
Tarptautine olimpijada. 
Neduoda pasporto. 
$20,000,000 suvažiavimas. 
Nelsonas nuteistas 20 metų

*' {Rašo R. M1ZARA

Liepos 19 dieną Helsinkiuo- 
se, Suomijos sostinėje, oficia
liai prasidės tarptautinė Olim
piada, — pasaulinės sporti- 
ninki>mėgėjų varžytinės.

Ji baigsis rugpjūčio 3 die* 
na.

Olimpiadoje dalyvaus apie 
70 kraštų sportininkai. z

Kadangi tose tarptautinėse 
rungtynėse dalyvaus ir Tary
bų Sąjungos sportininkai, tai 
ten, be abejojimo, bus atsto- • . vvautas ir musų tėvų kraštas, 
Lietuva.

Stadijone, kuriame žaismės 
vyks, yra 70,000 sėdynių.

šiuo metu Holsinkiuose die
na ilga, — beveik per 20 va
landų šviečia saulė, gi per li
kusias 4 valandas yra pusiau 
šviesu^ — nesunku būtų su
rasti* \pam estą gatvėje adatą.

Helsinkiui netoli Leningra- 
iM, — ten taipgi šiuo metu 
naktys “šviesios”. Dėl to Dos
tojevskis kadaise parašė no
velę apie Peterburgą, pava
dindamas “Baltosiomis nakti
mis.’’

Į Helsinkiui vyksta ne tik 
sportininkai, — vyksta ir 
spaudos bei radijo korespon
dentai.

Tačiau... ,
Valstybės departmentas at

sisakė duoti pasportą ilgame
čiam Daily Workerio rašyto
jui apie sportą, Lester Rod- 
ney’ui!

Kodėl šiam vy^ui neduoda
mas pasportas?

Ką\jis blogo Amerikai pa
darytį rašydamas apie Olim
piadą ?

Klauskit valstybės depart- 
mento išmintingų galvų.

Ne tik reikia klausti, —ten
ka dėl to ir protestuoti.

Ligi šiol, rašo Hearsto spau
da, republikonų suvažiavimas 
ir propaganda, vesta jam be
siruošiant, lėšavo $20,000,000!

Tik pagalvokite: 20 milijo
nų dolerių!

Toji suma išleista propa*- 
gandai už kandidatus, — vy
riausiai už Eisenhower] ir 
Taftą.

Tą sumą’ sumokėjo, aišku, 
kapitalistai!

Kokie jie darnūs!

Ispanijos karo veteranas, 
ryžtingas kovotojas prieš fa- 
šižięną, nenuilstantis kovoto
jas lž taiką ir darbo žmonių 
►įkalus, Steve Nelson, tapo 
nusmerktas Pittsburghe 20 
metų kalėjimo.

Už ką?
Jis buvo kaltinamas tuo, 

būk kėlęs maištą.
Kur jis tą maištą kėlė?
Niekas niekur neįrodė.

k
Nelsoną nuteisė teisėjas 

Harry M. Montgomery, plieno 
magnatų lekajus, “Americans 
Battling Communism” organi
zacijos narys. *

Nelsonas — jugoslavų kil
mės 'sūnus, gerai žinomas lie
tuvių progresyviai visuomenei, 
ypatingai Pittsburgho, Niu
jorko ir kietosios anglies sri
ties.

, Nelsonas pasakė:
“šis šiurkštus nuteisimas ne- 

išplėš iš manęs mano politinių 
įsitikinimų, kaip Hitleris ir 
Mussolinis su savo teismais it 
žmonių žudymais neišplėšė į- 
sitikinimų iš tų, kurie jiems 
priešinosi...”
|, Nelsonas toliau sakė, kad 

jis yra taip žiauriai nuteistas 
vydfiiisiai' dėl’ to, kad prieši-

karui Korėjoje, — karui, 
kiurio, nekenčia amerikiečių 
dauguma. _ ,

Be kalėjiminės bausmės, 
žiaurusis teisėjas “pridėjo” 
Nelsonui dar $10,000“piniginę 
bausmę; Nelsonas taipgi turS-
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BILIJONIERIAI PASIRINKO EISENHOWER! KANDIDATU 
! PREZIDENTUS, O SEN. NIXON$ | VICE-PREZIDENTUS

Kaip bankai ir fabrikantai 
pasidarbavo Eisenhoweriui

$10,000 FONDO SUKĖLIMUI LAIKAS
PRATĘSTAS IKI RUGPJŪČIO 16-TOS

Nixonas yra aršiausias 
progresyvių persekiotojas .

Chicago. — Milžiniškas 
Rockefellerių Chase Na
tional Bankas daugiausiai 
paveikė republikonų suva
žiavimą nominuot gen. Ei- 
senhowerj, o ne Taftą, kan
didatu į prezidentus.

Tas bankas turi 6 bilijo
nus, 6i97 milijonus, 600 
tūkstančių dolerių turto ir 
vietinius savo bankus įvai
riose valstijose.. Be to, šim
tai kitų bankų yra susirišę 
su Chase National Banku.

Daugelis republikonų suva
žiavimo delegatų buvo gavę 
paskolų bei morgičių iš tų 
bankų. Taigi šie bankai, pa
gal Chase National įsakymą, 
ir pranešė delegatams.: Turi
te balsuoti už Eisenhower}. 
O jeigu ne, tai mes nedary
sime jums daugiau tokių 
malonių, kaip iki šiol.

Stambiausias medžiaginis 
Eisenhowerio rėmėjas buvo 
ir teberaWinthrop W. Aid- 
rich, Chase National Banko 
pirmininkas. Kitas Eisen
howerio patronas yra Tho
mas J. Watson, Interna
tional Biznio Mašinų kom
panijos pirmininkas, nacių 
draugas, kurį Hitleris ap
dovanojo medaliu.

Talkon Eisenhow e r i u i 
Chicagon suvažiavo ir kiti 
piniguočiai bei fabrikantai, 
jų tarpe ir Fordas. Jie gau-

Anglija ištremia 
Sovietų diplomatą

London. — Anglų valdžia 
įsakė sovietiniam diploma
tui Povilui Kuznecovui ap
leisti Angliją šią savaitę.

Anglų teismas surado, 
kad Kuznecovas, Sovietų 
ambasados narys, gaudavęs 
Anglijos sekretų iš anglo 
Wm. M. Marshallo, radijo 
pareigūno. Marshallas už 
tai nuteistas 5 metus kalėti.

Amerikoną lakūnai 
užmušę 13 saviškių 
belaisvių stovykloj

Korėja. — Aemrikos lėk
tuvai zpereitą penktadienį 
atakavo ir belaisvių stovy
klą netoli Pyon'gyango, 
Šiaurinėje Korėjoje, nors 
ta “stovykla buvo aiškiai 
pažymėta kaip belaisvių 
vietovė,” — sako Korėjos 
liaudininkų radijas.

Liaudininkai teigia, kad 
jankiai užmušė 13 ameri
konų ir jų talkininkų pa
čioje stovykloje, o sužeidė 
17.

ORAS. — Vėl šutinantis 
karštis.

siąs sumokėti teismo kaštus., 
Nelsonas dar serga, vaikš

čioja pasiremdamas lazdele.
Kokia žiauri neteisybė vy

rauja mūsų krašte!
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singai vaišino republikonų 
delegatus ir apmokėjo vieš
bučių ir kelionių lėšas. Be 
to, Fordas pristatė 150 
naujų savo automobilių, 
kurie dovanai vežiojo dele
gatus.

Kai kuriems Tafto dele
gatams buvo tiesioginiai 
siūloma po 3 tūkstančius 
dolerių, kad balsuotų už Ei
senhower}. Bet daugiausia 
delegatų buvo papirkta pa
sižadėjimais atsiteisti jiems 
po suvažiavimo.

Amerikinių laikraščių 
kolumnistas Dew Pearson 
rašė, kad didieji bankinin- 
kail žinojo, kaip pirkti Ei- 
senhoweriui delegatus. “Ko 
tik jie nori, tai ir gauna,” 
sakė jis. , i

O New Yorko Daily Mir
ror dienraštis apskaičiavo, 
kad nominuot republikonų 
kandidatui į prezidentus 
buvo išleista “nemažiau 
kaip 20 milijonų dolerių.”

Ragina balsuotojus 
daryti spaudimą j 
demokratą konvenciją

New Yorko Daily Work- 
er’is šaukia visus amerikie
čius veikti, kad priverstų 
nacionalį Demokratų Parti
jos suvažiavimą padaryti 
reikalingus taikai ir gero
vei nutarimus. -

♦

Demokratų suvažiavimas 
kandidatui į prezidentus 
nominuoti taip pat įvyks 
Chicagoj ir atsidarys liepos 
21 d.

Daily Workeris ragina 
progresyvių organizacijas, 
unijas ir balsuotojų gru
pes siųsti delegacijas, tele
gramas ir laiškus tam' su
važiavimui su šitokiais rei
kalavimais :

Tuojau padaryti paliau
bas Korėjoj; J

Numušti taksus, palaiky
ti tinkamą kainų kontrolę;

Panaikinti r e a k c i n i us 
Tafto - Hartley’o, Smitho 
ir MacCarrano įstatymus;

Įvesti teisingą samdą vi
siems ;

Sušaukti Keturių Didžių
jų valstybių konferenciją 
dėl Vokietijos suvienijimo 
ir Penkių Didžiųjų konfe
renciją dėl pasaulinės tai
kos išlaikymo. -

(Penki Didieji yrą/Jung
tinės Valstijos, Sovietų Są
junga, Anglija, Francija ir 
Kinijos Liaudies Respubli-

Republikonai i sugrąžintų 
hooverinę krizę ,

< ; A , ;

New York.—Averell Har
riman, vienas iš kandida
tuojančių į prezidentus de
mokratų, perspėjo, kad jei
gu republikonai laimėtų rin
kimus, tai vėl atneštų bai
sią hooverišką krizę.

Kviečiame visus stoti į talką 
dienraščio Laisves paramai

JAV ĮPLAUKĖ $7,411.40;
DAR REIKIA $2,588.60

"Avi

Eisenhowerio planas žada 
jiems daug daugiau kari
nių pelnų, negu Tafto. To-^, 
dėl jie ir paskyrė Eisenho
wer} savo kandidatu {Jung
tinių Valstijų prezidentus.

Kuomet nacionalis Repu
blikonų Partijos suvažiavi
mas tik ką atsidarė, sena*

■ai

Massachusetts kolonijos puikiai darbuojasi fondo rei
kalu. Viena po kitos baigia savo kvotas. Štai ką rašo 
Stanley Penkauskas iš Lawrence.

“Aukos, surinktos mažame parengime, įvykusiame 
liepos 6 d., Lawrence, Mass.:
LLD 37 kp....................................
LDS 125 kp. ..............................
S. Penkauskienė ........................
B. Chulada .................................
P. Remeis...................................
P. Liupševičius ..........................
J. Milvidas ...............................

(Tąsa ant 3 puslapio)

Ką Eisenhower žada 
darbininkams .

■. -- ------------- į------ -------------- •; ■. 1 ’

Smerkia bedarbiųapdraudą karinę Vokietiją; remti At-
ir senatvės pensiją 

i

Generolas Eisenhoweris 
viešose savo •. kalbose smer
kė bedarbių apdraudą ir 
senatvės pehsijas. •. įvestas 
per prezidento Roosevelto 
pastangas. Sakė, “tai yra 
žmonių lepinimas. — ban
dymas užtikrinti jiem gy
venimą nuo lopšio iki ka
po.”

Kalbėdamas republikonų 
vadų baliuje New Yorke, 
1949 m. lapkncio 30 d., Ei- 
senhoweriis neigė Amerikos# 
žmones už tai, kad jie “no
ri šampano ir kaviaro, kuo
met turėtų pasitenkinti 
alum ir ‘hot dogs’ ” (pigiau
siomis dešrukėmis).

Perša kalėjimą
Amerikiečiams, reikalau

jantiems žmoniško uždar
bio, tinkamų gyvenimui na
mų ir būklės .užtikrinimo, 
Eisenhoweris pasiūlė se
kantį receptą, kalbėdamas 
1948 m. gruodžio 8 d.: .

“Jeigu jie viso to nori, 
tai gali kalėjiman eiti. Ten 
jie gaus gana valgio, lovą 
ir pastogę.”

CIO News rašo, jog Ei
senhoweris griežčiau už pa
tį Taftą reikalauja varto
ti Tafto - Hartley įstatymą 
kaip įnagį prieš unijas ir 
streikus. Jis jau patarė 
valdžiai tuo įstatymu laužy
ti ir ^plieno darbininkų 
streiką.

Karinė programa-
Eisenhoweris išvien su 

Wall Stryto bankininkais' 
padiktavo republikonų rin
kimų platformą šu tokiais 
kariniais’posmais: }

Varyti Korėjos karą, iki 
Amerika jį laimės, jeigu dėl 
to reikėtų užkurt net tre
čią pasaulinį karą .

Ginkluoti Japoniją ir va-’

. 10.00 
. 10.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00
.. 5.00

dau- 
kitų

lanto kraštų sąryšį prieš 
Sovietų Sąjungą.

Gailinti Amerikai 
giau atom-bombų ii\ 
didžiųjų ginklų.

O pirm negu Eisenhowe
ris. buvo nominuotas kan
didatu į prezidentus jis pa
geidavo draftuot kariuome
nėn ir 18-metinius berniu
kus.

Nacių draugas
1951 metais Eisenhowe

ris kvietė buvusius Hitle
rio oficierius grįžti į pla
nuojamą naują vakarinės 
Vokietijos armiją ir tapti 
jos branduoliu. Jis. prašė 
nacius karininkus užmiršti, 
kad amerikonai prieš juos 
kariavo, ir tapti Amerikos 
draugais.

Anglai - amerikonai, yra 
nutarę rekrųtuot vakarinių 
vokiečių kariuomenę ir 
įjungt į tarptautinę armiją 
prieš Sovietų Sąjungą.

Generolas Lucius Clay, 
prezidentinėj Eisenhowerio 
kampanijos vadas, yra ži
nomas nacių ' prietelius. 
Clay, būdamas Amerikos 
komisionierium Vokietijai, 
paleido iš kalėjimo ir žvė
riškąją nabę Ilsę Koch. O 
Ilsės įsakymais buvo už
kankinta bei nužudyta 
daug belaisvių koncentraci
jos stovykloje.

Jankiai prarado 719 
lėktuvų Korėjoje

i Seoul, Korėja. — Ameri
kos lakūnų komanda pra
neša, kad Korėjos kare iki 
šiol žuvo 719 Amerikos ir 
jos talkininkų lėktuvų. Tuo 
tarpu amerikonai sunaiki
no 548 Korėjos liaudiniųkų 
lėktuvus.

Chicagp. — Pirm keleto 
mėnesių dar buvo nežino
ma “publikai,” ar generolas 
Eisenhoweris yra republi- 
konas ar demokratas, bet 
pereitą penktadienį republi- 
konu suvažiavimas nomina
vo jį kandidatu į preziden
tus. Suvažiavimas padarė 
taip, kaip padiktavo bilijo- 
nieriai bankininkai ir -ga
lingieji fabrikantai iš ryti
nių 'valstijų.

Jie pasirinko Eisenhowe
rs prieš senatorių Taftą 
ypač todėl, kad Eisenhowe
ris reikalauja ginkluot? visą 
pasaulį prieš Sovietų Są
jungą, o Taftas siūlė ma
žiau pinigų eikvoti sveti
miems kraštams ginkluoti. 
Taftas sakė, daugiausiai 
pati Amerika turėtų būti 
kariniai stiprinama. Jis at
stovavo vidurinuj ir vakari
niu valstijų kapitalistus.

Bilijonieriai surado, kad

Korėjos liaudininkai 
smerkia “barbarišką” 
amerikonų oro žygį

♦

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų radijas 
aštriai smerkė Amerikos 
lakūnus, kurie “žvėriškai, 
barbariškai” sprogdino, de
gino ir apšaudė Pyongyang 
miestą. Sako, tuo žygiu 
amerikonai nužudė 2,000 ci
vilinių gyventojų, sužeidė 
1,490. Be to, dar 250 gy
ventojų nežinia'kaip dingo.

Liaudininkai tvirtina, kad 
jų sostinėje Pyongyange 
nėra jokių ginklinių fabri
kų nei karinių įrengimų.

Atakoje prieš Pyongyan
gą dalyvavo daugiau kaip 
600 Amerikos lėktuvų.

Liaudininkai pfaneša,.kad 
nušovė 10 tų lėktuvų ir su
žalojo 7.

$

KM

Amerikos lėktuvai 
atakavę Mandžiūriją

M
Peking, -y Kinijos radi

jas teigė, kad 8 Amerikos 
lėktuvai pereitą penktadie
nį bombardavo ir apšaudė 
Antung miestą Mandžūri- 
joj, didžiojoj Kinijos pro
vincijoj . Sako, tuo žygiu 
amerikonai užmušė 49 Ki
nijos piliečius ir daugelį su
žeidė.

Kinijos užsienio reikalų 
ministras Čou En-lai dėl to 
pasiuntė Jungtinėms Vals
tijoms griežtą protestą. t

v

o

TITO GAUS NAUJŲ GIN
KLŲ1 Iš AMERIKOS
Belgrad, Jugoslavija. — 

Jungtinės Valstijos priža
dėjo Titui, Jugoslavijon val
dovui, siųsti rAkietiniųs 
lėktuvus, tankus ir kitus 
naujovinius ginklus.

torius Taftas turėjo apie 
530 delegatų, pasižadėjusių 
remti jo kandidatūrą į pre
zidentus.

Taftas buvo žinomiausi 
republikonas. Bet sugužėję 
fabrikantai ir bankininkai 
iš rytinių valstijų pėr ket
vertą dienų taip apdirbo de
legatus, kad numušė Tafto 
šalininkų skaičių iki 280 iš 
viso. Sudarė Eisenhowe- 
riui 845' delegatus. Tad su
važiavimas ir nutarė vien
balsiai nominuoti. Eisenho- 
weri kandidatu į preziden- J 
tus. - • ■ K

Suvažiavimas susidėjo vi- . 
so iš 1,206 delegatų, o kan- ■ ‘ 
didato nominavimui būtų 
užtekę 604.
Ragangaudis kandidatas ’ 
į vice-prezidentus

Kandidatu į vice-prezi
dentus Eisenhoweris pasi
rinko kalifornietį senatorių 
Richardą M. Nixoną; ir su- 
važiavimas tuojau vienbal
siai užgyrė Nixoną.

Nixonas buvo jau plačiai 
žinomas republikonas, iš
garsėjęs kaip “raudonųjų 
raganų” medžiotojas.

Jis buvo narys Kongres- 
manų Neamerikinės Vei
klos komiteto Washingto
ne; varė per kvotimų še- 
renga komunistus, .progre
syvius unijis.tus, rašytojus, 
aktorius, mokslininkus. Ku
rie atsisakė Neamerikiniam 
Komitetui liudytį patys 
prieš save bei išdavinėti ki
tus, dauguma tokių buvo 
atiduoti teismui už “panie
kinimą Kongreso” ir pa
siusta kalėjimam

Nixonas išvien su Mund- 
tu paghmino ir ragangau- 
dišką bilių Kongresui prieš 
komunistus ir kitus vadina
mus “neištikimuosius.” •

Nixono - Mundto bilius 
paskui sudarė branduolį 
McCarrano įstatymo. O šis 
i statymas baustinai reika
lauja, kad susiregistruotų 
valdžioje komu nistai ir 
įvairios organizacijos,vku- ’ 
rias generalis prokuroras 
paskelbs “priešingomis val
džiai.”

NixoniŠkas McCarrano 
įstatymas taipgi ’ įpareigoja 
valdžią statyti koncentraci
jos stovyklas, į kurias bū
tų varomi apšaukti neįti
kimais progresyviai žįho- 
n^S-

Tapęs senatorium Nixo
nas toliau darbavosi fcup 
veiklus ragangaudis.

Eisenhoweris, pasirink
damas Nixoną kandidatu į 
vice-prezidentus, tuo būdu 
aiškiau parodė ir savo vei
dą. Toks tokį pažino.

•A?
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NENORĖJIMAS SUSITARTI
PO ILGO TYLĖJIMO ir vilkinimo pagaliau atsakyta 

į reikalavimų konferencijos Vokietijos reikalais. Ame
rika, Anglija ir Franci ja pasiuntė Sovietams vienodų 
notų. Jos sako, kad sutiks eiti į konferencijų tik ta 
sąlyga, jeigu iš anksto bus sutikta, kad toji konferenci
ja kalbės tik vienu klausimu. Konferencija turi, girdi, 
apsvarstyti tiktai paskyrimų komisijos ištyrimui “laisvų 
rinkimų” galimybės Rytinėje ir Vakarinėje Vokietijoje. 
Tai ir viskas. ,

k
Tuojau aišku, kad visas Vokietijos reikalas imamas 

per siaurai. Kam reikia konferencijos komisijos pa
skyrimui?. Argi galima visus kitus klausimus, susietus 
su Vokietija, padėti į šalį ir su jais nesiskaityti? Mums 
atrodo, kad vargiai kas išeitų iš tokios taip labai ap
rėžtos konferencijos.

Keturių didžhjjų valstybių konferencija reikalinga vi
sos problemos išsprendimui. Komisijos sudarymas yra 
tiktai dešimtaeilis dalykas. Kų tokia komisija nuveiks, 
jeigu nebus išspręsti pagrindiniai apvienijimo ir jos at
eities klausimai ?

Šios trys notos parodo nenorų susitarti. O kai nėra 
noro susitarimui,, susitarimas neįmanomas. Bijoma, kad 
Siusitarimas gali pakenkti planams atsteigti Vokietijos 
militarinę galia. Susitarimas Vokietijos reikalais tarpe 
didžiųjų valstybių tuojau atšaldytų raudonai įkaitusių 
tarptautinę atmosferą, sumažintų naujo karo pavojų, 
užduotų smūgį nauja karo kurstytojams, nutiestų kelių 
sumažinimui apsiginklavimo. Štai kų. reikštų ir duotų 
Amerikos, Anglijos, Tarybų Sųjungos ir Francijos su
sitarimas Vokietijos reikalais.

---- , 
kovingi

Wč.

PASMERKIMAS 
VIENUOLYNŲ REŽIMUI

Kai bedieviai pasakoja 
apie katalikiškų vienuolynų 
režimo žiaurumus., tai kle
rikalai liepia netikėti. Tai 
esą. tiktai bedievių šmeiž
tai. s ’

Bet dabar pats kunigų 
organas suteikia informa
cijų, kurios pilnai patvir
tina visus bedievių primeti
mus tiems vienuolynams. 
Net Draugas įrodo, kad 
moteriškė, kuri Šv. Dorotė- 
jos vienuolyno režimo žiau
rumus iškentėjo, tapo šven
ta. Taip atsitikę su tūla 
Bertilla. Ta vargšė buvus 
be jokių gabumų užuita ir 
nuskriausta kaimo mergai
tė. Kai sulaukus 1Q metų 
amžiaus, įstojus į minėtų 
vienuolynų.

Jis sulaužęs Pėnnsylvanijos valstijos įsta-) O dabar tegu pats Drau- 
Amerikos valdžia! j gas pasakoja,' kas su ja ten 

atsitiko:
čia jaunos mergaites kry

žiaus kelias nepalengvėjo; Jai 
buvo užkraunami patys sun
kiausi darbai, buvo nuolat 
peikiama, laikoma niekam ne
tinkama ir viskuo kaltinama. 
Sesuo Bertilla tačiau’ nepalū
žo. Ji. visa priėmė su giliu nu
sižeminimu ir klusnumu, pro 
ašaras besišypsodama ir visa 
aukodama Dievui. Tie, su ku
riais jai tekdavo susitikti —• 
gydytojai, slaugytojos, o ypa
tingai ligoniai — būdavo nu
stebinti jos nepaprastu geru-, 
mu ir reikšdavo jai sųvo dė
kingumą. Tai buvo priežastis 
naujų nemalonumų iš viršinin
kių pusės. Ji buvo kilnojama! 
iš vienos Vietos į kitą, kiek- į 
viena proga peikiama ir žemi
nama. Tai buvo karti kančios 
taurė, kurią, būsima Palaimin
toji gėrė iki dugno, jėgos jieš- 
kodama Išganytojo kančioje. ;

Sesuo Bertilla — gal to vi
sai nežinodama —- su visu pa
prastumu ir su» visišku pasi- . 
yedimu Dievo valiai, sekė šv. 
Teresėlės inažąjį tobulybės 
kelią. Ji ir mirė, sulaukusi Vos 
34 metų amžiaus, 1922 m.> 
spalio 20 d. Jos šventumo pa

ŽVĖRIŠKA BAUSME
PITTSBURGHE, plieno trusto sostinėje, teisėjas 

paskyrė bausmę komunistų veikėjui Ste- 
x.eisonui. T 

tyma,* norėdamas “spėka nuversti” 
Bausmė: dvidešimt metų sėdėti kalėjime, dešimt .tūks
tančių dolerių pasimokėti ir apmokėti visas teismo iš
laidas, kurių gal pasidarys keletas šimtų tūkstančių 

.. dolėrių, kadangi teismas tęsėsi keletu mėnesių. Ki- 
* tais žodžiais, šis vyras turės visa amžių pūti kalėjime.

’ Žiauru, beprotiška, neteisinga? Žinoma. Bet argi 
Pjttsburgho teismas ir teisėjas skaitosi su tokiais da
lykais? ' ’

Steve Nelson yra auka plieno trusto suokalbio sutriuš
kinti Pittsburghe bet kokį pažangų sąjūdį. Ta žvė
rišką bausmę uždėjo jam tuo supratimu, kad daugiau 
niekas nebeišdrįs darbo žmonėms rodyti kelią į laisves
nę ir šviesesnę ateitį.

Bet argi reikia sakyti, kad apsigauna teisėjas Mont
gomery ir tie, kuriems jis tarnauja. Tokiomis žvėriš
komis .bausmėmis niekas istorijos dar nesulaikė ir ne
sulaikys. Kaip visoje Amerikoje, taip Pittsburghe dar
bo žmonių kovą pž geresnį gyvenimą ėjo ir eis. Pa
matysime, Steve Nelsono vietų užims kiti 
Žmonės.

PAMINKLAS KRIMINALISTUI
VIENU Iš PIKČIAUSIŲ ir biauriausių kriminališkų 

sutvėrimų buvo Japonijos generolas Tojo. Jis suplanavo 
ir padarė užpuolimų ant Pearl Harbor. Jis buvo vienas 
iš tų, kurie įtraukė Japonijų karan prieš Ameriką. Tai 
buvo pripažinta ir už tai Tojo buvo pakartas-, kaipo 
karinis kriminalistas.

Dabar praneša iš Japonijos, kad Japonijos valdovai 
jau stato paminklų, didelį, įspūdinga paminklų,' Tojo 
pagerbimui. Ten pat būsiąs pastatytas paminklas ir 
gen. MacArthurui. Abudu lygiai “gerbiami.”

Šis paminklas dėl Tojo yra paminklas mūsų valdžios 
politikai, kuri gen. MacArthur,o rankose atsteigė senąjį 
'ežimą su tuo patim imperatoriumi Hirohito pryšakyje.» 
Japonijos valdovai dabar turi laisvas rankas ruošti 
kraštų naujai avantiūrai.

ŪBOS VALDŽIA SURA
DUS SUOKALBĮ NUŽU

DYT PREZIDENTĄ
Havana, Kuba. — Kūbos 

prezidento Batistos valdžia 
s.Uėmė profesorių Rafaelį 
G. ĖarCeną ir keturis kitus 
demokratinius po 1 i t i k ų s. 
Kaltina juos už sumoksiu 
nužudyt Batistų. Sako, jie 

/palaikę ryšius su ištremtais 
užsienin buvusiais pirmes- 
niojo prezidento ČariO So
carraso ministrais.

Batista su savo karinin-

Canada and Brazil, per year

Foreign countries, 6 months

$8.0C

$9.00
$4.5C

kais nuvertė teisėto prezi
dento Socarraso valdžių ko
vo 10 d. šiemet. Dabar Ba
tista viešpatauja kaip 
rinis diktatorius.

ka-

PASMAUGĖ motiną 
IR PATS PASIKORĖ

Trenton, N. J. —• Giu
seppe Zappia, 22 metų, pa- 
sĮpaugė savo motiną Annų,. 
6Ū metų amžiaus. Tapo su
imtas ir nugabentas į New 
Jersey valstijos ligoninę 
k r i m i,n a 1 i niams pamišė-

Kas Ką Rašo ir Sako Progresy vių parti j os rinkiminės
platformos aptarimas ir priėmimas 

.1 

Rašo Rojus Mizara 
j is tų darbininkų, prieš ku 
riuos yra atsuktas Taft 
Hartley įstatymas.

Matote, kokie žmonės su 
daro masinę liaudies parti

KASDIEN MELDŽIASI', 
IR KASDIEN MELUOJA

Mes jau seniai žinojome, 
kad Vatikano organų ‘Os- 
servatore Romano” reda
guoja kapitalistas grafas 
Juozas Dalia Torre. Bet 
mes nežinojome, kad jis 
yra ‘‘tarptautinio žurnaliz-
mo žvaigždė, gilaus mokslo 
ir plačios orientacijos žmo
gus.” Iki šiol niekur Tor
re nefigūravo nei žurnaliz- 
me, nei moksle ir orienta
cijoje. /

Bet štai kas tikrai įdo
mu. Tik dabar sužinojome 
iš Marijonų Draugo, kad 
tas popiežinis melagius 
“kiekviena rytmetį išklauso 
šventas mišias,” tai yra, 
nueina į bažnyčių ir pasi
meldžia. Tas tik parodo, 
kodėl Torre taip nesiskaito 
su tiesa ir žmoniškumu.

slaptis glūdi mokėjime atlikti grų, kurių tauta pažeminta, 
ir- žemiausius pareigas su ! *Y-----1-- K-
džiaugsmu dėl Dievo ir arti
mo meilės. , . . .. "■

Kitais žodžiais, vienuoly
no viršininkai jaunų mergi
nų nukankino, nužudė. Da-; 
bar ji paskelbta “šventąja.” 
O kaip su Šv. D,d r o t ė j o s 
viršininkėmis ? Jos irgi 
“šventosios,” peš-savo žiau
rumu ir nežmoniškumu jos 
davė v katalikų bažnyčiai 
naują, šventąją! <

liams. Ten jis ir pasikorė, 
ant susuktos virvėn paklo-' 
dės.

Jis buvo įš kitos pamišė
lių ligoninės paleistas į sve
čius pas motinų, kurių tad 
ir pasmaugė plikomis /ran
komis.

STRAIPSNIS TREČIAS
Senųjų kapitalistinių par 

ti jų suvažiavi m u o s e vy
riausias dalykas kyšo j a 
asmenys. Liaudiškų parti- 
jų, tokių, kaip 'Progresyvių 
partija, vyriausiu dalyku 
yra principas, platforma,— 
dokumentas, nušviečįąs ša
lyje ekonominę ir politinę 
padėtį; dokumentas, pasa
kąs, už kų partija stoja, ko 
ji reikalauja; ką reikia da
ryti, kad pašalinti blogu
mus ir pagerinti liaudies 
būklę, užtikrinant jai taikų, 
gražų, visko pilnų gyveni
mą.

Toje pačioje Chicagoje, 
kur įvyko Progresyvių par
tijos suvažiavimas, šiuos 
žodžius rašant, vyksta re- 
publikonų partijos suvažia
vimas. Ką mes ten mato
me? Ten rinkiminė plat
forma yra antraeiliu da
lyku. Ten viskas sukasi ap
link Eisenhoweri, Taftą-bei 
kitus asmenis, kurie nori 
būti šalies prezidentu. Ten 
eisenhoweriniai kapitalis
tai, Wall strytas, leidžia 
milijonus dolerių delega
tų papirkimui, jų gird- 
dymui; ten taftiniai ka
pitalistai iš vidurvakari- 
nių valstijų pila krūvas 
pinigų papirkimui ir pa
kreipimui savon pūse'n de
legatų. Ten vyksta net 
ir mūšių, fizinių susirė
mimų tarp pačių delega
tų. Ten viešpatauja žmonių 
prakeiktas gengsterizmas.

Štai, kokis skirtumas 
tarp liaudies partijos ir mo
raliai sugedusios, gėngster- 
izmo ir dolerio valdomos 
repųblil<onų; partijos!

Daugiau, f į
Republikdnų bei demo

kratų partijų suvažiavi
muose dalyvauja asmenys, 
griežtai stoją už kapitaliz
mo išlaikymą. Ten nėra 
kalbos apie socializmą, apie 
geresnę, pažangesnę san
tvarką.

Daugiau nuomonių
Progresyvių partijos suva

žiavime dalyvavo visbkių 
sluogsnių ir įsitikinimų 
žmonių. Čia yra ir stam
bių liberališkų biznierių, bei 
kilusių iš turtingų šeimų 
žmonių; čia yra darbininkų, 
-kurie mano, jog reikėtų 
Amerikos žmonėms prista
tyti radikalesnę programą, 
besiekiančių didesnių pa
kaitų mūsų santvarkoje,

Čia dalyvavo žmonių, 
skaudžiai nuke n t ė j u s i ų 
nuo .persekiojimų, perėjusių, 
per FBI agentų šerengų, 
kalėjusių dėl. principo, dėl 
įsitikinimo. -

Čia dalyvavo žmonių, ku
rių artimieji yra persekio
jami, terorizuojami, kalina-: 
mi, .einant Smith įstatymu..

Čia dalyvavo nemaža ne

prispausta, išnaudojama, be 
pilietiškų teisių.

Čia dalyvavo puerto-ri- 
kiečių, kuriu tauta vaitoja 
priespaudoje ir kovoja dėl 
nepriklausomybės.

Čia' dalyvavo amerikinių 
meksikiečių, kurie, kaip ir 
negrai, yra pažeminti, 
skriaudžiami. .
> Čia dalyvavo žydų kilmės 
amerikįečių, prieš , kuriuos 
yra • nukreiptas ,< fašistinis 
judejiwasj kurį globoja 
•turčiui.

; įčia dalyvavo nemaža sve- 
turgimių, bei sye.tųrgimių 
•vajkų, kurių tėvai, .giminės, 
bei draugai persekiojamų 
areštuojami, ir skiriami de- 
portavįmųų einant Mc.Car- 
ran įstatymu.

Čia dalyvavo nemaža uni

jos suvažiavimų.
Na, ir kiekvienas šitų 

žmonių norėjo būti išgir
stas. Kiekvienas jų norėjo, 
kad jo ar jos skundas butų 
išklausytas.

Kiekvienas jų, norėjo, 
kad jo reikalavimas būtų 
įdėtas į rinkiminę platfor
ma, kad šis dokumentas pa
sakytų plačiajai visuome
nei, kas darosi mūsų krašte, 
prieš ka reikia kovoti, kų 
reikia daryti tiems blogu
mams pašalinti.;

Ar stebėtina,’ tad, kad 
rinkiminės platformos dis- 
kusavimas suyažįavime tę
sėsi per pusantros dienos?

Kaip ji buvo gaminta,
Platformai — programai 

gaminti buvo specialus, di
delis komitetas, kur in įėjo 
visokių pažiūrų žmonių, 
tarp kitų, jin iėjo toks Cor
liss Lamont, liberalas, ir 
daug kitų, jam panašių. Iš 
kitos pusės: komitetan iėjo 
kairesniųjų žmonių.

Buvo žiūrėta, kad visos 
Progresyvių partijų suda
rančios srovės butų atsto
vautos šiame svarbiame ko
mitete.

Komitetas dirbo' sunkiai, 
ilgai, kol priėjo susitarimo 
ir pagamino/rinkiminės plat
formos projektų. Jis tuojau 
buvo paduotas spaustuvei 
ir neužilgo delegatai turėjo 
jį savo rankose.

Pirmiausiai rinkiminė 
platforma buvo ištisai per
skaityta, o tuomet delegat
ai pradėjo jų svarstyti, da
rydami pastabas, duodami 
papildymus, pataisymus.

Diskusijų tvarka buvo la
bai pavyzdinga ir nuosekli.

Platformos projektų su
darė šie skyriai:
, Preamble, atseit Pratar
mė. Čia apibūdinama šalyje 
padėtis. Pirmiausi/ liečia
ma karas Korėjoje, reika
laujant, kad jis tuoj būtų 
baigtas. Paskui liečiama 
darbininkų reikalai, taipgi 
abelni liaudies reikalai; vė
liau — negrų klausimas, 
taipgi civilinių teisių vi
siems amerikiečiams klausi
mas. Aptariami tarptauti
niai klausimai—vyriausiai 
Amerikos santykiai su Ta
rybų Sųjunga, etc.

Toliau seka specifiški 
reikalavimai, padalinti į 
keturis skyrius:

1. Taikos išlaikymas.
2. Užtikrinimas darbinin

kams darbų ir Amerikai 
saugumo.

3. Garantavimas pilnų ci
vilinių teisių negrams ir.ki
toms mažumoms: puerto ri- 
skiečiams, mekšikiečiams- 
amerikiečiams.

4. Atsteigti laisvę vi
siems amerikiečiams, panai
kinant, atšaukiant Smith 
įstatymą, McCarran įstaty
mą, taipgi naująjį McCar
ran-W alter įstatymą.

Kiekvięname šių' skyrių 
Reikalavimai padalinti į nu- 
mėriųotus paragrafus, pan 
dengiančius * tam tikrus 
klausimus.

Na, ir prasidėjo platfor
mos diskusavimas. Kyla 
ranka po Rankos, reikalau
jant balso. Diskusijose da
lyvavo ' .daugybė žmonių, 
nes kalbų-diskusijų laikas 
kalbėtojui buvo apribotas 
iki .5 minučių. Svarstyta 
pnuktąs po punkto.

Kuris 'delegatas norėjo 
duoti pataisymus, jis juos 

davė, o platformos komite
to pirmininkas, advokatas 
Abt, priėmė ir įteikė komi
tetui svarstyti. Tūli patai
symai buvo priimti, kiti at
mesti.

Nemažai- delegatų skun
dėsi, jog tas bei kitas punk
tas yra neaiškus, palšas, ne
užtenkamai suprantamas— 
reikalavo pagerinti ir pa
pildyti, paryškinti.

Buvo delegatų, reikalau
jančių, kad būtų įdėta plat- 
formon Juliaus ir Editės 
Rosenbergų dalykas (Ro- 
s.enbergai, kaip žinia, šian
dien sėdi Sing Sing kalėji
mo mirties kameroje—tai 
karinės isterijos aukos). 
Kiti norėjo, kad būtų įkerk- 
tas klausimas dėl pramonės 
nacionalizavimo.

Negrai ir baltieji—ypat
ingai Kalifornijos delegaci
ja,—griežtai reikalavo, kad 
būtų platforman įdėtas 
punktas, jog Trumano val
džia vykdo prieš negrus 
genocidų —tyčiai, apgalvo
jai juos žudo.

Dėl pastarojo klausimo kilo 
aštrių debatų. Dešinieji ko
miteto nariai nesutiko jo 
dėti platforman, sakydami, 
jog tas žodis daugeliui ame
rikiečių bus nesupranta
mas, būk jis atstums kai 
kuriuos žmones, dešinesnių 
pažiūrų žmones.,

Po karštų ir ilgų ginčių, 
šis klausimas buvo paliktas 
būsimam nacionaliniam ko
mitetui, instruktuojant jį, 
kad jis, svarstydamas, ge
nocido klausima, pasikvie
stų iš pietinių valstijų ne
grų veikėjus.

Pagaliau visa platforma 
buvo priimta su eile patai
symų. Kadangi tų pataisy
mų nebuvo galima nusira
šyti, tad ir cituoti platfor
mos projektų nedrįstu; kai 
gausime papildytų, suva
žiavimo. priimtų dokumen
tų, tuomet gal teks išspaus
dinti Laisvėje. Be to, ši 
platforma bus išleista lietu
vių kalboje brošiūros, for
moje.

Nacionalinis Komitetas
Konferencija ėjo prie už

sidarymo, nes j.au vėloka. 
Buvo manyta, kad suvažia
vimas baigsis sekmadienį 
apie 3 vai. p. p., o jis bai
gėsi tik po 6 vai.

Daug delegatų jau išva
žinėjo namo.

Nominacijų komitetas 
siūlo į partijos valdyba 
šiuos asmenis:

Elmer Benson, buvusį 
Minnesota valstijos guber
natorių, pirmininku.

Jo padėjėjais: Paul Robe
son ir Hugh Bryson, Kali
fornijos unijistų vadovų.

Garbės pirmi n,in kais: 
Robert Lovett ir Dr. W.E. 
DuBois.

Išrinkti keturi vice-pir- 
mininkai: Mrs. Lawson? 
DeLacy, Mrs. Liveright ir 
kun. Hill.

Be to, kiekviena valstija 
paskirs į Nacionalinį KomL 

/tetų po du savo atstovus.
Visa tai buvo vienbalsiai 

užgirta. . *
Tuomet suvažiavimas for

maliai užsidarė ir delegatai 
skirstėsi kas sau.

Man atrodo, kad šis su
važiavimas buvo labai reikt 
šmingas ir jis įvyko svar
biu momentu.

Dabar Progresyvių par
tijai, jos veikėjams, jos na
riams linkėtina sėkmingai 
mestis darban.

Pažangioji lietuvių visuo
menė taipgi prie šio darbo

2 pus!.—Laisvė (Liberty)- Antradicn., Liepoa*July 15, 1

* 
*

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SUDANO VALDŽIOS 
ORGANŲ REPRESUOS 
PRIEŠ PROFSĄJUNGfN] 
JUDĖJIMĄ
Visuotinis streikas Sudan

BEIRUTAS, baisio 
Šiomis dienomis ’Sudani 
valdžios organai suėmė Su 
dano darbininku profesini!
sųjungų susivienijimo 'p**r 
'mininkų Mochamedų Sala
mą už jo profsąjunginę ir 
politinę veiklą, o taip, pat 
už profesinių sąjungų susi
vienijimo vykdomų veiklų.

Profesinių sąjungų susi
vienijimo atstovai pareika
lavo iš valdžios organų pa
leisti Salamą, grasindami 
visuotiniu streiku. Val
džios organams atsisakius 
patenkinti profesinių są
jungų susivienijimo reika
lavimus, darbininkai, kaip 
praneša arabų šalių radi
jas, balandžio 28 d. paskel
bė visuotinį streiką neribo
tam laikui.

Policija ryšium su^treikų 
suėmė 11 Sudano djtbinin- 
kų profesinių sąjungų susi
vienijimo vykdomojo k^iii- 
teto nariu. LA

LONDONAS, b< 30 d.— 
Reuterio agentūrom koresr 
pondento pranešimų iš . 
Chartumo, balandžio 28 d. 
Vad-Medanio mieste (Žy
drojo Nilo provincija) įvy- ? 
ko masinės darbininkų de
monstracijos, suorg$nizuo-< 
tos protestuojant pViėš Su
dano darbo žmonių profsą
jungų susivienijimo vadovų 
suėmimų. Policija vaikė 
demonstrantus, paleidusi į 
darbų ginklus ir ašarines 
dujas, šeši demonstrantai 
sužeisti, 77 žmonės* suimti.

GRAIKIJOS KOMUNISTŲ 
PARTIJOS IR AGRARŲ z- 
PARTIJOS ATSIŠAUKI
MAS I GRAIKŲ TAUTĄ

SOFIJA, bal. 30 d.—Bul- < 
garijos Telegramų agentū
ra praneša, kad agentūra 
Elas Pres paskelbė bendrų 
Graikijos komunistų parti- ' 
jos ir agrarų partijos at
sišaukimų į graikų tautų 
ryšium su Gegužės Pirmą
ja: • /

Šiais metais, sakoma at
sišaukime, mūsų tėvynė 
Gegužės Pirmųjų sutinka 
sukaustyta sunkiomis Ame
rikos viešpatavimo grandi
nėmis, paversta placdarmu 
karui, kurį ruošia imperia
listai prieš taikingąsias Ta-s 
rybų Sųjungos ir liaudies 
demokratijos šalių tatttks.

Septynerius metus Ame
rikos ir Anglijos impęria- 
listai trypia bei biaurioja 
šventų mūsų tėvynės žemę 
ir niokoja mūsų šalį. Jie 
plėšia mūsų nacionalinius 
turtus, atima iš mūsų liau
dies duona ir mūsų tėvynės » 
išteklius panaudoja karui 
ruošti. Badas ir skurdas 
viešpatauja mūsų šalyje.

Dešimtys tūkstančių liau
dies kovotojų sukaustyti 
grandinėmis dykuminėse 
salose ir kalėjimuose: Ame
rikos ambasadoriaus Peri- 
fua įsakymu vykdomi nauji 
masiniai suėmimai ir tuo- I 
sianii nauji teismo proce
sai. Budelių rankos sutep
tos mūsų nacionalinio did
vyrio Niko Belojanio krau- | 
ju.

Tūkstančiai liaudies ko- į 
votojų — mūsų sūnų — yra 
koncentracijos stovyklų be
laisviai. j

- - ‘ ‘.-1;. įlI l

................................ A

žmones, šviesti liaudį, kad 
ji rudenį pasisakytų už šios 
liaudiškos partijos kandi* 
datus; b.
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i (Tąsa)
f *Kfitas nacionalinio komiteto narys vi
so Stabo reporterių priešakyje redaguoja 
laikraštį, ir “Laisvosios stovyklos” re
dakcija panaši į triukšmingą avilį, kur 
nuo ryto ligi nakties verda darbas.

Žilberas paskirtas vyriausiuoju ligo
ninės gydytoju. Jis vykusiai vadovauja 
stovyklos medicinos tarnybai. Padedamas 
Fransua, vieno belgo gydytojo, padariu
sio mums nemaža paslaugų, ir prancūzo 
gydytojo, jis dieną ir naktį kovoja dėl 
ligonių gyvybės.

Mirtingumas, didėjęs tuoj po išvadavi
mo/jau pradeda mažėti. Deja, per daug 
kalinių pirmomis dienomis godžiai puo
lė prie valgio, ir tas gali atsieiti jiems 
gyvybę.

Pagaliau nacionalinio komiteto sekre
torius žiūri, kad priimamajame kambary
je visada būtų budėtojas, čia pat jis, be
je, įsteigė bufetą.

Užvakar klube įvyko mūsų pirmasis 
vakaras. Salė buvo pilnutėlė. Mes pa- 

I kvietėme išvakarėse atvykusius prancū
zu karininkus. Kapitoną, kuris vienas iš 

J pirmųjų įžengė į išvaduotąjį Paryžių. 
^Moteris leitenantus. Visa tai mums nau
ja. Mes sutikome juos taip džiaugsmin
gai, taip nuoširdžiai, kad daugelis iš jų 
verkė.

Kapitonas tiesiog juokingai panašus į 
mano bičiulį Polį, kuris buvo mano ryši
ninkas dar Paryžiuje. Aš neišlaikiau ir 
apkabinau jį. Mes išsyk ėmėme sakyti 
vienas kitam “tu.”

Vakaras prasidėjo trumpu mitingu. 
Pirmininkavo Ogiustas.

Draugai pavedė man tarti žodį nacio
nalinio komiteto vardu. Jau nebeatsime
nu, ką aš kalbėjau, taip visi mes buvo
me susijaudinę ir susigraudinę.

Tai buvo tikra šventė, žoržeti — Tu- 
lūzos operos dainininkas — padainavo 
žinomąją ariją iš “Sevilijos kirpėjo.” 
Mulrfh su Antonenu ir Ogiustu reikėjo 

^dalyvauti internacionalinio komiteto po
sėdyje, ir mes neišsėdėjome ligi galo, 
bet aš niekad nepamiršiu pirmosios dai
nos, kuria buvo pradėtas vakaras:

Daina tėvynės mano ...
Vakar vakare partinės organizacijos 

patalpose, papuoštose raudona medžiaga 
ir didžiule trispalve vėliava, įvyko pir
masis visuotinis prancūzų komunistų su
sirinkimas. Drauge su naujai priimtais 
į partiją mūsų susirinko apie pusantro 
šimto žmonių. Deja, mūsų bičiuliai Polis 
ir Andre, atvykę kartu su mumis iš Ro- 
menvilio, o taip pat daugelis kitų buvo 
priversti pasilikti ligoninėje. Ogiustas 
buvo išvažiavęs kažkur su reikalais. 
Jiems neteko dalyvauti šiose iškilmėse, 
pirmame legaliame mūsų susirinkime, 
kurį mums galiausiai pavyko sušaukti 
beveik po šešerių metų pertraukos. 
^Specialios vietos buvo paskirtos broliš- 

i kų kompartijų atstovams. Po nacionali- 
Jfcnėmis vėliavomis garbės vietose sėdėjo 

Ivanas, Barta, Kovotojas, Žiulis, Felipe.
Susirinkimas patvirtino mane, sekre

torium, kurio pareigas aš pasiėmiau dar 
pogrindyje, ir išrinko du kitus sekreto
rius —mūsų bičiulius Raimoną ir An
dre, atvykusius iš Melko.

•Šį rytą kažkokia nedidelė grupė žmo-' 
nių priėjo prie stovyklos kontoros.

Taf buvo belgai. Žiulis parvedė juos 
visai tvarkingai atgal pas mus.
, Vienas kitas prancūzas, iš pradžių 
nutaręs apsigyventi už stovyklos ribų, 
taip pat pamažu grįžta.

• * ♦ *
I

Mudu su Antonenu apsigyvenome vie
name kambaryje.

Nors nuo stovyklos išvadavimo mo
mento praėjo jau dešimt dienų, mes* tie
siog neturime laisvos minutės. Mažasis 
Rože yra mano sekretorius ir prižiūri vi
sus einamuosius reikalus. Mane, taip sa
kant, plėšo į dalis.

Šiomis dienomis pas man-e atvyko 
Amerikos žurnalistai. Buvau bemanąs, 
kad jie nori gauti iš manęs interviu. Bet 
vienas iš jų panoro, kad aš pristatyčiau 
smulkią apyskaitą raštu apie viską, ką 

b mačiau stovyklose.
T \jie greitai išėjo, palikę man atsisvei

kindami dėžutę cigarečių.
Tai, Švelniai tariant, nerimta!
Manęs laukia svarbesni darbai.
Mes neturime laiko pamiegoti. Ir val

giame mes vaikščiodami.

Mes kimbame į darbą su kažkokiu 
svaiguliu.

Stebuklingas vis dėlto dalykas — gy
venimas !

Man netgi nepavyko dar nė karto iš
trūkti iš stovyklos, nueiti nuo jos bent 
šimtą žingsnių ...

Antonenas kaip sūkurys įsibrauna į 
kambarį, kur aš baigiu susirinkimą su 
barakų seniūnais. Jis tempia mane su 
savim:

— Šoferis laukia. Važiuojam!
— Kur?
— Vis tiek! Važiuojam!
— Bet aš turiu darbo!
— Ir aš taip pat. Baigsijne darbus 

paskiau, naktį. Važiuojam!
Mašina išneša mus. Pro atvirus lan

gus į veidą dvelkia gaivus vėjas.
— Kur mes važiuojame?
— Kur akys mato!
Mes privažiuojame Ebenzės tiltą. 

Amerikietis kareivis sustabdo mus. An- 
tonen'as pateikia jam leidimą, stovyklos 
karininko pasirašytą. Kareivis atiduoda 
mums pagarbą.

Mašina išvažiuoja iš miesto ir lėtai 
rieda keliu ežerą supančių uolų papėdė
je.

Mes tylime.
— Išlipkime.
Dešinėje, tarp kelio ir ežero, žydinti 

pieva.
Mes bėgame ten. Aš krintu kniūpščias 

ant ežero kranto su tokiu jausmu, tarsi 
pirmą kartą būčiau palietęs žemę.

Tolumoje burė, lengva kaip žuvėdros 
sparnas, linksta į ramius vandenis. Tan
kioje lapijoje paukščiai gieda amžiną 
himną gamtai, ryškiai gegužės saulei.

Aš nebegalvoju apie nieką.
Mane svaigina kvepėjimas, aš raičio- 

juosi žolėje, aš raunu ją pilnomis rieš
kučiomis.

Man norisi verkti ir juoktis.
Tiesiai prieš mane didžiulis kalnas. 

Kiek kartų, stovėdami patikrinimo aikš
tėje, mes laukėme, kada pagaliau viršum 
jo pasirodys saulė. Ir dabar mane plūste 
užplūsta neapsakomas pasididžiavimas 
pergale.

Aš gyvenu!
XIV

PRANCŪZIJOS ŽEMĖ
—... Mes tikime Prancūzija; ta Pran

cūzija, kuri ne kartą kovojo dėl žmonijos 
pažangos; ta Prancūzija, kuri sugebės 
atgaut savo didybę. Keliu taurę už pran
cūzų ir jugoslavų tautų draugystę, už 
brolišką visų laisvų tautų’vienybę.

Baigęs savo kalbą, Kovotojas apkabi
na mane ir sėdasi. Visi ploja.

Dabar mano eilė.
Visi internacionalinio komiteto nariai 

susirinko už stalo. Mes nenorėjome 
skirtis, neatšventę savo išvykimo prie 
bendro stalo prancūzišku papročiu.

Už stalo mūsų bičiuliai — Kovotojas, 
Barta, Žiulis, Antonenas, Žilberas, 
Fransua ir daugelis kitų. Yra ispanų, 
italų, vengrų, graikų, liuksemburgiečių 
atstovų. Nėra tik mūsų draugų rusų.

Pietų pabaigoje visi iš eilės kilo tarti 
keleto žodžių.

—Mes nepainiojame Miuncheno Pran- 
cūijos su Pasipriešinimo Prancūzi
ja, — pirmasis pareiškė mūsų drau
gas Barta. — Mes tikime Prancūzija, 
tikrąja Prancūzija, jos liaudimi, kurią 
mes mylime ir kuri visada buvo ir bus 
pirmose kovotojų dėl laisvės gretose;

— Mes tikime Prancūzija, —• pakar
tojo Kovotojas.

Ką jiems atsakyti?
Čia ne vieta kalboms. Tie žmonės pa

žįsta mus, ir mes juos pažįstame. Jie ži
no, lygiai kaip ir mes, kad ne viskas dar 
baigta. Jie žino, kad Prancūzija yra pa
ti sau įsipareigojusį vėl užimti pasaulyje 
vietą, vertą jos didžios praeities. Pran
cūzija — tai XVIII amžiaus enciklope- 
distai. Prancūzija — tai didi plejada 
mąstytojų, dailininkų, mokslininkų, poe
tų, sukūrusių jai garbę. Tai Prancūzijos 
liaudis — darbininkai, * valstiečiai, ama
tininkai. Tai — jos didvyriai, nuo Baro 
ligi Fabieno, kurie atidavė savo gyvybę, 
kad gyventų jų tėvynė. Tai tie, kurie ko
voja šiandien, kad ji taptų dar gražesnė 
ir laimingesnė. (Baro — berniukas, 
prancūzų revoliucijos laikų didvyriu.)

Mūsų tėvynė, mūsų Prancūzija. ;
(Bus daugiau), ■__

BINGHAMTON, N. Y.
Gerai nusisekusi “pare”

“Parę” surengė LLD 20 kp. 
Moterų Klubas birželio 18 d. 
Lietuvių Svetainėje. Buvo su
rengta ant greitųjų, tik į vie
ną dieną, kada gavau prane
šimą iš Vilnies redaktoriaus 
V. Andrulio, kad atvažiuoja 
Alice Jonikienė ir bus birže
lio 10 d. Blet tuojau gaunu 
antrą laišką nuo pačios vieš
nios, kacl ji negali pribūti pa
skirtą dieną. O jau buvau pa
sitarusi sui komitetu ir jos 
mane įgaliojo pagarsinti virš 
minėtą dieną. Paskiau vėl pa
rašiau į Laisvę garsinimą, kad 
susirinkimas įvyks birželio 15 
d., jeigu draugė Jonikienė ga
les pribūti tą dieną. Bet nei 
pagarsinimas, nei laiškas ne
atėjo, ir jokios žinios neturė
jome, pakol pat Jonikienė at- 
važiavo birželio 15 d. po pie
tų. Ir tada nuo “ilgamečių” 
veikėjų gavau išbarti už virš 
minėtą “prasižengimą”, ku
rio nepapildžiau. Viską pada
riau pasitarusi su Klubo komi
teto narėmis.

Bet kaip ten nebūtų, mes 
pasidarbavome į trumpą lai
ką, į vieną dieną, sukvietėme 
dalyvius. Didelis ačiū daly
viams, kurie neatsisakė daly
vauti, ir dar darbo dieną! Ir 
dar duosniai aukavo. Taipgi 
dėkui Klubo komiteto pirmi
ninkei A. Maldaikienei, kuri 
daug prisidėjo prie šios pasek
mingos “pares”, o ir visoms 
kitoms draugėms. Draugė Vai
cekauskienė vežiojo kvietėjas 
su savo karu kelias valandas 
ir nesakė, kad jai daug kai
nuoja gazas. Be jos pagalbos 
būtų buvę neįmanoma sureng
ti “parę” į vieną dieną. Ogi ir 
kitos mūsų darbuotojos dirbo 
per virš tris dienas, ir ne tik 
dirbo, bet ir aukojo stambias 
aukas ir dar už įžangos tikie- 
tą užsimokėjo, kaip ir visi da

lyviai, kurių buvo virš 40.
Štai kurios dirbome: A. MaL 

daikienė, A. Žemaitienė, M. 
Luzinienė, Paulina Bakšienė, 
J. K. Navalinskienė. Pagelbė
jo Nellie Strolienė ir K. Joza- 
paitienė. J. Vaicekauskas nu
vežė valgius į svetainę, atve
žė ledo ir paaukavo. A. Mal- 
daįkienė iškepė . gardžius 
“keikus” dėl visos vakarienės 
ir paaukavo. K. Jozapaitienė 
paaukavo staltieses ir gražių 
gėlių iš savo darželio, kurios 
puošė stalus. Taipgi N. Ka
minskienė iš Johnson City pa
aukavo gražių gėlių, irgi iš sa
vo darželio. M. Luzinienė pa
aukavo tuziną kiaušinių. Klur 
bo komiteto narės, kurios ne
galėjo dalyvauti, užsimokėjo 
po $1— A. Willius ir M. Kul- 
bienė, taipgi narė E. čeka- 
nauskienė.

Gaila, kad virš minėtos drg. 
nedalyvavo, nes turėjome ge
rus laikus. Viešnia Alice Joni
kienė pasakė gerą prakalbą, 
ką ji matė ir girdėjo Washin
gtone ir New Yorke. Prašė au
kų svarbiems reikalams, ku
rių dalyviai sudėjo nemažai.

• Gerai, pagal mažą progre
syvių koloniją, o dar mažesnę 
veikėjų grupę. Mes dirbame, 
o kiti nieko neveikia, o tik 
kritikuoja tuos, kurie netin
giniauja ir dirba ir aukoja ne
mažiau už tuos “kritikus”.

Pradėkite darbuotis visi ir 
visos. Ką sakote? Mes laukia
me tamstų visų. Mes žinome, 
kad galite darbuotis.

Aukos, surinktos ateivių 
gynimui. Aukojo sekamai:

I. M. Luzinai.............. $10
J. K. Vaicekauskai .... 9
A. L. Mainioniai .......... 5
J. A. žemaičiai ............ 5
M. Kazlauskienė .......... 5
B. ir V. Zmitraitės .... 5
P. K. Jozapaičiai .......... 3
A. J. K. Navalinskai ... 3

$10,000 FONDAS
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

A. Večkys .. .......... ............................................ 5.00
M. Milvidienė ......................   3.00
L. Šupetrienė .....................  3.00
Anna Karpavičienė ............................................. 3.00
P. Garjonis ......................................................... 3.00
Ig. Chulada ......................................................... 3.00
Draugas Svečias ..............   2.00
Draugai Barašai .................................................... 2.00
V. Kralikauskas ........................................   2.00
J. S.......................................................:................ 2.00

Po -$1: T. Tartonis, J. Rudis, A. Butėnas, S. Sla- 
kis; P. K.—50c; P. K.—25c. Viso $100.25.

Viso mūsų kvotos surinkta $150.25. Anksčiau pri- 
siuntėm $51. Viso bus $151.25. Dirbsime, toliau, iki 
bus sukelta $10,000, Vėliau prisiusime daugiau.

Komisija: S. Penkauskas, I. Chulada.”
Lawrence skaudžiau negu kur kitur yra pasireiškusi 

bedarbė. . Tačiau apšvietos reikalą lawrencieciai ima 
taip, kaip reikia. Jie nusistatė sau kvotą ir jau išpildė. 
Sveikiname už iniciatyvą, už punktuališkumą ir dėko
jame už dovanas visiems, kurių vardai aukščiau iš
spausdinti. '

Penkausko kaimynas Geo. Shimaitis iš Montello, Mass., 
irgi darbuojasi. Jis prisiuntė fondui $33.00 nuo sekamų 
prietelių:

J. Vaitaitis ....................................................    $10.00
A. Wallan .....r............................................  5.00
S. W. Yuodeikis .. l............................................ 5.00
Ona Ostapųk (N. J.) .. ..................................... 5.00
W. Yurkevičius .1...........................  3.00
K. Peslis ....... /.............................................   3.00
S. M. (Stoughton) .. ..........................      2.00
Žmonės, gerai pasižymėję Laisvei naujų skaitytojų ga

vimui vajuose, dar kiek anksčiau prisiuntė šį laiškelį:
“Gerbiami Laisviečiai!

. Čia rasite čekį vertės $15.00. Už Laisvės prenume
ratą $7.00, o likusieji $8.00 į $10,000 fondą. Nors biskį 
pavėlintai, bet geriau vėliau negu niekad.

Su geriausiais linkėjimais, x
Stanley ir Julia Rainard, Dorchester, Mass.”

Labai širdingai dėkojame visiems, pasidarbavusiems 
aukų rinkimu ir visiems aukojusiems. Pereitą savaitę 
niūsų dienraščio fondas gerokai pakilo. Nenuleiskime 
rankų, žengkime pirmyn, nes dar trūksta stambios su
mos fondo užbaigimui. 1

Klaidų pataisymas: Buvo paskelbta, kadx Mr. Bra- 
dauskas, Detroit, Mich., aukojo $3.00. Turėjo būti ne 
Mr., bet M. Bradaųskas.

Buvo paskelbta, kad J. Severinas aukojo $5.00 ir J. 
Rinkeyičįus aukojo $3.Q0, iš Brooklyn, N. Y. Abu minėti 
asmenys yya iš Rochester, N. Y. ....... .

M Laisves Administracija

John ir Nellie Stroliai .. 3 
V. A. Kjapičiauskiene .. 2 
V. Kaminskienė ............ 2
Po vieną dolerį aukojo:
H. žukienė, H. Pagegalie- 

nė, P. Grinius, J. A. Kireiliai, 
J. Strolis, J. M. Sadauskai, N. 
Draugai, P. Mikolajūnas, P. 
Jesilioriienė, A. Maldaikienė, 
N. Simonaitienė, P. Draugas; 
A. Plikis aukojo 25 centus.

• Viso aukų šioje parėję a- 
teivių gynimui surinkta $69.- 
25.

Aukas rinko Nellie Strolie
nė ir K. Jozapaitienė. Didelis 
dėkui aukotojams ir aukų 
rinkėjoms.

Tą patį vakarą dienraščio 
Vilnies reikalams paaukojo: 
P. K. Jozapaičiai $5 ir I. M. 
Luzinai $1.

Nuo “pares” pelno liko 
$24.55.

Viso per parę padaryta 
$94.25.

Moterų Klubo Koresponden
tė J. K. Navalinskiene.

Iš Lietuvos
Lietuvių poezijos antologijos 
svarstymas Maskvoje

VILNIUS, IV. 30 d. — šio
mis dienomis Maskvoje Tary
binių rašytojų rūmuose įvyko 
Lietuvių poezijos antologijos, 
išleistos rusų kalba, aptari
mas. Įžanginį žodį tarė Lietu
vių literatūros sekcijos, vei
kiančios prie TSRS Tarybinių 
rašytojų, sąjungos valdybos 
pirmininkas K. Zelinskis, pa
brėždamas tuos aukštus rei-
kalavimus, kurie statomi ta
rybiniams vertėjams ir pana
šių antologijų paruošojams. 
Kritiškai vertindami lietuvių 
poezijos antologiją, aptarime

pasisakė poetai ir vergėjai, 
kurie .iškėlė eilę rimtų trūku
mų, įsibrovusių ruošiant šią 
antologiją. Vieningai buvo 
pasisakyta, kad ruošiant, ry
šium su , šiemet įvyksiančia 
lietuvių literatūros ir meno 
dekada Maskvoje, eilę naujų 
lietuvių poezijos knygų rųaU 
kalba, turi būti pasiekta juo 
aukštesnio vertimų lygio ir iš
vengta anksčiau padarytųjų 
klaidų. ■ —.....- ■■■■■ „
Nauja produkcijos rūšis

KAUNAS, V. 14 d.. _:-VIU 
ko kailių fabriko darbinin
kai, inžinieriai ir technikai 1 
sėkmingai kovoja už 1952 m. 
gamybinio plano įvykdymą 
pirma laiko. Balandžio mėn. 
gamybos programą fabrikė 
kolektyvas įvykdė pirma lai
ko.

Įmonė pradėjo gaminti nau
ją produkcijos rūšį — imi? 
tuotą ūdros kailiuką, šis kai
liukas gaminamas iš paprasto 
avikailio, pasižymi savo gro
žiu ir švelnumu ir gavo puikų • 
įvertinimą. Jau pagaminta,, 
keliolika tūkstančių tokių kai
liukų.

J. Pranevičius _________________ j , ‘

Darbininko išradimas
TAURAGĖ, V. 16 d. —Vie

tos miškų pramonės ūkio dar
bininkas Stasys Ramanauskas 
sukonstruavo naują, mašiną 
plataus vartojimo dirbiniams ' 
iš medžio gaminti. NaujojUZ 
mašina žymiai pranešesnė uz? 
ligi Šiol naudojamas, duoda* 
geresnę produkciją. Jau pir-
mieji bandymai " davė geros 
rezultatus: per 8 valandas bu
vo pripiauta 3’ kartus daugiau 
dirbinių, negu su senaisiais į- 
rengimais. C. Kubaitytė.

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas p į
Kas yra gera ir naudinga, žmonės neturėtų pamiršti, tačiau daugiu 

ma pamiršta švilpos antrašą ir turi klapato, kol suranda. Už tai, pa
tys esate kalti. Užsirašykite ir visada turėkite jo antrašą.

švilpa Išdirba 5 Rūšių Svrfrblaa Mostis 
ir ant kiekvienos dėžutės yra antrašas.

Taipgi mostys yra garsinamos ant radio. Apgailiu tų, kurie toliau 
gyvenate ir to radio negalite girdėti. Mano mostys bei vaistai gelbsti 
visiems žmonėms, be skirtumo odos spalvos ar jų politinių įsitikinimų. 
Daugiausia gelbsti tiems, kurie vartoja pagal nurodymų.

Nr. 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation. Šita Mostis nuo 
įvairių odos ligų: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, • 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (rpnos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

Nr. 2. Mostis nuo paviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusfeu, spran
do, sąnarių ir muskulų, aštraus kosulio nuo peršalimo. Kaina $1.25.

Nr. 3. Mat. Švilpas Ointment for tooth ache and hardening gums. 
Greit prašalina skausmus ir -sustiprina gurnus. Kaina $1.25.

Nr. 4. Mat. Švilpas Salve {or Itching Skin and Poison Ivy. šita 
mostis nuo įvairių niežėjimų odos ar Poison Ivy. Kaina $1.25.

Nr. 5. Mat. Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief. 
Šita męstis — vėliausias išradimas kaip prašalint Piles greitai, ir ne
reikia pjaustyt. Varvančos, ar ne — pagelbės. $2.50.

Mano mostis pagelbės visiems, kurie vartos pagal nurodymą, ant • 
kokių ligų yra pažymėta. Bet tiem nepagelbės, kurie nenofi taikos, 
bet nori karo. Čia jau proto liga.

Reikalaudami mosčių, prisiųskite Money Order ar gerą banko čeki. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto Štampais J 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 78, STA. A., HARTFORD, CONN.

Praleiskite Savo Vakari jas 
Atlantic City, N. J. 

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto.

Apartmentai ir rūmai su virtuvės privilegijomis — f 
dienai, savaitei ar sezonui. ~

f
Ę"T^C 125 ATLANTIC AVĖ.,V IVJluEi 1 M Atlantic City, N. J.

Vakacijų rezervavimui telefonas:
’ ATLANTIC CITY 5-2338

Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui.
Norintieji turėti linksmas vakacijas — atvažiuokite.

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
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Kaimo mokytojai— 
kolūkio šefuoto jai

MAŽEIKIAI, V. 14 d. —Pi
kelių septynmetės mokyklos 
mokytojų kolektyvas šefuoja 
“Gegužės Pirmosios” kolūkį. 
Mokytojai Gerulskis, Kuns- 
monienė, Strigūnaitė ’ dažnai 
kolūkiečiams skaito paskaitas 
ūkinėmis, politinėmis, gamtos 
mokslo ir kitomis temomis. 
Mokytojai šliauterytė ir Stri
gūnaitė neseniai kolūkiečiams 
skaitė paskaitas: “Liaudies 
demokratijos šalys kelyje į 
komunizmą” ir “Moterys — 
didi tarybinės visuomenės jė
ga”. Per kovo mėnesį moky
tojai kolūkiečiams perskaitė 
12 paskaitų.

Prasidėjus laukų darbams, 
mokytojai padeda organizuo
ti kolūkyje socialistinį lenkty
niavimą, kultūros-švietimo į- 
staigoms padeda išleisti sieni
nius laikrašč., kovos lapelius.

Artimiausiu laiku mokyklos 
dramos ratelis kolūkiečiams 
pastatys naują pjesę.

. K. Kaktys

Sporto vakaras
KAUNAS, V. 14 d. —Spor

to salėje įvyko sportinis-meni- 
nis vakaras, skirtas spurto po- 
puliarizacijai. Jame pasirodė 
Kūno k\iltūros instituto auklė-
tiniai. Po pranešimo apie fi
zinio auklėjimo reikšmę, pasi
rodė studentų meninė savivei
kla. Vėliau buvo pravestos pa
rodomosios sportinės varžy
bos. Jose gausiai dalyvavo in
stituto sportininkai-^imnastai, 
imtininjcai, fechtuotojai, sun
kumų kilnotojai, boksininkai, 
akrobatai.

Pasirodymą stebėjo keli 
tūkstančiai kauniečių.

A. Pūras.

Poligrafijos ir spaudos 
darbuotojų meninės •
saviveiklos apšiūra

• VILNIUS, V. 14 d. — Įvy-> 
ko Poligrafijos pramonės ir 
spaudos darbuotoji} profsą
jungos respublikinė meninės 
saviveiklos apžiūra. Joje da-
lyvavo V. Kapsuko-Mickevi- 
čiaus, Karolio Požėlos vardo 
“Raidės”, “Tiesos” ir kitų 
spaustuvių kolektyvai. Pirmą
ją vietą užėmė V. Kapsuko- 
Mickevičiaus vardo spaustu
vės meninės saviveiklos kolek- 

. tyvas, gerai pasirodęs su dai
nomis, deklamacija ir scenos 

/ veikalu. Antrąją vietą—“Tie
sos” spaustuvė. trečiąją — 
Karolio Požėlos vardo spausi 
tuvės saviveikla.

Darbininkas sukonstruavo 
mašiną

TAURAG®. — Rajono miš
kų ūkio darbininkas S. Rama
nauskas sukonstruavo naują 
stogams dengti skiedrų plovi
mo mašiną. Naujoji r mašina 
pasižymi patvarumu, gera pro
dukcijos kokybe. Ja per aš- 
tuonias valandas galima iš
plauti 15 kobinių metrų skied
rų, kas tris kartus viršija se
nosios mašinos išdirbio nor
mą. Mašina varoma elektros 
motoru ir yra aptarnaujama 

. dviejų žmonių.

New Yorke areštuoti trys 
United Automobile Workers 
Unijos Lokalo 649-to viršipin- 
kai. Prokuratūra įtarė juos 
bandžius prievarta išgauti aš 
Yonkers bizznieriaus $5,000 
kyšių.
•—;--------------s------------------------------ ----------------------------- ---------------
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H Biznio Telefonas • Mgr’s Rezidencijos
9 EVergreen 4-®672 EVergreen 4-1913

I LIETUVIŲ AMERIKOS
I PILIEČIŲ KLUBAS
H Puiki'Salė išnuomuojama Baliams
■ Banketams, Vestuvėms ir Parems.
■ VALGIAI A DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
■ JUOZAS ZAKARAJJSKAS, Manager
■ 280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

Įdomiai atostogavęs%
Pas laisviečius buvo užėjęs 

jaunuolis Billing Brady. Sakė, 
—atėjau atiduoti jums vi
siems geriausius linkėjimus 
nuo Dr. ir Mrs. M. D. Palevi- 
čių ir jų šeimos iš Detroit, 
Mich.

Billing sakė, kad detroitie- 
čiai energingai pasiruošia pa
sitikti LDS Seimą, kuris įvyks 
rugpiučio 4, 5, 6 ir 7 dieno
mis, Detroite. Palevičių visa 
šeima, sakė jis. veikliai susi
domėjusi artėjančiu seimu, są
ryšyje su.' seimu įvyksiančio
mis pramogomis ir atvyksian
čiais delegatais.

žinoma, neiškentėm neuž- 
klausus, kaip sekėsi kelionė. 
Įdomavome ir jos tikslu.

—Buvome užėję atlankyti 
Palevičius, kaipo draugingus, 
malonius žmones ir buvome 
labai svetingai priimti, atsakė 
jaunuolis.

Billing su savo draugu ke
liavę pasivažinėdami pas ke
liaujančius automobiliais (hi
tch hiking). Kai kur, sakė 
jis, teko ir gerokai paeiti. O 
kai nusibosdavo keliauti, ar 
apsižiūrėdavom perdaug jau 
savo kelionei paskirto ištek
liaus praleidę, sustodavom 
pas farmerius talkon uogų 
rinkti. Ir vėl kišenė dasipildo. 
Iš Detroito iki Toronto ėję Ka
nados šone.

Jisai sako, jog tuo budu ke
lionė labai įdomi. Daug pa
mato skirtingų vietų ir gyve
nimo bei darbo sąlygų. Susi
tinka tų sričių žmones, sužino 
apie jų problemas, siekius, 
pažiūras. Daug pasimokinęs.

Pabuvojęs kiek laiko na
mie pas tėvus (Klemensą ir 
Beatrice), Billing žada tuo 
pat būdu keliauti iki Kalifor
nijos ir Meksikon. Sugrįžti 
tiktai artinantis laikui grįžti 
kolegijon, kur jis siekiasi in
žinieriaus profesijos.

Laimingai, Billing!

Teisiamojo žmona 
turinti liudyti

Mrs. Eleanor Monaghan, 
buvusio detektyvo žmoną, ta
po įkalinta paniekinime teis
mo dėl to, kad ji atsisakė liu
dyti apie savo vyro reikalus. 
Jos vyras yra įtartas ryšiuose 
su loterijų raketieriais.

’Kuomet ji buvo pašaukta 
liudyti raketieriams tyrinėti 
paskirtai grand d žiūrei, ji pa
sakiusi, kad ji nežino apie vy
ro reikalus, kad ji mano, jog 
ji gyvena laisvoje šalyje ir 
dėl to negali būti verčiama 
liudyti. Be to, sakė ji, netu
riu, kur palikti vaikus. Ji turi 
keturis ir visi dar maži. Ji ne
stojo į teismą. x

Po to atsisąkymo, teisėjas 
Leibowitz pašaukė ją pasiaiš
kinti. Tačiau 'jinai ir pas jį 
nėjo. Tuomet jai pasiųstas 
verstinasis įsakas (summons) 
pribūti pas teisėją.

Susipykęs su žmona, Law
rence Miller, 28 m., pagrąsi- 
nęs nusižudyti, šokti per lan
gą. žmona paerzinusi: ‘šok!’ 
Jis taip ir pądarė. Užsimušė 
iššokęs iš trečio aukšto į kie
mą 190 W. 92nd St., New 
Yorke.

Kai kas pradėta veikti 
gyventojų apsaugai

Kilus visuomenės sąjūdžiui 
dėl HOT Bedford Ave. gaisre 
sudegusių 7 asmenų, pasijudi
no ir kai kurios visuomeniš-; 
kos-valdinės įstaigos.

Jau buvo minėta, kad Broo- 
klyne tapo sušaukta speciali 
džiūrė tyrinėti padėtį, šiomis 
dienomis įvykdyti nauji seka-, 
mi veiksmai:

Vyriausias magistratas tei
sėjas Murtagh paskelbė, jog 
jis įsako miestiniams magist
ratams griežčiau imti prasi-' 
kalstančius gyvenamų namų 
įstatams. Įsakė bausti ir kalė
jimu, ne vien piniginėmis pa
baudomis. Taipgi įsakė nelei
sti per ilgai bylas delsti. Leis
ti bylą atidėti tik vieną kartą, 
iš.skyrus esant kokioms nepa
prastoms priežastims.

New Yorko valstijos senatoj 
rius Fred G. Moritt, Brookly- 
ho Bedfordo-Stuyvesant t sri
ties atstovas, kreipėsi į mies
to statybos kordinatorių Mo
ses, kad jis padėtų sekamoje 
Valstijos Seimelio sesijoje 
gauti iš valstijos 50 milijonų 
paskolą. Toji ' paskola būtų 
vartojama pataisyti tuos na
mus, kurių savininkai netaiso. 
Paskiau už tas pataisas val
džia atsiimtų rendomis.-

Moritt saxo, kad greta to 
turėtų būti pataisyti ’ir nuos
tatai dėl gyvenamų namų. 
Kad tie namų pataisoms įves
dinti pinigai būtų privalomi 
atmokėti pirma mortgičių ir 
taksų. Tuo būdu ta paskyra 
visuomet būtų veikli, vieniems 
namams atsimokant, būtų tai
somi kiti.

Jo ir daugelio pirm jo ar
gumentuose yra buvę nurodi
nėta, kad daugelis mažų na
mų savininkų norėtų^tuos na
mus gerinti, modernizuoti, 
bet tam neturi ištekliaus.

Majoras Impellitteri taipgi 
veikęs. Jis kreipęsis į atitinka
mus valstijos ir federalius val
dininkus paskyrų statybai ir 
pataisoms namų.

Valstijos gubernatoriaus
-j__________---------------------------------------------------------------

Draugija ragino tirti 
mažuosius namus

Community Service Society 
kreipėsi į majorą Impellitterį, 
kad jis įsakytų tyrinėti ma
žuosius namukus. Mažiukų 
visai netinkamų gyventi mies
te namukų esama 35,000, ta-> 
čiau juose gyvena po1 vieną, 
po dvi šeimas. Viso tokiuose 
namuose gyvena apie 150,000 
šeimų. Jau prieš metus laiko 
buvę įsakyta tokius namukus 
uždaryti, bet dar nieko neda
ryta.

Dr. Edwin S. Eurdell, tos 
draugijos pirmininkas, sako, 
kad mažiukuose namuose gy
vena trečdalis visų miesto gy
ventojų. Tačiau dabartiniai į- 
statymai juos ignoruoja. To 
pasėkoje, sako jis, daug tų 
namų dar neturi išviečių, 
maudynių. Nėra net praustu
vės. Tūkstančiai jų pilni žiur
kių ir vabalų.

Toki namai ne tiktai kad 
yra pavojumi juose gyvenan
tiems, bet taip pat gręsia svei
katai ir saugumui gyvenančių 
visoje toje apylinkėje.

Apie tokius namus valdinis 
cenzo biuro raportas, pateik
tas 1950 metais, parodė, jog 
223,706 'butai iš visų 2,433,- 
465 esamų mieste neturėjo 
maudynės ir buvo ’ sukliuvę. 
Iš tų minėtųjų 2 2 3, 
706 butų 112,117 neturėjo 
viduje vandens arba įvadai ir 
rynos buvo taip sugedę, kad 
vandens negalėjo vartoti.

Vienas taksiko vairuotojas 
Brooklyne apsiskundė, kad 
du ginkluoti vyrai iš jo atė
mė $50. 

• i i ..... i

Dewey majoras prašė, kad jis 
sekamai Valstijos Seimelio 
sesijai pasiūlytų, paskirti 
$250,000,000 šalinimui laužy
nų. Ir kad keturios penktosios 
tos sumos dalys būtų skirtos 
New Yorko < miestui.

Tokia suma nepadarytų vis
ko, bet jau būtų gera pradžia. 
Majoro buvęs paskirtas spe- 
cialis komitetas namų padė
čiai tyrinėti aprokavo, kad 
reikėtų mažiausia $500,000,- 
000 pačių aršiausiųjų laužy
nų prašalinimui vieno- tūks
tančio akrų plote.

Paties miesto valdžioje, kol 
kas, atsidedama ant .tyrinėto
jų. Tyrinėtojų jau priskirta ir 
reikalaujama dar skirti. Ma
joro paskirtas ? komitetas, ku
rio vadu yra Moses, pasiūlė, 
kad miestas paskirtų dar 
$650,000 samdyti daugiau ty
rinėtojų ir kitokių tai sričiai 
tarnautojų.

Gyventojai nėra priešiški 
tyrinėjimams. Tačiau jie iš
metinėja, kad vartotojų ir ren- 
dauninkų susiedijose pateikti 
skundai, su smulkmeniškai 
parodytais blogumais, tūks
tančiais stovi be veiksmo ati
tinkamose įstaigose. Kad taip 
pat yra tūkstančiai šeimų, ku
rios norėtų išeiti iš tų nežmo
niškai biaurių namų, bet per 
metų metus nesulaukia kito 
buto.

Laužynuose gyventojų min
tys supuola, kad pamate viso 
blogumo yra ne tiek stoka ty
rinėtojų, kiek stoka veiklos ir 
tikro noro laužynus šalinti. 
Pamatiniu žygiu turėtų būti 
statyba daugiau pigiomis ren
domis namų. Tačiau šiuo tar
pti tai statybai paskyros ma
ginamos.

Skaitmenimis buvo ne- kartą 
parodyta?- kad dabartine sta
tybos eiga nespėjama net at
statyti tiek, kiek nugriauna
ma. Gi pastaraisiais metais 
gyventojų skaičius padaugėjo 
dėl imigracijos ir buvusių, 
pirmkarinio laikotarpio imi
grantų vaikų prieauglio.

.............—- A    . ■ -  

Atidarys arthritis 
ligoniams klinikas

šiomis dienomis paskelbti 
planai atidaryti devynias nau
jas kenčiantiems nuo arthritis 
ligos klinikas įvairiose miesto 
dalyse. Jos veiks greta jau e- 
samųjų ligoninių. 1

Klinikoms .vadovauti paskir
tieji gydytojai patys lankė 
specialius kursus, kur jiems 
informacijų teikė tame jau 
nuo seniau dirbantieji gydy
tojai.

Arthritis yra blogiausias 
tuo, kad jis sužaloja žmogų. 
Jis taipgi blogiausias tuo, kad 
plačiausia paplitęs iš visų 
chroniškų, pastoviai, nuolatos 
žmogų kankinančių ligų.Ir iš- 
kaštingas dėl to, kad sutruk
do nuo darbo.

žinomų sergančių ta liga 
mūsų šalyje esama tarp 7 ir 
8 milijonų. O kiek yra dejuo
jančių, bet dar nesuskaitytų, 
tebesančių pradinėje ligos 
stadijoje?!

Brooklyne klinikos bus pri
jungtos prie Beth-El, Cumber 
land, Greenpoint ir St. Johns 
ligoninių; Bronxe prie For
dham, Lincoln ir Montefiore; 
Queens prie Mary Immacula
te; 5 Staten Islande prie St. 
Vincent.

Kokiomis sąlygomis tose 
klinikose teiks pagalbą, gal 
bus visuomenei suteikta infor
macijų tuomet, kai tos klini- 
kosz atsidarys.

Aliejumi prekiautojas Flat
bush srityje Sol M. Schwartz 
prisipažino bandęs išvengti 
mokęjimo $741 privalomų su
mokėti valdžiai taksų.

Svečiai
_BrooklynieČiai Frank ir Ol
ga Reinhardtai Laisvės pikni
ke atrodė linksmai. Didžiau
sią jų linksmybės priežastimi 
buvo ta, kad jinai po opera
cijos greit pakilo iš lovos ir 
jau abu galėjo dalyvauti Lai
svės piknike. Kita linksmybė 
buvo ta, kad juos atlankė gi
minaičiai Mr. ir Mrs. R. Puru- 
ker iš Buffalo. Savo svečius 
jie taipgi buvo atsivežę Į Lai
svės pikniką. R.

Išvyko Europon
Dailininkas Ad. Reinhardt 

išvyko Europon vidurvasario 
atostogomis pasinaudojant pa
tirti apie padėtį dailės srityje 
daugelyje Europos šalių, susi
pažinti su tų šalių dailininkų 
kūryba. Taipgi tikisi pamaty
ti daugelį praeities meno tur
tų, sukrautų viešuose ir priva- 
tiškuose muziejuose.

Visa tai jam bus labai nau>- 
dinga kaipo dailės mokytojui 
kolegijoje.

Reinhardtas tikisi lankytis 
Anglijoje; Italijoje, Francuzi- 
j.oje, Vokietijoje, o gal ir kai 
kur kitur — priklausys, kiek 
laiko užtruks pirmosiose, nes 
turi sugrįžti pirm prasidėjimo 
mokslo sezono.

Paskyrė taikytoją
Valdinė samdytojų sn dar

bininkais nesusipratimams 
spręsti komisija paskyrė Jack 
Mandelbaum taikyti Consu
mers Union leidėjus su darbi
ninkais. Darbininkai yra Lai
kraštininkų Gildijos nariais. 
Firma su darbininkais nesita- 
rė.

; Gildija sušaukė darbinin
kus į susirinkimus ir pastatė 
pikietus prie to leidinio rašti
nės, 17 Union Square West, 
taipgi prie šapos, 38 E. 1st .St.

Ar paveiks teisėją 
vaikų meilė motinai?

Teisėjas Schmuck buvo 
pasišaukęs pas save Brussel 
mergaites Valerie ir Margery, 
13 ir 11 metų. Joms klausi
mai statyta ir jų atsakymų iš
klausyta užbarame teismabu- 
tyje. Tačiau iš ten išėjusios 
mergaitės sakę, jog teisėjas 
jį klausė, dėl ko jos nenori 
gyventi pas tėvą.. Jos atsisa
kiusios, kad jos tėvo nemyli.

Teisėjas bylos sprendimą 
atidėjo.

^Tėvams divorsuojantis, mer
gaitės buvo pavestos auklėti 
tėvui. Bet jos nuo tėvo pabė
go ir sugrįžo pas‘motiną. Jas 
vėl sugrąžino pas tėvą. Tuo
met jos nuo jo pabėgo pas 
svetimus, nes motinai buvo 
uždrausta jas priimti.

Laukia parplaukiančio 
naujo laivo

Naujasis laivas United 
States išplaukė iš Southhamp
ton atgal į New Yoyką. Tikisi 
parplauksiančio ^ada' nors 
liepos 15-tą. Jo^wadas Harry 
M’ąnning sakėsi dar nežinąs, 
ar jis bandys sumušti plauki
mo . į vakarus rekordus. Plau
kime Europon šis laivas sumu
šė Queen Mary buvusį pada
rytą rekordą.

Laivo Queen Mary plauki
mo į vakarus rekordas yra 3 
dienos, 21 valanda ir 48 mi
nutės. Jis tai atliko 1938 me
tais.

Naturalio gaso įvedimas 
daugelyje Brooklyno distrik- 
tų jau baigiamas. Taip' pat 
baigiamas Visoje Queens aps
krityje. čia viso esama 310,- 
000 myterių. , s

Pataisa
Laisvėje buvo, pranešta, būk 

serganti Ona Kalvaitienė. Gi 
turėjo būti: serga Jonas Kal
vaitis. Liepos 11-tą jisai turė
jo sugrįžti iš ligoninės namo, 
70-03 Caldwell Ave., Mas- 
pethe.

REIKALAVIMAI
MALE and FEMALE

Reikalinga viduramžiaus vedusi 
pora padirbėti prie namų ruošos ir 
biskį pagelbėti prie lengvo šapos 
darbo. Patyrimas nereikalingas, mes 
išmokysime. Gaus ir 4 kambarių 
aparlmentą. Kreipkitės: Aptekar 
Wool Stock Co., 46 Canal St., New 
York City, N. Y.

Reikalinga pora priežiūrai farmos, 
apskritų metų darbas, reikia turėti 
draiverio laisnius. Kreipkitės:

Mr. Lewis, 37-W. 57th St., N.Y.C.
Tel. Plaza 5-9181. (129-134)

Reikalinga namų darbininkė; jau
na moteriškė, mylinti, vghkus. Guo
lis ant vietos. Nuosavas kambarys in 
vonia. Skambinkite: Bayside 9-7787.

.(135-136)

PRANEŠIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mitingas įvyks tre
čiadieni, liepos 16 d., 8 vai. vak. 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Visi nariai pasistengkite dalyvau
ti. — Sekr. • (136-137)

MONTELLO, MASS.
LLD 6-tos kuopos susirinkimas 

jvyks pirmadienį, Liepos-July 14-tą, 
Lietuvių Tautiško Namo Kamba
riuose. Pradžia 7-tą vai. vakare. 
Valdyba ir nariai prašomi dalyvauti, 
nes yra daug gerų darbų atlikta, 
bus išduotas raportas. Taipgi kuo
pos piknikas turės įvykti Augusto 
3-čią. Reikia išrinkti Komitetą. — 
Finansų Raštininkas. (134-135)

MONTELLO, MASS.
Metinis piknikas Lietuvių Tautiško 

Namo Parke, Winter St. ir Keswick 
Rd. rengia Vienybės Pašėlpinė 
Draugystė. įvyks sekmadienį, liepos- 
July 13 d Pradžia 1-mą vai. dieną,' 

I bus gera muzika, puiki programa, 
ir valgiai ir gėrimai. įžangos nėra. 
Visus kviečiame atsilankyti, turėsi
me gerus laikus žaliame pušyne.

. ’ (134-135)

New haven, conn.
Liepos 13 .d, autobusas išvažiuos 

nuo Lietuvių salės, 243 N. Front St., 
12:45 vai. dieną, o nuo Wallace ir 
Humphrey Sts., 1 vai. dieną. Norin
tieji važiuoti į pikniką, būkite lai
ku. Kelionė į abi pusi $1.65.

Galėsite gražiai praleisti laiką 
prie Conn, upės, susitiksite su pažįs
tamais ir įsigysite pažintį su nau
jais. Tad kviečiame visus būti Light 
House Grove, East Hartforde. — 
,J. K. (132-136)

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-^8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME Ht PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
, UP-TO-DATE

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

Tel. EVergreen 7-6868 J

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

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

i Prekiniu! traukiniui užmu-* 
šus /nežinomą vyrą ant gelž- 
kelio relių prie 175th St., New 
Yorke, inžinierius buvo areš
tuotas, tačiau paskiau jį pa
leido. *

SKELBKITĘS LAISVeJE

RANDAVO.! S
Išsinuomuoja du fomišiuotV' kam

bariai. Pavieniams arba vedusiai 
porai be vaikų. Graži apylinkė. Va
žiuokite Culver line traukiniu iki 
Ditmars Avė. stoties. Dėl daugiau 
informacijų, kreipkitės pas Charles 
Meškėną, 319 Ditmars Avė. (kam
pas E. 4th St.), Brooklyn, N. Y.

' (134-136)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Valymo ir ĮSiuvimo 

biznis (Cleaning & Tailor Shop), 
įsteigta per 8 metus. Žema renda. 
Ilgas rendavimas Geriausias pasiū
lymas virš $800. Greitai atsiliepkite. 
Skambinkite: GEdney 8-9002 tarpe 
9 vai. ryto ir 7 v. v. (135-139)*

Parsiduoda naujas moderniškas 
namas, 4 kambarių, attic ir skiepas, 
fomika sinka, šešios šėpos indų susi
dėjimui; automatiškas aliejum ap
šildymas (vandeniu šildoma). Žemės 
plotas — frontas 60 pėdų, ilgio 110 
pėdų. Mprtgage’ius sulig susitarimo. 
Kaina $10,000, randasi Huntington, 
L I. KELRODIS: Northern State 
Parkway, Exit 40; 110 RoutqL Hun
tington. Išvažiavę apačia tWo į 
Route 110, važiuokite North; link 
Huntington apie % mailės. Ten na-* 
site Šaką kelių ir parašą Amityvil®» ' 
Road. Važiuokite. Amityville RdJ, 
apie bloką ir pusę ir po tiesiai rasi
te namą.

Telephone: Huntington 4-5759 R.
(133-136)

PARSIDUODA
Parsiduoda butcher shop, delica

tessen ir grocery store kombinacija 
su alaus laisniais. Puikiausia vieta 
tam bizniui, nauji rakandai. Priežas
tis pardavimo — savininko nesvei
kata. Matykite Mr. Chirck,

177 Avenue A, New York City
Tel. AD. 4-3668. (130-134)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th SlrejJ 
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. 7-6233

Matthew A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-B172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS




