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Rašo A. BIMBA

Dominikos M. šolemskas, 
kuris tvarko Laisvės dešimties 
tūkstančių dolerių vajų, sako: 
Pasibrėžtą tikslą pasiekėme 
laiku garbingai ir su dideliu 
kaupu. Aukų dar vis ateina, 
o jau turime dešimti tūkstan
čių su keliais šimtais.

Tai puiku, tai* džiugu ’
Mūsų fašistiniams prie

šams nepatiks. Jie siekėsi 
Laisvę sunaikinti triukšmu ir 
boikotais. Gavo per nosį.

Didelę fin. Laisvei paramą su- 
I teikia tie skaitytojai, kurie už 

prenumeratą pamoka visą de- 
• šimtinę.- Prie šių laikų bran

gumo septynių dolerių prenu
merata per maža. Trejeto do- 
>rių ^avanoris pridėčkas pa-

1 ,Wda tą spragą užkišti.
—o—

Sekaiįt kitus laikraščius, 
. Laisvės prenumerata turėtų 
j būti daug aukštesnė. Pavyz- 
! džiui, savaitinio Keleivio pre

numerata trys doleriai, savai
tinės Dirvos prenumerata net 
keturi doleriai, o pussavaiti- 
nio Darbininko — penki dole
riai. Reiškia, Laisvė, kuri išei
na penkis sykius per savaitę, 
turėtų už prenumeratą imti 
apie penkioliką dolerių.

, , Tai visą, draugai, turėkime 
mintyje, šis’ pasekmingas va
jus dar kartą įrodė, kad di
delė dauguma laisviečių pil- 

: nai supranta Laisvės finansi- 
] nes problemas ir entuziastin

gai padeda jas išspręsti.
—o—

Pažąpgieji žmonės nepriva
lo panfiršti savo organizaci
nių pareigų. Jeigu mūsų 
spauda tvirtai laikosi ir nuga
li visus sunkumus, tai tik* to
dėl, kad šiandien pirmoje vie
toje mes turime Am. Lietu
vių Literatūros Draugiją. Vi
suomet tai atsiminkime.

Šiuo tarpu prasideda nomi
nacijos narių į LLD Centrali- 
nį Komitetą. Vieta atsakinga. 
Nariai raginami į komitetą 
nominuoti žmones, kurie, jų 
supratimu, nuoširdžiai rūpin
sis Draugijos reikalais.

• Net visa žemė pajudėjo 
nuo angly sukelto triukšmo 
prieš Iraną. Kaip tas kraštas 
išdrįsęs sunacionalizuoti savo 
žibalo šaltinius, kurie taip 
labai esą reikalingi Anglijai!

Komercinė spauda šį Irano 
žygį . pavadino nedoriabsiu 
pasikėsinimu ant svetimos 
nuosavybės.

—o--
Bet štai istorija. Jau labai 

senia)rSlenkai užsisakė Angli
jo jeypčrą tavorinių laivų. Lai
vai jau gatavi. Už juos Len
kijos valdžia jau užmokėjo. 
Jie, vadinasi, jau yra Lenki
jos nuosavybė. z f

Bet Anglijos valdžia tuos 
laivus užgrobė, pasisavino. 
Sako: Mums jie reikalingi. 
Jei nori, girdi lai Lenkija at
siunčia Londonan atstovus 
pasitarimui dėl atlyginimo!

.Nereikėjo jokių ceremoni
jų. Ir" niekas, apart lenkų, 
prieš anglus už tai neprotes
tuoja, niekas triukšmo neke
lia, žemės nejudina, anglų 
neprakeikia.

.Tai tokia imperialistinė do
rovė.

—o—
Nežinau, kaip ir kur čika- 

gietis Algirdas Margeris su
randa tiek laiko ir energijos. 
Jis vėl parašė didžiulę knygą, 
pavadintą “širdies Rūmais”, 
ir kopiją^ prisiuntė man 

romanas, 
laiko perskai- 
autoriui labai

ir įtte kopi j ą^ prisiuntė 
pasiskaityti. Esąs ron 
Dar neturėjau 
tyti. - v Ištiek 
dėkui. _

Neseniai jis 
do “šliuptamius.

paraše ir išlei- 
Taip pat

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
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Vienas numeris 5 c. 
PRICE Be A COPY

“PADARYTA PROGRESO” 
DERYBOSE DEL MŪŠIŲ 
SUSTABDYMO KORĖJOJE
Derybos draugiškai vedamos ir 
“tikimasi pertaikos neužilgo”

Tokio, liep. 17. — Ameri
kos atstovai jau antrą die
ną paeiliui pranešė, jog 
“padaryta progreso” dery
bose su Šiaurinės Korėjos 
liaudininkų ir kinų atsto
vais.

Amerikiniai koresponden
tai sakė, “spėjama, kad ne
užilgo gal bus susitarta dėl 
mūšių sustabdymo.” 

pokalbiai eina draugiškai. 
Juose dabar gaminama tik
tai sąrašas klausimų, kurie 
bus sprendžiami tolesnėse 
derybose dėl pertaikos.

Potvynių nuostoliai 
siekia $750,000,000
Kansas City, Mo.—Skai

čiuojama, kad upių ištvini- 
mas Missouri, Kansas ir 
Oklahomos Ostijose pada
rė bent 750 milionų dolerių 
nuostolių.

Potvyniai, be kitko, su
naikino derlius 850,000 ake- 
rių plote, nuskandino daug 
gyvulių, suardė bei nunešė 
didelį skaičių namų, tiltų ir 
kt.

Skiriama $25,000,000 nu- 
kentė j tįsiems nuo potvynių

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas nutarė 25 
milionus dolerių paramos 
nukentėjusiems nuo potvy
nių, tai yra $10,000,000 
daugiau negu prez. Truma- 
nas siūlė.

Missouri demokratas kon- 
gresmanas M. Moulder tvir
tino, jog potvynių padaryti 
nuostoliai sieks du tūks
tančius milionų dolerių.

Progresyviai ir komunistai 
Indijoj laimi rinkimus

Kalkutta, Indija. — Mies
tiniuose Čandernagorės rin
kimuose Progresyvis Fron
tas laimėjo visas 25 vietas. 
Tam frontui vadovauja ko- 
muhistai. •

Buvusi Franci jos koloni
ja Čandernagore tapo per
nai pervesta Indijai.

prisiuntė kopiją. Ją atydžiai 
perskaičiau. “šliuptarniai” 
parašyti darbininkiškoje dva
sioje. Už tai kreditas ir gar
bė jų autoriui. Tikiuosi, kad 
Margeris iš tos teisingos va
gos neiškrypo ir su šiuo savo 
nauju kūriniu.

—o—
Taip pat atsiuntė savo vei

kalo rankraštį mūsų senas 
bendradarbis Susnikų Jurgis 
(Žilinskas). Jis čia esąs sura
šęs savo 
venimus. 
miausios 
skaityti.
lėsime jo kūrinį “Lietuvos Sū
nus Išeivis Svetur” perleisti 
per Laisvę. Matyt, draugas 
įdėjo daug darbo.

daugelio metų išgy- 
Aišku, jog prie pir- 
progos reikės per- 
Neabejoju, kad ga-

Pirmadienio pokalbius 
atidarė generolas Nam II, 
vyriausias šiaurinių korė
jiečių atstovas.

Šiauriniai korėjiečiai vai
šino amerikonus alum ir už
kandžiais.

Aptilęs frontas
Fronte buvo tik žvalgų 

veiksmai iš vienos bei an
tros pusės.

Bet korespondentai pra
neša, kad šiauriniai korė
jiečiai ir kinai turi sutelkę 
iki 400,000 kariuomenės to
liau užfrontėje.

Senato komisija 
lankosi Turkijoj

Ankara, Turkija. — At
vyko aštuonių Amerikos 
senatorių komisija ir apsi
gynimo sekretoriaus padė
jėjas W. J. McNeil. Tėmys 
karinius turkų pasiruoši
mus.

Ta komisija jau lankėsi 
pas Ispanijos Franko val
džią ir pas Graikijos mo
narcho - fašistų valdžią.

Buvęs Lebano premje
ras tapo užmuštas

Beirut, Dekanas. — Buvęs 
Lebano premjeras Riad es- 
Solh tapo nužudytas Am- 
mane, Jordano sostinėje. 
Dėl to kilo kruvinos riau
šės Lebane. Riaušėse bent 
du asmenys užmušti ir 15 
sužeista.

Sakomą, tautiniai Syrijos 
socialistai nužudė Riad es- 
Solhą; keršijo už tai, kad 
jis, būdamas premjeru 1949 
m., nubaudė mirčia jų va
dą Antoiną Saadehą. Tais 
metais Saadeh vadovavo 
sukilimui prieš Riad es-Sol- 
ho valdžią.

“Pasitraukia” Italijos 
ministrų kabinetas

Roma. — Kad Italijos sei
mas balsavo prieš premje
ro De Gasperio reikalavimą 
paskirti ginklavimuisi per 
daug pinigų, tai De Gaspe- 
ri su savo ministrų kabine
tu neva pasitraukė iš val
džios.

Bet, įprantama, De Gas- 
peri vėl taps premjeru, tik
tai sustiprins savo krikš
čionių demokratų vadovybę 
naujame ministrų kabinete.

LĖKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO VYSKUPAS

Sydney, Australija.—Nu
kritus lėktuvui, žuvo brook
lynietis katalikų vyskupas 
Stephen Applehans ir 6 .ki
ti asmenys. Vyskupas bu
vo amerikinių misionierių 
vadas Naujojoj Gvinėjoj.

/v*
LAISVĖ - LIBERTY

The Only Lithuanian Daily 
in the Eastern States

110-12 ATLANTIC AVE., 
Richmond Hill 19, N. V.

Tel. Virginia 9-1827—1828__

DEMONSTRACIJOS IRANE
SIAUTĖJA, NEPAISANT
KARINIO STOVIO
Valdžia suėmė šimtus stojusių 
prieš prez. Trumano pasiuntinį.

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

SUKELTA $10,153;
VIRŠIJO KVOTA $153

Kaip matome, 'tai laike Laisves metinio pikniko, kurį 
piktieji Brooklyno kryžiokai pikietavo, buvo ne vien 
pasiekta Laisvės 40 metų jubiliejaus kvota, bet.ir vir-

Daugelis demokratinių lietuvių net po du kartu au
kojo. Taip prie S. Griškaus ir Juozo Balčiūno stalo 
pasielgė baltimoriečiai svečiai. Čia skelbiame aukas, 
priduotas Jubiliejaus Fondui per R. Mizarą, P. Buk- 
nį ir kitus. Aukojo sekamai:

Klemensas ir Ona, Long Island *
(pasveikinimas) ... • •...............

V. Brooklynietis ...............................
Jonas Lastauskas, Camden, N. J. ..

V. Jokubonis, Waterbury, Conn. .. 
A. ir S. Matuliai, Jersey City, N. J. 
J. Ažis, Brooklyn, N. Y................
Ant. Zaviša, Jersey City, N. J. .. 
Jonas Sabanskis, Elizabeth, N. J. 
J. Vaicekauskas ir jo draugai,

iš Binghamton, N. Y................
J. ir S. Cedronai, Brooklyn, N. Y. •

K. Maziliauskas, Elizabeth, N. J.
(Tąsa 4-tam puslap.)
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Teisėjas Ryan vėl atšaukė 
14 komunistų užstatus

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Sylvester 
Ryan pirmadienį atšaukė 
keturiolikos komunistų už
status jau antru kartu to
dėl, kad tie užstatai gauti 
iš Civilinių 
so.

Teisėjas 
kad jeigu 
gaus kitų 
$165,000 iki antradienio vi
durdienio, tai vėl bus įka
linti. Jis. visiškai atmetė 
bet kokias Civilinių Teisių 
Kongreso belas.

Teisių Kongre-

Ryan patvarkė, 
komunistai ne- 

užstatų viso

Federalinio apeliacijų teis- Teisių Kongreso belas.

Anglija ir Franci ja priešinasi 
Amerikos sąryšiui su Franku
London.—Angliją ir Fran- 

cija priešinasi planuoja
mam Amerikos kariniam 
sąryšiui su Franko fašistų 
valdžia Ispanijoj, kaip pra
neša . .Associated Press iš 
Londono ir Paryžiaus. <

Aukštieji Anglijos ir 
Francijos valdininkai sako, 
jeigu Amerika padarys ka-

• • /» N/ • J

Madrid, Ispanija.—Admi
rolas Forrest Sherman, vy
riausias Jungtinių Valstijų 
karinio laivyno komandie- 
rius,. slaptai tarėsi su Ispa
nijos diktatorium Franku..

United Press, amerikinė 
žinių agentūra, lemia, kad 
She r mano pokalbiai su 
Franku prives prie, tiesiogi- 

rinę sąjungą, su fašisfine1 nio karinio sąryšio tarp 
Jungtinių Valstijų ir fašis
tų valdomos Ispanijos.

Pranešama, kad Jungti
nės Valstijos siūlosi apgin
kluoti 400,000 Ispanijos Ar
mijos:

Ispanija, tatai duos komu
nistam argumentų prieš 
Ameriką.

Amerika vis tiek darys 
karinę sąjėngą su tranku

Kongresmanai perša aprežt * • *1 9 'i HPl

prekybą su Sovietais \ _ _
Washington. — Kongres- 

manų komitetas užgyrė bi- 
lių, reikalaujantį sustabdyt 
bet kokią medžiaginę Ame
rikos paramą tiem kraštam, 
kurie pardąvinės naudingus 
daiktus Sovietams ar jų 
draugams.

$40.00
15.00
15.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

.. 5.00
.. 5.00
.. 5.00

• 5.00

mo teisėjas Learned Hand 
pereitą savaite įsakė paleis
ti tuos komunistus iš kalėji
mo už senąsias Civiliniu 
Teisių Kongreso belas. Bet 
vietinis Jungt. Valstijų pro
kuroras Irving Saypol ir 
teisėjas. Ryan “persvarstė” 
apeliacinio teisėjo įsakymą, 
iš naujo panaikindami tas 
belas.

Keturiolika komunistų 
dabar kreipiasi į Jungtinių 
Valstijų apeliacijų teismą 
New Havene, prašydami 
atmest teisėjo Ryano spren
dimą ir pripažint Civilinių

ja panaikint Thorezo 
išrinkimą sėiman

Paryžius.—Generolo Chas. 
de Gaulle’o fašistai reika
lauja atmest M. 
.rinkimą į Francijos seimą. 
Tai todėl, kad komunistų 
vadas Thorez laike rinkimų 
buvo Sovietų Sąjungoje, 
kur .jis ir dabar gydosi nuo 
sunkios ligos.

horezo iš-

Teheran, Iran. — Tūks
tančiai iraniečių vis de
monstruoja prieš atvykusį 
prezidento T r u m a n o pa
siuntinį Averellį Harrima- 
ną, nepaisant, kad Irano 
valdžia įvedė karo stovį po 
audringos sekmadienio de
monstracijos.

Žandarai ir kariuomenė 
sekmadienį nušovė 14 de
monstrantų ir sužeidė 300. 
Buvo nukautas ir vienas 
žandaras.

Pirmadienį 7,000 žmonių 
demonstravo, reikalaudami

Indijos kairieji 
vienijasi rinkimam
Bombay, Indija. — Įvy

ko bendras suvažiavimas 
kairiųjų socialistų, Darbi
ninku - Valstiečių Partijos 
ir Komunistų Partijos 
Bombay’aus skyriaus. Su
važiavimas nutarė išvien 
statyti bendrus kandidatus 
prieš Kongreso Partiją at
einančiuose rinkimuose.

Ta Kongreso .Partija da
bar valdo Indiją.

Pravda prieš Amerikos 
planą Japonijai

Maskva. — Sovietų komu
nistų laikraštis Pravda 
smerkia Jungtinių Valstijų 
planą dėl taikos sutarties su 
Japonija. Sako, tas planas 
daro Japoniją kariniu Ame
rikos įnagiu ir laužo pir
mesnes didžiųjų talkininkų 
sutartis kas liečia Japoniją.

Amerikos pagaminta tai
kos sutartis su Japonija, 
paąak Pravdos, turės nu
pulti, kadangi nuo tos su
tarties yra atšalinama di
džioji Kinijos Liaudies Res
publika ir Sovietų Sąjunga.

Pabėgęs angly diplomatas 
' žino atominius sekretus

Washington. — Užsienin 
pabėgęs1 Anglijos diploma
tas Donaldas MacLean ži
nojo, kiek Jungtinės Valsti
jos pasigamina atom-bom- 
bu ir įvairius kitus atomi
nius sekretus, kaip rašo 
žurnalas United States 
News and World Report. 
MacLean andai buvo sekre
torius bendrosios Jungtinių 
Valstijų, Anglijos ir Kana
dos atominės komisijos.

Sykiu su MacLeanu pa
spruko užsienin ir kitas an
glų diplomatas Guy Bur
gess šiemet gegužės 25 d.

Anglija išjudino visus va
karu Europos šnipus ieško
ti MacLeano ir Burgesso, 
bet dar nesuseka jokio jų
dviejų pėdsako.

Anglai - •amerikonai bijo,

atiduot kūnus 14 nušautųjų 
“brolių ir seserų,” kad ga
lėtu juos iškilmingai palai
doti. .Demonstrantai akme
nimis ir pagaliais atakavo 
policiją. Policininkai, ap
siginklavę kulkosvaidžiais, 
isitaisė apsigvnimo pozici
ją prie Sina ligoninės, grū
modami šaudyti demon
strantus. ' ;

Valdžia daro medžioklę 
prieš komunistus, Tudeh 
(Masių) Partijos veikėjus 
ir 'taikos šalininkus. Poli
cija tuoj po kruvinosios 
sekmadienio demonstracijos 
suėmė daugiau kaip 200 
žmonių.
Ha primano. pokalbiai
su Irano premjeru

Trumano pasi u n t i n y s 
Harrimanas, Wall Stryto 
milionierius, jau du kartu 
tarėsi su Irano premjeru 
Mossadeghu; perkalbinėjo 
Mossadeghą, kad ir toliau 
palaikytų anglų rankose 
Irano 'aliejaus-žibalo pra
monę.

, Mossadegh sakė kores
pondentams, kad jis tikisi 
gerų pasekmių iš derybų su 
Harrimanu, bet pridūrė, 
jog turės vykdyti įstatymą, 
pagal kurį aliejaus pramo
nė perimta į Irano valsty
bės nuosavybę.

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministras 
Herbertas Morrisonas 
džiaugėsi, z kad Jungtinių 
Valstijų pasiuntinys Harri- 
manas tarpininkauja anglų 
naudai Irane.

Statys 2 milžiniškus 
laivus atominiams 

bombanešiams gabenti
Washington. — Valdžia 

užsakė Newport News 
(Virginijoj) laivų staty
mo kompanijai pasta
tyt milžinišką % karo laivą 
kaip atominių bombanešių 
gabentoją. Kompanija gaus 
,218 milionų dolerių už tą 
59,900 tonų laivą, kuris bus 
1,000 pėdų ilgio. Jis būsiąs 
per trejus metus pastaty
tas.

Karinio Amerikos laivy
no valdyba planuoja ir kitą 
tokį laivą, nuo kurio galė
tų pakilti atominiai bomba- 
nešiai. O sugrįždami jie ga
lėtų nusileisti ant tų laivų.

Karo metu vienas toks 
laivas siųstų atom i n i u s 
bombanešius iš Atlanto, o 
kitas iš Pacifiko Vandeny
no prieš Sovietų Sąjungą.

- ORAS. — Vėsiau ir ne- 
• taip tvanku.

kad jiedu gal perbėgę į So
vietų Sąjungą, Lenkiją ar 
kitą draugišką Sovietam 
šąli. . j
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GĖDA!
ANTROJO PASAULINIO KARO VETERANAS, ne- 

grų tautos sūnus, Harvey Clark, Jr., pasinuomavo butą 
Cicero mieste, Čikagos pašonėje. ,

Susirinkusi gdvėda, sukurstyta baltųjų šovinistų, gal 
tų pačių, kurie užpuolė Jonikų namą Čikagoje, išmetė 
pro langą Clarko baldus ir juos sudegino.

Sukurstytiems tamsiems žmonėms, tai atrodė didele 
pergale. Pamanykite sau: jie puolė beginklę negrų šei
mą, jie sunaikino jos baldus; jie “apsaugojo baltųjų 

£ garbę.” ' .
Bet atsirado baltų, padorių žmonių, kurie stojo ginti 

• negro šeimą. Kilo riaušės. Policija palaikė riaušininkų 
pusę. Illinojaus gubernatorius pašaukė į Cicero mili
cijos dalinius tvarkai palaikyti.

Tuojau reakcininkai ^pradėjo ieškoti komunistų—šie 
esą kalti dėl to^kad baltųjų govėda progromiškai už
puolė negro šeimą, negro veterano, negro darbininko 
šeimą!

Valdžia, užuot ieškojusi'- tikrųjų kaltininkų, tų, ku
rie kurstė govėdą pulti negro šeimą, pradėjo medžioti 
komunistus!

Kokia gėda, koks prasiradimas!

POTVYNIAI—KĄ JIE BYLOJA?
PER ILGUS METUS mūsų kraštas nematė tokių di

džiulių, viską naikinančių potvynių, kokie šiomis die- 
' nomis pasireiškė Missouri’ ir Kansas valstijose.

Šiuos žodžius rašant, dar nėra tikrai žinoma, kiek 
šiuose potvyniuose žuvo žmonių gyvybių, kiek likosi šei
mų be namų, kiek potvyniai padarė žmonėms nuostolių.

Vienas aišku: nuostolių suma sieks šimtus milijonų 
dolerių.

Nuostoliai baisūs!
Kai" tokie reiškiniai pasirodo mūsų krašte, kaip mū

sų “didvyriai,” kurie plepa apie pagalbą “atsilikusiems 
kraštams,” gali pasiaiškinti?1

> Kiekvienam žinoma, jog tokie gamtos reiškiniai, kaip 
potvyniai, galima suvaldyti,—suvaldyti ne tuomet, kai 
upės išsilieja per krantus, bet iš anksto.

•Kiekvienam galvojančiam žmogui yra aišku: mūsų 
krašto technika, mūsų krašto resursai gali ir privalo 
apsaugoti žmonių gyvybę ir'turtą nuo tokių reiškinių, 
kaip potvyniai.

Bet nieko tuo atžvilgiu nedaroma.
Pinigai,—bilijonais dolerių,—leidžiami ginklavimuisi; 

bilijonai dolerių skiriami kitiems kraštams, kad jie gin
klus pirktųsi (Amerikoje), o mūsų žmonės paliekami 
“Dievo valiai.”

Kaip mes galime dėl to pasiaiškinti prieš pasaulį?
Dar gerai nors tiek, kad mūsų vyriausybė dėl šitų po

tvynių nekaltina Stalino!...

KORĖJIEČIAI TROKŠTA TAIKOS
“JEI GALLUPO BALSAVIMAS būtų pravestas pie

tinėje ir šiaurinėje Korėjoje, tai tikrai didelė dauguma 
žmonių, gyvenančių toje liūdesio pilnoje šalyje, balsuo
tų už taiką, nežiūrint, kokia kaina toji taika būtų pa
siekta.” . • / ’

Šitaip rašo niūjorkiškio dienraščio Compass korespon
dentas Robert P. Martin, šiuo metu esąs Japonijoje.dentas Robert P. Martin, šiuo metu esąs Japonijoje.

į. Mr. Martin per ilgą laiką buvo Korėjoje (jis veikiau
siai.ten ir vėLgrįš). Jis pažįsta gerai Korėjos žmones, jis 
matė, ką Korėjos žmonėms atnešė šis karas; jis gerai 
žino tų žmonių sentimentą. ’

Mes pilnai tikime tuoj ką, rašo šis korespondentas. 
Tenka pridėti tik tai f karo trokšta tik Syngman Rhee ir 
jo prasiradusi klika, nes Rhee gerai žino: kaip greit 
baigsis karas, taip greit jis ir jo klika turės apleisti val
džios kėdę.

Mr. Marti" pažymi, jog nemažiau, kaip 3,500,000 ko
rėjiečių buvo priversti (karo) apleisti savo namus ir 
šiuo tarpu gyvena baisiame skurde.

Jungtinių Tautų pareigūnai apskaičiuoja, jog pietinė
je Korėjoje nemažiau, kaip 425,000 gyvenamųjų nąmų ir 
kitokių-pastatų tapo sunaikinta, paversta į griuvėsius.

Šiaurės Korėjoje nuostoliai dar didesni, nes amerikie
čių- bombonešiai per apskritus metus ten leido bombas, 
naikinančias viską, kas žmonėms yra reikalinga.

Taigi, karas padarė Korėjos žmonėms baisiausių nuo
stolių ir dėl to jie laukia taikos, kaip ištroškęs žmogus 

Maso vandens.
Dėl to korėjiečiai šiandien nekantraudami laukia iš 

Kaesongo žinių, bylojančių apie mūšių baigimą ir tai
kos atsteigimą jų nelaimingoje tėvynėje.

Žinoma, taikos laukia ir viso pasaulio prieš karą nu
sistatę žmonės!

2 push-—LaisVe (Liberty)-Treciad'ien., Liepos-July 18, 1951

Jūsų Taupomasis Doleris 
Socialio Saugumo Fonde

se-pasitrauksi! iš darbo del 
natves.

O paskiau .pagal tą sumą 
rokuos pašalpą šeimos na
riams . Jiems prirokuos po 
pusę jums duodamos sumos.

ar
iš-

STRAIPSNIS ANTRAS
Kokia Mokama Pašalpa
Jūsų sumokama nuo savo 

uždarbio duoklė į socialio 
saugumo fondą (social sec
urity) apmoka už dvejopą 
apdraudą:

Pensiją suėjusiam 65 
daugiau metų ir šeimos 
laikymui pašalpą;

Pomirtinę pašalpą šeimai 
ir vienkartinį davinį pak
laidoj i mo lėšoms.

Pasenusiam pensija ir jo 
išlaikytiniams pašalpa ar 
mirusio palikuonims pašal
pa iš socialio saugumo fon
do nėra biednatvės pašalpa. 
Ją gauti turi lygią teisę 
biednas ir turtingas. Ly
giai taip, kaip gaunate sa
vo pašalpinėje draugijoje— 
be išpažinties apie savo tur
tą ar neturtą, be maldavi- 
mo. t

Turtingam ar beturčiui 
mokės tiktai po tiek, kiek 
nustatyta pagal buvusį už
darbį ir nuo to uždarbio 
sumokėtą duoklę.

Senatvės Pensija
Suėjęs 65 ar daugiau me

tų dirbusis apdra u s t a m e 
darbe asmuo, kuris mokėjo 
į SS duoklę, turi feisę prie 
sekamų pašalpų:

Pats sau.
žmonai, jeigu jai suėjo 65 

metais.
Jaunesnei žmonai, jeigu 

ji tebeprižiūri 18-kos metų 
nesuėjusį vaiką, kuris tebė
ra nevedęs.

Vaikui, jeigu jis tebebu
vo išlaikomas, tebėra jau
nesnis 18 metų, nevedęs.

65 metų moters vyrui, 
kuriam suėjo 65 metai, jei
gu jis gaudavo bent pusę 
savo išlaikymo nuo žmonos, 
kuomet jinai tebedirbo.

Mirusiųjų palikuonims 
pašalpa

Vaikui, kol vaikas neuž
darbiauja, nevedęs, jaunes
nis 18 metų.

Vaikus tebeprižiūrinčiai 
žmonai ar divorsUntei. Bet 
divorsuotoji vaikų motina 
pašalpos tegaus tik tuomet, 
jeigu buvusysis vyras pirm 
sava mirties teikdavo jai 
bent \pusę išlaikymo einant 
teismo^ įsaku ar valdinės 
įstaigos \ pripažintu 
rimu. V

Našlei, jai suėjus 
t u s.

Našliui, suėjus 65 
Bet našliui mokės 
tuomet, jeigu jisai 
žmonos gaudavo pusę iš
laikymo, kuomet jinai tebe
dirbo.

Tėvams, suėjusiems 65 
metus, jeigu jie gaudavo iš 
to sūnaus ar dukters bent 
pusę savo išlaikymo. Ir jei
gu nėra kitų šeimos narių, 
kuriems pirm tėvų skiria
ma pašalpa (vaikai, juos 
prižiūrinčioj i žmona ar di- 
vorsantė, sena našlė ar naš
lys). 1

Vienkartinė suma palai
dojimo lėšoms našlei ar 
našliui, o jei tų nėra, tai bile 
kam, kas užmokėjo palai
dojimo lėšas.

Po kiek duoda pašalpos
Ją moka pagal buvusį jū

sų “uždarbį. Rokuoja seka
mai :

Sudeda viso jūsų išdirbto 
laiko apdraustame darbe 
uždarbį (nerokuoja to, kas- 
uždirbta virš 300 per mėne
sį, virš $3,600 metams). Su
deda visą išdirbtų mėnesių 
skaičių. Padalina visa už
darbį po lygią dalį visiems 
mėnesiams. 1 Nuo vienam 
mėnesiui gautos sumos ro
kuoja 80 procentų.

Tįe 80 procentų ir bus ta 
suma, kokią jums duos suė
jus 65 metus amžiaus/kada

susita-

65 me-

metus, 
tiktai 

nuo

Jeigu reikalingų pašalpos 
šeimoje daug, jiems teskįrs 
po mažiau procentų, nes 
įstatas įsako nemokėti virš' 
$150 per mėnesį vienai šei
mai, nežiūrint, kaip ta šei
ma būtų didelė.

Ne daugiau $150 leista 
mokėti ir mirusių palikuo
nims.

Suaugusiems mirusio šei
mos nariams (įskaitant vie
ną vaiką) duoda po tris ket
virtadalius pamatinės ap
draustojo sumos. Bet jei
gu yra vaikų daugiau, jiems 
duos tiktai po pusę ap
draustojo sumos, o paskui 
dar pridės per visus vierią 
ketvirtadalį ir jį padalins 
tarp visų lygiomis dalimis.

Laidojimo lėšoms moka 
tris kart po tiek, kiek bū
tų apdraustojo, pašalpa vie
nam mėnesiui.
Jau suėjusiems 65 mtjtus 
Naujuoju įstatu pakeltoji 

pašalpa bus išmokama pa
gal naująją lentelę tiktai 
išdirbusiems apdraus! a m e 
darbe ne mažiau metus ir 
pusę po 1950 metų, kada 
tas įstatymas įėjo galion. 
Tai yra: išdirbusiems iki 
1952 metų liepos menesio.

Anksčiau n u s t o j usiems 
dirbti pašalpą rokuos pagal 
senąją lentelę, pagal kurią 
pašalpa žymiai žemesnė. 
Pavyzdis:

' Uždirbęs po $300 mėne
siui asmuo pagal senąją 
lentelę gaus ne daugiau 
$68.50 per mėnesį pats sau, 
ne daugiau $34.25 žmonai, 
ne daugiau $102.75 porai.

Tokių pat uždarbių as
muo pagal naująją lentelę 
galės gauti iki $80 pats sau, 
$40 žmonai, iki $120 porai.

■Šeimoms davinio lentelė 
maždaug sulyginta. Abie- 
mis lentelėmis visos šeimos 
aukščiausioji pašalpa gali 
būti iki, bet ne aukščiau 
$150 per mėnesį.

Naujasis įstatas leidžia 
pensijonieriui užsidirbti iki 
$50 per mėnesį be. nūstoji- 
mo pensijos. Senuoju įsta
tu tebuvo leista dasidirbti 
ne daugiau $14.99. Daugiau 
užsidirbę nustodavo už tą 
mėnesį pensijos.

Turintieji neaiškumų, ga
li nueiti į ąrtimiausią social 
security raštinę pasitarti, 
klausti. Patarnavimas ne
mokamas. Jos tam įsteig
tos, užlaikomos jūsų pačių 
sudėto fondo lėšomis. A- 
dresą rasite telefono kny
goje arba gausite vietos 
pašte.

Vladas vėliavą įskėlė!
Rašo ANTANAS VAIVUSKAŠ.

(Tąsa).
Tuo tarpu krizės pasėkos buvo baisios 

darbininkų klasei: pradėjo siausti bado 
šmėkla, vis didėjo bedarbių minios; že
mės ūkio darbininkai, palikę dvarus, ka- • 
vos plantacijas, bėgo į miestus; miestuo
se, jau gana desperatiška padėtis, kas
dien vis blogėjo. Skurdas, badas, ligos— 
štai krizės rykštė, kuri negailestingai 
plakė bicdnuomenę.

Bet krizė išpuoselėjo ir kitą poveikį: 
ji iššaukė skurstančių darbo žmonių pa
sipriešinimą prieš smunkančią kapitalis
tų santvarką.

Visoje šalyje ėmė plėstis bruzdėjimai. 
Už duoną, už darbą. Spontaniški pra
džioje, o neužilgo įgavo organinę formą 
ir revoliucinį nacionalinį pobūdį.

Brazilijos komunistų partija, įkurta 
1922 metais, dabar nepaprastai' greitai 
vystėsi ir tvirtėjo. Ir stojo vadovauti 
šioms kovoms.

Buržuazija pamatė, koks didis pavo
jus grūmoja jos režimui. Pralaimėjusi 
rinkimuose prieš feodalinę oligarchiją, 
ji, prisidengdama net revoliuciniais liau
dies lozungais, gi iš tikrųjų vykdydama 
Amerikos imperialistų norus ir siekius 
nurungti anglus ir ^Braziliją paversti • 
jankių kolonija, suruošė ginkluotą suki
limą, kurį vadovauti paskyrė Žetulio 
Vargą, ir 1930 metais nuvertė žemval
džių valdžią.

Šitam sukilimui buržuazija siekė duo
ti demokratinį antspalvį: ji nesunkiai į 
savo tarpą pasitraukė nekuriuos pagar
sėjusius 1924-1927 m.m. leitenantų re
voliucijos vadus (Izidoro Dias Lopes, 
Miguel Costa ir kt.), o taip pat neku
riuos Luis Karlos Prestes Nenugalimos

PASTABOS
Amerikos Darbo Federa

cija pasiūlė Kongresui ne- 
kolektuoti taksų nuo $1,750 
į metus uždirbančiųjų pa
vienių ir $3,750 į metus už
dirbančiųjų vedusiųjų ir tu
rinčiųjų po du yaikus.

Jeigu Kongresas tokį pa
siūlymą priimtų, tai pada
rytų didelį palengvinimą 
tiems, kurie mažai teuždir
ba.

Atsiminkime tai, kad prie 
šio kainų aukščio mažai už
dirbantiesiems pasidaro la
bai sunku verstis. Jiems 
tenka ir nedavalgiusiems' 
eiti į darbą. Jie pergyvena 
ir kitus trūkumus.

, Tad šis pasiūlymas yra 
vietoje. Reikėtų jį paremti.

5 Prie dabartinės taksų 
sistemos daugiausia nuken
čia biednuomenė, kuri ir iš 
savo mažų įplaukų privers
ta skirti tam tikrą dalį fe- 
deraliams ir valstijiniams 
taksams.

Juo blogiau esti ir tai, kai 
darbdavis, ir taip mažą al
gą mokėdamas, taksams 
atitraukia tam tikrą algos 
dalį, tuomi žymiai suma
žindamas algą.

O kai reikia pasipirkti

Senatoriai Burnet Maybank ir Homer Capehart po 
nubalsavimo pratęsti vienam menesiui algy, kainų ir 
rendu kontrolę. Bet jie taip pat balsavo prieš atstūmi
mą kainų j buvusias pirm karo Korėjoje.

Kolonos leitenantus. Kvietė ir patį Pres- 
tesą ir visko jam pažadėjo. Bet Preste- 
sas, kuris tuo metu gyveno tremtoje 
(Argentinoje) ne tik nesusiviliojo pa
žadais, o viešai demaskavo buržuazijos 
suktybių tikslus ir pranašavo agrarinės- 
antiimperialistinės revoliucijos reikalą 
Brazilijoje. Šis šlovingas Brazilijos J 
liaudies sūnus pasirinko vienintelį teisų 
revoliucijos kelią: jis įsigilino į marksiz
mo mokslą, domėjosi Socializmo šalies sta
tybos pirmynžanga ir neužilgo įstojo į 
Brazilijos komunistų partiją.

Žetulio Vargo sukilimo pergalės die
nomis San Paulo liaudis užliejo miesto 
gatves demonstracijomis ir ėmė reikšti 
savo neapykantą prieš buvusio režimo 
lizdus. Įnirtę demonstrantai sugriovė 
Kambusy bastiliją, sunaikino keletą re
akcinių laikraščių redakcijų, išdraskė 
porą fašistinių centrų, o po to pradėjo 
padeginėti ir azartinių lošimų buveines.

Vienas demonstrantų būrys susidarė 
iš lietuvių darbininkų, kurie suvertė į 
laužą ir padegė fašistinio “Lietuvio” 
spaustuvę ir redakciją. Taip pat buvo 
bandyta kėsintis prieš smetoninio kon
sulato buveinę, kuris, tačiau, spėjo iš-r 
kviesti policiją. y-

Žetulio “revoliucionieriai,” paėmę vabn 
džios galią, greit padėjo į šalį demago- 'š 
ginęs skraistes ir parodė savo tikrąjį 
veidą. Pranyko “nesantaika” tar$ feo
dalų ir fabrikantų. Visi jie išvien ^šoko 
reakcinėmis priemonėmis malšinti išal
kusias liaudies mases ir bręstantį revo
liucinį proletariato judėjimą.

Ekonominė padėtis vis blogėjo. Darbi
ninkams vis sunkiau darėsi gyventi.

(Daugiau bus)

reikalingiausių dalykų, ta
da ir vėl reikia tam tikrus 
taksus mokėti. Tai jau ne
teisingas biedn u o m e n ė s 
apiplėšimas. •

Andai žiūriu vienam ko
merciniame didlapyje kari
katūrą. Kongresmanai sė
di ant ilgo suolo, o prie jų 
prisiglaudęs mažiukas žmo
gelis — prezidentas Trumą- 
nas. Virš jų stovi didelis 
lietsargis, kuris apsaugo 
juos nuo lietaus. Po ta ka
rikatūra paaiškinimas: jie 
sudaro ir užgiria tokį tak
sų planą, kuris .jų pačių vi
sai nepaliečia. Mat, jie 
taksų nemoka.

Teisingai nušviesta. Pre
zidentas pasiūlo taksų pla
ną, Kongresas priima, bet 
nei prezidentas, nei k8n- 
gresmanai nieko taksais 
nemoka.

procentais, palyginus su 
praeitų metų tuo laiku.

Per pirmuosius šių metų 
tris mėnesius darbavietėse 
užmušta apie 400 darbinin
kų, nepagydomai sužeista 
.5,600, kitokių pagydomų su- 
žeidihių turėjo 110,000.

Tokius didelius nuosto
lius darbininkai paneša vy
riausia todėl, kad šiuo 
metu dar didesnė paskuba 
darbavietėse praktikuoja
ma.

Daugelis džiaugiasi gavę 
apmokamų atostogų. Bet 
tie, kurie gąuna ilgas ir ne
mokamas “atostogas,” yra 
rimtai susirūpinę savo ir 
savo šeimų padėtimi.

CIO tekstiliečių unijos or- 
. ganas “Textile Labor” skel

bia, kad 400,000 darbininkų 
gavo savaitę apmokamų va- 
kacijų. Bet tuo pačiu kar- 

■ tu minimas laikraštukas 
pastebi, jog apie pusė teks
tiliečių yra priversti tęsti 
“atostogas,” /nes kompani
jos informavo, kad šiuo me
tu jiems neturi darbo ir ne
bemoka algų. Žada juos 
pašaukti darban tada, kai 
darbu atsiras, v

Apskaičiuojama, jog šiuo 
metu tekstilės išdirbystė te
daro tik 50 procentų ga
mybos. Pasitarimai Korė-1 
joje, sakoma, dar daugiau 
sumažinę užsakymus. Teks
tilės dirbtuvių savininkai 
pripažįsta: jeigu nebūtų 
karinių užsakymų, tekstilės 
gamyba visai sumažėtų.

Beveik visur šiuo metu 
darbininkai reikalauja 40 
valandų, penkių dienų sa
vaitės. Daugelyje industri
jų jie jau tai iškovojo. O 
tie, kuriems dar nesuteik
ta 40 vai. darbo savaitė, 
veda kovą, kad tai laimėti.

Aišku, kad tik į savo uni
jas susijungę darbininkai 
gali ką nors iš darbdavių 
išsikovoti. Tai nepavaduo-' . 
jam a jėga, su kuria darb- į 
davi-ai yra priversti skaity
tis. ■ . |

Kur darbininkai tebėra i 
neorganizuoti, ten ir darbo Į 
sąlygos prastesnės, algos 
mažesnės ,darbo laikas il
gesnis.

Willi Klaproth, vienas 
amerikinės zonos Vokieti
jos policijos viršininkas, 
dar neseniai lankėsi New 
Yorke ir kituose didesniuo
se Amerikos miestuose mū
sų valdžios išlaidomis. Jis 
studijavo amerikinės polici
jos metodas.

Dabar jis randasi Vokie
tijos miesto Frankfurto 1<K 
Įėjime. Jis apkaltintas gem-Į 
blerysteje, kyšių ėmime ir\ 
kitokiuose' skandaluose. /

Teisme jis paaiškino iš
mokęs tai daryti iš Ameri
kos policijos.

Kaip matote, jis buvo ge
ras studentas, 
sais buvo 
pamokos.

Japonai policijos virši
ninkai irgi čia lankėsi. Vei
kiausia ir jie gerai pasimo
kino iš amerikinės policijos' ! 
sistemos, kaip pasimpkitio 
Willi Klaproth. £

Pietų Korėjos policija ir- j 
gi amerikonų išmokinta, f 
Skandalai ir tyrinėjimai ne
sibaigia. J. €•

Mūsų tak- 
jam apmokėtos

i

K

Valdiškasis Darbo Sta
tistikų Biuras raportuoja, 
jog pirmą šių metų bertai- 
nį darbavietėse sužeidimų 
skaičius padidėjo net 42

ui
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MOTERŲ KAMPELIS
■ / Smarkiausios už taiką kovotojos

DETROIT, MICH.
Kunigiškas sukilimas

Vienas dipukas kunigiukas 
su savo pasekėjais norėjo 
užimti senio kunigo B'. vietą.

Niekas nepaneša tiek 
širdies skausmų, kaip ta 
motina, kurios užaugintą 
vaiką išplėšia iš namų, pa
ima karinėn tarnybon ir 
pasiunčia i tolimąją Korė
ją ten žūti.

Kiek dabar Amerikos 
motinų paneša nemieruo- 
tus skausmus? Visą laiką 
jos neramios, visą laiką rū
pinasi, kur jų sūnūs randa
si, ar nėra pavojingoje vie
toje, ar nesužeisti, ar dar 
gyvi.

Todėl ir ne dyvai, kad 
motinos pasirodo geriau
sioj už taiką kovotojos. Jos 
labiausia trokšta taikos, 
laukia savo sūnų namo par- 
vykstant.

Tai pasirodė ir antradie
nį, kuomet virš 400 brook- 
lyniečių ir kitų miesto da- 

motinų susirinko prie 
■ *igtinių Tautų namo ir 
Skalavo tuojau veikti, kad 
Korėjoje, pertaiką padary
ti, kad jų sūnus namo grą
žinti. Jos entuziastingai 
sveikino Sovietų atstovo 
Jungtinėse Tautose Maliko 
pasiūlymą baigti karą Ko
rėjoje. Jos užgyrė senato
riaus Johnsono taikos pla
ną baigti karą šio mėnesio 
pabaigoje. Jos užgiria kiek
vieną širdingą pasiūlymą, 
kuris gali baigti Korėjoje 
skerdynes ir sudaryti pa
stoviai taikai tvirtesnį pa
matą.

Antradienį pasirodė su 
taikos reikalavimu ir kita

moterų grupė, būtent, A-, 
merikos Moterys už Taiką. 
Tos organizacijos darbuo
tojos Dr. Clementina Pao- 
lone ir Halois Moorhead 
pasiuntė laiškus preziden
tui Trumanui, Jungtinių 
Tautų sekretoriui Trygve 
Lie ir kitiems žymiems 
žmonėms. Jos reikalauja 
padaryti Korėjoje pertaiką 
pagal Sovietų ministro Ma
liko siūlymą.

Amerikos Liaudies Tai
kos Kongrese irgi didžiulis 
skaičius moterų dalyvavo 
ir jos ten svarbų vaidmenį 
suvaidino. Tame Kongrese 
dalyvavo nemažai ir lietu
vių moterų. Jos atstovavo 
svarbiausius lietuvid mote
rų klubus, taipgi Ar kitas 
organizacijas. Brooklynie- 
čių lietuvių delegaciją su
darė trys moterys ir du vy
rai.

Smarkiausia už taiką ko
voja Tarptautinė Moterų 
Federacija, kuri vienija 
daugelio kraštų moterų or
ganizacijas, kurios kovoja 
už taiką ir demokratiją. 
Tos organizacijos atstovės 
buvo nuvykusios į Korėjos 
karo frontą ir tarėsi su 
Korėjos motinomis, kurios 
bene daugiausia nuo karo 
nukentėjo. Jos taipgi ta
rėsi ir su Kinijos motino
mis, kurių jaunuoliai sūnūs 
padeda korėjiečiams. Tai
ka—tai svarbiausias tarp
tautinių moterų organiza
cijos tikslas. Gr.

Apie tai man vienas dipukas 
išsireiškė: “Senis kunigas turi 
prisilupęs pinigų, jis gali da
bar tik melstis, o visą bažny
tinį veikimą turi pavesti jau
niems kunigams.”

Gi senis kunigas, matyda
mas, kad dipukai kunigai no
ri pasiimti visą biznį į savo 
rankas, su vyskupo pagalba, 
dipuką kunigiuką lauk iš lietu

viškos parapijos. Vyskupas di
pukui davęs vietą lenkų tarpe, 
lenkų bažnyčioj. Dipukas at
sisakęs eit pas lenkus gelbėti 
lenkiškas dūšias nuo pragaro. 
Pasakęs vyskupui, kad jis 
norįs būti ten, kur esąs, tarpe 
lietuvių, sau pasirenkamoje 
lietuvių bažnyčioje. Vyskupas 
pasakęs'-: “Prašykis pas kuni
gą B. Jei jis jus priims, tai 
būk pas lietuvius.”

Senis kunigas nepriima. Tai 
dipukas kunigiukas dabar va
žiuos Vėl į Vokietiją “veikti 
su savais.”

Jam, nori surengti išleistu
ves, tik jau ne bažnyčioj ir ne 
pobažnytiniame skiepe, bet 
viešoje svetainėje. ’ Ir, rodos, 
27 liepos išdulkės į Vokietiją. 
Kai jis išvažiuos, parašysiu jo 
pavardę ir išleistuvių pasek
mes.

Mums, dipukams, šis įvykis 
nėra populiarus taip, kaip kad 
nepopuliarus yra kito kunigo , 
neįsileidimas dipukų į kunigo 
rengiamus piknikus už vieno 
dipuko mažą griekelį. Tas 
vienas dipukas pavogęs rolį 
barčekių. Keli dipukai iš to 
prisigėrė ir prisivalgė, o vi- 
sie,ms dipukams tas jų koltų 
žygis daro prastą nuopelną.

Dipukas Sp.

“Progresyvė spauda rašė”

tai reikėjo taip ir pasakyti. 
Kadangi apie tą įvykį buvo 
rašyta Detroit Times, Nows ir 
Free Press, tai pasakymas, 
kad “progresyvė spauda ra
šė” sumaino Laisvę su buržu
azine spauda ir teikia klaidi
nančią prasmę, būk ir tie laik
raščiai progresyvūs.

Dar trys moterys deportavimui skiriamos Kai Vilnies korespondentas 
buvo pakviestas į Petro Smals
čio party, tai koresp., sužino-

Detroitas nėra taip senas
Detroitas turi iškilmę, mini 

savo 250 metu senumo arba 
gimtadienį. Tačiau tik kaipo 
vardas turi tiek metų. Istori
ja turi kitokią jnintį: 250 
metų yra nuo Cadillac atsi
stojimo ant kranto Detroit 
upės 1701 m. Bet Detroitas 
nebuvo amerikoniškas iki 
1796 motų, kai 15 kolonijų su 
visa spėka kariavo Ohio in- 
dijonus ir generolas Anthony 
Wayne' su apie 3,000 kareivių 
1795 metais pergalėjo indijo- 
nų grupes prie Fallen Tim
bers, netoli šiuolaikinės Tole
dos. Ten laimėjusi kariuome
nė traukė artyn Detroito. Pul
kininkas John Francis Ham
tramck išsiuntė į Detroitą 65 
vyrus liepos 9,. 1796 m., po 
vadovyste kapitono Moses 
Porter. Kelionė su vežimais 
jiems ėmė dvi dienas. Ir lie
pos 11 d. jie atsistojo prie 
upės kranto ties Shelby St.

Tuo laiku Detroito francū- 
zai buvo labai simpatingi 15- 
kai Jungtinių Valstybių ir iš
skėstomis rankomis pasitiko 
kapitoną Porter.

Tuo tarpu Britanijos agen
tai ir kariuomenė kraustėsi 
kiton pusėn upės į Amhcrs- 
befg, kur ji$ budavojo Fort 
Malden.

Yra sakoma, jog britai ap
leido pakraštį sn pralaimėji
mu daug vyrų ir sunaikinus 
daugybę nuosavybių. Mačiu
sieji britų išvijimą pasakoję, 
kad Simon Girty, “britų indi- 
jonas agentas ir renegatas,” 
pamatęs Porterio armiją atei
nant pabėgęs “įsikabinęs 
plaukiančio per-upę arklio

sugrįžo namo“
Linkime jiems greitai at

gauti sveikatą ir stiprybę.
A

Svečiai ir išvyka svečiuosna’

Petras ir Ona Klimai iš 
Stoughton, Mass., svečiavosi 
pas sūnų ir marčią. Klimas 
yra plaukų kirpyklos ir gro
žės saliono savininkas Stough- 
tone. O jo sūnus čionai — fo
tografas.

Ta proga svečias lankėsi 
dienraščio Vilnies įstaigoje.

★
Taipgi lankėsi Walter Se- 

lickas iš Clcvelando, pasima
tyti su J. Mažeika ir L. Prū- 
seika.

★ •
Mr. ir Mrs. J. Jankūnus at

lankė jo sūnus Fritz' su žmo
na iš Wlaterbury, Conn. Sve
čiai sakėsi atlankę gimines, 
ir kitus 'artimuosius- Milwau
kee, Westmont, čionai.

Su grįžtančiu namo sūnumi 
išvyko ir pats Jurgis Jankū
nas pasimatyti su sesute ir 
švogeriu Simon Binsevičiais, 
gyvenančiais W ate r t-o wn, 
Conn.

Pasipiktinę šovinistų už
puolimu dienraščio Vilnies į- 
staigos ir vilniečių Yonikų 
na(mo, kaip svečiai, taip ir 
patys chicagiečiai su panau
jintu duosnumu teikia savo 
laikraščiui paramos atitaisyti 
padarytą žalą ir pastiprinti 
ko/vai prieš demokratijos žu
dytojus Amerikoje. Ž. R.

Mirė

DETROIT, MICH.

Mirus
Onai Vaitekūuieiiei

Mes išreiškiame gilią užuojautą jos gyvenimo 
draugui Napoleonui Waitekunui ir » 

likusioms giminėms

J. ir M. Stanioniai
N. Astrauskienė
J. Valukas
J. ir. M. Giiiaičiai
A. Litvin
J. ir P. Stakvilai
J. ir IM. Povilaičiai
D. Vx Pretkus
Jj Dopraškienė
M. Tvaska
P. ir M. Smalsčiai
J. ir R. Januliai
J. ir M. Bacevičiai
S. ir J. Gareliai
J. ir A. Klimavičiai
M. Jarušinskienė
V. ir F.. Braz

P. Storonienė
M. Prkkevičius
C. ir L. Jasulioniai
J. ir Z Dantai
J. ir A. Valavičiai
A. ir R. Petruliai
Q. Demskienė
P. ir E. Daugėlai
A. ir M. Andriuliai
R. ir V. June
P. ir E. Jočioniai
B. ir K. Kraptavičiai
S. Tvorion
J. Braknis
A. Pitris
A. ir A. Žilinskai
J. Daukus.

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti jlKomitetas praneša 
spaudai, jog imigracijos 
departmentas yra padaręs 
žygius deportuoti dar tris 
moteris.

Viena skiriamų deporta
vimui yra Mrs. Anna Taff- 
ler iš Brooklyno. Ji yra 
motina dviejų Amerikoje 
gimusių vaikų, kurių . vie
nas yra Antrojo Pasaulinio 
Karo veteranas. Ji čia iš
gyveno 35 metus. 1930 me
lais ji aktyviai dalyvavo 
jedarbių kovose. Dabar 
imigracijos departmentas 
nando ją išdeportuoti iš A- 
merikos, kaip ir daugelį ki
šų progresyvių sveturgi- 
mių. Ji yra apeliavusi į 
iVashingtoną.

Kita — Mrs. Figueiredo, 
Amerikos piliečio žmona, 
30 m’Miį čia išgyvenusi. Ji 
yra Jcktyve Textile Work

ers Linijos veikėja Naujo
joje Anglijoje. Kadangi ji 
yra Portugalijoje gimusi, 
ai ją ten norima depor
tuoti ir fašistinei valdžiai 
atiduoti, kad ten jie galėtų 
m antifašiste apsidirbti sa- 
zotiškai.

Trečioji*— Miąs Claudia 
Tones. Ji* areštuota kaip 
tomunistų veikėja, nes ji 
yra Komunistų Partijos 
Moterų Komisijos sekreto
rė. Claudia Jones yra ne
grų kilmės, gimusi Trinida- 
ie. ir į Ameriką atvežta de- 
zynių metų amžiaus. 1940 
metais ji bandė gauti pilie
tinius popierius, bet atatin
kamos įstaigos visai į jos 

apeliaciją nei neatsakė. 
L948 metais ji buvo areš- 
;uot|k ir paskirta deporta- 

jzimuD Jos bylos tyrinėji
mas ėj« iki šio laiko. Bet 
labar -imigracijos ir Natu- 
*alizacijos Departmen tas 
lusprendč ją deportuoti. Ji 
labai yra areštuota su ki

tais 17 komunistų.
Amerikinis Sveturgimiams 

Ginti Komitetas rūpinasi 
skiriamus deportuoti ap
ginti teismuose ir visur. 
Dabar tokių visuomenės 
veikėjų, kurie skiriami de
portuoti, yra apie 200. Tai 
visų reikalais šis komitetas 
rūpinasi.

Atsimename gerai, kaip 
chicagiečiai Andrulis, Dei- 
kienė ir clevelandie.tis Ko
mandas buvo suimti ir skir
ti deportuoti, šis komitetas 
stojo juos ginti. Jeigu ne 
šis komitetas, tai gal re
akcionierių pasi mojimas 
būtų atsiektas. Bet mini
mas komitetas suteikė tin
kamus advokatus, kurie jų 
reikalais rūpinosi. Tai ir 
dabar jie tebėra tarp mūsų.

K.

jęs apie Smalsčių sūnaus žu
vimą, parašė į Vilnį apie par
ty ir apie Leonardo žuvimą, 
pridurdamas, kad v“-pirmiau 
rašyta progresyvė j e spaudo- 
je.”

Apie tą nelaimingą įvykį 
buvo rašyta vie tik Laisvėje,

ŠEIMININKĖMS
“Smulkūs” dalykėliai 
prie kepimo pyrago

Vieną didelę pyragams 
kepti problemą išrišo gata
vai sutaisytieji pyragams 
mišiniai (mixes). Tačiau 
jie brangiau atsieina. Ir 
ne visuomet juose randi už 
vis maištingiausias medžia
gas. Maišant kepamuosius 
miltelius į miltus svarbu 
įdėti neperdaug ir neper- 
mažai. Kaip pataikyti?

Geriausia — pasverti, ne 
mieruoti.

Gerai ištrinti riebalus su 
cukrum. Be to pyragas ga
li atrodyti sukritęs ir ru-
pus.

Dėti miltus ir pilti skystį 
dalimis, ne viską kartu.

Neatidaryti pečiaus, kol 
nepraėjus ketvirtadaliui 
laiko. Dažnus darinėjimas, 
durų gali trukdyti pyragui 
tinkamai iškilti. ’

Išėmus iš pečiaus, leisk

uodegon” Kanados pusėn.
Taigi, žiūrint iš ameriko

niškos krypties, Detroitas nu
kabino šv. Jurgio “banner” 
liepos 11, 1796 metais. Tą pat 
dieną pirmu kartu čia užple- 
vėsavo Amerikos vėliava. Tai
gi, tik 155 metai, kai britai 
pabėgo iš Detroito.

Atkariavusiu nuo britu De
troitą ir šią sritį karvedžių 
vardai yra plačiai žinomi. Jų 
vardais pavadintos gatvės 
Wayne St., Porter St., didelė 
dalis* didmiesčio žinoma kai
po Hamtramck miestas.

Spartakas.

Inį inkūR’-.,
Pattern 9365 in sizes 12,14, 16, 

18, 20. Size 16 frock. 3% yards 35- 
inch: % jM. trim, bolero. IV2. yds

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

Pažymėkite formos numeri 
ir dydį ir sykiu, su 30 centų 
siųskite: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Ave., Richmond 
Hill 19, N. Y.

atvėsti normaliai. Pastaty
tas staigiam šaltyje ar po 
orvalku gali sukristi. N.

Rodney, Canada
Draugą Skują vėl ištiko 

nelaimė
Povilą Skują, kuris yra ge

rai žinomas ir montrealie- 
čiams, kaip ir šios apylinkės 
lietuviams, ir vėl ištiko nelai
mė.

Kiek anksčiau buvo ranką 
išsisukęs, o birželio pradžioj 
Londono mieste ambuiansas 
parmušė ir dešinę koją sulau
žė ir šiaip aplamdė.

Nuo savęs linkiu , draugui 
greit pasveikti. Taipgi raginu 
apylinkės lietuvius1 aplankyti 
jį, kam aplinkybės leidžia, 
nes jau keletas savaičių jis 
guli ligoninėj Londone. Jis 
randasi St. Joseph ligoninėj‘ 
ant antro aukšto. Kambario 
numeris 231.

Povilas M

Antanas Jovarauskas, gyve
nęs 1525 S. 51 st St., Cicero, 
mirė liepos 3 d. Palaidotas li
tą, šv. Kazimiero kapinėse. 
Liko duktė, brolis, 3 seserys. 
Kilęs iš Jurbarko valsčiaus.

Juozapas Miečius, 122(152 
S. Perry Ave., mirė liepos J d. 
Palaidotas 7-tą, šv. Kaz. ka
pinėse. Liko žmona (Dora 
Suokienė) ir 4 podukros. Pa
ėjo iš Telšių apskr., Tverų 
valsčiaus.

A
Mykolas Miniat, 8104 S. 

Campbell St., mirė liepos 2 d. 
Palaidotas 7-tą, šv. Kaz. kapi
nėse. Liko žmona Stanislava 
(Krasevičiūtė)j sūnus ir 2 
dukterys. Gimęs Raseinių aps- 
krit., Viduklės valsčiuje.

Ignas Račkauskas, 143 E. 
107th St., mirė liepos 4 d. Pa
laidotas 7-tą, šv. Kaz. kapinė
se. Liko žmona Rozalija (Ma- 
lakauskaitė), sūnus ir duktė. 
Kilęs Telšių apskr., Žarėnų 
miestelyje.

★
Jonas Sirbike, 4901 W. 

Adams St., mirė liepos 1 d. 
Palaidotas 7-tą, Lietuvių Tau
tinėse kapinėse. Liko žmona 
Marijona (Kasmauskaitė) ir 
brolis. Gimęs Lietuvoj.

Donald S. Sereika, 5029 W. 
18th St., Cicero, tapo užmuš
tas Korėjoje. Liko žmona Vir
ginia ir gal daugiau artimųjų. 
Karys Sereika turėjo korpo- 
ralo laipsnį. N. C.

Kuopos narė draugė A. 
Rlivington jau buvo pasiruo
šus važiuoti į Meno Mokyklą, 
tad paprašė kuopos bent 
kiek paaukoti minimos mo
kyklos palaikymui. - Iš iždo 
paaukota tam reikalui $5. 
Taipgi nariai po kiek paauka
vo, bet kiek suaukavo, neteko 
patirti, nes aukos buvo rašo-, 
mos ant tam tikros blankos, 
ir ten važiuodama jas nuvežė.

Sekantis LLD 190 kumpos 
sus. įvyks paskutinį penkta
dienį rugs. mėn.‘ Tai bus rug
sėjo (Sept.) 28 dieną, v ---o---

Spaudos piknikas

Aug. 19 d. yra pasirinkta 
dėlei spaudos pikniko Cleve
land c. Draugijų Sąryšis^išrin- 
ko tam darbui trijų asmenų 
komisiją vadovybėje drg. J. 
Simans. šiomis dienomis drg. 
Simans sveikata ant tiek paš
lijo, kad jis/( priverstas buvo 
nuo tų pareigų atsisakyti. Jis 
pranešė sąryšio sekr. apie 
tai ir liepė ką kitą surasti jo 
vieton. Ar atsiras kas nors, 
kuris imtų vadovybę šiame

dideliame darbe, kol kas ne
numatoma. Gal prisieis visą tą 
reikalą likviduoti. Atrodo, yra 
ir daugiau draugų, kurie su
gebėtų visą tą atlikti. Bet jie 
sui vilniečiais nesusikalbą. 
Aišku, neturint atvirų durų 
spaudoje tokį darbą tinka
mai neatliksi. Todėl ir neap- 
siima.

Taikos Kongreso Raportas

Clevelandiečiai turėjome 
tinkamą delegatę taikos Kon
grese, Chicago j. Delegatė su- 
gryžus sutiko bile kada išduo-' 
ti platų iš minėto Kongreso 
raportą. Tam pasirinkta dier 
na šeštadienio vakaras, Aug. 
11 dieną, LDS Klubo Svet., 
8:30 vai. vakaro. Išklausę 
Taikos Kongreso raportą, ga
lėsime visą vakarą ten pra
leisti, kas mylės ir pasišokti, 
ir kitokius žaislus pažaisti.

Žinių Rinkėjas

ažilis.

Sergantieji Draug ui
Bridgeportietis John Bag

donas jau ilgas laikas skun
džiasi' nesveikuojančia širdi
mi.

Jančius ruošėsi pasiduoti 
ligoninėn, kad nuodugniai iš
tirtų ir nustatytų gydymą 
virškinimo organų.

Yotka, jauno darbuotojo 
Vyto tėvas, su visa šeima bu
vo išvykęs atostogų. Išvykoje 
ištiko plaučių uždegimas 4 ar 
kas panašaus, tad skubiai

i

Cleveland, Ohio
LLD 190 kp. reikalai

Kuopa laikė susir. liepos 
6 d. Dalyvąvo gerokas skai
čius narių.. Iš Fin. sekr. rapor
to pasirodė, jog 88 nariai yra 
užsimokėję duokles uiž šiuos 
motus, o 14 narių dar nemo
kėję. Tikimasi, jog pastarieji 
netrukus užsimokės.

Komisija iš - .surengimo 25 
metų kuopos gyvavimo jubi
liejaus bankieto pranešė, jog 
bankietas gražiai pavyko ir, 
be kitų atžymėjimų, kuopai 
dar liko gražaus pelno.

Pikniko komisija pranešė, 
jog kuopos piknikas įvyks 
rugp. (Aug.) 5 d., pas R.ubą, 
ant 422 kelio. Ir kaip papras
tai. 190 kp. rengia piknikus 
su pietumis, taip-ir'šiame pik
nike bus paruošti geri pietūs. 
Bet kuopos nariai ir publika 
tikietus dėlei pietų turi įsigy
ti iš anksto. Kaina $1.25 ypa- 
tai.„’_

Laisvės įstaigoje visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

DETROIT, MICH.
Detroito Draugijų Sąryšis rūpestingai rengiasi prie 

savo didžiojo Spaudos Pikniko, kuris įvyks —

Sekmadienį, Liepos-July 22 d.
Bus visiems žinomoje Urbonienės *

Beechnut Grove Park
Middiebelt Rd., Inkster, Mich.

Prasidės 12 vai. dieną 
GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS 

%
Čia bus proga susipažinti su daug svarių iš kitų mies

tų, nes į Spaudos Piknikus jų visada daug atvyksta.
Prie Įžangos bilieto Sąryšis paskyrė 

$150.00 dovanomis

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

LiOdSaio valandoj kreipki- 
tfis prie manęs dieną ar 
naktį, greit euteiksime 
modernišką paAaraavhną. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mtteą 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

3 pusi.—Ląisvę t(Liberty)«Trečiadien.,'. Liepos-July 18, 1^51

1113 Mt. Vernon SL 
Philadelphia, Pa.

T«l. Poplar 4110
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
I

Jie taps žemės ūkio meistrais 
VILKIJA; geg. 10 d. —Sėk- 

> 
mingai baigė pirmuosius mok
slo metus Žibintų apylinkės 
sustambinto Petro Cvirkos 
kolūkio trimečių zootechni
kos kursų klausytojai. Kur
suose pamokas dėstė Veliuo
nos zoovetapylinkės vedėjas 
Jonas Guliakas.

Klausytojai susipažino su 
broliškųjų respublikų ir Tary
bų Lietuvos gyvulininkystės 
meistrų darbo patyrimu1, atli
ko praktikos darbus.

Kursus lankė ir egzaminus 
išlaikė 19 šios žemės ūkio ar
telės narių. Labai gerai egza
minus išlaikė kolūkiečiai V. 
žindžius, M. Jurkšaitis, K. Ei
mutis, V. Aleksa, J. Minkus 
kiti. J. Bakanas

ir

Jaunųjų inžinierių 
diplominiai darbai

KAUNAS, geg. 11 d. —Po
litechnikos institutas išleido 
inžinierių - mechanikų laidą. 
Visi diplomantai apgynė savo 
darbus, nagrinėjančius ir iš
keliančius svarbius respubli
kos liaudies ūkiui klausimus.

Diplomantas Baltrušaitis 
savo diplominiame darbe “Pir
minio linų apdirbimo fabri
kas Panevėžyje” iškelia ak
tualų linų fabrikų statybos 
klausimą. Diplomanto Stasiū
no darbo tema : “Pasagų fab
rikas Vilkaviškyje.”

Eilė diplominių darbų na
grinėja transporto bei mašinų 
gamybos ir žaliavų taupymo 
klausimus. Diplomantas Zika
raitė sprendžia vidaus degimo 
variklių problemą. Jos darbas 
— “Sunkvežimio ZIS-150 auk
što suspaudimo variklis.” 
Siūlomasis variklis sutaupo 
didelį kiekį degalų. Autotrans
porto specialybės diplomantas 
Šėžaitė apgynė darbą “Takso- 
motorinis parkas Kaune,” Ju
rėnas — “žemės ūkio mašinų 
fabriko “Arklas” liejykla.”

Tekstilės pramonės vysty
mo klausimams skirtas diplo
manto žadeikaitės darbas 
“Vilnonių audinių kombinatas 
Panevėžyje.” Diplominiai stu
dentų Kizio, Sabo, Vilimo, Bat- 
keviciaus darbai skirti durpių 
bei maisto pramonės proble
moms.

Respublikos liaudies i 
gavo naują jaunų iuzini 
būrį. A. Ivanauslc

ūkis 
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Pradėjo vajų už aukštų kainų numušimą ir už 
tvirtą kainų kontrolę

kas daugiausia paliečia bied- 
nuomenę. Jis taipgi parodo, 
jog Kongresas palių osavo 
nuo virš 7 milionų dolerių 
korporacijas neva už dirbtu-

New York Tenant Welfare 
and Consumer Councils išvys
to platų vajų už prekių kai
nų numušimą 15 procentų ir 
už tvirtą kainų kontrolę.

Per dvi savaites bus pasiųs-(vių išplėtimą. Jis sako, Kon- 
ta 250,000 laiškų ir atvirlaiš-, gresas turėtų pakelti korpo- 
kių New Yorko kongresma- 
nams reikalaujant, kad Kon
gresas nukirstų kainas 15 
procentų ir įvestų tvirtą kainų 
kontrolę, kad ateityje kainos 
nebūtų daugiau keliamos.

Šios organizacijos sekreto
rius Sol Salz, paskelbdamas 
vajų, nurodo, jog dabar vėl 
bandoma didinti “sales tax,”

paracijoms, taksus, kartu; 
liuosuodamas nuo taksų tuos, 
kurie uždirba $5,000 ar ma
žiau į metus.

86 minimos organizacijos 
tarybos, šimtai' šeimininkų ir 
daugelis kitų organizacijų pa
sižadėjo padėti šiame' svar
biame vajuje.

Liberty Auditorijoje
Auditorijos gaspadorius 
grįžo iš atostogų

Pirmadienio ryte Walteris 
Brazauskas jau buvo savo dar
be. Grįžo iš atostogų saulutės 
išbučiuotas, savaitę praleidęs 
Hartforde, kitą — Worcestery- 
je. Jo žmona Elena ir sūnelis 
Sergiejus pasiliko LMS atosto
gų mokykloje.

Walteris' sako, mokykla sėk
mingai eina. Dalyvauja apie 25 
mokiniai, taipgi lankosi ir sve
čių. Liepos 15 d. piknikas ge
rai pavyko. Daug svięto daly
vavo.

Negalėjo Laisvės pikni
ke dalyvauti, atsilygino 

su dovana

8,000 kailiasiuvių 
laimėjo streiką

24 daktarai kaltinami vaikų pardavinėjime 
“juodojoje rinkoje”

Queens apskr. prokuroras Ch. 
P. Sultivan paskelbė, kad 
surastas vaiku pardavinėjimo 
“juodasis turgus” ir dėl to 
24 daktarai yra kaltinami. 
Jie patraukti atsakomybėn.

Toji vaikų pardavinėjimo 
rinka veikė plačioje New 
Yorko apylinkėje, net siekė 
Naująją Angliją. Apskaičiuo
jama, kad per 18 mėnesių iš 
nevedusių motinų ir iš tų,

kurie nori vaikus “adoptinti,” 
gauta apie $100,000 įeigų.

Pasirodo, kad, apart 24 
daktarų, yra slaugių ir vie
nas teismo viršininkas tos 
rinkos dalyviais.. Jie bus tei
siami.

Taipgi bus patraukti atsa
komybėn ir tėvai, kurie par
davinėjo ar pirko vaikus 
“j ūmioj oj e rinkoj e.”

—o— 
Vagilis apmušė 
Stasį iPalecką

Pirmadienio rytą tūlas vagi
lis buvo įėjęs į Auditoriją ne
va darbo ieškoti. Ant didžio
sios salės laiptų susitikęs Au
ditorijos porterį Stasį Palecką, 
parmušė jį ir pabėgo.

Vagilis nieko nepešė, tik 
smarkiai sutrenkė Paleckui 
galvą.

—o—
Auditorijos pastatus ir į- 

rengimus apžiurėjo williams- 
burgiečiai Yokša ir Stankevi
čius. Mūsų įstaiga jiems labai 
patiko.

LDS piknikas buvo 
gražus

į vykęs 
pikni- 
gerai

nema-

Liepos 15 d. Lindene 
LDS Bčiosios Apskrities 
kas visais atžvilgiais 
pavyko. Publikos buvo
žai. Visi gražiai linksminosi.

Šokiams grojo Pavidžio or
kestrą. Jaunimas ir senimas, 
kurie mylėjo pasišokti, "galėjo 
šokti tiek, kiek tik norėjo.

Buvo išduotos dovanos. Vė
liau Apskrities 
skelbs, kas tas 
jo.

komitetas pa- 
dovanas laimė-

K. ir 0. Michelsonai 
Kiuboje

—o—
Lankėsi iš kitų kolonijų

Pereitą savaitgalį lankėsi 
Auditorijoje keletas lietuvių iš 
kitų miestų,, ibet gaila, kad ne
teko jų vardų paimti.. Rep.

Michelsonų šeima, kaip ži
nia, buvo išvykę į Floridą 
atostogų.

Advokatas “K. Michelson^s t •
rašo vienam laisviečiui, kad 
jie visi keturi . gražiai pavie
šėjo pas tūlus draugus Mia
mi mieste, pasilsėjo ir po to 
skyrėsi: seniai Michelsonai 
grįžta atgal į Niujorką, o 
Keistutis su Olga vyksta tū
lam 
ti.

Reikalauja tuoj baigt 
karą Korėjoje

laikui į Kiubą pasidairy-

Nacionalė Darbo Konferen
cija Taikai pasiuntė telegra
mą prezidentui Trumanui, 
reikalaujant tuojau baigti 
karą Korėjoje.

Telegramos kopijos buvo 
pasiųstos' 100 nacionalių uni
jų vadų, raginant juos taip
gi šiuo 
veikti.

svarbiu klausimu

Mokytojai platina knygas ,

VILIAMPOLėa Palemono 
septynmetės mokyklos moky
tojų kolektyvas aktyviai įsi
jungė į knygų platinimą, šios 
ipokyklos mokytojai išplatino 
įvairių knygų daugiau kaip u<ž_ 
600 rublių. Daug knygų įsigi
jo mokytojai ir moksleiviai. 
Gausiai perkama grožinė lite
ratūra. Daugelis mokytojų ir 
moksleivių įsigijo P. Cvirkos 
“Raštus,” J. Guevičiaus roma
ną “Kalvio Ignoto teisybė” 
L. Tolstojaus “Ana Karenina” 
ir kt.. A. Upstas

Brooklyni’ečių buvo taipgi 
nemažai. Busas atvežė gerą 
skaičių. Kiti atvyko savais au
tomobiliais, atsiveždami savo 
šeimas ir draugus.

Piknikas, atrodo, rengėjams 
nemažai pilno.

LDS narys.

Pataisa

duos

MIRĖ'
Vit-Liepos 9 d. mirė M. 

kauskienė sulaukusi 80 metų 
amžiaus. Palaidota liepos

Laisvėje liepos 14-tos lai
doje aprašyme Juozo Dovi- 
daičio laidotuvių įvyko nemaj 
loni klaida. Vietoje Alyvų 
Kalnelyje, turėjo būti, kad 
palaidotas Evergreen kapinė
se. Jo jauniausias brolis klai
dingai man pranešė.

Ona Malinauskienė jau 
išėjo iš ligoninės

■Gavome žinią, jbg1 Ona Ma
linauskienė, kuri neseniai tu
rėjo sunkią operaciją Polycli
nic ligoninėje, dabar jau išė
jo iš ligoninės ir randasi pas 
savo dukterį Garden City,

. Laisvės bendradarbis J. Stak
vilevičius mums rašo:

Aš esu pusėtinai prasikal
tęs. Tai noriu savo skolą atsi
teisti už nedalyvavimą dien
raščio Laisvės piknike.

Mat tuo laiku, kai buvo Lai
svės piknikas, kriaučiai turė
jo atostogas. Tai man teko pa
sirinkti kitur praleisti atosto
gas ir todėl negalėjau daly
vauti Laisvės piknike.

Už tai skiriu $5. Malonėkite 
tą skolą priimti ir perduoti 
Jubiliejiniam Laisvės vajui.

Su pagarba,
J. Stakvilevičius.

International Fur and Lea
ther Workers unijos prezi
dentas Ben Gold raportavo 
susirinkimui, kad padaryta ir 
pasirašyta sutartis su Associ
ated Manufacturers.

Tuomi trijų savaičih strei
kas baigtas pereitą pirmadie
nį. Virš 8,000 streikierjų grį
žo darban.

Streikieriai laimėjo pakelti 
$6 algos į savaitę, ’Sutrumpin
ti darbo valandas, užtikrinti 
20 savaičių darbą, kad pa
gal naują New Yorko vals
tijos bedarbių apdraudos 
įstatymą nepraradus bedarbių 
apdraudos. Taipgi gautas ap
mokamų atostogų laiko pail
ginimas ir kitų darbo sąlygų 
pagerinimas.

Apmušė trafiko 
policistą

--------- x
Walter A. Nichollsį buvo 

areštuotas ir padėtas po $2,- 
500 kaucija. Jis kaltinamas 
“raudonos šviesos” pervažia
vime ir kartu jį sulaikiusio 
policisto apmušime.

Kai reikėjo stoti teisman, 
tai policistas negalėjo pasiro
dyti. žymės nuo jo veido dar 
nebuvo nuėję.

Kas žinote?
Bedama Berman (žmona rabino 

Pesaebo Bormano), Chayafciga Le
vine (jo dūkio), Isaac ir Rachel 
Levine (jo anūkai) buvo nacių nu
žudyti Goręd'c, .Lietuvoj, 1941 m- 
liepos mėn.

Chana Shmulevitz (jo duktė) ir 
du jos sūnūs, Joseph ir Shimon, bu
vo nacių nužudyti Marijampolėje, 
Lietuvoje. 1941 m., spalyje.

Liudytojų ir Įrodymų prašo ad
vokatas D. George Past on, 220 
Broadway, New York City.

Išėmė peili iš galvos

Apsivedė Joe Dobrow 
su Helen Zablackas

su Helen Za- 
ėmė civili. Liu- 
Wm. Malin ir

savo namuose 
iškėlė puošnią 
Dalyvavo ne- 
ir jaunųjų 
sudėjo jau-

Brooklyno žydų Ligoninė
je padaryta labai sunki ope
racija Joseph Alexander, per 
kurio galvą kiaurai buvo per
vertas šešių colių peilis. Li
goninės specialistai išėmė 
peilį sėkmingai. Bet ligonis 
tebėra kritiškoje padėtyje. 
Sakoma, yra galimybės jam 
pasveikti.

Alexander galva buvo per
durta įvykusiose gatvėje 
muštynėse.

Pranešimas

šeštadienį, liep. 14, Joe Do
brow apsivedė 
blackas. šliūbą 
dininkais buvo 
Amelia Burba.

Dobrow tėvai 
ant Grand St. 
vedybų sueigą, 
mažai giminių 
draugų. Svečiai
niesiems daug gražių dovanų.

Praleisti “medaus mėnesį’’ 
jaunieji išvyko į Kanadą, ža
da pavažinėti po Kanadą, taip
gi po Naująją Angliją.
Abu jaunieji yra plačiai žino

mi tarp lietuvių, 
blackas seniau 
do Chore ir 
veikimuose.

Joe Dodrow
žinomo lietuvių 
ko ir apdraudos agehto Juozo 
Dobrow, kuri
biznio raštinę ( 580 Grand St., 
Brooklyne..

Geriausio pasisekimo ir link
smo gyvenimo jaunavedžiams 
linkime. Rep.

Helen Za- 
dalyvaudavo Ai- 
k i tuose lietuvių

yra sūnus gerai 
realestatenin-

užlaiko savo

Vanduo rezervuaruose 
smarkiai mažėja

CLEVELAND, OHIO
LLD 190 kuopos metinis piknikas 

Įvyks rugp. (Aug.) 5 d., Rūbo dar
že, ant 422 kelio, visiems elevelan- 
diečiams gerai žinomoj vieloj. Mi
nėtos kuopos piknikai skiriasi nuo 
kitų piknikų tuomi, kad juose yra 
paruošami pilni pietūs. Taipgi ir 
šiame piknike bus pagaminti pie
tūs, tačiau, norinti piknike valgyti 
pietus, turi iškalno Įsigyti tikietus, 
kurių kaina $1.25 ypatai. Jų' galima 
gauti pas kuopos narius ir LDS 
Klube. Taipgi, kurie valdys pie
tus, kviečiami būti vietoje kaip 1:30 
dieną. Pietus pavalgius. prasidės 
piknikas ir šokiai, kurie tęsis iki 
vėlumos. Kviečiami visi dalyvauti.— 
Rengėjai. (139-141)

PAJIEŠKOJIMAI
IEŠKAU DARBO

Labai gerai suprantu ūkišką gas. 
padinystę. Norėčiau gauti darbą už 
gaspadinę ant ūkės. Rašykit:

E. Koslik, 81 Second St.. Chel
sea, Mass. (138-139)

pardavimAi 4
PASIRENDUOJA V

Išsi randuoja 4 kambarių butas 
užpakalyje krautuvės, sutynaudyne, 
šaltas vanduo. Maujcr St. Renda 
$40. Skambinkite STagg 2-3004.

(139-141)

MASPETH, L. I., N. Y.
Nauji mūriniai bungalows. 59-40 

Maspeth Avė., 4’2 kambariai, spal
vuotų tiles maudynės, garadžius, 
Terrace, pilnas skiepas su privati
niu Įėjimu nuo gatvės. Brass Plum
bing, geso garu Šildymas. Kostum 
budavonės virtuvės, šėpos, Formica 
sinkų viršai. Insulated1 stogai, visi 
vandens nuleidimai sujungti su mie
sto sewers. Public ir parapijinės 
mokyklos prie nuosavybės. §v. Sta
nislovo persimainymo Bažnyčia ir 
Švento Kryžiaus Bažnyčia arti.

Agentas ant vietos šeštadieniais 
ir sekmadieniaias.

CARDINAL REALTY CO., Inc.
531 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NE. 8-9000.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais atdaryta

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

i

M. Vitkauskienė gyveno 71. 
Meserole St., Brooklyne. Nu
liūdime paliko jos duktė 'ir 
anūkai.

■y

United Auto Workers Fordo Lokalo 600 prezidentas 
Carl Stellato sveikina United Mine Workers prezidentą 
John L. Lewis, kuris buvo garbės svečiu 10-ties mėty 
sukaktyje nuo pasirašymo pirmojo unijos kontrakto su 
Fordo firma. Lokalo lyderiai Pat Rice ir William Hood 
stebi apeigas. Stambieji UMW ir CIO viršininkai boi
kotavo tą masinį mitingą Detroite, kuriame Lewis kal
bėjo, ragindamas sukelti 50 milionų dolerių fondą dar
bininkų apsigynimui.

Pennsylvanijos stoties brek- 
jnanas William, J.'Walsh buvo 
vagono' prispaustas prie plat
formos ir mirtinai sutriuškin
tas.

Draugė Malinauskiene da
bar esanti žymiai sustiprėjusi. 
Būdama ant tyro oro ir po sa
vo dukters priežiūra gales vi
sai savo sveikatą sustiprinti.

Užėjus karštesniam vasa
ros orui ir vanduo rezervua
ruose pradėjo smarkiai mažė
ti. Dabar rezervuarai turi 87 
procentus pilnumo, o 195Q 
metų liepos pradžioje turėjo 
virš 91 procentą.

Vandens komisionieriuš Pa- 
duano prašo visų taupyti van
denį, kad nereikėtų 
griežtų priemonių.

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
‘ AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8542

į vesti

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

(Tąsa nuo 1-mo puslanio)
Ona Buivydiene, Dorchester, Mass............. • •
Uršule Kavaliūniene, Dorchester ..........• •..
Zigmas Gailumas, Brooklyn, N. Y.................
Elzbieta Inplot, Paterson,t N. J. v
J. Sabaliauskas, Valhala, N. Y......... • •...........
J. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y............................
P. Paserskis, Baltimore, Md.................. ••....
J. Deltuva, Baltimore, M. D. .............. ■....
V. Stankevičius, Baltimore, Md.......................
V. Kučinskas, Baltimore, Md.................. ••....
S. Kleizo/ Huntington, N. Y......... ...................
Juozas Gailiūnas, Brooklyn, N. Y............. • •..
E. P. žavis, Bethlehem, Pa............. • ........... . .
A. Žilinskas, Brooklyn, N. Y............................
J. M. M., Brooklyn, N. Y......... ’..................
P. Kičas, Brooklyn, N. Y. • •............. ........... .
V. Janauskas, Brooklyn, N. Y..........................
Vakar buvo paskelbta, kad Antanas Miliauskas au

kojo $10. Turėjo būti Antanas Malinauskas. Klaidą 
pataisome' ir atsiprašome.

Didelis ačiū., už aukas! Dar visos eilės aukojusių 
vardai bus paskelbti. t Kuo daugiau viršysime nustaty
tą kvotą, tuo didesnis bus smūgis demokratijos ir lais
vės priešams. Laisves Administracija

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

'i

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00 ‘
2.00
1.00

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

REPUBLIC BAR & GRILL

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.
Tel. EV. 7-6233

Matthew A.
BUYUS

(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS 1 

426 Lafayette St. 1 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Savininkas J

IGNAS SUTKUS \
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas
EVergreen 4-8969TELEVISION

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET^ 

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

4 pusi.—Laisvė (Liberty) -Trečiadien., Liepos-July 18, 1951
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