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Po šio pranešimo gaiŲų ašarų bus kryžiuočiams,
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Panmundžome tęsiasi slap
tos derybos del apsikeitimo 
karo belaisviais.

tikslu 
veiki-

l

nikai pavyko.
Rašo J. GASIŪNAS
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Paryžius. — Silpnėja fa-

tų bilių 
virš trys milionai 
apie pusė jų bu- 
jstaigų darbinin- 
maža jėga prieš

AMERIKONAI NUšOVe 
DAR 2 BELAISVIUS

Kodže sala 
nai nušovė du iŠ tų liaudi
ninkų bei kinų belaisvių, 
kurie buvo ištrūkę iš kon
centracijos žardžių. Aštao- 
nis kitus sužeidė. O 28 be
laisviai pabėgo.

Darbo Žmonių 
Dienraitb

Kaina $7.00 Metama
Queens Apskrity $8.( 

, Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris S c.
PRICE 5c A COPY
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su- 
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Italijos valdžia tuojau 
ištrėmė angly komunistą

ioje vietoje ra- 
šyta^Hog Japonija, Francūzi- 
Ja iir/talija pasiduoda Ameri- 

spaudimui, kopijuoja vi
sus reakcingiausius Amerikos 
įstatymus ir siūlo savo parla
mentams priimti.

Tas viskas daroma 
užgniaužti progresyvį
mą tose šalyse. Bet kol kas 
jiems nesiseka, — nesiseka 
todėl, kad tose šalyse komu
nistų ir kairiųjų socialistų 
dovaujamas veikimas yra 
tvirtas sudaužyti.

Amerikos kopija priimta. 
Tikimasi nemažų kovų. 
Boikotuoja San Marino.

. Smitho, McCarrano ir Taf- 
to-Hartley aktų kopija pereitų 
savaitę buvo priimta Japoni
jos parlamento aukštesniame 
bute.x 132 atstovai balsavo už, 
79 prieš, žemesnysis butas, 
sakoma, taipgi užgirs ir tada 
tas bilius pataps įstatymu.

Šis bilius suteiktų pilnų ga
lių užgniaužti taip vadinamų 
“subVersyvį veikimų.” Val
džia tada turės galių uždaryti 
tokias organizacijas, kurios 
jos manymu yra valstybei ža
lingos.

Suprantama, pirmiausia tai
koma prieš Japonijos Komu
nistų Partijų ir jai simpatin
gas organizacijas. Vėliau 
valdžios smūgiais galėtų 
pulti,unijos, socialistai ir 
opozicionieriai.

Prieš tokį fašistinį pasiūly
tas balsavo komunistai, ūkio 
aarbininkų partijos nariai ir 
socialistai. Jie sudarė tam bi- 
liui opozicijų.

Jeigu jiems pasisektų suda
ryti bendrų veikimų prieš šį 
bilių ir už parlamento sienų, 
tarp plačiųjų Japonijos darbo 
masių, tai galima tikėtis 
lės kovos, streikų ir kitų 
jimų prieš tą bilių.

Andai prieš 
sustreikavę 
darbininkų, 
vo valdiškų 
kai. Tai ne 
reakcijų.

San Marino respublika 
seniausia ir mažiausia pasau
lyje. Ji yra 1,600 metų senu
mo, iš visų pusių apsupta Ita
lijos valstybės.

Respublikos piliečiai išsirin
ko į savo valdžių komunistus, 

. kurie ir tvarko šios mažytės 
respublikos reikalus.

♦Dabar Italijos valdžia pa
skelbė tai respublikai boiko- 

jhįų. Kadangi jinai vyriausiai 
’pasilaiko iš turistų, tai Itali

jos valdžia neleidžia turis
tams ten važiuoti. O tai žy
miai sumažina šios respubli
kos įeigas.

San Marino valdžia prieš 
tokį Italijos elgesį protestuo
ja. Taipgi jinai reikalauja 
$1,170,000 atlyginimo iŠ Ang
lijos, kurios lėktuvai karo me
tu jai padarė tiek nuostolių.

Pasirodo, kad Italijos boi
kotą remia Anglija ir Ameri
ka.

JI
'S:

Sovietų Sų jungos valdžia 
1949 metais padarė sutartį su 
Danija pastatyti Sovietams 
prekybinį laivų. Dabar šis 
laivas yra baigtas statyti ir 
pagal sutartį Sovietų Sųjunga 
turi teisę jį pasiimti.

Bet Jungtinių Valstijų val
džia Bando neišleisti to laivo 

'• iš Danijos uosto. Washington© 
valdžia paąiuntė nota Dani
jai. Grąsina boikotu ir viso
kios pagalbos nutraukimu, 

Danija perleis tų laivų 
etams.

O tai reiškia diktavimų sve
timai valstybei, kišimąsi į jos 
vidujinius reikalus. Atrodo, 
kad be Amerikos pritarimo 
nei vjena kapitalistinė valsty
bė nieko negali savistoviai

ų r?i M“ t. .

-wjE1

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

Eisenhoweris laimi 
pirmąjį republikonų 
delegatą išbandymą
Laikinai atimta- balsas keliem 
tuzinam taftinių delegatų

Užsidarė Kongresas, 
padidindamas lėšas 
atominėm bombom
Tai buvo karinis., reakcinis 
ragangaudiskas Kongresas

Chicago. — Generolas Ei
senhower laimėjo pirmąjį 
išbandymą tarp savo ir Taf
to šalininkų prezidentinia
me Republikonų Partijos 
suvažiavime.

Eisenhoweris reikalavo, 
kad pats suvažiavimas 
spręstų, ar priimti 67 ginči
jamus delegatus, ir neduoti 
tiem delegatam balso, kuo
met bus sprendžiama jų 
priėmimas ar atmetimas. ’

Eisenhowerio rėmėjai 
tvirtino, kad nacionalis re
publikonų komitetas “pavo
gė” 67 v delegatus iš Texas, 
Georgijos ir L o u i si a no s 
valstijų — neteisingai pri
pažino juos Taftai.

Tafto šalininkai ragino 
užgirti tuos delegatus ir 
leisti jiems balsuoti, kuo
met suvažiavimas spręs jų 
klausimą.

Suvažiavimas 658 balsais 
prieš 548 užgyrė Eisenho
werio reikalavimą. Eisen
howerio pusę pąląįkė Stas- 
senas ir Californijos guber
natorius Wartellas su savo 
delegatais. Jiedu taipgi

Korėjos liaudininkai 
atmušė amerikonus

Korėja. — Amerikonai 
tankais, skystąja ugnim ir 
rakietomis atakavo Šiauri
nės Korėjos liaudininkus ir 
kinus už dviejų mylių nuo 
Panmundžomo, kur, eina 
derybos dėl paliaubų.

Bet liaudininkų artileri
ja, minosvaidžiai ir grana
tos “į skutūs sudaužė kuo
pą amerikonų . ir privertė 
likučius jų pasitraukti at
gal,n kaip teigia United 
Press, amerikinė žinių 
agentūra. t

Ancona, Italija. — 200 
sieros mainierių streikavo 
sėdėjimu kasykloje per 35 
dienas, iki samdytojai suti
ko tartis su jais apie už
darbio priedus.

Liepos 4 ir 5 dienose įvykę 
dienraščio Laisvės , piknikai 
puikiai pavyko: Nemažai pub
likos juose dalyvavo. Sukelta 
nemažai dienraščiui finansL 
nės paramos. Tai puiku.

šį sekmadienį įvyksta pana
šus piknikas Hartforde. Ban
dykime jį padąryti taipgi sėk
mingu.
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peršasi kandįdatuot į pre
zidentus. :

• Suvažiavime viso yra 
1,206 delegatai. Nomi- 
navimui kandidato į prezi
dentus reikia bent 604 de
legatų balsų.

Taftas sako turįs 548 už
tikrintus balsus ir tikisi 
laimėti. Eisenhoweris gi 
pranašauja savo laimėjimą.

Balsavimai dėl kandidatų 
prasidės šį trečiadienį va
kare.

Nėra skirtumo tarp 
Tafto ir Eisenhowerio, 
kaip tvirtina Pravda

Maskva .— Pravda, So
vietų komunistų laikraštis, 
sako:

—Nėra jokio tikro skir
tumo tarp repuŲlikonų se- 

. natoriaus Tafto ir generolo 
Eisenhowerio, kandidatuo
jančių į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. . '

Taip Eisenhowerio, taip 
Tafto šalininkai dabartie 
hiame Republikonų Parti
jos suvažiavime yra “lygūs 
savanaudžiai s u p u v ė 1 i ai, 
kaip ir Trumano demokra
tų valdžia.”

Kaip Kongresas suvėlė 
senatvės pensijas

Washington.—Prež. Tru- 
manas siūlė pakelti senat
vės pensijas 5 doleriais iki 
12 su puse procentu per 
mėnesį.

Kongreso Atstovų Rūmas 
iš pradžios buvo atmetęs 
pasiūlymą; paskui jis neva 
pataisęs užgyrė tą pasiūly
mą.

Senatas atskirai priėmė 
šiek tiek skirtingą bilių 
dėl senatvės pensijos prie
dų.

Pereitos savaitės pabai
goje kongresmanai ir sena
toriai suvienodino s.avo fi
lius ir ant greitųjų “nuo 
ausies” užgyrė vieną bendrą 
bilių, kad tiek bus pakelta 
senatvės pensija tiems, ku
rie jau dabar ima ją. Šis 
bilius keistai nutyli apie 
priedus kitiems, kurie dar 
tik ateityje duos aplikaci
jas dėl senatvės pensijų.

Buvo skelbiama, kad šis 
Kongreso nutarimas įeis 
galion nuo rugpiūčio mėne
sio šiemet. ,

Canberra, Australija. — 
Australijos premjeras Men-, 
zies susitarė su Jungtinė
mis Valstijomis, «kąd bus 
leista amerikinei atomų jė
gos komisijai išvystyti ura- 
niumo kasyklas Australi
joj.

Uranium yra svarbiausia 
atom-bombų medžiaga.

$10,000 FONDO SUKTUMUI LAIKAS 
PRATĘSTAS IKI RUGPIŪČIO 16-TOS
Kviečiame visus stoti į talką 

dienraščio Laisvės paramai

JAU ĮPLAUKĖ $6,304.65 
DAR REIKIA $3,695.35

Po šio pranešimo gaiŲų ašarų bus kryžiuočiams, ku
rie džiaugiasi, kad Laisvės fondas eina lėtai ir paskirtu 
laiku nesukėlėme $10,000. Jie daro išvadas, būk tai 
Laisvei gręsianti mirtis. * Iš Massachusetts pažangiųjų 
lietuvių pikniko Laisvės paramai, liepos 4 d., Antanas 
Bimba parvežė fondui aukij $592.50.

Per A. Bimbą įteikė aukų sekami:
V. Valangevičius, Brockton, Mass.......................$5.00
Norwoodo rėmėja .........   3.00
J. šleivis, Chelsea, Mass...................................... 2.50
M. Giriūnas, So. Boston, Mass............................. 10.00
O. ir F. Kalantai, Worcester, Mass........ . ...........10.00 -
Antanas Kavaliūnas, Dorchester, Mass........ .  5.00
L. šilabaitis, E. Windsor, Conn.......................... 5.00*'
J. ir Ona Samulėnai,. Fitchburg, Mass............ 10.00
Eiva Tamuliūnienė, Fitchburg, Mass....................5.00
U. ir J. Daugirdai, Lowell, Mass.....................  10.00

. P. Galinis, Lawrence, Mass.................................. 1.00
Norwoodiete....... . .......................... f. . . . ...........10.00
Mary Villkauskienė, Nashua, N. H................. 2.00
Bostonietis .......................   10.00

' Senis, So, Boston, Mass. ................................... 5.00
George Martin, Dedham, Mass......... ...............  10.00

i (Tąsa ant 3 puslapio)
........... ............................... ..............................................................................  ........... „.n, t.i. ■'......  .
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-Nau j as kelei viniai-karinis 
Amerikos laivas sumušė 
greičio rekordus jūroje

✓ 
privačiam savo bizniui.

-Bet jei kiltų didelis 
ras, tai šis laivas būtų per
taisytas, kad galėtų gaben
ti 10,0,00 kareivių per van
denyną vienu žygiu.

Le Havre, Franci j a. 
Naujasis keleivinis Jungti
nių Valstijų laivas TŲe 
United Statės per 3 dienas, 
10 valandų ir 40 minučių 
atplaukė iš New Yorko j šį 
Francį jos uostą, viršyda
mas visus keleivinių1 laivų 
rekordus pasaulyje.

šią 2,!" " ’ “
per Atlanto Vandenyną ji 
atliko 10 valandų ir 2 mi
nutėm greičiau, negu grei
čiausias Anglijos laivas Asistuojančio generolo dė 
Queen Mary. •

The United States plaukę 
vidutiniai apie 40 mylių per 
valandą.
Karui pritaikytas laivas

The United Statės laivas 
yra 53,300 tonų svorio, tu
ri 990 pėdų ilgio; gali ga
benti .2,000 keleivių ir 148,- 
000 kubinių pėdų krovinių, 
neskaitant 1,000 įgulos .na
rių •— jūrininkų ir darbi
ninkų - tarnautojų. , .

Laivas taip pastatytas, 
kad tiktų kariuomenei ga
benti.
Valdžia dovanojo 
kompanijai $50,000^000 \

Jam pastatyti ir įrengti 
valdžia išleido 78 milijonus 
dolerių, bet pervedė ji 
United States laivų linijai 
tiktai už 28 milijonus do
lerių; vadinasi, dovanojo 
kompanijai 50 milijonų do
lerių.' Tai todėl, kad tas 
laivas “bus naudingas ap- 
sigynimui,” sako valdinin
kai.

Perleisdama kompanijai 
laivą, valdžia priskaitė jį 
prie savo karinio laivyno 
atsarginių pajėgų. Tuo tar
pu kompanija naudos laivą 

■ , . ' r

iFrancijos seimo nariai 
E bėga nuo gen.de Gaude

Washington. — Senatas 
ir Kongreso Atstovų Rū
mas pirmadienį vakare nu
tarė uždaryti šį 82 - rąjį 
Kongresų. Ir tiktai prezi
dentas galėtu šiemet su
šaukti specialią to Kongre
so sesiją.

Naujas Kongresas susi
rinks 1953 metų sausio 3 d.

Pereitos savaitės pabai
goje republikonai ir demo
kratai kongresmanai ir se
natoriai parodė nepaprastą

Nehru sako, Amerikos 
žygiai Korėjoj gah 
užkurt pasaulio karą

New Delhi, Indija.—In
dijos premjeras Nehru aš
triai kritikavo amerikonus, 
kad jie iš oro bombardavo 
Šiaurinėj Korėjos elektros 
gamyklas Drie pat- rube- 
žiaus su Kinija. •' ’ ’1

Kalbėdamas masiniame 
susirlnkimė, Nehru pareiš
kė, kad tokiais bombarda
vimais Amerika gręsia 
platinti karą Azijoj ir 
ardyti taiką ištisame 
šaulyje.

Karo kurstytojas 
MacArthur kaltina 
demokratus už karus

Gaulle partija Franci jos 
seime. Nuo tos partijos 
jau, ątsimetė 35 atstovų rū
mo nariai ir 15 senatorių. 
Dabar de Gaulle turės tik 
80 atstovų.

Roma. Atvyko į atdA 
stogas William Gallacher, 
vadovaujantis anglų komu
nistas, buvęs Anglijos sei
mo. narys.

Italijos valdžia taip' nu
sigando to svečio; kad liepė 
jam per 6 valandas išsi-' 
kraustyti. - *

Bombonešis krisdamas 
padegė 11 namų '

Salisbury, Anglija.—Nu
krito naujas Anglijos bom
bonešis, padegdamas 11-ką 
namų. Žuvo lakūnas ir ki
tas asmuo.. Sužeista 9 gy
ventojai, ^augiausia vaikai.

Tas bombonešis darė dar 
pirmuosius bandymus, iš
mėginant naujus “sekret- 
iiūš” jo įrengimus;

Chicago.— Pamatinę kal
bą republikonų suvažiavi
mui pasakė jų pakviestas 
generolas MacArthur. Jis 
vadino demokratus “reak
cininkais,” “supuvėliais ky
šininkais” ir kaltino demo
kratų valdžias už Pirmąjį 
ir Antrąjį pasaulinius ka
rus, taipgi už Korėjos ka
rą. . ’

Bet tuo pačiu pradėjimu 
MacArthuras šaukė Ameri
ką urmu ginkluotis ir sa
vo draugus ginkluoti karui 

zprieš Sovietų Sąjungą.
J Nesu vesdamas galą su 
galu savo kalboje, MacAr
thuras kaltino Trumano 
valdžią, kad jinai “nelei
džia” sutriuškinti Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
kos ir jos. padėjėjų kinų.

Kuomet MacArthuras bu
vo vyriausias amerikonų 
komandierius Tolimuosiuo
se Rytuose, jis reikalavo 
paplatinti karą — užblo
kuoti Kinijos Liaudies Res
publiką ir bombarduoti ją 
iš oro.

Dabar savo kalboje jis 
ypač smerkė prezidento 
Roosevelto valdžią už-pa
darymą sutarčių su Sovie
tais per Teįierano, Jaltos 
ir Potsdamo konferencijas. 
Reikalavo panaikinti tas 
sutartis, kurios “taip susti
prino pasaulinę Sovietų ga- 
lybę.” ■ ■ ■

LAISVE - LIBERTY
In the Eastern States

110-12 ATLANTIC AVK, 
Richmond Ettll 19, N. Y,

TeL Virginia 9-1827—1828

galėtų
<

“darbštumą,” kad galėtų 
urmu nubalsuoti greituo 
sius biliu% ir išlakstyti į sa- 
Vo partijų suvažiavimus. 
Taigi jie arba jų likučiai 
nuolat posėdžiavo šeštadie
nį ir per naktį iki sekma* , 
dienio ryto. Taip snausda
mi jie ir užgyrė milžiniškus 
piniginius valdžios bilius—^ , 
56 bilijonus, 700 milijonų 
doleriu.

Bet užvirė ginčai dėl dar 
dviejų finansinių valdžios 
reikalavimų — daugiau pi- x 
nigų paskirti atominių giu? x 
klų gamybai ir uostų - upių 
darbams. ; _3|

Kongreso Atstovų Rūr 
mas buvo nutaręs tiktai 1 
bilijoną, 450 milijonų dole
rių naujiems atominiams 
fabrikams statyti ir atomi
nių ginklų gamybai smar-? 
kinti per metus. Kongres- ‘ 
manų tarimas taipgi ‘ sakS, 
valdžia gali išleisti 
tiek pinigų naujiems a 
maffiš darbams/ kiek 
gresas bus iš anksto pas 
ręs.

Bet Senatas užsispyrė rei
kalauti daugiau pinigų ato
minei statybai platinti. Tad 
po ilgų peštynių ir susita* 
re senatoriai su kongres- • 
manais —paskirt 2 bilijo
nus, 898 milijonus, 800 tūks.- 
tančių dolerių atominianlfc 
darbams didinti per metus, 
taip pat leisti valdžiai dar 
daugiau pinigų tam vartoti 
“bargan.”

Prie to nepriskaitoma bi
lijonas ir keli šimtai milijor 
mj dolerių, kuriuos Kongre
sas jau pirmiau paskyrė 
kaip reguliares išlaidas 
atėmimams ginklams.
Reakcinis Kongresas

Pereitas Kongresas, tarp 
kitko, pasižymėjo tokiais 
darbais:

Milžiniškų lėšų skyrimas 
kariniams > Jungtinių Vals
tijų 'tikslams ir svetimiem 
kraštam ginkluoti prieš So
vietų Sąjungą.

Nuolatihiai tardymai ko
munistų ir pažangių unijiš- 
tų kaip tariamų neištiki
mųjų.

Reikalavimas, kad prež 
Trumanas pavartotų T 
įstatymą, ' laužant pli 
darbininkų straeiką.

McCarrano įstatymas 
prieš ateivius.

Karinės sutartys su 
ponija ir vakarine. VokiėtU ? 
ja prieš komunizmą. • 

Darbininkų algų 
mas, iš vienos pusės, ir k 
nu kėlimas, iš antros. .

Havari^KKųba.Polici 
ja suėmė du komunistų va 
dovus -r Lazaro Peną, 1 
vusį Kubos kongreso iu 
ir Jose Morerą, buvusį D 
bininkų Sąjungos sekH 
rių.
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ORAS.—Dalinai apgini 
kę, £aI bus lietaus.
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ŠTAI PROGRAMA IR KANDIDATAI
Chicagoje praėjusį savaitgalį įvyko labai sėkminga 

Progresistų Partijos konvencija. Delegatai dalyvavo iš 
ketverto desėtkų valstijų. Tai buvo gyva, rimta ir ener
ginga konvencija.

Busimaisiais prezidentiniais rinkimais Amerikos žmo
nes turės savo programą ir kandidatus. Chicagos kon
vencija priėmė tokią programą, ant kurios, mums atro
do, galėtų suvienyti jėgas rinkimuose plačiausi visuo
meniniai sluoksniai.

Pamatiniai rinkimų programos punktai yra šie:
Tuojau turi būtį užbaigtas karas Korėjoje, o didžio

sios valstybės turi*surasti kelius ir būdus taikingam su
gyvenimui ir bendradarbiavimui.

Turi būti apsaugotos ir užtikrintos civilinės teisės vi
siems žtnonėms. Reakcijai ir isterijai turi būti galap. 
- Visose darbo ir gyvenimo srityse turi būti panaikinta 

• visokia diskriminacija prieš negrus. Taip pat visur rei
kia kovoti už negrų atstovybę visose legislatūrose.

Karui ir militarizmui išleidžiami bilijonai turi būti 
sunaudoti pakėlimui Amerikos žmonių ekonominės ir 
kultūrinės būklės. Taksai turi būti sumažinti.
. Progresistų Partijos rinkiminę programą galima api
būdinti dviemis frazėmis: taika pasauliui ir gerovė Ame; 
rikės žmonėms.

Taip pat Chicagos konvencija vienbalsiai užgyrė na
cionalinio komiteto pasiūlytus kandidatus. Prezidento 
vietai nominuotas kalifornietis Vincent Hallinan, kuris 
šešiertis mėnesiams pasodintas į kalėjimą už nuoširdų 
ir energingą apgynimą teisme jūrininkų unijos vado 
Harry Bridges. Sėdėdamas kalėjime tuo metu, kai jo 
partija laikė konvenciją ir nominavo, jį į prezidentus, 
Hallinan simbolizavo - visos Amerikos pažangiosios vi-’ 
suomenės ryžtą nepasiduoti isterijai ir reakcijai. Juk 

- Hallinan galėjo išvėngti bausmės ir kalėjimo, jeigu jis 
būtų nusilenkęs reakcijai, kaip yra padarę tūkstančiai 
kitų advokatų. Bet Hallinan savo poelgiu parodė, jog 
Amerikoje mes turime žmonių, kurių nė pinigais negali
ma papirkti, nė bausmėmis ir kalėjimu negalima išgąs- 

‘ ;*4inti. . 1 •
Taip pat labai būdinga šiai jaunai, energingai parti

jai, jog į vice-pręzidentus nominuota įžymi veikėja ne
grė Mrš. Bass. Pirmu sykiu šios šalies istorijoje mes 
turime tai aukštai vietai kandidatę moterį ir negrę. 
Republikonų ir demokratų partijose moterys dar tik 
sapnuoja apie tuos laikus, kada į jas irgi bus atsižiūri
ma, kai eina kalba apie kandidatus į aukščiausiais vietas.

- i’.................‘

REPUBLIKONŲ JOMARKAS CHICAGOJ
‘ - Pirmadienį toje pačioje Chicagoje atsidarė Republi- 
konų Partijos konvencija. Audringa ir triukšminga ji 
žada būti. Tęsis visą savaitę. Visoje konvencijoje nė su 
žiburiu nesurastumem nė vieno darbininko ir nė- vieno 
darbo farmerio. Iš visų Amerikos kampų suskrido ka
pitalistiniai politikieriai. Jie mano, kad dabar yra pro
ga republikonams atsigriebti, po dvidešimties metų lau
kimo ir troškimo, ir nuvaryti demokratus nuo valstybės 
vairo.

,^Tik tas jiems terūpi. Todėl tas visas alasas tarpe se
natoriaus Tafto ir generolo Eisenhowerio klikų neturi 
i’okio pagrindinio principo. Visose savo kalbose jie ne- 
škėlė ir neparodė jokie? principinio skirtumo nė vienu 

£®į>amatiniu klausimu.
"’Bet visa komercinė spauda, radijas ir kitos propagan
dos priemonės .įkinkytos į maitinimą per visą savaitę 
'Amerikos žmomų, žiniomis iš to beprincipinio jomarko. 
‘Jokiais kitais prezidentiniais rinkimais nebuvome ma
tę tokio alasavojimo, kad užmuilinti Amerikos žmonėms 
aids. ,

■ y; Už savaitės po republįkonų konvencijos panašus cir
kas toje pačioje Chicagoje bus pakartotas, demokratų 
konvencijoje. Vis tuo pačįu tikslu: užkimšti. Amerikos 
Žnionėnjs ausis tuštybėmis, kad pro jas iki lapkričio rin- 

,vkimų nepraeitų joks tikrovės ir teisybės balsas. Ber 
|k- keletą jnėnesių tegu žmonės pamirš karo pavojų, taksų 

naltą, išnaudojimą dirbtuvėse, nedarbą Naujosios An- 
f glijos pramonėje, d (visas savo mintis sukoncentruos ant 

to, kuri grupė kapitalistinių politikierių stovės prie vals- 
' tybeš lovio ir vairuos valstybės laivą. •
J Štai, tikslas ir misija to baisaus skandalijimo apie de
mokratų ir republikonų sąskrydžius Chicagoje.

jįiI » ■ ..a I...... ................. ........... .................................... ,   ——X—

Moterų padėtis naujoje 
Izraelio valstybėje

D vora Yaffe savo rašte, išspausdintame Jewish Life 
• birželio laidoje, parodo, kad nėra tokio dalyko, kaip 
, “savas pas savą” ar “savas už savą” ten, kur tur

tuolių klasė tarpsta, išnaudojimu darbo žmonių, 
čia paduodame ištraukas iš jos rašto.* '

Labai sunku būtų nusta
tyti skaičių Izraelio dirban
čiųjų moterų. Histadrut 
(Izraelio darbo unijų fede
racijos) pateiktos skaitli
nės nepagelbsti. Jos rodo 
apie 150,000 moterų narių— 
apie 45 nuošimčius visų 
His.tardrut narių. Bet dau
guma jų yra šeimininkės, 
kurių narystė įskaitoma 
tiktai'dėt to, kad jų vyrai 
yra Histadrut nariais.

Galima rokuoti, kad skai
čius dirbančiųjų moterų— 
organizuotų ir neorgani
zuotų — yra apie 60,000. 
Pusė, to skaičiaus dirba 
miestuose, o kita pusė kai
miškuose užsiėmimuose.

Kur dirba daugiausia
Daugiausia dirbančiųjų 

mieste dirba tarnaitėmis, 
restoranuose, viešbučiuose 
ir įvairiuose aptarnautojų 
darbuose ligoninėse, įstai
gose, raštinėse. Samdomo
sios industrijoj ir amatuo
se sudaro antrą didžiau- 
siąjį nuošimtį. Mažiausias 
nuošimtis randamas profe
sijose. Industrijose mote
rys yra sukoncentruotos 
maisto ,audinių, drabužių ir ; kovingai gina savo reikalus, 
čeverykų gamyboje. Mote- tapo motinystei provizijos 
rys taipgi dirba medžio, įrašytos į1 kontraktus. Ęet 
odų ir popieros • išdirbimo daugumoje mažų įstaigų 
industrijose, t ’ 
deimantų šlipavimo ir smuL tikrintos net Ja; trumpate 
kių metalinių gaminių. keturių savaičių , atostoga

Pastebėtina, kad apie 1,- tm°tlnyotęi.
000 dirbančiosios prie me- Vienok už vis dįdžiausie- 
talo darbų moterys įsi-’ ji sunkumai ateina darbi- 
skverbė ton industrijoj lai-1 niūkei motinai ^po gimdy- 
ke karo, kuomet buvo sto-. mo. Kaip jau žinoma, Iz

raelyje stokuoja kūdikiams 
ir paaugliams vaikams pri- 
žiūrėtuvių. O mažai uždir
bančioms moterims darbi
ninkėms negali būti nei kal
bos apie pašisamdymą au
klės. ✓ 

Darbininkei nėra ma
žiausios vilties pasiekti sa
vo amate aukščiau lavin
to amatininko laipsnį ir ge
resnį uždarbį. Sanitarinės 
sąlygos šapose dažnai būna 
baisios. Dėl tų visų sąlygų 
darbas tampa sunkiu, ne
maloniu jungu, slopinančiu 
pastangas ir susidomėjimą 
darbe pasilaikyti. Vienok 
.še j mortis negalint išgyventi 
vien tik iš vyro uždarbio, 
daugelis, moterų yra pri
verstos eiti dirbti tarnaitė
mis., ir “namų darbą,”, kaip 
tai: mėgsti, siūti. Ta pa
dėtis prisideda .prie didės-, 
nio bloginimo .moterų pozi
cijos industrijoje.

br yra griežtai,apribota...
Apie algas

Principo lygių algų už ly
gų darbą veik visai nepai
soma. Industrijoje dirban
čioji moteris , gauna apie 
42 nuošimčiais mažiau al
gos už tokį pat; darbą dir
bantį vyriškį. Maisto, .me
talo ir audinių industrijo
se moterų uždarbis yra 35 
nuošimčiais, mažesnis, o 
drabužių industrijoje • mo
terys gauna 57 nuošimčiais 
mažiau algos už vyrus. Įsi
dėmėtina tas, kad darbo 
unijos, statydamos samdy
tojams reikalavimus.,' taipgi 
diskriminuoja prieš mote-* 
ris...

9 Motinystės atostoga
Dėl nebuvimo motinystės 

laikotarpiui u ž t i k r intos 
atostogos dirbančioms mo
terims., daugelis yra pri
verstos netekti darbo . ir 
amato. Kol kas Izraelyje 
nėra įstato, garantuojan
čio priežiūrą pirm gimdy
mo ir atostogų po gimdy
mo. Tiktai didžiausiose ir 
geriausia organizuotose in
dustrijose, kur darbininkai

Amerikiečių darbininkų 
judėjimas pastaruoju pus
mečiu ar daugiau pažengė 
didelį šuolį pirmyn savo 
pasisakymais reik a 1 a u t i 
moterims lygių algų už ly
gų darbą. Ir tie pažadai 
kai kur, jau vykdomi ko
vingais išstojimais. Paga
liau, daugelio unijų vadovy
bė pradėjo suprasti, jog 
apgynimu motęrų uždarbio 
apginama pati unijos gyvy
bė. . - ■r •

Neseniai įvykusi Denve
ryje maisto pakuotojų uni
jos tarptautinė konvencija 
pareiškė:

“Neteisėtas diskriminavi
mas moterų kenkia kiekvie- 
nam darbininkui, nes tai 
yra kompanijos skymas pa
laikyti kiekvieno darbinin
ko — vyro, kaip kad ir mo
ters — algą žemame laips
nyje.”

Tas pareiškimas buvo 
įvadas • į rezoliuciją, kurią 
konvencija užgyrė. Užgy- 
rė ne be kovos iš pačių mo
terų ir progresyvių vyrų 
unijistų. Raporte žymi, jog 
ta konvencijos sesija buvo 
“viena karščiausių jų.”

“Moterys delegatės pra
šė leisti joms kalbėti,” sa
ko raportas. “Jos barė vy
rus delegatus už jų apsilei
dimą, nepataisymą netei
singos algų skalės, nepra- 
šalinimą skirtumų.
rys pareiškė, kad jos pasi- 
ryžusios gauti pataisymą 
algų skalės tuojau?” •

Daugelis Vyrų delegatų 
energingai parėmė moterų 
reikalavimą apginti jų tei
ses ir uniją. Konvencija 
pasižadėjo vykdyti kovą ?ųž< 
lygią . : mokestį, ’Taip pat 
pripažino, kad buvo leista 
dar daugiau diskriminuoti 
negres ir prižadėjo ir tą 
blogumą šalinti.

Unijos viena penktoji da
lis yra moterys. Unija pri
pažino, kad leidžiant 
skriausti moteris, skriaudą

Mote

taipgi • prie (dirbančios moterys nėra už-

ka lavintų vyrų. Tačiau 
po karo žymu polinkiai jas 
iš tų darbų išspaus.ti. Taip
gi pažymėtina, kad apie 80 
nuošimčių dirbančiųjų įvai
riose industrijose per me
tų metus prilaikomos nuo* 
pakilimo darbo., klasifikaci
jose jr į aukštesnes pozici
jas-darbo unijose. 1

Žinoma, moteris-paliečia 
amerikinio imper i a 1 i z m o 
pastangos palaikyti Izrae
lį ekonominiai atsilikusių, 
kad 'galėtų dominuoti šalį. 
Ta padėtis faktinai privedė* 
prie darbininkų tikrosios 
algos mažėjimo ir nędarbo 
plitimo. Kaip visose kitose 
kapitalistinėse valstybėse, 
taip ir Izraelyje, darbinin
kė taipgi yra pirmąja eko
nominės krizės auka. Jau 
aišku, kad padėtyse, kur 
lavinti darbininkai ir spe
cialistai būna be darbo, ga
limybė moterims gauti da- 
........ . .J.....U...... , . - ........... ,
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kenčia visa unija. Moterys 
yra svarbia darbininku,kla
sės dalimi. .Be jų negali
ma būtų atsiekti visuotino 
darbininkų klasės . vienin
gumo. Gi be vieningumo 
darbininkai niekad negalė
tų atsiekti jiems priklauso
mų teisių, laisvių ir politi
nės galios..

Pasėkoje diskusijų ir tari
mų tūlos vietinės unijos 
tuojau pagyvino veiklą. 
Chicagoje 28-sis lokalas pa
tyrė, jog Swifto šapoms 
samdymo įstaigoje viename 
kambaryje priimdavo ne
gres aplikantes, kitame bal

otąsias. Baltąsias pasamdy
davo, o negrėms atsakyda
vo: “Nėra darbo.”

Lokalas'griežtai pareika
lavo, kad firma praktikuo
tų lygybę samdoje. Firma 
sutiko pasamdyti buvusias 
diskriminuotas 13' negrių. 
Sutiko pasamdyti su senes
nių darbininkų teisėmis. 
Jų Jlarbo laiką skaįtys ir 
algą mokės ne nuo tos die
nos, kada jos pradėjo dirb
ti, bet nuo tos dienos^ kuo
met jos buvo atsikreipusios 
darbo, bet atsakytos.

Panašių nuo tikiu kovin
gumo už lygybę sąmdoje ir 
už lygias algas už lygų 
darbą buvo įvykdyta ir ki
tur mūsų šalies vidurvaka- 
riuose.

Rytinėse valstijose ypa
čiai pasižymėjo Schenecta
dy darbininkai. Jie įvykdė 
masines demon s t r a c i j a s 
prie General Electric fabri
kų vartų praėjusio gegužės 
mėnesio pradžioje. Daly
vavo tūkstančiai darbiniu- 
kų.. '. r '

Syracuse mieste tuo pat 
reikalu buvo įvykdyta dau
gelio tos apylinkės unijų 
konfefencija birželio 15-tą.

Nepriklausomoje elek- 
tristų unijoje (UE) jau se
niai buvo moterų samdos ir 
algų klausimas gvildena
mas, daug veikta ir kai kas 
atsiekta. -S. F.

Autorius prašo atminti 
persekiojamųjų vaikus

Japonijos maiuieriai žada 
bs antra diena streikuoti

Jankiai lavina japonus 
kovot Amerikos ginklais

fTokio. —- Apie 200,000 
■ japonų angliakasių- streika

vo per 24 valandas, reika
laudami pridėt uždarbio. 
Grasįna kas antra diena 
streikuoti,' jeigu samdyto
jai atmes tą reikalavimą.

Jungtinių Val&Tokio.
tijų karininkai lavina naci- 
onalę Japonijos policiją 
vartoti amerikinius tankus 
ir patrankas. Ta policija 
tikrumoj yra nauja japonų 
armija.

Kūdikis už $50
Nuostabus tas mūsų do

lerinis pasaulis!
Brooklyne, aps Srities 

teisme, šioĮni s dienomis tei
siamas advokatas •. Marcus 
Siegel, įtartas tarpįninkys- 
tėje kūdikius pirkti ir par
duoti.

Greta kitų, liudijo tūla 
žmona, trijų vaikų motina. 
Ji sakė, kad trečiasis jos 
kūdikis buvo taip vadina- 
jnasis “nelegalus,” pasėka 
pasrnaguriavimo. su sveti
mu vyru. Tą gimdymą ji
nai riuo savo vyro nuslė
pė ir kūdikį atidavė* prįe- 
glaudon, kad prieglauda 
atiduotų jį kitiems, auklėti.

Kūdikį, jinai atidavė už $50.
i Tanie pat ^teismahutype 

liudijo 4dti asmenys, kurių 
vieni sakė už paimamą au
klėti, įsūninamą kūdikį, 
jie-tūrėjo mokėti $1,500. Ir 
radosi' tokių, kurje sakė, 
Jog paėmimas kūdikį auklė
ti jiems kainavo iki $4,500.

TĖLEFONAS-AUKLe
Monticello, N. "Y., rezor- 

tinis Harmony Klubas įve
dė telefonu pabudinimą te* 
vti, jeigu jų kūdikiai -pra
deda verkti. Telefono pri
imtuvą pakabina prie kūdi
kio lovelės. Laidą palieka 
atdarą. Telefono operato
rė laiks nuo laiko pasi
klauso i/, esapt reikalui, 
prikelia tėvusu

Žymusis Amerikos auto
rius Howard Fast išsiunti
nėjo darbininkų ir liaudies 
įstaigoms ir darbuotojams 
atsišaukimą ir asmenišką 
laišką, kuriuose prašo atsi
minti persekiojamųjų poli
tinių vaikus. Laiške' rašo:
Mielas Drauge,

Rašau jums apie 70 vai
kų, kurių tėvai ar motinos 
randasi įkalinti arba dabar 
yra teisiami* ‘teismuose 
Chicagoje, Detroite, Pitts- 
burghe, Kalifornijoje ir 
Hawajuose. Tie yra vaikai 
Sfiith Akto aukų, vaikai įe-. 
vų ar motinų, kurie jau bu
vo įkalinti ar yra teisiami. 
.. Nežiūrint, kaip esu 'arti
mas prie politinių persekio
jimų, pasijutau nustelbtu ir 
pasibaisėjau skaičiumi 70 
vaikų. Kažkaip r dalykai 
pasidaro ryškesniais, aiš
kesniais ir baisesniais, kuor 
met į juos žiūrime per vai
kų akis. Aš * žinau, kaip 
kentę mano vaikas, kokias 
minties kančias ji pergyve
no, kuomet aš turėjau eit 
kalėj iman kaipo politinis 
kalinys, žinau, kaip gilus 
ir kankinantis yra sąmyšis 
kiekvieno kalinio vaikui A- 
merikoje ^šiandieną.*

Tie vaikai yra mūsų at
sakomybė, jūsų ir mano, o 
taip pat atsakomybė kiek
vieno padoraus asmens 
Jungtinėse Valstijose. Jie 
yra visuotina atsakomybė,

nes jie yra ypatingomis ir 
bejėgėmis aukomis vajaus 
-link karo ir fašizmo. Gal 
mes šiuo momentu negali
me imtis žygių* sustabdyti 
tą piktą1 puolimą ant Ame
rikos laisvių ir principų. Mes 
galime, tačiau, užtikrinti, 
kad vaikai be reikalo neken
tęs. Męs galime ir privalome 
žiūrėti, kad jie gautų nors 
keletą savaičių saulės ir ty
ro oro kaime bėgiu šios va
saros. Tai yra toks mažas 
dalykėlis padaryti ir toks 

‘lengvas darbelis, palyginus 
su tuo, ką tų vaikų tėvai 
pergyvena, jog aš nematau, 
kaip ben,t kuris iš mūsų ga
lėtume išvengti tos atsako
mybes.

Dėl to aš prašau jūsų 
įdėti į voką keletą dolerių 
ir atsiųsti juos mums pa
galbai tų vaikų. Duokite 
auką taip didelę, kaip jūs 
išgalite; Vienok, jeigu jūs 
teišgalite tiktai dolerį ar 
porą, vištiek neapleiskite 
šio prašymo. Kad ir ma
žytė jūsų auka suteiks ga
limybę tiems vaikučiams 
turėti biskytį džiaugsmo ir 
saugumo bėgiu karštųjų 
vasaros rmėnesių.

Širdingai,
Howard Fast

Norintieji ir išbalintieji 
vaikučius paguosti ir tuo- 
mi suteikti naujos stipry-
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“Šventykla,” kurion 
neįleis moteris

—Dėl ko moteris neturė- . 
tų žaisti beisbole apmoka
moje žaismėje?

—Kuo pamatuojant at
statė Mrs. Eleanor EngfeV 
iš beisbolės tymo? Ari tai/ 
persunku mbteriai? J

Toki ir panašūs klausi
mai pasklido, po to, kai 
Mrs. Engle, 24 metų, .buvo 
pasamdytav žaisti Harris
burg Senators tyme. Tapo 
paskelbta kontraktuota žai
dėja vieną dieną ir atleista 
kita diena. Atleista ne už l. V
tai, kad būtų netinkama 
žaidėja, bet kad tymų-savi- 
ninkų lygos viršininkas 
George Trautman pasakė, 
jog “moteris niekad nežais 
beisbole.” Moterį pasam
dęs klubas turįs būti nu
baustas, sakė jis.

Mrs. Engle pareiškė, jog 
savininkai “beisbolės tymų 
daro klaida nedaleidimu 
manęs ir kitų moterų į tą 
sportą. Moterys gali žais
ti ir viršininkai turi pripa
žinti tą faktą.” r

Šiuo tarpu, tačiau, Mr^ 
Engle liekasi išlaukyje 
sporto.

Mrs. Engle nėra pirmuti
nė bandžiusi prasimušti į 
apmokamąjį beisbolės spor
tą. Pirm jos bandė ir bu-' 
vo pasamdyta Jackie Mit
chell. Tačiau jai stojus 
žaisti Chattanooga look
outs. tyme 1931 metais, vy
rai žaidėjai neveikė žaidi
me ir jinai neturėjo progos 
išbandyti visą savo galimy
bę tame sporte. Vėliau, . 
1933 m., ji buvo pasamdy
ta žaisti House of David I 
tyme.

Įdomu būtų žinoti, kuo 
pamatuojant Mrs. I^igle 
atmesta? Persunku? »

Abejotina.- Karo> laikrf* 
moterys dirbo laivų krovė
jomis. Krautuvėse ir ša- 
pos.e rišo ir kilnojo sunkius 
pundus. . O kas nežino^far- 
merių moterų darbo sunku
mu? Arba, kad ir šeimi- 
ninkės, kuri parsineša de
šimtis svarų prekių ir sy
kiu nešasi kūdikį? Stoka 
spartos ar nevikrumas taip
gi negalima būtų moterims 
primesti. Juk veik išimti
nai moterys samdomos rei
kalingiausioms taiklumo ir 
spartumo darbams .

' Daleistina, kad ponas 
Trautman nusprendė neįsi
leisti “silpnų” 'moterų svie
diniui svaidyti dėl to, kad 
įleidimu moterų galėtų pa
žeminti aukštybę to sportu. 
Tūlas galėtų pasakyti*^. 
“Koks čia* didvyriškumas*" 
tos beisbolės svaidyme, jei
gu net boba gali tai atlik
ti?” Beisbolei esant pa
remtai bizniu, ji turi būti 
palaikoma tarsi kokia slė
pininga -šventykla, kurion 
tegalima įleisti tiktai iš
rinktuosius. ' N-ė.

Amerikonaįl vidutiniai su
vartoja 575, blėtineles ke- 
nuoto maisto bėgiu viėnę* 
rių metų. Kadangi yra vi
sai nevartojančių kenuoto 
majsto, skaitlinė rodo,, jog 
taip pat randasi mintančių' 
veik vienu tiktai kenuotū 
maistu. - J

•Moteriškė paprastai greb 
čiausiai griebiami to, kas 
jai bus blogiausiu.

Valijieęių patarlė

i

f

bės persekiojamiems jų tė
vams ir motinoms, prašomi 
tam tikslui aukas teikti prfr JįU' ■' 
jums žinomus žmonai. 
Įteikdami auką, sykiu* ęu-' 
teikite Informaciją, kaip • 
jūsų auką pakvituoti ar pa«* f | 
skelbti. Sk. Vedėja
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SKAITYK - NEPRALEISK
Gerbiami draugai ir drau

guos, kurie skaitote dienraš
čius, tai žinote, kad 13-tą lic- 
pos yra rengiamas mūs myli
mam ' dienraščiui "Laisvei” 
palaikyti piknikas, station 23, 
kast Hartford, Conn.
\ Mfaffi draugužiai matote: 
Laisvfe vajus už sukėlimą 
$10,000 fondo eina per lėtai. 
Ir gal nebus sukeltas nei iki 
piknikui. Tai labai negerai! 
Už tat žiūrėkime, kad nors 
piknikas gerai pavyktų. Juk 
Laisvės vedėjai sakė ir sako: 
kad nuo vasarinių piknikų la
bai daug priklauso jos ateitis. 
Tai kurie draugai tik turite 
nuosavas mašinas, auto, tai 
nevažiuokite tik vienas arba 
du. Paprašyk it*, pasisiulykit 
nuvešti ir kitus savo draugus 
pažystamus arba kad ir sve
timtauti.

Nes yra daug tokių žmonių, 
kurie mielai vyktų, jei tik kas 
juos nuvežtų į pikniką. Na, o 
jei tokių niekas nepavadina, 
nepažada nuvesti, tai taip ir 
lieka sėdj namie per tą visą 
dienelę. O ant busų važinėji
mas tai jau visai kitas daly
kas. (Fieni visai nežino kur 

•kreiptis, arba nesuspėja užsi
sakyti vietos buse; kitiems bu- 

pasiekti labai toli; dar ki
ti neužsisakę iš anksto paskuMOTERŲ KAMPELIS

(Tąsa)

Šeimininkėms
Karštame ore naudingos 

smulkmenos
Ankštines pupelės (green 

beans) su varške būna ska
nus ir greitas užkandis. 
Ankštis virk su mažiausia 
vandens. Jer liko, nusunk. 
Uždek ant viršaus varškės 
ir pakik ant lengvos ugnies 
pakareti apie porą minučių 
ar'iki varškė išsileis.

Jeigu varškė buvo ištrin
ta su biskeliu sviesto ar su 
kiaušiniu, po atvėsimo ne- 
sukietės. Skaniausia išei
na su varške pakaitinus pe
čiuje, bet kas čia nori karš
čiuose pečių kurti.• • •

Varškė pagerina ir viso
kias džiovintas virtas pu
peles. Dalinai užvaduoja 
mėsą ir brangius sūrius. Ir 
tinka prie visokių žalių 
daržovių ir vaisių salads.• • •

Ar bandėte šeimą vaišin-

Today's Pattern
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Pattern R9094: Misses’ Sizes 12. 
t 1W If; 1£ 20. Size 16 dress 3% 

Yds 35-inch; spencer.

kymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Kill 19, 
N. Y. A 

tinėms minutėms sueina, kada 
jau basas buna perpildytas 
važiuotojais. Toki paskui, ma
tydami kad nėra vietos buse, 
pyksta patys ant savęs ir ant 
rengėjų, kad buse vietos nė
ra. O ištiktųjų tai jie patys 
kalti, kad iš kalno neužsisakė 
vietos.

Dabar jau labai daug 
draugų turi puikias nuosavas 
mašinas, tai patarnaukit tiem, 
kurie neturi ir negali turėti. 
Nes jų gyvenimo aplinkybės 
neleidžia. O ir gamta kartais 
iškerta nelemtą šposą, nuo 
pat ryto lyja. Ir atrodo lis per 
dieną. O žiūrėk už pusvalan
džio jau išsiblaivo ir saulutės 
nušviesta jau visa padangė. O 
juk vasarinio lietuko nereikia 
jau taip bijoti, neužmuš. O 
tame parke yra galybės pui
kių medžių ir didelė svetainė 
ir daug kitų mažesnių pasto
gėlių pasislėpti nuo lietaus.

Kviečiu visokių pažvalgų 
lietuvius ir ne lietuvius labai, 
labai gražiai, bukite mūsų 
piknike 13-tą liepos.

Susninkų Jurgis.

Daug lengviau, suvaldyti 
pilną tarbą blusų negu vie
ną moteriškę.

Vengrų patarle

ti šaltaine paskanintais 
vaisvandeniais: pomidorų, 
persikų, citrinų, citrinių 
vaisių ir kitokių? Vienu 
sykiu skanina, atšaldo. Pa
plakus, pasidaro gaivinan
tis, sotus gėrimas, tarsi 
šaltsriubė.

* * - •
Apie arbūzų karalių wa- 

termeloną:
Vaisiniam salad padau

ginti vartok ir melono ru
tuliukus ar kaip kitaip su- 
piaustytus gabalėlius.

Paduodant watermeloną 
“dezertui,” tūlos šeiminin
kės pakeičia jam “dievo 
duotą” skonį. To atsiekia 
nestorais gabaliukais su
pjaus ty tą .vaisių pašlaks- 
tant citrinos sultimis, sher
ry vynu ar kokiu kitu prie
skoniu.

O kartą ant bufeto ma
čiau įstrižai perplautame 
pusiau watermelone kokio 
skulptūrai linkusio asmens 
išskobtą nepaprastos gro
žės gėlę. Gi tie išskobtieji 
viduriai vandens lelijomis, 
rutuliukais ir kitokiomis 
formomis išpiaustyti plū
duriavo plačiame kaktelio 
(cocktail) inde.

Watermelono baltoji vi
dinė žievė galima virti. At
rodo gelsva ir permatoma, 
kaip ananasas. Tinka prie
maišai prie slyvų, rązinkų 
Ir kitų rūkšties turinčių 
vaisių. Bet už vis geriau 
jo skonį taiso citrinos .sul
tis. Ją pilti žievei jau iš
virus ir nukaisti, padėti ge
rai uždengtą atvėsi ir pa
sistovėti.

Citrinių vaisių sunkas 
reikia daryti tiktai pirm 
pat paduodant. Reikale pa 
laikyti, supilti į bonką, lai
kyti šaltai, ’ sandariai už
dengtą. Oras mažina mais
tingumą. 

• • • • w ** •w
Reikiant skubiai atšaldy

ti drebučius (gelėtinė), vie
ton šalto vandens, dėk ati
tinkamą kiekį ledo.

Australijoje viehos Mel
bourne miesto mokyklos 
viršininkas įsakė studentų 
tėvams, kad studentės ne
gali ateiti į mokyklos pra- 
'mogris su orchid korsažais. 
■Studentai negali atvažiuoti 
taksi kais ar šokti su viena 
studente visą vakarą. t *

.............. ■........ r,.-........ . .

Apie bendrą pikniką
Birželio 29 d. San Francis

co ir Oakland© ’ LLD kuopų 
pramogų rengėjai suruošė 
bendrą pikniką, neš svetainėse 
pabosta žmonėms parefigimai, 
kad duoti progą dalyvauti at
virame ore ir sykiu padaryti 
šiokią tokią maudą finansi
niai dėl organizacijos.

Rengėjai- nesurado tinka
mos vietos artimoj apieliiikėj, 
tad surengė pikniką ant Lat
vių ūkės. Vieta randasi tarpe 
didelių miškų ir prie sraunaus 
upelio, arti Santa Cruz mies
telio, apie 75 mylios nud Sati 
Francisco, žinoma, tokį toli
mą kelią niekas nenorėjo va
žiuoti kitaip, kaip tik su sa
vais automobiliais. Tad per 
porą savaičių Vieni laiškais, 
kiti per telefoną buvo ragina
mi dalyvauti tolimoj pramo
gėlėj. Pagaliau atėjo paren
gimas ir kiek tik kurie turė
jom vietos automobiliuose, 
susigrupavę ir leidomės į 
Cerps ūkį..

Išvažiavus iš namų diena 
buvo saulėta, nevėjuota, bet 
nuvykus arti pikniko "Vietos, 
kad pradėjo lietus lyti su di- 
delia audra, atrodė, kad ren
gėjų pastangos bus veltui. 
Bet nė vienas nenusiminėm. 
Kaip bus, taip bus, darysim 
maistą ir kitus dalykus. Tad 
mūsų rengėjai sparčiai stojo 
prie darbo ir apie pusė po 
dvylikos jau viskas buvo pri
rengta ir pagaminti dideli ir 
skanūs pietūs. O visi buvom 
gerai praalkę, tai ilgai nerei
kėjo prašyti svečių prie stalų.

Tik nespėjom papietauti, 
už pusvalandžio oras prašvito, 
saulė skaisčiai šildė, pranyko 
vandens lašai nuo medžių, 
Tad dauguma ėjo pasivaikš
čioti po puikius miškus ir pie
vas, kiti pasiliko prižiūrėti 
reikmenis ir tęsė' pasikalbėji
mus apie įvairius dalykus. 
Pagaliau biskį* pavargę sugrį
žo atgal ir pradėjo žaislus ir 
dainas dainuoti, nes tokioj 
puikioj vietoj nieko daugiau 
ir nelieka daryti, kaip tik gė
rėtis ir linksmintis. Dfg. Cerps 
turi rekordinę muziką, tai 
ant užbaigos ir šokikų atsira
do nemažai. •

Kiek teko patirti, tos die
nos pramogėlė buvo pasek
minga. Nuo pietų ir dovartų 
kuopoms liks po keletą desėt- 
kų dolerių. Beje draugės su
grįžę iš vakaCijų atvežė kele
tą gerų sūrių nuo oregoniėčių 
draugų. Viena mūsų draugė 
paaukavo sūrį ir padarė $9. 
Laimėtoja to sūrio buvo d. 
Tilda Kingienė. Tad ji tą sūrį 
išdalino pikniko dalyviams,

Kurie gavo paragauti lai- 
.mėto Sūrio, visi gėrėjosi, kad 
labai skanus, tai garbė d. Ore
gono farmerkom už padary
tą gerą sūrį.

Pirmu kart teko susitikti ir 
kalbėtis su draugais oaklan- 
diečiais Jacobš, kurie dar ne
seniai pastoviai ten apsigyve
no. Džiaugėsi^ kad gyvenimas 
gerai sekasi ir turi nemažai 
darbo apie .namus.

Veik kiekvienam mūsų pa- 
rengimėlyj atvyksta nebūtų 
svečių. Malonu, , kad svečiai 
nepuikauja atvykti | mūsų su
eigas. šiuo sykiu dalyvavo 
jauni Chuladai iš Mass." vals
tijos. su savo šeimynėle. /Tai. d. 
V. TaraŠkiėnės brolis sp savo 
Šeimyna svečiuojami pas <jrg. 
Taraškus San Leandro. ’ Jie 
pabuvę porą savaičių rengėsi 
sugrįžti atgal prie savo užsi
ėmimo, nes užlaiko maisto 
krautuvę su savo tėvais. La
bai simpatiški jauni draugai 
Chuladai, malonu buvo pasi
kalbėti su tokiais, svečiais. Sy
kiu su savo Molio Šeima ren
gėsi važiuoti svečiuotis į Mass, 
d. V. Taraškiene.

Noriu trumpai pažymėti 
apie drg. Cerps, latVibs ir jų 
ūkį. Daug girdėjęs kai- 
baht' apie jų ūkį, bet pirmu 
kart teko ten dalyvauti it 
daugiau su Jais stisipažiriti. 
cerps turi keiet'ą akrų , žemės 
tarpe didelių kalnų, apiė Še
šios mylios, nuo Santą Cruž 
mieątejio, Netoli kelio, tUri trtš

/ , 

namus. Viename jie patys gy
vena, o du namukai dėl pake
leivių. Juos galima renduoti 
dienom, savaitėm, ar mėne
siui lengvom išlygom. Vieta 
labai viliojanti ar rami dei po
ilsio, tarpe didelio miško, prie 
srauno upelio ir įvairių mede
lių. žmonės, kurie nori ramiai 
praleisti vakačijas, ten gali 
rasti ramiausią vietą poilsiui.

Tik visas blogumas, kad 
aplink tą vietą yra kalnuota. 
Tad keliai labfci vingiuoti. Bet 
atsargiai važiuojant galima 
lengvai nuvažiuoti ir. surast 
minėtą vietą. Reikale esant 
galima panaudoti jo antrašą: 
William Cerps, Bonny Doon 
Rt., Box 45, Sarita Cruz, Calif. 
Serganti draugai
Mums piknikaujaht pastebė

jau, kad nėra dviejų draugų, 
tai Mugianio if» Markevičienės. 
Vėliau sužinojau, kad d. MU- 
gianis buvo . staiga susirgęs, 
bet jau veik sušveiko. DraUgė 
Markevičienė savo namuo
se pasistojusi ant kėdės siekė 
ir nupuolė, labai skaudžiai su^ 
sitrenkė nugarą, kad net ne
galėjo dalyvauti piknike. Tai 
labai gaila. Draugei linkime 
gerai susveikti. , Alvihaš.

________ . \

Cliffside, N. J.
Mirė Andrius Biikavėckas

Birželio 28 d. mirė Andrius 
Bukaveckas, 64 metų amžiaus. 
Iš artimųjų liko žmona, sūnus 
ir dvi dukterys, jau vedusios 
ir savystoviai gyvenančios, 
taipgi brolį Kazį, gyvenantį 
Cliffside, o 3 brolius ir 2 sese
ris Lietuvoje.

Iš Lietuvos suvalkietis, Ma- 
joriškių kaimo, Vilkaviškio 
parapijos. Į Šią šalį atvyko 
1906 metais, į Brooklyn, N.Y. 
Čia begyvendamas apsivedė su 
Onute Zimarmonyte, o 1912 
metais atsikėlė gyvent į Cliff
side.

Ąndrius buvo Sunkaus dar
bo darbininkas ir pažangus 
bei Sąžiningas laisvamanis. Jis 
buvo uolus talkininkas šio 
miestelio progresyvių lietu
vių veikloje.

Prieš arti 20 metų Andrius 
dirbo Barrėtt Co., Edgewater, 
N. J. čia jį patiko trągilka 
nelaimė. Buvo pagautas elek
tros srovės ir baisiai apdegin
tas. Nuo tada pasiliko visam 
amžiui invalidu. Pavaikščioda
vo tik susirietęs, o rankos ir 
abelnąi visas kūnas drebėjo 
bę sustojimo.

Tais laikais darbininkai dėl 
atlyginimo (compensation) už 
darbe sūsižeidimus derėdavo
si su kompanija, 6 kompani
jos agentų miklūs liežuviai 
dažnai darbininkus apgattda- 
vo. Taip atsitiko ir su And
rium Bukaveeku.

Likęs bė sveikatos ir darbo 
per keletą metų gyveno liki
mo nustumtas neapsakomam 
varge. Pagaliau prieš 13 me
tų buvo nugabentas į Detgėn 
County Sanitarium ir čia Už
baigė saVo nelaimingą ir ira* 
gingą gyvenimo kelionę.

r . Til,. .u.,, ,:,1 Ai Į, I I.'.

Connecticut Valstijos

PIKNIKAS
LIEPOS 13 JULY
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Didysis Visos Valstijos Sąskridis 
Įvykis Sekmadienį

Jau laikas kolonijose samdytis busus vykimui 
“ • į Šį. piknikų,

■ Light'House'Crtove
Station 23, feast HąHfoM, Oorili.

GERA MUZIKA ŠOKIAMS
GERI VALČIAI ii GĖRIMAI

KViečiatnė Visus į šį gražų pasilinksminimą.
RėnkMai

•'•r'. •. • >/ r • ‘z • . . 1 k r

Palaidotas 2 d. liepos, šv. 
Juozapo kapinėse, Hacken^ 
sack> Na J.

Supylę Dėdės Šamo žemelė
je naują kapą nelaimingam 
vargo sūnui, skirstėmėš su 
gailesčio prislėgta siela ne- 
vien dėl Andriaus mirties, bet 
ir prisiminus taip nelaimingą 
ir tragingą jo gyvenimo kelio
nę.

Palydovai, kulnie buvo skaitj 
lihgai ; susirinkę, buvo pa
kviesti į Rusų- klubą ir čia 
šauniai pavaišinti. Laidojimo į 
reikalais rūpinosi brolis Ka- j 
zys, Andriaus sūnus iar duk
terys. Palydovas.

Worcester, Mass.

S10,000 FONDAS
« - * o

Klaidos atitaisymas
Laisvės 126 num. V. Česnu

levičiaus palaidojimo aprašy
me įsiskverbė nemaloni klai- 
dukė. Buvo pasakyta, kad Ck 
cilija Čirienė savo brolį palai
dojo šalimais savo vyro. Turė
jo būti: šalimais vyro brolio 
Karoliaus čiro. Cicilijos vyras 
Petras čiras gyvas ir drūtas 
sau vaikštinėja. Labai atsipra
šau tų, kurie buvote suklai
dinti. D. J.

Rochester, N. Y.
Birželio 21-mą įvyko LLD 

50 ir 110 kuopų Laisvės fon
dui rengtas piknikas, kuris 
pavyko labai gerai. Svečių ir 
viešnių buvo gražus būrelis, 
Turėjome viešnią net iš Broo
klyn©, tai draugę S. Sasną, 
kuri buvo pašaukta pakalbėti 
apie Laisvės reikalus ir apie 
10 tūkstančių dolerių fondo 
sukėlimą. Draugai ir draugės 
gausiai aukavo. Mes, roches- 
tėriečiai, labai dėkingi myli
mai draugei Sasnai, kad ap
lankė mūsų rengiamą pažmo- 
hį. . . / į ; . ’

Aukotojų vardų čia neminė
siu, nes jau buvo Ląisvėje ,tas 
viskas aprašyta. Tik mes, ren
gėjai, širdingai dėkavojame 
visiems atsilankiusiems ir nu
buvusiems taip svarbiam rei
kalui. Pasirodo, kad Roches- 
teris dar gyvuoja. Bravo, 
draugučiai, dirbkime ir ant 
toliau visi vieningai, o pasek
mės bus visada geros.

Komisijos nariai: F. Mane
lis ir J. Evans. Dirbo šios 
draugės: K. žemaitięnė, V. 
Bullienė, G. Labeikienė, S. 
Vaivodienė, L. B., J. Labeika, 
P. Malinauskas, širdingiausia 
padėka draugei Keidukei Že
maitienei, kuri savo karu vis
ką suvežtojo: ir virėjas ir 
maistą. Ačiū, brangi draugu- 
tė, mės tavęs niekad nepamir
šime. . \

Antanina Duobienė, negalė
dama dalyvauti \ parengime, 
dovanojo sūrį, kuris išleistas 
davė pelno $6. Ona Gendre- 
nienė dovanojo burokus.

Visiems dirbusiems ir au
kavusiems labai didelis ačiū. 
Per visų pasidarbavimą ir 
pasekmes turėjome geras.

L. B.

(Tąsa nuo 1-mo psl.) |
E. S., So. Boston, Mass................. .......... .........
M. ir A. Dambrauskai, S. Boston, Mass.......... 10.00
Alek Waitkevicius, Norfolk, Mass. ...»...............3.00
Joe Butkus, So. Boston, Mass........................... 5.00
M. ir W. Stasiai, Cambridge, Mass. . ............. 5.00 .
J. ir Elena Žokoniai ,So. Boston, Mass...........10.00
G. Kvietkas, Cambridge, Mass........ ....................10.00
M. Uždavinis, Norwood, Mass. ............................ 5.00
Vincent ir Jadviga Smuidin, Brockton, Mass. 10.00
V. Žilaitis, Norwood, Mass............................... 5.00
Charles Juška, So. Boston, Mass. ................  5.00
A. ir M. Chuladai, Lowell, Mass......................... 10.00 r

* P. ir B. Chuladai, Lawrence, Mass....................10.00
P. Praidys, Walpole, Mass. .. . . ...............     5.00
A. Valangevičius, Brockton, Mass........................5.00
R. K., Hartford, Conn. ..................................  10.00 «
J. Matulevičius, Dorchester, Mass.,................  10.00
Ben. Brown, Haverhill, Mass.........................  5.00
R. Zaluba, W. Medway, Mass........................... 10.00 *
P. čekaitis, No. Middleboro, Mass. '................  5.00
W. Baltušis, Roslindale, Mass. /..................  10.00 į, /
B. Matys, Roxbury, Mass, ..................  1.00
Ch. Koytis, Lowell, Mass................................... 3.00
P. Stružas, Norwood, Mass. ..................................5.00
J. Dragūnas, W. Roxbury, Mass......................... 10.00
J. Žilinskas, Waltham, Mass..............................  1.00
B. Gutkauskienė, Montello, Mass..........................5.00
G. Likas, So. Boston, Mass............................... 5.00
A. ir J. Skirmontai, Montello, Mass...................2.00
M. Žaliukienė, Brockton, Mass. ...................... 5.00
Ch. Freemont, Somerville, Mass............................ 5.00
So. Bostono kirpėjas .......................................... 5.00
So. Bostono pardavėjas.................................. . 5.00
A. Jankus, Dorchester, Mass..................... 5.00
J. Višniauskas .. .......................     1.00
N. Liaudanskienė, Lewiston, Me.......................  2.00
J. Gustaitis, So. Boston, Mass........................ 3.00

Stoughtonietis Karolis surinko ir pridavė sekamai 
aukų:

Anelė Yukon, $1; Karolis, $5; Stoughtonietis, $5;
Anna Norkienė, $5; J. P., $5; Al. Vinskevičius, $5; .
K. Kibirkštienė, $1; F. Kvedaras, $2; J. Kavalins-
kas, '$2.
J. Pešina, So. Boston, Mass.................................$8.00
F. Petkūnas, Worcester, Mass. ........................ 3.00 .f
El. Belekewitz, Brighton, Mass.................  3.00 (
J. Egeris, Hudson, N. H.............. ..........   3.00
Ann Buivydienė, Dorchester, Mass. ........... 3.00
J. G., Bedford, Mass. ..... .. . .............. 13.00
F. Ramanauskas, So. Boston, Mass. .......... 3.00
M. Alukonis, Brockton, Mass. ...................   3.00

• J. Buza, Dorchester, Mass...................... 13.00 *
K. Kalošius, Dorchester, Mass........................... 5.00 ’
A. Jakimavičienė, Roxbury, Mass. .. .................... 1.00
N. Grybienė, Norwood, Mass. ........................  3.00
J. Rudmanas, Boston, Mass. ..................................3.00
A. Kishkiūnas, Newington, Conn.......... . ............. 3.00

Labai- gražiai rytiečiai parėmė savo dienraštį. Dė
kojame visiems aukojusiems, kurių vardai aukščiau iš
spausdinti.

Turime ant rankų dar daugiau pasirodymų fondo 
reikalu. Prašome pasekti vėlesnėse dienraščio laidose.

Laisves Administracija

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

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Praleiskite Savo Vakacijas 
Atlantic City, N. J.

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto.

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

ITT’^C 125 ATLANTIC AVĖ,
.V IVLIL 1 M Attantfc City, N. J. ■

*
Vakacijų rezervavimui telefonas: 

ATLANTIC CITY 5-2338
Kainos nuo $2.00 iki $2.50. į dieną asmeniui.

Norintieji turėti linksmas vak&cijas — atvažiuokite
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įvairios Žinios
Japonijos Komunistų 
partijos šūkiai

5 ■ TOKIO, IV. 23d.—Japon
ijos komunistų partijos šū

kiuose sakoma: . ’
Prieš fašistines represi

jas, prieš mėginimus įvesti 
“viešos rimties apsaugos” 
įstatymą! Ginkite žodžio, 
spaudos, susirinkimų, or-

— C ...... ■ ,, "rgn^^V..... i yn-ji'y;m i. ' ■r.-.^/Tingascs;

Iškilmingai minės 
Lenkijos sukakti

• i ■

Long Island ALP 
prieš ligų karų

Senatorius Bianchi 
gerai pasižymėjo

Laužynų distriktaose 
daugiausia gaisrų

New Yorko lenkai ruošiasi 
iškilmingai paminėti naujo-

American Labor
Nassau apskrityje, kurin. įei-

Party seifą-New Yorko Valstijos 
torius William J. Bianchi, re

Miestinio gaisragesybos de
partment raporte majorui

ganizacijų, streikų ir de
monstracijų laisvės teises!. 

Prieš persiginklavimą 
agresijos tikslais ir tautos 
slėgimą! Kirskime smūgi 
karo planams, ir ginkime 
taiką iki galo!

Prieš pražūtingas šalies 
ekonomikai karinės pra
monės šakas! Ginkite 
taikiąsias nacionalinės pra
monės šakas! Už laisvą 
prekybą su visomis ša
limis, už prekybą su Ki
nija ir Tarybų Sąjunga!

Kom. partija kreipiasi 
j darbininkus, su šūkiu: 
“Reikalauti lygaus apmok
ėjimo už lygų darbą, darbo 
atlyginimo pakėlimo, socia
linio aprūpinimo valstybės 
ir kapitalistų sąskaita; ko
voti prieš karinių medžiagų 
gamybą ir jų pervežimus.” 

Valstiečiams iškeltas už

sios Lenkijos aštuonerių metų 
sukaktį. Tuo tikslu rengia 
masinį mitingą su nepaprasta 
programa, / kurioje dalyvaus 
Lenkijos ambasadorius Joseph 
Winiewicz ir garsusis ameri-, 
konas dainos artistas Paul 
Robeson.

Rengia Lenkų Kultūrinis 
Komitetas. Kviečia ir lietu
vius atvykti, nes tūla dalis 
programos bus vykdoma ir 
angliškai. Be to, veik visi lie
tuviai supranta ir lenkų kal
bą.

Koncertas įvyks liepos 25- 
tos vakarą, Manhattan Plaza, 
66 E. 4th St., New Yorke.

davinys susigrąžinti žemę, 
amerikinių okupantų už- 

; grobtą kariniais tikslais;
kovoti prieš sunkius mokes
čius, už skolų panaikinimą, 
už teisingą ryžių kaina, už 
finansinę pagalbą ir pagal
bą medžiagomis.

Komunistų partija ragi
na Japonijos jaunimą ir stu
dentus kovoti prieš samdo
mųjų ginkluotųjų jėgų su
darymą : Ginkite taiką, ne
imkite vėl ginklo, būkite ko- 

' votojai už nacionalinį išsi
vadavimą! Vienykitės su 
Azijos jaunimų ir studen
tais!

Moterys!—sakoma Japo- 
• nijos komunistų aprtijos 

šūkiuose, — protestuokite 
Į>rieš kainų kėlimą! Pada
rykime galą vergų prekybai 
ir blogos .įtakos skleidimui 
vaikų tarpe! Kovokite prieš 
feodalinę priespaudą! Gin
kite savo šeimas nuo karo 
baisumų!

Inteligentija, mokslo ir 
kultūros veikėjai raginami 
kovoti už nacionalinės kul
tūros išvystymą; smulkieji 
ir vidutinįėji įmonininkai— 
protestuoti prieš sunkius 
mokesčius ir karinę ekono
miką. • -

Japonų tautai komunistų 
partija iškelia šiuos užda
vinius :

—Reikalaukite, kad tuojau 
būtų sudaryta taika Korė
joje ir įšvęstos visos užsie
nio kariuomenės! Prieš ka
rines sutartis su Čan Kai-Ši 
ir Li Syn Mano “vyriausy
bėmis” ! Kirskime smūgį 
karinėms provokac i j o m s, 
nukreiptoms prieš Kiniją ir 
Pietryčių Azijos šalis! Ko
vokite už draugystę ir ben
dradarbiavimą su visomis 
Azijos tautomis, prieš na
cionalinių mažumų slopini
mą ir priverstinį jų trėmi
mą!

Ųž draugystės stiprinimą 
su viso pasaulio, taikingo
mis tautomis! Protestuok
ite prie bakteriologinį karą 

• ir atominės bombos panau
dojimą!

’ tį Reikalaukite sumažinti 
apsiginklavimą ir sudaryti 
Taikos Pakta tarp penkių 
didžiųjų valstybių! Kovoki
te* už tvirtą taiką visame 
pasaulyje!

Taikos ir nepriklausomy
bės interesais kovokite už 
darbininkų ir valstiečių 

k fronto vienybė! Stiprinkite 
darbininkų ir valstiečių 
sąjungą ir kovokite už na
cionalinio išsivadavimo de- 

i-. mokratinio vieningojo fron
to sudarymą!”

Didelis sunkvežimis apsi- 
grįždamas ant šlapio bruko 
ties 62nd St. ir West End Ave. 
apvirto ant šono. Vairuotojas 
išliko sveikas.

Majoras reikalauja 
daugiau inspektorių

Majoro Impellitteri paskir
tas šešių asmenų komitetas 
tyrinėti gaisrą, kuriame žuvo 
7 gyvybės Brooklyno Bedford- 
Stuyvesant distrikte, pateikė 
sekamus pasiūlymus:

Kad valdžia skirtų $650,- 
000 daugiau paskyrų miesti
niam gaisragesybos depart
ments ir dadėtų 10 daugiau 
inspektorių.

Kad miestas pareikalautų iš 
valstijos ir federa'lių fondų 
statybai pigiomis-ir vidutinė
mis rendomis gyvenamų na
mų.

Komitetas, visi jau esamie
ji valdininkai, jokių viešų po
sėdžių nešaukė per tas 16 die.- 
mų po gaisro, įvykusio birže- 
lku_L£»tą. Jie sakosi prie “sa
vo žinojimo” pridėję pokal
bius su kitais suinteresuotais 
asmenimis ir tuo vadovauda
miesi pateikė savo 7 puslapių 
raportą.

' Daug kas tame raporte bus 
įdomu Laisvės skaitytojams, 
kurių didelis nuošimtis gyve
na panašiuose namuose, ku
riuose suspirgėjo tie 7 porto- 
rikiečiai. Tad sekamose laido 
se teks plačiau pagvildenti tą 
raportą.

Darbininkų ir progresyvių 
organizacijos ir spauda tuojau 
pareiškė nepasitenkinimą tuo 
raportu. Jie parodo, kad jame 
pateiktieji pasiūlymai nieko 
neapsaugo nuo panašių gais
rų ir panašių nelaimių žmo
nėms, kokia ištiko 1101 Bed
ford Ave. namo gyventojus.

na ir lietuviais tirštai apgy
ventas Great Neck, pareiškė 
protestą prieš J. V. Armijos 
planavimą įsteigti ant Plum 
Salos ligoms perų auklėtuvę.

Partija sako, kad “Long Is
land žymūs visuomenininkai 
ir spauda pareiškė susirtT^ini- 
mą ir priešiškumą” dėl steigi
mo tos laboratorijos. O tas su
sirūpinimas ir priešiškumas 
“rodo generate baimę ir pasi
baisėjimą • kas liečia vartoji
mą bakterijų kaipo būdą ka
rui vesti.”

Darbiečiai toliau savo pa
reiškime pagiria Suffolk aps
krities republikonų lyderį R.. 
Ford Hughes, demokratą 
kongresmaną Ernest Green
wood ir Suffolk Apskrities 
Taksų Mokėtojų Sąjungos se-= 
kretorę Celeste Underhill, kad 
jie stipriai protestavo prieš 
steigimą militariškos bakterL 
jų stoties.

Baigiant, pareiškia:
“ALP reikalauja sustabdyti 

bakterinį karą.
“Valdininkai rėksmingai 

ginčija, kad mes nevartojome 
bakterijų karui Korėjoje. Mes 
išdirbome atominę bombą ir 
ją vartojome. Kaip mes tiki
mės, kad bent kas tikėtų, jog 
mes vykdome bandymus su 
bakteriniu karu- vien tiktai 
tam, kad išeikvotume milijo
nus dolerių ir užimtume to
kias vietas, kaip Plum Sala.

“Geriausias būdąs prašalin
ti nuogąstavimą bakterijų yra 
griežtai reikalauti, kad prezi
dentas ir Kongresas užgirtų 
1925 metais priimtą Genevos 
Sutartį (kurią mes pasirašė
me), o tas milžiniškas sumas 
pinigų pavartotų sveikatai, ne 
ligoms skleisti.”

Kita žmogžudystė
New York ė atrastas pa

smaugtas ii4 pamestas Basilio 
Puiuta, 52 m., buvęs Valdžios 
liudytojas ge'ngsterįų žmog
žudystės byloje. Piliečiai ske
lia klausimą, dėl ko jis. nebu
vo apsaugotas.

Veteranams
/ *• 

t ,

Brooklyniškė Veteranų Ad
ministracijos raštinė liepos 7- 
tą persikėlė naujon vieton, 
250 Livingston St. Tačiau me- 
dikališkoji divizija tebepasi- 
lieka senojoje vietoje, 35 
Ryerson St.

VAIKAMS
Bayside, Queens, Liaudies 

Knygynas (Public Library) 
pradėjo trečiadieniais apysa
kų programas vaikams. Liepos 
9-tą programa bus apie cirko 
žvėris ir gyvulius.

PELNINGA ŠVENTĖ
Marine Stadiume prie Jo

nes Beach statomam spektak
liui “A Night In Venice” pra
ėjusį šeštadienį tiek daug pri
ėjo publikos, jog turėjo šauk
tis policijos apsisaugojimui 
nuo ąpūsties. Įžangomis tą 
vieną vakarą surinkę $19,654.

Amerikietis kareivis atlieka labai liūdną, pareigą pri
kabinėdamas ženklus prie žuvusią Amerikos kareivių 
mūšyje prie Chorwon, Korėjoje.

publikonas, buvęs išrinktas su 
darbiečių parama, gerai pasi
žymėjo Valstijos Seimelyje. 
Jisai balsavo prodarbininkiš- 
kai ir parėmė ne vieną taikos 
mierį, o už tūlus ir energingai 
pasidarbavo. •

Republikonų partijos,bosai 
ne to iš jo tikėjosi. Už tai jį 
nubaudė, kaipo paklydusią a- 
velę. Partijos bosai 22-me se- 
natoriniame distrikte East 
Harleme jį nefcenominavo. 
' Bianchi, tačiau, gali patekti 
ant baloto pries republikonų 
viršininkų norą, .jeigu jišai 
republikonų nominaciniuose 
balsavimuose (primary) gau
tų ne mažiau po 5 nuošimčius 
užsirašiusių (enrolled) repub
likonų balsų 10-me, 14 ir 16- 
me Assembly Distriktuose, 
New Yorke. Tie assemblio dis- 
triktai įeina į 22-jį Senatorinį 
D i strik tą.

Nominacijos įvyks rugp. 19- 
tą.
Kokios tos jo nuodėmės?

Vyriausiomis yra:
Jis vadovavo kovai, kad ne

darbo apdrauda būtų moka
ma po $35 per savaitę per 52 
savaites ir kad būtų duoda
mas vaikams priedas. Jis ko
vojo prieš Hughes-Brees įsta
tą, prieš evikcijas, prieš dis
kriminaciją ir daugeliu kitų 
svarbių klausimų.

Jisai kovojo pats vienas ’iš 
visų senatorių prieš majoro 
Impellitteri ir gubernatoriaus 
Dewey sutartinę daugiau ap- 
taksuoti miesto gyventojus. 
Jis. balsavo prieš sales taksus, 
taipgi prieš aptaksaviipą cįgą- 
rečių ir auto vartojimo,,, prieš 
fėro kėlimą. ' ;

Bianchi. kovojo, už daugiau 
pigiomis) rendpmis namų, „dau
giau mokyklų, pakėlimą .mo
kytojams algų,, už pakėlimą 
darbininkų kompensacijos dąV 
vinte iki $35 savaitei, su $3 
priedu, kožnam vaikui. . :

Turi jis ,ir •, kitų panašių 
“griekelių,” kurie republikonų 
partijos bosams nepatinka. 
Nepatinka jie nei Tammany 
Hali (demokratų viršenybės) 
didikams. V-

Tačiau jis su savo tokiomis 
nuodėmėmis patiko darbinin
kams. American Labor Party 
jį jau nominavo. Ir stengsis 
jam pagelbėti pasiekti eilinius 
republikonus ir demokratus, 
kad jie taip pat Bianchi nomi
nuotų ant savo partijos balo
to. ' •

Vienok Bianchi neatsideda 
vien ant kitų nominacijose, 
kaip kad jis neatsidėjo ant ki
tų būdamas Valstijos Senate. 
Jis pats eina pas savo balsuo
tojus į namus. Pasisako, 'kuo 
esąs, parodo savn veiklos Se- 
mate rekordą. Atsiliepimas 
yra draugingas ir entuziastiš
kas, sako su senatorių lankiu
sieji balsuotojus republikonus 
ir demokratų^ jų ąiamuose 
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KRATA RAŠTINIŲ 
PASTATE * • ..

Didžiuliame^ raštinėms pa
statė 1 Hianson Place, Brook- 
lyne, 30 aukštų, apie 17 metų 
vyrukas apiplėšė vieną raštinę 
8-me aukšte. Tai pranešus po* 
licijai, pastatas buvo užrakin
tas per trejetą valandų, po 
visą jį išieškojo plėšiko. Bet 
tas vyrukas kaip nors buvo 
ištrukęs ar mokėjęs gerai pa
sislėpti, jo nerado.7

UNIJA DĖKINGA PUBLIKAI
Kompaniškos Whelan vais

tinių firmos yisos 53 krautu
vės didmiestyje ir priemies
čiuose buvopikietuojamos 
darbininkams išėjus į streiką.

Pirmąją streiko savaitę, te* 
atsirado tiktai dū skebai, sako 
unija. Ir pųį»Jįka mažai tesi
lanko, nes dauguma žino, kad 
krautuvės yra užsireikuotos.

Impellitteri nurodo, kad viena 
ketvirtoji dalis visų didmiesty
je įvykusių gaisrų buvo lau
žynų distriktuose. O ' gaisrų 
mieste būta net 44,040.

Tai reiškia, jog, už vis bied- 
niausieji miesto ' gyventojai 
dar nukentėjo ir nuo gaisrų. 
Paprasta^ tokių menkas tur
telis nebūna nei, apdraustas, 
nes nėra iš ko apdraudas išsi
mokėti. , , - ■

Tie patys biedniaųsiejj taip 
pat buvo priversti ieškotis ki
to buto, kutis jiems sunkiau
sia gauti ir už kurį taip pat 
nėra ištekliaus užsimokėti. 
Didžiausioji auka

Gyvybėmis gaisruose bied- 
nuomehė sudėjo didžiausią 
auką. Iš visų gaisruose nete
kusių gyvybės bėgiu vicnerių 
metų 125 asmenų, 64 gyveno 
laužynų distriktuose.

linkėjimai pasveikti, 
linki ir laimėti

Sergančiai Marion Bach- 
rach, vienai 16-kos teisiamų
jų, į Beth Israel Hospital, 
New Yorke, kur jinai ilsisi, 
ateina daug linkėjimų pa
sveikti.

Prisilaikant jos prašymo 
nesiųsti jai dovanų nei gėlių, 
bet paremti visų apgynimo 
reikalą, jos vardu jau gauta 
$250 dovanų apsigynimo fon
dui.

Pati Bachrach dėl ligos ta
po atjungta nuo tos bylos, 
kuomet teisme tapo pranešta, 
kad!ji turi išeiti;į ligopjnę.

. - i . I111M ■

Vėsinosi pajūriuose
' J ' ■ t ' ' > •

Karštomis švenčių trimis 
dienomis garsiajame Coney 
Islande vėsinosi 3,800,000 
miestiečių. Rockaways rėzor- 
tuose dalyvavo dar milijonas 
publikos. Jones Beach, esan
tis toli užmiestyje, turėjo 
135,000 lankytojų. Gyvybės 
sargai ištraukė 12 jau pradė
jusių ragauti jūrių vandens. 
Ir kelios dešimtys vaikų buvo 
pasimetę su tėvais.

PLANUOJA TAUTINĘ 
SAVO IŠTAIGĄ 1

East New Yorko ir Browns- 
villės YM & YWHA planuo
ja statyti /naują tautinės savi-, 
veiklos centrą. Jisai bus prie 
Linden Blvd., tarpe Van Sic- 
len ir Miller Avės. Statyba 
naujojo centro . kainuosianti 
$650,000. žydų labdaringa į- 
staiga jau suteikusi $370,000 
auką tam tikslui.

Organizacija dabar palaiko 
dvejas atskiras patalpas. Vie
na jų randasi 645 Sheffield, 
kita 451 Sutter Avės, Pasta
čius naująjį pastatą, abi įstai
gos būsiančios sujungtos vie
name patogiame centre.

PAKLYDUSIO AUTO SUMAS
New, Yorko gaisragesiaihs 

iš karte pasirodė, kad apie 
pusė miėsto vienu kartu užsi
degė, kuomet nebesukontro- 
luojamaš auto pradėjo vieną 
po kitai daužyti aštuonias 
gaisragesiamą iššaukti stote
les. Sųšumijęs auto dar susi* 
dūrė su taksiku.ir su sunkve
žimiu. Visų nuostabai, po to 
viso šump niekas nebuvo su
žeistas. j

SEKMADIENIO ^OPIETJ
Mėgstantieji pabuvoti par

ke ir meno programas ras į- 
domump prie pat Brooklyno 
Botaniško Daržo esančiame 
Brooklyno Muziejuje, šio sek
madienio popiečio 2 vai., 
skulptūrų kurte, dainuos El
lie Mao, o pianu skambins Li
li MiĮki« >

Naujas Japonijos konsulas Shimadzu priduoda savo 
' šalies- aplikaciją Jungtinių Tautų sekretoriai, kad pri
imtų Japoniją {.Jungtines, Tautas.

i >....... ------

Woodbury, L. I., staiga pa
suktas auto tvojo “kakta” į 
storą medį. Medžio nenugalė
jo, tik du auto keleiviai su
žeisti ir pati mašina apdaužy
ta.

Bayvillėje, L. L, auto atsi
mušė į tilto stulpus. Susižeidė 
vairuotojas Louis Lang, 64 m. 
Sakoma, buvęs užmigęs prie 
rato.

SKELBKITfiS LAISVeJK

REIKALAVIMAI
MAL,E and FEMALE

Reikalinga 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 naujas moderniškas 

namas, 4 kambarių, attic ir skiepas, 
fomika sinka, šešios šėpos indų susi
dėjimui; automatiškas aliejum 'ap
šildymas (vandeniu šildoma). Žemės 
plotas — frontas 60 pėdų, ilgio 110 
pėdų. Mortgage’ius sulig susitarimo. 
Kaina $10,00Q, randasi Huntington, 
L. I. KELRODIS: Northern State 
Parkway, Exit 40; 110 Rout^Hun- 
tington. Išvažiavę apačia t^’to j 
Route 110, važiuokite Nortn, link 
Huntington apie % mailės. Ten ra
site Šaką kelių ir parašą AmityvuJįe 
Road. Važiuokite Amityville RčL 
apie bloką ir puse ir po tiesiai rasi
te namą. •

Telephone: Huntington 4-5759R.
(133-136)

PARSIDUODA
Parsiduoda butcher shop, delica

tessen ir grocery store kombinacija 
su alaus laisniais. 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)

PRANEŠIMAI
NEW HAVEN, CONN.

Liepos 13 .d, autobusas išvažiuos 
nuo Lietuvių salės, 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. Kelionė j abi pusi $1.65.

Galėsite, gražiai praleisti laiką 
prie Conn, upės, susitiksite su pažys
tamais ir įsigysite pažintį su nau
jais. Tad kviečiame visus būti Light 
House Grove, East Hartforde. — 
J. K. . > V;. a. (132-136)

ELIZABETH. N. J.
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. — Kopi- : (132-133)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So./th Str0t .
Cor. Hewes St. ’ • <- t

Brooklyn, N. Y. f
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. 7-82M

PETRAS KAPISKAS
. IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS .
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS'

Drs. Stenger & Stenger
• • Optometrists

394-398 BROADWAY ’ 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Matthew A.
BUYUS 

(BUYAU8KAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.' 

MAarket 24172

DANTŲ GYDYTOJAS - 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. T. į 

TeL EVergreen 7-SM8

VALANDOS:

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Ctenl Patyr, Barbutei

a




