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Bankrotas visiems.
Plika uodega.

enryri apsivalyti.
agCingaudžiu karalius.

' Rašo A. BIMBA

Anglijos kairiasparnis dar- 
bietis Aneurin Bevan parašė 
knygą šiandieniškais pasaulio 
reikalais. Jis mano, kad Amo- . k •! • 1 * Ve ■
rika yra privirus baisiai daug Ameriką ragina skaičiuot 
labai karčios košės dėl visų * ’ i v

■moni’1 Sovietų ir kitų kraštų
Kalti Amerikos imperializ- į c - <-

mas ir militarizmas. Amerikos tik 111^^1C 
užsispyrimas “laisvąjį pašau- j 
)j” apginkluoti nuo kojų iki i _______________
galvos veda visus vakarus | -
prie ekonominio bankroto.

Aneurin Bevan nėra joks 
komunizmo draugas. Jis Ame 
rikos politiką ir bara tik to 
dėl, kad jinai ilgainiui kaip 
tik ir atidaranti 
visur duris dėl 
Jis irginorėtų komunizmą va- ! rJvl 
javoti, ’liet tik ne Trumano ir 
Achesono priemonėmis. Tik 

skirtumas.

Juliana vėl svečiuojasi Wa- 
shingtone. Ji pribuvo musų 
Kongresą pagirti ir pamokyti. 
Jos pamokslo įkaitę klausėsi 
mūsų ponai kongresmanai — 
klausėsi, plojo ir sveikino.

Juliana yra Holandijos ka
raliene. Ji pasakė, kad ant 
mūsų kongresmanų tvirtų 
pečių sėdi visas “laisvasis pa
saulis.” Juliana
Kianti — ji busianti jų uode
ga, kad ir plika. Tik už tai, 
aišku, mes turėsime jai gerai 
užmokėti. Ji bus sušelpta iš 
Trumano astuonių bilijonų do
lerių “užsieniui gelbėti” fon
do.

jie’ms pade-| *nes_
4 ■ •• i i /-v r) /A '

4^3 dieną kunigų
Jonas Aistis poetiškai užtrau
kė apie Lietuvbs našlaitės 
vargus. Bot jis pamiršo mums 
priminti, kad tie vargo laikai 
ir tie kančių keliai dėl našlai
čių jau seniai išnyko, kaip 
klaikioji naktis.

Dabar Lietuvoje našlaičiai 
ir našlaitės aprūpinti gyveni
mu ir apšvieta. Niekas jų ko
jomis nebespardo.

Klerikališki poetai, kaip ir 
klerikališki politikai, bijo tie
sos žodį tarti apie savo gimti
nį kraštą, dabar.

“Oficiališkasis Washington 
nas nenori apsivalyti”, pasakė 
Newbold Morris. Tai jau se
niai visiems aišku.

Męrm buvo McGratho pa
skirtas mažų vagių ieškoti, 
jjbzpadarė klaidą, kai paban
dė paimti už pakarpos ir di
džiuosius. žmogus neteko 
darbo...

Jis nusidėjo ne tik McGra- 
.thui, bet kongresmanams. Jis 
ir jiems pasakė, kad ir jų ne 

. visų rankos švarios. Dabar ii 
jie už jį nebeužtaria.

Draugo nė vieno, o priešų 
baisybė!

• Laukan išėjo ir pats ragan- 
gaudžių karalius, buvęs De
mokratų partijos pirmininkas 
ir senatorius, prokuroras, gal
va Justicijos Departmento, 
prezidento kabineto narys, 
ponas Howard McGrath. Ne
begalėjo jis pasilikti, kai jis 
atsisakė Morrisui atlikti išpa
žintį apie 
kurių* jis

savo įplaukas, i.š 
tapo milijonieriumi.

sakoma, kad kas 
patyrinėti

Dabar
• nors turės rimtai 

McGrathą.
Bet kas? Pažiūrėsime^
Tai gražu būtu, jeigu Ne

atsidurtų j tą patį ka- 
. kuriame sėdi komunis- 
lai, kuriuos jis sufrėma- 

politines

Grathč

vali
vo ir nubaudė už ją 
pažiūras.

Juk panašį istorija 
kongresmanų Parnell 
Tas raudonėdis atsidūrė kalė
jime kaipo niekšas ir sukčius.

buvo su
Thofnas.
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Sovietų atstovas tatai atmeta; 
sako, amerikonai šnipinėt nori

United Nations, N. Y.— 
Į Amerikos atstovas' Jungti- 

plačiausiai nėse Tautose, Benjaminas 
komunizmo. Cohen pasiūlė tokį planą 

o t’n. I 1.—1 c c  • ____! .nusiginklavimo”:
Visos Jungtinės. Tautos 

privalo pranešti, kiek ir ko
kių karinių jėgų jos turi ir 
nurodyti, kur yra paprasti 
kariniai ir atominiai jų fa
brikai. Paskui Jungtinių 
Tautų inspektoriai peržiū- 
rinės tuos fabrikus, atomi
nių medžiagų kasyklas ir 
kt. O Jungtinių Tautų in
spektoriai visuomet galės 

gilėjant tokias karines imo- 

’ Kuomet viskas palaipsniui 
bus sužiūrėta ir patikrinta, 
tai Amerika, Sovietų Sąjun-

Syrijos valdžia uždaro
Drauge visas partijas

Damaskas, Syrija. — Ka
rinė Syrijos valdžia už
draudė ir įsakė uždą ry
ti visas politines partijas. 
Tai}) daro pagal diktatoriš
ką savo parašytą “konstitu
ciją.”

Anglų darbiečiai laimi 
apskričiu rinkimuose

London. — Darbo Parti
jos kandidatai dabartiniuo
se rinkimuose laimėjo visą 
Essex apskrities valdybą 
prieš premjero Churchillo 
konservatorius (torius). 
Taipgi padidėjo skaičius 
darbiečių, išrinktų į 23-jų 
kitų apskričių valdybas.

Į Londono apskrities ta
rybą dabar išrinkta tiek 
naujų darbiečių, kad jų bus 
jau 92 prieš 37 konserva
torius bei kitus dešiniuo
sius.

Darbiečių laimėjimus di
dina premjero Churchillo 
politika. Churchillo valdžia 
pakėlė reikmenų kainas, 
sumažino racionuoto mais
to kiekius žmonėms ir įvedėf 
mokesčius už medikalitis 
patarnavimus. Buvu šioji 
darbiečių valdžia neįmoka
mai teikdavo tuos patarna
vimus pagal sveikatos 
draudos įstatymą.

ap

Pabrango laikraščių 
siuntinėjimas paštu

sa—
pa-

Washington. — Jau 
vaite kai 10 procentų 
kelta kaina už laikraščių ir 
žurnalų siuntinėjimą paštu.

Per dvejus sekamus me
tus jų siuntinėjimas bus 
dar pabrangintas^po 10 pro
centų kasmet, pagal per- 
nykščią Kongreso nutari
mą. , 

ga bei kiti kraštai turės 
parodyti ir savo atominių 
ginklų sandėlius. Tik po vi
so to galima <_ bus spręsti, 
kiek įvairios šalys, turės 
susiaurinti savo apsiginkla
vimą, v
Maliko atsakymas

Sovietų delegatas Jokū
bas Malikas pareiškė, jog 
Amerika su tokiu savo pla
nu nori tiktai “sušnipinėti 
karinius įrengimus kituose 
kraštuose, o pati iš tikrųjų 
slepia karinius savo sekre
tus.”

Malikas pakartojo Sovie
tų pasiūlymą — visųpirm 
uždrausti atominių ir bak
terinių ginklų vartojimą ir 
po to derėtis apie apsi
ginklavimo susiaurinimą.

Lėktuvų nuostoliai 
iš abiejų pusių

Seoul, Korėja. — Ame
rikonai praneša, kad rakie- 
tiniai jų lėktuvai nukirto 4 
Šiaurinės Korėjos rakieti- 
nius lėktuvus peų kautynes 
arti Mandžūrijos sienos.

Šiaurinės Korėtos liaudi
ninkai sako, jų šauliai nu- j 
mušė 4 amerikinius lėktu
vus.

Anglai nuodija 
malajiečiy javus

Singapore, Mala ja. — An-* 
glų lėktuvai, žemai skraidy
dami, švirkščią chemika
lus, nuodydami javus vie
tose, kur įsigalėję Malajus 
patrijotai - partizanai. Taip 
pat degina bei nuodija miš
kus tose vietose.

Anglai laiko po areštu 
visus 5,0Q0 Tanjong kaimo 
gyventojus. Nužiūrėjo, kad 
tas kaimas remia partizanų 
kovą prieš anglus.

Lawrence, Mass
Staiga susirgo geras 

draugas
‘Pavojingai susirgo drg. 

Petras Garjonis. Išvežtas 
į Bostono, Mass., ligonine. 
Maisto* per burną negali 
valgyti, nes skaudėjimas iš
sivystė gerklėje. Maitina
mas Del* maisto įleidimą. 

z Labai apgailestauju gerą 
draugą. Petras Garjonis 
yra Laisvės skaitytojas, na
rys LLD 37 kuopos'ir Ma
ple parko bendrovės.

sveikti. S. Penkauskas

Hanoi, Indo-Kina.—Pran
cūzų komanda skelbia, kad 
jie “visai nušlavė” Vietna
mo liaudininkų diviziją prie 

. Raudonosios upės žiočių.

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos Liaudies Respublika 
pasižadėjo žmoniškai elgtis 
su visais belaisviais, ku
riuos sugrąžins amerikonai. 
Sako,, lygiomis priims ir 
tuos, kurie nelaisvoje būda
mi nusiteikė prieš liaudį-

Indijos vadas sako, galima 
taikiai susiderėti su 

. Sovietų Sąjunga
Maskva. — Indijos amba

sadorius Sarvepalli Radha- 
krišnan atsilankė pas prem
jerą Staliną ir per 45 mi
nutes tarėsi su juo.

Išėjęs po pasitarimų, Rad- 
hakrišnan, naujasis Indijos 
vice - prezidentas, pareiškė 
korespondentams:

“Visus žymiuosius klausi
mus, kurie dabar skirsto 
pasaulį, galima būtų iš-

Italijos teismas Įkalino 
41 kovotoją prieš nacius

Lucca, Italija. — Čionai- 
tinis teismas ilgiems me
tams įkalino 41 komunistini 
partizaną. Surado, kad jie, 

| karo metu kovodami prieš 
nacius, planavo įsteigti ir 
“nepriklausomą sovi e t i n ę 
respubliką” paliai rubežių 
su Jugoslavija. O toj kovoj 
nušovę ir 21 komunistams 
priešingą partizaną.

VYSKUPAS SMERKIA 
PARAMĄ TITUI

New York. — Katalikų 
vyskupas James H. Grif
fiths smerkė Amerikos val
džią, kad ji nuolat milijo
nais dolerių remia Jugosla
vijos valdovą Tito, kliris 
persekioja krikščionių reli
gija.

Susikirtime Kolombijoj 
užmušta 18 žmonių

Bogota, Kolombija.—Bū
rys žmonių su bombomis, 
šautuvais ir kirviais užpuo
lė laukuose Tolima valstijos 
gubernatorių Fr. G. Tcrrre- 
są ir jo palydovus, grįžtant 
jiems namo iš politinio su
sirinkimo.

8 gubernatoriaus palydo
vai tapo užmušti ir 9 su
žeisti. O palydovai ginda
miesi nušovė 10 užpuolikų.

•Tame susirinkime guber
natorius šaukė gyventojus 
nusiraminti ir nemaištauti 
prieš valdžią. .

Kolombija yra Pietų Ame
rikos respublika.

LEDAI SULAUŽĖ TILTĄ
Swift Current, Kanada.— 

Ledų susigrūdimas ištvinu
sio je Saskatchewan upėje 
sulaužė tiltą, pastatytą tik 
pirm 3 metų ir lėšavusį mi
lijoną dolerių.

ninku valdžią. Niekas už 
tai nebus baudžiamas. Bet 
visi belaisviai. privalo būti 
sugrąžinti mainais už visus 
amerikonus ir jų ’talkinin
kus belaisvius .

Amerikonai siūlė grąžinti 
tiktai tokius belaisvius, ku
rie patys to norės.

rybas. Būtų neišmintinga 
užtrenkti duris prieš visus 
siūlymus dėl santaikos ir 
atmesti tą dalyką kaip ne
galimą. Jokia pastanga nei
na veltui, ir reikėtų dėti vi
sas pastangas s. u r u o š ti 
aukštųjų vadovų sueigą.”

Suprantama, kad Radha- 
krišnan pageidavo sueigos 
tarp Stalino, prez. Truma
no, Anglijos ir Francijos ir 
Indijos premjerų.

Unijų vadai pasisako už 
Stevensoną j prezidentus

Washington.— Darbo Fe
deracijos Mašinistų Unija 
padarė bandomuosius bal
savimus. tarp 150 įvairių 
unijų pirmininkų, ką jie 
rems, kaip kandidatus i 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus.

Už demokratu Stevensoną 
(Illinojaus 'gubernat o r i ų) 
pasisakė 53 procentai uniji
nių pirmininku; už Kefau- 

komi Warrena (Californi- 
jos gubernatorių)—77 pro
centai ip<fz gen. Eisenhow
er!—15 procentų.

Tito šaukiasi greitos 
pagalbos iš Amerikos

Belgrad. — Jugoslavijos 
Tito valdžia atsišaukė į 
Jungtines Valstijas, kad 
paskubėtų ją gelbėti. Sako, 
dar žemiau nusmuks Jugo
slavijos pramonė, jei ne
gaus greitos paspirties iš 
Amerikos .

Jungtinės Valstijos paža
dėjo Jugoslavijai $21,250,- 
000 paramos per pirmuo
sius 6 šių metų mėnesius. 
Kartu Anglija ketino pri
statyt Jugoslavijai $10,353,- 
000 pagalbos, o Francija— 
$5,400,000.

Anglija jau įvykdė pasi
žadėjimą, bet Amerika ir 
Francija pavėlavo keliais 
milijonais dolerių.

Jugoslavijos, valdžia de
juoja, kad trūksta’ jai; an
glies, geležies, bovelnos, vil
nų, odų ir kitų medžiagų. 
O jeigu ’ Amerika nepasku
bės pagalbon, tai dar dau
giau Jugoslavijos fabrikų 
turės užsidaryti. Tatai silp
nins Tito frontą prieš So
vietų Sąjungą.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

Sovietai siūlo smarkiai 
padidint savo prekybą su 
kapitalistiniais kraštais
Amerika gautų $1,250,000,000 
vertes sovietinių užsakymų

Maskva. — Sovietų Są
junga siūlėsi taip paplatin
ti prekybą s.u Anglija, Ame
rika, Francija ir kitais va
kariniais kraštais, kad jie 
gautu 7 bilijonų,500 milijo
nų iki 10 bilijonų dolerių 

I vertės sovietiniu užsakymų 
per dvejus ar trejus seka
mus metus.

Tokį pasiūlymą davė Mi
chailas Nesterovas, Sovietų 
Prekybos. Rūmų pirminin
kas, kalbėdamas tarptauti
nėje ekonominėje konfe
rencijoje. Jis priminė Sta
lino pareiškimą:

“Visuomet gaus mūsų pa
ramos tie, kurie nori taikos 
ir biznio ryšių su mumis.”

Sovietų Sąjunga pirktų 
mašinas, techninius Įran-

Potvyniai išvijo 2,100 
žmonių iš namų

Bismark, N. Dakota. — 
Upių ištvinimas priverto 
bent 2,100 žmonių pabėgti 
iš namų šešiose valstijo
se — Montanoj, Minneso- 
toj, North ir South Daboto
se, lowoj ir Nebraskoj.

Potvyniai taipgi užliejo 
farmų plotus Wisconsino

Nus’iierkta mirti 
2,000 graikų

Athenai, Graikija. — Mo- 
narcho-fašistų valdžia yra 
Tiusmerkus. mirti apie 2,000 
Įtariamų komunistų, kaip 
praneša New Yorko Times 
korespondentas.

T katorginius žardžius bei 
kalėjimus Graikijoje yra 
suvaryta 20,000 politinių 
kalinių. Didžioji dauguma 
jų kovojo prieš nacius įsi
veržėlius karo metu.

Lėktuvų nelaimėse 
žuvo 25 asmenys

Sacramento, Cal. — Su
sprogo bombonešis B-29, 
bandydamas nusileisti že
myn. Žuvo visi 10 buvusių 
jame žmonių.

Bombonešis buvo 
jamas orui tyrinėti.

varto-

Mobile, Ala.—Ore susikū
lė vienas į kitą du karinio 
transporto lėktuvai, užmu
šant 15 lakūnų.

Krisdami lėktuvai pade
gė ir eilę prekinių vagonų.

KIEK AMERIKONŲ 
SKAITO DIENRAŠČIUS

Philadelphia.— Pernai 53' 
milijonai, 593 tūkstančiai 
amerikiečių reguliariai pir
ko dienraščius anglų kalba, 
kaip rašo Ayer and Sons 
laikraščių Directory. x

kius ir laivus iš vakariniu 
šalių, o joms daugiausiai at- • 
si mokėtu metalais, visokio- c- 7

mis medžiagomis ir maisto 
produktais. Jeigu tos šalys 
už savo pinigus pirktų so
vietinius produktus, tai So
vietai už tuos pačius pini
gus pirktų ir dirbinius iš jų.

Jungtinės Valstijos gau
tų $1,000,000,000 iki $1,- 
250,000,000 vertės soviet!- 
niu užsakymų.

O su kitais kraštais So
vietai sekamai padidintų 
savo prekybą virš 1948 me
tų lygio, skaičiuojant rublio 
verte.(tai yra, 4 rubliai už 
amerikini dolerį):

Anglija — 2,500,000,000 
rublių; Italija—540,000,000: 
vakarinė Vokietija—2,000,- 
000,000 rub.; Belgija—300’,- 
000 rubliu. O prekyba su 
Francija būtų pakelta 5 bei 
G kartus aukščiau negu da-

Sovietai taipgi pageidavo 
platesnės prekybos su Ho- 
landiia. Japonija ir kitais 
kraštais.

Nesterovas priminė, jog 

nautų ir Anglijos audy
kloms, kur daugeliui audė
jų dabar stokuoja darbo.
Anelų-amerikonų

Anglu delegatas lordas 
Boyd Orr, buvęs pirminin
kas Jungtiniu Tautu Mais
to ir Žemdirbystės Organi
zacijos. kalbėdamas konfe
rencijoj pareiškė, kad “pa
platinta prekyba tarp rytų 
ir vakarų pralaužtų geleži
nę uždangą.”

Orr ir kitas anglų delega
tas, David Silverman, An
glijos. seimo narys, pasiun
tė telegramą savo valdžiai, 
kad tuojau darytų plačią 
prekybos sutarti su -Sovietų- 
Sąjunga.

Amerikonas Oliver Vick
ery, San Francisco biznie
rius, gyrė kapita 1 i s t i n ę 
pramonės mašineriją; sakė, 
ii “daugiausiai padaro;” 
bet kaip Vickery, taip ir ki
ti du amerikonai biznieriai 
pageidavo platesnės preky
bos su Sovietais.

Tarptautinėje ekonominė
je konferencijoje yra apie 
450 atstovų iš įvairiu kraš- 

rikęs unijistai.

SAUSRA DAR PABRAN
GINS JAUTIENĄ

KINGSVILLE, Texas. — 
Sausra nudžiovino ganyklas 
pietiniai - rytinėje Tezxas 
valstijos dalyje, kur ypač 
daug auginama • mėsinių 
galvijų. Tai aršesnė, negu 
bet kada sausra per 99 me
tus toje vietoje. Todėl jau
tiena, sakoma, turės dar 
pabrangti.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir šilčiau.



I

i

i

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays, and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WIL: 
Editor, ROY MIZARA

United States, per year .......
United States, per 6 months 
Queens Co. 
Queens Co.

IAPELS

SUBSCRIPTION RATES /
$7.00 Canada and Brazil, per year $8.00 
$3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00 

4.00 per six mos. Foreign countries, per year 
... $8.00 per year Foreign countries, 6 months

$9.00
$4.50

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

KAIP ZOOLOGIJOS PARKE
MŪSŲ JKRAŠTO VALDOVAI dedasi žymiais, dideliais 

žmonėmis ir siekiasi vissen pasauliui diktuoti, rodant 
pavyzdį, kokie jie išmintingi, kokie jie geri.

Bet kas pasirodo? Argi paskutiniai įvykiai Washing
tone neparodo to, kad mūsų valdovai patys turi pasigy
dyti pirmiau, negu bandys gydyti kitus?

Visiems, kurie turi akis ir ausis, aišku, kad mūsų vy
riausybės įstaigose vyrauja korupcija, kyšininkystės, 
moralis sugedimas. Tai ypatingai pasirodė justicijos 
departmente. ,

Kad pasirodyti, geru, kad apginti demokratų partijos 
vardą (nes rudenį bus rinkimai, tai ji turi būti švari), 
prezidentas. Trumanas, pasitaręs su justicijos depart
ment sekretorium McGrath, paskyrė specialų žmogų, 
Newbold Morrisą, apvalymui valdžios įstaigų nuo kyši
ninkų ir koruptorių.

Prieš porą mėnesių Morris buvo smarkiai išgarbintas 
ir tas pats' McGrath pasakė, jog jis ir visas jo depart- 
mentas glaudžiai su Morrisu kooperuos, kad iš valdžios 
įstaigų būtų iššluoti visokie nenaudėliai.

Viskas atrodė gerai!
Tačiau...
Morris, kaip dabar pasirodo, savo pareigas nutarė 

vykdyti sąžiningai. Tai didžiai nugąsdino patį justicijos 
department sekretorių, patį McGrathą! Kaipgi gali
ma toleruoti sąžiningesni žmogų,—juk tai nenatūralu, 
juk tai negalima!

Ko Morris reikalavo? Jis pagamino blankas su klau
simais,—blankas, kurios buvo išsiuntinėtos daugybei val
džios pareigūnų-tarnautojų, tame skaičiuje ir pačiam 
McGrathui. ■ .

Tarp kitko, Morris norėjo, kad valdžios pareigūnai 
atsakytų, ar jie gauna kokių nors ekstravų pajamų 
(apart algos)? Jei gauna, tai iš kur ir už ką?

Čia, kaip matome, buvo pasimotas gan rimtas darbas 
kyšininkams sučiupti. Jeigu tarnautojas-valdininkas 
gauna ekstravų pajamų,—jis turi pasakyti, už ką?

Žmonės rimtai kalba, jog McGrathas, būdamas justi
cijos department sekretorium, “susitaupė apie mili
joną dolerių. Iš kur? Kaip jis tą kapitalą susidėjo? 
Iš algos, aišku, jis negalėjo to padaryti.

Na, ir štai, kai McGrath gavo Morriso užklausimus, 
jis padūko. Girdi, Morrisas mojasi atimti iš jo, Mc- 
Gratho, “individualinę laisvę”!... Kokią laisvę? Kad 
McGrathas negalėtų imti kyšių ? !

Įdūkęs, McGrathas Morrisą atstatydino,—tą patį Mor- 
risą> kurį prieš porą mėnesių McGrath kėlė į padanges, 
visaip girdamas!...

Po to Trumanas atstatydino patį McGrathą, paskirda
mas jo vieton federalinį teisėją James P. McGranery.

Dabar, atrodo, visas “valdinių įstaigų apvalymo” rei
kalas pasiliks taip, kaip buvo praeityje. Kyšininkai, ko- 
ruptoriai galės sau laisvai siautėti ir tu jiems nieko 
nepadarysi!

Štai, kas darosi!

J. HOWARD McGRATH pasiliks Amerikos istorijoje 
bjauresne asmenybe, negu Wilsono laikais buvęs PaL 
meris. *

McGrath — smaugėjas civilinių laisvių, persekiotojas 
darbo unijų veikėjų, žiaurus puolikas ant sveturgimių, 
kalintojas komunistų vadovų už tai, kad jie galvoja ki- 

< taip, negu jis, negu jo sėbrai.
Tokie pasitraukusiojo iš teisėtumo departmento se

kretoriaus vietos ženogaus nuopelnai!
Kiek daug žmonių,—gerų, progresyvių žmonių, už tai

ką kovojančių žmonių nukentėjo nuo šio “individualinės 
laisvės” gynėjo puolimų! • . ’

Kiek ašarų jis ištraukė iš akių tų šeimų, kurių tėvus 
ar motinas šis aukštas valdininkas areštavo, kalino ir. 
deportavo!

Jei Washingtone viešpatautų teisėtumas, tai tokis gai- 
r-valas, kaip McGrath, nebūtų turėjęs teisės koją įkelti į 

ILjusticijos departmentą.
Progresyvė spauda jau seniai kėlė balsą, reikalauda- 

•• ma, kad McGrath būtų pašalintas iš justicijos depart- 
J mento sekretoriaus vietos. Deja, į tai nebuvo kreipta 
•* dėmesio. Pašalintas jis tapo tik tuomet, kai pašvinkusi 
•Lvotis ėmė taip pūliuoti, kad jau nieks negalėjo tų pūlių 
2 užgniaužti.
Y Aišku, geriau vėliau, negu niekad.
;;L Nejaugi McGratho viešpatavimas nebus visapusiškai 

ištirtas, išnagrinėtas?
Tyrinėjimas turėtų būti atliktas viešai, dalyvaujant 

; visuomeninėms organizacijoms, jų atstovams.
*'■ _OJne žmonės, kuriuos McGrathas sukišo į kalėjimus 

del jų galvosenos, turėtų būti išleisti iš kalėjimų.
Bylos prieš tuos žmones, kurie yra teisiami del gal

vojimo, dėl pasisakymo už taiką, turėtų būti likviduotos.
Tik tokiu būdu galima atitaisyti šiek tiek tas žalas, ku* 

.J*rias McGrath atliko! *

Bet kas bus dabar?

>

Kas Ką Rašo ir Sako
SPAUDOS BANDITAI 
LIETUVOS PRIEŠŲ 
SPAUDOJE

Viktoras Biržiška, vienas 
trijų Biržiškų brolių, šių 
metų balandžio 1 d/ Naujie
nose pradeda kovą prieš 
spaudos banditus, siautė- i 
jančius fašistų, menševikų 
ir klerikalų laikraščiuose. 
Jo nuomone, “Amerikos lie
tuvių spaudoje” (progresy- 
vėje spaudoje jų nėra) jų 
yra labai apstu. V. Biržiš
kos žodžiais:

šios rūšies plėšikų puola
mas ginklas —plunksna, kurią 
jie, savo tikruosius veidus pa
slėpę slapyvardžiais ar savo ir 
ne savo vardų ir pavardžių 
inicialais, kuriais jie pasirašo 
savo “straipsnius”, sąmonin
gai vartoja savo aukai sutriu
škinti iš pasalų, teršdami savo 
puolimo objekto gerą vardą. 
Machiavellio principo — tiks
las pateisina priemones — 
garbintojai spaudos banditai 
savo kritikos ar polemikos, 
dažniausiai kupinos pagiežos 
savo priešui, rašiniuose nesi
drovi prireikus klastoti fak
tus, knistis priešininko sąžinė
je, iškeldami aikštėn jo praei
ties apytikrius ar sugalvotas 
“nuodėmėles”, vartodami ne
leistiną spaudoje grubios po
lemikos toną. Jie nič nieko ne
rizikuoja: slapyvardžio kaukė 
juos . apsaugo nuo puolamos 
aukos retorsijų — atsiskaity
mo priemonių. Savo kaukes 
jie mėgina pateisinti priešo 
keršto baime, patys suprasda
mi, kad aukščiau nurodyto 
turinio jų rašiniai gali privers
ti priešininką netekti pusiau
svyros ir atsakyti ‘ fiziškais 
veiksmais, reaguojant prieš 
šmeižtus ir asmeninius sąskai
tų suvedimus. Savigarbos 
jausmas yra tokiems “mora
liems” banditams visai sveti
mas.

Štai, kas darosi lietuvių 
tautos priešų spaudoje ! 
Taip kalba vienas tų, kurio 
straipsniai toje spaudoje 
taipgi dažnai pasirodo.

Bet to dar neužtenka. 
Viktoras mano, jog neužil
go toje spaudoje atsiras 
dar kas tokio. Paskaity
kite:

Blogi pavyzdžiai itin apkre
čiami : tad tenka laukti, kad 
netrukus mūsų spaudoje bus 
kultivuojama dar viena spau
dęs banditizmo rūšis, Nepri
klausomos Lietuvos laikais 
kadaise praktikuojama Kaune, 
bjįedrįsdami spaudoje viešai 
pulti įstaigas, kuriose jie pa
tys bendradarbiavo, kai kurie 
asmenys pirkdavo jaunuolių 
tikruosius parašus po savo 
straipsniais, dėdamiesi nieko 
nežiną, kas yra jų agresyvių 
straipsnių tikrieji autoriai.

Vadinasi, netiesiogiai V. 
Biržiška pasako, kad šis 
spaudos banditizmas tapo 
atneštas iš smetoninės Lie
tuvos. Ten buvo spaudos 
banditų lizdas, ten jų daug 
prisiveisė, ten jie išaugo. 
Atvykę į šį kraštą, — sme

toniški profesoriai/ žvalgy
bininkai, žurnalistai, — da- 
-bAr tą patį praktikuoja ši
čia, nurodo V. Biržiška, ir 
tu jiems nieko nepadarysi. 
Norėdami ką nors apšmeiž
ti, ' išbjaurioti, išniekinti, 
jie;, pasislėpę po slapyvar
džiais, duoda, kiek tik gali. 
C\ klerikalų, fašistų, men
ševikų (ypatingai pastarų
jų) laikraščių skiltys jiems 
plačiai atdaros!
“ Kam gi Biržiška vyriau
siai savo straipsnį,, taikė? 
Ogi jis taikė tūlam Naujie
nų bendradarbiui, pasislė
pusiam po J. Kėdaini'o sla
pyvardžiu !

Atrodė, jog viskas taip 
sau ir praeis. Bet ne. Nau
jienų redakcija stoja spau
dos, banditus, ginti.

Ant rytojaus, balandžio 2 
dieną, 
kad ji

praleisdama V. Biržiškos 
straipsnį, nepridedama prie 
jo jokio prierašo, J. Kėdai- 
nį ginančio. Ir Naujienų 
redakcija atsiprašo, — at
siprašo ne V. Biržiškos, o 
J. Kedainio’...

Štai, kaip ten esama!
Kad Lietuvos priešų spau

doje siautėja banditizmas,— 
savaime aišku. Gerai, ta
čiau. kad atsirado nors vie
nas,. drąsuolis, kuris tai iš- 
kėlė viešumon!

TAU SURANDA KLAIDŲ 
IR PAS VYTAUTĄ

Kaž koks Gediminas Gal
va prieš tūlą laiką Čikagoje 
kalbėjo apie Karaliaučių. 
Tarp kitko, anot Naujienų, 
jis, prisiminęs praeitį, pa
sakė :

Vytautas Didysis, be savo 
nuveiktų gerų darbų, yra pa
daręs ir klaidų. Kai kurių tų 
klaidų padarinius mūsų tauta 
jaučia iki šių dienų. Viena to
kių mūsų istorijoj padarytų 

.klaidų yra pražiopso.] imas 
Baltijos pajūrio. Tuo p’ajūriu, 
toliau į vakarus juk gyveno 
mūsų gentys prūsai, jau iš
mirę ir išnaikinti. Tas kraštas 
su Karaliaučiaus miestu iš se
no istorijoj yra žinomas Prū
sų Lietuvos vardu.
Didžiojo vedamoj politikoj 
daryta didelių nuolaidų.

Kad Vytautas ir kiti ano 
meto Lietuvos valdovai da
vė stambių klaidų, joks gal
vojantis žmogus neužgin
čys. Ginčija tik tie, kurie 
yra aklai nusistatę už Vy
tauto garbinimą. ‘ Bet ko
dėl gi kunigaikštis Vytau
tas nekariavo už Klaipėdos 
Ir Karaliaučiaus Lietuvai 
prijungimą? Kodėl jis, he 
jokio reikalo, lindo į rytus 
ir pietrytus? Todėl, kad 
Vytautas pildė Vatikano 
geismus, Vatikano poli
tiką. Jis bijojo užrūstin
ti Vatikaną. Gi pastara
sis būtų užsirūstinęs, jei 
Vytautas būtų bandęs at
kariauti nuo vokiečių Klai
pėdą ir kitas tuomet dar 
lietuviškas sritis, vokiečių 
užgrobtas.

Plieno darbininką unijos vadai pasitarime del derybų 
su plieno pramonės atstovais. Iš kairės į dešinę: unijos 
iždininkas David McDonald, prezidentas Philip Mur
ray ir vice-prezidentas James Thimmes.

Saulėtos vaikystes 
rūmai sostinėje

VILNIUS. — Pilies kalno 
papėdėje, ant Vilnelės kran
to, stiebiasi baltas stilingas 
dviejų aukštų pastatas — 
Vilniaus Pionierių rūmai. 
Priešais pastatą aikštelėje 
matyti dvi puikios vaikų 
statulos: vienas vaizduoja 

Vytauto | pionierių su kamuoliu, kita

PRIEŠINASI
Adv. Olis per DirVą sa

ko: “Vlikas negali savin
tis kokių nors valdžios tei
sių ir vaidinti vyriausybę, 
parlamenta ar preziden
tą...”

O kodėl jis negali? Vil
ką sudaro tokie politiški 
varjotai, kuriems viskas 
yra galima L

prezidentus, 
tikisi, kad 
r in kiniuose 

du milionus

KIEK GAUS BALSU 
PROGRESYVIAI?

Dienraštis Vilnis rašo:
Progresyvių Partijos kandi- 

datas į šalies 
Vincent Ilallinan, 
prezidentiniuose 
partija gaus bent 
balsų.

Jei progresyviai turėtų ly
gias teises su senomis partijo
mis, jei jie turėtų stipresnę 
spaudą, tai jie tikrai gautų 
daug daugiau balsų.

Nėra ko nei tikėtis, kad ko
mercinė kapitalistiška spauda 
būtų bešališka Progresyvių 
Partijos kandidatų atžvilgiu. 
Ji stengsis juos izoliuoti, ap
meluoti.

Vincent Ilallinan kalbėjo 
San Francisco. Jį entuziastiš
kai pasitiko daugiau 
tūkstantis unijistų, 
draugų.

Šiandien’ Vincent
nan yra kalėjime už 
kad jis teisme ryžtingai

kivi p 
taikos

Halli- 
tai, 
gy

nė darbininkų judėjimo va
dovą Harry Bridges. Ten
ka reikalauti, kad jis bū
tų išlaisvintas ir galėtų da
lyvauti rinkiminėje .kampa
nijoje. Dirbant už jo iš- 

(laisvinimą, bus dirbama už 
redakcija atsimena, piliečių balsus rudeniniuose 

kvailai; pasielgė, rinkimuose.

cno-

— pionierę su kanklėmis 
rankose. Jau prie Rūmų 
slenksčio lankytoją pasitin
ka nerūpe Stingas vaikų 
juokas, skrieja priešais jį 
skardi daina.

Ketvirta valanda. Gru
pėmis ir po vieną vaikai 
suguža į Pionierių rūmus.

—Liuda, lukterk! — šau
kia raudonskruostis berniu
kas su pionierišku kakla
raiščiu ir pagreitina žings-' 
nius.—Ką jūs šiandien vei
kiat?

—Mes? O, šiandien mes 
mokomės du naujus šokius.

—Du naujus šokius.?
—Taip, taip, ‘„‘Lenciūgė

lį” ir “Linelius.” Kitą sek
madienį važiuojam į kolūkį. 
Reik tinkamai pasiruošti.

—Suprantu...—lyg sau, 
lyg mergaitei taria Mari
jus. Jo veidas pagyvėja.— 
Mes irgi važiuojam! Ro
dysim spektaklį “Stožarai.” 
Vadinasi, kartu?

—Kartu,—sutinka mer
gaitė, ir abu, susitvėrę už 
rankų, bėgte bėga cemento

Liuda Aleškevičiutė ir

Marijus Giedrys—abu 
kosi Vilniaus VIII viduri* 
nėję mokykloje. Liuda — 
geriausioji šokėja Pionie
rių rūmų choreografijos bū
relyje, Marijus — vienas 
veikliausių dramos .būrelio, 
narių. O tokių kaip jis— 
Pionierių rūmų aktyvistų— 
daugiau kaip 1,200 darbi
ninkų ir tarnautojų vaikų. 
Čia veikia 20 būreliu: cho
reografijos, dramos, paišy
bos, skulptūros, foto, šach
matų, styginių instrumentų 
ir kiti. Daugiau kaip 100 
vaikų dalyvauja Pionierių 
Rūmų chore. Kiekvienas 
būrelis turi savo nuolatinį 
kambarį, kur vyksta užsiė
mimai, repeticijos. Būre
liams vadovauja prityrę 
specialistai ir pedagogai. 
Šokėjus moko Valstybinio 
operos ir baleto teatro ar
tistas G. Kunavičius; .jau
niesiems skulptoriams va
dovauja skulptorė Radaus- 
kaitė, šachmatininkėms — 
TSRS sporto meistras Chol- 
rnovas..

Sekmadieniais Pionierių 
rūmuose ypatingai gyvu. Į 
“Valandėles pionieri a m s ” 
kviečiami įžymieji respubli
kos mokslininkai, stachano- 
vininkai, dailinin.kaj, rašy
tojai. Su džiaugsmu pio
nieriai prisimena savo su
sitikimus su Lietuvos Vals
tybinio operos ir baleto tea
tro artistais — laureatu J. 
Stasiūnu, Lietuvos nusipel
niusiu artistu K. Gutausku,

Vokiečiai tebesapnuoja apie
Klaipėdos

Is Klaipėdos pabėgę vo
kiečiai dar tebesapnuoja ka
da nors sugrįžti Klaipėdon ir 
vėl viešpatauti. Jie ne tik sap
nuoja, bet ir sušilę, pasirodo, 
darbuojasi tą tikslą pasiekti.

Ypatingai jie ruošiasi “pa
judinti žemę” su paminėjimu 
Klaipėdos 700 metų sukakties.

Tas visgi nepatinka ir mū
sų pabėgėliams, 
retų “išvaduoti” 
visa Klaipėda.

Apie vokiečių
gins rašo Kanados 
“Nepriklausoma Lietuva, 
sako:

Mūsiškiai
Lietuvą

su operos, dramos, baleto 
artistais Dagely te, Jasai ty- 
te, Mironaite ir kitais.. Pio
nierių rūmus lanko lietuvių 
rašytojai A. Venclova, J. 
Baltušis, V. Valsiūnienė, E. 
Mieželaitis, V. Reimeris, M. 
Sluckis ir kiti. Kiekvienas 
toks susitikimas PitjnieriX 
rūmuose pavirsta i savotiš
ką šventę. Itin įdėimai Pi
onieriai klausosi mokslinin
kų pasakojimų apie jų dar
bą, tarybinių rašytojų, skai
tančiu savo kūrinius., nuo
širdžiais plojimais jie lydi 
artistų pasirodymus. Pa
prastai svečiai, aplankę Pi
onierių rūmus, reiškia no
rą susipažinti su jų šeimi- 

Į ninku veikla. O pionieriai 
į turi apie ką papasakoti, ką 
parodyti.

Svečias, kurį apspinta 
linksmi, žvalūs vaikučiai, 
eina iš kambario i kamba
rį, iš salės į salę, stebėda
masis jaunųjų dailininkų, 
muzikantų, konstruktorių 
darbštumu ir kūrybiniais 
sugebėjimais. Raudonaja
me kampelyje pionieriai 
svečiams rodo ąlboni’JĮfc, ku
rių fotografinės, nuotrau
kos vaizduoja jų ekskui’sjL* 
jas į stambiąsias įmones,^ 
kolūkius. Jos pasakoja, kaip 
pionieriai organizavo eks
kursijas į Tarybų šalies 
sostinę — Maskvą, kaip jie 
viešėjo Kijeve, Minske. Argi 
galima pamiršti atmintiną 
kelionę į Krasnodoną, į tas 
vietas, kur kovojo ir žuvo 
didvyriai — jaunagvardie- 
čiai. Lietuviu vaikai matė 
Olego Koševojaus ir jo 
draugų gimtąjį miestą, kal
bėjosi su jų tėvais bei ar
timaisiais. Vilniaus pionie
riai nepamiršo ir niekuo
met nepamirš savo ekskur
sijos į ežeringąjį Zarasų 
kraštą, kur jie apsisukę 
Marytės. Melnikaitės varįp 
kolūkyje ir susitiko su lie
tuvių tautos šauniosios du
kros tėvais, šios neužmirš
tinos dienos amžinai liks at
mintyje.

Pionierių rūmų bibliote
koje — dešimtys tūkstan
čių knygų. Jų tarpe myli
mųjų rašytojų M. Gorkio, 
N. Ostrovskio, A. Gaidaro, 
A. Fadiejevo ir kitų tarybi
nių rašytojų kūriniai. Lai
kas. nuo laiko čia organi
zuojami knygų svarstymai, 
naujų leidinių parodos. Ta
tai suartina jaunąjį skai
tytoją su knyga, moko jį 
gerbti ir mylėti ją.

Pionierių rūmuose’ įvyko 
susitikimas su Lietuvos .nu
sipelniusiu meno veikėju 
A. Žmuidzinavičiumi — vie
nu seniausių res.publik^fc 

" dailininkų, kuris neseniai 
minėjo savo septyniasde
šimtąsias metines. Daili
ninkas - jubiliatas papasa
kojo apie tai, ką jis yra* 
sukūręs per 50 kūrybinio 
darbo metu. Dailininkas 
prisiminė vieną ankstyviau
siu savo drobių — “Proleta
rų berniukas.” Mažas ap
driskęs berniūkštis stovi y 
atsirėmęs į tvorą ir įtemp
tai galvoja apie kažką. A- 
pie ką gi galvoja mažasis 
proletaras? Apie savo tė
vą, kuris, už skatikus dirba 
fabrike? Apie sergančią 
motiną, kuri skalbia balti
nius, kad užsidirbtų keletą 
centų duonai ?.. Mažojo 
berniuko akys išreiškia jo 
mintis — liūdnas, kaip dau
gelio tūkstančių kitų jo am
žininkų, darbininkų vaikų,

atsiėmimą
nes vokietinis Klaipėdos mies
tas .jų, kaip kad jie skelbia, 
buvęs įkurtas. 1252 m. rug
pjūčio 1 d. Kadangi toji die
na ’ išeina penktadieni, tad 
numatomosios iškilmės nukel
tos į šeštadienį ir sekmadienį. 
Be to, šiemet rugpjūčio 3 d. 
milionai visoj /Vokietijoj esan
čių vokiečių pabėgėlių švęs 
“tėvynės dieną.” Hamburge 
tos iškilmės bus suplaktos su 
Klaipėdos 700 m. įkūrimo su
kaktimi. Hamburgo senatas 
Mejerini pasižadėjo tuo reika
lu kiek galėdamas padėti.

-“Vokiečiai tuo būdu nori 
paneigti, kad prieš juos ta
me sename lietuviškame pajū
ryje nebuvę jokios Klaipėdos 
ir kad tik jie esą tikrieji jos 
įkūrėjai. Paskiausiai liet ter
mino “Memel” kilmę vėl pra
dėjo savotiškai aiškinti —vis 
kaip jiems atrodą patogiau.”

Šitie vokiečių pabėgėlių 
troškimai išsipildys tik tiek, 
kiek lietuvių pabėgėlių, kurie 
dar vis nenori pasiduoti savo 
likimui ir tebesvajoja apie 
valdymą Lietuvos. Ima laiko,

krašto žmonėms susiprasti ir pamesti 
vokiečių suvažiavimas. Daro- siekus nepasiekiamo.
mi pasiruošimai taip pat minė- —*---------------------------------- -—
ti Klaipėdos 700 m. sukaktį, 2 pusi.—Laisvė (Liberty)— Antradien

uo
sti

planus1 ir žy-
kardeline

“Kad nebūtų “išnešti už 
skliaustų”, Klaipėdos krašto 
vokietininkai visokiais būdais 
stengiasi įrodinėti, kad negali
ma palikti vokiečių už 1937 
m. sienų.”, kad Klaipėdos kra
štas yra “organiškai suaugęs 
su visa Vokietija” etc. Vokie
čiai reikalauja “grąžinti juos 
į jų senąją tėvynę Klaipėdos' 
krašte.” šiemet rugpjūčio 2 ir 
3 dd. Hamburge, ruošiamas 
pats didžiausias iš buv. Vo
kietijoje Klaipėdos

Kaip diena nuo nakties, 
taip jaunosios tarybines 
kartos gyvenimas skiriasi 
nuo sunkios, niūrios va/kyagL 
tės, kuri praeityje, buržua*** 
ziniais laikais, buvo darbo 
žmonių sūnų ir dukrų ^da
lia.. Niekas netemdo švie? 
siosios vaikų dalios.-

i
T
fi

BalancL-'Aprit 8, 1952 į 
f
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GYVIEJI KOVOJA
00.0 Parašė ŽANAS LAFITAS

Taikos sąskridis sostinėje

y Z (Tąsa)
Draugai turi teisę žinoti, kodėl tuo 

metu ginklai nepatekdavo tiems, kurie 
ėjo mirti. Aš žiūriu į juos. Jie tikrai 
grūmėsi su vokiečiais, grūmėsi nesigai- . 
lėdami gyvybės. Vienam, Pjero, ligi šiol 
tebėra petyje kulka. Kitas, jaunas dar
bininkas metalistas, kokių • dvidešimt 
dvejų metų, mūsų pramintas Popoliu, 
buvo keturis kartus sužeistas.

Aš žiūriu į Serberą.
Per 1942 metų vasarą partizanų jau

nimo būrys kėlė baimę visam Paryžiaus 
gestapui. Vieną naktį su pragarišku 
trenksmu išlėkė į orą Sent-Asizis radijo 
stiebas; tada pirmą kartą vokiečių ka
riuomenės komunikate pasirodė prane
šimas apie prancūzų partizanus. Pary
žiuje bombos sprogo čia vienur, čia ki
tur vokiečių užimtuose pastatuose. Pa
sikėsinimų dažnėjo. Sostinės gatvėse 
pačiame vidurdienyje buvo užpuolami 
priešo būriai. Vieną vakarą bulvare iš
einant iš “Kekso” kino kulkosvaidžio 
ugnimi buvo nušienauta septyniasde
šimt fricų. Po kokių dviejų trijų dienų 
ntoje pat vietoje sprogo kelios bombos— 
tas sukėlė paniką vokiečių kareiviams, 
kurie ėjo iš kino po seanso. Taip “Val
ini” grupė savaip paminėjo 150 metų 
sukaktuves nuo garsiojo mūšio, kurio 
vardu ji vadinosi. (Tų sukaktuvių dieną, 
1942 metų rugsėjo 20 dieną, vokiečiai, 
kuriems sukėlė nerimą kovos užmojis ir 
Prancūzijos komunistų partijos ragini
mas pažymėti šią dieną demonstracijo
mis, uždraudė Paryžiaus gyventojams 
išeiti į gatvę.)

Serberas priklausė šiai grupei. Dar 
daugiau, jis iš tiesų buvo jos vadas. Bet 
atsirado išdavikas, atsirado bailių, ir 
vos ne visa “Valmi” grupė buvo suimta. 
Beveik keturiasdešimt žmonių. Šie žmo
nės savo jėgomis per tris mėnesius su
naikino 343 priešus, jau nekalbant apie 
įdarytą materialinę žalą. (Taip liudi
ja' vokiečių gestapo karininkai, darę 
kvotą Sose gatvėje: tai patvirtina įvai
rūs šaltiniai.)
• Kvotos nepalaužė Serbero. Štai kodėl 
tie, kurie grūmėsi greta jo, ir čia tebe
žiūri į jį kaip į savo viršininką.

Jis galėtų papasakoti, kaip ne kartą, 
atlikęs eilinį uždavinį, išeidavo su žmo
na tamsiomis gatvėmis, kad paleistų 
paskutinę kulką kokiam hitleriniam ka
rininkui į krūtinę. O jis verčiau papa
sakojo ’apie darbą, nepavykusį užsikir
tus revolveriui.

Po to vyno pirklys tartum net susigė
do sayo prisipažinimo.

Simonas suplojo jam per petį:
— Ką gi tau padarysi! Juk mes kaip 

Rostano Flambo: “Paprasti žmonės, ne
žinomi kareiviai...”

Bet čia ilgai netrukdomas nepasikal- 
bės\. Pagaliau ir mūsų poza nepaprastai 
mepatogi. Dešimtą valandą mus pakelia 

suskirstę po dešimt, nuveda į išvietę. 
Čia viskas daroma pagal tvarkaraštį.

Vienuoliktą valandą mums išdalijo 
pašarinių griežčių sriubą. Po litrą ^žmo
gui. Nuo jos pučia vidurius, bet sotus 
nebūsi. Sriuba pasirodė mums labai ska
ni.

Vakare priklauso po gabalėlį duonos 
ir po riekutę sojos dešros. Visas 365 die
nas per metus tas pats ir tas pats. Yra 
tik vienas variantas: trečiadienių vaka
rais duoda po kubelį margarino, o šešta
dieniais —po šaukštą surogatinės uo
gienės ir po šaukštą nugriebto pieno 
varškės.

Vidurdienis. Sriuba jau seniai suval- 
' ’ gyta.

Mūsų dar neleido į kiemą. Bet štai pa
sirodė saulė, ir barako seniūnas paklau
sė, kas mums geriau: sėdėti viduje ar ei
ti pasivaikščioti?

— Pasivaikščioti, pasivaikščioti, — 
atsakėme choru.

Mus išleido, bet visai pamiršome, kad 
mes vienais baltiniais. Kiemas išgrįstas 

‘akmenimis ir maždaug tokio pat ploto 
kaip mūsų barakas. Šaltis šuniškas. Vė- 
jasjgeria iki kaulų. Nosys visiems pa- 

**f*k£a. a0, a^’a^ mūsų dabar neleis. Pa-
^A ^iliuvome! Pro savo kambario langą ro

do dantis barako seniūnas, kurio meilu
mo mes iš karto nesupratome.

Užėjo debesys ir paslėpė nedrąsiai 
švietusią saulę. Iš sargybos bokštelio į 
mus smalsiai žiūri sargybinis, susisiau
tę# antklode.

Visų veidai pamėlynavę. Reikia kažką 
daryti. Kai kurie iš mūsų bematant nu
grius. Mes susikabinome ir pradėjome 
imtis, bet greitai pavargome.

O dangus visai apsiniaukė: ėmė dulk
ti smulkus šaltas lietus..

Mes susispietėme į krūvą kaip avys 
per audrą. Kiekvienam norėjosi prasi
skverbti į vidurį. Dantys barška nuo 

’ šalčio. Du be sąmonės sugriuvo ant šla
pios žemės. Barako seniūnas, nusivilkęs 
švarką, ilsisi lovoje. Vienas valytojas 
daro jam pedikiūrą.

Ką gi, ar mes taip ir nudvėsime 
nuo šalčio? Ir mes daužome vienas ki
tam, per nugarą, stumdomės — kad tik 
sušiltume.

—Mes jiems dar parodysime!—skar
džiai šaukia šarlo.

— Parodysime, po velnių! — bosu 
griaudžia Andre.

—Parodysime! — choru atsiliepia 
prancūzai.

Ir mes susiglaudžiame dar labiau.

IV
SENŲJŲ KALINIŲ PATYRIMAS
— Žinai, kur mes?
— žinau,' kad aš priešo naguose.
— Mes naikinimo stovykloje. Nacių 

stovykloje. Stovykloje, kur žmonės už
mušami, jeigu jie patys' miršta nepa
kankamai greitai. Davinys ir darbas 
yra taip apskaičiuoti, - kad stipriausias 
žmogus neišlaikytų čia daugiau kaip pu
sę metų. Pirmiausia naikinami žydai ir 
komunistai. Akmenų skaldykloje, kur, 
aišku, dirbsite ir jūs, žydai šimtais bu
vo mėtomi nuo aukštų uolų, kurios supa 
skaldyklą. Kartais juos ten laiko sprog
dinimų metu, ir tada kartu su akmeni
mis lekia į viršų sudr.askyti žmonių kū
nai.

—Esesininkai medžioja žmones. Esti, 
kad sargybiniai dėl pramogos lažinasi, 
kas savo budėjimo metu nudės daugiau 
“žmogiškųjų gyvių.”

—Per trejus metus 45,000 žmonių, 
jei imsime tiktai užregistruotus stovyk
loje, perėjo per krematorijų, o kiek dar 
žuvo dujų kamerose vos atvykę, nepate
kę į stovyklos sąrašus .. .

—Po Stalingrado lyg ir mažiau žu
do, bet išeiti iš čia gyvam nėra jokios 
vilties.

Pasakoja man tai vokietis antifašis
tas, kurį aš pažinojau Paryžiuje dar 
prieš karą. Jo akyse buvo sunaikinti 
šimtai žmonių. Ir kai aš girdžiu jo am
žiną “tu jų dar nepažįsti,” man darosi 
aišku, kad jis netiki, jog galima išsigel
bėti tiems, kurie pateko fašistams į na
gus.

O aš nors ir stebiuosi, kad dar tebesu 
gyvas, bet nemanau, kad viekas žuvę. 
Aš nenoriu mirti ir jaučiu, kad išlaiky
siu, jei manęs neužmuš. Mums čia vie
nas vienintelis būdas nugalėti — tai iš
likti gyvam. Esu įsitikinęs, kad taip 
galvoja ir mano draugai prancūzai.

>j: * *

Jau savaitę gyvename stovykloje.'Mus 
perkėlė iš barako Nr. 17 į baraką Nr. 5. 
Ten susitikome su nauja partija, kuri 
buvo išsiųsta iš Rom-envilio po mūsų. 
Drauge su kitais atvyko ir Tatavas.

Pamatyti jo man nepavyko. Pačią pir- 
mąją dieną jam perskėlė lūUą už tai, kad 
jis rūkė rikiuotėje, ir jį nuvedė į ligoni
nę. Užtat aš mačiau Roberą. Jis atvyko 
pirma mūsų ir gyveno gretimame bara
ke. Jis sveikas. Kaip visada žvalus. Jis 
iš tolo, juokdamasis, parodė man savo 
nuskustą galvą, o Romenvilyje ilgi plau
kų kuokštai amžinai krisdavo jam ant 
akių,,

Aš taip pat susipažinau su jaunu ra
šytoju Poliu, su kuriuo vėliau susidrau
gavome.

Mus iš ryto perkėlė į baraką Nr. 16. 
Tai vienas iš karantininių barakų, at
skirtų nuo visos stovyklos spygliuota 
viela. Išeiti už tos.vielos neleidžiama.

Šiandien sekmadienis. Sekmadieniais 
nedirbama. Pro spygliuotą vielą, kuria 
mes aptverti, matyti aikštė; joje vaikš
čioja kaliniai. Stovykla ryškios pavasa
rio saulės spinduliuose atrodo beveik 
puošni. Net girdėti orkestro garsai. Me
las visur: patrauklus fasadas, y už jo 
tikrovė su visa baisia savo nuogybe.

(Bue daugiau)

(Tąsa)
Antrą valandą delegacija, 

kuri turėjo lankytis Demo
kratų Partijos štabe, susi
rinko trumpam pasitarimui 
.Turner arenos kampe. De
legacija pasirodė esanti 
skaitlinga ir Įdomaus sudė
jimo. Joje radosi pažangių 
veteranų atstovai, keli ne
grų atstovai, tarp jų bap
tistų pastorius, žydų orga
nizacijų atstovai, dvi atsto
vės nuo Amęrikos vokiečių 
(viena veikėja nuo Ridge- 
woodo vokiškų organizaci
jų, artima mums kaimynė) 
ir Lietuvių Taikos Komite
to atstovas. Delegacijai va
dovavo Michigano senato 
narys S. Novakas ir rašyto
jas žurnalistas Albertas 
Kahnas.

Demokratų Partijos Na- 
cionalio Komiteto buveinė 
randasi nuošalinėje gatvė
je ir nepasižymi dideliu pra
bangumu. Čia, būk, randasi 
valdančios partijos vyriau
sias štabas, bet kas gali 
paneigti, kad ne iš čia, bet 
iš tykių divonais apdengtų 
raštinių New Yorko Wall 
streete ateina tikra jėga ir 
įsakymai?

Laukiamajame kambary
je iš sienų į mus žiūri du di
džiuliai paveikslai: Harry 
Trumano ir R o o s evelto. 
“Tai jie dar tebelaiko Roo- 
sevelto paveikslą...” su
murma jaunas delegatas. 
Mes žinome, kad jis ne vie
toje štabe partijos, kuri da
bar atsakominga už rengi
mąsi karui ir už civilių lais
vių užgniaužimą. Mes ži
nome, kad FDR idėjoms da
bar šioje būstinėje nėra vie
tos. Bet, visgi, tas paveiks
las primena netolimą praei
tį su jos Naująja Dalyba, 
neseniai praeitą didį anti
fašistinį pasaulinį karą. 
Mes pasijaučiame šiek tiek 
labiau namie, .nors žinome, 
kad tai tik iliuzija.
Nuo mandagiųjų šypsenų 

iki pikto netvavimosi
Mes Įprašomi į vidų, į 

centralinę raštinę, ir uži
mame vietas aplink stovin
čiose kėdėse. Užu stalo sė
di žmogus, į kurį turėsime 
kalbėti: liesas neįspūdingas 
žmogelis vardu Moore, De
mokratų Partijos Naciona- 
lio Komiteto administrato
rius ar sekretorius. Jis be 
švarko, kaip pritinka ge
ram praktiškam politikui, 
nors jo marškianiai baltu
tėliai ir kaklaryšis biznie-

Demokratų partijos pir
mininkas Frank McKin
ney. Jis negali susikalbėti 
su Trumanu. Kai McKin- 
nei aplankė Trumaną 
Key West, Florida, jani 
prezidentas pasakė, kad 
jo kandidatavimas ar ne- 
kandidatavimas priklau
sys nuo karo eigos Korė
joje. Bet kai Kai McKin
ney viešai- tai paskėlbe, 
Trumanas griežtai užgin
čijo. DabaV Ti4ūmanas 
viešai pareiškė, kąd jis 
nekandidatuos, ir McKin
ney’ nesupranta priežas
ties. ■

riaus margame -skonyje. Jis 
pilnas šypsenų ir mandagu
mo: tik sėskit, būkite kaip 
namie, ir kalbėkite apie 
reikalus, kurie jus įdomina.

Jo akcentas kiek pietietiš
kas, centralinių valsti jų va
riacijos, ir jo išvaizda ne
menkai panaši i paties Tru
mano, kurio kitas paveiks
las kabo šalia jo. Jis grei
čiausiai koks politikas iš 
Kansas City, kuriam Tru
manas atsimokėjo už gera
darystes tokiu gerai apmo
kamu postu. Iš pono Moore 
pirmų žodžių mes tuoj su
prantame, kad neturime 
reikalo su intelektualu...

Kahnas ir Novakas per- 
stato visus delegatus, ir 
Moore kiekvieną perstaty
mą sutinka su plačia šyp
sena. Jis lyg sako: puiku,' 
puiku, kad čia atvažiavote, 
ir jūs iš Harlemo laikos 
grupių, ir jūs iš veteranų, 
ir jūs moterys iš Naujosios 
Anglijos...

Susitariama dėl pasima
tymo programos: Novakas 
padarys Įvedamąjį žodį, 
paskui kalbės, svarbesnių 
atstovaujamų grupių dele
gatai, bus diskusijos su 
Moore, ant galo Kahnas pa
darys pabaigiamai žodį,, ir 
Moore vėl atsakys. Puiku, 
puiku, vėl šypsosi savo dirb
tina šypsena Moore, ir net 
sunku tikėti valandėlei, kad 
mes čia turime reikalo su 
atstovu partijos, kurios tei
singumo departmentas rem 
gia koncentracijos stovy
klas, ir kurios prezidentas 
rengia šalį karui.

Bet neima ilgai, iki Moore 
šypsenos išnyksta ir jis pra
deda nervuotis...

Eks-senatorius Novakas 
nori žinoti, ar Demokratų 
Partija stovi už dabartinę 
demokratišką administraci
ją visoje jos politikoje, ir, 
ar numatomos kokios pa
kaitos ateityje.

Moore atsako, kad parti
ja negali žinoti apie savo 
būsimą politiką, iki konven
cija įvyks Chicagoje ir bus 
priimta tolimesnė progra
ma.

Ar Moore mano, kad da
bar vedama politika yra ge
ra ? 1

Taip, ji pilnai gera, ant 
kiek gali būti tobuli žmonių 
veiksmai.

Ir po to atskiri delega
tai pradeda daryti savo pa
reiškimus ir duoti klausi
mus Moore’ui. Ir kuo toliau, 
Moore balsas darosi labiau 
nervųotas, jo veidas labiau 
įtemptas, jis sukinėjasi kė
dėje ir vis labiau painioja
si. Jo atsakymai darosi 
tiktai pakartojimai to, ką 
jis jau atsakė dešimt kar
tų. Jis tikriausiai defen- 
syvoje.

Kalba veteranas, buvęs 
karinės žvalgybos karinin
kas. Jis pažymi, kad demo
kratų administracija atsa- 
kccninga už Vokietijos re- 
nacifikavimą, .kad naciai 
vėl ginkluojami, ir taip to
liau.

Moore atsako tik tuo, kad 
ant kiek jis žino, preziden
tas Trumanas, tas. gerašir
dis savo tautos tėvas; die
ną ir naktį meldžiasi Bal
tajame Name už taiką. Tai
ka niekad neturėjo tokio 
apaštalo Baltajame Name, 
kaip Trumano asmenyje, 
sako Demokratų v Partijos 
atstovas. Ir jis susigriebia: 
“Gal su Roosevelto išimti
mi.”

Balsą gauna Harlemo ne
grų atstovas, , plačiapetis 
aukštas vyras^ kuris atsi
stoja prie Moore stalo lyg 
koks milžinas. Jis kalba ir 
kalba, ir Moorę nedrįstą jo 
pertraukti,1 kaip jis kartais

[ daro su kitais.
apie jo brolių negrų pralie
jamą kraują, apie linčus, 
apie tai, kad čia pat Wash
ingtone, šalies sostinėje, ne
gras yra antraeilis pilietis.

Mūsų prezidentas Tru
manas, ' pagaliau atsako 
Moore, yra geras jūsų drau
gas. Tik žiūrėkite, ką jis da
ro: jis kartais, net taip pa
sisako už jūsų teises, kad 
net įerzina dalį mūsų parti
jos (suprask: diksikratus 
rasistus). Jūs darote pa
žangą. Mes visi darome pa
žangą. Ar negirdėjote pa
skutinės Trumano kalbos?

Harlemo negras dar la
biau prisiartina prie Moore 
stalo ir jį visai nustelbia. 
Jis kalba tyliai, bet griežtu 
balsu ir lyg matuodamas 
savo žodžius:

Taip, mes girdėjome 
Trumano kalbą, dabartinę 
ir daug ankstyvesnių. Per 
250 metų mes girdėjome 
kalbas. Mes prarandame 
kantrybę. Mūsų kraujas 
liejamas. Mes smaugiami. 
Mes norime akcijos.. Mes 
norime pilnu teisiu dabar, 
TUOJAU!

Ponas Moore neatsako. Ir 
ką jis atsakys?

Kalba motina. Ji pasako
ja, kaip jos vaikai grįžta 
iš mokyklų su pasakojimais 
apie anti-atominiuS’ prati
mus., kaip jie turi slapstytis 
po stalais, kaip jiems duoti 
metaliniai identif ik a c i j o s 
ženkliukai, kuriuos jie ne
šioja ant kaklų, ženkliukai, 
kurie “nesutirps didžiulia
me karštyje, kuriame jūsų 
kūneliai sudegs.” Ir ji klau
sia:

“Kodėl to nedaroma An
glijoje, Francūzijoje, Tary
bų Sąjungoje? Ar tie kraš
tai nesirastų po tokiu pat 
atominio bombardavimo pa
vojumi? Ar jie mažiau my
li savo vaikus?” Ir ji pa
baigia, sakydama, kad tie 
atominiai pratimai yra tik
tai isterijos kėlimo būdas, 
kriminalis misi kaitimas 
prieš Amerikos vaikus.

Viskas, ką Moore dabar 
gali sakyti, tai kad Tarybų 
Sąjunga už viską kalta. Jei
gu ji tiktai ateitų į derybas, 
“kaip visi kiti, su gera va
lia,” jis sako, viskas būtų 
gerai. Jis tai kartoja ir 
kartoja, nors neįstengia

Jis kalba I duoti jokių logiškų aiškini
mų ir įrodymų.

Kahnas kalba paskutinis. 
Jis pasakoja apie savo daly
vavimą Moore laidotuvėse 
Floridoje ir dviejų nušautų 
Yonkers negrų laidotuvėse.' 
Jis pasakoja apie ' vis au-
gantį žmonių sentimentą už 
taiką.

Ponas Moore nervuojasi, 
kandžioja lūpas ir sukinėja
si kėdėje. Jis puikiai žino, 
kad negali lygintis Kahnui 
nei logikoje, nei kalbos 
skambume, nei sakinių įdo
mume. Jis taria baigiamą
jį žodį. Mes turime gin
kluotis... Trumanas už 
taiką... Mes norime sau
gumo ... Mes visi einame 
pirmyn... Viskas bus ge
rai ...

Dėkui, pone Moore, sako 
Kahnas. Ir gan garsiai, 
kad Moore jį girdėtų, ne
gras delegatas sumurma: 
Už ką?

(Bus daugiau)

New Britain, Conn.
Apie Susiediją

Mūs kaimynai, Hartfordo 
Laisvės Choras, švęs dvide
šimts penkių metų sukaktį. Ir 
kad ryškiau šią sukaktį atžy
mėti, Choras ruošiasi prie 
gražaus koncerto, į kurį, bo 
abejo, suvažiuos daug svečių 
iš artimu ir tolimesnių miestų. 
Koncertas įvyks balandžio 20 
d. — tuoj po pietų Lietuvių 
Piliečių Svetainėje, 227 Law
rence St., Hartforde.

Mes gerai žinome, kad Lais
vės Choras gražiai dainuoja ir 
ne vieną parengimą, bet de- 
sėtkus jų yra paįvairinęs su 
žavingomis dainelėmis. Tad 
esame pasirengę sukaktuvių 
koncerte dalyvauti.

Kitas svarbus įvykis prie 
sukakties minėjimo, tai LMS 
3-čios Apskrities konferencija, 
kuri įvyks iš vakaro, 19 d. 
balandžio. Jos posėdžiai tęsis 
net ir iki koncertui. Konferen
cija įvyks Laisvės Choro pa
talpose, 157 Hungerford St., 
Hartforde. Pradžia 7 vai. vak.

Į šią konferenciją suvažiuos 
delegatais ne tik vieni daini
ninkai, bet ir visi kiti susiža
vėję daile, kaip tai dainomis, 
vaidinimais, šokiais ir kitais 
reikalais.

Manome, kad ir newbrita- 
niečiai dalyvaus konferencijo
je. Vikutis.

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
Kas yra gera ir naudinga, žmonės neturėtų pamiršti, tačiau daugu

ma pamiršta švilpos antrašą ir turi klapato, kol suranda. Už tai, pa
tys esate kalti. Užsirašykite ir visada turėkite jo antrašą.

švilpa Išdirba 5 Rūšių Svarbias Mostis
ir ant kiekvienos dėžutės yra antrašas.

Taipgi mostys yra garsinamos ant radio. Apgailiu tų, kurie toliau 
gyvenate ir to radio negalite girdėti. Mano mostys bei vaistai gelbsti 
visiems žmonėms, be skirtumo odos spalvos ar jų politinių įsitikinimų. 
Daugiausia gelbsti tiems, kurie vartoja pagal nurodymų.

Nr 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation. Šita Mostis nuo 
įvp'nų odos ligų: nušašimų, išbėrimų (Rash), SainUs, Athletes feet, 
r įdegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos)' (tik ne Vėžio). Kvepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

Nr. 2. Mostis nuo paviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, spran
do, sąnarių ir muskulų, aštraus kosulio nuo peršalimo. Kaina $1.25.

Nr. 3. Mąt. Švilpas Ointment for tooth ache and hardening gums. 
Greit prašalina skausmus ir sustiprina gurnus. Kaina $1.25.

Nr. 4. Mat. Švilpas Salve for Itching Skin and Poison Ivy. Šita 
mostis nuo įvairių niežėjimų odos ar Poison Ivy. Kaina ,$1.25.

Nr. 5. Mat. Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief, 
šita mostis — vėliausias išradimas kaip prašalint Piles greitai, ir ne
reikia pjaustyt. Varvančos, ar ne — pagelbės. $2.50.

Mano mOstis pagelbės visiems, kurie vartos pagal nurodymą, ant 
kokių ligų yra pažymėta. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet nori karo. Čia jau proto liga.

Reikalaudami mosčių, prisiųskite Money Order ar gerą banko čeki. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 73, S TA. A., HARTFORD, CONN.

3 pua/?--Caįave * (Liberty)- Antradien.,' Balaitė.-Apr ii 8,
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Chicagos Žinios
Progresistai ruošiasi 
rinkimams

Kovo 29 ir 30 d d. Progre
syvių Partijos Nacionalis Ko
mitetas laike posėdžius UE 
salėje, 37 S. Ashland avė. Be- 
sirengiant rinkiminei kampa
nijai komitetas užgyrė advo
katą Vincent Hallman j pre
zidentus, Mrs. Charlotta Bass 
J vice-prezidentus. Kandida
tai priėmė nominacijas.

Buvo pranešta, kad Prog. 
Partija bus ant baloto seka
mose valstijose: New York, 
Pennsylvania, New Jersey, 
California, Montana, Connec
tion!;, Missouri ir South Caro
lina.

Partijos Illinois direktorius 
William II. Miller sakė parti-i 
ja dės pastangas, kad ir šioje 
valstijoje būtų ant baloto su 
prezidentiniais kandidatais ir 
gubernatorium šiai valstijai. 1
Puikiai augantis 
ex-mainierių choras

Pastaraisiais laikais prie 
choro prisirašo daug nauju 
narių. Kartais sueina i pamo
kas apie 36 choristai. , t

Dabar choro pamokos regu
liariai įvyksta kiekvieno ket
virtadienio vakarą ir punktu
aliai prasideda kaip 8-riios. ‘ 
Primename visiems choristams | 
ateiti laiku Į Lietuvių Audito- ! 
riją.

Nancy -Long 'mokina daug j 
naujų dainų, kurias trumpu! 
laiku turėsime dainuoti.

Mūsų choras ir aktoriai vei
kalo ‘Katriutės Gintarai’ esa
me užkviesti pildyti program 
mą Springfieldo lietuviams, 
balandžio 20 diena.* Į

Kaip išrodo susidarys gru-; 
pė iš apie 40 keliauninkų. Ke
lionė ne artima, arti 200 my
lių.

Tai tiek iš Ex-Mainicrių 
Choro veiklos. Choro Koresp.

Mobilizuojąs! gelbėjimui 
pašalpinės organizacijos IWO

Sekmadienį, kovo ' 30 d., 
Hamilton viešbutyje 614 dele- i 
Šatų nuo 15 tautinių grupių | 
susirinko išklausyti raporto 
apie Tarptautinio Darbininkų 
Ordeno (International Wor
kers Order — TWO) stovį. Ta 
fraternalė organizacija, turin
ti 160,000 narių pateko po 
neamerikinio komiteto peiliu 
Ir norima ją likviduoti. Kaip 
Iš raporto skambėjo, tai buvo 
pirma fraternalė apdraudos 
organizacija, kurią norima li
kviduoti politiniais sumeti
mais. w

Raportą apie organizacijos 
stovį ir veiklą, kad išlaikyti 
organizaciją davė nacionalis 
sekretorius Peter Shipka. Jis 
pažymėjo kas iki šiol veikta 
Ir kas užsibrėžta toliaus veik
ti, kad išlaikius tą darbo liau
džiai svarbią organizaciją, 
pabrėžiant ką reikštų 160,000 
jos narių netekti apdraudos, 
ypač senesnio amžiaus na
riams.ir dirbantiems pavojin
guose darbuose, kinių insu
rance kompanijos nenori pri
imti.

Shipka ’ aiškiai įrodė, kad 
šią organizaciją gelbėti svar
bu kitom fraternalėm organi
zacijom, nes jeigu pasisektų 
ją likviduoti, kitos fraterna- 
lės organizacijos susilauktų to 
paties likimo.

Kalbėtojų buvo labai daug, 
tad visų nei neminėsime. Jų 
buvo nuo įvairių tautų, nuo 
.unijų, nuo bažnyčių. Vienas 
negras kunigas su malda ati
darė konferenciją, kitas ’svei
kino konferenciją pasižadėda
mas stoti už jos išlaikymą. Jis 
tarp kitko pabrėžė, jog dva
siškiai šiandien jau turi pasi
sakyti savo sekėjams, kurioj 
pusėj jie stovi.

Nuo lietuvių konferenciją 
sveikino ir paramą pažadėjo 
Alice Jonikienė.

Ab.elnai apie minėtos orga
nizacijos reikalus teks plačiau 
rašyti ateityje. Del.

New Yorko^/Wa7lnm
*

l ietuviu taikos delegatai I,! SS 13 kuopa parėmė 
raportuos penktadieni pr<-*seikos gynimą

Reikalauja ištirti lėktu
vo nelaimę Jamaicoje

SKELBKITĖS LAISVĖJE
UiraAykit Laisvę Savo Drungni,

Aklas advokatas 
gavo leidimą

Kai kam pinigai 
lengva rasti

Penktadienį, balandžio 11,
Liberty Auditorijoje, 
mond Hille, įvyks 
lietuvių susirinkimas.

susirinki-t

Brooklynietis John Sirigna
no pereitojo karo metu Vokie
tijoje buvo smarkiai sužalo
tas, ypač jo veidas. Jis nuo 
to laik.o neteko regėjimo.

Nepaisant to, jis ruošėsi 
advokatūros egzaminams 
šiomis dienomis jis gavo 
vokato leidimą.

Stella Kahn, bedarbė per 8 
mėnesius, vieną dieną eidama 
33 gatve randa $200 popieri
nių pinigų. Kitą dieną ji pasi^ 
šaukia taksi ir ten 
vertą su $655.

Apsidžiaugusi 
jinai apsvarstė ir

randa k<m<
irPereito šeštadienio rytą į-* 

vykusi baisi nelaimė Jamaico
je nunešė penkias gyvastis ir 
septy n i us žm on es w su ž e i d *. 
Lėktuvas nukrito ant l(j9 St. 
ir $8 Avė., sudaužydamas ke
lis namus.

Dabar 
reikalauja 
nelaimės
tokioms kitoms nelaimėms ke-

radybomis, 
nutarė tuos 

pinigus perduoti policijai. Jei
gu per 90 dienų niekas neat
sišauks, tai tie pinigai lega
liai bus Stellos nuosavybė.

Rich-j LDS 13' kuopos 
svarbus , mas Įvyko balandžio 
Pradžia berty Auditorijoje, 

raportavo, kad viskas tvarko
je, nariai mokesčius moka re
guliariai, ligonių nėra, apart 
vieno, kuris dar vis po opera
cijos ir ilgos ligos nepasitaiso.

Dr. Palevičiui prelekcijos 
surengimo komisija ’ raporta
vo, kad viskas gražiai išėjo, 
daktaras davė gerą prelekci- 
ią, buvo pertraukoje užkan
džių ir išsigerti, ir finansiniai 
gerai apsimokėjo.

Apsvarsčius Leono Prusei- 
kos bylą, nutarta tam tikslui 
skirti $25. Pirmiau taipgi kuo
pa buvo prisidėjusi prie šios 
bylos išlaidų padengimo.

rapor-šiame susirinkime 
tuos lietuvių taikos delegaci
jos. pirmininkas R. Baranikas 
ir kiti delegatai. Iš Brooklyno 
apylinkės balandžio 1 d. Į 
Washingtona buvo nuvykę 7 
lietuviai delegatai. Jie gavo 
daug patyrimų ir turės ką 
nors publikai raportuoti.

Taipgi šiame susirinkime 
teks pasitarti dėl G e 
Pirmos demonstracijos, 
rios vyriausiu obalsiu. yr

Sekretorius Globičius ra
portavo, kad jis turi iš Cent
ro reikalingas Centro Valdy
bos rinkimams blankas. Nu
tarta šaukti kitą susirinkimą 
pranešant, kad bus Centro Val
dybos rinkimai. Todėl svarbu 
visiem^ nariams dalyvauti.

pirmas ketvirta- 
mėnesio pri- 
1, kurioje į-

Kadangi 
dienis gegužės 
puola gegužes 
vyks gegužės demonstracija,

i tai gal reikės susirinkimą ati
dėti iki gegužės 8 d.

k li
tą i-

me susirinkime dalyvauti.
Lietuvių Taikos Kom.

Kalbėta apie surengimą 
paskaitos sveikatos klausimu. 
Valdybai pavesta gauti prele
gentą ir suruošti paskaitą.

LDS narys

Queens gyventojai 
tuojau ištirti tos 
priežastį ir pastoti

-Amerikos Darbo Partijos 
Queens skyrius nurodo, jog 
vietinis distrikto prokuroras 
T. Vincent Quinn bando tą ne
laimę nubaltinti 
mas, kad lėktuvo 
me nesimato jokių 
lių apsileidimų”.

Queens piliečiai seniai rei
kalauja ką nors daryti, kad 
tokių nelaimių neatsitiktų, ko
kios

Rita negavo $30,000

Vienų vyrų džiurė atmetė 
Ritos O’Brien'bylą, kurioje ji 
reikalavo iš fabrikanto Char
les Fields $30,000 už sužalo
jimą jos veido ir pažeidimą 
karjeros. Fields pasakė su ja 
pasimeilavęs ir už tai jai 
mokėjęs $20.

Worcester, Mass
pa

pareikšda- 
susidaužy- 
“krimina-

nų-

Džiurės klausimas 
lebesvarstomas

16 teisiamųjų komunistų 
advokatai Frank Serri ir Mary 
Kaufmap klausinėjo dž 
klerką James. J. Doyle, 
prisipažino nedėjęs 
gauti į d žiūrę negrų 
rikiečių.
' Elizabeth Gurley.

Pettis Perry 
gina teisme, 
mus, jog jie 
mėnesius džiurės sąrašą ir su
rado, kad iš turtingaisiais ap
gyvento 9 distrikto paimta 
427 žmonės, o iš neturtingai
siais apgyvento 14 distrikto 
tik 7 žmonės džiurės sąrašo 
sudarymui.

Džiurės bosas Borman klau-i 
sinėjamas teisinosi, kad tame į 
14 distrikto yra daug nemo
kančių anglų kalbos žmonių. 
Tai buvo juokingas paaiškini
mas. Juk nemokančių anglų 
kalbos porteri kiečių yra visai 
mažas nuošimtis, bet didelis 
nuošimtis negrų ir kitų netur
tingų žmonių.

Valdžios atstovas proseku- 
torius Marks vėl norėjo sulai
kyti džiurės tyrinėjimą, bot 
teisėjas jo pusės nepalaikė. 
Tyrinėjimas tęsis ir toliau.

Jis 
pastangų 
ar porto-

patys savo

tyrinėjo per

Kaip prie gegužinės 
ruošiamasi

Sudegė visas Bernoto turtas
Juozas Bernotas šiandien 

randasi Rockaway Beach ligo
ninėje didžiausiose kančiose 
ir kartu praradęs vilti Įsigyti 
farmukę, nes visas jo turtas 
pavirto į pelenus ir dūmus. 
Jam besiruošiant pirkti New 
Jersey farmukė, užsidegė na
mukas, 83-06’ 164 St., Howard 
Beach. Liepsnos sunaikino ne 
tik namuką, bet ir jo visą su
taupą, sakoma, apie $8,000, 
kuriuos jis savo namuose tu
rėjo. Taipgi baisiai apdegė jo 
krutinę, rankos ir veidas.

Bernotas .jau buvo pardavęs 
tąjį savo namuką, susidėjo

visus pinigus i kelinių kišenę, 
kurios ant sienos kabojo ir 
pradėjo rankioti dalykus, 
kad apleisti tą nameli. Bet ne
laimė. Mažas anglinis pečius 
perkaitęs uždegė arti esan
čius popierius, paskui pasiekė 
aliejuotas drapanas. Liepsnos 
apėmė sudžiovusias sienas ir 
visas barnelis pavirto greitu 
laiku į degėsių krūvą.

Bernotas bandė pagriebti 
degančias kelines su visu tur
tu, bet ugnis jį patį sužalojo.

Bernotas yra 67 metų am
žiaus, našlys. Jo žmona yra 
mirusi keli metai atgal.

FILMOS MIR E

Nutarč džiurei pakelti 
atlyginimą

Miesto Taryba pagaliau 
tarė grand džiurei (prisaikin-
tiesiems teisėjams) pakelti 
atlyginimą iki $6 į dieną. Pir
miau jie tegaudavo tik $3 į 
dieną. >

Sekmadieni, balandžio (April) 6 d., 
Lietuvių svetainėje, 29 Endicott Si.. 
Hartfordo Laisvės Choro Dramos 
Grupė suvaidins sklandžią komedi
ją: “Tetos Turtai.” Mes visi turime 
problemų su turtais; ši komedija pa
rodo kiek rųpesėių, persigandimų ir 
nusivylimų sukelia 
pasimojusiems juos 
mas prasidės 2:30. 1 
atsilankyti pamatyti 
smagiaia pasijuokti.

“Tetos Turtai.” 
išgauti. Vaidini- 
Kvieėiame visus 
i vaidinimą ir 
— Rengėjai.
(66-70)

dia 
m ai

atsitiko Elizabeth, N. J. 
reikalauja, kad LaGuar- 
ir International aero d ro
botų iš miesto iškelti.

Sveikatos Įstaiga 
esanti apsileidusi

kuriskomitetas,
kitus komitetus, 
kritikuoja miesto 

departmentą.i
nurodo, jog šis 
yra apsileidęs, 

ne-

Trokas užmušė vaiką
Brooklynietis 6 metų 

žiaus Donald Fisher 
skersai Union gatvę ties Bond
St. Trokas tuo laiku jį parmu
šė ir sutriuškino.

am- 
bego

RANDAVOJIMAI
APARTMENTAS ANT RANDOS 

MERCHANTVILLE, N. J.
Išrandavosime 4 kambarių apart - 

mantą tinkamai šeimai; Yra maudy
nė, suteikiame šilumą 
Taipgi galima gauti ir 
Randa $50.00 j mėnesį. 
J.

r elektrą, 
garadžių. 

Kreipkitės:
A. BEKAMPIS, 502 Chapel Avė., 

Merchantville, N. J.
Telefonas: Merch. 8-1082.

(66-70)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc. ,

405 So. 4th Street ’
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G. 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283

Valley of the Eagles

Balandžio 11 d., Ri 
-atre bus pradėta rodyti naujai 
filmą “Valley of the Eagles.”

ši filmą yra skirtina nuo ki
tu filmu tuomi, kad jinai nė
ra padailinta, ji yra naturalė. 
ši filmą parodo, kai]) aplan- 
diečiai kaujasi su gamtos 
žiaurumais ir žvėrimis 
paukščiais draskūnais. ši 
ma parodo nuolatinę šiauriuo
se žiemą, ledų ir sniego kal
nus.

G ogu ž i n ės d em onstrac i j os 
komitetas išrinko vyriausiu 
demonstracijos vadu Louis 
Weinstock, kuris per eilę me
tų tam darbui - vadovavo ga
na sėkmingai. Pagelbininkais 
išrinkta Jesse Gray ir Fanny 
Golos. Jiems pavesta gauti lei
dimus ir pilnai pasiruošti de
monstracijai.

Sekantis susirinkimas šau
kiamas šeštadienį, balandžio

Juozas Žukas mirė kovo 26 
d., palaidotas šv.. Jono 

Te- , nėse kovo 29. Buvo 64 
amžiaus.

Ona Mikalauskienė
kovo 22 d., palaidota Šv. Jono 
kapinėse kovo 26 d. Buvo 70 
metų amžiaus.

kapi
ni etų

mirė

Majoro 
prižiūri 
smark i ai 
sveikatos

Komitetas 
departmentas 
neatliekąs savo pareigų, 
prižiūrįs žmonių sveikatos, ne
suteikiąs tinkamų žmonių 
sveikatai apsaugų, šis depart
mentas turįs but reformuotas.

Majoro komitetas propo- 
nuoja: dėti į geriamąjį vande
nį florino, kuris apsaugo dan
tis nuo gedimo, pertvarkyti 
slaugių biurą, įsteigti protinės 
higienos skyrių, geriau prižiū
rėti miesto vandens rynas, 
perorganizuoti administraci
jos personalą, kad į jį Įeitų 
daugiau ekspertų.

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

\

JOHN BALEŽENTIS >
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

110-04 Liberty Ave., Richmond Hill, N. Y.

ir Unijos vadai 
išlaisvinti

Yonkers sujudintas
2 negru užmušimu

Telefonas Virginia 3-9700

Mrš. Kati Deppe atsivežė 
su savimi milžinišką ereli, 
Peter Olaf Eagle vadinamą, 
kuris bus prie šios filmos pa
rodytas. Jis čia išbus iki ba
landžio 15 d. Jis yra taip 
brangus filmų kompanijai, 
kad ji apdraudė šį ereli ant 
pusantro miliono dolerių. Mi
nimoje filmoje jis yra.'mato
mas.

Balandžio 10 d., tarp 2:30 
ir 4 :30 ši filmą su ereliu bus 
rodoma tūkstančiui mokyklų 
vaikų,Jo vakare dalyvaus fil
mų, teatro, televizijos ir radi-

Teisėjas Learned Hand pa- 
liuosavo iš kalėjimo ir paliko 
advokatų priežiūroje distribiu- 
torių ir ofisų darbininkų uni
jos distrikto 65 prezidentą 
Livingston ir sekretorių Paley, 
kurie buvo teisėjo Kaufmano 
nuteisti trim mėnesiais kalėji
mo ir tuoj įkalinti.

Teisėjas ' Hand pastebėjo, 
jog valdžios reikalavimas lai
kyti juos kalėjime dėl poli
tinių nuomonių yra tik kerštu 
paremtas. Teisėjo Kaufmano 
nuosprendis bus' apeliuotas.

Trečiadienio ryte, Yonkerse 
buvo paskleista komunistų iš
leisti lapeliai reikalaujant 
mirtimi nubausti dviejų bro
lių negrų užmušiką, buvusį 
policistą Stanley LeBenskey.

Eidami į dirbtuves darbi
ninkai graibšte lapelius, skai
tė ir dėjosi i kišenius. Kiti 
dar pridėjo savo žodį, kad 
žmogžudys turi but nubaustas.

Nubausti už bandymą 
nusukti taksy

<!>
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PETRAS KAPISKAS

VINCAS SODAITIS
' I

9 

Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
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Ragina sulaikyti 
negro evikciją

Adam Hat Co. boardo pirmininkas Elias Lustig priduo
da $2,400 vertės če'ki National Urban League ekzekuty- 
viam direktoriui R. Maurice Moss (centre). Šis čekis 
yra metinė parama nuo Adam Hat Co. Welfare Fon
dui, kad suteikti studentams paramą sociologiniuose ir 
ekonominiuose moksluose. Kartu (dešinėje) matomas
Julius Ą. Thomas, Lygos industrinių reikalų direktorius.

ir
Durable 

viršininkai, 
bandymą 
taksus, 
priteisė

Samuel Evans 
Bernstein, 
swear Co. 
bėdon už 
federalius

Teismas
$57,147 nedamokėtų 
uždėjo abiem 
$5,000.

Ch aries
Sport- 

pateko 
nusukti Matthew A

namų 
raginimą tuo- 
evikciją negro 

Strickland iš 
projekto. Pai"

sumokėti 
taksų 

pabaudos

Astuoni kaltinami

ir 
po

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

3H-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

BUYUS
(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Amerikos Darbo 
pasiuntė valstijiniam 
komisionieriui 
jau sulaikyti 
artisto Edward 
Knickerbocker
tija nurodo, Metropolitan Life 
Insurance Co. kaip tų projek
tų savininkė, 
negrą iš jo 
riausia todėl,
baltosios rasės 
ne pirmas 
pasirodymas su negrų diskri
minacija.

mntiniy išvogimu
bando išmesti tą 
apartmento vy
le ad jis yra ne

žmogus. Tai
šios , kompanijos-

Plėšikas pasigrobė 
narkotikus ir pinigus

Gražiai apsirengęs jaunuo
lis su revolveriui rankoje pa
reikalavo vaistininko Sidney 
Cohen, 874 Eastern Parkway, 
atiduoti pinigus ir narkotikus. 
Pasigrobęs tris narkotikų bon-

Aštuoni Pennsylvanijos ge
ležinkelio kompanijos darbi
ninkai, kurie dirbo prie sitin’ 
tinių persiuntimo, dabar buvo 
areštuoti ir siuntinių išvogimu 
kaltinami.

Apskaičiuojama, jog per 
šešis mėnesius buvo išvogta 
siuntinių $100,000 vertės..

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

$6,600Kaltinamas pagrobimu

Jashua Marshall, 27 
jaunuolis, pasodintas 
man ir kaltinamas apiplėšimu
Blue Diamond Laundry ir pa
grobimu' $6,600. Apiplėšimo,

metu
c /

kalėj i-

kas ir $30 paspruko. dalyvavę trys jauni vyrai.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Dr. A. Petriką 
' DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. > 

_ Tek EVergreen 7-6868

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

..<>8

4 gusl.-Laisvė (Liberty)-Antradien.£ Baland.-April 8, 195$

i




