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Protingas teisėjas.
Ne stebuklai.
Tegu sau kepa.
Parsidavėlio kaina.

?Ta£to socializmas.
■Teismai be teisybės.

Rašo A. BIMBA

New Yorke 'mes turime la
bai įdomu teisėją. Jo vardas 
v ra Hubert T. Del any. Jis yra 
Naminiu Santykiu teisėjas.
- Jis žmogus labai drąsus ir

reikalauja pilnų civilinių tei
sių ir komunistams.

Teismus prieš komunistų 
vadus jis vadina prasižengi
mu. Jų persekiojimas sulaužo 
Konstituciją ir Teisių Riliu.

Amerika būtų laiminga, jei
gu ji turėtų tūkstančius tokiu 
d e m o k ra t isk ų t e i sė j ų.

paro-

New Yorko Šešiolikos komu
nistų byla užsitęs ilgai. Val
džia dar nepridavė visų 
dymų. Paskui prasidės 
gynimo parodymai.

Valdžios žmonės nepaiso.
JiefriS mūsų taksų negaila. Jie 

£ puikiai apmokami. Gerai ap
krekamas ir teisėjas. ’

Tuo tarpu apsigynimui ten
ka grumtis su baisia finansine 
problema. Kiekviena savaitė 
suėda po penkis tūkstančius 
dolerių.

Gerai, kad atsiranda gera-- 
širdžių žmonių, kurie paauko
ja. Be aukų apsigynimas būtų 
neįmanomas.

Dr. Hatlinger turi rimtą 
persergėjimą. Tie smarkiai 
garsinami nauji vaistai prieš 
džiovą nėra joks stebūklas. 
Klaidą padarys tie, kurie džio
vos nelaimėje lik tais vaistais 
pasitikės. Negalima esą apsi
eiti be senojo gydymo būdo: 
ftgo ^aYoje priežiūroje poilsio.

’ žiūriu, kad ir vėl buvo susi
rinkę “dešimties kraštu 
bėgėliai, netekę dvaru.
kų ir privilegijų. Dar 
jie išleido pareiškimą.

pa- 
fabri- 
kartą

Dar
kartą jie prakeikė komunizmą 
ii’ komunistus. Dar kaitą Jie 
prisiekė kada nors sugrįžti ii 
vėl viešpatauti.

Visi jie yra Amerikos val
džios šeriami ir užlaikomi. Tu
ri kuom nors jie 
vo “burdą” pas

pateisinti sa- 
Dėdę Šamą.

apmoka šni-Valdžia gerai 
p ims ir parsidavėliams, šešio
likos byloje labai atsižymėjo 
šnipas Lautner. Prispirtas prie 
sienos teisme jis pasisakė, kad 
gyvena kaip inkstas taukuose.

Valdžia Lautneriui moka 
jįą $25 Į dieną algos ir dar 
p; ideda po devynis dolerius 

^‘išlaidoms”.
Tokia niekšo kaina.

Taftas nė neabejoja, kad 
jis bus repubiikonų kandida
tu ir kad jis laimės rinkimus. 
Jis, matyt, yra pamiršęs gu
bernatoriaus Dewey panašias 
iliuzijas prieš trejetą metų.

Taftas bijo socializmo. Jo 
argumentas prieš Trumaną, 
kad Trumanas pradėjęs pa
laipsniui įvesdinėti Amerikoje 
socializmą !

Apsaugok mus, sviete, nuo 
tokio socializmo. Bet tas pa
rodo, ką padarytų Taftas, sė
dėdamas Baltajam Name.

Amerilęa dar nėra mačiusi 
tokio knsiyikimo, kad iš vienų 
negrų susidedanti džiūrė būtų 
teisus ir nuteisus mirtin baltą 
žmogų. Betgi kasdien turime 
tokių atsitikimų, kad vienų 
baltų d žiūrė teisia ir nutisia 
juodus žmones.

Toks teismas yra pe jokios 
• teisybės. Tai rasinės neapy

kantos begėdiškas padaras.

\ Sin£aP°re- — Generolas 
rTampleris, britu aukštasis 
ko.mandierius Mala joje, bu
vo pašauktas grižti į Lon- 

' doną, kad pasiaiškinti, ko
dėl malajiečių partizaninis 
judėjimas vis auga.
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Italų valdžia bando 
užgniaužt protestus

Reikalauja tyrinėti 
belaisvių skerdynes

Roma.—De Gasperio val
džia sutraukė čia apie 50 
tūstančių policijos, karabi
nierių ir karių, kad nepri
leisti liaudies demonstraci
jų prieš generolą Ridgway, 
kuris, atvyksta savo pirmam 
apsilankymui Italijoje. Ge
nerolas Ridgway kairiojoje 
Italijos spaudoje, lygiai 
kaip Francūzijos, buvo ap
šauktas bakteriologinio ka
ro vedėju, Korėjos koriku 
ir tt. Italijos taikos šalinin
kai ir kairiosios partijos, 
komunistai ir kairieji socia
listai, buvo reikalavę iš val
džios. leidimo laikyti taikin
gas ir tvarkingas pro testo

Švedai sako, Sovietai 
užatakavo jy orlaivį

Stockholmas. — Švedijos 
valdžia paskelbė, kad šve
diškas orlaivis buvo praras
tas virš Baltijos. Paskuti
nis švedų orlaivio praneši
mas buvęs, kad du tar 
niaj

ybi- 
jet-orlaiviai jį atakuo- 
Daugiau iš jo negirdė- 
Švedijos valdžia sako, 

kad tas orlaivis buvo išskri
dęs ieškti kito, kuris anks
čiau prapuolė be pėdsako 
virš Baltijos jūros.

Švedijos valdžios praneši
mas nesako, virš kurios 
Baltijos dalies radosi orlai
vis, kuomet jis atsiuntė sa
vo paskutinius signalus.

juokdario

Karalienė nenori juokdario
Londonas. — Britanijos 

karalienė pareiškė, kad jis 
nenori dvaro 
kaip tai turėta senovėje.
Vienas Škotijos jaunuolis, 
tūlas Clive Vale, jai atrašė 
laišką, pasisiūlydamas tai 
vietai.

—r__-------------
Amerikiečiai prisipažino
Panmunjonio neutrališkos 
zonos naujame užpuolime

Tokyo. — Amerikiečiai 
prisipažino, kad jų artileri
jos sviediniai užmušė civili 
gyventoją neutralėje Pan- 
mundžomo zonoje, kur ve
damos paliaubų derybos 
tarp kinų - korėjiečių ir 
Jungtinių Tautų.

Kaltinimas prieš jankius 
buvo iškeltas kelios dienos 
atgal paliaubų derybose, 
bet jis iš karto buvo atmes
tas. Kinai korėjiečiai taip
gi kaltino, kad apart vieno 
užmušto du civiliai buvo su
žeisti. Tame jankių koman
da neprisipažino, sakyda
ma, kad jie buvo sužeisti 
keli žingsniai užu neutralės 
zonos ribos.

Seoulas. — Karo veiksmai 
vėl atsinaujino fronto va
kariniame sektoryje. Ko
rėjiečių artilerija stipriai 
bombardavo jankių pozici
jas, ypatingai kelias kal
vas, kurias amerikiečiai 
praeitos savaitės pabaigoje 
užėmė.

demonstracijas, bet tas pra
šymas buvo paneigtas. Vie
toje to valdžia dar praeitos 
savaitės pabaigoje pradėjo 
traukti į Romą milicijos 
ir karines, jėgas iš provin
cijos. Visuose svarbiuose 
s k e r s g a tviuoseir prie
šais valdžios įstaigas 
stovi karabinierių patru
liai su kulkosvaidžiais savo 
džypuose, s.unkiaį ginkluoti 
policininkai važinėja tram
vajuose ir požem i n i u o s e 
traukiniuose. Tuo tarpu iš 
provincijos pranešama, kad 
ten įvyko susirėmimų tarp 
policijos ir demonstruojan
čiu žmonių. V 4.

Meksika iškels
protestą pries
J. A. V. rasizmą

traktuotas San

Meksikos Miestas.— Mek
sikos užsienio reikalu mi
nistras Manuelis Tello pa
reiškė, kad protestas prieš 
rasinį persekiojimą bus pa
siustas Amerikos valdžiai. 
Protestas bus pasiųstas ry
šyje su Meksikos diploma
tų įžeidimu Amerikoje. 
Meksikos konsulas Hinojo
sa buvo įžeistas ir labai ne
mandagiai
Antonio ręsto r a n u o s e ir 
paskiausiai Texaso Bierne 
miestelio viename restora
ne, kur dėl jų rasės jiems 
buvo paneigtas patarnavi
mas. '

Meksikos užsienio reikalu 
ministras pareiškė, kad tai 
ne pirmas kartas, kad Mek
sikos diplomatai arba kon- 
suliariniai pareigūnai susi
laukia tokio'traktavimo A- 
merikoje, ypatingai Texaso 
valstijoje.

Protestas bus pasiųstas 
V aisty bės Depą r t m e n t u i 
Washingtone. Apie šį atsi
tikimą dabar plačiai rašo 
visa Meksikos spauda.'

Katalikiškos unijos kelia 
savo balsą prieš kairiąją 
uniją puolimą Prancūzijoj

Paryžius. — Vis.a eilė ka
talikiškų unijų (CFTC) iš
reiškė savo protestą dėl 
kairiųjų unijų persekioji
mo. Krikščioniškosios uni
jos, kurios yra antros sti
prumu po kairiečių CGT, 
protestuoja prieš Pinay val
džios žygius, prieš CGT 
centrų puolimą, vadų suė
mimą ir taip toliau. Tarp 
krikčioniškų unijų vienetų, 
kurie išreiškė savo protes
tą, randasi Bresto CFTC, 
Gardo apygaros (Pietuose) 
CFTC, ir eilė kitų.

Eilėje mažesnių vietovių 
ir- socialistų kontroliuoja
mos unijos (kurios yra 
silpniausios), taip vadina
mos Force Ouvriere (“Dar
bininkų Jėga”) irgi prisidė
jo prie protesto.

ORAS.—šilta ir tvanku 
galimas lietus.
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Atidarė kampaniją už komunistu vadu ir 
kitų Smilko akto aukų greitą amnestiją

New Yorkas. — Naciona- 
lė konferencija, kurioje da
lyvavo 199 delegatai, atida
rė vajų už amnestiją ko
munistų vadams, ir kitiems, 
kurie, yra kalinami po Smi- 
tho aktu. Konferencijoje, 
kur įvyko St. Nicholas Are
noje, dalyvavo delegatai iš 
unijų ir kitokių liaudies or
ganizacijų.

Tarp kitko, nutarta tuo
jau sukelti ,$25,000 amnes
tijos fondą, kad įgalinti 
darbo pradžią. Nutarta 
siųsti delegacijas pas pre
zidentą, į kongresą ir ati
daryti atvirukų bei telegra
mų siuntimo vajų.

Po konferencijos įvyko

Vėliausios Žinios
Pusanas. — Didelis spro

gimas įvyko amunicijos san
dėlyje netoli čia, ir, keturi 
amerikiečiai kariai buvo 
užmušti ir daugelis civilių 
sužeisti. Pačiame Pusane 
sprogimas, išdaužė daug 
langų. Rhee policija sako, 
kad sabotažas įveltas.

New Yorkas. — Long Is
land geležinkelio mašinistai 
išėjo į streiką ir sustabdė 
visų traukinių eigą toje li
nijoje. Šimtai tūkstančių 
žmonių, kurie gyvena įvai
riose Long Island vietovėse 
ir dirba New Yorke, pasie-

* 

masinis -mitingas., kuriame 
kalbėjo garsusis advokatas 
daktaras France, vienas se
niausių Amerikos civilių 
laisvių judėjimo veteranų. 
Tarp kalbėtojų radosi ne
gras William Jackson, 
Mine, Mill and Smelte)’ 
Workers unijos preziden
tas, ir keletas žmonų tu ko- 
munistų vadų, kurie jau 
randasi kalėjime. Jomis 
buvo žmonos Hall’o, Wins- 
tono, Greeno, Winterio ir 
eilės kitu. Tos žmonos nu
rodė, kad Federalis Tyri
nėjimo Biuras (FBI) jas 
nuolat persekioja, bet kai
mynai paprastai joms sim
patingi ir visame kame pa
deda.

kė darbo vietas tik po pa- 
sivėlinimo. Streikieriai dar 
neišdėstč savo pilnų reika
lavimu.

/■ •'

Iranas.—Gerai informuo
ti šaltiniai sako,s kad britai 
vėl stipriai manievruoja, 
kad Mossadegh būtų atsta
tytas ir kad jiems palan
kesnis asmuo užimtų jo 
vieta.

Istanbulas, Turkija.—Grai
kijos karalius ir karalienė 
baigė savo apsilankymą 
Turkijoje ir grįžta namo.

New Yorkas.—Amerikos 
Taikos Krusiados Naciona- 
li.s Komitetas iškėlė reika
lavimą, kad tarptautinės 
komisijos imtųsi tyrinėti ' diena. Tą dieną sukanka 
Kodžės salos belaisvių trak- lygiai dveji metai, kai karas 
tavimą. Patys amerikiečiai, Korėjoje prasidėjo.
sako Taikos Krusiados Cen- šaukta tą dieną laikyti tai- 
tras, turėtų visų • pirmiau
sia tuo susirūpinti, ir ko
misija, susidedanti, iš darbo 
unijų, bažnyčių, mokslinin
kų ir taikos judėjimo atsto
vu, turėtu būti leidžiama 
nuvykti Korėjon ir tyrinėti.

Panašios komisijos turėtų 
atvykti iš neutralių šalių, 
Ivgiai kaip iš Korėjos Liau- j 
dies. Respublikos (šiaurinės j 
Korėjos), Kinijos. ;

darbiečią vadas
Londonas. — Darbo Par

tijos kairiojo sparno vadas 
Aneurinas Bevanas praeitą 
sekmadienį pasakė prakal
bą masiniame mitinge Ško
tijos Motherwell industri
nėje srityje. Jo klausytis 
susirinko apie 10,000 žmo
nių. Bevanas pareiškė, kad 
Amerikos vedamas šaltasis 
karas, žymiai kenkia Brita
nijai.. Jis sakė, kad Ameri
kos bandymas neprileisti 
prekybinių santykių tarp 
Japonijos ir Kinijos tiesio
giniai kenkia Britanijai, 
keliant. nedarbą tekstilės 
pramonėje.

“Prieš ka Amerika veda

Sąjunga ar prieš mus*.1 
klausė Bevanas.

Vakarų Europa būtinai tu
ri prekiauti su R.ytų Euro
pos socialistiniais kraštais, 
ir kad bandymas tą preky 
bą užgniaužti anksčiau ar 
vėliau subliūkš.

Tarybinis diplomatas nėra 
pabėgęs, kaip teigė britu 
sensaciškieji laikraščiai

Londonas. — - Britų poli
cija suėmė jauną užsienio 
ministerijos radijo operato
rių Williama R. Marshallą, 
kuris yra kaltinamas šnipi
nėjime Tarybų Sąjungai. 
Londono sensaciniai laik
raščiai pranešė, kad Mar- 
shallas šnipinėjo ir žinias 
suteikdavo tarybinės amba
sados antram sekretoriui 
Kuznecovui, ir kad Kuzne-

Bet tarybinė ambasada 
gandą paneigė, pasakyda
ma, kad Kuznecovas ne pa
bėgo, bet išvyko kelioms 
dienoms atostogų už mies
to ir greitu laiku grįšiąs 
Londonan.

Tokyo. — Amerikiečiai 
davė leidimą Japonijai at- 
gaivįnti savo karinę pa
kraščio sargybą, kuri yra 
karinio laivyno dalis. *

• Amerikos Taikos Krusia- 
da taipgi nutarė paskelbti 
birželio 25-ta diena taikos 
ir Korėjos karo pabaigimo 

Tą dieną sukanka 

Atsi-

kos mitingus., demonstraci
jas,. rašyti peticijas atatin
kamoms Įstaigoms ir ’kito
kiais būdais iškelti balsą už 
taiką.

Amerikos Taikos Krusia- 
da pažymi, kad, nežiūrint 
persekiojimo ir spaudimo, 
taikos judėjimas, šioje ša
lyje paskutiniais keliais mė
nesiais žymiai paaugo.

Guatemala. — Guatema*- 
los kongresas priėmė žemės 
reformos įstatymą, ir jis 
pradės galioti tuojau po to. 
kai prezidentas Jacobo Ar
benz Guzman jį pasirašys. 
Kadangi pats prezidentas 
yra plano iniciatorius, nie
kas neabejoja, kad jis pa
sirašys..

Įstatymas numato, kad 
valdžia atims didelius že
mės plotus nuo dvarininkų- 
žemvaldžių ir juos numuos 
arba parduos sklypais vals
tiečiams. Buvusiems, savi
ninkams bus atsilvginta 
valdžios akcijomis, kurios 
pradės nešti palūkanas po 
25 metų.

Reforma, betgi, nepalies 
didžiulių plantacijų, kurias 
Guatemaloje valdo Ameri
kos Fruit Company, di
džiausia užsieniečių konce
sija šioje šalyje.

Reikalauja, kad federalis 
tyrinėjimas prieš 2 negrą 
žudiką būtą greit pradėtas

Washingtonas. — Penkio
likos unijų ir liaudies orga
nizacijų atstovai lankėsi 
Teisingumo Depart m e n t e 
ir reikalavo, kad federalis 
tyrinėjimas būtų pravestas' 
dviejų negrų, Wyatt ir 
James nužudyme. Juos nu
šovė Yonkerso eks-polici- 
ninkas Stanley LaBenskey. 
Prisaikdintųjų teisėjų tary
ba, susidedanti vien iš bal
tųjų, jį išteisino.

Prieš LaBenskia išteisini
mą pro testus jau iškėlė 
NAACP, Civiliu Teisiu 
Kongresas ii’ daugelis kitų 
organizacijų. Westcheste- 
rio apskrities pareigūnai 
dabar rengiasi apkaltinti 
LaBenskey neautori z u o t o 
ginklo turėjime, bet NAA
CP sekretorius White tuo 
reikalu pareiškė:

“Tai yra lygu apkaltinti 
žmogų, kuris padegė namą, 
ne už padegimą, bet už tai, 
kad paskui nusispiovė ant 
šaligatvio.”
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KĄ DARYTI SU VOKIETIJA?
VOKIETIJOS REIKALAS toli gražu neužbaigtas. 

Francija pasisako už tai, kad keturios didžiosios valsty
bės (Amerika, Tarybų Sąjunga, Anglija ir Francija) 
susirinktų į konferenciją ir dar kartą pasitartų Vokie
tijos ap vienijimo reikalais. Tokio susirinkimo seniai rei
kalauja Tarybų Sąjunga. Sakoma, kad ir Anglijos val
džia linkusi prie tokio pasitarimo. Tik mūsų vyriausy
bė griežtai tebesipriešina. Ji teigia, kad iš tokio susi
rinkimo teišeitų tiek, kįęk išeidavo praeityje: ogi nieko.

Pačioje. Vokietijoje eina smarkiausias bruzdėjimas 
prieš Adenauer politiką. Prie opozicijos prisideda ir 
Vokietijos Socialdemokratų Partija. Abejojama, ar Va
karinės Vokietijos parlamentas sutiks užgirti Adenaue
rio pasirašytą su francūzais, anglais ir amerikiečiais su
tartį. Matyt, kad Francijoje irgi gali parlamentas at
mesti vyriausybės sutartį su Bonn valdžia dėl atsteigimo 
Vokietijos militarinės galios. Areštavimas ir teroriza
vimas komunistų reiškia tik tą, kad Pinay valdžia ne
pasitiki savo jėgomis parlamente.

Kaip ten nebūtų, Francijoje ir Vokietijoje plačiai pri
gijus, mintis, kad dar sykį reikia bandyt susitart dėl Vo
kietijos apvienijimo pirma, negu pasidalinimas bus ne
atšaukiamai padarytas užgyrimu minėtos sutarties. Tas 
gali paveikti ir Trumaną su Achesonu. Jų užsispyrimas 
gali būti sulaužytas. Dar jeigu ir Anglija galutinai nu
svirtų konferencijos pusėn, vienai Amerikai priešintis 
nebebūtų politinio išrokavimo.

Bet, žinoma, konferencijos sušaukimas dar nereikštų 
reikalo išsprendimą. Pasidalinimas labai įdėlis ir aš
trus ne tik buvusiuose karo talkininkuose, bet ir pačioje 
Vokietijoje. Rytinė Vokietija yra liaudies respublika, 
tuo tarpu Vakarinė Vokietija yra klero-kapitalistinė 
diktatūra. Tad kokia gi turėtų būti apvienyta Vokieti
ja? Kiekviena pusė turi savo nuomonę;

Šiandien tik vienas dalvkas visiškai aiškus: Pasimo- 
jimas Vakarinę Vokietiją apginkluoti ir įtraukti į Šiau
rinio Atlanto Sąjungą sudaro rimčiausi taikai pavojų.

“sklLO”
Montreališkėje “Nepri- 

klaus. Lietuvoj” skaitome:
Del vienos sroves užsispyri

mo neįsileisti Į Urugvajaus 
Lietuviu Bendruomenę nepa
tinkamų tautiečių, valstiečiai 
liaudininkai ir socialdemokra
tai, protestuodami prieš tai, 
atšaukė savo atstovus ir įteiKe 
įgaliotam Lietuvos minisle- 
riui ir nepaprastam Pasiunti
niui Pietų Amerikai, Dr. Ka
ziui Graužiniu! pareiškimą, 
kuriame be ko kita-sakoma:

Turime garbės pranešti, 
kad Dr. Kazio Griniaus Vardo 
Urugvajaus lietuvių organiza
cija, apsvarsčiusi ULB Organi
zacinio komiteto veiklą savo 
visuotiniame narių susirinki
me, š. m. birž. 1 d., priėjo 
prie šių išvadų : dėka klerika
linės srovės nedemokratiniams 
pasišokimams, Urugvajaus lie
tuvių Bendruomenė, į kurią 
burtųsi visi už Nepriklauso
mos Lietuvos atkūrimą nusi
statę tautiečiai, yra sugriauta.

Prie šių apystovų visuotinis 
narių susirinkimas nutarė, kad 
Pianas Vikonis ir Albinaš 
Gumbaragis, kurie šios social
demokratų ir valstiečių liau
dininkų bendrinės organizaci
jos vardu, buvo pasiųsti į U. 
L. B. O.- K., kaipo 
atšau kiami.

Du dalykai iš 
išplaukia:

(1) Klerikalai,
tvirtesni

savo “bendruomenininkus”

Na, lai jie juokina žmo
nes!

AR KRIKDEMŲ BRAZAI
TIS EINA LAUKAN?
Kanadiškės Nepriklauso

mos Lietuvos koresponden
tas su džiaugsmu piškina, 
kad pagaliau “VLIKas jau 
tvarkosi.” Prof. Kamins
kas (Kairys) “apsirgo” ir 
nebegalėjo sudaryti Vykdo-* 
mosios Tarybos. Ta aukšta 
“garbė” esanti pavesta A- 
merikoje gyvenančiam prof. 
K. Zaikauskui, “buvusiam 
Vyriausio Tribunolo proku
rorui ir,Klaipėdos guberna
toriui.” t

Bet įdomiausia praneši
me vieta kalba apie Brazai
tį (Ambrazevičių, tą krik
demų lėlę, kuris paaukojo 
Hitleriui šimtą tūkstančių 
Lietuvos jaunimo). Jam 
vienas iš VLIKo žmonių pa
reiškęs: “Krikščionių de
mokratų penkiukė nutarė 
J. Brazaitį paaukoti.”
rašo: “Tai buvo man įdo
mu. Ir kai ėmiau plačiau 
teirautis, paaiškėjo, kad esa
moje krizinėje VT užsienių 
tarnybos vedėju esąs iš
rinktas prof. Z. Ivinskis.”

Ir dar daugiau “neaišku
mu.” Kardelio- laikraščio 
korespondentas rašo:

“Kodėl taip įvyko,—klau
simas jūsų korespondentui 
ne visai aiškus. Dar anks
čiau buvo minimas J. Bra
zaičio kažkoks skundas, 
siejamas su Prapuolenio as
meniu, kuris paskutiniame 
VLIKo posėdyje, Prapuole
niui nedalyvaujant, esąs at
mestas. žodžiu, klausimas 
neaiškus, ir man teks dar 
jis aiškintis.”

Peštynės VLIKo viduje, 
matyt, pasiekė “krizinės 
padėties.”
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atstovai,

viso šito

ten, kur 
jie tvirtesni, netoleruoja 
net ir jiems prisilaižinėto- 
jų, tokių, kaip liaudininkai 
ir socialistai.

(2) Uruguajuje “ben
druomenės” šalininkų yra 
gal desėtkas, gal du desėt- 
kai (nes to krašto lietuvių 
milžiniška dauguma — pro
gresyviai žmonės), tačiau, 
žiūrėkit, kaip išdidžiai jie 
kalba ir rašo. Iš šito jų 
“pareiškimo” atrodo (tiems, 
kurie tikrovės nežino), ta
rytum ten jie tūkstančiais

Teko matyti filmą 
"Taika Laimės”

Cleveland, Ohio'.—Filina 
yra labai įspūdinga ir verta 
ją kiekvienam.pamatyti dėl 
įsigijimo aiškesnio suprati
mo, koks yra visame pa
saulyje, o ypatingai tų ša
lių, kurias Antras pasaulinis 
karas palietė, žmonių troš
kimas išlaikyti pastovią tai
ką. Tai yra Antro Pasau
linės Taikos Kongreso do
kumentinė filmą, į kurią 
Lenkijos liaudis įdėjo visas 
geriausias spėkas, fotogra
fijos ir filmavimo aparatus. 
Tam darbui vadovauti buvo 
pakvietę pasauliniai atsižy
mėjusį dokumentinių nuo
traukų filmuotoją holandą 
Joris Ivens, Lenkijos filmų 
direktorių Jerzy Szelubski 
ir fotografinių -aparatų 
specialistą Wladimir For- 
bert. Lodz filmų studija, 
tas Lenkijos Hollywoodas, 
buvo uždaryta per savaitę 
laiko, kad paliuosuoti visus 
studijos instrumentus ir 
technikus dėl smulkmeniš
ko ir pasekmingo nufrima
vimo visos Kongreso proce
dūros. Filmos vardas: “Tai
ka Laimės” (Peace. Will 
Win).

LLD 15-tos Apskrities ko
mitetas, suprasdamas tos 
filmos svarbą, padarė su
tartį su fililios savininkais 
ir paėmė svetainę jos paro
dymui Clevelando lietu
viams. Bet Klubo direkto
riai atsakė svetainę ir už 
tai lietuviams neteko tos 
svarbios filmos matyti. To
dėl čia pasistengsiu nors 
trumpai nušviesti, kokiose 

' sąlygose ir kokios Lenkijos 
| žmonių negirdėtai didelės 
i pastangos buvo dėtos įvyki- 
l nimui Antro Pasaulinio 
! Taikos Kongreso, kuris įvy- 
Į ko lapkričio mėnesį, 1950DARBIEČIAI VAKAR IR ŠIANDIEN

• JAU LABAI DAUG PASIKEITĖ Anglijos darbiečių 
atsinešimas po to, kai jiems iš rankų ištrūko valstybės 
vairas ir pateko į konservatorių rankas. Pamatiniai 
Churchillas šiandien vykdo gyvemman visa tai, ką patie
kė Attlee-Morrison vyriausybė. Jie buvo karščiausi dar
buotojai dėl Vakarinės Vokietijos apginklavimo ir įtrau
kimo į Šiaurinio Atlanto Sąjungą. Dabar jie jau reika
lauja užgyrimą sutarties su Bonn valdžia atidėti. Jie 
jau parlamente stato valdžiai klausimus,, kodėl nebai
giamas Korėjos karas?

Manoma, kad Darbo Partijoje smarkiai pakilo Beva- 
no įtaka. Vis daugiau ir daugiau darbiečių nepasiten
kina su Attlee-Morrison vadovybe. Kairieji darbiečiai, 
Bevano vadovaujami, vadovaujasi tuo supratimu, kad 
Anglija atsidūrė Amerikos pastumdėlio rolėje. Jie pri
pažįsta, kad joks karas iš Tarybų Sąjungos pusės negru- 
moja nei Anglijai, nei Amerikai, nei kuriam kitam kraš
tui. Karo pavojus yra Amerikos propagandos burbulas.

Jie toliau nurodinėja, kad Amerika baigia paveržti iš 
Anglijos visas rinkas ir ekonominiai stumia Angliją j 

.pražūtį. Todėl jie reikalauja pakeitimo politikos. Kad 
pasilikti partijoje generolais, Attlee-Morrison bent jau 
žodžiais turi kritikuoti Churchillą ir kaltinti jį patai
kavime Amerikai.

Bet vis tiek gerai, kad darbiečiai' šiandien kalba kitaip, 
negu kalbėjo būdami valdžioje. Tas sudaro didesnį spau
dimą ant Churchillo. Veikiausią tas privertė Anglijos 
premjerą pasiųsti Korė j on komisiją ištyrimui karo pa
dėties, ypatingai Amerikos elgimosi su karo belaisviais.

Pats Churchill pora dienų atgal viešai pripažino, kad 
Anglija randasi prie ekonominio bankrūto slenksčio. Ka
rinės išlaidos, ginklavimasis, netekimas rinkų, pristi- 

, girnas dolerių naikina Anglijos ekonomikos pagrindus.

DARBO UNIJOS IR PLIENO STREIKAS
PLIENO DARBININKŲ STREIKAS įžengė antrojon 

savaitėn. Visas reikalas tebesilaiko “ore.” Trumanas 
dar nepasakė, ką jis dabar darys. Plieno korporacijos 
tebesilaiko savo griežta nusistatymo prieš Algų Stabili
zacijos Tarybų pasiūlymus, kuriuos United Steelwork
ers unija priėmė, ir reikalauja, kad tais pasiūlymais būtų 

•L pagrįstas naujas kontraktas su samdytojais.
Labai keista, kad nieko nesako kitos darbo unijos, 

Jeigu jau turi kokį nors pasiteisinimą Amerikos Darbo 
' Federacijos unijos, tai nė mažiausio pasiteisinimo nėra 

CIO unijoms. Visų keturiolikos milijonų organizuotų 
į;- darbininkų pareiškimas solidarumo su plieno darbinin

kais reikštų daugiau, negu jų morales sustiprinimą. Tai 
’būtų perspėjimas vąldžiai ir plieno korporacijoms, kad 
žaidimas su plieno darbininkų teisingais reikalavimais 

'nebus toleruojamas. Uni jų tylėjimas padrąsina dar- 
bininkų priešus laikytis savo pozicijose ir nedaryti jo- 

- ‘ kių nusileidimų plieno darbininkrans.

metais.

BENDRAME KETURIŲ 
APSKRIČIŲ SUSIRINKIME

Iš Laisvės pikniko rengimo -
Pranešimą padarė J. Gry

bas. Laisvės piknikas šiemet 
įvyks 4-tą, 5-tą ir 6-tą del. 
liepos, Montello, Mass., Lietu
vių Tautiškam Parke. Bet 4* 
tą liepos bus ta didžioji die
na, kurioje atsibus milžiniška 
dainų programa, kurią pildys’;

Laisvės Choras iš Hartford, 
Conn., vad. Wilma Hollis.

Vyrų Ansamblis iš Norwoo- 
do, Mass., vad.' Gerda Tėr- 
horst.

Liuosybės Choras iš Monte
llo, Mass., vad. Al Potsus.

Solistės, Rožė Merkeliute, 
Aldona Wallen ir .Ona Minei- 
kytė.

Duetįstai: W. Juodeikis su 
R. Merkeliute, ir Aldona Wa
llen su R. Merkeliute. Taipgi 
bus specialis trio.

šokiam grieš šaunioji Alt 
Mason Orkestrą. Kalbą paša' 
kys dienraščio Laisvės 
torius Antanas Bimba, 
tukai yra paskleisti 
miestus ir miestelius.

Grybo pranešimas priimtas 
su dideliu entuziazmu, ir iš-' 
rinkta gašpadoriai prie maisto 
ir gėrimų supirkimui Montello 
darbuotojai: G. Shimaitis, P. 
Baron, C. Kalvelienė ir P. 
Sinkevičienė. Barčekių tvarky
mui D. G. Jusius, Pardavinet.: 
worcpsterieciai Lukai, dor- 
chestericčiai Rainardai ir vie
ną porą turės išrinkti iš Mon-1 
tel los darbuotojų. Prie parko 
vartų gasp. P. Baron, o dar
bininkus parūpins J. Grybas.

Prie Moterų stalo bus gas- 
padinės, kurios tvarkys ir pri
ims aukotą maistą nuo orga
nizacijų ir pavienių asmenų: 
11. Tamašauskienė, Julia Rai- 
nardienė ir čereškienė,

Visos kolonijos turi 
darbininkų po keletą.

re d ak- 
Tikie- 
po 22

metų Laisves piknikas 
bus tikrai istoriškas, kaip at- 
žymčjimui nuo Amerikos Ne
priklausomybės paskęlbimo 
176 metų sukakties. Tad aiš
ku. Tik tie pasiliks namuose, 
kurie turės daktaro įsakymą 
būti lovoje.

Worcesterieciai J. Skliutas 
•ir D. G. Jusius pranešė apie 
Worcesteryje įvyksiantį sudė
tinį pikniką, kuris atsibus Dar
bo Dienoj, rugsejo-Sept. 1 d. 
Pranešimas priimtas ir 
girnas palikta 
darbuotojams.

S. Penkauskas 
ir įdomų raportą
taikos kongreso .Washingtone, 
D. C. Raportas priimtas su 
aplodismentais.

So. Bostonietės visus susirin
kime dalyvavusius skaniai pa
valgydino. Ačiū gaspadinėms.

Keturių Apskričių susirinki
mo sekretorius J. Grybas, 
Pirmininkas, J. M. Karson.

ren-
Worcesterio

išdavė gerą 
iš įvykusio

Kaip žinoma, Anglijos 
valdžia buvo pavėlinusį An
traip Pasauliniam Taikos 
Kongresui susirinkti Shef
field, Anglijoje. Bet kada 
jau susirinko taikos šalinin
kai. i Sheffield ir atidarė 
pirmą Kongreso sesiją, An
glijos socialistinei valdžiai 
papūtė vėjas iš kitos pusės, 
kaip nekurie spėja, nuo 
Washingtono. Anglijos val
džia įsakė delegacijoms ap
leisti Angliją. O tas de
legacijas, kurios dar nebu
vo spėjusios atvažiuoti, ne
beįsileido į Angliją .

įrodė, kad dėl išlaikymo tai
kos jai viskas yra galima. 
Varšuvos ir apylinkės žmo
nės įdėjo visas savo proti
nes ir darbo spėkas — vy
rai, moterys ir net vaikai, 
per 4 dienas ir naktis nuo
latos dirbdami, baigė ir 
kartu papuošė tinkamą na
mą susirinkimui Antro Pa
saulinės Taikos Parlamen
to, su visais patogumais: 
su atskirais stalais dėl kiek
vienos valstybės-tautos de
legatų, prie kurių privestos 
vielos ir klausymo aparatai, 
užsidėjimui ant ausų, per 
kuriuos delegatai klausėsi 
prakalbų ir girdėjo visą 
Kongreso eigą savo prigim
toje kalboje; įtaisytos val
gyklos, bufetai, paštas, at
skiri kambariai susirinki
mams ir skaitykloms ir kiti 
patogumai, kad delegatams 
nereiktų gaišuoti jų bran
gaus laiko.

Daugiausiai mane suįdo
mino skulptoriaus darbas. 
Filmoje matosi skulptorius, 
kuris jau turi padaręs krū
vą tešlos, greičiau iš gipso, 
kurią jis pradėjo drėbti ir 
drėbti i sieną iki susidarė 
jos ganėtinai storai. Tuo
met iš po jo vikrių rankų 
pradėjo pasirodyti didelė 
moters stovyla. Tuom lai
ku atbėga kitas vyras su 
didele ranka su išskėstu 
delnu, skulptorius griebia, 
pritaiko prie savo baigia
mos stovylos. Tuojau at
bėga kitas vyras su dideliu 
baltu karveliu, kurį skulp
torius. uždeda ant stovylos 
aukštai iškeltos rankos.

Tai tokiu tempu e jo vi
sas budavojimo ir papuoši
mo darbas. Kiekvienas dar
bininkas dirbo prie savo 
įprasto darbo ir visi sku
bėdami, sulyg savo išgalės, 

i baigė namą į laiką ir pa
puošė įvairiomis stovylo- 
mis ir kitais pagražinimais. 
Pauline Taylor, grįžusi iš to 
Kongreso, pareiškė: “Len
kijos žmones daro stebu
klus. Dėl taikos jiems vis- „..i:..... „

Elektristai ragina reųiti 
plieno pramonės streiką

New Yorkas. — Elektris- 
tų (UE) unijos organas 
“UE News” atsišaukia į vi
sas unijas visomis pajėgo
mis remti streikierius plie
no industrijoje. “UE” sa
ko, kad kitų pramonių sa
vininkai tik laukia, kokios 
bus plieno streiko pasėkos, 
ir jeigu savininkams pasi
seks streiką sulaužyti, tas 
bus signalu pulti ir kitas 
unijas.

tė taikos delegatus, kurių 
buvo 2,000 iš pasaulio 81- 
nos valstybės, atvykti į Len
kiją ir baigti'^savo pradėtą 

•darbą už išlaikymą pasto
vios taikos, Varšuvoje. Bet, 
kaip žinomk, Antram pa
sauliniam kare vokiečiai 
buvo sunaikinę Varšuvoje 
namų ir didžiųjų pastatų 70 
nuošimčių, o po karo Lenki
jos liaudis stengėsi atbūda
vote tik gyvenimui namus 
ir kitą karo nuteriotą ūki, 
palikdama didžiųjų namų 
atbūdavo j imą, kada jau rei
kalingiausi gyvenimui daly
kai bus atstatyti. Todėl 
Varšuvoje dar nebuvo to- 

į kurį Antras
Pasaulinis Taikos Kongre
sas galėtų susirinkti. Buvo 
jau budavojamas'vienas la
bai. didelis namas dėl di
džiausios Europoje spaus
tuvės. Tik viena, kad na
mas dar buvo toli nuo bai
gimo, o antra, namas bu
vo būdavo j amas tik dėl 
spaustuvės, ir kaipo toks 
nėra panašus į Pasaulinės 
Taikos parlamento rūmus, 
bet Lenkijos liaudis, kuri 
taip skaudžiai nukentėjo 
nuo Antro pasaulinio karo,

kio namo,

duoti

Komunistų irRoma.
kairiųjų socialistų frakci
jos apleido p a r 1 a m e n t ą, 
kuomet buvo rengtasi’ bal
suoti apie Schumano planą. 
Jiems išėjus, trūko kvoru
mo, ir balsuoti nebuvo ga
lima.

Dabar grįšime atgal į Am 
gliją, kur sekmadienyje pa
likome taikos delegacijas, 
belaikančias pirmą Taikos 
Kongreso sesiją Sheffielde. 
Čia baigę pirmą sesiją, tai
kos delegacijos išsiskubino 
į Londoną, iš kur Lenkija ir 
Čechoslovakija ftr i ž a d ė j o 
veltui transportaciją į Var
šuvą. Pirmadienio ryte Če- 
choslovakijos orlaiviai, paė
mę dalį delegatų, parvežė į 
Čechoslovakijos sostinę 
Pragą, iš kur Lenkija trau
kiniais parvežė į Varšuvą. 
Likusius delegatus Londone 
Lenkijos laivais parvežė iki 
savo-sausžemio ir nuo čia 
traukiniais i Varšuvą. O 
ketvirtadienį Varšuvoje at
sidarė antra Taikos Kon
greso sesija, tik baigtame 
ir puikiai papuoštame na
me, ant kurio plevėąavo 
šviesiai mėlynos spalvos vė
liavos su užrašais Pokoj, 
Pokoj (Taika).

Antro Pasaulinės Taikos 
Kongreso sesijos bu
vo labai įspūdingos, jose 
kalbėjo pasauliniai žymiau
si žmonės: 
mokslininkai, 
vyskupai, aukšti valstybių 
viršininkai ir darbininku v 
vadai.

Tarybų Sąjungos rašyto
jas Uja Erenburgas sako: 
“Mes čia suvykome ne po
kalbiam, ne bevertem dis
kusijom. žmonės tikisi iš 
mūsų gerai apsvarstytų žo-

džių, konkrečių pasiūlymų, 
tarimų visiems priimtinų: 
mes privalome išvengti ka
ro. Tokie yra troškimai vi
sų vyrų, visų moterų, ne
paisant, kur jie gyvena.”

Už vis didžiausią įspūdį 
padarė karo nuteriotos Ko
rėjos moteris Pak Dca. AJ, 
delegatė nuo Korėjos JRacTi- 
onalės Moterų draugijos. 
Kada Pak Den Ai priėjo 
prie mikrofono, viskas nuti
lo ir buvo galima suprasti, 
kad visi fotografijos apara
tai buvo nustatyti į ją daug 
aiškiau, negu j kurį .kitą 
kalbėtoją. Ji savo prakalba 
iliustravo dokumentine fil
mą iš savo šalies. Tos fil- 
mos vaizdas buvo taip šiur
pus, kad buvo galima paste
bėti, kaip iš žiūrovų akių 
riedėjo ašaros per veidus.

Jos filmoje matėsi, kaip 
jos -tėvynėje iš orlaivių me
tamos sutirštinto gazolino 
bombos padegioja mieste
lius ir kaimus, ir kaip bė
gančius žmones korėjiečius 
iš degančių namų orlaiviai 
nusileisdami žemyn šaudo 
iš kulkosvaidžių. Pasinė
je to, matėsi laukuose aau- 
gybė sušaudytų žmonrį, 
daugumoje pusnuogių kūdi
kių kulkomis suvarstytų 
kūneliu.v-

Liaudiškos Korėjos dele
gatei baigus kalbėti, salėje 
kilo didelis saiudis, ranku 
plojimas.. Kongreso daly
viai apsupo ją ir, iškėlę 
virš galvų, nešiojo po Kon
greso salę, kurioje visi da
lyviai sustoję kėlė ovacijas 
jai, ir iš to didelio, giliai 
įspūdingo sąjūdžio kilo įsi
tikinimas, kad Taika Lai
mes.

Matėsi, kaip skirtingų 
kalbų delegacijos lyjkė at
skirus susirinkimus/'mato- 
mai, pasitarimams, k<Ufl) 
plėsti Kongreso nutarimus 
savo šalyse. Tarpe angliš
kai kalbančių susirinkime 
matėsi ir Ohio delegatė 
Pauline Taylor.

Filmoje dar buvo įspū
dingų vaizdų, kada Varšu
vos suaugusių žmonių ir 
vaikų-minios, su gėlėmis ir 
dainomis, pasitiko atvyks
tančias delegacijas į Var
šuvą . Vaikai grojo ant ar
monikų ir apdovanojo dele
gatus gėlėmis. Kitą lygiai, 
jei ne didesnį, įspūdį darė, 
matant, kaip maloniai Var
šuvos žmonių minios atsi
sveikino Antrojo Pasaulinio 
Taikos Kongreso delegaci
jas. ,

Lenkijos liaudiškos ai
džios ir jos žmonių nuošir
dus pasišventimas dėl lau
kos driekėsi per visą filmą.

Piety Afrikos darbiečiai 
nori britų kolegų paramos

••
&

profesoriai, 
rašytojai,

Londonas. — Britanijos 
Darbo Partija gavo pagal
bos šauksmą nuo Pietų 
Afrikos Darbo Partijos. 
Pietinės Afrikos darbiečiai 
atsikreipia į savo idėjinius 
draugus Britanijoje, ir.pra
šo moralinės, materialinės 
ir kitokios pagalbos kovoje 
prieš vmalanacinį’ režimą.

Savo ats.ikreipime Pietų 
Afrikos darbiečiai pažymi, 
kad Malano valdžia vis la
biau stumia kraštą link fa
šizmo. Po komunizmo už
gniaužimo įstatymo prie
danga Malano valdžia da
bar imasi žingsnių ir prieš 
unijistus beį darbieČius. 
Taip, pavyzdžiui, siuvejjį 
unijos vadas Sachs, kftf/is 
buvo net du kartu suimtas, 
yra Pietų Afrikos Darbo 
Partijos pildomojo komite
to narys.

t

k

% pusl.-Laisvė (Liberty)-*Antradien., Birželio-June 17, 1952
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GYVIEJI KOVOJA
„ ,, Parašė ŽANAS LAFITAS

Kokia nauda mums 
iš astronomijos?

> PITTSBURGH, PA.

(Tąsa)
kartą, rodos, žengiau teisingą žing

sni'. Magnusas atidžiai apžiūrinėja 
mane, paskiau šypsosi. Aš taip pat šyp
sausi.

Girdžiu, kaip jis sako vokiškai:
—Tas prancūzas, mano nuomone, vi

sai ne toks blogas.
Čekas, barako raštininkas, pareiškia 

savo ruožtu:
— Aš jį pažįstu. Jam nieko blogo nie

kad nebuvo prikišama. Jis rimtas vyras.
—Gut.

Rodos, aš laimėjau partiją, bet lieku 
šaltas.

—Kur tu dirbi?
— Šteinbruke.
— Patenkintas.?
— Nesiskundžiu.
Magnusas pašoka, mosuodamas ran

komis. Jis garsiai ištaria keletą padri
kų frazių, kurių aš nesuprantu. Visi, iš
skyrus mane, juokiasi.

Supratai? — klausia mane barako 
seniūnas.

A — Ne.
—Magnusas sako, kad kasa duobę 

jam kaip tik tie, kurie įsitaisę šiltose < 
vytelėse, nes jie pavydi. Jis mano, kad 
reikėtų pakeisti dabartinę tvarką ir iš
siųsti į Šteinbruką visus tuos, kurie dir- 
ba dirbtuvėse, o į dirbtuves visus, dir
bančius Šteinbruke.

Aš juokiuosi.
Magnusas atsigręžia į mane ir, stai

gaus įkvėpimo pagautas, pareiškia:
— Pradėsime kad ir nuo tavęs. Rytoj 

tu neisi į Šteinbruką. Liksi stovykloje. 
Tu gali būti specialistas ne blogesnis už 
kitą. Būsi batsiuvys.

Ši perspektyva man anaiptol nėra ma
loni. Aš galvoju apie tėvelį Anri: jam 
gah* atimti vietą. Staiga man dingtelia 
mintis. Magnusas gerai nusiteikęs. Aš 

‘Mžinau, kad jis smaguris. Ir aš ryžtuosi 
išmėginti likimą:

— Bet aš ne batsiuvys! Aš konditeris! 
Aš moku tik pyragaičius kepti!

—Konditeris! Geriau ir nesugalvosi!
O duoną tu moki kepti?

— Žinoma.
— O ką tu pasakysi, jei/ aš nusiųsiu 

tave į kepyklą?
Man pasitaiko vienintelė, nepakarto

jama proga, kuri gali nepaprastai page
rinti draugų padėtį. Pasakiškas, neįtiki
mas pasisekimas. Aš netikiu savo ausi
mis. Ir atsakau nemirktelėjęs:

— Geriau ir norėti negalima.
—Tai va, rytoj tu pradėsi dirbti ke

pykloje. Pašaukti čia tučtuojau kepyklos 
kapo. Geli eiti. Gut.

— Sehr gut!
Aš išeinu neatsigrįždamas. Prie durų

— nieko, tik policininkas. Aš greitai ei-
į savo baraką, nes visi jau seniai su- 

gulę.
Bet Ernestas dar nemiega.
Jis baikščiai klausia:
— Na?
—Gerai, net labai gerai. Rytoj pra

dedu dirbti kepykloje.
— Ką tu, juokauji ar tiesą sakai?
— Tikinu tave, kad tai tikra tiesa.
—Netikiu.

Po ketvirčio valandos manęs ateina 
raštininkas:

— Rengkitės! Man įsakyta nuvesti 
jus į’kėpy klos baraką.

Ir aš girdžiu iš po antklodės duslų 
Ernesto’ balsą:

— Ak, tu velnias!...
* * *

Praeina dar viena naktis.
Kaliniai išsirikiuoja po rytinio patik

rinimo. Aš einu į tą vietą, kur renkasi 
kepėjai. Marselis, šaukdamas savo ko
mandą, sustabdo mane:

— Vakar vakare aš tavęs ieškojau, 
norėjau įspėti. Sveikinu. Tu puikiai išsi
kapanojai.
4 — Kaip viskas pasibaigė?
i — Baisiai.
'— O kas atsitiko?

—Pb tavo kvotos pas Albertą įvyko 
karinė taryba Magnusui, Lorencui ir ra- 
portfiureriui dalyvaujant. Jie pasmerkė 
abu mirti.

-r- Juos užmušė?

—Taip, Pirmiausia valytoją. Jis mie
gojo savo barake. Viskas buvo padaryta 
vienu akimirksniu. Jie nusivedė jį į san
dėlį. Lorencas lenta sutraiškė jam kiau
šą, v

— O Magnusas buvo su jais?
—Ne. Magnusas nemėgsta savęs kom

promituoti. Jis laukė namie. Albertas 
taip pat nebuv’o atsigulęs.

— Kas gi dalyvavo?
— Lorencas, žinoma. Buvęs barako 

Nr. 20 seniūnas ir dar du vokiečiai. Su
doroję valytoją, jie nuėjo ieškoti Leono. 
Išgriozdė visus gultus. Leono barake ne
buvo. Tada jie nuėjo pas Leono bičiulį, 
Hartmaną, barako Nr. 6 seniūną. Hart- 
manas prisipažino paslėpęs Leoną, bet 
atsisakė pasakyti kur. Jis išvadino Lo
rencą žmogžudžiu...

Lorencas su visa savo gauja užėjo į 
Hartmano kambarį. Ten jie išgėrė. Pas

ukui nuėjo raportfiurerio, grįžo su juo 
pas Hartmaną ir nuvedė jį į baraką Nr. 
1. Hartmanas nieko nenorėjo sakyti. Jie 
pradėjo jį mušti, norėjo jį išvilkti į gat
vę. Hartmanas įsikibo į gultą, stovintį 
greta manojo. Barako seniūnas sutraiš
kė jam pliauska pirštus. Jį nuvilko prie 
durų. Hartmanas rėkė: “Nežudykite ma
nęs, aš toks pat vokietis kaip jūs!” Lo
rencas pribaigė jį peilio smūgiu į širdį. 
Viskas aplinkui buvo aplaistyta krauju.

—- O Leonas?
— Jie surado jį trečią valandą ryto 

stalių dirbtuvėje ir nusivedė į garažą— 
ten pat, greta. Lorencas keliskart smogė 
Leonui plaktuku per galvą. Bet Leonas 
vis dar buvo gyvas, tada jie pasiūlė jam 
pasikarti. Leonas laikėsi drąsiai, jis su
rūkė cigaretę ir, išplūdęs juos kaip rei
kiant, pasikorė.

— Tu pažinai Leoną? (
— Leonas atvyko čia kartu su manim. 

Mudviejų santykiai buvo bičiuliški. Tai 
baisu.

—Bet ką būtent jis padarė?
—Jei mudu žinotume, mudviejų čia 

nebūtų.
Tuo momentu mano naujasis kapo pa

šaukia mane:
— Kepyklos komanda! Gyviau!
Aš stoju į savo komandos gretas. Visi 

kepėjai — rinktiniai — stiprūs, jauni, 
sveiki vyrai. Jie juokauja, kvatoja ir 
stumdosi kaip vaikai.

Aplink aikštę išsirikiuoja išdžiūvę nuo 
bado žmonės — tai komandos, dirbančios 
Šteinbruke.

Mano naujasis gyvenimas prasidėjo. •

IX
ORGANIZACIJA STIPRĖJA

U-u-u-u-u-u...
— Fliegeralarm! (Oro pavojus!)
—U-u-u-u-u-u...
— Fliegeralarm! Raus! (Oro pavo

jus! Išeik!)
U-u-u-u-u-u.. . Sirena kaukia be pa

liovos.
Barakuose naktinė pamaina, ką tik 

atsigulusi į gultus, greitai pašoka. Kapo 
ir seniūnai rėkia visa gerkle:

—Greičiau! Greičiau!
Kaliniai išbėga iš dirbtuvių. Koman

dos meta.darbą. Iš stovyklos alėjų lieja
si žmonių srovė ir kunkuliuodama srūva 
keliu į tunelius. Baisi grūstis, žmonės 
griūva. Katinukai rieda žeme. Kaip gau
ja šunų, saugojanti kaimenę, stovyklos 
policininkai ragina užtrukusius.

Prie šoninių stovyklos vartų, greta ke
pyklos, kyla kamšatis. Tūkstančiai žmo
nių nori išeiti vienu , metu, Jie stengiasi 
nepastebimi prasmukti p?o Lorencą ir 
Panterą,. kurie stovi prie išėjimo ir laz
domis ragina bėgančius. '

Už vartų įaudrinta žmonių jūra užlies 
jo kelią, aptvertą spygliuota viela, Tarsi 
pergyvenę laivo avariją, žmo.nęs kekėmis 
kabinasi į laiptus, vędančius į statybos 
aikštelę. Kapo stovi špaleriais ir be at
vangos mosuoja lazdomis į mirgančias 
priešais juos nugaras, varydami bėgan
čius į juodus kalno nąsrus.

Tūkstančiai žmonių susigrūda į tuJ 
nelius. Dusdami nuo bėgimo, jie susigrū
da po niūriais, aukštyn .einančiais, 
skliautais lyg po milžiniškos keteros ku
polu. f

daugiau), _

Tenka sutikti tūlus asme
nis, kurie, kalbėdami apie 
mokslą ,išsireiškia, kad‘ži
nojimas astronomijos nesu
teikia mums materijališkos 
naudos. Toks išsireiškimas 
dalinai yra klaidingas dėl 
to, kad žmonijoje dvasiniai 
dalykai daugiau turi reikš
mės nep?u medžiaginiai. 
Tiesa, žiūrint iš ekonominio 
atžvilgio, ‘astronomijos 
mokslas nesuteikia žmoni
jai tiek naudos, kiek jis su
teikia, žiūrint iš dvasinio ir 
filozofinio taškaregio.

Tūli asmenys, įsigilinę į 
tą mokslą, išmatavo laiką 
pagal saulinę sistemą ir da
vė žmonijai sekundas, minu
tes, valandas, dienas, savai
tes, mėnesius, metus.' Visas 
civilizuotas pasaulis prisi
laiko tokio patvarkymo. Di
desnis pažinimas visatos 
paliuosavo žmones nuo vi
sokių prietarų, kadangi ne
pažindami gamtos apsireiš
kimų nei jos veiksmų buvo 
verčiami laikyti juos die
vais ir garbinti juos.

Pasidėkojant astronomi
jos mokslui, šiandien jau 
nebegązdina mūs žaibai, 
perkūnai, didelės audros, 
potviniai riei saulės arba 
mėnulio užtemimai. Jeigu 
kokie gamtos veiksmai da
ro mums žalos, mes žino
me, jog prieš tai reikia ir 
galima organizuotai kovo
ti... Gamta, kai kada, vei
kia visai aklai, nepaisyda
ma nuostolių nei žmonių 
gyvasčių, žmonės, nepa
žindami jos veiksmų, palai
kydavo juos už tikslią ko- 
ronę. Maldavo, kad susi
mylėtų ant jų ir prašaliu-1 
tų tą nelemtą plėgą. Dar 
ir dabar tikintieji žmonės 
maldauja susimylėjimo, gie
dodami “Viešpatie kara
liau, Dieve Abrahomo...”

Nėra reikalo visiem daug 
žinoti apie astronomiją. 
Būti gerais matematikais, 
kad išmatuoti erdves, ne vi
si gali, nes čia jau reikalin
gas tam tikras gabumas, 
talentas. Paprastiems žmo
nėms užtenka teisingai ži
noti, tą ką mato grynomis 
akimis. Jie mato saulę, mė
nulį, planetas ir daug 
žvaigždžių. Dabar visi ži
no, jog saulė turi devynias 
planetas, kurios savo orbi
tose keliauja aplink saulę. 
Arčiausia prie saulės ran
dasi Merkurijus, paskui se
ka Venera, Žemė, Marsas, 
Jupiteris, Saturnas, Ura
nas, Neptūnas ir Plutonas. 
Trys pastarosios planetos 
esti labai toli nuo mūs, ir 
be teleskopo negalima jų 
matyti. Saulė, būdama cen
tru saulinės sistemos, irgi 
nestovi vietoj; ji taip pat 
keliauja per erdves su vi
somis savo planetomis, da
rydama apie dvyliką mylių 
per sekundą, ir sukasi ap
link savo ašį.

Didžiausiu erdvės kūnu, 
k am e s matome, yra saulė. 
Ji duoda mums šviesą ir ši
limą; be jos čia, ant žemės, 
nebūtų galima egzistuoti 
jokiai gyvybei. Senovės bar
bariški žmonės garbino ją 
kaipo dievą. Šiandien moks
lininkai studijuoja ją kaipo 
žvaigždę, nes ji yra viena 
iš daugybės žvaigždžių.

Kalbant apie žvaigždes, 
reikia žinoti, jog grynomis 
akimis nedaug jų tegalima 
matyti. Su šimto colių te
leskopu matoma labai daug. 
Viso suskaitoma apie šimtą 
bilijonų žvaigždžių. Nau
jasis, 200 coįių teleskopas 
turėtų atidengti apie 16 mi
lijonų žvaigždynų (galak- 
sių), kurių kiekvienas susi

deda iš keliolikos milijonų 
bei bilijonų žvaigždžių.

Mes matome kitą didelį 
kūną, mėnulį. Jis atrodo 
dideliu todėl, kad randasi 
arti mūsų žemės. Jis yra 
žemės palydovas. Savo or
bitoje keliauja aplink žemę 
ir j naktimis duoda mums 
šviesos.. Turi savo gravita
ciją, kuri daro nemažai įta
kos į vandenynus; nuo jo 
gravitacijos priklauso jūrų 
pakilimai ir atslūgimai. 
Kiek visokių burtų seniau 
buvo prikalbėta apie jį. Dar 
ir dabar tarpe mažai civi
lizuotų žmonių prietaringai 
kalbama.

Mūsų planeta žemė apsi
suka aplink savo ašį kartą į 
24 valandas ir apkeliauja 
aplink saulę į 365} dienos. 
Lėkdama 18! myl. greičiu 
per sekundę, padaro apie 
600 milijonų mylių per vie
nus metus.

Jeigu žemė neturėtų at
mosferos, gyvybė ant jos 
nebūtų galima.

Kad visiems suprantamai 
išmatuoti tolius tarp pla
netų, geriausia galima pa
vaizduoti šiaip: Jeigu tu
rėtume tokią mašiną, kuri 
lėktų erdve tūkstantį mylių 
per valandą, tai ji pasiek
tų mėnulį per dešimtį die
nų. Lėkdama linkui sau
lės, Venerą pasiektų per 
trejus metus. Merkurijų— 
per 6! metų. Saulę — per 
10! metų. Lekiant į kitą 
pusę, Marsą pasiektų per 
5! metų. Jupiterį — per 
44 metus. Saturną — per 
8l9! metų. Uraną — per 
189 metus. Neptūną — per 
304! metų. Plutoną — per 
423 metus.

Kad nulėkti pas articniau- 
sią žvaigždę, imtų 2,880,000 
metų. O kad pasiekti vieną 
iš tolimiausių žvaigždžių, 
imtų apie 181,500,p00 metų. 
Net iš tokio tolumo erdvės 
galo nesimato. Šviesai per
lėkti per mūsų žvaigždyną 
imtų 250,000 šviesos metų, 
o šviesa keliauja per erdvę 
daugiau kaip 6 trilijonus 
mylių per vienus mūsiškius 
metus. .

Tai kur tas dangus? Mū
sų kunigėliai labai gražiai 
kalba apie jį. Rodosi, kad 
jie ten būtų buvę... Pasa
koja apie jo nesvietišką 
gražumą; sako, kad ten es
ti archangelai, cherubinai 
ir Serafinai. Jėzus Kristus 
atlėkęs į dangų tiktai Į ke
lias dienas ir tuojau atsiun
tęs dvasią šventą. Jeigu ta 
dvasia būtų ėjusi šviesos 
greičiu, tai jai pasiekti že
mę būtų ėmę daugiau kaip 
250,000 šviesos metų, o švie
sa keliauja 15 bilijonų my
lių per dieną.

Teleskopų pagalba astro
nomai mato, af)ie du milijo
nu nebulų, kurios susidaro 
iš tokios pat medžiagos, 
kaip ir mūsų žvaigždės. 
Kiekviena nebula turi už
tektinai medžiagos dėl dvie
jų bilijonų žvaigždžių, kaip 
mūsų saulė.

Jeigu . paprasti žmonės 
daugiau susidomėtų astro
nomija, didesnį turėtų žino
jimą apie ją, jeigu geriau 
suprastų saulinę sistemą ir 
jos judesius, jeigu pažintų 
žemę, ant kurios jie gyvė
na ir pastudijuotų jos eg
zistavimo periodus, — tuo
met netikėtų į tas legendiš- 
kas pasakas apie pasaulio 
sutvėrimą per kelias die
nas ir žmogaus .nulipinimą

Iš Pittsburgh© ir apylinkes

LDS 8 Apskr. rengia pikni
ką Ehrler darže, netoli Fran
klin Grove, lietuviams gerai 
žinomoje vietoje. Piknikas į- 
vyks birželio 29 d.

Apskr. komitetas širdingai 
kviečia kuopas ir pavienius 
draugus ir drauges, ir šiaip vi
sus lietuvius dalyvauti šiame 
piknike. Viena, apskritis netu
rėjo parengimo per porą me
tų, antra—tas parengimas dėl 
naudos silpnesnių kuopų, ku
rios neišgali pasiųsti delegato

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kuopa turėjo 

mėnesinį susirinkimą. Bu\o 
kalbama apie pikniką, kuris 
įvyks liepos 13 d. Lietuvių 
Parke, Lighthouse Grove, Sta
ti >n 23, East Hartford, Conn. 
Piknikas prasidės 12 vai. šis 
piknikas yra rengiamas para
mai darbininkiškos spaudos, 
reiškia, dėl apšvietos. Labai 
yra svarbu turėti gerą laikraš
tį, kuris nušviečia ir praneša 
teisingas naujienas.

Kurie galėsite ir norėsite 
padirbėti šiame spaudos pik
nike, yra meldžiami užsirašy
ti' pas rengimo komitetą, Lais-

iš molio. Tuomet žinotų, 
kad astronomijos mokslas 
yra naudingas žmonijai, 
nes tai yra apšvieta.

' Nė jokia kita mokslo ša
ka nebuvo ir nėra taip per
sekiojama, puolama, .kaip 
astronomija. Religijų va
dai kankino moksĮininkus ir 
degino ant, laužų, liepdami 
išsižadėti savo moksliškų 
įsitikinimų. Tikybų šalinin
kai nekenčia to mokslo, nes 
jis atidaro žmonėms akis.

Kad pasiekti platesnį ži
nojimą apie pasaulio surė
dymą, reikia skaityti geras 
knygas ir leisti savo protui 
statyti įvairius klausimus. 
Paskui ieškoti tikrų atsa
kymų. Tiktai taip daryda
mi, išsilaisvinsime iš prie
tarų ir pažengsime žinoji
me. S. B.

Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ros Apskrities

PIKNIKAS
Įvyks šį Sekmadienį

BIRŽELIO 22 JUNE
Steamboat Inn (Kasmočius) Pk.

91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.
Įžanga 50 centų

Aido Choras, iš Brooklyno
G. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRAS
Gėrimai ir valgiai

Visi kviečiami dalyvauti.

Pradžia 1 P. M.
Dainuos

ŠOKIAMS GROS 

KELRODIS: Iš New Yorko—traukiniu nuo Pennsylva
nia stoties. Traukiniai kas valandą, su užrašu Port Wa
shington. Automobiliais — Northern Blvd., nuo Queens 
Plaza, Long Island City, iki Little Neck, laikytis po kair 
rei į Great Neck ir važiuoti iki village. Iš New Jersey— 
taipgi Pennsylvania stoties traukiniu’. Vienatinis busas 
nuo stoties daveža iki pikniko. Automobiliu—iš New 
Yorko per Queensboro tiltą, ’59th St., ir sekti Northern 
Bulvd. %

> *»

R*
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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 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

j seimą, kuris įvyks Detroite 
rugp. mėn. Jeigu atliks kiek 
pelno, tai bus sunaudotas pa
galbai toms kuopoms, kad ir 
jos galėtų pasiųsti daugiau 
delegatų į seimą. Tai bus skai- 
tlingesnis seimas.
KELRODIS I PIKNIKĄ

Iš Pittsburgh© reikia važiuo
ti 88 Ohio Blvd, link Camp 
Etine Road ir važiuoti linkui 
Bell View Garden, o ten pa
sukti po tiesiai, kol davažiuo- 
site Ehrler Grove.

Stanley Orda

vės Klube, 157 Hungerford 
St., pas B. Muleranką. Taipg- 
kurie turite ką paaukoti pini
gais ar valgiais dėl pikniko, 
galėsite, ten pat priduoti, ar
ba atvesti tiesiog į pikniką. 
Mes turėsime šeimininkių sta
lą. ‘
Kitas dalykas

Yra parėję apgarsinimai, 
kuriuos reikia žmonėms išpla
tinti. Vienas komitetas negali 
daug žmonių pasiekti, pama
tyti ir įteikti garsinimus. To- L 
dėl, draugai, visi turime dar
buotis pikniko išgarsinimui. 
Garsinimai yra angliškoje kal
boje, nedidelės kortos, ant ku
rių kitos pusės yra daina “Te
nnessee Waltz.” Tai labai po
puliai iška daina. Kortas leng
va platinti.
Dar trečias dalykas

Šio mėnesio 21 d. Hartfor
de bus rodomi lietuviški kru
tanti paveikslai, “Birutė” ir 
“Paparčio žiedas”. Rodys Jur
gis Klimas iš New Yorko. 
Daugelis jau esate girdėję a- 
pie tuos paveikslus, čia bus 
proga juos pamatyti. Bus ro
doma subatos vakare Laisvės 
Choro Svetainėje, 167 Hun
gerford St. Prasidės 7:30 vai. 
vakare. įžanga tik 75 centai. 
Rengia Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 79 kuopa. Visas 
pelnas eis dėl pasiuntimo de
legatų į LDS seimą. Kviečia 
visus atsilankyti Rengimo Ko
mi* etas. A. K.



v
v Union City, N. J
Serga Pranas Jucius

Senas dienraščio “Laisvės”
skaitytojas ir Cliffside LLD 77 
kuopos narys Pranas Jucius 
vėl prislėgtas pavojingos li
gos.

Per suvirs 6 mėnesius dėl;
neišaiškinto priepuolio buvo. hjil„ , vlluv.
nustojęs regėjimo. Bet pastan-i^g Warwick St., 
gomis gydytoju dalinai regėji-! mirfl birelio 3 di 
mas buvo atgautas. Pranas ii’j Hospital 
jo moteris džiaugėsi nugalėję ;tas birželio 6-tą, š 
šį tragišką priepuolį ir prade- pin^ po apeigų 
jo vėl, kaip ir seniau, dir- j Angelų bažnyčioje 
btuvėje dirbti. !]jng

Išdirbus 3 savaites, staiga j Spilgis atvyko 
pasikartojo ta pati nelaboji! j903 metais. Dii

• liga ir Pranas vėl nustojo ve-Į sunkiuose darbuose birm i
gėjimo.

Dabai’ drg. P. Jucius gydosi 
New York Eye and Ear Infir
mary ligoninėj. 13th St. and 
2nd Ave., New York, N. Y. 
Lankymo vai. nuo 1 po pietų 
iki 9 vai. vakaro. •

Linkime drg. Juciui tuoj 
nugalėti šį tragišką priepuo
lį, o jo gyvenimo draugei Ju
cienei, ištvermės ir nenustoti 
vilties. S.

New Britain, Conn
Frank C. Kaytis šiame mies

te augęs. Keli metai atgalios 
jis su broliu Viktoru apsigy
veno North Hal i wood, Calif. 
Jiems ten gyvenimas gražiai 
sekėsi..

Jų motina Ona 
juos aplankydavo, 
rį ji nuvykus rado 
sijaučianti gerai,

Kaitionė 
šį pavasa- 
Frankį ro

si rgi nėjo.
Jis turėjo pasiduoti ir į ligo
ninę pataisymui sveikatos. Kai 
nesijautė gerai? ji geismas 
traukė grįšt atgal į New Bri- 
tainą, bet jam daktaras pata
ręs saugot sveikatą, nevažiuot 
iki sūsveiksias. Frankis mane 
kitaip: Jam išrodė, kai su- 
gryš arčiau motinos ir uošvių 
jc sveikata pagerės.

Tad pasiruošė kelionei, ga
vo slaugė priežiūrai jo ir iš-' 
keliavo pas savuosius trauki
niu. Jo brolis Viktoras atlydė
jo jo žmoną su keturiais vai
kučiais. Frankis Niujorke nuo 
ilgos kelionės jautės labiau 
suvargęs, daugiau sergantis, 
tai jisai su ambulansu parves
tas iš ten į New Britaino li- 

, goninę. O jo brolis sėdo į lėk
tuvą ir leidos atgal į Califor
nia.

Frankis labiau ligos suimtas 
neišlaikė, birželid 3 d. mirė. 
Jo brolis jau buvo iki Chica- 
gai atskridęs, ten gavo žinią 
gryšti į brolio laidotuves, taip 
ir nadarė.

K C. Kaytis dar buvo jau
nas vyras, tik 36 metų am
žiaus. Paliko žmoną Anna, tris 

" dukteris ir sūnų, seserį Nelę, 
brolį Viktorą ir motiną Oną. 
Tėvas, miręs apie 15 mėn., bu
vęs LLD ir LDS nariu.

Gaila gero, jauno žmogaus, 
gaili jo žmona palikus su ke
turiais vaikučiais. Kas gi duos 
jiems visiems duonelę? šeimą 
laukia vargas. Ilsėkis, Franai, 
ramiai.

Apie tą patį 
Juozas Malaška, 
r.ierius.

Ona Milukiūtė, 
tų amžiaus, būdama labai ti
kinti, vieną dieną nuėjus baž
nyčion pasimeldė. Sugryžus 
namo pasikorė. Bet gi palai
dota su bažnytinėm apeigom.

Korejp.

laiką mirė 
buvęs biz-

apie 47 me

Palaidojus velioni 
Lawrence SpilgĮ

gyvenęs

Jewish
, Brook lyne.

. Jono ka- 
Karal ienos

Palaido- j komunistu

Amerikon

Visuomet domėjosi

’šsi- 
mokymo sermėgų prosytojo a- 
mato, kuriame jisai dirbo tris
dešimt su virš metų. Buvo uni- 
jistas.
darbo žmonių problemomis ir 
gerove. Ir buvo nuolatinis; iš- : 
tikimas dienraščio Laisvės | 
skaitytojas, nors tuo pačiu s,v- i 
kiti tebepasiliko ir tikinčiu i 
kataliku. Dalyvaudavo Laisves j 
ir kitų visuomeniškų įstaigų ; 
bei organizacijų svarbiuose! 
susirinkimuose bei pramogose. Į

Pastaraisiais metais jo svei- 
I kata pamažu pradėjo krikti. 
Tačiau šeima nesitikėjo jo taip 
greit netekti, kadangi jis mi
rė lygiai už trijų savaičių po 
nuvykimo į žydų Ligoninę.
Liko gailiame 

na Anna, dvi
,rion Sherry ir 
vienas anūkas

į žentai ir vienatine jo sesuo
! Mrs. Mary Klonius. Taipgi l: 
ko tolimesnių giminių.

Velionio. Spilgio šeima giJ 
i liai tlėkinga visiems giminėms 
į ir draugams už gėles, kurio- 
; mis gausiai apdabi no karsti): 
j už kortas mišionfs: už laiškais 
: ir atvirutėmis pareiškimą sim
patijos: už atvykimą į šerme
nis ip palydėti.

Taipgi šeima reiškia padėką 
’laidotuvių direktoriui Stophen 
iAromiskiui už jo gerą ir sin> 
| patingą dėmesį visiems laid<- 
į tuvių reikalams.

1 judesyje žmo- 
dukterys, ?vla- 
Anne Selkirk, 
Lawrence, du

Baigė vidurine 
mokyklą

Francine Audra Pakalniš
kytė, buvusi maspethiete, o 
dabar gyvenanti Floridoje, 
baigė vidurinę mokyklą — 
Clearwater High School. Už- 
baigtuvių apeigos įvyko birže- 

Pi uolias

mergaitė

lio 13-tą, Central 
Stadium e.

Francine, nuo pat 
Lės daugelio talentų
gabiai mokėsi viskame. Per
nai užbaigoje mokslo motų 
buvo iš mokyklos paskirta 
“vyriausiuoju valstijos teisė
ju” vienai dienai, pasiųsta 
valstijos sostinėm Tas rodo, 
kad ji pirmauja ir teisių paži
nime, nors jos vyriausias sie
kis tuomet buvo tapti istorijos 
mokytoj’a.

Kokios profesijos ji sieksią 
pilnai suaugusi j mergina? Su 
kokiais laimėjimais ji išėjo iš 
stadiumo? šiuos žodžius ra
šant visa tai tebebuvo spėlio
jama. Tačiau brooklyniečiai, 
kurie ją mažytę girdėjo skam
binant pianu, sakant eiles, 
dainuojant chore kaipo ma
žiausiąją choriste sykiu su 
ios artimaisiais turi-jos atei
čiai daug vilčių.

Linkime Francinei 
besiekti ir aukštojo 
viršūnes.

laimės 
mokslo 

D-ė.

f.š Teismo Rūnuj

Foley Square, N.

J. Dimock leido slaptosios po
licijos agento John Laūnter lai
dymą skaityti parodymu, būk 

organizacijoje bu
vęs “suokalbis” skelbti “prie
varta nuverimą” valdžios'.

Koks tas parodymas?

menys, kuriuos jis skaito ko
munistais (ne tie teisiamieji), 
dar 19-18 motais su juo kalbė
jęsi, planavę, kaip išsaugoti 
partiją, jeigu ji būtų.paskelb
ta nelegalu arba, kaip pripras
ta sakyt, “nuvaryta pogrin-
d in.

sakė, kad komu- 
persidalinę i gru- 
0 jų įrankiais bu

dis pats 
Įgalintas

Bach rack

ne i

Lautn.eris 
nistai būtų 
peš po tris, 
tų buvę mimeografai.
1918 metais buvęs 
nuo tūlos firmos partinėms or- 

j ganizacijoms užpirkti 700 tų 
mimeografų. 
moji Marion 
metais jam davusi stensilių.

Tarpe buvusių tokiame pla
navimo mitingo nebuvę 
vienokis dabar teisiamųjų, 
buvęs Robert Thompson, 
bar teisiamuosius begun 

Pa
ir 

ney jis buvęs susitikęs 
nors kitur. Taipgi ant

mąjį Perry ir užvedęs kalbą 
apie pogrindinę veiklą. Bet 
Perry jam atsakęs, .jog tai 

ne saugumo
klausimas.”

Teisme prokuroro asistentas 

A merikos
1
i siekimus.”

įvado į komunistų konstituci
ją, sustodamas prie tūlų išsi
reiškimų. -Tarpe tų buvo pa
reiškimas, kad komunistų par
tija “remiasi mokslinio socia
lizmo principais, marksizmu-

Ir kad “įremia 
demokratinius at- 

Paskaitęs, Marks 
valdžios būdytojo 
ką tie konstitucijosi Lautnerio, ką tie 1 

punktai reiškia.
Lautneris atsak 

pasisakymai °esą 
miais,” nes mai’ksizmas-leni- 
nizmas reiškiąs skelbimą “pro
letarinės revoliucijos.”

jog

miemeografus

kai kas prisiminti 
valdžios būdytojo 
birželio 10-tą mįnė-

Lautnerio toki liūdymai tę
sėsi per 13 su virš dienų. Ke
turioliktą jo liūdymų dieną 
teisėjas leido 16-kos teisiamų
jų advokatui perklausinėti 
liudytoją. Apie įdomią to per- 
kl ausinėj imo eigą matysite se
kamose laidose^
Apie tuos

įdomu 
apie tuos 
Lautnerio 
tus ir rodytus mimeografus.

Mimeografas, tai ranka 
operuojama maža mašinėle, 
kuria galima atspausdinti ne
didelius laiškus, lapelius, ar 
skelbimų lakštelius. O stensi- 
liai, tai toki lakštai, į kuriuos 
įrašoma raštai ir paveikslai, 
uždėjus tuos stensilius ant 
mimeografo, raštas perspaus
dinama ant popieros.

Mimeografų yra įvairiausių 
dydžių ir formų, operuojamų 
visaip. Lautnerio dabar Lodo
moji btfvo vadinama “Flexo- 
g-’afu,” jam valdžios nupirkta 
dabar, ne komunistų pirkta.

Ta nuostabi mašina, kurią 
komunistai butų vartoję “prie
varta nuvertimui valdžios,” 
galima net išardyti, sakė Laut- 

i ticris. Jos dangteliu galima pa- 
I vartoti mezginėlY 
s čia vartojama pa 
mu ar net taca, ’ 
pločio.

Paskelbimas 
raudonu nušvietė 
raudonai. 'Tų visokiausių ma
šinukių yra pridirbta šimtais 
tūkstančių. Jas vartoja viso
kiausios organizacijos, demo
kratų ir rėpublikonų Įdubėliai, 
parapijos, mokyklos, teatrai,

ims, o apa- 
kėslui frė- 
Tlxl8 colių

mimeografo
visą šalį

Reikalauja negro 
kongresmano

Bro o k 1 y n o B e d f or d -Stu y ve-/ 
sint sekcijos darbiečiai išsiun
tinėjo visiems savo balsuoto
jams pranešimus dėl ko, parti
jos manymu, toje sekcijoje 
yra būtina išrinkti negrą ken- 
gresmanu iš 10-tojo distrikto. 
Tom turėti! susidėti visi tikro* 
i-ios demokratijos šalininkai iš 
visų partijų ir nepartiniai.

Dištriktas, daugumoje, yra 
apgyventas negrais kitais dar
bo., žmonėmis ir biednuomene. 
Ten randas daug negrų žymių 

visuomenininkų, kurie gale
rų būti įžymiausiais kongres
ui an a is. Bot valdančiosios par
tijos niekada nebandė negrus

Dar keturi policistai 
įtarti kyšininkystėje

Areštuoti du newyorkieciai 
detektyvai ir du Queens poli
cistai, įtarti norėjus prievarta 
gauti kyšių iš karčiamninko 
Maisch 322 W. 15th 
Yorke.

St., New

Karčiamoje buvęs 
kas Jensen nuėjęs 
St. stotin apsiskųsti,

marknin- 
W. 20th 
kad jam

iš kišenes dingę $600. Iš sto
ties atsiųsti karčiamon dotek- 

įjtyvai Christopher F. Forster
ir Sidney Newman bauginę 
Maisch, kad jam galį būti blo
gai. Jie žadėję viską “šufik- 
syti” už $20. Tuos pinigus 
duodant .juos areštavo.

Gi du policistai, F. G. 
Schneff ir J. D. Cooke, sako
ma, pristoję iš Mount Vernon 
atvykusį Frederick Ratzleff 
prie Time Square teatro. Jį. 
įtarę nemorališkume ir reika
lavę $50 viskam užglostyti. 
Jis taip pat išsipirkimą davęs 
prie jau pasikviestų seklių, 
mokėjęs sužymėtais pinigais.

Labai daug draugių ir (Irau 
£ų suteikė man džiaugsmo as
meniškai arba gėlėmis bei lai
škais atlankyrnu manęs ligo
ninėje ir namie. Užimtų daug 
vietos laikraštyje visus pami
nėti, visiems padėką atskirai 
pareikšti. Tad prašau visus 
vienu kartu priimti mano nuo
širdžią padėką.

Olga Reinhardt.

Pasarga Automobilistams

. New Yorko miestas įvedė 
taip vadinamas “Operation 
Sticker” štampas, kurios turi 
būti būtinai užklijuotos ant 
kiekvieno automobilio, treko 
er buso priekinio stiklo, deši
nėje pusėje, žemai.

Pirmadienį, birželio (June) 
16 diena yra paskutinė važi
nėjimui be šių štampų. Štam
uos. kaina paprastiems auto-’ 
mobiliams $5, dideliems auto, 
nuo 3,500 svarų, ir trokams

įsigijamos tik

Kas neturės stampos aut 
stiklo po 16 dienos birželio, 
bus areštuojamas ir baudžia
mas. Bausmės, sako, bus dide-, 
lės, gali būti net metai kalė
jimo ir $1,000 piniginės ban
dos. Stampos 
savo apskrities Borough HaU 
visose penkiose miesto -dalyse.

šis patvarkymas liečia tik 
Inos automobilistus, kurie gy
vena New York o miesto (New 
York o City) teritorijoje, tai 
yra Bronx, Kings, Queens, 
New York ir Richmond aps- 
kritysfi.

skelbimų agentūros, restaurfi- 
nai, karčiamos, policija ir de
vynios galybės čia neminėtų į- 
staigų. Jas vartoja visi, kas 
nenori išleisti daug pinigų 
spaudos darbams L L.

ZllllO!
Dėl politiniu pažiūru 
atsisakė kunigą gydyti

Senukas kunigas Eliot Whi
te, 80 ’ metų .amžiaus, iškėlė 
aikštėn sekamą įvykį, kurį 
New Yorko Apskrities Medi- 
kališka Draugija prižadėjo 
tyrinėti po “vasarinių atosto
gų.” Daktaras atsisakęs senu
ką gydyti už tai, kad tas1 mar- 
šavo Gegužės Pirmosios para
de. Senukas kunigas martavo 
pirmame t būryje.

White yra netekęs vienos 
akaes, o dąbar nyksta regėji
mas ir antraja akimi. Jis krei
pėsi į žymų akių operacini 
daktarą Henry1 Templeton 
Smith, turintį savo kabinetą 
115 E. 61 st St., New Yorke. 
Daktaras yra atsakingas už 
akių skyrių St. Lukes Ligoni
nėje, episkopalų įstaigoje.

Paklaustas laikraščio re
porterio, ar tas tiesa, dakta
ras pripažino, jog visa tai tie- , 
sa. Jis pats prižiūrėjęs kuni
gą 1951 metais nemokamai, 
ims*St. Lukes ligoninė tai su
teikia savo dvasiškiams nemo
kamai. Bet sakė, būk White 
praradęs episkopaluose savo 
gerą stovį. J^aČiau episkopalų 
įstaiga, 281 (4-th Avė., pareiš
kė, kad ^kunigas White tebė
ra gerame stovyje.

Skustuvėliu dirbėjai 
tebestreikiioja

Co.,American Safety Razor 
Brooklyne, darbininkai tcbe- 
streikuoja. United Electrical 
Workers Lokalus 475-tas nw- 
bfn.uoja visas spėkas atsilai
kyti prieš bosų užmojį streiką 
triuškinti.

išsisė- 
k artus 
unija, 
atgal

Darbininkų kantrybė 
m ė kompanijai net 29 
nubraukus derybas su 
jie pasiryžę nesitraukti 
streiko kovoje. Reikalauja po 
15 c. per valandą mokestics 
priedo ir kitų pagerinimų.

Buvęs gaisragesys 
prisipažino kaltu

Septintą jo teismo dieną, 
Gerard W. Purcell, buvęs gai- 
sragesių organizacijos virši
ninkas, prisipažino kaltu tri
mis punktais jam iškelto kal
tinimo. O teisėjas Goldstein 
leido iš jo bylos išmesti 17 ki
tų kaltinimų.

Jeigu jam skirtų anksčiau
sią galimą baudą, už kiekvie
ną tų 3 punktų galėtų skirti 
po 5 iki 10 metų. Pridėjus tuos 
17 punktų, būtų galėję jį nu
teisti visam amžiui. Purcell 
dabar yra 39' metų.

Jam pabaudos skyrimas ati
dėtas net iki spalių 22-ros. 
Paleistas laisvėn po $7,500 
kauciją, kaip buvo ir pirm 
teismo. Tačiau užsienin ne
išleido. Purcell tą patį vakarą 
buvęs pasimojęs’ keliauti Ka- 
nadon, bet jį sustabdė lėktuvų 
stotyje.

Mieste pasklidę spėliojimai, 
kad Purcell būsiąs sutikęs pa
sakyti, kas yra tie kiti aukš
tesnieji valdininkai buvusioje 
O’Dwyerio valdžioje, su ku
riais Purcell dalinosi grobiu. 
Niekas netiki, kad jis apie 
$220,000 būtų galėjęs susi
glemžti sau. Pačiame teisme 
buvo sakoma, kad Purcellis 
aukštesniųjų buvęs pasirinktas 
kaipo “scapegoat” ir kad jis 
iš tos rolės dabar’ pasitrauk
siąs tikslu palengvinti sau 
bausmę.

Daugybė žmonių buvo poli
cijos apklausinėti pastangose 
susekti, kas nužudė Mrs. Ma
rion Robbins, kuri buvo už
smaugta birželio 10-tos rytą, 
New Yorke.’

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS

Liepos (July) 4, 5 ir 6 dd. visai 
jau netoli. Tai bus dienraščio Lais
vės piknikas. Tokis didelis piknikas 
dar pirmu sykiu* Montelioj. Prie jo 
reikia gerai prisirengti, todėl pikni
ko rengimo komiteto susirinkimas 
jvyks birželio (June) 20, Liet. Taut. 
Namo kambariuose. Prašom komite- 

ir liuosnorių dalyvauti susirinki- 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

(118-1203

to 
me.

MONTELLO, MASS.

Piknikas Lietuvių Tautiško Namo 
Parke, Winter St., ant Kewick Rd. 
jvyks birželio (June) 22 d., 1952. 
Rengia Liet. Taut. Namo draugovė. 
Pradžia 1 vai. dienų Bus gera mu
zika, gerų valgių ir gėrimų ir Šiaip 
pasilinksminimo. Prašom visus 
lyvauti, turėsime gorų laikų.

da-

jvyk-
WORCESTER, MASS.

LDS prieš-seiminis Piknikas 
sta birželio 22 d. Olympia Parke, 68
So. Quinsigamond Ave., Shrewsbu- 
ryj Miass. Rengia LDS 57 kuopa 
naudai pasiuntimo delegato j seimų 
Detroit, Mich. Delegatu išrinkta Po
vilas šiušąs.—Kviečiame visus skait
lingai dalyvauti, kaip vietinius, 
ir iš apylinkių. — Kom.

(118-120)

taip

NEWARK, N. J.. 
Piknikas.

Sietyno Choras ir Ukrainą Choras 
bendrai rengia smagų piknikų sek
madienį, birželio (June) 22-rą. Uk- 
rainiečiaia žada pavaišinti su įvai
riais užkandžiais ,ir gėrimais. Taipgi 
bus gera orkestrą visiems pasišokti. 
Piknikas jvyks naujoje, labai gra
žioje vietoje, Nick’s Grove, New 
Market, N. J., apie 30 mylių nuo 
Newarko.

KELRODIS: Su auto važiuokite 
No. 29 Highway iki rasit rodyklį į 
Dunellen. Pasukit į kairę. Pervažia
vę gelžkelio trekes, sukit dešinėn, 
tai bus William St., kur rasit Nick’s 
Grove.—širdingai kviečiame visus 
New Jersey ir apylinkės lietuvius. 
— Sietyno Choras.

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN’ BALEŽENTIS 1

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

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

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

BAR & GRILL 4
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 s 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrė Barberlaf

6 pu»l.-Laisvč (Liberty)-*Antradien., Biržei io-June 17, I*52

SUSIRINKIMAI
LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 18 d., 7:30 vai. yakare, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hili’. 
Draugai, kuriom tik laikas pavėlina, 
pribūki!. - Valdyba.

DETROIT, MIC II.

Detroit Moterų Pažangos Klubo 
mėnesinis susirinkimas jvyks biržp.i 
lio (June) 18 d., pradžia 7:30jjvalw 
vakare, Draugijų ^Svetainėje, ^097 
Porter St. Visos narės malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime ir atsi
veskite naujų narių. - N. A., sekr.

(118-119)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2 šeimynų namas su 

garadžiu, ant viršaus apartment as, 
GO pėdu frontas. Savininkas kraus
tosi j Californiją. 465 E. 106th St. 
ant Canarsie Line. Tel. Nightingale 
9-6670. "j 117-119)

Trys ginkluoti plėšikai už
darę du garažo darbininkus 
išvietėje, sudaužę saugiąją 
šėpą ir išnešę virš $2,060 pi
nigais ir čekiais iš garažo raš
tinės 1115 Prospect Ave.,
Brook lyne.'

PEIST LANE 
DRUGS, Inc. d

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y. 
e

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenyi 

—už griežtai žemas kainas. /
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6288

Matthew A 
BUYUS

(BUY AU SKA 8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

TeL EVergreen 7-6868 /

VALANDOS:

»




