
Dalyvauti mitinge.
Dominikas Krūtis.

, Plungis.
Rašo R. M1ZARA

Prasideda platus žmonių 
judėjimas už amnestiją politi
niams Amerikos kaliniams.

Amnestija — graikiškas žo
dis. kuris reiškia bausmių do
vanojimą nuteistiesiems.

Sis žodis daugiausiai taiko
mas politinių kalinių išlaisvi
nimo prasmėje.

Amerikoje politinius kali
nius amnestuoja krašto prezi
dentai.

Pavyzdžiui, Eugenijų V. 
Debsą amnestavo prezidentas 
Hardingas.

žodis “amnestija” skambės 
visame mūsų krašte tol, kol 
nebus išlaisvinti politiniai ka
liniai.

Sekamą šeštadienį, birželio 
14 dieną, Niujorke įvyks svar
bi konferencija, kurioje bus 
svarstytas amnestijos politi
niams kaliniams klausimas.

Tos pačios dienos vakarą, 
St. Nicholas Arena Gold Room 
salėje (66-toji gatvė, prie 
Broadway) tuo pačiu klausi
mu įvyks masinis mitingas.

Ta’p kitų kalbėtojų ten bus 
Call Marzani, kuris pats at
sėdėjo trejis metus kalėjime 
dėl to, kad gerai dirbo darbi
ninkų judėjimui, — jis dalin
sis savo “įspūdžiais”, įgytais 
kalėjime.

Visuomenė raginama daly
vauti masiniame mitinge.

Čia kilę obalsiai dėl politi
nių kalinių amnestavimo nu
skambės per visą kraštą, ra
ginant prezidentą Tnumaną, 
kad tuojau besąlyginiai iš- 
kist<® kalėjimų politinius 
falinius.
* —o—

Sekmadieni Lawrenciuj 
(Mass.) įvyks keturių apskri
čių piknikas.

Svarbu, kad jis būtų didelis 
ir visais žvilgsniais sėkmingas.

G' liepos mėnesio 4 ir 5 die
nomis bus patys didžiausieji 
mūsų piknikai: vienas Brock
tone, kitas Brooklyne.

Neišleiskime jų iš minties.
—°—

Aną dieną kalbėjausi su 
Mildred Stensler, muzike ir 
menininkų žymia veikėja:

— Priminkit savo Krisluose, 
— kuštelėjo ji man, — kad 
norintieji praleisti kultūriškai 
laiką registruotųsi dalyvauti 
LMS Atostoginėje Mokykloje, 
Įvyksiančioje Worcesteryj; 
flfrkykla prasidės liepos 6 
dieną.
S; —o—

Negailestingo ji mirtis išplė
šė iš mūsų tarpo žymų ir nuo
širdų veikėją, elizabethietį 
Dominiką Kruti.

Velionis veikė progresyvia
me judėjime per metų eilę. 
Jis buvo ilgametis mūsų laik
raščio bendradarbis.

Jau seniai Dominikas skun
dėsi silpna svekata, bet vis bu
vo manyta, kad pagys, sutvir
tės.

Deja!
Jo mirtis pali1<o didžiulę 

spragą ypatingai Elizabetho 
mieste. Tai stato gyviesiems 
pareigą: daugiau ir geriau 
dirbti.

Drauge Dominikai, ilsėkis 
ramiai!...

—o—
Prieš porą savaičių Jersey 

City (N. J.) mirė J. Plungis.
Pastarasis buvo veiklus mū

sų judėjime prieš apie 30 me
tų. Per tūlą laiką, tačiau, aš
trios gyvenimo bangos buvo jį 
nubloškusios nuo mūsų pa
krančių.
^Tik vėliau Plungis buvo ir 

^.’ėi bepradedąs atsigriebti ir 
net kai kada parašydavo Lais
vei, bet jis rašė “senovišku to- 
mf’ ir mes retai tegalėjome jo 
rašiniais pasinaudoti.

Prieš savo mirtį Plungis ra-
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Trumanas reikalauja teisėsi 
vėl perimt plieno pramonę

♦
Senatas balsavo už Taft Hartlei įstatymo
vartojimą streiko laužyme; streikas eina

Washingtonas. — Prezi
dentas Trumanas atsikrei
pė į Kongresą su prašymu, 
kad jam vėl būtų suteikta 

' teisė perimti plieno pramo
nę, kad galėtų tokiu būdu 
privers.ti unijas baigti strei
ką. Bet Senatas prezidento 
prašymą atmetė 47-niais 
balsais prieš 32. - Vietoje to 
Senatas priėmė nutarimą, 
kad Tafto-Hartley įstaty
mas būtų naudojamas prieš 
streikierius. Vadovaujan
tis tuo įstatymu prieš strei
kierius galima vartoti taip 
vadinamą “indžionkšiną.”

Nurodoma, kad adminis
tracija norėtų naujos teisės 
perimti pramonę, nes labai

Atominio ginklavimosi 
ekspertai Prancūzijoje

Paryžius.—čia dabar ran
dasi grupė vadovaujančių 
Amerikos atominiu ginklu 
ekspertų. Ji susideda iš 
Atominės. Energijos Komi
sijos specialės misijos, kuri 
čia atvyko didžiausioje pa
slaptyje, ir jos tikslas nie
kam neišduodamas. Ameri
kos ambasada čia, Francū- 
ziios Atominė Komisija ir 
SHAPE vienu balsu atsakė, 
kad negalima komentuoti.

Ekspertai, kurie atvyko 
čia, yra J. Johnsonas, ato- 

, minės žaliavos ekspertas, 
' John Hali, specialių projek
tų kūrėjas, ir P. Merrit, ty
rinėjimo ekspertas. Vieti
nė pažangi spauda sako, 
kad ta komisija atvyko ty
rinėti galimybę kurti Pran
cūzijoje jankių atomines 
bazes.

Bogota, Colombia.—Kon- 
servatyvė Partija ir Libe
ralinė Partija čia rengia re
liginę taikos demonstraciją.

Teis jankį kareivį, nes jis kritikavo Amerikos 
komandierip pasielgimą su korėjiečiais Kodžėje

Fort Ord, Calif.—Karinis 
teismas čia teis seržantą 
Dean Chase už laišką, kurį 
jis parašė generolui Clar- 
kui, Amerikos karinių jėgų 
vadui Tolimuose Rytuose. 
Seržantas Chase tame laiš
ke pareiškė, kad didelis nu
sikaltimas teisėtumui buvo 
padarytas, kuomet nebuvo 
laikytasi korėjiečiams be
laisviams duotų pažadų. 
Seržantas Chase sakė, kad 
jei belaisviams *buvo duoti 
tam tikri pažadai, nes jie 
paliuosavo generolą Doddą, 
tuos pažadus reikėjo ište
sėti.

Seržantas Chase baigė ša

še mums trumpą laiškelį, tei
raudamasis apie vieną savo 
rašinį.

Tuojau atsakiau, bet mano 
laiškas grįžo, jo nepasiekęs.,

Darbo Zmoniy 
Dienraštis 
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abejojama, ar unija nusi
lenktų Taftoz- Hartley įsta
tymui, prieš kurį CIO ir ki
tos unijos kovoja nuo pat 
pradžios. Pats Trumanas 
davė suprasti, kad plieno 
darbininkai gali nenusilenk
ti Tafto - Hartley įstaty
mui,' kaip tai nenusilenkė 
1950-tais metais angliaka
siai.

Auto darbininku vadas 
pasmerkė Smitho aktą

Detroitas.—Fordo didžio 
River Rouge fabriko 600-jo 
U AW-CI0 lokalo rekordinis 
sekretorius William Hood 
pareiškė^ kad organizuoti 
darbininkai turi visomis 
pajėgomis kovoti prieš 
Smitho aktą. Hoodaš. taip
gi yra pirmininkas Nacio- 
nalės Negrų Darbo Tavy-| 
bos. 600-tas lokalas atsto
vauja 60,000 auto darbinin
kų.

Hoodas savo pareiškimą 
padarė laiške John D. Mas- 
so, Darbo Unijų Komiteto 
už Smitho Akto Panaikini
mą sekretoriui. €

Korėjiečiai nesirengia 
ofensyvai, sako jankis

Tokyo. — Amerikos avia
cijos Korėjoje naujasis ko- 
mandantas generolas Bar
čus pareiškė, kad, ant kiek 
jis žino, korėjiečiai - kinai 
nesirengia platesnei karinei 
.ofensyvai. Jis sako, kad jo 
aviacijos žvalgybiniai orlai
viai niekur nepastebėjo 
priešo jėgų koncentracijų.

Generolas Barčus pridėjo, 
kad tas, visgi, ‘dar nereiš
kia, kad negali būti atbulai, 
nes priešas yra geras ka- 
moflažo meistras.

vo laišką generolui su pa
žymėjimu, kad jankių el
gimasis Kodžės saloje yra 
“tarp bjauriausių ir gėdin
gu aktu prieš žmonišką 
dora.” v

Šis laiškas, kaip pasirodė, 
neliko generolo' Clarko ži
nioje, o buvo Clarko štabo 
grąžintas Amerikon ir per
duotas generolui Swingui, 
Šeštos Armijos komandie- 
riui, prie kurio priklauso ir 
Fort Ord karinė stovykla. 
Ir visai netrukus buvo pa
skelbta, kad karinis teismas 
teis seržantą Dean Chase 
už savo viršininkų kritika
vimą.

Seržantas Chase teigia, 
kad jis rašė laišką genero
lui Clarkui asmeniškai, kaip 
pilietis piliečiui, o ne kaip 
seržantas savo aukštam vir
šininkui.

$10,000 FONDAS
Dienraščio Laisves paramai
Fondas Turi Būt Sukeltas iki Birželio 30, 1952

JAU ĮPLAUKĖ $4,186.5] 
DAR REIKIA $5,813.49

Įdomiausias pasiskaitymas žmogui yra malonūs Haiš 
kai. Šiuom kartu turime bent keletą tokiu laiškeliu. 
Prašome pasiskaityti:

“Gerbiamieji !-
Čia randate money orderį sumoje $50.00. Malonėki

te padalinti šitaip: už Laisvės prenumeratą dvejiems 
metams $14.00, už šviesos prenumeratą metams $1.00, 
o likusiuosius $35.00 skiriu dienrašęio Laisvės para
mai.

Su aukšta pagarba,
Elizabeth Jamack, Douglaston, L. L, N. Y.”

“Gerbiamieji Laisviečiai:
Laisvės paramai aukojo šie draugai:

Bayonnės Draugas $1.5, C. J. C. $5, ir J. Survill $5.
M. Surviliūtė už prenumeratą $7. Taigi čia randate

' (Tąsa 4-tąm pusi.)

Gates liūdijo apie komunistų 
kovą už taiką ir šios šalies 
žmonių gerbūvį, negrų lygybę

Washingtonas. — “Daily 
Worker’io” r e d a k tori u s 
John Gates, kuris buvo at
vežtas iš kalėjimo, kur jis 
kalinamas kaip komunistas, 
liūdijo McCarrano Tarybai. 
Ta taryba, kuri oficialiai 
sukurta “subversyvio veiki
mo tyrinėjimui,” dabar ty
rinėja Amerikos Komunis
tų Partijos veiklą.

John Gates pažymėjo, Uad 
nuo li945-tų iki 1951-mųXne- 
tų, kuomet -jis buvo įkalin
tas, Amerikos Komunistų 
Partija laikė taikos klausi
mą svarbiausiu klausimu, 
kuris stoja prieš- šios šalies 
žmones. Jis nurodė, kad 
komunistai savo svarbiau
siu uždaviniu skaito kovoti 
prieš Wall streeto monopo
listų machinacijas įvelti šią 
šalį į naują pasaulinį karą, 
ir jie kovoja už sugrįžimą 
prie Roosevelto politikos.

Gates'o kalba įerzino ge
neralinio prokuroro atstovą 
advokatą Williama Paisley, 
kuris reikalavo, kad Gates 
būtų sulaikytas nuo “pra

MacArthur vyriausiu k albeloju republikonu 
konvencijoje; Taftas ko ntroliuoja aparatą

Chicago. — Republikonu 
konvencijos rengimo komi
sija, kuri susideda iš 46 na
rių, paskelbė, kad vyriausiu 
konvencijos kalbėtoju bus 
generolas MacArthuras. Jis 
padarys ' svarbiausią pro
graminę prakalbą. Konven
cijos rengimą dominuoja 
Taftui palankūs elementai, 
ir generolo MacArthu.ro pa
skyrimas yra skaitomas di
deliu laimėjimu Taftui. Nu
rodoma, kad nuo vyriausios 
prakalbos priklauso žymiai 
visa konvencijos atmosfera 
ir kad su Mac Arthur o pa
galba Taftas turi geresnius 
šansus būti išrinktas.

Tafto jėgos kontroliuoja 
visą konvencijos rengimo 
aparatą, su pasipiktinimu 

kalbu sakymo.” Tarybos 
pirmininkas C. Brown tada 
atsikreipė Į Gątesą su pa
staba: “Nesakykite prakal
bos,” į ką Gates atsakė: 
“Kai]) aš galiu atsakyti, ne
kalbėdamas?” .

Gateso advokatas Marc- 
antonio tada jo klausė, ko
kiu būdu komunistai vedė 
savo kova už taika. Gates 

. nurodė, kad sk i e p y d a m i 
žmonėse supratimą, kad Ta
rybų Sąjunga neturi impe
rialistinių užsimojimų, kad 
Amerikos žmonių intere
suose yra taikingas sugy
venimas su kitais kraštais, 
ir supratimą, kad tie, ku
rie kiršina prie karo, tai 
daro savanaudiškų ir pel- 
nagrobiškų interesų sume
timais.-

Gates dar liūdijo apie 
Komunistų Partijos kovą 
už žmonių gerbūvį, aukš
tesnes algas, garantuotą 
mediciną, atostogas ii- tt. 
bei už negrų lygybę ir ra
sistinės diskriminacijos pa
baigimą.

pažymi Eisenhowerio sekė
jai. Tafto sekėjai paskyrė 
laikinu konvencijos pirmi
ninku savo rėmėją Waiterį 
Hallinaną iš West Virgini
jos, senatorių M i 11 i k i n ą 
platformos komisijos pir
mininku, ir rekomenduoja 
kongresmaną Martiną (iš 
Mass.) nuolatiniu pirminin
ku.

Informuotas, kad genero
las MacArthuras, tapo pa
skirtas vyriausiu kalbėtoju, 
Taftas, kuris dabar randasi 
Washingtpne, pareiškė:

“Tai turėtų būti didžiai 
jaudinanti prakalba. Aš 
sutinku su paskyrimu.” 
Tuo tarpu generolo Eisen
howerio jėgos protestuoja 
prieš paskyrimą.

...-------............................ ......... .. — , Rtf

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL
—1 -............ ■ ............................................................................... ■

Kodžės belaisvių stovyklų 
išdalinimas dar tęsiamas
Generolai Dodd’as ir Colsonas teigia, kad 
jiems buvo leista prisipažint terorizavime

• Kodžės Sala. — Amerikie
čių armijos štabas Korėjoje 
praneša, kad didžiųjų Ko
džės salos belaisvių stovy
klų padalinimas į mažesnes 
jau baigiamas.. Po to, kai 
78-ta stovykla buvo išardy
ta jėga, užmušant 32 korė
jiečių ir kimi belaisvių, ir 
sužeidžiant didesnį skaičių, 
vienam amerikiečiui taipgi

Į Plastiška chirurgija 
pagražins japonaites

Tokyo. — Japonijos chi
rurgai ėmėsi daryti plastiš
kas operacijas mergaitėms, 
kurios 1945-tais metais, nu
kentėjo Hirosimos atomi
niame bombardavime. De
vynios mergaitės, kurių vei
dai buvo visai iškraipyti, ir 
kurios tapo tikromis baise
nybėmis, atvyko čia iš Hi
rosimos, ir chirurgai ant jų 
darys plastiškas, operacijos.

Daktarai pareiškė, kad 
nors tokios rūšies plastiš
kos operacijos gali imti la
bai daug laiko, jie mergai
tes vis vien pagražins.

Amerikos laivas būsiąs 
greičiausiu pasaulyje

Newport News, Va.—Čia 
buvo išbandytas naujai pa
statytas didis Amerikos 
transatlantinis laivas “Unit
ed States.” Iš anksto buvo 
numatyta, kad tas laivas bus 
greitesnis už dabartinį 
greitumo č e m p ioną, britų 
“Queen Mary,” ir bandy
mas tai patvirtino. Laivo 
kompanijos, viršininkai ir 
karinio laivyno pareigūnai, 
kurie stebėjo “United 
States” bandymą, neišdavė 
spaudai tikslių greičio skai
čių, bet pažymėjo, kad “mes 
laimėsime.”

“United States” liepos 
trečią išplaukia Europon, 
ir jeį toje pirmoje kelionė
je sumuš rekordą, tai nuo 
“Queen Mary” bus atimta 
pirmenybė.

Kėliausios žinios
New Yorkas. — 16-kos 

komunistų vadų byloje tei
sėjas Dimock prileido, kad 
mimeografai būtų naudoja
mi kaip “suokalbio” įrody
mai.

Milwaukee, Wis. — Deši
nieji pro-Reuther elementai 
buvo išmesti iš 75-to auto 
darbininkų unijos (U A W- 
CIO) lokalo. 2,010 balsų 
prieš 1,409 laimėjo pažan
gesnis blokas.

Kodžes Sala. — Amerikie
čių štabas skelbia, kad 77- 
ta stovykla buvo, išardyta ir 
belaisviai padalinti, ir kad 
“rasta 15 pačių belaisvių 
užmuštų jų draugų.”
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būnant užmuštam ir kelioli
kai sužeistiem, kitos stovy
klos pasidavė taikingiau.

Panmunjom. — Paliaubų 
derybų komisijų sesijos bu
vo atnaujintos. Amerikie
čių delegacija pareiškė, kad 
ji “netoleruos propagan
dos” ii’ vėl nutrauks dery
bas,. jeigu korėjiečiai ir ki
nai to neims domėn.

Washingtonas. — Pulki
ninkai Dodd ii* Colsonas, ' 
buvę Kodžės salos stovyklų 
komandantai, kurie buvo 
nužeminti j pulkininkus iš 
generolų laipsnio, gina sa
vo užsilaikymą. Jie pareiš
kė, kad kuomet Colsonas 
pripažino, kad korėjiečiai - 
kinai belaisviai buvo jėga 
tyrinėjami per “skrynin
gus,” jis tai darė su aukš
tesniu viršininkų pritari
mu. Tuo tarpu armijos se
kretorius Frank Pace pa
reiškė slaptoje. Kongreso 
karinių reikalų komisijos 
sesijoje ,kad jeigu tarptau
tinis tribunolas spręstų Ko
džės reikalą, mūsų pusė ne
galėtų pateisinti savo elgi
mosi.

Seoulas. — Kinų kuopa 
atakavo jankių pozicijas 
prie Chorwono, ir kiti kari
niai veiksmai vyko vakari
niame fronto sektoryje.

Klaidos pataisymas.—Pra
eitos dienos numeryje žinio
je apie Kodžės salą tilpo 
techniška klaida, jog “už
muštų belaisvių skaičius 
siekia tūkstančius, o turėjo 
būti dešimtis.

Neleis jankių patruliams 
vykti Berlyno vieškeliu.

Berlynas.—Tarybinis ko- 
mandierius Čuikovas pa
reiškė, kad jankių ir kitų 
Aliantų patruliams nebus 
leista važinėti Vakarų Vo
kietijos - Berlyno vieškeliu. 
Jis pridėjo, kad jankiai, bri
tai ir francūzai turi teisę 
vežti tuo vieškeliu į Vaka
rų Berlyną bagažą, susti
prinimus ir kitus daiktus, 
bet kariniai milicijos pa
truliai neturi teisės tame 
vieškelyje kursuoti.

Eisenhoweris blogesnis 
už Taftą, sako W. White

New Yorkas.—Negrų Na- 
cionalio, Susivien i j i m o už 
Pažangą (NAACP) pirmi
ninkas Walter White pa
reiškė, kad kaslink rasizmo, 
generolas Eisenhoweris yra 
dar blogesnis už Taftą.

Jugoslavija vis žengia 
arčiau prie kapitalizmo

Belgradas. — Tito valdžia 
paskelbė, kad valstybinė 

kontrolė virš pramonės bus 
sušvelninta ir perduota da
linai savivaldybėms. Taipgi 
atsteigta komercinė speku
liacinė javų rinka.

ORAS.—Vėsiau, giedra.

MacArthu.ro
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NAUJA KARO BELAISVIŲ SKERDYNE
TAI, KAS ATSITIKO KORĖJOJE ant salos Koje pra- 

ėjusį pirmadienį, supurtys n.e tik visą Ameriką, bet visą 
pasaulį. Jokia istorija nėra mačiusi panašaus atsitikimo. 
/Virš trisdešimt belaisvių užmušta, apie pusantro šimto 
sužeista. Krito ir vienas amerikietis, bet, sakoma, krito 
ne nuo belaisvių šūvio smūgio, bet nuo savo paties per 
arti numestos granatos. *

Amerikos ir viso pasaulio žmonėms bus sunku su
prasti: Kaip tai galėjo atsitikti, jog nuolatos buvo tvirti
nama ir kartojama, kad mūsų rankose esą korėjiečiai 
ir kiniečiai belaisviai griežtai atsisako grįžti į namus, 
kad jie, jeigu bus verčiami grįžti paliauboms įvykus, 
geriau patys ant vietos nusižudys, bet dabar reikia juos 
ginklais priverst mūsų klausyti!

Pranešimai korespondentų, kurie buvo įvykių ant Ko
je salos liudytojais, piešia šiurpulingą vaizdą. Prieš be
laisvius, spygliuota tvora aptvertus, buvo panaudota 
visos karo priemonės, net ir tankai. Barakai paversti 
į pelenus. r*er pramuštas sienose skyles granatos buvo 
metamos tiesiai į barakus, pilnus belaisvių.

Kuomi šis baisus žygis aiškinamas? Tuomi, kad mūsų 
militarinės galvos Korėjoje nusprendė šešis tūkstančius 
belaisvių išdalinti į mažesnes grupes. Belaisviai atsisakę 
geruoju išsidalinti.

Kam tas padalinimas? Gi tam, girdi, kad atskirti 
(izoliuoti) komunistus nuo šiaip belaisvių. Paskui "visi 
bus pervaryti per skryningą, išdalinti į politines grupes. 
Bet juk nieko panašaus nebūdavo daroma su jokiais 
karo belaisviais.

Ar stebėtis reikia, kad tokiose sąlygose vedamas skry
ningas duoda tokius rezultatus, kokius mūsų vadovybė 
skelbia apie karo belaisvius? Kas gi tokiose sąlygose 
sakys, kad jis pritaria komunistams ir nori grįžti namo?

Padėtis rimta ir baisi.
Ir kaip tik dėl karo belaisvių neprieinama prie susi

tarimo derybose dėl paliaubų. Sakoma, kad mūsų prin
cipai ir musų sąžine neleidžia mums versti belaisvius 
grįžti į komunistinius kraštus prieš jų valią, tuo tarpu 
tie patys principai ir sąžinė leidžia mums prieš tuos su
imtus, nuginkluotus ir uždarytus belaisvius karą vesti. 
Generolas Boatner tiesiog ir pareiškęs, duodamas įsaky
mą pulti belaisvių stovyklą, “This is war” (Čia yra 
karas). s . _ *

Šis pasielgimas su karo belaisviais ant salos Koje tu
rėtų Įtikinti kiekvieną amerikietį, kad Korėjoje karą 
reikia užbaigti. Deja, apie tai nenorima kalbėti. Ko
mercinė spauda pilna kurstymų, kad karas būtų dar 
daugiau išplėstas. Kalbama apie naują ofensyvą ir net 
žygius prieš Kiniją. Raginama paleisti darban Ameri
kos lėktuvus prieš Mandžūriją ir tuomi, aišku, uždegti 
karo gaisru visus Tolimuosius Rytus. O kad išplėtimas 
karo po visus Tolimuosius Rytus vestų tiesiog prie naujo 
pasaulinio karo, tai niekas neabejoja.

Pavojus didelis. Taikos šalininkams ,taikos mylėto
jams šiandien reikia daugiau, negu kada nors pirmiau, 
darbuotis už atsteigimą ir išlaikymą taikos.

PREZIDENTAS TRUMANAS
IR PLIENO STREIKAS

ANTRADIENĮ PREZIDENTAS TRUMANAS pasi- 
rodė bendroje Senato ir Atstovų Buto sesijoje ir plačiai 
kalbėjo plieno darbininkų streiko reikalu. Pasirodo, kad 
derybos tarpe unijos ir plieno korporacijų atstovų pa
kriko be susitarimo. Viltis greitai baigti streiką visiš
kai išgaravo. Iš to, prezidentas sako, pasidarė “krašto 
saugumui” pavojus.

Prezidentas pareikalavo, kad dabar Kongresas įsi
maišytų. Po Aukščiausio Teismo nutarimo jis nebeturįs 
galios šį klausimą išspręsti. Kongresas turi tuojau pri
imti įstatymą ir įgalioti valdžią paimti plieno pramonę 
laikinon valdžios operacijom Jis griežtai esąs priešingas 
panaudojimui Taft-Hartley įstatymo.

Tas įstatymas reikalauja, kad valdžia išimtų indžionk- 
šiną prieš uniją, priverstų darbininkus sugrįžti į darbą 
ir paskirtų’ tarybą ištyrimui ginčo su samdytojais. Bet, 

. sako Trumanas, valdžios Algų Stabilizacijos Taryba se
niai ištyrė visą padėtį ir patiekė savo rekomendacijas. 
Vadinas, šis Taft-Hartley įstatymo punktas savaime 

•-atpuola.
Antra, įstatymas reikalauja, kad indžionk/sinu darbi

ninkai būtų priversti per aštuoniasdešimt dienų streiko 
; neskelbti . Betgi, sako Trumanūs, darbininkai savanoriai 

daugiau negu išpildė tą įstatymo punktą: jie išlaukė 
, devyniasdešimt devynias dienas nestreikavę, valdžiai 

■ paprašius. Tuo būdu dabar panaudoti Taft-Hartley įsta- 
tymą reikštų nubausti darbininkus už jų koopėravimą 

’ su valdžia. Taigi,-sako, būtų patarnavimas plieno kbr- 
. Rporacijoms..
U. O kas svarbiausia, girdi, kad tas dar neduotų užtikri- 
' himo, jog streikas bus užbaigtas ir plieno gamyba ateis 

į .normališkas vėžes. Jis priminė, kad panašus valdžios

I*.

Civiles teisės: kada jas 
giname, kada ne?

Nekuris laikas atgal 
Queens, Kolegija atstatė iš 
atsakomingo fakulteto pos
to profesorių Lenzą. Prie
žastis buvo jau gerai žino
moji ir nuolat pasikarto
janti Amerikos viešarne gy
venime : nepopuliarūs f poli
tinės nuomonės, pažangu
mas, anot reakcininkų, — 
įtartinumas komunizme.

Profesorius Lenzas yra 
žymus, pedagogas ir turi 
daug draugų bei prietelių 
Amerikos akademin i a m e 
gyvenime. Jį ginti stojo 
daugelis. Maždaug dvejopų 
gynimo būdų grupės susi
darė . Viena grupė (mažu- 
minė) tiesioginiai ir be il
gų argumentavimų sakė:

“Mes stojame už tai, kad 
joks pedagogas, mokytojas 
ar švietėjas nebūtų atleis
tas iš savo vietos politiniais 
sumetimais. Nesvarbu, ar 
profesorius Lenzas yra re- 
publikonas, demokratas, so
cialistas ar komunistas, jei
gu jis tik ėjo savo pareigas 
patenkinančiai iš pedagogi
nio taško, jo atleidimas yra 
nepamatuotas, nepateisina
mas ir smerktinas, kuo 
daugiau jo atleidimas nele
galus.”

Ta grupė nesigilino į tai, 
ar Lenzas vra komunistas 
ar anti-komunis.tas.

Kita grupe Lenzą gynė 
skirtingu priėjimu. Ta gru
pė (didesnė negu pii/moji) 
vado va vosi “praktiškais” 
sumetimais: ji pasiryžo 
įrodyti, kad Lenzas yra an- 
ti-kamunistas. Ir įrodymų 
ji turėjo < nemažai . Buvo 
įrodyta, kad 'Lenzas yra 
ADA ideologijos žmogus,
tai yra, griežtas a.nti-komu- kuris 
nis.tas. Buvo įrodyta, kad 
jis padarė praeityje eilę 
aiškiai anti - komunistinių 
pareiškimų. Galindas daly
kas, kad šie antrosios gru
pės įrodymai prives prie to, 
kad Lenzas atgaus savo 
postą.

Bet mes sakome: Jeigu ji 
ir iškovotų Lenzo sugrąži
nimą į seną postą, ta gru
pė nebus pasitarnavusi ci
vilių teisių apsaugojimui. 
Kaip tik atbulai: ji bus nu
silenkusi reakcijai, padėjusį 
jai palaikyti “raganų gau
dymo” atmosferą, pateisi-, 
nusi atleidimus dėl politinių 
sumetimų.

Kodėl ? Tam atsakymas 
yra labai paprastas. Tie, 
kurie bėgiojo ir 'aiškino, 
ant kiek profesorius Lenzas 
yra anti - komunistas, ku
rie, citavo jo anti-komunis- 
tinius pareiškimus, faktinai 
sakė (nors to neformulavo 
sakiniuose):

“Lenzas yra pakankamai 
anti - komunistinio nusista
tymo, ir jis turi likti savo 
vietoje.”

Implikacija aiški: labiau 
pro - komunistinis asmuo, 
jau nekalbant apie komu
nistą, gali būti atleistas iš 
savo vietos.

Štai kodėl mes sakome, 
kad civiles teises gynė pir
moji grupe, kuri tvirtai sto
jo ant principo, kad politi
niai nusistatymai neturi 
lošti .rolės tokiame atsitiki
me. Kita grupė civilių tei
sių negynė, nors gynė pri- 
vatišką profesoriaus Lenzo

karjera. Pats profesorius 
Lenzas civilių teisių negy
nė, nors gynė savo asmeniš
ką teisę atgauti darbą, jis 
negynė, betgi, savo teisę 
likti prie darbo nežiūrint 
kokių politinių nusistatymų 
jis nebūtų, kitais žodžiais, 
jis prisidėjo prie to, kad jei
gu jis kada nors (įsivaiz
duokime) taptų komunistu, 
Kolegija jį galėtų tuojau 
atleisti. Jis negynė nei sa-

Štai kitas pavyzdis, Li
beralė grupė nori surengti 
mitingą kokio nors Vidur- 
vakąrių miestelio mokyklos 
salėje. Mokyklų taryba ir 
miestelio valdyba s t o j a 
prieš, nes grupė perdaug 
“raudona.” Grupės veikė
jai ir jų rėmėjai bėgioja 
pas viršininkus ijr valdinin
kus, aiškina, įrodinėja, kad 
jie su komunizmu nieko 
bendro neturi. Salė, galų 
gale, jiems duodama. Ar 
tai civilių teisių laimėji
mas? Ne. Ne laimėji
mas, nes i m p 1 i k a c i j a 
buvo, kad jeigu grupė bū
tų komunistinė, salės jai 
neduoti būtų buvęs teisin-

Civilių teisių laimėjimas 
būtų atsiektas tik tada, jei
gu būtų kovota principiniai, 
jeigu tie liberalai, būk jie 
ir griežti anti-konlunistai, 
nesiaiškintų, bet sakytų:

“Jūs neturite įstatymo, 
kuris sakytų, kad vienai ar 
kitai politinei grupei nega
lima duoti sales. Salė yra 
mūsų miestelio bendruome
nės turtas, ir jūs turite ją 
duoti bile grupei, jeigu ji' 
tik turi tikslą dėl mitingo, 

nenusižengia įsta
tams. Ar mes komunistai 
ar anti-komunistai, niekie
no reikalas. Jeigu pradėtu
me aiškintis prieš jus, mes 
tik padėtume jums laužyti 
civiles toįses, padėtume lau
žyti įstatymus, padėtume 
jums uzurpuoti jums nepri-i 
klausančią galią, kas turi ir I 
kas neturi teisės. Ir jeigu 
ir turėtume įstatymą, drau
džiantį komunistams nuo
moti salę, mes prieš tą 
įstatymą kovotume, kaip 
kovojame prieš eilę kitų, 
kurie mums nepatinka, o 
tuo tarpu, stovėdami ant 
Teisių Šiliaus, mes nesiaiš- 
kinsime prieš jus...”

Arba, pažiūrėkime, kaip 
pašauktas prieš kongresinį 
komitetą elgėsi neseniai mi
ręs filmų artistas Garfiel- 
das. Kad pasiteisinti, kad 
įrodyti, koks geras anti-ko
munistas jis, kaip jis nie
kad nebuvo tikru'komunis
tu, jo advokatai ištraukė 
senas recenzijas apie jo fil
mus iš “Daily VVorker’io” ir 
sakė: “žiūrėkite, kaip tas 
komunistinis laikraštis, jį 
puolė.” Reiškia, jeigu ko
munistinis laikraštis jį bū
tų gyręs, jau būtų blogai.

Ką tie visi pavyzdžiai ro
do? Jie rodo, kad kovoti 
už civiles teises, kovoti 
prirlcipiniai, kovoti už civi
les teises visiems yra vienas 
dalykas, o bėgioti pas val
dininkus, lanksčiuotis, tei
sintis., visai nėra kova -už 
civiles teises, o faktinas pa
sidavimas bauginimo isteri
jai, nusilenkimas, pripažini-

žygis anais metais neišsprendė mainierių ginčo su ka
syklų kempanijomis ir nepajėgė priversti mainierius 
kasti anglį. Panašiai gali atsitikti ir šiandien sir plieno 
pramone, panaudojus Taft-Hartley įstatymą prieš dar
bininkus. ~

Ką pasakys Kongresas? Ar jis išpildys Trumano rei
kalavimą? Greita ateitis turės parodyti. Tuo tarpu plie
no darbininkų streikas šimtu procentų pasekmingas ir 
jeigu unijos vadai nesusvyruos, tai savo galinga vienybe 
plieno darbininkai privers korporacijas išpildyti visus jų 
reikalavimus . '

pa sc-kos tokios 
Tie liberalai ir 

elementai ųesu-

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

mas, kad yra tam tikra 
grupė (komunistai), kurios 
teises gniaužti gulima, tik 
ne mūs.ų, nes mes ne su 
jais, ir taip toliau.

Kokios 
taktikos ? 
panašūs
pranta, kad negindami ci
vilių teisių principiniai vi
siems, jie ir patys sau kasa 
duobę. JT laikinai išsisu
ka, bet nestodami principi- 
nėn kovon gali susilaukti 
tokio galo, noki ) susilaukia 
dabar kovingas avangardas. 
Jeigu profesorius Lenzas ir 
jo draugai kovotų ir už ko
munistų teisę , universiteto 
fakultetuose, jie tuom ko
votų už savo ateities teises. 
Kovodami tik už laikiną sa
vo pasilikimą postuose, ap
leisdami avangardą kovos 
lauke, jie suduoda smūgį ir 
sau: eilė paskui ateis ir 
Lenzams, nežiūrint to, kad 
vieną kartą jie išsikovoja 
kaip ir “laikiną atleidimą.”

■Rašant apie civiles teises 
man prisimena, kaip panaši 
nuomonė, kurią išreiškiau 
kelios savaitės atgal “Lais
vės” krisluose, buvo 
klaidingai suprasta ir 
imta nekuriu draugų 
troite. Teko rašyti 
Detroito

pri- 
De- 

apie 
Lietuvių Klubą, 

kaip tai prane
šė korespondentas, buvo 
miesto valdybos “išteisin
tas” ir gavo “laisnius,” ne
žiūrint to, kad jis buvo 
skundžiamas.

Pažymėjau, kad tai nėra 
principinis kovojimas už ci-

•T

Saimonas Blynas mane 
vis baderiavo ir baderiavo, 
reikalaudamas, kad aš nu
vesčiau jį pas mokytą Je
ronimą Puslapį. Na, ir tu
rėjau jo reikalavimą išpil
dyti.

Mudu nuvėjome pas Pus
lapį subatoj, ba jis subato- 
mis turi daugiausia čėso. 
Maladėc vyras tas Jeroni
mas Puslapis!

Aš turėjau pasigatavinęs 
pysį popieriaus ir penselį 
ir viską užrašiau, kas ten 
buvo šnekėta. Skaitykit:

—Ko jūs, vyrai, dabar 
norite iš manęs? — klausė 
Jeronimas Puslapis.

—Aš noriu, — atsakė Sai
monas Blynas, — kad jūs 
man pasakytumėt, kas bu
vo Savonarola?

— Kam tau reikia apie jį 
žinoti?

—Andai aš mačiau, kaip
su-viles teises, nes. jokia mies- susimušė^du. italijonai; 

to valdyba, policija ar pa- ^bnušė už tai, kad vienas jų 
našios instancijos neturi le- pavadino savo f rentą Savo-
galės teisės teisti .organiza
cijos politinį pobūdį.

Dėl ne visai suprantamų 
priežasčių korespondentas 
Spartakas jaučiasi užgau
tas, ir birželio 6-tos “Lais
vės” numeryje teigia, kad 
aš esu teisių “žinovas” (ka
butėse). Jis prideda, kad 
DLK pasielgė su advokatės 
patarimu . Tiek galiu pasa
kyti aiškumo dėliai:

! 1. Straipsnyje paduoti
I pavyzdžiai išaiškina, kodėl 
stoju už principinį civilių 
teisių gynimą ,o ne oportu- 
nistinį, kuris vėliau ar anks
čiau atveda prie kaip tik at
bulų rezultatų;

2. Neesu civilių teisių 
žinovas, bet esu jų brangin
to j as ir mylėtojas, ir kaip 
pažangietis, ieškau geriau
sių, būdų jas ginti, ginti ne 
kaip momentaliai atrodo 
geriau tam ar kitam būre
liui, bet kaip geriau pažan
gioms jėgoms bendrai.

3. Advokatas nėra ipso 
facto civilių teisių gynimo 
ekspertas. Garfieldą ir gy
nė advokatai. Jie gynė Gar
fieldą ir jo tuojautinę tei
sę neprarasti algos ar vie
tos filmų studijose, bet jie 
negynė civilių teisių nei pa
ties Garfieldo nei Amerikos 
žmonių. A. šilėnas.

Hagos teismas neturi teises 
maišytis Irano reikaluose
Teheranas. — Irano pre

mjeras Mossadegh pareiš
kė, kad tarptautinis teis
mas Hagoje neturi teisės 
maišytis į Irano vidujinius 
reikalus ir spręsti konflik
tą tarp Irano ir britų dėl 
žįbalo versmių .koncesijų. 
Iranas v ra] nepriklausoma 
šalis, sakė jis, ir jokie už
sienio teismai mums neįsa
kinės. ..

Penki Mala.]os nepriklau
somybes. kovotojai žuvo su
sirėmime su britų patru
liais.

Pekingas. — Keturi šni
pai, šnipinėję Amerikos 
naudai, buvo nuteisti mirti
mi Pyongyange.

narola. Sakė: tu, 
esi Savonarola! Tada 
žėrė savo frentui akin, 
buvo tas Savonarola? 
jis buvo šventas, ar 
keiktas? Ar jis dabar yra 
danguje ar pekloje?

—Nežinau. Atsiminkit, 
kad tokių dalykų, kaip dan
gus ir pekla, niekur nėra. 
Tai kunigų / išmislijimas. 
Bet apie Savonarola aš ga
liu kiek tiek jums infor
macijų duoti, jei norite.

—Dac gud!—linksmai at
sakė Saimonas.

—Lygiai prieš 500 metų 
Ferraros mieste, Italijoje, 
gimė berniukas, kuriam 
vardas buvo duotas Girola
mo, — Girolamo Savonaro
la. Jis buvo gabus, labai 
norėjo mokytis. Jį mokė jo 
tėvukas, ano meto garsus 
gydytojas. Vėliau jis ėjo į 
šk.ūles. Jis mokėsi gydy
toju ir, sulaukęs 19-kos me
tų amžiaus, įsimylėjo į vie
ną merginą, kurios pavar
dė buvo Strozziutė. Bet 
merginos tėvai atsisakė leis
ti savo dukterį už Savona
rolos; jie norėjo turėti ba- 
gotesnį žentą, žinot, anuo 
metu Italijoje, kaip seniau 
krajuje, tėvai parinkdavo 
savo dukroms kavalierius, 
ne kaip pas mus, Ameriko
je, kur merginos parunina 
su kavalieriais ir išteka 
prieš tėvų norą. Na, nelei
džia dukters, tai neleidžia. 
Savonarola sako: pasikar
kit, jei neleidžiate už ma
nęs merginos, kurią aš my
liu ir kuri myli mane. Ta
da jis sakė: aš pasiduosiu 
į klioštorių ir būsiu zoko- 
ninkas, dominikonas, o jūs 
eikite peklon. Ir jis pasi
davė į klioštorių ir nusita
rė visas žemiškas marnastis 
numesti į šalį, — gyventi 
šventą gyvenimą.

—Foni žmogus!
—Ką padarysi. Jam taip 

patiko, Ilgainiui Savonaro
la atsirado švento Morkaus 
klioštoriuje Florencijos 
mieste. Jis buvo labai ge
ras kalbėtojas, turėjo di
delį balsą. Rėkė jis, pana-

icliau, 
tas 

Kas 
Ar 

pra-

šiai, kaip mūsų pralotas, 
ale ir rėkdamas jis turėjo 
logiką, jis žinojo, ką saky
ti,—ne kaip mūsų pralotas, 
kuris rėkia jaučio balsu, ale 
tik moka keikti komunis
tus, o daugiau nieko nežino. 
Savonarolos žmonės klau
sė, ba jis sakė daug teisyA 
bes. Savonarola labai 
tikavo popiežius, kardino
lus, vyskupus ir kitus, kurie 
anuo metu buvo labai že
mai moralėje nupuolę: 
daug gėrė ir užsiimda
vo su mergomis ir, anis- 
tigad, s.u pasileidusiomis. 
Neužilgo Savonarola buvo 
paskirtas klioštoriaus per- 
dėtiniu . O Florenciją tuo
met smaugė turčių Medičių 
pakalenija, kurią žmonės 
keikė 'labiau, kaip šiandien 
Amerikos žmonės keikia, 
kapitalistus. Kaip Leonar
das Medičis gulėjo mirties 
patale, tai jis paprašė Sa- 
vonarolą, kad išklausytų jo 
griekų, duotų jam išrišimą 
ir paskutinį patepimą. 
Ale Savonarola atsisakė tai 
daryti, kol Leonardas nesu
teiks Florencijos žmonjms 
laisvės. Jis nesuteikė,y tai 
Savonarola nedavė jam iš 
griekų išrišimo. Už tai aiA 
Savonarolos turčiai labai 
supyko, panašiai, kaip šian
dien kapitalistai pyksta ant 
darbininkų.

—Dac naugud.
—Žinoma, naugud. Ale 

turčiai yra turčiai; jie nori, 
kad žmonės būtų prispausti 
ir neturėtu laisvės, o kuni- 
gaj jiems turavoja. Medi
čiai darė taip, kaip šių die
nų kapitalistai daro Ame
rikoj. Apie tą patį laiką 
popiežiaus vietą užėmė 
kardinolas Bordžija, vienas 
didžiausių niekadėjų pasau

ki jį 
Inojo,

lyj. Savonarola 
kritikavo, nes jis
kad Bordžija turi vaikų, jjf 
vaikai, ypatingai jo sūntffc 
Cizaras, buvo dar blogesni 
už patį tėvą. Savonarola 
sakė: jei popiežius Aleksan
dras šeštasis elgiasi taip, 
kaip jis elgiasi, tai Dievas 
atsiųs ant viso pasaulio ko- 
ronę, nusiaubs pasaulį Vai
na, badu ir maru! Ot, ką 
jis sakė! Tas labai nepati
ko popiežiui Aleksandrui 
šeštajam. Jis norėjo Savo- 
narolą papirkti ir siūle jam 
kardinolo urėdą su raudo
na kepure. Ale Savonaro
la atsisakė kardinolo urė
dą priimti. Jis sakė: aš 
nenoriu kardinolo raudonos 
kepurės, — kai aš mirsiu, 
tai mirsiu su kepure, kuri 
bus padaryta iš mano kr«įk- 
jo,—raudona, raudona...

—Tai jis buvo smart! A 
—Žinoma, smarkus 

ras. Savonarola buvo 
ketas.

—Kas yra asketas?
—Asketas vadinasi

kuris išsižada žemiškų tur
tų ir paneigia savo kūniš
kus geidulius.- Per tūlą lai
ką Savonarola buvo fakti- 
nuoju Florencijos valdyto
ju. Kai jis valdė, tai pa
dėjo biedniems, ale norėjo, 
kad visi jo valdomieji žmo
nės gyventų asketišką gy
venimą; padėjo' biedniems 
ir slopino turčius.

—Tai jis buvo komunis
tas, ar ne?

—Ne, Savonarola nebuvo 
komunistas. Komunistai as
ketizmu netiki. Jie nori, 
kad visi darbo žmonės gy
ventų gražiai, pilną gyveni
mą. Komunistai nori, kad 
žmonės būtų gerai pavalgę, 
gražiai apsirengę, tvirti, 
mokyti, kad galėtų gerai 
dirbti ir gyvenimą padarys 
ti dar laimingesnį ir n| 
nesnį. Savon ar ola bw Vo 
kitoks. Tarp kitko, jis la
bai kovojo prieš eretikus, 

. _ i \(Tąsa ant 3 puslapio)

as-

tas,

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Ketvir tad., Birželio-June 12, 1952
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Keturiy Naujosios Anglijos apskričių 
piknikas jau čia pat - birželio 15 d.

! Montello, Mass.

(Tąsa)
Padėtis rimta. Mūsų neturi matyti 

kartu. Fernanas laukia tavęs -išvietėje, 
jis tau viską paaiškins.

Tą akimirką Žanas timptelėjo man už 
rankovės ir pakuždėjo:

— Marselis prašė tave ateiti kuo grei
čiau. Jis pirmame barake.

— Gerai, ateisiu.
— Barta laukia tavęs vakare pas Vilį. 

Būk atsargus.
Visi mano draugai buvo aiškiai susi

rūpinę vienu dalyku: nepatraukti į ma
ne dėmesio. Visas šis paslaptingumas 
truputį jaudino mane. Aš susimaišiau 
su minia ir ramiai nužingsniavau išvie
čių linkui.

Fernanas jau laukė manęs kertėje. Aš 
tylėdamas priėjau prie jo. Jis ėmė kal
bėti su manim paprasčiausiu tonu.

— Simoną kvotė šįryt pas Magnusą 
dalyvaujant raportfiureriui. (Esesinin
kas, kurio pareiga buvo prižiūrėti stovy
klos vidaus gyvenimą.) Atskleistas są
mokslas, kurio priekyje — prancūzas 
LJbnas.

Leoną aš mažai tepažįstu. Tai užsie
nio kilmės prancūzas. Jis kalba penkio
mis ar šešiomis kalbomis. Stovykloje jis 
turi ypatingą padėtį. Šteinbruke mano
ma, kad šis kapo turįs pečius viršūnėse. 
Mes žinome, kad jis dirba gestapo civili
niame skyriuje. Į Ebenzk jis atvyko, kai 
stovykla buvo ką tik atsidariusi. Jis bu
vo artimas stovyklos raštininko Alberto 
bičiulis ir jo globos dėka prieš mums at
vykstant, dar daktaro Rene laikais, ėjo 
kapo pareigas ligoninėje. Paskiau jis bu
vo išsiųstas į Mauthauzeno ligoninę. Su
grįžo iš ten vasarą. Visi žino, kad netru
kus sugrįžęs Leonas mirštamai susipy
ko su Albertu. Vis dėlto jis kaip pirma 
turi privilegijuotą padėtį, o todėl ir yra 
labai gerbiamas stovyklos- aristokrati- 
ti jos\ z

Leonas, atvirai reikšdamas savo sim
patijas komunistams, ne kartą ieškojo 
progos sudaryti kontaktą su manim ar
ba su kitais partiniais draugais. Bet 
mes visada atsisakydavome turėti reika
lų su juo, nes dėl jo pažinčių ir ryšių 
mums -Kai atrodė pavojinga.

Fernanas tęsė savo pasakojimą:
— Kalbama, kad Leonas drauge su 

vienu kaliniu, kuris yra valytojas gesta
po kanceliarijoje, kažką sumanęs prieš 
Albertą ir Magnusą. Kalbama, kad jie 
ruošęsi sunaikinti kai ką iš svarbiausių
jų banditų.

— Tiesiog mūšis tarp dviejų klanų 
plius provokacija.

—Mano nuomonė tokia pat.
— O kaip tas išaiškėjo?
— Tur būt, kas nors išdavė. Raport

fiureriui buvo atsiųstas kažkoks laiškas. 
Ir dėl to šis valytojas ir Leonas šįryt nė
jo į darbą. Visą dieną juos kvotė Mag- 
^uso kambaryje.

— Bet kuo čia dėtas Simonas?
' — Jį šaukė liudytoju. Kalbama, kad 
esąs kažkoks sąrašas 22 prancūzų, kurie 
galėję prisidėti prie Leono.

— Bet mes kuo čia dėti?
— Žinoma, niekuo. Bet vis dėlto tavo 

vardas buvo paminėtas keletą kartų. 
Taip pat buvo kalbama apie dirbančius 
batų dirbtuvėje.

— zVpie ką klausinėjo Simoną?
—Ar jis turėjęs ryšius su Leonu.

— Ką jis atsakė?
—Kad jokių ryšių neturėjęs, bg to, ir 

pažįstąs jį tik iš matymo.
— O ką Simonas pasakė apie mane?
— Jis pasakė, kad pažįstąs tave dar iš . 

Mauthauzeno, bet kad tai visai natūralu, 
nes jūs buvę kartu ištremti.

—Na, o toliau?
—Jis nepasakė nieko svarbaus. Dėjosi 

kvailiuku. Aplamai imant, jam susidarė 
toks įspūdis, Jog viršuje visai neįtaria, 
kad yra mūsų organizacija.

—Tada, gal būt, ne taip jau čia rim
ta?

— Bet visai galimas daiktas, kad ta
ve taip pat šauks. Simonas matė ten dar 
vieną prąncūzą, kurio mes nepažįsta
me. Jį kvotė prieš Simoną, ir spren- 
>žiant iš to,.ką sakė Simonui, šis pran
cūzas bus minėjęs tave.

— Ir ką gi taip jis pasakė?
—Nežinau.

— Tarp tų, kuriuos tu tikrinai, ar 
nėra ko nors, kas turėjo ryšių su Leono 
grupe? .

— Nė vieno.

—Vadinasi, ką tu manai apie visa 
tai?

—Leono istorija gana tamsi. Čia, ži
noma, slypi konkurencija tarp stovyklos 
vadeivų. Esu įsitikinęs kad mūsų žmo
nės neturi jokių ryšių su visa šia detek- 
tyviška istorija. Tarp kitko pasakysime,
— kokie mes buvome teisūs, nepasitikė
dami juo. Tačiau, sprendžiant iš to, 
kaip vystosi įvykiai, galima manyti, kad 
kai kas yra aiškiai -suinteresuotas visą 
šią istoriją paversti komunistų sąmoks
lu, vadinasi, prikibęs prie atskiro atsiti
kimo, pasistengti mus paskandinti. Taip 
tad reikalas tikrai yra rimtas.
. — Taip. Manau, kad Liusjenas ir tu
— jūsų, rodos, dar,nebus aptikę — turi
te dirbti toliau, bet laikinai nutraukti 
bet kurį kontaktą su Simonu ir su mani
mi. Jei atsitiktinai kas nors įvyks, susi
siek su Žiuliu ir Barta. Jie viską žino.

— Partija gali mumis pasitikėti, bet 
nemanau, kad to reikėtų.

Ir- Fernanas išėjo, neslėpdamas savo 
nerimo.

Aš taip pat ne visai ramus, ir aš ne
kantriai laukiu greičiau išsiaiškinti vi
sas bylos aplinkybes. Staiga man 'atėjo. į 
galvą 1941 metų liepos mėnuo, Biut-Šo- 
monas, mano tuometinės mintys . apie 
gyvenimą ir mirtį. Dabar visa tai mane 
jaudina kur kas mažiau. Geras ženklas: 
aš pasidariau stipresnis ir labiau užsi
grūdinęs negu tuomet.

* * *

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 7-ta Apskritis, Lietuvių 
Darb. Susivienijimo 1-ma Aps
kritis, Lietuvių Meno Sąjungos 
2-ra Apskritis ir Naujosios 
Anglijos Lietuvių Moterų Są
ryšis — rengia jau tretį bend
rą pikniką, kuris įvyks šį Sek
madienį.

Pirmas tokis bendras pikni
kas įvyko 1950 metais Maple 
parke, Methuen, Mass. Antras 
buvo surengtas (tai yra per
nai) Haverhill, Mass. Gi šie
met— birželio 15 dieną, yra 
rengiamas vėl Maple park — 
Methuenų gražiajam gojelyj, 
Lawrence ir Methuen draugų 
ir draugių puikiai išdabintam.

Puikus ten parkas, daugybė 
ten puikių žmonių privažiuo
ja, ir todėl šį sekmadienį ten 
bus didžiai puikus piknikas. 
Turėsime ten puikią dainų 
programą, kurią pildys Nor
wood vyrų garsusis ansamblis, 
vadovystėj Gerda Terhorst, 
Dalyvaus garsioji Naujosios 
Anglijos dainininkė Ona Mi- 
neikytė iš Montello, Mass, ir 
gabioji akordionistė Gerda 
Terhorst iš Acton, Mass. Ne
galima kitaip ir manyti, jog 
kartu sir dainininke Onyte 
ten piknike dalyvaus ir ger
biama Geraldine Stanlytė, — 
ji puiki pianistė.

Na, o apart visko—yra už
kviesta kalbėti garsi liaudies 
kalbėtoja Kristina Stanislovai-

barake dalijoKai sugrįžau, mūsų 
duoną. Aš užėmiau eilę po Ernesto. Er
nestas įsibauginęs. Jis paskelbė man be 
ilgų kalbų: 1

—Barako Nr. 18 raštininkas dukart 
buvo atėjęs tavęs. Jis ieško tavęs po visą 
stovyklą.

—Gerai. Vadinasi, jis ateis dar kar
tą. Lauksiu jo čia.

— O kas dedasi?
—Apie ką čia tu?
—Tu nieko nežinai?

— Ko nežinau?
— Leonas...
— Koks Leonas?
— Leonas. Na, tu gi pažįsti, prancū

zas, Šteinbruko kapo. Jis suimtas. Mag-^ 
nuso kambaryje kvočia visus prancūzus.

—Pirmą kartą girdžiu.'
—Mane, tur būt, taip pat šauks.

— Na tai kas?
— Bet juk tai ne niekai! Kaip prasi-j 

deda tokie pokštai — visiems žinoma, o1 
štai kaip byla pakryps, to niekas nežino.

—Mielas Ernestai! Tu, kaip papras
tai, niūriai nusiteikęs. Nesuprantu, kas 
•tau kelia nerimą. Juk tu su Leonu ne
dirbi?

— Ne, aš dabar armatūros sandėlyje 
su civiliais. Šteinbruke, ko gero, tai yra 
šilčiausia vietelė.

— Ko gi tu bijai?
— Bijau daugiau, nei tu manai. -
— O ko būtent?
— Leonas kartą paprašė manęs leisti 

paimti gabalą geležies iš sandėlio. Aš lei
dau su sąlyga, kad jis savaitę duos man 
porciją sriubos. Jei jis atsitiktinai pra-' 
sitars, aš žuvęs.

— Bet ne!
— Na, mes žinome, kad kai kas buvo 

pakartas ir už mažesnius nusižengimus.1
— Tik liaukis, Ernestai. , |
—Palik mane ramybėje! Jei tu žiūri 

į viską lengvapėdiškai, tai, man pačiam 
nėra noro juokauti.

Kaip tik tą akimirksnį garsus rašti
ninko balsas šaukia mano pavardę.

Ernestas suglumęs žiūri į mane.
— Tave šaukia?
— Na, taip, mane.
Raštininkas, italas, kalbąs prancūziš

kai, ima mane už rankos sakydamas:
— Tau duos valgyti paskiau.
Jis veda mane į barako seniūno būs

tą. Patikrina mano numerį, atsigręžia 
į mane ir sumišęs sako:

— Aš turiu tučtuojau nuvesti tave pas 
Magnusą.

— Gerai, einam.
Mes išeiname.ir visai tylėdami greitai 

einame per patikrinimų aikštę.. Prie Ma- 
gnuso durų mano palydovas atiduoda1 
mane policininkui, užsisupusiam storą 
apsiaustą. Šis ženklu paaiškina man, kad 
aš turįs laukti eilės kartu su vienu ru
su gatvėje, nors labai sninga, paikas ei
na. Šalta. Policininkas su lazda rankoje 
tyli kaip siena.

{Bus daugiau}

tienė iš Waterbufy, Conn. Tai 
liaudies mylima kalbėtoja. 
Bus labai svarbu šios apylin
kės lietuviams ją išgirsti ir 
pasiklausyti jos labai rimtos 
kalbos. O gal kartu dalyvaus 
ir gerbiamas daktaras Stanis- 
lovaitis? 1

Graži programa ir labai 
svarbus tikslas — parėmimas 
viršminėtų kultūrinių organi
zacijų ! Kas gali būti svarbes
nio ?

Turėtų iš visų miestų po 
daug žmonių dalyvauti. Su nu
važiavimu į pikniką ne iš vi
sur bus lengva dėlei busų 
streiko, bet už tai turėtų visi 
turintieji mašinas prisipildyti 
žmonėmis ir nuvesti į pikniką. 
Tikime,” jog taip ir padarys 
gerieji žmonės, ir todėl pikni
kas bus didelis, gražus ir tiks
lą atsiekiantis. Kartais pasku
tinėmis pora dienų'galima la
bai daug gero padaryti. Todėl, 
jei iki šiol dar kas nebuvo 
prirengta, arba padaryta, tai 
dabar, draugai ir draugės, 
griebkimės paskutinio prisi
ruošimo, kad kuo daugiausia 
dalyvauti šitame pavasarinia
me smagiame piknike. Tai 
pirmas šiais metais. Reikia, 
kad darbininkai iš Lawrence, 
Haverhill, Lowell ii- Nashua 
pribūtų anksčiau — dar prieš 
piet. Nes į šį pikniką žmonės 
anksčiau s u va ž i u o s.

Jonas M. Karsonas.

Iš mūsų dailės veikimo

Gegužės 10 d. Liuosybės 
Choras surengė koncertą ir 
šokius. Pavyko neblogiausiai. 
Vietinės publikos turėjome ar
ti šimto. Liuosybės Choras su
dainavo šešias dainas, vado
vaujant Alb. Potsius. Sudaina
vo gerai, publikai patiko.

Vakaro pirmininku buvo W.. 
Yudeikis, pianistė Olga Fal
con (Breivytė), solo ir duetus 
labai vykusiai išpildė Rožė 
Merkeliutė, Aldona Wallan, 
W. Yudeikis, Alb. Potsius ir 
smuikininkas Meiliūnas. Jis 
čia pasirodė pirmu sykiu, bet 
pifblikai labąi patiko. Jie visi 
patarnavo veltui. Taipgi M. 
Potsienė ir K. Merkelienė au
kavo valgius. Choro valdyba 
visiems taria ačiū.

' i "
Gegužės 17 d. moterų Ap

švietus Klubas ir LLD 6 kp. 
komitetas turėjo sušaukęs 
draugišką vakarą dėl Laisvės 
vajaus fondo sukėlimui dešim
ties tūkstančių dolerių. Vaka
ras gerai pavyko, pasekmes 
matėte Laisvėje.

Rengimo komitetas taria 
širdingą dėkui tiems, kurie at
silankėte. Žolynas

Redakcijos Atsakymai

Cicero, III.

M. F. T. Bayonne, N. J. — 
Atleiskite, kad korespondenci
jos apie mirusį Plungį nesu
naudosime. Viena, nepaduoda- 
te savo pilnos pavardės, antra 
— mintys per aštriai reiškia
mos. Jos gi nieko nebepagel- 
bės ir numirusio nebepamo- 
kins.

Nubaudė rasistinius 
kriminalistus

Federalis teismas atrado 
Kaltais Ciceros > policijos vir
šininką Ervin Konowsky, mie
sto prokurorą Nicolas Berkos 
ir du eiliniu Cicero policistu— 
Frank A. Lange ir Roland 
Bran i.

Jiem visiem gręsla nuo $1,- 
000 iki $2,600 piniginė baus
mė ir nuo vienerių iki dviejų 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mas.

Tie miestelio viršininkai ir 
“įstatymų vykdytojai” praei
tą liepos mėnesį ne tik nesau
gojo įstatymų, bet patys prisi
dėjo prie gaujos linčininkų, 
kurie numalšinti tik iššaukus 
valstijos miliciją.

Fašistinės riaušės kilo, ka
da negro Harvey Clark šeima 
bandė įsikraustyti į savo butą
Ciceroje. Naciniai rasistai su
kėlė riaušes, Ciceros policija 
ir kiti valdininkai talkininka
vo linčininkams. Gauja sude
gino Harvey Clark rakandus 
ir išdaužė didelio apartmenti- 
nio buto langus. Linčininkų 
gaują numalšino tik po to, kai 
gubernatorius prisiuntė pulką 
milicijos.

Federalis teisėjas išsprendė, 
kad Ciceros policija, valdinin
kai ir gauja linčininkų, panei
gė Harvey Clark civiles teises, 
garantuotas valstybės konsti-

tucijoje, ii- už tai jie nubausti.
Užpakalyje linčininkų stovi 

galingos ir turtingos jėgos. Jų 
sukurstyta gauja praeitą vasa
rą suruošė pogromą Cicero j 
(ir Bridgeport^). Jiems ant 
Amerikos Konstitucijos ir de
mokratinių tradicijų, tik nusi
spjauti! Fecleralio teismo nuo
sprendį jie apeliuosią į aukš
tesnes teismų instancijas. Prie
šingai šalies konstitucijai • ir 
Kongreso išleistiems įstaty
mams, jie pasiryžę negrus, 
meksikiečius, žydus, lietuvius 
ir kitų mažumų piliečius 
palaikyti getose, atskirtais nuo 
“grynosios anglo-saksų” veis
lės. Laukuviškis.

Camden, N. J.
Gimtadienio parengimas

LLD 144 kuopa yra nutaru
si pagerbti savo kuopos narį, 
korespondentą ir nenuilstantį 
vajininką William Patteną jo 
70 metų sukaktuvių proga 
birželio 29 d. Parengimas į- 
vyks jo paties sode, 24 Cor
nell Ave., Gloucester Heights, 
N. J. šia proga yra kviečiami 
ne tik vietiniai, bet ir draugai 
philadelphiečiai dalyvauti šia
me Patteno gimtadienio pa
rengime.

Visus ir visas kviečia,
Komitetas

Vaizdas Japonijos sostinėje Tokyo. Policija muša ir 
areštuoja darbininkus. Japonijos fašistiniai valdovai 
nori įtikinti Amerikos okupacinę valdžią, kad jie labai 
puikiai ‘ gali “suvaldyti” savo darbininkus.

Džimio Šmoto Istorijos
(Tąsa nuo 2 pusi.)

prieš paklydėlius, prieš 
dvasiškiją, kaip sakiau, ku
ri buvo labai pasileidusi. 
Jis net degino eretiškas 
knygas! Pagaliau, Medi
čių pakaleni ja jį išvertė iš 
Florencijos valdžios, o po
piežius Aleksandras pasi
kvietė jį į Rymą ir įmetė 
į kalėjimą, kam Savonarola 
sakė, kad popiežius Alek
sandras yra blogas!

—Tai popiežius Aleksan
dras šeštasis buvo tikras 
zdraica, ar ne?

—Vadinkit, kaip norite, 
nusmerktas mirti. Popie
žius Aleksandras šeštasis
nutarė, kad Savonarola turi 
būti pakartas ir sudegintas, 
—sudegintas taip, kad visi 
Ale Savonarola jau buvo 
žmonės matytų.

—Pakartas?
—Jes, pakartas, mister 

Blynai! Vieną gražų ry
tą, 1498 metais, Savonaro
la atlaikė šventas mišias, o 
popiežiaus budeliai prie al
toriaus jo laukė. Tada jį ir 
dar du jo pasekėjus domini
konus zokoninkus pasiėmė 
ir nuvedė į kartuves. Kar
tuvės buvo padarytos kry
žiaus formoje. Kada Sa
vonarola atėjo prie kartu
vių, tai jis pats užsidėjo ant 
savo kaklo kilpą. Užsinėrė 
ant kaklo kilpą ir juokėsi, 
žiūrėdamas į s.avo budelius, 
vyskupus, pralotus ir kitus. 
Tiesa, vyriausio jo budelio,

popiežiaus Aleksandro šeš
tojo, ten nebuvo, jis sarma- 
tinosi atvažiuoti ir pama
tyti, kaip yra kariamas tas, 
kuris jį kritikavo. Reikia 
pasakyti, kad Savonarola 
mirė didvyriškai. Pirmiau 
jis buvo pakartas, o paskui 
ant laužo, kuris buvo su
kurtas po kartuvėmis, su
degintas. Jo palaikai, pele
nai buvo sumesti i Arno 
upę.

—Taj ar Savonarola bu
vo šventas ar prakeiktas?

—Popiežius jį prakeikė, 
ale žmonės nekeikė. Šie
met, minint 500 metų nuo 
asketo Savonarolos gimimo, 
toje vietoje, kur buvo kar
tuvės ir laužas, kuriame jis 
žuvo, buvo svarbus minėji
mas. Susirinko nemaža žmo
nių, katalikų, ir dėjo vaini
kus toje vietoje, kur Savo
narola buvo nukankintas. 
Jie gerbė Savonarolą ir kei
kė popiežių, tą baisų išdy
kėlį ir ištvirkėlį. Domi
nikonai dabar nori, kad 
popiežius paskelbtų Sa
vonarolą šventu, ba jis to 
užsitarnavo, sako zokonin- 
kai. Ale popiežiai atsisako 
tai padaryti. Jeigu jie pa
skelbtų Savonarolą šventu, 
tai tuo pačiu kartu turėtų 
pasmerkti Aleksandrą šeš
tąjį. Jums gal yra žinoma, 
kad padarymui žmogaus 
šventu yra paskiriami “Die
vo advokatai” ii” “velnio 
advokatai” ir jie tarp savęs 
diskusuoja. Velnio advoka
tai įrodo, kad tas ir tas 
žmogus nevertas būti 
šventu, o Dievo advokatai 
sako—vertas. Pasirodo, kad 
šitam atsitikime laimėjo ne 
dominikonai ir ne “Dievo 
advokatai,” ale “velnio ad
vokatai.” Na, ir Savonaro
la nėra šventas, nors jis mi
rė kankinio mirtimi. Šitiek, 
Saimon, aš galiu pasakyti 
apie Savonarolą.

—Tenkiū, mister Puslapi. 
Dabar aš žinau, kodėl tie 
italijonai mušėsi.

—Jū veikom, mister Bly
nai.

—Ar aš galėčiau jums, 
mister Puslapi, ką nors, nu
sivedęs Į saliūną, užfundy- 
ti? Gal eitum su manim 
po čėrkelę paimti? Gal 
šnapsiuką ar alutį?

—Ne, mister Blynai! Nei
siu, ba negeriu ir čėso 
neturiu. Ar jūs mėgstate
išgerti?

—Šiūr!
—O jūs, mister šmotai, 

ar mėgstate?
—Kaip Ras fundina, tai 

neišspjaunu.
—Vyrai, aš jums štai ką 

pasakysiu: Į per kokį mėne
sį laiko negerkit alkoholi
nių gėralų, o seivinkite, kad 
galėtumėt duoti Laisvei po 
$10, ba jai pinigai labai rei
kalingi.

—Gud, mister Puslapi, — 
sakė Blynas.

—Ar būsite ant Laisvės 
pikniko šiemet, .kuris įvyks 
liepos 5 dieną Brooklyne?

—Šiūr, būsiu, mister Puš
iai)!. Būsiu su prisiega.

—Tai gerai! Pasimaty
sime ten. O dabar gudbai!

Na, ir mes išėjome iš 
Puslapio namų.

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.
Telefonas Poplar 4110

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Ketvirtad., Birželio-June 12, 1952
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“Mūsų vaikams reikia 
namy be žiurkių”

Progresyviu laikraščio 
vadas kalbės už knygas

Keliolikos rainuty 
audra nuostolinga

Pikietavo už laisvę 
francūzy vadui

iPamoka įvyks šio penkta
dienio vakarą, Liberty Audi
torijos ; Music Room. Visi na
riai prašomi dalyvauti visose 
pamokose, nes mes dar turėsi
me išstojimų dainuoti progra
mose šį sezoną.

Choro prezid.
Tokiais ir panašiais obal- 

siais nešini Brownsvilles Ren- 
dauninkų ir Vartotojų Tary
bos nariai išėjo į gatves pra
ėjusį šeštadieni, kur įvykdė 
masinius mitingus. Taipgi į- 
vykdė maršavimus.

Kalbėtojai savo kalbose, 
maršuotojai šauksmuose ir ne
šamose iškabose šaukė: “Sta
tykite namus dabar!’’ “Mūsų 
vaikai randasi pavojuje nuo 
žiurkių.” “Mums reikia dau
giau mokyklų.” “Tiktai taiko
je galėsime pagerinti vaikams 
gyvenimo ir mokslo sąlygas.”

Cedric Belfrage, redakto
rius progresyviu partijos laik
raščio The National Guardian, 
bus vienu žymiųjų kalbėtojui 
knygoms apginti masiniame 
mitinge.

Mitingas, šaukiamas po o- 
balsiu “Books on Trial,” įvyks 
šio ketvirtadienio vakaro 
vai., Hotel Capitol, 8th 
ir 51st St., New Yorke.

Ir vandens keliai 
darosi siauri

Avė.

Mokytojai gina savo 
teisę dirbti

tei

ne-
pa-

Mokytoju Unijos delegatu 
susirinkime gale praėjusios sa
vaitės nutarė paraginti visus 
mokytojus griežtai laikytis il
giau dirbusio darbininko 
šių.

Unijos veiksmą iššaukė 
seniai mokyklų viršininko
dėjėjo Frederic Ernst pareiš
kimas, kad nesą reikalo atsi
žvelgti į tai, kaip ilgai moky
tojas dirbo, kuomet norima 
vykdyti kokias pakaitas.

Mokytojai įžiūri, kad nusi
leidimas' tame pavestų moky
tojus visiškai valdininkų kont
rolei. Jie galėtų be atodairos 
atstatinėti sau nepageidauja
mus mokytojus, o prikimšti 
mokyklas politiniais sau patai
kūnais.

. Atrodo, kad vandens keliai 
yra daug platesni už žemes 
kelius. Norisi manyti, kad ga
lėtų jais keliauti vieni kitų ne- 
užkliuvę. Tačiau pasiro’do, 
kad ir tie tūliems keleiviams 
nėra pakankamai platūs.—

Vandens kelių siaurumu įsi
tikino pora Long Island gy
ventojų praėjusį sekmadienį, 
kuomet jiedu motorine valti
mi išplaukė į Long Island 
Sound ties Port Washington. 
Į juos smogė eonneetikiečio 
Stoner kruizeris, jų valtį per
kirto pusiau.

Vienas sužeistas* abtr persi
gandę, gal būtų prigėrę, jei
gu ne dvi kruizeryje buvusios 
geros plaukikės, kruizerio sa
vininko žmona ir duktė. Jos 
atgabeno užgautuosius į krui- 
zerį.

Staigi žaibų ir lietaus aud
ra su dideliu! vėju praėjusį 
pirmadienį per 15 minučių 
pridarė daugiau žalos mieste 
ir Ilgojoje Saloje, negu kartais 
padaroma bėgiu kelių dienų.

Newyorkietis Conrad Bre- 
theuer, 09 metų, tapo staigaus 
stipraus |vejo nupūstas nuo 
stogo prie 175 9tb Avė. ir vie
toje užmuštas. Jis buvo užli
pęs stogą taisyti.

Gerard Tiede, 32 m., mirė 
rankomis vairuojamoje valty
je ties Cedarhurst, L. L 
širdis sustojo, menafna, 
perdaug Įtemptos kovos 
vėju ir bangomis, kuomet 
audros užkluptas, stengėsi 
stirti Į krantą. '

Irving Jackson, 12 metų, 
tapo užmuštas elektros -Bay 
Shore, L. I. Vaikas užkliuvo 
ant medžių šakų kabo tusią 
nutrauktą elektros vielą;

Jo 
dėl 
su 

jis, 
d a-

Veikalas “South Pacific” 
jau suvaidintas tūkstantį kar
tu, pradėjo antrą tūkstantį.

Dienraščio Laisvės Paramai

DIDIEJI PIKNIKAI
Rochester ir apylinkėje
Piknikas įvyks šeštadienį

BIRŽELIO 21 JUNE
Gedemino Draugijos Svetainėje

575 JOSEPH AVĖ.

BOSTONO APYLINKĖJE
piknikas įvyks penktadienį

LIEPOS 4 JULY
Lietuvių Tautiško Namo Parke

MONTELLO, MASS.

NEW YORKO APYLINKĖJE
Piknikas įvyks šeštadienį

LIEPOS 5 JULY
Clinton Park, Maspeth, N. Y

Shenandoah, Pa
Piknikas įvyks sekmadieni

RUGPJŪČIO 3 AUGUST
Swanks Grove

BRANDONVILLE, PA.

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

tas ir ilgai atsimins puikius įspūdžius.

Virš šimtas asmenų nuola
tos prasi verži nėjo j pikieto li
niją prie Francijos konsulato, 
nežiūrint policijos pastangų 
pikietą apriboti mažomis gru
pėmis p i k ietuotoj ų/

Pik iotas buvo iššauktas bir
želio 9-tą, protestuoti prieš 
neteisėtą areštavimą ir Įkali
nimą Francijos darbininkų va
do Jacques Duclos, komunis
to. Jis buyo suimtas Paryžiuje 
už poros valandų po masinių 
demonstracijų, kuriomis fran- 
cūzai protestavo prieš atvyki
mą Francijon mūsų šalies mi- 
litaristų atstovo generolo Rid-

Viešėjo Chicagoje
Carolyn Gilmanaitė ir Fran

cos Mažilytė savo atostogomis 
buvo nuvykusios Chicagon. 
Ta proga atlankę lietuvių 
liaudies dienraščio Vilnios į- 
staiga, taipgi dalyvavo kai 
kuriose lietuvių sueigose. Chi- 
cagiečiai, sakoma, nori mūsų 
mergaites “kidnapinti”. R.

k o ri
le i tų, 

civiliniu

Howard Fast,

Pikietui prie Francijos 
sulato New Yorke, tarpe 
vadovavo garsusis 
teisių gynėjas Wm. L. Patter
son, autorius
Dr. Alphaeus Hunton, Jeffer-

Long Beach du iškabos ma-'son Mokyklos direktorius Dr. 
lioriai tapo numesti nuo pas
tolio 30 pėdų. Abu sužeisti.

Daugelyje vietų išraunami, 
išverčiami medžiai nutraukė 
elektros laidus. Nassau apskr- 
tyje, aprokuojama, apie 150,- 
000 namų buvo likęsi be švie
sų ir elektrinės pajėgos. Tūks
tančiai darbininkų nebaigė 
dienos darbo.

Vėjas apdaužė daug lėktu
vų Amityvillėje, k 
Guardia stotyje, 
Farmingdale stotyje.

Tūlose vietose, tarpe tų 
centraliniame Brooklyne, kri
to dideli ledai. Gausus lietus 
buvo užtvindęs gatves ir skie
pus. O tūlose vietose tame paf 
Brooklyne tiktai Diskelį ,ap- 
krapnojo lengvas lietutis, o 
vėjo centras ių nei neužkliu
vo.,

Howard Selsam.

ki tu s

ir

Nusivylę naujojo 
gaso kainomis

“kostumeriai’’
sriubos,

paskiau
skundėsi

pirma 
atsigėrė a- 

atėmė iš jo 
Samuel Jo-

Trys 
pavalgė 
lauš, o 
$1,000,
nas, savininkas aludės, 42 Be
ard St. Laike apiplėšimo alu
dėje buvę keturi kostumeriai 
ir savininko žmona.

PHILADELPHIA, PA.

Svarbus Amerikos Darbo Unijų i 
Delegatų raportai, tik ką sugrįžusių 
iš Europos. Delegatai aplankė veik 
visas Europos šalis ir jiems rengia
ma platus susirinkimas ateinantį 
penktadienį, Culture Hali, 1150 N. 
jth St., Philadelphia, Pa., 8 vai. vak.

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

Jžanga veltui. Kviečia Darbo Uni-
Komitetas. (111-115)

PASIRANDAVOJA KAMBARIAI
Pasirandavoja ne fornišiuoli kam

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

85th SI., 221 East, N. Y. C.

PAIEŠKOJIMAS
I JU

Garsinant pakeitimą dirbti
nio gaso natūraliu1 gasu, at
vestu iš Texas, buvo žadama 
mažesnės gaso kainos. Tačiau 
daugelyje miesto vietų, išti
suose distriktuose, vartotojai 
pradėjo gauti* bilas su reika
lavimais aukštesnių sumų.

Firma teisinasi, būk natu-
Pikietuotojų delegacija bu

vo nuvykusi pas konsulą Jean 
De Lagarde įteikti protestą. | ralis gasas greičiau eina. Ta- 
Pikietuotojai paskleidė tūks- čiau' tas 
tančius Lapelių, šaukiančių Valdinės Įstaigos
“Alsteigkite demokratines tei- nedastatyti myterius ne dau
sos. Francijoje!”

vartotojo nešildo.
buvo leista

Prekių pirkimas dar 
daugiau numažejęs

New Yorko departmenti- 
nės krautuvės savo raportuo
se skelbia, kąd pardavimai 
pirmą savaitę birželio mėne
sio buvo 22 nuošimčiais ma
žesni 
metų 
vo 8 
1950 
vaite.

už pardavimus ' 
tą pačią savaitę. Ir 
nuošimčiais mažesni 
metu birželio 1-mą

bu-1

sa-

pir- 
vil-

Prekybininkai, sakoma, 
miatr laukė šiltesnio oro, 
tyje, kad prekyba pagerėsian
ti. Pirma birželio savaitė bu
vo šiltesnė už gegužės mėne
sį, bet tas oro atšilimas biz
nio nei kiek neapšildęs.

$10,000 FONDAS
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

money orderį vertes $32.
Draugiškai, A. Laukaitis, Bayonne, N. J.”

“Gerbiama Laisvės Administracija! ’ ■
Pereitą savaitę mes turėjome. LDS 9-tos Apskrities 

Konferenciją, tai paskyrėme Laisvei auką $5 ir Tiesai 
$5. Čia randate čekį $10. Pasidalinkite pagal nurody
mą.

Draugiškai,
Win. Mitchell, 9 Apskr. ižčL, Benld, Ill.”

“Gerbiama Laisvės Administracija!
Čia rasite vieną atnaujintą Laisvės prenumeratą S. 

Vaitiekūnui $8.00 ir jis aukoja į $10,000 fondą $7.00. 
Viso $15.

Su geriausiais, linkėjimais,
J. Lesevičius, Montreal, Canada.”

Gražūs laiškeliai, gausios dovanos dienraščiui. Dė
kojame visiems aukojusiems, kurių vardai aukščiau iš
spausdinti.

Jau prasidėjo piknikai, turime progų plačiau susi
siekti su publika ir paprašyti paramos dienraščiui. Ne- 
praleiskime tų progų,, pasinaudokime jomis. Fondas 
turi būt sukeltas iki paskutinio dolerio.

Laisves Administracija

Biznio Telefonas
EVergreen, 4-9672

Mgr’s Rezidencijos
EVergrcen 4-1913

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

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

CLEVELAND, OHIO

Corletiečių piknikas, kur, rengia 
LLD 57 kp. sekmadieni, birželio 15 
d., 1952, draugą Rūbų ūkė,j, prie ke
lio 422. Turėsime gerą orkestrų my
lint iem šokti; bus skanių valgių ir 
šiltos arbatėlės iki soties. Programa 
prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki vė
lai. Pikniko rengėjai užkviečia kaip 
Clevelando ir apylinkes, taip ir mū
sų gerus draugus ir druages ūkinin
kus; taipgi ir akroniečius prašome 
nepamiršti ir nepasididžiuoti.- Ren
gimo Komisija. (113-115)

Reikalinga informacijos, kur gali 
būti Thomas Wonslo, sūnus Anlone 
Wonslo, ar narys los šeimos. Jis 
atvyko iš Lietuvos prieš 1920 metus 
ir jis yra jieškomas dėl brangios 
nuosavybes, dėl kurios niekas neat
sišaukia. Rašykite: D. B. Purvus, 
500 Ochsner Bldg., Sacramento, 
Calif. ‘ (114-115)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

PA.

LDS 7-la

12 mailių nuo 
stoja tik ties 
dideles iškabos

WILKES-BARRE,

Piknikas, kurį rengia 
kuopa, sekmadienį, birželio 15 d. 
Bus gera muzika šokiams. Povilonio 
daržo. KELRODIS: Važiuojant Haz
leton keliu 309 apie 
Wilkes-Barre. Bušai 
Dr. Groso st ūda. Bus 
vietos nurodymui.

Kurie norėsite važiuoti nuo kam-į 
po Market. St. ir nuo Sherman, St., i 
turėsime troką, kuris išeis du kartu:' 
11 vai. ryto ir 1 vai. po pietų. Tro- 
kas sustos ant. kampo Haze St. ir 
Blackman St. T.rokas veš veltui.
Busais važiuokite nuo Martz Lane.

Kviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites j šį gražų pikniką, čia sma-l 
giai pasišoksime ir būsite aprūpinti! 
skaniais valgiais ir gėrimais. Kuro! 
nebūsfe, tai tikrai gallėsitės. — Vi
sus kviečia Rengimo Komitetas.

(113-115)

i giau 2 nuošimčių skirtume 
Į nuo senųjų nuostatų. Bet kai 
kur esamas net 10 ar daugiau 
n u oši m či ų s k irtum as.

Dėl ko toks didelis skirtu
mas? Visaip spėliojama. Vie
ni sako, kad kompanijos tiks
liai taip padare, kad daugiau 
išvartotų gaso, aukštesni mo
kesčiai būtų. Kiti spėlioja, kad 
gasui vartoti priemonėms nu
statinėti buvę atsiųsti nemok
šos ar nepaisė! iai žmonės.

Sekant skundais, atrasta, 
kad mažiausia trečdalis visų 
myterių praleidžia gasą per
daug greitai., Jis be reikalo, 
be naudos išdega ir vartoto
jas už jį turi sumokėti. Dau
gelyje vietų visai negali pa
mažu virti, nes mažiausias be 
užgesimo liepsnos galimas ati
darymas kranelio leidžia per
daug gaso. Vietomis daugiau 
56 nuošimčiai myterių atrasti 
perviršijant įstatymiškai leistą 
gaso normą.

Carle Place, L. T., prigėrė i 
2 metų berniukas prie namų 1 
esančiame prūde. Vaikas ban-1 
dė ištraukti plaukianti tolyn 
nuo kranto žaislini laiveli.

Reikalingi vyrai 
nuolatinis darbas, 
ir bonai. Forman 
way. Brooklyn.

fabriko darbui, 
progos pakilimui 
Co., 185 Broad-

(J14-116)

GARSINKITĖS LAISVĖJ!
UžraAyldt Laisvę Savo Drangnl.

PEIST LANE 
DRUGS, In<?

* 405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Te]. EV. 7-6233

50 policisty gaudė po 
gatves vagišių

Anksti sekmadienio 
būrys policijos iš skirtingų 
precinktų per ištisą valandą 
gatvėmis ir po kiemus vaikė 
18 metų vyruką Edward Sa
muels.

Vyrukas buvęs 
laiptais įsigavęs 
Park Ave. ir ten apkraustęs 
miegančio asmens kišenes. 
Tam/ pabudus, vagis ištrūko.

Pirmame bute jis buvęs ga
vęs apie 400 dolerių, šienavi- 
masis atrodęs geras, tad jis 
bandęs įsigauti į kitą netolimą 
namą. Pataikęs ant apsaugos 
nuo vagių aliarmo. Namo pri- 
žiūrovas John Gelius pašaukė 
policiją, bet vagies ten jau 
nebebuvo. Tačiau būta netoli, 
kur jis vėl laimėjęs gerą gro
bi. Išeidamas vėl pataikęs ant 
aliarmo.

šį kartą jam ėjosi sunkiau. 
Po visą apylinkę 
gausu policijos, 
laukė pašaukimo, 
pradėjo šaudyti.

Apšaudomas, sužeistas, plė- 
šikutis šokinėjo per 15 pėdų 
aukščio tvoras, 
žemyn iš pastatų per langus, 
vingiavo, iš gatvių i kiemus, iš 
kiemų į gatves, perbėgo sker
sai Central Parką. Tačiau 
kraujo lašams paliekant pėd* 
sakus, jam darėsi vis sunkiau 
slėptis. Jį suėmė visiškai pri- 
ilsusį. Anot policijos, jo kiše
nėse radę apie $1,400 susiran
kiotų pinigų. Jį gaudant pa
leista 17 šūvių.

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

JOHN BALEŽENTIS

gaisriniais 
j butą 840

Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir
GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

Kai Būnate Liberty Auditorijoj «
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

PETRAS KARIŠKAS

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

r w

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Matthew A 
BUYUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

jau buvę 
kuri tiktai 
Jį apsupo,

po 20 pėdų

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbentai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais atdaryta

4 pus!.—Laisve ( Liberty)-Kėtvirtad., Birželio-Jurie 12, 1952
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