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Vienas amerikonas, supy
kęs ant republikonų, man sa
ko : Per visą savaitę slonius 
stenėjo, o tepagimdė asilą!

Iš sykio nesupratau, ką jis 
norėjo pasakyti. Paskui paaiš
kėjo.

Jis mano, kad generolas 
Eisenhoweris politikoje tėra 
paprastas asilas. Visas jo su
brendęs gyvenimas buvo su
sietas su armija, su militariz- 
mu, su karais, su komandavo- 
jimu kitų. Nieko jis nenusi
mano apie svietiškus žmonių 
reikalus. Bet štai jį republiko- 
nai stato kandidatu į Ameri
kos prezidentus! T'r nori, kad 
žmonės už jį balsuotų. Tikra 
komedija.

Ar žinote, kad to pasako
riaus filosofijoje randasi be 
galo daug tiesos?

WGal ir gerai, kad nors viena 
(vraugė Chicagos Vilnyje pa
kėlė protestą prieš priešmote- 
riškus juokus. O tų juokų yra 
daugybė. Jie iškepti moterų 
paniekinimui. Jie netoleruoja
mi. Juos reikia išmesti laukan. 
Prieš juos reikia kovoti.

Skaitau draugės S. protestą 
ir galvoju : Vyrams reikia pa
sitaisyt. Kam iš mote/ų juok
tis, kuomet be jų negalima 
apsieiti ?

O kad be jų mes negalime 
apsieiti, tai puikiai įrodo kiek
viena mūsų organizzacija, 
kiekvienas parengimas. Jos 
visur veikliausias elementas.

Skaitau pranešimus apie S. 
L. A.fcj&mą. Vienas dalykas į- 

akin: Tas susivienijimas 
bė^uri apie 13 tūkstančių na
rių. O kadaise jis turėjo virš 
22 narių.

Tautininkai ir menševikai 
jį baisiai nujodinėjo. Jaunimą 
visiškai pamiršo.'

Gaila ir to, kad Susivienija
mas yra panaudojamas Lietu
vos “laisvinimui”, tai yra, ta- 
tarybiniam Grigaičio-šimučio 
raketui.

Vienu reikalu čikagiečiai 
mus brūklyniečius toli gražu 
pralenkia. Jie daug geriau 

z rūpinasi Pietų Amerikos lietu
viais. Dažnai matosi praneši
mai, kad jie tiek ir tiek surin
ko ir pasiuntė paramos Urug
vajaus “Darbui.”

Daugiausia, kiek matosi, 
tubrrti rūpinasi Jonas Jokubka. 
Bū'.įv gražu, kad ir mes to 
y^ikalo nepamirštumėme.

Net širdžiai ramiau: gerai, 
puikiai pavyko ir Connecticut 
spaudos piknikas Hartforde 
praėjusį sekmadienį. Laisvės 
personalą piknike atstovavo 
Dominikas šolomskas. Parve
žė dienraščiui gražios para
mos.

Gamta irgi mums atėjo tal
kon. Visuose trijuose spaudos 
piknikuose saulė gražiai “ke
pino” jų dalyvius.

Vienas smarkus laisvietis 
Brooklyno piknike man sako: 
Kokį kontaktą Laisvės štabas 
turi padaręs su tuo seniu die
vu ? Matote, vakar čia pat 

• švent. pranciškonus jis van- 
' deniu išmaudė, o šiandien tie
siog saulė žeme riedinėja!

Ne pro Šalį kaip kada pa
juokauti.

Bet štai kuo dar turime rū
pintis. Mūsų dešimties tūks
tančių doleriu vajus tebėra 
neužbaigtas. Dar reikia gero
kos? sumos. Ateinančios ketu- 

savaitės bus paskutinės, 
^furf s išsispręsti klausimas: 

Baigsime vajų sir didele gar
be, ar prisipažinsime, kad šį 
sykį pasibrėžto tikslo nepa
sieksime ?

Nežinau, kaip kiti laisvie
ji j, i jaučiasi. Bet man atrodo,
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$2,398,282,800 bus 
išleista karo bazėm

t

Prezidentas užgyre statymą 
250 slaptų karinių stovyklų

Washington.— Preziden
tas T r u m a n a s pasirašė 
Kongreso nutarimą, ski
riant 2,398 milijonus, 
282 tūkstančius ir 800 
dolerių slaptoms karinėms 
stovykloms statyti įvairiuo
se pasaulio kampuose.

Daugiausia tai bus lėktu
vų bazės, iš kurių didieji 
bombonešiai ir atominiai 
bomberiai galės pasiekti vi
sas vietas Sovietų Sąjungo
je ,Kinijoje bei kituose so
vietinių draugų kraštuose.

Tokios stovyklos statoma 
Grenlandijoj, Japonijoj, A- 
laskoj, vakarinėj Europoj, 
Šiaurinėj Afrikoj ir dauge
lyje slepiamų vietų.

Statoma galingiausias 
atom-bombinis laivas
Newport. News, Va. —

Demokratai siūlo, kad patys 
balsuotojai nominuotų 
kandidatus j prezidentus

Washington. — 53 de^. 
mokratai kongresmanai ir 
senatoriai pagamino siūly
mą, kad patys piliečiai per 
visuotinus balsavimus skir
tų įvairių partijų kandida
tus į prezidentus. Tuomet 
saujelė vienos bei kitos par
tijos politikierių negalėtų 
sauvališkai nominuot kan
didatų.

Šis pasiūlymas bus įteik
tas nacionaliam demokratų 
suvažiavimui, kuris įvyks 
Chicaępj, pradedant nuo 
atbinančio pirmadienio.

Plieno fabrikantai vėl 
tariasi su streikieriais

Pittsburgh. — Valdžiai 
prašant, vėl suėjo į derybas 
plieno fabrikantai su 600,- 
000 streikierių atstovais.

Fabrikantai reikalauja, 
kad valdžia pakeltų plieno 
kainą $5.65 tonui; tuomet 
jie padidintų darbininkams 
valandinį uždarbį apie 25 
centais. Bet fabrikantai at
sisako pripažint unijines 
CIO teises.

Vietnamiečiai smarkiai 
atakuoja francūzus

Saigon, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai įnirtin
gai atakuoja francūzus 
pietiniuose raistuose. Pran
cūzų komandierius šaukia
si daugiau orlaivių ir kitų 
pajėgų.

ORAS.—Vėl karšta, šut- 
nu ir gal lietus.

kad jokiu būdu neprivalome 
pasiduoti. Vėl paklosime, jei 
bus reikalas, po dolerį, po 
penkinę, po dešimtinę, bet ne
duosime progos darbininkiš
kos spaudos priešams pasi- 
džiauti.

Čia prasidėjo, statymas ga
lingiausio Amerikos karo 
laivo - lėktuvnešio. Jis lė- 
šuos 220 milijonų dolerių, 
bus 519,900 tonų ir galės 
pristatyti atominius bom
bonešius į visus pasaulio 
kampus, kaip pranašauja 
šios šalies karininkai.

Amerikonai atgriebė kalvą 
nuo Korėjos liaudininkų

Korėja.— Pranešama, jog 
amerikonai per smarkias 
trijų dienų kautynes at
griebė. nuo Korėjos liaudi
ninkų vieną kalvą rytinia
me fronte.

Amerikos lėktuvai ataka
vo liaudininkus vis.u 150 
mylių frontu ir išdaužė 79 
aptvirtintas jų pozicijas.

Truman pasirašė, kad 
kompanijos galės įvest 
kietas savo kainas

Washington. — Prezideh- 
tas Trumanas savo parašu 
užgyrė Kongreso priimtą 
McGuire bilių, kuris leidžia 
fabrikantams nustatyti kie
tas kainas savo dirbiniams. 
Šis vadinamas “teisingų 
kainų” bilius uždraudžia 
krautuvėms pigiau tuos 
daiktus pardavinėti, negu 
kompanijų nustatyta.

Priešingi McGuire biliui 
senatoriai ir kongresmanai 
nurodė, kad jis peržengia 
išleistus pirmiau įstatymus 
prieš trustus. Jie apskai
čiavo, jog fabrikantai, nau
dodami McGuire įstatymą, 
ištrauks iš amerikiečių 2,- 
000 milijonų dolerių per 
metus daugiau kaip iki šiol.

20 demokratų nori 
prezidento vietos

Washington. — Jau 20 
demokratų politikierių per
šasi kaip kandidatai į pre
zidentus. Tarp jų1 yra:

Alben Barkley, Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentas, 

metų amžiaus; senato
riai Paul Douglas, Kefau- 
ver ir Richard B. Russell; 
Averell Harriman, Truma- 
no direktorius bilijonams 
dolerių dalinti įvairiom ša
lim prieš komunizmą, ir ei
lė kitų.
I Prez. Trumanas ir Illino- 
jaus gubernatorius Steven- 
čonas pakartojo, kad jiedu 
nekandidatuos. Bet spėja
ma, kad jeigu nacionalis 
Demokratų Partijos suva
žiavimas “draftuotų,” tai 
Trumanas. bei Stevensonas 
sutiktų kandidatuoti.

/ Italija. — Mirė Izraelio 
premjero pavaduotojas Eli- 
ezer Kaplanas, keliaudamas 
Šveicarijon pasilsėti. Buvo 
61 metų amžiaus.

$10,000 FONDO SUKĖLIMUI LAIKAS! Nixonas —politinis 
PRATĘSTAS IKI RUGPIŪČIO 16-TOS Eisenhowerio vadas
Kviečiame visus stoti į talką 

dienraščio Laisvės paramai
Jis suplanavo ir T aito įstatą 
prieš darbo unijas ir streikus
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Rojus Mizara parvežė iš pietinės Kalifornijos aukomis 
ir prenumeratomis virš $300. Tūli aukotojai gyvena Los 
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Anglijos laikraščiai abejoja, 
ar Eisenhower bus išrinktas

Londoų, — Anglijos laik
raščiai labai abejoja, ar Eb 
senhoweriui pavykt laimėti 
prezidento rinkimus prieš 
demokratų kandidatą. Sa
ko, 1 Eisenhoweris prastas 
kalbėtojas, “gležnas” politi
kierius. Tokias silpnybes 
jis parodė ir paskutinėje 
savo kalboje, priimdamas 
republikonų kandidatūrą į 
prezidentus, kaip rašo Lon
dono Times.

Manchester Guardian sa-» 
ko: “Nepartijiniai balsuo
tojai abejoja apie Eisen- 
howerj, nes dar neaišku, 
kaip jis atsilieps į įvairius 
klausimus. O republikonam

Jankiai nebus suvaryti 
į marias, sako Collins ♦

Korėja.. — Generolas J. 
Lawton Collins apžvalginė- 
jo. karo frontą ir užreiškė, 
jog Šiaurinės Korėjos liau
dininkai ir kinai niekuomet 
nesuvarys amerikonų į ma
rias. .

Collins, amerikonų armi
jos štabo galva, sakė> jei
gu Korėjos liaudininkai ir 
kinai komunistai pradėtų 
naują ofensyvą, verždamie
si tolyn į pietus, tai ame
rikonai skaudžiai atmuštų 
juos atgal.

Gen. Collins pridūrė, kad 

Įvairios Žinios
x Tokio. —Japonijos poli
cija užpuldinėjo demons
tracijas, mininčias 30-meti- 
nę Komunistų Partijos su
kaktį; areštavo 47 žmones.

Rpma. — Piktadariai bei 
kerštininkai Italijoj šiemet 
užmušė po 6 žmones kas
dieni

Teheran, Iran. — Žydų 
organizacijos kreipėsi į 
Irano premjerą Mos^ade- 
ghą, kad stabdytų, fašisti
nius kurstymus prieš žy
dus. '■ - ' ■ '

P. Riauba ................. 5.00
M. A. Pupis ......... 5.00
C. Marcinkus......... 5.00
C. Pečiulis ............. 5.00
Stanley Yakim....... 5.00 

reikia patraukti savo pu
sėn nepartijinius balsuoto
jus, kad Eisenhoweris galė
tų tapti prezidentu.”

Darbiečių laikraštis Dai
ly Herald rašo, kad Eisen
howeris turėtų .užgeriut re- 
publikonus izoliacionistus, 
kurie reikalauja mažiau 
kištis į svetimų kraštų da
lykus. Nes be izoliacidnis- 
tų paramos .Eisenhoweris 
prakištų rinkimus.

(Eisenhoweris, kajp ir 
Tyumanas, mojasi koman
duoti visas galimas šalis ir 
ginkluoti jas prieš komu
nizmą.)

Vakarinės Vokietijos 
valdžia pilna nacių

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos seimo 
komisija surado, kad prem
jeras Adenaueris prisivarė 
nacių 1 savo užsienio reika
lų ministeriją.

Tyrinėjančioj i seimo ko
misija jau reikalavo p a va
ry t iš tos ministerijos ke
lis aiškiausius hitlerinin
kus. '

jei kinų kariuomenė ir par
sitrauktų iš Korėjos, vis, 
tiek Amerika laikytų ten j 
savo armiją.

Tokio, Japonija. — Atvy
ko keturi čiang Kai-šeko 
kinų tautininkų generolai 
tartis su vyriausia ameri
konų komanda* Tolimie
siems Rytams. ' '

Washington.—Prez. Tru
manas sirguliuoja, apsikrė
tęs virusais - bakterijomis.

Tunis. — Frančūzų poli
cija ieško tunisiečio, kuris 
metė bombą į karinį fran- 
cūzų paradą. Bomba nie
ko nekliudė, tik daugelį nu
gąsdino..

Washington. — Jei būtų 
išrinktas generolas Eisen
howeris, republikonų / kan
didatas į prezidentus, tai 
jo vie-prezidentas Richar
das Nixonas už nosies ve
džiotų Eisenhoweri, kaip 
teigia Washjngtono politi
kai.

Visi tvirtina, kad Eisen
howeris politiniai silpnas. 
Pirma negu republikonų 
suvažiavimas jį nominavo, 
pats Eisenhoweris, pavyz
džiui, prisipažino nesupran
tąs farmerių reikalų.

Iki Eisenhoweris pasi
skelbė kandidatu į prezi
dentus, jis aklai sekė kari
nę Trumąno politiką.

Bet Nixonas, ketverius
metus būdamas kongresma- 
nu.ir dvejus metus sena
torium, jau trukšmingai

Valdžia naikina kainų 
kontrolę “kenuotiem” 
vaisiam ir daržovėm -

Washington.—Kainų ad
ministratorius Ellis Arnall 
panaikino kainų kontrolę 
90 procentų visų konser
vuotų (kenuotų) bei šaldy
tų vaisių, daržovių, jų sul
čių, džiovintų vaisių, bulvių 
drožlių ir kūdikių valgių.

Tuo tarpu valdžia tyrin- 
ja, ar reikės nuimti ’ kon
trolę ir nuo likusių 10 pro
centų konservuotų vaisių ir 
daržovių.

Dėl to pabrangs vartoto
jams kai kurie ’ iš tų pro
duktų, įspėjo Arnall. Už 
tai jis kaltino naują Kon
greso įstatymą, kuris rei
kalauja užtikrinti maisto 
fabrikantams ir krautu
vėms “bent tokius pelnus, 
kaip pirm Korėjos karo.”

Sugrįžo greičiausias 
keleivinis laivas

New York. — Naujasis 
keleivinis Amerikos laivas 
The United States sugrįžo 
iš Anglijos per 3 dienas, 12 
valandų ir 12 minučių. 
Plaukė apie 40 mylių per 
valandą, atlikdamas viso 
2,902 mylių kelionę.

Šis laivas pralenkė grei
čiausią anglų laivą Queen 
Mary 9 valandomis ir 36 
minutėmis kelionėje iš An
glijos į Jungtines Valstijas.

The United States, 53,000 
tonų svorio, 990 pėdų ilgio, 
pasirodė greičiausias kelei
vinis laivas pasaulyje; 
f .

Jis pastatytas taip, jog 
karo metu galės būti grei
tai pertaisytas dešimčiai 
tūkstančių kareivių gaben
ti.

Korėja. — Korėjos liau
dininkai sako numušę dar 3 
Amerikos lėktuvus.

varė fašistuojančią politi
ką, agęntaudamas Fabric 
kantų Susivienijimui.

Visiem žinoma, kad Nix
onas išvien, su Mundtu pa
gamino Kongresui bilių, 
kuris su tūlais priedais ta
po fašistiniu McCarrano 
įstatymu.

Tafto-Hartley įstatymo 
autorius

Mažiau žinomas faktas.
kad Nixonas suplanavo ir 
Tafto - Hartley’o įstatymą 
unijoms ardyti, streikams 
laužyti. Šį faktą atskleidė
republikonas, siūly damas 
nominuot Nixoną kandida
tu į Jungtinių Valstijų vice
prezidentus.

U
N

Jis, perstatydamas Nix- 
oną nacionaliam Republi- * 
komi Partijos suvažiavi
mui, užreiškė, jog tikrasis 
Tafto - Hartley’o įstatymo į 
autorius yra Nixonas, nors 
tas įstatymas išleistas skir
tingu vardu. *

Perstatytojas deklamavo, 
kad Nixonas šiuo įstatymu
“puikiai patarnavo ir dar
bininkams .ir fabrikan
tams.”

Kiti Nixono žygiai
Kuomet Nixonas buvo 

Kongresmanų N e a menki
nės Veiklos Komiteto na
rys, jisai vienas, iš pačių 
pirmųjų reikalavo siųsti 
kalėjiman tokius kvočia
mus komunistus bei unijų 
veikėjus, kurie atsisakys 
komitetui liudyti patys 
prieš save ir išdavinėti ki
tus.

Bet štai dar kiti Nixo
no atsižymėjimai Kongrese. '

Jis balsavo griežtai nu
kirsti lėšas, reikalingas 
r e n d ų kontrolei vykdyti. 
Balsavo už kainų kontrolės 
panaikinimą; reikalavo pa
naikinti rendų kontrolę; 
siūlė beveik sustabdyti val
džios paramą gyvenamiems 
namams statyti.

Nixonas balsavo atimti 
valdinę pašalpą nusenu- 
siems darbininkams, negau
nantiems senatvės pensijų; 
siūlė viešai skelbti ubagais 
tuos, kurie bus šelpiami 
valdžios lėšomis.

Nixonas visomis keturio- . 
mis priešinosi valdžios siū
lymui įvesti sveikatos ap- 
draudą visiems amerikie
čiams. Tokią apdraudąjis 
apšaukė komunizmu.

Jis balsavo prieš bilių, 
reikalaujanti suvaldyt upių 
ištvinimuš, statant tvenki-
nius ir pravedant kanalus 
valdžios lėšomis.

Nixonas rėmė generolo 
MacArthuro planą, peršan
tį bombarduot Mandžūriją, 
ir karštai sveikino siūlymus 
vartoti atomines bombas 
prieš Korėjos Liaudies Res
publiką ir prieš Kinijos 
liaudininkus. . w

Toks tai būtų politinis t 
Eisenhowerio vadas Nixo
nas, . jeigu Eisen h o we.rvs 
taptų prezidentu.
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AMERIKOS MILITARINE RANKA
LIEPOS 13 D. PRANEŠTA iš Jugoslavijos, kad ten 

lankosi ir yra smarkiai vaišinama Amerikos militarinė 
misija^ Prieš ją tursinasi ir jai kloniojasi diktatorius 
Tito. '

Misija nuvykusi patyrinėti, ar Jugoslavijos diktato
rius gerai ir tinkamai suvartojo tuos karo pabūklus, 
kuriuos jis iš Amerikos gavo 11951-1952 metais. Misija 
atradusi, kad viskas pas Tito tvarkoje ir kad jis pilnai 
užsitarnauja dar didesnės militarinės ir karinės para
mos. Jis ištikimai pildo visus Amerikos generalinio šta
bo prisakymus.

Pasiremiant tuomi, Jugoslavijoje gautas pranešimas 
iš Washingtono, kad mūsų vyriausybė nutarė 1952-1953 
metais aprūpinti visą Jugoslavijos armiją tankais, lėk
tuvais ir sunkiosiomis kanuolėmis. Taip Titui pranešė 
mūsų apsigynimo sekretoriaus pagelbininkas Fr. Frank 
C. Nash.

Tai visa Amerikos žmonėms kaštuos keletą bilijonų 
dolerių. Turėsime mokėti aukštesnius taksus. Turė
sime sudėti iš savo kišenių. Iš dangaus neiškris. Val
džia nesiprašius atims iš mūsų algų ir uždarbių.

Bet tai tik viena pusė medalio. Šis paėmimas Jugosla
vijos diktatoriaus militarinėn globon, šis apginklavimas 
Jugoslavijos padidina tarptautinį įtempimą. Iš to iš
plaukia padidėjimas naujo karo pavojaus.

Jugoslavija yra apsupta socialistinių karštų. Tie kraš
tai negali nematyti, jog Amerikos kontroliuojama mili
tarinė Jugoslavijos jėga yra joms peilis po kaklu. Jos 
irgi turės dar smarkiau ginkluotis. Ir taip galo nesimato.

PO REPUBLIKONŲ PARTIJOS CIRKO
SENATORIUS TAFT nieko nepešė. Daug jis prakai

to išliejo, norėdamas būti kandidatu į prezidentus. Vel
tui. Jis susidūrė su stipresnėmis pajėgomis ir turėjo 
pasiduoti. Daugiau jis nebebandysiąs tos vietos siekti.

Su Taftų apidirbta. Tiesa, jis dar skereeiosis Senate, j 
bet į Baltąjį Namą nebepateks. į

Republikonai nominavo generolą Eisenhower}, tikė
dami, kad jiems su juo pavyks užkariauti Baltąją Namą. 
Jie žino, kad tas vyras tiek tetinka būti prezidentu, 
kaip ir bile armijos generolas, kuris apie visuomeninius 
reikalus nieko nenusimano. Bet išmintingo, supran
tančio visuomenės reikalus žmogaus jiems nė nereikia.

. Reikia tik skambaus vardo, reikia tik ilgos meškerės su 
aštriu kabliuku balsuotojus žvejoti. Reikia jiems tokio, 
kuris jų klausys ir jiems tarnaus. Bilijonieriai tikisi 
tokį lekajų suradę Eusenhowerio asmenyje.

Jam gi pagelbininku paskyrė senatorių iš Califor- 
nijos. Čia jau kitoks sutvėrimas. Senatorius Nixon yra 
mėtytas ir vėtytas reakcionierius. Jis gali būti Eisen- 
howerio sosto tvirtove. Jis, jeigu būtų išrinktas vice
prezidentu, pasistengtų padėti Eisenhoweriui pravesti 
Herbert Hooverio pareikalavimą, išreikštą republikonų 
konvencijoje, kad Amerika taptų “piktąja gyvate.”

Viskas, ko dabar reikia, tai laimėti rinkimus. Čia 
jau kita problema. Čia jau reikalas pačių Amerikos 
žmonių, ar jie sutiks kibti ant Eisenhower-Nixon aš
trios meškerės. Tai pasakys tiktai lapkričio mėnesio 
rinkimai.

Įdomu dar štai kąs. Senatorius Nixon priėmė kandi
datūrą ir tapo nominuotas ant to paties tikieto su Ei- 
senhoweriu, bet sakosi dar nieko nežinąs apie generolo 
nusistatymą įvairiais naminiais reikalais. Jis žino, kur 
generolas stovi karo ir militarizmo klausimais, Bet to 
neužtenka. Dabar Nixon praleisiąs keletą savaičių stu
dijavimui Eisenhowerio naminės politikos.

?. Bet Nixon tik lošia kvailį. Jam nė nereikia 'Eisenho
wer} suprasti. Jam net nereikia nė savo nusistatymą su
prasti. Ką jie kalbėjo konvencijoje arba prieš konvenci
ją, Viskas eina į muziejų. Kai jie bits išrinkti, jeigu bus 
išrinkti, jiems-reikės išmokti tik vieną dalyką: klausyti 
iwikieriu ir fabrikantų instrukcijų. Gi toje rolėje ne
reikia nei didelio galvočiaus, nei žmogaus su savigarba. 
Nixonr pakankamai seniai murdosi reakcinėje politikoje, 
kad šią savo naują rolę pilnai suprastų.

Iš Lietuvos
Miškų sodinimas

DAUGAI, V. 16 d. — 165 
^hektarai naujų miškų paso
dinta Daugų girininkijos plo- 
tuose. Darbuose pasižymėjo 
Korališkių eiguvos brigada, 
vadovaujama A. Truncės. ’ 
r Sodinime dalyvavo ir kol
ūkiečiai. “Lenino keliu” kol
ūkio nariai Malinauskaitė, 
Baltrukevičiūtė , ir Drezevi- 
čiūtė per savaitę apsėjo 45 
hektarų plotą.

V. Miklaševičius

Canada and Brazil, per year $8.00 
Canada and Brazil, 6 months $4.00 
Foreign countries, per year $9.00 
Foreign countries, 6 months $4.50

kurorte 

 

Pabaltijo 
rašymo- 

Tame 
grupė

Dramaturgų ir scenaristų 
seminaruose

VILNIUS, V. 1 d. — Ryg 
pajūryje, Dubultų 
vyksta * seminaras 
tarybinių . respublikų 
jams-dramaturgams.
seminare dalyvauja 
Tarybų Lietuvos rašytojų —J. 
Baltušis, A. Gricius, J. Paukš
telis, J. Marcinkevičius, J. Či
žas. '

Maskvoje, seminare kino 
dramaturgams, dalyvauja ra
šytojai .. A. GuzevičiUs ir A. 
Baltrūnas. v

pėsčių kupinai perdaug. Ji 
gyvai trokšta, kad būtų tai
ka, nes nuo to priklausys 
jos pačios sūnelių likimas, 
jos šeimos ir šalies laimė. 
Bet ji nesitiki taikos iš de
mokratų ir republikonų, 
kurie vykdo karinius veiks
mus Korėjoje. Ji žino, jog 
taika ateis tiktai iš liau
dies veiksmu, v

Dėl to Mrs. Hallinan ap
keliavo skersai ir išilgai ša
lį kalbėti už progresyvių 
partiją, taikos partiją. Ji 
dirbo tą darbą, kurį būtų 
dirbęs jos vyras.

Kuomet laike įvykusios 
progresyvių partijos nomi
nacijos konvencijos, Chica- 
goje, Mrs. Hallinan buvo 
pašaukta ant estrados pri
imti savo vyrui nominaciją, 
ji pasakė gerą prakalbą. Ji 
trumpai, aiškiai parodė, ko 
turėtų progresyviai žmonės 
šiuose rinkimuose siekti. 
Jinai dar ryžosi paskaity
ti savo vyro žodį konven
cijai, bet jos vyro įkalini
mu padarytoji jos vyrui ir 
šeimai nuoskauda taip su
spaudė jos širdį, jog balsas 
užšalo krūtinėje, o gražuo- 
liškas veidas apsiblausė. 
Pirmininko ir dviejų sūnų 
jaunuolių vedama ji nuėjo 
kėdėn nebaigusi to žodžio.

Salėje suaidėjo jautriai 
galinga ovacija.

Konvencijos dalyviai jos 
gailestyje Hallinan’ui įma
tė simpatiją visiems perse
kiojamiesiems. Jos troški
me pasauliui taikos suprato 
galimybę išsaugoti gyvybę 
savo vaikų. Jos agitacijoje 
už progresyvių partiją jie 
girdėjo šauksmą už taiką 
pasauliui,, už gyvybę ir 
džiaugsmą jaunimui, už lai
mę visiems kraštams.

Ovacijos pavirto į audrą, 
kuomet jos vyriausias sū
nūs “Butch,” 17 metų, su
sijaudinusios motinos vie
toje stojo ir pasakė mo
mentui atitinkamą kalbą, 
puikią kalbą. Greta kitko, 
Jis sakė:

—Jūs visi žinote, kur yra 
mano tėvas. Ir jam pride
ra ten būti, nes, jeigu jo 
ten nebūtų, aš gal many
čiau, kad jis nepakankamai 
kovojo už Harry Bridges.

Jaunuolis toliau kalbėjo 
apie jaunimo troškimą gy
venti ir kad jaunimas lai
mėtų gyvenimą. Varde tė
vo, sakė jis, priimu garbę 
ir atsakomybę už geresnį 
gyvenimą kovoti.

Moteris, kuri tautai ir 
žmonijai karo pavojaus va
landą sugebėjo tai supras
ti. Kuri iš patogių asmens 
sąlygų išstojo sunkion ko
von už liaudies gerovę net 
ir tokiu momentu, kuomet 
pergalė dar toli. Kuri iš
augino tokius pat vaikus, 
tokia moteris yra verta 
pirminės Moters vardo, nors 
Baltojo Namo ji nebūtų 
.mačiusi net paveikslo.

Tokia moterimi — Pirmi
ne Moterimi — šiuo mo
mentu yra Mrs. Vivian 
Hallinan.

Atrodo, kad Mrs. Haiti-1 
nan taipgi bene bus pirmo
ji moteris Jungtinėse Vals
tijose, turėjusi garb|s vi- 
sašališkos politinės parti
jos konvencijoje priimti no
minaciją į šalies preziden
tą varde politiniai įkalinto 
savo vyro. T—ė.

apie 
keliu 
Dau- 
tuo, 

žmo-

Mūsų respublikos jaunys
tėje, revoliucijos pagalba 
nusikratę karalių ir kitų 
svetimųjų valdovų, Ameri
kos^ žmonės pradėjo rink
ti pKzidentus. Tuo patimi 
jie Panorėjo pagerbti ir 
prezidento žmoną. Prezi
dento žmonai jie įsteigė ti
tulą First Lady.

Pradedant M'artha Wash
ington ir Abigail Adams, 
baigiant Eleanor Roosevelt 
ir Elizabeth Truman, pir
mųjų “leidžiu” buvo dauge
lio tautų kilmės, skirtingų 
tikybų. Ankstybųjų dauge
lis paėjo iš revoliucionierių 
ir kovingų reformistų šei
mų. Vėlesniais laikais pir
mosios “leidės,” kaip kad ir 
jų vyrai, dažniau pasitaiko 
jau iš bankierių, fabrikantų 
ar pralobusįų advokatų šei
mų.

Įdomu tas, kad apie dau
gelį tų “pirmųjų moterų” 
nepasiliko nieko tokio, kuo 
pamatuojant būtų galima 
skaityti jas pirmaujančio
mis. Nepasiliko nieko vi
suomeniško, išskyrus 
keletą, tarpe kurių 
yra ir Rooseveltienė. 
guma žinomos tiktai 
kad buvo prezidento 
na, jo šeimininkė.

Ne visuomet, ne už viską 
galima kaltinti tas moteris. 
Jų gadynės prietarai, pa
pročiai statė visokias skers- 
paines moterims, Kaipo 
mergaitėms, joms buvo sun
kiau, o kai kur ir visai ne
galima siekti mokslo, pro
fesijos. Šeimininkystė, mo
tinos pareigos kliudė siekti 
vadovybės visuomenėje.

Tačiau taip pat negalima 
nei visiškai pateisinti atsili
kimo, nes veik visais tais 
pat laikais, tokiose pat są
lygose tūlos kitos moterys 
iškilo į . pirmines. Jos iš
kilo neturėdamos pirmo
sios “leidės” titulo, nei tų 
galimybių, kurios atviros 
Baltojo Namo šeimininkei.

Negalima trumpame raš
te aprėpti praeities ir da
barties. Tad šiuomi noriu 
ribotis tikta i degančiai 
skubia dabartimi, politine 
šia diena. Mano akimis 
žiūrint, imant padėtį visa 
plačia amerikine liaudiška 
plotme, šios dienos First 
Lady yra Mrs. Vivian Hal
linan, progresyvių partijos 
kandidato į Jungtinių Vals
tijų prezidentą. •

Ji yra Pirmine Moterimi, 
nežiūrint, ar jos vyras su
lauks dienos tapti preziden
tu, ar nesulauks. Dėl ko?

;Jos vyras, žymus advoka
tas, tapo uždarytas kalėji
me šešiems mėnesiams už 
“perdaug” uoliai gynimą 
darbininkų laivakrovių va
do Harry Bridges. Užda
rytas, aišku, ne už kokį 
peržengimą įstatų. Užda
rytas, kad nesimaišytų pi
nigingiems interesams po. 
kojų rinkimų metais. * Pa- < 
baustas tikslu įspėti kitus 
advokatus.)/kad jie “žinotų 
saVo vietą,” nesikištų dar-, 
Jjininkų vadus ginti. , Pa
rinktas pavyzdžiu kitiems 
iberalapis, kad nėra pel
ninga .šiauštis prieš valdan
čiųjų partijų valią ir sau- 
valią. Jį įkalinus, žmona 
stojo jo vieton/

Toji buvusi rami šeimi
ninkė, šešių jaunuolių ir 
mažamečių berniukų moti
na, ko ji kišasi į politiką? 
Argi jai neužtenka rūpes
čių apie vaikus, namus, vy
rą?

Ji kąip tiktai ir stojo kb-' 
von dėl to, kad jai tų rū-

Washington^ — Kartojasi 
spėjimai^ kad racionai i s 
d e m o k r atų suvažiavimas 
draftūos Trunlaną vėl kan- 
didatuot į prezidentus.

Gėda persekioti vaikus Šeimininkėms
Prieš maūe guli laiškas, 

kurio turinys mane supurto 
išgąsčiu. Ir pasidaro gė
dą—gėda už tai, kad mes, 
buvusios d e m o kratingiau- 
sios šalies gyventojai, pa
staruoju dešimtmečiu dasi- 
leidome prie taip negarbin
gos padėties. Laiške rašo:

“Aš esu žmona Henry’o 
Winston, buvusio komunis
tų partijos organizacinio 
sekretoriaus irz tikrojo sa
vo žmonių vado, negrų 
liaudies vado.

“Noriu pranešti jums ir 
jūsų laikraščio skaityto
jams, kad J. Edgar JHoo- 
verio agentai vis dar skaito 
svarbesne pareiga sexioti 
ir persekioti negruspvaikus 
dėl to, kad jų tėvai stoja 
už laisvę visiems žmonėms. 
Bet tie patys federaliai 
agentai nerado laiko suim
ti nužudyto jus Mr.’ ir Mrs. 
Harry Moore...

“Hooverio agentai truk
do ir nuolat sekioja nuo 
1951 metų liepos 2-ros ma
ne ir mano vaikučius, Ju
dith Ann (21 mėnesio) ir 
Larry Douglas (penkerrų 
metų). Negana to, jie da
bar surado laiko bauginti 
Criklewood Day Camp, 
Harrison, N. Y., kur mano 
vaikutis atostogavo praė

Motina ir vaikas
Pažinkime mažytį žmogų

Kūdikio sudėties ir pojū
čių pažinimas pagelbsti jam 
sveikam augti. Ir motinos 
tam reikia pastangų. Ta
čiau jos atsimoka džiaugs
mu.

Oda. Naujagimių ir žin
domų kūdikių oda iš pažiū
ros mažai kuo tesiskiria 
nuo suaugusių odos, bet ji 
yis dėlto turi kai kurių sa
vybių, kurioš, nesant rei
kiamos priežiūros, gali su
kelti įvairių susirgimų. Su
augusio žmogaus viršutinis 
odos sluoksnis gana sti
prus, o kūdikio — plonas 
ir švelnus, dėl to kūdikio 
oda lengvai pažeidžiama. 
Šiurkštus odos šluostymas 
arba kieta siūlė vystykluo
se gali sužaloti odą ir su
kelti još uždegimą.

Kaulai. Pirmaisiais gy
venimo mėnesiais daugelis 
vaikų kaulų labai minkšti, 
nes ląstelės, iš kurių jie 
sudaryti, dar nesukietėju- 
s.ios: tik vėliau jie'palaips
ni ui virsta tikrais kaulais. 

. Kūdikio galva, lyginant' 
su liemeniu, labai didelė; 
jos ilgis sudaro ketvirtąją 
dalį viso kūno ilgio (suau
gusių — vieną aštuntąją 
dalį). Siūlės tarp atskirų 
galvos kaulų plačios ir len
gvai apčiuopiamos. Tas. siū
lių nestandumas turi did- 
lę reikšmę gimdant: kaulai 
gali užeiti vienas ant ki
to, dėl to galvos dydis su
mažėja, ir gimdymas pasi
daro lengvesnis. Kartais 
naujagimio galva būna ne
teisingos formos dėl jos. su
spaudimo gimdoje, bet tatai 
neturi jokios reikšmės: 
kiaušo netaisyklingumai 
per keletą mėnesių visiškai 
išnyksta. Tarp kaktikaulio 
ir yršugalvio kaulų vidu
ry galvos- galimą apčiuopti 
keturkampį, kur visiškai 
nėra kaulo;, tai — didysis 
maumuo, kuris užsidengia, 
gretimiems kaulams sukie- 
tėjus ir išaugus, maždaug 
iki 18-to mėnesio amžiaus. 
Tarp viršugalvio kaulų ir 
pakaušio kartais galima 
dar apčiuopti trikampį, va
dinamą pakaušio maumenį, 
bet»dažniausiai iki gimimo 
jis jau būna* užaugęs.

Beveik visas kūdikio stu
buras dar susideda iš krem- 

jusią vasarą. Ir buvo pa
siruošęs ten keliauti ir išė
mėt, bet kempės direkto
rius pakeitė padėtį, atsisa
kė mano sūnelį priimti... ”

Mrs. Winston nurodo, 
jog sūnelis persekiojamas 
už tai, kad jo tėvas yra 
politinis pabėgėlis, “kaip 
kad jo tėvai buvo vergijos 
laikais.”

Kad einant Smith Aktu 
Persekiojamųjų Šeimų Ko
mitetas deda visas pastan
gas tai Winstonu sūneliui 
daromai skriaudai atitaisy
ti. • • •

Vos buvome pradėję pri 
miršti, kaip žiaurų sapną, 
buvusį persekiojimą mažy
tės Kathy Jackson dėl to, 
kad jos tėvas yra pasišali
nęs iš namų • kaipo politi
niai persekiojamas, kai vėl 
iškilo Winstonu vaiko per
sekiojimas už politinį tėvą. 
Tačiau reikia tikėtis, kad 
visuomenė išgirs komiteto 
prašymą pagelbėti laimėti 
ir šią vaikučiui apginti vei
klą ,kaip kad parėmė aną.

Primintina, kad žmonių 
protestai Jacksonų Katry
tę sugrįžino į dieninę vai
kų prižiūrėtuvę, iš kurios 
jinai buvo prašalinama kaip 
persekiojamo darb i n i n k ų 
vado duktė. B—te.

Kartais taip atsitinka
Viena Nebraskos. valsti

jos pilietė pasipuošė eiti į 
balių. Paslėpusi raktą vy
rui žinomoje . vietoje, kad 
parėjęs iš darbo galėtų įei
ti, uždarinėjo duris. Papū
tęs vėjas duris staiga už
trenkė ir jos balinės sukne
lės ilgą “uodegą” įvėrė į 
tarpdurį. Galvojo, kad ba
lius baigsis čia pat. Bet 
pasitaikė praeivis, kuris jos 
parodytu raktu ją iš tos 
nelaisvės paliuosavo.

• • •
Karštą dieną didmiestyje 

moteris ėjo skersai gatvę 
apsivilkusi gražia, plačia 
suknele. Užvydėtinai vėsiai 
ji atrodė. Staiga jos suk
nelė suvilniavo ir pakilo 
oran, apsivyniojo aplink 
pečius ir kaklą. Kol jinai 
atvyniojo, galėjai spręsti, 
jog jinai ką tik įš rojaus 
atvežta. Suknelę iškėlė at
ėjusio po gatve požeminio 
sudarytas vėjas.

Atrodo, ne visur, ne visa
da grožis tepateisina save.

Šeimai su dvejų metų kū
dikiu nuėjus prie ežero pa- 
vėsiauti viename pietinių 
valstijų kurorte, apsižiūrė
ta, kad vaikutis dingo. Iš
sigandę, pradėjo vandenin 
nardyti, tinklus leisti. Pa- | 
galiau, išgirdo nuo* kranto 
klausimą: “Ko jūs čia ’žu
vaujate ?” Prieš juos sto
vėjo vaikutis su pilnomis 
saujomis čiulptukų, kurių 
jis gavo nuėjęs į krautuvę 
pirkti ar prašyti.

Pittsburgh.— Iškriko de
rybos tarp plieno kompani
jų ir streikuojančių 600,000 
darbininkų.

zlių, palyginti, trumpas ir 
sulenktas; jis išlaikę tą pa
dėtį, kokioje buvo gimdo
je. Kūdikiui gulint lygia
me paviršiujc^tuburas at
sitiesia.

Naujagimio rankos, lygi
nant su jo kūno ilgiu,, la
bai ilgos — pirštai beveik 
siekia kelius, o kojos, prie
šingai, į ilgį mažai išrivys
čiusios.

Sekamose laidose matysi
me apie kūdikio kvėpavi-
mą, plaučius.

2 pusi.—Laisvė (Liberty) •• Treciadien

šalti gerimai-kakteliai
Vidurvasariu bile kurioje 

sueigoje ar namie garbingą 
vietą užima visokios šaltos 
arbatos, kavos ar kaktę/faj.

Rakteliai (cockta^S) 
tai įvairių vaisiniu ar uo- 
ginių sulčių mišiniai. Jie 
gali'būti maišyti vienas su 
kitu. Gali būti maišytas 
vienas kuris vaisius su bon- 
kose parduodamais vande
nimis (sodėmis - sparkling 
waters). Arba gali būti 
maišyti su vynu. Dar ki
tiems įdedama šmoteliai 
supiaustytu šviežių ar ke- 
nuotų vaisių ar uogų. Žo
džiu, nėra įstatymo, kuris 
uždraustų daryti kokį nors 
gėrimą pagal savo skonį.

Turinčios dažnai daryti 
tokius gėrimus nepadarys 
klaidos/ visuomet turėda
mos po ranka, citrinos, apel
sino, spalgenų ir ananaso 
sunkos." Nors visos kitos 
sunkos naudingos ir geros, 
tačiau bile viena iš iminė
tųjų suteikia įdomų" prie
maišą, gaivinantį skonp^. 
Vynuogėmis su ginger ale

Paimk po lygią dalį grape 
juice ir ginger ale, pasky- 
rium. Gerai atšaldyk. Su
maišyk ir tuojau paduok.

Vaisinių sunkų putelė
Imk pcK trečiąją dalį .puo

duko šalto vandens, cu
kraus, citrinos (lemono) 
sunkos ir apelsino (orange) 
sunkos.

šaukštą šviežios ar iš 
bonkos lime sunkos

1 kiaušinio baltymą
2 puodukus, smulkiai su

grūstą ledo.
Sudėk gerai užd^omon 

stiklinėn ir kratyk iki susi
maišys balzganai ir paplo
tai. Bus keturios stiklinės.

Bile kurie kakteliai išei
na skanesni, jeigu daliniai 
bus pirma atšaldyti ir tik 
tada sumaišyti ir tuojau 
paduoti. G—te.

Patiem R9225 for the shorter,' 
fuller figure: Half* Sizes 14%, 
16%, 18%, 20%, 22%, 24%. Size ' 
16% requires 4% yards 35-lnch;. 
% yard contrast.

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

įvairūs išsireiškinta7
Jei Kleopatros nosis bū- 

tų buvus trumpesnė, tai vi
sas žemės veidas būtų li
kęs kitokiu. Pascal

>***
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Ditkie BIRUTA VILLIS

turi 40, susi-

GYVIEJI KOVOJA
2-29-52

2.00

ture
turi

turtoturi

turtoturi

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

July 16, 1951 
Peyfona, W. Va

3.0tL 
2.00

šis piknikas yra paramai 
DIENRAŠČIO LAISVĖS

5.00
5.00
4100
3.00

Vakacijų rezervavimui telefonas
ATLANTIC CITY 5^2338

Al ir Cil. Casperai 
M. ir C. Pūkiai ... 
Walter Pozer.......
G. O. Bernotai .... 
A. A. Buddy .... 
C. Pečiulis ...........
Mišką Spakas. ... 
C. M. Levišauskai . 
P. M.......................
M. J......................
J; K. Butman.......
A. Daikus .. . .........
Marinas ...............
W. Wander ....... 
Pete ......................
A. R. .....................

R. Mizara parvežė au 
iš Cfricagos sekamai:

St. Vėžys ......... $25.
J. Dementis ......... 10.
M. Klebonas .......... 5.
J. Kanceris...............5.
Kl. Kairys.............  5.

P. J. Pupis.............
Ben Matelis ...........
J. Velička .............
J. Russ ..................
Mišką Spakas.........
F. ir B. Sholing .. 
W. Kunskis/.............
Walter Pozer.........
George Šidlauskas 
Antanas Čuberkis 
Hipolita Ivanauskas 
A. Casper....... .,..
S. Shatas ....... .
A. Bernot ...............
John O. Davįs.......
Peter Waitkus.......
L. Casko ................

Boston
josios Anglijos- busų ko n 
duktorių streikas.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 8-tos 
Apskrities Suvažiavimo Protokolas

milijonų dolerių apyvartos.
Jungtinės Valstijos sten

giasi atgrasint Argentiną 
nuo prekybinės sutarties su 
Sovietų Sąjunga.

reikalai. Plačiai 
kuopos siųstų 
delegatų. Paaiš-

įvyko gogu-
1952 metais

142 Orr Str.

Jau praėjo vieneri metai kai mano mylimas 
tėvelis išsiskyrė iš gyvųjų tarpo. Tad jo 

atminčiai teikiu šį pranešimą.

tranb 
rei- 

diktatoriškos 
mėnesius.

(Pabaiga)
Šių žmonių akivaizdoje mes turime įsi

pareigoti dirbti tokiai Prancūzijai sukur
ti, kurią naujosios demokratijos galėtų 
sveikinti kaip savo vyresniąją seserį.

Štai tas mintis ir jausmus aš mėginu 
išreikšti žodžiais, įr susijaudinimas atly
gina žmogaus kalbos bejėgiškumą.

IMA mes suprantame vienas kitą.
Uz pragaro vartų, kuriame mes kartu 

(kentėjome, eina naujas kelias, ir tas ke
lias veda mus j geresnę ateitį.

darbą kaip iki šiol. To aš tau 
iš tkros širdies linkiu.

P. Šlekaitis

Kiekvienas apšvietą mylintis žmogus turi dalyvauti 
šiame piknike ir tuomi paremti dienraštį Laisvę. 

Čia bus svečių ir iš tolimesnių kolonijų. 
Bus valgių gėrimų ir muzika šokiams.

ir rėmėja
ir pažįstamus mel 

ligonę aplankyti ligoni
ai* namuose.,

B. Ramanauskienė

147 kp; narių turi .55, tur
to apie $4,000. Turi klubą ir 
nuosavą namą, susirinkimai

Teheran, Iran. — 
premjeras Mossadegh 
kalauja sau 
galios per 6

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

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.

Sveikinu tave, mano Prancūzija ( 
Su akimis balandos! Ir maža man kančios, 
Ir maža meilės man...

(Liiji Aragono eilės.) 
1946 m. birželis—gruodis.

V. ir U. Andruliai 3.00 
Viso $56.00 . |

Dar turime ant rankų 
gražių davinių fondo rei
kalu, prašome pasekti seka** 
mas dienraščio laidas. Ta
čiau užbaigimas fondo yra 
didelis darbas ir negalima 
nuleisti rankų, turime dar
buotis pasiryžusiai, kad 
garbingai užbaigus.

Laisvės Administracija

gerbimui sudėti pinigai visi 
paskirti Laisvės $10,000 fon
dui. Dabar dar iš kuopos iždo 
paaukota $10.

Taigi, pasirodo,' kad scran-' 
toniečiai pagal savo išgales 
d ai* vis šiek tiek darbuojasi.

Aš dar tiek turiu pasakyti 
mūsų draugams, kad kurie 
dar neprisidėjo te prie to taip 
svarbaus darbo, tai galite dar 
tą atlikti, ir jei patiems nepa
ranku aukas pasiųsti, tai aš 
jums mielai patarnausiu. Tik 
duokite man žinoti, tai aš atei
siu pas jumis arba man atneš
kite, o aš jums mielai patar
nausiu, nes Laisvės išlaikymas 
yra svarbiausias dalykas kiek
vieno susipratusio lietuvio, ne
paisant, kas jis yra, papras
tas darbininkas, profesionalas, 
biznierius, ar kitoks. Taigi 
dar kartą prašau visų, kas tik 
kiek išgalite, remkite tą de
šimts tūkstantinį fondą, o tuo 
sustiprinsime mūsų darbinin
kišką dienraštį Laisvę.

Linkiu kuo geriausių pasek
mių visiems Laisvės darbuoto
jams, o įpatingai worcesterie- 
čiui J. Skliutui, kuris surinko 
$536. Gyvuok, drauge, ilgiau
sius metus ir tęsk apšvietos

atvykau.
Mudu su Antonenu susėdame į prie

kinę mašiną. Užsirūkome, stengdamiesi 
paslėpti jaudinimąsi.

—Į kelionę!
Paskutinis dalykas, kurį aš matau po

sūkyje prie neaukštos kalvos, 
pačios eglutės, kurios prieš keturiolika 
menesių man priminė kalėdų atviruko 
peizažą.
JI Šiandien puikus oras. Saulė nušviečia 
fneteeniai nutiestą platų plentą. Mūsų 
dešinėje Šteinbrukas su savo požeminiais 
fabrikais, naujomis mašinomis. Štein
brukas, per paskutinį pusmetį prarijęs 
dešimt tūkstančių žmonių gyvybių. 
{Duomenimis, rastais stovyklos buhalte- 

nuo 1944 metų gruodžio i dienos

gint su kitomis 
kaip Worcesteris 
didmiesčiai, kurie 
kiek turi sukelti ir 
prendį įvykdo da ir su kau
pu. Bet kiek aš žinau, tai ir 
mūsų draugai pažangiečiai sa
vo pareigą gana gražiai at
lieka. Aš nežinau tikrai, kiek 
nuo serantoniečių į tą fondą 
įplaukė (mat čia veikiama ne
organizuotai), bet turiu pasa
kyti, kad nekurie suteikė 'ga
na stambias aukas, kaip tai: 
B. Tuškevičius, A. Dagilis, I. 
Vienužis, Thankeniko farme- 
rys ir daugelis kitų, kurie pa
tys pasiuntė. Bet ir per mane 
į tą fondą jau apie pora de- 
sėtkų dolerių įdėta. O dabar 
dar senas mainierys Wm. M. 
užsimokėjo metinę prenume
ratą ir dar $5 pridavė dėl to 
foncU). Taip pat amžinos at
minties velionio Jono Elinckio, 
Juirts mirė 12 d. gegužės, pa-

— Leisk!
Antonenas, stovėdamas patikrinimo 

aikštėje, duoda signalą išvykti. Trys 
sunkvežimiai ir du autobusai suriaumojo 
vienu metu.

Šiandien rytą jau išvažiavo pirmoji 
prancūzų ir ispanų partija. Paskutinė 
partija išvažiuos rytoj. Leitenantas Lu
ji iki tol surinks visus prancūzus, kurie 
negali išvažiuoti šiandien. Su juo liks tė
velis Anri, Žanas, Fernanas ir Emilis.

Mudu su Antonenu lydime pagrindinę 
prancūzų masę: šimtą aštuoniasdešimt 
žmonių, jų tarpe šešiasdešimt ligonių.

Prancūzų kapitonui, kuris dvi savai
tes tvarkė mūsų reikalus, pavyko rekvi
zuoti reikalingą transportą. Jis mano, 
Ptul Lince mes galėsime persėsti į lėktu
vus ir grįžti į Prancūziją.
p Jaudinanti minutė.

Sunkvežimiai išvažiuoja ir išsirikiuoja 
priešais vartus. Ant kiekvieno išdidžiai 
plevėsuoja vėliava. Užpakaly sustoja au
tobusai, skirti ligoniams. Su’ jais gydy
tojai ir mergaitė leitenantas — prancū
zaitė, kurią mes vadiname tiesiai Fran- 
suaza.

Priešais ešeloną stovi maža lengvoji 
mašina. Greta šoferio sėdi žila moteris. 
Moteris kapitonas, kuri -elgiasi su mumis 
kaip tikroji motina. Jai pavesta pristaty
ti mus į aerodromą.

Paskutinį kartą apžiūrime sunkveži
mius. Paskutinį kartą apkabiname pasi
liekančius. Paskutinį kartą atsigręžiame 
į stovyklą. Paskutinį kartą įbėgame į

Urbo- 
Purti- 

Paich’. (Nacejienė) 
M. Budnikas, 
konferencija įvyks 
(8 balsai už Am-

ligi išvadavimo momento žuvo 9,626 žmo
nės. Prie jų reikia pridėti tuos, kurie mi
rė vėlesnėmis dienomis. Nustatyti šio 
skaičiaus negalima, bet jis siekia kelis 
šimtus.) Dabar čia tuščia.

St. Petersburg, Fla.
Susirgo gera drauge

šiuomi pranešu, kad yra 
susirgus Mary Posis. Liepos 11 
d. jai buvo padaryta sunki o- 
peracija. Dabar ji randasi St. 
Anthony ligoninėje.

Mrs. Posis yra sena Laisvės 
skaitytoja ir rėmėja. Taipgi, 
draugus 
d žiu 
nėję

Siena! O garvėžys vis švilpia.
Aš negaliu susivaldyti.
Aš verkiu.
Aš žinau — verkia visas vagonas.
Švilpimas nutrūko. Bildant traukiniui, 

kuris veža mus į gyvenimą, girdžiu gre
ta savęs žilbero balsą. Jis kužda tarsi 
meilės dainą:

Suvažiavimas 
žės 18 dieną, 
LMD pame, 
Pittsburgh, Pa.

Suvažiavijną atidarė Aps
krities pirmininkas J. Mažei
ka 2:30 vai. po pietų. Peršaur 
ktas Apskrities komitetas, da
lyvavo visas, apart vieno na
rio. Į mandatų komisiją pas
kirta šie delegatai: G. Urbo
nas, 59 kp. del., Edward Ei
nikes, 147 kp. del., ir S. Kar- 
sokienė, 160 kp. del. Laike 
sutvarkymo mandatų, pirmi
ninkas pakviečia draugus pa
sakyti žodį kitą Susivienijimo 
reikalais. Iššaukta A. Sheiris, 
G. Urbonas ir U. Nacejienė!

Suvažiavimo dienotvarkis 
perskaitytas ir priimtas vien
balsiai. Mandatų komisija ra
portuoja prisiųstų kuopų dele
gatų skaičių.

Nuo LDS 10 kp., New Ken
sington, Ona Stonienė. 59 kp., 
Braddock, G. Urbonas. 98 kp., 
Washington, I. Mitchel. 142 
kp., Pittsburgh, Pa., Mary Im- 
bras, Walter Danienas ir Jo
nas Sadnikas. 145 kp., Pitts
burgh, Pa., M. Budnikas. 147 
kp., Ambridge, Pa., John Po
vilaitis ir Edward Einikas. 157 
k p., Treveskyn, Pa. M. Sa
vu kaitienė, Eva -Kawker ir J. 
Padubonis. 160 kp., Pitts
burgh, Pa., S. Karsonienė,/?B. 
Armalienė ir A. Dovidas. -

1113 Mt. Vernon St., Phįla., Pa. 
Telefonas Poplar 4116

mėnuo, kuo 
yra didžiu

Ir mes rūpinamės 
spaudos reikalais

' Jūs gal manote, 
toniečiai visai nesirūpina Lais
vės reikalais, ir $10,000 fon- 
Wą visai pamiršo.- Ne, draugai, 
[taip ^nemanykite, ba taip nėra.

Tfcsa, mes negalim susily- 
kolonijomis 

arba kiti 
nusistato, 

savo nuos-

yra laikomi kas 
pos vadovybėje 
moję jaunimas.

157 kp. narių 
rinkimus laiko kas mėnuo, au
kauja labdaringiems reika
lams pagal išgalę.

160 kp. narių turi 70, turto 
apie $13,000, įskaitant ir du 
namus.

Iš kuopų raportų matyti, 
kad 8-tos Apskr. ribose ran
dasi kuopų, kurios yra gana 
turtingos, čia devynių kuopų 
raportai rodo, kad jų turtas 
siekia iki $120,000. Ir narių 
turi 332.

Čia reikia priminti, kad 
kuopos bėgyje penkerių metų 
nariais nubiednėjo net ant 
puses. Tai yra labai apgailėti
na.

.Suvienijimas dviejų kuo
pų — 145-tos ir 146-tos. Po 
mažų diskusijų nutarta palik
ti pačioms kuopoms tą reika
lą išspręsti.

LDS Seimo 
kalbėta, kad 
kuo daugiau 
kėjo, kad nekurtos kuopos jau 
nutarė nesiųst delegatų į. sei
mą. Apskrities konferencijos 
dalyvių buvo prašyti tų kuo
pų delegatai, kad savo kuopų 
sekančiam susirinkime tą nu
tarimą atšauktų, ir išrinktų 
delegatus. Delegatai prisiža
dėjo savo kuopų nariams tą 
dalyką išaiškinti.

Nutarta, kad LDS 8-ta Aps
kritis pagelbės kuopų delega
tams apmokėti kelionės lėšas 
į seimą. (Tik tų kuopų dele
gatams, kurios yra geram sto
vyje Apskrityje).

Komiteto rinkimas 1952 ir 
1953 metams. Išrinkta sekan
ti draugai: J. Mažeika, A. 
Sheiris, A. Pipiras 
nas, S. Karsokienė, 
kas ir U. 
Alternatu

Sekanti 
Ambridge 
bridge,' 7 prieš), konferencija 
įvyks gegužės mėnesyje 1953 
metais.

Apskritis turėjo pinigų iki 
šiam suvažiavimui $84.92.

Kuopos. sumokėjo savo na
rinių duoklių $11.70.

Užkandžių įplaukų buvo 
$22. Viso $118.62.

Už keliones komitetas iš
mokėjo $5.95. Užkandžių iš
laidų buvo $9.10.

Balansas yra $103.57.
Mirusieji nartai pagerbta 

atsistojimu vienai minutei.
Pirmininkas suvažiavimą už

darė 5:30 vai. vakare. ■
Pirmininkas, J. Mažeika 
Sekretorius, A. (Pipiras

Praleiskite Savo Vakari j 
Atlantic City, N. J.

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto.

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

D’T’JC 125 ATLANTIC AVĖ V IUI Tj J[ M Atlantic City, N. J.

Dalyvauja šiam suvaziavi- 
jne 8 kuopos su 15 delegatų. 
Yrą du svečiai ir 6 komiteto 
nariai, — sykiu šiam suvažia
vime dalyvauja 23 ypatos.

Seka Apskrities komiteto 
raportai. Pirm. J. Mažeika da
vė platų raportą iš savo trum
po buvimo komitete. Vice-pir. 
A. Sheiris raportavo trumpai. 
Finansų sek. A. Pipiras rapor
tavo, kad Apskritis, turi turto 
iki šiam suvažiavimui $84.92. 
Ir Iždininkas Jonas Urbonas 
sutiko su tuomi. Raportai pri
imti vienbalsiai

Kuopų raportai iš jų stovio 
ir veikimo:

10 kp. 1951 metais parengi
mų neturėjo, susirinkimų 
jo 13, narių 
$2,477.1'9.

59 kp. narių 
$8.00. •

98 kp. nartų 
$165.63.

142 kp. narių turi 53, tur
tas siekia arti $100,000 su ne- 
judoma nuosavybe ir pinigais 
bankuose dėl apyvartos. Kuo
pa yra. išau-kavusi įvairieftis 
reikalams per virš $500 per 
per metus. Tvarka kuopoje 
labai gera ir pavyzdinga.

145 kp. narių tūri apie 15, 
turto neturiu Veiklos nėęa jo
kioj, susirinkimai kaipjr ne
įvyksta.

146 kp. ir prastoje padėty-

J. Armin .... 
A. Janus" .... 
Los Angelietis

Per draugiškus pietus. 
Jonas Žekas ...... 12.00 
J. A. Russ ........... 10.00
P. Riauba............. 10.00
F. B. Shalingai ... 10.00
P. J. Pupiai........ 7.00

(Tąsa
G. Benson .............
Stanley Alak .........
J. Podžiūnas.........
Jonas Žekas ...........
N. B.........................
M. Pūkis .........
J. ir E. Babičiai ...
S. Petravičius .......
L. M.........................
Peter Mikoliūnas ..
Magda Uzel ...........

Praėjo dvi dienos ir dvi naktys.
Lėktuvai Lince negalėjo mūsų paimti.
Mūsų vora tęsia savo kelionę į Pašau... 

Regensburgas ... Niurnbergas ... Viurc- 
burgas...

Mes abejingai žiūrime į subombarduo
tus miestus, į sugriautus pastatus, į 
krūvas griuvėsių. Aplink kaimus žaliuo
ja lankos, ganosi kaimenės, ir žmonės vėl 
imasi darbo, lyg nieko nebūtų atsitikę.

Ligonius mums teko palikti kelyje. 
Fransuaza ir moteris kapitonas nepasi
traukė nuo silpniausiųjų. Jų atsidavi
mas ir rūpestingumas neapsakomas.

Viurcburge mus pasodino į traukinį 
kartu su repatrijuojamais belaisviais. 
Mums paskyrė tris vagonus sveikiesiems, 
vieną — ligoniams. Kaip, buvę kaliniai 
mes gavome pasitiesti šiaudų.

Mes parašėme ant savo vagono:
“Tegyvuoja Prancūzija, laisva ir ne

priklausoma!”
Traukinys tyliai rieda į priekį..
Pravažiavome M'aincą ir Trirą...
1945 metų gegužės 24 diena. » 
Temsta.
Vagone tyla. Greitai — siena.
Sutemoje negalima įžiūrėti net kaimy

no veido. Visos durys ir langai atviri. 
Mes iškišame galvas, norėdami bent ką 
nors pamatyti.

Traukinys sustoja. *
Prie pylimo eina sargyba jaunas ka

reivis.
— Prancūzas?
— Prancūzas!

‘—O kur siena? •
— Štai, tuoj ją pervažiuosite.
Ilg'as švilpukas.
Traukinys ima judėti.
Kaip maloniai kvepia! Tai nakties vė

sumos apgaubtų lankų kvapas, mūsų 
lankų kvap'as, mūsų laukų kvapas, mūsų 
krūmų, mūsų miškų, mūsų žemės kva
pas, Prancūzijos kvapas.

Tamsoje aš jaučiu, kaip kažkieno ran
ka ieško mąnosios ir truputėlį spaudžia

Derybos dėl prekybos tarp 
Argentinos ir Sovietų

Buenos Aires, Argentina. 
— Prasideda derybos, kur 
siūloma, kad Argentina 
parduotų Sovietam tūlus 
mineralus mainais už so
vietinius dirbinius bei pro
duktus. Jei susitartų, tai

nuo 1-mo psl.)
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2:00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
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Kriaučių žinios
> I ______ *
. Amalgameitai kriaučiai už^ 

baigė savo atostogas ir sugrį
žo į darbavietes liepos 14 d. 
šimtai tūkstančių unijistų 
kriaučių ir kriaučkų Jungtinė
se Valstijose ir Kanadoje tu
rėjo atostogų dvi savaites su 
užmokeščiu*.

Dirbantieji didelėse firmo
se apleisdami dirbtuves atos
togoms gavo pilną atostogų 
užmokestį, bet dirbantieji 
kontraktinėse gavo mokestį 
tik už vieną savaitę. O už an
trą savaitę ir už liepos 4-sios 
Šventę gaus užmokestį pradė
ję dirbti po atostogų.

Lietuviams šiais metais a- 
tostogos yra labai skirtingos, 
neatitinka jokių unijos nu
statytų rubežių. Trijų stambių 

• lieUiviškų dirbtuvių kriaučiai-'
— jų skaičius siekia netoli 
300 — dar negavo jokių va- 
kacijų, kadangi tose dirbtuvė
se darbus užbaigė pirm Kalė
dų ir Naujų Metų. Po to jose 
dar nepradėjo dirbti. Dėl to 
ir jų atostogos jrra be .rube- 
žiaus. Bet yra vilties, kad jie 
vistiek gaus šiokias tokias 
atostogų užmokestis pradėję 
dirbti.

X Tai matote, koks'yra skir
tumas tarpe kontraktinių ir 
“manufaktūriečių” dirbtuvių. 
Tačiau1 lietuviai kriaučiai ir 
kriaučkos smarkiai kovoja už 
savo lietuviškas dirbtuves, 
n<frs jos ir yra visos kontrakti
nės. Labai gerai, kad kovoja 
už lietuviškąsias įstaigas. Bet, 
ar mūsų lietuviški boseliai 

į stengiasi palaikyti savuosius 
kriaučius? Anaiptol ne visi.

Lietuviams kriaučiams da
rosi sunkiau pasilaikyti šapo- 
se dėl to, kad daugelis jau 
nutsensta ir vienas po kitam 
valgo Dėdės Šamo duonelę, 
o antri jau sako — Dėde, duo
si ir man šmotą duonos.

Kriaučiams unijistams turė
tų būti ne svarbu, keno duoną 
valgai — dėdės ar tetos. Di
džiausia svarba yra. tame, kad 
desėtkus metų buvęs unijistu- 
kovotoju ir apleidęs dirbtuvę, 
•išėjęs ant senatvės pensijos, 
pagelbėtumei likusiems dirb
tuvėse kovoti prieš reakciją ir 
išnaudotojus. Tai būsi didvy
ris ir kovotojas už geresnį ry
tojų, už kąsnį duonos.

Dažnai girdisi iš kriaučių, 
esančių ant pensijos, kad 
"aš dabar nieko nepaisau.” 
Tūlas dar tam ar kitam at

keršysiąs, tas ar kitas dau
giau nebūsiąs unijos vadovy- 
kėje. Toksai vargšas pamiršta, 
kad išėjęs ant senatvės pensi
jos negali balotais balsuoti.

Kriaučiams, ypačiai pažan
giesiems, reikėtų pamiršti

- tuos buvusius asmeniškus ne
susipratimus. Pamiršti skirtu
mus pažvalgų tais klausimais, 
kurie neliečia darbo ir unijos 
reikalų. Dirbkite unijos nau
dai, kaip dirbote. Ypatingai 
šiuos keleris metus pažangie
čiai kriaučiai atliko didelių 
darbų lietuvių lokale. Jūsų 
darbuotė unijoje bus ant nau
dos jums patiems ir pasiliku- 
siems dirbtuvėse kriaučiams 
bus linksmiau sulaukti Dėdės 
Šamo duonos. J. S.

Iš atostogų
Ir atostogose ne visko rasi, 

ko ieškai, kaip matosi iš že
miau paduoto daktaro Petri- 
kos atviruko, atrašyto D. M. 
Šolomskui. Rašo:

Moosehead ežero žūtys gu- 
• drios — negali sugauti.

Radau dvi ūmėdes ir dvi 
lepšes — "zelionkų” nėra.

Pereitą naktį, matėme miš
ke du lokiu Petriką.

Areštavo daktarą ir 
jo pacijentes
Areštuojant newarkietį dak

tarą Frankį L. Costello, kaipo 
jtaYtą daryme aborto operaci
jų. Areštavo ir dvi neworkie- 
t( s pacijentes. Daktarą Nulai
kė po $25,000 kaucijos. O tas 
moteris— po $1,000 kiekvie
ną, kaipo liudytojas.

Aew tol
Kas kaip gina 
svetorgimius

auka-Nepaskelbti vardai 
vusių per pirmą šių metų pus
metį :

Kearpy draugai per V. Ži
linską ............... "........... $10.00

K. Devetzka ...........  2.00
K. Balčiūnas ........... 2.00
A. Balčiūnas ........... L00
Ona, Brooklynietė . . 1.00 
E. V............................. 1-00
J. Martin D e d h a m,

Mass.................................. 5.00
Kearny draugai per V. 

Žilinską [................... 4 • • 8.50
Willimas, Stamford, . 10.00
J. Banaitis, Flushing, .5.00

VA. Sherpitis, Montreal, Ca
nada, ........................... 5.00

Kearny draugai per V. Ži
linską .............. ..........

D. Gabalienė, B’lyn
A. Mureika, ......
M. Matulevičius, . . .
KBIA .....................
Hartford ietė, ..........
Richmond Hill kp. . . 10.00

LLD kuopa Richmond 
Hill, . . .,......................... 25.00

Blanka, C. B’klyn, . . 10.00 
LLD kp. per V. Žilinską 5.00

Hartfordietė X., .... 5.00 
Waterburio lietuviai 115.00 

J. Skruop, Phil., per R. Mer
kį ................................... 3.00

Dėkavojame už paramą 
aukščiau minėtiems ir prašo
me kitus šiam svarbiam tiks
lui paaukoti. Money orderius 
rašykite: V. Globich, o pa
šiurkite Anna Jones, 39 E. 
98th St., Brooklyn 12, N. Y.

Komitetas

5.00 
.5.00 

5.*00 
1.00 
'5.00 
5.00

Miestui esą reikalinga 
daugiau kalėjimu ,

■ \

Pataisų komisijom erių s' Al
bert Williams savo raporte 
majorui Impellitteri nurodi
nėjo, kad mieste kalėjimai 
perpildyti ir kad "būtiniau
sia” reikalinga naujų patal- 

’pų. Jis sakė, kad reikia dides
nių patalpų Queens apskri
čiai ir kad reikia atskiro ka
lėjimo moterims.

Miesto 38 kalėjimuose 1945 
metais būdavę po 3,537 gy
ventojus, o 1951 metais jau 
buvo po 5,401 per dieną.

Daugėjančiam kalinių skai
čiui reikia ne tiktai daugiau 
patalpų, bet taip pat reikia 
ęlidinti štabą. Jis siūlė dadėiji 
15 pataisų oficierių, 12 moky
tojų ir kitokių patarėjų bei 
tyrinėtojų.

Mokymas, sakė komisijo- 
nierius, labai svarbi priemonė 
įkalintųjų pataisai. Ypač di
delė pagalba tiems, kurie kaip 
nors per nelaimes, dėl despe
ratiškų padėčių yra pakliuvę 
į kalėjimus. Prieš penketą 
metų kalėjimų sistema teturė
jusi. tiktai vieną mokytoją. 
Dabar turi penkis laisniuotus 
mokytojus ir direktorių. Ta
čiau viso to labai maža, nors 
ir su tomis menkomis apmo
kymu spėkomis 52 kaliniai 
bėgiu1 tų penkerių metų pasie
kę vidurinę mokyklą baigusių
jų’ laipsnį.

Už vis reikalingiausiu prie
du pastatu srityje komisijonie- 
rius nurodo prie Greenwich 
Avei ir 10th St. esančius areš
to namus. Jie buvę 1932 me
tais pastatyti tiktai palaikyti 
laukiančias teismo. Tačiau da
bar ten jau laikomos ir nuteis
tosios. Pastatas buvęs skirtas 
laikyti tiktai 398. Tačiau 1951 
metais bendrasis kasdieninis 
skaiČ'iis buvo 470. Tr buvę to
kių dienų, kad ten radosi su
bruktos ankštumoje 475 kali
nes.

New Yorke, Waldorf-Asto
ria viešbutyje vykdoma Elks 
organizacijos 8 6-ji metinė 
konvencija. Aprokuojama, 
'kad dėl to miestan atvyko 
apie 30,000 svečių.

Skustu vėlių darbininkai vis 
tebestreikuoja, pikietuoja

American Safety Razor Co.kų teisių klausimas. Unija sa- 
streikuoja jau septinta savai
tė. Vadovaujami United Elec
trical Workers Lokalo 475-to 
jie yra pasiryžę streikuoti iki 
laimėjimo. Tebevykdo pikio-. 
tus% -

šiomis dienomis unija pasi
samdė sunkvežimį su garsia
kalbiu ir važinės po miestą in
formuoti visuomenę apie savo 
kovą. Visuomenė jiems gali 
daug kuo padėti, sako unijis- 
tai. Tūkstantis ir du šimtai 
darbininkų daug pagaminda
vo skustuvėlių. Jeigu vartoto
jai sužinos ir nepirks užstrei- 
kuotos firmos prekių, tas‘pa
greitins streiko laimėjimą, sa
ko unijistai. Svarbu tas, kad 
visuomenė sužinotų, jog jie 
streikuoja.

Firma gamina* skustuvėlius 
vadinamus Gem, Blue Star, 
Silver Star, ir Treet blades. 
Taipgi gamina ASPv -Ascot 
degtuką (lighter), šapa ran
dasi prie Jay ir Johnson Sts., 
centraliniame B'rooklyne.

Darbininkai reikalauja po 
15 centų per valandą mokcs- 
ties priedo, kad kompanija 
mokėtų į darbininkų labdaryi 
bės fondą. Tais klausimais

ko. kad firma spiriasi samdyti 
ir atstatinėti iš darbo, taipgi 
nustatinėti darbininkų darbo 
valandas ir visas darbo sąly
gas be jokios teisės unijistams 
tame pasisakyti ar veikti. O 
tame, sako uniįistai, negalima 
nusileisti, jeigu darbininkai 
nori išvengti vergiškų pastum
dėlių padėties.

Kitas dalykas, kurio uni- 
jistai nenori palikti vien tiktai 
bosams spręsti, tai būdas, ku
riuo mokestis mokama. Firma 
nori algos priedą, kiek jo duo
tų, dadėti. tiktai tiems, kurie 
pagamins daugiau virš tos 
normos, už kurią mokama po 
$Ą.14 per valandą. Tas būtų 
priežastimi nesvietiškos pa
skubos, kurios neištesėtų se
nesni ir fiziniai silpnesni ar 
lėtesni darbininkai. Jie būtų 
prašalinti iš darbo ir unija 
taip pat yra. pasiryžusi to ne- 
daleisti.

Kompanija savo pasiskelbi- 
muose spaudoje *sako, kad ji 
neišgalinti priedų mokėti. Bet 
unija nurodo, kad 1951 me
tais firma savo šėrininkams 
išmokėjo aukštesnius dividem 
dus. Pavyzdžiui,, 1946 metais 
mokėjo po $1.08 nuo Šero, o 

unija gal dar kiek nusileistų. 11951 metais jau mokėjo po 
Bet svarbiausia yra darbiniu-1 $1 50 nuo Šero.

Žmona vėl žadėjo 
teisman neiti

Laisvėje jau* buvo minėta, 
jog buvusio detektyvo žmona 
Mrs. Eleanor Monaghan atsi
sakė eiti į teismabutį, kuomet 
j.ą šaukė liudyti jos vyro by
loje. Ji atsisakė eiti ir tuo
met, kai ją šaukė pas teisėją 
pasiaiškinti už aną neatėji
mą grand džiūrei liudyti. Ji 
vėl pareiškė, jog neis į teis
mabutį, kuomet teisėjas pasi
šaukė ją nuteisti už anuos du 
neatėjimus.

Mrs. Monaghan sako, kad 
jinai dėl teismų nepaliks ke
turis savo mažamečius vaikus 
be priežiūros. Greta to, sako 
jinai, aš nieko neturiu prie to, 
kuo galėjo užsiimti mano vy
ras. Neturiu ką jiems pasaky
ti. Pagaliau; ji aprokuoja, kad 
net jeigu jos vyras būtų ištie- 
sų kuo prasikaltęs, jo žmona 
neturėtų būti persekiojama už 
jį, jeigu jinai yra'" pripažįsta
ma žmogumi, savistoviu as
meninu, o ne kokiu nors ne
aiškiu vyro asmens daliniu* 
Įdomu, kuo baigsis ši nepa
prasta byla.

Jos vyras Walter Monag
han yra įtartas ir tyrinėjamas 
kaipo’ turėjęą ryšių su gemb- 
lerystės graftu.

GARSINKITĖS LAISVĖJ’
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

Generolas Eisenhoweris Chicagos republiįjEonų konven
cijoje. Sale stovi jo žmona2 Mrs. Eisenhower.

Dar daugiau pakelta 
rendy praėjusį mėnesį

Valstijinis rendoms admi
nistratorius McGoldrick šio
mis dienomis paskelbė rapor
tą už praėjusį pusmetį. Jo ra
porte pranešama, kad 10,428 
rendauninkai didmiestyje ir 
priemiesčiuose "savanoriai” 
pakėlė rendas. Tie pakėlimai, 
bendrai paėmus, siekia po 
$6.92 per mėnesį.

Tuos "savanorius” priedus 
rendauninkai davė pasirašy
dami d vie jiems metams su
tartis (leases). Iš tų pasira
šiusiųjų 930 gavę namuose 
pagerinimus už tą ręndų prie
dą.

Tie namų ‘savininkai, kurie 
įrodę, kad jie negauna po 4 
nuošimčius pajamų nuo įdėtų 
į namus pinigų, gavę valdžios 
leidimus kelti rendas. Su to
kiais leidimais pakelta rendos 
836 rendauninkams. Tie pakė
limai siekė ne daugiau 15 nuo
šimčių.

Dar kitiems 368 rendaunin
kams numažinta rendos, kuo
met savininkai atsisakė per- 
maliavoti kambarius. O ki
tiems 1,565 rendauninkams 
patys namų savininkai perma- 
liavojo butą po to, kai jie pa
siskundė valdinei komisijai ir 
būtų gavę rendų numušimą, 
jeigu savininkai nebūtų per- 
ma’iavoję butą

Busy pardavimas vėl 
užkliuvo unijoje

šį kartą pardavimas mies
tiniu autobusų linijų privati
nėms kompanijoms užkliuvo 
dėl perisi jų unijistams.

Dirbdami miestinėms lini
joms, darbininkai turėjo teisę 
gauti pensijas. Jie buvo tai 
išsikovoję busų vairuotojams 
ir dirbantiesiems garažuose. 
Tame fonde jaui susidėjo virš 
pusantro milijono dolerių. Fir
ma sakosi nežinojusi, kad ji 
turės perimti atsakomybę už 
pensijų fondą. Viskas, ką ji
nai pasiūlė miestui, tai vieną 
milijoną ir 750 tūkstančių do
lerių už penkias miestines li
nijas ir jomis kursuojančius 
autobusus, kurių daugelis dar 
neseniai buvo pirkti visai nau
ji.

Tose penkiose linijose da
bar dirba 347 darbininkai. Jie 
neketina nusileisti dėl pensi
jų. Jeigu’ unijos viršininkai su 
jais nesiskaitytų, galėtų kilti 
sąjūdis, kuriu, tikriausia, įsi
trauktų ir kiti transportinin
kai, ne 'vien tiktai tie 347 pa
liestųjų tuo pardavimu linijų.

Darbininkai bendrai yra ne
patenkinti linijų pardavimu. 
Vietoj to, kad miesto valdžia 
turėtų vis daugiau perimti sa
vo rankosna miesto ribose 
veikfemų, jinai parduoda ir tą, 
kas jau buvo įsigyta. Parduo
da būk tai dėl to, kad sutau
pysianti pinigų. Darbininkai 
tokiai teorijai netiki. Jie sako, 
jeigu kompanijos gali operuo
ti ir dar pasidaryti pelno, 
miestas juo daugiau ir geriau 
galėtų operuoti. T-as.

Nubaudė už perpildymą 
narni) gyventojais

Mrs. Sarah Friedman, savi
ninkė pavieniais kambariais 
išrenduojamų namų, 3030- 
3034 Ocean Parkway, nubau
sta paąimokėti $200,. taipgi 
eiti į kalėjimą už perpildymą 
gyventojais. Tačiau kalėjimo 
bausmę tuojau* panaikino.

Ją kaltino, kad viename 
name, turinčiame 20 kamba
rių, gyvena po apie 125 ir iki 
150 asmenų. Viename kamba
ryje gyvena visa šeima. Sa
koma, dauguma gyventojų 
yra iš pašalpų gyvenančioji 
biednuomenė.

Naujas CD viršininkas
Sheffield J. Halsey, 32 me

tų, tapo paskirtas Civilinių 
Savisaugos Komisijoje d e puto 
direktoriaus pareigoms. Pa
staruoju laiku jis ėjo asistento 
pareigas. Jisai dabar užims 
vietą pulkininko Frederick C. 
Bothwell, kuris neseniai tapo 
paskirtas New York© Valsti
jos Liquor Authority vyriau
siu vykdančiuoju viršininku.

Karščiai nesiliauja
* Kelintą iš eilės karštą die
ną, kelibliktą šiemet, newyor- 
kiečiai praėjusį sekmadienį 
buvo veik apleidę miestą. 
Gatvės atrodė apturėjusios. 
Oficiali temperatūra buvo 95 
laipsniai. Bet ji rekorduojama 
atvirame ore. Tarp mūrų ant 
nuogų šaligatvių sulėkaitoje 
buvo daugiau šilimos.

Policijos apskaičiavimu; Co
ney) Islande vėsinosi 1,300,000 
miestiečių, Rockaways 1,200,- 
000, Jones Beach 175,000, 
Atlantic Beach 75,000, Or
chard Beach 70,000, kitur po
mažiau;

Woodsidiečiams Oliveriams 
piknikaujant Westchester aps
krityje, įkrito vandenin ir pri
gėrė jų dukrytė Lynn, 5 metų.

Filmos-Teatrai
I ---------

Roxy Teatre
Liepos 11-tą pradėjo rodyti 

nauja 20th Century-Fox filmą 
"We’re Not Mąrried,” kome
diją. žvaigždines roles vaidi
na Ginger Rogers ir Fred Al
len, taipgi Victor Moore, ir 
būrys kitų gerų aktorių. /

Veikalas sukasi apie pen
kias poras, kurios tuokėsi pas 
taikos teisėją, tuo metu dar 
neturėjusį oficialaus tam įga
linimo, leidimo. Vienos tų po
rų gyvena laimingai ir jos pa
sijunta nelaimėje, kuomet su
žino, kad jos įstatymiškai te
bėra nevedusiomis, o kitos tą 
žinią sutinka kaipo palaimą.

Nežinia, kokiu sumetimu 
parinkta ta tema. Gal pagaz- 
dinti jaunuosius nuo civilinių 
santuokų? Vedybos galinčios 
pasilaikyti neteisėtos, bet jau 
ne tokios saugios, kaip prie 
altoriaus. Tačiau filmą atsily? 
gina palinksminimu nors tiem, 
kurie nori pasijuokti.

“3 Sinners”
Francūziška filmą, su ang

liškuoju aiškinimu, rodoma 
Little Carnegie Teatre, West 
57th St., netoli didžiosios 
Carnegie koncertų salės.
Filmą vaizduoja tris brolius, 

paprasto įfarmerio sūnus. 
Dviejų brolių vyriausiu siekiu 
yra pinigai, turtuolio garbė ir 
valdinės vietos. Vienas jau 
pakilęs į advokatą, kitas į tei
sėją. Abu siekiasi į kandida
tus rinkimuose. Jų žmonos, 
turtuolių dukterys, kurios juos 
pakėlė “į žmones,” taip pat 
tuščios ir palaidos, kaip ir jie.

Trečiasis (jį vaidina žymus 
aktorius Fernandel), vedęs 
įtakingiems broliams nepatin
kančią paprastą žmoną, var
gingai ir gyvena. Jo žmona 
serga neišgydoma liga. Neiš- 
kęsdama kančių, maldauja, 
kad vyras pagelbėtų jai grei
čiau numirti. Ilgai priešinęsis, 
jis, pagaliau, jos prašymą pa
tenkina. Tada eina policijai 
pasiduoti, bet pirm to užeina 
pas broliu® pasisakyti. Broliai 
jį sulaiko, nes tas atneš jiems 
negarbę, pakenks politiniai. 
Jis nutyli, bet svietas pradeda 
įtardinėti jo žmonos slaugę, 
ją areštuoja. Negalėdamas nu
tylėti, Fernandel pasiduoda. 
Tačiau broliai per savo politi

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarko ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342 /

TONY’S d,
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbentai

nius ryšius paskelbia jį pra* 
radusiu protą ir uždaro su pa
mišėliais. Jį iš ten išgelbsti 
yieno jo brolių duktė, kuri 
dėdę Fernandel daugiau ger
bia ir myli už neteisingus savo 
tėvus.

Fernandel broliams atsimo
ka tiksliu kvailiojimu po mies^ 
tą, plepėjimą. v, »

Pagaliau, jo broliai išrlįndtJr 
būdą nusikratyti neponiško, 
jiems nepritariančio brolio. 
Išsiunčia jį užrubežin. Tačiau 
jie nežino, kad su juo sykiu 
išvyksta ir jo brolduktė. Ji pa
sirinko skursti svetur su tei
singu dėde, negu būti pas 
neteisingus tėvus, iš gobšumo 
norinčius ją išleisti už nemyli
mo. \ F. K.

Miesto Planavimo Komisija 
pasiūlė, kad miestinė Budže- 
to Taryba paskirtų šešis mili
jonus dolerių modernizavimui 
mokyklų.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Olympia Parke liepos 17-tos vaka
rą Jurgis Klimas (iŠ Richmond Hill, 
N. Y.) rodys savo filmą “Birutė.” 
Žadėjo atsivežti ir daugiau filmų. 
Kviečiami visi.—G. K. (1$&439)

WORCESTER, MASS.
Liepos (July) 18 d., 7:30 vai. 

kare, LLD 11 ir 155 -kuopų bcndrjf 
susirinkimas įvyks reikale pikniko 
rengimo. Kuopų valdybos ir nariai 
— dalyvaukite. Už abi kuopas — 
(139-140) J. M .S.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Valymo ir Siuvimo 

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)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So.' 4th Streep
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y. 7
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių karribariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

TeL EV. 7-62M

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAU8KA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TeL EVergreen 7-6868 / 

VALANDOS:

Penktadieniai* atdaryta

4 pusI.-Laisve (Liberty)- * Liepos-July 16, 1952




