
Liepos mėnuo Chica gojo.
Visur taiNos reikalas.
Prašome rūpintis.
Vėl skryningas.
JiOins- galva neskauda.

Rašo A. BIMBA

Beveik per visą liepos mė-

tik toriais iš visų Amerikos 
kampų. Suplauks ten ir laik
raščių reporteriai, ir radijo 
komentatoriai, ir televizijų 
aparatai.

Suvažiuos ropublikonai ir 
demokratai, suvažiuos ir pro- 
gresistai. Visos trys partijos 
laikys konvencijas. nominuos 
kandidatus, paskelbs savo 
platformas.

Pirmutiniais Chicagą paju
dinti bus progresistai. Tai dar 
maža 
ti ja.
t 'irūs i m e re p ort e r j.
d. R. Mizara. Laisvės i 
tojai gausite iš Progresyvių 
Partijos • konvencijos pirmą
ją ūkiškas informacijas.
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ir Š. Korėjos sienos 
vėl bombarduojamos

Seoulas. — Amerikiečių 
aviacijos štabas Korėjoje 
praneša, kad po didžio Ja
lu upės srities elektros jė-, bet gyva ir veikli par

jos konvencijoje ir mes gainių bombardavimo va- 
Juomi bus kar, ta sritis vėl buvo bom- 

skaity-1 barduota. Pirmu kartu bom
bardavime dalyvavo anie 
keturi šimtai orlaivių, šiuo 
kartu du šimtai laivyno or
laivių, kurie pakilo iš lėk
tuvnešių prie Korėjos kran
tų, ir nepaskelbtas aviaci
jos orlaiviu skaičius, gal iš 
viso apie 300.

Pranešimas sako, kad bu
vo bombarduotos tos pačios 
elektrinės stotys, nežiūrint 
ankstyvesnio pra nešimo, 
kad jos buvo 
kintos pirmu

i mu.

Visose partijose 
llĮfcusimu bus taikos
Senųjų partijų politikieriai
norės tą paneigti, bet visiškai

kertiniu

Seoulas. — Aštuntos ar
mijos 45-tos divizijos ko- 
mandierius generolas Ruff- 
neris savo komunikate sa
ko, kad jo jėgos atėmė nuo 
korė j iečių vak ar i n i a m e 
fronte kelias kalvas. Veiks
mai fronte buvo stipresni 
negu bet kada paskutinių 
kelių mėnesių bėgyje.

Ruffneris sakė, kad “prie
šo puolimo planai tuomi bu
vo sunaikinti.”

. siškai nutylėti ir apie Korėjos 
karą. Prabils šimtas ir 
tūkstančių užmuštų ir 
tų jaunų vyrų. Kalbės 
jų tėvų, motinu, seserų 
ūmųjų. Politikieriams 
tiks, bet su jų -• balsu 
s k a i tyt i s .

Pamatysite, atvirai ir 
mojančiai visu taikos

dešimt

asaros 
ir my

ri ei ia-

nesvy-

Prbgresv
viu Partija.

.• nesti-
Jau tik

bombardavi-

kad keliolikPranešama, 
amerikiečių jet orlaivių su- 

jsirėmė su penkiais korėjie- 
Ičiu “migsais” netoli Jalu

žinot,', kaip greit 
laikomai bėga laikas.
ne vi.'i® pora savaičių bepali

Pannninjomas. — Korė- 
jjiečių - kinų delegacija pa- 
i reiškė paskutinėje paliau- 
I bu derybų sesijoje, kad at- 
< naujintas priverstinas ap
klausinėjamas gali :

Toledano už užsienio 
politikos pakeitimus

Svarbu dienraščiui, kad a- 
buriu piknikai išdegtų šimtu 
procentų. Gerai* 
piknikai bus tvirta dienraš
čiui medžiagine ir moraline 
parama.

Bet viskas priklausys nuo 
laisviečių pasiruošimo ir pasi
darbavimo. Tad visus prašo
me talkon. Nusisoręskile pik
nikuose dalyvauti. Togu nesu
laikys nei saulė, nei lietus.

ameri- liucijos 
an i kiečiams skaudžiai atsirūg- 

ti, nes karo veiksmai gali 
vėl suliepsnoti. 1

Vokiečių aktore kaltinama • 
šnipinėjime lenkų naudai

Paskutinis pranešimas iš 
Koje salos sako, kad vėl bus 
pradėtas karo belaisvių sijoji- 
*mas-skryningas. Per šerengą 
bus perleista 45,000 kalinių. 
Iš kiekvieno bus reikalaujama 
politinės išpažinties.

Tip skaitoma “laisvu pasi
rinktinų”. Bet po to, kas nese- 
nijty an P ^os sal°s i vyko, bet 
kokia 'kalba apie laisvą pasi
rinkimą yra tik pasityčiojimas 
iš žodžio laisvės.

Geriausiais liudytojais yra 
desėtkai gulinčiu po žemo ir 
šimtai vaitojančių žaizdose.

Menševikams iš Keleivio 
galva neskauda. Už juos da
bar pilnai atprotauja tie, ku
rie turi galią. Gerai, girdi, 
kad belaisvius ant Koje salos 
sutvarkė ir suvaldė, nors rei
kėjo nemažai kraujo pralieti.

Taškas, klausimas baigtas. 
Ką gi reiškia šimto ar dau
giau tūkstančiu paprastu žmo- 
riių likimas ant salos Koje? 
Keleiviui nieko nereiškia. Jie 
belaisviai ir beteisiai. Jie m ri
sti rankose. Mes galime su 
jais elgtis, kaip norime. Taip 
'galvoja men.Ševizmo galvos.

Karlsruhe'. — Vakaru Vo
kietijos policija suėmė gra
žuolę aktore Mariją Knuth, 
kuri yra kaltinama šnipinė
jime svetimai valstybei. 
Nors oficialus kaltinimas 
nesako, kokiai valstybei ji | 
šnipinėjo, laikraščiai teigia, 
kad Lenkijos naudai. Kar
tu su ja buvo suimti trys 
Frankfurto policijos tar
nautojai, kurie ir yra kalti
nami šnipinėjime .

Pirmu kartu po karo pa
baigos už šnipinėjimą teis 
pačių vokiečių teismai. Iki 
šiol už tokius nusikaltimus 
teisdavo Ali autų okupaci
niai teismai.

Meksikos Miestas.— Vin
cente Lombardo Toledano 
pareiškė, kad visų pirmiau
sia Meksika turėtų pakeis
ti savo užsienio politiką, at
sipalaiduoti nuo jankiške 
imperializmo hegemonijos 
ir eiti nepriklausomu keliu. 
Toledano k a n d i d a tuo ja į 
prezidentus ant bendro Ko
munistu Partijos ir Popu- 
liares Partijos sąrašo.

Toledano sakė, kad nie
kad nuo 1910 metų (revo- 

laikų) Meksikos 
žmones nebuvo taip sujudę 
ginti savo šalies nepriklau
somybe ir liaudies intere
sus.

Pranešama, kad keliose 
provincijose komunistai-po- 
pulistai sudarė vieningus 
sąrašus, ir su kitomis liau
diškomis opozicijos partijo
mis.

Generolas Ridgway išvyks 
j Skandinavijos sostines

Paryžius. — NATO ko- 
mandierius generolas Ridg
way išvyks į Norvegijos 
sostinę Oslo ir Danijos, sos
tine Kopenhagą, kur jis in
spektuos tų kraštų armijas 
ir tarsis su kariniais va

jos darbininkų 
Land og Folk”

Iranas tikisi laimėti savo 
žibalo bylą prieš Angliją

dais. Da 
laikraštis 
s.ako, kad kaip Prancūzijo
je ir Italijoje, taip Skandi
navijoje' žmonės sutinka 
Ridgway kaip Korėjos ko
riką ir bakteriologinio ka
ro vedėją, o ne kaip sąjun- 
gininką-gelbėtoją.

Kalimpongas, Indija. — 
Iš Tibeto pranešama, kad 
Panchen Lama, dvasihis Ti
beto budistų vadas, kuris 
nėr fe) metus gyveno trem- 

Kinijoje, grįžo į Šigat- 
se, Tibeto religinį centrą. 
29 metai atgal Dalai Lama, 
britų remiamas, išstūmė 
Panchen Lamą iš šalies. 
Dabartinis Panchen Lama 
yra 15 metų vaikinas.

Teheranas. čia iš Ha
gos grįžo Irano premieras 
Mosadeghas . Jis pareiškė, 
kad Iranas tikisi laimėti 
prieš britus tarptautinia
me Hagos teisme žibalo šal
tinių byloje . Bet jeigu mes 
ten ir nelaimėsime, sąkė jis, 
mes esame suverene šalis, 
ir niekas negali mus pri
versti britams grąžinti kon
cesijas., kurios teisėtai pri
klauso mums, šios šalies gy
ventojams .

Londonas. — Sekretorius 
Achesonas tarėsi su Brita
nijos užsienio reikalų mi
nistru Edenu. Vėliau jis 
matėsi su premieru Chur- 
chillu.

Vokiški karininkai jau 
darbuojasi prie SHAPE

Paryžius. — Apie 30 vo
kiškų karininkų, kurie, tar
navo Hitleriui, šią savaitę 
pradeda darbuotis prie 
SHAPE, generolo Ridg
way štabo. Jie veiks kaip 
patarėjai ir nedėvės uni- 
forrhų, nes paktas su Va
karų Vokietija ddr nerati
fikuotas.

Kopenhaga, Danija.—čia 
buvo suimti trys čekai, ku
rie atvyko be. leidimo ir pa
sų. Jie aiškino, kad* jie ap
leido Čekoslovakiją pasislė
pę kabėdami po traukinio 
vagonais, taip keliavo link 
Jugoslavijos, iš Jugoslavi
jos į Francūziją ir iš Fran- 
cūzijos į Daniją.
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Plieno darbininkai nedirbs įstato priversti, 
nenusilenks bauginimui, Įspėja Philip Murray

Gary, Ind. — CTO prezi-ijam nepasiduos .
I * 1 1 * • 1 I It /I' J • *dentas ir plieno darbininku 

unijos vadas. Philip Murray 
kalbėjo čia plieno lokalų 
surengtame mitinge. Mur
ray pareiškė, kad Tafto- 
Hartley įstatymu negalima 
gaminti plieno, negalima 
priversti plieno darbinin
kus baigti streiką be laimė
jimo ir klusniai,- grįžti į 
dirbtuves. Tie, kurie ma
no, kad Tafto-Hartley įsta
tymas mus gali supančioti, 
sakė jis, labai apsiriks. Jis 
nurodė, kad CIO visuomet 
kovojo prieš Tafto-Hartley 
įstatymą kaipo vergišką, ir

Murrav taipgi savo pra- 
__ šbvė kelius šūvius 
prieš J generolą Eisenhowe- 
ri. is sakė, kad Eisenho- 
werjs dabar, po vis.u anti- 
darbininkiškų pareiškimų, 
negali tikėtis jokios orga
nizuotu darbininku pagal
bos. Visa jo liberalinė 
skraistė nuplėšta, sakė jis.

Streikas dabar tęsiasi jau 
ketvirtą savaitę, ir derybos 
yra nutrauktos. CIO vado
vybė yra gavusi žinių, kad 
valdžia rimtai planuoja var
toti Tafto-Hartley įstaty
mą, v

Indijos parlamentas 
tyrinės komunistus

Tuniso nacionalistai 
atmeta kompromisus

Malik pareikalavo, 
kad Jo T. išklausytu 
kinus ir korėjiečius

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Tarybų Sąjungos delegatas 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboje Malikas reikalau
ja, kad Kinija ir Korėja 
(Korėjos Demokratinė Res
publika .kitaip žinoma kaip 
“Šiaurinė Korėja”) būtų 
pakviestos liudyti apie bak
teriologiniu ginklų vartoji
mą . Malikas, kuris kaip 
Saugumo Tarybos šio mė
nesio pirmininkas, sušaukė

Negru žveju streikas 
dar tęsiasi Pietuose

Kilmarnock, Va.—Negrų 
žvejų streikas pietiniame ir 
pietrytiniame pakr a š t y j e 
dar tęsiasi. Jau antras mė
nuo, kai naujai organizuo
tieji žvejai streikuoja, ir jų 
vienybė lieka • nepalaužia
ma. Tuos, žvejus, kurie iki 
šiol neturėjo jokios organi
zacijos, kuriu algos buvo 
labai žemos, kurie dirbo di
delėje nešvaroje, ilgas va
landas ir be jokių apmoka
mų atostogų, organizavo 
kailiasiuviu unijos organi
zatoriai, kurie atvyko -iš 
New Yorko.

Praeitą sekmadienį 2,000 
streikierių laikė mitingą 
White Stone Beach vieto
vėje, kur jiems kalbėjo uni
jos prezidentas Ben Gold.

Streikas vedamas už uni
jos pripažinimą ir derybas 
dėl darbo sąlygų bei algų.

specialę sesiją, kad gvilden
ti bakteriologinio karo klau
simą, sutiko s.u Amerikos 
delegato Grosso reikalavi
mu, kad tvrinėjimas būtų 
na vestas Tarp tautiniam 
Raudona j am K ry ž i u i.

Nurodoma, kad Grosso 
pasiūlymas buvo padarytas 
kai]) žingsnis bandant su
daryti įspūdį, kad tai ne 
Sovietų Sąjungą, o pati Ą- 
merika reikalauja tyrinėji
mo. Malikas pareiškė, kad 
jis pasirengęs palikti laiki
nai nuošalyje kaltinimą, 
kad Amerika laužo Ženevos 
karo taisyklių vedimo ko
deksą vartodama bakterio
loginius ginklus. TSRS pa
sirengusi palikti nuošalyje 
kitus specifiškus kaltini-* 
mus, sakė jis, ir tuojau pra
dėti spręsti Saugumo Tary
boje Raudonojo Kryžiaus 
reikalą, bet su viena sąly
ga: Kinija ir Korėja būti
nai turi būti pakviėstos liū-

rios labiausiai tiesioginiai 
įveltos, nes tai prieš jas, 
kaip kaltinama, bakteriolo
giniai ginklai buvo naudoti.

Indija tarpininkausianti
Korėjos paliaubą reikale

Pabėgę Brazilijos kaliniai 
tebekovoja prieš policiją

New Delhi, Indija. — In
dijos parlamento specialė 
komisija praves tyrinėjimą, 
ar tos šalies komunistai 
gauna instrukcijas iš Kom- 
informo. Tyrinėjimas pra
vedamas pačios Komunistų 
Partijos reikalavimu. Indi
jos komunistai pareikalavo 
šio viešo tyrinėjimo po to, 
kai eilė reakcinių deputatų 
parlamente kaltino komu
nistus įsakymų gavime iš 
Kominformo. Vienas kalti
nimas net sakė, kad kal
bos, kurias, komunistai de
putatai sako parlamente, 
dažnai parašomos Komin
formo 
Pragoję arba Leipzrge.

Indijos Komunistų Parti
ja, reikalaudama iš parla
mento kalbėtojo Mavalan- 
karo, kad tyrinėjimas būtų 
pravestas, pabrėžė, kad tie 
visi kaltininkai nepamatuo
ti, ir jeigu 
būtų bešališkas, jis turėtų 
parodyti, kad tie kaltini
mai buvo tik šmeižtai.

Tunisas. — Tuniso nacio
nalistai atmetė francūzų 
administracijos si ū 1 y m u s 
pravesti kai kurias refor
mas šalies kolonialiame 
aparate. Vietoje to nacio
nalistai reikalauja, kad Tu
niso klausimas būtų iš
spręstas Jungtinių Tautų 
čarterio dvasioje. Šis naci
onalistu nutarimas buvo 
priimtas Neodestour parti
jos centralirtio komiteto pa
sitarime. Prie Neodestour 
pareiškimo prisidėjo ir keli 
vadai nuosaikesnės Destour

Sao Paulo.—Apie šimtas 
i< kalėjimo pabėgusių pavo
jingų kalinių, gerai gin
kluoti kulkosvaidžiais, au
tomatais ir pistoletais, te
bekovoja prieš policiją 
džiunglėse. Tas būrys pra
siveržė pro juos supantį po
licijos, kordoną ir užpuolė 
Agulhas Negras karinę 
akademiją. Kadangi aka
demijoje radosi mažai gin
klų, tai direktorius atsišau
kė armijos pagalbos, ir ke
lios kuopos buvo pasiųstos 
akademiečių pagalbon .

Londonas.— Oficialė Bri
tanijos žinių agentūra 
“Reuters” sako, kad Indi
ja yra pasirengusi tarpinin
kauti Korėjos paliaubų de
rybose. Jeigu Indija tai da
rytų, sako pranešimas, tas 
būtų su britu žinia ir prita
rimu. Britanijos spauda sa
ko, kad nežiūrint oficiališ- 
ku ministro Alexanderio 
viltingų pareiškimų • apie 
Korėja, jis apleido tą šalį 
su dideliu susirūpinimu, ir 
gal reikalaus Londone, <kad 
britai labiau spaustų ame
rikiečius link susitarimo.

Nepavykęs pasikėsinimas 
prieš Izraelio ministrą

agentų Maskvoje, Tuo tarpu Paryžiuje 
Francūžijos parlamente ei
na debatai Tuniso klausi
mo. Dešinieji sako, kad 
duoti reformų pažadai tu
nisiečiams yra perdideli, 
tuo tarpu, kai komunistai 
ir socialistai teigia, kad jie 
nepakankami.

as’

ORAS. — Debesuota 
šilčiau, tvanku.

ir

Sudbury, Ont.—17,000 ni
kelio kasėjų rengiasi išeiti 
į streiką. Kanados nikelio 
kasėjai yra organizuoti į 
Mine, Mill and v Smelter 
Workers uniją.

Auto darbininkų lokalas 
nori solidarumo streiko

Kenosha, Wis. — Auto 
darbininkų unijos (UAW 
CIO) 72-ras lokalas priėmė 
rezoliuciją už tai, kad au
to darbininkai išeitų į so
lidarumo su plieno streikie- 
riais streiką. Rezoliucija 
buvo priimta beveik vien
balsiai; tik vienam nariui 
balsuojant prieš. UAW-CI0 
vadovybė, su - Reutheriu 
priešakyje, tokio streiko 
nenorį .

Tcl Aviv. —Bomba buvo 
mestu prie Izraelio susisie
kimo reikalų ministro Da- . 
vido Cvi Pinkaso durų, ir 
ji išsprogdino dalį jo buto, 
bet jis pats liko nesužeistas. 
Policija suėmė tris įtaria
mus asmenis. Manoma, kad 
bombą metė kovingi laisva
maniai, kurie labai nepa- 
tenkinti ministro Pinkaso 
religinio fanatizmo užmeti
mu ant šalies. Jis neseniai 
paskelbė įsakymą, kad ben
zino taupymui automobilių 
vartojimas šeštadieniais už
draustas. Sakoma, kad tas 
įstatas prirengtas ne tiek 
benzino taupymo sumeti
mais, bet, kad priversti vi
sus gyventojus** laikytis re
liginio nuostato, — nevaži
nėti šeštadieniais.

Dviem auto susikūlus ant 
West Side Highway viena jau
na moteris užmušta, kiti 8 as
menys sužeisti.

Washingtonas. — Kon
greso narys Walter Baring 
(demokratas iš Nevados) 
pareiškė, kad jis stos prieš 
Smitho aktą.
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DVEJŲ METŲ SUKAKTIS
ŠIOMIS DIENOMIS įvyko dvejų metų Korėjos karo 

sukaktis. Laikas greitai prabėgo. Mūsų šalies nuosto
liai užmuštais ir sužeistais jau pasiekė šimtą ir dešimtį 
tūkstančių. Šiek tiek nuostolių turi ir kitos šalys, ku-

* rios Jungtinių Tautų vardu dalyvauja šiame kare. Gi 
daug daugiau, negu mūsų kraštas, turi nuostolių Pie
tinė Korėja. Spėjama, kad ji užmuštais, sužeistais ir. 
karo nelaisvėn patekusiais turi virš du šimtu tūkstan
čiu nuostoliu.

Suprantama, kad taip pat didelius nuostolius panešė 
Šiaurinė Korėja ir Kinija. O kur civiliniai žmonės, ku
riuos mūsų lėktuvai iš oro yra užmušę bei sužeidę?

Tai štai ką davė šis dvejų metų Trumano “policinis v • 1)žygis. .
Taip pat šiomis dienomis suėjo vieneri metai nuo 

pradžios derybų dėl karo paliaubų. Kol kas derybos ne
davė paliaubų. Karas tebeina, žmonės tebežūsta, Korėja 
tebeliepsnoja.

Baisios ir liūdnos sukaktys. Praėjusį sekmadienį The 
. N. Y. Times rašo, kad niekam šis karas nepatinka, nie- 

■ kas jo nenori, kiekvienas norėtų jį baigti arba iš jo 
išeiti,-bet, girdi, niekas nesuranda “garbingos” išeities. 
Panašiai šneka visa komercinė spauda. lešl^o “garbin
gos” išeities.

Kokia gali būti “garbinga” išeitis? Kas yra garbin
ga, o kas negarbinga? Ar garbinga kloti vis daugiau 
ir daugiau žmonių? Ar garbinga deginti miestus ir kai
mus? Ar garbinga sunaikinti kraštą?

Išeitis yra, ir labai garbinga išeitis. Taika yra gar
bingiausia išeitis. Tegu karo pabūklai nuostoja veikę. 
Lengvai galima susitarti. Derybos del paliaubų seniai 
galėjo baigtis pilnu susitarimu. Tik reikėjo noro susi
tari!, tik dabar reikią noro
taikos.

Bijojimas taikos trukdo susite
■davė naują karo belaisvių klausi 
se karuose visi karo belaisviai b< 
būdavo paleidžiami namo. Tik dabar tapo iškeltas 
“laisvo pasirinkimo” klausimas. Kodėl? Kam?

Čia klausimas ne garbės, bet noro. Kodėl visus karo 
belaisvius po Antrojo pasaulinio karo buvo garbinga 
sugrąžinti iš ten, iš kur jie paeiųa, o kodėl staiga dabar 
tas pasidarė nebegarbinga? Negarbinga todėl, kad nėra 

, noro šį “policinį žygį” užbaigti.

Visuomet ir visuo

PROGRESYVIŲ REIKALĄVIMAS
PROGRESYVIŲ PARTIJA išleido pareiškimą dėl 

įvykių Europoje. Ji priešinga Amerikos susitarimui su 
Vakarine Vokietija, nes šis susitarimas reiškia atgai
vinimą Vokietijos -militarizmo. Bile koks atgaivinimas 
Vokietijos militarizmo yra pavojingas taikai.

Klausimas aiškus, aiškus kiekvienam žmogui, supran
tančiam pasaulinę padėtį.

Progresyvių Partijos pozicija teisinga. Ją turėtų 
paremti visi Amerikos žmonės.

tProgresyviai reikalauja, kad mūsų Kongresas neuž- 
girtų Achesono pasirašytos sutarties. Jie ragina visus 
amerikiečius ta linkme daryti spaudimą į Kongresą. Te
gu, sako, žino jūsų senatoriai, kad Amerikos žmonės 
priešingi naujam karui ir Vokietijos militarizmo at
gaivinimui.

BUS DAR BLOGIAU
KONGRESAS PASIMOJĘS panaikinti visokią kainų, 

kontrolę. O visi žino,* kad be jokios kontrolės kainos pra
dės kilti aukštyn. Laimės trustai ir korporacijos. In-1 
fliacijos kaštų našta bus suversta ant dirbančiųjų. Lai 
niekas apie tai neabejoja.

Reakcionieriai, kurie viešpatauja Kongrese, atstovau
ja kapitalo interesus. Žmonių interesai jiems neapeina.

Visa tai reikia turėti mintyje ateinančiuose rinki
muose. i * ‘ W ;

ŠYPSENOS
> Keistas gyvulys

Du dzūkai rado ežį ir 
žino, kas do gyvūnėlis: 
sur akstinai bądo, akių 
kojų nesimato. L.L1 1 
daugiau dzūkų ir vienas ji 
sako: -. %

Do
vi
nei 

Prisirinko

“Čia ar mažas vilkelis, 
arba senas karvelis.”

MOTERŲ KAMPELIS
Rajono Tarybos Deputatas

Kazimiera Matulionienė 
atsitraukė nuo . sąsiuvinių, 
kuriuos, ji, kaip paprastai 
vakarais, tikrino, pažvelgė 
į laikrodį ir greitai atsikė
lė. Po pusvalandžio ji tu
ri būti deputato kambary
je — šiandien ji priiminė- 

Ir Matulionie- 
savo rinkiminę

—Prašau, įeikite, — sako 
Matulionienė ir eina pasi
tikti lankytojų, pasisveiki
na kaip su senaisiais pažįs
tamais ir kviečia: sėskitės,

ne skuba į

Deputate per- 
vra

...Tyla.
žiūri popierius. Tai 
susirašinėjimas su įvairio
mis įstaigomis rinkėjų jai 
patikėtaisiais, reikalais. Ta
rybinis deputatas — liau
dies tarnas. Pas jį ateina 
kiekviena proga — su as
meniško ir visuomeninio 
pobūdžio p a s iūlymais ir 
prašymais.

Kažkas pasibeldė.

Rinkėjai, vyras ir dvi mo
terys, yra tos nuomonės., 
jog neteisinga, kad kino .te
atre “Maskva” Gorkio gat
vėje nėra salės - skaityklos, 
kur žiūroyai, belaukdami 
seanso, galėtų pasiskaityti 
naujus laikraščius ir žurna
lus. Ar deputatė nėra tos 
nuomonės, kad reikėtų susi
domėti šiuo reikalu, juk ki
tuose miesto kino teatruo
se tai yra padaryta?

Rinkėjai išeina, būdami 
tikri, kad jų apsilankymas 
pas deputatą duos laukia
nčius rezultatus. Jie asme-

1 ‘J u ra i, pa šauk Jan k ą 
Gruzdavičių, jis rozą buvoį 
mclnyčiojp ir dvejus metus, 
buvo vibornu, tai jis pasa
kys, kas čia yra.”

Atėjo Janka Gruzdavi- j 
čįus,. apžiūrėjo gyvūnėli ir j

Kas Ka
DAUGIAU DAVINIŲ
APIE LIETUVIŠKUS
HITLERIO
KOLABORANTUS

Vakar šioje vietoje 
bėjome apie ilgą M.

R ašo ir Sako

kal- 
Bir- 

žiškos, vieno iš Hitlerio pa
stumdėlių, išpažintį, tilpu
sią Vienybėje. Nurodėme, 
kad laikui bėgant hitleri
ninkai patys savo nuode-! 
mes prieš lietuvių tautą ir 
parsidavimą Hitleriui iškels * 
aikštėn.

į vinių apie lietuviškuosius 
i Hitlerio kolaborantus. Jų 
'ra"dan 10 menševikų Nau- 
l’jienose (birž. 16-17 dd.) tū- 
i lo Alt. Aklaičio atsimini
muose . Jis kalba apie taip 
vadinamus “tarėjus,” tai 
yra, hitlerininkų pastatytus 
įvairius valdovus., tarpe ku
rių, kaip matėme sukinėjo
si ir M. Biržiška, ir Sidzi
kauskas, ir kiti lietuvių tau
tos išdavikai. Juos hitleri
ninkai globojo. Kaį papras
tieji Lietuvos žmonės ken
tė badą, “tarėjai” sočiai ir 
gražiai sau gyveno ir lobo. 
Aklaitis rašo:

Kas ką apgavo?
Tėvas: “Buvau žadėjęs 

tau nupirkt baisikelį, jeigu 
kvotimus išlaikysi. Tu gi 
vėl toj pačioj klasėj likaisi, 
reiškia, mano prigavai. Į r 
ką gi tu visą tą laiką vei
kei?” " ,

Sūnus: “Mokinaus baisi-;

baisi kelio negaunu, — re 
kia, tu mane-apgavai.”

Jakenu. Petras
i

• Ypatingą išimtį turėjo tik 
Lietuvos savivaldos pareigū
nai. Jų garbei Kęstučio gatvė
je 25 Nr.,. Falkovskio namuo
se, buvo įrengta speciali “Ta
rėjų valgykla”.

Šiaip padorūs lietuviai pa
gal maisto korteles . pietavo 
rusų įsteigtoje “Valgio tres
to” svetainėje arba namie.

Jų maisto kortelių forma
tas buvo pusantro sprindžio 
pločio ir vieno aukščio, f jas 
pažvelgus tik paukščio pieno 
tetrūko. Tikrumoje gaudavo 
“Paramos” duonos, druskos 
ir daugiau beveik nieko. Vai
kai' iki 3 metų amžiaus kartą 
į savaitę gaudavo vieną stik
linę pieno, ir tas pats buvo 
aprūgęs ir pardavėjų nugrieb
tas.

Mėsos, riebalų ir kitų svar
besniųjų produktų savaitinė 
norma buvo parduodama be 
veik kas trečias mėnuo. Gy
ventojai skurdo ir badavo. 
Tai matė Lietuvos “gelbėto
jai* ir atėjūnai. Tačiau page
rinti davinį nė viefiam nerū
pėjo. Tokiu- būdu kai kurie 
džiaugėsi esama padėtimi—iš
taigingai gyveno, trynė ran
kas,* krovė pinigus, siuntė juos' 
į Šveicarijos banką apsaugoti 
ir visą laiką kliudė padėtį —* 
pagerinti. Manė visą amžių 
taip išgyvensią...

Už vokiečiu žiaurumą savi- c v
valdos pareigūnai tesugebėjo 
(ik jiems raštą parašyti. Pa
skiau, rankas sudėję, dejavo, 
girdi, mūsų prašymas lyg žir
niai atsimušė į kietą sieną, tu
rime palaukti.

niškai yra įsitikinę ir žino, 
kad deputatė Matulionienė 
nenurims, kol naudingas 
rinkėjų pasiūlymas nebus 
įgyvendintas.

Ir iš tikrųjų, per eilinį 
’Vilniaus miesto Lenino ra- 
jono Tarybos nuolatinės 
liaudies švietimo bei kultū
ros švietimo darbo komi
sijos posėdį deputatė Matu
lionienė pateikia pasiūlymą 
—patikrinti rajono kino te
atrų darbą. Netrukus ra
jono vykdomasis komitetas 
priima atitinkamus nutari
mus ir trūkumai pašalina
mi. Kino teatre “Maskva” 
veikia salė - skaitykla. Da
bar čia galima pasiskaityti' 
laikraštį, žurnalą, susipa
žinti su naujomis knygo
mis.

Nuolatinė komisija, ku
riai vadovauja deputatė 
Matulionienė, turi plačią 
veiklos dirvą. Komisija pa
deda liaudies švietimo or
ganams įgyvendinti visuo
tinio apmokymo įstatymą. 
Ji seka, kad mokyklose bū
tų teisingai sutvarkytas 
moko masis - auklėjamasis 
darbas, seka moksleivių pa
žangumą, tvarko tėvų ko
mitetų darbą ir tt.

Deputatė Matulionienė 
dideliu entuziazmu dir- 
savo visuomeninį darbą, 
pažįsta ne tik savąją 1

berniukų vidurinę mokyklą, 
klases, kuriose ji dėsto, bet 
ir visas savo rajono moky
klas ir kultūros - švietimo 
įstaigas.. Savo ruožtu, ją 
gerai pažįsta rajono moky
tojai, mokiniai ir daugelis 
tėvų, su kuriais ji turėjo ne 
vieną pasikalbėjimą apie 
teisingą vaikų auklėjimą 
šeimoje. Jai padedant žy
miai pagerėjo mokyklų, vai
kų namų ir vaikų darželių 
darbas.

Baigusi 1930 metais mo
kytojų seminariją, Kaži-, 
miera Matulionienė, var
gingo valstiečio duktė, il
gą laiką buvo bedarbė ir 
tik trečią rudenį gavo, pa
galiau, darbo apleistame, 
iš visų pusių miškais, apsup
tame Zarasų rajono Guja- 
lių kaime. Čia 'viešpatavo 
neaprašomas skurdas. Gy
veno žmonės drauge su gy
vuliais po vienu stogu. Vai
kai sirgo rachitu, buvo ba
si, apdriskę. Ji buvo vie
nintelis raštingas žiogus 
kaime ir jai tekdavo* skai-

—Visų pirma, — sako ji 
mums, — aš — mokytoja. 
Aš savo gyvenimą pasky
riau naujosios kartos au
klėjimui. Mano, kaip de
putato, veikla — tai mano, 
kaip mokytojo, darbo tąsa 
platesnėje visuome n i n ė j e 
dirvoje. Tarybinė vyriau
sybė, kaip jokia kita vy-r 
riausybė pasaulyje, rūpina
si vaikais, jų sveikata ir 
švietimu. Mūsų uždavinys, 
tarybinių pedagogų užda
vinys — visomis jėgomis 
padėti vyriausybei šiame 
kilniame reikale.

Deputatė Matulionienė 
užsimąstė, o po to tęsia tos 
liau:

—Mes — didžioji tarybinė 
Šeima, ; kurioje kiekvienas 
turi §avo vietą, savo drau

gų ratą, kur žmonės remia 
viens kitą, kur visa yra pil
na gyvenimo, kur milijo
nai yra pagauti mokslo 
troškimo. Mokytoja nori 
matyti savo mokinius lai- ■ 
mingus. Mum^J tarybiniams 
pedagogams, atiteko didi 
laimė gyventi 'šalyje, /kur 
mūsų mokinių ateitis yrą 
užtikrinta, kur jų laukia 
gražus, džiaugsmingas, kū
rybinis gyvenimas.

Kaip mokytoja ir kaip de
putatė aš turiu reikalą su 
daugeliu žmonių. Rūpintis 
žmonių gerove— tai mano 
didžiausioji laimė.

I Štai kodėl taip nuošir
džiai ir su pagarba rinkėjai 
vadina Kazimierą Matulio- . | 
nienę — “mūsų deputatė.”

S. Legis.
— ------------------------------------------ ----------- 1 -____ - __

“Eik šian, tėveli, eik, į 
t tavęs jie nepamatys!” į

Į Ir taip belaukiant, įsidrąsi- 
j nes okupantas plėšė, draskė 
ūkininkų ūkius, malūnus ir ki
tokias geresnes, pelningesnes 
įmones. Išvarydavo žmones 
kaip stovi ir apgyvendindavo 
saviškius. Nuskriaustieji krei
pėsi į tarėjus. Pastarieji gūž
telėję pečiais atsakydavo:

— Dėl visako parašykite 
prašymą.

Todėl sklido gandai, kad 
tarėjams labiau rūpėjo savo 
asmuo,’ negu Lietuvos gerovė, 
žmonės per ašaras juokėsi, 
kad Hitleris “išvaduotojas” 
juos išvadavo nuo mėsos, rio 
balų, pieno produktų, žuvies, 
pastogės, tėviškės ir tt.

Tie “tarėjai,” kuriems va
dovavo Kubiliūnas, ir kiti 
budeliai, buvo hitlerininku 
įrankis lietuvių tautai 
smaugti. Aklaitis rašo:

Tarėjų leidžiamieji potvar
kiai gyventojams grasino, kad 
jei lietuviai gadins susisiekimo 
kelius ir trukdys laisvai judė
ti, tuoj vietoj, kur įvyko inci
dentas bei katastrofa aplinki
niai kaimai bei miesteliai bus 
sudeginti, o gyventojai, neiš
skiriant moterų, senių ir vai
kų sušaudyti.

Ant kiekvieno stulpo ir 
gatvių kampuose mirgėte mir
gėjo išklijuoti atsišaukimai 
“Į Lietuvos jaunimą,” ragin
dami stoti po SS vėliava ir- 
eiti lieti kraują už hitlerinę Į tyti buržuazinės valdžios 
diktatūrą,, nežiūrint jokių są
lygų, atseit padėti naciams 
kurti “Naująją Europą”. Po 
šiuo gėdingu mūsų tautai at
sišaukimu pasirašė dalis mūsų 
visuomenės tituluotų atstovų, 
profesorių, veikėjų ir politikų.

Arba štai dar kokiais 
darbais tie lietuviški išga
mos užsiimdinėjo:
Ligoninės perpildytos psichi

nių ir venerinių ligonių. Tai 
išniekintos jaunos mergaitės. 
Ligoninės duryse prikalta' 
kukli žinutė: “Ligoninė už
krėsta, įėjimas griežtai drau
džiama”. /

Lietuvos “gelbėtojai” . na
ciams neprieštaravo, kad vo
kiečių karių malonumui būtų 
įsteigti; viešieji namai, 
ir sielos 
kad tos 
vedėjais 
nys.

Nepamirškime, jog čia 
kalbama ne apie eilinius 
Hitleriui tarnavusius žmo
nes, bet apie tarėjus, vadus, 
kurie visi paspruko užsie
nin. ir šiandien skelbiasi 
“Lietuvos 1 ai s v in tojais,” 
keikia Tarybinę Lietuvą, 
reikalauja, kąd Washingto- 
nas atomine bomba sugrą
žintų jiems jų rojų Lietu
voje. Tai šitokie sutvėri
mai sudaro VLIKą ir renka 
iš Amerikos lietuvių aukas 
“Lietuvos laisvinimui.”

tylėjo 
vadai., Yra žinoma, 
“garbingos” įstaigos 
buvo žinomi asme-

su 
ba

Gaili ašara nusirito veidu 
ne vienam senam, daug 
žiaurumų pergyvenusiam 
kovotojui, kuomet mažame
čio berniuko motina pasa
kojo apie jo šaukimą savo 
tėvo, Peter Harisiades, iš 
Ellis Island.

Mrs. Harisiades, brookly- 
nietė, apie tai pasakojo A- 
merikinio Sveturgi m i a m s 
Apginti Komiteto sušaukto
je visašališkoje konferenci
joje, New Yorke. Pašaukus 
kalbėti konvencijai, mote
riškė aiškinosi nesantį kal
bėtoja. Ji galėsianti tiktai 
papasakoti apie atsilanky
mą pas Ellis Islande įkalin
tą savo vyrą, unijistą, dar
bo žmonių reikalų gynėją. 
Ji buvo ten nusivedusi ir 
sūneli.

* * * T
Petras buvo vaikams dau

giau, negu duonpelnis, sakė 
ji. Nežiūrint darbų, nuo
vargių, rūpesčių, jis visuo
met pirmiausia su vaikais 
pasikalbėdavo iš darbo par
ėjęs, pažaisdavo. O vai
kai be tėvo prie stalo nesės
davo. Dabar mūsų stalas 
mums mini liūdesį, nerimą, 
nesaugumą.

Vaikas šiandien įkibęs tė
vą klausinėjo:- “Kada tu, 
tėveli, pareisi?” O kada iš
ėjome, pamatęs, kad vartai 
neužrakinta, glūd ėdamas 
prie stulpo, pirštuku mojo,, 
kuždėdamas: “Eik šian, tė
veli, eik su mumis, tavęs 
jie nepamatys!”

Harisiades, amerikonės

vyras, Amerikoje gimusių 
dviejų vaikų tėvas, yra su
laikytas deportavimui fa- 
šistinėn Graikijon, tear jam 
gręsia mirtis už veiKią dar
bininkų gėrovėj ir demo
kratijai čionai Amerikoje.

Paspartinta, plačiau pa
sklidusi eilinių žmonių vei
kla galėtų išlaisvinti Hari
siades ir visus darbo žmo
nių reikalų gynėjus. D-e.

ŠEIMININKĖMS
Su mėsa imk ir kaula

Žmogaus kūno sudėtis 
yra labai panaši gyvulių 
kūnui. Mokslinėje kalboje 
žmogus ir yra priskaitytas 
tai pačiai gyvijos rūšiai, 
kaip ir galvijai. Kokių me
džiagų yra galvijo kūne, to
kių reikia ir žmogui. Iš to 
aišku: jeigu mūsų rauhae- 
nims tinka medžiaga iš 
galvijų raumens, tai taip 
pat tinka kaulų ir sąnarių 
medžiagos mūsų kaulams 
ir sąnariams .

Perki mėsos, prašyk ir 
kaulų. Jie irgi priklauso 
jums. Kartais blogai mai
tinto galvijo gali būti veik 
tiktai vienį kaulai, be mė
sos. Tačiau niekad galvijo 
mėsa neužauga be kaulų.

Bučeriai sako, kad net da
bartiniame mėsos brangu
me parduotuvėse -atlieka 
kaulų, kuriuos parduoda 
klijaus, muilo ar trąšų ga- 
mintuvėms. Taip yra dėl 
to, kad tūlos šeimininkės

(Tąsa ant 3 puslapio)

i

i

nurodymus dėl begalinių, 
sunkių mokesčių ir kitus į 
kaimą ateinančius doku
mentus, rašyti prašymus ir 
laiškus.

Ir Panevėžio rajono Mi- 
leikiškio kaime, kur ji vė
liau dirbo, valstiečių gyve
nimas nebuvo geresnis.

Kaip šiurpulingą sapną, 
kuris visiems laikams nu
grimzdo į praeitį, prisime
na mokytoja tuos nelaimiu- 

aJ gus metus, kai ji įeina į 
šviesias naujos mokyklos 
klases., kur mokosi laimin
gi tarybiniai vaikai.

Kazimiera Matulionienė 
dažnai susitinka su savo 
buvusiais mokiniais, ku
riuos ji mokė buržuaziniais 
laikais. Ji būtinai pasi
kviečia brangius svečius pas 
save ir teiraujasi, kaip da
bar žmonės gyvena pažįsta
mame kaime, ir liaudies mo
kytojos, širdis prisipildo 
džiaugsmo.

—Nebeatpažinti dabar 
Mileikiškio, — sako buvęs 
jos mokinys.. — Tenai su
kurtas turtingas kolūkis, 
pastatyta daug įvairių pa
statu.

1 Mūsų paprašyta smulkiau 
papasakoti apie save, Kazi
miera Matulionienė atsako 
keliais žodžiais ir mažiau
sia apie savo asmeniškus, 
šeimos reikalus.

$10,000 FONDAS
(Tąsa nuo 1-mo puslanio)

M. Vaidila .................................   5.00 .
J. Labeika ................    5.00
Mrs. M. Sass...........
A. ir P. Malinauskas 
Ch. Simaitis ...........
Draugas R................
J. Mockevičius.......
A. Balzar ....... '.......

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

J. Mockus .....................................   3.00
K. ir P. Anderson .......................   3.00
A. Lack ................................................................ 3.00
F. Manelis ..........................................  3.00
E. ir P. čereška ...'...................    3.00
E. Usevičius *....................................................... 2.00
G. ir D. Vaitas ................................................. 2.00
K» Žemaitienė ............................................ ;... 2.00
L. Vaišnora ..................................   2.00
J. Vaitas .. . . ............................................... ......... 2.00.
V. Greibus  .........  2.00

Po $1: K. Snyderis, F. Gricius, P. Siganevičia, 
K. Siuvėjas, D. Jokubonienė, G. Daukas, O. Vilimai- 

tiene.
Kitų aukų:...............................   $65.15

Viso
Broliškai sveikiname rochesteriečius už taip#,grpžią 

paramą dienraščiui, širdingai dėkojame visiems, kurių 
vardai aukščiau išspausdinti, už dovanas tir linkime, kad 
kitos kolonijos pasektų juos.

Laisves Administracija
■ ................ ................ ................................................ - ------- • ■ - , . A -- - . --------- --- ;
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Naujosios Anglijos didysis spaudos 
piknikas šiemet bus Montello, Mass.

Chicagiėčiai darbuojasi 
dienraščiui Laisvei

Liepos 4-ta šiemet išpuola 
penktadienį. Tai yra šios ša- 
Aies nacionalė šventė — Ne- 

4prio7<\\mybės diena. Apart tos 
vriįJhnės, mes Naujosios Ang
lijos pažangieji lietuviai tradi
ciniai kas met rengiame didelį 
“Laisvės” pikniką dienraščio 
sustiprinimui.

Šiemet liepos 4-tą toks pik
nikas įvyks Montello lietuvių 
tautiškam parke. Gražus dide
lis pušynas, nuo seno plačiai 
žinomas ne tik visai 
apylinkei, bet ir visai 
kai Amerikai.

Piknikas tęsis visas
penktadie- 
baigiant su

turės progos linksmai pasišok
ti.

Kaip žinoma, jau visas pri- 
rengimas pilnai paruoštas. Ir 
paruoštas didesniam piknikui, 
negu buvo praeityje, nes šie
met yra daug priežasčių, dėl 
ko tikimasi, jog jjnonių pikni
ke bus tūkstančiai iš labai 
plataus krašto, šiemet ir au
tobusai į pikniką yra veik iš- 
visur organizuojami. Ką dau
giausia žmonių gali nuves
ti į pikniką, tai tiktai busai. 
Iš mūsų pakraščio, tai Nashua

Dienraštyje Vilnyje tilpo 
šitoks pranešimas:

Newyorkieciu dienraštis 
Laisvė šiuo laiku veda fi
nansini vajų už sukėlimą 
$10,000. Chicagiėčiai jai 
dar labai mažai padėjo.

Pastaromis dienomis Lais 
vei aukojo šie asmenys:

2.00

ŠeimininkėmsBaltimore, Mdtrumpų perstatymų ir refe
ratų apie meną.

žinom, kad atvyks daug 
svečių iš gana tolimų apielin- 
kių. Todėl mūsų plačioji apy
linkė irgi turėtų prisiųsti savo 
jaunimą ir patys dalyvauti.

šiuo reikalu rašykit tuojau: 
Mildred Stensler, 134 - W. 
Northfield, Livingston, N. J. 
O ji suteiks jums visas infor
macijas apie šia mokyklą.

J. M. L.

(Tąsa nuo 2 pusi.)

nežino iš kaulų esant nau
dos. O kitos nenori tuo 
užsiimti, kad ilgokai reikia 
pavirti, nes tik verdant iš 
kaulo gali ištraukti jo sul
tis (buljoną-stock).

Turinčiosioms šaldytuvus 
neturėtu būti tame sunku
mų. Dauguma mėsos per
kasi vieną kartą bėgiu sa
vaitės ar dviejų. Neper
kaistų vieną kartą per sa
vaitę apie porą valandų pa
virinant kaulus.

Išvirtą, atšaldytą ir su
šaldytą buljoną gali laiky
ti nors ir metus.

Buljonui paskaninti, pa
skutiniu kaulu virimo pus
valandžiu gali dėti selenų, 
morkų ar žaliųjų pipirų, jei 
mėgsti. Į tą, kurį laikysi 
tiktai atšaldytą, nesušaldy
tą visai, nedėk krakmolinių 
daržovių, kaip bulvės ar ku
kurūzai - kornai. Su krak
molinėmis daržovėmis vir
tas. buljonas greičiau pra
deda rūgti ir gesti.

Buljoną nuo kaulų nu
sunk verdantį, sandariai 
uždenk ir, tuojau po atvė
simo, padėk šaldytuve.

Verdantis supiltas, gerai 
uždengtas, be krakmolinių- 
miltinių pridėčkų virtas 
buljonas išsilaiko gerai po 
keletą dienų net be šaldy
tuvo. Ypačiai gerai laiko
si, jei paviršius pasidengia 
sušalusių riebalų luobele.

Šaukštas buljono paska
nina ir pastiprina bile kurį 
daržovinį ar grūdinį valgį. *

Kova už moterų teises

Dr. F. A. Brewster buvo 
pirma moteris daktarė-surge- 
on, gimusi 1852 metais. Alf
red, N. Y., miestelyje. Moks
lus ėjo Homeopathic Medical 
College, Chicago, Ill. I Balti
more atvyko 1882 metais me
dicinos praktikai.

Jai sunku buvo išeiti dakta
ro mokslą. Ne tik dvigubai 
daugiau kainavo finansiniai, 
bet kartu reikėjo vesti sunkią 
kovą prieš žmonių tamsumą, 
Icuric skelbė, kad moters vie
ta yra prie pečiaus, bet ne 
kur kitur.

Jos sesuo Cora B. Brewster 
taipgi išėjo daktaro mokslą ir 
abi daktarės dirbo sunkiai 
skirtingose ligonių įstaigose, 
bet neturėjo jos pasisekimo, 
nes visur joms kenkė žmonių 
tamsumas ir vyrų bukaprotys
tė. Viena daktarė įsteigė mo- 
terų sanatoriją, o kita — al
koholikų gydymui kliniką. Po 
kiek nepasisekusio praktikavi
mo laiko abidvi subankrutavo.' 
Po sunkios kovos, laužant pir
mus visuomenės socialės nely
gybės ledus, abi mirė Įpuolę į 
nusivilimą ir skurdą.

Ir šiandien moteris yra 
daugeliu atžvilgių pavergta, 
kaip ir pirmiau, o moterų ko
votojų už sa-o reikalus yra 
labai mažai. Moteris sunkiau 
dirba už vyrą. Turi dirbti dir
btuvėje, o namų ruoša ir šei
mos prižiūrėjimas yra nepava
duojama atsakomybė. Vyras 
nei įstatymais, nei asmeniškai 
nėra verčiamas turėti atsako
mybę už sugyventus savo vai
kus. Apsivesdama su vyru, 
moteris praranda savo pavar
dę, kaip ir kiti praradę lais
ve žmonės.

. štai, pavyzdžiui, amerikone 
moteris su gražia pavarde 
Nash ištekėjo už lenkų tautos 
vyro stl pavarde Cheichekows- 
ki nei ištarti, nei suslebizavoti 
tos pavardės, bet su dideliu 

, džiaugsmu atsisako nuo savo 
gražios pavardės.

Tokiame atsitikime turėtų 
būti bendras abiejų susitari
mas, kuri pavardė palikti, ar
ba turėti teisę pasilikti kiek
vienas savo pavardę. Ar mo
terys kovoja už šią teisę? Vy
ras gali apmušti moterį, o ji 
vargiai kur tiesą gaus, žino
ma, yra i knygas Įrašyti Įsta
tymai, draudžia moterį mušti. 
Bet praktikoje yra kitaip. E- 
konominiai, politiniai ir socia
liai vyras pilnai vadovauja 
moteriai be jokios r išimties. 
Tik išnykus kapitalistinei sis
temai moterys galės pasiliuo- 
suoti iš tos nelemtos nelygy
bės.

Pagal biblijos padavimą,, iš
varydamas iš rojaus Adomą 
ir Jievą, dievas pasakęs jiems, 
had Adomas bus vyriausias 
a?ų Jievos, o Jieva turės būti 
Adomo tarnas, šiandien, šioje 
verslo gadynėje taip ir gyve
nama pagal tas senas nudėvė
tas pasakas. Tas pato.

Jean Orr ..
Starevičienė,

Maywood...........2.00
K. Gasper..............  2.00
Po doleri aukojo: J. Da- 

lidonis, J. Witos, Aukso- 
rius, Ruzgą, Račkauskas, 
Luobikis^ Montvila, Balsys, 
Draugas, Kanceris, čižaus- 
kas, J. Karvelis, Plečkaitis, 
J. Dočkus (Cicero), Betty 
Johnson, J. Mitchell, Rim
kus, Pažarskas, Kirdeikie- 
nė, Jonkus, P. Balsys, Pa- 
jėcla, Stalioraitis., Kubels- 
kis, L. Jonikas, Yuris, Ka
minskas, Avižienis.

Viso $86.00.
Be to, Stulgaitis ir Kai- 

ris atnaujino savo prenu
meratas. Tai susidaro $100.

Kas daugiau prisidės su 
parama Laisvei? L. P.

—o—
Tą $100 Laisvė jau gavo 

ir po to dar gavome $37.00.
Dėkojame visiems, kurie 

darbuojasi dėl paramos 
Laisvei, ir visiems, kurie 
aukojo. . „

Laisvės Administracija

Elizabeth, N. J
Demenčiai p........... $5.00
Butkus ...’.............. . 5.00
J. Misevičius ......... 5.00
O’Brien ......... . . . . . 5.00
Ig. Urmonas........... 3.00
J. Stulgaitis ........... 3.00
K. Kairis................ 3.00
Šeduikis ................ 3.00
Prūseika ......... .  •.. 3.00
J. Užubalis............. 3.00
Kitas Misevičius ... 2.00
J. Ambroze ....... 2.00
Chicagieties ....... 2.00
Valentienė ............. 2.00
Sprindis (Kenosha) 2.00
P. Jančienė ........... 2.00
L. Vischulis ........... 2.00

apie Dominiką Kruti

Dominikas Krūtis mirė bir
želio 7 d., palaidotas birželio 
10 d., Rosedale kapinėse, Lin
den, N. J. Skaitlingas palyde- 
vų būrys suteikė jam paskuti
nį atsisveikinimą. J. Gasiūr.as 
prie kapo pasakė Įspūdingą 
kalbą. Palydovai- skirstėsi 
mesdami gėles ant D. Kručio 
karsto.

Drg. Krūtis buvo ilgametis 
Elizabetho gyventojas, 
nevedęs, gyveno' su savo 
tina. Dominiko tėvas 
apie 35 metai tam atgal.

D. Krūtis priklausė 
LDS 33 kuopos, Aušros Paša 
pos Draugijos, LLD 54 kuopos 
ir L. D. P. Klubo ir visose or
ganizacijose aktyviai veikė. 
Jis gerai naudojo lietuvių, an
glų, rusų ir lenkų kalbas. My
lėjo skaityti knygas, dienraš
čius Laisvę ir Vilnį ir kitus 
laikraščius.

D. Krūtis neleido veltui lai
ko, visada ką nors veikė vi
suomenės naudai.

ilsėkis, Dominikai, amžių
A. Skalvius.

Dar

Bostono 
lietuvis-1I ir Lowell, rengia bendrai di

delį busą. Gi Haverhill ir Law
rence vėl bendrai rengia busą. 
Tas pats daroma ir kitose ko
lonijose.

Kadangi tą dieną išpuola 
Jungtinių Valstijų nepriklau
somybės diena — Fourt of 
July: kadangi tą pačią dieną 
mes ir “Laisvės” pikniką ren
giame paramai dienraščio, 
kuris geriausia kovoja už tas 
pačias idėjas, už kurias 1776 
metais šios šalies kovotojai 
kovojo ir didvyriškai mirė, ir 
kadangi šiais metais žmoni
jos ūpas aukščiausia pakilęs 
už taiką pasaulyje, už ramų 
apsisprendimą ir ramų gyve
nimą, — tad visi taiką mylin-

tris die-

svarbiausia 
tai pirmoji 

nes tą

nas pradedant su 
niu liepos 4-ta ir 
sekmadieniu.

žinoma, pati 
pikniko diena bus
diena — penktadieni 
dieną bus labai graži progra
ma ir visas dainų festivalis. 
Tą dieną daugiausia žmonių 
iš visur suvažiuos ir gana iš to- 
|i, nes tuoj po piknikui jau 
i ’-ąsidės menininkų mokykla 
Olytypijos parko. Ta proga, 
manome, nemažai studentų 

Vbiiyvaus ir “Laisvės’’ didžia
jame piknike .

Liepos 4-tą gros žymi or
kestrą šokiams, tai jaunimas

ti ir Jungtinių Valstijų nepri
klausomybę gerbianti lietu
viai dalyvaus šiemet “Laisves” 
didžiajame piknike Montello, 
Mass, 'gražiajame pušyne.

J. M. Karsonas
Worcester, Mass.

Laivo 
m o- 

mirė

prie
i.

GYVIEJI KOVOJA
2-29-52

Parašė ŽANAS LAFITAS

(Tąsa)

Vakaruose sąjungininkų armijos da
bar veržiasi į Vokietijos širdį.

Mes vėl gauname informacijų per ra- 
diją-aSekame puolimą žemėlapyje. Šiau
rėje — Miunsteris, Gota, Esenas, Hano- 

WSris, . Magdeburgas, Veimaras, Jena, 
Leipcigas...

Vokietijos centre krito Niurnbergas. 
Augsburgas dar laikosi, užtat stiprėja 
spaudimas į Miuncheną.

Pietuose prancūzai perėjo Reiną.
Balandžio 12 dieną mirė Ruzveltas. Po 

dviejų savaičių San Franciske prasidės 
Suvienytų Nacijų konferencija, kuri jau ' 
svarstys taikos klausimus.

Vakar prancūzai, dirbą prie plento, 
penkiasdešimt kilometrų nuo stovyklos, 
parnešė naujieną, kuri mums atrodo ne
patikima.

Iš Mauthauzeno evakuojamos moterys. 
Mūsiškiai savo akimis 
pravažiavo Raudonojo kryžiaus, sunkve
žimiais. Važiuodamos 
n^Pterys pranešė, kad jos vykstančios 
pf-ie Šveicarijos sienos. Daiktinį įrodymą 

jfcienas iš prancūzų parodė “Česterfild” 
cigaretę, kurią numetė jam kažkokia 
moteris, šūktelėjusi atsisveikindama: 
“Iki greito pasimatymo!”

Vadinasi, teisybė.
Vokiečių kolosas bežiūrint sugrius. 

Kiekvieną dieną 'pasirodo vis naujų ir 
naujų jo žlugimo simptomų.

Mes sužinojome, kad Mauthauzene du 
šimtai rusų, pasmerktų mirti, išžudę 
sargybinius pabėgo iš barako Nr. 20. 
Daugumas jų sugaudyti ;matė, kaip į 
krematorijų nešami baisiai sužaloti la
vonai.

Pas mus Ebenzėje rusui gydytojui 
drauge su dviem jo draugais pavyko pa
bėgti, užmušus sargybinį, kuris lydėjo 
juos dirbant kažkokius darbus už stovy
klos ribų. Tie, kiek mums žinoma, nesu
gauti.

Iš neseniai atvykusio ešelono keletas/ 
žmonių pabėgo pakeliui. Dvidešimt pen
ki jų draugai turėjo būti sušaudyti. 
Sprendimas neįvykdytas.

Mes artėjame prie trokštamojo tikslo.
Bet daugelis nepasieks jo.
Sriuba pavirto sūdytu vandeniu, ku

riame plaukioja sauja bulvių lupenų. 
^Eiuonos davinys sumažintas per pusę 
^dw’ban tiesiems ir dviem trečiosiomis 

tiems, kurie lieka barakuose.
Žmonės miršta iš bado.
Barake Nr. 26 rasta lavonų su išplėš

tais gabalais mėsos. Vadinasi, kai kurie 
ir ligi to priėjo.

Virtuvės saugomos dieną ir naktį.

matė, kaip jos.

pro mūsiškius,

—74—

Saugomi sandėliai. Saugoma kepykla. 
Policininkai, apsiginklavę lazdomis, lydi 
kalinius, kurie pristato į barakus bido
nus su sriuba. Maisto skirstymus lydi 
širdį veriančios scenos.

Kepykloje beveik nebėra miltų. Nebe- 
atVeža. Badas. Žmonės miršta kaip mu
sės. Daktaras Žilberas kasdien praneša 
man baisius skaičius: 200, 250, 300... 
(1945 metų balandžio mėnesį, oficialiais 
stovyklos duomenimis, mirė 4,547 žmo
nės. Apie pusė žuvo per paskutinę savai-

Krematorijaus krosnys nebeapsidirba.

Chicago, III

11

ga- 
sunkiųjų darbų Today’s Pattern

Kas bus Laisves piknike?

čia noriu pranešti Worces- 
terio ir apylinkės lietuviams, 
kad Laisvės ‘naudai didysis 
piknikas jau cih pat. Jis Įvyks 
liepos 4 d., Montello, Mass. 
Lietuvių Tautiškame Parke, 
o ne Mayhardc. i

Čia prašau visų Įsitėmyti. 
šiemet Laisvės piknike turėsi
me turtingą dainų programą, 
kurią pildys šie Chorai: Lais
vės Choras iš Hartford, Conn., 
Wilma ■ Hollis vadovybėje; 
Vyrų Ansamblis iš Norwood, 
Mass., |Gerda Terhorst vado
vybėje; Liuosybės Choras iš 
Montello, Mass., Al. Potsius 
vadovybėje; Solistai: Rožė 
Merkeliutė, Aldona Wallen ir 
Ona Mineikytė; duetai: W. 
Juodeikis su R. Merkeliute ir

Šimtai lavonų tįso už ligoninės. Spccia- Aldona Wallen su R. Merke- 
lūs būriai be pertraukos ištisas paras ka- liūte. Taipgi bus speciaiis trio, 
sa griovius. Bet ir grioviai nebegali su
talpinti visų. Bijoma epidemijų.

Žuvo Žakas, kilęs iš vieno miestelio su 
manim. Mirė mažasis žoržas. Prancūzų, 
kurie buvo stovykloje spalio mėnesį, liko 
ne daugiau kaip šimtas penkiasdešimt. 
Prancūzams, atvykusioms su paskuti
niais ešelonais, jau trūksta puses drau
gų.

Galutinai nusilpę Žanas, Polis, Andre, 
Morisas guli ligoninėje. Liusjeno jėgos 
baigiasi. Fernanas vos pavelka kojas. 
Policininkai saugo kepyklą, ir mes 
nebegalime išnešti - nė trupinio duo
nos. Man tik sunkiai pavyksta išneš
ti žiupsnį miltų. Mes saugome juos kaip 
akies vyzdį ir pasinaudosime jais tik 
paskutinę lemiamą mūšio minutę, pho
nos davinį, kurį mums išduoda barake, 
aš padaliju tarp Ogiusto ir Simono. 
Laimė, kad naujieji mūsų draugai Melke 
turėjo geresnes sąlygas negu mes ir kol 
kas dar laikosi, bet jų jėgos nyksta kiek
vieną dieną.

Darbas Šteinbruke eina savo ruožtu. 
. Kiekvieną vakarą iš ten atneša dešimtis 

lavonų. Žmonės krinta pačiuose tune
liuose. Krinta patikrinimo aikštėje. 
Krinta pareinant į baraką. Gyvieji tyko 
mirštančiųjų paskutinių minučių, kad 
suvalgytų jų porciją.

Ir patys -esesininkai tartum pamišo. 
Jie bijo. Hansas įsakė įrengti specialius 
barakus naikinti tiems, kurie jau nebe
gali laikytis ant kojų. Ten užmušama po 
penkiasdešimt žmonių per naktį.

Šiandien šteinbruke septyniolika rusų 
nuėjo į sanitarinį punktą ir be jėgų su
griuvo ant grindų. Komandofiureris pri
baigė-juos lazda.

Mes žinome, kad esesininkai sako:
“Karas nebaigtas. Dabar mes kovosi

me prieš rusus, sudarę sąjungą su ame
rikiečiais.” 1

Bet mes taip pat žinome, kad rusai 
jau Melke ir kad jie artėja.

Ar išlaikysime mes?
(Bub daugiau)

šokiams gros šauni Art. Ma
son Orkestrą. Pasakys prakal
bą šių dienų gyvenimo klausi
mais Laisvės redaktorius An
tanas Bimba, i

Visi žinokite, kad progra
ma bus graži dėl visos dienos. 
O gardžių valgymų ir gėrimų, 
žinot, Laisvės piknike niekad 
netrūksta. Todėl visi praleis
kit šią istorinę dieną Laisvės 
piknike, Montello., Mass.
LMS Mokykla

LMS Vasarinė Meno 
kykla prasidės Olympia 
k e Shrewsbury, Mass., 
Worcester, Mass., liepos 
ir tęsis dvi savaites; iki liepos 
20 d.

Vakacijų Mokyklos komisi
ja laukia studentų Jr, žinoma, 
paramos, nes išlaidų susidaro. 
O suaugę kas vakarą galės 
girdėti daug gralių dainų ir

Mo- 
Par- 
prie 

6 d.

Dipukas daktaras 
pakliuvo kalejiman

Dr. Charles F. Uerband 
v o 6 metus
kalėjimo už tai, kad jis už 
kelis šimtus dolerių “surasda
vo” rekrūtą nepilnapročiu ar 
kita liga sergančiu.

Dr. Herband buvo pabėgęs 
iŠ Austrijos ir č’ i apsigyvenęs.
Yunų duktė baigė mokslą

Gerai žinomų veikėjų Yurių 
duktė Nancy mokėsi Illinois 
Universitete, Champaign-LT- 
bana, Iii. ir šiemet ten baigė 
mokslą.

Geros kloties naujai profe
sionalei jos ateities gyvenime.
Liaudies Teatras išrinko 
delegatą

Liaudies Teatrč pereitasis 
susirinkimas buvo skaitlingas 
ir padaryta gerų tarimų.

Svarbiausias tarimas — tai 
delegatas išrinktas Į nacionalį 
Lietuvių Meno Sąjungos suva
žiavimą, kuris Įvyks liepos 
men. Worcester, Mass. Dele
gatu- išrinktas Juozas Stulgai- 
ois. Taipgi nutarta su $10' pa
sveikinti suvažiavimą. Rep.

Įvairūs išsireiškimai
Visos moteriškės yra ge

ros — geros kam nors ar
ba geros niekam.

Anglų patarlė

Su pagalba “jeigu” net 
visą Paryžių i bonką sukiš
tum. Francūzų patarle

M 9343 \ 1
1 SIZES h ' \ \
10-16 \

try
Pattern 9343: Teenage Sizes 10, 

12, 14, 16. Size 12 takes 4% yards 
26-incb; % yard contrast.

Washingtone, lėktuvų stotyje, pasitinkamas pirmasis 
Japonijos pokarinis ambasadorius Jungtinėms Valsti
joms, Eikichi Araki ir jo duktė. Juos pasitinka Mrs. 
Ryuji TikėticM japonė. Araki yra stambus biznierius 
ir bankierius.

Blogybė dažnai triumfuo
ja, bet niekuomet nenugali.

Joseph Roux

Iš dviejų blogybių star
kis mažesniąją. Erasmus 

Surinko žemaitis

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite? Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

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. Vemon St., Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110

3 pusi.-Laisvė (Liberty)-Trėciadien., Bir^eho-June 25, 1952
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ANTANAS JUŠKAUSKAS
Sekmadienį. 15-tą birželio, 

mirė brooklyniečiams gerai 
žinomas A. Juškauskas, sulau
kęs 75-kių metų amžiaus. Pa
liko sūnų Juozą ir dukrą Ane
lę: du anūkus ir kitus gimines. 
Ja žmoria jau mirusi. Palaido
tas šv. Jono kapuose.

Juškauskas atvažiavo Ame
rikon 1898 metais. Per tuos 
54-ris metus visą laiką gyve
no
40 metų laikė valgomų daik
tų krautuvėlę (grocery). Pas
kutinė jo biznio vietelė buvo 
20 Ten Eyck St. Buvo malo
naus būdo žmogus.

Kelis metus prieš.mirtį jau 
gyveno ant senatvės pensijos, 
sūnui pa^elbstant.

Iš Lietuvos paėjo iš Skova? 
galių kaimo, Simno parapijos.

Sūnus Juozas dirba pas 
Praną Armakauską, tai darbi
ninkai ir jis pats nupirko jo 
tūvui simpatijos gėlių bukie
tą. Sūnus reiškia jiems širdin
gą ačiū!

Laidojo graborius Forgione.
J. N.

Šaukia Rosenbergams 
ginti mitingus

‘U • -----------
* Praėjusią savaitę šauktasis 
į Brooklyno Academy of Mu
sic masinis mitingas turėjo 
būti perkeltas į kitą salę. 
Miesto valdininkų kontroliuo
jama salė tapo rengėjams at
sakyta viena diena pirm mi- 

' tmgo, nežiūrint, kad kont
raktas buvo pasirašytas apie 
mėnesiu anksčiau. T a č i a u 
mitingas įvyko.

Kitus masinius mitingus Ro
zenbergams ginti komitetas 
surengė New Yorke: Birželio 
24-tą — Manhattan Towers, 
o 26-tą rengiamas Great Cent
ral Palace salėje, 190 Clinton 
St.

Unijistai protestavo 
prieš žalingus bilius

Kailiasiuvių unijos septynių 
lokalų New Yorke valdybos 
pasiuntė savo kongresmanams 
paraginimus atmesti priešdar- 
bininkiškus Smith ir Maybank 
bilius. Jie pareiškia, jog:

“Tie pikti priešdarbininkiš- 
ki pasiūlymai ateina tuo lai
ku, kuomet 650,000 plieno 
darbininkų yra priversti strei
kuoti, kad būtų išpildyti jų 
teisėti reikalavimai mokes- 
ties priedo ir unijinės šapos...

“Amerikos darbininkų prie
šai bando įvesti naujus įstaty
mus, kurie ne tiktai sulaužy
tų plieno streiką, bet taip pat 
sunaikintų ir pačią teisę strei
kuoti, už kurią teisę Amerikos 
darbininkai unijistai kovojo ir 
kentėjo.“

T

Lietuviai susirinks bendrai 
su kitomis tautomis

šio ketvirtadienio vakarą,/ 
birželio 26-tą, yra proga bend
rai su kitų tautų kilrhės ame
rikiečiais pasisakyti už taiką 
ii- demokratiją; prieš iŠ naujo 
apginklavimą Vokietijos na
cių; prieš karo kriminalistus; 
prieš pronacinius bėglius.

Aišku, dalyvumas šiame su
sirinkime, kaip ir visuose de
mokratijai apginti susirinki
muose, yra laisvos valios da
lykas. Tačiau ėjimas į kon
centracijos kempes bus vers
tinas, jei nemokėsime ar tin-

gėsime apginti demokratiją ir 
savo teises. Tad —

Kiekvienam laisve mylin
čiam asrneniui turėtų būti ma
lonu dalyvauti šiame bendra
me, 
ginti 
pitol 
51st 
7 :30

garbingame laisvėms ap- 
mitinge. įvyks Hotel Ca- 
Auditorijoje, 8th Avė. ir 
St., New Yorke. Pradžia 
vakaro. Kviečiame visus.

Bus nepaprasta kalbų ir 
meno programa, Lietuvius to
je programoje atstovaus dai
nos solistas Leonas Jonikas.

Lietuvių Komitetas.

Korėjos sukaktį minės 
veiksmais taikai

Automobilistams
Pasibaigė ir pratęstojo spe

cial Jams auto vartojimo tak
sams savaitė. Tačiau 131,745 
auto mašinoms dar /nebuvo 
nupirktos stampos. Miesto 
valdžia, kuri; tuos taksus už
dėjo, įspėja, 'kad be tų štam
pų atrasti važiuojant ar 
vint miesto gatvėse tie 
savininkai bus baudžiami, 
tai stovinčiųjų garažuose 
ieškos.

sto
nu to 
Tik
ri e-

Taikos organizacijos visame 
Didžiajame New Yorke bir
želio 25-tą vykdys daugerio
pus veiksmus taikai atsteigti. 
Tuomi paminės Korėjos karo 
d ve j ų m etų su k akt j.

Pusė milijono lapelių bus 
paskleista po miestą. Lape
liuose, kalbose ir šaukiamuo
se šūkiuose reikalaus, kad ne

Daug unijų darbuosis 
prieš Smith aktą

Unijų komiteto sušauktoje 
konferencijoje kovai prieš 
Smith aktą praėjusį šeštadie
nį, New Yorke, dalyvavo 168. 
unijų delegatai. Atstovavo 
AFL, CIO ir nepriklausomas 
unijas. Buvo atstovų iš Naujo
sios Anglijos, taipgi New Jer
sey, New Yorko ir tolyn į vą- 
karus, baigiant Ulinojumi, o\ 
pietuose Atlanto įlankos vals-

bebūtų Korėjos karo trečiųjų 
metų. Taipgi reikalaus ne
ginkluoti Vokietiją ir didžių
jų valstybių derybų taikai.

Taikos < 
vau j am os 
legacijos 
lankysis 
taipgi pas 
vykdys daug masinių mitingų 
ant gatvių, prie šapų, prie tur
gaviečių ir salėse.

Brooklyniečiai važinės gat
vėmis su traileriu, vaizduojan- 

įčiu reikalą taikos. Ir visin’ bus 
j renkami parašai po atvirutė- 
! mis prezidentui Trumanui, 
■ prašant taikos.

Pavėlavusieji, turės išpildy
ti atitinkamas formas, išsiaiš
kinant pavėlavimą. Jeigu pa
siaiškinimas būtų nepatenki
nantis, miestiniai patvarkymai 
leidžia bausti penkis sykius 
po tiek, kiek stampa būtų kai
navusi. Ir imti po 5 nuošimčius 
palūkanų už kožną pavėlavi
mo mėnesį. Dar sunkiau bus 
tiems, kurie visai nesirapor- 
tuos:

Atrasti vairuojant be stam- 
pos gali būti baudžiami iki 
$100 pinigais ir 30 dienų kalė
ti. Iki birželio 22-ros 1,168,- 
255 mašinoms buvo nupirkta 
stampos, už kurias miestas su
sirinko $8,000,000.

tijomis.
Konferencija savo atsišau

kime į unijas ir unijistus paro
do, kad einant Smith aktu 
persekiojimas komunistų šian
dien, taps persekiojimu unijis- 
tų rytoj. Dėl to ragino unijas :

Užgirti Sabath Bilių, H. R. 
7493, raginantį atšaukti Smi
th o įstatą.

Raginti kandidatus Į vald- 
vietes kalbėti už atšaukimą 
Smith akto ir kitų priešdarbi- 
ninkiškų įstatymų.

Prisidėti prie unijų komite- 
veiklai atšaukti Smith aktą, 
komitetą remti.

Išsprogdino butą 
ir susižeidė,

to 
tą

Now

Darbiečiai kviečia 
liaudį pasisakyti 
r --- -

American Labor Party
Yorke išsiuntinėjo unijoms ir 
visokiausioms liaudies organi
zacijoms kvietimus atsiųsti 
atstovus į viešą posėdį, kuria-' 
me svarstys pasiūlymus rinki
minei programai. Prašo visuo
menę pateikti pasiūlymus. 
Kviečia ir atskirus asmenis, 
kurie domisi liaudies reikalais.

Darbiečiai pasielgė visai 
priešiškai valdančiųjų partijų 
elgesiui. Republikonų ir de
mokratų platformos planuoja
mos aukštųjų ratelių uždarose 
sesijose. O darbiečiai kviečia 
eilinius darbo žmones pasisa
kyti, ko jie pageidauja šiuose 
rinkimuose.

Masinis mitingas tam tiks
lui įvyks birželio 25-tos vaka
rą, šį trečiadienį, Teachers 
Union Center Auditorijoje, 
206 W. 15th St., New Yorke. 
Prasidės 7 vai., baigsis 11-tą.

Lietuvių ir kitų tautinių grupių

Masinis Mitingas
t

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 

visuomeninio gyvenimo kalbėtojai.

TURTINGA MENIŠKA PROGRAMA 
su lietuviu solistu

organizacijų vado- 
moterų ir kitos (le
su prašymu taikos 

Jungtinėse Tautose, 
; kongresmanus. Į-

Levittown gyventojai 
laimėjo

teN e w y ork iečių atm i uty j o 
bėra giliai įsirėžęs dramatinis 
įvykis praėjusio vasario 19-tą, 
kuomet Levittown gyventojo 
Adolph Ross šeima tikėjosi 
evikcijos. Evikciją jau buvo 
namų firmos suplanuota ir
valdinės įstaigos užginta. Ti
kėtasi šerifo, kad prievarta
šeimą ir jos rakandus praša
lintų iš buto.

Daugeliu atveju pirm tos 
dienos Ross’ų kaimynai buvo 
suėję šimtais į pi kietą protes
tuoti prieš evikciją. O tą isto
riškąjį Ross šeimai ir kitiems 
rendauninkams rytą Ross bu
vo pasikvietęs apie 50 asme
nų į savo butą, kad sykiu su 
jo šeima valgytų paskutinius 
pusryčius bute. Į butą ir prie 
buto suėjo svečių virš keturi 
šimtai. Apsidairyta, kad ten 
randasi daug garbingų susie- 
dijos piliečių.

Tą vytą šerifas nebepasi- ; 
rodė. Visaip galvota apie tai: 
atvyks ar nebeatvyks šerifas 
kitą dieną. Šerifo vis nebuvo, 
bet ir Ross’ų nuneštos rendos 
firma nepriimdavo. Pagaliau, 
šiomis dienomis sugrįžo jau 
iškeisti vendų čekiai. Iš to 
šeima ir komitetas kovai prieš 
diskriminaciją suprato, jog 
firma evikcijos nebevykdys.

Tačiau komitetas tebepasi- 
lieka, nes priežastis, dėl ko 
Ross’ams gręsė evikciją, tebė
ra neprašalinta. Ant Ross’ų 
buvo pasikėsinta dėl to, kad 
jie į savo vaikams ruoštą po
būvį pasikvietė ir negrų kai
mynų vaikus. Negrai ir dabar 
tebėra tame privatiškamę pro
jekte diskriminuojami: jiems 
nerenduoja nei parduoda na
mų. Komitetas ir toliau vyk
dys kovą prieš diskriminaciją 
iki ji taps prašalinta.

Jakarta. — Indonezijos 
parlamentas išreiškė pasiti
kėjimą Wilopo valdžiai.

motu,Stephen Chen, 
neseniai pasiekęs aukšto laips
nio biblijos studijose. Bet jis 
ton nieko neišmoko apie nau
dingus žinoti dalykėlius. Tad 
aną dieną įsipylęs vonion po
rą galionų naftos pradėjo va
lyti drabužius. O likusios naf
tos trejetą galionų pastatęs su 
kenu ant pečiaus, kurio auto
matiškas degtukas veikė.

Neužilgo trenkė eksplozija. 
Jis pats pavojingai apdegė. 
Nebeiškęsdamas ugnies, iššo
ko nuo trečio aukšto 
gą ir susižeidė. Kiti 
imi namo gyventoja 
bėgiojo laiptais, kiti 
mis kopėčiomis. Keliems bu
tams eksplozija išvertė sienas. 
Daugelyje apartmentų nukrėtė 
tinką, išdaužė langus, sužalo
jo rakandus.

isso- 
per lan-
22 šei- 

vi en i iš- 
gaisri no

Ir mokiniams gresia 
pakeltas feras

ir

feras 
kelei- 

10 
centų, už
Fėrą pa
kari mo- 
senoviš-

Majoras Impellitteri 
Transportacijos Taryba išsisu
kinėjo nuo atsakymų, kuomet 
darbininkų spaudos atstovai 
norėjo sužinoti, ar tiesa, kad 
rudenį ir mokiniai turės mokė
ti 20 centų fėrą.

Dabartinis pakeltas 
visiems suaugusiems
viams, ne mokiniams, yra 
centų už busą ir 10 
subway ar elevated, 
kėlus, buvo sakoma, 
kiniams tebepasiliks
kas foras.* Bet dabar mokyk
lų viršininkas Jansen sakė, 
kad mokinių feras kainuos po 
10 centų, už busą ir subway 
bendrai 20 'jc.

Miesto vaidininkų tylėjimas 
rodo, kad jie yra pasišovę 
pakeltu fėru aptaksuoti ir vai
kus, sako darbininkų vadai. 

 \

Mrs. Robbins žudytojas 
pasidavęs policijai

Bostone pasidavus policijai 
John J. Mahoney, 48 metų. 
Jisai sakęsis, kad jis nužudęs 
Mrs. Robbins, New Yorke. Ji
sai -ją susitikęs aludėje ii; 
parlydėjęs namo. Kuomet ji
sai bandęs su ja sauvaliauti, 
jinai jam sudavusi antausį. 
Tuomet jis ją pasmaugęs.

Mahoney sako, jog jo sąži
nė nebeleidusi slapstytis, kuo
met jis paskaitė laikraštyje, 
kad jo draugas Kenneth Da
vis įkalintas k Ai po įtartasis 
nužudyme. t

Maboriai buriasi 
unijos rinkimams
Pripažindami, kad gera uni

jos vadovybė buvo svarbu tu
rėti visuomet, ir kad juo svar
biau yra dabar, šiais sunkiais, 
unijoms laikais, malioriai pa
siryžę daug darbuotis, kad 
Painters District Council 9 fi
nansų sekretorių būtų išrink
tas eilinių narių kandidatas 
Sam Rosen;

Rosen as kandidatavo pra
ėjusiuose rinkimuose ir tiktai 
labai mažu* nuošimčiu baisi 
pralaimėjo prieš reakcininkų 
kandidatą Martin Rarback. 
Rinkimai įvyks birželio 2Q-tą, 
bus balsuojama mašininiu ba
letu.

Eiliniai nariai sako, kad iš
rinkimu Roseno ii- kitų pažan
gių kandidatų būtų unijoje 
atsteigta demokratija ir tei
singumas, sustabdytų šalii i- 
iną iš darbų ir pareikalautų iš 
samdytoji] po $20 už šešių 
valandų darbo dieną.

Darbo jaunimas renka 
streikieriams paramą

New Yorko Labor Youth 
League atsišaukė į visuomenę. 
Prašo paaukoti kenuoto mais
to ar pinigų tam maistui su
pirkti. Maistą jaunimas dova
nos Buffalo srityje streikuo
jantiems plieno darbininkams. 
Raštinė randasi 799 Broad
way.

Tyrinėsią su policija 
muštynes klube

Miesto policijos viršininkas 
[Monaghan skelbia, kad jis 
vykdys pilnutina ištyrimą, 
del ko įvyko policijos mušty
nes p o n i šk a m e N e w , (Y o r k o 
East Side klube. Dviejų tos 
įstaigos darbininkų galvos 
buvusios taip apdaužytos, jog 
turėjo juos apžiūrėti ligoninė
je.

Galvų apdaužytoji! yra kal
tinamas policijos inspektorius ! 
Cornelius Lyons. Kadangi ap- 
daužymas įvyko pačioje klu
bo įstaigoje, ne kur nors ant 
gatvės, visų bešališkųjų ste
bėtojų nuomonės susiveda j "į 
vieną, tyrinėjimas daros neiš
vengiamu.

Viešbučių darbininkams 
Įves pensijas

Newyorkicte Hotel Trades 
Council (taryba) priėjo sutar
ties su viešbučių savininkų są
junga įvesti viešbučių darbi
ninkams pensijų planą. Į pen
sijų fondą samdytojai sutiko 
mokėti po 2 nuošimčius to
kios sumos, kokią gauna dar
bininkas kaipo algą. Iš algų 
neišskaitomu pensijai duoklių.

Pensijos paliečia apie 36,- 
000 darbininkų, organizuotų į 
10 skirtingų unijų.

PRANEŠIMAS
GREAT NECK, N. Y.

Išleistuvių Banketas
Išvyksta j Floridą pastoviai 

apsigyventi Marcinkevi- 
ę i a i,, seni Great Necko gy
ventojai ir veiklūs žmonės. Ši 
sekmadienį, b?rželio-June 29 
d., Kasmočių salėje, 91 Ste
amboat Rd., 4-tą vai. po pietų 
Įvyks jų išleistuvių banketas. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Kelios sunkvežimius ope
ruojančios firmos užvedė by
lą prieš auto taksus. Sako, 
kad jie yra neįstatymiški.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Penktadienj birželio 27-tą dienai, 
Lietuvių svetainėj, 29 Endicott sN 
įvyks pasilinksminimo papo, jLinitį 
rengia. Aido Choras, meno mokyklos 
fondo reikalams. Besirengią jaunuo
liai lankyti mokyklą, rūpestingai 
darbuojasi surengimu parės. Prašo
ma, meno dailės mylėtojus rėmėjus 
paremti jaunuolių gražias pastan
gas, skaitlingai atsilankant j šią jų 
rengiamą parę. Pradžia 8 vai. va
karo. (123-124)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1-sios kuopos susirinkimas 
įvyks birželio 26-tą, 7:30 va), vaka
ro, Piliečių Klubo salėje, 280 Union 
Avė. Turime daug svarbių reikalų. 
Visi nariai prašomi ateiti. Or-j 
ganizatorė. ' (124-125)

MONTELLO, mass.
Metinis piknikas Lietuvių Taut iš-, 

ko Namo parke, Winter St. ant 
Keswick Rd., jvyks birželio 29. 
(Juno), 1952. Pradžia 1 vai. dieną. 
Rengia LDS 67 kp. Bus muzikalė 
programa, gerų valgių ir gėrimų, ir 
šiaip pasilinksminimo. Prašom visus 
dalyvauti, tuomi turėsite gražų 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
vės piknikas. Tokis didelis piknikas 
dar pirmu sykiu Montelloj. Prie jo 
reikia gerai prisirengti, todėl pikni
ko rengimo komiteto susirinkimas 
jvyks birželio (.Tune) 20. Liet. Taut. 
Namo kambariuose. Prašom komite
to ir liuosnorių dalyvauti suvirinki
me. Pradžia 7:30 vai. vakare. /

(118-1203 X

WORCESTER, MASS.
Penktadienj, birželio 27-tą šaukia

mas svarbus susirinkimas pasitari
mui svarbiais įvyksiančios meno 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)

CLEVELAND, OHIO 
LDS Klubo Piknikas.

July 13, pas Rūbą jvyks LDS 
Klubo piknikas, kuriame klubas 
pasirengęs visus savo narius ir sve
čius pavaišinti alučiu klubo sąskai
tom Taipki visi klubo lankytojai jsi- 
tėmykite, jog klubas lą 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 atsilankė nesi
gailėsite.- LDS Klubo Pirm. J. Ž.

(123-124)

Kai Būnate Liberty Auditorijoj
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS v \

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

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

Turi kovoti už teises, 
arba pralaimės -

Taip’įspėjo Now Yorko do- 
mokratus-tammaniečius kong- 
i’esnianas Adam Clayton Po
well, kalbėdamas newyork.ie- 
čių demokratų bankete. Ban
ketas buvo surengtas sukelti 
demokratų rinkimų kampani
jai pinigų. Dalyviai mokėjo 
po $50 už vakarienę.'

Powell įspėjo, jog partijai 
laimėti ateinančiuose rinki-
muose lapkričio 4-tą tė
ra tiktai viena priemonė: 
“Partija turi priinąti besąlygi
nę žmogaus teisių platformą 
ir už ją kovoti kožną nemie
gamą valandą iki ta platfor
ma taps šalies įstatymu.’’

Powell yra pirmasis negras 
išrinktas bendruoju visos vals
tijos (at-large)^ delegatu de
mokratų konvencijon.

GARSINKITeS -LAISVĖJ!
Cžraftyklt I^alsvę Savo Drangai.

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. ĖV. 7-62M

PETKAS KAPISKAS
ir

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

BAR'& GRILL J
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. t

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINTJOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark .5, N. J. 

MAarket 2-5172

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberlal

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. T. į

Tel. EVergreen 7-6868 r

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

4 pusl.—Lauve (Liberty)-Trečiadien., Birželio-June 25, 1952




