos” savo fabrikuose, 
kaip praneša- Wall Stryto 
JournaPas. Tos kompani
jos yra United States Steel, 
Bethlehem Steel, Republic,

Iranas atmeta Sovietu 
Sąjungos protestą

Teheran, Iran. — Sovietų 
vyriausybė ‘užpro testavo 
Iranui, kad jis vėl priima 
karinę Amerikos paspirtį ir 
įsileidžia amerikinius kari
ninkus kaip- patarėjus. 
Tuom Iranas laužo savo su
tartį su Sovietų Sąjunga, 
sako protestas.

Irano valdžia atmetė pro
testą.

Prašo valdžios paramos 
prieš “gaisro spąstus”

Washington. — Newyor- 
kiečiai kongresmanai atsi
kreipė į Kongresą, kad pa-' 
skirtų pinigų naujiems, sau
giems namams statyti Di
džiajame New Yorke. Jie 
nurodo, kad 150,000 žmonių 
tame mieste gyvena gais
riniuose spąstuose, — taip 
apleistuose senuose namuo
se, kad, kilus gaisrui, nė
ra galimybės išsigelbėti.

Per gaisrą tokioje lūšno
je Brooklyne pereitą savai
tę sudegė 7 žmonės.

CIO unijų vadovai remia 
prašymą, kad valdžios iž
das padėtų New Yorko 
miestui statyti naujus na
mus vieton pavojingųjų se
nųjų laužų.

Sovietai suėmė 3 amerikie
čius kunigui, pervažiavu

sius i rytinį Berlyną
Berlin. — Automobilis su 

trimis amerikiečiais katali
kų kunigais pervažiavo iš. 
vakarinio Berlyno į ‘rytinę, 
sovietinę miesto dalį. Au
tomobilį vairavo vokietė, 
kunigų sekretorė. Kunigai 
fotografavo Sovietų > kari
ninkus ir kitus dalykus. 
Bet sovietinės sienos (sar
gai greitai suėmė kunigus 
ir jų vairuotoją. .

Amerikonų komanda tuo
jau pareikalavo, kad sovie
tinė vyriausybė paleistų, su
imtuosius. Kunigų pavar
dės yra lenkiškos.

Peking. — Kinijos Komu
nistų Partija turi 5 milijo
nus, 800 tūkstančių narių.

Rhee "užtikrina” Jungtiniu 
Tautu pareigūnam apsaugą

Pusanas. — Pietinės. Ko
rėjos prezidentas Rhee už
tikrino Jungtinių Tautų ko
misijos nariams, kad jų gy
vybei negręsia pavojus. Jis 
tą užtikrinimą padarė, nes 
karštieji jo paties partijos 
politikieriai įspėjo Jungti
nių Tautų komisiją nešdin
tis iš šalies arba būti nu
žudytais. • . ■

Rhee sekėjai laikosi nuo
monės, kad Jungtinės Tau
tos perdaug “nuolaidžios” 
komupistams. Tie Rhee ša
lininkai stoja prieš paliau
bų derybas ir norėtų" pra
dėti pilno masto karą prieš' 
Kiniją.

Jones and Laughlin, Inland 
ir Youngstown Sheet and 
Tube. Jos atstovauja du 
trečdalius visos plieno 
mybos Jungtinėse Valstybė
se.

Tos kompanijos nori pri
verst prez. Trumaną pa
naudot ’ Tafto - Hartley’o 
įstatymą, kad sulaužytų 
600,000 CIO plieno darbi
ninkų streiką; Jos tikisi, 
kad jeigu Trumanas būtų 
prispirtas pavartot šį įsta* 
tymį prieš streikierius, ta
tai pakeltų “garbę” se 
riaus Tafto, republiko 
kandidato į prezidentus,' 
padėtų republikonams , Jai 
mėti prezidentinius 
mus.

Bethlehem plieno koml>a: 
nija pirm dviejų savai 
buvo pradiniai susitarus su 
CIO Plieno Darbininku 
nija dėl tokio šlubo 
pripažinimo:

Darbininkai i galės 
kamšyti unijai, be“ 
bus leidžiama ir pasitrai 
ti iš unijos. Jie neprara 
darbo dėl atsimetimo nūn 
unijos. į*-*

Bet susirinkime su pen
kių kitų didžiųjų plieno 
kompanijų atstovais Clevei 
landė pereitą antradienį 
Bethlehem kompanija taip* 
gi atšaukė bent kokį uniįį 
jos pripažinimą. •

Tos kompanijos, sakoma, 
sutiktų pakelti darbinin
kams algą 16 centų valan
dai ir duoti 5 centų Vertės 
šalutinių pagerinimų per t 
valandą. Užtat reikalauji, ‘ ’k 
kad valdžia padidintų 
no kainą $5.50 tonui, 
jos griežtai atmeta ui 
šapą.
Plieno streikas puldo 
plačiąją pramonę

General Electric kompa* 
nija planuoja paleisti 100,- 
000 darbininkų dėl plieno 
stokos. O jeigu plieno strei
kas tęstųsi iki rugpjūčio 
d., tai General Electric, sa
koma, paleistų ir visus 230,- 
000 savo darbininkų.

Automobilių fabrikantai, 
trūkstant plieno, paleido 
jau 75,000 darbininkų.

Kitos praenonės dėl tos 
priežasties taipgi pasiuntė 
namo šimtus tūkstančių sa
vo darbininku. >

Kvotos Azijos imigrantam

- Pietinės Korė-Pusan
jos tautininkų prezidentas 
Syngman Rhee vėl grūmo
jo išvaikyt savo seimą, ku
rio dauguma eina prieš 
Rhee.

♦ Washington. — Vado van 
jantis nąuju McCarran 
įstatymu, kvotos, dėl iipi 
grantų buvo nustatytos aš 
tuoniems Azijos 'kraštams 
Burmai, Kombodijai, Cei 
lonui, Indonezijai, Korėja 
Laosui, Pakistanui ir Vie1 
namui. Kiekvienos tOs-Šp 
lies metinė kvota yra 10 
imigrantų per metus.

ORAS.—šilta ir dau 
šia giedra.

r/At
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'Kas Ką Rašo ir Sako
PAMINI MAIRONĮ

Chicagos Vilnyje L. frū- 
seika rašo:

' “Šį šeštadienį (birželio 28 
. d. )< sueina 20 metų nuo gar
singo mūsų tautos poeto Mai
ronio (Mačiulio) mirties. Jis 
buvo kunigas. Bet lietuvių Ii- 

$£oc teratūros istorijoj jis užima 
$9.00 garbingą vietą.
$4,5CI A. Venclova primena: “Mai- 

JEntered as second class matter at the Post Office of Jamaica', N. Y. ronio dainą “Kur lygūs lau- 
y : under the Act of March 3> 1879- kai” dainavo lietuviai raudon

armiečiai, Tėvynės karo fron
tuose petis į petį su visomis 
Tarybų Sąjungos tautomis 
kaudamiesi dėl savo krašto 
laisvės.

“1

,J$Mident, GEORGE WARES; Sec.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA 

SUBSCRIPTION RATES
• .......... $7.00 Canada and Brazil, per year

Statei, per 6 months $3.75 Canada and* Brazil, 6 months
$8.00 per year Foreign countries, per year

Foreign countries, 6 months

United §>tates, per year
United Statei, per 6 r 

^Queens Co.
^Queehs Co........... $4.00 per six mos.

under the Act of March 3, 1879.

$8.0C

/Mūsų vajaus pailginimas
Uli t- >

BUVOME PASIBRĖŽĘ dešimt tūkstančių dolerių 
dienraščio palaikymui sukelti per tris mėnesius. Vajus

• ’-tūrėjo pasibaigti su liepos' 1 d. Bet nusistatytu laiku 
“tikslas nepasiektas. Visi skaitytojai tai matote iš kas-» 
-dien telpančių administracijos pranešimų. Dar nė pilnų 
?&Šių tūkstančių neturime.
-’-Todėl dienraščio direktoriai nutarė vajų prailginti 
šešiomis savaitėmis. Dabar turime pasibrėžtą tikslą

-/pasiekti iki rugpiūčio 16 dienos. Tai nereiškia, jog da- 
Wr galime “pailsėti,” o vajus savaime sėkmingai pasi- 
•baigs. Ketvertą tūkstančių dolerių surinkti į šešias sa- 
- vai tęs nėra mažas ^dalykas. Turėsime visi smarkiai dar- 
-takotis. '

Norime storai pabrėžti: Reikalas greitas ir būtinas. 
’•Jeigu norime dienraštį išlaikyti, turime šiemet aukomis; 
/prie bižnio įplaukų pridėti visą dešimt tūkstančių do-, 
-ierių. Neišsisuksime ir nepabėgsime. Dar vis niekas 
-l^atpinga. Jei kaip, tai dar galima tikėtis naujo kainų 
‘•pakilimo. Ypatingai brangsta viskas, kas reikalinga 
^laikraščio išleidimui. Pastebėjote, kad komercinė spau- 

irgi kelia savo kainą. New Yorko sekmadieninės 
laikraščių laidos pakilo iki dvidešimt centų. O prieš 

-'metus kitus būdavo tik dešimt centų. Dvigubai pa- 
‘ ^nfengo.
'■ ‘̂•Kaip gi su Laisve? Jos prenumerata jau seniai ta

Todėl neišvengiamai pasidaro didelis deficitas.
“Nesmagu, žinoma, apie tai nuolatos kalbėti ir su tais 

Reikalais mūsų draugus ir prietelius varginti. Bet dien- 
*fiiščio direktoriai ir personalas nusidėtų savo skaityto* 
'!iams ir visai pažangiajai visuomenei, jeigu visos tiesos* 
'■ji’ėtns nepasakytų, jeigu jiems visos problemos neparody- 
*tų juodu ant balto > ,

Todėl dar kartą karštai prašome visus dienraščio 
' skaityto jūs pagal savo išgalę prisidėti prie šio vajaus už- 
-ba^gimo.’ i Kurie dar neaukojote, paaukokite. Kurie jau 

’ aukojote ,jėifdar išgalite, pridėkite dolerį kitą. Višj/pa- ,o
sistengkime per tas šešias savaites vajų baigti pilnu vieno pase', žinoma, reikė- 

,4$sįsekimu . . ‘7 ’ .
.*? > * • '

3$VBAR JIEMS TEN VISI ’VERGAI”
PRASIDĖJO NEPAPRASTAI įtempta propaganda 

prieš socialistinius kraštus. Komercinė spauda perpįl- 
^r^ta: pasakomis apie’“vergų, darbą.” Bandoma ir Jūng- 
'Wes Tautas įkinkyti į tos propagandos vežimą. Pa- 
^Jtatiniais laikais pasišaukti talkon buvę karo belaisviai 
/Vokiečiai. Jie statomi liudininkais. Jie ten patys buvę 
^vergai.” Mat, jie ten. turėjo nors maža dalele pri- 

„ąidęti savo darbu prie atstatymo to, ką sugriovė.
Mūsų šalies atstovai įteikė Jungtinėms Tautoms ilgą 

-jaštą ir kaltinimą. Iš tų vokiečių jie patyrę, kad vienoje 
•darybų Sąjungoje, jau neskaitant kitų socialistinių 
uJyraštų, esą “darbo vergų” net pustrečio milijono.

Amerikos Darbo Federacijos biurokratai pasmerkė 
'taikią “nepilną” skaitlinę. Jie tvirtina, kad Tarybų Są- 
rtjūflgoje esą daugiau kaip penkiolika milijonų “darbo

.^*~Kaip gi jie prieina prie tokios baisios skaitlinės? La- 
lengvai: visi darbininkai, kurie dirba vsuomeniš- 

'fKpse įstaigose ir įmonėse; jiems yra; “vergai.” Tai ir 
2y$kas. Kitaip ne būti negali. Todėl, jie sako, mūsų at- 

jvai Jungtinėse Tautose padeda Sovietams, kąi jie ten 
randa pustrečio milijono “darbo vergų.”

,Logika aiški ir trumpa: visi Amerikos valdžios kon-: 
rjte^iuojamo pašto darbininkai yra “vergai.” Visi New 
plfoFko ir daugelio kitų miestų subvių, gatvekarių ir 
•&USU darbininkai yra “vergai.” “Vergai” taip pat yra 
visi mokyklų mokytojau “Vergai” yra visi, kurie dir- 

valdiškose įstaigose. Jiems net įstatymais uždrausta 
*&rėikuoti. Didesnių “vergų” nė rasti nebegalima/ Ir 
• ^Ka juos visus sudėsime į krūvą, tai tokių “darbo vet- 

Čia pas mus susidarys penketas šešetas milijdūųl 
^Pusėtinai daug, ar ne? '■ v.'

/’Dar reikėtų pridėti, ir keletą šimtų tūkstančių kąll- 
kurie irgi verčiami visokius darbus atlikti? “DUr-.

vergų” skaitlinė dar pasididins. /
«-ai$itokia logika vado vau jantis^ tai Amerikoje nėra ver- 
„gįfe tik tie darbininkai,, kurie dirba privatįskosė įmo
nėse ir nuo kurių samdytojai gali visus devynis kailius 

'$Wupti.
;<»f«Tai Šitaip šis klausimas stovi.

.Jee-v —-------- -—.— -----—

„KINIJOS PARTIJAI 31 METAI '
-^ KINIJOJE ŠIOMIS DIENOMIS eina? didelės, entuzias
tiškos masinės demonstracijos ir iškylos, žmonės pafnįūi 

"Kinijos Komunistų Partijos 31 metų sukaktį. Istorija 
palyginti trumpa, bet audringa. Gal jokia kita revolįu- 

delne darbo žmonių partija nėra pergyvenusi tokių aūdrų 
s'k. kančių, bet taip pat tokio džiaugsmo ir ląimėjinio, 

J.y?^p kiniečių partija. Visas pasaulis atsinjena; baisiuo
sius dangų reakcijos laikus. mętų

skerdynes;, surengtas- prieš
tūkstančiam# komunistų. galvos" buvo nukapoti L.;

Neiškenčiu nepacitavęs pir
mąjį posmą.

Kur lygtis laukai, 
J Snaudžia tamsūs miškai,

Lietuviai barzdočiai dūmoja 
Galanda kfrvius, 
Kalavijus aštrius
Ir juodbėrį žirgą balnoja.
Lietuviai ruošiasi kovon su 

kryžiuočiais.
Maironis davė ne vieną še

devrą, vaizduodamas kovą su 
teutonais.” . *• - ... L . ....... «
NEPASITIKI VALDOVŲ 

IŠMINTIMI
Juozas Tysliava mano, 

kad mūsų valdovai elgiasi 
peišmintihgai, kai jie nelei
džia pažangiems amerikie
čiams važiuoti iš Amerikos. 
Jis sako : “Dabar kyla klau
simas, ar Valstybės De
partamentas gerai daro, 
kad jis tiems komunistų 
bendrakeleiviams draudžia 
vykti į užsienį?”

Jęigu ten sėdėtų eks-poe- 
tas Tysliava, elgtųsi prie
šingai. Girdi, “juos reikė
tų skatinti greičiau apleis
ti šią Nupuvusią’ kapita
lizmo šalį. Tik tuo atveju, 
jduodant; jiems vizas, kiek- 

tų’įrašyti į Be teisės grįžti 
atgal...”

Vadinas, Tysliava pasi
elgtų kvailiau ir už tuos 
Valstybės Depar tame n t o 
.pareigūnus, kuriuos jis 
kritikuoja. Tie nepasitikė
dami Amerikos žmonėmis 
neišleidžia jų iš Amerikos, 
6. Tysliava, jų bijodamas, 
nėbeįlėistų Amerikon. Juo
kinga^ kaip aklas aklam 
bando kelią parodyti.

•" * ’•*’ ‘V, /' .v, . ■ 7

SVIETO JUOKINTOJAI
Dabar tai jau pajudės vi

sas pašau lis. J j paįuC* _, 
smetoniniai “<
Jįę susirinks Londone ir 
“laisvins” Lietuvą. Iš A- 
merikps. .< konf erenci j on iš
vyko “Lietuvos ministras 
Washingtone Povilas Ža
deikis,’’praneša Dirva. Ko
dėl ųę ponas?

Kad Žadeikis nepasirody
tų tik paprastu samozvan- 
cu* jį išlydėjo taip pat “di
deli” įmonės., — bet taipgi1 
jaą nebe ponai, tik šiaip 
sau ^aj4birlgi” vyrai ir mo
terys. z Tėn susirinko “Lie- 
tuvoš;/generalinis konsulas 
Jį4 B udrys su žmona, nau-; 
jašis ^ykcpni^sios; Tarybos 
pirmininkas K. žalkauškaš, 
WtWdi^WsįoS' Lietuvių 
Girupes. nariai 
nas, fc^linis; Dr. Br. Ne- 
mickas ir Pr. Vainauskas.” 

iš 
LohdoAė ataiyežti Amęri- 

• \ Dabar
'IadįHcrn&f.L-:::;’v Y

< ^mėt^ntainlcai moka svie-

lį pajudins ’ 
diplomatai.” 1

bet taipgi1

- J. Audė

tą juokinti. 0* pinigų savo 
cirkui jie turi. Juk aną die
ną jų pačių spaudoje buvo 
išsiplepėta, kad vienus Lie
tuvos priešus ir parsidavė
lius finansuoja Amerika^ o 
kitus—Anglija.

SMETONINe šMeKLA
Pagaliau tarė žodį ir 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
artimas bendradarbis ir iš
tikima politinė sugulovė, 
“ministras”' P. Žadeikis. 
Ant jo buvo atsidėta, juomi 
daug pasitikėta.- Argi jis, 
toks artimas Grigaičio ir 
Šimučio: bičiulis, ' toks ‘‘de
mokratiškas” diplomatas, 
pripažins Lozoraitį “Lietu
vos diplomatijos šefu”! Bet 
dabar pripažino-—viešai ir 
atvirai.

I

Ką dabar pasakys VLIKo 
ir ALT vyrai? Jiems sme- 
tonininkai nušluosto nosį 
Žadeikio ranka.

Dar daugiau ir dar> blo
giau. Ponas Žadeikis griež
tai pareiškia, kad šita “di
plomatijos šefo” “instituci
ja turi permanentinio po
būdžio.” Gal ne viri lietu
viai supras “Lietuvos. įga
liotinio ministro” anglišką 
žodį “permanentinio.” “Per
manentinis” reiškia —nuo
latinis, pastovus, amžinas!

Smetona ėdė ir kankino 
mus su savo, titulu “tautos 
vadas.” Dabar .pakilo rpus 
toliau kankinti Smetonos 
dvasia asmenyje. Lozoraičio 
su taip pat aukštu “diplo
matijos šefo” titulu.

O didžiausią klaidą pa
darė . kanadįškės,. “Nepri
klausomos Lietuvos” bosas 
J. Kardelis. Žadeikis būtų 
gražiai ir toliau tylėjęs ir 
mūsų tarybininkams - akių 
neiš^vilinęs, jeigu . Karde
lis nebūtų, /pono žadeikio 
užkabinęs su savo, neapgal
votais ir kvailais klausi
mais. Kadangi rietenos 
tarpe. Lozoraičio ir VLIKo 
ir ALT pradėjo veikti Kar-, 
delio nervus,*tai jis pastatė 
Žadeikių! reikalavimą, ką 
jis mano apie Lozoraitį ir 
“diplomatijos šefą.” Vardu 
Smetonos ir jo dvasios po
nas Žadeikis turėjo atsaky
ti ir išgelbėti Kardelį nuo 
visiško susibalamūtijimo.

Kaip žinia, Žadeikis išvy
ko Londonan kalbėtis ir de
rėtis su Lozoraičiu. Ten, 
jie konferuosią ištisą sa
vaitę.

Išvažiuodamas ar išskris
damas ’ Londonan ponas 
Žadeikis labai diplomatiš
kai, bet taip pat labai “ko
rektiškai” pasakė, kad 
VLIKas neturi kišti savo 
purvinos nosies į Lozorai
čio ir Žadeikio reikalus. 
VLIKo vyrai gali jiems pa
dėti ir jiems’rankas nulai
žyti, bet jokiam atsitikime 
neprivalo net minties , dasi- 
leisti, kad- jie / gali turėti 
įtakos arba dąryti spaudi
mą į “diplomatų” nutari
mus beį poelgius. Kaip nie- 
'kam- nebųyo valią, kaip ži
notą; Smetonai pądilitubti 
bei patarti, ką jis turi da
ryti, kaip jis turi gudriau 
ar atsargiau lietuvių tau
tai, kailį; lupti;, taip dabar 
.niekam • nevalia j u o k u s 
krėsti iš “diplomatijos še- 
fo” pono Lozoraičio.

' Mūsų / diplomatai galėtų 
šiaip taip susitarti ir sugy-

Gen. Dwight D. Eisenhower šypsosi, kuomet Colora- 
• dos gubernatorius Dan Thornton siūlo jam “barbekiu.” 

Eisenhower pareiškė, kad Tafto-Hartley įstatymas yra 
šiuo metu geriausias naudoti prieš darbininkus._—:—__——u———--- —-—.—

• • • . ■ 1 ■ . > • • : i : i '

Kaip Jungtinės Valstybės 
standartizavo laiką

Prasidėjus vasarai, visa 
eilė vietovių įsivedė pas sa
ve “Daylight Saving Time” 
—“Dienos šviesos taupymo 
laiką,” kai tuo .tarpu kitos 
tebesilaiko “Standard 
Time.” Keliaujant, kartais 
tai sukelia keblumų. Bet 
tai niekis, palyginus su bu
vusia padėtirpi prieš 70 me
tų.

Tuo laiku buvo prisilai
koma “vietinio laiko”. arba 
“saulės laiko,” Svarbesnie
ji miestai savo laiką nusi- 
statydavo pagal rotušės 
saulinį laikrodį arba kitą 
kurį mastą, rodantį vietinį 
laiką. Kiti miestai gi bu-, 
vo įsivedę pro juos prasi
lenkiančių geležinkelių lai-, 
ką, arba nusistatydayo pa
gal savo srities didmįestįi

Geležinkeliai savo laiką 
nusistatydavo pagal mies
tą, kuriame būdavo jų cen
trales, arba pagal didmies
tį, kuris priklausė jų orbi
tai. Taip Pennsyivanijos 
geležinkelio • laikas buvo 
nustatytas Philadelphijos 
laiku, kas reiškė penkias
minutes vėliau negu New 
Yorko laikas ir penkiomis 
minutėmis skubėjo nuo 
Baltimorės lairodžių, Balti- 
morės ir Ohio geležinkeliai 
naudojo Baltimorės laiką, iš
siųsdami traukinius iš Bal
timorės, Columbus laiką — 
traukiniams įvažiavus į O- 
hio valstybę, Vincennes lai
ką — traukiniams. įvažia
vus į vakarus nuo Cincin
nati, o kita dalis jų linijų 
traukimų kursavo pagal 
New Yorko, Philadelphijos 
ir Chicagos laiką.

Pittsburghe būdavo taip, 
jog traukiniai ateidavo ir 
išeidavo pagal šešius skir-, 
tingus laikus, o pačiame 
mieste buvo septintas skir
tingas laikas. Kituose mies
tuose kuris nors pajėgesnis 
laikrodininkas nustatydavo 
savo “standardinį laiką,” 
kuris dažniausia nesutikda
vo su jo konkurento laik
rodžiu. Tikriausiai nieks 
negalėtų pasakyti, kiek tuo 
laiku buvo “tų lokalinių lai
kų,” tačiau buvo suskaičiuo
ta, jog geležinkeliai naudo-

:. v„ • ...... • •____________ . .

Siaųdiėh tą partija* stovi arti: penkių šimtų milijonų 
žmonių l įJ'ryšąkyje; Milžiniškąs kraštas, tos partijos 
vadovybėje,■> atsistojo ant kelio į. socializmu į naują gy
venimą; Nbįitdėtas istorijoje atsitikimas. .» 

į' ytapo viskuo. Tie, 
kurie \pHeš kėlė tąmėtų; mito žmonių prakaitu ir krauju, 
šiandien? suskridę ante Fdrmoza salos, dantimis griežia, 
dar .vis tebesapnuoja ^tapie sugrįžimą ir atgavimą savo 
♦prąrąštajbhųjausT Bet, kaip atrodo, jų pastangos ir vil- 

viešpatavimo dienos pasibaigė
. j’”’

venti su VLIKu, sako po
nas Žadeikis, jeigu jis./ 
VLIKas, “per daug nesi
veržtų prie vyriausybės 
punkcijų.” • Supraskite, tad 
“vyriausybe” yra Lozorai
tis ir Žadeikis;

Tai šitaip dabar dalykai 
stovi. Visi turime klausy
ti “diplomatijos šefo.” 
VLIKas^ ir ALT turi’ prieš 
jį nusilenkti ir jo atsipra
šyti. Taip įsako “minis
tras” Povilas Žadeikis;

jo mažiausiai 70 skirtingų 
laikų. \

Kadangi kaip tik tie ge
ležinkeliai daugiausia nuo 
šios betvarkės kentėjo, jie 
ėmėsi iniciatyvos padėtį 
pataisyti. Jau 1848 metais 
Anglija, Škotijai ir Valija 
pas save buvo įsivedę vie
nodą laiką. 1883 metų ba
landžio mėnesį “General 
Time Convention” — “Ben
drojo laiko konvencija,” su
organizuota tikrumoje ge
ležinkeliečių, pasiūlė, kad 
Jungt. Amerikos Valstybe-

se b'ūtų įvestos keturios lai
ko zonos: Rytinė, Centrinė, 
Kalnų ir Ramiojo vandeny
no. Geležinkeliai su tuo 
bematant sutiko, ir 1883 m. 
lapkričio 18 dieną šis Stan- 
dardinia laikas įsigalėjo vi
same 'krašte.

Nežiūrint to, jog ši^įlaiy 
kas buvo vartojamas per if$ 
tisus 35 metus, jis nebuvo 
paremtas jokiu įstatymu. 
Tik 1918 metais, Pirmojo 
pasaulinio karo cnetu, Kon
gresas pravedė Standardi
se laiko aktą, kuriuo for
maliai kraštas buvo su-' 
skirstytas. į keturias zonas 
ir buvo pravestas nuosta
tas panaudoti esamomis 
aplinkybėmis dienos švie
sos taupymo laiką, kad tuo 
būdu būtų karo reikalams 
sutaupyta kuro. Tačiau 
žmonėms šis išradimas taip 
nepatiko, kad Kongresas 
sekamais metais buvo pri
verstas šį nuostatą atšauk
ti. Jungtinės > Valstybės die
nos šviesos taupymo laiką 
panaudojo visoje valstybėje 
tik kaip būtiną priemonę
Antrojo pasaulinio k^.ro 
metu. . z

Common Council

Anglija teis vadinamą 
“sekretų išdaviką”

London. — Kitą savaitę 
čia bus teisiamas valdinis 
anglų radijo pareigūnas 
Wm. Marshall; kaltinamas, 
kad išdavinėjęs Sovietų at
stovybei karinius Anglijos 
sekretus.

Marshall sako, tai mela
gingas’ kaltinimas.

F. Marcinkevįčia .. . .................. .  5.00
T. Vezdžiūniehė............... ...................    5.00
Laisvės Skaitytojas .................. »..........   3.00
J. Baranąuskąs  ............    /...........   2.50
M. Kacinkevičia ..............   2.50
Greatneckietis .........      2.00
K. Stanislovaitienė, iš Waterbury, Conn............ 1.00
J. Didžiūnas iš New Haven, Conn., prisiuntė blanką 

su $27.00. Aukos surinktos per LLD 32 kuopą. Aukojo 
šie asmenys :

J. Petkus ..........................    $5.00
J. A. Miller ............................................ '............ 5.00
B. Vikšrienė........... ......... •...................... 5.00
LLD 32 kuopa ...........................   5.00

Po $1: J. Duoba, B. Medley, J. Aleksa, E. Rud
man, A. Sholiunas, M. Valinčius, J. Didjun.
A. Navickas iš Haverhill, Mass., prisiuntė blanką ir 

$60.00 aukų. Per jį aukojo prieteliai:
A. Navickas ................ ,......... •.......... $10.0(L
August ir M. Kazlauskai....... . .....................  IO.OOj
V. Kancevičius .........................................   10.00
J. Kibildis ....................................    10.00
K. Markūnas ........................................................ 5.00
P. ir M. Yokumskai..................  .... 5.00
A. P. Dambrauskas .......... ....... .............. ,........ 5.00
K Šileikienė ............................................  3.00
Draugas .. .. . . ............ ........................ ... 2.00
L. Žemaitienė iš Hartford, Conn., rašo:

“Čia randate čekį $15.00. Aukojo fondui Geras 
Ląisvietis iš Hartford, ’ Conn. •' > '

Prašau pataisyti klaidą. Buvo paskelbta, kad M.
* M. Johnson iš Hartfordo aukojo-$1.00; turėjo būti 

aukojo $5,00. Draugai Johnsonai visuomet aukėja 
po daug. Atsiprašome už klaidingą > paskelbimą.

L. Žemaitiene.”
Daugiau aukų gavome nuo šių apšvietos brangintųjų:
J. Stankus, Brooklyn, N. Y. ...... ......................... $5.00
K. Yuknis; Brooklyn, N. Y., (trečiu kartu) ----  5.00
V. Žilinskas, Harrison, N. J...................................5.00
Juozas Kairys, Brooklyn, N. Y. .. •.....................5.00
Mr.'Bradauskas, Detroit, Mich............................. 3.00

Mike Kraujelis, Brooklyn, N. Y......................... £.00
M. Galinaitis, Toronto, Canada ...................... 2.00
J. Rozukas, Toronto, Canada......... . .................... 2.00
Gražus pasirodymas! Širdingai dėkojame pasidarba-' 

vusiems aukų rinkimui ir visiems aukojusiems. Jei kas
dieną po tiek įplauktų, kiek šiuo kartu, tai kryžiuo
čiams būtų didelis nusiminimas. 2

Laisvės bendrovės direktorių taryba vajų prailgino JkiT 
rugpiūčio - Augusto 16 dienos. Prašome į talką visus 
apšyietą branginančius žmones; prašome padėti už
baigti vajų sukėlimui $10,000 savo dienraščiui.

Laisves Administracija, d
——--- -—. ......... ------- —..... ..... .. —............ .
2 pusl.-Laisvė (Liberty)~Se»tadien., Liepos-July 5, 195^
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For honesty is best,
But people, I’m
Inclined to rhyme,

Would not survive this testjx 
For people are inclihed, (1 shiver) ' 
To complicate their eating liver!
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G. KINDURYS

Jaunieji skaitytojai 
ir biblioteka

Prieš trejus metus Panevėžyje buvo 
atidaryta-miesto vaikų biblioteka, kurio
je dabar jau yra daugiau kaip 4,300 eg
zempliorių knygų. Biblioteka y*ra labai 
populiari miesto besimokančio jaunimo 
tarpe. Jauki skaitykla visada yra pilna 
jaunų skaitytojų. Vieni iš jų keičia kny
gas, kiti įsigilino į laikraščius bei kny
gas, treti lošia šachmatais. Nuolatiniai 
bibliotekos skaitytojai yra daugiau kaip 
1,000 vaikų.

Su didele meile ir rūpestingumu žiūri 
į savo mažyčius lankytojus bibliotekos 
darbuotojai. Jie įdėmiai reaguoja į visus 
vaijįkų pareikalavimus. Tai jausti kiekvie
name žingsnyje. Štai matomoje vietoje 

fc'iškabinti rekomenduojamos literatūros 
sąrašai. Knvgos parinktos atsižvelgiant 
į vaikų amžių ir į mokyklos progr’amą. 
Mažinusiems skaitytojams aptarnąuti 
yra pavaizdus katalogas, kuriame, apie 
knygos turinį pasakoja ryškūs piešiniai. 
Vyresnio amžiaus vaikams įvestas abė
cėlinis katalogas.

Prie bibliotekos susidarė 20 skaitytojų 
aktyvas. Aktyvistai Dilka, Veliauskaitė, 
Petruškevičius ir kiti enregingai padeda 
bibliotekos darbuotojams visuose jų žy
giuose. Jie dalyvauja leidžiant sieninį 
laikraštį “Jaunasis skaitytojas,” apipa- t 
vidalina parodas, sudaro katalogus ir tt. 
Kiekvieno naujo lankytojo dėmesį ypač 
patraukia foto vitrinos ir parodos, ku
rias padarė patys vaikai.

Biblioteka dirba didelį auklėjamąjį ir 
kufturinj-masinį darbą vaikų tąrpe. Vi-

Są sos priemonės vykdomos pagal planą, ku- 
np sudarinėja vedėja Kalpokienė kartu 
su taryba. Bibliotekos tarybos narių tar
pe — mokytojai, komjaunimo darbuoto
jai. Kiekvienam tarybos nariui yra pa
vestas tam tikras darbo baras. Antai, 
mokytojų seminarijos pirminės komjau
nimo organizacijos sekretorius Kanapec- 
kas yra atsakingas už skaitytojų konfe
rencijų rengimą. Jam vadovaujant nese-1 
niai buvo apsvarstyta jaunojo r’ašytojo

’ A. Matučio knyga “Negriukas Džonas.” 
Svarstyme dalyvavo apie 600 vaikų ir 
jų tėvų.

.Literatūros rateliui vadovauja tarybos 
narys mokytoja Bagdonienė. Per metus 
ratelio dalyviai išstudijavo, ir apsvarstė 
eilę A. Gaidaro, S. Maršako, Petro Cvir
kos ir kitų tarybinių rašytojų bei poetų 
kūrinių. Atskiri bžsiėmimai buvo skirti 
pačių vaikų kūrybai jų parašytiems 
ppsakymams, eilėraščiams ir kit. išnag
rinėti.
p Du kartus per mėnesį bibliotekos vedė
ja Kalpokienė surengia literatūros ryt
mečius, per kuriuos Vaikai vieni pasako
ja kitiems apie perskaitytas knygas, apie 
tai, kaip jie vertina kūrinių herojus, jų 
poelgius^ dalinasi savo mintimis ir jaųs- 
mais.

Kas savaitė vaikams prieinama forma 
skaitomos paskaitos. Šių paskaitų-pašne- 
kėsių tematika sudaroma, atsižvelgiant 
į pačių skaitytojų poreikius ir pageidavi
mus. Pastaruoju metu paskaitytos pa
skaitos: “Apie pasaulio atsiradimą,” 
“Tarybų Sąjunga—taikos visame pasau
lyje tvirtovė,” ’ apie tarptautinę darbo If rains don’t pour, 
žmonių šventę Gegužės Pirmąją ir kt.
< Plane kas mėnuo numatoma kolektyvi
nis žygis ar išvyka į įžymias miesto bei 
jo pakraščių vietas. Balandžio mėnesį 
vaikai pabuvojo kraštotyros muziejuje, 
gegužės mėnesį -r- aplankė lietuvių tau
tos didvyriškosios dukros Marytės Marj 
gytės kapą ir padėjo ten vainiką.

Bibliotekos darbuotojai rūpinasi, kad 
visokeriopai išlavintų vaikų gabumus 
dailei, jų skonius ,doųiėjimąsi menu, kad 
išplėstų jų akiratį ir žinias. Sudaryti 
’įvairūs saviveiklos rateliai. Biblioteki- 

inkė Dunskytė vadovauja dailiojo sk&i- 
rmo rateliui.

. Savo įdėmiu, kruopščiu darbu Panevė
žio vaikų bibliotekos kolektyvas sugebėjo 
daugelio vaikų širdyse sukelti gyvo 'su
sidomėjimo knyga, noro įsigyti dideles ir*

, gilias žinias. Biblioteka padaro didelį 
įnašą į vaikų auklėjimo reikalą.

Atostogų mokykla 
prasidės sekmadienį

Sekmadienį, liepos 6 d., Olympia Par
ke, Shrewsbury, Mass., Worcesterio 
priemiestyje, įvyksta pradžia LMS Ato
stogų Mokyklos. Mokyklos klasės ofi
cialiai prasidės pirmadienyje, liepos 7. 
Dauguma mokyklos štabo ir studentų 
suvažiuos sekmadienį.

Liepos 12 ir 13 ten pat įvyksta Lie
tuvių Meno Sąjungos suvažiavimas. Su
važiavime, apart eilės delegatų, dalyvaus 
ir LMS sekretorius L. Jonikas.

Iš New Yorko - New Jetsey vyksta 
eilė studentų ir mokytojų štabo narių. 
Mildred Stensler — muzikos klasės mo
kytoja, Jonas Valentis — dramos, Ru
dolfas Baranikas—lietuvių kalbos ir is
torijos, Ruth Bell — liaudies šokių mo
kytoja, Franas Balevičius — pianistas, 
muzikas.

Kiti ten važiuos ateinančiam savait
galiui, kuomet vyks LMS nacionalis su
važiavimas. Visi kviečiami vykti ir jda- 

' lyvauti LMS mokykloje ir jos ruošiamo
se iškilmėse.

LMS Mokyklos Komisija

Atsisveikinimas
Nusiramink, mano širdie: 
Jau mano laimė sudorota, 
Jau ištarta kartus “sudie,” 
Ir jau gana privasarota...

Aš grįšiu ten ,iš kur atėjęs, > 
Bet tu čionai dar pasiliksi. 
Mudu sujungs plaukiantis vėjas, 
Tuomet, kai ją tankiai sutiksi.

Vėjo, dvelkimo atvaizduose 
Regėsim ją, kad ir praradę, 
Atviruose jausmų languose, 
Sapne, kiek vilties susiradę.

Per sapną grįš ji daug, daug kartų, 
O aš ją glausiu prie krūtinės, 
Širdie, prie tavo plačių vartų, 
Kad pakilt iš tamsos naktinės.

Momentas sapno trumputėlis, 
Sugrąžins man praeitį seną. 
O tai bus laimės tik šešėlis, 
Kuri daugiau man negyvena.

A. Dagilis:

THE BEES
Around this dome,
This honeycomb’, i

I scan the world of bees,
So swift they fly,
To trick the eye,

And flutter like the trees: ' t
When storms buzz round their crested faces 
So too the bee in unction races.

In wondrous bags,*
Each toiler drags

A wealth of honied juice, 
To stock and store,

Then drains it down ą sluice: 
To where it garners in a puddle, 
These bees indeed are sage and subtle

Their mystic hive,
Just teems alive, .

With energetic toil,
And nothing here
Is left (I cheer!) •

To decompose or spoil: 
Like human beings often sour 
A store of food to balance power!

The bee is quite, 
x I think, all right,

His systems tried and true, .
He never shirks,
And never irks,

And afll contribute to:v 
Compiling wealth of honey juices, 
And bees do not indulge in ruses#

The bee is not
Inclined to rot, ’

The city of his hive,
With sordid dirt,
And cheat and hurt,

And callously.deprive:
A segment of the population, 
Of wealth and health and warm elation.
For bees are wise, -
And realize,

That mercenary deeds,
Engender strife, ■ ■

. Corrupting life,
And so their nation heeds

The truth :'' thAt plunder by one faction 
Of another, foments much action.
A city street,
Where'humans meet, , 1

In :loud, congested throngs,
Would not despair,
These bees who fare,

About the crested prongs,
Of one slim oak which holds their city, 
Vibrating with their flurried ditty:
Of buzzing noise;
Like minute toys,
''They rush around the sphere, 

Of honey wealth,* . . . ■ 
Sweet social health!

And no one plunders here: 
The honest labor of the toilers, 
Who function minus greedy spoilers.
Which goes to show,
These insects know,

A great deal more than men:
Whd cheat and bait,
At any rate,

Who make Gods’ earth a fen:
Of malice and deception brutal,
And think to fend for Truth is futile.

■ . ; t
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Bg MILDRED STEEPLER
LMS SUMMER VACATION SCHOOL

' ' OUR AIMS
Thek LMS. Summer Vacątion School is 

a school only in the sense of Application. 
In a more exact language ,the school is 
a Workshop where the arts of speaking, 
singing, dancing ,acting and recreation 
are tried and applied. t

The most frequent question asked con
cerning the school, is, “What can you 

. learn in two weeks?” If you feel that 
knowledge is measured only by how ma
ny figures or dates you can quote, then 
your studying is best done at home with 
books loaned from the public library. If, 
however, you can concede that knowledge 
is more quickly and thoroughly gained 
through practical experience and appli- 

’ cation, then the question is superfluous.
Recently I mėt a young man who was 

sent to America by the Israelian govern
ment to study engineering. I commented 
on how well he spoke English. His reply 
was, “I studied English in my country 
for six years, I only learned to speak it 
in 'the $ months I was in this country.”

\

. I also charg'e,
The bee at< large, * . ' ;

Is quite ^'hoble bug, : : ’ ' ,
You’ll never find,
His busy mind,

Will make him turn a thug: 
To depredate his fellow flyers, 
Nor will he .fraterpize with Tiers.

. .

I watch him quest,
And shrewdly test, . , 1

Each bloom, of nectared wine,
Before he drains
The. pool, and stains

His lips: he deems it fine:
And while the day is bright and sunny, 
He hustles to collect the honey. 

I
The bee I trust,
Is kind and just,

His country I must say,
Is one to boast,
I pledge this toast,

To him this sunny day:
“To those who rank and live more civil, 
Than predatory ghouls who drivel!”
If bees could write,
What wondrous light,

Their intellects would shed,
Upon the mind,
Of humankind,

I fear some creeds 'would dread:
To listen to their potent story, 
Of wealth ahd health and social glory!

‘ / t I ‘ #

On spinning wings,
This insect sings,

And diligently toils,
So fervently, 7

Around the tree,
Until the nighttime coils:

Its ars about the bee clan snoring, 
While bats outside go gaily soaring.

. Charles Wazalis.
* I- realize that the bee does not collect his 

. nectar in a bag but rather: alter extracting • 
nectar from the bloom mixes it with a secre
tion from his inouth (I šuppbse) which trans
forms it into a jellified substance; Vdiich he 
attaches to two rear legs. Upon accumulating 
a certain amount of the stuff he then zooms 
back to the hive wherein he deposits his load

* in specified cells; which are industriously at
tacked by a segment of highly specialized bees 
who mix again the nectar with a secretion 
from some gland or other, which finally con
verts the imperfect product into genu į ne ho
ney. This, I thing, is the basic procedure, 
more or Hess; Anyway, ! have never really 
scrutinized bees or, their hive&

MEET THE STAFF.
We, the faculty of the LMS School, be

lieve very strongly in the strength of ap
plication. Since our School concerns it
self with the people’s culture, particular
ly our own heritage, Lithuanian culture, 
we apply ourselves along those lines. .

To understand a nation’s culture ,it is 
necessary to know something of the 
country itself, its people, its history and 
its language. Our historian this year will 
be Rudolpji Baranikas.

Rudolpn studied intensively in his na
tive country Lithuania, camq to America 
just before the 2nd world war and served 
in the American Armed forces. He iš a 
journalist writer and a poet of equally 
great force in both languages ,and most 
recently, an artist of the palette. , The 
last 3 years, Rudolph spent in . Paris stu
dying Art at the Academie Jujian. lie 
has already (had some of his paintings 
exhibited at the ACA Galleries in New 
York.

The literary output of Lithuania is. 
not so great in volume of books; but the 
language in itself is so descriptive that it 
lends itself beautifully to verse and poet-j ^7: 
ry. To bring these words to their full' 
flower on the stage, we have with us 
again this year Jonas Valentis. Jonas is 
a foremost Lithuanian actor and di
rector. Under his guiding hand, the stu
dents will create their own theater.

Of all the Arts, perhaps that of the 
folk song and folk dance is most univer
sal. At our School, the Dance classes, the 
play-games and other forms of reacrea- 
tion will be lead by Albert Merkis. Al. 
has a collection of some 400 dances, in
cluding not only those primarily Lithua
nian, but folk dances of all the world. 
And for part of the time, New Yorks’ 
young dance leader, Ruth Bell will be in 
to work with the students also.

And, once again, “your truly” will 
lead the singing. The long-time readers 
of this column have often heard me ex
pound my theories 6n singing. — Every
body can sing, and, singing is fun when 
you sing together. I have collected and 
printed still more of the popular Lithua
nian folk songs and those of other 
peoples of the world. Frank Balwood, our 
school pianist and composer has written 
2 more songs especially for this ocęasion, 
and he will be on hand to play for us 
again.

Apart from the teaching staff at the 
LMS School, there will be a number of 
visiting notables. Mrs. Christina Stani- 
slow is planning to meet and talk with 
the students and guests for a number of 
days. She will bring somė of her paint
ings? Also at Olympia Park this year, 
we will show some of the paintings of 
other Lithuanian American artists in
cluding Baranik, Skučas and R. Feiferis.

Leon Yonik, executive secretary of the 
National *LMS Office, will be in for our 
conference July 12-13, as will his son, 
singer Leon Yonik, Jr., Vincas Bovinas, 
Helen Yeskevięh and others prominent in 
LMS activities.

We sincerely invite all friends of the 
fine arts to visit with us during the pe
riod of the School -y July 7 to 20 at 
Olympia Park, Shrewsbury, Mass.

ĮVAIRIOS mos 
rekonstruojama 
BULGARUOS SOSTINĖ

SOFIJA, IV. 28d.— Sofi
joje vyksta dideli darbai re
konstruojant svarbiausią
sias miesto aikštes ir magi
strales. Sutinkamai su Būl- 
būti sukurtas naujas didin
gas Bulgarijos sostinės ę,ęį- • 
tro architektūrinis ansam
blis.

Pirmiausia naują, arclii- 
gąrijos Ministrų tarybos ir 
Bulgarijos komunistų par
tijos Centro komiteto' Yfti- 
tarimu, jau artimiąusiaisf 
dviem—trimis metais turi’ 
tękturinį ąpipavidalinjį^ą 
gaus Lenino aikštė ir greti
mi rajonai.

Naująją Lenino aikštę 
sudarys architektūrinis"an
samblis, susidedąs iš 
aukščio Tarybų namo, sun
kiosios pramonės minister- • 
ijos, elektrifikacijos minist
erijos pastatų ir kitų , vy
riausybinių bei visuomeni
nių pastatų.

Dideli /darbai vykde&ii 
rekonstruojant Georgijaus 
Dmitrovo bulvarą, Andrie
jaus Ždanovo gatvę ir Rug
sėjo 9-osios aikštė, kur jąu 
nuimti pastoliai .nuo naujo1 
monumentalaus 
skirto BKP CK.

Tarptautinės darbo žmp- 
nių šventės Gegužės Pirmo- 
sįos garbei Sofijos vyriau- < 
siasis architektūrinio pro
jektavimo* kolektyvas pir
ma laiko paruošė ir pateikė 
vyriausybinei. . kdmisųąi 
tvirtinti c Tarybų namo pro
jektą; šis namas bus pra
dėtas statyti šių metų ;yį- 
duryje, . . . ,, T '

Soft

pastąto,
■ ‘ M.J

; . ' i ’ i , * w •.
Tarybinė vyriausybė perdavė 
66, įmp^es yplpečių . tąųtos} 'X 

puoįavyben . , ;<'•>< j <_

BERLYNAS, V. 
lyno dem'okratinė spauda iš
spausdinę Vokietijos: Demo
kratines Respublikos vyriausy
bes’ pranešimą, Kuriame - sako-

Tarybų Socialistinių. Respub
likų Sąjungos vyriausybė bu-' 
tarė perduoti Vokietijos.JĮę- 
mokratinės Respublikos . 
riausybei 66 Tarybinės akci
nės bendrovės įmones.

Tarybinės vyriausybės puta* 
rimas perduoti Tarybinį ak
cinės bendrovės įmones vokie
čių tautos nuosavybėn išreifen 
kia 1 didelį Tarybų Sąjungos 
tautų tikėjimą mūsų tautos 
taikos ir demokratijos > jogo
mis. Tarybinė vyriausybė tuo 
pačiu vėl pabrėžia savo poli
tiką pripažinti vokiečių tautos 
suverenumą, kaip tat siūloma, 
jos notose Vakarų valstybėms, 
kaip teisingos taikos sutarties 
su Vokietija pagrindą. Vokie
tijos Demokratinės Respubli
kos vyriausybė yra įsitikinuhf, 
kad visa vokiečių tauta su dė
kingumu ir džiaugsmu* sutiks 
Tarybų Sąjungos vyrįausyBIs 
nutarimą, kaip’naują kilnia
širdį draugystės aktą.

Tarybinės akcinės bendri6 
vės įmonės daug dalyvavo mū
sų taikaus ūkio statyboje.- Ta
rybiniai direktoriai, inžipįp- 
riai ir technikai nuveikė žyujui 
darbą statant šias įmones ir 
išvystė jų veiklą aukštu tech
niniu lygiu. Tarybinės akčlttės 
bendrovės įmonių produkcija, 
įsikūrus Vokietijos Demokra
tinei Respublikai, yra ’ml£sų 
liaudies ūkio plano dalis.

Minėtųjų 66 įmonių tarpe 
yra rudosios anglies ir kalio 
kombinatai, kabelių gamybos 
įmonės ir akumuliatorių ♦ 
mykla Berlyne, laivų statykla 
“Neptun” Rostoke, automobi
lių gamykla “BMV” Eizena** 
che, vagonų gamyklos, metalo 
apdirbimo ir kitos įmonės. ' /

Kartu su šiuo pranešįįįiu 
skelbiamas sąrašas 66 įmonių, 
kurias Tarybinė vyriausybė 
perduoda Vokietijos Dėftib- 
kratinei Respublikai.

a-

3 puil.-laitvi .(Liberty)- Sestadien.į . Ue^-July Sį It&St



f MONTREAL, CANADA 
4lv

Reikalauja panaikinti 
Ihokyklos mokesčius

Dube. Po incidento jis tuojau 
buvo areštuotas.

Kaip jau; buvo pranešta an
ksčiau, Montrealo Protestonų 
Mokyklų Komisija uždėjo vai
kams mokesčius* einantiems 
9-tam skyriuj $3 ir 8-tam, tai- 

. PRi auklėjimo skyriuose po 
$2 į mėnesį.

Protestonų Mokytojų Sąjun
ga atviram laiške, adresuotam 
Mokyklų Komisijai, stipriai 
perspėja, kad apsunkinamais 
Mokesčiais gali priversti ne
turtinguosius tėvus ' sulaikyti 
savo vaikučius nuo jų mokini- 
mosi. Sąjunga nurodo priežas
tis, kodėl reikalauja, kad mo
kesčiai būtų panaikinti, ir pa
taria Komisijai prisilaikyti ly
gybės principo, kad visi—tur
tingi ir beturčiai — vaikučiai 
turėtų vienodas sąlygas, jei 
gabumai leidžia, mokytis ir 
šviestis, kad jaunuomenė iš
augusi būtų naudinga sau ir 
visuomenei.

Reikalavimai labai teisingi, 
bet vargiai įvykdomi šioj ka- 

• pitalistinėj sistemoj.

Kodėl jis tą dare, dar neiš
aiškinta. Sakoma, jaunuolis 
yra dirbęs Dupuis Freres krau
tuvėj, kurios darbininkai da
bar streikuoja. Ar tas turi ką 
bendro su streiku, nežinia. 
Dube’paleistas už $1,000 užs
tato. Jo teismas prasidės lie
pos 2 d.
Atgaivintas sporto 
aikštes įtaisymas

Prieš 13 metų, šalo Sher- 
brooko gatvės, netoli Pio IX 
bulvardo, provincialės val
džios administracija buvo be
pradėjusį įrengti gražią spor
to ir žaismių aikštę. Tuo lai
ku buvo apskaičiuota, kad 
kainuos apie $8 ar $9 milijo
nai. Bet vėliau sulaikė. Tai 
buvo 1939 m.

Taip ta apleista, žolėmis 
apaugusi aikštė ir rioksojo li
gi šiolei. Dabar miestas perė
męs mainais aikštę iš provin
cijos atgaivino įtaisymo dar
bą ir praeitą savaitę pradėta 
dirbti. Tam tikslui miestas pa-

Washing tone ceremoniškai pasodinami penki mede- ' 
liai pagarbai penkių brolių Sullivanu, kurie žuvo ant
rojo pasaulinio karo metu, kuomet laivas USS Juneau 
nuskendo. Jų tėvas gelbsti pasodinti medžius. Sullivanu 
gyvenimo vieta — Waterloo, la.

T <..y. A , ■ ...
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DETROITO ŽINIOS

Sudegė Šv. Jono vežimai

Kaip žinia, Montreale, kaip 
ir visoj Kvebeko provincijoj, 
didžiausia religinė šventė, tai 
•birželio 24 d., šv. Jono Krik-

skyrė $200,000.
Kėsinosi pavogti mergaitę

Pereito penktadienio apie 9 
vai. vakare, 25 metų amžiaus 
vyras iš St. Lambert kėsinosi

Šlytojo. Aprfrt pamaldų baž
nyčiose, organizuojama di
džiausios eisenos gatvėmis. 
Eisenose važiuoja specialiai 

’.tam. paruošti ir vežimai. Deja, 
veikiausia piktadarystės tiks
lu, »kas tai padegė gaisrą, ir 
apie 19 vežimų sudegė.

Eisena visvien įvyko, o pik
tadarių ieškoma, bet dar ne
surasti., *

pasigriebęs, matomai, pavog
ti 3 m. mergaitę Karen Mc
Keown, 1356 Forfar St. Pa
sigavęs mergaitę ant Bridge 
St., netoli Brittania, norėjo 
pabėgti per Victoria tiltą. Bet 
mergaitės brolis 8 m. amžiaus 
pradėjęs vytis ir rėkti, kad jo 
sesutę nešasi, atkreipė CNR 
gelžkelio policijos dėmesį. 
Kidnapininkas buvo pagautas

Apmėtė majorą kiaušiniais

šv. Jono šventės eisenose, 
kur dalyvuma ėmė ir mies
to majoras Camilfen lloude, 
eisenai bežygiuojant majoras 
buvo apmėtytas žaliais supu
vusiais kiaušiniais. Tą atliko t • t \

29 metų amžiaus vyras, Yvon

ir areštuotas.
Pagautasai “užginčino”, kad 

jis norėjęs mergaitę kidnapy- 
ti. Paleistas po užstatu dabar 
laukia teismo.
Shower Pare

<
Augenijai Danisevičiūtei, 

birž. 20 d., draugių iniciatyva

PETRAS KAPISKAS

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

Vakacijų rezervavimui telefonas
ATLANTIC. CITY 5-2338

Mgr’s Rezidcpcijos
EVergreėn 4-1913

Biznio Telefonas
EVergrecn 4-9672

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS 
Puiki Salė išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS 
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager 

280 Union Avenue Brooklyn, N.

32 Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y 
Telephone EVergrecn 4-8174

Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui.
Norintieji turėti linksmas vakacijas — atvažiuokite.

X7TOI 125 ATLANTIC AVĖV i 2 M Atlantic City, N. J.

Praleiskite Savo Vakacijas
Atlantic City, N. J.

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto.

Apartmentai ir rūmai su virtuvės privilegijomis — 
dienai, savaitei ar sezonui/

buvo surengta priešvedybinis 
pokilis — “shower” pare. Jos 
vestuvės įvyks su F. Niaura 
liepos 26 d.
Susižiedavo»

Jonas Skardžius šiomis die
nomis susižiedavo su anglų 
tautybės mergina. Neteko pa
tirti, kada juodviejų vestuvės 
įvyks.

i —o—
Apsivedė

Birželio 21 d. apsivedė Vy
tautas Šlekys su naujai atvy
kusia lietuvaite, Zose Adomai
tyte. i
Išvažiavo paviešėti

Jane Džiaugytė išvažiavo 
į Hamilton, Ont., paviešėti pas 
pažįstamus. Pravažiuodama 
planuoja apsistoti apsižvalgyti 
ir po Toronto miestą.
Turėjo svečių

Pas Alfonsą ir Danutę Ta
mašauskus viešėjo duktė su 
šeima iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų.
Su pianu scenoje

Verdūne piano studios mo
kytoja pereitą savaitę suorga
nizavo savo mokiniams sceno
je muzikos perstatymą. Tarp 
jų, pirmu kartu scęnoje, prie 
piano pasirodė ir lietuvaitė 
Jean flūtelioniūtė, 'kuri moki
nasi pianu skambinti.
Serga >

Sunkiai susirgo Pijušas Ki- 
likevičius iš Longueuil. Ligo
nis randasi Montreal General 
ligoninėje. 1

Petrė Kisielienė nesijaučia 
•gerai. Pereitą savaitę turėjo 
kreiptis prie gydytojo del pa
galbos.

Mirė

Birželio 25 d. mirė Jonas 
Makauskas, sulaukęs 68 m. 
amžiaus.

—o—
Vasarą prasidėjo atvažiavi-

Elizabeth, N. J.
Vieša padėka

Mes, velionio Dominiko 
Kručio motina, broliai ir sese
rys, dėkojame visiems drau
gams ir pažįstamiems už 'atsi
lankymą į'Velionio Dominiko 
Kručio laidotuves.

Dominikas mirė šių melų 
birželio 7 d., buvo palaidotas 
birželio 10 d., Rosedale kapi
nėse, Linden, N. J.

Širdingai ačiū Lietuvių Pro
gresyvių Klubui už paramą ir 
suteiktas gėles ir gelių vaini
kus, draugam J. Gasiūnui ir 
A. Skairiui už pasakytas pra- 
kalbėles šermeninėje ir ant 
kapinių, palydovams ir grabo- 
riui. Visiems didelis ačiū.

Pasiliekame nuliūdę.
Motina Bronė,
seserys Stella Raubienė,
Jeanette, . • •
Beatrice; ' 
broliai James 
Anthony.,

Begėdiškai apskriaudžia 
senus darbininkus

Pastaruoju laiku iškilo į 
aikštę, kaip automobilių kor
poracijos begėdiškai skriau
džia senus darbininkus panai- 
kindamos jiems pensijas.,,

UAW-CI0 ‘pensijų ,planas 
daugumoje taipųšudarytas- su
formuluotas, kad kompanijos 
gali jį savo naudai pakreipti. 
Tūlose auto įmonėse darbinin; 
kas turi išdirbti 30 metų, kad 
būti kvalifikuotu prie pensijos. 
Bet tūlose korporacijose su
tartyse su unija ta skalė su
mažinta iki ‘20 metų, • kaip 
Briggs Mfg. Co. ir Murray Co.

Sutartyse pažymėta, kad 
darbininkas gali pasitraukti 
ant pensijos sulaukęs 65 mę- 
tus ir jis gali būti paliuosuotas 
nuo darbo sulaukęs 68 metų, 
išskyrus speęialį pavelijimą.
Tai šiuo “patvarkymu” kom

panijos naudojasi. Daugely
je vietų, ypatingai “toolroom,” 
darbininkai yra atleidžiami 
nuo darbų, kai jiems reikia tik’ 
kelių mėnesių iki išdirbimo 20 
metų ir teisės prie minimum 
pensijos. Kompanijos tokiems 
seno amžiaus darbininkams 
neleidžia' dirbtj ir išbraukia 
iŠ kvalifikacijos prie pensijos. 
Atleistieji darbininkai sulyg 
sutarties neturi teisių prie 
pensijos. 1

Betgi patyrę “tool” ir“dai- 
meikeriai” yra visur reikalin
gi. Tai kuomet Murray Co. ne
leidžia pasiekusiems 68 metus 
ilgiau dirbti, betgi tuo pačiu 
metu yra pasirengus priimti 
68 metų amžiaus iš Briggs it 
vice versa. Tie skriaudėjai se
nų darbininkų laimi dvejopai. 
Jie nuskriaudžia savo darbi
ninkus su pensijomis atleis
dami nuo darbo ir tuo pačiu 
kartu priimdami kitų kompa
nijų atleistus ir neimdami at
sakomybes už juos. Tokie 
senesnio amžiaus priimti dar
ban gali bile kada būti atleis
ti nuo darbo.

UWA edkvoteryje sakė: —•

v. . . ■>.
UWA visados priešinasi prie-, 
varta darbininkų atleidimui 
dėl pensijų plano provizijų 
ir dabar yra pasirengus tą 
negeistiną skyrių taisyti visose 
sutartyse. Verstina pasitrauki
mo provizija yra socialiai klai
dinga ir ekonominiai buka. 
Daugelis darbininkų sulaukę 
65 metų amžiaus yrą dar ke
liolika metų galinti atlikti 
daugelyjh vietų naudingą dar
bą. \ F. P.

Grąžino pavarytus 
darbininkus

Dui Dodge skyriaus Chrys
ler korp. Dodge lokalo 3 na
riai (UWA-CI0), kurie šnipų 
buvo įskųsti ne-amerikiniam 
komitetui ir kompanijos atsta
tyti nuo darbų, yra grąžinti 
atgal. Jie yra vyriausi steward 
Edith Van Horn iš Dodge 
dratruimio ir Paul Henley 
Mound Road įmonės.

Miss Van Horn pavaryta 
nuo darbo už platinimą lape
lių moterų poilsio kambaryje 
ir už sakymą tenai kalbų. Tre
tininkų komisija jai sumažino 
bausmę iki 6 mėnesių. Ji grįš 
darban rugsėjo 4 d.

Paul BGenley atstatytas nuo 
darbo po to, kai kompanijos 
sugundyti reakcininkai jį išvi
jo iš, įmonės laike ne-ameriki- 
nio komiteto tyrinėjimo ko
munistų unijose. Jis grąžintas 
darban su pilna mokestimi lai
ke jo pavarymo, nes jis nebu
vo prasižengęs prieš jokias 
taisykles. Ir foremanas instru
ktuotas, kad Įmonėje .dėl jo 
grįžjmo jokio triukšmo nebū
tų.

Dodge dratruimio darbinin
kės patyrę sugrąžinimą Miss 
Horn iškėlė džiaugsmo cele
braciją dėl jos laimėjimo at
gal į savo tarpą.

Reiškia, kompanijos skun
dikai nieko nepešė prieš du 
progresyvius unijos veikėjus,, 
kai pasirodė, jog; šnipai yra 
žemiausios rūšies melagiai. ,

' F. -P.; ,

Detroit, Mich.
Edgewater, N. J

■T

.. </. • -

Statybininkų darbo
- VILNIUS, V. 1 d. — Gau

sus būrys vilniečių stebėjo 
vykusius baigiamuosius dar
bus Mokslo darbuotojų namų
statyboje, čia buvo atlieka
mas vienas iš sunkiau^iiŲ u^)f 
davinių, pirmą kartą p * 
kantis Vilniaus statybtnfhk. 

 

praktikoje: viršum namo1 ker
tinio bokšto, turinčio 46 met
rų aukštį, buvo iškeliama me
talinė šio bokšto viršūnė.

Pačios viršūnės aukštis—11 
metrų, svoris — 1,000 kg. Ją 
vainikuoja bronzinė kūjo ir 
piautuvo emblema, turinti 2,3 
metro aukštį ir sverianti 350 
kg.

Darbas buvo baigtas per 
dvi dienas. Tai — nepaprastai 
trumpas laikas tokiam uždavi
niui atlikti. ,

Prie Mokslo darbuotojų na- • 
mų vyko ir kiti darbai: buvo 
įrengiama nauja aikštė, bai
giamas apipavidalinimas, nu
imami paskutiniai pastoliai.

Šiandien naujasis didžiulis 
pastatas atidengiamas praei
vių žvilgsniui. Toli aplinkui 
matyti 57 metrų aukštyje Iš
kilę aukso spalvos kūjia ir 
pjautuvas.' • 5

r

Šimtai protestuoja prieš 
puskyrimą vengrą deportuoti

Aštuoni šimtai laiškų buvo 
pasiųsta iš Detroito pas gene-, 
ralį ptokuror. McGranery, ku* 
rio rankose yra William Kru- 
chay deportavimas.

Wm. Kruchay -yra gimęs 
Vengrijoje, bet per daugelį 
metų gyvenęs Amerikoje. Yra 
veiklus automobilių unijos lo- 
kalo 157 narys. Jis yra vedęs 
ir dvi dukterys lanko aukštes
nę mokyklą.

Jis kaltinamas ^praeityje 
prigulėjime prie Komunistų 
Partijos. Rep.

mai ir išvažiavimai svečiuotis. 
Korespondentas prašo koope
racijos visų skaitytojų, sutei
kiant žinias dėl įvykių. J.—

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

'"V i

Drs. Stenger & Stėnger 
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooldyn, N. ¥. 

Tel. ST. 2-8842

Matthew A.
BI YLS 

\ .... .. .

(BUTAUSKAB)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.

1 Newark. 5, N. J.
MAarket 2-5172

1 ' '

____ . . . 1 . .. .... .. .....

TONY’St'
UP-TO-DATE ' 1

BARBER SHOP
ANTANAS LEEVIONA8 

Savininkas ’

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

! A-
r \ DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. ,

l Tel. EVargreen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare 
PonktndlonlfilA nMaryt*

Mulkinimai darbininkų

Ford Motor Co. darbininkai, 
priklausą CIO unijai, išsiderė
jo nuo kompanijos 23 centus 
daugiau už darbo valandą.' 
Tas algai dadėčkas yra kaip 
dėl nesvietiško .pabrangimo 
pragyvenimui reikmenų ir tą 
pakėlimą darbininkai privalė
jo gaut per tris nusakytus 
mėnesius, birželį, liepos ir 
rugpiūtį: Po to vėl bus dera
masi, atsižvelgiant į to laiko 
kainas ant pragyvenimui reik
menų.

Susitaikyta ramiai be strei
ko ir valdiškos Wage and Sa
lary Stabilization Board sutar
tį nžgyrė.

Praslinkus trim savaitėm 
laiko, kompanija pranašė, kad 
dėl plieno trūkumo, su 30 d. 
birželio, iš 2,200 dirbančių 
darbininkų neribotam laikui 
atleidžiami nuo darbo 1,200. 
Tai; tik pradžia. Toliau bus 
atleista ir daugiau. ■ ■ ■ •

Tai tokį 'darbininkai algos 
pakėlimą gavo, šlykščios tų 
.fabrikantų gaudrybės. S.

jog republikonų ir demokratų 
reakcinė koalicija, visai ne
paisydama darbininkų ir pa
prastųjų žmonių reikalų, tai 
padarė. Kviečia visus tai koa
licijai pastoti kėlią. Rep.

Los Angeles, Cal
Reikalauja grąžinti 
paleistus daktarus

Cedars of Lebanon ligoni
nės administracija gruodžio 
28 d. .paleido iš darbo tris 
daktarus dėl “politinių prie-, 
žasčių.”

Buvo sušauktas susirinki
mas, kuriame dalyvavo 1600 
žmonių ir’visi reikalavo grą
žinti tuos daktarus darban. 
Publika pripažino, kad tie 
daktarai yra ligoninėje reika
lingi. Dėl rasinių, religinių .ar 
politinių priežasčių niekas ne
turi teisės daktarą iš atsako- 
mingo darbo paleisti.

—o—
Progresyviams neleidžia 
per radiją kalbėti

ACECA-TV programą dabar 
kontroliuoja Hearsto spaudos 
žmonės ir progresyviams ne
leidžia nei pasirodyti. Juoą 
tuoj apšaukia 1 komunistais ir 
pasako, kad komunistai netu
ri teisės rddiju naudotis. ' • I

Kolūkiečių pirkiniai
Metai iš metų auga kolūkie

čių gerovė. Apie tai liudija ir 
jų pirkiniai.

Vien tik per 1951 metus 
vartotojų kooperacijos kaimo 
parduotuvėse Tarybų Lietuvos 
kaimo darbo žmonės nusipir
ko 4,250 radijo imtuvų, 6,485 
dviračius, 1,639 siuvamąsias 
mašinas, čĮidell kiejkį motocik
lų, foto aparatų ir it. Į šį skai
čių neįeina kaimo gyventojų 
pirkiniai, atlikti. * miestų pre
kybos parduotuvėse.

Per ketverius šių metų me
nesius parduoti dideli kiekiai 
elektrotechnik. prietaisų, dvi
račiu, radijo aparatų.'

Statyboms pasirengta 9 
t • įty$IĄPORlA.i,į H 1 d. -y 
Nemažos ?; statyboj į J praeitafls 
metais vyko Kaišiadorių rajo
no “Lenino keliu’” kolūkyje.' 
šiais metais statybos kolūkyje 
dar labiau išplečiamos.

Numatyta pastatyti tipinę
karvidę 100 karvių, tipinę
kiaulidę — tokiam pat kiaulių 
kiekiui laikyti, arklidę — 40 
arklių. Be to, bus pastatytas • 
kolūkio valdybos namas, klu
bo-skaityklos pastatas.

Netrukus kolūkyje prasidės , t 
visuomeninių pastatų statyba.

O. Kielytė.

Berlin.— Rytx> Vokietijos 
komunistai pasiuntė Staib
iui telegramą, į pasižadėda
mi neatlžidžiai kovot už 
Vokietijos suvienijieną.

n

Newark, N. J.
ADF kovoja prieš pasimojimą 
kainų kontrolę panaikinti

New Jersey Darbo Federa
cija išleido atsišaukimą' į kon-» 
grešmanus ir senatorius, taip
gi į publiką, perspėdama, kad 
kainų kontrolė nebūtų panai
kinta, kuomet Kongresas pa
siryžo kainų kontrolę panai
kinti su liepos 31 di

Federacijos pareiškime nu
rodoma, jog tekis Kongreso 
žygis, jei bus kainų kontrolė 
panaikinta, o algos paliks už
šaldytos, sudarys darbo žmo
nėms dar didesnius apsunki
nimus. Aišku, kuomet kainų 
kontrolė bus panaikinta, kai
nos pradės dar labiau kilti į 
padanges.

Pareiškimas taipgi nurodo,

Pirmiau forhmuose gal 
visokių pakraipų žmonių da» 
lyvauti, bet dabar užima pir
mą vietą hearstiniai fašistai.

Rep.

* ' Tel. A V. 2-4026 -

DR. JOHN REPSfflS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS | 
x Valandos: 2-4 Ir 6-8 ' 
Nedaliomis įr šventadieniais; 

nuo 10 iki 12 ryto. 
495 Columbia Rd.

DORCHESTER, MASS.

4 pusi.—Laisvė ( Liberty)-ŠeKtadlėii



CHICAGOS ŽINIOS
Jonikienė davė įdomų 
pranešimų iš Washington©

Birželio 23 d. įvyko skait
lingas ir geras mitingas Lie
tuvių Komiteto Gynimui Sve- 
togimių.

C tfago pranešimas apie A.' tarimų 
ueiktynės, L. Prūseikos ir An
drulio bylas, taipgi apie veik- atšaukimą McCarran akto bei 
lą apsigynimo reikalais Chica- Smitho akto.
goj ir kitur.

sustojus liose
4

'A. Jonikiene, kuri buvo ko
miteto delegatė Washingtone 
ir lankėsi pas koitgresmanus ir 
senatorius, davė įdomų prane
šimą.

Jinai taipgi buvo 
keliose kolonijose ' ir turėjo 
mitingus.

Jos misija į Washington^ ir 
New Yorką ir jos mitingai da
vė geras pasekmes. Komitetas 
sutiko pranešimą entuziastin Užra&ykit Laisvo Savo Draugui.

MASS. LIETUVIŲ 3 DIENŲ

Paramai

4-tą, 5-tą ir 6-tą dd

LIET. TAUTIŠKAME

Winter St. ir Keswick Rd.

MONTELLO, M'ASS.

GERDA TERHORST

Pasižymėjusi akordionlstė 
ir Norwoodo Vyry Ansamblio 

mokytoja.

i

Dienraščio Laisvės , — Baseine paskandinti du Šteinbrūko 
kapo.
p Lazdomis apsiginklavę žmonės laksto 
po stovyklą. Iš barakų girdėti riksmai. 
Mano akyse užmušami du: buvęs barako 
Nr. 7 seniūnas ir krematorijaus kapo, 
kurie mėgino pabėgti.

—O Lorencas? Lorencas? — aidi iš 
visų pusių ir visomis kalbomis.

— Jį užmušė ten, už kepyklos.
— Netiesa, į jį šovė sargybinis, kada 

jis lindo pro spygliuotąją vielą.
— Bet jis mirė? ’
— Nežinia.
Alėjos gale pasirodo keturi- žmonės. 

Jie velka neštuvus, kuriuose blaškosi 
kažkokia kruvina beformė masė. Paskui 
neštuvus eina minia.

Jięms artėjant, Simonas sako truputį

Žvingilus aplankius

LIEPOS-JULY

j ; }

a W

Hartfordo Laisvės Choras, vad. Wilma Hollis, atvyksta dainuoti šio pikniko'programoje.'

Amerikos Nepriklausomybes diena, Liepos-July 4 d.,—didele švente. Tą dieną iš visą Naujosios 
Anglijos kampų suvažiuos tūkstančiai amerikoniškai patrijotingų lietuvių. Nepriklausomybes 

diena bus atžymėta su puikiausia dainų-muzikos programa, kurią pildys:
LAISVĖS CHORAS iš Hartford, Conn., vadovybėj Wilma Hollis •
VYRŲ ANSAMBLIS iš-Norwood, Mass., vadovybėj Gerda Terhorst
LIUOSYBĖS CHORAS iš Montello, Mass., vadovybėj Al. Potsus
Solistes: ROSE MERKELIŪTĖ, ALDONA WALLEN, ONA MINEIKYTĖ
Duetai: W. JUODEIKIS su R. MERKELIŪTE ir ALDONA WALLEN su R.', MERKELĮ OTE

Bus daug svečių iš tolimesnių kolonijų ir atvyks asmenų iš paties Laisves personalo.
ART MASON ORCHESTRA GROS ŠOKIAMS

$300 bus išdalinta prie įžangos bilietų. Dovanos bus tokios: 1—$100, 2—$75, 3—$50, 4—$25, 
5—$15, 6—$10, 7—$10, 8—$5, 9—$5, ir 10—$5.

Tad, gerbiamieji jaunimas įr senimas, visi suvažiuosim atžymėti 176-tus metus nuo Amerikos 
Nepriklausomybes4 pasiskelbimo. Visi būkim šiame istoriniame piknike!

Rengia MASSACHUSETTS APSKRIČIŲ BENDRAS KOMITETAS.
• j \ .. .■

ii i į u, į. ■ ■■■ i .ji i.. g im

gai.
Kalbėtasi apie sutikimą Ir

vin Franklino, kuris išeis iš 
kalėjimo liepos 20 d. Jam

banketas. Nutartaruošiamas 
remti jį.

Kalbėta ir padaryta keletas 
padidinimui veiklos 

prieš deportavimus, taipgi už

Pažymėtina, kad dauguma 
! susirinkime buvo čiagimių vy
rų ir moterų, kurie susirūpinę 
šiuo darbu.

Svarstyta, kad reikia sukur
ti lietuvių komitetai dar ke- 

vietose, ypač Bostono
apylinkėj ir Kalifornijoj. Man 
rodos, būtų galima sukurti to- 
kis komitetas Los Angelėj. 
Ten tarptautinis komitetas yra 
gan veiklus ir atlieka gerą 
darbą.

ALDONA WALLEN, solistė

Nutarta išleisti >tam tikri la
peliai apie svarbą kovoti prieš 
deportavimų isteriją . K. N.

Iš menininkų veiklos
Birželio 24 d. įvyko LMS I- 

mos Apskrities komiteto susi
rinkimas.

Iš pranešimų ir tarimų pa
sirodo, kad Apskritis ir Liau
dies. Teatro grupė į LMS su
važiavimą siunčia kartu vieną 
delegatą — J. Stulgaitį. Taip
gi nutarta suvažiavimą pasvei
kinti su penkiais doleriais. 
Meno mokyklėlei irgi paskir
ta penki doleriai.

Daugiau svarbesnių tarimų 
nebuvę. Plačiau diskusuota ir 
apkalbėta, kokios nuomones 
turės laikytis LMS suvažiavi
me delegatas J. Stulgaitis. Ta
čiau pilnai neprieita prie su- 

! sitarimo, tai tuo pačiu klausi
mu pasitarti šaukiamas kitas 
komiteto susirinkimas. ž.

Žagariečiai sušelps senolius
KBirželio 2,2 d. įvyko žaga- 

riečių Klubo susirinkimas. Po 
perskaitymo pirmesriio susi
rinkimo protokolo paaiškėjo, 
kad Klubas rengia linksmą iš
važiavimą.

25% išvažiavimo pelno ski
riama ‘’sušelpimui senelių Oak 
Forest prieglaudoje. Pramogų 
komisijai atsišaukus išrinkti 
darbininkus piknikui, be jo
kio vargo apsiėmė padirbėti 
net daugiau, negu reikės. Tas 
gerai, geriau daugiau, negu 
per mažai. Turint tokių pasi
šventusių narių nestebėtina, 
kad Klubas auga ir bujoja.

Klubo sekretorius A. Grine
vičius patarė nariam ir noriu- 
tiem priklausyti prie žagarie- 
čių Klubo kreiptis prie sekre
toriaus sekamu adresu: 8036 
S. Yale. Žagarietis.

GYVIEJI KOVOJA
Paraše ŽANAS LAFITAS2-29-52

nerimaudamas:
— Bijau, kad tai nenueitų per toli. % A
— Nebijok, jie nesuklys.
Neštuvai praplaukia pro mus,
—Po velnių! Juk tai Čigonas! — su-; 

sunka kažkoks belgas, pribėgęs pažiūri- ■ 
ti, kas ten dedasi.

‘ Taip, tai Čigonas. Jis savo rankomis 
nužudė šimtus žmonių. Žmogus siaubas. . 
“Žmogus, kuris juokiasi.” Dabar jis bai
liai maldauja pasigailėjimo.

Žmonės su neštuvais nesulėtina žings
nio. Jie eina prie krematorijaUs.

Išmušė teisingumo valanda.
* * *

Penkiasdešimt du banditai iš keturilį 
šimtų buvo užmušti.

Liaudies teisės ištarmė teisingai krito 
ant budelių galvų. Bjauriausieji žudikai 
užmokėjo gyvybe už savo nusikaltimus. . 
Bet Lorencui pavyko pasprukti. Daugelis 
išvengė bausmės. Keli šimtai banditų 
dar slapstosi kažkur stovykloje. Kaip ir 
visada istorijoje, liaudis net ir rūstybės > 
momentais atlaidi.

Rytoj bus jau vėlu.
Naktį susirinko partinis komitetas.-. 

Mes nusprendėme išleisti pirmą savo la
pelį. Jis bus parašytas kontoroje rašomą-. -A 
ja mašinėle ir išplatintas rytoj rytą. 
Štai jo tekstas:

“Į PRANCŪZUS!
Mūsų išsivadavimo valanda artėja. :
Gal rytoj, o gal ir šiandien sąjunginin

kų kariuomenė įžengs į stovyklą. ,
Išsiveržęs gaivališkas džiūgavimas,’ 

liaudies teisės ištarmių scenos, kurių liu
dytojai mes buvome vakar, įrodo, kad, 
nuo šiol viskas pasikeitė.

Šešiolika tūkstančių vergų, pasmerk- ’ 
tų mirti nacių katorgoje, vėl tampa lais
vais žmonėmis. ’aA

Šiomis lemiamomis valandomis Pran
cūzijos komunistų partijos organizacija,’ 
kuri jau daugiau kaip metai dirba čiū 
nenutrūkstamą pogrindžio daubą, privaA 
lo ir turi teisę pasireikšti atvirai. Ji ir 
kreipiasi į jus su šiuo raginimu. , ,» •

(Bus daugiau) 3

(Tąsa)

—Ir rytoj nedirbsime, ir niekad nebe
dirbsime, mano brangusis Vili! Greitai 
galas.

, Žmonės kaip paprastai išsiskirsto po 
barakus.

Jie dar nesuprato, kad laisvi.' Bet.su
pras labai greitai.* * *

Penkta valanda popiet. Mudu su Simo- 
‘ nu stovime prie barako Nr. 19. Marselis, 
bėgdamas pro šalį skalbyklos linkui, pa
stebėjo mus ir sustojo:

—Ką tik užmuštas barako Nr. 1 se
niūnas.
;" —Puiku!

—Taip, prieš savaitę tas niekšas savo 
rankomis per vieną naktį pasmaugė še
šis rusus. Dabar prie jo lavono džiūgau
ja minia. Jis norėjo užmušti Albertą. 
Pirmasis jam smogė Kamilis. Žinai, tas 
liuksemburgietis iš kontoros.

— Labai gerai!
Atbėga uždusęs Luji Mažasis ir savo 

ruožtu paskelbia:
— Ispanai iš ligoninės ka tik nudūrė 

Oto!
—Dar geriau!

Naujienos kaip žaibas aplekia stovyk
lą.

— Užmuštas Karlas.

Nors senai mąsčiau aplan
kyti ^Iraugą A. žvingilą, “Ke
leivio” įsteigėją, lietuvių švie
tėją. Ir vis laukiau progos, 
iki ji atėjo. Susitarėm J. Mas- 
teika, Tamašauskai ir aš pats 
jį aplankyti. Sekmadienį, bir
želio 29, anksti ryto drg. II. 
Tamašauskienė susirinko-susi- 
krovė mus į savo automobilį 
ir riedam iš Bostono į Connec
ticut valstiją.

Pakelyje, jau Conn, valsti
joje, apsistojom pas lietuvį 
stambų ūkininką, vištelių au
gintoją, miestų gyventojams 
kiaušinių davėją. Čia gražus, 
platūs laukai, kviečiais ir ru
giais užsėti, varpos daug grū
delių augina.

Klausiu, ką darysit su kvie
čiais ir regiais, ar piausit, kul- 
sit, malsit ir sau duoną kep- 
sit? Atsako: ne visai taip bus. 
Piausim, kulšim ir malsim ' ir 

.sumalę vištas šersim. Jos vi
sus kviečius ir rugius suvalgys 
sules. Dar reiks dadėt.

žingeidu, kiek vištų turite?
— Virš 5,000. '
Tamašauskienė sako, sustok 

draugą spaviedojęs, juk ne 
kunigas. O gal draugas atva
žiuosit 4 liepos į Montello, 
Mass, ant Laisvės pikniko ?

—Tai jau ne. šios šeimynos 
—vištų negalima palikti. Joms 
maistas paduot, kiaušiniai lai
ku surinkt, nes nesurinktus su- 
gurina-sudaužo. Ir karštas o- 
ras gali užeiti. Va, pereitą sa
vaitę per karščius apie pus
kapis vištų žuvo.

—Na,, tai pasipirk tikietą, 
gal laimėsi pinigų.

‘—Kad ir nelaimėsiu, tikie
tą tai pirksiu. Ir kelioliką pa- 
sipirko. Vėlindami viso labo 
atsisveikitiom ir baigėm kelio
nę pas žvingilus.

Jei bučiau rasėjas, jei pa- 
jiegčiau piešti žodžiais pa
veikslus, patiekčiau “Laisvės” 
skaitytojams drg. ' žvingilą 

praeitį ir dabartį, kiek plačiau 
nes jie įnešė lietuvių ateivijon 
šion šalin daug ko ir gal but 
daugelio mūsų gyvenime kas 
nors -skirtingo butų, jei A. 
žvingilas nebūtų gimęs.

Abudu jie jau pasiekė 82 
metelius amžiaus. Abudu do
misi bėgančiais pasaulio įvy
kiais daugiau, negu mes kiek 
jaunesni. Abudu žvalus ir 
rimti ir skaito be akinių. Skun
džias, kad Gintaro Radio 
programos silpnai girdisi, nes 
seniau labai gerai gaudavę. 
Priežastis nežinoma. Gal pri
imtuvas 'sušlubavęs, ar stotis 
kiek bangas pakeitė. Bet vis- 
tiek .draugė žvingilienė įteikė 
$5 dėl Radio programos pa
laikymo.

Kol kas žvingilienė tebėra 
visai apsukri ir smarki. Bet 
žvingilas ne toks jau smar
kuolis. Mat kiek metelių at
gal chirurgas-daktaras jį tai
sė, bet visai gerai sutaisyti 
žmogaus mašinos negalima 
buvę. 'Į’ai, dabar draugui ke
liaut, kad ir automobilyje 
ne taip gera - patogu. Mat jis 
turi sėdėt kiek aukštėliau, ne
gu kiti, todėl ir ant Laisvės 
pikniko ‘.nevažiuosiąs. Bet ant 
Radio pikniko gal ir atvažiuos.

ūkis didelis, platus, šimtai 
hektarų žemės, daug raisto, 
daug pievų ir gal būt dirba
mos dirvos, net savas ežerėlis 
su žuvimis. Pirma jie vertės 
augindami vištukus.. Pirkda
vo tik ką išperėtus, paauginę 
3 mėnesius parduodavo viš
tienai. Dabar grūdai-miltai 
brangūs, o vištiena dar gali
ma ir mums miestų /gyvento
jams įpirkti. Tokiu būdu viš
tukus auginti pelnas labai 
mažas. Tai žvingilienė sumanė 
iv papirko kelioliką jautukų 
kurie dabar pievose maitinasi 
ganosi. Rudenį du parduo- 

5 pusl.-Laisvft (Liberty)-šeštadiėn.,

—7S

sianti, kitus pavasarį ir dau-’ 
giau uždirbanti, negu su vir
tukais. Vaizduojasi, ekonomi* 
niai pasilaiko dar gerai, nore 
įplaukų mažai, Gyvena prie? 
dukters ir sūnus vedęs tame? 
pačiame name. Nudbodautf 
laiko nėra.

Geri žmonės, verta juos a p-/ 
lankyti. Iš Worcesterio, Mass.*,;; 
ima apie 1 vai. ir 30 minučių* 
važiuoti. Geriausia važiuoti 12P* 
keliu per Webster, Mass. Ne* 
reikia važiuoti į Jewett City, 
nes iš ten kebliau rasti. Iš 12 
kelio reikia pasukti kairėn, 
prieš tiltą. Po dešinei balta’ 
stttba. Toliau ant kalnelio pu- , 
šynėlis, medžiai eilėmis, suso
dinti. Viduryje pušynėlio ma
ža stubelė. Taj ir žvingilų so
dyba. Mikas.

Viena, Austrija. —Ame
rikos valstybės sekretorius 
Acheson išskrido iš Austrė, 
jos į Braziliją.

Pietinės Korėjos dikta- - 
torius Rhee kalba dvie- - 
jų metų karo sukakties 
minėjime, kuomet buvo
pasikėsinta ant jo gyvas- * * 
ties. Už nepaklusnumą J 

prezidentui,fašistiniam prezidentui, 
grąsina parlamentą išvai
kyti, o nepaklusniuosius 
teisti kaip išdavikus. ‘



Svečiai

FILMOS

TOMAS REPŠYS 
ir sūnus ALGIRDAS.

tį*e lankėsi 
Roeh 
Plain

, Laisviečius atlankė Walter 
(Jook, chicagietis, atvykęs 
įraleisti atostogas pas Joną 
it Magdaleną Juškus, Rich- 
ifiond Hill. Svečias žadėjo da
lyvauti Laisvės piknike lie
pos 5-tą, Klasčiaus Parke. 
J,is nori’ ten pasimatyti su vi
sais savo senais draugais ir 
kaimynais.

—°—
Lietuvių Kultūriniame Cen- 

j aunas lietuvis
, sūnus Viktoro, iš Fort
, N.‘Y. Svečias sakė, tikimasi dar daugiau svetelių 

kad jo tėvas yra tos gražio- iš visos plačios Amerikos. Jau 
$ios įstaigos dalininkas ir la- turime užtikrinimų, kad bus 
bai įdomavosi, kad pirma at-j svečių ir iš Kanados. Turėsi- 
^ykimo New Yorkan proga I me malonių susitikimų su mic- 
jįo sūnus už jį tą įstaigą at- I lais, bet ilgai nematytais drau- 
ląnkytų. ( i &ais, giminėmis, kaimynais. Į-

Centro vedėjas Walteris sigysime ir naujų pažinčių.
Brazauskas jam aprodė sales 
ir čia įsikūrusias įstaigas.
i Centras jam patiko.

Liberty Auditorijoje
. Restauranas bus atdarai 
Laisvės pikniko, dieną, liepos 
5-tą, nes tikimasi, kad atvys
iantieji j pikniką iš toliau sve
čiai norės pamatyti ir Lietu
siu Kultūrinį Centrą. Kviečia
me užeit. Čia galite susitikti 
bu draugais, pabuvoti belau
kiant pikniko. Auditorija yra 
vėsi, patogi vieta. Kas norės, 

i Auditorija randasi prie At
lantic Avė. ir 110th St., Rich
mond Hill, N. Y.

Vedėjas.
Į j v

Laisvė liepos 4-tą neišėjo, 
UT tai b^ivo Amerikos Nepri
klausomybės šventė. GARSINKITĖS LAISVE J’

t

DIENRAŠČIO LAISVĖS DIDYSIS

PIKNIKAS
ĮVYKS ŠEŠTADIENĮ

Klaščiaus Clinton Parke
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, LI. N. Y.

Pradžia 1 vai. dieną Įžanga 75c

Liepos 5 July
■. S

JAU ŠĮ ŠEŠTADIENĮ ĮVYKSTA.

Pasimatykite su švečiaisfiš kitų miestų Laisvės piknike 
Įsigykite naujų pažinčių asilinksminkite ir pasivaišin 

kit savo dienraščio didžiojoje iškilmėje.

Geo. Kazakevičiaus Orkestras gros šokiams

Brooklyno Aido Choras, vadovybėje Mildred Stensler, 
duos gražią dainų programą

Kviečiame visus į Laisves 
pikniką liepos 5-tą

Didžioji* dienraščio Laisvės 
vi’durvasario iškilmė — meti
nis piknikas — įvyks jau šį 
šeštadienį, liepos 5-tą, visą 
popietį ir vakarą. Vieta;

Klasčiaus Clinton Park, 
Betts ir Maspeth Avės., Mas- 
pethe.

šokiams gros Jurgio Kaza
kevičiaus orkestras. Įžanga 
75 c.

Piknikui įvykstant tarp 
dviejų šventadienių, šiemet

Dideliais specialiais auto- 
| busais atvyks svečių būriai iš

Whe-

Whelan vaistinėse 
paskelbė streiką

Apie 700 darbininkų 
lan vaistinių 53-se krautuvėse 
didmiestyje ir artimose apy
linkėse paskelbė streiką liepos 
1-mą.

Darbininkai reikalauja 40 
valandų, 5 dienų savaitės vi
siems darbininkams: vaisti
ninkams, pardavinėtojams, pa
tarnautojams. Nepaliečia tik 
raštinių darbininkų, kurie 
jau nuo seniau’ puvo išsikovo
ję *5 dienų, 35 valandų savai
tę.

Darbininkai, Retail Drug 
Employes Unijos Lokalo 1199 
nariai, streikuoti nutarė slap
tu balsavimu. Tik 3 nariai pa
sisakė prieš streiką.

B’altimorės, Ph ii adei ph i j os, 
Waterbury, o gal ir iš kur 
daugiau.
Laisvės prieteliams Brooklyne

Didžiojo Brooklyno ir apy
linkės laisviečiams, tačiau, 
nereikia atsidėti vien svečiais. 
Svečių gaji atvažiuoti keli 
šimtai. Bet mes, vietiniai, pri
valome pripildyti Clinton Par
ką, kuriame tilpsta tūkstan
čiai publikos. Tad — ’

Visi, kuriu spėkos leidžia 
su lova skirtis, būkime ant 
kojų gerovei savo laikraščio, 
kuris gyvuoja vien tiktai tam, 
kad gintų darbininkų ir lie
tuvių liaudies reikalus. Dėkin
gai ir draugiškai susitikime 
tuos laikraščio patrijotus, ku
rie pašvęs daug valandų ir 
saują dolerių atvykimui mums 
padėti.

Pašovė bėgantį kalinį 
ir dvi moteris

Bronxe iš teismabučio iš
trūko ten buvęs atvestas tar
dyti. areštantas - William Co
lon, 23 metų, įtartas vagystė
je. Iššokęs per langą 20 pėdų 
žemyn ant gatvės, kalinys lei
dosi bėgti. Du detektyvai iš to 
paties lango pradėjo šaudy
ti. Kiti vijosi gatve.

Apšaudyme kalinio paleis
ta apie 15 ar daugiau šūvių. 
Jis pavojingai apšaudytas. 
Viena kulka pataikė dentisto- 
ofise, antrame aukšte, dirbu
sią Pauline Weidt. Kulka pa
siliko veik pusiau įstrigusi jai 
į krūtinę biskelį žemiau gerk
lės. Kita pataikė norėjusią są
myšio pasižiūrėti Mrs., Alero,

Charles ’ Tiškus randasi 
Queens General ligoninėje, 
esančioje prie 164th St. if 
Grand Central Parkway, Ja
maica. Lankymo, valandos 
trečiadienį nuo 2 iki 3, sek
madienį nuo 2 iki 4 ir vaka
re nuo 7 iki 8.

šį pavasarį mirė Tiškaus 
žmona. Atėjęs į LDS 50 kp. 
susirinkimą Tiškus skundėsi 
jaučiąsis nesmagus ir pavar
gęs. Matomai, pergyventi ne
malonumai jį pasilpnino, tu
rėjo eiti į ligoninę. Ten jau 
būnąs pora savaičių. Draugai 
suteiktų jam džiaugsmo at- 
lankymu.

—o—
Jau ilgokas laikas kai sirgi- 

nėja, protarpiais ir sunkiai, 
tos pat kuopos nariai J. Pet- 
rikonis ir K... Petronis. Pas
kiausiu laiku susirgo Ona 
Walmusiene.

Visiems draugams linkime 
nugalėti ligas ir greit pasveik
ti. C. B.

Įsakė uždaryti 
pavojingą namą

lie
kamą

Sudegus vienam Mrs. 
nig namui, Brooklyne, se 
po to gaisro dieną valdžia įsa- 
k ė tu o j a u u š d ary ti k itą k i
pat namą, Harlemo, 2019 Le
xington Ave. Apie būtinumą 
namą taisyti buvę įspėjimų 
jau per pastaruosius dešimtį 
metų, bet pavojai nebuvo ša
linami.

Pirmu kartu buvę įsakyta 
iš to namo gyventojus iškrau
ti y ti 1942 m. Bet niekas ne
buvo daryta. Praėjusio kovo 
mėnesį Mrs. Ilonig buvusi nu- 

kulka jai įstrigo kojos rieše- bausta pasimokėti $25 ir iš 
lin.

z m r nes, 
neišėjo

•• aujo įsakyta namą uždaryti. 
Bet Mrs. H-.mig nenorėja išsi
žadėti gerų rendų. O 
neturėdami, kur eiti, 
nevaromi.

Stovėdamas prie 
dabar iš namo prašalintų ra
kandų, buvęs to namo gyven
tojas Joe Santiago pasakejo, 
lead to namuko aštuoniuose 
kambariuose gyveno. 8 šeimos. 
Tūlos tų šeimų susideda net 
iš 8 narių. Jis už-tokį, vieno 
kambario “Lutą” sau su žmo- 

■ na ir šešiais vaikai mokėjo po 
$15 per savaitę. Visoms vieno 
aukšto šeimoms buvo viena 
bendra išvirtę.

Praėjusią savaitę, .sako ’ jis, 
buvo name uždaryta šviesą ir 
ka'rštas vanduo, nes tūlos šei
mos neišgalėjo laiku pasimo- 
kėti rendosi

—Kuo pasigaminote valgį? 
— klausė reporteris. Santiago 
atsakė, jog kūreno, med'ncs 

j a iglis, supiltas’ blėtinėn, pe
čiaus vietoje. Iš to nesunku 

i spręsti, kaip arti gaisro ii 
mirties stovėjo to namo šei
mos kur pro ^lėtinę bėginėjo 

i būrys vaikų, subruktų į‘tą v>e- 
ną kambariuką.

.Šiame pastate taipgi nebuvo 
saugių vidaus laiptų nei gais
rinių laiptų. \'

krūveles pati save

Kelrodžiai į Laisves Pikniką
Išsikirpkite žemiau paduotus kelrodžius, kad išvengti klaidžiojimo. Aty- 

džiai jsitėmykite nurodymus.
• A \

Iš NEW JERSEY, pervažiavę tunelį, sekdami miesto rodykles, važiuokite 
per Williamsburg tiltą, pervažiavę tiltą laikykitės po kairei ant Broad
way, pavažiavę 2 blokus, sukite po kairei j Marcy Ave., už 2 blokų bus 
Grand St. Extension. Čia sukite po dešineivir važiuokite Grand Streetu 
iki davažiuosite tiltuką per kanalą; pervažiavę tą tiltuką, už vieno bloko 
sukite po kairei ir vėl už vieno bloko sukite po dešinei j Grand Street ir 
važiuokite iki davažiuosite geležinkelio tiltą; čia tik išlindę per apačią 
tilto, sukite po kairei ir už 3 blokų bus Clinton Park.

Važiuojantiems ir CONN. VALSTIJOS patarimas: Nepaisykite rodyklių 
j Brooklyn. Laisvės piknikas bus MAŠPETH’E. Pervažiavę New Rochelle 
atydžiaia tėmykite pasisukimą po kairei su užrašu: LONG ISLAND (čia 
pasisukimas po tiltuku). Ir kur daugiau bus užrašų Long Island, — nesi
sukite, važiuokite tiesiai ir tiesiai iki pervažiuosite Whitestone . Brdge.

Pervažiavę Whtestone tltą, laikykite ant Whitestone Parkway iki North
ern Blvd. Važiuokite linkui Manhattan iki 58th St., Woodside; sukite po 
kairei j 58th St. ir važiuokite juomi iki Maspeth Ave. Clinton Park yra 
ant kampo Maspeth ir Betts Avenus. .»

Paduokite savo buso draiveriui žemiau išspausdintą kelrodį:
Cross Brdnx Whitestone Bridge. Go down Whitestone Parkway to North

ern Boulevard toward Manhattan to 58th Street-in. Woodside.' Turn left 
on 58th Street;, and go along 58tl) Street in Woodside. Turn left on 58th 
Street and go along 58th Street to Maspeth Ave. Clinton Park is on Betts 
and Maspeth Aves... ' •

Ugniagesių šalmą užsi
dėjęs daktaras egzami
nuoja vieną gaisro auką, 
kuomet 7 žmones gaisre 
žuvo Brooklyne.

Brooklyne pilnėtas 
prieš evikciją

Liepos 1-mą prie 3023 W 
24th St. rendauninkai pastatė j “longitude 49.” 
masinį pikietą protestui, kad i veikale /‘Wedding in Japan
iš ten savininkas. Moe Karash 
pašimojo spėka ir prievarta 
■prašalinti negrų Tuckęr’ių šei
mą. Teisėjas McLaughlin pra
šalinti leido.

Tuckeriai ten butą gavo ir 
buvo jiems prižadėta, kad pa
sirašys ilgalaikę buto išnuo
mavimo sutarti. Jie ten susi
kraustė. Bet savininkas, ma
tomai, po šovinistų puolimo į- 
taka, savd pažado nevykdo.

Susiedijos rendauninkų or
ganizacijos pasižadėjo ginti 
Tixkerius nuo benamystės ir 
ginti demokratinę tėlsę kiek
vienam gauti butą.

Jauna motina padegė

Mrs. Ruth Bender, 32 metų, 
buvo pagauta bėgant tuščiu 
lotu Forest Hills srityje visa 
liepsnose. Bėgdama ji šaukė, 
kAd ji norinti save susinaikin
ti.

Tą pamate sunkvežimio vai
ruotojas Michael MalluzzO h\ 
pagavęs, .nuogomis rankomis 
liepsnas užgesino. Ir jo ran
kos apdegė. Gi moteriškė pa
vojingai apdegusi.

Moteris gavusi nervų sukri
kimą gimdant pirmąjį kūdikį, 
kurio ji susilaukė prieš kele
tą savaičių.

t

Berlin.- — Rytiniame Ber
lyno ruožte atsidarė susi
rinkimas Pasaulinės Taikos 
Tarybos. Žada niekais pa
versti Amerikos planus dėl 
naujo karo.

Dėkuojame giminėms ir draugams už lankymą 
šermenų, įteikimą gėlių ir palydėjimą į kapines* mi
rusios Domicėlės Repšienės, balandžio 16 dieną, 
1952 metais, palaidota Cypress Hill kapinėse.

Gėles įteikė: Mr. & Mrs. P. Burnis ir šeima; Mr 
& Mrs C. Slavinsky; Mr. & Mrs. M. Slavinski; Mr. 
& Mrs. Anthony Dakus; M. Peikus ir šeima, Mr* & 
Mrs. Yurevich, Lucy & Tony Pavalkis, ShivickaMfr 
šeima, Mr. & Mrs. Ūmbrazas, Mrs. M. Vizdžiūnienė, 
Chekatauskas ir šeirrfa. Taipgi Sheridan Ave. kaimy
nai padabino gėlėmis.

Jonas Gasiūnas laidojant pasakė prakalbą. Laido
tuvių direktorius Šalinskas puikiai atlikdavo pa
reigas. , ,

Dėkuojame visiems aukščiau suminėtiems ir ki
tiems, kurie suteikė paskutinę pagarbą Domicėlei ir 
išreiškė savo malonią simpatiją mums to liūdesio 
valandoje.

New Playwrights, liaudies 
teatrališka grupė, kuri. jau 
seniau - yra parašiusi ir pasta
čiusi kelis paskilbuisius veika
lus, . jau praktikuojasi staty
mui naujo veikalo “Wedding 
In Japan.” Veiksmas einasi 
apie J. V. okupaciją Japoni
joje. Jį parašė Ted Pollack.

Veikalas pirmu kartu bus 
statomas New Yorke liepos 
18-tą, Yugoslav-American 
Hali,* 405 West 41st St.

New Playwrights — ta pa
ti grupė, kuri pagamino ir 
pastatė Bernard Rubin’o “The 
Candy Story,” _ Herb Tank’o 

vadovaujančią z rolę vaidins 
Julian Mayfield, paskiausia 
matytas vaidinant veikale 
“Medal for Willie.” Režisuoja 
filmų aktorius Lloyd Gough, 
vaidinęs filmose “Ali My 
Sons” ir “Body and Soul.” 
Bizriiškųoju pastatymo reika
lu vadovauja Stanley Greene.
Roxy Teatre

Rodo “Wait ‘Til the Sun 
Shines', Nellie.” Vadovaujan
čiose rolėse David Wayne, 
Jean Peters, Hugh Marlowe. 
Asmeniškai scenoje Billy Da
niels, Pat Henning ir kiti.
Radio City Music Hall

Technispalvė filmą “Whe
re’s Charley ” žvaigždžiuoja 
Ray Bolger, Allyn McLerie, 
Robert '•Shackleton. Scenoje 
spektaklis “Pleasure Bound.”
Stanley Teatre

Jau kelintoji savaitė rodo
ma “Fall of Berlin,” tarybinė 
filmą. Teatro vedėjai sako, 
jog lankytojų skaičius yra re
kordinis, filmą turi geresnio 
pasisekjimo už daugelį ten ro
dytųjų per pastaruosius kele- 

. ris metus.
Stadium Koncertai •

Baigiasi antroji atvirame o- 
re koncertų savaitė stadiume.

i

Penki asmenys^ tapo nuga
benti ligoninėn dėl dviejų au
to susidūrimo prie 102 St. ir 
Lqxington Ave., New Yorke.

Republikonas senatorius 
Alexander Wiley is Wis
consin sako, jog jis reika
laus savo partijos konven-’ 
cijos, kad ji įdėtų “stip
rų dvipartinės politikos 
užrubežiams punktą” 
rinkiminėje platformoje. 
Žinantieji, kad republi
konas Dūlles visą » laiką 
Trumą no demokratų val
džiai diktavo, o ta valdžia 
nuolarikiai vykdė Dulles’o 
padiktuotą politiką., lau
kia pamatyti, kaip dar 
dvipartižkesnė begalėtų 
būti ta politika.

Vj

TEATRAT
Liekasi keturios. Koncertai 
vykdomi visais giedriais pir
madienių, antradienių, trečia
dienių, ketvirtadienių ir šešta
dienių vakarais.

Penktadienių ir sekmadie
nių vakarai palikti atviri 
.vykdymui tų programų, ku
rios būtų negalėjusios ^ykti 
dėl lietaus, originaliai neskir
tais vakarais.

Paskiausią pranešimą apiįį 
tos dienos programą ar vykdo
mą pakaitą galima girdėti iš 
miestinės radio stoties WNYC 
lygiai 5, 6 ir 7 vai. Koncertai 
visuomet prasideda 8:30 
karo. Įžanga 'nuo 30 c.
$1.20.

Lewisohn Stadiumas, 
vykdomi koncertai,
prie Amsterdam Ave. ir 136th 
St. New Yorke. Priveža IRT 
7th Avė, ir Independent AA 
traukiniai, taipgi daugelis bu- 
sų.

va
iki

kur 
randasi

Šautuvai buvę išvogti
Taip liūdijo du dap4| laivo 

Oluf Maersk Įgulos ’ narinį 
kuomet jie buvo pašaukti jo
dyti Brooklyno raketą tyrinė
jančiai džiūrei. Juos klausinė
jo, kaip jų laivu atgabenti 
13 38-to kalibro pistoletų pa
teko į raketierių rankas.

Danai sakė, kad 52 dėžės 
pistoletų buvę vežami Japoni
jos policijai, bet tie 13 buvę 
išvogti laivui stovint Brookly
no prieplaukoje. Vienu tų bu
vo nušautas Schusteris.

i

REIKALAVIMAI
MALE and FEMALE

Reikalinga pora priežiūrai farmos, 
apskritų metų darbas, reikia turėti 
draiverio laisnius. Kreipkitės:

Mr. Lewis, 37-W. 57th St., N.Y.C. 
Tel. Plaza 5-9181. (129-134)

PARDAVIMAį
PARSIDUODA

Parsiduoda butcher shop, defly- 
lessen ir»grocery store kombinatt^a. 
su alaus laisniais. Puikiausia vieta 
tam bizniui, nauji rakandai. Priežas
tis pardavimo — savininko nesvei
kata. Matykite Mr. Chirck, 
. 177 Avenue A, New York City

Tel. AL. 4-3668. (130-134)

Parsiduoda nąujas modemiškas 
namas, 4 kambarių, attic ir skiepas, 
fomika sinka, šešios šėpos indų susi
dėjimui; automatiškas aliejum ap
šildymas (vandeniu Šildoma). Žemės 
plotas — frontas 60 'pėdų, ilgio 110 
pėdų. Mortgage’ius sulig susitarimo. 
Kaina $10,000, randasi Huntington, 
L. I. Kelrodis: Važiuokite Northern 
State Parkway iki 110 Route,- 40 
Exit, j Huntington pasisukus reikia 
važiuoti North, pavažiavę apie 
maile Amitiville Rd., už 2% blokų 
rasite tą namą. —

Telephone: Huntington 4-5759R.
(129-131)

6 pus!.—Laisvė ( Liberty)-Šes tądien 
■* r i

PEIST LANE 
DRUGS, Inc 

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

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs d 
liai, ligonių kambariui rei

—už griežtai žemas kainas,
Receptų Specialistai: 

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G. 

TeL EV. 7-62M




