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Prasižengė savo žioplumu.
Partijos istorija.
Išgąsdintas Hollywoodas.
AKpsivertėliai ir atsimetėliai.
Val^ici jos.
D. Krūtis.

Rašo A. BIMBA

Sakoma, kad slaptai armi
jos teismas teis generolą 
Grow. Teis jį už neatsargumą 
bei žioplumą.

Grow vedė platų dienaraštį, 
kuris ėmė ir pakliuvo į komu
nistų rankas. Jie jį paskelbė 
ir parodė svietui, ką galvoja 
ir planuoja mūsų militaristai.

Gen. Grow nebus teisiamas 
už tai, kad jis ir kiti karo 
kurstytojai slaptai darbuojasi 
už padegimą pasaulio, bet tik 
už neatsargumą, kad nemo
kėjo savo užrašų paslėpti.
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Naujos beginklių be!aisvių skerdynės Korėjoje
Plieno streiko deryl>os yra
nutrukusios be pasisekimo

Mačiau paskelbimą, kad 
William Z. Fosteris parašė 
Amerikos Komunistų Partijos 
istoriją. Jinai liepos 15 d. jau 
būsianti platinama po visą A 
meriją.

Nežinau tinkamesnio as
mens tokiai istorijai parašyti. 
v?ėna, Fosteris gabus rašyto
jas, kita — jis labai daug me
tų .-partijai pirmininkauja. 
Jam puikiai žinoma visa tos 
partijos veikla, žinoma jam 
visa Amerikos pažangiosios vi
suomenės kovų istorija. Tad 
nereikia nė kalbėti, jog jo 
parašyta partijos istorija bus 
svarbi ir žingeidi.

Washingtonas.— Derybos 
tarp plieno darbininkų uni
jos (CIO) ir plieno pramo
nės savininkų, kurios buvo 
vestos su valdžios tarpinin
kavimu, nutrūko be rezul
tatų, ir buvo atidėtos neri
botam laikui. Anksčiau bu
vo tikėta, kad bus prieita 
susitarimo pirmadienį, bet 
pirmadienio derybų sesija 
parodė, kad savininkai ne
pasirengę daryti būtiniau
sius nusileidimus.

ant 16 centų.
Nežiūrint derybų nutrau

kimo, abi pusi, valdžios at
stovų spaudžiamos, pasiža
dėjo tęsti ginklu gamyba.

(Nurodoma, kad kadan
gi sunku atskirti, kur bai
giasi civilinė plieno apdirbi
mo pramonė ir kur prasi
deda ginklų gamyba, uni
jos vadų nusileidimas šiuo 
klausimu yra didelis žings
nis link pasidavimo.)

Labai prastai sekasi bizniui 
gąsdinti Amerikos žmones 
šnipais. Tai patyrė Hollywoo- 
do filmų pramonės magnatai. 
Išleidžia jie filmą apie šnipus 
ir “raudonuosius”, niekas ne
nori jį matyti.

Prasti pyragai, kebli padė
tis. Rentei jos spaudimas ne
svietiškas, kad Hollywoodas 
irMęis daugiau ir daugiau kep 
tų tokių filmų. Bet kas pa^ 
dengs kaštus?

Gerai Amerikos žmonės da
ro, kad. tokius filmus boiko
tuoja. Tegu jais džiaugiasi tie, 
kurie pasitenkina šlamštu.
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Vaje, kiek komercinei spau

dai darbo su Anna Pauker, 
Rumunijos užsienio reikalų 
ministru*, kuri prisivirė košės 
Komunistų Partijoje ir dabai 
ją turi išvalgyti. Jau beveik 
velniop turi eiti visas socializ
mas ne tik Rumunijoje, bet 
visur kitur, kad ta moteriškė 
pridarė visokių klaidų ir tapo 
pašaukta prie tvarkos.

Beje, ponas Sulzberger, ku
ris, sėdi Paryžiuje ir ieško at
sivertėlių Europos komunis- 
tll&e, surado dar keletą kitų 
išgriuvusių iš vagos: Gomul- 
rį, Kostov, Raj k, Clementis, 
Xoxe, Patrascanu ir Slansky.

Nežinaui tokio socialinio są> 
judžio, kuriame laiks nuo lai
ko neatsirastų atsivertėlių ir 
atsimetėlių. Kodėl toks milži
niškas sąjūdis, kaip komunis
tinis, turėtų būti laisvas nuo 
silpnadvasių ir silpnavalių?

Bet štai kas aišku: Dėl to 
pustuzinio politiniai iškrypu
sių žmonių nei Lenkijoje, nei 
Rumunijoje, nei kituose kraš
tuose socializmas nesuklups. 
Nejaugi tos jau senos tiesos 
negali sau- į galvas įsidėti ko
mercinės spaudos rašeivos?

Daug kas galvojate apie va- 
kacijas-atostogas. Vieni turė
site trumpesnes, kiti ilgesnes. 
Vieni sėdėsite namie ir džiau
gsitės savo pastoge, kiti pa
trauksite į svietą pavandra- 
voti ir pavargti. Tai jau sena 
pasaka.

Bet, draugai, kur būsite 
nebūsite, nepamirškite darbi
ninkiškų reikalą, nepamirškite 

JJ&vės vajaus dėl sukėlimo 
Ifel'mties tūkstančių dolerių.

Baigiant šiuos krislus rašy
ti, pasiekė mus labai liūdna 
žinia: mirė mūsų senas, įžy
mus veikėjas ir Laisvės bend- 
radarbis Dominikas Krūtis.

Savininkai atsisakė pri
imti unijų reikalavimą 
kaslink “unijinės dirbtuvės 
(šapos)”; tai yra, reikalavi
mą, kad unija atstovautų 
visus darbininkus, kurie tu
rėtų jai priklausyti . Jie 
taipgi atsisakė patenkinti 
unijos reikalavimą kaslink 
specialių premijų dėl sek
madieninio darbo.

Algos pakėlimo klausimu 
savininkai sutiko pakelti, al
gas tik ant 13 centų į va
landą, tuo tarpu, kai unija 
minimumu laiko pakėlimą

Generolas Ridgway vyksta 
į Romą, kitas sostines
Paryžius. — N au jasis 

SHAPE komandierius ge
nerolas Ridgway ateinantį 
pirmadienį išskris į Romą, 
po to vyks į kitas Atlanto 
Pakto kraštų sostines. Ita
lijos darbininkai rengiasi 
sutikti Ridgway protesto 
demonstracijomis .

Lehmanas prašo vetuo* 
imigracijos įstatymus

___
Washingtonas. — Demo

kratinis senatorius Lehma
nas atsikreipė į prezidentą 
Trumaną su reikalavimu 
vetuoti McCarrano Wal- 
terio nauja imigracijos 
įstatymą. Kartu su Leh
mann pareiškimą preziden
tui padarė senatorius Moo
dy iš Michigano ir Humph
rey iš Minnesotos, abu ir 
demokratai.

Šie trys senatoriai teigė, 
kad naujai priimtas imigra
cijos įstatymas yra rasisti
nis, nes jis diskriminuoja 
prieš ne baltosios rasės 
žmones. Jis taipgi diskri
minuoja prieš Rytų ir Pie
tų Europos gyventojus, 
duodamas pirmenybę imi
gracijoje Šiaurvakarių Eu
ropos “nordikams,” — an
glams, skandinavams ir vo- 

! kiečiam s.

Nors jūrininku streikas prieš Pacific Maritime Asso
ciation tebeina, Amerikos Darbo Federacijos Sailors

1 Union of Pacific nusprendė leisti laivui “SS Pres. Wil
son” išplaukti Į Tolimuosius Rytus, čia parodoma, kaip 
jūrininkai pasirašo sutartį su laivo kompanija. Streikas 
eina už algą pakėlimą.

'!'30, užmuštų,. šimtai sužeistų;
Naudojo tankus ir granatas

Kodžės Sala. — Dar 30 
korėjiečių j r kinų belaisvių 
buvo užmušta ii' šimtai su
žeista čia jankių karių už
puolime ant stovyklų, sako 
oficialus pranešimas, ir 
puolimo veiksmams tebeei
nant, užmuštų skaičius ran
dasi didėjimo pavojuje. 
Kaip sako jankių štabo pra- 

j nešimas, ginkluoti kariai, 
naudodami tankus, ašarines 

: dujas, sukrėtimo granatas, 
Į----------------------------- :-----

Indija pasirašė taikos 
susitarimą su Japonija

Tokyo. — Indi j a pasirašė 
■ “pastovios taikos ir drau
gingumo sutartį” su Japo-

FOiMS
Dienraščio Laisves paramai
Fondas Turi Būt Sukeltas iki Birželio 30, 1952

JAV ĮPLAVKĖ $4,116.51
DAR KEIKIA $5,883.49

Keletas stambių dovanų fondan pakeitė tūkstantinį 
numerį skaitlinėje. Tačiaus fondo dar nesukėlėme nė 
pusės. Tuomi turime rimtai susirūpinti visi. Kitos nuo
monės pas mus nėra kai]) tik ta, kad fondas turi būti 
sukeltas!

L.*Tilvikas, iš Easton, Pa., prisiuntė $75.00 fondan. 
Per jį aukojo šie Laisvės patriotai:

Nepasitenkinimas Korėjos kari! 
vis labiau didėja Britanijoje

, Londonas. — Britanijos 
parlamente, spaudoje ir 
viešame gyvenime bendrai 
reiškiasi vis didesnis nepa
sitenkinimas Korėjos karu, 
ir ypatingai būdu, kuriuo 
amerikiečiai jį veda. Ypa
tingai nepasitenkinimas di
delis darbiečių tarpe ir par
lamentarinėje opozicijoje, 
tai yra, darbietiškoje frak
cijoje. '

Iš darbiečių spaudos pa
reiškimų aišku, kad dabarti
nis darbiečių stovis Korėjos 
klausimu yra žymiai skir
tingas nuo darbiečių stovio, 
kuomet Attlee dar radosi 
prie valdžios vairo. Jau yra 
rengiamas partijos politi
nis pareiškimas, kuris bus 
svarstomas konferencijoje, 
kuri įvyks spalio mėnesį. 
Gerai informuoti šaltiniai 
sako, kad tas pareiškimas 
pasisakys už Penkių Didžių 
jėgų konferenciją, už dides
nes pastangas pasiekti pa
liaubas Korėjoje, už naujo

Tiesa, paskutiniais keletu me
tų jis jau rimtai sirginėju, bet 
niekas nenorėjome tikėti, kad 
jo sveikata ,jau taip pavojin
gai pašlijusi.

Gaila gero, aukštai išsilavi
nusio ir politiniai užsigrūdiju- 
eio pažangaus draugo.

sios Kinijos įtraukimą į 
Jungtines Tautas ir padi
dintą prekybą tarp Rytų ir 
Vakaru. C-

Belaisvių tra k tavi m a s 
Kodžės saloje ypatingai su
kėlė nepasitenkinimą bri
tuose, ir darbiėtiški deputa
tai parlamente padarė eilę 
stiprių pareiškimų tuo 
klausimu. Tarp kitko rei- 
kalauta, kad britams būtų | 
duotas didesnis balsas šio 
reikalo tvarkyme, nes, kaip 
išsireikšta, “jankiai pasiro
dė neatsakomingais.”

s

OPS leis pakelt alaus 
kainą. Pakils 1 centu

Washingtonas. — Kainu 
Stabilizacijos Biuras (OPS) 
davė leidimą alaus gamin
tojams pakelti kainas ant 
tiek, kiek dabar kainuoja 
daugiau transportacija. Ap
skaičiuojama, kad urmo 
pardavėjams pakėlus ant 
tiek kainas, atskiros, alaus 
skardinaitės (keno) kaina 
pakils bent ant vieno cento. 
Manoma, kad . tuom pasi
naudos alinių savininkai ir 
su laiku pakels kainas taip
gi alaus buteliams ir sti
klinėms..

F. Malkaltis .........................................  $25.00
Geras Žmogus ..............   20.00

K. J. L. Skaitytojas . ........................................ 10.00
J. Meškauskas ..................................................... 5.00
Naujas Gyventojas :............................. •...............5.00
D. P. Simpatikas ................................................. 5.00
L. Tilvikas .................................:............. 5.00
Labai gražus eastoniečių pasirodymas su finansine, pa

rama savo dienraščiui. O šis yra ne pirmas kartas jų 
pasirodymo. Sulyg savo kolonijos dydžiu, jie gerai stovi.

Jonas Marcinkevičius iš Harrison, N. J., aplankė Lais- 
(Tąsa ant 3 puslapio)

T rancijos valdžia pripažįsta, 
kad unijos nevedė šnipinėjimo

Paryžius. — Prancūzijos 
karo reikalų mini s t e r i j a 
pripažino, kad kaltinimas, 
jog’ Tulono (Toulono) uosto- 
darbininkų unija šnipinėjo 
Sovietų naudai, buvo nepa
matuotas . Kelios dienos, at
gal policija pravedė kratą 
Tulono uosto darbininkų 
unijos centre, konfiskavo 
visus dokumentus ir suėmė 
®ilę unijos vadų. Tuoiau 
spaudoje buvo pranešta, 
kad policija radusi karinius 
uosto planus, atakavimo 
•schemas ir kt. inkriminuo
jančią medžiagą, ir kaltini
mas buvo mestas prieš uni
ją, kad ji vedė šnipinėjimo 
Sovietų naudai darbą.

Unija tuojau po kratos ir 
areštų buvo nurodžius, 
kad tai tik provokacija. Bet 
tyrinėjimas buvo pradėtas

ir tebevedamas, vadai tebe
laikomi kalėjime, nors pati 
karo reikalų ministerija 
pripažįsta, kad šnipinėjimo 
nebuvo.

Paryžius. — Vienas po ki
to ir' konservatyviai laik
raščiai pradeda pripažinti, 
kad komunistu vadas Dū
dos buvo suimtas be pa
grindo. Įrodyta, kad jis ne
važinėjo savo automobilyje 
ir nedirigavo riaušėms, nes 
jo automobilis visą dieną 
radosi prie jo raštinės.

“Le Monde” sako, kad ir 
tarp ne-komunistinių parla
mento deputatų pradeda 
kilti nuomonė, kad parla
mentarinė nei i e č i a m y b ė 
nuo Ducloso buvo atimta 
nelegaliai.

nija. Balandžio 28-ta pa
skelbta kaip data, kuomet 
baigtas karo stovis tarp In
dijos ir Japonijos. Indija 
buvo anksčiau kviesta pa-1 
sirašyti jankiu diriguotą 
taikos sutartį San Francis- 
ce, bet ji atsisakė. Indijos 
valdžia tada atsakė, kad ji 
negali pasirašyti sutarties, 
kurios n e p a s i r a š o dalis

I prieš Japoniją kariavusių , 
j valstybių ,tai yra. Tarybų 
' Sąjunga. Pasirašydama tai- 
I kos sutarti: su Japonija sa- 
vystoviai, Indija tokiu būdu 
demonstravo savo neutralu-

! ma.4.

Bonnas. — Derybos tarp 
Vakaru Vokietijos ir Izra
elio dėl reparacijų greitu 
laiku bus atnaitjintos.

Britai jau nuėmė Berlyno 
radijo stoties blokadą

Berlynas. — Britai, kurie 
ilgiau negu savaitę laikė 
užblokadavę jų sektoryje 
esančią tarybinę radijo sto
ti, dabai* blokadą nuėmė. 
Ta radijo stotis, saugoma 
tarybinių karių ir operuo
jama Vokietijos Demokra
tinės Respublikos, specialiu 
susitarimu buvo tvarkoma 
Sovietų, nors randasi britų 
sektoriaus teritorijoje. Apie 
savaitę atgal britai stotį at
kirto ir nieko neprileido. 
Vienok stoties personalas, 
kartu su tarybinių karių 
sargyba, buvo pasilikęs 
stotyje ir per # visą laiką 
siuntinėjo programas.

durtuvus, šautuvų buožes ir 
karabinus, įsiveržė į 78-tą 
stovyklą, kurioje radosi šeši 
tūkstančiai beginklių belais
viu. Tai ta stovykla, kuri 
prieš kelias savaites laikė 
belaisvėje generolą Dodd’ą.

Jankių tikslas buvo stovy
klą panaikinti ir padalinti 
belaisvius į mažesnes stovy
klas, kur jų organizacijai 
ir bendruomenei būtu pa
darytas galas, ir kur jie bū
tų palikti tiesioginiam Rhee' 
ir Čiango “vertėjų” - ap- 
klausinėtojų terorizavimut 
Belaisviai atsakė pasyviu 
pasipriešinimu, atsisakyda
mi apleisti stovyklą.

(Tokyo. — Vienoms žinių 
agentūroms pranešant, kad 
Kodžės stovyklų belaisviai

Hawaii uostininkai prieš 
pažangiečių persekiojimą

Honolulu. — 16 uostinin
kų unijos (ILWU) vadų 
priėmė rezoliuciją reikalau
jant iš Amerikos kongreso 
panaikinti Smitho įstatymą. 
Tie vadai atstovauja 24,000 
unijistų.

ORAS.—Giedra ir šilta.

Naujas kabinetas buvo 
sudarytas Sirijoje. Gene
rolas. Selo buvo paskirtas 
premjeru, ir jis taipgi yra 
vidaus bei karo reikalu mi
nistru.

buvo pasigaminę ginklus, 
durtuvus, kitos agentūros 
tai -paneigia, pabrėždamos, 
kad belaisviai to negalėjo 
padaryti, nes. tam neturėjo 
nei medžiagos nei Įrankių.)

Kodžės Sala. — Vienas 
jankis kareivis buvo užmuš
tas akcijoje prieš belais
vius, tuo tarpu, kai užmuš- , 
tų belaisvių skaičius siekia 
tūkstančius. Puolime • daly
vavo 187-to parašiutistų pul
ko du batalionai ir, kaip 
pranešama, jie naudojo 
liepsnosvaidžius prieš besi
priešinančius bei a i s v i u s. 
( L i ep s nosvaidžiai, vienas 
baisiausių įrankių, papras-,, 
tai naudojami prieš bunke
rius, kad priversti priešą 

i išeiti. Jie gyvus sudegina 
i žmones.) Pats generolas 
i Boatneris vadovavo šiai be- 
: laisvių “apvaldymo” akci- 
I jai. Jis pareiškė, kad “tai 
karas,” ir kad jis jokių Že- 

, nevos belaisvių traktavimo 
įstatymų nesilaikys..

Po 78-tos stovyklos sunai
kinimo pradėta rengti žy
gius prieš keturias likusias.

Protesto demonstracijos 
prieš areštus Afrikoje

Jchannesburgas, Pietų Af
rika. — Tūkstančiai negrų 
surengė protesto demon
straciją prie vietinio magis
tralinio teismo. Jie daina
vo Afrikos negrų tautinį 
himną “Sikelele Afrika,” 
saliutavo sugni a u ž t o m i s 
kumštimis ir nešė daugybę 
protesto vėliavų. Demon
strantai reikalavo, kad Ma- 
lano valdžia tuojau išlais
vintų du negru, du baltu ir 
vieną indusą, kurie buvo 
suimti už nusižengimą taip 
vadinamiems “anti - komu
nistiniams įstat y m a m s. ’ ’ 
Suimtųjų tarpe randasi po
puliarus Johannesburgo ne
grų veikėjas, Nacionalio 
Afrikos Kongreso vadas 
Marksas.

Tuo tarpu Johannesburge 
vyko 265,000 unijistų at
stovų konferencija, kurioje 
buvo tartasi, kaip kovoti 
prieš Malano fašistinius ir 
rasistinius įstatymus.
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MOKYKLOS IR MOKINIAI
BIRŽELIS YRA SVARBIAUSIAS mėnuo mūsų jau

nimui. Šimtai tūkstančių jaunų vyrų ir moterų baigia 
mokslą ir išeina gyventi “ant savęs.” Kiti šimtai tūks
tančių baigia vieną mokyklą ir rudenį pereis į kitą, į 
aukštesnę. Dabar eina kvotimai, patikrinimai, kas ką 
išmoko, ką pasiekė. Visi laukia tos dienos. Labai dau
geliui jaunimo mokyklos metai yra ilgiausi metai. Tik 
retas kuris nenori iš mokyklos “pabėgti,” tai yra, rfio- 
kyklą užbaigti.

* Kokia ateitis tiems, kurie pabaigė mokyklą ir ruo
šiasi pradėt mokslu bei profesija duoną užsipelnyti? 
Tiesa, kolegijų, universitetų ir akademijų prezidentai bei 
profesoriai, išleisdami naujai pagamintus profesionalus, 
palaimina ir palinki didžiausio pasisekimo. Tai gražu 
ir reikalinga. Bet iš linkėjimų duonos niekas nevalgė 
ir nevalgys. Tiems jauniems žmonėms teks susidurti su 
kapitalistine tikrove. O ta tikrovė yra tokia, ^jog joje 
reikės susidurti su aštriausiais gyvenimo šiurkštumais. 
Ne visus jaunus profesionalus laukia geros, šiltos vie
tos. Daugumai reikės gerai paprakaituoti, kad įsikibti 
į gyvenimą.

Ypatingai ne rožėmis keliai iškloti tiems jauniems vy
rams ir moterims, kurie gal baigę vidurinę mokyklą, gal 
kolegiją, netgi gal universitetą, bet neturi jokios specia
lybės. jiems teks gyvenimą pasidaryti savo rankų dar
bu, savo prakaitu. Darbų kiekis gerokai sumažėjęs. 
Naujosios Anglijos tekstilės (miestai jau ir dabar gy
vena labai skaudų nedarbą. Argi ten jaunas žmogus 
gali tikėtis darbo uždarytuose arba šlubuojančiuose fa
brikuose?

Kokia gi ateitis šviečia jauniems vyrams ir moterims 
Pennsylvanijos, West Virginijos ir kitų valstybių an
glies centruose? Kiek geriau dalykai stovi tose vieto
se, kur kol kas verda karinė gamyba. Kitaip, žinoma, 
gyvenimo klausimas “išsisprendžia” tūkstančiams tų 
jaunų vyrų, kuriems užvelkama kario uniforma. Lai
kinai jie išeina pas Dėdę Šamą “ant burdo” ir jau jiems 
tuo tarpu nereikia galvą sukti, iš kur pareis duonos ke
palas.

Viską sudėjus į daiktą, »mes nematome labai šviesios 
mūsų jaunimui ateities. Kapitalistinėje santvarkoje nie
kam rytojus neužtikrintas.

PLIENO DARBININKŲ SOLIDARUMAS
KAI ŠIE ŽODŽIAI pasieks skaitytoją, gal plieno dar

bininkų streikas jau bus įėjęs istorijon. Taip bent at
rodo, taip bent pranašauja pranešimai iš Baltojo Namo, 
kur eina valdžios priežiūroje derybos tarp plieno pramo
nės ir plieno darbininkų unijos atstovų. Sakoma, kad 
pilnas susitarimas labai arti. Belikę susitaikyti tik dėl 
unijinių šapų įvedimo.

Štai ką-šis vienos savaitės su viršum plieno darbinin
kų streikas jau parodė: jis jau nedvejotinai parodė ne
paprastą darbininkų solidarumą. Taip gražiai ir kietai 
fabrikai tapo uždaryti, jog plieno trustas iki šiol nė ne
bandė skebais juos paleisti darban. Tai be galo didelis 
skirtumas palyginus su senaisiais laikais, kuomet plie
no darbininkai būdavo beveik neorganizuoti. Tik jų pa
sidalinimas ir nesusitaikymas vieningai stoti į kovą juk 
privedė prie pralaimėjimo plieno darbininkus pirmam 
ir visuotinam pasimojime 1919 metais. Dalis darbininkų 
ir tada parodė didelį kovingumą. . Bet dalis abejojo ir 
svyravo. Skelbų buvo lengva gauti.

Kas kita dabar . Visė pramonė “užšaldyta.” Plieno 
trustas turi daryti nusileidimus. Valdžia irgi turi rč- 
kubtis su darbininkų vieningumu, štai kodėl yra daug 
vilties nors dalin_ai reikalavimus laimėti.

LIETUVOS JAUNIMO 
AUKLĖJIMAS

Vilniaus Tiesoje skai
dome straipsnį ■ “Komunis
tinis jaunimo auklėjimas.” 
Mums jis įdomus tuomi, jog 
iš jo matome, kaip daug 
rimto dėmesio kreipiama 
Tarybinėje Lietuvoje į jau
nimo išaukėljimą.

Tiesa rašo:
“Tarybinis jaunimas — 

I aktyvus ’ komunistinės vi
suomenės statytojas, kovo
tojas už taikos sustiprini
mą ir išsaugojimą..

“Tarybinis jaunimas nu
gali visus sunkumus, žengia 
pirmose komunizmo staty
tojų gretose todėl, kad jis 
yra socializmo šalies jauni
mas, kad jis yra komunis
tiškai auklėjamas. Socializ
mo šalies jaunuoliams ir 
jaunuolėms skiepijamas ta
rybinis patriotizmas,' tautų 
draugystė, meilė savo soci
alistinei tėvynei, neapykan
ta Amerikos-Anglijos impe
rialistams — tautų pavergė
jams, naujo karo kurstyto
jams.” >

. Straipsnyje barami ir kri
tikuojami tie rajonuose ir 
srityse pareigūnai bei ma
sinių organizacijų vadai, 
kurie nesirūpina ’jaunimo 
reikalais arbą juos igno
ruoja.

“Komunistiškai jaunimas 
auklėjasi praktiniame dar
be, gamyboje,” nurodinėja 
Tiesa. “Įtraukiant jauni
mą į kovą už gamybinių 
planų įvykdymą ir viršiji
mą, plečiant socialistinį 
lenktyniavimą jaunųjų dar
bininkų tarpe, palaikant 
įvairius kūrybinės iniciaty
vos pasireiškimus, komunis
tinis jaunimas atlieka svar
bų tarybinio jaunimo au
klėjimo uždavinį. Tai sėk
mingai galima atlikti esant 
konkrečiam partiniam va
dovavimui . Deja, dar pasi
taiko tokių pramonės įmo
nių, statybų partinių or
ganizacijų, kurios jaunimo 
auklėjimo Neįvertina.”

Tiesa suranda tuo reikalu 
apsileidimo ir mokyklų sis
temoje. Dienraštis s.ako:

“Reikia pasakyti, kad ei-, 
Įėję mūsų respublikos mo
kyklų ' komjaunimo, pionie
rių organizacijos reikiamai 
neatlieka joms iškelto gar
bingo uždavinio. Dar ne vi
sose mokyklose reikiamai 
kovojama prieš buržuazinės 
ideologijos įtakos likučius, 
už materialistinės, ideologi
jos, auklėjimą. Šalinti šiuos 
trūkumus mokykloje—svar
bi partinių organiz a c i j ų 
pareiga. Būtina užtikrin
ti, kad mūsų respublikos 
mokyklos gerai auklėtų jau
nimą, paruoštų žvalius ko
munistinės visuomenės sta-

“Komunistinis j au n i mo 
auklėjimas — kilni parti
nių organizacijų pareiga. 
Šiame garbingame darbe 
aktyviai turi dalyvauti vi
sos visuomeninės organiza
cijos ir kultūros - švietimo 
įstaigos, mokslo, literatūros 
ir meno veikėjai. Mūsų 
respublikos tea 11 ai turi 
statyti daugiau spekta
klių, auklėjančių jau
nimą. Iš Tarybų Lietuvos 
rašytojų jaunimas laukia 
vertingų kūrinių,, auklėjan
čių jaunimą .nemirštamu 
bolševizmo tradicijų 
šia. C

“Jaunimui reikia 
giau rengti paskaitų,
nešimų politinėmis ir moks
linėmis ’- ateistinėmis temo
mis, geriau organ i z u o t i 
politinį-auklėjamąjį ir kul
tūrinį - masinį darbą mies
to ir kaimo jaunimo tarpe.”

dva-

dau- 
p ra

PAPLIAUŠKOS
Naujienos, pači tavu s i o s 

pusę sakinio iš R. Mizaros 
Krislų apie tai, kad mūsų 
dienraščio vajus šiemet nei-

metais, šitaip pasisako:
“Bet nusiminti jam nėra 

reikalo. Jei kvota nebus , su
kelta, pridės Dėdė Juozas, 
kuriam bimbininkų organas 
tarnauja.”

Tai seni, nudėvėti Naujie
nų pliauškalai. Per 
metus tas laikraštis 
būk Laisvė gaunanti 
vičiu iš Maskvos,” 4. z

mums pinigų duodąs
Juozas.” Tebekartoja tą me
lą Naujienos ir dabar.

Jei mes galėtume pasirem- 
tei “Dėde, Juozu,” jei jis 
mūms duotų pinigų, aišku, 
nereikėtų mums vajų, ne-

metų 
rašė, 
“san- 

būk 
“Dėdė

toją, nereikėtų .mums, pa
tiems laisviėčiams, aukotis 
tam, kad išlaikytume dien-

Naujienų insinuacijos ir 
melai savo tikslo niekad ne
pasiekė, nepasieks ir dabar. 
Bet tai turėtų paakstinti 
kiekvieną mūsų prietelių, 
kuris dar neprisidėjo, pri
sidėti su penkine bei dešim
tine, kad mūsų bendras pa- 
simojimas. juo greičiau bū
tų atliktas, kad reikiama pi
nigų suma būtų sukelta .

Kalifornijos rasistams 
nepasisekė kampanija

Kalifornijos rasistai, ku
rie buvo pradėję kampaniją 
gauti 300,000 parašų dėl pa
kaitų prie valstijos konsti
tucijos, turėjo pripažinti, 
kad jų kampanija subliūš
ko. Jie negavo nei dešim
tadalio parašų, .ir kampani
ją nutraukė jos nepabaigę.

MOTERŲ KAMPELIS

PARSIDAVĖ, BET NIEKO NALAIMEJO
GRAND RAPIDSE prasidėjo rakandų pramonės dar

bininkų unijos United Furniture Workers dvimetine 
konvencija. Tie paskutiniai du metai buvo nepaprastai 
svarbūs sios kadaise buvusios kovingosios unijos isto-

Prieš porą metų3 rakandų darbininkų unija turėjo ko
vingą, pažangią vadovybę. Vadų tarpe buvo ir Morris 
Ęizer, dabartinės unijos prezidentas. Bet kai CIO biu
rokratai pradėjo kryžiaus karą prieš pažangiąsias uni
jas, Pizer nusprendė pasitraukti iš progresistų grupės 
tr parsiduoti CIO vadams. Šitie sutiko mokėti po pen- 
įįs tūkstančius dolerių per mėnesį jo vadovaujamai uni
jai, jeigu tik jis pasiliks CIO vadams ištikimas. Tas pa
siūlymas ir pavaikė Morris Pizer;

; Jis tapo unijės diktatoriumi. Iš visų organizacinių 
pozicijų prašalino visus pažangesnius organizatorius ir 
p jas sustatė savo šalininkus. Iš sykio jis dar aiškino,.

. ^ad jis nusileidžia CIO vadams ir priima šią finansinę 
paramą tik tam, kad galėtų suorganizuoti rakandų pra- 

' monės masę neorganizuotų darbininkų. O tų darbinin-
* kų esama virš trijų šimtų tūkstančių. Bet tuojau pa-

’ aiškėjo, kad Pizer apgaudinėja unijos narius. Jis pakeitė Pizer.

f

$ 
i;

$

Atsišaukimas į visas Naujosios Angli jos 
moterų organizacijas bei klubus

Mūsų pirmas masinis ketu
rių apskričių piknikas įvyks 
birželio 15 d. gražiausiam 
Maple parke, Lawrence-Me
thuen, Mass. Todėl aš1 prašau 
visas moterų organizacijų bei 
klubų moteris ruoštis, dalyvau-

ti šiame' nepaprastame ir svar
biame piknike. Taipgi prašau 
kuom nors prisidėti prie mote^ 
rų valgių stalo, kurį mes tu
rėsime piknike. ,

Su draugiškumu,
Julia Rainard

visą unijos politiką ir padarė ją; viena iš dešiniųjų or
ganizacijų CIO unijų šeimoje.

Ir štai .per paskutiniu, du metu ė jo naujosios politikos 
ir Pizer vadovybės išbandymas. Kas pasiekta su tais 
penkiais tūkstančiais dolerįų«mėnesinės subsidijos? Kiek 
suorganizuota tų trijų šimtų tūkstančių darbininkų?

Labai mažai bepasiekta, beveik nieko. Ir šiandien, su
sirenkant konvencijai, United Furniture Workers unija 
savo eilėse teturi 37,000 narių. Tai viena iš silpniausių ir 
mažiausių unijų. Viską sudėjus, šiandien unija turi 
tik porą tūkstančių narių daugiau, kaip turėjo prieš du 
metu. Mas.ė rakandų pramonės darbininkų tebėra ne
organizuota, 
simokėjo.

Parsidavimas ir dešinioji politika ndap- 
Vargiai tuo .gali didžiuotis ir pats Morris

Nuo grindų šveitėjos iki 
mechaniko plieno fabrike

Mažiau šešetas mėnesių [joje iki karas privertė ją 
atgal Frau Margarete tą darbą apleisti. Visa at- 

apsukri 30 metų sako my be už išlaikymą 
dviejų vaikų gula ant jos 
pečių, nes jos vyras, kare 
pavojingai sužeistas, likosi 
invalidu visam amžiui.

Pasirašius mokymosi su
tartį jos visas gyvenimas 
paskaidrėjo. Turinčiai ge
rą regėjimą ir greitą ran
ką, milžiniški plieno keltu
vai ne už ilgo jai tapo tik
tai vaiko žaislais. Didelis 
algos priedas taip pat teikė 
milžinišką pagalbą jos šei
mai.

Užbaigusi pirmąjį lavy- 
bos laipsnį, ji nuėjo pas sa
vo viršininką Markowiciu 
ir pasirašė naują sutartį 
mokytis dirbti pačioje plie
no liejykloje. Greta to, ji 
užsirašė lankyti vakarinius 
technikos kursus . Jos sie
kis? Nori būti liejyklos 
techniku. Jos bendradar
biai šapoje tikrina, jog jai 
tas pavyks.

Tuo tarpu 58 moterys bu
vo užsirašiusios išmokti to 
amato.

Buvo ir sunkumų, kaipgi 
nebus. Daugelis vyrų, pra
dedant departmentų virši
ninkais, baigiant pečku- 
riais, murmėjo prieš mote
rų pradėjimą maišytis dirb
tuvėje. Tačiau moterys ne
atsitraukė ir vyrai nė už 
ilgo paliovė šaipytis.

Greta mokymosi amatų, 
Vokietijos D e m o k r a tinęs 
Respublikos moterys aky
vai stebi visa tai, kas deda
si amerikonų > ir Amerikos 
talkininkų okupacijos val
domuose šalies vakaruose. 
Jos stato tenykščių moterų 
padėtį greta savosios, daro 
palyginimus ir štai kokių 
atranda faktų:

Vakarų Vokietijoje
Vakariniame Berlyne mo

terų uždarbiai (bendrai 
imant) yra 35.2 nuošimčiais 
mažesni už vyrų uždarbius 
tokiuose pat darbuose. O 
tūlose industrijose dar ma
žesni.

Maisto amatuose jų al
gos yra 45.5 nuošimčiais 
mažesnės už vyrų algas.

Spaustuvėse — 46.7 nuo
šimčiais mažesnės moterų 
algos už vyrų.

Kuomet moterys atkreipė 
valdininkų ir samdytojų dė
mesį į Vakarų Berlyno 
Konstituciją, kurioje kalba
ma apie “lygias teises mo
terims,” Vakarų Berlyno 
algoms tribunalas nuspren
dė, kad tas punktas nelie
čia algų.

Virš paduotieji algų nuo
šimčių skaičiai yra imti-iš 
pačių Vakarų Berlyno au
toritetų paskelbtų statisti
kų.

Rytų Vokietijoje
Vokietijos Demokratinė

je Respublikoje dirbančios 
vienodą darbą su vyrais 
moterys gauna ir vienodą

Glauser, 
amžiaus šviesiaplaukė, bu
vo valytoja milžiniškame 
plienui lieti fabrike — Max 
F o u n d r y — Tiuringijoje. 
Šiandieną jinai stovi prie 
kontrolės rato vienoje plie
no liejyklų, pasuka, kur 
reikia, r a u d o n a i karštus 
plieno 'stulpus.

Kaip tai atsitiko? Daug 
Vokietijos moterų dirba di
deliuose fabrikuose, kaip 
Max Foundry, kuri buvo 
savastimi karo kriminalisto 
Flick. Dauguma jų dirba 
valytojomis, virtuvėje pa
ge! bininkais, kantine patar
nautojais, ir keliolikoje ki
tų darbų, kuriuose nereika
laujama išsilavinimo.

Praėjusį rudenį tūlos mo
terys ėmėsi vieningos gal
vosenos. Jos buvo skaičiu
sios Vokietijos Demokrati
nės Respublikos. Konstituci
ją, kuri garantuoja joms 
lygias teises. Jos klausėsi 
prakalbų apie P e n k e r i ų 
Metų Planą, kur buvo aiš
kinama, reikalaujama šim
tų tūkstančių moterų fa
brikuose paspartinti pro
dukciją ir padaryti gyveni
mą geresniu, lengvesniu vi

ešiems..
Moterys susiėjo būrin ir 

visos bendrai nuėjo pas- 
štabo viršininką Markowi- 
čiū. Pasisakė nenorinčios 

• visą savo amžių pasilikti 
tiktai valytojomis, jos. no
rinčios išmokti vertingesnio 
darbo.

Markowicius atydžiai iš
klausė jų pasiskundimo. O 
kada jų atstovė nustojo 
kalbėti, jis plaštaka plekšte
lėjo sau per kaktą ir pa
sakė :

“Esu vertas vėplos -prizo. 
Aš po vįs.ą distriktą ieški- 

■ nėju darbininkų, pačias 
kubilo padugnes grandau, 
o čia pat aplink save laikau 
tuzinus galimų tapti inži
nieriais asmenų, kurios šla
vinėja grindis.”

Tuojau pat Markowicius 
ėmėsi darbo joms pagelbėti. 
Jam rūpėjo, kaip tas mote
ris, kurios nebuvo palietu
sio?, įrankio ar mašinos, pa
kelti į pralavintas ir aukš
tai išlavintas darbininkes 
greičiausiu būdu .

Jisai kreipėsi į darbo uni
ją ir į Laisvąjį Vokietijos 
Jaunimą pagalbos. Vei
klieji nariai atėjo talkon, 
pasižadėjo savanoriai mote
ris lavinti. Bėgiu kelių se
kamų dienų buvo pasirašy
tos. sutartys tarp moterų ir 
fabriko. Vienoje tokių su
tarčių skaitome:

“Lavinimas darbininkių 
visose profesijose yra pri
sidėjimu prie kovos už Vo
kietijos vieningumą ir už 
taiką. Pirmu kartu Vokie
tijos istorijoje 
tuotos Ivgios 
rims...”

Sekamuose
punktuose fabriko viršeny
bė pasižada Margarete iš
mokyti sunkmenų keltuvo 
operuoto ja bėgiu trejeto 
mėnesių ir. jeigu ji viską 
reikalingą tuo laiku išmoks, 
pakelti ją į atitinkama jos 

’specialybei darbą. Gi Mar
garete pasižadėjo visa savo 
energiją, mokytis, kad galė
tų dalyvauti užbaigime pla
no taikai*

Frau Glauser buvo gyve
nusi sunkumuose visą savo 
pragyventąjį amžių. Jinai 
dirbo farmų darbus Silezi-

vinto buljono ketvi-rtai- 
niukai)

šaukštelis chili miltelių
1 (viena ketvirtoji dalis) 

puoduko chili sauce
4 svogūnai
sviesto ar margarino 
keliukas tomato sauce ir 

pora šviežių tomačių.(į
Išvirk ryžius dubelt$vad

ine puode. Baigiant virti, 
pakepink porą svogūnų 
svieste, įdėk boullion cubes 
ir supilk ant ryžių. Pake
pinus kitus du svogūnus 
svieste, sudėk ten sumaltą 
mėsą, sutaisytą su priesko
niais, ir kepink ant labai 
lengvos ugnies apie 10 mi
liutų. Užpilk to m ačiū sauce 
ir kokias dvi šviežias, su
pjaustytas tomates. Gerai 
uždengk puodą;ir pašutink 
dar apie 15 minutų.

Padėk ryžių ant lėkštes 
po porą šaukštų, vidurį pa
liekant žemiau. Vidurį pri
pilk mėsos ir duok valgyti 
karštus. V.

Greit padaromi užkandžiai
Užėjus netikėtam svečiui, 

ar patiems turint skiepai 
išeiti iš namų ar vėlai .par
ėjus, gerai yra turėti na^ 
mie ką nors tokio, kas gali
ma palaikyti ilgiau ir iš ko, 
su mažais priedais, galima 
greitai paruošti lengvą už
kandį.

Tais greitaisiais pagelbi- 
n in kais, neišvengiamai, yra 
kenuotieji produktai: mė
sos, žuvys, sūriai, daržovės, 
sriubos, vaisiai, sausainiai.

Mėsos, sūriai tinka veik 
su visomis žaliomis daržo
vėmis . Žuvis — su duona, 
sausainiais palotomis.

šaukštas m a y o n n a i se, 
rūkščios grietinės ar bent 
pasukų (buttermilk), taip
gi pynatų sviesto (peanut 
butter) paskanina ve/< vi
sokius daržovių (arba ir 
mėsos ar žuvies trupiniai^? 
mišinius, (salads).

Priedams greit patarnau
ja želatina (gelatine), kuri, 
laikoma sausai, ilgai išsilai
ko ir greit padaroma į dre
bučius. Galima gauti viso
kiausiais skoniais ir be jo
kio specifiško skonio. No
rint paskubinti sustingimą, 
ištirpinus, vieton pilti šal
to vandens, reikia dėti ati
tinkamą kiekį ledo. Tinka 
su priedais vaisių, riešutų.

Today's Pattern

yra garan- 
teisės- mote-

s u t a r ties Moterų skaičius vadovau
jančiose vietose proporcio- 
naliai daugėja. / Jos jau uži
ma sekamas valdvietes:

Keturios yra valstybės 
(Tąsa ant 3 puslapio)

ŠEIMININKĖMS
Malta jautiena su ryžiais

Svaras sumaltos jautie
nos

puodukas ryžių
šaukštukas druskos
2 boullion cubes (džio-

R 9287 V-n 12-20

Pattern R9287: Misses’ Sizes 
12, 14, 16, 18, 20. Size 16 takes 
3% njds S94nch fabric.

Užsakymą sii 35 centais 
pažymėjimu formos numrr 
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept, 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

pusi.—Laisvė (Liberty)-* Trečiadieny Birželio-June 11, 1952
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GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAFITAS •

CLEVELAND© ŽINIOS

ce-

su- 
ko-

(Tąsa)

S--Dabar pažiūrėkime, kokios mūsų 
ės už stovyklos ribų. Simonas palai
ko kontaktą su dviem civiliniais prancū

zais. Abu pritariantieji. Kiekvienas iš 
jų turi teisę nusiųsti atviruką į Prancū
ziją, bet jie pažadėjo šią teisę užleisti 
mums. Reikia nuspręsti, kas iš draugų 
turi tuo pasinaudoti. Be to, jie apsiėmė 
surinkti darbininkų tarpe truputį balti
nių ir valgio. Aš jau apie tai jums esu 
sakęs. Tai nepaprastai svarbūs ryšiai, 
kurie gali būti mums labai naudingi. 
Kadangi vienas iš jų pažino Fernaną 
dar Bordo, manau, kad kaip tik Ferna- 
nas turi rekomenduoti jam Simoną, nes, 
reikia jums pasakyti, kai kas jau tikisi 
šio bordiečio pagalbos.

— Sutinkame.
— Vilis palaiko ryšius su vienu čekų 

patriotu; šis pareiškė, kad reikiamu mo
mentu civiliniai darbininkai čekai gali 
paimti ginklų sandėlį. Manau, kad apie 
tai reikia pranešti mūsų bičiuliams 
kar^s ir pavesti jiems šį reikalą.

— Sutinkame.
jr. —Draugas, kurio aš neįvardysiu, 
sitiko viena kareivi — seną vokiečių
munistą. Draugas reguliariai gauna iš 
jo informacijų, valgio ir laikraščių. Ry
šiai labai vertingi. Nėra reikalo tai 
skelbti, bet geriau, kad jūs tai žinotu
mėte.

— O gal čia provokacija? — klausia 
nepasitikėdamas Fernanas.

—Būk ramus. Draugas, apie kurį 
kalbama, absoliučiai patikimas. O dabar 
— svarbiausias dalykas. Tėvelis Anri 
kiekvieną vakarą nuneša avalynę esesi
ninkų batsiuviui; ten jis susipažino su 
vienu austru kareiviu, net susidraugavo 
su juo. Kareivis pareiškė Anri, kad jei 
Hansas paskutiniu momentu ryšis grieb
tis kraštutinių priemonių, daugelis ka- 
reivnįz pasipriešins tokiam ’nusikaltimui, 

'flozefas Poltrumas, toks yra to austro 
vardas, pasakė, kad jų dalyje daugumą 
sudaro seniai atsarginiai ir oro pajėgų 
kareiviai, kurie (ūušiteikę prieš Hansą 
ir esesininkus. Jj) žodžiais, tikrųjų ese
sininkų ten nedaug. Jis reguliariai pra
nešinės Anri apie tai, kas ten pas juos 
dedasi.

— Mano nuomone, vis dėlto rizikinga, 
— pareiškia Fernanas. — Mūsų tėvelis 
Anri, būdamas nepaprastai atviros šir
dies, yra linkęs pasitikėti kiekvienu.

—Taip, bet vis dėlto aš manau^ kad 
tai labai svarbu; galų gale, šitaip kalbė
damas pirmiausia rizikuoja pats Poltru
mas. Todėl tegu tėvelis Anri palaiko su 
juo glaudžius ryšius.

— Tai visiškai teisinga. O po to, ką tu 
mums pranešei, — sako Fernanas,—me
tas, mano nuomone, iškelti mūsų karinės 
Organizacijos klausimą.

— Kaip tik tą aš ir rengiausi jums 
Siūlyti. Turint galvoje galimą įvykių 
raidą ir ties mumis pakibusią grėsmę, 
seniai metas galvoti apie kovos grupių 
kūrimą. Klausimą, žinoma, reikia ap
svarstyti taip pat ir internacionaliniu 
atžvilgiu. Bet būtų naudinga pirma iš
kelti jį nacionalinėje plotmėje.

— Sutinkame.
— Tad pagalvokime apie tai kiekvie

nas skyrium ir ateinantį pirmadienį pa
teikime konkrečius pasiūlymus. Jums 
sutinkant, rytoj šį klausimą iškelsiu mū
sų kitų kraštų draugams. Be kita ko, jis 
jau ne kartą buvo liečiamas pokalbiuo
se, bet to nepakanka. Kalbėti apie suki
limą maža: jam reikia ruoštis.

Aš žiūriu į savo draugus. Abu žino, 
kad darydami tokius sprendimus jie ri
zikuoja patekti į kartuves. Beį; čia mir
tis — perdaug paprastas dalykas, kad 
jos bijotų.

Žmonės, pergyvenę tokius bandymus 
kaip mes, gali žiūrėti tiesiai į veidą..

Taip, šį vakarą mes išnaudojome kaip 
reikiant. Iš tolo aidi varpas, šaukiąs ka
linius į patikrinimą. Spaudžiame vienas 
kitam rankas.

— O šią minutę, — filosofiškai paste
bi Liūs jenas, — pagrindinis uždavinys 
— išvengti lazdos grįžtant į baraką.

— Tačiau ji kur kas malonesnė negu 
gabalas švino į užpakalį,—priduria Fer
nanas.

— Iki pasimatymo, bičiuliai, linkiu 
pasisekimo!

VIII
VIENO SĄMOKSLO FINALAS

— Rytoj Simonas gaus iš raštininko 
įsakymą neiti į Šteinbruką.

— Kodėl?
—Nežinau. Jam liepta pasilikti sto

vykloje, tur būt, kvotai.
—O tai rimtas dalykas?
—Gal būt, labai rimtas. Pasakyk 

man atvirai, ar ko neįvyko šiomis dieno
mis, kas galėtų atkreipti stovyklos val
džios dėmesį į Simoną?

Šis pokalbis eina tarp Bartos ir ma
nęs. Aš perkračiau atmintyje visus įvy
kius, į kuriuos galėjo būti įpainiotas Si
monas. Visos organizacijos grandys ge
rai izoliuotos viena nuo kitos, tad prasi
skverbti, rodos, niekas negalėjo.

— A-a, prisimenu. Neseniai prancū
zas darbininkas, su kuriuo mes turime 
ryšių, padavė Simonui civilines kelnes. 
Simonas slapta atnešė jas į stovyklą ir 
paslėpė savo čiužinyje, bet jas iš jo pa
vogė.

— Seniai? '
—Tur būt, prieš kokias dvi savaites.
—Gal kaip tik tas ir yra, ir Simoną 

įskundė: pasiruošimas bėgti.
—Bet per tą laiką mes būtume ką 

nors sužinoję.
— Nebūtinai. Esti taip:- manai, kad 

koks nors įvykis pamirštas, o staiga jis 
iškyla į dienos šviesą. Hansas kartais 
nes&uba, lyg neskirtų tam reikšmės, o 
vieną gražią dieną paleidžia į darbą sa
vo baudžiamąjį aparatą. Bet bijau, kad 
čia nebūtų ko nors kito...

—-Ko gi tu būkštauji?
—Dar nežinau, bet kažkas neabejoti

nai vyksta. Reikia įspėti mūsų bičiulius, 
kad jie vakare niekur neišeitų. Krašte
liu ausies girdėjau, kad šiąnakt bus su
vestos tam tikros sąskaitos.

* * *
Naktis praėjo ramiai. Rytą išėjau į 

Šteinbruką; nuo to laiko, kai pasibaigė 
stovyklos elektrifikacijos darbai, aš vėl 
dirbau tunelyje.

Simonas buvo įspėtas iš vakaro, ir jis 
liko stovykloje. Jam liepė ateiti į konto
rą tuoj, kai tik išvyks komandos.

Diena pasirodė man be galo ilga. Ligi 
pat vakaro dribo sniegas. Liūdnas lap
kričio vakaras.-

Per patikrinimą Simonas atsistojo ne
toli manęs. Jis atrodo susirūpinęs. O 
sniegas vis sniųga. Patikrinimas šian
dien trunka ypač ilgai. Bet pasibaigė ir 
jis. Buvo beveik visai sutemę, kai mus 
paleido. Simonas priėjo prie manęs:

— Prastas reikalas.
— O kas?

(Bus daugiau)

Valgių festivalis ir 
kultūros vakaras

Rengia Spaudos Laisvės Ko
mitetas, sekančio šeštadienio 
vakarą, birželio 14, Kroatų 
svetainėje, 6314 St. Clair 
Ave., kampas 64-tos gatvės. 
Vakarienė prasidės 6-tą va
landą vakaro.

Muzikalę programą išpil
dys Ukrainą Choras. Kultūri
nėje programoje bus įvairių 
pamarginimų ir lygiai keli 
kalbėtojai, tarp kurių bus vie
nas kalbėtojas iš New Yorko 
ir kitas iš Detroito.

Valgių Festivalis susidės iš 
įvairių tautų, kartu ir lietuvių, 
tautiškų valgių su įvairiais 
gardumynais ir margumynais. 
Valgiai bus išdėstyti ant stalų, 
o Festivalio svečiai, pasiėmę 
lėkštes, pasirinks sau valgių, 
kurie jiems geriau atrodys ar
ba kurios tautos valgių jis no
rės paragauti. Svečiai pava
karieniavę padarys nuospren
dį, kurios tautos valgiai buvo 
gardesnį.

O už tą viską, kas viršuj 
minėta, įžanga tik $1. Todėl, 
kuriems tik laikas pavėlina, 
būkime šioje Festivalio ir Kul
tūros sueigoje. Tik nesivėluo- 
kime, tai rasime valgių di
džiausiam pasirinkime.
Katalikų Universitetas 
gamins storm traperius

Katalikiškam John Carroll 
Unversitete bus duodami stu
dentams specialiai kursai, 
kaip kautis siu “subversyviais- 
griovikais.’’ Jėzuitų kunigas 
Rev. Fr. William Nolan, kuris 
esąs ekspertu “komunistinio 
plėtimosi ir įsiskverbimo” tak
tikų, tarnavęs St. Louis, Mo., 
policijos departmente specia
liu patarėju, dabar mokins 
John Carroll Universitete tos 
storm tru periu specialybės va
saros vakariniuose kursuose 
per 11 savaičių, ir už tą “mok
slą” studentai gaus kreditus.

Vargiai galėtume surasti 
tarpe kitų ■ religijų kunigų, 
kaip tokie katalikų kunigai, 
kurie eina mokinti policijos 
bei žvalgybos, kaip jie privalo 
terorizuoti darbo žmones, ka-

Hartford, Conn.

Pikieto linija prie Republic Steel Co. plieno fabriko Clevelande. Pikietas susidarė 
tuojau, kai unija paskelbė streiką. Darbininkai prižiūri, kad joks skebas nebūtų Įga
bentas | fabriką.

Naujienos

LDS 79 kuopa laike mėne
sinį susirinkimą. Buvo svarsto
ma apie pasiuntimą delegatų 
į seimą, kuris įvyks rugpjūčio 
mėnesį. Bet kadangi mažai 
draugux^usirinko, tai negali
ma buvo nieko nutarti tame 
dalyke ir buvo palikta sekan
čiam susirinkimui.

Draugai turėtų skaitlingiau 
lankyti susirinkimus. Nes juk 
sarmata, kad iš 70 narių tik 
keli telanko susirinkimus. Be
veik vienas komitetas turi lai
kyti susirinkimus. Tai apsilei
dimas.
Kitas dalykas

Kadangi kuopai yra reika
lingi pinigai pasiuntimui dele
gatų į seimą, tai nutarėme tu
rėti parengimą, būtent, per
statyti lietuviškus krutamas 
paveikslus. Juos rodys Jurgis 
Klimas iš Brooklyn, N. Y. Ta4 
bus net dvi filmosr Istoriška 
operetė “Birutė” ir . “Paparčio 
žiedas”. Bus rodomos . šio 
mėnesio 21 ‘d. Laisvės Choro 
svetainėje, 157 Hungerford 
St. Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Įžanga tiktai 75 centai. •

Draigai, įsitėmykite tą die
ną ir kitiems pasakykite apie 
tai, nes čia Hartforde bris dar 
pirmu sykiu rodomi tokie pa
veikslai. Visus ir visas kviečia

Rengimo Komitetas,

da jie reikalauja iš darbdavių 
pridėti jiems po kelis centus 
prie jų algų, kad jie galėtų 
tinkamiau pragyventi ir tin
kamiau aprūpinti savo šeimas;

kaip terorizuoti pažangesnius 
unijų vadus, kurie stengiasi 
iškovot geresnes darbo sąly
gas dėl savo unijos narių dirb
tuvėse, ar tuos, kurie reika
lauja, kad bereikalingas Ko
rėjos karas būtų baigtas ir tt.

Katalikai darbininkai taipgi 
neatsilieka nuo šių visų reika
lavimų. Juk tai natūralu. Pora 
dešimtų metų atgal man teko 
tėmyti vienos industrijos strei
ko eigą ir patyriau, kad kata
likai, tos industrijos darbinin
kai gerai laikėsi streike ir nar
siai kovojo su skebais.

Todėl katalikiškų kunigų 
išlavintų policistų, kaip ir 
aukštesnių katalikų dvasiškių 
kontroliuojamo John Carroll 
Universiteto išmokintų storm 
truperių, teroro rankos palies 
ir katalikus darbo žmones.

Vokietijoje, Hitlerio naciš
ko rėžimo laikais, irgi buvo 
mokinami storm truperiai ir 
smogikai “kautynėms su ko
munizmu”, o pirmiausiai Įbau
ginimui Vokietijos žmonių te
roru, kad jie bijotų priešintis 
hitlerinių nacių režimui Vo
kietijoje. Po Antro pasaulinio 
karo mes patyrėme iš lietuvių 
katalikų, kaip tie Vokietijos 
storm truperiai elgėsi Lietu
voje. Apart visų baisenybių, 
kurias jie padarė Lietuvoje— 
storm truperis išplėšęs kūdikį 
iš katalikės motinos ranku ir 

C

už kūdikio kojyčių sučiupęs 
trenkė jo galvoke į sieną, to
dėl, kad hitlerinė sistema jį 
taip išmokino įbauginimui o- 
kupuotos Lietuvos žmonių, 
kad jie nesipriešintų nacių 
žvėriškiems darbams Lietuvo
je. Bet toks bauginimas neišė
jo ant gero ir patiems vokie
čiams, nes, Lietuvos, kaip ir 
kitų vokiečių okupuotų šalių 
žmonės, vyrai, moterys ir net 
jaunos mergaites, išėjo į miš
kus, girias ir ten būdami su 
ginklais rankose naikino tuos 
niekadėjus iki jie visai tapo 
sunaikinti. Rep.

Anglijos klerikalai 
apie divorsus

Anglikonų bažnyčios, ku
ri yra valdinė religija An
glijoje, viršininkai valdžiai 
pasiūlė:

Išleisti įstatą, kuris už
draustų artificial! apvaisi
nimą, padarytų jį krimina
liniu prasikaltimu.

Neleisti vestis jaunes
niems ,17 metų. Dabar ga
li .vestis 16 metu.

Apsivedusiems atsisakius 
gyventi visuotinu vedybiniu 
gyvenimu leisti gyventi pa- 
skyrium arba net užvesti 
bylas divprsui, bet neleis
ti tuojau panaikinti santuo
ką. Bažnyčios viršininkai 
sakė, jog “nebūtų etiška” 
teikti vyrui ištuoką be suti
kimo jo žmonos, su kuria 
jis negyvena per 7 metus.

Dienraščio Laisvės Paramai

DIDIEJI PIKNIKAI
4

Rochester if apylinkėje
-------------

Piknikas Įvyks šeštadienį

BIRŽELIO 21 JUNE
Gedemino Draugijos Svetainėje

575 JOSEPH AVE.

4* ■ i* ■ 4* $ 44 4 4*4 44 44>f

BOSTONO APYLINKĖJE
piknikas įvyks penktadienį

LIEPOS 4 JULY
Lietuvių Tautiško Namo Parke

MONTELLO, MASS.

cu n- 3. n. i,. S .t /> 8 x>. -i. H H. ū A n

NEW YORKO APYLINKĖJE
Piknikas įvyks šeštadienį

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

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

tas ir ilgai atsimins puikius įspūdžius.

$10,000 FONDAS
(Tąsa nuo 1-mo psi.)

vės įstaigą ir pridavė laišką nuo A. Globičiaus. Tame 
laiške radome $20.00 fondui,’ kuriuos suaukojo:

Antanas Šlėgus ..............  $5.00
J. Š....................................................................  5.00
Petras Maršonas........................... •................... 5.00
Ona Labanauskienė ............................................. 5.00
O pats Jonas Marcinkevičius, kuris tas dovanas mums 

pridavė, pareiškė: “Aš visada ant savo gimtadienio au
koju Laisvei tiek dolerių, kiek man sukanka metų. Šie
met man sukako 70 metų amžiaus. Per gimtadienį da
viau $20.00, o dabar duodu $50.00, tai ir bus visos sep
tynios dešimtys.” Nieko daugiau geresnio mes negali
me palinkėti gerbiamam Marcinkevičiui, kaip gyventi 
ilgiausią amžių. Džiugu, kad po operacijos Jonas Mar
cinkevičius jaučiasi sveikas ir stipresnis negu prieš 
operaciją.

Labai gražus apdovanojimas savo dienraščio. Dėko
jame visiems, kurių vardai aukščiau paduoti, už gausias 
dovanas. Laukiame naujų pranešimų fondo reikalu.

Laisvės Administracija

Šypsenos

Tel Aviv.—Izraelio val
džia paskelbė privalomą vi
siems gyventojams paskolą. 
Valdžia tikisi ta paskola 
surinkti apie $70,000,000.

Vakarų Berlyno burmis
tras Reuteris pareiškė, kad 
jis netiki,, jog Sovietų Są
junga noH karo.

I

NUO GRINDŲ ŠVEITĖ
JOS IKI MECHANIKO 

PLIENO FABRIKE
(Tąsa nuo 2 pusi.) 

sekretoriais - ministrais. ,
Dvi—ministrais provinci

jų valdžiose.
626 /majorais.
25 nuošimčiai visų narių 

parlamente ir vietinėse ta
rybose yra moterys .

Rytų Vokietijos moterys 
primena, jog visa tai yra 
tiktai patys pirmieji di
džiojo posūkio pradai. “Mes 
žygiuojame pirmyn,” šau
kia jos. Leiskite mums tai
koje dirbti, taikai atkurti 
salį! L N. W. R.

IRGI LEGENDA
žingeiduolis, naujai pri

buvęs, klausia pas senelį: 
“Tėvuk, kadangi visi di
džiausi pasaulio kalnai turi 
legendas, tai gal ir šis jū
sų milžiniškas kalnas turi 
kokią nors legendą?”

Senelis, atsidusęs: “O, 
taip, turi, apie kurią seniau 
visi kalbėjo.”

žingeiduolis: “Papasa
kok, tėvuk, man tą legen
dą!”

♦
Senelis: “štai, kaip buvo: 

Viena jauna pora pasiryžo 
lipt ant šio kalno viršū
nės. Lipo vis aukštyn ir 
aukštyn ir daugiau jau nie
kad nesugrįžo atgal...”

žingeiduolis: “Ak, kokia 
tai baisi nelaimė! Kažin, 
kas tai jaunai porai atsiti
ko?” >

Senelis: “Nagi, jie nulipo 
kita kalno puse.”

Perkrikštas.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit-suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta

- mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 M t. Vernon St., Phila., Pa.
I Telefonas Poplar 4110

. ... -.Z........... ..... ...-....... . ,

3 pusi.—Laisvė (Libertyj-Treciadien., Birželio-June 11, 1952
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Kailiasiuviai pasisakė 
remti plieno streiką

Kralikų kailių išdirbėjų ir 
dažytojų unijos lokalas 80-tas 
savo susirinkime praėjusį tre
čiadienį nutarė remti plieno 
darbininku streiką.

Lokalą sudaro bendrai new- 
york iečiai ir artimosios New 
Jersey valstijos darbininkai, 
dirbantieji tame amate.

Svarstant streiko padėtį ir 
reikalą jį remti, darbininkai 
reiškė aiškų supratimą, jog 
parama streikui nėra kokia 
nors labdarybė, bet kad to 
streiko laimėjimas bus lai.mė- 
jimu visų amatų visiems darbi
ninkams. Buvo pažymėta, jog 
laimėjimas streiko bus protes
tu prieš jau. esamus ir dar no
rimus užkarti naujus priešdar- 
bininkiškus įstatymus. Kad 
parama streikui bus demons
tracija prieš algų užšaldymus.

Jaunimo Lyga pagerbs 
teisiamas vadoves

Aukštai įkainuojant jų nuo
pelnus darbininkų judėjimui, 
Darbo Jaunimo Lyga pagerbs 
Claudia Jones ir Betty Gan
nett masiniu banketu ir šo
kiais birželio 11-tos vakarą, 
Yugoslav American Hali, 405 
W. 4 1st St. New Yorke.

Jones ir Gannett, abi jau- 
nesnėsės kartos darbuotojos, 
abi po visą mūsų šalį jau ži
nomos darbininkų vadovės ir 
komunistės, yra persekiojamos 
einant priešdarbininkiškuoju 
Smith aktu. Jos yra tarpe tų 
16-kos teisiamųjų New Yorke 
prie Foley Square.

Pagerbs DuBois jo 
84 metų sukaktyje

Birželio 11-tos vakarą, Ri
verside Plaza Hotel, New Yor
ke, rengiamas masinis banke
tas pagerbti senelį darbuotoją 
taikai Dr. W. E. B. DuBois. 
Jam sueis 84 metai.

Sužinojęs apiė jo pagarbai 
rengiamą banketą, DuBois sa
ko, kad jam atrodo biskelį į- 
kyru i rokuoti gimtadienius. 
Bet kad bėgiu tų vienerių 
paskiausių metų; tarp 83 ir 
84-jo gimtadienio, jis tiek 
daug pergyveno, jog iš įvykių 
darbuotėje už taiką parašė 
didelę knygą, tad yra ir tiks
las susirinkti gimtadieniui mi
nėti, sako jis.

Kas nors Paramount Teat
re, New Yorke, laike scenos 
akto paleido publikon gero'ką 
dozę ašarinto gaso. Bet ašaros 
ne ilgai riedėjo, nes, pasiro
džius policijai, dingo ir vyk
dytojas sykiu su apsiverku
siais.

Vaizdas iš policijos teroro Paryžiuje prieš taikos de
monstraciją. Demonstracija buvo surengta protestui 
prieš gen. Ridgway. Paryžiaus policija demonstraciją 
išblaškė, septynis šimtus žmonių suareštavo ir daugelį 
sumušė. Francijos buržuazija taip pat bijo pasaulyje 
taikos, kaip ir mūsų šalies ponija.

Amnestijos reikalauti masi 
nis mitingas birželio M-tą
Šią savaitę New Yorke įvyks 

gausa masinių veiksmų už ap
saugą liaudies teisių vienojo 
ar kitoje gyvenimo srityje. Tų 
veiksmų rengėjuose yra viso
kių pažiūrų, visų luomų žmo
nių, pritariančių veiksmui iš
saugoti Amerikos Konstituciją 
ir Teisių Bilių nuo tų, kurie 
norėtų juos panaikinti.

Vienu tokiu veiksmu bus šį 
šeštadienį, birželio 14-tą, į- 
vyksiantis masinis mitingas 
St. Nicholas Arenos Gold 
Ballroom, 53 W. 66th St., 
New Yorke. Pradžia 8 vai.

Kadangi mitingas įvyks už
baigiant nacionalę konferen

Rengia Rosenbergams 
apginti mitingą

Po obalsiu "Tiesa laimes,” 
Visašališkasis Komitetas Tei
sėtumui Gauti Rosenbergų By
loje rengia masinį mitingą 
birželio 17-tą, Brooklyno Aca
demy of Music. 70 Lafayette

Kalbės dvasiškiai ir svietiš- 
kiai žymūs visuomenininkai. 
Taipgi kalbės Mrs. Helen 
Sobell, žmona Norton SobelI, 
kuris tapo nuteistas sykiu su 
Rosenbergais. Jie nuteisti va
dovaujantis įtarimais, būk jie 
teikę priešams mūsų sekretus.

Sugrąžino “šventas” 
karūnas, bet...

Buvusias net paties Romos 
popiežiaus palaimintas "šven
tas” karūnas, esančias paties 
dievo nuosavybe (jau nekal
bant apie kunigo turtą), ke
lto’ nors ilga, griešna ranka 
buvo išvogusi gegužės 30-tą 
iš šventyklos Brooklyne.

Tas karūnas sugrąžino spe
cialiu siuntiniu per paštą sek
madienio rytą. Atnešė tiesiog 
į kleboniją, 1230 65th St. O 
neva siuntėjo adresas atgal 
uždėtas: "Police ITeadquar- 
terš, 400 Broome St., New 
York City. N. Y.” Tačiau...

Iš karūnų išlupinėti 18 dei
mantų ir kitokių brangakme
nių, vertės apie $2,000.

Kunigas sako, kad vagišius 
karūnas bus sugrąžinęs ne iš 
baimės dievo, bet iš baimės 
patekti, nes negalėjęs karū - 
n as parduoti, perdaug jau 
būtų buvęs įstabus dalykas. 
Kadangi karūnos esančios tyro 
aukso, tad ir be tų akmenų 
esančios brangios ir buvo ap
draustos šimto- tūkstančių do
leriu sumai. »

išlaisvinimuiciją, sušauktą 
nuteistųjų einant Smith aktu, 
tad<fame tikimasi iš visos ša
lies žymių visuomenininkų 
kalbėtojų.

Konferencijai sušaukti buvo 
susirašę, jos rėmėjais pasisa
kę šimtai įžymiausių ameriko
nų ne vien tiktai iš darbinin
kų, bet ir pasiturinčiųjų luo
mo. Turtingųjų luomo eilėse 
taipgi atsiranda asmenų, kurio 
doleriui neparduoda teisių.

Darbininkai, 'tikimasi, masi
niai parems tą įžymimų pa
šaukimą atvykti į tą konfe
renciją ir užbaigtuvėms į jos 
šaukiamąjį masinį mitingą.

SkustuveliŲ streikieriai 
laikosi vieningai

American Safety Razor Co. 
streikieriai vykdo masinius pi
lnėtus prie šapos, kuri randa
si prie Myrtle Ave. ir Jay St., 
Brook lyne. Jiems vadovauja 
United Electrical Workers, ne
priklausoma, kurios jie, yra 
nariais.

Streikas prasidėjo birželio 
5-tą, firmai nutraukus su uni
ja derybas.

Unija reikalauja po 15 nuo
šimčių priedo bendrai visiems, 
apdraudų plano, unijinės ša
pos ir kitų pagerinimų. Kom
panija pasiūlė tiktai po 3 ceri- 
tus priedo per valandą. Savo 
menkutį pasiūlymą teisina 
tuo, būk valdinis užšaldymas 
algų neleidžiąs po dauginu 
pridėti.

Laisvėms ginti įstaiga 
užtarė Lenz’a

Amerikinė Civilinių Laisvių 
Unija (ACLU) kreipėsi į val
dinę Aukštesniojo švietimo 
Tarybą, kad ta sudraustų tas 
puolikų grupes, kurių spaudi
mo dėlei tapo atstatytas iš 
dean of students pareigų mo
kytojas Harold C. Lenz.

Tokį pat paraginimą orga
nizacija pasiuntė ir Queens 
Kolegijos prezidentui John J. 
Theobald, kurio galioje buvo 
neklausyti tų slapukiškų skun
dikų.

Kolegijos viršenybė Lenz’ą 
sutiko perkelti iš studentų sa
viveiklos vado pareigų į eili
nio vokiečių kalbos mokytojo 
pareigas be parodymo jam, 
koki ir keno yra prieš jį skun
dai. Jis negalėjo juos tinka
mai atsakyti.

Civilinių Laisvių Unija kri
tikavo Theobaldą. Ji sako: 
Visuomet, o ypačiai tokioje 
padėtyje, kolegijos/ viršininkas 
privalo savo štabą apginti. 
Bet viršininkas, vietoje apgin
ti savo štabo narį, nusileido 1 kad mūsų valdžia 
toms spaudimo grupėms, lei- 1 užgirtų ir pasirašytų taip
do jų Įtakai net pergrupuoti 
kolegijos vidujinius reikalus.

ACLU toliau pažymi, kad 
kolegijų viršininkų štabas turi 
tokias pat teises naudotis vi
somis politinėmis privilegijo
mis kaip kad ir visi fakulteto 
nariai. Iki šiol kolegijoje mo
kytojai nebuvo persekiojami 
už politines pažiūras ar 
lą už kolegijos sienų, 
liuoslaikiais.

vei Iš
gavo

Automobilistai, gyvenantie
ji penkių miesto apskričių ri
bose, pradedant birželio 16ta 
bus baudžiami, jeigu neturės 
naujai uždėtųjų 
pos. Taksai yra $5 iki 3,500 
svarų mašinos svorio, sunkes
nėms $10.

taksu stam-c

Bronxe, savo bute, atrasta 
nužudyta Mrs. Fanny Binder, 
58 m., ten gyvenusi su vyru ir 
pamišūsia dukterimi. Dukters 
neranda.

Lamontas sutiko būti 
darbiečių kandidatu

American Labor Party skel
bia, kad Corliss Lamont, žy
mus autorius ii- švietėjas, vi
suomenininkas, kalbėtojas, 
sutiko būti ALP kandidatu į 
Jungtiniu Valstijų senatorius 
iš New Yoi'ko valstjos.

Lamont, gimęs Englewood, 
N. J., gyvena New Yorke per 
pastaruosius 25 metus, 
vedęs ir tėvas 4 vaikų, 
žiaus 50 metų. Columbia 
versitete dėsto filosofijos 
kslą. Ir yra veikliu nariu 
ge 1 y j e š vi esu o m en ės 
zacijų, tarpe tų — direktorius 
Amerikos Civilinių Laisvių 
Unijos.

Yra 
Am- 
Uni- 
mo- 

dau-
organi-

Majoras atsisakęs nuo 
tammaniečių banketo

Užkviestas į New York o de
mokratų (tammaniečių) ban- ; 
ketą, majoras Impellitteri 
kvietimo . nepriėmęs. Tačiau 
žinovai sako, jog tai nereiškia, 
kad majoras būtų kuo nors 
nepatenkintas dėl politikos. 
Ne. Demokratų lyderiu yra 
Carmine DeSapio, kurio majo
ras nemyli. M a j oras 
savo prietelių Sampson 
t i toje vietoje.

norėtu
maty-

Šilima ir vaikai
paPirmą šiltą ii’ giedrų šio 

vasario sekmadienį milijonai, 
miestiečių buvo išvažiavę į 
pajūrius. J Coney Island sip 
važiavo apie 750,000 žmonių. 
Tame miriade ant smėlio pa
sklidusio svieto vaikai greitai 
pradeda nuobodauti. Del to 
būrys vaikų buvo nuklydę nuo 
tėvų. Tėvams rūpestyje bėgi
nėjant vaikų ieškoti, tie su
gaudytieji bėgliukai policijos 
globoje turėjo tikrą pikniką— 
iki sočiai šaltainės, sodės, ne
šiotojų, šposelių.

įžymių amerikiečių laiškas prež 
frumamii del bakteriologinių 
priemonių vartojimo Korėjoje

Šiomis dienomis preziden
tas Trumanas gavo laiškų 
nuo grupės įžymių veikėjų 
ir visuomenininkų. Jie ne
pasitenkinę valdžios aiški
nimu Šiaurinės Korėjos ir 
Kinijos daromų užmetimų, 
kad mūsų šalies karinės jė
gos vartoja bakteriologi
nes priemones, užkrečiamas 
ligas ir tt. .

Šitie žmonės reikalauja, 
tuojau

vadinamą 1925 metais pri
imtą Genevoš Konvenciją, 
kurioje uždraudžiama ka
ruose bakteriologinės prie
monės. Toksai žygis, jie sa
ko, parodytų, kad mūsų žo
džiai nėra tušti.

Jie rašo prezidentui:
“Jungtinių Valstybių gar

bė ir nuoširdumas padėta 
ant svarstyklių pasaulio 
akyse. Kiekvienas padorus 
vyras ir kiekviena -padori 
moteris mūsų šalyje turi 
reikalauti, kad mūsų val
džia imtųsi žygių padary
mui galo šiai nepakenčia
mai padėčiai, kurioje kito
se šalyse žmonės mano, kad 
mes esame kalti panaudoji
me masinio žudymo prie
monių, kokių griebtis net 
naciai neišdrįso. Ir tų kal
tinimų užginei j imo neuž
tenka. Čia reikia darbų,

PAJIESKOJIMAI RANDAVOJ1MAI

Reikalinga informacijos, kur gali 
būti Thomas Wonslo, sūnus Antone 
Wonslo, ar narys los šeimos. Jis 
atvyko iš Lietuvos prieš 1920 metus 
ir jis yra jieškomas dėl brangios 
nuosavybės, dėl kurtos niekas neat
sišaukia. Rašykite: D. 
500 Ochsncr Bldg., 
Calif.

B. Purvus, 
Sacramento, 

(114-115)

LietuvosAš Bladas Kisielius, 
paeinąs KumClionių kaimo, Starapo- 
!ės apskričio, pajieškau savo dviejų 
pusbrolių Adomo ir Andriaus Sis- 
liauskų. Girdėjau, kad abu gyvena 
Brooklyn, N. Y. Taipgi pajieškau 
Petronėlės Tekoriūtės, po pirmuoju 
vyru Borutienes, ir Vinco Antanavi
čiaus. Prašau jų pačių atsikreipti 
arba jei kas apie juos žinodamas 
praneš, būsiu dėkingas. Mano antra
šas: Walter Kissill, 22 F. .Coal St., 
Shenandoah, Pa. (112-114)

Julius Kalvaitis šiuo tarpu 
randasi Wyckoff Heights ligo
ninėje. Ji randasi prie St. Ni
cholas Ave., tarp Stockholm ir 

’Stanhope St., BrOoklyne-Rid- 
Igewoode. Ligoninėje klausti 
Kalyat. Apie ligonio padėtį ir 
lankymo valandas galima su
žinoti paskambinus HEgoman 
3-_4 5()0.

Protestuos prieš knygų

WILKES-BARRE,
Piknikas, kurj rengia 

kuopa, sekmadieni, birželio 15 d. 
Bus gera muzika šokiams. Povilonio 
darže. KELRODIS: Važiuojant Haz
leton keliu 309 apie 12 mailių nuo 
Wilkes-Barre. T
Dr. Grose studa. Bus didelės iškabos 
vietos nurodymui. į

Kurie norėsite važiuoti nuo kam
po Market St. ir nuo Sherman St., 
turėsime 1roką, kuris išeis du kartu: 
11 vai. ryto ir 1 vai. po pietų. Tra
kas sustos ant kampo Haze St. ir 
Blackman St. Trakas, veš veltui.
Rusais važiuokite nuo Martz Lane.
Kviečiame visus lietuvius ir lietu

vaites j šj gražų pikniką. Čia sma
giai pasišoksime ir būsite aprūpinti 
skaniais valgiais ir gėrimais. Kure 
nubusto, tai tikrai gailėsitės. — Vi
sus kviečia Rengimo Komitetas.

LDS 7-ta

Protestui prieš persekioji
mą knygų, kas prilygsta tų j 
knygų kūrenimui ant laužų, 
rengiamas masinis mitingas 
Hotel Capitol, New York šį 
ketvirtadienį, birželio 12-tą, 8 
vai. vakaro. Įžanga $1. Vieš
butis randasi prie 51st St. ir 
8th Avė.

Kalbės žymūs autoriai ir 
laikraštininkai, tarpo kitų : 
Dr. Harry F. Ward, Elizabeth 
Gurley Flynn, Howard Fast, ! 
Cedric Belfrage, Lloyd L. 
Brown, Shirley Graham, Wm. 
L. Patterson, Alex a n d e r 
Trachtenberg. Pastarasis yra 
vienu tų teisiamųjų sykiu su 
k nygomis.

Juan Morales, 25 m., tapo 
nušautas ant gaisrinių laiptų 
prie 513 W. 134th St., New 
Yorke. Krisdamas, jis įkliuvo 
viena koja į laiptus ir taip pa
siliko pakibęs už kojos iki jį, 
jau mirusį, iš ten nukėlė.

įtikintų pasaulio 
kad mūsų žodžiai v

kurie 
žmones, 
nėra apgavingi.”

Laišką pasirašė 41 ame
rikietis. Jų tarpe randame 
vardus tokių įžymių veikė
jų ir visuomeniųinktr, kaip 
Robert Morss Lovett, Dr. 
W. E. B. DuBois, prof. The
odor Rosebury, Dr. Clemen
tina J. Pąolone, Paul Robe
son, Harry Bridges, Prof. 
Philip' Morrison, Chariota 
Bass, Fred Stover, Willard 
Ranson ir kiti.

Kathryn Grayson ir Ho
ward Keel scenoje iš 
“Lovely To Look At,” 
naujoje muzikališkoje fil- 

Radio I 
New

moję, rodomoje 
City Music Hall 
Yorke.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Svarbus Amerikos Darbo Unijų 
Delegatų raportai, tik ką sugrjžusių 
iš Europos. Delegatai aplankė veik 
visas Europos šalis ir jiems rengia
ma platus susirinkimas ateinant) 
penkladienj, Culture Hall, 1150 N. 
4th St., Philadelphia, Pa., 8 vai. vak.

Jie plačiai aptyrė dabartini Eu
ropos žmonių gyvenimą. Lietuviai 
kviečiami atsilankyti.

Jžanga veltui. Kviečia Darbo Uni
jų Komitetas. (114-115)

CLEVELAND, OHIO
Corletiečių piknikas, kurj rengia

ju Li.D 57 kp. sekmadieni, birželio 15 
d., 1952, draugų Rūbų ūkėj, prie ke
lio 422. Turėsime gerą orkestrą my- 
lintiem šokti; bus skanių valgių ir 
šiltos arbatėlės iki soties. Programa 
prasidės 10 yal. ryto ir tęsis iki vė
lai. Pikniko rengėjai užkviečia kaip 
Clevelando ir apylinkės, taip ir mū
sų gerus draugus ir druages ūkinin
kus; taipgi ir akroniečius prašome 
nepamiršti ir nepasididžiuoti.—Ren

gimo Komisija. (113-1-15)

Bušai stoja tik ties s];]ep0 žmonėms gyventi.

Birželio 16-tą, Paris Teat
re, New Yorke, iš naujo pra
dės rodyti italų filmą “The 
Miracle.” Tai ta pati filmą, 
kurią Spellmanui pataikaujan
tieji cenzoriai buvo uždarę.

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS ' n
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

ll 0-04 Liberty Ave., Richmond Hill, N. Y.
Telefonas Virginia 3-9700

PETRAS KAPISKAS

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

W W

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

4 pusi.—Laisvė (Liberty)-Trečiadien., Birželio*June 11> 1953

PASIRANDAVO.JA KAMBARIAI
Pasirandavoja ne fornišiuoti kam

bariai. 5 dideli kambariai, garu ap
šildomi, gas, refrigerator, kreipki
tės j superintendentą.

851 h St., 221 East, N. Y. C.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Shuffle-Board, visai 

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

(110-114)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

Reikalingi vyrai fabriko darbui, 
nuolatinis darbas, progos pakilimui 
ir bonai. Forman Co., 185 Broad
way, Brooklyn. (114-116)

GARSINKITeS LAISVeJ i 
Užraiyldt laisvę Savo Draugui,

New Yorke savininkas na
mų 15 E. 113th St. nubaustas 
pasimokėti $250 pabaudos už 
išnuomojimą žiurkių pilno

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th 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. 7-62M

Matthew A
BUYUS

(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-B172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. į 

TeL EVergreen 7-UM8 /

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadienlnfai adMnryta




