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Visa kryžiokiškoji spauda 
paskendusi džiaugsme. Ot, 
girdi, Laisvės vajus dėl de
šimties tūkstančiu doleriu ne
siseka. Laisvei bus riestai!

Padėtis aiški. Mes jos ne
slepiame. Vajus sunkiai rita
si, bet ritasi pirmyn. Jau ge
rokai per pusę persiritome. 
Pasiskirtasis laikas baigiasi. 
Tas tik reiškia, kad turėsime 
pasiimti daugiau laiko.

Aš vis tiek dar neabejoju, 
kad mūsų priešų džiaugsmas 
per ankstyvas. Neabejoju, jog 
jis juos smarkiai suvils. Pa
matysite.

Tą viltį manyje gerai su
stiprino pranešimas iš Wor
cester, Mass. Rašo Jonas 
•Skilias, mūsų smarkusis va
lininkas. Jis rašo, kad uste- 

Miečiai jau perviršijo savo pa
siskirtą kvotą. Jie jau davė j 
dešimties tūksfhnčių dolerių 
fonc/ą penkis šimtus ir trisde
šimt šešis dolerius.

Šiemet labai gražiai pasiro
dė ir Rochester, N. Y. Ten jie 
vajaus naudai ir pikniką buvo 
surengę. Iš ‘L’ štabo buvo nu
vykus buvusi ročesterietė Ste
fanija Sasna. Parvežė nuo ro- 
čestęriečių gražios paramos.

Bet, žinoma, turime ir silp* 
nų vietų. Visa eilė kadaise bu
vusių smarkių ir veiklių kolo
nijų dar mažai tepasirodė. Iš 
jų laukiame ir tikimės išgirs
ti.

Busimieji Laisvės piknikai 
(Moralioj liepos 4 d. ir 

-^ooklyne liepos 5 d.) page- 
irifjs ir vajaus reikalus. Ren
giuosi abiejuose dalyvauti. 
Pasimatysime su dai^ybe 
draugų iš daugybės kolonijų, 
žinau, kad tie, kurie dar ne
bus iki piknikų atlikę savo pa
reigos dėl vajaus, r^paskupės, 
kai susitiksime? O kiti dar pa
didins savo šėrą. žinote, kad 
nėra joks nusidėjimas tam rei
kalui paaukoti per porą ar 
trejetą atvejų.

Kongresinėje -lojališkumo 
taryboje pasirodė veiklioji 
komunistė Elizabeth Gurley 
Flynn. Tikrai nepaprasta mo
teriškė. Per dvidešimt metų ji 
darbavosi su aidoblistais. 1936 
metais įstojo į Komunistų Par
tiją. Dabar ji joje yra viena 
iš ipačių veikliausių žmonių.

pi pasakė: Komunistų Par
ana yra nepriklausoma orga- 
wzacija. Niekas iš niekur jai 

< Jokių prisakymų neduoda, ne
gali duoti. Jos visą veiklą fi
nansuoja jos palčios nariai. 
Meluoja tie, kurie teigia, kad 
Amerikos Komunistų Partija 
esanti kokios ten svetimos val
stybės, agentūra. Ji ištikima ir 
atsakinga tik Amerikos žmo
nėms, tik Amerikai.

Ai?

Didelė svajonė virto gražia 
tikrove. Didysis kanalas, virš 
60 kilometrų ilgio, užbaigtas 
ir laivai jau kursuoja iš Vol
gos į Doną ir iš Dono į Volgą. 

'» Negalimas pavirto galimu.
Dar kartą bolševikai gali tei- 

. singau pasididžiuoti: Nėra to
kios tvirtovės, kurios jie nepa- 

, jėgtų paimti.
Sujungimas Volgos su- Donu 

agalba kanalo duos * labai 
daug visam kraštui. Tai turi 
pripažinti net ir akliausi pa- 

08 priešai.

Einu

šia

skersai gatvę. Stovi 
automobilius, laukia ža- 

šviesos. Pamoja vairuoto-
ranka. Prieinu.

: Ar šioje apylinkėje
. negrų ? Klausia lau- 

angliška kalba, žmogus, 
yra ateivis. Klausiu jo: 
dalykas ? z

norįs toje apylinkėje na- 
< Irkti, bet bijąs negrų.

•L..
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Nehru vėl reikafcwo 
paliaubų susitarimo

New Delhi. — Kalbėda
mas parlamente, Indijos 
premieras Nehru dar kar
tą, paskutinių kelių mėnesių 
bėgyje pareikalavo, kad pa
liaubos Korėjos kare būtų 
pasirašytos. Nehru pada
rė s.avo pareiškimą, kuomet 
vienas deputatas, pačios 
Nehru Kongreso . Partijos 
narys, paklausė, kaip Indi
jos valdžia atsineša i Jalu 
elektriniu stočių bombarda- c.
vi m a.

Nehru atsakė, kad jis. 
smerkia tokius bombarda
vimus kaip kiekvieną kitą 
žingsni, kuris kenkia na- 
liaubų pasirašymui. Jis dar 
karta pabrėžė, kad Indija į 
Korėjos karą žiūri su dide
liu susirūpinimu, ir da*rys 
viską jos galioje, kad sku
binti taiką Azijoje.
Zenitinė artilerija šovusi 
į amerikiečių bombonešius

Seoulas. — Amerikiečių 
! karinis štabas Korėjoje pa
skelbė, kad kuomet Ameri
kos kariniai orlaiviai bom
bardavo Jalu sritį, bombo
nešiai buvo apšaudomi ze
nitinės artilerijos iš kitos 
pusės upės, tai yra, iš Man- 
džūrijos. Kinijos teritori
jos. Bet nežiūrint to ap
šaudymo, sako amerikiečių 
štabas, joks orlaivis nenu-

Achesonas patvirtina, kad 
Amerika neapleis Berlyno

Berlynas.— Valstybes se
kretorius Achesonas kalbė
jo čia Vakarinio sektoriaus 
susirinkime, ir užtikrino, 
kad Amerika niekad neap
leis Vakarų Berlyno. Kiek
viena ataka prieš Vakarų 
Berlyną, sakė jis, yra ata
ka ir prieš Ameriką. Ache
sonas kalbėjo ceremonijose, 
kuriose kertinis akmuo bu
vo padėtas naujai ameri
kiečių bibliotekai Vakarų 
Berlyne. Po tų ceremonijų 
Achesonas išskrido į Vieną, 
Austrijos sostinę.

Francūzijos socialistai ir 
smerkia Jalu bombardavimus

Paryžius. x— Francūzijos 
Socialistų Partijos genera
linis sekretorius GuyMollet 
aštriai kritikavo Jalu sri
ties bombardavimą, ir sakė, 
kad tokiais žingsniais ame
rikiečiai gali išprovokuotk 
pasaulinį karą. Molletas sa
vo pareiškimą padarė po 
to, kai lankėsi pas premje
rą Pinay. Jis sakė, kad 
Francūzijos valdžia apie 
bombardavimus nebuvo 
įspėta.

Matęs kelis juos gatve einant.
štai jums pavyzdys rasinės 

neapykantos sugadinto žmo* 
gaus. Tokių yra daug, labai 
daug. Liūdna ir pikta, ir bai
su. žmogus neapkenčia žmo
gaus tik todėl, kad jo odos* 
spalva kitokia!

Pasarmatiriau tą sugadintą 
žmogų, žalia šviesa pasirodė 
ir jis, paraudęs, paspaudė ant 
g;azo ir nušvilpė...

Tas pats pranešimas sa
ko, kad nors Amerikos or
laiviai buvo zenitinės arti
lerijos apšaudyti' iš Man- 
džūrijos pusės, tie orlaiviai 
Kinijos teritorijos nebom
bardavo.

Amerikiečiai mano, kad 
šiuo bombardavimu jie žy
miai pakenkė kariniams 
fabrikams Mukdene ir 
Charbine, kurie gauna elek
trinę jėgą nuo-Jalu Srities 
elektriniu.

Karininkas aiškina, kaip 
terorizuojami belaisviai

Buffalo, N. Y. — Vieti-' 
niame laikraštyje “Buffalo 
Evening News” telpa atsi
minimai Korėjoje tarnavu
sio amerikiečio karininko 
pulkininko Leonardo H. 
Nasono. Nasonas vienoje 
vietoje aprašo, kaip mūsij 
jet-lėktuvai nusi leisdavo 
žemai virš maršuojančių 
korėjiečių ir kinų belaisvių 
kolonų ir, paka r t o j a m a i 
skraidydami virš jų, įvary
davo juose baimę. Jis sa
ko, kad po to į stovyklas 
atvežti belaisviai radosi be
veik isterijoje, ir juos ap
klausinėti ir išgauti karines 
paslaptis buvo lengviau.

Tokyo.—Čia atvyko Mal
colm M a c D on aid, .britų 
aukštasis komisi o n i e r i u s 
Pietrytinei Azijai. Jis kon- 
feruos su amerikiečiais ka
riniais vadais apie bendrą 
strategiją Azijoje.

Šaltasis karas gimdo vis 
didėjantį anti-semitiziną

Londonas. —• Pasaulinio 
Žydų .Kongreso Europos 
skyriaus vedėjas Dr. Noah 
Barou pareiškė, kad anti
semitizmas didėja daugu
moje pasaulio šalių. Jis 
sakė, kad prie to vyriausiai 
prisideda šaltasis karas, 
kad reakciniai ir anti-semi- 
tiniai elementai šaltojo ka
ro atmosferą- randa gera 
dirvą savo veikimui, ir to 
pasėkoje anti - semitizmas 
daugelyje šalių dabAr grei
tai auga.

Kas link Vokietijos^ dak
taras Barou sakė, kad ten 
naciai grįžta prie valdžios 
vairo, ir kad denacifikacija 
yra praeities dalykas.

Detroitas. — Rinkimai 
ivyko auto darbininkų uni
jos (UAW CIO) 600-to lo
kalo dalye, ir rezultatai ro
do, kad Reutherio jėgos su
mušamos ir darbininkai iš
renka pažangiuosius * virši
ninkus. Rinkimai vyko mi
nimo Ford^lokalo Mainten
ance Unit dirbtuvėse, ir 
rezultatai buvo tokie: už 
senuosius pažangius lokalo 
vadus 1,911, už Reutherio 
siūlomus kandidatus tjk 1,- 
5197. '

U. S. Steel Korporacijos vice-prezidentas John Ste- 
, phens vaidina išsigandusį, kai jis pasakoja reporteriams 

apie nutrūkusias derybas su unija. Firmos atsisakė su-, 
teikti darbininkams net valdžios pripažintą būtinai 
reikalingu priedą, liors ir tas priedas dar, nebūtų pa
kankamas. Už jo sėdi valdinihkas John R. Steelman, 
CIO United Steelworkers prezidentas Philip Murray 
ir unijos pagelbininkas derybose Vin Sweeney.

Vėliausios Žinios
Vierta, ,Austrija. —» Čia 

lankęsis Amerikos Valsty
bės Sekretorius Achesonas 
pareiškė, kad pirmas Ame
rikos tikslas yra “grąžinti 
Austrijai pilną nepriklau
somybę.” Šiandien (antra
dienį) jis. išskrenda Brazi
lijon. Europoje jis lankėsi 
Londone, Berlyne ir Vieno
je.

Washington. — Didieji 
plieno fabrikantai šią sa
vaitę susirinks, kad tartis 

į apie plieno' streiko laužymo 
Į strategiją. Tuo tarpu CIO 
plieno darbininkų unija 
praneša, kad pasitarimai 
pradėti su kai kuriais* ma-' 
žes.niais fabrikantais.

Washingtonas.—Kongre
so Atstovų Butas ir Sena
tas susitarė dėl susilpnin
tos kainų kontrolės pratę
simo dešimčiai mėnesių. 
Prezidentas Trumanas da
bar turi pasirinkimą: arba 
pasirašyti susilpnintos kon
trolės įstatymą, arba, nepa
sirašius jo, leisti kainų kon
trolei visai žlugti.

Kairas.-r-Rezignavus pre- 
mieriui -Ahmed ei Hilaly 
Paša, karalius Farukas pa
vedė užduotį sudaryti nau
ją kabinetą Hussenui Sirry

Reutheris nekuris laikas 
atgal administraciniu įsa
kymu pašalino 600-to lokalo 
viršininkus, kuomet Ne- 
amerikinio Veikimo Komi-, 
tetas juos apkaltino komu-* 
nizme. Vietoje jų Reuthe- 
ris .paskyrė laikinus admi
nistratorius, kurie iki šiol 
vadovauja lokalui, iki galu
tini rinkimų rezultatai nu
statys, kąf laimės.

Šis pirmas išbandymas 
dirbtuvių dalyje skaitomas 
dideliu smūgiu Reutherio 

Paša. Šis yra nacionalistų 
vafdistų' partijos dešinio 
sparno narys. -

Vietinė spauda sako, ka<J 
valdžios pakeitimas daro1 
mas po Amerikos spaudi
mu, ir kad dešinieji vafdis- 
tai pažadėjo Amerikai, kad, 
jiems atėjus prie valdžios 
vairo, jie įtrauks Egiptą į 
Vidurryčių karinį paktą po 
JA V globa.

' Panmunjomas. — Jungti---------- ------- *-
niu Tautu paliaubų komi-!n v. . j i i • 
sijos karininkai tvirtina, ’Darbiecia1 dabar laimėtų 
kad “Tarybų Sąjungoje ga- rinkimus, rodo procentai 
mintas sviedinys nukrito 
paliaubų. neutralėje zonoje.

, New Yorkas. — Progre
syvių Partija skelbia, kAd 
komitetas iš unijos veikėjų, 
kurie remia# progresyvius, 
bus sudarytas.

Jungtines Tautos, N. Y.- 
Amerika specialiam Jungti
niu Tautų komitetui įteikė 
kaltiniftią prieš Sovietų Są
jungą, Jkąd ten yra pri
verstinas .vergiškas darbas. 
Sovietų ^Sąjungos vęrgų, 
darbininkų yra milijonai, 
sako Amerikos kaltinimas.

Los Angeles. — Apskri
ties. skalbykloje dirbanti 
^00 skalbėjų gavcr algos pa
kėlimą ant $31 mėnešiui.

---- L..... ..  ........  ........  N. _.__  t >

Pažangiečiai laimi auto unijos
jėgoms . Reuther is, sako 
pažangieji viršininkai, tikė
josi lengvai laimėti, nes 
jam pagalbon, atėjo pati 
Fordo kompaniją, Ne-ame- 
rikinio Veikimo Komitetas., 
Detroito spąuda ir visas 
CIO aparatas. Iš. pažangie
čių atimtas 600-to lokalo 
laikraštukas “Ford Facts” 
per paskutinį laiką kiršino 
prieš pažangiuosius virši
ninkus ir gąsdino darbinin-. 
kus, kurie už tuos viršinin-^ 
kus balsuos.

Metai 42-rieji, Djenraščio 34-rfejL
■t ■ ■ • __________________________________________________________ -J

Bakteriologinio karo 
laboratorija prie N. Y.

New Yorkas. — Long Is
lando laikraštis “Newsday” 
iškėlė praeitos savaitės pa
baigoje, kad bakteriologi- 
'nio karo laboratorija yra 
ant greitųjų‘statoma Long 
Islande, ant Plum Island’o 
saliukes, kuri anksčiau va
dinosi Fort Terry. 'Ta sa- 
liukė randasi prie šiaurry
tinio Long Island kranto. 
Tas laikraštis sako, kad tą 
laboratoriją įrengiu armi
ja, ir kad ji kainuosianti

Komunistai, socialistai 
įspėja Italijos valdžią

Roma. — Italijos komu
nistai iy socialistai (Nennio 
kairiųjų socialistų partija) 
paskelbė bendrą atvirą 
laišką parlamento kalbė
tojui Giovanni Gronchį. 
Laiškas taipgi buvo at
spausdintas komunistų or
gane' “l’Humanite” ir sp- 
cialistų organe “Avanti.” 
Tame laiške kairiečįai pa
žymi, kad Italijos darbinin
kai niekad neprileis, kad vi
sa eilė ultra-reakcinių įsta
tymų, kurie svarstomi par
lamente, įeitų galion.

Vienas toks įstatymo pro
jektas numato politinių 
■streikų uždraudimą, kas, 
sako komunistai - socialis
tai^ gali būti naudojama 
prieš bet kokius streikus. 
Kitas įstatymo planas nu
mato aštrias -bausmes už 
valdžios “niekinimą,” kas 
gali būti naudojama prieš 
bet kokią valdžios kritiką.

Londonas, -h- Gallup Poll 
tyrinėjimo agentūra prave
dė (‘šiaudinius balsavimus” 
Britanijoje, ir iškelti pro
centai rodo, kad jeigu rin
kimai tuojstu įvyktų, dar- 
biečiai lengvai laimėtų, ir 
grįžtu prie valdžios vairo. 
“Šiaudiniai balsavimai” pa- 

kad darbščiai dabar 
52 su pusė nuošim- 
konservatoriai-toriai 
45 nuošimčius. Tas

gautų 
čių, o 
tiktai 
duotų darbiečiams gan pa
togią daugumą parlamente.1

Darbiečių spauda dabar 
reikalauja pradėti, svarstyti 
naujų ripkimų reikalą, bet 
kons'e r v atyvė Churchillo 
valdžia . nesiskubina.

600 lokale
Dabar rinkimai vyks ki

tose Fordo dirbtuvėse. Sa
vo atsišaukimuose į darbi
ninkus pažangieji 600-to lo
kalo vadai nurodo, ' kad 
darbininkams teks budėti 
ir po rinkimų, nųs ir lai
mėjus pažangiečiams, Reu
therio administracija vėl 
gali bandyti po kokiu nors 
legaliu .priekabiu jų nepri
leisti.

ORAS. — 
debesuota. .

___ __ ____ ,^..7

Vešu ir dalinai

Y
perikius milijonus dolerių.

Anksčiau Agrikultūros 
Departments planavo toje ; 
pačioje saloje įsteigti labo
ratoriją dėl galvijų ligų ty
rinėjimo. Aplinkiniai gy
ventojai tada protestavo, ■ 
sakydami, kad ta sala per 
arti prie Didžiojo .New 
Yorko, ir bakterijos gali 
plėsti ligas aplink, ir tas ; 
planas buvo paliktas nuo
šalyje. Dabar., kaip sako 
spauda, aplinkiniai gyven
tojai yra labiau susirūpinę, 
nes bakteriologinio karo la
boratorijos įsteigimas prię 
pat New Yorko yra pavo
jingas dalykas, nes epide
mijos tuomi darosi galimos.

“Newsday” sako, kad 
prieš tokios laboratorijos 
steigimą protestavo Suf- . 
folk apskrities republiko- 
nai ir Amerikos Darbo 
Partija. Mrs. Celeste Un- , 
derhill, Suffolk apskrities 
Mokesčių Mokėtojų Susi
vienijimo sekretorė, pareiš
kė, kad žinia apie toįiOs la- ? 
boratorijos steigimą tiek, 
daug gyventojų panosėje 
yra ’pasibaisėtina.

Nurodoma, kad' nors 
“Newsday” žinią apie tokią 
laboratoriją labai plačiai 
kėlė, ir nors ji žinoma vi
siems reporteriams, didieji 
New Yorko laikraščiai ją 
visai ignoravo.

Fašistai grąsino Ducks , 
žmonai gyvybės atėmimu

Paryžius. — Komunistų • 
vado Jacques Duclos’o žmo- - 
na Gilberte gavo kelius 
grąžinančius laiškus. Tų 
laiškų rašėjai, kurie, kaip 
manoma, yra fašistai, gra
sina kalinamo komunistų 
vado žmonai, kad ji bus už
mušta. Nekuris laikas at
gal, Duclos’ui kalbant pro
vincijoje,* nepasisekęs pasi
kėsinimas prieš jį buvo pa- . 
darytas.

Mme. Duclos grąsinan* 
čius laiškus perdavė poli
cijai.

MacArthuro kandidatūra
Chicago. — Nežiūrint to, 

kad generolas MacArthu- 
ras sakosi nekanęlidatuft- 
siąs į republikonų preziden
tinį nominavimą, 'jo rėmė
jai dar neprarado vilties, 
kad paskutinėje minutėje 
bus atsikreipta link jo. 
Pennsylvania os gubernato
rius John S. Fine smarkiai 
darbuojasi dėl MacArthuro 
nominavimo*.

So. Boston, Mass.
r - -L..-- “ *

Laisves piknikati iš So. Bos
tono važiuos busai: pirmas bu- 
sas 12:30 dieną nuo Amen- 1
kos Lietuvių Piliečių Klubo 
patalpos, 318 Broadway, So. 
Boston. Antras busas 1 vai. po 
pietų, ir jei reikės bus ir dau
giau busų. Todėl '4 d. liepos 
AJV Nepriklausomybes šven
tės dienoje visi keliai teveda 
į dienraščio 4‘La is vės” pikniką 
kuris įvyks Montellos draugų 
pušyne. Kviečia visus,

Komisija
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ADVOKATŲ TEISES IR PAREIGOS
ADVOKATAI irgi susirūpinę. Juos iš miėgb išbudino 

pasielgimas teisėjo Medina, kurisv net šešis advokatus, 
gynusius koAiunistus jo teisme, pasiuntė kalėjiman. Jie 
gynė kaltinamuosius 'taip, kaip Medinai ’ nepatiko. To- 

' dėl turi eiti kalėjiman!
Klausimas svarbūs. Advokatas 'hebėturi teisės ginti, 

savo klientą taip, kaip jis moka ir išhiano. Teisėjas 
pasidaro diktatoriumi, šok pagal jo mužiką teisme, ar
ba pats, eisi kalėjiman!

Po šito atsitikimo New Yorko Advokatų Susivieniji
mas pavedė savo Civilinių Teisių Komisijai į šį klausimą' 
įsigilinti ir pateikti savo rekomendacijas. Dabar ko
misija paskelbė savo rekomendacijas, kūrįos buą įtėik- 
tos Advokatų Susivienijimo konvencijai.

* Advokatų Komisija griežtai pasisako už tai, kad ad
vokatas turi teis^ imti ir vesti bet kokią bylą, nežiūrint, 
kaip visuomenėje ir teisėjų akyse kaltinami žmonės būtų 
nepriimtini. Šiandien isterija sukelta prieš komunistus. 
Jtios ginti sunku gauti advokatus. Rytoje kita politinė 
grupė bus persekiojama. Ir vėl advokatai bijos prikišti 
pirštų, kad jiems patiems netektų atsidurti kalėjime Už 
kaltinamųjų gynimą teisme. Pavojus lygus visiems.

Gerai, kad New Yorko advokatai susirūpino savo pro
fesijos teisėmis. Gerai, kad nors netiesioginiai jie pa
smerkia teisėjo Medina nepateisinamą sauvaliavimą.

’ Gal kiti teisėjai žmoniškiau elgsis su advokatais, kurie 
paima ginti persekiojamų politinių grupių konstitucines

.' t teises- . . h

Į MRS. OLĖTA O’CONNOR YATES
> GARBINGA IR DRĄSI moteriškė. Ji yra viena iš

• 'keturiolikos teisiamųjų Los Angeles mieste, federalinia-
* me teisme. Sena amerikietė. Jos jau tėvų tėvai gyveno
* Amerikoje. Ji teismui, patiekė visą savo gyveninio isto- 
; riją, kaip ir kodėl ji tapo komuniste.

? Jos parodymas teisme, matyt, paveikė džiūrę. Išsi
gando valdžios prokuroras ir teisėjas. Argi galima šitą 
darbščią, prakilnią moteriškę, vaikų motiną, pasodinti 

, kalėjiman sufabrikuotu kaltinimu, kad ji norėjusi arba 
bandžiusi spėka nuversti Amerikos valdžią! Džiūrima- 
nai gali kitaip išspręsti.

Tada prasidėjo prokuroro manevrai Mrs. Yates “pa- 
‘ sigauti.” Ji turi tapti išdavike savo draugų, arba turi 
7 .eiti kalėjiman. Jis pradėjo klausinėti, ar tokie, ir tokie 
7 Californijoą veikėjai yra komunistai? Išduok juos, kad 
7. valdžia galėtų ir juos pasodinti kalėjiman!

Mrs. 'Yates atsisakė būti išdavike. Ji atsisakėt tokius 
’ provokatoriškus klausimus atsakyti. Ji atsako tik už 

$ave ir savo veiklą. Kūr veikia bei priklauso kiti Ča- 
L lifornijos visuomenininkai, tai jų reikalas. , 
’7 To ir užteko. Teisėjas tai paskaitė teismo įžeidimu’ 
‘1 ir pasodino Mrs. Yates į kalėjimą. Ir ten ji turi sėdėti, 

Ir gal turės’sėdėti visą gyvenimą. teisėjas ir progūfo- 
*. ras tiėsiai ir pasakė: Sėdėsi be teismo kalėjime taip il

gai, kol nesutiksi atsakyti į minėtus klausimusI
Pirmos rūšies begėdystė. Žmogus verčiamas būti iš

daviku. Verčiamas teismo! Nesiskaitoma sū jokiomis 
žmogaus prigimtomis ir konstitucinėmis teisėmis. Mrs. 
Yates yra suokalbio auka!

> VffiNAS ATSIPRAŠO, K ■
KITAS TEISINASI

' . TURIME DVI keistas figūras, Šiūo tarpu abidvi jbs..
randąsi Londone. Viena yra mūšų valstybės šekfėtė- 

Y: rius Acheson, o kita— buvęs dahbfečių Valdžioje apsigy- 
Jiimo ministras Morrisonas.

| . Sekretorius Acheson vardu visos Amerikos mušasi į 
krūtinę ir žada nebegričšyti priėš Angliją. Ateityje 

T. Anglija būsianti iš anksto informuota apie mūsų gėhe- 
p Falinio štabo nuosprendį pravesti naujūs žygius Korėjos

• kare. Mat, anglai užpyko, kad be jų atsiklausimo buvo 
pradėti lėktuvų žygiai prieš Šiaurinės Korėjos jėgaines

, ant Yalu upės, jis net sutinka priimti Anglą aukštą ka- 
lininką, priskirtą prie gen. Clark dėl glaudesnio ben- 
dradarbiavimo' Korėjoje. •• ... 7.

Anglai, Churchillo lūpomis, reiškią pilną pašitenki- 
nimą Achesono atsiprašymu ir pašižadėji’Ąu daugiau.

7^;ĮMlfelų nebeigūoruoti.
Darbietis Morrisonas pakliuvo bėdon. Churchillaš 

pareiškė, kad (jis tiktai pildo, ir dar ne vįšus, Morriso- 
no pažadėjimus Anglijos vardu Washingtopiii. Slaptai, 
lankydamasis Amėtikoje, Morrisonas davė sutikimi 
mūšų komandai Korėjoje praplėsti karą. Dabar Mor- 

py kata ir baraši. Tiesa,. jfe sutikęs su karo pra
plėtimu, bet tiktai tam tikromis Sąlygomis. Ame
riką ir Chtirchillas neišpildę tų sąlygų. ' • /

fe Tūrime reikalą santykiuose katilo šū puddii. Morri
son negali nusiplauti raūkų nūo atšakdfnybes.\ Gerai, 
kad jis dabar smerkia karo plėtimą, gerai, kad jis da-

vknoja kailį Churchillui. Bet jis negali nusiplauti 
rankų nuo atsakoniybės už jo paties padarytas slaptas 
sutartis dėl'išplėtimo karą.

Prėz. TrumanAs mano, jog 
mokesčiai privalo eiti aukš
tyn, o ne žemyn, vien tik dėl 
to, kad reikėsią padengti val
džios deficitus. Jisai nėra 
kandidatas, todėl tuščiais pri
žadais žmonėms akių nedu- 
mia.

Matote, kaip tam Ameri
kos Lietuvių Tarybos se- 
krėtoHūi ir Naūjiehų bosui 
rūpi žmonių rėijkalai. Jis iš 
visur ^auha gerai apmokė
ti, todėl jam nereikią, gal-' 
vos sukti dėl pragyvenimo 
pasidarymo. Jis nebijo tak
sų, hėš. turi iš kė jūos mo
kėti. '

Kas kitą su eiliniais lie
tuviais . Jiems tie hėšvie- 
tiški taksai dasiėdė iki gy
vojo kaulė.

rA

f

KAIP ĘAUMA m REi- 
Kwwmm Mes v 
i.AikftAšCitJS?

Čhiėagds diėnfaštyjė Vil
nyje D-tas patiekia sveikų 
minčių apie diskusijas ihū- 
sų spąųdcrs gefihimd reika
lais. Tės pastabos susietos, 
su Vilnimi, bėt jos labai ati
tinka ir Laisvės turinio rei
kalams.

D-tas rašo:
“Praeitame Vilnies dali

ninkų suvažiavime, kaip ir 
kitošė šūėigose su paski
rais skaitytojais, di'ėhraščib 
tobulinimas yra ArienA iŠ 
daugelio temų pokalbyje. 
Patarimų, pastabėlių re
daktoriams neskūpatįjama, 
su kritika irgi nesivaržo
mą.
“Tai gerai, taip ir turi būti. 

Redaktoriai į tai kreipia 
dėmesį ir bando patenkinti 
visų pageidavimus. Bet rei
kia atsiminti, kad ne viskas 
priklauso nuo redaktorių. 
Vilnis, kaip žinome, nėra 
redaktorių nuosavybė, bet 
visuomeninė įstaiga — laik
raštis darbo žinomų ir žmo
nėms. Tobulinimas, ugdy
mas laikraščio yra visų ben
dras darbas — redaktorių 
ir ne redaktorių.

“Juk gali būti aišku,'kad 
vieni redaktoriai ir su ge
riausiais noraiK to negali 
padaryti. Tai nzinė nega
limybė. Jie, pavyzdžiui, ne
gali tuo pačiy sykiu būti 
korespondentais Philadel- 
phijos ar Detroito bei ko
kios kitos vietoj ir būti 
Chicagoj—dirbti prie laik
raščio, redaguoti-rašyti ži- 
niaSj editbfiiluš ar 'strAips- 
niūs.

“Kadą taip-, tai kas įvyksta 
I*h iladelphi jo j ąi* kū'r kitūf, 
jfė nėg&li žinoti, kas tėh da
roma ir veikiamą. Tai par
eiga ten g.yVėhahčių Įr ga
linčių kasyti žinias Vilhiai.

“Jėi visi kOWspohdentai- 
bendradarbiai - skaitytojai 
stotų talkon užpildymui trū
kumų,- apiė kuriuos šiame 
rašiny j e Jkalbė j ome, tuoihVt 
nūsiskūhdimaiįs — kad , to, 
perdaug, p1 to permažai Vil- 
nyjeę nėbutų pagrindo. T,adj 
imkimės ūž plūniksiios, te- 
atspindį. mūsų dienraštyje 
dąf ryškiau kiėkvieha dar- 
bininkų koXzos. f aže, ai' tai 
būtų pdlitihėje ' dirvoje ūr 
pkonominėje. ^obūliniiiias 
i'aikHlčiO' yra. ihūšų. višū 
behdraš 'darbas?' r

•MENšEVikAS MOKo

Kėlėivib bendradarbis J. 
P. hioko V. Rastehį skaity
tis šū tikrovė ir ne’sapifučti 
apiė ątfeavimį/sehų darbų 
ir privilegijų sugrįžus “iš-

’ *• - . I x

laisvintos Lietūvon.” Ras
tenis per daūg pasitikįš A- 
merikos nepripažinimu Ta
rytai Lietuvos. J. P. jaih 
sako, kad “ar Amerika pri
pažįsta ar nepripažįsta, tas 
nieko nepakeičia Lietuvos 
padėtyje.” Lietuvos valsty
bės nebesą. Ji turėsianti 
būti atšteigta ant griuvė
sių. O naūjoje valstybėje 
būsią naujos vietos, nauji 
žmonės, naujos pareigos. 
Smetonininkai galėsią nė iš 
tolo nėbepriėiti prie valsty
bės lovio.

iTas nėpatiks smetoninin- 
kūi feastehiui. O visas ne- 
šūšipfątimaš būš tame, kad 
kiekviena “laisVintojų” gru
pė tūri mintyje savotišką 
Lietuvą, v Mehševikai onąno, 
kad jiė ten turės daug ga
lios'. Klerikalai sapnuoja 
apie’ savo viešpatavimo at- 
steigitaą. Staėtonininkai gi 
svajoja apie sugrąžinimą 
sąyp rojaus.

Mes gi randame susira
minimą tik tame-, kad Visų 
šių “laisVintojų” sapnus ir 
svajones mąrgis ant savo 
kųdiotos uodegos nusineš. 
Lietuvos žmonės labai gra
žiai apsieis be jų.

ttALMOS KoMuNlŠtAl 
AtsAfcO de GAšH&I- NtAMs titiftifcAtiAMs ,

Dabar paaiški, kad Itali- 
jos klerikalinė - fašistinė 
valdžia labai.norėjo išpro
vokuoti komunistus. Ji bu
vo šūsimobiližavus ir. pri- 
sirengūs 'juos sutriuškinti. 
Tokiam konfliktui proga 
buvo iškilus gėn. Ridgway 
atsilankius į Komą.

Bet Italijos komunistai 
pasirodė gUdVesYi už de 
Gasperį. Jie nesidavė bū
ti išprovokuotais. Italijos 
Komunistų Partijos vadas 
Palmiro Togliatti sako kle
rikalams; 11

“Jūs manėte,'kad jūs at
radote progą išprovokuoti 
pažangiausią Italijos žmo
nių partiją į nepribrendu- 
sį mūšį, kdd jūs galėtumėte 
sūdraskyti mūsų laisvu, su
siaurinti mūsų teises ir su
triuškinti mūsų teises, ku
rias mums Konstitucija su
teikė, kovoti tarpe žmonių 
už taiką, už laisvę ir už 
duoną . Tai tokie buvo jūsų 
slapti troškimai.

’“Bet šiandien prieš jūsų 
akis stovi darbininkų kla
sė ir žmonės, kurie yra su
kuopę daug patyrimo ir ku
rie turi ilgą atmintį, kuriais 
vadovauja partijos, supran
tančios savo atsakomybę. 
Ji'ė saugosis ir nepadarys 
klaidos patekti į jūsų pro
vokacijas. Jūs sapnuojate 
apie riaušes/ apie revoliu- 
čijasi Šiandien gi mūsų mi
sija susideda iš diskusijų, 
pėrtikrihitaų^ perkalbę j imu, 
padaryti Italijos žmonių 
valią stipresnė, patvares-, 
nę,. ryžtingesnę.”

Kitais žodžiais, Italijos, 
koūiuništai nestos į kpvą su 
priešu tada, kada’ir kū!r tas 
priešas nori. • Jtį darbas da
bar Italijos žmones šviesti, 
organ fetid ti, ' įtikintų kad 
Italijai teisingas kelias yra 
ne tas’, kuriuo veda kleri-i 
kalai dė ’Gašpėri pryš- 
akyje, bet tas, kurį ^jau se
niai jiems bodo komunistai.

/ Washiftgtonaš; — Prezi
dentas Trumanas sako, kad 
karihės jėgos neturėtų re- 
krutdoii fdrrfių darbininkų, 
neš jų rekrutavinias labai 
kenkia Aehbrikos ūkiui.

* Washiiigtofias. ~ Sena
torius Taftas pareiškė, kdd 
Eis.enhowėriš yrą dominuo
jamas tų pačių žmonių* ku
rie tvarko DeiJrey politikę 
ihašihą; j. .

PASTABOS
Vienybės leidėjas rašo, 

kad “New Yorko lietuviai, 
latviai ir estai atliKb Savo 
pareigą, paminėdami bai
siuosius 1941 nietų birželio 
įvykius Pabaltijy.”

Kartu J. Tysliava dejuo
ją i rtbėja, tenka nusiskųs
ti, kad publikos, atžvilgiu 
šis . paminėjimas nebuvo 
gausus: trijų tautų žmonės 
nepajėgė pripildyti Town 
Hall (Miesto Salės),—salės, 
teturinčios 1,500 sėdimų vie
tų. . .” s

ūkišku, kodėl nepripildė, 
kadangi tas minėjimas bu
vo apgaulingas. Rengėjai 
šaukė, kad Tarybų Sąjunga 
tuo laiku skerdusi lietuvius, 
latvius ir estus. Bet nieko 
panašaus nebuvo.

1941 metų vasarą Hitle
rio legionai užtvino Lietu
vą, Latviją ir Estiją ir ten 
išskerdė šimtus tūkstančių 
žmonių. Bet apie tai pami
nėjimų rengėjai nei žodžiu 
neprisiminė.

Na, ir kaip jie prisimins, 
kuomet daugelis jų sveikino 
Hitlerio legionus, o Vieny
bės redaktorius, džiaugsmo 
apimtas, net specialę savo 
gazietgs laidą išjeido.

Advokątas A. Olis irgi 
verkšlena. Rašo jis Vieny
bėje straipsnį po antrašte: 
"Nesirūpinimas rytojum — 
lietuvybei neša tiktą mir
tį.” Kviečia jis visus stoti 
"Lietuvos n e p r iklausomy- 
bės atstatyhio” darban.'

Tai veidmainingas ir ne 
realistinis šSilkshiRs. Lietu
vos žmonės jau susikūrė he- 
priklaUsoma/gyvenimą, ka
ro nuteriotūs miestus ir 
kaimus baigia atstatyti, 
visą ūkį pakėlė ant daug 
aukštesnio laipsnio, kultu-' 
rinėje dirvoje nepalygina
mai aukščiau stovi, negu 
smetoniniais laikais.

Tai ko dabar ponas Olis 
ir kiti jo sėbrai nori? Jie 
trokšta trečiojo pasaulinio 
karo, įkuriame atominėmis 
bombomis Lietuva pirma 
būtų nušluota, o tada ant 
griuvėsių ir lavonų fašis
tinė Lietuva būtų atstatyta.

x Bet jie tų laikų niekad 
nesulauks.

Buvęs Marshallo plono 
administratorius Paul Hoff- 
manas andai pareiškė:

“Mes turime išdirbti tar
kos programą, kuri. būtų 
tiek kūrybinga, kad visai 
pakėistų mūsų santykius su 
komunistiniais, kraštais. 
Reikia, kad rūšų tauta bū
tų įtikinta, jog mes norime 
taikos.” v -

Kaip gali rusų . tauta' ir 
kitų kraštų taiką mylį žmo
nės tikėti, kad , Amerika 
nori taikos, kuomet jinai 
atsisako baigti karą korė
joje, nesvietiškai ginkluo
jasi ir .ginkluoja visas savo, 
sąjungininkės ir visa ger
kle šaukia už karą su “ko- 
mUhistihiiais kraštais.” ,

Taiką rhylį zrhohėą tik 
ta^a įsįtikihs, kad.; mūšų 
kraštas libri taikos, kai jiš; 
savo darbais tai įYodys: 
baigs, karą Korėjoje, susi
tars su Anglija, R u si ja 
i^raiicija if liaudiška kini- 
ja pastoviai palaikyti taiką 
pasaulyje.

Vbkiėtijos ūhivėršiteto 
Kiel profesorius Dfx Hahs 
WeinCrf, studijavęs šim
panzės per 30 metų, atvy
kęs į tarptautinį antropo
logų suvažiavimą, pasako
ja, jog Šihipatizėš moraliai 
stovį dąūg aukščiau už 
žmonės.-

Kai pamąstai^ ką žmonės 
dabar padaro, tai atrodo, jog 
Dr. Weiiieft tuiri daug tie
sos. Turėjome du pasaūli- 

nius karus, kuriuose žuvo 
virš 40 milijonų žmonių. O 
kiek turto sunaikinta, kiek 
vargo ir skurdo pasauliui 
atnešta.

Tai vis civilizuotųjų žmo
nių darbas. Atrodo, kad 
beždžionės karų tarp savęs 
nekelia.

Seattle, Wash., gyvento
jas James B. Daniels, at
rodo,' gyvena kaip arabiš
kas kunigaikštis. Jis sa
kosi turėjęs 14 n žmonų ir 
su 13-ka žmonų sugyvenęs 
draugiškai, nei vienai ne
mokąs alimonijos.

Bet jis turi nesmagumo 
su 14-tąja žmona, kuri pa
sirodžiusi jam neištikima, 
tai jis pareikalavo perski
lai. z

Kaip matyt, viena žmo
nelė sudrumstė visą jo “ra- 
mųjįn gyvenimą.

Žinote, kas sudrumstė 
Naujienų redaktoriaus ir 
savininko Grigaičio “politi
nę liniją”? Nagi, jo pa
ties girieenieji Anglijos sė- 
cialis.tai darbiečiai, pareikš- 
dami, kad Anglija turės 
ginti Tarybų Sąjungą, jei- 
gus kas nors ją užpuls.

Toks Anglijos socialistų 
pareiškimas kaip peiliu per
vėrė Grigaičio krūtinę. Na
bagas. dabar pametė savo 
liniją ir niekaip nebesusi- 
graibo. Jis verkšlena: jei
gu taip darbiečiai kalba, 
tai geriau, kad valdžioje 
pasiliktų konservatyviai su 
Churchillu priešakyje.
Kitas jam smūgis. Angli

jos darbiečiai parlamente 
smerkia Ameriką už bom
bardavimą Korėjos elek
tros jėgainių Mandžūrijos 
pasienyje, nes toks bombar- 
davitaas galįs privesti prie 
karo praplėtimo. O (iri- ■ 
gaitiš kaip tik to ir trokšta.

Gri-kis

VILNIUS, IV. 26 d. — Svei
katos apsaugos ministerijoje 
pasibaigė respublikinė ftiziat
rų konferencija ir tuberkulio
zės mokslinio-tyrimo instituto 
sesija.

Pirmąją darbų diertą buvo 
nagrinėjami kovos su tuber
kulioze organizaciniai klausi
mai. Tuberkuliozės instituto 
direktorius Gamperis padarė 
pranešimą tema “Prieštuber- 
kuliozinės kovos būklė ir už
daviniai.” Pranešimą “Nauja
gimių ir vyresnio amžiaus vai
kų prieštuberkuliozinb1* vak
cinacija” padarė medicinas 
m’^slų kandidatas Runk^vi- ( 
Čius. v

Antrąją konferencijos die
ną buvo nušviestas patyrimas, 
sukauptas institute gydant 
naujausiais tarybiniais prepa
ratais. i

Konferencijoje du praneši
mus padarė TSRS Medicinos 
mokslų akademijos Tuberku
liozės instituto moksliniai ben
dradarbiai.

Viso skaityta 15 pranešimų 
kovos su tuberkulioze klau- • 

lat veikiančiuose kursuose I simais.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KOLŪKIEČIŲ APMO
KYMO KOMBINATAS

VILNIUS, bal. 23 d. — 
Daugiau kaip tūkstantis 
kolūkiečių mokėsi praėju
siais metais Vilniuje, nuo-

Amerikiečiai maišosi į Anglijos ' 
reikalus., kaltina Darbo Partija

Loūddnas. — Britanijos 
barbo Partijos antras sa
vo svarbumu po Attlee va
das Morrisonūs padarė dar 
vieną aštrų‘pareiškimą 
priėš Ameriką. Jis pareiš
kė, kad Amerika perdaug 
kaišioja savo nosį į viduji
nius Britanijos reikalus, ir 
kad britai turėtų to nepri
leisti.

Morrisohas, kūrils darbie- 
čių valdymo metu buvo už
sienio reikalų .ministru, 
skaitomas gerai informuo
tu tokiais klausimais, ir jo 
pa reiškimas todėl iššaukė 
sensaciją. Jis sakė, kad A-’ 
•ūierikos dėpartamėnti n i a i 
valdiniiikai, visokie pasiun
tiniai, specialūs pasiunti
niai ir diplomatiniai tar
nautojai elgiasi, lyg Brita
nija butų nuo Amerikos 
priklausoma šalis, duoda 
visokius patarimus, išreiš
kia nuomones ir net bando 
duoti direktyvas.

Morrisonas per paskuti
nes kelias savaites padarė 
eilę pareiškimų, kurie buvo 
nukreipti prieš Ameriką. 
Jis pareiškė, 'kad Amerika 
atsakominga už paliaubų 
derybų Korėjoje tokį ilgą 
iššilęšiiūą, pasūlėrkė Jalu 

. šfitiėš elektrinių stočių bbfn-

brigadų va- 
statybų de-

sureng 
kursų

cil

masiniams kolūkiniams ka
drams paruošti. Kursafp 
tųt tarpe buvo kolūkių pir
mininkų, sąskaitininkų, gy- 
vulininkvstės fermų vedėjų, 
laukininkvstės 
dovųk kolūkių 
šimtininkų.

Be to, buvo 
įvairių šakų 
ūkio specialistams — sėkli
ninkystės agronomams, ra
jonų agrozootechnikos kur
su vadovams, MTS vyres
niesiems m ech anikaons. 
Daugiau kaip 100 agrono
mų ir zootechnikų, baigu
sių čia užsiėmimus, dabar . 
dirba kolūkių pirmininkais.

♦Šiais metais kursuose vėl 
mokysis gausus skaičius 
kolūkiečių ir žemės ūkio 
specialistų. Neseniai užsi
ėmimus baigė grupė kolū
kiu pirmininkų.

Kursantams demonstruo
jami mokomieji filmai, jie 
naudojasi Vilniaus žemės 
ūkio technikumų, Raudon
dvario MTS, Verkių vado
vaujančių kolūkinių kadrų 
mokyklos bazėmis. Rengia
mos ekskursijos Į buliš
kųjų respublikų p r laki
nius kolūkius, mašinų-tra^ 
torių stotis. T

S. šapavičius

bardavimą ir tt. Kadangi 
Morrisonas yra skaitoma^ 
vienu Darbo Partijos dežx 
nio sparno vadų, jo anti- 
amerikoniški pareiškimai 
skaitomi ypatingai būdin
gais, rodančiais, kad visa 
atmosfera Darbo Partijoje 
dabar žymiai kairesnė, ne
gu buvo darbiečiams esant 
prie valdžios vairo. •

Taft ir Eisenheweris viens 
kitą kabina ižoliadonizme

Washingtonas. — Po to, 
kai generolas E*senhowėris ' 
pareiškė, kad Taftas yra 
izoliaeidnistas, Taftas išėjo 
su lygiai tokiu kaltiūimū: 
Eisenhoweris izoliacioūis-. j 
tas. ,Taftaš sakė, kad EU 
senhoweHs izbhacionistaš, 
nes jis nešupranta tarptau
tinės politikos. •

Taftas taipgi šovė kelius 
šūvius prieš Trumano ad
ministraciją, stengdamasis 
surišti administraciją sį 
komunistais . Jis sakėj 
valdžia jau ‘"pralaimėjo’^ 
ką.” UŽ tai atsąkomihg 
adfninistūacija, šakė jis^ — 
Ttūmahas, Mąrshullas, A 
chesonąs, Algėr ffišs.

,r~,,rf, ; ..
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ŠYPSENOS
Klastauskai aplankys 
newyorkiechia

DŽ’enitortai per savo tvirtų 
origahižacijų (unijų) išsikovo
jo rie tik didesnį atlyginimų 

iižj darbų, bęt prie to gauna 
^y^Sfijų savaičių atostogas. 
Taiįri gavę liuoslaikį sprunka 
kaip paukšteliai iš narvelių 
paleisti. Vieni vyksta į ūkius 
ar patogias vietas prie fežerO 
pasilsėti, atgauti nuo sunkaus 
nuolatinio darbo išeikvotas 
jėgas ir energijų, kiti atosto
gų proga vyksta į kitus mies1 
tus pasimatyti su giminėmis 
ir draugais.
Klastaūsko penki broliai gy

vena New Yorke. Grfcatne- 
ckietis P. Klastauskas pasižy
mi veikloje ir yra “Laisvės” 
bendradarbis. Man rašant šį 
rašinėlį gavau žinių, kad iŠ 
Scottville, Mich., nuo savo ū- 
kio atvyksta į Chicagų Stasys 
Klastauskas, ir kelias dienas 
čia paviešėjęs liepos 5 kartu 
abu broliai vyks į rytus. St. 
Klastauskas nėra matęsis su 
anais broliais per trisdėšimts 
metų. Tai bus tikrai malonu 
ka& ir sergančiam Stasiui pa- 
sinvityti su giminėms ir drau
gais. R. š.

■" -“O

Northsidiečių piknikas 
nusisekė •

Kaip žinia, birželio 22 d. 
piknikams oras buvo nepavy
dėtinas. Lietus krapino veik 
iki pietų. Tačiau popiet išsi- 
giedrino ir saulutė nudžiovino 
pievas ir miškus.

Roselandietės moterys pa
bijojo rengti savo žadėto pik
niko, bet Northsidės jaunimas 
nepaisė. Atvažiavo į Dan 
Smitho daržų ir pradėjo pik- 
nikauti. Popiet pas northsidie- 
čius prigužėjo žmonių, ko net 
nebuvo galima tikėtis.

Orkestrą piknike grojo ga
na puiki ir žmonės linksmino
si iki Vėlyvaus vakaro.

Pėlno iš pikniko matyt ren
gėjai padarė gražaris. J. ž.

j —o—
Nubaudė Cicero policijos 
viršininkus

Federalis teisėjas Walter 
J. {LaBuy paskelbė teismo 
nuosprendį sųryšyje su Cice
ro policijos byla dėl įvykusių 
riaušių arti metai atgal-.

Ciceros policijos čyfas Er
win Konovsky nuteistas pasi- 
mokėti $2,000, o policijos ser
žantas Roland Btrani ir eilinis 
policistas Frahk A. Lange —• 
po $250.

Nubaustieji policijos virši
ninkai reikalavo pernagririėti 
bylų iš'naujo, bet teisėjas La- 
Buy nedavė jiems tos privile
gijos. Tik Ciceros prokuroro 
Nicolas Berkos byla būsianti 
iš naujo pemagrinėjafna liė- 
pos 28 dienų. Ir jis, kaip po
licijos viršilos, kaltinamas pa
neigime pilietinių negrof Har
vey Clark teisių ir kurstyme 
prie riaušių,, kurios sustabdy
tos tik gubernatoriui Steven- 
sonui prisiuntus pulkų valsti
jos milicijos į Cicero.-

Paskelbdamas savo nuo
sprendį teisėjas LaBuy pareiš
kė, jog praeito liepbs mėnesio 
rasinės riaušės Ciceroje ir 
Chicagoje metė “juodų dė
mę” ant visos apylinkės pilie
čių.
Lankėsi svečias iš 
New Jersey

Birželio 24, “Vilnies” raš
tinėje lankėsi vilnietis Petras 
Skeberdis iš Newark, N. J. Jis 
svečiavosi pas sesutę Julia ir 
švogerį Mikų Marazus; taip
gi šakė, matėsi su broliu Juo
zu.

Nepaprastasi susirinkimas
LLD 37 kuopos ir LD$ 125 

kuopos narių, taipgi visų dien
raščio Laisvės skaitytojų it 
rėmėjų nepaprastas susirinki
mas įvyks sekmadienį, liėpoš 
6, 2 vai. po pietų, Maple Par
ke. •>

Tai bus ^svarbus ir įdomūs 
susirinkimas, kuriame buš iš
duotas banketo raportas ir 4 
apskričių piknikų raportas. 
Taipgi bus ir kiti klausimai 
aptarti. Kiekvienam jie yra 
svarbūs.

Bus svarstomi \v/ dienraš
čio Laisvės reikalai. Mums 
svarbu sutvirtinimas ir išlaiky
mas dienraščio, k kuris gina 
darbą žmonių reikalus, pa
duoda teisingas pasaulines ži
nias.

Draugai ir draugės, atva
žiuokite į Maple Parkų sek
madienį ir dalyvaukite šiame 
susirinkime.

Po susirinkimo bus užkan
džių ir kitokių pasivaišinimų. 
Taipgi ir apylinkės kolonijų 
draugai gali dalyvauti su mu
mis ir išklausyti raportus ir 
bendrai padaryti tarimus.

Taipgi primenu valdyboms 
būti laiku šiame susirinkime.

S. Penkauskaš

Svečias užsuko Chicagon 
pamatyti savųjų grįždamas iš 
laidotuvių Tado Lapėno, Scot
tville, Mich., kuriose dalyva
vo. Petras sakė dar sustosiųs 
Pontiac, Mich., kur jo sūnus 
mokytojauja.

Atsilankymo proga Skebėr- 
dis pamokėjo prenumeratų už 
du metus ir magaryčiom pri
dėjo dešimkę dienraščio “Vil
nies” sustiprinimui. Rep.

I' GYVIEJI KOVC
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Baisi grėsmė pakibo viršum stovyklos. 
Nacių planas — visiškai išnaikinti visus 
kalinius. Internacianalinis komitetas 
nutarė blogiausiu atveju pamėginti jėga 
išsiveržti iš stovyklos — tegu net iš šim
to žmonių liks gyvas tik vienas.

Ogiustas susisiekė su Kūno. Kūno — 
vokietis, politinis kalinys. Ligi šios die
nos jis turėjo geriausią vietą stovykloje 
—dirbo esesininkų valgykloje. Jis nė 

karto niekam nesudavė. Jis ką tik buvo 
paskirtas stovyklos seniūnu vietoje Mag- 
nuso, kuris pasislėpė nežinia kur. Vėjas

t L ' 1Lietuvis bąigė inžinerijos 
mokslų

šių kų veikti, mat artinasi di
dėlė bedarbė.

Birželio 14 d., Municipal 
Auditoriume buvo suruošta, 
mokslo baigtuvių šu'ėiga ir di
plomų išdavimas. ,

169 jauni studentai baig’ė 4 
metų inžinerijos mokslų Wor
cester Polytechnic Institute ir, 
gavo diplomus.

Tai buvo gražu ir įdomu: 
matyti jaunus profesionalus.; 
Jie buvo suskirstyti į grupes! 
pagal profesijas. Mokyklos) 
profesorių pagalba jiems iri 
darbai buvo surasti. Kiek teko 
patirti, darbai surasti tik 
dviem metams, nes po dviejų 
metų kompanijos mano nebu-

Tarp tų mokslus baigusiųjų 
yla "vienas lietuvis, Į Eugene 
Arthur Jakaitis, gyvenus ant 
Adantis St., Westborp, Mass.

Jis baigė chemijos inžinie
riaus mokslų ir gavo darbų 
Atlantic Refining Co. Phila- 
dėlphijoje. '

ši mokykla yra 84 metų avi
žiaus. Šiais( metais išleido gra
žių knygų su mokinių paveiks
lais, už kuria kiekvienas turė
jo užsimokėti po $6 ir už dip
lomų po $10. '

Kapitalistinėje santvarkoje 
niekur nėra galo ir gero be 
išnaudojimo. Jakaitis.

“Nieko negirdėti”
Kartą kunigas užtiko zo- 

kristijoną jo medų kabi
nant.

“Vaikeli, rytoj visi baž
nyčios tarnai turi eit iš
pažinties,” pareiškė kuni
gas.

Rytojaus rytą zokristijo
nas jau prie klausyklos lan
gelio. Užbaigus jam sAkyt 
savo nuodėmes, kunigas už
klausė: \

“O kak mano medų ka
bino?” \

“Negirdžiuy” z o kristi jo
nas atsako. \

“Kas mąnp/medų kabi-

no?” ahtm kAftu gaVfifeil 
klausė kunigas.

“Visai riiekb . riėfifdėti/- 
atsako žokristijbnas.
netiki, tai tu būk hiaho vie
toj-, P aš klausiu.”

Pasikeitė vietomis ir žo* 
krištijonas kunigo kiaušiai

“Kas pus mario pričTą ėi- 
na?” t

^Negirdžiu,” atsako ktt* 
nigas.

“Kas pas mano pačią ėi- 
na?” garsiau šūktelėjo 
kristi jonas.

“Dievaži, nieko negir*4 
džiu,” pakartojo kunigas-. ’

Jakėnų Petras

v’ KunO gal ko gero ir nenuvokia, kas 
-fįgali įvykti, bet jis puikiai supranta vaid

menį, kurį gali suvaidinti pogrindžio 
organizacijos. Jis suprato Ogiusto žengto 
žingsnio prasmę, bet nenori per daug 
kompromituotis. Tačiau jis sutinka pa

laikyti su mumis kontaktą.
Kitą dieną Kūno pasiūlė visų tautybių 

atstovams — po vieną nuo kiekvienos-— 
ateiti pas jį naktį klausytis radijo pra- 

. nėŠimo.
Ogįust^s negalėjo išeiti iš skalbyklos 

ir pasiuntė inane. Ir štai aš vėl įeinu į 
Magnusp kambarį. Bet kaip -viskas pasi
keitę nuo to laiko! Stovyklos seniūnui aš 
jau ne tiesiog “toks ir toks numeris,” bet 
prancūzų delegatas. Kartu su manimi 
atėjo Kovotojas — jugoslavų atstovas, 
Barta — čekų atstovas, rusas, ’atvykęs iš 
Mėlko, ir kėlėt'aš kitų. Maždaug apie an
trą valandą nakties mes grįžtame į b’ara^ 
kus saugdmi stovyklos policininko, inter- 
naciof&lihės oTgahižacijos nario.

Dieną aš tebedirbu kepykloje. Į mū
sų pamainą dabai- įeina tik dvylika len
kų, trys rusai, vienas ispanas ir aš — 
vienintėlis prancūzas.. Miltų nebeprista- 
to ,ir mes dirbame lėtu tempu sustiprin
tos sargybos saugomi. Mes faktiškai esa- 
Ae atjkirsti nuo visos * stovyklas-, d tas 

Jtwukdo man sekti (vykių vjtetymąsi. Taip 
ilgai trukti negali.

Gegužės penktą, ketvirtą valandą. po
piet, 'Ogiustas laukė manęs prie įėjimo. 
Nors pažiūrėti jis atrodo visai ramus, aš 
išsyk supratau, kad jis itin susijaudinęs, 
ito pareiškia:

HARTFORD, CONN.
• '----------------------T-------------------

tarp Glastonbury ir Hartfor
do. Reikia važiuoti Glaston
bury keliu. <
Kelio nurodymas

Važiuojant nuo New Yorko 
geriausia važiuot nauju. Merit 
Say keliu ir kai privažiuo- 

in. upės tilta ir Toli Brid- 
r reikia mokėti 5 c., tai 
sukti po dešinei, kur 

nurodyta Glastonbury ir New 
London ir tada yažiuoti tie
siai iki 23 Station ir vėl sukti 
po dešinei ir važiuoti iki 
Conn. upės.

Važiuojant nuo Massachu
setts pusės gęriausla važiuoti 
naujuoju keliu y ir kai dava- 
žiuoji tiltų, kur rašo East 
Hartford, tai tik pervažiavus 
per tilta reikia sukti po deši
nei, kur rašo Glassbury ir 
New London ir važiuoti iki 23 
Station ir važiuoti iki. Conn, 
upes.

' ’ ’ l
Komisija bandys ant kelio 

kampų padėti iškabas su uz> 
rašų “To Lithuanian Picnic.”

Tikimės turėti svečių ir iš 
tolimesnių kolonijų. Pasima
tysime piknike, širdingai' vi
sus kviečiame dalyvauti pik-> 
nikė.

Rengimo komisija

Ruoškimės prie pikniko
Apskrities piknikas jau čia 

pat, įvyks už pords savaičių. 
Rengimo koįriišija darbuojasi, 
kad piknikas butų sėkmingas; 
Hartforde yra. pasamdytas 
busas, kuris išeis kaip 2 vai. 
po pietų nuo Laisvės Choro 
Svetainės, 157 Hungerford St.

Nesigirdi, ką daro kitų 
mieštų draugai. Ar visi gerai 
rengiasi? At rengia bošus? 
Didesnių miestų draugai turė
tų organizuoti busus. Nes taip 
daugiau ir pigiau galima žino
mų atvėšti į piknikų.

Taipgi paskutinėmis dieno
mis reikėtų labiau garsinti šį 
piknikų. Visi stenkitės būti 
ir kitiems pasakykite, kaip 
svarbu šiame piknike daly
vauti.

Piknike turėsime gera or
kestrų, kur gros lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Taipgi 
turėsime skanių užkandžių. 
Manome, kad lietuviai tai
meriai suspauš niuans lietuviš
kų sūrių.

Parkas yra gražioje viėtoje, 
prie pat Cohn. upės. Vasaros 
mėtų Visada ėsti malonus oras, 
esti vėsiau, negu mieste. Va
dinasi Light House Grove, 23 
Station, East Hartford, Conn.

—Aš laukiu tavęs-nuo pat ryto.
— Žinau, bet aš niekaip negalėjau iš

trūkti. Dabar durys užrakinamos, langai 
užkalti' grotomis, pagaliau ir policinin
kai riogso prie visų išėjimų.

— Dabartinėje padėtyje ilgiau sėdėti 
kepykloje visiškai beprasmiška.

— Ir aš taip manau.
— Internacionalinis komitetas' nutarė, 

kad tu turi mesti kepyklą, nes tavo bu
vimas ten nenaudingas.

—Sutinku, tik pasiimsiu savo duoną 
ir daugiau čia nebegrįšiu. Ov kas šian
dien atsitiko?

s — Atsitiko daug ir labąi svarbių da
lykų.- Dar nėžirflįa, kaip visa tai baigsis.

— Ar iš tikrųjų jau tokie svambūs?
— Paskutinėmis valandomis įvyko 

daugiau negu per visą laiką, kai mes čia 
esame . žinai apie tunelius?

Aš neaiškiai spėjau, kad kažkas atsi
tiko, bėt dar nieko tikro nežinojau. Ket
virtą valandą ryto kapo pažadino mūsų 
pamainą ir nuvedė į kepyklą, ten mus it 
užrakino. Abu mūsų prižiūrėtojai esesi
ninkai atrodė labai šušij^Ūdib^. Lenkai 
apie kažką kuždėjosi, it Viėn^š iš' jų pa
sakė man, kad mūs rengiasi siųsti į tu
nelius. Kiek aš suptatau, kapo pradėjo 
derybas sū esesininkais, prašydamas 
palikti mus čia. Fernando, ispanas, kuris 
dirba su manimi, baisiai jaudinosi ir nu
tarė neiti iš kepyklos. , * -

Ąštuhtą valandą*mes pradėjome dar
bą.' Po kelių minučių mes pamatėme, 
kaip kaliniai grįžta iš patikrinimo. Nuo 
to laiko mes negirdėjome nieko, tik pa
stebėjome, kad mūsų esesininkai aiškiai 
ruošiasi pasipustyti padus.

— Visa tai, — pasakė Ogit^stas, ~ 
yra betarpiškai susiję su tub, kas įvyko’ 
stovykloje. Pasiklausyk šios dienos kro
nikos. . !
, Praėjusią naktį Antonenas ketvirtą 
valandą ateiha į skalbyklą ir pyaftėša 
Ogiustui, kad Hansas nori sunaikinti 
visus kalinius. Nuspręsta nedelsiant ptū^ 
nešti internacionaliniam komitetui.

Penktą Valandą ihtėrhačidriūlihiš ko
mitetas nutaria paruošti visias mū^ų 
grupes priešintis. ,
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Hart, Mich.
Iš ALDLD 10 Apskrities 
Konferencijos

22 d. birželio Blažienės iri 
A. Višniaūsko ūkyjė įvyko1 
konferencija, kurioje dalyvė,-i 
vb 4 kuopų viso 15 dėlėgštųj 
Grand R'aįndŠ, Muskegari ir į 
Saginaw atstovybės riėbūvo.’ 
Konferencijai pirmininkavo F. j 
Žukas, sekretoriavo V. Sūriais- 
tienė. Iš raportų pasirodė, kad i 
geriausia stovi kaip veikimu,) 
taip ir finansiniai Detroito! 
188 kubpa, 52 kp. biskį silp-l 
nėsnė, 218 kp. taip pat neblo-i 
gihusia veikia. Silpniausios; 
kubpos tai Hkrto, MųskėgandJ 
Grand Rapidšo ir Saginaw.

Konferencijos darbuotė bu
vo vedama skubotai, nes det- 
roftiėčiai, kurtėms pirmadienį: 
reikia stoti darbari, turėjo yy-i 
kti į narinis tVibjauš po pietų 
—- kėliohė tolffha, pūštiričibį 
Šiiričo mylių, o sekmadienį tra-1 
fikaš didėlis.

Konferencijos dalyviai vien-- 
balsiai pasisakė už stiprinimų 
apskritiės darbuotės, atsi
žvelgiant į padidėjusius ant-, 
puolius ant svetųrgimių ir a- ; 
belnai visų pil’ie'čių konstituci
nių teisių iš .reakcijos pusės;’ 
Rodėsi tik Vieria ypata labai 
klaidingai hūkklbėjo, kad Csą, 
reikia panaikinti 10 apskrities 
komitetų, —v kas reiškia, pa
naikinti viš4 apskritį, nėš, esu, 
apskritis jau atgyveno s/avo 
dienas. Didžiumos delegatų 
buyo manoma, kad tokia ’ ide- 
ja paeina iš .valdan’čibsios 
klasės, kūH ypatingai pašihi'6/ 
juš likviduoti nė tik visokias 
ir yįsaš darbininkų, Organiza
cijas, bet bkMkihti Visokias 
liaudžiai garantuotas laisves 
ir konstitucines teises ir įvesti1 
atvirų Tašistib^ , diktatūrų. 
Kiaidim Hi Mįh!
persekiojimas svętūr-

girnius, tai tegul jie ir kovoja 
už savo teises, ši mintis yra 
skolinta iš valdančiosios kla
sės ir Ąeprivalo būti sektina 
ne tik sveturgimio, bet ypač 
šioj šalyj gimusio darbininko. 
Ėeikia rieužsimerkti prieš jau 
gyvenime įvykusius faktus, 
kad jau nemažas skaitlius tik-, 
rų, čiagimių amerikiečių, per
sekiojama ir kalinama. O per
sekiojamais tik ir gali rūpin
tis ir juos teismuose ginti tik 
organizacijos, komitetai; gi 
pavieniai yra bespėkiai.

Rinkta apskrities ' komite
tas: pirma. Dapsys, seki*. V. 
Smalsti'enė, ižd. J. Gugas. 
Nutaria ir įgaliota komitetas 
parūpinti ir atatinkamoms val
džios ištaigoms ir pareigū
nams pasiųsti rezoliucijas: 
prieš rengimųsi karui, už tai-
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kos išlaikymų, už panaikini
mų Smitho įstat. už sustab
dymų persekiojimų ir depor
tacijų feveturgimių ir kt. %
i Konferencijai užsibaigus ei
tas: pirmin. Dapsys, sekr. V. 
įvairių valgių buvo parūpinę 
d.d. A. ir L. Stakenienės, šiš- 
kienė, Blažienė ir žukienė; 
grybai, vištiena, jautiena, švie
ži pamidorai, salotos, kopūs
tai, įvairūs keikai su užsige- 
rimais. Po pietų detroitieČiai 
Išvyko į namus, o likę skotvi- 
liečiėi su vietiniais diskusavo 
ii* šnekučiavosi iki sutemų ir 
gražiai, ramiai išsiskirstė pa
vakarieniavę.

Būrio dalyvis.

New Yorko mieste įvairias 
Mokyklas šiemet baigė 80,950 
fnokinių ir studentų. Viso šo
kėsi 850-;000. Mokė 38 tūks-

Dienraščio Laisvės Paramai

DIDIEJI PIKNIKAI
f

BOSTONOAPYLINKĖJE
piknikas įvyks penktadienį

LIEPOS 4 JULY
Lietuvių Tautiško Namo Parke

MONTELLO, MASS. ' '

NEW YORKO APYLINKĖJE
Piknikas įvyks šeštadienį

LIEPOS 5 JULY
Clinton Park, Maspeth, N. Y.

I

Shenandoah, Pa.
« • • 1 < •

* Piknikas įvykš sėkmadienį

RUGPJŪČIO 3 AUGUST
Swanks Grove

BRANDONVILLE, PA.

Bus skaitlingi susibūrimai, linksmi pasimatymai 
iš arti ir toli. Kris tik Atsilankys, bus patenkin

tas ir ilgai, atsimins puikius Įspūdžius.

Praleiskite Savo VakacijaS
Atlantic City, N. J.

Lietiiviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto.

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

VIAl VT’C 125 ATLANTIC AVĖ?V i VJLIL 1 |J Atlantic City, N. J.

Vakacijų rezervavimui telefonas: 
ATLANTIC CITY 'S-2&38 1 I

Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į diena asmeniui/
Norintieji turėti linksmas vakacijas — atvažiuokite;

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS. > -

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

1113 Mti Vernon Št., Phila., Pd.
Telefonas Poplar 4110 * /

............................................. ................ ..—.„u...............-........    j............. ,
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■. IŠ LIETUVOS
__________________

Leksikologijos problemų 
nagrinėjimas

Svečiai

•; VILNIUS, IV. 27 d. -L Vil
niuje pasibaigė mokslinė kon
ferencija lekaikologijos, leksi
kografijos ir terminologijos 
kjąusimais. Paskutinę konfe
rencijos dieną buvp padaryti 
trys pranešimai. Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos tikrasis 
n&rys B.« Larinas 'nagrinėjo 
klausimą “Lietuvių leksikolo
gijos uždaviniai J. V. Stalino 
kĄlbos mokslo šviesoje”. Pra
nešimą “Apie terminologinį 
darbą Lietuvos TSR” padarė 
LTSR MA viceprezidentas J. 
Žiugžda. Apie* terminologinį 
darbą, atliekamą Tarybų Lat
vijoje, konferencijos dalyvius 
supažindino Latvijos TSR 
Kalbos ir literatūros instituto 
mokslinis bendradarbis R.
Grabis. *

Lietuvių literatūros 
istorijos konspektas

Lietuvių literatūros institu
tas atidavė spaudai ’’Lietuvių 
literatūros istorijos konspek
to” I dalį, šioje dalyje patei
kiama feodalizmo epochos lie
tuvių 'literatūros istorija. Be 
to, konspekte atskirai nagri
nėjama veikla žymesniųjų to 
laikotarpio lietuvių rašytojų: 
K. Donelaičio, D. Poškos, A. 
Strazdo, A. Baranausko.

Apie Motery klubo sta
lą Laisves piknike

t

Atvirai pasakysiu, kad šie
met stalas bus turtingas val
giais, gėrimais ir gėlėmis, nes 
aš tikrai nutarimą girdėjau ir 

i atsimenu viską, kas buvo kal
bėta. Buvo kalbėta, kad šiais 
metaię turime „geriausiai ir 
skaniausiai pavaišinti atvyku
sius į pikniką svečius.

Už tai jau. daug žmonių už
sisakė vietas prie to stalo, 
kad galėtų atsisėsti ir links
mai laiką praleisti.

Piknikas įvyks liepos 5-tą, 
Clinton Park, Maspeth, L. L, 
N. Y.

Katrie dar norėtumėt užsi- 
I sakyti vietą prie Moterų Klu
bo stalo, tai praneškite Biru- 
tai Villis, Laisvės raštinėje, 
jinai priduos mums užsakymą. 
Prašome užsisakyti iš anksto? 
kad mūsų šeimininkės galėtų 
taip pat iš anksto pagaminti 
užtektinai visko.

Piknike bus didelė iškaba 
su užrašų: “Moterų Klubas,” 
o ten draugės jus maloniai 
pasitiks, pasodins prie gra
žiai papuošto stalo ir aptar
naus gėrimu ir valgiais.

Klubietė.

Pareiškė protestą prieš 
pronacitis kriminalistus

Antroji šio konspekto dalis, 
apimanti kapitalizmo laiko
tarpio lietuvių literatūrą ir 
lietuvių tarybinę literatūrą, 
baigiama ruošti ir n etrukjig^ apmušė groserninką ir išnešė 
bus atiduota spaudai.

Brooklyn© Borough Park 
sekcijoje du ginkluoti plėšikai

$100.

Hit 
>iiil : P 11

Biznio Telefonas
EVergreen 4-9672

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1913

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

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS 
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager 

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

Birželio 26-tos vakarą, Ho
tel Capitol Auditorijoje, New 
Yorke, įvyko kelių tautinių 
grupių bendrai rengtas masi
nis mitingas, kurio rengime ir 
programoje dalyvavo ir lietu
viai. Mitingas buvo rengtas 
keleribpais tikslais:

Pasisakyti už taiką ir ‘de
mokratiją; protestuoti prieš 
ginklavimą Vokietijos nacių; 
protestuoti prieš karo krimi
nalistų ir pronacinių bėglių 
pastangas kurstyti mūsų šalį į 
kahą. Tuomi mitingu: taipgi 
norėta parodyti, kad tie nacių 
pastumdėliai neatstovauja sa
vo gimtųjų šalių, nei savo 
tautos išeivijos čionai, Ameri
koje. »

Nežiūrint spirginančilo karš
čio, susirinko gražus būrys 
publikos ir dauguma/ išbuv.o 
iki galo ilgokos programos, 
nes mitingo tikslas buvo ver
tingas ir programa įdomi.

Kalbėjo lenkų, ukrainų, 
vengrų, vokiečių ir žydų kil
mės amerikonai piliečiai. Dai
navo jauna ukrainietė, nuos
tabiai talentinga solistė, taip
gi lietuvių dainininkas-solistas 
Leonas Jonikas. Jis dainavo 
lietuviškąją “Tykiai, tykiai,” 
vieną vokišką ir» vieną angliš
ką, liaudies dainą. Mišri pub
lika labai, šiltai pasitiko jį, 
kaip kad ir jaunuolę ukrainie
tę. Jiems abiem akompanavo 
jauna ukrainietėj

Vyriausias kalbas pasakė 
buvęs ąenatoriuš Stanley No
vak iš Detroit ir kunigas Mc
Michael, taipgi ką tiktai su
grįžęs iš Europos daktaras 
Meyer, kuris lankėsi Vengri
joje, čechoslovakijoje, Lenki
joje ir kitur.

Novakas ir kunigas savo 
jų pasaulinio karo iš palaiky
mo padalintos Vokietijos, ku
rios vakarinėje dalyje iš nau
jo apginkluojama naciai. Nu
rodė, kad su kurstymas kari
nių veiksmų Vokietijoje tuo

jau paplistų į pasaulinį karą, 
baisiausią iš visų ikb šiol bu
vusiųjų. Kad tas karas pa
siektų ir mus. Tačiau, sakė 
jie, nežiūrint' sunaikinimo mi
lijonų žmonių nėra mažiau
sios galimybės Amerikos mi- 
litaristams ten karą laimėti.

Sudėjus visos vakarinės Eu
ropos žmones, kurtų didelė 
dauguma nenori karo, Tarybų 
Sąjungos, naujųjų demokrati
nių respublikų, liaudiškos Ki
nijos ir kitų Azijos ir Ameri
kos kraštų _ liaudį susida
ro milžiniška pajėga, kuri nė
ra mažytė Korėja.

Ky^nigas priminė tą posakį, 
jog “ką dievas nori nubausti, 
tam protą atima.” Didžiausia 
'beprotystė būtų pradėti karą 
prieš tuos apie 800 mili
jonus taikos trokštančių ■ žmo
nių, sakė jis. Mes būtumėme 
to. karo kaltininkais-krimina- 
listais ir mes jį pralaimėtume, 
nes nėra pasaulyje tokios pa
jėgos, kuri galėtų tokį karą 
laimėti.

Kunigas, taipgi kiti kalbė
tojai ragino visus visomis pa
jėgomis darbuotis taikai, su
stabdyti. militaristus ir pelnų 
Iš karo ieškotojus nuo bepro
tiško stūmimo mūsų šalies ir 
pasaulio į karą.

Priimta rezoliucija, kuria 
protestuoja J. V. - valdžiai 
prieš įleidimą visokių karo 
kriminalistų. Daugelis tų kri
minalistų įvardinti rezoliucijo
je-
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Taipgi priimta rezoliucija 
reikalaujanti laisvės dešimčiai 
Graikijos darbininkų ir de
mokratinio judėjimo vadų, 
kuriems Graikijos fašistinė 
valdžia grasina mirtimi.

t
< •
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N. Y. gyventoju daugu
ma randasi miestuose

Prašo išlaisvinti 
iš Ellis Island

Tūkstančiai žmonių jau pa
sirašė peticijas ar pasiuntė as
meniškus laiškus su prašymu 
išlaisvinti iš Ellis Island Peter 
Harisiades ir Martin Young. 
Tūkstančiai kitų turėtų tai pa
daryti, nes, kaip nurodo Ame
rikinis Sveturgimiams Apgin
ti Komitetas, “atidarymu var
tų įkalintiesiems išeiti iš Ellis 
Islando, uždarome tuos vartus 
nuo suvarymo ten kitų.”

Harisiades tapo uždarytas 
gegužės 29-tą, jau trečiu kar
tu tenai. Išgyvenęs Ameriko
je* 36 metus, vedęs amerikonę 
ir tėvas dviejų Amerikoje gi
musių mažamečių vaikų, Ha
risiades/ kovotojas prieš fa
šizmą, yra ruošiamas depor
tuoti Graikijon, kur jam grę- 
sia mirtis nuo fašistinės val
džios.

Young jau yųa laikomas El
lis Islande 8 mėnesiai, neišlei
džiamas po kaucija. Jo prasi
kaltimas, kaip ir Harisiades, 
yra organizavimas unijų, 
veikla prieš fašizmą. Jisai 
taip pat yra vedęs amerikonę 
ir tėvas dviejų vaikų, čionai 
išgyvenęs 30 metų.

Prašant jiems laisvės reikia 
rašyti: Attorney General Ja
mes P. McGranery, Washing
ton, D. C.

PAL palaikys 66 
žaismavietes

Policijos Atletiškos ‘ Lygos 
viršininkas James B. Nolan, 
policijos komisijonieriaus pa
vaduotojas, praneša Laisvei, 
jog įstaiga vidurvasariu palai
kys vaikams programas 66 
gatvėse ir žaismavietėse.

Jos taikomos šimtams tūks
tančiu tu biednuomenės ir ei
linių darbininkų vaikų, kurių 
tėvai neturės ištekliaus išvež
ti juos'į užmiesti.

Reguliarėse žaismavietėse 
teiks programą ir priežiūrą 
nuo 10/ryto iki 8 vakaro. Ten,

Juozas Kaminskas iš Chica- 
gos svečiavosi keletą dienų 
Richmond Hiill-Brooklyne paš 
savo senus draugus buvusius 
chicagiečius ir kitus. Ta pro
ga atlankė Laisvę, taipgi kitas 
Lietuvių Kultūriniame Centre 
įsikūrusias/įstaigas.

Svečias . apgailestavo, jog 
negalės būti, dienraščio Lais
vės piknike liepos 5ktą, Clin- 
ton Parke, Maspethe. Mat, jo 
atostoga baigėsi savaite anks
čiau-, turėjo sugrįžti į darbą, 
Tad jis pirm išvykimo namo 
paliko dienraščiui dovaną.

PATAISA
Rašte apie pirmesnius sve

čius (birželio 21-mos laidoje) 
klaidingai trys viešnios pava
dintos seserimis. Turėjo būti, 
jog laisviečius atlankė .dvi se
serys Petlitzkienė ir Reklienė 
iš Mas.petho, taipgi Mrs. Mi- 
kalaus iš Brooklyno (Cypress 
Hillel. Atsiprašau. Rep.

Sveiksta
Julius Kalvaitis jau randasi 

namie 833 Hart St. Sekmadie
nį po pietų 3 vai. parėjo na
mo. Operacija atrodo pavyko 
gerai. Atrodo kiek sumenkęs 
bet namie būdamas pasilsės 
ir vėl atgaus prarastas jėgas. 

- Linkime jam greitai su svei
kti. Draugai

Taryba leido kelti 
taksikų fėrą

Miestinė Budžeto Taryba 
vienbalsiai užgyrė Miesto Ta
rybos buvusį jau seniau užgir- 
tą leidimą- kelti taksikų fėryju 
27 nuošimčiais. I

Naujasis fėtfas bus<25 uz 
pirmąją penktą dalį mylios ir 
po 5 c. už kožną sekamą pen
ktąjį dalį. Laukimo laikas 
dainuos po 5 c. už minutę ir 
pusę.

Taksikų unijos buvo prie
šingos fėro kėlimui, nes iš to 
kėlimo jie beveik nieko ne
gauna. Jie reikalavo, kad jų 
gaunamasis ’ nuošimtis būtų 
pakeftas nuo dabartinių 42 ir 
pusės iki 45. Bet lig šiol- tik 
viena kompanija tepažadėjo 
tokį priedą.

SUSIRINKIMAI
♦

RICHMOND HILL, N. Y.«
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

ateinantį ketvirtadienį, liepos (Ju
ly) 3 d., 8 vai. vakare. Visi nariai 
dalyvaukite. Rugsėjo mėn. nebus su
sirinkimo, nes finansų sekr. išvyks j 
LDS seimą. Pasimokėkite duokles 
dabar. — Valdyba. (128W29)

LAWRENCE, MASS.

LLD 37 kp. ir LDS 125 kp. narių, 
taipgi Laisvės skaitytojų ir rėmėjų 
susirinkimas įvyks sekmadienį, lie
pos 6 d., Maple Parke. Kviečiami 
visi dalyvauti. Pradžia 2 vai. po pie
tų. •»— S. Penkauskas. (128-129)

REIKALAVIMAI

DIENRAŠČIO LAISVES DIDYSIS

H T V NT V A C A A Kb A W 1 Is AA Iv
su

Įvyks Šeštadienį

Liepos 5 July

Įžanga 75c

■.m

I

Geo. Kazakevičiaus Orkestras gros šokiams
, Pradžia 1 vai. dieną —

9

Brooklyn© Aido Choras, vadovybėje Mildred Stensler, duos gražią / Į , t

dainų programą.

Laukiame svečių iš kitų kolonijų.

Prašome išanksto prisiruošti ir pasilinksminti kartu 
savo seniai matytais d raugais ir pažįstamais

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

Unija grąsina pikietu
I ________z

CIO Transportininkų Unijos 
Lokalo 100 viršininkas Gui
nan grąsino pastatyti prie val
dinės įstaigos pikietą, jeigu 
nebus pagerintos > miestinių 
busų privatiškoms kompani-1 
joms pardavimo sąlygos.

Unija sako, kad dabartines 
pardavimo’ sąlygos grasina 
transportininkų darbo valan
doms, pensijoms ir ilgiau iš
dirbusiųjų darbininkų teisėms.

HELP WANTED—-FEMALE
x Reikalinga namų darbininkė biznio 
moteriškei ir priežiūrai invalidės
motinos. Kreipkitės: BO. 8-4279.

(128-129)

I 

I

Į

Jungtinių Valstijų Cenzo 
Biuro New York p Distrikto 
raštinė praneša, kad 1950 me
tais 85.5 nuošimčiai visų New 
York o valstijos gyventojų gy
veno miestuose. Iš 1'4,830,192 
ąsmenų, kurie gyveno valsti
joje 1950 metty balandžio 1- 
mą dieną, 12.682,446 gyveno 
miestuose. Tiktai 2,147,746 
gyveno kaime.

Imant visos šalies gyvento- 
ijuš bendrai, 64 nuošimčiai 
yra miestiečiai, o tiktai 36 
^nuošimčiai yra kaimiečiais.

New Yorkas yra antra val
stija su didžiausiu nuošimčiu 
miestiečių. Tik N. Jersey turė
jo daugiau, 86.6 nuošimčius.

Gi pietinės valstijos turi 
mažiausią nuošimtį miestie
čių. šiaurinėje Dakotoje 73.4 
nuošimčiai valstijos gyventojų 
randasi kaime.. Pietų Dakoto
je, Mississippi; ir Arkansas 
valstijose du. trečdaliai gy
ventojų yra kaimiečiai.

kur nėra arti žaismaviečių, 
žaismavietei atitvertuose -gat
vės blokuose bus leista žais
ti nuo 12:30 iki 7:30 darba
dieniais. Programa bus galio
je pradedant birželio 30-ta, 
.baigiant rugp. 29-ta.

Atitvertose žaismavietėms 
gatvėse veiks ir švirkšlės karš
tomis dienomis, kuomet šili
ma sieks £0 laipsnių (jeigu 
vandens išteklius leis). Taipgi 
organizuotai vykdys įvairias 
žaismes. Vyresniesiems# vai
kams dailiadarbiai, . vaidyba, 
šokiai.

Tų programų centrai bus 
32 vietose Manhattane, 14 
Btronxe, 17 Brooklyne, 2 
Queens ir 1 Staten Islande. 
Kas norėtų sužinoti artimiau
sio centro adresą, gali klausti 
pas mus.

Transportininkų Unija, ne
patenkinta sąlygomis pardavi
mo miestinių busų linijų pri- 
vatiškoms kompanijoms. Grą- 
sina streikui. ' r

Bronxe trūko didysis van
dens įvadas, 48 colių. Smarki 
srovė suardė 20 pėdų šaligat
vio, priliejo į skiepus net po 
3 pėdas vandens 4 blokų plo
te. Užtruko 12 valandų iš- 
puhipuoti vandenį.

/PEIST LANE
. DRUGS, Inc.

405 So. 4th Stre$
Cor. Hevyes St.

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

—už griežtai žemas kainas. •
Receptų Specialistai:

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

TeL EV. 7-62M

PETRAS KAPISKAS
IR K

VINCAS SODAITIS 
Z 

Pertvarkė ir pageriną savo

BAR & GRILL t
/ .j

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

Į

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

džiai įsitėmykite nurodymus.

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

Važiuojantiems ir CONN. VALSTIJOS patarimas: Nepaisykite rodyklių 
į Brooklyn. Laisvės piknikas bus MASPETH’E. Pervažiavfe New Rochelle 
atydžiaia »temykite pasisukimą po kairei su užyašu: LON(i ISLAND (čia 
pasisukimas po tiltuku). Ir kur daugiau bus užrašų Long Island, — nesi
sukite, važiuokite tiesiai ir tiesiai iki pervažiuosite Whitestone Brdge.

PervažiaVę Whtestone tltą, laikykite ant Whitestone Parkway iki North
ern Blvd. Važiuokite linkui Manhattan iki'58th St., Woodside; sukite po 
kairei į 58th St. ir važiuokite juomi iki Maspeth Ave. Clinton Park yra 
ant kampo Maspeth ir Bbtts Ąvenus.

Paduokite savcPbuso draiveriuL žemiau išspausdintą keĮrodį:
' 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

I and Maspeth Aves. M
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