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šiuo metu rytinėse valstijo
se maršrutui) j a Vivian Halli- 
nan, žmona Progresyvių Par-' 
tijos kandidato prezidento 
vietai, Vincento Hallinan.

Kaip skaitytojai jau žino, 
advokatas Vincent Hallinan 
šiuo metu yra kalėjime už tai, 
kad jis ryžtingai teisme gynė 
Kalifornijos darbininku judė
jimo vadovą Harry Bridges.

V. ir V. Hallinan’ai gyvena 
netoli San Francisco miesto 
Kalifornijoje. Juodu turi še
šis sūnus, kurių vyriausias 17 
metų amžiaus.

Kadangi Progresyvių parti
jos kandidatas “sėdi už gro
tų”, tai veikli, graži, maloni jo 
žmona imasi savo vyro darbą 
varyti nirmyn : ji važinėja su 
prakalbomis, ragindama pro
gresyvią visuomenę dirbti ir 

smarkiau dirbti, kad ši 
' partija juo daugiau balsų 

gautų rinkimų dieną.
—o— Į

Praėjusį penktadieni didžio
joje St. George h otelio salėje, 
Brooklyne, įvyko spalvingas 
banketas, suruoštas vietos 
Amerikos Darbo Partijos, kuri 
yra dalis Progresyvių Parti- 
jos. »

Dalyvavo 1,300 svečių, pa- 
simok ėjusių po $6.50 kiekvie
nas; be to, svečiai sudėjo rin
kiminei kampanijai vesti 
$10,000!

čia sakė kalbą ir kandidato 
prezidento vietai žmona, Mrs. 
Hallinan. Ji ragino progresy
vius vadintis ne mažumos par- 
tiū'^’bet daugumos Amerikos 

sąžine. Ji ragino veik
ti kiekvieną, traukiant mases 
į progresyvių judėjimą.

Mrs. Hallinan buvo labai 
šiltai pasitikta.

Ji sakys kalbas ir kituose 
miestuose, žmonės privalo ją 
išgirsti.

—o—
, šie žodžiai rašomi pirma

dienį.
231 Rahway kalėjimo (N. 

J.) kalinių, sukilusių, kaip jie 
sako, prieš nepakenčiamas są
lygas, dar vis laikosi.

“Pergalė ar mirtis!” skel- ' 
bia jie. Tai reiškia, jog kali 
niai gyvi nepasiduosią, kol 
nebus išpildyti jų reikalavi
mai.

Bet kaliniai neturi maisto, 
neturi geriamo vandens. Kaip 
jie įrsilaiko, nieks kol kas 
nežili©.
^Kaliniai reikalauja refor
mų. Jie reikalauja, kad pasi
šalintų iš vietų tūli valdinin
kai, kontroliuojantieji New 
Jersey valstijos kalėjimus.

Jie reikalauja, kad būtų 
sulaikytas kalinių fizinis mu
šimas.

Jie* reikalauja, kad būtų 
pagerintas maistas ir padidin
tos valgio porcijos.

Rahway kalėjiman patal
pintas ir 68-tuosius amžiaus 
metus einąs Dr. J. J. Kaškiau- 
čius; ten yra ii- daugiau lietu
vių.

Ar gerbiamas Kaškiaučius 
yra tarp sukilėlių ? Nežinome.

IŠ viso Rahway kalėjime 
yra apie 1,000 belaisvių.

—o—
Neseniai panašus kalinių 

sukilimas buvo įvykęs Trento- 
no kalėjime.

Tai sakyte sako, jog New 
Jersey valstijos kalėjimuose 
ne viskas tvarkoj. Tarp kitko, 
jie pernelyg labai ankštai 
prikišti.

Būtinai reikalingos juose 
* reformos.

I —o---
Iš Jackson, Michigano, pra

nešama, kad ir ten esančiame 
valstijiniame kalėjime sukilo 
200 kalinių, pasiimdami ketu
ris sargus užstatam

Gal, kai skaitytojus šitie 
žodžiai pasieks, Rahway kalė-

♦

SENATAS SMERKIA
TRUMANĄ UŽ PLIENO 
FABRIKŲ “UŽĖMIMĄ”
Trumanas pavęde fabrikantui 
spręst apie algas darbininkam

Washington.—Senatas 44 
balsais prieš 31 pasmerkė 
prezidentą Trumaną už 
plieno fabriku perėmimą į 
valdžios rankas. Nutarė 
neskirti jokių pinigų, kurie 
reikalingi vykdymui fabri
kų pervedimo į prekybos 
department© valdybą.

Taip ybalsavo 33 republi- 
konai ir 11 demokratų se
natorių.

Nutarimas.padarytas kaip 
priedas prie i biliaus/kuris 
reikalauja 960 milijonų do
lerių visokioms valdžios 
Įstaigoms. Tarp tų Įstaigų 
yra ir prekybos depart- 
mentas.

Bet Senatas užgyrė $2,- 
500,000 kaip reguliarių lėšų

Korėjos liaudininkai 
kaltina Jungt Tautas

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų ministras 
Pak Hong Wong per radiją 
kaltino Jungtinių Taut ų 
daugumą. Sako, ta anglų- 
amerikonų vadovaujama 
dauguma slepia ir tyliai už- 
giria faktą, kad Amerikos 
lakūnai skleidžia choleros 
ir kitų ligų perus Šiaurinė
je Korėjoje.

Italy valdžia dedasi su 
fašistais rinkimam 
prieš komunistus

Roma. — Italijos premje
ro de Gasperio katalikų 
partija susidėjo su naujai
siais. fašistais ir monarchis- 
tais miestiniams rinki
mams, kurie įvyks gegužės 
25 d.

Katalikai ir fašistai sta
to vienus bendrus savo kan
didatus prieš komunistus ir 
kairiuosius socialistus įvai
riuose "miestuose. Kairieji 
socialistai eina su komunis
tais.. —’

PATVIRTINTA MIRTIES 
BAUSMĖ NEGRUI

Washington. — Aukščiau
sias Teismas atmetė apelia
ciją Arkansas negro Her
mano Maxwell’o, kuris nu- 
smerktas mirti elektros kė
dėj už vadinamą baltosios 
moteries išprievartavimą.

jimo kalinių sukilimas bus 
baigtas.

—o—
Dažni kalinių sukilimai pa-1 

rodo, jog kalėjimuose reži
mas yra blogas.

Būtinai reikia pašalinti • iš 
kalėjimų kalinių mušimas.

Būtinai reikia duoti kali
niams užtenkamai maisto.

Atsiminkime, jog kalėji
muose yra’ ir nekaltų žmonių.

Pagaliau: fizinis žmonių 
mušimas yra vidurinių amžių 
liekana, todėl ji šalintina ir 
šalintina tuojau!

Richmond Hill 19; N. Y., Trečiad., Bal. (April) 23, 1952 ★ ★★★

POLICIJA NUŠOVĖ
VIEN^ IS SUKILUSIŲ 
MICHIGANO KALINIŲ

prekybos departmentui, o 
šias lėšas departmental ga
lės vartoti ir “tvarkymui”

• plieno fabrikų.
• Dar nežinia, kaip nutars 

/Kongreso Atstovų Rūmas.
Republikonai perša apkal

tinti ir pašalinti prez. Tru> 
maną už' sauvališką plieno 
pramonės užėmimą, nors jis- 
tatai padarė su “ščyra in
tencija” — užkirst kelią 
650,000 plieno darbininkų 
streikui.

Prez. Trumanas tuo tar
pu paskyrė fabrikantą Ro- 
gerį L. Putnamą, ekonomi
nį tvarkytoją (stabilizuo
to ją), nuspręsti Į r patarti, 
kiek turėtų būti pakelta 
plieno darbininkam algą.

Šiaur. Korėjos artilerija 
vis dažniau pataiko Į 
Amerikos laivus

Tokio. — Šiaurinės Korė
jos liaudininkų artilerija 
vis tiksliau pataiko į Ame- ■ 
rikos laivus už 10 myliu 
nuo kranto. Šaudo į juos 
9 ir 12 coliu storio sviedi
niais.. Šūviams nutaikyti, 
matyt, vartoja radarus, 
kaip sako amerikonų ko
manda.

t Didžiosios liaudininkų pa-' 
trankos gerai paslėptos, 
taip kad amerikiniai lakū
nai negali jų Įžiūrėti.

Šiaurinių korėjiečių pa
trankos per pusantrų metų 
apdaužė bei nuskandino 41 
amerikinį laivą, o jų minos 
sužalojo bei nuskandino 10 
Amerikos laivų.

Šiaurinė Korėja skelbė, 
jog šiomis dienomis sunai
kino dar vieną amerikinį 
karo laivą.

i Vėl ragina svarstyti 
Tunisijos skundą

United Nations, N. Y. —- 
Dvylika azijinių - arabiškų 
kraštų vėl reikalauja, kad 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba svarstytų Tunisijos 
tautininkų skundą prieš 
Franci jos terorą Tunisijoj.

Pirmesnis jų skundas nu
puolė, kad negavo septynių 
tarybos narių paramos. A- 
merika susilaikė nuo balsa
vimo, taigi padėjo atmesti 
skundą.

Saugumo Taryba suside
da iš 11 narių.

FILIPINŲ ARMIJA ME
DŽIOJA PARTIZANUS

Manila. — Filipinų val
džia pasiuntė 10,000 karino-’ 
menės, kad žudytų bei gau
dytų Luzon saloje partiza
nus - hukbalahapus.

Partizanai kovoja prieš 
dvarininkų valdžią ir ypač 
reikalauja padalint dvarų 
žemes bežemiams ir maža
žemiams valstiečiams.

Jackson, Mich. — Pirma
dienį per ištisą dieną 2,600 
kalinių kėlė, riaušes didžia
jame Michigano valstijos 
kalėjime. Suėmė 11 kalėji
mo sargų ir laiko juos kaip 
belaisvius - įkaitus. Grasi
no nužudyt sargus, jeigu 
valdyba atsisakys pagerinti 
kaliniams sąlygasė

Kiti kalėjimo sargai pasi
rodė per silpni suvaldyt 
m a i š t a u j ančius kalinius. 
Tad pašaukta valstijos po
licija.

Vai s ti j i h i a i po 1 i c i ni n ka i 
su kulkosvaidžiais ir atkiš

Dujų bombomis atakuoja 
sukilusius N. J. kalinius

Rahway, N. J.—Valstiji- 
nio New Jersey kalėjimo 
saigai mėtė troškinančias, 
ašarinių dujų bombas į 
miegamąjį rūmą, kur jau 
penkias dienas sukilėliai iš
silaikė be maisto ir van
dens. Viso tų maištinin
kų yra 231.

Jie turi suėmę ir 8 kalėji
mo sargus; tad ir sargai 
ašaroja, gokčioja ir trokš
ta nuo tų bombų.

Tyčia ar netyčia buvo pa

KODĖL KALINIAI SUKILO
New York. — Čionaiti- 

nis dienraštis World-Tele
gram apklausinėje tris bu
vusius New Jersey valstijos 
kalinius, kodėl per kelias sa
vaites. įvyko ten trys kali
nių sukilimai.

, Tie trys ex-kaliniai buvo 
apklausinėjami atskirai, 
taip kad nė vienas nežinojo, 
ka kiti atsakė. Bet visi v ./
trys pranešė tokius daly
kus:

Kaliniai verčiami sunkiai 
dirbti per 12 valandų, o bai
siai blogai maitinami.

Pusryčiams gauna duonos, 
riekutę ir puoduką juodos 
kavos. Pietums taipgi duo-, 
nos riekutė ' ir puodukas 
juodos kavos. Vakarienei, 
tiktai pupos ir pupos.

Labai retai kaliniai gau
na neva mėsos šutinio—tai

Potvinis gresia užplūs! 
karinę lėktuvų stovyklą

St. Joseph, Mo. — Mis
souri upės ištvinimas gra
sina užliet milžinišką kari
nių lėktuvų stovyklą'Fort 
Leavenworthe, Kansas vals
tijoje.

Mississippi ir Missouri 
upių potviniai per 2 savai
tes užplūdo apie 80 miestų 
bei miestelių dešimtyje vals
tijų, išvijo 100 tūkstančių 
gyventojų iš namų ir pada
rė 200 milijonų dolerių me
džiaginių nuostolių.

Fort Dodge, Iowa.—“Be- 
mandraudamas” ore nukri
to privatinis lėktuvas, žu
vo 2 žmonės.

tais šautuvais varė kalinius 
i vieną kalėjimo dalį. Ra
da tie neklausė, tai polici
ninkai šaudė. Nušovė vie
ną kalinį ii’ sužeidė 9 kitus.

Tuo būdu dauguma maiš
tininkų tapo suvaryta į vie
ną kalėjimo galą. Bet 104 
sukilėliai dar laikosi atski
rame kalėjimo pastate ir 
nepaleidžia suimtų saigų, 
apart ^dviejų sergančių.

Per riaušes kaliniai iš
daužė įvairius įrengimus, 
padarydami šimtus tūks
tančiu doleriu nuostoliu. *. v- < 

degtas ir sparnas pastato, 
sukilėlių užimto

Kalėjimo valdyba žadėjo 
nemušti sukilėlių, jeigu jie 
sveikus išlaikys s u i m t u s 
sargus. Bet atmetė kitą 
reikalavimą -- visai ne
bausti sukilėlių.

Kaliniai sukėlė • maištą, 
reikalaudami pavąryt žiau
ru viršininką ir duot kali
niams. daugiau ir geresnio 
valgio.

pasmirdęs, sugižes jovalas 
—90 procentų vanduo ir 
bulvės, ir tik kur-nekur pa
sitaiko apipuvusios mėsos 
gabaliukas. .

Kalėjimo vyriausybė me
duoja, skelbdama per spau
dą, būk duoda kaliniams 
mėsos ir Įvairiu kitu val
giu.

Nuo tokios blogos mity
bos daugelis kalinių pa
laipsniui miršta. Sargai bu
deliškai muša kalinius, ka
da tik užsimano. Pavyz
džiui, kartą 12 kalinių bu
vo pusgyviai primušti tik
tai todėl, kad eilė ėjo dar
ban taip, kaip jiems buvo 
Įsakyta.

Mirusius nuo -alkio ir mu
šimų valdyba paskelbia 
“natūraliai mirusiais” nuo 
tam tikrų ligų.

Cal. studentų laikraštis 
remia Sovietų pasiūlymus

Berkeley, Cal.—The Dai
ly Californian, Californijos 
Universiteto studentų laik
raštis, ragina Ameriką rim
tai apsvarstyti Sovietų pa
siūlymus — sušaukti pen
kių didžiųjų valstybių kon
ferenciją dėl santaikos ir 
suvienyti Vokietiją per lais
vus jos gyventojų balsavi
mus.

Bangkok, Thailand.—Va
dinami banditai nušovė 
amerikoną misionierių Pau
lą Johnsoną ir jo pačią.

Hong Kong.— Anglų val
džia uždraudė čia įgabent 
japonų audeklus.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS 
PALAIKO BAUSMĘ KO
MUNISTU ADVOKATAM
Jie bus įkalinti už vadinamą 
“paniekinimą teismo”

Washington. — Aukščiau
sias Teismas atsisakė per
il agrinėti pirmesni savo 
sprendimą, kur jis patvirti
no bausmę penkiems advo
katams, gynusiems Komu
nistų Partijos sekretorių 
Eugene Dennisą ir 10 kitų 
jos vadovų. Tai]) užgyrė 
kalėjimo bausmę, kurią 
jiems skyrė Haroldas Me
dina, federalis apskrities, 
teisėjas New Yorke, už ta- 
Tipmą “paniekinimą teis
mo.”

Auksę. Teismas taipgi 
atmetė prašymą dar atidėti 
advokatam bausmę. Taigi 
jie bus jau greitai įkalinti 
sekamiems laikotarpiams:

Advokatai Harry Sacher

Kongresmanai nutarė 
pašalint “neištikimus” iš 
valdiniu namu projektu

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas, priėmė 

| republikono R. W. Gwinn’o 
pasiūlymą — pašalinti ko
munistus bei “neištikimuo
sius” iš namų projektų, 
prie kurių pastatymo val
džia yra prisidėjus. Pasiū
lymas nukreiptas prieš vi
sus. narius organizacijų, ku
rias generalis prokuroras 
paskelbs “neištikimomis A- 
merikai.”

Jeigu ir .Senatas užgirtų 
šį pasiūlymą, tai valdžia 
galėtų pašalint tokius žmo
nes ir iš namų, kuriuos jie 
pirko su pagalba . valdinių 
FHA paskolų.

Pietų Afrikos fašistai 
laimi seime
Capetown, Pietų Afrika.— 

Pietinės Afrikos^ seimas 78 
balsais prieš 61 užgyrė fa- 
šistuojančio premjero Da
nieliaus Malano sumanymą 
—atimti aukščiausiam teis
mui galią, su kuria tas teis
mas galėdavo - panaikinti 
seimo nutarimus, jeigu nu
tarimai būdavo padaryti 
mažiau kaip dviem trečda
liais visu seimo balsu.

Neseniai auk š č i a u s i a s 
teismas atmetė Malano per
varytą seimo nutarimą, už
draudžiantį spalvų o tiems 
piliečiams rinkimuose bal
suot už bendrus visam kraš
tui kandidatus į seimą.

Spalvuotais yra vadinami 
mišrios baltųjų ir negrų 
veislės žmonės.

8 milijonai negrų neturi 
jokių balsavimo teisių, nors 
jie sudaro didžiąją daugu
mą gyventojų.

Pietų Afrika yra savi val
dinė Anglijos imperijos da
lis.

Roma. — Italija minėjo 
2705 metų sukaktį nuo Ro
mos įkūrimo.
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ir Richard Goldstein — še
šiems mėnesiams; George 
W. Crockett ir Abr. J. Is- 
serman keturiems mėne
siams; Louis F. McCabe — 
30 dienu.

Jie smarkiai gynė komu
nistų vadovus, teisiamus už 
“suokalbiavima skelbti, kad 
reikėsią varu nuversti Ame
rikos valdžią.” Teisėjas Me
dina surado, kad tuom jie 
“paniekino teismą.”
Kalėjimas ir Bailinamu

Aukščiausias Teismas da- 
i bar palaikė ir bausmę Vin
centui W. Hallinanui, kurį 
federalis teisėjas Californi- 
joj nuteisė 6 mėnesius kalė
ti už “paniekinimą teismo.” 

' Nes Hallinan, Progresyvių 
i Partijos kandidatas į pre
zidentus, “per daug rėka- 

| vęs,” gindamas Harry Bri- 
dgesą, vakarinių Laivakro- 
vių Unijos vadovą.

—------------------------------------------------- u-

Mirė Stafford Cripps, 
anglų socialistų vadas

Zurich, Šveicarija. — Nu
mirė Sir Stafford Cripps, 
vadovaujantis Anglijos so
cialistas., buvusios darbie- 
čių valdžios ministras. Jis 
ilgai sirgo nugarkaulio 
smegenų sugedimu. Buvo 

'62 metų amžiaus.

Amerikonai skubi 
susitart su vakarų 
Vokietijos valdžia I

Bonn, Vokietija. — Ame
rikos ir Anglijos atstovai 
sušilę darbuojasi, kad va
karinės Vokietijos valdžia 

i kuo greičiausiai padarytų 
j “taikos kontraktą” su jais 
ir rekrutuotų vokiečius į 
tarptautinę armiją prieš 
Sovietų Sąjungą.

Amerika daro spaudimą 
vakarinei Vokietijai, kad 
jau gegužės viduryje pasi
rašytų tokią sutartį. Sako, 
reikia pastot kelią didėjan
čiam vokiečių bruzdėjimui, 
kurie remia Sovietų planą 
dėl rytinės ir vakarinės Vo
kietijos suvienijimo ir dėl 
taikos sutarties su ja.

Kinija yra suėmus 
62 amerikonus

Washington. — Kinijos 
Liaudies Respublika yra su
ėmus 62 amerikonus kaip 
priešus. Vieni laikomi ka
lėjime, kiti po naminiu 

I areštu. Tai daugiausia biz
nieriai, misionieriai ir stu
dentai.

Amerikos valdžia dabar 
paskelbė suimtųjų vardus.

ORAS. — Šilta ir būsią 
lietaus.
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KAS MOKA GINTI SAVO INTERESUS
TUOJAU PO TO, kai prezidentas Trumanas paėmė 

valdžios “kontrolėn” plieno pramonę, ir kai vienas fe- 
deralinių teisėjų Trumano žygį užgyrė, prieš tai pra
sidėjo negirdėta propaganda.

Propaganda varoma per radiją, per televiziją ir spau

Plieno pramonės magnatai ir jų talkininkai parodo, 
4 kaip reikia ginti savo interesus. Visomis pakampėmis 

milžiniškas šauksmas, rėkimas, jog prezidento žygis esąs 
i nelegalus ir jis turįs būti atmestas kogreičiausiai.

, ’Gąsdinami' darbininkai: jei jie neis išvien su plieno 
magnatais, tai ir jiems patiems būsią bloga—kada nors 
prezidentas “pasiims” ir juos.

Tūli kongresmanai ir senatoriai jau plepa apie prezi
dento Trumano “impyčinimą” (impeachment),—vadina
si,.už tai, kad Kongresas jį teistų ir pavarytų iš vietos.

Netenka nei sakyti, jog si propaganda paveikia ir 
nemaža darbininkų. Pasikalbėk su nesusipratusiu dar
bo žmogum ir jis tau tuojau pradės “aiškinti,” kodėl 
krašto prezidentas neturįs teisės paimti valdžios koritrp- 
lėn tos ar kitos pramonės. Paklausk jo, kur jis tab su
žinojo, tai.jis atsakys: iš komercinės spaudos arba iš 
radijo komentatorių kalbų! Toks žmogelis nežino, kad 
toji propaganda, tieji straipsniai, tosios kalbos yrajšėju- 
sios iš turčių-kapitalistų propagandos raštinių, kad už 
visa tai plieno kompanijos brangiai apmoka!

KODĖL GI plieno .korporacijos šaukia gvolto dėl to, 
ką atliko Trumanas? Argi joms, korporacijoms, dėl to 
nukrito nors plaukas nuo galvos? Argi formalus paė
mimas valdžios žinion plieno pramonės neužtikrina joms 
tų pelnų, kuriuos gavo ligi šiol? Aišku, kad užtikrina!

Tačiau plieno korporacijos ir kitos korporacijos, ko
vodamos prieš šį Trumano žygį, kovoja prieš precedentą. 
Jos taip galvoja: jeigu dabar tylėsime, tai, nežiūrint, kad 

• gauname tuos pačius pelnus, kokius gavome, nežiūrint 
to, kad plieno pramonė, kaip buvo, taių ir pasilieka mū
sų rankose, ateityj gali būti bloga. Ateityj gali atsiras
ti smarkesnių prezidentų, kurie ne juokais paimtų val
džios žinion tą ar kitą pramonę.

Štai, kodėl tas didžiulis triukšmas!

GEROS ŽINIOS
PASITARIMAI Kot•ėjoje dėl mūšių paliaubų dar vis 

tebėra “neaiškioje padėtyje,” bet reikia tikėtis, kad jie 
, neužilgo* pasieks teigiamų rezultatų, nežiūrint, kad Pen

tagonui tai ir nepatinka.
Tuo pačiu kartu iš Europos ateina vis daugiau gerų 

žinių. Spauda ir radijas, pavyzdžiui, sako, jog Anglijoje 
pastaruoju laiku daugiau ir daugiau žmonių pasisako už 
Susitarimą, prieš karinę politiką. Net ir Anthony Eden, f 
britų užsienio reikalų ministras, stoja už keturių di-? 
džiųjų konferenciją Vokietijos reikalams spręsti.

Darbo unijose didžiulis judėjimas už taiką, už susita
rimą su Tarybų Sąjunga. 7

Grįžusi anglų delegacija iš ekonominės konferencijos, 
neseniai JvykusiosMaskvoje, parsivežė gražiausių įspū
džių- Delegacijos nariai stoja už prekybos praplėtimą' 
su Tarybų Sąjunga ir liaudiškomis respublikomis. Jįe 
teigia, jog gyvenimo pagerėjimas Tarybų Sąjungoje bė
gyje pastarųjų poros metų pasiekė tokio laipsnio, kad 
jis toli pralenkia tūlas Vakarų Europos šalis. ' \

Maskvoje, sako delegacijos nariai, jaučiamas “nor-\ 
malus, taikus gyvenimo pulsas.” Jokios karinės isteri- 
jos, jokio karui pasiruošimo ten nematysi nei su žiburių.

Svetimšalis, nežiūrint, iš Jkurios šalies jis bebūtų, 
Maskvoje yra laisvas ir laisvai gali eiti, kur. jis nori,— 
niekas paskui jį nesekioja ir miekas jo “nekomendi- , • ■ < «t \nuoja/

Taip kalba grįžusieji pramonininkai; pirkliai, biznie
riai, o ne kokie “raudonieji” ar “subversyviai.”

Kitais žodžiais: Britanijoje pastaruoju metu dalykai 
j- žymiai pakrypo į gerąją pusę, į tjaikingą pusę, į prieš- 

karinę pusę. ' ,
Kas yra Britanijoje, tas yra ir Erancūzijoje ir kituo-

, se Vakarų Europos kraštuose. i
. Visa tai nervina Pentagoną, visa tai nervina mūsų 

. valstybės departmentą, kurių politika yra karo poli
tika, kurie išsijuosę dirba ginklavimuisi.

Visa tai tiesiog gąsdina visus karo treškėjus, įskaitant 
f lietuviškus klerikalus, fašistus ir1 menševikus.

B Bet visa'tai džiugina Amerikos ir viso pasaulio taikos 
mylėtojus, už taiką kovotojus.

Taikos šalininkų jėgos tebeauga, tebedidėja. Tačiau, 
tai nesako, kad taikos šalininkai ramiai suėmę rankas 
turėtų sėdėti. Tai sako, kad jie privalo dar uoliau, dar 
atkakliau dirbti taikai.

MOTERŲ KAMPELIS
NINA VAN ZANDT SPIES

(Mirė bal. 9 d., 1936 m.) Igio našlė, kalbėdama prie 
Ninos karsto šermeninėj, 
palydovams sakė:

Nors Nina Spies pasku
tines dienas baigė vargin
gai, skurde, jį turėjo progą 
grįžti pas savo turtingas 
gimin.eSj kurie siūlė .jai na
mus įtaisyti gražioj vietoj 
Floridoj, ji griežtai atsisa
kė, nes “buvo ištikima dar
bo judėjimui ir darbininkų 
klasei.”

Nina Spies h’ Lucy Par
sons buvo taip susitaru
sios, jog kuri pirmiau mirs, 
antroji sakys jai atsisveiki
nimo kalbą.

Kiek jaunesnė būdama, 
Nina Spies darėsi sau pra
gyvenimą įsisteigdama ke
lias rūminghauzes. Vienoj 
iš jų—po adresu 107 S. HaL 
sted St.—po ilgos ligos ji 
mirė balandžio 9 d.j 1936 
m., sulaukusi 74 metų am
žiaus. Buvo pašarvota sa
lėje (Bricklayers Hall, 912 
W. Madison St.), kur daž
nai sueidavo savo vienmin
čius, mitinguose sakydavo 
prakalbas.

Laidotuvių procesija tiks
liai pasuko link Desplaines 
ir Randolph gatvių ir čia 
sustojo kelioms minutėms 
prisiminti 1886 metų Hay
market tragediją ir pagerb
ti karžygius,, mirusius ant 
kartuvių. Procesijoj buvo 
keli dalyvavę tame, vėliau

Besiartinant gegužės pir
mai veik visuomet prisime
nama apie^tuos Haymarket 
tragedijos (Chicagoje) kar
žygius, mirusius ant kartu
vių lapkričio 10 d., 1887 m., 
apskrities kalėjime.

Vienas iš tų karžygių bu
vo August Spies; drąsus, 
giliai mąstantis ir plačiai 
apsiskaitęs, apsišvietęs as
muo. Paskutinėse dienose 
prieš mirtį jis parašė savo 
autobiografiją. Tame dar
be jam padėjo Nina Van 
Zandt, apie kurią čia ir 
kalbėsime.

Trumpai apie jaunystę
Nina Van Zandt, kaip 

užrašuose skaitome, buvo 
nepaprastai graži mergina. 
Ji paėjo iš turtingos šei-. 
mos. Gimė ir augo Penn- 
sylvanijos valstijoje ir bai
gė Vassar (moterų) kole
giją. Tėvas buvo chemis-

Haymarket tragedijaiąvy^ 
kus, Nina gyveno Chicago
je ir dirbo Smyth rakandų 
krautuvėje, kuri ir šiandien 
randasi ant Madis.on gat
vės. Krautuvės savininkas 
John M. Smyth (miręs) bu
vo narys džiūrės, kuri nu- 
smerkė Spies ir keturis ki- 
tūs mirtin. Ant kartuvių 
mirė Spies, Charles Engels, 
Louis Fischer ir Albert!
Parsons. Louis Linng nu-i P° visą pasaulį pagarseju- 
sižudė kalėjime, išsprogdim | šiame mitinge, tarp jų ir

[ Lucy Parsons., kuri mirė 
tragiškai jos nameliui užsi- 

' f degus kovo 8 d., 1942 m. 
Ei- Abi draugės palaidotos ša- 

nant teismui, buvo daug ra-pia savo vyrų palaikų, Wald-

damas dinamitą, kurį kas [ 
tai jam slaptai pristatė.

Nina nepažinojo Spies, 
kada jis. buvo laisvas.

soma ir kalbama apie tuos 
anarchistus ir piešiama, ko
kie jie baisūs sutvėrimai. 
.Nina, žingeidumo; ąpimta, 
pasiryžo pati pamatyti, kaip 
iš tikrųjų jie atrodo ir ar 
jie tokie baisūs, kaip juos 
piešia.

Vestuves su proxy
Kartą susipažinus, Nina 

Van Zandt dažnai lanko 
kalėjimą, neša maisto ir ki
tokių doyanų kaliniams.;
Neapleidžia nei vienos teis-, 
m o sesijos.

August Spies kalėjime 
būdamas rašo savo auto-bi- 
ografiją. Nina jam tame 
padeda ir tuomi dar arčiau 
susipažįsta, susiartina. Pa
galiau pasižada už jo ište
kėti. Laikraščiuose jos var
das skamba nemažiau už 
nusmerktųjų.

Kada Spies tampa nu- 
smerktas mirtin ir matosi, 
kad jis niekad neišeis iš ka
lėjimo, jiedu nusitaria vis- 
tiek apsivesti. Bet Spies ne
paleidžia, tad Nina sutinka 
atlikti ceremonijas su pro
xy, kurį Spies suteikia sa
vo broliui Henry Spies.
Likus našle, veikia IWW 

organizacijoje
Kada Nina lieka našlė, ji 

otoja į tas organizacijas, 
kuriose veikė Spies ir kiti 
nugalabinti karžygiai, bū
tent, IWW unijoj ir kitose 
tų dienų radikalėse organi
zacijose.

1895 metais, sūsipažinusi 
su advokatu Stephen A. Ma- 
lato, ji Už'jo išteka ir bando 
pamiršti pirmesnius ryšius 
su minėtų organizacijų na
riais ir mesti visą veikimą. 
Bet 1932 metais ji nutrau
kia ženybinius ryšius ir iki 
mirties neša Spies’o vardą 
ir, stojusį atgal į radikalų 
ratelius, vėl tęsia savo vy
ro pradėtą darbą.
Atsisako grįžti prie savųjų 

I Lucy Parsons, kito karžy-

heim kapinėse. , A. J.

ŽADA MOTERIMS DUOT 
BALSAVIMO TEISĘ

Meksikos moterys dar vis 
neturi balsavimo teisių, 
todėl šiuo metu, kuomet ei
na prezidentinių rinkimų 
kampanija, iškeltas ir šis 
klausimas.

Ruiz Cortines, kuris skai- 
i bosi tvirčiausiu šiuose rin- 
! kimuose kandidatu, davė 
i žodį, jog jis, jei bus išrink
tas prezidentu, suteiksiąs 
pilnas moterims balsavimo 
teises.

Atrodo, daugumas pilie
čių tam pritaria, bet yra 

I ir tokių, kurie priešinasi. 
Girdi, moterys yra sentį- 
mentalistės ir pastoviai ne
galį protauti.

MOTINŲ DIENA— 
TAIKOS DIENA

' Brookly.no Moterų Taikos 
Taryba iškėlė labai svarbų 
šūkį, būtent, Motinų Diena 
lai būna taikos diena.

Jos pagamino taikos at
virlaiškių. ir renka parašus 
reikalaujant pre zi d e n t o 
Trumano baigti karą Korė
joje ir palaikyti taiką.

Šis šūkis turėtų pasiekti 
visus šio krašto kampus. 
Motinų Diena, gegužės 11, 
turėtų būti darbo diena už 
taiką.

MOTERIS KANDIDATĖ 
VICE PREZIDENTO 

VIETAI
Progresyvių. Partija stato 

kandidatais Vincent Halli- 
nan prezidento vietai ir 
Charlotta A. Bass vicepre
zidento vietai.

Mrs, Bass yra įžymi ne
grų veikėja, buvusi Kali
fornijoje vieno stambaus, 
laikraščio Redaktorė .

Senosios partijos — de
mokratų ir republikonų — 
tokios teisės negrams -ir 
moterims nesuteikia.

Įvairios Žinios
Pagalba bežemiams ir 
mažažemiams 
valstiečiams Lenkijoje

VARŠAVA, kovo 1 d. — 
Lenkijos ministrų tarybos 
prezidiumas priėmė nutari
mą suteikti pagalbą bežex 
miams ir mažažemiams 
valstiečiams, kurie nedirba 
pramonėje ir gyvena tan
kiai gyvenamuose šalies ra
jonuose, tolygiau . paskirs
tant juos nepakankamai ap
gyvendintuose rajonuose.

Persikėlėliams skiriami 
ūkiai Košalino, Sčecino, 
Vroclavo, Opolsko, Gdans.- 
ko ir Bielostoko vaivadijų 
teritorijose, o taip pat at- 
sikruose Žešuvo, Liublino, 
Bydgoščio ir Poznanės vai
vadijų valsčiuose . Persike-

rankiškus ūkius, stoti į žem
dirbystės gamybinius koo
peratyvus arba imtis darbo 
valstybiniuose žemės ūkiuo-

Nutarimas numato pa
skirti persikėlėliams gyve
namuosius namus ir ūki
nius pastatus, suteikti kre
ditus gyvuliams ir žemės 
ūkio inventoriui įsigyti, 
duoti sėklų ir dirbtinių trą
šų, o taip pat teikti pagal
bą per MTS ir tt.

Persikėlimo metais, o taip 
pat per dvejus sekančius 
metus persikėlusieji pilnu- 
tįnąD atleidžiami nuo mo
kesčių. Be to, jie dvejiems 
metams atleidžiami nuo 
grūdų ir mėsos pristatymų.

Visų asmenų persikėlimo 
į naująsias vietas išlaidas 
valstybė prisiima savo są
skaitom

do SAVAITINĖ ALGA
Valdiškasis Darbo De

par tmen tas a p s k aičiuo j a, 
jog keturių žmonių šeima 
būtinai turi turėti $80 į sa
vaitę įeigų, kad nereikėtų 
pusbadžiai gyventi.

Bet kiek šeimų teuždir
ba $80. į savaitę? Dauguma 
šeimų uždirba po daug ma
žiau. Yra nemažai didelių 
šeimų, kurių ieigos nesie
kia nei $40 savaitėje.

Suprantama, tokios šei
mos yra priverstos neda- 
valgę ir be visokių reika
lingų patogumų gyventi.

Today’s Palieta

9061
SIZES 
2-10

Pattern 9061, Children’s Sizes Z, 
4, 6, 8, 10. Size 6 dress, 1% yards 
35-inch; jacket,! yard; bonnet, V2 
yard. Applique instructions.

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

ir

Bulgarų tauta pagerbia 
Viktoro Hugo atminimą

SOFIJA, vasario 26 d.— 
Bulgarijos visuomenė pla
čiai pažymi 150-ąsias me
tines nuo tos dienos, kai gi
mė didysįs prancūzų rašy
tojas Viktoras Hugo. Viso
je šalyje vyksta iškilmingi 
susirinkimai. Skaityklose ir 
bibliotekose suorganizuotos 
rašytojo kūriųių parodos.

Vakar Bulgarijos Mokslų 
akademijoje įvyko iškilmin
gas posėdis, skirtas Vikto
rui Hugo.

Buvo taip pat padaryta 
keletas mokslinių praneši
mų apie bulgarų literatūros 
ryšius su Viktoro Hugo kū
rybai .

Laikraščiai spausdina 
straipsnius apie V. Hugo 
gyvenimą bei kūrybą ir iš
traukas iš jo kūrinių.

Lenkijoje mokomasi 
Neatitrūkstant 
nuo gamybos

VARŠAVA. — Liaudies 
Lenkijoje kasmet gausėja 
žmonių, kurie mokosi, norė
dami' neatitrūkstant nuo 
gamybos papildyti savo iš
silavinimą ir įsigyti viduri
nės bei aukštos kvalifikaci
jos specialybę.

Šalyje sudaryta ir sėk
mingai veikia daugiau kaip 
760 bendrojo lavinimosi 
mokyklų, o taip pat dau
giau kaip 1,600 kursų, ku
riuose .mokosi daugiau kaip 
120 tūkstančiu žmonių.

Darbininkų jaunimui, sie
kiančiam įgyti vidurinį pro
fesinį mokslą, techniku
muose atidaryti specialūs 
skyriai. Darbo pirmūnams, 
kurie nėra baigę septynių 
klasių, technikumuose vei
kia specialūs parengiamieji 
kursai.

Valstybinių žemdirbystės 
ūkių darbininkams, žem- 
dirbystės gamybinių koope-' 
ratyvų nariams, mažaže
miams ir vidų tini e s i e m s 
v a 1 s t i e či ams, norintiems 
įgyti kvalifikaciją, šalyje 
organizuotas platus viena
mečių žemės ūkio mokyklų 
tinklas. Specialūs techniku
mai su sutrumpintu dvime
čiu apmokymo kursu rengia 
žemės ūkio technikus - me
chanizatorius ir zootechni
kus.

jos TSR Murgabo slėnio 
kolūkiai, kurie augina ne
paprastai vertingas tarybi
nės plonapluoštės medvil
nės rūšis, praeitais metais 
nuėmė labai gausų derlių. 
Paruošų punktai priėmė iš 
žemės ūkio artelių tūkstan
čius tonų medvilnės viršuj 
plano. Kiekvienas | Mar^J 
srities kolūkis gavo dau
giau kaip milijoną rublių 
pajamų. Visoms Murgabo ' 
žemės ūkio artelėms už 
viršum plano p r įstatytą ją 
medvilne priskaityta dau
giau kaip’du milijonai ru
bliu premijų-priedų.

Daugiau kaip 35 centne
rius medvilnės iš hektaro 
surinko Turkmen-Kalos ra
jono “Raudonojo Spalio” 
žemės ūkio artelė. Už kiek
vieną darbadienį čia tenka 
36 rubliai, 3 kilogramai 
grūdų ir kiti produktai.

Didžiausias pajamas Mur- 
■ gabe — daugiau kai}) 20 mi
lijonų rublių — turi Tach- 
ta-Bazaro rajono Lenino 
vardo kolūkis.

AUGA DARBO ŽMONIŲ 
SANTAUPOS*

BAKU.—Pastaruoju uni
tu žymiai didėja Baku mie
sto darbo žmonių santau
pos. Lenino rajono darbi
ninkų miestelių gyventojai 
įnešė į taupomąsias kasas 
daugiau kai}) du milijonus 
rublių. 1,800 tūkstančių 
rublių per šių metų pirmą
sias 10 d. išaugo Stalino 
rajono gyventojų santau
pos, kurios, padėtos taupo
mosiose kasose. Žymiai iš
augo indėliai ir kitų rajo
nų taupomosiose kasose.

Šiuo mefų Baku taupo
mosios kasos saugoja 170 
milijonų rublių. Ir visa tai 
darbo žmonių santaupos.

KŲ DIRBINIŲ • 
MODELIAI

MASKVA.—TSRS Leng
vosios pramones ministeri
jos meno taryba baigė 
tvirtinti 1952 metų pavasa
rio - vasaros Sezonui skir
tų naujų trikotažinių dir
binių modelius, kuriuos pa
gamino Armėnijos., Kaza
chijos, Turkmėnijos, Latvi
jos, Lietuvos ir Estijos TSR 
trikotažo fabrikai.

I.š Lietuvos įmonių pa
teiktų 580 dirbinių pavyz
džių meno taryba patvirti
no apie 500. Aukšto įver
tinimo susilaukė K a u n o 
“Laimės” ir “Trikotažo” 
fabrikų dirbinių modeliai. 
Ypatingo dėmesio nuopel
ne viršutinio trikotažo dir
biniai (moteriški džeiūpe^ 
riai ir švarkeliai, vaikiški 
kostiumai ir suknelės), ku
riuos skoningai pagamino 
“Laimės” fabrikas?

Masiškai gaminti patvir
tintas ir didelis kiekis tri
kotažinių dirbinių modelių, 
kuriuos pateikė Vilniaus 
“Spartos/’ “Kauno audi
nių” ir “Jėgos,” Telšių 
“Masčio” fabrikai.

NAUJOS STATYBOS
TBILISI.—Gruzijos sos

tinė yra vienas gražiausių 
Tarybų Sąjungos miestų. Iš 
Mtacsmindo kalno viršūnės 
— Tbilisio aukščiausiosios 
vietos — atsiveria puiki 
miesto panorama su jo mo- 
numentiniais pastatais, pla
čiomis pakrantėmis, pro
spektais, sodų ir parkų,ža
lumynais. Miestas tebedi
dėja ir tvarkomas. Jis yra 
pilnas naujųjų statybų pa
stolių.

Miesto statybos klausimą 
apsvarstė Tbilisio , miesto 
Darbo žmonių deputatų ta
rybos sesija. Miesto tary
bos vykdomojo komiteto 
pirmininkas drg. Zabachi- 
dzė pranešė, kad miesto 
ūkiui vystytį pernai buvo 
išleisti beveik 105 milijonai 
rublių. Pagal įžymiausiųjų 
Gruzijos architektų projek
tus dabar statoma daugiau : pramonė šiais metais turi
kaip šimtas fundamentalių; perduoti eksploatacijon kele- 
pastątų. Tęsiami darbai tą dešimčių naujų paviljonų ir 
gatvėms rekonstruoti, til-[ dirbtuvių drabužiams bei ava
lams pastatyti. Iki vasaros lynei siūti ir remontuoti, bal- 
sporto sezonui prasidedant 
bus užbaigta vieno- stanir. 
biausįų šalyje.— studentų 
sta'diono statyba.

Naujos gyventoju buitinio 
aptarnavimo dirbtuvės

' Maskva. — Maskvos Darbo 
[ žmonių deputatų tarybos vyk
domasis komitetas priėmė nu- 
■ tarimą pagerinti gyventojų 
(.buitinio aptarnavimo dirbtu- 
; vių darbą. Vietinė ir koopera-

KOLŪKIŲ - MILIJONIE
RIŲ SLĖNYS

Turkmėni-MASKVA.

dams, muzikos 
tams, metaliniams,

. niams ir kitiems 
remontuoti. Daugiau ka|p 
paviljonų ir dirbtuvių bus ati
daryta pirmajame pusmetyje.

Nutarta žymiai sustiprinti 
dirbtuvių mechanizavimą ir 
jų aprūpinimą medžiagomis.

instrumen- 
trikotaži- 

dirbiniams

2 pust—Laisve (Liberty)— Trečiadien., BalancL-April 23, 1952 S
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Philadelphijos Žinios San Leandro, Calif.

| * (Tąsa)
Aš prisimenu šį pasakojimą, kai vaka

rais, laukdamas patikrinimo, žiūriu į gė
lių lysvę prieš baraką ir negaliu ati
traukti akių. Gėlės joje įvairiausių at
spalvių, ir aš atmintinai žinau visą jų 
gamą. Gėrėtis gėlėmis—didelis džiaugs
mas maA, ir kada rytą matau išsipūtusi 
pumpurą, nekantriai laukiu vakaro, kad 
pamatyčiau naują žiedą. Laiminga ta 
minutė, kada gėriesi žiedo grožiu.

Kas. rytas akmenų skaldyklos dugne 
visi akimirkai nutyla. Pusantro tūks
tančio žmonių, išrikiuoti gretomis, lau
kia, bijodami krustelėti, kol komando- 
fiureris patikrins esamus kalinius. Tai 
užtrunka vos keliolika sekundžių. Gir
dėti, kaip musė skrenda. Ir kiekvieną 
dieną tuo pat metu pradeda čiulbėti 
paukštis, susisukęs lizdą krūme, kuris 
savo šaknimis įsikibęs į uolos viršūnę. 
Jis šlovina tekančią saule. Niekad nesu 
girdėjęs gražesnės muzikos. ’ Laiminga 
ta m irute, kada tu supranti, apie ką gie
da paukštis.

Paprasta diena. Mes grįžtame su tuš
čiomis išmatų dėžėmis. Į skaldyklą mes 
neskubame ir laukiame tų, kurie nunešė 
tuščius bidonus. Mus lydintis kapo is
panas leido mums ' valandėlę atsisėsti 
šlaite.

Žolėje aš nusiskyniau kažkokį mėlyną 
žiedeli, ramunėlę ir raudoną dobilą ir su
dariau puokštelę. Andre ir Šarlo, nieko 
nesakydami, padarė tą pat. Kiti pran
cūzai stebėjo mus, o paskui pasekė mū
sų pavyzdžiu. Mes meilingai žiūrėjome į 
tris Prancūzijos spalvas, šiandien bir
želiu 14 d. Aš mąsčiau apie birželio 14 
dieną prieš dvejus metus Paryžiuje. 
Trys merginos stovėjo greta, jų drabu
žiai sudarė trispalvę vėliavą. Paryžius 
puošėsi bošų panosėje, ir dabar, tikriau- 
ąifjjS Paryžiuje vyksta tas pat. 
^ųznspalves kokardas turime ir mes.

— O kai]), vyrai, jeigu jas prisisegtu
me?

Laiminga ta minutė, kada pažįsti sim
bolio vertę.

Rudens, vakaras. • Dangus staiga apsi
niaukė ir paraudo^ Mes užkopėme į vir
šų prakeiktaisiais savo laiptais. Apačioje 
kaip apsnūdęs vandenynas išsiklostė Du
nojaus slėnys. Tolumoje Alpės. Saulė 
tarsi sustingusi liepsna lėtai leidžiasi vi
sa savo didybe. Kalnai pamėlo ir atrodo 
milžiniški. Jų viršūnės paraudo, ir snie
go kepurės tviska sidabru. Dangus ir 
debesys liepsnoja raudoniu ir auksu. 
Niekad aš dar nebuvau matęs tokio gro
žio. Mes pamažu ėjome, netekę žado 
besižayėdami nepamirštamu iškilmingu
mu vaizdo, kurį galima pamatyti Tiroly
je dukart per metus—kai diena susily- 
girtįi su naktimi. Trys tūkstančiai žmo
gių pamiršo savo kančias, užburti ste
buklingo spalvų ir šviesos žaismo. Iš 
visko kyla kažkokia didybė ir nepaaiš
kinamas jausmas man primena eilutę iš 
Lamartino:

Be'mirštant Kcntįkart gražesnis 
saulės spindulys..

Laiminga minutė.

O dabar—smulkmenos.
Kada rytais, po dviejų valandų darbo 

‘migloje ir šaltyje, pirmieji saulės spin
duliai nustumia šešėlį prie didžiųjų uo
lų ir meiliai šildo mums nugarą, mus ap
ima nuostabus jausmas, tarsi pati gyvy
bė smelkiasi į kūną. Trunka tai neilgai, 

> bet ši minutė laiminga.
Kada dieną mums pavyksta prisiglau

sti’už akmenų krūvos ar vagonėlio ir, nu
tykojus minutę, užtraukti dviem trim 
vienos ir tos pačios nuorūkos, kada dū
mai malonaus nuovargio pripildo mūsų 
skilvį, apsvaigina sąmonę ir kelioms aki- 
mirkoms perkelia toli nuo tikrovės — 

® a^^u] taj trunga tik minutę, bet ta minu- 
lai minga.
Kada vakare mes grįžtame į stovyklą; 

ada, po patikrinimo ir visų paskyrimų 
- pagaliau sėdime ant grindų su duonos 

j Jgrieviniu rankoje; kada mes piaustome 
^į ir renkame trupinius; kada gardžiuo- 
jamės kiekvienu juodos duonos kąsneliu, 
kuris mums atrodo saldesnis už ambro
ziją; kada manome: “Nėra nįeko ska
nesnio pasaulyje,” — ta minute taip pat 
laiminga.

Bet laimingiausia iš visų minučių yra 
ta, kuri duoda kasdieninės duonos mūsų 
minčiai. * * *

Mes einame į darbą. Išeidamas iš ba
rako ,aš mačiau Emilį, belgą. Jis su
pranta vokiškai ir kiekvieną dieną kaž
kokiu būdu sugeba pažvelgti į laikraštį 
“Felkišer Beobachter,” kurį leidžiama 
skaityti vokiečiams. Jis pranešė man 
naujienas.

Išėję už stovyklos vartų, mes žengiame 
Sparčiau.- Prancūzai visi čia prie manęs. 
Berberas kaip paprastai pirmas duoda 
klausimą:

—Na, kaip, sužinojai paskutinius 
pranešimus?

— Taip. Viskas eina puikiai. Charko
vą užėmė rusai.

— Charkovą užėmė rusai, vyrai! I
Naujiena iš lūpų į lūpas eina per visą 

vorą. Tegul rėkia ant mūsų kapo. Tegul 
esesininkai saugo mus iš savo sargybos 
bokštelių. Charkovą užėmė rusai!

Šarlo klausia:
—Vadinasi, Oriolą taip pat užėmė?
—Na, žinoma, ir Oriolą taip pat. Ke

lias Į Dnieprą atviras.
—Kiek kilometrų nuo Charkovo ligi 

Kijevo?
Atsako, suprantama, Simonas.
— Apie tris šimtus penkiasdešimt.
Simonas — tai vaikščiojanti enciklo

pedija, Jam žinoma, kad šiaurėje Rau
donoji Armija yra 70 kilometrų nuo 
Latvijos sienos. Jis atmintinai prisime
na fronto liniją ir turi galvoje visą že
mėlapi. Bet jis mėgsta tikslumą.

— Apie Charkovo paėmimą kalbama 
vokiečių pranešime?

— Taip, jau vakarykščiame laikraš
tyje.

—O kituose frontuose?
—Daugiau aš nieko nežinau.

— O vakarų fronte? — klausia kaž; 
kas.

—Vakarų fronto nėra, — atkerta Si
monas.. i

— Atsiprašau, o Italija?
— Na tai kas, kad Italija? Net jeigu 

ji kapituliuos, patikėk, niekas nepasi
keis. Rusai pereis Vislą anksčiau, negu 
sąjungininkai pereis Brenerį ar Reiną. 
Kol vokiečiai Rusijoje, vakarų fronto 
nėra ir nebus.

Taip, kiekvienas tą jaučia. Ir kad ir 
kaip jis žiūrėtų į Rusiją, jis negali ne
pripažinti, jog kaip tik ten dabar vyks
ta lemiamas mūšis. Pagaliau ir vokie
čių pranešimai beveik ištisai skirti ope
racijoms Rytų fronte. Štai, kodėl ir mes 
čia kur kas labiau domimės mūšiu dėl 
Dniepro negu operacijomis Atlanto van
denyne ar Viduržemio jūroje.

Mes pasiekėme laiptus.
Vienas kalinys prieina prie manęs.
—Tai tiesa apie Charkovą?

— Tiesa.
—Na, dabar prasidės. Anglai išsikels..
— Kažkodėl nesinori tikėti/
— Vadinasi, karui nė galo nematyti?
— Ko tau dar reikia? Geresnio tuo 

tarpu nieko nesugalvosi.
— Taip, bet kaip ilgai trunka. Kaip 

ilgai...
Luji Mažasis, nedalyvavęs pokalbyje, 

staiga supyko.
— O tiems, kurie' grumiasi, laikas, va

dinasi, neilgai trunka? Man juokinga, 
kaip jūs sergate savo pranešimais. Po 
velnių, jei rytas praėjo be pranešimų, 
tai jūs jau ir imate aičioti. Aš žinau, 
kad bošai bus sumušti, ir man to pakan
ka. ' v

— Tiesa, Luji Mažasis, bet malonu 
kas rytas atsiminti, kad jiems ateis ga
las

Mes vis greičiau, ir greičiau leidžia
mės pakopomis. Apačioje, norint pasivy
ti priekinius, tenka bėgti: Po kelių minu
čių mes stosime į darbą. Vėl pradėsime 
kasdieninę kovą. Mes nevalgėme, bet pa- 
sisėmėme energijos atsargą iš šios die
nos žinių. Mes žinome, kad. ten, toli toli, 
Dniepro kryptimi, be perstojo slenka !į 
priekį kariuomenė. Mes turime išlaikyti. 
Mums nugalėti — tai likti gyviems. Lai
minga ta minutė, kada vilties vėjas įkve
pia mums naujų jėgų.

Tokios minutės ardo stovyklos dienų 
vienodumą. Bet ir dideli, ir maži džiaug
smai neilgo amžiaus.

(Bus. daugiau)

Banketas ir koncertas

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 5-ta kuopa rengia 
gražų banketą ir koncertą, 
balandžio 26-tą d., Ruba Hali, 
414 Green St., Phila., Pa. 
Kuopos narių pareiga yra 
pardavinėti iš anksto banketo 
tikietus. Prašoma visų lietu
vių organizacijų pagelbėti su
rengti šį reikalingą finansų 
sukėlimui parengimą. Mes tu
rime daug narių ir jų priete- 
lių, tik reikia pakalbinti, pa
kviesti ir bandyti parduoti ti
kietus iš kalno. Vakarienę 
rengia skanią ir, tik už $2 
ypatai. Kepurninkų lietuviška 
orkestrą, po vadovybe-J. Iva
nausko, linksmins publiką.

Mūsų mieste ir apylinkėje 
daug pavienių lietuvių gyve
na, ir jie išsiilgę susitikti, pa
sikalbėti, pasilinksminti. O 
banketas yra geriausia proga 
pasimatyti. Bandykime gauti 
naujų narių ir išlaikykime 
esamus. Daug narių nesilanko 
į susirinkimus, ir tūli ilgokai 
užvelka duoklių mokėjimą, ir 
susispenduoja. Reikalingus 
daiktus reikalinga padėti aki- 
regyje, kad but galima paste
bėti ir laiku užsimokėti duok
les.

, Dėlei šių klaidų tankiai į- 
vyksta ginčai, priekabės, ir 
apsunkina finansų sekretorių 
ir kitus valdybos narius. Jei 
narys susispenduoja, tai dar 
nereiškia, kad jis išsibraukia 
ir praranda pinigus. Reikia 
ateiti į susirinkimus ir susi
tvarkyti. Finansų sekretoriaus 
darbas yra sunkus ir niekas 
jo nenori dirbti už dyką.

5-tos kuopos narių pareiga 
yra pasidarbuoti, kad šis pa
rengimas būtų pasekmingas,

o pasekmingas tegali būti, jei 
mes įtrauksime daug publikos.

Rep.

Mirė Benis Baranauskas 
f

Balandžio 11 d. mirė B. Ba
ranauskas, 2341 N. Fairhill 
St., Phila., Pa., -tik parėjęs iš 
darbo savuose namuose. Buvo 
parengtas pas graborių Ra
manauską, 1113 Mt. Vernon 
St., bal. 15-16 dd. Daug buvo 
lankytojų. Labai daug buvo 
gyvų gelių vainikų.

Išlydint į kapines Senas 
Vincas kalbėjo apie velionio 
pažangą ir rėmimą mūsų ju
dėjimo. Į kapines lydėjo apie 
15 mašinų palydovų. Prie ka
po Senas Vincas perskaito 
atatinkamas eiles, ir graborius 
Ramanauskas, atlikdamas sa
vo gražų patarnavimą, pa
kvietė' palydovus sugrįsti į jo 
patalpą vaišėms. Po užkan
džių mos keletas palydovų 
pasitarę tarp savęs nuspren
dėm pagerbti B1. Baranauską 
ir išreikšti užuojautą didelio 
liūdesio jo žmonai Teresei, 
sūnui Benis, dukteriai Regi
nai ir dviem anūkams per 
dienraštį “Laisvę.”

Velionis B. Baranauskas ki
lęs iš Gruzdžių parap., Kau
no Apskr. Lietuvoje paliko 
brolį ir seserį.

Drg. Baranauskas senas 
“Laisves” skaitytojas )T rėmė
jas. Tai buvo linksmo būdo 
žmogus, mirė sulaukęs 61 me
tų amžiaus; nei vieno žilo 
plauko neturėjo, ir fiziniai jis 
buvo stiprus. Linkime mes 
jam ramiai ilsėtis šioj šalyj, 
o pasilikusiai jo šeimai reiš
kiame gilią Užuojautą. Ilsėkis, 
Beni, laisvose Oakland kapi
nėse, kuriose daug mūsiškių 
ilsisi. Rep.

Lawrence. Mass.
Kova su streiklaužiais i

Bušų vairuotojai pasakė, 
kad prasidės veikimas, jeigu 
streiklaužiai pradės vairuoti 
busus. Kompanija garsinasi, 
kad ji jau turi 100 streiklau
žių, kurie susirašė pradėti bu
sus vairuoti. Bet dar negalinti 
juos leisti darban, nes jie te-- 
bėra neišlavinti.

Vaikams pastaba

Juoda baltu pilvu gyvatė 
įkando 12' metų berniuką, 
kuris dabar randasi ligoninė’ 
je. Mat, grupė Vaikų pasiga
vo gyvatę, įsidėjo į stiklinę ir 
su ja žaidė, manydami, kad 
ji neturi nuodų. Bet gyvatė iš 
stiklinės išlindo ir vieną ber
niuką įkirto. Vaikams patar
tina nesibovyti su tokiais gy
vūnais, nes jie pavojingi.
Republikonai darbuojasi

Šio miesto republikonai 
pradėjo organizuoti rinki
mams klubus, tveria komite
tus,. renka visokias komisijas, 
agituoja, kad jie turi laimėti 
rinkimus.

Kaip ten nebūtų, bet jie 
turi pamato demokratus kri
tikuoti, nes Trumanas privirė 
tokios košės, kad ir pats ne
begali suvalgyti.?Dabar demo
kratai irgi šaukia, kad žmo-

nes neremtų republikonų; sa
ko, jeigu Taftas būtų išrink
tas prezidentu, tai tikrai susi
lauktumėme Amerikoje juo
dojo fašizmo.
Tyrinėja Lawrence padėtį

Iš Washingtono į Lawrence 
atvažiavo Williams Hoff pa
žiūrėti, kokia čia randasi be
darbė, kokiu būdu valdžia
galėtų pagelbėti padėtį page
rinti. Kartu su miesto majoru 
svarstys tą klausimą.

Gerai būtų, kad tą reikalą 
gerai apsvarstytų. Bet gali 
būti ir taip, kad tik arbatos 
išsigers ir tas aukštas ponas 
vėl išvažiuos savais keliais.

Miesto valdžia pridavė be
darbių sąrašą. Pasirodo, kad 
Lawrence jau yra 20,000 be
darbių.

Jaunam majorui priklauso 
kreditas, kad jis rūpinasi pa
dėties pagerinimu.

S. Penkauskas

IŠSIREIŠKIMAI APIE 
MEILĘ

Meile kartais ateina pri- 
sidengus draugiškumu.

Ovid
♦

Šaltas mylėtojas esti ir 
nepasitikimas draugas.

Italų priežodis

Gegužės Pirmosios 
minėjimas

San Francisco Progresyvių 
tarptautinis komitetas nutarė 
paminėti šių metų gegules 
Pirmąją, šeštadienį, gegužės 
3 d., svetainėj, 321- Divisadero 
St. Pradžia 7 vai. vakaro.

Kadangi paminėjimas yra 
rengiamas įvairių tautų komi
sijos, todėl ir parengimas bus 
įvairus: bus pora gerų kalbė
tojų, geros muzikos progra
ma, ir užbaigoje bus šokiai, 
įžanga tik 50 c.

Todėl mos lietuviai priva
lomo skaitlingai dalyvauti, 
nes ir lietuvių delegacija sy
kiu veikia ir rengia.
Pakels važiuolės mokestį

Miesto valdyba per ilgą 
laiką tęsė diskusijas dėl pa
kėlimo važiuotės miesto bu- 
sais ir gatvekariais mokestis. 
Po ilgų pasitarimų, nutarė, 
kad nuo birželio 1 d. mokes
tis bus 15 c., vietoje 10 c. 
Sekmadieniais važiuotės “Pa- i 
ssas” buvo 35 c., dabar bus 
50 Cr Su pasu gali važinėti vi
są dieną ir naktį, nežiūrint 
kur važiuosi.

Mokiniams savaitinis “pas- 
sas” buvo 15 c., dabar turės 
mokėti po 6 c. —j- už kiek
vieną važiavimą.

Kada gatvokariai - ir busai 
buvo privatinės kompanijos 
tvarkomi, tai kompanija pasi
darė sau gero kapitalo. Da
bar, kada miestas valdo, tai 
visados skundžiasi, kad per 
praeitus metus turėjo nuosto
lių $1,807,000. Reiškia, mies
to valdininkai žino', kaip tran- 
sportacijos pelną sau sunau- 
laikosi. Kad paneigti pikieti- 
ninkus, kompanija prisisamdė 
mokinių, ir bando operuoti ir 
parodyti, kad ji nepaiso tų, 
kurie streikuoja. Per pikieto 
eiles veža, su automobiliais 
mokinius, su policijos pagalba. 
Tai daro, kad mano, kad pi- 

j kietininkai nedarys nieko jau
niems žmonėms. Vienas drą
sus pikietininkas bandė ne
leisti įvažiuoti Į įstaigą, tai 
likosi su automobilium skau
džiai sužeistas. Tai kaip mo
kina mūsų jaunimą skebauti 
ir streikus laužyti!
Pakeis laika A.

Nuo balandžio 27 d. Kali
fornijoje pradės dienos švie
sos taupymo laiką. Laikas 
bus pasuktas valandą anks
čiau.

Ir vėl Grandma

Balandžio 13 d., tai yra Ve
lykų dienoje, lankantis Oak
land e, teko sustoti ir pas 
draugus Karosus San Leandro. 
Po trumpo pasikalbėjimo, su-, 
žinojome, kad drg. Karosų 
dukrelė ir žentas susilaukė 
antro sūnaus. Todėl drg. Ka- 
rosienė linksmai juokauja, 
kad ji dabar jau dviguba mo
čiute tapo. Tai linksma nau
jiena tėvam Karosam. Taipgi 
linkiu tėvams Staneliams svei
kiem būti ir linksmai auginti 
jauną pilietį.
Šaiposi iš V. Hallinan

Tą dieną, kada buvo paim
tas iš San Francisco kalėjimo 
Vincent Hallinan ir išgaben
tas į Oregon valstiją, čia vie
tiniai komerciniai laikraščiai 
su pagieža šaipėsi, kad Ne
priklausomos Progresyvių 
Partijos prezidentinis kandi
datas išvestas į kalėjimą ant 
šešių mėnesių. Tegul sau šai
posi, tegul sau neapkenčia 
tokių žmonių, kurie išdrįsta 
teisybę ponams pasakyti. 
Gal būt, kada nors tie pone-, 
liai susipras, kada iš jų kas 
nors šaipysis ir jų neapkęs. 
Nes daug dalykų laikui bė
gant pasikeičia.
Mūsų ligoniai

Keletas savaičių atgal 
drg. Alekas Taraška turėjo 
operaciją, bet jau gerai sveįk

išta, ir jau teko susitikti ir pa
sikalbėti. Sakė, kad už poros 
ar kiek savaičių pradės vėl 
dirbti.

. Taipgi sirgo drg. P. Markei- 
vičienė, kuri gyvena 1513 Or
chard St., San Leandro. Girdė
jome, kad dabar jau sveiksta.
Namų statytojų streikas

Plačiai po šiaurinę Kai i for1 
niją ir San Francisco tęsiasi 
karpenterių streikas. Šimtai 
naujų namų yra pradėti staty
ti, kiti baigiami, bet dėl strei- 
ko-darbas jau kelinta savaitė 
nejuda iš daikto. Kadangi na
mų statytojai nedirba, tai ir 
daugelis kitų darbininkų ne
gali dirbti, kaip malioriai, 
plumberiai, elektrikai ir kt. 
Streikas palietė daug žmonių.

Alvinas

Madridu Ispanija. — Ame
rikos generolai tariasi su 
Franko fašistų valdžia apie 
karines stovyklas ameriko
nams Ispanijoj.

Potvynio vaizdas North Sioux City, la. Čia Missouri 
upė patvino ir pridarė be galo daug nuostolių. Apskai
toma, kad Missouri/ upės potvyniai virs šimtą tūkstan
čių žmonių^pavertė benamiais.

i 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- 
1 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 ržtdio 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 
įvairių odos lig”: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik <$1.25.

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

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

Nr. 4. Mat. Švilpas Salve for Itching Skin and Poison Ivy. Šita 
i 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 čekį. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prįsiunčia 30c ekstra pašto Štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN.
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3 pusi.-Laisvė (Liberty)-Trečiadieny Baland.-April 23, 1952

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dienų 
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,



Waterbury, Conn.
Ir mes turėsime gražų lošimą

Komedija “Tetos Turtai” 
bus sulošta balandžio 27 d.., 
2 vai. po pietų, Amerikos Lie
tuvių Piliečių Klubo svetainė
je, 103 Green St. Veikalą su
los hartfordiečių Laisves Cho
ro teatralė grupe.

Veikalas naujas, rodos, pa
rašytas visiems gerai žinomo 
brūklyniečio V. Bovino .“Tetos 
Turtai” graži komedija, atsi
lankiusius visus prijuokins li
gi sočiai. Kurie nenorės juok
tis, tiems bus gera pamoka, 
kad rankos prie darbo nepri
dėjus negalima pralobti sve 
timu geni. Todėl mano patari
mas visiems Waterburio ir 
apylinkės lietuviams nepra
leisti progos nepamačius šios 
juokingos komedijos. Nes lie
tuviška patarlė sako, kad 
juoktis yra getai sveikatos at
žvilgiu. Teatrų Lankytojas

Miami, Fla.
Šiemet draugams Vali) Jo

niams buvo nesmagios Vely
kos. 13 d. balandžio, tai yra, 
velykų dienoje, draugas Va
ilionis tapo nuvežtas Jackson 
Memorial Hospital Miami, ir 
14 d. balandžio tapo padaryta 
pusėtinai sunki operacija. Ba
landžio 15 d., aplankius ligo
nį, išrodė neblogai, bet pusė
tinai silpnas. Bet gydytojas 
sako, kad viskas būsią gerai. 
Draugė Valilionienė pirmas 
dvi dienas po operacijos veik 
visą laiką praleido ligoninėje. 

. Linkime draugui Valilioniui 
greitai pasveikti, o Valilionie- 
nei ištvermės jį prižiūrėti.

V. Paukštys

Worcester, Mass.
IŠ ’Draugijos susirinkimo

Balandžio 1 d. įvyko Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Pašaipi- 
nės Draugijos mėnesinis susi
rinkimas, kuriame buvo pa
tiekta draugijos biznio atskai
ta ir abelnai draugijos padė
tis. Finansiniu atžvilgiu vis
kas labai gražu. Bet su na
riais, jau biskį _ netaip gerai, 
nes turime pusėtinai ligonių. 
Kai kurie draugai serga jau 
po keletą savaičių.

Kovo 22 d. mirė labai ge
ras draugijos veikėjas Miko
las J. MeŠkus, kuris ilgus me
tus draugijai tarnavo kaipo 
kasos globėjas ir buvo senas 
narys. Meškus mylėjo dailę, 
per daug metų dainavo Aido 
Chore. Ir Mrs. Meškienė per 
keletą metų vadovavo Aido 
Chorą.

• Marijona Meškienė (Jab- 
lonskaitė) savo laiku daug 
pasidarbavo dėl visuomenės. 
Šiandien ji randasi dideliame 
nuliūdime, netekusi savo my
limo vyro. Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugija reiškia gi
lią užuojautą draugei Meš- 

.kienei ir giminėms.
Sekantis Draugijos susirin

kimas įvyks gegužės 6 d., 8 
vai. vakare, 29 Endicott St.

Rep.

Lawrence. Mass.
/

Linksma naujiena,
Mūsų geras draugas Petras 

Garjonis parvažiavo iš ligoni
nės iš Bostono. Parvažiavo ba
landžio 18 d. Ten jis išbuvo 
keletą savaičių. Jo sveikata 
eina gerojon pusėn. Linkiu 
draugui greitai ir pilnai su- 
sveikti ir vėl kartu dalyvauti 
su mumis.

Taipgi atvažiavo Petro bro-. 
lis Juozas Garjonis iš Akron, 
Ohior aplankyti savo brolį. 
Juozas yra Vilnies skaitytojas. 
Teko su juomi pasikalbėti. 
Jis čia pas brolį pabuvos ke
lias dienas, paskui grįš namo. 
Juozas labai linksfnas, kad 
Petras sveiksta. Nes jie tik du 
broliai belikę. Vienas jų bro
lis mirė prieš 2 metu, O kitą
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NtmYorko^/WaZiiilot 
Kongresmanas ragina I Dailininko Baraniko
5 didžiuosius tartis

Wi 11 iamsburgo kongresma
nas Victor L. Anfuso. pasiuntė 
laišką prez. Trumanui, prem
jerui Stalinui, premjerui Ch ur
duliui, Francūzijos prez. Au- 
riol’ui ir Italijos prez. Einau- 
di, raginant turėti bendrą su
sirinkimą ir tartis taikos pa
laikymo klausimu, i

Tai vienas kongresmanas 
išpildė savo pažadą, duotą 
taikos delegacijai balandžio 
1 d., kuomet Washingtone 
Williamsburgo delegacija jį 
aplankė. Jis tada pareiškė su
tinkąs parašyti penkių didžių
jų valstybių galvoms laišką.

Ragina Tunisijos 
klausimą svarstyti

Mrs. Chariota Bass, Prog
resyvių Partijos kandidatė vi
ce prezidento vietai, pasiuntė 
prez. Trumanui raginimą pa
tarti amerikinei delegacijai 
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryboje persvarstyti Tunisijos 
klausimą.

Tunisijos žmonės reikalau
ja nepriklausomybės. Francū
zijos valdovai brutališkai juos 
persekioja, o Jungtinės Tau
tos jiems n e pastoj'a kelią.

Taikos ir Vokietijos 
! klausimu diskusijos
! —-------

Trečiadienio vakarą, balan
džio 23, Jugoslavų name, 405 
W. 41 St., įvyks svarbios dis
kusijos taikos ir Vokietijos 
klausimu.

Diskusijoms įžangą padarys 
Corliss Lamont, Amerikos-So- 
vietų Draugiškumo Nacionalės 
Tarybos vadas. Diskusuos, 
kaip geriausia apvienyti Vo
kietiją, kad toks žygis pasto
viai taikai patarnautų.

Menininkai gina 
rašytoją Jerome

gusi d aręs platus menininkų 
komitetas, kuriam vadovauja 
Paul Robeson, šaukia platų 
visuomeninį susirinkimą ket
virtadienį, balandžio 24, Man
hattan Center, 34 St. ir 8th 
Avė. Pradžia 8 vai. vakare.

Šis mitingas šaukiamas 
tam, kad prisidėti prie gyni
mo progresyvio rašytojo V. J. 
Jerome, kuris dabar teisiamas 
ir kaltinamas' mokinęs “jėga 
nuversti Amerikos valdžia”. c

Dipukas vaikas 
mirtinai sužeistas

* >
Tik už kelių valandų atvy

kimo iš Bremeno 14 metų vai
kas Ivan Alshen, su tėvais ap
sistojęs Hotel Chelsea, netikė
tai nukrito nuo penkto aukšto.

Dabar jis randasi mirtinoje 
padėtyje ligoninėje.

hitleriniai padaužos sušaudė 
Lietuvoje.
Nušoko į upę ir dingo

♦
Du vyrai nušoko nuo tilto į 

Merrimack upe. Keletas žmo
nių važiuodami automobiliais 
matė. Tuojau pašaukė polici
ją. Pribuvo policija ir gaisra- 
gesiai ir pradėjo ieškoti. Bet 
Skenduolių nesurado. Tai ga
lėjo būti desperacijon įpuolę 
bedarbiai. Daug bedarbių jau 
randasi be galo sunkioje pa
dėtyje.

Kitaip yra darbininkiškoje 
santvarkoje. Ten visi aprūpin-. 
ti darbu ir pragyvenimu. Nest 
mat, patys darbininkai sau 
dirba. Jiems rytojus šviesus 
ir užtikrintas.

S. Penkauskas

prelekcija kai. 27
Sekmadienį, balandžio 27, 

Liberty Auditorijoje dailiųin- 
kas-p i ošėjas R. Baran i k as 
duos prelekcija šiais klausi
mais :

Vaizduojamas menas' įvai
riose šalyse: nącionaliai sty- 
liai ir jų rolė; tapyba Franci- 
joje, Meksikoje, Amerikoje ir 
Tarybų Sąjungoje; ideologinė 
kova meno—menas menui . ir 
menas idėjai. £

Visi tuo klausifhu susidomė-- 
ję kviečiami dalyvauti. Pra
džia 3 vai. po pietų.

LMS komisija

Mirė skiriamas 
deportavimui 

—4-------
šiomis dienomis pasimirė 

Carl Paivio, TWO Finų Tarp- 
savinės Pagalbos Draugijos 
sekretorius, turėdamas 58 
metus amžiaus.

šiuo metu jis buvo skiria
mas deportavimui jkaip ne pi
lietis progresyvia'' veikėjas, 
kuris Taimerio ablavos laikais 
buvo areštuotas iV Sing Sing 
kalėjime buvo išlaikytas 4 
motus.

1949 metais jis vėl areš
tuotas ii’ buvo Ellis Saloje lai
komas nepaisant to, kad jo 
sveikata buvo pašlijusi. Nuo 
to laiko jis sirginėjo iki pas
kutines gyvenimo dienos.

Atstatytas ugniagesių 
viršininkas - sukčius

Ugniagesių Deipartmento 
komisionierius Jacob Grumet 
atstatė iš pareigų ir darbo sa
vo pagelbininką Nathan Peri
ma na. b

f Jis kaltinamas kyšių ėmi
mu ir net iš tūlų biznierių rei
kalavimu jam mokėti po tam 
tikrą pinigų sumą.

Kad apsisaugoti nuo bau
dos .už kokį ten prasižengi
mą, tūli biznieriai mokėdavo 
jam nuo $15 iki $25.

Perlman prisipažino ėmęs 
kyšius, bet kartu kaltina bu
vusį ugniagesių komisionierių 
Moraną, kuris dabar kalėji
me sėdi. Girdi, Perlman bu
vęs priverstas sumokėti Mora- 
nui net $1}000. Kitaip, butų 
darbo netekęs.

Unijistaį remia 
universiteto streiką

Columbia Universiteto dar
bininkų streiką parėmė kelios 
unijos. Teamsterių unija, tu
rinti 90,000 narių, nutarė nie
ko į universitetą nepristatyti, 
per pikieto liniją neiti:

ADF Central inč Amatų y v 
Darbo Taryba, taipgi New 
Yorko CIO sekretorius Morris 
lush e wits pareiškė, kad uni- ‘ 
jistai neis per pikieto liniją, 
atsisakys pristatyti maistą, 
kurą, aliejų ir bite ką kitą, 
kas universitetui reikalinga.

Universiteto administraci
ja, tačiau,, nepasiduoda, atsi
sako pripažinti universiteto 
darbininkų uniją.

Stadiumo koncertai
Stadiumo koncertų 35 se

zonas atsidarys birželio 23 d. 
ir tęsis per šešias savaites iki 
rugpiučio 2 d.

Juose dalyvaus žymiausi 
muzikai, dainininkai. Tai bus, 
kaip ir pirma, Lewisohn Sta- 
diume.

Įžangos tikietai jau parsi
duoda.- Galima gauti kreipian
tis į Stadium Concerts, Inc., 
50 W. 57 St., New York 19, 
N, Y.

Apeliacijų teismas 
svarstys IWO bylą

Buvęs Ne w Y o r k o 
Aukščiausio Teismo teisėjas 
Philip J. McCook | apsiėmė 
ginti International: Workers 
Order N. Y. apeliacijų teisme.

Apeliacija duodama- tam, 
kad pastoti kelią New Yorko 
valstijos apdraudos depart- 
mento komisioiiieriaus pasimo- 
jimu.i likviduoti šią fraternalę 
organizaciją, turinčią apie 
160,000 narių su septyniais 
milionais kapitalo.

Sėkmingas rinkimų 
reikalu banketas

Amerikos Darbo Partijos 
suruoštas rinkimų atidarymo 
reikalu banketas balandžio 
18 d., Hotel St. George, but-o 
visapusiai sėkmingas, bene 

: sėkmingiausias iš visų kitų 
buvusių banketų.

Virš 1,300 dalyvių susimo
kėjo po $6.50 tikietą ir kartu 
sudėjo rinkimų kampanijai 
apie $10,000.

Kalbėjo Progresyvių Parti
jos kandidatė vice prezidento 
vietai CharlottaBass ii’ kandi
dato prezidento vietai Vin
cent Hallinan žmona, taipgi 
ir kiti Įžymūs kalbėtojai.

Dalyviai entuziastingai bu
vo nusiteikę.

Šeši plėšikai areštuoti
Policija suėmė šešis jaunus 

plėšikus, kurie įėję į Hotel 
Charles pareikalavo klerko 
pinigų, bot su pinigais nespė
jo prasišalinti.

Amerikos vėliava ant 
plieno fabriko Homes
tead, Pa. Ji tapo iškelta, 
kai valdžia paėmė plieno 
pramonę operuoti.

KRIAUČIŲ ATYDAI
Bal. (April) 23 d. įvyksta 

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

Gerbiaąnieji kriaučiai ii 
kriaučkos, dalyvaukite visi 
ir visos, nes susirinkimas bus 
svarbus. Tuęmi bus svarbus, 
kadangi dabartiniu laikotar
piu pas kriaučius siaučia dide
lė bedarbė, tai bus duodarh'i 
raportai iš unijos aukštesnių 
įstaigų, kaip dalykai stovi su 
ta bedarbe, ar ilgai dar kriau
čius kočios toji bedarbė.

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

Konferencija ginti 
Martin Young bal. 24

A m or i k i n i s Svotu r g i m i am s 
Ginti Komitetas šaukia kon
ferenciją ketvirtadienį, balan
džio 24, Jugoslavų name, 4 05 
W. 41 St. Pradžia 8 vai. va
kare.

šaukėjai kviečia organiza
cijas atsiųsti delegatus, kad 
sudaryti planus, kaip sėkmin
giau ginti Martin Young, ku
ris yra nuskirtas deportuoti ir 
laikomas Ellis Saloje per pas
taruosius 6 mėnesius — be 
kaucijos.

Sulaikyta Paryžiaus 
filmą aktorė

Kaip tik išlipo iš Francijos 
garlaivio Liberte Paryžiaus 
filmų aktorė Renee Postuma, 
tuojau Imigracijos Depart- 
mento pareigūnai ją sulaikė 
ir nusivežė į Ellis Salą tyrinė
ti.

Postuma pareiškė spaudai, 
jog ji vyksta į Hollywooda 
pasimatyti su savo draugais.

Nužiūrimas žmogžudys 
suimtas Bostone

Albert Abrec.rombie areš
tuotas Bostone ir atvestas 
New York an teisti.

Jis yra nužiūrėtas kaip 
užmušėjas Jonah Shrubshtyk, 
kurio name jis gyveno.

Shrubshtyk rastas po Abre- 
crombie lova negyvas su sep
tyniomis krutinėję žaizdomis.

Naujas teatras
. . Beekman teatras pirmu 
kartu publikai bus atidarytas 
pirmadienį, balandžio 28. 
Tai bus vienas moderniškiau
sių pastatų. Visi Įrengimai 
yra naujausios mados.

šis naujas teatras randasi 
ant Second Ave., tarp 66 ir 67 
gatvės. Jis kainavo pusę mili- 
ono dolerių. Išeina po tūks
tanti dolerių už sėdynę.

Teatras paruoštas taip, kad 
jame galima jausti visi pato
gumai. Nepaisant to, kad ja
me galima turėti 800 sėdynių, 
sudėta tik 550 sėdynių. To
dėl nėra didelio susigrūdimo, 
kaip kad daugelyj teatrų yra.

ši filmoms rodyti vieta bus 
visiems prieinama ir patogi.

LLD 1 KUOPOS NARIAMS 
IR PRIETELIAMS

BROOKLYN, N; Y. —Kuo
pos susirinkimas įvyks šį 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-

*apie savo darbavietes.
Turėkite, su savimi unijos 

ir social security korteles, kF 
taip nebūsite Įleisti į susirin
kimą. • . .

Šis susirinkimas bus vienas 
iš svarbiausių, 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. 

to produktuose. Kiek ir ko
kių vitaminų reikia, kad žmo
gus būtų sveikas. Kam tai į- 
domu, kviečiami ir no nariai.

Nariai, . kurie pasimokėję 
duokles, šiame susirinkime už
tikrintai gaus naują knygą, 
daktaro J. J. Kask Jaučiaus 
parašytą “Sveikatos šaltinis.”

Sekr.

Vienas užmuštas, 
keturi sužeisti

Susidūrus dviem automobi
liam ant Flatbush Ave., vie
nas vyras buvo ant vietos už
muštas ir keturi nuvesti i Co
ney Island ligoninę.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Visus maloniai kviečiame j LDS 
5-tos kuopos Rankiotą, kuris įvyks 
šeštadieni, balandžio 26 d., Ruba 
Hali. 414 Green St., Philadelphia, 
Pa. Lyros Choras palinksmins visus 
gražiom dainom. Pradžia 7 vai. va
kare, dovanos prie įžangos, vakarie
nė $2.00. (79-80)

WATERBURY, CONN.

Balandžio 27 d. pas mus bus su
vaidinta nepaprastai juokinga kome
dija “Tetos Turtai.” Vaidinimą at
liks artistai iš Hartford. Vaidinimas, 
prasidės 2:30 vai. po pietų. Paren
gimas įvyks Lietuvių Salėje, 103 
Green St. Kviečiame vietos ir apy
linkės lietuvius dalyvauti. Įžanga 
tiktai 75 centai su taksais. Visus ir 
visas kviečia • Rengėjai.

(80-82)

Philadelphia, pa.
LDS 5-ta kuopa rengia Rankiotą 

ir Koncertą, Balandžio 26 d. (at
einantį šeštadienį) 7:30 vakare, Ru
ba Hali, 414 Green St. įvyks gra
žus parengimas. Visus lietuvius kvie
čiame paremti šį parengimą. Turė
sime šokių Kepurninkų Orkestrą ir 
skanią vakarienę. Prašome lietuvius i 
atvykti ir iš apylinkių. (80-82)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED

MALE and FEMALE
Reikalingas superintendentas, 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. <^7-801 J

Reikalinga moteriškė prašytoja, 
rankinė, patyrusi prie išvalytų dra
bužių. Nuolatinis darbas. Kreipki- 
1 ės:

ARTHUR SBEGNAY 
121 E. 57 St., New York, N. Y 

(80-82)

Reikalingi patyrę vyrai prie Com
mercial viršų, budavojimo ir taisy
mo. Kreipkitės:

HIGHWAY TRAILER CO.
281 Miller St.. Newark. N. J 
Ar šaukite: MArket 3-8400.

Reikalinga Namų Darbininkė

Tel.: OLympia 8-6766

. (78-83)

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

PEIST LAFįE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233




