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Miss Flynn Atlanto kalėjime. 
Tarėsi su Eugene Dennisu. 
Veiksmai dėl amnestijos. 
Viktoras Biržiška, , 

matematik ’ ir nužnikai.
Rašo R. MIZARA

Elizabeth Gurley Flynn bu
vo nuskridusi Į Atlantą, Geor
gia, pasitarti su Jungtiniu
Valstijų komunistų partijos 
generaliniu sekretorium Eu
gene Dennis.

Ji buvo nuvykusi ten savo ir 
15-kos draugų bylos reikalais.

Kaip žinia, Louis Budenzas 
“liudijo” prieš 16-ką teisiamų 
darbininkų veikėjų. Teisia-
miesiems reikėjo pasitarti su 
komunistų partijos vadovu, 
patalpintu peakeriems me
tams Atlantos kalėjiman dėl 
“negero” galvojimo.

Teisiamieji prašė teisėją, 
- kad jis partrauktų Eugene 

Dennisą į Niujorką, kad jie, 
teisiamieji, galėtų su juo daž
nai pasitarti. Teisėjas atsisakė 
tai padaryti; jis patarė Eliza
beth Gurley Flynn, kuri pati 
save teisme gina, nuskristi At- 
lantos kalėjiman ir ten su 

’ Dennisu tartis.
Su ja skrido advokatas Mc- 

Ternan, taipgi valdžios atsto
vė Miss Haring.

—o—
—Niekad nepamiršiu šitos 

dienos, — sako grįžusi Miss 
Flynn, — dienos, praleistos su 
Eugenijum Dennisu!

Jie tarėsi, jie kalbėjosi.
Dennis sveikas. Jis dirba iŠ- 

laukyj kalėjimo sienų, tai 
smarkiai saulės nukaitintas; 
ten, mat, jau karščiai siautė- 
ia'v < yJis, kaip buvo, taip ir tebė
ra tvirtas savų nusistatyme ir, 
kaip Ernst Thaelmann ir Ju
lius Fuchik, sielojasi ne savo 
akmeniniais reikalais ir kalėji- 

buitimi, o darbininkų kla
ses ir mūsų krašto liaudies 
reikalais.

Tame pat kalėjime uždary
tas ir Daily Workerio redak
torius John Gates.

Tame pat kalėjime, atsimin
kime, kadaise buvo uždary- 

- tas ir Eugenijus V. Debsas.
—o—

Pradedama kampanija už 
politiniams kaliniams amnesti
jos suteikimą.

Šių metų birželio mėnesio 
14 dieną tuo reikalu įvyks 
plati konferencija. 

—o---
Balandžio 8 dieną sukako 

lygiai 80 metų, kai į rusų kal
bą buvo išverstas ir išleistas 
Karolio Markso “Kapitalas.”

Po to, kai įsikūrė Tarybų 
S^punga, šis veikalas buvo jau 
leistas 30 kartų, — iš viso 4,- 
300,000 egzempliorių.

Na, o lietuvių kalboje “Ka
pitalo” dar vis neturime. Bet 
turėsime.

—o—
Savo malimalienėje, kurią 

išspausdino Vienybė, Mykolas 
Biržiška rašo, kad jo brolis 
Viktoras, “Lietuvos mokslo is
torijoje gabiausias matemati
kas . . . geraširdžių tautiečių 
rūpesniu, viename Chicagos 
klube naktimis pavyzdingai 
valo moterų nužnikus.”

Nužnikas, mūsiškai tariant, 
yra toiletas.

Mykolas sako, kad Vikto
ras, valydamas naktimis nuž
nikus, “tik savo galvoje spren
džia matematines problemas, 
o jei kitiems kai ką ir parašo, 
pasak redaktoriaus, tulžies, 
bet dar ne kraujo plunksna..” 

Na, o jeigu Viktoras-rašy
tų ir “kraujo plunksna,” tai 
ar dėl to P. Grigaičio (kuriam 
Biržiška tai taiko) širdis su
drebėtų ?

O kai dėl nužnikų, — ar 
Viktoras, bėgdamas iš gimto
sios/ savo šalies, nepagalvojo, 
kam jam tokia dalia galės ati- 
tekti ?

Jei Viktoras būtų pasilikęs 
ten, kur -jis priklauso, Tary
bų Lietuvoj, šiandien būtų pa- 

~ gerbtas, aprūpintas pilnu gy
venimu; jei norėtų, mokytų 
Lietuvos jaunimą savo pamėg-.
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Smarkėjo vokiečių kovą 
prieš Amerikos kontraktą 
su vakarine Vokietija
Numatoma streikai ir riaušės 
prieš tą karini kontraktą

Berlin. — Demokratinių 
vokiečių laikraštis Taegli- 
che Rundschau atsišaukė į 
visus Vokietijos gyventojus 
kovoti prieš daromą karinį 
“taikos, kontraktą” tarp va
karinės Vokietijos valdžios 
ir anglų - amerikonų ir 
francūzų.

Tas laikraštis, leidžiamas 
rytinėje (sovietinėje) Ber
lyno dalyje, numato didžiu
lius streikus bei demonstra
cijas prieš tą kontraktą.

K o n 11 *ak tas r e i k a 1 ą u j a, 
kad vakarinė Vokietija re
krutuotų 400,000 vokiečių 
kariuomenės ir įjungtu ją 
i tarptautinę vakarų Euro
pos. armiją prieš Sovietų 
Sąjungą. Jis mojasi pa
laikyti vakarinę Vokietiją 
atskira “valstybe” nuo ry
tinės Demokratinės Vokie
čių Respublikos, bet neduo
da vakarinei Vokietijai ne
priklausomybės. '

Taikos kontraktas lomia, 
kad Jungtinės Valstijos., 
Anglija ir Francija laikys 
savo armijas vakarinėje 
Vokietijoje per neribotą lai
kotarpi.

Amerika verčia vakari- v
nes Vokietijos valdžią jau 
šį mėnesį pasirašyti tą kon
traktą.

Jaunimo atsišaukimas
Vokiečių Jaunimo Sąjun

ga rytiniame Berlyne atsi
šaukė į visus Vokietijos, jau
nuolius ir jaunuoles sekti 
pavyzdį, kuris pereitą sek
madienį buvo duotas Esse- 
ne, vakarinėje Vokietijoje. 
30,000 vokiečiu jaunuolių 
ten audringai demonstravo 
prieš vakarų Vokietijos val
džią; smerkė ją kaip kari
nę am.erikonų pastumdėlę; 
vadino jos. premjerą Ade- 
nauerį vokiečių tautos “iš
daviku.”

Policija nušovė vieną jau
nuoli demonstrantą, Filippą 
Mueilerį, ir sužeidė kelioli
ka.

Rytinio Berlyno jauni
mas todėl šaukė ištisos Vo
kietijos jaunuolius atkeršy
ti už Muellerio nužudymą.

Demokratinės Vokiečių 
Respublikos pre z i d e n t a s 
Wilhelm Pieck pareiškė:

—Muelleris yra pirmoji 
karinio kontrakto auka.

Demonstracija 
prieš Nehru
New Delhi, Indija.—Tūks

tančiai žmonių demonstra
vo prie Indijos seimo, kuo
met premjeras Nehru buvo 
prisa i k d i n a m a s naujai 
premjero tarnybai. Protes
tavo prieš reakcinę jo poli
tika. ;v

Tunis. — Sprogo bomba 
pašte, užmušant 4 žmones 
ir sužeidžiant 12.

tą profesiją, jei ne — ilsėtųsi, 
gaudamas pensiją . . .

Deja! . . .
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SKUBINA UŽBAIGT 
KARINĮ KONTRAKTĄ

Bonn, Vokietija. — Vaka
rinės Vokietijos, premjeras 
Adenauer nuolat kuždasi su 
Amerikos ir Anglijos atsto
vais, kaip greičiausiai įvyk
dyti tariamąjį “taikos” kon
traktą.

Vakarinės Vokietijos žmo
nių dauguomenė priešinga 
tam kontraktui.

Vokiečiu jaunuoliai vėl 
audringai demonstravo prieš 
armijos rekrutavimą

Duesseldorf, Vokietija. — 
Tūkstančiai jaunuolių ir ki
tu vokiečiu demonstravo, c l- 7

smerkdami planuojamą ar
mijos rekrutavimą vakari
nėje Vokietijoje.

Policija per valandų va
landas atakavft demon
strantus, kurie gynėsi. Muš
tynės tęsėsi iki nakties vė
lumos ir dar nesibaigė.

Jaunuoliai maršavo su 
švyturiais, ir Vėliavomis, 
sen e r k i a n č i o m i s b a nd v m u s 
pajungti vokiečius “karinei 
Amerikos mašinai.” •

“Ištikimieji italai” 
taip pat streikuoja 
prieš Ameriką

Roma. — Italai Livorno 
(Leghorn) uosto darbinin
kai paskelbė visuotiną 24 
valandų streiką prieš Ame
rikos laivų iškrovimą ar 
prikrovimą.

Streikieriai protestuoja, 
kad. italams laivakroviams 
mokama tiktai 50 dolerių 
algos per mėnesi, o ameri
konams 200 dolerių už tokį 
pat darbą.

Livorno uos.tas yra varto
jamas kaip karinis Ameri
kos sandėlis. Amerikiniai 
laivai, per tą uostą daugiau
sia ginklų įgabena ir .Itali
jos valdžiai.

Laivams aptarnauti Li
vorne samdoma tiktai tokie 
darbininkai, kurie neken
čia komunistų. Karinė ame
rikonų sargyba ir* Italijos 
policija nuolat saugo tą 
uostamiestį nuo komunistų.

Taigi sustreikavo ir pa
tys-“ištikimieji” uosto dar
bininkai.

Komercinė spauda rašo, 
kad Italijos komunistai ir 
kairieji socialistai planuoja 
tokias darbininkų riaušes, 
kaip kad japonų riaušės 
Pirmojoj Gegužės prieš A- 
meriką ir pataikaujančius 
jai saviškius valdovus.

Pietų Afrika. — Dešimt 
milijonų negrų bruzda prieš 
baltųjų valdžią, atėmusią 
negrams visokias pilietines 
teises. 9

SUKEIKIME $10,000
Dienraščio Laisvės paramai
Fondas Turi Būt Sukeltas iki Birželio 30, 1952

Jau minėjome šioje vietoje, kad ne visur yra renka
mos aukos ant blankų. Miestuose, kur gyvena po keletą 
šeimų lietuvių, nėra organizacijų, nėra kam parinkti 
aukų. Tokiose^ vietose gyvenančių Laisvės skaitytojų i 
prašėme aukoti savo iniciatyva. Prašymas neveltui. Iš J 
Trenton, N. J., kur lietuvių mažai tegyvena, gavome 
ši laiškeli: c *.

“Gerbiami Draugai!
Čia rasite čekį ant $15, tai yra parama dienraščiui 

Laisvei. Aukojo: Jenas Matuza $10 ir Antanas Jakš- 
tonis $5.

Draugiškai, J. Matuza.”
Labai ačiū už gražias dovanas ir už sumanumą pa

ramai savo dienraščio.
Pasiskaitykime Šį gan įdomų pareiškimą:

..-
‘ ‘ B ra n gū s. Lai s v i eči a i!

Būtų didžiausia gėda, jeigu mano vardo nebūtų są-
(Tąsa 2-rame puslapy.])

Sunku būtu atmest amerikonu 
prižadus, duotus Korėjos 
belaisviam, sako gen. Ridgway

San. Francisco. — Sugrį
žęs generolas Ridgway, bu
vęs aukščiausias Amerikos 
komandierius Tolimiesiems. 
Rytams, pareiškė:

—Jeigu amerikonų ko
manda atmestų pasižadėji
mus. kuriuos generolas Ch. 
F. Colson davė belaisviams 
korėjiniams liaudininkams 
Kodže stovykloje, tai atme
timas padarytų blogą įspū
dį. “Suprantama, jog pa- 
sižadėjimū atmetimas, dar 
labiau pasunkintų derybas 
dėl paliaubų.”
Pašalintas stovyklos ko-, 
niandierius gen. Colson

Korėja.— Amerikonų ko
manda pašalino generolą 
Colsoną kaip komandierių 
belaisvių stovyklos Koje sa
loje.

Kuomet belaisviai šiau

Kinai ir Korėjos liaudininkai 
kaltina amerikonus už nuodų 
dujas ir belaisvių kankinimą

Korėja, geguž. 14—Kini
jos radijas kaltino ameriko
nus, kad jie iš lėktuvų ir 
patrankų laidė sviedinius, 
užtaisytus. ' nuodijančiomis 
dujomis, į Šiaurinės Korė
jos liaudininkus balandžio 
22 iki 25 d.

—Taigi amerikonai sudras
kė tąrp tau tinę Genevos su
tartį, užginančią nuodingas 
dujas vartoti kare, — sakė 
Kinijos radijas.
Amerikonai apšaudę 
paliaubų delegatus \

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų atstovas gen. Nam H 
per derybas su amerikonais 
Panmundžome dėl paliaubų 
įtarė, kad Amerikos lėktu
vai pirmadienį bombardavo 
ir apšaudė Korėjos liaudi
ninkų delegatus, važiuojan
čius į derybas Panmundžo
me, ir užmušė viena liaudį- 
ninką.

Gen. Nam II taipgi kalti
no amerikonus, kad:

Jie “neapsakomais žiaur 

rinės Korėjos liaudininkai 
suėmė 'buvusįjį stovyklos 
komandierių generolą Fr. 
Doddą, jo vieton buvo pa
skirtas gen. Colsonas. Jis 
žadėjo tūlus palengvinimus 
belaisviams už paleidimą 
gen. Doddo. Tuomet be
laisviai ir paliuosavo Dod- 
da. išlaikytą jų rankose per 
78 valandas.

Cen. Colsonas, duodamas 
pas>žadėjimus, taipgi* raš
tu pripažino, kad žiauriai 
buvo elgiamasi su tais be
laisviais, ir net buvo nužu
dyta tam tikras jų skaičius.

Tad už žiaurumų pripaži
nimą Colsonas ir pavalytas 
iš komandavimo minimai 
belaisvių stovyklai.

Dabar’j.o vieto-n paskirtas 
jau “kietas” generolas Hay
don L. Boatner.

rūmais, pragariškai kanki
na belaisvius Kodže salos 
stovykloje.” Taip belaisviai 
yra verčiami sakyt, kad ne
norį grįžti j Šiaurinės Ko
rėjos Liaudies Respubliką.

Clark užginčija
Tokio.—Generolas Clark, 

naujas vyriausias Amerikos 
komandierius Tolimiesiems 
Rytams, atmetė Korėjos 
liaudininkų daromus kalti
nimus, kad amerikonai kan
kinimais verčia belaisvius 
atsisakyti nuo grįžimo na
mo.

Washington. — Praneša
ma, kad Aukščiausias Teis
mas po trijų savaičių pada
rys sprendimą, at\ prez. 
Trumanas turėjo teisę per
imti plieno fabrikus į val
džios rankas, kuomet gvęsė 
visuotinas. CIO plieno dar
bininku streikas . C

ORAS.—Giedra ir šilčiau.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji,

Amerika ir Anglija apeina 
Sovietų planą Vokietijai 
suvienyt per balsavimus
Reikalauja “teisės” įtraukt 
Vokietiją j savo karinį bloką

Washington. — Jungtinės 
Valstijos, Anglija ir Fran
cija gegužęs 13 d. faktinei 
atmetė tokius Sovietų pa
siūlymus dėl Vokietijos:
SOVIETŲ PASIŪLYMAI:

Surengti Amerikos, An
glijos. Sovietų Sąjungos ir 
Franci jos aukštųjų valdi
ninkų konferenciją. Aptar
ti, kaip turėtų būti suruoš
ta laisvi visų -Vokietijos

Teismas leidžia pavaryt 
darbininką, neinanti per 
kitos unijos pikietą

New York. — Jungtinių 
Valstijų apeliacijų teismas 
nusprendė, kad:

Jeigu vienos unijos darbi
ninkai streikuoja, o kitos 
unijos nariai, samdomi tos 
pačios įmonės, atsisako eiti 
darban per streiko pikieto 
liniją, tai samdytojai turi 
teisę pavalyt iš darbo atsi
sakančius.

Taip nutarė du teisėjai 
prieš vieną, Charlesą E. 
Clarką.

Clarkas sakė, tiedu teisė
jai peržengia nacionalį dar
bo santykių įstatymą.

Angly šnipai iškrikdę 
naująjį Irano 
naftos fabriką

Teheran, Iran. — Iranie
čiai įrengė Abadane naują 
fabriką naftai apvalyti, 
perdirbant ją į gazoliną. 
Bet ant rytojaus visas fa
briko veikimas suiro. Per 
dieną - naktį buvo išvogta 
6 tūkstančiai generatorių, 
gaminančių elektros jėgą 
mašinų.

Sužinojęs apie tai, pra
virko Irano premjeras Mos
sadegh :

“Taip padarė šalies išda
vikai. Jie vėl išdavė mano 
valdžią.” ■

Nužiūrima, kad Anglijos 
samdyti šnipai padarė tokį 
sabotažą prieš iraniečių fa
briką.

Anglai kerštaują už tai, 
kad Irano valdžia perėmė 
buvusiąj.ą anglų aliejaus - 
naftos pramonę į Irano 
valstybės nuosavybę.

Roma. — Pietinės Itali
jos vyskupai savo aplink
raštyje gąsdina katalikus, 
kad “pragariniai s.ugriešys” 
tie, kurie balsuos už komu-, 
nistus ateinančiuose miesti
niuose rinkimuose.

Philadelphia. — CIO Plie
no Darbininkų Unijos Suva
žiavimas vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, sakančią, kad 
“nedirbs be sutarties su 
kompanijomis per neribotą 
laikotarpį.”
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žmonių balsavimai dėl ryti
nės ir vakarinės Vokietijos 
sujungimo į vieną demo
kratinę respubliką.

Balsavimus privalo tvar
kyti Keturi Didieji—Jung
tinės Valstijos, Sovietų Są
junga, Anglija ir Francija. 
Sovietai nesutinka su an
glų - amerikonu pasiūlymu, 
kad Jungtinių Tautų komi
sija pirma ištirtų, ar gali
ma įvykdyti laisvus visoj 
Vokietijo j bals a v i m u s. 
Jungtinės Tautos neturi jo
kios teisės į tą dalyką kiš
tis.

Po visuotinų balsavimu 
turi būti įsteigta bendra 
valdžia ištisai Vokietijai. 
Keturi Didieji tuomet pri
valo pasirašyti taikos su
tartį su ja.

Per metus nuo taikos pa
sirašymo turi būti ištrauk
ta visa svetimųjų kariuo
menė iš Vokietijos.

Tuomet Vokietija taps 
laisva, nepriklausoma ‘Vals
tybė. Bet ji turės būti ne- 
utralė - bepusiška šalis kas 
liečia tarptautinius ginčus 
tarp vakarinių kraštų ir 
Sovietų Sąjungos.

Turi būti uždrausta Vo
kietijai prisidėti prie bet 
kokio karinio sąryšio, nu
kreipto prieš bile vieną iš 
talkininkų, kariavusių prieš 
Hitlerio nacius.
VAKARŲ PASIŪLYMAS

Amerika, Anglija ir Fran
cija, apeidamos sovietinį 
planą, davė sekantį .savo 
pasiūlymą:

Visupirm sudaryti bepu- 
sišką komisiją, geriau Jung
tinių Tautų komisiją, kad 
ištirtų, ar galima Įvykdyti 
laisvus balsavimus lytinėje 
ir vakarinėje Vokietijoje.

‘Po to, kaip komisija duos 
raportą, galima būtų su
šaukti Keturių Didžiųjų at
stovų konferenciją. Bet So-' 
vietai pirma turi parodyti, 
kad jų pasiūlymai “ščyri.”

Turi būti leista būsimajai 
laisvai Vokietijai daryti 
“apsigynimo sutartis,” su 
kuom jinai norės (vadinasi, 
su vakariniais, kraštais prieš 
Sovietų Sąjungą, kaip kad 
supranta visi diplomatai)>

Valdininkas prašo dar 
5 bilijonų dolerių 
lėktuvų bazėms

Washington. — Oro jėgų 
sekretorius Thomas K. Fin- 
letter karštai prašė ginkli
nį Kongreso komitetą už- 
girti dar be.nt 5 bilijonus 
dolerių naujoms karinių 
lėktuvų bazėms-stovykloms 
statyti Jungtinėse Valstijo
se ir įvairiuose pasaulio 
kampuose.

Tą “reikalą” jis dėstė la
bai slaptame komiteto po
sėdyje, kurį sergėjo kalinė 
policija .
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KORĖJIEČIŲ KARO 
BELAISVIŲ BALSAS

PASITARIMAI dėl karo paliaubų Korėjoje, mums 
nuolat skelbia Pentagonas, sukliuvo vyriausiai dėl to, 
kad korėjiečiai reikalauja grąžinti visus Šiaurės Korė
jos ir Kinijos karo belaisvius, esančius amerikiečių ne
laisvėje. Mūsų karo vadovybė, Pentagonas, nuolat skel
bia, jog tai nesą galima', nes daugelis karo belaisvių, 
korėjiečių ir kinų, atsisaką grįžti, nenorį grįžti.

Kad įrodyti, jog taip nėra, kaip sako Pentagonas, karo 
belaisviai suvaidino tokią dramą, kokios gal.būt niekad 
pasaulio istorijoje nebuvo. Kalbame apie generolo Dod- 
d’o paėmimą į nelaisvę.

Tik pagalvokime: belaisviai paėmė nelaisvėn ameri
kietį generolą, paskirtą juos valdyti!

Paėmę generolą nelaisvėn, jie traktavo jį gražiai, ne
užgavo, nesužeidė, o tik statė jam tam tikrus, labai 
svarbius reikalavimus, kuriuos generolas pasižadėjo iš
pildyti.

Tuomet jie generolą-komandantą Dodd’ą paleido iš 
nelaisvės.

acjja pasikeitė: pirmiau mes 
stojome už laimėjimą karo bi
le kokiom lėšom, o dabar vi
som išgalėm stojame už taiką.

Per pastaruosius metus 
Vilny j e nebuvo Moterų 
skyriaus, redakcija pripa
žįsta', jog to skyriaus pa
naikinimas “buvo klaida,” 
kuri “turėtų būti atitaisy
ta trumpiausioje ateityje...” 

Toliau:
Kada 15 metų atgal Ameri

kos darbininkai organizavosi į 
unijas plieno ir , automobilių 
industrijose, visa eilė “Vil
nies” redaktorių dalyvavo or
ganizaciniame darbe—ėjo stri
bą nuo stubos ir asmeniš
kai kalbino darbininkus ra
šytis i uniją, šiandien gali
me pasidžiaugti, kad plieno 
ir auto industrijose darbinin
kai yra bene stipriausiai orga
nizuoti ir jau atsiekė žymių 
laimėjimų. .Be to, abiejose 
virš minėtose ir kitose unijose 
desėtkai .lietuvių, “Vilnies” 
skaitytojų, užima atsakomin- 

! gas pareigas. Vienas trūku- 
, mas pastebima, tai per maža 

j dienraštyje atsispindi 
Britanijos ir unijų darbuotė. O darbo uni- 

Darbinio-' • "............................- • * —
kų klasei, nei Amerikoje, nei qįq ar nepriklausomos, 
kitose pasaulio dalyse laimė- pats 
j imas bile kurios imperialisti
nės šalies nežadėjo nieko ge
ro. Atsimenate 
tik nerėmė pirmojo pasaulinio 
karo, bet kovojo prieš jį ir 
dėl to nemaž-ai nukentėjo.

Bet tas nereiškia, kad dien
raščio pozicija yra principą- 
liai pacifistinė. Kada 1941 
metais fašistinė ašis — Vokie
tija, Italija ir Japonija pasa- 
lingai užpuolė demokratines 
valstybes su tikslu užvaldyti 

■pasaulį, dienraštis 
metėsi visom 
prieš fašizmą, 
v o parduodami 
dar ir dabar Chicagos gatvė
mis tebevažinėja vilniečių pa
aukotas Raudonajam Kryžiui 

(“station wagon.”
Tuom tarpu pasaulinė situ-

pa- 
bet

VILNIEČIŲ 
SUVAŽIAVIME

Kaip žinia, Vilnies ben
drovės akcininkų metinis 
suvažiavimas įvyko šių me
tų gegužės 4 d. , Kaip lais- 
viečiai, taip ir vilniečiai, 
savo suvažiavimuose svars
to ne tik tuos reikalus, ku
rie liečia finansus, laikraš
čio biznį, o ir laikraščio tu
rinį po to, kai redakcija pa
teikia savo pranešimą.

Šių metų suvažiavime Vil
nies redakcija be kitko sa
kė:

Pergyvenome nemaža 
saulinio mosto sukrėtimų,
“Vilnis” nei ant colio nepasi
traukė nuo jai uždėtos parei
gos: Stovėti sargyboje dirban
čiųjų klasės, pirmiausiai Ame
rikoje, o sąryšyje su tuom ir 
visame pasaulyje.

Leiskite tik priminti du di
džiuosius pasaulinius karus. 
“Vilnis” gimė pirmojo pasau
linio karo išdavoje. Pirmasis 
pasaulinis karas — 1914-1918 
buvo “išbandymas jėgų” im
perialistinių valstybių — ca- į mflSų 
rištinės Rusijos, I' 
kaizerio Vokietijos. Darbiniu- jos—kokios jos bebūtų—AFL, 

yra 
svarbiausias veiksnys 

Amerikos darbininkų judėji
me. Iš savo puses mes pasiža-

vilniečiai ne clamė dėti pastangas, kad ir

KOL KAS KARO BELAISVIŲ reikalavimai dar vis 
tebėra slepiami, nes pats generolas, kai jis buvo paleis
tas, buvo išlaikytas per 48 valandas izoliuotu nuo spau
dos korespondentų, kad jis negalėtų pasakyti, kaip ten, 
iš tikrųjų, buvo, kokius reikalavimus jam karo belaisviai 
Statė, kokius jų reikalavimus jis pasižadėjo išpildyti.

Bet jau yra žinoma, ir mes manome, jog Pentago
nas to neužginčys, kad karo belaisviai korėjiečiai ir ki
nai, tarp kitų reikalavimų, buvo išstatę:

(a) Duoti jiems daugiau ir geresnio maisto.
(b) Nemušti karo belaisvių.
(c) Duoti popieriaus rašymui.
(d) “Neskryninti” jų.
Paskutinis reikalavimas labai svarbus, nes juo korė

jiečiai ir kinai karo belaisviai norį parodyti pasauliui, 
kad jie yra “skryninami.” Paimami tūli belaisviai ir 
verste verčiami pasižadėti, kad jie sakysią, jog neprita- 
rią komunizmui ir nenorį grįžti į savo gimtuosius kraš
tus! Daugiau: antikomunistiniai šūkiai tūliems belais
viams įrėžiami (“įtatūjinami”) į jų kūną!

Kaip matome, padėtis rimtesnė, negu tūli ligi šiol 
įsivaizdavome.

Mūsų spauda, mūsų radijas, mūsų valdovai nuolat 
vadina kinus ir korėjiečius “azijatais,” “puslaukiniais,” 
tokiais ir kitokiais. Bet šitie faktai parodo, kas. barba
rai, kas puslaukiniai.

Negalėdami kitaip savo reikalavimų pastatyti prieš 
pasaulio akis, karo belaisviai griebėsi tokių priemonių, 
kokias atliko su generolu Dodd.

Dabar pasaulis mato, dabar pasaulis girdi, nežiūrint, 
jog visa tai praeina pro labai tirštą karinės cenzūros tiems yra" pasakojama/ būk

“Vilnis-*’ 
jėgom kovon 
“Vilnyje’’ bu

le aro bonai,

mūsų dienraštyje unijistų 
veikla būtų plačiau nušviesta 
ateityje.

Praėjusiais metais Vilnis 
(kaip ir Laisvė) neteko ke
leto bendradarbių, — 
išplėšė mirtis. Tačiau, 
ko V. redakcija:

“Praeitais metais Vilny
je pradėjo bendradarbiauti 
keli pirmiau buvę mūsų 
priešų spaudos bendradar
biai.”

’ Tai reikšmingas dalykas!
Po redakcijos pranešimo 

sekė suvažiavimo dalyvių - 
akcininkų pasisakymai, dis
kusijos.

Žmones ir jų turtai

juos
sa-

“Tegul tūrčiai turi auksą irVisų rasių ir visų tauty
bių žmonės turi bendrą gy- sidabrą, o mes, darbo žmo- 
venimo tikslą. Jie gyvena, nes, pasilaikysime plieną ir 
kad išvengti sunkenybės, o 
įgyti laimę. Tas gyvenimo 
siekis apima visą žmoniją. 
Kokią kalbą nevartotų, ko
kią religiją neišpažintų, jų 
vyriausias gyvenimo tikslas 
būna tas pats. Nors tįki.n-

koštuvą.
Pasaulis mato, pasaulis, girdi, kad mes žiauriai elgia

mės su kinais ir korėjiečiais karo belaisviais. • Jokios 
tarptautinės Ženevos sutartys, kaipk pasirodo, tiems be- 
laisviaims netaikomos; jos paneigtos, nustumtos šalin.

Kas gi būtų, jei korėjiečiai “azijatai” panašiai pra
dėtų elgtis su mūsų sūnumis, su amerikiečiais karo be
laisviais, kurių turi arti 10,000? Kas. gi būtų, jei Šiau
rės Korėjos vyriausybės organai pradėtų keršyti mums?

Ar mūsų karo vadovybė apie tai pagalvojo? Ar pa
galvojo ji, kad lazda visuomet turi du galus?

PO TO, kai generolas Dodd pažadėjo kinų ir korė
jiečių karo belaisvių reikalavimus išpildyti, — kas 
atsitiko?

Vyriausias Jungtinių Tautų karo komandierius Ko
rėjoje, generolas Mark W. Clark, pareiškė spaudos ko
respondentams, kad jis nemano pildyti- karo belaisvių 
'reikalavimų, nemano pildyti generolo Dodd’o duotų jiems 
pažadų.

Ką tai reiškia?
-■ Prie ko tai veda? į

’’ Jeigu mes taip darysime, tai karo belaisviai suras 
kitą priemonę savo reikalavimams sudramatizuoti, — 
priemonę, kuti gali būtį daug nemalonesnė mūsų kraš- 

1 tui,' negu atsitikimas su generolu Dodd.
>,Kodėl gi mes negalime išpildyti žmoniškų karo be
laisvių reikalavimų? Kam tas “skryningas”? Kam tie 
tiziški žmonių mušimai? Kodėl neduoti jiems, užtenka
mai maisto? Kodėl neaprūpinti juos rašomuoju po
pierium?

Pagaliau
paties karo? Kam delsti? Ko 
mai ten žuvo mūsų sūnų—žuvo, 
reikalo?

Sakoma, Anglijoje kyla ,balsai už tai, kad pasitarimai 
dėl karo paliaubų būtų perkelti iš Korėjos į jungtines 
Tautas, Tokį sumanymą kadaise siūlė Višinskis, bet jis 
buvo atmestas. Būtų gerai, kad jis išnaujo būtų iškel
tai ir juo greičiau Jungtinės Tautos pasiimtų jį spręsti. 
Mes manome, jos sėkmingiau ir greičiau karą užbaigtų.

ir tai svarbiausia: kodėl nebaigti’greičiau 
laukti? Ar neužte.nka- 

iš tikrųjų, be jokio

tai žmonės gyvena todėl, 
kad Dievą garbinti, jį* mylė
ti ir po mirties su juomi 
danguje būti, bet yra žmo
nių, kurie neišpažįsta jo
kios religijos, tai kodėl tie 
gyvena ?

Tie žmonės geriau gyve
na, kurie turi daugiau tur
tų. Todėl jie ir stengiasi 
įsigyti kuo daugiausiai tur
to, kad būtų lengviau gy
venti. Kas gi yra tas tur
tas, kad taip daugelis gei
džia jo turėti? Nepagal
voję, ant greitųjų atsakysi
me, jog tai pinigai, vienok 
atsakymas nebus visai tei
singas. Kodėl? Todėl, kad 
pinigai yra vartojami tik 
parankesniam a p k i navi-' 
mui ir apsikeitimui įvairių 
prekių. Pinigų vertybė bū
na paremta auksu ir sida
bru. Pinigai skaitosi tur
tu, pakol draugijoje yra 
vartojama pačių žmonių 
priimta piniginė sistema. 
Kuomet visuomenė nu
sprendžia jų nevartoti, tuo
met pasilieka tiktai metalo, 
vertybė, kuri pačiam gyve
nimui mažai reikalinga, ka
dangi be aukso ir sidabro 
galima apsieiti, o gyveni
mui reikalingų daiktų tu
rėti.

Rusų garsus rašytojas ir 
visuomenininkas Maksimas 
Gorkis, kalbėdamas apie 
klasių skirtumą, pasakė:

geležį.”
Turint savo rankose plie

ną ir geležį, žinoma, galima 
pasigaminti visokios maši
nos, kurios būtų galima 
vartoti prie įvairių darbų, 
pasidarant pakankam ai 
prekių, palengvint sau gy
venimą. O turėdami auksą 
ir sidabarą jie nebus s.otūs.

Turtas yra abel.na ekono
mija, kurią žmonija naudo
ja. Tiktai nelaimė tame, 
kad kai kuriose civilizuoto
se šalyse tas turtas labai 
nelygiai padalinamas. Vie
ni turi jo labai daug, kiti— 
visai mažai arba visai jo 
neturi. Nors gyvena toje 
pačioje draugijoje, kur es
ti viskas bendrai gamina
ma. Čia jau yra pačių žmo
nių kaltė, kad jie tokį pa
tvarkymą palaiko.

Kapitalas yra sutaupy
tas turtas, kuris suvaidina 
svarbią rolę pramonėje ir 
pirklyboje. Turčių klasė pa
sidaro sau tinkamus įstaty
mus. kurie . pripažįsta pri
vatinę nuosavybę ir viešą 
išnaudojimą. Tūli ekono
mistai pagal tas teises tam
pa savininkais didelių že
mės plotų, fabrikų, bankų, 
kasyklų, vaizbos, ir tt. Žmo
nės dalinami į klases ne pa
gal jų žinojimą beį gabu
mą, bet pagal jų turtą.'

Nepasitenkindami pe 1 n u 
savo šalyje, didieji finansie- 
riai perka žemes, stato fa
brikus kitose šalyse, kur 
žmonės pigiau jiems dirba, 
jeigu geruoju nesutinka, 
tai jie suranda priekabę ir 
pavartoja ginkluotą jėgą, 
paskelbdami karą. Tokį žy
gį mes vadiname imperia-

lizmu.
Imperialistams karas la

bai reikalingas, nes -kitaip 
ne visur atsiekiamas jų pa- 
sibrėžtąs tikslas. Jie įmo
nėms nesako, kad karo pa
matinė priežastis yra tikrai 
ekonominė—o, ne! Jie tei
sinasi, kad juos privertė ka
rą paskelbti vien politiniai 
išrokavimai; būk jie turėję 
gelbėti nuo pavojaus krikš
čionišką civilizaciją arba 
žmonių laisvę.

Šių dienų imperialistai 
nenori daleisti tai, kad liau
dis pasmerktų karus; jie bi
jo prieškarinio sentimento. 
Tuomet turčiam nebūtų ga
lima susikrauti dar didesni 
turtai. Daugelis privatinių 
kompanijų dikčiai pasinau
doja iš žmonių nelaimių. 
Valdžia tiktai suverbuoja 
jaunuolius į kariuomenę, o 
privatinės kompanijos juos . 
apginkluoja ir prigamina 
amunicijos. Kitos kompa
nijos aprengia juos; dar ki
tos parūpina jiems maisto.' 
Jeigu kyla karas, valdžia 
turi samdyti geležinkelius 
ir laivus jų transportacijai, 
o tas viskas remiasi ant 
žmonių taksu.
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Turčių klasė kapitalą sta
to pirmoje vietoje, aukščiau 
žmogaus gyvasties. Kad 
padaryti daugiau pelno, 
žmonių gyvastis jiems ma
žai ką reiškia. Unijos pa
rodo, kad dabartinė civili
zacija daug aukų nusineša. 
Prie įvairių darbų, kur pri
vatinės kompanijos operuo
ja, ten aukų didesnis skait
lius., ypač kasyklose labai 
daug žūsta dėl stokos įren
gimų, kurie užtikrintų ge
resnę apsaugą. O kada, su
ruošia užpuolimo karą dėl 
didesnės ekonominės nau
dos, ten jau masiniai žudo
ma. Taip, kaip nekalti avi
nėliai ant ąfieros. Ar vi
suomet taip bus? Ką žmo
nės Turi daryti?

Visų pirma turi dėti vi
sas pastangas, kad pa
smerkti ir. padaryti nelega- 
lišku užpuolimo karą. Pa
skui, jei nori evoliucijos ke
liu pagerinti draugiją, rei
kia valdžioje turėti tokie 
žmonės, kurie nesibijo re
formų, kadangi jų nemažai 
reikės daryti. Pirmas žings
nis turėtų būti padarytas 
aprubežiavime paveldėjys- 
tės turto. Taip, kad tėvas 
negalėtų palikti savo sūnui 
milijonų dolerių. Po to, di
džiosios industrijos ir susi-. 
Siekimo prieihonės turėtų 
pereiti į visuomenės ran
kas, pavyzdžiui: kasyklos, 
plieno ir geležies gamyba, 
mašinerijos išvystymas, 
aliejaus šaltiniai, agrikultū
ra, žuvininkystė, verpimo 
ir audimo dirbtuvės, drabu
žių gamyba, geležinkeliai, 
telegrafai ir telefoną.!, 
spauda, kolegijos ir univer
sitetai ir visi teatrai.

Atrodo, jog tai yra labai 
didelis darbas, bet žmonija 
gali-tai atsiekti-, jei tik pa
norės . Tada, žinoma, sau- 
mylingiems individualis
tams atimtų godžius apeti
tus linkui didelių pelnų. 
Viskas priklausytų valsty
bėms ; , pranyktų stambios 
privatinės nuosavybės; su
mažėtų noras pralobti; ne
būtų kam suruošti užpuoli
mo karo ir visia ginklų ga
myba taptų bereikalinga. 
Tuomet būtų galima įsteig
ti ir palaikyti pastovi taika.

, v S. B.

Rašomoji. plunksna—tat 
minties liežuvis.

Gervairtefc
(Don Quixote)

Mokslininko juodytas yra 
šventesnis už kankinio krau
ju

Mohammed
« (Pagarba Protui)

SUKEIKIME $10,000
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

rašė aukojusiųjų Laisvės fondui. Čia randate $10 
tam tikslui.

Draugiškai, E. Cibulskiene, Nanticoke, Pa.”
Dėkojame už gražų įvertinimą savo dienraščio ir už 

puikią dovaną.
Daugiau paramos tam reikalui gavome nuo:
Brooklynietis ..................    $10.00
A. Zline, Detroit, Mich.......... . ........................... 8.00
P. Tijūnas, Detroit, Mich........................................5.00
Ona Kvedariūtė, New York .........................  5.00
A. Jocis, Bridgeport, Conn.............................• • • 5.00
P. Anuškevičius, Newark, N. J. ..................... 3.00
Martin Kvedaras, Detroit, Mich........................ 2.00
Anksčiau buvo paskelbta, kad fondui aukojo Pitts

burgh© Apylinkė $33.00. Turėjo būti Pittsburgh© Apy- 
linkietis aukojo $33.00 (vienas asmuo).

Iš anksčiau aukų yra įplaukę $2,006.93. Šiuom kartu 
gauta $63.00. Viso jau įplaukė $2,069.93. Dar turime 
sukelti $7,930.07.,

Dėkojame visiems aukojusiems, kurių vadai aukščiau 
išspausdinti, ir laukiame daugiau paramos dienraščiui. 
Nenorime per daug kąlbėti, tik primename, kad fondas 
yra labai atsilikęs nuo laiko. Jau prabėgo pusė vajui 
skirto laiko, o fondo dar tik apie ketvirtadalį tesukė- 
lėme. Turime gerai pasispausti, kad laiku fondą už
baigti. Laisvės Administracija.

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

—Kur tu, Saimon, buvai 
pirmą dieną mojaus? — 
klausiau Blyną, kaip jį su
tikau.

—Naujurke. O kur tu
buvai?

—Aš buvau ten pat.
—Ale tu nemaršavai.
—Ir tu nemaršavai/
Pasirodo, kad mudu šie

met nemaršavome. Dėl to 
bus mum šėm ant visų me
tų.

Saimonas aiškino man, 
kad jis nemaršavo dėl to, 
kad jo prisiega neleido. Ta
da jis klausė mane:

—Kodėl tu nemaršavai, 
Džim?

—Va, kaip buvo,—aš jam 
atsakiau. — Kaip susirin
kome į tą vietą, iš kur pra
sidės maršavimas, tai mis- 
linome, kad lietuviai dar ne 
tuoj pradės maršuoti. Ta
da priėjo prie manęs Benis 
Lukštelis, preseris,' kuris 
dabar kėsina čekius (ba 
kriaučiai 'dabar nedirba), 
ir sako: Džim, užeikim čia, 
va, pas mano pažįstamą 
ungarą ir išgerkim po sti
klą alaus, aš užfundysiu, ba 
dar turiu porą kvoderių. 
Na, tai mes ir užėjome. Už 
dešimt minučių sugrįžtame, 
ale jžtu lietuvių kolona ant 
Aštuntos" avenės! Kas man 
daryti? Tada aš trajinau 
ten įsmukti tarp maršuo- 
jančių lietuvių, ale policma- 
nai neleidžia. Jie sako: 
Mr. Smot, nęvalia; jei norė
jai maršup(ti, tai reikėjo 
štarduoti iš . pradžių; mes 
dabar tavęs negalime įleisti 
į kolonąj ba miesto majo
ras Imperateris nevelina.

—O ką darė Benis Lukš- 
.telis?

•-—Ir jis negalėjo, žmogus, 
įeiti. Ir labai pyko ant po
licijos, kad neleidžia. Tai 
tada mudu maršavome said- 
vokaisk

—Ar jūs matėte vienos di- 
pukės liežuvį, atkištą. į de
monstrantus?

—Šiūr, matėme. Ale lie
žuvis buvo labai ilgas, — 
keleto uolaktų. Tai buvo > 
ant 17-to stryto. Ale ji nie
ko sau boba: dar nesena, 
ir turi balsą! Bet kaip pra
deda rėkti, tai žmogus mis- 
lini, kad ji iš kreizauzės pa- 
runino. Ir niekas nežinojo, 
kas jai pasidarė. Kaip ku
rie jankiai mislino, kad jos 
žarnos išlėks pro burną su 
liežuviu. Ji rėkia, rėkia, 
paskui iškiša liežuvį ir rodo 
maršuotojams! Aš priėjau 
prie jos ir sakau: ponia, 
ko tu taip rėki, kaip pa
siutusi? šėm on jū! Tai 
ji sako: Aš rėkiu, ba ne
myliu Stalino. Tai aš sa
kau: Tai kodėl tu jo ne
myli? Ką jis tau padarei 
Tai ji atsako: Jis man nie-> 
ko nepadarė, ale aš jo ne
myliu, tai ir rėkiu, ir lie- ~ 
žuvį rodau lietuviams mar
šuotojams. Aš jai sakau: 
Tu darai geriems dipukams 
sarmatą. Tai ji sako: Aš 
nekėrinu! (Matai, ji jau 
išmoko angelckai šnekėti!) 
Nu, žmonės pasijuokė už
tenkamai! .Jį gal kokio bu
vusio ministerio ar jenero- 
lo pati. Ale ji kitais me
tais, aš mislinu, jau nero
dys liežuvio, ba būs uždary
ta kreizauzėje, ba pleiso to
kiems ten dar yra. Matai 
Saimon, kaip yra.

—Kitais metais, Džim, tu 
ir aš vėl maršuosime. Man 
šių metų mojaus pirmos pa
roda labai patiko ir aš gai
lėjausi, kad nemaršavau.

—Ir aš xgailėjausi, Sai- ‘ 
mon.

—Ar tu, Džim, žinai, kas 
buvo Savonarola?

—Anistigad, nežinau! Gir
dėjau, kad tokis žmogus 
kur nors gyveno, bet neži
nau jo istorijos? Ir neži
nau, ar jis šventas ar pra
keiktas. O kam tau Savo
narola reikalingas?

—Aną dieną ant stryto 
susimušė du italijonai. Ir 
vienas iš jų savo priešą pa
vadino “Savonarola.” Ale 
aš nežinau, kas tas Savona
rola buvo.

—Aš mislinu, mums iš- 
tlumočins Jeronimas Pus
lapis. , Ąle šiandien pas jį 
negalima eiti, ba aš esu la
bai bizi ir nefylinu.

—Na, tai gerai. Dabar 
eikime namo, o kitą sykį 
nu veisime pas Jeronimą 
Puslapį. Jis man patinka, 
ba daug žino. Aš myliu to
kius žmones, kurie daug ži
no ir netingi pabajintiVki- 
tiems istorijas. /

—Ir aš myliu. Tai gud-z 
bai, Saimon. •

—Gudbai, Džim! Ščėsly- 
vai!

2 pus!.—(Laisvė (Liberty)—Ketvirtad., Gegužės«May 15, 1952
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CH1C4G0S ZIMOS

(Tąsa)

* Artėja vakaras. Už lango didingas 
X peizažas. Prie kelio posūkio kalnų pus

ratyje — didžiulis ’ežeras. Pralekiame 
pro tunelį. Dabar mes važiuojame beveik 
pačia ežero pakrante. Aplenkiame jį. 
Traukinys ima lėčiau važiuoti. Stotis. 
Matyti, atvažiavome. Jau visai sutemo.

Mes einame pro kareivių špalerius. 
Išsirikiuojame gretomis. Patikrinimas. 
Visi yra. Iš stoties mus veda sustiprinta 
apsauga. Simonas, kuriam pavyko pra
smukti pas mane patikrinimo metu, pra
neša, ką pastebėjo.

— Važiavome į pietvakarius. Tur būt; 
mes Tirolyje. Kelionė užtruko beveik 
septynias valandas, bet dieną traukinys 
ilgai stovėjo atsarginiame kelyje. Mes 
nuvažiavome ne daugiau kaip šimtą 
penkiasdešimt kilometrų. Stotis, kur 
mus išlaipino, vadinasi Ebenzė.

* * *

šiek tiek patyrusiam- “heftlingui.”
Andre, kuris nieko nepastebėjo, pasa

kė man po kelių minučių:
—Čia mums bus gerai.
Aš palaikiau savo pareiga sumažinti

—Perdaug nesižavėk. Tu girdėjai, ką 
pasakė stovyklos seniūnas?

—Ne!
“Die Dcutsčhen sind

si ir pataikiusi ant kibiro, įsi
laužė keletą šonkaulių. Prisi
ėjo vykti į ligoninę pagalbos.

Stukienė dabar randasi sa
vo namuose, 7125 S. Mozart. 
Draugai ir draugės turėtų ją 
atlankyti. Patyrus

—o—
Motinos Dieną

Dienoje, t.y. 11 d. 
roselanclietės veika- 

p a rod ė

—O ka tai reiškia? u
—Tai reiškia: “Vokiečiam čia gerai.”

kūrinių, tai
(šikšnospar- 

nebus viena iš

LAISVES
PIKNIKO
REIKALU

Mus vedė taip, kad aplenktume cent
rinę miesto dalį, ir gana greitai atsidū
rėme pakraštyje. Mes sunkiai ėjome ak
menuotu keliu. Priekyje, niūrioje nak

ties tamsoje, dūluoja kažkokia juosva 
^beformė masė. Prieiname arčiau. Tai 

kalnas. Prie jo papėdės tamsoje mirga 
elektros lemputės. Kažkoks neaiškus 
gaudimas kyla tartum iš pačių kalno gel
mių.

—Matyti, čia ir dirbsime, — sako

—Taip, panašu į tunelius... Pagy
vensime — pamatysime.

Mes nuėjome dar kokius du kilome
trus. Kelias eina vis aukštyn . Visu ke
liu iš dešinės vienas prie kito stovi na
mai. Praeidamas aš pastebėjau nušvies
tą kepyklos vitriną.

—Oho, vyrai, — susuko Andre,—balta 
duona!

Mes užkopėme į atšlaitę. Nusileidome 
i jygumą ir pasukome į kairę.'' Viršūnė- 
& šlaito, kuris dabar kyla viršum mūsų, 
driekiasi šviečiantis punktiras elektros 
lempučių, išdėstytų viena, nuo kitos apy
tikriai per dešimt metrų. Tarp šio švie
sos ruožo ir kelio kartais sudūluoja ap
snigtos eglės, visai kaip nuo vaikystės, 
pažįstamuose kalėdų atvirukuose.

Mes vėl užkopėme į neaukštą šlaitą, 
paskiau priekinė vora sustojo. Tur būt, 
atėjome. Taip ir yra. Mus dar kartą 
išrikiuoja, perskaičiuoja. Po penkis 
žmones gretoje mes einame į teritoriją, 
aptvertą spygiuota viela. Prie vartų 
mus stebi esesininkai ir jų padėjėjai— 
kaliniai su dryžuotais drabužiais. Ma
tyti, stovyklos valdžia.

II
AUDRINGA PRADŽIA

Patikrinimo aikštė. Tai apvali aikš
telė gale plokštikalnės, kylančios viršum 
siauro slėnio. Aikštele prakirsta kirviu 
tiesiog eglyne. Visur dar matėsi sieno
jai ir statybinė medžiaga.

Aplink aikštelę stovi ilgi barakai, su
darą milžinišką šešiakampį, tarp trobe
sių palikti trys praėjimai į mišką. Pro 
medžius dūluoja neaiškūs kitų stovyklos 
trobesiu siluetai.

Priekyje, už trijų šimtų metrų,—sta
tūs kalno šlaitai. Užpakalyje, du kilo
metrai nuo mūsų slėnio, — dar kal
nas. Tolumoje, iš visų pusių, — 
kalnai, kalnai, kalnai. Jų žiedas at
rodo uždaras. Panašu i Mauthauzeno 
akmenų skaldyklas, tik kur kas didin
giau. Mus supančių šlaitų aukštis siekia 
1,300 metrų. Norint galima įsivaizduoti, 
kad tu kažkokiu stebuklu atsidūrei tarp 
fantastiškų Žiulio Verno peizažų. Bet 
mums dabar tai nerūpi.

Prie mūsų kojų, ant sniego, guli lavo
nai. Jie nurengti nuogai. Kiekvienam 
ant krūtinės cheminiu pieštuku parašy
tas didelis numeris, t

Mudu su Poliu ką tik atnešėme dar 
vieną. Ne taip jau paprasta nueiti per 
sniegą tris šimtus metrų, ant ištiestų 
rankų nešant antklodę, kurioje siūbuoja 
sustingęs kūnas. Mes nusikamavome. 
Kapo, lydėjęs mus, nuėjo tolesnių nuro
dymų. O kol kas mudu su Poliu čia vie
nintelės gyvos būtybės.

Prie mūsų kojų negyvėliai. Jų šeši. 
Jie žiūri į dangų plačiai atmerktomis 
akimis. Greta jų šešios ilgos nerūpes
tingai sukaltos dėžės, jos jau pilnos la
vonu, v

Nuleidęs akis, Polis sako kažkaip keis
tai ramiai:

—Tu šių)ranti, kas mes iš esmės to
kie?

LKM rengiasi perstatyti 
Operetę “Šikšnosparnię”

Kas bent kiek nusimano 
apie muziką, žingeidauja gar
siųjų muzikų atsiektais dar
bais, žino grožį Johann Strau
so kūrinių.

Johann Strauss yra parašęs 
tris operetes. Jis, galima saky
ti, buvo gimęs, kad kurti 
gražius veikalus, įpinant gra
žias melodijas.

Viena iš jo 
“Fledermaus” 
n is). Ir ar tik
gražiausių Straus’o kūrinių.

LKM Choras jau keletą mė
nesių atgal pradėjo tą opere
tę mokintis. Pasirodė, kad tai 
nelengvas darbas ir pastaruo
ju laiku choristai lošėjai susi
renka po tris, keturis, kartus 
į savaitę. Clem Deffner, cho
ro mokytojas, ruošia choris
tus iš visų pajėgų, žūt, būt, 
kad ir sunki operetė, ji turi 
būti gerai suvaidinta, taip, 
kad klausovai dar kartą išsi
neštų puikiu įspūdį apie LKM 
Chorą.

Choristai ir mokytojas, o 
ypač komisija, prašo visų cho
ro rėmėjų, prašo visų muziką 
mylinčių lietuvių, išanksto įsi
gyti bilietus ir dar kitiems sa
vo prieteliams patarti, kad 
nepraleistų progos nematę 
“Fledermaus”.

Bilietus gauti pas choristus 
ir “Vilnies” raštinėje.

Operetė bus perstatyta 
kol svetainėj, ant Kcdzie.

Rėmėja.
—o—

Susižeidė veikli drauge K
“Vilnies” šėrininkų Suva

žiavime pasigedome marę u e- 
tteparkietes drg. Stukienės. 
Papratę ją visuomet matyti 
besidarbuojant su šeimininkė- 
mis, aptarnaujant stalus, ban
kete pradėjome teirautis, ko
dėl jos nėra.

Sužinota, kad Stukienė sa
vo namuose sunkiai susižeidė. 
Nuo kokio tai suolo nupuolu-

So-

Paminėjo

Motinų 
gegužės, 
le “Likimo Bausmė
vienos motinos ir jos dukters 
gyvenimą: kaip apgaulinga 
meilė privedė prie saužudys- 
tės ir beprotystės ir kodėl jų 
karštos meilės buvo tokios 
pasekmės.

Lošėjai mokinosi ir stengėsi 
vaizdą tinkamai perduoti, į 
sceną prirengti pagal auto
riaus nurodymą. Manau, kad 
dalyvavę nesigailėjo, nes vei
kale geros mintys ir vaizdai. 
Prie to, buvo ir kitokios pra
mogos. R.

—()---
Povilaitis vėl kalėjime

Išleistas iš Stateville kalėji
mo lapkričio 1951 metais, kur 
atsėdėjo bausmę už apiplėši
mą, Bruno Povilaitis sekma
dieni vėl papuolė i policijos
rankas. Jis ir kitas jo sėbras, 
kurio vardas, sulyg Povilaičio, 
yra James Kyan, įsiveržė į 
Walter Groebe automobilių ir 
atėmęs ratą Povilaitis pašė
liškai greitai paleido automo
bilių. Du policistai tai paste
bėję, per radijo pašaukę tal
kos, vijosi Povilaitį.

Kada Povilaitis parbloškė 
Mrs. Mildred Mithell ir jos du 
sūnelius einančius iš parko ir 
automobilius smogė į kitą, 
banditai abu iššoko ir pradė- 

Ryan pabūgo, bet 
suimtas.Povilaitis

Motina 
goninėn. Povilaitis taipgi susi
žeidė koją ir pateko į Bride
well ligoninę. Antro automo
bilio vairuotojas irgi sužeis
tas, taipgi ir moteris su juom 
važiuojanti. ' R.

Minersville, Pa.

Kolonijų veikėjų prašome įsitemyti, kad Lais
vės piknikas Brooklyne šiemet įvyks šeštadienį, 
Liepos - July 5-tą. Ant rytojaus sekmadienis, 
puiki proga ir iš tolimesnių kolonijų atvykti į 
tą didįjį mūsų dienraščio sąskridį. Bus daug 
laiko sugrįžti ir pasilsėti po pikniko.

Prašome kolonijų veikėjų iš anksto organizuo
tis, pasisamdyti busus ir dalyvauti toje gražioje 
iškilmėje. Apart to, kad ant rytojaus sekma
dienis, dar yra ir kita proga. Pradžioje liepos 
daugelis pramonių visai nedirba, tai ir tas pa
lengvina atvažiavimą į pikniką.

Laukiame svečių iš toliau ir manome, kad ne
teks nusivilti. Aišku, kad visiem rūpi palaiky
mas dienraščio. Tad visi ir visur rūpinkimės, 
kad mūsų piknikas pavyktų; stcngkimės jame 
dalyvauti.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA

taip 
skai- 
buvo 
mir- 
bu-

cai, linkiu amžinai ilsėtis šios 
šalelės šaltojoj žemelėje.

V. Ramanauskas
—o---

PADĖKA✓
Kostancija Sodaitienė ta

ria visiems draugams ir gimi
nėms širdingą ačiū, kad teikė
si ateiti ir atiduoti paskutinį 
patarnavimą jos tėveliui.

Kostancija Sodaitienė 
ir dukros

Mes įžengiame į šias valdas., kaip įžen
giame į mišką. O ir iš tikrųjų mes eina
me tarp eglių. Tamsoje galima įžiūrėti 
tik keletą trobesių. Mus priveda prie 
vieno barako. Jis tuščias, bet mūsų aiš
kiai buvo laukiama. Barake, susidedan

ti Sciame iš dviejų didelių palatų,/stovi trijų 
aukštų mediniai gultai. Kiekvienam 
priklauso atskiras gultas. Tas taip ne
laukta, kad mes sunkiai galime patikėti 
savo laime. Mus sutinka barako virši
ninkas—lenkas. Bet, priešingai negu
įprasta, jo rankoje nėra lazdos. Jis net 
neriaumoja, bet tik paskelbia, 
mušiąs, jei mes padėsią jam 
drausmę.

—Na, brolau, — sako man 
komiška grimasa,—aš nieko nesuprantu.

— Vadinasi, kad suprastum, reikia 
tau įkrėsti, t H

—Ne. Bet čia tokie stebuklai, kad 
kiekvienas nustebs.

Ir Andre dar kartą teko stebėtis. 
Kiekvienam iš mūsų duoda naują kati- 
luką, šaukštą ir porciją sriubos—buizos 
i.š pašarinių griežčių ir bulvių. Mums 
atrodė, kad ji geresnė negu Mauthauze- 
ne. Tirštesnė.

Suvalgius sriubą, prie mūsų priėjo sto
vyklos seniūnas., raudonveidis gigantas, 
pažiūrėti geraširdis vyras. Jis visą lai
ką šypsojosi. Vokiečiai sutiko jį gar- 
siaip, džiugiais šūkavimais:

* —\ Magnus! Magnus.! Wie geht’s?
^(Magnus! Magnus! Kaip gyvuoji?)

Magnusas paspaudė rankas, savo’ bi
čiuliams. Aš išgirdau, kaip jis kažką su
šnabždėjo, atsakydamas į neramų vieno 
savo draugo klausimą, ir mirktelėjo jam. 
Frazė ir mostas labai iškalbingi bent

ir

kad nesi- 
palaikyti

Andre su

—-Taip. Ir vis dėlto reginys, kuris 
anksčiau būtų sukėlęs mums siaubą, da
bar palieka mus abejingus...

—Tur būt, todėl, kad rytoj mes patys 
galime atsidurti čia... Jų vietoje.

—Galimas daiktas.
—Palauk. Kapo mus šaukia.
Prieina kapo. Meta mums įrankį

ženklais įsako atidaryti dėžes.. Tai ne
sudėtingas dalykas: greitosiomis sukaltą 
dangtį prilaiko tik keturios vinys.

—Bet kaip ten įsprausti dar viehą?— 
sako Polis. — Čia pilna.

Tokie niekai nejaudina kapo. Jis. pri
verčia mus sugrūsti dar po lavoną į kiek
vieną dėžę. Du lavonai ir taip jau guli 
kojomis į galvūgalį. Dangtis atkakliai 
nehori užsidaryti, ir kapo užlipa ant dė
žės, kad sumintų dėžių turinį savo sun
kiais batais. Kaulai braška kaip sausos 
malkos. Mums telieka įkalti vinis.
.—Schnell! Schnell!
Greta sustoja sunkvežimis. Ši mašina 

kasdien važiuoja maisto j Mauthauzeną, 
o kartu nuveža negyvėlius į krematorijų.• ’ i

Kiekvieną rytą mus. su Poliu paskiria 
nešti į tą pačią vietą sustingusius lavo
nus nelaimingųjų, mirusių naktį ligoni
nėje.

Štai jau dvi savaitės, kai mes dirba
me tą darbą, šiandien 1944 metų balan
džio 10 diena.

Patekti į ligoninę pasirodė. ne taip 
jau lengva. Kitą dieną, kai mes atvažia
vome į Ebenzę, visus prancūzus, atvyku
sius iš Mauthauze’no, privertė nešti sta
tybines medžiagas j stovyklą. Dar po 
dienos mus išskirstė po įvairias koman
das.

{Bus daugiau).

Viskas ant svieto 
mainos ir nyksta, 
Seni augalai, 
o nauji dygsta. 
Visur permainos 
duodas regėti, 
Mūsų pasaulyj 
kur tik girdėti.

Tai yra žodžiai poeto, kurie 
pasako ir apie šių dienų gyve
nimą.

Mes lietuviai, kurie atvyko
me į šią šalį 19-to šimtmečio 
pabaigoje, būdami dar visai 
jauni, turėdami tik 18 ar 19 
metų, jau pasenome ir bai
giame nykti, o vietą palieka
me 
tik 
tai 
tu r
draugas numirė, tai serga, na
mie arba ligoninėje. Lygiai 
taip yra ir mūsų mieste.

Jau pas mus buvo likę tik 
keturi virš 80 metų seniai. O 
balandžio 30-tą dieną iš gyvų
jų tarpo išsiskyrė Vincas 
Draugelis, sulaukęs lygiai 80 
metų. Tai galima sakyti, kad 
jau “atgyveno savo sezoną”

ir apleido šią ašarų pakalnę. 
Paliko dideliame nuliūdime 
dvi dukteris, Kostancija ir 
Mildą, kurios abi yra ištekė
jusios. Kostancija buvo ište
kėjusi už J. Sodaičio, bet jis 
miręs, ir ji kaipo našlė liko su 
dviem dukrelėmis. Ji nuo ta
da gyveno su 
laikė užeigą, o 
no, tai pavedė 
tancijai, o jie 
Milda yra 
Krasnicko

tėvais, nes jie 
kada jie nuse- 
dukteriai Kos- 
gyveno

ištekėjusi 
ir gyvena

su ja.

Selser 
keletą

naujai gentkartei. Kada 
paimsi “Laisvę” į rankas, 
žiūrėk, tai vienur tai ki- 
jau mūs’ vienas kitas

anūkų ir proanūkių.
Seni, seni draugai

Šių ž o d ž i ų r ašy toj u i
Draugeliu teko susipažinti dar 
1875-tais metais, ir per visą 
laiką, per 55-rius metus, išgy 
venome draugiškai, dar jauni 
būdami ir taipgi, kai abu ve
dėme ir buvome su šeimyno
mis, tai vis vien draugavome, 
nes ir jo žmona buvo linksmo

pats. Ji ir mirė neseniai, apie 
trys metai atgal.
x Vincas Draugelis parėjo iš 
Suvalkijos, Marijampolės ap-

Generolas Ridgway, Jkuris buvo paskirtas gen. Eisen- 
howerio vietonJkaipo NATO karinių jėgų vyriausias ko- 
mandierius, sveikinamas vieno jo garbes sargybos narių.

skrities, Šunskų parapijos, 
Paršelių kaimo iš gero ūkinin
ko namų. Į šia šalį atvažiavo 
1892-rais metais, į Shenadorį, 
bet ten ilgai nebuvo, ir 1894- 
tais metais atvyko į Minersvil
le, kur gyveno iki savo mirties. 
Nuo 1904-tų metų užlaikė 
užeigą. Nors V. Draugelis ir 
laikėsi bažnyčios,, bet tai tik 
dėl šeimynos, neš žmogus ne
norėjo ergeliuotis, bet 
buvo laisvų pažiūrų. Jis 
te pirmeiviškus raštus ir 
“Laisvės” skaitytojas iki
ties. Ir kuomet kada nors 
davo kokia nors rinkliava 
darbininkiškų reikalų, jis 
sada paaukodavo.
Skaitlingos laidotuvės

Jis tapo palaidotas gegužės 
trečią dieną, su bažnytinėmis 
apeigomis. Palydėjo nemažas 
būrelis žmonių, daugiausia 
antrosios kartos, nes pirmo
sios kartos jau beveik nėra 
čia. T kapus lydėjo net 20 ma
šinų. Ir taip Vincas Draugelis 
atsigulė prie savo žmonos šal
tos krūtinės.

Po laidotuvių visi buvo už
kviesti į namus ir gerai pavai
šinti. Nuo savęs 'reiškiu gilią 
užuojautą dukterims, gimi
nėms ir draugams, linkiu ra
miai pergyventi tą skaudų 
nuotykį. O tau, drauge Vin-

Įvairūs išsireiškimai
Biblijoje randamasis 

Įkvėpimas priklauso nuo to, 
kaip didelis nežinelis yra 
tas, kuris ją skaito.

Robert Ingersoll
(Iš prakalbos 1881 m.)

Vienas paukštis rankoje 
yra vertesnis už du paukš
čiu krūmuose.

Cervantes
(Don Quixote)

Niekam mes taip stipriai 
netikime, kaip tam, ką mes 
mažiausiai žinome.

Montaigne

Žmonės noriai tiki tam

Julius Caesar

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

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

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

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

Nr.rl. 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 
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 prisiunčia 30c ekstra pašto štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

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

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdėsio 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
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NewYorko^a^ZlInto
So. Brooklyn Laukiame harikietui svečių Žalingas vejas

LDS 50 kp._ mitingas Įvyko 
gegužės 2 d.» 16-16 ;>th Ave., 
Brooklyne. Nariu dalyvavo 
mažai. Kuopos komiteto ra
portas parodė, kad kuopoje 
viskas tvarkoje, dauguma na
riu pasimoka duokles laiku.

Ligoniu šiuo laiku turime 3. 
J. Petrikonis serga širdies li
ga. randasi ligoninėje. Tik 
keletą mėnesiu pirmiau jisai 
sirgo ta pačia liga.

Paupelis buvo sunkiai už
gautas automobiliaus. Tūlą 
laiką išbuvo ligoninėje, dabar 
Ryd osi namie.'

Ona Endziulevičienė labai 
skaudžiai sužeista automobi
liaus, nuvežta Kings County 
ligoninėn ir randasi kritiškoje 
padėtyje.

Raupelis ir EndziuleVičie- 
nė buvo sužeisti einant sker
sai 4-tą Ave., So. Brooklyne. 
Linkiu ligoniams greitai pa
sveikti.

Atliktas LDS Centro Valdy
bos balsavimas. Koresp.

Kviečia Į bazarą
Hollis Hills žydų Centras, 

210th St. ir Union Turn
pike, Queens Village, juo
sia dičlelį bazarą ir linksnia
vimų savaitę, pradedant ge
gužės 17-tą, baigiant 25-ta. 
Įvyks išpardavimas viso
kiausių prekių su nuolaido
mis ir bus vykdomos žais
mės, teikiami prizai. Ten 
pat rasis gerų vaišių. įėji
mas nemokamas. Kviečia 
visus. x •

Kviečiame j BANKETĄ
Queens Kolegijos studentai 
stojo apginti mokytoją

Šeštadienį, Gegužes - May 17-tą

Liberty Auditorijoje
Atlantic Avenue ir 110th St., Richmond Hill, N. Y.

VAKARIENĖ 6:30 — KAINA $1.50

Ruošia LLD 11 Apskritis, pagerbti savo veikėjus:

A. A. Lideikienę, A. Gilmaną, J. Skiparį 
ir LLD Centro sekretorių D. M. Šolomską.

----------.——-------------------- - .

. Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir 

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

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

'.nn-n <. ■- ■ ..L .mJ

iš toli ir iš i
Šio šeštadienio vakarą, 

gegužės 17-tą, Liberty Au
ditorijoje Įvyks nepapras
tas sąskridis. Į jį susirinks 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos narių ir prietelių bū
rys pagerbti tuos, kurie or
ganizacijai tarnauja jau 
per ilgus metus. Tais pa
gerbsimais yra:

A. A. Lideikiene,
A. Gilmanas,
J. Skiparis, antrosios ap

skrities darbuotojai be per
traukos per apie 20 ar dau
giau metų. Ir—

D. M. šolomskas, draugi
jos Centro sekretorius, taip 
pat tarnaująs draugijai per 
20 s.u virš metų.

Pobūvį - bankietą rengia 
LLD Antroji Apskritis ir 
kviečia visus narius, ir prie- 
telius pasidarbavimu ir da- 
Jyvumu prisidėti prie jo 
sėkmingumo.

Žinote, broliai ir sesės, 
kaip sunku yra gauti val
dybas vieneriems metams. 
O tie draugai ištarnavo de
šimtis metų.

Primintina, jog apskrities 
valdybos darbai yra nudir
bami be jokio atlyginimo. 
O centrinis darbas yra atly
ginamas tiktai pagal drau
gijos išteklių užmokėti, ne 
pagal įdedamo darbo atsa
kingumą, ne už jam įdeda
mas valandas. Gi darbinin
kų organizacijų ir laikraš
čių iždai niekad nebuvo tur
tingi. Dėl to niekad nebu
vo ir dabar nėra darbiniu-

rti
kams apmokama pagal to
kio darbo algos skalę.

Svarbiausiu atmokesčiu 
jiems yra organizacijos vei
klos sėkmingumas ir narių 
bent retkarčiais parody
mas, kad jie savo’ išrinktų 
viršininkų darbą įvertina.

Kadangi apskrities ribo
se įeina visa apylinkė — di
dysis Brooklynas-New Yor- 
kas ir artimieji apylinkės 
miestai, įskaitant New Jer
sey ir Ilgąją Salą, — tad 
laukiame svečių ne vien tik
tai vietinių, bet taip pat ir 
iš toliau ir toli.

Ir prašome—visi, kuriems 
tiktai dar galima suspėti, 
Įsigykite bilietus iš anksto. 
Kaina $1.50, veik kiekvie
nam ryžtingam nariui ir 
prieteliui išgalima.

N. E. K.

Pagerbė motinas
Harlemo komunistų orga

nizacija pagerbė su gėlių 
bukietais 30 tos srities gy
ventojų motinų, kurios 
daug pasidarbavo taikai. 
Prie , bukieto pridėta joms, 
toks pasveikinimas1: “Šian
dieną mes pagerbiame jus 
su bukietu. Rytojui mes. 
pažadame taikų darželį.”

Brooklyne pr’e Ritmas Avė. 
ir 6th St. atrado neišvartotą 
priešlėktuvinę kulką. Nuga
benta išimti eksploduojančias 
medžiagas.

Susirinkus pamokoms pir
madienio rytą Queens Kole
gijos studentai mažai tega
lėjo kreipti dėmesio pamo
koms . Jie buvo giliai susi
jaudino ir supykinti dėl to, 
kad penktadienį tapo atsta
tytas iš pareigų jų myli
mas saviveiklos vedėjas-vir- 
šininkas Dr. Harold Lenz. 
Atstatytas už tai, kad jis 
gynė akademinę laisvę ii* 
bendrai demokratiją.

Studentai ta pačia diena 
įvykdė susirinkimą, kuria
me dalyvavo apie 500 stu
dentų. Ten nusitarė įvyk
dyti kitą, masinį studentų 
susirinkimą sekamą dieną, 
gegužės 13-tos popietį, tuo
jau po pamokų. Ir išrinko 
vykdantįjį komitetą. Jin 
Įėjo visokių kampuse vei
kiančių jaunimo organizaci
jų atstovai, tarpe tų demo

Gyvenęs po mirusio 
veterano pavarde

Mrs. Lorraine Carabello, 
brooklynietė, buvo areštuo
ta praėjusį šeštadienį. Ją 
kaltina, kad ji žiauriai su
mušė savo dukrytę Deiųe- 
tria, 5 metų amžiaus. Mer
gaitė ir dabar tebesiranda 
ligoninėje.

Areštavus moteriškę, įsi
painiojo ir jos vyras, kuris 
sumuštą kūdikį nuvežė į li
goninę ir, sakoma, sudavęs 
pačiai už kūdikio mušimą. 
Pradėjus tyrinėti ir pa
skelbus visą dalyką spaudo
je, iškilo dar nauja painia
va. Pasirodė, kad jos vy
ras miręs. .Ir kad jos da
bartinis vyras Hugh AI 
Howell vadinosi jos mirusio

New Yorke ir apylinkėje 
pirmadienį siautėjo koks 
paklydęs vėjas, nešinas 47 
laipsnių temperatūrą. Dum
damas po 50 mylių per va
landą aplaužė medžius, o 
kai kur visai išvertė. Du 
buvo užversti ant automo
bilių. Vėjo nešami lentga
liai kėlis asmenis apdaužė.

------------------- T—

Pilnėtuos graiku 
konsulatą

Graikai marininkai šau
kia mlasinį pikietą prie 
Graikijos, konsulato New 
Yorke. ' Jie reikalaus . am
nestijos dešimčiai graikij 
marininku, nuteistu mirtin 
Graikijoje. Kviečia visus 
unijistus ir unijizmo prie- 
telius pagelbėti apginti nuo 
mirties Graikijos unijistus. 
Ir apsaugoti nuo mirties, 
tuos, kurie laikomi Ellis 
Islande deportavimui fašis
tams Graikijon. Ten da
bar randasi 55 graikai ma
rininkai.

Pikjetas įvyks gegužės 
15-tą, tuojau po darbo, 5 
vai. Vieta: 49th St. ir 
6th Ave., New Yorke.

Milijono doleriu vertes 
sudegė lėktuvas

International Airporte pir
madienį sudegė didžiulis vie
no miliono vertės lėktuvas 
Constellation. Penki žmonės 
sužeisti.

kratų j progresyvių, darbi
ninkų, negrų ir kitų.

Komitetas įgalintas veik
ti iki Dr. Lenz bus atsteig- 
tas į savo pareigas. Komi
tetas jau išleido lapelį ir iš
siuntinėjo visoms studentų 
organizacijoms New Yorke 
kvietimus stoti sykiu su 
jais, apginti studentų ir mo
kytojų teisę laisvai mokytis 
ir mokyti. Apginti moky
tojus ir studentus nuo per
sekiotojų, kurie nori tas tei
ses atimti.

American Labor Party 
(ALP) taipgi tuojau stojo 
veiklom Ji pasiuntė protes
tą Aukštesniojo Švietimo 
Tarybai. Ir paragino vals
tijos švietimo komisijonie-. 
rili tyrinėti įvykį su Lenz 
kaipo “prasižengimą akade
minei laisvei.” 

vyro pavarde. Jisai ir dvi 
jos mergaites skaitė savo
mis ir tuo vadovaudamasis, 
norėjo gauti paliuosavimą 
nuo' militarinės tarnybos. 
Kada jį vis viena paėmė 
tarnybon, jisai prasišalino 
iš jos. Darbą jisai buvo 
gavęs po tikra savo pavar
de, kuomet armija jo ieš
kojo po mirusiojo pavarde. I

New Yorko miesto valdžia 
tikrai pradėjo derybas - par
duoti privątiškoms kompani
joms penkias miesto valdo
mas autobusų linijas.

New Yorko policija išleido 
100,000 kortų, kurių pagalba 
nori atrasti ir areštuoti John 
Mazziota, 36 metų. Įtaria, kad •»
jis žino Schusterio nužudyto
ji-

Unijistai pagerbė 
savo vadą

Gegužės 10-tą unijistai 
marininkai buvo suruošę 
savo vadui Al Lannon pa
gerbti pobūvį St. Nicholas 
Arenos ballruimyje, New 
Yorke. Susirinko šimtai 
marininku su savo šeimo
mis.

Lannon yra vienas tų 16- 
kos teisiamųjų darbininkų 
vadu komunistu. 4- 4

Laimonui pagerbti susi
rinkime taipgi kalbėjo Pet
tis Perry, kitas, tos pat gru
pės teisiamųjų Foley Sq. 
teismabutyje. Jo visa kal
ba buvo audringai sveiki
nama. O už vis daugiau i 
unijistai sveikino pareiški
mus, kad reakcijai, nepa
vyks sutriuškinti komunis- 

. tų partiją, nei visą progre- 
syvę darbininkų klasę, nei 
negrų liaudį.

Vis daugiau ir daugiau 
unijistų šiandieną jau pra
deda suprasti tą, jog komu
nistai yra persekiojami ne 
už tą vardą, bet už t ai,, 
kad jie yra tarpe veikliau
siųjų unijistų. Jie perse
kiojami »už tai, kad jie yra 
tarpe veikliausiųjų narių 
kitose organizacijose, ku
rios pritaria darbininkams, 
pagelbsti unijoms jų kovo-

Perry įspėjo, kad vyriau
siu darbininku priešu, šian
dien vra Smith įstatas, ku- 
riuo einant persekiojami tie j 
16 darbininkų klasės pir
mūnu. Kad vien tiktai su
prasti tą pavojų neužtenka, 
bet reikia energingai dar
buotis už atšaukima Smith 
Įstato, c-

Tyrinėtojais buvę 
patys tyrinėjamieji

Policijos, departmentinia- 
me teisme penkiems policis- 
tams buvo pašauktas liudy
ti vyriausiojo policijos in
spektoriaus pavaduoto j a s 
James R. Kennedy. Jisai 
sakė, kad jisai buvo pasiun
tęs tyrinėtoją sužinoti, ar 
policija gauna kyšių už po
licijos apsaugą gemblerio 
Grosso agentams.

Tuo pasiųstuoju buvęs 
kapitonas George M. Oest, 
vienas tų dabar teisiamųjų. 
Oest parnešęs raportą, kad 
jokių gemblerių ten nesą, 
kur buvo nurpdyta.

Nurodymas apie gemble
rių lizdą 484 ir 480 Flat
bush Ave., Brooklyne, alu
dėje .ir saldaininėje, buvęs 
policijai raportuotas laišku 
kokio nors pasipiktinusio 
asmens. Tas asmuo prašė 
laišką sunaikinti. Bet laiš
kas. pasiliko nesunaikintas

LAUKINIS . . . AUDRINGAS . . . 
BAISIAI GRAŽUS!

Vienas vyras drįso jo mylėti ... 
ir iššaukė įnirtingą, kuris 
įsiveržė su visu ugninguoju 
vulkano smargumu iš puikaus 
romano, kurį parašė

JOSEPH CONRAD
perstatoma KERIMA, sujaudinąs, 
nepaprastas, naujas judžių 
atradimas! ,

“OUTCAST
OF THE

ISLANDS”
žvaigždžiuoja

-■ RALPH RICHARDSON 
TREVOR HOWARD 
ROBERT MORLEY
WENDY HIIyLER 

GEORGE (TOULOURIS

Premjera ŠIANDIEN!
2-se teatruose:

ASTOR
BROADWAY IR 45TII ST.

FINE ARTS
130 E. 58TH STREET.

Ir gemblėTiii centras nepa
liestas.

Kennedy sakosi nežinojęs, 
kad Oest turėjęs ryšių su 
gembleriais, tad jo raportą 
pateikęs tuomet buvusiam 
komisijonieriui O’Brie.n.kai
po tikrą, teisingą. Gi Oest, 
pašauktas liudyti po .Ken
nedy, sakė, kad Kennedy 
liudijo “ne taip, kaip buvo.”

K ai ti n am ų j u perki au si ne- 
jimai baigti. Tikimasi grei
to nuosprendžio, nes visi 
teisiamieji yra padavę sa
vo rezignacijas. Jeigu jie 
nebūtų nuteisti pirm išsi
baigsimo aplikacijos laiko, 
jie. turėtų teisę gauti pen
siją, net jeigu paskiau ir 
nuteistų juos.

PRANEŠIMAI
Aido Choras

Aido Choro ‘susirinkimas įvyks šį 
penkiadienį, gegužės 16-tą, R vai. 
vakaro, Liberty Auditorijos Music 
Room. Visi choristai yra raginami 
dalyvauti. Prozid. (96-97)

LLD nariai ir prieteliai kvie
čiami dalyvauti LLD 2-sios 
Apskrities ruošiamame savo 
valdybai ir Centro sekretoriui 
pagerbti pobuvyje-bankete. 
įvyks gegužės (May) 17-tos 
vakaro 6:30, Liberty Audito
rijoje.

Turintieji pardavinėjimui 
bilietų prašomi šiomis pasku
tinėmis dienomis smarkiau pa
sidarbuoti ir atviruku ar tele
fonu rengėjams pranešti, 'apie 
kiek jau turite suverbavę sve
čių. Palengvinsite komisijai 
nuspręsti kiekį maisto. Nori
me turėti ne tiktai gražią, bet 
ir sočiai vaišingą puotą.

Rengėjai.

SO BOSTON, MASS.

ĄLDLD, LDS, Mono Sąjungos ir 
Moterų Sąryšio Apskričių Komiteto 
narių yra šaukiamas platus svar
biais klausimais posėdis dėl apkal
bėjimo ateiančių pirmutinių dviejų 
pinkikų, kurie įvyks birželio 15 d., 
Lawrence, Mass, ir dienraščio Lais
ves — liepos 4 d., Montello. Kvie
čiamo viršrhinėtų Apskričių komi
tetų narius dalyvauti šiame svar
biame posedyj, kuris įvyks gegužės 
25 d., 11. vai. ryto, 318 Broadway.

ALDLD 7-1 o Apskr. sekretorius 
Jaskevičius. ('96-99)

<♦> PETRAS KAPISKAS
<t>

<b

d>

<!>

<♦>

<♦>

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

<♦>

<f>

<♦>

<♦>
<t>

EGZAMINTJOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DARO1ME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ — < . —■—■■■ ................. ...
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MIRĖ
Vytautas Barzdaitis, 5o me

tų amžiaus, mirė gegužės 12- 
tą, Meadville, Pa. Penktadieni 
bus* parvežtas ir pašarvotas 
Šalinsko šermeninėje (ties Fo
rest Parkway stotimi, BMT 
Jamaica line), Woodhavene. 
Laidos šeštadienį, gegužės 17- 
tą, Šv. Jono kapinėse. Išlydės 
apie 10 vai. ryto.

Velionis buvo gimęs Ameri
koje. Liko liūdesyje žmona 
Magdalena, sūnūs Jurgis ir 
Robertas, brolis Jonas, sesuo 
Mary Mačienė.

šeima prašo gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti 
į šermenis ir palydėti.

Senelis užsimušė
Nesulaukdamas mirties, 85 

metų senelis Alfred Adams 
nušoko nuo Inžinierių Klubo 
12 aukštų namo stogo ir užsi
mušė.

Spaudoje rašoma, kad kri
minalistinis požemis esąs nu
teisęs Grossą mirtin už liūdy- 
mą prieš grafterius dabarti
niame 5 policigtų teismo.

RANDAVOJ1MAI
Pasirenduoja fornišiuotas kamba.> 

rys, garu apšildomas ir visada šil
tas vanduo. Galima pasinaudoti ir 
virtuvo. Kreipkitės: 1443 118th St., 
Ozono Park, N. Y. (96-97)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS APARTMENTAS
Norėtume gauti apartmontą Rich

mond Bill apylinkėje, šaltą ar ap
šildomą. 2 viduramžiam žmonėm. 
Prašome pranešti: Tol. BE. 8-0582.

(95-99)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-82M

I<L

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKA8) 

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 
Penktadieniai^ atdaryta




