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Mūsų vajus sukėlimui spe
cialaus $10.000 fondo prasidė
jo sėkmingai.

Jei visi rūpinsimės, tai 
ir baigsime sėkmingai.

Neseniai teko kalbėti
niūjorkiškio ukrainiečių liau
dies dienraščio redaktorium, 
kuris sakė:

— Tik ką užbaigėme savo 
finansinį vajų, sukeldami $43,- 
000.

Tai ukrainiečiai padarė be- į 
gyje dviejų

— Kaip 
per trumpą 
klausiau.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metanu 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY

. (April) 15, 1952

LAISVE - LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States

110-12 ATLANTIC AVKU .
Richmond Hill 19, N. Y.

Tel. Virginia 9-1 .827—1828 j

ŠEŠI KONCENTRACIJOS 
ŽARDŽIAI STATOMI 
“NEIŠTIKIMIEMS”

mėnesių \Clevelando laikraštis sako, jog 
jūs tai galėjote j 
laiką atlikti? •'^koncentracija --- pavojus visiems

—Iš anksto nustatome kiek
vienam miestui kvotas, na, o 
mūsų draugai ir prieteliai nuo- j 
širdžiai tas kvotas sukelia.

Ir. ^ukrainiečių dienraščio ( 
redaktorius pridėjo:

—šiuo metu mes kas metai 
^iame priversti sukelti specia. 
fiam dienraščiui leisti 1____
nemažiau $40,000.

Vilnis praneša, 
bendrovės metinis 
mas šiemet Įvyks 
dieną Čikagoje.

Vadinasi, suvažiavimas jau j 
bus neužilgo. Mes, rytiečiai, 
mes, laisviečiai, privalome pa
sveikinti vilniečių suvažiavi
mą tokiu pat nuoširdumu, 
kaip jie kas metai sveikina 
laisviečių metini suvažiavimą.

Padarykime tai dabar, tuo
jau.

Tulelake, Calif.—Čia yra 
stovykla, kur buvo laikoma 
20,000 paimtų nelaisvėn ja
ponu kareivių. Dabar gi 

I valdžia pertaiso stovyklą į 
koncentracijos žardį — ka
lėjimą komunistams ir ki- I v v 

fondui, tiems vadinamiems “neišti- 
i kimiems.”

Keturiose kitose valstijo
se — Arizonoj, Oregone, 

j ir Floridoj — 
statoma penkios koncentra
cijos stovyklos politiniams 
kaliniams.

Šalies valdžia ruošiasi

grūsti į jas žmones pagal 
McCarrano įstatymą, at
kreiptą prieš tariamus “A- 
merikos priešus.”

katJ. JO.S Oklahomoj
suvaziavi-
gegužės 4

Lėktuvų nuostoliai
Korėjos kare

Cleveland, Ohio. — Įta
kingas. čionaitinis Cleveland 
Plain Dealer rašo:

“Tos koncentracijos sto
vyklos gręsia ne tiktai nu
teistiems komunistams. Jos 
yra pavojus ir visiems ame- 
kiečiams, drįs.tantiems pa
reikšti tokias nuomones, 
kurios nepatiks esamajai . 
šalies valdžiai.”

Laukiama paliaubų 
už 2-3 savaičių 4~

Grįžtant prie ukrainiečių: 
dipvj-.Ų pas juos daugiau, kaip 
p&š mus. Bet jų dipukai ne- 
omrnavoja taip, kaip tūli mū
siškiai. Kultūrinių pramogų 
jie nepikietuoja ir vilkų bal
sais ties salėmis gatvėse ne
staugia. Vadinasi, ukrainiečiai, 
kultūriškesni už mūsiškius, 
kryžiokus.

Ukrainiečiai dipukai daugu
moje pareina iš Vakarų Uk
rainos.

Korėja. — Amerikonai 
praneša, kad rakietiniai jų 
lėktuvai sekmadieni numu
šė 7 Šiaurinės Korėjos ra- 
kietinius lėktuvus. Nieko 
nesako apie amerikinius 
nuostolius tose oro kauty
nėse paliai sieną tarp šiau
rinės Korėjos ir Mandžūri-

, jos.

Vilniaus miesto tarybos 
vykdomasis komitetas nutarė:

Švitrigailos gatvę pavadinti 
Vytauto Montvilos gatve.

Lombardo gatvę — Gogo
lio gatve.

Kaip žinia, šių metų kovo 4 
dieną sukako 50 metų, kai gi
mė poetas, — kurį naciai prie 
Neries sušaudė, — V. Montvi- 
laJ

pačią dieną sukako 100 
metų, kai mirė rašytojas N. 
afegolis.

Washington.—Karinė val
dyba paskelbė, jog pereitą 
savaitę amerikonai nušovė 
4 Šiaurinės. Korėjos lėktu
vus ir prarado 10 ameri
kiniu lėktuvu.

Amerikonai praneša savo 
lėktuvu nuostolius tik sa
vaitei praėjus, kiek jų lėk
tuvų prarasta per savaitę.

Potviniai išvijo 
77,000 iš namų

Eilėje didžiųjų miestų Įvyko 
International Workers Order 
šauktos konferencijos, kuriose 
dalyvavo šimtais Įvairių orga
nizacijų bei draugijų atstovai.

IŠ viso, sako IWO praneši
mas, tose konferencijose buvo 
atstovauta arti vienas milijo
nas amerikiečių.

Visur buvo priimtos rezoliu
cijos, raginant Niujorko vals
tijos gubernatorių Thomas E. 
Dewey ir valstijos apdraudos 
komisijonierių Alfred J. Boh- 
linger, kad juodu sulaikytų 
pasimotą IWO likvidavimą.

Įdomu tai, kad konferenci
jose dalyvavo nemaža unijų 
atstovų; dalyvavo ir dvasiš
kių, pridedančių savo balsą 
prie tūkstančių tų, kurie nori, 
kad minėtoji fraternalė orga
nizacija gyvuotų.

Omaha, Nebraska. Ištvi
nusias Missouri ir Missis
sippi upės užliejo tūkstan
čius ketvirtainių mylių plo
to devyniose valstijose ir iš
vijo 77,000 gyventojų iš na
mų. M

Potviniai vien Sioux City, 
Iowa, apsėmė 600 blokų 
miešto.

Plačiai ir aukštai išsilie
jusios upės padarė daug 
milijonų , dolerių nuosto
lių Nebraskoj, Montanoj, 
North ir South Dakotose, 
lowoj, Missouri, Minneso- 
toj ir Wisconsine.-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų valdininkai lemia, 
kad per porą-trejetą savai
čių jau gales būti padary
tos paliaubos Korėjoje.

Manoma, bus taip susitar
ta apsikeisti belaisviais, 
kad būtų “apsaugoti nuo 
gėdos veidai” iš abiejų pu
siu — acnerikonų ir šiauri
nės Korėjos liaudininkui.

Kanadietis daktaras 
tvirtina, kad amerikonai 
naudoja ligų perus kare

London.—K a n a d i e t i s d a k - 
taras James G. Endicott 
tvirtino, kad Amerikos la
kūnai “tikrai skleidžia ligų 
bakterijas” kare prieš šiau
rinės Korėjos Liaudies Res
publiką ir prieš kinus.

Dr. Endicott, pirminin
kas Kanados Taikos Kon
greso, taip sakė korespon-* 
dentams Mandžū rijoj, ir jo 
pareiškimas buvo paskleis
ta per radiją.

Endicott pranešė, kad 
pats suradęs parodymus, 
jog amerikonai vartoja li
gų bakterijas kaip karo, 
įrankį.

Bus statoma 2,000 naujų 
televizijos stočių

“Bus lygi alga” moterim 
ir vyram New Jersey

Bolivijos sostinė La Paz reiš' 
kia Taiką. Deja, ten retai tai
kus gyvenimas pasilaiko.

Šiuos žodžius rašant, La 
Paz /mieste verda mūšiai, tarp 

Jfclkinilių ir valdžios jėgų.
* Bolivijos armija siekia 12,- 
000 vyrų. Bet toji armija nau
dojama perversmams vykdyti.

Bolivijoje įsigalėję impe
rialistiniai viešpačiai, jie val
do Skardos (blėtos) kasyklas; 

' jie, taigi, yra vyriausia prie- 
■ t

Trenton, N. J.—New Jer
sey gubernatorius, Driscoll 
pasirašė valstijos seimelio 
nutarimą, kad moterims bū
tų mokama “lygi alga su 
vyrais už lygų darbą.”

žastimi neramumų ir visų ne
gerovių, vyraujančių toje Pie
tų Amerikos k ai n ingo j e res
publikoje.

Nelaimė tam kraštui, kurin 
laiko įkėlęs koją Wall strytas!

Tai labai jaučia ir žino Lo
tynų ' Amerikos žmonės.

Washington. — Valdinė 
Susisiekimų Komisija leido 
statyti daugiau kaip 2,000 
naujų televizijos stočių. 
Taigi dar apie 1,290 mažes
niųjų miestelių gaus televi
ziją.

Iki šiol televizija pasiekia 
tiktai .apie pusę visų Jung
tinių Valstijų gyventojų. 
' Per paskutinius pusket
virtų metų buvo uždrausta 
televizijos statyba. Taip 
valdžia taupė medžiagas 
ginklams ir amunicijai.

Korėja.—Associated Press 
teigia, kad Šiaurinės Korė
jos liaudininkų jėga orė 
sparčiau auga, negu ameri
konų.

Gen. Eisenhowerio pagelbininkas generolas Gruen- 
ther (kairėje) kalbasi su Senato Užsienio Reikalu Ko
misijos pirmininku sen. Connally iš Texas. Gen. Gruen- 

tber pribuvo Washingtonan Įtikinti Kongresą, kad už
sienio ginklavimui būtinai reikia visu astuonių bilijonu 
dolerių, kaip prezidentas Trumanas reikalauja. Tokia 
nuomonė esanti ir gen. Eisenhowerio.

* ★ ★ * Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL .
—-■■■ . .. ■—............. ..... ........................................................ ------------------------------------------------------------------------ -------------- ------------------------------ , ■,

ANGLAI PADARE PLAČIAS 
PREKYBINES SUTARTIS 
MASKVOS SUEIGOJE.
Didelių užsakymų gaus Sovietui, 
Lenkija ir liaudiškoji Kinija

Kaip generolas Eisenhower 
manevruoja j prezidentus

R o c q u e n c o u r t, F r a n c i j a. — 
Generolas Eisenhoweris, pa
sitrauks. birželio (June) 1 
d. kaip vyriausias Atlanto 
kraštų armijų komandie- 
rius ir grįš i Jungtines Vals
tijas, bet vis dar laikysis 
karinio laipsnio kaipo pen- 
k i a ž va igž d i s gene i *ol a s.

Savo pareiškime kores.- 
po nd en tams E i sen h o we i ri s 
bal. 12. d. sake, jog tik tuo
met atsisakytų nuo karinio 
laipsnio, jeigu Nacionalis 
Republikonų Partijos suva

žiavimas Chicago], liepos 
7 d., nominuotų Eisenhow- 
erį kandidatu į Jungtinių 
Va 1 s.t i j ų p r ezi de ntus.

Jis pradėtų agituot už 
save, o prieš demokratų 
kandidatą, tiktai po to, kai 
gautų prežidentinę, republi
konų nominaciją.

Iki to laiko jis susilaikys 
nuo atsakymų Į politiniai- 
rinkiminius klausimus, kai]) 
Eisenhoweris pareiškė ko- 
respondenta<ms.

Maskva. — Sovietų su
šaukta Tarptautine Ekono- 

į minė Konferencija Maskvo- 
1 je “puikiai pavyko,” kaip 
pareiškė Anglijos biznių at
stovas loi^as Boyd Ori*.

Anglų biznieriai padarė 
plačias verslo sutartis su 
Sovietų Sąjungą, Lenkija, 
Kinijos. Liaudies Respubli
ka ir kitais 'Sovietų drau
gais.

Anglai pasižadėjo savo 
dirbinių parduoti tiems 
kraštams už 100 milijonų 
dolerių per metus mainais

Maistas pabrango 12 
ir puse procento

Washington. — Valdinis 
Darbo Biuras paskelbė, jog 
maisto kainos pakilo 12 su 
puse procentų aukščiau, ne
gu pirm korėjinio karo.

Kiek valgių buvo galima 
pirkti 1935-39 metais už do
leri, tai dabar lešu'oja $2.29.

Pereita mėnesi dar treč
daliu procento pabrango 
raišiai ir daržovės.

Marylando Taikos Taryba 
ragina svarstyt Sovietu 
pasiūlymus dėl taikos

BOLIVIJOS SUKILĖLIAI 
NUVERTĖ KARINĘ VALDŽIĄ

La Paz, Bolivija. — Civi-, 
liniai sukilėliai per tris die
nas nuvertė karinę genero
lo Balliviano diktatūrą Bo
livijoj ir įsteigė savo val
džia balandžio 13 d. v

Per kautynes, tarp suki
lėlių ir Balliviano šalininkų 
buvo užmušta 1,000 iki 2,- 
000 žmonių; sužeista keli 
tūkstančiai.

Sukilimą padarė vadina
moji Nacionalė Revoliucinė 
Partija , (liberalai - demo
kratai). Grįžta iš Argen
tinos vyriausias šios parti
jos vadas Victor Paz Esten- 
soro.

Jis. pernai buvo išrinktas 
prezidentu, bet generolas 
B ai Ii vi a n su savo - karinin
kais tada užgrobė valdžią 
ir ištrėmė Estensorą .

LĖKTUVO NELAIMĖJE TIES 
PORTO RIKO ŽUVO 52

San Juan, Puerto Rico.— 
Nukrito jūron Pan Ameri
can ' lėktuvas DC-4, pražu
dant 52 žmones. Išgelbėta 
tiktai 17 iš buvusiu'” lėktu
ve asmenų.

r

Didžioji dauguma žuvu
siųjų — portorikiečiai, ku
rie skrido i Jungtines /Vals
tijas velykinėms šventėms. 
Tarp išgelbėtų yra lėktuvo 
vairuotojas kapitonas John 
C. Burns ir dauguma lakū
nų bei patarnautojų.

dži.ulė oro nelaime portori- 
kįečiams. Tose nelaimėse 
su amerikiniais lėktuvais 
žuvo viso 204 žmonės nuo 
1947 metų ikLpereito penk
tadienio.

Lėktuvas 'nudribo į pilną 
Šarkių (ryklių) jūrą. Jie 
ir suriję daugumą nelaimin
gųjų.

Tai buvo jau šešta di-

PER DAUG APSUNKIN
TI lėktuvai

New York. — Valstijos 
Darbo Partijos pirmininkas 
yito Marcantonio pareiškė, 
jog lėktuvai, skraidantieji 
tarp Porto Riko ir Jungti-, 
nių Valstijų privaromi per 
daug keleivių; todėl įvyksta 
tiek tragiškų nelaimių. Už 
tai jis kaltino ir vietinės 
Porto Riko valdžios apsilei
dimą. &

Baltimore. — Marvlando 
Taikos Taryba ragino Ame
rikos valdžią rimtai svars 
Lyti Sovietų Sąjungos pa
siūlymus dėl Keturių Di
džiųjų konferencijos, ir del 
Vokietijos sujungimo j vie
ną demokratinę valstybę.

Taikos Taryba smerkia 
Trumano valdžios “atsišie- 
pimą,” kur valdžia, vadina 
tik propaganda visus sovieti
nius pasiūlymus dėl taikos. 
Tokia politika gręsia pra
žūtingiausiu atominiu ka
ru, sako taryba.

Taftas gauna daug daugiau 
balsų negu Eisenhoweris

Washington. — Nominuo
jant republikonų kandida
tus Į prezidentus penkiose 
valstijose, senatorius Taf
tas gavo 1,313,535 balsus, 
generolas. Eisen h o w e r i s 
352,244, Stassenas 501,178 
ir Warrenas (Californijos 
gubernatorius) 272,045.

Tos valstijos yra New 
Hampshire, Minnesota, 
Wisconsin, Nebraska ir Illi
nois.' Jos turės nacionalia- 
me Republikonų z Partijos 
suvažiavime 227 delegatus 
už Taftą, 97 už Eisenhow- 
erį ir 25 5už Stasseną (tik
tai iš naminės jo valstijos 
Minnesotos).

už 100 milijonų dolerių ver
tės maisto ir Įvairių, me
džiagų iš Sovietų Sąjungos 
ir artimųjų jos kaimynų.

Erancijos biznių atstovai 
padarė 37 milijonų dolerių 
metinės prekybos s.utartiš 
su Sovietų Sąjunga, Kinija 
ir rytine Vokietija, esama 
sovietinėje žinyboje.

(Bet dar nežinia, ar an
glų bei francūzų valdžios 
galutinai užgirs tas sutar
tis. Amerika darys joms 
spaudimą, kad sulaikytų 
prekių išgabenimus į So
vietų Sąjungą ir draugiš
kas jai šalis.)

300 rezervo lakūnų 
atsisako kariauti

Washington. — Valdžia 
pašaukė 1,000 rezervo (at
sarginių) lakūnų atgal Į ka
rinę tarnybą, bet apie 300 
jų atsisako daugiau ka
riauti. Tarp atsisakančių 
yra ir tokie medaliuoti An
trojo pasaulinio karo did
vyriai, kaip kapitonas Je
rome M. Schechter.

Kai kurie prisipažįsta 
biją: kiti skundžiasi nervų 
suirimais; treti 'sako, turi 
rūpintis vaikais ir pačiomis.

Ypač jų žmonos priešina
si grąžinimui vyrų į veiklią 
karine tarnyba: sako, už- 
tenka, kad jau syki jie ka
riavo.

Karinė vyriausybė svars
to, kaip reikėtų bausti ven-: 
giančius tarnybos atsargi
nius lakūnus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Cleveland. — Bell telefo

nų kompanija padarė su
tarti su savo stočių telefo
nistais - telefonistėmis Ohio 
ir Michigano valstijose. 
Jiems bus pakelta alga $4 
iki $7 per savaitę.

Tebestreikuoja telefonų 
mechanikai 43-se valstijose 
ir stočių telefonistai New 
Jersey ir Californijoj.

Washington. — Eina de
rybos tarp CIO Plieno Dar
bininkų Unijos su plieno 
kompanijomis. Fabrikantai 
kartoja, kad valdžia turi 
“tinkamai” pakelt plieno 
kainas pirma, negu jie. pri
dės darbininkams uždarbio.

Tunis. — Tunisijos tauti
ninkai išsprogdino dar ke
lias bombas prieš francū- 
zus.

Pirmadieni suėjo lygiai 
40 metų nuo to laiko,* kai 
nuskendo Titanic laivas, 
pražudant 1,500 žmonių.

šiaurine Korėja praneša, 
kad . .nušovė 4 .amerikinius 
lėktuvus;

ORAS.—Apsiniaukę ir 
vėsiau.
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PROVOKATORIAI -
NELAIMĘ TAM KRAŠTUI, kur šnipas.provokatorius 

yra statomas ant pedestalo!
Kol ’kas, deja, tokia padėtis yra mūsų krašte, čia 

šn.ipas-provokatorius šiuo metu yra “garbingiausias as
muo.” Jo šlovei kuriami net filmai. Jo garbinimui nėra 
ribų. Judošius tiesiog dievinamas.

Tačiaus provokatorius pasilieka provokatoriumi.
Tūlas Matt Cvetic, tarnavęs ilgoką <metą komunistų 

partijoje šnipu, kai tapo išaiškintas, patapo “didvyriu.” 
Tuojau jis ir “parašė” eilę straipsnių vienam geltonajam 
žurnalui. Iš tų straipsnių buvo padarytas filmas, Cve- 
tiką didvyriu pastatąs.

Štai, Budenzas. Jis. buvo kadaise karštas katalikas. 
Vėliau pradėjo katalikus ir katalikizmą niekinti, bjau- 
rioti; ilgainiui -jis patapo didžiausiu bedieviu. Dar vė
liau įstojo į komunistų partiją ir virto net “marksistu.”

Pagaliau, atėjo jam mintis galvon, jog geriau grįžti 
atgal į katalikizmą, ten pelningiau.

Tai jis ir padaro.
Budenz, dar būdamas komunistų partijoje, slapta ei

na pas katalikų dvasiški ją ir pažada jai ir vėl būti “ge
ru žmogumi,” bet jis reikalauja, kad jam būtų “užti
krinta vieta.”

Katalikų hierarchija pinigų turi, vietą Budenzui už
tikrina ir Įsako: kol kas, būk komunistų partijoj, o tuo 
pačiu kartu slapta dirbk mums.

Budenz gauna iš Daily Workerio redakcijos algą, bet 
slapta dirba klerikalams. Pagaliau, vieną gražią dieną 
jis pasisako, kad jau “atsivertė į dvasią šventą” ir jau 
nebekomunistas!

jKoks prasiradimas! Koks suktumas!
Na, ir po to Budenz patampa uolus anti-komunistas, 

vyriausias prieš komunistus ir progresyvius žmones liu
dytojas teismuose ir visokiuose “tyrinėjimuose.” Jis gi 
yra profesorius, dargi katalikiško universiteto profeso
rius, didelis žmogus!

Panašiai yra ir su kitais šnipais provokatoriais.
Dar vienas pavyzdys. »
Štai, Kalifornijoje tęsiasi komunistų veikėjų teismas. 

Valdžia liudininkais stato savo šnipus. Vienu jų yra tū
las Howard Charles Litt, kuris pasisako, kaip pas jį 
atėjo justicijos department© agentai, siūlydami jam šni
po vietą ir reikalaudami, kad jis įstotų į komunistų par
tiją. Jam pavyksta į tą partiją įstoti. Bet, jo nelaimei,- 
jis ten negali “prigyti.” Jis šaukia, jis rėkia, už valdžios 
jėga nuvertimą, o komunistų partijos konstitucijoje yra 
skirsnys, draudžiąs kalbėti, draudžiąs savo nariams agi
tuoti už valdžios nuvertimą jėga!

Ir šis šnipas neranda sau pasekėjų, neranda vietos!
Visa tai iškilo Kalifornijos darbininkų judėjimo va

dovų teisme.
Tačiau, ar jūs manote, kad komercinė spauda šį pro

vokatorių pasmerkė? Ne! Jinai jį garbina! O garbina 
dėl to, kad šiandien mūsų gadynėje komercinei spaudai, 
sugedusiai iš šaknų,—nebelieka ką kitą garbinti!

PAKILO KARINIAI 
PASIRUOŠIMAI

A-n-s rašo Vilnyj:
• Laike Antrojo Pasaulinio 
Karo viena pėstininkų divizi
ja priruošti atsiėjo $19,000,- 
000.

Bet dabar šioje šalyje vie
na pėstininkų divizija paruoš
ti atsieina jau $91,000,000.,

Bet ir tai ne viskas.
Mechanizuota armijos divi

zija tada atsiėjo $40,000,000.
Dabar atsieina —$293,000,- 

000.
Kaip daug palengvėtų nuims 

taksų našta, jei nereiktų pa
laikyti daugybės divizijų.

Atlanto pakto šalys norima 
priversti sudaryti 100 divizi
jų armijos.

Jei jos būtų paprastos pė
stininkų divizijos, ir tai atsiei
tų $9,100,000,000.

Tiek ima
kiek atsieina

Ir visa tai 
žmogų karui, 
mui.

Mūsų civilizacija 
daug didžiuotis. *

tik paruošti, o 
išlaikymas.
žmogaus
žmogaus

Vai
Indonezija1— tai didžiau

sias pasaulyje salynas, api
mantis didelę dalį Indijos ir 
Ramiojo vandenyno. Jis su
daro lyg salų tiltą tarp A- 
zijos ir Australijos žemy
nų, iš kur ir yra kilęs kai 
kada vartojamas Australa- 
zijos pavadinimas. Indone
ziją sudaro didžiosios Zon
do salos.: Java, Sumatra su 
priklausančiomis aplinkinėj 
mis salelėmis, .Borneo,- Ce- 
lebesas, mažosios Zondo sa
los ir Moluko salos.. Indo
nezijos teritorija siekia apie 
1,900 tūkstančių kvadrati
nių kilometrų. Indonezijos 
salyną skalauja iš rytų Ra
musis vandenynas su savo 
įlankomis., sąsiauriais ir jū
romis, iš vakarų ir pietų 
vakarų — Indijos vandeny
nas, iš šiaurės — Pietų Ki

ir k t.

Euro- 
šalių

karo kurstytojai ir 
pos imperialistinių 
valdantieji sluoksniai, ku
rie plečia ginklavimosi var
žybas. Ši' strateginė žalia
va iš Indonezijos išgabena
ma į JAV, Angliją, Olan
diją ir kitas šalis..

Svarbiausios Indonezijos 
provincijos ir turtingieji 
rajonai — tai kolonijiniai 
ūkiai. Atimtose iš vietinių 
gyventojų teritorijose ame-

prieš 
žudy-

negali

KATP KITI MATO 
MŪSŲ POLITIKIERIUS

pavir- 
Dau-

“Nuo maro, vainos, ugnies 
ir generolo prezidento, iš

gelbėk mus, viešpatie!”
Roosevelto. Iš jų viens tu-Tai ši labai sena lietuvių 

maldelė dabar labai tinka
ma vartoti prezidentinių 
rinkimų kompanijoje. Nes 
Amerikos žmonės tebestovi 
ant prarajos kranto. Ma
žytis prezidentas Trumams 
su savo bendradarbiais pri
vedė šalį stačiai prie kata
strofos, kuri vėliau, gal net 
po rinkimų, užgrius visu 
savo žiaurumu Amerikos 
žmones. Nes tinkamo vy
ro, nuoširdaus demokrato 
nei republikono, kol kas, 
negirdėti ir nesimato. An
tras Franklin D. Rooscvel- 
tas neatsiras. Ba tokio nė
ra Amerikoj, nesiranda.

Na, o Progresyvių parti
jos pirmininkui Vincent 
Hąllinan nėra jokios progos 
laimėti. Nes unijų biuro
kratai šios partijos bijosi 
Ir nerems.

Ot, kad toki vyrai, kaip 
aukščiausiojo teismo teisė
jas William O. Douglas, pa
imtų pavyzdį iš Teodoro

dzikauskas, K. Bielinis, J. Au
dėnas, V.' Vaitiekūnas, 
nauskas, Dr. Trimakas, Toli- 
šius; ALT atstovai— L.’ šimu
tis, P. Linkus (pavaduodamas 
A. Olį), M. Vaidyla, Dr. T. 
Grigaitis — ir gen. konsulas 
Jonas Budrys.

Pasitarimą atidarė V. Sidzi
kauskas, pateikdamas darbo
tvarkę. Pirmininkavo L. šimu
tis, sekretoriavo Vaitiekūnas.

Ko gi jie čia Sugužėjo? 
Kam buvo išleista tūkstan
čiai dolerių kelionėms ir 
sugaištims? Naujienos ši
taip atsako:

Buvo tartasi konsolidacijos 
klausimu. Svarstyti būdai, 
kaip sudaryti glaudesnį bend
radarbiavimą tarp 'Vliko ir 
diplomatų, kokios reikalingos 
reformos, kad tolimesnis ben
drasis . darbas būtų našesnis. 
Buvo .pranešta, kas ta krypti
mi padaryta. Vykdomas per
tvarkymas Vlike. Profesorius 
J. Kaminskas sutiko eiti Vyk
domosios Tarybos pirmininko 
pareigas. Taip pat sutikta, 
kad visos'6 (ne 4) Vykdomo
sios Tarybos tarnybos būtų 

i perkeltos į Paryžių. Politinė 
j tarybos sudėtis turi pasilikti 
■ tokia, kokia buvo tarybos su-

Kanadiškis Liaudies BaL'darymo pradžioj. Sutarta kai
|sas rašo:

Reakciorperiai šiandien ne- ! 
bepripažįsta jokio padorumo, 
ypač kur eina kokie ginčai 

; politiniais reikalais. Gražų 
' pavyzdį duoda Jungtinių Val
stijų republikonai, kurie da- 

I bar pradeda rinkiminę kam- 
1 paniją.

Tafto šalininkai, garsinda- 
j mi savo kromelį, išleido lape- 
! liūs, kuriuose parodoma, kad 
!jų oponentų kandidatas svej- 
kinasi su rusų generolu. Par 
veikslas, žinoma, imtas tais 
laikais, kada ėjo bendras są
jungininkų karas prieš bend
rus priešus. Galima rasti daug 
paveikslų, kuriuose nutraukti 
Rooseveltas, čiorčilas, Stali
nas ir kiti. Taip pat būtų gali
ma rasti paveikslų, kuriuose 
žymūs amerikiečiai stovi šalę 
aukštų nacių. Tam tikrais lai
kais įvyko visokių susitikimų. 

Generolas MacArthur dar 
toliau' nuvažiavo. Jis Truma- 
no administraciją kaltina vyk
dyme Mąrkso ir Lenino pla
nų. Nors Trumanas giriasi, 
kad jis yra geriausias kovoto
jas prieš komunizmą, tačiau ir 
jį dažo raudonai. Juk Truma
nas, ne kas kitas, paskelbė 
doktriną, kurios užduotis ap
juosti komunizmą geležiniu 
lanku ir laikyti jį.,vietoje. Juk 
ne kas kitas skiria 80 nuošim
čių viso biudžeto karinėms 
jėgoms prieš komunizmą.

Taigi, kaip matote, kapita
listiniai politikieriai išėjo iš 
krašto. Jie jau nebeatskiria 
raudono nuo balto savo užsi
puolimuose ant savo oponentų, 
kurie yra tokie pat juodi, kaip 
ir jie patys.

Tad visai nenuostabu, kad 
jie visai nesiskaito su jokiu 
padorumu, kada jie kalba 
apie kairesnius žmones, dar
bininkus.

kurias tarybos sritis praplėsti.
Vadinas^ Kaminskas - S. 

Kairys, .kuris gauna rega
lia rę algą iš ALT, apsiėmė 
būti “Lietuvos laisvintųjų” 
“ministrų pirmininku.” Nu
tarta visą “valdžią” perkel
ti į Paryžių. Ligi šiol buvo 
manyta^ kad ši taryba ap
ima “viską,” bet iš praneši
mo pasirodo, kad čia buvo 
nutarta “kai kurias tarybos 
sritis praplėsti.” Kokios tos

I sritys? Nepasakoma.
Reikės daugiau aukų, ku

riu rinkimas “bus vedamas 
ir kontroliuojamas AL ta
rybos.” Na, o po visko:

Vakare buvo pas V. Sidzi
kauską prof. J. Kaminsko iš
leistuvės ir ALT Vykdomojo 
Komiteto pagerbimas. Svečiai, 
kurių buvo keliasdešimt, buvo 
labai vaišingai priimti. Buvo 
kalbų. Nuomonėmis pasikeitė 
daugelis žymesnių pobūvio 
dalyvių. Pasikeitimas nuomo
nėmis labai suartino grupes.

Sidzikauskas, atsiminki
me, yra dipukas. Tačiau jis 
gali iškelti pas save keletui 
dešimtų asmenų “labai vai
šingą” bankietą.. Iš kur jis 
gauna pinigų? Juk jis ne
dirba jokio naudingo dar
bo! Atsakymas: jis atsive
žė “skarbo” iš anapus At
lanto. O kai to “skarbo” 
jam prireikia daugiau, yra 
kas duoda!...

O mes vis tik drįstame 
pasakyti: ne visuomet 
savanaudžiai, galėsite 
žmones mulkinti!

jūs, 
taip

Ka-

retų mesti šalin kaip de
mokratų, taip republikonų 
partiją, o į rinkimų areną 
išeiti ant neprigulmingo ti- 
kieto. Nes mūs konstituci
ja prezidento vietai tą lei
džia padaryti.
' Tokiu būdu Teodoras Roo- 
seveltas su savo neprigul- 
mingu tikietu sumušė de
mokratų ir republi k o n ų 
partijas ir laimėjo rinki
mus. (Datos rięturiu.)

Amerikos žmonėms jau 
labai įsipyko demokratai ir 
republikonai. Ir neprigul- 
mingas tikietas prezidento 
vietai šiemet galėtų laimė
ti greičiau, negu kas mano. 
Užtektų tik prieš pat rin
kimus poros gerų momen
tui pritaikytų prakalbų bei 
atsišaukimų į žmones per 
visą šalį per visus radijo 
tinklus, ir būkit tikri, daugu
ma Amerikos piliečių pa
duotų savo balsus už nepri-, 
gulmingą ti kietą. Ir labai

Prisipazmsime: m ū s ų 
krašto buržuaziniams poli
tikieriams yra viskas gali
ma, viskas leistina. Pado
rumas, moralė jiems ne
gyvuoja. Jiems tik svarbu 
įsiskverbti į kokią nors šil
tesnę vietelę ir naudotis, — 
lupti, kol lupasi!

KĄ JIE NUTARĖ?
' Prieš savaitę Niūjorkan 
buvo suvažiavę Lietuvos 
priešų atstovai į pasitari
mą. Pasak Naujienų:

Buvo ten tartasi Vliko Įga
liotinių ir Laisvosios Europos 
((Free Europe) lietuvių pata
riamosios grupės atstovų su 
ALT Vykdomuoju Komitetu. 
Dalyvavo i prof. J. Kamins
kas, prof. J. Brazaitis, V. Si-

nustebintų ne tik Washing
ton© valdovus, bet ir suge- 
-dėles abidvi kapitalistines 
partijas. S—kų Jurgis

Ottawa, Kanada, — 
nados valdžia pernai turėjo 
$355,700,000 daugiau paja
mų .negu išlaidų.

nijos jura, Japonų 
jūros.

Indonezijos salų 
šias labai kalnuotas, 
gybė veikiančių ir užgesu
sių ugniakalnių, pakilusių 
iki kelių kilometrų viršunf 
jūros lygio. Zondo sąsįauį 
ryje vulkaninės kilmės sa-» 
loję yra įžymus ugniakalniš 
Krakatau, kuris savo išsi-j 
veržamu 1883 metais salą 
gerokai apardė. ;

■>

Indonezijos klimatas sub
tropinis — švelnus ir drėg-: 
nas. Temperatūros svyra
vimai nedideli. Krituliu iš-: 
krenta gana didelis kiekis.:

Augmenija labai turtinga 
ir įvairi. Tropiniuose miš
kuose auga daugybė įvai-: 
riaušių rūšių medžių. Miš
kai tęsiasi kalnų šlaitais ir 
siekia pačias viršūnes. Fau
na taip pat labai turtinga.:

Indonezijos respublika tu-į 
ri apie 70 milijonų gyventoj 
jų. Javos saloje gyventojų- 
1940 metais buvo priskai-: 
čiuojama 48 milijonai. Pa
grindinės gyventojų gru-i 
pės — indai ir malajiečiai:

Indonezija nuo seno vilio
jo godžias eksploatatorių: 
akis. Indonezija turtinga; 
iškasenomis ir žemės gel-į 
mių turtais. Sumatros ir 
Borneo, Bankos ir Bilitono: 
salose yra didelės alavo rū
dos kasyklos. Ši rūda per-: 
dirbama Singapūro ’lydy- 
klose. Didesnė produkcijos: 
dalis, išgabenama -į Jungti
nes Amerikos Valstybes ir: 
į Europos kapitalistines ša
lis. Daug naftos gaminių: 
iš Sumatros, Borneo ir Ja
vos salų pasiglemžia, pir4 
moję eilėje, JAV kompani
jos. Indonezija turtinga 
•geležies rūda (Borneo, Ce- 
lebesas), akmens anglimi 
(Sumatra, Borneo), nema
ža taip pat iškasama au
kso, mangano, chromitų, 
boksitų, cinko, volframo.

Tačiau vis.ų svarbiausią 
reikšmę turi Indonezijos 
natūralinis > kaučiukas, be

Algų stabilizacijos tarybos pirmininkas Nathan P. 
Feinsinger (centre) kalbasi ' su senatoriumi Murray 
(dešinėje) ir scnatorihmi Humphrey. Abudu senatoriai 
yra Senato Dąrbp komisijos nariais.

listai organizuoja stambias 
plantacijas, jose žiauriai 
eksploatuojama pusalkanių 
ir badaujančių vietinių gy
ventojų darbo jėga, .-naudo
jamas priverstinis darbas, 
žemės ūkis menkai mecha
nizuojamas, mes kapitalis
tams pelningesnis yra pi
gus vietinių gyventojų dar
bas. Plantacijose plačiai 
naudojama darbo jėga mo
terų ir vaikų, kurie dar 
daugiau eksploatuojami ir 
fiziškai, žalojami. Už dar
bą vietiniai gyventojai daug 
pigiau apmokami, negu iš 
užjūrio atsibastę perėjūnai. 
Plantacijose pagaminama 
pagrindinė eksportuojamos 
produkcijos masė, tačiau 
kolonizatoriai nesistengia 
čia išvystyti apdirbamąją 
pramonę, nevysto naciona
linės pramonės. Šalia di
delių ir moderniškų planta
cijų, kurios priklauso užsie
niečiams, vietiniai gyvento
jai primityviais darbo įran
kiais dirba savo mažučiuose 
sklypeliuose, kurių viduti
nis dydis, pavyzdžiui, Javo
je lygus 1 hektarui. Visi 
vietos žemdirbiai yra pri
klausomi nuo plantatorių, 

: pirklių ir kitų išnaudotojų. 
1 Indonezijos tautu istorija

■ margū ir įvairi. Indonezi- 
: jos salų gyventojai patyrė
■ daug kančių ir praliejo 

kraujo, gindami nuo viso
kių įsibrovėlių savo kraštą. 
Indonezijos tautas ir jų tur
tus stengėsi daug kartų pa
siglemžti japoniškieji impe
rialistai ir kiti Azijos že-

I myno feodalai ir valdovai. 
XVI amžiuje, vykstant pi- 

: lietiniam karui prieš feoda- 
: lūs, pasinaudodami suirute, 
: j Indoneziją įsibrovė portu- 
: galai, o 159.6 metais ir olan- 
: dai. Olandai užgrobė Javą 
: ir įkūrė “Ost-Indijos kom- 
l paniją,” kuri užsibrėžė pa- 
: grobti į savo rankas visą 

šalies užsienio prekybą ir 
eksploatuoti Indonezijos 

j liaudį. Įsižiebė ilgas, nai
kinantis karas tarp portu
galų ir olandų, kuris pasi
baigė olandiškųjų eksploa
tatorių pergale. Remdama
si geru laivynu ir gerai gin
kluota prieš beginklius vie
tinius gyventojus armija, baząre buvo 
“Ost-Indijos k o m p a n i ja” 
“prekybą” pavertė atviru ir 
begėdišku vietinių gyvento
jų plėšimu. Ginkluoti eks
ploatatorių kariuomenės bū
riai grobė kaimus ir nioko
jo vietinius gyventojus, 
atiduodami juos į olandiš
kųjų ir kitų užsienio feo
dalų ir plantatorių vergovę, 
kankino kalėjimuose ir ki
tokiu būdu naikino. 1750 
metais Javos provincijoje 
Banjuvangi buvo 80,000 gy
ventojų, o 1811 .metais jų 
beliko tik 8,000. . Vąlstiečių 
sukilimai prieš “Ost-Indijos 
kompaniją”w buvo žiauriai 
malšinami, o sukilimų vado
vai žudomi. Olandijai 1795 
metais praradus savo ne
priklausomybę, Indonezija 
pakliuvo į angliškųjų eks
ploatatorių rankas, kol 1824 

, metais, pagal Vienos kon
greso 1815 metų nutarimą, 
Indonezija vėl buvo grąžin
ta Olandijai, kuri kartu at- 
- . - . . - -------

gaivino ir senąją grobimo 
sistemą. Tačiau Indonezi
jos valstiečiai į tai atsake 
pasipriešinimu, ir 1825-1830 
metais įsiliepsnojo karas 
prieš olandiškuosius grobi
kus. Indonezijos valstiečiai 
ir vėliau ne kartą kilo prieš 
eksploatatorius. .. k

Dvidešimtojo a m a u/ 
pradžioje į Indoneziją nu
krypo ir kitų imperialisti
nių ryklių akys. Dėl žalia
vų rinkų, dėl šios šalies 
turtų, dėl strateginės šių 
salų reikšmės ėmė tarpusa
vyje varžytis Anglija, Ame
rika ir Japonija. Po antro
jo pasaulinio karo atkritus 
Japonijai, kaip JAV ir An
glijos varžovui, arši kova 
ir prieštaravimai vyksta 
tarp JAV, Anglijos ir Olan
dijos. JAV imperialistiniai 
rykliai — pretenduodami į 
pasaulinę hegemoniją—bai
gia išstumti angliškuosius 
ir olandiškuosius eksploa
tatorius ir Indonezijos eko
nomiką, politinę valdžią ir 
turtus pasiglemžia į savo 
rankas. Imperialistai sie
kia panaudoti Indonezijos 
liaudį ir jos turtus -’nusi
kalstamiems karo tikslams.

Narsioji indoneziečių liau
dis niekad nesiliovė kovoju
si už savo laisvę ir nepri
klausomybę. Šios kovos iš
davoje, žlugus 1945 metais 
japonų šeimininkavimui In
donezijoje, buvo sukurta 
demokratinė r e s p u blika. 
Nors Olandijos vyriausybė 
formaliai pripažino Indone
zijos respubliką, tačiau, su
sitarus su Indonezijos tau
tos išdavikais — buržuazi
niais nacionalistais, sten
giasi paversti niekais visus 
indoneziečių užkariavimus. 
Štai dėl ko olandiškieji ko
lonizatoriai kreipėsi pagal
bos į JAV.

Chicago, ill.

tat rengtasi, kiek 
įdėta, surengimui to 

“Vilnies” bazaro! 
rankdarbiai, mezgi-

rankų darbo mediniai 
puošė būdeles ir 

kaip seniai jau ne- 
nekurios rūpinosi

Puikiai pavyko vilniečių 
bazaras

Balandžio 5 ir 6 dien. labai 
smagiai, naudingai ir garbin
gai Chicagos pažangūs lietu
viai praleido laiką ir parėmė 
savo dienraštį.

Kiek 
darbo 
metinio 
Puikūs 
niai,
reikmenys 
priminė 
kurie 
bazaro reikalu.

Pirmoj vietoj pasidarba
vusių tenka statyti moteris. 
Tai jų darbas puošė stalus 
įvairiais rankdarbiais, -Ynez- 
giniais, siuviniais. Jos dirb^ 
pačios, jos rinko iš biznierių 
ir tt. Jos išanksto per savo 
klubus skyrė pinigus, pirko 
dovanas ir platino laimėji
mo bilietus.

Per abu vakarus svečių 
gan daug. Iš 

vietinių’ nekurie atsilankė a- 
bu vakarus, kiti pasimainant; 
vieni vieną vakarą, kiti antrą.

Atsibuvusį bazarą reikia 
skaityti 
Užtai, 
dėsi 
Kaip 
visi 
bejosi, sukinėjosi apie stalus, 
rinkosi sau reikalingus daly
kus. Vieni aukavo, rinko iš

pilnai 
turbūt 

to k is 
vienos 

vaišinosi,

bazarą
pasisekusiu.

svečiuose ne
pasitenkinimas, 
šeimos nariai 
draugiškai kal-

vykę pirko ir tas viskas pui
kiai parėmė dienraštį “Vilnį” 
medžiaginiai.

Sekanti vilniečių didelė ir 
svarbi sueiga, tai bus Šėrinin- 
kų Suvažiavimas, kuriame ir 
vėl teks pasimatyti, draugiš
kai pasižmonėti atlikus svar
biuosius reikalus suvažiavime.

Rep.

London. — Anglijos-valJ 
džia raportuoja, kad per • 
metus turėjo apie bilijoną 
dolerių daugiau pajamų ne
gu išlaidų.

2 pusk—Laisvė (Liberty)*-An trad., Baland.-April 15, 1952, 
‘ ’ t /'v
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GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAFITAS

Philadelphijos Žinios
DR. ANTANAS PETRIKĄ

Bronius Vargšas-Laucevičius

* į (Tąsa)
Eidajnas pro žaidusią prieš mus bri

gadą, aš išgirdau, kaip Alberas degan
čiomis akimis aiškino:

—Kai svogūnai parausta verdančiuo
se taukuose, uždaryti juos miltais ...

žiži, aiškiai stengdamasis nepasiduoti 
pagundai, pradeda naują raidę:

— Musinak'as!
—Primena musą, obuolinį! — tarė 

Žanas, kuris taip pat žengė į kulinari
nių svajonių kelią.

—Na, dalykas prastas! Lynoja, — 
dūsauja Šarlo.

Dulkia smulkus, labai šaltas lietus. 
Darbas skaldykloje per lietų nenutrūks
ta.

Pirmiausia peršlampa pečiai, paskui 
pamažu drėgmė pergeria tave ligi kau
lų. Stovyklos drabužiai, padaryti, kaip 
sako, iš medienos, geria vandenį tarsi 
kempinė. Mes pasistatome savo dryžuotų 
švarkų apykakles, bet vanduo palengva 
prasisunkia už apykaklės. Teka per krū
tinę, per nugarą. Marškiniai peršlapo, 
lipinės peršlapo. Nuo vėjo gūsių balti- 
mai kaip šaltas kompresas limpa prie 
kūno. Akys ašaroja, iš nosies varva, 
dantys barška, veidai pamėlynavo kaip 
negyvėliams. Kaitra, šaltis, net sniegas, 
viskas, ko tik nori, — tik ne lietus.

Kapo dingo būdelėje.
Reikia žūt būt atsikratyti sustingimu, 

įveikti norą lįsti į kokią skylę nelygi
nant peršlapusiam žvėreliui.

Staiga man dingtelėjo mintis, ir aš 
uždainavau, iš pradžių tyliai:

Pergalė mums su daina...

Prancūzai pakėlė galvas. Morisas pri
tarė truputį garsiau:

... vartus atkėlė...
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^-Traukite, vyrai! — šūktelėjo Šarlo. 
Irpats uždainavo:

Muse veda, laisvė...

Šį kartą visi su įkvėpimu prisidėjo:

jį iš vietos. Tie stiprūs, įpratę dirbti 
žmonės, atrodė, žiūrėjo į darbą kaip į 
pramogą. Juos pražudė jų pačių jėga. 
Visi trys baigė dienas vienodai: iš va
karo karštis, apetito stoka, o rytą—jau 
atšalęs lavonas. Toks buvo pirmų dviejų 
savaičių balansas.

Paskutinėmis dienomis nuo flegmo
nos, kilusios dėl smūgių, mirė vyno pirk
lys, pas kurį buvo rasti ginklai, ir pa
auglys Pjeras.

Šarantės valstietis, ištisus metus tvir
tai laikęsis Romenvilyje, pamišo. Barako 
seniūnas pasmaugė jį išvietėje.

Dabar mes žinome: -norint čia išlikti 
gyvam, reikia taupyti jėgas, kaip šykš
tuolis taupo savo lobius. Negauti mušti 
ir visada budėti. Ee paliovos, ir dieną, ir 
naktį, ginti tau skirtą valgio ir miego 
dalį nuo to, kas čia tapo žvėrim.

Mūsų nedidelė prancūzų grupė dar la
bai silpna, bet, nors ir turėdama nuosto
lių, jau pradeda stiprėti..

Mūsų aštuoniolika komunistų. Parti
nė pogrindžio organizacija sukurta. Aš, 
Raimonas ir Serberas kiekvieną vakarą 
sugulame trise ant vieno čiužinio ir prieš 
užmigdami pakuždomis tariamės.

Stovykloje Roberas pradėjo dėti pa
matus stambesnei ir platesnei organiza
cijai. Tatavas užmezgė ryšius su kitų 
tautybių atstovais. Kiekvieną kartą nau
jų gudrybių padedami mes kasdien gau
name keletą riekelių duonos, kurias da
lijamės tarpusavyje dviese ar trise, žiū
rint, kaip nusprendžiama už barako ri
bų. ši duona — savanoriška duoklė ne
dirbančių draugų, kurie kas savaitė pa
skiria gabalėlį savo porcijos. Tai yra vis 
tiek, kaip atiduoti dalį savo paties krau
jo.

Ši išorinė pagalba negalėjo būti taiko
ma visiems, kitaip ji būtų buvusi ne
efektyvi; todėl mes nutarėme sukurti 
savo barake vidinę savitarpio pagalbos 
organizaciją. Kiekvienas iš mūsų kas
dien skiria vieną du šaukštus sriubos la
biausiai nusilpusio naudai. Tuo būdu su
sirenka katiliukas sriubos be to, kas pri
klauso. Skiriama kas savaitė balsuojant. 
Pradžiai vieningai išrinkome šarlo.* * *

Nuo pietų lig šiaurės šauniems kariams 
Trimitas paskelbė', pirmyn!

Akys ima liepsnoti. Mes dainuojame 
dabar visu balsu.

Abi mūsiškės prancūzų brigados žen
gia į dainos taktą, nešdamos akmenis į 
krūvą.

Taip gerai pradėjus, sustoti pusiauke
lėje nevertėjo. Po “Išvykimo dienos” ėjo 
“Marselietė,” paskiau “Karmanjola,” 
“Montanjarai” ir visas žinomas liaudies 
repertuaras.

Sustaugė sirena.
Jaųi vidurdienis. Negali būti! Mes me

tame darbą ir bėgame sriubos. .
^Dangus prašvito, lietus beveik nusto
jo. Išblyškęs diskas nelauktai išlindo 
pro debesis.

—Valio! — šaukia Šarlo. — Štai ir 
saulė!

Vakare, grįždami į stovyklą, mes tu
rime teisę pasakyti ispanų pavyzdžiu:

— Una victoria mas! (Dar viena per
galė!) * * *

Bet tokia pergalė neateina pati. Mes 
dabar žinome, kad dėl jos reikia kovoti. 
Mes jau daug ko išmokome čia būdami.

Tik trys savaitės, .kai mes barake Nr. 
16. Iš 35 prancūzų liko 28.

Pirmutinis žuvo tas pats senukas, apie 
kurį aš jau pasakojau. Jis drauge su 
mumis nusileido į akmenų skaldyklą. 
Komandofiureris, atkreipęs dėmesį į jo 
senyvą amžių ir neprisitaikymą fiziniam 
darbui, pasišaukė senį ir paklausė, kas 
jis iš profesijos.

—Kompozitorius,
Esesininkas nusikvatojo ir tarė:
—Tu per senas, kad išmoktum dirbti. 

Teks tau čia nudvėsti.
Vakare vargšas negalėjo be kito pa

galbos užkopti laiptais. Ant jo lūpų pa
sirodė' putos. Rytą jis mirė.
ę.PaSkiau atėjo eilė trims darbinin
kams šachtininkams, su kuriais mes 
taip ir nespėjome arčiau susipažinti.

— Su - įrankiu apsieiti nemokate, — 
pareiškė jie mums išsyk.

Būdami savo darbo žinovai, jie mokė 
mus, kąip imti akmenį, norint pajudinti

Šiandien vakare nė vienas prancūzas 
neatsiliko, kopdamas laiptais; bet belgas 
Žiulis buvo, labai silpnas. Jis buvo pas
kirtas į baudžiamąją komandą už tai, 
kad savavališkai perėjo dirbti į kitą 
vietą. Pačią pirmąją dieną jį ten primu
šė. Mudu su Šarlo paėmėme jį už paran
kių, norėdami padėti užkopti laiptais. 
Viršuje jis kelioms sekundėms neteko 
sąmonės. Mes papurtėme jį. Jis 'atsipei
kėjo ir nusišypsojo. Išgelbėti jį gali tik 
viso mūsų kolektyvo parama. Šarlo pats 
pasiūlė tai.

Stovykloje aš susitikau Roberą. Jis 
šūktelėjo dar iš tolo:

— Šiandien atvyko partija prancūzų
— du tūkstančiai žmonių!

Kai netrukus mes susėdome ant grin
dų barake, kalba, suprantama, nukrypo 
į naujai atvykusius.

Kai kas, -eidamas per stovyklą, suži
nojo šiokių tokių smulkmenų: kalbama, 
kad tarp naujai atvykusiųjų yra du su
tanoti kiure.

Luji Mažasis, kuris tučtujau gaudo vi
sokius nebūtus dalykus, rimčiausiai pa-1 
reiškia: ,

—Sako, kad.Leonas Bliumas ta'ip pat; 
čia.

—Leonas Bliumas? Bet tu iš galvos! 
išsikraustei ,argi jis čia pateks, — tuo- ! 
jau pat atsiliepia keletas* žmonių.

—O kodėl gi ne? — pasipriešina Al-! 
beras.

— Todėl ,kad čia naikinimo stovykla,
— sako Serberas, —o ne kalėjimas, kur 
dėl visa ko laikomi atsargoje tokie žmo-1 
nes kaip Bliumas.

— O ar-tu manai, kad Hitleris nesi
džiaugtų juo atsikratęs?

— Nežinau. Šiaip ar taip, jei jis no
rėtų, jam tai ypatingai sunku nebūtų; o 
jei jis to nedaro, matyti, jis turi tam sa
vo priežasčių.

—Šiaip ar taip, Leonas Bliumas yra 
nusipelnęs nącių neapykantą.

—Įdomu žinoti, ar jie jau taip jo neap
kenčia. Kad mūsų jie neapkenčia — tai 
kiękvienam aišku. O jo — tai dar klau
simas. '

j(Bus daugiau)

Kokia mūsų demokratija

Mūsų rinktiniai “galvočiai”, 
susirinkę į įstatymdavystė.s 
rūmus, Harrisburg, Pa., dirba, 
trasia, kaip tas voras megzda- 
mas musei tinklą. Kaldami vi
sokius įstatymus suvaržymui; 
apsunkinimui paprastų gyven
tojų. Tiek daug, sakoma, pri
daryta tų įstatymų, kad pri
krautum didelį vežimą. Nese
niai nukalė įstatymą, taip va
dinamą Pechan Act. Tai “Iš
tikimybės” įstatymas.

Dabar pagal tą “įstatymą” 
jau kryžiavoja tūlus piliečius, 
štai General Hospital net 9 
daktarai ir viena nursė atsisa
kė pildyt prisiegos blanką ir 
turės eiti lauk. Keli daktarai 
pasirašė protestą,' kad juos 
verstinai verčia tas blankas 
pildyti; viena nursė skundėsi 
nenorėjusi pasirašyti, kol ga
vus mušti per veidą.

Valdyba džiaugiasi, kad iš 
2500 dirbančių minėtoje ligo
ninėje, tik 10 nepasirašė.

Kas darosi valstijos ligoni
nėje, tas pats darosi ir mo
kyklose. Pagal reporterių pra
nešimus, jau daugelis neteko 
darbo dėl tos prisiegos, ne*- 
paisant, kad. po keliolika me
tų buvo ištarnavę. Daug kas 
mano, kad ta visa nedemokra
tiška prisiega per prievartą 
brukama. Bet mūsų valdovai 
mano, kad .be to jau negali
ma apsieiti...

Apsigynimo federacija

įstatymai dėl gėrimų kont
rolės. Nuo tada; kaip Roose- 
veltas panaikino “blaivybę”, 
mūsų įstatymdaviai darbuoja
si, vargsta, bekaldami viso
kiausius varžymus, geriau, 
pinkles pina prieš viešąsias į- 
staigas — gėrimų pardavėjus. 
Kad nors kiek apsiginti nuo 
visokiausių priekabių, čia su
siorganizavo taip vadinama 
“Federation of Clubs”. Tai 
pasidarė' stambi organizacija 
su keliomis dešimtimis tūks
tančių narių. Nusisamdę advo
katus ir veda stambią apsigy
nimo kovą prieš įstatų kalikus 
ir jų “vykdytojus.”

Per keletą metų federacija 
laimėjo nemažai neprileisda- 
ma pravesti “įstatymus”, pa
gal kuriuos klubaį veik visi 
turėtų būti uždaryti, ox pašal- 
piniai — subankrutuoti dėl 
suvaržymo gėrimų pardavinė
jimo. Bet ir nesant tų įstaty
mų, taip vadinami liker kont- 
rol agentai daro nesvietiškai 
žiaurius puolimus ir pridaro 
žalos ramiems piliečiams.

štai vieno klubo delegatas į 
Federation of Clubs raportuo
ja sekamus dalykus iš jų mi
tingo: Sako, daugelio klubų, 
nukentėjusių nuo puolimų per 
“liker kontrol” agentus, dele
gatai pateikė nusiskundimus. 
Vienas sakė, kad pas juos į- 
siveržė tie agentai, kada tame 
dideliame klube buvo apie 3 
šimtai žmonių. Įsakė visus iš- 
vešti į policijos stotį. Susodi
no, kaip kokius kriminalistus, j

į vežimus. Policijos stotyje 
visus surašinėjo, kitų ir pirš
tų nuospaudas padarė, pinigi-' 
nes baudas iškolektavo, ir dari 
teismą rengia!

Kitas skundėsi, k’ad pas į 
juos tie agentai įsiveržė vėlai 
naktį kuomet jau uždaroma 
klubas. Nesant svečių, užpun-1 
lė gaspadorių ir kelius darbi
ninkus, kad priduotų jiems 
klubo knygas. O kadangi pa
šelpimai klubai neturi savo 
ofisų, nes jų valdybos dau- j 
giausia namie surašinėja į j 
knygas, tai juos privertė, kad • 
ir vėliausia, pristatyt knygą. ’ !

Kitame klube radę taipgi , 
mažai žmonių. Nesant ką 
daug vešti, prikibo prie vieno į 
sėdinčio žmogaus, kad paro- | 
dytų narystės kortą. Tas neži
nodamas, su kuo turi reikalą, 
atsisakė jam kortą parodyti, 
nes jis durininkui ją parodęs. 
Už tokį pono įžeidimą, žmo
gus areštuotas su apkaltinimu 
“įžeidimu” pono. Kitas klubie- 
tis, pamatęs tą “trobelį”, pa
kilęs išeiti namo. 'Bet jis esąs 
paralyžio užgautas, ir svyru
liuoja eidamas. Ir jis areštuo
tas, paverstas girtu nors visai 
nesąs gėrikas.

Tokių ir panašių šposų mū
sų mieste labai daug. Tai vis 
tą mūsų demokratiją begelbs- 
tint. Demokratas

Chicago, III.
Parengimas sušelpimui 
buvusio įžymaus veikėjo

Jau gan- ilgas laikas kaip 
pažangūs lietuviai pasigen
dame savo susirinkimuose, 
savo konferencijose ir kitokio
se pramogose darbštaus, giliai 
pažangai atsidavusio lietuvio 
A. Stalnionio, roselapdiečio. 
Sveikas būdamas jis daugiau
siai veikė Roselando Aido 
Chore, bet jam rūpėjo ir vi
sos kitos pažangiosios lietuvių 
draugijos bei organizacijos ir 
jis nuoširdžiai darbavosi visur.' 
Tai buvo politiniai subrendęs, 
darbo klasei .atsidavęs, drau
gas.

Nelemtoji liga parbloškė tą 
didį darbuotoją. Jis dabar 
randasi ligoninėje, atskirtas 
nuo draugų ir veikimo.

Rose 1 an d i e či a i, prisiminę 
kiek ir kaip atsidavusiai vei
kė draugas Stalnionis, sudarė 
Iš visų ten esančių draugijų ir 
klubų komitetą ir rengia jo 
naudai vakarą bal. 30.

Gaspadinės žada duoti pui
kią vakarienę; sako bus šau
ni programa. Apie tai prane
šime vėliaus. i

Durys atsidarys 2-rą vai. 
po pietų, programa prasidės 
5-tą vai. Po to bus duota va
karienė. Už tą viską svečiai 
mokės tik $1.50.

Stalnionis gyveno ir veikė 
Roselande, bet jis buvo irt 
yra visų chicagiečių draugas, 
tad svečių bus iš visos plačios 
apylinkės. Pasimatysime.

Drauge

J. Howard, McGrath (kairėje), kuris tapo prezidento 
prašalintas iš valstybės prokuroro vietos. Jis atsisakė 

išduoti savo įplauką rekordus jo paties paskirtam New- 
bojd; Morris tyrinėti valdžioje korupčiją. Bet pirma 
prieš rezignuojant, jis išvarė Morris iš vietos.

(Ištrauka iš tuo pačiu pavadinimu Dr. A. Petrikos bro
šiūros, kurią 1943 m. išleido Vilnis.)

(Pabaiga)
Kad 1914 m. Chicagoj bu

vo sutverta Liet. Drama
tiškų Draugijų Susivieniji
mas, tai irgi daugiausia 
B r. Vargšo n u o p e 1 n as. 
“Veidrodžio” 8-9 nr. pa
skelbta to Susivi e n i j i m o 
įstatai. Nors S-mas buvo 
pasivadinęs Chicagos orga
nizacija, tačiau jis savo 
įstatuose įrašė ne tik kad 
“Šis. Susivienijimas suside
da iš grynai Teatrališkų 
Draugijų,” bet ir kad jo 
“veikimas užima Suvieny
tas Valstijas Amerikoje.” 
Sau tikslu S-mas .statė “to
bulinti ir plėtoti teatralę 
dailę tarpe lietuvių... leis
ti knygas teatro ir dailės 
reikalams, steigti moky
klas, kuriose mokinama 
sceniško judėjimo, mimikos, 
gimnastikos, rengti visuoti
nomis spėkomis vakarus,” 
etc. “Veidrodyje” jis sky
rė nemaža vietos S-mo rei
kalams. 

f

Br. Vargšas tikėjo lietu
vių teatro pažanga. Jam 
baisiai nepatiko teatro ir 
scenos terliojimas. Savo 
straipsnyje “Ką Žada Liet. 
Dramatiškų ' Draugijų S- 
mas Chicagoje” jis visai 
pertinentiškai stato klausi
ma (“Veidrodis,” 1914 m., 
8-9 nr.):

“Kokią pažangą Am. lie
tuvių teatras padarė per 
25 gyvavimo metus? Ko
kio tobulumo jis pasiekė?” 
Ir ten pat, nusivylęs, atsa
ko: “Nieko, absoliutiškai 
nieko.. Buvo klaidžioji
mas po/pataonsį, ieškant te
atro ir tuo tarpu nežinant, 
kaip jis atrodo... Turime 
neužginčijamą faktą, tai 
tą ilgą laiką, kuriame la
vintas! ir lavintųsi; lavino
si visi, kas tiktai norėjo, 
kam tik patiko, ėjo ant sce
nos net nemokantieji skai
tyti ir ko dasilavinta?” Ta
čiau jis turi viltį, kad S-mas 
padėtį žymiai pataisys, pa
dės auklėti vaidilų - mėgėjų 
kadrus: “Gabūs, šiek tiek 
pasirengę, visada ras vietą 
Susiv. Dram. Dr-jų ir tiktai

tokiu būdu galės pasekmin
gai lavintis ir parodyti, kad 
scena nėra tuo, kuo ji buvo 
rokuojama iki šiam laikui 
ir kad ‘lipti’ ant jos, reik 
darbo, reik tam tikro moks
lo, reik turėt šiokį-tokį pa
velijimą nuo motinos.-gam- 
tos.” Jam nepatinka sce
nos kūrinių darkymas ir vi
si tie “recenzentai,” kurie 
tokį darkymą toleruoja. Jis 
negali žiūrėti, kaip “būrys 
žmonių paima didelį, puikų 
piešinį ir purvinais šepe
čiais savaip jį ‘permaliavo- 
ja,’ naikindami brangintiną 
piešinį. Recenzijoje gi apie 
tai parašyta: ‘kaipo ne pro
fesionalai atliko gerai.’ O 
juk tuo paveikslu yra vei
kalas, o piešėju — dailinin- 
kai-aktoriai,” Išeitis—tvė
rimas Sus-mo skyrių Ame
rikos lietuvių naujokynuo
se ir, jų vadovybėje, dirbi
mas teatro kėlimui: “Todėl 
tokie Dram. Dr-jų Susivie
nijimai yra pageidaujami 
visur, kaipo vienatinė pa- 
gelbos ranka, ištiesta mūsų 
paniekintam teatrui.”

Į teatrą Br. Vargšas žiū
rėjo visai rimtai, su ypatin
ga pagarba, net, galima sa
kyti, su patosu. Pat pir
mame “Veidrodžio” num. 
jis duoda ryškią teatro de
finiciją:

“Yra valandos nuovargio 
nuo kasdieninio rūko, yra 
minutės, kuomet nualsintas 
migla vienodumo žmogus 
ieško prieglaudos laikinam 
užmiršimui to viso. Pana
šiuose momentuose vienin
telė vieta sielos pasilsimi ga
li ir turi būti teatras, kur 
tikroji dailė, atvaizduoja
ma autorių ir .'artistų, už
dengia ypatiškumą žiūrėto- 
jaus ir skandina spindu-' 
liuose sceniško apdovanoji
mo mintis, atneštas iš lau
ko. Rodos, kad teatras tu
ri būti ne tik šventnamiu 
prabudimo geriausių ele
mentų žmogaus sielos, bet 
ir vieta užmiršimo kasdie
ninių rūpesčių.”

Pavydas—tai didžiausias 
pasaulyje baisūnas.

Calderon

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. 11. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation. Šita Mostis nuo 
įvairių odos ligų: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athleteš 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. 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. Bei tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet nori karo. Čia jau proto liga. ' .

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

MAT. ŠVILPA, 1’. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN.

3 pusi.-Laisvė (Liberty)-Antrad., baland.-April 15, 1952
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Lietuviu rašytoju 
kuriniai rusi^ kalba

VILNIUS, 1-16 d. — Mask
vos leidyklų 1952 metų pla
nuose numatyta išleisti eile 
lietuvių poetų ir rašytojų kū
rinių, išverstų į rusų kalbą.

Valstybinė grožinės litera
tūros leidykla išleis masiniu 
tiražu lietuvių liaudies rašyto
jos. J.'žemaitės apsakymų rin
kinį ir P. Cvirkos romaną 
“Žemė maitintoja.”

» Leidykla “Sovietskij pisa- 
tel” numatė išleisti V. Mozū
riūno ir V. Reimerio eilėraš
čių rinkinius.

Daug knygų išleis vaikų -li
teratūros leidykla. Serijoje 
“Mokyklos biblioteka” numa
tyta išleisti P. Cvirkos apsa
kymų knygą, kuri bus 6 spau
dos lankų didumo. Jaunesnio
jo amžiaus vaikams dideliu 
tiražu bus išleistas P. Cvirkos 
pasakų rinkinys, M. Sluckio ir 
A. Baltrūno apsakymų kny
gos. Iš poezijos numatyta iš
leisti E. Mieželaičio eilėraščių 
apie pionierius knygutė ir V. 
Valsiūnienės poema “Mašinis
to padėjėjas”. Dietgiz — Vai
kų .literatūros leidykla —taip 
pat ruošia išleisti lietuvių ra
šytojų apsakymų rinkinį iš 
trylikos spaudos, lankų.

Mažinamos gamybos atliekos

KAUNAS. “Zefiro” tabako 
fabrike visos darbininkės len
ktyniauja dėl atliekų sumaži
nimo kiekvienoje gamybinėje 
operacijoje.

Gražius laimėjimus pasiekė 
kimšimo cecho kolektyvas. 
Per du vasario mėnesio de
šimtadienius atliekos čia su
mažėjo dvigubai. Per tą laiką 
sutaupyta daugiau kaip 500 
kilogramti tabako.

Dūkšto rajono tarybos 
šeštoji sesija

- . DŪKŠTAS, -11-28 d. — įvy
kusioje Dūkšto rajono Darbo 
žmonių deputatų tarybos še
štoje sesijoje buvo apsvarsty
ta rajono vykdomojo komite
to darbo 19ąl metais atskai
ta. Pranešimą padarė rajono 
vykdomojo komiteto pirminin- 
kas Juškėnas.

Rajono vykdomasis komite- 
.tas praeitais metais pagerino 
savo darbą, vadovaudamas 
kolūkinei statybai, plėsdamas 
Organizacinį-masinį darbą.

Rajone į kolūkius jau susi
jungė * 98,8 procento valstie
čių. Išaugintas kolūkių laukuo
se gausus derlius, 33 dienom 
anksčiau negu 1950 m. įvyk
dytos valstybinėj grūdų pa
ruošos, Rajono kolūkiuose yra 
du kartus daugiau stambiųjų 
raguočių negu 19&0 metais, 
vystoma kitų rūšių visuomeni
ni gyvulininkystė.

Tačiau rąjlno vykdomojo 
komiteto darbe yra rimtų trū-z 
kūmų. Nepakankamai kovoja
ma prieš žemės ūkio artelės 
jstatų pažeidimus rajono kol
ūkiuose. Nepatenkinamai dir
bą MTS, tačiau rajono vykdo
masis komitetas nesiėmė ryž
tingų priemonių darbui page
rinti. Rimty trūkumų yra kul
tūros-švietimo ii- komunalinio 
ūkio sistemos darbe.

Sesijos priimtame sprendi
me rajono vykdomasis komite
tas įpareigojamas pašalinti iš
keltuosius darbo trūkumus.

J. Lapka

Rajono tarybos sesijoje
PRIEKULĖ, JF-28 d. —įvy

kusioje rajono tarybos sesijo
je pranešimą ^pie kultūros- 
švietimo darbą rajone padarė 
Lietuvos TSR Aukščiausios 
Tarybos deputatas, partijos 
rajono komiteto sekretorius 
Zaleckas. Pranešėjas iškėlė 
pasiektus nemažus laimėjimus 
rajono kultūrinėje statyboje. 
Rajone veikia 2 vidurines mo
kyklos ir gausus septynmečių 
bei pradinių mokylų skaičius; 
dirba 37 klubai-skaityklos, 6 
bibliotekos, 2 kultūros namai. 
Prie kultūros-švietimo sky- 

ve;Ria 7 ]ekt,Glumai; 
perskaityta daugiau kaip 400

LDS 200 kuopos 
jaunuoliai

Balandžio 3 d. Įvyko mūsų 
kuopos susirinkimas, kuriame, 
kaip tyčia, mažiau buvo na
rių, negu paprastai. Ir tai 
gaila, kad taip Įvyksta, nes 
tie nariai, kurie neateina, 
daug ko pralaimi. O ypač pra
eitą sykį.

Po mitingo restaurant* tu
rėjome, geresnių vaišių, nes 
supuolė dvi sukaktys.

Pirma, lai Onytė Yakštis 
minėjo savo gimtadienį ir šia 
proga didelė bonka baltosios 
ant stalo atsirado, i}- nariams 
tuoj akys linksmesnės pasida
rė.

Antra, mūsų pirmininkas J. 
Katinas ir jo žmona minėjo 
savo devynerių metų vedybi
nę sukakti. Ir taip pat šią su
kaktį aplaistė konjaku. Buvo 
Įvairių užkandžių. Tik gaila, 
kad jų nebeprisimenu, nes bu
vau per daug sumaišiusi 
to skanumėlio.

Nariai, pasilinksminę, pa
linkėjo ilgiausių metų sukak
tuvininkams, ir taip mes gero
je nuotaikoje išsiskirstėme 
kas sau po namus.

Dabar laukiamo šeštadie
nio vakaro, balandžio 19 d. 
Turėsime banketą ir tikimės 
turėti daug svečių iš visos 
apylinkės.

Kviečiame visus ir visas da
lyvauti LDS 200 kuopos ruo
šiamame bankete balandžio 
19 d., Liberty Auditorijoje.

Pelnas bus skiriamas pa
siuntimui jaunuolių delegatų i 
LDS Seimą, kuris Įvyks Det
roite. ‘ E. B.

DOVANA LKC 
GĖLYNUI

Praėjusi šeštadieni porai 
draugų aplankius draugo 
Semėno “palivarką,” Bel
more, L. I., jis įteikė keletą 
gražių augalų LKC gėly
nui. šalia kitų, Centro lan
kytojai šią vasarą gal jau 
galės pasigrožėt dideliu 
raudonai žydinčiu bijūno 
krūmu iš draugo Semėno 
gėlyno. Dėkui draugui Se- 
menui I

Semėnas yra nepaprastai 
nagingas ir darbštus asmuo 
—nenuilstanti skruzdė. Pas 
jį tiek daug visko yra ir 
taip rūpestingai viskas, su
tvarkyta. Ir rask viskam 
tiek daug laiko!

S. & B. .

Fašistinė knyga 
mokiniams siūloma

Board of Education užgyrė 
naudoti fašistinę knygą “Ro
mmel, the Desert Fox”, iš ku
rios yra padaryta fašistinė 
filmą ir visur rodoma.

Tik vienas tarybos narys, 
būtent Charles Bensley iš 
Bro.nxo balsavo prieš tos kny
gos naudojimą mokiniams. Jis 
nurodinėjo, kad toji knyga 
turi tendenciją skiepyti ne
apykantą tarp mokyklų vaikų 
ir kad šioje knygoje nudai
lintas hitlerinis generolas 
Rommel kariavo prieš mūsų 
valdžią ir šalį.

Nepaisant tos teisingos Ben
sley pastabos, 7 (tarybos na
riai balsavo už tos knygos 
naudojimą mokyklose.

paskaitų, kurių klausėsi 19,- 
000 žmonių.

.Diskusijose dalyvavusieji 
savikritiškai išnagrinėjo esan
čius darbe trūkumus, nurodė 
priemones jiems pašalinti.

Kultūros-švietimo darbo 
klausimui svarstomi ir rajono 
apylinkių tarybose. A. Jonaitis

Taikos Instituto 
mitingas bal. 19

New Yorko Taikos Institu
to ’mitingas yra šaukiamas 
šeštadieni, balandžio 19, Ho
tel Ansonia, 73 St. ir Broad
way. Tęsis nuo 10 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro.

šio susirinkimo Šaukėjais 
yra 50 Įžymių taikos darbuo
tojų, kurie atstovauja bažny
čias, darbininkų unijas, orga- 
ųizacijas ir tt.

Jie kviečia taiką mylinčias 
organizacijas, klubus prisiųs
ti savo atstovus, kad sykiu ap
tarti taikos reikalus.

Mokyklos gali be 
mokytoji] palikti

Svarstant majoro siūlomą 
1952-53 budžetą, Mokytojų 
Unijos atstovė Rose Russell 
nurodinėjo, kad šiuo metu 
daugelis mokytojų gauna 
“bado algas”. Unija reikalau
ja pakelti po $500 i metus ai-, 
gos ir skirti mokyklų reika
lams 30 milijonų dolerių.

’ Jungtinio Tėvų Susivieniji
mo prezidentė Ruth Farbman 
nurodinėjo, jog 291 naujų 
mokytojų mokykliniam sezo
nui nepakanka. Turi but pa
samdyti magiausia 957 nauji 
mokytojai. Dabar vienam mo
kytojui išpuola net 69 moki
niai, o ateityje, kai' mokinių 
skaičius pakils, tai gali išpul
ti net po šimtą.

Mokytojų ir tėvų atstovai, 
aštriai kritikuodami siūlomą 
budžetą, taipgi nurodė, jog 
tokia padėtis mokyklose eina 
prie to,. kad mokyklos gali 
be mokytojų palikti, nes dau
gelis mokytojų esą priversti 
kitur darbo ieškoti.

Darbo Barti.)os atstovas nu
rodė, jog tūlose mokyklose 
yra jaučiamas negrų ir porto- 
rikiečių diskrimin.avimas. Tai 
reikia pašalinti iš visų mūsų 
mokyklų. Taipgi Įrodinėjo, 
kad daugelis mokyklų yra 
perpildytos ir pusėtinai apleis
tos.

Protestuoja prieš 
negrą diskriminaciją

Osias Kew Gardens Hill 
Development a p a r t m e ntų 
manadžerius gavo nemažai 
protestų ir taipgi delegacija 
atvyko, kad priversti panai
kinti negrų diskriminaciją.

Kelios negrų šeimos bandė 
ten pasinuomoti apartmentus, 
bet joms buvo atsakyta. Taip
gi viena negrų šeima laikinai 
apsistojo pas baltuosius nuo
mininkus. Už tai dabar jie 
grąsinami evikcija, jeigu savo 
apartmente laikys negrus.

Gemblerią gynėjui 
gresia kalėjimas

G cm b l erių gy n ė j as F red D. 
Kaplan pakliuvo didelėn bė
don. Jis patrauktas atsakomy
bėn už nesumokė]imą $273,- 
480 taksų.

Apskaičiuojama, jog jis 
yra padaręs nuo 1945’ iki, 
1948 metų $412,780 ir už 
tuos pinigus taksų nemokėjęs. 
Jam ibž tai gręsia 20 metų 
kalėjimas ir $40,000 piniginės 
bausmės.

Advokatas Kaplan pasižy
mėjo begindamas du policis- 
tu, kurie buvo kaltinami su
teikę protekciją gemblerių 
karaliui Harry Gross.

Dūmai užtroškino slaugę

59 metų amžiaus vaikų 
slaugė Valentine Bourgaūlt 
mirė savo apartmente 920 Ri
verside Dr., kuomet užsidegė 
kėdė ir dūmai ją užtroškino.

Taikos delegatai 
raportuos bal. 17

Grįžę iš Uruguajaus sosti
nės Montevideo „ taikos suva
žiavimo delegatai raportuos 
ketvirtadienio vakare, balan
džio 17, Jugoslavų name, 4 05 
E. 41 St.

Mary Russak, Angel Torres 
ir Lorraine Hansberry tame 
suvažiavime dalyvavo, tai da
bar jie raportuos publikai, ką 
ton atsiekė taikos reikalais.

Raketieris Costello 
paliktas laisvas

Federalis teismas patvarkė, 
kad raketierių vadas Frank 
Costello gali pasilikti po 
$5,000 kaucija iki gegužės 12, 
kuomet bus priduota apelia
cija aukštesniam teismui.

Jis yra nuteistas 18’ mėne
siu kalėjimu ir pasimokėti $5,- 
000 bausmės.

Kas kita su darbininkų va
dais. Jie kalėjime laikomi, 
net jų kaucijos konfiskuoja
mos.

Areštuotas norėjęs 
motinai pagelbėti

20 metų jaunuolis Thomas 
Cole buvo suimtas ir rasta pas 
ji $261, kuriuos jis su revol
veriu rankoje atėmė iš Bron- 
xo Seaboard Finance Corp, 
manadžeriaus R. Angelo.

Suimtasis teisinosi, kad jis 
norėjo tais pinigais pagelbėti 
savo našlei motinai, kuri var
gingai gyvena. %

Gazo darbininkai 
ruošias streikui

CIO Utility Workers of A- 
’merica lokalo 291 viršininkai 
tariasi su Kings County Ligh
ting Co. dėl sudarymo naujos 
sutarties.

Tuo pačiu metu tos kompa
nijos darbininkai ruošiasi 
streikui. Jie reikalauja pakel
ti $5 algos i savaitę ir kitų pa
gerinimų suteikti.

Unija suteikė darbininkams 
teisę streikuoti, jeigir jų rei
kalavimai nebus patenkinti. 
Bet streikui laikas dar nėra 
nuskirtas.

Unijistai parėmė 
savo žurnalą

Virš 600 unijistų susirinko Į 
Park Royal Hotel, kur buvo 
eilinių unijistų suruoštas ban
ketas, kad finansiniai paremti 
žurnalą “March of LAbor.” 
Susirinkusieji ,pasimokėjo po 
$5 už valgį ii- dar aukų sūdė-1- 
jo.

Dalyvavo nemažas skaičius 
pažangiųjų unijų vadų. Kalbė
dami jie pasmerkė Smith o ii 
McCarrano aktus, taipgi kari
nę programą.

Kalinys kaltinamas 
panelės apvogimu 

' f

Robert McManus buvo at
vestas ,iš miesto kalėjimo į 
teisiną, kuriame jis kaltina
mas apiplėšimu panelės Maxi
ne Sanson namų ir išnešimu 
$428,000 vertės auksinių ir 
deimantinių daiktų. Tai atsiti
ko du metai atgal. -

Nors jis, ir užsigynė tai pa
daręs, bet yra įrodymų, kad 
jis drauge su plėšiku Bensonu 
tai padarė i'r tą grobį slapta 
išpardavinejo čia ir Chicago- 
je.

Jis dabar sėdi kalėjime už 
kitas vagystes ir apiplėšimus.

Sulaikytas italas 
dainininkas

Sulaikytas ir Ellis Salon pa
sodintas dainininkas Carlo Bū
ti, skaitomas itališkas Bing 
Crosby, taipgi jo .sekretorė 
Paolini Rossi.

Sakoma, jie sulaikyti ei
nant McCarran aktu. Carlo 
Būti sako neturįs ryšių su fa
šistais nei su komunistais. Jis 
čia atvykęs trijų mėnesių 
maršrutui, kurį jam ruošia 
Skouras teatrai.

Laimėjo 9 milijonus 
atlyginimo

65 metų išradėjas Harry 
Ferguson buvo patraukęs 
Ford Motor Co. teisman už be 
jo leidimo naudojimą tam tik
rų jo išradimų. Jis reikalavo 
$341,600,000 atlyginimo.

Federalis- teismas New Yor
ke pripažino minimą kompa
niją kalta ir nusprendė, kad 
jinai sumokėtų išradėjui $9,- 
250,000. ’

Ragina taisyti 
universiteto formą

Advokatų Gildijos New 
Yorko skyrius pasiuntė New 
Yorko Universitetui raginimą 
pertaisyti studentų įstojimo ap
likaciją.

Daugelis studentų nusiskun
džia, jog aplikacijoje reika
lavimas pasakyti, kokios esi 
rasės ir religijos, visai netin
kamas, “priešingas pamati
niams ncdiskriminacijos prin
cipams”.

VI I R l“
Domicėlė Repšienė, gyvenu

si 29 Sheridan Ave., Brookly- 
ne, mirė balandžio 13 d.

Mirė būdama 56 metų am
žiaus. Paliko nubudime savo 
vyrą ir sūnų. Pašarvota pas 
graborių šalinską, 84-02 Ja
maica Ave., Woodhaven, N. Y.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, balandžio 16. Bus palaido
ta Cypress Hills kapinėse.

Daugiau informacijų galima 
gauti šaukiant VI 7-4499.

Repšiai yra seni dienraščio 
“Laisvės” skaitytojai. šioje 
liūdesio valandoje reiškiame 
likusiai šeimai širdingą užuo
jautą.

Tumoriais sergantiems 
klinika atsidarė

Long Island College ligoni
nė atidarė kliniką Brooklyn*) 
tiems, kurie serga# tumoriais. 
Ligonius galės priimti nuo 10 
vai. ryto iki pietų.

Ligoninės, prezidentas Dick
son sako, jo ligoninė tą klini
ką finansuos.

—i—_________ •

R. Baranikas mokins 
tapybos Auditorijoje 

r

R. Baranikas sutinka sutei
kti lekcijas apie tapybą Li
berty Auditorijoje vieną kuri 
vakarą į savaitę, jeigu/ atsiras
tų tokių, kurie norėtų pasimo
kinti tapybos.

Norintieji mokintis tapybos 
pašaukite telefonu VI. 9-1827. 
Gausite daugiau informacijų.

Birutė

LLD 55 kuopos 
susirinkimas

LLD 55 kp. susirinkimas 
įvyks balandžio 15 d., antra
dienį 8 v. v. Shapolo-Vaiginio 
salėje 147 Thames St, Brook
lyn, N. Y. ’ Komitetas

Koncilmanas' pasimokė- 
jo $74 trafiko bausmią

Miesto koncilmands Earl 
Brown trafiko teisme prisipa
žino kaltu ir pasimokėjo $74 
bausmės už šešis parkinimo 
prasižengimus, kurių vienas 
siekia net 1950 metus.

Kaip miesto viršininkas jis 
norėjo tam tikrų privilegijų, 
bet teisėjas pareiškė, kad pri
vilegijų šiuo metu jis neužsi
tarnauja, nes jo prasižengi
mai yra labai seni.

Brooklynietė sugauta 
Deimantų šmugelyje

Mrs. Adele Meppen sugau
ta ir prisipažino, kad jinai pa
dėjo šmugelio keliu įvesti iš 
Europos į Ameriką $250,000 
vertes deimantų.

Dabar ji apsiėmė išduoti 
visus tuos, kurie tame šmuge
lyje dalyvavo. Kartu su ja 
kaltinami Belgijos piliečiai 
Abram Wlnnik ir Markus 
Beer, taipgi kanadietė Janina 
Strokowski.

Užmuštas ex-kalinys
John Regan rastas peršau

tas ir miręs ant 55 gatvės New 
Yorke. Jis buvo sėdėjęs kalė
jime kaip gengsteris.

PRANEŠIMA Š~
BROOKLYN, N. Y.

šv. Jurgio Draugystės metinis 
piknikas įvyks birželio Utine) 28 
d., Dexter Park. Todėl prašom kitų 
draugijų ar klubų nerengt piknikų 
viršminėtA dieną, kad nepasidaryti 
vieniems ar kitiems nesmagumų. — 
J. Kairys. (73-74)

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS *4 
i 

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

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

<t>

<!>

<t>

<!>

<!>

<!>

<t>

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

4>

<!>

•>
<!>

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
Gerai Patyrę Barberlal
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Randavo.iimai
Pasirandavoja kambariai senyviem, 

žmonėm: dviem vedusiom arba vie
nai ypatai prie šeimos. Yra visi ra
kandai, tik norėtų, kad padėtų pri
žiūrėti kambarius ir šiek tiek da- 
mokėtų nuomos. Kreipkitės šiuo 
adresu: Pranas černeviėius (Cher- 
nius), 57-23 63rd St., Maspeth, 
L. I., N. Y., arba telefoniAskite: K 
TW 4-8130. f (73-l^y

REIKALAVIMAI
REIKALINGA DARBININKft

Reikalinga namų darbininkė. Hollis 
apylinkė. Darbas pirmadienį, trečia
dienį ir penktadienį nuo 10 iki 4. 
$15.00. Telofonuokito: Hollis 8-7189.

74-76)

Reikalingas 'superintendentas, vi
dutinio amžiaus pora. Naujas 6 šei
mų namas, eleveilorius, aliejum šil
domas, inciniators, 3 kambarių apart- 
mentas, gerą alga tinkamam žmo
gui. Turi-mokėti naudoti įrankius, 
reikalui esant prie pataisymų.

Kreipkitės: 69-40 j08th St., 
Forest Hill, L. L, N. Y.

(72-75)

GARSINKITĖS LAISVE J!
Užrašyki t Laisvę Savo Draugo!.

PEIST LAPįE 
DRUGS, Ine. i

405 So. 4th Street 1
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki 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. 1-6233

<

<

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-S172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Tel. EVergreen 7-8868

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




