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Amerika Maskvoje leido 
rusų kalba žurnalą “Ameri
ka”. Rašė, ką n’orėjo rašyti, 
apie Ameriką. Tūkstančiai 
Tarybų žemės žmonių ' žurna
lą skaitė. Buvo geras dalykas.

Taip pat Tarybų Sąjunga 
Washingtone leidot anglų kal
ba žurnalą “USSR Informa
tion Bulletin”. Irgi rašė apie 
Tarybų žemę, ką norėjo ra
šyti. Daug amerikiečiii skaitė. 
Buvo geras dalykas.

Dabar staiga mūši] vyriąu- 
sybė uždarė savo leidinį Mas
kvoje ir įsakė tarybinei vy
riausybei uždaryti savo leidi
nį Washingtone, čia jau blo
gas dalykas. žingsnis atgal. 
Ko bijoma?

A —O----

Sunku verstis savišalpos ir 
apdnLidos lietuviškoms orga
nizacijoms. Tai parode SLA 
geimas, kuriame raportuota, 
kad tragiškai Susivienijimas 
yra nusmukęs nariais — nuo 
apie 22 tūkstančių iki apie 13 
tūkstančių !

Už savaitės kitos laikys sa
vo dvimetinį seimą Lietuvių- 
Darbininkų Susivienijimas. 
Seimas įvyks Detroite. Girdė
jau, kad nelabai daug kuopų 
yra išrinkusios delegatus. Tai 
negerai. Tai apsileidimas.

Seimas yra svarbus įvykis 
tos organizacijos gyvenime. 
Reikia, kad juomi susirūpintų 
visos kuopos ir visi nariai.

t “° (
“Raudonąjį dekaną” IIew- 

Mett Johnson ‘ parlamente iš- 
niekiU^o ir išplūdo premjeras 

» , Chiwhillis. Jam į seną veidą 
nudrėbė didelę saują purvų ir 
jo ' bažnyčios arkivyskupas 
Fisher. Johnsonas esąs nuse
nęs, suvaikėjęs, paklydęs ir 
pražuvęs. Bet mesti jį laukan 
ir bažnyčios arba kalėjimai! 
tupdyti nereikia. Tik reikią 
jo. pasigailėti ir jam atleisti!

Gerąi, kad ant to seno ir 
garbingo žmogaus “susimylė
jo.” Bet tas susimylėjimas pa
rėjo iš prievartos. Churchill ir 
Fisher pabijo protestų audros. 

■ Liežuvius jie turi ilgus ir 
miklius. Plaka jie jais visą 
gyvenimą. Dar karta juos dar
ban paleido prieš dvasininką, 
kuris drįsta viešai kalbėti 
atvirai darbuotis už taikos 
laikymą. Su jokia garbe 
nesiskaito.
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Demokratų vadai ginčijasi 
apie pilietinių teisių 
lygybę ir teisingą samdą
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$io,ofl(i Fondo sukėlimui laikas
BAIGSIS SU RUGPJŪČIO 16-TA

Rūpinkimės garbingai užbaigti

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

41 Cbicagos profesorius 
ragina Trumaną sušaukt 
4-rių Didžiųjų sueigą

JĮpv;
B®

ir 
iš- 
jie

Tūli kandidatai į prezidentus 
ragina panaikint Tafto įstatą

JAV ĮPLAUKĖ $8,196.16;
DAR REIKIA $1,803.84

F

Sako, 4 Didieji privalo susitart 
del Vokietijos suvienijimo t

Chicago. — Susirinkę de
mokratų vadai apdirbinėja 
rinkiminę platformą - pro
gramą, kurią siūlys nacio- 
naliam Demokratu Parti
jos suvažiavimui ateinan
čią savaitę. Suvažiavimas 
skirs kandidatus į Jungti
nių Valstijų prezidentus ir 
vice-prezidentus.

Daugiausia ginčijamasi 
dėl to, kaip sutaisyti plat
formos posmus apie pilieti
nių teisių ir samdos’lygybę 
visiems, neskriaudžiant 
žmonių už jų tautinę kilmę, 
odos spalvą bei religiją.

Senatorius Herbertas 
Lehmahas ir dauguma at
stovų iš rytinių valstijų ra
gina aiškiai užtikrinti tokių 
teisių lygybę visiems ame
rikiečiams.

Bet kai kurie politikieriai 
iš pietinių valstijų perša 
'užtrinti bei suvelti tą rei
kalą. Sako, jeigu atvirai 
stotume už tokią lygybę, 
pavyzdžiui, negrams su bal
taisiais, tai atstumtume mi
lijonus baltųjų balsuotojų 
pietinėse valstijose nuo de
mokratų kandidato į pre
zidentus.

Platformos svarstymuose 
dalyvauja ir CIO unijų ir 
negrų atstovai. Jie reika
lauja aiškiai pasisakyti už

Averell Harriman ir se
natorius Richard Russell, 
kandidatuodami į preziden
tus, ragina įrašyti platfor
moj kad demokratai pa
naikins priešunijinį Tafto- 
Hartley’o įstatymą, jeigu 
lai mes rinkimus.

Amerikonai moka 17 c. morokkiečiams už 
darbo valandą, statant karines stovyklas

—o—
IJ^aujasis Amerikos laivas 

“United States” supliekė visus 
^i’eitumo rekordus ir nukarū- 
mayojo Anglijos laivą “Queen 
Mary.”

Biznis yra biznis. Amerikos 
biznis traukia Anglijos biz
niui iš po kojų viešpatayimą 
ant jūrų. Anglams nepatinka. 
Bet jie tyli. Jie turi tylėti. Ne
tylės — negaus dolerinės pa-, 
ramds. Kur atsidurs Anglijos 
ekonomija? ’ ,

Frankfurt/ Vokietija. — 
Amerikonų karino menes 
laikraštis Stars and Stripes 
praneša:

Amerika jau pasistatė 
tris stovyklas ' kariniams 
lėktuvams Francūzi š k o j e 
Morokkoje, šiaurinėje Af
rikoje. šiemet užbaigs ten 
statyti ir dvi kitas didžiu
les. lėktuvų stovyklas.

Vietiniams darbininkams 
morokkiečiams amerikonai 
moka tiktai 17 centų per 
valandą- tuose darbuose. 
Europiečiams mokama po 
70 centų už darbo valandą,

o amerikonai gauna po $2.- 
50 už valandą.

Jungtinių Valstijų val
džia paskyrė apie 500 mili
jonų dolerių toms karinių 
lėktuvų bazėms pastatyti ir 
įrengti.

Kpntraktoriai nusuko bei 
išeikvojo kelis, milijonus do
lerių, kaip parodė tyrin- 
jančioji Jungtinių Valstijų 
Kongreso komisija.

Amerikos karininkai tei
gia, kad jų bombonešiai iš 
tų stovyklų galėtų pasiekti 
visas Sovietų Sąjungos vie
tas.

VAJUS: Jau įplaukė $8,196.16. Dar reikia $1,803.84
Mūsų, dienraščio fondas eina gražiai, tačiau vis dar 

turime .sukelti’kuone apskritus $2,000. Tai yra dar stam
bi suma ir dąr sunkus darbas stovi prieš mus. Pats 
čiukuras pasiękti—tai taip, kaip akmuo ritinti į kalną. 
Jei vienas-kitąš atsitrauktume tą akmenį ritę, tai liku
sieji būtų apsunkinti ir galėtų pailsti. Remkime visi 
petys į petį ir dirbkime, kaip bitės, iki darbą užbaigsime. 
Savo garbę turime išlaikyti!

Kurie jau Užbaigėte savo nusistatytas kvotas, prašo
me pagelbėti i atsilikusiems. Gali kada ateityje jums 
reikėti tokios* pagalbos, tai būkite tikri, jog draugiškai 
atsimins jus tie, kuriems jūs dabar padėsite.

Didelės garbės užsitarnavusi apšvietos brangintoja, 
darbšti Laisvės platintoja ir rėmėja, L. Žemaitienė iš 
Hartford, Conn., rašo:

“Dar iš Hartfordo $26.00 nuo Laisvės patriotų 
$10,000 fondą. Aukojo šie asmenys:
Hartfordietis ...............................•. .............. $10.00

’ B. Donald, Hartford ...........................   10.00
J. Barkauskas,^.Manchester, Conn. ..............    3.00
Manchester Draugas, Manchester ...............  3.00
J. J. Daujotas iš St. Louis, Ill., prisiuntė $20.00 į fon

dą. Jis sukolektavo nuo sekamų asmenų:
Balto Dobilo Klubas .. . . ........................•......... 5.00
J. Daujotas......... . .....................   3.00

L Po $2: Bukauskas, J. Mikaląuąkaą* Ądęmas J?ęte.rs.
Wm. Gugaitis. Po $1: J. Tėttikaitis’ L/Btirhis,1 M? ‘
Tenikaitienė, M. Gudaitis. • ••
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Vienas iš serantoniečių mums rašo:
(Tąsa 4-tam pusi.)

1

Chicago. —. Surengt ke
turių didžiųjų šalių konfe
renciją dėl vakarinės Vo
kietijos sujungimo su ryti
ne į vieną neutralę (bepu- 
sišką) valstybę, — ragina 
41 Čhičagos Universiteto 
profesorius, atsišaukdami 
laišku į prezidentą Truma
ną.

Jie kritikuoja Amerikos 
politiką, kuri stengiasi ap
ginkluoti vakarų Vokietiją 
kaip atskirą vokiečių vals
tybę ir naudoti ją kaip sa
vo talkininką karui prieš 
Sovietų Sąjungą. Profeso
riai sako, tokia politika juo 
greičiau stumtų į trečią pa
saulinį karą.

Profesorių atsišaukimas 
pamaitiniai sutinka su So
vietų . pasiūlymu: Suruošti

Vokiečiai giminiuojasi 
su Eisenhoweriu

Indijos policija muša 
ir areštuoja baduolius

Pralaimės Eisenhower 
su Nixonu, sako CIO

Fraiicūzai pyksta prieš 
“grubijoną” ; Ei se nliowerj

Kalkuta. — Demonstravo 
keli tūkstančiai baduolių, 
reikalaudami maisto. Po
licija buožėmis puolė de
monstrantus; sužeidė 50 ir 
areštavo 25. .

Keturių Didžiųjų konferen- < 
ciją — Jungtinių Valstijų* U 
Sovietų Sąjungos, Anglijos 
ir Francijos.

Konferencijoje aptarti,^ 
kaip galima būtų įvykdyt 
visuotinus rinkimus rytinė
je ir vakarinėje Vokieti jo
ję* dėl šąlies suvienijimo ir 
bendros valdžios sudarymo.

Busimoji suvienyta ’ Vo
kietija turėtų laikytis neu
traliai — neiti j karinį są
ryši su jokia valstybe prieš 
jokią kitą valstybę, dalyva- \ • 
vusią kare prieš Hitleriu 
nacius. ' •

Atsišaukimą į Trumaną 
pasirašė profesoriai Edith 
Abbott, Wm. N. Hawley; 
Charles W. Nelson, J. L., 
Stephenson ir kiti profeso
rių Taikos Komiteto nariai. >>

. . ' '1R

Trumanas ligoninėje 
taisosi sveikatą

• Z. , -- 0---
/Republikonai buvo laimin

gesni tuomi, kad jie konven
cijoje ant ranką turėjo tik du 
“Amerikos išganytojūs” — 
Taftą' ir ,Eisenhower j. Demo
kritams daug sunkiau. Jie jų 

.turi daugiau kaip puse tuzino. 
Savanoriu i prezidentus nė su- 
skaityti nebegalima.

Demokratu cirkas Chicago- 
je prasidės liepos 27 d. Slo- 
nius išvažiavo, atvažiuoja asi
las. Skirtumas til? iš išvaizdos, 

yį šiais laikais iš abieju šių gv- 
vūnu naudos labai mažai.

■ ,Reht jau be iii būtu labai ga- 
Įima Amerikai apsieiti.

>lan be galo gaila klerika- 
y y menševiku spaudos reda- 
| Storiu. Per keletą metu jie 

nenorėjo pripažinti “Lietuvos 
diplomatijos šefo” smetoninin- 

, ko Lozoraičio asmenyje. Da-, 
bar turės nusilenkti, nusiimti 
kepures ir prieš Lozoraitį at-

Syngman Rhee platina karo 
stovj prieš partizanus

Pusan, Korėja 
nes Korėjos tautininku val
džia , įvedė griežtą karinį 
stovį ir Mudžu apskrityje. 
Sako, reikia išmedžioti par
tizanus, kurie užpuldinėja 
konėjinių tautininkų ir 
amerikonų kariuomenę.

Tautininkų ' prezidentas 
Syngmanas Rhee jau ■ pir
miau įvedė aštrų karo sto
vį Pusane ir šešiose kitose 
apskrityse, kur gyventojai 
maištauja prieš Rhee • dik
tatūrą.

Piėti-

siklaupti. Tą aukštą, nors, ir 
labai negarbingą, titulą ofi- 
ciališkai pripažino Londono 
konferencijoje Lozoraitis, ža- 
deikis ir Balutis.

Washington.—-Eisenhow- 
eris, republikonų kandida
tas- į prezidentus, prakiš 
rinkimus ypač todėl, kad su 
juo kandidatuoja senato
rius Nixonas į vice-prezi- 
dentus, pareiškė Jack’ Kroli, 
direktorius CIO unijiį Poli-1 
tinio Veikimo Komiteto.

Nixonas yra aršiausias 
darbo unijų *ėdikas. Jis yra 
tikrasis meistras ir Tafto- 
Hartley’o įstatymo • prieš 
unijas ir streikus.

Paryžius. — Francūzų 
spauda, pilna murmėjimų, 
kad generolas Eisenhowe- 
ris įžeidinėja jų tautą.
„ Andai Eisenhoweris ap
šaukė francūzus “praradu
siais vyriškumą, ištižu
siais.” Tada jis buvo va
karinių kraštų armijų ko- 
mandierium Europoj, ir kė
liojo francūzus, kad jie'per 
lėtai mobilizuojasi prieš So
vietų * Sąjungą.

Kandidatuodamas į Jung
tinių Valstijų preziden
tus, Eisenhoweris neseniai 
pareiškė, kad dabar “bedie
viai viešpatauja Francijoj.”

Katalikas Franci jos 
sienio reikalų ministras 
Robertas Šumanas dėl to 
taip supyko, kad grasino 
pasitraukti iš valdžios.

Francūzus taipgi įžeidė 
ex-prezidentas Hooveris.

Anglai - amerikonai yra 
nutarę, kad francūzai bus 
“nugarkaulis” 
vakarų armijos 
muriizmą.

Bet Hooveris,
mas nacionaliame Republi
konų Partijos suvažiavirhe 
Chicago j, vadino tą armiją 
tiktai šiaudine “sapnų” ar
mija.

uz-

bendrosios
prieš ko-

kalbėda-

Įvairios Žinios

Prezidentas užgyrė biliy 
dėl Korėjos veteranų

United Nations, N. Y.— 
Sovietų delegatas G. P. Ar- 
kadjevas sakė Ekonominė
je ir Socialėje Jungtinių 
Tautų Taryboje, kad rusai 
pirmi išrado radiją ir or
laivį, o amerikonai—maši- 
nąs “hot dogs” ir blynam 
kepti ir elektros kėdę kri
minaliniams kaliniams žu
dyti.

Washington. — Preziden
tas Trumanas pasirašė 
Kongreso priimtą bįlių, nu
teikiantį Korėjos karo ve
teranams teises ir lengva
tas, kaip ir Antrojo pasau
linio karo veteranams — 
progą lankyti mokyklas 
valdinėmis lėšomis, paško- 
las namams įsigyti, nedar
bo apdraudą ir kt.

Washington. -— Amerikos 
valstybės sekretorius Ache- 
sonais su nepasitikėjimu at
siliepė į Kinijos pareįškimą, 
kad jinai užgiria tarptau
tinę Genevos sutartį dėl ap
sikeitimo belaisviais. /

New York. — Miesto val
dyba perspėja nuo^maudy-

mosi Jamaica Bay, kur oiš- 
teriai ir klemsai apsikrėtę 
pavojingomis ligomis.

Teheran, Iran. — Pasi
traukė Irano premjeras 
Mossadegh, kai seimas at
sisakė duoti jam diktatoriš
ką galią per 6 mėnesius. .

' t

Sen. Taftas, senųjų rėpu- 
blikonų vadas, spėja, kad 
Trumanas vėl kandidatuos 
į prezidentus, nes demokra
tai neturi jokio kito įžy
maus kandidato. <

Buenos Aires, Argentina. 
—Atvyko naujas Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Al
bertas F. Nuffer. x Surado 
pasmarkė j usi ą argen tinie\ 
čių agitaciją prieš jankius.

krarik&rt, Vokietija.. —' 
Vakarinėje Vokietijoje dau
gelis gyventojų turį Ejsen- 
hauėr pavardę. Tai buvo 
ir generolo Eisenhowerio 
protėvio pavardė — Eisen
hauer, kada jis 1730 metais 
išvyko Amerikon. Eisen
hauer vokiečių kalboj reiš
kia “geležies skaldytoją.”

Šimtai vakarinės Vokieti
jos piliečių*'su Eisenhauer 
pavarde dabar todėl įrodi
nėja, kad esą Eisenhowerio 
giminės. O jeigu jis būtų 
išrinktas prezidentu, tai 
dar daugiau giminių atsi
rastų. "

Washington. — Preziden
tas Trumpinąs nuėjo i ar
mijos ligoninę, kur išbus 
keletą dienų iki savaiteš. 
Jis apsikrėtęs kažin kokioš 
ligos virusais - bakterijom 
mis. Bet liga esanti leng
va. 1

Ligoninėje prezidentas 
daugiausiai'guli; neprisilei
džia nei korespondent 
politikierių.

Švedija daro plačius 
manevrus Baltijoje

Dar 715 amerikonų 
nukentėjo Korėjoje '

Washington. — Karinė 
valdybai liepos 16 d.'prane
šė, jog per savaitę dar 715 
padaugėjo amerikonų nuo
stoliai Korėjos karė, skai-i 
tant užmuštus, sužeistus ir 
be žinios dingusius.

Visame kare amerikonai 
nukentėjo jau.... L12;843 ‘to
kius nuostolius: , ... ,

Užmušta 17,783, sužeista 
82,493, be žinios dingo 12,- 
567. • .

Pa. ir N. J. taimeriai šelpia 
plieno streikierius

. Philadelphia. — Pennsyl- 
vanijos ir New Jersey vals
tijos farmeriai aukoja ir 
renka maisto produktus 
s t r e i k u o j antiems plieno 
darbininkams pašelpti.

Surinkti valgiai siunčia
mi tlokais į plieno pramo
nės'centrus.

Ara-'Tel Aviv, Izraelis, 
bai nušovė penkis izraelie
čius, sergėjusius senovines 
Saliamono vario kasyklas.

. Stockholm, Švedija, 
dų karo laivynas ir 
vai daro plačiausius 
nius pratimus a Baltijos 
roję. ''' ™

(Sovietų lėktuvai nese
niai nušovė vieną ar du . 
Švedijos orlaivius, • kurie 
lakstę arti sovietinių kran
tų.)

Metė bombą į vadą džiūrės, 
paliuosavusios Duclosą

, — Kažin kas 
bombą į, duris

Paryžius, 
metė 
apartmento, kur gyvena 
Paul Didier, pirmininkaš 
grand džiūrės, kuri įsa
kė valdžiai paleist iš ka
lėjimo Jacques Duclosą, 
Francijos Komunistų Par
tijos sekretorių. Bomba ap
ardė šį apartmentą ir kelis 
kitus; sužeidė vieną asme
nį. Tuo tarpu Didiero ne
buvo namie. . - A " ♦

Duclos buvo’ areštuotas 
neva už suokalbiavimą nu
versti valdžią. Bet grand 
džiūrė surado, kad valdžia 
sąuvališkai, be priežasties 
buvo suėmus Duclosą.

ORAS. — Giedra, karšta 
ir šutnu.
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TEISMAI IR DARBO UNIJOS
TAIP VADINAMAS mūsų teismų bešališkumas ir de

mokratiškumas yra didelė apgavystė. Juose biednas 
žmogus negali pasirodyti prieš turtuolį. Tik vienas ki
tas pasitaiko teisėjas, kuris nugali klasinius prietarus 
ir teisingumą vienodai padalina tarpe žmonių, neatsi- 
žvelgiant į jų socialinę padėtį.

Teismų šališkumas ir antidemokratiškumas ypač išky
la viršun, kai į jų rankas patenka klausimai, susieti su 

A susikirtimais tarpe samdytojų ir samdomųjų. Tuo jau 
susirūpinę ir darbo unijų vadai. ’ New Yorko valstijos 
Darbo Federacijos konvencijoje sekretorius-iždininkas 
Hapover pareiškė, kad šiandien, toje valstijoje teismų 
afcti-darbininkiškumas grūmoja visam darbo unijų ju- 
įėjimui sunaikinimu.

£ . “Aš jums sakau,” pareiškė Hanover, “kad jeigu mes
■ j nesulaikysime šio baisaus teismų'žygiavimo atgal, mes. 

atsidursime nugaromis prie sienos ir būsime priversti 
jgįnti savo teisę turėti daębo unijas..”

Jis nurodė, kad mažai ką darbininkams padės laimė
jimas sau prielankių įstatymų, jeigu nebus sulaikytas 
teisimi sauvaliavimas. Jis. nurodinėjo, kaip teismai ne
siskaito su darbininkais, kai darbininkai patenka į jų 
rankas dėl gavimo socialinės apdraudos. Jeigu darbinin
kas neturi už savo nugaros organizacijos., kuri už jį ko- 

f Voja, arba nepajėgia pasisamdyti žymaus ir brangaus 
Advokato, jį‘teisme atstovauti ir ginti, teisėjai nė klau
syti darbininko nenori.

Teismai sauvaliauja su indžionkšinais. prieš darbinin
kus streikų metu. Hanover nurodė, kad net Taft-Hart- 
ley įstatymas leidžia unijoms pikietuoti įmones, streikui 

•c iškilus, tuo tarpu New Yorko teismai bando tą teisę 
'•■į sunaikinti.

Gerai, kad darbo unijos įsitraukia į kovą prieš teismų 
sauvaliavimą. Iškėlimas aikštėn jų priešdarbininkišku- 

, m'o ir tarhavimo kapitalistų interesams padės Amerikos i 
‘■žmonėms jų tikrą rolę suprasti ir įvertinti.

• £ KOVOJE PRIEŠ KORUPCIJĄ
’^.' KORUPCIJA yra biaurus. dalykas. Ji sugadina žmo- 

"nes, sukaneveikia teisingumą ir žlugdo demokraitiją.
Nereikia įsivaizduoti, kad korupcija užtinkama tiktai 

r•' valdiškose įstaigose. Tiesa, jose korupcija yra giliau- 
’įsiai įleidus šaknis, šiandien be galo sunku gauti kokį 
nors, išrinktų ir paskirtų vaidininkų patarnavimą be 

/ kyšio, be “tipo,” be papirkimo. O ką jau bekalbėti, kiek 
‘korupcijos principas yra įsigalėjęs tuose valdžios orga
nuose, kurie turi reikalą su kontraktais dėl militarinių 
ližsakymų. Ten kalba milijonai dolerių.

korupcijos užeinama ir darbo unijose. Unijų v<>
/” dai ir vadeliai nėra laisvi nuo dolerinės pagundos. Tai 

ą /’deniai žinoma. Tai yra patyrę unijų nariai, kurie turi 
’•reikalą su savo vadais. Tai blogas ir skaudus apsireiš- 

^Žkimas. -į

I •/ ’ Gerai, kad Amerikos Darbo Federacijos vadai rimtai 
susirūpino korupcijos išsišakojimu tūlose Federacijos 

' unijose ir griebiasi žygių jąJlEviduoti. Jie paskyrė spe- 
Cialę komisiją tas unijas ištirti ir sumedžioti kaltininkus. 
■Pavyzdžiui, pabirta, kad tūlų unijų lyderiai • išduoda 

’ unijos čarteęius raketieriams., kurie niekados savo gyve
nime nėra dirbę toje pramonėje. Jie suorganizuoja “lo- 
'kalus” ir paskui tų lokalų vardu veda plačiausį raketą.

n*’ Darbo unija yrai rimta, atsakinga masinė dirbančių- 
• jų organizacija. Jos tikslas ginti jų reikalus^ padėti pa- 

' gerinti savo būklę. Kai unijoje įsigali gengsteriai, ra- 
ketieriai, šnipai ir parsidavėliai, pirmoje vietoje nukenčia 
peitys darbininkai. Todėl pačių darbininkų paregą sau- 

' goti, kad unijoje viešpatautų demokratija ir teisingu- 
tnas, khd joje neįsįgalėtų gengsteriai ir raketieriai. Jei- 
.g-u Amerikos Darbo Federacija' sėkmingai praves kam- 

^įpaiują prieš korupciją jos tūlose unijose, ji patarnaus 
/^Mšam darbo unijų judėjimui. Eilinių narių pareiga 

“ kooperuoti su pastangomis upijas apvalyti'nuo kprup- 
*V;>djos. ’ * ’
< ’ ______-_____________________ _________

TERORAS JAPONIJOJE^
*

f^Vei pranešta is Tokyo, kad šiomis dienomis valdžia 
•/suareštavo, teis ir baus Ifl dra-bininkų ,vadu. Areštai 

pravesti klasiniuose' susirinkimuose. Suimtieji kaltinami 
v J?'“kurstyme prieš valdžią.”

”^ Vis drąsiau ir aiškiau Japonijos valdžia, vairuojama 
. ‘'is Washingtono, linksta į fašizmą.

f sako, gerai
-^įtraitina belaisvius

y ^..Kūrėja.— Amerikos Rau- 
^^onasis^ Kryžius sako, kad 
į^įmerikonąi geriau maitina 

^/.belaisvius Korėjos kpmu- 
k justus stovyklose, negu.pa- 

gyventojai minta Pįeti- 
f/itteje (tautininkų) Korėjoje.

111 METŲ VETERANAS 
t

Rochester, N. Y.—James 
Ą. Hard, Amerikos Civili
nio karo veteranas, minė
jo 111-metinę savo amžiaus 
sukaktį. Dovanom gavo 
daug cigarų. Ketina dar 
eilę metų-gyventh-----— - -

Kas<ą Rašo ir Sako
maš.. Kodėl? Ogi todėl, gir
di, kad gražiai lietuviškai 
žodis avantiūristas reiškia 
padaužą arba lachudrą.

Čia mes esame priversti, 
sutikti su klerikalais. Be£ 
tas sąmojus turėtų būti 

is 
. apimtų, taip pat ir klerika- 

prol . K. Pakštas, Į jUc jr menševįį<us> kurie su
daro VLIKą ir Amerikos 
Lietuvių Tarybą. Kaip ki- 

I taip tuos raketierius pava
dinti? Railos padaužos, ir 
lachudros padengia viską.

Apart daugybes kitų pa
rodymų, paimkime kad ir 
tos pačios Vienybės patiek
tą. žinote, kiek daug tūk
stančių dolerių tie padau
žos iš VLIKo ir ALT vra iš-, 
vilioję visokiais apgaviu- 
gaiš “Lietuvos laisvinimo” 
skymais.. O ar žinote, kur 
geroka dalis tų pinigų nu
ėjo ? Pasiklausykite:

VL I Kas p as k u t i n i u 
taip nusipolitikavo, jog 
do bus praradęs tikėjimą į 
greitą Lietuvos išlaisvinimą, i 

Prieš pusmetį, kada dar ne
buvo sudarytą Vykdomoji Ta
ryba, Paryžiuje nusamdė butą, 
sumokėdamas milijoninę nuo
mą, pirmyn už kelis metus.

Vadinasi, Vykdomoji Tary
ba turės “pelėti 
kelis metus.

APIE NENAUDĖLI
' Kanados Liaudies Balsas 

rašo a'pie kryžiokų lyderį 
K. Pakštą. Paduoda jo išsi
reiškimą. Balsas rašo:

K ai b ė d am as tar p ta u tines
“laisvųjų” žurnalistų sąjungos' smarkiai praplėstas, kad ji 
suruoštame Pabaltijo trėmimų .
minėjime, 
tarp kitų aštrių išsireiškimų, 
pasakė ir sekantį: “laika 
protiniai , nesveika žmogaus 
galvosena, mums reikia teisin
gumo ir laisvės, o tada taika 
ateis savaime”. Kitais v žod
žiais. visi, kurie nori taikos, 
yra puskvailiai, jei ne bepro
čiai.

Prof. Pakštas nori karo,—- 
karo, kad įvykdyti savo “tei
singumą”. Jis nori sutriuškinti 
viską, kas stovi ant kelio jo 
siekiams. O jo siekiai mums 
gerai žinomi. Jo teisingumas 
irgi mums gerai žinomas. Jis 
nori tokio' teisingumo, koks 
viešpatavo Lietuvoje prie Sme
tonos režimo, koks viešpatavo 
Vokietijoj prie nacių.

Visų tokių ponų, pasišali
nusių nuo liaudies, vienas troš
kimas, tai paskandinti pasaulį 
kraujuose, kad išnaujo užso
dinti ant liaūdies sprando 
dvarponius ir fabrikantus, ku
rie sunkė darbo žmonių pra
kaitą ir lėbavo be saiko ir be 
laiko.

Viso pasaulio liaudis nori', 
taikos. Ji nepasirengusi skers- 
tis karo laukuose 
d y k a d u o n i 11 i n teresų.

laiku 
atro-

Paryžiuje

Pora savaičių Kalifornijoje Tas pats, beje, daroma ne 
tik iKalifornijoje, o ir kitur.

Teko būti Los Angeles Lie
tuvių Klubo piknike ir su
tikti nemaža gerų žmonių.

Teko būti-vienoje “parė
ję,” kur dalyvavo virš 30 
žmonių ir su jais kalbėtis, 
—jaunais ir senais.

Visur tarėmės apie siįL 
! dienų padėtį, apie mufcų yjt 
suomeninį judėjimą. Jįe su
prato mus, mes supratome 
juos ir pasisakėme, vieni ki
tiems pasižadėjome darbuo
tis, kaip darbavomės.

Išvardinti visus, su ku
riais, kalbėjomės, tarėmės, 
neimonoma, tad neįvardinu 
nei vieno.

Reiškiu /nuoširdžią padė
ką visiems darugams ir 
draugėms už gražią para
mą, suteiktą mūsų dienraš
čiui, už vaišes ir draugišku
mą.

Podraug linkiu jiems vi
siems neprarasti energijos, 
nepamiršti gražių ir bran
gių darbininkiško judėjimo 
tradicijų!

i šiaurrytinėje mūsų krašto 
dalyje.

Kląsių kova vyksta taip 
lygiai Kalifornijoje, kaip ir 
kitur.

Reakcija siautėja; isteri
ja, raudonbaubizmas, puo
limas ant darbininkų judė
jimo vadovų, ant tų, kurie 
ryžtingai kovoja už taiką, 
toks pat Kalifornijoje, kaip 
ir Niujorke.

Niujorke vyksta 16-kos 
darbininkų vadovų teismas, 
gi Lp& Angeles vyko, kai 
ten buvome, 14-kos darbi
ninkų vadovų teismas.

Niujorke prieš teisiamuo
sius liudija parsidavėliai, 
niekšai, provokatoriai, ju- 
došiai,—tas pats ir Kalifor
nijoje. f

Niujorke reakcija siekia^ 
si užslopinti judėjimą už tai

ką,—užslopinti gąsdinimais, 
teroru jr kitomis priemonė
mis.,- 
joje.

Niujorko komercinė 
spauda ir radijas diena iš 
dienos pila piktą, žiaurią ir 
kartu kvailą propaganda 
“prieš komunizmą,”—Kali
fornijoje tas pats. Tik čia, 
rodosi, spauda dar piktesnė 
ir kvailesnė.

Beje, Kalifornijos ko
mercinė spauda kur kas 
brangesnė už Niujorko— 
Kalifornijoje dienraščiai 
parsiduoda po 10 centų už 
egzempliorių.

III
Progresyvė lietuvių 

suomenė, kuri skaito 
žangiąją spaudą, žino tiek 
pat apie Niujorką, kiek 
niujorkiečiai.

Ir tai sudaro smagumą 
su pažangiaisiais kalifor- 
niečiais pasikalbėti.

Jie sielojasi, jie klausinė
ja apie mūsų organizacijų 
centrus, apie mūsų spaudą, 
apie josios bėdas.. Ir kai 
pradedi jiems .aiškinti, ma
tai, kad jie supranta., kad 
jiems rūpi, idant mūsų 
spauda, idant mūsų organi
zacijos būtų tvirtos ir gy
vuotų.

Jie paremia nedideliais 
savo ištekliais mūsų spau
dą. Tik nedidelė dalis yra 
šykštuolių, o gal nugązdin- 
tųjų.

Turime veikėjų, 
dirbau nuolat rūpinasi mū-

Paitobulėjimas susisie
kimo priemonių mažina ne 
tik didžiulį kraštą, tokį, 
kaip Jungtinės Valstijos, o 
ir visą pasaulį.

žmogus ^pusryčius gali 
valgyti Niujorke, o vaka
rienę Los Angeles mieste 
arba atbulai.

Radijas, televizija, s,pan
da gali lygiai informuoti 
žmogų, gy venantį, bent ku
riame mūsų krašto kampe- 
lyj taip, kad, nežiūrint, kur 
tu gyveni, jei tik nori, gali 
žinoti tuo pačiu kartu vi
sus atsitikimus (jei tik tie, 
kurio tas priemones valdo, 
sutinka žinias praleisti).

Tam, kuris, sakysime, jau 
yra Kalifornijoje buvęs, 
ten akyliau apsidairęs, at
liktas dar vienas vizitas ne
sukelia ypatingesnio dėme
sio.

Mūsų pastarasis vizitas 
mums buvo naujas tik tuo, 
kad pamatėme kai kurių 
kaliforniškių gamtos savu
mų, ko pirmiau nebuvome 
matę. •

Mūsų giminės iš Holly- 
woodo nuvežė mus į gar
siuosius du federalinės val
džios palaikomus savotiš
kus parkus—Sequoia ir Yc- 
semite.

Šie parkai, aišku, neturi 
jokio panašumo Į Niujorko 
Central Parką bei Bostonų 
ar Philadelphijos Franklin 
Parkus, arba Čikagos Jack- 
son Parką. Ne! Tai milži
niški plotai kalningo miško, 
kur auga raudonmedžiai,— 
tūli jų jau sulaukę po 4,000 
metų amžiaus. Tai vieta, 
kur dar laisvai riaumoja 
meškos.

Tai stebėtini miškai ir 
dar daugiau stebiną kalnai, 
kurių viršūnėse tebestovi 
sniegas. Ir tu, menkas žmo
gelis, liepos mėnesį aitsisto-

ir Kaliforni-

Rojus Mizara

IŠ LIETUVOSy
• r'

Mechanizuoja fermas \ 
, ANYKŠČIAI^ — Praeita® 

metais “Puntuko” kolūkis pa
statė 80 vietų tipinę karvidę. 
Dabar ji pradedama mechani
zuoti. Karvidėje mechanizuo
jamas vandens tiekimas. Į re- 
'zervuarus vanduo . bus pake
liamas motoriniu vandens 
siurbliu ir sušilęs pateks į au
tomatines girdyklas/ Kolūkis 
apsirūpino ir pašarų šutintu
vais. Gyvulių šėrimui naudo
jamas daržoves ‘ plaus specia
li daržovių plovimo mašina. 
Fermų mechanizmo darbus 
atliks MTS mechanizat. ir kol
ūkio statybininkų brigada.

Gyvulininkystės fermų me- 
chanizavimo darbai taip pat 
vyksta “Lenino keliu’”,• '^tary
bų Lietuvos”, “Auksinės vark 
pos” ir kituose kolūkiuose^

Bot kada toji Vykdomoji 
Taryba Paryžiuje susirinks į 
išnuomotą butą, dar neaišku. 
K. žalkauskas, naujasis jos 
pirmininkas buvo pasiryžęs c- 

| nergingai imtis už darbo, pri
eiti prie greitesnio su diplo
matais susitarimo ir pačią ta
rybą sudaryti tik, iš trijų as
menų.

Bot iki šiam laikui'neranda
ma trečiojo asmens.

Blaškomas! tarp 
B r a z a i č i o^ ^1 v i ns k i o ir 
ko...

(Vien., liepos 11

Milijoninę sumą, užmokė
jo nuomos už namą, kuris ji, į sniegą ir “kepi” iš jų 
jau puse metu stovi tus-Įboles!

utarli.es 321 č*as? Arba, įsivaizduokite,

tokių

KVAILAS 
REIKALAVIMAS •

Kryžiokiškoji spauda pri
simena tarpe Lietuvos ir 
Sovietų Rusijos pasirašytą 
1920 metais sutartį. Tojo 
sutartyje sakoma, kad “Ru- 

, sija be atodairų pripažįsta 
i Lietuvos valstybės savarmi- 
kiškuma ir nepriklausomy
bę.”

Ir kunigų Draugas šau
kia:

“Sovietų Ru? 
tu vos. taikos t 
metų sukakties 
proga, Lietuva 
kad Sovietų Rusija laikytų 
si tos sutarties ir ištraukti! 
savo okupacines jėgas iš 
Li etų vo s teritorijos.”

Reikalavimas v i s i š kai 
kvailas. Ir tai yra Draugo 
reikalavimas..

Lietuva, tokio Reikalavi
mo niekuomet;, nepastatė ir 
negalėjo pastatyti. Ir dėlei 
to visiškai paprasto daly
ko: Lietuvoje nesiranda jo
kių Sovietų Rusijos okupa
cinių jėgų. Nesiranda todėl, 
kad Lietuva nėra okupuota 
šalis. Lietuva* yra laisva ir 
nepriklausomu Tarybų Są
jungos tautų. šeimos narė. 
Tai žino visas svietas; tik 
nežino, arba nenori žinoti 
kunigų organas.

, Ta 1920 metų sutartis bu
vo
pagerbta ir išlaikyta, fae- 
-tuvos žmonės demokratišku 
ir laisvu balsavimu nusitarė 
prisidėti prie Tarybų Są
jungos.

Kunigų organas nepasa
ko, ką jis nori pasakyti, bū
tent, kad jam baisiai nepa
tinka, kad Lietuva pasirin
ko socialistinį kelią. Jis ne
gali pakęsti/ kad Lietuva 
apsieina be ponų ir išnau
dotojų. Todėl, viskas jani 
nepatinka;, .ką tik Lietuva 
padare po to, kai Smetona 
paspruko į Berlypą./ ir bei 
daro' šiandien. Štai kame 
vįsa paslaptis.

Tu ra u s-

ir J ie

pasirašymo 
reikalauja,

.3

vi- 
pa-

S. Šilkas

} nesamai Vykdomajai Tary
bai iš trijų žmonių

’ ’V • ‘
į reikia 

namo < su milionine suma 
.numos? Ar begali būti di
desne apgavystė, biaures- 
nis raketas?

da nors išgirsime, jog ta 
milijoninė suma gražiai sū- 
šliaužė i vieno kurio VLIKo 
padaužos kišenę.

pi Inai

---------------- 1------- -—.

LACHUDROS
IR PADAUŽOS

Bronys Raila smetoninė
je Broklyno Vienybėje ba
rasi ant klerikalų, kam jie 
žmones . iš “Lietuvos Rezi
stencinės. Sąjungos” vadina 
avamtiūristais. Tai esą di
delis tų “kovotojų.” ižeidi-

LAIMĖJO, ar 
PRALAIMĖJO?

d

Svietas pilnas įvairiausių 
galvočių. Daugiausia; jie gal
voja ir rašo apie iš kapita
lizmo išsilaisvinusius kraš
tus. Ir ko jie nebeprirašo! 

■ Štai vienas toks lietuviš
kus “filosofas” iŠvedžioja 
taip: ' . ’

“Komunizmo laimėjimas 
Azijoje tikrovėje yra mir
tinas pavojus pačiai Rusi
jai. Ne vien tik Kinijos, bet | 
ir visos Azijos nacionaliz
mas, prisidengęs, komuniz
mo skraiste, laimėdamas Ki
nijoj, pasiekė pergalę gelto
nosios rasės prieš baltąją.”

IŠ to įr išplaukiąs “Mir
tinas Rusijai pavojus.”

Bėda su tuo “filosofu” ta
me, kad jis, kaip ir daugelis 
kitų, gyvena senove, praeiti
mi, o apie komunizmą netu
ri jokio supratimo. Kadangi 
seniau ėjo kovos tarpe ra
sių ir tautų, tai jo, suprati
mu, j OS' turi būti amžinos. 
Jis nesupranta, kad komiu 
nizmo laimėjimas reiškia 
taip pat leiįmėjimą meilės, 
dr augįškuino, su gy venimo 
ir bendradarbiavimo tarpe 
rapių įr tautų. Rasinė ne
apykanta yra išnaudojimo 
sistemos padaras. Kur pa- 
sibsiigia išnaudojimas, pasi
baigia ir rasinė bei tautinė 

Jieapykanta. .......

Didingų kalnų viršūnes, 
kur vėsu, — net šalta, — 
žmogus gali lengvai pasiek
ti automobilium, nes keliai 
visur pravesti. Atsistoji 7,- 
000 pėdų aukščiau jūros ir 
stebi milžiniškus tarpkal- 
nius, prarajas, žaliuojan
čias ir saviškai žavančias.

Buvolni žmonės sako, jog 
panašius gamtos reiškinius, 
kokių yra Kalifornijoje, te
galima matyti tik Užkau
kazėje. Tuo įtikiu, bet ne
mačiau, nes. nesu buvęs Už
kaukazėje,—buvau tik šiau
rinėje Kaukazo kalnų sri
tyje, kur be sustojimo ver
žiasi iš žemės Narzanas.

Yesemite parką gražina 
dar vienas būdingas gam
tos reiškinys: didingi van- 
denpuoliai.

Įdomu buvo pavažinėti ir 
pasidairyti po derlingąsias 
Kalifornijos, lygumas, ap
link Fresno ir Šalinas mies
tus. Tai milžiniški plotai 
žemės, kur dera įvairūs vai
siai ir daržovės, kurių ir 
mes,^ rytiečiai, gauname.

II. '
. Bendra darbo žmonių 

buitis Kalifornijoje yrą to
kia pati, kaip, Niujorke bei 
kituose rytiniuose įr vidur- 
vakariniuose, miestuose.

Kuris darbininkas turi 
neblogą darbą, kuris svei
kas, uždirba geresnes al
gas, tas gyvena šviesiau. 
Varguomenės dalia tokia 
pati visur.

Pipirai visur kartūs.
Tiesa, pietinėje Kalifor

nijoje/ pavyzdžiui Los An- 
gčles mįestė, kuris sparčiai 
plečiasi, £Uga, gyvena ne
maža žmonių, atvykusių su 
sntaupomis praleidimui sa
vo “likusiosios amžiaus da
lies,” Jiems Čia geriau, nes 
klimatas švelnesnis: nėra 
tokiiį šąlčių ir karščių, kaip

Straipsniai apie Lietuvos . 
kurortus

TSRS Sveikatos apsaugos 
ministerija paruošė ir išleido 
stambų rinkinį “TSRS kuror
tai.” Knyga — didelio forma
to, 500 puslapių/gausiai ilius
truota.

Knygoje “TSRS kurortai” 
atskirą skyrių sudaro medžia
ga apie mūsų respublikos kur-

kurie ortus ir vasarvietes. Išspaus-

sų spaudos išlaikymu; tu-.tuvos TSR kurortai”, straips-
dintas įvadinis straipsnis “Lie

rime veikėjų, kurie kažin 
kuriais sumetimais, to ne
daro,—pavargo, pailso, sa
ko jie. Gal būt!'
' Girdėjau, kad tūlus mū
sų veikėjus aplankė FBI 
agentai, norėdami juos, iš
gąsdinti, norėdami teroru 
•sulaikyti nuo dalyvavimo 
taikos judėjime. Abejoju, 
ar jiems tai pavyko! .

niai “Druskininkai”, “Biršto
nas”, “Likėnai”, “Pasvalys”, 
“Palanga”, “Giruliai”. Skyre
lyje “gydomosios vietovės ir 
vietinės sanatorijos” pateikta 
medžiaga apie Nidą, Juod
krantę, Kulautuvą, Rom^ 
nivp, respublikoje esančias- 
sanatoyijas ir poilsio namus.

Išspausdintos nuotraukos iŠ 
Druskininkų, Birštono, Likė
nų. ■ 'i

Vaizdas “demokratinėje” Japonijoje. PolicistaĮ 
domis muša streikierį Osaka mieste. Šitaip su strei 
riais elgtis Japonijos policistus bus išmokinęs gen. Mac- 
Arthuras, nes jis tą policiją suorganizavo ir apginklavo.

2 pusi.—Laisve (Liberty) — Penktadien., Liepos-July 18, 1952
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po 60 metųAmžiaus iiISTORIJOSBevardžio margumynai
1877 metais francūzu 

mokslininkas Senlecq išgal
vojo teoriją televizijos ga
limybei.

1884 metais, gyvenęs Vo
kietijoj, mokslininkas Nip- 
kbw, remiantis Senlecqo te
orija, sudarė braižinį tele
vizijos operavimui.

Pirmą televizijos opera- 
vimo bandymą padarė John 
Ir. Baird 1925 metais, An
glijoj. Kiek vėliau tais pa
čiais metais Charles F. Jen
kins Jungtinėse Valstijose 
padarė pasisekusių bandy
mu su televizija.

Reiškia, sumanytoju tele
vizijos išradime yra fran- 
cūzas Senlecq.

u New Yorke generalinio
* pašto, sienoje yra įbrėžta 

sueiliuoti žodžiai graikų is
toriko Herodoto, gyvenusio 
penktame šimtmetyje prieš 
Kristaus gimimą. Tas po
sakis šioje šalyje yra žino
mas kaipo- pašto siuntinių 
išnešiotojų obalsis, skam
bantis sekamai:

—Neither snow nor rain, 
nor heat nor gloom of 
night stays these courriers 
from the swift completion 
of their appointed rounds. 
(Nei shiegas, nei lietus, nei 
karštis, nei nakties tamsu
ma nesuturi šių žygūnų 

■mio spartaus išpildymo 
jieįfeifc pavestų pareigų.)

Prezadentauiant Franklin 
D. Rooseveltui, \jo pastan
gomis 1933 metais buvo su
organizuotas projektas var-

* du Civilian Conservation 
Corps (CCC). Tose vadi
namose CCC kempėse bu
vo suteikiami darbai be
darbiams jaunuoliams. Jie 
dirbo viešuose (public) so
duose ir miškuose, gauda
mi valgi, guoli ir $30 algos 
nyėnesyje. 300,000 jaunuo
lių turėjo darbus tose kem
pėse.

1790 metais, kai Philal- 
delphijos dailidės ir batsiu- 

. • viai, o New Yorko spaus- 
^thvininkai . ir Baltimorės 

. Kliaučiai išėjo streikan, jie 
jtguorganizavo Amatininkų 

Draugiją, panašią į dabar
tines amatines unijas.

1850 metais išgauta čar- 
teris, ir Draugijos vardas 
pakeista • į Trade Union 
(amatininkų uniją).

New Jersey valstijos isto
rijoj sužymėta desėtkas pa
sižymėjusių žmonių, kurie 
gimė ar buvo apsigyvenę 
toje • valstijoje. Jie yra: 
Thomas Edison, Grover 
Cleveland, Clara Barton, 
Woodrow Wilson, Walt 
Whitman, James F. Cooper, 
James Lawrence, Joyce 

|' Kilmer, Alexander Wool- 
c - cott if Arttfur Brisbane.

•
Karo sekretorius Pace 

praneša, kad nuo pradžios 
L Korėjos karo iki 31 d. ko

vo š. m. Jungtinėm Valsti
jom tas karas lėšavo po 
400 milijonų dolerių kas 
flfiėnesj, arba 9 bilijonus do- 

w*W*nų iš viso;

Valdiškas, darho dep4rt- 
* mentas praneša, kad Jung

tinėse Valstijose yra -200,- 
000 advokatų, jų tarpe 4,- 
000 moterų advokačių.

Šios šalies bažnyčios tu
ri 14,000 užsienyje misijo- 
nierių religijai skleisti. A- 
belnai jų užsienvj užlaiky
mas lėšuoja 40 milijonų 
dolerių per metus.

•
Jungtinės Valstijos, pa

gal Marshallo planą, 8 me
tų bėgvje davė užsieniui 
komunizmą slopinti 34 bili- 

I jonus,. 600 milijonų dolerių, 
i Bet dabar vėl nuogąstauja- 
Ima, kad komunizmas šiuo' 
laiku žymiai stipresnis, ne- 

: gu buvo prieš 8 metus.

Jungt. Valstijose prieš 
10 metu daugiausia mirimų 
buvo nuo vėžio ligos. Da
bar daugiausia mirimų nuo 
širdies ligų.

Žymusis vai dyla Al Jol- 
s.on gimė 1888 metais, Pe
terburge, Rusijoj. Jo ti
kra pavardė Asą Yoelson. 
Mirė 23 d. spalio 1950 m. 
San Francisco, Calif.

New Yorko mieste prie 
Washington Square, vadi
namoje Mac Dongai Aljev, 
dar ir šiuo laiku gatvėje 
lempos žibinama kerosinu 
(žibaliniu aliejumi).

Dienraštis Hudson Dis
patch , r a š y d a m a s apie 
Marshallo planą, žymi:

—Anglija per 100 metų 
! ryžosi viešpatauti pasaU- 
| liui rr nubankrūtavo. Da- 
!bar į tas vėžes atsistojo 
Jungtinės Valstijos. Pasek
mės reiškiasi tos pačios, tik 
greitesniu tempu. Šalis jau 
įbrido skolon 260 bilijonų 
dolerių. Amerikos įtekmė 
užsieny] yra tiek, kiek duo
dame jiems pinigu, o pini
gais’ nupirkta įtekme turi 
trumpą amžių.

Dabartinis Romoje po
piežius Pijus XII yra 261- 
mas. popiežius; y

Kazys Bevardis

Ar žinote, kad? -
Vidutinis vištos kiaušinis 

sveria apie 2 uncijas; taigi 
svaran eina apie 8 kiauši
niai. 
♦--

Pradinių mokyklų moky
tojai Jungtinėse Valstijose 
gauna po $3,290 algos per 
metus, vidutiniai skaičiuo
jant per visus:

Bąltieji žmogaus kraujo 
kūneliai gyvena vidutiniai 
12 dienu ir 19 valandų. 
Vieniems kūneliams mirš
tant,' kiti atauga. Baltieji 
kraujakūniai kovoja prieš 
ligų bakterijas.

» )

.Vidutinis amerikietis tu
ri apie 100 tūkstančių plato
kų ant galvos.

Australija.— Jeigu žmo
gus, žiovaudamas darbe, iš- 
'sinarina žandikaulį, tad ir 
už tai, pagal Australijos 
įstatymus', turi būti, jam 
mokama valdinė ligos pen
sija, iki pasveiks žandikau
lis.

Californijos teismo spren
dimu uždrausta tos valsti
jos piliečiams palikti fede- 
ralei valdžiai pomirtinį sa
vo turtą.

APIE .Mūši PRIE 
ŽALGIRIO'

Penki šimtai keturiosde- 
šimts dveji metai atgal įvy
ko* vienas didžiausiųjų mū
šių tais laikais prie Žalgi
rio - Griunvaldo - Tanncn- 
bergo. Mūšyje svarbią, rolę 
vaidino lietuviai, ir jis buvo 
pasėka 200 metų vokiečių 
puolimo .ant lietuvių. Apie 
tą mūšį yra daugelis rašę, 
todėl čia paduosiu iš (atski
rų autorių .raštų.

Prie Žalgirio mūšio at
vedė nuolatiniai kryžiuočių 
puolimai ant Lietuvos, 
Lenkijos ir Rusijos.' Kry
žiuočiai buvo ne vien vo
kiečiai, tai Romos popie
žiaus palaiminti plėšikai, 
kurie vardan platinimo 
krikščionybės puolė kitas 
šalis, plėšė, varėsi žmones į 
nelaisvę. Jie karus pradėjo 
atkariavimui “šventų že
mių” Palestinoj. Bet ka
da jiems ten nepavyko, tai 
“krikščionybės platinimą” 
perkėlė į kitas pasaulio da
lis. Lietuvą, Lenkiją, Lat
viją, vakarinius Rusijos 
kraštus puolė Teutoniškas 
i? Livoniškas kryžiuočių ir 
kardininkų ordenas, kuri 
daugumoje, sudarė vokie
čiai, bet kurio eilėse buvo 
nemažai ir. kitų Europos 
tautų vyrų.

“Pradžioje XV-tojo šimt
mečio kryžiokai , užgrobė 
Žemaitiją; todėl Lenkija ir 
Lietuva buvo nustumtos 
nuo Baltijos Jūros, — rašo 
istorikas N. P. Grac-ijaus
kis. — Visas pamarys nuo 
Narvos (šiaurinėje Ęstoni- 
joje) iki Oderio vOdro) 
upės buvo- jau vokiečių ran
kose ... Toks vokiečiii įsi
galėjimas uždarė Lietuvai 
ir Lenkijai išėjimą į jūrą 
Dauguvos, Nemuno, Vislos 
ir Oderio upėmis. Nuo to 
jos kentėjo.”

' Akademikas V. Pičeta ra
šo: “Teutoniškasis. Orde
nas buvo šeimininkas tarpe 
Vislos ir Nemuno upių... 
Lenkijos* prekyba buvo o4*- 
deno kontrolėje. Susidarė 
Lenkijai pavojus netekti 
nepriklausomybės. Tuo pat 
laiku kryžiuočiai puolė Lie
tuvą, kurią taip pat nu
stūmė nuo jūrų; kad su
naikinti tą jauną valstybę... 
Teutoniškojo Ordeno sky
rius — Livoniškasis Orde
nas — dėjo pastangų įsiga
lėti Padauguvyj (Latvijoj) 
ir veržėsi prie šiaurvakari
nių rusų miestų Naugardo 
ir Pskovo. Susidarė Lietu
vai, Lenkijai ir tiems ru
sų kraštams, pavojus.”

Puolamosios tautos pra
dėjo jungtis apsigynimui. 
1386 metais, Lietuva ir Len
kija sudarė uniją-  ̂jungą? 
1409 metais kryžiuočiai už
puolė Lenkiją. 14X0 metais 
Vengrijos karalius Zigman
tas pasirašė su , kryžiuo
čiais sutartį bendrai ■ ka
riauti prieš Lenkiją, Lietu
vą, Rusiją. Po karo Ven
gi j ai turėjo tekti Lenkija 
su rusų provincijomis — 
Podolija, Moldavija ir Ga
licija* vokiečiams — Lietu
va, Žemaitija,' Polocko pro
vincija ir kitos baltrusių 
^provincijos. ' .

• Toki s vengrų ir vokiečių 
kryžiuočių 'suokalbis pri
vertė Lietuvą ir Lenkiją

Rašo D. M. šolomskas
skubiai veikti. Pakviesta 
talkon ne Vien rusu, balta
rusių ir ukrainų pulkai prie 
Lietuvai priklausausancių 
ir pusiau priklausančių 
provincijų, bet ir cechų, to
torių pulkai. Susidūrė lie
tuvių, lenkų, rusų, ukrainų, 
baltrusių, cechų ir totorių 
sąjunginė armija po 91-na 
vėliava (arba 91 atskiras 
pulkas-būrys). Lenkijos ka
rulius Jogaila gavo dar ir 
samdinių iš Europos, ši ar
miją turėjo nuo 00,000 iki 
150,000 vyrų. Bet ji buvo 
silpniau lavinta bei '■ gin
kluota, negu kryžiuočiai; 
prie to, ją sudarė daugybė 
tautų ir neturėjo tvirtos, 
centralizuotos k o m a h dos, 
nors Vytautas ir skaitėsi 
.vyriausiu karo vadu.

Kaip ėjo mūšis?
St. Matulaitis rašo:
“Tai buvo vienas Adidžiau- 

sių tais laikais mūšių. Mū
šyje vadovavo Vytautas? Iš 
abieju pusių stojo į mūšį 
apie 300,000 kareivių. Kry
žiuočiai pralaimėjo mūšį... 
Krito didysis kryžiuočių 
magistras ir šiaip apie 40,- 
000 kryžiuočių.” ’

.Ton as šliupas rašo:
“Vytauto ir Jogailos ar

mijose buvo, apart lenkų ir 
lietuvių, taipgi rusai, že
maičiai, totoriai, cechai, 
moravai, ir jie skubiai trau
ke į, rytinius Prūsus... Lie
tuva. ir- Rusija turėjo 50,- 
000 kareivių ir 30,000 to
torių raitelių, o lenkų' ka
riuomenė .susidėjo iš 60,000, 
tarp jų buvo 20.000 ce
chu.,.. Smolenskiečiai (ru
sai) ... užsipelnė didelę 
garbę mūšyje. Maža dalis 
vokiečiu pabėgo; 50,000 jų 
krito vietoje, tarpe jų taip
gi Ulrich von Jungingen... 
21 vėliava ir 15,000 vokie
čiu suimtu i nevalią, drau-V V C- y *•<

ge su abazu; vos 8,000 te- 
paispruko.”

Lenkų istorikas Dlogu- 
šas rąšė, jog kada vokie
čiai spaudė lietuvių ir len
kų pulkus, tai “Smolensko 
rusų pulkai išlaikė kryžiuo
čių smūgius. Rusai buvo 
organizuoti į tris pulkus. 
Jie nepasidavė panikai ir 
tuo jie užsipelnė didelę gar
bę.'.. Vokiečiai neteko 50,- 
000 užmuštu ir 40,000 be- c- 7

laisvių.” ‘
J. Ebergardas rašo:
“Kryžiuočiai patraukė į 

Lenkija 80,000 armiją. Len
kai ir lietuviai, pamiršę sa
vo tarpe nesutikimus, tapsi- 
vienijo ir suorganizavo 
apie 150,000 armiją, kurio
je. apart lenkų ir lietuvių 
pulkų, buVo baltarusių, 
-ukrainų pulkai ir 30,000 to
torių raitarijos.

“1410 metais, 15 d. lie
pos, dešiniame sparne že- 
m u t i n ė s Vislos, tarpe 
Griunvaldo ir Tannenber- 
go, į pietus nuo Marienbur
go miesto, Rytų Prūsijoj, 
įvyko kruvinos kautynės. 
Buvo momentai, kada per
galė .buvo kryžiuočių pusė
je. Nelaiku ir nesųtartinai 
veikią lietuvių - rusų pul
kai buvo stumiami atgal. 
Padėtį išgelbėjo centre bu
vę baltrusių Smolensko pul
kai vadovystėje Jurgio Lig- 
nevičiaus. Tada atsigavo 
lietuvių, lenkų pulkai .ir .už
gulė ant kryžiuočių spar

nų. Sąjungininkai išlaimė- 
jo mūšį/ prie Griunvaldo. 
Pusė kryžiuočių armijos — 
40,000—-buvo išmušta, 15,- 
000 paimtą į nelaisvę.”

Akademikas V. Pičeta, 
apibūdinęs sąjunginės ar
mijos sudėtį, kur ir cechai 
husistai dalydavo paskubu
sio Jano žižkos vadovystė
je, rašo:

“Dešiniuoju sparnu ko
mandavo Vytautas. Kai
riuoju, kur buvo lenkų ir 
cechų pulkai... Zindramas. 
Kryžiuočiai buvo vadovys
tėje magistro Ulrich von 
Jungingen. Pradžioje mūšio 
sąjungininkams s u s i d a.rė 
katastrofiška padėtis. Kry
žiuočiai užpuolė Vytauto 
vadovaujamas jėgas... Pa
dėtį išgelbėjo trys didvy
riški smolenskiečių pulkai 
vadovystėje Jurgio Lįgnevi- 
čiaus. Jie sulaikė vokie
čius. Įvyko persilaužymas 
sąjungininkų pusėn. Kry
žiuočiai buvo galutinai-su
mušti . Visas laukas nuklo
tas vokiečių lavonais...”

A. Bagrovas rašo:
“Mūšį pradėjo lietuvių 

raitarija. Ji, kaip audra., 
nešdinosi ant kairiojo kry
žiuočių sparno. Vokiečiai 
atsakė kanuolių ugnimi ir 
savo į šarvus apsikausčiu
siais raiteliais. Prasidėjo 
žiaurus mūšis. Lietuviai 
buvo atmušti. Kryžiuočiai 
vadovystėje von Wallenro- 
do spaudė lietuvius. Pra
dėjo ir lenkų pulkai trauk
tis. Tik trys Smolensko pul
kai, kurie buvo Vytauto 
sparno komandoj, stovėjo 
vietoje. Tai buvo rusų 
pėstijos pulkai. Stovėjo vie
toje Podolio, Kijevo ir. Nov
gorodo pulkai. Sunkiai ap
sikaustė ricieriai su trenks
mu krito nuo arklių nuo 
smūgių rusų pėstijos...

Tuo kartu sūsitvarkė ki
ti sąjungininkų pulkai, ir 
jų raitarija pradėjo supti 
kryžiuočius aplinkui. Lie
tuvių' ir lenkų pulkai per
sitvarkė ir vėl puolė priešą. 
Kryžiuoč. vadas Jungingen 
patsai puolėsi į mūšį su še
šiolika sąvo rezervo geriau
sių pulkų. Bet jo raiteriai 
ir jis pats krito kovo j.--Są
jungininkai bąnga po ban
gos puolė kryžiuočius. Va
landa pirm saulėleidžio'mū
šis patilo. Kryžiuočiai ga
lutinai sumušti. Jų likučiai, 
besigelbėdami nuo priešo 
ginklo, rado galą vietos ba
lose.” • <

V. Molčanovas rašo:
“Griunvaldo mūšyje, pa

gal tuos s laikus, dalyvavo 
skaitlingos jėgos. Sąjun
gininkų 100,000 po 91-na vė
liava buvo atskira armijos 
dalis, arba pulkas turįs sa
vo miesto ar miestelio var
dą. Čia buvo lietuviai, len
kai, rusai, Ukrainai, balt- 
rusiai, cechai' ir totoriai.'

Kryžiuočių buvo nuo 85,- 
000 iki 90,000. Jų svar
biausias jėgas sudarė ge
rai išlavinti ricieriai. Jie 
turėjo ir kanuolių... Vo
kiečiai užėmė patogias po
zicijas tarpe Griunvaldo ir 
Tannenbergo - sodžių, pilni 
vilties, kad jų išsilavinimas 
ir apsiginklavimas suteiks 
jiems pergalę.
, /“Pradžioj mūšis buvo 
sėkmingas * kryžiuočių pu-

Amerikiečiai, kurie dabar 
turi 60 metų amžiaus, gali 
tikėtis gyventi dar 15 me
tų ir 5 mėnesius, kaip ap
skaičiavo daktaras Walter 
L. Palmeris, medicinos pro
fesorius didžiajame Chica- 
gos Universiteto Mekalia- 
me Centre.

Prof. Palmeris taip pat 
surado, • jog amerikiečiai, 
pirm šimto metų gy
venusieji Massa chusetts 
valstijoje ir sulaukusieji 60

Pasninkas ir sveikata
Amerikietis mokslininkas 

di;. Claude H. Barlow per 
tris savaitės kasmet nieko 
nevalgo, tik vandenį geria. 
Sako, pasninkas’jam apval- 
lo» vidurius ir kraują, taisy
damas visą sveikatą. Bar- 
low yra 75 metų amžiaus.

Po pasninko jis atsigave
ja, gerdamas truputį rau
gintų kopūstų. skystimo ir 
avižienės.

Karščiai ir mirimai
New York. — Per dvi 

paskutines karščių savaites 
75 procentais padaugėjo mi
rimai labai senų žmonių, 
kūdikių ir ligonių, kaip su
rado miestinis New Yorko 
sveikatos departmentas.

Vidutinė šiluma daug 
sveikiau, negu karštas eras'.

■ 1' .................——■■■■——

ČILĖS RAŠTININKAI «. 
STREIKAVO P RIE š SU

TARTĮ SU AMERIKĄ 
Santiago,, Čilė. — Trylika 

sėn. Lietuvių pulkai neat
laikė sunkiosios kryžiuo
čių raitarijos pulkų. Atėjo 
eilė Smolensko pulkų. Vie
nas jų^visai iškapotas, bet 
du kiti pulkai sulaikė vo
kiečius. Vytautas tuo kartu 
pergrupavo savo jėgas ir iš 
naujo puolė priešą. Krau
jas liejosi upėmis. Kryžiuo
čiai buvo galutinai sumuš
ti.”

Evg. Veismanas rašo:
“Mūšį prieš vokiečius, 

pradėjo Lietuvoj kuni
gaikštis Vytautas. Iš abie
jų pusių pradžioj paleido 
kanuoliu šūvius. Bet • ka- 
nuolės tais laikais dar bu
vo naujas dalykas. Po ke
leto šūvių jos nutilo, ir abi 
armijos metėsi viena ant 
kitos su šaltais ginklais. 
Pirmiausiai susikirto ilgais 
durklais, paskui? kirviais ir 
kardais. ♦
! “Vokiečių magistrąs štai 
nutaikė smūgius prieš len
kus. Lenkai pradėjo trauk
tis, o k-ai kurie bėgo iš ko
vos lauko... Vokiečiai taip 
giliai įsiveržė į lenkų ka
riuomenę, kad ant žemės 
pąrkrito net jų karališka 
vėliava;. Lenkai ją vėl iš
kėlė, bet jų eilės jau svyra
vo. Kryžiuočiams smūgį 
uždavė Smolensko, Vitebs
ko, Galicijos ir Volynės pul
kai vadovystėje Jurgio Lig- 
nevičiaus. Jie atlaikė visus 
vokiečių puolimus... Lietu
sių ir lenkų pulkai perėjo į 
kontr-atakas. prasidėjo bai
sus mūšis

“Kovoj užmuštas Frid
richas Wallenrodas, brolis 
paskubusio kryžiuočių vado 
Konrado >von Wallenrodo. 
Kaip mešką, iešmu buvo
*............  1 <■ ii'1'1
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metų amžiaus, paskui gyve
no dar 15 metų ir 6 mene
sius, vidutiniai skaičiuojąųt 
pqr visus tokius žmones; .

Vadinasi, šiandieniniai 
amerikiečiai, sulaukę 60 
metų amžiaus, gyvens vie
nu mėnesiu trumpiau, lię- 
gu jų protėviai pinų 100 
metu. . 'v .» •* '.5M

Buvo ir yra ilgiau 'bei 
trumpiau gyvenusių po 60 
metu sulaukimo. Bet čia 
kalbama apie vidutinį visų 
amžių, o ne apie išimtis.“ 

tūkstančių raštininkų, tar? 
nautojų prie Čilės nitrątų 
kasyklų, streikavo per 24 
valandas prote stuodami, 
kad Čilės valdžia pasifaŠė 
karinę tarpusavio pagalbos 
sutarti su Jungtinėmis 
Valstijomis.

KAIP AMERIKIEČIAI ’ 
ŽIŪRI i JUNGTINES 
TAUTAS?

Jungtinių Tautii laikrąš-V 
tis The United Nations 4 
World apklausinėj o tūks
tančius amerikiečių įvai
riose valstijose:

—Ar amerikiečiai prita
ria Jungtinėms Tautoms?

39 procentai žmonių at
sakė, jog pritaria, o 61 pro
centas pareiškė, kad prie
šingi Jungtinėms Tautoiųs.

Ar Amerika turėtų nesi
kišti į kitų šalių dalykus?

67 procentai atsakė, nesi- 
- įkišt užsienin, ir tik 33 pro
centai parėmė Trumano pa- 

' simojimą “sutvarkyt visą 
pasaulį.”

pervertas magistras Ulrich 
von Jungingen. Mūšis buvo 
žiaurus. Pas sąjungininkus 
buvo daug noro keršyti 
priešui ,tiek žalos padariu
siam. Vokiečius ritierius 
neišgelbėjo nei jų ginklai, 
nei giedojimas psalmų prie' 
Šventos Marijos. Jie bėgo 
linkui savo vežimų. Ten 
įvyko paskutinis žiaurus, 
susirėmimas, bet lietuviai, 
lenkai ir rusai nugalėjo..ir 
ten' priešą.

• “Žalgirio mūšį baigė to
torių raitarijos pulkai. Cha
nas Džalalidinas paleido sa
vo raitarija ir dabaigė nai
kinti kryžiuočius. Totoriai 
žaibo greitumu išlėkė iš , 
miško. Totorių nedideli, 
bet greiti arkliai lakstė po 
lauką, kaip smarkus vėjas. 
Totorių stiprūs balsai aidė
jo ore. Vieni jų šaudė, iš 
trumpų saidokų, kiti kar
dais kapojo, o dar kiti pri-* 
taisytomis kilpomis gaudė 
vokiečius už kaklų ir tempė 
žemyn nuo arklių. Krito 
vokiečiai ant žemės, kaip 
rugių pėdai; vilko juos*pas
kui arklius. Susprogo Vo
kiečių plieno kepurės ir vie
lų drabužiai; arė žemę jie 
§avo aštriais pentinais. Bai
si buvo Žalgirio mūšio pa
baiga. .. Kovos lauke Krito 
40,000 vokiečiu ir s 15,000 
paimta į nelaisvę.; Ant be-, 
laisvių uždėjo jų pačių re
težius, kuriuos vokiečiai at- 
sigabepo lietuvių, lenkų, ir 
rusų sukaustymui.”

Taip aprašomas Žalgirio 
mūšis, įvykęs 1410 metų lie
pos 15 dieną. Sekamą kar- • 
tą paduosiu profesoriaus 
J. Žiugždos Žalgirio apra
šymą.



KRUVINOJO 
TRIMETINĖ

Negrų leidžiamas laik
raštukas “Freedom” savo 

* liepos menesio laidoje pri
mena Amerikos žmonėms 
apie trimetinę sukaktį kru
vinųjų įvykių Peekskill, 
N.. Y. Tai buvo li949 metų 
rugpjūčio mėnesį. Ameri? 
kos Legionas suorganizavo 
chuliganų gaujas ir užsiun- 
tėVant masinio koncerto, 
kuriame Įžymusis artistas 
Paul Robeson turėto, dai
nuoti. Daug žmonių buvo 
sumušta. Apylinkės polici
ja ir vietinė valdžia ėjo iš
vien su fašistiniais chuli
ganais. '

“Freedom” sako, jog tuo
met atsirado žmonių, ku
rie trukčiojo.pečiais ir sa
kė: Nieko nebebus galima 
padaryti, niekur nebebus 
galima Robesonui dainuoti. 
Bet pats Robesonas pasa
kė: “Šitie koncertai tęsis. 
Aš dainuosiu. Ir aš kalbe
siu už mano žmonėms pil
nas teises skersai ir išilgai 
Amerika”.

Artisto žodžiai išsipildė. 
Jis tik neseniai baigė kon
certų maršrutų. Atliko net 
penkiolika koncertų. Ap
lankė ClevelaįP.dą, New 
Yorką, San Francisco, Los 
Angeles, Denver, Milwau
kee, Philadelphia, Detroitą 
ir eile kitu miestu. Visur 
buvo žmonių šiltai sutiktas. 
Daugelyje vietų vietiniai 
reakcionieriai bandė pa
kenkti koncertams, bet vi
sur jie buvo supliekti ir 
Paul Robesonas dainavo. 
Prie * Kanados rubežiaus 
Peace Arch Parke sureng
tam koncerte dalyvavo kė- 

—tūrias.dešimt t ū k s tančių
žmonių. Niekas nė piršto 
nepajudino, nė žodžio neiš
tarė prieš šį pasauliniai 

. garsų artistą. Publika su 
meile ir entuziazmu sveiki
no jo kiekvieną dainą, kiek
vieną ištartą žodį prieš re
akciją ir-už negrų ir visos 
liaudies teises.

Mieste Seattle valdinin
kai buvo uždraudę miesto 
auditoriją koncertui varto
ti. Pažangiečiai nuėjo į tei
smą ir ten laimėjo. Koncer
tas buvo atlaikytas.

Mieste Berkeley valdi
ninkai pavedė publikai nu
spręsti, ar ji norės išgirsti 
žymųjį darinininką. Publi
ka pasisakė už koncertą ir 
valdininkai turėjo duoti 
koncertui apšvietus tarybos 

k svetainę.
• ‘Chicagoje svetainių ne

galima butfo gauti, ir baž
nyčios buvo reakcijos išgąs
dintos neleisti Robesonui 
koncertą laikyti. Tada kon
certas buvo surengtas Wa
shington parke, kur susi-

Tikrasis Republikony Partijos bosas Herbert -Hoover 
Chicagos konvencijoje. Čia jis kalbasi su laikraščių re
porteriais. Savo prakalboje konvencijoje jisai reikala
vo grįžti atgal Į “individualizmo” gadynę ir padaryti 
gąlą Trumą no “socializmui”. Per virš pusę valandos 
konvencijos delegatai jam plojo ir kėlė ovacijas/'

PEEKSKILL’ 
SUKAKTIS 

rinko ir klausėsi koncerto 
penkiolika tūkstančių žmo
nių.

Pittsburghe reakcionie
riai taip paveikė svetainių 
savininkus ir bažnyčias, 
jog atrodė, kad nebebus ga
lima gauti vietos koncertui 
laikyti. Bet atsirado vie
nas drąsus negras biznie
rius ir pasiūlė savo svetai
nėje koncertui. Tuojau jį 
užklupo gaisrų. departmėn- 
tas ir surado vietą “pavo
jingą” susirinkimui s.epty- 
niaih punktais. Pažangie
čiai tuos “pavojus” prašali
no ir koncertas įvyko. Sve
tainėn sutilpo tik keturi 
šimtai žmonių. Šimtai ne
galėjo Įeiti, nes 'vietos ne
bebuvo.

Per visus tuos koncer
tus Paul Robesonas pasiekė 
apie 80,000 žmonių, kurie 
kiekvienas užsimokėjo įžan
gą. Niekada joks artistas 
Amerikoje nėra pasiekęs 
tiek daug žmonių su savo 
dainomis ir prakalbomis, 
kaip šis Amerikos liaudies 
sūnus. i Salietis

Detroit, Mieli. .
Detroitiečiai jau pasiruošę 

pasitikti LD$ delegatus
Iš Detroito, kur Įvyks LDS 

Visašališkasis Seimas, prane
šama Laisvei, jog viskas pasi
ruošta pasitiktir/Iėlegatus, da
ly vausiančius^/Seime rugpiūčio 
4 iH 7^dtenomis Hotel Fort 
Shelby.

i e i
Dėl nakvynių

Tiems delegatams, kurie no
rėtų jaustis savistoviai, Hotel 
Fort Shelby vedėjai sutiko su
teikti kambarius visiems jų 
pageidaujantiems. Viešbutis 
randasi viduryje miesto, prie 
First St. ir Lafayette Blvd., 
tad išėjusiems pasidairyti po 
apylinkes nėra pavojaus pa
klysti. Norintieji ten užsisaky
ti nakvynes, sužinoti kainas, 
prašomi tuojau kreiptis Į LDS 
komitetą.
Dalyvausiantiems programo
je ir pramogose

Pasilinksminimų Komisija 
rengia banketą rugp.- 6-tą Ho
tel Fort Shelby salėje. Norė
tų bent dviemis savaitėmis iš 
anksto žinoti -dalyvius progra
moje ir bankete. Apie tai pra
šo tuojau pranešti laišku: 
Mrs. Biruta Price, 2491 Long
fellow St., Detroit 6, Mich.

Rugpiūčio 5-tos vakarą ren
giama -išvyka Į Bob-lo Island 
laivu Bob-lo. Proga vėsiai pra
leisti vakarą, nuo upės apžvel
gti Detroitą mėnesienoje. 
Taipgi bus muzika, vaišės.
'A*tvyksiantieji pirm rugp. 

4-tos, kuriems reikėtų kokių 
nors informacijų, kreipkitės Į 
Detroito Lietuvių Klubą, 4114 
West Vernon Highway. F. P.

Senatorius Robert Taft pradžioje republikonų, kon
vencijos. Jis tada dar tikėjosi būti nominuotu Į Jungti
nių Valstybių prezidentus. Paskui, kai pasirodė rezul
tatai, ta šypsepa nuo jo veido visiškai išnyko.

Didžiosios taikos statybos
(Laiškas iš Vilniaus)

VILNIUS. — Dienos, ku
rias aš praleidau Volgos - 
Dono statybose, tapo reikš
mingiausiomis mano gyve
nimo dienomis. Mąn rodo
si, kad aš iš tiesų atlikau 
kelionę į ateitį. ■ Neišdildo
mą’ įspūdį padarė visa — 
milžiniškieji įrenginių mas
tai, galingoji technika, pa
sakiškieji darbo tempai, 
žmonės, darantieji didžius 
žygdarbius vardan taikos, 
vardan komunizmo.

...Stepėje beveik-300 ki
lometrų plote nei dieną, nei 
naktį nesiliauja d a r b a s. 
Statybos baruose visada 
šviesu: dieną—nuo ryškios 
saulės, naktį —nuo daugy
bes prožektorių, .elektros 
žibintuvų, automobilių ži
bintu .. . Šiose vietose, kur 
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dar visai neseniai buvo .ty
ku ir dyka, šiandien išaugo 
liauji miestai, nutįso kana
lų trasos, iškilo siurblinių 
bei šliuzų korpai.

Tarybinio žmogaus valia 
pro šiuos šliuzus kelsis gar
laiviai, nelyginant laiptais, 
į kalną, į 80 ir daugiau me
trų aukštį. Tarybinio žmo
gaus valia stepėje atsirado 
didžiuliai ežerai, ištisos jū
ros, kurios tieks savo van
denis kanalui, drėkins tūks
tančius hektarų * kolūkinių 
laukų. Ir stambiausia jų 
(tarpe —■ Cimlianskos. jūra: 
330 kilometrų ilgio ir apie 
22 kilometrų pločio.

Šiandieną," kuomet laik
raščiai praneša apie tai, 
kad vis plačiau išsilieja 
Cimlianskos jūra, kad jos 
vandenys jau skalauja mil
žiniškąją 'užtvanką dešim
ties kilometrų plote, kad čia 
būna štormų, pasiekiančių 
3-4 balus, o prie užtvankos, 
linguodamos ant bangų, sto
vi didžiulės baržos, kad jū
ron nuleistas pirmasis mo
torinis laivas, net sunku įti
kėti, kad dar prieš keletą 
mėnesių mes matėme, kaip 
tos pat jūros dugnu vyksta 
traukiniai, plačiai išsidriekė 
kolūkių stąnicos, kurios 
šiandieną jau persi kėlė į 
aukštąjį jūros krantą. Pir
mą kartą stepių kraštų kol
ūkiečiai augins derlių lau
kuose, gausiai primirkytuo
se gaivinančius drėgmės...

Tarybinės technikos še
devras, tarybinių ■ inoks.li-' 
ninkų, kurių visa veikla .yra 
skirta taikos ir kūrybos in
teresams, įtemptos 'kūrybi
nės minties puikus vaisius 
yra kiekvienas is 15 šliuzų, 
užtveriančių kąnalą. Šliuzo 
Nr. 13 statybos, vyriausiasis 
inžinierius Airapetiąnas pa
pasakojo apie tai, kaip 
veiks šliuzo mechanizųiai. 
čia viskas medhaUizubtūf
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Garlaivis' priplaukė prie 
šliuzo vartų, ir jie automa
tiškai atsidaro. Garlaivis 
įplaukė į šliuzą — vartai 
'užsidaro. Su galingų siur
blių pagalba pradeda kilti 
vandens lygis šliuzo-kame
roje. Kad garlaivio tuo 
metu perdaug nesuptų, jis 
pritvirtinamas • inkaru prie 
specialių magnetinių kabų, 
.Įtaisytų šliuzo sienose. Kaip 
tiktai vanduo pasiekia rei
kiamą lygį, jo ■ slėgimo dė
ka vėl automatiškai atsida
ro sekanti -vartai. Lygiai 
taip automatiškai garlaivis 
pakelia inkarą ir gauna 
galimybę tiesti savo kelią.

Prie kiekvieno šliuzo išau
go gerai sutvarkyti mies
tai. 'Išilgai gatvių išsidėstė 
raudonomis čerpėmis deng
ti mūkimai namai su visais 
patogumais: su sodeliu už 
lango ir garažu lengva jai 
mašinai kieme’; miestai su 
elektros ryškiai nušviesto
mis aikštėmis, su parduotu
vėmis, valgyklomis, viešbu
čiais, klubais, kinais, moky
klomis. Ir kiekviename šių' 
miestų, kurių prieš metus' 
čia nė pėdsako nebuvo, pa
statytos ištisos kompleksi
nės įmonės: betono, cemen
to gamyklos, plytinės, re
monto dirbtuvės, garažai, 
lentpjūves...

Takoskyra... Čia—aukš
čiausias kanalo tašk a s. 
Vien šitame, palyginti ne
dideliame, plote teko atlik
ti viena stambiausiu. darbu• *• *.

—išimtį 27 milijonus kubi
nių metrų žemės, čia vei
kė visų rūšių ekskavatoriui 
ir jų tarpe—tarybinės tech
nikos pasididžiavimas — di
deli žingsniuojantieji eks
kavatoriai.

Ekskavatorių mes ne tuoj 
pastebėjome — jis slėpėsi 
už 'didžiulio, jo paties supil
to žeųiės^kalno. Iš anapus 
kalno čia pakildavo, čia vėl 
nusileisdavo ilga 'plienine 
ranka — strėlė. Ji imdavo, 
ir lengvai pe.rnešdavo 150 
metrų ir vėl nuleisdavo di
džiulį kaušą, kuriame pil
nai galėtų tilpti lengvoji 
■mašip.a. Visa operacija 
trunka 45 sekundes. Ir kas 

1OO h,a nusausintų dirvų

RAMYGALA,1 V. 16 d. — 
Praėjusiais metais Julijos že- 

kartą iš kaušo SU griūties ' maitėš vardo kolūkis sudarė
triukšmu pasipila 14 kubi-' planą Jaukams nusausinti ir 
nių me,trų grunto — dau- ( drenuoti. Numatytas laukų 
giauxnegu dviašio prekinio J nusausinimo planas yra Įvyk- 
vagofro krovinys. .Su dvie- dytds — kolūkyje nusausinta 
jų plieninių ramsčių pagal- '100 *a. pelkių ir išdrenuota 90 
ba ši milžiniškoji mašina 11 a l?irvy.' Dalis nusausintų 

’pelkių šiemet duos pirmąjįlengvai ir sklandžiai juda. 
' Ekskavatorius pakeičia 7 
.tūkstančių žmonių dai’bą, o 
jo ekipažas. susideda iš 15 
žmonių: .keturi iš jų—spe
cialistai, turį aukštąjį moks
lą, kiti — vidurinį technini 
mokslą. Patalpos viduje yra 

'IF radijas, ir t'ėlfefdnus, pa-

togūs krėslai ir rašomieji 
stabai. į • ■ /„’• t

Čia ąš susipažinau su 
ekskavatoriaus p arto r g u 
Plechanovu. Jo gyvenimo 
kėlias paprastas, bet tai— 
būdingas ir šaunus milijo
nų tarybinių žmonių ke-' 
lias, žmonių, kurie, Lenino- 
Stalino partijos išmintingai 
vadovaujami, stato didin-, 
guostus komunizmo rūmus, 
kurie pasiaukojamai gina 
taikos reikalą. !

Plechanovas buvo darbi
ninku gamykloje. Dirbo .ir 
mokėsi. Didžiojo Tėvynės 
karo išvakarėse jis jau bu
vo gavęs inžinieriaus diplo
mą ir vadovavo cechui. Kai 
neapkenčiamie j i fašistiniai 
grobikui, klastingai užpuo
lę TSR Sąjungą, nutraukė 
taikųjį tarybinių žmonių 
darbą, Plechanovas, kaip ir 
šimtai tūkstančiu kitu ša
lies darbo žmonių, išėjo į 
fr'ontą ginti mylimosios Tė
vynės. Jis buvo' kautynėse 
prie Stalingrado ir Vorone-
žo, dalyvavo išvaduojant 
Lietuvą, kautynėse už Pa
nevėžį, Šiaulius, Mažeikius.

—Ypač atkaklios buvo 
mūsų> kautynėš<prie Vainu
to — Žemaitijoje, —’ pasa
kojo man inžinierius.

Plechanovas visiškai tei
singai ir kažkaip ypatingai 
šiltai tarė visus šiuos Lie-; 
tuvos miestų ir kaimų pa
vadinimus, minėjo žmones, 
su kuriais jam teko susi
durti, pasakojo apie tai, 
kaip pasiaukojamai jie pa
dėdavo kovoje su priešu. Ir 
iš jo žodžių aš supratau, 
kad ir šie žmonės, ir toli
moji Lietuvos žemė, už ku
rios išvadavimą* rusas ’ inži
nierius buvo pasiryžęs ati
duoti gyvybę, jam yra ly
giai taip brangūs ir artimi, 
kaip ir kraštas, kur jis yra 
gimęs.

Tą momentą tolimoje ste
pėje aš su dar didesne jė
ga pajutau, kokia didi ir 
puiki yra stalininė tarybi
nių -tautų draugystė, ši 
draugystė, užgrūdinta ar
šiuose mūšiuose ir entuzias
tiškame darbe, yra neišsen
kamu tarybinių žmonių jė
gos šaltinis. Ir ši jėga yra 
neįveikiama .

... Volgos-Dono statybos 
darbai artinasi prie pabai
gos. Dono vandenys, nusi
lenkdami tarybinių žmonių 
valiai, įveikdami kalnus, nu
tekėjo nauju tolimu keliu— 
susijungti su Volga. Praeis 
nedaug laiko, ' ir buvusios 
stepės erdvėmis — kanalais 
ir ką tik atsiradusiomis jū
romis — ims plaukti galingi 
motoriniai laivai, garlaiviai, 
baržos, bus atidarytas van
dens kelias, ’ sujungiantis 
penkias jūras. Gaivinanti 
drėgmė ateina į sausringą
sias stepių žemes, kad pri
keltų jas įgyventi. Ten, kur 
siautė sausvėjis,- naikinda
mas visa, kas gyva, iškils 
gausus kolūkinis kviečių, 
ryžių ir medvilnės augalo 
derlius, sužydės sodai. Liau
dies amžių svajonė virsta 
tikrove .• J. Dovydaitis

iuTetuvos

daugiamečių žolių derlių. Da
bai^ drenavimo darbai kolūky
je yra pačiame" Įkarštyje — 
kasami grioviai, vežami, dre
nažo 'vamzdžiai, Netrukus dar 
kelios dešimtys hektarų pel
kių pavirs žaliuojančiomis pie
vomis ir javų Jaukais.

P. Sargautas

Reikia padidinti veiklą prieš 
sveturgimiy deportavimas

Štai 7 asmenys., kurių de- 
pęrtavimo bylos reikalingos 
daugiau, dėmesio:

Agnė Deikieitė, gyvena 
Amerikoj jau *41 metai. Tu
ri du sūnus ir tris anūjkus- 
ir sūnūs ir anūkai visi gimę 
Amerikoje.

Albert DesRosiers, buvęs 
kanadietis, gyvena J.V. jau 
19 metų, turi keturis val
kui ir vieną anūką.

James Keller, 50 metu, 
gimęs Rusijoj, Amerikon 
atvyko 38 metai atgal. Pa
sižymėjęs darbo unijų or
ganizavime, v i s.u o’m enės 
veikėjas.

Peter Kušnir,. 68 metų, 
atvykęs iš Ukrainos-46 me
tai atgal.

Fred Lichota, 56 metų, 
atvykęs iš Rusijos 36 metai 
atgal. Turi čiagimį sūnų.

James MacKay, 54 metų, 
buvęs kanadietis, gyvena 
čionai 29 mėtai. Turi čiagi- 
musią dukterį. Jis yra in
žinierius. Duktė eina uni
versitetą.

Antonerre Siūba, 43 me
tų, gimus Lenkijoj, gyvena 
Amerikoj 29 metai, turi čia- 

$10,000 FONDAS
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

“Gerbiama Laisvės Administracija.:
Pranešu, kad mūsų LLD 39 kuopa paaukojo $10 į 

Laisvės fondą, o senas Scrantono mainierys užsimo
kėjo metams už prenumeratą ir paaukojo $5 į fondą. x 
Kad daugiau būtų tokių mainierių! P. S?’
Kitas įdomus laiškelis:
“Gerbiami Laisviečiai!

Čia randate $7 dėl Laisvės fondo. P.’ Maršonasyie- 
galėjo būti Laisvės piknike, tad užsimoka bausmę i 
Laisvės fondą $5. Taipgi J. Padolskis negalėjo būti/ 
piknike, tai jis irgi užsimoka bausmę j fondą $2.

Draugiškai, J. Marcinkevičius, Harrison, N. J.”
Bronė ir Viktorija Zmitraitės iš Johnson City, N. Y., 

prisiuntė malonų laiškelį Jr fondui įteikė $5.
Daugiau dovanų gdvome nuo sekamų asmenų:
Andrius Audėjaitis, Royalton, 111. ...................$20.00
J. Žmitrevich, Romulus, Mich............ .  10.00
A. Petronis, Hamilton, Canada ....... . .......... 10.00
F. ir P. Indruliai, Scranton, Pa.......................  10.00
Wm. De Gutis, Albany, N. Y.................... . 5.96
Valentinas Kolosky, Brooklyn, N. Y............ . .  5.00
Petras Šolomskas, Chicago, Ill........................... 5.00
V. Grozan, Lake Worth, Canada........................ 5.00
F. ir M. Cvirkai, Miami, Fla. .......;............. 5.00
Helen N. Esker, Floral Park, N. Y................ 3.00
M. Švedas, Paterson, N. J.................... ........... 8.00
J. Kamišaitis, Toronto, Ont., Canada ...... 2.00
S. Rakštys, Sudbury, Canada ........................ 2.00
F. Tumėnas, Ycliff, Ont., Canada ................... 1.00 f
Joe Kalvin, Kokoma, Ind................. ........ .........
Mrs. Adomonienė, Great Neck, N. Y. ../.... 1.00
Walter Brazauskas. i.s Hartford, Conn., parvežė už 

Laisvės prenumeratą $7 ir $8 aukų į fondą. Per jį au
kojo: J. Saurusaitis $5 ir J. Totorėlis $3.

Dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau paskelbti, už 
dovanas fondui, ir dėkojame visiems, kurie pasirūpino 
parinkimu aukų* , ‘

Klaidos pataisymas. Buvo paskelbta, kad aukojo fon
dai! J. Buza, Dorchester, Mass. Turėjo-būti—aukojo 
J. Buzak, Dorchester,/’Mass., ,*$13.00.

Kiekvienoje parėję, kiekvienoje sueigoje turėkime 
mintyje Laisvės.fondą. Laisvės AdinhustracUa

ši nė j’e) ir senatorius Eugene Millikin. Senatorius ’buvo 
programos kon^isįjos pirmininkas, bet Dulled jam dik
tavo, ką jis turi ton programoj įdėti.

4 pu si.—Laisvė (Liberty) -Temktadien., Liepoj ui y 18, T9S2

gimusįą dukterį ir vieną", 
anūką.

Visų jų bylos jau buvo ar
gumentuose Apeliacijų Ta-, 
ryboje. K K

Jų bylas veda, juos gj/ia/a 
Midwest Committee forthe 
Protection of the Foreign 
Born advokatai.

Kiti du:
Joseph Weber, unijų or

ganizatorius ir veikėjas, 
jau ir’ Apeliacijų Tarybos 
.nuspręstas deportuoti.

Refugio Martinez, taipgi 
darbo unijų veikėjas, nu
spręstas deportavimui.

Sulaikymui deportavimų, 
taipgi atšaukimui MacCar- 
raoi akto, kuriuo remian
tis sveturgimiai nepiliečiai 
persekiojami, reikalingas 
didesnis veikimas.

Beje, V. Andrulio ir L. 
Prūseikos -bylos irgi dar te
bėra Washingtone. Jiems 
padėti taipjau reikalinga 
daugiau darbo, daugiau dė
mesio. > y- 
' Lietuvių Komitetas Gy? 
nimui Sveturgimių planuo-lp 
ja didesnį veikimą gynimui 
tų veikėjų.

Komiteto Narys



TAIKAI GINTI
Rašo JOHANNES STEEL

I

(Tąsa)
STALINO TAIKUS 

PASIŪLYMAS
Pasaulinė spauda ir radios sutiko Stalino inicityvą 

) sv to&iu neapykantos pro
trūkio todėl, kad Vakarų 
vadovai bijojo įspūdžio, ku
rį Tarybų Sąjunga padarė 
viso žemės rutulio tautoms, 
be abejo, trokštančioms tai
kos. JAV politikos kūrėjai 
apibėrė Tarybų Sąjungą 
įžeidimais, nes buvo aišku, 
kad tarybinis pasiūlymas 
efektyviai supainiojo Vaka
rų “apsupimo diplomatijos” 
planus.

Kadangi dabar, matyti, 
neįmanoma nustatyti nuo
latinę taiką visiems lai- 

. kams, tarybinė diplomatija 
siekia, laiku griebdamasi 
tam tikru taktinių metodų, 
nutęsti karo galimumą ligi 
to laiko, kol pasaulinė vie
šoji nuomonė privers jį pa
naikinti visiems laikams.

Įžejidimų srovės, kurios 
buvo'’atsakymas į tarybinę 
iniciatyvą, rodė tik tai, 
kiek pilnai atspindėjo ji vi
sos žmonijos siekimą tai
kos.

Vieno Vašingtono diplo
mato žodžiais tariant, Ače- 
sonas laimėjo vieną spau
dos konferenciją, pralaimė
jęs kova dėl visos žmonijos 
pritarimo. Valstybės sekre- 
tor. pateikė puikų reziumė, 
bet -visas pasaulis negalėjo 
atsikratyti įspūdžiu, kad 
tai buvo advokato reziumė

gojo nekariauti, vienas su 
kitu, tai nesančios reikalin
gos jokios sutartys. Tačiau 
savaitę prieš tai valstybės 
departmentas buvo pareiš
kęs, kad Šiaurės Atlanto 
karinė sąjunga yra būtina 
todėl, kad SNO esanti per 
silpna būti veiksmingu tai
kos įrankiu. Ačesonas pri
dūrė, kad, kaip paaiškina 
Trumenas savo kalboje į 
prezidento postą įžengimo 
proga, Amerikos vyriausy
bė remianti SNO. Tačiau 
toje pat kalboje jis parėmė 
Atlanto paktą, “kaip papil
domą priemonę taikai iš
saugoti,”

Bet manant, kad netgi 
toks karinis paktas, kaip 
sutartis dėl Šiaurės Atlan
to karinės sąjungos, pade
dąs išsaugoti taiką, Taikos 
paktas tarp Jungtinių Val
stybių ir Tarybų Sąjungos, 
be abejo, dar daugiau tam 
padėtų.

Savo atsakymuose į jam 
duotus klausimus Stalinas 
nurodė, kad galima bus pa
siekti susitarimą, vedantį į 
Berlyno problemos suregu
liavimą ir blokados nuėmi
mą. Ačesonas atsakė, kad 
ši problema vis dar figū
ruoja Saugumo Tarybos 
darbotvarkėje ir jai išsprę
sti trukdąs ■ Tarybų Sąjun
gos “veto”. O iš tikrųjų 
1948 metų rugpjūčio 30 die
ną keturios valstybės Mas
kvoje pasiekė visišką susi
tarimą dėl padėties Berly-

Laisves pik nil
Kuomet liepos ketvirtą vy

ko Laisvės piknikas Montello- 
je, tai tą dieną mano nervai 
buvo taip sukilę, jog negalė
jau stiklą vandens išgerti. 
Iki danešdavau prie burnos, 
tai stiklas tuščias, o vanduo 
ant grindų.

Piknike draugai pasigedo 
manęs. Draugai Šukys ir Ku
kaitis Šukiui sako:
kodami manęs, bet veltui. Ku
kaitis šukiuii sako:

—Jono piknike nesimato, 
kas nors su juo yra bloga.

Anksti nedėlios rytą, gir
džiu, sutrūbino automobiliaus 
ragas, iš mašinos išlipa Jonas 
Kukaitis ir Petras Klimas. Jie 
mane pasiima į savo mašiną 
ir veža pas save. Vaistinėje 
gavome vaistų, o draugė Kli- 
mienė skaniai pavaišino.

Pavalgę, pasikalbėjome ir 
išvykome j Lietuvių Tautiško 
Namo Parką, kur vyko Lais
vės pikniko “dažinkos”. Čia 
atradome gražų būrį draugų 
ir svečių, kurie linksmai laiką 
leido. Ir mano nervai aprimo, 
pradėjau imti dalyvumą su 
draugais iki piknikas baigėsi. 
Kuompt draugas Kukaitis 
parvežė mano^namO, aš pra
dėjau svajoti, kaip aš esu lai-

tas Montello j e 
moteris, sūnus ir dukterys be
gėdiškai nuskriaudžia ir pasi
lieki tarsi nevertas tęsti to
liau savo gyvybę, tai štai 
draugai ateina tau į pagalbą. 
Jie tave padrąsina, suteikia 
pagalbą ir vėl panori ilgiau 
gyventi.

Draugės ir draugai, kaip 
perskaitysite kas aukščiau pa
sakyta, ir jeigu dar nepriguli- 
tc prie draugijų, tai prisirašy
kite prie Literatūros arba prie 
Susivienijimo! Abi šios drau
gijos labai reikalingos kiek
vienam, nes viena teikia dva
sinę pagalbą, o kita materia
linę. Da kartą, kviečiu: Stok į 
šias draugijas, stok šiandien, 
nes rytoj gal būt pervelu!

Keli žodžiai apie draugus 
Kukaičius ir Klimus. Kukai
čiai tai nepavaduojami mūsų 
politiniame veikime. Gi Kli
mai remia mūsų įstaigas, bet 
Klimo laikas labai apribotas. 
Abu draugai labai malonūs ir 
svetingi. Bet ve ką aš norėjau 
pasakyti. Abu draugai turi la
bai. dailias rezidencijas, ku
rios viena kitai labai pana
šios. Jos stovi tarsi botanikos 
sode. Viena skęsta gėlėse, o 
kita ornamento medžiuose.

OBleje, Klimai remontuoja 
savo rezidenciją, nenori pasi-

laukus tyru oru pakvėpuoti. 
Ten ištiko jį baisi nelaimė. Vi
sai pašaliniai, nepažįstami 
vaikai žaizdami su šaudomais 
žaislais-šautuvais, peršovė ši- 
pelį. Kulka įstrigo per akį į 
galvą, šiuos žodžius rašant, 
jo likimas nežinomas. Sako
ma, yra vilties pasveikti, bet 
didelis pavojus su akimis.

Taipgi darbe ^susižeidė ir 
kitas geras lietuvis, Mykolas 
Venčkaiiis. Neteko patirti,' 
kaip sunkiai jisai serga.

— o—
Su pagyrimu baigė mokyklą

Gabus jaunuolis lietuvis, 
Aleksandra Vičias baigė aukš
tesniąją mokyklą su pagyri
mu. •

—o—
Shower pare

Pereitą savaitę, Anei Po
ciūtei buvo surengta prieš ve
dybinis pokilis — shower pa
re. Jos vestuvės įvyks trumpoj 
ateityj su F. Grigaliūnu;

----o—
Pataisa

Prieš dvi savaiti spaudoj 
buvo pranešta, kad Jonas 
Skardžius susižiedavo su ang
lų tautybės mei^ipa. Gi tikru
moje jis"' susižiedavo su lietu
vaite, Helena Kazlauskaite 
(Petro ir Reginos Kazlauskų 
dukrele). Liečiančius už klai
dą atsiprašau. J.—

lyderiai tūrėjo susirinkimą 
liepos 8' d. North Andpverip 
klubo patalpose. Buvo apklau
sinėta, kokie tušti pastatai 
randasi ir’kur yra tinkamos 
žemės, kad galėtų pastatyti 
naujas dirbtuves. Norima gau
ti naujų industrijų, apart tek
stilės. Sukoncentravimas , vie
nos tėkšti lines pramonės nau
dos neneša. Dabartiniu laiku 
ta pramonė nedirba daugiau 
kaip 50 proc. žmonės negalės 
taip ilgai gyventi.

Gi pasirodė, kad randasi 
maišytų industrijų, kurios no
ri atsikraustyti į Lawrence, 
arba artimus miestukus, kaip 
Methuen, North Andover ir 
Andover. Taipgi būsią toms’ 
industrijoms duodama nusilei
dimų, kad galėtų biznį varyti. 
Visi sutiko kooperuoti su naur 
jais fabrikantais. Per tūlą lai
ką jiems gal v visai nereikės 
taksus mokėti. •

Iki šiol Lawrence buvo to
kia padėtis, jog niekados dar
bininkai tikrai pilnai nedirb
davo. Padirba kelis mėnesius 
American Woolen kdippanija, 
prisilupa pinigų ir darbinin
kus išvaro laukan. Būkite be' 
darbo kelis mėnesius. Taip 
darbininkai ir vargsta. Nepąs- 
pėjo apsimokėti skolas ir vėl 
lui/i eiti laukan.

Tai buvo biaurus miesto po
litikierių nusistatymas. Gau
davo gerai patepti iš vilnonių 
korporacijos ir neįsileisdavo 
kitokių industrijų. Buvo tokių, 
geležies apdirbimo industrijų, 
kurios norėjo čionai dirbtuves 
įsistei£$ bet miesto * valdžia 
ncįsileiof).

S. Penkauskas

Mrs. Charlotta Bass, 
Progresistų Partijos kan
didatė į Jungtinių Valsty
bių vice-prezidentus. Ji 
tapo nominuota per šven
tes Chicagoje. Mrs. Bass 
yra sena ir išgarsėjusi 
veikėja. Pirmu sykiu A- 
merikos istorijoje mote
ris tapo nominuota to
kion aukšton vieton.

mingas, kad priklausau prie duoti Kitkaičiams. 
organizacijų. Kuomet tavo ' Jaunutis.

MONTREAL, CANADA
)

Lawrence, Mass.
įvairios žinios

Ląisvės piknikas Montello j e

kaltinamajam apginti.
Jo, o vėliau prezidento 

. Trumeno, iškeltas argu- 
— mentas, kad Jungtinės Val

stybės, neketinančios vesti 
, dęryti^už SNO ribų, yra, 

būt, pernelyg toli nuo 
tįėsos. Jungtinės Valstybės 
sudarė už SNO ribų dešim
tis sutarčių su visomis šali
mis, išskyrus Tarybų Są
jungą.

Sutinkamai su “TrUmeno 
doktrina” sudarytosios su
tartys su Turkija ir Ira
nu buvo sudarytos už 
SNO. ribų; sutartys, 
pasirašytos sutinkamai 
su “Maršalo planu,”, bu
vo pasirašytos už SNO 
ribų; susitarimai, pasiekti 
Rio-de-Žaneire, Čapultepe- 
ke ir Bogotoje 1), buvo pa
daryti už SNO ribų; Atlan-

1 “Sutarti dėl savitarpio Vakarij 
pusrutulio gynimo” pasirašė 1947 
metų rugsėjo 2 dieną Rio-de-žanei- 

• re Hi šalių — tarpamerikinės konfe
rencijas dalyvės: JAV, Brazilija, Ko
lumbija, Salvadoras, Haiti, Hondu- 

Panama, Paragvajus, Domini
kos respubliką, Uragvajus, Venecue- 
la, Meksika, Nikaragua, Kosta-Rika, 
Čili, Argentina, Bolivija, /Gvatemala 
Ir Peru, o vėliau — Kuba ir,Ekva
doras; pastarosios šešios valstybės 

' sutarties dar neratifikavo.
' “čapultepeko deklaracija” priimta 

tarpamerikinėje konferencijoje Mek- 
. sikoje 1943 metų kovo 6 dieną. De

klaracijoje kalbama apie Apaerikos 
kolodijų* savitarpio pagalbą,. teikia
mą tuo atveju, jei bent kuri iš Ame
rikos šalių, pasirašiusių, deklaraciją, 
“taps agresijos auka.”

“Bogotos paktas” sudarytas 1948 
metų balandžio 30 dieną 9-tojo tarp- 

- aiherikinėje konferencijoje Bogotoje. 
Pagal paktą, Amerikos respublikos 
įsipareigoja reguliuoti tarpameriki- 

įjĮra nius ginčus taikiu būdu.
r ■ Iš esmės visos šios sutartys at

spindi JAV veržimąsi , absoliučiai 
‘viešpatauti Amerikos žemyne ir lei
džia joms, prisidengus “savitarpio 

,< pagalbos” vėliava, kištis j vidinius 
y Amerikos Šalių reikalus. (Red. pas- 

? f Ubo.) ■*

to paktas yra, be abejo, su- 
" darytas už SNO ribų. Vi

sos šios sutartys, paktai ir 
susitarimai, slapti ir nesla- 

turi vieną bendrą bruo
žą: jie yra tiesioginis jei ne 
SNO raidės,’ tai jos dvasios 
pažeidimas.

nepasitenkinimu ana- 
■ $|u(Mimas'. Stalino pasiū- 
I lytną sudaryti Taikos paktą 

tarp Jungtinių Valstybių ir 
I Tarybii Sąjungos, Ačesonas 

pareiškė nuomopę, kad, ka
dangi SNO nariai įsiparei-

ne.
Tuoj po šio susitarimo 

keturiems kariniams gu
bernatoriams Berlyne buvo 
pavesta šį susitarimą įgy
vendinti. Tačiau generolo 
Klejaus iniciatyva Vakarų 
valstybių kariniai guber
natoriai. tuoj pat nutraukė 
derybas dėl metodų keturių 
valstybių pasiektam susita
rimui realizuoti.

Senato komisijos užsie
nio reikalams pirmininkas 
senatorius Tomas Konnelis, 
iš tikrųjų, prasitarė, pa
reikšdamas 1848 metų lap
kričio 29 dieną, duotame 
Niujorke interviu, kad 
anksčiau Maskvoje pasiek
tam susitarimui “nepritarė 
susitarimo nepriėmusių Va
karų valstybių kariniai gu
bernatoriai”. Kitais žo- 

į džiais tariant, generolui 
Klejui nepatiko susitari
mas, kuris būtų išsprendęs 
Berlyno problemą, ir todėl 
jis jį sužlugdė.

Net Džonas Fosteris Da- 
| lesąs pripažino, kad JAV 
galėtų sureguliuoti Berlyno 
problemą bet kuriuo laiku. 
“Atvirai kalbant, nežinau, 
ką fnes turėtume dėl to pa
sakyti,—pareiškė Dalesas. 
—Mes negalime išlaikyti 
“oro tiltą” be galo- ilgai.”

Dalesas, vadovavęs Ame
rikos delegacijai SNO Ge
neralinės Asamblėjos Pary
žiaus sesijoje, kalbėdamas 
“Amerikos užsienio žurna
listų asociacijoje ” sausio 
10 dieną, pareiškė štai ką:

“1. Berlyno problemos 
sureguliavimas yra gali
mas kiekvienu metu, įvedus 
tarybinę markę visame 
Berlyne, ir suteikus mums 
teisę įvežti maistą, žaliavą 
ir kurą į vakarinius sek; 
torius.

Tačiau dabartinė padėtis 
yra Jungtinėms Valsty
bėms naudinga propagan
diniu požiūriu. Mūsų gar
bei priskiriama tai, kad 
mes gelbime Berlyno gy
ventojus nuo bado; rusai 
kaltinami tais vargais, ku- 
'riuos tenka kentėti berly
niečiams.

(Bus daugiau)

Reikalaus pakelti 25 c., algas kambaryj rasta moteris, 32 m. 
c . . ... ,v. . | amžiaus, užmušta. Spėjama,Septyniolika gelzkelių dar-' 

bininkų unijų šiomis dienomis 
Montrealp mieste atlaikytoj 
bendroj konferencijoj, nutarė 
statyti gelžkelių kompanijoms1 
Canadian Pacific, • Canadian 
National ir briedinėms lini-

|joms; taipgi, Toronto, Hamil- 
i ton, Buffalo ir, Ontario North
land Railway, reikalavimą, 
kad šios visos kompanijos pa
keltų savo darbininkams al
gas po 25 c., į valandą. 

. f

Kaip derybinio komiteto 
pirmininkas pranešė, . tai šie 
i’eikalavimai bus išstatyti, kuo
met prasidės derybos su kom
panijomis dėl atnaujinimo 
kontrakto, kuris baigsis rug
sėjo mėn. 1d. 

—o—
Bus teisiamas už fosforinę 
bomba

Birželio 12 d., didžiojoj 
Dupais Freres krautuvėje, ku
rios darbininkai, vadovybėje 
Catholic Syndicate unijos dar 
ir dabar tebestreikuoja, spro
go fosforinė bomba, kurios 
sprogimas, aišku, gana smar- 

sugadjno orą. Sąryšyj su 
liepos 2 d. policija areš- 
jauną 29 metų vyrą, Y- 
Dube, įtariant, kad būk 
ts pagaminęs tą bombą 

ją pametęs krautuvėje.
Prieš jį kaltinimas sudary

tas, kad 
sakoma, įvykdžiusi kai kurių 
asmenų 
(veikiausiai, nosy j...) ir už ga
limą sukėlimą gaisro. Jis pa
leistas po $1,000 užstato.

/ Y. Dube yra tas pats jau
nuolis, kuris laike šv. Jono 
eisenos sugedusiais kiaušiniais 
apmėtė majorą .Cąipillien 
Houde. *Jis yra Dupuis Freres 
!•:rautuvės streikuojantis

j amžiaus, užmušta, 
kad moteris neseniai emigra
vusi iš Anglijos. Nežinoma, 
nė kas ją nužudė, nė nužu- 

į dymo priežasties. Tiek žino- 
ima, kad ji su vyru išsinuo
mavo kambarį apie 1 vai. ry
to, o dieną įėjus tarnams į 
kambarį, atrasta negyva.

Policija ieško to vyro.
—o—

Priimta 992 augintiniai

Vaikučių Apsaugos ir Prie
žiūros Sąjunga pranešė, kad- 
bėgyje 1951 m., draugija tri
juose savo didžiuosiuose na
muose, perleido per savo prie
žiūrą 1,809 naujagimius kūdi-j 
kius. Iš jų, 992 kūdikiai lega-' 
liai buvo atiduoti bevaikiams“ 
tėvams, kaipo augintiniai.

—o—
Autobusai pakeičia

pavyko visais garais. Buvo nė 
kiek no prastesnis, kaip būda
vo Maynard e. Mūsų spaudos 
patriotai nepaiso, kur piknikai 
įvyksta: vis tiek mes publikos 
turime. Buvo daug busų. Bu
šai buvo daug lengviau suor- 
ganižųoti, negu į Maynardą.

Šie Lawrence draugai dar
bavosi dėl buso suorganizavi
mo: Ig. Chulada, J. Supetris, 
ir Hąverhillio P. Yąčunskas. 
Pilną busą pripildė, ‘ nebuvo 
kur sėstis, turėjo ‘pasiimti 
lėtą sėdynių iš klubo.

—o—
Mirė Jonas Paulukonis. 

vo laisvų pažiūrų žmogus, 
bai gaila, kad neteko būti 

| dotuvėse., Giminių turbūt ne
turėjo. Mirė miesto ligoninėje. 
Sirgo neilgai. Buvo bedarbis. 
Ilgus laikus niekur nedalyva
vo, nelankė nė parengimų, ži
noma, neturėjo iš ko lankytis.

Amžinai ilsėtis juodoje žc- 
«melęje J. Pąulukoniui.

—o—
Tęko kąlbėtis su vienu

ko

Bu- 
La- 
lai-

tuo,

von 
jis pats
ir

sprogdama”, bomba

lengvą sužeidirhą

dar-

Lpmv 
Osborne 

vaipa”, kurioje, ži
emė ir du

—o—
Kareiviai apdaužė 
policininkus >

Liepos 1 d-. Alberta 
ge restaurant© ąnt 
Sts., kilo
n omą-, dalyvumą 
Royal Cąnądian Ordąnęę 
Corps eiliniai kareiviai. Įsi
maišius policijai sųetąbdymui 
mūšio, du policininkai . buvo 
užpulti ir spiarkiai apdaužy
ti. Vienas iš policininkų smar
kiai nukentėjo 
sulaužyta.

Kareiviai civilio teismo pą- 
liuosuoti — perduoti miįįtarL 
nei policijai, ųž $250 užstatą 
kiekvienam.

šonkauliai

Rasta užmuštą Įppteyis

Pereitą savaitę Ląųrįer vie- 
šbutyj, ant Dorchester Sts.,

Kąd palengvinti sunkiai už- 
pakuota miesto važiuotę, 

Montrealo Trąnsportjacijos ______
Komisija prašalina nuo kelio draugučiu apie prezidentinius, 
gątvekarius, o jų vietoj va- rinkimus. Labai gaila, 
žiuotės aptarnavimui nąųdoja'dar randasi tokių draugų, ku- 
autobusus: Taip, pav., autobu- rje nėra pametę klaidingos 
sai pakeitė gatvekarius ant St. Į nuomonės tuo klausimu. Jei-i 
Catherine Sts., E., nuo Har- įgui, gil’di, negalima kuriai 
bor iki Viau gatvių. Taip jau partijai laimėti rinkimuose,1 
autobusai važinėja ir ant tai nereikia už jos kandidatus 
Frontenac-Iberville. O nuo įr balsuoti! Ot, jeigu balsuos 
rugsėjo 1 d. autobusai pradės ųž republikonus, o ne už de-

kad

važinėti ir ant St. Lawrence mokratus, tai laimės, 
buli vardo.

Nežiūrint, kaip
Mielas drauge, koks gali 

bandoma būti skirtumas tarpe demokra- 
palengvinti susisiekimą< mies- |;r republįkonų. Abidvi par- 
te, tačiau b,e požeminio trau-Įtijos vienodos. Tar jų princi-' 

pinio skirtumo nėr ,
Vienintelė partij|a, už kurią 

reikia balsuoti, 
gresyvių Partija.

kinio nieko neišeis. Tasgi dar 
toli Montreale.

-—o—
AtyAžiavę svęčiuosna

Kiek žinoma, vasaros atos-

thi yra Pro-.
• už ją bal

suokite, ar ji b/fs šiuose rinki- 

 

togas praleisti atvažiavę pasi-< muose laimėtoja, ar nebus.

Juo daugiau i balsų gaus, 
tuo bus geriaū.

-4-o—
CIO unįjos\ lokalo 227 biz

nio agentas G\)rdon K. Whit
taker perkeltas
North Carolina.1 Nes čia ma- 

i žai darbo tėra. Dirbtuvės ma
žai dirba, kitos uždarytos.

Taipgi apšvietos.' direktorius 
Eugene A. Kelly irgi išvažiuo
ja į Washington, D. C. Tenai, 

Pac paaukojo ir sakoma, matysis su HolandV 
jos laikraštininkais. 

. -»—o—
Busų vairuotojų streikas 

jau, pasibaigė; Streikas tęsėsi 
net 18 savaičių. Darbininkai 
laimėjo 15 centų algos pakėli- 
iną į valandą. Kontraktas bus 
pasirašytas ant 18 mėnesių. 
Tai buvo ilgiausias streikas 
bųsų istorijoje.

^awrence ir apylinkių mies
tukų Chamber of Commerce,

svečiuoti pas Milevičjus, New 
Qlosgow, Que., švogeriai Va
lius ir Alfonsas Bunkai su 
žąnonornis, iš Brooklyn, N. Y. 
Taip vėliau, rodos, atvažiavo 
ir trečias brolis su žmona, 
Fronkis Bunkus, iš Newark,

Pas Mykolą Martusevįčių, 
Verdun, Qu»ė., atsilankė brolis 
Juozas Mąrtusevičius iš Chi
cago, TU. Jis lankėsi ir pas K. 
Milevičių.
Liaudies Balsui $1.

Pas Joną Bronzą lankėsi jo 
sesers^ duktė iš Jungtinių A? | 
merįkos Valstijų, o pas bro
lius Kosfą ir Alfonsą Tama
šauskus buvo atvąžiavus jų 
Sesutę. , ' i

- —o—
Baisi nelaimę Šipeliui

Liepos <6 4. gražiam sekma
dienio ore, verdunietis Vaclo
vas Šilelis su' savo šęi|pą. bei 
artimah draugais išvažiavo į

darbuotis į

SO. BOSTON HARDWARE, Inc.
■ JOHN KLIMAS, Mgr.

322 W. Broadway, So. Boston, Mass.*
Mūsų dideliame sandėlyje yra visko, kas tik reikalinga

- prie namų pataikymo ir išdabinimo iš vidaus ir lauko.
Chi-Namel Paint Tei.: so. 8-i7S6.

J___ l............................................................;
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’ Maiijieriąi, Jūsų

PIKNIKAS!
šis piknikas yra paramai

1 DIENRAŠČIO LAISVĖS

RUGPJŪČIO 3 AUGUST
SWANK’S GROVE 

\ 

(BRANDONVILLE, PA.)

Kiekvienas'apšvietą mylintis žmogus turi dalyvauti ; “ 
šiame piknike ir tuomi pa'remti dienraštį Laisvę.

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

. ¥■■ ~ Į . i ' 7    - m Į fiii^

r--—..........   \ . . ---— . . .........

Praleiskite Savo Vakaęijas
Atlantic City, N. J. 

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto.

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

♦

\7IOI 17T*^C 125 ATLANTIC AVĖ.,V IVjLL 1 M ‘Atlantic City, N. J.
' . s ' G )

Valęacijų rezervavilnui telefonas:
ATLANTIC CITY 5-2338 . j

Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui.
Norintieji turėti linksmas vakacijąs — atvažiuokite.

.................................................... . ............................... r. .......... .. .................t.....  ...................1 ..................
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Įvairios Žinios
Italijos kairiųjų partijų 

"bloko pergale per

*'*'-'* Ji  į i »priNTTra=Baaagg^s=s===aES

NewWto^fe^ZInloi
y

Lamonta^ątviro 
oro mitinge

PRANEŠIMAI
CAMDEN, N. J.

ALDLD 133 kp ir LDS 118 kp.

papildomuosius rinkimus 
Florencijoje

ROMA, geg. 13 d.—Ge
gužės 11 d. Florencijoje 
įvyko papildomieji rinki
mai ketvirtojoje provinci
jos apygardoje vienam pro
vincijos tarybos nariui per
rinkti. šis postas liko lais
vai, mirus tarybos nariui, 
kuris buvo išrinktas perei
tų metų gegužės 10 d.

Iš viso paduota 20,490 ga
liojančių biuletinių (75% 
rinkėjų) vietoj 24,385 biu
letinių, paduotų pernai. 
Nepaisant to, kad daugelis! 
rinkėjų susilaikė dalyvauti 
rinkimuose, kairiosios par
tijos (komunistai ir socia
listai ) beveik nenustojo 
balsų: už jų kajididatą bal
savo 10,743 rinkėjai (per
nai — 10,758).

Į vakuojantį provincijos 
tarybos nario postą buvo 
išrinktas kairiųjų partijų 
kandidatas komunistas 
Džanfranko Musko — op
tikos • gamyklos “Galileo” 
technikinis' direktorius, šio
mis dienomis atleistas pa
gal saugumo savitarpio už
tikrinimo valdybos Ameri
kos misijos Italijoje vado
vo Deitono įsakymą.

Mokyklų statyba Maskvoje

✓ Ateinančiais mokslo metais 
Maskvos mokiniai gaus puikią 
dovaną — 27 naujas mokyk
las, kurios dabar statomos į- 
vairiuose miesto rajonuose.

Mokyklos statomos pagal 
tipinį projektą, penkių aukš
tų. Kiekvienoje iš jų — 22 er
dvūs klasės kambariai, skirti 
880-čiai mokinių, fizikos, che
mijos ir biologijos laboratori
jos, fizkultūros ir aktų salės.

Nauji mokyklų pastatai pa
traukia dėmesį savo puikiu iš
oriniu' apipavidalinimu. Jų 
sienos pastatytos iš raudonų 
plytų. Pirmieji aukštai pa
dengti .šviesiomis keramikos 
plytomis, o langų ir durų an
gos papuoštos baltomis, kaip 
Sniegas, gelžbetoninėmis ar
chitektūrinėmis detalėmis. Iš 
gelžbetonio pagaminti ir ma; 
syvus karnyzai.

Anglų kareiviai nenori 
kariauti Mala joje ir Korėjoje

BERLYNAS, V. 13 d. — 
Agentūra ADN skelbia laik
raščio “Nacht-Ekspres” prane
šimą apie tai, kad anglų ka
reivinėse Hotengrunde, Klado- 
vo rajone (Berlyne), buvo iš
kabinti nelegalūs sieniniai 
laikraščiai ir išplatinti protes
to atsišaukimai prieš Vakarų 
Vokietijoje esančių anglų ka’ 
reivių siuntimą į Malają ir Ko

rėją. Anglų karinė misija, nu
siųsta iš Vakarų Vokietijčs į 
Berlyną kaltininkų išaiškinti, 
po 3 dienas trukusių bevaisių 
tyrimų buvo priversta grįžti 
atgal. 1

Pastarosiomis savaitėmis an
glų kareivinėse Vakarų Berly
ne buvo išplatinta daugiau 
kaip 200 tokių atsišaukimų.

• %

Nebeparduos autobusu 
privatiškoms linijoms

Majoras Impellitteri pa
skelbė nelteparduosiąs penkių 
miestinių autobusų linijų ir 
visos įrangos privatiškai Om
nibus Korporacijai. Nebepar
duos dėl to, kad kompanijai 
nepavyko susitarti su unija 
dėl tose linijose dirbančių 
darbininkų samdos, pensijų ir 
kitko.

Bijomasi, kad jeigu tie dar
bininkai būtų varu spiriami 
priimti kompanijos sąlygas, 
galėtų įvykti visų miesto tran- 
sportacijos darbininkų pasi
priešinimas.

Paskiausias ginčas kilo dėl 
,tų 350 darbininkų sudėtų ir 
miesto jau sumokėtų $750,000 
į darbininkų pensijų fondą. 
Kompanija nesutinka perimti 
atsakomybę už pensijas.

Tūkstančiai jaunuolių 
dirbo ir mokėsi

•_______ _____

Praėjusį mokslo sezoną 
New Yorko vidurines mokyk
las lankė apie 3,000 tokių mo
kinių, kurie vieną savaitę mo
kėsi, kitą savaitę dirbo.

Toks mokymosi būdas pir
mu kartu tapo įsteigtas prieš 
37 metus tikslu pagelbėti to
kiems jaunuoliams, ’kurie ki
taip neišgalėtų eiti mokslą. 
Tačiau patiems mokiniams 
liekasi' problema gauti tokį 
darbą, kurį galėtų vieną sa
vaite dirbti, kitą nedirbti. Tą 
problemą tūli mokiniai išrišo 
taip: du gavo vieną ir tą pa
tį darbą ir, pasivaduodami, 
kooporatyviai, jį dirbo. Kai 
kur ir mokytojai - pagelbėjo 
jiems tokius darbus gauti.'

Maine valstijoj 
gražiausia, sako Raila

Brocktoniškis A. K. Raila 
rašo R. ir E. Mizarams iš Mai
ne valstijos atviruką:

“Aš tik ką skaičiau, ''jūsų 
raportą iš Kalifornijos, kad 
jūs ten matėt gražių vietų. 
Bet mes šį savaitgalį leidžia
me Maine valstijoje; čia tokia 
graži vieta, kad nemanome, 
kad Kalifornijoje yra gražes
nių. štai, ežeras, o jį supa to
kie gražūs kalnai, kad negali 
žmogus atsigerėtu į juos' žiū
rėdamas...”

Tenka sutikti su A. K. Rai
la kad Maine valstijoje šiuo 
metu gražiau, kaip Kaliforni
joje.

Darbiečiai atsidarė 
naujų klubą \* ---------

American Labor Party at
sidarė naujas patalpas cent
rinėje Manhattan dalyje, 137 
E. 34th. Ten bus patogu užei
ti su reikalais adatos indus
trijos darbininkams, o taip 
pat krautuvių ir sandėlių dar
bininkams.

Kriaučiai, krautuvių ir raš
tinių darbininkai sudaro didelį 
pagrindą ALP veiklai.

Darbiečių klubai šiomis die
nomis susirenka svarstyti pro
gresyvių partijos visašališko- 
sios konvencijos priimtą prog
ramą ir kandidatus ateinan
tiems prezidentiniams rinki
mams.

Gross užmokėjęs už 
visus penkis

I ' '

Liūdydamas Kings Apskri
ties teismabutyje buvęs detek
tyvas Max Brendler sakė, kad 
prieš penketą metų įvykusių 
Žale su Graziano kumštynių 
žiūrėti išvyką finansavęs lote
rijų raketo bosas Harry Gross.

Kumštynės . tuomet įvyko 
Chicagoje. Bet penkiems tuo
met buvusiems New Yorko 
policijoje tarnautojams ten 
nuvykti nebuvę jokio sunku
mo. Grossas apmokėjęs visą 
bilą : kelionę lėktuvu, 'įžangos 
tikietus, vaišes,: nakvynę vieš
butyje.

Iš atostogų
Petras Kapickas, Ignas Dau- 

žickas ir Mr. Schlitz (Sut
kaus bartenderis) šią savaitę 
poilsiauja pas Bloznelius jų 
ūkyje ir vasarvietėje, Gas
kill,’ N. Y.

Toje išvykoje, sake jis, bu
vę detektyvas James E. Re
ardon, Reardono brolis Mi
ckey, George Hanoi d ir Jim
my McCarthy.

Reardon dabar yra pašauk
tas teisman kaltinimu, kad 
jis tardymo melavo. Jis tuo
met liūdydamas sakė, kad 
tiktai jis vienas iš policijos te
buvęs toje kelionėje į kumš
tynes Chicagoje. •

Liggetts krautuvės 
susitarė su unija

Retail Drug Employes Uni
jos 1199-tas lokalas pasirašė 
sutartį su Liggett Co., kita žy
mia vaistinių krautuvių firmą. 
Liggetts didmiestyje ir arti
mose apylinkėse turi 23 krau
tuves.

Sutartis su Liggetts atėjo 
ne už ilgo po to, kai tas pats 
lokalas per streiką laimėjo 
sutartį su Whelan vaistinių 
krautuvių firma.

Liggetts sutiko duoti unijis- 
tams tokias pat, sąlygas, ko
kias išsiderėjo iš Whelan fir
mos. Sutiko bėgiu 9 mėnesių 
pervesti visus darbininkus į 
40 valandų, 5 dienų savaitę. 
Šiuo tarpu pradės dirbti 42 
valandas vietoje dirbtų 44, 
bet tebegaus 44 valandų mo-
kestį. Gavo ar kitu pagorini- 
mtj. ■—

I '

Lenz reikalavo 
progos apeliuoti

Jauno kariškio vairuojamam' 
auto atsimušus į medį White 
Plains miestelyje, su juomi 
važiavusi jo sužadėtinė tapo 
užmušta, o jis pats sužeistas*.

Proga išgirsti apie 
šių dienų Lenkiją

Lenkijos ambasadorius Jo
seph Winiewicz ir žymusis 
Amerikos artistai Paul Robe
son dalyvaus programoje mi
nėti Lenkijos nepriklausomy
bės sukaktį.

Tam tikslui rengiamos pra- 
kalbos-koncertas įvyks liepos 
25-tos vakarą, penktadienį, 
Manhattan Plaza, 66 E. 
Fourth St., New Yorke. Pra
džia 7:30. įžanga tiktai 50 c.

Lietuviams ta programa ga
lėtų būti keleriopai- įdomi. 
Afnbasadorius suteigs vėliau
sių žinių apie Lenkiją. Jis kal
bės lenkų kalboje, kuri dau
geliui lietuvių suprantama ly
giai taip, kaip ir savoji. Gi ar
tistas Robeson, amerikonas, 
kuris neseniai lankėsi Lenki
joje, kalbės apie Lenkiją ang
liškai. Taipgi dainuos nau
jausias Lenkijos dainas len
kiškai.

Vien tiktai proga išgirsti to 
dainos meno milžino Robesono 
dainas turėtų kiekvieną gro
žės mylėtoją paakstinti tame 
k o n c e rte -m i t i n g o dalyvauti.
Jeigu jisai būtų reakcininkas, 
šiandieną jis- būtu mūsų spau
dos ir valdovų' skaitomas di
džiausiu žmogumi Amerikoje. 
Bet kad jis dainuoja ir kalba 
liaudžiai, kalba už taiką, jo 
koncertams daug kur neduo
da salių. O valdinės įstaigos 
varžo jo išvykas koncertuoti 
užrubežiuose, kur milijonai 
žmonių godžiai laukia jį iš
girsti. New Yorko lenkai jau
čiasi laimingi gavę jį savo' 
programom

Liberalai kai kur statys 
savo kandidatus

Liberalų partija šiemet ne
stato savo kandidatu į kong- 
resmanus James G. Donovan, 
kurį buvo uždėjusi ant savo 
baloto prieš porą metų, už jį 
agitavo ir balsavo, padėjo jį 
išrinkti. I

Donovaną tuomet liberalų 
partija rėmė, buvo su visais 
visos šalies reakcininkais susi
vienijusi tikslu prašalinti iš 
Kongreso darbininkų ir liau
dies kovinga atstovą Vito 
Marcantonio. Tas jiems pavy
ko. Bet pono Donovan elge
siai Kongrese taip visiems ei
liniams liberalų partijos na-’ 
riams atsiėdę, jog viršininkai 
pabijojo Donovaną remti. Jie 
pastate savo atskirą kandida
tą.

Taipgi liberalai nebeužgyrė 
Franklin D. Roosevelto. kurį 
jie buvo padėję išrinkti pra
ėjusiuose rinkimuose.

Tačiau Dohovanas vis dar 
tebegavo demokratų ir repu- 
blikonų nominacijas.

American J^abor Party savo 
kandidatu tame (18-mo CD- 
kongrėsiniame distrikte) pas
tatė Vito Magi i.

Brooklyn Borough Gas Co. 
planuoja atleisti daug darbi
ninkų. Unijos viršenybė parei
kalavo, kad kompanija dėl to 
derėtusi su unija. Darbininkai 
yra CIO Transportininkų Uni
jos Lokąlo 101 nariais.

Harold Lenz, Queens Kole- 
. gijos studentų saviveiklos ve
dėjas, padavė prašymą leisti 
jam apeliuoti. Apeliacijoje jis 
prašytų sugrąžinti jį į tas pa
čias pareigas, kurias jisai ėjo 

, lig šiol per šešetą mėtų. Ko- 
11 egi jos prezidentas John The- 
iobald jį iš tų pareigų, perkėlė 
i i paprasto vokiečių kalbos mo
kytojo pareigas.

Kolegijos prezidentas tą 
perkėlimą bandė pateisinti 
tuo, kad ten esą reikalingas 
specifiškiau tam lavintas as
muo. Bet Lenz’ą užtariantieji 
kiti mokytojai sako, jog dėl jo 
mokymo niekas nesiskundė. 
Kad jis perkeliamas dėl jo 
liberališkų pažiūrų. Protestuo
ja prieš žeminimą jo stažo 
kaipo prieš puolimą -ant civi
linių teisių ir laisvių.

Mergina gal nužudė 
pamišėlis

Apklausinėję arti šimtą as
menų, sušaudytosios Eileen 
Fahey giminių draugų ir pa
žįstamų, policijos ekspertai 
priėję nuomonės, kad gal ją 
nužudė koks pamišėlis.

Tarp visų apklausinėtų, po
licija neatrado galimybes į- 
tarti. Neįžiūrėję, kad mergi
na būtų turėjusi kokių ryšių 
su nežinomais jai vyrais. Ne
turėjusi nei priešu.

Sunkvežimio vairuotojas 
Theodore Kotski tapo nubąus- 
tas pasimokėti $25 už tai, kad 
jis' atsisakė priimti nuo poli- 
cisto tikintą už per greitai 
vairavima.

Plėšikui atėmus čekių iškei
timo įstaigos raštinėje $250, 
kasininkas ^Angelo Martino 
apalpo iš išgąsties. Jį nugabe
no ligoninėn.

Scena iš smagios komedijos "We’re Npt Married,” da
bar rodomos Roxy Teatre, 7th Avė. ir 50th Sty New 
Yorke, žvaigžcfžiuoja Ginger Rogers ir Fredf Allert.

Sunku gauti miestinį 
valdžios darbą

Daug yra nusiskundimų iš 
dirbančiųjų miestinius darbus 
dėl darbu valandų ir permažų 
uždarbių. Tačiau esant sunku
mų sikdarbais kitur, miestinių 
darbų laukiančiųjų susiburia 
ilgiausios eilės.

Šiomis dienomis .įvyko eg
zaminai asmenų, norinčiu pa
tekti į gaisragesius. Aplikan- 
tų buvo virš 5,700. Egzaminus 
išlaikė, į kandidatų sąrašą pa
teko tiktai 429. Tačiau ir tie 
darbų negavo dabar, jie lauks 
gauti tuos darbus kada nors 
ateityje.

Pirmą vietą sąraše gavo, ve
teranas Hubert J. Gormley, 
egzaminuose pasiekęs 92.45 
nuošimčių požymį.

Liepos 14 ir 15 popiečiais 
New Yorke daug įstaigų atlei
do savo darbininkus namo oro 
šilimai pakilus virš 90 laips-

Y..''.'

GARSINKITE? LAĮSVeJ ’ 
Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

Dvi ponios. Viena sako: “Aš nesuprantu, kodėl žmo
nės skundžiasi del karščio.”

Dr. Corliss Lamont buvo pa- \^iri2ki™L.’v?k* li<?P?s. 20 d> 2 
sižadėjęs kalbėti American 
Labor Party vietinio skyriaus 
masiniame mitinge atvirame 
ore liepos 17-tos /vakarą, prie 
Brighton Bėach Ave. if* Brigh
ton 6th St., Brooklyne.

- Lamontas, pasiturįs žmo
gus, per ilgą eilę metų -prisi
laikąs liberališkų pažvalgų, 
neatsitraukė nuo talkinimu 
liaudies partijai nei šiuo ant 
darbininkų ir liaudies antpuo
lių metu. Jis apsiėmė būti 
darbiečių: kandidatu į Jungti
nių Valstijų Senatą.

. po pietų toje pačioje vietoje, 
p ir visuomet. Visi nariai ir na- 

raginami dalyvauti.- A. J. P.
(140-141)

SO. BOSTON, MAS&tf A
Didysis S. Bostono trijų organi

zacijų piknikas jvyks šj sekmadienj, 
liepos (July) 27 d., Tautiško Parko 
gražiajame pušyne, Winter St. ir 
Keswick Rd., Montello, Mass. Ren
gia LLD 2-roji kuopa ir LDS 62-ra 
kuopa, ir LLD Moterų kuopa ben
drai.

rėš

Tirs, dėl ko raketieriai 
gavo čarterius

Amerikos Darbo Federaci
ja paskyrė aukštus savo parei
gūnus tyrinėti, kokiu būdu ga
vo federacijos nario čarterį 
newyorkietis United Auto 
Workers lokalas, kurį valdo 
John Dioguardi (Johnny Dio), 
žinomas New Yorke kaipo ra- 
ketierius.

Tyrinėtojais AFL viršenybė 
paskyrė Dubinsky i& ILGWU, 
McFetridge iš pastatų aptar
nautojų unijos ir George Mea
ny, AFL finansų sekretorių.

Sakoma, kad tyrinės no 
vien tiktai tą vieną lokalą. 
Bet kad taip pat esą davinių 
apie kreivą “unijizmą” tū
luose kituose New Yorko ir 
artimosios New Jersey loka- 
luoso. Tarpe kitų, įtartos tu
jos auksorių ir alumininkų 
grupės.

AFL viršenybė turinti skun
dų, kad prisidengę unijizmo 
kauko įvairūs valkatos ir ra
ketieriai siautėja ir diskredi
tuoja tikrąsias unijas.

Prijautė ligoniams; 
neužmiršo šuny

Cle-Newyorkietė Mazie 
mens mirdama paliko $1,500 
tyrinėjimui vėžio ligos — ji 
pati mirė nuo vėžio. Greta ki
tų palikimų, paskyrė $250 
priežiūrai savo dviejų šunų.

\Iš So. Bostono busas išeis 1:30 v. 
dieną, nuo 318 Broadway.

LLD 2-ros kuopos moterys ren
giasi turėti savo stalą su įvairiais 
namų gamintais valgiais, bei skanu- , 
mynais, prie kurio publika galės 

’ skaniai pasivaišinti Bus gera or
kestrą šokiams. Kviečiame visus at- 

j silankyti ir smagiai praleist laiką.
— Rengėjai. (140-141)

WORCESTER, MASS.

Liepos (July) 18 d., 7:30 vai. va- • 
kare, LLD 11 ir 155 kuopų bendras 
susirinkimas jvyks reikale pikniko 
rengimo. Kuopų valdybos ir nariai 
— dalyvaukite. Už abi kuopas — 
(139-140) J. M .S.

BOSTONO APYLINKEI

Visų Apskričių Kom i t oi ų.J^usiri li
kimas jvyks ateinant j sekrfiKUienj, 
liepos 20 d., 10 vai iš ryto, 318 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
džiu būkit visi ir laiku. Čia 
darysim Laisvės Pikniko atskaitą if* 
keliatų kitų svarbių reikalų aptar- 
sim. — Laisvės Pikniko Komisijos 
Sekr. Jonas Grybas.

(134-140)

PARDAVIMAI
Parduodamas 6 šeimynų namas, 

po 4 kambarius. Tile maudynė. Kar
štas vanduo. Metinė randa $1984. 
Kaina $10,500. Reikalaujame pusę 
pinigais. Telefonas: Taylor 7-5203.

(140-141)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4£h Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-8233

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone t Vergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME m PRITAIKOME
. AKINIUS

s Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

-  \ —-

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Streąt 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6M8 

VALANDOS:

6 push—Laisve (Liberty)- Penktadien., Liepos-July 18, 1




