
LAISVE - LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern Staten

110-12 ATLANTIC AVE., 
Richmond'Hill 19, N. Y.

Tel. Virginia 0-1827—182«

No. 79 Richmond Hill 19. N. Y„ Ant rad., Bal. (April) 22, 1952Darbo 
lengva 
kitu kad

Geriau anksčiau.
Mūsų demokratas Impy.
Gamta baudžia.
Rūstūs *kaltinimai.
Biz/is ir politika.
Gąsdipimo raketas.

Rašo A. BIMBA

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieju 
---------------- , ■- ■-

žinoma, savo
Klausimas ne 
ar neduoti”,

žmogui notai p jau 
atsiskirti su doleriu 
ir labai geram reika- 
visiems žinoma. To

dėl daugelis vilkina ir atidė
lioja. Vis tiek, 
dalį atiduos, 
principo “duoti 
bet laiko.

Taip man atrodo dabartinis 
Laisvės vajus už dešimtį tūks- ■ 
tančių dolerių, šimtai labai 
gerų, veiklių, duosnių draugų 
dar nepasirodė su savo de
šimtinėmis bei penkinėmis. 
Todėl vajus tebeina lėtai.

Visus dienraščio prietelius! Washington. — Praneša- 
raginame savo dali idėti <’«-Į nia> j(,K vitldžia pakels piie. 
bar — juo anksčiau, tuo ge-Į J y 1 1
riau. Sveikiau bus ir vajui ir ■ no kainą 5 doleriais tonui ii* 
pačiam: nebereikės nešiotis i įsakys pridėti keliolika Gen
ant ši/Mies neatliktos parei- | į \ . , . . ,! tų algos darbininkams per 

Y { valandą, Bet algos priedas
bus mažesnis, negu valdinė 
komisija siūlė - pirm balan
džio 8 d.,^įąda gręsė 650,- 
000 plieno darbininkų strei-

atrodė

Y Mūsų didžiojo miesto majo
ras Impy (Impellitteri) tik iš 
bėdos susiprato. Vyras buvo 
pasikvietęs kruvinojo Franco 
atstovą, Madrido miesto ma
jorą, į svečius. Viskas 
gerai.

Bet ėmė ir sužinojo 
zuoti darbininkai. Jie 
Impy: Kaip tik tas
pribus, mes streikuosime.

Dabar Impy savo draugui į 
Madridą praneša: Nevažiuok, 
gelbėk savo ir mano kudašių, 
nes New Yorko darbininkai 
tavęs nemyli ir nenori.

organi- 
pasakė 
budelis

Taip buvo pernai, taip yra 
šiemet: Patvino Mississippi ir 
Missouri upės. Nuostoliai bai- 
sftsjP ir milžiniški. Desėtkai 
tjJntkančių ’žmonių neteko vis
ko.

Prezidentas Trumanas ke
letą šimtų tūkstančių dolerių 
pakišo ię žinokitės.
' Gamta skaudžiai baudžia. 
Tik gaila, kad baudžia ne 
tuos, kuriuos reikėtų nubausti. 
Nukenčia nekalti, geri žmo
nės.

motaisJeigu paskutiniais 
nors dešimtoji dalis tų bilijo
nų, kurie išleisti karo ir mili- 
tarizmo reikalams, būtų buvus 
valdžios paskirta ir išleista 

'Mo. ir Miss, suvaldymui, pa
žabojimui, šiandien nereikėtų 
dėl tų potvynių dejuoti. Apsi
leidimas, prasižengimas, pir
mo laipsnio beprotystė; bilijo
nus įmesti naikinimui 
dynUbi. o neapsirūpinti 
žmonių turto, sveikatos 
Aksties apsaugojimu.

ir žu- 
savo 

ir gy-

Įvairiužymių ir pažangių 
šalių advokatų komisija tyri-i 
m u i Korėjos karo patiekia sa- j 
vo raportą. Jie rūsčiai kaltina 
amerikiečius. Jie suradę, kad 
mūsų karinės jėgos esančios 
papildę nepateisinamų žiauru
mų. Komisija reikalauja, kad 
prieš kaltininkus būtų iškelta 
niurenberginė byla.

Laikas nuo. laiko ir Ameri
kos spaudoje buvo prasitarta 
apie visokius žiaurumus Korė
joje. Juk skerdimas, beginklių 
uždarytų karo belaisvių ant 
salos K oje negali būti pateisi
namas.

Didžiausias kaltininkas: 
Harry S. Trumanas. Jis ten 
mūsų kraštą įbruko. Pavadi
nimas šio žiauraus karo poli
ciniu žygiu nesudaro 
pasiteisinimo.

jokio

trum-< 
duris

Didžiausia ekonominė 
paregystė užsidaryti 
prekybai su liaudiškosios de
mokratijos bei komunistiniais 

^rast> is. Tai dabar jau mato 
' vis daugiau ir daugiau žmo

nių. Maskvos ekonominė (kon
ferencija parodė, kad anglai 
elgiasi gudriau. Jie iš Mask
vos parsivežė keletą riebių 
bizniškų sutarčių. Politika

Darbo Žmoni* 
Dienraštis
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VALDŽIA PLANUOJA
PADIDINT PLIENO
KAINAS $5 TONUI
Už tai ketina šiek tiek pakelt 
algą plieno darbininkams

Sukilę kaliniai šaukia, 
“laimėt ar žūt!” Plinta 
kalinių maištai

Rahway, N. J. — “Laimė
ti ar mirti!” — su tokiu 
obalsiu laikosi 231 ’.kalinys, 
sukilę prieš viršininkų žiau
rumus. ir prieš begaliniai 
blogą maistą. Taip jie jau 
keturias dienas išsilaikė, iš
troškę vandens ir badau
dami.

Sukilę kaliniai laikė 9 ka
lėjimo sargus kaip belais
vius - įkaitus, bet vieną su
sirgusį paleido.

Kalėjimo valdyba tikisi, 
kad troškulys., be jokio van
dens. privers kalinius pasi
duoti.

MICHIGANO KALINIU 
MAIŠTAS

Jackson, Mich.—Du šim
tai kaliniu sukėlė maištą ir 
suėmė keturis kalėjimo 
sargus, kuriuos'laiko kaip 
įkaitus.

Kaliniai protestuoja prieš 
budelišką jų mušimą bei ki
tas žiaurias bausmes ir rei
kalauja'pagerint maistą.

{Pailginta savanoriam , 
karinė tarnyba

Washington. — Valdžia 
įsakė savanoriams karei
viams, jūreiviams ir lakū
nams tarnauti ir 9 mėne
sius po to, kai išsibaigs re- 
guliaris jų tarnybos termi
nas..

Įsakymas nepaliečia kitų, 
kurie buvo draftuotį į ar
miją, laivyną bei oro jėgas.

sau, biznis sau.

Naujas argumentas už gen. 
Eisenhower į prezidentus.' Jo 
patriotas Kaufmanas paleido 
Sūkį: Norite pagąsdinti Mask
vą, nominuokite Eisenhowerj! 
Tik jo vieno Maskva dar šiek 
tiek prišibijanti.

Tafto šalininkai nenusilei
džia. Jie sako, kad jų kandi
dato Maskva dar labiau bijo.

O viskas rodo, kad ta Mas
kva nesibijo nė vieno.' Tas 
gąsdinimas Maskva yra biau- 
rus politikierių. raketas mul
kinti Amerikos žmones.

Republikonu riksmai*- g>
Washington.—Plieno kom

panijos ir republikonai se
natoriai rėkauja, kad prez. 
Trumanas sauvališkai perė
mė plieno fabrikus Į val
džios rankas.

Republikonai todėl įteikė 
pasiūlymą, kad Senatas pa
smerktų Trumaną. O jų va
das Taftas reikalauja už tai 
net pašalint Trumaną iš 
prezidento vietos..

{Šiaurinės Korėjos ir 
jankių nuostoliai ore

K o r ė j a'.—A me r i k o na i pra
neša, kad oro kautynėse 
pirmadienį tieš Mandžūri- 
ios siena jie nukirto 7 ra- 
kietinius Šiaurinės Korėjos 
lėktuvus. Amerikos lakū
nai taipgi nuskandino 8 
šiaurinių korėjiečių laivu- 
kus.

Korėja.—šiaurines Korė
jos liaudininkų radijas sa
kė, jog per dvi dienas jie 
nušovė 13 amerikinių lėk
tuvu ir nuskandino viena 
amerikonu karo laivą.

Nauja atom-bomba 
sprogs šį antradienį

Las Vegas, Nev.—Šį an
tradienį tarp 12 ir 1 valan
dos dieną bus išsprogdinta 
nauja atominė bomba Ne- 
vados valstijos dykumose. 
Dar pirmą kartą per televi
ziją bus rodomas atominis 
sprogimas.

Iš anksto pasakojama, 
kad bomba eksploduos to
kia jėga, kaip 300 iki 500 
tūkstančių tonų nitroglice
rino, kuris yra smarkiau
sias neatominis sproginys. 
, Bus išbandyta, kaip pa
leist' atom-bombą į priešų 
kariuomenę fronte. Todėl 
ir kareiviai dalyvaus šiuo
se atominiuose pratimuose, 
tik, žinoma, gana iš tolo.

Maskva kaltina Ameriką 
už Vokietijos laikymą 
perskeltos į 2 dalis

Maskva. — čionaitiniai 
laikraščiai kaltina Ameriką 
už tai, kad ji atmeta sovie
tinį pasiūlymą sujungt ry
tinę ir vakarinę Vokietiją 
per visuotinus balsavimus 
į vieną valstybę. \

Prayda ir Izviestija rašo:
Amerika nori palaikyti 

vakarų Vokietiją kaip at
skirą valstybę, kad galėtų 
sudaryt vakarinių vokiečių 
armiją užpuolimo karui 
prie Sovietus ir jų draugus.

ORAS.—Giedra ir vešiau.

SUKEIKIME $10,000
Dienraščio Laisves paramai 
Šio fondo sukėlimui vajus prasidėjo balandžio 1 
ir eis per 3 mėnesius, iki birželio 30 d., 1952
Maža lietuvių kolonija atliko didelį darbą paramai sa

vo dienraščio. Tąja kolonija yra Paterson, N. J. Stan
ley Wolf prisiuntė $90.00 aukų į $10,000 fondą sustipri
nimui dienraščio Laisvės. Ta stambi suma yra sukelta 
sekamai:

Fairlawnietis ....
B. O. Kershavich .'.
K. ir R. Chiuberkis
J. ir S. Bimbai .......
P. ir 0. Dennis ....
ALDLD 84 Kuopa . .
Stasys Vilkas

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00
5.00

Brooklynas yra nusistatęs kvotą šiam fondui $1,000, 
Worcesteris $500. Tačiau, sulyg kolonijų didumu, Pa- 
tersonas sukėlė keleriopai didesnę kvotą už suminėtas 
didžiąsias kolonijas. Patersoniečiai šiame vajuje stovi 

1 pirmoje vietoje. Bet jie gal dar pasirodys iki vajaus 
pabaigos. Tada tikrai jie liktų čampionai.

Kita nedidele New Jersės kolonija kalba:
“Bayonne, N. J., bal. 15, 1952

Draugai Lhisviečiai:
Nors nedaug, bet ant pradžios, prisiunčiu į Lais

vės $10,000 fondą $11 nuo sekamų draugų:
A. Lukaitis ..........................................•..........    $5.00
W. Chesnowski ..
Al. Staunch .........
J. Jurkevičius .. .

.. 2.00
. . . 2.00 

Draugiškai, A. Lukaitis.” 
Lukaiti. Linkime pasisekimo 

ateityje; kad pasivytumėte savo kaimynus patersonie- 
čius.

A. J. Šmitas iš Philadelphijos prisiuntė $11, sudėtų 
grupės asmenų, išreiškusių užuojautą mirusiojo B. Ba
ranausko šeimai.

Iš anksčiau į fondą buvo įplaukė $1.056.72; šiuo kartu 
Dar reikia stigauta $112. A 

kelti $8,831.28.
Širdingai dėkojame už puikias dovanas aukščiau su

žymėtiems asmenims ir tikimos sulaukti teigiamu pra
neši mii ’ i š k i tu k o 1 o n i j u.

Amerikonai įtaisė japonėm 
200 tūkstančių kūdikių

Yuemurienė, ja-

Tokio, Japonija. — Ame
rikos kareiviai prigyveno 
japonėm mergaitėm jau 200 
tūkstančiu kūdikiu, sako 
Tamaki 
ponų moterų vadovė, rašy
dama laišką pačiai genero
lo Ridgway, vyriausio ame
rikinio komandieriaus To
limuose Rytuose.

Yuemurienė, japonų Tau
tinės Apsaugos Komisijos 
narė, prašo suvaldyt ame
rikonų ištvirkavimą. Sako, 
jie ne tik tūkstančiais eina 
pas prostitutes, bet “suve
džioja daugelį nekaltų mer
gaičių, ypač tokias, kurios 
yra draugiškos ameriko
nams ir bando pramokti an
glų kalbos. ”

“Dabar Japonijoj yra 70,- 
000 iki 80,000 prostitučių,— 
tęsia ta japonų vadovė. — 
Per metus jos uždirba 200 
milijonų 'dolerių. Tai di
džiausias uždarbis po kari
nių Amerikos užsakymų 
Japonijai — už tuos užsa
kymus korėjiniem karui A- 
merika sumoka 400 milijo
nų dolerių per metus.

“Ateikite, pavyzdžiui, į 
Tacikawa (karinių Ameri
kos lėktuvų stovyklą, sosti
nės Tokio priemiestyje). 
Jūs pamatysite šimtus ir

Laisves Ad m i n i st ra ci j a 

tūkstančius moterų susto
jusiu gatvėse. Amerikos 
kareiviai bastosi aplinkui, 
iki pasirenka viena iš jų ii* 
eina su ja kur kitur. įvykusios žmogžudystės pa

daugėjo pusketvirto pro- 
To laiško rašytoja prašo cento, prievartavimai (ža- 

nžginti jankiams lankyti ginimai) 1 procentu ir treč- 
paleistuvystės lizdus ir “ati- daliu, 
tverti ištvirkusią ameriko
nu kariuomene nuo 
žmonių.”

Ji sako, amerikonai tvirk- 
do ir japonų vaikus. Pros
titucijos'biznieriai moka po 
55 centus vaikui už gavimą 
amerikono kostumerįo. Tai 
daugelis japonukų ir iš
moksta, uždarbiaut kai]) 
prostitucijos agentai.

Lėktuvui sudužus, 
užmušta 29 žmonės

Los ' Angeles. — Kalnan 
sudužo keleivinis lėktuvas. 
Žuvo visi 26 keleiviai ir 3 
įgulos nariai.

Tas lėktuvas neregulia- 
riai'skraidė, tiktai tada, kai 
gaudavo- gana keleivių.

Per duMexico City.
paskutinius mėnesius auto
mobiliai Meksikoj užmušė 
200 žmonių.

! ACHESON REIKALAUJA ĮTRAUKT IR 
BUSIMĄJĄ SUVIENYTA VOKIETIJĄ . 
J KARO FRONTĄ PRIEŠ SOVIETUS

Atmeta Sovietų siūlymą už gint 
Vokietijai tokį karini sąryšį

sekretorius Dean Acheso- 
nas sakė:

Amerika ir jos talkinin
kai reikalaus įtraukt vo
kiečių armiją į “apsigyni
mo” frontą prieš Sovietus 
ir po to, kai vakarinė ir ry
tinė Vokietija taps sujung
ta j vieną 'valstybę.

Acheson.as kalbėjo Ameri
koj laikraščių Redaktorių 
Draugijos suvažiavime ir

Telefonistai laimi 
algos priedą

sa-

San Francisco. — Neva- 
dos ir šiaurinės Californi- 
jos telefonų - telegrafų me
chanikai laimėjo dviejų 
vaičių streiką — išgavo 
gos priedą $4 iki $.5 per 
vaitę.

New Jersey valstijoj 
kie mechanikai jau pirmiau 
laimėjo panašų algos pakė
limą.

Dar streikuoja 6,000 
keliose valstijose.

Sąjunga atmeta 
siūlymą
Tautų komisija 
rinkimus.

Įsteigus bendrą visai Vo
kietijai valdžią, privalo bū; 
tj padaryta taikos sutartis 
su ja.

Už 1 metų po sutarties 
pasirašymo, turi būti at
šaukta visa svetimųjų ka
riuomenė iš Vokietijos.

Tada Vokietijai būtų leis
ta turėti tiek savo karinių 

I jėgų, kiek reikia jai pačiai 
I apsiginti.

Bet turi būti uždrausta 
Vokietijai dėtis i karinį sa- 

j ryši prieš bile vieną vals-į 
I tybe, dalyvavusią kare prieš 

liai nusikaltimai Jungtinėse : Hitlerį.
Valstijose pernai padangė-

to-

ju

5 procentais pakilo 
kriminalizmas

Washington. — Krimina

Valstijose pernai padangė- Amerikos valstybės, sė
jo 5 procentais su dešini-; kretorius pabrėžė, kad at- 
tadaliu, lyginti su 1950 me-! mes ypač šį Sovietų nasiū; 
tais, kai]) raportavo J. Ed- i Ivmo paragrafą, kuris ūžt 
gar Hooveris, FBI seklių I draudžia naudoti busimąją 
direktorius. * 1 vokiečių armiją prieš Sovie-

Automobilių vagystės pa- Sąjungą.
kilo 15 procentų ir tj ečda- i Jungtinės Valstijos sten- 
liu, kiti plėšimai bei va-' giasi jau gegužės mėnesįlių, kiti plėšimai
gystės 7 procentais su vie- 

! nu dešimtadaliu, netyčia

Bet kriminaliniai prasi- 
kitų žengimai jaunuolių, prąde- 

■' fdant nuo 18 metų amžiaus, 
padaugėjo net, iki 20 
centų.

pro-

Dulles ragina Angliją 
atsaukt pripažinimą 
liaudiškos Kinijos

re-London. — Atsilankęs 
pųblikonas. John Foster 
Dulles, .buvęs prezidento 
Trumano patarėjas, ragino 
suvienodini Anglijos politi
ka su Amerikos linkui Ki
nijos.

Anglija pripažįsta Kinijos 
Liaudišką Respubliką, b A- 
merika laiko čiang Kai-še- 
ko tautininkus Formozos 
saloje “visos Kinijos val
džia” ir ginkluoja čiangi- 
ninkus karui prieš Kiniją.

Kiti azijiniai kraštai, pa
sak Dulles, norėtų išvien 
veikti su Amerika bei An- 

pareiškė, kad Jungt. Vals* 
tijos, Anglija ir Franci ją > 
atmes sekančius pasiūly
mus dėl Vokietijos.

Sovietų Sąjunga siūle:
Sušaukt Keturiu Didžių

jų konferenciją, kur aukš
tieji Amerikos, Sovietų, 
Anglijos ir Francijos valdi
ninkai apsvarstytų, kaip 
suruošt visuotinus vokiečių 
balsavimus dėl rytinės ir 
vakarinės Vokietijos suvie- . 
n i jimo.

Tie balsavimai taip pat 
rinktu bendrą demokratinę 
valdžią ištisai Vokietijai. 
Rinkimus turėtų prižiūrėt

- Sovietų 
amerikini 

kad Jungtinių 
tvarkytų

gegužės mėnesį 
padaryti atskirą “ taikos 
kontrakta” su vakarine Vo-„ 
kieti ja, kad jinai tuojau im
tu rekrutuot vokiečiu ka
riuomenę į vakarų Europos 
armiją prieš Sovietus.

Automobilių lenktynėse 
žuvo 8 asmenys

Dayton, Ohio. — Auto, 
lenktynėse sudužo vienas 
automobilis, užmušant 4 
žmones ir sužeidžiant 50.

San Juan, Argentina. — 
Belenktyniuojant automo
biliams, vienas įšoko į žiū
rovų publiką; užmušė 4 
žmones ir sužeidė 40.

BOMBOS IR ŠAUDYMAI 
TUNISIJOJ

Tunisijos tautininkai me
tė tris bombas į palocių 
premjero Bakkušo, fran- 
cūzų pastumdėlio. Prancū
zai apšaudė tunisų demon* 
s.traciją ir areštavo kelioli
ka. V • 
glija, bet negali. Nes An-_ 
glijos politika prieštarauja 
amerikinei politikai kas lie
čia Kiniją.

i
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PIETŲ AFRIKOS PAVERGTIEJI 
STOJA KOVON

STRAIPSNIS ANTRAS
ŠIUO TitRPU, kai fašisto Malano kontroliuojamas 

Pietų Afrikos Sąjungos, parlamentas ieško priemonių 
aukščiausiam teismui nugalėti ir savo fašistinei polity 
kai įvesti, reikia nepamiršti, jog pavergti žmonių mili-£ 
jonai tame krašte taipgi nesnaudžia. Jie veikia, nežiū-: 
rint to, kad šalyje siautėja žiauri reakcija, kad kiekvief, 
nas žingsnis už laisvę, yra rūsčiai slopinamas. --y.:

Tame krašte veikia Afrikos Nacionalinis Kongresas/ 
kurio pirmininku yra Dr. J. S. Moroka.

Ten veikia ir Indusų Nacionalinis Kongresas.
Pirmąją organizaciją sudaro vyriausiai negrai ir spal

vuotieji, antrąją—indusai. Abieji yra pavergti, abi tau
tos, taigi, ryžtingai metasi bendroji kovon savo teisėms 
ginti. • ■!

Būdrūs forein ofiso val
dininkai, vykdydami savo 
vyriausybės nutarimą, atsi
sakė įleisti į Angliją garsųjį 
kompozitorių ’ šostakovičių. 
Jie nedavė įvažiavimo vizos 
ir dešimtims kitų tarybinių 
tautų atstovų, kurie ruošė
si vykti į taikos kongresą 
Šef ilde: įžymiesiems rašyto - 
jams Fadiejevui ir' Eren- 
burgui, akademikams Voli- 
nui' ir Oparinui, stačiatikių 
mitropolitui Nik o 1 a j u i ir 
daugeliui kitų .

■ Kuo gi nusipelnė tokią 
valdžios nemalonę kompozi
torius Šostakovičius, rašy
tojas Erenburgas ar mitro- 
politas Nikolajus? Gal Šos- 
takovičius antrojo pasauli
nio karo metais, 
Britų salų kaukė 
£Fau” svi 
savo simfonijose 
tautos nelaimės?
burgąs ragino savo straips
niuose žudyti vaikus ir mo
teris Koventri mieste? Gal 
mitropolitas Nikolajus kurs
tė neapykantos jausmus an
glų tautai? .

kai virš 
ų Kauke raketiniai 
lediniai, džiūgavo 

dėl anglų 
Gal Eren-

Ne, negalima jiems leis
ti išlipti Duvro krantinėje. 
Negalima leisti, kad Man
česterio tekstilininkas, ir 
Uelso angliakasys paspaus
tų jiems rankas. Tai-—pa
vojingi žmones. Tiesa, jie 
nesusprogdins Vestminste- 
rio abatijos ir nemunes bom
bos į Trafalgar skverą Lon
done, bet jie ištars žodį 
“taika.” Slaptažodžiai, ku
riuos ištarus galima išlipti 
į Anglijos krantą, šiandien 
kiti.

Tardami žodį “karas,” iš
lipo Kroydono aerodrome 
amerikiečių fiureriai, atvy
kę duoti nurodymus mi
nistrams, diplomatams, kon
servatorių ir leiboristų ly
deriams. Su slaptažodžiu 
“naikinimo ginklas” išlipa 
Southamptono uoste gene
rolai ir admirolai, atvykę 
inspektuoti okupacinės ame
rikiečių kariuomenės.

Su neapykantos žodžiais 
savo tautoms, iškovoju
sioms laisvę, išlipa Anglijos 
krante įvairių tautų miko- 
iaieikai. O paskui juos —

chenwaldo korikų? buvusių 
Gebelso ir Rozenbergo įga
liotinių, “Mein K ampf ” 
apaštalų. , ,

Ne, nepąspaus jiems ran
kų nei Liverpulio dokinin
kas, nei Šefildo plieno lieji
kas, nei Birmingh^mo au
dėja.

. Štai kodėl britų vyriausy
bė su ' neįprastu anglams 
širdingumu pasitinka at
vykstančius į Angliją kari
nius nusikaltėlius, tuos, ku
rie savo laiku ragino mesti 
bombas į Koventri miestą,' 
tuos, kurie rašė odes “Fau” 
sviediniams, griov u s i e m s 
Londoną, žmogžudžius, 
vadinančius save našlaičiais 
ir nešiojančius gedulą Hit
leriui ir Himleriui atminti.

’ Tuo pačiu metu atvyks- 
tantieji eiliniai perkeltieji 
asmenys patenka į požemi
nę Angliją — vargui ir pra
žūčiai.

» : i Ne, tokių kaltinimų ne- būrys didelių ir mažų bude-
ŠIŲ METŲ SAUSIO 21 D. Afrikos Nacionalinis Kon- ; patiekė jiems anglų valdžia. lių, vakarykščių esesininkų, 

gresas pasiuntė Malanui laišką, kuriame aiškiai pasako- į Patiektieji kaltinimai, žy- Maidaneko ir Osvencimo
ma, jog ši organizacija ir jos pasekėjai su š. m. balandžio I miai svaresni.
6 diena pradėsią naujai veikti. Jų priemonės: atsisaky
mas klausyti fašistinių įstatymų, kova,—visokiomis for
momis pasireiškianti kova,—prieš tuos įstatymus, atsi- 

. sakymas fašistų valdžios klausyti, ryžimasis prieš ją 
kovoti visokiomis priemonepiis, visokiais būdais.

Šiam žygiui pritaria ir Indusų Nacionalinis Kongre
sas. Atsiminkime, kad į šią veiklą įeina ir baltieji pro
gresyviai žmonės.

Atsakydamas į šį laišką, Malanas pagrūmojo: valdžia 
naudos visas priemones baudimui kiekvieno, kuris atsi
sakys fašistinius įstatymus pildyti, kuris drįs valdžiai 
priešintis. ✓ |

Tuomet Afrikos Nacionalinis Kongresas pasiuntė kitą 
Malanui laišką, kur Sakoma, jog beteisiai ir pavergti 
žmonės kitokių priemonių kovai prieš neteisėtumą netu
ri, kaip tik priešinimąsi fašistiniams įstatymams.

KAIP AFRIKOS NACIONALINIS KONGRESAS yra 
platus, kiek aplink šią organizaciją yra suburta žmonių, 
mes nežinome. Bet tai ir nėra tiek svarbu.

Svarbu tai, kad jau pradėtas didžiulis darbas, pradėta 
organizuota kova dėl milijonų Pietų Afrikos pavergtų, 
beteisių žmonių išlaisvinimo, dėl viso krašto išlaisvi
nimo.

’ Jeigu Pietų Afrikos parlamentas, kuris dabar yra se
sijoje, nesuvaldys Malano valdžios, jeigu Malanui bus 
leista terorizuoti žmones, kaip terorizavo, tai toje ša
lyje gali įvykti ginkluoti mūšiai neužilgo.

Praėjusį antradienį parlamente jau buvo prisiminta 
apie ginklo naudojimo galihiybę.

Jei opozicijos (jungtinės) partijos vadovai būtų ap
dairesni, jie dabar, tuojau atvirai ieškotų sau talkinin
kų pas negrus, indusus ir malajiečius; su šitų didžiulių 

m talkininkų pagalba jie lengvai Malaną nugalėtų, jei ne 
parlamente, tai jo išlauky.

MALANAS, kaip sako pranešimai, dar vis ryžtasi pra
vesti gyveniman savo fašistinę apartheido politiką.

Apartheidas reiškia padalinimą žmonių į paskiras 
grupes, į paskiras sritis. Malanas siekiasi negrus su
rūšiuoti į gentines grupes ir toms gentims paskirti va
dovus, kurie, valdžios priežiūroje, griežtai kontroliuotų 
jiems pavestus valdinius, žodžiu: Malanas siekiasi grą
žinti genčių sistemą, senovės sistemą, kaip negrai gy
veno kadaise.

Jau ir šiuo metu negrai yra iš vienos vietos prievarta 
iškeliami į kitą vietą. Daiktai, turtas, koki jie turėjo 
senoje vietoje, valdininkų paimami, o iškeliamiesiems 
negrams už juos nei centu neatlyginama.

Prieš visa tai Afrikos Nacionalinis Kongresas ryžta
si planingai ir ilgai kovoti,—kovoti, kol laimės.

.. BEROJDS NETENKA NEI SAKYTI, ką šiuo" atveju 
turėtų daiyti progresyvė Amerikos visuomenė. \ Tai sa- 

,vai>me aišku: ji turi remti Afrikos žmonių kovą už lais
vę; ji turi reikalauti, kad mūsų vyriausybė nepalaikytų 
fašistinės Malano valdžios, kurios atstovai Jungtinėse. 
Tautose išdidžiai ir dažnai plepa apie demokratijos sto
tą “anapus geležinės uždangos.”

Jungtinėse Valstijose veikia Council on African Af
fairs (Taryba Afrikos Reikalams), kurios direktoriaus 
pareigas eina žymus negrų intelektualas, Dr. Alphaeus 
Hunton, gi Paul fįtobeson — pirmininkas. Ši Taryba r»e- 

.seniai padarė pareiškimą, ragindama amerikiečius pa
remti Pietų Afrikos žmonių kovą dėl savo ir dėl savo 
krašto laisvės.' ’ ” ’

ties žmogus leidžia juodą 
“Ateitį.” Kokią ateitį vo
kiškieji okupantai ruošė 
lietuvių tautai, įspūdingai • 
bylojo masiniai kapai kiek- ‘ 
viename 'Lietuvos miestely
je.

Šiandien Daunoras kartu 
su Senkum “redaguoja” Ai?a

čio grįžti į Tėvynę, nužu
dymą. Dučkus buvo vo
kiečių žvejų rastas prigir
dytas Flensburgo fiorde, 
kad tai tiesioginis Juozo 
Senkaus darbas, žinojo visi 
lietuviai Flensburgo stovy
klose.

Ir vis dėlto 
žemė susiūbavo 
džio kojomis. Senkus nu
stojo tikrumo,, 
M P apsaugos jį nuo keršto 
už nužudytąjį. O, be to, iš 
viso, išdavikams malonesnis 
klimatas mž Lamanšo.

Senkus ruošiasi kelionei. 
Jis ištraukia iš čemodano 
gestapo jam dovanotus už 
pavyzdingą darbą auksi
nius dantis, laikrodžius, žie
dus bei auskarus. Spekulia
cija nužudytųjų žmonių 
daiktais varoma plačiu mas
tu. Bet čia įvyksta nesu
sipratimas: vietinė vokiečių 
policija suima žmogžudį už 
spekuliaciją.

Tačiau, pakanka anglų 
šūktelėjimo, ir vokiečių po
licija mandagiai atsiprašo 
Senkų. Jis vėl krauna į če
modaną neparduotus auksi
nius dantis, ir išvyksta į An
gliją.- Prieš išvykdamas, 
tiesa, jis nepamiršta pasi
imti iš stovyklos kasos 6,- 
000 vokiškų markių.

Atvykęs į Angliją, Sen
kus parduoda auksinius dan
tis ir ruošiasi pirkti nedide
lį kotedžą Londone, Hemp- 
stedo rajone. Gebelso pro
pagandistas ir Himlerio bu
delis stengiasi tapti ramiu 
Anglijos miesčioniu. ,

Bet nauji angliški bičių-1 
liai pataria Senkui apsigy-' 
venti kuriame nors Ynažes- 
niarne mieste. Jie pataria 
jam pradėti savo gyvenimą 
taip, • lyg jis būtų eilinis 
“perkeltas asmuo.” Senkus 
vyksta į Leičesterį ir pra
deda dirbti vienoje batų 
dirbtuvėje. Į Leičesterį at
gabenama nemaža lietuvių. 
Juos reikia apsaugoti nuo., 
minčių apie Tėvynę, neleis
ti jiems susidurti su An
glijos progresyviomis jėgo
mis. Juos reikia išnaudoti.

Tuo tikslu Leičesteryje 
skubiai' ksteįgiąmas reakci
nės Britanijos lietuvių są
jungos skyrius, į kurį įtrau
kiamas ir - Senkus.

Senkus—Britanijos lietu
vių sąjungos Leičestorio 
skyriaus pirmininkas. Sen
kus — tos sąjungos organo 
“Britanijos lietuvis” redak
cijos narys. Jis jau nera
gina žudyti anglų moterų ir 
vaikų, gal jis net lankosi į 
gedulingas pamaldas bom
bardavimų aukoms atminti. 
Jis švarus žmogus, nes nu
žudytųjų auksiniai* dantys 
jau netepa jo čemodano. 
Vietoj jų čemodane guli 
švarL ir naujutėlė čekių 
knygutė..

Senkus ‘ pasiskelbė, esąs | 
demokratas, vargšas pabė
gėlis, kruopštu^ literatas, 
labdaringas visuomenės vei
kėjas.

Flensburgo 
po žmogžu-

kad anglų spausdindamas jame įžan
ginius iš buvusio gestapo 
oficiozo.

1947 metų vasarą išplau
kė Anglijos vandenyse ir 
niūri Reivyčio stovyla.

Reivytis okupacijos me
tais nebuvo gestapo slaptu 
agentu. Jis su pasididžia
vimu nešiojo gestapo ofici
alaus pareigūno uniformą. 
Vytautas Reivytis — vokie
čių organizuotos Lietuvoje 
policijos viršininkas.

Buržuazijai valdant, Rei- , 
vyčio talentai negalėjo pa
sireikšti visu platumu. Jis 
tegalėjo raitosios policijos 
rezervp priešakyje kapoti 
galvas streikuojantiems 
darbininkams, o ramiomis 
poilsio valandomis m o k ė 
policijos mokyklos auklėti
nius daužyti žmones.. Užtat 
vokiečiams okupavus Liti, 
tuvą, jis išskėtė maitvana
gio sparnus dideliems juo
diems darbams. Reivyčio 
policija—reiškėsi visur. Ji 
šaudo taikius gyventojus 
IX forte Kaune, jį užkasa 
gyvus vaikus Panerių grio
viuose, Lietuvos miestų gat
vėse, ji gaudo žmones ka
torginiams darbams Vokie
tijoje. Bet to dar maža bu- 
jojantiems Reivyčio sie
kimams. Hitlerininkai kvie
čia jį suplanuoti Liublino 
miesto gyventojų išnaikini
mą. Už nuopelnus “Didžia
jai Vokietijai” SS und Po- 
lizeifiurcr Wisotsky dova-

,o-

Juozas Senkus išvyko- Ii947 
metų vasarą iš Flensburgo 
lietuvių “perkeltųjų asme
nų” stovyklos į Angliją.

Mes nežinome, koks anglų 
valdininkas spaudė šiam 
ponui ranką, jąm išlipant 
Duvro krantinėje.’ Tačiau 
žinoma, kad seniau ją spau
dė vokiečių okupuoto Vil
niaus gestapo viršininkas.

Eiliniai “perkeltieji asme
nys” Flensburge nepaduo
davo savo rankos Senkui. 
Tur būt tai ir buvo svar
biausias akstinas anglų 
okupacinės valdžios orga
nams Šlezvig-Holšteine pa- 

geležinkelio stotį ir skirti Juozą Senkų Mincel- 
ryto jau burgo DP stovyklos... kul

tūros vadovu.
Tas paskyrimas turėjo sa

vo logiką. “Perkeltuosius 
asmenis” reikėjo sulaikyti 
nuo grįžimo į Tėvynę. 
Šmeižtai ir insinuacijos, 
klastojimai ir melas, visa 
tai turėjo juodu voratin
kliu apgaubti žmones, ku
riuos karas atplėšė nuo jų 
Tėvynės.

Juozo Senkaus meistriš
kumas meluoti nenuginčija
mas. Tas jo talentas savo 
laiku jau buvo susilaukęs 
tinkamo hitlerinių okupan
tu įvertinimo.

Okupavus Lietuvą, Sen
kus skiriamas taip vadina
mo “Studijų biuro” direkto
rium. “Studijų biuras” — 
tai gebelsinės melo mi
nisterijos filialas nur 
fiur Litauen. To “ b i u - 
ro” uždavinys — pri
taikyti vietiniam naudoji
mui žmogėdrišką, rasistinę, 
“antžmogių” atrajotą- pro
pagandą. • |

Kūrtū su neapykanta vi- 
tam, kas yra giliai 

žmogiška', tarybiška, > pa
žangu, Senkus juto neapy
kantą visoms tautpms, ku
rios kovojo prieš hitleriz- 
mą. .Vokiškųjų bombų su
draskyta anglų moteris ir 
šrapnelės skeveldra nužu
dytas kūdikis suteikdavo 
įkvėpimą Senkaus plunks
nai.

“Studijų biuro” direkto
rius Juozas Senkus buvę ei
linis gestapo agentas. Jis 
sudarinėjo ąąraštts dorų, 
progresyvių lietuvių inteli
gentų. Čia. Jo-plunksna tu
rėjo didžiausios , įtakos: 
žmonės, kuriuos jis pami
nėdavo savo pranešimuose 
gestapui, dingdavo Štutho
fo ir Ravensbruko stovy
klose, o dažnai ir pakeliui 
į ten..
' Įgytas gestape patyrimas 
pasirodė labai reikalingas 
Miucelburgo anglų DP sto
vyklos kultūros vadovui. 
Kai gebelsinių metodų ne
užteko sulaikyti DP lietu-, 
vius'nuo grįžimo į Lietuvą, 
imtasi Himlerio praktikos.

Taip 1946 m. vasarą Juo
zas Senkus organizavo Au
gusto Dučkaus, besiruošian-

ir Osvencimo 
degintojų, Dachau ir Bu-

Kas Ką Rašo ir Sako

Darbe skai-

Urugvajaus 
gauti leidi- 

sugrį'žti į savo senąją Tū
li ad pirmoje 

vyriausybė 
tais, kurių 

ę Lietuvoje, 
taip pat

ir ukrainiečiai,

PIETAMERIKIEČIAI 
į GRĮŽTA Į LIETUVĄ

, Uruguajiečių 
l tome:

Vis daugiau 
! lietuvių pradeda
mus
vynę. Atrodo, 
vietoje tarybine 
yra susirūpinusi 
šeimos yra lik
Kartu su lietuviais 
gauna vizas- 
baltgudžiai ir kiti tarybiniai 
piliečiai/ kurie vyksta į savo 
t-respublikas.

šiomis dienomis gavo leidi
mą Kostas Seilius. Jo žmona 
ir sūnus išliko gyvi po Didžio
jo' Tėvynės karo ir tebegyve
na Andriūnų kaime, Daugų 
valsčiuje, Alytaus apskrityje 
(šiandien Daugų rajonas, Ta
rybų apylinkė).

K. Seilius yra buvęs Lietu
vos valstiečių liaudininkų par
tijos narys, 1930 metais atvy
ko j Urugvajų ir frigorifikc 
“Artigas” jau atidirbo 22 me* 
tus. 1945 m. įstojo nariu į 
Urugvajaus Lietuvių Centra.

Vokiškieji okupantai 1943 
metais Lietuvoje sušaudė Kos
to brolį Gabrielių. Po karo 
Seilius yra gavęs daugybę laiš
kų nuo šeimos, kuriuose jis 
buvo kviečiamas bei ragina
mas nedelsiant grįžti į tėviš
kę.

K. Seiliaus svajonė Išsipil
dė: jis jau ruošiasi kelionei 

, vėl pamatyti savo gimtąją ša
lį — laisvą ir laimingą Tary
bų Lietuvą. '

Kitas lietuvis, gavęs vizą, 
yra Petras Dudutis; fotogra
fu dirbąs vienoje Montevidė- 
jaus aikštėje.

J. DONKUS RAŠO 
Iš LIETUVOS

Virš 20 metų išgyvenęs 
Pietų Amerikoje, praėjusią 
žiemą J. Donkus gavo lei
dimą grįžti iš Uruguajaus į 
Lietuvą/ į savo gimtąjį 
brastą. Lietuvoje, mat, jis 
buvo palikęs žmoną ir dūk; 
teris. J. Donkus keliavo per 
Lenkiją. Jo laiškas, rašytas 
aruguajiečiams, tilpo š.' m. 
kovo 22; d. Darbe. Čia pa
duodame laiško jialį.:

; Radviliškis '
1952 m. vasario 11 d.

Gerbiamieji draugai 
• ir drauges!

. Sausio 12 dieną 5 vai. ryto

pasiekiau tarybinį rubežių — 
“Čiop 
sausio 16 d. 6 vai. 
račiausi Radviliškyje.

Kaip buvau manęs sustoti 
Vilniuje, tai neprisiėjo, nes 
mano planas kelionėje pasi
keitė. Ant rubežiaus ir visur 
kitur mane sutiko mandagiai, 
vienu žodžiu, kaip reikia bū
ti. Savo daiktus, ką vėžiaus, 
parsivežiau viską: nežuvo 
niekur nė mažiausias daikte
lis. Ant rubežiaus sulaikė pa
tikrinimui tik literatūros, o 
laiškus tai ten pat pasiuntė 
paštu, kam jie buvo adresuo
ti.

Radviliškio stotyje mane pa
sitiko žmona, abi dukterys ir 
dar kai kas iš giminių. Už ke
leto šimtų žingsnių atsiradau 
namuose pas savo dukrytę 
Juzę, susitikau su žentais ir 
anūkais. O toliau, tai nerei
kia nei sakyti, jūs patys gali
te suprasti, kas esti nesima
čius su savaisiais daugiau kaip 
20 metų... Vienu žodžiu su
laukė mane labai svetingai.

Tai jau 27 dienos kai gyve
nu savo Tėvynėje Tarybų Lie
tuvoje. Trejetą kartų buvau 
Šiauliuose dokumentų pakeiti
mo reikalu bei darbo gavimo 
reikalu. Pakol kas jokio už
siėmimo neturiu iki nesusi
tvarkysiu savo pasą. Į Vilnių 
rengiuosi važiuoti, bet' kada, 
pakol kas pasakyti negaliu.

Šiauliai atrodo buvę' labai 
nukentėję. Dar ir dabar ma
tytis labai didelės žaizdos, ka
ro padarytos mieste. Radviliš
kis/nukentėjo labai mažai: 
sudegusi bažnyčia ir keletas 
trio besiu.

Dovanėles kam turėjau par
vežęs — įteikiau visiems, žie
ma visai nešalta, šiandien ne
daugiau kaip 5 laipsniai šal
čio, bet man nepratusiam at
rodo labuti šalta. Parvažiavęs 
Radviliškyje sniego neradau, 
net lietus lijo ir pirmuosius 

■.žingsnius * žengus, mano uru- 
gvajįškos kurpės, buvo pilnos 
vandens. Pavasaris jau ne-' 
pertoliausia. O kai išauš pava
saris, tai ir man bus lengviau 
prisitaikyti prie klimato, ir 
kita žiema gab nebeatrodys 
tokia šalta. *

Rašykite man. kaip jūs ten 
begyvenate; kaip sekasi su 
gegužinėm, kaip gyvuoja Lie
tuvių Centras ir mūsų myli
mas laikraštis “Darbas”. 
Siunfip.ėhite .ir. ,ipaą..“Darbą.”

Klaidinga butų manyti,, 
kad Senkus — tai vieninte
lė atmata, išplaukusi An
glijos krante.

Tokių atmatų dabar daug 
plaukioja Atlanto vandeni
mis.. Beplaukiant j Ameri
ką, dalis jų užsilaiko Britų 
salose.

Kuo pradėjo savo karje
rą Anglijoje Bronius Dau
noras, nesudaro didelio įdo
mumo. • Tačiau savo karje
rą Lietuvoje, dar buržuazi
niais laikais, jis pradėjo 
kaip vokiečių agentas. Vo
kiečiams okupavus Lietuvą, 
Bronius Daunoras nesisten
gė šito net slėpti. Vokiečiai 
skiria jį savo, laikraščio, lei
džiamo lietuvių kalba, re
daktorium. Juodos praei-

no j a Rei vyčiui cnal 
diškyje, Kėdainių 
tyje.

Ką dabar daro Reivytis? 
Žinoma, jis nedėsto muzi
kos kilmingųjų šeimų mer
gaitėms. Gal-jis vėl ramio
mis poilsio valandomis mo
ko, kaip reikia muštis.? Tik 
greičiausiai dabar jau di
versantų ir teroristų mo-

Kas koordinuoja visų tų 
karinių nusikaltėlių dabar
tinę veiklą Anglijoje? Kas 
yra jų atstovas Didžiosios 
Britanijos salos.e? Kas yra 
jų diplomatas Bekinghemo 
r ū muse?
- Buvęs Lietuvos pasiunti
nys ponas Balutis įgijffi tą 
nepavydėtiną garbę. “Net 
su jo ilgamečiu “diploma^ 
niu stažu” rekomenduoti 
Anglijos visuomenei, profe
sionalinius ir užkietėjusius 
fašistus, kaip doros pavyz
džius ir domokratus nuo 
lopšio, neabejotinai sunkus 
uždavinys. Ponui Balučiui 
nesudaro, aišku, sunkumų 
pavaizduoti anglų valdžios 
akyse kruvinus nusikaltė
lius baltais taikos balan
džiais. Bet 'anglų liaudies 
ponas Balutis neapgaus, 
nes anglų liaudis nepripa
žįsta ir pono Balučio kre
dencialų.’ Londono trans
portininkai ir Mančesterio 
tekstilininkes, Uelso anglia
kasiai ir Southamptono do
kininkai, Koventri moterys 
ir Oksfordo mokslininkai, - 
visį jie pasakys atvežtoms į 
Angliją, atmatoms: “Lauk 
iš mūsų krašto! Tegu jus 
teisia ten, kur jūs nusikal
tote.”

A." Skalvys, V. Gervinis
(“Tėvynės Balsas”])

London. — Anglų armija * 
daro plačius karinius prati
mus pietiniai - rytinėje An
glijoje.

2 pilsi.--Laisve (Liberty)-Antrad., Baland.-April 22, 1952
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CHICAGOS ŽINIOS

GYVIEJI KOVOJA
- Parašė ŽANAS LAFITAS

PHILADELPHIA, PA.

MIRUS

/ (Tąsa)
\ Tas/zmogus yra paskutinis iš jo ko
mandos. Prieš savaitę jų buvo šešias
dešimt. Jie dirbo pasibaisėtinomis są
lygomis. Konvejeriu leisdavosi j duobę 

•ir tekini kopdavo į viršų, užsikrovę di
džiulius akmenis. Visi buvo raudono
mis. kelnėmis. Nuo laiptų viršaus jie at
rodė kaip skruzdėlės. Kiekvieną kartą, 
kai jie eidavo su našta, juos ragindavo 
lazda. Kartais komandofiureris, dėl juo
ko, siųsdavo žmones “tiesiausiu keliu,” 
nustumdamas juos nuo‘uolos tiesiog Į 
duobės dugną. Kiekvieną vakarą jų 
skaičius mažėjo. Tas, kuris mirė mūsų 
akyse, nepasidavė ilgiau už kitus, bet 
ir jis nebeišlaikė tokių kančių.

Besonders.kommando. (Speciali ko
manda, kurios paskirtis—paspartinti ka
linių žuvimą.)

Liepa. Vasaros saulėje skleidžiasi žie
dai, ir barakai atrodo puošnūs kaip va
sarinėj. Viename tokiame name, apsi- 
pynu^fame žalumynais, drauge su nau
jai atvykusiais apgyvendino ir dvide
šimt dviejų žydų grupę. Dauguma—Pa
sipriešinimo judėjimo dalyviai Prancū
zijoje ir Belgijoje. Jų tarpe ir mūsų 
draugas—daktaras Parabelis. Draugai 
iš “laisvosios stovyklos” (Taip mes juo
kais praminėme dali stovyklos, kuriai 
nebuvo taikomi karantino griežtumai. 
Ten suimtieji galėjo laisvai vaikščioti 
stovyklos teritorijoje.) sutvarkė taip, 
kad jie kasdien gaudavo nedidelę porci
ją sriubos, nes jiems duodamas suma
žintas duonos davinys ir • nėra poilsio- 
dienos. Tiktai jie išliko po visuotinio 
naikinimo žydų, patekusių į stovyklą 
pirma jų, ir išsigelbėjo nuo didžiosios 
hekatombos. Tada žuvo nuo penkioli
kos iki dvidešimties tūkstančių, tikslus 
skaičius nėra žinomas.

Prancūzas, vardu Benua, dirbąs ak- 
ni<>?i skaldykloje ir gyvenąs drauge su 

barake Nr. 5 (Barakas Nr. 5 buvo 
Karantininis barakas, lygiai kaip barakai 
Nr. 16-20 ir keletas kitų.) kasdien pra
neša mums žinias apie juos.

• Neseniai vienas žydas, belgų komu
nistas, pranešė Žiuliui, kad ilgai taip gy
venti jis nebepajėgiąs, kasdien jį mušąs 
kapo, jis vis tiek pasmerktas, ir todėl 
nutaręs nutraukti kančias, šokdamas ant 
spygliuotų vielų.

Žiulis paprašė Benua priminti jam, 
kad komunistas neturi teisės nusižudyti. 
Belgas apsigalvojo ir pažadėjo' laikytis 
iki galo, kad ir kas įvyktų.

Kaip .tik tuo metu barako Nr. 5 se
niūnas pareiškė; kad žydų daugiau ne- 
bežudysią. Naujiena apėjo visą stovy
klą ir buyo visaip komentuojama. Ta
čiau mes pažiūrėjome į ją skeptiškai, nes 
stovykloje tokie gandai sklido jau ne 
kautą.

Ir'vis. dėlto reikia pripažinti, kad san
tykiuose su žydais šis tas pasikeitė. Jų 
komanda dabar paskirta smėlio nešioti 
stovyklos apylinkėse. Jiems pasisekė. 
Kartą mes. ėjome pro juos. Jie dirbo pa
lengva, ir kapo jų nespaudė.

—Geras ženklas,—pasakė man žiži.—- 
Dabar jau niekas neneigs, kad vokie
čiams greitai galas. '

Ir gyvenimo viltis vėl suruseno širdy
se tų mirti pasmerktų žmonių. Dakta
ras Parabelis., kuris visą laiką kartojo: 
“Aš tenoriu vieno — sulaukti rugsėjo,” 
pamatęs mus, šaukė iš tolo: ^Sveiki gy
vi, vyrai!”—ir jo žodžiai skambėjo žva
liai.

Vieną rytą Benua atėjo niūrus. Jis 
atnešė .mums liūdna žinia.

—Šiandien bus užmušti du žydai. 
Jiems paskelbė tai dar vakar. Visą nak
tį jie nemiegojo.

Vakare, eidami per stovyklą, mes pa
matėme grupę žydų, išrikiuotą aikštėje. 
Mes pažinome juos iš geltono ir raudono 
trikampių, kurie sudaro žvaigždę. Jų 
buvo tik dvidešimt. Paskiau vėl aprimo. 
Bet netrukus be įspėjimo užmušė tris, 
tariamai suklydus sargybiniui, negavu
siam naujų nurodymų. Vėl pasklido 

kad žydų nebeliesią. Vieną va
karai neatėjo i patikrinimą Parabelis. 
*iko šešiolika. Paskui dvylika. Paskui 
astuoni. Paskui penki. Bet kuri viltis 
žuvo. •

Šįryt mes girdėjome du šūvius palei 
miškelį viršum akmenų skaldyklos. Va
kare, grįždami į stovyklą, mes užtikonfe'" 
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vidury kelio didelę baltą dėmę. Tą vietą 
užbėrė chloru.

Plytoj, eidami į darbą, mes nieko ne
bepamatysime kampe aikštės, kur pa
prastai rytais sušaukdavo į patikrinimą 
žydus, šiandien kapliu perskėlė kiaušą 
paskutiniam — septyniolikos metų ber
niukui, ten ant takelio, kur kraujas ir 
chloras susimaišė su purvu.

Judenkommando (komanda, sudaryta 
vien tik iš žydų).

Rugpiūtis. Kaip gera laisvėje! Šarlo, 
vieną ispaną ir mane pasiuntė už skal
dyklos ribų. Kaip aš supratau, mes tu
rėjome atnešti kopėčias. Mes ėjome ta
ku, apsodintu medžiais ir krūmais. Vis
kas aplinkui buvo taip stebuklinga. Vi
sa krūtine mes traukėme i save medum 
kvepiantį tylaus kampelio orą. Atrodė, 
kad mes už devynių žemių nuo skaldy
klos. Mes ėjome greta, neskubėdami. 
Aš viduryje. Iš paskos ramiai žingsnia
vo pagyvenęs esesininkas su 'automatu. 
Jo veidas, gal būt, buvo net geraširdiš
kas, ir jis neragino mūsų.

Staiga mano žvilgsnis krito ant be
prinokusios kriaušės, kuri gulėjo ant že
mes. truputį priekyje, du žingsniai nuo 
tako. Šarlo ir ispanas pamatė ją vienu 
metu su manim. Ispanas atsigręžė į 
mūsų sargybinį ir darkyth vokiečių kal
ba paprašė jį leisti paimti kriaušę. Ka
reivis nusišypsojo lyg sutikdamas.

Ispanas šoko prie kriaušės, bet tuo pat 
metu automato serija perskrodė orą. Is
panas krito kniūpsčias ant žoles, ištiesęs 
ranką į kriaušę. Jis taip ir neparagavo 
jos. Jo pirštai mėšlungiškai susigniaužė, 
drėksdami žemę. Perplėštas švarkas nu
sidažė ant nugaros krauju.

—Los, los! (Greičiau, greičiau!)
Esesininkas pastūmė mus dar tebe

rūkstančių savo automato vamzdžiu.
Po kiek laiko ateis karininkas fakto 

konstatuoti ir nufotografuoti.
Normalkommando (Paprasta koman

da, niekuo nesiskirianti nuo kitų).
-.—\ -. - -. - . ■

Rugsėjis. Vynuogių rinkimo mėnuo. 
Skaldykloje šiandien užtruko vidurdie
nio poilsis. Mes tyuvome liudytojai lig 
šiol numatyto reginio.

Užpakalinę dekoraciją sudaro didžiulė 
uola penkiasdešimt metrų aukščio. De
šinėje nuo laiptip ji kyla į dangų, tiesi 
kaip varpinė. Pernai tūkstančiai žydų 
buvo numesti nuo jos viršūnės ir ištiš
ko į akmenis. Plyšyje, kaip tik pusiau
kelėje, augo nususęs krūmas. Kai ku
riems krintant pavykdavo įsikibti į jį. 
Į juos šaudydavo. Bet dabar čia vyksta 
visai kas kita. .

Koks šešiasdešimt žmonių neskubėda
mi vaikščioja aikštelėje ties uolos papė
de. Jie naujutėle rusiška karifie uni
forma su raidėmis S. U. ant nugaros. 
Dirba jie nuostabiai lėtai. Keturiese 
kelia neštuvus su kokių penkių kilogra,- 
mų akmeniu. Apsiavę jie odiniais ba
tais. Veidai trykšta sveikata.

Vietoje paprastų vagonėlių bėgiais ju
da nedidelė platforma. Ant platformos 
pastatytas kino aparatas. Operatorius 
fotografuoja sceną iš visų pusių.

Kad paveikslas būtų pilnas, aktoriams, 
kurie noriai klausė visų režisieriaus rei
kalavimų, įsakė rūkyti.

Kino nuotrauka tame pragare! Vis
kas turi tarnauti nacių propagandos 
tikslams. Daktaras Gebelsas iš visko 
traukia naudą.

IX
LA IMINGOS MINUTES

A tsimenu, dar būdamas vaikas aš kaž
kur skaičiau apie kalinį, uždarytą kalėji-' 
me. Jau daug metų jis nebuvo matęs 
nieko, kai]) tik kalėjimo, sargą, bet tas su 
juo nekalbėdavo. Nelaimingasis neben
dravo su* išoriniu pasauliu. Pro grotas 
jis matė aukštą sieną, bet ji užstojo 
jam dangų. Vieną gražią dieną akmens, 
įduboje išaugo žolelė. Tik ši žolelė pri
minė jam gyvenimą, ir žmogus prisi
rišo prie .jos kaip prie gyvos būtybės. 
Su meile ir švelnia širdžią jis stebėjo, 
kai]) ji augo, ir džiaugėsi, žiūrėdamas į 
ją. Kartą kalėjimo sargas, pastebėjęs 
žalią stiebelį lango ambrazūroje, išrovė 
žolelę. Vargšui kaliniui atrodė, kad jam 
išrovė širdį.

(Bus daugiau)

B. Baranauskui
Reiškiame velioniui pagarbą ir jo liūdinčiai 

šeimai giliausią užuojautą.

T. Baranauskiene
Senas Vincas

Kavalchuk
E. Merkienė

Bužinskas 
Laurinavičius 
Gpldota.
P. K.

* J. Smith

Lawrence. Mass.
MIRĖ GERAS DRAUGAS

Mirties giltinė pakirto 
gerą mūsų draugą Denį Su
kacką. Staiga1 širdies liga 
mirė balandžio 6 d. Kai iš
tiko smūgis, buvo pašauk
tas daktaras. Bet kol dak
taras pribuvo, už pusvalan
džio ligonis mirė.

Drg. D. Sukackas daly
vavo progresyviame judėji
me iš pat savo jaunystės. 
Atvykęs Amerikon nebuvo 
pakrypės klaidingon pusėn. 
Prasidėjus Pirmajam ka
rui, jis nenorėjo važiuoti ir 
žudyti nekaltų žmonių... 
Apsivedė Providence, R. T. 
Ten darbavosi su draugais 
kartu ir nežiūrėjo pavo
jaus, o platino tarpe lietu
vių literatūrą. Sau pragy
venimą pelnė kriaučiauda- 
mas. (
- Vėlesniais laikais \ drg. 
Sukackas atvyko į Law
rence gyventi ir čia išgy
veno 33 metus. Dirbo au- 
diriyčioje Pacific Mill iki 
paskutinės valandos savo 
gyvenimo.

Drg. Sukackas priklausė 
prie LLD 37 kuopos, LDS 
125 kp. ir Maple Parko B- 
vės. Buvo Laisvės skaityto
jas ir rėmėjas. Veikdamas 
šiose organizacijose, jis bu
vo LLD 37 kuopos užrašų 
raštininku ir Maple Parko 
B-vės board-direktoriumi. 
Taipgi buvo nuolatinis lite
ratūros platinimo agentas, 
kasmet parsitraukdavo Vil
nies išleistų kalendorių ir 
nešiodavo ir platindavo. Li
teratūros platinimas yra di
delis ir gražus darbas, rei
kia didelės kantrybės ir pa
siryžimo. Draugas. Sukac
kas buvo tam darbui pasi-/ 
šventęs.

Prieš virš porą metų De
nis turėjo sunkią operaciją 
ant vidurių. Jo sveikata 
buvo smarkiai pakirsta, bet 
atsigavo ir vėl pradėjo dar
buotis, kiek jo sveikata dar 
išnešė. Jis niekados neat
sisakydavo darbuotis judė
jime. Drg. Sukackas nie
kados neapleisdavo susirin
kimų bei parengimų. Da
lyvaudavo diskusijose. Ne
tingėdavo nuvažiuoti į kitų

kolonijų parengimus. Ypa
tingai jis mylėdavo nuva
žiuoti į Lowelli pas drau
gus pasikalbėti.

Velionis Sukackas paliko 
dideliame nuliūdime jauną 
dukrelę Rūtą ir žmoną E- 
vą. Dukrelė dar tebelanko 
mokyklą, kolegiją. Moki
nasi chemijos.

Velionio gyvenimas na
muose buvo gražus. Savo 
žmonos jis nevaržė. Ji ga
lėjo eiti net ir bažnyčion. 
Tik gaila, kad Denis nebe
galėjo pasakyti s.avo žmo
nai, kad jis būtų palaido
tas laisvai. Jis visuomet 
kalbėdavo: Kai aš numir
siu, nebus jokių agentų 
siųsti mane į dangų. Bet 
jo žmona pasišaukė episko- 
palų bažnyčios kunigą ko- 
plyčion, kuris atskaitė “ak- 
zortus.” Kaip ten nebūtų, 
jo žmona turėjo teisę dary
ti taip, kaip jai patinka.

Drg. Denis Sukackas bu
vo palaidotas balandžio 8- ■ 
tą dieną Balevju kapinė-! 
se ant puikaus kalnelio. 
Gražus būrys pažangiosios 
visuomenės palydėjo drau- I 
gą į1 kapus. Buvo 17 auto- ! 
mobiliu. Grabą nešė B-. 
Chulada, S. Penkus, J. Ru
dis, J. Šupetris, A. Večkys 
ir V. Kralikauskas.
- Gaila netekus drg. Denio 
Sukacko, mūsų nenuilstan
čio darbuotojo. Ilsėkis, mie
las drauge, amžinai juodoje 
žemelėje. Taipgi mūsų di
delė užuojauta jo pasiliku
siai šeimynai ir visiems jo 
giminėms ir draugams bei 
prieteliams.

S. Penkauskas

KOVA SU ŽIURKĖMIS

Gatvių ir elektros komisio- 
nierius Lloyd M. Johnson ža
da pravesti intensyvį vajų, 
kad sumažinus žiurkių skai
čių Chicagojc. Jis žada reika
lauti policijos pagelbos pri
versti gyventojus laikytis mie
sto įstatymo, kuris reikalauja 
tam tikros tvarkos su išmato
mis. Įstatymas neša $200 /pa
baudos tiems, kurie išmatas 
deda į netinkamus, neuždeng
tus indus.

Komisionierius sako, kad 
tik apie 20 nuošimčių iš 708,- 
000 gyventojų, kuriem veltui 
miestas išveža išmatas, prisi
laiko įstatymo. Vietoj laikyti 
išmatas uždengtam inde, apie 
80,000 sumeta jas į cartonus, 
ceberius, ir kitokius neužden
gtus indus. Apie 6,000 visiš
kai neturi jokių indų išmatom.

Chicagojc, kaip apskait- 
liuojama, yra virš 2 milionai 
žiurkių. Jos užkrečia žmones 
ligomis, kiekviena sunaikina 
apie $2 vėrtės maisto kas mo
tai ir 10 kartų tiek sunaikina 
savo nuodais. Jos daug žalos 
Įvairiais būdais pridaro. Nere
tai jos ir kūdikį įkanda.

Gyventojai ištikro turėtų 
prisilaikyti vįršminėto įstatys 
mo laikyti išmatas tampriai 
uždengtas,, kad žiurkėm nebū* 
tų maisto. Bet miestas turėtų 
imtis ir kitokių m i erių apvaly
mui miesto nuo žiurkių. Kiti 
miestai tam turi planą ir ski
ria finansus.

•»

Ruošiasi Gegužinę apvaikščioti

• Darbo unijų ir masinių or
ganizacijų komitetas suruoši
mui Gegužės Pirmos apvaikš- 
čiojimo, skelbia, kad apvaikš- 
čiojimas įvyks šeštadienį, ge
gužes 3 d., People’s Auditori
joj, 2457 W. Chicago avė.

I
Kalbėtojais, kaip skelbia 

komitetas, bus Mine, Mill and 
Smelter Workers unijos ko
vingas vadas, sekretorius iždi
ninkas, Maurice Travis ir Co
leman Young, National Neg
ro Labor Council sekretorius 
iš Detroit, Mich.

Coleman Young neseniai 
turėjo reikalą Detroite su ne- 
amerikiniu komitetu, kuris ten 
kamantinėjo unijistus. Jis he- 
roiškai atsilaikė prieš tą ra- 
gangaudišką komitetą. Jis tu
rės daug ką pasakyti apie tai. 
Tas bus ne tik žingeidu, bet ir 
naudinga, kacfti tas neameri- 
kinis komitetas atsibaladoja į

Chicagą.
Nors ant rytojaus įvyksta 

“Vilnies” šėrininkų suvažiavi
mas, lietuviai turėtų sudaryti 
didelę dalį publikos Pirmos 
Gegužės apvaikščiojime.
Chicagiečiam proga 
Robesoną girdėti

Pasauliniai garsus artistas, 
dainininkas Paul Robeson, 
bus Chicagoj gegužės 31. Jis 
kalbės ir veikiausia padainuos 
Taikos ir laisvės sueigoje, 
Tabernacle Baptist Church^ 
4130 Indiana. x

Sudarytas platus komitetas 
ruošimui jam mitingo —kon
certo.

Vieta yra didelė, apie 3,500 
žmonių jon telpa. Tikimasi ją 
pilnai užpildyti. • • Rep.

Iš Lietuvos
V. Hugo gimimo 
150-osioms metinėms

PABRADĖ, 11-24 d. — Ra
jono kolūkiuose, mokyklose, ir 
kultūros-švietimo įstaigose 
ruošiamasi pažymėti didžiojo 
prancūzų rašytojo V. Hugo 
gimimo 150-ąsias’metinei. Jo- 
dinėnų apylinkės klube-skai- 
tykloje surengta V. Hugo kū
rinių parodėlė. “Raudonosios 
vėliavos” ir “Naujojo gyveni
mo” kolūkiuose įvyko vietos 
septynmetės mokyklos moky
tojų Kairevičiaus, Aidukąitės 
ir klubo-skaityklos vedėjos 
Danilevičiūtės suorganizuotas 
V. Hugo kūrinių aptarimas. 
Pastaruoju metu kolūkiečiai 
papildo savo asmeniškas bib
liotekas V. Hugo kūriniais.

E. Danilevičius

Kolūkinėje scenoje

VIEVIS, 111-6 d. -— Seme- r 
liškių vidurines mokyklos me
ninės saviveiklos ratelio daly
viai yra dažni svečiai aplinki
niuose kolūkiuose. “Tarybų 
Lietuvos”, “Komjaunuolio”, 
“Lenino keliu” ir Marytes 
Melnikaitės vardo kolūkiuose 
jie parodė scenos veikalus • 
“Taikos didvyriai”, “Gyveni
mas eina pirmyn”, “Saulė te
ka iš rytų” ir kitus. Dabar 
mokyklos saviveiklininkai ruo
šiasi padaryti išvykas į Petro 
Cvirkos vardo ir “Nemuno” 
kolūkius, kur parodys A. Gu- ‘ 
daičio-Guzevičiaus ’’Kalvio Ig* 
noto teisybę”.

J. Vasilavičius

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas

Ryty Vokietija žada paimt 
amerikonu nuosavybes

Berlin. — Rytų Vokieti
jos Demokratinė Vokiečių 
Respublika planuoja už
grobti visas ten esamas 
amerikonų nuosavybes. Tai 
todėl, kad Truma.no valdžia 
įsakė- “užšaldyti” $600,000 
rytinės Vokietijos pinigų 
Jungtinėse Valstijose.

Mainieiiai Walter Yarosh (dešinėje) ir Charles Mick- 
lo (kairėje) pasakoja policistui, kaip jie išliko gyvais, 
kuomet kasykloje įvyko eksplozija ir užmušė penkis 
mainierius. Nuo eksplozijos vanduo prasimušė j kasyk
lą ir prigirdė mainierius, - "

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 Mastis
ir ant kiekvienos dėžutės yra antrašas. '

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

Nr. 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation. Šita Mostis nuo 
jvairių odos lig”: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, sušikoliečijimo 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. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet nori karo. Čia jau proto liga.

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

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

3 pusl.-Laisvė (Liberty)-Antrad., Baland.-April 22, 1952

CHARLES J. ROMAN
V

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

Truma.no


Tn,,b“ NewYorto^^ė«r2lnlof"
Balandžio 6 d. turėjom gra

žy IJLD 145 kp. susirinkimą. 
Apsvarsčius draugijos, reika
lus ir išklausius raportu pasi
rodė, kad pereitais metais bu
vo pilnai užsimokėję 96 na
riai, tai neblogai. Sekretorius 
pasižadėjo šiemet mėginti iš
rinkti mokesčius iš visų. La
bai pagirtina. Mes visi senes
ni nariai mėginkim gauti ir 
naujų narių į mūsų kuopą.

Po susirinkimo buvo paga
minta gerų užkandžių ir ka
vos, taipgi Damuša atsivežė 
muzikališką instrumentą ir 
gražiai pagrajino. Galėjom ir 
pasišokti, žodžiu sakant, buvo 
gražus ir smagus susirinkime-1 
lis.

Daugiau tokių susirinkimų 
ir parengimų mums visiems 
labai reikalinga.

Nariai gavo labai vertingą 
knygą “Sveikatos šaltinis.” 
Niekas tokių gerų knygų neiš
leidžia, kaip L. L. Draugija.

žiūrint į susirinkusius na
rius, pažįstant juos per dau
gelį metų, kaip moteris taip 
ir vyrus, mes visi dar stebėti
nai gerai atrodom. Didelė di
džiuma jau ne jaunuoliai e- 
sam, bet gražiai atrodom, ge
rai pasilaikom. Noriu atkreip
ti atydą ypatingai į du senus 
mūsų draugijos narius, tai 
Philip ir Butman. Tie du drau
gai jau gerai prabėgę 80 me
tų, ir Butman dar dirba’ir už
sidirba sau gyvenimą. Per 
metų metus abu jie lanko be
veik kiekvieną susirinkimą ar 
parengimą, švariai pasirėdę ir 
linksmi atrodo. Kiti mūsų na
riai irgi stovi ant vietos, nei 
biskį neina senyn. Atrodo, 
kad prigulėjimas prie apšvie
tus draugijų daug pagelbsti. 
Mat kada žmogus apsišviečia, 
supranta kas yra gyvenimas, 
kaip užsilaikyti gyvenant, tai 
greitai ir nesensta.

Aš sakysiu taip: Mes ne
skaitykime savo gimtadienius 
kiek jų praleidom, nese(lė
kim užsidarę sau vieni, eikim 
į susirinkimus ir parengimus,! 
tokiu būdu mes netik jausi
mės geriau, bet ir gyvensime 
ilgiau.

•
Tai ir mūsų miestas atsižy

mėjo chuliganizmu. Kokie tai 
suniekšėję fanatikai išsprog
dino du negrų namus padary
dami daug nuostolių.

žinoma, miesto valdžia ir 
gubernatorius pažadėjo dėti 
pastangas, kad surasti kalti
ninkus, bet iš senesnių patyri
mų žinant galima iškalno sa
kyti, kad kaltininkai nebus 
surasti, nes dažnai” patys tūli 
pareigūnai priklauso prie tos 
pačios grupės.

Senas Losangelietis

IŠ LIETUVOS LLD 1 KUOPOS NARIAMS 
i IR PROTELIAMS

Teatro kūrybine ataskaita

KLAIPEDA, 11-24 d. —čia 
pasibaigė savaitę vykusi dra
mos teatro ataskaitinė apžiū
ra. Kūrybinės ataskaitos’metu 
žiūrovai pamatė 8 naujausias
teatro pastatymus, žiūrovams 
apsvarstyti pateiktų spektak
lių tarpe buvo pastatymai 
pjesių “Lūžis”, “Giliosios šak
nys”, “Teisybė apie jo tėvą”, 
“Pakeltos burės” ir kiti. Ap
žiūra sukėlė didelį klaipėdie
čių susidomėjimą. Ją aplankė 
daugiau kaip 3,300 žmonių.

—o—
Mokytojai gilina savo žinias

MAŽEIKIAI, 1II-6 d. —Ma
žeikių rajono liaudies švieti
mo skyrius^rajone suorganiza
vo 5 mokytojų metodinius rate
lius, kuriuose mokytojai dali
jasi pedagoginio darbo paty
rimu. Daugiau praktikos turį 
pedagogai duoda metodinių 
žinių jauniesiems- mokyto
jams, atlikdami pavyzdines 
pamokas. Po pamokų vyksta 
aptarimai. Buknaičių metodi
niame ratelyje, kuriam vado
vauja mokytoja L. Lucienė, 
dalyvauja 15 mokytojų.

Mokytojas Afcavickas

Domicėlę Repšienę 
palaidojus

Trečiadienio popietis, ba
landžio 16, buvo nepaprastai 
gražus/ saulėtas, šiltas.

J Šulinsko koplyčią susirin
ko daug Domicėlės Repšienės 
ir jos vyro giminių, pažysta
mų, draugų ir draugių.

'Dar prieš trečią valandą 
prasidėjo paskutinio atsisvei
kinimo ceremonijos. Laidotu
vių direktorius Šulinskas, ta
ręs kelis atsisveikinimo žo
džius, pakvietė dienraščio 
Laisvės štabo atstovą J. Ga
šlūną pasakyti tam tikslui ata

tinkamą prąkalbėlę.
Perbėgęs Į Domicėlės gyveni

mą, atžymėjęs svarbiausius* 
jos gyvenime Įvykius, kalbė
tojas išreiškė nuoširdžią Rep
šių šeimai užuojautą šioje 
liūdesio valandoje, — užuo- j 
jautą nuo dienraščio Laisvės 
štabo.

Apie 100 palydovų dauge
liu automobilių nuvyko i Cyp
ress Hills kapinyną, kuriame 
jinai buvo palaidota. Metali
nis jos karstas buvo Įleistas Į 
gilią duobę, iš kurios jinai 
niekad nebegalės iškilti.

Prie kapo graborius Šulins
kas tarė kelis paskutinio atsi
sveikinimo žodžius ir velionės 
Domicėlės vyro vardu pakvie
tė visus dalyvius susirinkti Į ; 
Liberty Auditorijos valgyklą, į 
kurioje buvo suteikta skani į 
vakarienė.

Domicėlė Repšienė mirė ve; 
lykų dienoje, sulaukusi tik 56 
metus amžiaus. Mirtis ją pa
pjovė visai ne laiku. Domicė
lė kovojo prieš mirti, kiek ■ 
galėjo.

Rimtai jj susirgo 10 mene- i 
siu atgal. Netrukus pasidavė 
operacijai. Paskui reikėjo 
antros ir trečios operacijos ir, 
pagaliau, mirties diena prisi
artino. Nors jos vyras Tomas i 
dėjo visas galimas pastangas, | 
bet išgelbėti jos gyvybės nebe- j 
galėjo. <

Domicėlė buvo gimusi Lie
tuvoje— Vyžonių kaime,, Ku
piškio parapijoje. Jaunutė Či- 
katauskaitė čia 'atvyko 1914 
metais. Vėliau susipažino su 
Tomu Repšiu ir 1922 metais 
apsivedė.

Jie gražiai sugyveno, užau
gino sūnų Algirdą, kuris da-1 
bar taipgi nesveikuoju.

Visą laiką Repšiai buvo 
dienraščio Laisvės ir pažan
giojo veikimo rėmėjai.

Bęt dabar Domicėlės nebė- 
j ra! Lai būna jai lengva Cyp
ress Hills kapinyno žemelė, o 
likusiai jos šeimai — širdinga 
užuojauta. Rep.

BROOKLYN, N. Y. —Kuo
pos susirinkimas Įvyks ši ket
virtadienį, balandžio 24-tą, 
7:30 vakaro, L. A. Pil. Klubo 
svetainėje, 280 Union Avė., 
Brooklyne.

Atlikus organizacinius dar
bus, jeigu rasis pageidaujan
čių, turėsime pasikalbėjimą 
apie vitaminus. Girdėsime 
trumpą peržvalgą, koki vita
minai randasi Įvairiuose mais
to produktuose. Kiek ir. ko
kių vitaminų reikia, kad žmo
gus būtų sveikas. Kam tai į- 
domu, kviečiami ir ne nariai.

Nariai, z kurie pasimokėję 
duokles, šiame susirinkime už
tikrintai gaus naują ( knygą, 
daktaro »J. J. Kaškiaučiaus 
parašytą .“Sveikatos Šaltinis.“ 

? Sekr.

Ligonis užsimušė
‘Abraham Greenberg, 56 

metų amžiaus Bronxo gyven
tojas, iškrito iš trečio aukšto 
Hunts Point Hospital ir užsi
mušė. Jis sirgo širdies nenor
malumu. • , ' j f .

Algų Stabilizacijos Tarybos pirmininkas Natahn P. 
Feinsinger (kairėje) kalbasi su tarybos vice-pirmininku 
Frederick Bullen apie plieno darbininkų streiką. Jie žiu
ri i du paveikslu. Vienas parodo plieno fabriką pilnoje 
operacijoj, o kitas — kaip fabrikas uždarytas ir darbi
ninkai ji pikietųoja. Bet pasirodo, kad jie be reikalo 
buvo taip baisiai “susirūpinę’’ streiku. Streikas neįvy
ko, nes valdžia įsimaišė.

KRIAUČIŲ ATYDAI
Bal. (April) 23 d. Įvyksta 

lietuvių kriaučių 54-to sky
riaus susirinkimas 11-27 Arion 
PI., unijos svetainėje, kai]) 
7 :30 vakare.

Gcrbiajmieji kriaučiai ir 
kriaučkos, » dalyvaukite visi 
ir visos, nes. susirinkimas bus 
svarbus. Tūomi bus svarbus, 
kadangi dąbartiniu laikotar
piu pas kriaučius siaučia dide
lė bedarbė, (.ai bus duodami 
raportai iš Unijos aukštesnių 
Įstaigų, kaip dalykai stovi su 
ta bedarbe, ar ilgai d ai’ kriau
čius kočios toji bedarbė.

Bus pranešimas ir iš lietu
viškų dirbtuvių. Taigi, turi 
būti visiems svarini išgirsti

LLD 55 kuopos 
aukos
$10 Laisvės paramai

Ridgewood, N. Y. — Ba
landžio 15 d. šapolo-Vaigi- 
nio svetainėje. 14 7 Thames 
St., atsibuvo LLD 55 kuopos 
susirinkimas. Kadangi oras 
buvo nepatogus, tai ir narių 
atsilankė neskaitlingai, bet 
atsilankiusieji atlaikė mitingą 
kaip ir paprastai.

Nors kuopos' ižde nėra 
daug pinigų,-vistiek $10 pa
aukota dienraščio Laisvės pa
laikymui. Taipgi kai kurie na
riai renka aukas ant blankų 
dėl Laisvės palaikymo.

Kadangi Ridgewood e yra 
ir LDS 103 kuopa ir daugelis 
narių priklauso abiejose kuo
pose, tai abi kuopos susitarė 
laikyt susirinkimus bendrai. 
Tad bendri susirinkimai bus 
kiekvieno mėnesio pirmą ant
radienį.

LLD 55 kp. nariai tai Įsite- 
mykite, nes iki šioliai mūsų 
kuopos susirinkimai Įvykdavo 
trečią antradieni, o dabar Į- 
vyks bendrai su LDS 103 kp. 
kiekvieno mėn. pirmą antra
dienį.

Sekantis susirinkimas Įvyks 
gegužės 6 d. Gaila, kad aš 
negalėsiu dalyvaut bendruose 
susirinkimuose, nes tomis die
nomis aš turėsiu būt LDS 1 
kuopos susirinkime.

Vėlinu geriausių pasekmių 
bendruose susirinkimuose.

Buvęs LLD 55 k p. kores
pondentas, M. Stakovas

Nusipirko narkotiką, 
ąrešjavo pardavėją

Du detektyvai nusipirko 
narkotikų nuo švedo jurininko 
John O. Engntano ir ant vie
tos jį areštavo.

Enįgmanas dabar laukia 
teismo ir kaltina save, kodėl 
jis taip žioplai padarė, neap- 
sižiurėjęs pardavė narkotikus 
policijai.

apie savo darbavietes.
Turėkite, su savimi unijos 

ir social security korteles, ki
taip nebūsite įleisti i susirin
kimą.

Šis susirinkimas bus vienas 
iš svarbiausiu, ir todėl, kad 
teks svarstyti iš lauko pusės 
atnešti pasiūlymai, kurie 
kriaučiams nieko gero nesu
teiktų, tik daugiau nesusipra
timų ir kivirčių sukeltų.

Vis kas nors atsiranda su 
kokiais nors kivirčius kelian
čiais pasiūlymais. Todėl kriau
čiai turėtų būt savo reikalų 
sargyboje ir vieningai veikti.

Visi ir visos dalyvaukite 
šiame susirinkime. J. S.

Prokuroras pareiškė 
nepasitenkinimą

16 komunistų teismo proku
roras Myles Lane pastebėjo 
nepasitenkinimą teisėju Di
mock, kuris nepriėmė tokių Į 
džiurę, kurie pareiškė iš ank
sto komunistams priešingumą.

Dane daugiausia kamanti
nėjo vienatinį negrą Davis 
Jackson, taipgi i)’ kitus, kurie 
pareiškia galį išnešti teisingą 
nuosprendį.

Ilgas džiurimenų sąrašas, 
iš kurio pasirenkama džiurė, 
beveik išimtinai susideda iš 
turtingųjų, kompanijų bosų, 
jų žmonų ir tt. Iš 191 džiuri- 
rrieno tik vienas pasitaikė neg> 
ras, bet ir tas leidžiamas per 
šerengą.

Citizens Emergency Defen
se Komitetas užprotestavo, 
kodėl džiurimenų sąraše nė
ra darbininkų, ypač unijistų. 
Jis nurodo, jog prie tokių są
lygų nei negalima laukti tei
singo ir bešališko teismo nuo
sprendžio.

Valdžios atstovas Lane, ta
čiau, ir tokia teismo procedū
ra dar nepasitenkinęs. Jis no
rėtų skubiai teismą vesti prie 
jam norimo galo, būtent,* su
kasti kaltais 16 komunistų 
kaip suokalbininkų “jėga nu
versti valdžiį”.

Kaltina išeikvojusį. 
$250,000 ugniagesį

Gerard Purcell, buvęs sek
retorius Uniformuotų Ugnia
gesių Susivienijimo, dabar tei
siamas už išeikvojimą $250,- 
000 iš to susivienijimo iždo.

Nepaisant to, kad jis atsta
tytas iš tos organizacijos vir
šininko vietos, bet pilna »jam 
alga ir dabar mokama —iki 
bus įrodyta, ar jis ,iš tikro 
kaltas tą iždą suktai naudo
jęs saviems reikalams.

Užratyklt Laisvę Savo Drangų!.

Areštuotas muzikantas 
kaip nąrkotininkas

Policija suėmė Gerald 
Greenberg, bedarbį muzikan
tą, ir jo du pagelbininkus. Jie 
kaltinami narkotikų pardavi
nėjimu ii’ naudojimu.

Grecnbergo namuose poli
cija rado 16 kapsulių narko
tikų ir .hypodermišką adatą, 
kuria narkotikai leidžiami Į 
žmogaus kraują.

Nepavyko šokikei 
nusižudyti

Brunhilda Roque, 24 metų 
amžiaus šokikė, parašė notą, 
kad jinai ilgiau nebegali gy
venti be meilės ir pagarbos, 
tada atsisuko gazą.

Apartmento prižiūrėtojas, 
užuodęs gazą, pašaukė poli- 
cistą ir abu rado ją be sąmo
nės. Artificialiu būdu ji buvo 
atgaivinta ir ligoninėn nuves
ta.

Jinai pareiškė nepasitenki
nimą, kad saužudystė jai ne- 

{ pavyko.

Naujas projektas
Eederąlė valdžia užgyrė šio 

miesto konstrukcijos koordi
natoriaus Robert Moses plai)ą 
nugriauti senus namus Colum
bus Circle ir pastatyti naujus.

Naujas 'projektas turės di
džiulę konvencijų salę, didžiu
li garažą ir pigių nuomų a- 
partmentus.

■ Buvo ten planuota statyti 
Metropolitan Operai namas, 
bet šis klausimas atidėtas.

Apiplėšė danty 
laboratoriją

Patėmijęs, kad kas nakties 
laiku darbuojasi dantų labo
ratorijoje, 127 Columbus Avė., 
policistas užėjo pažiūrėti. Ra
do du vagis darbuojantis.

Pasigrobę auksinių dantų ir 
kitų brangių dalykų, jie smu
ko per langą. Policistas palei
do šūvį i)- vieną sužeidė, pas
kui visą kruviną pasivijo ir 
areštavo. Kitas pabėgo.

Suimtasis yra brooklynietis 
Mose Chisholn. Dabar jis be 
kaucijos laukia teismo.

Uždirba $70 į savaitę, 
turės mokėti $85

<1>

<t>

<t>

<t>
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<t>

Teisėjas Bernard ’ Botein 
patvarkė, kad industrinis inži
nierius Burton. J. Sklar turi 
mokėti savo žmonai ii; sūriui 
$85 Į savaitę.

Sklar aiškino teismui, kad 
jis teuždirba tik $70 į savai
tę, tai negalės tiek mokėti. 
Teisėjas tada jam pastebėjo, 
kad jis turi galimybe ateityje 
daugiau 'uždirbti.

Darbo Partija ragina 
šiandien balsuoti

Darbo Partija išsiuntinėjo 
laiškus 55,000 piliečių, ku
rie užsiregistravę Darbo Par
tijos balsuotojais, raginant 
juos dalyvauti balsavimuose 
šiandien, balandžio 22.

Taipgi praneša, kad rinki
mų reikalais yra šaukiamas 
masinis susirinkimas gegužės 
13 d., Madison Square* Gar
den.

Krisdama užsimušė
67 metų amžiaus Mrs. Sa

die Kornberg per langą iškri
to iš savo Bronxo apartmento 
ketvirto aukšto ir ant vietos 
užsimušė.

Džiurė klauso taksy 
sukčiy liudijimus

Brook lyno Fed erai i am o Na
mo grand džiurė jau išklauso 
10 liudininkų, kurie įrodinėjo, 
kaip federalių taksų kolekto
riai apiplėšė žmonos, ir val
džią.

Tyrinėjimas toliau tęsia
mas.

Pradžia paišybos 
mokyklai padaryta

Balandžio 16 d. buvo pir
mutinis paišybos mokinių susi 
rinkimas Liberty Auditorijoje 
ir reikia ji pripažinti sėkmin
gu.

Paišybos mokytojas R. Da- 
ranikas aiškino paišybos te
oriją ir praktiką ir Įtikino da
lyvius mokintis ir mokintis, 

i jei nori piešėju būti.
Buvo paklausimų ypač apie 

abstraktinę paišybą. Barani- 
kas . atsakinėjo Į klausimus. 
Jis nurodė, kad kiekvienas 
piešėjas išsidirba savo stilių 
ir asmenybę, kurie jo paišybo
je vėliau išsiryškina. .

Atrodė, kad visi dalyviai 
buvo entuziastingi ir pasiry
žę tęsti pamokas.

Sekamos paišybos pamokos 
Įvyks trečiadienį, balandžio 
23, Liberty Auditorijoje. Pra
džia 7 :30 vai. vakaro.

Būtų smagu matyti dau
giau susirinkusių i paišybos 
pamokas. . Birute.

GARSINK1TĖS LAISVĖJ!

Kai Būnate Liberty Auditorijoj
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTTS *
n 

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

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

<t>

<i>

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarko ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

<♦>

<t>

<t>

T
J.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberial

4 pusL-Laisve (Liberty)^-Antrad., Baland.-April 22, 1952

NEPAVYKO KOLEKTA
Areštuota brooklynietė Ruth 

Finch, kuri buvo apsirengusi 
minyška ir kolektavo nova 
dievo bažnyčiai pinigus. Ga
vo 30 dici^ų kalėjimo.

; PRANEŠIMAS
■ PHILADELPHIA, PA.
į Visus maloniai kvioėiamė i Lb$ 
5-ios kuopos Rankici.i, kurip įvyks,! 
šeštadienį, balandžio 26 d., Rubn 
Hali, 414 Green Si., Philadelphia, 
Pa. Lyros Choras palinksmins visus 
gražiom dainom. Pradžia 7 vai. va
karo, dovanos prie įžangos, vakari* .
nė $2.00. (79-80)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED

Roikajingas suporiniendenias, pa
tyręs, 70 šeimų namas, elevator, in
cinerator, aliejum šildomas, off 
lobby. Kreipkitės nuo 2 iki 4 P. M . 
room 2108, 16 Court St., Brooklyn, 
N. Y. (77-80i

Reikalinga, Namu Darbininke

TeL: OLympia 8-6766

(78-83)

PEIST LANE 
DRUGS, Ink

405 So. 4th Street' 5-
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

<t>

Matthew A. 
BUYUS 

(BOTAŪSKAB) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

J




