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Bombardavimai gresia Korėjos karo praplėtimu
ra

Plieno streikas vis tęsiasi

Batistes valdžia suima kairiiijy 
vadus; Demonstracijos

DarbiešiŲ protestas
Mngligos parlamente
Amerikos komunistai atsišaukia 
kovot už tuojautines paliaubas

Galite spręsti iš šių dviejų 
atsitikimų, kokią mes turime 
lašinę Amerikoje ir net pačia- ( 
me New York“ lygybę.

Laivo kapitonas Franklin Į 
Weaver andai užmušė negrą ' 
jūrininką William Harvey, j 
peršovė ji sergantį, iš lovos iš- ,

Demonstracijos prieš! 
Okupaciją - Japonijoje

sudaryta vienų baltųjų džiurė 
ir kapitonas pateisintas.

Kiek pirmiau Yonkers, ;
N. Y., buvęs policistas LaBen- 
skey užpuolė du negrus bro-. 
liūs gatvėje ir ant vietos 
mušė. Baltųjų 
ji kąl/tu.

Brutaliai
^adarvti

y

i

Kur čia

1 Tokyo.— Sąryšyje su. Ko
i’ rėjos karo pradžios dvejų 

. • metu sukaktuvėmis įvai- uzmusti negrai; T .. ,. . v riuose Japonijos miestuoseužpuolikais, o iu uz-, . . , 1 •' .. .
pripažinti nekaltais. I lU’U’ demonstracijų _ pries
tejsvt)-, •> į to karo tęsimą ir priesame-

. rikonišką karo okupaciją 
i pačioje Japonijoje. Didžiau- 

?w "Y orke du\ o j sį()s demonstracijos , įvyko 
lezmktdių (lai n- , ()sa)<oje, ]cur policija puo

lė demonstrantus ir bandė 
. . . .. • juos išsklaidyti. I demon-. taipgi taikos ir < .. J v. x .Istracijos sąmysi patekęs 

tos srities amerikiečiu ka
rinis komendantas genero
las Clarke buvo lengvai su
žeistas ir nuvežtas ligoni
nėn.

Demonstracija vyko neto
li Itami karinio aerodromo, 

• kur mūsų aviacijos didelė 
bazė įkurta. Demonstruo
jantieji japonai nešė sloga- 
nus: “Lauk jankiai!” “Neš- 
dinkitės. su savo bazėmis!” 
ir taip toliau.

U. P. žinių agentūra sa- 
i ko, kad demonstrantai ata
kavo policiją su degančio 
benzino buteliais ,taip vadi
namomis “Molotovo grana
tomis.”

Japonijos policija iš anks
to paskelbė, kad ii numato, 
kad arti pusė milijono žmo
nių dalyvaus demonstraci
jose.

Havana. Kuba.—Čia įvy
ko plačios, demonstracijos 
prieš Batistos valdžią, ku
ri yra nutarusi uždrausti 
visas politines partijas iki 
rinkimų. Demonstrantai, 
savo daugumoje darbinin
kai ir studentai, reikalavo, 
kad uždraudimas būtų nu
imtas. Policija pakartoti
nai bandė eisenas, išvaikyti 
ir įvyko susirėmimu. Pa
skutinis dar nedetališkas 
pranešimas sako, kad Ba
tistos policija pradėjo su
imti komunistų ir kitų kai
ri ečiu vadus.

Santiago, Čile. — Polici
ja puolė demonstrantus., ku
rie protestavo prieš pakto 
pasirašymą su Amerikos

suruoštas geležinkeliu darbi- , 
ninku uni jos simpoziumas, ku-1 
ruime diskusuota prezidenti- | 
niai rinkimai, 
r iviliu teisiu klausimai.

Unijų vadai pripažino, jog

yra svarbiausi siu dienu klau
simai. Jie pabrėžė, jog Tafto- 
Hartley. Smitho ir McCarrano 
įstatymai, kurie pančioja a- 
merikinę demokratiją, turėtų 
but atšaukti.

Pripažinta taipgi, kad tarp 
Tafto J.r Eisenbowerio nėra jo
kio dic/elio skirtumo. Pasirodo, 
fau’ unijistai nusiviję ir pro z. 
Tnumano politika.

Plieno darbininkų 
pasirodė abiejų 
das. Tiek 
demokratai 
Truman o
Hartley įstatymai streiko su
ki u žymu i.-

streike 
partijų vei- 

republikonai, tiek

panaudoti Tafto-

---o---
Japonijos organizuoti dar

bininkai nepasiduoda geruoju 
pažabojami. Virš 3 milionai 
išėjo streikan prieš parlamen- 

f tui pasiūlytus panašius įstaty
mus, kaip Tafto-Hartley, Smi
tho ir McCarrano įstatymai.

Streikavo apie pusantro mi- 
liono valstybės tarnautojų ir 
valdžios kontroliuojamose dir
btuvėse dirbančiųjų. Jie pa
stalė prieš reakciją ir fašizmą 

organizuotą jėgą.

Neva socialistinės Naujie
nos į padanges kelia Turkijos 
‘ ‘ d em o k rat i j a ”. D ž i a u g i asi,
kad mūsų valdžia ją apgink
luoja kovai prieš komunistus.

Bet dabar matome pasek
mes. Turkijos valdžia, Ameri
kos padrąsinta ir mūsų gink
lais sutvirtinta, nepasitenkina 
vien komunistų puolimu, kali
nimu. Šiomis dienomis ji areš
tavo 15 socialistų vadų 
tina juos “subversyviu 
mu.”

Mes pirmiau sakėme 
bar sakome: reakcija
šizmas pirmiausia atsuka savo 
kanuoles prieš komunistus, vė
liau puola socialistus, unijis- 
tus ir visus tuos, kurie reakci
nei politikai nepritaria.

I —o---

U. S. Steel Corporation pa
skyrė $150,000 trim savoj 
aukštiesiems viršininkam kaip' 
priedą prie didelių algų, kad i 
pagelbėti jiems bekylančių 
pragyvenimo kainų metu.

Bet toji pati korporacija 
\aU®sakė patenkinti plieno 

Wair>ininkų reikalavimą: pa
kalu algas, pripažinti uniją ir 

, pagerinti darbo sąlygas.
—o —

Chicagos Draugas nusiskun
džia, kad baltgudžiai turį; minalistus, 
“pretenzijas į Lietuvos že-1 bėgusius.

ir kai-

i r f a- mes.” Girdi, baltgudžiai, kaip 
ir lenkai, reikalaują Lietuvos 
sostinės Vilniaus su visomis jo 
apylinkėmis.

Kas tie baltgudžiai? Fašis
tiniai pabėgėliai, tokie pat, 
kaip ir lenkai pabėgėliai, kaip 
ir lietuviai dipukai. Bet jų 
balsas tiek reiškia, kiek šu
nelio staugimas į mėnulį.

Vilniaus klausimas jau pil- 
! nai išspręstas. Nei liaudiška 
Lenkija, nei Tarybinė Baltgu- 
dija neturi jokių pretenzijų į 
Vilnių.

—o—
Paskutinis priminimas, šį 

j vakarą, birželio 26, visi trau- 
Ikime į Capitol Hotel,. 8th 
■Ave. ir 51 St., kur įvyks pro
testo mitingas prieš karo kri- 

iš Europos čia at-

MBH

A. J. Margie, pheno darbininkų 
twodamas prie Homestead, Fa 
lauja didesniu algų.

unijos narys, pzkie 
plieno dirbtuves, reika

Jungtinėmis V ai s ty bė mis. 
Čilės žemasis butas paktą 
jau ratifikavo, ir prieš tą 
ratifikavimą demonstraci
jos ir buvo nukreiptos. Ofi
cialus pranešimas sako, 
kad policija sužeidė septy- 
nius asmenis .

Valdžia dabar uždraudė 
bet kokias demonstracijas, 
nes bijo, kad dar didesni 
protestai bus iškelti sena
tui galutinai ratifikavus su
sitarimą su Amerika, c

Laivu statytojai žada' 
pagalbą plienininkams

Baltimore. — CIO laivu 
statytojų unijos 24-tas lo
kalus priėmė rezoliuciją vi
sokiausiais būdais padėti 
streikuojantiems plieno dar
bininkams. Rezoliucija ža
da moralinės, finansinės ir 
kitokios, pagalbos. Lokalus 
nutarė paskirti fondus 
streikierių pagalbai, dr taip
gi sudarė komitetą, kuris 
lankysis pas Marylando se
natorius ir kongreso na
rius, kad juos tikinti ne
balsuoti už Tafto-Har 11 e y 
į s.t a tymo va r t o i i m ą.

Didžiulis Bethlehem Steel 
kompanijos Sparrow fabri
kas čia yra streiko “pilnai 
paralyžiuotas.

TSRS protestas Vakaram < 
dėl Triesto administravimo

Maskva. — Tarybų Są
jungos valdžia pasiuntė 
protestą Jungtinėms Vals
tybėms ir Britanijai dėl 
Triesto zonos administraci
jos. Jankiai - britai nese
niai paskelbė, kad jų diri
guojamoje A zonoje (kuri 
apima Triesto miestą) žymi 
dalis administracijos bus 
perduota italams, o tiktai 
priežiūra ir galutinė kon
trolė pasiliks karinės val
džios rankose.

Tarybų Sąjunga sako, 
kad tuomųyra laužomas su
sitarimas, kaip administ
ruoti Triesto zonas.

Washingtonas. — Ameri
ka jau atmetė Tarybų Są
jungos protestą Triesto rei
kalu.

NAACP apie kandidatus
Oklahoma City. — NAA

CP (Nacionalio Negrų Su
sivienijimo už Pažangą) 
sekretorius Walter White 
pareiškė, kad joks republi- 
konų kandidatas, nėra pri
imtinas negrams, ir kad iš 
demokratų kandidatų tiktai 
Harrimanas neturi rasisti
nių palinkimų.

ORAS.—šilta ir tvanku.

$10,000? FONDAS
Dienraščio Laisves paramai
Fondas Turi Būt Sukeltas iki Birželio 30, 1952

JAV ĮPLAVKE $4,940.15
\ DAR REIKIA (5,059.115
Petras Grabauskas, daug' talentų žmogus, dainininkas 

Jr puikiai atsižymėjęs kaipo dramos vaidintojas, susirū
pinęs Laisvės vajum, Kaipo kriaučius ir jis nedaug dir
ba šiais metais, 
būdu, pareiškė: 
tine
būna $25.00.

Petras

Bet storai ir skardžiai, savo įprastu 
“Fondas turi būti sukeltas! še dešim- 

. bet palauk... še dar penkiolika doleriu, tegul v
Grabauskas pataria vajų prailginti. Jis vyksta

atostogom į Pennsvlvaniją, o vėliau žada aplankyti ir 
Baltimorę. Kur tik lankysis, žadėjo pasirūpinti fondo 
reikalu.

Kazimieras Juknis, taipgi menininkas, Įteikė savo 
dienraščiui $5.00 ir pasižadėjo greitoje ateityje vėl duoti. 
O jau anksčiau jis yra aukojęs tam reikalui.

Pasiskaitykime įdomių laiškelių dienraščio reikalais:
“Gerbiami Laisvės Leidėjai:

Vienas iš mano draugų pagyrė Laisvę, kad geras 
(Tąsa 2-rame puslapyj)

Vėliausios Žinios
Londonas. — Acbesonas 

ir Edenas susitarė dėl to, 
kaip bus reaguota, jeigu 
nauja blokada bus pravesta 
prieš Vakarinį Berlyną .

Haga, Olandija. — Vaka
rų Vokietijos ir Izraelio 
delegacijos atnaujino repa
racijų derybas. ‘

Tokyo. — Japonija dar 
pripažįsta Čiangą kaip Ki
nijos sausžemio valdžia, pa
reiškė užsienio reikalų mi
nisterija.

Bonnas. — Vakarų Vo
kietijos armija turės' 410,- 
000 kareiviu taikos metu ir

500,000 (pusę milijono) ka
ro metu .

' Washingtonas .— Gene
rolas ' Francis R rink, tik 
grįžęs iš Indo Kinijos, nu
sišovė savo raštinėje Pen
tagone.

Pietinė Korėja pradėjo 
Jcara, sako studentai

Genoa, Italija. — Vieti
niame universitete tarp 
studentu buvo pravestas 
apklausinėjimas apie Korė
jos karą. Jie buvo klausti, 
kuri pusė, jų nūomone, tą 
karą pradėjo. Dauguma 
studentų atsakė, kad Pieti
nė Korėja yra atsakominga.

Londonas. — Britanijos 
parlamente įvyko aštrios 
diskusijos dėl Kinijos - Ko
rėjos pasienio elektrinių 
sričių bombardavimo, ii- vi
sa darbietišką frakcija A- 
merikos karinės komandos 
žingsnius pasmerkė. Pareiš
kimus pijęs Kinijos pasie
nio bombardavima debatuo
se padarė ne vien, kairieji 
darbiečiai, kaip Bevanas ir 
Silvermanas, bet ir partijos 
vadas Attlee. Darbiečiai

: Mūsų karo jėgos turi 
likti Europoj: Harriman

Washingtonas. — Averell 
Harrimanas, kuris norėtų 
gauti demokratinės prezi
dentinės nominacijos, pa
reiškė, kad amerikiečiu 
karinės jėgos turėtu likti 
Europoje neribotam laikui.

• Jis savo pareiškimą padarė 
atstovu buto komitetui, ir 
jis dabar buvo viešai pa
skelbtas.

Harrimanas sakė, kad 
Europa dar ilgai liks ne
stabilizuota ir komunizmo 
pavojuje, ir dabar kalbėti 
apie Amerikos kariniu jė
gų ištraukimą negalima.

retume siųsti kuo daugiau 
sustiprinimų.

bepasisekęs pasikėsinimas 
prieš Syngman Rhee gyvybę

Pusanas. — Policija suė
mė senyvą vyrą, kuris ban
dė nužudyti Syngmaną 
Rhee, Pietinės. Korėjos pre
zidentą.. Bandymas buvo 
padarytas per viešas cere
monijas, kuriose buvo mi
nėta Korėjos karo pradžios 
dviejų metų sukaktis. Po
licija pastebėjo tą vyrą be
siartinantį prie platformos, 
ant kurios stovėjo Rhee. 
Jis. jau buvo prisiartinęs 
prie pat platformos ir du 
kartu paspaudė pistoleto 
gaiduką, bet abu kartu pis
toletas neiššovė. Keli poli- 
cininįuii jį tada puolė ir 
smūgiais parvertė ant že
mės.

“Didesnis pavojus kairėje”
Roma.—Italijos Krikšč. 

Demokratų Partijos centro 
komitetas išleido pareiški
mą, kad “kovos prieš abu 
totalitarizmu, dešinįjį ir 
kairįjį. Bet kairysis tota
litarizmas pavojingesnis., 
sako krikdemų centras .

Amanas, Transjordanija. 
—Laukiama, kad pamišęs 
šios šalies karalius Talalas 
netrukus grįš iš Šveicari
jos, kur jis išvyko gydytis. 

pabrėžė, kad pasienio bom
bardavimas stato dideliame 
pavojuje taika ne tik pačio
je Korėjoje, bet visoje A- 
zijoje, ir kad karas. Korė- . 
joje dabar lengvai gali plės-

Darbiečiai sakė, kad nu
tarimas bombarduoti Jalu 
upės elektrines, be abejo, 
buvo politinis nutarimas, ir 
kad amerikiečiai neturėjo 
teisės to padaryti nepasi
tarus su Jungtinėmis Tau
tomis.

(Jankių štabas Korėjoje 
sako, kad toks bombardavi-. 
mas gali būtį pravestas be 
pasitarimų su sąjunginin-

Paryžius. — Pusiau ofi
cialus užsienio reikalu mi
nisterijos organas “Le Mon
de” ii- pilė kitu nuosaikiu 
Paryžiaus laikraščių smer
kia Jalu srities bombarda
vimą ir vadina tą žygį ne
atsakomi ngu .

kos Komunistu Partijos 
Nacionalis Komitetas sąry
šyje s.u korėjos karo dvejų 
metu sukaktuvėmis padarė 
pareiškimą .kuriame ragina 
Amerikos žmones kovoti vi
somis išgalėmis už tai. kad 
paliaubos būtų pasirašytos 
Korėjoje ir kelias pasauli
niam ar Azijos karui tokiu 
būdu pakirstas.

Po pareiškimu pasirašo 
Elizabeth Guriev Flynn, 
Fosteris ir Pettis Perry.

Komunistai sako, kad jie 
jaučia gėda, kuri guli ant 
Amerikos žmonių už prilei- 
dimą, kad karas taip ilgai 
tęstųsi.

Lattimore visai neplanavo 
bet kur vykt: Washingtonas

Washingtonas. — Valsty
bės Departmentas pripaži
no, kad įsakymas sulaikyti 
profesorių Lattimore, jei
gu jis bandytų išvykti iš 
šios šalies, buvo padarytas 

žinoma, pasportų skyrius 
įsakė visų uostų ir aerodro
mų pareigūnams neprileis- ( 
ti, kad profesorius Latti
more išvyktų be paso. Pats 
Lattimore pareiškė, kad jis 
nesupranta, kame reikalas, 
nes niekur kol .kas vykti ne
planuoja.

Dabar iškelta, kad Vals
tybės Departmento pasų 
skyrius, savo nutarimą pa
darė po to, kai gavo pra
nešimą iš Generalinės Žval
gybos Agentūros (ČIA), 
kad Lattimore rengiasi 
vykti į TSRS ,o ČIA rėmė
si raportu iš vieno savo 
agento. Iškelta, kad tas 
raportas buvo agento fabri- * 
knotas.
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VIENUOLIKOS METŲ SUKAKTIS
BIRŽELIO 22 D. suėjo lygiai vienuolika metų nuo 

Hitlerio gaujų įsiveržimo Tarybų Sąjungon. Buvo pra
našų, kurie užtikrino Hitleriui greitą ir pilną laimėjimą. 
Bet istorija kitaip pabylojo. Hitlerio nebėra, o socialis
tinis kraštas tebegyvuoja.

Tačiau šiandien kalbėti daugiausia reikia ne apie tai, 
kas buvo prieš vienuolika metų. Kalbėti reikia apie šių 
dienų be galo svarbius reikalus. Kalbėti reikia apie tai, 
kaip iš naujo yra dedamos pastangos hitlerizmą prikelti 
iš kapų, iš naujo apginkluojant Vokietiją. Tose pastan
goje vadovauja mūsų didžioji šalis. Tas uždeda didelę 
ir naują atsakomybę ant Amerikos žmonių.

Jeigu Trumano-Achesono planai išdegs, tai už metų 
kitų Vokietija vėl stovės ant tvirtų militariškų kojų ir 
iš naujo grūmos visai žmonijai . Štai kaip dalykai stovi.

Pažangioji žmonija tai numato. Pavojus, greitas ir 
didelis. Todėl visuose taikos sąjūdžiuose pasisakoma 

.... prieš Vokietijos militarizmo atgaivinimą.
Didelis pavojus ir tame, kad Amerikos komercinė 

spauda yra giliai paveikus Amerikos žmones. Jie įti
kinti, kad šitas mūsų valdovų “žaidimas” Europoje su 
Vokietijos militarizmu nes.udaro jokio pavojaus. Jiems 
įpasakota, kad tie žygiai reikalingi “apsisaugojimui nuo 
komunizmo.” Vokietijos militarizmas būsiąs Amerikos 
įrankis kovai su komunizmu. Jis būsiąs nukreiptas tik 
prieš Tarybų Sąjungą .

Tolygiais argumentais buvo atsteigtas ir išugdytas 
Vokietijos militarizmas po Pirmojo pasaulinio karo.

Senasis hitlerizmas buvo pavojingas visai žmonijai. 
Naujasis hitlerizmas bus ne geresnis.

Mūsų valdovai lošia pavojinga ugnimi. Jeigu jie ne
bus sudrausti, Amerikos žmonės kada nors turės bran
giai užmokėti. Naujasis karas, jei jis kils, nebepaliks. 
Amerikos čielybėje. Tai reikia galvon įsidėti visiems.

SAUGUMO TARYBOJE
NEW YORKE POSĖDŽIAUJA Jungtinių Tautų Sau

gumo Taryba. Iškeltas yra kaltinimas, kad mūsų šalies 
ir Jungtinių Tautų jėgos Korėjoje vartoja bakteriologi
nes priemones. Apkaltinimą iškėlė Šiaurinė Korėja ir 
Kinija .

Pasiūlymas yra, kad tos dvi šalys būtų pakviestos pa
grįsti savo argumentus. Pasiūlymas vietoje. Jokiam 
teisme negali būti tiktai viena pusė.

Bet kodėl šiam pasiūlymui pasipriešino Anglijos ir 
Jungtinių Valstybių delegatai? Pasauliui bus sunku 
suprasti.

Šis pasipriešinimas gali paversti niekais visas pa
stangas tą kaltinimą ištirti.

PAKARTOJAMA KLAIDA
TRYLIKA AR DAUGIAU Azijos kraštų reikalauja, 

kad būtų sušaukta Jungtinių Tautų Generalinės Asam
blėjos sesija svarstymui Tunisjjos. skundo prieš Francū- 
žijos imperialistus. Bet mūsų valstybės, sekretorius Ache- 
sonas jau pareiškė, kad Amerika nepritars šiam reika
lavimui. Tas reiškia, kad priešinsis taip pat Anglija ir 
kitos šalys, kurios randasi Amerikos ir Anglijos įtakoje.

Panašiai buvo beveik tų pačių kraštų reikalavimas 
atmestas prieš keletą savaičių. Vadinas, mūsų valdžia 
pakartoja tą pačią klaidą. O kad tai yra didelė klaida, 
tai niekam netenka abejoti. Užsispyrimas apginti ir 
palaikyti Francūzijos imperialistų terorą prieš Tunisijos 
žmones padeda, tiesa, Francūziją palaikyti Amerikos 
satelitu, bet tuo patim kartu nukreipia Azijos, kraštų 
žmones nuo Amerikos. - Jų akyse vis' labiau ir labiau 
Amerika atsistoja tironų ir imperialistų pusėje.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Gegužiniai įsipareigojimai Sutaupyta nemaža elektros 

energijos ir kuro.

KOKSAGYZO SĖJA
UTENA, IV. 19d.— “Nauja

sodžio” kolūkio kaučiukinin- 
kystės grandis, vadovaujama

DAR APIE VIENĄ 
“LIETUVOS 
LAISVINTOJĄ”

VLIKe ir pabėgėliuose 
abelnai svarbų politinį vaid
menį vaidina V. Sidzikaus
kas. Apie jį dabar vilniš
kiame “Tėvynės Balse” ra
šo P. Stasiūnas . Sidzikaus
ko karjera buvo įdomi. 
Stasiūnas, tarp kitko, sako:

“Savo karjerą V. Sidzi
kauskas pradėjo beveik 
prieš trisdešimt metų. Bū
damas buržuazinės Lietu
vos vyriausybės pasiuntiniu 
Berlyne — Sidzikauskas 
greitai užmezgė savo ry
šius su juodosios biržos 
verteivomis, spekuliantais. 
Ir netrukus šiuose sluoks
niuose buvo žinoma, kad 
per Sidzikauską gali m a 
pirkti Lietuvos užsieninį 
phsą.

“Kokie buvo tokios diplo
matinės Sidzikausko vei
klos vaisiai, nesukelia ypa
tingo įdomumo. Apie jo 
komercinę veiklą kalba 
daugiaaukštis namas Kant- 
štrase gatvėje šarlotenbur- 
ge, žemės sklypai Linksma
dvaryje prie Kauno ir ei
namoji sąskaita Šveicari
jos bankuose.”

Sidzikauskas, atstovauda
mas Lietuvą Berlyne, buvęs 
kaltinamas pinigų išeikvo
jime. Girdi:

“Prokuroras .ir 1 
veltui stengėsi išteisinti Si
dzikauską. Nųsikal t i m a s 
buvo perdaug žinomas, ir 
Sidzikauskas atsidūrė Kau
no kalėjime. Būdamas ka
lėjime, Sidzikauskas nenu
siminė ir nepradėjo rašyti 
memuarų. Jis rašė trum
pus laiškus prezidentui 
Smetonai. Vaclovas Sidzi
kauskas išėjo laisvėn ir bu
vo paskirtas Lietuvos pa
siuntiniu Didžiojoje Brita
nijoje. Tačiau Anglijoje 
pradėjo plisti visokios kal
bos apie diplomatą Sidzi
kauską, ir jis pasiliko Kau
ne. Sidzikauskas virsta pre
kybinių “Šello” koncerno 
Lietuvoje atstovu.”

Hitleriui pralaimėjus ka
rą, ponas Sidzikauskas pra
deda naują karjerą. P. Sta
siūnas rašo:

“... Po Vokietijos kapi
tuliacijos Sidzikauskas at
siranda prancūzų okupaci
jos zonoje, Tiubingene. Jį 
vėl vilioja “politiko” karje
ra. Ir Sidzikauskas pralin
do i vadinamojo “Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus” vado
vybę, kur tvarko iš Ame
rikos lietuvių gaunamų lė
šų ir siuntinių paskirstymą 
perkeltiesiems asme n i m s. 
Vėliau jis išvyksta į JAV. 
iJs darosi eiliniu “Amerikos 
balso” melagiu.

“Atrodo, kad šį kartą Si
dzikauskas susirado sau 
tinkamą vietą. “Amerikos 
balsui” kaip tik ir pritinka i 
Sidzikausko tipo žmonės. 
Jų nekankina tokie “prie
tarai,” kaip sąžinė, ištiki
mybė tautai, tėvynei. Jie 
turi vieną kalbą — pirkti, 
parduoti.. Sidzikauskas par
duoda šmeižtus, melus (ko
kybė neturi reikšmės), jam 
už tai mokama, ir baigta. ” 

po 200 kg zuperio, po 75 kg

KAUNAS, IV. 23 d. —Gra
žią gamybinę pergalę šiomis 
dienomis pasiekė TSRS Susi
siekimo kelių ministerijos 
Kauno liejimo-mechanines į-
monės kolektyvas. Stodami į Urbonavičiaus, pasėjo 2.5 ha 
stachanovinę sargybą tai;p-koksagyzo. Sėja atlikta aukšt- 
tautinės darbo žmonių šventės ame agrotechnikos lygyje. Į 
—Gegužės Pirmosios garbei, I kiekviena ha prieš sėją išberta 
įmonės darbininkai, inžinie
riai ir technikai buvo įsiparei- kalio druskos ir po 2 centner- 
goję įvykdyti keturių mėne
sių gamybos planą iki balan- įterptos kultivatoriumui 
džio mėn. 21 d. šį savd įsipa-jcm gilumo. Dirvos suženklini- 
rcigojimą jie įvykdė pirma1 mui panaudotas specialus pen- 
laiko — balandžio mėn. 17 d. kiavagis ženklintojas,
ir pradėjo gaminti prod ūkei- automatiškai pažymėdavo vie- 
ją gegužės mėnesio sąskaita, tas lizdams.

jus krosnies pelenų. Trasos 
5—6

kuris

“SUBRAŠKĖJO. ..”
Vi$ai savotiškai mūsų 

klerikalai aiškina Tarybų 
Sąjungos ambasadorių pa
keitimus. Jie" juose mato 
“subraškėjimą komu n istų 
propagandos mariner i jos.” 
Draugas rašo:

“Visoj Vakarų Europoj 
jaučiamas komunistiškos pro
pagandos su pliuškamas. Jokios 
didesnės įtakos į mases nebe-

------------------- r_
padaro. Tai parodo kaiku- 
riuose kraštuose įvykę rinki
mai ir kiti reiškiniai” (D., 
birž. 17 d.).

Kaip toks pakeitimas ga
lėtų pataisyti “subraškėju- 

,sią propagandos mašineri
ją,” mums neaišku. Juk 
ambasadoriai yra savo val
džių atstovai. Jie praveda 
tai, ką jiems valdžia įsako. 
Jie nenustato ir negali nu
statyti politikos. Jeigu pa
imsime Ameriką, tai čia 
ambasadoriams užsieniuose 
instrukcijas duoda Valsty
bes Departmentas.

Kaip ten nebūtų, gerai, 
kad iš to klerikalai turi di
delio džiaugsmo, 
žai ’jiems beliko 
sidžiaugti!

Kalbant apie 
“nepasisekimus 
se,”

Tiek ma- 
iš ko pa-

komunistu 
rinkimuo- 

Ipek mums žinoma, vė
liausi rinkimai įvyko Itali
joje. Bet jie neparodė ko
munistų Įtakos nukritimo. 
Priešingai, tuose vietiniuo
se rinkimuose, kaip pripa
žįsta visa komercinė spau
da, “raudonųjų frontas” 
gerokai sustiprėjo. Komu
nistai ir kairieji socialistai 
gerai pasirodė. Tuose rin
kimuose labai daug pralai
mėjo de Gasperi partija, 
klerikalinė partija.

MENŠEVIKAMS 
LENGVIAU ANT 

teisėjai I ŠIRDIES
Chicagos Naujienos pilnai 

patenkintos, kad nebuvo di
delių nei Romoję, nei ku
riami kitame Italijos did
miestyje de m on s t r a c i j ų 
prieš gen. Ridgway atsi
lankymą. Tas, sako, paro
dė, kad Italijos “demokra
tija” jau gerai įsidrūtinus. 
Sako tos. gazietos redakto
rius :

“Ginkluotą p e r v e r s m ą 
Italijoje komunistai, gal bū
tų galėję padaryti pirmai
siais metais po karo, kada 
jų vadai sėdėjo valdžioje 
drauge su katalikų vadais 
ir kada jie dar turėjo sti
prias partizanų organizaci
jas ir ginklų sandėlius. O 
šiandien, aplinkybės jau vi
sai kitos.” z

Niekur mums neteko ma
tyti nei Italijos komunistų 
vadų pareiškimų, nei komu
nistų partijos nutarimo, 
kad ten proga Ridgway at
silankymo kas nors galvojo 
apie - ginkluotą perversmą. 
Ta mintis kilo nesveikoje 
Naujienų redaktoriaus gal
voje.

Naujienoms, mat, patin
ka klerikalų su de Gasperi 
pryšakyje įvesta priespau
da, viešpataująs šalyje 
skurdas, smarkiai iš naujo 
keliąs galvą mussolinizmas. 
Joms džiugu, kad nėra ir 
“negali” būti Italijoje 
versmo.

per

PRANCIŠKONŲ 
TIKĖJIMAS

B rookly.no pranciškonų 
Darbininkas pasitiki Tru- 
mano deklaracija ’ “atva
duoti” Lietuvą ir ją sugrą
žinti ponams. Ir tai turės 
įvykti per karą. . Girdi, “pa
siuntinio Kepnano tikėji
mas surasti būdą, kad dvi 
skirtingos sistemos galėtų 
tarp savęs sugyventi,—lie
ka be realaus pagrindo.”

Ir tai būtų, Darbininko 
supratimu, didžiausia ne
laimė, jei toks sugyveni
mas įvyktų . Jis tiesiog ir 
sako: “Jeigu būtų surastas 
tokis ‘sugyvenimas,’ tai pa
vergtosios tautos būtų pa
smerktos mirti.”

Troškimas, žinoma, tegali 
būti vienas: turi būti nau

jas karas. Tiktai naujam 
kare “pavergtos tautos” 
bus prikeltos gyvenimui!

Kad tai nebūtų jokios 
abejonės dėl šito piktųjų 
klerikalų tikėjimo, pasi
klausykime paties Darbi
ninko. Jis rašo:

“šita prasme Trumanas 
dekliaravo ne tuščią pa
guodos žodį mirti pasmerk
tajam, bet konstatavo įvy
kių eigą, kuri atskleidžia 
šiomis dienomis itin įžūlė- 
jantį brutalėjantį dviejų 
pasaulių susikirtimą, iš ku
rio vienintelio ir tegali kilti 
laisvė paver g t i e s i e m s. ’ ’ 
(Darb., birž. 26 d.)

Kiekvienas blaivaus pro
to žmogus juk žino, kad pa
saulinės taikos pagrindu tik 
ir gali būti kapitalistinių ir 
socialistinių kraštų sugyve
nimas. Jeigu nebus sugy
venimo, tai bus karas. Jei
gu bus karas," tai bus ato
minis karas. O tokiam ka
re supleškės viskas. Ne
žiūrint to, iš visokios lyg
svaros išėję klerikalai trokš
ta, kad nebūtų sugyvenimo.

Kas nors pamatiniai pik
to, blogo, sugedusio yra su 
mūsų “broliais' Kristuje” iš 
pranciškonų Darbininko.

Šypsenos
“Tu pats žioplys”

Kalėjimo viršininkas kar
tą sumanė pats pereiti ka
linių kambarius ir apregė- 
ti, kaip jie ten laikosi.

Perėjo vieną, antrą kam
barį — viską randa tvar
koje. Sargas atidarė tre
čiojo kambario duris. Ka
liniai sustojo eilėn, kaip 
kareiviai, o vienas sėdi. Pa- 
tėmijęs sėdintįjį, viršinin
kas klausia:

“0 tū, žioply, kodėl nesi- 
stoji?”

“Tu pats žioplys... Man 
gerbiamasis teisėjas įsakė 
šešis mėnesius sėdėti, tai aš 
ir sėdžiu.”

Jakėnų Petras

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

)V
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—Ar dar tu, Džimi, neiš
važiavai ant vikeišino? — 
klausė manęs^Blynas, kaip 
sutikau jį paliaį klubą.

—Matai, kad dar neišva
žiavau, ba esu Brooklyne 
ir ant jo saidvoko vaikščio
ji- .

—O kada išvažiuosi?
—Tuoj po Laįsvės pikni

ko.
—Sakei, ant farmos kar

vių melžti važiuosi?

—Cha, cha, cha! Koks 
ten bus tavo vikeišįnas ant 
farmų! Padaryk taip, kaip 
padarė mūsų pralotas, di
pukas vyskupas Brizgys ar
ba Končius, — jie į Evropą 
nudūmė ant gud taimo. Ot, 
tai buvo vikeišinąs!

—Aš to padarytį ųegaliu, 
ba’man nei Amerikos lietu
vių tarba nei blofas neduo
da pinigų.

—Tai gud, kad dar neiš-

$10,000 FONDAS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

laikraštis, patarė užsirašyti. Tad čia randate $2.00, 
prašau siuntinėti man Laisvę sekamu antrašu...

Su pagarba, jūsų Jos. Daucis, Detroit, Mich.”
“Gerbiamieji:

Gavau. Laisvei naują skaitytoją metams. Į^ioyau 
siuntinėkite jam Laisvę šiuo antrašu... Atvažiavęs į

Laisvės pikniką priduosiu už jį pinigus.
Draugiškai, A. Skairus, Elizabeth, N. J.”

“Gerbiama Laisvės Administracija:
Čia rasite čekį sumoje $15.00. Tai bus už mano 

prenumeratą $7, o $8 tai dėl laikraščio sustiprinimo.
Viso gero, A. Shultz, West Linn, Oregon.”

‘ “Didžiai Gerbiami Draugai!
Čia randate čekį $10 vertės, tai yra auka į $10,000 

' fondą Jono Krapavicko iš Auburn, Me. Malonėkite 
pasiųsti jam pakvitavimą.

Draugiškai, J. M. Lukas”
Daugiau dovanų įteikė šie asmenys:
S. Ivan, Cleveland, Ohio.................................... $3.00
A. Jenkeliūnas, New Milford, N. J....................... 1.00
C. Chesnas, Waterbury, Conn. ........................ 1.00
Gavome porą naūjų skaitytojų šiuom kartu. Puiku! 

Viso šiuom vajum gavome penkiolika naujų skaitytojų. 
Nauji skaitytojai yra už viską brangesnis dalykas. Rū
pinkimės gauti jų daugiau.

Sveikiname naujus skaitytojus ir dėkojame vmems, 
kurių vardai aukščiau išspausdinti, už dovanas fondui.

Laisvės Administracijoj

važiavai, gal tu man pajna- 
čysi išvirožyti vieną klausi
ma.

—Kokį?
—Aš skaičiau marijonų 

gazietoje, kad Lietuvos dva- 
siškija jau tveria tautišką 
religiją, — ar tu mislini, ji 
bus gera?

—Ką tu .mynini?
—Aš skaičiau marijonų 

gazietoj, kad vyskupas Pal
tarokas, pralotai Maželis ir 
Stankevičius buvo Vilniuje 
ir šnekėjo Lietuvos val
džiai, kad jie nori sutverti 
Lietuvos tautinę katalikų 

' bažnyčią, — tokią bažny
čią, kurį neklausytų popie
žiaus, o tik žiūrėtų, kad 
Lietuvos katalikai neturėtų 
griekų, o> kuris turi griekų, 
tai kad jam būtų duotas iš
rišimas. (

—Aš mislinu, Saimon, tas 
būtų geras daiktas. Taip 
mislina padaryti ne tik Lie
tuvos katalikų dvasiškija; 
taip mislina ir Čechoslova- 
kijos, ir Lenkijos, ir Ven
grijos katalikų vadovai. Jie 
nori atsiskirti nuo Rymo, 
nuo popiežiaus valdžios; jie 
nori, kad pasaulyj nebūtų 
vainos, na, o popiežiai, tu 
pats žinai, nori vainos. Po
piežiai alpina fašizmui, tai 
jie nori, kad ir visi kata
likai alpintų fašizmui ir 
dirbtų už vainą, kuri neša 
daug prafito kapitalistams 
ir patiems popiežiams. Dėl 
to vyskupas Paltarokas ši
taip mislina: Atsiskirsime 
nuo popiežiaus, neklausysi
me jo, ale dirbsime Dievui 
ir mūsų tėvynei Lietuvai, o 
popiežius tegu sau dirba 
bagočiams. O ką tu misli
ni, Saimon? Ar tu mislini, 
taip bus gerai'?

—Well, aš ilgai apie tai 
mislinau ir su .savo prisie- 
ga diskusavau.

—Tai ką sumislinai?
—*Ąš sumislinau, Itad ne

būtų bloga. Po to, kaip 
man Jeronimas. Puslapis 
faktais įrodė, kad buvo po
piežių, kurie nuvėjo į pe
klą ant, amžių amžinųjų 
amen (o, čysčiuj jų yra šim
tais), kaip jis man prirodė, 
kad yra popiežių, griešnes- 
nių už grįešninkus, tai aš 
mislinu, kad būtų gerai, jei 
vyskupas Paltarokas su
tvertų tautinę katalikų baž
nyčią krajuje. Tada Lietu
vos žmonėms nereikėtų į 
Rymą siųsti pinigus,—tuos 
pinigus patys sau suvarto
tų. Už juos galėtų nusi
pirkti gerus šiušus. Popie
žius juk yra sovietinio pa- 
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rėdko krajuje priešas, ar 
ne?

—Šiūr!
—Ot, man tas nepatinka! 

Kam jis priešinasi geram 
parėdkui? Mums, prasčio
kėms, dabartinis parėdkas 
Lietuvoje patinka, — jis ne
patinka tik bagočiams.

—Dac rait!
—Ar tu mislini, kad ta

da vyskupas Paltarokas į 
lietuvišką kalbą išverstų 
ir parotas, ir mišparus, ir 
egzekvijas, ir mišias šven
tas, kad žmonės suprastų?

—Šiūr, mislinu. <
—Tai būtų gud! Ba da

bar nueini į bažnyčią, ku
nigas prie altoriaus kad ^rė
kia, tai rėkia, ir tu, bied- 
nas žmogus, nieko, o nie
ko nesupranti, ko jis ten rė
kia ir ką jis sako! Net ir 
italijonai nesupranta. Nie
kas nesupraųta. Zokristijo- 
,nas man tol
žodžio nesupranta. Ir klap
čiukai nesūpranta. Sako, ir 
vargamistra nesup r a n t a. 
Tai kas supranta?! Ot, jei 
mišios būtų laikomos lietu
viškai, — kaip būtų gerai. 
Net ir piemuo jas supras-

1

, kad ir jis nei

—Dac rait, Saimon!
—Jei taip, tai aš tik no

riu, kad vyskupas Paltaro
kas juo greičiau sutvertų 
tautinę, lietuvišką btfįf/iy- 
čią, išverstų į lietuvišką 
kalbą mišias (o aš mislinu, 
kad jis gali tai padaryti, jis 
turi mokėti lotyniškai) ir 
užordytų visus kunigus: 
laikykite mišias ir mišpa
rus lietuviškoj kalboj, kad 
jūs patys suprastumėt ir 
kad visi žmonės suprastų. 
Man atrodo, Džim, kad 
žmonija juo senyn, tai vis 
eina smarkyn.

—Šiūr!
—Dac gud! Sei, Džim, 

pasakyk tu man, ar, kaip 
tu nuvažiuosi ant vikeišino, 
rašysi savo istorijas?

—Nemislinu! Duosiu sa
vo penseliui pasilsėti. Ale 
kaip sugrįšiu nuo farmos,— 
tai rašysiu! O mano ran
ka dar gali rašyti! Mano 
raštas būtų galima net mu- 
ziejun padėti, — toks di
delis ir gražus, kaip visų 
mokytų vyrų! Mano litaros 
suktos, kaip mergų plau
kai, kaip jos išeina iš biūti- 
šapės. Ale aš, Saimon, jau < 
turiu eiti. Reikia pasūdy
ti Laisvės piknikui. 7

—Gerai, Džim! Tai pasi
matysime subatoj ant Klaš- 
čiaus parko. Solong!

—Solong, Saimon! -

rookly.no


CHICAGOS ŽINIOS
Vandalai Tautiškose Kapinėse

Tautiškose kapinėse veda 
šlykščias operacijas nežinomi 
vandalai slapukai, kurie va
gia gėles nuo tūlų kapų ir 
pakelia jas ant tūlų kitų ka
pt}; kurie tiems slapukams yra 
artimesni.

Nekuriu lotų savininkai, ku
rie tuo b ūdų buvo apiplėšti, 
piktinasi vandalais. Įtariama 
tūlos moterys, bet tikrų įro
dymų dar nėra.

Kapinės reikalingos geres
nes priežiūros.

Loto Savininkas.
—o—

Kodėl nepasodinti kalejiman?

Cicero miesto valdininkai 
atrasti kaltais, bet ... jie dar 
nepasodinti kalėjimam

Cicero majoras, policijos 
viršininkas, ugniagesių ko
mandos komisionierius ir keli 
eiliniai policistai, vietoje pa
laikyti tvarkų, leido gaujai 
sudeginti Harvey Clark ra
kandus ir baisiai sužaloti di
delį apartmentinį Mrs. Camile 
De Rose namų.

Anądien pati chuliganų au- 
kM Mrs. De Rose, atsidūrė pas 
teisėjų Crowley. Ji skundėsi, 
jog ją persekioja ir terorizuo
ja vietinė policija ir FBI agen
tai. Besiskūsdama moteriške 
taip įsikarščiavo, jog teisėjas 
Crowley pasijuto įžeistas. 
Mrs. De Rose nubausta dviem 
metais kalėjimo už paniekini
mų teismo.
Dr. Palevičiaus prelekcija

Dr. M. Palevičius, dalyva
vęs Amerikos Medikalės Aso
ciacijos suvažiavime, buvo 
tiek malonus ir sutiko duoti 
prelekcija apie sveikatų LLD 
19 kuopos susirinkime. Del i

lietaus, kuris papliūpa pylė 
to penktadienio pavakare, 
žmonių susirinko nedaug, bet 
visi jie labai pasitenkino det- 
roitiečio daktaro pamokymais.

LLD 19 kuopos nariai dar 
ne visi pasimokejo savo duoj 
klės už šiuos metus. Pasimo- 
kėjusių yra daug, apie 160, 
bet tai toli gražu ne visi.

Dr. M. Palevičius sakė, kad 
detroitiečiai uoliai rengiasi 
prie LDS seimo. Rep.

Toronto, Canada?
Staiga mirė A. Makštelė

Birželio 15 d. betvarkyda
mas automatišką muzika Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
piknike ant P. Medelinsko 
farmos, staiga parkrito ir vie
toje mirė draugas A. Makšte
lė, senas torontietis, sulaukęs 
virš 50 metų amžiaus.

A. Makštelė buvo vienas iš 
veikliausių Toronto lietuvių 
organizacijų veikėjų. Ypatin
gai jis gabiai veikė kaip pa
rengimų ruošėjas. Jis buvo 
niekad nepailstantis darbuoto
jas. Taipgi jis buvo labai ge
ros širdies žmogus, tad visi jį' 
labai mylėjo. Už tai jo mir
tis labai didelį efektą padare 
ant draugų ir draugių.

Kadangi jis buvo nevedęs, 
tai laidotuvėmis i‘ū pinosi jo 
draugai ir Sūnų ir Dukterų 
Draugija, kuriai jis priklausė 
ir daug darbavosi.

Lai būna jam lengva Kana
dos žemelė, o likusieji tęski
me jo darbą, kurį jis taip my
lėjo ir atsidavusiai dirbo.

Draugas.

Montello, Mass.
Dienraščio Laisves ir radijo 
piknikai

Lietuvių Tautiškam Parke 
šią vasarą įvyks du dideli 
piknikai, kurie yra rengiami 
dėl plačips visuomenės. Aiš
ku. jų rengimo tikslas turi 
labdaringą pobūdį ir ruošiami 
bendrai visos apylinkės pa
žangiųjų lietuvių.

Pirmas tok is didelis paren
gimas, kuris tęsis per 3 die
nas, įvyks liepos 4, 5 ir 6 die
nomis. šis piknikas yra ren; 
giamas' geru tikslu, būtent, 
kad paremti Amerikos lietu
vių progresyvišką spaudą. Vi
si pažangūs lietuviai žino tai 
ir nereikalauja jokios agita
cijos tame klausime.

Rytinių kolonijų lietuviai 
rūpinasi palaikymu dienraščio 
Laisvės, kuris yra vadinamas 
darbo žmonių laikraščiu. Tai 
yra vienintelis rytiečių dien
raštis, kuris suteikia liaudžiai 
teisingas žinias iš progresy
vių- žmonių judėjimo, iš jų 
ekonomines ir politinės nepa
liaujamos kovos, iš jų apgy
nimo žmonių teisių ir pasisa
kymo už taiką. Mums prane
ša, kas įvyksta ir kodėl įvyks
ta ne tik iš šios šalies, bet ir 
iš viso pasaulio. Todėl, šaltas 
atsinešimas linkui tokio laik
raščio skaitytus! prasižengi
mu.

Kaip girdėti iš rengėjų, šis 
milžiniškas piknikas turės pla
čią programą. Ji vyriausiai 
susidės iš muzikos. Išpildymui 
muzikalės dalies programos 
yra užkviesti iš apylinkės į- 
žymūs lietuvių chorai ir iš
garsėjusios vietinės solistės. 
Apart dainavimų, bus ir kal
ba, kurią sakys dienos klausi
mais “Laisvės” redaktorius A.

GYVIEJI KOVO
Parašė ŽANAS LAFITAS
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(Tąsa)
Užsiglaudę barake Nr. 16 prie lango, 

mudu su Simonu žiūrime į kalinius, ei
nančius alėja.

Mes nutarėme sužinoti, kiek kovai tin
kamų žmonių dar turi mūsų karinė or
ganizacija. Simonas įsakė savo kariuo
menei pradefiliuoti vakare pro baraką. 
Jie praeina mažomis grupėmis 30-50 
metrų viena nuo kitos prilaikydami, kaip 
buvo susitarta, kairiąja ranka švarko 
atlapą.

Mes žiūrime į juos, bet jie mūsų ne
mato.

Priekyje eina Vilis su keturiais drau- 
» gaiš, paskui juos —visi kiti. Aš pažįstu 
( ne visus. Jiems pranešė, kad vyksta ap- 

žiūra, ir jie eina ramiu žingsniu, aiškiai 
patenkinti tuo, kad jų daug. Kaliniai, 
policininkai, dešimtis žmonių eina jiems 
priešais, nekreipdami į juos jokio dėme
sio. Jie niekuo nesiskiria'nuo kitų.

Viena grupė pamažu pakeičia kitą. Iš 
karto matyti, kad žmonės iškankįnti, bet 
eina tvirtai. Simonas įvardija atsakin
guosius.

— Štai karininkas, kadrinis. Jo žmo
nės eina į koją. Tai prancūzų kariuome
nės leitenantas...

—O štai dvasininkas su savo grupe ...
— Luji Mažasis; jis nieko, kaip visa

da šaunus...
— Rožė su savo žmonėmis. ..
— Štai Rene ir jo komandos vyrai...
Šis paradas tirštėjančiose vakaro sute

mose, ramumas tų žmonių, pasiryžusių 
paskutinėmis aukščiausiomis pastango
mis ginti savo gyvybę ir savo draugų 
gyvybę, yra kupinas tokio tragiško pato
so, kad aš vos sulaikau ašaras.

Šie driskiai turi sankiuliotų kovos 
dvasios.

Aš meiliai žiūriu į juos. Jaučiu, kad 
šią minutę myliu šiuos žmones labiau už 
visus ir už viską pasaulyje.

5 Tačiau Simonas nepatenkintas. Jis sa
iko.-

— Turėjo atvykti devyniasdešimt 
žmonių, bet kai kurie per daug pavargo 
ir nuėjo gulti.

— Mes priskaičiavome šešiasdešimt 
du. Tai visi?

Ne, yra dar koks šešiasdešimt žmo-

nių, ir aš negalėjau jų įspėti. Jei turė
sime galvoje,’ kad dar gali sumažėti, tai 
iš viso bus apie šimtą. Ne taip jau blo
gai. Manau, kad reikia juos pasveikinti. 
Ar tu gavai kokių nors nurodymų iš-mū-

Bimba. Tie, kurie mylės pasi
šokti, irgi nebus suvilti, jiem 
gros garsi Art Mason orkest
rą.

—0—
Antras didysis piknikas į- 

vyks rugpjūčio . mėnesį. Tai 
bus Gintaro'žemės Radijo me
tinis parengimas, kuris yra 
ruošiamas dėl skaitlingos pub
likos ir turės įdomią progra
mą, kuri susidės iš dainavimų 
ir instrumentalės muzikos. 
Taipgi A. Vasaris turės dide
lę futrų parodą.,

Gintaro žemės Radijo pus
valandis, kaip žinote, yra pa
laikomas bendrai Massachu
setts valstijos progresyvių lie
tuvių. Jau tuojau bus penki 
metai, kaip ši programa lietu
vių kalba yra transliuojama į 
plačią apylinkę kas sekmadie* 
nio rytą kaip devynios valan
dos iš stoties WHOX Framin
gham, Mass.

šio pusvalandžio palaiky
mas nėra jokis pelno išroka- 
vimas. Jis vyriausiai pasilai
ko ant labdaringo pamato. 
Jame nedaug tesigirdi apmo
kamų skelbimų, iš kurių var
giai pasilaikytų be narystės 
duoklių ir kitų aukų. Bet vie
toje nuobodžių biznio garsi
nimų, duoda kultūringą muzi
kos programą į lietuvių vi
suomenę. Aš manau, kad liau
dis yra pilnai ’ patenkinta iŠ 
tokio nusistatymo. Laikui bė
gant, vis randasi daugiau ir 
daugiau rėmėjų, aiškiai tai 
parodė pereitos vasaros meti
nis piknikas, kuris nusisekė iš 
visų atžvilgių, žmonių buvo 
susirinkę labai daug iš visos 
apylinkės. Nežiūrėjo politinių 
bei religinių įsitikinimų, gerą 
dalyką visi bešališkai prijau- 
eia.

Mes tikime, jog ir šią vasa
rą mūsų radijo metiniame pik
nike bus didelė publika, jei
gu pasitaikys būti gražiam o- 
rui. Apie šį pikniką ir jo*pro
gramą bus dar daug sykių pa
sakyta per radiją.

Abelna šio pusvalandžio 
tvarka, matyt, kad patinka 
mūsų visuomenei, kadangi tu
rime gerą skelbėją, kuri Hu
sai vartoja lietuvių kalbą ir 
aiškiai viską pasako, kas rei
kalinga. Pasako svarbiausias 
žinias iš lietuvių gyvenimo: 
kas, kur, kada ir kodėl įvyko.

Reporteris.

MONTREAL, CANADA

sų draugų?
—Taip, naktinio aliarmo atveju visi 

prancūzai, turi susirinkti skalbykloje. 
Ispanai ir rusai susirinks greta, už vo
kiečių barako.

Aš išsiskyriau su Simonu ir nuėjau 
kaip paprastai pas mūsų jaunąjį drau
gą Vilį. Jis spindėjo.

Išėjęs iš barako, aš sutikau tėvelį An
ri. Jis ėjo iš ligoninės, kur bandė įtaisyti 
du prancūzus. Žilberas, kuris lydėjo jį, 
uždavė tradicinį klausimą:

— Kada?
—{ Greit, galimas daiktas, labai greit. 

Reikalai eina gerai.
Žilberas staiga susimąstė ir pratarė: 
—Paskutinę dieną mirė trys šimtai 

septyniasdešimt šeši žmonės. Tai baisu.
—Pasakyk, Žilberai, kiek laiko gali 

išgyventi šitokiomis sąlygomis maždaug 
sveikas žmogus?

—Sunku pasakyti. Kokias dvi savai
tes, gal būt...

— Dėkui. '
Dabar žinau, kad žmonės, kuriuos ką 

tik mačiau, išlaikyts iki galo.

' XI
ATMINTINAS VAKARAS

Balandžio, dvidešimt devintą, tikrai sa
kant, pasibaigė mūšis dėl Berlyno. Tą 
pat dieną sąjungininkai įžengė į Mipn- 
cheną. Išvakarėse Milane Italijos patrio
tai įvykdė mirties bausmę Musoliniui. 
Dar po dienos vokiečių spauda pranešė 
apie Hitlerio mirtį. Gegužės 2 dieną Ber
lynas kapituliavo. Pergalės vėliava ple
vėsavo viršum .reichstago ir viršum 
Brandenburgo vartų.

Ebenzėje kasdien miršta daugiau kaip 
trys šimt.ai žmonių. Ir vis dėlto kiekvie
ną rytą komandos eina į Št-einbruką. Tu
neliuose Todto organizacijos inžinieriai 
vadovauja statant paskutinės konstruk
cijos mašinas, skirtas naujam slaptam 
ginklui gaminti.

z„. „(Bus daugiau) __

Paterson, N. J.
Už savo unijos vienybę

Tekstilės darbininkų unijos 
eiliniai nariai išleido atsišau
kimą, kuriame ragina visus 
narius stovėti už unijos vieny
bę, atmesti unijos skaldymą.

Eilinių narių atsišaukimas 
primena, jog frakcijinė tarp- 
savinė kova yra bosams nau
dinga, bet unijos nariams ža
linga. Jie nepritaria buvu
siam unijos vice prezidentui 
George Baldanzi, kuris vado
vauja nuo CIO atskilusiai tek- 
stiiiečių grupei ir bando ją 
nuvesti į Amerikos Darbo Fe
deraciją.

Eiliniai Pątersono nariai ra
gina vjsus narius kovoti prieš 
tuos, kurie skaldo uniją. Uni
ja turi pasilikti čielybėje ir 
demokratiniai „tvarkytis; • kovo
ti už savo narių reikalus. Rep.

Pącifilco Jurininkų Uni
jos isekr. Harry Lųnde- 
berg vadovauja streikui 
prieš Pacific Maritime 
Association,

Rinkimai liepos 16

Kvebeko provincijos seime
lio rinkimai įvyks liepos mė
nesio 16 d. Nuo 1944 metų 
provinciją valdė National 
Union partija, su premieru 
Maurice Duplessi. priešakyj, 
kuris, virš-viso kito reakcinio 
rėžimo, pagarsėjęs įvesdamas 
negarbingą “Spynos Įstaty
mą” (padlock-law), neva ko
vai prieš komunizmą, bet tik
rumoje kovai prieš organizuo
tus darbininkus, prieš unijas. 
Bendrai, Duplesio National 
Union partijos administracija 
pasižymėjo kaip anti-darbi- 
ninkišlęa, streiklaužiavimo ir 
korupcinė partija daugiau, ne
gu kitos provinciją valdžiusios 
partijos. Provincijoj prieš 
Duplesio reakcijn.ę valdžią 
opozicija jaučiama gana stip
ri.

Šie ateinanti provincijos 
rinkimai turės didelės reikš
mės. Tuo labiau', kad juose 
dalyvumą ima ir savo kandi
datus stato darbininkai, stip
riausi Duplesio reakcines ad
ministracijos oponentai. Rav., 
keturis kandidatus stato Dar- 
bo-Progresyve Partija, būtent: 
Mrs. Jeannette Brunelle, Mon
treal-St. Jacques distrikte; 
Norman Nerenberg, Montreal- 
Outremont: Camille Dionne, 
Montreal-St. Marie; ir Gui 
Caron Montreal-St. Louis dis
trikte. .

Taipgi Ve rd uno distrikte 
kandidatuoja veiklus ir drą
sus prieš reakciją, už demo
kratiją ir taiką veikėjas, kai
po Nepriklausomas Darbo 
(1 n d e p e n d e nt-La b o r) k a n d i - 
datas Bill B etch ley.

Taigi Montrealo ir apylin
kės lietuviai, liepos 16 d., pro
vincialiuose rinkimuose visi 
dalyvaukite— BALSUOKITE. 
Kur yra darbininkų progresy
vūs kandidatai, balsuokite už 
juos. Kur nėra jų, ten balsuo
kite u:ž tuos kandidatus, kurie 
stovi opozicijoj prieš dabarti
nę, pilną reakcijos ir korupci
jos administraciją.
Aukštesnysis Teismas atmetė 
miesto įstatymą

Pabaigoje pereitų metų 
Montrealo miesto taryba pra
vedė įstatymą, kuriuo laike 
šešių religinių švenčių dieno
mis visos parduotuvės būtų 
priverstos užsidaryti, kaip tai: 
Trijų Karalių, šeštinių, Visų 
šventų, Kalėdų ir Naujų Me
tu dienomis. Didžiosios krau
tuvės Įam pasipriešino ir už
vedė bylą prieš miestą, kad 
toks įstatymas nekonstitucinis.

Pereitą savaitę aukštesnysis 
teismas pripažino miesto tokį 
pravestą įstatymą nelegaliu. 
Kitais žodžiais, miesto įstaty
mas teismo keliu, liko atmes
tas.

Klausimas stovi dabar, 
kaip bus su tom krautuvėm, 
kurios uždraustom ■ dienom 
laikė savo parduotuves atda
ras ir jų savininkai liko nu- 
Jbausti. Legalūs įstatymų eks
pertai mano, kad jie vargiai 
galės atgauti savo sumokėtus 
pinigus. Reikia pažymėti, kad 
septynios didžiosios krautu
vės Birks, Eaton, Morgan, 
Simšpson, Ogily’s, Holt Ren
frew ir Mappins, nors buvo 
atdaros, bet nenubaustos. Jos, 
mat, vedė bylą prieš įstatymą.

Kas turtingas, tai ir galin
gas šitoj šalyj. Tiesa, sakoma, 
miestas mano apeliuoti į auk- 
ščiausįjį šalies teismą. Kas iš 
to išeis, ateitis parodys.

streiklaužių pagalba. Policija 
vykdo pasiutusį terorą prieš 
streikierius.

Textile darbininkai, kurie 
streikuoja nuo balandžio 1 d., 
dar ir dabar nėra arčiau su
sitarimo. Streikieriai laikosi 
solidariai ir tvirtai. Audinyčių 
baronai ir, nebando pradėti 
streiką laužyti net ir po, kai 
keli Amerikos Federacijos 
reakciniai vadai atėjo į pagaL 
bą kompanijai padėti streiką 
sulaužyti. Jie derybose su 
kompanija, visai narių-darbi- 
ninkų neatsiklausę, bandė nu
sileisti iki 13 c. į valandą al
gų pakėlimui. Kompanija dau
giau neduoda kaip 10%. Tuo 
tarpu legali textilieeiu unija 
Canadian Textile Council, 
siekiasi teismo keliu uždraus- 
ti virš minėtiems vadams, kaip 
pelegaliams, kėsintis parduoti 
darbininkus.
Gražus Sūnų-Dukterų 
išvažiavimas

Montrealo Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Pašalpinė Draugija, 
birželio 15 d., buvo suruošus 
vasarinį išvažiavimą, buvusių 
montrealiečių Vekterių farmo- 
je, Maschouche.

Sekmadienio popietis pa
puolė labai gražus, nors tru
putį vėjuotas, bet saulėtas ir 
šiltas, todėl išvažiavimas buvo 
labai gražus. Suvažiavo arti 
40 mašinų, veik visos -pilnos 
žmonių. Nuotaika, kaip daly
vavusieji pasakoja, buvo la
bai gera. Laiką visi praleido 
smagiai ir linksmai.
Baigė aukštesniąją mokyklą

Algirdas Keršulis (Petro ir 
Onos Keršulių sūnus), sėk
mingai baigė aukštesniąją 
mokyklą ir ateinančiais me
tais rengiasi eiti aukštesniam 
studijavimui į McGill univer
sitetą.

Puiku, kad lietuviai siekia- 
si aukštesniam išmokslinimui 
savo vaikų. Gal yra dar ir 
daugiau jaunųjų lietuvių to
kių studentų, bet korespon
dentui nepavyko sužinoti.
Kregždėms staigmena

Giminių ir artimų bičiulių 
iniciatyva, birželio 2,1 d., 
Alyzui ir Konstancijai Kregž
dėms buvo surengta netikėta 
staigmena—balius, jų pager
bimui 25 metų vedybinės su
kakties.

Dalyvaujant gražiam būriui 
svečių “jaunavedžiai” buvo 
atatinkamai pagerbti, taipgi 
apdovanoti. J.—

relis ir gyvų gelių matėsi pu
sėtinai daug. Matėsi gražių 
vainikų nuo LLD 4 kp. ir nuo 
LDS 106 kuopos.

Velionis buvo nariu abiejų 
kuopų. Buvo taipgi “Vilnies” 
skaitytojas ir jos rėmėjas.

Velionis Urbonas 40 metų 
atgal atvyko į šią šalį laimės 
ieškoti, kaip ir mes visi. Jis 
paėjo iš Lietuvos nuo Žaga
rės. Atvykęs turėjo sunkiai 
grumtis su gyvenimu. Jis pa
liko šioj šalyje dvi savo duk
reles, keturis anūkus ir broli 
V. Urboną (Chicagoj). Velio
nis kada seniau gyveno Chica- 
goje, tenai jis užlaikė barzda- 
skutyklą. Paskui gyveno Los 
Angelėj, tenai jis prigulėjo 
prie progresyvių choro. Pagy
venęs kiek saulėtoj Kaliforni
joj velionis atvyko į Oregono 
valstiją ir čia išgyveno iki 
mirties.

Jis buvo ne . vien narys 
LDLD 4 kp. ir LDS 106 kp., 
bet buvo pastarosios protoko- 
kolų raštininkas, o 4 kp. iž
dininkas. Jis buvo geras prog
resyvių judėjimo rėmėjas. Jis 
buvo staliorius, plaukų kirpi- 
kas ir muzikantas. Tai .sma
gus, linksmas žmogus. Savo 
muzika jis visuose mūsų lie
tuvių parengimuose mus pa
linksmindavo. Dabar mes visi 
esame labai nuliūdę netekę 
brangaus Juozo. Jis buvo pla
čiai žinomas tarp lietuvių Chi- 
cagoj, Kalifornijoj, Washing
tone ir Oregone, žinoma, ne
tekimas J. Urbono davė mums 
didelį nuostolį, nes jo palikta 
spraga bus mums sunku už
pildyti.

Nei vienas negalime pasi
priešinti gamtai, nes jinai yi- 
sus lygiai ima. Kaip sakoma, 
kas gimė, tas z turės ir mirti.

Mes pasilikę varysime ve
lionio vagą pirmyn.

Brangus mūsų Juozai, mes 
jūsų draugai pasilikome labai 
nuliūdę netekę jūsų, ir nie
kuomet negalėsime užmiršti!

Tegul būna lengva jam il
sėtis šaltoje žemelėje!

Ilsėkis amžinai, mūsų bran
gus Juozai! Velionio Draugas.

IŠ LIETUVOS

Portland, Oregon
Apie Juozą Urboną f

Kaip žinoma Oregono' lie
tuviams, mes netekome gero 
draugo — Juozo Urbono Ve
lionis J. Urbonas mirė 29 d. 
gegužės, 1952 metų. Nelaba 
širdies liga netikėtai ištraukė 
iš mūsų tarpo gerą mūsų vei
kėją. Velionis J. Urbonas dar 
buvo tvirtas žmogus ir ne se
nas, sulaukęs 65 metų. Jis dar 
galėjo ilgus metus gyventi. 
Velionis laisvą! ir gražiai pa
laidotas. Laidotuvės įvyko bir
želio 4 d. ’Laidotuvėmis rūpi
nosi velionio duktė Donna. 
Taip J. Urbonas tapo gražiai, 
laisvai pąlaidotas laisvose 
kapinėse Oregon City, Ore.

Palydovų buvo gražus' bū

VILKIJA,— “Pirmūno” kol
ūkio kaučiukininkų brigada, 
vadovaujama Antano Kujišau- 
sko, pasėjo 3 ha koksagyzo. 
Sėja atlikta traktorine sėjam
ąja mašina “SKM—12”. Prieš 
sėja išberta į kiekvieną ha po 
250 kg. zuperio, po 100 kg. 
kalio druskos ir po 2 centner
ius paukščių mėšlo. Artimiau
siomis ’ dienomis “Pirmūno” 
kolūkyje dar bus pasėta 1J. lia 
koksagyzo.

A. Dičpetris

Vandens paukščių ferma

TRAKAI, IV.’ 24 d. —Lent
vario tarybinio ūkio sodybą 
supa dideli tvenkiniai. Tai 
sudaro palankias sąlygas van
dens* paukščiams auginti. Per
nai čia.įsteigta paukščių tfer- 
ma, pastatytas tipinis 2,000 
vietų paukštynas, ūkyje yra 
daugiau kaip 1,500 naminių 
paukščių.

Šiemet naujoji ferma ple
čiama. Statomi pagelbipiai 
pastatai. Per sezoną numaty
ta išperinti ir išauginti 1,000 
ančių ir 250 žąsų.
„--------;------------------——

Apdairieji retai tesukjys- 
ta. Konfucijus

Streiko padėtis nepasikeitus

Trijų firmų streikuojančių 
darbininkų padėtis dar ir da
bar nėra pasikeitusi. Dupuis 
Freres darbininkai, vadovybė
je Catholic Syndicate unijos, 
laikosi gerai ir nežiūrint kom
panijos žygių streiką sulaužy
ti nepasisekė. Tarp unijos ir 
kompanijos prasidėjo derybos.

Simmons matrasų išdirbys- 
tės darbininkai, vadovybėje 
Industrial Union of Bed and 
Mattress Workers, irgi laikosi 
gerai, nors amerikinė kompa
nija 1 visu šturmu pasiruošus 
streiką sulaužyti • su kelių

-irt*
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CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie .manęs, dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110



NewWko^Ė^^Zinloi
Vykstame j LMS 
Atostogų Mokyklą

Kaip tik po Laisvės pikniko, 
visi keliai rodo Į meninį-kul- 
tūrinį LMS Atostogų Mokyk
los saskridį. Mos sustosime tik 
tame gražiame Usterio lietu
vių Olympia Parke, apie ku
rio pušaites Franas Balevičius’ 
sukūrė gražią muzikos kom
poziciją.

Vien tik iš Brooklyno liepos 
G į Olympia Parką vyksta 
jaunų ir suaugusių studentų 
gražus būrelis.. Jų tarpe yra 
muzikų, chorvedžių, kompo
zitorių, literatų, prelegentų, 
choristų, vaidintojų ir eilinių 
veikėjų.

štai, ką mes jau galime ra
portuoti: Helena Feiferienė, 
Alfred Feiferis, Mrs. Mary 
Wilson, Miss. M. Wilson, Ele- 
nora Sta kovaitė, Elena Bra
zauskienė. Serge Savičevas 
(Brazauskienės sūnelis), Ed
ward Dagis, Marijona Misevi
čienė, Frank Balevičius, Ru
dolfas Baranikas, Jonas Va
lentis, Vincas Bovinas, šie jau 
pasiruošę. Kiti dar šiuo mo
mentu negali užtikrinti savo 
dalyvavimą.

Kai kurie vyks savaitgaliais 
į atostogų mokyklą ir LMS na
tional; suvažiavimą. Bet ge
riau, kad visi ruoštųs ten pa
būti bent vieną savaitę, jei 
dvi negali, ir pamatyti, pergy
venti atostogų mokyklos eigą 
ir tuos kultūringus vakarus 
laike mokyklos. Laiko dar 
yra nusitarti ir dalyvauti gra
žioje meno ir poilsio sueigoje. 
Registruokitės tuojau, nelau
kite paskutinių dienų. V, B.

Policistas žadėjęs 
liudyti

Buvęs pulicistas-inspekto- 
rius Herbert Golder birželio 
9-tą buvo pašauktas liudyti 
Jipie gemb’erystės raketą, bet 
jis atsisakė liudyti. Už tai jį 
nuteisė 30 dienų kalėti ir už
dėjo pinigines pabaudos $250. 
Pagaliau, jis pažadėjo būdy
ti, kad gautų panaikinimą ar 
numažinimą pabaudos.

Lietuviu ir kiti] tautinių grupių
* ____ /

Masinis Mitingas 
t

* Už Taiką ir Demokratiją
Prieš vokiečių ginklavimą 
Prieš karo kriminalistus

* Prieš pro-nacinius bėglius

Birželio 26-tą dieną, 7:30 vakare 
4

Capitol Hotel, 51st St. ir 8th Ave.
Tautinių grupių ir bendro Amerikos 

visuomeninio gyvenimo kalbėtojai.

TURTINGA MENIŠKA PROGRAMA 
su lietuviu solistu

Leonu Joniku

Busais atvažiuąs j Laisves pikniką

Mitingas už demokratines 
teises, prieš pronarinį 
elementą, fašistų bėglius

Iš Waterbury, Conn., iš Baltimore, Md. ir iš Philadelphia, Pa.

Būtu svarbu paskelbti, kur tose vietose, galima užsiregis
truoti važiavimui j pikniką. Norintieji važiuoti žinotu, kur 
kreiptis.

KELRODIS J LAISVES PIKNIKĄ

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

Iš CONN. VALSTIJOS važiuokite per Whitestone Bridge. Pervažiavę 
New Rochelle, atydžiai tėmykite pasisukimą po kairei, pažymėtą LONG 
ISLAND. Čia pasisukę važiuokite vis tiesiai ir užvažiuosite ant Whitestone 
Bridge. Pervažiavę tiltą, laikykite ant Whitestone Parkway iki Northern 
Blvd. Važiuokite linkui Manhattan iki 58th St., Woodside; sukite po kairei 
j 58th St. ir važiuokite juomi iki Maspeth Ave. Clinton Park yra ant kam
po Maspeth ir Betts Avenues.

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

ern Boulevard toward Manhattan to 58th Street in Woodside. Turn left 
on 58th Street and go along 58th Street in Woodside. Turn left on 58th 
Street and go along 58th Street to Maspeth Ave. Clinton Park is on Betts 
and Maspeth Aves.

Šį ketvirtadieni, 7 :30 vaka
ro, Capitol viešbutyje, New 
Yorke (51st St. ir 8th Ave.) 
įvyks' daugelio tautinių gru
pių rengtas masinis protesto 
mitingas prieš pro-nacinius 
elementus Europos pabėgėlių 
tarpe, prieš jų siautimą šioje 
šalyje ir bandymą terorizuo
ti demokratinius žmones, šio 
mitingo rengėjai nurodo,' kad 
dabartiniu metu' šioje šalyje 
randasi nemažas skaičius ven
grų, ukrainų, lietuvių, slova
kų ir kitų tautybių pro-naci- 
nių k visi i n gų ir karo krimina
listų, kurie tęsia.savo nuodin
gą politinę veiklą.

Tautinių Grupių Demokrati
nis Komitetas šiuo protesto 
mitingu nori iškelti balsą prieš 
tuos atėjūnus, kurie, nors su
daro mažą nuošimtį ir tarp 
pačių bėglių, yra garsiausi 
rėksniai. Demokratinės grupės 
nori* iškelti tame mitinge, kad 
tie bėgliai jokiu būdu neat
stovauja tautinių grupių, nei 
tų šalių, iš kur jie atvyko.

Lietuviai šiame mitinge yra 
tarp vyriausių ruošėjų. Lietu

t
i

viški pro-nąciniai elementai 
yra tarp veikliausių šioje ša
lyje, ir demokratinių lietuviui 
pareiga nuo jų atsi rūbe žinoti, 
parodyti, kad mes smerkiame 
jų tamsią praeitį ir dabartinę 
juodą veiklą.

Mitingo turtingoje meniško
je programoje -centrai iniu 
punktu bus mums gerai žino
mo lietuvių solisto Leono Jo
niko dainavimas. Jam akom
panuos F. Balevičius.

Kalbėtojų tarpe rasis tokie 
žymūs Amerikos veikėjai kaip 
metodistų kunigas Uphaus, 
buvęs Michigano senatorius 
Now ak as ir kiti. Bus kalbėto
jų iš įvairių tautinių grupių, 
kurie demaskuos pro-nacius, 
kurie veikia jų grupėse.

Tai bus swrbus mitingas, 
mobilizacinis mitingas, ir ja
me \ dalyvauti yra kiekvieno 
demokratinio lietuvio pareiga. 
Parodykime mūsų priešams, 
kad mos pasiryžę ginti savo 
teises!

Rengimo Komiteto . 
Lietuvių Atstovybė.

Graikai prašo padėti 
išgelbėti jy vadą

Newyorkieciai graikai uni- 
jistai ii* kiti demokratijos ša
lininkai pradėjo rinkai para
šus po peticija, reikalaujančia 
laisvės Graikijos unijų vadui 
Tony Ambatielos ir kitiems as
tuoniems žymiems unijistams. 
Taipgi reikalauja išlaisvinti 
20,000 kitų politinių. Trumpu 
laiku nori surinkti 10,000 pa
rašų. Prašo unijistus ir kitus 
prietelius jas pasirašyti.

Ambatielos ir jo draugai 
bus teisiami militariško teis
mo rugp. 21-mą. Toks pat 
teismas praėjusį pavasarį nu
žudė Nicos Bfelayanis ir kitus 
tris darbininkų vadus. Tiktai 
gausus ir stiprus masių bal
sas gali išgelbėti Ambatielos 
ir kitus.

Valdininkas užsimušė 
auto nelaimėje

Paslidęs su auto ant šlapių 
gatvekario relių ant Broad
way ties 256th St., Bronxe, 
tapo užmuštas •'Arthur V. She
ridan, 64 metų. Sheridan buvo 
Bronx viešųjų darbų komisijo- 
nierius. Grįžęs iš raštinės na
mo. Paslidusi jo mašina pasL 
suko skersai kelią, jon smogė 
sunkvežimis. Sakoma, visiškai 
nutraukė jam galvą.

Stadium Koncertų pirmą 
programą, birželio 23-čią, ne
galėjo vykdyti dėl lietaus.

Ragina miestą naikinti 
pavojingus laužynus

Gyventojai Brooklyno Bed- 
ford-Stuyvesant srities, kur 
laužyniško namo gaisre mirė 
7 asmenys, pasiuntė miesto 
majorui Impel litter i re i kai avi
mą padėtį taisyti. Laiške, pa
sirašytame >51 asmens, tų su
degusių namų .savininkės Mrs. 
Honig kaimynai, greta kitko, 
rašo: .

“Kiek daugiau dar turės 
mirti iki kas nors bus pradėta 
veikti šioje buto stokos padė
tyje?... Mes laukiame nuo 
jūsų .atsakymo...

“Tas gaisras buvo išvengia
mas. Ta pati namų savininke 
vykdė nesuskaitomus prasi
žengimus saugumo nuosta
tams daugelyje kitų jos turi
nių namų. O miestas žinojo 
apie juos ir apie ją. Mes tai 
žinome dėl to, .kad mes esa
me tai kartkartėmis pranešę 
atitinkamiems, valdžios orga
nams. Jeigu jie būtų jai įsakę 
prisilaikyti nuostatų laiku, ta 
paskiausieji tragedija nebūtų 
įvykusi.”

Toliau nurodo, kad tos pat 
Mrs. Tl'onig kituose namuose 
817 Willoughby Ave., buvo 
įvykęs gaisras gegužės 16-tą. 
Kad 36 asmenys padegėliai 
neteko buto. Kaimynų delega
cija buvo nuvykusi į valdinę 
butams įstaigą, ten girdėjo 
gražių kalbų, bet tie žmonės 
taip ii' negauna buto lig šiol. 
Ir kad taip pat buvo pranešę 
apie prasižengimus saugumo 
nuostatams tame name, bet 
savininkė nebuvo pašaukta at
sakomybėn iki gaisro antraja
me jos name, kur žuvo 7 gy
vybės.
' Susiedijos žmonės reikalavo, 

kad toki gaisriniai slastai bū
tų prašalinti. O jeigu jų savi
ninkai neturi tam pinigų, 
miestas privalo pinigų gauti 
iš federates valdžios.

Jie taipgi klausė valdžios, 
dėl ko miestinis Labdarybės 
Departmentas moka tokiuose 
nelegaliskuose butuose rendos 
po $65 per mėnesį už pusant
ro kambario butą, kuris yra 
nesanitariškas ir nesaugus. 
Dėl ko nesistengia iš pašalpos 
gyvenančius žmones patalpin
ti žmoniškuose projektuose, 
kur rendos yra daug žemes
nės.

SERGA
Helen Andruškevičienė sun

kiai serga. Tebesiranda St. 
Barnabas ligoninėje. Kadangi 
jau ilgai ten būna ir neužma
toma diena, kuomet galės na
mo sugrįžti, tad labai išsiilgo 
visų draugų ir pažįstamų. 
Reikėtų atlankyti.

St. Barnabas ligoninės Kanę 
Pavilion • randasi prie Third 
Ave. ir 183rd St. New York 
57, N. Y. Ji ten randama po 
vardu Andruskevichus. Va
žiuoti geriausia taip :

New York o 14 th St. stotyje 
imti Lexington Ave. ekspresi
nį traukinį iki 3rd Avė. ir 
149th St. Išlipti viršun, imti 
3rd Avė. G ui) Iii 11 Road ele
vated. Išlipti 183rd stotyje, 
prie pat ligoninės.

Third Ave. -— Gun. Hill 
Road traukiniai eina tik die
ną. Vakarais nuo 149th St. 
reikia imti busą.

Lankytojus leidžia kas die
ną nuo 11 ryto iki 8 vakaro.

A. Rainienė.

Autobusui susidūrus su pri
vatiniu auto ties Quincy ir 
Nostrand, Brooklyne, busas 
pasisuko skersai šaligatvį ir 
•nėrė krautuvėm Tris vaikus 
apraižė stiklai. Savininkas iš
buvo užtvertas krautuvės 
kampe kol busą ištraukė. 
Laimei, nei vienas nebuvo su
žeistas pavojingai;

i

Piliečių Klubo išvyką 
sutrukdė lietus

*
/ .............  — .

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas savo išvyką busais į 
Lindeną birželio 22-rą atšau
kė, nes buvo iš New Jersey 
pranešta, jog ten smarkai lijo 
tuo laiku, kuomet brooklynic- 
čiai rengėsi kelionėn.

Vietoje išvykos, Pil. Klubo 
gaspadoriaus Juozo Zakaraus
ko žmona Ona stojo darban 
virti dešras klubo virtuvėje ir 
daugelis atvykusiųjų važiuoti 
busais pasiliko Pil, Klubo pa
talpose ’ pabaliu.voti lietingą 
popietį. T^ N.

Masinės Įvyko gaisre 
žuvusią laidotuvės

Birželio 23-čią įvyko laido
tuvės keturių asmenų, kurie 
mirė .perpildyto seny bin io na
mo gaisre, Brooklyne, kur 
įnirę 7 asmenys. Susirinko virš 
200 žmonių į apeigas, vykdy
tas katalikų bažnyčioje, Bron
xe.

Palaidota Mrs. Anna Rod r L 
guez, 27 m., ir jos 3 vaiku
čiai, 9, 8 ir 1 metų amžiaus. 
Liūdnoje procesijoje dalyvavo 
ir mirusios sesuo Paquita Are- 
lieano, gyvenusi tame pačia
me name su1 6 savo vaikais, 
kuriuos spėjo išgelbėti kaimy
nai ir gaisragesiai.

LLD 185 KP. RUOŠIASI 
RUDENIO SEZONUI

LLD 185 kuopos susirinki
mas įvyko birželio 18 d., Li
berty Auditorijoje. Nemažai 
narių dalyvavo.

Sekretorius raportavo, kad 
jau 45 nariai yra už šiuos me
tus pasimokėję savo mokestis. 
Dar yra ir nepasimokėjusių. 
Nusitarta tuos narius matyti 
ir jų mokestis iškolektuoti.

Kuopon atsikėlė d. V. Kaz
lauskas. Jis, pasirodo, imsis 
aktyvaus darbo, kad pakelti 
kuopos veikimą. Kuomet bu
vo nominuotas kuopos orga
nizatorium, jis apsiėmė ir pa
sižadėjo prisidėti savo darbu. ' 
Jis pasiūlė suruošti rudeninį 
parengimą ir nelaukti ilgai, 
tuoj salę pasiimti ir pradėti i 
savo parengimą garsinti. Nau
jo organizatoriaus pasiūly
mas būva priimtas.

Kalbėta apie priešnacinį 
masinį susirinkimą, kuris, i- 
vyks ketvirtadienio vakaro, 
birželio 26 d., Hotel Capitol, 
8th Avc. ir 51 St. Tūli pasi- 
pirko įžangos bilietus.

Baigiantis susirinkimui V. ■ 
Kazlauskas su savo, žmona ■ 
apkrovė stalą užkandžiais ir 
šaltu alumi. Visi dalyviai ga-' 
vo po pora šmotų farmiersko.' 
sūrio.ir paties Kazlausko kep-1 
to ragaišio. Sūrį ir ragaišį 
maumodami ir alutį gerdami 
galėjome draugiškai pasikal
bėti. į

Jūsų reporterio užklaustas, 
kodėl jis sumanė pavaišinti 
savo kuopos narius, d. Kaz
lauskas paaiškino, kad tai jo 
įkurtuvės šioje kuopoje. Per
sikeldamas iš LLD 1 kuopos 
jis sumanė tai padaryti. Už 
tai nariai jam labai' dėkingi ir 
džiaugiasi susilaukę tokio 
draugo, kuris tuojau* stojo or
ganizaciniu darban. Rep.

Septyni gaisragesiai tapo 
mažiau ar daugiau sužeisti 
prie gaisro rakandų krautuvė
je, 525 Bergen St., Brooklyno.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Jvairus daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemasx kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6283

Mieste renka paramą 
plieno streikieriams

Birželio 17-tos .vakarą, Mo
kytojų Centre, 206. W. 15th 
St., NėAv Yorke, įvyko unijų 
atstovų konferencija. Jos vy
riausiu tikslu buvo pasiruoši
mas demonstracijai plieno 
streikieriams paremti. Ir pra
dėjo rinkti maistu. Buvo nuro
dyta, kad nors masiniai strei
kas pradėtas neseniai, tūlose 
šapose streikuoja per mėne
sius.

Deni onstraci j a-masi n is m i- 
tingas — sušaukta tuojau po 
darbo birželio 19-tos prieva
karį, Union Square. New Yov- 
ke.

Šeima su 12 vaiku 
išmesta iš buto i 

--------- į I 
Mr. ir Mrs. Renee Marcello 

ir jų 12 vaikų, 18 metų iki 7 
mėnesių, tapo prašalinti iš bu
to 708 E. 215th St., Bronx. 
Marčelle šeima ten gyveno 
devynerius metus.

Pastaraisiais metais savinin
ke namo Mrs. Ida Zaccario 
bylinėjosi pastangose juos 
prašalinti iš namo. Ji sake, 
būk -Marčelle neatliekąs ge
rai savo pareigų, kaipo namo! 
prižiūrėtojas. Ir kad tie 12 
vaikų susiedijai esą erzeliu. 
Tačiau sprendžiant iš to, kad 
kaimynai garsiai ujo šeimos 
iškraustyti atsiųstą šerifą, at
rodė, kad savininke neįtikino 
kaimynų savo skundais. Bet 
jai pavyko įtikinti valdinin
kus.

Kai Būnate Liberty Auditorijoj

Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir 

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

110-04 Liberty Ave., Richmond Hill, N. Y.
Telefonas Virginia 3-9700

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Per tvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telephone E Vergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

, Tel. ST. 2-8842

■■■■ "■ ■■   —«r

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP -
ANTANAS LEIMONA8 x 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberla!
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PRANEŠIMAS
GREAT NECK. N. Y.

Išleistuvių Banketas
Išvyksta į Floridą pastoviai 

apsigyventi Marcinkevi
čiai, seni Great Necko gy
ventojai ir veiklūs žmonės. Ši 
sekmadienį, birželio-June 29 į 
d., Kasmočių salėje, 91 ■’te-/ 
amboat Rd., 4-tą vai. po pietų 
Įvyks jų išleistuvių banketas. 
Kviečiame visus atsilankyti.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1-sios kuopos susirinkimas 
jvyks birželio 26-tą, 7:30 vai. vaka
ro, Piliečių Klubo salėjo, 280 Union 
Avė. Turime daug svarbių reikalų. 
Visi nariai prašomi ateiti. -— Or
ganizatorė. (124-125)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE
BAIGĘ MOKYKLĄ BIRŽELY, 

KREIPKITĖS DABAR

Nuolatiniai darbai. 35 valandos. 5 
dienos. Puikiausios darbo sąlygos, 
patenkinančios pašalpos, apmokamos 
vakacijos. Progos pradinėms išsila
vinti interesingų darbų. Good House
keeping Magazine. Atsikreipimo Per
sonnel, 309 W. 56th St. (arti 8th 
Avė), N. Y. C. W

CIO Transport Workers ša-) 
pų ir skyrių atstovų susirinki-^ 
me nutarta remti privatiškų 
busų kompanijų darbininkus, 
jeigu jie skelbs streiką.

Buvęs išsinešęs brooklynie-
I čio banko $38,224.06 pinigų, 
i Martin G. Olsen atrastas Los 
I

! .Angeles mieste linksmai bą
li avo j ant su moterimis, kaip 
tikras bankierius.
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