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PLIENO DARBININKAI 
IŠ ANKSTO PRADĖJO 
VISUOTINA STREIKĄ

ŠIAURINĖ KORĖJA DARO 
NUOLAIDI DĖL PALIAUBŲ

Lėktuvo nukritimas, praė
jusį šeštadieni, ant Jamaicos, 
vieno Niujorko miesto rajonu, 
sukrėtė visa mūsų didmiesti, 
visus žmones.

Vieta, kur lėktuvas nukrito 
ir susikūlė, yra netoli Laisvės 
išleistuvės.

Gerai dar, kad lėktuvas ne
pataikė į didelį apartmontna 
mi, tai tragedijoje žuvo, pa
lyginti, nedaug žmonių,— kol į # •
icas težinomi tik penki. Valdžia grasina nerimt plieno

Bet šis įvykis kelia žmonėse , *
klausimą : ar nepasikartos pa- į fabrikus j armijos rankas 
našios tragedijos ateityj? ari c ' *
nebus kitų baisių nelaimių?

Atsiminkime, jog La Guar
dia aerodromas . yra visiškai 
arti tirštai apgyvento miesto 
rajono; netoli nuo miesto ir 
kitast naujas, tarptautinis ae-• 
rodręmas, International arba 
Hdle Wild.

įvyko

Tūlos visuomeninės organi
zacijos reikalauja, kad abudu 
aerodromai būtų uždaryti, nes 
niekas neužtikrina, kad pana
šios tragedijos, kokios
pirmiair Elizabethėje ir dabar 
Jamaicoje, nepasikartos.

Queens apskrities Amerikos 
Darbo Partijos pirmininkas 
Herbert Shingler reikalauja, 
kad kuogreičiausiai būtų visa
pusiškai ištirtos šios tragedi
jos priežastys, kad gyvento
jams būtų užtikrinta, jog 
giau panašių nelaimių 
vyks.

Tenka viskas daryti,
milijonai didmiesčio gyvento- 
j^išsilaisvintų iš nuolatinio 
įba/mės slogučio!

Was.hington.—Jau antra
dienį iš ryto streikavo ke
lios dešimtys tūkstančių 
plieno darbininku, nors jų 
unijos vadai skelbė streiką 
tik po vidunakčio iš antra
dienio i trečiadieni, f

Kompanijos, laikydamos 
650.000 darbininku streiką 
neišvengiamu, iš anksto už
gesino daugeli krosnių, kur 
tirpinama geležies rūda ir 
perdirbama į plieną.

Tuo tarpu valdžia plana
vo perimti plieno fabrikus į

dali
nėj-

kad

Praėjusią. savaite Čikagoje 
mirė Juozas Tilindis.

Per virš 30 pastarųjų metų 
velionis veikė progresyviame 
darbininkų judėjime, buvo i- 
vairių organizacijų narys.

Juozą Tilindj pirmą kartą 
pažinau prieš 30 metų, kai jis 
su savo šeima gyveno Zeigle-

i armijos rankas. Tuomet 
darbininkai būtų baustinai 
verčiami dirbti.

Streikui sustabdyti val-

džia svarstė ir kitą priemo
nę — pakelti plieno kainas, 
kad kompanijos sutiktų 
pridėti darbininkams apie 
18 centų valandinio uždar
bio.

Tokį uždarbio priedą ne
seniai užgyrė valdinė algų 
komisija. Bet plieno fabri-; 
kantai tatai atmetė. Jie- 
reikalavo, kad valdžia visų- 
pirm leistų pabranginti plie
ną 12 dolerių tonui. Tik ta
da jie sutiktų taip pakelti 
darbininkams algą.

CIO Plieno Darbininkų 
Unijos komitetas užreiškė, 
kad jie tikrai streikuos, jei | 
kompanijos galutinai atmes 
valdinės algų komisijos pa
siūlymą.

- Korėja, bal. 8.—Šiaurinės | rėjos liaudininkai kaltino 
Korėjos liaudininkai, nore- j amerikonus už naują sujau
dami paliaubų, darys ame- > žymą sutarties sąlygų, pa- 
rikonams sekamą nuolaidą, | gal kurias yra vedamos de- 
kaip neoficialiai praneša-1 rybos Panmundžome dėl pa
in a :

Jie jau nereikalaus, kad Į
Sovietų Sąjunga būtų pri- j kos lakūnai bombardavo bei 
imta į kelių neutralių šalių apšaudė automobilius, ku

riais šiauriniai korėjiečiai 
važiavo Į paliaubų derybas.

į liaubų,
Kaltinimas sako, Ameri-

komisiją, kuri prižiūrės bu
simųjų paliaubų vykdymą.

Už tai ameyikonai privalo Taip amerikonai sužeidė 9 
oaliaubinius delegatus. Au
tomobiliai ' buvę pažymėti 
aiškiais paliaubiniais žen
klais.

sutikti, kad Šiaurinė Korė
ja galėtų laike paliaubų tai
syti savo lėktuvų stotis, ku
rias amerikiniai lėktuvai 
išardė.

Amerikonai atakavę paliau- 
binius automobilius

Korėja. — Šiaurinės ’Ko

Korėja. — Amerikonai 
praneša, kad numušė dar 3 
rakietiniup. Šiaurinės Korė
jos lėktuvus.

Į [Ligų bakterijas galima skleist
ir lapelių sviediniais

Streikuoja 70,000 
telefonų darbininkų

Sustreikavo apie 70,000 
telefonu darbininku - tar
nautojų. Streikas supara
lyžiavo telefonų veikimą 
43-se valstijose ir sostinėje 
Washingtone.

Streikieriai, Communica
tions Workers Unijos na
riai, reikalauja pakelti už-

Phila. valdyba sulaiko algą 
daktarams, kurie atsisako 
prisiekti prieš komunizmą

Washington. — Choleros, 
ir kitų apkrečiamųjų ligų' 
bakterijos gali būti iš or
laiviu mėtomos ir tokiose v
“bombose,” kuriomis ame
rikonai skleidžia savo pro
pagandos lapelius Šiaurinė
je Korėjoje. Tai]) sake de

ry, III. Kaip pats velionis Juo-1 d'arbį 19 iki 23 centu pel
zas, taip ir visa jo šeima, bu-1 
v o draugiški, malonūs ir sve
tingi žmonės.

Toje pačioje Čikagoje pra
ėjusią savaitę staigia mirtimi 
mirė Juozas Stonis, ilgametis 
kanklietis, progresyvis žmo
gus.

Abiejų Juozų mirtis — mū
sų judėjimui nuostolis. Tebū- 

abiems amžina atmintis!

valandą ir pagerinti darbo 
sąlvgas.

Be to, jau kelintą dieną 
streikuoja Western Union 
Electric kompanijos darbi
ninkai — viso apie 30,000. 
Jie yra Darbo Federacijos, 
unijos nariai.’ O ta kompa
nija — telefonų trusto da-

v.l

Šeši darbininkų - judėjimo 
'veikėjai Baltimorėje tapo nu
teisti nuo dviejų iki pcnkerių 
metų kalėjimo, taipgi kiekvie
nas po $1,000 pinigine pabau
da.

Visi šeši buvo teisiami ei
nant Smitho įstatymu, gi tei
sėjas Chestnut, kaip praneša 
spauda, teismo procese naudo
jo teisėjo Medinos metodus.

Prieš teisiamuosius liudyto
jais buvo išstatyti šnipai-eks- 
pertai, “įrodę”, jog teisiamieji 
“neteisingai” galvoję, skaitę 
Markso, Engelso, Lenino ir 
Stalino raštus, kurie galima 
gauti viešose knygų sankrovo
se.

Nuteistieji, aišku, duos ape
liaciją į aukštesnį teismą. Bet 
vienas dalykas turėtų būti ži
nomas: justicijos departmento 
sekretorius McGrath, kuris 
suruošė šiems asmenims- bylą 
ir pravedė teismą, apie tą pa
tį laiką, kai šitie asmenys nu
teisti, buvo pavarytas iš vie
tos. Ir McGrath buvo pavary
tas, kaip ne visai švarus parei
gūnas ir, gal būt, jis pats bus 
plauktas prie kongresinio 
kwpiteto “pasiaiškinti”!

Western Union darbinin
kai gamino bei taisė 
fomr įrengimus.

9 negrai nužudyti 
uer mėnesi 
4

tele-

de-• New York. — Bent 
vyni negrai buvo baltųjų 
nužudyti per vieną pereitą 
mėnesį New Yorke ir kito
se vietose, kaip praneša 
William L. Pattersonas, Ci
vilinių Teisių Kongreso se
kretorius.

Penkis tų 
policininkai, 
tu s nužudė 
žmogžudžiai.

Civilinių Teisių Kongre
sas įteikė skundą Jungti
nėms Tautoms, kad ne
grai šioje šalyje “naiki
nami kaipo tauta,” o tuomi 
laužoma Jungtinių Tautų 
įstatymas prieš genocide 
(tautos naikinimą).

Philadelphia. — Miesto 
valdyba sustabdė algas aš- 
tuoniems daktarams, ir vie
nai slaugei už tai, kad jie 
atsisakė prisiekt valdžiai 
“ištikimybę,” pagal naująjį 
Pennsylvaniios valstijos 
įstatymą. Tie daktarai ir 
slaugė tarnauja miestinia
me Philadelphia General 
Hospitalyje.

Įstatymas reikalauja, kad 
visi valdinių įstaigų darbi
ninkai bei tarnautojai 
P e n n s y 1 v a n i jos valstijoj 
prisiektų, jog yra priešingi 
komunizmui ir bet kokiems 
politiniams komunistų rei
kalavimams.

Minimiems daktarams 
stokuoja tiktai 3 mėnesių, 
iki baigsis vienmetinė jų 
tarnyba ligoninėje. . .Tokios 
tarnybos reikalaujamos iš 
visų naujų gydytojų, tik 
ką užbaigusių medicinos 
mokslą. e

Dabar jie duoda prašymą 
miesto vyriausybei, kad 
leistų jiems be algos baigti 
tuos praktikos metus ligo
ninėje.

Robertas Sikes, kongresi
nės lėšų komisijos pirmi
ninkas.

Kinijos laikraščiai Įtalpi
no fotografinius tokiu bom
bų paveikslus. New Yorko 
Times ir > kiti amerikiniai 
laikraščiai tvirtino, kad tai 
lapelinės bombos, kuriomis 
negalima esą skleisti ligų 
perų.

Bet kongrescnanas Sikes 
užtikrino, kad tos bombos 
tinka lygiai lapelių mėty
mui i priešų žemę, kai]) ir 
ligų bakterijų skleidimui.

Kubos diktatorius Batista 
išvaikė savo kongresą

negrų nušovė

šiaip baltieji

Trumanas prašo pratęsti 
karinę jo galią

Japonijoje paleidžiama iš 
kalėjimtj vis daugiau iv dau
giau karo kriminalistą.
Toje pačioje Japonijoje nuo

lat vykdomi komunistų areš
tai : j karo kriminalistų vietas

Singapore, Malaja.— Ma
la j iečiai partizanai per mū
šį Kuantan srityje nušovė 
3 anglus policininkus ir su
žeidė 13.

talpinami tie, kurie prieš kri
minalistus kovojo ir tebekovo
ja!

Washington. — Truma- 
nas pasiuntė Kongresui at
sišaukimą, prašydamas tuo
jau, dar pirm velykų, pra-r 
tęsti karinę prezidento ga
lią bent 60 dienų.

Karinė galia leidžia pre
zidentui, tarp kitko, užimti 
geležinkelius bei kitas pra
mones, kurioms gręsia strei
kai. Įgalina prezidentą duo
ti ir kitus privalomus įsa
kymus.

Jeigu Kongresas nepra- 
tęstų prezidento galios, ji
nai išsibaigtų, kai tik bū
tų paskelbtas užgynimas 
taikos sutarties su Japoni-

Havana, Kuba. — Gene
rolas Fulgencio Batis.ta, už
grobęs Kubos valdžią, pa
liepė išsiskirstyti jos kon
gresui. Pareiškė, kad jis be 
kongreso valdys Kūbą su 
savo ministrų kabinetu ir 
patariamąja taryba, kurią 
pats pasirinks.. Tai]) jie 
leis ir naujus įstatymus Ku
bai.

Dabar Batista prisiekė 
kaip naujas Kubos prezi
dentas; Buvusį teisėtai iš
rinktą prezidentą jis nuver
tė kovo 10 d.

Batista uždarė Kubos 
Darbo Unijų Sąjungą ir vi
sas demokratines organiza
cijas.

Havanos Universiteto 
studentai suruošė gedulin
gas 1940 metų konstitucijos 
laidotuves. Įdėjo konstitu
ciją į grabelį, nunešė prie 
•Josės Marti’o paminklo ir 
paliko. Marti buvo demo
kratinis Kubos patrijotas.
Sovietų Sąjunga sutraukę 

ryšius su Kuba
Du Sovietų diplomatai 

• buvo atskridę iš Meksikos į 
Kūbą. Bet generolo Baus
tos valdžia liepė jiems išsi
kraustyti. Sako, kad jie 
per daug dokumentų atsi-

gabenę.
Protestuodama dėl to, So

vietų vyriausybė sutraukė 
diplomatijos ryšius su dik
tatoriška Kubos valdžia.

Vienu telefonavimu 
“uždirbo” $57,000

Washington.—Buvęs 
žovių pardavinėtojas *Pitts- 
burgho gatvėse, Frank Na
than pamatė valdžios iš
leistoje knygelėje, kad val
džia parduoda aliumino fa
briką Californijoj, kaipo at
liekamą nuo karo. Tad jis 
patelefonavo Landų 1 a'n t - 
Torrence korporacijai, su- 
pirkinė jančiai karines' lie
kanas; žadėjo pasidarbuoti, 
kad valdžia parduotų tai 
korporacijai fabriką, ir už 
tai gavo $57,000 atlyginimo

dar-

kas.”
Joseph Labowitz, senos 

geležies drebėzgu pardavi
nėtojas, New Yorke, taip 
pat gavo $57,000 iš korpo
racijos kaip Nathano ben
dradarbis. O korporacija 
pelnė šimtus tūkstančių do
lerių iš tb biznio. Taip Na
than liudijo tyrinėjančiai 
Senato komisijai.

ja.
Senatas jau yra užgyręs 

tą sutartį. Bet prezidentas 
atidėlioja jos paskelbimą — 
nori ilgiau pasilaikyti kari
nę galią.

ORAS.—Giedra ir šilčiau.

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS NUSPRENDĖ 
ĮKALINI DEPORTUOTINUS ATEIVIUS, 
KURIE PATYS NESISTENGS IŠVYKTI
Teismo sprendimas gręsia trim
tūkstančiam nepiliečių ateivių

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas nusprendė, kad galima 
dešimčiai metų įkalinti to
kius ateivius, kuriuos val
džia įsako deportuoti iš A- 
merikos, o jie per 6 mėne
sius po to įsakymo nepra
šo leidimo iškeliaut į tokią 
šalį, kuri sutiktų juos pri
imti.

Tokį sprendimą Aukščiau
sias teismas pądarė 5..bal
sais prieš 3, ir taip užgy
rė tą McCarr a no įstatymo 
posmą, kuris reika 1 a u j a 
įmesti kalėjimai! iki 10 me
tų tuos nepiliecius, kurie 
per ilgai atidėlios prašymą 
leist jieniSs patiems išvykti

Šis sprendimas padarytas 
valdinėje apeliacijoje 'prieš 
Efroimą Spectorą, ateivį iš 
Rusijos, neturintį 
nes pilietybės.

Federalis Los

anieriki-

Angeles 
William 
atmetęsC. Mathes buvo 

valdžios įsakymą deportuot 
Spectorą iš Amerikos.

Mathes pareiškė, jog 
“konstituciniai migi o t a s ’ ’ 
McCarrano įstatymo punk
tas, kuris reikalauja, kad 
skiriamas deportavimui at
eivis “gana greitu laiku” 
privalo pats stengtis apleis-

Jugoslavai demonstruoja
♦

prieš Italiją; reikalauja
atiduot jiems Triestą

monstravo prieš Italijos 
atstovybę, šaukdami: “Nors 
ir mirtume, bet Triestas tu
ri priklausyt Jugoslavijai.”

Triestas pirm Antrojo pa
saulinio karo priklausė Ita
lijai. Po karo jis. buvo pa
skelbtas “laisva žeme.”

Dabar* Triestą valdo an- 
glai-amerikonai. Jie tariasi 
su italų valdžia ąpie Italijos 
priėmimą. į bendrą su jais 
valdybą Trieste.

Jugoslavijos Tito valdžia 
i kartotinai protestavo prieš 
; Italijos įleidimą į Triesto 
valdybą.

Amerika ir Anglija pir
miau buvo žadėjusios ati
duoti Italijai Triestą. Bet 
kai Tito valdžia išstojo 
prieš Sovietų Sąjungą, tai 
anglai - amerikonai sten
giasi užgerinti Jugoslaviją, 
o kartu patenkinti ir Itali
ją. Taip ir sėdi ant dviejų 
kėdžių.

prašyti, kad tam tikros ša
lys jį priimtų.

Dabartinis Aukščiausio 
; Teismo sprendimas patvir- 
! tino tą Įstatymo posmą kaip 
“pilnai sutinkantį” s.u Jung
tinių Valstijų Konstitucija.

: Pavojus tūkstančiams > 
ateivių nepiliečių

Teisingumo departmento 
valdininkai sakė, šis spren
dimas gali būti pa vartotas 
prieš tris tūkstančius atei
vių, kuriuos valdžia skyrė 
deportavimui kaip komu
nistus bei “neištikimus” A- 

i merikai. 2,147 jų yra kilę 
iš Sovietu Sąjungos bei ki
tų komunistinių kraštų.

Valdžia jau 1930 metais 
įsakė deportuot Spectorą į 
Sovietų Sąjungą, bet Sovie
tai atsisako priimti ištre
miamus iš Amerikos. Taip 
Spectoras ir pasiliko šioje

Del to skundėsi buvęs ge- 
neralis prokuroras McGra
th as, kad:

Apeliuoja 6 nuteisti 
Maryland Komunistai

nistų vadovas ir organiza
torius, vis laisvai keliavo 
po Jungtines Valstijas, dar
bavosi komunizmui ir taip 
sudarė tikrą pavojų šiai ša
liai. Bet, pagal senuosius 
Įstatymus, valdžia nieko ne
galėjo jam padaryti.”

Dabar- gi Aukščiausias 
Teismas “išrišo tą klausi
mą,” kaip džiaugiasi teisin
gumo departmento valdi
ninkai.

Mexico City. — Sustrei
kavo 6,000 telefopistų prieš 
Meksikos Telefonų kompa
niją. Reikalauja pakelti al
gą 60 procentų. Streikas 
.paralyžiuoja telefonų veiki
mą ištisoje šalyje.

Baltimore, Md. — Fede
ralis apskrities teisėjas Cal
vin. Chesnut priteisė po 2 iki 
5 metų kalėjimo šešiems 
Marylando valstijos komu
nistams. Džiūrė surado juos 
kaltais už “suokalbiavimą 
skelbti, kad reikėsią varu 
nuversti Amerikos valdžią.”

Nuteistųjų advokatai ruo
šia apeliaciją aukštesniam 
teismui. Teisėjas Chesnut 
sutiko paleisti juos iš ka
lėjimo už užstatus iki ape
liacijos. Bet George A. 
Meyers, komunistų apskri
ties pirmininkas, vis tiek 
bus laikomas 30 dienų kalė
jime už “paniekinimą teis
mo.”

Vienas nuteistųjų yra

Damaskas, Syrijji. — Val
džia ketino nubausti kalti
ninkus, kurie bombomis 
sprogdino amerikinę Infor
macijų įstaigą, jeigu pa
vyks juos suimti.

......... ..... 1 111 K

Phil Frankfeld, buvęs par
tijos apskrities pirminin
kas. Bet Komunistų Par
tija neseniai išbraukė 
Frankfeldą už partijinės 
politikos peržengimus.

Valdžia teisme prieš juos 
vartojo samdytus šnipus. O 
teisėjas Chesnut savo kal
boje į džiūrę tvirtino, kad 
pats jau priklausymas Ko
munistų partijai “yra baus
tinas ‘suokalbis prieš val
džią.”
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UŽ TAIKĄ IR GYVENIMĄ
KAIP IR BUVO TIKĖTASI, Tarptautinėje ekonomi- 

nėję konferencijoje Maskvoje Tarybų Sąjungos delega
tai iškėlė konkrečių, visiems suprantamų ir apčiuopia
mų klausimų, liečiančių taikos išlaikymą ir gyvenimo 
gerinimą visuose kraštuose.

Tarybų Sąjungos delegatas, M. Nesterov, pasiūlė pa
sauliui programą atnaujinti prekybiniams ryšiams su jo 
atstovaujamu kraštu ir liaudiškomis respublikomis.

Bėgyje dvejų-trejų metų, sakė jis, Tarybų Sąjunga 
gali pirkti iš kitų kraštų už apie 30,000,000,000 rublių 
įvairių prekių. Ji sutinka tas prekes pirkti mainais ar
ba už pinigus,—už pinigus tų kraštų, kuriuose perka 
produktus. Ji sutinka tuos pinigus išleisti tuose kraš
tuose, iš kurių jie pareina.

• X

ĮVAIRIUOSE KRAŠTUOSE, atsiminkime, šiandien 
siautėja nedarbas, siautėja krizė.

Štai, Anglijos tekstilės pramonė išgyvena baisią de
presiją. Nėra kur parduoti produktai; daugybė teksti- 
liečių atsidūrė desperatiškon būklėm Fabrikai neveikia, 
darbininkai be darbo. Vargas baisus.

Tarybų Sąjunga siūlo: mes pirksime iš jūs ir tekstilės 
produktų, greta kitų, sakysime, plieno produktų; mes 
jums parduosime duonos, mes jums parduosime medžio.

Italijoje bedarbiu šiuo metu yra milijonai. Italija tu
ri (ruošusi didelius laivams statyti “jardus,’ bet tie “jar
dai” šiandien neveikia. Tarybų Sąjunga sako italams: 
statykite jūs mums laivus, o mes duosime jums duonos, 
duosime žaliosios medžiagos, jums labai• reikalingos. 
Jums bus gerai ir mums bus gerai.

Vakarų Vokietijai tarybinė vyriausybė sako: jūs ne
turite kur dėti savo plieno pramonės produktų,—mes 
pirksime už tiek ir tiek, o jums duosime už tiek ir tiek 
tokių medžiagų, kurių jums reikia.

Panašūs pasiūlymai,— konkretūs, visiems suprantami 
siūlymai,—padaryti ir Jungtinėms Valstijoms, ir Fran- 
cūžijai, ir Hollandijai, ir Belgijai, ir Japonijai, taipgi In
dijai ir kitoms Azijos tautoms.

Kitais žodžiais: tarybinė šalis sako: pradėkime preky
bą, plėskime ją, jums bus gerai ir mums bus gerai, gi 
kai prekyba plėtosis, plėtosis taikūs santykiai,—karo pa
vojui bus nustumtas į šalį.

Mums rodosi, siūlymai tiek aiškūs, tiek savaime su
prantami, kad apie juos ir kalbėti daug neverta.

Tačiau, pas mus jau prasidėjo šauksmai ir riksmai 
prieš tuos siūlymus. Bandomi jie visaip paneigti. Mūsų 
valstybės departmentas, matysime, tuojau įsakinės Va
karų Europos kraštam: atsisakykite nuo prekiavimo su 
Tarybų Sąjunga, nes mes jums neduosime dolerių.

O vis tik yra manoma, jog šie Nesterovo pasiūlymai 
daugelyj kraštu sukels gyvo susidomėjimo ir privers juos 
persiorijentuoti, nežiūrint, ką dėl to sakys mūsų valsty
bės departmentas.

APIE TĄ PATĮ LAIKĄ, kai' Nesterovas pateikė savo 
konkrečius siūlymus tarptautinei prekybai atgaivinti, 
Kremliuje Stalinas priėmė Indijos ambasadorių Sarve
palli Radhakrishnan.

Šis asmuo grįžta atgal į Indiją, nes jis bus naujuoju 
Indijos vice-prezidentu. Taigi svarbus asmuo, kurio žo
dis rytoj bus dar svarbesnis, negu šiandien. '

Šiuos žodžius rašant, nėra oficialiai paskelbta, ką Sta
linas kalbėjo su Indijos ambasadorium . Tačiau, po pa
sikalbėjimo su Stalinu, ambasadorius Radhakrishnan 
viešai pasakė, jog šiandien yra visos galimybės tarptau
tiniams. nesusipratimams išspręsti. Vadinasi, ir čia buvo 
tvirtintas taikos frontas.

Kuomet apleidę Demo
kratų Partijos buveinę 
grįžtame į Turner areną, 
ten jau yra sugrįžusios vi
sos delegacijos ir rengiama
si pradėti planarį posėdį. 
Po saulėtų sostinės plačių 
gatvių ir baltai blizgančių 
kongresinių rūmų arena at
rodo tokia paniurusi, sena 
ir apšepusi, — arena, ku
rioje paprastai vyksta im
tynės ar bokso ^rungtynės. 
Ant estrados pusiau suplė
šytas mėlynas plakatas už 
taiką ir laisvę, iš kraštų 
dvi vėliavos. Oras tvankus, 
šviesa tamsoka.

Bet užtenka pasižiūrėti į 
atskubančių šimtų delegatų 
veidus, kad niūri atmosfera 
išsisklaidytų ir lyg pamaty
tume saulės šviesą uždara
me pastate: jų išraiškose 
maišosi entuziazmas, doro
viškas' pasipiktinimas, pa
sišventimas. Jie atėjo ir 
pasirengę perduoti savo pa
tyrimus su įvairiais kon- 
gresmanais arba kitais val
dininkais, su kuriais bandė 
pasimatyti..

Vienas po jdto delegacijų 
vadai daro pranęšimus.

Motinų delegacija bandė 
pasimatyti su prezidentu 
Trumanu, — delegacija mo
tinų, kurių sūnūs kariauja 
Korėjoje. Jos. ne tik nebu
vo prileistos prie paties 
prezidento (kuris, kaip ma
tyti, skaitė Olandijos kara
lienę svarbesne negu Ame
rikos kareivių motinas), 
bet jos net negalėjo pama
tyti kokio nors sekreto
riaus, ir nenuėjo toliau var
tų sargo.

Darbo reikalų sekretorius 
buvo pasižadėjęs priimti 
unijistų delegaciją. Kada 
ta delegacija atvyko susi
tartu metu, ponas Tobinas 
buvo kur kitur, ir buvo pa
sakyta delegatams, kad se
kretoriaus sekretorius juos 
pamatys. Bet ir sekreto
riaus sekretorius buvo kaž
kur išėjęs.

Ir taip delegacija po dele-' 
gacijos pranešė,kai kongre
so nariai ir valdininkai jų 
vengė, o tie, kurie priėmė 
delegacijas, į teisėtus klau
simus atsakė užgauliojimais 
ir raudonbaubizmu.

Bet buvo ir tokių kon- 
gresmanų, kurie rimtai iš
klausė delegacijos ir net kai 
kuriais klausimais pritarė. 
Kongresmanas Kline iš 
New Yorko, pavyzdžiui, pa
sirodė, gan simpatingas de
legacijai.

Bet vienaip ar kitaip, 
Washingtonas žinojo, kad 
taikos šalininkai sostinėje, 
ir tie kongresmanai, kurie 
priėmė delegacijas ir tie, 
kurie jų išsisukinėjo, jie, 
visi žinojo...

DARBIECIAI LAIMĖJO
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ įvykusieji Londone rinkimai 

■parodė, Jog Churchillo valdžios gyvavimo dienos nėra 
ilgos.

Miesto tarybos narių rinkimus laimėjo darbiečiai ir 
laimėjo didele balsų dauguma, beveik tris ketvirtadalius 
visų miešto tarybos narių.

- Aišku, miestiniai rinkimai nepaliečia krašto valdžios 
tiesiogiai, bet nętiesiogiai jai užduoda didelį smūgį, nes 
parodo, kad žmonės konservatyvių partijai nepritaria. O 
Tepritaria dėl to, kad konservatyvių partija yra blo
gesnė, kaip darbiečių. Tuojau,/kai Churchillo partijos 
valdžia įsisėdo valdžios balnan, darbo žmonių gyvenimas 
Anglijoje žymiai pablogėjo, ekonominė krizė prasiplėtė.

Daugelis žmonių sako taip: jei šiandien įvyktų par
lamento narių rinkimai, tai Anglijos balsuotojai išrinktų 
'darbiečių atstovų didelę daugumą.

•Vieno dalyko, tačiau, bijosi tiek konservatoriai, tiek 
Attlee ir Morrison: darbiečiuose įsigalėjo kairysis spar
nas, Bevano vadovaujamas, ir jo populiarumas vis au
ga. Bevanas., kaip žinia, su savo šalininkais stoja prieš' 
pasiutišką ginklavimąsi," stoja prieš lenkimąsi Amerikos^ 
imperialistams.

Kas įvyko Urugvajuje
Kalba delegatė, kuri visai 

.neseniai grįžo iš Amerikos 
Hemisferos Taikos Konfe
rencijos Montevideoje, U- 
rugvajuje. Kaip mes žino
me, ta konferencija buvo 
ttždrajusta Brazilijoje, Čilė
je ir
Bet č.augumu delegatų ten 
jau biivo suvykę, ir toks 
stiprus buvo visos Lotynų 
Amerikos žmonių protestas, 
kad kongresas vis vien įvy
ko, nors po kitokiu vardu. 
Delegatė pasakoja apie ma

lkos mitingą Monte- 
aikštėje,ir vieta pasi- 
esanti kaip tik prie 
kos ambasados...

Seka kitos kalbos., Stai
ga salės užpakalyje pasi
girsta plojimas ir pradeda 
banguoti po visą salę, ir pu
blika pradeda sustoti. Per 
salės vidurį link scenos ke.- 
lių kitų lydimas eina senas 
barzdotas vyras s.u tamso
ka oda ir blizgančia plika 
galva. Ant jų lūpų žaidžia 
lengva šypsena. Tai profe
sorius DuBois. Audringi 
aplodismentai tęsiasi ilgai 
po to, kai jis užima vietą 
scenoje, ir vėl atsinaujina 
vėliau, kuomet jis ‘gauna 
žodį.

Keli metai atgal teko gir
dėti DuBois kalbant pasau
liniame Taikos Kongrese 
Paryžiuje. ' DuBois nėra 
m a s i nis “prakalbininkas,” 
jo prakalbos faktinai yra 
mokslinės paskaitos. Pary
žiuje jis kalbėjo apie ne
grų rolę Afrikos kontinen
te, ir štai dabar jis vėl kal
ba apie Afrikos kolonizavi
mą, apie baltųjų koloniza
ciją nuo Pietų Afrikos iki 
Egipto. Jo paskaitos pra
džia ir pabaiga kalba apie 
tai, kaip imperializmas at- 
sakomingas už karus, bet 
pati paskaita, gan ilga, dau
gumai delegatų pasirodė 
perdaug nuobodi tokiu at
sitikimu, kuomet yra tiek 
degančių klausimų ant die
notvarkes. Bet DuBois yra 
DuBois, ir kuomet jis bai
gia, jį vėl palydi audringi 
aplodismentai.

Išeinu į lauką pasižval
gyti. Saulė jau leidžiasi ir 
šiltas pavasariškas vakaras 
artinasi. Aplinka skęsta 
tyloje ramioje šviesoje. 
Prie arenos durų keliolika 
policininkų tebesisukinėja 
su savo lazdomis rankose, 
lyg arenoje būtų susirinkęs 
koks kriminalistų būrys. Iš 
tolo užu stogų matosi Wa
shington monumentas ir 
didieji pastatai. Tai ten, 
visai netoli, sėdi tiė;.kurie, 
laiko šalies, vairą savo ran
kose. Tai iš ten, į' čia žiūri
ma su tokia panieka ir ne
apykanta. Bet štai iš salės 
pasigirsta Amerikos him
nas, nežinau prie kokios 
progos sesijos viduryje jis 
buvo sugiedotas. Klausau
si. Klausausi ir galvoju: 
kokie geresni amerikiečiai, 
kokie geresni .savo šalies 
patriotai yra tie, kurie su
sirinko šioje salėje, kokie 
geresni jie už tuos, kurie 
už brangius kailinius, pel
nus ir kyšius parduoda sa
vo sąžinę, už tuos, kurie ne
toli nuo čia sėdi ištaigin
guose pastatuose, o ne to
kiame skurde, kai}) Turner 
arenoje!

Stebiu policininkus. Jie 
kiek nustebę girdėdami 
himną. Jų užsilaik y m a s, 
bendrai, žmoniškesnis, ne
gu tų, kurie mus sutiko 
prie geležinkelio stoties ry
tą. Mat, jie turėjo pakan
kamai laiko stebėti mus ir 
matyti, kad mes ne kokie 
keistuoliai konspiratoriai, 
bet tipiški visų rūšių ame- 
riekiečiai.. .•

(Bus daugiau)

vėliau Urugvajuje.

.sinj t 
video 
taikė 
Amęr 
Washingtonas, kuris bandė 
neprilĮ 
šferos * 
turėjo kramtytis...

eisti Amerikos Hemi- 
taikos konferencijos;

MOTERŲ KAMPELIS
Reikalauja už lygą darbą 
lygaus užmokesčio

Balandžio 1 d. Washing
tone buvo sušaukta moterų 
konferencija, kurioje svars
tyta, kaip pasiekti tai, kad 
moterų algos būtų lygios su 
vyrų algomis už lygų dar
bą.

Plačiai tą klausimą ap
svarsčiusi, nacionalė mote
rų konferencija užgynė se
kamas rekomendacijas:

1. Siūlyti Kongresui pra
vesti federalį įstatymą, ku
ris suteiktų lygias mbte- 
rims teises darbavietėse, 
kad moterys galėtų gauti 
lygias algas su vyrais už 
atliktą lygų darbą.

2. Siūlyti valstijų legisla
ture ms pravesti panašų 
įstatymą.

3. Pradėti plačią kampa
niją aiškinant, kodėl mote
rys turi gauti lygias su vy
rais algas.

4. Nutarta sudaryti pa
stovų komitetą, kuris rū
pinsis, kad šie konferenci
jos tarimai būtų gyvenimai! 
pravesti.

Konferencijos dalyvės

Ką darys militaristui 
dėl pagrobto kūdikio?

taipgi aplankė tūlus kon- 
gresmanus ir senatorius ir 
jiems aiškino, kaip svarbu 
pravesti tokį įstatymą.

Delegatų grupė turėjo 
pasitarimą su Kongreso 
Apšvietos ir Darbo Komite-
to pirmininku Graham A. 
Bardenu. Grįžusios į kon
ferenciją, delegatės rapor
tavo, jog įstatymdaviai šal
tai jas priėmę ir nesitiki, 
kad greitu laiku toks įsta
tymas būtų priimtas.

Mary T. Norton, buvusi iš 
New Jersey valstijos Kon
greso narė, konferencijoje 
kalbėdama priming tai, kad 
Darbo Komitetas, kuris tu
rėtų tokius bilius pasiūlyti 
Kongresui, nieko nedaro ir 
nenori daryti, nes šis ko
mitetas “visada buvo prieš- 
d a r b i n Į n kiškas,” darbo 
žmonių^ reikalais niekad ne
sirūpino, nors nešioja Dar
bo Komiteto vardą.

Šią konferenciją sušaukė 
Darbo Department© Mote
rų Biuras, kuris rūpinasi, 
kad toks įstatymas būtų 
pravestas gyvenimam

Kiek darbininke turi savo
pragyvenimui

Valdiškasis New Yorko 
valstijos Darbo Departmen
tas apskaičiuoja, jog 1951 
metais pavienei darbininkei 
reikėjo uždirbti mažiausia 
$45.00 į savaitę, kad jinai 
galėtų tinkamai pragyven
ti.

Šis apskaičiavimas yra 
padarytas pasiremiant da
viniais, kuriuos surinko 
Darbo Department© pasiųs
ti žmonės į įvairius miestus 
ir miestelius ir ten jie vi
sapusiai apskaičiavo, kiek 
tenka į savaitę išleisti, kad 
tinkamai pragyventi.

Kuomet tiems davinių 
rinkėjams tekdavo susidur
ti su žmonėmis, ypač su 
šeimininkėmis, ir užklausti, 
kas joms daugiausia, rūpi, 
tai devyni iš dešimties atsa
kydavo: aukštos pragyveni
mo reikmenų kainos. Šeimi
ninkės daugiausia nusiskųs
davo, jog jos niekaip negali 
galo su galu sudurti.

Kai tekdavo pasikalbėti 
su tais, kurie mažas įplau
kas teturi, tai daugelis jų 
desperacijoje randasi, ne-

uždirbti?
davalgę gyvena.

Turtingieji daugiausia 
skundžiasi aukštais taksais. 
Mat, jiems aukštos pragy
venimo reikmenų kainos 
nerūpi, nes jie iš pelnų gy
vena.

Jungtinių Valstijų Darbo 
Departmento Sta t i s t i k ų 
Biuras taipgi įrodo, jog 
darbininkė į metus turi už
dirbti maždaug tiek, kiek 
apskaičiuoja New Yorko 
Darbo Departmentas.

Po to apskaičiavimo, ku
ris buvo pravestas 1951- m., 
vėl reikmenų kainos pakilo. 
Tai aišku, kad ir tokios al
gos tinkamam pragyveni
mui nebepakanka.

Bet ar daug tokių darbi
ninkių mes'rasime, kurios 
uždirba virš $45.00 į savai
tę? Didele .daugumą jų 
priverstos pasitenkinti daug 
mažesnėmis algomis.

Sunkiausia padėtis susi
daro didelėms šeimoms, ku
rių tik vienąs tedirba. Tai 
tikra bėda jš vienos algos 
visiems pragyventi. Dėl to 
tenka ir nusiskriausti.

Detroitiečiy Motery 
Klubo veikimas

To ženklelio pasirodymas 
spaudoje liudiju, kad jau 

\ prasidėjo Amerikos Rau
donojo Kryžiaus kampa
nija sukelti po visą Salį— 
85 milijonus dolerių. Iš 
New...-Yorko .miesto gy
ventojų tikisi gauti $6,- 
700,000.

Kovo 19 d. įvyko Detroito 
Lietuvių Moterų Klubo su
sirinkimas, kuris atsilanky- 
,mu narių turėjo būti skait- 
lingesnis.

Moterų klubas nieka
dos nepraleidžia neparėmęs 
kultūrinių pagelbinių orga
nizacijų. Kiekvienam Nusi
rinkime klubas prisideda su 
finansine parama. Pora 
■mėnesių atgal parėmė k6- 
vą su paralyžiaus liga, o 
šiame susirinkime paaukojo 
$20 Raudonajam Kryžiui. 
Tai labai pagirtinas Mote
rų Klubo darbas.

Parengimų komisijos na
rės davė raportą iš atsibu
vusio parengimo vasario 24 
d., kur buvo bendrai reng
tas koncertas. Pelno jis 
davė arti trijų šimtų dole
rių.- Iš to. bus gera para
ma organizacijoms.

Kovo 16-tos dienos paren-

paramos mūsų spaudai.
Dabar Moterų Klubo na

rės kalbėjo kaip būtų tin
kamiausia apvaikščioti Mo
tinų Dieną. Viso pasaulio 
motinos priešingos imperia
listiniams karams ir žudy
mui žmonių. . Išsireiškė na
rės, kad tai būtų geriausia 
proga ką tokio naudingo 
nuveik t minint Motinų Die
ną.

Finansų sekretorius ra
portavo, kad siuntė sergan
čioms narėms laiškus - at- 
vi rūkęs, kurios serga ir 
randasi namuose. Pirmiau 
buvo klubo tarimas, kad tik 
siųsti toms, kurios sirgs ir 
bus ligoninėje. Narės už- 
gyrė sekretoriaus sumany
mą ir nuo dabar simpatijos 
laiškai bus siunčiami ser
gančioms narėms nuo klu
bo., Korespondentė.

gimėlis irgi davė gražios

Tarp jaunos amerikonės 
turtuolės Lorraine Man
ville ir mėlynkraujo jos 
vyro grafo Yvan du'Mon- 
ceau Bergendal įvykoj šei
myninė nesantaika. Tūlą 
laiką jiedu gyveno pasky- 
rium. Pradžioje šių metų 
jisai pasigrobė jų dviejų 
sūnelį, 14 mėnesių, ir iš
dūmė Belgijon.

Jisai — belgas. Tarnavo
militarišku atašė Belgijos 
ambasadoje, Washingtone. 
O ponia Bergendal tuo tar
pu buvo New Yorko ligo
ninėje po operacijos. Jos 
vyras, paprašęs, kad au
klė pristatytų kūdikį pasi
matymui. Neįtardama pa
vojaus, motina leido jam 
pristatyti kūdikį.

Įdomiausia šioje byloje— 
ar ponas Bergendal bus 
kaltinamas kaipo pagrobė
jas amerikonuko vaiko už 
išvežimą jo už militarižkos 
ir diplomatinės svetimsališ- 
kos uždangos. Tą įdomumą^ 
sukelia dar neužmiršta by-' 
la vienos eilinės moters, ku
ri be vyro žinios buvo nuve
žusi savo kūdikį parodyti 
savo motinai, gyvenančiai 
vakarinėje Vokietijoje. Ka
dangi jinai buvo įtarta 
esant pažangia moterimi, 
tai buvo areštuota net ne-
leidus išsėsti iš laivo, kūdi
kis nuo jos atimtas, paskui 
sugrąžinta atagl čionai ir 
tampoma po teismus vado
vaujantis spėliojimu, būk 
jinai norėjusi išvežti kūdikį 
i rytinę Vokietiją (už ge
ležinės uždangos). S.

žydai reikalauja pusan^o 
bilijono dol. atpildų 4 
iš vokiečių

Bonn, Vokietija. — Izrae
lis reikalauja iš vakarinės 
Vokietijos bilijono dolerių 
atlyginimo už nacių pada
rytus žydams nuostolius.

Žydų organizacijos, be to, 
reikalauja dar 500 milijonų 
dolerių.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
Julia de Souza pagimdė 5 
kūdikius vienu pradėjimu, 
bet jie mirė.

Pattern 9229: Misses’ Sizes 12, 
14, 16, 18, 20. Size 16 takes 3 yards 
35-inch. Transfer included.

Užsakymą su 35 centais'if 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern- Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

2 pusk—Laisvė < (Liberty)-»rrečiadien., Baland.-April 9, 1952
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Apie savamokslius rašytojus
Rašo PREGRESAS

Winnipeg, Canada

\ r (Tąsa)
Tai miniatiūrinis visos hitlerinės Vo

kietijos vaizdas. Iš vienos pusės: auto
strados, ultramodernūs pastatai, gėlės, 
klasikinė muzika. Toks yra fasadas. O 
už jo — stovyklos ir kalėjimai. Tokia 
atvirkščioj i pusė.

Pirmu pažvelgimu gyvenimas tartum 
virte verda, bet reikia tik patyrinėti — 
ir matai vergovę, priespaudą ir mirtį. 
Dirbtinis pasaulis, dėl savo specifinių 
sąlygų sukeliąs prieštaringiausius reiš
kinius.

Kas gali pamanyti, kad štai tas žmo
gus, kuris sėdi dabar kieme ir prisimer
kęs šildosi prieš saulutę, rytoj, gal būt, 
kris negyvas, nes koks nors įsiutęs ese
sininkas be jokio reikalo praskels jam 
kiaušą?

Bet mes iš-tolo su pavydu žiūrime į 
šią .tariamą laisvę, kurią kalinys, sėdįs 
surakintas, yra linkęs priskirti savo ka
lėjimo draugui, jei šiam nuimti pančiai.

Mūsų\ čia yra trys šimtai įvairių tau- 
tybių žmonių: prancūzai, belgai, ispanai, 
rJBsai, serbai, čekai, graikai, rumunai, 
lenkai, vokiečiai. Tarsi raupsuotuosius 
atskyrė mus nuo kitų. Kalba, kad su mu
mis žadą daryti medicinos bandymus 
kaip su jūros kiaulytėmis, bet kol kas 
mes tiksliai * nežinome, kas mūsų lau
kia.

Mūsų trisdešimt penki prancūzai: 
Šarlo, Raimonas, Andre, Luji Mažasis, 
Polis, Simonas, aš ir dar keliolika žmo
nių, su kuriais mes kol kas nesusipaži
nome.

Štai kaip tik prieina vienas iš jų: 
Fransua, šachtininkas. Jis atvyko čia 
prieš metus. Tai čionykštis senas kali
nys. Jis ir dėdė Giustavas, kuris suėmi
mo metu svėrė 130 kilogramų, o dabar
— 49, tik ir išliko iš trisdešimt kartų 
su j$s atvykusių prancūzų.

J[ransua čia pat įspėjo mus:
— Vokiečiai, išskyrus retas išimtis,

— kriminaliniai nusikaltėliai. Jie čia 
yra viešpačiai; užmušti žmogų jiems 
vis tiek kaip musę sutraiškyti. Darbe 
jiems davė visas geriausias vietas.

Fransua mūsų draugijoje ilsėjosi sie
la, nors žvalumas niekad nepalikdavo 
jo, nepaisant viso, ką jis jau buvo iš
kentęs.

Jis buvo suimtas 1941 metų vasario 
mėnesį už atsišaukimų skleidimą per 
streikus Pa-de-Kale.

Mes davėme jam cigarečių.
Fransua su malonumu užsitraukė, bet 

jis atpratęs rūkyti ir ėmė svyruoti kaip 
girtas.

—Taupykite jas, vyrai. Čia cigaretės
— auksas. Jas galima iškeisti į sriubą.

Čia prie mūsų priėjo kažkoks belgas. 
Kurtas -esu jį matęs?
t— Tu manęs nepažįsti? Mes susitik

davome Paryžiuje. Atsimeni?
* Jis pavadino mane vardu, bet aš nie
kaip negalėjau prisiminti šio raukšlėto 
veido, sušiurkštėjusio nuo saulės ir vė
jo.

nė žodžio netaręs prieš

—Negali būti!
—Bet, brangusis, tai aš. Sveriu 47 

kilogramus vietoje 90, bet, kaip matai, 
laikausi. Kas naujo?

Mes įsišnekome. Kai aš priminiau ko
vą, kuri buvo vedama Prancūzijoje, jo 
akys užsidegė nenumalšinama ugnimi.

Štai dar žmogus, kurio niekas nepa
laužė. Jis stipriai paspaudė ranką mano 

■ draugams. Mes visi — viena šeima.
—O kad pabėgtų kas iš čia, ar pasi

taiko?
Šį klausimą uždavė Raimonas.
-r— Pabėgti iš Mauthauzeno nepavyko 

dar nė vienam. Sykį pernai vienas kali
nys pasislėpė dėžėje, kurią turėjo išvež
ti sunkvežimiu. Jį surado. Visą dieną 
jis išstovėjo prie stovyklos vartų, nu-1 
gręžtas į sieną. Tai mirti pasmerktųjų 
vieta. Vakare esesininkai surengė tikrą 
procesiją j bausmės vykdymo vietą.

I Priekyje ėjo muzikantai su juokdarių 
jCfcab\ižiais, be paliovos grodami populia- 
' rią prancūzų dainelę:

Nuo sutemos lig 'patekant saulutei 
Laukiu as tavęs, ateik, gerute!...
—Prie vežimėlio, kuriuo jį vežė į kar

tuves, pbikabino tokių užrašų: “Aš no-, 
vėjau pasišildyti. Pasišildysiu kremato-

rijuje.” Jis mirė 
aikštėje išrikiuotus kalinius, aidint link
smai muzikai. Iš nacių katorgos ne taip 
lengva pabėgti. i

— Taip, tai tie 
ras. —Manau, kad mes praleidome pro
gą. Reikėjo pamėginti dar traukinyje, 
pravažiavus Triiją. Nelauktai pagrobti 
rankinį kulkosvydį ir—kas bus, tas bus.

— Tai galėjo blogai baigtis, brangu
sis, — atsiliepė Raimonas. — Iš tos pu
blikos, kuri važiavo su mumis, ne visi 
būtų bėgę, ir jau, žinoma, koks dešimt 
žmonių būtų buvę nušauta, kai kas su
gautas, geriausiu atveju būtų išsigelbė
ję ne daugiau kaip pusė.

—Gal ir taip, —tarė Žiulis, — bet 
vertėjo bent pamėginti.

Aš vėliau dažnai galvodavau apie šį 
pasikalbėjimą. Kai. vėliau prisiminda
vau, kaip Simonas žiūrėjo tada vagone 
į mūsų sargybinį, man pradėdavo rody
tis, 'kad esti žygių, kurie atrodo bepro
tiški, bet tam tikrais atvejais jie kaip tik 
yra protingiausi. Kai dabar prisimenu, 
jog iš trisdešimt penkių žmonių mūsų 
išliko tik dešiijnt, manau, kad vis dėlto 
vertėjo rizikuoji ir išgelbėti pusę, net 
paaukojus kitus.;

Dar daugiau, gerai apgalvojęs, šį at
skirą atsitikimą paverčiau principu, ku
rio reikia laikytis tokiomis aplinkybė
mis. Taip, geriau mirti žūtbūtinėse, te
gul ir nelygiose* grumtynėse, negu ilgos 
kančios ir paskiau ūnyki agonija savim 
patenkintų budelių akyse. Geriau gar
binga mirtis nuo šautuvų salvės negu 
niekingas galas po batu girtuoklio, pri- 
mynusio tau gerklę.

Bet ką ketina daryti 
Fransua nežino. Žiulis nežino, 
viena — mes, taip sakant, esame dvigu
bai izoliuoti. Mums 
bendrauti su kitais 
dienos mes šiame barake gausime atski
rą maistą. Kalbama apie specialų reži
mą. Jeigu jis pasireikš tuo, kad atleis 
nuo darbų, tai vis dėlto šioks toks šan- 

'sas išsigelbėti.
Sėdėdamas savo ankštame kiemelyje, 

aš stebiu zujančius žmones. Mes taip pat 
dabar apsirengę kaip katorgininkai, vi
sais dryžuotais drabužiais. Ant krūtinės 
ir kelnių—antsiuvai su numeriu ir rau
donu trikampiu su raide “F” — “pran
cūzas.”

Saulė didingai leidžiasi už tolimų kal
nų viršūnių, o tiesiai prieš mus ,iš aukš
to kamino, veržiasi raudona kaip saulė
lydis liepsna. Krematorijus.

Prie mūsų prieina belgas ir paslaptin
gu veidu sako virpančiu balsu:

—Visi čia išdvėsime, aš sužinojau: 
tai mirtininkų barakas.

Žiulis gūžtelia pečiais.
Greta mūsų draugės Andre maino su 

vokiečiu cigaretes į duoną. Galų gal-e jis 
atiduoda visą dėžutę už juodos duonos 
griežinį.

—Na ką tu, pašėlai,—neišlaikė Fran
sua, — niekas stovykloje neduotų už to
kį gabalą daugiau kaip dešimt.

Sugrįžęs į baraką, mūsų ketvertas — 
Andre, Šarlo, Raimonas ir aš — iškrau
na savo lobius: tris gabalus duonos, cu-j. 
krų, truputį margarino, svogūną. Pro
gos ką nors įsigyti mūšų barake nebe
bus..

Nuo šios dienos bet kuris bendravimas 
su išoriniu pasauliu bus nutrauktas.

Fransua pavyko gauti dvi porcijas 
šaltos sriubos mainais už cigaretes, ku
rių mes jam davėme. Žiulio gavo vieną 
porciją.

Kiti taip pat nesnaudė. Iš esmės diena 
praėjo neblogai. Rytoj sužinosime, kas 
mūsų laukia.

Gyvenimas eina toliau ...

— atsiduso Serbe-

su mumis?
Aišku

griežtai uždrausta 
kaliniais. Nuo ryt-

MAUTHAUZENOAKMENYS
.—Eins, zwei, drei, vier ...

-r- Mūtzen ab! (Kepures nusiimt!)
Po penkis gretoje, nusiėmę. kepures, 

rankas prispaudę prie kelnių siūlių, mes 
'einame pro centrinius vartus. Įspūdis 
nepamirštamas.

Priešaušrio migloje tūkstančiai žmo
nių eina iš stovyklos į darbą.

(Bus ‘daugiau)

Garbingas vardas “Laisvė”
Aš manau, kad nei vienas 

Amerikoje išeinantis lietu
viškas laikraštis neduoda 
savo skiltyse taip laisvai ir 
savanoriškai savo mintis iš
sireikšti, kaip kad dienraš
tis Laisvė. Laisvės redak
toriai nevaržo raš y t o j ų 
minčių, kaip kad kitų laik
raščių redaktoriai iškraipo 
autoriaus visą originalą.

Gal dėl to šiam laikraščiui ! jie vien tik girdi ir kalbasi 
duotas tinkamas ir garbin
gas vardas “Laisvė.” Aš 
čia nekalbu apie talentuo
tus žurnalistus ir kitus ga
bius rašytojus, kurie ėjo 
mokslus. Bet aš noriu iš
sireikšti apie savamokslius 
rašytojus, kuriems nebuvo 
progos lankyti nei pradinę 
mokyklą.

taisytų ir tinkamai prireng
tų jų raštus spaudai.

Kalba ir žodžiai
Savamoksliai, rašydami 

korespondencijas ir straips
nius., vartoja tiktai tokius 
kalbos žodžius taip, kaip jie 
kalbasi kasdieną savo šei
moje, ir tai tik per trumpą 
vakaro laiką ir sekmadie
niais. Nes, per šešias die
nas dirbdami fabrikuose.

Tas labai negerai! Nes 
kiekvienas savamokslis, tu
rintis norą rašyti!-, privalo 
daug skaityti. Nes kitų ge
rų rašytojų raštai — tai 
geriausia savamoksliui mo
kykla..-. Daug skaitymas 
gerų raštų ne tiktai patobu
lina protavimą, bet ir su
teikia norą, inspiraciją ra-

Kas savamoksliui galima
Tad čia ir kyla klausi- , 

mas: Ar savamokslis, pats

parašyti tinkamą kores
pondenciją, arba taip sau 
kokį gražų straipsnelį? Ar 
savamokslis rašydamas ga
li prisilaikyti įvairių rašy
bos taisyklių? Ar fabriko 
darbininkas, parėjęs iš dar
bo su priūžta galva nuo ma
šinų, per tas trumpas dvi 
ar tris valandas vakare ga
li rašydamas ieškoti tinka
mų, aukštesnių žodžių, kaip 
laikraščių redaktoriai var
toja?

Į šiuos klausimus atsaky
mą galima duoti: Taip ir 
ne... Nes kiekvienas sava
mokslis rašytojas, pats pra
silavinęs rašyti, jeigu jis 
turi savyje prigimtus rašy
mo gabumus ir didelį norą 
rašyti, gali ne tiktai para
šyti puikias koresponden
cijas, bet ir kitokius litera
tūrinius kūrinius arba kny
gas.

a-

Nuosekliai išreikštos 
geros mintys

Rašyboje svarba yra 
me, kad būtų nuosekliai
reikštos geros mintys, ku
rios suįdomina (suintere
suoja) skaitytoją.

Aš žinau, kad savamoks
liai rašytojai mažai tenusi
mano apie lietuvių kalbos 
fonetiką, morfologiją ir 
sintaksę. Net nepilnai su
pranta gramatiką ir kito
kius. 'rašymo ženklus. Bet 
aš žinau ir gerų rašytojų, 
kurie yra parašę dideles 
knygas, kurie atiduoda sa
vo raštus tam tikriems ra
šymo specialistams, kad iš-

Kas kita su musu laik
raščių redaktoriais. Jie tu
ri skirtingas rašymo aplin
kybes. Jiems reikia knis
tis į žodyną ir ieškoti aukš
tesniu kalbos žodžiu. Nes 
jie'kasdieną s.ėdi prie savo 
rašomosios deskos per dau
gelį metų, o kai kurie net 
per visa savo gyvenimą. Ne 
tiktai jie daug rašo, bet ir 
daug skaito kitus laikraš
čius bei knygas, daug viso
kių literatiškų kūrinių gra
žiąja lietuvių kalba.

Kai kurie rasojai, rašyda
mi kokį neilgą straipsnį 
arba korespondenciją, pir
miau parašo s.u paišeliu, o 
vėliau su plunksna. Tas pa
girtina ir natūralu. Nes 
kiekvieną rašinį antru syk 
perrašant surandi daug ei
lutėse netinkamų žodžių, 
kuriuos reikia išbraukti ir 
įterpti naujus žodžius. Tad- 
gi rašėjas, antru sykiu ra
šydamas, nesuterlioja tiek 
daug savo rankraščio iš
vaizdos.

Didysis rusų rašytojas L. 
Tolstojus, parašęs tris to
mus, visus perrašė po tris 
sykius, kol. pilnai prirengė 
atiduoti spaudai.

Aš prisimenu, vieną kar
tą turėjau parašęs straips-

mojo stalo virš dvi savaites. 
Prieš siuntimą į redakciją 
vėl iš naujo ištisai perskai
čiau. Pats nusistebėjau, 
kad tokių netikslumų ir 
tiek daug netinkamų žodžių 
eilutėse buvo prirašyta, 
kad redaktoriui būtų buvęs 
didelis galvosūkis tą rašinį 
ištaisyti.

Reikia daug skaityti
Dažnai skaitau laikraštyj 

redaktorių nusiskundimus, 
kad kai kurių rašė jų kores
pondencijas ir kitus raštus 
reikia ištisai perrašyti. O 
kai kurių raštai neįskaito
mi, arba nesuprantama, ką 
rašėjas nori pasakyti.

B"

a

Algy Stabilizacijos Taryba, kurios dauguma patarė 
plieno darbininkams pakelti algas. Du Tarybos nariai, 
kurie atstovauja fabrikantus, balsavo prieš pakėlime). 
Bet du darbininkų atstovai ir Tarybos pirmininkas, ku
ris atstovauja valdžią, sudarė daugumą iš trijų už pakė
limą. Iš dešinės i kairę; George W. Armstrong nuo Te
xas Steel Co., Hoey Hennessey nuo National Associa
tion of Manufacturers, valdžios atstovas Nathan P. 
Fensinger, Elmer - E. Walker nuo International Asso
ciation of Machinists ir Josoplr Beime nuo Communi
cations Workers.

Mūsų laikraščių redakto
riai gerai žino ir supranta 
savamokslių rašymo silpny
bes. Bet jie ir už tai dė
kingi. Nes Viskas rašoma 
veltui. Vien tik darbo žmo
nių lėšomis i išleidžiamas 
laikraštis nebegali užmo
kėt rašytojams už raštus.
Mano patyrimai ir pagalba 

dukteriai
Suvirs dvidešimt metų at

gal gyvenau mažam mies
telyj. Mano duktė, pabai
gusi aukštąją mokyklą, ga
vo reporterio darbą prie 
angliško dienraščio. Moky
kloje duktė turėjo nepa
prastus žurnalizmo gabu
mus ir per dvejus metus 
buvo redaktore mokinių 
laikraštuko “Class Mate.” 
J i parašydavo gražius 
editorįalus, kuriuos mėgo 
skaityti mokytojai ir 
miesto profesionalai. Bet 
reporterio darbe jai iš pra
džios nelabai gerai sekėsi. 
Aš, kaipo tėvas, pamatęs 
visus 'trūkumus, atėjau į pa
galbą. Nors mokyklos suo
le niekuomet nesėdėjęs, sa
vamokslis, bet mes abudu 
sutvarkėme žinutes trum
pai ir aiškiai, taip, kad vė
liau duktė tapo mėgiamiau
sia reporterė už visus kitus 
reporterius,

Mums laikraščio leidėjas 
užmokėdavo po penkis cen
tus už colį špaltoje, ir už 
svarbias, greitai praneštas 
žinutes mokėdavo nuo vieno 
iki penkių centų už kožną 
žodį. Bet tokių žinučių re
tai pasitaikydavo gauti. 
Mes už rašinėjimą žinučių

Mirė geras lietuvis

Vasario 29 d., Nursing Ho
me, 60 Roslyn St., po ilgos ir 
sunkios ligos mirė K. Urbonas. 
Jis buvo 58 metų amžiaus, il
gą laiką dirbo kasykloj (Flin 
Flon). Sutaupęs kiek pinigų, 
apsigjrveno Winnipege, pri
klausė prie SDKLSP Draugi
jos 7-tos kuopos,' buvo “Liau- J 
dies Balso” skaitytojas.

Palaidotas kovo 8 o.,. Ali 
Saints kapinėse su religinėmis 
apeigomis, pagal jo pageidavi
mą. Laidotuvėse dalyvavo 
daugelis jo artimų draugų, 
kurių jis daug turėjo. Jo kars- * 
tas buvo papuoštas gėlėmis 
bei vainikais, kurių tarpe bu* 
vo nuo SDKLSP Draugijos 7- ' 
tos kuopos, nuo Winnipego 
Lietuvių Klubo ir nuo mirusio- '* 
jo gerų draugų.

Palaidojus K. Urboną, šei
mos pastangomis buvo sureng
ti pietūs klubo patalpose, -240 • 
Manitoba Ave. Kalbėtoju bu
vo P. Matulionis, P. Jauniškis, 
W. Stapanavičius, M. Vidru- 
kas. Visi apgailestavo netekę • 
gero draugo.

Paliko nuliūdime žmoną U. 
Urbonienę, du sūnus, 
dukterį, marčią ir brolį 
bą, Vancouveryje.

Ilsėkis, drauge, šios
žemelėje! M. Vidruk.

vieną
Jokū-

šaliea

Viesulai pražudė 
bent 5 žmones

New Orleans, La—Siau
tėjo viesulai Louisianoj, A- 
labamoj ir Floridoj. Dau
giausia žalės padarė Louisi- 
anos valstijoj, užmušant 
bent 6 žmones ir sužei- 
džiant kelias dešimtis.

Viesulai suardė kelis tu
zinus namų. Vieną medinį 
namą visai iškėlė oran ir 
numetė už 100 pėdų. Tėvas 
pagavo ir išgelbėjo vieną 
valką, kurį viesulas oru ne
šė.

VVaisum, Vokietija. — 
Chlorino sprogimas chemi
kalų fabrike užmušė 4 dar
bininkus.

St. Nazaire, Francija.’— 
Čionaitiniai laivakroviai at-

užsidirbdavome po 35 ir po sisako iškrauti ginklus, ku- 
40 dolerių Į mėnesį laisvu riuos atgabena Amerikos 
nuo darbo laiku. laivai.

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
Kas yra gera-ir naudinga, žmones 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 Mestis
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 žmonėrrts, 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 
įvairių odos ligų: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, 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. Mat. 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. 
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, prisiųskitfe Money Order ar gerą banko čekį. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

MAT. ŠVILPA, F. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN.

Šita

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1 ■ ».■1 u frnrrrr—vHimnTWA1 ■■■" lyi'.i? niniv“~
3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Trečiadien., Baland.-April 9, 1952



WYortoa^^InLoi Tarp lietuvių

Lietuvių taikos delegatai Baisus lėktuvo nelaimes ! 
raportuos penktadieni

Penktadienį, balandžio 11,
Liberty Auditorijoje 
mond Hille, Įvyks 
lietuvių susirinkimas.
8 vai. vakare.

Rich- 
svarbus1

reginys šukele žmonėse 
pasipiktinimą - protestą

Auditorijoje įvyko 
šaunios vestuvės

Balandžio 5-tą Helen 
Jones-ViŠniauskaitė, 
Petro ir Anuos

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 eg 
Pirmos demonstracijos, 
rios vyriausiu obalsiu yra

Tad svarbu skaitlingai š 
me susirinkime dalyvauti.

Lietuvių Taikos Kom.

Nuvykęs į tą vietą (169 St. 
ir 88 Ave., Jamaica) gali būti 
liudininku tos baisios lėktuvo 
nelaimės. Atrodo, kad tai bū
tų mesta atominė bomba. Na
mai sudaužyti, gatvės užvers
tos. Suvaryti trokai, kurie 
lėktuvo liekanas ir namų lau
žą išveža, kad tą vietą nors 
kiele nuvalius.

Policijos ten visada pilna. 
Mat saugo žmones, kurie žin
geidumo ir pasipiktinimo su
metimais ten renkasi. Jie iš
metinėja, kodėl mūsų vyriau
sybė, ypač miesto valdininkai 
taip žmonių gyvybių 

Pereito šeštadienio 
pasirodė prekinis 
C-46. Jis skrido virš

nepaiso, 
rytą ten

Liūdnai mini 
sūnaus gimtadienį

Raudonasis Kryžius 
prašo pagalbos

Amerikai stokuoja 
50,000 daktaruJamaicos gyventoja Fran

ces Kazokiene ką tik sugrį
žo iš Floridos. Jinai ton lan
kėsi pas savo giminaičius, pa
viešėjo per 7 savaites. Gerai 
pasišildo Floridos saulės spin
duliuose ir pasilsėjusi. Džiau
giasi sugrįžusi į savo namus.

Kazokiene yra M. A. Klu
bo narė. Seniau, kuomet buvo 
stipresnė, veikliai dalyvauda
vo klubo darbuose. Per eilę 
pastarųjų metų jai stoka spė
kų aktyviam darbui. Tačiau 
jos vieta klube nebūna tuščia, 
ją užvaduoja duktė Suzanna. 
O kai kada klubietėms tal
kon ateina net kitame miesto 
gyvenanti duktė Aldona.

Kad tai 
tektų 
Visas

New York o generalis pro
kuroras Goldstein andai pa
reiškė, jog Amerikai stokuoja 
bent 50,000 daktarių

Jis nurodinėjo, 
se jėgose
daktarų trukumas, taipgi jau
čiamas trukumas ir mažes
niuose miestuose ir farmeriais 
apgyventose krašto dalyse.

Raudonojo Kryžiaus brook- 
lyniškis skyrius atsišaukia į 
vietos gyventojus prašydamas 
daugiau- kraujo, nes jis labai 
reikalingas Korėjoje ir taipgi 
Amerikoje, kur ištinka, nelai- 
m i ii.

Taipgi Raudonasis Kryžius 
prašo savanorių talkininkų, 
kurie liuosu nuo užsiėmimo 
laiku galėtų pagelbėti viso
kiuose Raudonojo Kryžiaus 
darbuose.

avlfiS-
jaučiamajs didelis

visą bedą ant lėktuvo vairuo
tojo, kuris nelaimėje buvo 
užmuštas. Girdi, jis nepaklau
sęs jų instrukcijų. "

Nugązdinti ir pasipiktinę 
Queens žmones kelia protestą 
prieš lėktuvinių aikščių valdi
ninkus ir miesto valdžią. 
Rack wood Parko 600 gyven
tojų priėmė rezoliuciją reika
laujant iškelti lėktuvų aikš
tes kitur.

Vietinis Darbo Partijos va’ 
das Shingler pareiškė spau
dai, jog 1,600,000 Queensx gy
ventojų nenurims tol, kol ne
bus prašalintas jiems pavojus 
iš lėktuvų pusės. '

Valstijinis senatorius Hal
pern reikalauja, kad “šie lėk
tuviniai žmogžudžiai būtų su-

Mary 
duktė 

Višniauskų, 
C. Phillips.

Santuoka įvyko Union Cong
regational bažnyčioje, Rich
mond Hill. Juos palydėjo jau
nosios draugė ir jaunojo bro-

kiek

visoms motinoms 
tokia laime džiaugtis! 
lietuvių judėjimas Ame- 
butų daug stipresnis.

WORCESTER, MASS.

ALDLD Moterų 155 kuopos susi
rinkimas įvyks balandžio (April) 14 
d. pirmadienį, kaip 7:30 vai. vakare. 
Lietuvių svetainėje, 29 Endicott St.

A. w.

Teatras
“Medal For Willie” ir 
“Swan Song”

šęštadienį, lapkričio 12, 
goslavų name, 405 W. 41 
New Yorke, bus sulošta 
dramos “Medal For Willie 
“Swan Song”. Pradžia 
vai. vakare.

šį perstatymą suruošia 
teriškų Drapanų Siuvėjų
mitetas. Pelnas bus skiriamas 
persekiojamų^ darbininkų va
dų gynimui.

Ju- 
St., 
dvi 
” ir

8 :30

Mo- 
Ko-(70-71)

Muzikos mokytoja B. šalL 
naitė-Sukaskas su sūneliu šiuo 
tarpu vieši Floridoje pas sa

vo brolį ir tėvus.

WORCESTER, mass.
LLD 11 kuopos susirinkimas įvyks 

balandžio 13 d., 10:30 vai. ryte, 29 
Endicott St. svetanėj. Draugai, atei
kit ir atsiimkit knygą “Sveikatos 
Šaltinis.” Parašytu mūsų mylimo 
daktaro Kaškiaučiaus. Taipgi visi 
turėkite mintyj, kad tuojaūs reikia) 
pasimokei i jūsų duoklę į LLD.
J. M. Lukas, sekr. (70-71)

Grazi< jauna puota įvyko 
Liberty Auditorijos Brown 
Room. Jauna tuomi, kad dide
lę daugumą svečių (kurių bu
vo pilnutėlė salė) sudarė jau
nimas, abiejų jaunųjų arti
miausieji asmens ir darbo 
draugai. Iš senimo Višniaus- 
kams teko pasirinkti tik arti-/ 
miausius iš artimųjų, 
leido salės erdvė.

Svečius vaišingai priėmė ir 
gražiai aptarnavo šeimininkių, 
bartend erių ir į stalus pada
vėjų apsukrus štabas, o greta 
jų ir patys tėvai, šokiams gro
jo Antanas Pavidis ir jo or
kestrą, tad lietuviški šokių ai
dai čia aidėjo iki vėlumos. O 
senimas dar buvo susirinkęs 
pasivaišinti ir sekamą dieną.

Jaunieji vedybinėse atosto
gose praleista trejetą savaičių. 
Važiuodami auto, kelionę pra- 
dėjo su mūsų šalies sostine. 
Per Virginia, Carolina tikisi 
pasiekti Floridą, gal ir toliau. 
Apsigyvens Brooklyne. Jinai 
grįš į savo darbą inžinierių 
[‘ii’moję.

Helen ankstybiausius jau
nuolės metus praleido su lie
tuvių jaunimu. Vėliau, pasi
taikius susidraugauti su kitų 
tautų kilmės amerikonišku 
jaunimu, rečiau1 susitikdavo
me tarp 1 i etų vių. 
už Jiohemų kilmės

ti-I h • o o k 1 y n i o č i a i šventėmis 
kiši viešnių-svečių iš Roch 
ter, N. Y. Atvyksta Viktorija 
Bullienė, velionio dailininko 
Lumbio našlė su šeima.

PEIST LAAE 
DRUGS, Incį 

405 So. 4th Street 
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

Jamaica 
miesto. Nežinia, kas jam atsL 
tiko, kad jis staiga leidosi ii 
nukrito šioje nelaimės vieto
je. Penki žmonės buvo užmuš- 

| ti, 11 sužeistų.
Aišku, šis lėktuvas turėjo 

nusileisti International Air
port, kuris netolimai tos vie
tos randasi. Lėktuvas vežė ve
lykines gėles ir velykinius mo-

Surnis-žu- '
minėdavo , 

nes tai buvo į
jų sūnelio Leonardo gimtadie-j tėviškus papuošalus. Jis či:

' atskrido iš Fort Lauderdale,

Antanas ir Ona 
rinskai linksmai 
balandžio 11-ją,

Eastern Queens Civic Coun
cil prezidentas Dalrymple sa
ko, jog kiekvienas šios apy
linkės gyventojas gali jausti 
pavojų, jeigu nebus 
vų padėtis tinkamai sutvarky

Buvo kuo džiaugtis: sū 
augo vikrus ir gabus, ge- Floridos, 
mokėsi. Karo prieš fašiz- International Airport virši- 
metais ėjo militariškas pa-' ninkai dabar bando suversti

ir braižybos srityse, 
jis turėjo didelių ga-

buvo seniau. Dabar

n is. 
nūs 
vai 
mą
reigas. Taikai laikinai prašvi-j 
tus, Leonardas siekėsi aukš-. 
tojo mokslo savo pamylėtose 
tapybos 
kuriose 
bumų.

Taip
Leonardo tėvai, taipgi brolis 
Viktoras ir sesutė ir švogeris 
Evelyn ir Walter Heyer liūd
nai mini 11-ją, nes žiauri ne
doro žmogaus ranka atėmė 
Leonardo gyvybę. Jisai mirė 
1949 metų liepos 21-mą, 
Miguel mieste, Meksikoje, 
jisai mokėsi, šio mėnesio 
tą būtų buvęs 27 metų 
žiaus.

’ Liūdna Leonardo motina vi
suomet jautriai supranta dėl 
karo susirūpinusias ir nuken
tėjusias motinas. Jinai gyvai 
pritaria taikai, gerbia jos dar
buotojus, brangina taiką re
miančią spaudą. D-ė.

San 
kur

am-

VELYKŲ ANTGALVIAI
Velykoms ADAM suteikia 

plačiausią, puikiausią visokių 
bėlių pasirinkimą, kokios bet 
pateko ant žmogaus galvos, 
rink ADAM, o gausi
skrybėlės vertę pasaulyje 
džiausio pasaulyje skrybėlių 
ninko.

Tiktai $5, $6, $7.50, $10.

Pas aidiečius
Praėjusį penktadienį užėjau 

pasižiūrėti aidiečių repeticijų. 
Smagu buvo matyti būrį vyrų 
ir merginų-moterų darbuojan
tis, ruošiantis prie choro 40 
metų jubiliejaus.' Jų mokyto
ja M. Stensler energingai, su
šilusi, mokina choristus dainų

jums 
skry- 
kada 
Pasi-

didžiausią 
iš di
vers Ii-

Lėni h an 
taipgi pareiškė, jog valdžia 
nepaiso paprastųjų žmonių 
gyvybių, jeigu tokią padėtį 
toleruoja.

Katalikų kunigas

I I! MOS
“In The Circus Arena” 
Stanley Teatre

Balandžio 12 d. Stanley 
bus pradėta rodyti 

filmą “In The Circus 
Sovietų

Teatre 
nauja 
Arena”, Są j u ngoj e 

metų filmą
ir grupuoja juos ant steičiaus ! ir pirmu, kartu čia rodoma.
veiklai.

Matėsi tenai ir solistai Ame
lia Young, S. Kazokytė ir L. 
Yonikas. Atrodo, kad jie ruo
šiasi duoti gražų koncertą su 
ištraukomis iš operečių, kurias 
aid iečiai yra statę scenoje 
praeityje.

Nuoširdžiai patariu jums 
pąsižymėti 4 d. gegužės ir bū
ti jų koncerte. Nesigailėsite!

Svečias.

li’ 
ir 

vienos

Auditorija skambėjo
Pereitą sekmadienį Aido 

Sietyno chorų dainininkai 
vaidylos praktikavosi
operetės dalį suvaidinti.

Tai buvo smagu pasiklausy
ti gražių, skambių dainelių ir 
įsižiūrėti jų vaidinimui. Jie 
ruošiasi pasirodyti Hartforde 
su šiuo operetišku vaidinimu.

Rep.

LEOMeCWS I 
My Son John

MBUBt W *O*«»T MIA.1

RfflS HEFLIN WER- JAGGER.
A Paramount Picture

FERRER
niic!

1&

galima bus
Sąjungos ir

■ Respublikos
Filmą pada-

Maskvoje

šioje filmoje 
matyti Sovietų 
Kinijos Liaudies 
cirkų žvaigždes,
ryta tuo motu, kai 
įvyko šių šalių cirkas.- Tai yra 
ko pažiūrėti ir pasigrožėti.

Sėkminga Baraniko 
prelekcija

ir pasižymėję 
kosmopolitiniai 

žvaigždiniai 
vaidintojai 

juokingoj ju- 
džių komedijoj

_____ &’

HAPPEN I
Romantiška istorija ateivio ir jo prietikių Amerikoje

JOSE FERRER o PER18ERG SEATON production “ANYTHING CAN HAPPEN" 
<0 llorring KIM HUNTER with KURT KASNAR ♦ Eugeni* l.ontovlch • Onor Korlweiil 
Oscor Borigi • Mokhoil Rosumny • Nick Donnie ♦ Glorio Marlowe • Otto V/oldit 
George Vorkovec • Alec Donaroff and Nototho lyteet • Produced by WIHIAM 
PER18ERG • Directed by GEORGE SEATON • Written for the icreen by GEORGE 
SEATQN ond GEORGE OPPENHEIMER • From the book by GEORGE ond MElEN 
PAPASHVliy • A Paramount Picture

BRANDT'S MAYFAIR /47th St.

Del nesveikatos ilgą laiką 
buvusi užsidariusi namie) Mrs. 
May Merk praėjusį sekmadie
nį buvo atvykusi į Richmond 
Hill pasiklausyti Baraniko 

apie dailę. Sakėsi

RANDAVOJIMAI

paskaitos

resnė, bet geros sveikatos vis 
nesulaukia, žada keltis arčiau 
į šią sritį. Seniau buvusi veik

APARTMENTAS ANT RANDOS 
MERCHANTVILLE, N. J.

Išrandavosimo 4 kambarių apart - 
menių tinkamai šeimai. Yra maudy
nė, suteikiame šilumą ir elektrų. 
Taipgi galima gauti ir garadžių. 
Randa, $50.00 į mėnesį. Kreipkitės: 
J. A. BEKAMPIS, 502 Chapel Ave., 

Merchantville, N. J.
i Telefonas: Mereli. 8-1082.
i (66-70)

tos.

amerikono, 
.jau buvo’ 

jos tėvams 1

neištenka

Juozą Bernotą 
galima aplankyt

Kai Būnate Liberty Auditorijoj
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

Juo-
amerikonai. Tačiau
esant veikliems lietuviams (ji- į nelaime. Ugnis 

Litai Moterų Klube ir Lietuviu
1 Namo Bendrovei, o jisai tos
B-vės dire.ktorius-iždininkas), 
reikia tikėtis, Helen taipgi ne
nutrauks su tėvų draugais ry
šius.

Linkimo jauniesiems laimės.
Rcp.

Jau buvo rašyta, kad 
s Bernotas patiko did?

sunaikino jo 
turtą ir jį patį smarkiai su
žalojo.

Dabar jis randasi Rocka
way Beach Hospital, Male 
Ward. Atlankyti jį galima še

inio 7 iki 8 vai.
nuo

MIR E

štadieniais
vakaro ir sekmadieniais
1 :30 iki 2 vai. po pietų.

M. M.

JOHN BALEŽENTIS *

Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir X
GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

110-04 Liberty Ave., Richmond Hill, N. Y.
Telefonas Virginia 3-9700

Pereitą sekmadienį įvykusi 
prelekcija buvo visapusiai 
sėkminga. R. Baranikas pla
čiai aiškino apie tapybą, jos 
stylius ir vystymąsi. Jurgis 
Klimas pagelbėjo Baranikui 
parodydamas įvairios tapybos 
paveikslus, o tai sudarė di
desnį klausovuose įspūdį.

Klausovų susirinko nema
žai ir visi buvo prelekcija pil
nai patenkinti. Buvo daug 
klausimų ir ant/galot diskusi
jų. Lėšų padengimui surinkta 
nemažai aukų.

Šias prelekcijas ruošia LMS 
Apskritis. Sekanti projekcija 
bus balandžio 27 d., Liberty 
Auditorijoje. .Paskutinė bus 
gegužės 11 d. Klausovas

EDS vaiky pare 
sėkminga

Pereitą sekmadienį įvykusi 
LDS vaikų pare buvo sėkmin
ga. Susirinko nemažai tėvų su 
savo vaikučiais. Vaikučių buvo 
apie 20. 1-

Patys vaikučiai-"'Sudarė ir 
programą. Vieni jų padaina
vo, kiti padeklamavo, o dar 
kiti pašoko. Tai buvo gražu 
ir įspūdinga pasiklausyti. 
Buvo visokių žaismių.

Tėvai ir LOS 200 kuopos 
komisija parūpino jiems dova
nėlių.'. LDS narys

SKELBKITĖS LAISVĖJE
UžraSyldt LmIjwq 8»vo Draugui,

Pranas 
landžio 5 
Hart St., 
mas tik apie 
žiaus.

Jis paliko
tėvą Praną ir motiną Anelę, 
kuri

1 n i nėję 
ma.

baStankaitis mirė 
d. savo namuose, 83 
Brooklyne, tureda- 

38 motus am-1

Sudaryta komitetas 
Alkoholizmą kovoti

PETRAS KAPISKAS

rni lindime savo

šiuo laiku randasi ligo- 
sunkios ligos kankina-

Važiuodama busu 
mirtinai susižeidė

Mrs. Doris Scharmberg, 52 
važiuodama 

kvėpuojamąjį 
susižeidė. Li- 
mirė.

metų amžiaus, 
busu parkrito ir 
gerklės kanalą 
goninėn nuvesta

Gerovės ir Sveikatos Tary
ba sudarė komitetą kovai su 
alkoholizmu. Komiteto galva 
bus kapitonas Harold Riegel
man.

Kadangi valstijinis panašus 
komitetas jau negyvuoja, tai 
kaip tik ir buvo reikalinga su
organizuoti šiame mieste ko
mitetas.

Komitetas ruošiasi išdirbti 
planus, kaip mieste pastoti 
chroniškam alkoholizmui ke-

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

Susan Hayward ir Rory Calhoun vaidina svarbiausias 
roles filmoje “With a Song in My Heart”, kuri dabar 
vaidinama Roxy Teatre. Filmą atvaizduoja garsios dai
nininkės Jane Frohman gyvenimą.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Matthew A 
BUYUS 
/ (BUYAUSKA8) 

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Matthew A
BUYUS
/ (BUYAUSKA8)

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

TONY’S JL
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.

Tel. EVergreen 7-6868 

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
1‘enktadlenlAls uždaryta

4 pusi.—Laisvė (Libęrty_X-Trečiadien.t Balayd,-Aj>riį




