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Šiandien jau 53 procentai 
Amerikos žmonių gyvena sa
vuose namuose. Visi kiti gyve
na pasirendavotuose namuose.

Skaitlines labai įdomios. 
Prieš šešetą desėtkų metų tik 
33 proc. turėjo savo namus.
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Namų savininkų skaičius 
ypač paaugo paskutiniais ke- 
leriais metais. Daugelis žmonių 
buvo priversti tapti savinin
kais. Ypač Antrojo karo vete
ranai neturėjo kur prisiglaus
ti.

Kas atsitiks su tais savinin
kais, kai ekonominė krizė už
klups Ameriką? Puikiai atsi
mename didžiosios depresijos 
taikus, šimtai tūkstančių -dar* 
bininkų turėjo bėgti iš savo 
namų, palikdami juos ban- 
kaiEks. Negalėjo taksų ir mor- 
gičii/ išmokėti.

* Panašiai gali atsitikti ir 
Afais laikais.

PROGRESYVIŲ PARTIJOS SUVAŽIAVIMAS NOMINAVO 
KANDIDATUS; UŽGYRE KOVINGA RINKIMŲ PLATFORMAf i.

Republikonų suvažiavimas 
žada karinę politiką

Didmiesčių vaikai laukia 
vasaros, nes mokyklos užsida
ro. Bet jie neturi kur pasidėti. 
Gatvės užsikimš usios 
žaidžiančiais vaikais. Jiems 
ten ir nesveika ir pavojinga. 
Automobilistai juos irgi kei
kia.

Nėra parkų, nėra žaisma- 
viečių. Tušti žęmės plotai ap
leisti. Nėra pinigų juos paim
ti ir paversti parkais.

Viską praryja militarizmas. 
Jeigu kasmet nors po porą bi
lijonų dolerių federalinė vab 
džia paskirtų vaikų priežiū
rai vasaros metu, parkų ir 
žaia^viečių būtų tiek, jog no 

1 vienam vaikui nereikėtų gat- 
"MvSje savo gyvybę rizikuoti. .. 

. —o—
Įžymusis Anglijos dvasinin

kas Dr. Hewlett Johnson lan
kėsi Kinijoje. Jis tvirtina, kad 
jis savo akimis matė bakteri
nio karo požymius. Visi Kini-) 
jos ir Šiaurinės Korėjos krik- 
ščionysj kuriuos jis susitiko, 
tvirtiną, kad amerikiečiai tik
rai naudoja užkrėtimo ligomis 
būdus.
5 —o—

Kaltinimas labai rūstus. Jau 
seniai viešai šį kaltinimą iškū
lė Kinija ir šiaurinė Korėja.

Kinija ir Korėja turėtų bū
ti pašauktos į Jungtines Tau-* 

’ tas savo kaltinimus įrodyti. 
Bet tam priešinasi Amerikos 

. delegacija Jungtinėse Tauto
je.

. ' Eisenhowerio šalininkai su- 
Jh’ado naują triksą erzinti ir 

L ‘į mušti senatorių Taftą. Dabar 
• jie .visuose kampuose paleido 

Šūkį, kad Taftas nelaimės rin
kimų, jeigu jis bus nominuo
tas republikonų konvencijoje.

Tas labai veikia svyruojan
čius republikonus. Koks išro- 
kavimas nominuoti žmogų, 
kurio išlinkimu* nepasitiki 

į patys republikonai ? 
|. - —o—

Taftiečiai pyksta ir raukosi. 
Jų kandidatą jo oponentai 
pliekia žemiau juostos. Girdi, 

į; labai negražu ir nedora.
Bet kas gi su ta dora dabar 

skaitosi? Nedora yra žmones 
persekioti už idėjas ir įsitiki
nimus. B»et jie yra persekioja
mi ir į kalėjimus kemšami. 
Pats Taftas tuo tik džiaugia
si. Todėl ir jis neturi Reises 
kalbėti apie politinę dorovę. 
Jis jos nepripažįsta ir nepa- 
z įst a.
r' * *

Paryžiaus teismas paleido iš 
kalėjimo Francūzijos Komu
nistų partijos sekretorių Ja- 

"r Duclos. Kalėjime jį išlai-
■ Si Pen^^ savaites.
Laf 'Valdžia buvo iškepus “ko- 

‘ 7 munistų suokalbį.” Paskelbė,
kad paties Duclos mašinoje 
radus revolverį. Tuo buvo mo
tas! sutriuškinti Komunistų 
Partiją. .

Chicago. — Pirmadienį 
atsidarė nacionalis Repu
blikonų Partijos suvažiavi
mas nominuoti kandida
tams į Jungtinių Valstijų 
Prezidentus ir vice - prezi
dentus.

Įvadinę suvažiavimui kal
bą pasakė generolas Mac- 
Arthuras. Jis remia sena
torių Taftą kaip kandidatą 
į prezidentus prieš genero
lą Eisenhowerį,

Eina peštynės tarp Tafto 
ir Eisenhowerio šalininkų. 
Taftas turi 530 delegatų, b 
Eisenhoweris 427. Jis rė
kia, kad Tafto rėmėjai “su
vogę” daug delegatų. 249 
kiti delegatai yra neaiškūs.

Nominavimui kandidato 
į prezidentus reikia bent 
604 delegatų.

Lemiama, kad jei griež
tai užsispirs Tafto' ir Ei

senhowerio šalininkai vieni 
prieš kitus, tai gen. Mac- 
Arthuras galėsiąs būti no
minuotas.

John Foster Dulles., bu
vęs prezidento Trumano pa
tarėjas, parašė suvažiavi
mui karinę platformą dėl 
santykių su svetimais kraš
tais. Ši platforma reikalau
ja:

Panaikinti sutartį tarp 
Amerikos, Anglijos ir So
vietų Sąjungos; atmesti 
Pottsdamo sutartį su So
vietais; stipriau remti ir 
ginkluoti Čiang Kai - šėko 
kinus tautininkus prieš Ki
nijos Liaudies Respubliką; 
ginkluoti fašistines ir reak
cines valdžias prieš Sovie
tų Sąjungą.

Pranešama, jog ir Taf
tas ir Eisenhoweris užgiria 
tokią karinę platformą.
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kas skaičius brooklyniečių po stambias dovanas įteikė 
savo dienraščiui. Brooklynas jau sukėlė $978.00. Yra 
nusistatyta sukelti $1,500.
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labai džiuginantis dalykas. Pasispaudus dar būtų gali
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Strachey smerkia Ameriką už 
karo platinimą Azijoje

Stroud, Anglija. — John 
Strachey, buvęs karo minis
tras buvusioje darbiečitj 
valdžioje, pareiškė:

— Amerikonai, iš oro 
bombarduodami elektros jė
gainės paliai Jalu upę, Šiau
rinėje Korėjoje, padarė pa
vojingą kvailybę. Ir visas 
pasaulis suprato tą bom
bardavimą kaip karo plati
nimo veiksmą.

. (Jalu upe rubežiuojasi 
Šiaurinė Korėjos Liaudies 
Respublika su Kinija. Jalu 
jėgainės' gamina elektrą 
abiem tom šalim.)' -

Strachey, kalbėdamŠŽįyie- 
šame susirinkime, v^raino 
“sapnuoto jais” A m e r i kos 
valdovus, kurie svajoja, 
kad, užblokuodami Kinijos 
Liaudies Respubliką ir bom

Danija atmeta protestą 
dėl laivą Sovietam

Kopenhagen, Danija. — 
Jungtinės Valstijos užpro
testavo, kad Danija pasta
te Sovietų Sąjungai vieną 
žibalinį (aliejinį) laivą ir 
padarė kontraktą del kito 
laivo pastatymo.

Danijos valdžia atmetė 
protestą.

Amerika reikalavo sulai
kyti pastatytą Sovietams 
laivą, bet Danija pasiuntę 
jiemš tą laivą. '

Jungtinių Valstijų politi
kieriai už tai grasina su
stabdyti Danijai karinę ir 
piniginę paramą.

ORAS. — šilta ir tvanku.

Dabar ne tik Francūzijos 
žmonės, bet visas pasaulis 
mato ir žino, kad Pinay val
džia užsiimdinėja provokaci
jomis prieš savo oponentus*

Kongreso darbai
Washington. — Jungti Karo veteranai ir kareiviai

Progresyvių obalsiai — 
taika, laisve ir gerovė

barduodami ją iš oro, galė
sią sugrąžint Čiang Kai-še- 
kui Kiniją.

Strachey davė tokį pasiū
lymą: ’

—Visos Jungtinės Tau
tos,' taigi ir Amerika, -pri
valo padaryti aiškų pareiš
kimą, jog kai tik įvyks pa
liaubos Korėjoje, tai Kini
jos Liaudies Respublika 
bus priimta į Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybą, o Čiang 
Kai-šeko valdžia (Formo- 
zoj) nebus toliau pripažįs
tama.

Jungtinės Valstijos anks
čiau ar vėliau turės su 
tuom sutikti, pridūrė Stra
chey.

Už tokią politiką linkui 
Kinijos stoja ir elementas 
Attlee, buvusios dąrbiečių 
valdžios premjeras?

nių Valstijų Kongresas šie
met, tarp kitko, padarė to
kius veiksmus:

Pašalinta Ana Panker, 
Rumunijos ministras

Bucharest, Rumunija. — 
Tapo pašalinta Rumunijos 
užsienio reikalų ministras 
Ana Pauker. Nauju užsie
niniu ministru paskirtas 
Simion Bughici, buvęs Ru
munijos ambasadorius 
Maskvai.

Neseniai < pirmiau Ana 
Patiker buvo pašalinta iš 
Rumunijos Darbininkų (ko
munistų) Partijos politinio 
biuro. ' ' •
navo buržuazijai/prieš so
cialistinę politiką ir tram
dė farmų kolektyvizavimą. 
Anos Pauker bičiuliai buvo 
Vasilius Lucia, finansų mir 
nistras, ir T. Georgescu, 
vidaus reikalų ministras. 
Jiedu jau pirmiau pavary
ti kaip liaudies valdžios 
priešininkai.'

Anos tėvas yra rabinas, 
persikraustęs Izraeliu.

Užsieninė politika
Paskyrė !6 bilijonus, 400 

milijonų dolerių svetimiems 
kraštams ginkluoti ir sti
printi prieš komunizmą.

Užgyrė vakarų taikos su
tartį su Japonija ir atski
rą .karinę Amerikos sutartį 
su ja. f

Patvirtino karinį “taikos 
kontraktą” su vakarų Vo
kietija.

Nutarė priimti vakarų 
Vokietiją, Graikiją ir Tur
kiją į Atlanto kraštų sąry
šį prieš Sovietų Sąjungą.
Kainų ir algų kontrolė

Kongresas labai nusilp
nino kainų kontrolę, bet 
palaikė algų užšaldymą iki 
1953 balandžio 30 d. Nu
tarė panaikint rendų kon
trolę, apart tų vietų, ku
rių valdybos reikalaus' to
lesnės rendų kontrolės.
Karinės lėšos

Paskyrė 46 bilijonus, 610 
milijonų dolerių kariniams 
tikslams per 12 sekančių 
mėnesių.
Darbininkų reikalai

Kongresas nusilpnino 
valdinę algų tvarkymo ko
misiją: atėmė iš jos teisę 
duoti patarimus ginčams 
taikyti tarp darbininkų ir 
samdytojų . '

Atsišaukė į prezidentą 
Trųmaną, kad vartotų' 
Tafto - Hartley’o įstatyiną 
prieš plieno darbininkų 
streiką.'

Užgyrė pasiūlymą, kad 
valdžios inspektoriai pri
žiūrėtų .saugumą angliaka- 
syklose ir uždarytų tokias 
kasyklas, kur gręsia grei
tas pavojus mainieriams.

Keturiais procentais pa
kėlė "kariams algą, padidino 
veteranams pensijas; sutei
kė Korėjos karo vetera
nams panašias teises, kaip 
Antrojo pasaulinio karo ve
teranams. I
Farmos

Kongresas paskyrė $728, 
611,970 žemdirb. depart 
mentui ir nutarė, kad val
džia palaikytų “teisingas” 
(aukštas) farmų produktų 
kainas.
Ateivybe .

Išleido McCarrano įsta
tymą, kuris griežtai apre- 
žia ateivybę iš rytinės ir 
pietinės Europos kraštų, o 
daugiausia priima iš Vo
kietijos ir Airijos.

Šis įstatymas taipgi la
bai apkapoja sveturgimių 
piliečių teisęs, leidžią leng
vai atimt iš jų pilietybę ir 
deportuot juos iš Amerikos 
už menkus nusidėjimus.
Senatvės penisja

Nutarė bent 5 doleriais 
per mėnesį pakelti senatvės 
pensiją tiems, kurie jau 
gauna ją, ir po penkdoleri- 
nę per mėnesį pridėt pavar
gėliams, visai negalintiems 
dirbti ir akliems.

k r- ■■ ....................■*■■■..............................

Sovietai sveikino Amerikos 
žmones liepos Ketvirtąja

Washington. — Sovietų 
vyriausybė atsiuntė sveiki
nimus ir geriausius linkėji
mus Amerikos žmppėms, 
minint Liepos Ketvirtąją, 
šios šaliės nepriklausomy
bės šventę.

Jungtinės Valstijos pana
šiai sveikina Sovietu Sąjun
gom gyventojus, minint jų 
Spalio Revoliucijos sukaktį.

Chicago. — Didysis Pro
gresyvių Partijos suvažia
vimas vienbalsiai paskyrė 
kandidatus atein a n t i e m s 
prezidentiniams rinkimams 
—pažangų advokatą Vin
centą Hallinaną į prezi
dentus ir Charlottą A. 
Bass, negrų redaktorę, į 
vice-prezidentus.

(Hallinan yra įkalintas 
pusei metų už tai, kad “pa
niekino teismą,” drąsiai 
gindamas darbininkų vado
vu Harry Bridges.)

Tas trijų dienų suvažia
vimas Ashland Auditorium 
salėje užsibaigė sekmadie
nį. Jis entuziastiškai užgy
rė rinkimų platformą dėl 
taikos pasaulyje ir dėl ge
rovės ir laisvės amerikie
čiams.

Suvažiavime buvo daugiau 
kaip 2,500 delegatų iš visų 
46 valstijų* ir Porto Riko— 
baltieji ir negrai, japonai 
amerikiečiai ir ’meksikiečiai 
amerikiečiai.
Platforma
•'' Suvažiavimas savo plat
formoje pasmerkė karinę 
demokratų - republikonų 
politiką ir išdėstė keturis 
pamatinius, reikalavimus:

Vykdyti taiką: Užtikrinti 
amerikiečiams darbą ir gy
venimo saugumą; Įvykdyti 
pilnutines civilines teises 
negrams ir kitoms tauti
nėms mažumoms; Sugrą< 
žintį laisvę visiems ameri
kiečiams.
Už taiką
Rinkiminė Prog r e s y v i ų 

Partijos platforma reika
lauja: /
• Tuojau užbaigti Korėjos 
karą be jokių “jeigu,” “bet” 
ar “ir.”

Sulaikyti vakarinės Vo
kietijos atginklavimą ir na
cizmo gaivinimą.

Padaryti tarptautinę su
tartį, uždraudžiant atomi
nes ir hydrogenines • bom
bas.

Ręikąlauti, kad Ameri
kos valdžia užgirtų tarp
tautinę Genevos sutartį, 
užginančią karinių bakte
rijų vartojimą.

Sušaukti Penkių Didžiųjų 
taikos konferenciją—Jung
tinių Valstijų, • Sovietų Są
jungos, Anglijos, Francijos 
ir Kinijos Liaudies Respu
blikos.

Priimti į Jungtines Tau
tas visus tuos kraštus, ku
rie jau įteikė prašymus,

Automobiliai užmušė 
350 per šventes

Associated Press žinių 
agentūra apskaičiavo, jog 
automobiliai per šventes 
ryšiuerį su Liepos Ketvirtą
ja užmušė 350 amerikiečių. 
Apart to,, žuvo dar 257 — 
maudyklose^ gaisruose, šau
dymuose ir lįtose nelaimė
se. ' Taigi viso 607. •

taigi ir Kinijos Liaudies 
Respubliką.

Panaikinti verstinos ka- j 
rinės tarnybos įstatymus.

Atgaivinti prekybos Jais- . 
vę tarp Jungtinių Valątijų, 
Sovietų Sąjungos, Kinijos 
ir rytinės Europos šalių.
Už laisvę ir darbininkų 

reikalus
Suteikti laisvę ir nepri

klausomybę visoms koloni- 
nėms tautoms; tuojau duo
ti Porto Rikai nepriklau
somybę; sustabdyti paramą 
Malano valdžiai Pietinėje 
Afrikoje ir kitoms fašistu 
nėms valdžioms.

Įvykdyti teisingos sam
dos įstatymą; išleisti įsta
tymą, užginantį linčiuot 
negrus.

Panaikinti Smitho ir Mę- 
Carrano ragangaudiškus 
įstatymus ir Kongresmaiių 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetą.

Sulaikyti areštus ir teis
mus prįeš tariamus “neiš
tikimuosius.”

Numušti kainas iki buvu
sio jų laipsnio pirm Korė
jos karo.

Panaikinti algų užšaldy
mą ir priešunijinį Tafto- 
Hartley’o įstatymą.

Valdžios lėšomis kasmet 
pastatyti po pustrečio mi
lijono gyvennamių, kurie 
būtų parsamdomi pigiomis 
rendomis^

Panaikinti taksus šeimy
nų, gaunančių mažiau kaip 
$4,000 pajamų per metus. 
Visai netaksuoti pavienių, 
uždirbančių mažiau, kaip 
$2,000 per metus. Pakelti 
korporacijų taksus.

Pagerinti nedarbo pensi
jas.

Pakelti senatvės pensiją 
bent iki $150 per mėnesį.

Užtikrinti farmer i ams 
žmoniškas įplaukas.

Mizaros telegrama
Chicago, liep. 6.—Progre

syvių Partijos suvažiavi
mas su milžinišku entuziaz
mu nominavo Vincentą 
Hallinaną kandidatu į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus ir Charlottą A. Bass 
j vice-prezidentus ateinan
tiems rinkimams.

Suvažiavime dalyvavo 
apie 3,000 delegatų, atsto
vaudami 46 valstijas.

Po ilgų ir išsamių ap
svarstymų, suvažiav imas 
užgyrė kovingą rinkiminę 
platformą, kurios vyriausi 
obalsiai yra: Baigti Korė
jos karą, vykdyti taiką Ir 
užtikrinti civilines teises 
amerikiečiams.

Suvažiavimas išrinko na
tional! komitetą, atstovau
jantį darbininkus, farmo- 
rius ir intelektualus. .

Toliau duosiu . platesnį 
pranešimą.

R. Mizart
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PLIENO TRUSTO PASIMOJIMAI
PRAĖJUSĮ ANTRADIENĮ Clevelande įvyko istorinis 

susirinkimas. Susirinkimas buvo slaptas. Apie jo įvy
kimą Amerika sužinojo tik už keleto dienų aplinkiniais 
keliais.
S-Susirinkę buvo šešių didžiųjų plieno kompanijų ly
deriai. Jie atstovauja du trečdaliu visos plieno gamy
bos. Jie nutarė laikytis išvien prieš įvedimą įmonėse 
unijinių sąlygų, prieš taip vadinamą “union shop.” O 
tai yra" besu svarbiausias United Steelworkers unijos 
reikalavimas šiame streike.

Toks yra plieno tausto nutarimas. Jo tikslas aiškus: 
sutriuškinti plieno darbininkų uniją. Republic Steel 
korporacijos prezidentas. White pasakė, kad šis streikas 
turės būti ilgas. Reiškia, plieno kompanijos nedarys 
jdkių nusileidimų.

Plieno trustas tikisi įveikti darbininkus dviemis prie
monėmis: alkiu ir Taft-Hartiey įstatymu. Nėra niekam 
jokia paslaptis, kad šimtai tūkstančių plieno darbinin
kų neturi santaupų, iš kurių be* darbo jie galėtų ilgai 
gyventi. Streikas jūu virš keturių savaičių. Daugeliui 
šeimų jau dabar reikalinga parama. Kai prieš bado 
šmėklą -atsistos keletas šimtų tūkstančių šeimų, plie- 
ho trustas mano, streiko eilės susvyruos. Taip būdavo 
visuose streikuose, kitaip negalėsią būti ir šiame streike.

Tuo tarpu per Kongresą ir visais kitais keliais daro
mas spaudimas ant Trumano, kad jis panaudotų Taft- 
Hartley įstatymą streiko sulaužymui. Kol kas tai “pa
gundai” prezidentas nepasiduoda. Jis yra prižadėjęs 
plieno darbininkams Taft - Hartley įstatymo netaikyti, 
jeigu jie nesiskubins su streiko paskelbimu. Ir jie laukė. 
Jie streiko, neskelbė. Jie laukė #daug ilgiau, negu Taft- 
HaTtley įstatymas nusako. Todėl dabar laužyti savo 
pažadą ir išduoti plieno darbininkus, prezidentui, ypač 
prieš rinkimus, neapsimokėtų. Tai juk būtų skaudus 
smūgis visai demokrątų partijai.

Todėl Taft-Hartley; įstatymo pritaikymas vilkinama 
ir Atidėliojama.. ’ Bet plieno, trustas nujaučia, kad pre
zidentas Trumanas tik manevruoja ir gali greitai pa
keisti savo nuomonę. Jie tos valandos ir laukia.

Kaip ten nebūtų, šešiems šimtams tūkstančių strei
kuojančiu plieno darbininkų susidaro labai rimta pa
dėtis. Šis plieno trusto atstovų slaptas susirinkimas 
ir nutarimas sudaro pavojų.

‘ Kaip tik dabar turėtų prabilti visas organizuotas dar
bininkų judėjimas. Kaip tik dabar turėtų savo žodį 
tarti visos kitos darbo unijos. Jų neabejotinai pareikš
tas solidarumas su plieno darbiųinkų kova ne tik su
stiprintų streiko frontą, bet priverstų susirūpinti ir 
pMeno trusto galvas. Toks solidarumas taip pat būtų 
perspėjimas prezidentui Trtftnanui, kad jis nežaistų su 

'mintimi apie pritaikymą Taft-Hartley įstatymo šiam.e 
•Streike. '

Trumanits ir prezidentiniai rinkiniai
k. į NORS TRUMAN AS griežtai yra pareiškęs, kad jis 
nebebus kandidatu į prezidentus, bet jis jau iki ausų įsi
traukęs į prezidentinių rinkimų kampaniją. Tai paro
do jo prakalba,, pasakyta liepos 2 d. Bull Shoals, Ark., 

jėgainę. Jis pasmerkė republikonus ir reakcionierius. 
Kalbėjo apie žmones ir į žmones, kad jie ir toliau pa
laikytų “New Deal” ir “Fair Deal,” taii yra, demokratus 
valdžioje. Tik demokratai per paskutinius dvidešimt 
metų išgelbėję Amerikos žmones ir pasaulį nuo katas
trofos, ir tiktai demokratai pakėlę Amerikos žmonių 
gerbūvį iki neregėtų aukštumų. Ypatingai demokratai 
daug davę pietinių valstijų “gerovės” pakėlimui.

ant naujai valdžios kaštais pastatytą užtvenkį ir 
Jis pasmerkė republikonus ir reakcionierius.

Hitlerio kriminalysčių teisinto jai

KIAULe ir ragai
Žinote seną lietuvišką po

sakį: “Jeigu kiaulė ragus

Mat, doleriai nieko nepa
daro, reikia dirbti. Tech
nikai irgi tik parodo, kaip 
dirbti. Turi būti, komu-, 
nistinėse šalyse raudonieji 
yra labai darbštūs, kad jie 
padarė daug daugiau ir su- 
bytino (pralenkė) Ameri
kos dolerinę ir technikinę 
pagalbą.
Melams nėra galo

Romos katalikai paskel
bė, kad Vengrijos Komu
nistų Partija mokanti 800 
forinų arba apie $70: kiek
vienam tėvui,‘kad tik jis 
krikštytų savo vaiką. Vie
nas būk paėmęs minėtą su
mą ir panaudojęs pinigus 
pabėgimui į Austriją.

Kiekvienas pabėgėlis bur
žujus turi sugalvoti naują 
melą.

tipo horizontalines frezavimo 
stakles.Margos Mintys

. y ' \ ' ’*■ n

Paėmė pavyzdį iš 
sovietinių respublikų

Indija, prisižiūrėjus į so- 
vietinijų. respublikų pęnkme- 
tinių planų progresą, įstei
gė penkių metų planą savo 
maisto gamyboje. Planas 
jau vienų metu senumo. 
Bet Indija negali to plano 
vykdyti be Amerikos dole
riu ir kviečiu.

Pradžiai to penkmetinio 
plano Indiją gavo iš Ame
rikos praėjusiais metais 
kviečių už $190,000,000.

Amerikos ambasadorius 
Indijai Chester Bowles, su
grįžęs į Washingtoną, (vir
tiną, kad Indijai reikalinga 
1,000 milijonų dolerių pa
galba. /

Iš “Four Point” progra
mos Indijos kapitalistai 
gauna $50,000,000. ’ O da
bar tą Chester Bowles ir 
Indijos pasiuntinio prašy
mą Washingtonas išpildo ir 
duos Indijai dėl užbaigos 

j keturių metų penkmečio 
plano $250,000,000.

Taigi, be Amerikos dole
rių Indijos penkmetinis pla
nas maisto gamyboje nepą-s 
sijudintų. Gi Amerikai In
dijos planas kainuos tik 
$490,000,000.'
Dvylika įstaigų 
nedavė darbo

Vienas studentas, turintis 
dailininko diplomą, ieškojo 
darbo didelėse krautuvėse 
ir žurnalų spaustuvėse dėl 
užsipelnymo sau gyvenimo 
diplomuotu mokslu. Jis per
ėjo 12 įstaigų ir negavo 
darbo. Samdytojai davė 
jam 10 priežasčių:

“Tu sakai ‘yeah/ vietoje 
“yes, arba ‘yes,sir’; kram
tai gumą; batai nevalyti; 
marškinių kalni.erius raukš
lėtas.; plaukai nekirpti — 
perdaug ilgi ir nešukuoti; 
kaklaraištis kreivas; pan- 
čiako's netinka prie drabu
žių; pirštų nagai nečysti.”

Mat, vieno diplomo neuž
tenka, reikia parodyti dai
lė asmenyje.
štai ką padarė 
mašinerija ūkiuose

Remiantis Ištobulinimo 
Tarybos Prąnešimu, anks
tyvoje Amerikoje devyni, 
žemės ūkio darbininkai pa
sigamindavo maisto tik dėl 
savęs ir dėl vieno miestie
čio gyventojo. Dąbąr gi 
vienas ūkio darbininkas par 
gamina maisto dėl devynių 
miesto žmonių.
Gal nebereikės šnipų
•‘Markle Foundation davė 

$100,000 National Research 
Council dėl ištob u 1 i n i m o 

. būdų, kurie iš anksto paro
dytų piliečio politinę kryp
tį, ar jis bus ištikimas ka
pitalistų tarnas, ar pasau
linis. komunisįąs.

Jei tokį mokslą arba ma
šineriją sugalvotų ta NRC, 
tai daugybė šnipų netektų 
darbo.
“Komunistines šalys 
daugiau padare*

. The Detroit Free . Press: 
editoriąlų rašėjas,. kalbėda
mas apie. “.Point Four”, ir 
kįtą užrubežinę'šuteiktą pa
galbą, rašo:

“Jungtinių Tautų ekono
mistai par o dofc kąd Viduri
niai. Rytai, pietinė; ir. ryti
nė Azija ir net dalis Eu
ropos, su visai maža Ipkalii- 
ne išimčia, nupuolė gamini
me maisto ir industrijoje.”

Girdi,* remiantis Jungt. 
Tautų ekonomistų pasaky
mu, “komunistinės šalys, 
padarė daug daugiau su jų 
neišdirbtomis teritorijomis,, 
negu nekomunistiniai pa
tvarkymai Vidur i n i u o s e. 
Rytuose ir Azijoje padarė 
su Amerikos dolerių ir tech-, 
kine pagalba.” J

4
d;, smurtą. “Krikščionis 
Demokratas” sako:

“Gruodžio 17 dienos įvykiai 
1 įvairiai. Jie 

buvo tačiau būtinai reikalin
gi, kad išgelbėjus Lietuvą nuo 
gręsiančio bolševikų pavojaus 
ir tuomi pačiu neleisti komu
nizmui ruošti perversmus ir 
kitose Europos valstybėse. Dėl 
to pasaulis, nesigilindamas į 
juridines šio įvykio smulkme
nas, teigiamai jį įvertino ir 
jam pritarė drauge su valsty- 
'biškai nusiteikusia Lietuvos vi
suomene.

turėtų, tai visą svietą iŠ-’ galima vertinti 
badytų.” Panašiai galima bnvn fflčiau hi 
apibūdinti ir mūsų klerika- 
,lus. Jie irgi visą svietą iš
temptų' ant savo. kurpalio, 
jeigu turėtų jėgų. .Bet kai 
neturį ragų, tai niekas su 
jais'nesiskaito.

Dabar kūnigų Draugas 
■užsispyrė iš- Jungtinių Tau
kų prašalinti visą Tarybų 
•Sąjungą-. Ir kas svarbiau- 
įsia, girdi, kad “ctabar yra 
gera proga su sovietais pa
sielgti griežtai ir teisingai: 
mesti juos lauk iš Jungti
nių Tautų organizacijos.” 
Matote, kas atsitiktų, jeigu, 
klerikališka kiaulė turėtų 
ragus: lauk eitų šešiolika 
tarybinių respublikų su 
dviem šimtais milijonų gy
ventojų. Laukan būtų iš
drėbta ir mūsų senoji tėvy
nė Lietuva.

Argi jau bent mums, 
lietuviams, neapsimoka 
džiaugtis, kad bent jau 
Jungtinių Tautų organiza
cijai negali diktuoti Chica- 
gos Šimutis?

Panašiai galima

ANGLIJOS DARBIEČIAI 
—JAU “ŠUNUODEGIAI”

Tik dėl to, kad Angli
jos darbiečiai pasipriešino 
bombardavimui jėgainių 
ant Yalu upės Korėjoje, 
jie Naujienų orakulo akyse 
jau tapo komunistų “šun- 
uodegiais.’ ’ Grigaitis šau
kia: “Sarmata*matyt tokį 
Britanijos darbiečių kinkų 
drebėjimą ir šunuodegavi
mą Kinijos komunistų re
žimui. ..”

Mums gi atrodo, jog sarma
ta yra taip kolioti savo poli
tinės. vieros draugus. Juk 
tas pats. Grigaitis visuomet 
didžiuojasi, kad Anglijos 
darbiečiai yra pirmos rū
šies socialistai ir jo vien
minčiai.

DAR APIE SMETONINIU 
BUDELIŲ TALKININKĄ

KUN, KRUPAVIČIŲ
Laba gerai, kad Lietuvos 

darbo žmonių priešai peša
si ir vieni kitų biaurius 
darbus verčia aikštėn. Šį 
sykį tūlas V. Mykolaitis 
(N., birž. 27 d.) paima už 
plaukų klerikalų šulą ir 
VLIKo vadą barzdotą ku
nigą Krupavičių; kuris ne
seniai viešai užsigynė sme
toninio 1926 metų gruodžio 
17 d. smurto ir talkininka
vimo Smetonai - Voldema
rui tą smurtą pravesti. Jis 
net pasakė, kad jis ir visi 
krikščionys tą kruviną

Krikščioniu demokratų 
laikraštis eina dar toliau ir 
bando įtikinti svietą, kad 
gruodžio 17 d. smurtas bu
vo legalus ir pūgai Konsti
tuciją. Skaitome:

Iš pat pradžios viskas buvo 
sudaryta sulyg mūsų KonstL 
tacija ir p.' Voldemaro M. Ka
binėto valdžia yra gauta teL 
sėtų keliu iš Dr.- Griniaus, ku
ris tuo metu dar nebuvo atsi
statydinęs.

“Sudarius teisėtą vyriausy
bę teko eiti prie teisėtų R. 
Prezidento rinkimų. Nors p. 
Smetona revoliucinės valdžios 
buvo paskirtas Tautos Vadu 
ir iš jos gavęs pilną valdžią, 
tačiau jisai tuomi nesitenkino. 
Jisai norėjo teisėtu keliu su
lyg Konstitucija tapti R. Pre
zidentu ir gauti valdžią iš tei
sėtai veikiančio Seimo (Pabr. 
jų. V. M.). Tuo tikslu buvo 
reikalinga, kad Dr. Grinius 
atsistatydintų, arba kad Sei-, 
mas savo dauguma Dr. Grinių 
atstatydintų ir rinktų kitą pre
zidentą. Dr. Grinius pats at
sistatydino ir dėl to Seimas 
paprasta dalyvaujančių posė
dy atstovų dauguma teisėtai 
išrinko p. Smetoną R. Prezi
dentu (Mano pabr. V. M. ), 
kuris nustatyta tvarka prisie
kė saugoti Konstituciją ir bū
ti visiems lygiai teisingas. Tuo i 
būdu susidarė visai teięėta 
valdžia.

Tikėsite, ar n,e, būt kun. 
Krupavičius ir jo kolegos 
dar kritikavo Smetoną, kad 
jis smurtą veda per lėtai, 
nepakankamai aštriai ir 

■ žiauriai, dar ■ užsiimdinė j a 
su Seimu, bent jau su liau
dininkų partija, vietoje 
tuojau seimą išvaikyti? Tik 
pasiklausykime:

Jie nuo pirmų valdymo die
nų darė nemaža mėginimų į- 
'traukti liaudininkus į vyriau
sybę. Tarpininko darbą atlik
davo p. Skipitis. Ūkininkų 
Partijos atstovas, labai arti
mas liaudininkams žmogus. 
Šitas tautininkų bandymas 
kaip nors sudaryti Seime jam 
palankią daugumą, pritrau
kiant į bendrą >darbą liaudi
ninkus, sakytė sako, kad val
dymo pradžioje ir p. Volde
maras ir jo politiniai draugai 
ieškojo visai teisėto savo vy
riausybės darbams pagrindo.

Spartakas

IŠ LIETUVOS
Užduotis viršyta 2,4 karto

NAUJOJI VILNIA, IVA30 
d. —“Žalgirio” staklių gamin- 
tojų kolektyvui buvo įteikta 
pereinąnxoji Raudonoji vėlia
va u’ž sėkmingą metalo atliekų 
rinkimą ir -jų panaudojimą 
antriniam perdirbimui. Metinę 
užduotį gamykla viršijo 2,4 
karto.

šiuo metu įmonės kolekty
vas vykdo svarbią užduotį: 
gamina pirmąsias šalyje naujo

Pieno cukraus cechai
KLAIPĖDA, V. 1 d. — šfc 

jutęs ir Priekulės sūrių įmo
nėse įrengti piėno cukraus ce
chai. Pieno cukrus naudoja* 
mas gydymo preparatų gamy, 
bai.

Šiais metais Klaipėdos jteri-r 
tyje numatoma įsteigti ' dar 
vieną pieno cukraus cechą 
Vilkiškiuose. S. Šapavičius

Šventinimai liaudies 
ansamblio koncertai

VILNIUS, V. 1 d. — Lietu
vos TSR Valstybinis dainų ir 
šokių liaudies ansamblis pa
ruošė Gegužės Pirmajai naują 
programą. Naujai atliekamų 
dalykų tarpe — paties ansam
blio kolektyvo narių sukurtos 
dainos ir muzika. Tuo tikslu 
ansamblyje buvo surengtas 
konkursas.

50 elektrinių mašinų- 
tr ak torių stotyse

Neseniai trijose mašinų-tra- 
ktorių stotyse — Joniškio, Pa- . 
svalio ir Svėdasų — stojo ri
kiuotei! naujos elektrinės.

Iš viso respublikos MTS 
Šiuo metu turi 50 jėgainių^Li
gi metų pabaigos numatyta 
paleisti į darbą dar 35' elektri^ 
nes.

Elektros energija plačiai 
taikoma gamyboje, panaudo
jama mechanizatorių butams 
apšviesti, šviesą ir energiją 
taip pat gauna dešimtys kai

myninių žemės ūkio artelių.

. 5.00
5.00
5.00
5.00

iroo

$10,000 FONDAS
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

A. ir D. Veličkai, Brooklyn, N. Y
J. Barkus^ Brooklyn, N. Y. ...
J. Benaitis, Flushing, L. L, N. Y.
M. Stakoff, Brooklyn, N. Y. ... 
Ramanauskienė, Edsville, Pa. ...
V. Bingelis, Paterson, N. J..........
Geroką pluoštelį gavome skambių laiškelių su dovaf 

nomis fondui. Jie įspūdingi. Prašome pasiskaityti:
“Gerbiami Laisviečiai:

Nesmagu pasakyti, kad mudu su žmona negalime 
dalyvauti tame brangiame metiniame Laisvės parengi- 
me-piknike. Susidarė tokios šiurkščios aplinkybės, 
kurios verste verčia apleisti visą linksmybę su mie
lais draugais ir pažįstamais piknike. Todėl čia įdedu 
money orderį už penkinę į $10,000 fondą.

Draugiškai, K. Depsas”
“Gerbiami Laisvės Draugai!

Prisiunčiu blanką ir biskutį surinktų aukų išlaiky- 
onui' dienraščio Laisvės. Dėl aiškumo įrašau šičia 
draugų vardus iš Hudson, Mass.:

C. K. Urbanas..................
A. J. Sikorski ......................
T. Orlauskas ........................
M. Papląųski ........................
J. Sabanskas, Maynard, Mass 
M., Kazlauskas......................
J. Seskaųskas ......................
G. Huliek .................. ..........
F. Bukatyk .. . . ......................

$5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00

. 1.00

. 1.00

\ DAR TRUPUTĮ .palauksime ir ateis tie- laikai, kai kas 
nors “gerai ištirs” ir “suras,”' jog šešis milijonus žydų 
Europoje išskerdė ne hitleriniai vokiečiai, bet rusiški 
bolševikai. Bus ištirta,” “atrasta” ir “priparodyta,” 
kad Vokietijoje koncentracijos stovyklų krecnatorijose 
milijonus žmonių gyvus sudegino ne hitlerininkai, bet. 
iš Rusijos pribuvę bolševikai. Ir ateis laikai, kuomet 
Hitleris bps paskelbtas, nekalčiausiu ir švenčiausiu žmo-. 
gum. Visos jo kriminalystės bus suverstos ant Tarybų 
Sąjungos vadų gąlvo's.

? Taip atrodo. Linkui to jau padarytas didelis žings
nis. Ir padarytas ne-bile kur ir ne bile kieno, bet mū
šų Kongreso Atstovų Buto. Saujelė reakcionierių - su
darė komisiją, kuri- “ištyrė” ir “surado” ir paskelbė, kad 
Katyno (miškuose anais metais keletą tūkstančių lenkų 
karininkų nužudė ne vokiečiai, bet rusai! Jieiks tai 
Įrodė ne kas kitas, kaip tik tie patys jų draugai hitle- 

r Hniškai, kurių dabar pasaulyje pilna. Nieko jiems ne
reiškia visi tuojau po Antrojo karo paskelbti daviniai 
apie hitlerininkti pasielgimą su lenkais karininkais.

. ;■ Tokia dabar gadynė. Viskas pateisinama., Melas pa
sidarė nepavaduojama priemonė.; Viskam,galima ir lėL 
džiama, kas tik sugriebiama prieš Amerikos didžiąją

smurtą skaitę labai žalingu iMums Kr. Demokratams atro- 
Lietuvai žygiu. Argi taip jo, kad toksai tautininkų no- 
buvo? Ne„ buvo kaip tik ras • įtraukti 
priešingai.

V. Mykolaitis rašo:
štai čia pat turimas žurna

liukas “Krikščionis Demokra-1 bu plano. Galop
tas” No. 2 1927 m. liepos 
męn., kurio

i liaudininkus į 
darbą, daug pąkęnke bendrai 
valstybės tvarkąi, nes į M. Ka
bineto darbus įnešė svyravi
mo, neturėjimo' aiškaus dar- 

p. Pajaujo 
rengtas perversmas galutinai 

redaktorius L. prablaivė tautininkus ir juos
1 Kr..Dem. partijos Pirmininkas privertė paleisti Seimą tiktai 
kūn. M. Krupavičius. Leidc-' balandžio 12 d. nepatogiau-

, — L. Krikščionių Demo-'siomis vyriausybei sąlygomis, 
kratų partijos Centro Komite- Reiškia,- Kr. Demokratų- reika

lavimas tuč tuojau po grud-L 
džio 17 d. įvykių paleisti Sei
mą buvo visai tikslus. Bloga,

■ kąd tautininkai- tat suprato 
per vėlai.”

■ z . I " • • ,

' Kur dabar smetonininkų 
talkininkas kun. Krupavi
čius ir visi klerikalai p.a- 
des savo akis? Štai jų pa
čių viešai pareikšta nuo-, 
monė.

, 1VJ,. • lYlUpdVlVlUB, luuitru- i

jas — L. Krikščionių Demo-'

tas” 25 psl. turi straipsnį už- 
vadintą “Iš mūsų vidaus poli
tikos” ir „atspausdintą be jo
kių redakcijos ar redakto.- 
riauš pastabų, kurį randu ver
tą pacituoti ištisai : . '

• ~. * i

Paskui Mykolaitis paci
tuoją tą kun. Kruįlavičiąus 
žurnaliuką. Ten begėdiš
kai atvirai ir teisina ir re
mia kruvinąjį gruodžiu 17

talkininkę pasaulipiame karė. ' »
Bet kuris gi sveiko proto ir švarios sąžinės žmogus pa

tikėk šiais, naujais mūsų reakcionierių melais? / NeatsL 
ras nė vieno. Tos komisijos pastangos Hitlerio krimi- 
naiystes suversti ant socialistinio krašto žmonių galvos 
laimės tiktai pasaulinį pasipiktinimą.

C. K. Urbanas, 32 Houghton St., Hudson, Mass.” 
“Gerbiamieji:

Čia prisiunčiu keletą dolerių į Laisvės fondą. Au
kojo: A. Lendautas $5.00, S. Petkus $5.00 ir 
Patriotas $5.00. Viso $15.00.

Draugiškai, S. Puidokas, Rumford,
“G.erb. Laisvės Administracija!

Taipgi ir aš prisidedu prie Laisvės fondo 
$5.00.: Visgi geriau negu nieko.

• į Su pagarba, Viktoria Puchin, St. Louis, Mo.” 
‘‘Draugai!

Čia rasite Laisvei $24.00. Aukojo LLD Pirma Ap
skritis per valdybą $10.00; LDS Apskritis $5.00. ’ Po 
dolerį: Stulgis, Remeikienė, Gelgaudas, Paltanavičius, 

’ Vanagas, M. Urbik ir Matukaitis.
. > Draugiškai, L. Prūseika, Chicago, Ill.”

• A. Kuzmickas iš Girardville, Pa., prisiuntė ant blan- 
kos surinkęs $7.00. Per jį aukojo šie asmenys:

P. Kryžauskas , 
A. Kuzmickas ..

Laisvės

Me.”

nors su

$2.00
2.00 .
2.00
1.00 >
kitaw 
kurių 
rinkė-

J. Chiurynskas ....................................................
Dar turime gražių pranešimų, bet paliekame 

kartui, širdingai dėkojame už dovanas ^tiėrns, 
i vardai aukščiau išspausdinti, ir dėkojame aukų 
'jams ir gavusiems naujų skaitytojų.

r Laisvės Administracija
* ' r ■ ■ ' • i : 1 \ , '■; f • . ’ U * . *' .

2 (Liberty)-Antraciien ,, Liepos-July 8, 1952
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T YnZ, kuriamas nacionalinis komitetas, 
į kurį įeis atstovai visų grupių, kovoju
sių Pasipriešinimo organizacijose dėl 
Prancūzijos išvadavimo.

Mes visai prisidedame prie šio komi
teto ir raginame visus prancūzus susi
telkti apie jį.

Nacionalinis komitetas, kuris yra vi
sų prancūzų patriotų sluoksnių atstovas, 
turi čia tapti organizacija, vadovaujan
čia visai prancūzų masei. Jis duos 
mums informacijas ir direktyvas, reika
lingas drausmei ir tvarkai palaikyti pa
čių Prancūzijos piliečių labui.

Būdama ištikima savo principams, 
Ebenzės komunistų organizacija ragina 
visus prancūzus be įsitikinimų ir nuomo- 
nių skirtumo susivienyti broliškam ben
dradarbiavimui, kad mūsų nacionalinis 
kolektyvas visada būtų vertas tų, kurie 
prisidėjo, kad mūsų Prancūzija vėl būtų 
padaryta laisvės tėvyne.

Tegyvuoja Prancūzija!”
.. * * *

Aklink stovyklą sargybiniai dar tebe
žavi bokšteliuose.

XII
LAISVĖ, MIELOJI LAISVĖ!

1945 metų gegužės 6 diena.
Nepaprastas susijaudinimas viešpa

tauja stovykloje.
Tūkstančiai žmonių susirinko patikri

nimo aikštėje, prie pat spygliuotos vie
los. Grūstis — kiekvienas nekantrauja 
pamatyti, kas vyksta lygumoje. Eina 
gandai, kad amerikiečių šarvuočiai jau 
pasirodė ant plento. O bokšteliuose stovi 
kaip stovėję sargybiniai.

Kažkoks rusas kreipiasi į juos. Jis ro
do į kelią ir mostu siūlo nusitaikyti ten:

* —Tu! Pif paf!
Sargybinis, senas kareivis, baimingai 

apsic^įro į šalis ir pavargęs mostelia 

'^Aplinkui visi juokiasi.
Stovykloje žmonės stengiasi laikytis

• kartu. Didelės grupės stovi prie virtuvių 
ir kepyklos.

Barakuose beveik visi guli ant paklotų 
lovų, apsirengę, apsiavę.

Išėjęs iš barako, susitinku Simoną. Jis 
nepaprastai susijaudinęs. Jis bėga ieš
koti grupių viršininkų.

Aš raminu jį:
— Bot nesijaudink taip. Mūsų bičiu

liai apžiūrėjo visus barakus, apėjo visus 
žmones, perdavė įsakymą: visiems pran
cūzams susirinkti prie barako Nr. 19.

Centrinė alėja ligoniai sunkiai kiūtina 
į ligoninę. Kažkokie žmonės neša negyvė
lius, susuktus į antklodes.

Mane sustabdo tėvelis Anri:
— O apie vėliavą ar tu pagalvojai?
—Apie kokįą vėliavą?

' Apie mūsų, žinoma! Be vėliavos 
negalima. Aš liepiau pasiūti ją iš senos

Bravo!
* * , *

Ar jūs, išvykdami į kelionę, pastebė
jote, kad jei traukinys ilgai neišeina, tai 
užeina minutė, kada jūs jau nebeturite 
ko pasakyti lydintiesiems?

Man dabar kaip tik toks jausmas. Vi
sos instrukcijos duotos. Pogrindžio or
ganizacijos griebėsi visų priemonių,, kad 
pasiimtų atsakomybę už tolesnį Stovyk
los likimą. Visiems, kas kreipiasi į maj 
ne, aš trumpai atsakau:

— Kai tik sąjungininkų kariuomenė 
įžengs į stovyklą, visiems, prancūzams 
susirinkti prie barako Nr.19.

Klausimai ir atsakymai lekia iš visų 
.pusių:

—Juos jau matė...
—Artėja... ,

Ebenzėje...
pravažiuoja pro šalį...

mėginu ištrūkti iŠ minios, kuri, pa- 
’ nesenus draudimus, laisvai 

po visą stovyklos teritoriją.
reikia bent kelias minutes pabūti

patikėti didžiįa laime! Lai- 
! Kaipgi kvaila: man nori- 

į kampą ir verkti.
♦ ♦ ♦

Laisvas

Viskas ramu. Vakaras. Vieni apsigy
veno'esesininkų kvartale. Kiti įsikūrė

gumi. Bet daugumas ramiai nuėjo nak
voti į barakus. Miške kartkartėmis pasi
girsta salvės: kai kas pasičiupo kariuo
menės barakuose šautuvus. Bet šūviai ei
na vis retyn ir retyn. Susišaudymas, ki
lęs aplink stovyklą antroje dienos pusė
je, matyti, pasibaigė.

Tarp visų tų sukrėtimų mes negaišo- 
me laiko. Mes pasiūlėme prancūzams su
sirinkti ketvirtą valandą prie barako Nr. 
4. Atvyko keli šimtai žmonių. Tylos mi
nutė žuvusioms paminėti, paskiau mes 
kreipėmės į gyvuosius.

Pristatėme* jiems nacionalinio komite
to. narius. Pakeliant rankas buvo nubal
suota kiekviena kandidatūra. Dalyvau
jantiems pasiūlius, komitetas buvo pa
pildytas dąr dviem nariais. Dabar jis su
sideda iš keturiolikos žmonių, kuriuos 
mūsų tautiečių dauguma išrinko demo
kratiniais pagrindais. Mes nutarėme su
sirinkti rytoj rytą ir išrinkti biurą.

Mūsų laukia neatidėtini reikalai. Sto
vykloje nėra elektros, nėra vandens. 
Kepykloje neliko nė dulkės miltų. Neliko 
nieko ir esesininkų miestelyje. Užtat vir
tuvės sveikos.

Ispanai saugo maisto, sandėlius ir nie
ko prie jų neleidžia. Sandėlio raktai Ko
votojo kišenėje. .

Ogiustas išvyko į Ebenzę sužinoti, kas 
ten dedasi. Jis grįš rytoj rytą.

Mudu su Viliu pamažu vaikštinėjame 
aplink stovyklą. Visur dega laužai —

• stovykla panaši į didžiulį biyuaką. Puiki 
pavasario naktis. i'

Mes sustojame prie vienos grupės. 
Ketvertas rusų sėdi prie laužo raiti ant 
kėdžių. Milžiniškoje keptuvėje jie kepa 
blynus ir dainuoja. Mes tylėdami klauso
mės.

Vienas iš jų pažįsta Vilį ir duoda‘jam 
karštą blyną. Jis iš juodų miltų, perpus 
su sėlenomis., Bet mes su malonumu su
valgome blyną, nes be sriubos vidurdienį 
dar nieko nebuvome valgę.

Mano kišenėje šimto cigarečių dėžutė. 
Tai Barnabe dovana. Jis įteikė man dė
žutę ir kartu pabučiavo mane kelis kar
tus. Aš siūlau cigarečių mūsų naujie
siems bičiuliams.

Jie dėkoja, plačiai šypsodamiesi, ir 
klausia Vilį, kokio malonumo padaryti 
mums.

— Padainuokite dar ką nors.
Palinkėję jiems labos nakties,, mes nu

einame.
Kiek toliau, prie pat spygliuotos, vie

los, įsikūrę trys žmonės. Vienas iš jų be 
pertraukos vaikščioja į vieną ir į kitą 
pusę.

Iš pradžių mes nieko nesuprantame. 
Jie juokiasi. Pradedame juoktis ir mes, 
juk viela nukirpsta, praėjimas* dabar 
laisvas.

Kitoje tvoros pusėje žmonės guli tie
siai žolėj e,; atmetę už galvos rankas.

Dar,laužas. Tai graikai. 'Jie Verda 
sriubą ir mėto į puodą bulves.

Jie prašo mūsų druskos.'Druskos, de
ja, mes neturime, bet aš duo.du jiems ci
garečių.

O štai ir ukrainiečiai. Jie sutūpę apie 
bevei}< jau užgesusį laužą, \

Vilis klausinėja vieną iš jų ir išverčia, 
man:

—Jis sako,, jog jie norį kuo- greičiau
siai sustiprėti^ kad. galėtų kovoti. Rau
donosios Armijos gretose.

—Bet juk karas baigtas!
—Jis sako, kadi jėgos vis tiek reika

lingus. Jiems teksią daug dirbti, norint 
atstatyti visa tai, ką fašistai Ęas juos 
sunaikino. , * 1 . ’ .

Mes einame toliau.. .
Grupė jugoslavų sutinka mus, džiu

giais šauksmais, Mes žūt būt turime 
paragauti kažkokio viralo, kuris tačiau 
išvirtas su didele meile.

Taip męs einame nuo grupės prie gru
pės ir sėdame prie laužų. Cigarečių dė- 

. žutė jau beveik tuščia. . > f

Kažkoks jaunuolis sėdi, atsirėmęs į 
didžiulį, ką tik pradėtą maišą miltų. Vi
lis klausia: ’

—Ar tu vienai?
-—Ne, mano draugai miega ana ten.
—itiekgi jūsų? k

— Trise.
— Trise! Ir jūs. turite kokį aštuonias

dešimt kilogramų miltų, ir dar baltų! 
Daugoka. O rytoj kitiems nebus ko val
gyti. Negerai, ką?

* . {Bus daugiau^ *

AUGA KINIJOS LIAU
DIES RESPUBLIKOS 
DARBO ŽMONIŲ 
GEROVĖ

PEKINAS, IV. 28d — 
Kinijos Liaudies Respubli
kos centrinė liaudies vy
riausybė, kurios devizas 
yra Mao Cze-duno žodžiai- 
“tarnauti liadžiai”, visoker
iopai rūpinasi darbo žmo
nių materialinio ir kultūri
nio lygio kėlimu.

Daugelyje šalies miestų 
vyksta stambi gyvenamųjų, 
namų statyba. Tianczinio 
miesto —šio itin stambaus 
šalies pramonės centro— 
pakraštyje vieno kvadrat
inio kilometro plote pradė
ta darbininkų miestelio sta-

•Ak, miela sesute 
Ir broleli, tu, 
Atvykit, atskriskit 
Aš visus kviečiu!

Skrisit ar važiuosit?

Pakvieskit kaimyną, 
Ir draugus kartu.

Juk piknikas “Laisvės,”
Bus labai gražus, 
Kuris atsibuna 
Kartą į metus.

Ten pasivaišinsit — 
Pietumis puikiais, 
Patenkinsit sielą 
žodeliais meiliais. 4

Komercijos sekretorius Ch. Sawyer (dešineje) ir vice 
admirolas E. L. Cochrane praneša, kad valdžia perve
da liuksusinį garlaivį United States U. S. Lines kompa
nijai už 28 milijonus, dolerių. Valdžiai kainavo tas gar
laivis pastatyti 78 milijonus dolerių.

BINGHAMTON, N. Y
Drg. A.. Yonikienės atsilan

kymas pasisekė ko geriausiai. 
Mes ALDLD 20 kuopos narės, 
ant greitųjų suruošėme “par- 
•ty” bėgiu vienos dienos. Suk
vietėme bųrį svęčįų-viešnių, 
kudą.’atsilankė virš 40. Vaka
rienė buvo labai gerai paga
minta.

Aukų sveturgimiams ginti 
surinkta $61.25, Vilniai $6. 
Pelno nuo vakarienės liko virš 
$23. O gal bus ir daugiau, kai 
užsimokės visi, kurie yra pri
sižadėję užsimokėti, nors ir 
nedalyvavo. Manome, žodžio 
nemainys. Tada bus viso virš 
$90.

Didelė garbė priklauso mū
sų dalyviams už taip skait
lingai atsilankymą. Kuriuos 
spėjome pakviesti, veik visi 
dalyvavo, nors birželio 18-ta 
buvo viduryje savaitės, tai 
yra — darbo diena. O tų, ku
rių nespėjome asmeniškai pa
kviesti, atsiprašome. Mažai 
buvo laiko.

Didelis dėkui J. K. Vaice
kauskams už vežiojimą su 
mašina kviesti dalyvius į tą 
“party.” Kada rengimo komi
sija paprašė jų patarnauti, jie 
nesakė, kad jiems kainuoja 
gasas. Jeigu ne Vaicekauskai, 
vargiai būtume surengę ar tu
rėję tokias geras pasekmes. 
Apie kitas mūsų darbščias na
res ir geras veikėjas parašy
siu vėliau, kada bus galutina 
parengimo atskaita.
Moterų Skyr. korespondentė, 

J. K. Navalinskiene.
< — O—

Drg. Navalinskiene!
Užklausus d. Jonikienės, ar 

binghamtoniečiai žino apie 
pakeitimą dienos, ji atsakė, 
jog pranešta. Nepaklausėme, 
kam. pranešta.

Laikraštyje pranešimo apie 
pakeitimą datos ištikro - nebū
ta. Kadangi praėjo jau ilgo
kas laikas, nepavyko išsiaiš
kinti, dėl ko nebuvo.

Redakcija.

Baigus statybą, mieste
lyje galės įsikurti daugiau 
kaip 11 tūkstančių darbin
inkų šeimų.

Miestelio statyba, vykdo
ma centrinės vyriausybės 
lėšomis, yra aprūpinta 
šiuolaikine technika.

Iš viso šiemet Tiancziny- 
je į naujuosius namus įsi- 
kraustys apie 50 tūkstan
čių darbininkų šeimų.

Dvi moterys užmuštos 
Ohio, fabriko sprogime

Salem, Ohio. — Sprogi
mas čia įvyko Northeast
ern Ohio Poultry Associa
tion kiaušinių konservavi
mo fabrike, ir dvi moterys 
tapo užmuštos, 16 asmenų, 
daugiausia moterys, buvo 
sužeistos.

Kas nepasitenkins 
Gėrimais — drūtais, 
Galėsit vaišintis, 
Minkštais ir saldžiais.

Piknikas įvyksta 
Parke labai gražiam, 
Ant upės krantelio, 
Gojely .puikiam. •
Connecticut upė: 
Jos puikūs krantai; 
Stebina keleivį. • 
Kai juos pamatai.

Vardas jos garbingas
Nuo laikų senų — 
Sau ramiai banguoja 
Prieglobstyj krantų.
Bet kai ji įpyksta, 
Grąsina visiems, ' 
Jos šėlstančios bangos — 
Pabaisa kitiems.
Kai piknikan. “Laisvės,” • 
Suvyksta galybės, žmonių, 

' Tai ji, šypsos, džiaugias,- -
Kaip tikra matutė tarp savo 

vaikų.
Su^ninkų Jurgiu, 

------------------------------- ------- ..............#

Maniieriai, Jūsų
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Džiaugiasi sūnaus 
sugrįžimu
Gerbiama Laisvės 
Redakcija:

Mes, W. A. Nųrkai, bir
želio 19 d. džiaugsmingai 
sulaukėme sūnaus iš Dėdės 
Šamo tarnybos./ Mūsų sū
nus, Zenonas W. Norkus, 
21 metų, ištarnavo ketve
rius metus Jungtinių Vals
tybių laivynę ant laivo U.

S. S. Midway, kuriame per
plaukė aštuonis kartus At- 
lantiko vandenyną ir ap
lankė daug Europos šalių. 
Dabar laimingai sveikas ir 
linksmas sugrįžo pas savo 
tėvelius su garbingu pa- 
liuosavimo liudijimu į mū
sų seną bakūžę.

W. A. ’Nbrkai, 
Detroit, Mich.

• , . ----------r---------

Chicagos Žinios
--..uiii ,

Pašalpą plįąno. atreikięriąms
Apie ; ■šimtas’/ chicagiečių 

plieno streikierių' kasdiena ak

sišaukia į miestavą įstaigą 
reikalaudami šeimoms pašal
pos.

Chięagos viešosios pašalpos 
direktorius Alvin E. Rose sa
ko, kad . streikieriai negali 
gauti pašalpos, jei atsisakytų 
priimti jiems siūlomą darbą—• 
panašiai kaip buvo prie WPA. 

’Panaši padėtis yra Gary ir vi
same Calumet distrikte, kur 
desėtkai tūkstančių plieno 
darbininkų jau kelinta savaitė 
randasi streiko lauke ne dėl 
unijos kaltės.
j —o—
Pripažino ‘laikinai pamiŠusia’

Reikėtų būti genijum, kad 
atvaizduoti ką per metus per
gyveno Mrs. Camille De Rose. 
Tai ji yra savininkė tų namų 
Ciceroje, kuriuos chuliganų 
gauja praeitą liepos mėnesį 
sudaužė.

Kokis buvo gaujos įsiutimas 
prieš barnų savininkę parodo 
ir tas, kad numalšinimui riau
šių gubernatorius turėjo pri
siųsti kuopą valstijos milici
ninkų.

Tb pasėkoje neseniai nuteis-' 
ti Cicero policijos viršininkas 
ir keli policistai, kurie ne tik 
nepialšino riaušininkų', bet pa
tys prisidėjo prie ją.

Mrs. De Rose buvo tąsoma 
po teismus veik ištisus metus. 
Pora savaičių atgal teisme ji 
prarado lygsvarą ir, sako, pa
vartojusi “nemandagią kal
bą”. Teisėjas Wilbert Crowley 
ją nuteisė 2 -metams kalėjimo 
už “teismo paniekinimą”. Pa1 
galią.ujs jį perduota apskrities 
gydytojams ištyrimui jos pro
to. Gydytojai pripažino ją 
“laikinai pamigusią.” Dviejų • 
mėtų kalėjimo bausmė panai
kinta, bet moteriškė uždary
ta beprotnamyje -r? “kol pas-, 
veiks.” Pilietis.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

PIKNIKAS!. - r m - ■." ■
Šis piknikas yra paramai 
DIENRAŠČIO LAISVĖS

RUGPJŪČIO 3 AUGUST
SWANK’S GROVE 

(BRANDONVILLE, PA.) 
Įžanga su taksais $1.00

Kiekvienas apšviėtą mylintis žmogus turi dalyvauti 
šiame piknike ir tuomi paremti dienraštį Laisvę. 

Čia bus svečių ir iš tolimesnių kolonijų. • 
Bus valgių gėrimų ir muzika šokiams.

--—■-n—................................ ... ■■ v -■.......................................................... .

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Lįji9M<M3r' % 19W

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIRERTORIUŠ

; Liūdesio valandoj kreipkitės prie rnanęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime piodemiską patarna
vimą. Patogiai ir grąžiąi moįerniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų pątąfnąvimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. V ernon St* Phila-* Pa-
v Telefonai Poplar 4110*

k
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E TEISMO RŪMŲ
FOLEY SQUARE, N. Y. — 

Birželio 30-tą tapo atnaujin
tas per porą savaičių buvęs 
pertrauktas 16-kos darbinin
kų vadų komunistų teismas. 
Tą ir sekamas dienas — lie
pos 1, 2 ir 3-čią — teisiamųjų 
advokatai tebeperklausinėjo 
šnipelį John Lautner, kurie 
pirmesnėje*teismo eigoje liu
dijo prieš komunistus.

J^autner buvo 1950 m. iš 
partijos prašalintas kaipo šni
pas.

Advokatų Mary. Kaufman ir 
James Wright perklausinėja- 
mas, Lautneris visaip rangėsi, 
tačiau buvo aišku, kad jo pir- 
mesnieji liūdymai buvo gry
nas išmislas. Pavyzdžiui, pro
kuroro klausinėjamas jis ‘’ži
nojo” net smulkmenėles to, 

x ko komunistai, anot jo, žmo
nes mokę-net 1930 metais tū
loje klasėje. Bet advokatų 
perklausinėjamas jis “nebega
lėjo atsiminti” net tokių’ da
lykų, kurie dėjosi West Vir
ginijoje 1939-1940 metais, 
kuomet jisai ten buvo.

Jis taip pat “prarado at
mintį” advokatams klausinė
jant apie tai, ko mokė komu
nistai 194.5 metais.

Lautneris buvo liudijęs, 
kad jis būdamas Virginijoje 
neturėjo raštinės. Advokatai 
parodė ir Lautneris, pagaliau, 
prisipažino turėjęs raštinę ad
vokato Harold Houston patal- 

• pose.
Jis buvo liūdyjęs, kad jis 

ten suorganizavęs 4 ar 5 mi
tingus, kuriuose kalbėjo tei
siamoji Elizabeth Gurley 
Flynn. Bet advokatai parodė 
ir jis pripažino, kad tokių mi
tingų buvo apie 30.

Advokatas klausė, ar jinai 
tenai kalbėjo apie nedarbą 
tarp mainierių Auburn, Ken
tucky, surengtame mitinge. 
Lautner atsakė, kad 1939 me
tais negalėjo nedarbo būti. 
Bfet kuomet advokatas Wright 
jam padavė lapelį,, jis, apžiū- 

■ rinėjęs lapelį, pripažino, kad 
jis pats tą lapelį _ parašęs 
1939 metais, paskleidimui 
tarp mainierių. Lapelyje kal
bama apie nedarbą tarp mai
nierių. Pripažino, kad ištik
tųjų nedarbas buvo.

Lautneris niekaip “negalė
jo atsiminti,” kad komunis
tai mokė, jog darbininkai pri
valo organizuotis ir bendrai 
ginti savo reikalus. Kad par- 

' tija kovojo prieš algų kapoji
mus, už algų pakėlimus, prieš 

- paskubą, prieš saugumą dar
be, prieš neteisėtus atstati-. 
nėjimus iš darbo negrų.

Apdraudę firmai leido 
kelti rendas

' Teisėjas Hammer leido 
Metropolitan apdraudų firmai 
keltįi Stuyvesant Town projek
te rendas. Patvarkyta, kad 
firma galinti kelti po $2.55 už 
kambarį per mėnesį dabar, o 
už trejų metų dar po $3. Pa
liečia 8,755 šeimas.

Firma rendų pakėlimo rei
kalavimą pamatavo tuomi, 
kad ji, kaipo apdraudų fir
ma, turinti gauti už įdėtus 
projektan pinigus po 6 nuo
šimčius pelno. O be pakėlimo 
rendų ji tiek negaunanti. Mie
sto Taryba buvo uždraudusi 
rendas kelti. 

--------------r-

Rendaunink a i 
pasiryžę laimėti

New Yorke prie 324 E. 13th 
St. vykdomas pikietas jau nuo 
praėjusio vasario. Ten gyve
na savininkas 225 E. 14th St. 
esančio namo, iš kurio savi
ninkas nori prašalinti David 
Cohen ir jo žmoną Gloria dėl 
to, kad Mrs. Cohen yra negrė.

Vieną dieną praėjusią sa
vaitę, susirinkus apie 50 as
menų pikietui, pikietuojamo 
real estate savininko sūnus at
bėgęs Cohenus mušti. Pikie- 
tuotojai užstojo. Tūlai pikie- 
tuotojai jis sužeidė ranką. 
Dėl to rendauninkų organiza
cijos savininką patraukė teis
man.

24 metų amžiaus Har- 
wey H. Hopkins, prara
dęs dešinę ranką Korė
jos kare, pagal naują į- 
statymą, dabar gauna 
automobilių važinėti. Se
natorius Butler priduoda 
jam automobiliaus Ser
tifikatą.

Ką sako Whelan 
streikieriai

MIRĖ
Vincas Bernotas, gyvenęs 

101-24 113th St., Richmond 
Hill 19, N. Y., mirė liepos 
4-tą. Pašarvotas šalinsko šer
meninėje, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhaven (ties Forest 
Parkway stotimi ant BMT Ja
maica linijos). Laidos liepos 
8-tos rytą.

Liūdinčiai šeimai reiškiame 
užuojautą.

Amelia YouZg, žinomoji 
dainos sblistė, sunkiai serga, 
randasi ligoninėje, šiuos žo
džius rašant, sir šeima nebuvo 
susisiekta, pilnesnių žinių ne< 
turėjome.

Linkime Amelijai nugalėti 
ligą ir greit pasveikti.

Dėl gaisro 75 šeimos pu
siaunaktį buvo išvytos iš trijų 
pastatų 105-109 W. 114th St., 
New Yorke. "

Darbininkai paskelbė strei
ką liepos pirmą dieną po virš 
mėnesio laiko bandymo gauti 
kontraktą ir būtiniausius pa
gerinimus padėties. Firma ne
sistengė susitarti, nepateikė 
nei vieno pasiūlymo, sako lo- 
kalo 1199 prezidentas Leon J. 
Davis.

Visuomenės informacijai 
išleistame pareiškime streikie
riai, greta kitko, sako:

“Mes dirbdavome šešias 
dienas per savaitę, vakarais, 
sekmadieniais ir šventadie- 
niais;lzvMes negauname viršva- 
landinėš"^ mokesties už šeštą 
dieną. Mūsų visos savaitės al
ga už šešias dienas yra ma
žesnė už daugumos, darbinin
kų, kurie dirba panašų darbą 
tiktai penkias dienas.”

Streikierių vyriausias reika
lavimas yra 5 dienų, 40 va
landų savaitės. Slaptame bal
savime 700 darbininkų pasi
sekė už streiką, tiktai 3 prieš. 
Savo pasisakymą darbininkai 
remia aktyviu dalyvumu strei
ke ir pikieto pareigose.

Pardavinėjęs 
vaikėzams šautuvus

New Yorke areštuotas Mor
ton Retting, savininkas krau
tuvės 40 Fulton St. Kaltina, 
kad neturintiesiems leidimo 
vaikėzams jis pardavinėjęs 
revolverius. Kartą seniau jis 
buvo areštuotas už pardavi
mą revolverio 14 metų vaikui.

Ir kaltina, kad jo parduo
damieji revolveriai nebuvę 
užregistruoti policijoj, o į- 
statai reikalauja užregistruo
ti. Kratos metu pas jį radę 
58 neregistruotus. Tyrinėja, ar 
jie yra buvę vartoti mieste ir 
apylinkėje įvykdytose žmog
žudystėse.

Harlemo liaudis prašo 
išlaisvinti Davisą

New Yorko darbininkų ir 
biednuomenės apgyventame 
Harleme skleidžiamos petici
jos ir renkami parašai už 
amnestiją buvusiam Miesto 
Tarybos nariui Benjamin J. 
Davis.

Liepos 2-rą suėjo metai kai 
jis randasi federaliame kalėji
me Terre Haute, Ind. Jo me
tinės sukakties dieną komite
tas jatf turėjo 1,500 parašų 
už jo išlaisvinimą. Vajaus dar 
tik pradžia.

Plieno darbininkų uni
jos prezidentas Philip 
Murray pareiškė Gary, 

"Ind'., 8,000 streikuojan
čių plieno darbininkų, 
kad “Ta f to-Hartley aktas 
nepadarys plieno.”

Apie laisves pikniką
Dienraščio Laisvės metinis 

piknikas, rengtas liepos 5-tą, 
K'liaščinus Clinton Parke, 
Masperhe, įvyko turtingas sve
čiais ir gražia programa. Net 
oras buvo giedras, tik biskelį 
perdaug karštas piknikui.

Apie viską piknike plačiau 
matysite sekamose laidose.

Iš atostogų
Siunčiu visam Laisvės per

sonalui geriausių linkėjimų iš 
Kalifornijos, Rytoj išvykstu į 
Chicagą. Spėju, kad namie 
būsiu antradienį.

Rojus Mizara.
—o—

Skaitytojams bus’ įdomu ži
noti tasj kad jiepos* £-r$ rašy
ta atvirelė pasiekė įstaigą lie
pos 7-tą. Taip dažnai įvyksta 
ir su draugų siųstais praneši
mais bei korespondencija.

PRANEŠIMAI

Užsimušė darbenu
i

■J-:®

George Kenny, 52 m., ir 
William Marsh, 26 m., staty
bos firmos darbininkai, užsi
mušė darbe, kuomet jų pasto
lio virvė nutrūko ir jie nukrito 
nuo 12-to aukšto prie Main it 
Plymouth Sts. Brooklyn. i

Iš dviejų blogybių skir- 
kis mažesniąją. Erasmus

REIKALAVIMAI
MALE and FEMALE

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

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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda butcher shop, delica
tessen ir grocery store kombinacija 
su alėus laisniajfi, Puikiausia vieta 
tam bizniui, nauji rakandai. Priežas
tis pardavimo — savininko nesvei
kata. Matykite Mr. Chirck,

177 Avenue A, New York City
Tel. AL. 4-3668. (130-134)

Darbininkų bazaras 
bus gruodžio 11-14

ABIEJI JAUNI, BET...
New Yorke keturi praeiviai 

jaunuoliai pamatė jauną vy
riškį bėgant su .pagrobta nuo 
nežinomos moters piniginę. Jį 
vaikėsi po gatves, po subways 
ir sugavo, areštuodino. Taipgi 
suieškojo po subway atskirai 
išmėtytus krepšelį ir pinigus.

Lautnerio pamatinis liūdy- 
mo tikslas, matomai, buvo su
daryti nuomone, būk komunis
tai einą į darbininkų mases 
tikslu organizdotL juos sabota
žui ir-spėka ir prievarta ver
timui valdžios. Tad jis “nebe
galėjo atsiminti”’ to,* ko parti
ja ištikro *mokė v darbininkus 
jų pačių gerovei. Jis “negalė
jo atsiminti” dėl to, kad tas 
parodytų jo liūdyme buvusį 
plenėtą melą. 1

Gi teisiamųjų gynėjai kaip 
tik ir statė tuos klausimus pa
stangose parodyti teisėjams ir 
Amerikos visuomenei, .tikrąjį 
partijos veidą. Ir numaskuoti 
Lautnerio melus.

Prokuroras dažnai protes
tavo ir teisėjas Dimock ne 
kartą leido prokuratūros žmo
nėms sustabdyti klausinėjimą 
apie partijos'programą.

Teisiamųjų advokatai prieš 
stabdymus protestavo, sakyda-. 
mi, kad LautnerJs^liūdydamas 
vartojo tuos dokumentus,’tik 
juos melagingai , perstatė. Jie 
reikalavo teisės paskaityti iš 
tų dokumentų ištraukas taip, 
kaip jos parašytos. Marksiz
mas, sakė jie. nėra lengvas 
dalykas. Girdėję tik kur ne- 
kur išpeštą žodi ir dar buvusį 
melagingai perstatytą, teisė
jai negalės inteligentiškai to 
klausimo* išspręsti. L R. R*

Ponia, nusiskundžia tarnaitei, kaip ji pavargsta pri
žiūrėdama savo namą. Geriau sakant, pavargsta begu
lėdama. x

Vienos teisiamijjy 
byla atskirta

Teisėjas Edward J. Dimock 
liepos 2-rą įsakė atskirti Ma
rion Bachrach. bylą nuo kitų 
teisiamųjų Foley Square. Ji-' 
nai laike teismo susirgo ir 
randasi Beth Israel ligoninė
je.

Mrs. Bachrach atsišaukė į 
draugus ir užtarėjus nesiųsti 
jai ligoninėje gėlių ar dova
nų. Vieton to, paaukoti visų 
16 teisiamųjų apgynimui.

Kew Gardens mitingas 
prieš diskriminaciją

Virš šimtas šios srities gy
ventojų, vienos gražiausiųjų 
mieste, susirinkę į masinį mk 
tingą apsvarstyti namų ir nuo
mų reikalus, pasmerkė diskri
minaciją.

z Mitingas buvo vyriausia 
šauktas protestui prieš diskri
minavimą negrų Harry L. 
Osias apartmentuose, kur gy
vena 1,800 šeimų/ Pareikala
vo, kad ’ visi žmonės būtų ly
giai traktuojami davime buto. 
Ir buvo pareiškimų, jog gy
ventojai veiks iki savininkas 
ir valdinis batams autoritetas 
įves‘demokratinį būdą butams 
duoti.

Tai veiklai bus verbuoja
mos viso miesto rendauninkų 
spėkos, sakė kalbėtojais

Mitingas įvyko Liaudies 
Mokykloje' 165.’Kalbėjo Lee 
Feltman iš American Jewish 
Congress Long Islandų sky
riaus, Emory Hightower iš 
negrų gerovei organizacijos 
(NAACP), Mrs. Francine 
Kritchek, International Nurse
ry School vedėja.

Mrs. Kritchek, kurios mo
kyklą lanko UN delegatų vai
kai, savo kalboje teikė pavyz-* 
džių iš tos mokyklos, kur dau
gelio šalių, tautų ir rasių vai
kai bendrai sueina ir gražiai 
sugyvena. Ji sakė, jog visų, o 
^ypačiai tėvų prievolė yra pri
žiūrėti, kad vaikai, ateities 
Amerika, galėtų augti tikrai 
demokratinėje susiedijoje ir 
atmosferoje. >

American Labor Party vals- 
tijinės organizacijos pirminin
kas Vito Marcantonio prane
ša, jog darbininkų bazaras ir 
šiemet įvyks antrą savaitę 
gruodžio mėnesio, per 4 die
nas, 11, 12, 13 ir 14-tą. Ren
gia toje pat vietoje, St. Nicho
las Arenoje, 69 W. 66th 
New Yorke.

NEW HAVEN, CONN.

Liepos 13 .d, autobusas išvažiuos 
nuo Lietuvių sales, 243 N. Front St., 
12:45* vai. dieną, o nuo Wallace ir 
Humphrey Sts., 1 vai. dieną. Norin
tieji važiuoti j pikniką, būkite lai
ku. Kelione į abi pusi $1.65.

Galėsite gražiai praleisti laiką
prie Conn, upės, susitiksite su pažįs
tamais ir įsigysite pažintį su nau
jais. Tad kviečiame visus būti Light 
House 
J. K.

Grove, East Hartforde.
(132-136)

PEIST LAflįE 
DRUGS, hie. .

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
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. 7-6233

St.

Padegę iš pykčio
Williamsburg^ suimtas- Sig

mund Bozymowski, 37 m., į- 
tartas, k^d jis iš pykčio ban
dęs padegti namą, 78 N. 3rd 
St., kur jis gyveno. Jį skundė 
ten pat su juo gyvenanti Ca* 
therine Ęadanski, sakydama, 
kad jis grąsinęs ją “išdeginti 
iš to namo”

Suimtasis gynėsi, sakyda-j 
mas, jog pati Badanski kero- 
sina sulietus skuduru® namo 
koridoriuje padegusi, kad ga
lėtų jį skųsti kaipo padegėją.

Neprižiūrėti vaikėzai 
nužudė biznierių

Newyorkietis Harry Orans
ky, savininkas Beach Head 
Kafejos prie 8th Av. ir 25th* 
St., tapo pavojingai sužeis
tas ties savo įstaiga. Už pa
ros po sužalojimo jis mirė li
goninėje.

Blogdariai, penki (tarp 15 
iki 18 metų) jaunuoliai, ties 
jo įstaiga lošė krepsais it ler- 
mavo. Jo darbininkas išėjęs 
juos nuvaryti. Vaikėzai pra
dėję jį užgaulioti ir nesitrau
kė. Supykęs, savininkas išėjęs 
juos nuvaikyti pats, nešinas 
basliu. Bet vienas smogėj jį 
aštriu įrankiu sprandan. '

Smogikas, 17 metų, areš
tuotas. žinomi ir kiti.

Kadangi Oransky buvo ži
nomas kaipo Harry Gross’o 
uošvis, tad žmonės kalba, kad 
ta priež’astis galėjusi būti su
planuota tiksliai iš keršto 
Grossui, kad jis liudijo grafto 
byloje. Tačiau policija tikrina, 
kad nesą sąryšio su byla.

New Yorke streikuoja 900 
darbininkų, kurie dirba prie 
laužynų nugriovimo statybos 
firmose. Reikalauja 7 valan
dų darbo dienos be numažini
mo mokesties, taipgi tiesiogi
nio algų priedo.

Brooklynietis Hyman San
ders, 69 metų, rastas pasiko
ręs savo namų skiepe./Sako
ma, pritrūkęs kantrybės ne
sveikatą kęsti* _

l *

Areštuotas newyorkietis 
graborįus John Robilotto, 
taipgi žinomas kaip Roberts. 
Įtaria, kad jis turįs kokį 
ryšį su tais ar kokią žinią 
apie tuos, kurie nušovė gengs- 
ierį Willie Moretti.

ELIZABETH. N. J. 
t

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks tre
čiadienį, 9 d. liepos, 8 vai. vak., 408 
Court St. Nariai kviečiame dalyvau
ti .Bus diskusuojami svarbūs reika
lai. — Kom. (132-133)

Biznio' Telefonas
EVergreen 4-9672

Mgr’s Rezidencijos 
EVergreen 4-191S

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

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI :- ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVęrgręen 4-8174

EGZAMINU O J AM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists ’

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

t

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. ■ 

MAarket 2-5172

DI

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEDfONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
Gera! Patyrę Barberial

Dr. A. 1 ’etrika
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th S 
• BROOKLYN, N.

VALANDOS:

4 pusL-LaisvB (Liberty)^-Antradien.t Liepos-July 8,
X ► J a.




