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Šiurpulinpi vaizdai. 
Smūgis garbei. 
Visi jie bailiai. 
Norime matyt visur. 

L Rašo A. BIMBA

Spaudoje pasirodė vaizdai 
iš Koje salos įvyki*. Jie baisūs, 
jie šiurpulingi. Vaizdai karo 
prieš beginklius karo helaisr 
vius.

Generolai Boatrcr ir Clark 
didžiuojasi belaisvius “gra
žiai” sudoroję. Desėtkai už
muštų, šimtai' sužeistų, tūks
tančiai aptroškintų gazais.

Kas blogiausia. Tai kad jie 
didžiuojasi ne tik visos šios 
šalies, bet net visų Jungtiniu 
Tautu vardu.

Vienas reporteris analizuo
ja šio “garbingo” žygio re
zultatus. Jie prasti,“ jie be ga- 

‘ lo blogi. Visi Tolimieji Rytai.
Išskyrus čiang Kai-šeką, pasi
piktinę.

Jie nepamiršią. Ant Koje 
salos kenčia jų žmonės, jų 
diegai. Prieš juos at\ 
amerikiečiai iš už sept

4 Vi Irstančiu
amerikiečiai
puolikai, be 
sigaiĮėjimo žmonės.

Reporteris priduria: šis 
gis ant Koje salos be < 
skaudus smūgis Amerikos

mylių.
uz-

gar-

Teisybę jis sako Tos
m Ti

su valdovai.

politiniams kali- 
masiniam

Aną dieną 
niams amnestijos 
susirinkime karštai 
pats buvęs berods virš metus 
laiko kalėjime Murzani. Jis 
irgi kentėjo už politinius įsi
tikinimus. Jis žino, ką reiškia

spauda, radijai' 
llollywoodas jų rankose;

jamam.
' Ir štai ką jis labai įdomaus 
Sasakė. Jis pasakė, kad visi 
reakcionieriai yra didžiausi 
bailiai. Pažiūrėkime, ką jie 
turi. Jie turi \iską. Kapitalas 
jų rankose, valdžia jų ranko
se 
ir
jų rankose policija ir armija; 
jie net jau turi atominę bom
bą savo rankose. O žiūrėkite, 
kaip jie išsigandę,- bijo mūsų, 
tos palyginti Kol kas nedide
les klasiniai susipratusiu žmo
nių grupelės!

Ryškus ir svarbus pastebė
jimas. Jis labai teisingas. Juk 
taip ir yra. Kiekvienas mes 
matome.

Reakcionieriai — didžiausi 
bailiai!

užsilaikymą. Geras 
yra geras, blogas yra 
baltas ar 
klausimą

r Garbingi žmonės, kurio ko 
^o;a už rasinę lygybę Ameri
koje. žmogų reikia spręsti ne 
pagal jo rasinę kilmę, bet pa
gal jo 
žmogus 
blogas,

Taįp
tikrai protingi ir
n ės.

juodas.
stato visi

švarūs žmo-

Tikrai pasveikinti galima 
Daily Worker, kuris sako:

“Mes norime matyti negrus 
kiekvienoje beizbolės didžio
joje ir mažojoje lygoje.

‘‘Mes norime matyti neg
rus teisėjais, negrus kongres- 
manais ir senatoriais. Mes 
norime matyti negrus teisėjus 
Aukščiausiam Teisme, visose 
miestų ir valstybių valdžiose, 
kaip lygiai visose ginkluotų 
jėgų formacijose.”

vi
su

Jie turi turėti teise būti 
rose vietose, visur lygiai 
baltaisiais. Ar ne gėda, 
vyzdžiui, kad nė vieno negro 
nėra 
n

Aukščiausiam Teisme, 
vieno nėra gubernatoriu- 
nė vieno nėra senatoriu- 

W'? Ar ne gėda Amerikai, 
ad nė vieno negro nėra pen

kių ar keturių žvaigždžių 
range generolo!?

Nelygybė, nežmoniškumas, 
pažeminimas penkiolikai mili
jonų žmonių.

No. 120

Švedai pirmi šovė į 
orlaivį, sako TSRS., 
— santykiai įsitempę
gą įteikė notą Švedijos am
basadoriui, kurioje sakoma, 
kad pati Švedija yra atsa
komi nga už orlaivių susi
šaudymą virš Baltijos jū
ros. Švedai tvirtino, kad 
tarybiniai jet-lėktuvai ap
šaudė neginkluotą jų orlai
vi laisvuose Baltijos van
denyse ir kad, orlaiviui nu
kritus ,septyni lakūnai buvo 
išgelbėti tik dėkui tam, kad 
arti radosi vokiečių pre
kybinis laivas.

Sovietų Sąjunga savo at
sakymo notoje sako, kad 
švedų orlaivis radosi virš 
tarybinių vandenų ir kad 
tarybiniai lėktuvai davė 
švedų lėktuvui signalą nu
sileisti. Bet vietoje nusi
leidimo, sako tarybinė nota, 
švedų orlaivis atidarė ugnį 
iš kulkosvaidžių, į ką tary
biniai sargybos lėktuvai tu-

(Kelios dienos atgal Šve
dija pasiuntė atsiprašymą 
Tarybų Sąjungai už tai, 
kad jos orlaivis skrido virš 
tarybiniu teritorialių van
denų. Švedai tada teigė, 
kad jų orlaivis buvo pakly
dęs.)

Tarybinėje notoje, kuri 
televizija | buvo įteikta Švedijos amba

sadoriui, tarp kitko sako
ma :

“Birželio 16-tos 6-tą va
landa ryto Švedijos karinis 
orlaivis peržengė TSRS ru- 
bežių Cape Risna srityje 
Hijummaa salos srityje. 
Švedijos orlaivis tęsė savo

Miliono Amerikos žmonių <
1 atstovu delegacija prieš 
vokiečių nacių ginklavimų

Senato Už- 
Komitetui. 
J. Paolone 

Amerikos 
(New Yor-

Washingtonas. — Atsto
vai organizacijų, kurios 
kartu apima apie milijoną 
Amerikos žmonių, pareiškė 
savo protestą Senatui prieš 
Vakarų Vokietijos ginkla
vimą ir naujo nacinio 
Wehrmachto sudarymą. 18 
delegatų liūdi jo 
sienio Reikalų 
Dr. Clementina 
liudijo vardu 
Darbo Partijos.
ko ALP), pastorius Ken
neth Ripley Forbes varde 
Amerikos Taikos K rusi A- 
dos, Mrs. Vivienne Shub 
varde Maryland© “ Taikos 
Tarybos, Paul Green varde 
Veteranų už Taiką, ir tt.

Delegatai pareiškė sena- 
tineifc komisijai, kurios pir
mininkas yra senatorius 
Connaly, kad Vokietijos na
cių ginklavimas yra pasi
tyčiojimas iš Amerikos 
žmonių, kurių kraujas bu
vo liejamas praeitame kare, 
prieš hitlerizmą, pasityčio
jimas iš Europos žmonių, 
kurie tiek kentėjo po naci
niu jungu, ir pasityčiojimas 
iš tų milijonų žmonių, ku
rie buvo nukankinti, nužu
dyti arba nunuodyti krema- 
torijose nacių koncentraci
jos stovyklose.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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skridimą virš tarybinės te
ritorijos., ir jam buvo įsa
kyta sekti tarybinius kovos 
lėktuvus ir nusileisti aero
drome.”

Toliau notoje sakoma, kad 
įsiveržėlis orlaivis vietoje 
to atidarė ugnį.

Švedijos valdžia iš savo 
pusės sako, kad orlaivis, bu
vo civilis, Catalinos tipo, ir 
kad negalėjo šauti, nes ne
turėjo jokių ginklų.

S. Francisco komunistų 
veikėja liudija byloje

Los Angeles. — Vakarų 
Pakraščio komunistų bylos 
pirma apgynos liudininkė 
buvo Olėta O’Connor Yates, 
San Francisco ilgametė ko
munistų veikėja. Olėta 
Yates liudijo, kaip ji atvy
ko į San Francisco depre
sijos metu, kaip nedarbas ir 
skurdas tada ją įtikino, kad 
Amerikos komunistai kovo
ja už šios- šalies žmonių 
gerbūvi. Ji piešė vaizdą iš 
anų dienų streikų ir kovų 
ir apie fabrikantų bei poli
cijos naudojamą t e r o r ą 
prieš darbininkus. Ji sa
kė, kad ji tada įsitikino, kad 
komunistai yra labiausiai 
atsidavę kovotojai, kurie 
nepaiso savo asmeninių rei
kalų ir aukojasi pavojin
giausiose vietose.

McCarthy tebesidarbuoja 
už žurnalo “Time” boikotą

Washingtonas. — Senato
rius McCarthy dar vis. tę
sia savo vajų už savaitinįo 
žurnalo “Time” boikotavi- 
mą. McCarthy tą vajų pra
dėjo keletas mėnesių atgal, 
kuomet jis nutarė, kad tas 
žurnalas, iš visų Amerikos 
leidinių, jį labiausiai “ap
šmeižė.” Pranešama, kad 
McCarthy raštinė Washing
tone išsiuntė tūkstančius 
laišku 
riuose 
“Time” 
mų.

fabrikantams., kū
jis ragina neduoti 

žurnalui garsini-

Lietuviai ir kitos tautinės grupės kels protestą 
prieš pro-nacinius bėglius, vokiečių ginklavimą

New Yorkas. — Vietinis 
Demokratinių Tautinių 
Grupių Komitetas, atsto
vaujantis visą eilę tautinių 
grupių, kaip tai, lietuvius, 
vengrus, ukrainiečius, suo
mius, *r u s u s, jugoslavus, 
žydus, ir demokratinius 
vokiečius, rengia protesto 
mitingą prieš pro-nacinių 
elementų iš pabėgėlių tarpo 
darbavimąsi šioje šalyje.

Komitetas pabrėžia, kad 
pro-naciniai elementai, tarp 
jų ir kariniai kriminalistai, 
dabar atvirai veda savo 
veiklą šioje šalyje ir bando 
įsitvirtinti tautinėse grupė
se. Komitetas pastebi, kad 
gegužės 4-tą dieną Manhat
tan© Centre įvyko tarptaur* 
tinis pabėgėlių mitingas,

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

JAU ĮPLAUKĖ $4,567.00
DAR REIKIA $5,433.00

Fondo reikalu gayome porą įdomių laiškelių. Prašome 
pasiskaityti:

“Gerbiamieji!
LDS 5 kuopa savo susirinkime birželio 11-tą nutarė 

paaukoti Laisvės fondui $20.00. Tad čia ir prisiunčiu 
jums tą auką.

Draugiškai jums,
K. Boinauskas, 5-tos kuopos iždininkas, 

Philadelphia, Pa.”
“Gerb. Laisves Administracija!

Siunčiu jums dar $35.00, kurie dalinasi šiaip: $23 Į 
fondą, $7 už prenumeratą ir $5 už paskelbimą, kurį 
prisiunčiu ant atskiro lapo.

Fondan aukojo: J. S. $10, J. Mickevičius $10 ir K. 
Zinskienė $3.

Draugiškai, H. Tamošauskiene, So. Boston, Mass.”
Daugiau dovanų fondui įteikė šie asmenys.:

Peter Sedar, Canel Fulton, Ohio................ $13.00
Viena šeima iš Lewiston, Me., ........................ 10.00
F. Bloznelis, Catskill, N. Y..................................3.00
P. Augutis, Paterson, N. J................................ .  3.00
A. ir M. Kaunas ,St. Clair, Pa........................... 3.00
Dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau išspausdinti, 

už taip gražias dovanas dienraščiui. Laukiame atsilie
pimo kitų Laisvės, patriotų.

Visi turėkime mintyje didžiuosius Laisvės piknikus 
Brooklvne ir* Montello, Mass. Brooklyn© bus liepos 5-ta, 
Montello—-liepos 4-tą, 5-tą ir 6-tą. Kvieskime ką tik 
susitikdami i tuos piknikus, nes jie labai daug reiškia 
dienraščiui finansiniu atžvilgiu.

Laisves Administracija

Svetimkalbiai redaktoriai 
prieš imigracijos įstatymą

New Yoi’kas.—19 sveti tri
kalbių laikraščių redakto
riai atsikreipė į prezidentą 
Trumaną reikale McCarra- 
no - Walterio naujo imigra
cijos įstatymo. Savo atsi- 
kreipime redaktoriai pažy
mėjo, kad įstatymas yra re
akcinis, rasistinis ir statan
tis pavojun Amerikos žmo
nių, ypatingai sveturgimių, 
civiles teises.

Kitas protestas dėl šio 
įstatymo atėjo nuo Civilių 
Laisvių Sąjungos. Abiejuo
se pareiškimuose reikalau
ta, kad Trumanas. įstatymą 
vetuotų.

kuriame kalbėjo Vengri
jos buvęs vyriausias 
karininkas gene r olas 
Ferenc Farkas de Kisbar- 
naki, kuris tarnavo kvis- 
lingui Szalasiui, ir taipgi 
nacių specialus valdovas 
Ukrainai 1941-mais ir 1942- 
rais metais Stetsko.1 Jų mi
tinge vyriausia tema buvo 
kuo greitesnis naujas pa
saulinis karas.
Masinis protesto mitingas 
prieš karą, nacizmo kėlimą

Tautinių Grupių Komite
tas šio mėnesio 26-tą lai
kys savo pirmą masinį mi
tingą, kuriame bus iškeltas 
protestas prieš nacinių ele
mentų briovimąsi į šį kraš
tą, prieš Vakarinės Vokie-

MacArthuras turis teisę 
būti veikliu politikoje

Washingtonas.— Armijos 
vadovybė nusprendė, kad 
generolas MacArthuras tu
ri teise dalyvauti politinė
je veikloje, nors jis. ir yra 
atsargos karininkas. To
kiu būdu armija užgyrė 
Mac Arthur o nutarimą kal
bėti kaip vyriausias kalbė
tojas republikonų konvenci
joje Chicagoje. Prieš tai 
buvo kelta balsų, kad gene
rolas MacArthuras dar yra 
aktyvus karininkas, o ne 
atsargos, nors jis. ir nelaiko 
jokio karinio posto.

Armijos sprendimas yra, 
kad MacArthuras yra “fak* 
tinai atsargoje.” 

tijos neo-nacių ginklavimą 
ir prieš rengimąsi karui 
bendrai. Mitinge kalbės vi
sų tautinių grupių atstovai 
ir kiti žymūs kalbėtojai, 
tarp jų metodistų veikėjas 
daktaras Willard Uphaus ir 
buvęs Michigano senatorius 
Stanley Nowak. Tame mi
tinge, kuris įvyks nurody
toje datoje Capitol viešbu
čio salėje New Yorke, bus 
ir turtinga (meniška progra
ma.

Turint mintyje generolo 
Farkaso ir Stetsko kalbėji
mą, Demokratinis Tautinių 
Grupių Komitetas masinį 
protesto mitingą rengia po 
sloganu: “Hitlerio tarnai 
kalbėjo New Yorke,—tekal
ba New Yorko žmonės I”

Derybų nutraukimas 
provokacinis aktas,— 
tvirtina korėjiečiai
Pekingas. — Kinijos ra

dijas. perduoda, pareiškimą, 
kurį padarė Korėjos Liau
dies Respublikos (šiaurinės 
Korėjos) valdžia. Pareiški
me sakoma, kad nuolat nu
traukdami paliaubų dery
bas, amerikiečiai atlieka 
provokacinius aktus. Nu
traukdami paliaubų dery
bas, kuomet tik jie užsigei
džia, sako korėjiečiai, Ame
rikos. delegatai Panmunjo- 
me nuolat stato pavojun vi

800,000 darbininkų 
streikavo Janoniioie 

t/ v

Tokyo. — Japonijos Dar
bo Unijų Generalinė Tary
ba paskelbė, kad 800 tūks
tančių darbininkų dalyvavo 
vienos dienos streike. Strei
kas buvo pravestas kaipo 
protestas prieš valdžios taip 
vadinamą “an ti -su b ve r sy v į 
įstatymą,” kuris yra pana
šus i Amerikos Smitho ak
tą ir kuris nukreiptas pir
moje eilėje prieš komunis
tus.

Unijos streikavo ir taipgi 
rengė protesto mitingus bei 
demonstracijas, nors dau
guma jų ne kpmunistų va
dovaujamos, o socialistų.

dviejų tūkstančių darbinin
kų ir studentų demonstra
ciją ir sumušė bei lengvai 
sužeidė kelioliką asmenų.

L. 1. geležinkelio’streikas 
baigtas unijos laimėjimu

unijos 
darbo
perra-

New Yorkas. — Long Is
land geležinkelio streikas, 
kuris tęsėsi dvi dieni, pasi
baigė trečiadienio rytą. U- 
nija sako, kad ji streiką lai
mėjo. Vyriausias 
reikalavimas, buvo 
sąlygų kontrakto 
šymas. Unija teigė, kad 
mašinistai ir kiti geležinke
lio darbininkai dirba prie 
nesaugių ir nesveikų sąly
gų, ir reikalavo visos eilės 
pataisymų. Streikas baig
tas dar nesusitarus pilnai 
dėl detalių, bet kompanija 
pareiškė, kad ji pasirengusi 
keisti taisykles įr laikys 
pasitarimus su unijos atsto
vais.

Streiko metu susisieki
mas tarp Long Island mies
telių, kur gyvena šimtai 
tūkstančiu New Yorke dir
bančių žmonių, ir Manhat- 
tano buvo palaikytas auto
busais ir automobiliais.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Jungtinės Tautos rengiasi 
atleisti “ iš darbo dar 30 
amerikiečių tarnautojų, ku
rie yra kaltinami dalyvavi
me komunistiniame • veiki
me. Sakoma, kad 15 ame
rikiečių jau buvo atleisti 
iš J. T. sekretoriato.

Washingtonas. — Fabri
kantai kelia aliarmą, kad 
plieno streikas kenkia, gin
klų gamybai.

ORAS.—Giedra ir šilta.

są derybų eigą ir daro su
sitarimą vis labiau negali
mu; *

Pannninjomas. — Korė
jiečių - kinų delegacija tai
kos paliaubų derybose iš
reiškė savo protestą dėl ‘ 
Jungtinių Tautų delegacijos 
nutarimo nutraukti dery
bas trims dienoms. Korė
jiečiai - kinai pareiškė,, kad 
amerikiečiai, kurie sudaro 
J. T. delegaciją, nepadavė 
jokio pagrindo, kodėl jie 
nutraukė derybas, a.

Pusanas. — Jankių armi
jos štabas paskelbė, kad ne
rasta jokių sabotažo įrody
mų amunicijos sandėlio 
sprogime, kuriame vienas 
amerikietis kareivis buvo 
užmuštas ir keturi sužeisti. 
Rhee policija, betgi, tvirti
na, kad ji turi sabotažo įro
dymų.

Kodžės Sala. — Amerikie
čiai sargai išvedė iš vienos 
stovyklos dar 11,000 kari
niu belaisviu, kad juos pa
dalinti i mažesnes stovy
klas. Nebuvo kruvinų susi
rėmimu, bet sargai buvo 
apginkluoti ašarinėmis 
bombomis ir granatomis.

Panmnnįomas. — Ameri
kiečių delegacija išreiškė 
savo protestą, kad korėjie
čiai nėra paženklinę raudo
nojo kryžiaus vėliavomis 
stovyklas, kuriose laikomi 
amerikiečiai belaisviai. Ko
rėjiečiai - kinai tvirtina, 
kad jie stovyklas yra gerai 
paženklinę ir kad amerikie
čių aviacija tų paženklini
mų nepaiso ir dažnai jas 
bombarduoja.

Powellis reikalaus išmest 
iš demokratų konvencijos 
pietų rasistų delegatus

Washingtonas.— Kongre
so narys Adam Clayton 
Powellis, vienas retųjų ne
grų atstovų kongrese, pa
reiškė, kad jis reikalaus- 
rasistinių delegatų išmeti
mo iš demokratu konvenci
jos Chicagoje.

Powellis. pareiškė, kad 
kadangi tie delegatai iš 
anksto skelbia, kad jie ap
leis konvenciją, jeigu civi
lių teisių punktai bus pri
imti, jie faktinai grąsina 
konvencijai, daro ant jos 
spaudimą, ir tuomi save 
diskvalifikuoja. P o w e 1 lis 
įneš pasiūlymą, kad visi de- 
legatai, kurie tokius grąsi- 
nančius pareiškimus pada
rė, būtų neprileisti dalyvau
ti konvencijoje. Tas palies
tų didelę dalį pietiečių de
mokratų kandidatų, kurie 
yra rasistiniai nusiteikę.

Washingtonas. — John 
Gates pabaigė savo liudiji
mą McCarrano komitetui ir 
grąžintas kalėjimam Jis 
pabrėžė, kad didžiuojasi bu
vimu komunistu ir kovoto
ju už taiką.
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UNIJŲ ŠULAI IR POLITIKA

Kas Ką Rašo ir Sako
BUDELIS PRIE 
ALTORIAUS

Pabėgėlis vyskupas Briz- 
gys, keliais atvejais bolše
vikų “pakartas” ir “sušau
dytas,” atsidūrė net Barce- 
lonoje, Ispanijoje. Neklaus
kite, kas jam apmokėjo ke
lionės lėšas. Ne tik jis vie
nas ten nuvyko. Sužinome, 
kad ten BALFo aukomis 
nuvykęs yra ir kan. Kon
čius, taip pat monsignoras 
Balkonas, vyskupas Padols- 
kis ir kiti sutonuoti dyka
duoniai, iš viso apie dvide
šimt penki.

PATI DIDŽIAUSIA Amerikos organizuotų darbininkų 
nelaimė yra ta, kad jie neturi nepriklausomo nusistaty
mo politiniame veikime. Tik todėl šiandien pat ketu
riolika milijonų darbininkų unijistų, su savo žmonomis 
ir pilnamečiais vaikais, labai mažai teturi įtakos į poli
tikos eigą. Štai toks senatorius Taft, atviras ir nuož
mus organizuotų darbininkų priešas, Ohio valstijoje 
laimi rinkimus. Jis tyčiojasi iš darbininkų įtakos. Jis 
tiesiog sako: Žiūrėkite, aš nepaisau darbo unijų, tačiau 

tlaimiu rinkimus. Taip aš laimėsiu ir prezidentiniuose 
rinkimuose, tiktai jūs mane nominuokite.

Dalykas tame, kad organizuotuose darbininkuose nė
ra vienybės, nėra susitarimo, nėra vienos linijos. Kai 
prieš Taftą griežtai išstojo CIO unijos, daugelis Ameri
kos Darbo Federacijos unijų jo kandidatūrą palaikė į 
Jungtinių Valstybių senatorius. Jis spiaudo unijoms į 
veidą, o unijų lyderiai jam rankas bučiuoja!

Tokia yra rūsti tikrovė. Tai puikiai žino gudrūs de-
mokratai ir republikonai.

Paimkime kad ir dabartinę padėtį, išvakarėse šių meW 
prezidentinių rinkimų. Philip Murray, Walter Reuther 
ir William Green priims ir rems kiekvieną Trumano no
minuotą kandidatą. Jie visiškai atsidavę Tru<manui ir

Dabar iš eucharistinio ka
talikų kongreso ilgas melo
dijas rašo vysk. Brizgys. Iš 
tų melodijų įdomus dalykas 
tik vienas, būtent, kur vys
kupas rašo:

“Šv. mišiose dalyvavo vi
sa Ispanijos civilinė ir kari
nė vyriausybė. Ofertorium 
metu valstybės galva—gen. 
Fr. Franco—prie altoriaus 
perskaitė Ispanijos tautos 
ir valstybės pasiaukojimo 
Išganytojui Švč. Sakramen
te aktą, kuriuo Kristus 
Skelbiamas vyriausiu Ispa
nijoj Viešpačiu, Jo įstaty
mai —1 aukščiausiais įstaty- 
mais.” (Draugas, birželio
14 d.)

Be galo įdomu. Bene 
kruviniausias visam pasau
lyje budelis atsistoja prie

demokratams.
Bet paimkime vienos iš galingiausių ir skaitlingiausių 

darbo unijų, karpenterių (dailidžių) unijos vadus su 
Hutchesonais. pryšakyje. Jie visi eina su republikonais. 
Šiuo tarpu jie sušilę darbuojasi už gen. Eisenhowerio:

altoriaus ir skaito pasiau
kojimą Kristui. Ir tuo 
džiaugiasi vysk. Brizgys ir 
visi Barcelonop. suskridę 
katalikų bažnyčios viršinin- 

kandidatūrą. Senis Hutchesonas yra žymi figūra repu- kai.
blikonų partijoje.

Ta pati istorija su kita labai galinga unija, būtent 
tymsterių (sunkvežimių vairuotojų) unija. Jos am
žinuoju bosu yra Tobin. Jis kartais nukalba gana kai
riai ir pasmerkia reakciją, bet politikoje guli republiko-
nų partijos lovoje. Jis irgi dabar darbuojasi už Eisen- 

: ho.werio nominavimą.
Dar nežinia, ką pagiedos John Lewis, mainierių uni

jos sena galva. Aną dieną jis prasitarė, kad politinis 
darbininkų pasidalinimas yra jų didžiausia^silpnybė. Bet 
Lewis yra republikonas. Praėjusiuose rinkimuose jis rė
mė Thomas Dewey kandidatūrą. Sunku tikėtis, kad ir 
šiemet rinkimuose jis atsiskirtų nuo republikonų.
, Štai jums ir padėtis. Skandališka padėtis. Ji pra
gaištinga patiems, darbininkams.

Tiesa, mes turime grupę pažangiųjų unijų, kurios ei
na su progresyvių partija. Bet jos tebėra silpnos, pa
lyginus su labai skaitlingomis ir finansiškai turtingo
mis CIO arba Darbo Federacijos, unijomis, kurios įkin
kytos į senųjų partijų politinį vežimą.

KAM TIE SPĖLIOJIMAI?-
KOMERCINĖ SPAUDA pilna spėliojimų apie Tarybų 

Sąjungos amabsadorių pakeitimus. Ypatingai jie ne
gali suprasti, kodėl ir kokiais sumetimais užsienio rei- 

- kalų ministro Višinskio pavaduotojas Gromyko paskir
tas ambasadoriumi Londone. Buvęs Londone amba
sadorius Zarubin atvažiuoja Amerikon, o buvęs Wash
ingtone ambasadorius važiuoja Tarybų Sąjungą atsto
vauti Kinijos sostinėje Pekinge.

Tie pakeitimai esą kokiu nors nauju skymu pagrįsti.
Vargiai. Ambasadorių kaitaliojimai yra madoje visuo

se kraštuose. Tik prisiminkime, kaip dažnai Amerika 
keičia savo ambasadorius Maskvoje. Jie ten normališkai 
neišsilaiko daugiau kaip porą metų.

Reikia žinoti, kad nei Amerikos., nei Tarybų Sąjungos, 
nei kurios kitos šalies ambasadoriai nenustato politikos. 
Jie atstovauja savo valdžias ir reiškia,jų norus, pra
veda jų nutarimus. Tik tokia jų misija.

Todėl mums atrodo, kad pakeitimas minėtų trijų am
basadorių neparodys jokių stebuklų . Niekas neturėtų 
tikėtis kokių ten drastiškų pasukimų. Jų nesimato.

Kur link plieno darbininkų streikas?
STAIGA SPAUDOJE užviešpatavo tyla apie ar

ti milijono plieno darbininkų streiką. Kas atsitiko? 
Ką planuoja ir galvoja prezidentas Trumanas? Ką da
ro Philip Murray ,unijos prezidentas?

Tylėjimas nežada gero. Tylėjimas parodo, kad už 
darbininkų akių yra planuojama jų reikalų paneigimas. 
Galitnas daiktas, kad staiga išgirsime, jog jau susitar

ta—susitarta darbininkų kaštais.
Aišku, kad plieno trustas nesnaudžia. Jis jau laimėjo 

pirmąjį mūšį. Jis pasakė, kad jis nesiskaitys su Algų 
Stabilizacijos Tarybos pasiūlymais dėl algų pakėlimo ir 
Unijinių sąlygų į fabrikus įvedimo. Ir jis nesiskaito. 
Ttumanas buvo paėmęs plieno pramonę operuoti ir ope
ravo per keletą savaičių, bet nepravedė gyveniman, o 
galėjo ir turėjo teisę pravesti; savo paties paskirtos Al
gų Stabilizacijos Tarybos, nutarimus. Vadinas, plieno 
darbininkai tapo suvilti ir išduoti.

Dabar jiems reikia iš naujo kovoti.

Budelis Franco negalėjo 
kalbėti ispanų tautos var
du. Jis tą tautą išgėdino, 
sukruvino ir sutrempė po 
kojų. Kaip visam svietui
žinoma, jį Hitleris ir Mus- 
solinis ginklais padarė Is
panijos diktatoriumi.

Netenka abejoti, kad jei
gu Hitleris ir Mussolinis 
būtų laimėję pasaulinį ka
rą, jiedu taip pat “būtų bu
vę pakviesti į eucharistinį 
kongresą pasiaukoti Kris
tui ir paaukoti savo tau
tas. Iš tos piktosios kri
minalistinės trijukės beliko 
tik' Franco. Katalikų gal
vos jam dabar rankas lai
žo ir gal sugalvos pakelti 
į šventuosius! Nebedaug 
bereikia. Prie altoriaus jau 
prileido.

PARYŽIUJE GAVĘ 
MUŠTI IR KUNIGAI

Paryžiaus policija biau- 
riai sumušė. du katalikų 
bažnyčios kunigu. Bet ar 
žinote, kas už tai kaltas? 
Well,-paklauskime Naujie
nų redaktoriaus. Kalti, ži
noma, tie jo amžinieji prie
šai Paryžiaus komunistai. 

• Naujienų redaktorius iš- 
pasakoja tokią istoriją:

“Paryžiaus policijos vir
šininkas Jean Baylot susi
kirto su Romos katalikų ar
kivyskupu Maurice Feltin, 
parėmusiu nusiskund i m u s 
dviejų kunigų, kurie buvo 
policijos suimti gegužės 28 
d. riaušėse. Tas riaušes iš- 
provokavo komunistai, 
rengdami neva protesto de- 
monstraciją prieš gen. 
Ridgway atvykimą į NATO 
(Š. Atlanto Sutarties Orga
nizacijos) būstinę.

“Demonstrantų susirėmi
muose su policija vienas 
žmogus buvo užmuštas ir 
keli šimtai policininkų bei 
demonstrantų sužeista. A- 
pie 700 riaušių dalyvių bu
vo suareštuota, jų tarpe ir 
du katalikų kunigai.

“Juodu parašė spaudai 
laiškus, skųsdamiesi, kad 
policininkai juos mušę ir 
įžeidinėję. Arkivysk u p a s 
Feltin juos užtarė. Apgai-

i

DRAUGĄ KRŪTĮ PRISIMINUS
Birželio 7-tą dieną po 

sunkios ir ilgos ligos pasi
mirė, elizabethiečiams ir vi
sai šiai apylinkei gerai ži
nomas veiklus ir nuoširdus 
draugas Dominikas Krūtis. 
Pažinau ir kartu turėjau 
laimės dirbti pažangiajame 
progresyvių j u d ė j i m e su 
juomi per virš 20 metų.

Dalyvavome įvairiose kon
ferencijose: Dirbome per 
kelis metus kartų Literatū
ros Draugijos Antrojoje 
■Apskrityje ir- dalinamės 
mintimis, pasisekimais ir 
nepasisekimais.

Atmenu laikus, kuomet 
vasaros laiku Literatūros 
Draugijos Antroji Apskri
tis turėjo pikniką Willicks 
farmoje, Linden, N. J. Blo
gos valios progresyvio judė
jimo priešai pikniką įskun
dė, ir policija pikniką lai
kyti neleido. Velionis Krū
tis nesikarščiavo, bet rim
tai dalyką ėmė domėn, ir 
tik jo, kaipo ilgamečio Eli- 
zabetho miesto gyventojo, 
pastangomis suradome sve
tainę mieste, ir piknikas 
įvyko tvankioje svetainėje, 
karščio laikotarpyje.

Atmenu taipgi 1931 ir 
1932 metu mūsų frakcinius 
ginčus, skilimą. Draugas 
Krūtis laikėsi griežtai prieš 
pažangaus judėjimo skaldy
mą. Jisai bandė dalykus 
taisyti, skyles lopyti, bet 
vienoje Literatūros Draugi
jos Antros Apskrities kon
ferencijoje, kuri įvyko Lin
den, N .J., diskusijose jau 
neglostė tų, kurie nebuvo 
pataisomi. Velionis Krūtis, 
kalbėdamas ir įkarščio pa
gautas, pavadino sklokos 
čyfą Stilsoną skebu.

Taip toje konferencijoje 
draugas Krūtis vaidino žy
mią rolę ir, įkarščiui atslū
gus ir konferencijai įėjus į 
normales vėžes, jis dalykus 
taisė ir bandė įtikinti tuos* 
delegatus, kurie > palai kė 
Stilsono frakciją, kad jie, 
sekdami Stilsono liniją, ei
na tolyn nuo viso tarptau
tinio darbininkų judėjimo, 
ir gal tik - ačiū jam ir ki
tiems su velioniu Kručiu 
dirbantiems, E 1 i z a b e t h e 
“skloka” neturėjo pasekė
ju

Vietinėse organizacijose 
d r g. Krūtis buvo žymus 
žmogus. Buvo kelių orga
nizacijų komiteto nariu ir 
sekretoriumi. Jisai visuo
met atstovaudavo vieną ar 
kitą vietos org a n.i z a c i j ą 
įvairiose pažangiųjų orga
nizacijų konferencijose. Ir 
Elizabeth'as buvo pirmutine 
šioje apylinkėje kolonija, 
dipukų ir vietos klebono už
pulta ir neleista Aušros 
Draugijai pastatyti R. Mi- 
zaroš parašytą veikalą, ku

lestaudamas, kad du kuni
gai dalyvavo komunistų 
riaušėse, jisai pareiškė 
spaudoje nepasitenkinimą, 
kad policija elgusis su jais 
nežmoniškai, kai jie buvę 
suimti..

“Atsakydamas į arkivys
kupo protestą, policijos vir
šininkas daro arkivyskupui 
priekaištą, kad-jisai, neišty
ręs faktų, šmeižiąs 20,000 
Paryžiaus policininkų... ” 

-f

Komunistai, žinoma, da
bar netyli, tuos kunigus už
taria ir policijos terorą pa
smerkia. Tai Naujienų re? 
daktoriui nepake n č i a m a. 
Beveik per ašaras jis bai
gia tą istoriją: “Šitą gin
čą ta^p arkivyskupo ir po
licijos viršininko ir tų dvie
jų kunigų laiškus komunis
tai plačiai naudoja savo, 
propagandai prieš valdžią 
ir prieš Amerikos imperia
listus.”

rį turėjo suvaidinti Brook- 
lyno teatro .aktoriai.

Draugas Krūtis jau tuo
met nebuvo gerame sveika
tos stovyje, bet buvo komi
tete ir atstovavo Aušros 
Draugiją įvykusiame pasi
tarime tarpe svetainės sa
vininkų, dipukų, klebbno ir 
policijos. Aišku, svetainės 
savininkai nusilenkė dipu
kams ir klebonui, parengi
mas neįvyko ir padare 
draugijai nuostolių. Suė
jus velionį Krūtį, jisai pa
sakė, kąd draugijos komite
tas. padarė klaidą, nusilenk
damas mūsų judėjimo grio
vikams. Tačiau jeigu viena 
organizacija padaro mūsų 
priešams nuolaidų, tai vi
sas pažangusis judėjimas 
neturi to daryti, ir jisai bu
vo tame teisingas—progre
syvia judėjimas ėjo ir eis 
pirmyn.

Ir štai vėl mudu susitin
kame Sietyno Choro paren
gime Newark, N. J. Drg. 
Kručio sveikata nekokia, 
bet jisai atvyksta j Siety
no Choro parengimą, kad 
parėmus pažangų chorą. 
Bet, kaip jo, taip ir mano 
nuostabai, radome Lietuvos 
pabėgėlių pirmutinį pasiro
dymą New Jersey valstijoje 
prieš progresyvių parengi- j 
mą su pikieto linija. Drau-' 
gas » Krūtis, pažvelgęs į 
juos, sako: Tai iš Lietuvos 
jabėgę įvairūs nusikaltė- 
iai, kuriems neturi būt pa

sigailėjimo. Jisai sako, kad 
gali būti buvę smetoninės 
valdžios valdininkai, kurie 
Lietuvos darbininkus engė, 
ir už tai jie yra pilni kerš
to prieš dabartinę Lietuvos 
valdžią. Aš su jo mintimis 
sutikau.

Ir, nepaisant savo silpnos 
sveikatos, jisai dalyvauja 
LDS Trečios Apskrities me
tinėje konferencijoje lap
kričio mėnesį pereitų metų. 
Diskusuoja kartu su kitais 
delegatais organizacijos ge
rąsias ir blogąsias puses, ir 
man užklausus,, kaip svei-Į 
kata, atsako: Jaučiuosi ne- 

. blogai ir su kiekviena die
na, rodosi, vis einu stipryn.

Paskutinį kartą jį gyvą 
teko matyti suruoštame 
drg. Stripeikai pagerbimo 
pokilyje. Jisai buvo links
mas ir gerai nusiteikęs, ir 
tik keletui savaičių praė
jus, urnai susirgo ir laišku
tyje nusiskundė, kad viskas 
nebūtų taip blogai, bet kva
po negali pilnai valdyti, ir 
tas, sako,. mane sunkiai 
vargina. Ir štai pasiekia 
liūdna žinia, kad drg. D. 
Krūtis atsiskyrė nuo mūs 
ant visados. Pilietis

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Panmunjomas. — Paliau

bų derybų paskutinė sesija 
pasibaigė ir be rezultatų. 
Korėjiečiai - kinai dar kar
tą protestavo . prieš neu- 
tralės zonos bombardavimą. 
Jungtinių Tautų atstovai 
pareiškė, kad korėjiečiai-ki- 
nai nepažymi tiksliai, kur 
randasi belaisvių stovyklos 
jų teritorijoje, ir tuomi pa
stato belaisvius į bombar
davimo .pavojų.1

1 Fort Ord. — Armija įsa
kė seržantui Chase, kuris 
laiške kritikavo generolą 
Clark.ą už elgimąsi su be
laisviais, nedaryti jokių pa
reiškimų spaudai.

Ca ra cas, V ė nezuela.—Ta
rybų Sąjungos pasiuntinys 
Krylovas ir yisas jo štabas 
išvyksta namo, kadangi Ve
nezuela yra nutraukusi di
plomatinius santykius su 
Tarybų Sąjunga.

Garsus advokatas France grįžta 
prie praktikos, gins komunistus

New Yorkas.—Vienas se
niausių Amerikos advoka
tų, daktaras Royal Wilbur 
France, kuris jau 24 metus 
buvo pasitraukęs nuo prak
tikos, grįžta į teismo sales, 
kad ginti civiles teises, 
įskaitant komunistų teises. 
Advokatas France pei\ pa
skutinius 24 metus dėstė 
Rollins kolegijoje Floridoje 
ir neplanavo grįžti prie ak- 
tyvės praktikos. Bet, kaip 
jis dabar pareiškia, civilių 
teisių mindžiojimas ir per
sekiojimo isterija jį išbu
dino. Jo pirma byla bus 
ginti šešius Balti morės ko
munistus. kurie ' buvo nu
teisti po Smitho.aktu ir ku
rie dabar apeliuoja į aukš
tesnį teismą. j

Daktaras France pareiš
kė, kad jis gynė civiles tei
ses dešimtmečiai atgal, po 
Pirmojo pasaulinio karo, 
kuomet jos buvo dideliame 
pavojuje, ir kad jos randasi

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

Nedėlioj nuvėjau ant 
parko ir ten radau, tarp 
kitų pažįstamų, ir Saimoną 
Blyną.

Nusukęs jis mane į šoną, 
sako:

—Žinai, Džim, aš jau da
bar vėl galiu geriau mie
goti ?

—O kada tu negalėjai ge
rai miegoti?

—Negalėjau per keletą 
naktų po to, kaip vagys 
buvo pavogę dvi bran
gias aukso karūnas iš 
vienos Brooklyn© bažny
čios nuo panelės šven
čiausios galvos. Tos ka
rūnos kaštavo apie šimtą 
tūkstančių dolerių; jos bu
vo padarytos iš aukso, o į 
jų kraštus buvo privarsty- 
ta deimantų ir kitokių bran
gių daiktų.

—Tai kodėl tu negalėjai 
miegoti?

—Todėl, ba man sakė zo- 
kristijonas, kad dabar už
klups ant Brooklyn© viso
kios pavietrės. Tu žinai, 
kaip esti!

—Kas esti?
—Tu atsimeni, kaip prieš 

pirmą vainą kunigas Maco- 
chas apiplėšė Čenstakavo 
panelę švenčiausią stebū- 
kįingą?

—Šiūr, atsimenu.
—Ar žinai, kas po to Čen

stakavo' gubernijoj atsiti
ko ?

—Ne, nežinau.
—Aš irgi nežinojau iki 

šiol, ale man zo k r is tijūnas 
dabar pabajino.

—Tai kas ten atsitiko?
—Visoje Čenstakavo gu

bernijoje per metus laiko 
po to, kaip kunigas Maco- 
chas apiplėšė panelę šven
čiausią stebūklingą, atsiti
ko stebuklai, ale tokie ste
buklai, kurie maišė žemę 
su dangum, ba Dievas bau
dė žmones už Macocho va
gystę! Zokristijonas man 
sakė, kad ten karvės gimdė 
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dideliame pavojuje ir da
bar. Jis gins, komunistų 
teises, sakė jis, nes jų tei
sių užgniaužimas visuomet 
vedė į diktatūrą. Hitleris 
pradėjo nuo komunistų tei
sių užgniaužimo ,sakė jis, ir 
paskui perėjo prie kitų tei
sių atėmimo.

Visa eilė pažangių advo
katų ir taipgi trys Aukš
čiausiojo Teismo teisėjai 
pasiuntė sveikinimus advo
katui France’ui sąryšyje su 
jo nutarimu grįžti prakti
kuoti.

Pittsburghas. — čia j spe
cialų posėdi susirenka plie
no darbininkų unijos vado
vybe (SW of A-CIO). Bus 
tartasi, kokios strategijos 
laikytis streike. Streikas 
tuo tarpu tęsiasi.

Tik kvailiai ir mirusieji 
niekuomet savo įsitikinimu 
nemaino. Lowell 

ožkas, ožkos gimdė avis, 
katės gimdė vilkus, o žiur
kės gimdė krokodilius. To
kia buvo užleista.ant žmo
nių koronė! Tai aš bijojau, 
kad ir ant mūs dabar ne
būtų užleista tokia koronė, 
kai]) vagys pavogė tas bran
gias karūnas. Kas būtų, jei 
Brooklyn© kates gimdytų 
vilkus, o žiurkės—krokodi
lius!

—Iš kur tavo zokristijo- 
nas žino, kad taip buvo?

—Jam sakė pranciško
nas.

i

—O iš kur pranciškonas 
tai sužinojo?

—Jam sakė marijonas.
—O kas marijonui ta&sa

kė? ‘ *
—Nežinau.
—O kaip dabar tu fylini,1 

Saimon?
—Dabar aš fylinu gerai, 

ba karūnos jau sugrąžintos, 
tik biskį supėckotos, tai 
mūs jau nekoros.

—Man atrodo, Saimon, 
kad tu be reikalo vorįni 
apie tai. Jokios koronės 
Čenstakavo gubernijoje 
žmonėms nebuvo po to, kaip 
kunigas Machochas apiplė
šė panelę švenčiausią ste
buklingą. Koronė buvo tik 
patiems kunigams, ba daug 
katalikų po to patapo be
dieviais.

—Ai’ jū šiūr?
—Šiūr, esu šiūr!
—Kitas dalykas: aš tau, 

Saimon, pasakysiu, kad 
nelei švenčiausiai jokių au
ksų ,jokiu deimantų, jokių 
karūnų nereikia. Jeigu ši
tos karūnos,' kurios buvo 
pavogtos ir sugrąžintos, 
būtų sunaudotos naudin
giems reikalams, tai jos at
neštų žmonėms naudos. Jei 
už jas būtų nupirkta bied- 
niems žmonėms, maisto, ar 
rūbų, jei už jas būtų leis
ta i mokslą biednų žmonių 
vaikai, tai jos atneštų nau
dą. Dabar gi kunigai jas 
uždėjo ant panelės šven
čiausios pikčiaus galvos! 
Aišku, turėjo kas nors pa
vogti . Jeigu kunigai ir vėl 
užmaus tas karūnas ant to 
paties pikčiaus, tai jas ir 
vėl kas nors išvogs, .anks
čiau ar vėliau.. Auksas, dei
mantai ir kitokie žibučiai 
silpnus žmonelius kušina 
vogti. Jei nevagia jų “Die
vo tarnai,” tai vagia kiti, 
paprasti žmonės.

—Gerai tu sakai, Džim. 
Jei taip, tai aš pasakysiu 
zokristijonui tą, ką tu mai] 
bajinai. Žiūrėsiu, ką jis atf 
sakys.

—Gud, Saimon, pasakyk! 
Tegu ir jis miega sau ra
miai.
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mieste, 
vagonų 

gelėžin- 
darbo

Retkarčiais Laisvėje ir Vil
ny telpa žinučių iš Latvijos, 
kaip ten klestėja gerbuviškas 
Tarybų Latvijos liaudies gyve
nimas.

JPries pirmą pasaulinį karą 
tdlko gyventi ir dirbti ir skur
sti' sui^desėtkais tūkstančių ki
tų proletarų Rygos 
Dirbau- prie valymo 
ant Ryga — Oriolo 
kelio. Valandos prie
buvo ilgos, o uždarbiai labai 
skromni, taip, kad gale mėne
sio galo su galu jokiu būdu 
negalima buvo suvesti. Na, ir 
skurdom! Ne geresnė darbi
ninkų padėtis buvo Kuznėco- 
vo ir Provodniko fabrikuose.

Nors Rygą teko pažinti nuo 
vaikystės dienų, rudeniop tė
vas veždavo vaisius į tą gar
sųjį Latvijos miestą, imdavo 
ir mane sykiu dar penkiametį 
vaiką. Jau tada teko prisižiū
rėti, kai jaunuoliai medinėmis 
klumpėmis basenyčioj dėvimi, 
dienos metu, per akis imdavo 
nuo vežimo valstiečių atveža
mus vaisius arba paukščius: 
žąsis, antis, vištas ir kit. Jeigu 
vežėjas bando vytis vagilį, tai 
pastaiftsis tik kojas iš klum
pių išmovęs į vieną ranką pa- 

„stv 
kV 
o keli kiti vyriokai .tuojau prie 
vežimo ir dar daugiau nusi
neša. Todėl man tėvas įsaky
davo nesidairyti-nežiopsoti į 
krautuves, magazinus, kur 
languose visokių grožybių, 
kaimo vaikui pirmiau niekur 
nematytų, išdėstyta, o tik sė
dint ant vežimo vien vai žiū
rėti, kad nuo vežimo tie pli-

ęs žąsį ar antį, j antrą 
peš ir jau jo nebepavysi,

kakulniai ko nors nenukniau
ktų.

Kuomet pats ant sa
vęs buvau priverstas gyveni
mą vesti ir gyventi tame gy
venimui kunkuliuojančiam did
miesty, tai teko prisižiūrėti 
šiurpulingų nuotikių. Net žie
mos metu prie gelžkelio sto
ties po platforme, po tiltu vy
rai, moterys ne tik nakvoda
vo, bet galima sakyt, gyven
davo. Matydavau žėdną mie
lą dieną, kaip iš beveik kiek
vieno pribuvusio traukinio 
žandarai ir kareiviai-konvojai 
varydavo būriais ryšulėlius 
nešinus ant pečių paprastus 
vargdienius žmonelius kartais 
ir inteligentą tarpe jų — 
“peresilnije”.

Upe Dauguva atvarydavo 
medžius kur nors gal iš Bal
tarusijos ir šimtai darbo val
stiečių susibūrę gatvėje arti 
gelžkelio stovėdavo dieną-nak« 
tį po atviru dangum, laukda
mi kada podredčikai surikiuos 
tavorinius vagonus grąžinimui 
jų namo. Būdavo tarpe šimtų 
vyrų darbininkų keletas mote
rų, kurios ant plotų valgį ga
mindavo, kuomet vyrai diri
guoja ilgomis kartim s, pluk
domus medžius, kad jie nesu- 
sikliudytų.

Sykį gelžkelio relėmis grįš- 
tant iš darbo jaui prietemoje, 
prisiartinau prie tų valstiečių 
darbininkų, susibūrusių prie 
geležinkelio kontoros, girdžiu 
žmogišką vaitojimą — dejavi
mą. Klausiu kraštinio barzdo
to, gal apie 50 metų vyriškio, 
ar kas sužeistas, ar apsirgo?

.“Tai moteris gimdo Rudi

Į,” atsako jis man.
Tąi tik trupinytis atsimini

mų apie darbininkų vargingą 
būklę Rygoj.

Ten, kur turčiai gyveno, bu
vo kitaip! Gatvės grįstos ly
giais akmenimis, palociai pui
kiausi, jie važinėjosi gražiose 
karietose, tarnai, tarnaitės va
lė, puošė jų rezidencijas. Dau
gelis turčių turėjo' savo vasar
vietes prie jūrų — Rygos į- 
lanka apie 60 viorstų 
gos.

Pats miestas labai 
vietoj. Abiejuose 
Dauguvos (Dvinos). Ir štai po 
visų persekiojimų ir kančių 
darbo žmonės iškilo į aukštu
mas, pirmiau nesapnuotas. 
Dabar ten po tiltais jau nie
kas nebegyvena ir gatvėse 
nebegimdo.

Nors toli nuo Rygos gyven
damas , labai džiaugiuosi, ir 
mano sieloje šilta ir ramu, 
kad

MONTREAL, CANADA NEWARK, N. J

nuo Ry-

gražioj 
šonuose

šilta ir ramu 
ten gera ir malonu.

Jonas Rygietis.

Miami, Fla
mirtis

patiekiu 
birželio

žiniąliūdną
6 d. pasimirė

Staigi

čia 
kad 
Stasys Puta. Turėjo širdies li
gą. Buvo 62 metų amžiaus, 
laisvų pažiūrų žmogus. Turė
jo labai gerą balsą, buvo ka
da tai Miko Petrausko moki
nys.

Stasys buvo Pirmojo pasau
linio karo veteranas ir buvo 
kare sužeistas. Gaudavo pen
siją, $60 į mėnesį. Buvo labai 
draugiškas vyras. Mirė pas se
serį Jatulienę. Kūnas buvo 
sudegintas. Pranas Cvirka

GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAFITAS4'-29-52 —70—

ir 
bū-

(Tąsa)X

Jaunasis čekas Barta visiškai pavedė 
save mūsų nacionaliniam kolektyvui ir 
randa kaip sutvarkyti sunkiausius per
kėlimus.

Galėčiau dar paminėti Luji Mažąjį, 
Fernaną ir daugelį kitų, kurie yra nepa- 
keičiamfl jau dabar paleistos mašinos 
ratukai.

Reikia pasakyti, kad nepaprastai ver
tinga parama teikiama mums ir be to 
aparato, kurio valdymo rankenas mes 
laikome savo rankose.

Ligoninėje Žilberas ir Fransua, nesi
gailėdami jėgų, padeda prancūzams, — 
tikrai humaniškas pasiaukojimas.

Kai kas iš prancūzų, galinčių teikti 
pagalbą, daro viską kas tik galima savo 

. tautiečių padėčiai pagerinti.
iškovojome jų draugystę, jų pasi

tikėjimą. Tai leidžia mums nukreipti vi
sa? jų pastangas, ir jie kartais, patys to 
nežinodami, padeda vertingiausi-ems, nes 
šiame pasaulyje, kur kiekvienas kovoja 
dėl savo būvio, yra nemaža tokių, kurie 
lengva širdimi pražudys žmogų, kad tik 
patys pačiuptų šiltesnę vietelę.

Rimta kliūtis mums yra vokiečių kal
bos nemokėjimas. Ir vis dėlto- griežto-, 
mis, bet teisingomis priemonėmis m-es 
pasiekėme šiokių tokių rezultatų.

, Per pastaruosius tris mėnesius mūsų 
draugai iš batų dirbtuvės slapta davė 
prancūzams daugiau kaip 300 porų nau
jos avalynės.

Per tris mėnesius Vilis ir tėvelis An
ri išdalijo mūsų tautiečiams daugiau 
kaip du tūkstančius litrų sriubos.

Per tris mėnesius mes išnešėme iš ke
pyklos, kur aš dirbu dabar kartu su An
dre ir mažuoju Dede, daugiau kaip 600 
kepalų duonos. ♦ ♦ ♦

Vakar partijos komitete mums teko 
spręsti labai sunkų klausimą. Mažasis 
Rože, kuris gali aktyviau dalyvauti mū
sų trikampio darbe, pakeitė Liusjeną. Jis 
iškėlė mums skaudžią problemą. Buvo 
kabina, aP*e tab kad reikia padėti kaž- 
kflki&rn Morisui, jaunam prancūzų stu
dentui.- Morisas buvo vienas iš pasiprie
šinimo judėjimo organizatorių Lotarin
gijoje. Jis vadovavo karinėms operaci
joms savo departmente. Mums pavyko 
įtaisyti jį į Žiulio komandą, bet to nepa
kanka. Moriso jėgos išsekusios, jis kas-

dien silpnėja ir, nors toks drąsus būda
mas, vargu ar ilgai bepagyvens. Jis gali 
likti gyvas, jei mes kasdien parūpinsi
me jam papildomo maisto. Mes visi su
tinkame, kad jam reikia padėti, nors jis 
pats to mūsų neprašė.

Bet kaip tai padaryti praktiškai?
Dabartinėje padėtyje mums jokiu 

būdu netenka tikėtis, kad padidės mū
sų ištekliai. Priešingai, jie gali tik su
mažėti. Visi tie, kuriems mes padedame, 
gauna mažas, bet vis dėlto didžiai jiems 
reikšmingas papildomąsias porcijai, ir 
vis dėlto mūsų žmonės labai nusilpo. Jei 
sumažinsime porcijas, kurios ir šiaip ne
pakankamos, mūsų pagalba gali pasida
ryti visai neefektyvi. Vadinasi, tai nėra 
išeitis.

Jei mes visai atimsime papildomą 
maistą iš mažiausiai nusilpusio ir ati
duosime jo porciją kitam, išeis tas pat, 
mes po savaitės mums vėl iškils ta pati 
problema. Vadinasi, ir šis sprendimas 
netinka.

Lieka paskutinis galimumas: visai iš
braukti iš sąrašų tą, kuris mažiausiai 
naudingas kolektyvui.

Štai kodėl mes esame priversti perkra
tyti visus mūsų globotinius, kurie gau
na pagalbą iš^kepyklos ,ir pašalinti vie
ną, kaip to reikalauja aplinkybės. Mūsų 
pamaina kasdien duoda papildomai mai
sto dvidešimčiai trisdešimčiai prancūzų. 
Reikia paaukoti ką nors iš jų Moriso 
naudai. Toks yra klausimas.

Mes apsvarstėme kiekvieną skyrium, 
ir Fernanas numatė keturis žmones. Jis 
kreipėsi į mane:

— Kaip dėl Šarlio, kuris kilęs su ta
vim iš vieno miesto?

— Nesutinku. Šarlį mums pavyko 
įtraukti į Žiulio komandą, ir jis dar iš
gyvens. Jis turi tris vaikučius, mes pri
valome padaryti viską jam išgelbėti. Aš 
kiekvieną dieną duodu jam sriubos arba 
gabalą duonos, beje, iš savo paties porci
jos, nes aš valgau duoną kepykloje.

.— Gerai, tegu lieka. Paskui dar yra 
vyrukas, kuriam tu padedi jau ištisi du 
mėnesiai, tas pats, kuris buvo susijęs 
su antikomunistinėmis organizacijomis.

— Taip, bet jo istorija galų gale yra 
paprasta daugeliui mūsų jaunuolių, ku
riuos suklaidino priešinga mums propa
ganda. Dabar jis elgiasi puikiai, 
jį palikti.

(Bus daugiau).

Automobilių nelaimės — '
$125 į minutę

Kuris laikas atgal automo
bilių apdraudos agentūrų vie
nas atstovas čia pareiškė, kad 
pereitais metais (1951 m.) vi
soj Kanadoj automobilių ne
laimės kiekvieną dieną kaina
vo arti $125 į minutę. Jis sa
kė, kad automobilių apdrau- 
doms 1951 m. iškilo iki $65 
milionų pareikalavimo.

Jis, be to, sykiu iškėlė 
kitą pasibaisėtiną faktą,
tent, kad per pastaruosius 
20 metų automobilių nelaimė
je žuvo 30,000 žmonių ir apie 
pusė miliono sužeistų. Pabrė
žė ypatingai — kiek statisti
nės žinios, jis sake, leido ap
skaičiuoti — kad bėgyje 1950 
metų 30,000 žmonių buvo 
žeista ir, dar aršiau, 2,300 
mušta.
Nutylėjimas neįrodymas 
nusižengimo

Pereitą savaitę kriminalio 
teismo teisėjas patvarkė, kad 
asmuo, kuris neatlieka savo 
pilietinės pareigos, pastebė
jęs gaisrą nepašaukia ugnia
gesių, negali būti kaltinamas 
už konspiraciją. Dalykas kilo 
iš to, kad P. Donnelly Limi
ted Truckers garažas buvo 
padegtas gegužės 24 d. ir jo 
kaimynas būk matęs, kad ga
ražas degė ir nepašaukė ug
niagesių. Už tai jis jį patrau
kė teisman. Teismas išteisino.
Nušautas bėgantis jaunuolis

Vėlybą praeitos savaitės 
vakarą ties 4206 Fullum St. 
buvo pastebėtas įtartinas 
jaunuolis apie T9 m. amžiaus. 
Kaimynas pašaukė policiją. 
Jaunuolis pastebėjęs radio 
karą, pradėjo bėgti, Bėgo lė
nomis užpakalyj štubų, kars- 
tydamąsis per tvoras ir gale
rijas. Policija paleidusi du 

‘perspėjimo šūvius, o trečią 
paleido tiesiai į jį. Kulka pa
taikė į kairį galvos šoną. Nu- 
vežus į Notre Dame ligoninę, 
buvo padaryta operacija, bet 
po operacijos 
du jaunuolis 
akyvaizdoje.

Jo bėgimo
pricžastjrs nežinomos, 
sako, niekad 
kad jis vagiliautų 
kriminalystėm užsiimtų.
Kiek vairuotojų prasižengia

Čia dabar už pastatymą au- 
tomobiliaus uždraustoj vietoj 
(“no parking zone”) pabau
da pakelta nuo $2 iki $5, ta
čiau, kaip miesto rekordai 
rodo, tas veik nesumažina 
prasižengimų. Višvien dau
giau vairuotojų moka pabau
das $5 už ne vietoj pastaty
mą automobiliaus, negu $2 už 
per ilgą stovėjimą aprube- 
žiuotoj vietoj.

Per pirmus keturis mėne
sius šių metų, nubausta 8,498 
asmenys už ne vietoj pastaty-

su 
už-

už kelių valan- 
mire motinos

nu o policijos 
Tėvai 

nepastebėję, 
ar kitom

iūlau

mą automobilių (11,419-1951 
m.).. Per visus 1951 m. mokė
jusių po $2 pabaudų buvo 
43,691, o 1952 m. — 19,485, 
plius 24,360, kurie jau susi
mokėjo po $5.
Perspėjimas dėlei vasaros 
laiku vartojamo maisto

Miesto sveikatos .depart
ment© direktorius, Dr. Ade- 
lard Groulx, prasidėjus vasa
rai, perspėja, kad reikia būti 
atsargiems su maistu, ypač su 
minkštu maistu, turinčiu grie
tinės ir kitų skysčių. Taipgi 
mėsa ir žuvis, jei ilgiau stovi 
kambario šilumos temperatū
roj, jis sako, lengvai gali pa
gauti nuodų ir tas sudaro pa
vojų valgymui.

Ypatingai dėmesio jis krei
pė į maltą mėsą, kuri ne vi
suomet, jis sako, yra abelnai 
gera. Iš jos padaryti .“sandvi
čiai” visiškai pavojingi, jei 
mėsa ilgiau buvo laikoma su
vyniota vaksuotam popieryj.
Susilaukė dvynukų

Mr.ir Mrs. George Palardy 
(po mergina Berta Juraitytė),

Sietyno-Ukrainų Chorų 
Piknikas

Sietyno ir Ukrainą Chorai 
bendrai rengia smagų pikni
ką, birželio (June) 22 dieną, 
t. y. šį nedėldienį, Nicks Gro
ve Parke, New Market, N. J. 
Vieta randasi ant 29 kelio. 
Vieta nepaprastai gamtos at
žvilgiu graži.

Ukrainietės moterys priga
mins savo rūšies įvairių val
giu, tai niekas nebūsit alka- 
nas. O vyrai turės savo gerų 
gorimų, tai niekas nebūsit iš
troškęs. Ir šokiai visą laiką 
tęsis, iki nuvargimo galėsime 
pasišokti. Užvalgę pusryčių, 
t$p ir traukite į gamtos gro-

žybiy vietą, o ten gausit ir 
pietus ir vakarienę ir puikiau
si laiko praleidimą turėsime 
visi bendrai su dainininkai^.
KELRODIS:

IŠ Newarko, paimkite kelią 
(road) 29. Tai bus apie 20 
mylių nuo Newarko Nieks 
Grove Parkas. Tuoj rasite iš
kabą “To Dunellen”. Čia pa
sukite nuo šios “Haives” po 
kairei, ir važiuokite tiesiai, 
kol . privažiuosite gelžkelio 
trekes. čia sukite į dešinę, tai 
bus William St. ir tuoj ten 
rasite Nicks Grove Parką.

Visus ir visas kviečia,
Sietyno Choras

Jiems Amerikos lietuvius 
apgaudinėti nebesiseka

Memorial ligoninėje pagimdė 
du sveikus ir gražius sūnelius.

Motina ir naujagimiai jau
čiasi gerai. Laimingos atei
ties visai šeimynai.
Susižiedavo

Danutė Juraitytė šiomis die
nomis susižiedavo su anglu 
tautybes . jaunikaičiu Richard 
Maywood. Vestuvės įvyks 
rugsėjo mėnesyj.
Apsivedė

Birželio 7 d. sukūrė šeimy
ninį gyvenimą-apsivedė Dela 
Skruibiūtė su Alfonsu Stan
kum. Po vedybinių apeigų 
bažnyčioje, jaunosios tėvų 
(Prano ir Adelės Skrtiibiu) 
pastangomis buvo parengta 
puiki puota, kurioje dalyvavo 
daug svečių vietinių, taipgi 
giminių iš JAV.

Jaunavedžiai medaus mėne
sį praleisti išvažiavo į New 
Yorką.
Linksma staigmena

Kaimynų ir artimų bičiulių 
pastangomis, birželio ‘ 7 d., 
verduniečiams Kazimierui ir 
Verutei Likams buvo sureng
ta netikėta staigmena-balius, 
pagerbti juodu jųjų 25-kių 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktuvių proga.

Balius buvo linksmas ir 
vaišingas. Dalyvavo daug vie
tinių svečių, taipgi jo brolio 
sūnus sir žmona iš 
Amerikos Valstijų,
džiams” buvo suteikta 
gerų linkėjimų, taipgi 
gų dovanų.
Serga

. Teko nugirsti, kad 
dė Juozas Čičinskas,
patirti, kaip sunkiai serga.

“ubagai.” Visi gerieji žmo
nės tapo pavadinti “buožė
mis,” “sugaudyti’ ’ir “iš
kraustyti Sibiran.”

Tokia dabar ta vargšelė 
mūsų Lietuvėlė. Tik,dabar 
jūs, amerikiečiai, duokite 
Kublickui, Paulauskui ir 
Grišmauskui, ir, žinoma, 
Jenkinsui pinigų, kad ją iš 
Lietuvos žmonių išvaduoti

Jungtinių 
“Jauna ve- 

daug 
vertin-

susižei- 
N e te k o

Žinios iš Lietuvos
Laivų remonto 
darbininkų laimėjimai

JURBARKAS, IV. 17 d. — 
Kalnėnų laivų remonto dirb
tuvių kolėktyvas sustiprino 
kovą už greitą ir gerą laivų 
remonto atlikimą, kad, prasi
dėjus navigacijai Nemunu, vi
si laivai būtų paruošti eksplo
atacijai. Socialistiniame lenk
tyniavime pirmauja katilių 
cecho kolektyvas vadovauja
mas cecho meistro Dalgelos.

Nemažą darbą gerinant ga
mybinius rodiklius atlieka ra
cionalizatoriai. Racionalizato
rius Peremetovas pasiūlė savo 
konstrukcijos aparatą smalai 
užpilti. Tas aparatas žymiai 
paspartina darbą ir leidžia 
sutaupyti daug medžiagos. 
Racionalizatorius Pranaitis pa
tobulino drožinio stakles, Ger- 
vilis — medžio gręžimo stak
les. Įgyvendinus racionaliza
torių pasiūlymus, per metus

bus sutaupyta apie 40 tūks
tančių rublių. A. Bauža

MoksleiViams—sveiką poilsį

VILNIUS, IV. 17 d. — Lie
tuvos respublikine profesinių 

'.sąjungų taryba apsvarstė 
klausimą dėl moksleivių poil
sio organizavimo vasaros atos
togų- laikotarpiu. Didžiulės 
lėšos asignuojamos pionierių 
stovykloms organizuoti. Šie
met jose pabuvos apie 14 tuk
siančių vaikų, trim tūkstan
čiais daugiau, negu pernai.

Naujos pionierių stovyklos 
bus įrengtos Vilniaus, Klaipė
dos ir kitų respublikos miestų 
apylinkėse. Padidinamas vie
tų skaičius sanatorinio tipo 
pionierių stovyklose.

Miškų sodinimo darbai

Vilniaus miško ūkis pradėjo 
miško atželdinimo darbus. 
Per pirmąsias dvi dienas už
sodinti 58 hektarai.

Pirmauja Mickūnų ir Rie
šės eiguvos.

gino ir prašė duoti “žve
jai,” prakaitavo pirminiu- * 
kas Skorubskis, kuris -irgi . 
su neramia sąžine pabėgęs • 
iš Lietuvos, kad “tie virš 
keturi šimtai” publikos duo
tų “išlaisvinimui” Lietuvos. .

Rezultatai ? Tegu kalba 
pats Jenkins: “Viso su 
smulkiom $78.43” (“Kel., 
birž. 4 d.).

“Virš keturi šimtai” su
dėjo nepilnus aštuonetą de-Iš specialiai

(visuomenės sėtkų dolerių! Ant galvos 
A. Jenkins neišeina nė po vieną kvode- 
tas “sviete- ‘ 
pasiklausyti

rinką!
Tas'tik parodo, kad rake- 

tieriams nebesiseka.. “Žve
jams” žuvauti Lawrence 
apylinkėje nepavyko.

Salietis

Rašo pats A. Jenkins 
(Jan k auskas), specialiai 
nuvykęs Į Lawrence, Mass. 
Jis sako, kad. ten įvyko 
“baisus” mitingas, kuriame 
dalyvavo “virš 400 žmo
nių.” Mitingan “po viena 
pastoge susirinko Romos 
katalikai, tautinės bažny
čios parapijonys., laisvama
niai, tautininkai, socialistai, 
Stalino vieros išpažintojai, 
demokratai ir visokis mar
gas svietelis.” Buvę net 
žmonių, ir daug jų, iš 
Lowell, Nashua, Haverhill, 
Andover, Reading ir Man
chester!

Lawrence ir tuose visuo
se miestuose yra keletas 
desėtkų tūkstančių lietuvių, 
o susirinko tik “virš keturi 
šimtai”! Negalima tai skai
tyti “baisiu” mitingu.

Bet tiek to. 
ten nuvykusio 
kaštais, aišku) 
sužinome, jog 
lis” suplaukė
neseniai iš Lietuvos pa
sprukusių ir Amerikon pri
buvusių f trijų nusidėjėlių, 
pasivadinusių “žvejais.” 
Juos, čia atkvietė, kaip ži
noma, Amerikos Lietuvių v
Taryba pažvejojimui dole- I Kongresas uzgyre fondus 
rių kryžiokiškam raketų i I 
tarpe Amerikos lietuvių. 
Jenkins paskui juos, matyt, 
trankosi, kad juos pagerbti 
ir pagirti Keleivyje.

Nereikia nė aiškinti, jog 
trijų “žvejų” kaštai dideli. 
Jie vien tik žuvimi negali 
gyventi. Taipgi jie nenak- 
voja kur nors po tiltu. Vi
sa tai šiais laikais kaštuoja 
nemažai dolerių.

Ir štai buvo manyta, kad 
Jankausko garbinami ir ly
dimi tie trys “žvejai” paju
dins visą Naująją Angliją, 
bent jau gerai pakratys 
viršuje paminėtų miestų 
lietuvių kišenius, užsidirbs 
ne tik sau, bet dar gerai 
įkrės ir į A. L. Tarybos 
kiaurąjį maišą. Jie, žino
ma, stengėsi. Iš Jenkinso 
aprašymo suprantame, kad 
svetimiems dievams parsi
davę ir dirbą minėti “žve
jai” plūdo Tarybų Lietuvą, 
kaip išmanydami. Ten da
bar begyvena “vergai” ir

koncentracijos stovyklom

Washingtonas.— Atstovų 
Butas jau patvirtino įsta
tymą, kuris autorizuoja ge
neralinį prokurorą steigti ; 
koncentracijos stovyklas. 
Dvi naujos, stovyklos bus 
statomos, apart kelių, ku- • 
rios jau baigiamos. Abi 
naujosios stovyklos bus pir- • - 
moję eilėje naudojamos lai
kymui meksikiečių darbi
ninku, kurie deportuojami. 
Sakoma, kad labai didelis 
skaičius meksikiečių darbi
ninkų kasdieną nelegaliai 
pereina Rio Grande į Ame
rikos teritoriją.

Dabar Kongresui užgy- 
rus įstatymą ir fondus, jis 
persiunčiamas pas prezi
dentą Trumaną.

Jei nebūtų pirštų, tai ran
ka būtų šaukštas. <

Vakarų afrikiečių 
patarle

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3 pusi.-Laisvė (Liberty)** Ketvirtad., Birželiu June 19, 19S?

Liūdėsio 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. Verjion St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

i



T E LIETUVOS
Veikalai etnografijos 
klausimais ’

t

VILNIUS, IV. 20 d. —TSRS 
Mokslų akademijos Miklucho- 
Maklajaus vardo Etnografijos 
institutas išleido istorijos 
mokslų daktaro P. L Kušne- 
rio veikalą “Etninės teorijos 
ir etninės sienos”. Knyga turi 
didelės reikšmės Lietuvos et
nografijos ir istorijos moks
lui: antroje šio veikalo daly
je autorius specialiai tyrinėja 
pietryčių Pabaltijo (buv. Ryt
prūsių) etninę praeitį, remda
masis archeologiniais, etno
grafiniais, lingvistiniais ir ra
šytiniais šaltiniais, 
išspausdintas gausus 
žemėlapių, diagramų, 
cijų. Veikale pateikta 
ga betarpiškai liečia 
etnogenezės klausimą 
t f i ros vyst y m ą si.

P. Dundulienė

Knygoje 
skaičius 
iliustra- 
medžia- 
lietuviu 
ir kul-

Garvežių mašinistų 
lenktyniavimas

PANEVĖŽYS, IV. 17 d. — 
Naujomis darbo pergalėmis 
ruošiasi sutikti Gegužės Pir
mąją Panevėžio garvežių depo 
kolektyvas.

Mašiništų tarpe išsivystė so
cialistinis lenktyniavimas už 
kuro taupymą, už garvežių 
techninės skubos paspartini
mą.

Priešakiniai depo mašinis
tai Lekavičius ir Juškus pra
vedė po 8 sunkiasvorius trau
kinius, o mašinistas Malinaus- venimo 
kas — 7 traukinius. Sunkia
svoriais traukiniais 
daugiau kaip 4,000 
vinių viršum plano, 
žymus kiekis kuro.

LLD 2-ros Apskrities 
Piknikas Birželio 22 d

LLD 2-ra Apskritis turi pa- 
skleidus bilietukų, surištų su 
pikniku, kuris Įvyks birželio 
(June) 22 d., Steamboat Inn, 
91 Steamboat Rd., Great 
Neck, L. I.

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

Kurie turite viršminėtų bi
lietukų duplikatus, malonėki
te juos priduoti Apskrities 
komitetui pikniko laiku, idant 
būt galima sąskaitą suvesti 
pikniko pabaigoje.

'LLD 2-ros Apsk. 
Komitetas.

dienraščio 
susižadėjo 
Stratford,

Laisves fondo reikalais

Mokyklos baigtuvės 
ir išleistuvės

Biruta Villis, 
Laisvės knygvedė, 
sui Al Wallins i; 
Conn.

Sužadėtinio tėvai, Mr. ir 
Mrs. John ir Ursula Wallins, 
žada savo sūnui ir būsimajai 
marčiai Birutai iškelti gra
žias vestuves. Jos numatytos 
liepos 26-tą, Liberty Auditori
joje, Richmond Hill, N. Y., 
kur Įvyko sužadėtinių pirmo
ji pažintis. Trumpu čionai gy- 

laikotarpiu Biruta
yra praleidusi nemažai savo 

valandų And i tori j oj e
su LDS jaunimu, su aidiečiais 
ir kitose lietuvių sueigose. 
Čia įvyks ir vestuvės.

pervežta [ liuosų 
tonu kro- 
sutaupyta

šiais motais dienraščio Lai
svės fondas labai pamažu ei
na, atrodo, kaip vėžio žings
niais žingsniuoja. Gerbiamieji 
iaisviečiai, vietiniai ir koloni
jų, šiuos žodžius rašant, mes 
dar neturime nei pusės fondo 
sukėlę.

Rodos, mes visi vienu balsu 
i pasisakėme, kad nuo balan
džio pirmos iki birželio 30-tos 
bus dienraščiui Laisvei sukel
tas $10,000 fondas. Bet pasi
rodo, kad mes perilgai miego
jome laukdami vieni kitų pir
miau pasirodant su aukomis 
ir pamigome - visi. Neturiu 
mintyje, kad galutinai visi su
migome. Pirmo fronto pažan
giečiai, kaip vietiniai, taip ir 
kolonijų, smarkiai pasirodė ir 
.buvo manyta, kad fondas bus 
sukeltas laiku. Bet antrasis 
pažangiečių frontas x perilgai 
užmigo.

Turiu prisipažinti, kad ir 
aš pakliuvau i antrąjį frontą 
belaukdamas kitų pirmiau pa
sirodant su aukomis. Taigi, 
gerbiamieji antrojo fronto 
pažangiečiai paspauskime pa
tys save ir paraginkime kitus 
pasivyti pirmąjį frontą. Au
kaukime, kiek katras išgali
me, kad mūsų dienraštis Lais
vė gyvuotų ant visados.

manote, Brooklyno 
ar galėsime pasivy

ti žbaigd am i

Ką 
kriaučiai, 
t i pirmą frontą 
minėtą fondą?

Man atrodo, gerbamieji

sukelti, nes beliko tik viena 
savaitė laiko. Liepos 1 d. pra
sideda daugumos industrijų 
vakacijos. Sykiu ir kriaučiai 
turės savo vakacijas. Po va- 
kacijų sugrįžo Į darbavietes 
dėsime paskutines pastangas, 
kad iki liepos 30 dienos dien
raščio Laisvės fondas turi bū
ti sukeltas.

Reikia pasakyti teisybę, 
kad šiais metais vajus pusėti
nai suvėlavo ne iš priežasties 
perdaug miegojimo, bet dau
guma mūsų gerų prietelių pa
puolė Į. nelemtą nedarbą. Pa
galvokime tik. apie Brook lyno 
kriaušius! Keturiose stambio
se dirbtuvėse, kuriose dirbda
vo netoli • 300 kriaučių ir 
l.riaučkų, darbus pabaigė 
pirm Kalėdų įr Naujų Metų, 
dar nepradėjo dirbti. Dėl to 
čia daug mūsų gerų prietelių 
papuolė i antrą frontą. Tas 
pats ir daugelyje kitų kolo
nijų. Spaudoje matome, kad 
ten siautėja streikai ir nedar
bas. Bet aš ešir viltingas, kad 
pb vakacijų darbai pagerės. 
Plieno baronai turės darbi
ninkams nusileisti ir algas tu
rės pakelti, kadangi darbinin
kų gyvenimo reikmenys iškilo 
i padanges. Net ir patys val
dininkai pripažįsta, kad yra 
reikalingas algos pakėlimas.

Gerbiamieji, turėkime visi 
mintyje, kad Laisvei< $10,000 
bus sukelta. Dienraštis Lais
vė gynė darbininkų reikalus 
ir gins. Ypatingai šiuo laiko-

Girdėjome delegačių 
svarbius pranešimus

Birželio 9-tos vakarą, 
ty Auditorijoje, Įvyko 
vių Komiteto suruoštas 
ras išgirsti delegačių praneši
mus iš visašališkosios konfe
rencijos, Įvykusios Washingto
ns

Pirmiausia raportą pateikė 
brooklyniėčių delegatė Anna 
Višniauskienė. Jinai ten dieną 
praleido kelionėmis pas kon
gresmanus ir valdininkus. 
Greta kitu, atlankiusi ir re- 
publikonų partijos visašališko- 
io komiteto buveinę.

Kitą dali raporto suteikė 
Chicagos lietuvių delegatė 
Alice Jonikienė, dienraščio 
Vilnies redakcinio štabo nare. 
Grišdama iš Washingtono, ji 
atlankė Brooklyno-Richmond 
Hill lietuvių Įstaigas ir sutiko 
dalyvauti raporto mitinge. 
Washingtone ji lankėsi pas 
savo valstijos — Illinois — at
stovus ir tūlus immigracijos 
valdininkus.

Delegatės sakė, jog vyriau
sias tikslas žygio pas senato- 

buvo 
prieš 

ir uni- 
bilių.

Libei^ 
Lietu-

Petras Stankevičių k as bai
gė technikos inžinieriaus mok
slą čionai ii’ išvažiuoja i Kali
forniją dviems metams, dapil- 
dyti inžiniėriaus mokslą, 
dalinai ir dirbs savo 
joje. \

Jo tėveliai, Petras 
n in a Stankevičiai, 
“graduation” 
pobuvį-“parę,” 
Iriai pavaišino

Jis 
profesi-

ir Anta- 
surengė 

i)- išleistuvių 
kurioje pui- 

atsilankiusius
svečius. Po vaišių, svečiai tei
kė jaunam inžinieriui linkėji
mus geriausių pasekmių jo 
profesijoje ir pagyrė tėvus už 
suteikimą aukšto mokslo savo 
sūnui.

Stankevičiai gyvena 104-31 
207th gatvės, Queens Village, 
N. Y. S.

Pajieškau savo draugo Jono Ben- 
raičio, seniau gyveno Waterbury, 
Conn. Norėčiau su juom susižinoti. 
Prašau jo paties atsišaukti arba kas 
žinodamas praneš man jo antrašą, 
būsiu dėkingas. Antanas Balutis, 
218 Austin Ave., Parsons, Pa.

(120-123)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

BAIGĘ MOKYKLĄ BIRŽELY, 
KREIPKITĖS DABAR

Bitininkystė 
, ūkiuose

tarybiniuose

VILNIUS, 
publikos tarybiniuose ūkiuose 
plečiamas bičių ūkis. 1950 
metais juose buvo 1,730 bičių 
šeimų, pernai jų skaičius iš
augo iki 2,700.

Šiaulių tresto tarybiniai ti
ldai bičių šeimų skaičių padi
dino du 'kartus. Pakruojaus, Į 
Liberiškio, Pociūnu ir kituose ’ i ūkiuose yra daugiau kaip po
100 avilių. Dabar bitynai ruo- lio 16-ta. Paliečia visus gyve- 
šiasi artėjančiai vasarai, šiais rančius Didžiojo New Yorko 
metais jie bus dar labiau iš- miesto penkių apskričių riBo- 
plėsti. se.

IV. 18 d.- Paš
Už auto surinko 
virš 6 milijonus

autoSpecialiais taksais už 
vartojimą iki praėjusio penk
tadienio vakaro miestas buvo 
surinkęs viso $6,321,389. Vie
na diena penktadieni parduo
ta už $1,177,780.

Paskutinė diena vairuoti be 
tos auto stampos buvo birže-

Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ros Apskrities

PIKNIKAS
s 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 Brooklyno
ŠOKIAMS GROS G. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRAS 

Gėrimai iV 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 tilta, 59th St., ir sekti Northern 
Bulvd. z

Biznio Telefonas
EVergreen 4-9672

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1913

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

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

kad mes visi, vietiniai ir kolo- tarpiu pusėtinai gynė ir Broo- 
nijų pažangiečiai antra.) am e 
fronte, reikalaukime pratęsti 
vajų iki liepos 30 d. Juk jau 
nebeįmanoma paskirtu laiku

klyno kriaučių reikalus, tad 
jos finansiniai reikalai tui;i 
būti apginti.

J. Stakvilevičius.

Smerkia nedavimą už 
auto štampas kvito

Arthur Schutzer, Ameri
can Labor Party sekretorius, 
pareiškė, kad miestas dėl aur 
to štampų prasikalto prieš 
žmones dvejopai. Jis sako 
kad tos $5 ir $10 auto stam
pos ne tik kad “buvo nerei
kalingos, 
gi “ 
riui.

ALP 
kad 
jog 
ti 
visus Į miesto iždą sumokėtus 
pinigus.”

Darbietis sako, kad tūks
tančiai sumokėjusių arti 8 mi
lijonus dolerių negavo kvito. 
Ir kad tuomi “atidaroma Ta- 
mmanei durys liesti visuome
nės pinigus.”

bet kad jomis taip- 
prasižengta Miesto Čarte- 
” nes neduota kvitų.

viršininkas nurodo,
Miesto čarteris įsako, 
‘iždininkas turi prižiurę-

Veikla paramai 
plieno streikierių

plieno 
visur 
reikia

Didžiojo New Yorko-Broo- 
darbininkai sujudę dėl 
st re i k o. Visu r kalbama, 
jauste jaučiama, kad 
kas nors daryti tam

streikui laimėti ir laimėti 
greit. Nuo to priklausys visų 
industrijų darbininkų teisė 
streikuoti ir streikus laimėti, 
sako darbininkai.

New Yorke susidaręs Uni
ted Labor Action Committee 
(ULAC) šaukia masinį mitin-

pakvitavimą ir apsaugoti gą šio ketvirtadienio prieva-
• • i • V 1 f M i I. . . - - —-s. .

Pavogė štampą su 
visu langu

auto

[bad

dar 
Pasi-

Dėl tos nelaimingos 
taksų stampos bus visokiausių 
painiavų, kaip atrodo iš pir
miausių dienų jos vartojimo. 
Už štampą neduoda jokio kvi
to. Kuomet motoristai klausi
nėjo, kas atsitiks, jeigu štam
pą pavogtų, gavo atsakymą, 
jog tai bus motoristo 
luck.”

Tačiau vienas blogas 
nėra visuotinas blogas,
rodo, galį būti dar blogiau. 
Merry-go-round vežimo savi
ninkas Sol Rosenthal iš po 
nakties apsižiūrėjo, kad jo 
karuseles visas langas atlup
tas ir nuneštas sykiu su štam
pą. Jo karuselė stovėjo per 
naktį tuščiame lote, Bronxe.

—0—
Auto taksai pratęsti

Pirmadienį tiek daug dar 
buvo nepasimokėjusių tų spe- 
cialių-auto taksų, kad valdi
ninkai nutarė pasimokė jimo 
laiką pratęsti dar vienai sa
vaitei. Pabaudas pradės skir
ti birželio 23-čią, po pusiau
nakčio.

kari, tuojau po darbo. Ragina 
visus atvykti tiesiai iš šapų į 
Union Square, 16th St. tarpe 
4th Avė. ir Broadway, New 
Yorke. Mitingas prasidės 5 
vai., baigsis 7-tą.

Komitetas taipgi *išsiuntinė- 
jo visoms vietinėms AFL, CIO 
ir nepriklausomoms unijoms 
paraginimus - veikti bendrai 
plieno streikierių paramai. 
Siūlo šaukti bendrą viso vie
tinio darbininkų .judėjimo 
konferenciją plieno 
paramai.

Belaukiant oficialiu 
žingsnio, komitetas 
100.000 lapelių, kuriuose aiš
kina, dėl 'ko plieno darbinin
kai streikuoja ir kas tame 
streike bandra visų industri
jų darbininkams.

Drabužių centye prie 38th 
£t. ir 7th Avė. taipgi ruošia
mas pirmasis masinis mitin
gas pertraukoje pietums, nuo 
12 iki 2 valandos, ši ketvirta
dienį, birželio 19-tą.

streiko

unijų 
išleido

Skalbyklos darbininkas 
Wondolowski, Long Island 
City, atrado skalbiniuose pa
sidėtus ir užmirštus apie $20,- 
000 vertės brangumynų. Nu
džiugusi, savininkė apdovano
jo jo žmoną brangiu laikrodė
liu ir jį patį šimtine radybų.

Kalbėdamas ' demokratų 
bankete, New Yorke, senator 
rius Lehmanas tikrino, kad 
sekamu- prezidentu būsiąs de
mokratas.

PRANEŠIMAI
CAMDEN, N. J.

LLD 133 kp., Camden, N. J„ atsi
bus parengimas 29 d. birželio pa
gerbimui draugo Pat leno jo 70 m. 
ii) sukaktuvių proga. Minėtas pa
rengimas jvyks jo paties sode. Vieta 
visiems gerai žinoma, 24 Cornel) 
Ave., Gloucester Teigths, N. J. Pra
džia 12 va), dieną. įžangos nėrai 
Kviečiami visi ir visos atsilanPrti /K 
šj svarbų parengimą. Kujniw-’alf4 

(120-121) ”

MONTELLO, MASS

Liepos (July) 4, 5 ir G dd. visai 
jau netoli. Tai bus dienraščio Lais
vės piknikas. Tokis didelis piknikas 
dar pirmu'sykiu Montelloj. Prie jo 
reikia gerai prisirengi), todėl pikni
ko rengimo komiteto susirinkimas 
įvyks birželio (June) 20, Liet. Taul. 
Namo kambariuose. Prašom komite
to ir liuosnorių dalyvauti susirinki
me. Pradžia 7:30 vai. vakare.

(118-1203

WORCESTER, MASS.

LDS prieš-seiminis 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 vielinius, taip 
ir iš apylinkių. - Kom. , 

(118-120)

riujį ir kongresmanus 
prašyti, kad jie veiktų 
ž a ] i n gą s ve tu rgim i ams 
joms Walter-McCarran

O vizituose pas valdininkus 
daugiausia dėmesio kreipta 
reikalavimams paliuosuoti iš 
Ellis Islando unijų organizuo- 
loją Martin Young, kuris te
nai laikomas uždarytas be 
kaucijos jau nuo spalių 26-tos 
dienos. Protestavo prieš Ellis 
Islando pavertimą koncentra
cijos kempe darbininkų va
dams.

Tose pat Įstaigose taipgi 
protestavo prieš pasimojimą 
i.šdcportuoti Amerikos graikų 
vadą Peter ITarisiades Į fašis
tinę Graikiją. ITarisiades pas
kiausias areštas deportavimui 
Įvykdytas gegužes 29-tą.

Susirink, ved. M. Stakoviri at
sikreipus Į dalyvius paramos sa
lės iškaščiams padengti, pri-

Nuolatiniai darbai. 35 valandos, 5 
dienos. Puikiausios darbo .sąlygos, 
patenkinančios pašalpos, apmokamos 
vakacijos. Progos pradinėms išsila
vinti interesingų darbų. Cosmopoli
tan Magazine. Atsikreipimo Person
nel, 309 W. 56(b Si. (arti 8th Avė.),

Zeikus, 
kiti. Vi
de ki ugi

moterys

aidėjo: Grigas $2. Po $1: Ch. Į 
Balčiūnas, Wm. Skodis, E. Si- i 
maiiavičienė, Waresonas, Kaz- ; 
lauskas, Riba, Sasna. Po 50 c.: 
K. Karpavičienė, M. 
Višhiauskienė, ir tūli 
so $16.25. Rengėjai 
už paramą.

Pirm susirinkimo,
klubietės ant greitųjų buvo 
suruošusios sir viešnia iš Chi
cagos Alice Jonikiene susiti
kimo vakarienę, kur susirin
ko gražus būrys viešnių ir 
svočių. Linksmai, draugiškai 
praleidome valandą. Ant grei
tųjų užsakytą gerą vakarienę 
parūpino Auditorijos vedėjas 
Walteris Brazauskas. O gėlė
mis stalus padabino Albina 
Mikalaus ir Ona Kazlauskie
nė. Pagirtinai jie pasitarnavo.

Grįždama iš Richmond' Hill 
namo, Jonikienė dar buvo ža
dėjusi apsilankyti Binghamto- 
ne ir Clevelande, tenykščiam^ 
lietuviams papasakoti žygio ] 
Washington^ nuoveikius ir pa
raginti svarbiam savisaugos 
darbui. Kor.

Kalvaitis pasiilgsta 
savo draugu

Ilgomis, 
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. hK 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.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-62M

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kad 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

m

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. Y. 

Tel. ST. 2-8342

UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 
. MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-S868 * V

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

4 pusl.-Laisvė (Liberty)--Ketvirtai!., Birželio-June 19, 1952




