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RIEBŪS PAŽADAI
TIKRAI LAIMINGI BŪTUMĖME, jeigu galėtume- 

me politikierių pažadais ir duoną nusipirkti, ir vendą bei 
taksus, užsimokėti. Nereikėtų galvą sukti, ką duos, ką 
atneš rytojus. Ypatingai visi turtingi pasidarytumėme 
atėjus prezidentiniams rinkimams.

Kadangi jau seniai mūsų republikonai bebuvo prie 
valstybės lovio, tai tų įvairiausių pažadų daugiausia su
silaukiame iš jų kandidatų į prezidentus. Aną dieną 
senatorius Taftas pažadėjo tuojau mūsų taksus suma
žinti penkiolika procentų, jeigu mes jį įvesdinsime į Bal
tąjį Namą ir ant jo galvos uždėsime Jungtinių Valstijų 
prezidento karūną.

Sugrįžęs iš Europos apie tai išgirdo generolas Eisen
hower. Jis turi pralenkti savo oponentą. Jis pareiškė, 
kad jis į trejetą -metų valstybės išlaidas nukirstų ketu
riasdešimt penkiais bilijonais dolerių. Tai reiškia, kad 
mūsų taksai sumažėtų ne penkiolika, bet penkiomis 
šimtimis. procentų. Viskas, ko reikia, tai šį smarkų ge
nerolą išrinkti šalies prezidentu.

Tai vis meškerės, numestos į piliečius. Jūs ant jų už
kibkite, kas bus vėliau, tai visai kitas dalykas. Paža
dai nieko nekaštuoja; Juo aukštesni pažadai, tuo ma
žiau jie kaštuoja.

Dalykas aiškus: Taftas ir Eisenhoweris nori tapti 
prezidentais.' Apie tai nėra jokios abejonės. Kuo gi 
kitu jie laimės, jeigu ne pažadais?

Faktas gi yra tas, kad republikonai visu šimtu pro
centų rėmė ir užgyrė visus prezidento Trumano ir ‘de
mokratų karinius ir militarinius planus, kurie viską 
šiandien suėda ir iškelia taksus iki debesų. Pats Eisen
howeris, būdamas vienu iš tvirčiausių militarizmo rams
čių, daugiausia mūsų taksų yra praleidęs . O dabar jis 
staiga žada mūsų pasigailėti ir mūsų dolerius palikti 
mūsų kišeniuose! Jis gudriai veidmainiauja.

de-

IEŠKOMA NAUJŲ KARINIŲ PROGŲ
WASHINGTONE ILGOKAI UŽTRUKO Francijos 

militarinė misija. Dabar ji savo misiją užbaigė ir grįž
ta į Paryžių. Rezultatais pilnai patenkinta. Iš preziden
to Trumano ir Achesono išgavo pažadėjimą smarkiai pa
didintos militarinės paramos Francijos karui Indo-Ki- 
nijoje.

Kuomi ta padidinta militarinė parama kvepia, galime 
spręsti iš mūsų valdžios “policinio žygio” Korėjoje. Ji 
prasideda doleriais ir ginklais. Bet kai nebeužtenka 
dolerių ir ginklų paramos, seka armija, lėktuvai ir lai
vynas. Mūsų valdovai sušilę ieško naujų karinių progų. 
Mat, gali Korėjoje karas pasibaigti ir tuojau mūsų eko
nomika atsidurtų krizės padėty je. Tad reikia “uodegą” 
įkišti kitame kuriame pasaulio kampe. Reikia, kad kari
niai pasiruošimai ir kariniai žygiai nesustotų. Jeigu iš
eisime iš Korėjos, sunaikinęj tą kraštą ir praradę savo 
virš šimto tūkstančių jaunų vyrų, tuojau žygiuosime į 
Indo-Kiniją.

Francija viena negali karo laimėti. Indo-Kinijos ir 
visos Azijos žmonių toks tvirtas /nisiteikimas prieš im
perialistus, jog juos nors laikinai sutriuškinti reikia di
desnės karinės jėgos, negu Francija gali parodyti. Jos 
daug daugiau yra Amerikoje. Vardu visos Amerikos, 
vardu mūsų visų Trumanas ir Achesonas pažadėjo sku
bintis gelbėti francūzų imperialistų kailį Indo-Kinijoje.

Komercinė spauda sako: Francūzai, skersdamį Indo- 
Kinijos žmones, gina mūsų, Amerikos, interesus. Kokius 
ir keno interesus? Tik jau ne interesus Amerikos žmo
nių. Tik jau ne interesus mūsų tautos. Tikrieji Ame
rikos interesai nieko bendra neturi su imperialistų plė
šikavimais Azijoje arba Afrikoje.

TYLA PRIEŠ AUDRĄ
GALI VISKO BŪTI. Tyla apie plieno darbininkų 

streiką gali pasibaigti didele audra. Plieno darbininkai 
neturi turėti jokių iliuzijų.

* Prezidentas Trumanas jau viešai pareiškė, kad jis. 
_ galvoja apie panaudojimą prieš United Steelworkers uni- 

ją Taft-Hartley įstatymo .. Dar nesąs galutinai apsi- 
sprendęs.

O apsispręsti jis gali labai greitai. Prieš plieno dar- 
bininkus atsistos klausimas, ką daryti: klausyti pre- 
zidento ir įstatymo, arba pasilikti kovos lauke?

Tą patį, matyt, numato ir mainierių unijos preziden- 
tas John L. Lewis.. Jo pažadėjimas plieno streikieriams 
dešimties milijonų dolerių paramos taikomas padrąsini- 

Eį mui jų, kad jie nenusimintų ir nenusigąstų, jeigu reikėtų 
dar ilgai pasilikti kovos lauke. Panaši simpatija ir pa- 
rama iš visų kitų organizuotų darbininkų pąakstintų 

R: plieno darbininkus nepasiduoti jokiems nei plieno trusto, 
J*, nei prezidento gąsdinimams.

Eina dar ir kitokių gandų. Sakoma, kacĮ vyriausybė 
rimtai svarsto plieno korporacijų reikalavimą leisti pa- 

įį kelti plieno kainą. Jei toks, leidimas bus suteiktas, 
korporacijos pagalvosiančios apie pakėlimą algų. Ne
siskaitoma su tos pačios valdžios paskelbtais faktais, jog

M. BIRŽIŠKA MUŠASI 
Į KRŪTINĘ

Tik turėkime- kantrybės. 
Laikui bėgant visų lietuviš
kų Hitlerio past u jn d ėlių 
darbe liai . iškils aikštėn. 
Juos, iškels jie patys. Jau 
daug ką sužinome, ko neži
nojome.

Šį sykį ilgą išpažintį at
lieka M. Biržiška. Ji tilpo 
s<metonininkų Vienybėje

sužinome apie kitų Hitlerio 
pastumdėlių d a r b e 1 ius ir 
nuodėmes.

M. Biržiška mušasi i krū
tinę ir prktai bažijasi. Kas 
nors aną dieną pranciškonų 
Darbininke jį paskelbė Hit
lerio kolabor'antu - bendra
darbiu. Bet šitoje ilgoje iš
pažintyje ponas Biržiška 
tik patvirtina jam daromus 
užmetimus. Tik jis, bando 
išsisukinėti - išsiteisinti. Jis 
pats paduoda keletą bendra
darbiavimo su hitleriniais 
budeliais atsitikimų.

Tik vieną jam padarytą 
užmetimą Biržiška (kate
goriškai ir griežtai pa
neigia, tai, būtent, kad 
jis 1940 ar 1941 metais 
bend r a d a rbiavęs ir su 
bolševikais. Biržiška visuo
met buvęs ir pasiliekąs jų 
amžinju priešu. Tuomi mes 
tikime. ' .. 
žiškos darbų.

M. Biržiška teisina savo i-ui-ios tikslas 
bendradarbiavimą su hitle-’ 
rininkais neva tuomi, kad 
būk jis tai daręs su tikslu 
lietuvių taūtą apginti bei 
apsaugoti. Pav., štai kaip 
Biržiška aiškina savo daly
vavimą lietuviškų Himlerio 
pastumdėlių ir kolaborantų 
konferencijoje ir sukurtoje 
taryboje. Paskaitykite:

“Norėdami gelbėti šalies 
padėtį, ’ generaliniai tarėjai 
sumanė kviesti lietuvių konfe
renciją, kuiri savo nutarimais 
leistų santykių su vokiečiais 
įtempimui atslūgti.

Vieną vakarą rektorius 
(M. Biržiška — Red.) per ra
diją iš Kauno girdi ne tik pra
nešimą apie Kaune šaukiamą 
konferenciją, bet ir šaukėjų 
tarpe savo pavardę. Dėl kon
ferencijos pasitarimuose ne
dalyvavęs, šaukimo nei pasi
rašęs nei ką įgaliavęs jo var
du pasirašyti, jis čia pat pa
rengė atitinkama savo “para
šo” atsišaukimą, kurį tikėjo
si kuriame slaptame laikraš
tyje išspausdinti, bet tą pat 
vakarą jau atskubėjo pas jį 
keli profesoriai pasveikinti, 
jog Kaunas radęs išeitį iš pa
vojingos padėties, ir išgirdę 
apie rektoriaus nusistatymą, 
karštai kalbina jį pakeisti.

Kitą lytą jau kiti profeso
riai, matyt, naujų įspėti, atė
ję tiesiog reikalavo, kad rek
torius būsimoje konferencijo
je dalyvautų. To pat prašė 
studentų komiteto atstovai, 
kurie prisipažino, jog išgirdę 
iš radijo šaukimą, kiti buvę

ktoriūs ir prorektorius kaip 
atstovai vokiečius ypatingai’ į- 
siutusios aukštosios mokyk
los,! nei vienam, jos studentui 
legiono n nestojus. Taryba iš
rinko rektorių p-r/nininku, bet 
i am neteko nei viename jos 
posėdyje pirmininkauti, nes 
okupacinė vokiečiu adminis
tracija tesutiko pripažinti Ta
rybą prie pirmojo generalinio 
tarėjo, ir šis ją šaukdavo, jai 
ir pirmininkavo.

Bet vieną kartą, kai buvę 
kviečiamas v i s u o m (mini n k ų
pasitarimas, gen. Kubiliūno 
pasiūlymu rektorius jį kvietė 
ir pirmininkavo.”

Tikėkite ponu Biržiška: 
Be jo žinios ir sutikimo su
šauktoje hitlerininkų kon
ferencijoje jis ne tik daly
vavo, bet jai pirmininkavo

jų tarybos pirmininku! Vi
sur jis apsiėmė ir dirbo 
“kitų patariamas ir ragina 
mas.” Jis, matote, “auko- 

i josi” padėdamas Hitleriui 
smaugti ir žaloti Lietuvą!

1 Dar ir pabėgęs iš Lietuvos gnje 
darbuojasi Hitleriui

Pranciškonų Darbininke 
buvo padarytas Biržiškai 
toks užmetimas:

“Net jau tremtyje, Berlyne, 
i kada nacinė Vokietija gyveno 
paskutines savo dienas, M.

. .v. p. j Biržiška prisidėjo prie naci-
1 ai aišku is Bii- įstaigų organizuojamos 

lietuvių veikėjų konferencijos, 
j buvo prašyti 
vyriausybę, kad 

organizuoti lietuvių du
jai patalkinti”.
baisaus, fakto M. Bir- į Tik tiek.
negali paneigti. Bet 

štai kaip jis aiškinasi:
“Buvęs generalinis tarėjas 

dr. J. P., tikrai, savo ar kieno 
kito sumetimais, tokią konfe
renciją organizavo, kam .turė
jo būti parengtas atitinka
mas Lietuvių veikėjų raštas— 
kreipimasis į jo kontaktatuo- 
jamą vokiečių įstaigą. Į dr. P. 
šaukiamus dėl to pasitarimus 
buvau ir aš kviečiamas. “Pri
sidėjau,“ suprasdamas pavo
jingą dr. P. žaidimą ir susi
taręs su kaikuriais pasitarimų 
dalyviais, be lo pasitardamas 
ir su vienu kitu nedalyvaujan
čiu šiuose pasitarimuose re
zistencijos veikėju, veikiau 
(tikriau — keliese veikėme) 
taip, kad dr. P. sumanymas 
nebūtų įvykdytas.

Bet ta Berlyno konferen
cija priėmė prohitlerinę de
klaraciją, kurią dalyviai, jų 
tarpe ir Biržiška, pasirašė. 
Čia Biržiška įtraukia ir 
šiais laikais VLlKe labai 
veiklų V. Sidzikauską. Jis 
buvęs pakviestas tą dekla
raciją 
kalba.

Vo kieti jos 
i cistų.
I in i us

Šio

išversti i vokiečiu l • 4

Kas atsitiko su ta dekla
racija? Ji nebuvus vokie
čiams priduota todėl, kad 
pats vyriausias lietuviškų 
hitlerininkų vadas Kubiliū
nas pasiskubinęs užbėgti 
jiems už akių ir visą reika-

pasipiktinę, bet per naktį a p- Ha su vokiečiais atlikęs, 
sigalvoję ir savo tarpe pasita
rę, sutikę, jog konferenciją 
reikia šaukti ir joje dalyvauti, 
reikia, girdi “aukotis.”

Konferencijoje rektorius 
dalyvavo kaip vienas iš bene- 
7 aktyviausiųjų vilniečių, už
daruose -jos posėdžiuose pir
mininkavo pirmasis generali
nis tarėjas gen. Kubiliūnas, o 
atviram pirmininkauti — vie
šai paskaityti konferencijos 
priimtus nutarimus buvo iš
rinktas Vilniaus rektorius. 
Konferencija išrinko bene 1,2 
asmenų *Tarybą, kurion pate
ko ir Vilniaus universiteto re-

M. Biržiška sunaikina 
inkriminuojančius 

dokumentus
' Dar daugiau. M. Biržiš
ka rašo-aiškina:

“Nebesiunčikmas raštas su 
musų parašais dr. P. buvo 
man įteikęs išsaugoti istorijos 
reikalui, ir aš jį sausio 13 d. 
nusivežiau Greifswaldan, iš 
ten vasario men. Melbako kai
man ” *

Vadinas, M. Biržiška ta
po deklaracijos saugotoju ir 
globotoju. Taip tai svar
bus buvo Biržiškos visiškai 
pamiršto turinio šis istori
nis dokumentas!

Ir viskas būtų buvę gerai, 
jeigu velnias nebūtų paė
męs paties Hitlerio. Kai 
tam atėjo galas, žlugo vi 
sos ir jo lietuviškų pastum
dėlių, jų tarpe ir Biržiškos 
ir Sidzikausko ir kitų, viltis 
patalkinti Hitleriui. M. Bir
žiška atsidūrė keblioje pa
dėtyje su tuo istoriniu do
kumentu. Girdi,

“čia balandžio men. pabai
sa laukęs anglu, kurie

ėmė kratas daryti ir mūsų at- 
ilgiu laikėsi labai neaiškiai, 

ir raudonarmiečiai kai kada 
čia pasišvaistydavo, benaikhp 
damas kai kuriuos savo raš
tus, sunaikinau ir ana berly
niškį, kad pakliuvęs į nerei
kalingas rankas nepadarytu 
kartais nemalonumų pasira
šytojams.” .

Nors M. Biržiška sakosi 
deklaracijos nebeatsimenąs, 
bet veikiausia ji nebuvusi 
tokia bloga, kad ją pasira
šęs ir dr. Kazys Grinius. 
— ---- Bet juk ir Gri
nius pabėgo iš Lietuvos- ir 
paskui plūdo ,Tarybinę Lie
tuvą, kiek išmanydmas. Va
dinasi, jis nepamiršo pasi
rašyto pasižadėjimo patal
kinti Hitleriui!

Įdomu ir svarbu dar ir 
štai kas. čia turime įro- 

' dymą, kaip lietuviški Hit
lerio pastumdėliai ir kola
borantai naikino visokius 
dokumentus, kad nuo lietu
vių tautos ir žmonijos pa
slėpti savo piktus darbus. 
Turime įrodymą, kaip ne
švari sąžinė yra tokių Bir
žiškų ir Sidzikauskų, kurie 
•šiandien* trankosi po pasau
lį iT niekina Lietuvą. Jie 

jai atleisti, kad ji, 
su visa Tarybų Są- 
ir visomis šalimis, 

dalyvavo Antrajame 
prieš

,kartu 
junga 
kurios 
pasauliniame kare 
Hitlerį, sužlugdė jų planus 
ją atiduoti Hitleriui.

Savo širdyje, jie lygiai ne
apkenčia ir Amerikos su 
Anglija, bet viešai tai pa
sakyti’ negali. Juk Angli
ja ir Amerika taip pat ka
riavo prieš Hitlerį ir prisi
dėjo prie jų planų sužlug
dymo. Tais laikais,- kaip 
matome, tokie Biržiškos

Čia mes turime du be galo 
keistu dalyku. Vienas, M. 
Biržiška sako, kad jis nebe
atsimena, kas toje deklara
cijoje buvo pasakyta. Tik 
įsivaizduokite: Susirinko 
grupė mokytų hitlerininkų, 
per kelias dienas rašė de
klaraciją, paskui taip pat 
labai mokytas ir suktas V. 
Sidzikauskas ją išvertė, vi
si konferencijos dalyviai ją 
pasirašė, bet dabar ponas 
Biržiška nė vieno žodelio iš 
tos svarbios deklaracijos 
nebeatsimena!

plieno korporacijos paskutiniais keliolika metų pasidarė 
tokius milžiniškus pelnus ir šiandien tebedaro tokius 
milžiniškus pelnus, jog lengvai' gali išpildyti savo darbi
ninkų reikalavimus be jokio plieno kainos pakėlimo. 
Pats Trucnanas yra pasakęs, kad nėra reikalo kainą pa
kelti. > Ar dabar jis pakeitė savo nuomonę ir pasidavė 
plieno trusto spaudimui?

Didžiojo dienraščio Laisves 
pikniko moterų stalo reikalu

Minimas piknikas įvyks 
liepos 4 d., lietuvių tautiška
me parke, Montello, Mass.

Draugėj ir draugai! Jau 
nuo seniai žinome, kad turėti 
moterų stalą Laisvės piknike 
yra labai svarbu, nes prie jo 
yra vaišinama publika įvai
riais pačių draugių namie ga
mintais skanumynais.

Ypač šiais metais moterų 
stalas bus vienas iš svarbiau
sių, kuomet maistas yra ne
svietiškai pabrangęs. Tad jū
sų dovana moterų stalui bus 
viena iš gražiausių parama 
dienraščiui Laisvei.

Kas geriausia ir tinkamiau
sia moterų stalui, jau žinome 
iš patyrimo: kugeliai, bab- 
kos, pyragai, pyragaičiai ..ir

kontrolės komisijos galva 
kritikavo Gerhardą Eislerį 
ir jo vadovaujamą propa
gandos ministeriją už ne
taktiškumą ir neveiklumą.

Maskva.—“Pravda” sako, 
kad Amerikos imperializmo 
“kanibališki planai” numa
to 700 milijonų žmonijos 
sunaikinimą, kad atsiekti 
savo tikslus — pasaulinę 
hegemoniją.

: Jungtinės Tautos. — 11 
Azijos ir arabiškų valsty
bių atstovai pasirašė po 
laišku, kuriame reikalauja 
iš naujo svarstyti Tunisijos 
klausimą. Laiškas pasiųs- 
tas. į Washingtona, kut’ jį 
pasirašys Burmos ir Filipi
nų atstovai, ir paskui ;jis 
bus perduotas JT generali
niam sekretoriui.

Belgradas. — Jugoslavija 
atšaukė beveik visą savo 
diplomatinį
Bulgarijos, paliekant tik 
vieną atašę. Tai skaitoma 
beveik diplomatinių santy
kiu nutraukimu.

personalą iš

Madridas. — Generolas 
Franco pabaigė kelionę po 
Katalonijos provinciją. Jo 
kelionės tikslas buvo pa
veikti prieš separatistinį 
judėjimą, kuris toje provin
cijoje skleidžiasi.

Bonnas. — Vakarų Vo
kietija iškels Saaro srities 
klausimą taip vadinamoje

i

kiti dalykai. Kitaip pasakius, 
bus tas, ką jūs pačios drau
gės geriausia mylite.

Taipgi kviečiame ir drau
gus vyrus prisidėti su pąr;l^ 
moterų stalui. 9 y

Su jūsų visų parama, drau
gai ir draugės, mes padarysi
me moterų stalą turtingą ir 
vaišingą.

Taipgi reikalinga pagelbi- 
ninkių. Prašome kolonijų 
draugių pasiskirti iš savo 
kuopų po kelias drauges, ku
rios pagelbėtų mums aptar
nauti publiką prie moterų sta
lo.

Iki pasimatymo didžiajame 
Laisvės piknike liepos 4 d., 
tautiško parko gražiame pu
šyne, Montello, Mass.

Julia Rainardienė, 
'H. Tamašauskienė.

Europos užsienio reikalų 
ministrų taryboje, kuri po
sėdžiauja Strasbourge.

Manila, Filipinai.—Willi
am J. Pomeroy, amerikietis 
karo veteranas, kuriWliko 
Filipinuose ir buvo įstojęs į 
hukbalahapsus (1 i a u d 
partizanus), buvo nuteistas 
kalėjimui iki gyvos galvos. 
Keletas mėnesių atgal jis 
buvo suimtas. Kartu su 
juom tą pačia bausme buvo 
nuteista ir jo žmona, fili-

Šypsenos
Ji nori pamatyti

Zigmas: “Žinotum, kokį 
gražų altorių šioje naujoje 
bažnyčioje įtaisė.”

Zosė:. “Ogi nuvesk mane 
prie to altoriaus, tai jr aš 
pasidžiaugsiu.” y

(Vesti prie altoriaus — 
pas' tikinčiuosius r eis 
bažnyčioj šliūbą imti.)

Neteisybė, būk jokia mo
teriškė niekuomet gerai ne
kalbės apie jokią kitą mo
teriškę. Bile moteriškė pa
siryžus gerai apie kitą mo
teriškę kalbėti — jei tik 
anoji yra jos duktė.

R. Q. Lewis

Nėra amžinųjų faktų, 
taip pat, kaip nėra absoliu
tinių teisybių. Nietzsche 

(Žmogiškas, 
per daug žmogiškas.)

$10,000 FONDA$
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

nes senatvės pensijos yra taip menkos, kad tik ubago 
kruopa. O taip tragiškai viskam braP-gstant, žmo
gus, išdirbęs kapitalizmui apie penkiasdešimt ar dau
giau metų* senatvėje sukniubęs., trina mostimi reuma
tizmus ir klauso bado vilko staugimo už durų. At
eitis baisi!

Tačiau, jei ne tokia spauda, kaip Laisvė, ir jei ne 
kovingas darbininkų judėjimas, tai pensijos nebūtų nė

šlepe ir degino dokumentus > tos ubago kruopos. Todėl darbininkams yra svarbu tu-
ne tik nuo raudonųjų, bet 
taip pat nuo anglų ir ame
rikiečių . Tik dabar, reakci
jai įsigalėjus Amerikoje ir 
Anglijoje, jie tapo anglų ir 
amerikiečių “draugais.”

Prašome daugiau tokių 
išpažinčių, kokią atliko M. 
Biržiška. Amerikos lietu
viai juk turi teisę žinoti 
darbus ir žygius visų par
sidavėlių Hitleriui, kurie 
dabar skelbiasi “Lietuvos 
laisvinto jais.”

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washin g tonas. — Marinų 

korpusas išsikovojo teisę 
būti tiesioginiai atstovau
tas generaliniame štabe. Iki 
šiol marinų vardu ten kal
bėjo laivyno atstovai.

Berlynas. — Fritz Lange, 
Rytų Vokietijos valstybinės

rėti savo spaudą ir .organizacijas kovai už šviesenį rytojų.
Dar prašome pasiskaityti porą gražių laiškelių:
“Gerbiama Laisvės Administracija!

Aš irgi prisidedu prie dienraščio Laisvės $10,000 fon
do sukėlimo su $10. '

Lai gyvuoja mūsų dienraštis Laisvė!
Peter P. Thompson, Simpson, Pa.”

“Gerbiamieji! '
Dėl sukėlimo $10,000, čia randate pašto čekį ant

Su pagarba, 
Draugas iš So. Boston, Mass.”

Daugiau finansinės paramos suteikė šie. prieteliai: 
Olga ir Frank Reinhardt, Brooklyn, N. Y. ... $10.00 

10.00 
5.00 
3.00 
3.#(U

Olga ir Frank Reinhardt, Brooklyn, N. Y
P. Gustaitis, Brooklyn, N. Y..................
Antanas Purvėnas, Philadelphia, Pa. ...
C. Motiejūnas, Williamstown, N. Y.........
Vincas Delnickas, Bridgeport, Conn. ....
Ona Kaskevich, Bellevue, Canada.........
Visų, kurių vardai aukščiau paduoti, prašome priimti 

mūsų padėką už suteiktas dovanas dienraščiui su tokiu 
pat malonumu, kaip mes priėmėme jūsų paramą.

Laisvės Administraciją

2 pusi.—Laisvė ( Liberty )*-Antradien., Birželio-June 24, 1952



GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANASNLAFITAS

PITTSBURGH, PA

k (Tąsa)
' ^Bet kiti liko gyvi ir — mes tai žino

me —tęsia darbą, už kurį žuvo jų drau
gai. Serberą perkėlė į Guzeną. Toni ir 
Tatavas drauge su vėliau atvykusiais 
draugais sudaro Mauthauene prancūzų 
Pasipriešinimo branduolį. Kaip džiau
giausi gavęs sveikinimą iš savo draugo 
Marselio Polio iš Buchenvaldo stovyklos!

Mes ne vieni.
* * *

Balandžio pradžioje iš Melko stovyklos 
į Ebenzę atvyko didelis prancūzų ešelo
nas. Mes sutikome senų draugų. Ir tarp 
jų Ogiustą. Ogiustą, kurį pažįstu dvyli
ka metų ir kurį laikiau-žuvusiu; Ogius
tą, kurį paskutinį kartą mačiau Sante 
kalėjime. Mes puolėme vienas kitam į 
glėbį.

Ogiustas atvyko ne vienas. Jis atsive
žė su savim daug komunistų, įėjusių į 
Melko pogrindžio organizaciją. Tarp jų 
Rene, mūsų seną bendrą draugą, kurį 
man taip malonu matyti. P/cią pirmąją 
difeią Ogiustas pasiūlė aptykusiems su 
juo partijos nariams: C

l — Nieko nedaryti nesusitarus su 
Ebenzės organizacija.

Dabar kontaktas nustatytas.
Aš papasakojau Ogiustui, ką mes nu

veikėme. Jis savo ruožtu pranešė man 
viską apie prancūzų organizaciją Melko 
stovykloje.

Jiemš pasisekė: Melko stovyklos seniū
nas buvo mūsų tautietis, o svarbiausia 
—prancūzas buvo ir stovyklos raštinin

ko pavaduotojas Antonenas. Antonenas 
—jaunas rašytojas, gerai žinomas kai

riuosiuose sluoksniuose. Jis padarė viską 
prancūzų padėčiai stovykloje palengvin
ti. Ogiustas, jo padedamas ir remiamas, 
o taip pat remdamasis pritariančiais ele
mentais, įstengė sukurti stovykloje stip
rią organizaciją, kurios įtaka apėmė 
datlgUmą prancūzų. Be to, jis užmezgė 
glaudžius ryšius su kitomis nacionalinė- 

imis organizacijomis.
Apsvarstę klausimą su abiejų organi

zacijų atsakingais draugais, mes nutarė
me sulieti jas į vieną.

Internacionalinis komitetas, gyvavęs 
ir pirmiau, išplėstas. Ogiustas įėjo į jį 
kaip . vienintelis prancūzų organizacijos 
atstovas.

Paruošti grumtynėms sukurtas kari
nis štabas, į kurį įėjo abiejų stovyklų at
stovai. Simonas taip ir liko prancūzų 
kovos organizacijos atstovu, jį surišo su 
grupe karininkų iš Melko.

Man buvo pavesta vadovauti parti
niam aparatui, kuris žymiai sustiprėjo 
atvykus mūsų draugams iš Melko, bet 
riekėjo kurti naujas žemutines grandis.

Su papildymu iš Melko dabar visuose 
barakuose mes turime savo žmonių. 
Kiekviename, barake arba dviejų trijų 
barakų grupėje sukurtas vadovaujantis 
trikampis. Visai organizacijai vadovau
ja trijų žmonių centras ir tinklas iš sep
tynių grupių po tris žmones, kuri kiek- 
vienKJmri tiesioginius ryšius su vienu iš 
.centronabių. Sunkiausiais žiemos mėne
siais daug- prancūzų žuvo, bet kadangi 
dar atvyko draugų, tai mūsų aparatas 
vadovauja dabar šimtui dvidešimt parti
jos narių.

Kadangi galimumas pradėti bet ku
riuos veiksmus priklauso nuo moralinės 
ir' fizinės žmonių būklės, mes dirbame 
milžinišką darbą, norėdami išrauti mūs- 
sų draugus iš mirties nagų.

Šteinbruke Simonui pavyko įtraukti į 
savo komandą penkis prancūzus. Ernes
tas, neseniai paskirtas vieno sandėlio 
kapo, priėmė pas save septynis, jų tarpe 
mūsų draugą Rene; Vilis ir Žiulis įtaisė 
savo komandose trisdešimt žmonių. Tė
velis Anri išreikalavo, kad jam padėti 
būtų duotas prancūzas batsiuvys. Anto
nenas, dirbąs kontoroje, sugeba paskirs
tyti prancūzus į lengviausius darbus.

Liko dar įtaisyti Ogiustą. Aš nuėjau 
pas Marselį, kuris dabar tapo naktinės 
pamainos kapo skalbykloje, ir pareiš
kiau:

—Man reikia, kad tu pasiimtum pas 
save vieną žmogų. Padaryk taip, kad jis 
naktimis dirbtų kuo mažiau, nes 
jis skirs svarbesniems darbams, 
žmogus — mano bičiulis.

Tą pat vakarą* Ogiustas įstojo į 
sėlio komanda.

diena
Tas

Mar-

* * *
Ten, už siehų, įvykiai rieda smarkiai. 

Rusai stovi prij Berlyno vartų, grumia
si Austrijoje prie Vienos sienų. Jugosla
vai užėmė Sarajevą.

(Bus daugiau)

DIENRAŠČIO LAISVĖS DIDYSIS

PIKNIKAS
Prašome išanksto prisiruošti ir pasilinksminti kartu su 

savo seniai matytais d raugais ir pažįstamais

t Įvyks Šeštadienį

Liepos 5 July
Klaščiaus Clinton Parke

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. I. N. Y.

Geo. Kazakevičiaus ’Orkestras gros šokiams
Pradžia 1 vai. dieną —:—Įžanga 75c

Brooklyno Aido Choras, vadovybėje Mildred Stensier, duos gražią 
dainų programą.

Laukiame svečių iš kitų kolonijų.

it — •*_ į- — *******' , m.. ■.. • • <•«... • >«»....■ »_#. .
^ ^■■ArariįrMr-^t-Į- T" — -r- r r.. .....  ..

Ehr-

yra 
netu-
porą

LDS 8-tos Apskrities 
piknikas birželio 29

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Aštunta Apskrįtis 
rengia pikniką sekmadienį, 
birželio 29, gražiame 
ler’s darže.

Šio pikniko tikslas 
svarbus. Viena, apskritis 
rėjo pikniko jau per
metų. Antra, šis piknikas yra 
rengiamas tikslu sukelti lėšų, 
kad Apskritis pagelbėtų su
mokėti kelionės lėšas važiuo
jantiems į LDS Seimą kuopų 
delegatams .

Taigi, draugai ir draugės, 
atsilankę į šį mūsų pikniką 
nesigailėsite. Jūsų skaitlingas 
atsilankymas padarys morali
nės ir materialinės naudos 
LDS apskričiai, kuopoms ir vi
sam LDS veikimui.

Taipgi šiame piknike ture-

sime gerą progą susitikti su 
visais, su kuriais per daugelį 
laiko neteko susitikti.

Turėsime gardžių užkan
džio ir šalto užsigėrimo. įžan
ga labai maža — tik 25 c. 
asmeniui.

Privažiavimas į pikniką tik 
automobiliais. Čia paduodame 
.kelrodį.

DIRECTIONS: — Take
Ohio River Boulevard (88) to 
Emsworth, take Camp Horne 
Road (keep left) to Bellevue 
Gardens — turn right, about 
II/2 miles to Summer Gar
dens — or — follow Perry 
Highway to Rochester Road, 
turn left. FOLLOW THE AR
ROWS.

Visus ir visas kviečia atsi
lankyti į šį pikniką.

LDS 8-tos Apskr. Kom.

MAHANOY CITY, PA
KVIEČIAME

LDS 104 k p. rengia pikni
ką 29 d. June-birželio pas St. 
Kuržinską sode. Prasidės nuo 
pietų ir tęsis iki vėlyvo vaka
ro.
Brangūs draugai ir draugės! 

Atėjus vasaros šiltam orui, 
LDS 104 kuopa nutarė sureng
ti šį pikniką, kad pasidžiau
gus vasaros gražumu, taipgi, 
kad susieiti su draugais ir 
draugėmis, pasikeisti vienais

ir kitais šių dienų klausimais. 
Prie to taipgi bus gardžių už
kandžių ir visokių išsigėrimų.

Prašome visus lankyti ši pik
niką, nes kurie nebūsite, tai 
tikrai graudinsitės. Atvažiavę 
iš toliaui į Mahanoyjų, palei 
pirmą trafiko žiburį sukite į 
žiemius, davažiavę KAIER 
bravorą po tiesiai, tik mailė 
ir pusė iš miesto.

Kviečiame visus.
Rengimo Komisija

Kaip Lietuvos žmonės mokosi 
naujoje gamyboje
Rašo Inž. P. GUZEVIČIUS

Kauno 
sutino

Mėsos kombinato in- 
fabriko direktorius

Mėsos kombinato

fabrikus/ 1950 m. 
kombinato buvo 
insulino fabriko 
cechas ir bakte-

Argonne Nacionalėje Laboratorijoje, Illinois valstijo
je, trys iš keturių mokslininkų tame skyriuje gavę 
perdaug atominių spindulių. Jie—Dr. Peter A. Morris, 
Mrs. Louise Kollman ir Aaron J. Ulrich—nufotogra
fuoti ligoninėje, Chicagoje.

būdą pakelti amorfinio insuli
no, gaminamo Kaune, koky
bei ligi kristalinio insulino ko
kybės. Po to energingai ėmė
mės tyrimų amorfinio insuli
no kokybei' pakelti, tyrimų, 
kuriuos jau mes anksčiau bu
vome pradėję, bet nepakan
kamai juos įvertinę.

Per du mėnesius buvo at
likta nemaža tyrimų ir nusta
tyta, jog papildomos operaci
jos, kurias nurodo standarti
nės metodikos, jei ir duoda 
kai kuriuos rezultatus, tai tik 
sąskaiton žymių produkcijos, 
nuostolių. Ir štai pagaliau 
1951 m. gruodžio mėn. mes 
pabandėme vėl patobulinti 
mūsų metodą. Rezultatai pa
sirodė puikūs. Mes gavome 
amorfinį insuliną, kurio ko
kybė buvo tokia pat, kaip kri
stalinio insulino ir kas svar
biausia, pasirodė, kad pridė
toji operacija- drauge yra ir 

[kiekybinę t. y. neduodanti

jant ir įsisavinant biologinę 
laboratoriją, ampulavimo ce
chą, mums padėti iš Maskvos 
buvo atvykę žymūs šios sri
ties specialistai — Karakašas, 
Katkovskis ir kt.

Tiriamuosius darbus įmonorf 
kolektyvas tęsia toliau, nes 
pasiektieji rezultatai nėra ga
lutini, nėra riba, kaip 
turi ribų ir kūribinė

Insulino fabriko 
vas 1952 m. prisiėmė

kad ne- 
mintis.
kolekty- 
socialis-

tii.ius įsipareigojimus ir pasi
žadėjo ne tik įvykdyti gamy
binį planą pirma laiko, duoti 
v i ršum planinės pro d ūkei jos
už 100,000 rublių, bet ir at
likti visą eilę tiriamųjų ir ra
cioną 1 i z ato r i n i ų darbų.

sios sąlygos pasidalyti patyri
mu su žymiausių šalies fabri
kų gamybos novatoriais. ‘

Surįžę iš. kursų, vėl ėmė- „ , „
mes kartu su visu kolektyvu i produkcijos nuostolių, neduo- 
pradėtųjų tyrimų, bet tik kita; danti negalimų išnaudoti at- 
kryptimi. Dabar ieškojome ; liekų, 
ne goresnių metodų mūsų ga
minamam pusfabrikačiui va
lyti, bet geresnių metodų pa
čiam pusfabrikačiui gaminti. 
Pusfabrikačių gamybos baigia
mojoje stadijoje mes paban
dėme įvesti sauso terminio ap
dirbimo operacijas, panaudo
jant tam tikrus chemikalus. 
Rezultatai pasirodė labai ge
ri.

Taip paruoštas pusfabrika
tis pasidavė tolesniam valymui 
be nuostolių, be atliekų. Da
bar buvo gaunama valyto in
sulino 
pegu 
narna 
Po 
v o

Ir taij) po pusantrų metų 
darbo buvo sukurtas naujas 
metodas, kuris mūsų sąlygo
se yra pats tinkamiausias, nes 
dirbant pagal šį metodą, gain 
narna didžiausia 
išeiga ir drauge

produkcijos
aukščiausia

to

10 procentų daugiau, 
ankščiau buvo pagami-
paties pusfabrikačio.

mes greit išdirbome sa-
metodiką valyti insuliną 
nuostolių ir gauti aukštes- 
jo kokybę, negu buvo gan-

Kauno 
insulino fabrikas yra palygin
ti dar visai jauna įmonė. An
ksčiau kombinate buvo gami
nami tik pusfabrikačiai, kurie 
būdavo siunčiami • perdirbti į 
kitus šalies 
prie Mėsos 
atidarytas 
ampulavimo
riologinė laboratorija. Drauge 
su tuo iškilo ypatingai atsa
kingas uždavinys — įsisavin
ti insulino valymo technolo
giją, išleisti kiek galima dau
giau ir kuo aukštesnės koky
bės produkcijos. Insulinas yra 
labai svarbi įvairių ligų, kaip, 
pav., cukraus ligos ir kt., gy
dymo priemone. Negausus 
mūsų įmonės kolektyvas, pil
nai suprasdamas šio svarbaus 
darbo Reikšmę, su visu atsa
kingumu iš pat pirmųjų die
nų ėmėsi įsisavinti šią naująją 
gamybos rūšį.

Pirmoji prekybinio insulino ’ nę 
produkcija mums buvo nuo- | narna pagal senąjį metodą, 
stolinga, nes ir vadovaujan
tieji kadrai, ir darbininkai 
neturėjo patyrimo nei kaip 
patį darbą tinkamai, atlikti, 
nei kaip jį organizuoti. Darbo 
našumas, suprantama, buvo

I žemas, o kas svarbiausia, mes 
I turėdavome didžiulius insuli
no nuostolius jj valant. Savi
kaina ne tik viršydavo plani
nę, bet ir atleidžiamą kainą, 

įmonės kolektyvas ėmęsi 
visų priemonių produkcijos 
kokybei pakelti ir savikainai 
sumažinti.

- Mes išanalizavome savo 
darbą pagal kiekvieną opera
ciją, atlikome daug biologinių 
tyrimų ir nustatėme,- jog žy
miausi insulino nuostoliai bū
na pirmojoje valymo operaci
joje. Kaip šį trūkumą paša
linti, techninėje literatūroje 
atsakymo neradome.

1950 m. vasarą aš ir che- 
m’Kė'Euzmaitė buvome pa
kviesti į specialybes pagilini
mo kursus Maskvoje. Su di
džiausiu džiaugsmu ir viltimi 
išvažiavome į kursus, čia išti
są mėnesį skaitė paskaitas 
žymiausieji šalies specialise 
tai, mes atlikome ir praktiką 
endokrininių preparatų fabri
ke. Buvo sudarytos palankiau-

Naujasis insulino valymo 
metodas, leido jau 1950 m. 
ketvirto ketvirčio, o taip pat 
ir metini gamybinį planą žy
miai viršyti, už ką mūsų ko- 

buvo suteikta visusą- 
socialistinio lenkty- 

UI premija.
m. mūsų ' įdiegtasis

j u ilginio 
n i avimo

1951
gamybos techninis patobulint
m as Kauno Mėsos kombinate 
leido sutaupyti per motus 
daugiau- kaip milijoną rublių. 
Neskaitant premijų už tech
ninį patobulinimą, mūsų ko
lektyvas dar buvo premijuotas 
II-ja visasąjunginio lenktynia
vimo premija.

1951 m. spalio mėn. kartu 
su chemike čerkevičiūte bu
vome pakviesti Maskvon pasi
dalyti patyrimu. Maskvoje 
sėkmingai atlikus insulino va
lymo bandymus, jungtiniame 
Mėsos ir pieno pramonės mi
nisterijos bei' centrinės moks
linių tyrimų laboratorijos 
darbuotojų posėdyje buvo pa
reikšta, jog mūsų pasiekti re
zultatai yra žymūs. Tačiau 
naujai iškilusių reikalavimų 
kokybės atžvilgiu šviesoje pa
siekimai yra nepakankami.

Buvo nurodyta, jog mes tu
rime. artimiausiu laiku surasti

IŠ LIETUVOS
4.5 tūkstančio kilometrų 
autobusų linijų

VILNIUS, IV. 19d.-—Tarybų 
Lietuvoje vis labiau plečiamas 
autobusų susisiekimas. Visuose 
sričių centruose kursuoja dau- 
giaviečiai puošnūs autobusai 
“ZIS—155”. Neseniai iš Gor
kio prisiųsta didelė partija 
naujo tipo autobusų “GAZ— 
651”. Jie jau kursuoja miestų 

■ ir užmiestinais ruožais.
Augant autobusų parkui,

kombinato ; didėja ir ruožų skaičius. Ne- 
kolektyvas seniai Vilniuje atidaryta nau- 

yra dar jaunas. Pasiekti šiuos!ja autobusų linija Geležinkel- 
laimėjimus mums daug pade- io stotis —Kuprioniškes. Arti- 
jo tai, kad mes iš pat pradžių ! miausiu laiku autobusai pra- 
savo veiklos užmezgėme glau- dės taip pat kursuoti ruožų 

' žvėrynas’ —Gedemino gatvė;— 
Užupis —Markučiai —Suba- 

j čiaus gatvė. Tai bus vienuolik- 
I toji linija Tarybų Lietuvos 
sostinėje.

Atidaroma eilė tolimųjų už
miestinio susisiekimo linijų. 
Autobusai pradėjo kursuoti iš 
Vilniaus į Panevėžį ir atgal, 

kurortinė 
linija Vilnius—Palanga. Šiuo 
ilgiausiu/ respublikoje ruožu 
važinės ištaigingi autobusai. 
Organizuojamas tiesioginis su
sisiekimas tarp Vilniaus ir 
Daugų bei kitų tolimesnių ra
joninių centrų. Išplečiamas 
autobusų susisiekimas tarp 
Klaipėdos, “ Šiaulių ir Kauno 
miestų bei tų sričių rajonų.
šiuo metu bendras visų res

publikoje veikiančių autobusų 
linijų ilgis jau pasiekė 4.5 tū
kstančio kilometrų.

Kauno - Mėsos 
insulino fabriko

tižiausius ryšius su pirmau
jančių šalies Maskvos įmonių 
kolektyvais, su mokslinio tyri
mo įstaigomis — su endokri
ninių preparatų fabriku, Mė
sos ir pieno pramonės minis
terijos centrine mokslinių ty
rimų laboratorija, visasąjun-> 
giniu endokrinologijos instit.
Mes turime visas sąlygas pasi- j Vasarą atidaroma 
dalinti patyrimu, gauname 
nuolatinę tiek mokslinę, tiek 
ir techninę bei materialinę 
paramą iš broliškų respubh-

Iš mūsų kolektyvo vado
vaujančių kadrų šiandien nė
ra nė vieno, kuris nebūtų bai
gęs specialybės pagilinimo 
kursų ir susipažinęs su pir
maujančių šalies įmonių dar
bu mūsų sostinėje Maskvoje. 
Gi sprendžiant visų sudėtin
giausius klausimus, organizuo-

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

3 pusl.-Laisvė ( Liberty)-Antradien., Birželio-June 24, 1952



NewYorko^/WaZinlot
Padėka Iš teismo rūmą

Pakilusi iš po sunkios ope
racijos, noriu tarti širdingą 
ačiū visiems, kurie draugingu
mu stiprino mane ligos metu. 

_ Atlankė ir apdovanojo vie
ni gėlėmis, kiti kuo kitu: J. 
ir M. Merk, A. Mikniaus, Mrs. 
Bayar, M. Krunglienė, Mr. n 
Mrs. P. Stankevičiai, M. Kal- 
vaitienė, J. Sadauskienė, Mrs. 
Demsey, Wm. Skodis, S. ir O. 
Titanini, M. Wilson, Korris. 
Taipgi atlankė K. Nečiuns- 
kas, J. Steponaitis, J. Kairys, 
F. Bush, J. Balaika, Bende
riai; Mr. ir Mrs. Rittmeier, 
Sasna.

Atvirutėmis atlankė J. ir O. 
Zakarauskai, Moterų Apšvie
tus Klubas, J. M. Purvėnai, 
M. Kulikienė, K. Petrikienė, 
J. Meškienė, J. E. Kasmočiai, 
A. Guogienė, Geo. Churins- 
kai, H. Churinskas, M. Yakš- 
tienė, O. Čepulienė, J. ir O. 
Kalvaičiai, N. ir P. Ventai iš 
Hicksville, O. Gaškauskienė 
iš Huntington.

Jūsų visų netikėtai didelė 
jįiriejauta, taipgi vaikų ir se
selės rūpestinga man atyda 
padėjo greit stiprėti. Jau esu 
pakilusi iš lovos ir tikiuosi 
su visais pasimatyti Laisvės 
piknike liepos 5-tą.

Ačiū jums visiems, o taip 
pat ir visiems tiems draugams 
ir kaimynams, kurie čia ne
paminėti, už atlankymą, do
vanas ir laiškus.

Olga Reinhardt.

Rio de Janeiro. — Ameri
kos lėktuvnešis “Oriskany” 
atplaukė Čia.

Lietuvių ir kily tautiniu grupių

Masinis Mitingas
★ Už Taiką ir Demokratiją 

Prieš vokiečių ginklavimą 
Prieš karo kriminalistus 
Prieš pro-nacinius bėglius

Birželio 26-tą dieną, 7:30 vakare
Capitol Hotel,, 51st St. ir 8th Ave.

Tautinių grupių ir bendro Amerikos 
visuomeninįo gyvenimo kalbėtojai.

TURTINGA MENIŠKA PROGRAMA 
su lietuviu solistu

72-RAS____~ 72-RAS

Metinis Piknikas
Rengia 

ŠVENTO JURGIO DRAUGYSTĖ
ĮVYKS ŠEŠTADIENĮ

Birželio 28 June, 1952
Klaščiaus Clinton Park

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.
ŠOKIAMS GROS PAVIDIS ORKESTRĄ

Pradžia 2 vai. popiet. —:— Įžanga, sutaksais $1,.OO

Leonu Joniku

Biznio Telefonas Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-9672 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.

Areštavo savininkę mirties
namo, kur sudege 7 asmenys

Brooklyne areštuota Mrs. 
Bessie ITonig, 56 metų, savi
ninkė laužo, kuriame anksti 
birželio 18-tos rytą sudegė 7 
asmenys. Keliolika asmenų li
kosi benamiais. Teisingiau ta- 
liant, likosi be pastogės, nes 
tokio dalyko, kas galifria ku
tų vadinti namais, tie žmonės 
ten neturėjo.

Mrs. Ifon?g. kaltinama bu
vus priežastimi tų asmenų 
mirties. Jeigu nuteis, jai gali 
.skirti iki 20 metų kalėjimo.

Kaltinimas padarytas vado
vaujantis tuomi, kad jinai re
ive d ė nedegamų vidaus laip
tų ir nepristatė gaisrinių laip
tų. Namuose, kur gyvena dau
giau dviejų šeimų, tas priva
loma. Tačiau jos-advokatas 
teisino ją, kad jinai to neži
nojusi. Kad valdinis įsakas tas 
pataisas padaryti buvęs to ra
ino savininkui Įteiktas dar 
1948 metais. Bet tas savinin
kas namą pardavė, o Mrs. Ho- 
ii.g ji nupirko 1950 metais.

Ar Mrs. Uonig išsiteisins, 
ar neišsiteisins, tas daug skir
tumo nepadarys. Mieste yra 
dešimtys, gal šimtai tūkstan
čių tokių namų, kurie jų sa
vininkams paversti i aukso 
mainas, o jų gyventojams ga
li bile dieną tapti mirtinai 
suspirginančiu laužu. Darbo 
žmonių organizacijos jau per 
eilę metų reikalauja statyti 
žmoniškus namus, panaikinti 
tuos gaisrinius slastus. Bet 
valdžia namams “neturi pini-

</u.”< * •«
Dabar, kuomet ištiko ši be

reikalinga tragedija, majoras 
Tmpellitteri buvo susišaukęs 
visuomenės saugumui palaiko
mu miesto departmentų virši
ninkus pasitarti. Ant greitųjų 
iš vieno kilo panašaus namo 
gyventojams Įsakyta išsikrau
styti. Bet niekas toms šeimoms 
neparodė, kur kraustytis. Tas 
gal apsaugos miesto iždą nuo 
bylų už pasmerktuose namuo
se sudegusius žmones, bet tų 
žmonių ne a p.--angos nuo ėjimo 
Į kitus tokius gaisrinius slas
tus, nes nėra, kur eiti.

Oficialiai jau suskaityta, 
kad toji pati Mrs. Uonig ri
tinti šešis tokius laužus. Kai
mynai sako, kad ji turinti apie 
dvyliką. Vienas kitas toks 
laužas jau buvęs išdegęs se
niau. Ano ir dabartinio išde- 
g u s i ų j ų ’ 1 a u ž ii d V i seimo s s ū s i 
tiko miestinėje prieglaudoje, 
kur jos “laikinai”’ patai pintos 
iki gaus butą.

Dabar išdegusysis dviejų 
šeimų namukas, 1101 Bedford 
Ave., Brook’yne, buvęs per
dirbtas. Į 5 “apartmenius.” 
Juos garsino kaipo “furn’šiuo- 
tus.” Už juos iš biednų, nau
jai atvykusiu portorikiečių 
ėmė po $15 ir $20 už savaitę.

Sveiksta
Julius KalvaT's birželio 20- 

f.ą pergyveno pavojingą ope
raciją, kuri, atrodo, bus pavy
kusi, nes sekma licni at’7yk v- 
sius jį atlankyti savo draugus 
Kalvaitis jau pasitiko links
mai.

Lankymo valandos tebepa- 
silieka tos pačios: trečiadienį 
ir sekmadieni 2 iki 3 po pie
tų,- pirmadieni ir penktadienį 
7 iki 8 va k ai o. Wyckoff 
Heights ligoninė randasi prie 
St. Nicholas Avė. tarp SJock- 
■ ;olm ir Stanhf.pe Sts. Ug-n5.- 
nėję užrašytas Kalvat.

Uždarė Schulte’s 
krautuves

Birželio 16-tą mieste buvo 
uždarytos 60 Schulte cigarų 
krautuves. Bosai tai vadina 
streiku. Darbininkai sako, kad 
firma prašalino iš darbo j.8 
asmenų ir uždarė krautuves 
pati, išvengimui darbininkų 
veiksmo atsteigti atstatytiems 
•darbininkams darbus.

Valdininkai turi 
klausyti savo boso

Šapos ar miestinis bosas, 
pasilieka bošu, jo privalome 
klausyti.

Ne visai tais žodžiais, bet 
tą reiškiančiais majoras Tm
pellitteri įsakė, savo miestinių 
departmentų . valdininkams, 
kad, pašaukti, jie privalo a- 
teiti patys ar atsiųsti savo pa
vaduotojus. Ir turi ateiti lai
ku.

Majoras supyko, k:rd į su
šauktas saugumo požymių į- 
Jeikimui apeigas tūlų valdinin
kų reikėjo ilgokai palaukti, o 
kiti ir visai nepasirodė.

Elektra apdegino 
berniuką

Thomas Simpson, 8 metų, 
štumdydamasis su kitais ber
niukais nukrito nuo platfor
mas BMT Rockaway Blvd, 
stotyje. Jo koja palietė trečią
ją relę, kurion yra įjungta e- 
lektrinė pajėga, varančioji 
traukinius. Tapo pavojingai 
apdegintas.

Foley Square, N. Y. —Bir
želio 11-tą prasidėjo antroji 
šnipo valdžios liudytojo John 
Lautner liūdymo pusė. Jį 
klausinėjo teisiamųjų advoka
tė Mary Kaufman.

Ant kiek plepus Lautneris 
buvo, kuomet jis per 13 su 
virš' -dienų liudijo prokuroro 
pagelbninko Marks klausinė
jamas, tiek nerangus jis pa
sidarė, kuomet jį klausinėjo 
teisi am ų j ų gyn ė j a- a d vok a tė 
Kaufman.

Ypačiai Lautneris visaip 
rangėsi nuo prisipažinimo, 
kad jis yra “stoolpidgeon.” 
Tačiau teisėjas Dimock pat
varkė, kad jis privalo atsaky
ti į klausimus, koks jo užsi
ėmimas, iš ko jis gyvena, ir 
lt. “Nosu informeriu,” šaukė 
jis.

Lautneris prisipažino, kad 
jis gauna po $25 už dieną, 
kuomet liudija. O jeigu teis
mas yra užmiestyje, dar gau
na priedo po $9 dienai spe- 
cialėms išlaidoms. Kad jis tik
tai iš to gyvena nuo pradžios 
1951 metų. Advokatė taipgi 
iškvotė, kad jis už pinigus 
liudijo Kalifornijos ii* Balti
ni orės bylose, taipgi valdinei 
kontrolės tarybai Washingto
ne.

Gi tarp liūdymų bylose, 
Lautneris gauna $20 dienai 
kaipo “tyrinėtojas (research 
worker) ir patarėjas Teisda- 
rybės Departmental.” 

I

Klausiamas, kuriomis die
nomis jisai šiemet liudijo, 
Lautneris sakėsi neatsimenąs.

Kaufman klausė, kaip La u-1 
tneris atsimena tas tariamą
sias datas veiksmų su komu
nistais, kurie įvykę prieš 20 
metų. Lautneris atsakė, jog 
liūdymo dienos jam nesvar
bios, tiktai Įvykiai komunistų 
partijoje “yra man svarbūs.”

Lautneris sakė, kad jis 
pirmą laišką FBI viršininkui 
J. Edgar Hooveriui parašęs 
1950 metų rugsėjo mėnesį, už 
8 mėnesių po to, kaip komu
nistai j Į pašalino iš partijos.

Pašalinimas iš partijos bu
vo Įvykdytas 1950 metų sau
sio 16 dieną ir paskelbtas 
darbininkų laikraštyje Daily 
Worker, visiėms žinomas. Ta
čiau' Lautneris spyrėsi apie 
tai pasakoti teisme. Teisėjas 
jam leido.

Nežinia, ar Lautneris ko at
siekė tuo pasakojimu, bet 
klausovams tas suteikė Įvai
rumo. Lautneris sake, kad -vy
kdant jo tyrinėjimą, komunis
tų kasininkas (ir. kiti dalyviai 
Įsakė jjm nusirengti ir į nuo
gą žiūrėję. Tai išgirdus, kas 
nors pusbalsiu paklausė greta 
savęs sėdinčiojo: “Ko, tu ma
nai, kasininkas galėjo tikėtis, 
žiūrėdamas Į Laųtnerį nuo
gą?” Ir visa grupė suūžė juo
ku.

Lautnerio pasipasakojime 
apie tariamąjį, jo tyrinėjimo 
procesą jį klausinėjo prokuro
ro asistentas Marks.

—o—
Birželio 12-tą teisiamųjų 

gynėjai Mary Kaufman ir Ja
mes Wright tebeperklausinėjo 
Laųtnerį.

Mrs. Kaufman parodė, kaip 
Lautneris melavo pirmesnia- 
me savo liūdyme, kuomet jis 
sakė, būk August Maher bu
vęs sekretorių vengrų komu
nistų biuro 1930 metais. Ad
vokatė iš vengrų laikraščio 
Uj Elore laidos už 1930 metų 
kovo 21-mą parodė, kad tuo
met tuo sekretorių buvo Louis 
Kovak. Tuomi ji parodė, kad 
su Lautnerio liūdymu, kaipo 
melagingu, negalima skaitytis. 
Kad melagio Pūdymai išmes- 
tini. iš bylos rekordų.

Ji taipgi protestavo, kad 
Lautnerio lipdymai apie ko
munistų koncentraciją gauti 
narių tarp pamatinių industri
jų darbininkų partiją stato 
tarsi kokia suokalbininke. 
Kad tas taip pat yra grynas 
melas.

PRANEŠIMAS
LDS Klubo Piknikas.

July 13, pas Rūbą jvyks LDS 
Klubo piknikas, kuriame klubas 
pasirengęs visus savo narius ir sve-
čius pavaišinti alučiu klubo sąskai- 
ton. Taipki visi klubo lankytojai jsi- 
tėmykite, jog klubas ta dieną bus 
visą dieną uždaryta, todėl visi na
riai, svečiai ir klubo lankytojai, lai 
jūs visi keliai tą dieną veda j Rū
bo Piknikų vietą, o atsilankę nesi
gailėsite. LDS Klubo Pirm. J. Ž.

(123-124)

Ekspertiški plėšikai
Du ginkluot; plėšikai įsiga- 

vę Į fabrikanP") William Bloom 
namus, 241 Riverside Drive. 
Nuo šeimininkes ir jos duk
ters atėmę $20,000 turto pini
gais. ir brang įmynais. Plėšikai 
pasirodę ekspertais parmke- 
jnis gražmenų, pigiuosius pa
likę.

Teisiamųjų advokatė toliau 
parodė, kad nors Lautneris 
liudijo buvęs New York o Aps
krities organizatorių 1947 
metais, “atsakingu už koncen
traciją tarp gelžkeliečių,” ta
čiau veik nieko apie tai neat
siminė.-Klausinėjamas, jis ne
galėjo atsakyt net paviršuti
niai, kiek narių buvo geležin
keliečių skyriuje. Nors pasi
vadinęs save geležinkeliečių 
ekspertu, jis nežinojo skirtu
mo tarp kelio ir stočių darbi
ninkų. Jis negalėjo pasakyti 
skirtumų tarp vienų ir kitų 
stoties darbų.

Jis net neatsimenąs, kad 
partija buvo išspausdinusi sa
vo veiklos programą geležin
keliečiams išleistame laikraš
tyje Railroad Workers’ Link, 
kuris anaiptol nebuvo joks 
sekretas, bet viešai ir plačiai 
skleidžiamas. Advokatė paro
de teisme kopiją to laikraštu
ko už 1946 metų rugsėjo mė
nesi. Ir paskaitė tą programą 
teisėjams. ' .

Laikraštukas ragino kovoti 
už pakėlimus algų, kad jos 
prilygtų kitų industrijų darbi
ninkų algoms. Reikalavo dau
giau demokratijos unijoje; 
nediskriminuoti negrų; page
rintos pensijos: nacionalizavi
mo gelžkelių ; kapitalistinį 
darbininkų išnaudojimą pa
keisti socializmu.

Advokatė siūlė to laikraš
tuko 1947 metų kovo’ mėnesio 
laidą priimti kaipo parodymą. 
Prokuroro asistentas Marks 
tam pasipriešino ir teisėjas jį 
parėmė.

Advokatė .vėl klausinėjo 
Lautnerio apie partijos reika
lavimus pagerinti darbininkų 
gyvenimą, bet Lautneris vis 
sakėsi neatsimenąs ir į dauge
lį klausimų visai neatsakė.

Advokatas Wright kreipėsi 
į teisėją, kad tas Įsakytų liu
dytojui atsakyti į klausimus. 
Teisėjas pastebėjo, kad liu
dytojas privalo ^atsakinėti, ta
čiau liudytojui bandant išsi
sukti nuo teisiamiesiems nau
dingų klausimų atsakymo, 
teisėjas jį neprispyrė atsakyti.

Visgi Wright šiaip taip iš
klausinėjo iš Lautnerio prisi
pažinimą, kad industrinės li
nijos 1930 metais tapo suor
ganizuotos dėka komunistų 
ir jų talkininku veiklai.

Birželio 16-tą byla tapo 
pertraukta trims dienoms iš 
priežasties Claudia Jones li
gos. Teisėjo paskirtas dakta
ras Kermit L. Pines paliudijo, 
kad jos temperatūra aukšta, 
ji silpna. *

* I. L.

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
A •

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Penkiadicnj birželio 27-1 ą dieną, 
Lietuvių svetainėj, 29 Endicott St. 
jvyks pasilinksminimo pare, kurią 
rengia Aido Choras, meno mokyklos 
fondo reikalams. Besirengią jaunuo
liai lankyti mokyklą, rūpestingai 
darbuojasi surengimu paros. Prašo
ma, meno dailės mylėtojus rėmėjus 
paremti jaunuolių gražias pastan
gas, skaitlingai atsilankant j šią jų 
rengiamą parę. Pradžia 8 va), va
kare. (123-124)

MONTELLO, MASS. .
Metinis piknikas Lietuvių Tautiš

ko Ndmo parke. Winter St.' ant 
Keswick Rd., jvyks birželio 29, 
(June), 1952. Pradžia 1 va), dieną. 
Rengia LDS 67 kp. Bus muzikalė 
programa, gerų valgių ir gėrimų, ir 
šiaip pasilinksminimo. Prašom visus 
dalyvauti, tuomi turėsite gpAžų są- 
skridj ir praleisite linksmai laiką.— 
Rengimo Komitetas. (123-124)

»■■■   —- —— — ■ - —

MONTELLO,. MASS
Liepos (July) 4, 5 ir 6 dd. visai 

jau netoli. Tai bus dienraščio Lais
ves piknikas. Tokis didelis piknikas 
.dar pirmu sykiu Montelloj. Prie jo 
reikia gerai prisirengti, todėl pikni
ko rengimo komiteto susirinkimas I 
jvyks birželio (June) 20, Liet. Taut. 
Namo kambariuose. Prašom komite
to' ir liuosnorių dalyvauti susirinki
me. Pradžia 7:30 vai. vakare.

(118-1203

CLEVELAND, OHIO
LDS 4-to Apskr. Konf. ir Piknikas, 
jvyks June 29 d. netoli Akrono. 
Konf. prasidės 10 vai. ryto; svarbu, 
kad kuopų delegatai pribūtų laiku, 
nes pavėlavimas gali pakenkti. Pik- 

! nikui, kuris tęsis toj pačioj vietoj 
po konferencijos. Kelrodis: iš Cleve
land© imkite Route 21, kurj rasite 
iš E. 71 St. ir Broadway, davažiavę 

I Route 261, sukite po kairei už 2-3 
! mylių rasite Winter Green Ledges, 
piknikų vietą.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!
Užrašytai Laisvę Savo Draugui.

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

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINTJOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE • <2?^

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlai

4 pusl.-Laisvė (Liberty)-. An trad ien., Birželio-June 24, 1952

SUSIRINKIMAI
WORCESTER, MASS.

Penkiadicnj, birželio 27 d., 29 En
dicott St. šaukiama svarbus susirin
kimas pasitarimui svarbiais jvyk- 
siančios meno mokyklos ir suvažia
vimo reikalais. Prašome išrinktų 
Draugijų atstovų, mono rėmėjų ir 
abelnai pažangių organizacijų dar
buotojų dalyvauti šiame svarbiam* i 
susirinkime. Pradžia 7 va) , \ak^e. I

WORC ESTER, MASS.
Penktadionj, birželio 27-tą šaukia

mas svarbus susirinkimas pasitari
mui svarbiais jvyksiančios mono mo
kyklos ir nacionalio suvažiavimo 
reikalais. Širdingai prašome išrink
tus draugijų atstovus, meno rėmėjus 
ir abelnai pažangių organizacijų 
darbuotojus būtinai dalyvauti šiame 
svarbiame susirinkime, birželio 27 
d., 29 Endicott St., 7-1 ą vai. vakare.
— M. S. (123-124)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

SUPERINTENDENTAI
Reikalingi patyrę superintendentai 

dideliems ir mažiems apart meni i- 
niams namams.

Ericson’s Agency, 287 Flatbush 
Ave., Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAS

CYPRESS HILL, 8 šeimų, 4 apart- 
menlai po 3 kambarius ir 4 09 4 
kambarius,* kampinis namas, 2<lVnr>o- 
tų kaip statytas, pločio 35xl00f ga
rage, nauji šaldytuvai ir pečia/'^ 
aliejum šildomas, ekstra dideli karnai, 
piniai kambariaia. įplaukų neša 
$5,056.00 j metus. Pardavimo prie
žastis — savininko liga. Šaukite: 
TA. 7-6731. <

i PAIEŠKOJIMAS
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 Balulis, 
218 Austin Ave., Parsons, Pa.

(120-123)

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-8868 /

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




