
Konferencija politiniams 
kaliniams amnestuoti.

Trys seimai.
Menininky suvažiavimas.
T.’fcVjU partijų suvažiavimai.

* Rašo R. M1ZARA

Praejusis šeštadienis pas 
mus buvo gražus. Tokią die
ną kiekvienam smagu išeiti 
kur nors j parką, į erdvesnę 
vietą atsikvėpti.

Tačiau šeštadienį Niujorko 
mieste įvyko svarbi konferen
cija, kurioje dalyvavo apie 
200 įvairių organizacijų atsto
vų.

Tai buvo konferencija dėl 
amnestijos politiniams kali
niams. ši konferencija užsibai
gė masiniu mitingu, įvykusiu 
vakare St. Nicholas Arena sa
lėje.

Konferencijoje buvo pasa
kyta nemaža svarbių kalbų, 
kalbų apie tai, kaip bus dirba
ma, kad pasiekti politiniu ka
linių išlaisvinimą.

Išrinktas ir komitetas 
daigui varyti pirmyn.
Atsiminkime: darbas 

testavimą politinių 
nebus lengvas, nebus
dieniškas darbas. Bet jis turės 
būti varomas pirmyn, nepai

tam

am-u 
kalinių 
viena-

sant visokių kliūčių.
Dirbant už politinių kalinių 

išlaisvinimą, bus kaitų dirba
ma už atšaukimą Smith o Įsta
tymo, bus kartu dirbama už 
kitų . reakcinių įstatymu paša
linimą iš įstatymų knygų.

★
ši vasara yra Amerikos lie

tuvių seimų vasara.
Birželio 30 dieną Niujorke 

prasidės Lietuvių Romos Ka
talikų Susivienijimo Ameriko
je 5S-tas seimas.

Liepos 7 dieną C’levelande 
prašokės Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje 47-tas seimas, 
k Rugpiūčio 4 dieną prasidės 
Taetuvių Darbininkų Susivieni
jimo 10-tasis seimas.

Tiek apie trijų Susivieniji
mų seimus. Jie, kaip žinia, 
šaukiami kartą per dvejis me
tus.

★
Lietuvių Meno Sąjungos su

važiavimas įvyks liepos 
12-13 dienomis Worcestery, 
Mass. '

Sekretorius L. Jonikas pra
neša, kad Sąjungos suvažia
vimo darbų dienetvarkis bus 
platus; reikia gerai prie jo 
pasiruošti.

Yra rimtai ✓ kalbama, kad 
čikagiečiai nori perkelti LMS 
Centro raštinę j rytus.

★
Kaip matome suvažiavimuo- 

Sfj^bei seimuose turės dalyvau
ti ne vienas mūsų veikėjas.
# Suvažiavimai bei seimai 
mūsų organizacijoms neša ne
mažai iškaščių. Todėl reikia 
žiūrėti, kad jie butu konstruk
tyvūs.

★
Šiemet, beje. įvyks ir politi

nių partijų suvažiavimai, ku
riuose bus galutinai išspręstas 
kandidatų prezidento ir vice
prezidento vietoms klausimas.

Progresyvių partijos suva
žiavimas įvyks liepos 4— 5— G 
dd. Čikagoje.

Tuojau po to, toje pačioje 
Čikagoje, įvyks republikonų 
partijos suvažiavimas.

Kai republikonų suvažiavi
mas baigsis, ten pat tuoj pra
sidės demokratų partijos su
važiavimas-.

★
Progresyvių partijos suva

žiavimas, kaip viskas rodo, 
praeis vieningai, gražiai, su
tartinai. •

Ne taip bus pas republiko 
nūs. Pas juos šiandien “verda 
tikra pekla.” Eisenhowerio ša
lininkai kaltina taftinius, kad 
pastarieji nori suvažiavimą 
•zimbti ir pastatvti Taftą ir 
ką\<itą savo kandidatais.

Senatorius Lodge sako: taf- 
tiniai naudoja £aisteriu meto
dus; jie ryžtasi žūt būt pasta
tyt ant savo, nežiūrint kokios 
būtų pasekmės.
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Saugumo Taryba Svarstys Bakteriologini KargIi'

Demonstracijos ir streikai 
Romoje, Neapolyje, Turine

Jungtinių fantų spėciale 
sesija šaukiama Maliko

Roma. — Nežiūrint val
džios prisirengimo, didelio 
karinių ir policijos jėgų su
traukimo, demonstracijos 
ir kitokie išstojimai prieš 
generolą Ridgway įvyko čia 
ir kituose Italijos didmies
čiuose, ypatingai Neapoly
je, Turine, Milane, Bolog- 
noje ir kitur.

Per naktį prieš generolo 
Ridgway atvykimą Romos, 
pastatų sienos buvo aplip
dytos plakatais, kurie šau
kė žmones demonstruoti 
prieš generolą Ridgway, 
kaltinamą kaip bakteriolo
ginio karo vedėją ir belais
vių skerdiką. Skaitlingi po
licijos būriai visą rytą bu
vo užimti tų plakatų nuplė
šimu. Juos sekė būriai*Ka- 
talikų Akcijos jaunuolių, 
kurie tose vietose klijavo 
K rikščioniu D e m o k r a t u 
Partijos plakatus, sveiki
nančius generolą Ridgwdy 
kaip “kovotoja už laisvę, ci
vilizaciją ir krikščionybę.”

Ryto metu skaitlingos 
demonstraci jos formąvosi 
įvairiose .miesto dalyse, ir 
vyko susirėmimai su polici
ja. Demonstrantu taktika 
buvo demonstruoti, mesti 
sloganus ir iškelti obalsius 
ir trauktis i kitas vietas 
policijai pasirodžius. Dau
gelyje įmonių buvo praves
ti spontaniški 15 minučių 
ai1 pusvalandžio streikai.

Streikai buvo ypatingai 
skaitlingi Neapolyje, kur 
lapeliai buvo prieš tai išda
linti visose dirbtuvėse ir 
turgavietėse . Ten policija 
žiauriu būdu išsklaidė dide
le demonstraciją, kuri susi
dėjo daugiausia iš moterų. 
Streikai ir demonstracijos 
taipgi vyko Turine, Milane 
ir kitur.

Generolas Ridgway atvy
ko čia, ir buvo sutiktas A- 
merikos ambasadoriaus bei 
Italijos, karo reikalų minis
tro Randolfo Pacciardi. Jis 
buvo greitai nuvežtas į 
viešbutį. Visą pakelę sau
gojo šautuvais ginkluoti ir

Jaunimas sveikino jaunimą
New York.—Labor Youth 

League priėmė sveikinimo 
rezoliuciją, kuri buvo pa
siųsta Francūzijos Republi- 
koniškam Jaunimui., Svei
kinime sakoma, kad ameri
kiečiai pažangiečiai jaunuo
liai solidarizuojasi su Pran
cūzijos jaunimu, kuris taip 
gerai kovoja prieš Pinay 
priespaudą .

Tokyo. Generolo Clarko 
žmona atvyko čia, kad gy
venti su savo vyru .

■ Kai kurie net prileidžia tai: 
;'ei Taftas būtų pastatytas 
kandidatu, jei Eisenhovveris 
būtų negarbingai nustumtas į 
šalį, tai pastarasis bandytų 
sudaryti bloką su demokra
tais, kad neprileisti būti Taf
tų i išrinktam!

Matysime, kaip ten bus!
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šalmuoti k a r a b i n i e r i ai. 
Miestas atrodė kaip po ka
riniu stoviu. »

Šiandien generolas Ridg
way bus priimtas preziden
to Luigi Einaudi ir jis taip
gi inspektuos Italijos kari
nius. dalinius. Vėliau jis su
sitiks su premieru de Gas- 
periu.

Sovietu Sąjunga žada 
sugražint 186 laivus

Washingtonas. — Sovietų 
Sąjunga davė žinoti Ameri
kai, kad ji jai grąžins 186 
laivus, kurie karo metu bu
vo jai paskolinti. Iš viso A- 
merika karo metu paskoli
no Sovietų Sąjungai 6^0 lai
vų. Savo pranešime Sovie
tų Sąjunga sako, kad 146 
laivai buvo karo metu pra
rasti arba kitaip jau visiš
kai sunyko, 171 netinka na
vigacijai dėl didelių trūku
mu, v

Tarybų Sąjunga buvo pa
siūliusi pirkti likusius 167- 
nius laivus, bet Amerika at
sisakė parduoti. Valstybės 
Departmentas visą laiką 
reikalavo, kad visi laivai 
būtų sugrąžinti. Ilgai ves
tos derybos buvo nutrauk
tos praeitų metų rugpiūčio 
mėnesį, ir buvo manyta, 
kad prie jokio susitarimo 
jau nebus prieita. Bet da
bartinis TSRS atsikreipi- 
mas atnaujino derybas.

Sovietų Sąjungos vardu 
derybas ves ambasadoriaus 
vietininkas Borisas Karaje- 
vas.

Gates pareiškimas apie 
pasišalinusius vadus

z

Washingtonas. — Liudy
damas McCarrano “Subver- 
syvio Veikimo Kontrolės” 
komitetui, “Daily Wor- 
ker’io” redaktorius John 
Gates gynė pasišalinusius 
jo partijos vadus Win- 
stoną, T h o m p s o n ą ir 
Greeną, kurie neprisista- 
tė teisman, kaip jie buvo 
valdžios įsakyti.. Klausimą 
iškėlė prokuroras Paisley, 
kuris klausė Gatesą, ką jis 
gali pasakyti apie tuos va
dus, ar jis žino, kur jie yra, 
ir tt.

Gates atsakė, kad jis ne
žino, kur jie yra, ir jei ži
notų, tai nesakytų. Jis pri
dėjo, kad kur tie trys ko
munistai nebūtų, jie, jo 
nuomone, darbuojasi už A- 
merikos žmonitj gerbūvį, už 
tą patį, gerbūvį, sakė 
Gates, už ką Thompso- 
nas karo metu buvo apdo
vanotas svarbiu Amerikos 
armijos medaliu. Gates pa
neigė prokuroro teigimą, 
kad šie trys pasišalino pa
gal Komunistu Partijos 
Nacionalio Komiteto nuta
rimą.

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

JAV ĮPLAUKĖ $4,493.00
DAR REIKIA $5,507.00

Skambus balsas fondo reikalu iš Chicagos. Prašome 
pasiskaityti: M,

“Draugai!
Čia rasite čekį $100.00.
Chicagiječiai sudėjo Laisvės fondui $86.00, o 814.00 

už dvi atnaujintas prenumeratas.
Pavardės asmenų, aukojusių Laisvei, bus paskelb

tos Vilnyje.
Tikiuosi, greit gausite daugiau aukų iš Chicagos.

Draugiškai, L. Prūseika”
Balsas Laisvės bendradarbių ir veikėjų iš Philadelphia 

jos:
r “Gerb. Laisvės Administracija!

Čia randate Money Orderį $5.00, tai ir mes priside
dame prie sukėlimo Laisvei $10,000.00 fondo, dėl susti
prinimo mūsų brangios. Laisvutės.

Draugiškai, Frank ir Pauline Waiant”
Rašo ir kitas Laisvės platintojas ir bendradarbis iš 

mainu: v
“Gerbiamieji!

Į šį laišką įdedu $5.00. Tai bus Laisvės fondui. Nors 
maža auka, bet didesnės neišgaliu, nes ir mano gyve
nimas nėra rožėmis išsodintas. Aš jau baigiu 8-tą de
šimtį meti] amžiaus, tai jau ne darbininkas, gyvenu iš 
sutaupų, ką, jaunas būdamas, susitaupiau. t O kitas 
dalykas, tai turiu suparalyžiuotą sūnų, kurį turiu už- 

(Tąsa 2-rame puslapy j)

A. F. L. boikotuoja tarptautines 
unijų federacijos suvažiavimus

Washingtonas. — Ameri-
kos Darbo Federacija 
(AFL) paskelbė, kad ji boi
kotuos sekantį “Tarptauti
nės Laisvųjų Unijų Konfe
deracijos” (ICFTU) posėdį, 
kuris turi įvykti šio mėne
sio 26-tą dieną Berlyno va
kariniame sektoryje. ĮGIL
TU (International Confed
eration of Free Trade Uni
ons) yra tarptautinė deši
nių unijų sąjunga, susida
riusi, kuomet britų unijos 
ir Amerikos CIO atskilo 
nuo WFTU, Pasaulinės 
Darbo Unijų Federacijos.

AFL vadai pareiškė, kad 
jie boikotuos ICFTU posė
dį, nes ICFTU randasi per
daug socialdemokratų įta-

Vėliausios Žinios
Washingtonas. — Nieko 

naujo nepranešama iš plie
no streiko lauko. Streikas 
tęsiasi jau antra savaite.

Panmunjomas. — Ameri
kiečių delegacija vėl nu
traukė paliaubų derybas 
trims dienoms.

i

New Yorkas. — Long Is
land geležinkelių mašinistų 
streikas tęsiasi jau antra 
diena.

Washingtonas. — Anglia
kasių unijos (UMW) ofici
alus organas sako, kad tarp 

~ GI

koie. AFL vadai nori, kad 
unijos visai nesimaišytu po
litikoje ir nerodytu jokių 
simpatijų socializmui.
Britanijos unijų vadovas 
atvyksta tartis su Greenu

Londonas. — Britanijos 
darbo unijų (TUC) genera
linis sekretorius. Tewsonas 
išskrido į Ameriką, kad su
sitikti su Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentu 
Greenu. Tewsonas bandvs 
įtikinti Greeną, kad f>AFL 
turėtų dalyvauti dešinių 
unijų tarptautiniame posė
dyje Berlyne. Tewsonas 
taipgi matysis, ir su CIO va
dais. CIO dabar irgi pri
klauso prie dešinių unijų 
sąjungos.

republikonų ir demokratų 
darbininkams nėra pasirin
kimo.

Roma. — Italijos žemes
nysis butas ratifikavo Schu- 
mano planą.

Los Angeles, — Uostinin
kų unijos 26-tas lokalas lai
mėjo rinkimus visoje medi
kamentų industrijoje čia. 
Prieš ILWU kovojo AFL 
atskalūne unija, kuri ban
dė pagriebti atstovybę sau.

ORAS.—Vėsiau ir mažiau 
tvanku.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Specialė Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos sesija ta
po sušaukta šio trečiadienio 
popiečiui, kad svarstyti kal
tinimą, kad generolo Clar
ko armijos Korėjoje nau
doja bakteriologinius gin
klus.. Sesiją šaukia dabar
tinis (šio mėnesio) Saugu-

Paneigiami gandai, kad 
skolins $5,000,000,090

Washingtonas. — Aukš
tasis Amerikos komisionie- 
rius Vokietijai McCloy, ku
ris vieši čia, paneigė gandą 
apie penkių bilijonų dolerių 
paskolą Vokietijos ginkla
vimui. Spaudoje buvo pra
nešta, kad Vakaru Vokieti- 
jos kancleris Aden a u e ris 
per McCloy kreipėsi Į Ame
rikos valdžią su prašymu, 
kad Amerika apginkluotų 
Vakarinę Vokietiją, pake
liant visus kaštus. Pradžiai 
reikėtų, bent penkių bilijo
nų dolerių.

Laiške Senato Užsienio 
Santykių Komitetui McCloy 
pareiškė, kad fondai Vaka- 

! rų Vokietijos ginklavimui 
bus imti iš bendrui Vakarų 
Europos ginklavimo atsar
gų, nes Vakarų Vokietijos 
armija būsianti taip vadi
namos “Europos armijos” 
dalis.

McCloy taipgi paneigė, 
kad Adenaueris pareiškė:

“Vyriausia priežastis, ko
dėl mes norime įstoti į Eu
ropos armiją, yra atgauti 
mūsų rytines teritorijas.” _ ____ »_

Švedija protestuoja 
dėl lėktuvo pašovimo

■ ■■ ■ , »--
Stockholmas. — Švedija 

išreiškė protestą T a r y h u 
Sąjungai už jos orlaivio nu
šovimą virš Baltijos jūros, 
netoli Estijos. Švedai sako, 
kad orlaivis tik. ieškojo 
anksčiau toje vietoje pra
rasto orlaivio. Pirmasis or
laivis, sako švedai, buvo jų 
karinio orlaivyno, kuris bu
vo prarastas manievruose. 
Dabartinis buvo civilis ne
ginkluotas Catalina tipo 
lėktuvas. Pašautas Catali
na orlaivis, kaip pasirodo, 
nusileido ant jūros, ir sep
tyni ten buvę lėktuve iš
sigelbėjo, nes netoliese juos 
rado vokiečių prekybinis 
laivas. Keli lakūnai buvo 
lengvai sužeisti.

“Korėjos Savaitė” Vienoje
Viena. — Austrijos taikos 

šalininkai rengiasi suruošti 
protesto demonstr a c i j a s 
dienai, kuomet čia. atvyks 
Amerikos valstybės sekre
torius Achesonas. Taipgi, 
nuo birželio 26-tos dienos 
iki liepos 6-tos Austrijoje 
bus minima Korėjos savai
tė, savaitė solidarumo su 
Korėjos liaudimi.
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mo Tarybos pirmininkas 
tarybinis delegatas Jokūbas 
Malikas.

Maliko žygis šaukiant tą 
sesiją, kaip numatoma, pa
rodys, kokie kraštai laiky
sis tvirtai su Amerika šiuo 
klausimu ir bandys iškeltą 
klausima numesti, ir kokie 
laikysis labiau savaimingai. 
Gerai informuoti Jungtiniu 
Tautų stebėtojai mano, kad 
yra galimybė, jog Azijos - 
Artimų iu Rytų bloko atsto
vybė Saugumo Taryboje 
gali balsuoti prieš Ameri
kos bloką šiuo klausimu.

Amerikos delegatas Sau
gumo T a r y b o j e Ernest 
Gross jau pareiškė, kad 
šaukdamias tokią sesija Ma
likas nori tik sudaryti 
“platforma melams ir pro
pagandai.” Iš to pareiški
mo sprendžiama, kad Ame
rika Stirniai priešinsis bak
teriologinio karo svarsty
mui Saugumo Taryboje. A- 
merika yra vienintelė šalis, 
kuri tame buvo ankaltinta. 
Kaltinima prieš ja iškėlė 
Korėjos Liaudies Respubli
ka ir Kinija. Tarptautinė 
delegacija, kurioje raddsi 
eilė Francūzijos. Austrijos 
ir kitu Vakaru kraštu at
stovų, apsilankiusi Šiauri
nėje Korėjoje ii’ Mandžūri- 
ioie, tvirtino, kad ji matė 
bakteriologinio karo žvmes 
ir pėdsakus. Amerikiečių 
aukštasis štabas iš savo pu
sės kaltinimą griežtai pa
neigė. *

Malikas sesijai planuoja 
ir kitą punktą, kuris yra 
svarstymas aplikacijų iš tų 
14 kraštu, kurie ias pada
vė. 14 kraštu dar nori 
įstoti i Jungtines Tautas, 
Tarp ju Italija, Bulgarija, 
Rumuniia, Mongoliia jr tt. 
Tarybų Sąjungą reikalauja, 
kad jos visos urmu būtų 
priimtos., bet Amerikos blo
kas su tuo nesutinka.

Atstovų Butas balsuosiąs 
pakelti senatvės pensijas

Washingtonas.— Atstovų 
Butas jau buvo nubalsavęs 
pakelti senatvės pensijas 
ant penkių dolerių mėne
siui, bet paskutinėje minu
tėje buvo surasta, kad bal
suota be kvorumo, ir balsa
vimas bus pravestas iš nau
jo. Bet beveik neabejoja
ma, kad lygiai taip bus nu
balsuota.

Tuo tarpu įvairios pensi
ninkų organizacijos, ypa
tingai Vakariniame pakraš* 
tyje, kur jos yra stipriau
sios, priėmė rezoliucijas, 
kad penki doleriai yra ap
gailėtinai maža suma ir kad 
bent kelius kartus, didesnė 
suma reikalinga. Senukai, 
sako Kalifornijos Pensinin
kų Lyga, dabar jokiu būdu 
negali pragyventi iš to, ką 
jie gauna. Penki doleriai 
nedaug ką pakeis.
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“ATIDARYSIME KALĖJIMŲ DURIS...”
TOKIU OBALSIU praėjusį štštadienį New Yorke 

praėjo labai sėkminga politiniams kaliniams amnesti
jos konferencija. Apie du šimtai delegatų nuo Cali- 
fornijos iki Maine, atstovaują daugybę masinių organi
zacijų ir grupių, nusprendė tuojau pradėti kouą už iš- 

' laisvinimą vienuolikos komunistų vadų ir kitų sėdinčių
jų kalėjime už darbininkišką veiklą bei politinius įsitiki
nimus. Politinė delegatų sudėtis buvo labai įvairi.. Tas 
tik parodo amnestijos obalsio populiarumą ir aktualumą.

♦A
Konferencija nubrėžė labai plačią'veiklos programą. 

Raginamos organizacijos ir pavieniai žmonės laiškais ir 
telegramomis prašyti prezidentą Trumaną paskelbti 
amnestiją. Bus masiniai renkami parašai už amnestiją. 
Bus organizuojami prakalbų maršrutai tuo patim tiks
lu. Bus kuriami vietiniai komitetai vystymui sąjūdžio 
už amnestiją kiekvienam mieste ir miestelyj. Bus ban
doma kuoplačiausiai spaudoje garsinti amnestijos rei
kalą. Kai jau bus sukurtas aparatas ir pradėtas visur 
sąjūdis už amnestiją, Chicagoje bus sušaukta visos, ša
lies mastu masinė konvencija už amnestiją.

Ypatingo konferencijoje įspūdžio padarė įkalintų vie
nuolikos vadų žmonos. Tai vis palyginti jaunos mote
riškės, vaikų motinos, atskirtos nuo savo vyrų. Visos 
jos širdingai dėkingos visuomenei, kuri rūpinasi jų vyrų 
išlaisvinimu.

Kova už amnestiją nežada būti lengva ir trumpa. Tiks
las yra atidaryti kalėjimų duris ir išlaisvinti visus po
litinius kalinius su šių metų Kalėdomis. Pasisekimas, ži
noma, priklausys nuo sąjūdžio išsiplėtojimo. Žmonėse 
sentimento už amnestiją yra labai daug. Joks tikrai 
padorus žmogus nepritaria kalinimui žmonių už idėjas, 
nes tas priešinga mūsų šalies Konstitucijai ir tradici
joms. Visi žino, kad nuteistieji žmonės nepapildė jokio 
kriminališko prasižengimo. Visi taip pat jaučia, kad 
įkalinimas vienuolikos politinės grupės vadų yra pirmas 
reakcijos žygis į fašizmą. Tuo būdu jų išlaisvinimas 
reikštų didžiulį demokratijos ir pažangos laimėjimą.

Ši konferencija buvo tik didelė/graži pradžia kovos 
už amnestiją. Dabar visiems, kurie pritaria tai idėjai, 
reikės griebtis už energingo darbo konferencijos nuta
rimų pravedimui gyveniman.

NAUJI GĄSDINIMAI JĖGA
PREZIDENTAS TRUMANAŠ^dalyvavo ceremonijose 

pradėjimui statybos naujos rūšies submarine (povan
deninio laivo). Jis būsiąs operuojamas atomine energi
ja. Ten pat prezidentas pareiškė, kad tokio submarino 
pagaminimas įneš militarinėn istorijon didžiausią re
voliuciją. Jis užtikrino, kad jokia kita šalis negalinti 
pasigaminti tokio karinio pabūklo.

Beveik tą pačią dieną smarkiai suriko senatorius Brien 
McMahon, siekiąs demokratų partijos nominacijų į pre
zidentus. Jis pasakė, kad mūsų šalies mokslas jau at
rado vandenilio (hydrogen) bombos padarymo paslaptis, 
ir jeigu jis būtų šalies prezidentu, jis tuojau užsakytų 
prigaminti tokių pragariškų pabūklų tiek, jog juos rei
kėtų suskaityti keturiais numeriais.

Abiejų šių atsakingų vyrų neatsakingi pareiškimai 
sudaro naują pasauliui gąsdinimą. Kai visa žmonija iš
troškusiai laukia pastovios taikos ir ramybės pasaulyje, 
štai mūsų krašto vadai nieko daugiau netttri patiekti, 
kaip naujas ir vis baisesnes masinio žmonių žudymo 
priemones.

Prie ko tas veda? Tas vedą prie dar didesnio ginkla
vimosi ir kituose kraštuose. Šitie Trumano ir MacMa- 
hono pareiškimai padidins ir paskubins ginklavimosi 
lenktynes. O tai reiškia, kad pasunkės militarizmo naš
ta ant paprastųjų darbo žmonių pečių.

Mūsų krašto valdiškieji vadai serga pavojinga ma
nija, kad tokiomis priemonėmis, kaip atominis subma-' 
finas arba vandenilio bomba, Amerika paklupdys ant 
kelių visą pasaulį ir privers jį mus garbinti, mums nu

sižeminti ir mūsų klausyti. Ji pavojinga ja užsikrętu- 
/siems, bet dar pavojingesnė nesūskaitomiems milijo- 
hnams žmonių, kuriems gali prisieiti jos pasėkų para

gauti.
Iš kitos pusės, šitie nau ji prezidento ir senatoriaus pa

gąsdinimai uždeda didesnę atsakomybę ant taikos ša
lininkų. Atominis hitlerizmas gali būti ir turi būti su
laikytas pirma, negu jis uždegs pasaulį naujo karo gais
ru. Štai kaip stovi klausimas. Jį reikia atsakyti kiek
vienam padidintu ryžtu darbuotis už taikos išlaikymą.

UNIJOS VADŲ NUSILEIDIMAS
PLIENO DARBININKŲ solidarumu didžiuojasi 

. kiekvienas organizuotas darbininkas.
Bet jau matosi ir pavojaus reiškiniai. United Steel

workers unijos vadai jau padarė didelį nusileidimą. Jie 
' užtikrino valdžią, kad užtenkamai plieno bus^ pagaminta

Šiltą gegužės sekmadienį 
nuvykau į Trekgornaja Se
nukams Namus. Darže jau 
matėsi pavasario žymės, 
visur pridaigstyta žalumy
nų ir gėlynų. Viduje, val
gymo kambaryje, ant kož- 
no stalo stovėjo bukietai 
naujai priskintų žiedų. Gy
ventojai, 32 moterys ir 3 
vyrai, vidutiniai imant 80 
metų amžiaus (viena mote
ris sakėsi esanti 102 metų), 
buvo susirinkę dideliame 
kambaryje. Jie tenai su 
draugais ir jaunais kaimy
nais žiūrėjo t e 1 e v i z i j on. 
Mane pristačius, namiškiai 
apsidžiaugė nauju vizito- 
rium ir proga parodyti sa
vo naujus namus.

Trekgornaja Namus įren
gė to vardo fabrikas. Jie 
tapo atidaryti praėjusį lap
kritį. Įrengti ten jau bu
vusiame sename dideliame 
pastate, kuris, žinoma, yra 
visas atremontuotas. Na
mas randasi ramioje, šalu
tinėje Maskvos gatvėje.

Viena tu moterų buvo 
gyvenusi tame pačame pa
state, mažame apartmente, 
per 25 metus. Ar ji paten
kinta tokia permaina? tš- 
girdusi tokį klausimą, ji nu
sišypsojo ir atsakė:

“Jeigu jūs būtumėt 82 
metų amžiaus, ar jums ne
patiktų, kad nebereikėtų ei
ti susipirkti, susinešti pro
duktus, gąminti valgį ir 
taip toliau? Faktinai, jei
gu jums bereikėtų keturis 
kartus per dieną gerai pa
valgyti; gyventi jaukioje 
stuboje su gerais draugais, 
žiūrėti televizijon, skaityti, 
p a s i va i kščioti, Iinks.min- 
tis?”

Man aprodė visą namą. 
Pirmiausia apvedė po mie
gamuosius. Patogūs kam
bariai. Lovos užtiestos 
skaisčiai baltais baltiniais. 
Karbatkų užtiesalai ir dai- 
liški pagalvėms užvalkalai. 
Prie lovos stovi staliukas 
su lempa.

Valgymo kambarys švie
sus, erdvus ir oringas. Prie 
apvalių stalų po šešias kė
dės. Paskiau nuėjome į bu
fetą, kuris visuomet būna 
atdaras. Čionai “vyresnie
ji piliečiai” ateina, kada 
tiktai nori ateiti, įsipilti 
arbatėlės sau ar savo sve
čiams.

* Kokios čia lankymo va
landos? Kokių nuostatų 
įsakyta prisilaikyt?

Ak, kaip tie seni žmonės 
juokėsi iš tokių mano klau
simų. “Čia mūsų namai. 
Mes čia darome, ką mes no
rime. Galime eiti pasi
vaikščioti, pasikviesti sve
čius, mėgsti, mezginėti, ar 
bile kuo užsiimti. Vieninte
liais mūsų . "bosais’ čionai 
yra mūsų daktarai ir slau
gės, kurie visuomet dežu- 
ruoja prie mūsų.” 
/ “O kiek visa tai jums kai
nuoja?”

Manęs svetintojai tikrai 
suklego juoku. Aprimę, jie 
aiškino: “Nieko nekainuo
ja. Šiuos namus užlaiko 
fdbrikas ir darbo unija. 
Mes visi esame buvusieji

ir patiekta visiems kariniams ir militariniams reikalams. 
Jei taip, tai atrodo, kad kai kurie fabrikai- bus paleisti 
darban. O tas reikštų darbininkų fronto padalinimą, 
suskaldymą. Jei taip atsitiktų, tai plieno korporacijos 
gautų į savo rankas streikui laužyti svarbią priemonę.

Trekgornaja fabriko darbi
ninkai. Jie ne tiktai už
laiko namus, bet dar dau
giau — jie yra mūsų šeima 
ir draugais. Dauguma mū
sų nebeturime tikrosios sa
vo šeimos. Daug išmirė 
laike karo.”

Šio namo gyventojai seni 
amžiumi, .bet jauni naujo
mis idėjomis. Apie tai vie
na baltaplaukė senutė gra
žiausia pasakė: “Mes gal 
esame seni amžiumi, bet 
mes tebepaliekame jaunais, 
nes mes vis tebesame dali
mi aplink mus esančio pa
saulio.”

Kaip teisingas još išsi
reiškimas, pasirodė vėliau, 
kuomet, ""apkeliavę” namą, 
susėdome pasikalbėti! Ko 
jie neklausinėjo? ""Kaip 
man patiko jų namai?” 
‘"Kaip su senukais apsiei
nama mano šalyje?” “Ką 
mes darome išvengti ka
ro”... Kaip ryškūs, skais
tūs ir pilni gyvumo atrodė 
tų senu žmonių veidai! 
Kiek juose susidomėjimo ir 
entuziazmo!...

“Kaip apsieinama su se
nukais mano šalyje?”

Tas maskviečiu senuku 
statytas Ruthai C1 a r k 
klausimas smigo ,ir mano 
mintim Jis, tarsi dilgė, ne
leido nurimti neradus atsa
kymo. Kur jis greičiausia 
rasti? Atsiminiau—

Kaimynuose gyvena seny
va moteris. Dėl ko nesuži
noti, kaip einasi jai.? Ji 
visuomet kaitindavosi sau
lutėje skaudamus sąnarius, 
bet pastaruoju laiku ilgai 
nemačiau. Užeinu.

Vos atidarius lušninio 
buto duris, trenkė uoslėn 
aliejinio pečiuko tvaikas, 
sumišęs su prakaito poku.

—Kaip einasi? Dėl ko ne
beišeini pasikalbėti, saule 
pasišvi tinti?

—Kaip eisis senam žmo
gui? Mano inkstai pablo
gėjo, dėl to iš lauko reikė
tų dažnai grįžti, vidun. 
Vaikščioti sunku, nes skau
džiai diegia strėnas, o laip
tais lipant dar skaudžiau. 
.Ne kartą sugrįžusi laukan 
neberandu' vietos, kėdutę 
pasistatyti. Dar sunku ir 
apsirengti, o ant gatvės bi
le kuo apsisupus neišeisi.. 
Ir be to tie Hitlerio išpe
ros užgaulioja. Kada pa
tys nedrįsta, užsiunčia vai
kus: tai kėdę pastumia, tai 
su kuo suduoda, tai užvirs- 
ta, jau esamus skausmus 
daugiau skaudina ir nervus 
erzina.

—Gal galėtum 'kur išva
žiuoti?

-^Bandžiau. Maniau, pa
čiai pakaita padės. Ir duk
tė atsikvėps. Juk ir jinai 
jau ne jaunuoleSr sveikata 
jos ne geležinė, PbK/dienas 
sunkiai dirba. Iš darbo bė
ga produktus'supirkti, val
gį virti. Man išėjus ir ji 
galėtų bent kiek išeiti tarp 
žmonių ar atvirame ore pa
būti. Pati matai, koks čia 
oras. Prd vieną langą ver
žiasi to garažo aliejaus ir 
gaso, o iš kitos pusės tur

gaviečių atmatų dvokas^ 
Mūsų pečius, mano nuolat 
voliojama lova ir baltiniai 
taipgi nepagerina buto.

—Tai dėl ko ten nebuvai? 
Nepatiko?

—Nebuvo blogai, bet ne
buvo ir gerai. Valgis tik 
pakenčiamas, bet nepasi
rinksi. Ankštumas nesvie
tiškas. Lovelės, dešimtimis 
subruktos viena prie kitos. 
Viena lovelėje knarkia, kita 
dūsauja, trečia verkia, ket
virta dusuliu švokščia, 
peiktoji kosti. Naktimis 
negali pasilsėti. Bet už vis 
aršiau, tas brangumas...

—Brangumas! — pertrau-^ 
kiau ją nustebusi. — Visuo
met maniau, kad žydai turi 
ir labdarybės būdu suteikia 
pasilsio namuose vietą savo 
senukams už dyką!

—Turėjimo tų naiįų ge
rovė tokia, kad priima. Kai 
kur svetur šią diskrimina
cijų gadynę gal mūsų ne
priimtų. Man kainavo po 
$45 už savaitę. Negalin
tiems s.au pasitarnauti .yra 
brangiau. Ar ilgai aš arba 
ir mano duktė sykiu išga
lėtume mokėti po $45 per 
savaitę? Kur dėtumėmės 
abi po išmokėjimo pasku
tinio dolerio? Tos įstaigos 
gerai, bet jos gali pasitar
nauti tiktai pasi turintie
siems, ne darbininkams.

Taip, išgąstingai toli mes 
dar atsilikę nuo maskvie
čiu. B—te.

4.

Svarbus Japonijos karinis 
kriminalistas išteisintas

Tokyo. — Japonijos val
džia paleido iš kalėjimo bu
vusį premjerą K. Hiramu- 
na, kuris 1948-tais metais. 

c- 7 l

buvo nuteistas 
kriminalystes. 
dabar turi 85 
buvo nuteistas 
iki gyvos galvos, bet dabar 
paleistas “dėl silpnos svei
katos.” • 

už karines 
HiramiAia 

metus. Jis 
kalėjimui

! Susirėmimai tarp musulmo- 
!■ nu ir žydų Tunise;

6 sužeisti
Tunisas. — Praeitą šeš

tadienį musulmoniški fana
tikai apmėtė akmenimis žy
du kvartalo namus ir už
mušė vieną jaunuolį. Se
kančią dieną žydai' puolė 
Sidi Sridek musulmonišką 
turgų. Abiejuose susirėmi
muose 6 .asmenys buvo su
žeisti.

Detroitas. — Generolas 
Eisenhoweris pareiškė, kad 
neįtrauktų generolo Mac- 
Arthuro į savo kabinetą, 
nes “vieno militarinio as
mens valdžioje užtenka.”

$10,000 FONDAS
(Tąsa nuo 1-mo psi.)

laikyti. . Jis visai nepavaikščioja, tik krėslu pasiva- 
žinėja po stubą. Jei jis būtų sveikas, tai ir man būtų 
daug lengviau.

Draugiškai, V. Ramanauskas, Minersville, Pa.”
Daugiau dovanų fondui įteikė sekami asmenys:
L. Nekvedavičius, Brooklyn, N. Y............
Sam Yorke, Saginaw, Mich. ..............
A. Butrimas, Merrill, Wis.........................
A. F. Walley, Fort Lauderdale, Fla.........
.A. Zalder, Collinsville, Ill. ...................... . .
Soul Seluickas, Ulster Park, N. Y.......................1.00
Širdingai dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau iš

spausdinti, už taip gražias dovanas fondui. Kiekvienam 
iš Laisvės patriotų dabar yra didžiausias rūpestis birže
lio 30-ta. Tą dieną turėtų baigtis Laisvės fondo vajus. 
Ar užbaigsime?...

Kiek anksčiau gavome per Heleną Žukienę, iš Bing
hamton, N. Y., $6.00 aukų fondui. $1.00 buvo nuo H. 
Žukienes ir $5.00 nuo Ig. ir M. Lukšių. Per neapsižiū
rėjimą pasivėlinome su paskelbimu. Prašome dovanoti.

Aišku, su pabaiga šio mėnesio fondo neužbaigsime. 
Dabar mūsų viltis glūdi didžiuosiuose Laisvės piknikuose. 
Kurie dar neturėjote progos paaukoti fondui, tai tikrai 
prisidėkite piknikuose. Laisvės Administracija

priežiūros 
Tam pasi-

Moterys prižiūrėtojos 
namų — dženitorės

*

New Yorko valstijoje 
paskiausiu laiku prieita iš
vados nustatyti minimum 
mokestį namų 
darbininkams.
ruošiant, valdinis Darbo 
Departmentas jvykdė šiokį 
tokį tyrimą padėties. Nu
statyta, kad tų 560,000 dar
bininkų padėtis apgailėtina 
ir kad joje dar aršesnė da
lis tenka moterims.

Tarpe 33,000 gyvena
miesiems namams prižiūrė
tojų - dženitorių valstijoje 
dirba 7,000 moterų dženito
rių. Imant visus, vyrus, ir 
moteris bendrai, vidutinis 
uždarbis yra $23.01 savai
tei, įskaitant kokį sklepinį 
butą ir kitką duodamą gre
ta piniginės mokesties.

Tačiau vienų moterų dže
nitorių mokestį imant at
skirai nuo vyrų, bendroji 
visų moterų vidutinė mo
kestis. (average) yra tiktai 
$12.07 savaitei. Imant at
skirai gaunančias mažiau
sia ir daugiausia, 43 nuo
šimčiai gauna mažiau $10 
savaitei, 60 nuošimčių ma
žiau $15 savaitei, 14 nuo
šimčių uždirba virš $25 sa
vaitei.

Priedams pažymi, jog 
tūkstančiai vyrų dženito
rių žmonų ir šeimos kitos 
narės dirba sykiu su vyriš
kiais dženitoriais tariamuo
sius jų darbus, už kuriuos 
jos ’negauna jokios mokes
ties. Bet be moterų dar
bo tie vyrai džęnitoriai ne
pajėgtų vieni nudirbti, iš
laikyti tą darbą.

Kituose namų priežiūros 
darbuose (ne .dženitorių) 
tarpe 88,000 darbininkų po 
visą valstiją 20,000 yra mo
terys. Bendroji (vyrų ir 
moterų imant sykiu) tos 
rūšies darbininkų alga 
yra $51.84 (pirm išėmimo 
taksų) mieste ir po $36.89 
užmiestyje. Moterų uždar
bis yra daug mažesnis. Vie
nų moterų bendrasis uždar
bis didmiestyje $34.70, o už
miestyje $27.03.

Daugelyje tų darbų, o už 
vis dženitoriaus darbuose, 
darbo valandoms nėra ga
lo. Bile kur reikmenėliui 
sugedus, ar kam ko užsi- 
geidus, niekada nėra perve- 
lu nei peranksti pasibelsti į 
dženitoriaus duris, prikel
ti šeimą iš miego ar ati
traukti -nuo .nebaigto val
gio. O moteris dženitores 
kartais dar užsispiria ir 
paglamonėti girtutėliai gy
ventojai.

$10.00
. 5.00

3.00 
. 3.00 

.. 2.00 

Nespėjus ko atlikti, kuo 
nors neįtikus, retas kas pa
galvoja ir atideda savo pyk
tį iki bus proga apibartu 
kompaniją, kad nejiastiatoP1 
daugiau darbininkų, ar^kacl 
nepataiso, nepagerina na
mą. Ne. Lengviausia išsi
rėkti ant prižiūrėtojo.

Moterimis dženi toriais 
dažniausia būna našlės su 
vaikais ar šiaip vyrų ap
leistos moterys. Jos pasi- 
aukoją tam varganam bū
viui, kad bent protarpiais 
savo darbo galėtų prižiūrė
ti savo vaikus. Be to jos 
negali užsidirbti pragyve
nimui, nes valdžia neteikia 
nemokamų prižiūrėtuvių, o 
jų uždarbis nėra pakanka
mas samdyti privatiškus 
vaikų prižiūrovus.

ŠEIMININKĖMS 
t

Riešutų Skanėsiai
Puodukas sumaltų riešu

tų .
puodukas rudo cukraus > 
pusė puoduko miltų 
pusė šaukštelio kepamų 

miltelių (baking pow
der)

2 kiaušiniai 
biskis druskos 
išaukštelis vaniles 
puodukas razinkų. 
Persijok miltus su kepa- 
~is milteliais

Suplak kiaušinius, 
dukru
Dabar po biskį pilk 
ir plak. Pilk riešu- 
razinkas. Bus ge-

ir druska

ir gerai iš-

mais . 
kartu, 
pridėk 
plak, 
miltus 
tus ir 
riau, jei pirm supylimo ra- 
zinkas apvelsi su miltais.

Ištaukuok kepamą^ blė- 
tą. Bus dar geriau, jei 
išklosi su istaukuo t* į 
waxed paper. Išklok tęs- ] 
la apie pusės colio storu- I 
mo. Kepk 350 F. karščiu | 
apie 25 minutes iki viršus 
gražiai aprus.. Išėmus iš 
pečiaus, atvėsink. Išimk iš 
blėtos, nuimk popierą, su
pjaustyk riekelėmis ir palik 
gerai atšalti . Laikyk gerai 
uždaromame stikliniame in
de. Maistingas ir skanus. 
Tinka ir svečiams vaišinti.

Half-Size Style

R9199
( l4’/2-24'/2

f ' Pattern R9199 (Cor the fuller, 
'shorter figure): Halt Sizes 14*6. , 
116%, 18%, 20%, 22%, 24%. Size 
jlfiJM? takes 4 yards 39-inch fabric.

Užsakymą su 35 centais, ir 
pažymėjimu formos nujp',X 
rio ir dydžio siųskite: pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

2 pusi.—Laisvė (Liberty)—Trečiadien., Birželio-June 18, 1952
1 . * i j ' t

• \ • f

' '■ ' - -A



Cleveland, Ohio PITTSBURGH, PA.
įvykiai iš mūšy miesto

CHICAGOS ŽINIOS Keturi metai be mano

ALICE JONIKIENĖ 
viešnia iš Chicagos

Gavome žinių, jog mus at
lankys viešnia iš Chicagos Ali
ce Jonikienė, dienraščio Vil
nies redakcinio štabo nare.

Jonikienė pasižadėjo daly-
»

vauti lietuvių sueigoje, kuri į- 
vyks šio penktadienio vakarą, 
birželio 20-tą, LDS kuopos 
klube. Kadangi jinai randasi 
kelyje iš svarbių visašališkų 
deleflMtcijų ir konferencijų, į- 
vykusių Washingtone ir New 
Yjg>rke sveturgimių apgynimo 
reikalais, tad tikimasi, kad ji
nai kai ką ir papasakos mums 
iš tų svarbių įvykių.

Vienu tų svarbiųjų įvykių 
buvo delegacijų lankymasis 
Washingtone protestuoti prieš 
Walter-McCarran bilių. Tas 
bdius, jei taptų įstatymu, bū
tų pavojingas visiems unijis- 
tams ir bendrai visiems sve- 
turgimiams darbo žmonėms.

N. V.

Nesimato mūsų spaudoje 
žinių iš Pittsburgh o. O turėtų 
būti parašyta kaip kas. (O ko
dėl jūs patys, draugai, nepa
rašote dažniau? — Red.). 
Nes jau turėjome daug tokių 

i dalykų, kurie turėjo būti ap
rašyti. Deja, niekas apie tai 
daug nesiinteresuoja ir nepa
rašo. Kai kurie nė negali rašy
ti, o kurie gali—nekreipia dė- 

'mes’o.
Pittsburgh e iš mūsų tarpo 

jau išsiskyrė net’ keli geri 
draugai, Laisvės skaitytojai. 
Tai Aleksandras Sherbinas, J. 
Wilk ir Zidorius Streleckis. 
Tie draugai niekuomet neatsi
sakydavo geram tikslui paau
koti dolerį kitą.

Nelabai seniai pasimirė pu
sėtinai pasiturintis biznierius 
Povilas Bajoras. Daktarai 
jam pripažino vėžio ligą. Ko
kie metai laiko jo žentas K. 
Zabila mirė ta pačia liga, 
jaunas būdamas. Paliko jauną 
moterį su trimis vaikais. Tai 
yra pavojinga liga.
Iš LDS parengimo

Pagyrimas Treviskyn, Pa. 
kuopai ir gaspadinėms už su
rengimą geros ir prašmatnius 
vakarienės. Nevisur galima 
gauti tokią vakarienę. Tai bu
vo lietuviškos dešros, paga
mintos iš kruopų ir kraujų. 
Man prisiminė, kaip mano 
malina darydavo Lietuvoje 
per skerstuves.

Taipgi parengime buvo duo
ta proga dalyviams išsireikšti 
savo nuomones. Po trumpą 
prakalbėlę pasakė 8-tos apsltr. 
pirmininkas J. Mažeika ir šė

lt ret. A. Pipiras apie organi- 
zucjją ir šių dienų klausimais.

Parengimas buvo suruoštas 
dėl pasiuntimo delegato į LDS 
seimą. Reikia daugiau tokių 
parengimų. Kitos kuopos tu
rėtų imti pavyzdį iš Treviskyn 
kuopos. Stanley Orda

Worcester, Mass.
Iš susirinkimo

Birželio 3 d. įvyko Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Pašelpinės 
Draugijos mėnesinis susirinki
mas. Draugijos valdyba ir į- 
vairios komisijos išdavė rapor
tus iš draugijos veikimo.

Nariai gerai užsimoka savo 
mėnesines duokles, suspenduo
tų beveik nėra. Klubo darbi
ninkų atskaita gera. Pelno 
nors nelabai daug, bet neblo
gai liko.

Memorial Day arba atida
rymo Olympia Parko komisi
ja išdavė raportą. Nors tai 
buvo trijų dienų šventė, bet 
žmonių daug negalėjo daly
vauti iš priežasties lietaus. 
Vienok pelno padarė virš šim
to dolerių. Tai ačiū svečiams, 
kurie nepasibaidė lietaus.

čia nėra reikalo rašyti apie 
mūsų parko gražumą. Aš ma
nau, kad gražesnę vietą var
giai kur būtų galima surasti 
šioje apylinkėje. Todėl nariai 
ir nares nesibijokite atvažiuo
ti ir praleisti šventadienius ty
rame ore.

Sekantis draugijos susirinki
mas įvyks liepos 1 d., 8 vai. 
vakare, 29 Endicott St.

Reporteris

GYVIEJI KOVOJA
2-29-52
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(Tąsa)

Fantastiškas reginys, primenąs masi
nes scenas iš kokio nors ultramadingo 
pseudoistorinio amerikiečių filmo. Žmo
nės bėga, patys nežinodami kur, nematy
dami kelio. Jie kariasi ant uolų; kaip 
pigmėjai glaudžiasi prie milžiniškų ma
šinų; kaip būrys žiurkių bėga į tamsius 
koridorius. Kompresorių ir atskeliamų
jų plaktukų bildesys, susiduriančių va
gonėlių žvangėjimas, kūjų smūgiai į ge
ležį susilieja į pragarišką triukšmą, ku
riame it neaiškus griausmas skęsta riks
mai, verksmas, žmonių balsai, Hanso 
riaumojimas. Savo esesininkų apsuptas, 
jis saugo įėjimą į tunelį, tarsi pabaisa, 
sergėjanti pragaro vartus.

Pro kepyklos langus mums matyti, 
kaūp labai aukštai danguje praskrenda į 
šidurę baltų lėktuvų eskadrilės. Kad ir

Aliarmui pasibaigus, žmonės lazdų 
smūgiais varomi atgal į darbą arba 
baigti miegoti į barakus. Naciai įsiutę 
ir nori pasivyti sugaištą laiką. Bet tuč
tuojau prasideda naujas aliarmas. Po 
du, po tris ir net po septynis kartus per 
dieną. Visa stovykla suirzusi. Dieną ka
liniams nepavyksta nei išsimiegoti, nei 
pailsėti. Kai ilsimės po darbo naktinėje 
pamainoje, mums taikoma bendroji tai
syklė, .ir mes taip pat einame į tunelį. 
Mes griūvame iš nuovargio, bet mes 
džiaugiamės. Mes įtemptai klausomės, 
kaip tolumoje griaudžia bombos. Papras
tai mes sutariame susitikti tuneliuose ir 
šio požeminio pasaulio naktį kalbame 
apie tai, kad greitai nacių režimas žlugs, 
nors po jo skeveldromis galime žūti ir 
mes.

* * *
Praėjo keletas mėnesių. Puikios vasaį- 

ros dienos —dabar, deja, tolimas prisi
minimas. O, rodos, visa tai buvo tik va
kar. Tur būt, todėl, kad dienos bėga 
viena po kitos, neatskiriamai panašios 
tarpusavy. Kėlimasis, darbas. Darbas, 
sriuba. Darbas, duona. Patikrinimas, 

te? U?as, Miegas, patikrinimas. Ir vėl 
vįslįas iš pradžių. Tik nors gultas vis 
tas pat, bet miega dabar jame po du ir 
po tris. Nors darbas tas pats, bet dir
bamas jis purve arba sniege. Nors duo
nos kąsnis dar tękio pat dydžio, bet da
bar sėlenos ir šiaudai pakeitė juodus

miltus. Ir vis daugiau žmonių miršta.
Statistiniais duomenimis, rastais sto

vykloje po išvadavimo ,per rugpiūtį mi
rė tik 30 žmonių, bet per lapkritį jau 
155, per sausį — 705 ir per vasarį — 
1 852. Mirtingumas grėsmingai auga 
kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną.

Kovo pradžioje iš 600 prancūzų, kurie 
buvo stovykloje rudenį, liko apie 
žmonių, 
akis.

Ir vis dėlto mes pasiekėme nemažų 
laimėjimų, stengdamiesi sumobilizuoti 
visas jėgas ir tuo pat išgelbėti kuo dau
giau žmonių. Puikūs rezultatai buvo pa
siekti todėl, jog mes suliejome išvien vi
sas pastangas, kad atsispirtume augan
čiai grėsmei.

Mūsų organizacija, kuri pradėjo 
saujos žmonių ir rėmėsi įvairiais 
mentais, dabar stovyklos gyvenime 
dina tokį svarbų vaidmenį, jog tai 
neginčijamas dalykas kiekvienam pran
cūzui. „ .

Žinoma, mes stengiamės palaikyti sa
vo žmones, bet pagalba teikiama ir visai 
prancūzų patriotų masei. Jaunimas, in
teligentija, didžiašeimiai, .visi dori 
žmonės, kad ir kas jie būtų, yra sudėti
nė socialinio kapitalo dalis, ir vją būtina 
išlaikyti. Mūsų draugai, tolimi’, bet ku
riam sektantiškumui, atiduoda lįųmaniš- 
kąm solidarumui visą savo įkarštą.

Ir ko tik griebiasi tėvelis Anri dr Ža
nas, mėgindami nukreipti kurio nors ka
po rūstybę, suminkštinti kurį barako se
niūną arba, įsiskverbę į kontorą, apginti 
prancūzo gyvybę. Per, keturis mėnesius 
jie dviese pasiekė, kad šimtas su virjšum 
mūsų tautiečių buvo perkelti į lengves
nes komandas ir geresnius barakus.

Vilis susirinko pas save mūsų jauni
mo žiedą ir kasdien rizikuoja gyvyibe, 
kad išgelbėtų šešiasdešimt prancūzų 
nuo bado mirties arba nusilpimo. ' \

Žiulis, amžinas silpnųjų gynėjas, įjun
gė į savo komandą nelaimingiausius 
prancūzus, ir net žmonės, nepritarią j k) 
pažiūroms, vertina jo darbą. “Mes iško
vosime tau Garbės legiono ordiną,” 
vienu balsu pareiškia jie. \

Pasinaudodamas savo ilgu kalėjimo* 
patyrimu ir savo gausiais ryšiais, Simo-* 
nas Šteinbruke tapo išsigelbėjimo viltimi 
prancūzams. {Bus daugiau)
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Dar apie muštynes tautiškų 
kapinių piknike

“Vilnies” piknike teko suei
ti su Mrs. Marie Peters, kuri 
nekaltai nukentėjo dekoraci
jų dienoje Tautiškų kapinių 
chuliganų muštynėse.

Jos veidas jau apgijęs, dėvi 
naujus akinius, bet vis dar 
jaučia skausmus nugaroje ir 
tebėra po gydytojo priežiūra.

Teiravausi kaip tas atsitiko 
kad toki inteligentiška ameri 
Riete lietuvaite taip skaudžiai 
nukentėjo. Neatpasakojant 
jos pačios žodžiais, dalykas 
dėjosi sekamai:

Mr. ir Mrs. Peters, buvę ka- 
liforniečiai, o dabar Blue Is
land gyventojai, dalyvavo 
Tautiškų kapinių apvaikščioji- 
me, o vėliau tos organizacijos 
piknike. Kaip žinia, Tautiškų
jų kapinių direktoriai (nąujiė- 
niečiai) smurtu išspyrė di
džiumą kapinių lotų savinin
kų iš direkcijos — jie pasi
rinko “kultūringus” chuliga
nus, vietoje progresyvių kapi
niu savininkų...

Na, tie naujieniečių kama- 
rotai, po gedulingų ceremoni
jų, organizacijos piknike, su
kėlė kruvinas muštynes. Nie
kuo nekalta intelientė mote
riškė, Mrs. Marie Peters, pa
čiame įkarštyje ‘kultūringųjų’ 
chuliganų muštynių, pataikė 
išeiti į šokių salę iš “powder 
room”. Akimirksnyje, ant jos 
užpuolė naujieniečių “drau
gai’,’ sudaužė akinius, sužalo
jo veidą ir pažeidė nugarkau
li.

Pašaukus valstijos policiją, 
chuliganai naujieniečiai nu
ginkluoti ir nugabenti Cook 
apskrities kalėjimam Apart 
kitų nukentėjusių, prieš juos 
— ir Tautiškųjų kapinių drau
giją — skundą padavė Mr. 
Leo ir Marie Peters. Už suža
lojimą kas nors turi atsakyti.

Byla turėjo įvykti praeitą 
savaitę, bet atidėta. Vienas 
chuliganų sužeistas Cook aps
krities policistas tebėra kritiš
koje padėtyje Little Sister of 
Mary ligoninėje. Mrs. Peters 
nors jaui pavaikščioja, bet il
gai, ilgai jaus smūgius iš 
Tautiškųjų kapinių pikniko.

Kaip byla užsibaigs, “Vil
nies” skaitytojai bus teisingai 
informuoti — ne taip kaip 
“Naujienų” nelaimingi skaity
tojai, kurie dar nei negirdėjo, 
kad naujieniečiai, smurtu iš
metę progresyvius iš Tautiš-

kųjų kapinių direkcijos, įvelė 
tą garbingą įstaigą į tokią ne
švankią liugynę. Viena galima 
būti tikri, Tautiškųjų kapinių 
direkcijos užsispyrimas izo
liuoti progresyvius organizaci-
jai lėšuos dešėtkus tūkstančių 
dolerių.

Pasiteiraukite: ar tas lėšas 
i apmokės ir tokią biaurią gėdą 
I nutrins direktoriai? ŠĮ kartą j 
j nepaminėsiu jų pavardžių; 
.jūs visus juos pažįstate. Tikiu, 
taip jau gerai pažįstate jų 
“dvasios vadą,” kuris nei loto

, kapinėse neturi, bet diktuoja 
paklusniems direktoriams.

Laukuviškis.
—-O—

Šaunus buvo Vilniečiu 
piknikas

Kaip ir buvo numatoma, 
“Vilnies” piknikas birželio 8 
d. pasisekė kuo puikiausiai.

Nors “oro pranašas’’ anksti 
ryte spėjo lietų ir audrą, bet 
pradėjo lynoti tik vėlokai va
kare, kada didžiulėje salėje i 
jau ėjo meninė programa — 
po stogu. Vėliau lietus sustojo 
ir svečiai bei vięšnios nesisku
bino namo ir po koncertinės 
programos.

Diena pasitaikė. pusėtinai 
karšta, kaip ir kelias dienos 
prieš tai. Bet tūkstantinė vil
niečių minia susirado pavėsio 
po žaliuojančiais medžiais bei 
prie bufetų. Teko susitikti la
bai daug svečių ir viešnių iš 
tolimų kolonijų.

Meninėje programoje, tik 
pradedant lietučiui lašnoti, 
dainavo Eksmainierių Choras, 
.vadovybėje Nancy Long; Ci
ceros Moterų Choras, vadovy
bėje Dorothy Yuden, ir LKM 
Choras, vadovybėje Clem Def- 
fner. Publika išreiškė savo 
pasitenkinimą menine progra
ma gausiais aplodismentais.

Labai daug pasitarnavo 
Justas Misevičius su savo gar
siakalbių sistema, kaip meni
nėje programoje, taip ir išti
są dieną pats padarydamas 
svarbius pranešimus ir duoda
mas progą svečiams supažin
dinti.

Gaila, kad per tiek daug 
svieto neteko su visais pasi
matyti, paimti pavardes ir pa
sikalbėti. Kaip ir visuomet 
panašiuose parengimuose, bu
vo gerokas skaitlius ir naujų
jų imigrantų, paprastai vadi
namų “dipukais.” Ir taip jau 
kaip visados, didžiuma jų už
silaikė kultūringai' kaip ir, 
pridera. Reporteris

Ramus vanduo... gilus...

my] i m os Juliukes

Tu drąsos pilna ir ryžto, 
Laukei auštant naujo ryto: 
Ir džiaugiais, kad jau aušrinė 
Sužibės, kaip deimantinė;

Džiaugiais, kad greit rytas švis — 
Nustos slėgt juoda naktis.

Bet vos aušra dar tik švito,
Naujo ryto skaros plito:
Juoda šmėkla pasivaide—
Aštrų smūgį ji tau smeigė.

Tu žydėjus taip skaisčiai — 
Nuskinta mirties likai.

Dingo viltys, dingo džiaugsmas
Ir svajonių tinklas austas,
Ir troškimai tie žavingi,
Meilės posmai taip širdingi:

Dingo viskas amžinai— 
Dingo greit, kaip bematai.

šaltas kapas tave glaudžia, —
Man krūtinę skausmai spaudžia,
Ilgėsiu širdis vaitoja,
Akys tankiai ašaroja,

Kad mirties liesta likai,
It gėlelė nuvytai.

lt gėlelė nuvytai,
Taip žydėjus dar skaisčiai!... 

Tavęs liūdįs
Ignas.

Pasitenkinimas Britanijoje dėl 
Gromyko paskyrimo ambasad.

Londonas. — Tarybų Są- kia pasitenkinimą dėl Gro- 
jungai paskelbus, kad An
driejus Gromyko skiriamas

nuo 
ele- 
vai- 
yra

Š. m. birželio mėli. 9 d. 
New York Enquirer aprašė 
net pirmame puslapyje kon
gresmano E. C. Gathingso 
tyrinėjimus pornografiškų 
knygų, filmų, paveikslų, ir 
atviručių, kurias galima nu
sipirkti kiekvienoj Ameri
kos vaistinėj bei kioske. Jis 
žada parodyti pavyzdžius 
atatinkamai komisija, kuri, 
aišku, imsis priemonių, kad 
tai. daugiau nepasireikštų. 
Kai kurios filmos reikėsią 
rodyti “prie uždarų durų”...

Sunku, esą, suprasti, ko
dėl gražios merginos lei
džiasi... tokiose pozose... 
fotografuojamos... Tuo pa
sižymi taip vadinamieji 
“meno” žurnalai, nes jie 
pilni nuogų moterų -pa
veikslų.

Knygos tai net ir Don 
Žuaną priverstų parausti. 
Negalima, esą, spręsti kny
gos turinio pagal viršelį... 
Jei viršelis, turi patrauklios 
moters paveikslą, tas dar 
nereiškia, jog pati knyga 
yra bloga. Jo žmona per
skaičiusi keletą tokių kny
gų ir radusi jas “negrieš- 
nomis”... Bet tos knygos 
su kukliais viršeliais... tai 
jau smerfelnų griekų pil
nos. ..

Tarpe to paties straipsne
lio buvo įterpta ir trumpa

žinutė iš Anglijos, užvar-
dyta “HOW DULL!” Pa
gal ją, Maskvos radijas 
pranešė, jog rusų televizija 
yra laisva, nuo peržemai iš
kirptų moterų bliuskelių, 
negražių šposų ir dramati
zuotų kriminalistų. Tokiais 
dalykais galvas turi sukti 
tiktai Amerikos kongres- 
manai.

žodžiu, norėta sudaryti 
įspūdis, jog Tarybų Sąjun
goje gyvenimas yra “sau
sas,” neįdomus... bespal
vis... Bet, sprendžiant pa
gal Amerikos, kongresmano 
žmonos patyrimą su knygų 
viršeliais ir jų turiniais, 
reikia pripažinti, kad “ro
mantiškas” knygos veršiu
kas kartais yra apgaulin
gas. .. Kukliai “aprėdyta” 
knyga dažnai daugiau “me
daus” slepia.

Televizija, 'gi, irgi nėra 
pats gyvenimas... Ji yra 
tiktai “viršiukas”... o kas 
po juo slepiasi... tai dar 
klausimas... Reikia sutikti 
su Amerikos kongresmano 
žmonos išvada: Ramus van
duo... dažnai yra gilus...

Juozas.

Geriau lai tau pavydi ne
gu tave apgailestautų.

Herodotus

ambasadorium Londone, be 
veik visuotinas pasitenkini
mas reiškiamas Britanijoje. 
(Jromyko, kuris yra TSRS 
užsienio reikalų vice-minis- 
tras, skaitomas vienu ga
biausiu ir svarbiausių ta
rybinių diplomatų. Jo pa
skyrimas į Londono postą 
aiškinamas kaip įrodymas, 
kad Tarybų Sąjunga ypa
tingai kreipia dėmesio į 
santykius su Britanija, ir 
nori juos kuo labiau gerinti.

Gromyko buvo paskirtas 
ambasadorium Londone, 
kuomet buvęs ambasado
rius čia Zarubinas buvo pa
skirtas Washingtonan, o 
buvęs ambasadorius Wa- 

I shingtone Paniuškinas • bu
vo paskirtas ambasadorium 
Kinijoje. • ■

Sekmadieniniai Britanijos 
laikraščiai nuo darbietiškų 
iki konservatyvių, savo ve
damuose straipsniuose reiš-

myko paskyrimo. Darbie- 
tiškas savaitrašti^ “Rey
nold News,” atstovaujantis 
daug.mili joninį kooperatinį 
judėjimą, sako, kad Gromy
ko atvykimas gali atidary
ti naują erą Tarybų Sąjun- 
gos-Britanijos santykiuose. 
Kairus “Daily Worker’is” 
sako, kad paskirdama Gro- 
myką į Londoną, Tarybų 
Sąjunga lyg patvirtina sa
vo norą į gerus santykius,- 
ar iš to bus rezultatų, pri
klauso nuo kitos pusės.

ŠYPSENOS
NEPATARIA

Studentas: “Pap, aš nu
tariau mokytis daktaru ir 
studijuoti tokias ligas, ku
rios dar kitiems nežino
mos.”

Tėvas: “Aš tau, sūnau, to 
nepatariu, nes kiti išras 
toms ligoms vaistus, ir tu 
liksi be darbo.”

' Perkrikštas.
» * • <

3 pu si.-Laisvė (Liberty)-Trečiadien., Birželio-June IS, 1952

CHARLES J. ROMAN
z LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

%

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir .gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermenine. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110



Edgewater, N. J
Mirė Juozas Mikeliūnas

63 metu am
ir draugiškas 

darbininkas. Iš

n etų r ė-

laikuo- 
progre- 
ir pre

Birželio 9 d. senas šio 
miestelio gyventojas Juozas 
Mikeliūnas mirė staiga nuo 
širdies smūgio. Pastaruoju lai
ku dirbo Aluminum Co., Ed
gewater.

Pirmadienio vakare (dirb
davo naktimis) atėjo darban 
ir išdirbęs dvi adynas laiko, 
krito, ir nuo širdies smūgio 
vietoje mirė.

Juozas buvo 
žiaus, ramus 
sunkaus darbo
Lietuvos Ukmergietis, Nonikų 
kaimo. Į šią šalį atvyko 1907 
metais ir apsigyveno Brook
lyn, N. Y. Jo pirmutinis dar
bas buvo cukernėje.

Prieš 27 metus apsigyveno 
Edgewater ir gyveno čia iki* 
šios netikėtos mirties.

Buvo nevedęs ir pastaruoju 
laiku artimų giminių šioje ša
lyje nėra žinoma. Lietuvoje 
gyvena brolis, bet ir su juom 
da ž n ų h u si ra š i n ė j i m ų 
jo.

Juozas senesniuose 
se prigulėjo Cliffside 
syvėse organizacijose 
numeruodavo pažangius lietu
viu laikraščius. Bet senstant 
ir sveikatai menkėjant, mažai 
kur dalyvavo.

Birželio 13 d. palaidotas 
Šv. Mykolo kapinėse, Passaic, 
N. J. Po palaidojimo visi pa
lydovai buvo pakviesti į Cliff
side rusų klubą ir čia šauniai 
pavaišinti.

Laidojimo reikalais rūpino
si Nelė Puzonicnė, prie kurios 
Juozas gyveno įnamiu per 
daugelį metų.

Tai ir vėla Dėdės Šamo že
mėje supiltas naujas kapas 
sunkaus darbo darbininkui, 
Lietuvos išeivijos sūnui., S.

• v
1S

Detroit, Mich.
Birželio 9-tą suėjo 2 metai, 

kai mirė Mrs. Anna Girdaus- 
kas (žilionytė). Palaidota 
birželio 13-tą. Liko liūdesyje 
jos vyras, du sūnūs, duktė, se
suo Kastancija BardauskienS 
su šeima, giminaitė Kastan
cija Karpavičienė (gyvenanti 
Brooklyne) ir kiti /artimieji. 
Jos giliai tebepasigenda jos 
artimieji.

Velionė paėjo iš Samsoniš- 
kių kaimo, Gižų par., Suvalki
jos. K.

Rochester, N. Y

kuo

Laukiame svečių kuopų 
piknike spaudos naudai

LLD 50-tos ir 116-tos 
pų bendrai rengiamas pikni
kas įvyks jau šį šeštadienį 

'birželio 21-mą. Vieta: Gede- 
mino Svetainė, 
Avė.

Mūsų gerosios 
jau suplanavo

575 Joseph

šeimininkės 
ir pagamins

Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ros Apskrities

PIKNIKAS
* f

Įvyks šį Sekmadienį

BIRŽELIO 22 JUNE
Steamboat Inn (Kasmočius) Pk. 

( 91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.
Pradžia 1 P. M. Įžanga 50 centų

Dainuos Aido Choras, iš Brookiyno
ŠOKIAMS GROS G. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRAS

Gėrimai ir valgiai
Visi kviečiami dalyvauti.

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 kai
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.

New Yorko^/?Afr7i nloi Viešnia išvyko
link

j LLD pikniką kelionė 
užtikrinta tik busu

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 2-sios Apskrities rengia
masis piknikas įvyks jau šio 
sekmadienio popieti ir vakarą, 
birželio 22-rą, Steamboat 
Inn. 91 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y. B

Busas nuo Pil. Klubo išeis 1 
vai., nuo Auditorijos 1:30. a

Kadangi L. L gelžkelio dar
bininkai paskelbė streiką, tad 
ant kelionės geležinkeliu ne
verta atsidėti. Geriau užsitik
rinti sau vietą buse kaip galint 
anksčiau. Bušą pripildžius iš 
anksto, komisija galės apie 
tai informuoti auto savininkus, 
kad jie verbuotųsi sau grupes 
važiuotojų. Iš to bus nauda 
norintiems nuvykti į pikniką 
ir organizacijai.

Kalvaitis pasiilgsta 
savo draugu

ligomis, 
laukimo 

Julius

Julius Kalvaitis (ligoninėje 
užrašytas Kalvait) tebesiran- 
da Wickoff Heights ligoninė
je. Sveikata negerėja. Spėja
ma, kad gal reikėsią tulžia* 
pūslės operacijos, 
karštomis nežinomo 
dienomis ligoninėje, 
pasiilgsta savo draugų. Reikė
tų jį atlankyti.

Ligoninė randasi prie St. 
Nicholas Ave. ir Stanhope St., 
Ridgewoode. Arčiausia yra 
DeKalb Ave. stotos ant BMT 
14th St. — Canarsie linijos.

Lankymo valandos trečia
dienį ir sekmadienį 2 iki 3 po 
pietų. Pirmadienį ir penkta
dienį nuo 7 iki 8 vakaro.

Nušovė plėšiką
Nežinomas vyriškis nušau< 

tas New Yorke prie 120th St. 
ir St. Nicholas Ave., New Yor
ke.' Sakoma, norėję^ apiplėšti 
kiniečio restauraną. Apsišau
dyme su plėšiku sužeisti poli- 
cistai Walter Albrecht ir Ru
dolph Berthoud.

Tad visiskanią vakarienę.
Laisvė sskaitytojai ir priete- 
fiai, šeimininkės ir neturintie
ji savo šeimininkių, visi esate 
prašomi atvykti birželio 21- 
mos vakaro 6-tą valandą sy
kiu vakarieniauti.

Kviečiame į pikniką visus 
rochesteriečius ir iš apylinkių 
atvykti pasisvečiuoti su mu
mis ir tuomi paremti darbi
ninkų spaudą, nes pelnas eis 
snaudos naudai.

Tikimės svečių ir iš tolimo 
Brooklyn© - Richmond Hill, 
N. Y. Rengėjai.

Liaudis turi apginti savo 
vadus ir unijas

Amerikinio Sveturgimiams 
Apginti Komiteto sušauktoje 
v i s a š a.l i šk o j o k o n f e r e n c i j o j e 
birželio 6 ir 7 dienomjs, New 
Yorke, buvo pasakyta daug Į- 
domių kalbų, pateikta faktų 
apie sveturgimių vargus ir 
persekiojimus. Kalbas sakė at
stovai darbininkų ir progresy
vių organizacijų iš visų mūsų 
šalies sričių. Buvo delegatų 
nuo Kanados iki Floridos, nuo 
Atlanto iki Pacifiko.

Tarpe raportų, .liūdniausia 
buvo Kalifornijos istorija. 
Liūdniausia tuomi, kad ten 
meksikonai darbo žmonės bū
davo deportuojami tūkstan
čiais. Bet kol tenai nebuvo 
Amerikinio Sveturgimiams 
Apginti Komiteto skyriaus, 
niekas j u neužtardavo. Niekas 
nei nesužinodavo apie juos. 
Sugaudo ii- išveža. Neseniai 
susidaręs komitetas pradėjo 
veikti ir jau yra atsiekęs šio
kių tokių laimėjimų ir tenai.

Nežiūrint, kokių nuostabių 
istorijų turėjo kožna sritis, 
kiekvienos srities delegacija 
pripažino, jog svarbiausiomis 
bylomis yra dvi New Yorke ir 
v iena W ash ington e.

Tos bylos svarbios tuomi, 
kad nuo jų išsprendimo pri
klausys tūkstančių kitų sve- 
lurgimių ateitis. Priklausys a- 
teitis piliečių ir nepiliečių. To
mis svarbiausiomis yra: 
Walter-McCarran Bilius

Walter-McCarran b ii kis
liktai paaštrintų persekiojimą 
n e įsi pi 1 i et i n usi ų s veturg i m i ų,
bet teiktų galią ir nupilietinti 
už bile kokį esantiesiems ga
lioje nepatikusi asmens veiks
mą, nežiūrint, kada tas veiks
mas buvo papildytas.

Walter-McCarran bilių kon
gresas perleido. Bet dar nėra 
įstatymu. Jisai yra prezidento 
rankose. Skubūs ir gausūs 
prašymai prezidentui gali pa
veikti prezidentą, kad jis ne
pasirašytu tą bilių.
Martin Young Byla

Martin Young, unijų 
nizuotojas, nuo t951 
spalių 26-tos dienos yra 
kytas Ellis Islande be kauci
jos.

Konferencija stipriai užak
centavo, kad Ellis Island tapo 
pirmąją koncentracijų! kempe 
Amerikoje. Kad jeigu darbo 
unijos, progresyviai ir visi de
mokratijos šalininkai nepris- 
pirs valdovus 
ten esantiems 
tai valdovai 
(uos vartus į 

ne

orga
nic tų 
sulai-

var
nu o

atidaryti vartus 
išeiti iš kempių, 
atidarys plačiai 
kempes visiems,

kas tiktai pasipriešintų valdo
vų sauvaliai.

Young yrą, vedęs Amerikos 
pilietę ir tėvas dviejų Ameri
koje gimusių mažamečių 
kų. Gyvenęs šioje šalyje 
15 metų savo amžiaus.
Peter Harisiades Byla

Harisiades, žymus Ameri
kos graikų vadas, yra perse
kiojamas deportavimu jau ke- 
leri metai. Jisai buvo kelis 
syk suimtas ir kelis syk paleis
tas po kaucija, o jo byla vis 
keliama aukštesnėn Įstaigon.

Praėjusio gegužės mėnesio 
26-tą Harisiades vėl tapo su
laikytas Ellis Islande ir grą
žinta skubiai deportuoti fasis- 
tinen Graikijon. Kadangi 
Graikijoje kovotojai prieš fa
šizmą yra būriais žudomi, tad 
ir Harisiades gyvybė yra pa
vojuje.

Harisiades taipgi yra vedęs 
Amerikos pilietę ir tėvas dvie
jų mažamečių vaikų. Kuomet 
Mrs. Harisiades konferencijo
je pasakojo apie tai, kaip vai
dučiai kenčia dėl jų tėvo per
sekiojimo, delegatai verkė.

Jeigu Amerikos1 liaudis leis
tų jšdeportuoti Harisiades į 
Graikijos fašistų nagus, atsi
darytų masinės medžiokles 
unijistų graikų, ispanų ir visų 
tautinių mažumų, kurių gim- 

luošiuose kraštuose siautėja 
barbariškos valdžios. Daugelis 
pamatinių industrijų unijų ne
galėtų išsilaikyti, nes jų Įkūrė
jais buvo ir dabar daug jų 
ve i )< 1 i ų n ari ų. yra svotu rg i m i ai, 
kadangi sVeturgimiai tebesu
daro didelius nuošimčius dar
bininkų pamatinėse industri
jose.
Kaip Galima pagelbėti

Konferencija nurodė, jog 
pagalba persekiojamiesiems 
yra ir apsauga visam darbi
ninkų judėjimui. Yra apsauga 
ir patsai sau. Bet pagalba ga
lima tiktai veiksmu. Tam pri
einamiausi budai yra:

1) Rašyti Attorney General 
of the United States, Depart
ment of Justice, Washington, 
D. C., prašant paliuosuoti 
Martin Young ir nedeportuo
ti Harisiades.

, 2) Rašyti tokius prašymus 
savo kongresmenams ir sena
toriams.

3) Su tokiais prašymais at
lankyti savo kongresmenus ir 
senatorius Washingtone. Kam 
asmeniškai negalima nuvykti, 
paremti organizacijų siunčia
mas delegacijas.

4) Su tokiais prašymais at
lankyti savo kongresmenus ir 
senatorius 
parvyksta

namuose, kada jie 
šventadieniais ir a-

' 5) Taip pat atlankyti visų 
partijų kandidatus, ir komite-

Užtarti Martin Young yra 
atspausdintos į general į pro
kurorą atsikreipiančios atviru
tės. Gaunamos: 
Committee, 23 W.

American 
26 th St., 
Kainuoja 
liktai pa-

pridėjus 2 centų
$3 už šimtą. Reikia 
sirašyti ir, 
štampą, pasiųsti.

Atvirutę pasiųsti darbas 
yra menkas. Bet kuomet tūks
tančiai tokių atviručių pasie
kia kongresmenus ir valdinin
kus, nuoveikis yra didelis. 
Ypačiai rinkimų metais kiek
viena atvirutė reiškia baisa ir; ią. 
valdininkai negali su juo nesi
skaityti. Tas gali reikšti laisvę 
šimtams persekiojamųjų šian
dieną ir sustabdyti nuo pasikė
sinimo ant kitų. K. D-is.

Brooklyniečiai 
viešėjo Catskill’yj 
pas Bloznelius

Praėjusį sekmadienį ket
vertas brooklyniečių — Bill 
Skuodis, Geo. War e s o n, 
Anna Vyšniauskienė ir 
K a r p a v i čienė — aplankė 
Bloznelių ūkį Catskillyj, 
New Yorko valstijos aukš
tumose.

New Yorko mieste ir apy
linkėj sekmadienį buvo la
bai šilta, bet Catskillyj, 
ekskursantai sako, buvo ga
na vėsu. Blozneliai, sako, 
skundžiasi prastu žemuogių 
derlium: dėl šalto oro j o s 
dar neišs.irpusios pradėjo

Draugas Skuodis parvežė 
iš Bloznelių Laisvei dešim
tinę — $7 prenumeratai at- 
naujint ir $3 specialiam jos 
fondui. Dėkui!

LaisvietiS V.

žydų Centre, 2592 Ocean 
Ave., Brooklyne, naktį išvogta 
apie $500. Bet brangios reli
ginėms apeigoms vartojamos 
■sidabrinės karūnos palikta 
neliestos.

Sekmadienį 6 asmenis pa
vojingai sužeisti ant Wiest Side 
Highway ties Liberty St. jų 
auto paslidus ir atsimušus už* 
tvaron.

AIDIEČ1AI ŠIRDINGAI 
DĖKINGI

Jau virš mėnuo laiko praėjo 
nuo mūsų Aido Choro iškil
mingo 40 metų paminėjimo, 
kuris sutraukė gražų būrį dai
nos mylėtojų. Jie savo atsi
lankymu pagerbė ne tik da
bartinius aidiečius, bet ir vi
sus tuos, kurie laikotarpiais 
dalyvaudavo Aido Chore, kad 
palaikius pažangųjį meną.

Mes žinome, kad kiekvienas 
didesnis užsimojimas meno 
srityje reikalauja daug laiko 
ir triūso tiems, kurie rengiasi 
prie vienokio ar kitokio pasi
rodymo scenoje. Ir kuomet 
reikia dalyvauti programoje, 
tad aišku, jog tuo pačiu metu 
negalima kitus darbus atlikti. 
Tuomet jau reikalinga gerų 
draugų pagelba. Tad Aido 
Choras reiškia Širdingą padė
ką draugams: K. Balčiūnui, K. 
Bell deri ui ir M. Grigui, dirbu- j 
siems prie bilietų. St. Večkiui j 
už šviesų kontroliavimą bei 
V. K ari on u i už scenos uždan
gos prižiūrėjimą.

Programos metu buvo skai
tomas pritaikytas aprašymas 
apie Aido Choro 40 metų vei
kimo eigą, kuris gražiai suta
po su einamąja ‘programa, šį 
aprašymą prirengė žurnalistas ■ 
-dailininkas R. Baranikas, gi 
programos metu skaitė buvu- 
sis aidietis A. Velička. Aido 
Choras už 'tai labai dėkingas.

Visi žiūrovai gėrėjosi reikš
minga dekoracija ant juodos 
užuolaidos, kurią labai vyku
siai padarė dailininkas Edv. 
Skučas. Gi, dailininko R. Fei-'| 
ferio plakatas Kultūriniam 
Centre skelbė visiems per ke
lis mėnesius Aido Choro 40 
metų sukaktj. Abiem dailinin
kam nuoširdus dėkui.

Apart pačių aidiečių, prog
ramoje dar dalyvavo solistė 
Z. Kazokaitė, kuri dainavusi 
Aido Chore per ilgus metus, ’ 
taip pat ir L. Yonikas. Prie 
piano visiems akompanavo 
mūsų m u z i k as-k om p o z i tor i u s
Pr. BaleviČins. Aido Choras 
širdingai dėkoja šiems meni
ninkams už puikią kooperaci- i

Aleksaitis 
pasveikino 
programos
Aido Chorui
Širdingiausias

su 
pa-

mūsų 
Dėkui jud-

Malonu buvo tą dieną maty
ti gėlių puoštes, puošiančias 
estrados priešakį. Tai buvo 
nuo aidiečių draugų A. Bal
čiūno ir A. Jamison. Gi buvu- 
sis aidietis J. 
Conn, valstijos 
gražiu laišku ir 
baigoje įteikė 
puikių gėlių.
dūkui visiems trims už gėles.

Negalima pamiršti ir Aido 
Choro korespondentų J. Gray 
ir II. Feiferienės, kurie gana 
Įvairiais aprašymėliais 
jubiliejų skelbė* 
viems.

Jubiliejaus proga gauta ga
na daug aukų nuo gerašir
džių meno mylėtojų, — tik 
gaila, kad kai kurių pavardės 
netilpo programoje, nes buvo 
įteiktos tiktai koncerto metu—- 
tad norime juos dabar pami
nėti.

U. Walins iš Stratford o, 
Conn., paaukojo $10.

Po $5 aukojo : O. Labašau- 
skiene iš N. J., B. V. Gasparie* 
ne iš Grand Rapjds, Mich., 
Laisvės Choras iš Hartford, 
Conn.

Valis ir Vera Bunkai $2, 
G. Varesonas $1.

Reiškiame gilią padėką vi
siems Aido Choro rėmėjams 
už finansinę paramą. -

Nors gana pavėluotai Aido 
Choras dėkoja visiems savo 
prieteliams, bet, anot patar
lės, geriau vėliau — nei nie
kuomet. Visi suprantame, kiek 
daug darbo yra organizacijose 
pakol viskas sutvarkoma ir 
raportuojama susirinkimuose, 
todėl taip viskas ir užsitrukdė. 
Tad dar kartą visiems dėkui, 
dėkui!

Aido Choro Valdyba

Alice Jonikienė išvyko 
Chicagos praėjusio sekmadie
nio rytą. Tačiau dar ne Chica- 
gon. Sekmadienio vakarą ii 
gal dar dieną kitą ji tikėjosi 
praleisti Binghamtone. Vėliau 
•Jar žadėjo apsistoti Clevelan- 
de. Tikėjosi dalyvauti cleve- 
i an d i ečių su sir i n k i m e 
20-tos vakarą, LDS

Buvodama rytuose, 
nė atlankė daugeli Įžymių Į- 
staigų. Lankėsi ir muzikos mo
kykloje, kur mokinasi jos sū
nus dainininkas. R-

Brooklyne trys plėšikai pri
trenkė iki netekimo sąmonės 
algų nešėją lydėjusį policistą, 
apmušė nešėją, prigrąsino ki* 
tus 8 vyrus ir atėmė $7,500 
algų pinigų.

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 Montelloj. Prie jo 
reikia gerai prisirengti, todėl pikni
ko rengimo komiteto susirinkimas 
įvyks birželio (June) 20, Liet. Taut. 
Namo kambariuose. Prašom 'komite
to ir liuosnorių dalyvauti susirinki
me. Pradžia 7:30 vai. vakare.

(H 8-1203

WORCESTER, MASS.

LDS prieš-seiminiš Piknikas Įvyk
sta birželio 22 d. Olympia Parke, 68 
So. Quinsigamond Ave., Shrewsbu
ry, Mass. Rengia LDS 57 kuopa 
naudai pasiuntimo delegato j seimą 
Detroit, Mich. Delegatu išrinkta Po
vilas šiušąs.—Kviečiame visus skait
lingai dalyvauti, kaip vietinius, 1aip 
ir iš apylinkių. — Kom.

(118-120)

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kari Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

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

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. 

Tel. ST. 2-8842

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

6 pusi.-Laisve (Liberty)-lTrečiadien,» Birželio-June 18, 1952

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

BAIGĘ MOKYKLĄ BIRŽELY, 
KREIPKITĖS DABAR

Nuolatiniai darbai. 35 valandos, 5 
dienos. Puikiausios darbo sąlygos, 
patenkinančios pašalpos, apmokamos 
vakacijos. Progos pradinėms išsila
vinti interesingų darbų. CosmopoJ/L 
tan Magazine. Atsikreipimo Pwsoiyh 
nei, 309 W.*56th St. (arti SthPlve.),

kuopos

Jonikie- SUSIRINKIMAI
. DETROIT, MICH.

Detroit Moterų Pažangos Klubo 
mėnesinis susirinkimas j vyks birže
lio (June) 18 d., pradžia 7:30 vai. 
vakare, Draugijų Svetainėje. 4097 
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 apart meni as. 
60 pėdų frontas. Savininkas kraus
tosi j Californiją. 465 E. 106th St. 
ant Canarsie Line. Tel. Nightingale 
9-6670. (117-119)

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6288

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868 |

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




