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šiuo metu prieš Amerikos 
žmones — vyriausiai, žinoma, 
prieš darbininkų klasę,—sto
vi patsai didžiausias šis dar
bas : kova dėl taikos.

Darbas dėl pastovios, ilga
metės taikos išlaikymo nėra ir 
negali būti tik pripuolamai, 
atsitiktinai vedamas; jis tu
ri būti organizuotas, konsoli
duotas, apdairiai dirbamas.

Tik tokiu būdu atliekamas 
jis bus našus.

gavimas 
iš to- 

yra

žmo-

nuolat

milijo- 
reikes 

bent

štai, Amerikoje šiuo metu 
yra iškeltas obalsis: surinkti 
penkis milijonus žmonių para
šų po taikos peticijomis.

Mūsų krašte šiuo metu yra 
apie pusantro šimto milijonų 
cryven to j ų. Ro d osi,
nenkiu milijonų parašų 
kio žmonių skaičiaus 
lengvutis darbelis.

Taip nėra!
Pasiekimui 5,000,000

nių reikia daug1 darbuotojų, 
kurie sistematiškai ir 
veiktų.

Norint gauti penkis 
nūs žmonių parašų, 
prieiti ir kalbėtis su
10,000,000 žmonių, kadangi 
ne visi raginamieji pasirašys.

Taikos priešai juk taipgi 
nesnaudžia: jie rėkia, kiek iš
gali, būk darbas dėl taikos 
esąs “komunistų sąmoks
las”!. . .

Tuo būdu jie suklaidina ne
mažai žmonių.

pasirašė visi
milijonai

vyriausias 
dienomis

Europoje šiuo metu yra su
rinkta jau virš 100 milijo-nų 
žmonių parašų.

Tokioje Suomijoje po tai
kos peticijomis
ministrą* taipgi 
darbo žmonių.

Tarybų Sąjungos
Sovietas tik šiomis
entuziastiškai užgyrė rezoliu
cija dėl taikos.

Rezoliucijoje re i kai au j am a. 
kad būtų uždrausta naudoti 
karuose atominės bombos ir 
kitokie ginklai.

Rezoliucijoje sakoma, jog 
toji valdžia, kuri pirmoji nau
dos atomo bombą, bus skaito
ma agresorium.

Rezoliucija siūlo, kad visų 
kraštų parlamentai pravestų 
įstatymus, draudžiančius nau
doti atomo bombas !

Francūzijos katalikų kardi
nolai ir vyskupai pasisakė 
prieš atomo bombas; jie rei
kalauja jas nuįstatyminti.

žymiausieji pasaulio moks
lininkai, įskaitant ir ameriki
nius, jau tarė žodį dėl atomo 
bombos -padarymo noįstaty- 
miška.

Tegul pasako mums visokie 
raudonbaubiai, ar ir Francū
zijos kardinolai ir vyskupai, 
ar ir žymiausieji mokslinin
kai, pasisakė prieš atomo 
bombą, yra komunistai ?

Kas gi nori karo ir juo pa- 
sikliauna ?

Pasiskaitykite: “...šiandien 
vyksta didžiausios ginklavi
mosi lenktynės ir rengimasis 
naujam karui. Šiandien daug 
kas tiki, kad ši nauja milži. 
niška ir kruvina operacija at
neš visems tautoms laisvę ir 
ramybę.’* -

Šitaip rašo generolas Stasys 
Raštikis klerikalų “Drauge” 
(Š. m. birž. mėn. 16 d.).

Panašiai samprotauja viso
kie liaudies priešai, ypatin
gai pabėgėliai generolai, dva
rininkai, fabrikantai ir jiems 
panašūs.

Kiekvienam aišku, apie ko
kią “laisvę ir ramybę” p. 
Raštikis kalba.

Ar tai nepasako kiekvienam 
pažangiam Amerikos lietuviui, 
kad jis tuojau privalo įsijung-

SMARKEJA PARAŠU RINKIMAS PRIES ATOMŲ BOMBAS
s

Senatas užgyrė bilių del Vajus dėl sukėlimo
senatvės pensijų pakėlimo $10,000 laBlSVei

Kongresmanai jau pernai nutarė 
pagerint senatvės pensijas

JAV C.AVTA $2,026;
DAR REIKIA $7,974

T

200,000 newyorkieciu per 
dieną pasirašė už taiką
Žmones noriai rašosi po petici 
jomis prieš atonin' bombas

gal senąjį įstatymą, 
laikoma $26 iki $33 
mėnesi.

Kongreso Atstovų 
mas pernai rudenį nutarė
bendrai pakelt pensiją 70 
procentų.

Dabar senatorių ir kong-

Washington. — Senatas 
81 balsų prieš 2 užgyrė bi
lių, siūlantį žymiai pakelt 
senatvės pensijas ir priimt 
į valdinę senatvės apdrau- 
da dar 10 milionų žmonių.

Senatas nutarė apie 90 
procentų padidint vidutinę .. 
senatvės pensiją; 60 pro-jresmanų įgaliotiniai tarsis, 
centij pakelt pensiją tiems, 
kuriems priklauso vadina
ma “aukštoji” pensija pa
gal ligšiolinį įstatymą, ir 
daugiau kaip 100 procentų 
padidinti žemiausią ligšio
linę pensiją.

Vidutine pensija, pa-

TŪLI INDIJONAI JAU 
GALĖSIĄ BALSUOT 
KANADOJ

Ottawa, Kanada. — Ka- 
nadinis seimas užgyrė bi
lių, leidžiantį Kanados indi- 
jonams balsuoti valdiniuo
se rinkimuose, bet atmetė 
pataisymą, siūlantį balsavi
mo teisę visiems indijonam.

Valdžia prašo atšaukti 
raportą apie kavos 
spekuliantų sąmokslą

Washington. — Senato 
komitetas dėl žemdirbystės 
reikalų neseniai ištyrė, 
kaip kavos biznieriai Bra
zilijoj ir kitur Pietinėje 
Amerikoje, susimokinę su 
spekuliantais Jungtinėse 
Valstijose, kelia kavos kai
nas vis aukštyn ir aukštyn. 
Senato komitetas davė vie
šą raportą apie kavos bran
gininkų sąmokslą.

Del to užprotestavo at
stovai Brazilijos ir trylikos 
kitų., auginančių kavą Pieti
nės Amerikos šalių. Jie sa
kė, kad senatinio komiteto 
raportas įžeidžia tų šalių 
garbę, gali pakenkti jų 
draugiškumui linkui Jung
tinių Valstijų.

Tad valstybės departmen- 
tas Washingtone antradie - 
nį kreipėsi į Senato komite
tą, kad sušvelnintų arba 
atšauktų savo raportą. Ko
mitetas sušvelnino jį. Tą 
pačią dieną kava tapo pa
branginta dar 2 centais 
svarui.
Minos nuskandino 2 laivus 
ties šanghajum

Hong Kong. — Praneša
ma, kad povandeninės 
Čiango tautininkų minos 
nuskandino du prekinius 
laivus netoli" Šanghajaus. 
Vienas laivas plaukė po 
Graikijos vėliava, o' ki
tas po Panamos. Su lai
vais žuvę 15 žjnonių.

ti į gretas tų, kurie šiandien 
kovoja už taiką, kurie renka 
parašus po taikos peticijo
mis ?!

Kova už taiką yra glaudžiai 
susijusi su kova prieš fašiz
mą ir imperializmą.

yra 
per

Ru-

kaip išlyginti tolus skirtu-

kui Senatas ir Kongreso 
Atstovų Rūmas priims 
vieną bendrą bilių.

Senatvės pensijos mokėji
mas prasidės nuo 65 metų 
amžiaus, kaip ir iki šiol.

Prasidėjo komunistu 
vadu apeliacijos byla

>_____
New York. — Trečiadie

nį prasidėjo vienuolikos 
komunistų vadų apeliacijos 
byla federaliame srities 
teisme. Dešimtį jų atsto
vauja advokatai, o vienuo
liktas, Eugene Dennis, Ko
munistų Partijos sekreto
rius, negauna progos tame 
teisme kalbėti. Jis pradinė
je byloje gynėsi kaip pats 
savo advokatas.

Eugene Dennis yra vie
niems metams įkalintas ne
va už paniekinimą Kongre
so. Jis prašė atidėti įkalini
mą, kad galėtų pasiruošti 
apeliacijos bylai ir dalyvau
ti joje. Denniso prašymas 
atmestas.

Federalis apskrities teisė
jas Medina nuteisė Dennisą 
ir devynis kitus komunistų 
vadus penkiems metams 
kalėjimo, o vienam skyrė 
trejus metus kalėjimo. Jie 
nuteisti pagal kaltinimą, 
kad “suokalbiavę nuversti 
Jungtinių Valstijų valdžią 
per jėgą ir prievartą.”

Valdžios prokuroras - 
kaltintojas įteikė apeliacijos 
teismui savo argumentus, 
kur, be kitko, pripažįsta, 
■kad šaltasis karas padėjo 
tuos žmones nuteisti.

Čiang šaukiasi naujo 
pasaulinio karo

Taipei, Formoza. — Ki
nų tautininkų vadas Čiang 
Kai-šekas viešai * gyrėsi, 
kad jis “atmušąs pradinę 
trečio pasaulinio karo ata
ką iš Sovietų puses.” Taip 
jis vėl maldavo naujo karo 
prieš Sovietų Sąjungą.

Kinijos Liaudies Respub
likos kovą prieš tautinin
kus Čiangas vadina “sovie
tiniu užpuolimu.”
Čiangas, laukdamas dides

nės karinės paspirties iš 
Jungtinių Valstijų, kartojo, 
kad jis rengiasi iš Formo- 
zos salos grįžti į Kinijos 
sausžemį ir mušti komunis
tus - liaudininkus.

Pirmadienį ir antradienį įėjo į specialų Laisvės fondą 
$143. Ši suma jau persvėrė du tūkstančius dolerių; Vadi
nasi, jau ligi šiol sukelta $2,026, o dar liekasi sukelti iki 
Labor Day $7,l974.

Katrina Petrikiene praėjusį sekmadienį buvo nuvy
kusi Philadelphijon j tenaitinį moterų parengimą — iš
vyką arba outingą. Ir ši mūsų sumanioji ir darbščioji 
draugė grįžo ne tuščiomis rankomis — parvežė $114 au
komis specialiam Laisvės fondui.

Gavome aukas nuo sekamųjų:
A. D., Philadelphia, Pa....... • •..........................$20.00
A. ir J. Smitai, Philadelphia, Pa........................ 20.00
Petras Kevalas, Washington, D. C.....................10.00
Brooklynietė .......................................................10.00
Banys Tuškevičius, Sčranton, Pa.................... 10.00 .
Brooklynietė .......... 10.00
Julius ir Ester Griciūnai, Philadelp. Pa............. 5.00
Jonas ir Mary Vogoniai, Philadelp. Pa...............5.00
P. J. Baranauskas, Philadelp. Pa........................ 5.00
Barbora Kovalčiuk, Philadelp. Pa................. ..5.00
A. M., Philadelphia, Pa.........................................5.00
A. Griciūnienė, Philadelphia, Pa........................ 5.00
Senas Vincas, Gibbstown, N. J............................. 5.00
Benis Baranauskas,’ Philadelphia, Pa.................. 3.00
K. Karpavičienė, Brooklyn. N. Y........................ 5.00
Vincent V. ^asys, Lowell. Ind..............................3.00
A. Pranaitis, Camden, N. J............................... 2.00
Elzbieta Bekampienė ...........................................2.00
Marcelė Walsky ............................... •...................2.00
Philadelniečiai, aukoje po $1: Uršulė Žilinskas, Atga- 

lainis. V. Fergis. Anna Kutra. Mary Valailis. S. Markū
nas, P. Pilėnas, K. Vikonis, Elzbieta Vaičaitienė, K. Ži- 
duskas; taipgi $1 aukojo Frank Šimkus, iš S. Mountain, 
Pa. ‘

(Tąsa 2-rame puslapyj)

New York. — Per viena 
dieną Didžiajame New 
Yorke buvo surinkta dau
giau kaip 200,000 parašų 
po peticijomis - prašymais, 
raginančiais uždraust ato
mines bombas naudoti ka
re.

Žmonės noriai, be didelių 
raginimų rašėsi po tomis 
peticijomis.

Tą dieną, praeitą pirma
dieni, 10,000 veikėjų, nežiū
rint lietaus, rinko parašus 
gatvėse. Kiti ėjo su petici
jomis į fabrikus, krautu

ves, valgyklas ir raštines.

J. Ed. Hoover prašo 
daugiau FBI agentų

Ir visur surinko daugiau 
parašų, negu buvo tikėtasi.

Brooklyne 93,000 žmonių 
pasirašė tas peticijas — 
Pasaulinį Atsišaukimą dėl 
Taikos ir dėl atominių gin
klų užgynimo; Manhattą- 
ne, centrinėje New Yorko 
dalyje, per dieną buvo su
rinkta 51,000 parašų. Que- 
ense 10,000, Bronxe 23,000, 
pagal dar nepilną suskai- 
čiavimą.

Daug parašų taipgi su
rinkta įvairiose kitose New 
Yorko valstijos dalyse, kaip 
praneša New Yorko Darbi
nė Konferencija dėl Taikos. 
Ši konferencija 
parašų rinkimo 
taiką ir prieš 
bombas.

Brooklyne - New Yorke 
daugelis parašų rinkėjų 
surinko 300 parašų per 
dieną, o kai kurie nęt iki 
700 ir 900.

vadovauja 
vajui už 
atomines

Amerikonai pakasinėja

Vokiečiy ir francūzų darbo unijos pasmerkė 
peršamą tarptautinį plieno-anglies trusty

keliais vakarę Vokietijoj

Berlin. — Čia suvažiavę 
atstovai Generalės Prancū
zų Darbo Unijų Konferen
cijos ir Laisvųjų Vokiečių 
Unijų Federacijos pasmer
kė planą, siūlantį sujungti 
Franci jos ir vakarinės Vo
kietijos plieno ir anglies 
trustus į vieną tarptautinį 
trustą. Tai yra Franci jos 
užsienio reikalų ministro 
Schumano planas, kurį 
Amerikos valdžia stipriai 
remia.

Vokietijos ir Francijos 
unijų atstovai išleido, bend
rą pareiškimą, kuris sako:

“Amerikiniai imperialis
tai tuo planu nori dar pas-
markint pasiruošimus ’ nau-!

jam karui.”
Pareiškimas šaukia Vo

kietijos ir Francijos darbi
ninkus ryžtingai kovoti 
prieš tokį kariniai - tarp
tautinį trustą.

Tuo tarpu Paryžiuje po
litikieriai Francijos, vaka
rinės Vokietijos, Belgijos, 
Holandijos ir Luksembur- 
go tarėsi suvienyti tų kraš
tų anglies ir plieno pramo- 

j nes į bendrą milžinišką 
■trustą.

Anglai nedalyvavo pasita
rimuose. Manoma, kad An
glijos valdžia toliau siūlys 
skirtingą savo planą dėl tų 
pramonių apvienijimo.

kad 
žino-

Washington. — Slapto
sios FBI policijos direkto
rius J. Edgar Hoover pra
šė Kongresą leist jam pą- 
sisamdyt dar 300 FBI 
agentų. Sako, to reikia, 
kad galima būtų dar aky-
liau $ekti bei gaudyt komu- karinius SprOginiUS po 
nistus.

Pranešamų, kad senato
rių ir kongresmanų komi
tetai remia Hooverio pra
šymą ir užgirs dar kelis 
desėtkus’ milionų dolerių 
FBI šniukštams. .

Hooveris pasakojo, 
šioj šalyj esą 54,000
mų komunistų ir pusė mi
liono jų pritarėjų. Jis piešė 
juos kaip Amerikos “išda
vikus.”

Hooveris gyrėsi, kad jo 
agentai padėjo nuteisti ir 
vienuolika komunistų vadų 
neva už sąmokslą nuversti 
Jungtinių Valstijų valdžią.

Kartu jisai sake, kad 
pastaruoju laiku komunis
tai išsigudrinę geriau savo 
veiklą slapstyti; todėl FBI 
agentai turį sunkiau < 
buotis, norėdami juos 
sekti.

dar-
> su-

Frankfurt, Vokietija. — 
Visoje vakarinėje Vokieti
joje amerikonai ir anglai 
dabar pakasinėja sprogi- 
nius-minas po vieškeliais, 
geležinkeliais ir tiltais. Mi
nos sujungiamos elektri
niais laidais, kad galima 
būtų jas, paspaudus myg
tuką, išsprogdinti.

* Anglų-amerikonų kari
ninkai sakė, to “reikią, kad 
sutrukdyt Sovietų armijos 
maršavimą į vakarus” bu
simajame kare.

Berlin. — Sovietinė spau
da rytiniame Berlyno ruož
te tvirtino, jog minų paka- 
sinėjimas vakarinėje Vokie
tijoje yra pasiruošimas ne 
apsigynimui bet užpuolimo 
karui prieš Sovietų Sąjun
ga.

Anglija sako, “per anksti” 
priimt Kiniją į J. Tautas

Siūloma sujungt šiaurinės 
ir pietinės Korėjos seimus

Sustreikavo 500,000 
Italijos audėjų

Susprogo angly laivas;
žuvo 73 žmonės

ke-

London. — Pirmiau buvo 
pranešta, kad Anglija ra
gins priimti Kinijos Liau
dies Respubliką į Jungtines 
Tautas vieton Čiang 
šėko tautininkų.

Dabar gi Anglijos 
džia surado, kad būtų 
“per ankstį” siūlyt naująją 
Kiniją į Jungtinių Tautų 
narius.

Anglija yra 
Kinijos respubliką, 
Jungtinėse Tautose 
laiko nuo balsavimo už

Kai-

val
dau

pripažinus 
bet 

susi
ję

ORAS. — Apsiniaukę,

Seoul, Korėja. — Šiauri
nės Korėjos Liaudies Res
publika per radiją siūlė su
jungt savo seimą su pieti
nės Korėjos seimu. — Pie
tinė Korėjos pusė yra ame
rikonų kontroliuojama.

Šiaurinės Korėjos radi
jas sakė:

Susijungę seimai turėtų 
.pagaminti naują konstitu
ciją ir suruošti naujus rin
kimus.

Privalo būti areštuotas 
pietinės Korėjos preziden
tas Syngman Rhee, kaipo 
fašistuojantis politikierius.

Užtikrinti laisvę žo

Roma. — Dvidešimt 
turioms valandoms sustrei
kavo pusė miliono Italijos 
audėjų-verpėjų. Reikalau - 
ja pakelti algą.

Streiką remia komunis
tinės ir nekomunistinės 
unijos, kaip praneša Uni
ted Press.

džio, spaudos, susirinkimų 
ir demonstracijų.

Paliuosuot politinius kali
nius.-

Sujungti šiaurinės ir pie
tinės Korėjos ginkluotas 
jėgas ir saugumo policiją.

Pietinės Korėjos seimas 
susideda iš 219 narių, o 
šiaurinės iš 572.

Suez. — Susprogo 
grimzdo Raudonojoj 
prekinis anglų laivas 
Enterprise. Tapo sudrasky
ti bei nuskendo 73 asmenys, 
daugiausia indusai jūrinin
kai. Žuvo ir anglai laivo 
oficieriai. Išliko gyvas tik 
vienas jūrininkas, ir tasx 
pats sužeistas.

Ind. Enterprise, 7,100 
tonų laivas, gabeno 580 to
nų dinamito Indijai.,

ir nu- 
Jūroj 

Indian

Kapitalistai nesigaili pini
gų savo kolegijai

Cambridge, Mass. —Har
vardo Universiteto biznio 
kolegija gavo 10 milionų 
dolerių iš J. D. Rockefelle- 
rio ir kitų^kapitalistų.
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Francūzijos Katalikai Ragina 
Uždrausti Atominę Bombą

Francūzijos katalikų bažnyčios aukšti dvasiškiai — 
kardinolai ir archi vyskupai — išleido pareiškimą, 
smerkianti vartojimą - gaminimą, atominių ir bakterinių 
įrankių karui. .

Paskelbėjai dvasiškijos pareiškimo minėjo ir Stock- 
holmo atsišaukimų darbuotis taikai. Greta kitko, pareiš
kė:

“Mums suprantama, kaip šioje sloginančioje atmosfe
roje Stockholmo atsišaukimas prieš vartojimų atominių 
karui įrankių patraukė savėp daug kiltadvasių sielų...

“Mes visuomet smerkėme masinį naikinimų. Mes esa
me įsitikinę, kad žmonija paneigia Dievo suteiktąjį pro
tų, jeigu ji panaudoja blogiems tikslams mokslų, kuris 
galėtų taip naudingai būti pavartotas gerovei.”

Dvasiškiai toliau įspėja, kad tie, kurie pasiduoda pa
gundai pavartoti tuos žmogžudingus masių žudymo įran
kius, ima ant savęs pavojingų atsakomybę. Ragina susi
tarimu visai uždrausti vartoti atominius įrankius karui.

Kuo išsiaiškinti ta, kad katalikų dvasiškija Prancū
zijoje jau pasisakė prieš masinį žmonių žudymų, o tos 
pat religijos dvasiškiai, įskaitant ir lietuvių dvasiškijos 
vadovybę, mūsų šalyje, Amerikoje, vilkais tebestaugia už 
atomines bombas ir karų?

Francūzijos liaudis milijonais jau pasirašė išleistų 
Pasaulinio Taikos Šalininkų Kongreso atsišaukimų už
drausti atomines bombas ir reikalauja skaityti karo kri
minalistais tuos, kurie pirmieji jas vartotų. Ten žmonės 
dar neišgyveno praėjusiojo karo žaizdų, o gerai supran
ta, kad sekamasis karas, jeigu būtų leista jam įvykti, bū
tų kariaujamas taip pat ant jų žemės. Saldžiomis pro
pagandos miglomis jiems meilės karui neįpūsi, jie pasi
ryžę visomis išgalėmis kovoti prieš karų.

Francūzijos dvasiškiams pasisakymas už atomines 
bombas ir karų reikštų likimųsi piemenimis be avelių.

Amerikiečių katalikų bažnyčios viršenybės propagan
da už karų, tačiau, nereiškia, kad eiliniai katalikai norė
tų karo. Tai yra tiktai ženklas nepakankamo supratimo 
reikalo kovoti prieš karų, ginti taikų. Iš to nesusiprati
mo seka delsimas stoti kovotoju, daleidžiant, jog tai at
liks kiti.

Tas mūsų žmonių nerangumas suprantamas. Neprara
dusiam kare vaikų, neturinčiam prarasti, asmens at
žvilgiu karas neatrodo aktualus dalykas. Praėjusius ka
rus kariavome ant svetimų žemių. Mūsų žmonės karo 
baisenybių neišgyveno, nematė, nesuprato. O propagan
da kas diena ausin spragina, būk už mus atkariausia tie 
slaptingi karo įrankiai, o mes tiktai laurus rinksimės, 
turtus krausimos ir pasaulį valdysime.

Nenorinčių vadovautis savo protu žmonių atmintis 
trumpa. Užmiršo, o tūlas gal ir nežinojo, jog. ir Hitleris 
taip kalbėjo, o vokiečiai tuo tikėjo. Dvasiškija ir karų 
rengėjai tuo žmonių nesupratimu ar užsimiršimu nau
dojasi.

Žinantieji, jog kožna lazda turi du galus, supranta, 
kad ir atominių lazdų antrasis galas gali atsisukti mums 
patiems ir padaryti mūsų sausakimšai perpildytuose 
miestuose tokios žalos, kokios pasaulis nėra matęs.
gynimas taikos yra gynimu ne vien tik gyvybės ka

riauti eisiančio sūnaus, bet taip pat gynimu dukters ir 
anūko, bažnyčios ir fabriko, dangorėžio ir savo lūšnelės, 
gynimu kiekvieno savęs nuo baisaus žalotojo ir žudytojo.

Masių Sąjūdyje Raudonbaubizmas
> Netenka Svorio

PYKSTA IR LIEPIA 
MOKYTIS Iš HITLERIO

Kodėl tas bjaurybė Hit
leris pralaimėjo karą? Už 
tai jam gal niekados nedo
vanos naciai ir Grigaitis. 
Pastarasis labai pyksta. 
Pyksta, kam Hitleris pada
ręs klaidą ir prakišęs karą.

Kas per viena ta jo klai
da buvo? Naujienų redak
torius rašo, kad vienas vo
kiečių armijos karininkas 
pasakojęs vienam Ameri
kos korespondentui, o jis 
dabar papasakoja savo ne
laimingiems skaitytojams. 

1 Buvę taip (ir matyt, tuo 
Grigaitis tiki), - jog iš pra
džios karo beveik visi rusai 
ėję su Hitleriu ir jo armi
jas karštai sveikinę. Net 
milijonais rusai stoję į Hit
lerio armijas. Ale, girdi, 
tas prakeiktas durnius ne
mokėjo rusus traktuoti. 
Jis rusus laikė “žemesnės
rasės” žmonėmis, juos ma-> 
rino, jų miestus ir kaimus 
degino. Rusai už tai labai 
supyko, atsisuko prieš Hit
lerį ir jį sumalė.

Kas dabar daryti? Pasi- 
klausvkite: “Iš šitos Hitle
rio klaidos turi pasimokyti 
kiti, kuriems teks stoti į 
kovą prieš Sovietų Rusiją. 
Jeigu su rusais bus elgia
masi, kaip su žmonėmis, tai 
atėjusiai iš vakarų armijai 
jie stos į talką ir padės...” ; 
(N., birž. 16 d.). ' į

Bet kodėl kiti turėtų mo
kytis iš Hitlerio, o ne Gri
gaitis? Reikėtų tuojau pa
čiam pradėti mokytis, duoti 
tiems kitiems pavyzdį. Pats 
Grigaitis rusų netraktuoja, 
“kaipo žmonių”. Jis žino 
tik “kacapus”, “maskolius”, 
“azijatus”, o jokių rusų ne-

Laikas Registruotis
Atostogų Mokyklai

suorganizuota 10 žmonių lek
torių grupė.

į Lektoriai aktyviai lankosi 
valsčiaus kolūkiuose su pa
skaitomis. Aktyviausi iš jų

Darbininkų korespondentų pranešimu, šiandien Gary 
ir Youngstown plieno ir geležies fabrikuose, Philip’o 
Murray tvirtumos vadinamame dešiniajame sparne pro
gresyviai darbininkai, unijinio judėjimo vieningumo ša

lininkai, džiaugiasi:
• Lokalų valdybų perrinkimuose eilinių narių kandida

tai laimėjo prieš Murray ir kitų dešiniųjų viršininkų 
parinktinius.

Gary, didžiausiame tame distrikte United Steelwor
kers Lokale 1010-me, prezidentu ir vice-prezidentu iš
rinkti William Mayhoffer ir William Young. Ir išrinkta 
jų sleitu veik visa valdyba, išskyrus užrašų sekretorių ir 
du trustistus.

Youngstown Lokale 1011-me progresyviai laimėjo visą 
'didžiumą vietų, išskyrus trejetą vietų, gaudami po apie 
du trečdalius visų balsų. Tarpe išrinktų jų randasi Char
les Fizer, kurio Murray neįsileido nesenai įvykusion 
plieno darbininkų konvencijon. Gi lokale nariai jį pasi
rinko svarbioms finansų sekretoriaus pareigoms.

Iš plieno srities, kaip kad ir iš kitų industrijų unijinio 
judėjimo ateinančios žinios liudija, jog purvinas, platus 
ir storas raudonbaubizmo melas pradeda nusidėvėti. Ta
čiau taip pat matome, kad, nežiūrint sudriskimo, jis 
pats nenukrinta. Melą nuplėšia ir į atitinkamą sąšlavyną 
nutrenkia tiktai padidėjęs unijistų ir visų progresyvių 
sąjūdis, padidėjęs veiksmas už narių gerovę ir taiką.

Jau baigiame gyventi 
birželio mėnesį, ateis ir 
praeis liepos ir, štai, jau 
rugpiūtis — jo septintoje 
pradedame dviejų savaičių 
atostogas Olympia Parke. 
Tai nepaprastos atostogos. 
Ten renkasi mūsų meninių- 
kultūrinių organizacijų vei
kėjai, nariai ir visi, kurie 
myli meną, apšvietą.Ten 
skambės daina, suksis šo
kis ir kursis draminiai 
žaizdai. Viename būryje 
kolektyviniai praleisime 
atostogas ir ■ lavinsimos, 
mokinsimės.

Bet ir čia dar neviskas. 
Ten mes gausime pamokas, 
girdėsime paskaitas iš Lie
tuvos istorijos. Nors mūsų 
tauta yra maža, bet ji daug 
pergyveno. Jos pilys, karai 
su priešais, Lietuvos augi
mas ir puolimas, jos valdo
nai - kunigaikščiai, — Min
daugas, Gediminas,. Algir
das, Kęstutis, Jogaila ir 
Vytautas, — vis įdomūs 
mūsų tautos istoriniai pa
laikai. Pagaliaus dar dau
giau mus domina Lietuvos 
būdas, jos papročiai, tiky
ba, kultūra ir menas. Mes 
gausime žinių apie pirmuo
sius Lietuvos kulturnešius, 
kaip Duonelaitis, Strazde
lis, Poška, Daukantas, Va
lančius, Baranauskas, Ku
dirka ir visa eilė vėlesnių 
rašytojų. Taip lygiai Atos
togų Mokykloje bus dėsto
ma ir dabartinės, dvidešim
tojo amžiaus, Lietuvos is
torija, literatūra, menas ir 
jos pasiekimai.

Šį kursą ves
Amerikos lietuvių žymiau
sių literatų - rašytojų —- 
Rojus Mizara. Kita dalis 

pripažįsta. Vadinasi, Gri
gaitis daro kaip tik tokią 
klaidą, kokią darė jo mo
kytojas Hitleris. Aišku, 
kad tik tiek ir telaimi, kiek 
laimėjo Hitleris.

DARBININKU VADAI 
ŠAUKIA GINTI , 4 
HARISIADES

Penki darbininkų vadai 
komunistai gale prajusios 
savaitės išleido atsišaukima 
į visuomenę skubėti ginti 
nuo deportavimo graikų 
kilmės amerikietį Peter 
Harisiades, kuriam gręsia 
mirtis Graikijoje, jeigu bū
tų deportuątas.

; Harisiades dar galima 
būtų išgelbėti paduodant 
apeliaciją. Bet tai apeliaci
jai paskutinė proga yra šį 
mėnesį. Tačiau apeliaciją 
paduoti kainuoja dešimtis 
tūkstančių dolerių, o tam 
tikslui Amerikinis Svetur- 
gimiams Ginti Komitetas 
teturi aukų tiktai $2,500.

Permažai. O laukiant 
gerlaikio sudėti likusius 
$7,500 bus ir pervėlu.

Harisiades bylą apeliuoti 
yra svarbu ne vien tiktai 
dėl jo, nors išgelbėti kovo
tojo prieš fašizmą gyvybę 
yra svarbiau virš visko. Iš
sprendimas jo bylos reikš 
išsprendimą virš šimto to
kių pat kitų bylų, reikš iš
aiškinimą padėties kitų a- 
reštuotų deportavimui as
menų ir jų šeimų.

Atsišaukusieji Harisiades 
ginti John Williamson, Irv
ing Potash, Jack Stachel, 
Claudia Jones, Alex Bittel- 
man patys randasi depor
tuosimų sąrašuose, tačiau 
svarbiausia jie skaito Hari- 
siadeš’o bylą.

Lietuvos istorijos kurso 
bus vedama anglų kalboje.

Atostogų Mokykloje bus 
ir svečių paskaitos. Muzi
kos mokytoja - kompozito
rė Bronė Šalinai tė ten 
duos muzikalę, iliustruotą 
paskaitą anglosaksų-ame- 
rikonų liaudies dainų klau
simu. Apie kitus svečius 
mes duosime žinių vėliau.

Nėra abejonės, kad Atos
togų Mokykla duos tai, kas 
reikalinga kiekvienam pa
žangiam lietuviui, kiekvie
nam veikėjui ir organizaci
jos nariui. Kas lieka dabar, 
tai dėti pastangos joje da
lyvauti. Mes prašome orga
nizacijas ir jų veikėjus vei
kti taip, kad mokykla būtų 
skaitlinga dalyviais. Jau 
laikas pasisakyti, užsire
gistruoti. Atostogų Mokyk
loje dalyvauti reikia vi
siems, kurie gali, be am
žiaus skirtumo. Taip lygiai 
jaunoji ir senoji lietuvių 
karta privalo dalyvauti šios 
vasaros meno-kultūros mb. 
kykloje.

Mes taip pat prašome vi
sų pavienių’, kurie numato 
dalyvaut Atostogų Mokyk
loje ir organizacijų, kurios 
savo lėšomis mano siųsti 
mokyklon savo veikėjus, 
narius, pranešti bent laiš
keliu mokyklos ruošėjams. 
Laukimas paskutinių dienų 
gali tik kenkti pačios mo- 
kyklos paruošimui. Iš anks
to žinant, .kiek bus dalyvių
(studentų), galima daug 
geriau visą darbą sutvar
kyti. Mokyklos ruošėjams 
reikia iš anksto numatyti, 

vienas iš kiek žmonių reikės aprū
pinti maistu, nakvynėmis 
ir kitais reikalais.

V. Bovinas.

NEGALIMAS V. RASTE- 
NIO REIKALAVIMAS

Smetoninės Dirvos re
daktorius V. Rastenis ra
šo:

Vliko delegacija šiuo me
tu vieši Romoje, kur, mano
me, turės svarbių pasitarimų 
su Lietuvos Diplomatijos 
Šefu. Iš to pasimatymo visi 
laukiame konkrečių ir ne
dviprasmiškų vaisių: kad 
tuo pasimatymui būtų baigti 
neaiškumai ir varžybos dėl 
kom peticijų, prerogatyvų,
prestižų ir “eventualių įta
kų” vienos ar kitos grupės 
reikšmei ateityje.

Ar Vlikas susilietų kuria 
nors forma į vieną organiz
mą su diplomatiniais atsto
vais, ar aiškiai pasidalintų 
funkcijomis ir nusistatytų, 
kas kuriuo reikalu turi pa
skutinį žodį — mums vi
siems kitiems tai nesvarbu. 
Svarbu tik tai, kad būtų ži
noma, jog užteko mūsų va- 
d o v a ujantiems asmenims 
sveiko proto ir geros valios, 
kad tą klausimą sutvarkytų.

Mums atrodo, kad iš to 
reikalavimo niekas neišeis. 
Tie asmenys, kurie sudaro 
VLIKo delegaciją, sveiko 
proto neturi. Jeigu jie bū
tų sveiko proto, tai nebūtų 
VLIKe ir nevažinėtų į Ro
mą pas smetonininką Lozo
raitį patepimo ieškoti. Juk 
kiekvienam sveiko, blaivaus 
proto žmogui aišku, kad vi
sos tos kelionės, visas tas 
alasas prieš Lietuvą, nebe
prikels Lietuvoje nei sme- 
tonininkų, nei klerikalų 
viešpatavimo.

ŽINIOS IŠ UETUVOS
Mokytojai-I^ektoriai

JONIŠKIS, geg. 6 d.—Kriu
kų miestely prie bibliotekos

mokytojai J. Bučas, J. Luko
šiūnas ir S. Klimaitytė., šio
mis dienomis mokyto,iai-lekto- 
riai skaitė kolūkiuose paskai
tas — “Budėkime taikos ir 
Tėvynės sargyboje,” “Keliat 
socialistinei žemdirbystei pa
kelti” ir kitomis temomis.

J. Algas.

Parduotuvės Kolūkiuose
TRAKAI, geg. 6 d.—Eilėje 

apskrities kolūkių atidarytos 
parduotuvės Trakų valse. Sta
lino vardo kolūkyje, Semeliš
kių valse. “Gegužės . Pirmo
sios” kolūkyje ir kitur. Kol
ūkiečiai vietojo galės apsirū
pinti reikalingomis prekėmis.

H. Bočkauskas.

Gydytojai Aplankė 
Kolūkiečius

RADVILIŠKIS, geg. 6 d.— 
Radviliškio miesto ambulato-

• rijos medicinos .darbuotojai 
šiomis dienomis a p 1 a n k ė 
“Laisvės” kolūkį (Radviliškio 
valse.). Kolūkiečiams jie da
vė patarimų sanitariniais 
klausimais, patikrino kolū
kiečių sveikatą, vaikus skiepi
jo nuo užkrečiamųjų ligų ir 
kt. M. Tomaitis.

Paukštininkystės Fermų . . . 
Vedėjų Kursai

SALANTAI, geg, 6 d.—šio
mis dienomis Salantuose pra
sidėjo 12-kos dienų Mosėdžio 
ir Salantų, valsčių kolūkių 

‘paukštininkystės fermų vedė
jų kursai. Kursus lanko 52 
kolūkiečiai. Td. Urniežius.

Kolūkio Sod^s
ROKIŠKIS, bal. 30 d.—Ke

turių hektarų plote “Nemuno 
krantų” kolūkio nariai paso
dino vaismedžius. Kolūkis, 
didelį sodą turėjo jau ir per
nai, gavęs iš jo nemažai paja
mų. Dabar sodininkystė čia 
dar labiau: išplėsta.

V. Šeškauskas.

(Tąsa)
Tamsta kalbi apie nenu

trūkstamus ryšius lietuvių 
tarpe, nuo kūdikystės ir 
kiaulių ganymo laikų. Taip, 
tie ryšiai mus jungia, tik 
ne visus. Kokie gali būti 
prisiminimai ir draugiški 
ryšiai su tais “patriotais”, 
kurie smetoninės eros lai
kais ir vokiečių okupacijos 
metu, savo tautiečiams rai
žė nugaras, šaudė, o apie 
bendrų ryšių buvimą nepri
siminė?

Jei tikrai ir nuoširdžiai 
norite kalbėtis su žmonė
mis, turinčiais kitokius į- 
sitikinimus, mano nuomo
ne, reikėtų priimti šias są
lygas: padėti lazdas, nu
leisti kumščius, užčiaupti 
keiksmažodžiams burnas, 
išmesti iš širdies neapykan
tą, nelinksniuoti spaudoje 
kitų pasaulėžiūrų asmenų 
ir nevartoti nepagrįstų me
lų. Norėtųsi rimtos ir argu
mentais paremtos polemi
kos.

Sveikas tvirtini, kad gy
vename didelių įvykių lai
kotarpį. Pilnai sutinku. 
Pasaulinis kapitalizmas 
rengiasi žūt-būtinei kovai 
prieš darbininkų pasaulį. 
Taip pat, kapitalizmo pa
sauly vyksta kova tarp ka
pitalistų ir darbo žmonių.

Darbo žmones daugumo
je atstovauja ne socialde
mokratai (kaip Tamsta 
teigi), bet komunistai. Jūs, 
socialdemokratai, tuos ko
vojančius darbininkus, pro
vokacijos tikslais, vadinate 
penktosios kolonos nariais. 
Socialdemokratų, priete- 
liau, reikalai labai prasti— 
nėra ką atstovauti. Pažan
gesni, iš jūsų tarpo, prisi
dėjo prie komunistų, o jūs, 
kurie abejingi buvote dar
bininkų reikalams, .palikote 
tik tautiškais socialistais. 
Norite darbo žmones už
migdyti tautiškoje roman
tikos nuotaikoje, o tautiš
kiems kapitalistams duoti 
pasipelnyti. Labai keista, 
kad jūs, socialdemokratai, 
aršesnę kovą vedate prieš 
pažangiuosius ir komunis
tus, negu prieš kapitalistus. 
Argi jums kapitalistų rei
kalai būtų arčiau prie šir
dies? Dabar, kuomet kapi
talistinis pasaulis rengiasi 
karui, jūs rėkiate, kad Ta
rybų Sąjunga ir demokrati
nės valstybės ginkluojasi 
agresijai. Suprantate gerai, 
kad darbininkų pasaulis i- 
masi apsaugos priemonių, 
atremti kapitalistų puoli
mą, bet ne agresijai. Kas 
rengė buvusius karus, kad 

Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Farmerys Vincas V. Vasys, rašo: “Siunčiu $10 už 

Laisvės prenumeratą, nes mačiau atsišaukimą, kad rei
kalinga skubi pagalba.”

Vadinasi, $3 lieka auka. Taip daro daugelis laisviečių. 
Farmeriams dabar didelis darbymetis; jiems lengviau 
prisidėti prie savo spaudos palaikymo su stambesne auka 
rudenį, kai vasaros darbai baigiasi.

Mūsų gerasis prietelius Petras Kevalas trumpai prime
na:

“Gerbiamieji: Jūsų paragintas, prisiunčiu ir savo atsa
kymą — $10 Laisvės reikalams.”

Arba va Banio Tuškevičiaus keli žodeliai: “Štai ir ma
no dešimtinė Laisvei, nes ir aš nenoriu pasilikti nuo ki
tų draugų...”

Turime pripažinti, jog draugai ir draugės gausiai 
atsiliepė į mūsų balsą. Iš dešimties tūkstančių dolerių, 
du jau yra surinkti. Liekasi dar astuoni. Pasitikime, kad 
ir jie bus sukelti, nes laisviečiai supranta dabartinės pa
dėties reikšmę ir savo spaudos reikalavimus.

Nuoširdi padėka visiems aukojusiems!
Specialaus Vajaus Komitetas,

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Birž., 22, 1950 *

ne kapitalistai?! Kas Hit
leriui padėjo — paijnti val
džia, kad ne kapitalistai? 
Kas pasmaugė Ispanijos 
respubliką, kad ne kapita
listai? Kiek kiekvienas ka
ras pareikalauja aukų iš 
darbo klasės žmonių? Ko
dėl jūs nedarote žygių nau
jai rengiamam karui ir 
žmonių žudymui sulaikyti?

Šiandieną jau jūs džiū
gaujate būsimo karo perga
le, pranašaudami komuniz
mui galą. Jūs tikitės, kad 
kapitalistams karą laimė
jus, ir jūs būsite pakviesti 
prie pergalės puotos stalo. 
Jūsų bendri sėbrai jau ku
ria planus. Štai žurnale 
“Mūsų Dienos” p. K. Moc
kus, straipsny “Ruošiantis 
Lietuvos atstatymui”, dėl 
būsimos Lietuvos politinės 
santvarkos, taip rašo/‘Ne
abejojama, kad ji (busimo
ji santvarka) bus demok
ratiška, tačiau nebūtinai ji 
turės reikštis tomis pačio
mis formomis, kokiomis 
reiškėsi anksčiaus.” Tai štai 
apie kokias “demokratijas” 
galvojama.

Ar ne per anksti karo lai
mikiu dalinatės? Remiantis 
istorijos faktais, galima ir 
kitokias išvadas pasidaryti. 
Po pirmojo (1914-1917) pa
saulinio karo tapo nuvaini
kuoti keli karaliai ir Rusi
jos užguita liaudis paėmė 
valdžią į savo rankas ir į- 
kūrė socialistinę valstybę. 
Pasibaigus antrajam pa
sauliniam karui, Europoje 
įsikūrė demokratinės res
publikos. Azijoje darbo 
žmonės irgi kovoja ir kuria 
savo valdžias.

Po trečiojo pasaulinio 
karo, galima tikėtis, pasau
linis kapitalizmas ne tik 
žus, bet pats save ir palai
dos. Reikėtų Tamstai, ger
biamas Socialdemokrate, 
neužmiršti tų pareiškimų, 
kuriuos padarė darbininkų 
vadai Italijos ir Prancūzi
jos parlamentuose. Tai yra 
ne tušti žodžiai, bet rimtas 
įspėjimas, paremtas milio- 
nais aktingųjų narių.

Kam jūs, socialdemokra
tai, skaldote darbo jėgas ir 
silpninate darbo masių ko
vingumą? Kadaisč social
demokratai ir komunistai 
sudarė viena darbo žmonių 
šeimą. Siekimai visų tie pa
tys, tik kovos priemonės 
skirtingos. Jūs pasirinkote 
vieną kelią, o komunistai— 
kitą. Laikas geriausias mo
kytojas ir jis jau įrodė, kad 
jūsų pasirinktasis kelias y- 
ra klaidingas.

L. M.
(Daugiau bus)
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KALVIO IGNOTO TEISYBE
3-21.50 APYSAKA

Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIčIUS

(Tąsa)
— Na, greit pamatysma patys, kaip 

ten kas Kriaunose! — pasakė jis paga
liau eiguliui. — Tuoj turim išvykt. Dar 
tik čia man viena byla su Abyšalioku... 
Na, vyručiai, — kreipėsi jis į Kirstuką 
ir Čiobrį, — kur tas niekadėjas? Ar ap
klausinėtas? Iš kur jam pinigai?

Kirstukas atsakė:
— Iš kazyrų, sako, išlošiau... Snukis 

juodas, kaip kumelspenys. Skvernas 
perplyšęs. Susipešėm, girdi.

Abyšala tuo tarpu pagiriojo ant glė
bio šakų po skarota egle.

— Niežuita avelė visą bandą ter
šia, — nusispiovė Abyšalos šonan Čiob- 
rys. į

— Prikelk, tegu ateina čionai, — įsa- 
•\ kė Ignotas, sėsdamas ant kelmelio.
V Jau seniai Ignoto1 vyrams Abyšala — 

kaip dagys pašonėje. Priklydo jis prie 
būrio rudeni, kada rasos rytmečiais ėmė 

1 virsti ledu, o naktys darėsi ilgos ir šal
tos. Sakėsi vienas slampinėjęs po Sala- 
girį, paskui susiradę belaisvių, pabėgu
siu iš stovyklos, ir prisidėjęs prie jų bū
relio. O kai belaisvių dauguma persime
tė į Baltarusijos miškus, Abyšala prita
po prie Ignoto vyrų.

Ilgai klausinėjo Abyšala Ignotas pir
mą kartą:

— Svirnų, seklyčių netuštinai? Ša- 
marliako nelaki? Iš kokių namų išeini? 
Ar dvariokas, ar miesčioniukas? Dva- 
riokas, sakai... Ar iš paties Rokiškio?... 
Aha. Agi su plienčikais, su kokiais bu
vai? Jų dabar čia visokių priviso. Kiti 
iš vardo tik — tie pikčiau vilkų. Nema
tei tokių, kur žaliukais vadina?

Labai nuolaidžiai pasielgė su tuo pri- 
klydėliu Ignotas:

— Na, ką gi. Dar jaunas tu; išmėgins- 
ma, pažiūrėsma, kokio tu raugo. Kad 
nederėsi mum, — išjosma kaip matai. 
Turėkis!

Pirmomis dienomis Abyšala kiek pri- 
siturėjo. Žygiuose jis pasirodė nei šio, 
nei to, gerai pažino kaimus, buvo raš
tingas, vieną kitą žodį net vokiškai iš- 
rangydavo, pralįsdavo pro vokiečių už
tvaras. O tai buvo naudinga Ignoto bū
relio žmonėms.

Bet, štai, Abyšala iš uždavinių ėmė 
grįžti “nebe panašus į save”. Pradžioj

vyrai, jo jaunų metų gailėdamiesi, nus
lėpdavo nuo Ignoto šį nelabumą. Bet kai 
Abyšaliokas nesiliovė girtuokliavęs ir 
sauvališkai doklinėjęs, — vyrai ėmė jo 
nebepakęsti.

— Liaukis tu, — mokė jį Čiobrys. — 
Ko tu vis krūmais, vienas ir vienas, kaip 
vilkas?.. Kur tu būvi? Ką tu išdarinėji? 
Atmink mano* žodžius: kortos, šamar- 
liakas prie gero neprives! Arba tu mesk 
tą darbą, būk, kaip visi, arba eik sau į 
keturius vėjus’.. Miške tau greit galvą 
nusuks...

Bet Abyšalai tai buvo tik nusispiaut. 
Šlaistėsi sau įr vėl iki padarė eibių vi
sam būriui: nusiųstas į Obelius, keturias 
paras nežinia kur išsitraukęs, grįžo gir
tutėlis ir apdaužytais paakiais. Jo vati
nuko skvernas buvo perplėštas, užantis 
prikimštas ostmarkių...

Kada Kirstukas atvedė Abyšalą, Ig
notas nė nepažvelgė į jį.

Girtas, sušalęs ir nusigandęs, Abyša
la drebėdamas atėjo prie laužo, atsišlie
jo į eglės kamieną ir staiga, pažinęs ei
gulį, stovintį šalia Ignoto prie ugnies, 
kilstelėjo ranką prie krūtinės, lyg prisi
dengdamas, ar maldaudamas, ir sustin
go, neatitraukdamas nuo Suvaizdžio 
gyvuliškos baimės pilnų akių.

Ignotas pradėjo rūsčiai. Delno viduriu 
perbraukė drimbančius ūsus, peržvelgė 
susikaupusius vyrus ir neskubėdamas, 
aiškiai ir garsiai pasakė:

— Na, tai jūs, vyrai, dabar jam — 
teistojai! Teiskit!

Jis nešaukė, nekeikė, kiekvienas jo 
žodis buvo, kaip visada, svarus ir rim
tas:

— Slampinėja Abyšaliokas kažna 
kur... Siunčiamas išėjo, o tokią šunybę 
iškrėtė! Keturios dienos! — Ar čia juo
kas... Kur jisai buvo? Ką jisai veikė? 
Teisybės jisai nebepasako, o gal su 
gaujele susiuostė? Žaliūkai tenais, ne 
plienčikai, žudikai, plėšikai paprasčiau-' 
si! Ar jis kortuoja, ar vagišiauja, — 
mum ne dalykas. Vis tiek pat — pinigai 
kruvini!

— Kartežnikas... Pagirtuoklėlis... — 
pridėjo žodį ir eigulis: — Žinia, nereikė
jo toks žmogus nė siųst, negali tokiuo 
žmogum tikėt.

(Bus daugiau)

Priminimas Spaudos 
(Maynard, Mass.)

Kadangi tas mūsų didysis 
piknikas rengiamas kelių na- 
cijonalių organizacijų ir iš 
daugelio miestų susidedančių 
darbuotojų, o tų darbuotojų 
konferencija atsibuvo dar ko
vo mėnesį, tai daugumas ga
lėjo ir pamiršti savo pasiža
dėtas ar skirtas pareigas dar
buotis piknike liepos 2 d., 
Maynard, Mass. O svarbias 
užduotis atlikti apsiėmė šie 
asmenys:

Tamošauskas — gaspado- 
rius prie įžangos į parką; jam 
reikia pribūti laiku ir turėti 
smulkių. Didesniam patogu
mui draugė Rainardienė pasi
žadėjo tinkamus žiurstus pa
rūpinti, juos reikia nevėluoti- 
nai atvožti, Įžangos tikietus, 
kurie iš anksto jų neturės, su
teiks J. Grybas; jie bus kito
kios spalvos ir tik juos tega
lima bus parduoti, visus lygiai 
po 35 centus.

B a r č e k i ų p a r d a v i n ė t o j a i,

Baltimore, Md.

Trumanas užgyrė kilių dėl 
daugiau dipukų priėmimo

Skiriama $1,222,500,000
kitiem kraštam ginkluot
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Jau Visai Arti Didieji
LAISVES PIKNIKAI

Dienraščio Laisves didžiosios iškilmės įvyksta že
miau paduotose vietose ir pažymėtose dienose

Bostonas ir Apylinkė
Didysis Laisvės Piknikas įvyks

Sekmadienį, Liepos - July 2
ARARAT CAMP

VOSE POND PAVILION ‘

' Maynard, Mass.

Didžiojo New Yorko Apylinkė
Laisvės Piknikas Įvyks

Sekmadienį, Liepos - July 2
KLASHUS CLINTON PARK

Betts ir Maspeth Ave., Maspeth, L. L, N. Y.

Jau dabar laikas pasisamdyti busus vykimui į 
aukščiau nurodytus piknikus. Rūpinkimės visi, kad 
tie piknikai pavyktų, supraskime, kaip yra reikalin
ga finansinė parama mūsų dienraščiui.

12, 1950

Montello, Mass.
Mūsų mieste mirę lietuviai

Laisvėje nebuvo atžymėta, 
kad pavasario pradžioje čia 
mirė Juozas Buinauskas, su
laukęs seno amžiaus. Seniau, 
kai buvo jaunesnis, buvo pa
žangus žmogus ir skaitė Lais
vę. Paliko liūdėsyj dvi duk
teris ir kitus gimines.

Gegužės 14 dieną mirė An
tanas Orintas, sulaukęs 94 
metų amžiaus. šioje šalyje 
išgyveno tik 11 mėnesių, nes 
jis buvo atvykęs iš DP stovy
klos, angliškos zonos. Atva
žiavo sykiu su sūnum Juozu ir 
pastarojo šeima. Paliko liū
dėsyj sūnų Juozą Orintą ir jo 
žmoną Petronę, taipgi anūką 
Antaną ir anūkę Atiliją; Lie
tuvoje liko kitas sūnus, taipgi 
daug giminių.

Gegužės 17 dieną mirė 
Izabele Sviklienė. Paliko liū
dėsyj savo šeimą, gimines ir' 
draugus.

Mirė Pranas Ragauskas, su
laukęs 58 motų amžiaus. Pa
liko liūdėsyj savo šeimą.

Prieš tūlą laiką mirė Ch. 
Gedrimas. Jis buvo pavienis. 
Skurdžiai leido savo gyveni
mo paskutines dienas.

Birželio 15 d. mirė Michael 
ValentuRevich, sulaukęs 67 
metų amžiaus. Gyveno po 
num. 44 Arthur St. Paliko 
liūdėsyj savo šeimą.

Apart Juozo Buinausko, kiti 
visi čia sužymėtieji mirusieji 
darbininkų klasės judėjimo 
nesuprato ir jame nedalyva
vo. Žolynas.

Birželio 12 d. įvyko LLD 
25 kuopos susirinkimas, kuris 
praėjo draugiškojo nuotaiko
je. Nemalonu minėti, kad 
dar vis randasi keliolika na
rių, neužsimokėjusių už šiuos 
metus duoklių.

i

Prisiminus būsiantį LLD su1- 
važiavimą, nutarta suvažia
vimą pasveikinti su $10.

Skaitytas atsišaukimas gel
bėti Willie McGee ir tam rei
kalui paaukota $5.

Iš išduoto komisijos raporto 
Laisvės paramai rengto pikni
ko pasekmės pasirodė viduti
niškos. žinoma, ačiū draugų 
philadelphiečių stambiai koo
peracijai. Atsidėkojant phi- 
ladelphiečiams, kuopa pasky
rą komisiją organizavimui bu- 
sų važiavimui į Laisvės pikni
ką Philadelphijoj, atsibusian
tį 3 d. rugsėjo.

Ant užbaigos vasaros nutar
ta surengi dar vieną pikniką 
bendrai su LDS 48 kuopa. 
Tam reikalui išrinkta komisi
ja, kuri užkvies IDS kuopą, 
suras piknikui vietą ir paskirs 
dieną.

Sekamas LLD .25 kuopos su
sirinkimas įvyks 10 d. liepos, 
paprastoj vietoj ir paprastu 
laiku. Labai pageidaujama, 
kad visi nariai atsilankytų.

V.

Hartford, Conn.
Prašome Connecticut 
Lietuvius Prisidėti!

Pažangiosios spaudos nau
dai išvažiavimas įvyks liepos 
16 d., East Hartfordo Lietu
vių Parke. Moterų komisija 
nutarė atsikreipti į visus ko- 
nektikiečius lietuvius prisidėti 
su maisto dovanomis dėl spe
cialiai ruošiamo MOTERŲ 
STALO. Maistas bus išdėtas 
kaipo valgių paroda.

Nors kartą per metus, mes, 
moterys, mylime sudaryti i 
spaudos naudai išvažiavime 
stalą su lietuviško skonio įvai
riais valgiais, kad susibūrę 
tuos skanėsius valgydami ga
lėtume prisiminti senus lai
kus, kai mūsų senoji motutė 
Lietuvoje paruošdavo gryno 
rugio duonos, žalių lašiniukų, 
skilandžio, kilbasų, ’ kumpio, 
sūrio, varškės, su dar kitais 
skanėsiais. Mes irgi viso to 
su savo geradėjais bandysime 
būsimame išvažiavimo ant 
specialio stalo turėti.

Nuo moterų stalo pelnas eis 
spaudai — Laisvei ir Vilniai. 
Reikia pažangiąją spaudą da
bar remti labiau, negu kada 
pirmiau, nes jai nelengva 
verstis, kuomet išpūsto dole
rio vertė perka mažiau. O tuo 
kartu spauda — tai spindu
lys, nušviečiąs kelią į gražes
niąją ateitį. .
Nedaug laiko beliko iki iš

važiavimo. Laikas ruoštis prie 
sudarymoy specialio moterų 
stalo. Todėl mes kreipiamės

pikniko 
pareigūnams

penkios poros (vyras su žmo
na, kad galėtų pasivaduoti) : 
Rainardai, Kukaičiai, Lukai, 
Kyžiai ir Bartkai; visi apsirū
pinkite smulkiais grąžai 
(čiandžiui). D. G. Jusius iš
duos barčekius visiems ir pa
sibaigus piknikui priims atgal 
likusius.

Pro gr a m a i pi i *m i n i n k a u s 
ALDLD 7-tos apskritimi pir
mininkas J. KarsonasT vei
kiausia jis jau vaikštinės . su 
naujomis kojomis, nes praeitą 
žiemą jo naujų kojų nupirki
mui fondan suplaukė’aukų su 
goru kaupu.

Praeityje buvo daugelio kri
tikuojama, kad mūsų progra
ma labai ilga, kas užmuša lai
ko uliavojimui, todėl tos kri
tikos reikėtų nepamiršti.

Patari! a v i ma ms darbi n i n k a i 
ir darbininkės, stenkitės nesi- 
vėluoti atvažiuoti ir ištver
mingai padirbėti tą vieną die
ną pažangiosios spaudos nau
dai. D. J.

Washington. — Prezi
dentas Trumanas pasirašė 
Kongreso nutarimą, kuris 
padidina įleistinų Ameri
kon dipukų (išvietintųjų) 
skaičių.

Pagal pirmesnį įstatymą, 
galima buvo priimti viso 
205,000 dipukų. Dabar Tru- 
mano užgirtas įstatymas 
pakelia jų skaičių iki 341,- 
000.

Naujasis įstatymas taip
gi padidina priimtinų vo
kiečiu “tremtinių” skaičių 
nuo 27,377 iki 54,744. .

Šis įstatymas jau neduo
da pirmenybės pabėgėliams 
iš Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos.

Iki šiol Jungtinės Valsti
jos priėmė jau 153,000 di
pukų.

Washington. — Du Sena
to komitetai užgyrė pasiū
lymą, reikalaujantį $1,222,- 
500,000 svetimiems kraš
tam ginkluoti prieš komu
nizmą per 12 mėnesių. Bi- 
lioną dolerių skiria europi
niams Atlanto pakto kraš
tams, o kitus $222,500,000 
Graikijai, Turkijai, Iranui 
Filipinams, Korėjai ir To
limųjų Rytų kraštams.

Prez. Trumanas norėjo, 
kad jo paties valiai būtų 
pavesta išleisti $122,500,- 
000, kur jis matys reikalą. 
Senatorių komitetai nuta
rė, kad jis tokią sumą pini
gų galėtų tik Europos kraš
tams, pagal savo nuožiūrą, 
panaudoti.

prie jūs, geri priedeliai, kad 
negendamą maistą aukotu
mėte jau dabar. Pienišką, 
daržoves, pyragus, pyragai
čius atvesite tiesiai Į parką. 
Komisija norėtų tuojau žino
ti, kas, iš kur ii’ ką aukosite. 
Būtų malonu, kad praneštu
mėte, tai moterims palengvin
tų apsispręsti iš anksto, ko 
dar prisieis dapirkti. Kuriems 
neišpuola ką nors iš maisto 
aukoti, prašome prisidėti pi
ni gišk ai. .

Negendamą maistą ii pini- 
giškas aukas perduokite mo
terų komisijai per L. Monkie- 
nę arba 157 Hungerford St., 
Hartford, Conn.

Moterų Komisijos Narė 
Ona Visotskiene.

Scranton, Pa.
Birželio 1-mą dieną čia tra

giškai mirė Antanas Sakevi- 
čius, geras veikėjas progresy- 
viškoj dirvoj,. Alenos Sakevi- 
čiūtes brolis. Nors Antanas 
dar nebuvo senas žmogus, ro
dosi, vos 58 metų, bet sveika
toj nebuvo tvirtas jau per 
daugelį metų. Gal tai ir buvo 
priežastis jo mirties. Jis parė
jo namo birželio 1-mos dienos 
rytą ir lipdamas laiptais su
smuko ir nupuolė atgal že
myn. Jo sesuo Alena, pas 
kurią jis gyveno, šaukėsi pa
galbos pas policiją, kuri greit 
pribuvo, bet vežant į ligoninę 
Antanas numirė. /

Progresyvė mergina pa
kvietė ir progresyvių tėvų sū
nų Walteri Pėstininką už gra- 
borių, kuris atliko labai gra
žų ir mandagi] patarnavimą, 
o Alena labai gražiai pavai
šino visus palydovus.

Palaidotas tapo šeštadienį, 
birželio 3-čią dieną, iš lietu
vių tautiškos bažnyčios Lietu
vių Tautiškose Kapinėse, 
Chinchilla, Pa., kur ilsisi ir 
Antano tėveliai. Nors velio
nio sesuo yra laisva mergina, 
bet pildė savo motinos prašy
mą, kad Antaną palaidotų su 
bažnytinėmis apeigomis. Ten
ka atiduoti didelį kreditą W. 
Pėstininkui už tokį mandagų 
ir gražų patarnavimą. Wal- 
terio Pėstininko ofisas randasi 
po num. 1606 N. Main Ave. 
Telefonas 4-8023. Tai jau
nas graborius, bet labai suga- 
bus toje profesijoje.

Tamošiaus Draugas.

200,000 austru pasirašė 
prašymą dėl taikos

Viena, Austrija. —Šioje 
Austrijos sostinėje jau 200 
tūkstančių žmonių pasirašė 
peticiją (prašymą) už
drausti atomų bombas ir 
per ramias derybas spręsti 
ginei j amus tarp tau t i n i u s 
klausimus.

Praeitą savaitę įvyko 
pirmasis austrų taikos ša- 

I liniukų suvažiavimas.

Čechoslovaku dirbiniai 
patinka kitataučiams

Praga. — Gegužės mėne
sį-įvyko didelė Čechoslova- 
kijos dirbinių paroda. Pa
rodom atsilankė milionas 
žmonių iš 59 šalių.

Čechoslovaku dirbiniai 
patiko daugeliui kitataučių, 
todėl jie pirko bei užsisakė 
tų dirbinių. Sekamieji kraš
tai užsisakė ypač daug če- 
choslovakišku audiniu:

Izraelis, Jordanas, Suda - 
nas, Egiptas, vakarinė Vo
kietija, Uruguajus, Naujo - 
ji Zelandija, Norvegija, 
Portugalija, Peru, Luksem- 
burgas ir k t.

Namų Savininkams
. Mes namus taisome, penti- 
name iš lauko ir vidaus; tai
so m stogus, gatavus ir kami
nus. Nesvarbia kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass. Tel. Ra 6- 
1177-J.

So. Bostono ofisas, 409 
Broadway, Room 4, nuo 5-7 
vakarais.

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Laisvės skaitytojų ir simpatikų 
draugiškas vakaras įvyks birželio 
(June) 24, Lietuvių Tautiško Na
mo parke, Keswick Rd,, 7 vai. va
karo, Bus aptarta dienraščio Lais
vės reikalai ir tinkamai prisirengsi
me prie Laisves pikniko, kuris 
įvyks liepos (July) 2, Maynard, 
Mass. Prašom vietinius ir iš kitų 
kolonijų draugus ir drauges daly
vauti.

P. S. Katrie neturite su kuo nu
važiuoti, būkite prie Lietuvių Tau
tiško Namo, iš ten paimsime ir au
tomobiliuose nuvešime į parką. — 
Geo. Shimaitis. (115-117)

J. J. Kaškiaučius, H. B.
530 Summer Ave.

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G. 
Tcl. EV. 7-6233

MERCHANTVILLE, N. J.
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).

Telefonas Merch 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

’ Liūdesio valandoj kreipki- i! 
tęs prie manęs dieną ar !! 
naktį, greit suteiksime ! 
modernišką patarnavimą. «• 
Patogiai ir gražiai mo- < > 
dern'iškai įruošta mūsų < • 
šermeninč. Mūsų patama- ; • 
vimu ir kainomis būsite ; • 
patenkinti. ; •

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

3 pusi.—Laiayč^LibcrtyjLith. Dailyl—tKctv., Birž.^ 22, 1950
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Prašome Pranešti

žinote ką nors įdomaus tarp 
lietuvių, apie ką jie mylėtų 
pasidalinti su kitais, kame jie 
pageidautų žmonių simpati
jos ar talkos, praneškite. 
Ypačiai apie sergančius ir mi
rusius prašomo pranešti sku
biai. nes vieniems ir kitiems 
geriausia patarnaujame pra
nešus anksti.

Dėl turėjimo laikrašti pri
statyti į paštą daug anksčiau, 
žinias turime gauti ne vėliau 
9 ryto. Išimtis tik m irusiems, 
kurie negali pasirinkti laiko, 
dėl jų mašina sustabdoma net 
laikrašti jau pradėjus spausti, 
jeigu brooklyniečiams laik
raštis dar n esu a dresuotas.

Redakcijos telefonas Virgi
nia 9-1827 veikia nuo 8 ryto 
ir anksčiau.

New Yorko Žinių Ved.

Ištisos Šeimos Pikiete 
Prieš Aukštas Rendas

Rendos tūlose miesto daly
se ir atskiruose tų sekcijų 
namuose yra užkeltos net 500 
nuošimčių tiek, kiek buvo mo
kama 1943 metais, tikraisiais 
rendos kontrolės laikais. Tų 
sričių gyventojai reikalauja 
jas atkontroliuoti, nes be to 
jos yra žiauriai lupikiškos, 
žmogžudingos, atimančios nuo 
vaikų paskutinį kąsnį duonos.

Gyventojai 571 ir 573 W. 
130th St., taipgi 50 iki 56 
Old Broadway, visos šeimos, 
kartu su mažais vaikais, išėjo 
pikietuoti valdinę valstijos 
rendoms komisijos raštinę, 
541 W. 145th St., protestuo
ti prieš leidimą rendauninkus 
apiplėšti.

Minėtų namų gyventojams, 
biednų portorikiečių šeimoms, 
rendos daugeriopai užkeltos. 
Už žiurkių ir blakių sušaudy
tus tuščius porą kambariukų 
iš jų atlupa po $70 iki $100 
per mėnesį.

Pavyzdžiui, skundėsi Car
los Ponce, ant užsakymo pa
gaminamųjų už “kaunterio” 
valgių restaurante gaminto
jas gaunąs savaitei $35 algos, 
kad didesnė pusė viso jo už
darbio eina rendai. Valgiui 
ir apsirengti su žmona jam ir 
dviemis mažais vaikais liekasi 
apie $15 savaitei.

Jis tenai — ne 
sias iš skurdžių, 
bančių po mažiau
išlaikyti didesnes šeimas, bet 
turinčių mokėti po tiek pat 
ar dar ir po daugiau rendos

varganiau- 
Yra uždir- 
ir turinčių

b Areštuota
“Svetimoji” Moteris

Į LAISVES PIKNIKĄ KAIMYNAI 
ATVYKS DIDŽIULIAIS BOSAIS

Labai klysti] tas, kas many
tų, būk artimųjų valstijų! lie
tuviai, skaitomieji mūsų kai
mynais, Laisvės piknike užsi- 
leis stambiomis grupėmis at
vykstantiems net iš Kalifor
nijos, Floridos, Illinois.

—Jeigu kaliforniečiai gali 
3,000 mylių atšauti dviemis, 
trimis mašinomis, jeigu chica- 
giečiai pribus keliomis, tai 
mes atriedėsime po kelis de- 
sėtkus publikos susėdę į di
delius čarteriuotus busus, — 
sako Cliffsidės, New TIaveno, •U'
Philadelphijos ir kitų Laisvei

kaimyniškų miestų lietuviai.
Atrodo — liepos 2 dieną, 

Klaščiaus Clinton Parke, bus 
daug linksmų pasimatymų su 
ilgai nematytais, netikėtais 
susitikti draugais ir giminė
mis. Pasitaikys ir labai ma
lonių, naudingų naujų pažin
čių. Visa tai priedams prie 
smagaus pažmonio, kokiu vi
suomet būna dienraščio 
vės piknikas.

Piknike taipgi bus 
dainų ir liaudies šokių
grama, taipgi šokiai pirm ir 
po programos.

Lais-

graži
pro-

MARCANTONIJUS VĖL
KANDIDATUOS Į KONGRESMANUS

Kongresmanas Vito Marc- 
antonio, vienatinis darbininkų 
atstovas visos mūsų valstybės 
kongrese, praėjusį antradienį 
spaudos atstovų konferencijo
je pareiškė, kad jis vėl kan
didatuoja.

“Ir būsiu išrinktas,” pasiti
kinčiai pareiškė darbininkų 
reikalų gynėjas.

“Būsiu išrinktas dėl to, kad 
prieš politikierių koaliciją aš 
vadovauju liaudies koalici-

antonio sakė, jog p. Donovan 
y?a “Sutton Place Dixiekratas, 
priešdarbininkiškas, priešas 
civilems teisėms, prieš namus 
liaudžiai, užkarinis 'ir stam
biojo real estate kandidatas.” 

k ongrosmaną 
iš kongreso

skleidžia girdus, būk 
viena nesąs pasiryžęs 
nanti terminą, kad gal 
zignuosiąs kokiai kitai
datūrai. Į tai Marcantonijus 
griežtai atsakė, jog jis neketi
na kandidatuoti į gubernato
rius ar bent kokias kitas par
eigas,'kaip tik kongresmano, 
atstovauti liaudies balsą mū
sų valstybės tribūnoje.

Darbininkui 
norintieji išėsti

jis vis 
ištar

ai s re- 
kandi-

Prašome Nakvynių
LDS Seimas prasidės liepos 

3-čią, Liberty AuditoYijoje. IŠ 
visos šalies atvyks daug de
legatų ir svečių. Tūli apsi
stos New Yorko viešbučiuose, 
bet daugeliui reikės gauti 
nakvynes privatiškuose na
muose. Mes privalome iš 
anksto* žinoti, koki skaičių as
menų žmones galės priimti.

Mums už vis svarbiausia 
gauti vietos Richmond Hill, 
Woodhaven, Ozone Parke ir 
kitose netolimoje nuo Liberty 
Auditorijos vietose.

Jeigu norėtumėt priimti de
legatą ar kelis savo namuo
se, praneškite atsakingai ko
misijai i LDS Centrą, 110-04 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y., Virginia 9-3692, tarp 
9 ir 5 vai.

LDS Seimo Delegatams 
Nakvynių Komisija.

(116-123)

Laikraščius
Pardavinės Unijistai

jai.”
Apie poną James G. Dono

van, republikonų, Tąmmanės 
ir socialistuojančių trockistų 
(vadinančiuosių liberalais) 
santarvės parinktinį, Marc-

Pardavin ė j anti e j i ] ai kraš- 
čius nuo kioskų Independent 
subvių stotyse pasirinko at
stovu United Office and Pro
fessional Workers. Sentimen
tas už uniją buvo veik vien
balsis, 100 balsų prieš 1. Bal
savo valdinės darbo santykių 
tarybos priežiūroje.

Mirė Ona Arminienė

Telegramų Streikas 
Tęsiasi Jau 
Antra Savaitė

Duonkepių Unijos 
Lokalas Rinks 
Parašus už Taiką

Mrs. Sara B. Ellis, 21 metų, 
graži brunetė, sulaikyta teis
mui už tai, kad ji už mokes
tį sutikdavusi pabūti pusva
landi ar daugiau su vedusiu 
vyriškiu sutartojo vietoje, kad 
pasamdyti detektyvai ar kiti 
žmonės galėtų juos “užtikti.” 
Vyrams tas pagelbėdavo gau
ti nuo žmonelių ištuokas, vis
ką atlikti pagal Now Yorko 
įstatymus.

Streikas Buvo 
Sustabdęs Viešbuti

Viešbučio McAlpin firmai 
atstačius iš darbo 16 unijistų 
darbininkų, apie 800 kitų 
darbininkų buvo išėję strei- 
kan šeštadienį ir sustabdę 
viešbutyje visą-.judėjimą. Vi
sai uždaryta kafėįa ir restau- 
rantas, taipgi visoks patarna
vimas įnamiams. Veikė tik 
trys iš 8 keltuvų, kuriuos ope
ravo patys viršininkai.

Matydami ne kažin ko at
siekę, viešbučio savininkai pa
sišaukė valdinį tarpininką, o 
tas ragino darbininkus grįžti, 
žadėdamas., nesusipratimą iš
lyginti derybomis. Darbinin
kai sekmadienį sugrįžo dar
ban.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Ištisą savaitę neišėjo iš 
spaudos New Yorko laikraštis 
World - Telegram dėl streiko.

Pradedant antrą savaitę, 
antradienį, firma vėl buvo 
panaujinusi pasitarimus su 
Laikraštininkų Gildija, atsto
vaujančia redakcijos ir ko
mercinį štabą. Šie streikuoją, 
o technikai atsisako eiti dar
ban per streikuojančiųjų pi- 
kietą. Tai pirmasis toks reiš
kinys toje industrijoje.

Bakery & Confectionery 
Workers Lokalas 3-sis, N c w 
Yorke, nutarė lokalo vardu 
išleisti peticiją už taiką. Rei
kalauja uždrausti atomines 
bombas. Susirinkime daly
vavusieji nariai pasisakė po 
tuo prašymu taikos surinkti 
3,000 parašų. Tūli pasižadė
jo pagelbėti ir susiędijų 
pėms parašus rinkti.

:’U-

Areštavo įtartąjį , 
Lurye Užmušėju

Rendauninkų organizacija— 
Manhattanville Tennants 
Council—skelbia turinti fak
tus, jog tų namų savininkai 
rendomis surenka bėgiu vie- 
nerių metų $80,000, o tų na
mų išlaikymui tuo pat laiko
tarpiu išleidžia tiktai apie 
$16,000. Savininkams tikros 
aukso mainos, o biednuome- 

x nės šeimoms alkis ir baisus 
<, skurdas.

Greta skriaudos, prisideda 
pyktis, kad namai neprižiūrė
ti, nevalomi, netaisomi. Ben
drai visuose minėtuose pasta
tuose esą žinomi 576 įstatais 
neleistini dalykėliai.

Vienuose tų narni] gyvenan
čiai Santiago šeimai gręsia 
evikcija, nes šalpos depart- 
mentas atsisako mokėti $60 
už sklepinį belangį 2 kamba
riukų butą, bet kitur buto 
teikia, o šeima išsimokėti 
išgali ir kitur pigiau buto 
gauna.

šiomis dienomis areštuotas 
brooklynietis Benedict Macri, 
37 metų, įtartas esant ILGWU 
organizatoriaus William Lu
rye užmušėju n r to užmušimo 
suokalbininku. Tebeieškoma 
antrojo, John Giusto, įtarto 
esant to suokalbio dalyviu.

Lurye buvo mirtinai perdur
tas gegužės 9-tą, 1949, viešojo 
telefono stotelėje koridoriuje 
pastato 224 W. 35th St., kur 
jis bandė organizuoti neorga
nizuotus sukniasiuvius. Macri 
yra buvęs suknelių šapos savi
ninkas.

Macri pernai metų gegužės 
23-čią buvo prasišalinęs iš 
Brooklyno po išsiėmimo iš 
banko $17,000. Dabar jis 
pats atėjo į prokuroro rašti
nę pasiduoti.” Atėjo vedinas 
advokatu ir sakėsi nesusitepęs 
ta žmogžudyste.

Ona Arminienė, 63 metų, 
gyvenusi Staten Island, sirgi- 
nėjusi nuo lapkričio mėnesio, 
mirė birželio 19 d. Pašarvo
ta namie, 660 Lincoln Avė., 
Woodland Beach, Staten Is
land. Laidos penktadienį, bir
želio 23 d. Išlydės prieš 10 
vai. ryto.

Paliko dukterį Mary Slick 
ir 3 sūnus: Klemensą, Alfon
są ir Joną, šeimai reiškiame 
užuojautą.

Ona Arminienė buvo daug
inote Laisvės skaitytoja. Ji 
visada lankydavo pažangiųjų 
lietuvių organizacijų pareng- 
mus ir remdavo darbininkų 
klasės kovas už. geresnį gyve
nimą. Gyvendama toliau nuo 
lietuvių kolonijų, veikti orga
nizacijose ji negalėjo.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

-A-

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

ne-
ne-
ne-

Korespondentai klausinėjo 
majorą, ar jis kandidatuosiąs 
j gubernatorius. Majoras už
tikrinančiai atsakė, kad ne. 
Bet... korespondentai tą ne bu
vo girdėję seniau apie antrą
jį majorystės terminą, apie 
fėro kėlimą, tad vis viena iš
ėjo abejodami.

Du tūkstančiai newyorkie- 
čių - brooklyniečių, susirinkę 
į Slavų Dienos piknikų, Na
tional Park, Woodside, L. I., 
pasisakė už Pasaulinio Taikos 
šalininkų Kongreso pareiški
mą.

Užsibaigė pavasaris su 55 
ir 58 laipsnių šilimą, su* pa
našia temperatūra ir veik 
kasdieniniu lietumi prasidėjo 
ir vasara.

kad 
ne- 

gemblerių 
Erickson

GERIAUSIS

Ericksonas
Prisipažino Kaltu

Vieton laukti teismo, 
jis sakytų, kaltas jis ar 
kaltas, tariamasis 
“karalius” Frank
prisipažino kaltu, tikėdamasis 
taip lengviau perlysti per 
stambiesiems prasižengėliams 
skirta teisminę “adatos sky
lę.” ‘

Einant 
punktais 
60 metų

INSURANCE
IR

REAL ESTATE

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

/ MArket 2-5172

eida-

sako- 
tokios 

betais”

visais jam kaltinimų 
jį galėtų bausti iki 
kalėjimo. Matomai, 

jis to nesitiki sulaukti
mas švelniuoju keliu.

Erickson as, 54 metų, 
m, buvęs “karaliumi” 
aukso imperijos, kuri
ir visokiais iš lengvatikių lai
mės ieškotojų pinigų rankioji- 
mo būdais bėgiu vienerių me
tų susižerdavo po apie dvyli
ką ir pusę milijonų dolerių.

Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

AVE.111-15 JAMAICA
Richmond Hill 18,

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną .šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite!

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.

VAKARIENĖ 85c. 
iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
iš 5-ių patrovų

VAKARIENE ŠEIMAI Iš dviejų
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave. 

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins
Tel. Virginia 7-4499

<♦> <i>

<b

<♦>

<♦>

(♦)

6>

<♦>

Petras Kapiskas

14 
pas 

švietimo tarybos 
Maximilian Moss

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

IGNAS SUTKUS

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

RES. TEL.i
HY. 7-8681

•IMT*
A

MATTHEW P. BALLAS

'4:

TELEPHONE
STAGG 2-5048

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIU8 
FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager
(Laisniuotas Balsamuotojas)

' Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Birž.£ 22, 1950

Karlais Taip Atsitinka
Smagiai stebėjęs Polo 

Grounds įvykusią Giants žais
mę., George Bernstein tapo 
per garsiakalbį iššauktas sku
bėti savo biznio vieton.— Gal 
gaisras ar apiplėšimas, — pa
galvojo jis, dūmė namo. Par
skubėjęs, pamatė uždaros 
krautuvės lange kniaukiant 
svetimą katę, o ties langu 
gręsmingai spaudžiantis dide
lį. būrį “gailiaširdžių” katės 
“gelbėtojų” ir vėpsotojų.

Išleidęs kate, piktokas (ne 
ant katės), krautuvės savinin
kas nuėjo namo baigti per ra
diją išgirsti „žaismės užbaigą.

Moterys Reikalavo Vėl 
Svarstyti Quinn Bylą

Emma Lazarus Divizijos 
narių delegacija lankėsi 
miestinės 
prezidentą
reikalauti, kad iš naujo būtų 
persvarstyta byla mokytojos 
May Quinn. Tėvų ir moky
tojų organizacijos ją kaltino 
antisemitizme. Tačiau mo
kyklų viršenybės ji buvo iš
teisinta ir palikta mokytojau
ti. Tėvai sako, kad ji ne mo
ko, bet nuodija vaikų protą 
fašistiniais anti s e m it i z m o 
nuodais.

Unijos “Raudonumo 
Priežastis

Tarpe kitų panašių priežas
čių, dėl ko Distributive Work
ers Unija skaitoma “raudo
na,” bosų ir labiau atsilikusių 
unijų persekiojama, yra tas, 
kad toji unija didelėse sekci
jose savo atstovaujamų indus
trijų jau iškovojo pensijų pla
ną. Suėję 60 metų amžiaus 
nariai gali gauti šiokį tokį 
pragyvenimui šaltini iš savo 
industrijos pensijų fondo.

Tos unijos ir vadai vadinami 
raudonaisiais.

Toji “raudonoji unija,” 
ypačiai jos lokalas 65-tas, gal 
būt jauniausių narių lokalas 
visoje šalyje, pasisakė suorga
nizuoti dar neorganizuotų 
krautuvių darbininkus, iki 
1951 metų gauti 50,000 narių.

Tad, kuomet sužinau uniją 
vadinant raudona, man rūpi 
patyrinėti ir patirti, ką toji 
unija bus pelniusi savo na
riams daugiau už kitas uni
jas. U.

žurnalo The Nation 
ir redaktorė Freda Kirchwey 
išgavo švietimo tarybos suti
kimą persvarstyti žurnalui už
dėtą drausmę. Jau tretieji 
motai žurnalo neįsileidžia mo-^ 
kvklosna, kaltinant jį priešiš
kumo religijai.

JOSEPH BALTAITIS P
BAR & GRILL T!

Telefonas T T? T F V T T O XEVergreen 4-9407 1 L L L ▼ 1 □ 1 V H
SHUFFLE BOARD

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 
burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

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

Kampas Union Ave. ar Hooper Street.

Telefonas
EVergreen 4-8969

PALAIKO

Bar & Grill

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: Evergreen 4-8174




