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PLIENO STREIKIERIAI 
REIKALAUJA TEISMAN 
TRAUKT PLIENO TRUSTA

Eisenhoweris anglam 
geriau patinka

dar vieną 
Ateinantį 

13 d., tu-

Koreja
rėjos liaudininkai praneša, 
kad nušovė dar kelis Ame
rikos lėktuvus.

Korėjos liaudininkai 
atgriebė kalvą

HOOVERIS ŠAUKIA SU 
“DIDŽIAISIAIS GINKLAIS 
Į PASAULINĮ KARA

London 
dininkai linki, kad gen. Ei
senhoweris, o ne senatorius 
Taftas būtii išrinktas Jung
tinių Valstijų prezidentu. 
Jie tikisi daugiau pinigų ir 
ginklų iš Eisenhowerio, ne
gu iš Tafto.
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Chicago 
suvažiavimo mandatų ko
misija pripažino Taftui 
daugumą delegatų, kuriuos 
gen. Eisenhoweris reikala
vo atmesti kaip neteisėtus.

Eisenhowerio šalininkai 
žada kovoti, kad pats suva
žiavimas atmestų tuos taf- 
tinius delegatus, o jų vieton 
pasodintų eisenhowerinius7

Paryžius.—Prancūzų val
džia areštavo ' Marijų Ko- 
lombinį, Komunistų Parti
jos komiteto nari. Kaltina 
jį už suokalbiavima su ki
tais nuversti Franci jos vai-

ORAS.—Dalinai apsin: 
kę, netaip trošku.

KARŠČIAI NUMARINO 
300 EUROPIEČIŲ /

London. — Vienuolikos 
dienų karščiai numarino 
200 vokiečių ir 100 kitų va-- 
karinių europiečių

Paryžius 
glija ir Amerika šiomis die' 
nomis atsakys į Sovietų pa 
siūlymą
Didžiųjų konferenciją, kaip 
praneša Robertas Šumanas, 
Francį)os. užsienio reikalų 
ministras.

f *

Sovietų Sąjunga siūlė, 
kad tokiai konferencija ap
tartų, kaip\sujungt rytinę 
ir vakarinę Vokietiją! į vie
ną demokratinu vokiečių 
valstybę ir sui^engt visuoti
nus rinkimus, ištisoje šaly-

Šumanas sakė, Amerika, 
Francįja ir Anglija siūlys, 
kad Sovietų Sąjunga iš 
anksto susitartų su jomis 
tūlais “apribotais klausi-

London 
nijų ministerija pareiškė:

Nors 300,000'anglų'Armi
jos kariaują prieš Mala jos 
patrijetue, bet malajiečiai

maiš,” ir kad tiktai tuos 
klausimus konferencija tu
rėtų svarstyti.

(Sovietų vyriausybė tvir
tino, jog amerikonai, an
glai ir francūzai tyčia ati
dėlioja konferencijos suren
gimą. Jie nori, kad vakari
nės Vokietijos semias pir
ma užgirtų vokiečių armi
jos atkūrimą ir jos įjungi
mą į tarptautinę Kakarų ar
miją prieš Sovietų Sąjun
gą. Amerikos, Anglijos ir 
vakarinės Vokietijos vado
vai bijo, kad jeigu būtų su
šaukta Keturių Didžiųjų 
konferencija, tatai pakenk
tų rekrutavimui vakarinių 
vokiečių armijos, kaip sa
ko sovietiniai diplomatai.)

London. — Anglų darbie- 
tis lordas Ammon reikala
vo, kad valdžia patrauktų 
teisman progresyvį kunigą 
Hewlettą Johnsoną, C.an- 
terbury’o katedros dekaną. 
Lordas Ammon pasakojo, 
kad vkun. Johnsonas “ap
šmeižė Ameriką,” tvirtin
damas, jog amerikonai var- 
tbjo ligų bakterijas kare 
prieš Korėjos Respubliką.

Kun. Johnson plačiai lan
kėsi Kinijoje. Dabar su
grįžęs, jis vėl tvirtino ko
respondentams, jog Ameri
kos lakūnai mėtė ligų bak
terijomis užtaisytas bom
bas į Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus. Johnsonas sa
kė, jis pats matęs bakteri
nes amerikonų bombas ir 
kitus "neužginčijamus f ak-

FRANCUOS VALDŽIA VIS 
MEDŽIOJA KOMUNISTUS 
KAIP “SUOKALBININKUS”

laiške generaliam Jungti- 
nių Valstijų prokurorui 
McGranęry’ui. ■

šešios didžiosios kompa
nijos taip' pat laužo tūlus 
Tafto - Hartley’o įstatymo 
posmus, kuomet jos atsisa
ko nuo bendrų derybų su 
unija. ’ 1

Minimos kompanijos su
daro 70 procentų visos plie
no pramonės Jungtinėse 
Valstijose.

Prez. Trumanas neseniai 
taipgi kaltino jas kaip sa-

MacArthuro planą: Praph 
tint Korėjos karą — bon 
barduot Mandžūriją, d 
džiąją Kinijos provinciją.

Jis peikė Trumano ir g< 
nerolo Eisenhowerio polit 
ką, kuri eikvoja “per day 
pinigų” vakarinei Europi 
ginkluoti ir atsideda ai 
tenaitinių armijų prieš Si 
vietų Sąjungą. Daug p 
giau atsieitų, sakė. Hoov 
ris, jeigu Amęrika gamii 
tų kuo daugiausia didŽiųį 
ginklų. ’ # ■

Hooveris apšaukė “faši 
mu” ir šalies turto eikvoj 
mu prezidento Roosevel 
politiką, kuri pravedė na 
dingus įstatymus darbini: 
kams ir farmeriąms. J 
smerkė ir Trumano valdž 
už -laikymąsi kai kuri# ro 
seveltinių Įstatymų.

Republikonų suvaziax 
mas, susirinkęs kandidat 
nominuoti į prezidentu 
karščiausiai sveikino Ho 
verį už tą reakciniąi-karii 
kalbą.

Republikonų cirke Chica- 
goje turime du generolu, nu
metusiu karines uniformas ir 
apsirėdžiusiu civilinėmis dra- 
p^omis, tapusiu, politikieriais, 
i geidimui generolo Eisenho
werio generolas MacArthur jį 
vadina savo buvusiu “geriau
siu raštininku.”

MącArthurui baisiai nepa
tinka, kad Eisenhower labiau 
už jį išgarsėjo pasauliniam

Mexico City, 
paskelbė, kad'didžiąja dai 
guma balsų išrinktas prez 
dentu jos kandidatas Ado 
f as Ruiz Cortines. .

Priešingas kandidata 
gen. Miguel H. Guzman u: 
reiškė, jog jis pats išrinl 
tas, bet valdžia suvogė j 
balsus. Tad Guzmano šaj 
ninkai suruošė savo “laim< 
jimo” demonstraciją.

Policija ir kariuomer 
užpuolė demonstrantu 
Įvyko. kruvinos kautyne 
Užmušta bent 7 asmenys; 
sužeista 200. Valdžia arė 
tavo 400 demonstrantų.

Valdžia suspendavo vie
nam mėnęsiui komunistą 
Stains miesto majorą Bor- 
desą. Jis > baudžiamas už 
tai, kad vadovavo protestb 
delegacijai . Ta delegacija 
protestavo, kad valdžia da
ro žiaurius ftionus 
luoja, būk komunistai pla
nuoja nuversti valdžią, ir 
todėl klastingai areštuoja 
jų vadovus.*

Aukštasis Francijos teis
mas neseniai įsakė val
džiai. paliuosuot Jacąuesą 
Duclosą, Komunistų Parti
jos sekretorių Dueler bu- 
vo areštuotas laike demon-

Korėja. —' Amerikon 
buvo užėmę vieną kalvą v 
dūriniai r rytiniame front 
Bet Kėlėjos liaudinink 
kontratakavo ir per kaut, 
nes durtuvais' atgriebė 1 
poziciją.

Mūšyje liaudininkai va 
tojo ugnies švirkštuvus, k 
riuos pirmiau buvo atėn 
iš amerikonų.

Amerikiniai bomboneši 
bombardavo ir šaudė lia 
dininkus fronte.

Prasidėjus piknikams, pasidarius - platesnėms x suei
goms, mūsų fondas šuoliais kyla aukštyn. Didelio nusi
minimo daro kryžiuočiams, kurie pranašauja Laisvei 
mirtį. Finansinės pasekmės tokios:

Laisvės piknike Brooklyiie nuo Petro Kapicko, My
kolo Liepos ir cliffsidiečių fondui’ sukelta $50.00; tuo 
reikalu pasirūpino Petras Kapickas. .

Laisvės piknike Brooklyne per P. Buknį įteikė fondui 
dovanų sekanti asmenys:

Zenonas Stasiulis, Elizabeth, N .J................
Mike Pučkus, Philadelpsiai, Pa. ......... . . .....
M. Vaitonaitė (Mikšienė), Waterbury, Conn. 
Antanas M'acejauskas, Waterbury...............
Antanas Antanavičius, Waterbury ,Conn. .. 
T. Kaškevičius. nuo Sietyno Choro, Newark 
A. ir M. Petrikonis, Stamford, Conn^-----
A. ir M. Navakauskas, New Canaan 
Kazimieras Bulsgis, Newark, N.,J.

ITąsa 2-rame puslapyj)

Nors Daniįa^ulaužė Ame
rikos įsakymą, uždrau
džianti pardavin.ėt naudin
gus Sovietam daiktus, ta
čiau Danija galėtų būti rei
kalingas Amerikai talkinin
kas karui prieš Sovietu Są
jungą. Todėl Jungt. Vals
tijoj vis ginkluos ir finan
suos Danija, nepaisant, kad 
ji pervedė Sovietams tą lai
vą.' 13,000 tonu įtalpos.

Senatorius O’Connor, ta
čiau, ragina Trumano val
džią stropiai perspėti Da
niją, kad nepardavinėtų jo
kiu Sovietams naudingų 
daiktų.

Teheran, Iran. — Irano 
premjeras Mossadegh sakė 
nesutiksiąs vėl būti premje
ru, jeigu senatas nepareikš 
jam pilno ir aiškaus pasiti
kėjimo. • '

Chicago. — Buvęs prezi
dentas Herbertas Hooveris 
kalbėjo nacionaliame Repu
blikonų Partijos suvažiavi
me. Ragino Jungtines. Vals
tijas “didžiaisiais ginklais” 
ruoštis karui prieš Sovietų 
Sąjungą ir Kinijos Liaudies 
Respubliką. O didieji, gin
klai — tai galingieji bom
bonešiai, atominės bombos 
ir milžiniškas karo laivy
nas.

Jis pasakojo, kad,-tokius 
ginklus vartojant, ameri
konam “nereikės durtuvų” 
prieš skaitlingesnes komu-' 
nistų armijas .

Hooveris remia, Tafto -

Jie netikėtai užpuldin 
anglus, o kai anglai p« 
ruošia didesniam muš: 
tai malajiečiai išsisklaidc 
pasislepia. O juos aura 
“sunkiau, negu adatos su 
dimas vežime šieno?’

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministerija 
tarėsi su. Indija ir kitais 
kraštais,’ kaip galima būtų 
greičiau įvykdyti paliaubas 
Korėjoje. Anglų valdinin
kai tvirtina, kad Kinijos 
Liaudies Respublika iš 'ti
kro nori tų paliaubų.

Paliauboms kelią pastoja, 
sakoma, tik ginčai dėl ap
sikeitimo kariniais belais
viais. Anglai ragina ame
rikonus ir Šiaurinės Korė
jos liaudininkus padaryti 
nuolaidu iš abiejų pusių 
kas liečia t belaisvių grąži
nimą.

Amerika ginkluos Daniją, nors 
protestavo, kad danai pervedė 
Sovietam kontraktuotą laivą ’

600,000 plieno darbininkų 
streikas tęsiasi jau1 dau
giau kaip 7 savaites.

Gal čia bus vieta atsipra
šyti daugybę senų, gerų drau
gų. Su daugeliu norėjosi pla
čiau pasidalinti mintimis, bet 
nebuvo laiko. Užteko tik de
šines pasikratyti. Pradėjai 
platesnę “istoriją,” žiūrėk, 
jau keletas draugų laukia į- 
teiktULaisvei auką bei atnau
jinti' prenumeratą. “Istorija” 
Įtari baigtis. Ir taip per ištisus

■ popiečiu.

Washington 
nija nerdavė savo pastaty
ta žibalini laiva Sovietų 
Sajunorai, vis tiek Jungti
nės Valstiios ir toliau gin
kluos. Danija ir rems ją me
džiaginiai, kaip sake valdi
ninkai Washingtone.

Amerikos valdžia reikala
vo sulaikyti tą laivą nuo 
Sovietų ir protestavo, kad 
Danija nutarė perleisti jį 
Sovietų Sąjungai.

Danijos valdžia atmetė 
tą -protestą, ir pareiškė, 
kad negali sulaužyti seno 
kontrakto, pagal kurį tas 
laivas Sovietams- pastaty-Kinija kaltina jankius 

už “begėdišką siūlymą” 
kas liečia belaisvius

Peking.—Kinijos Liaudies 
Respublikos radijas kaltino 
vyriausią amerikonų ko- 
mandierių gen. Marką dar
ką už “begėdišką pasiūly
mą” kai dėl paimtų nelais
vėn kdrėjinių liaudininkų 
iV kinų. • z ' ■-

Clarkas siūlė neminėti 
vardų 170,000 belaisvių, ku
riuos amerikonai nori pa
silaikyti. Esą, jei bus už
slėpti jų vardai, tai Šiauri- 
ės Korėjos Liaudies Respu
blika* bus “pridengta nuo 
gėdos.”

Amerikonai pasakoja, 
kad tie 170,000 belaisvių 
“"atsisaką grįžti” Šiaurinėn 
Korėjon bei Kinijon.

Washington 
ray, pirmininkas streikuo
jančios CIO Plieno Darbi
ninkų Unijos, kreipėsi į val
džią, prašydamas patraukti 
teisman šešias didžiąsias 
plieno kompanijas, laužan
čias prieštrustinius įstaty
mus.

Tos kompanijos grūmoji
mais sulaiko kitas., mažes
nes plieno kompanijas nuo 
sutarčių darymo su strei- 
kieriais. Jos elgiasi kaip 
sauvališkas trustas; grasi
na boikotuoti ir iš biznio 
išmušti mažesniąsias kom
panijas, norinčias susitarti 
su unija, sako Murray savo

stracijos prieš amerikini 
generolą Ridgway, naująjį 
vakarinių armijų koAian- 
dierių. Francūzų valdžia 
pasakojo, kad Duclos suo- 
kalbiavęs nuversti ja. Teis
mas surado, kad valdžia ne
turi jokių parodymų toms 
pasakoms paremti. '

Antradienį buvo teisman 
atgabenta' 10 areštuotų ko
munistų. Valdžia ketino tą 
dieną atidengti teisme do
kumentus, kurie buvo už
grobti per žandarų ablavus 
prieš komunistų įstaigas. 
Sakė^tie dokumentai įrody
siu komunistų sąmokslus 
prieš valdžią.

Kaltinamieji komunistai 
skardžiai iŠjubkė vadina
mus dokumentus kaip kvai
lasx klastas.' Jie priminė, 
kaip nušuto tokie neva do
ku m e n t ai prieš Duclosą 
aukštajame teisme,

£ J Vargšas norėtų nuo jauni- 
paslėpti tą baisų lietuvių 

giltos istorijos lapą, kai ją 
pirma kankino išgamos-parsi- 
davėliai Krupavičiai, o paskui 
Smetonos. Bet istorija yra is
torija. Jos nepaslėpsi, jos ne- 
užmozosi.

Bet ta išgamų ir parsidavė
lių gadynė praėjo. Jaunimas 
tą irgi žino.

Praėjęs savaitgalis buvo 
geras gerais piknikais. Abudu 
lAis^es naudai rengti pikni
kai (vienas Montelloje, kitas 
Brooklyne) puikiai pavyko. 
Buvo tiršti ir entuziastiški.

Turėjau pro£ą abiejuose 
dalyvauti, šį sykį daugiausia 
rūpėjo dienraščio dešimties 
tūkstančių dolerių vajaus rei
kalai. Aukomis ir prenumera
tomis gautą gražios paramos.

' žymusis tarybinis 
artistas M. Nazvanovas rašo, 
laišką taip.pat įžymiam Ame
rikos liaudies artistui Paul 
Robesonui. Jis sako, kad Tary
bų Sąjungoje tapo sukurtas' 
scenos veikalas “John — Sol
dier of Peace” (Jonas — Tai
kos Karys). O tas John yra 
Robesonas. Jo rolę vaidina 
Nazvanovas. Veikalas turi di
delio pasisekimo.

Tarybų žemės liaudis su
pranta ir myli tą drąsų, ko
vingą Amerikds liaudies sūnų.

$10,000 FONDO SUKĖLIMUI LAIKAS 
PRATĘSTASJIORUGPIŪČIO 16-TOS 
Kviečiame visus stoti į talką 

dienraščio Laisvės paramai

Vienas žmogelis Clevelan- 
do smetoninėje Dirvoje reika
lauja spaudoje sustot “terlio
jus” senuosius Lietuvos valdo
vus. Jį net supurtęs iškėlimas 
aikštėn M. Biržiškos veiklos. 
Tas labai prastai veikią ir nu- 
teikią mūsų jaunimą.

Girdi, ką jaunuolis “pagal
voja apie Lietuvą? — Juk ją 
Valdė tik išgamos — parsida
vėliai, tai tokia ten ir ta mū
sų tauta buvo, jeigu ją valdė 
tokie žmonės.”

Gerai pavykę piknikai. 
Dabar į Hartfordą. 
Taip mano, taip buvo, 

r •lojwh—Soldier of Peace 
Du generolai.

Rašo A. BIMBA

O dabar turime 
didelį šūvį iššauti, 
sekmadienį, liepos 
rėsime spaudos pikniką Hart
forde. Taip pat svarbus, kaip 
ir anie du piknikai.

Daug laisviečių iš Mass, 
valstiios žadėjo Hartfordo 
»iknwan atvažiuoti. Mat, 
fl^rtfordiečiai gražiai ir skait
lingai pasirodė Montellos pik
nike. Jų choras smarkiai pa
dainavo.

Hartforde bus geras būrys 
žmonių ir iš Brooklyno.

Vakarai sutiksią tik su siaura 
apribota 4-rių Didžiųjų sueiga

Širdingiausia padėka vi
siems už suteiktą laikraščiui 
paramą.

Vardai tilps administracijos 
pranešimuose. Jeigu kuris 
nebuvote teisingai užrašytas, 
tuojau atsiliepkite. Klaida 
bus pataisyta.
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j ŽODŽIŲ NEBEUŽTENKA
PLIENO DARBININKŲ streikas eina prie kritiškos 

padėties. Kaip ilgai šimtai tūkstančių šeimų galės gy
venti be pašalpos? Kaip dabar dalykai stovi, tai strei
kui pabaigos nesimato. Plieno korporacijos sudarė suo
kalbį* nenusileisti unijos reikalavimui pripažint uniją 

ž -įmonėse.
: United Steelworkers unijos prezidentas Philip Murray 
pripažįsta tokio • suokalbio buvimą. Bet jis sako, kad 
tas suokalbis nueis niekais ir kad streikas bus laimėtas.

L Visa tai gerai. Drąsinimąs kovojančių darbininkų yra 
. reikalingas ir geras dalykas. Taipgi gerai, kad unijos 
i vadai nesvyruoja ir nežada korporacijų suokalbiui nu- 
Ž sileisti.
. Bet jau kyla klausimas, ar vieni plieno darbininkai 

pajėgs šitą plieno trusto suokalbį sunaikinti? Kas da-
* romą, kad plieno darbininkams talkon būtų įtrauktos ki
etos darbo unijos?

■ Nieko nesigirdėti. Apie tai nekalba nė Philip Mur
ray. Netgi dar neduotas atsakymas mainierių unijai, 
kuri pasiūlė plieno darbininkams stambią finansinę 
paramą.

J • Visiškai nieko nepadaryta sumobilizavimui bent jau 
visb £10 šiai kovai laimėti. Pavyzdžiui, iki šiol jokio 
paramos pasiūlymo nėra pareiškus didžioji, skaitlingoji 
Unįted Automobile Workers unija. Tyli ir visos kitos 

**■ €IO unijos.
Streikas jau peržengia penktą savaitę. Laiko ir progų 

buvo visoms darbo unijoms apsvarstyti plieną darbinin
kų streiką. Kaip tik tokia stoka organizuotų darbinin- 

r kų solidarumo padrąsina plieno korporacijas laikytis 
savo suokalbio p.rieš uniją.

Kaip atrodo, tai plieno streiko ir’ unijos vadovybė 
X. bus visą viltį sudėjus ant prezidento Trumano. Jis, mat,1
* kol kas atsisako panaudoti Taft-Hartley įstatymą prieš 

plieno darbininkų uniją. Unijos vadai, bijo prezidentą

KALĖJIMAS ir IDĖJOS
Editoriale “Idealų kalėji

me neuždaryti” Kanados 
Liaudies Balsas rašo:
'“Kuomet patys lakūnai tvir

tina, kad jie skleidė bakteri
jas, kam tuomet verti tokie 
tušti Star ir kitų laikraščių 
užsigynimai? Savo puolimais 
ant žmonių, kurie savo aki
mis matę tvirtina, jog ameri
kiečiai prasikalsta prieš žmo
niškumą, jie parodo savo sim
patiją barbarizmui, kokio dar 
nebuvo pasaulyje. Bakterijos 
pirmiausiai pasiima beginklius 
civilius.” '

KAI TYLA NĖRA 
GERA BYLA

Kalbėdama apie plieno 
darbininkų streiką sir an
gliakasių unijos pasiūlytą 
paramą, Chicagos Vilnis 
pamini kitų unijų tylėjimą. 
Pavyzdžiui:

“Iš Kenosha, Wisconsin, 
praneša, jog vietinis lokalas 
United Auto Workers siūlo 
prezidentui Reutheriui pa
skelbti vienos dienos solidaru
mo streiką. Tai būtų reikšmin
gas solidarumo pademonstra
vimas.

Kenoshiečių propoziciją, 
mes manom, užgirtų visi auto 
industrijos darbininkai. Bet 
Reutheris ir jo elitas, kol kas, 
tik tylėjimu pasireiškia. Ta 
tyla, kaip iš Reutherio puses, 
taip ir iš kitų vadų pusės, nė
ra gera byla. Ta tyla yra pili* 
mas vandens plieno, trusto 
malūnui. ,

J. L. Lewiso vadovaujama 
angliakasių unija davė šaunų 
pavyzdį. Progresyvių vado
vaujamos unijos ruošiasi prie 
organizuotos paramos, kuri 
tikrai nebus popierio parama. 
O aukštose pozicijose, stovį 
darbo unijų lyderiai tyli, lyg 
būtų žado jietekę. Nekurie iš 
jų gal ir Velnią mislija.”

sumažės.”
-Gi ta “propaganda” jau 

visam pasauliui žinoma. 
Nuo jos daug desėtkų yra 
žuvę, o šimtai paversti am
žinais paliegėliais. Tik ne
seniai tie belaisviai ant Ko- 
je salos buvo “gražiai” pa
vaišinti tokia “propagan
da.” Po, to tūojau, anot 
Keleivio, “dar 8,000 pasisa
kė, kad jie nenori grįžti pas 
bolševikus ir priešinsis to
kiam grįžimui.”

Nereikia manyti, kad 
nuo tos “propagandos” nu
kenčia. tiktai vieni korėjie
čiai bei kiniečiai. Juo il
giau su tuo ^laisvu grįži
mu” lošiama, tuo daugiau 
karo frontuose žūsta mūsų 
jaunų vyrų. Praėjusią sa
vaitę turėjome beyeik tūks
tantį. užųiuštais ir sužeis
tais.

Ar ne sveikiau būtų- Ame
rikai ir visam pasauliui, 
kad tie karo belaisviai be 
jokios propagandos būtų 
paleisti grįžti namo? Pa
liaubos įvyktų, karas užsi
baigtų ir nebereikėtų tūks
tančius tų pačių amerikie
čių krauti ant karo aukuro.

Siūlydamas daugiau “pro- 
pagandos” karo belais
viams, tasai išsigimęs ke
leivinis sutvėrimas tiktai 
savais žodžiais 'pasisako už 
tęsimą šio 
jus. karo 
agentauja 
jams.

karo ir už nau- 
nuostolius. Jis 
karo kurstyto-

d.

Užrūstinti, ieškodami greitos ir tvirtos streikui para- ŽVĖRYS POLICIJOS * 
•Vlrke* a vrrn ni i nhi aoa /I o v»Ri n i K) Iri i Rnt VoiTA flV ________________ i   mos kituose organizuotuose darbininkuose. Bet kaip tik 
tokia lyderių taktika pastato į pavojų streiko reikalą.

:KQVA SU IDEOLOGIJA
. JUSTICIJOS DEPARTMENTAL naujojo prokuroro

* McGranery bosaujamas, paskelbė naują skyrių, kurį su
darys- prokuroro paskirti ir gerai parinkti' advokatai. 
To skyriaus misiją būsianti kovoti komunistinę ideolo
giją. Jis nepavacįuos FBI, bet tik jam pagelbės. FBI, 
girdi, ir toliau specializuosis kovai su “subversyviais.” 
j Naujasis prokuroras norįs supliekti komunistinę ide
ologiją, kuria, sako, vis daugiau ir daugiau Amerikos 
žmonių persiima;

: v Bet tai naujas dalykas tik iš vardo. Visi tie areštai 
ir teismai, visų tie įkalinimai komunistų vadų, visas tas 
nesvietiškas komercinėje spaudoje alasas apie “subver-

• gyvius,” buvo ir pasilieka tiktai apgavystė. Visi žino,
• kad niekas nesiruošia ir neplanuoja spėka nuversti 

Amerikos valdžią arba panaikinti šios šalies santvarką. 
Tiek byloje prieš vienuoliką komunistų, tiek dabartinėje 
byloje pries šesioliką New Yorke, arba prieš keturioliką 
Cąlifornijoje, nebuvo ir nėra įrodyta, kad ta saujelė ko
munistų slaptai konspiravp spėka nuversti valdžią. To
se bylose suversta šimtai marksistinių knygų, kurių idė
jos smerkiamos ir teisiamos. Žmonės persekiojami ir 
teisiami už laikymąsi marksistinių idėjų.
S Prokuroro McGranery’sudarymas Justicijos Depart- 
mente naujo skyriaus ieškojimui būdų, “kaip geriausia

• apsisaugoti nuo unistinės ideologijos pikto skverbi-’ 
mosi įmūsų visuomenę,” tik paremia tuos, kurie iš pat

į pradžios sakė, kad či yra klausimas ideologijos ir idėjų, 
o ne suokalbio spėka nuversti Amerikos valdžią, kurie 

. teigė, kad kalėjimais ir teroru marksistinės ideologijos 
plėtojimosi niekas nesulaikė’ ir nesulaikys. •

Bet, iš kitos pusės, taipgi labai ir keista: kovai su 
komunistine ideologija nebeužtenka visos komercinės 
spaudos, radijo, televizijos, filmų•,mokyklų, šimtais ke

rpamų anti-komunistinių knygų ir žurnalų, nesuskaito- 
'* mų tūkstančių politikierių ir kunigų, kurie dieną ir nak

tį keikia ir niekina tą ideologiją. Dar reikia specialaus 
skyriaus iš parinktų advokatų Justicijos Depaftmente 
tai ideologijai^ kovoti.

.. Tai bent ideologija. Tai galybė tos ideologijos!
' Argi tad nėra prisipažinimas, kad kapitalistinė ide

ologija subankrutavo, prilipo liepto galą? Jeigu.tos 
visos pragariškos priemonės nebegali jos išgelbėti prieš

- komųni&tinės ideologijos atakas, tai ką gi bepades ta 
grupė advokatų Justicijos Depart men te?

<• Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai praneša, sas nutarė pratęsti 48 ka 
kad nftŠovė dar 5 Amerikos rines pj?ezid€.
bombonešius

Washington. — Kongre- 
‘ pratęsti ka- 
idęnto teises iki 

1958 m.' balandžio.

Turėjo

Berlin. — Sovietų vyriau
sybė suėmė keturis ameri
konus, kurie be leidimo at
vyko į rytinę Berlyų^dalį 
ir fotografavo.

$10,000 FONDAS'
Dabar pažiūrėsime, ką 

pasakys Anglijąs, Francū-

2 pual.-Laisvė (Liberty)-Ketvirtadien., Liepoa-July 10, 1

PASTABOS
Amerikoje yra ftemažai 

ir dvasiškių, kurie trokšta 
taikos,, kurie yra priešingi 
karui. Visa bėda su jais, 
kad daugumas tokių bijo 
prasižioti. Jie tyli, jie lau
kia kitų darbo pasekmių.

Bet yra tokių, kurie ne
tyli, kurie veikia; Jiems už 
tai tenka didelė pagarba.

Oregono vajstijos meto
distų kunigai andai turėjo 
konferenciją Denveryje. 
Jie ten pasisakė už taiką, 
prieš karą, prieš McCarra- 
no aktą, prieš koncentraci
jos kempes.

Tais klausimais jie priė
mė rezoliucijas ir nusitarė 
išvystyti platesnį veikimą.

Dabar skaitau laikraš
čiuose apie kunigo Ken
neth Ripley Forbes, Epi- 
skopalų Sąjungos naciona- 
lio pirmininko, veikimą.

Minimas kunigas kalbėjo 
Philadelphijos radijo pro
gramoje už taiką. Jis už- 
gyrė Progresyvių Partijos 
veikimą, kuris kovoja prieš 
dabartinį karo pavojų.

Kunigas Forbes ant radi
jo pareiškė: taikos mylėto
jai turi kovoti už tuojauti- 
nį ugnies sulaikymą, už Va
karų Vokietijos apginklavi
mo sumušimą, už adminis
traciją, kurią vadovautų- 
taiką mylį civiliai žmonės.

Daugiau tokių kunigų, 
daugiau taikos šalininkų, 
atvirai pasisakant prieš kX- 
rą, atvirai stojant taikos' 
veikimam

baigtas, kuomet kompani
jos pasirašys su unija su
tartį. Girdėt, tūlos kompa
nijos, matydamos negalėsią 
streiką sulaužyti, pasirašo 
sutartis.

Andai per televiziją kal
bėdamas generolas -Eisen- 
howeris pasisakė, jog jis 
nėra pats ant savęs bošas.

Teisybė pasakyta. Eisen
hower io, kaip ir kitų repu- 
blįkonų ir demokratų kan
didatų, bosas yra. Wall 
Strytas, be kurio paramos 
nei vienas abiejų didžiųjų 
partijų prezidentinis kan
didatas niekur negali pasi
rodyti.

Senatas 77 balsais prieš 5 
užgyrė Bonno sutartį, kuri 
turi mieriu apginkluoti Va
karų Vokietijos militaris- 
tus ir nacius. Amerika bu
vo pirmutine tą sutartį už-

zijos ir Vakarų Vokietijos 
parlamentai, kuomet tų 
kraštų žmonės didelėje 
daugumoje yra priešingi 
tokiai sutarčiai, kuri ruo
šia naują pasaulinį karą.

Gri-kis ?

Sovietai apleidžia radij^- r 
stotį vakariniame Berlyne

Berlin. — Sovietai aplei
do didžiąją savo rūdijo 
stotį, esančią anglų užimto
je vakarinėje Berlyno da
lyje; paliko* stotyje tiktai 
kelis prižiūrėtojus, kaip sa
ko vakarinio Berlyno poli
cija. * ' •

Sovietų vyriausybė su
pranta, jog anglų kariuo
menė vėl galėtų apsupti ir 
užblokuoti tą radijo stotį, 
kaip kad anglai sykį jau 
padarė. ' .

(Tąsa nuo 1-mo psl.) 
Helen Kušleikienė, Philadelphia, Pa. .. 
Juozas Gailiūnas, Brooklyn, N. Y. ... 

P. Lileikis, Brooklyn, N. Y.....................
John Gaitis, Brooklyn, N. Y. ..'.........
Z. Galiūnas, Brooklyn, N. Y..................
Bayonnės Draugas ............................... .
M. G., Waterbury Conn. ......................
P. Pross, Brooklyn, N. Y.................. . .
Petrais Petronis, Maspeth, L. L, N. Y.

‘ Albinas Bepirštis, Brooklyn, N. Y. ... 
Stanley Raymond, Baltimore, Md......

Katrina Robikauskas, Brooklyn, N. Y. 
Mary McDonald, Baltimore, Md...........

8.00 .
8.00 .
5.00
5.00 .
5.00
5.00 .
5.00
5.00
5.00
5.00
2.00
2.00 •
A00

Liepos pradžioje Los An
geles mieste buvo areštuo
tas Michael Ortiz, Meksi
koje gimęs čeverykų taisy
tojas. Imigracijos Tarny
bos viršininkai jį surakinę 
gatvėmis vedė kaip kokį 
kriminalistą.

Ar jis yra kuo nors pra
sižengęs?- Jis į Jungtines 
Valstijas.1 buvo tėvų atvež
tas jam esant keturių me
tų amžiais. Bet dabar jį 
norima deportuoti į Meksi
ką. Deportuoti norima to
dėl, kad jo veikimas ne
patinka valdančiajai klasei.

1

Ortiz yra vedęs ir turi 
penkis čia gimusius vaikus. 
Jis yra atskirtas nuo savo 
šeimos ir išvežtas į Termin
ai Salą, kur tos apylinkės 
skiriamus deportuoti užda
ro, kaip, čia Ellis- Saloje.

Sveturgimius Ginti Komi
teto advokatė Pauline Ep
stein pareikalavo prirody
mų, kodėl jis buvo areštuo
tas. Tai gavo atsakymą, 
kad jis: areštuotas remian
tis McCarrano aktu ir rei
kalaujama $4,000 kaucijos.

NEPAKLAUSYMAS 
PERSPĖJIMO 
KAŠTAVO BRANGIAI

Tai buvo birželio 27
1950 metais. Trumanas pra
nešė, kad jis įsakė Ameri
kos ginkluotoms jėgoms 
veikti Korėjoje.

Chicagos Vilnis paduoda 
ištraukas iš prakalbos, kon- 
gresmano .Marcantonio pa
sakytos Kongreso susirin
kime. Šiandien vien tik 
amerikiečių aukos, suklotos 
ant to karo aukuro, jau 
viršija 110,000! Tai kaina 
nepaklausymo Marcantonio 
persergėjimo.

Marcantonio pasakė:’
“Ponas pirmininke! Mes 

girdėjom žodžius, kuriuos čia 
mums perskaitė gerbiamas di
džiumos lyderis, godžius, ku
rie ženklina pavojingą kryp
tį... Pasėkos gali būti katastro
fiškos Amerikos žmonėms, ^jei
gu jie nesulaikys tą kryptį.

Aš nusika|sčiau savo įsitiki
nimams, jeigu1 aš nepakilčiau 
ir nepareikščiau, savo nuomo
nės. Galų gale, ponas pirmi
ninke, mes gyvenam tik vieną 
kartą. Geriau išgyventi savo 
gyvenimą su ramia sąžine ir 
nedaryti kompromisų ar tylė
ti dėl dalykų, kurie nesuderi
nami su liaudies ir nacijos in
teresais. -
Tiktai liaudies atstovai, susi-

UNIFORMOSE 
/

Urugvajaus Darbas 
šo: ,

Urugvajaus darbo žmonių 
spauda, ypač kompartijos lai
kraštis “Justicia”, iškėlė ne
sugriaunamus įrodymus apie 
tai, kad Montevidejaus žval
gybos rūsyse yra vartojami 
barbariški metodai prieš dar
bininkų judėjimo veikėjus. 
Konkrečiai “Justicia” aprašo 
Luiso Tourono suėmimą ir jo 
patyrimą baisių kankinimų 
vadinamame “Inteligentijos ir 
sąryšio” skyriuje. Laikraštis 
plačiai cituoja Tourono skun
do raštą Urugvajaus Teisin
gumui, kur, tarp kitko, paro
doma, jog sostinės žvalgybos 
rūsyse yra įrengtos “tortūrų 
kameros”, kad yra išlaikomas 
specialus karikinimams perso
nalas ir kad yra vartojami 
žiaurūs kankinimo būdai, kaip 
“veržiamoji liemehė”, daužy
mai į jautrias' kūno vietas, 
kaulų sukimai, grasinimai jnir- 
timi ir tt. ’

L., Touronas buvo 37 v&-’ rinkę Jungtinių Amerikos Val- 
landas iškankintas žvalgybos 1 jų Kongrese turi teisę skelbi 
rankose. Jį jėga norėjo pada- įr vesįį karą, šiandien tą jū- 
ryti# kaltininku jam nežinomo gų nuo mūs atėmė, perskai- 
nusikaltimo. Bet šito Jie nė- čius trumpą prezidento parėi- 
pasiekė^. Touronas vyriškai at- įkimą. Iš mūš prašoipa, kad 
laikė fizinius bei dvasinius mes nuolankiai sutiktume su 
kankinimus • ir - šiandien drą- ta uzurpacija mūsų teisių. Ir 
šiai rodo Liaudžiai, kas. pei*’mes atsisakom nuo savo tei-

ra-

šiai rodo Liaudžiai
vieni yra tie jo kankintojai ir 18jų, kaipo Amerikos liaudies 
kieno interesus^ gindami jie atstovai, nes aš negirdėjau jo- 

| kio protesto, aš negirdėjau 
Tourono, buyo ( neį vieno prieštaraujančio bal

so. • ‘ •• • , ' •
į Mąn nėra kitos išeities, kaip/ 
pakilti čia ir išdėstyti prie ko 
veda tas,.veiksmaš. Tas veiks
mas paniekina mūsų demokra
tines tradicijas ir atima Ame
rikos žmonėms teisę pasisaky
ti gyvybiniu taikos ir karo 
klausimu. , ."

‘ Aš darysiu1 viską, ką- gale- 
,<siu, kad ir būčiau tik vienas, 
ir priešinsiuos tam kursui, ku
ris, v maųo niiomone, nesuderi
namas su geniausiais šios ša* 
lies žmonių Interesais,. Aš ne* 
pasimesta stf savo sąžine.

griebiasi tokių žiaurumų.
Be minėto (- 

suimta visa eilė ir kitų darbo 
žmonių judėjimo veikėjų, ku-i 
riems žvalgyba paliko sunkias' 
kančių žymes.

IRGI “PROPAGANDA”
Vienas Keleivio redakto

rių siūlo daugiau “propa
gandos’^ prieš karo belais
vius ant Koje salos. Gir
di; “Nenorinčiu grįžti skai
čius dabar jauktoli pervir
šija norinčius grįžti, o pa
varius propagandą, norin
čiųjų skaičius dar labiau

Kuomet darbininkai kur 
sustreikuoja, tai hearstinė 
ir kita panaši spauda viską 
čĮarb, kad padėti streiką su
laužyti. /Pirmoje vietoje 
ieškoma streiklaužių, ku
riuos tokia spaudą Vadina 
“lojaliais darbipjnkais.”

Labai nesmagiai toji 
spauda jaučiasi, kad tarp 
pliepo darbininkii neatsi
randa “lojalių darbininkų/’ 
kurie padėtų kompanijoms 
streiką laužyti. Tai dabar 
jinai šaukia, ko^ėl Tafto- 
Hartley įstatymas tam tiks
lui nepanaudojamas.

Kongresas, tiesą, paragi
no prezidentą Trumaną pa
naudoti Tafto-Hartley įsta
tymą. Bet plieno darbi
ninkų , unijos prezidentas 
Philip , Murray į tai tipin
gai ir g r i e ž tai atsake: 
“Tafto - Hartley įstatymas 
plieno nepadarys.”

Tik , tada- streikas bus

,aukojo. 
į r įį J 

$3.00 
. $5.00 

20.00 
10.00 
10.00 . 
10.00 
10.00 . 
10.00 

? 3.00 
10.00 

. 5.00 
. 3.00 :

5.00
6.00 .
1.00 .
5.00 ,
3.00
3.00

10.00

Aplankė Brooklyną chicagietis M. C. Atvežė Laisv&į 
fondui dovanų nuo T. Dabulskįo $2 ir pats aukojo 
Taipgi pridavė $7 už vieną prenumeratą.

Klaidos pataisymas: Pradžioje vajaus aukojo $10 ir 
buvo pažymėta vien tik Ona, Brooklyn, N. Y. 
būti Ona Šleivis, Brooklyn, N, Y., $10.00.

Laisvės piknike Brooklyne, per A. Bimbą 
sekami: ' M ,

John’Laemy, Brooklyn, N. Y..................... .
Gaškauskai, Huntington, N. Y.........................
A. K., Jamaica, N. Y.........................................
Ona Ostapuk, Newark, N. J...........................
W. Šapranauskas, Philadelphia, Pa..............
Bayonnietis Draugas ......................................
J. Ažys, Edgewater, N. J................................
J. Laukaitis, Maspeth, N. Y.............................
Ann Stupurienė, Brooklyn, N. Y............... . .
Joe Balčiūnais, Brooklyn, N. Y.....................
Petronė Lutz, Newark, N. J......................... .
Ida Blažienė, 'Waterbury, Conn...................... .
Brooklynietė ............................................ .........
J. Balevičius, Brooklyn, N. Y..........................
V. Jokubonis, Waterbury, Conn.......................

, J. Žilinskas, Newark, .N. J............. ................
Judyta Sadauskas, Brooklyn, N. Y.............. :.
Jieva Helwig, Baltimore, Md......................... . .
Verutė Frank, Maspeth, N. Y. ....... . ............
St. kleiza. Huntington, N.Y....................... .
N. Kvedaras, Waterbury, Conn. ...................\
J. ir M. Švinkimai, Waterbury, Conn..............
Andrius ir Monika Raškauskai, Waterbury 5.00

Prie mišraus stalo aukojo sekami: J. Yanu, $1;
J. Vilkais, $1; Galinauskas, $1; Ona šleivis, $1; 
Pačinskas, $1; Žvingila, 50 c.; J. Samsonas, $1; O. 
Dobinienė, 50 c.; K. Sabaliauskas, $1; J. Gasparaitis, 
$1, ir J. Šleivis, $1. ‘

, MONTELLO, MASS.
Naudingai minėtas vardadienis

Kadangi birželio 24 d. pripuola Joninės, t.
draugų ir draugių suėjo pasveikinti Joną Vaitekūną jo 
vardadienio proga. z Besivaišinant šaltais gėrimais ir 
valgiu, svečiams' pasitariant, sutiko paaukoti pinigų 
Laisvės fondui. •

Po $10 aukojo sekami: Jonas ir Ona Vaitekūnai,
K. Ustupas. P. ir M, Baronai, $2; B. Navickienė,
$1 y J. Stįgienė, $1; K. čereškienė, $1; M. Potsienė * 
$1; P. Sinkevičienė, $1; F. ir E1. Kaulakiai, '$1. Viso 
$20.00. ; ' . *’

- širdingiausiai * dėkojame visiems aukojusiems, kurių 
vardai aukščiau paduoti, ir džiaugiamės gražiomis 
sėkmėmis fondui. * 1

Dar turime antį rankų gražių davinių, kuriuos /pal 
skelbsime vėliau, nes pradžioje savajtėš susidarė labai 
daug, tačiau iki pabaigos savaitės bus paskelbti vardai 
visų aukojusiųjų ir pasidarbavusiųjų.

Laisvės Administracija m



Tąi geras sumanymasGYVIEJI KOVOJA
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2-29-52 Parašė ŽANAS LAFITAS

I a j (Tąsa)
1 |LBet mes juos paėmėme ne iš kepy
klos! Mes juos iš esesininkų paėmėme! 
Juk mes turime teisę valgyti jų miltus?

—Teisybė, tik esesininkų nebėra, va
dinasi, miltai priklauso dabar ne tau vie
nam, bet visiems.

— Vadinasi, ir tau?
— Vadinasi, ir man.
Mūsų pašnekovas sekundę mąsto ir 

nelauktai pareiškia.
— Na, ir imkis juos sau, aš nebe alka

nas.
Vilis garsiai kvatoja:
— Ne, laikyk juos sau, bet tik nepa

miršk pasidalyti su draugais.
Jaunuoliui aš taip pat duodu cigaretę 

ir nesuvokiu, kaip šie išsekę, silpni žmo
nės sugebėjo atsitempti čia tokį sunkų 
maišą.
. Mes grįžtame prie barakų.

Aš galvoju apie žmones, su kuriais 
mes ką tik kalbėjome. Ir jaučiu didžiulę 
meilę visiems tiems žmonėms. Aš žinau, 
kacU rytoj mes galėsime kreiptis į juos 
kaip į laisvus žmones.
f Visi mes dabar — laisvi žmonės.
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REVOLIUCIJA STOVYKLOJE

Dar nepabudęs kaip reikiant, greitai 
-sėduosi ant gulto.

Mano kaimynas, pažadinęs mus savo 
riksmu, pasilenkęs prie lango mėgina 
įžiūrėti, kas dedasi.

Iš lauko girdisi smarkėjąs traškėji
mas. Raudonas liepsnos atšvaitas įsi
skverbia į kambarį ir šokinėja lubose. 
Prietemoje aš matau žmonių siluetus; 
jie šmėsčioja tarp gu}tų, stovinčių dviem 
aukštais. Kažkas kažką šaukia.

Tur būt, dabar apie antrą valandą.
Paskubomis apsirengiu ir išbėgu iš ba

rako.
Gaisras kilo sandėlyje už stovyklos. 

Ug^es liežuviai veržiasi baisiai aukš^
Aš žinau, kad ten stovi žibalo stati

nes, o gal ir benzino bidonai.
Arčiausia prie ugnies — vos koks pen

kiasdešimt mctrų—yra barakas Nr. 19.
Stovyklos alėjomis bėga žmonės. Kai 

kas iššoko vienais apatiniais. Didžiulė 
minia spokso į gaisrą, stovėdama ato
kiau nuo degančio sandėlio. Kiekvieną 
kartą, kai sprogimas išmeta į dangų pė
dus žiežirbų, minia skubiai ir netvar- 
kiai atšoka, bet tučtuojau grįžta į seną 
vietą.

?Nieko nepadarysi. Sandėlio vis tiek 
negalima išgelbėti. Vandens nėra. Bet 
jei gaisras persimes į stovyklą, apims 
barakus ir medžius, ligoniai' ligoninėje 
gali gyvi sudegti.

Aš susiduriu su prancūzu, kurį paži
nau dar Šteinbruke. Vardu jis Roberas. 
Prieš tris mėnesius Roberas pasakė Si
monui, kad norėtų įstoti į partiją, bet jis 
'tJj) nepadarė, kad neduotų mums progos — ...... _ _ . _ •

manyti, jog jis ieškąs mūsų pagalbos. Jis 
atėjo pas mus paskutinėmis dienomis, 
sunkiausią minutę. . , .

Roberas vos pavelka kojas, sulinkęs 
nuo snkaus gesintuvo. Aš klausiu: 
' —Kur tu?

—Velku štai tą daiktą į baraką Nr.
19.

— O kas liepė?
— Antonenas. Jis liepė prancūzams, 

kurie atėjo į kontorą, surinkti visus ge
sintuvus ir nunešti į devynioliktąjį. Aš 
nešu jau trečią. Sunkus, velnias!

—Bravo, veik, veik!
Barake Nr. 19 sambrūzdis.
Prancūzai ir ispanai leidžia gesintu

vų čiurkšles į užsidegusį barako fasadą. 
Žmonės užlipo ant stogo. Čia Simonas ir 

> koks dešimt jo kovotojų.
Ispanai, apsiginklavę šautuvais, valo 

teritoriją ir neša šalin viską, kas gali už
sidegti.

Žiuliui paliepus, pro barako langus 
priešais gaisravietę išnešami ligoniai. 
Aš stoju į grandį drauge su kitais. Da- 

• bar ne metas kalboms.
Gretimame barake Nr. 18 Vilis paklo- 

' jo lovas ti-ems, kurie negali patys vaikš
čioti. Bet jei gaisras apims ir šį baraką, 
juos teks perkelti kur nors toliau.

Laimė, gaisras pradeda mažėti, ug
nies liežuviai tingiai laižo apdegusius 
sandėlio griaučius. Minia prieina arčiau. 
Šalia barako jau galima stovėti.

Antopenas taip pat atėjo čia. Pavojus 
lyg praėjo. Ispanai vis tebeina sargybą. 
Jei gaisras dar sumažės, bus galima 
grąžinti ligonius į baraką Nr. 19.

Antonenas pasiveda mane į šalį ir 
ko:

— Rytoj rytą —nors jau dabar, 
są sakant, rytas —reikia sudaryti
brigadas. Stotvykla turi tuojau gauti 
vandenį ir elektrą.

—Vieną brigadą elektrai įvesti jau 
turiu numatęs. Mano nuomone, reikia šį 
darbą pavesti Rože.

— O aš pažįstu žmogų, kuris apsiims 
atstatyti vandentiekį. Bet kur siurbliai 
— štai kokia bėda.

—Rasime, kai prašvis.
Mes išsiskiriame.
Žarijos lėtai baigia blėsti, tik iš įkai

tintų nuodėgulių kartais išsiveržia ilgi 
balti liepsnos liežuviai.

Aš grįžtu į savo baraką ir guluosi ne
nusirengęs.

* * *

Ogiustas grįžo pas mus šiandien rytą 
'jau civiliniais drabužiais. Senas austras, 
pas kurį jis nakvojo, davė jam savo sų- 
naus, eilutę. Ogiustas užmezgė kontaktą 
su naujais civiliniais valdžios organais 
Ebenzėje. Jis dalijasi įspūdžiais—mieste 
neįsivaizduojamas chaosas. Amerikiečiai 
pradėjo dislokuotis. Greitai atvyks pran
cūzų kariuomenė.

(Bus daugiau)
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Connecticut Valstijos

PIKNIKE
Didysis Visos Valstijos Sąskridis

Įvyks Sekmadienį
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'Station 23, East Hartford, Conn.

Kviečiame visus į šį gražų pasilinksminimą. * RENGeJAI
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Porą mėnesių atgal LLD 
190 kuopos susirinkime tapo 
apsvarstyta LLD Centro nau
jai išleistos Dr. Kąškiaučiaus 
knygos “Sveikatos šaltinis“ 
svarba. Ta knyga yra kasdie
ninis žmogaus sveikatos pata
rėjas ir kaipo tokią prisieina 
ją tankiai pavartyti, paieškoti 
joje atsakymo',; kaip užsilaiky
ti sveiku ir kaip pasveikti, ka
da sunegalavus, susirgus. O 
tokia didelė neapdaryta kny
ga tankiai vartojant, tokja 
brangi knyga ilgai negalės 
laikyti. Todėl nutarta paieš
koti nebrangininko knygų ap
darytojo ir, jeigu atsiras ne
maniau 50 narių, norinčių tu-, 
rėti apdarytą ; knygą, duoti 
apdaryti.

Praeitam LLD 190 kuopos 
susirinkime jau buvo rapor
tuota, kad jeigu nemažiau 50 
narių panorės po apdarytą 
knygą su kietais audeklo vir
šeliais ir knygos vardas bus 
uždėtas ant viršelio, bus po 
90 centų už knygą. Pavie
niam apdarydinti atsieitų 
daug brangiau.

šiame suvirinkime pasitaikė 
būti po vieną kitą narį iš 22 ir 
57 kuopų ir visi sutiko pradėti 
knygų rinkimą ir atsišaukti į 
narius, kurie nori turėti apda
rytas knygas, kad priduotų 
savo kuopos valdybos na
riams. Knygos pirivalo būti 
priduotos nevėliau 3-jų mėne
sių. Ūkininkų LLD 51-mos 
kuopos nariai, kurie nori tu
rėti apdarytas ( knygas, gali 
priduoti draugui Rubui, arba 
tiesiog LLD 190 kuopos val
dybai, draugams žebriui, Ne- 
murai. Tik knygų apdarinėto- 
jas patarė pridaboti knygas, 
neaplamdyti, neišlankstyti la
pų, tai gražiau atrodys apda
rytos. *

Kuri unija gerai veikia, 
ta laimi > •

National Tool kompanija 
per du mėnesius teisinosi savo 
darbininkams negalinti*1 dau
giau dviejų centų pridėti prie 
dabartinių algų*. Bet kada tos 
dirbtuvės United Electric uni
jos lokalas 450 iššaukė darbi
ninkus į streiką, už savaitės 
laiko kompanija pasiūlė pa
kelti po 4 centus į valandą ir 
už kokio mėnesio laiko kom
panija sutiko derėtis už nau
ją kontraktą. Unijos susirin
kime pasiūlymas buvo plačiai 
išdiskusuotas ir slaptu balsa
vimu didžiuma balsų priimtas. 
Darbininkai grįžo į darbą.

Kada darbininkai rengėsi 
eiti į streiką, National Tool 
kampanija baugino darbinin
kus, kad jeigu prisieitų pa
tenkinti darbininkų reikalavi
mą, jai prisieitų atleisti iš dar
bo nekurį skaičių darbininkų. 
Bet dabar, streikui pasibaigus, 
nekurie departmental dirba 
Su viršlaikiu. ••

—o—
Kongresmanai apgailestauja, 
bet atsisako gelbėti

Pradžioje birželio mėnesio 
apie 200 UnitejĮ Electric uni
jos delegatų iš visos šalies su
važiavę į Washingtoną, kad 
reikalauti iš kpngresmanų iš- 
gelbėti Amerikos žmones nuo 
tokių įstatymų,., kurie perse
kioja nekaltus žmones ir su 
tų įstatymų pagalba rengiasi 
laužyti unijas.

Iš Cleveland© UE lokalo 
735 buvo pasiųsti 4 delegatai: 
Steve Moskin, Eddie B. Bry
ant, Tom Dęgnan ir Ed; 
Webb. Delegatai grįžę iš Wa- 
shingtono raportavo, ką jie 
girdėjo iš 3-jų Cuyahoga aps
krities kongresinių distriktų 
kongresmanų.

Kongr. Frances P. Bolton 
sakiusi, kad kontrolės esan
čios blogas dalykas ir taika 
esanti reikalinga, bet su Tafb 
Hartley aktu ir su visomis jo 
provizijomisvisą širdžia su
tinkanti. -7 C !

'Pas kongre^maną v George 
Bender delegatai išgirdę ko
ne tą patį, ką girdėjo p0 
kong. Bolton. Jis esąs priešių- .. ■ • •

gas tokiam dideliam pinigų 
eikvojimui ir taika pasaulyje 
esanti reikalinga. Blet Taft- 
Hartley įstatymas esąs labai 
reikalingas.

Kongresmano Feighan de
legatai neturėję progos maty
ti, nes jis. ant trumpo laiko 
buvęs išvažiavęs į Clevelandą.

Kong. Robert Grosser, bu
vęs kadaise liberalas žmogus, 
pasisakęs, kad tokie prispau- 
dingi įstatymai, kaip Taft- 
Hartley, Smith, McCarran ir 
algų užšaldymas esą reikalin
gi, tik esą bloga, kad ir ne
kalti piliečiai taipgi turį nu
kentėti nuo tų įstatymų.

Delegatai sakė, kad visi 3 
kongresmanai parodė šiokį to
kį apgailestavimą, bet nei vie
nas nesutinka daryti bet ką, 
kad pagelbėti pataisyti tą pa
dėtį, kuri šiandien egzistuoja 
Amerikoje.

Kaip matosi iš unijos dele
gatų raportų, mūsų kongres
manai taip užkietėjo, kad vi
sai nepaiso tų, kurie juos iš
rinko, kaipo savo atstovus. 
Jie tik pilnai pasirengę ap
saugoti žmonių išnaudotojus, 
išleisdami ir palaikydami prie
spaudos ir vergijos įstatymus. 
Tik vienintelė darbo žmonių 
išeitis iš tokios padėties yra— 
remti Progresyvę Partiją.

J. N. S.

Pittsburgh, Pa.
Apie LDS 8-tos Apskrities 
veikimą

LDS 8-ta Apskritis nuo 1948 
metų iki šių metų vasario mė
nesio nieko neveikė, nei susi
rinkimų neturėjo. Tai buvo 
apleistas darbas. Bet dabar 
dalykai taisosi.

Gegužės 18 d. buvo sušauk
ta konferencija ir išrinktas 
apskrities komitetas, kuris 
tuojau ėmėsi darbo. Komiteto 
nariai, aplanko susirinkimus 
ir‘pasitaria su nariais. Tik LDS 
37 kp., Wilmerding, Pa.,1 kol 
kas nekooperuoja su apskriti-
mi.

Apskrities komitetą sudaro 
sekami veikėjai: pirm. J. Ma
žeika, vice. pirm. J. šerys, 
prot. sekr. A. Pipiras, ižd. J. 
Urbonas, fin. sekr.' Karsokie- 
nė, iždo' glob. V. Načajienė ir 
J. Purtikas. Visi komiteto na
riai savo pareigas atlieka pa
gal savo supratimą ir galimy
bę.

Apskrities komitetas nusita
rė pagelbėti kuopoms pasiųsti 
delegatus į LDS Seimą Det- 
roitan. Taipgi rūpinosi, kad 
kuopos suruoštų kokius nors 
tam tikslui parengimėlius.

Birželio 8 d. LŪS 157 kuo
pa, Treveskyn, Pa., stmiošė 
parengimą. Tai buvo šaumis 
parengimas, susirinko nema-\ 
žas būrelis dalyvių ir^visi gra
žią! laiką praleido, taipgi ir 
pelno padarė. Tam parengi
mui daugiausia darbo Įdėjo 
Apskrities komiteto narė Na
čajienė, taipgi LDS 157 kp. 
veikėja M. Savukaitiene, ir 
Mrs. Eva Kawker. Tai paro
dė puikų pavyzdį kitoms kuo
poms. O pirmiau būdavo nusi
skundžia, kad nėra kam veik
ti, visi nusenę ir tt. Pasirodo, 
kad veikiant galimą ką nors 
nuveikti.

LDS 8 Apskrities išvažiavi
mas įvyko birželio 29 d., Hal
lers . farmoje. Tos pačios 
LDS 157 kuopos draugės su 
kitais nąrfais atvyko dviem 
automobiliais ir atvežė namie 
gamintų valgių ir kvietė daly
vius ragauti kugelio ir kitų 
žemaitiškų valgių. Pasidarba- 

*vo M. Savukajtienė, V. Nača- 
jienė ir Eva Kąwker. Tai 
garbė joms už tokį pasidarba
vimą. Pitniko dalyviai tų val
gių nepamirš, o tie> kurie ne
dalyvavo, dabar gailisi.
' Reikia pasakyti, kad pikni
kas pilnai pavyko. Nors diena 
buvo lietinga, bet publikos 
nfemažai dalyvavo.

Tenka dabar tarti padėkos 
;žodį/visiems- už atsilankymą.

LDS'8'Ąpskr. pirm.,
J. Mažeika.

į c
Atminčiai

Edwardo Kanapkio 
kritusio mūšyj 1943 metų 

Liepos men. 10 d. Sicilijoj.

Jis buvo vienintelis mūsų sūnus, tarnavo 

kariuomenėje parašiutininku-saržentu. , 

Palaidotas Italijoje. 
A

i

, Tėvai:

JURGIS ir ELZBIETA KANAPKIAI J

Įvairūs išsireiškimai
Kai mes pasidalijame sa

vo rūpesniais — jie suma
žėja; kai mes pasidalijame 
savo džiaugsmais — jie pa
didėja. Emerson

juoki te,

Ispanų patarlė

Moteriškė slepia tik t^\ 
ko ji nežino.

Anglų patarlė J,
- - i į .- - . . - .

• "‘■'■••r —<<

\ Ši

Praleiskite Savo Vakacijas 
Atlantic City, N. J.

3 pusl.-Laiavi (Liberty)-Ketvirtadien., Lie
• . I •< • ** ’*•* '**• *”

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

• vLiūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dienia 
ar naktį, greit suteiksime mųdernišką patarnaA 
vimą. ’ Patogiai ir '’gražiai moderniškai įruoštą/ 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti. K |

1113 Mt. Verhpn St, Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110 •

, ■ • u- »> A. .j

NEWARK, N. J.

I

Adolfas Janušauskas

Mirė Liepos 10,' 1^48 metais

Jo atminčiai jo motina Ona Ostapuk 

i
paskelbia šį pranešimą.

Moteriškė }tai lyg tavo še
šėlis — sek ją, ji bėgs to
lyn;, bėk nuo jos, ji seks 
tave. T

Lietuviški namai ant pat \ 
blizgančios jūros kranto. \ 

t *

Apaktmentai ir rūmai su virtuvės privilegijomis — 
\ dienai, savaitei ar sezonui; *

™I 17 C 125 ATLANTIC AVĖ
IflVI • t J Atlantic City, N. J.

Vakacijų rezervavimui telefonas: s
Atlantic city 5-2338 , \ '

Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui, i 
Norintieji turėtį linksmas vakacij'as — ; .



N(‘KY(>rkik^zW//#r7liil(>i
Darbminky laikraštis Iš Laisves metinio Pikniko

Ryanas nepatenkintas
komisijos raportu

Angliškas darbininkų dien- 
faŠtis Daily Worker kreipėsi į 
visuomenę su prašymu, kad ji 
padėtų išgauti iš Valstybės' 

'Departmento pasą laikraščio 
reporteriui dalyvauti pasauli
niame sporto sąskridyje Suo^ 
mijoje.

Laikraščio sporto redakto
rius Lester Rodney dar vis te
bebuvo negavęs paso, nors jis 
turėtų iškeliauti ne vėliau lie
pos 12-tos.

Darbo žmones toksai* erze
lis piktina. Sportininkai buvo 
su didžiausiomis iškilomis iš
leisti. Sportininkų giminės, 
prieteliai ir pažįstami gavo 
pasus. Juos gavo norinčios 
sportininkus sekioti, prie jų 
prisitaikyti panelės. Bet no
rinčiam sportininkų atsieki- 
mus aprašyti darbininkų laik
raščiui leidimas delsiamas.

Ilgai lauktasis dienraščio 
Laisvės piknikas praėjo, pa
likdamas daug malonių ir gra
žių prisiminimų. Jis įvyko 
masinis, kokiais retai kuri į- 
staiga ar organizacija begali 
pasidžiaugti 'šiais lietuvių se
nosios ateivijos retėjimo lai
kais. įvyko turtingas vietinių 
draugijų ir šeimų sueigomis. 
Turėta graži atstovybė svečių 
iš kitų miestų. '

Piknikui įpusėjus, apie 6 
vai., Laisvės gaspadorius Pra
nas Buknys pakvietę direkto
rių Povilą Bėčį vesti progra
mą. Jos vyriausiu dalyviu bu
vo Aido Choras, kuris, vado
vybėje savo mokytqjos Mild
red Stensler, šauniai sudaina
vo keletą dainų ir baigė pub
likos tebeprašomas 
Chorui akompanavo 
Pranas Balevičius.

i Chords dainavo •
miškas,” “Čechoslavų šokio 
dainą,” “Kur lygūs laukai,” 
“Pum-pud-lium,” “Tykus va
karėlis.” šis choro buvo pas
kutinis išstojimas pirm vasari
nės atostogos, nes po pikniko 
nemaža grupė choristų ir jų 
mokytoja išvyko į LMS Atos
togų Mokyklą, vykdomą šio
mis dviemis savaitėmis Olym
pia Park, Shrewsbury, Mass.

Kalbant apie choristus, no
risi priminti,- 
nepatenkinti 
dalyvavimo

i Necke, kaipo

daugiau, 
muzikas

Gražus

Whelan streikieriai 
pakviesti derėtis

Praėjusį pirmadienį buvo 
sušauktas pasitarimas Whe
lan Drug krautuvių kompani
jos atstovų su unijos atsto
vais. Pasitarimas įvyko valdi
nės Tarpininkavimo -Tarybos 
raštinėje, New Yorke. Dery
bos buvo tebevykdomos ir an
tradienį.

Po savaitės labai sėkmingo 
streiko, kompanija pateikė 
šiokius tokius pasiūlymus at
sakymui į darbininkų reikala
vimą 40 valandų, 5 dienų dar
bo savaitės su tokia pat alga, 
kokią gauna už 44 valandas.

Kompanija bandė tūlas 
krautuves operuoti vien tiktai 
su vaistininkais vedėjais dar
bo. Tačiau unija kreipėsi į 
State Board of Pharmacy, nu
rodydama, kad Jie dirba 
70 valandų, per savaitę, kuo
met valstijos įstatas draudžia 
dirbti ilgiau 54 valandų.

Unija nurodinėja, kad tuo 
persidirbusių vaistininkų dar
bu statoma pavojun visuome
nės sveikata. Sako, kad persi
dirbęs žmogus nėgali būti at
sakingu jokiame darbe, juo 
labiau tokiame reikalingame 
didžiausio budrumo ir rankos 
taiklumo, kaip sutaisyme vais-

Unija tebepikietuoja visas 
krautuves iki bus susiderėta.

---------—------------------------

jog jie biskelį 
apskelbimu 
piknike
“grupės.” 

sako, jog dalyvavo Aido 
ras, ne grupė.

. Po programos tęsėsi 
gūs šokiai prie Jurgio Kaza
kevičiaus orkestro.
Apie svečius

Įžymiausiomis, 
mis organizuotomis 
čia buvo Klubai.

Moterų Apšvietos 
įsikūręs prie dviejų 

po i lų, padabintų gėlėmis, papar
čiais,'iškaba. Klubietės pasi
rinkusios kalnelyje už vis pa
togiausią vietą, kaipo pirmiau
sia užsisakiusios stalus.

Prie klubiečių stalų sukosi 
didelis būrys moterų ir taip 
pat jų draugai vyrai.-Ir vai
šių turėta gerų. Klubietės dar 
rašys apie viską. ’

Čia pat
sau stalus baliavojo Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubas. 
Prie tų stalų vikriai sukinasi 
patsai klubo gaspadorius Juo
zas Zakarauskas su savd tai-

jų 
Great 

Jie 
Cho-

sma-

didžiausio-
grupėmis

Klubas, 
ilgų sta-

netoli įsirengęs,

20,(XX) žmonių aplanke greičiausi laivą United States, 
kuria valdžiai kainavo pastatyti 78 milionus- dolerių, o 
kompanijai pardavė UŽ 28 miltoilUS dolerių*

kininkais. Gi jo žmona Onutė 
triūsiasi, apžiūrinėja, kad 
gausi klubiečių ir jų prietelių 
šeima būtų soti. .

Kitas didžiausias organizuo
tas grupes sudarė waterbu- 
riečiai ir philadelphiečiai, ku
rie piknikan atdundėjo su di
deliais busais, o priedams dar 
turėjo ir privatiškų mašinų.

Philadelphiečių busas, va
dovybėje savo kapitono Juli
jos Šmitienės, buvo užsukęs ir 
į Lietuvių Kultūrinį Centrą, 
nes tūli philadelphiečiai nebu
vo savo centre buvę. Jų bū
ryje atvyko daug įžymių dar
buotojų Laisvei ir savo miesto 
organizacijom. Atvyko ir vie
na naujakurė su savo grakš
čia dukryte.

Waterburiečių busui sumo
bilizuoti, sako jie, daugiausia 
nudirbo Strižauskienė sp Boj 
ku. Tačiau jiedu, kuklūs žmo
nės, užklausti apie nudirbtą 
darbą, atsakė: “Darbo buvo 
daug. Tačiau nebūtume galė
ję sudaryti b ūso, jeigu visi 
tie su mumis atvykusieji ne
būtų kooperavę. Visi mūsų 
keleiviai yra tarpe geriausių
jų Laisvės prietelių.”

Sakoma, buvę čia ir kitų 
organizuotų grupių su savo 
stalais. Bet, kad tai paskel
biančių iškabų nesimatė, ne
spėjau atskirai visus apklausi
nėti, sužinoti.

Baltimoriečiai taipgi turėjo 
gražią atstovybę,' nors dėl 
brangumo buso šventėmis jie 
nebesudarė buso, atvyko pri- 
vatiškomis mašinopiis.- Priva- 
tiškomis mašinomis buvo sve
čių iš daugelio miėstii. Gaila, 
kad neįmanoma buvo juos vi
sus susitikti, visus paminėti. 
Jie visi verti mūsų didelio dė
kingumo.
Ypatingi svečiai

Cliffsidiečiai, 
met, atvažiavo 
patrijarchu. Čia
policistas paprašė visus pasi
traukti nuo tako, prasiskirti. 
Atkelti vartai ir cliffsidiečiai 
įvažiavo į Clinton Parką su 
visu auto.

—Matai,' kaip tie še... i tam 
Bimbai pataikauja, — riktelė
jo vienas jaunas vyrukas ki
tam. Toks buvo komplimen
tas policistui iš grupės tų, ku- 
rių trys čia ties vartais slan-. 
kiojo su kryžiais.

Ko jie nežinojo, tai kad ta
me gražiame vežime, su tokia 
pagarba, buvo įleistas parkan 
ne Bimba, bet Kazys Stepona
vičius su savo grupe. Tai ma
čiusieji ir gird ėjusieji turėjo 
smagaus juoko.

Dėl ko čia buvo tie trys as
menys su kryžiais, nemoku 
išaiškinti. Gal Džimis šmotas 
tai padarytų? Gal tik jisai 
galėtų išaiškinti ir tą keisty
bę,' kad liepos 4-tą> kuomet 
čia pat buvo surengtas pikni
kas kunigų laikraščio naudai, 
lietuvių dievulis Perkūnas taip 
trankėsi ir lietų buvo užtrau
kęs. Gi Laisvės piknikui, lie
pos 5-tą, saulutė švietė visą 
dieną, žmonės visaip spėliojo.

Kaip visais klausimais, taip 
ir savo laikraščio ’ 
Laisyės skaitytojai 
Ii ai yra

Išlydėjo sportininkus 
su paradu, kalbomis

Išvykstančiam Tarptautinėn 
Olympiadon amerikUTių sporti
ninkų būriui buvo suruoštas 
paradas. Maršavo žemutiniu 
galu Broadway iki City Hali. 
Ten atmaršavusiems miesto 
valdžios pareigūnai sakė kal
bas.

Majoras Impellitteri pasiti
ko sportininkus ir sakė jiems I 
kalbą, kurioje juos pavadino1 
“Amerikos žiedais” ir “pui-1 
kiaušiais mūsų didžiosios,,lais
vos demokratijos pavyz
džiais.”

Sportinirikų delegacijoje 
randasi ir negrų, kurie tiktai 
dėka organizuotam darbinin
kų ir savo tautiniams judėji
mams buvo įleisti į sportą. 
Kartą įleisti, jie savo gabu
mais prasimušė į kompeticijas 
ir jose laimėjo pirmines vietas, 
kaipo geriausieji tarp sporti
ninkų.

Vienas teisėjų prašė 
atleisti dėl ligos

šešiolikos teisiamųjų džiū- 
rės vienas narys, Charles Ce
cil Chatterton, radio techni
kas, prašė teisėjo atleisti jį iš 
džiūrės. Jis sakėsi esąs per7 
daug sergančiu, kad galėtų il
giau tesėti toje byloje. Jį pra
dėjo kankinti ^kilvio opos.

Teisėjas Dimock iš karto 
buvęs linkęs jį atleisti1 ir pa
šaukti jo vieton alternatą. Ta
čiau prokuroras Myles Lane 
protestavo. Tuomet teisėjas 
nusprendė pirma leisti džiūri- 
maną pas gydytoją, pagal 
kurio raportą spręs, kas da
ryti. • t ’

Valdinio 'komisijonieriaus 
Corsi paskirtų trijų asmenų 
komisija šiomis dienomis pa
teikė raportą apie padėtį New 
Yorko uoste, apimančiame Di
džiojo New Yorko ir Brook
lyn©, taipgi artimosios New 
Jersey prieplaukas.

Ryanas, laivakrovių “amži
nasis” prezidentas, tos valdi
nės komisijos raportą pavadL 
no “šališku, nedraugingu kiši
mosi į unijos reikalus, užgau
lingu ir nelegaliu.”

"Kaip: į tai reaguos unijistai, 
kurie yra trinami tarp trejopų 
girnų — prieplaukų ir laivų 
kompanijų savininkų, raketie- 
rių ir Ryano ? Ryaną, nuola
tos pataikaujantį kompanr 
joms ir jų raketieriškiems bo
seliams, eiliniai laivakroviai 
vadina “karaliuku.”

Ryanui labai nepatiko vai-| 
dinės komisijos raportas dėl 
to, kad komisija netyrinėjusi 
“komunistų įtakos į streiką,” 
įvykusį praėjusią žiemą.

Raportas, paskelbtas prieš 
kelis mėnesius, greta kitko, 
buvo parodęs tokius Ryano 
prasikaltimus eiliniams unijis- 
tams, dėl kokių unijistai skun
dėsi per desėtkus metų. Tar
pe tų buvo parodymai, kad 
lokaluose nėra demokratijos. 
Kai kur net finansai perre- 
korduoti. Tūluose lokaluose 
nebuvę rinkimų per 16 metų. / 
Net paprastų susirinkimų ne- 
įvykę per 10 metų. Raportas 
siūlė Ryanui kai ką taisyti.

Tuos dalykus raportas lietė 
dėl to, kad dėl stokos demo
kratijos ir dėl sufušeriavimo 
balsavimų Ryano padarytos 
su kompanijomis sutarties bu
vo kilęs tas streikas. Ryanas 
skelbė, kad unijistai jo sutar
tį užgyrę. Bet tie patys unijis
tai prieš jo- valią išėjo į strei
ką. Bėgiu to trumpo streiko 
laivų kompanijos ir miesto 
firmos turėjusios milijonus 
lerių nuostolių.

do-

kaip visuo- 
vežini savo 

dežuravęs

reikalais, 
ir priete- 

praktiškį žmonės. 
Vietiniai, taipgi ir praleidusios
po dešimkę ar daugiau kelio
nei šeimos iš toliau, suprato, 
kad vien pasilinksminimu die
nraščiui išlaikyti fondo nesu- 
kelsime. Tad piknike dar su
dėjo dovanomis $579. Gi iš 
kitų miestų atvykstantieji at-1 
vežė jau gatavai surinktų au
kų $196. Taipgi atvežė pre
numeratų savo dientaščiui.

Bendromis pastangomis tu
rėjome tikrai, šventišką ir nau
dingą sambūrį. Rep,

Dūmų kontrolės inspekto
riai laivuku1 apkeliavo priep
laukas įspėti laivus, perdaug 
aprūkančius miestą. Bėgiu 4 
mėnesių 200 savininkų buvę į- 
spėti, 8 pasimokėję pabaudas.

TARP LIETUVIŲ

Prieš porą dienų minėjo
me, j6g Amelia Young radosi 
ligoninėje. Dainininkės prie-' 
teliams bus Smagu išgirsti, 
jog jinai ligoninėn buvo nuvy
kusi patikrinėj sveikatą. Jos 
sveikata atrasta gerame sto
vyje ir Amelia tuojau sugrįžo 
namo.

Prisipažino sudavęs 
faketieriui

Bachrack pasidavė 
operacijai

vie-Mrs. Marion Blachrach, 
na 16-kos teisiamųjų einant 
Smith aktu, laike bylos Foley 
Square teismabutyje susirgo. 
Išbuvus apie savaitę ligoninė
je, ištyrinėjus jos padėtį, dak
tarai nusprendė, kad jai bū
tina, operacija. Operacijai ji 
pasidavė liepos 8-tą.

Einant jos prašymu nesiųs
ti jai į ligoninę gėlių nei do
vanų, bet paremti bendrą tei
siamiesiems apginti fondą, jos 
vardu jau gauta virš tūkstan
tis dolerių ddVanų tam fondui.

Broklyne prisiekdinta spe- 
cialė džiūrė tyrinėti 
Bedford Ave. pastate įvykusį 
mirtingą gaisrą.

1101

David Wilshore, 8 metų, 
prigėrė miestiniame Betsy 
Head prūcĮe prie Hopkinson ir 
Dumont Avės,, Brooklyne.

Biznio Telefonas 
EVergreen 4-9672

Benjamin Di Venuto, trok- 
manas, prisipažino sudavęs 
raketieriui Dominic Strollo. 
Bet jis ginčija nežinojęs, kad 
ta trūkusioji kakta -buvusi 
Strollo. Jis pamanęs, kad koks 
paprastas valkiozas nori jį 
sumušti, tad jam sudavęs pir
ma. Krisdamas, Strollo pavo
jingai susimušė galvą.

Kadangi Strollo yra buvęs 
samdytoju1 naktinių darbinin
kų armijos Claremont Termi
nal prieplaukoje, tad buvo 
spėjama, kad kilo naujas at
viras gengsterių karas vienos 
grupės prieš kitą.

Dar 1 apiplėšimas 
biznierių namuose

Gražiai apsirengęs jaunas 
vyras, prisistatęs inspektorių, 
įsigavo į Mrs. Lee Prince butą 
1076 Eastern Parkway, Brook- 

lyne, pirmadienio rytą. Jis a- 
teme jos gale savaites iš 
krautuves patsineštus pinigus.

Brooklyne pastaraisiais lai
kais daug biznierių ir šiaip 
pasiturinčių asmenų tapo api
plėšti kokiu nors apgavingu 
būdu plėšikams įsigavus į jų 
namus.

Mgrvs Rezidencijos
EVergreen 4-1918

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

' Puiki Salė išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ir Paremsi

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

2Š0 Union. Avenue Brooklyn, N. Y.

KELBKTTĖS ISVĖJE

OJ1MAIRAND

Senatorius Harry Byrd 
iš Virginijos, demokratas, 
kuris pasiūlė Senatui re
zoliuciją, raginančią pre
zidentą Trumaną vartoti 
Taft-Hartley drausmę

6740\4th Av&ty Brooklyn©. 
Protestbejar^ad kompanija 
pravarė iš darbo tris unijos 
viršininkus.

Atėjus plėšikui į jų saldai
ninę prie 113-28Z Chieenjj 
BlwL^JMrs. Mollię<Jussiw*^ 
garsiai suspigo Kad plėšikas 
išbėgo nelaukęs grobio.

TSsūluomuoja du Xomišiuoti kam- 
bariai. arba vedusiai
porai be vaikų. Graži apylinkė. Va
žiuokite Culver line traukiniu iki 
Ditmars Avė. stoties. Dėl daugiau 
informacijų, kreipkitės pas Charles 
Mčškėną, 319 DRmars Avė. (kam
pas E/4U) St>/Brooklyn, N. Y.

(134-136)
(injunction) prieš plienoV 
streikierius. Senatas pa- , 
skubėjo tą rezoliuciją už- 
girti 49 balsais prieš 30.

REIKALAVIMAI x
MALE and FEMALE

Reikalinga pora priežiūrai farmos, 
apskritų metų darbas, reikia turėti 
draiverio laisniūs. Kreipkitės:

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

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS. \

LLD 6-tos kuopos susirinkimai 
įvyks pirmadienį, Liepos-July 14-tą, 
Lietuvių Tautiško Namo . Kamba
riuose. 'Pradžia 7-tą vai. vakare. 
Valdyba ir nariai prašomi dalyvauti, 
nes yra daug gerų darbų atlikta, 
bus išduotas raportas. Taipgi kuo
pos piknikas turės įvykti Augusto 
3-čią. Reikia išrinkti Komitetą. —■ 
Finansų Raštininkas. (134-135)

PARDAVIMAI
Parsiduoda naujas moderniškas 

namas, 4 kamba/ių, attic ir skiepas, 
1f<amika sinka, šešios šėpos indų susi- 
dėjbnui; automatiškas aliejum ap
šildymas (vandeniu šildoma). Žemės 
iHotas — froptas 60 pėdų, ilgio 110 * 
pėaų. Mortgage’ius sulig susitarimo. 
Kaina $10,000; randasi Huntington, 
L L-K®LkODIS: Northern -katate 
ParkWHyT^Exit 40; 110 Routfe.rAun- 
tington. Išvažiavę apačia tilto į 
Route 110, važiuokite North, linjfir- 
Huntington apie Vz mailės. Ten 
site šaką kelių ir paraštį Amityville 
Road. Važiuokite Amityville Rd., 
apie bloką ir pusę ir po tiesiai rasi
te namą.

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

MONTELLO, MASS.
Metinis piknikas Lietuvių Tautiško 

Namo Parke, Winter St. ir Keswick 
Rd. rengia Vienybės Pašelpinė 
Draugystė. įvyks sekmadienį, liepos- 
July 13 d Pradžia 1-mą vai. dieną, 
bus gera muzika, puiki programa, 
ir valgiai ir gėrimai. įžangos nėra. 
Visus kviečiame atsilankyti, turėsi
me gerus laikus žaliame pušyne.

(134-135)

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 į pikniką, būkite lai
ku. Kelionė 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 Ligltt 
House Grovė, East Hartforde. ' 
J. K. (132-136)

PARSIDUODA
PaTsiduoda 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)

PEJST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.
Visokį vestai, kosmetikai, kūdi
kiam ^reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai Bernas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEJST, Ph. G.
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV.

PETRAS KAP
IR

VINCAS SODAI
mo savoPertvarkė ir

BAR & GRIL
Telephone E Vergreen 4-8174

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayefte St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172 .

EGZAMINUOJAM AKIS 
KASOME RECEPTUS 

DAROME IR PRTTAIKOM

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
I Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

1TONY’S Dr. A. Petriką

DI BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:

4 pusl.-Laisvė (Liberty)- Ketvirtadien.,

DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
' Gerai Patyrė Bartwtal




