
Bylos, teismai.
LDS Centro Valdybos 

suvažiavimas.
Ir pas juos negerai.
Gavėnia ir mėsa.

Rašo R. M1ZARA

Laikas bėga nejuntamai ir 
nematomai. Štai jau ir kovo 
mėnuo, — neužilgo bus ir pa
vasaris.

Tačiau mūsų darbai ir rū
pesčiai liekasi tie patys. Tarp 
kitų didžiulių darbų, stovinčių 
prieš pažangiąją Amerikos vi
suomenę, yra darbininkų ju
dėjimo veikėjų gynimas.
Kalifornijoje tebesitęsia teis

mas 15-kos žmonių, teisiamų 
pagal Smith o įstatymą.

L. Prūseikos teismas iš nau
jo prasideda Chicagoje pir
madienį.

Pirmadienį, beje, Niujorke 
16-kos darbininkų judėjimo 
vadovų, pašauktų teisman, gy
nėjai reikalauja, kad teismas 
būtų nukeltas už. vieno mėne
sio, kad jie galėtų geriau pa-

* siruosti.
ju Ar teismas paklausys teisia
mųjų balso, sunku dabar pa
sakyti, — matysime rytoj.

Vienas dalykas aišku: šios 
bylos, šie teismai lėšuoja ne
maža pinigų. Pažangioji vi
suomenė turi juos sudėti. Ir ji 
sudės, nes supranta šių bylų 
reikšmę mūsų kraštui.

Kovo 16-tą dieną Niujorke, 
kaip jau buvo rašyta, įvyks 
svarbi konferencija, kurioje 
bus svarstyti šių 16-kos vado
vų gynimo reikalai.

Konferencija privalo būti 
didelė ir sėkminga.

★
Kovo 8 dieną LDS Centro 

patalpose įvyks Susivienijimo 
Centro Valdybos suvažiavi-

* Jayne bus apsvarstyta visa 
eilė svarbių reikalų, susijusių 
Bur organizacijos tvirtinimu.

.Be kitko, bus nustatytas 
Dešimtajam Seimui laikas; 
Seimas įvyks Detroite.

•Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas. — tvirta organiza
cija, šiuo metu turinti virš 
vieną milijoną dolerių turto.1

Šiuo metu Susivienijimas 
veda vajų naujiems nariams 
įrašyti. Veikėjai turėtų dėti 
pastangų, kad vajus vjsur bū
tų ‘pravestas sėkmingai, kad, 
suvažiavę į Seimą, visi galėtų 
gražiai pasidžiaugti pasieki
mais.

Bėdų turi ir “anoji pusė.” 
Ten ėdamasi dėl vietų, dėl 
unaro ir kitokių menkniekių.

Štai, Dirva praneša, jog iš 
VLIKo “vykdomosios tarybos” 

■pasitraukė kunigas M. Krupa* 
vičius su savo šalininkais.

“Naują vykdomąją tarybą 
pavesta sudaryti prof. J. Ka
minskui,” rašo tautininkų laik
raštis. Vadinasi, į Krupavi
čiaus sostą įsisės social-demo- 
kratų lyderis Kaminskas-KaP 
rys.

Tai rodo, jog ten prasidės 
didesnis kačių koncertas, nes 
klerikalai,, išversti iš VLIKo 
vadovybės, netylės.

Kiek tai liečia lietuvių vi
suomenę, jai dėl to nei šilta 
nei šalta.

Prasidėjo gavėnia.
Šiemet katalikų vyskupai, 

pagaliau, susitarė dėl mėsos. 
Jie paskelbė, jog gavėnios 
metu katalikams leidžiama 
valgyti mėsa ir trečiadieniais.

Ligi šiol būdavo taip: tūli 
vyskupai leisdavo savo kuri
jų tikintiesiems trečiadieniais 
(gavėnios metu) valgyti mė
są, o kiti — drausdavo.

Deja, mėsa šiuo metu tokia 
brangi, kad tasai leidimas 
mažai turi reikšmės, nes žmo
nės net ir ketvirtadieniams ir 

^nfkmadieniams vargiai tegali 
jos nusipirkti 1

Machiavelis kadaise rašė: 
Italijoje gyveno vienas “labai 
išmintingas” vyras?* Kartą jis 
buvo užklaustas: kada ii’ kaip 
žmogus turi valgyti, kad būtų

No. 44

FRANCUOS VALDŽIOS 
KRIZĖ EINA VIS 
ČILYN IR ARŠYN

i . ................ ............ .

Susmuko du bandymai sudaryt 
naują ministrų kabinetą

Paryžius, kovo 3.—Fran
ci jos valdžios krizė eina vis 
aršyn.

Sugriuvus Edgaro Fau- 
re’s ministrų kabinetui, so
cialistas prezidentas Aurio! 
pakvietė Paulą Reynaudą 
suarganizuot naują kabine
tą iš savo nepriklausomųjų, 
socialistų ir fašistuojančių 
generolo De Gaulle šalinin
ku. *

Socialistai ir degaullistai 
atmetė pakvietimą. Taip ir 
susmuko Reynaudo mėgini
mas sudaryti sudėtinę val
džią.

Tuomet prezidentas Au
riol pakvietė Rene Pleveną, 
seniau buvusį premjerą, 
suorganizuot naują minis- 

I tru kabinėta. Plevenas at
sisakė. • i

Žymėtina, jog Reynaud, 
būdamas premjeru laike 
antrojo pasaulinio karo, 
faktinai be mūšio atidavė

Žuvusiyjiį jankiu 
giminės atmeta 
kelis medalius

Washington. — Tėvai bei 
giminės žuvusiųjų korėji
niame kare amerikiečių at
metė bent 8 medalius, ku
riuos prezidentas Trumą- 
nas buvo atsiuntęs..

Tarp prezidentui sugrą
žintų pomirtinių medalių 
yra ir Kongresinis Garbės 
medalis — aukščiausias ka
rinės p.a g a r b o s ženklas 
Jungtinėse Valstijose.

Užmuštųjų kareivių tėvai 
ir giminės, grąžindami Tru- 
manui medalius., kartu at
siuntė jam piktus laiškus; 
kaltino prezidentą už Korė
jos karą, už blogą jo vedi
mą, už bereikalingas žudy
nes. Kai kurie tėvai rašė, 
jog Trumanas yra nevertas 
dalinti medalius už pražu
dytus jų sūnus.

Pirmajame pasauliniame 
kare buvo sugrąžinta val
džiai tiktai du pomirtiniai 
medaliai už žuvusius, o An
trajame pasauliniame kare 
nieks nesugrąžino nė vieno 
medalio.

IKE SVEIKINA 
TURKIJĄ Už 
“DEMOKRATIJA” 

• Paryžius.—Generolas Ei- 
senhoweris pasiuntė sveiki
nimus Turkijai ir Graikijai, 
kad jos įstojo į Atlanto 
kraštų sąryšį ir išvien “gins 
taiką ir demokratiją” nuo 
komunistų.

sveikas? “Išminčius” atsake:
— Turtingi tevalgo, kada 

nori, o biednieji — kada turi.
Buržuazinėje santvarkoje 

panašus “įstatymas” vyrauja 
ir po šiai dienai.

................ |l.......... ..
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naciams Franci ją.
Prezidentas dabar 

piasi į katalikus respubli- 
kiečius, kad sudarytų kabi
netą iš dešiniųjų partijų. 
Tai būtų jau dvidešimtas 
kabinetas nuo to karo pa
baigos.

Premjero Faure’s valdžia 
žlugo todėl, kad seimas at
metė jo reikalavimą- pakel
ti taksus 15 procentų dėl 
pasnprkinto ginklavimosi. 
Faure sakė, Amerika žada 
duoti dar 300 milijonų do
lerių, jeigu taksai bus taip 
pakelti. Bet, nepaisant ke
tinamos naujos amerikinės 
“dovanos,” seimas atmetė 
naujų taksų reikalavimą.

Jungtinių Valstijų politi
kieriai Paryžiuje nuogąs
tauja,, kad politinė ir finan
sinė krizė gręsia sugriauti 
Franci jos demokratiją. De
juoja, kad tatai gali iškli
binti ir karinius Atlanto 
sąryšio pamatus.

krei-

Manoma, Kongresas 
atmes visuotina 
jaunuolių muštrų

Washington. — Atrodo, 
Kongresas atmes valdžios 
reikalavimą įvesti privalo
mą karinį lavinimą visiem 
jauneliams, sulaukusiem 18 
metų amžiaus, — rašo 
Scripps-Howard laikraščiai. 
Daugybė laiškų iš visų vals
tijų šaukia kongresmanus 
ir senatorius balsuoti prieš 
tą valdžios planą..

Daugelis Kongreso narių 
supranta, kad jeigu remtų 
verstiną jaunuolių muštra- 
vimą, tai gal prakištų atei
nančius rinkimus.

Piliečiai tuose laiškuose 
taipgi smerkia valdininkus- 
karininkus, kad jie per 
daug lėšų eikvoja, apsilei
džia pareigose ir niekina 
žmonių nuomonę. O jeigu 
būtų įvestas visuotinas jau
nuolių muštravimas, tai ka
riniai - politine marina dar 
aršiau pasipūstų.

Be to, visuotinas muštra
vimas reikalautų apie 13 
bilijonų dolerių daugiau 
taksų.

Vietnamiečiai supliekė 
20,000 francūzų

vHanoi, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai praneša, 
kad jie, nuvydami francū
zus 250 mylių atgal ir užim
dami Hoabinh tvirtovę, 
“išmušė iš veikimo 20,000 
priešų” — nukovė, sužeidė 
bei suėmė.

Bet francūzai skelbia, 
kad jie, traukdamiesi atgal, 
prarado tik 276 savo ka
rius.

ORAS.—Lietus ir šaltoka.

NAUJAS EGIPTO MINISTRŲ 
KABINETAS UŽDARE SEIMĄ 
IR DIDĮJĮ UNIVERSITETĄ

Kairo, Egiptas. — šešta- re šalies seimą vienam mė- 
dienį parsitraukė Egipto mi- nėšiui ir didįjį universitetą 
nistriUkabinetas su savo 
premjeru Aly Maheriu, iš

kąri sulaikyt studentus nuo 
demonstracijų prieš Angli
ją. Bet būriai studentų vėl i 
demonstravo.

Niguibo valdžia pasižadė
jo reikalaut, kad anglai pa
sitrauktu iš Suezo kanalo 
ruožto ir kad sugrąžintų E- 
giptui vadinamąjį Angliš- 
kai-Egiptinį Sudaną. Taip
gi ketino apvalyti valdžią 
nuo sukčių ir numušti mais
to kainas.

buvęs tik vieną mėnesį. Aly 
Maherio kabinetas suiro 
paskutinę valandą prieš 
pradedant jam derybas su

Karalius Farukas pasky
rė Niguibą ai Hilailį Pašą 
nauju premjeru. Niguibas 
tuojau sudarė ministrų ka
binetą iš a “nepriklausomų-

Naujasisi, kabinetas uždą-

KOMUNISTAI SU BENDRAIS 
LAIMĖJO ANTRA VIETA 
INDIJOS RINKIMUOSE

New Delhi, Indija. — Ofi
cialiai paskelbta, kad pa
skutiniuose rinkimuose In
dijos seiman (kongresan) 
išrinkta 364 premjero Neh
ru Kongresinės Partijos at
stovai, 36 komunistai ir 28 
demokratiniai komunistų 
bendradarbiai.

Taigi komunistai su ben
drais. bus antra skaitlin
giausia seimo grupė.

Socialistų išrinkta 12;

Hong Kongo gyventojai kelia
riaušes prieš Angliją; šaukia 
sugrąžint Kinijai Hong Kongą

Hong Kong. — Daugiau 
kaip 10,000 kimi darbininkų 
kerštingai d e m o n s t r a vo 
prieš anglus Kowloone, da
lyje, anglų kolonijos Hong 
Kongo. Šaukė: “Šalin an
glus!” “Sugrąžint .'Hong 
Kongą Kinijai!”

Anglų policija blaškė de
monstrantus ašarinėmis 
bombomis, mušė buožėmis 
ir net šovė.

Demonstrantai gynėsi ak
menimis ir visokiais brū
kliais.

Per susidūrimus sužeista 
apie 20 asmenų, tame skai
čiuje 2 anglų policijos in
spektoriai ir 2 Amerikos 
konsulo valdininkai. Kinai 
atėmė ir fotografinius apa
ratus iš tų amerikonų.

Išvien su darbininkais 
maršavo ir kinai biznieriai. 
Demonstrantai nešė tokias 
vėliavas, kaip Kinijos Liau
dies Respublikos.
Kodėl kįlo riaušės

Kinija siuntė Hong Kon- 
gan 31 asmenį kaip..pagal
bos komisiją dešimčiai tūks
tančių -benamių kinų.

Pernai gruodyje sudegė 
jų bakūžės Kowloon prie
miestyje. Kinai kaltino 
anglus už tą gaisrą. Nes 
anglų vyriausybė sakydavo, 
kad jie. “neteisėtai tupi” ten 
ant svetimos žemės.

Taigi dabar 10,000 kinų ir 
nukeliavo į geležinkelio sto
tį pasitikt gelbėtojų komisi
jos. Bet anglai sulaikė ko
misiją ant sienos tarp Hong 

neribotam laikui.
Universitetas uždarytas, | 

valstiečiu - darbininku kan
didatų 10.

Kitos 39 vietos seime pa
sidalintos tarp • keleto ma
žųjų partijų.

Indijos seimas susideda 
viso iš 489 narių.

Demokratinis - komunis
tų frontas ypač daug balsų 
gavo provincijų rinkimuose. 
Taip antai, į Madras pro-, 
vincijos seimelį išrinkta 55 
jų kandidatai, o valdinės 
Kongreso Partijos — 140.

Kongo ir Kinijos. Tada ki- 
I nai ir pradėjo rūsčiai de- 
monstruot prieš anglus. An
glai atakavo demonstran
tus. Taip ir užsikūrė kru- 

• vinos riaušės. ♦
Demonstrantai daužė an

glų langus, vartė jų auto
mobilius ir padegė karinį 
anglų troką ir kelis motori
nius policijos dviračius;

(Anglija atplėšė Hong 
Kongą nuo Kinijos pirm 
100 metų, paversdama jį sa
vo karališkąja kolonija. 
Hong Kongas turi apie 2,- 
000,000 gyventojų ir 32 ket
virtainių mylių plotą.

FeLIAUSIOSŽINIOS
Paryžius. — Vos pakilęs, 

nukrito didelis keleivinis 
lėktuvas ties Nice, pietinėje 
Franci j oje, užmušant visus 
37 jame buvusius žmones.

Washington.—Senato už
sienio reikalų komitetas 
pašaukė “valstybės sekreto
rių Deaną Achesoną slaptai 
paaiškint, kodėl Franci jos 
seimas atmetė amerikinį 
reikalavimą pakelti ginkla
vimuisi taksus 15 procentų. 
Dėl to ir sugriuvo Franci- 
jos ministrų kabinetas.

O Achesonas tik pirm po
ros dienų raportavo, kad, 
dalyvauda mas Atlanto 
kraštų konferencijoj Por
tugalijoj, jis “labai susti
prinęs” Franciją kaip kari
nį' tų kraštų šulą prieš So
vietus.

Metai 42-rieji,

VAKARINĖS VOKIETIJO 
VALDŽIAI TAIP PAT 
GRĘSIA GRIUVIMAS
6,500,000 unijistų priešinasi 
kariniam Atlanto kraštų planui

Bonn, Vokietija. — Su
judo vakarinės Vokietijos 
socialistai prieš premjero 
Adenauerio politiniai - ka
rinius planus. Reikalauja 
naujų seimo rinkimų, kad 
galima būtų pakeisti val
džia.

Tunisai vis atakuoja, 
sabotažuoja francūzus

Tunis, Afrika. — Verda 
Tunisijos. patrijotų sąjū
džiai prieš francūzus; rei
kalauja nepriklausomybės 
nuo Franci jos. Prancūzai 
suėmė dar kelias dešimtis 
tunisu demonstrantu.

Tunisai susprogdino gele
žinkelio tilta Gafoure. Nu- 
virtus, traukiniui, sužeista 6 
žmonės.

Tusisai taip pat mėtė pa
degto gazolinų butelius i 
francūzų automobilius; ap
degino kelis asmenis. *•

i Tanky, lėktuvų ir 
laivų nuostoliai 
korėjiniame kare

Seoul, Korėja. — Ameri
konai praneša, kad:

Šiauriniai korėjiečiai per 
dvi ^paskutines dienas “su
naikino bei sužalojo 12 
amerikiniu tanku” vakari
niame fronte. O ameriko
nai oro bombomis, sudaužė 
3 šiauriečių tankus ir su
žalojo 4.

Per visą vasario mėnesį 
šiemet šiauriniai korėjie
čiai numušė 27 amerikinius 
lėktuvus, daugiausiai šau
dydami iš patrankų nuo že
mės. O Amerikos lakūnai 
per mūšius ore sunaikino 
15 Šiaurinės Korėjos lėktu
vų ir, “tur būt, dar tris.”

Šiauriniai korėjiečiai iki 
šiol nuskandino 4 Amerikos 
karo laivus, ir sužalojo 34. 
Be to, amerikonai prarado 
5 mažus karinius laivukus.

Taipgi žuvo 407 ameriki
nio laivyno lėktuvai ir 243 
jūreiviai, o 953 kiti jūrei
viai buvo sužeisti ir 52 be 
žinios dingo.

Vėl kaltina jankius už 
choleros perus Korėjoj

Korėja. — Kinijos liaudi
ninkų radijas Vėl kaltino 
Amerikos lakūnus, kad jie 
mėtė choleros ir kitų ap
krečiamųjų ligų bakterijas 
i šiaurinę Korėjos Liaudies 
Respubliką. Sakė, surasta 
vokai (konvertai) su bluso
mis ir kitais vabzdžiais, ap
krėstais tų ligų bakterijo
mis.

Amerikonai vėl atsakė, 
kad tai “melagingas išmis- 
las.” .
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Klerikalas Adenaueriš 
pasižadėjo anglams - ame
rikonams rekrutuoti 12 di
vizijų vokiečių kariuome
nės, įjungti ją į tarptauti
nę vakarų Europos armiją 
ir išleisti po 202 milijonus 
dolerių ginklavimuisi kas 
mėnesį prieš Sovietų Sąjun
gą.

Socialistai yra antra 
skaitlingiausia partija va
karinės Vokietijos seime. 
Jie turi 131 atstovą, o Ade- ‘ 
naueris—139 atstovus. Bet 
socialistus remia dauguma 
darbo unijų, kurios turi 6,- 
500,000 narių. Todėl, mano
ma, socialistai galėtų laimė
ti rinkimus. Tuomet jie 
bandytų pakeisti Adenaue-

Ko socialistai nori
Socialistai reikalauja, kad 

Amerika, Anglija ir Fran- 
cija visupirm duotų vaka- » 
rinei Vokietijai pilnutinę 
nepriklausomybę ir savisįo- 
vumą politikoje ir pramo
nėje. Tik po to jie sutiktū ■ 
organizuot vokiečių kariuo
menę prieš komunizmą.

Socialistai taip pat reika
lauja vakarinei Vokietijai 
lygybės su Jungtinėmis ■
Valstijomis, A n g 1 i j a ir 
Francija Atlanto sąryšyje 
ir kituose tarptautiniuose 
klausimuose.

Bet jeigu socialistų pagei
davimai būtų patenkinti, 
tatai apšlubintų nutarimus, 
kuriuos Atlanto šalių mi
nistrai neseniai padarė per 
savo susirinkimą Lis.bone, 
Portugalijoj.

Prieš tokius vokiečių so
cialistų reikalavimus ypač 
spardosi Francija. Bijo, kąd 
jeigu vokiečiai taip susti
prėtų, tad gal vėl užpultų 
Franciją.

Tas susispyrimas tarp va
karinių vokiečių ir Franci- 
jos gręsia sudraskyti nau
juosius Atlanto sąryšio pla
nus. Nes Amerika laiko 
francūzų ir vokiečių armi
jas svarbiausiomis jėgomis 
prieš Sovietų Sąjungą.

Graikų valdžia žudys 
dar 8 komunistus

Athenai, Graikija. — Ka- 
I rinis monarcho - fašistų 
teismas nusmerkė mirtį 8 
įtariamus komunistus. Ke
turis nuteisė visą amžių ka
lėti, o 17-kai kitų priteisė 
10 iki 20 metų kalėjimo.

Valdžia kaltino juos už 
“šnipinėjimą k o m u n i s t i- 
niams kraštams prieš Grai
kiją.”

Tarp nusmerktų mirti 
yra ir viena moteris, o tarp 
nuteistų visam amžiui ka
lėjimo — dvi' moterys. •

Korėja. — Keturi šiauri
nės Korėjos lėktuvai ataka
vo jankius fronte.



v

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

Kas Ką Rašo ir Sako

Established April 5, 1911
Every day except Sundays, Mondays, aąd Holidays 

110-12 ATLANTIC ĄVENUE, RICHMOND HILL 19, N, Y.
TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

President, GEORQE WARES; Seer.-Treasurer WILLIAM CHAPELS
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year . $7.00. Canada and Brazil, per year $8.00
United States, per 6 months $3.751 Canada and Brazil, 6 months 04
Queens Co.............. 4.00 per six mos. Foreign countries, per year
Queens Co.................. $8.00 per year Foreign countries, 6 months

$4.00
$9.00
$4.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, .N. Y., 
under the Act of March 3, 1879. '

PERANKSTI APSIDŽIAUGĖ
PASIBAIGUS LISABONO konferencijai, tuojau mūsų 

valstybės departmento galva, p. Achesonas, smarkiai 
apsidžiaugė jos rezultatais. '

Dar smarkiau džiaugėsi komercinė spauda ir radijas. 
Girdi, visi didieji nesusipratimai tapo išspręsti ir dabar 
jau būsią galima eit prie Vakarų Vokietijos ginklavimo, 
prie Europos armijos įsteigimo, prie šuoliško rengimosi 
karui. c

Ginklavimuisi reikalingi pinigai inkluotis sunku to
kiai Francūzijai, kuri yra beveik fyankrūte, kurios iš
teklius, be kitko, sumaumoja

Jei Francūzija nori paspartinti
kia uždėti ant piliečių nauji taksai už pajamas.
Edgaro Faure kabinetas pasiryžo tuojau padidinti net 
15 nuošimčių taksus!

Ir štai, kai jis atėjo su tuo projektu į parlamentą, 
pastarasis jį atmetė ir Faure valdžia buvo priversta re
zignuoti.

Šiuos žodžius rašant, Francūzija naujos valdžios dar 
neturi. O kai ji ją ir turės, kai naujoji valdžia ateis, 
pas tą patį parlamentą,' prašydama naujų taksų, tai di
delis klausimas, ką parlamentas pagiedos ir naujai val- 
įdžiai.

Bet tai dar ne viskas. Turime atsiminti, kad Lisabono 
konferencijos nutarimus privalo užgirti visų NATO 
kraštų parlamentai. Kas gali pasakyti, kad tie parla
mentai užgirs?

Nepamirškime, kad visuose kraštuose yra ’ didelis 
žmonių judėjimas už taiką, kad tas judėjimas priešingas 
tam, ką nutarė Lisabono konferencija., Na, ir taiką my
linčiųjų žmonių judėjimas, be abejojimo netylės.

Nepamirškime, kad visuose kraštuose yra didelis ^žmo
nių judėjimas už taiką", kad tas' judėjimas priešingas 
tam, ką nutarė Lisabono konferencija. Na, ir taiką my
linčiųjų žmonių judėjimas, be abejojimo, netylės.

Taigi džiaugsmas Lisabono konferencijos rezultatais 
yra per ankstyvas.

aras} Indo-Kinijoje.
inklavimąsi, jai rei-

Iš viso

PO 50 DOLERIŲ!
Andai niūjorkiškio dien

raščio Post rašytoja Sylvia 
F. Porter, leidžianti atosto
gas Miami Beach, Florido
je, rašė, kad ten hoteliai 
daro didžiulį biznį, 
už vieną kambarį 
moka po $30 ir net po $50 
už parą! Ir tokios 
mokamos tik už kambarį, 
be valgio!

Kas tokias sumas pinigų 
švaisto? “Nepriklausomi 
biznieriai,” kurių dauguma 
yra susirišę su Wall strytu.

Tai, kam rojus!

Girdi, 
svečiai

sumos

TSR Konstitucijos

Imperialistinių plėšikų 
sutemos Tunisijoje

KALBANT APIE 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
DEKLARACIJĄ

Dienraštis Vilnis rašo:
“Komunistą obalsiai nušla

vė visą pasaulj dėlto, kad mes 
nesistengiame parodyti savo 
Deklaracijos Nepriklausomy
bės”, rašo Drew Pearson, pro
ga George Washingtono gim
tadienio sukakties.
, “Komunizmas galima sulai
kyti tik pastačius prieš jį di
džiąją Amerikos Revoliucijos 
idėją”, sako Pearson.

Bet skelbimas didžiosios i- 
dėjos juk reikalautų jos vyk
dymo, jos praktikavimo, rėmi
mo kitų žmonių kovų už lais
vę, o tai kaip tik ir nepagei
daujama reakciniams elemen
tams, kurie dabar kontroliuo
ja valdžios politiką.

Kai kurie jų atvirai sako, 
kad Teisių Bilius paneigtas, 
kad konstitucijos nesilaikoma. 
Jie teisinasi tuo, kad kada 
Jeffersonas ir Washingtonas 
dėjo pagrindus šiai respubli
kai, nebuvo “komunizmo pa
vojaus.” Dabar gi tas pavojus 
esąs dėlto ir Teisių Bilius 
neigiamas ir konstitucinės 
rantijos laužomos.

pa- 
ga-

NAUJAS KANDIDATAS
.GEORGIA VALSTIJOS senatorius Richard B. Russell 

išdidžiai pranešė, kad jis kandidatuos prezidento vietai.
Specialėje sušauktoje laikraštininkų konferencijoje šis 

senatorius priminė, kad, jo nuomone, prezidentas Tru- 
manas kitam terminui nekandidatuos, o jei ir kandida- 

. tuos, tai nieko nereikš; jis, Russellis, visvien bus kan
didatas ir darbuosis, kad demokratų suvažiavimas jį no
minuotų.

Klaidą darytų tas, kuris manytų, būk Russellis būtų 
geresnis prezidentas už Trumaną. Russellis, atsiminki
me, ryžtasi kandidatuoti ne dėl to, kad Trumanas yra 
per daug reakcingas, bet dėl to, kad Russelliui ir kitiems 
pietinių valstijų viešpačiams Trumanas esąs per daug 
pažangus!

Russellis—diksikratas. Jis — atviras rasistas — aršus 
baltasis šovinistas. Jis atstovauja valstiją, kurioje vieš
patauja lincas, kurioje negras yra laikomas šuns vietoje, 
kurioje darbininkų judėjimas yra žiauriai persekioja
mas.

Taigi galvojančiam žmogui, žmogui, kuriam rūpi tai
ka ir mūsų krašto labas, Russelio pranešimas neteikia 
jokio suraminimo, d tik parodo, kaip reakcininkai ryž
tasi kovai už galią.

Amerikos žmonės, kuriems rūpi taika ir mūsų krašto 
gražesnė ateitis, nori matyti pažangų kandidatą prezi
dento vietai. Bet tokio kandidato neduos nei demokratų 
.partija, neigi republikonų partija. Tokį kandidatą te
gali duoti tik Progresyvių partfja, kuri anksčiau ar vė
liau jį išstatys.

Trumanai, Taftai, Eisenhoweriai, Kefauveriai, kurie
minimi kandidatais prezidento vietai, neatneštų žmo-1 LIETUVOJE 
nėms nei taikos, nei gerbūvio. Jeigu jie šiandien tarp! 
savęs pešaši, tai pešasi tik dėl vietų, dėl asmeninių am
bicijų, o ne dėl to, kad pagerinti darbo žmonėms gy
venimą.

ATOSTOGININKAI 
TARYBŲ SĄJUNGOJ

Vilniškis Tėvynės Balsas 
rašo:

Suvesti sanatorijų ir poilsio 
namų darbo 1951 metais re
zultatai. šalies kurortuose 
praleido atostogas daugiau 
kaip 4 milijonai darbo žmo
nių.

Profesinės sąjungos turi 
apie 1,200 gydyklų. Vien pra
eitais metais profsąjungos ga
vo 20 naujų sanatorijų ir po
ilsio namu .

Naujoms gydykloms statyti 
ir įrengti išleista daugiau kaip 
235 milijonai rublių.

Visi kurortai Kaukazo mi
neraliniuose vandenyse, Kry
mo, Soči ir Pamaskvio rajo
nuose yra atidaryti ištisus me
tus. Jie gerai pasiruošė žiemos 
sezonui.

Šiuo metu VPSCT’ ir prof
sąjungų CK stato 60 naujų 
gydyklų — pietų Uralo meta
lurgams, kalnakasiams ir ge
ležinkelininkams, Primorjės 
žuvies pramonės darbininkam, 
energetikams ir energijos. į- 
renginių statytojams, nafti
ninkams. Steigiami poilsio na
mai motinoms su vaikais, 
nimui ir paaugliams.

straipsnio ištraukas. Tarp 
kitko Justas Paleckis rašo:

Kovoje dėl socializmo įgy
vendinimo per praėjusius 11 
metų įvyko didelės permainos 
mūsų respublikoje. Buvo visiš
kai panaikinta žmogaus eks
ploatacija kito žmogaus ne 
tik mieste, bet ir kaime. Visa 
pramonė ir prekyba perėjo į 
valstybės arba kooperacijos 
rankas. O žemės ūkis persi
tvarkė kolūkiniais pagrindais.

Tie visi pakeitimai užrašyti 
Lietuvos
pakeitimo ir papildymo įstaty
me...

Toliau:
1951 metais Tarybų Lietu

voje pradėjo veikti eilė naujų 
pramonės įmonių, keletas 
tarpkolūkinių hidroelektrinių 
ir šiluminių stočių. Gyvento
jai, o taip pat liaudies ūkis 
gauna žymiai daugiau elek
tros, negu 1950 metais.

1951 metų planas pramonė
je buvo kiekvieną ketvirtį į- 
vykdomas su perviršijimu. 
Dauguma įmonių jau dirba 
1952 metų sąskaita.

Jei pažvelgsime į miestus, 
visur matome per metus įvy
kusias permainas, išaugusius 
naujus pastatus. Gražėjo mū
sų Vilnius, daug padaryta 
Šiaulius ir Klaipėdą atstatant, 
nemaža naujų namų pastatyta 
Kaune ir eilėje rajonų centrų. 
Užbaigta hidroelektrinės sta
tyba Salantuose, iš dalies 
baigta prie Sedos. Kolūkiečiai 
savo iniciatyva, lėšomis ir jė
gomis pastatė hidroelektrinę 
buvusiame Pracišausko dvare, 
ties Vidukle, šviesą gavo Vie
vis, Veisėjai, Kapčiamiestis.

Tarybinė vyriausybė kol
ūkiečiams teikia didžiulę pa
galbą tūkstančiais įvairiausių 
mašinų, lengvinančių žemės 
ūkio darbą, padedančių ge- 
riaui įdirbti žemę ir kelti der
lių. Valstybė per įvairius kur- 

j sus, žemės ūkio mokyklas ir 
technikumus apginkluoja di
delį skaičių kolūkių vadovų, 
kolūkiečių, traktorininkų ir ki
tų , žemės ūkio darbuotojų į- 
vairiomis mokslo žiniomis, 
kad žemės ūkio darbas būtų 
našesnis.

1951 metais mūsų kolūkiai 
dar labiau sustiprėjo ūkiniu ii* 
organizaciniu požiūriu. Kob 
ūkiai išaugino gausų derlių; 
Niekad Lietuvoje nebuvo tiek 
pasėta kviečių, kaip 1951 mei 
tais.
gaus 
negu 
rime

Tunisija yra palyginamai 
nedidelė šalis, tik su treje
tu ir puse milijono" gyven
tojų. Ji randasi šiaurinėje 
Afrikoje, prie pat Vidurže
mio jūros, tarpe Libijos ir 
Algerijos. Tai viena iš 
Francūzijos kolonijų Afri
koje. Prancūzai turi daug 
bėdos. Vietos gyventojai 
prieš francūzus sukilo.

Francūziški imperialistai 
nenori iš Tunisijos kraus
tytis. Laikosi dantimis įsi- 
kibę.

Čia turime dar vieną žmo
nių sukilimą prieš europie
tiškų kapitalistinį imperia
lizmą. Tai dalis didžiulės 
nacionalistinės žmonių ko
vos Azijoje ir Afrikoje.

Francūzai Tunisiją pa
vergė septyniasdešimt me
tų atgal. Jie ją užkariavo 
ir pasiskelbė “pratekto- 
riais.” Tai buvo 1881 me
tais.

Tuojau prasidėjo krašto 
kolonizacija. Pribuvę fran
cūzai ir 
grobstė šalies žemę ir tur
tus. šiandien Tunisijoje

ir

jau

PALECKIS APIE 
PASIEKIMUS

DEL TAIKOS SU AUSTRIJA
IŠ WASHINGTONO pranešama, kad Jungtinių Vals

tijų, Didžiosios Britanijos ir Francūzijos vyriausybės 
pastaruoju metu susirūpino taika su Austrija.

Niūjorkiškio Timeso korespondentas skelbia, jog; gil
eli, visų trijų valstybių užsieninių reikalų ministrai gal- 

’voja apie parašymą naujo, paprastesnio, aiškesnio pro
jekto taikai su Austrija. Senasis, projektas esąs nepri
imtinas, per daug painus.
•Išviso ligi šiol įvyko 258 keturių didžiųjų valstybių 

atstovų posėdžiai, kuriuose buvo svarstytas taikos su
tarties. su Austrija projektas, bet nieko teigiamo tie 
posėdžiai neišsprendė; sutarties kaip nebuvo, taip jos 
ir nebėra.’

Kai naujas projektas bus sudarytas, jis bus pasiūlytas

Šių metų Tėvynės Balso 
1-mame numeryj telpa Lie
tuvos prezidento. Justo Pa
leckio straipsnis. Tai ap
žvalga to, ką Lietuvos žmo
nės pasiekė praėjusiais 

j (1951) metais. Mes čia pa- 
’ duosime kai kurias, iš * to

kaip milijoną

kolūkiai žy- 
visuomeninių

Dauguma kolūkiečių 
daugiau už darbadienius, 
pereitais metais. Jau tu- 
kolūkių, kurių pajamos

siekia daugiau 
rublių. ’ 

1951 metais 
miai padidino
gyvulių kiekį ir sudarė tvirtą 
pagrindą tolesniam visuome
nines gyvulininkystės išvysty
mui.

Tūkstančiai mūsų kolūkie
čių pasižymėjo kovoje už auk
štą derlių, už gyvulininkystės 
išvystymą, už produktingumo 
kėlimą. Daugelis jų tapo res
publikinio, net sąjunginio ma
sto pirmūnais. Daugelis jų ap
dovanota ordinais ir meda
liais.

1951 metais buvo įkurta 
kolūkiečių laisvanoriška spor
to draugija “Kolūkietis”, ku
rioje jau susibūrė daug tūks
tančių kolūkinio jaunimo. To
ji organizacija turi išsivystyti 
į didelę masinę sporto organi
zaciją, kurioje galės pasi
reikšti mūsų liaudies sportines 
jėgos. ■

>■ Kultūrinėje* srityje Lietu
va taipgi daro didelius 
žingsnius pirmyn, rašo pre-

Tarybų Sąjungai, reikalaujant, kad ji sutiktų jį pri
imti.

Koks, tas naujas projektas bus, kol kas nėra žinoma. 
Tačiau,, mums atrodo, kad nelengva bus taikos sutartis 
su Austrija sudaryti, kol nebus susitarta dėl taikos su
tarties su Vokietija.

Taikos sutartis su Austrija sudaryti nebus galima 
taip, kaip buvo sudaryta taikos sutartis z įsu Japonija. 
Atsiminkime, kad Austrijoje yra ir T, Sąjungos okupaci
nės jėgos. Su Japonija kas kita,: ją valdo tik amerikinės 
jėgos. ** — ’ ' — .

. Na, bet gyvenimas parodys, kaip ten bus.

klos Komitetą ir išdavinė
jo jam visą eilę gerų pa
žangių ir nuoširdžių žmo
nių. Piratu rodė į juos, kad 
jie būtų suimti ir nubausti 
už ištikimybę darbininkų 
klasės reikalui. Jų rolė bu
vo donosčikiška pilna to 
žodžio prasme.

Prieš daktarės Light tė
vus, kurie taip pat tiki j 
pažangą ir žmoniškhmą, 
kaip ir tie, kuriuos daktarė 
ir jos vyras išdavinėjo, at
sistojo pasirinkimas: su iš
davike dukterim ir išdavi
ku žentu, arba su darbo 
žmonėmis -ir žmoniškumu. 
Jie pasirinko paskutinį ke
lią. Jie išleido pareiškimą, 
kuriame jie sako:

“Mes, tėvai Dr. Louise

yra 3,300,(M)0 tunisiečių 
apie 300,000 europiečių, ku
rių didelė dauguma yra 
francūzai.

Kaip begėdiškai vietiniai 
žmonės buvo per tuos septy
niasdešimt metų plėšiami ir 
skriaudžiami, parodo ir tas 
faktas, jog tie 300 tūkstan
čių europiečių, kurie suda
ro tik apie 10 procentų 
krašto gyventojų, šiandien 
valdo ir kontroliuoja du 
trečdaliu Tunisijos- 
ūkio ir 
pramonės. Prekyba su- už
sieniu beveik visa yra už- 
sięniečių imperialistų ran-1 Light> vięšaį pasmerkiame 

°rŽe’. . v v., , . , - ja kaipo donosčikę dėl Ne-Tai prieš šitą neteisybę ir ^erikFinjgs veiklos Komi-

žemės
net 95 procentus

apiplėšimą prasidėjo žmo
nių sukilimas.

Ar pavyks jį francūzams 
nuslopinti? Vargiai. Im
perialistai gali papirkti Tu
nisijos nacionalistinio, judė
jimo tūlus vadus ir laikinai 
sukilimą apmalšinti, bet jos 
žmonių kova už pilną ne- 

kiti europiečiai, priklausomybę eis savo ke-' 
liu iki pilno laimėjimo.

Amerikonas

Tėvų pasmerkimas išdavikiškai 
mokytai dukteriai

Mes sakome, jog natūra
lu, kad tėvai užtaria vaikus 
arba vaikai tėvus. Tie šei- 
myniši saitai yra labai tvir
ti ir naturališki. Kitaip nė 
būti negali.

Bet kartais tie šeimyniš
ki saitai atsistoja prieš pa- 
prasčiausį padorumą, žmo
niškumą ir teisingumą. Ta
da jie pasidaro nepateisina
mi ir nenaturališki.

Klasių kovoje dažnai pa
sitaiko, 4<ad tėvu keliai 
griežtai atsiskiria nuo vai
kų kelių, arba vaikų keliai 
nuo tėvų. Tokių pavyz
džių kiekvienoje šalyje su
rasime šimtus ir tūkstan
čius. Netrūksta jų ir čia 
Amerikoje.

Vieną tokį atsitikimą ma
tėme tik šiomis dienomis. 
Tėvai turėjo išeiti ir viešai 
pasmerkti savo dukterį,

te to Washing tone, ir męs 
esame priešingi veiklai šio 
komiteto, kuris, mūsų įsiti
kinimu, stengiasi sunaikinti 
mūsų Konstituciją ir Tei
sių Bilių.

“Mes pasižadame tęsti ko
vą už Smith ir MpCarran 
įstatymų atšaukimą ir uįP 
laisvą ir taikų pasaulį.”

Aišku, jog Mr. Noum 
Light ir Mrs. Annie Light 
nelengva buvo pasirinkti šį 
kelią. Bet jų protas ir są
žinė neleido jiems tylėti, 
kai jų duktė išdavinėja ne
kaltus, gerus žmones, v

Saljętiskaipo išdavikę. Ir jų tas
žygis pilnai pateisinamas.

Tai atsitiko Los Angeles 
mieste. Daktare Louise

| Light ir jos vyras Max Sil
ver pasirodė išdavikų rolė- Danielsą su jauna vokiete, 
je. Jie atsiklaupė prieš Kon- Surasti jų lavonai visai 
gresinį Neamerikines Vei- nuogi.

Frankfurt, Vokietija. — 
Nežinia kas miške nužudė 
amerikietį kareivį G. W. '

Žinios Laisvės Reikalais J*
Šiemet Mass, valstijos lietuvių organizacijų didysis 

piknikas paramai dienraščio Laisvės bus Lietuvių Tau
tiškam Parke, Montello, Mass. Įvyks Fourth of July 
šventėje.

Jonas Balsys iš Baltimore, Md., ir vėl savo dienraščiui 
gavo naują skaitytoją. Dėkojame už pasidarbavimą, 
Jonai.

Joe Lakštutis iš Windsor Locks, Conn., rašo: >
“Gerbiamieji!

Prisiųskite man dienraštį Laisvę už vieną dolerį. 
Retkarčiais gaunu nuo kaimynų pasiskaityti, man pa
tinka. Čia įdedu dolerį, vėliau užsisakysiu ant visų 
metų.

zidentas Paleckis.
Kultūros gyvenime 1951 me

tai atnešė daug džiugių laimė
jimų. Už žymius pasiekimus 
11 meno ir literatūros darbuo
tojų buvo apdovanoti premi
jomis, jų tarpe poetas T. Til
vytis, rašytojas A. Guzevi- 
čius, kompozitorius S. Vainiū
nas,, TSRS ir Lietuvos TSR 
liaudies artistas Kipras Pet
rauskas, skulptorius P. Alek
sandravičius. Tai liudija apie 
naują mūsų meno ir literatū
ros suklestėjimą.

Mūsų Liaudies dainų ir šo
kių ansamblis sų dideliu pasi
sekimu koncertavo Ukrainoje 
ir Moldavijoje. Kaukaze lan
kėsi su koncertais Filharmoni
jos choras su dirigentais B. 
Dvarionu ir K. Kavecku. Po
litechnikos instituto ansamb
lis laimėjo pirmą premiją sa
viveiklos pasirodyme Maskvo
je. Daug broliškųjų tarybinių 
tautų menininkų .ir meno ko- j 
lektyvų lankėsi Lietuvoje. Lie
tuvių rašytojų knygos verčia
mos į rusų ir kitų tarybinių 
tautų kalbas ir jos dideliais 
tiražais paplinta broliškose 
respublikose. Lietuvių rašyto
jų kūriniai leidžiami liaudies 
demokratijos-šalyse — Rumu
nijoje, Lenkijoje, Čekoslova
kijoje, net tolimoje Kinijoje 
skaito Salomėjos Neries, A. 
Venclovos ir kitų mūsų rašy
tojų raštus.

Visa tai liudija apie nepa
prastai praplitusius horizon
tus lietuvių menui ir literatū
rai.

1951 metais išleistųjų kny
gų tiražas siekia apie 9 mili
jonus egzempliorių.

Su godone, Joe Lakštutis.”
Tai linksmos žinios. Sveikiname naujus skaitytojus ir 

esame tikri, jog dienraštis Laisvė bus mylimiausias 
kasdieninis jūsų draugas ir patarėjas svarbiuose gyve-, 
nimo reikaluose. ' • 1

Kiekvienas dienraščio Laisvės patriotas šiuo momentu 
labiau negu bent kada turi rūpintis gavimu naujų skai-^ 
tytojų. Nepraleiskime nė vienos progos sueigose, ne-r 
pakalbinę užsisakyti Laisvę.

Grįžęs iš Floridos, George Waresonas atėjo į Laisvės 
įstaigą ir pirma, negu papsakojo savo įspūdžius iš vaka- 
eijų tam šiltam krašte, padėjo $3.00 ir tarė: “Nebuvau 
Laisvės bankiete, bet bilietą noriu turėti, kad ir po ban- 
kieto,—duok vieną.” Puikus įvertinimas, savo dienraščio! 
Beje, George Waresonas yra ilgametis Laisvės bendrovės 
direktorius ir jis per eilę metų vis dirbdavo Laisvės/ 
bankietuose. Šiuo kartu negalėjęs prisidėti darbu, parė
mė tą reikalą finansiniai.

Daugiau finansinės paramos gavome nuo šių asmenų:
Wm. Deksnys, Stamford, Conn..............
Laisvės Choro Narys, Hartford, Conn.
Stasys Šaltis iš Rockford, Ill...............
F. Naginė, Keene, N. H.................... .
Joseph Markūnas, Cambridge, Mass. ...
M. Kairys, Bridgeport, Conn...............
F. T. Martin,4 Hialeah, Fla....................
Adam Markūnas, Chicago, Ill.................
Chas. Gigunas, Brooklyn, N. Y..............
M. Matulevičius, New York City .......
J. Kazlauskąs, San Francišto, Cal..........
Graži finansinė parama apšvietos reikalams, širdin

giausia dėkojame visiems, suteikusiems taip gražių do
vanų ir taip svarbiu momentu.

Norime priminti, kad Wm. Deksnys, kuris šiuo kar
tu apdovanojo Laisvę su $40.00, yra dažnus aukotojas 
apšvietos ir kultūros reikalams. Tačiau ir smulkesnė^ 
aukos apšvietos reikalams yra visuomenės lygiai įverti’^ 
narnos ir branginamos, kaip ir stambesnės. Kiekvieno 
prisidėjimas, kad ir su smulkia dalele, per daugūmą su
daro didelę sumą atlikimui stambiu apšvietos ir kultū
ros darbu. - Laisvės Administracija

$40.00
10.00

. 5.00

. 3.00
. 3.00

: 3.oo ‘
. 3.00
.. 3.00
. 2.00
. 2.00
. 1.00
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GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAFITAS

DETROITO ŽINIOS

Y" (Tąsa)
Žakas tęsė beveik pakuždomis:
—Eiliniai partijos nariai turi būti su

jungti į grupes po tris žmones, įskai
tant atsakingąjį. Jiems betarpiškai va
dovaus trikampis. Kiekvienas šio tri- 

, kampio narys palaikys ryšius su dvie
jų trijų grupių atsakingaisiais, jokiu bū
du ne daugiau. Visas toks branduolys 
sudarys pirminę mūsų organizacijos 
grandį, tai yra kuopelę. Aukščiau stovi 
sekcijos, sektoriai, rajonai, suorganizuo
ti tuo pat principu... Tuo būdu mes ga
lėsime koordinuoti darbą, tuo pat metu 
sumažindami iki minimumo ryšius tarp 
partijos narių. Aišku?

—Aišku.
—Tada visos organizacijos nebus ga

lima sunaikinti, net jei ir nukentės viena 
ar kita jos dalis...

Žakas mechaniškai pridėjo laikrodį 
prie ausies ir paklausė, kiek laiko.

—Jau be penkių devynios,—atsakė Al- 
beras. — Tau teliko dvidešimt minučių. 

/ —Visai pakanka. Dabar reikia imtis 
J^ykdyti tuos uždavinius, kuriuos mes ką 
tik užbrėžėme... Ir tą daryti reikia 
taip, kad nenukentėtų mūsų kasdienis 
darbas. Greitai Prancūzijoje, atiduoto
je priešui grobti, prasidės bado maištai. 

s Reikia juos organizuoti, jiems vadovau
ti, nes mūsų dienomis kiekvienas liau
dies žygis, kad ir kokia forma jis išsilie
tų, įgauna kovos prieš vokiečius pobūdį, 
darosi patriotiniu aktu, kuris rengia są
lygas busimajam išsivadavimui...

Žakas nutilo. Po ketvirčio valandos 
jam metas išeiti. Jis pripylė mūsų sti
klines ir paklausė, pažvelgęs man tie
siai į veidą:

—Na, o ką tu manai?
AŠ trupūtį sumišau ir prieš atsakyda

mas valandėlę pagalvojau.
Tada Žakas pasakė, ko iš manęs nori

ma. Jis paaiškino man, kokios bus ma- 
naujosios pareigos. Aš betarpiškai 

priklausysiu Alberui, kuriam pavesta su
sitikti su manim kas antra diena ir pra
nešinėti man partijos direktyvas.

Atsisveikindamas Žakas davė man ei
lę patarimų, įsigilindamas į smulkiausias 
pogrindinio darbo detales. Tarsi tėvas, 
mokydamas vaikus. Jis atsistojo aiškiai 
jaudindamasis ir išbučiavo mus abu.

—Greitai pasimatysime, kai sutvarky
sime viską.

Ketvirtis dešimtos jis išėjo. Tą valan
dėlę aš jutau savyje nežmoniškas jėgas. 
- Alberas patiesė ant stalo žemėlapį ir 
sutiksimo naują Paryžiaus suskirstymą 
rajonais.

Po kelių minučių mūsų atėjo Sidoni. 
Išėjome iš buto nieko nesutikę. Apa
čioje, konsjeržės kambaryje, jau feuvo 
užgesinta šviesa.

—Prašom mus išleisti!
Mes išėjome į gatvę. Kokį dvidešimt 

jninučių ėjome visai patamsyje, ir man 
net ėmė rodytis, kad einame ne ten, iš 
kur atėję, bet į priešingą pusę. Paga
liau mūsų palydovė paspaudė mums ran
kas ir tarė:

—Eikite niekur nepasukdami. Maž
daug už šimto žingsnių metro.

Po kelių minučių nelauktai atsidūrė
me Žiusje aikštėje. Alberas paskyrė 
man ateiti rytoj vienuoliktą valandą į 
mažą kavinę prie kampo. Mes išsisky
rėme metro stotyje ir nuėjome tas į vie
ną, tas į kitą pusę. Nuo šios akimirkos 
mudu nepažįstami.

Buvo dešimta valanda. Vagone, ku
ris nešė mane į Šatele, išsitraukiau iš 
kišenės laikraštį ir ėmiau dėl akių jį 
skaitinėti. Kairiajame kampe, “Kroni
kos” skyriuje, buvo pranešama, kad 1940 
metų gruodžio 20 dieną Paryžiaus rajo
ne suimta stambi komunistų partijos or
ganizacija. .

Per striukos rankos! Dabar žinojau, 
kad kažkur Paryžiuje yra žmonių, ku
rie akylai seka viską, ir jie tvirtai ir 
kietai laiko rankose vairą laive, kur ir 

zaš užėmiau savo kovos postįp
II

PRADŽIOJE BUVO DARBAS
širmosios 1941 metų kovo dienos. Me- 

nllmontano gatvė. Ties “Gete-Menil” 
' kinu ji nusileidžia į sostinės širdį. To

lumoje iš ūkanoto vandenyno, kurip dug
ne lyg juoda dėmė vos dūluoja Site, iš
plaukia dievo motinos katedros bokštai. 
Apačioje, gatvės gale, į vidugatvį liejasi

minia.
Daugumas krautuvių atidaromos ne 

anksčiau kaip ketvirtą, bet seniai ir se
nės jau stovi eilėmis, nusidriekusiomis 
per visą gatvę. Daržovių pardavėjai iš
sirikiavo palei šaligatvius. Vaisių ir 
daržovių nėra, vien pašariniai griežčiai 
ir mažyčiai ryšulėliai malkų po puspenk
to franko už kilogramą. •

Priėjęs bažnyčią, aš pasukau dez 
Amandje. gatve. Įsidėmiu dešrinės nu
merį prie kampo: 121. čia gatvės galas. 
Ji kreiva, ir, norint pasiekti jos pra
džią, reikia eiti ne mažiau kaip pusę ki
lometro. Paskutinis posūkis—ir staiga 
tu prie Per-Lašezo kapinių kertės. Dez 
Amandje gatvė, siauresnė negu Menil- 
montano, atrodo dar gyvesnė. Viskas 
taip, kaip man buvo pasakyta,—krautu
vių eilės iš abiejų pusių. Kokie du šim
tai, ne mažiau.

Aš sustojau ties pienine. Čia vienos 
moterys, tur būt, laukia, kol pradės 
pardavinėti varškę. Senesnės atsinešu- 
sios suolelius. Moterys liežuvius laido— i 
eilėse visada liežuvius laido.

—Šiandien rytą dvi valandas išstovė- i 
jau gabalėlio arklienos. Atėjau vos švin-! 
tant, bet jau nuo penkių buvo žmonių ' 
priplūdę.

—Niekur nieko nėra. Aną savaitę te- 
išstovėjau vos menką žiedinio kopūsto 
gūželę, ir tą supuvusią. Mes valgome 
vienus pašarinius griežčius ir makaro- į 
nūs.

—Dabar, sako, reikės visur registruo- j 
tis.

—Mėsinėse jau registruoja.
—Žinau, bet kiek mėsos atkarpų eina 

niekais!
—Taip ir turi būti,^-pritaria sudžiū

vęs senukas,—bošai mėsą į Vokietiją iš
veža.

—Kad ir ką paimsi—vis tas pat, mosje. 
Va, pavyzdžiui, mano duktė Pilo avaly
nės krautuvėje dirba. Kasdien jie ateina 
autuvo, perka visokį, koks pakliūva, ir ! 
moterišką, ir vyrišką. Į numerį nė ne
žiūri. Jei taip toliau bus, prancūzams 
nieko nebeliks.

Ilgiau klausytis man-nėra kada, me
tas eiti. Pažiūrėjęs į laikrodį, aš einu 
sau. Kažkokia moteris iš eilės sako kai
mynei :

—Ko dar šitam čia reikia?
—Aš nudrožiau šalin neatsigręžda

mas.
Teko eiti vidugatviu. Šaligatviai tirš

tai pristoję žmonių. Man tikras džiaugs
mas jausti, kaip mane neša minia. Vi
siems aš paprastas praeivis, ir tiek, o 
tuo tarpu aš vienas težinau, kad šį va
karą šioje pačioje gatvėje turi kažkas 
įvykti. Pusiaukelėje tarp Menilmonta.no 
gatvės ir Per - Lašeze yra sankryža. Į 
dešinę atsišakoja gana plati Tlemseno 
gatvė, kuri eina ligi paties bulvaro. 
Į kairę — de P ar ta n o gatvė. Prie 
kiekvieno kampo — kavinė. Priešais 
tabako krautuvę — signalinis policijos 
postas. Nuo čia ir prasidės.

Viskas, ko man reikia, apžiūrėta. Aš 
einu toliau dezAmandje gatve ir pasukų 
į metro. Keli žingsniai nuo stoties ma
nęs laukia draugas. Aš praeinu pro šalį, 
ir jis eina paskui mane. Kai tik mes pa
sukame į skersgatvį, aš pirmas, užkalbi
nau jį. Tai Markas (turimas galvoje 
pulkininkas Diumonas, vėliau vokiečių 
sušaudytas). Aš tuoj jį klausiu:’

—Žmonių turi?
—Taip, abu dviratininkai su lapeliais 

bus lygiai keturiomis prie “Kleron de 
Menilmontan” už bažnyčios. Apsaugai 
parinkau devynis, vyrus. Kai* tik mudu 
išsiskirsime, aš pats pasimatysiu su vi
sais trim atsakingaisiais. Ką reikia 
veikti?

—Štai ką: lygiai pusiau penktą reikia 
išmėtyti lapelius dez Amandje gatvėje— 
nuo Tlemenso gatvės kampo palei abu 
šaligatvius, per šimtą metrų Per-Lašezo 
kryptimi. Vadinasi, visų geriausia jiems* 
važiuoti Menilmontano gatve. Pradės 
nuo “Klerono,” aplenks- bažnyčią, pakils 
į kalnelį, o paskui—vis tiesiai. Reikalau
ju vieno: pradžia lygiai pusiau penktą.

-—Suprantu. Bus vietoje. O apsauga?
—Jos dalykas padaryti nepavojingą 

signalinį postą Tlemenso gatvės kampe. 
Instrukcija tokia—sutrukdyti artimiau
siam budinčiam .policininkui iššaukti po
liciją.

Lietuvos “Nepriklausomybes” 
Minėjimas

Vasario 17 d. įvyko Lietu
vos “Nepriklausomybės” pa
minėjimas, Western High 
School, ant Scotten, rengtas 
“Detroito Lietuvių organiza
cijų Centro.”

Buvo prikimšta mokyklos 
auditorija visokios rūšies 
žmonėmis. Galima sakyti, 70 
procentų sudarė dipukai. Det
roite DP esą apie tūkstantis.

Buvo kalbų ir dailės prog
rama.

Tūlus kalbėtojus, kunigą 
Bireišį ir kitus paliksiu ne- 
kliudęs. Pastebėsiu tik du 
svarbesnius — Blair Moody 
ir Sidzikauską.

Senatorius Blair Moody 
taip kalbėjo, kaip rengtas 
tikslas norėjo. Jo kalba, trum
pai suglaudus, tai “Lietuva 
bus laisva.” Viena, esą, Sovie
tinėse respublikose yra nepa
sitikėjimas Sovietų valdžios 
.forma ir su vakarinių šalių 
pagalba galėsią įvykti revo
liucija.

Ir ginklavimasis iki ausų su 
atomiškais pabūklais komu
nizmą sulaikysią, jei jis ne
bus sunaikintas iš vidaus.
Detroit News reporteris klau

sėsi jo prakalbos, bet aprašy
damas paminėjo tik, kad Moo
dy kalbėjo. Reporteris parašė 
viso labo 23 eilutes 2 colių 
platumo 'skiltyje.

Vaclovą Sidzikauską pers
tatė prof. Pranas Padolskis, 
tituluodamas Sidzikauską “už- 
rubežinių reikalų ministeriu.”

Sidzikauskas. gyrėsi, kaip 
jis trankėsi į Washingtona, 
Londoną, New Yorką, Chica- 
gą ir tt. Ir jo patyrimai rod<j, 
kad Lietuva bus “laisva.” jį 
prisiminė apie tris pabėgėlius 
žuvininkus, kurie atvežę kokį 
tai išpjaustytą gintarinį laive
lį, kurį “Lietuvos vaduotojų 
grupė” suteikus prez. Truma- 
nui. Prezidentas buvęs labai 
patenkintas dovana ir sakęs’, 
kad gelbėsiąs “išlaisvinti Lie
tuvą” ir kitas valstybėles.

Savo kalboj pasakė, kad 
Lietuvoj dar esą čigonų ir 
vienas norėjęs įstoti į komių 
nistų partiją. Čigoną paklaus^, 
ką jis žinąs “apie šventą 
traicę”, čigonas atsakęs: — 
“Dievas tėvas, tai Stalinas, o 
Paleckis — dievo sūnus” kitą 
dieną klausinėtojas sutikęs ir 
paklausęs čigoną, “kas yrh. 
dvasia šventa” ? čigonas atsa
kęs, “tai Suvienytų Valstybių 
prez. Trumanas”.

Sidzikauskas bėdavojo, kad 
kai bus Lietuva “laisva,” tai, 
girdi, “ten jų bus daugiau, 
negu mūsų sugrįžusių, ir bus

didelis darbas.” Taipgi reikė
sią nustatyti rubežius su kito
mis valstybėmis, ypatingai tu
rės būti išspręstas “paprūsės 
lietuvių likimas.”

Taipgi esąs sunkus “laisvi
nimo darbas, kad tūli mūsų 
tarpe trukdo veikimą.” Pas
kiau primine Lozoraitį “ir ki
tus.”
Baigiant kalbą pąsakė: “Mes 

visi, surišti su laisvinimo. dar
bu, dirbam kiek galim. Bet 
dabar yra klausimas, ką jus 
galit nuveikti ? Jūsų visų dar
bas yra prisidėt pinigiškai. 
B’e pinigų laisvinimas Lietuvos 
negalimas. Reikia dolerių. Tą 
jūs galite padaryti. Aš žinau, 
kad jūs kitais kartais pralen- 
kiat didžias. lietuvių koloni
jas” ir tt.

Pabaigus jam kalbėti, buvo 
renkami “Lietuvos išlaisvini
mui” doleriai. Surinko $2,346 
sui centais. Iš tokios skaitlin
gos publikos, labai maža. Po
ra kartų Lietdvių svetainėje, 
kur sutelpa virš 600 publikos, 
surinko arti $4,000.

Ir dar renkant aukas prise- 
' gė neva lietuvišką vėliavukę 
i kiekvienam aukavusiam. Mat, 
kad pamatyt neaukavusį. Ir 
kiekvienas norėjo pasirodyt, 
kad jis d avėją! mužną, ir turėt 
žen klelį.

Kalbėtojams delnų ploji
mas buvo lyg iš prievartos. 
Daugybė plojo; bet garso ne
davė ir tik vieną kartą vidury
je kalbos Sidzikauskui paplo
jo, ir užbaigus kalbą.

Beje, reikia priminti, kad 
Padolskis, Supažindindamas 
publiką su; Sidzikausku, pasa
kė, kad jis susitikęs su Sidzi
kausku Vokietijoje darbuose 
1945. metais. Pastarasis patai
sė, kad tai buvę 1944 m. Bet 
Padolskis nedrįso pasisakyt, 
kad jis dirbo ir veikė Akty
vistų Komitete Berlyne pra
džioje 1941 metų. ° ■

Kas aukavo nemažiau $5, 
tų vardus garsino publikai 
dipukas Kriščiūnas.

Visą aparatą varė dipukai, 
išskyrus “socialistą” Pilką, 
Paurazienę, Semašką, U vi ką, 
ir kun. Bireišį.

Buvo meno programa po 
prakalbų ir rinkimo aukų.

Dainelės Valencijos Stepu- 
lionis išėjo skystai, nebuvo 
drąsumo ir tvirtumo balse.

Gi negalima priskaityt 
prie meno keturių ypatų dek
lamacijas, kurias išpildė “me
no kolektyvas, vadovaujamas 
artisto Pusdešrio” (nesupran
tu; kaip jie galėjo vadinti 
“meno kolektyvas’.’).

Tautiniai šokiai labai gerai 
atlikta.

i Fabrikanto iždininkas darbininkams: “Ponas sake 
patarti jums, kad kas savaite iš savo algos atidėtumėte 
$15 dėl lietingos dienos, nes greitai gali fabrikas užsi

daryti. Mat, galimas daiktas, kad karas neužilgo pa
sibaigs.” • A .

Baleto šokius išpildė Graži
na ir Milda Nerpenaitės. Jos 
atliko šokį gerai.

Vyrų choras (16 vyrų) dai
navo švelniai, bet labai baž
nytiškai. Nepadarė jokio 
jausmo jų dainos. Ant galo 
buvo suvienytas 16 vyrų ir 15 
moterų mišrus choras.

Mišraus choro dainos irgi 
buvo liūdnos. Tik “Kur bė
ga Šešupė” geriausiai pavyko. 
Chorams vadovavo prof. J. 
Motekaitis.

.Vyrų kvartetas gerai dai
navo, bet vistiek per daug be 
ūpo. Budriūnas vadovavo 
kvartetui ir akompanavo solis
tei Stepulionytęi.

Visas paminėjimas nebuvo 
tokis, kokie būdavo pirmiau. 
Nesirodė stipri energija. Ma
nau, kad “Lietuvos nepriklau
somybės” paminėjimas buvo 
rengtas po tam, kad parodyt 
dipukišką energiją, o tik tam, 
kad iškolektavus dolerius dėl 
pabėgusių politikierių ir čia 
gyvenančių nusibankrūtijusių 
socialistų ir dėl rūdijančių 
tautininkų.

Po prakalbai sekė rezoliu
cijos, bet jų neskaitė, tik Pa-J 
dolskis paaiškino, kad abiejų į 
rezoliucijų esą tik trys punk
tai: 1. Kad Washingtonas pri
pažintų genocidą, žinoma, ku
rį dipukai išgalvojo, kad So
vietai žudą žmones; 2. Kad 
Trumanas darytų pastangas į- 
traukt į Jungtinių Tautų 
svarstymą visų valstybių pa
bėgėlių reikalus ir; 3. Kad 
daugiau kreiptų dėmesio “iš
laisvinimui pavergtų taute
lių.”

Padolskis paprašė priimt re
zoliucijas delnų plojimu. Jo 
prašymas išpildyta su nedrą
siu plojimu.

Taipgi buvo skaityta pro
klamacija nuo gubernatoriaus 
Williams.

Man atrodė, kad guberna
toriaus proklamacija buvo su
galvota. Jei jie turėjo prokla
maciją tai būt skaitę, kol bu
vo senatorius Moody ir Det
roit News reporteris. Repoiv 
teris nesakė nė žodelio savo 
trumpam aprašyme. Mat, jie 
bijojo, kad reporteris nepara
šytų į/ anglų spaudą, kurią 
skaito gubernatorius.

Moody apleidus svetainę, 
Padolskis pasakojo, kad nėra 
lengva gaut senatorius.

Prieš rinkimus labai lengva, 
ir kaip tik ateina Moody rin
kimai.

Dar pridūrė, kad ir repor
terį esą svarbu turėti, kuris 
pagarsina ir aprašo įvykį. Pa
dolskis prašė publikos paplot 
dėl reporterio. Gi reporteris 
buvo apleidęs • svetainę pir
miau apie 20 miliutų ir jau 
gal buvo kur nors už kelių 
mylių tolio.

Rezoliucijos, f gubernato
riaus proklamacija ir delnų 
plojimas reporteriui, kurio 
nebebuvo svetainėje, labai 
netinkamai atlikta. Na, paga- 
liaus, jie taip darė, kaip bu
vo įpratę, daryti Lietuvoje 
Smetonos laikais. Sp.

dirbtuvių nekurie departmen
tal padėti jau • tik ant trijų 
dienų darbo. Darbininkai su 
didesnėmis šeimomis pradeda 
bėdavpti, kad dirbdami pen
kias ir pusę dienos savaitėje, 
vos galėjo išsimokėti, o da
bar, dirbant keturias bei tris 
dienas, tai neįmanoma, kaip 
bus galima pragyventi.

čia, kaip ir visoje Ameriko
je, didelis trūkumas butų, 
daug gyvena po dvi, o kaip 
kur net ir po tris šeimas vie
name apartmente. Jauni apsi
vedę dėl stokos vietos, prie 
tėvų gyvent negalėdami, o 
turėdami pinigų kiek nors, 
perka ar statosi sau namukus, 
apsikraudami kad ir dideliais 
morgičiais bile tik turętų kur 
gyventi. Kiti gyvena dviejų 
bei trijų kambarių apartmen- 
tuose.

Daugelis, kurie turėjo dides^ 
nius butus, susidedančius iš še
šių ar septynių kambarių, per
dirbo į apartmentus po du ar ‘ 
tris kambarius. Ne todėl tai 
darė, kad žmonėms pastogę 
suteikti, bet kad pasipelnyti. 
Pirmiau, prieš karą, gaudavo 
už šešis kambarius trisdešimt 
ar trisdešimt penkis dolerius 
mėnesiui rendos, o dabar, per
dirbę į mažus apartmentus, 
gauna po tiek pat už du bei 
tris kambarius.

Daug tokių mažų apartmen- 
tų yra, kur dėl dviejų bei tri
jų šeimų tik viena maudynė 
yra, ir viena išeinamoji. Daug 
tokių apartmentų tapo užda
ryta per miesto valdžią už 
nesanitariškumą, reikalau- 
nąnt sveikatos departmentui.

Darbininkai, kurie pirko ar 
statėsi naujus namelius, užsi
traukė didelę paskolą ir be* 
davoja, kad jei dar darbai 
kiek daugiau sumažės, tai 
vargu bus galima išsilaikyti.

Biznieriai taip pat skundžia
si. Ypatingai drabužių krau
tuvininkai skundžiasi, kad ne
gali nei išlaidų padengti.

Waterburio Šv. Marijos li
goninė gyvuoja jau 43 metai. 
Per tuos keturiasdešimt tris 
metus gimė tris kartus po tre
jetuką.

Pirmieji trejetukai gimė 
1919 m. iš tėvų Petrik Brick, 

šie trejetukai gyveno tik 17 
dienų. Antrieji trejetukai, 
trys mergaitės, gimė 1941 m. 
liepos 29 d. ir visos auga, tė
vai italų kilmės. Tretieji treje
tukai gimė 1951 m. gruodžio 
21 d. iš tėvų lietuvių, du iš 
jų berniukai ir viena mergaitė.

Senis

(Bus daugiau)

Waterbury, Conn.
Bedarbė jau pradeda bels

ti į darbininkų gyvenimo du
ris. Pačios stambiausios mi- 
singio ir žalvario išdirbystės, 
jau dvi savaitės tam atgal 
pranešė, kad trumpins darbo 
dienas nuo penkių ant ketu
rių. Bet dabar tų stambiausių

Šypsenos
Laikai buvo, kuomet tik 

palaidūnai atsiskirdavo nuo 
aukso. Dabar visi piliečiai 
jo neturi, išskyrus auksi
nius dantis, kurie dar ne- 
atsidūrč paskolos - užstato 
įstaigose.

“Kiek turi metų?” teisė
jas klausia moterį. “At
mink, esi priesaikos kėdė
je.”

“Dvidešimt keturi ir keji 
mėnesiai,” atsakė moteris.

“Kiek mėnesių?”- klau
sia teisėjas.

“Šimtas dvidešimt devy
ni,” atsakė jaunuolė.

Perkrikštas J
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CHARLES J. ROMAN
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J LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
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Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. ' Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

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

Menilmonta.no


Mirė Petras Baltrušaitis

Milwaukee šaltkošės dir
btuvėje nuo ištrūkusios 
amonijos apsvaigo kele
tas darbininkių. Čia jų 
vieną iš antro aukšto laip
tais neša ugniagesis.

Cliffside, N J,

- ............

Vasario 22 d. staiga mirė 
senas vietos gyventojas Pet
ras Baltrušaitis, 69 metų am
žiaus. Per virš du metus Pet
ras kentėjo širdies priepuolį, 
o pastaruoju laiku dar ir ki
tokios komplikacijos dasidėjo.

Palaidotas 26 d. vasario, 
Fort Lee, N. J. Madonna (pa
nelės) kapuose

Šermenynėje karstas buvo 
papuoštas daugybe gražių 
gjHių vainikais. Į kapus paly
dėjo skaitlingas būrys giminių 
ir Petro draugų. Buvo atvy
kusių giminių iš Scranton, Pa., 
Kanados ir kitų tolimų vietų.

Po palaidojimo, visi paly
dovai buvo pakviesti į rusų 
klubą ir čia šauniai pavaišinti. 
Tada skirstėmės su gailesiu 
prislėgta siela, supylę naują 
kapą rimtam ir draugiškam 
šio miestelio gyventojui.

Iš Lietuvoš, Petras buvo su
valkietis, Paluobių kaimo, 
Griškabūdžio parapijos. Į šią 
šalį atvyko 1906 metais ir, 
su maža pertrauka, visą laiką 
gyveno šiame New Jersey ap
skrityje.

1910 metais Petras apsive
dė su Onute Grabauskiute, su 
kuria gražiame sutikime gyve
no iki mirties. Šeimos neprisi
gyveno.

1921 ‘ metais Baltrušaičiai 
bftvo nuvykę Lietuvon ir ten 
manė apsigyventi. Bet pagy
venę tris metus laiko, 1924 
metais vėl sugrįžo į šią šalį.

I Petras buvo sunkaus darbo 
darbininkas — pečkurys. Bu
vo laisvų pažiūrų ir draugiš
kas žmogus. Bet aktyviškai 
jokiose srovėse nedalyvavo. 
Užtai jo gyvenimo draugė 
Onutė, jaunesnėse dienose, 
buvo darbšti vietos progresy
vių tarpe.

Su' Baltrušaičiais susipaži
nau prieš virš 40 metų, žin- 
geidu da ir dabar prisiminti 
tie prheities laikai. Tada bu- 

, vome jauni, energingi ir dir
bome tam garbingam tikslui, 
pavergtosios liaudies -apšvie
tei. /

Kai ši šalis įsijungė į pirmą 
pasaulinį karą, reakcija irgi 
panašiai siautė, kaip ir šiuose 
laikuose. Progresyviai .žmo
nės, ypač sveturgimiai, buvo 
areštuojami, o jų organizaci
jos persekiojamos. Tais * lai
kais pas Baltrušaičius praleis
davome daug valandų, nes čia 
radosi ALDLD Centro archy
vas ir dalis Draugijos knygų.

Gražu prisiminti tuos žmo
nes, kurie pagal savo išgalę 
yra prisidėję darbu prie pa
vergiamos liaudies apšvietus. 
Šlykštu prisiminti tokius, ku
rie, saulėleidžiui artinantis, 
Busibičiuliuoja su liaudies ir 
progreso didžiuoju nepriete- 
lium fašizmu.

Su draugišku jausmu, lin
kime Onutei Baltrušaitienei 
tvirtos ištvermės pergyventi 
šią skaudžią širdgėlą. S.

Unijistai darbininkai 
neleis sunaikinti 
nedarbo apdraudą

Unijistai mobilizuoja kitą 
masinę delegaciją keliauti į 
Albany šį antradienį, kovo 4- 
tą. Jie ten lankysis pas vals
tybės senatorius ir asembly- 
manus. Ręikalaus, kad jie at
simintų, jog jie ten privalo at
stovauti ir darbininkų reika
las, ne vien tiktai kompanijų.

Praėjusį trečiadienį tie po
nai, republikonai ir demokra
tai bendrai, atsisakė svarstyti 
bedarbių reikalus. Jie atsisakė 
svarstyti reikalavimą atšauk
ti IIughes-Breęs įstatą, kuriuo 
mi nuskriaudžiami bedarbiai/

............. .........................7—

Šešiolika teisiaiiiŲjų 
j prašė bylą atidėti
■ šešiolikos darbininkų vadų 
komunistų bylą buvo numaty
ta pradėti kovo 3-čią, Foley 
Square. Tačiau praėjusį ket
virtadienį teisminei įstaigai ta
po įteiktas prašymas bylą ati
dėti dar 30 dienų, nes teisia
miesiems nebuvo pakankamai 
laiko prirengti apsigynimą.

Jie taipgi įteikė du kitus 
prašymus. Viefias reikalauja, 
kad teismas įsakytų prokuro
rui kaltinamiesiems parodyti 
dokumentus, kuriais einant jie 
kaltinami. Kitas reikalauja 
leisti teisiamiesiems keliauti 
ir už šio teisminio distriktoz ri
bų, nes tas reikalinga, kad ga
lėtų pilnai prirengti apsigyni1 
mą.

Newyork ietis Walter For- 
lepza, 34 metų, tapo pavojin
gai pašautas karčiamoje neto
li savo namų. Jis tuo tarpu 
ramiai sėdėjęs prie stalo po 
vakarienės.

Norwood, Mass.
“Geriau Dainelė Negu 
Šposai” gražiai pavyko

Vasario 24 d. Lietuvių Sve
tainėje buvo suvaidintas nau
jas Onutės Mineikytės sukur
tas muzikalis veikaliukas. Su
vaidintas gražiai, daug gra
žių dainų sudainuota. Pati au
torė dainininkė Onutė Minei- 
kytė vaidino čigonės rolę — 
vaidino gyvai, linksmai ir gra
žiai, dainavo solo -ir duete. 
Kiti vaidintojai: Motina — 
Kukaitienė. Dukterų roles at
liko — Elena-Gerda Terhorst, 
Marytės — Geraldine Stanley, 
Sūnaus Jurgio — Frank Prei- 
bis ir Dėdės Jono — J. Gry
bas. Visi tiko savo rolėms ir 
visi gavo gausių aplodismen
tų. Draugai Taraškai iš toli
mos Kalifornijos prisiuntė 
Onutei Mineikytei-Bouvier 
sveikinimą ir gėlių, kas buvo 
įteikta po vaidinimų. Ačiū 
Taraškam už pagerbimą dai-
nininkės Onutės Mineikytės.

Žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė, ir pas visus matėsi ūpas 
gražaus pasitenkinimo.

Dabar ta pati operetė bus 
vaidinama Montclloje kovo 
29 d. Aišku, antrą kartą vai
dinant, bus dar geriau atlikta.

Po operetės dainavo Nor
wood© Vyrų Ansamblis, va
dovybėje Gerdos Terhorst; ir 
Robert Stanley išpildė pia
no solo, kas užpildė pilnai šio 
vakaro programą.

Kadangi publikos buvo 
skaitlingai, tai, aišku, buvo 
keliolika ir “svečių,” taipgi ir 
keliatas dipukų. Pas juos' pa
siteiravau ir užklausiau, kaip 
patiko visa programa? Buvo 
bendras atsakymas: Puikiai.

Ačiū Onutei Mineikytei- 
Bouvier už jos pastangas su- 
mokinimui tiek daug gražių 
dainelių. Geriausio pasiseki
mo tai grupei po kitas koloni
jas. Norwood© Žvalgas,

Piliečiams Reikia Žinoti
Kandidatų Nuomones

Geri piliečiai nežiūri, kurios 
rasės, tautos ar lyties yra ats
tovas Kongrese ar Valstybės 
Seimelyje. Jie nori žinoti, ką 
jų atstovai veikė praeityje ir 
ką veiks ateityje.

Newyorkietis kongresma- 
nas Arthur G. Klein šiomis 
dienomis atsiklausė savo sri
ties balsuotojų, ko piliečiai iš 
jo laukia, ko tikisi. Jo srityje 
— East Side — veikiančios 
penkios taikos grupės (grota 
kitko) pateikė jam tokius 
klausimus: .................

Ar jis kalbės už tuojau su
stabdymą mūšių Korėjoje?

Ar jis veikliai rems.reikala
vimą, kad didžiųjų valstybių

viršininkai susitiktų svarstyti 
taikos reikalus?

Kokią veiklą jisai siūlo pra
šalinti pavojų atgimimo naciz
mo ir antisemitizmo Vokieti
joje ? r ’

Ar -jis kalbės ir balsuos 
prieš bile kurį ik prieš kožną 
UMT bilių?

UMT (Universal Military 
Training) būtų toks įstaty
mas, kuriuomi einant kiekvie
nas jaunuolis būtų priverstas 
atbūti kariuomenėje nustaty
tą skaičių mėtų. O kuomet to
kių jaunų vyrų susidaro labai 
daug, aukštiesiems genero
lams visuomet yra aukštas 
ūpas kur nors kariauti.

Minės motery dieną 
pagerbimui veliones 
veikėjos Carol King

Amerikinio Sveturgimiams 
Ginti Komiteto motorų skyrius 
(National Women’s Appeal) 
šaukia masinį mitingą kovo 4- 
tos vakarą. Teachers Center, 
206 W. 15th St. Pradžia 8 
vai. Įžanga tiktai 50c. Kviečia 
visus.

Kvietime sako: “Minėda- 
mos 44-ją Tarptautinės Mote
rų Dienos.sukaktį pagerbsime 
Carol King, kuri paaukojo 
tiek daug savo gyvenimo metų 
sveturgimiams 'apginti.” j

Niujorkietis : Newbold 
Morris su savo 3 metų 
dukrele. Jį Trumanas pa
skyrė tyrinėti federaline- 
je valdžioje korupciją. 
Žmonės mano, kad Mor
ris paskirtas ne tam, kad 
iškelti aikštėn esamą ko
rupciją, bet kad patei
sinti valdžioje grefterius, 
ypatingai numazgoti ran
kas valstybės prokurorui 
McGrath ir jo Justicijos 
Departmentui.

RANDAVOJTMAI
IfiSIRANDAVOJA .

Išsirandavoja didelis fomišiuotas 
kambarys vienam ar dviem vyram, 
nešildomas, bet yra šiltas vanduo.

į Pamatyti galima tik po 6 vai. va
karais. Kręipkites: L. Jankowsky, 
161 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

I (Greonpoint). (44-46)

SUSIRINKIMAI1
RICHMOND HILL, N. V.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
ateinant; ketvirtadienį, 6 d. kovo 
(March), 8 vai. vakaro, Liberty 
Audtiroijoje. Tie nariai, kurie dar 
nemokėjote savo duoklių už šiuos 
1952 metus, tai kovo mėn. būtinai 
reikia užsimokėti, jei nenorite būti 
suspenduotais. — Kuopos Valdyba.

(44-45)

Marcantonio smerkia 
nesiskaitančius 
su bedarbiais

Studentai protestavo 
prieš karini jaunimo 
pašaukimą apmokymui

Kova už butą jau 
pasiekė ir Queens

LAWRENCE, MASS.
Svarbus LDS 125 kuopos susirin

kimas įvyks kovo 10 d., 2 vai. po 
pietų, pas draugus Milvidus, 200 Arr 
lington St. Visi nariai ir narės pri
valote dalyvauti, nes turime >J>ai 
svarbių reikalų aptarimui.. Visi bū
kite laiku. Taipgi atsiveskite naujų 
narių prirąšyipui. Katrie tebesate 
nepasimokėję narinių | duoklių, tuo
jau pasimokėkite.

Pirm. S: Penkauskas
' Sekr, M. Milvidienė. <

(44-47)

Amerikos Darbo Partijos 
(ALP) pirmininkas šioje vals
tybėje Vito Marcantonio pa
smerkė tuos, kurie, sėdėdami 
Valstybės Seimelyje, riebiai 
apsirūpinę finansiniai, bedar
biu reikalus nustumia šalin. 
Jis- pareiškė:

“Viename tik New Yorko 
mieste yra 250,000 bedarbių. 
Pašalpos reikalingų vargdie
nių žmonių skaičiai daugėja. 
Pragyvenimo reikmenys paki
lo iki aukščiausio laipsnio, 
189.1 nuošimtį. Bet vienaip 
kalbantieji, kitaip darantieji 
dvipartiniai politiniai apgau- 
liotojai bando savo išdavystę 
darbininkų reikalų pridengti 
šmeižtais ir politinėmis ragan- 
gaudystėmis. ' '

“Kova už Bianchi bilių, kū
rinami siekiama, nušluoti nuo 
Įstatų knygų HughesdBreęs, 
dar tik prasidėjo.’/ Bianchi, .bi- 
lius pagerintų bedarbių padė
tį- . /-.U ’/• ■ ;■

Tasai Hughes-Brees įstatas 
turj/būti atšauktas, jeigu .nork 
me. apsaugoti , bedarbius nuo’ 
bado ir unijas nuo sūn’ą.ikįnij 
mo, ‘sako unijistai.; Dėl to .šį 
antradienį žymių unijų vadų 
delegacija keliaus į Albany. 
Delegaciją reikalaus, kad Sėi-. 
mėlis svarstytų. Biąnchi biliūri

Willie Sutton prisipažino, 
kaltas turėjime šaunamų įran
kių be gavimo tam leidimo. 
Bet jis tylėjo apie statomus 
jam kaltinimus apiplėšime. 
Tylėjo ir apie tai, kur randa
si jo turtas.

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių s p a u s d i n ių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisves 
spaustuve.

Apie 250 studentų buvo su
sirinkę prie City College vė
liavos stulpo praėjusį ketvirta
dienį. Jie išklausė prakalbas 
kalbėjusių prieš militarizavi
mą jaunimo. Surinkta 150 pa
rašų po protesto laiškais ir te-’ 
legramomis.

Studentams kalbėjo meto
distų dvasiškis Jack McMi
chael ir Joe Krėvisky iš Ame
rikinės Jaunimo Taikos Kru- 
sados. Seko klausimai ir atsa
kymai apie taiką, žymus dai
nininkas Earl Robinson daina
vo studentams jų mitinge už 
taiką. y - : ' ■ :

Unijistai majorui 
state klausima

’ \ '• , -V :■ ■■ :

. “Unijistai:. dori .žinoti,, dėl ko 
maj oras . jmp'ęilitter^ į - pastatė 
šavo ’ atįšto vii. ibhįtą'?1 ’ J ’

Taip pareiškė1: JC.ailiąsiuyių 
Unijos:' Jungtinėš. - Tarybos 
vykdantysis sekretorius Leon 
Straus. Ras žuiiįjistu^Ta’s klau
si iri as kilo p o. to, • -kai un i j os 
pasiųsta pas majorą .delegaci
ja, 6’> asmenys, • tapė'' pasitikti 
ne majoro, bet policijos leite
nanto. Policistaš’ ūžstojb jiems 
duris,. pas"majorą:.eiti neleido.

Tie 6 asmenys/ atstovaujan
tieji 22,'000 unijistiy derbiui in
kų, ėjo pas majorą /protestuo
ti prieš kvietimą fašisto Mad
rido majoro miesto1 garbės 
svečiu. ■ v •

Straus savo laiške majorui, 
greta kitko, primena:

“New Yorko žmonės nebal
savo už nei išrinko jokio poli- 
cisto mūsų miesto . viršininku. 
Neigi žmones rinko majorą 
tam, kad jis kviestų Franco 
fašistus, tuomi telkiant jiems 
garbę atsilankyti mūsų didžia
jame mieste.”

Apie šimtas asmenų susirin
ko į masinį mitingą Kew Gar
dens Hills Žydų Centre. Susi
rinko išklausyti pranešimų ir 
apsvarstyti, kaip prašalinti iš 
šios srities diskriminaciją bu
to gavimo srityje.

Kew Gardens yra viena 
gražiausiųjų rezidencinių sri
čių.

Su sir i n k usi e m s p r an e št a, 
kad apskrityje veikiąs NAA- 
CP (negrų gerovei) organiza
cijos skyrius kreipėsi į tų pui
kiųjų apartmentų vedėją tį
sias su prašymu paskirti dieną 
pasimatymui su gyventojų de
legacija.

Veiksmas prasidėjo po to, 
kai praėjusių metų lapkritį 
tapo tuose ap alimentuose 
atsisakyta išnuomoti butą neg
rei Mrs. Brizilda Mausbe.

Atsakytoji butą Mrs. Maus
be dabar gyvena tuose apart- 
mentuose kaipo viešnia ten 
gyvenančių baltųjų Peter ir 
Evelyn Bradie. Savininkų ad
vokatas jiems jau pagrasinęs 
prašalinimu iš buto po to, kai 
jų bute pasirodė negrė.

Pikietavo butą įstaigą
Rendauninkų ir vartotojų 

organizacijų atstovai, gal apie 
šimtas asmenų, praėjusį ket
virtadienį pikietavo valdinę 
butams įstaigą.

.. Pikietą pradėjo po to, kai 
New York Housing Authority 
valdininkai atsisakė matytis 
su delegacija.’ Įstaiga randasi 
63 Park Row.

Delegacija nuvyko protes
tuoti prieš šalinimą šeimų iš 
pigiomis rendomis projektų. 
Buvo nurodyta, jog nustatau- 
čiosios teisę gyventi projek
tuose pajamų skalės nebeati
tinka sąlygoms. Jos buvo nu
statytos, kada pragyvenimas 
kainavo per pusę mažiau ne
gu kainuoja šiandien.

Viešnia—namiškė

Padarius kratą prekiniame 
laive Jones atradę $50,000 
vertės narkotikų. Sulaikyti ke
turi asmenys.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Užprašome philadelphiečius 
apylinkės lietuvius dalyvauti

ir 
šau

niam baluij, kuris atsibus 8 dieną 
kovo, 414 Green St., Phila., Pa. kaip 
7 vai. vakare. Tai bus "Vagių Va
karas,” su gražiu koncertu, kurį pil
dys Lyros Choras ir muzika Iva
nausko , ‘‘Kepurninkų Orkestrą.” 
Įžanga tik 50c. Rerigia Literatūros 
Draugijos kuopos ir Moterų Klubas. 
Malonėkite būti su savo prieteliais. 
—■ Komisija. (44-46)

BROOKLYN, N, Y.
LDS 1 Kuopos Susirinkimas.

Brooklyn, N. Y., kovę (March) 4 
d. įvyks LDS 1 kuopos susirinkimas 
A. L. P. Klubo svetainėj, 280 Union 
Avė. Pradžia 7:30 v. v. Prašome na
rius atsilankyti skaitlingai. Ypatin«- 
gai, kuriem reikia pasimokėti duokf/^ 
les, ateikte ir pasimokėkite, kad , 
susispenduotumėt.

Mūsų kuopos vakarienė įvyks jau 
kovo 8 d., tai prašome narius ateit 
ir įsigyt tikietus. Si vakarienė ren
giama, kaipo metinė ir kad ji būtų, 
gera visais atžvilgiais, priklauso nuo* 
visų kuopos narių. — Prot. Sekr. ‘

(43-44)

RIDGEWOOD, N. Y. ;
LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, kovo 4 d„ 8 vai. vak.. 
Shapolo ir Vaiginio salėje, 147 
Thames St., Brooklyn, N. Y. Skait
lingai dalyvaukite susirinkime ir 
bandykit savo duokles užsimokėti.— 
P. Babarskas, prot. sekr. (42-44)

—   ............. —■■ ■. I"HR

WORCESTER, MASS.
reikią iš vaistinės, pirkite iš
Pharmacy, 29 Kelly Square.

dienraštį

Ko
Ideal
Čia galite nusipirkti ir
Laisvę paskiromis kopijomis.

(44-54)

PAMOJIMAI
' t. ’ *.<• s 4/; •

Pajieškąu Anthony Wąynor, pū’- 
mi^iu gyv’eno Lpweil,! Masš.l Girdė,-’ 
jau, kad išvažiavo į Floridą. Ar jis 
pats ar kitas katras' žino apie jį, 
malonėkite manpranešti.. Aš noriu 
su juo' susirašyt f.. Už pranešimą bū
siu Ubai dėkingas.- - . . / ;. < <

Mr.' "Anthony K. Raila, 
87 Battlės /St./ /
Brock 1 on, Mass. ’’ _ ■ ■

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, JL Y.
Visokį vąistaį. KpsriietikM? Al
kiam ’ reikmenys, Įvairūs • daikte* 
liai, llgbniti' karibirfyLteikmenyi 

—už griežtai žemas kainas.

Receptą Specialistais
M AXPEIST.PH.G. 

EDWIN LANE,f K G.
■ ■ Tet. 'kV. 1-ttU 1"

(42-44)-' *■—

General Electric kompanijos darbininkai Schenectady 
mieste prie dirbtuvės renka aukas parėmimui Pruden
tial kompanijos agentų streiko, šitie darbininkai pri
klauso prie pažangiosios United Electrical Radio & Ma
chine Workers unijos lokalo 301,

Richmond Hill lietuvių į- 
staigas atlankė Uršulė Bag
donienė, neseniai parvykusi iš 
Kalifornijos. Tenai jinai gy
veno ir dirbo per pastaruosius 
apie penkerius metus.

Smagu buvo išgirsti, kad ji
nai jaui apsisprendusi Kali- 
fornijon nebegrįžti. Ji sako: 
Kalifornijoje gerai, bet Broo- 
klyne geriausia. Kadangi ji 
praeityje veikliai dalyvaudavo 
vaidyboje ir daug kur kitur, 
tad jos sugrįžimas reiškia mū
siškėms darbo spėkoms gerą 
priedą. Ji to visko pasiilgusi.

Viešnia sakė norinti iš po 
kelionės biskelį pasilsėti, pa
buvoti su šeima, atlankyti 
draugus, gimines. Paskiau su
siras darbą, o tada jau dairy
sis, kur pasiimti dalelytę pa
reigų visuomenei. Rep.

Teheran.—rper pastaruo
sius- iTajR) seimo rinkimus 
užmušta 46 žmones.

EGZAMINTJOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAVSKA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Įafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172
9

r

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

.......... ""....................■ "■ ...................           u—
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