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KRISLAI
Iki pasirtfaTynio.
Šviesi asmenybė.
Tokie pat bestijos.
Du ir keturi.
Šaunūs principai.
Baimės pavojus.
V Rašo A. BIMBA

A'isi laukiame sekmadienio, 
iiCpos 4-tosios. Tai bus mūsų 
krašto tautinė šventė. Sekma
dienį sukaks I7S metai nuo 
paskelbimo Amerikos Nepri
klausomybės.’’

Bet sekmadienis bus dvigu
bai svarbus laisviečiams, nes 
įvyks net du masiniai pikni
kai — Montelloj ir Brooklyne. 
Visiems mums rūtii, kad abu
du piknikai būtu dideli. Todėl 
visi privalome darbuotis ju 
padarymu tokiais.

Kiekvienas pasiimkime as
menišką atsakomybę ne tik 
pačiam būti viename 
nikų, bet kad juose 
tu mūsų priedeliai, 
kaimynai.

siu pik
ti alyvuo
ti raugai.

štai jums pavyzdys be galo 
drąsios ir skaisčios asmeny
bės. Jį mums suteikia. Korė 
jos karo veteranas 
Vines, iš Alabamos. 
neteko abieju akiu, 
aklas.x
^aswaike jam būti prie 

fina u n os plačios upės. Dvi 
jaunos * merginos pradėjo u- 
pėje skęsti ir šauktis pagal
bos. Ten buvęs «ve i k as žmo
gus puolėsi jas gelbėti, 
pats pateko bėdon.

Veteranas Vines 
vandenin ir plaukė 
skęstančiu merginu balso, 
ėmė^vieną, kitai liepė jos įsi
kibus laikytis. plaukė jis 
linkui kranto. Viena mergina 
pamanė, kad ji jau viena iš
plauks ir atsipalaidojo. Bet 
ji ir vėl pateko srovėn ir pra
dėjo skęsti. .

Vines, išvilkęs pirmąją, šo
ko vandenin gelbėti antrąją. 
Ją išgelbėjęs, išgirdo, kad a- 
nas sveikas vyras 
šaukiasi pagalbos, 
leidosi vandenin ir 
tą vyrą.

Tai drąsa, tai ryžtas, tai 
Mftoniškumas! Skaitai žmo- 
gus, if kažin kaip jautiesi šil-

GVATEMALOS "VALDŽIA" NUSILEIDŽIA UŽPUOLIKAMSr a

Vietnamiečiai atėmė iš 
francūzų didmiestį ir 
užima centrinį Vietnamą

Didieji piknikai
Laisvei psįremti

Hanoi, Indokin. — Demo
kratinio Vietnamo kariuo
menė privertė francūžus 
pasitraukti iš Namdinho, 
trečio didžiausio miesto, 
Raudonosios upės žiočių 
t r i kam py j e, deri ingi austa
me visos Indokinijos kam
pe. Namdinhas yra už 43

United Press pranešimas 
sako:

Prancūzai ir kitataučiai 
bėga iš Hanoi. Ištuštėjo 
parduotuvės ir bankai. Jų 
patalpos parduodamos taip 
pigiai, kad galima nupirkti 
už vienu metu nuoma, v v

Indokinijos sostinės.
Tuo pačiu laiku vietna

miečiai paėmė Ankhe mies
tą, didžiausią karinį fran
cūzų centrą 
Vietname.

Amerikiniai 
dentai spėja, 

. miečiai užims ir visa vidu
rinį Vietnamo ruožtą.

viduriniame i
korespon-

kad vietna-

Plieno darbininkų 
Unija išgavo 8 centų 
įrieda valandai 4.

Ši savaitė yra brangi
nančių apšvietą lietuvių pa
siruošimas į dienrašio Lai
svės piknikus, kurie įyyks 
šiose vietose:

Didžiojo New Yorko apy
linkėje liepos-July 4 d., Na
tional Hall & Park, 65-13 
38th Ave., Woodside, L. L: 
prasidės 2 vai. po pietų.

Bostono apylinkes pikni
kas bus dvi diedas, liepos 
-July 4 ir 5, Lietuvių Tau-

tiško Namo Parke, Winter 
St., ir Keswick Rd., Monte
llo, Mass.; pradžia nuo pie
tų.

Pasirūpinkime, kad pik
nikai būtų sėkmingi, links- 
mūs ir pelningi 'mūsų dien
raščiui.

Šiuose piknikuose taipgi 
reikia pasirūpinti ir vajaus 
reikalu- sukelti Laisvei $10,- 
000 fondą.-s

Guatemalos karininkai jau 
padarė paliaubas su pulk. 
Armo įsiveržėliais

‘^e- 
pa- 

Car- 
val- 

48

j FRANCŪZAI APLEISTĄ 
i VISĄ RAUDONOSIOS 

Jis visai I UPĖS DELTA .

Pittsburgh. — CIO Plie
no Darbininkų Unija su 
600,000 narių išsiderėjo iš. 
Ū. S. Steel korporacijos ir 
penkių kitų didžiųjų plieno 
kompanijų
daugiau algos per valandą 
ir tokius pensijų bei ap- 
draudos pagerinimus, ku
rie reiškią tiek, kaip dar 
3 centai valandinio priedo.

po penktuką

Bet jis

metėsi 
linkui 

Pa-

skęsta ir
Vines vėl

išgelbėjo

O Guatemalos “sukilėliai,” 
sumobilizuoti ir apginkluoti 
kituose kraštuose, davė dar 
vieną pavyzdį, kaip visur fa
šistinis brudas susideda iš 
vienodų bestijų.

Jie paleido darban lėktu
vus prieš savo krašto žmones 
ir miestus. Iš oro jie šaudė ir 
degino juos.

Bet komercinės spaudos a- 
kyse jie skaitosi ‘“demokra
tais,” tikrais “karžygiais!”

Detmok ratinė 
žmonių 
šluota, 
akcija.

Kaip
tos, dabar sunku pasakyti.

Guatemalos 
išrinkta valdžia nu- 
Pasileido darban re-

toli ji eis ir kur sus-

Pasibaigė Washingtone «pa 
ištarimai tarpe Church ill-E
r-n ir Eisenhower-Dulles. Ii 
pranešimų 
vienį- kitu 
Žavėję.

nesimato, kad ji* 
politika būtu susi

pačiojmis dienomisTomis 
ėjo pasitarimai tarpe Indijos

(T*aa 3-me puslapyje)

EISENHOWERIS ‘NESUSITARĖ 
SU CHUREHILLU JOKIAIS 
DIENOS KLAUSIMAIS

. Guatemala. — Valdinis i Monzonas padarė 
Guatemalos radijas pa- s kraujišką perversmą,” 
skelbė, jog trečioji Guate- šalindamas pulkininko 
malos “valdžia,” vadovau- los En. Diazo karinę 
jama pulkininko Elfego Į džią, išbuvusią tiktai
Monzono, jau susitarė su j valandas po to, kai Diaz 
įsiveržėlių vadu pulk. C. C. | užėmė vietą buvusiojo pre- 
Armu sustabdyti mūšius. įzidento Jacobo Arbenzo

— Guzmano.
Trečioji, Monzono valdžia 

isakė suimti visus komunis- J c t ...
• itų vadovus, pagal įsakymą 

|Armo, užpuolikų vado.
Paliaubos tarp Monzono 

ir Armo padarytos EI Sal- 
Ivadore, gretimoje Centri-

New York. — Federalis , nė$ Amerikos respublikėlė- 
teisėjas F. H. McGohey nu- je> Paliauboms tarpinin- 
teisė Williama L. Patter- įavo atstovai Jungtinių 
šoną, Civilinių Teisių Kon- Valstijų ir kitų Amerikinių

PattersoiPjkalintas, 
kad neišdavė valdžiai 
civilių teisių gynėjų

Rau-
(išsi-

tri-

Hanoi. — Jim G. Lucas, 
įžymusis amerikin. Scripps- 
Howard laikraščiu kores
pondentas, praneša, kad:

Jau numatoma 8 metų 
karo galas šiauriniame 
Vietname.

Francūzai apleidžia 
dorosios Upės Delta 
šakojusių jos žiočių 
kampį).

Du francūzų šarvuotlai
viai stovi jūrinėje Tonkino 
įlankoje, pasiruošę išga
benti bėgančius iš Hanoi.

Spėjama, kad francūzai 
slaptai susitarė su Viet- 
minhu (demokratiniu Viet
namu) užleisti jam visą 
Raudonosios upės žiočių 
trikampį.

Kaip namų statymo 
žulikai skuta valdžia

Washington. — Finansi
nė Senato komisija tyrinė
ja, kaip pelnagrobiai, imda
mi valdžios užtikrintas pa
skolas namų projektams 
statyti, apvaginėjo valdžią 
ir išnaudojo rendauninkus.

Pavyzdžiui, viena sukčių 
grupė sudėjo viso $3,000 sa
vo raštinei. įrengti ir įčar- 
teriuoti kaip “korporaci
jai.” Gavo valdžios užti
krintą $14,666,000 paskolą 
ir ėmė tokias brangias ren- 
das, jog trumpu laiku susi- 
kuopė 1 milijoną, 617 tūks
tančių dolerių pelno.

Daugelis kitų panašių 
kompanijų nusuko valdžiai 
šimtus milijonų dolerių. 
Taip antai, gauna 20 mili
jonų dolerių paskolos. Sta
to namus su mažesniais 
k a m b a riais, prastesniais 
įrengimais ii( iš pigesnių 
medžiagų, negu žadėjo savo 
sutartyje su valdžia. Viso 
išleidžia 16 milijonų dole
rių. Taigi Židikams lieka 
4 milijonai, O.jeigu jie ne-

Kongresmanai grasina 
sulaikyti dolerinę 
paramų Anglijai

Washington. — Vadovau
jantis demokratų kongres- 
manas John McCormack 
piktai smerkė Anglijos 
valdžią, kad jinai siūlė da
ryt nekariavimo sutartį \u 
Kinijos Liaudies Repu
blika taikai išlaikyti Azijo
je. McCormack apšaukė 
tą pasiūlymą “niekšišku.” 
Kaip jis, taip tūli kiti kon
gresmanai grūmojo sustab
dyt dolerinę paramą Ang-

Besvarstant sumanymą, 
skiriantį Amerikos talki
ninkams $3,470,000,000 per 
metus, kongresmanai šauk
smais nutarė neduoti Fran- 
cijai ir Italijai jokios pi
niginės nei ginklinės para
mos, iki Franci ja ir Itali
ja užgirs karinį Amerikos 
planą.

Tas planas reikalauja su
jungti francūzų ir italų ka
riuomenę šu Vakarų Vo
kietijos armija į vieną tarp
tautinę armiją prieš Sovie
tų Sąjungą.

Kitas Kongreso Atsto
vų Rūmų nutarimas už
draudžia finansiniai remti 
tokias Azijos šalis, kurios 
darys nepuolimo sutartį su 
Kinijos Liaudies Respubli
ka.

gauna įvalias didelių pelnų 
iš rendų, tai primeta val
džiai namus ir pasilaiko 
sau $4,000,000.'

Įtariama kai kurie valdi
ninkai, kad jie už kyšius 
padėjo apgavikams skriaus
ti šalies iždą ir apiplėšti 
rendauninkus. ? >

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris ir Angli
jos premjeras Churchillas, 
užbaigdami derybas, išlei
do tik bendro turinio po
litinį pareiškimą, visai • ap
eidami skirtumus tarp 
Jungtinių Valstijų ir An
glijos kas liečia Indokiniją, 
santykius su Kinijos Liau
dies Respūblika bei kitus 
opiuosius šiandieninius 
klausimus.

Jųdviejų pareiškimas iš 
naujo patvirtina Atlanto 
kraštu sutarties dėsnius. 
Žada .“draugiškumą toms 
tautoms, kurios veiksmais 
pasirodys norinčios da
lyvauti teisingoje taikoje,” 
ir sako:

“Mes remiame savivaldos 
principą ir nuoširdžiai 
stengsimės visokiais tai
kiais būdais gauti nepri
klausomybę visoms, šalims, 
kurių žmonės nori nepri
klausomybės ir galėtu sa
vistoviai gyventi,.. Kas lie-

čia buvusias savistovias1
valstybes kurios dabar pa- j greso sekretorių, 90 dienų Valstybių Organizacijos, voi'n'rnc r oi nanvicirio 'i v , • •. i ta ■ , *> •vergtos, tai mes neprisidė- 
sime : prie jokių sutarčių, 
kurios užtvirtintų ar pra
tęstų anų pajungimą.

“Kas link tautų, kurios 
prieš savo valią dabar pers
keltos, mes vis stengsimės 
jas suvienyti per laisvus 
rinkimus, prižiūrimus Jun
gtinių Tautų.”

Eisenhowerio ir 
chillo pareiškimas tt 
kalba apie reikalą mažinti 
tarptautinį i 
ir vartoti atomų jėgą 
dingiems gyvenimo

kalėti už tai, kad Patterso
nas neišdavė valdžiai sąra
šų žmonių, kurie finansi
niai rėmė tą įstaigą, kaip 
kad pirmesnis teismas bu
vo ; “ 
sakė negalįs tų sąrašų su
rasti.

Naujoji Monzono kari
ninkų valdžia vadina Įsi
veržėlius jau “laisvinimo 
armija.”

Monzonas uždarė Guate-
paliepęs. Pattersonas nialos kongresą ir paleido

G

lams.”
Juodu

Arbenzo valdžios suimtus 
politinius kalinius, o jų 
vieton grūda komunistus į 
kalėjimus.

Daugelis medžiojamų ko- 
jmunistų jieškojo prieglau- 
i dos svetimų kraštų amba
sadose. Kai kurie pabėgo 
■iš Guatemalos sostinės. Ki- 

Maskva. — Sovietų žinių ■ ti išsislapstė.
j agentūra TASS kaltina ka-i Monzonas taip pat^ užda
rinius Amerikos lėktuvus, ; re komunistų dienraštį Tri- 
kad jie jau penkis sykius

i paskutiniu laiku sekiojo 
prekinius Sovietų laivus 
Tolimuose Rytuose “gra- 

’ sinančiai” skraidydami virš 
laivu.

TASS sako, kad Ameri- 
savo

ChurjTASS kaltina jankiy 
mažinti liūnus už grasinimą 

* ~ I Sovietu laivamsU lėgą nau-1 
rei-;

taip pat užgiria 
valstybių sąjun

gas “apsigynimui ir savi
saugai.”

United Press dėl to rašo, 
kad 'Churchillas ir Eisenho
weris “tiktai filosofiniai su
sitarė” vengdami tikrovi
nių ginčijamų klausimų valdyba tokiais 
tarp Amerikos ir Anglijos

j buna Popular ir kareiviais 
apstatė visas komunistų 
įstaigas.

Atominė komisija galutinai 
atmeta prof. Oppenheimerį

su-
“pa-

Washington. — Valdinė 
Atomų Jėgos Komisija ke
turiais balsais prieš vieną 
nusprendė, kad didysis 
atominis mokslininkas pro
fesorius J. Robertas Op- 
penheimeris yra “rizika ša
lies apsaugai”; todėl jis 
bus atšalintas nuo visu ato
minių slaptybių.

Atominė Komisija 
rado Oppenheimerį
vojingu” todėl, kad jis pa
laikė asmeninius ryšius 
su tūlais komunistais.

Mėnesiu pirmiau specia- 
lė saugumo komisija patarė 
sulaikyti atominius sekre
tus nuo Oppenheimerio dėl 
dviejų priežasčių, — kad 
jis draugavo su komunis
tais ir kad iš pradžios prie
šinosi hydrogeninės bom
bos gaminimui. Bet Sau
gumo komisija tada pripa
žino Oppenheimerį ištiki-

mu Amerikai.
Oppenheimeris

davė apeliaciją Atominei 
Komisijai, prašydamas pa
naikint specialės komisijos 
nutarimą prieš jį.

Atominė Komisija dabar 
atmetė apeliaciją ir jau 
visai nekalba apie jo ištiki
mybę šaliai.

Oppenheimeris daugiau 
negu kas kitas prisidėjo 
prie pirmosios atomų bom
bos suplanavimo. v

paskui

Trumanas sveiksta
Kansas City, Mo. — Bu

vęs prezidentas Trumanas 
žymiai sveiksta. Jau praėjo 
pavojus nuo žemutinės 
žarnos uždegimo, kuris 
buvo persimetęs po tulžia- 
pūslės ir tapendiko operaci
ją < . i

veiksmais ryškiai laužo 
tarptautines teises
liečia prekinius įvairių ša
lių laivus atvirose jūrose.

kas

Washington. — Republi- 
konai bijo prakišt ateinan
čius kongresinius rinki-

da- 
po-

mus.

Kongresmanai svarsto 
“jaunuolių sugedimų”

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūme "buvo 
svąrstoma, kaip sulaiky
ti bei suvaldyti keliolika - 
metinių jaunuolių ištvirki
mą, gengsterizmą bei kri- 
minalizmą.

Pačiame Washingtone 
jaunuolių šaika pereitą sa
vaitę akmenimis ir vėzdais 
apdaužė vieną kongresma- 
ną. Pusberniai gengsteriai 
užpuldinėja valdžios raš
tininkes. Daužo įstaigų 
langus.

Šią gi savaitę penki pa
ties Senato samdomi pa
siuntiniai, 15 iki 16 metų 
berniukai, daužė miesto 
lempas gatvėse.

EISENHOWERIO VAL
DŽIOS DŽIAUGSMAS

Washington. — Jungti
nių Valstijų valdovai džiau
giasi, kad pulkininko Ar- 
mo įsiveržėliai nuvertė pro- 
gresyvę Guatemalos 
džia.

Jungtinės Valstijos 
bar stengiasi įvykdyti
litinę sutartį tarp Monzono 
ir Armo.

Monzonas ketino priimti 
Armą į naująją valdžią. 
Bet manoma, Armas rei
kalaus sau visos valdžios.

Jungtinės Valstijos taip 
pat žiūrės, kad Guatemalo- 
je būtų visiškai nušluota 
komunistų įtaka.

AMERIKOS AMBASADO
RIUS — ĮSIVERŽIMO 
DIRIGENTAS
, Pranešimai darbininkiš
kai spaudai teigia, kad 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Guatemaloje, John 
E. Puerifoy, buvo tikrasis 
dirigentas įsiveržimo į 
Guatemala.

Burmos premjeras tJ. 
Nu tarėsi su atvykusiu Ki
nijos premjeru čou En-ki.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę, šilčiau; gal bus Ue- 
tous-

t
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DABAR GUATEMALA, KAS TOLIAU? *
. Mūšių nutraukimas Korėjoje baisiai sukrėtė pelną- 

grobius. Tuojau pradėta kalbėti apie tai, kur pradėti 
naują karą. Indokinija raudonai paženklinta. Iš Ame
rikos įvairiausi karo ginklai, lėktuvai, bombanešiai ir ka
riniai patarėjai greit atsirado Indokinijoje. Bandyta 
ten karą išplėsti. Bet atrodo, kad jiems nepasiseks tai 
padaryti. Naujasis Francūzijos premieras, atrodo, ban
dys ten karą baigti.

Dar nebaigus karo Indokinijoje, naujas karo2 fron
tas atidarytas — Lotynų Amerikos respublikoje Guate- 
maloje. Jungtinių Valstijų pelnagrobių suorganizuotos 
Honduras ir Nicaragua respublikose gaujos, fašistinio 
pardaviko Armas vadovybėje, įsiveržė į Guatemala ir da
bar terioja, tos mažos šalies žmones skerdžia. Ir jie tai 
daro demokratine skraiste prisidengę, neva kovai prieš 
komunizmą.

Nuo 1944 metų perversmo, kuriame buvo pašalinta 
fašistinė diktatūra ir įsteigta demokratinė valdžia, per 
tuos 10 metų padaryta nemažai tame krašte pažangos. 
'Ypač pastaraisiais dvejais metais. Žemės reforma da
vė biedniems valstiečiams žemių. Algos buvo žymiai pa
keltos. Svetimšaliu kompanijų teisės aprėžtos. Nema
žai visai nenaudojamų United Fruit Co. žemių pervesta 
valstiečiams. Pripažintos darbininkų unijos ir kitos or
ganizacijos.

Dabar fašistiniai gaivalai ruošiasi tas visas progre- 
syves reformas sudaužyti ir fašistinę verguvę ten įvesti. 
Washingtonas ir Wallstrytis jiems suteikia pilną pagal
bą, kokios tik jiems reikia.

Guatemalos progresyvės valdžios perorganizavimu. 
Komunistų Partijos uždarymu, komunistinių žmonių 
pašalinimu iš valdiškų įstaigų buvo bandoma patenkinti 
įsiveržėlius ir tuomi karą baigti. Bet atrodo, kad 
šistinių gauju vadas Armas nori pilno Guatemalos 
džios ‘pasidavimo.

Padarytas antras valdžios perorganizavimas, 
atliko reakcininkai, atrodo, patenkins “generolą” 
mas, kuriam pažadėta aukšta vieta.

Pelnagl’obių suruoštas karas Guatemaloje gali 
trūkus baigtis. Bet kas bus toliau? Pelnagrobiai 
kos kitų vietų ir priemonių naujam karui sukurti.

Todėl svarbu visiems taikos šalininkams vieningai 
kovoti prieš naujų karų kurstytojus.

fa- 
val-

kuri 
Ar

ne 
les

“DIPLOMATINIS CIRKAS”
Chicagos “Naujienos,” rašy

damos apie Anglijos premiero 
Churchillo ir užsienių ministro 
Edeno atvykimą į Washir.gto- 
ną, savo editorialę aiškina, jog 
Anglijos politiniai manievrai 
nieko gero neduosią. Ta/ esąs 
tik “Britų diplomatinis cirkas.”- 
Toliau rašo:

“Prieš išvykdamas į kelionę 
užsienio reikalų ministeris 
Eden pasakė atstovų bute, kad 
juodu su Churchįllu pateiks 
Washingtone tokį planą.: suda
ryti Tolimuose Rytuose nepuo
limo sutartį drauge su Sovie
tų Sąjunga ir komunistine Ki
nija, kad būtų garantuoti tie 
susitarimai, kurie bus pasiekti 
Indokinijos klausimu, ir įsteigti 
nekomunistinių valstybių gy
nybos sąjungą pietrytinei Azi
jai. panašią ,į NATO.”

“Naujienų” redakcija, matyt, 
visai nepasitiki nei Churchillu, 
nei Edenu. Eisbnhoweris ir 
Dulles, girdi, “vargiai besutiks 
dalyvauti tokiame ‘sporte’.”

Bet Eisenhoweris ir Dulles 
sutiko tą “cirką” matyti.

NEDARBAS DIDĖJA
Californijos bedarbių apdrau- 

dos direktorius William A. 
Burkett apskaičiavo, kad šiuo 
metu ši valstija turi 234,000 
bedarbių.

Metai laiko atgal šiuo metu 
Californijoje buvo apskaičiuo
ta 165,000 bedarbių.

Tai reiškia nemažą bedarbių 
skaičiaus pakilimą.

B ten Fu tvirtovėje.”
Kiek buvo patirta, tai toje 

Indokinijos tvirtovėje buvo ir 
lietuvių, kurie kartu su vokie
čiais tarnavo francūzų legione. 
Vieni jų ten kapus susirado, o 
kiti dabar vietnamiečių nelais
vėje randąs i.

METODISTŲ BALSAS
Californijos - Nevados 

todi'stų bažnyčių konferencija 
griežtai pasisakė prieš atomi
nių ir hydrogeninių bombų 
naudojimą, taipgi pasmerkė, 
makartizmą ir visus ragangau- 
diškus tyrinėjimus.

Konferencijoje dalyvavo 560 
delegatų, kurie atstovavo 330 
bažnyčių. Konferencijos pri
imtoje rezoliucijoje protestuo
jama prieš civilinių laisvių 
siaurinimą ir žmonių mintijimo 
varžymą. ’

Delegatai taipgi atmetė viso
kius “lojalumo” reikalavimus 
ir kartu pareiškė, jog “bažny- 

' čia priguli Dievui, o ne valsty- 
1 bei. Mes esame lojalūs savo 
valstybei ir tautai, bet jeigu 
šis lojalumas susikerta su Die
vui lojalumu, mes pirmiausia 
tarnaujame Dievui.”

Konferencija taipgi 
valdžią išvystyti plačią federa- 
linę sveikatos*!!’ apdraudos pro
gramą, statyti daugiau moky
klų ir visur'panaikinti visose 
mokyklose rasinį paskirstymą.-

mo

ragina

Du didieji: Bostono apylin
kėje Montello, Mass., ir
New Yorko apylinkėje
Gal niekad pirmiau taip 

nereikėjo dienraščiui finan
sinės paramos, kaip šiuo 
ląiku. Tokioje brangenybė
je reikiąnt dienraštį ‘vis
kuo aprūpinti, kad jį išleis
ti penkias laidąs į savaitę, 
tenka susirūpinti visiems 
skaitytojams ir rėmėjams, 
o n-e vien tik redaktoriams 
bei kitiems štabo darbinin
kams.

T^uomi nesakau, kad mū
sų dienraštį Laisvę smau
gia katastrofiškas finansi
nis trūkumas, ko demokra
tijos priešai labai geistų 
matyti. Bet kadangi da
bar — vasaros, piknikų se
zonas, tai tenka viską iš
naudoti, kad esaųtį trūku
mą prašalinti rengiant pik
nikus, sukeliant skelbiamus 
fondus ir renkant prenu- 
merataę. Tuomi užtikrinti 
dienraščiui stiprų gyvavi
mą. Tai šitokis yra parei
ginis tikslas visų pažangių
jų lietuvių.
du mes kas metai sustipri
name savo pažangiąją lie
tuvišką spaudą: Laisvę, 
Vilnį, Liaudies Balsą ir kt.

Šiemet kartu — tą pačią 
dieną — vyksta du Laisvės 
piknikai:

Vienas pačiame New 
Yorke, liepos 4-tą, .tai 
yra jau šį sekmadienį, Na
tional Hah and Park, 65th 
St. ir 38th Ave., Woodside, 
N. Y. Ir manoma, jog ten 
suplauks visos New Yorko 
apylinkės lietuviškas svie
tas ir sudarys milžinišką 
festivalį-pikniką.

Gi Bostono apylinkėje 
Naujosios Anglijos tradici
nis Laisvės paramai pikni
kas, su puikiausiu prisiren-

Tokiu tai bū-

tuvių puošniajame parke— 
Lietuvių Tautiško Namo 
Parke, Winter St. ir Kes
wick Road.

Visa didžioji iškilme, su 
gražiąja programa, įvyks 
sekmadienį, 4 th of July. 
Todėl tikimasi, jog tą die- 
,ną tūkstančiai žmonių iš vi
sų kampų Amerikos grožė
sis puikiuoju montelliečių 
pušynu. Kartu ir džiaugsis 
jausdami švelnų širdies lie
timą to fakto, jog 43 metai 
atgal Laisvutė užgimė So. 
Bostone prie Broadway 
(1911» metais). Ir va, žiū
rėkite, šiandieną tūkstan
čiai susipratusių lietuvių 
suvažiavo pasveikinti, pa
remti tą laikršatį, tą švie
tė j ą-pedagogą, kuris 
priauklėjo, apšvietė, 
kino ir parodė, kaip 
ti gerą nuo blogo.

Praeityje Laisvė
sunkių dienų bei trūkumų 
turėjo, vienok išgyveno. 
Globosime mes ją ir dabar; 
mes ją .remsime visokiais 
būdais, kad ji gyvuotų kar
tu su mumis!

Taigi, visos kolonijos pri
valo su geriausiomis pa
stangomis darbuotis, kad 
abu didieji piknikai — New 
Yorko ir Bostono apylinkių 
— būtų masėmis žmonių 
perpildyti. Kuo daugiau
sia žmonių į piknikus! Tai 
mūsų vyriausias tikslas.

Montello piknikui busai 
organizuojami iš sekamų 
vietų:

Sd. Bostono: nuo 318 
Broadway.

Nashua: nuo High St. 
lietuviško klubo, kaip 10:30 
ryto.

Lowell: nuo 14 Tyler St.,

ni US 
pamo- 
atskir-

da ug

KARAS AR TAIKA AZIJOJE
Kuomet Anglijos premieras Churchillas Washing

tone tarėsi su prez. Eisenhoweriu Azijos reikalais, tuo 
naciu metu Kinijos liaudiškos respublikos premieras 
Chou En-lai tarės; Indijos sostinėje New Delhi su tos 
respublikos premjeru Nehru.

• Pasitarimuose Washingtone bandyta sudaryti mi- 
litarinės sąjungos planas karui “prieš komunizmą Azi
joje.” Šiuose pasitarimuose nei vieno azijiečio atstovo 
nebuvo ir su Azijos žmonių nuomone visai nesiskaityta.

New Delhi pasitarime abiejų didžiųjų Azijos respu
blikų premjerai susitarė bendrai veikti taikos palaiky
mui Azijoje, karo baigimui Indokinijoje. Šiame pasita
rime patys azijiečiai diskusavo Azijos problemas.

Ant rytojaus po pasitarimo su premjeru Nehru, 
premieras Chou En-lai išskrido į Burma ir ten buvo en
tuziastingai sutiktas. Burmoje jis tarėsi su tos res
publikos premjeru U Nu taipgi taikos reikalais.

. Iš paskelbtų susitarimų Washingtone dabar galima 
padaryti išvadą, kad ten nebuvo pilno susitarimo. Jung
tinių Valstijų vyriausybės nusistatymas nieko nelau
kiant pradėti militarinius veiksmus Azijoje “prieš ko
munizmą” negavo pritarimo iš Anglijos vyriausybės. 
Todėl amerikinis planas buvo atidėtas vykinti tik po 
to, kai bus išbandytas Francūzijos vyriausybės bandy
mas susitarti su vietnamiečiais Indokinijoje ir tuomi 
tęh karą baigti. '

Kas kita su New Delhi pasitarimu. Kinijos ir In
dijos premjerų pasitarimas visai užtemd^ Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų vadovų pasitarimus, ištraukė iš jų 
iniciatyvą.

Politiniai ekspertai pripažįsta, kad tarptautinėje 
diplomatijoje šiuo metu azijiečiai sukirto Washington© 
ir Londono diplomatus. Kinija ir Indija, dvi didžiau
sios Azijoje respublikos, iškėlė taikos vėliavą. Dauge
lis kitų Azijos šalių taipgi bendrai eis taikos keliu. O 
tai bus suduotas didžiulis naujo karo kurstytojams smū
gis.

/ —--------------—----------- I ............................... ■ ■ I
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1,200 lėktuvų vairuotojų, American Airlines kom

panijai dirbančiųjų, paskelbė streiką. Amerikos Darbo 
Federacija, kurios jie yra nariais, aiškina, jog jįe strei
kuoja už “saugumą ore.” Kadangi įvyksta su lėktuvais 
daug nelaimių, kuriose daugelis vairuotojų praranda sa
vo gyvastis, tai dabar jie pradėjo kovoti už savo gyvas
ties saugumą, o tuo pat jie prisideda prie keliautojų gy- 

- vasčių apsaugos.

PAVĖLAVO
Kongresmanas Burdick 

spėjo amerikiečius dėl Etiopi
jos imperatoriaus Haile Selas
sie čia lankymosi.

Burdick teisingai nurodinėjo, 
kad Selassie yra nuožmus dik
tatorius, bet prisidengęs demo
kratijos skraiste ieško Ameri
koje finansinės, pagalbos. •

Dar 2-rojo pasaulinio karo 
]metu Etiopijoje buvo pardavi- 
I nėjami žmonės vergų turguose, 
i Jie pardavinėjami ii' išnaudo
jami, kaip kokie gyvuliai. Vei
kiausia ii’ po šiai dienai jis to
kią, vergų pardavinėjimo siste
mą palaiko.

Bet valdiškuose Amerikos ra
teliuose jis skaitomas “laisvojo 
pasaulio” didvyriu ir žadama 
jam gausi parama.

Gaila, kad kongresmanas 
Burdick tai pareiškė tuo lai
ku, kada Haille Selassie baigė 
savo kelionę Jungtinėse Vals
tijose. Tačiau .geriau vėliau, 
negu niekad..

per-

REPUBLIKONŲ 
PLATFORMA

*

“Chicago Tribune” rašo se
kamai apie Illinois republikonų 
partijos platformą, kurią pa
tiekė giib. Wm. Stratton:

“ši platforma buvo padaly
ta tokiame pavidale, kad ji bū
tų už ir prieš sen. McCarthy, 
už ir prieš Bricker pataisymą, 
taipgi už ii- prieš siuntimą ka
riuomenės į Indokiniją. Plat
forma taipgi yra už ir prieš 
prezidentą Eisenhovverį, nes ji 
neužgiria jo farmų prpgramos, 
taipgi neužgiria jokios 
farmų programos.”

Tai tipiška platforma, 
galima visaip aiškinti ir 
saip tampyti. Bet kaip
tiks balsuotojams, tai Jau kitas 
klausimas.;

Chicagos Žinios
Chicagiečiai jau pradeda 

laukti svečių, 0 svečių čia bus 
iš visos plačios Amerikos, kai 
pradės rinktis LDS 11-to Sei
mo delegatai. Su del. atvyks 
ii1 tūlų šeimos bei draugai, 
norintieji pažvelgti į didžiau
sią Amerikos lietuvių koloni
ją. Ne vienas atvyks tikslu 
susitikti savo senus draugus 
;ir pažįstamus, kurie čia susi
rinks į pramogas Seimo me
tu.

z Seimo posėdžiai įvyks lie
pos 1.2-14 dienomis, gražiai 

i įrengtoje' Mildos .salėje, 3142 
So. Halsted St. Toje pat įstai
goje įvyks koncertas liepos 

' 13-tos vakarą ir banketas lie- 
| pos 14-tos vakarą. Į pramogas 
■ kviečiama ir publika,’ ne vien 
tik delegatai ir nariai. .

Beje, pirm Seimo, liepos 
Į11-tą, rengiamas pilčnikas Jp- 
į ily Rose darže, 8300 Kean 
į Ave., , Justice Park, 111. Ti 
' kimasi, kad jau daug dele- 
| gatų bus atvykę ir dalyvaus 
! pikniko.

J. ir E. Klastauskai išvyko 
atostogauti 
Marcelę ir 
tauškus.

p.as ūkininkus
Stanislovą Klas-

Barncy 
pasiruošęs 
d y to j as nusprendė, kąd jam 
reikalinga pirmiau sustiprin
ti širdį.

Yuškauskas buvo 
operacijai, bet gy

R.

kitos

kų rią 
ją vi
ii pa-

PASKUTINIAI PASIDAVĖ:
Brent D. Hartz iš Los An

geles, Calif., rašo savaitraštyje 
“National Guardian,” kad jis 
yra priešingas žmonių skerdy
nėms, bet jis negali pasigailėti 
nacių, ir kitų fašistų, kurie svie
tui tiek daug žalos yra padarę. 
Rašo:

“Paskutinė tvirtovė, paimta 
Dien Bien Fu, buvo artilerijos 
stovykla, valdoma, svetimšalių 
legionierių, kuriuos .sudarė bu
vę nacių Wehrm.ąchto nariai.

“1945 
skutinis 
poje..

“1954 
skutinis

Įvairūs išsireiškimai
Apie spaudą. — Idant pa

matyti'savo vardą spaudo
je, tūli asmens vien tuo 
tikslu nusikalstamus darbus 
daro.

Gustave Flaubert,
francūzas rašytojas

metų gegužės 8 d. p.a- 
nacis pasidavė Eiiro-

metų gegužės18 d. pa- 
nacis' pasidavė Diep

Visuotiniai rinkimai į 
liaudies atstovų susirinki
mus visur vyksta aktyviai 
dalyvaujant plačioms gy
ventojų masėms. BalsavitAe 
dalyvauja nuo 90 iki 98, o' 
atskirais atsitikimais iki 
100 procentų rinkėjų. Tai 
yra nuostabus kontrastas 
palyginus su rinkimais Į 
gomindaninį “nacio n a 1 i n j 
susirinkimą,” įvykusiais 
1946 m., kada balsavime da
lyvavo ne daugiau 5-6 pro
centų rinkėjų. 1

Išrinktųjų deputatų tar
pe yra darbininkai, valstie
čiai, inteligentijos atstovai, 
karininkai, kariai, namų 
šeimininkės, pramo n i n i n - 
kai, prekybininkai. Pagrin
dinę daugumą deputatų . 
miestuose sudaro darbinin
kai, o kaimuose — valstie
čiai. Taip, pavyzdžiui, Lu- 
tiansko rajono Fušunio mie-\ 
ste (Šiaurės Rytų Kinija/) 
iš 84 liaudies atstovų susi
rinkimo deputatų 49 yr^J 
darbininkų atstovai. Iš 176 
išrinktų Pekino miesto Si- 
danės rajono liaudies atsto
vų susirinkimo deputatų 
darbininkai sudaro 32.3 pro
cento, tarnautojai 15.3 pro
cento, dėstytojai ir studen
tai — 10.2 procento, gydy
tojai — 5.1> procento,, pre
kybininkai ir įmonininkai— 
8.5 procento, dvasininkai— 
2.2 procento. Išrinktųjų de
putatų tarpe yra daug mo
terų, v

Rajonuose, kuriuose gy
vena įvairios tautybės, į 
liaudies atstovų susirinki
mų deputatų sąstatą išrink
ti kiekvienos tautybės atsto
vai. Taip, pavyzdžiui, mon
golai, sibai ir kitos tauty
bės, sudarančios nedidelį Iii 
apskrities Sulaguno vals

čiaus (Sincziano province
Iš Haverhill ir Lawręnoe i ia) gyventojų dalį, įkinko 

taipgi eis busas. i ‘ vletos liaudies atstovų
. . . Taip iš visų mięstų ren- > sirinkimą po vieną sųvo de

gimu, taipgi įvyks šį sek- igiasi žmones į tą didįjį PUtatą, Siuijuno apskritie.
madięnį, liepos 4-tą, ir pir- Laisvės pikniką, 
madienį, liepos 5-tą dieną. 
Jis rengiamas Montello lie-

t’ Dangui valsčiuje (SinęiuA- 
| no provincija) iš 35 vi 

susiri
Iki smagaus susitikimo!

J. M. Karsonas liaudies atstovų
OS 
i-

■ , , mo deputatų 9 deputatai
wt» • ,• • • • i • • •• 1 Vra miao tautybės, kuri su-V isiiotiniai ri nkimai Kimios Idaro tiktai 15 p^ntų šio 

.J i valsčiaus gyventojų.
Liaudies Respiljjllkoie Gyventojai renka į depu- 

“ z ’ . tatus geriausius savo atsto
vus, pasižymėjusius savo 
atsidavimu liaudžiai. Taip, 
oavyzdžiui, Čendu miesto 
Sičeno rajone (Sičiuano 
provincija) iš 196 vietos 
liaudies atstovų susirinkimo 
deputatų 67 žmonės yra 
darbininkai, pasiekę didelių 
laimėjimų darbe.

Rinkimai į liaudies atsto
vų susirinkimus vyksta di
deliu laimėjimu, pasiekt* 
Kinijos liaudimi ūkinės ir

Norėdamas .tinkamai sa
vo gyvenimą .išgyventi, as
muo privalo piyleti žmones 
ir jais pasitikėti.

Ę. M. .-Water
Surinko Kas Kitas

Foimozą. —n Čiaųg Kąi- 
§eko tau tipiškai smerkė 
Churchilįą už “pataikavimą 
komunistams.” į

Nairobi, Kenya. — Ne
grai užmušė 7 savo tautie* 
čius moKytpjus, anglų pa
kalikus. .

Kinijos Liaudies Respu
blikoje vyksta visuotiniai 
rinkimai į vietos liaudies 
atstovų susirinkimus, kurie 
yra aukščiausi valstybinės 
valdžios organai vietoje. 
Šie rinkimai jau užbaigti 
teritorijoje, turinčioje 350 
milijonų gyventojų. Jiems 
pasibaigus bus sušauktas 
visos Kinijos liaudies atsto
vų susirinkirpas — aukš
čiausias šalyje .valstybinės 
valdžios prganas, .kuris pri
ims Kinijos Liaudies Respu
blikos konstituciją, išrinks 
naują Centrinės liaudies ta- 
ryos sąstatą ii’ užtvirtins 
penkmetį liaudies ūkio iš
vystymo .planą.

Rinkimai i liaudies at
stovų susirinkimus yra 
stambiausias jKįnijos vidaus 
politinio .gyvenimo įvykis 
paskutiniuoju metu. Liau
dies atstovu susirinkimų 
sistemos įvedimas buvo nu
matytas “Bendroje' Liaudies 
Politinės konsultaty v.i. n ė s 
tarybos ■' .programoje,” pri
imtoje 1949 metų rugsėjo 
mėnesį, Kinijos Li.au die s 
Respublikos sudarymo die
nomis. Ši programa nusta
tė, kad valdžia naujoje Ki
nijoje priklauso liaudžiai ir 
įvykdoma per įvairių laips
nių liaudies atstovų- susirin
kimus. Bet pirmajame Ki
nijos Liaudies Respublikos 
egzistavimo laikotarpyje 
nebuvo galimybės įvykdyti 
visuotinius rinkikus ir įgy
vendinti liaudies atstovų

susirinkimų sistemą. Todėl 
visos Kinijos liaudies atsto
vų susirinkimų funkcijas lai
kinai pasiėmė vykdyti Liau
dies konsultatyvine taryba, 
sudaryta 1949 metų rugsė
jo mėnesį iš visų demokra
tinių partijų ir gyventojų 
sluoksnių atstovų, o vieti
nių liaudies atstovų susirin
kimų funkcijas laikinai atli
ko visų gyventojų sluoksnių 
atstovų konerencįjos.

Po tų, kai susidarė rei
kiamos sąlygos liaudies at
stovų susirinkimų sistemos 
įvykdymui, Centrinė liau
dies vyriausybė 1953 mietų 
sausio mėnesį priėmė nuta
rimą dėl rinkimų pravedi- 
mo į tuos susirinkimus vi
suotinės rinkimų teisės 
pagrindu. Remiantis vėliau 
išleistu. rinkiminiu įstaty
mu, teisė ijinkti ir būti iš
rinktiems suteikta visiems 
Kinijos Liaudies Respubli
kos piliečiams, kuriems su-- 
kako 18 njetų, nepriklauso
mai nuo nacionalinės ir ra
sinės priklausomybės, ly
ties, profesijos, socialinės 
kilnjėš, tikybos, mokslo cen
zo,, turto padėties ir sėslu
mo. Pąg^l įstatymą teisė 
pasiūlyti kandidatus į depu
tatus suteikiama visoms 
partijomis, visuomeninėms 
o r g a n i z acijoms ir atski
riems asmenims. Visas rin
kimų išlaikąs padengia vals
tybė. _ .
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Naujos aukšta- 
ir valcavimo sta-

domas pirmas ekonominės 
statybos penkmeti’1 is pla
nas. 1953 metais jau pra
dėjo veikti daug naujų 
stambių pramonės įmonių. 
Šiaurių - Rytų Kinijoje nu- * 
matytu laiku baigta 7.6 
stambių pramonės objektų 
statyba, 
krosnės
klynai pradėjo veikti Man- 
šano metalurgijos įmonėje, 
Tianzino metalurgijos įmo
nėje ir eilėje kitų šalies me
talurgijos įmonių. Taijua- 
ne pradėjo veikti stambi . 
tekstilės mašinų gamybos 
įmonės. Tenadi baigiama 
stambiausios Kinijoje sun
kiųjų mašinų gamybos įmo
nės.

Pastatyta ir rekonstruo
ta 13 šiluminių ir hidroelw- 
trocentralių, jų tarpe tfjuja 
stambi automatizuota šilu
minė elektrinė Fušune,

(Tąsa 4—rtame pu$ląp.)



Miami, Fla.
Per visą gegužės ir birželio 

mėnesiiiIšlaiką pas mus iškri
to dt&ig lietaus. Kožną dieną 
po tris keturis kartus pila lie
tus kaip iš kibiro. .Ir tiek pat 
saulutė kepino. Tas toks išplo
vimas žolėtais ir kitiems aug
menims neina į sveikatą, že
mesnėse vietose ir ant gatvių 
kalužos vandenio

Montello, Mass.
Paskutinis pakvietimas į 

Laisvės metinį pikniką, kuris 
įvyks liepos 4 ir 5 dienomis, 
Lietuvių Tautiško Namo Par
ke, Winter St ir Keswick Rd.

MONTREAL, CANADA
Kas laukia tekstilės 
darbininkų ?

stovėjo.
to nebuvo,
nubėgimai

Užtatai oras

Miami Springs 
nes įtaisyta gori 
dėlei vandens, 
nėra labai karštas ir gyventi
galima. Toki gausūs lietūs bū
davo rudenį, šitą kartą pasis
kubino.

Birželio 17 d. pasimirė Ma
rijona Venckienė. 75 metų. 
Palaidota birželio 21 d., Kre- 
matorijoje. Anita Navickaite 
sugiedojo dvi giesmes anglų 
tarmėje. Anglas kunigas ščy- 
rai pasimeldė už Marijonos 
sielą, y

PaliXo nuliūdime 
Venckė ir dukrą Mrs. 
kis. J kapus palydėjo
penkiasdešimtys žmonių 
apie dviem is dešimtimis auto 
mašinų. , .

Draugai ir draugės, rengia
tės atvykti iš arti ir iš toli. 
Pradėkite • vakacijas Laisvės 
piknike. Ten turėsite getrus 
laikus. Pušynu kvepiančiame 
ore išgirsite gerą meninę pro
gramą, kurią duos Liuosybėa 
Choras vadovystėje Albert 
Potsius, trio: Rose Stripinis, 
W. Yodeikis, Albert Potsius, 
taip pat svečiai iš N. Yorko, 
komikai K. Kraučiūnas ir J. 
Grybas padainuos keletą ko
miškų dainelių. Laisvės re
daktorius pasakys 
klausimu prakalbą.

Piknike bus Moterų 
ir kuknios darbščiosios 
įlinkės prisirengusios
aptarnauti svečius. Vieni dirb
sime, patarnausime, o kiti 
uliavosime.

Ant rytojaus vėl šventė, 
vėl sueisime.

G. Shimaitis

kiekio 
Tačiau 
Textile 
— ku-

dienos

Stalas, 
šeimi- 
gerai

Tolu- 
a pie 

su
Ar Tamsta jau gavai

vei naują skaitytoją? Jei ne, jos vadai ir 
tai pasirūpink gauti

Lais

šiuo laiku, kaip visiems ži
noma, nedarbas plečias kiek
vienoje industrijoje abelnai, 
o' tekstilės industrijoje ypa
tingai. Tuo labiau, kad prieš 
jų akis stovi ir kita problema: 
darbdaviai jau kėsinasi jų 
algas nukirsti.

Tiesa, unija “kovoja” prieš 
algų nukirtimą (faktinai jų 
algos .jau nukirstos su 
m u didesnio darbo 
kiekvienam darbiniu.), 
unijos vadai — United 
Workers Union, AFL,
rie prieš du metu nakties me
tu į.siplėšę į unijos raštinę 
užgrobė visus dokumentus ir 
pinigus ir prievarta, be darbi
ninkų pritarimo, po priedanga 
anti-ko.munistinės politikos, 
pasigrobė uniją į savo rankas, 
patai kaudami darbd aviliams, 
gali viską padaryti darbinin
kų* nenaudai. Jie vedė dery- 

i bas su kompanija per ištisus 
i metus. Jų reikalavimai buvo 
1 pakelti algas, o kompanijos 
i— numušti. Nesusitarus, uni- 

darbdaviai, ta- 
I čiau, susitarė vienu klausi

mu : kreiptis i proVmcialę 
(Duplessio) valdžią,1 kacty ji 
patarpininkautų derybose.

Duplessio valdžios gi re
kordai žinomi: griežtai atsuk
ti prieš unijas ir bendrai prieš 
darbininkus.
Planuoja žvėrinčių vaikams

Montrealo miestas planuo
ja įsteigti žvėrinčių, kuris bū
tų pritaikytas su įvairiais gy
vūnais ir žvėrimis specialiai 
dėl vaikų. Toks žvėrinčius bus 
įsteigtas Lafontaine parke ir 
jis pakeis dabartinį (ir'Vienin
telį) ten esantį žvėrinčių, su 
keliomis vos gyvomis žvėri
mis.

Šis žvėrinčius smarkiai yra 
kritikuojamas daugumos žmo
nių, todėl miestas planuoja, 
jei pavyks, įsteigti naują, di
delį ir gerą žvėrinčių, pietų 
vakarinėje miesto dalyje, An- 
grignon parke.

Apsivedė

Birželio 19 d. sukūre naują 
šeimyninį gyvenimą — apsi
vedė 
dama 
čio.

Denis Mičeliutė, ištekė- 
už kitataučio jaunikai-

Shower Pare

V I t

jų buvo daugiau: šv. Pran
ciškaus ir 
jau seniai

MALE and FEMALE
Šv. Kazimiero mirė 
ir su skolomis.

kolonijoje, kaip irMūsų kolonijoje, kaip ir 
visur, randasi patvirkusio jau
nimo, kuris pasižymi vagystė
mis, padegimais ir kitokiais 
paniekos vertais darbais. Val
džia gana baudžia, bet 
rodos, nieko neigelbsti. 
sulauksime?

tas, 
Ko

dėl 
buvo 

draugai J. Didžiūnas,

Lietuvių eilės praretėjo 
mirimų. Tarpe mirusių 
artimi
Joseph Kalvaitis ir Viktorija
.Kalantienė. Mūsų eilės suma
žėjo, bqt darbas bus vykdo
mas toliau per likusius.

K.

(Tąsa iš pirmo pusi.)
premjero Nehru ir Kinijos 
premjero čou En-lai. Iš to 
pasitarimo' išėjo konkretūs 
principai. Jie išdėstyti komu
nikate. •

Pirmas, gerbti vieni kitų te
ritoriją ir soverenitetą.

Antras, prieš agresiją viso
se jos formose.

Trečias, nesikišti. Į vieni ki
tų naminius reikalus.

Ketvirtas, lygybe ir abipu
siška nauda.

Penktas, taikus sugyveni
mas.

Nehru ir čou sako, kad šių 
principų Indija ir Kinija lai
kysis ne tik Azijos, bet ir vi
so pasaulio taikos ir gerovės 
reikalais.

BALTIMORE, M D.

ATYDA>Tuoj duodama darbas po
rai. Vyras turi būt patyręs darži
ninkas ir geras vairuotojas. Moteris 
dirbti prie namų ruošos. Gąli gyven
ti ant vietos. Nuolatinis darbas Rom- 
potentiškai porai. Reikalingi liudiji
mai. Tel. PARKTON 3738.

(123-129)

Baltimore, Md.
ELECTRIC POWER TOOLS 

BLACK & DECKER
REO POWER MOWERS

No Down Payment—Easy Terms
G. & K. App., 910 Light St.

PL. 2-4130
(123 129)

BALTIMORE, MI).
MRS. KAY. Minties spėjikė ir 

patarėja. Garantuotas patenkinimas. 
$1.00. 322 PARK AVE. Kalba 7 
skirtingas kalbas. Patarimai viso
kiems reikalams. SA. 7-2753. 9 A.M. 
—8 P. M.

(124-128)

(Tąsa)
Vienas leitenantas Alžyre nupirko 

beždžionę. Ir ska ji n-eišdarinėdavo, kad 
ją kur vėjai! 'Mes lipame i stiebą, ir ji 
su mumis. Ir dar kur? Į pati smaigalį 
užsikardavo. Arba kam nors kariškai 
pagarba atiduos, kam liežuvį parodys. 
Ir daug kitokių * išdaigų pridarydavo. 
Žodžiu, stipriai sudomindavo įgulą.

Vienas elektromonteris sakydavo, kad 
žmonės ir beždžionės yra kilę iš tos pa
čios būtybės... <

— Nejaugi tai tiesa? — klausiu.
— Falšas, o ne reklama, — atsako, 

reikimai paaiškinti negali.
Aš vėl pas gydytoją išsiaiškinti.
— Apie tai, — atsako, — tau žinoti 

nereikia.
— Kodėl gi, jūsų kilnybe? ‘ .
— Liūdna bus gyventi .pasaulyje...
Ilgai aš jį sekiojau. Ir šiaip ir taip 

prie-jo prilįsdavau. Nupirkau jam dova
nų papūgą su narveliu. Tai toks paukš
tis, žmogiškai kalbėti gali. Nepasiduo
da. Tiktai šaiposi sau į ūsus, ir dau- 
igau nieko. O aš jau toks žmogus: kai 
įlįs kas į makaulę, tada jau vargas — 
nerandu sau ramybės. Prisiplakiau prie 
vieno mičmano. Naktį, sargyboje, išsi
kalbėjome su juo ir aš užsiminiau. •

■— Beždžionė, sako, gyvulys, o labai
. panaši į žmogų.

— Na, ir ką gi? — klausia jis.
— Ir tokia protinga... Tartum žmo

nėms gimininga...
— Toliau?

i Ką čia jam pasakysi? Jis sugriežtėjo, 
o ašy nusigandau. Atsakiau tik tiek:

— Visur, jūsų krtybe, reiškiasi nuo- ■ 
stabus viešpaties darbai...

Pasižiūūrėjo jis į mane, palingavo 
gąltą ir tarė:

— -Kvailas tu jūrininkas, Gračiovai...
Tačiau gydytojas vis' dėlto gerbė ma

ne. Stovėjome mes prancūzų mieste. Pa
siėmė mane su savim į muziejų. O ten 
įvairiausių iškamšų,— daugybė! §ia jis 
ir papasakojo man viską. Jo tvirtinimu, 
nė tik žmogus ir beždžionė giminingi, bet 
ir. visoks gyvas padaras, pavyzdžiui, ar
klys, gyvatė, šuo, sliekas, kilęs iš to pa- 
ties? narvelio. Taip aiškiai išdėstė, kad 
jokios abejonės neliko. Visą mano žino
jimą tiesiog verste apvertė...

Pabuvojome mes dar kai kur ir po 
septynių mėnesių pasukome namo, t. y. 
į Kronštatą. Plaukėme tai garu, tai bu- 
r&nįs. Per tą laiką įgula susidraugavo, 
priprato prie jūreiviško gyvenimo, išmo
ko laivininkystės. Bures ištiesdavome 
per dvi tris minutes. Tiktai audro’s

♦ smarkiai mus įveikdavo, tačiau niekur 
kiek Biskajaus

Bangos vos nenunešė tiltelio, 
taranais daužė.
kad »nuostabu, 
Ir tai vieną jū-

Žuvo vaiki-

Jūrininko Pasakojimas
A. Navikovas-Pribojus 

nas... Pikta toji įlanka, tebūnie ji pra
keikta ! Daug jūreivių joje paskendo.

Mūsų vadas buvo smarkus. Pirmus 
metus plaukiojo kreiseriu. Tai mylėjo 
įgulą! Jeigu maistas blogas — visą vir
tuvę išgainioja. Bet labai jail karštas 
ir baisios išvaizdos. Visas veidas plau
kuotas, antakiai pasišiaušę, kaip erelio 
per veriančios akys. Truputį kas nors 
nusikals jam, tuoj visas krauju pritvink
sta, sudreba ir kaip vesulas užpuola: 
L ■

— Bėk šalin!.. Užmušiu!.. — šaukia 
lyg beprotis; pagriebs nuo jūrininko ke
purę ir pradeda draskyti ją į smulkius 
gabalėlius. O po valandos ar dviejų at
sipeikėja, šaukia jūrininką į kajutę.

— Dovanok, sako, kad aš taip... Štai

Ir paduoda porą rublių.
Pradžioje jūrininkai labai bijojo, bet 

paskui priprato ir labai susidraugavo. 
Tačiau yra ir šunsnukių mūsų brolių 
tarpe. Tyčia ką nors jo akivaizdoje 
grybštelėdavo, kad gautų porą rublių 
už kepurę. O ji kainavo iš viso dvi gri- 
venas. Pastebėjo tai vadas — pradėjo 
mažinti atlyginimą. Kai numušė iki pu
sės rublio, nustojo kvailioti...

Pasakodavo apie jį, kad kadaise anks
čiau, per savo karštumą, kažką jūrinin
kui padaręs... Ar tai užmušė, ar dar ką... 
Nuo to laiko bijo, kad nuodėmė nepąsi- 
kartotų... Na ir gerai suprato darbą. 
Išeis ant tiltelio, pasukios nosį ore, pa
žiūrės į jūrą, į- dangų, ir iš karto pasa
kys, koks bus oras. Ir drąsus buvo. Vis
kas jam atrodė niekai. Naktį prikelda
vo įgulą ir siųsdavo į viršų burių tvir
tinti. Vieną kartą iš lovos mus prikėlė. 
Pagal tvarkraštį aš turėjau dirbti ant 
grotbram-ree. Audra buvo žiauri. Krei
seris plaukė fordevind. Tamsu, nors akį 
durk. Lietus pila. Šalta. Jūra siunta. 
Vėjas laivo virvėse staugia, švilpia ir, 
rodos, pasiruošęs tau mėsą nuo kaulų 
nuplėšti. Laikykis! Truputį užsižiopso
si — baigta! Kaulų nesurinksi, jeigu iš 
tokio aukščio ant denio dribtelsi. O į 
jūrą pataikysi — taip pat minėk, kuo 
vardu... Tačiau baimės nė lašelio,
turn sąmonės nustojau. Dirbu iš papra
timo: rankomis, kojomis, dantimis... Na
gai užsiriečia... Veidą plaka virvė arba- 
burė... Gerai... nesvarbu... Širdis kaip 
ugnyje dega... Ir tik tada, kai nusileidai 
ant denio ir atsikvošėjai — baisu pasi
daro. . ... :

Tar

Jo^^tiek neprivargino, 
.jlanKoje
0 lai w?šonus tartum
(Toks buvo trankymas, 
kaip dar gyvi išlikome, 
rininką nuplovė nuo denio.

Ech, visko būdavo!..
Atplaukėme į Kronštatą. Prasidėjo 

egzaminai. Į visus klausimus aš atbūb- 
nijau, kaip diačiokas. Kvartirmeisteriu 
mane pakelė. Prasidėjo lengvesnė tar
nyba. Savo gražiajai Nastei užsieninių 
dovanų pasiunčiau. Labai apsidžiaugė ir 
parašė, kad laukia — nesulaukia manęs.

(Bus daugiau)»•______ »
3 ppsL^Laisvė (Liberty) - Ketvirtad., Liepos (July) 1, 1954

Janei Dūdonaitei, kuri ruo
šiasi prie vedybinio gyveni
mo, pagerbti prieš vedybas 
birželio 12 d., draugių inicia
tyva, buvo surengta shower 
narė.

Jos vestuvės netolimoje a- 
teityje įvyks su Albertu Gu- 
rinsku.
Lietuvaitė daro pažangą 
muzikoje

Jeanne Rūtelionytė (kuri 
tik šią vasarą tebaigė pra
džios mokyklą) mokinasi mu
zikos — pianu skambinti. 
Baigiantis mokslo metams a- 
belnai, baigiasi ir muzikos 
praktikos. Ta proga, birželio 
24 d. muzikos mokinių buvo 
surengtas koncertas, kuriame 

patys išpildė programą,
tarpe ir Jeanne Rūteliony- 

Dalyvavusieji pasakojo, ■

Veteranė darbo advokate 
įstojo Smith Akto bylon

Ohio Smith Aktu kaltina
mieji praneša gavę Clevelan
do veteranę darbo ir civilių 
laisvių advokatę Mrs. Yetta 
Land. Kaltinamųjų jausmin
gas pranešimas sako^

“Nuo Kalėdų, 1953 metų, 
mes viešai atsišaukėme, rašė
me ir asmeniškai kreipėmės 
į Clevelando advokatus, sa
kydami, kad jie palaikytų sa
vo profesinę etiką, apsiginda
mi mūsų apgynimą. Viskas, 
buvo veltui. Dabar mes esame 
dėkingi, kad Yetta Land, ge
rai žinoma darbo ir civilių 
laisvių advokatė, iškėlė savo 
principą viršum baimės ir as
meniškai nusisprendė . žengti 
pirmyn į šią svarbią bylą,

“Adv. Land turi
rekordą, žvelgiant atgal 
1926 metų, dirvoje kriminali
nių ir civilių Teisių bylose. Ji 
buvo pirmutinė advokatė iš- 
reikalavimui • d žiūrės teismo 
dėl negro, kaltinamo prasi
žengime, Clevelande. 1927 
metais ji laimėj^ išteisinimą 

•St. , Clairvillėje kaltinamųjų 
Ohio kriminalio sindikalizmo 
byloje. Gi Ohio kriminalis sin- 
dįkalizmas buvo pirmtakūnas 

( . . ____   1928
metais ji apgynė Paul Kas- 
sey, prieš kurį- buvo užvesta 
primesto sabotažo byla, 
tone.

“Mokytojai bijo diskusuoti 
mokykloje ginčijamus klausi- ! 
mus,” pareiškė ir pripažino 
Dr. Martin Essex, veiklus 
žmogus National Educational 
Association.

Mokytojai bijosi būti ap
šauktais ‘“subyersyviais.” Jie 
geriau tyli, užsičiaupia. Mo
kyklose mokiniai ir studen
tai negauna nei šviesos, nei 
tiesos.

Gerai, kad patys mokytojai 
pradeda kalbėti apie baime

Bostonas ir Apylinkė
Bušai j Laisvės piknikų Montellojo 

organizuojami iš šių vietų:
So. Bostono: nuo 318 Broadway, 

kaip 12:30.
Nashua: nuo High St. lietuviško 

klubo, kaip 10:30 ryto.
Lowell: nuo 14 Tyler St., kail) llz 

ryto.
Iš Haverhill ir Lawrence taipgi eis 

busas.
J. M. Karsonas

ir 'pavojų. Pavojus Amerikos 
jaunimui.

Makartizmas
nelaimė.

Amerikos

Bostono Apylinkes Iškilme
čia įvyks Dienraščio Laisvės

I Jie

užvydima
iki

kad ji padariusi gerą pažangą ' f|abai tinio Smith Akto.
muzikoje, labai puikiai pasi
rodė programoje ir iš 
kos susilaukė daug 
plojimo.
Aplaikė nelaimę

publi- 
rankų

teko girdėti, kad Juozas 
Šarkis aplaikė nelaimę. Jam 
einant skersai kelią prava
žiuojantis automobilius už
gavo ir smarkiai sužeidė.

New Haven, Conn ■5

Mūsų naujienos

Darbai mažėja, o bedarbių 
eilės vis didinasi. Kaip kurie 
veteranai pradeda nerimauti. 
Mat, yra pasipirkę /namus, o 
nedarbas gali viskam padary
ti galą. 0 yra tokių, kurie iš 
to pasinaudos.

LDS apskrities išvažiavimas 
turėjo būti didesnis. Narių 
parengime buvo mažai, tai ir 
naudos bus mažai.

Turėjome progą matyti vei
kalą “Ne visada katinui už
gavėnes.” Brooklyno Liaudies 
Teatro mėgėjai aktoriai gana 
gerai suvaidino. Kurie matė, 
norėtų) dar kartą .matyti. Pa
tartina tą veikalą ir kitose 
kolonijose pastatyti.

LLD keletas veteranų 
laukia su duoklių mokėjimu. 
Draugai, jau laikas. Būkite 
pasimokėję, tada - lauksime 
knygų.

dai1

Turime keletą senų draugi
jų, kurios gyvuoja gana ge
rai. Čia randasi D.L.R. Vy
tauto Draugija, L. Apšvietus 
Draugija, LDS 16 kp., LLD 
32 k p., Martino Liuterio D-ja, 
SLA 142 k p. Visos „draugijos 
laiko susirinkimus Lietuvių 
Bendrovės Svetainėje« Draugi-

Ak-

Ohio 
mainieriams

“Taipgi 192« metais 
Land laimėjo išteisinimą 
Valley anglies 
primesto padegimo b
1949 metais advv Land pasi
tarnavo patarimui pastangoms 
laike visos pirmutinės Smith 
Akto bylos Foley Square teis
me, Ney Yorke, kur buvo tei
siami pirmutiniai Komunistų 
partijos vadai.

ypatingai turėtų
Clevelando advo-

“Šiuohii 
susidomėti 
katai ir publika abelna, kad 
adv. Land parvažiavo 2,200 

I mylių iš Arizona, valstijos, kur 
! ji gyveno atgavimui sveikatos 
po sunkios nugarkaulio ope
racijos. Mes turime viltį ir ti- 

| kimės, kad ir kiti Clevelando 
advokatai noriai palygins 
Mrs. Land drąsą su Tom L. 
Johnson tradicijomis, ką jinai 
parudę išstodama pirmyn gin
ti laisvę žodžio visiems pilie
čiams.

“Mes taipgi norime išreikšti 
mūsų viešą įkainavimą Cle
velando advokatui W. W. Ca
vanaugh, kuris atstovavo mus 
mūsų kovoje už nuosaikesnes 
kaucijas ir advokatei Thelma 
Furry iš Akrono. Nesulakiant 
atsiliepimo iš Clevelando ad
vokatų pei 
mėnesius, 
mūsų 
fakto, 
daug apsikrovusi su kitomis 
Ohio
Ir dar ją pačią laukia teismas 
už atsisakymą kooperuoti su 
beteise investigacija Ohio Ne- 
Amerikinės Komisijos.”

Toks buvo susijaudinusių 
vienuolikos Smith Akto aukų 
pranešimas.

• paskutinius kelis 
a d v.

gynimo,
kad ji buvo

Furry e/mesi 
nežiūrint to 

jau per-

civilių laisvių bylomis.

Rep.

Lietuviu Tautiškame Parke
Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass.

Piknikas Prasidės Nuo Pietų
Orkestrą, nuo 4. P. M. Programa nuo 5 P. M.

Liuosybės Choro Trio: Alb. Potsius, Rožė Stri
pinis ir Wm. Yuodeikis. Taipgi ir visas Liuo

sybės Choras duos gražią dainų programą.

Jonas J. Grybas K. B. Kraučiūnas
Pasižymėję komikai iš Brooklyno vyksta į 

šį pikniką prajuokinti publiką savo originaliais 
kūriniais. Jiem akompanuos žymusis pianistas 
Frank Balevičius

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
KELRODIS: Važiuokite iš Bostono keliu 28. Pjge 

pirmos STOP LIGHT ant N. Montello St. sukite į 
kairę, važiuokite ant Ha\v;ard Bridge, ten tiesiai rasite 
Winter St. Važiuokite iki Keswick Rd. ir ten po kaire 
rasite pikniką.

Bušai iš SouŲt Bostono išvyks 12:30 vai. dieną, 
nup 318 Broadway.
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Visa pennsylvanija 
manome būt! Laisvės 
piknike liepos 4-tą

Taip pareiškė Vincas 
linskas. kuris tos valstijos
Ventojamš gerai pažįstamas 
ii sugebi pastebėti jų planus. 
Jis kalba apie tą Laisvės pik
niką, kurį rengia brooklynic- 
čiai ir apylinkės lietuviai 
dienraščio paramai.
Piknikas bus toje pačioje vie
toje, kaip ir pernai, National 
Hali ir Park, kampas 65th St. 
Ir 38th Ave.. Woodside. Pri
važiuojama arti dviemis ele
vated ir subway linijo’mist.

IRT ar BMT Flushing trau
kiniu iki 69th St. stoties.

Independent ^subway GG 
traukiniu iki 65th St. stoties.

Piknike gros Kazakevičiaus 
Orkestras nuo 4 vai. Dainuos 
Aido Choras.

gale

Draugę Depsienę 
aplankius

Užpraeitos savaitės 
teko aplankyti sergančią 
draugę Depsienę. kurios svei
kata pusėtinai pašlijusi 
gana ilgokas laikas. Sakė, 
pradėjusi sirginėti su pradžia 
šių metų, bet kadangi Depsai 
gyvena - tolokai nuo Brookly- 
no, tai mažai kam buvo žino
ma apie josios ligą. Tik drau
gei Simanavičienei ;š Floridos 
sugryžus teko sužinoti, kad 
Depsienė serga. Mat, Sima- 
navičienės sveikata irgi pras
toka, tai kad kiek tiek sustip
rėti, jinai visą žiemos laiką 
praleido šiltesniame klimate 
Floridoje. Draugai Depsai tu
ri įsigiję nuosavą namelį gra
žioje Mastic Beach, L. I. Ra
mi vieta, gyvenimui.

Pasikalbėjus su ligone ir 
josios draugu, atrodo, kad 
pasveikimo-gydymo procesas 
gan ilgas.

Draugė Depsienė sveika 
būdartia daug darbavosi ne 
tik moterų klube, kurio nare 
jinai yra, bet ir kitose organi
zacijose. Būtų gerai, kad 
draugės-gai ligonę aplankytų.

Draugas

ta-

Pašautas gaudant 
plėšiką

New Yorke ant gatvės 
po pašautas puošnaus apart- 
mento durų sargas Robert 
Bohan, 54 metų. Tačiau jį pa
šovė ne prie saugomų durų. 
Jis išgirdęs/ netolimos krau
tuvės savininkę spiegiant ir 
pamatęs gatve jauną, gražų 

‘ blondiną vyruką bėgant. Su
pratęs, kad bus plėšikas, ė- 
mės vytis. Pasivijęs. Bandyda
mas sulaikyti plėšiko į jį at
suktą revolverį, tapo pašau
tas. Ir pašautas jis tūlą laiką 
vijosi, tačiau apslubo. Plėši
kas pasislėpė.

Ideališka Vieta Vakącijom 
šią vasarą praleiskite savo vakacijas gražiai 

apšviestame

Atlantic City, N. J.
Apvaikščiokite Jo 100 Metų Sukaktį

Pamatykite gražiuosius Fire Works naktimis nuo mū
sų porčių; taipgi matysite daugelį kitų šių metų įdo
mumų. Turėkite malonumo susieiti su kitais lietuviais 
mūsų gražiuose pamario vaizdo svečių namuose.

Su Virtuvės Privilegijomis 
ir Virtuviniais Reikmenimis

Tuojau Užsisakykite Vakacijom Vietą Pas

VIOLET RAKTIS
125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J. 

. Telefonas 5-2338

New 71 nios
I Teisme tęsiasi byla 
atimti laivakroviams 
jų darbus uoste .

1-mą šaukė tuo 
posėdį, iš naujo

Nutraukė skaičiavimą 
ILA gautų balsų

Valdinė Darbo Santykių 
Taryba staiga nutraukė pa
tikrinimą 1,565 ginčijamų ba
lotų. Tas sukėlė ginčus. ILA 
sako, kad NLRB vėl bandys 
nutęsti ILA pripažinimą. Gi 
atitolinimu pripažinimo, atito
lina Veikalą firmoms susiderė
ti su unija dėl algų ir darbo 
sąlygų la ivakroviams.

Liepos 
klausimu
vykdyti ILA perklausinėjimą. 
ILA sako, kad ir tas daroma 
tikslu nutęsti derybas. ILA 
vadai tuojau, kai tik balsavi
muose laimėjo laivakrovių at
stovybę, pareikalavo, kad lai- 
v ų k o m p a n i j os. pasirašyt ų
kontraktą. Pareikalavo algų 
priedų ir pagerintų darbo są
lygų 25,000 laivakrovių. To 
visko trukdymą ILA vadai 
skaito valdžios pastangomis 
sulaikyti kompanijas nuo kon
trakto.

Gręsia Western Elec 
trie streikas

C1O Communications Wor
kers of America viršininkas 
James Massey įspėjo Western 
Electric firmą, kad skelbs 
streiką, jeigu firma nepasi- 
rasys naujo kontrakto. Senasis 
baigėsi birželio 30-tą. Strei
ką žadėjo skelbti liepos 1-mos 
rytą.

Streikas 
darbininkų, 
ti telefonu 
valstijose. 
New Yorke.

paliestų 17,000 
Galėtų sustabdy- 
snsisiekiįmą 44-se 
Derybos, vydomos

Atrodo, kad Pfefferis 
gaus naują teismą

Nuteistasis ir jau išbuvęs 
kalėjime ilgą laiką jaunuolis 
Paul Pfeffer tikisi gauti nau
ją teismą ir išteisinimą. Jis 
šiomis dienomis buvo pasida
vęs liudyti prie “melui susek
ti” įrankio. Sakoma, jo liū- 
dymas rodo, kad jis nėra nu
žudęs marininką Bates,, nors 
buvo nuteistas kaip jo nužu
dyto j as.

------------- — 4

Pasėka aukštu kainu
Louvain Coffee Co. ir jos 

viršininkas Brooklyne nuteis
ti pasimokėti' po $1,000 pa
baudos už ‘“daktaravimą” ka
vos. Jie maišę į kavą vietinių 
pigių miltų, o'kavą 
garsinę kaip “100 
tyrą.”

vis viena 
procentų

UžraAykit Laisve Savo DrancruL

a

T

4'

(.L.

Transportininką Unija 
laimėjo rinkimus

CIO Transport Workers li
nija laimėjo neginčijamą tei
sę atstovauti visus miestinių 
važiuotes linijų darbininkus 
derybose su linijų savininkais. 
Linijų valdovais, šiuo atveju 
yra New Yorko miestas, nors 
gub. Dewey (su buvusiu ma
joru Impellitteri) pastangomis 
linijų savastis buvo lyg ir 
pervesta valdininkų paskir
tam Transit Autoritetui.

Derybos su unija jau buvo 
pradėtos prieš mėnesi laiko, 
kai unija pagrasino streikuo
ti. Tačiau ir pradėtose dery
bose Autoritetas vis delsė pa
sirašymą sutarties. Bandė tei
sintis tuo, būk Transport 
Workers’ neatstovaujanti visų 
darbininkų. Unija tikrino at
stovaujanti.

Birželio 25-ta įvykdyti viso- 

atstovybę, 
kios.

Iš visų

balsavimai parode
Pasėkos buvo to- 

dalyvavusių balsa
vime 29,017 darbininkų, 25,- 
198 balsavo už CIO Transport 
Workers. Viso ant baloto bu
vo 10 skirtingų unijų-unijėlių.

Viso linijose dirbančių pri- 
skaitoma 37,000. Iš tų 34,815 
randasi astuoniose iš tų de
šimties grupių, kurios buvo 
ant baloto. Tos 8 grup.ės pa
sirinko TWU savo atstove.

Tuojau po rinkimų, TWU 
jinstatė, kad sutartis turi būti 
pasirašyta bėgiu dviejų savai
čių po balsavimo.
Ko reikalauja?

Vyriausiais reikalavimais y- 
ra: pakelti algas, bešališkos 
arbitracijos kilusiems nesusi
pratimams išspręsti ir teismo 
keliu patvirtinti sutartis.

Algų klausimas pirm šių 
balsavimų buvo tokioje padė-

Unija reikalavo lygaus prie
do visiems po 25c. už valan- 
d ą.

Majoro faktams rinkti ko
mitetas buvo rekojmendavęs 
pridėti po 14c.

Autoritetas buvo sutikęs 
pridėti 5 iki 12 centų per va
landą.
Kaip balsavo grupes?

10Nors ant baloto buvo 
skirtingų transportininkų gru
pių, tačiau tiktai viena oficia
liai stengėsi gauti teisę at
skirų derybų/ nuo TWU. Tai 
buvo Brotherhood of Locomo
tive Engineers. Tačiau ir jos 
dauguma narių, 1,752 balsavo 
uz.TWU, o tik 1,344 už at
skirą atstovybę. ’

Queens ir Staten Island 
2,275 autobusų darbininkai 
nuo seniau priklausė Amalga- 
meitų transportininkų unijoje. 
Taip buvo sutikta ir pasilikti, 
tad jie nei nebuvo ant TWU 
baloto, bet turėjo savo balo-

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-3174

Darbininkai sujudę dėl 
iškeliamos šapos

YONKERS, N.ZY. — šio 
miesto darbininkai sujudę dėl 
to, kad daug aršiau depresiją 
padidins užmojis iškeltį Alex
ander Smith Carpet Co. šapą 
iš šio miesto.

Firma tai pasimo j o 
pastangose sul a u žyt i 

daryti 
uniją.

ville, Miss., kur darbininkai ... t- dar neorganizuoti. Tikisi gau
ti darbininkų už pusdyki.

Unijos viršininkai esą pasi
ryžę priimt net algų numuši- 
mus, jeigu kompanija sutiktų 
užtikrinti čia esantiems dar
bininkams darbus. Iškėlimas 
šapos paliestų 2,200 darbinin
kų. O kadangi dauguma yra 
šeimų užlaikytojai, iškėlimas 
šapos pastatytų depresijos 
padėtin daug didesnį skaičių 
žlmonių.

Unija
Dewey, j kad jis 
kompaniją nuo

kreipėsi** ir į gub. 
sustabdytų 
pabėgimo, 

taipgi kreiptasi į miesto
jorą Kristenseną.

ma-

įves kandidatuosiąs 
į gubernatorių

Skelbiama, kad Now Yorko 
repūbl ikonas senatorius įves 
yfutikęs būti republikonų kan
didatu į gubernatorių. Tačiau 
jis būsiąs tik tuomet, jeigu 
gub. Dewey nepasiskelbs kan
didatu ketvirtam terminui. 
Kadangi Dewey ir praėjusiuo
se rinkimuose pakeitė savo 
mintį paskutinę valandą, tad 
ir dabar nemanoma, kad jis 
rimtai atsisakinėja.

tą/ Queens balsavo už savo 
uniją 839 iš 908 dalyvavu
sių balsavime, o Staten Island 
506 iš 645 dalyvavusiu baisa- ' ‘ f
vinie.

Dar artimesniais skaičiais 
balsų parodė pageidavimą at
stovybės TWU transportinin
kų skyriai. Už TWU balsavo 
sekamai:

Brooklyn o busų 
4,379.
Transportacijos ’ ir 
partmente 7,965.

Kelių priežiūros
Vagonų priežiūros 
Pajėgaunės 1,183.
Sandėlių 154 (viso

divizijos

stočių de

4,052.

balsavu-

Manhattan buąų 
458 (viso balsavusiu 
463).

divizijos
buvo

Atrodo, kad po tokio vie
ningo darbininkų pasisakymo 
balsavimuose jų ginčas su 
samdytojais turėtų išsispręsti 
be streiko. Tas turės galutinai 
išryškėti bėgiu sekamų dešim
ties dienų. Pirmasis, po balsa
vimų deryboms posėdis buvo 
numatytas birželio 28-tai.

Apsilankęs tėvynėje, 
nusprendė ten grįžti

New Yorko miesto, raštinės 
tarnautojas, sekretoriaus pa
dėjėjas Diego Valentin buvo 
nuvykęs su majoru Wagneriu 
į Puerto Rico. Majoras ton 
buvo nuvykęs 
porteri k on ų 
Jungtines 
rhas. Ragino 
ž i’loti čion.

Sugrįžęs i 
mą tarnybos 
žimo, Valentinas

kalbėti apie .
e.migravimp Į 

Valstijas proble- 
masiniai neva-

Ne\V Yorką, pir- 
dieną po sugrį- 

i teikė savo 
š tarnybos. Jis

nusprendęs, kad tenai jo lau
kianti geresnė ateitis. Valen
tin, vienas iš 22 vaikų šeimo
je, buvo atvykęs į J. V. 1934 
metais. 
t

žmonės dabar juokauja, jog ■ 
majoras taip “Įtikinančiai 
kalbėjęs,” kad net jo sekreto
riaus padėjėjas ir kelyje bu- 

į si tik in o,vęs jo palydovas 
jog neverta čia būti.

VAIKAMS PAIŠYBOS
KURSAS NEMOKAMAI

clarB ro o k I y n o M u z i e j u j e
priima 6 iki 14 metų vaikus 
tapybos- paišybos- skulptūros 
kursui. Registracija dabai' 
(kol bus vietos). ' Pamokas 
pradės liepos 6-tą, nuo 10 iki 
11:15 ryto, kartą i savaitę. 
Mokins paskirstytus pagal 
amžių.

Montello, Mass.
LLD 6 kuopos susirinkimas nu

keltas iš liepos 5-tos j liepos 12-tą 
d., bus Liet. Taut. Namo kamba
riuose, pradžia 7 vai. vakaro.

Lietuvių Tautiško Namo Draugo
ves susirinkimas nukeltas iš liepos 6 
d. j liepos 13-tą d. Visi nariai ge
rai įsitėmykite, kad dėl šventės ir 
vakacijų susirinkimai yra nukelti. 
Taip nutarė organizacijų valdybos.

Pranešėjas G. Shirnai lis

I’AJIESKOJIMAS

Aš. Antanas Gabalis, paieškai! sa
vo giminių. Paeinu iš Leckovos 
miestelio. Atvykau j Brooklyn. N. 
Y., 1910 m. Mano tėvo vardas Ka
zimieras, motinėlės vardas Eva; 2 
sesutės Anna ir Agnieška. Anna po 
vyru Jurjonienė, ji yra mirus. Ag
nieška po vyru Puodžius, gyveno 
Mažeikiuose. Brolio vardas Stanis
lovas, mirė 16 m. amžiaus.

Jeigu kas iš manę kitų giminių 
yra gyvi, malonėkite atsišąukti. Bū
siu labai dėkingas. Anthony Gabalis, 
c/o Mrs. Olofson, Box 611 East 
Northport, N. Y. (127-129)

BEDFORD
• , Air Conditioner

IŠPARDAVIMAS!!
Nužeminta Kaina!

Visų Garsiųjų Išdirbysčių!

DYKAI Įdedama
ŠAUKITE MR. GOULD

BEDFORD STORES
Tel. PR. 8-1000

Dr. A. Petrikai
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrcen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

MATTHEW A.;
BUYUS ;

. (BUYAUSKAS) «

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Valstijos Ofisų Bildinge 
prie , Foley Square tebesitęsia 
143 laivakrovių byla. Valdinė 
gub. Dewey įkurta Bi-State 
Waterfront Komisija bando 
atimti nuo jų teisę dirbti. Kal
tina, kad jie streiko laiku pi- 
kietavo ir būk dalyvavę susi
kirtimuose su streiklaužiais.

ILA advokatai bando ap
ginti jų teisę dirbti. Jau buvo 
parodymų, kad skobų gabeni
mas į prieplaukas buvo vyk
domas laužant tą patį įstaty
mą, kuriuomi cĮabar komisija 
vadovaujasi bandyme atimti 
iš tų buvusių streikierių^ dar
bą pragyvenimą.

Birželio 29-tą adv. Howard 
Boehner bandė gauti išteisini
mą dviems Newarko laiva- 
kroviams Ferrari ir Colluccio. 
Jis argumentavo, jog nėra jo- 

! kių parodymų, kad jie bū
tų dalyvavę susikirtime. Jog 

'yra tik parodymas, kad jie tą 
dieną pikietavo. Dar nebuvo 
paskelbta, ką darys komisija, 
ar baus vien tiktai už buvimą 

i pikiete. Jei taip, tuomet ga
lėtų nubausti veik- kiekvieną 
unijistą.

Visuotiniai rinkimai i
i Kinijos respublikoje

(Tąsa nuo 2 pusi.)

I stambios elektrinės čžen- 
i čžou, Siane, Dichua ir ki
etuose miestuose. Parduota 
j eksploataci jai eilė stambių 
anglies šachtų ir atvirų me- 

; chanizuotų karjerų, nuties- 
i ta apie 600 kilometrų nau- 
! iu geležinkelio linijų, pasta- 
i tvta 10 tekstilės ’ fabriku. I ’ *-
Nauių pajėgumų įvedimo 
pasėkoje žymiai padidintas 
oramonės produkcijos išlei
dimas. Pramonės gamyba 
1953 metų pabaigoje viršijo 
1952 metu lygi 34 procen- 

' tais. Mašinų gamybos Įmo
nės Įsisavino 600 nauiu rū- 

i'šių produkcijos-gamybą, jų 
i tarpe naujo* tipo metalo 
i oiaustymo stakles, garo 
j turbinas, gręžimo mašinas, 
Įgali^gus transformatorius 
■ ir kt..

Visuotiniai rinkimai į 
i liaudies atstovu susirinki- 
į mus rodo tvirtą' Kinijos 
' liaudies valią nenukrypsta- 
I mai eiti taikos keliu, kuris 
I pavers Kiniją į galingą dš- 
' vystytos pramonės sali. \

Brooklyne dir ilgai pykęsi 
švogeriai pradėjo ginčą 
spręsti revolveriu ir peiliu. A- 
bu atsidūrė ligoninėse ir po 
areštu

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas /

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE 
DRUGS. Inc.

405 So. $jh Street
Cor. Hewes St.

V • '

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs- daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai^ žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6238

4 pusi. Laisve (Liberty) Ke t virt a d., Lįe'pos (July) 1, 195<

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Mylimi vaikus. .Guolis vietoje. Su 
paliudijimais. Turi kalbėli angliškai.

Tel. BA. 5-4981

<125-127)

MALE and FEMALE

PORA
Viduramžė pora dirbti abolną namų 
darbą. Vyras turi mokpti darži
ninkystę. Nėra virimo. Du kam
bariai su vonia. Linksma aplinka. 
Alga $250 j mėnesį. Skambinkite 
prieš 12 vai. diena arba po 6 v. vak.

BO. 8-0083
H26-127)

VIDURAMŽIAUS PORA
Operuoti ištisiems metams Clam
Snack Bar, Smithtown. L. T.

Kreipkitės pas Conklin, priešais 
Circle B. Motors, Jericho Turnpike, 
Nesconset. - Alga ir komišinas.

Tel. Roslyn 3-0192
(127-129)

HELP WANTE£-yiALE

VIRftJAS (NAKTINIS) 
1-MOS KLASfiS VY^AS. 

RINKTINEI STEAK & LOBSTER
HOUSE.

202 WEST FORDHAM /lOAD
BRONX, N. Y.

(126-129)

OPERATORIAI
Patyrę, Lewis Travel Cut straight

ening & cutting mašinos.
Kreipkitės:

GREEN—STELL CO.
Tel. SI'. 8-3609

(126-132)

NEPAPRASTA PROGA
2 Nuolatinės Nurseries (Šiltnamiai) 
per visus metus Springfield, Wor 
cester, Mass., apylinkėje. Duoda dar
bą apsukriem vyram su pradine ai 
ga, apartment u ir vakacijomis, $l(x 
j savaitę, su pakėlimais. Mes mo 
kame laike mokinimosi. Patyrimai 
nereikalingas, nėra apribavimo am
žiaus, lik pageidaujama vedusių vy 
rų, kurie turi' užlaikyti šeimą. Ge
ras karas pageidaujama, 
šalpų, 
vieta, 
dieną, 
mą.
Svarbiausia ir 
ir mokykla į rytus ; 
upės. Rašykite: i

THE BURR M JRSERIES 
w Manchester,' ConsM.

"127-130:

Daug pa
senai vės apdrauda. Gers 
Jūs būtumėte namie ka> 
Visada žaliuoja aplink na 

Pilnas išmokinimas viduje 
geriausia darbavieti 

nuo Hudsoi

REAL ESTATE

GREENPOINT
2 šeimų mūrinis namas. 5 rūmai 

tušti. 5 ir 6 rūmai, aliejum ♦ 
šildomi, puikiausia sekcija.

Kaina $14,000.
ANTAL D. BERKO, Ine.

9-12 Manhattan Ave., Brooklyn
Tel. FA’. 9-5152 

Klauskite Mr. Bronikowski 
(127-129)

ASTORIA
Gerai budavotas medinis ir šingelių 
2 šeimų namas. Ištaisytas skiepas 
aliejum šildomas, garadžius, plota.1 
50x100. Gražus kiemas. Visiškai iŠ- 
tuštinamas parduodant. Pirkinys ui 
$12,500.

GUS SCHWEITZER
3101 36th Ave., Astoria, I.

Telefonas RA. 6-3468
(121-127:

I.

BLISSVILLE, L. I.
3 šeimų medinis namas; 4-5-6 rū 
mai, šalti, su maudynėmis. 5 rūmą 
tušti. Kaina $6,500.

ANTAL D. BERKO, Ine.
942 Manhattan Ave., Brooklyn 

Tel. EV. 9-5152 ’
Klauskite Mr. Bronikowskl 

) (127-129

Mokykla registgioja 
naujus studentus

Visuomeniškų mokslų mo 
kykla New Yorke, 575 6t! 
Ave., registruoja studentus vi 
durvasariniam’s kursams. Pa 
mokos vykdomos dienomis h 
vakarais, prisitaikant darbi 
ninku reikalavimams. Pamo 
kas pradės liepos 12-tą.

Mokykla yra persekiojama 
Nori atimti progą darbininki 
jaunimui gauti jiems naudin 
gų žinių. Tačiau nežiūriu 
persekiojimų, praėjusiuos< 
kursuose turėjo apie 2,00( 
studentų, kurie patys’pasimo 
ka (nedidelę sumą) ir u: 
mokslą. 4- •

Smarkus vėjas ir vįį^is pir 
madienio prievakarį apverti 
trauklį laivuką tič} Ročka 
ways. Netoli buvusio kito lai 
vuko įgula vieną asmenį iš 
gelbėjo, kitas pats išplaukė.




