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Partija, bet jau seniai pavir
tusi gyvuoju- lavonu. Dabar ji 
atlaikė konvenciją. Tik paba
rė reakciją, bet storai iškeikė 
komunistus ir visus “raudo
nuosius”.

Apie socializmą socialistai 
kalba tik susirinkimuose. So
cializmas ateisiąs, kai kapita
listai bus apšviesti tuo supra
timu, jog jie geriau jausis at
sikratę kapitalistinės nuosa
vybės. Vieną gražią dieną 
valdžia tą jų nuosavybę at
pirks, o jie n e bosi priešins.

šitaip Socialistų Partija 
steigs Ameriko je rojų!

Plieno Streikas Apima 
Visų Pramonę; Unijos 
Pasiryžnsios Laimėti
Valdžia priversta iš naujo svarstyti 
fabriku laikino užėmimo klausima 4-

i-

Progresyvių Partija išleido 
savo konvencijos šaukimą. 
Konvencija įvyks Chicagoje 
liepos 4, 5 ir 6 dienomis. Chi- 
cjįpos žmonės rūpestingai ruo
šiasi konvencijos priėmimui.

šaukime išdėstomi pamati
niai partijos reikalavimai bei 
pasiūlymai. Svarbiausi 
tai: taika pasauliui, 
Amerikos žmonėms.

gerove

apdis-Chicagos konvencija 
kusuos ir priims Progresyviu 
Partijos rinkiminę programą. 
Partija kandidatus jau turi. 
Jos kandidatas i prezidentus 
advokatas Hallinan sėdi kalė
jime. už “pažeminimą” teismo. 
Tai viena iš pirmutinių reak
cijos aukų. *

Gerai darbuojasi Hallinano 
žmona. Ji važinėja su prakal
bų maršrutu.

Gerv Žmonės, gerai darbu o-

Irgi “naujiena”: kunigas 
Juozas Prunskis lankėsi pas 
Chicagos arkivyskupą Stritch.

Washingtonas. — Vy
riausiam šalies, teismui nu
sprendus, kad valdžia netu
rėjo teisės perimti plieno 
dirbtuvių, ir dirbtuvėms vėl 
perėjus pilnai savininkų ad
min istracijon, plieno darbi
ninkai iš naujo išėjo į strei
ką. Kaip praneša CIO plie
no darbininkų unija (Unit
ed Steelworkers), streikas 
yra visuotinas ir pilnai pa
sisekęs. Šios unijos centras 
pabrėžia, kad eiliniai plie
no darbininkai visą laiką 
buvo pasirengę iš naujo iš
eiti į kovą, jei tik Aukščiau
sias Teismas nuspręstų sa
vininkų naudai. Sprendi
mas, tokiu būdu, sako CIO, 
buvo signalu, kuris auto
matiškai iššaukė streiką.

Streike dalyvauja pilnas 
CIO plieno darbininku są
statas: 650,000 narių. Strei
kas tuojau iššaukė atleidi
nėjimus iš darbo geležinke
lių ir anglies pramonių ša
kose, kurios labiausiai tie
sioginiai surištos s.u plienu. 

’ Tuo pačiu laiku pranešama,
Arkivyskupas pagyręs ir pa- ■ prje p]įeno darbininku

I streiko prisidėjo ir 16,000 
x. . . , Minnesotos Mesabos meta-atiduoti musų Lietu-,. , _. , . • • •

laiminęs lietuvius. Jis taipgi j 
Prunskiui prižadėjęs “išlais 
vihti” ir
vą. Už tai kunigas giria arki- i 
vyskupą.
Bet vargiai kas iš šios Prun-1 

kio misijos išeis 
kupo pažadų 
vietos nepasijudins. Pamatysi-! 
te.

Tūlas žmogelis kunigų 
Drauge ragina mylėti savo ne
prietelius. “Neleistina”, jis 
sako, “nekęsti jokio žmogaus 
asmens, nors jis būtų didžiau- 
siąs piktadarys ir dievo prie
it“
^.Taip mokinanti krikščiony-

klauso prie CIO USA.
Plieno darbininkų vadas 

. Dėl arkivysj Murray, kuris taipgi yra 
Lietuva nė E | cjq prezidentas, pareiškė, . /m 1*1 •; kad darbininkai yra pasi

ryžę šiuo kartu kovoti iki 
galo. Savininkai, jis sakė,

Teisiami komunistai 
reikalauja iš naujo 
svarstyti jy bylą

gali triumfuoti delgali triumfuoti dėl teismo 
nutarimo, bet ilgainiui tas 
sprendimas jiems neatneš 
naudos, nes unija nesiduos 
įbauginama.

Tuo tarpu valdžios rate
liuose kalbama, kad Tru
manas. iš naujo svarsto plie
no industrijos perėmimą, 
šiuo kartu po kitokiu lega- 
lišku aiškinimu, 
brikantai yra 
streikui, sako 
street Journal,” 
mėnesiui jie turi atsargos. 
-—--  ---- - ■     —»'■ 

Italijos rinkimai parodo, 
kad liaudies jėgos nėra 
susilpnėjusios: Togliatti

Plieno fa- 
pasi rengę 
The Wall- 
nes bent

Roma. — Italijos komu
nistų vadas Togliatti pa

dyb.il] rinkimai toli nero
do kairiečių susilpnėjimo.

nus analyzas parodo, kad 
komunistiniai socialistinis 
blokas atsiekė laimėjimus, 
kurių negali pražiūrėti.

. 1948-tais metais kairiečiai 
savivaldybių rinki m u o s e 
laimėjo 31 nuošimti balsų, 
o šiais metais, galutini re
zultatai rodo, 33 nuošim
čius. Klerikalų (krikščio
nių demokratų) balsai nu
krito nuo 61 nuošimčio iki 
49 nuošimčiu.

Monarcho - fašistai lai
mėjo apie 10 nuošimčių. Bet 
palyginti su 1948-tais me
tais jų laimėjimo negalima, 
nes tada * jie dar nebuvo

ką, ir daugumoje vietų 
šavo su krikščionimis 
mokratais.

blo- 
bal- 
de-

$10,000 FONDAS ' "i"
Dienraščio Laisves paramaii
Fondas Turi Būt Sukeltas iki Birželio 30, 1952 

JAU ĮPLAUKĖ $3,695.51 
DAR REIKIA $6,304.49

Didžioji Philadelphia prabilo vajaus reikalu. Gavome 
nuo jų porą gražių laiškelių, prašome pasiskaityti:

“Philadelphijos organizacijos turėjo susirinkimą 
praėjusį sekmadienį. LLD 10 kuopa paaukojo $50.00 
Laisvės finansiniam vajui ir $5.00 aukoju aš pati tam 
reikalui. Viso yra $55.00.

Prašau prisiųsti man pakvitavimą už priimtus pi
nigus, už ką dėkoju iš anksto. Mrs. A. Zalner” 
“Gerbiama Administracija:

Šiuomi prisiurjčiu aukas į mūsų dienraščio fondą, 
kurios buvo sudėtos LLD 133 kuopos susirinkime, lai
kytame balandžio 20 d. Aukojo šios ypatoš: z
J. Lastauskas ................................................. $15.00
A. J. Pranaitis ........................•....................... 2.00

Po $1.00: C. Bakšas, Wm. Patten, Navalinskienė 
ir Guzonienė.

Taipgi prisidėjo su gausia auka mūsų nuoširdus 
draugas ir Laisvės rėmėjas J. Shinkūnas iš Burling
ton, N. J., su $20.00 ir dar su $5.00 prisidėjo' nuolatinis 
Laisvės rėmėjas V. Bizulis iš Philadelphijos.

Tai tiek šiuom kartu. 1
, Su pagarba, Wm, Patten”

Daugiau dovanų gavome nuo sekamų dienraščio Lais
vės patriotų:

John Yasulis, Kenosha, Wis. . ..
L. Daimontds, Pittsburgh, Pa. ..

.... $10.00 
....... 5.00 
...... 5.00

Elizabeth Ecenia, Port O’Connor, Tex 
Ona Kazakevičienė, Newark. N. J. . .. 
S. Danilienė iš Bethlehem, Pa. ......
Ant. ir Amilija. Stripeikai, Bridgeport, Conn. 3.00

- W. ir D. Kajackai, Stratford. Conn............ .  3.00
Jonas Vasilis, Brooklyn, N. Y............... .............. 1.00
Širdingai dėkojame philadelphiečiams ir kitiems už 

suteiktas, dienraščiui dovanas. Jau prasideda piknikai, 
yra daugiau progų pasimatyti su žmonėmis, bus leng
viau veikti fondo reikalu.

Turime ant ranku gražių daviniu iš kitos stambios 
lietuvių kolonijos, Baltimore, Md., pasekite sekamose 
Laisvės laidose.. Laisvės Administracija.

. . . 3.00

os
jėgaine Inoj bus baigta 

Tarybų Sąjungoje
Volgos-Dono kanalas taipgi jau užbaigtas; 
daug didžiuliu projektu tebėra statomi.

Maskva. — Vietos spauda 
skelbia, jog greitu laiku bus 
baigta statyti didžiulė elek
tros jėgainė Gorkio mieste 
(pirmiau buvo Nižnij-Nov- 
go rod V prie Volgos.

Ši jėgainė yra beveik to
kio dydžio ir svarbos, kaip 
Dnieprostrojus,. Ji suvai
dins milžinišką vaidmenį 
Tarybų Sąjungos pramonė-

Gorkio miestas šiuo metu 
labai greit auga. Čia veikia 
didžiuliai automobilių - fa

Eisenhoweris pripažįsta: 
Sovietu Sąjunga nerengia 
karo prieš Vakarą šalis

Washingtonas. — Duoda
mas savo paskutinį raportą 
kaip buvęs NATO koman- 
dierius, generolas Eisenho
weris pareiškė, kad Sovie
tų Sąjunga, kaip iis numa
to, nesirengia pulti Vaka
rų. Jis sakė, kad šansai, 
jog pasaulinis karas prasi
dės artimoje ateityje, nėra 
dideli.

Aiškindamas NATO ir 
Vakarų ginklavimosi ben
drai rolę, generolas Eisen
howeris pareiškė, kad vie
nas to ginklavimosi tikslų 

I yra pastoti kelia “komunis.- 
' tinei subversi jai.” Eisenho- 
I werio pareiškimas aiškina
mas kaip prisipažinimas, 
kad ginklavimasis vedamas 
ne tiek prieš Sovietų Są
jungos neva planuojamą

brikai, čia veikia kiti me
talo pramonės fabrikai, tad 
galima įsivaizduoti, kokią 
rolę vaidins, nauja elektros 
jėgainė.

ši jėgainė buvo pradėta 
statyti po karo, bet jis bus 
tik nykštukas, palyginti su 
tomis milžiniškomis, jėgai
nėmis, kurios statomos ne
toli Stalingrado ir netoli 
Kuibyševo miestų, — taip
gi prie Volgos.

Dono-Volgos kanalas
Neseniai Tarybų Sąjun

gos žmones gražiai nuteikė 
žinia, kad Dono-Volgos ka
nalas jau baigtas, kad juo 
galės, plaukioti jūriniai lai
vai.

Džiaugsmas žmonėms bu
vo iš to fakto, kad šiuo ka
nalu jau susijungė Dono 
upės vanduo su Volgos upės 
vandeniu .

šis kanalas turi milžiniš
kos reikšmės, — tai retas 
toks užmojis, pasaulyj. Ka
nalas turi arti šimto ame
rikietiškų mylių ilgio. Prie 
jo iškastos trys savotiškos 
jūros, dirbtinos jūros van
deniui prezervuoti. Prie 
šio kanalo išdygo elektrinės 
jėgainės. Iš šito kanalo bus 
pravesta mažesnių kanalė
lių irigacijai, kad žmonės 
gautų vandens, nes vasarą 
Dono stepės labai esti sau
sos, tad nežiūrint, kad že
mė ten derlinga, be van
dens ji nenešė reikiamų vai
siu. «

T rumunas Priverstas Pasmerkti
Rhee Dėl Sauvališkų Suėmimų V®

Bet kur tokia krikščionybe 
randasi, iš kur ją G. J. iš
traukė? Visoje istorijoje to
kios krikščionybės nesiranda. 
Pav., nežinome nė vieno lietur* 
visko kunigo, kuris tokią krik
ščionybę praktikuotu.

“Ginkluotas susirėmimas 
yra neišvengiamas”, šaukia 
Naujienų bendradarbis Vid- 
montas. Grigaitis patalpina su 
pasigardžiavimu.

Dabar tokia nuolatinė men
ševikų ir „visų naujo karo kur
stytojų malda.

Man irgi atrodo, kad mūsų 
“diplomatijos šefas” Lozorai
tis yra baisiai Žioplas žmogus. 
6tai jis šiomis dienomis nuvy
ko tiesiai Romon ir per Romos 
radiją dar kartą pasiskelbė 
“mūsų tautos vadu”, arba jos 
“valios atstovu”.

Kur buvo jo protas, kad jis 
hepasiklauąė Marijonų Drau
go? Dabar iiž tai gauna kai- 
lin. Niekas, o niekas negalįs 
būii “tautos vadu“ be Draugo 
Jlabiminimo.

*ats Smetona tokių klaidų 
nedarydavo. Pav., jis pirma 
gavo kunigo Krupavičiaus pa
laiminimą savo smurtui, o pa
skui jį pravedė prieš Lietuvos 
žmones.

New Yorkas. — Teisiami 
16 komunistų vadų reika
lauja, kad jų byla būtų iš 
naujo persvarstyta. Jie tei
gia, kad valdžios advokatas 
Myles Lane viešai reiškia 
savo anti-komunizmą, ir to
dėl byla negalį būti beša
liškai vedama.

Kaipo įrodymą, komunis
tų advokatai patiekė laik
raščių iškarpas apie griež
tai anti-komunistinę pra
kalbą, kurią advokatas. Lane 
pasakė Statler viešbutyje 
165 Nacionalės Gvardijos 
regimentui. Vyriausias ko
munistų gynėjas advoka
tas McTernan pareiškė, kad 
toks Lane užsilaikymas au
tomatiškai padaro visą lig- 
šiol vestą bylą nelegalesnes. 
Lane negali pretenduoti į

Lane teigia, kad jis kal
bėjo ne apie komunizmą 
bendrai, bet apie Rosenber- 
gus, kurie nuteisti mirtimi 
už “atomišką šnipinėjimą.”

Kirkland Lake, Kanada.-užmušė 3 mainierius.

Kinija kaltina amerikonus 
už karo tęsimą

Peking. — Kinijos Liau
dies Respublikos radijas 
kaltino amerikonus, už ban-

praplatinti Korėjos karą. 
Sako, tai todėl amerikonai 
pasilaiko daugumą belais
vių — šiaurinių korėjiečių 
ir kinų. Jie pasakoja, kad 
tie belaisviai patys atsisaką

Šiaurinė ^Korėja gi ir Ki
nija nesutiks palikti tų be
laisvių, kuriuos amerikonai 
planuoja pavartot karui 
prieš Korėjos liaudininkus 
bei kinus..

ATOMO MOKSLININKŲ 
KONFERENCIJA

Copenhagen, Danija.- — 
Čionai prasidėjo atomo 
^mokslininkų spec i ad i s t ų 
;t a r p t autinė konferencija, 
kurioje dalyvauja iš 14-kos 
kraštų atominiai ekspertai. 
Dalyvauja ir Jungt. Valsti
jų atstovai.

Washingtonas. — Prezi
dentas Trumanas pasiuntė 
asmenišką notą Pietinės 
Korėjos, prezidentui Rhee. 
Toie notoje Trumanas iš
reiškė savo susirūpinimą ir 
nepasitenkinimą tuom, kad 
Rhee sauvališkai pravedė 
areštus parlamento narių 
tarpe, i vedė karo stovį Pu- 
sano srityje, ir grasino pra
vesti dar platesnius suėmi-

įsako deportuoti j 
Lietuvą, nors sūnus 
žuvo kare už JAV

New Yorkas. — Imigraci
jos komisionierius Mack 
patvirtino įsakymą depor
tuoti iš .šios šalies Benny 
Saltzmana, nes jis kaltina- 
munistų Partijos 15 metų 
atgal. Vienas Saltzma.no 
sūnus praeito karo metu 
žuvo Belgijos fronte, kovo
damas už Ameriką. Kitas 
ir tarnavo armijoje, o tre
čias rengiasi armijon stoti.

(Deportavimas Lietuvon 
techniškai- nebūtų galimas, 
nes Amerika neturi tam 
reikalui sutarties su Tary
bų Sąjunga.)

- ------- šalyse. Stebėtojai pabrėžia, 
mus.------------------------------ ! kad bet koks, liaudies Jū-
mas priklausyme prie Ko-!dėjimų žingsnis Francūži-

Rbee daugelio Pietinės 
Korėjos parlamento 
kaltinamas, norėjime 
būt užsitikrinti išrinkimą 
ateinančiuose rinkimuose. įsimaišyti. 
Parlamentas, kuris renka i 
prezidentą, turi eile narių, | 
kurie jautė, kad Rhee yra 
nerdaug komnromituotas ir 
kad vertėtų išrinkti nauja 
prezidentą. Per savo žval
gybos organus sužinojęs 
apie parlamento narių pla
nus, Rhee tuojau pravedė 
suėmimus. Jis. kaltino su
imtuosius parlamento na
rius “komunizme.”

Prezidentas Trumanas 
apart notos pasiuntimo taip
gi isakė Amerikos ambasa
doriui Pietinėje Korėjoje 
Muccio, kuris lankėsi namo 
atostogoms, tuojau grįžti į 
Pusana .

dėjimų žingsnis
joje arba Italijoje gali bū- 

narių ti pavadintas “komunistine 
žūt- subversija,” ir NATO jėgos 

legalų prisikabinimą

SEPTYNI MIRĖ GAISRE
St. Luc de Dijon, Kana

da.— Netoli šito miestelio, 
kuris yra Quebec provinci
joje ,ant vienos farmos iš
kilo gaisras, kuriame sude
gė septyni farmerio vaikai.

ORAS.—Giedra ir šilta

Anglijos komunistai ragina 
atmest karines sutartis

London. — Anglijos Ko
munistų Partija išleido at
sišaukimą; kuriuo ragina 
šalies seimą atmest karines 
sutartis su vakarine Vokie
tija ir. kitais vakarų Euro
pos kraštais prieš Sovietų 
Sąjungą. Anglų Ko m. Par
tija smerkia tas sutartis 
kaipo bandymus atginkluot 
vokiečių militarizmą ir fa
šizmą.

mi tūkstančiai ežerėlių. Ši
toje srityje sodinamos miš
ku juostos, kad pakeistų 
klimatą, kad žmonių gyve
nimas, būtų gražesnis ir lai
mingesnis.

Neužilgo šiuo kanalu jau 
pradės plaukioti laivai: iš 
Azovo ir Juodosios jūrų 
laivai galės, atplaukti į 
Maskvą, į Leningradą, į 
Baltijos jūrą, ir į Baltąją 
jūrą, ir atbulai.

Visa tai kelia Tarybų Są
jungos žmonėse džiaugsmą 
ir norą daugiau dirbti, grei
čiau dirbti, kad nugalėti 
gamtą, kad sausrų nustelb
tos stepės būtų nauju žmo
nėms javų aruodu. '

Didis protesto streikas 
Francūzijos sostinėje

Paryžius. — Nežiūrint to, 
kad valdžia buvo sutrauku
si dešimtis tūkstančių poli
cijos, žandarmerijos ir gvar
dijos darbininkų įbaugini
mui, plieno įmonių darbi
ninkai, geležinkeliečiai ir 
kiti dalyvavo visuotiniame 
protesto streike. Protcs-

Grasina vėl įsiveržti 
į Kodžės stovyklas

Pusanas.—Generolas Boat- 
netis, Kodžės belaisviu sto- 

r k
vykių viršininkas., pareiškė, 
kad jeigu belaisviai tuojau 
nenuims vėliavų, kariai vėl 
Įsiverš ir jėga jas nuplėš. 
Kai kūriose stovyklose tas 
jau buvo padaryta, naudo
jant brutališkas metodas.

tuota del Komunistų Par
tijos vado Duclos’o suėmi
mo. Keliose vietose provin
cijoje įvyko susirėmimų 
tarp streikierių ir policijos. 
Streikas taipgi buvo pra
vestas šiaurinėse anglies 
kasyklų srityse.

s

Saltzma.no
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Plieno Darbininkę Streikas
Sesi šimtai tūkstančių organizuotų plieno darbininkų 

atsidūrė aštrios ii’ sunkios kovos lauke. Kitos išeities 
jiems nebeliko. Jų kantrybė tapo galutinai išsemta. Per 
ištisus septynis mėnesius su jų gyviausiais interesais 
buvo lošiama politikierių ir plieno trusto. Jie laukė.

Nereikia nė sakyti, jog visa Amerikos darbininkų kla
sė, visi Amerikos dirbantieji siunčia plieno kovingiems 
darbininkams karščiausius linkėjimus ištvermės ir pasi
sekimo.

Aplink visus didžiuosius plieno fabrikus eina masinis 
pikktas. Kaip tik praėjusį pirmadienį buvo paskelbtas 
Aukščiausio Teismo nuosprendis, kuris sugrąžina plieno 
pramonės operavimą privatiškoms kompanijoms, plieno 
darbininkai masiniai metė darbą ir stojo į pikieto liniją. 
Tai buvo signalas, kad kovos valanda jam išmušė. Galas 
visiems svyravimams ir abejojimams.

Plieno darbininkų unijos prezidentas Philip Murray 
turėjo oficiališkai užgirti prasidėjusį streiką.

Gerai, kad plieno darbininkai gerai organizuoti. Jų 
kova bus vieninga. Kad nuo šio streiko eigos daug pri
klausys ir pačios United Steelworkers unijos ateitis ir 
likimas, tai nereikia nė kalbėti. Aišku, kad plieno trus- 
tas nesigailės pastangų streiką sulaužyti ir uniją arba 
sudaužyti, arba padaryti bejėge.
AUKŠČIAUSIO TEISMO NUOSPRENDIS

Aukščiausio Teismo dauguma patvarkė, kad preziden
tas Trumanas neturėjo konstitucinės teisės nei galios 
paimti plieno pramonę ir ją operuoti. Kitais žodžiais, ji
sai uzurpavo Kongreso teises. Tiktai Kongresas turi kon
stitucinę teisę įstatymus leisti. Savo patvarkymais pre
zidentas neturi galios daryti įstatymus.

Šis Teismo nutarimas skaitomas labai svarbiu ir toli 
siekiančiu nutarimu. Jis aiškiai apkarpo prezidento galią. 
•Ateityje prezidentai turės skaitytis su šiuomi nutarimu, 
nebent tas pats teismas jį panaikintų, arba Kongresas 
pataisytų šalies konstituciją.
PLIENO DARBININKŲ UNIJOS VADŲ KLAIDA

Dabar aišku, kad unijos vadai padarė klaidą, taip pa
sitikėdami valdžia ir taip vilkindami su reikalavimais. 
Jie manė, kad prezidentas Trumanas tuojau išpildys Al
gų Stabilizacijos Tarybos patvarkymą, kad darbininkai 
turi gauti dvidešimt šešių centų algų pakėlimą. Bet jis, 
operuodamas plieno pramone, to nutarimo nepravedė, 
darbininkų reikalavimų neišpildė. Darbininkų vadai juo- 
mi pasitikėjo, o jis juos suvylė.

. Dabar 7 tenka darbininkams persiimti su plieno truštu 
kovos lauke.,

Murray pareiškė, kad unija pasiruošusi tuojau pra
dėti derybas su plieno kompanijų atstovais. Plieno kom
panijos sako, kad ir jos pasirengusios eiti į derybas, bet 
tiktai pagrindu savo pasiūlymų;
KAIP ILGAI STREIKAS GALI UŽSITĘSTI?

Labai sunku pasakyti, kaip ilgai šis streikas užsitęs. 
Galimas daiktas, kad dabar valdžia panaudos Taft-Hart- 
ley įstatymą prieš darbininkus. Pagal tą įstątymą, dar
bininkai turi sugrįžti į darbą ir palaukti dar 80 dienų. 
Tas laukimas vadinamas “šaldymo laikotarpiu.”

Betgi organizuoti plieno darbininkai jau išlaukė dveja 
tiek, kiek reikalauja net ir Taft-Hartley įstatymas. Ne
jaugi jie bus verčiami dar pridėti kitas aštuoniasdešimt 
dienų?

Klausimas, ką pasakytų unijos vadai, jeigu valdžia 
griebtųsi Taft-Hartley įstatymo streikui sulaužyti. Jei
gu jie paklausytų tokio valdžios patvarkymo, jie pada
rytų antrą ir dar didesnę klaidą.

Ką tokiam atsitikime pasakytų patys plieno darbinin
kai, tai jau kitas klausimas. Galimas daiktas, kad jie ne
beklausytų nei valdžios, nei vadų įsakymo toliau laukti,, 
toliau atidėlioti. Tiktai to, matyt, prisibijo unijos vadai 
ir Trumanas. >. i

Plieno darbininkų solidarumas puikus. Niekas negalės 
jų įveikti, jeigu nepradės vėl kokiais laukimais ir atidė
liojimais Philip Murray juos demoralizuoti. Jie pasiren
gę tęsti kovą iki pilno laimėjimo.

Šypsenos
PATAISA

Laisvės laidoje gegužės 27 
d. tilpusioje vienoje šypsenoje 
pasakyta: ’’...išbūti dvejus 
metus paleistuvių įstaigoje.” 
Gi buvo parašyta “pataisos 
įstaigoje.”

Klaida įvyko prirengiant 
rankraštį spaudai. Atsiprašo
me autorių Spartaką, kurio ir 
parašas po ta šypsena nebuvo 
patalpintas. Red.

Canada and Brazil, per year $8.00 
Canada and Brazil, 6 months $4.00 
Foreign countries, per year $9.00 
Foreign countries, 6 months $4.50

the Post Office of-Jamaica, N. Y.,

Kareivis Ellis saugo tunelį, kuris veda į požemini kam
barį, kuriame kareiviai turės slėptis nuo atominės bom
bos, “priešo” numestos ant amerikonų pozicijos. Tai tik 
manevrai. Trumanas įsakė armijai tokius bandymus 
pravesti, nes, girdi, priešas gali panaudoti atomines 
bombas Korėjoje.

Nužnikai, toiletai, 
išvietės

Keistai skamba, antraštė koki no buvau vakar..

Visas pasaulis yra pilnas 
atsidavusių žmonių. Vieni turi 
atsidavimą dirbti, o kiti atsi
davusiai leidžia kitiems dirbti 
ir iš anų darbo gyvena.

Senas žydų priežodis sako: 
“Dievas negali būti kiekvie

noje vietoje, tai jis todėl su
tvėrė moterį.”

“Kaip tu jautiesi šį rytą?
“Labai gerai!”
“Tai, pranešk jau veidui 

apie tą gerumą..,’.’
Spartakas

—“nužnikai, toiletai, išvie
tės.” Tai sudaro temą šiam 
straipsneliui.

Prieš tūlą laiką Krisluo
se minėjau, kad profesorius 
Mykolas Biržiška, pasisaky
damas Vienybėje, jog jis 
stovi ne su Vliku, o su An
glijoje gimusia “Rezistenci
ja,” tarp kitko pasakė, kad 
jo jauniausias brolis, — 
“žymiausias lietuvių tautos 
matematikas,” — dabar va
lo nužnikus tūlame Chica- 
gos moterų miesčionkų klu
be.

Sarkastiškai Mykolas Bir
žiška tai priminė (skliau
teliuose), atiduodamas už 
tokios aukštos vietos parū- 
pinimą jo broliui, matema
tikui Viktorui nuopelną 
“mūsų tautiečiams.”

Prieš tūlą laiką man teko 
kalbėtis su dipuku, kuris 
Lietuvoje ėjo bugalterio 
(atsieit, bookkee p e r ’ i o) 
pareigas. Jis man sakė, 
jog esąs laimingas, kad ga
vo “gerą darbą,” — tūlame 
New Jersey valstijoj hote- 
lyj valo išvietes.

Praėjusį sekmadienį bu
vau Baltimorės laisviečių 
piknike, kur atvyko ir vie
nas seniausiųjų ir žymiųjų 
lietuvių poetų, Juozas Mi
kuckis.

J. Mikuckis lietuvių lite
ratūroje dirba per 40 me
tų. Tai buvęs Liudo Gi
ros draugas, tai buvęs Ed
mundo Steponaičio drau
gas ,o šiuo metu bendradar
biauja Vienybei 'ir Drau
gui. Neseniai Mikuckiui su
kako 60 metų.

Mikuckis — įdomus žmo
gus ir jis kalba atvirai. O 
tai man labai' patinka. .'

Užklaustas, kaip jam se
kasi Amerikoje, kaip jis čia 
įsikūrė, • atsakė daug maž 
taip:

—Kai įkeliaū koją i Bal- 
timorę, tuojau gavau darbą, 
—Lietuvių saloje valiau toi- 
letus, dženitorium buvau!...

Pasakysiu atvirai': valy- 
>mas nužnikų, toiletų ir iš
viečių yra taip pat visuo
meniškai naudingas darbas, 
kaip ir rašymas, kaip ir bet 
kokis kitas visuomeniškai 
naudingas darbas. Jis rei
kalingas,! jis būtinas.

Aš, eilinis žmogelis, šian
dien' sėdžiu prie rašomosios 
•mašinėlės, rytoj galiu atsi
sėsti prie linotypo, po ryt 
galiu, jei būtų reikalo, eiti 
valyti nužnikus, toiletus bei 
išvietes ir Visiškai nesijaus
čiau nei žemesniu, nei aukš
tesniu, kokiuo esu nūnai'ir

Bet ne tame dalykas.
Dalykas yra tame, kad 

tokio išsilavinimo žmonės, 
kaip Viktoras Biržiška, 
kaip Juozas Mikuckis, yra 
priversti dirbti darbą, ku
rį gali atlikti visai intelek- 
tuališkai neprasilavinę, ne
pasirengę asmenys .

Tai mūsų tautos tragedi
ja!

Tiesa, poetas Mikuckis, 
kai]) jis sakėsi, toiletų jau 
nebevajo, — salės savinin
kai gavo jo vieton kitą. Mi
kuckis šiandien dirba duo
nos kepykloje. Dirba nak
timis, dirba sunkiai.

—Pareinu iš darbo pra
kaitu permirkęs,—sakė jis.

Ką visa tai rodo?
Tai rodo, kai]) daugelis 

dipukų buvo žiauriai ap
gauti. Jiems buvo sakyta,
jog tuomet, kai atvyks į A- 
meriką, kiekvienas bus ap- 

• rūpintas atitinkamu, pagal 
savo profesiją, darbu. O 
kai atvyko, jie buvo pa
neigti, pažeminti. Nieks jų 
net nepaklausė, kokios jie 
profesijos., kur jie geriau
siai tiktų, kas jiems “ar
čiausia prie širdies.” «*

Bugalteriš, kurį minėjau, 
yra dar jauno amžiaus žmo
gus, — nieko tokio. Betgi 
Viktoras ’Biržiška ir Juo
zas Mikuckis jau peržengę 
60 metų amžiaus vyrai.

Čia įeina ir kitas daly
kas..

Mūsų “Lietuvos vaduoto
jai,” — klerikalai, tautinin
kai ir socialistai,—neva sie
lojasi kultūra, vnokslu ir ki
tokiais paibeliais. Jeigu 
jiems iš tikrųjų rūpėtų kul
tūra ir kultūr.nešiai, tai jie 
darytų viską, kad tokie- ta
lentai, kaip virš paminėtie
ji, būtų sunaudoti ten, kur 
jie gali.atlikti svarbų tau
tai darbą.

Bet ne!
Į atsakinges.nes vietas, 

prie spaudos, prie kai kurių 
pusiau valdinių įstaigų, kur 
darbas lengvas, — kur, iš 
tikrųjų, darbo nėra, o yra 
tik vietos su geromis- algo
mis, — stato jaunus politi- 
kieriukus, prisilaižinėtojus, 
gi veteranams kultūrne- 
šiams liekasi nužnikai, toi
letai, išvietės.!

Man rodosi, jau labai lai
kas ir intelektualams, nu
stumtiems, kad ir į labai 
garbingų ponių nužnikus, 
praregėti. Jiems laikas sto
ti s.u progresyvių žmonių 

.judėjimu, kovojančiu prieš 
tai, kas neigia jų talentą, jų 
profesiją, ju pasiekimus!

Rojus Mizara

Vaikų tragedija Ispanijoje
MONTEVIDEO, bal. 11 

d.—Ispanų imigrantų lei
džiamo laikraščio “Espania 
Demo kr U tik a ” p r a nešimu, 
“frankistineje Ispanijoje 
badas, skurdas ir teroras 
yra nuolatine liaudies ir 
darbo žmonių'vaikų dalia.’ 
Nuo ankstyvo amžiaus de
šimtys. tūkstančių ispanų 
vaikų yra priversti eiti ver
gauti fabrikantui arba dva
rininkui, kad užsidirbtu 
duonos kąsniui', u- Z

Itin sunki yra vaikų pa
dėtis Ispanijos kaime. 700 
tūkstančių jaunesniojo am
žiaus ispanų vaikų, kurių 
daugeliui vos. sukako šeše- 
ri metai, dirba pernelyg 
sunkius lauku darbus. Šei
mininkai moka jiems, kiek 
nori, —paprastai 2-3 peze- 
tas per dieną, išspausdami 
iš jų visas jėgas (pernai ki
logramas mėsos kainavo 50- 
60 pezetų, kilogramas duo
nos. — 7.5 pezetos).

Tačiau vaikai džiaugiasi, 
galėdami gauti ir toki el
getišką uždarbį, kad bent 
kuo nors palengvintų var
gingą šeimos padėtį. Vie
name laiške, gautame iš Is
panijos ir išspausdintame 
laikraštyje “Espania Demo- 
kratika,” berniukas rašė: 
“Namuose mūsų yra keturi 
broliai ir motina. Mes ne
turime jokių produktų. Pa
jamas .sudaro tik menkas 
mano vyresniojo brolio už
darbis. Aš atsisakiau nuo 
m o k y k 1 o s, kad galėčiau 
dirbti. Labai dažnai mes 
neturime jokių produktų, 
išskyrus žolę ir šaknis, ku
rių einame rinkti į laukus... 
Jeigu mes nemirėme badu, 
tai tik todėl, kad laukuose 
yra. žolės ir šaknų.”

Tačiau ir tuos skatikus, 
už kuriuos, vaikas atiduoda 
savo vaikystę ir sveikatą, 

j ne visuomet pavyksta gauti 
i frankistineje I s p a n i j o je. 
! Daugelis ^aikų bet kuriais 
būdais ieško lėšų prasimai
tinti, kad nemirtų badu.

Neseniai išleistoje ispanų 
imigrantų brošiūroje pažy
mima, kad prancūzų žurna
listas. M. Ainonas, praleidęs 
kelias savaites frankistine
je Ispanijoje, rašė: “Aš 
mačiau vaikus belaisvius. 
Valensijoje jie kreida pie
šia ant šaligatvių boksinin
kus, tikėdamiesi, kad praei

viai įmes kelis sentavos į jų 
nudėvėtas kepures. Alikan- 
tėje jie stengiasi prisegti 
prie vaikščiojančių praeivių 
rūbų gėlę ir gauti už tai ke
lias monetas. Mursijoje jie 
pardavinėja papirosus. Bar- 
celo.noje jie garsiai siūlo 
pirkti loterijos bilietus. Ma
dride prie įėjimo į metro 
jie šaukia: “Šviežias van
duo.” Kad ir kur aš buvau 
Ispanijoje, visur mačiau 
vaikus elgetas, prašančius 
išmaldos.”

Ispanų žurnalistė, apra
šydama -viename Madrido 
laikraščių savo įspūdžius 
apie Madrido darbininkų 
rajoną, pažymėjo: “Pati
nimai nuo šalčio, opos, ša
šai, kančios nuo bado ir 
skurdo... Kokie drabužiai, 
koks rachitizmasLJie (vai
kai) net nepajėgia vaikš
čioti!’.

Amerikiečiu žurnalistas 
Hamiltonas, aplankęs fran- 
kistinę Ispaniją, rašė, kad 
Andalūzijoje, turtingiausio- 
sioje Sevilijos provincijoje 
—Karmonojc “mes matėme 
4-5 metui mergaitę su žals
vos spalvos išdžiūvusia oda. 
Ji be žodžių ištiesė savo lie
sas rankutes, prašydama 
ko nors valgomo. 8 metų 
berniukas, kurį galima bu
vo laikyti ne vyresniu kaip 
4 metų amžiaus, dvi dienas 
nieko nebuvo valgęs.”

Didžiulė daugybė Ispani
jos vaikų serga įvairiomis 
ligomis. Laikraštis “Espa
nia Demokratika” rašė: 
“Ispanija yra šalis, kur 
daugiausia vaikų serga tu
berkulioze ; ... tuberkulioze 
serga 60 procentų paau
glių.” Daugelis vaikų ser
ga raupsais. Pagal statis
tikos duomenis, 75.6 pro
cento vaikų nuo 5 iki 12 me
tų, lankančių pradinę mo
kyklą, serga tuberkulioze. 
Asociacijos kovai prieš ak
lumą duomenimis 30.6 pro
cento vaikų serga akių li
gomis, 50 procentų—dantų 
ligomis. Nacionalinės neu- 
ropsiehiatrų tarybos duo
menimis, 75 procentai vai
kų yra atsilikę protinio iš
sivystymo atžvilgiu.

Dėl nežmoniškų gyveni
mo sąlygų, pernelyg sun
kaus darbo, bado ir gausių 
ligų, frankistineje Ispanijo
je vaikų mirtingumas sie
kia didžiulį mastą. Kas
met šalyje miršta 170 tūks
tančių vaikų ir daugiausia 
—pirmaisiais mėnesiais po 
gimimo.

Esant frankistiniam re
žimui, beraščių procentas 
padidėjo nuo 25 iki 45. 
Frankistinė spauda pripa
žino, kad nuo 1947 iki 1950

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

Kaip sutikau Saimoną 
Blynd, tai jis manęs klau
sė:

—Ar tu, Džim, šiemet 
mislini važiuoti kur nors 
ant vikeišino?

—Šiūr,—atsakiau.
—Kur?
—Mislinu Važiuoti ant 

farmos pas mano kūmo gi
minaitę. Gal karves mel
siu.

—Tai tu mislini ten ir 
dirbti? Netingi?

—Netingiu, ale kaulai tai 
-jau nelinksta taip, kaip se
niau linko. Žinab, jau am
žius. Ale aš dar vis nepa
siduodu, ir kaip sutinku 
nieko sau, nešpetną leidę, 
tai dar pasidarau labai 
smarkus ir noriu, kad ji 
mane vadintu jaunu. Tai 
sukuosi ir lenkiuosi, kaip 
Žalnierius prieš šešiolikinę. 
Žinai, kaip daro seni sin- 
geliai!

—Ar tu mislini, kad leidė 
ir tiki, kad tu dar jaunas 
kavalierius?

—Yra visokių leidžiu. 
D ūmesnės — tiki, o razum- 
nesnės netiki, ale ir razum- 
nesnės nuduoda, kad tiki. 
Tai dėl to aš labai gerai 
fylinu. Ba leidės kaip ka
da sau su manim paflir
tuoja ir sako: Oh, Džim, 
koks tu smart, — aš misli
nu, dar tu neturi nei 60 me
tų!... Tai man taip gerai 
ant širdies ir ant pilvo pa
sidaro !

—O ką tu atsakai?
—Aš atsakau: Šiūr, esu 

smart ir dar neturiu 60 me
tų, ale kada nors turėsiu, 
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j metu beraščiu skaičius pa
didėjo 5,046,225 žmonėmis.

Frankistinis režimas, ku
ri remia Amerikos imperi
alistai, yra mirštamas Is
panijos darbo žmonių ir jų 
vaikų priešas. Jis neša 
jiems tik badą, neraštingu
mą, skurdą, vergove ir ko*į 
rą. L ?------------- 7
Tai tau ir “kainu žinovas!”

Washington. — Kainų ad
ministratoriaus A ]’ n a 11 ’ o 
žmona norėjo išbandyti, 
kiek jos vyras žino apie val
giu kainas.

Davė jinai jam dešimtu
ką ir sako:

—Nupirk kvorta pieno.
Nuėjo Arnall į krautuvę, 

paprašė pieno, ir duoda de
šimtuką. Pardavėjas pa
reikalavo daugiau kaip 
dviejų dešimtukų .

Nustebęs Arnall užklau
sė:—Kaip tai? Juk aš vi
suomet gaudavau kvortą 
pieno už dešimtuką.

Pardavėjas atsake:—Už
miršk tuos laikus .

Pats Arnall apie tai np- 
pasakojo • korespondentais.

:------------ <4
Paryžius. — Teisiamas A. 

D. Recy, buvęs Francijos 
oficierius ir jos seimo na
rys, už pavogimą $290,000 
vertės Arras miesto bonų.

bet kol turėsiu, reikia pa- 
s.v.nonkyti su nais leidėmis.

—Tai tu, vadinasi, me
luoji.

—Šiūr, meluoju. Jeigu 
leidėms nemeluosi, tai kam? 
Tu mųslini, jos tai nemeluo
ja ir nesuka savo amžiaus? 
Aibečiu laif, suka! Visi no
ri būti jauni. Visi meluo
ja. ,

—Dacrait!
—Pirmiau negu važiuosiuj 

ant vikeišino, Saimon, a.<7 
nežinau, kas čia bus, kad 
Laisvės vajus nesisuka taip, 
kaip reikia. Matai, Laisvės 
gas.padorius Frankis Buk- 
nys bara mus ir bara!

—Reikia pasispardyti ir 
padirbėti.

Šiūr, reikia. Ba, man sa
ke Frankis Buknvs, dešimt *7 7
tūkstančių dolerių kaneč- 
nai reikia sukelti.

—Sudėsim!
—Pasidar b u o k i m , Sai

mon! Be Laisvės gyventi 
būtų sunku. Dėl to ją my
lėkime ir šėnavokkne. Jei 
Laisvės nebūtų ,taį žmonija 
net nežinotų, kad gyvena 
tokie du geri vyrai, kai]) 
Saimonas Blynas ir Džimis 
Šmotas, lavo pralotas it 
fašistai nori Laisvę pa-w 
smaugti. Tai mes laikyki
mės.

—Aš kur tik sueinu žmo
nes, visur agituoju. Mano 
prisiega taipgi jau davė 
penkinę, ba daugiau negali 
duoti.

—Dac gud !
—O kur tu, Saimon, mi- 

slini važiuoti ant vikeišino?
— Į Koniailandą. Aš ten 

su prisiega kaip kada nu
važiuosiu ir pas’imaudysiu. 
Dacol!

—Aš tai mislinu ant far
mos padirbėti, jei duos, tai 
nereikės už burdą mokėti, 
žinai, aš taipgi nebagotas, 
o viskas bangu!

—Žinau!
—O kaip bus su pikni

kais?
—Aš tai būsiu ant Lais

vės pikniko penktą džiula- 
jaus ir ant Turginės, o gal 
dar ir ant kriaučių, ba 
kriaučiai geri vyrai. Pas 
juos kaip prilimpi kur nors 
prie stalo, tai jau sausąjį# 
neatsitrauksi. Ale dabapr 
aš turiu eiti, Džim, tai bus 
gudbai:

—Gudbai, Saimon!



San Francisco, Cal.
Los Angelese mire 
Jonas Karmųza

Apie geg. 12 d. gavau liūd
ną pranešimą nuo savo gimi
nių iš Los Angeles, kad mirė 
m ran o pusbrolis Jonas Karmus. 
•TO tm?, laiku gyveno 1713 W. 
70chl^St. Los Angeles, Calif. 
Kadangi jis yra mano artimas 
giminė, tai turėjau už parei
gą dalyvauti jo laidotuvėse.

Jonas Karmus mirė geg. 11 
d. nuo širdies ligos, palaido* 
tas geg. 14 d. naujose katali
kiškose kapinėse. Taipgi visa 
šermenų procedūra buvo su 
bažnytinėmis apeigomis, šer
menis puošė daug gyvų gėlių 
vainikų, ir jautrus atjautimas 
nuo,visų ne tik giminių, bet 
taipgi nuo jo pažįstamų bei 
draugų.

Jonas mirdamas paliko di
deliam liūdesyje savo mylimą 
žmoną Onutę, ir dvi dukreles 
ir jų žentus, Kazį brolį ir jo 
žmoną, tris sesutes, keturis 
anūkus, ir eilę artimų giminių, 
čia Amerikoj ir Lietuvoj.

Nors Jonas buvo religinių 
pažiūrų žmogus, bet buvo ma
lonaus būdo ir su visais visa
dos gražiai sugyveno, nežiū
rant kokių pažiūrų žmogus 
blhų buvęs. Todėl kas tik jį 
pažino ir kur tik jis gyveno ar 
dirbo, visados buvo mylimas 
visų. Mirus Jonui, gauta daug 
širdingų ir gailestingų užuo
jautų nuo visų jo pažįstamų ir 
kaimynų, ir visi išreiškia dide
lį gailestį dėl jo mirties.

Velionis paėjo Lietuvoje iš 
Suvalkų rėdyb., Keturvalakių 
parap., Geisteriškių kaimo. Į 
Ameriką atvyko dar visai 
jaunas būdamas, rodos, į 
Scranton, Pa. Iš ten nuvyko 
gyventi į Cleveland, Ohio, ir

ten išgyveno daug metų. Dir
bo Fisher Body Co. per 25 me
tus, kur veik visas savo kūno 
spėkas išeikvojo.

Apie porą metų atgal persi-* 
kėlė gyventi į Los Angeles, 
Cal. Turėjo savo namelį, ir 
tuo laikui gyveno iš senatvės 
apdraudos. Gyvenant Los An
geles, jis ir jo žmona džiaugė
si gyvenimu, ir tikėjosi ramiai 
pagyventi dar eilę metų. Bet 
ne ilgai teko džiaugtis savo 
ramiu gyvenimu, nelaboji mir
tis atskyrė nuo visų Jonelį. 
Visus rūpesčius ir turtą, ką su
kūrė per eilę metų paliko są- 
vo žmonai ir šeimynai.

Aš ir mano vyras išreiškiam 
gilią užuojautą velionės žmo
nai, ir jo visai giminei, kurie 
liko liūdesyje, o velioniui am
žiną atmintį.

Margaret ir Jonas 
A I v i n a i

—o—
Trumpai apie Mixmasteriu 
parengimą

Nuvykus man į Los Ange
les į savo pusbrolio laidotu
ves, už trijų dienų įvyko LDS 
Mixmasteriu*. šaunusis paren
gimas. Tad ir tai išnaudojau 
progą, dalyvaudama jų -pa
rengime. Ir turiu pasakyti,’ 
kad labai džiaugiuosi, kad 
ten nuvykau, ne tik 'pasima
tyti su savo senais gerais drau
gais ir draugėmis, bet labai 
susižavėti veikalo gražia mu
zika, aktorių dainomis, ir a- 
belnai visų puikiai atliktu lo
šimu. Apie penkiasdešimt nuo
šimčių veikalo puošia puikios 
įvairios scenerijos arba deko
racijos, kurias atpiešė jauna 
draugė Jean Bogdal. Muzikos 
kompozicija yra Jerry And
rews, tai yra LDS kp. nario.

Veikalo rašytojas ir pirjna- 
eiliš lošėjas yra Al. Casper. Aš 
čia tik pažymiu tris žymes- 
nias ypatas, kurios daugiausia 
yra įdėję savo triūso ir ener- 
gijos.

Veikalo reikšmė — vaizde
lis iš Čigonų gyvenimo, dainos, 
muzika sudaro įvairų ir gra
žų vaizdą, tik gaila, kad ak
toriams buvo mažai vietos ma
žoje scenoje. Ant didelio 
steičiaus tas pats veikalas bu
tų dar geriau atrodęs.

Akompanavo d. Virginia 
Wonder ir, pramainais, Vera 
Andrews.

Į lošimą įeina dešimts lošė
jų, ir didelis skaičius (laine
ri ų-choristų.

Verta tarti keletą žodžių 
apie veikalo autorių. Tikrai 
smagu, kad jaunas draugas 
gali sutverti scenos veikalus, 
ir parodyti savo gabumą pla
čiam svietui. Tai garbė d. A. 
Casper už sugabumą ir pasi
šventimą.

Taipgi garbė tiems, kurie sy
kiu kooperavo veikalo persta
tyme ir muzikoje. Visi akto
riai puikiai lošė ir gražiai dai
navo. Net man norisi, kad 
mes juos galėtum parsitraukti 
į San Francisco, kad jie pa
linksmintų mūsų žmones.

Po lošimo, veik visi dirbo 
prie visokių1 patarnavimų prie 
gėrimų ir valgių.

Kaip visados, taip ir šį sykį 
Mixmasteriai turėjo gerą or
kestrą šokiams ir šokėjai link
smai praleido laiką.

Tokiam dideliam parengi
me sutikau ir kalbėjaus su 
daugeliu buvusių draugų ir 
draugių, ir malonu buvo ma
tyti sveikus d. Beržinį ir d. 
Babičių. Jie per kurį laiką 
buvo sunkiai susirgę. Tikrai 
džiaugiuosi dalyvavus Los An
geles parengime.

M. Alvinienė

Haverhill, Mass. FLORIDA
Gegužės 23 d. draugę Anta

niną Račkauskienę arti savo 
namų ant Salem gatvės Brad- 
forde patiko žiauri nelaime. 
Jai einant skersai gatvę nepa- 
tėmijo, kaip greitai sunkusis 
trokas atvažiavo ir dideliu 
smarkumu į ją trenkė, kad ji 
buvo nutrenkta net 40 pėdų 
toliau troko. Troką vairavo 
Robert C. Flanagan. Policijai 
pribuvus į nelaimės vietą Rač
kauskienė rasta kraujo latake, 
visai be sąmones. Ją nuvežus 
į ligoninę (Hale Hospital) ir 
gydytojams ištyrus aplaikytas 
žaizdas, pasirodė, kad ji turi 
sulaužytus šonkaulius, kairės 
rankos peties kaulą sulaužy
tą, veidą suraižytą ir pavojin
gai sumuštą galvą. Yra abe
jojama, ar tik nebus galvos 
kiaušas įskeltas.

Dabar draugė Račkauskie
nė, gulėdama ligoninėj, turi 
perkęst didelius skausmus ir 
vesti kovą už išlaikymą gy
vybės.

Mes dabar gyvenam maši
nų gadynėj. Visur sukasi į- 
vairių mašinų ratai, ir kiek
vienam yra reikalinga būti at
sargiam. Nes kitaip, gali pa
pulti po mašinų ratais ir ne
tekti gyvasties.

Aš nuo savęs reiškiu drau
gei Račkauskienei gilią užuo
jautą, nelaimės paliestai. Vėli
nu didžios ištvermės perkęsti 
aplaikytus skausmus nelaimė
je, ko veikiausiai pasveikti ir 
vėl veikti sykiu su sveikaisiais.

A. P. Dambrauskas

BINGHAMTON, N. Y.

GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAFITAS2-29-52

(Tąsa)

Mums teko pagrasinti žoržui, kad 
priverstume jį vieną suvalgyti sriubą.

— Visi jie egoistai, — pareiškė fabri
kantas. Dabar jis ieško naujų “draugų.”

* * *
Žinoma, žmonės yrą žmonės. Jie ne 

visada kalti dėl to, kuo ji-e tapo, bet 
jiems sunku paslėpti tikrąją savo esmę.

Egoistas neparodys kilnumo. Bailys 
netaps kovotoju. Tas, kuris kovojo, tebe
kovoja. Žmonių trūkumai ir vertybės pa
sireiškia čia ypač stipriai, nes žmonės 
savo apgaulingą išorę palieka už stovyk
los vartų.

Mes esame pasaulyje, kur kiekvieno 
ybė kabo ant plaukelio, kur kokia 

nors smulkmena gali pakeisti žmogaus 
rSumą. Ir vis dėlto čia kaip ir visur žmo
nės patys kala savo likimą.

Labai dažnai tenka stebėti, kad žmo
nės, pirmiau turėję aukštą padėtį, smun
ka ypač žemai. Tuo tarpu kiti, kurie 
buvo niekas, tampa asmenybėmis. Žino
ma, absoliučios taisyklės čia nėra. Bet 
yra kontrastų, kurie daug ką pasako.

Kartą Žiulis parodė man nuskarusį 
žmogų, kuris savo komandoje valė išvie
tes. Galutinai palaužta būtybė, kažkokie 
griuvėsiai, nesukelią net pasigailėjimo.

— Pažvelgk į jį, — tarė man Žiulis. 
— Tas žmogus buvo konsulas Viši.

Aš žiūriu į Žiulį. Į Žiulį, priėmusį 
mane į baraką Nr. 16 Mauthauzene. Į 
Žiulį, kuris vieną vakarą viršutinėje 
laiptų aikštelėje .buvo netekęsx sąmonės 
mano rankose. Prieš metus jis buvo ant 
E ražu ties krašto, tai tiesa, bet jo akyse 

et kuriomis aplinkybėmis švietė gyveni
mo liepsnelė. Žiulis — darbininkas. Jis 
nugalėjo badą, smūgiūs, mirtį ir dabar 
kovoja ne dėl savo paties gyvybės, bet 
dėl kitų gyvybės.

Ir aš manau ,kad tame pasaulyje, kur 
mes esame, paprasta darbininko kepurė, 
šiokia kaip Žiulio, kelia kur kas dau- 

pagarbos negu ambasadoriaus tri- 
įpė su nutriušusiu pliumažu.

VII 
PASIRUOŠIMAS MŪŠIUI

Vasara buvo iš tiesų puiki. Visą laiką 
buvo giedras oras. Rugpjūčio pabaigoje

kalnų viršūnėse nutirpo paskutinis 
sniegas. Per visą mėnesį mirė tik 30 
žmonių. Kiekvieną dieną ateidavo geros 
žinios. Mūsų džiūgavimui nebuvo galo. 
Šaęlis su savo gulto kaimynu kirto la
žybų iš dešimties tūkstančių frankų, kad 
viskas baigsis ligi spalio 15 dienos. Dau
gelis prancūzų tuo tiki. Tačiau rugsėjo 
6 dienos rytą, eidami į patikrinimą, mes 
pamatėme, kad per naktį kalnai vėl ap
sikloję sniegu. Mes nuliūdome.- Ligi va
karo beveik visas sniegas nutirpo, bet 
tai—grėsmingas įspėjimas. Metas ruoš
tis žiemos kampanijai.

Antra vertus, karinių operacijų rit
mas tartum sulėtėjo. Iš vienintelio savo 
šaltinio — nacių spaudos — žinome, kad 
Suomija paprašė taikos. Žinome, kad 
kažkas vyksta Varšuvoje. Žinome, kad 
sąjungininkai Verdene ir Briuselyje. Iš 
komunikatų sprendžiame, kad Prancūzi
jos centras, matyti, išvaduotas. Bet mes 
nesuprantame, kokiu būdu vokiečiai vis 
dar tebėra Ruane, La Rošelėje,* Sen-Na- 
z-ere, Breste ar Diunkerke.

Tai išmuša mus iš vėžių.
Mėnesio gale į stovyklą pradėjo at

vykti naujos kalinių partijos. Su pir
muoju ešelonu — pusantro tūkstančio 
žmonių. Lenkai. Jie sumišę, ir į visus 
mūsų klausimus jie atsako tik viena:

—- Varšuva! Varšuva!
Jų akyse galima perskaityti visą kan

kinio miesto tragediją. Dabar mes žino
me Jjaisią tiesą. Rugpjūčio pabaigoje 
Varšuvoje įsižiebė sukilimas, Londono 
lenkų vyriausybės išprovokuotas.

Įvyko tikra tragedija. Nacistiniai ka
reivai nekaltų gyventojų kraujuje pa
skandino nusikalstamą karinės klikos be
protybę. Spalio, pradžioje Varšuva buvo 
krūva rūkstančių griuvėsių, viešpatavo 
neviltis ir mirtis.
/ Žmonės, esantieji čia, — tai aukos. 

Jie kaltina.
Po lenkų atvyko kiti ešelonai. Tarp jų 

buvo prancūzų, suimtų šią vasarą. Mes 
išvykome ieškoti maki kovotojų, bet ne
radome nė vieno, išskyrus pritarian
čiuosius.

— Tai geras ženklas, — pastebėjo Lu
ji Mažasis. — Vadinasi, kiti vis dar te
bekovoja.

{Bus daugiau)^

Svarbus pranešimas kaip 
Binghamtono, taip ir apylinkes 
Laisvės skaitytojams

Birželio 10 d. įvyks labai 
svarbus LLD 20 kuopos mote
rų klubo susirinkimas, Lietu
vių svetainėje, 315 Clinton St. 
Prasidės 7 vai. vakare.

šiame susirinkime turėsime 
nepaprastą viešnią, Alice Jo
nikienę net iš Chicagos, kuri 
grįždama iš New Yorko žada 
mūsų mieste sustoti ir papa
sakoti daug ką naujo.

Kviečiame ne tik visas mo
teris, bet ir visus vyrus daly
vauti.

Ne tik turėsime viešnią iš 
Chicagos, bet ką daugiau-. Te
ko pasikalbėti su moterų ko
mitetu, ypač su pirmininke ir 
ji sakė, kad tai bus linksmas 
pažmonys su užkandžiais ir 
muzika.

. Todėl dar kartą kviečiame 
visus ir visas dalyvauti.

Rengėjos I

Ledai, orančiai, arbūzai

Gegužės 30 d. gamta iškir
to netikėtą šposą Polk ir Hills
borough apylinkėms, čia esan
ti žmonės savo gyvenime nėra 
matę sniego, bet minėtą dieną 
pamatė “iš dangaus” krintan
čius su dideliu šturmu ledus.
“Orlando Morning Sentinel” 

rašo (geg. 31), kad ledai bu
vę net iki kiaušinio • didumo, 
ypač Winter Haven apylinkėj-. 
Ta ledų kruša (hail) nuka
pojo orančių medžių lapus ii 
daug mažų, šiemetinių žalių 
orančiukų. žinia sako, kad ir 
didelių, prinokusių orančių 
bus sunaikinta keli šimtai 
fraitkarių. Nuostoliai dar ne- 
apskaitliuoti.

Kalbant apie orančius,- ver
ta priminti, jog birželio mėne
syje baigsis komercinis oran
čių skinimo ir išvežimo 1951— 
1952 m. sezonas, kuris tęsėsi 
9 mėnesius. Jau ir dabar (geg. 
31) kai kur užsidarė “packing 
houses.”
Arbūzai

The. Florida State Marke
ting Bureau praneša, kad ge
gužės 28 dieną iš centralinės 
Floridos išsiųsta daugiausia 
arbūzų (watermelons), — net 
427 fraitkariai. Iki šios dienos 
arbūzų iš Floridos išsiųsta 
3,919 fraitkarių. Pernai iki 
šios dienos išsiųsta 2,252 frait
kariai. Bet per praeitus visus 
metus išsiųsta 15,604 fraitka
riai. Aišku, šiemet bus kur kas 
daugiau.

Už vieną arbūzų fraitkarį 
kompanija gauna '$1,020, jei, 
abelnai, kiekvienas arbūzas 
sveria apie 22 svaru. Juo di
desni arbūzai, tuo jų didesnė 
vertė. Pavyzdžiui, jei arbūzas 
sveria 32 svaru, tai už lokių, 
arbūzų vieną fraitkarį New 
Yorke moka $1,600. J. V.

Hartford, Conn.
Iš LLD 68 kuopos 
susirinkimo

Kuopos susirinkimo narių 
dalyvavo vidutiniai, bet tari
mų buvo padaryta gerų. Kas 
svarbiausia, tai buvo apkalbė
tas ateinantis spaudos pikni
kas, kuris įvyks liepos 13 d. 
E. Hartforde Lietuvių Sąryšio 
parke. Vieta labai puiki. Da
bar lieka tik visiems gerai 
darbuotis, kad piknikas būtų 
sėkmingas. Taipgi ir kiti mies
tai turėtų organizuoti automo
bilius arba busus važiavimui į 
pikniką. Nepamirškime, kad 
lietuvių' spaudos reikalas nėra 
vien tik Hartfordo lietuvių 
reikalas. Tai yra visų reikalas.

Dienraščio Laisves Paramai
DIDIEJI PIKNIKAI

BOSTONO APYLINKĖJE
piknikas įvyks penktadienį

LIEPOS 4 JULY
Lietuvių Tautiško Namo Parke

MONTELLO, MASS.

NEW YORKO APYLINKĖJE
Piknikas įvyks šeštadienį

LIEPOS 5 JULY
Clinton Park, Maspeth, N. Y.

Bus skaitlingi susibūrimai, linksmi pasimatymai 
iš arti ir toli. Kas tik atsilankys, bus patenkin

tas ir ilgai atsimins puikius įspūdžius.

, Susirinkime geras būrys na* 
Irių pasimokėjo duokles. Kaip 
pasirodo, tai 68 kuopa bus 
garbės sąraše, nes nariai ge
rai mokasi duokles.

Beje, pamiršau pažymėti, 
kad spaudos piknikai! žmones 
vešti yra nutarta pasamdyti 
busą, kuris išvažiuos nuo Lai
svės Choro svetainės, 157 
Hungerford St., kaip 2 vai. po 
pietų.
Kiti reikalai

Laisvės Choras yra užpra
šytas dalyvauti dienraščio Lai-, 
svės piknike, kuris įvyks Lie
tuvių Tautiško Namo Parke 
Montello, Mass., liepos 4 d. 
Todėl Laisvės Choras pasam
dė busą, kuriuo choras trauks 
į Montello. Bet dar: yra vietos 
ir pašaliniams, kurie norėtų 
kartu su mumis važiuoti. Kai
na į abi pusi tik $3.50. Užsi
sakykite vietą kuo greičiau.- 
sia, nes vėliau gali nebelikti. 
Užsisakyti galite pas B. Mule- 
ranką, 157 Hungerford St. 
Galite pašaukti telefonu, 
5—2781. Jis jums suteiks pa
tarimus. Bet kelionė bus už
tikrinta, kada pasimokėsite 
$3.50. Tad nepamirškite pasi
skubinti. LLD Narys

Toronto, Canada.
Užbaigė mokyklą

Jonas Linarta, draugų Li- 
nartų sūnus, su dideliu pasi
sekimu užbaigė braižybos mo

kyklą. Gavo gerą atžymejimą 
ir rekomendaciją. To pasėkoj, 
Jonas, po trumpų atostogų, 
pradėjo dirbti Bank of Nova 
Scotia už braižytoją. Savo 
darbu jis pilnai patenkintas.

Jonas buvo nutraukęs mo
kyklą ir pradėjęs dirbti, bet 
laiku apsižiūrėjo ir griebėsi 
vėl už mokslo. Ir štai dabar 
jis turi prieš akis visai kitą 
ateitį. Tas sudaro džiaugsmą 
ir jo tėveliams ir visai gimi
nei.

Vėlinu gero pasisekimo Jo
nui jo darbe ir gyvenime.

—o—
Mirė seniausias Draugijos 
narys

Pereitą savaitę po ilgo ne
galėjimo mirė Petras Paruke- 
vičius, seniausias Sūnų ir Duk
terų Draugijos narys.

Lai būna jam lengva ilsėtis 
Kanados žemelėj.

-—°—
Antanas Morkis 
sunkiai sužeistas

Teko patirti, kad automobi
lio nelaimėje sunkiai sužeistas 
Antanas Morkis, real estate 
pardavinėtojas.

Esąs lūžęs kojos kaulas, tad 
dabar sugipsuotas.

Linkiu greit pasveikti.
—o—

Apsivedė Grubevičiaus duktė •••

Pereitą šeštadienį apsivedė 
jauniausia J. Grubevičiaus 
duktė.

J. Grubevičiai yra seni To
ronto lietuvių biznieriai.

“L. B.”

Connecticut Valstijos

PIKNIKAS
Didysis Visos Valstijos Sąskridis 

Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 13 JULY
__ Jau laikas kolonijose samdytis busus vykimui 

' į šį pikniką.

Light House Grove
Station 23, East Hartford, Conn.

GERA MUZIKA ŠOKIAMS

GERI VALGIAI IR GĖRIMAI

Kviečiame visus į šį gražų, pasilinksminimą.
t Rengėjai

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
Kas yra gera ir naudinga, žmones 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 lig”: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

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

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

Nr. 4. Mat. Švilpas Salve for Itching Skin and Poison Ivy. šita 
mostis nuo įvairių niežėjimų odos ar Poison Ivy. Kaina $1.25.

Nr. 5. Mat. Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief. 
Šita mostis — vėliausias išradimas kaip prašalint Piles greitai, ir ne
reikia pjaustyt. Varvančos, ar ne — pagelbės. $2.50.

Mano mostis pagelbės visiems, kurie vartos pagal nurodymą, ant 
kokių ligų yra pažymėta. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet nori karo. Čia jau proto liga.

Reikalaudami mosčių, prisiųskite Money Order ar gerą banko čeki- 
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.

3 pusi.—Laisve ( Liberty) •••Ketvirtad., Ęirželio-June 5, Į9S3
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Svečiuose pas
J. ir A. Kaulinius

Memorial dieną teko aplan
kyti Joną ir Anastaziją Kauli
nius, Įsikūrusius Huntington, 
N. Y. Draugė Kaulinienė per 
tūlą laiką prastai jautėsi, sir
guliavo, tačiau dabai’ sveikata 
jau eina geryn. Jonas tai lai
kosi tvirtai.

Šeimininkai pasimokėjo už 
Laisvės prenumeratą ir $5 pa
aukojo i dešimttūkstantini 
Laisvės fondą. M.

Sveiksta
Olga Reinhardt po operaci

jos pamažu sveiksta. Pirma
dieni jau sugrįžo iš ligoninės 
namo, 60-1 1 70 Ave., Ridge- , 
woode. Tikisi ten pasimatyti j 
su savo draugėmis ir draugais, j

• Vieta privažiuojama Metro- i 
politan aukštojo traukinio Ii- j 
nija, Forest Ave. stotis, arba j 
Decatur ir Crescent busais.

ReinhardtienS dėkoja vi
siems lankiusiems ligoninėje 
asmeniškai ar laiškeliais ir 
tiems, kurie apie ją parašė 
Ijaisvėje. -

Si. Misiūnas sveiksta
Pergyvenęs gana sunkią o-' 

peraciją Manhattan General 
ligoninėje, Stasys Misiūnas 
sėkmingai sveiksta. Šiomis die
nomis tikėjosi parvykti iš li
goninės namo. Gyvena savo 
name, 'kuriame randasi ir jo 
užeiga-aludė, 502 Grand St., 
Brooklyne. Ten jisai ilsėsis iki 
pilnai atgaus spėkas. Namie 
būdamas tikisi dažniau pasi
matyti ir su visais savo prie- 
teliais. Rep.

Aido Choras
Pamoka Įvyks šio penktadie

nio vakarą, Liberty Auditori
jos Music Room. Visi nariai 
prašomi dalyvauti visose pa- 
rnqkose, nes mes dar turėsime 
išstojimų dainuoti programose 
šr sezoną.

Choro prezid.

Prašo užtverti nuo 
vaiky upelį

Oceanside, L; L, gyvento
jai rašosi po peticijomis, pra
šančiomis, kad valdžia aptver
tų aukšta tvora Bedell .Creek. 
Vanduo vietomis turi 15 pėdų 
gelmės. O artimoje apylinkė
je, tiktai vienoje gatvėje su
skaityta 37 vaikai, dauguma 
jaunesni 5 mėtų amžiaus.

Šį pavasarį ten jau buvę į- 
kritę 4 mažamečiai, bet patai
kę negiliom vieton, tad vyres
nieji vaikai spėjo juos išgel
bėti.
'Nužudė žmoną ir save

Nicholas Gughis, 50 'metų, 
gyvenęs 25-20 84th St., Jack- 
son Heights, pasmaugė savo 
žmoną Emily, 43 metų. O 
paskiau ir pats pasikoręs ant 
laiptų. Mirusius atrado atvy
kusi Gughienės motina, Mrs. 
Anna Dvos. Sakoma, baręsi 
dėl kokių finansinių reikalų.

Kai Būnatą 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

Girdesime Alice Jonikienės 
pranešimą iš Washingtono

ALICE JONIKIENĖ

Visašališkoji delegacija šį 
ketvirtadienį, birželio 5-tą, su
sirinks Washingtone protes
tuoti prieš sulaikymą Ellis Is
lande unijos darbuotojo Mar
tin Young.

Delegacija taipgi’ protes
tuos prieš pasimojimą depor
tuoti fašistinėn Graikijon ki
tą unijos vadą Peter ITarisia-

Iš Kriaučių susirinkimo
Gegužės 28 d. įvyko lietu- 

* vių kriaučių 54-to skyriaus 
Į susirinkimas 11-27 Arion PI., 
unijos svetainėje.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
i Klubo išvažiavimo busais 
! kriaučiai nupirko 21 bilietą. 
Šv. Jurgio Draugijos pikniko 
nupirko 30 bilietų.

Įvyko rinkimai skyriaus dc- 
legato. Esamasis delegatas 
Vytautas Ubarevičius apsiė
mė ir likosi vienbalsiai išrink
tas antriesiems termino me
tams. Po'to sekė rinkimas lo
kalo dviejų valdybo.s narių. 
Vice-pirmininku apsiėmė ir li- 

i kosi vienbalsiai išrinktas esa- 
. masis Vincas Paulauskas. Bu- 

vęs nemažai laiko protokolų 
' raštininku Teodoras Yogelas 
j griežtai atsisakė toliau tar
nauti, tad jo vieton apsiėmė ir 

į likosi vienbalsiai išrinktas Ka
zimieras Nečiunskas.

i Po rinkimų, buvo pakvies
iu delegatai išduoti raportą iš 
Amalgameitų konvencijos, ku
ri įvyko Atlantic City. Kazi
mieras Tarnas pranešė, kad 
mes, abu delegatai, Ch. čerką 
ir aš, pavedėme Juozui Kai
riui pilnai išduoti raportą. Ra
portas buvo pusėtinai geras ir 
parodė, kad Amalgameitų 
kojivencija gerų dalykų nuta
rė. Ypatingai priimtos svar
bios rezoliucijos prieš tokius 
bilius, -kaip Taft-Hartley ir 
kitus panašius priešdarbinin- 
kiškas bilius.

Amalgameitų konvencijoje 
priimta gera rezoliucija prieš 
Smith aktą. Tai prieš tą patį 
aktą, kuriuomi einant šiandie
ną yra teisiami New Yorke 16 
komunistų darbininkų vadų. 
Amalgameitai kriaučiai gan 
gerai permatė, kad einant tuo 
aktu gali ir ne komunistus li
nijų vadus suvaryti į kalėji
mus. Ar tas nebuvo padaryta 
Vokietijoje prie Hitlerio? Bet 
mūsų vargšas Jonas Herma
nas to nesupranta. Jis buvo 

des, kuriam gręsia mirtis. Ir 
prašys prezidento atmesti 
(veto) naująjį Walter-McCar- 
ran biliu, kuris yra aršiai pa
vojingas ne vien tiktai svetur- 
gimiams, bet ir visiems unijis- 
tams, visiems darbininkams.

Toje delegacijoje Chicagos 
lietuvius atstovaus Alice Joni
kienė. Brooklyno ir apylinkės 
lietuviai taipgi siunčia savo 
atstovę su nęvvyorkiečiu dele
gacija.

Pirm grįžimo namo, chica- 
gietė Jonikiene sustos Brook
lyne. Su ja susitikti, išklausy
ti jos pranešimo iš nuoveikių 
Washingtone, išgirsti daugiau 
žinių apie to Diliaus padėtį, 
yra šaukiamas susirinkimas 
birželio 9-tos vakarą, Liberty 
Auditorijoje, čia išgirsime ir 
mūsų pačių delegatės prane
šimą.

Visi, kuriems rūpi pagalba 
persekiojamiesiems ir apsaug®, 
savęs nuo aršesnių įstatų įve
dimo, kviečiami ateiti. Ir pra
šomi kviesti kitus. Įėjimas ne
mokamas.

pateikęs rezoliuciją, kad būtų 
visi komunistai iš lokalo išva
lyti. Taip, Hermano rezoliuci
ja konvencijoje išvalė, tik ne 
komunistus, bet gurbą.

. Amalgameitų konvencijoje 
dalyvavo viso 1,500 delegatų. 

• Baigiant raportą, Ch. čerka 
pranešė, kad turėjo pokalbius 
su kitų kolonijų lietuviais de
legatais. Vieni su kitais gra
žiai pasikalbėję.

Man teko kalbėtis su Juo
zu Kairiu. Jisai ketino patsai 
daugiau parašyti iš kriaučių 
konvencijos, tai aš ir palieku 
jam tai- rašyti, nieko daugiau 
neliesdamas iš konvencijos.

Kriaučių pikniko pirminin
kas .J. Pitersonas pranešė, kad 
kriaučių piknikas iš Dexter 
Parko perkeliamas į K lase i aus 
Parką, kadangi Dexter Parkas 
yra griaunamas, daugiau pik
nikų ten nebus.

Kriaučiai ir ne kriaučiai, 
nepamirškite, kad liepos 26-tą 
įvyks • kliaučių piknikas Klas- 
čiaus Parke, Maspethe.

Kriaučių vakacijos prasi
dės, kriaučiai iš dirbtuvių iš- 
maršuos birželio 27 d. Bet yra 
trejetas lietuviškų stambių 
dirbtuvių, iš kurių, gal būt, 
kriaučiams nereikės išmaršuo- 
ti vakacijoms. Jie turi nepa
geidautas “vakacijas” nuo Ka
lėdų ir Naujų Metų, arti pusė 
metų kaip tos dirbtuvės užsi
darė. Vakacijos pasibaigs, 
kriaučiai grįš į dirbtuves lie
pos 14 d.

• Skyriaus delegatas V. Uba
revičius pranešė iš dirbtuvių 
stovio. Tūlos lietuviškos dirb
tuvės jau pradeda po Diskelį 
dirbinėti. O tose trijose stam
besnėse lietuviškose dirbtuvė
se vargiai pradės dirbti pirm 
vakacijų.

Delegatas priminė, kad 
kriaučiai turi kuo greičiausia 
pasimokėti duokles, kurie e- 
sate užsilikę, nes kitaip bus 
sunkiu gauti vakacijų užmo
kestį. J. S.

šalies Kongresas užgyrė 
pasiūlymą East River apsuptą 
Mill Rock Island priskirti 
New Yorko miestui. Planuoja 
ten įrengti parką.*

Ne\v Yorke suimta Mrs. Be
atrice A. Grunig ir Mrs*. Ka
thryn V. Cohen, seserys. Kal
tinamos už pardavinėjimą 
narkotikų. Tą nuodą joms pa
likęs bėgantis nuo seklių tik
rasis prekiautojas. O jos pa
taikiusios pirmiausiais kostu- 
meriais gauti tuos seklius.

UŽraSyklt Laisvę Savo Draujrol«

Masinis mitingas 
vaikų gerovei

šio ketvirtadienio vakarą, 
birželio 5-tą, New Yorke įvyks 
masinis mitingas minėti tre
čiąjį Pasaulinės Vaikų Dienos 
gimtadienį. Minėjimas bus 
The Pythian Hall, 135 W. 
70th St. Bilietas 75 c.

Kalbės Dr. Gene Weltfish, 
antropologijos profesorė Co
lumbia Universitete, ^aipgi 
kalbės Pasaulinėje Vaikų Ap
saugai Konferencijoje, Vien- 
noje, dalyvavusios delegatės.

Masiniai skleidžia 
lapelį už taiką

New Yorko Labor Confe
rence for Peace išleido lapelį, 
kuriame ragina mūsų šalies 
valdžią vykdyti apsikeitimą 
karo kaliniais ir skubiai su
stabdyti mūšius Korėjoje. Ja
me taipgi protestuoja prieš iš 
naujo apginklavimą Vokieti
jos nacių. Pareiškė, kad nau
jai pasirašytasis “kontraktas” 
tarp Vakarų Vokietijos, J. V., 
Prancūzijos ii' Anglijos pa
gelbsti apginkluoti nacius.

Lapelis masiniai skleidžia
mas didžiuosiuose miesto cent
ruose, tarp kitų prie didžiųjų 
krautuvių, Herald Square, 
taipgi Times Square.

Remia konferenciją už 
amnestiją politiniams

Kailių ir Odų išdirbėjų ir 
siuvėjų unija pranešė birželio 
14-tą konferencijos šaukimo 
komitetui, kad unija .pilnuti
nai remia konferenciją. Ir 
kad ateityje rems tos konfe
rencijos numatytus žygius iš
laisvini muii įkalintųjų einant 
Smith aktu;

Konferencija už amnestiją 
Amerikos politiniams kali
niams birželio 14 d. bus St. 
Nicholas Arenos Gold Room, 
69 W. 66 th St., New Yorke. 
Prasidės 1 vai., baigsis 5-tą.

Viena diena surinko 
$30,000 už auto

Pirmą taksų už autjo varto
jimą dieną, birželio 2-1'ą, mo
toristai tais taksais sumokėjo 
miestui 30 tūkstančių dolerių. 
Visi motoristai turės pasimo
kėti tuos taksus ir gauti pasi
ni o k ėjimo žymę.

Brooklyno a u to m o b i 1 i st,a i 
tas štampas perka Municipal 
Buildinge, Room 1, o Queens 
gyventojai savojoje Borough' 
Hall, Kew Gardens. Raštinės 
darbadieniais atdaros lig 5. 
Arba galima pasimokėti laiš
ku, čekį išrašant City Collec
tor. Ir reikia įdėti sau adre
suotą ir su stampa laišką, at
siuntimui tos žymės. Kainuo
ja $5 už auto iki 3,500 svarų, 
sunkesniems po $10.

Birželio 16-tą miestiečiai be 
tos žymės negalės auto vai
ruoti mieste, bus baudžiami. 
Aukščiausia pabauda gali bū
ti iki $100 ir 30 dienų kalėti.

Pateko už $16
Dviem vyrukams .apiplėšus 

Globe Hotel kasą, New Yorke, 
viešbučio darbininkas leidosi 
juos vytis. Jisai sekė juos į 
subway^ Iš vieno traukinio se
kė į kitą. Paskui, jiems išlipus, 
jiedu vienas ėmėsi vieną taksi- 
ką, kitas kitą. Darbininkas, ir
gi pasiėmęs taksiką, sekiojo 
iki privažiavo policiją ir gavo 
jos talką.

Suimti Philip Guerette ir 
Alvin Worden, 20 ir 23 m,, 
sakoma, atvykę iš Waterbury. 
Apiplėšifne viso jie buvę lai
mėję tiktai $J6.

Unija pikietuoja 
valdinę įstaigą

United Electrical, Radio 
and Machine Workers of A- 
merica, nepriklausoma, praė
jusį antradienį pradėjo pikie- 
tuoti valdinę Wage Stabiliza
tion Board, 1834 Broadway, 
New Yorke. Pi kietas bus pa
laikomas neribotą laiką, sako 
unijistai.

Unija pikietuoja protestui 
prieš tarybos atsisakymą už- 
girti darbininkams algų prie
dus, kuriuos unijai pavyko iš
siderėti iš kompanijų. Taipgi 
sako, kad įstaiga vilkina iš
sprendimą kitų jai paduotų 
bylų. Gi brangusis pragyveni
mas nelaukia rytojaus, turi 
sumokėti šiandien, kitaip tavo 
šeima alks.

Gavo daug parašų 
už taiką

Sandėlių ir krautuvių dar
bininkai praneša pastarųjų 
trejeto savaičių laikotarpiu su
rinkę virš tūkstantį parašų už 
taiką. Parašus jie rinko ant 
peticijų, kurios reikalauja 
penkių didžiųjų valstybių su
tarties taikai.

Gi moterys unijistės, 6 5-j o 
Distrikto narės, daug pasidar- 

i bavo rinkdamos parašus ant 
Motinos Dienos atviručių pre
zidentui Trumanui. Atvirutėse 
taipgi ragino prezidentą siekti 
taikos per sutartį su kitomis 
visomis didžiosiomis valstybė
mis.

Laimėjo bylą prieš 
miestinę operą

New Yorko vyriausias teis- 
Į mas išsprendė orkestrų vado 
Laszlo Halasz bylą jo naudai. 

I Halasz, žymus, per eilę metų 
I žinomas muzikas, tapo nei iš 
Išio, nei iš to staiga .atstatytas 
į iš New Yorko City Opera Co. 
1 direktoriaus pareigų praėjusių 
metų gruodžio 21-mą.

Įstaiga turės Halasz’ui su
mokėti $15,000. Byloje buvo 
reikalauta $35,000.

Laike teismo eigos, City 
Center advokatas sakė, kad 
operos štabe prieš Halasz bu
vęs nepasitenkinimų jo darbu 
i)* atsinešimu į aktorius. Gi 
Halasz parodė, kad iš 200 o- 
peros štabo narių tiktai 7 te 
buvo pakviesti liudyti.

Neverta buvo moteriai I 
pataikauti 

---- -----
e

Pora jaunų vyrų gal būtų 
laimingai išėję iš Roseno bai
linsiu vykios New Yorke su 16 
kailinių ir $300 pinigais,. ku
riuos jie buvo ten susirankio
ję apiplėšime. Bet vienas pa
klausė moteriškės Mrs. M ar
batos prašymo nesurišti jai 
kojas, nes sustabdytų jos 
kraujo cirkuliaciją. Vyrus jie 
surišo ir išėjo lipti žemyn de- 
vyneriais laiptais.

Kaip greit jie dingo iš akių, 
moteriškės cirkuliacija pasi
taisė. Ji, pabėgusi prie lango, 
pradėjo šaukti talkos. Subė
go daug gaudytojų ir polici
ja. Abu dalyviai, Mitchell 
Wyatt ii' Lombard P. Bennis, 
suimti. .

Jaunimo festivalis
Antrasis metinis žydų Jau

nimo Festivalis rengiamas šio 
šeštadienio vakaro 8:30, Yu
goslavia Salėje, 405 W. 41st 
St., New Yorke. Programoje 
nuostabioji liaudies dainų ar
tistė Martha Schlamme, taip
gi dramos grupė, šokėjai. Įėji
mas $1.50.

Įsismaginę šlapia gatve 
greitai pasivažinėti, susidūrė 
taksikas su auto ties 54th St. 
ir 2nd Avė. Tačiau nuo jų 
daugiausia ' nukentėjo pėsti
ninkas Nicholas Di Maio.

MIR E
Laurinas Spilgis, gyvenęs 

4 82 Warwick St., Brooklyne, 
mirė birželio 3-čią. Pašarvo
tas Stephens Funeral Home, 
2601 Pitkin Ave., Brooklyne. 
Laidos penktadienio rytą, bir
želio 6-tą, po apeigų Karalie
nės Angelų bažnyčioje.

Liko liūdesyje žmona Auna, 
dukterys Anna ir Marian, du 
žentai ir vienas anūkas.

< šeimai reiškiame užuojautą.

I

STASIO DANIELIAUS ATMINČIAI
Jisai mirė spalio 28 d., 1950 me

tais nuo džiovos ligos.
Stasys Danielius aiškaus darbinin- 

■ kiško nusistatymo žmogus, mylėjo 
apšvietą ir buvo nuoširdus rėmėjas 
dienraščio Laisves. Jis net. ir sirgda- 

; mas rūpinosi Laisvės išlaikymu ir 
! aukodavo jai.

Prisimindama jj, kaipo gerą gy
venimo draugą ir apšvietos mylėtoją, 

i aukoju j Laisvės fondą $2.00.
S. Danielienė.

Paslydęs ant šlapios" 5th 
Ave. ties 83rd St. auto pasu
ko staiga ant šaligatvio ir ap
virto. Susižeidė vairuotojas 
Ch. Johnson.

Iš Lietuvos
« «... » .»■■■- ■ ■« ■ '■ • 

Spaustuvių darbuotojų 
lenktyniavimas

KAUNAS, IV. 11 d. — Val
stybinės “Raidės” spaustuvės 
kolektyvas, siekdamas nau
jais darbo laimėjimais sutikti 
Gegužės Pirmosios šventę, pri
siėmė padidintus socialistinius 
įsipareigojimus — keturių mė
nesių gamybos užduotį įvyk
dyti 112 proc., užtikrinti tik 
puikios kokybės darbą išlei
džiant knygas, žurnalus, laik
raščius ir kt., 4 proc. pakelti 
darbo našumą’, sumažinti ga
minių savikainą 3 proc.. duoti 
30 tūkstančių rublių viršum- 
planinio pelno ir kt. Spaustu
vės kolektyvas kreipėsi į vi
sus poligrafijos pramonės lei
dyklų ir knygų prekybos dar
buotojus, kviesdamas kuo pla
čiau išvystyti - socialistinį lenk
tyniavimą Gegužės Pirmosios 
garbei.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Shuffle-Board, visai 

nauja, parduodame už visai žemą 
kainą, kreipkitės greit: 284 Scholes 
St., Brooklyn, N. Y.

(110-114)

<♦>
PETRAS KAP1SKAS

<t>

(♦>

<f>

<♦>

<♦>

<♦>

VINCAS SODAITIS
Per tvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

<♦>

<♦>

<p

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAB 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrė Barbertai

4 pual.-Laiėve (Liberty)-Ketvirtad., Birželio^Iune 5, 1952

SUSIRINKIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kuopos susirinkimas 
jvyks birželio 9 d. (pirmadieni), \ 
7:30 vai. vakare, Lietuvių svetainėj, 
29 Endicott St. Malonėkite visos da
lyvauti, nes yra svarbių reikalų ap
tarti — 1 liepos piknikas ir tt. — 
A. \V. (109-11H

RICHMOND HIM., N.

LDS 13 kuopos susirinkimas y^yks 
ateinant; ketvirtadieni, 5 d. birželio 
(June), 8 vai. vakare, Liberty Au
ditorijoj. Visi nariai dalyvaukite. 
Valdyba. (109-110)

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 {vyksta 4 d. liepos, Montello, 
Mass. Yra ir kitų svarbių reikalų.

- J. M. Lukas, sekr. (109-111)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kuopos susirinkimas 

jvyks pirmadieni, birželio (June) 9 
d., pradžia 8 vai. vakare, Laisvės 
Choro salėje, 157 Hungerford St. 
Malonėkite visi nariaia atsilankyti 
ir atsiveskite naujų narių. Kuo
pos org. A. K. (110-111)

DETROIT, MICH.
LLD 188 kuopos svarbus mėnesi

nis susirinkimas jvyks sekmadieni, 
birželio (June) 8 d., pradžia 11 vai. 
ryto, vieta — 2934 Hyemans.

Draugės ir draugai, malonėkite 
dalyvauti skaitlingai, nes turime 
daug svarbių, reikalų aptarimui. 
Taipgi, malonėkite užsimokėti ir 
taip jau mažas duokles dra<jdgijai. 
Kurie dar nepasiėmėte knygoscSvei- 
katos Šaltinis, ateikite ir pasiima
te. — LLD Narys. (llO-llli'l

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

Reikalingas vyras fabriko darbui, 
nuolatinis darbas, progos pakilimui, 
bonai.

FORMAN CO.
185 Broadway, Brooklyn, N. Y.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!
Užrašyki t laisvę Savo Drangai.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Stręet 
Cor. Hewes St. A

Brooklyn, N. Y. A
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. ĖV. 7-6283

T

B

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAU8KA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—S vakare 
Fenktadlenlala atdaryta

i




