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Reakcijos simbolis.
Iš Wash ingtono ir

San Francisco.
“200,000 amerikonuku.”
Kunigo sumanymas.

I Tikėsime, kaipgi ne.
Rašo A. BIMBA

Tiesiai iš Paryžiaus: “Pary
žius sutriuškino Ridgway riau
šes“.

Buvo demonstracija, buvo 
masiniai areštai.

Ridgway atvežė Paryžiun 
reakciją, policijos terorą.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metama 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
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FRANCUOS ŽANDARAI UŽPUOLĖ KOMUNISTŲ CENTRUS
Kaip jis jaučiasi, sunku pa

sakyti. Bet jis simbolizuoja 
tokią politiką, prieš kurią vis 
daugiau ir daugiau Europos 
žmonių protestuoja.

Komercinės spaudos kores
pondentai jau skundžiasi, kad 
Europoje tarpe paprastųjų 
žmonių amerikiečiui pasirody
ti labai nejauku. Tuos žmones 
jie vadina komunistais. Bet 
jei' tai būtų tiesa, tai ten tų 
komunistų būtų labai, labai 
daug.

1/^ pranešimai iš dviejų 
spiestų.
F1* Iš San Francisco: “Pribuvo 
122 lavonų iš Korėjos“. Visi 
jauni vyrai, žuvę Truman 
“policijos žygyje“.

O iš Washingtono: “šimtai 
maisto kainų pakils.“ Dar pa
kils! Kur gi galas? Nesimato.

Karas — ruglapiūtė mūsų 
pelnagrobiams. žmonių api
plėšimas — jų amatas. Jie bi
jo taikos. Todėl taikos ir ne
turime.

Mūsų armija Japonijoje ne
sėdėjo per keletą metų be už
siėmimo. Apart to, kad ji tu
rėjo saugoti imperatoriaus 
kaili ir padėti reakcijai Įsiga
lėti, ji. pasirodo, gražiai su
gyvenisp japonietėmis gra
žuolėmis. Rezultatas: turime 
•*pie <;lui šimtu tūkstančių nau
jos mados amerikonukų. Visi 
jie pamesti ir pamiršti, net ne
besutelpa j Japonijos našlai
ty nūs.

Vaikučiai esą nepaprastai 
gyvi ir gražūs. Gerai susimai
šęs amerikoniškas kraujas su 
japoniškuoju krauju davė 
puikius vaisius.

Ką darys mūsų valdžia, kad 
tam mūsų “geram kraujui“ 
neleidus be duonos ir be šei
myniškos globos pražūti ?

'k
Nepamirškite dvasios. Jos 

nepamiršta kunigas Pikturna. 
Jis reikalauja visus prie jos 
melstis ir prašyti pagalbos.

Nežinau, kuo ta dvasia ga
lėtų padėti mums paprastiems 
žmonėms. Kas kita su kuni- 

s. Jiems reikia visokios pa
galbos. Jie paklydę ir pražiir 

Jų ateitis labai tamsi. Vis 
daugiau ir daugiau apsišvie- 
čia. O apsišvietęs žmogus ga
li labai gražiai apsieiti be jo* 
kių dvasių ir kunigų.

Kas atsitiks su kunigų biz
niu, kai visi žmonės pradės 
gyventi savo protu ? Bus ries
tai. Tai numato ir supranta 
šis stambus pranciškonas var
du Pikturna.

★
Kalbant apie kunigus, jais 

skaudžiai skundžiasi Urugva
jaus menševikai. Lazdauskas- 
Toliušis, .jų apaštalas, verkia, 
kad kunigai juos ir liaudinin
kus pradėjo joti laukan iš 
bendrojo fronto. “Tikėsite, ar 
ne,” rašo jis, bet jie mus su
spendavo “Urugvajaus Lietu
vių Bendruomenės Organiza
ciniame Komitete“.

Mes tikėsime, mes tikime. 
Mums be galo gaila menševi
kų ir liaudininkų. Bet ką gi 
mes čia, taip toli gyvendami, 
galėtumėme padaryti? Beveik 
nieko, tik paguosti ir sura
minti tegalime.

I Magiai taip atsitiktų ir čia 
sJfmCisų menševikais ir tauti
ninkais tame kryžiokiškame 
fronte, jeigu jie mūsų kuni
gams rankų nebučiuotų ir ko
jų nelaižytų. Pijušas Grigai
tis ir Maika Vaidyla pasilaiko

Amerikonai užmušė dar 9 
“n epaklu snius” belaisviu s, 
Korėjos liaudininkus, kinus

Kodže sala, Korėja. — 
Amerikonai belaisvių stovy
klų sargai pereitą Ketvirta
dieni ir penktadieni nušovė
9 belaisvius, šiaurinės Ko
rėjos liaudininkus bei ki
nus. Taip ardė belaisvių 
demonstracijas - susirinki
mus, kuriuos amerikonai 
buvo uždraudę.

Amerikonai įmetė stovy
klos kalėjiman liaudininkų 
pulkininką, belaisvių atsto
vą, už “nemand a g u m ą. ” 
Stovyklų komandierius gen. 
Boatneris buvo pasišaukęs 
jį pasikalbėt, kaip geriau 
suvaldyt belaisvius. Bet be
laisviu atstovas šiurkščiai 
atsakęs į Boatnerio klausi
mus bei reikalavimus. Už 
tai Boatneris ir įkalino jį 
stovykloje.
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Sugrįžo Eisenhower, 
tarėsi su Trumanu

Washington. — Iš Euro
pos parlėkė generolas Ei
senhower is, buvęs iki šiol 
vyriausias Atlanto kraštų 
kariniu jėgų komandierius.

Aukštieji prez. Trumano 
valdininkai ir generolai 
garbingai pasitiko Eisen- 
hower-L Jam pagerbti buvo 
mušta ir 17 papliūpos šū
viu (zalpų) iš patrankų.

Paskui Eisenhoweris nu
važiavo pas prez. Trumaną 
ir per pusvalandį tarėsi 
apie vakarų Europos kraš
tu ginklavimą prieš Sovie
tų Sąjunga.

Šiomis dienomis gen. Ei
senhoweris nusivilks karinę 
uniformą ir apsirengs civi
liniais drabužiais, kai]) re- 
publikonų. kandidatas į pre
zidentus.

108,977 amerikonai 
nukentėjo Korėjoje

Washington. — Apsigy- 
| nimo departmentas geg. 28 
d. paskelbė 108,977 sekamus 
nuostolius, kuriuos ameri
konai nukentėjo per karo 
veiksmus Korėjoje:

Užmušta li9,219, sužeista 
77,477, nelaisvėn pateko 1,- 
204 ir • be žinios dingo 9,- 
696. 0 1,381, kurie buvo 
dingę, jau atsirado.

Per savaitę iki šio prane
šimo skaičius užmuštų, su
žeistu ir dingusiu pakilo 
270.

Amerikos Lietuvių Taryboje 
tiktai todėl, kad jie savo laik
raščius pavertė smurtiškojo 
klerikalizmo agentūromis, o 
patys pavirto Krup’avičiaus- 
Balkūno klapčiukais.

H narsto spauda muša trivo- 
gą: Washingtonas “pamiršo“ 
mūsų kaimynus į pietus. Mek
sikoje ir ceiitralinėje Ameri
koje raudonieji baigią ant 
visko užponavoti...

Nors amerikonai užgynė 
belaisviams dainuoti, ma la
ščioti bei demonstruoti, lie
pė nuleisti belaisvių vėlia
vas ir nuimti iškabas su 
įvairiais reikalavimais, vis 
tiek belaisviai masiniai- dai
navo ir maršavo. Tad ame
rikonai pirmadienį šūviais 
iš tankų patrankų degino 
belaisvių vėliavas ir iška
bas.

Amerikonai praranda 
daugiau lėktuvų negu 
Korėjos liaudininkai

Washington. — Karinė 
valdyba oficialiai paskelbė, 
kad gegužės mėnesį ameri
konai Korėjoje prarado 45 
lėktuvus ii1 numušė 39 Šiau
rinės Korėjos liaudininku 
lėktuvus.

į Skaičiuojama, jog korėji- 
! niaine karo iki šiol žuvo 1,- 
’400 amerikinių lėktuvų, o 
• amerikonai sunaikino 400 
liaudininkų lėktuvų.

Korėjos liaudininkai, šau
dydami iš patrankų nuo že
mės, daugiausia nukerta 
amerik i ni ų 1 ė k tu vų.
šiaurines Korėjos 
liaudini n k ų p ra neši nia i

Korėja. — šiaurines Ko
rėjos liaudininkai praneša, 
jog per keturias paskutines 
pereitos savaitės dienas nu
šovė 20 Amerikos lėktuvų.

Piety Korėjos valdovas 
grasina uždaryt savo seimą

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų pre
zidentas Syngman Rhee su
ėmė jau 12 savo seimo na
riu. 30 kitu seimo nariu 
laikosi seime diena ir nakti, 
vengdami arešto.

Syngmanas Rhee subūrė 
600 ištikimiausių sau žan
darų ir stipriai juos apgin
klavo . Manoma, jis vartos 
tuos žandarus seimui štur
muoti u* uždaryti .

Dauguma seimo narių yra 
priešingi Syngmanui, o sei
mas neužilgo rinks prezi
dentą. Suprantama, jis iš
rinktų ką kitą, o ne Syng
man ą.

Kadangi Jungtinių Tautų 
atstovai patarė Syngmanui 
atšaukti griežtą karo stovį 
laikinojoj tautininkų sosti
nėj Pusane ir apygardoj, 
tai Syngmanas pagrūmojo 
išvyti tuos patarėjus.

Dauguma jo seimo narių 
taipgi reikalauja atšaukti 
tą karo stovį.

Berlin. — G. M. Puškinas, 
ligšiolinis Sovietų ambasa
dorius rytinei Vokietijai, 
tapo paskirtas Sovietų už
sienio reikalų ministro pa
vaduotoju.

Francūzai streikuoja prieš 
areštus ir policijos terorą

Paryžius.—Generalė Fran-
cijos Darbininku Konfede
racija (unijų sąjunga) pa
šaukė Paryžiaus apygardos 
metalo fabrikų darbininkus 
i visuotina 24 valandų strei- . < v
ką trečiadienį, šia savaitę, 
reikalaujant palių o su o t 
areštuotą Jacques Duclosą, 
Komunistų Partijos sekre
torių.

Gen e r alė K o nf ede raci j a, 
| turinti pusketvirto milijono 
| narių, grasina ir platesniais 
I streikais, jeigu valdžia dar 
! nepaleis Ducloso ir kitų 
i kovotojų už taiką.

Eina vietiniai streikai 
įvairiuose miestuose, pro- 

: testuojant, kad policija kru-> 
: vinais žygiais ardė demon-

Užbaigtas statyt Sovietų
Dono-Volgos

Maskva .— Sovietų Są
junga jau užbaigė statybą 
naujo didžio kanalo, kuris 
jungia Volgos upę ties Sta
lingradu su Dono upe prie 

( Kalačo. Ir gegužės 31 d. 
i jau pradėjo laivai plaukioti 
i tarp tų dviejų upių.

Kanalas yra 91 mylios il- 
I gio. Jis pereina ir aukšto- 
- ką kalno kuprą.

Kanale įtaisyta 13 van
dens vartų-šliuzu, kuriuos 
uždarant bei atidarant van
duo kanale pakeliamas bei 
nuleidžiamas, tai]) kad lai
vai gali prieš kalną plaukti 
ir antra pus kalno palaips
niui nusileisti.

Paliai kanalą taipgi įreng
ta trys milžiniški tvenki
niai, dirbtiniai ežerai, daug 
p u m p a v i m o - s i u r b 1 i ų stočių,

Malik pirmininkauja J. 
Tautų Saugumo Tarybai

United Nations, N. Y. — 
Sovietų delegatas Jokūbas 
Malikas šį mėnesi pirminin
kaus Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybai.

Suprantama, jog Malikas 
stipriau pakartos reikalavR 
mą perkelti Korėjos dery
bas dėl paliaubų į Jungti
niu Tautu centrą New Yor
ke.

J. Tautų Saugumo pirmi
ninkais būna vienas p,o kito 
vienuolika tarybos narių, 
užimdami tą vietą paeiliui 
pagal jų atstovaujamų šalių 
pirmąsias raides abėcėlėje 
(alfabetiškai), ir kiekvie
nas pirmininkauja per mė
nesį.

MacArthur prieš Eisen- 
howerio kandidatūrą

Sioux Falls, S. D.—Gene
rolas MacArthur viešai pa
sisakė prieš gen. Eisenhow- 
erio kandidatūrą į prezi
dentus. MacArthuras re
mia senatoriaus Tafto kan
didatūrą.

stracijas prieš valdžios ka
rinę politiką ir prieš Ame
riką. Streikieriai taipgi 
reikalauja daugiau algos.

Mainierių protesto strei
kas St. Etienne ir Aulnove 
apskrityse visiškai uždarė 
angliakasyklas. Kitur strei
kuoja iki 40 procentų an
gliakasiu, reikalaudami pa
leist įkalinta Duclosą, Fran- 
cijos komunistų vadovą.

Tais streikais darbininkai 
sykiu reikalauja, kad val
džia atsimestų nuo karinio 
sąryšio su vakarų Vokieti
ja ir kitais vakarinės Euro
pos kraštais. Katalikų ir 
dešiniųjų socialistų vadai 
atkalbinėja darbininkus nuo 
“politinių” streikų.

kanalas
prieplaukos, sandėliai, gele
žinkeliai, tiltai, įrengimai 

i laukams drėkinti ir kt.
šis kanalas sujungia pen

kias jūras. Iš Baltosios Jū-
ros šiaurėje ir Baltijos Ju
ro vakaruose laivai plauks 
kitais kanalais į Volga ię 
Kaspijos Jūrą . Naujuoju 
kanalu jie perplauks iš Vol
gos į Dono upę, o iš jos i 
Azovo ir Juodąja Jūras. Iš 
tu gi jūrų laivai galės per
plaukti i plačiuosius pasau
lio vandenynus.

Sovietų Sąjunga stato 
dar didesnį kanalą, vadina
mą vyriausiu Turkmėnijos 
kanalu, kuris neš Aralo Jū
ros vandenis per 900 mylių 
į Kaspijos Jūrą. Šį kanalą 
planuoja užbaigt 19d7 me
tais. Tai bus ilgiausias pa
saulyje kanalas.

Kareiviai “atakavo” 
po A-bombos sprogimo
Las Vegas, Nevada.—Sek

madienį buvo išsprogdinta 
dar viena atominė bomba 
Nevados valstijos dykumo
je. Tūkstantis kareivių po 
sprogimų iššoko iš savo 
duobių ir darė bandymus 
atakuoti priešą. Bandymuo
se dalyvavo ir 5 didieji Pat
ton tankai, 46 tonų kiekvie
nas.

Kareivių duobės buvo už 
ketverto myliu nuo sprogi
mo. Kaip arti jie dasivarė 
link sprogimo vietos, tatai 
laikoma karine slaptybe.

Ši atom-bomba buvo silp
nesnė, negu kitos, pirmiau 
išsprogdintos.

Korėjos liaudininkai užėmė 
amerikonu poziciją

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų artilerija 
iš tolo smarkiai bombarda
vo amerikonus rytiniame 
fronte ir privertė juos pa
sitraukti iš pozicijos arti 
Mundung Klonio.

Valdžia mojasi sutriuškint 
Komunistų Partiją kaip 
vadovą kovoje už taiką

Paryžius. — Keli šimtai 
Franci jos žandarų, apsigin
klavę šautuvais ir kulko
svaidžiais, įsiveržė į Komu
nistų Partijos namą Pary
žiuje pereitą šeštadienį 
pirm aušros. Išlaužė gele
žines duris, atakavo ašari
nėmis bombomis nepasiduo
dančius komunistus ir buo
žėmis skaldė jiems galvas. 
Žandarai užgrobė partijos 
dokumentus ir spaudos lei
dinius; susikrovė juos į šar
vuotus automobilius ir nu
vežė valdžiai. Sako, tai bū
sią parodymai, kad komu
nistai “rengęsi užimti šalies 

j valdžią.”
Slaptoji policija kartu pa

darė pogromus-kratas prieš 
centrus Francūzų Moterų 
Sąjungos, Kovotojų už Tai
ką, Respublikinio Jaunimo 
Sąjungos ir Liaudies Vete
ranų organizacijos Pary
žiuje.

Žandarai panašiai štur
mavo komunistų ir jų drau
gų įstaigas astuoniuose, ki
tuose miestuose: Marseil- 
le, Bordeaux, Lyone, Tou- 
lone, La Rochelle, Nice, 
Grenoble ir Clermont - Fer- 
rande.

Tais žygiais valdžia, sako
ma, ieškojo “ginklų ir įro
dymų, kad komunistai ruo
šėsi užgrobti Francijos 
valdžią.” Tikrasis gi val
džios tikslas yra sunaikint 
Komunistų Partiją, reika
laujančią atsimest nuo ka
ro sutarčių prieš Sovietus.

Francijos Komunistų Par
tija turi apie milijoną narių 
ir 103 atstovus šalies sei
me. Komunistų vadovas 

.Duclos yra ir seimo vice
pirmininkas. Pere i tu o se 
rinkimuose komunistai ga
vo 5 milijonus balsų.

Pereitą trečiadieni buvo 
areštuotas Jacques Duclos, 
Komunistų Partijos sekre-

Per šventes žuvo apie 
450 amerikiečiu

Chicago. — Per Memori
al - Decoration šventes žu
vo apie 450 amerikiečių 
Įvairiose nelaimėse visose 
valstijose, kaip skaičiuoja 
amerikinė spauda.

Vien automobiliai užmušė 
apie 310. Kiti amerikiečiai 
žuvo besimaudant, bešau- 
dant ir visaip besilinksmi
nant.

New York. — Trygve Lie, 
Jungtinių Tautų sekreto
rius, davė generolui Ridg
way medalį už vadovavimą 
“laisvinančiam karui” Ko
rėjoje.

London.— Anglijos prem
jeras Churchill pasakojo,; 
kad Korėjos liaudininkai ■ 
turi jau milijoną armijos.

ORAS.—Giedra ir šiltoka.

torius., laike demonstracijos 
prieš Amerikos" generolą 
Ridgway, kuris atvyko kaip 
naujas Atlanto kraštų ko
mandierius prieš1 Sovietų 
Sąjungą, žandarai suėmė 
Duclosą, bevažiuojant jam 
automobiliu, ir pasakojo, 
kad radę revolverį automo
bilyje.

Duclos tapo įmestas ka
lėj ima n pagal kaltinimą, 
kad suokalbiaves su kitais 
komunistu vadovais, nuvers
ti Francijos valdžią. Bet 
valdovai neturėjo; įrodymų 
prieš Duclosą; todėl Įsakė 
žandarmerijai užklupti ko
munistų centrus ir surasti 
vadinamus “slaptus jų pla
nus” prieš valdžią. Bet ta
riamųjų slaptybių nerado; 
todėl pasakoja, kad komu
nistai iš anksto sužinoję 
apie ruošiamas kratas ir su
deginę svarbiuosius savo 
dokumentus, kaip rašo New 
Yorko Times koresponden
tas iš Paryžiaus. / .

Tikroji kratų priežastis
Kad Francijos valdžia pa

sirašė karines sutartis su 
vakarine Vokietija ir ki
tais vakarų Europos kraš
tais prieš komunizmą, dėl 
to išsiveržė protesto de
monstracijos dešimty s. e 
Francijos miestų. Demon
strantai reikalavo atmesti 
tas sutartis, kai]) ameriko
nų užtaisvtus karo žaban
gus, ir išvaduoti Franci ją 
iš “amerikinio jungo.”

Kad daugybe francūzų 
subruzdo prieš valdžios su
tikimą atkurti vokiečių ar
mija pagal tas sutartis, to
dėl dešinioji Franci jos prem
jero A. Pinay’o valdžia ir 
pasiryžo triuškinti komu
nistus, kai]) to bruzdėjimo 
vadovus, sako New Yorko 
Times. Tai šiuo tikslu Pi
nay’o žandarai ir užpuolė 
komunistų centrus.

Tokiu sumetimu valdžia 
suėmė komunistų dienraš
čio L’Humanite redaktorių 
Andrių Stilą ir užgrobė 17- 
Humanitę, Liberation ir ki
tų komunistinių laikraščių 
laidas įvairiuose miestuose. 
Tie laikraščiai šaukė žmo
nes demonstruot ir strei- 
kuot prieš “bakterijų gene
rolą” Ridgway ir prieš re- 
krutavimą vokiečių armi
jos, kuri vėl gali užpulti pa
čią Franci ją.

Kruvini žygiai prieš 
demonstrantus

Pereitą trečiadienį kelio
se dešimtyse miestų įvyko 
smarkios d e m o n stracijos 
prieš generolą Ridgway, 
naująjį tarptautinės armi
jos komandierių.

Sumobilizuota policija ir 
milicija atakavo demon
strantus ašarinėmis dujų 
bombomis, buožėmis ir šau
dė. Vienas demonstrantas 
tapo užmuštas, 300 sužeis
ta ir apie 1,000 areštuota.
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VYSKUPAS PALTAROKAS 
TAIKOS KONFERENCIJOJE

ŠIŲ METŲ GEGUŽĖS 9 dieną Zagorske, netoli Mask
vos, atsidarė visų Tarybų Sąjungos tikybų (bažnyčių) 
atstovų taikai ginti konferencija. Ji tęsėsi apie savaitę 
laiko.

Apie šią konferenciją ligi šiol buvo mažai žinių mūsų 
spaudoje, o ji turėjo didžiulės reikšmės.

Konferencijoje dalyvavo ir Lietuvos katalikų dvasiški- 
jos delegacija su vyskupu Paltaroku ir prelatu Stan
kevičium priešakyj.

Vyriausią, įžanginę kalbą pasakė, metropolitas Ni
kolajus. Po to sekė kiti kalbėtojai ,tarp kurių buvo:

Y. I. Ždikovas, Tarybų Sąjungos evangelikų krikščio
nių baptistų prezidentas; rabinas S. M. šliffer, iš Mask
vos; Šeikas ul-Islam Ali-Zade, Transkaukazijos musul
monų religinės tarybos prezidentas; vyskupas Michailas, 
rusų pravoslavų bažnyčios galva, iš Drogbičiaus; vysku
pas Strods, Rygos katalikų bažnyčios metropolitas; ar
kivyskupas Turs, Latvijos, evangelikų liuteronų bažny
čios galva; prelatas Stankevičius, galva Kauno katalikų 
arčdiocezijos; Zijautdinas Bachanovas, Centrinės Azijos 
ir Kazachstano musulmonų religinės tarybos vice-pre- 
zidentas; Lama Lobsan Darmajevas, budistų religinės 
tarybos prezidentas; mufti Mahomedas Kurbanovas, 
prezidentas religinės musulmonų religinės tarybos iš 
Transkaukazijos; prelatas Maželis, katalikų galva Tel
šiuose, ir kiti.

Kaip matome, iš Lietuvos buvo net du kalbėtojai,— 
prelatai Stankevičius ir Maželis.

Buvo ir broliškų delegatų, atstovaujančių įvairias ti
kybas kituose kraštuose; buvo delegatų iš Suomijos, iš 
Austrijos, iš Danijos, iš Bulgarijos,—visi, aišku, žymūs 
dvasininkai.

Ką gi ši visokių religijų atstovų konferencija tarė? 
Ji pasisakė už taikos išlaikymą pasaulyj. Konferencija 
pasmerkė karo ruošėjus. Konferencija atsišaukė į vi
so pasaulio tikinčiuosius kovoti už taikos išlaikymą, 
priešintis tiems, kurie ruošia karą, kurie nori pasaulį 
įvelti į naują žmonių skerdynę.

Mums labai svarbu, kad toje konferencijoje dalyvavo 
patys žymiausieji Lietuvos katalikų dvasiškijos nariai, 
kad ir Lietuvos katalikų dvasiškija prisideda prie to mil
žiniško taikos sąjūdžio, kuris plečiasi per visą pasaulį.

Aną dieną klerikalų Draugas rašė, būk į konferenciją 
tikybų atstovus suvežė “fizinės ar moralinės prievartoj 
keliu.” Tai gryna nesąmonė! Draugo redaktoriai tu
rėtų nors kartą žinoti, jog “varu nuvarytas į bažnyčią 
poterių nekalba.” Kas gi, pagaliau, galėjo prievartos ke
liu, sakysime, į Maskvą atvežti dvasininkus iš Danijos, 
iš Suomijos, iš Austrijos?

ŠIEK TIEK LAIMĖTA
16-KOS KOMUNISTŲ VADOVŲ byloje, besitęsian- 

čioje federaliniame teismabutyj Niujorke, buvo iškilęs 
toks dalykas: Ar teisiamieji, laike jų teismo eigos, turi 
teisę apie savo bylą rašyti spaudoje, kalbėti viešuosiuose 
mitinguose, duoti žinių spaudos korespondentams?

Valdžios atstovai teisme tam griežtai priešinosi ir tei
sėjas Dimock su tuo buvo sutikęs. Tačiau, praėjusią 
savaitę, teisiamieji iš naujo iškėlė šį klausimą. Jie pa
sakė teisėjui, jog tokis varžymas yra priešingas krašto 
konstitucijai. Jie pasakė, beje, kad ši byla kiekvieną 
savaitę jiems lėšuoja $5,000, o jie biedni, pinigų neturi,— 
pinigai tenka surinkti iš žmonių . Bet kaip pinigus su
rinkti, jei teisiamiesiems nevalia niekur viešai kalbėti 
ir rašyti apie savo bylą, apie teismą, apie gynimosi 
reikalą?

Dėl to jie reikalavo laisvės kalbėti ir rašyti spaudoje.
Po apsvarstymo teisėjas Dimock nutarė: J.4-ka tei

siamųjų gali viešai apie savo bylą kalbėti ir rašyti, bet 
du, patys svarbiausieji, sakytume, Elizabeth Gurley 
Flynn ir Pettis Perry, tos teisės neturį; jiems uždrausta 
tai daryti. Kodėl? Todėl, teisėjas aiškina, kad šituodu 
teisiamieji yra ir advokatai teisme, juodu save gina, o 
advokatams, girdi, neleistina tai daryti .

Mums neatrodo, kad šis teisėjo patvarkymas būtų nuo
seklus. Turime atsiminti, jog teisiamieji yra teisiamieji, 
nežiūrint to, kad jie patys save gina. Dėl to jiems ir tu
rėtų būti suteikta ta pati teisė, kaip ir kitiems teisia
miesiems.

TAI TVARKA!
• / 

r * *■ ‘ - *

PRAĖJUSĮ rudenį mūsų krašte buvo naikinamos 
vės . Šiemet, pavasarį, žmonėms bulvių stokuoja!

Rudenį bulvių buvo per daug, pavasarį bulvių, 
maža.

Mūsų didmiesty j tik retame štore žmogus gali
sipirkti kelis svarus bulvių; dauguma štorų jų neturi, 
o kur turi, ten kainos neišpasakytai aukštos.

Tai jums “laisvojo verslo” santvarkos pavyzdys!
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Vokiečių tauta pagerbė 
Emstą Thaelmann (Telmaną)

BERLYNAS, bal. 17 d.~ 
Vakar Berlyne Fridrich 
štadt - Palasto patalpose 
įvyko didelis Berlyno dar
bo žmonių mitingas, skirtas 
66-osioms metinėms .nuo tos 
dienos, kai gimė įžymusis 
Vokietijos darbininkų kla
sės vadas Ernstas Telma- 

i nas (Thaelmann).
Mitinge dalyvavo: Vokie

tijos Demokratinės Respu
blikos prezidentas Vilhel
mas Pikas, Liaudies rūmų 
pirmininkas Johanes Dik- 
manas, Vokietijos Demo
kratinės Rbspublikos vy
riausybės nariai su minis

 

tru pirmininku Oto Grote- 

 

voliu priešakyje, o taip pat 

 

gausūs Ta^ptąutinio buvu

 

siu Buchenvaldo kaliniu są
skrydžio dalyviai.

Mitinge didelę kalbą pa
sakė Vokietijos Demokrati
nės Respublikos ministro 
pirmininko pavadų o t o j a s 
Henrichas Rau.

—Reikalas, už kurį visą 
savo gyvenimą kovojo Ern
stas Telmanas ir kurį no
rėjo sunaikinti fašistiniai 
budeliai, — pasakė Henri
chas Rau,—gyvuoja ir tvir
tėja.

Nurodęs į Vakarų Vokie
tijoje atgaivinamojo fašiz
mo pavojų ir ten pagal A- 
merikos imperialistų palie
pimą vykdomą remilitariza- 
vimo ir karinių pasiruoši
mų politiką, Rau pareiškė: 
didžiulė vokiečių tautos 
dauguma pasisako prieš 
adenauerių ir halšteinų ka
ro politiką, prieš samdytų 
vokiečiu kariuomenės daliu 
formavimą amerikiečiams, 
prieš Vakarų Vokietijos 
pavertimą kariniu placdar
mu amerikiniams 
riams. Didžiulė 
tautos dauguma
kad būtų sukurta vieninga, 
demokratinė ir taikinga tė
vynė, kad būtų įvykdyti 
bendri Vokietijai rinkimai 
ir būtų sudaryta bendra 
Vokietijos vyriausybė, kad 
būtų sudaryta taikos sutar-

agreso- 
vokiečiu 
trokšta,

Daug svarbių pamokinimų 
apie žmonių sveikatą

tis ir po to išvestos visos 
okupacinės kariuomenės. 
Šią vokiečių tautos daugu
mos valią ir siekimus pilnu
tinai atitinka Tarybinės 
vyriausybės pas i ū 1 y m a s 
JAV, Didžiosios Britanijos 
ir Prancūzijos vyriausy
bėms dėl taikos sutarties su 
Vokietija sudarymo. Patei
kusi šį pasiūlymą, Tarybi
nė vyriausybė vėl parodė, 
jog ji yra patikimas vokie
čių tautos, kaip ir visų ki
tų pasaulio taikingųjų tau
tų ir žmonių, interesų gy
nėjas.

Dabar taikos šalininkams 
būtina iš visų jėgų pasi
stengti pasiekti, kad būtų 
įgyvendinti Tarybinės vy
riausybės pasiūlymai dėl 
taikos sutarties su Vokieti
ja sudarymo, ir tuo pačiu 
užkirsti kelią naujo karo 
Europoje pavojui ir užti
krinti taiką.

Baigdamas Henrichas Rau 
pabrėžė, kad sekdama lieps
ningojo Vokietijos patrioto 
Ernsto Telmano priesakais, 
vokiečių tauta turi susitel
kusi ir ryžtingai kovoti di
džiosios Tarybų Sąjungos 
vadovaujamos taikos ir de
mokratijos stovyklos šali
ninkų gretose už Vokieti
jos vienybės atkūrimą ir 
taikos Europoje užtikrini
mą.

Mitinge taip pat kalbėjo 
Tarptautinio antifašistinio 
pasipriešinimo judėjimo at- uc&ur»un-' 
stovai, _ Tarptautinės pasi- j “t““1 
priešinimo kovotojų, įasiz-! “
mo aukų ir kalinių federa-: 
cijos vykdomojo komiteto . 
narys Marselis Polis, tary- į 
bi.nės delegacijos Tarptau-1 vertės knygą.
tiniame buvusiųjų Buchen
valdo ’ kalinių sąskrydyje 
vadovas Makarovas, vienas 
Lenkijos Jungtinės valstie
čių partijos lyderių Mi
chalskis ir Vakarų Vokieti
jos. nacizmo laikais perse
kiotų asmenų susivienijimo 
centrinės valdybos pirmi
ninkas daktaras Marselis 
Frenkelis, i

Svetimšalių registracijos užtęsimas
Šiais metais didelė JAV-še 

gyvenančių svetimšalių dalis 
nepranešė savo adresų. JAV- 
bių Imigracijos bei Natūrali
zacijos Komisionierius mano, 
kad taip atsitiko dėlto, kad 
daugelis jų nesuprato, kad į- 
statymas juos liečia.

Praėjusį gruodį, Imigracijos 
ir Natūralizacijos {staiga pri
minė visiems svetimšaliams 
gyvenusiems JAV-se 1952. 
I. 1 dieną, jog jie privalo Ko- 
misijonicriui 10 dienų laiko
tarpyje pranešti savuosius ad 
resus. Jiems taip pat buvo pa
aiškinta, kur jie gali gauti re
gistracijai reikalingas formas 
(1—53) ir nurodyta, jog už
pildę jas jie privalo asmeniš
kai įteikti pašto valdininkams.

Tačiau Komisijonierius ne
seniai apskaičiavo, kad iki kovo 
21 d. užsiregistravo tik 2,087,- 
771 svetimšaliai, kai tuo tar
pu praėjusiais metais buvo 
2,260,984. Nusistebėjo, kad ir 
penki mėnesiai po datos sve
timšalių registracijos kortelės 
dar vis tcbeplaukia.

Komisijonierius mano, kad 
tai yra nesupratimo išdava. 
Esą, imigrantai užpildę Pilie
tybei gauti Deklaraciją, jau 
mano, kad šis įstatymas jų ne
liečia. Kiti apsivedę su Ame
rikos piliečiais nesijautė “sve
timšaliais”...

Turėdamas galvoje šią gali
mybę jis sutiko sąlyginiai pra
tęsti registracijos laiką reika
laudamas, jog visi neužsiregis
travę svetimšaliai kuo grei
čiausiai, išsiėmę iš paštų minė
tą formą 1—53, ją užpildytų 
ir įdėję į voką pasiųstų šiuo 
adresu “The Commissioner of

Immigration and Naturaliza
tion Washington, D. C.” Jei
gu jie taip padarys, tai užtik
rinama, kad prieš juos nebus 
jokių teisinių priemonių. Ta
čiau, jei ir šiuo atveju jie ne
užsiregistruos, jie bus baudž. 
visu įstatymo griežtumu.

Common Council

KAIP GAUTI GIMIMO 
METRIKUS

Klausimas: Kaip aš galiu 
gauti savo gimimo metri
kus? Jie man labai reika
lingi, nes noriu parsitrauk
ti savo žmoną į Ameriką iš 
Europos.

Atsakymas: Jeigu gimei 
JAV, pasiųsk prašymą'Bu
reau of Vital Statistics sos
tinėj valstijos, kur gimei.

Reikia pasiųsti pilną var
dą, dieną ir vietą gimimo, 
rasę, tėvų vardus, etc. Jei
gu dėl kokios nors, priežas
ties gimimo certifikatas ne
buvo užregistruotas, Vitai 
Statistics Bureau pasiųs 
Tamstai įrodymus, kaip pa
siųsti taip vadinamą “de
layed birth certificate.”

Giminiems užsienyje rei
kia kreiptis į Immigration 
anil Naturalization Service, 
Washington 25, D. C., su 
prašymu pasiųsti gimimo 
certifikatą, nes jis turėtų 
būti dalis tavo imigracijos 
rekordo, šitokią aplikaciją 
reikia išpildyti ant Form

bet kurios Immigration and 
Naturalization įstaigos.

Common Council

Svarbesnes dalis perskai
tęs Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
knygos “Sveikatos Šalti
nis,” surandi daug ir labai 
daug gerų ir nuoseklių pa
aiškinimų apie įvairias li
gas.

Daugelis mūsų lietuvių, 
arba kad ir kitų tautų 
žmonių, taip manė ir dabar 
tebemano, kad šios šalies 
pyragas, tai yra, balta duo
na, yra kaip aguona: val
gyk ir norėk, kimšk ir ty
lėk; jei prisivalgius tešlos 
rėmuo ėda, nestenėk. Tik 
pažvelgkime, kas šiandien 
darosi šioje kapitalistinėje 
ašarų pakalnėje. Vyras bei 
moteris pasiekė virš 40 me
tų amžiaus ir jau pradeda 
kankintis raumenų bei kau
lų skaudėjimais. Visuose 
didmiesčiuose galybės ligo
ninių ir vis jų dar trūksta. 
O todėl taip, kad ką žmo
gus valgai, toksai ir būni. 
Štai širdies liga ir baltieji 
miltai. Daugelio žmonių 
maistas susideda iš anglia- 
vandžių ir proteinų. Toks 
maistas daro kraują tirš
tesnį. Tirštesnis kraujas 
už kiek laiko užkemša 
kraujagyslių takus. Žino
ma, tokioje padėtyje širdis 
nepajėgia pravaryti kraują 
minėtais takais ir pradeda 
silpnėti, veikti nenormališ- 
kai. Ir jeigu ypata nesi
stengia greitai tą gyvenimą 
pataisyti, žiūrėk, nei 60 me
tu nesulaukęs, atsiskiria iš

minkšti, 
apsmukę,

pripažinti

regenerate the unfortunate 
city (Minersville Street is 
a little, unfortunate city in 
itself) externally as well as 
internally then all efforts 
(even if genuine) to root 
out the iniquity must end 
in bitter defeat. Do vou 
suppose the girls who part
icipate in this illegal traffic ( 
applaud your crusade? ity f 
you think they want to be 
liberated? Do you think 
they care to be deprived of 
the one opportunity of 
reaping a substantial sum 
of money, with a minimum 
of effort, and so-by elevate 
themselves to a position 
where they can afford to 
purchase clothes and trink
ets which they have been 
denied the pleasure of 
wearing (due to unfavor
able economic circumstan
ces) but which they have 
been very accustomed to 
dream about: feminine van
ity being what it is? What 
other inducement can you 
offer them, except perhaps 
to say: “Be good now, 
girls”? Indeed, to them 
prostitution is 
salvation.

Now, the vile exploiter! 
knows so well the frailties1 
and weaknesses inherent in 
human nature (having seen 
so many succumb) and 
knows also that wretched 
poverty and improper liv-

■ ing quarters have a con- 
! spicuous tendency to en-

Labai patartina: Kurie 
rūpinatės gyvenimą pratęs
ti, įsigykite tą didžiulės

nio ir kvapsnio. Bet savo 
esmėje, visi jie vienodi.’ Vi
si jie tešla. Tešlos duona, 
tešlos paštetai, tešlos bly
nai, tešlos šaltanosiai, teš
los tortai, tešlos makaronai, 
tešlos baksimai, tešlos pono 
kleckai ir tešlos dar viso
kiais vardais pavadinti 
virtuvės bei keptuvės pada
rai. Vis jums tešla ir teš
la, net akyse mirga! Net 
pilvą pučia, net kartelis bei 
rėmuo paskui ėda! Nedy- 
vaų kad tokių tešlotų gar
dėsių prisivalgę mūsiškiai 
civilizuoti žmoneliai patys 
tešlą primena: 
liauni, patukę, 
apmukę...”

Turime pilnai
už tikrą, šventą tiesą, kad 
čionai daktaras padarė rim
tą pastabą dėl nesirūpini
mo maisto suderinimu, kad 
būtų geras valgyti ir svei
katingas visam kūnui. Ma
tote, dabartinėje ponų sis
temoje žmogus turi būti 
akyvas, apsukrus ir netin- 
giniauti, neleisti brangaus 
laiko už dyką. Pavyzdžiui, 
mes žinome, kad mūsų duo- 
niniai baltieji arba ruginiai 
miltai yra sugadinti, arba, 
kaip daktaras savo knygo
je pavadina, “išromyti.” 
Todėl mes. turime reikalau
ti iš savo kongresinio dis- 
trikto kongresmano arba i courage such frailties and 
senatoriaus, kad jie veika-; so quest for their stricken 
Jautų valdžios neleisti teikti . prey wherever sordid con

ditions prevail. It would be 
fantastic to suppose that 
the nefarious agents of 
White Slavery are solicit
ing the children of Mahan- 
tongo Street (the elite re- • 
sidential section of Potts
ville, mind you) in <rond 
hopes, of recruiting a lucratj 
ive supply of pliable adoles^ 
cent material there! But it

Ant galo turime pasaky- j does not seem fantastic 
ti, kad męs stojame už pa- that these nefarious agents 

■j; už pro- do entice the youth of
gresą ir taiką visam pa-1 Minersville Street with im- 
saulyje. Noriu primint, kad 
gal kai kam atrodo, jog 
sveikatos reikalai nesvar
bu, nes, girdi, aš nesirgau 
ir nemanau sirgti. Esate 
laimingi, bet negalima už
tikrinti, kad visados tokiais 
laimingais būsite. Kai pasi
taikys nelaimė ir susirgsi, 
nebūsi prisirengęs ligą at
mušti. Tada baisiai patsai 
save nuskriausi. O turėda
mas “Sveikatos Šaltinį” po 
ranka, drąsiai galėsi apsi-

sugadintą maistą žmonėms. 
Praeitą savaitę pastebėjau, 
kad jau senatorius Paul 
Douglas iš Illinojaus parei
kalavo iš Food ir Drug Ad
ministracijos, kad grąžintų 
viską, kas išimta iš kviečių 
ir rugių, ir kad nedėtų i bal
tą duoną alūno, kad palai
kyti duoną išpūstą ir švie
žią per kelias dienas.

Man labai patinka skyriai 
apie maistą, nes daktaras 
kalba dar ir apie šių dienų 
motutes. Mes, natūralistai, 
daug metų atgal nesutikda
vome su motučių spirgintu 
maistu. Bet tiek jau to. žangų gyvenimą,
Eisime prie to, ką mokina

Jis sako: “Na, tai gi jos 
ir daro. Jos lupa, maišo, 
plaka, sijoja, kepa, verda, 
spirgina — vis tik tam, kad 
gardžiau būtų, kad sočiau 
būtų, kad ilgiau maistas 
riogso tų pilve. Jos lupa 
agurkus ir meta laukan su 
lupynomis potašių. Jos lu
pa obuolius ir su lupynomis 
išmeta daug vitaminų, mi
neralų bei jų rūkščių. Jos 
lupa ir maigo bulves, nes 
bulvinė tyrė sklandžiau 
esanti nuryti, o kad tokia 
tyrė yra nebetikęs, išromy
tas valgis, be vitaminų, bei 
mineralų, ir kad jis labai 
gadina vidurius, tai kas 
joms galvoje?”

Toliau daktaras traukia: 
“Tešlos valgiai! Ir kiek jų 
įvairių visur pilna. Iš pa
žiūros. atrodo skirtingi. 
Kiek skirtingo esti ir sko-

Pettsville, Pa.
Gentlemen: >

One of the local Pottsville 
newspapers (the Republic
an, to be precise) recently 
edited a series of articles 
pertaining to and berating 
the iniquity of commercial
ized vice flourishing so con 
spicuously on Minersville 
Street; a dilapidated neigh
borhood in Pottsville in
habited by approximately a 
couple of hundred, more or 
less (I really don’t know 
the exact number) financi
ally famished negros. My 
mental reaction to this, pre
posterous chastisement is 
contained in a duplicate let
ter I enclose, to wit:

Šią labai vertingą knygą 
išleido Lietuvių. Literatū
ros Draugija. Visi Draugi
jos nariai ją gavo ir gaun- 
na už duokles. O metinė 
mokestis į Draugiją tėra du 
doleriai., Nenariams verta 
prisirašyti. Gi Draugijos 
nariai raginami knygą skai
tyti ir jos patarimais nau
dotis. K. Depsas
-------------------- j---------------
In Regards to the Plague 
of Immorality Rampant on 
Minersville Street 
Gentlemen,—

You can no more hope to 
exterminate vice in the 
M i n e r s v i 1 le Street area 
than you can possibly (un
der the existing circum
stances) hope to extermin
ate its. lice. Your su
stained barrage of re
buke may cause a tem
porary lull in the other
wise highly accelerated bu
siness of renting the female 
body: but it will not eradic
ate the enterprise com
pletely. Depravity is syn- 
onimous with destitution 
and unless major and in
spired steps are taken tp

their one

pressive propositions of 
ready money in the hands 
and a sense of security by 
belonging to ah ages old 
(like destitution) institu
tion no matter how disre
putable.

Minersville Street is a 
pestiferous slum and any 
one who attempts to deny 
this pertinent fačt is a liar 
of the greatest magnitude. 
And what is wrong with 
Minersville Street is no
thing else but what % 
wrong with all sluri 
drugged cities: P o v e r t y. 
Slums breed vice (and eve
rything nice!) like stag
nant waters breed pestilen
tial mosquitoes ,and to re
pudiate c o m m ere ialized 
vice, is actually to repudi
ate the malignant sources 
from whence it originates. 
Your crusade against vice, 
then, is actually a crusade 
against the filth and de
gradation spawned by that 
immoral monster: Penury. 
So the gist of my argument 
then, gentlemen, lies in the 
fact that: “When you ex
terminate the lice, you will 
exterminate the vice.”

Very truly yours, 
Charles Wazalis

Saigon, Indo-Kina.—Viet
namiečiai ir kiti Francijos 
priešai yra suardę bei užė
mę pusę visų geležinkelių 
i'ndo-Kinoje.

Pa r y ž iu s.—Su telk ta 20,(W 
policijos bląškyt priešingas 
genei’ohii Ridgway demon
stracijas.

2 pusi .-Laisvė (Liberty)--Antradien., Birželio-June 3, 19S2



GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAFITAS

CHICAGOS ŽINIOS
Ragina smarkiai protestuoti 
prieš kėlimą važiuotes fėro

gintą transportaciją.
Darbininkai, kurie turi va-1

(Tąsa)
>4 Mes žiūrime vienas į kitą, ir mums 
sla^a pasidaro viskas aišku: “Pary
žiaus liaudis grumiasi, bičiuliai. Patys 
prancūzai vaduoja savo sostinę. Tegy
vuoja Prancūzija!”

Kova vyksta toliau visuose frontuose.

VI
ŽMONIŲ TIKRASIS VEIDAS

Įsivaizduokite, kad prieš jus du žmo
nės, visai panašūs — fiziškai ir dvasiš
kai. Du dvyniai, — kad palyginimas pa
sidarytų dar labiau Įtikinamas. Atskir
kite juos. Pasiųskite juos į skirtingą vi
suomeninę aplinką. Nusiųskite pirmąjį, 
sakysime, į mišką, padarykite jį malka- 
kirčiu. O antrąjį įkurdinkite rūmuose, 
paverskite jį didiku. Paskiau leiskite, 
kad abu veiktų laikas ir įvykiai. Ir tegu 
kiekvienas iš jų nuo šiol lieka ten, kur 

. pateko aplinkybių dėka.
Po dvidešimt metų vėl grįžkite prie 

šių žmonių. Palyginkite juos. Malkakir- 
čio^— stambaus vyro — pūslėtos rankos, 
sukumpusi nugara, vėjo nugairintas 
\te?das. Jis tik labai mažai fiziškai pana
šus į brolį, kuris, tur būt, virto išlepu
siu, sudribusiu storuliu. Galima tvirtai 
pasakyti, kad abu broliai skirtingai mąs
to ir skirtingai sprendžia apie visuome
ninę santvarką. Jie nepažins vienas ki
to, o jei ir pažins, tai tučtuojau pamatys, 
kiek jie dabar nepanašūs.

Galima būtų padaryti tokį bandymą. 
Bet nėra reikalo. Pats gyvenimas daro 
jį už mus. Reikia tik stebėti. Du berniu
kai, kurių ir neatskirsi mokyklos suole, 
suaugę neberanda bendros kalbos. Du 
draugai, neperskiriami savo jaunystės 
laikais, gyvenę bendrą kareivio gyveni
mą, senatvėje virsta nesutaikomais prie
šais toje visuomenėje, kurioje jie dabar 
jau nebeturi vienodos padėties.

Įvy(įpta tai todėl, kad gyveno jie skir
tingoje aplinkoje, ėjo skirtingais keliais, 
aplinkybių veikiamas, vienas tapo mal- 
kakirciu, kitas — didiku; išnaudoja
muoju arba išnaudotoju.

O dabar padarykime atvirkštinį ban
dymą. Paimkime stiprius ir silpnus žmo
nes, neturtingus ir turtingus — visų so
cialinių sluoksnių atstovus. Perkelkime 
juos į tuščią salą. Izoliuokime juos nuo 
išorinio pasaulio. Palikime juos pačius 
sau. Kas įvyks?

Susidarys nauja visuomenė, kurioje 
kiekvienas susiras vietą. Bet atsidūrę 
vienodoje aplinkoje, ar jie užims tą pa
dėtį, kurią jie buvo užėmę anksčiau? 
Abejotina. Kas kas, o mes tik jau gali
me spręsti apie tai, nes patys esame šio 
eksperimento dalyviai.

Į stovyklą atvyksta visų socialinių < 
sluoksnių žmonių. Jie įeina čia nuogi, ne
tekę visko, kas siejo juos su pasauliu, 
fefil jie dar visiškai tebėra jo veikiami. 
Nuo šiol visi jie dėvi vienodus dryžuotus 

grabužius, valgo vieną ir tą pat sriubą, 
miega vienoduose gultuose. Gyvena vie
ną gyvenimą. Čia viskas atvira. Čia nėra 
išorinio blizgesio, nėra apgaulingos iš
orės. Tad pažiūrėkime, kas yra tie žmo
nės ir kuo jie gali tapti?* * *

Tėvelis Anri. Ankstesniame gyvenime 
jis buvo aukštos kvalifikacijos batų 
meistras. Čia jis tik paprastas batsiu
vys. Amatininkas liko amatininkas. Pa
prastas žmogus liko paprastas žmogus. 
Doras žmogus liko doras.

Tėvelis Anri taiso mūsų apsaugos ka
reiviams batus. Už savo darbą jis gauna 
šiokių tokių smulkmenų — valgio ar ci
garečių. Jis išdalija viską. Kai po ran
ka jis nieko neturi, jis atiduoda savo 
duoną. Atiduoda savo sriubą. Jis negal
voja apie tai, ką pats valgys. Pamiršta 
savo paties badą, žiūrėdamas, kaip ba
dauja kiti. Pamiršta savo paties vargus, 
žiūrėdamas į svetimą vargą. Jis daro ge- 

- rą darbą be išskaičiavimo.. Taip pat pa
prastai kaip kvėpuoja. \

Visomis laisvomis valandomis tėvelis 
Anri slapta taiso avalynę tiems, kurie ri
zikuoja likti basi. Vakarais jis apeina 

•k frakus. Jis negali matyti, kaip žmonės 
įmirksta kojas, bet jo paties klumpės 

nuolatos kiauros. Jei draugams reika
laujant jis įsitaiso padorią porą avaly
nės, jis tučtuojau atiduoda savo, naujas 

*♦1 klumpes už senas, kurias jis pastebėjo 
\ nešiojant kokį nelaimingąjį.

X

Tėvelis Anri — doras žmogus. Jis 
niekad nieko nėra ėmęs iš kitų. Bet čia 
jis ima iš esesininkų viską, ką galima iš 
jų gauti — vinis, odą, drobę. Žinoma, jį 
kasdien gali pakarti.

Bet jis vis tai daro savo draugų kali
nių labui.

Tėvelis Anri neturi priešų. Jis neklau
sia žmogaus, ką šis veikia, apie ką galvo
ja. Jis pasiryžęs padėti kiekvienam.

Tėvelį Anri gerbia visi, net banditai. 
Jis randa kelią visur: į kontorą, į ligoni
nę, į dirbtuves. Jis yra vienintelis iš ka
linių, kuris išdrįsta prieiti prie Magnu- 
so, užkalbinti Lorencą. Ir kiekvieną kar
tą jis tai daro, kada reikia išgelbėti kie
no nors gyvybę.

Aš mačiau, kaip tėvelis Anri atidavė 
savo marškinius.

Tėveliui Anri 64 metai. Tai apaštalas. 
Garbė jam! * * *

O štai du žmonės, pirmi pasitaikiusie
ji. Du prancūzai — jaunas ir senas. Jie 
kasa duobę prie stovyklos ribos įstatyti 
stulpui. Monterio darbas leidžia man ste
bėti juos. Arti nėra nei esesininkų, nei 
kapo. Prancūzai dirba neskubėdami. Tad 
pasiklausykime, apie ką jie kalba.

Senis. Kaip tu manai, ar aš galėsiu 
vakare ritinuką dešros išsikeisti į sriu
bą?

Jaunasis. Šiandien? Ne! Juk tu žinai, 
kad šiandien duoda saldžią sriubą. Rei
kia dviejų porcijų dešros, ir tai dar ne
žinia, ar sutiks.

Senis. Nori, iškeiskime abi mūsų por
cijas į sriubą.

Jaunasis. Ne, aš verčiau sutašysiu deš
rą negu pusę porcijos sriubos. Tai nau
dingiau.

Senis. Tada aš pamėginsiu gauti už 
ją cigarečių.

Jaunasis. Bet tu iš galvos išsikraus
tei! Tu ir taip vos bepastovi, juk tu ka
nopas užversi!

Senis. Man taip norisi bent dūmą už
traukti.

Jaunasis. Tai ką, manai, kad taip pil
vą prisikimši? Tai kvailys! Yra čia ko 
man su tavim terliotis.

Šertis !!!
Jaunasis. Na taip, seni, tu tarytum ne

supranti, kur esi, niekad nepasisaugai. 
Dieną, jei tu vengi darbo, tave būtinai 
sučiups. Vakare kaip mulkis keiti val
gį į visokį šlamštą. Visur, kur tiktai 
kvepia lazda, būtinai tu pasisuki. Reikia 
būti atidesniam, drauguži. Klausyk, tau 
tiesiai pasakysiu — tu tikras kūdikis. 
Norėčiau žinoti, ką tu be manęs veik
tum.

Šertis. Nepyk. Kai viskas pasibaigs, tu 
atvažiuosi pas mane. Eisime medžioti. 
Aš liepsiu tau paruošti zuikio ragu. Ra
gu! Tu žinai, kaip pas mus troškina ra
gu?

Jaunasis (staiga). Atsargiau!
Senis. Ką?
Jaunasis (skubiai imdamasis darbo). 

Sukis kaip išmanydamas.
Senis, pasirėmęs kastuvu, nepastebė

jo esesininko, einančio į jį. Užklupęs se
nį susisvajojusį, esesininkas spyrė jam 
į užpakalį. Vargšas nusirito į purvą, jis 
sunkiai atsikėlė, dairydamasis aplinkui 
klaidžiojančiu žvilgsniu. Esesininkas dar 
jam uždavė antausių, sakydamas:

— Arbeiten! (Dirbti!)

Gal nėra kito miesto, kur 
būtų tokia prasta transporta- 
cija gatvekariais ar busais, 
kaip Chicagoje. Nerasi nei 
vieno žmogaus, kuris turi kas 
diena važinėti gatvekariais 
ar busais, kad būtų pasiten
kinęs. Nes nėra tos dienos, 
kad galėtum gauti gatvekarį 
ar busą laiku be laukimo ant 
kampo. Kartais turi išlaukti 
daugiaus negu pusvalandi kol 
gauni gatvekarį. Jei sulauki, 
tai negali gauti progos įeiti, 
nes būna per daug užsigrū- 
dęs, nėr vietos kur atsistoti. 
Ir taip turi vargti darbininkai 
kasdiena važiuojant į darbą ir 
iš darbo.

Kada mokėjome tik 13 cen
tų, tai tuo laiku1 buvo kur kas 
geresnė transportacija, negu 
dabar kada jau mokame 17 c. 
Kuomet rengėsi padidinti kai
ną kalbėjo, kad miestas nega
li išsiversti, būtinai reikalinga 
didinti karterį, žadėjo daug 
pagerinimų įvesti. Bet vietoj 
pagerinti, tai gavom pablo-

žinėti kasdįena į darbą ir at
gal pajus, kad jų pragyveni
mas žymiai blogėja. Jei ir 
penkias dienas dirba, tai kaš
tuos $2 į savaitę. Daugelis 
dirba mieste, o gyvena už 
miesto ribų, tai jie turės iš
leisti net $4 į savaitę. O paim
kime tuos darbininkus, kurio 
neuždirba nei dolerio į valan
dą. Dar daug darbininkų dir
ba už 85 centus į valandą. 
Dar yra tokių kompanijų, y- 
patingai skalbyklos, pasiūlo 
darbininkėms 65 centus va
landai. Jei nori imk tą darbą, 
nori neimk.

Kaip gali darbininkas ar 
darbininkė gyventi už tokį 
mokestį Aišku, jam ar jai 
neužtenka nei dėl maisto. O 
apie drapanas ir butą nei ne
kalbėk.

Kam tik rūpi savi reikalai, 
turėtų pasiųsti Kenelly laišką 
ir pareikšti protestą prieš kė
limą kainos transportacijos. 
Tik žmonių protestai sulaikys 

Į kėlimą kainos. Protestuokime.
• J. P.

Miami,
Barzdaskučių žinios

Darbo klasė per visą A- 
merikos žemę maž daug 
yra susiorganizavus į uni
jas. Kylant. pragyvenimo 
produktams, darbi ninkai 
griežtai reikalauja, kad 
jiems algos būtų pakeltos.. 
Jeigu geruoju negauna, tai 
pavartoja streiką . Na, ir 
laimi, žinoma, ne tiek,-kiek 
jie buvo reikalavę, tačiau 
gauna pridėčką po kelius 
dolerius per savaitę.

Pereitą žiemą vasario mė
nesį mūsų mieste streikavo 
busu darbininkai - vairuo
tojai per daugiau kaip po
rą savaičių . Streiką jie da
linai laimėjo, bet, praslin
kus mėnesiui laiko, busu 
kompanija mojosi nukrapš- 
tyt dalį laimėto pakėlimo. 
Tačiau, tarpininkaujant 
miesto pareigūnams, susi
taikyta be streiko. Bet ka
dangi fėras publikai buvo 
pakeltas, tai mūsų kompa- 
nams buvo pelno, kaip su 
sviestu pašmeruota.

Mes, barberiai, daugumo
je, esame susiorganizavę į 
Barberių Uniją, tačiau toli 
gražu dar ne visos bar be r- 
šapės priklauso unijai. Pa
staruoju laiku steito inspek
torius su unijos sekreto
rium pradėjo ne juokais 
organizuot North Miamės 
barberšapes į uniją, kurios 
pradėjo neprisilaikyt kainų 
ir darbo valandų, kokias 
unija yra nustačiusi. Tai 
yra, plaukų kirpimas turi 
būti $1.

Dauguma barberių nusi
skundžia, kad ta patį kaina 
laikoma jau 5 metai, ir 
kuomet viskas kyla ir 
brangsta, mes, pakol kas,

Senis paėmė kastuvą murmėdamas:
—Ja, ja . ..

Tuo metu jaunasis apdairiai pasišali
no su karučiu, pripiltu žemių.

Esesininkas nuėjo. Senis drebančiomis 
rankomis pradėjo kasti duobę.

Liūs jenas, stebėjęs kartu su manim 
visą šią sceną, paklausė:

— Tu pažįsti šiuos žmones?
— Ne.
— Jaunasis — tai buvęs samdos tar

pininkavimo agentėlis, sučiuptas gau
dant žmones arklių lenktynėse, o senis— 
buvęs pėsčiųjų šaulių pulkininkas.

* * *
Paprastas stovyklos rytas. Kiekvieną 

dieną šią valandą aš susitinku su Žanu 
išvietėje. Tai didelė daržinė, kur ketu
riomis eilėmis įrengta po penkiasdešimt 
sėdynių. M-es įsitaisome toliau nuo įėji
mo, Žanas išsitraukia iš kišenės cigare
tę, kurią jam davė-tėvelis Anri. Tai ge
riausia mūsų minutė per visą dieną.

(Bus daugiau)

Naujai paskirtas apsigy
nimo produkcijos admi
nistratorius Henry H. 
Fowler. Jis užima vietą 
Manly Fleischman.

Fla.
nei centu jokio pakėlimo 
negavome. Neužtenka to, 
pastaruoju laiku Miami by- 
čiuose tūlos barberšapes 
pradėjo durnavot, nes nuo 
$1.25 nuslinko iki 75 centų. 
O viena pasišovė kirpt plau
kus po 50 centų.

Miami Beach yra apie 
šimtas barberšapių, daugu
moje neorganizuotos. Už 
tai ten tokia velniava, kur 
patys sau barberiai su 
skustuvu per gerklę zulina. 
Bet ateis ir jiems eilė, kad 
bus paimti už pakarpos ir 
suorganizuoti į Bąrberių U- 
niją, sutvarkytos darbo va
landos ir kainos.

«
Pastaruoju laiku dažnai 

pasitaiko savižudysčių mū
sų mieste, šokant pro lan
gą nuo aukštesnių pastatų. 
Paskutinis savižudys buvo 
Otto Von Petersdorff, 57 
metų, šovė pro langą nuo 
dešimto aukšto iš viešbu
čio National, Miami Beach. 
Taip nusižudė, kuris buvo 
pasauliniai garsi žvaigždė, 
čempijonas ant ledo Čiužy- 
nėse, ir klasikinis šokėjas 

, ir instruktorius. Rodos, to
kiam žmogui tik gyvent, 
nes bankuose atrasta keli 
tūkstančiai dolerių s.utau- 
pų. Kibą jam kas .galvoj 
negerai pasidarė.

Šauniai nuaugęs, simpa
tingas vyras, 55 metų, kož- 
ną rytą ateina į mūsų bar- 
bernę nusiskust barzdą, iš
meta dolerį ir eina sau 
švilpaudamas skersai gat
vę į savo spaustuvę (“print
ing shop”). Vieną vakarą 
užeina pas jį jo tikras sū- 

,nus, 26 metų, ir sako: “Tė
ve, tu man duok darbą
agentauti.” Tėvas atsako: 
“Jeigu mori agentauti, aš 
tave turiu pasiųsti į univer
sitetą ar kolegiją, nes turi 
pasiekti tam. tikrą mokslą, 
jeigu nori būti gabiu agen
tu, nes dabar tu tik esi tre
ko vairuotojas ir žioplys!” 
Sūnus pasiuto, išbėgo lauk, 
atsinešė iš mašinos revol
verį ir šovė tėvui į krū
tinę. Kulka kiaurai per- 
lindo per dešini petį.

Tėvas pagulėjo Jackson 
^Memorial ligoninėj 10 die
tų, na, ir vėl ateina barz
dą nusiskust. Sklisdamas 
aš jam pastebėjau: “Ale, 
mat, ponas dar esi gyvas.” 
Jis nieko neatsakė, tiktai 
lengvai nusišypsojo.

Na, o kokį pikniką da
bar jo sūnus turi su Dėdės 
Šamo pareigūnais, skaity
tojai gali patys dasiprotėti.

V. J. Stankus

LAISVES
PIKNIKO
REIKALU

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, taį 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; stengkimės jame 
dalyvauti.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA

San Francisco, Cal.
Unijistų bruzdėjimas 
prieš Smith Act

Šiomis dienomis čionai įvy- • 
ko labai svarbi darbo unijų 
ai.stovų konferencija. Ją su- < 
šaukė Northern California 
Trade Union Committee for 
Repeal of the Smith Act and 
Other Anti-Labor Legislation. 
Komitetas susideda iš įžymių 
unijistų.

Konferencijoje dalyvavo 
apie du šimtai delegatų iš 148 
lokalų. Svarbu, kad atstovai 
buvo beveik lygiai nuo CIO ir 
nuo Darbo Federacijos unijų.

Geležinkeliečių unijos vei
kėjas George Irvine konferen
cijai pirmininkavo. Jis išreiš
kė visos konferencijos dvasią, 
kai pasakė: “Dabar laikas vi
siems stoti ir kovoti, neatsi
žvelgiant į mūsų politinius, 
unijinius bei kitokius skirtu
mus.” • •

Konferencija buvo gyva Jr 
kovinga. Kalbėtojai nurodinė
jo Smith Act, McCarran Act 
ir kitų anti-darbininkiškų įsta
tymų pragaištingumą. Ragino 
delegatus sugrįžus į savo loka
lus darbuotis, kad šion kovon 
įsitrauktų daugiausia eilinių

unijistų.
Konferencija nutarė parem

ti kongresmano Sabath įneštą 
bilių, kuris atšauktų Smith
Act. Koresp.

Springfield, III.
Vargas netekus regėjimo

Mike Pauliukas, kuris gyve
na po adresu: 9214/2 Stam
ford St., jau senas Springfiel-- 
do gyventojas. Jis visą laiką 
sunkiai dirbo kasyklose, ir ki
tus sunkius darbus.

Dirbdamas sunkius darbus 
gavo nesveikatą. Po kiek laiko 
neteko regėjimo ant vienos 
akies. Pastaruoju laiku prara
do ir antros akies regėjimą.

Netekti regėjimo tai vienas 
iš blogiausių dalykų. Kol žmo
gus turi akis, tai kad ir silp
na sveikata, bet vis kiek leng
viau gyventi. Nors kitus ne
apsunkini. Bet netekus akių 
užvis blogiausia gyventi.

Iš Lietuvos M. Pauliukas 
paėjo iš Subačiaus valse., šer
ti iškių vienkiemio. Amerikoj 
įau išgyveno 35 metus.

Springfieldo lietuviai, kurie 
arčiau gyvenate ir kuriems 
laikas pavėlina, atlankykite 
.sergantį. K. Skaistis.

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

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

Švilpa Išdirba 5 Rūšių Svarbias Mostis 
ir ant kiekvienos dėžutės yra antrašas.

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

Nr. 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation. Šita Mostis nuo 
įvairių odos ligų: nušąšimų, 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 78, STA. A., HARTFORD, CONN.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

3 pu&l.-Laisvė (Liberty)-Ąntradien., birželio-June 3, 1353



Philadelphia, Pa.
Persekiojamas žmogių 
kalbėjo per radiją

Užpereitą savaitę per radi
ją kalbėjo Fletcher Mills, 34 
metų negras. Su juo istorija 
tokia: Kad išsigelbėti iš mir
ties. šis jaunas žmogus pabė
go iš Alabamos, kur jam grū
mojo baltųjų valdovų rankose 
mirtis. Jis apsistojo Philadel- 
phijoje ir prisirašė prie Kai- 

. liasiuvių Unijos. Uni joje* jis 
gerai veikia.

Alabamos valdžia užsispyrė 
Išreikalauti iš Pennsylvanijos, 
kad Millsą sugrąžintų nubau
dimui. Kova eina jau kelinti 
metai. Jį gina Kailiasiuvių 
Unija ir Civilinių Teisių Kom 

' gresas.
Kadangi Mills yra kovingas 

darbininkas, tai jis nepatinka 
ir Pennsylvanijos valdovams. 
Todėl jie gali jį bile dieną iš- 
deportuoti atgal į Alabama.

Mills per radiją pareiškė, 
kad jo sugrąžinimas į Alaba- 
mą tikrai reikštų mirtį. Jis 
arba būtų nuteistas ant dvide
šimties metų kalėjimam kur 
būtų pančiuose nukankintas, 
arba tiesiog nusmerktas mir
tim

Per radiją jam išsireikšti ir 
paprašyti paramos suteikė 
progą Progresyvių Partijos 
rinkiminis komitetas.

Civilinių Teisių 
ragina visuomenę

NewYorko^M!fe?inl(H
TiiafTHMa Protestavo prieš 

taksus ant pirkiniu
SUSIRINKIMAI

Agota Smolski
Antradienio rytą tyčia nu

ėjau- i Bieliausko šermeninę 
pažiūrėti, ar ištikrųjų ten . pa
ša r vota d i d ž i o j i A gota ? Ta i p 
— buvo.

linčią, primine man 1918 me
tų pavasarį, kuomet ji 
Poška ir aš pats vaikščiojo
me po Bovvrę ir Delanccy atry
tus, ieškodami nupirkti viso
kių žibučių, skambučių ir ki
tokių iš maišo traukiamų špo
sų baza.ro naudai. Mes visi 
trys buvome draugijų išrinkti, 
kaipo komisija supirkimui vi
sokių mažmožių ir surinkimui 
dovanų, garsinimų iš biznie
rių.

K.

buvo surengęs 
kad pada

rius pelno iškilmingai minėti, 
apvaikščioti tarptautinę darbi
ninkų šventę — Pirmąją Ge
gužės !

Pažaras gerai pavyko, 
jį visi širdingai

nes 
rėmė: drau

gijos, biznieriai ir visa publi-

Vincas Retikevičius suorga
nizavo muzikantų kapeliją, 
Leną ir, rodosi, tie visi muzi
kantai, su maršuojančiomis

Kongresas draugijomis Brooklyn© gatve- 
reikalauti mis, grojo veltui. Neatsimenu, 

Pennsylvanijos gubernatoriaus ar jiems užfundino vakarie- 
Valstybių nę, ar ne...

Per tuos 34 metus daug
Tino ir Jungtinių
prokuroro McGranery, kad jie
neišduotų Mills Alabamos vai- kas pasikeitė. Nėra nei Drau
džia]*.

Englewood, N. J
Iškilmingos sutuoktuvės

Gegužės 25 d. susituokė že-; 
nybiniam gyvenimui Jono 
Ališausko jauniausioji duktė 
Stelą su> Juozu Džienis, lenkų į 
kilmės amerikonu jaunuoliu.

Vestuvių šaunus pokilis į-■ 
vyko White Eagle Hali, Ha- i 
ckensack, N. J. Pokylyje d a- Į 
lyvavo virš 300 žmonių. Gar
si orkestrą linksmino svečius i 
iki vidurnakčio, o vaišėms 
nebuvo galo.

Stelos tėvelis Jonas Ali
šauskas yra pažangus žmogus: 
ir Cliffside miestelio progre- : 
šyvių organizacijų narys. Ūži 
tai skaitlingas būr.ys cliffsidie-Į 
čių dalyvavo vestuvėse.

Pokiliui baigiantis, jaunave
džiai išvyko medaus mėnesiui 
praleisti į neaiškintą vietą.

Linkime jaunavedžiams lai
mių ir pasekmingai kurti že- 
nybinį gyvenimą. S. /

! gijų Sąryšio, nėra nei kelių 
j draugijų, kurios jame prik
lausė. Turbūt, mažai liko ir 
muzikantų, kurie tą dieną 
maršuodami, ir prakaitu apsi
pylę, grojo.

Atsiprašau, kad nuklydau 
nuo temos. Agota savo jaunys
tėje buvo darbšti. Jos buvo vi
sur pilna. Iš amato buvo — 

Paskutiniukriaucka.
dirbo pas Bubelj.

Kada ji atvažiavo 
kon, ir iš kur p a o 
Lietuvos, — nežinau-.

Darbiečiai pikiete 
už lygybę sporte

lai ku

Tokio. — Japonijos 
džia apskaičiavo, kad 
sostamiestis Tokio turi 
6,984,657 gyventojus.

val- 
jos 
jau

Biznio Telefonas
EVergreen 4-9672

Praturtino moterų stalą 
Laisves piknike

Išteisino motina

moterys k lu
stai ą La išveš

Išgirdusi, kad
Metės turės savo 
piknike, Johanna Danilevičie
nė padavė vienai klubietei

“Kuo nors valgomu ne pa
togu būtų prisidėti, nes jūs 
ton turėsite komisijos priga
mintų valgių. Tad nors tiek’ 
prisidedu. Ten daug moterų 
susieis, gal rasis norinčių įsi
gyti tokių daiktų.”

Atrišus pundelį atradome 
porą gražių ridikiulių, vienas 
rankų darbo.
Kas daugiau ruošia stalus?

Įdomu būtų tai žinoti tiems,

kurie nori būti dalyviais sta
lus turinčių organizacijų ir 
grupių. Visiems naudinga su
sirašyti iš anksto. Rengėjai 
pagal reikalą pasirenka, užsi
sako pas direktorių komisiją 
stalus. Turi laiko pagal šei
mos dydį planuoti vaišes ir 
apsižiūrėti, kur jas geriau 
gauti. Tam viskam jau laikas.

Moterys savo stalui dar pri
ima norinčius prisidėti. Kai
nuos $2 asmeniui.

Mrs. Lorraine Carabello, 
buvusi įkalinta kaipo žiauriai 
sumušusi mažą savo dukrytę, 
tapo teisėjo išteisinta. Teisme 
ji sakė, kad mergaitę buvo 
apdaužęs jos vyras, mergai
tės patėvis. Iš karto jinai tą 
kaltinimą prisiėmusi sau iš 
baimės, kad jis grasinęs muš
ti ir ją pačią, jeigu jinai 
sakytų tiesą.

Kadangi vyras gyveno 
jos mirusio pirmojo vyro 
vardo ii- buvo prasišalinęs 
militariškos tarnybos, jos 
dymas įtikino teisėją. Už 
si kaitimą bus teisiamas 
vyras, kuris ir be to jau

dieniu, liepos 5-tą, Clinton 
Parko, Maspethe. Klubiete.

Amerikos darbo partijos 
(ALP) atstovai, sykiu su ei
lės kitų organizacijų atstovais 
gegužės 28-tją lankėsi Miesto 
Tarybos Finansams Komisijos 
posėdyje protestuoti prieš 3 
nuošimčius taksų ant pirkinių 
(sales tax).

Arthur Schutzer, tos 'parti
jos vykdantysis sekretorius, 
ragino tarybą kreiptis į guber
natorių Dewey, kad jis su
šauktų spocialę Valstijos Sei
melio sesiją taksų problemai 
išspręsti geriau, negu ji bjivo 
išspręsta regu Ii arėję sesijoje. 
Taksai turi būti daugiau už
dėti ton, kur yra išgalės mo
kėti. Dabar taksais daugiau
sia apdėti biedniausieji.

Prieš tuos taksus taipgi 
protestavo Americans for. De
mocratic Action, vartotojų or
ganizacijos, smulkieji biznie-

5 metų, iš-]riai.

pa-

po 
pa-

liū- 
pra- 

j o s

tar-

Vykdomi partiniai
1 persidalinimai

Vieny baltųjų džiūre 
LaBenSkini teisti

Muštoji mergytė, 
buvo dvi savaites 
Jos kūnelis buvęs 
lynu rumbu nuo 
diržo kirčiu.

pilnas nič- 
militariško SVEČIAI

IŠ CONNECTICUT

RIDGEWOOD, N. V.

LDS 103 kp. ir LLD 55 kp. ben
dras susirinkimas jvyks antradieni, 
birželio 3 d., 8 vai. vak., Shapolo ir 
Vaiginio salėje.
Brooklyn, N. Y. Abiejų kuopų na
riai skaitlingai
susirinkime.
knygelę, gal jau reikės užsimokėt, 
nes liepos mėnesį susirinkimo 
kyši m.

147 Thames

dalyvaukite šiame 
Pasižiūrėkit j mokesč/Jų

P. Babarskas.

LDS I KUOPOS NARIAMS
Antradicnj, birželio 3 d., jvyks la

bai svarbus LIDS 1 kp. susirinkimas 
L. A. Pil. Klubo svetainėje, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 7:30 vai. vak. Visi dalyvaukite, 
nes svarstysime LDS Centro Komi
teto siūlomus planus devintam sei
mui pataisymui konstitucijos. Sei
mas įvyks pradžioje rugpjūčio mėn. 
Jeigu seime tie planai bus priimti, 
lai tada, kad kam ir nepatiktų, apie 
tai diskusuoti bus per vėlu. Prot. 
sekr. M. Stakovas.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Reikalingos Merginos
BAIGUSIOS MOKYKLAS 
B1RŽELYJ KREIPKITĖS 

DABAR

Liberalų partijos viršenybė 
šiemet atsisakė dėti ant savo 
baloto kandidatais į kongres- 
manus, Donovan’ą, Klein ir 
Rooscvoltą, vėl 
to sūnų, šiame 
yra išrinkti 
rama.

Politinių 
mokratų ir 
mažai, 
partija
būna trynimos i, 
šia dėl vietų. Menama, 
ir šiuos skirtumus jie i: 
dar pirm rinkimų. Kad pa
skelbimas savistovaus kandi
datų sleito yra tikslu išsiderė
ti iš demokratų didesnių nuo
laidų.

kongrese 
su tos partijos pa

de-

ir

skirtumų tarp 
liberalų pa

Dėl skirtumų liberalų 
kovos. Kiek 
tai d au gi au

ka d

Pabaigta rinkti džiūre 
White Plains teismabutyje 
prasidėjo teismas Stanley La- 
Benskio, kuris nušovė du neg
rus, Wyatt Blacknail, 35 
metų, ir jo brolvaikį James, 
22 metų (pirmesniuose prane
šimuose buvo skelbta, kaM nu
šautieji buvo broliai). Teisė
jais išrinkti vieni baltieji.

Pradiniame žodyje džiūrei, 
vietinio prokuroro padėjėjas 
John Marbach sakė, kad 
žmogžudystė papildyta “ap

Vis daugiau įmatomas 
pavojus ferui

Praėjusį sekmadienį ap
lankė Lietuvių Kult ū r i ni 

: Centrą ir Laisvės spaustu-

—norimai.
no, policistas

Pastovūs darbai. 35 valanda*. 5 
dienos. Puikiausios darbo stygos, 
'rinkamos pašalpos, apmokamos va- 
kacijos. Progos pradinėms lavinas 
žingeidžių amatų. Cosmopolitan Ma
gazine. Kreipkitės Personnel, 309 W. 
56th St., arti 8th Ave., New York 
City.kai iš Stratfordo ir An

tanas ir Amilija Stripei- 
kai iš Bridgeporto. Abi po
ros paliko Laisvei po de
šimtinę — po $7 už prenu
meratas ir po $3 $10,000 
fondui. Dėkui! V.

Miestinės Budžeto Tarybos 
pasimojimas parduoti miesti
nes autobusų linijas privatiš- 
koms kompanijoms Įmatomas 
esant tos tarybos ryžtu dvio- 
mis tikslais:

Atidaryti duris kėlimui fė: 
ro: pirmiausiai per tas priva- 
tiškas busų kompanijas, o 
kiau ir miestinių subway 
i V •

Nuplauti politikierių 
tiškas rankas ir tuomi rinki
muose valdininkų išvengti 
balsuotojų atsimokėjimo už

pas- 
lini-

Stambus biznierius David 
Chandler išvyko medaus mė
nesiui neatsiliepęs į 25 pašau
kimus teisman už nelegalų 
auto pastatymą. Tai sužinojęs, 
jo tėvas atskrido iš N. Caro
lina į New Yorką atmokėti 
8398 pabaudomis už sūnų.PRANEŠIMAI

BROOKLYNIEČIAMS
Važiavimui j LLD 2 Apskrities! 

piknikų, jvyksianlj birželio 22-rą, 
Great Necke, yra pasamdytas dide
lis busas. Jame vis dar randasi ke
letas liuosų vietų. Prašome tuojau 
užsisakyti. Užsakymus priimta Gu
žas, Karpavičienė. Rušinskienė, Sas- 
na. Busas išeis nuo Piliečių Kliubo. 
1 vai., nuo Liberty Auditoriujos 
1 :30

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4 th Strait
Cor. Hewes St. W I

Brooklyn, N. Y. J
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, {vairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6238

kad .jeigu jisai būtu 
vęs apsigynimui, kaip kad jis 
bando teisintis, būtų Įšovęs 
jiems kojosna ar kur kitur, 
bet ne tiesiai viduriuosna. Pa
tai k y m as vidui- i u osn a

so vos sa

Liberalų partijoje, susida
riusioje iš demokrątų, repub- 
likonų ir darbo partijų atska
lų, yra visko, išskyrus tikrąjį 
liberalizmą. Pavyzdžiui, pra-

Ameri- 
n a iš

J. N. I ėjusiuose kongresmano
i

Party 
bronxietis skyrius iššaukė pi- 
kieto demonstraciją ties Yan
kee Stadiumir laike Yankees 
tymo žaismės su Cleveland© 
Indians tymu. Tuomi norima 
parodyti diskriminaciją prieš 
negrus sporte ir veikliai para
ginti Yankees samdyti ir neg-

American Labor

Liberalų partija New Yor
ke ragino prezidentą Tru ma
ną atmesti (veto) McCarran- 
Walter bilių, varžantį svetur- 
gimių teises.

iriuose ji buvo susidėjusi su 
t amm an i ečiais d emokratais, 
su republikonais ir visašališ- 
kaja reakcija tikslu išstumti 
iš Kongreso narsų kovotoją 
už darbininkų reikalus Marc- 
antonijų. Ten visi bendrai su
sidėję išsirink’o Donovaną, 
kuris net jiems taip įgriso, 
jog bandys atsikratyti.

Pastaraisiais laikais, eili
niuose darbininkiškuose parti
jos sluogsniuose prasidėjus 
bruzdėjimui prieš plintančią 
reakciją, prieš darbininkų 
varžymą ir persekiojimą, ir li
beralų partija pradėjo retkar
čiais pasisakyti 
klausimais.

pažangiais
T-as.

buvo

tinto.]* as.

Penkių linijų pardavimui ir 
gautiems pasiūlymams svars
tyti posėdis įvyko gegužės 29- 

šiuos žodžius rašant išva-

nuo 
popiet. (108-109)

Teisme ieško priemonių 
rendoms pakelti

Town savininkė
Life Insurance 

teismą su reika
le istų kelti 
per mėnesį

ren-

Stuyvesant
Metropolitan 
Co. kreipėsi į 
1 avim u, kad 

' das po $7.87
kožną kambarį.

Firma pakėlimo rendų sie
kė jau seniai. Susiorganizavę 
rendauninkai prieš pakėlimus 
kovojo. Kartais atrodė, kad 
net valdinės įstaigos turinčios 
polinkio patenkinti firmą, jei
gu ne pilnai, tai bent dalinai.

tiktai tiek, kad reikėtų 
energingo piliečių

lą.
dos dar nebuvo žinomos, žįno-
m a
plataus,
veiksmo sustabdyti ponus nuo 
pasimojimo kelti Tėra.

MONTELLO, MASS.
I Piknikas Lietuvių Taut. 
’ pelnas, skiriamas Worcester 
mokyklai. Jvyks birželio 8 (June).l 
1952. Prasidės 1 vai. dieną Bus ge-j 
rų, valgių ir gėrimų. Tapgi bus’^erai 

i muzika ir dainų programa. Rengia ■
LLD 6 kp. ir Liuosybės Choras. Kel- į

1-1 Ji į rodis: Winter SI. ant. Keswick Rd.ragerbe korespondentą _ _ _ _ _ |1OS-1O9) 1
už aprašymą pajūrio

parke' 
Meno'

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS
PILIEČIŲ KLUBAS
Puiki Salė išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINES - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager 

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y>

Queens Village gyventojas 
Andrew Butterworth mirė 
parvežamas iš atostogų At
lantic City. Jo vežėjas, visu 
keliu veždamas jį negyvą, 
manęs, kad jis užmigo.

tūkstančiais atėjus į Miesto 
Tarybos posėdžius, taryba pa
laikė rendauninkų pusę, ne
leido vendas kelti.

Firma tikisi per atskirus 
teisėjus išgauti tą, ko negalė
jo gauti per renkamus valdi
ninkus.

Richard Carter, liberališko 
dienraščio Com pass’o reporte
ris, tapo pagerbtas suteikimu 
jam George Polk Memorial 
Award už aprašymą raketie- 
rių veiklos New Yorko uoste.

George Polk Memorialas 
buvo įsteigtas Long Island 
Universiteto žurnaližmo De
partment© prieš ketvertą me
tų. Jkurtas atminčiai talentin
go ir drąsauk reporterio Ge
orge Polk. Jisai tapo fašistų 
nužudytas Graikijoje 1948 
metais jam ten nuvykus rinkti 
faktus pilietinio karo metu.

ir

Pagarba apteikti ir keli kiti 
laikraštininkai, atsižymėję ki
tuose žurnalistikos skyriuose.

PETRAS KAPISKAS

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

Gencrolas Ridgway (kairėje), kuris paskirtas užimti 
Eisenhowerio vietą Europoje. Su juo čia randasi gene
rolas Clark, kuris paskirtas užimti Ridgway vietą Ko
rėjoje.

N. Y. vokiečiai nenori 
apginkluotos Vokietijos

Amerikos vokiečiais apgy
ventoje New Yorko Yorkvillė- 
je buvo sušauktas masinis 
mitingas svarstyti apie ameri
konų vykdomąjį 
apginklavimą. Ten 
vokiečiai pareiškė, 
lavimas Vokietijos 
žalingas pačios 
žmonėms. Kad
žmonės tam priešingi. Ir kad 
tas daro žalą pačiai Ameri
kai, nes sukelia Vokietijos 
liaudyje vis didėjančią neapy
kantą amerikonams už bandy
mą užtraukti ant j.ų naują ka-

Vokietijos 
susirinkę

naciu yra 
Vokietijos 
Vokietijos

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

Vienu kalbėjusių buvo Vito 
Marcantonio, buvęs kongres- 
manas, American Labor Party 
pirmininkas New Yorko vals
tijoje. Ir kalbėjo vietiniai vo
kiečių vadai. Rengė vietinis 
darbiečių organizacijos sky
rius.

EGZAMINUOJAM AKIS 
KASOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Matthew A
BUYUS

(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrcen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare
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