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Praėjusį savaitgalį, per 
šventes, lietus žiauriai nusiau
bė rytinį Atlanto pakraštį, pa-

No. 109 Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

kenkdamas, tarp kitko, ir mū
sų piknikams.

Tik tradicinis Baltimorės 
laisviečių metinis piknikas 
gražiai nusisekė.

Baltimorėje sekmadienį bu
vo gražu, giedra, šilta. Sma
giai praleidau dieną pas vai
šinguosius baltimoriečius.

Kupinas žmonių busas buvo 
atvykęs iš Philadelphijos; ge
rai atstovautas Chesteris ir 
Washingtonas. O Brooklyną 
teatstovavo tik Julius ir Mari
jona Kalvaičiai.

Baltimoriečiai ir kitų mies
tų laisviečiai sudėjo geroką 
pinigų sumelę į mūsų $10,000 
fondą.

D^kui jiems už tai!

piknike buvo ir dipukų, 
tarp kurių buvo atvykęs ir 
poetas Juozas Mikuckis su 
žmona, taipgi dukra Paulina 
Kučinskiene ir anūke Ramu
nėle.

Pirmą kartą teko sutikti šį 
žmogų, kurio eilėraščius skai
čiau prieš 40 metų!

Jis pagyrė progresyvus 
Baltimorės lietuvius už tai, 
kad jie pavyzdingai dirba 
kultūrinį darbą, palaiko savo 
spaudą, palaiko tokią apšvie- 
tos organizaciją, kaip Lietu
vių Literatūros Draugija.
— Šitos organizacijos išleis

tos knygos, — sakė jis, — 
suteikia garbę! visai mūsų tau- 
tai'

SvaUįii neklydo, taip saky- 
i^maš.

Pikniko rengėjai, šeiminin
kai, draugai ir draugės, sun
kiai ir gražiai per dieną dirbo 
piknike, žiūrėdami, kad jis 
juo daugiau naudos atneštų 
mūsų dienraščiui.

Nemaža mūsų žmonių klau
sė :

— Kodėl šiemet Laisvės va
jus neina taip sėkmingai, kaip 
ėjo praėjusiais ir užpraėju- 
siais metais?

Ištikrųjų, sunku į tai aiškiai 
atsakyti.

Sakiau, jog viena priežas
čių bus ta, kad nedarbas pa
lietė nemažą skaičių mūsų 
skaitytojų: nedarbo krizė pa
sireiškia pas kriaučius, teksti
lės pramonėje, taipgi avaly
nės pramonėje. O šitose pra- 
fft^ėse kaip tik dirba daug 
mūsų skaitytojų.

Antra priežastis: mes ne
mokėjome gerai šio vajaus su
organizuoti; nepaskyrėme tam 
tikriems miestams bei apskri
tims kvotas. Worcesterieciai 
ir brooklyniečiai kvotas patys 
pasiskyrė, tai čia ir pasekmių 
daugiau, darbas sklandžiau 
pina. Kitur to nėra. '

★
žiūrėkit, kaip daro ukrai

niečių liaudies dienraščio lei
dėjai. Jie šiemet turėjo spe
cialų vajų už sukėlimą $4 0,- 
000 dienraščiui leisti.

Jie surinko $43,000!
Kai andai paklausiau jų re

daktoriaus, kaip jie galėjo to
kią didelę sumą per dų mėne
siu sukelti, tai jis atsakė:

—- IŠ anksto paskyreme kvo
tas kiekvienai ukrainiečių ko
lonijai ir tos kvotos buvo iš
pildytos su kaupu.

Atsiminkime, mes, lietuviai 
darbo žmonės, nesu keliame
tokios sumos abiem dienraš
čiam, kiek ukrainiečiai suke
lia vienam. O lietuvių Ameri
koje, drįstu* sakyti, yra neina- 

^ii®, kaip ukrainiečių.
W >• krainiečiai turi ir daugiau 
dipukų, kaip mes.

Na, bet savo vajų privalo
me pasmarkinti, draugai ir 
draugės.

\ Philadelphietė Julė Šmitie

650,000 PLIENO DARBININKŲ VĖL SUSTREIKAVOVi ♦'I

Truman prašo Senatą greit 
užgirti karines sutartis 
su vakarine Vokietija

SIO.OOO FONDAS
Dienraščio Laisves paramai

Franci jos ir vakarų Vokietijos
seimai gal atmestą tas sutartis

Washington. — Preziden- 
i tas Trumanas įteikė Sena- 
tai karšta paraginimą, kad 
tuojau užgirtų dvi karines 
sutartis, kurias valstybės 
sekretorius Dean Acheson 
pereitą savaitę pasirašė Eu- 

i ropoję.
Viena sutartis — tai va- 

i dinamas, “taikos kontrak
tas” su vakarine Vokietija. 
Tuo kontraktu Amerika, 
Anglija ir Francija leidžia 
atkurti vokiečių armiją ir 
kitas ginkluotas jėgas, ža
da “beveik nepriklausomy
bę” vakarinei' Vokietijai, 
kur, tačiau, amerikonai, an
glai ir francūzai palaikys 
savo armijas per neribotą 
laikotarpį.

Antra sutartis yra kari
nis šešių vakarinės Europos 
kraštu sąryšis, prieš Sovie
tai Sąjungą. Tie kraštai— 
tai vakaru Vokieti ia, Fran
cija. Italija, Belgija, Ho- 
landija ir Luksemburgas. 
Ši sutartis įpareigoja va
karinę Vokietiją rekrutuot 
400.000 vokiečiu karinome- z v
nes ir įjungt ją i tarptau
tinę vakarų armiją prieš 
komunizmą. Amerika ir 
Anglija neprisijungia prie 
tarptautinės armijos, bet 
žada jai padėti “apsigyni
mo” kare.

Siūloma Tafto-Hartley 
įstatymu laužyt plieno 
darbininkų streiką

Washington. —: Keli re
pu blikonai ii’ demokratai 
senatoriai ragino preziden
tą Trumaną pavartoti Taf- 
to-Hartley’o įstatymą prieš 
streikuojančius plieno dar
bininkus. Tuo įstatymu val
džia galėtų baustinai įsakyt 
streikieriams grįžti darban 
ir be pertraukos, dirbti per 
80 dienu, v

Tūli Kongreso nariai siū
lė išleisti naują įstatymą, 

-kuris įgalintų prezidentą 
užimti svarbiąsias pramo
nes, kuomet joms gręsia 
streikas arba kai jų dar
bininkai streikuoja.

Valdžia dabar'svarsto, ar 
panaudoti Tafto įstatymą 
streikui laužyti ar laukti 
naujo įstatymo.

nė sakė:
— Rytoj .užsakysiu busą 

vykimui į Laisvės piknikų lie
pos 5 d., kuris bus Brooklyne.

Visa eilė baltimoriečių ža
dėjo atvykti į mūsiškį pikniką.

Dėkoju draugams baltimo- 
riečiams irž vaišes, už aukas 
ir broliui Raymondui už pave
žėjimą į geležinkelio stotį!

ši sutartis yra 
pakto papildymas, 
kiant paktan ir

Atlanto 
įtrau- 

vakaru v
Vokietiją.
ABEJOJAMA. AR EURO
PINIAI SEIMAI UžGIRS 

TAS SUTARTIS
Amerikinės žinių agentū

ros United Press ir Asso
ciated Press daugiau negu 
abejoja, ar Franci jos ir va
karų Vokietijos seimai už- 
girs minimas sutartis.

Francūzai bijo vokiečių 
armijos atkūrimo.

Vakarinės Vokietijos sei
me socialistai ir daugelis ki
tu smerkia karini “taikos 
kontraktą,” kuris atskelia 
vakarų Vokietiją nuo ryti
nės Vokietijos ir traukia 
vakarinius vokiečius į an
glų - amerikonų užsuktą 
karinę mašiną.

Socialistu vadas seime,v ' I

dr. Kurt Šumacher, užreiš- 
kė, jog taikos kontraktas 
daromas, vien Amerikos ir 
Anglijos naudai, o vakari
nei Vokietijai jis užkąri a 
tiktai sunkiausią karinę 
naštą.

Bet Trumanas, piešdamas 
Senatui tokias sutartis už
girti, pasakojo, kad jos yra 
“didžiulis žingsnis pirmyn 
link taikos ir laisvės stipri
nimo pasaulyje.”

Clark žada griežčiau 
malšint belaisvius

Kodže sala, Korėja.—At
silankė generolas M a r k 
Clark, vyriausias ameriko
nu komandierius Tolimie
siems Rytams. Apžvalgi
nėje belaisvių stovyklas 
šioj saloj ir užreiške, jog 
dar griežčiau ginklais slo
pins. maištaujančius belais
vius — Šiaurinės -Korėjos 
liaudininkus ir kinus.

Amerikonų tankai, įsi- 
verždami j stovyklas, gais
riniais šoviniais degino iš
keltas raudonąsias vėliavas. 
Jankių pėstininkai taipgi 
plėšė tas vėliavas nuo stie
bų. Bet kai tik jie pasi
traukė iš stovyklų, tai be
laisviai vėl' iškėlė savo vė
liavas.

Vienas pietines Korėjos 
tautininkų of Įderins, ame
rikonų padėjėjas, pašovė 
belaisvį, kuris pajuokė tą 
oficierių.

KIEK IŠLEISTA 
KORĖJOS KARUI

Washington. — Jungti
nės Valstijos išleido jau 15 
tūkstančių milijonų dolerių 
(15 bilijonų) karui prieš 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respubliką.

Fondas Turi Būt Sukeltas iki Birželio 30, 1952 
JAU ĮPLAUKĖ $3,561.51 
dar Keikia $6,438.49

Šiuom kartu Brooklynas kalba fondo reikalu. Frank 
Reinhardt pridavė aukų rinkimo blanką su $28.00 pinigų 
ir pasižadėjo dar pasidarbuoti.

Vincas Kazlauskas pridavė blanką su $24.00, apgailes
taudamas, kad mažai laiko turėjo fondui darbuotis. Bet 
ir jis pasisakė dar veikti tuom reikalu.

Kitas geras Laisvės patrijotas (brooklynietis) M. S. 
įteikė $25.00, atsiprašydamas, kad pasivėlinęs.

Per V. Kazlauską aukojo:
Mr. Gilman ........................... . .  • ................... $10.00
Mi's. Draugė....................................................... 5.00
A. V. Kazlauskas ......................•.................... 5.00
V. Mikulėnas ...................................... 1.00
F. Waitkus ............................. •........................  1.00
J. Aleksaitis .............................. '..............  1.00
J. Weiss,.............. .................................................  1.00
Per Frank Reinhardt aukojo:
Kanažetis ..................   ■ . $10.00
Mrs. Sluoksnaitienė .........  £.00
Joe Zakarauskas ...................•........................... 2.00

Po $1.00: Frank Reinhardt, Olga Reinhardt, J. 
Steponaitis. P. Bush, P. Stankevičius, Frank Cher
nik, Guss Bender. Geras Unijistas, Gerinąs, M. Žie- 

(Tąsa 4-tarn puslap.)

Mire Louis B. Boudin, Įžymus 
advokatas, marksistas rašytojas

New York. — Pereita sa
vaitę numirė Louis B. Bou
din, gabus advokatas, rašy
tojas marksizmo ir konsti
tucinių teisių klausimais ir 
darbo unijų gynėjas bylose 
su kompanijomis. Jis buvo 
78 metų amžiaus.

Boudinas. gimė Rusijoj 
1874 metais. Į Jungtines 
Valstijas atvyko 1891 m.

Vienas svarbus Boudino 
veikalas “Karolio Markso 
Teorijos Sistema” yra iš
verstas lietuvių kalbon ir 
išleistas Amerikos Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos.

Leninas apie Boudiną
Apie šį veikalą rašė Le

ninas Rusiškoje Enciklope
dijoje pirm Pirmojo pasau
linio karo:

“Tai yra nepaprastai svar
bi knyga apie dorovę ir ma
terialistinį istorijos supra
timą.”

Toje knygoje Boudinas 
sumušė “marksizmo taisy
tojų” pasakojimus, būk tre
čias Markso “Kapitalo” to
mas prieštaraująs pirmam 
ir antram “Kapitalo” to
mams.

Tarp Amerikos teisininkų 
yra ypač pagarsėjęs Boudi
no dviejų tomų veikalas 
“Government by Judicia
ry” (Valdžia, Kur Teismai 
Valdo).

Šiame veikale Boudinas 
išdėsto nesąmonę ameriki
nėje santvarkoje, kur fede- 
rali? teisėjas bei teismas 
gali panaikinti įstatymus, 
išleistus Jungtinu} Valstijų 
Kongreso ir užgintus pre

zidento.
Boudinas dažnai rašė 

k o n s.ti tu elniais klausimais 
Columbijos, New Yorko ir 
kitų universitetų žurnaluo
se.

Jisai sėkmingai gvnė 
Darbo Federacijos ir CIO 
unijas bylose su kompani
jomis.

Pirm 1919 metų Bondi
nas priklausė Socialistų 
Parti jai, kurią paskui aplei
do. Toliau jis politiniai ne
veikė, bet užsiėmė advoka
tūra, rašymu ir labdariniu 
veikimu. Savo raštais uni
versitetu žurnaluose Boudi
nas gynė ateivių teises ir 
smerkė Smitho įstatymą,' 
pagal kurį valdžia persekio
ja komunistus.

Korėjos liaudininkai 
nušovė jankių oro tūzą

L

Panmundžom, Korėja. —■ 
šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai nušovė amerikonų 
oro tūzą majorą George A. 
Davisą. Išspausdino savo 
laikraščiuose nušauto Da- 
viso fotografijas.

Amerikonai skelbė; kad 
Davis buvo nukirtęs. 14 
Šiaurinės Korėjos lėktuvų.

Washington. — CIO Plie
no Darbininkų Unijos va
dai siūlė kompanijoms de
rėtis dėl sąlygų, kuriomis 
galėtų būti baigtas • plieni- 
ninku streikas, t

Tunisijos patri jotai su
sprogdino karinį francūzų 
sunkvežimį.

Mete darbą, kai tik Aukšč. 
Teismas nutarė, jog Truman 
neteisėtai užėmė fabrikus
Prezidentas tuojau sugrąžino 
kompanijom plieno fabrikus
Washington. — Aukščiau

sias Jungtinių Valstijų Tei
smas pirmadienį nuspren
dė, kad:

P r ezi den tas T r u m a n as 
neteisėtai pervedė plieno 
fabrikus į valdžios rankas 
balandžio 8 d.

Šalies Konstitucija ne
duoda prezidentui galios 
užiminėti pramones net ka
ro metu ir net kaipo vy
riausiam ginkluotų jėgų 
komandieriui.

Kongresas nėra išleidęs 
jokio Įstatymo, kuris Įga
lintų prezidentą perimti 
pramones į valdžios žinybą.

Tiktai jeigu Kongresas 
išleistų tam tikrą įstatymą, 
tai prezidentas turėtų tei
sę užimti fabrikus.

Prez. Trumanas pasidavė 
teismo sprendimui ir už 
poros valandų po to įsakė 
sugrąžint plieno fabrikus 
kompanijom.

Aukščiausias Teisinas at
metė valdžios tvirtinimą, 
kad ji turėjo konstitucinę 
teisę perimti plieno fabri
kus į savo rankas, kai rei
kėjo sustabdyt prasidėjusį 
visuotiną plieno darbininkų 
streiką. Valdžia ypač pa
brėžė, kad tas streikas būtu 
pavojingai sutramdęs kari.-
— , . . — , I . ■ I » IW ■ ■■ U ■ ■...■ Į , Į. į į w ,

Streikas sulaiko 
2,500,000 tonu 
plieno per savaitę

Washington.—Pirm strei
ko buvo pagaminama po 
pustrečio milijono tonų plie
no per savaitę. Dabar tas 
plienas prarandamas, kol 
darbininkai streikuoja.

Valdžia vėl griežtai su
mažino plieno kiekius, var
tojamus civiliniams' daik
tams gaminti. Visą galimą 
plieną skiria kariniams fa
brikams.

Anglai apsupo Sovietų 
radijo stotį Berlyne

Berlin. — Anglų kariuo
menė užblokavo Sovietu ra
dijo stotį vakariniame Ber
lyno ruožte. Stotyje yra 20 
sovietinių radijo darbuoto
jų. Anglai leidžia jiem iš
eiti, bet uždraudžia grįžti.

Anglai keršija už tai, kad 
Sovietai užėmė porą kaime
lių, įsiterpusių į rytinę, so
vietinę Berlyno dalį. Sovie
tų vyriausybė sako, anglai- 
amerikonai neteisėtai savi
nos! tuos kaimelius.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir gal bus lietaus.

nius darbus.
Tokį sprendimą Aukš

čiausias Teismas padarė 6 
teisėjų balsais prieš 3.
PLIENO DARBININKAI 
TUOJ SUSTREIKAVO

Kai tik plieno darbinin
kai išgirdo Aukščiausio 
Teismo sprendimą, tuojau 
sustreikavo visi 650 tūks
tančių jųjų. •

CIO Plieno Darbininkų 
Unijos pirmininkas Philip 
Murray pareiškė, jog darbi
ninkams neliko kitokios iš
eities, kaip tiktai streikuoti 
už savo reikalavimus.

Tai reikalavimai, kuriuos 
valdinė algų komisija kovo 
20 d. buvo patarus kompa
nijoms įvykdyti, būtent:

Tiesioginiai pridėti dar
bininkams uždarbio api-e 18 
centų per valandą ir duoti 
kitus pagerinimus, kurie 
liūtų verti dar septyneto 

I centų per valandą. Tokius 
I priedus įvykdyti per seka
mus 18 mėnesių — po vie
na trečdali kas 6 mėnesiai.

Kompanijos atmetė tokias 
sąlygas. Tad Plieno Darbi
ninkų Unija ii' buvo pradė
jus streiką balandžio 7 d.

Bet kai prez.' Trumanas 
įsakė perlipti plieno fabri
kus į valdžios vadovybę, tai 
unija ir atšaukė streiką. 
Tikėjosi, kad valdžia, pa
spaus fabrikantus, versda
ma įvykdyti valdinės komi
sijos patarimą dėl priedų 
darbininkams.
Kompanijos reikalauja 
smarkiai pakelt plieno 
kainas

Plieno kompanijos reika
lavo pakelti plieno kainas 

i net 12 doleriu tonui. Sakė, 
Į tiktai su tokiu plieno pa
branginimu jos galėtų pa- 

I tenkinti valdžios pasiūly
mus darbininkams.

Prezidentas Trumanas 
nurodinėjo, kad kompanijos 

i gauna milžiniškus pelnus, 
i ypač iš karinės pramonės. 
; Todėl galėtų be jokio kai
nų pakėlimo padidinti dar
bininkams uždarbį, ir tai 

| dar kompanijos gautų ne- 
I paprastai riebius pelnus.
I Fabrikantai nori streiko

Trumano valdininkai kal
tino kompanijas, kad jos 
pačios nori iššaukti visuo
tiną plieno darb i n i n k ų 
streiką. Jos tikėjosi per 
streiką priversti valdžią pa
kelti plieno kainas dar $12 
tonui.

Plieno Darbininkų Unijos 
vadai iš pradžios buvo nu
tarę streikuoti nuo 1951 m. 
paskutinės dienos. Bet, nu
sileisdami valdžios prašy
mams, kelis kartus atidėjo 
streiką.
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Vaikus mylinčios amerikonės 
žodis vaikų gerovei
MSV"-

Jaudinahti tyla viešpatavo Amerikos Moterų Taikai 
konferencijoje, kuomet organizacijos vadovė Halois 
Moorhead sakė kalbą. O pabaigus ilgai lydėjo audrin
ga ovacija. Ir būriai moterų subėgo pas kalbėtoją 
gauti jos prakalbos nuorašą. Jos grįžo į suolus nusi
minusios, kuomet joms pasakė, kad nuorašo nėra. 
Mums pavyko gauti jos kalbos sutrauką vėliau, štai ji:

STOKA BULVIŲ, nebeturime bulvių, gal dar tik už 
mėnesio jų atsiras! Tai žino visi, mato kiekvienas.

Į mėnesį Amerikoje sunaudojame apie 24 milijonus bu
šelių bulvių. Pusėtinai daug. Bet jų Amerika gali pri
siauginti dveja tiek. Ir prisiaugindavo tiek, jog bulvės 
būdavo pigiausia mūsų maisto dalis.

Bet mus valdo žmonės “pakvaišę,” apsvaigę ir sugedę. 
Tik pernai, tik 1951 metais bulvių valdžia iš farmerių 
mūsų taksais nupirko virš 30,000,000 bušelių ir sunaiki
no. Ir sunaikino ten pat ant farmų. Pavertė trąša! 
Daugiau kaip viso mėnesio bulves sunaikino. Daugiau 
kaip mėnesį laiko turime gyventi be bulvių!

Mokame nesvietiškai aukštus taksus. Už tuos taksus 
valdžia superka maistą ir jį sunaikina. Sunku tam ti
kėti, bet tai juk šventa tiesa. Milijonai Amerikos bied- 
nų žmonių neturi maisto žmoniškam pavalgymui, o val
džia maistą naikina.

Sakysime, jog čia tik demokratų darbas.. Bet ar ge
resni republikonai ? Nė kiek, ne geresni. Ar jie protes
tavo prieš maisto naikinimą? , Ne, .neprotestavo. Jų 
irgi tokia politika.

VAGIMS PAGUNDA
DAUGYBU DARBININKŲ VAIKŲ, daugybė našlai

čių neturi iš ko maisto įsigyti ir tuo būdu skęsta alkyje. 
O štai vienos katalikų bažnyčios galvos “vardan dievo” 
susirinko iš žmonelių šimto tūkstančių dolerių vertės 
žemčiūgų ir jais apkarstė Panelės Švenčiausios paveiks
lą. Dabar viskas dingo. Kažin kas pavogė!

Tai pavyzdys dvasininkijos baisaus ištvirkimo ir su
puvimo. Nebežino nė kaip žmones mulkinti ir apgaudi
nėti. Tik įsivaizduokime: Panelei Švenčiausiai reikia 
šimto tūkstančių dolerių vertės žemčiūgų! Apgauti, 
aptamsinti ir sumulkinti žmonelės sunešė, sudėjo, vietoje 
sau už juos, nusipirkti maisto ir drapanų. Kadangi jie 
yra tikinti, tai jie tikėjo, kad jiems už tai dievas atsily
gins. ’ Gi pasinaudojo tik vagys. t.

Ant naudos išeis ir kunigėliams. Jie dabar keikia va
gis ir prašo parapijonus vėl dėti brangakmenis dėl Pa
nelės Švenčiausios, garbės.

GEN. EISENHOWER SUGRĮŽO
ŠIOMIS DIENOMIS Eisenhoweris numes armijos uni

formą ir pradės^ “politikuoti.” Norės ar nenorės, tylėti 
jis nebegalės. Iki šiol teisinosi, kad armijos “garbė” ne
leidžia jam viešai kalbėti “paprastais” ir “svietiškais” 
reikalais. Tai visa yra skaitoma politika. O politikon 
karininkas, dar toks aukštas, neprivalo kištis.

Jo pasekėjai seniai neberimsta. Jį remianti komercinė 
spauda išsigandus: jei generolas tuojau neprabils., bus 
per vėlu laimėti republikonų nominaciją liepos mėnesį. 
Ta šlovė teks senatoriui Taft, kuris jau nuo pat metų 
pradžios zuja po Ameriką ir renka pasekėjus.

Bet ką gi Eisenhoweris pasakys? Argi jo tylėjimas 
iki šiol nebuvo jo laimėjimu? Jo šalininkai gali jį girti 
ir apie jį blofinti. Kai .prabils pats generolas, niekas ne
begalės jo vardu visokias filosofijas žmonėms šinkavoti.

Daug kas apie Eisenhowerio politiką yra žinoma. Jis. 
iki šiol šimtu procentų rėmė visą Trumano užsieninę 
politiką ir buvo vienas iš stambiausių tos politikos pra- 
vedėjų praktikoje. Jis visame kame labai ištikimai Tru- 
manui ^agentavo. Jis buvo ir yra vienas iš variausių 
militanzmo ir naujo karo šalininkų.

♦ Todėl negalima tikėti, jog, padėjęs uniformą, šis. vyras 
kitaip užgiedos.

Kas liečia naminę politiką, jis daug sykių yra pasakęs, 
kad jis yra išsigandęs “socializmo.” Tas reiškia, kad 
jis. yra iki gyvojo kaulo konservatorius. Jau kam dabar
tinė valdžios ekonominė politika paduoda socializmu, to 
reikia saugotis.

Todėl nieko naujo ir stebuklingo nesitikime iš Eisen- 
hpwerio pasirodymo su prakalbomis, kad laimėti republi
konų konvencijoje nominaciją į Jungtinių Valstybių pre
zidentus.

Reakcijos siautėjimas ir laimėjimai
FRAKCIJOJE eina masinės ablavos. Komunistų cen

trai kratomi, komunistų vadai areštuojami ir kalinami. 
Kalėjime sėdi ir pats partijos sekretorius Duclos. Po
licija ieškanti “slaptų” dokumentų, "įrodymų,” kad 
Francijos komunistai norį valdžią nuversti.

Kad Francijos valdžia jau gali tokius puplimus ir 
areštus pravesti, aiškiausiai parodo didžiausį reakcijos 
įsigalėjimą.

, Iš Italijos irgi ne geresnės žinios. Ten smarkiai galvą 
kelia juodasis fašizmas. Tai parodė paskutiniai vietiniai 
rinkimai. Visur naujoji fašistų-mussolininkų partija pa
sirodė labai tvirtai. Prie jų prisidėjo monarchistai. 
Krikščionių demokratų politika padeda fašistams atsi
gauti.

(Pabaiga. Pirmosios dalys 
tilpo geg. 21 ir'28 laidose)

Vietoje teikti mūsų jau
nimui progą mokslintis, ka
ro rengėjai planavo įkalti 
jaunimui militarizmą per 
verstiną mokymą militariš- 
ko muštro. Tačiau politi
kieriai, pamatę paplitusi 
Amerikos žmonių judėjimą 
už taiką, neišdrįso su to
kiais pasiūlymais išeiti 
prieš publiką rinkimų me
tais.. Jie buvo priversti tą 
pasiūlymą atmesti. Pavyz
džiu Amerikos liaudies ko
vos prieš militarizavimą 
jaunimo gali būti Minneso- 
tos Valstijos Tėvų ir Moky
tojų Sąjunga. Ta organi
zacija pasisakė prieš UMT 
ir kreipėsi į visas tokias or
ganizacijas po visą šalį, ra
gindama, kad ir jos taip pat 
veiktų.

Pavojus mūsų vaikų atei
čiai išjudina mūsų šalies 
moteris darbuotis taikai. 
Taiką mylinčios organizuo
tos moterys visame pasau
lyje yra galinga pajėga tai
kai ir laisvei. Tas pasireiš
kia ir mūs.ų šalyje. O taip 
yra dėl to, kad auga su
pratimas, jog kova už ap
saugą savo vaikams yra vy
riausiu siekiu kovoje už tai
ką.

Paskiausioje savo kelio
nėje išilgai mūsų šalį aš 
asmeniškai, mačiau tą ame- 
rikonių moterų susiprati
mą. Susitikau neaprokuo- 
jamus skaičius moterų, pa
siruošusių stoti į organi
zuotą taikoj judėjimą, gre
ta to darbuotis gerovei mū
sų vaikų. To susipratimo 
jos priėjo įvairiausiais ke
liais. Laimėjimui taikos 
jos planuoja\ visokiausius 
veiksmus:

Jauna motina dviejų ma
žų vaikų St. Paul mieste 
nurodė didžiausią reikalą 
kovos apsaugojimui bažny
tinio jaunimo minties nuo 
karo beprotybes, kuri šian
dien skleidžiama mokyklo
se.

Kita moteris stojo vei- 
RloTu-urž taiką, kuomet pa
matė jauną kolegijos stu
dentę apleidžiant kolegiją 
iš baimės, kad ją paims ka
rinėn tarnybon ir atims 
progą siektis mokytojos 
profesijos.

Daug jaunų motinų pasi
rašo už taiką arba tapo vei
kliomis darbuotojomis tai
kai po Moterų Komisijos 
atlankymo Korėjos ir išgir
dimo iš ten parvežtų rapor
tų • apie nežmoniškus žiau
rumus prieš Korėjos mote
ris ir vaikus. Jauna moti
na sake: “Kaip aš galiu 
būti rami pirm atsteigimo 
taikos, kuomet aš skaitau 
apie užmušinėjimo operaci
ją... apie tokią politiką, 
kurį nepaiso gyvybes kitos 
šalies nekalti) kūdikių?”

Jeigu mes norime dar
buotis už savo vaikus., o 
taip pat ir už visus pasaulio 

Vis tai darbo žmonėms pavojus. Kaip ir visuomet, 
pirmuoju reakcijos taikikliu yra komunistai. Bet tai 
tik pirmosios reakcijos aukos. Paskui neišvengiama^ 
seks, jeigu tai reakcijai nebus pastų tas kelias, kitos liau 
diškos organizacijos. Italija dar nepamiršo Mussolinio 
istorijos.

vaikus, tuomet mes priva
lome sunkiausia dirbti už 
taikų pasaulį. Nes tiktai 
taikiame pasaulyje galimos 
bus sąlygos užtikrinti mū
sų vaikams sveikatą,'mok
slą ir džiaugsmingą gyve
nimą.

Siekimasis apginti mūsų 
vaikus ir mūsų namus taip
gi reiškia, kad mes turime 
stengtis apvienyti Ameri
kos žmones 'prieš plintan
čią valdinę netolerantingą 
praktiką, kuri teikia gali
mybes rasizmui. Kadaise 
buvęs organizuotai varto
jamas beveik vien tik prieš 
negrų liaudį, rasizmas da
bar plinta vis aršesnėmis 
formomis prieš žAydų liaudį, 
prieš portorikiečius ir kitas 
mažumų grupes.

Gynimas mūsų vaikų reiš
kia apgynimą teisės mūs.ų 
vaikams laisvai pasakyti sa
vo mintis pamokose ar bi
le kur kitur be baimės tapti 
išskirtais ar paženklintais 
iš taip vadinamų “subver- 
syvių” namų. Reiškia lais
vę nuo kamantinėjimų apie 
tai, kokias knygas jų tėvai 
skaito, ar koki svečiai per
žengia jų slenkstį. Gynimas 
mūsų vaikų reiškia apsau
gojimą jų nuo tapimo šni-' 
peliais ir informatoriais. 
Reiškia gerinimą mūsų de
mokratinio gyvenimo po
būdžio, vieton naikinimo 
Konstitucijos ir Teisių Bi- 
liaus, paliktų mūsų protė
vių, kurių daugelis atidavė 
gyvybę už įgijimą ir pali
kimą tu teisiu Amerikos 
Liaudžiai.

Gynimas mūsų vaikų reiš
kia mokymą mūsų vaikų 
nuo pat kūdikystės pagerb
ti- nuomones kitų mūsų 
krašte ir kitose šalyse. Vai
kai gali suprasti, kad drau
gingi prekybiniai santikiai 
tarp tautų gali sustiprinti 
ekonominį š'ąugumą jų šei
mai. Kad draugingumas 
tarp tautų, be neapykantos 
ir be baimių kitų, gali už
tikrinti jiems ateitį laisvą 
nuo baisios beprotybės ka
riauti ir naikinti vieni ki
tus. Gindami mūsų vaikus 
mes turime mokyti juos, 
kad jų meilė savo šeimai 
gali siekti ir į visas pa
saulio šeimas, kurios dar
buojasi taikai ir laisvei.

Tai dėl to ši moterų or
ganizacija taikai sušaukė 
šią konferenciją Apsaugai 
Mūsų Vaiku ir Mūsų Na
mų... Mes trokštame, kad 
ji daugiau apvienytų mote
ris, kurios 'trokšta taikos ir 
kurioms rūpi ateitis mūsų 
vaiku.

Skyriaus vedėjos žodis: 
Tos konferencijos pasibrėž- 
tų planų daugelis jau įvyk
dyti. Tarpe kitko, buvo pa
siuntimas delegačių į pa
saulinę vaikų gerovei kon
ferenciją V ienn.oje, iš kur 
šugrįžusios delegatės dabar 
teikia pranešimus daugely
je miestų.

New Yorko komercinėje 
spaudoje gegužės 23-čios 
rytą, patkavinėmis raidė
mis, pasirodė tokia žinia:

“Mama su pištalietu ran
koje apiplėšė banką.” Dau
gelis įdėjo tos moters pa
veikslą.

Tai įvyko tiktai keliolik
tą dieną po to, kai tie pa
tys laikraščiai, krautuvės, 
bankai klojo motinoms “po 
kojų rožes,” žinoma, jeigu 
jos turėjo iš ko tas rožes 
nusipirkti.

Bet tie patys, laikraščiai 
dabar labai mažai vietos 
skyrė parodyti priežastį, 
dėl ko šioji mama taip keis
tai pasielgė. Ir nei vienas 
neparodė jai nei kitoms to
kioms motinoms išeities. 
Tai rodė tiktai darbininkiš
koji spauda.

Tos “prasiradusios” mo
tinos. Annos Myers, 34 me
tu, istorija tokia:
Vyro apleista, pati auklė

dama 14 metų dukrytę, 
taipgi būdama motina 8 me
tų sūnelio, kurį auklėti-pri- 
žiūreti' ji pati neturėjo pro
gos, moteriškė dar yra ne
sveikatos sužalota. Per ket
verius metus ji kentė skaus
mus ir dirbo iki nupuolė iki 
81 svaro svorio, pritrūko 
spėkų darbui. Gydytojas jai 
įsakė operaciją. Ligoninėse 
jai sakė, kad operacija kai
nuos $400. Bet niekas ne
pasakė, kur juos gauti.

Moteriškė nusprendė. Nu
ėjusi į netoliese esantį ban
ką pakišo kasininkei lan- 
gutin raštelį: “Prieš tave 
atstatytas šaunamasis įran
kis. Paduok man $400 ir 
tylėk!” Kasininkė tą su
mą padavė. Moteriškė iš
ėjo. Ir atrodo, kad ji ne
skubėjo, nes kasininkės in
formuotas banko tarnauto
jas spėjo ją pasivyti ir iš 
jos pinigus atgauti be jos 
pasipriešinimo, be bandymo 
užsiginti.

'Tardyme išsiaiškino jos 
istorija, žiauraus gyvenimo 
istorija: nesveikata, nega
lėjimas gauti pagalbos. Dėl 
to nematomasis pelnagro- 
bių teismas ją nusmerkė 
mirtim Sykiu nusmerkė ir 
jos vaikus našlaitystėn. Gy
dytojas paliudijo jos nesvei
katą, ir reikalą operacijos. 
Bet pas ją laike arešto pi
nigų rado 95 centus ir tą 
dešimtukinėje pirktą žaisli
nį šautuvėlį, už kurį jinai 
buvo mokėjusi 79 centus.

— Ar nebijojai eidama 
apiplėšti banką?—kas nors 
žingeidavo.

—Ar buvau išsigandusi? 
Žinoma. ' Bet, koks skirtu
mas, jeigu mane nušautų? 
Aš ryžausi rizikuoti. Ar 
ne tas pats, kad negalint 
gauti operacijos supūsiu 
gangrenos suėsta? Išvaikš
čiojau po daugelį ligoninių, 
bet nei viena nesutiko man 
pagelbėti už dyką, visur 
reikalavo $400. Aš nu
sprendžiau juos gauti ban
ke.”

Kas privedė ją prie, tokio 
neturto?

Mrs. Myers, kol pajėgė, 
dirbo net du darbus; viena 
Hecht’s dępartme n t i n ė j e 
krautuvėje, o kitą, liuosva- 
landžiais, kokioje adreso- 
grafų įstaigėlėje. Per abie- 
jus darbus ji uždirbdavo 
$49.25 per savaitę. Už vie
no kambarėlio butą, 317 W. 
95th St., kur jinai su du
kryte gyveno, mokėjo $12.- 
25 už savaitę. Nutrūkus 
algai, butas greit įvarė į. 
skolą. Prie ligos prisidėjo 
rūpestis apie gręsianČią be
namystę, apie artimą alkį.

Ką, jūs manote, tai vargų 
ir skausmų despe r a c i j o n 

stumiamai motinai mūsiš
kieji motinos garbintojai 
suteikė? Gal davė pinigų 
rendai užsimokėti, dukrelei 
išlaikyti? Gal parūpino vie
tą ligoninėje, operaciją?

Ją uždarė kalėjime, kaip 
kriminalistę. Neužteko, kad 
ji sužalota fiziškai, pasime
ta pribaigti ir morališkai.

Tikėdamasi eiti pasiduoti 
operacijai, buvusi parašiusi 
savo motinai, kad atvažiuo
tų* prižiiūrėti jos dukrelę. 
Kuomet jau po arešto jai 
pasakė, kad jos motina at
važiuoja, Myersienė sušu
ko: .

“O, dieve! Jinai yra ger
biama ir savigarbi moteris, 
kuri kas sekmadienis eina 
bažnyčion. Aš bijausi! Iš
gąstis gali ją parblokšti.”

Kada gi mes paliausime 
prievarta daryti iš darbo 
žmonių kriminalistus? Ar 
ne laikas pradėti gyventi 
taip, kaip ištikrųjų. būtų 
pritinkama gyventi demo
kratijoje? Apie tai turė
tumėme galvoti, sielotis vi
suomet. Juo daugiau turė
tumėme tuo susirūpinti da
bar, rinkiminiais metais, 
kuomet yra * proga šalies 
turto eikvotojus valdinin
kus pakeisti tikrais žmonių 
atstovais iš tarpo progre
syvių, darbiečių. Jie galė
tu milžinišku mūsų šalies 
turtų eikvojimą svetur su
stabdyti. Galėtų tuos tur
tus pasukti žmonių gerovei. 
Tuomet niekam nereikėtų 
be reikalo kentėti skaus
mus ar griebtis desperatiš
kų priemonių tiems skaus
mams prašalinti. B-te.

ŠEIMININKĖMS
SALDŽIOSIOS GILeS 

(SWEETBREADS)
\ Svaras gilių 

druskos, pipirų 
šaukštas acto 
3 šaukštai pieno 
2 šaukštai miltų 
2 šaukštai balto vyno 
kenukas cream of mush

rooms (grybinės sriu
bos)

2 šaukštai riebalų.
Jei giles naudosi sušaldy

tas, tai atšildyk laikant šal
dytuvo nešaltoje vietoje. 
Pamirkyk apie valandą 
vandenyje . Išliek tą van
denį, užpilk šviežiu. Įpilk 
šaukštą acto, šaukštelį 
druskos. Užvirk ir ant 
lengvos ugnies pavirink 
apie 10 minutų.

Nupilk tą-'vandenį, per
leisk šaltu, kad nebūtų karš
tos imti rankomis. Nulu
pi nėk plėves. Atsargiai iš- 
iminėk gyslas, kad nesu
draskytai. Apibarstyk drus
ka, pipirais. Apveik miltais. 
Pakepink ant skaurados. 
Užpilk vynu, uždengk skau- 
radą ir palaikyk ant labai 
lengvos ugnies iki vynas iš
garuos. Užpilk grybais, už
kaitink ir duok valgyti. V.

VERTA ATSIMINTI
Mineralai ir daugelis vi

taminų ištirpsta vandenyje. 
Tai dėl to visokias daržo
ves, kurių skysčių nevarto
si, virk su mažiausia van
dens. • • •“ • “* *" • •

Verdant daugiau daržo
vių, negalint n u o s u n k a s 
tuojau suvartoti, neišliek. 
Supilstyk visas į vieną in
dą, sandariai uždengk, pa
dėk šaldytuve ar kitoje vė
siausioje vietoje. Sekamam 
valgiui pavartok nuosuri- 
kas kenuotaį sriubai at
skiesti. Arba atkaitink ir 
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pavartok bile kuriai švie
žiai virtai sriubai; daržo
vinei ar su kuriomis nors 
kruopomis ar kleckučiais.• * *

Mūsų kaulams taipgi rei
kia maisto ir to jie leng
viausia gauna iš kaulinės 
medžiagos . Pirkdama mė
sos, nepamiršk paprašyti 1 
kaulų sriubai . f

Šviežius ar likusius mais
to produktus dėk šaldytu
vai! sandariai uždengtus 
dangteliu ar vaškuota po- 
piera.

Today’s Pattern

Pattern 9097 comes In sizes 12, 
14, 16, 18, 20. Size 16 takes 4% 
yards 35-inch fabric.

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

Unijos konvencijoje 
motery klausimas

Amalgameitų Unija savo 
konvencijoje pareiškė, kad 
unijos nusistatymas (mote
rų darbo ir teisiu klausi
mais yra:

Reikalauti moterims ly
gių algų, lygaus stažo ir ly
gių progų dirbti.

Remti moterų apsaugai 
taikomus valstijihius įsta
tymus.

Priešintis taip vadina
mam “equal rights” ameb.d- 
mentui (S. J. Res. 3) ir kK* 
tiems tariamiems “equa1^ 
rights” įstatymams, kurie’ 
tikrovėje atimtų nuo darbi
ninkės tą apsaugą, kurią jai 
suteikia tūli valstijiniai 
įstatymai.

Raginti valstybės ir at
skirų valstijų legislatūrose 
paskubėti įvesti įstatymus, 
kurie uždraustų diskrimi
naciją prieš moteris ir įsa
kytų mokėti lygią mokestį 
už lygų darbą, taipgi teik
ti joms lygų stažą pagal 
sugebėjimą lygiai atlikti 
darbą.

Visų narių, ypačiai mo
terų unijisčių, yra prievolė 
prižiūrėti, kad tie geri ta
rimai' nepasiliktų vien tik
tai popieriniais.

Religinių šarlatanų sklei
džiamos neapykantos pasė
koje Indijoje Įvyko riaušės 
dėl to, kad vienos religijos 
vaikinas pasimojo vesti ki
tos religijos merginą.

Pietinėse valstijose 84 &u 
virš nuošimčiai jaunų ne
grių darbininkių neuždir
ba nei po $500 metams.



GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAFITAS

CHICAGOS ŽINIOS

(Tąsa)
prisidegame nuo • praeinančio pro 

šaiį i&ipo ir pradedame kalbėtis. Mums 
reikia pagalvoti, kaip keletą prancūzų 
perkelti į kitą baraką. Prie mūsų priei
na aukštas vyras — vien oda ir kaulai. 
Išblyškęs veidas, įdubusios akys, žodžiu 
— gyvas lavonas. Katilukas, viela pri
rištas, maskatuoja jam prie šono. Ran
kos purvinos. Veidas seniai nepraustas. 
Čia šimtai tokių. Skurdus jų gyvenimas, 
kurio visas tikslas — vengti smūgių, 
raustis atmatose ir medžioti nuorūkas.

Žmogus stovi prieš mus, įsmeigęs akis 
į mūsų cigaretę. Jis trukdo mums. 
Mums reikia pasikalbėti apie svarbius 
dalykus. Aš nekantriai mosteliu.

— Weg! (Šalin!)
Žmogus pradeda verkšlenti.
—Tu manęs nepažįsti?

Aš žiūriu į jį. Jo akyse žiba maudu
lys — jis žiūri kaip skęstantis, pasiry
žęs griebtis šiaudelio.

— Atleisk, brolau, aš ir nepastebėjau, 
kad tai tu. Tu stovi prieš šviesą, lengva 
sukteti.

Tačiau, kad ir kaip stengiuos, negaliu 
Priminti šio žmogaus.

^Nelaimingasis verkia toliau:
— Tū tyčia taip sakai, norėdamas 

mane paguosti. Tu tik nenori pasakyti, 
kad aš pasikeičiau. Štai jau dvi savai
tės, kaip aš atleistas nuo darbo. Dėl vi
duriavimo. Aš greit mirsiu.

— Bet ne, ką tu čia prasimanei. Jei 
nedirbi, reikia naudotis proga ir ilsėtis.

— Barako seniūnas varo mus iš pa
talpos. k

—Na tai kas, sėdėk tada pries saulu
tę. Šiandien ‘gražus oras. Viskas praeis. 
Reikia nepasiduoti. Dabar jau nebe il
gai.

Bet jis nepasitraukia. Nors Žanas ir 
rodo man baisias akis, aš ištiesiu jam 
mūsų pusiau surūkytą cigaretę.

— ša, imk.
—TVkui... Dėkui... Tu gelbsti man 

gyvybę.
r Žmogus išeina patenkintas.
Aš atsigręžiu į Žaną:
— Tas pražuvęs.

% —Tu jo nepažinai?
— Ne ... Niekaip neprisimenu.
— Tai Viktoras.
—Koks Viktoras?
—Bet ką tu! Juk tu jį puikiai pažįs

ti. Prieš dvi savaites jis gyveno mūsų 
barake.

— Neprisimenu^ • •
—Na kaipgi, jis dar visada šniukšti

nėja pas visus: ar neliko ko nors katilu
ko dugne.

— Prisiminiau: advokatas?
—Taip, ir dėl jo mes mulkiais paliko

me — netekome cigaretės.
* * * 7

O štai žmogus, per kurio rankas savo 
M<u yra ėję milijonai. Žmogus, kuris 
čia įgydavo, čia prarasdavo turtus. Di
duomenės liūtas,- kurį pažinojo “visas 

' Paryžius.” Simpatingas avantiūristas, 
išvažinėjęs visą žemės rutulį. Lėbauto
jas. Kad ir iš kokio aukščio jis kristų, 
visada kaip katė krinta ant kojų. Ir čia 
įvyko tas pat.

Jis buria iš rankos Panterai. Vaka
rais lošia kortomis su Albertu — stovyk
los raštininku. Jis sako “tu” Magnusui. 
Tačiau kaip ir visi kiti jis atėjo čia nuo
gas. Jis nemoka vokiškai, bet jis—kapo. 
Stovykloje jis žymus asmuo. Jo vardas 
Marselis.

Jo' komanda susideda vien iš prancū
zų. Žanas spaudė jį tol, kol jis įtraukė 
į komandą kokį dvidešimt žmonių. Pusė 
jų komunistai. Marselis tai žino. O jis 
nemėgsta komunistų.

—Tie žmonės, — sako jis, — nori su-, 
trukdyti man krauti'pinigus. Mes su 
jais niekad nesusitarsime.

Jis niekuo netiki. Jo nuomone, visus 
žmones galima nupirkti, tik skirtinga 
suma.

Sumanus, smailaus liežuvio, elegan
tiškas, jis dėvi katorgininko drabužius 
tail) pat dailiai kaip smokingą. Jis visur 

Jaučiasi kaip namie.
Vwlarsells gali kalbėti apie viską ir apie 
nieKą. Ir vis dėlto jo kalba nėra neįdo
mi. Kartą jis prisipažino:

— Aš galiu plepėti salone tris valan- 
S das iš eilės ir nieko nepasakyti.
. Mes priklausome dviem skirtingiems

Bus šaunus parengimas

Sparks ir Redwings yra LDS 
kuopos, žemaitiškai šnekant, 
tai “Kibirkštys” ir “Raudon- 
sparniai”.

Angliškam “Vilnies” sky
riuje teko apie tų dviejų LDS 
kuopų veiklą skaityti daug, 
labai daug. Nemaža tų jau
nuolių pažįstu asmeniškai ir 
visus laikau geriausiais savo 
draugais.

Iš patyrimo žinau, kad jie 
rūpinasi ne vien savo organi
nei jos, bet abelnai visuome
niškais šalies reikalais. Dėl to 
smagu buvo sužinoti— ir ki
tiems pranešti,—kad su “spar- 
kais” ir “redwingais” turėsi
me progą susitikti birželio 29 
dieną Jolly Rose darže, prie 

j 83-čios ir Keane, Justice Par
ke.

Tų dviejų kuopų pranešime 
apie virš minėtą pikniką kas 
man. daugiausiai patinka, kad 
jie nemini dešrų, kopūstų ir 
kitokių skanėstų, bet atvirai 
pasako : Pelnas nuo pikniko 
bus sunaudotas pasiuntimui

pasauliams, bet čia mes vienoje .aplinko
je. Jis gali mums padėti, ir jis padeda. 
Aš žinau, kad paskiau jis vėl eis savo 
keliu, avantiūristo keliu. Gal būt, mes 
susidursime kaip priešai. Jis taip pat tai 
žino.

* * *
Mažasis Rože — vyrukas iš Belvilio. 

Jis yra Šarlo amžininkas, ir jo skruostai 
rausvi kaip mergaitės. Prieš karą jis bu
vo modelininkas. Čia jis dirba stalių 
dirbtuvėje. Jis raižo medyje kaip tikras 
dailininkas.

Jis savajam kapo padarė šachmatus— 
tikrą šedevrą. Laisvalaikio valandomis 
jis išpiausto peiliu lėktuvų modelius, ku
riuos barakų seniūnai išsikeičia iš jo už 
duonos kąsnį. Auksinės rankos jį maiti
na, jis gauna priedo ir todėl maitinasi, 
daugiau ar mažiau pakenčiamai. Rože 
laiko garbės dalyku nieko .neapsunkinti 
ir dar sugeba padėti dviem ar trims 
draugams. .Tai labai nekvailas vyrukas. 
Per kelis mėnesius jis išmoko susikalbė
ti vokiškai. Geru elgesiu jis sugebėjo įsi
gyti visuotinę pagarbą.

Kartą, kai jis dirbo už stovyklos ribų, 
vienas esesininkas atkreipė dėmesį į 
skaisčią jo veido spalvą ir paklausė, ty
čia darkydamas vokiečių kalbą:

— Du viel fressen? (Tu daug ėdi?)
Mažasis Rože atsakė:
— Die Franzosen fressen nicnt. Die 

•Franzosen essen. (Prancūzai ne ėda, 
prancūzai valgo.)

Už tokį atsakymą jis galėjo užmokėti 
gyvybe. Bet esesininkas, tur būt, buvo 
gerai nusiteikęs; vis dėlto jis panoro, 
kad paskutinis žodis būtų jo. Jis priėjo 
prie pat Rože ir pasakė, žiūrėdamas jam 
tiesiai į akis:

— Die Franzosen fressen!
O mažasis Rože atkirto:
—Die Franzosen essen!

Tai buvo jau per daug. Įsiutęs esesi
ninkas baisiu kumščio smūgiu partrenkė 
jį ir, pasilenkęs prie jo, pakartojo:

— Fressen!
— Essen! — atsakė mažasis Rože.
Ant jo pasipylė smūgių kruša, bet jis 

nenusileido. Pagaliau uždusęs esesinin
kas paliko jį ramybėje.

Šis vyrukas — tikras žmogus.
* * *

O štai fabrikantas, didelio baldų fa
briko Paryžiaus priemiestyje savinin
kas. Tėvelis Anri iškovojo jam vietą 
Žozefo komandoje. Fabrikantas norėjo 
kuo nors išreikšti mu|ns savo dėkingu
mą ir pasakė:

— Man leista susirašinėti, greitai 
pradėsiu gauti siuntinius. Norėčiau pa
remti vieną iš jūsų draugų.

Mes nurodėme jam žoržą, darbininką, 
kuris kaip ir mes visi buvo iš siuntinių 
negaunančių kategorijos. Jų gultai sto
vėjo greta, žoržas -buvo labai nusilpęs, 
ir kiekvieną vakarą tėvelis Anri atiduo
davo jam savo sriubą. Naujasis žoržo 
globėjas suieškojo jį ir pranešė mūsų 
sprendimą, žoržas kaip tik valgė sriubą 
ir čia pat pasiūlė jam pusę. Fabrikantas 
buvo beatsisakąs, bet paskiau leidosi 
įkalbamas. Nuo to laiko jie kiekvieną va
karą valgė iš vieno katiluko tėvelio Anri 
sriubą.

—Pamatysi, —sakė fabrikantas, —
kai aš gausiu siuntinį, bus ko pasmagu-

delegatų j LDS seimą ir vieti
nes LDS jaunųjų narių konfe
rencijos lėšų apmokėjimui.

Kaip mane gyvą matote, 
tokiame piknike tikrai daly
vausiu, nors man tas lėšuotų 
ir čiela dolerinė. O kaip Jūs?

Tėvelis
—o—

Galite dalyvauti
Progresistų konvencijoje j

Ne taip kaip dvynių partijų 
konvencijose, kur delegatai 
paskiriami iš viršaus, Progre
syvių Partijos n nacionalėje ' 
konvencijoje dalyvaus pla
čiausia reprezentacija.

Konvencijoje bus nominuo
ti Progresyvių Partijos kandi
datai prezidento ir vice-prezi- 
dento vieton. PP klubai, apy
linkių progresistai, turi -teisę 
pasiųsti konvencijon po vieną 
delegatą nuo kiekvienų 10 na
rių.1 4»

Progresyvių Partijos nacio- 
nalė konvencija įvyks Chica- 
goje liepos 4—6 dienom, Ash
land, Auditorijoje. Dalyvauki
te. Pilietis.

Bridgeport, Conn.
Gražiai pagerbti veikėjai

Šį metą/ atsilankiau į kelin
tą naujovini banketą, kuriuo
se buvo pagerbti uolūs orga
nizacijų veikėjai. Dabar LD9 
74 kuopos atsibuvusiame gra
žiame bankete geg. 24 d. Lie
tuvių Svetainėje tinkamai pa
gerbti seniai besidarbuoją 
LDS 74 kuopoje draugai Bu
dimai. Pūdimas minėto j kp. 
yra ėjęs pirmininko pareigas, 
o dabar eina iždininko. Jisai 
Vienose ir kitose pareigose 
tinkamai atlieka užduotis.

Pūdimas per eilę metų man 
pažįstamas, rimtas, sumanus 
ii’ gabus veikloje žmogus. Jo 
žmona, kiek vėliau teko sver
ti į pažintį, irgi kukli draugė.

Bankete prie stalų besivai- 
šinant, programai einant, iš 
dalyvių kalbų patirta malonus 
reiškinys: Kad Pūdimų visa 
šeima, senoji ir jaunoji karta, 
yra LDS 74' kuopos nariais. Jų 
visi tėvai ir vaikai dalyvavo 
šiame bankete, išskyrus jau- 
nametį anūką, kuriam buvo 
lemta liktis namie dėl jaunat
vės.

Tokių pavyzdingų šeimų ne 
daug teturime, kad tėvai, vai
kai ir trečioji karta būtų vie
nos organizacijos nariais. Bu
dimai užsipelno didelę pagar
bą už tokį jų jaunimo išauk
lėjimą.

LDS 74 kuopa gražiai gy
vuoja, prieš 20 metų turėjus 
vos kelis narius, šiandien turi 
apie 160. Priegtam, gyvuoja 
Jaunimo Klubas. To Klubo 
nariai irgi yra sumanūs, veik
lūs. Va, kad ir šiame pobūvy
je keli iš jų atlikinėjo atsako- 
mingus darbus prie gaminimo 
vaišių, kaip geriausi specia
listai.

(J kaip būtų malonu1 matyt, 
kad visose kitose lietuviais ap
gyventose kolonijose turėtume

tokius veiklius jaunesnės kar
tos narius, prigelbėjimui su
augusiems : Bridgeportiečiai 
turi patiesę gerą pagrindą 
Susivienijime dėl ateities.

LDS. kuopos augimas, žino
ma, priklauso dėkai tų drau
gų, draugių, kurie nenuilstan
čiai veikia, uoliai darbuojasi 
verbavime naujų narių. Vy
riausias jų vajininkas d. J; J. 
Mockaitis jau, yra aplaikęs 
vajaus dovanų ir “trophy” už 
sėkmingai pravestą kuopoje 
va j ų.

Dabai1, kiek nugirsta, ir vėl 
gerai jis stovi šiame vajaus 
darbe. Netenka daug abejoti, 
kad ir vėl jis susilauks ko 
gražaus už pasidarbavimą. 
Mockaitis yra ir LDS Centro 
Valdybos vice-pirmininko pa
reigose.

Šitokių LDS kuopų, kaip 
Bridgcporte, kad būtų visa ei
lė. Pagaliau jų būtų, jei mes 
visi LDS nariai taip darbuotu- 
mės, kaip bridgeportiečiai.

Šis kukliai suruoštas paren
gimas pagerbė senus darbuo
tojus, sykiu jame pasidrąsinta 
dar daugiau darbuotis Lietu
viu Darbininku Susivienijime 
ir abelnai apšvietos, -kultūros 
ir taikingumo išlaikymo reika
luose. Vikutis.

Šypsenos
Antanas: “Aš labai apgai

lestauju, kad negalėjau būti 
jūsų vestuvėse.”

Jaunavedis: “Ar jūs nebu
vote ?”

—o—
Visi žmonės turi norą “pasi

dėti dėl lietingos dienos.”
Bet daugybė turi dėl “lie

tingos dienos”, tik lietsargius, 
o daugelis nei to neturi.

Spartakas

LAISVES
PIKNIKO
REIKALU

Kolonijų veikėjų prašome įsitėmyti, kad Lais
ves piknikas Brooklyne šiemet įvyks šeštadienį, 
Liepos - July 5-tą. Ant rytojaus sekmadienis, 
puiki proga ir iš tolimesnių kolonijų atvykti j 
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 kitą 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; stengkimčs jame 
dalyvauti.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA

Portland, Oregon
čionais pranešu liūdną ži

nią,'kad mūsų draugas Juo
zas Urbonas pasimirė. Velio
nis mirę širdies liga gcg. 29 
d., 1952 m. Vėliaus apie velio
nį parašysiu) plačiau.

J. Stupur.

IŠ LIETUVOS
“ELFOS” kolektyvo iniciatyva

VILNIUS, III-29 d. — Pas
taruoju metu Vilniaus “Elfos” 
elekt.i omechaninės gamyklos 
kolektyvas pasiekė nemaža 
nauju gamybinių laimėjimų 
keliant produkcijos kokybę, 
darbo našumą, racionalizuo
jant gamybos procesus ir įsi
savinant naujos produkcijos 
gamybą. Garbingai įvykdę 
prisiimtus į s i p areigojimus, 
“Elfos” gamybininkai šių me
tų pradžioje buvo prisiėmę 
naujus socialistinius įsiparei
gojimus, kurie pirmajame ket
virtyje buvo sėkmingai vykdo
mi.

Dabar gamyklos kolektyvas 
įsijungė į socialistinį -lenkty
niavimą Gegužės Pirmosios

garbei. Toliau spartindami ga
mybos tempus, įmonės darbi
ninkai, inžinieriai ir technikai 
siekia pirma laiko įvykdyti 
1952 m. gamybos planą.

Stodami į gegužinį socialis
tini lenktyniavimą, elfiečiai į- 
si pareigoje 4 mėnesių gamy
bos planą įvykdyti iki š. m. 
balandžio mėn. 25 d., 2 pro
centais palyginti su planu pa
kelti darbo našumą, sutaupyti 
savikainos sumažinimo sąskai
ta per 4 mėnesius 250 tūkst. 
rublių. Bet to, prisiimta eile 
įsipareigojimų siekiant grei
čiau įsisavinti naujos produk
cijos — universalinio elektro- 
patefono — gamybą, sustip
rinti darbą su racionalizato
riais ir kt.

Prisiimdamas šiuos įsipa- 
ireigojimus gamyklos kolekty
vas kreipėsi į visus Vilniaus 
miesto ir srities pramonės į- 
monių darbininkus, inžinie- 

' rinius-techninius darbuotojus 
i ir tarnautojus palaikyti jų i- 
niciatyvą ir plačiai išvystyti 
socialistinį lenktyniavimą viso 
pasaulio darbo žmonių šventės 
— Gegužės Pirmosios garbei.

LKP Vilniaus srities komite
tas pritarė “Elfos” iniciaty
vai ir paragino visas srities į- 
mones ją palaikyti.

L. Ambraška

Siuntiniai atėjo. Kelis kartus per sa
vaitę po patikrinimo fabrikantas ėjo į 
patalpą, kur juos išduodavo. Kiekvieną 
kartą jis grįždavo nuliūdęs:

— Nieko nesuprantu. Man vėl viską 
pavogė. Mažutis, beveik tuščias siuntinė
lis. Vos du ar trys biskvitai. Še. Štai ir 
viskas, kas liko.

Ir jis kilniai dalijosi biskvitais su Žor- 
žu, nepaisydamas jo protestų.

. Paskui jis sėsdavo kartu su žoržu prie 
sriubos.

Bet vienas tuko, o kitas vis liesėjo.
Vieną vakarą mes užtikome fabrikan

tą išvietėje — jis valgė meduolį. Vienas.
Mes pasakėme žoržui, kad jis nebesi

dalytų su juo sriubos. Bet žoržas neno
rėjo tikėti, kad draugas jį apgaudinėja. 
Dabar siuntiniai liovėsi atėję. Vaka
rais, kai žoržas valgo sriubą, fabrikan
tas nenuleidžia nuo jo akių. Ir žoržas 
neišlaikė. Jis kaip ir pirmiau atiduoda
vo jam pusę savo porcijos.

(Bus daugiau)

Tokiais milžiniškomis raidėmis išrašytais ant Šaligat
vių ir gatvių šūkiais paryžiečiai pasitiko, Francūzijon 
atvykusį generolą Ridgway. Generolas .atvyko paimt 
NATO komandą vietoje pasitraukusio generolo Eisen- 
howerio. Priešiškieji Jungtinių Valstijų karo veiks
mams Korėjoje francūzai pavadino Ridgway “mikro
bų generolu,” kaltindami skleidime ligų Korėjoje. .

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

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

švilpa Išdirba 5 Rūšių Svarbias Mostls 
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 įrritation. šita Mostis nuo 
įvairių odos ligų: nušašimų, išbėrimų (Rash), Saihus, 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 arid 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

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Treciadien., Birzelio-June 4, 1962

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



■*- IŠ LIETUVOS
Kino lektoriumai NowYorKii^/W^f 7i n h«

»K Mylintiems dramą

MARIJAMPOLE, IV. 11 d. 
—- Nemaža populiarumo susi
laukė prie Marijampolės rajo
no kultūros namų sukurtas ki
no lektoriumas, čia kas savai
tė vyksta paskaitos, Iliustruo
jamos atitinkamo turinio mok
slo populiarizacijos. meninių 
arba dokumentinių filmų. Bu
vo surengtos paskaitos bei de
monstruoti filmai apie Korė
jos liaudies kovą prieš ameri- 
koniškuosius-angliškuosius im
perialistus, paskaitų ciklai 
apie taikos šalininkų judėji
mą visame pasaulyje, gamtos 
pertvarkymo planą. Lektoriu
mui vadovauti sudaryta tary
ba. Paskaitos gausiai lanko
mos. Vien tik abonementų ra
jone išplatinta apie 500.

Karpetu audėjai 
skelbia streiką

| Spaudos laisvei ginti 
I masinis mitingas

Norintiems laisves 
mokyklose, moksle

Queens gyventojai 
turės ka minėti

1

Wor- 
kom-

Nutrūkus CIO Textile 
kers Unijos deryboms su 
panija, birželio 2-rą unija pa
skelbė streiką prieš Alexan
der Smith, Inc., firmą, Yon
kers, vieną didžiausiųjų ryti
nėse valstijose. Taipgi šaukė 
streikai! ir Amsterdame esan
čių Bigelow-Sanford ir Mo
hawk firmų darbininkus.

Tarpe didžiausiųjų pašauk
tų jų streikan kitose valstijose 
.yra Karaghesian šapos Free- 
holde ir Roselle Park, N. J. ir 
daug mažesniųjų šapų įvairio-

Kino lektoriumai kuriami irjse vietose, paliečiant viso apie 
prie kitų kultūros namų. Jie 
veikia Alytuje, Jurbarke, Vil
kaviškyje. Iš viso jau atidary
ta 15 kino lektoriumų, šiemet 
jų skaičius bus padidintas.

Kino-lektoriumai aprūpina
mi sava kino aparatūra.

Plečiamas paskaitinis darbas

DRUSKININKAI, IV. 11 d. 
— Pastaruoju metu rajono 
darbo žmonėms daugiau ren
giama paskaitų, pranešimų. 
Su paskaitomis į kolūkius daž
niau atvyksta lektoriai iš Vil
niaus.

J. Dzenejevičius

Garvežininkų Įsipareigojimai

PANEVĖŽYS, IV. 11 d. — 
Garvežių depo mašinistų tar
pe išsivystė lenktyniavimas už 
tinkamą Gegužės Pirmosios 
sutikimą.

Depo kolektyvas įsipareigo
jo pirma laiko įvykdyti perve
žimų balandžio mėnesio planą 
ir papildomai sutaupyti 30 to
nų anglies.

žinomoji atsakinga dramos 
mokytojų grupė, Howard Da 
Silva-Brett Warren Acting 
Classes, skelbia vidurvasarinį 
kursą vakarais, 
jau 
p os 
W.

18,000 unijistų.
Kompanijos, matomai, lau

kė unijos savitarpinio ginčo 
pribrendimo iki pradėjimo 
skaldytis. To sulaukus, nu
sprendė, kad jau unija būsian
ti apsilpninta, laikas pradėti 
šiauštis. Pasibaigus kontrak
tui gale gegužės mėnesio, uni
ja pareikalavo po 25 centus 
per valandą mokesties priedo. 
Kompanijos pasiūlė iki 5 cen
tų ir dar su reikalavimu atidė
ti derybas ištisą mėnesį. Uni
ja nesutiko, paskelbė streiką.

Birželio 12-tos vakarą, Ho
tel Capitol, New Yorke, įvyks 
masinis mitingas spaudos lais
vei ginti. Jį šaukia Trachten- 
bergui ginti komitetas, susida
ręs iš daugelio žymiųjų auto
rių, švietėjų, kitų visuomeni
ninkų.

Mitingui temą, komitetui į- 
kurti ir mitingui šaukti reika
lą sudarė New Yorko Foley 
Square vykdomoji byla, kurio
je Alexander Trachtenbergas 
yra teisiamas, . Jisai yra di
rektorius darbininkiškus raš
tus leidžiančios įstaigos, Inter
national Publishers.

Paro d yd am as s varb ą
masinio mitingo, komitetas 
nurodo, jog apgynimas Trach- 
tenbergo yra sykiu apgynimu 
teisės laisvai spausdinti pasi- 
i’in ktas d ar b i n i n k ils k as
mokslo knygas be keno 
iš valdžios diktavimo.

Birželio 12-tą, Flushinge, 
šaukiamas masinis mitingas, 
kurio vyriausias tikslas yra 
reikalauti, kad mokytojas Dr. 
Harold Lenž būtų atsteigtas į 
Dean of Students 
Queens Kolegijoje, 
gas jisai 
metus,
paskirti n ė 
be Lenz’ą 
lydino.

Tarpe 
daugelio 
štabe dėl

Die- 
aps

tu res

Registruoja 
dabar. Mokyti pradės lie- 
14-tą. Jstaiga randasi 136 
44th St., New Yorke.

WORCESTER. MASS.
ALDLD 155 kuopos susirinkimas 

jvyks birželio 9 d. (pirmadieni), 
7:30 vai. vakare, Lietuvių svetainėj, • 
29 Endicott St. Malonėkite visos da
lyvauti, 
tarti 
A. W.

nes yra svarbių reikalų ap- 
1 liepos piknikas ir 11.

(109-111h

to

CIO ragina nekelti 
taksikų tėra

ar 
nors

Užgyrė planus 
naujoms mokykloms

Miestinė švietimo Taryba 
skelbia, jog užgiriuose mo
kykloms planuose numatoma 
statyti dvi naujas pradines 
mokyklas ir 4 priedus prie se- 

i nųjų pradinių, 9 pirmines vi
durines, 1 vidurinę ir tris auk
štesniajam mokymui amatų.

Visai tų mokyklų statybai 
numatyta išleisti $50,765J)00. 
Jose galės mokytis 26,450 mo- 
kinių.

• New Yorko CIO Taryba 
I kreipėsi- i miesto valdininkus 
' su reikalavimu atmesti jau 
| prižadėtą kompanijoms pakė
limą taksikų fėro. Unija nuro
do, jog ji užtaria 
bininkus, kaipo 
unijos.

Unija 
tasis 27 
fėro yra 
labui,” i 
to dadėtų ne daugiau 2 ir pu
sės nuošimčių. Daugeliui

taksikų d ar
notu r i ličiu s

nurodo; kad pazade- 
procentų pakėlimas 

i “išimtinai samdytojų 
nes darbininkams iš

pareigas 
Tas parei- 
penk orius 

valdininku

$10,000 FONDAS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

delis, Chas Kisielius, Mano Brolis, Alex. Pilitz, P.
Juškevičius.
Brooklynas su plačiąja apylinke yra pasisakęs sukelti 

fondui $1,500. Jau sukėlė $707.00. Dar toli nuo pabai
gos; tačiau Brooklvnas savo tikslą, atsieks.

Dar keletas gražiu žodelių iš kitų vietų:
“Bayonne, N. J.

Gerbiami Laisviečiai:
Dėl sukėlimo dešimties tūkstančių dolerių fondo 

dienraščio Laisvės paramai, dar aukojo šie draugai:
A. Banelis $5.00 ir S. Radusis $5.00.

Čekį vertės $10.00.
Čia randate

Draugiškai, A. Lu kailis”
“Gerbiami Draugai!

Šiuomi siunčiu Laisvės fondui $10.00 
galėsiu dar kiek prisiųsti.

Su pagarba, H. Williamson, Huntington, N. Y.”
“Gerbiami Draugai!

Vėl pris.iunčiu už vieną Ijaisvės prenumeratą ir $5.00 
. aukų į tą $10.000 fondą. Aukojo šie Laisvės patri- 
jotai: Jonas Kaminskas iš Johnson City $3.00 ir V. 
Kapičiauskienė $2.00.

Draugiškai, J. K. Navalinskienė, Binghamton, N. Y.”
Jei paskaitytume nuo pat pradžios vajaus, tai su

skaitytume keletą šimtu gražių laiškelių nuo’ paskirų 
asmenų fondo reikalu. Tai vra liaudies balsas, liaudies 
apšvietos branginimas. Lai kai kas šaiposi, kad iš pra
džios vaius lėtai ėjo. Tačiau, turint mintyje apšvietos 
geidžiančią liaudį, galima drąsiai pasakyti, jog fondas 
bus. sukeltas, ir dienraštis Laisvė gvvuos!

Laisves Administracija

vėliau

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

ėjo p ei
Neseniai

mokykloms viršeny-
iš tų pareigų atsta-

studentijos ir tarp 
kolegijos mokytojų 
to atstatymo kilo di

dis sąjūdis. Jie sako,, jog Lenz 
atstatytas iš tu pareigu ne dėl 
to, kad jo mokyme staiga nė 
iš šio nė iš to būtų atsiradę 
kas bloga. Jie nurodo, kad jis 
atstatytas 
kartą yra pasisakęs už laisvę 
mokyme ir mokymesi ir bend
rai už minties, žodžio ir susi
rinkimų laisvę.

Ilgokai po Atminimų 
nos gyvenantieji Queens 
krities slėniuose žmonės 
ką minėti. Kaip jau įprasta
lietingais sezonais, taip ir pra
ėjusiomis šventėmis šimtuose 
namų priliejo skiepus, o kaip 
kur ir aukščiau.

Daugiausia n u k e n te j u si ų
yra Bayside, Bellerose, Queens 
Village, St. Albans. Daugelis 
tii nukentėjusių pradeda gar
siai kalbėti, kad jau laikas 
būtų visiems susitarti ir parei
kalauti valdžios pagerinti 
vandeniui nuleisti i rynas 
Stomą.

Pietą Amerikos meno 
vakaras penktadienį

RICHMOND HILT., N. YJ/

I.DS 13 kuopos susirinkimas jvyks 
ateinanti ketvirtadieni, 5 d. birželio 
(June), 8 vai. vakare, Liberty Au
ditorijoj. Visi nariai dalyvaukite. 
Valdyba. (109-110)

si

del to, kad jis ne

patalpose, 142-15 
Ave., Flushing.

Valdžia leido kelti 
taksiku ferą

Viešnia iš Chicagos

Birželio 6-tos vakarą, Yu>- 
goslavų salėje, 405 W. 41st 
St., New Yorke, ruošiamas 
“Latin American Revue.” Pro
gramoje dainininkai, šokėjai 
ir dramatistai perstatys Pietų 
Amerikos kraštų dainas, šo
kius, poeziją. Vykdys francū- 
zų, ispanų, portugalų ir ang
lų kalbose. Viskas bus paaiš
kinta angliškai.

Pradžia 8:30 vakaro. Įžan
ga $1.20.

WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopos susirinkimas jvyks 
birželio 8 d., 10:30 ryte, 29 Endicott 
St. Draugai būkit visi, nes turėsim 
pasitarti Laisvės pikniko reikalo, 
kuris įvyksta 4 d. liepos, Montello, 
Mass. Yra ir kitų svarbių nukalu.
—J. M. Lukas, sekr. (109-111)

Gale šios savaitės Brookly- ■ 
ne-Richmond Mill 
c h i cagietė d arbu oto j a 
Yonikienė. Tikimasi, 
vyks birželio 6 d. Viešnia čio-’ 
nai pabuvos bent iki 9-tos.

lan'7sislPapiovė nežinomaAlice Į 1

io»at i moteriške
n i n n i m • •*

PRANEŠIMAI
BROOKLYNIECIAMS

Važiavimui j LLD 2 Apskrities 
pikniką, jvyksiantį birželio 22-rą, 
Great Necke, yra pasamdytas dide
lis busas. Jame vis dar randasi ke- 

1 lėtas liuosų vietų. Prašome tuojau 
I užsisakyti. Užsakymus priimta Gu- 
, žas, Karpavičienė, Rušinskienė, Sas- 
I na. Busas išeis nuo Piliečių 
i 1 va)., 
! 1:30

iubo 
nuo Liberty Auditowjujos 

popiet. (108-100)

Vaikas užduso kieman 
išmestame šaldytuve

kitų 
tektų dar po mažiau to prie
do. Tūlos firmos nežadėjusios 
jokio darbininkams priedo.

Pakeltas fėras taksikų var
totojams numatomas toks: 25 
centai už pirmą penktąją dalį 
mylios (dabar yra 20 c. už 
pirmą ketvirtąją dalį) ir po 
5 c. už kožną sekamą mylios 
penktąją dalį. Laukimo laikas 
būtų $2 už valandą, dabar

Auto pastatymas 
kainuos $2,200

yra

Murtagh teisė sun- 
■firmos viršininką 
O’Neil už pastaty-

Teisėjas 
kvežimių 
William E. 
mą auto uždraustose vietose. 
O’Neil lig šiol buvęs gavęs 84 
pašaukimus Į teismą. Jis juos 
gavinėjęs nuo 1948 metų, bet 
niękad neatsiliepęs.

Susikaupus tokiai krūvai 
pašaukimų, teisėjas nuspren
dė, kad tas neklaužada turės 
atbūti 30 dienų kalėjime ir 
pasimokėti pabaudomis $2,- 
200. ši pabauda, sakoma, e- 
santi didžiausia iš visų bent 
kada, bent kur buvusių uždė
tų už auto pasistatymą.

ši mčius
O’ rn-ir

taksi k u 
te ik i a-

dabai’

New Yorko Miesto Taryba 
gegužės 27-tą nubalsavo leisti 
pakelti taksikų fėrą 27 nūo- 

Už leidimą balsavo 
1. Prieš balsavo new- 
Stanley Isaacs, 
priešiškumą Įsa a c s

pamatavo tuomi, kad kompa
nijos prieš porą motų, kada 
buvo toks jų reikalavimas at
mestas. darėsi gerą pelną. Jis 
spėjo, kad jos ir dabar gerai 
tebesipelno. Ir kad jeigtr buvo 
reikalinga kokia pagalba, tai 
ji buvo reikalinga tiktai ne
priklauso m i e m s, m a ž i u k am s
vienos ar kelių auto masinu 
savininkams.

Svarbiausia, sake- jis, page
rinimų yra reikalingi 
vairuotojai. Bet jiems 
mi tiktai mažučiukai 
Vairuoto  j o u žd arbis
yra 4 2 ir puse nuošimčio to, 
kiek jis gauna fėrais. Dabar 
už vis aukščiausias pažadas 
yra pakelti iki 45 nuošimčių, 
jeigu firmos gaus priedą. To
kį pažadą suteikusi tiktai vie
na National Transportation 
Co. Kitos visos težadėjo po 
mažiau.

Isaacs sakė, kad “visa in
dustrija reikalinga tyrinėti, 
ypačiai policijos ryšiai su fir
momis.” Jis sake, jog “kas 
nors yra keista ir bloga,” kad 
taksikams kontroliuoti biuras 
policijos departmente nelei
džia mažiesiems taksikams 
vartoti gatves. Tačiau tas pat 
gatves leidžia vartoti didžio
sioms kompanijoms, su tūlos 
speciališkai užgirtos firmos 
gamintais taksikais.

o

O1

Dale Robertson ir Anne Francis susipažįsta scenoje iš 
naujos filmos “Lydia Bailey,” rodomos Roxy I eatre, 
7th Ave. ir 50th St., New Yorke,

J
^85

te
a" tbL
>• • i

♦

James Auld, 6 metų, tapo 
atrastas uždusęs
2219 Voorhies Avė., netoli sa
vo namų, šeima gyvena 2209 
Voorhies Avė.

Į restauranu ką, kuriame 
valgė apie 20 asmenų, 2148-A 
Fulton St., Brooklyne, užėjo 
17 metų vyrukas Frank Napo
litano ir pradėjo ten valgiu
sią Mrs. Capatoria Epps rai
žyti peiliu. Už ketverto va-

kieme prie j landų po to ji mirė ligoninėje. 
Moteriškė sake, kad savo už
puoliko nepažįsta, niekad ne
buvo susitikusi.

MONTELLO, MASS.
Piknikas Lietuvių Taut, parke 

pelnas, skiriamas Worcester Meno 
mokyklai. Jvyks birželio 8 (June), 
1952. Prasidės 1 vai. dieną Bus ge
rų. valgių ir gėrimų. Tapgi bus gera 
muzika ir dainų programa. Rengia 
LLD 6 kp. ir Liuosybės Choras. Kel
rodis: Winter St. ant Keswick Rd. 
įžangos nebus. (108-109)

Vaiko pasigedo šeštadienio 
prievakarį. Apklausinėje pas 
jo draugus, pas kaimynus. 
Tuomet pašaukta policija. 
Vaiką atrado sekmadienio ry
tą, uždususį išmestame lauk 
šaldytuve. Spėjama, kad gal 
vaikui įlindus, durys pačios 
užsitrenkė, užsirakino. O gal 
ir su kitais vaikais žaidžiant 
slapukus ar kalėjimus kiti jį 
uždarė ir užmiršo.

Mirė žymus advokatas
New Yorke gegužės 29-tą 

mirė advokatas Louis B. Bou
din, sulaukęs 78 metų. Laido- 
tuvių apeigos Įvyko birželio 1- 
mą, Riverside Memorial Cha
pel.

Boudin, atvykęs Amerikon 
17 metų berniuku, buvo pasie
kęs aukšto mokslo. Jis parašė 
svarbias knygas te išdary bes 
klausimais. Ir yra atstovavęs 
daug unijų jų žymiose bylose 
prieš kompanijas, laimėjęs 
daug tų bylų.

Kitų buvusiųjų restaurane 
informacijomis vadovaudamie
si, detektyvai nusekė į Napoli
tano namus, 26 Marconi Pla
ce, bet jo ten*jnerado. Tuomet 
nuvyko pas jo dėdę 144 She
ridan AVe. ir ten ji suėmė.

žmogžudys iš karto bandęs 
pasakoti, kad jis jai kerštavęs 
būk tai už kokį skundą, bet 
paskiau pripažino, kad jinai 
buvo jam’ visai nepažįstama. 
Paskiau teisinęsis buvęs girtu. 
Kadangi tarp apie 20 asmenų 
Mrs. Epps buvo tiktai vienati
nė negrė, tad tūli spėja, jog 
vykdomos prieš negrus geno
cido propagandos pasėkoje jis 
papildė žmogžudystę.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!
Užraiyklt Laisvę Savo Drangai.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4 th Str«ttt
Cor. Hewes St. /

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6283

<♦>

<♦>

<f>

<♦)

<♦>

PETRAS KAPISKAS

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

<♦>

<♦>

Taksikų darbininkai 
skaudžiai nusivylę

Taksikų vairuotojai unijis- 
tai labai nusivylę ir pasipikti
nę miestinės New York o Tary
bos tarimu, kuris užgyrė kom
panijų pageidautą pakėlimą 
fėro 27 nuošimčiais. Nusivylė 
dėl to, kad iš to priedo darbi
ninkams teks tiktai trupinėlis. 
O gal ir to neteks. Dėl ko?

' Dėl pakelto fėro sumažės 
t a k s i k ų vartojimas sako 
jie. Kompanijos nenukentės, 
nes iš 27 nuošimčių pried/) 

pelnas daug
Bet. darbininkams, 

priedo d adės 
po

joms vis viena 
padidės, 
kuriems iš to 
tiktai po vieną, o kitiems
pusantro ir ne daugiau dviejų 
ir pusės nuošimčių, tas men
kutis priedas daugeliu atvejų 
nepavaduos net tos sumos, 
kiek praras dėl nUmažėjimo 
skaičiaus va r t o j an č i ų taksi-

pose- 
Taxi

<♦>

<♦>

<♦>

Po valdinės tarybos 
džio, unijistai United 
Workers Unijos nariai sakė, 
jog taryba “darbininkus par
davė” taksikų kompanijoms.

New Yorko Central Parke 
atrasti negyvi Mrs. Juanita 
Rivera, 30 m., ir Louiis Rizar- 
ry, 38 m. Spėjama, kad nusi
žudę,

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

Telephone EVergreen 4-8174

<♦>

<♦>

<♦>

Matthew A
EGZAMINUOJAM AKIS 

RAŠOME RECEPTUS 
DAROME IR PRITAIKOME 

AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

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:

Penktadieniais atdaryta

4 pusi.—Laisve (Uberty)-<rrečiadien., Birželio-June 4, 1952




