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Laisvėje jau buvo lasyta, 
apie tai, kad praėjusią savai
tę Niujorke mirė Louis B. 
Boudin.

Per savo ilgą amžių, —mi
rė sulaukęs 78 metus, — šis 
vyras atliko didžiu darbu.

Jo veikaląs “Karolio Mark
so Teorijos Sistema“ marksis
tinėje literatūroje ilgai užėmė 
mūsų krašte tarp marksistų 
p ir m a u j a n c i ą v i e t ą.

Lietuvių kalbon ši veikalą 
išvertė mūsiškis V. Tauras, 
kuriam taipgi priklauso už tai 
didelis nuopelnas, nes verti
mas gražus, lengvas. Ne vie
nam mūsų jaunam žmogui, 
kuris norėjo studijuoti mark
sizmą, šis veikalas buvo di
džiule pagalba, i 
tu mažai 
marksizmą 
veikalų turėjome. .

kili 1919 Socialistų partijo- I l_a turėtų 
įe įvyko skylimas 
M1 socialistai 
Jungtinių Valstijų 
partiją, velionis 
cialistų partijos 
bet i komunistini judėjimą 
sidėjo. Tačiau jis niekur 
pasirodė judėjimo priešu.

No. III

Nurodoma, kad kuomet 
darbiečiai patys radosi prie< 
valdžios vairo, jie Įsakini

skaitomas “pasipriešin i m u
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Attlee už Kinų 
įleidimų j J- T

v
4

Į Darbiečiai reikalauja priimti 
|Kiniją Jungtinių Tautų nare

Kopenhaga.—Buvęs Bri 
nes anuo rne-' talijos premjeras 

uvių kalboje 
analizuojančių

ir dar
biečių vadas Clement Attlee

, kai kairio- Jungtines 
suorganizavo 

komunistu
Boudin iš su

pasi trauk ė, 
uo
li e-

būti priimta į 
Tautas. Attlee 

randasi čia dabai* pakelyje 
i Švedija. Morrisonas, bll-

reikalų ministras, kuris irgi 
randasi čia kaip Danijos 
Soči a 1 d e m o k r a tų Pa r c i j o s 
svečias, ir pareiškė, kad Ki
mia turi teisę būti Jungii-

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji

'Valdžia laužo
plieno streikų

-------------------- ■ - -

Siūlomas Įstatymas mobilizuoti
visų plieno Įmonių darbininkus

Galimas daiktas, kad 
žymaus žmogaus minėtas 
kalas dabar bus Įtrauktas i 
16-kos darbiirnkų judėjimo 
vadovų teismo rekordus, kaip 
“subversyvis’’ veikalas. A isko 
šiandien galima laukti.

Beje, Loifis B. Boudin buvo 
labai gilus ir plačiai žinomas 
juristas, advokatas.

v. i :• n_ -■

s,() į niu lautų nare.
i - ’ ______________________ ’ .... ___

tinese Tautose 
nuo balsavimo, kuomet bu
vo sprendžiamas Kinijos 
priėmimo klausimas. At
tlee ir Morrisono pareiški
mai tokiu būdu atstovauja 
žymią pakaita darbiečių at- 
sinešime i Kinijos priėmi
mo i J. T. klausima. Kai
resnis darbiečių sparnas 
jau seniau reikalavo, kad 
Kinija būtų priimta.

Eisenhoweris atidarė savo 
priešrin kiminę kampam ją

Generolas Eisenhower Paryžiuje su spaudos korespon
dentais. Jis buvo klausiamas, ką jis mano apie admiro
lo William Fechtcler pareiškimą Washingtone, kad nau
jas karas yra neišvengiamas ir kad jis prasidės su 1960 
metais. Taipgi Fechteler pasakęs, kad Vakarinės Eu
ropos nebus galima apginti. Korespondentai jam pra
nešė, kad Washingtone šitie admirolo pareiškimai tapo 
užginčyti. Gen. Eisenhower pasakė: “Jeigu visi tai 
paneigia, tai ii* aš užginčiju.”

Pereigą laiką Tarybų Są1 
jungai buvo klerikalų prime
tamas nusikaltimas: “laisvoji 
meilė.”

Tai buvo netiesa, tai buvo 
melas.

Šiomis dienomis Anglijos

bė: niekur nėra taip keblu 
gauti divorsą (ištuoką), kaip

Šeima ten šventas dalykas
Tik labai rimtai priežas-j 

čiai esant liaudies teismai su
tinka duoti šeimoms divorsą.

Ar
Tarp republikonų kova vyk

sta aštri.
Vieni už Taftą, kiti už Ep 

senhowerj.
Vienas žymus žurnalistas 

rašo: šių metų republikonų 
suvažiavime Chicagoje gali p 
vykti tai, kas Įvyko prieš 40

1912 metais buvo 
jJEpU b 1 i k o n ų p a rt i j o j e
kova tarp ta ft iečių ir 
veltiečių.

Suvažiavimą laimėjo
— dabartinio senatoriaus tė
vo, frakcija. Tuomet Theodo
re Roosevelt atskilo ir kandi
datavo 
sąraše.

Tuo 
kratai 
rinkdami prezidentu Wilsoną.

aštri
roose-

Talio

Bull Moose “partijo

pasinaudodami demo- 
laimėjo rinkimus, iš-

Reikalauja dar platesnio ginklavimosi, nori 
sustiprintos kovos prieš laisvės judėjimus

Washingtonas. — Pirmoji 
generolo Eisenhowerio pri
sakyta priešrinkiminė pra
kalba jo gimtinėje Abilene, 
Kan., čia suprantama kaip 
Įrodymas, jog jis savo pro
gramoje jungia dešinių re- 

. publikom! (Tafto) ultra-re- 
! akcinę vidujinę politiką ir 
jtrumaninių demokratų 
prie karo vedančią užsie
nio politiką.

Generolas 
pareiškė, kad 
Amerika turės dar labiau

Eisenhoweris
jo nuomone

dar labiau sustiprinti veiks
mus prieš nacionalius ir so
cialius išsilaisvinimo judėji
mus kituose kontinentuose, 
ypatingai Azijoje.

Eisenhowerio kritika prieš 
Tafta, kuris yra jo žymiau
sias konkurentas dėl repu- 
blikoniškos nominacijos., bu
vo labai švelni ir tik ben
dromis frazėmis, 
minia susirinko
Eisenhowerio, kuris jau bu
vo civiliai apsirengęs.

Didžiule 
klausytis

rius. Burnett M ay ban kas valdžios kalinėms pastan- 
(demokratas iš S. Caroli-1 goms,” ir valdžia galės 
nos) įnešė pasiūlymą, kad griebtis griežtų žygių prieš 
darbininkai, kurie dirba juos.
plieno įmonėse, būtų pa- Į Iš to, kaip Aukščiausias 
skelbti “mobilizuotais” kai
po dirbantieji karinės ap
saugos pramonėje. Mano-

teei
nu- 

darbinjnkai 
skaitosi mobilizuotais, jų

šo laužymo.

Teismas balsavo apie fabri
kų perėmimą, ir iš atskirų 
teisėjų pa reiškimų, aišku, 
kad jie nesipriešintų darbi
ninkų “perėmimui,” tai yra, 
mobilizavimui.

Maybanko Įstatymą nra- 
vedus darbininkai už strei
ku vintą galėtu būti baudžia-

pasispau’sti ir labiau gin
kluotis, ir kad žmonės tu
rės daryti didesnius pasi
aukojimus.. Jis nežymėjo, 
kokius pasiaukojimus turės 
daryti ginklavimosi korpo
racijos. Atakuodamas Wa
sh i n gtono “biurokratus,” 
Eisenh o w e r i s pažymėjo, 
kad Kinijos praradimas bu
vo didžiausias s.mūgis Ame
rikai, ir kad jo nuomone 
Amerika turėtu labiau bu
dėti visose pasaulio dalyse 
ir neprileisti prie tokių at
sitikimų. Šis pareiškimas 
aiškinamas kaip pažadas, 
kad, jei jis bus išrinktas,

Ryty Berlyno policija 
lengvai sužeidė janki

Berlynas. — Pranešama, 
kad jankis kareivis Chene- 
vertas, kurį sužeidė Rytų 
Berlyno liaudies policija 
(Volkspolizei), jau pagijęs 
ir grįžo prie tarnybos. Jo 
sužeidimas buvo visai leng
vas, taip, kad po aprišimo 
bandažu jis vėl buvo 
statytas prie patrulio.

Rytų Berlyno policija 
ve Į jankį, kuomet jo 
tralinis automobilis

pa

Draudžiama japonams 
prekiauti su KinijaDabar, sako tasai žurnalis

tas, senatorius Taft elgiasi pa
našiai, kaip prieš 40 metų el
gėsi Jo tėvas: jis siekiasi už
grobti republikonų suvažiavi
mą.

Kaip jis tai mano pasiekti?
Suvažiavime, sakoma, man

datu komitetą sudarys Tafto I 
šalininkų - dauguma.* O tai 
reikš, kad Taftas, per šį ko
mitetą, galėsiąs tūlas delega
cijas (kurios jam patinka) 
pripažinti legalėmis, o kitas 
atmesti, na, ir tuo būdu jis 
mano sudaryti savo šalininkų 
daugumą.

landatų komitetas — svar-
slaiga tuose suvažiavimuo

se, orr veikia frakcijos.
Atsimenate, kaip mandatų 

komitetas 1930 metais SLA
. seime mokėjo delegatų sudėtį skylimas. Demokratai to tik ir 

sutvarkyti.
“Sutvarkė” taipy kad virš

Tokyo. — Užsienio reika
lų ministras Okazaki pa
reiškė, kad japonų preky
bininkams, kurie pasirašys 
kokias nors, sutartis su Ki
nija ,nebus leista tas sutar
tis ištesėti. Keli žymūs ja
ponų eksporteriai tokias 
sutartis jau pasirašė.

• Tokyo. — Paliaubų- dery
bų s.esija Korėjoje pasibai
gė be rezultatų.

200 teisėtai

Spėjama, 
suvažiavime

išTinktų delegatų, 
salės durų... t

jog republ ikonų 
šiemet gali Įvykti

telaukia.
Matysime, kaip ten bus.

so- 
pa- 

per- 
daug prisiartino prie sekto
rių rubežiaus. Jankiai tei
gia, kad jis dar radosi 
teritorijoje.

Franco sveikina italy 
fašistus su laimėjimu

jų

Madridas. — Per Madri
do radiją buvo pasakyta 
prakalba, kurioje karštai 

’buvo sveikintas Italijos 
monarcho - fašistinio bloko 
laimėjimas praeituose rin
kimuose. Radijo komenta
torius Ismaelis Erraezas 
pareiškė, kad MSI ir mo- 
narchistų laimėjimas, “ati
taiso didžiulę skriaudą, ku
rią Italijos žmones padarė 
fašizmo idealui, begailestin- 
gai nužudydami Mtissolinį.”

S10.000 FONDAS
Dienraščio Laisves paramai 
Fondas Turi Būt Sukeltas iki Birželio 30, 1952 

' 'JAU ĮPLAUKĖ $3,866.51 .
DAR REIKIA, $6,133.49

€

Didžioji lietuvių kolonija Baltimore, Md., antru kar- 
stipriu balsu prabilo fondo reikalu. Birželio 1 d. ten 

įvyko Laisvės paramai piknikas. Iš to pikniko Rojus 
Mizara (Laisvės redaktorius) parvežė $146 fondui aukų. 
Publikos piknike buvo daug, finansines pasekmes ma
tysime vėliau.

Baltimoriečių piknike aukojo šie asmenys:
Juozas ir Ona Deltuvai, Baltimore, Md......... $25.00

10.00 
10.00 
10.00

tu

M

Juozas ir Pranė Deltuvai, Balti more 
A. Lipčius, Chester, Pa.......................
Ignas Kasparavičius, Baltimore ... 
Jonas Lasauskas, Camden, N. J..........

10.00
(Tąsa 4-tam pusi.)

aiDurtuvai ir ašarines dujos vėl 
naudotos prieš karo belaisvius 

C#

Kodžes sala. — Korėjie
čiu liaudiečiu ir kinu be
laisvių terorizavimas nau
dojant tankus, ašarines du
jas, nuogus, durtuvus ir 
šautuvų buožes tęsiasi. Tan
kų vedamos, dvi kuopos 
jankių karių buvo įsiverpu
sios į keletą stovyklų, kad 
sulaužyti belaisvių susirin
kimų pastatus, nuimti iš
kabintas vėliavas ir areš
tuoti veiklesnius belaisvius, 
kurie vadovauja pasiprieši
nimui .

S to veda mas sa r gy b i n i ų 
bokšte prie kulkosvaidžio, 
pats stovyklos komandan- 
tas Boatneris davinėjo įsa
kymus per garsiakalbi, tuo 
tarpu, kaj jo kariai ėjo iš 
stovyklos į stovyklą praves- 
dam.i tą pačią procedūrą: 
durtuvais, ašarinėmis dujo
mis ir lazdomis.

Korespondentai sako, kad

ar koks pasipriešinimas bu
vo darytas, ar ne. Basku- 
tiniu pranešimu, visos Ko
rėjos Liaudies Respublikos 
ir Kinijos vėliavos, kurios 
plevėsavo stovyklose, dabar 
nuplėštos, vėliavų stiebai 
tankų nulaužyti. Taipgi 
sunaikinta eilė Korėjos 
Liaudies Respublikos prem
jero Kim II Stingo paveiks
lų, kuriuos belaisviai buvo

'dalyvavo operacijoje, nau
dojo ašarines dujas kiekvie
noje stovykloje, nežiūrint,

Reikalavimas panaikinti 
komunistų bylą atmestas

Teisėjas Dimock paneigia gynėjų prašymą;
Perry: mus teisia, nes mes prieš fašizmą

' New York as. — Teisėjas 
Dimock atmetė gynėjų rei
kalavimo, kad teisiamu 16- 
kos komunistų vadų byla 
būtų panaikinta. Komunis
tu advokatai reikalavo, kad c Z
byla būtu išmešta, nes val
džios advokatas Lane pasi
rodė
mas komunistus šnipinėji
me. Jis tuos kaltinimus 
padare viešose prakalbose. 
Bats advokatas Lane jau

kelinta diena nesiranda 
teisme ir užleido savo vietą, 
bent laikinai, kitiems kole
goms.

Prokuratūra patiekė 32 
knygų ir brošiūrų iškarpas 
apie komunistų programą, 
ir teisėjas. rekomendavo,

k a 11 i n d a- : kad prisaikdintieji teisėjai

Britų misija tyrinės 
belaisvius Korėjoje

Londonas. — Britanijos 
karo ministras feldmarša
las lordas Alexandras ir 
grupė jo adjutantų išvyks
ta Korėjom Valdžios rate
liuose pripažinta, kad Alex
andras vyksta, nes Britani
joje viešpatauja nemenkas 
nepasitenkinimas dėl bruta
laus belaisvių kankinimo 
Kodžes saloje. Alexandras 
ir jo adjutantai lankysis ir 
toje saloje, kur jie pirma- 
rankiai susipažins su belais
vių traktavimu. Britų mi
sija taipgi lankysis. Pusane, 
laikinoje Rhee sostinėje.

tytų. Elizabeth Gurley 
Elynn, vyriausia apkaltin
toji, kuri pati save gina, 
pareiškė, kad tos iškarpos 
jokiu būdu neperduoda ti
kro Kompartijos progra
mos vaizdo, ir kad jeigu tas 
iškarpas plačiau studijuoti, 
reikėtų bent keliu mėnesiu 
seminaro. Bet teisėjas Di- 
mockas pareiškė, kad teis
mas nenori klausytis “ištiso 
kurso” apie Kompartijos 
teoriją.

Apkaltintasis Pettis Per
ry pareiškė, kad tikroji 
priežastis, kodėl jis ir jo 
draugai kaltinami, yra, kad 
jie stoja prieš fašizmą, ka
rą ir už negrų teises.

Bao-Dai žada daugiau 
pagalbos francūzams

Brity protestas prieš 
įvykius Piety Korėjoje

Kėliausios žinios i
Londonas. — Olandu ka

rinis jęt orlaivis nukrito ir 
pataikė į britų minų laivą. 
15 jūrininkų nuskendo.

Berlynas. — Sovietu val
doma radijo stotis, kuri 
randasi britų sektoryje, dar 
užblokuota britų karių, bet 
ji dar siunčia programas.

ORAS.—Dalinai debesuota.

Londonas. — Britanijos 
valdžia pareiškė protestą 
Pietinės. Korėjos preziden
tui Rhee dėl sauvaliavimo, 
nelegalio parlamento narių 
suėmimo, karinio stovio 
Įvedimo Pusane ir taip to
liau. Rhee, kaip yra ži
noma, suėmė devynius savo 
parlamento narius, kuriuos 
jis kaltina padėjime komu
nistams.

Dieną prieš britų protes
tą Amerikos prezidentas 
'Pramanas išreiškė savo ne
pasitenkinimą dėl Rhee žy-

Saigonas.—Paskyruš nau
ju premjeru buvusi vidaus 
reikalų ministrą Van Tam, 
Indo - Kinijos “imperato
rius” Bao Dai pažadėjo, 
kad ji .organizuos daugiau 
armijos, kad padėti francū
zams kovoti prieš liaudie- 
čius.

Abilene, Kan.—Generolas 
Eisenhoweris davė spaudos 
interviu 300-tams spaudos* 
korespondentų.

gių.
(Londono “Daily Work

er” nurodo, kad Was.hing- 
tono ir Londono protestai 
yra tiktai “dėl akių,” nes 
jeigu jie būtų rimti, Wash- 
ingtonas galėtų suvaldyti 
Rhee vienu piršto pajudini
mu.)
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KONGRESAS IR GYVYBES APSAUGA
KONGRESO ATSTOVŲ BUTE yra įneštas bilius- ap- 

saugojimui mainierių gyvybės. Jame įgaliojami kasyklų 
inspektoriai tuojau uždaryti kasyklą, kuomet jie atran
da ją blogoje, nesaugioje padėtyje.

Toks įstatymas turėjo būti priimtas jau seniai. Mai
nierių unija visuomet reikalavo tokio įstatymo.

Kasyklų savininkai, suprantama, priešingi bet ko
kiai rimtai mainierių gyvybės apsaugai. Uždarymas 
kasyklos, kad ir laikinai, tuojau nutrauktų savininkams 
pelnus. O nelaimė ir- keleto minierių užmušimas jiems 
didelio nuostolio nesudaro. Ateina kiti mainieriai ir 
darbas vėl eina, ir pelnai į savininkų kišenes vėl plaukia.

Kodėl Atstovų Butas atidėlioja ir McConnell Mine 
Safety Bill nepriima? Aišku, kad jį veikia kasyklų 
savininkų interesai. Atstovų Bute pilna žmonių, 
riems dirbančiųjų interesai mažai teapeina. Jie 
kimai tarnauja kapitalistų interesams.

ku

ne-

PLIENO STREIKAS
IR ŠALIES SAUGUMAS

NORS JOKIO PAVOJAUS iš niekur Amerikai 
simato, bet komercinė spauda ir politikieriai mus gąs
dina didžiausiu pavojum, jeigu plieno fabrikai tuojau 

jneatsidarys. Ta propaganda prieš streikuojančius plie
no darbininkus darosi taip įtempta, jog ji sudaro rimtą 
pavojų darbininkų pasiryžimui laimėti savo reikala
vimus.-

Kaip kiekvienas kovingas darbininkas puikiai žino, 
visuomenės opinija labai daug reiškia visuose streikuose. 
Nepaisant, kaip teisingi esti darbininkų reikalavimai, 
jeigu prieš juos kapitalistams pavyksta sukurstyti vi
suomenę, streiką laimėti pasidaro sunku. Plieno trustui

TIESA <BADO AKIS
Klerikalinėje spaudoje 

nuolatos kalama, ir zalatija- 
ma, kad ir Lietuvoje ir vi
soje Tarybų Sąjungoj baž
nyčios išgriautos, o kuni
gai ir vyskupai į' ledą pa
versti Sibiro laukuose. Bet 
štai įvyksta antroji dvasi
ninkų taikos konfe'rencija 
Maskvoje. Jon suvažiuoja 
daug kunigų ir vyskupų.

Tai faktas. Argi galėjo 
jie nebegyvi suvažiuoti ir 
konferuoti?

Konferencijos fakto kle
rikalinė spauda nebegali 
paneigti. Bet konferencija 
supliekia jos melą. Tad rei
kia kaip nors dalykus už- 
mozoti.

Tai ir mozoja. Marijonų 
Draugas svietą įtikinėja, 
kad ton konferencijon 
dvasininkai buvę varu 
varyti. Sako:

“Prievarta atkviestiems 
talikų atstovams pavesta 
tiekti duomenis apie 
no bendradarbiavimą su JAV 
prieš Sov. Rusiją ir korfiinfor- 
ino kraštus.” Ta “katalikų” 
komisija kreipėsi į pasaulio 
katalikus skelbdama “taikos 
akciją,” paremtą bendradar
biavimu su Rusija. Prieš Vati
kaną iškeliami dokumentai, 
neva paaiškėję kard. Mind- 
szenty, arkv. Burano ir kt. by
lose.

“Į tą konferenciją buvo at
gabenta atstovų 
Minima vysk, 
pavardė.

“Taipgi buyo 
budistų, mahometonų bei žy
dų atstovai. Jiems pavesta su
sisiekti su savo religijos išpa
žinėjais Indijoje, Pakistane, 
Japonijoje, Arabijoje, Afriko
je.“

Daleiskime, kad tas tie
sa, ką Draugas sapalioja.

tie
su-

ka- 
pa- 

Vatika-

ir iš Lietuvos.
K. Paltaroko

atgabenti ir

parsidavę komercinės spaudos leidėjai ir redaktoriai ir £aį reikštų, kad vysk.
daugybė senųjų partijų politikiėrių šiandien žino, kaip 
giliai mūsų visuomenė yra paveikta “krašto saugumo” 
reikalu? Jie žino, kad užtenka ją įtikinti, jog šis plieno 

• darbininkų streikas sudaro tam saugumui pavojų, ir 
toji visuomenė atsikreips prieš tuos darbininkus.

Plieno darbininkų streikas nesudaro jokio pavojaus 
jokiam Amerikos saugumui. Niekas iš niekur Ameri
kai negrumoja užpuolimu.

Kaip visiems dirbantiesiems, taip plieno darbininkams 
labai rūpi Amerikos tikras saugumas . Jie yra geri pi
liečiai, karšti savo šalies patriotai. Jie mato, kad išnau
dotojai, vardu šalies saugumo, per keletą metų plėšia 
nesvietiškus pelnus. Ypatingai jie žino, kokius milži
niškus pelnus plieno trustas pasidarė iš valdiškų užsaky
mų, nė trupinių nenumesdamas savo darbininkams. Ko
mercinės spaudos blofas, kad šis jų streikas pastato arba 
pastatys šalies saugumą į pavojų, jų nepaveiks.

Visuomenei reikia plieno darbininkų kovą paremti. 
Plieno pramonės savininkų ir politikierių propaganda 
neprivalo sudemoralizuoti nė vieno protaujančio žmo
gaus.

FAŠISTINE DIKTATŪRA
PIETINĖJE KORĖJOJE

KAD TAIP VADINAMAS Pietinės Korėjos preziden
tas Syngman Rhee yra biaurus fašistas, niekam dabar 
nebereikėtų abejoti. Paskutiniai jo žygiai prieš seimo 
narius ir griebimasis smurto pasilaikyti prezidento vie
toje, turėtų atidaryti kiekvienam amerikiečiui akis.

Labai keista, kad prezidentas Trumanas nuduoda nu
stebintu tais fašisto Rhee žygiais. Jis jam rašo laišką 
ir jį “drąugiškai” pabara. Jis nesuprantąs suareštavimo 
vienuolikos seimo narių ir paskelbimo karo padėties be
veik visoje Pietinėje Korėjoje.

”• Trumanas bara Rhee, žinoma, ne todėl, kad Rhee yra 
fašistas ir diktatorius, bet tik todėl, kad jo pasielgimas 
galįs pakenkti Rhee geram vardui Jungtinėse Tautose. 
Ir tas, pagaliau, gali prastai atsiliepti ant paliaubų 
derybų,1

Bet Rhee be teroro, kaip ir visi kiti fašistiniai dikta
toriai, negali išsilaikyti galioje. Ar be smurto ir teroro 
galėjo pasilaikyti Smetona, Hitleris arba Mussolinis? 
Negalėjo. Taip ir su Pietinės Korėjos diktatorium. Jis 
pasilaiko tiktai ginklais, o 

’■ginklais. Juk kaip tik jo fašistinio režimo išgelbėjimui 
nuo liaudies valios tas pats prezidentas Trumanas pa
siuntė Amerikos aroniją K orėj on ir jau paklojo dau^ 
giau kaip šimtą tūkstančių mūsų jaunų vyrų. Jeigu ne 
Amerikos ginklai ir armija, Korėjos liaudis jau seniai 
-būtų ir pamiršus Rhee režimą ir to režimo palaikytojus. 
Visa Korėja būtų suvienyta demokratinė šalis.

Už visą padėtį Korėjo je ir už fašisto Rhee smurtą net 
prieš savo seimo narius didžiausia atsakomybė priklau
so mūsų prezidentui, jo įsimaišymui į Korėjos vidinius 

/reikalus.

Paltarokas ir’ visi dvasinin
kai yra didžiausi bailiai. 
Važiuoja jie ten, kur liepia 
važiuoti. Kalba taip, kaip 
įsako kalbėti. Nesibijo pa
ties velnio, bet persigandę 
bolševikų.

KUR IR KAIP 
ŽMONĖS GYVENA

Kanadiškis Liaudies 
sas rašo:

Nesenai Jungtinės Tautos 
i per savo organus patyrė, kad 
yra šalių, kur gyvenimas tik
rai sunkus. Pavyzdžiui, tų pa
čių Jungtinių Tautų daviniais, 
1949 metais Burmoje viduti
niškos darbo žmogaus paja
mos buvo $30.00 į metus, Pa
kistane $51.00 į metus, Ceylo
ne $67.00 į metus, Filipinuose 
$44.00 į metus, Indijoj $57.00 
į metus, Tailande’ $36.00 į 
metus. Indijoj ir daugelyje ki
tų vietų žmonėms grūmoja tie
siog badas.

Tų pačių Jungtinių Tautų

Bąl-

Irmoje vietoje—Amerikos

pranešimu, pietinėj ir pietry
tinėj Azijoj didelis trūkumas 
namų. Virš 100,000,000 Azi
joj gyvena nehigieniškuose 
namuose, baisiausiame susi
kimšime. Milijonai šeimų turi 
tik po vieną kambarį — vy
rai, moterys ir vaikai miega 
viename kambaryje.

Dėl blogų gyvenimo sąlygų, 
vidutiniškas žmogaus amžius 
tose šalyse yra 26 metai. Pas 
mus 26 metų žmogus skaito
mas vos suaugusiu, o tenai jau 
miršta.

Komercinė spauda, įskai
tant ir lietuviškąją, kuri 
pučia vienon triūbon, nuo
lat dejuoja dėl “blogo gy
venimo” kraštuose, esan
čiuose “anapus uždangos.” 
Ji, iš tikrųjų, turėtų rūpin
tis vargšų būkle “šitoj už
dangos pusėje.” Liaudies 
Balsas prideda:
“Išrodo, kad norint susilauk

ti kokios nors paramos, tie 
vargšai turės tapti bolševi
kais...”

Taip, šiandien nuolat ir 
nuolat yra keliamas klausi
mas: kas bus su Indija, ’su 
Pakistanu, su Burma? Var
gas, skurdas verčia tų kraš
tų žmones, ką nors daryti, 
kad išeitų iš nebepakenčia
mos būsenos. Už tai ko
mercine spauda kaltina ko
munistus ir Tarybų Sąjun-

čia

Vyriausybei nusavinus, kad 
ir laikinai, plieno pramonę, 
kilęs ginčas del prezidento 
galios, nustelbė patį plieno 
pramonės ir unijos ginčo rei
kalą. Jame vienu. pirmuoju 
punktu yra plieno pramonės 
darbininkų reikalavimas, kad 
jų pramonėje būtų įvesta 
‘‘.union shop” — unijos įmo
nės sistema — kam griežtai 
priešinasi plieno, kompanijos. 
Darbininkų reikalavimą ta
čiau palaiko ‘‘Algų Stabiliza
vimo Valdybą.!.’, krašto mobi
lizacijos laikotarpio agentū
ra, kuri atsako už šalies algų 
politiką ir turi tarpininkauti 
iškilusiuose ginčuose.

Norint suprasti, kame
visas reikalas, būtina yra ži
noti, koks yra skirtumas tarp 
‘^unijos įmonės” ir taip vadi
namos ‘‘uždaros įmonės”, ir 
kaip jos buvo suvaržytos taip 
vadinamu “Taft-Hartley 1947 
metų Aktu.”
Įmonėje, kurioje veikia “už

daros įmonės” sistema, darb
davys gali samdyti tik unijos 
narius; ir darbininkai privalo 
jais pasilikti visą laiką iki jie 
gauna iš kompanijos atlygini
mą. šitokia unijos forma Taft- 
Ilaitley minėtų aktų buvo pa
naikinta, nors ilgus'metus bu
vo pripažinta daugelyje pra
monės šakų.

Taip vadinamoje ‘‘unijos į- 
monėje”, šiuo metu-. plačiau
siai užtinkama unijos formų,

darbdavys gali samdyti kiek
vieną, jam tinkamą darbinin
ką, kuris išdirbęs tam tikrą 
laiko tarpą, yra priimamas j 
uniją. Taft-Hartley aktas šiuo 
atveju šitaip apibrėžia unijos 
galią: Priimtasis gali nesi
skaityti su jokiais unijos nuos
tatais ir unija neturi teisės jį 
iš jo darbo pašalinti, jei jis 
yra susimokėjęs įstojamąjį 
mokestį ir reguliariai sumoka 
savo mėnesinius mokesčius.

Dar yra ir trečia unijos for
ma. kurią vadina “maintenan- 

sistema, 
‘unijos išlai
di Antr. Ka- 
Karo Darbo 

sistema,

kurią vadina ‘ 
ce of membership 
lietuviškai būtų 
k y m o” sistema, 
ro metu įvesta 
Valdybos potvarkiui 
šiuo metu baigiama pakeisti 
“unijų įmonių. sistema.” Tre
čioji forma reikalavo, kad vi
si buvę unijos nariai turi to
kiais ir pasilikti, tačiau nėra 
būtina, kad naujAi priimtieji 
darbininkai būtų priversti į 
ją įstoti.

Darbininkams priimtiniau
sia forma, kokią jie norėtų 
turėti savo įmonėse, papras
tai nustatoma rinkimų būdu, 
kuriuos prižiūri Tautinė Dar
bo Santykių Valdyba., 19.35 
metais įsteigta. Per pastaruo
sius keturius metus beveik vi
sur buvo pasisakyta už “uni
jos įmonių” formą. Plieno 
pramonėje, už šią formą pasi
sakė 385,810 darbininkų, kas 
sudaro apie 5/6 visų darbinin
kų. Common Council

Įneštas naujas pasiūlymas, 
pagal kurį būtų uždrausta 
baltiesiems ir juodiesiems 
sportininkams kartu žaisti 
bent kokiame sporte, kur 
imp/ma įžanga.

Tai naujas baltųjų šovi
nistų skymas negrams var
žyti. i

Sako: jie nepaisysią " ' 
prekybos su Tar. Sąjunga

Tokio. — Japonijos vy
riausybė paskelbė, kad ji 
nepaisysianti tos sutarties, 
kurią padarė keletas japo
nų pirklių su sovietine vy
riausybe. Einant ta sutar
timi, japonai pirkliai paža
dėjo siųsti Tarybų Sąjun
goj daug savo produktų, o 
grąžon iš Tarybų Sąjungos 
pirkti tarybinių produktų.

SABATH BUVO 
OPERUOTAS

Chicago. — Adolph J. Sa- 
bath, 86 metų amžiaus 
Jungtinių .Valstijų Kongre
so narys, tapo čionai, Mi
chael Reese ligoninėje, ope
ruotas. Ligonis, sakoma, 
jaučiasi gerai. Mr. Saba th 
yra vienas iš progresjfaiš
kesnių Kongreso narių. Ji«, 
kaip žinia, pasižadėjo Ko
voti už McCarrano akto at- 
šaukima. v

“ŽALIASIS INTERNACI
ONALAS” IR LIETUVIŠ
KIEJI DON KICHOTAI

Vilny j skaitome:
Amerikoje egzistuoja 

dalykas, kuris vadinasi 
liasis Internacionalas.” 
yra organizacija bėglių is Ry
tų Europos, kurie neva kalba 
tų kraštų ūkininkų vardu (iš 
to ir vardas “žalias”), bet 
faktinai jie kalba dvarininkų 
ir buožių interesų vardu.

Neseniai New Yorke įvyko 
to “internacionalo” suvažiavi
mas. Vadovavo buvęs .Lenki
jos premjeras . Mykolaičikas. 
Lietuviai bėgliai irgi buvo at
stovauti: Sidzikauskas, buvęs 
“Lietuvos žinių” redaktorius 
J. Kardelis, J. Audėnas, Dau
gėla, Mackevičius.

Ten buvo ir ponia Devonie- 
nė, kuri pasirodė esanti la
biausiai kovinga bombaste: 
Anot jos, tautos nuo Baltijos, 
iki Juodųjų jūrų, kurios veda 
rezistencinę kovą su- komuniz
mu už geležinės uždangos, 
sudaro “Korėjos karo antrąjį 
frontą”!

Kaip romantiška, ir kaip di
dinga! Tik pagalvokime, -- 
banditai-partizanai, kurie val
stiečių žudymą skaito savo 
pirmui uždaviniu, Pabalti,
Lenkiją ir Ukrainą pavertė
net “antru frontu.” Ir kas dar 
idiotiškiau, tai kad Dcvenienė 
nepamini, jog tie 
vo suvaldyti keli 
ir kad jų dabar 
beveik neliko.

toks

banditai bu- 
metai atgal, 

nei ženklo

Žodis teisių "žinovui” A. Šilėnui
Laisvėje 14 d. gegužės, 

š. m., Krisluose A. Žilėnas už
kliuvo už Detroito korespon
dento Spartako, pasakydamas, 
kad korespondentas “nesu
pranta civilių teiąių.” •

Kodėl A.' Žilėnas rašė apie 
mano “nesupratimą civilių 
teisių,” .negalima suprast!

Argi toj korespondencijoj, 
kur buvo kalbama, kad Det
roito Lietuvių Klubą išteisino 
miesto Tarybos nariai, buvo 
padaryta žala laikraščiui ar
ba A. Žilėnui? Visai ne!

Buvo parašyta tikslu, kad Klubas tapo- 
parodžius, jog vietos kryžiokų miesto valdybos narius ir ga- 
skurtdimus nusinešė rudis ant vo laisnius, tai jis yra labai 
uodegos.

Gi pasakymas, kad Klubas 
buvo ištęisintas, neparodo 
Spartako supratimo arba ne
supratimo civilių teisių.

Jei būt buvę rašyta apie 
civiles teises ir A. Žilėnas būt 
pakritikavęs manė, tai būtų 
galima pasakyti, gal A. š. yra 
diplomuotas, advokatas ir ge
riau gali žinoti apie civiles 
teises. Bet nieko nebuvo minė
ta korespondencijoje apie ci
viles teises.

Jei A. šilėnui nepatinka 
pranešimas, kad Dėt. Liet, 

išteisintas per

, tai jis yra labai 
t “didelis” civilių teisių “žino-

Juo greičiau mūsų armija ir ginklai išsikraustys: iš 
Korėjos, tuo greičiau iš Korėjos bus iššluotas visas fa
šistinis brudas, Syngman Rhee vadovaujamas.

Tą puikiai žino ir pats Trumanas. Reikėjo ne laišką 
Rhee rašyti ir jį barti, bet ištraukti Amerikos armiją 
iš Korėjos ir palikti Korėjos žmonėms su tuo piktu dik
tatorium apsidirbti.

Įvairios Žinios
PREKIŲ APYVARTOS 
VYSTYMASIS KINIJOJE

PEKINAS, balandžio 18 
d. — Laikraščio “Ženmin- 
žibao”, pranešimu, Šiaurės 
Kinijos Administratyv i n i s 

I komitetas, siekdamas -vys- 
■ tyti prekių apyvartą tarp 
i miesto ir kaimo, nutarė nuo. 
balandžio 21 d. iki gegužės 
10 d. surengti konferenciją 
prekių apyvartos klausi
mais, kurioje dalyvaus Ti- 
anezinie ir kitų Šiaurės Ki
nijos rajonų valstybinių bei 
kooperatinių organizacijų 
ir privačių firmų atstovai. 
Apskrityse ir rajonuose or
ganizuojamos prekybos at
stovų grupės žemės ūkio 
produkcijai r e a 1 i z u o t i ir 
pramoninėms prekėms pirk
ti. Pagerintas valstybinio 
transporto darbas. Pavyz
džiui, Vakarų Syčuanyje iš 
esmės likviduoti tuščių va
gonų važinėjimai, tai įgali
no sumažinti mokestį už 
pervežimą 25 procentais. 
Šioje provincijoje plačiai 
naudojamas autotranspor
tas. Sumažinus pervežimo 
tarifą, žymiai pagyvėjo pre
kių apyvarta.

Judėjimas už kompleksinį 
medžiagų taupymą 
Čekoslovakijos įmonėse
BRAGA.—Laikraštis “Bra

ce” išspausdino sunkiųjų 
mašinų, gamybos ministro

darbas nuėjo

tuviu pasaky-
nėra klubo

vas.
Tik kryžiokams ta kores

pondencija nepatiko, nes pa
rodė, kad jų 
šunkeliais.

Prie užbaigos 
Ii — Spartakas
valdybos nariu ir nieko netu
rėjo bendro su civilėmis tei
sėmis tame įvykyje.

Jeigu A. Žilėnas būt pasa
kęs, kad klubo valdyba nesu
prato civilių teisių, tai būt 
kitas dalykas. Irtai jam.pasa
kyčiau, kad visas dalykas bu
vo daromas su .patarimu civi
lių teisių žinovės advokatės 
Stephanie. Masis.

Tame įvykyje Spartakas 
buvo tik žinios "padavėjas ir 
nieko neprisiminė apie civiles 
teises nė mu, nei bu.

. Taigi, A. Šilėnai, užsikabi
nai visai be reikalo. O kodėl 
tai darei, — tik vienas gali ži
not, jokio fakto neturi.

Spartakas.

Gustavo Klimento straipsnį 
apie Čekoslovakijos darbi
ninku kovą už kompleksinį 
medžiagų taupymą.

Straipsnyje sakoma, kad 
produkcijos gamybai didin
ti milžinišką reikšmę turi 
gamybos “Kovosmalt” ma
šinų gamintojų iniciatyva, 
parodyta taupant medžia
gas. Sekdamas Maskvos 
Stalino vardo automobilių 
gamybos pavyzdžiu, gamy
klos “Kovosmalt” kolekty
vas sėkmingai išvystė judė
jimą už kompleksinį meta
lo sunaudojimo mažinimą, 
gaminant kiekvieną dirbi
nio detalę. To dėka per
metus įmonė galės sutaupy
ti 152 vagonus įvairių me
talų.

BAIGĖ MOKĖJIMĄ 
ASESMENTŲ

Washington. — United 
Mine Workers — angliaka
sių unija — baigė imti iš 
savo narių po $2. mėnesi
nių asesmentu; jie buvo 
mokami į “gerbūvio fondą,” 
iš kurio seni angliakasiai 
gauna pensijas.

VIRŠ BILIJONAS 
DOLERIŲ KELIAMS

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas praleido 
bilių, pagal kurį turi bMi 
paskirta iš federates val
džios iždinės $1,381,000,000 
keliams taisyti.

Ana Paųker Kritikuota, 
bet ji lieka valdžioje

Bukareštas. — Rumunijos 
Komunistų Partija pakriti
kavo užsienio reikalų mi
nistrą Ana Pauker už tam 
tikrus ideologinius silpnu
mus, ir Kompartijos orga
nas “Scanteia” ilgame 
straipsnyje iškėlė, kad Pau
ker turėjo dešimtis palinki
mus. Renkant naują par
tijos centralini komitetą, 
Ana Pauker nebuvo išrink
ta, bet, kaip pranešama, ji 
lieka kabinete.

Berlyno radijas lieka 
britu užblokuotas c.

Berlynas. — Britai tebe
laiko apsuptą sargybiniais 
centralini Berlyno radiją, ir . 
neprileidžia prie jo tarnau
tojų . Tas radijas, kaip yra 
žinoma, valdomas Sovietų 
pagal tacn tikra sutartį, 
nors jis randasi britų sek- 
toryje.

New York.' — Amerikinis 
ambasadorius Indijoje, 
Chester Bowles, grįžęs ato
stogų, sako: jei Indija^pa- 
taptų komunistine, tai vfea 
Aziia pataptų komunistinę. 
Tačiau ambasadorius Bow
les mano, jog “dar pavyks 
Indija, nuo komunizmo su-

ir

Švedija ir Danija 
protestuoja prieš 
Sovietų liniją Baltijoj

Stockholm. — Švedija
Danija vėl užprotestavo, 
kad Sovietai laiko savo 
vandenimis Baltijos Jūros 
ruožtą per 12 mylių nuo 
Sov. Sąjungos krantų. Šve
dija ir Danija sako, užtek
tų 3 -mylių ruožto, “pagal 
tarptautines teises.”

Sovietų vyriausybė suimi- 
nėja švedų ir danų žvejybos 
laivus, pasirodančius arčiau 
kaip už 12 mylių nuo kran
to. Nužiūri, kad tie laivai 
gali būti anglų - amerikonų 
šnipai.

BALTŲJŲ ŠOVINISTŲ
NAUJAS SKYMAS

Baton' Rouge, Luisiana.— 
Šios valstijos senatan ‘yra

New Delhi, Indija. — Vie
nas Indijos parlamento na
rys, Sinha, aną dieną pa- . 
sake parlamento. sesijoje, 
jog Kominformas siekias^ 
padaryti Indiją komunisti
ne.

• New Delhi, Indija.—Indi
ja pasirašė sutartį, kad Ki
nijos Liaudies Respublika 
pristatys jai 100 tūkstančių 
tonų ryžių. Indija pinigais 
užmokės už ryžius.

Rochester, N. Y. — Čio
nai mirė buvęs Niujorko \ 
valstijos aukščiausio teismo 
narys Pierce H. Russell. » 
Jis turėjo 74 metus am
žiaus.

Boston, Mass.—Mirė žy
mus gydytojas - chirurgė 
D r. Richard Henry AlijJier, 
kuris yra parašęs keletą 
veikalų apie chirurgiją. Jis 
turėjo 67 metus amžiaus.

2 pual.—Laisvė (Liberty)— Penktadieny Birželio-June 6, 1952



Špokai, žvirbliai, gerves Tq1b
Špokus iš Britanijos salų 

atgabeno Amerikon 1890 
'metais ir paleido Central 
Parke, New Yorke. Per 63 
metus iu tiek daug prisivei
sė, kad Washington miesto 
gyventojai "bando jų atsi
kratyti, kaip trūkšmadar- 
riu.

Jie išsmalavo laktas ir 
prie namu esančias lenty
nas., kad špokai neturėtų 
vietos kur tupėti. Bet špo
kai persikėlė į kitus namus, 
kur nėra apsmaluotų laktų 
nei lentynų, ir ten kelia 
špokiška “revoliuciją.” Nei 
raudonbaubizmo komi si ja 
negali jų sutvarkyti.
d>pokai kiauliškai ėda vis

ki* Jie lesa grūdus, kirmi
nus ir net daržoves.* T .ės
dami klykia, rėkia ir bara
si už maistą. Tokiu savotiš
ku triukšmu išbaido ir pri- 
imniai čiulbančius paukš
čius i<į kieminių pievelių ir 
kitų vietų. O tas gyvento
jams nepatinka.

Špokų yra dviejų šimtų 
rūšių, veislių. Ar tos vi
sos veislės trukšmadarės, 
nepasakyta.

Žvirblius atgabeno irgi iš 
Britanijos salų tūlas Nicho
las Pike 1850 metais ir pa
leido Brooklyne, N. Y., tu
rėdamas vilti, kad jie padės 
naikinti visokius vabalus— 
šm bždančius ir vebždan- 
čiusį* Bet pasirodė, kad jie 
yra daugiau grūdlesiai, ne-

jikai.
Per šimtą metų jie ap

gyveno visą Ameriką!
Žvirbliai, kaip jau mums 

žinoma iš Lietuvos, labai 
pavojingi ūkininkams, ypač 
tiems, kurie sėja miežius, 
kanapes ir kitus javus. Kur 
jų pulkelis nusileido — su
diev, grūdeliai! Jie ne tiek 
sulesa, kiek snapais nuku- 
lia grūdus ir palieka ant 
žemės.

Bronxe, N. Y., gyvenanti 
moteris pasakojo tūlo laik
raščio reporteriui apie sa
vąją žvirblę šitaip:

“Ši žvirblė jau šešeri me
tai kai peri savo vaikus ma- 

namo priegonkyje. Bet 
s į pavasarį 'matėsi nepa
kenčiama scena: ji rėkė, 
šaukė ir vis dairėsi j vi
sas puses. Pagalinus, ji ga
vo jauną vyrą ir apsivedė; 
Po vedybų ji susisuko lizdą 
ir jame padėjo tris kiauši
nius. O jau ji—sena. Lan
go slenksčiu (palange) ei
dama, krypuoja, kaip an
tis.”

Koks tai yra gamtinis pa
dūkimas! Pavasaris atėjęs 
ir seną užkrėtė jaunystės 
karščiu. Ji rėkė, šaukė: 
“Gelbėkit, gelbėkit!”

Paprastai jauna žvirblė 
deda keturis kiaušinius, bet 
ši; jau sena būdama, nepa
jėgė išstenėti ketvirto...

Rėkiančios gervės
Rėkiančios gervės (whoop-

z ing cranes) daug metų gy-. 
veno tūkstantiniais pulkais’ 
aplink St. Lawrence ežerą, 
tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Kanados. Jų pakilę pulkai 
užtemdydavo saulę. Jas ten 
sunaikino kokia nors gam-

- »nė katastrofa. Spėjama, 
jas audros daužomi di

dėli ledai išmušė. Jų da
bar yra tik 36 štukos visa
me sviete.

Mokslininkai-zoologai de
da visas pastangas ne tik 
išlaikyti jų veislę, bet ir 

praplatinti ja. Bet jiems 
nelabai sekasi. Ta gervė 
deda tik vieną kiaušini per 
3 ar daugiau metų. Gam
tininku visos dėtos pastan
gos prijaukinti ją nedavė 
lauktų pasekmių. Pasiro
do, jog iai norisi geriau 
laisvėje žūti, negu paverg
tai gyventi.

Ji—didelė: turi 4 pėdas 
aukščio ir nuo vieno sparno 
galo iki kito galo — 6 pė
das pločio. Tai kaip vėjinis 
malūnėlis, matomas ant far- 
merių šulinių, kuris, vėjo 
sukamas, pumpuoja vande
nį į arklides, karvides ir 
žmonių s.tubynes..

Dveji metai atgal gamti
ninkai pastebėjo ją Texas 
valstijos pelkėse, ir pasise
kė jiems nutraukti jos pa
veikslą, prie kiaušinio sto
vinčios.

Vėliau jie įsitaisė kaip ir 
bokštelį ir iš jo tėmijo per 
žiūronus ta paukštę ir jos 
kiaušinį. Iš kiaušinio išsi
rito gerviukas ir augo. 
Bet... Avieną ryta gamtinin
kas iš to bokštelio sukinė
ja žiūroną ir į vieną ir į 
kitą pusę, ir nieko nesuran
da. Nėra nei paukštės ,nei 
paukščiuko.

Jis pasiprašė ar pasisam
dė orlaivį ir, žemai lekio- 
jaht, ieškojo paukščiuko po 
tą visą apylinke, bet nesu
rado. Spėjama, kad paukš
čiuką pasigavęs suėdė plėš
rusis kirklys (vulture), rac- 
coon’as ar didelė gyvatė... 
Nežino nei kur dingo jo 
mama.

Paukščių veisimasis yra 
labai sunkus. Tų paukščių, 
kurie suka lizdus ant že
mės, kiaušinius ir vaikus 
suėda visoki keturkojai ir 
gyvatės..

Medinių paukščiu kiauši
nius ir vaikus suėda vove
rys ir įvairūs plėšrieji spar
nuočiai.

Šitaip apie paukščius kal
ba visam pasauliui žinomas 
gamtininkas - mokslininkas 
Charles Darwinas. J. N.

Kas link vandens "Suradimo 
su medžio šakute

Draugas. W. G. Lasky 
klausia, kokio medžio ir ko
kia šakutė tam reikalinga.

Geriausia tai obelės dvi
šakė ir tarp 2 ir 3 metų 
senumo; skirtumo nėra, 
sausa ar žalia. Laikyt abiem 
saujom iš apačios, o nykš
čiai iš viršaus, alkūnes 
priglaudus prie šonų ir 
rankas atkišus į priekį. 
Taip laikant šakutę, jinai 
nesisuka, tik linksta žemyn, 
ir jeigu jinai tau veiks, tai 
nepaisant, kaip stipriai lai
kysi suspaudęs, ji vis tiek 
nulinks.

Kas link vandens platu
mo, suradęs, tik paėmei iš 
vieno šono ir iš kito, ir ma-
tai kiek platus.

O kas link gilumo, tai, 
drauge W. G. Lasky, ar ne
mokėjai perskaityt ar taip 
sau įsikalbi, kaip tas ligą, 
nes tai yra du skirtingi žo
džiai, kaip gili ir kaip gi
liai. O ten. mano buvo pa
rašyta aiškiai, kad gali pa
sakyt netoli to,’ kaip giliai. 
Eik atbulas, darydamas 3 
pėdų žingsnį. Kai tik kiek 
žingsnių nužengsi, kai ša
kutė nulinks, tiek pėdų bus 
giliai. P. Puodzys

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS
tymui karo laivyno. Iškėli
mui nuskandintų ir patai
symui sugadintų laivų buvo 
iš visos Amerikos kviečiami 
to darbo darbininkai, ku
riuos lėktuvais ir laivais 
gabeno į Pearl Harbor prie
plauką. Per trumpą laiką 
jų. ten buvo atgabenta 20,-' 
000 žmonių. Bet’darbų bu
vo daug . Vien nuskandintų 
karo laivų iškėlimui^ kaip 
admirolas W. R. Furlong, 
rašo, reikėjo 28,336 narūnų 
valandų darbo.
Corregidor ir A lentų salos

J a p o n i i o s i m p e r i ai i st a i 
tuo pat laiku, kada jie puo
lė Amerikos karo laivyną 
Pearl Harbore, tai Azijoj 
užpuolė Amerikos ir Angli
jos karines jėgas ir bazes. 
Didžiausias p u o 1 i m a š—.Im v o 
ant Amerikos kolonijų ir! 
karinių bazių Filipinų sa
lose.

Filipinų salos užima 115,- 
600 ketvirtainių mylių ir 
turi 20,000,000 gyventojų. 
Ten yra 7,110 salų ir saliu- 
kių, iš kuriu apie 6,500 yra 
taip mažytes, kad ten nie
kas, apart paukščių ir žvė
reliu, negyvena. Bet yra ir 
didžiulės, turtingos salos, 
kaip tai Luzono sala, kuri 
užima virš 40,000 ketvirtai
nių mylių, tai. yra, didesnė 
negu Lietuva. Filipinų sa
lyną Amerika atėmė nuo Is
panijos 1898 m.

Ant Luzono salos yra ir 
didmiestis Manila. Šis mies
tas yra prie vienos iš di
džiausių pasaulyje ir paran-; 
kiaušiu laivams jūrų įlan
kų. Manila Bay (įlanka— 
užlaja) turi 50 mylių ilgio 
ir 40 mylių pločio. Joje ga
lėtų vienu kartu sutilpti vi
si pasaulio karo ir prekybos 
laivai.

Kariniai strategiškesnės 
ir saugesnės užlajos negali
ma rasti. Į Manila Bay jū
rų vartai yra apie 15 mylių 
pločio. Ant abiejų įlankos 
sausžomio pusių, Bataan 
ir Ternata (Batangos) ame
rikiečiai įsitaisė galingus, 
fortus. Bet pati svarbiau
sia atspara buvo tai. ties 
viduriu įplaukos į Manila 
Bay — kelios saliukės, jų 
tarpe didžiausia Corregi
dor. »

Ant vienos saliukės įreng
ta Hughes, fortas, ant kitos 
— Drum, ant trečios — 
Frank ir tt. štai prie Cor
regidor į pietus kyšo tik ak
mens skala virš vandens. 
Ten įtaisė galingą kanuolę; 
visą aplinką nudažė pana
šiai, kaip jūra, o jos, įgula 
jungėsi su Corregidor’tvir
tuma tuneliu po jūromis. 
Visi vandens vartai buvo 
prisocįinti^ daugybe minų, 
kurias žinojo tik amerikie
čiai.

Corregidor tai buvo ge
riausiai įrengta tvirtovė. 
“Kepurės” iš stiprių uolų, 
plieno ir cemento pridengė 
galingas kanu oi es, kurių 
gerklės buvo po 12-ką co
lių pločio. Jos galėjo už 
desėtkų mylių dar , jūroje 
pramušti laivo sienas.

Po šiomis kanuolėmis gi
liai uoloje, buvo šešių aukš
tų įrengimai. Paviršutinia
me—elektros gaminimo sto
tys ir ligoninės; antrame į 

žemę — susisiekimo įrengi
mai, trečiame — kareivių

Nuo Pearl IIarbor iki 
Midway

Šaltą gruodžio dieną 1911 
metais, tartum, drugys su
kratė visus Jungtiniu Vals
tijų piliečius. Laikraščiai, 
radijas, komentatoriai, kad 
ir slėpdami Amerikos nuo
stolius, sakė, jog slaptas, 
pasalingas japonų užpuoli
mas ant Amerikos karinio 
laivyno Pearl Harbor prie
plaukoje, Hawaii salose, 
padarė “didelių Amerikai, 
nuostoliu.” v

Dabar jau daugiau žino
ma. Admirolas William R. 
Furlong, vienas iš Ameri
kos karinio laivyno koman- 
dierių, rašo pirmame tome 
“Pictorial History of the 
Second World War”:

“Sekmadienio ryta,- ptuo- 
džio 7 dieną, 1941 metais, 
tuo laiku, kada Japonijos 
‘taikos’ komisija radosi A- 
merikos valstybės sekreto-, 
r i aus rūme neva . išrišimui 
nesutikimų tarpe tų dviejų 
šalių, tai 350 japonų karo 
lėktuvų nuo šešių lėktuvne
šių užpuolė Pearl Harbor ir 
Amerikos karo laivyną. Už
puolimas prasidėjo 7:55 va
landą ryto.

“Kada japonų mūšio ir 
bombavimo lėktuvai ataka
vo Amerikos laivyno i)* ar
mijos o.“lauki u s ir ten esa
mus lėktuvus, tai tuom kar
tu kita grupė jų bombmin- 
kų ir mėtančių torpedas 
lėktuvų, nusileidę žemai, 
atakm-’o Amerikos karo lai
vus.

“Nepal ••"an t ammikiečių 
drąsaus pasipriešinimo, per 
kelias minutes penki Ame
rikos šarvuočiai, trys krū- 
zeriai. minininkas, kannoli- 
nis laivas ir plaukiantysis 
laivų taisymo 'fabrikas 
(floating drydock) buvo 
.nuskandinta arba sugadin
ta iš esamų prieplaukoje 93 
karo laivu. Bet didžiausias 
Amerikos nuostolis buvo 
tai 3,077 laivyno žmones, 
kurie buvo užmušti arba 
dingo.”

Tai]) rašo admirolas W. 
R. Furlong. Greta jo apra
šymo yra žemlapis Pearl 
Harboro. Jis parodo, kaip 
Amerikos šarvuočiai, krū- 
zeriai ir kiti karo laivai 
poromis, gretimai, stovėjo. 
Japonijos šnipai visą tą ži
nojo, nes pas nušautus ja
ponų lakūnus surasta smul
kiausi planai su pažymėji
mais, kur ir koki laivai 
stovi.

Į prieplauką . iš anksto 
slaptai įplaukė du japonų 
nykštukai submarinai, ant 
kurių buvo tik po du žmo
nes, bet kiekvienas subma- 
rinas turėjo po kelias tor
pedas, kurios atakavo di
džiausius laivus.

Kaip 1894 m. Japonija, 
slaptai užpuldama Kinijos 
karo laivyną, padarė jam 
nuostolių; kaip 1904 metais, 
slaptai užpuldama Rusijos 
karo laivyną Port Arthure, 
tuojau gavo ant jūrų pir
menybę, taip 1941 m. japo
nai,* užpuldami Amerikos 
geriausius karo laivus Pearl 
Harbore, — vienus nuskan
dindami, kitus sugadinda
mi, o tretiems išplaukimą 
užblokuodami, — įgavo jū
roje pirmenybę. '

Prezidentas Rooseveltas 
ir jo valdžia puolėsi atsta-
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barakai, ketvirtame — vii-
tuvė, mokyklos, penktame- 
požeminis susisiekimo gelž- 
kelis, o šeštame, apie 100 
pėdų gilumoje — amunicija 
ir valgio sandėliai.

Filipinų salose Amerika 
karo pradžioje turėjo apie 
150,000 amerikiečių ir fili
piniečių armijos vadovystė
je generolo D. MacArthuro. 
Japonų spaudžiama, ta ar
mija buvo suvaryta į Ba
taan pussalj, kur jos. di
džiausia dalis ir pasidavė. 
Generolas MacArthuras tuo 
“pagarsėjo,” kad jis lėktu
vu paspruko į Australiją.

Likučiai Amerikos karo 
laivyno Azijoj susitelkė 
Corregidor salos, kanuolių 
apsaugon, o armijos dali
niai gynėsi iš Corregidor 
tvirtovės. Bet jėgos toli bu
vo nelygios, ir gegužės 6 d., 
1942 metais, Corregidor 
igūla su generolu J. M. 
Wainwrightu pasidavė ja
ponams. Pirm to suspėjo 
nuskandinti arba sugadinti 
Amerikos karo laivus ir su
sprogdinti tūlus tvirtovės 
Įrengimus.

Laimėję Filipinų salose ii* 
turėdami pasisekimo kitur 
Azijoje, birželio 5 d., 1942 
metais, japonų junginiai 
išlipo ant Attu ir Kiška sa
lų, Aleutų (Aleutian) saly
ne. šios, salos nusitęsia, 
kaip koks- kaspinas, nuo 
Alaskos į pietvakarius jū
roj. Šis japonų išlipimas 
buvo pasikėsinimas, ir ant 
Alaskos.

Mūšis prie-Midway
Bet tuom pat kartu Ja

ponijos imperializmas gavo 
smūgį srityje Midway sa
los. Midway sala yra vi
duryje Ramiojo (Didžiojo) 
vandenyno, tarpe .Amerikos 
ir Azijos, todėl ir vadinasi 
tuo vardu.

Japonai, turėdami pasise
kimo kitur, vėl su daugybe 
lėktuvų ant penkių lėktuv
nešių, su karo laivynu iš 
keturiu šarvuočiu, devynių 
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krūzerių, 34 naikintuvų ir 
daugybės submarinų, ma
žesnių karo laivų, transpor
tų ir su armijos daliniais, 
p a r u o š t a i s iškėlimui, — 
plaukė linkui Midway salos.

Birželio 3 dieną Amerikos 
karo laivynas iš trijų lėk
tuvnešių, septynių didžių 
krūzerių, vieno greito krū-. 
zerio ir 14-kos naikintuvų 
pasuko pasitikti japonus, o 
nuo Midway salos, gelbėjo 
kiti lėktuvai.

Birželio *4 dieną pirmą 
smūgį japonų karo laivynui 
kirto 35 Amerikos lėktuvai 
nuo lėktuvnešio “York
town” ir 72 lėktuvai nuo 
“Hornet.” 130 japonų lėk
tuvu siekė b o m b a r d u o ti 
Midway salą, bet netoli nuo 
salos juos pasitiko Ameri
kos sausžemio lėktuvai. 
Įvyko didelis lėktuvų mūšis 
virš jūros. Admirolas Frartk 
J. Fletcher, jau minėtoje 
knygoje rašo:

“Mūšis buvo išimtinai tik 
lėktuvų veikimo; priešingų 
pusių laivai ne tik nesusi
tiko, bet nei nematė jų ko- 
mandieriai vieni kitų... 
Japonai pralaimėjo mūšį... 
Tas suparalyžiavo jų! ofen- 
syvą ir _ prašalino pavojų 
Hawaii'saloms ir vakari
niam Amerikos ruožtui...”

Sunku pažint kepeny ligą
Gana daug žmonių serga .(limo. O kuomet liga būna

gendančiomis k e p e nimis, 
bet sunku pažinti ta ligą, j

Jeigu pagelsta oda
daktaras galį, spėti, kad ke
penys (iaknos) genda. Li
gotos kepenys kartais labai 
išsipučia, taip kad gydyto
jas užčiuopia išsipūtimą po 
krūtine virš pilvo. Bet 
žmogus gali ir dėl kitų prie- 

! žasčių pagelsti ir kentėti 
: nuo vidurių išsipūtimo.

Tarp kepenų ligų dažnai 
yra minimas cirrhosis, sa
votiškas. gedimas, kur am 
ga kietos mėsos - kremzlės 

i vieton gyvųjų, naudingų ke- 
j peninių ląstelių.

Jeigu ši liga įsisenėjas, 
■ tai žmogaus ūpas būna nu
puolęs. Jis praranda no
rą valgyti, dažnai viduriuo
ja ii* ri augę ja . Toki ligonį 
greitai pailsina net papras
čiausias, lengvas darbas.

Reikia bent porą sykių 
atsilankyti pas gerą gydy
toją, kad pažintų, ar žmo
gus kenčia nuo kepenų gc-

Kaz. Bevardžio Margumynai
Generolas Dwight Eisen-

howeris., galva Atlantic De
fense Headquarters, pareiš
kė, kad Jungtinės Valstijos 
kol kas negalį- susilygint 
militarinėmis spėkomis su 
Sovietų Rusija. Reiškia, 
reikia .“dumpuot” "daugiau 
milijonų ' dolerių i Atlanto 
kraštų karinį projektą.

Apskaitliuojama, kad bi
lijonas popierinių viendole- 
rinių, sukrautų ant Aviena 
kitos, sudarytų 59 mylias 
aukščio. Šimtas vienadole- 
rinių sudaro 3 aštuntada
lius colio storio.

The Port Authority (val
dyba) of New York and 
New Jersey yra s.avaimi 
pasilaikanti įstaiga (self- 
supporting agency). Jos*ko
mitetą sudaro po 6 atsto
vus iš abiejų valstijų. Jų 
priežiūroje yra visas biznis 
vandens rubežiuje tarpe šių 
dviejų valstijų.

Marių žvėrių vadinamų 
seals - ruoniu skūrelės var
tojamos paltų gaminimui. 
Brangiausios yra Alaskos 
ruonių skūrelės. Palto pa
gaminimui reikalinga bent 
7 skūrelės..

Californijos valstijoj ran
dasi aukščiausia ir žemiau
sią vieta Jungtinėse Vals
tijose. Kalnas Whitney ten 
turi 14,4i96 pėdas aukščio, o 
Death Valley (n e g y v ų j ų 
klonis) 276 pėdas žemiau 
marių paviršiu.

•
Pranešama, kad per šių 

metų pirmąjį bertainį auto-

Tai buvo laivynų mūšis, 
kur karo laivai visai,nesusi
tiko, bet nuostolius nuken
tėjo nuo lėktuvų atakų. Ja
ponai .netelyo lėktuvnešiu 
“Ka-ga,” “Akogi,” Saryu” 
ir “Hiryu,” krūzerio “ML 
kumo,” trijų naikintuvų, 
kelių transportų su karei
viais ir'kelių sužalotų karo 
laivų. A m e r i k a neteko 
“ Y o r k to wn’^ lėktuvnešiu, 
vieno naikintuvo ir nema
žai lėktuvu su 300 žmonių.C- 
3 pusi.—Laisvė (Liberty) — Pcnktądien., ,Birželio-June 6, 1952

sužinota, tai yra vilties pa
sigydyti.

Kepenys yra labai gajus 
organas ir, tinkamai; gy
dant, dažnai pasveiksta ir 
atsigauna.

Kepenų uždegimas yra 
rimčiausia jų liga, kuriai 
pagydyti kartais reikia 3 

I iki 6 mėnesių. Toks ligonis 
turi daugiausiai ilsėtis ir 

\ naudoti apščiai proteininių 
! valgių — pieno, kiaušinių, 
j jautienos. Jam gydytojai 
j taipgi skiria po dvi ar tris 
’ piliukes vadinamų “multivi- 
; taminų” per dieną. Gi ji- 
j mui dar padeda vitaminas 
; B-12, methioninas, cholinas 
ir inositol is. Kai kurie dak
tarai pataria vartoti ir.iš
traukas iš gyvulių kepenų.

Kepenų ligoniams-griežtai 
uždraudžiama alkoholio gė
rimas. Vengiama vaistų .vi
duriams liuosuoti ir mažai 
tevartojama cnigdane i ų j ų 
bei raminančiųjų vaistu.

N. M.

mobilių, namam budavoti 
reikmenų ii' rakandu biz
niai sumažėjo 16 nuošim
čių. Bet už tai biznis pa
kilo virš 4 nuošimčiais Pa
liūnuose, restoranuose ’ ir 
vaistinėse.

■ Civilės Orlaivininkyštės 
Administracija p r a n e Š a, 
kad, tyrinėjant orlaivių’ne
laimes, pasirodo, jog 70 
nuošimčių nelaimių įvyksta 
dėl lakūnų neatbolnumo.

—o—
1945 metu gegužės. 2 d., 

kai Sovietu armija užomė 
Berlyną, tik po virš mėne
sio laiko, miestas buvo pa
dalintas keturiom valsty
bėm — Francijai, Jungti
nėm Valstijom, Anglijai ir 
Sovietų Sąjungai.

< ---•---
Prieš 100 metų buvo ap- 

skaitliuota pasaulyje 850 
milijonų žmonių. Dabar ap
skaitliuojama kone trigubai 
tiek — 2 bilijonai, 367 mi
lijonai žmonių.

Didžiausia pasaulyje .ša
lies teritorija yra Sovietų 
Sąjunga, turinti 8 milijo
nus, 166 tūkstančius, ir 130 
ketvirtainių mylių.

—:— \
Pirmas ant Jungtinių 

Valstijų prezidento gyvas
ties pasikėsinimas įvyko 
1835 metų sausio 30 d. To 
laiko prezidentui Andrew 
Jacksonui dalyvaujant lai
dotuvėse, į jį buvo paleisti 
2 šūviai, bet prezidento ne
palietė. ‘ .

Alfredo E. Nobelio tarp
tautinės premijos pasižy- 
mėjusiem intelektualam bū
na padalinamos gruodžio-10 
d., Stockholmo mieste, Šve
dijoj. Premijos dalinamos 
tais metais, kai randasi pa
kankamai kandidatų į‘ vadi
namus laureatus..

Mark Twain vienoje savo 
apysakų rašo: • į /

—Jeigu Adomui būtų už^ 
draudę žaltį, o ne obuolį, 
tai jis būtų suvalgęs žaltį ir 
nelietęs obuolio.

Kazys Bevardis.
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Prisimenant ligoninę
i Vakarienę davė lengvą, 
bet ir ‘tos bijojau valgyti. 
Išgėriau tik porą puodukų 
lengvos kavos.

Apie aštuntą valandą at
ėję du daktarai drūčiai ap
vyniojo sužeistą ranką kie
tu audiniu ir, ištiesę ant ge
ležies, pririšo ją; apačioje 
arba gale jos pakorė ge
ležinį kabuoklį. Rankos nei 
krust!

Ant rytojaus slauge, pa
ėmusi temperatūrą, paklau
sė: ‘ “Does your ' boXvels 
move?” Žargoniškai sa
kant: ar tavo žarnos kraus
tosi?

Jai pasakiau, kad vakar 
perdaug kraustėsi, tai vy
ras davė nuryti piliulę, už
sigeriant vandeniu. Ji su
prato, kame dalykas.

Šeštadienio rytą vėl tą 
patį pakartoju — ne. Sek
madienio rytą—ne.

Pirmadienio rytą visiems 
duoda valgyti, o man—ne.

Kada ligoniai ir sužeis
tieji pavalgė pusryčių, tai, 
žiūriu, darbininkė apstato 
mano lovą rėmuose įdėto
mis palomis. Gulėdamas 
lovoje klausiu pats savęs: 
“Kas čia dabar bus?” Ne
ilgai laukus, atėjo vyras ir 
jis “viską sutvarkė.”

Ateina kunigas
Kitą dieną, apie 10-tą va

landą ryto, žiūriu, darbi
ninkė vėl apstato palomis 
lovą. Pasiuto, manau sau 
vienas, joje gulėdamas. Vėl 
ateis tas pats vyras, su tuo 
žarnagaliu ir šmakštuku ?

.Pro šalį eidama slaugė 
paklausė: “Dėl ko apsta- 
tai jo lovą palomis?”

—Kunigas ateina, — at
sakė jai. ,

Išgirdęs kunigo atėjimą 
nustebau. Neilgai laukus 
jis ir čia. Jaunas ir angliš
kai kalbantis kunigas, f

Jis išsitraukė iš kišeniaus 
stulą, pabučiavo ją ir užsi
dėjo ant sprando. Iš kito 
kišeniaus išsiėmė knygelę.

—Ką manai daryti su ma
nim?

—Noriu, kad tu atliktam 
išpažintį!

—Išpažintį? Išpažinties 
nebuvau jau 32 metai ir da
bar ji pan nereikalinga. 
Netrukdyk manęs.

—32 metai nebuvai iš
pažinties? Tai kodėl tu nei
ni?

—Kad negriešiju, — at
sakiau jam.

—Visi griešija, o tu ne!'
Nesuspėjau pasakyti jam, 

kad jau esu per senas grie- 
šyti, — paklausiau jo: “Kas 
tave čia siuntė pas mane?” 

—Niekas! Aš pats atė
jau ir noriu tau pagelbėti.

—Jei daktaras nepagel
bės, tai ir tu niekuo nepa-

1945-tais metais prieš Dė- j
Jcų Dieną, tamsų ir lyjantį 
-pirmadienio vakarą, išėjęs 
iš Stasio Rutkūno valgy- 

’ klos (Lituanica Square 
^Restaurant), perėjau Stagg 
»Strytą ir, pažiūrėjęs, kad 
Union Avė. neina joki au

tomobiliai, pradėjau eiti 
• skersai ją, bet Stagg Stry- 

tu atlėkęs Adam Express 
. automobilis, nesuvaldomai 
..sukdamasis i Union Avė., 
parbloškė mane, sulaužyda
mas dešinės rankos petį, 
sutrindamas pusę čeveryko 
Ir nuplėšdamas galą kėlės. 
"Kaip koja liko nesutriuš- 
kinta — sunku pasakyti. 

. Tiesa, nuplęšė biskį odos 
virš riešelio. Paliko 

"dildomą atmintį.
Pašauktas ambulansas 

nuvežė mane Greenpointės 
. ligoninėn. Su manimi jame 
važiavo ir Petras Skučas, 
kaipo palydovas.

Ant rytojaus atėjusi dar- 
'•'bininkė, lovų klojėja, liepia 

man atsisėsti, bet jai pasa
ukiau—negaliu. “Tai apsi- 

, versk.” Ir to negaliu. Ta
da ji ant manęs suriko:

’Z —Bet tu nei nebandai, 
tingi. Aš lovos negaliu pa
kloti.

—Netrukdyk savęs ir pa
lik mus abudu, kaip esame, 
pasakiau jai.

Ji piktai patraukė iš po 
manęs paklodę, jos šonus 
sukaišaliojo žemiau matra
co ir, metus kreivą žvilgs
nį, nuėjo.

Po to ji man nedavė nei 
rytinių marškinių, ar kaip 
juos ten vadina,, kaip ki
tiems ligoniams ir sužeis
tiems, — aplenkdavo mane.

Ligonių lankymo dieną, 
pro šalį eidama, slaugė pa
matė, kad prie mano lovos 
stovi J. Buivydas ir V. Ra- 
simavičius, taip pat pama
tė, jog mano rūbai nemai
nyti, tai paklausė: “Ar tu 
negavai švariu rūbų šį ry-

neiš-

—Negavau. Ne tik šį ry
ta, bet ir vakar, 
nepasitenkinančiai jai at
sakiau.

Ji atnešė kitus rūbus ir, 
-akivaizdoje tų dviejų vyrų, 
apvilko mane.

Vėliau, kada ranka jau 
buvo sucenientuota, galėjau 
atsisėsti. Vieną rytmetį at
ėjusi ta darbininkė, stovė
dama gale priekojo lovos, 
sukdama rankeną, leidžia 
pagalvį žemyn.

—Neleisk žemyn, bet kelk 
aukštyn. Aš galėsiu atsi
sėsti, išlipti iš lovos ir turė
si liuosas rankas pakloti ją, 
—jos paprašiau.

Mano nuostabai, ji ne tik 
■ Sukdama rankeną pakėlė

bėjo ir atsisėsti.
ant krašto lovos, apvilko 
šiltu rūbu, kojas apavė šli- 
pėmis ir padėjo atsisėsti 
kėdėn.

f a _
Tada supratau, kad ji 

pinmiau manė, jog jos ne
kenčiu,- diskriminuoju 
to, kad ji juodveidė.

-baigėsi nesusipratimas. •
’ Pietūs

• V' f

.’U Dėkų Dieną davė visiems 
^didelius pietus: gerą porci- 
Ją kalakutienos, skaniai su- 

:*;taisytos iškamšos., drebu- 
~cn|, daržovių ir kitų da- 
.'ZdėČkų—riešutų ir net sal- 
!*dainių. Visko nepajėgiau 
suvalgyti.

Ligoninėse, kaip' visiems 
iRjau žinoma, labai prižiūri, 
J*įkad būtų liuosi viduriai. 
-JTad spėju, kad tuose gar- 

J^Sėsiuose buvo įdėta kokių
• ̂ nors kruopučių, gaivinan
čių jų veikmę, taip kad į 
; pavakarę atsirado juose

- “buntauščikų.-”

kaip ir
- klausiu jo.

pagaivį, bet atėjus pagel- d§s- man._Tuo pasakylmu 
Pasodino |VQ„ •

dėl
Čia

Toks jo nekantrumas ar
dė mums ramumų ir dienų' 
ii*,naktį. Tame kambaryje 
gulėjome aštuonis vyrai;'

Lankymo dienų atėjo jo 
sena žmona, sūnus ir kiti 
(riminės ar draugai. Vei
kiausia jis jiems pasakė, 
kad jau mirs, ir liepė pa
šaukti kunigą.

Kitą dieną kunigas atėjo, 
bet slaugės nežinojo, kas jį 
šaukė. Tad viena, iš jųjų 
atėjo kambarin ir sustojus 
prie mano lovos garsiai 
klausia: “Ar tu vėl šauki 
kunigą?”

Jai taip pat garsiai atsa
kiau, kad aš jo nei pirmiau 
šaukiau, nei dabar šaukiu. 
Jis. man nereikalingas.

Vėliau darbininkė apstatė 
palomis to senio lovą. Pas 
jį atėjo jaunas, aukštas ktv 
nigas. Neatrodė 
būtų italų tautos. Negalė
damas susikalbėti 
peržegnojo ir išėjo.

kad jis

su juo,

Kunigui išėjus, vienas se
nas žmogus klausia manęs: 
“Tai pirmiau nešaukei ku
nigo? Nedavei jam išpa
žinties?

—Ne!
—Tas .jaunas kunigas dar 

neturi parapijos, o vysku
pas yra padaręs sutartį su 
miesto valdžia, kad jis, ei
damas per ligonines, galėtų 
užsidirbti šiek-tiek. Tai ar 
davei jam išpažintį, ar ne— 
jis vistiek gaus, du doleriu.

Ir dėl tų dviejų dolerių, 
nešauktas, neprašytas, ban
do knistis s.vetimon sąžinėn. 
Mat, priimant ligoninėn, 
daktarė ar slaugė, kiauše 
manęs: “Ar tavo tėvai bu
vo katalikai?” (Gudriai su
galvotas klausimas.) Jai 
atsakiau—taip. Tad pagal 
tą mano “taip” ir kunigas 
atėjo.

Miegamoji pile^

Būnant rankai pririštai 
prie geležies (ji taip išbuvo 
devynias dienas), reikėjo 
gulėti tik ant pečių. Nuo 
tokio vienodo gulėjimo ne 
tik nugarą ėmė skaudėti, 
bet ir šonus diegliai vars
tyti.

Vieną vėlų vakarą pradė
jau nepaprastai prakaituo
ti, net paklodė paliko šla
pia. Pasišaukęs naktinį/ 
darbininką pasakiau jam, 
kad su manim darosi kas 
nors negerai. Jis man at
nešė piliulę ir stiklą van
dens. Liepė ją nuryti,'už
sigeriant vandeniu. Po to 
užmigau.

Pabudau, kaip kokis pa
mišėlis, pamiršęs ir kur esu, 
nes ant sienų atrodė keisti 
paveikslai. Tik prie gele
žies pririšta ranka grąžino 
sąmonę. Kitaip—būčiau iš
šokęs iš lovos.

Kas vakarą, apie 9-tą 
vai:, duodė, išsigerti po 
puodelį lengvos kavos, pie
no, arbatos. Kietiems at
neša ir virinto čokolado. 
Po to duoda po miegamąją

jj užgavau.
—Bet tu nenorį numirti, 

kai šuo!
Šitas su šunimi sulygini

mas mane užgavo ir liepiau 
jam išeiti. Neina!

—Jei taip numirsi, kaip 
dabar esi, nebus vietos ka
puose palaidoti tave!

—Maspetho Alyvų kalne 
užteks vietos užkasti mane 
ir, mostelėdamas kairiąja 
ranka, surikau: Traukitės 
iš čia.

Stulą nuo sprando nusiė
męs pabučiavo ją ir, įsidė
jęs kišeniun, piktas išėjo.

Gąsdinimu norėjo privers
ti mane, daug senesnį žmo
gų už jį, kad palikčiau sa
vęs išdaviku!

Ketvirtoje lovoje nuo ma
nęs gulėjo senas italas, di
delis dejuotojas ir ranko
mis mosuotojas, rėksnys: 
“o-di-oi, ye-ye-ye!” Net patą, ją; per jį buvo girdima lie- 
sau kumščia krūtinę muš- tuviams labai žinomos daj- 
dacnas. • nos melodija: “Užmik, už-

MONTH KAI,. CANADA
Audėjai atmeta gengsterinius 
vadus

Audėjai, apie 6.000 strei
kuojančių Textile industrijos 
darbininkų čia ir Valleyfield, 
pergyvena smarkų, kritišką 
smūgį. Apart puolimo ant jų 
visų juodųjų išlaukinių pi'ieš- 
darbinijikiškų jėgų, gegužės 
26 (pirmadienio) dieną anks
ti ryte jų uniją užpuolė reak- 
ciniai-parsidavėliai Unijų va
dai. Vadovybėje atsiųsto iš 
Amerikos Unijos centro Lloyd 
Klenert, ši grupė norėjo su
ruošti “perversmą”, prievarta 
pašalinti narių išrinktus ir pil
nai įgijusius pasitikėjimo va
dus, R. Kent Rowley, Made
leine Parent ir 10 kitų, kurie 
per eilę metų vadovavo uniją 
ir atsiekė tiek daug laimėji- 
m ų a u d'ė j a m s- d a r b i n i n k a m s. 
Dar daugiau, ta grupė, kaip 
unija pranešė, įsiveržė tą pir
madienio anksti rytą (4 vai.) 
į raštinę, sugadino daug bal
dų, išvogė reikalingus doku
mentus ir arti $1,000 pinigų.

Ne veltui; todėl, R. Kent 
Rowley pavadino šį jų, žygį 
“amerikipio gengsterizmo me
todu”. ’

Viso šito akyvaizdoje, strei
kuojanti' audėjai tuojau tą 
■patį vakarą susirinkę į masinį 
mitingą griežtai pasmerkė 
Klenert’o vadovaujamą gengs- 
tej’inį jankių žygį, atmetė 
prievarta jiems kariamus ant 
kaklo vadus, Roger Provost, 
Sam Baron ir kt. Tuo pačiu 
sykiu išreiškė pilną pasitikėji
mą savo vadams, kuriuos jie 
išsirinko, ir pasižadėjo laiky
tis streike, kol kova bus lai
mėta. ,

šis žiaurus puolimas prieš 
audėjus reiškia puolimą ant 
visų darbininkų. Jų kova—ko
va visų darbininkų gynimo 
reikalų. Jiems reikalinga da
bar tuojautinė pagalba, ypač 
piniginė, kadahgi, kaip aukš
čiau minėta, pinigai, turėti 
ant rankų, išnešta, o banke 
laikomi, vaduojantis ameriki
nio centro “konstitucija”, už
šaldyti. Lietuviai darbininkai, 
kuriems yra progą, paremkite 
piniginiai streikuojančius au
dėjus.

—o---
Teroras prieš Elektrikų uniją

Antra unija, tai United E- 
lectrical, Radio and Machine 
Workers, kuri turi pasirašiusi 
kontraktą su RCA Victor Co. 
Ltd., terorizuojama provin- 
cialės Dcplesio valdžios agen
tų. Nors unija jau seniai turi 
kontraktą su kompanija, lega
liai ir oficialiai (darbininkų 
nubalsavimu) pripažinta at-, 
stovauti ten dirbančius dar
bininkus, bet štai Kvebeko 
Darbo Santikių Komisija pra-

mik saldžiai, mylimoji ma
no.” . č ;

Ta melodija primine man, 
kuomet Labor Lyceum sve
tainėje, Laisvės koncerte, 
daug metų atgal, dainavo
me ją kvartetu: ’Menkeliū- 
ha'itė sopranu, Katkauskai
te altu, Velička tenoru, o

piliukę ir suguldo. Tą va- as ^asu’ 
karą gavau dvi. Ne vėl- , . .,
tui kas ju naima per daug PaslkeRe gyvenimas. 
— . iššoka pro langą arba Į 
randa negyvą...

Kitą vakarą slaugė klau
sė manęs, kaip • jaučiausi 
praeitą naktį. Prastai, at
sakiau jai. Mačiau ant sie
nų šokinėjančias šmėklas; 
tur būt nuo tos piliukės. 
Nesakiau, jai, kąd vyras 
man davė kitą.

—Tai negalimas daiktas! 
Miegamoji pilė veikia tik 
valandą ’.pusę, o po to—ji 
pati užmiega.

Šitaip slaugė aiškino vie
nos miegamosios pilės, veik
mę.

Guliu ir ■ mislinu: Tai

Dainavimas
Mūsų kambaryje vyras 

turėjo prie savo lovos radi-

Katkauskaite dainuoja 
Metropolitan operoje, Men- 
keliūnaite išvažiavus Itali
jon; Velička gamina mais
tą Rutkūno restorane, o aš 
—prie geležies pririštas...

Kad ir sužeistam, bet vis
tiek yra smagu prisiminti 
jaunystės dainavimą, ir dar 
tokiai didelei laisviečių kon
certinei publikai!

Ligoninėje, išbuvau 19-ką 
dienų; turėjau,daug lanky
tojų. • Nors dabar sakau 
jiems širdingą — ačiū!

Ranka pririšta prie gele- 
-žies išbuvo — 9-nias die
nas, cemente—29-nias. Ne- 

i dirbau keturis mėnesius.

. P. S* Iš lankytojų keturi- 
jau mirę: Kalvis, Žukas, 
Dovidaitis ir Kabiukas.

G

dėjo tyrinėti uniją, įtariant e- 
sančią komunistine.

Komisija, vesdama “tyrinė
jimą” teisės atstovauti darbi
ninkus, elgiasi savotiškai, nau
doja jankių anti-amerikinio 
komiteto profašistinius meto
dus. Apklausinėdami unijos 
vadus, nestatė klausimų, susi- 
rišančių sui unija, bet klausi
nėjo griežtai asmens sąžinę 
liečiančius politinius santikius.

Unija kreipėsi į teismą su
laikyti komisijos tokius meto
dus, o komisija tuo tarpu ato
me teisę (certification) atsto
vauti darbininkus. Teroras vi
sokiais keliais prieš organi
zuotus darbininkus.

—o—
Uždėta mokykliniai 
vaikams mokesčiai

Montrealo ir apylinkės Pro
te,stonų Mokyklų Komisija 
pranešė, kad uždeda mokes
čius 8-to skyriaus mokiniams 
$2 ir 9-to skyriaus $3 į mėne
sį. Taipgi mažyčiai vaikučiai, 
einantieji į auklėjimosi mo
kyklą (kndergarten), turės 
mokėti po $2 į mėnesį.

Taip pat pakelta mokestis 
už renduojamas knygas, kurių 
tėvai neišgali nupirkti. Uždė
ti nauji mokesčiai ir keliami 
senieji, žymiai apsunkins vai
kų apšvietą, ypatingai netur
tingųjų tėvų,

——O——

Pasaulinės profsąjungų federacijos 
gegužinis atsišaukimas į 
pasaulio darbo žmones

sie-

kil-

Gegužes 24 d. sukūre šei
myninį gyvenimą — apsivedė 
Albina Fileriūtė su John 
Zienka. Vedybinėse apeigose 
ir puotoje, apart didelio skai
čiaus vietinių svečių, dar da
lyvavo giminės iš JAV, Matu- 
sevičiai, Kriaučeliai su šeima 
ir Stračkauskienė.

Jaunavedžiai medaus mėne
sį praleisti išvažiavo į Jungt. 
V aisty bes.

—o— 
“Aplieta” nauji salės dažai

Posančialiečių lietuvių sve
tainė, jos patrijotų iniciaty
va, šį pavasarį naujai, gražiai 
visą ištisai nudažyta. Kad ge- j 
rai laikytųsi dažai, gegužės 
24 d. dažų “aplaistymui” bu
vo surengta smagus ir links
mas, sudėtinis su lenkais, ba
liukas.

Tas šeštadienio vakaras, tie
sa, papuolė labai
antra, tarp lietuvių buvo ves
tuvių ir privatiškų balių, to
dėl svečių buvo ne per dau
giausiai ir nors tik su arbatė
le buvo pavaišinti, bet daly
vavusieji, ištikrųjų, laiką pra- : 
leido labai linksmai ir gra- Į, . 
žiai. žodžu, baliukas buvo la- ’ 
bai puikus.

šiltas, o,

—o—• 
Vaičiakauskams staigmena

Artimųjų bičiulių iniciaty
va, gegužės 24 d., verdunie- 
Čiams Antanui ir Marytei V ai- 
čiakauskams, buvo surengta 
netikėta staigmena — balius, 
pagerbti juos 30 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuvių pro
ga. šalę to, kad pramogoj 
dalyvavo ne mažai vietinių 
svečių, dar taipgi buvo atVa4 
žiavęs Pam palas su sūnum ir 
dukrele iš Hamilton, Ont.

Balius buvo gražus, links
mas ir vaišingas. Artimieji 
draugai pasako sveikinančias 
kalbas ir rengėjai įteikė '‘jau
navedžiams’’ vertingas dova
nas.

—o—
Mikalauskaitė vieši Amerikoj

Jaunoji Jane Mikalauskaitė v. ' .Vsu savo masina išvažiavo pa
viešėti į Jungtines Amerikos 
Valstijas. Jinai mano ten pa
būti apie dvi savaiti laiko, pa
važinėti, pažiūrėti ir artimiau 
susipažinti su platęsnėmis A- 
merikos apylinkėmis. Linkėti
na jai geriausio pasisekimo.

—o— ♦
Mirė

Gegužes 27 d. mirė naujai 
atvažiavęs lietuvis Andrius 
Draskinis, sulaukęs 43 m. am
žiaus. Paliko nuliūdime žmo
ną ir dvi seseris — Oną Bajo- 
rienę ir Elzbietą Daugėlienę.

VIENA, bal. 18 d.—Pa
saulinė profsąjungų federa
cija (PPF) kreipėsi į viso 
pasaulio darbo žmones su 
šiuo atsišaukimu:

“Ryšium su Gegužės Pir
mosios švente PPF siunčia 
jums savo broliška svėiki- 
nimą.

Gegužės Pirmosios diena 
yra tarptautinė viso pasau
lio darbo žmonių vienybės 
ir tautų vienijimosi diena.

PaVerskite Gegužės Pir
mosios demonstracijas kiek
vienoje šalyje galinga dar- 

.bo žmonių masių valios de
monstracija.

Tvirčiau suglauskite. savo 
gretas, vienykitės tam, kad 
dar stipriau išreikštumėte 
šią valią.

Viso pasaulio darbo žmo
nės turi vieną bendrą 
kimą.

Jie nori:
kad nenukrypstamai 

tų jų gyvenimo lygis;
taikos ir jos organizavi

mo teisingais ir tvirtais 
pradais;

kad nedelsiant būtų už
draustas b a k t e r i o loginis 
ginklas, kurį Amerikos 
ginkluotosios pajėgos nau
doja Korėjoje*ir Kinijoje;

kad nedelsiant būtų pa
smerkti kariniai nusikaltė
liai, atsakingi už šias bai
sias piktadarybes.

Viso pasaulio darbo žmo
nės ryžtingai pasisako prieš 
kolonijinį režimą ir visokį 
engimą — kolonijinės siste
mos pagrindą.

Jie nori visų darbo žmo
nių savitarpio pagalbos bei 
sutarimo ir vienijimosi su 
visomis pasaulio profsąjun
gomis.

• Jie pasisako už taikų įvai
rių politinių, ekonominių 
ir socialinių sistemų greti
mą buvimą.

kapitalistinių, pusiauko- 
lonijinių ir kolonijinių šalių 
darbo žmonės stiprina savo 
kovą, skirtą bendrajam 
tikslui įgyvendinti.

Jie kovoja:
savo gyvybiniams ekono

miniams reikalams ir savo 
gyvenimo reikmėms paten-

prieš Amerikos imperia
listų • ir monopolininkų jų

šalims primestų karinių pa| 
sirengimų pasekmes; f p * 

savo demokratinėms^' ir
p r o fsąjunginėms teisėms 
apginti.

Jie kovoja už nacionalinę 
nepriklausomybę ir koloni
jinio režimo likvidavimą.

Visose šiose šalyse darbo 
žmonės iš profsąjungų lau
kia nuolatinės pagalbos sa
vo kovoje prieš skurdą ir 
socialinį beteisiškumą, nuo 
kurių jie kenčia.

TSR SąjungojepKinijos 
Liaudies Respublikoje, liau
dies • demokratijos šalyse, 
Vokietijos Demokratinėje 
Respublikoje darbo žmonės 
savo pasiaukojamu darbu 
prisideda prie savo šalių 
ekonominio ir socialinio pa
kilimo.

Puikūs laimėjimai, ku
riuos pasiekė šios tautos— 
savo likimo šeimininką* — 
yra milžiniškas indėlis ^[tai
kos visame pasaulyje stiprį 
nimo reikalą. Jų nuolati
niai laimėjimai socialinės ir 
kultūrinės pažangos srity
je įkvepia viso pasaulio dar
bo žmones.

Viso pasaulio darbo žmo
nės! Stiprinkite ir pieški
te vienybę kovoje už jūsų 
ekonominių ir socialinių, 
reikalavimų įgyvendinimą, 
ginant jūsų profsąjungines 
teises!

Demaskuokite ir izoliuo
kite skaldytojus visur, kur 
jie beatsirastų!

Drąsiai ginkite taiką, ties 
kuria yra pakibusi grėsmė!

Reikalaukite nubausti ka
rinius nusikaltėlius! /

Stiprinkite tarptautijjį 
darbininkų solidarumą, nal- 
cionalinę ir tarptautinę 
darbininkų klasės vienybę!

Tegyvuoja Pasaulinė 
profsąjungų federacija!

Tegyvuoja Gegužės Pir
moji!”

Šypsenos
Oro spėjikas, sugrįžęs iš 

bokšto, sako savo žmonai:
“Spėk, mano brangioji, kas 

atsitiko. Mane iškelia į Ken
tucky, į tokį pat darbą.”

“Tai labai gerai,” pareiškė 
moteris. “Visi žino tai, kad 
čia oras nesutinka su jum.”

Spartakas

$10,000 FONDAS
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
Joe Vaitkus, Camden, N. J................
R. Merkis, Philadelphia, Pa.............
J .Straus, Baltimore ......... ..............
Walter Balčiūnas .............................
V. A., Baltimore .. •.........................
Mikas Seimis, Baltimore . ...............
Peter Semies, Baltimore ................
K. YuŠkauskas, Baltimore ..............
P. Paserskis, Baltimore .. •...............
,P. Šlajus, Chester, Pa.......................
Tureikis, Philadelphia, Pa................
Ančiukaitis ...................................•..

Po $1: F. Deltuvienė, O. Deltuvienė, M. ir J. Kal
vaičiai, Tureikienė, Merkis, Krukauskienė,' J. Bub
nys, M. Kučinskas, Petraitis, J. Balsys, Bagočius, 
J. Stanys, J. Kasparas, Mrs. Milis, Ona Kušleikiene.

Sveikiname baltimoriečius už gražų pasidarbavimą.
Kiti stiprūs Laisvės patriotai įteikė fondui dovanų:

A. Gustaitis, Brooklyn, N. Y.'........................ $5.00
J. ir A. Kauliniai, Huntington, N. Y...........\. 5.00
V. J. Stankus, Hialeah, Fla.............................  5.00
L. Žukauskienė, Bethlehem ...............................  3.00
Paulina Yasilionis, Binghamton, N. Y.......... .  3.00
Paulina Malkaitis, Bethlehem ..Z................... 2.06Į
Dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau Įšspausdii^lf 

už taip gražias dovanas savo dienraščio fondui. Nori
me priminti kitiems, kurie esate kiek pasivėlinę su do
vanomis į fondą, kad pasirūpintumėte greičiau atlikti tą 
reikalą. Laisvės Administracija
4 pusi.—Laisvė (Libert y)-P enk tądien., Birželio J utie 6, 1952 -
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(Tąsa)

išdavikų. Vokiečiai šaudo pa- 
Puikiuose Dordonės kaimuose, 
Šimto metu karo laiku nebuvo 
priešo koja, vyrai ir moterys

Šteinbruke tuneliai jau nuėjo 500 me
trų į kalno gilumą. Dabar kertamos 
skersinės galerijos, ir įvairių tautybių 
civiliniai darbininkai drauge su kali
niais montuoja pirmąsias mašinas.

Greta stovyklos bemaž baigta tiesti 
nauji tuneliai. Naktimis prožektorių 
šviesoje dirbama vis spartėjančiais tem
pais.

Milžiniška gamykla kiekvieną dieną 
vis stipriau sugniaužia mus savo plieni
nėmis replėmis.

* * *
Tą vakarą, kaip ir visada pirmadie

niais, susirinko mūsų trikampis. Mums 
reikia susumuoti mūsų darbo stovykloje 
rezultatus ir numatyti kampanijos pla
na ateinančiai žiemai.

Mūsų taip tirštai gyvenamo pasaulė
lio maišatyje ir kamšatyje nelengva su
sitikti trims.

Kai oras geras, mes susitinkame kie
mo minioje, kaip paprastai darydavome 
ir Paryžiuje. Kai lyja, renkamės prau
syklose. Visų dažniausiai susirinkimus 
darome išvietėse. Kaip tik čia mes ir su
ėjome šiandien. Lietus lyja jau dvi die
nos. Išvietėje beveik nieko nėra. Lyg ty
čia, mūsų geresnei sėkmei, užgeso lem
putė. Tuo būdu mes kalbamės visiškai 
ramiai.

Pirmasis ' dienotvarkės klausimas — 
Liusjeno ataskaita apie mūsų organ iza-

New Jersey Žinios
Bayonne, N. J.—29-tą dieną1 nuo skilimo laikų ir klerika

lams jį pašalinus, kaipo neiš
tikimą žmogų, jo niekur daly
vaujant nesimatė. 

—o— 
štai ir kita liūdna 

skaitytojams,

gegužės B'ayonnes ligoninėje 
mirė J. Plungis. Mirė skurde, 
be ištekliaus, ir kaip teko pa
tirti, likosi palaidotas miesto 
lėšomis. J. Plungį atvežė j li
goninę 27-tą gegužės be są
monės, ir niekas negalėjo su
žinoti jo giminių, bei pažys
tamų.

a ntru 
Ci- 
juo

at

Atostogos ir nuomos

Iclip pelt gel Uli 143 liaiKldS, ----  pdĘlK-
slifįp Simonas, — kad žmonių, pagautų 
su ginklu rankose, dabar nebesiunčia į 
Vokietiją. Juos tuoj žudo.

Man pasakė, kad tarp prancūzų yra 
iš vieno su manim miesto kilęs žmogus. 
Aš nuėjau į baraką Nr. 23 jo aplankyti. 
Vardu jis Žakas. Prieš suimant jis ket
verius metus tarnavo pašte Dordonėje, 
mažame miestelyje, kuris buvo ypač 
brangus mano širdžiai. Aš nepažinau 
Žako, nes paskutinį kartą lankiausi gim
tinėje 1939 metų gruodžio mėnesį, gavęs 
atostogų iš savo karinės dalies. Žakas, 
priešingai, gerai pažįsta mano šeimą, 
mano bičiulius. Aš praleidau su juo ke
letą vakarų iš eilės, ilgai klausinėjau 
apie artimuosius ir pažįstamus, o taip 
pat apie tenykštį gyvenimą.

Visi mano giminės sveiki. Bet kiek 
permainų tame Prancūzijos kampelyje! 
Miškuose, kur aš būdamas vaikas eida
vau grybauti, slapstosi partizanai. Til
tai lekia į orą. Keliai užverčiami. Vokie
čiu iškrėtė visą rajoną. Ten buvo puoli
mą iš pasalų, buvo susidūrimų. Fermos 

kir ištisi kaimai sudeginti ligi pamatų. 
Partizanai užmušė nemaža kolaboracio
nistų ir 
triotus. 
kur nuo 
įžengusi
tapo aktyviais didžiosios kovos dėl na
cionalinio išsivadavimo dalyviais.

Mano klausimams nėra galo. Aš taip j 
pat sužinojau, kad vienas iš artimiausių * 
mano giminių, kepėjas ,aprūpina maistą 
partizanus. Kaip malonu pasikalbėti 
apie artimus žmones, apie gimtinę,' ypa
čiai kai tu gali jais didžiuotis.

Žaką suėmė liepos mėnesį. Tačiau jis 
nebuvo ypatingai nusikaltęs. Bet vokie
čiai nedaro skirtumo tarp kovotojų ir 
civilinių gyventojų. Jie kariauja su vi
sais. JIie atėjo Žako, atskyrė jį nuo žmo
nos v/trijų vaikų. Drauge su kitais iš

vežė į Vokietiją. Stovyklų valdžia nu
siuntė jį dirbti į Šteinbruką. Barta pa
žadėjo man išvaduoti jį iš ten pirma pro
ga. Aš laikau šavo pareiga padaryti vis
ką Žakui padėti, nes, atsidūręs stovyklo
je, jis negali, kaip kad jau seniai čia 
atvykę mūsų draugai, iš karto pradėti 
kasdieninę kovą, kurią kovojame mes. •

Beje, kas atsitiko su mūsų pirmųjų 
dienų bičiuliais?

Simoną paėmė iš Žozefo komandos ir 
nusiuntė į Šteinbruką. Pasinaudodami 
mano draugo — ispano Rodrigo — ry
šiais, mes suradome jam daugiau ar ma
žiau pakenčiamą vietą. Jis—vyriausias 
išviečių prižiūrėtojas ir dirba betarpiš
kai Rodrigo vadovaujamas. Į šį ramų 
darbą jis sugebėjo įtaisyti dar keturis 
ar penkis prancūzus.

Luji Mažasis liko ligoninėje sanitaru. 
Jis po truputį gauna mums vaistų ir 
tvarsčių nepaprastiems atsitikimams.

Polis dirba Marselio komandoje. Jis 
jaugus..

Vilis ir Žiulis — abu tapo oberkapo, ir 
kiekvienas iš jų vadovauja trims šim
tams penkiasdešimt žmonių.

Andre visais teisėtais ii’ neteisėtais 
būdais buvo išvaduotas iš Šteinbruko ir 
įjungtas į Žozefo komandą mechaniku., 

Liusjenas ir aš tebedirbame elektro
monterių komandoje. Bet montažas artė
ja į pabaigą, ir netrukus teks ieškotis ko 

. nors kito.
Nebėra su mumis daktaro Rene. Jį iš

kėlė iš Ebenzės dar liepos mėnesį. Prieš 
išvykdamas jis pasimatė su tėveliu Anri 
ir pasakė jam:
s —Pasveikink nuo manęs visus mū

siškius. Matyti, tai paskutinė mano ke
lionė. -

Daugiau žinių mes iš jo nebeturėjome. 
(Daktaras Rene —- tikrasis vardas Re
ne Kenui — vėliau buvo nacistinių ban
ditų užmuštas.)

Senosios ligoninės vietoje išaugo nau
ja, žymiai didesnė. Medicinos personalo 
.tarpe du prancūzai—gydytojas Žilberas 
ir chirurgas Fransua.

Visi kaliniai gyvena trisdešimtyje ba- 
iWkų. Dirbtuvės išsiplėtė. Kepykla pra
dėjo kepti duoną. Pastatyti nauji san
dėliai. Baigiama skalbyklos statyba. Už
kurtos krematorijauš krosnys. Stovykla 
su savo keliais, alėjomis, pastatais virto 
dideliu miestu.

Pagaliam rastas jo sūnaus 
antrašas. Ligoninės pareigū
nai ir policija nuvyko pas jo 
sūnų. Sūnus gyveno su moti
na ir pirmutine. Plungio pa
čia, su kuria Plungis turėjo 
perskyras. Tačiau pirmutinė 
pati jau keliolika metų .su 
Plungiu negyveno, ji atsisakė 
Plungį palaidoti.

Plungis buvo vedęs
kartu su! našle B. iš Jersey 
ty, bet ir antroji pati su 
nesugyveno.

Plungis keliolika metų
gal buvo gana veiklus progre
syvių lietuvių tarpe, buvo pu
sėtinai prasilavinęs ir bayo- 
niečių veikime ir jų parengi
muose pasakydavo 1 
kalbas, turėjo biznį, bet 
bankrutavo, nesugyveno 
su pirmutine pačia, nei su 
trąja.

Bet 
tarpe 
laiku, 
nė organizacija skilo. Progre
syviai pasitraukė ir suorgani
zavo LDS 26-tą kuopą. Plun
gis nuėjo su klerikalais ir pro
gresyvius ir jų organizacijas 
dergė, klerikalams pataikau
damas. Plungis klerikalams 
buvo geras įnagis tol, kol jie 
užvaldė pilnai su teismo pa
galba pašalpos organizaciją. 
Užvaldę pašalpos organizaci
ją, klerikalai Plungiui nepasi
tikėjo, jį ignoravo. Progresy
viai Plungio irgi šalinosi, jį 
ignoravo, žinodami, kokią ža

lis progresyvių judėjimui
Ir taip 

prasilavinęs, gabus, 
liniją užbaigė

neblogas j 
SIF 
nei 
an-

jo progresyvių lietuvių 
veikimas pasibaigė su 
kuomet vietinė pašalpi-

— Na tai štai, šiuo momentu mes tu
rime įskaitoje 98 komunistus. Jų yra 
visur. Pagrindinė jų masė — Šteinbru
ke. -

— Man rodos, kad jau metas paskirti 
savą vadovybę Šteinbrukui. Siūlau Si
moną. Jam tai visų patogiausia pagal 
darbo sąlygas ir, be to, jis yra tinka
miausia kandidatūra.

— Bet Simonas tik neseniai įstojo į 
partiją, —pastebi Fernanas.

— Na tai kas? Argi mes nepakanka- ią j 
mai gerai jį pažįstame? Aš visiškai pa-'skilimo laiku padarė, 
laikau Liusjeno pasiūlymą — mes visai žmogus 
galime juo pasitikėti. J-ei jūs sutinkate, savo politinę 
aš pasimatysiu su juo ir mūsų komiteto nelaimingai, 
vardu — jo sudėties Simonui nėra rei
kalo žinoti — pavesiu sukurti vadovau
jantį trikampį Šteinbrukui. Fernanas 
vėliau patikrins juos. Svarbu turėti ten 
atsakingąjį, ir nieko nelaukiant. Per Si
moną faktiškai mes turime ryšių su 
Šteinbruku. Jis pažįsta visus vyrus, ir 
vyrai jį pažįsta. Jis kuo geriausiai tin
ka oficialiai vadovauti šiam darbo ba
rui.

— Jei tu jį gerai pažįsti ir manai, 
kad juo galima pasitikėti, aš sutinku, —• 
sako Fernanas.

Liusjenas linktelėdamas reiškia suti
kimą ir tęsia ataskaitą:

—Ligoninėje mes 
Mažąjį.

— Teisybė, jis ten 
su manim nuolatinius

— Batų dirbtuvėje — tėvelis Anri, 
Emilis ir Žanas, kurį taip pat galima 
laikyti mūsiškiu. Ryšius su juo palaiko 
Fernanas. Vilio komandoje jau yra va
dovaujantis trikampis. Kitas trikampis 
— Žiulio komandoje ir dar’ vienas — Žo
zefo komandoje. Pagaliau dėl atskirų 
septynių ar aštuonių draugų, kuriuos 
jūs pažįstate ir kuriuos mos išskirstėme' 
į įvairias komandas, jais tiesiogiai rū
pinuosi aš.

— Siūlau,—nutraukia Fernanas, pa
naudoti mažąjį Rože iš stalių dirbtuvės. 
Tai puikus vyras. Labai paslankus. Be 

’• to, truputį moka vokiškai. Jis nepapras
tai rūpestingas. Manau, kad jau metas 
duoti jam kokį uždavinį.

— Ir aš tos pat nuomonės. Man atro
do, kad jam galima pavesti sutvarkyti 
ryšius su visais pavieniais stovykloje ir 
tuo būdu truputį palengvinti' Liūs jonui.

—Sutinku, — sako Liusjenas ir pri
duria:— Susumuokime rezultatus. Jei 
paimsime išvardytuosius draugus ir 
tuos, su kuriais mos galime susisiekti 
per Simoną ir mažąjį Rože, mūsų tiesio
ginėje žinioje bus apytikriai dvidešimt 
atsakingų draugų. Kiekvienas iš jų 
dirbs savo bare, laikydamasis mūsų nu
rodymų, bet saugumo sumetimais neži
nos ,kas sudaro mūsų vadovaujantį cen
trą. Manau, kad jie sugebės vadovauti 
mūsų 98 komunistams.

(Bus daugiau)

žinia. 
“Laisvės” skaitytojams, jau 
žinoma, kad mirė drg. Stanio- 
nis, kuris gyveno Livingston, 
N. J, Su velioniu Stanioniu pa
skutinį kartą teko kalbėtis 
Sietyno Choro parengime 3— 
čia dieną gegužės. Jisai atro
dė sveikas, stiprus ir juokavo, 
dainavo Chore, kuris pildė 
programą. ,'

Velionį Stanionį’teko pažin
ti per eilę metų. Stanionis ir 
jo gyvenimo draugė dalyvau
davo visuose progresyvių or
ganizacijų parengimuose ir 
nekartą man ir kitiems prisi
minus reikalą, paaukodavo 
prakilniam tikslui, niekuomet 
neatsisakydavo.

Ir mes New Jersey progre-' 
šyviai lietuviai netekome ge
ro ir nuoširdaus mūsų judėji
mo rėmėjo. Gi Sietyno Cho
ras neteko savo gero daininin
ko ir kitų organizacijų nario.

—o—
Gegužės 30-tą dieną Jersey 

i City lietuvių parapija turėjo 
busit išvažiavimą' į Asbury 
Parką. Lietuvių parapija ruo
šė išvažiavimą,' bet didžiumą 
keliauninkų sudarė kitatau
čiai. Lietuviu seniu buvo tik l c
keli, didžiuma buvo svetim
taučių jaunimo.

—o—
< LDS Trečios Apskrities kuo
pų pikniką sulijo. Gaila dar
bo ir organizacijai mtostolių.

Pilietis

New Yorke egzistuoja tur
būt vienintelė pasaulyje to
kia organizacija, kurios tiks
las -yra norintiems atostogoms 
išvažiuoti į kitą krašto pusę 
sutaupyti nuomą. Ji veikia ši
tokiu tai būdu.: sakysim, New 
Yorkiškė šeima atostogoms 
nori išvažiuoti į Kaliforniją; 
kaliforniškė šeima lygiai tuo 
pačia laiku nori atvykti per 
savo vasaros atostogas New 
Yorke. Normaliai, abi šios šei
mos perkirtusios kraštą apsi
gyventų viešbučiuose, mokėtų 
jų aukštas kainas, ir taipgi 
mokėtu nuomas už savo bu
tus, kurie būtų tušti. Ir štai 
minėta organizacija “Atosto
ginių Butų Birža” dalykus 
taip sutvąrko,- kad abi šeimos 
pasimaino savo butais, įsitaiso 
daug patogiau ir sutaupo daug 
pinigo.

Atostoginių Butų Birža sa
vo kartotekoje turi adresus 
daugybės žmonių, kurie šito
kiu būdu linkę pasikeisti sa
vaisiais butais, šios įstaigos 
darbas yra juos tinkamai su
porinti. Jie pasiunčia orleanie- 
čianis pljiladclphiečių
aprašymą, lygiai kaip orlea- 
niečių aniems. Jeigu sutaria— 
Birža gauna savo užmokestį—

jau turime Luji

vietoje ir palaiko 
ryšius.

Ir kaip jį, jo artimi ir pa
žystami pasakoja, gyvenimo 
nepasisekimas nustūmė į be
dugnę. Sakoma, žmogus pra
dėjo gerti, gėrimas ir senat
vė, netekimas draugų, gimi
nių, sūnaus ir dviejų pačių, 
nustūmė į beviltingą gyveni
mą ir nelaimingą mirtį. Jo bu
vusios pačios ir sūnus jį atsi
sakė palaidoti, jį turėjo pa
laidoti miestas. Tai tragiškas 
žmogaus gyvenimas, mirtis ir 
gyvenime nepasisekimas. Būtų 
gerai, kad draugai bąyonnie- 
čiai parašytų daugiau apie 
velionį Plungį. šią žinią man 
pranešė gerai Plungį pažys
tus ir tuomet buvęs Bayonnes 
ligoninėje asmuo, kuomet šis 
nuotikis įvyko.

Reikia priminti ir tas, kad

Iš Lietuvos
Odininkų darbo laimėjimai

KRETINGA, IV. 11 d. — 
“Briedžio” odos fabriko darbi
ninkai ir inžinieriniai-technin, 

darbuotojai plečia socialistinį 
.lenktyniavimą Gegužės Pir
mosios garbei. Įmonės kolek
tyvas įsipareigojo sutikti Ge
gužės Pirmąją pirma laiko į- 
vykdęs 4 mėnesių gamybos 
planą, 15 proc. pakelti' pro
dukcijos kokybę, sumažinti 
gaminių savikainą ir kita.

Šaunaus viso kolektyvo dar
bo dėka įmones kolektyvas 
viršijo kovo menesio, o taip 
pat balandžio men. pirmojo 
dešimtadienio gamybines už
duotis. P. Sabaliauska§

Londonas. — Britų legio
nas atmetė siūlymą išmesti 
komunistus veteranus.

Roma. — Italijos astro
nomai. sako matę “didelę 
skylę saulėje.”

tais tūlas New Yorko viduri
nės mokyklos mokytojas gavo 
laišką su prašymu kitam, Ka
lifornijos mokytojui, rekomen
duoti šeimoms prieinamą vieš
butį visai vasarai. Atsitiktinai, 
tas pats mokytojas buvo 
siruošiąs Kalifornijon ir 
pasiūlė pasikeisti butais, 
taip padarė ir buvo labai 
tenkinti.

New Yorkietis įdėja pasi
naudojo. Pagalvojęs, kad ir 
kitiems mokytojams tai gali 
būti įdomu, nes jie turi ilgas 
vasaros atostogas ir turi pa
kankamai laiko pakeliauti po 
kraštą ir dažnai yra priversti 
ieškotis būtų svetur mokinda
mi įvairiuose vasaros kursuo
se, 1950 m. mokytojų žurna
luose pasiskelbė tarpininku. 
Gavo šimtus laiškų.

Paprastai butais apsimai
nančios šeimos niekad nesu
sitinka. Jie vieni kitus pažįsta 
tik per paštą. Tuo pačiu ke
liu jie susižino apie savo bu
tus — vieni kitiems pasiunčia 

planus, instrukcijas 
kaip naudotis elektros prie
taisu, kaip pakepti su tuo ,ar 
tuo aparatu duoną ir tt. Kai
mynai, kurie buvo painfor-; 
muoti, kad “svečiai” kurį lai
ką naudosis namais juos pri
ima kaip senus draugus.

Common Council

būto namų

iki šių motų šj Birža tarna
vo tik mokytojams, nes jų tar
po ši įdeja užgimė. 1948 me-

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.
Rengėjai

4

be- 
jis 
Jie 
pa

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

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

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

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

Nr. J.. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation. Šjta Mostis nuo 
įvairių odos ligų: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

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

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

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

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

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

Reikalaudami mosčių, prisiųskite Money Order ar gerą banko čekį. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 78, STA. A., HARTFORD, CONN.

<1
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5 pusi.--Laisve (Liberty)-*Penktadien., Birželio-June 6, 1952Republikonų ir demokratų partijos. Tik toks skirtumas.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Ketvirčio užduotis 
—pirma laiko

KLAIPĖDA, IV. II d. — 
Prieš 20 dienų faneros fabriko 
kolektyvas pradėjo 
lenktyniavimą 
ties pramonės 
Šiuo metu jau 
rezultatai.

gegužini 
Klaipėdos sri- 

imonių tarpe, 
suvesti pirmieji

Klaipėdos fanerininkai gar
bingai vykdo savo įsipareigo
jimus. Jie pirma laiko įvykdė

tų viršijo pirmarūšes produk

Rokiškio rajone 
geras pasiruošimas

ROKIŠKIS, IV. 8 d. — Par
tijos Rokiškio rajono komite
tas ir rajono vykdomasis ko
mitetas nuolat rūpinasi pasi
ruošimo sėjai eiga.

Atllikta organizacinis-masi
nis darbas davė teigiamus re
zultatus. Visuose rajono kol
ūkiuose pilnutinai supilta ir 
išvalyta sėkla, patikrintas jos 
daigumas. Kolūkiai išsikeitė 
valstybiniuose grūdų sandėliuo
se daug veislinės -sėklos, šie
met numatyta žymiai išplėsti 
maistinių kultūrų pasėlių plo
tus. To besiekiant, rajono kol
ūkiuose kviečių supilta žymiai 
daugiau, negu reikalinga pa
gal planą. “Socializmo keliu” 
kolūkis supylė viršum plano 
55 centnerius kviečių, “Perga
lės” — 28 centnerius kviečių. 
Kolūkiai apsirūpino prepara
tais sėklai beicuoti; ruošiama
si sėklos jaroVizavimui. Vi
suose kolūkiuose, išskirta že
mė sėkliniams sklypams.

šiais metais rajono kolūkių 
nariai įsipareigojo 
kiekvieno hektaro 
dutiniškai po 18,5 
grūdų. Todėl čia 
kovojama, kad

Išvažiavimai busais

kurią visi didžioj’o Brooklyno-

tanti parkus ir kitų priežas
čių susidarė dvi stambiųjų lie- 
t m ių organizaciju išvykos ’ ta 
pačia diena:

Viena yra Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubo išvyka bu- 
sais j Lmdeną.

J Uaugijos 2-ros Apskrities —į

Abi organizacijos ir jų i.š- 
v/kos svarbios. Ii- abi gali bū
ti publika pripildytos ir per- 

j pildytos, jeigu visi tų organi- 
, racijų nariai ir prieteliai sto
pas ant kojų. Visiems, kurie tik

iau dabar pasiruošti jose da
lyvauti, pasirenkant, kuriam 
kur patogiau ar svarbiau.

Pil. Klubo bosai kelionę į 
Lindeną pradės nuo įvairių į- 
staigų, kurios mobilizuoja sa
vo basus. Bet galutinas susi
tikimas ir bendra išvyka pra
sidės nuo Pil. Klubo, 280 U- 
nion Avė. Jie išvažiuoja prieš 
piet. Galutinai susirinkimo

komisija.
LLD busas

Necką nuo ,Pil. 
liamsburge, 1 valandą
Liberty

Klubo, Wil- 
o n u o 

Auditorijos 1 :30- Bu
rei k ia užsisakyti grei- 
kaip galima. Tą pir-

•rrir-fl—

Alei kite si i siti k t i vi eš n i ą
ir išgirsti įos pranešimą

Birželio 5-ta, Washingtone, 
įvyko svarbus žygis, niro ku
rio daug priklausys unijų ir 
bendrai darbo žmonių ateitis. 
Iš visos šalies 
atstovai buvo 
šalies sostinę 
dus, kuriems 
mas.

'Tuo pačiu 
protestavo ir
darbo žmones atsuktą 
ters-McCarran 
liūs, jeigu taptų įstatymu, leis
tų persekioti kiekvieną unijis- 
tą, kuris norėtų apginti savo 
darbą, duoną ir žmogaus tei

darbo žmonių
su vykę i mūsų 

užtarti unijų va 
gresia deportavi-

naująjį

b i I i 11.

portavimais ir atėmimais 
siu visus darbininkus.

Laimei, tas Dilius dar 
įstatymu. Visos šalies

Italy laikraščio 
piknikas

nėra 
darbo

Pažangus italų laikraštis
L’Unita del Popolo rengia sa-

nį, birželio 8-tą, International 
Park, 811 E. 225th 
N. Y. Turės meno

st., Bronx, 
program ą, 

aismių, lenktynių. įžanga . 
kviečia ir lietuvius svcčiims-

i Nubaudė už bulves

č i ausi a, 
•miausia 
nariai. Svarbu- žinoti iš anksto 
dėl to, kad liktų laiko auto 
sa vi n inkams susi m o b i l i z u o t i
sau grupes važiuotojų, 
base pritrūktų vietos.

jeigu

na.
Kadangi lietuviai šį sekma

dienį savųjų didžiųjų sueigų 
neturimo, įdomaujantiems pa
matyti, kaip piknikauja kiti, 
yra proga prisistebėti. Tuo pa
timi padėti liaudiškam laikraš
čiui gyvuoti.

žmonės ir siuntė delegacijas į 
Washingtona lam, kad tas bi- 
litis niekad netaptų įstatymu. 
Brooklyno ir apylinkės lietu
viai ten siuntė atstovę. Didžio
sios lietuviškos Ghicagos ats
tove ten buvo Alice Jonikienė. I ir tūkstančių kitų tokių ?” -

Alice Jonikiene, taipgi bro- 
oklynictė delegatė, apie tą

Bronxc prekybininkas 
orge Marcus nubaustas 
mokėti $50 dėl ėmimo už 
vos aukštesnės kainos, 
OPS leista. Marcus ėmęs 
•-'o

pasi

negu 
po 

centus už du svarus, OPS
tina esanti 8 centai svarui. *

baudai tą vieną iš tūkstančiu

žygi pranešimą pateiks birže
lio 9-tos vakarą Įvyksiančia
me1 susirinkime Liberty Audi
to! i.jo.je. Komisija prašo • Lais

sios šeimininkės. “Juk- visi da
bar lupa po tiek ir dar dau
giau už bulves, arba visai ne
parduoda bulvių. Gal tas vie
nas turėjo kokį ‘šalutinį prasi
kaltimą’,” sako jos.

kviesti kitus, įėjimas 
mas.

šis bus vienatinis
mas ‘su viešnia, nes

nemoka

susiti ki
še karną

Mergaites atsisako 
grįžti pas tėvų

karą ji turės susirinkimą su 
to miesto lietuviais. N. K.

j Streikuoja vairuoto jai 
ginkluotų sunkvežimiu

Varto.jamieji perve.žioti iš 
vietos vieton stambias sumas 
•pinigų ar kitus brangius daik
tus sunkvežimiai tapo sustab
dyti garažuose praėjusį ant- 
tadienį tų vežimų vairuoto
jams išėjus į streiką. Brang- 
menims vežioti, policijos sar
gybos lydimi, buvo vartojami

i paprasti sunkvežimiai.
Vairuotojai, daugumoje bu- 

\ tįsieji policistai, reikalauja 
naujos sutarties s-tr pakėlimu

i\ e w 
i i ausi as 
svarstė

te i sm as
kuri 
motų mcrgai-

York o Valstijos 
apeliacinis 

bylą, 
3 ir 1

. čių gyvenimą, 
mergaičių tėvas, 
jų motiną paniekinime teismo. 
Tas paniekinimas buvęs toks: 

Teismas buvo pavedęs mer
gaites jų tėvo George Brussel 
globai. Mergaitės pas tėvą ir 
pamotę gyveno nuo praėjusių 
melų birželio iki*šių metų ba-

Kai armija paėmė geležinkelius operuoti, geležinke
liu kompanijos prezidentus ir administratorius valdžia 
pavertė “pulkininkais” ir apvilko juos kareiviškomis 
uniformomis. Jie armijos vardu operavo geležinkelius. 
Dabar valdžia geležinkelių kontrolę sugrąžino kompa
nijoms ir kompanijų viršylos numeta kareiviškas unifor- % 
mas. Čia pulkininkas Smith padeda “pulkininkui” Gus
tav Metzman, New York Central Railroad prezidentui, 
nusivilkti kareiviška Uniforma. -A

kaltindamas n _ vEapiove užtiktą pas 
žmoną vyriškį

susirinko iš mokyklos savo 
knygas, nuvažiavo pas motiną 
ir patėvi, Mr. ir Mrs. Marx.

Sugrįžęs namo už desėtko 
minučių po išėjimo į darbą, 
newyorkietis Louis De Arze, 
31 metų, užtikęs pas žmoną 
buto jaunesnį kaimyną Julio 
Roman. Jis jį mirtinai subadė 
peiliu, žmona spėjo ištrūkti

į gaisrinėmis kopėčiomis.
'pruko ir vyras.

km tapo paimti nuo motinos 
i ir patalpinti prieglaudom

Žmogus, neprivalo prisi
ryti Įsitikinimų daugiau, 
negu jis gali jų suvil’škin-

Havelock Ellis

centnerio 
jau dabar 

dirvos gerai 
Visi kolūkiai

apsirūpino reikalingu minera
linių trąšų kiekiu.

Atkreiptas dėmesys ir į vie
tinių trąšų panaudojimą. Vi
suose kolūkiuose organizuotas 
pelenų, paukščių mėšlo bei 
srutų sukaupimas. J kolūkių 
laukus bus išvežta daugiau 
kaip 7,000 tonų durpių. “Bol
ševiko”, “šetekšnos,” Karolio 
Požėlos vardo ir kiti kolūkiai 
jau įvykdė durpių į laukus iš
vežimo planą.

Rajono kolūkiai, reikiamai 
išnaudodami turimas kalves, 
baigė žemės ūkio inventoriaus, 
remontą. Dabar 
atsarginės dalys, 
mes ūkio skyriaus 
tams padedant 
ūkiuose sudaryti pašarų fon
dai sėjos metu darbiniams ar
kliams šerti.

Beveik pusę pavasario sėjos 
darbų numatyta atlikti me
chanizuotu būdu. Abi rajono 
MTS sudarė su kolūkiais su
tartis.

Alf. Dagelis

gaminamos
Rajono že- 

specialis- 
visuose kol-

aInspektorius” apiplėšė fct8 faryĮ)a užgyrė
uita Bieich buto <1 u- 3 nuošimčius taksu
>k p itinnnQ vvt’iKkis;

į Mrs. 1 
ris pasibeldė jaunas vyriškis. 
Jisai buvo jai jau pažįstamas 
“inspektorius,” kuris prieš po-1 
ra savaičių buvo atėjęs patik- ! 
rinti “geležies kiekį” į namą 
atvestame vandenyje. Jį įlei
do.

Iki gerai apsidairė, jis ple
pėjęs apie sį ir tą. Pagaliau, 
pasakęs, kad jo tėvai ten gy
venę prieš desėtką motų ir pa- 

. likę po, grindimis paslėptus 
pinigus. Jis moteriškę pririšo 
prie kėdės, išgriozdė pogrindį, 
bet pinigų nerado. Tuomet 
pačiupęs brangų jos žiedąi ir 
kitus gražmenis.

šeima gyvena 2020 E. 41st 
St., Brook lyne. Tojo miesto
siityjc pastaruoju laiku jau 
buvo keli panašūs apiplėšimai. 
Biogdariai vis įsigauna į butą 
per apgaulę, prisistatydami į- 
vairiais valdžios pareigūnaią’ 
ar kompanijų paslais.

Esamieji 3 nuošimčiai taksų 
int pirkinių tebepasiliks ir to
liau dar dvejiems metams. 
Taip nutarė Miesto Taryba

dieni. Už tuos taksus balsavo 
18 kaunsilmanų, prieš 5.

b a 1 s a v o M a n h a 11 a n
taryboje: Roland, 

Davis, Isaacs, Weis-
atstovai
Brown,

'Valdininkai tikisi tais tak
sais surinkti 205 milijonus do
lerių kas metai.

Tarimas dar nėra įstatymu, 
dėl jo dar turi pasisakyti Bu
čį žeto Taryba, kurią sudaro 
aukštieji miesto valdininkai. 
Ii- reikia majoro parašo. Bet 
numatoma, kad jie tiktai lau
kia progos su tuo užbaigti juo 
greičiau, nes artėja rinkimai. 
Anksčiau padarys tą tarimą į- 
statymu, daugiau žmonių 
mirs to įstatymo
ir vėl, užsimerkę, balsuos už 
valdančiąsias partijas, kurios

už
kalti ninkus'

lis pasibaigė 
menesio,.

praėjusio

Įsakytų motinai mergaites grą-. 
ž i n t i, b et ir te i s ė j o į sa k \ to s 
mergaitės atsisakė pas tėvą 
grįžti. Tėvas teismo keliu rei
kalauja buvusią žmoną bausti 
už tai, kad ji neįsako mergai
tėms grįžti pas jį.

Apeliacinis

SUSIRINKIMAI

Sumedžiojo būrį 
gembleriu

polici
ja Įvykdė “reidus'' poroje, 
vietų, nužiūrimu tarnaujant 
gemblcriams centrais. Suim
tieji, daugelis sakėsi tiktai 
norėję uždėti lažybas už sa
vo prietelių, ar giminę. Ta
čiau visi nuteisti pasimokėti 
po $50. pabaudos arba atbūti 
po penkias dienas kalėjime.

Suimtieji, menama, yra tik
tai mažiausios žuvytės (gal 
net tik sliekeliai ir tie už vis 
liesinusieji) gemblerystės tin-

raėjusi antradienį

Viso suimtųjų 
tu 3 suimti Estą

New Yorke.
Pora . asmenų,

Novelty Co.
W. 36 th St.,

kaltinami e

te i sm as paliko 
išspręsti. Tuo 
žmonių, ypač 

turintieji panašias problemas, 
susidomėję, ai- teismas privers 

i mergaites skirtis nuo motinos, 
įkuria jos myli, o eiti pas tėvą,

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kuopos susirinkimas 

Įvyks birželio 9 d. (pirmadienį), 
7:30 vai. vakare,. Lietuvių svetainėj, 
29 Endicott, St. Malonėkite visos da
lyvauti, nes yra svarbių reikalų ap
tarti ..- 1 liepos piknikas ir tt. —

(109-111)

HARTFORD, CONN.
i ALDLD 68 kuopos susirinkimas 
! Įvyks pirmadienį, 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, MIC Ii.

A. W.

Numatomas trečiasis 
tunelio kelias

WORCESTER, MASS.
i LLD 11 kuopos susirinkimas Įvyks 
i birželio 8 d., 1.0:30 ryte, 29 Endicott 
j St. Draugai būkit visi, nes turėsim 
pasitarti Laisvės pikniko reikale, 

■ kuris Įvyksta 4 d. .liepos, Montello, 
Mass. Yra ir kitų svarbių nukalu.

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

LLD 188 kuopos svarbus mėnuli
nis susirinkimas Įvyks sekmadienį, 
birželio (June) 8 d.,• pradžia 11 vai. 
ryto, vieta — 2934 Hyemans.

Draugės ir draugai, malonėkite 
dalyvauti skaitlingai, nes turimo 
daug svarbių reikalų aptarimui. 
Taipgi, malonėkite užsimokėti ir 
taip jau mažas duokles draugijai. 
Kurie dar nepasiėmėte knygos "Svei
katos Šaltinis, ateikite ir pasiimki
te. — LLD Narys. (110-111)

New York o miesto 
įlinkai ir New Yorko 
Autoritetas skelbia s

vai di
li osto

Lincoln 
Lig šiol 
del to,

i Tunelio trečiojo kelio.
i vis nebuvo susitarta
i kas kontroliuos, kas apmokės 
i reikalingų privažiavimui prie 
[tunelio kelių statybą.

KASDIEN KARŠTI PIETŪS PAS

CHARLES VIGŪNAS
284 SCHOLES STREET ’ 

BROOKLYN, N. Y.
Taipgi puikus pasirinkimas

LIKERIŲ, VYNO ir ALAUS
Telefonas: IIYacinth 7-9677

Kai Būnate Liberty Auditorijoj
Žinokite, Kad Esate Ndtoli 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,

Taryba vienbalsiai nutarė 
pakelti taksus ant finansinio 
biznio; Jie buvo dvi penkto
sios dalys vieno nuošimčio,

jais, sulaikyti tardymui, 
yra brooklynieti 
gyvenąs 1900 
ir Mrs. Esther 
verianti 65-65 
rest IIi]Is.

Jais |
Sol Goner, 

Quentin Road, 
Ringei h ei n, 
Booth St.,

Du ginkluoti vyrukai sulai- l 
kė svečią Rensor Hotel kori
doriuje, New Yorke. Viso gro
bio gavę tiktai $10. Abu pa

tyba kainuos $85,000,000.
Dėl privažiuojamųjų kelių I 

būsią delsiama iki važiuoto i 
Į tuneliu pasieks 30,000,000 ve-| 

’Įžimų per metus. Aprokuota, i 
’ į kad lig to laiko užteks esamų- ; 

kelių. Po to miestas su-! 
°" , pirks naujiesiems keliams že-i 

I mę, tam paskiriant $1,545,-1 
. . 1000. Gi patsai autoritetas at-į 

liks kelių pratiesimo darbus.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!
bus. keturios penktosios dalys.' spruko. UžriiAyklt IjiIsvo Savo Draugui.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Per tvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174 X

c—e

EGZAMINTJOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

'Red Skelton, Howard Keel, Kathryn Grayson ir Ann 
Miller scenoje iš “Lovely to Look At”, naujos muzika- 
liškos filmos, rodomos Radio City Music Hall.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Shuffle-Board, visai 

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

‘(.110-114)

KEIST LANE 
DRUGS, Inc.

105 So. 4 th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
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. EV. 7-6288

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

TONY’S JI
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

, Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

Dr. A. Petr ilia
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 P

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniai* atdaryta

6 pusl.-I.aiavė (Liberty)-Penktadien., Birželio-June 6, 1952 
t




