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Sekamą savaitę' Chicagoje 
|vyks demokratų partijos su
važiavimas.

Jis įvyks toje pačioje vieto
je — Halsted gatvėje, neper- 
toli nuo Vilnies išleistuvės, 
prie Stockjardų, — kur re- 
publikonai turėjo savo suva
žiavimą.

Abidvi partijos — republi- 
konų ir demokratų, — yra 
stambiojo kapitalo įrankiai, 
su kurių pagalba turčių klasė 
palaiko savo viešpatavimą.

Tačiau, kadangi demokra
tų nartija rinkimus laimi pa
dedama plačiųjų darbo žmo
nių sluogsnių, tai ji bando,— 
ir jai kol kas tai pavyksta,— 
slėpti stambaus kapitalo joje 
viešpatavimą.

Nemažai demokratų parti
jos šulų Išdidžiai puola repub- 
likonus, /.sakydami, būk pas
tarieji tegalį gyvuoti tik su 
Ww stryto pagalba, kad jie 
gauną iš Wall stryto direkty
vas. Apie savo, aišku, tie po
nai nutyli.

Republikonų partijos suva
žiavimas buvo • didelė gėda 
mūsų kraštui. Ten viešpatavi
mo politinis gengsterizmas.

Ar ir demokratų partijoje 
bus panašiai ?

Matysime.
Vienas dalykas aišku: jau 

dabar tūli pretendentai į kan
didatus prezidento vietai skel
bia, būk jų oponentai užsiim- 
dinėja papirkdinėjimir suva
žiavimo delegatų.

Taip skelbia Kefauverio 
manadžaris Gael Sullivan.

K^ad republikonų ir demo
kratė^ politikieriai naudoja 
kyšystę ir papirkdinėjimus, 
nėra niekam paslaptis.

Tai aksioma.

Ką demokratai statys savo 
.kandidatu prezidento vietai?

Šiuo lūetu niekas nežino.
Prezidentas Trumanas pa

reiškė, ‘jog jis daugiau nebe- 
kandidatuosiąs. Gal gi ir tiesą 
jis sako.

Jei demokratų partijai rū
pėtų liaudies reikalai, tai ji 
statytų savo kandidatu, saky
sime, tokį žmogų, kaip aukš
čiausiojo teismo teisėjas Dou
glas.

Aplink tokį asmenį būtų ga
lima suburti milijonuos tų bal
suotojų, kurie demokratu.par
tijai nepriklauso; aplink jį 
būtų 'Tgalima suburti didelę 
dalį, ir”'liberališkesnių repub-

Douglas, mat, atvirai pasi
sako už civilinių laisvių išlai
kymą Amerikoje, už priete- 
lišką sugyvenimą, su1 socialis
tiniu pasauliu.

Douglas, atminkime, andai 
pasisakė už tai, kad Amerika 
pripažintų Kinijos Liaudies 
Respubliką.

Betz Douglaso demokratai, 
atrodo, nestatys.

į Demokratų partija, be abe
jojimo, užgirs karą Korėjoje, 
Užgirs šaltai? karą, užgirs 
viską, ką Trumano adminis
tracija, atliko blogiausio.

Jeigu taip, tai šis suvažia
vimas ir kandidatą susiras to
kį, kuris tęstų trumaninę poli
tiką.

O tai ir reikš, jog tarp Ei- 
senhowerio ir demokratų par

is kandidato (nežiūrint, ką 
tys) esminio skirtumo ne-

T Galvojančiai visuomenei 
pasiliks vienintelė išeitis: 
Balsuoti už Progresyvių , parti- 

2Pjo8 Kandidatus.

R ^hpirljHkonų ir demokratų 
partijos — karo partijos.

Progresyvių partija — tai
kos partija.

Ši partija, palyginti, yra 
jauna ir nedidelė, tačiau atei
tis priklauso ne senam, bet

—— - —. —T.
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Gen. Clark įgalintas 
bombarduot Kiniją, 
sako adm. Fechteler
Atmeta anglų prašymą tartis 
su jais pirm tokių žygių

$10,000 FONDO SUKĖLIMUI LAIKAS 
BAIGSIS SU RUGPlŪClO 16-TA

Rūpinkimės garbingai užbaigti

Jau sukelta $8,332.16;
dar reikia $1,667.84

Tokio. — Generolui-Mar
kui Clarkui yra duota valia 
iš oro bombarduot Kinijos 
provinciją Mandžūriją, jei
gu Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai pradėtų ofensyvą 
prieš amerikonus ir jeigu 
liaudininkų lėktuvai pultų 
amerikonus pačiame fron
te, — pareiškė admirolas 
William M. Fechteler, Jung
tinių Valstijų laivyno va
das.

Čiango sportininkai pabūgo 
varžybų su Kinijos atletais

Helsinki, Suomija.—Tarp
tautinis Olimpiados sportų 
varžybų komitetas nutarė, 
kad gali dalyvauti ir Kini
jos Liaudies Respublikosz 
atletai ir Čiang Kai - šėko 
kinų tautininkų sportinin
kai iš Formozos salos.

Tad čiangininkai ir atsi
metė nuo sportų varžybų. 
Supyko, kacT Olimpiados 
komitetas nepripažino jų. 
vieninteliais Kinijos sportų 
atstovais. Taipgi bijojo, 
kad Kinijos liaudininkai 
viršys ciangininkus varžy
bose.

Sovietai sutiko atsaukt 
Kuznecova iš Anglijos

London. — Anglija pa
reikalavo, kad Sovietų Są
junga atšauktų savo arnba^- 
sados nari Povilą Kuzneco- 
vą. Įtarė, kad Kuznecovas 
priimdavęs Anglijos sekre
tus nuo Wm. Marshallo, an- 
glų radijo valdininkėlio.

Sovietų vyriausybė suti
ko atsiimt Kuznecovą.

Marshallas nuteistas 5 
metus kalėti už “sekretų iš
davinėjimą.”

Kinija remia 
Genevos sutartį

L m__ r*

Peking, Kinija. — Kinijos 
užsienio reikalų ministras 
čou En-lai pareiškė, jog 
Kinija sutinka su tarptau
tine Genevos 1949 metų su
tartim kas liečia apsikeiti
mą karo belaisviais.

Ta sutartis, tarp kitko, 
sako: .

Klausimas dėl belaisvių 
sugrąžinimo gali būti atidė
tas išsprendimui po to, kai 
bus jau paskelbtas karo 
veiksmų - sustabdymas, ei
nant prie galutinos paliau
bų sutarties.

jaunam!
Tuo faktu privalo įsisąmo

ninti kiekvienas žmogus. • 
Stebėdami demokratų par

tijos suvažiavimo eiseną per 
televiziją, klausydami žinių 
per radiją, skaitydami žinias 
spaudoje, visuomet supraski
te; jog demokratų partija nė
ra liaudies partija, kad ji yra 
turčių partija.

Gen. Clark, vyriausias 
amerikonų komandierius 
Tolimiesiems- Rytams, gali 
tokius žygius daryti be jo
kių pasitarimų su anglais 
ar kitais Amerikos talki
ninkais, kaip pabrėžė admi
rolas Fechteler. Nes Jung
tinės Valstijos atmetė An
glijos prašymą tartis su ja, 
jeigu amerikonai norės Ki- 
nijon praplatint karą iš 
Mandžūrijos.

Ką amerikonai žino 
apie Filipinus

Manila, Filipinai. — Ge- 
neralis Filipinų konsulas 
Emil. Abelio, iš New Yor- 
ko sugrįžęs paviešėti, deja
vo, kad ir “mokyti ameri
konai beveik nieko nežino 
apie Filipinus — daugelis 
jų dar nežino, kad jau 6 
metai, kai Filipinai yra įgi
ję nepriklausomybę nuo 
Juongtinių Valstijų.” Jie 
vis dar tebelaiko Filipinus 
amerikine kolonija.

Kiek delegatų turi 
įvairūs prezidentiniai 
demokratų kandidatai

Chicago. — Yra apie 20 
demokratų, kurie peršasi j 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus.

Ųž įvairius kandidatus 
pasižadėjo balsuoti seka
mieji skaičiai nacionalio 
Demokratų Partijos suva
žiavimo delegatų:

Sen, Kefauver 267; sen. 
Richard B. Russell 117; 
Averell Harriman 113; gu- 
bern. Adlai Stevenson 52; 
Sen. Robert S. Kerr 43; gu- 
bern. Mennen Williams 40; 
Paul Dever 36; Robert J. 
Bulkley 27; vice-preziden- 
tas Alben Barkley 26; H. 
Humphrey 26; J. Wm. Ful
bright 22; Brien McMahon 
16; prez. Trumanas 14.

Dar nežinoma, kuriuos 
kandidatus rems 452 dele
gatai. Be to, kandidatai 
ginčijasi dėl 70 kitų .dele
gatų, nepasidalindami jais.

Demokratų suvažiavimas 
susidės iš 1,230 delegatų. 
Kandidatui į prezidentus 
nominuoti reikia bent 616 
delegatų balsų.

896 Amerikos lėktuvai 
skridę per Mandžiūriją

Peking, Kinija. — Kinijos 
Liaudies Respublika pro
testavo, kad Amerikos lėk
tuvai vėl kartotinai skrai
dė per Mandžūriją.

Kinijos radijas teigė, kad 
896 rakietiniai amerikonų 
lėktuvai dar 96 kartus įsi
veržė į Mandžūrijos < orą 
per keturias dienas nuo lie
pos 12 iki 16.

Vajaus užbaigimui turime tik apie tris savaites laiko., 
O trūkumas dar stambus. Labai nuoširdžiai prašome 
tų, kurie dar neąukojote į fondą, tuojau atlikti tą rei
kalą. Labai nemalonu perilgai tęsti vajų, pasirūpin
kime jį užbaigti be atidėliojimų.

Šiuom kartu vajaus naujiėnos tokios:
Stasys Kuzmickas, iš Shenandoah, Pa., prisiuntė blan

ką su aukomis $74 ir už prenumerata $7. Per jį aukojo:
Stan-Violet Kuzmickas.......................  $10.00
V. Maurukas ...............................................     10.00
A. K. Nąravai .........................   10.00
Shenandorio rėmėjas .........  10.00
E. K., Matuzai .....................................  •......... 10.00
Shenandorio rėmėjas........................................  10.00
F. Čižauskas .......................................................... 5.00
Sally Kupstas ......... . ............ •.. J..................... 2.00
Shenandorio rėmėją .. ?............  2.00

(Tąsa 4-tam pusi.)

Čiango armija Burmoj suskilo 
j atskiras plėšikų gaujas
z Rangoon. Burma. — Te
lieka tik išsiblaškę čiang 
Kai-šeko kinu ... tautininkų 
likučiai šiaurinės Burmos 
ruožte, paliai rubežių su 
Kinijos Liaudies Respubli
ka. Tie čiangininkų liku
čiai dabar susibūrė j at
skiras saikas ir tapo tiktai 
plėšikais. ’

Kuomet Kinijos komunis
tai - liaudininkai 1950 me
tais galutinai pliekė ir šla
vė Čiang Kai-šeko armiją, 
tai apie 20,000 čiangininkų 
paspruko j šiaurinę Burma. 
Laiks nuolaiko iš ten už
puldinėjo pasieninius Kini
jos kaimus ir miestelius, 
viską piešdami beį naikin
dami.

Čiang Kai-šekas iš For
mozos salos siuntė jiems 
pastiprinimų. Amerikos 
lėktuvai mėtė jiems gin

Kaip j aučiasi lakūnas, skrendant 
1,238 mylias per valandą

Los Angeles. — Lakūnas 
Bill Bridgeman papasako
jo, kaip jis jautėsi, skris
damas rakietiniu lėktuvu 
1,238 mylias per valandą .ir 
15 mylių aukštyje. Sako:

—Lėkdamas 1,238 mylias 
per < valandą, • nejutau skir
tumo nuo skridimo 750 my
lių per valandą. Tiktai kuo
met išsibaigė kuras, ir lėk
tuvas staiga smunka že
myn, tai “dūšia į kulnis nu
krinta.”

Spaudoje buvo rašoma, 
kad lėktuvas buvo baisiai/

f— ------------ : -——----------------- --

Įvairios Žinios
London. — Kunigas Hew

lett ‘ Johnson, kalbėdamas 
masiniame susirinkime, kal
tino amerikonus už ligų 
bakterijų mėtymą ne tik 
Korėjon, bet ir Kinijon.

New Delhi, Indijai —, Kai 
Indijos seimo pirmininkas 

klus. šovinius ir maista.
Čiangas tikėjosi, kad jie 

atgriebs ir sugrąžins jam 
Kiniją.

Kinijos liaudies armija 
šimtais ir tūkstančiais, nai
kino įsiveržiančius ciangi
ninkus. Burmiečiai mušė 
juos kaip banditus. • Tuo 
būdu per porą metų teliko 
Burmoje tiktai trejetas 
tūkstančiu Čiango kariuo
menės. Prasidėjo mirtini 
vidujiniai jų susikirtimai.

Visiems galams suirus, 
vieni Čiango generolai per
lėkė į Thailandą, kiti pa
spruko j miškuotus Burmos 
kalnus ir slapstosi nuo bu
vusių savo kareivių.

Taip ir susmuko čiangi
ninkų bandymas žygiais iš 
Burmos atkariauti Kiniją 
nuo liaudininkų - komunis
tų.

įkaitęs, ir tik šalčiausias ja
me įtaisytas šaldytuvas ap
saugojęs mane nuo susvili- 
nimo. Bet man nereikėjo 
šaldytuvo, nes tokiame 
aukštyje oras buvo 65 laips
nių šalčio žemiau zero (nu
lio).

Vieta, kur sėdėjau, lėktu
ve, buvo taip įrengta, kad 
palaikė maždaug tokį pat 
oro spaudimą, kaip ant že
mės. Be to, aš buvau ap
sirengęs tokiu apvalkalu, 
kuris palaikė lygų oro 
spaudimą į kūną.

sustabdė vieno komunisto 
atstovo kalbą seime, tai 
protestuodami išėjo iš salės 
visi • 27 komunistai seimo 
nariai.

Columbus, Ohio. — Mirė 
protestantu evang e 1 i s t a s 
Wm. S. Waddell, 89 metų,

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

Demokratai turi 
užtikrini teisingą 
samdą, šaukia unijos
Lygių teisių visiem reikalauja 
ir liberalai ir negrų vadovai
' Chicago. — CIO darbo 
unijų atstovai, Amerikie
čiai dėl Demokratinio Vei
kimo ir negrų vadovai rei
kalauja, kad nacionalis De
mokratų Partijos suvažia
vimas užtikrintų savo pre
zidentinių rinkimų ‘ progra
moje teisingą samdą ir ci
vilinių trtisių lygybę visiems 
amerikiečiams,*. neskirstant 
jų pagal tautinę kilmę,

Didėja bedarbių 
skaičius Italijoj

Roma. — Vis, labiau ma
žėja darbai Italijoje. Pir
miau 213,000 žmonių dirb
davo metaliniuose - mecha
niniuose, cheminiuose fa
brikuose ir audyklose šiau
rinėje Italijoje. Dabar te
dirba 153,6(90, ir tai tik po
rą trejetą dienų per savai
tę.

O bedarbių skaičius vi
soje , Italijoje viršiją 2 mi
lijonus. .

-------------------------------------------------------------------------- --- ■ < •

Anglu atomistas sake, 
hydrogenihč bomba- 
tai dar tik svajonė«•

London. — Atominis an
glų mokslininkas prof. E. 
T. Paris sako.:

—Nei Anglija nei Ameri- 
ko nedaro jokių pasiruoši
mų apsiginti nuo hydroge- 
ninių bombų. Jos supran
ta, kad dar nieks negalėtų 
užpulti tokiomis pragarinė
mis bombomis.

Jokia šalis, taigi nei An
glija, nei Amerika,, nei So
vietų Sąjunga, neturi tiek 
reikalingų medžiagų nei lė
šų, kad galėtų tuo pačiu lai
ku ■ gaminti paprastąsias 
atomines bombas ir naują
sias hydrogenines bombas.

Pati hydrogeninė bomba 
nesprogtų. Jai padėgti rei
kia atominės bombos. Be 
to, hydrogeninė bomba tu
rėtų būti labai didelė, ir ne
paprastai keblu būtų pa
siųsti ją prieš svetiipą šal 
lį—

Kariniai Amerikos politi
kai kalba taip drąsiai, lyg 
hydrogeninė bomba būtų 
jau beveik gatava. Bet an
glų atomistas Paris perta
ria: “Ne, netaip lengva ta
tai padaryti.”

Nukapota algos 
15,000 audėjų

New Bedford, Mass. —
Tapo nukirsta alga 15-kai 
tūkstančių audėjų po 8 sii 
puse centus per valandą. 
Taip nusprendė vadinamas 
“bešališkas tarpini nkas” 
prof. W. Gellhorn, tarpinin
kaudamas tarp bovelninių 
audeklų fabrikantų ir dar
bininkų.
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odos spalvą ar religiją.
Tokios Įygvbės reikalauja 

ir įvairios liberalų organi
zacijos.

Mass, gubernatorius Paul 
Dever sykiu su senatorium 
Richardu Russelliu ir kitais 
politikieriais iš pietinių vals
tijų perša. palikti atskirom 
valstijom spręsti klausimus 
apie teisingą samdą ir tei
siu lygybę. Jie priešinasi 
užtikrinimui, kad šalies val
džia vykdys šias teišes, jei
gu demokratai laimes atei
nančius rinkimus. Toks, už
tikrinimas, pasak jų, atša- 
lintų baltuosius pietinių 
valstijų piliečius nuo bal
savimo už demokratų kan
didatą į' prezidentus.

Darbo unijų atstovai, li
beralai ir negrai j tai at
sako: Jeigu demokratai sa
vo prezidentinių - rinkimų 
platformoj išsisukinės nuo 
tų teisių užtikrinimo, tai 
atšaldys daugelį demokra
tų rėmėjų, kurie todėl neis 
balsuoti. Taip derrtokratai 
ir galėtu prakišti rinkimus.

Nacionalis Demokratų 
Partijos suvažiavimas susi
rinks* Chicagoj pirmadienį, 
liepos 21 d. Bet trys ar 
keturios dienos praeis, iki 
pradės balsuoti, nominuo
jant kandidatus i Jungti-, 
nių Valstijų prezidentus.

Pasmarkėjo kūdikių 
paralyžiaus plitimas

I ______________

Washington. —- Pereitą 
savaitę dar 1,047 asmenys 
susirgo kūdikių paralyžium 
(polio) šioje šalyje.

Pernai tą pačią savaitę 
buvo tiktai 615 tokių susir
gimų.

Ghavam tapo nauju 
Irano premjeru

' Teheran, Iran.—Pasitrau
kė Irano premjeras Mossa
degh. Seimas paskyrė jo 
vieton Ahmadą Ghavamą, 
seniau buvusį premjerą. 
Tad karalius Pahlevi ir pa
vedė Ghavamui sudaryt 
naują ministrų kabinetą.

Ghavam buvo žinomas 
kaip anglų - amerikonų pa
taikūnas. Įžiūrima, kaid jis 
gal .grąžins anglams tūlas 
teises išnaudot Irano alie
jaus - naftos pramonę.

Gen.' Spaatz sako, Sovietai 
ore galingiausi

Atlantic City, N. J.—Ge
nerolas C. A. Spaatz, buvęs 
Amerikos oro pajėgų gal
va, pasakojo, kad Sovietų 
Sąjungą vis dar galingesnė 
ore už Jungtines Valstijas?;

ORAS.—Vis giedra, šilta, 
tvanku. 4 .
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i TARPTAUTINIS
RAUDNOSIS KRYŽIUS

PASTARAISIAIS ŲAIKAIS spaudoje daug kalbama 
apie Tarptautinį Raudonąjį Kryžių.. Jis siejamas su įvy-

• kiaus Korėjoje. Reikalaujama, kad jam būtų pavesta ty- 
rinėti kaltinimą,dėl bakterinių priemonių vartojimo šia
me kare prieš Šiaurinę Korėją, in Kiniją. Sako, kad

\ < Tarptautinis Raudonasis Kryžius yra vienintelė tikrai 
' bešališka, bepartyviška organizacija.

;• Kitas dalykas. Liepos 30 d. Toronto mieste įvyks
• Raudonojo Kryžiaus konvencija. Apart kapitalistinių 

kraštų, konvencijoje pasižadėjo dalyvauti ir socialisti
niai kraštai. Konvencijoje laukiama minčių pasidalini
mo. Konvencijoje bus keliamas Raudonojo Kryžiaus 
“bešališkumas.”

Ryšyje .su .tuo ProgresiStų Partijos organas “Guardi- 
7? an” patiekė labai įdomų dokumentą. Jis liečia Tarp- 

tautinio Raudonojo Kryžiaus “bešališkumą” Antrojo pa
saulinio karo metu. Tikrai baisus dokumentas. Sunku 

. dabar juomi ir tikėti. Bet dokumentas pasilieka do- 
’*-a kumentu. Jo nebegalima ištrihti iš istorijos.

• šis dokumentas įrodo, kad faktinai Tarptautinis Rau
donasis Kryžius buvo hitlerininkų įrankis savo krimina- 
lystėms paslėpti. Jis kalbėjo -taip, kaip jam liepė kalbėti 
hitleriniai žmogėdros.

Dabar eikime prie to dokumento. Jis yra Raudonojo 
Kryžiaus Tarptautinio Komiteto oficialus raportas apie 
Hitlerio karo metu Vokietijoje įsteigtas koncentracijos 
stovyklas, kuriose buvo ne šimtais’ir ne. tūkstančiais, bet 
milijonais naikinami žydai ir visi hitlerizmo priešai. Čia 
jau nebėra nė reikalo kalbėti apie tas baisenybes, ko- 

’ kios buvo atliekamos tose stovyklose. Apie jas šiandien 
.7'. prirašyta knygų knygos žmonių, kurie jose buvo, savo 
7 .. akimis m,atė ir ant' savęs patyrė. ____

Bet ką “surado” ir pasauliui patiekė apie tas stovyklas 
tasai Tarptautinis Raudonojo kryžiaus Komitetas ?! Jis 
būk tas stovyklas atsargiai tyrinėjęs. Hitleris jo atsto- 
vams leidęs “laisvai” stovyklas “tyrinėti.”

■ •' * < r

W . Ir štai turime komiteto raportą, patiektą ir paskelbtą 
1945 metų vasario mėnesį. Skaitai žmogus ir stebiesi:

'*7. Kokie gi piktadariai tą Komitetą šudarė, kad jis išdrįso 
7,' taip begėdiškai, taip atvirai, taip niekšiškai paslėpti nuo 

svieto akių nacių kriminalystes?
' Tose hitlerinėse žmonių skerdyklose Tarptautinis 

' ' Raudonojo Kryžiaus Komitetas surado viską puikiau- 
•7 * šioje, gražiausioje tvarkoje. Jose žmonės taip puikiai 
T7'- užlaikomi, kad geriau nė reikalauti nebegalima.
,ir. Taęai baisus raportas kalba kaip tik apie pačią bai- 

7 siausią hitlerinę žmonių skerdyklą, “Buchenwaldo stovy- 
klą.” •

“Suimtiesiems į stovyklą pribuvus,” skaitome Raudo- 
2*:. nojo Kryžiaus raporte, “jie pereina ' medicinišką egza- 

minaciją; jų rūbai paimami ir išsterilizuojami. Paskui 
j|e nuskutami ir išmaudomi vietos^ su moderniškais, sa-

• nitariŠkais įrengimais.
“Buchenwaldo stovykloje dalykai eina kuo geriausiai, 

.....moralė puikiausia. Ryte. įnamiui duodama puskvortė 
t kavos, 400 gramų duonos, truputis riebalų, gerokas ka- 

, ‘ valkas kilbasos ar ko nors panašaus. Vidurdienį, poi.l- 
. šio metu, kavos padalinama. Pagaliau, sugrįžus iš darbo 

. ; apie 5:30 vai., įnamiai gauna gerą kiekį geros sriubos.
... “Sanitariškos sąlygos puikiausios: kiekvieną dieną 

7 /mediciniškas patikrinimas. Yra daug daktarų ir ligo- 
k . ninė. Trumpai, žmogus jautiesi kaip su savo regimentu.

“Pasilinksminimai: pilniausia laisvė stovykloje kiek- 
' .Vieną sekmadienio popietį. Tą vakarą įvyksta įvairiau- 

suJkūrę teatrališką-;sių perstatymų. Stovyklos įnamiai
kompaniją.”

Štai kaip “bešališkai” Raudonojo
ftinis Komitetas informavo pasaulį

7 skerdyklai
Ar galima šiandien kaltinti tuos,

" “bešališkumu” netiki ir nepasitiki? Kaip pateisinti tuos,, 
Er .kurie dar ir šiandien bando svietui įkalbėti, kad toji 

orgUlii^cija tik žmoniškumu rūpinasi?

Kryžiaus Tarptau- 
apie Buchenwaldo

kurie to 'Komiteto

.organizacija tik žmoniškumu rūpinasi?

Kaip rytu vokiečiai žiūri 
į Eisenhowerį ir Nixona1

f 9'

Anglai amerikiniais šautu
vais šaudo malajiečius

Berlin. — Rytinės Demo
kratinės, Vokiečių Respu- 

x blikos spauda’rašo:'
Amerikos republikonų 

kandidatas į prezidentus 
' geh. Eisenhoweris yra Walk 

K Stryto kapitalistų įnagis, o 
u kandidatas į vice-preziden- 
;?Ttus Nixonas — jų ragan- 
“gaudis.

Singapūre, Malaja. — 
Jungtinės Valstijos atsiun
tė anglgms dar tūkstantį 
šautuvų prieš Mala jos par
tizanus. Tai ‘ trumpi, .bet 
smarkūs šautuvai, kurie 
ypač raistuose tinka karui 
prieš malajiečius patrijor 

}tus.
Kt ' ——r——j —r—-------~;......... - 
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PAMĖGO ŠĖTONUOTIS
Marijonų Draugo redak

toriai taip pamylėjo viską 
pavesti šėtonui, jog jau ir 
taika pavirto jiems šėtono 
reikalu. Pavyzdžiui, jie ra
šo:

“Bolševikine taika yra 
šėtono karalystės plitimas.. 
.. Bolševikinė taika yra bai-~ 
sūs nusikaltimai prieš žmo
niškumą...”, (D., liepos 11

Kitais žodžiais, arba ap
vertus kitą pusę medalio, 
karas yra “dievo karalystės 
plitimas.”

Taika yra taika: ji negali 
būti nei bolševikinė, nei ku
niginė. Jeigu nėra karo, yra 
taika. Jeigu yra karas, nė
ra taikos.

Kaip taika gali būti “šė
tono karalystės” plitimas?

VISGI SURADO “DIPLO
MATIJOS ŠEFĄ”

Pranciškonu Darbinin
kas skelbia “komunikatą” 
iš Londono. Jį išleidus “Lie
tuvos diplomatų konferen
cija,” kuri įvykus Anglijos 
sostinėje nuo birželio 26 iki

Įdomų ta<s, kad jau ir 
Darbininkas Lozoraitį va
dina “Lietuvos diplomatijos 
šefu.”

Apart “diplomatijos še
fo,” toje baisoje konferen
cijoje dar dalyvavę Žadei
kių su Balučiu.

Jie savo “komunikate” 
sako, kad jie apkalbėję bei 
aptarę nesuskaitomą' dau
gybę klausimų. Bet ką' jie 
nutarė, nepasako. Supras
kite, “diplomatiška slapty
bė.”

Tik tiek sužinomą, kad 
“Lietuvos ministeriai . 
reiškia įsitikinimą, kad lie- 
tuvitj tauta įvykdys savo 
teisę bei pasiryžimą atkurti

Lietuvoš Respublikos nepri
klausomybę?’ Nedipl o m a - 
tiškai pasakius, Lozoraitis, 
Balutiš ir Žadeikis atsteigs 
smetoninę Lietuva. Kito
kios nepriklausomos Lietu
vos jie negali suprasti bei 
įsivaizduoti. Mums gi atro
do, kad ir šis “Lietuvos mi- 
nisterių įsitikinimais” juos 
skaudžiai stivils. Niekas nie
kuomet smetoninės Lietu
vos nebeprikels iš numiru
sių.

Apsivalius nuo smetoni
nės pavietrės, Lietuvos Res
publika labai gražiai ir ne
priklausomai gyvuoja.

Už AUSŲ Į DANGŲ 
NEĮTRAUKSI

Klerikalinėje spaudoje 
laikas nuo. laiko pasirodo 
susirūpinimo bažnyčios li
kimu. Jos ateitis nelabai 
kokia. Mokslas ir apšvieta 
varo tikėjimą iv bažnyčią 
laukan iš žmonių gyveni
mo ir galvų.

Tai jau pripažįsta ir ku
nigų Draugas. Bet, žinoma, 
pripažįsta savotišku kleri
kaliniu ' žargonu. Draugas 
rašo: “Bažnyčia, žinoma, 
negali visų blogybių pasau
lyje nugalėti, ji negali taip 
pat daugelio sielų nuo pra
žūties išgelbėti, nes nė vie
no negalima už ausų į dan
gų įtraukti, nes žmogus tu
ri laisvą valią.” Čia turime 
ryškų pripažinimą bažny-' 
čios bankrūto, Ji vis labiau 
ir labiau darosi bejėgė. Jos 
biznis netenka pasekėjų. '

Šis biznio smukimas, ma
tyt, veikia ir pačius dvasi
ninkus. Draugas sako: 
“Kiekvienas krikščionis, ku
ris atydžiau apsidairo pa
saulyje, suranda dalykų, 
kurie jį nuteikia pesimistiš
kai.” Iš viso matosi, kad 
nuo to pesimizmo nėra lai
svi nė lietuviškieji klerika
lai.

Vakarų Vokietijos social
demokratų ir federalistų 
parlamento narių grupė -at
siekė žymų laimėjimą teis
me, kai jie apskundė Fede- 
raliam Konstituciniam Teis
mui premiero Adenauerio 
valdžią. /

Šie parlamento nariai nu
rodinėjo teismui, jog val
džia, darydama sutartis su 
kitomis šalimis Vokietijos 
apginklavimo reikalu, laužo 
savo krašto konstituciją. •»

Nors valdžios gynėjai 
griežtai reikalavo tą skun
dą atmesti, tačiau teismas 
nusprendė išnešti pilną 
nuosprendį šio mėnesio 18 
dieną.

gresas ir Trumano adminis
tracija Franco nepamiršo, 
sutiko jam suteikti finan
sinę paramą.

Mūsų šalies kongresma- 
nų dauguma negali pasigir
ti, kad jie Washingtone 
dirbo daugumos žmonių 
naudai . Jie ten buvo ne 
kad civilines žmonių tei
ses apginti, bet kad jas 
paneigti. •

Geriausia tai liudija Smi- 
tho, Tafto - Hartley, Mc- 
Carrano ir paskiausia iš
leistas McCarrano - Walte- 
rio aktas. Jie yra naudingi 
Wall Strytui, korporaci
joms ,naujo karo kurstyto
jams ... Tai civilių teisių 
pančiai .

ne

| Šių mėtų lapkričio mė
nesį turėsime prezidenti
nius rinkimus . Tai bus be
ne svarbiausi rinkimai. To
dėl reikia iš anksto prie, jų 
ruoštis,

Žinome,' kad republikonų 
ir demokratų partijų lkaų- 
didatai nieko gėi 
gali duoti visuoi
davė jie per pastaruosius 
kelių metus.

Progresyvių Partijos 
platforma yra visai skirtin
ga nuo demokratų ir repų- 
blikonų platformų. Progre
syvių Partija stovi už tai
ką, už civilių teisių gyni
mą, prieš karą.

Patys turėtume Progre
syvių Partijos kandidatus 
pareimti - ir * kitus raginti, 
kad jie lapkričio rinkimuo
se pabalsuotų už tuos kan
didatus. Gri-kis

Priedanga 4-to punkto darbininkai 
priversti maitintis žole

Po priedanga gražiai 
skambančio Trumano pro
gramos Point Four, “Pa
galbai Išvystymo Atsiliku
sių Šalių,” Amerikos mo
nopolistai uždėjo "savo ran
kas ant tų neišvystytų ša
lių gamtinių turtų, žalio
sios medžiagos ir amt neor
ganizuotų darbininkų pi
gaus darbo. Mūsų monopo
listams nereikėjo rizikuoti 
nei savo pinigų atsiekiami 
to viso, nes, prez. Truma- 
nui pareikalavus,- Kongre
sas paskyrė 4 bilijonus do
lerių privedimui kelių, ge
ležinkelių prie tų gamtos 
turtų ir išvystymui projek
tų, iš kurių dabar monopo-,/''
listai žeriasi sau turtus, 
žiauriai j išnaudodami tų ša
lių , darbininkus.

Kada ponia E1 e a n o r a 
Rooseveltienė praeitą pa
vakarį lankėsi Indijoje ir ta 
proga aflankė savo gerą pa
žįstamą Horace Holmes.;ku
ris dar 2 metus prieš įsteigi
mą 4-to punkto darbavosi 
kaipo Amerikos plėtimosi 
(extension) agentu. O da
bar jau 2 metaį kai Holmes 
darbuojasi kaipo direkto
rius Point Four, Etawah 
projekto įsteigimui.

Iš ponios Roos.eveltienes 
įspūdžių'apie tą apylinkę 
sužinome kad ten dar nėra 
nei kelio, kuriuo būtų gali
ma privažiuoti ąutomobįl- 
ium, nes aiutomobilius, ku
riuo ji važiavusi, buvęs 
žmonių perneštas, per kal
ną. ROosęveltieųė. sake, kad 
sunkvežimiaiiit’rokaį ’.’tą ‘

kalną pernešapii dalimis, 
bet jos automobilių žmonės 
pernešę per kalną visą, kaip 
jis stovi. Argi čia dar ne
primena pyra.midų budayo- 
jimo laikus, kuomet vergai 
primityvišku būdu užvilk
davo didžiausius akmenis 
iki viršaus pyramido?

Pasibaisėtinas Turkijos 
Darbininkų Išnaudojimas
Prisidengę tuom patim 

gražiai užvardytu obalsiu 
“Pagalbai Išvystymo Užsili
kusių Šalių”, mūsų monopo
listams pateko į rankas 
Turkijos chromium kasy
klos ir tuojau po atidarymo, 
prasidėjo p a s i b a is ė tinas 
darbininkų išnaudojimas, 
kokis galima rasti tik kolio- 
nialėse šalyse. Kaip pranešė 
Turkijos laikraštis “Son 
Telegrąf,” kad chromium 
kasyklose amerikonų sam
domi darbininkai negavę 
algų per 6 menesius ir to
dėl apsigynimui nuo bado 
buvę priversti maitintis žo
lėmis !

I

Argi dar reikia stebėtis, 
kad tie patys Amerikos mo
nopolistai, kurie taip bai
siai išnaudoja atsilikusių 
šalių darbininkus, Ameri
koje stengiasi, su pagalba 
Admihis.tracijos ir Kongre
so, kuriuos jis koutrojiuoja, 
pastūmėti Amerikos darbi
ninkus linkui kolonijų dar
bininkų pądeties. Tas jau 
ąiškiai matosi, Taft-Hąrt- 
ley- Smith ir McCaramaktai 
yra nukreipti prieš darbo 
unijas. Ir daugybė kitų da
vinių tą rodo. ' J.N»S.

* Klausimas, ar apsiginkla
vimui opozicija teisme lie-' 
pos 18 d. laimės. Bet tai 
ne viskas. Toks opozicijos 
žygis rodo platų Vakarų 
Vokietijos žmonių judėjimą 
prieš naujo karo pavojų.

Adenauerio valdžia ruo
šėsi skubotai pervaryti ka
rinę Bonno sutartį per sa
vo parlamentą, bet dabar 
jos žygis laikinai sulaiky
tas, daugiau diskusijų ir 
ginčų iškelta, o iš to viso 
taikos šalininkai gali pasi
naudoti, savo eiles susti-

Pranešama, jog 70,000 
Naujosios Anglijos audiny- 
čiu darbininku susitinka su 
algų kapojimo pavojum.

CIO Tekstilės Darbinin
kų Unija jau įspėjo darbi
ninkus dėl šio pavojaus. 
Gaila, kad jinai nieko nez 
daro, kaip sėkmingai pa
stoti tekstilės baronų pasi
nio j imui kelią. t

Atsiminkime, jog teksti
lės darbininkų algų kapoji
mas paliečia lygiai ir kitų 
pramonių darbininkus. 
Kuomet vienoje pramonėje 
darbdaviams pavyksta tai 
padaryti, jie mojasi ir kito
se pramonėse tą patį da
ryti.

CIO Communicati o n s 
Workers Unijos konvencija, 
šiomis dienomis. Įvykusi 
Clevelande, nusitarė suda
ryti 12 milijonų dolerių 
streiko fondą.

Daugelis kitų unijų taip
gi susidaro streiko fondus. 
Jos mato netolimoje ateity
je dideles streikų bangas. 
Todėl prie to ir ruošiasi.

Dabar pasirodo, jog plie
no darbininkų streikas gali 
būti ilgas, nes plieno baro
nai bando apeiti unijines 
teises 'darbavietėse.

i Vakąrų Vokietijos chemi- 
kailinių dirbinių unijos su
važiavimas pasiuntė sveiki
nimą Rytų Vokietijos che
mikalų išdirbystės darbi
ninkų unijai.

Suvažiavimas pasisakė už 
draugišką kooperavimą su 
Rytų Vokietijos darbinin
kais. ir taipgi <už apvienytą 
ir demokratinę Vokietiją, 
kurioje taika ir laisvė galė
tų gyvuoti. ’

§uvažiąvimas pasmerkė 
tuos, kurie siekiasi su Ame
rikos pagalba apginkluoti 
vokiečius militaristus.

Andai senatorius Ow.en 
Brewster pralaimėjo rinki
mus Maine valstijoje. Tai 
nesmagi Ispanijos diktato
riui Franco žinia.

Šis senatorius 1949 me
tais buvo uųvykęs savo my
limą diktatorę aplankyti. 
Jis tada darbavosi gauti 
kelių šimtų milijonų dole
rių paskolą Ispanijai .

Nors jįs Rinkimus savo 
valstijoje prakišo, bet Ko.n-

Vienoj rikiuotėj
ŠIMKUS
ne per dešimtį metų žmo
gus pakeičia savo, būdą ir 
įpročius, nugali atlikimą— 
buržuazinės santvarkos pa
likimą. Bet mūsų gweni- 
mas, vystydamasis revoliu
ciniais tempais, kaip galinti 
ga jūros banga, pagauna ir 
neša pirmyn net ir labiau
siai atsilikusius. KuoVnet 
Žemaitijos kolūkiečiai ant 
Virvytės upės kranto ėmė 
statyti tarpkolūkinę hidro
elektrinę, atsirado valstie
čių, kurie kalbėjo: “Kam 
mums šviesa?” Bet šian-. 
dien, kuomet tūkstančių el
ektros lempučių šviesa už
lieja kolūkiečių namus, 
kuomet elektra palengvina 
darbą,—net labiausiai atsi
likęs pradeda galvoti: kaip

• v
1S

grobikų-i.snaudotojų 
Be tos pagalbos 
nebūtų pavykę iš- 
fašistinių budelių 

ir kulkos. Bičiulių 
remiami, mes pakil-

Rašo J.
, Per daugelį amžių lietu
vių tauta vargo nelaisvėje. 
Prieš ją kėlė kruviną ranką 
carinis budelis, rėžė 
dvarininkiškas rimbas
jos tyčiojosi buožės, lietuv
iškųjų buržuazinių nacio
nalistų gaujos.. Liaudis lau
kė ateinant tokio pavasario, 
kuris sudaužytų vargo ir 
priespaudos pančius., žmo
nės laukė tokios saulės, kuri 
sušildytų žmonių širdis, pri
keltų visas liaudies jėgas 
džiaugsmingam, tikram gy
venimui.

Tokio pavasario susilau
kė mano gimtasis kraštas— 
Nccnuno kraštas.

. Stiprią bičiulišką pagal
bos ranką ištiesė lietuvių 
tautai didžioji rusų tauta ir 
kitos tarybinės tautos. Be 
tos pagalbos mums niekuo
met nebūtų pavykę ištrūk
ti iš 
nagų.
mums 
vengti 
kilpos 
rankų
ome, pajutę savyje naują 
jėgų augimą. Sunkiaisiais 
pokario metais bičiuliai pa
dėjo mums ant griuvėsių ir 
degėsių pastatyti naujus 
miestus ir kaimus, išvedė 
mus į šviesųjį gyvenimo 
kelią.

Vešlus yra šio gyvenimo 
žydėjimas. Jis—-visur. Šim
tai tūkstančių merginų ir 
jaunuolių mūsų mokyklose 
susipažįsta su priešakiniu 
tarybiniu mokslu.

Naujais darbo laimėji
mais pasitinka pavasarį 
Lietuvos darbininkų klasė.

Lietuviškojo kaimo dar
bo žmonės, susibūrę į vien
ingas kolūkines šeimas, ap
siginklavę puikia žemės ū- 
kio technika, užsėja laukus, 
užaria ežias, padeda pama
tą pastoviems, gausiems 
derliams gauti.

Aš gerai pažįstu, ’senąją, j 
buržuazinę Lietuvą, 
miestuose augo turtuolių' 
rūmai ir kapitalai, bet dar 
sparčiau didėjo darbo žmo
nių skurdas ir nelaimė. Kai
me viešpatavo despotas- 
dvarininkas ir kraugerys- 
bųožė, o darbo valstiečiai 
gy valio j o skurde.

Buržuazinė Lietuvos vy
riausybė sėdavo neapykan
tą tarp tautų. Ji kurstė 
tautas vieną prieš kitą, be 
galo bijodama jų susivieni
jimo, jų draugystės.

Tos juodosios dienos nu
ėjo į praeitį. Neatpažįsta
mai pasikeitė Nemuno 
kraštas.

Kaip nepanašus dabar
tinis Lietuvos kaimas į aną, 
seną! Tegu šiandien dar 
neįveikti visi sunkumai. Ne 
per vienerius metus ir net

venti be elektros, be • švie£ 
sos! f t

y
Dešimtys ręs.publikos ko- 

ūkių statosi savas hidroel
ektrines. Nesugriaunamą 
tautų • draugystę simboli
zuoja elektrinė, kurią Bal
tarusijos, Latvijos'ir Lietu
vos kolūkiai stato trijų bro
liškųjų respublikų sandūr
oje - prie Drisviatų ežero.

Pavasaris ateina! Jis 
žingsniuoja po visą neaprė
piamą Tarybų šalį. Tarybi
nės tautos stato tokius lai
mingosios ateities rūmus, 
kurių niekas ir niekuomet 
nėra statęs. Ir jeigu kelyje 
Į laimę yra dykuma-tary- 
binis žmogus ir ją pavers 
žydinčių sodu. Jei kelią už
kerta kalnas — jį 
dins ir sulygins s 
Nėra tokių sunkum 
neįveiktų žmogus, apgink
luotas visą nugalinčiomis 
idėjomis.

Volgos-Dono kanalo staty
tojai užbaigia savo įkvė- 
pingą darbą, ir Dono vande
nys skuba susijungti su di
džiosios rusų upės—Volgos 
vandenimis. Kokio džiaug
smo ir pasididžiavimo ši ži- ; 
nia pripildo žmogaus širdį! 

Jos ' Kuomet į sausringas Rusi- 
jos, Turkmėnijos, Ukrainos, 
ir Uzbekijos stepes paplūs 
gaivinančioji drėgmė, argi 
gali nesidžiaugti ir ne
džiūgauti drauge su rusais, 
turkmėnais, ukrainiečiais, 
uzbekais Lietuvos artojas! 
Juk vanduo dykumoje -tai 
milijonai naujų centnerių 
kviečių, medvilnės, vaisių, į 
tai -kelias į komunistinį ■ 
gausumą. Kuomet didžiau- 
šiųjų, pasaulyje Kuibyševo į 
ir Stalftigrado‘hidroelektri
nių statytojai raportuoja į 
apie tai,v kad jie vįrk:s*z' ■ 
vo planus, mes, Tarįį 
tuvbs žmonės, džiatigiim^s 
kartu su jais, nes jie pade
da pajnatą didingiems ko
munizmo rūmams, kuria 
stiprina taiką mums ir .
so pasaulio ..darbo žnion«|j

;prog- 
ž/?me. 
Airių

\ L*/ vir*/ . A.'-1*, :
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Lietuvių Meno Sąjungos suvažiavimas 
Woreesteryjc

Kūrybinio darbo pavyzdy

Liepos mėn. 12 ir 13 dd. Worcesteryj 
įvyko Lietuvių Meno Sąjungos suvažia
vimas.

Lietuvių Meno Sąjunga įsikūrė prieš 
arti 30 metų Chicagoje. Man teko būti 

.kuriamajame suvažiavime, bet kiek su
važiavimų LMS turėjo iš viso, nežinau.

Šiame suvažiavime dalyvavo virš 30 
delegatų, kurių arti pusė buvo čiaaugęs 
jaunimas.

Įžanginę kalbą pasakė LMS IT-rosios 
apskrities veikėja M. K. Sukackienė, pa- 

.kviesdama Sąjungos sekretorių Leoną 
y Joniką oficialiai atidaryti suvažiavimą.

Pastarasis pakvietė svečią, — Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Draugijos pirmi
ninką, taipgi Olympia parko jr salės, 
kur vyko suvažiavimas, ‘gaspadorių tar
ti keletą žodžių. Svečias draugiškai sveir 

ikino delegatus, paminėdamas, kad jo at
stovaujamoji Draugija liaudies meną re
mia ir rems; ji ir šiai konferencijai pa
talpas suteikė nemokamai.

Suvažiavimo pirmininku išrinktas Va
laitis iš New Britaino, gi jo padėjėju 
Helen Jeskevičiūtė iš Bro’oklyno.

Mandatų komisijon įėjo: Nelė De 
Schaff, A. Dagis ir O. Visockienė.

Rezoliucijų ir rekomendacijų komisi
jon išrinkti: R. Baranikas, Eva Mizarie- 
nė, J. Stulgaitis, M. K. Sukackienė ir V. 
Boįgipas.

u Tuomet sekė raportai-pranešimai. Pir
muoju buvo L. Jonikas, pateikęs apy- 
skaitą-pranešimą iš Centro Komiteto 
veiklos. Tarp kitko jis pažymėjo, kad 
CK išleido apie 28 damas, virš 10 sce
ninių veikalų ir atliko kitokių darbų,

■ susijusių su organizacija.
Po Clevelando suvažiavimo Centro Ko

mitetas leido LMS organą “Liaudies Me
ną,” kurio išėjo iš viso devyni numeriai. 
Tačiau šis leidinys perdaug lėšavo, pa
darydamas nuostolių, tad jo leidimas ir 

, "buvo sulaikytas.
Buvo nemaža diskusijų dėl sekreto

riaus pranešimo. Nemaža buvo padary
ta priekaištų dėl Centro Komiteto nevei
klumo, dėl nerūpestingumo ir neapdai
rumo.

Be kitko, buvo nurodyta, kad ir šis su
važiavimas permažas dėl to, kad jis ne- 

, buvo apdairiai šauktas. Neatstovauja
mos suvažiavime ištisos didelės lietuvių 
ktylonijos? kaip^ Detroitas, kaip Clevelan- 

Xdas, kaip Pittsburghas, kaip Philadel- 
' pįiija, kaip kietosios anglies, sritis, kur 
gyvena daug lietuvių. Suvažiavimui vie
ta netinkama, — perdaug toli nuo vidur- 
vakarinių valstijų; jei suvažiavimas bū
tų buvęs suderintas su LDS seimu, jis 
būtų nešęs kur kas daugiau naudos.

Po to sekė pranešimai iš apskričių, 
„ kurių yra trys. Už pirmąją apskritį ra

portavo J. Stulgaitis, už antrąją — M. 
K. Sukackienėj už IlI-čiąją — V. Bovi
nas.

Veikliausia pasirodė ĮlI-čioji apskri
tis, nes ji darbą varo plačiu baru.

Neveikliausia II-roji apskritis, vei
kianti Massachusetts valstijoje.

Tuomet sekė pranešimai-raportai iš 
chęrų, iš teatrinių grupių. Raportavo ir 
poliškų organizacijų delegatai, nurody
dami, ką jos veikė rąeninkams padėti.

Tuomet vėl sekė diskusijos, kuriose 
dalyvavo nemaža delegatų. Buvo aiškin
tasi,, kodėl kai kur mūsų chorai paėmė 
per ilgas “vakacijas,” kodėl jiev neveikia. 
Buvo duotą nemąža sumanymų ir nuro
dymų, ką reikėtų daryti trūkumams ša- 

'■> linti, chorams sutvirtinti, ,o įnirusiems— 
atgaivinti.
y Tenka manyti, jog busimasis Centro 

^^ ^omitetas visa tai ims dėmesin ir pra- 
JS v£s darbą tąipį kad jis įvykdytų Suva- 

• ' - žiavimo duotus patarimus bei -nurody
mus.

Aukų ^u sveikinimais suvažiavimas 
gavo vifš 150 dolerių. •

Kilo nemaža ginčų — draugiškų dis- 
kfyijų — dėl busimojo CK įr dėl Sąjun-

T

gos sostines — raštines vietos.
Niujorkiečiai delegatai galvojo, 

Centro Komitetas būtų veiklesnis, jei jis 
būtų atkeltas iš Chicagos į Niujorką.

Kiti delegatai sakė, jog dar reikia duo
ti proga čikagiečiams “pasiprovyti”: pa
likti centrą Chicagoje, išrinkti naują 
Centro Komitetą ir pasakyti: jei jūs ne
būsite užtenkamai veiklūs, tai sekamame 
suvažiavime—“matysjte, ko nematėte!”

Po ilgų diskusijų ir buvo nutarta pa- 
_ likti Centrą Chicagoje. Išrinktas naujas 

iš 9-nių asmenų Centro Komitetas, aiš
ku, iš čikagiečių. čikagiečiai delegatai 
žadėjo “provytis.” Na, ir suvažiavimas 
baigėsi draugiškoje nuotaikose.

Suvažiavimo išvakarėse atostoginės 
mokyklos (kurią palaiko II-roji ir III- 
čioji apskritys) mokiniai dainininkai, 
vadovaujami Mildred Stensler, davė ne
ilga, bet gražų koncertą.

Gi liepos 12 d. vakarą ten pat buvo 
šokių vakaras ir koncertas. Koncerto 
programą sudarė vyriausiai Miko Pet
rausko kūriniai, nes šis vakaras buvo, 
paaukotas 15-kai metų nuo kompozito
riaus Petrausko mirties paminėjimui, jo 
darbų įvertinimui. Be choro ir1 kitų so
listų, dainavo ir dainininkas L. Jonikas, 
kuris šiuo metu studijuoja muziką Neū- 
jorke.

Atitinkamą, neilgą kalbą (apie Miką 
Petrauską) pasakė Bojus Mizara.

Liepos 19' d. atostoginė mokykla at
tiks ilgokų ištraukų iš Petrausko op ere-. 
tės “Birutė.” Tai, beje, bus ir mokyklos 
uždarymo vakaras.

Šiame Meno Sąjungos suvažiavime 
buvo pakartotinai pabrėžtas organizaci
nis darbas, kuris turi būti ‘ pravestas 
greitoj ateityj, kad sutvirtinti mūsų m’c- 
ninę veiklą visose lietuvių kolonijose.

Tenka daryti viską, kad suvažiavimo 
nutarimai būtų įgyvendinti! Bet Centro 
Komitetas tai galės atlikti tik tuomet, 
kai jis gaus užtenkamai talkos iš kolo- 
nijų. C

P. S. Būtų gerai, kad patys mokyklos 
dalyviai, mokytojai. ir studentai, para
šytų mums plačiau apie mokyklos eigą, 
apie įvairius kitus veiksmus, atliktus per 
dvi kupinas darbų savaites Olympia 
parke.

jog

' Iš didžiojo rusų rašytojo Gogolio mo
kėsi (ir mokosi kūrybos meno geriausieji 
literatūros darbininkai. Didieji rusų 
klasikai Turgenevas, Gončarovas, Os
trovskis, Saltykovas-Ščedrin’as, mokyda
miesi iš Gęgolio i,toliau tęsdami kritiki- 
nio realizmo tradicijas, sukūrė savo ne
mirštamus veikalus. Iš Gogolio mokėsi 
įžymiausieji pasaulio literatūros meis
trai.' Didelį poveikį Gogolis turėjo ir Lie
tuvos rašytojams, o ypač talentingajam 
mūsų prozininkui Petrui Cvirkai.

Gogolis savo genialiuose kūriniuose 
teisingai, realiai ir meniškai vaizdavo 
gyvenimą, išreiškė begalinę meilę savo 
tėvynei, liaudžiai, skaudžiai ir taikliai 
pliekė supuvusią išnaudotojišką santvar
ką, iškėlė viešumon jos žaizdas. Didysis 
jaunųjų rašytojų mokytojas M. Gorkis, 
ragindamas jaunuosius literatus moky
tis meistriškumo, kalbėjo apie /Gogolio 
kūrinius:. “... jje — mūsų, nes jie svei
ki, teisingi, revoliuciniai..Štai kodėl 
talentingai sukurti Gogolio tipai iki šių 
dienų išliko skaitytojų atmintyje. Jie 
būdingi’ ne tik baudžiavinei, bet ir kapi
talistinei santvarkoms.

Šiuos tipus dar gerai prisimena ir inū- 
sų respublikos darbo žmonės. Ir ne tik iš 
Gogolio knygų, bet ir iš paties gyvenimo. 
Ne taip seniai smetoniniai čičikovai ir 
sobakevičiąi valdė Lietuvą, šėdėjo dva
ruose ir fabrikuose, ėmė kyšius, vogė iž
dą ir negailestingai plėšė liaudį. Darbo 
žmonės seniai šitą šlamštą išgrūdo 
lauk. Bet juos demaskuoti, išvilkti į die
nos šviesą jų juodus darbus, jų žvėriš
ką, vertelgišką ideologiją — dar reikia. 
Tai dėkinga tema kiekvienam tarybi
niam rašytojui, o juo labiau'satyrikui. 
Šiandieniniai čičikovai — buržuaziniai 
nacionalistai/ reakcingieji dvasininkai— 
dar vis niekaip negali pamiršti savo pra
rastų dvarų ir buožynių, dar vis ieško 
sau palankių sielų. Jų tikrieji šeiminin
kai — užatlantiniai kariniai pamišėliai, 
kurie kliedi apie pasaulinį viešpatavimą, 
trokšta iš žmonių kraujo ir ašarų liedin- 
ti sau dolerius. Pažinti šituos nusikaltę-

nekal-liūs visai nesunku: jų uniformos 
tų žmonių krauju apskretusios.

Genialusis satyrikas Gogolis 
primena, kad nepaliktume užmarštyje jo 
veikėjo čičikovo palikuonių ir pridera
mai juos aprašytume. Bet taip pat didy
sis rašytojas mus moko, kad vjsų pirma 
parodytume buvusių baudžiauninkų Vai

tkaičius, gyvenančius laisvoje Tarybų Ša
lyje ir kuriančius šviesųjį komunizmą.

Kaip vieną iš .svarbiausių menininko 
privalumų, Gogolis pabrėždavo gilų savo 
liaudies, savo šalies pažinimo būtinumą. 
Jis sakė, kad ne įsivaizdavimas, o tikro
vės išstudijavimas padėjo janų$ sukurti 
gyvus žmonių paveikslus, kad žmogų pa
žinti jis galėjo tik aiškiai įsivaizduoda
mas visa, net pačius smulkiausius jo iš
orės bruožus.

Gogolis buvo didelis kalbos meistras. 
Jo žodis, sakinys — gyvi ,taiklūs, vieto
mis aštriai ironiški, sarkastiški, vieto
mis poetiški, lyriški. Kiekvienas Gogolio 
veikėjas kalba sava, jam būdinga kalba. 
'Bielinskis sakė apie Gogolį: “Jis ne rašo, 
o piešia; jo frazė, khip gyvas paveikslas, 
krinta į skaitytojo akis, stebindama sa
vo ryškiu gamtos ir tikrovės gyvenimiš- 

, kurnu.” Kąlbos grožio, jdš spalvingumo 
, didysis rašytojas mokėsi iš liaudies, mo
kėsi sistemingai ,nuolat. Gogolio, kaip 
žodžio menininko, darbas — rašytojui 
didžiulis, pamokinantis pavyzdys.

Gogolis mus moko darbštumo, ragina 
nepasitenkinti tuo, kas pasiekta. Gogolis 
nepaprastai mylėjo savo darbą, literatū
rai jis paskyrė visas savo jėgas, visą sie
lą. “Rašantis žmogus taip gi neturi pa
dėti plunksnos, — sakė Gogolis, — kaip 
tapytojas teptuko. Tegu ką nors nenu
trūkstamai rašo kiekvieną dieną. .Būti
na, kad ranka visiškai išmoktų paklusti 
minčiai.”

X Didysis rašytojas-patriotas mus moko, 
kad sukurti vertingus kūrinius galima 
tik aištringai mylint savo Tėvynę, jos 
žmones, visa, tai, kas nauja/ tas padeda 
liaudžiai kurti geresnį gyvenimą, ir vi
sa širdimi neapkenčiant naujojo gyveni
mo priešų. Antanas Pakalnis.
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FIRST HAND ACCOUNT OF L. M. S.
SUMMER SCHOOL

of their ex
earl iest* op- 
truly is no

«
the glowing

Truly simply

Naktis prie Puškino 
paminklo

Naktis prie Puškino paminklo. * - 
Piliečiai grįžta į namus, 
Ir driekias debesys, kaip tinklas, 
Ir palei Puškiną — ramu. •; 
Ir stovi jis, tylus ir šaltas...

. Ne! Šaltas—jis negali būt! 
Tegu iš marmuro iškaltas, t 
Tegu iš,vario gabalų, 
Tegu iš plieno jis nulietas, 
Tegu iškaltas iš akmens, 
Vis tiek jis gyvas, jis —poetas, 
Jisai n-et varyje gyvens!

A Ir aš girdžiu, kaip jis rimuoja 
Eilėraščius nakties tamsoj, 
Tr mirga šviesos tolumoje 

“Didžiulėj broliškoj Maskvoj, 
Ir jau nėra nakties, nei laiko, 
Tik aidi žodis nemarus, 
Ir aš, ištroškęs ir be saiko, 
Kiekvieną sakinį geriu, 
Įr vejąs taršo mano plaukus, 

. If mirga žvaigždės danguje, 
Ir žodžiai liejasi ir plaukia, 
Ir pasilieka manyje.
/Ir aš tada sakau: “Kaip*gera 
Asmeniškai susipažint!” 
Ir>yėl žygiuoju pro bulvarą, 
Ir minga jau Maskva graži, 
Ir grįžta į depo tramvajai, 
Paminklas gaubiąs į miglas, 
Tik posmai vienas kitą veja, 
Kai, skiriamės šią naktį mes.

VyL Sirijos Gira>
' 4 •

Worcester, Mass. — It is 
always easy to spot indivi
duals who do not do much 
traveling. They art always so 
anxious to write 
periences at the 

-portunity. Yours 
exception.

After reading
reports of Richard Yanulis, 
Virginia Urmon, aided and 
abetted by the superlative re
ports of Mildred' Stensler—- 
Blella Poze.r, her daughter Na-; 
na, and Yours
had to find out why the Lit
huanians keep coming back 
to the LMS Vacation School 
year after year.

We left Chicago by plane 
Thursday morning, July 3rd 
aųd arrived at the LaGuartlia 
Airport scarcely three and 
three quarters of* an hour la
ter. Sunday morning, bag and 
baggage, we presented our
selves at the Bus Terminal for 
our trip to Worcester, Mass.

scenic trip 
we

After a very 
lasting over six hours, 
were ready to tackle the next 

-Jap of our venture. We dis
covered that Olympia Park, 
the- home of the LMS School, 
was a very short ride from 

Arriving at the 
spotted 
of Mil
hostess,

ZW orcęster.
park itself, we soon 
the. very familiar face 
dred Stensler, our /coming towards us.

t Willing hands relieved us 
of our baggage and we found I 
ourselves in'an office, piled 
high 'with luggage, Richard 
Yanutl/s, Eleanor Stok off, and 
'a whole group of young 
pėople. Our first inquiry was 
for Ronnie Pavilonis, who had 
preceded us? Hi§ mother, Har
riet Pavilonis, had asked us to 
sort of keep an eye on Ronnje, 
inasmuch as he was traveling 
alone. We discovered that, if 
anything, things were thė 
other way, around* Ronnie

By NELLIE 

had presented 
lympia Pa^k, discovered that 
he was in the right place for 
the LMS School, and imme
diately became a very lucky 
fourth in a pinochle game. 
The boy is definitely O. K., 
Harriet!

After stacking our luggage 
into the first empty corner, we 
were all set to meet the other 
stuidents. We discovered that 
many of their names were al
ready familiar to us because 
we' had seen these same na
mes in Mildred Stensler’s co
lumn about the LMS School.
MANY YOUNG STUDENTS

/
The majority of the stu

dents are very young, which 
is very unusual considering 
the inactivity of the younger 
generation in Chicago, even 
though Rudolf Baranik ‘ seems 
to feel just the opposite is 
true.

Among those present at the 
school are: Richard Yanulis, 
Josie Kižis, a young singer, 
voted queen of Worcester; 
Aldona Wallen from Montel
lo, Mass., a charming and ta
lented singer. Incidentally, 
Aldona has missed only one 
session of the LMS School 
since it started and that was 
because of employment. Vin
cas Bovinas, President of the 
LMS District HI; the Bala- 
nik family consisting of Ru- 
.dolf, May and Stephen; Jonąs 
Valentis, teacher of Drama; 
Ronnie Paviloriis of the Chi
cago A.Z.V.D.; Eleanor Sto- 
koff, Marianne Wilson, Irene 
Babarskis, Albert FeUer, Ed
ward Dagis, Eleną Brazaus
kas, and others.

Our host and hostess for 
the two weeks are Mr. and 
Mrs. Petkūnas. Every morning 
Mrs. Petkūnas drives Bella, 
Nana and myself over to the 
Olympia Park, which is about
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a ten minute ride from 
home, and picks us up’ iri. the 
evvening. This is what one 
would call being spoiled rot
ten, 'in our estimation, but 
gee... it sure is fun!

This morning the students 
trooped into a large room 
which serves as the Music 
class roqm for teacher, Mild
red Stensler. Here we\learned 
all about the different kinds 
of songs; the students read 
the words of the songs and 
translated them into English 
just to make sure they knew 
what they1 were singing.
FUNDAMENTALS OF 
DRAMA TAUGHT

I

Our second class was 
Drama Class, headed by
nas Valentis. Here we spent 
a very constructive' second 
hour learning all about the 
fundamentals of Drama. Jo
nas Valentis is one of the 
most famous Lithuanian Dra
ma teachers and after an 
hours in the class, it was easy 
to understand why.

After the two classes, there 
was a two hour intermission 
for swimming, letter writing,, 
eating or whatever 'else one 
wished to do.
This afternoon Rudolf Bara- 

nik will head the History and 
Language class. Al Merkis 
just came in from Philadel
phia Monday morning. His 
job will be to teach grace and 
rhythm to a group distinctly 
unversed in such matters.

More people arė expected 
in from New York and other 
points for the Convention and 
also for next week’s session. 
There is still * Time to corne^ 
out for the school to get quite

Reikia lietuvių talkos

Illinois valstijoj Progresy
vių Partija deda dideles pa
stangas. uždėti ^avo kandida
tus ant baloto. Reikalinga su
rinkti apie 50,000 parašų. 
Taipgi, reikia bent 50-tyje ap
skričių gauti po 200 balsų. Vi
so apskričių yra berods 102. x

Paprastai gerą dalį parašų 
rinkiminė taryba atmeta dėl 
tūlų technikinių “netikslumų”. 
Parašų tad reikia surinkti ge-’ 
rokai daugiau.

šiemet yra didelio nepasi-1* 
tenkinimo senomis partijomis; 
Parašų gauti dėlto lengviau, 
bet vistiek reikia dirbti.

Chicagoje tas darbas veda
mas net ir prie maudynių, L 
parkuose. James Wishart, PP. 
direktorius Illinois valstijoj, 
skelbia, jog parašai renkami . 
ant 63-čios gatvės, ant Rorth . 
Avė., prie, maudynių, Montro
se maudynių, prie Corintgian 
Yacht klubo, ir kitose vietose.

Lietuviai piliečiai gali gero
kai padėti tame darbe. Vien 
tik iš lietuvių surinkus para
šus būtų didelė pagalba. ■'

Lietuviai gali padėti ne vien 
CLicagoj, ne vien Cook 
kritvje, bet ir daugely 
Lietuvių kolonijos yra 
dvidešimtyje apskričių.

Progresyvių Partija prašo 
visus stoti Į šį svarbų darbą.

Juo daugiau balsų progre
syviai gaus, tuo daugiau, pa
veiks į senų partijų politikie- ' 
rius, į reakciją. Reakcininkai 
liausis siautėti, jei matys, kad . 
žmonės krypsta nuo senų par
tijų. •

Parašų rinkimas mūsų valse 
tijoje tad yra nepaprastai 
svarbus darbas.

Kas tik gali turėtų’prie to. 
darbo prisidėti. Menkai pagel- 
bėsime pažangai vien kalbėk Jįr 
darni apie tai, ar vien būda
mi paty^ progresyviais. Rei
kia veikti. Reikia darbo.

Progresyvia' , 
__ 0

LMS Centras vėl pasiliko 
Chicagoje

J. Stulgaitis atstovavęs Chi
cagos lietuvius menininkui 
•LMS Suvažiavime, kuris įvy
ko praėjusį šeštadienį ir sek
madienį Worcester], pirmadie
nį jau sugrįžo. Jis sakė, kad < 
LMS Centras vėl pasiliko Chi
cagoje. Pagal jo pasakojimą, 
suvažiavimas buvęs pasekmin
gas. Delegatų' buvę suvažiavę 
virš 30. Tarimų priimta gana 
gerų ir kontruktyvių LMS la
bui. s

Naują LMS Centrą sudarys 
sekanti chicagiečiai: Jonikas, 
Petrutienė, Stulgaitis, Miku
žis, DeSchaaf, Jokuhka, Mise
vičius, Nedvaras, Sophie 
Kent; alternatai: Kriščiūnas, 
Mockapetris, Bendokaitis, 
Stanevičienė.

Stėlgaitis tikisi, kad Centro 
sastatas gana geras ir turi vil
tį. kad daug jis nuveiks LMS 
gerovei. .

Daugiau apie LMS Suvažia
vimą bus parašyta vėliau.

Rep. jjį

aps- 
kKų. . 
bent

b. ■>-
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Philadelphia, Pa. i
Mūsų ligoniai V '

Drg. Povilas Navalinskas 
serga jau nuo 20 d. balandžio. , 
Jis turėjo sunkią operaciją*. 
5 savaites išbuvo ligoninėje. 
Dabar randasi savo namuose. 
Nusiskundė, kad draugai ne
atlanko. Draugai Navalinskai 
yra nuoširdūs draugai. Phila- 
dclphijos draugai raginami. . 
atlankyti draugą Jis gyvena , 
Frankforto miesto dalyje. Ją 
adresas yra šis: 5124 Walley 
St. Philadelphia. A. J. P.

dolf Baranik’s and Al Merkis^.' 
classes. We do hope that ma
ny more people from Massa
chusetts, Conn, and New York 
avail themselves of the opoiv

a, bit froių it. We hope to see. tunity of spending time in the 
some of the people from the most unusual spot in Mass., 
Laisvė before we lekve.

1 More next week about Ru- Summer School.

spot in Mass., 
namely, the LMS Vacation
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Keliones įspūdžiai į Montello, 
Mass., Nau j. Anglijos Lietuviu 

Laisves naudai pikniką
.... Dar pradžioje 1952 metų 
Julo mintis, kad būtų gerai 
nuvažiuoti j Naujosios Angli
jos progresyvių lietuvių Lais- 

‘vės naudai tradicinį piknikų. 
Bet sveikatai rimtai sušluba- 
VUs ir vėliau atsigulus ant o- 
peracijos stalo, ta mintis at
slūgo ir maniau, kad pasireiš- 
•kusios svajonės nebebus .gali
ma įvykdinti. Tačiau prade

gus spėkai atgauti, ir vėl ne
itas nuvažiuoti į virš minėtą 
pikniką išnaujo pasikartojo. 
•Nors dar tik perpus sveikatai 
pasitaisius, nusprendžiau su 
šeima, kaip bus kaip nebus, 
•važiuoti.

Liepos 1 d. žentas pašme- 
ruoja savo naują “Nash” ir 
liepos 2 d. 6 vai. ryte išsiren- 
giam į 250 mylių kelionę. Va
žiuojam į Nashua, . N. H., ap
lankyti buvusius patersoniečius 
draugus F. ir P. BuslaviČius ir 
jų dukterį Julią, ir žentą Mc- 
rijan ir jų dviejų metų sūnelį. 
Mūsų žentas Frank Valiūkas 
spgabiai vairuoja geleži
nį žirgą. Prasimuistęs per 
New Yorko tirštą trafiką, 
“Nash” neša visą šeimą pui
kiais Naujosios Anglijos vieš
keliais, vietoms darydamas po 
G5 mylias į valandą. Ir po 6 
valandų kelionės, sustojom 
prie dd. Buslavičių ir jų žen
to puikaus namo, ir artistiš
kai aptverto kerpamų medu
kų tvora.

w . Pirmutinis ant gonkų pasi
rodo atletiškai nuaugęs, ne-1 
‘paprastai dailios išvaizdos vy-j 
riškis, ant rankų belaikąs sū- 

■Pelį, Buslavičių žentas Meri- 
nan, ir akių mirką išsiveržia 
visa šeima laukan, ir su drau
giška šypsą ant veidų svetiš- 
kai sveikinamies , vieni su t ki
tais. Kaip’ pas, lietuvius yra 
priprastą, net ir pastbdčiuoja- 
inę. O moterims tai net ir 
graudžios ašaros pasirodo ant 
skruostų. Mat, su draugais 
Buslavičiais nebuvom matėsi 
peę 10 metų.

Kadangi Buslavičiai,’ gy
vendami Patersone, buvo mū
sų netik ypatiški geri drau
gai, bet sykiu ir idėjos drau
gai, tad po 10 metų nesima
tymo buvo labai malonu susi
tikti ir vieni kitiems paspausti I 
ranką. Buslavičių gyvenvietė 
daugiau panaši į nedidėlį Ko
telį, negu paprastai į Žeimy-1 
nišką namą. Sienos gražiai iš-

maliavotos ir grindys ' kieto 
medžio, išžibintais pakraš
čiais ir gražiais kilimais išklo
tos.

Po draugiškų pašnekėsiu ir 
svetingų vaišių^ nuėjom ra
mdai ilsėtis.

Liepos 3-čią po užkandžių 
vyrai sėdom į Meri j an naują 
“Pontiac” o leidės paliko na
mie gaminti pietus ir leidomės 
į New Hampshire kvepian
čius pušynus pavandravoti. Ir 
reikia pasakyti, . kad New 
Hampshire valstija, pasipuo
šus nepaprastai puikiais pušy
nais ir apjuosta gražiais eže
rais, ne vien sportą mylintį 
vilioja. Tuose pušynuose ran
dasi įvairių žvėrių o ežeruo- 
se» įvairių žuvų. Tad sporti
ninkai ten ir važiuoja laimužę 
išbandyti.

Nors mes į Nashua nuvažia
vom su automobilium, bet ka
dangi nashuiečiai su lovelie- 
čiais organizavo busą į Mon- 
tellos pikniką, tai ir mes nu
tarėm važiuoti jų busu liepos 
4 d.

Tad liepos 4 d., apie 11 
vai. išryto, pribūnam Lowel
lin po J. Egerio vadovybe ir 
sustojam prie Lietuvių Klubo. 
Ir pirmutinius sutinkam Chiu- 
ladą, Stravinską, Paulenka, 
Daugirdą, Blažonį ir Karsoną, 
ir kitus, ir pripildę busą, pa
traukiam į Montello Laisvės 
pikniką. Na, ir apie 1 vai. jau 
ir montelliečių pušimis apau
gusiam gražiausiam parke. 
Pasiimam stalą. Atsisėdu ir 
temiju ir abejoju, argi pripil
dys laisviečiai šį taip didelį 
parką! Kur tau ne pripildįs! 
Apie 3-čią valandą parkas jau 
pilnas svečiais, “Laisvės” prie- 
teliais ir patrijotais.

’ Leidomės ir mes pasisukioti 
po parką,, susitikti senus pa
žįstamus. ir įsigyti naujų pa
žinčių. čia tuojaus susitinkam 
Laisvės patrijotus darbščiuo- 
sius usteriečius Skliutą, Lu
kus, hartfordiečius Žemaičius, 
lawrenciecius Penkauską ir 
daugelį kitų. Bet visų čia ne
suminėsi, tai perdaug laikraš
tyje vietos užimtų^

Apie 6 valandą, prasideda 
programa dailiškai sutaisyta. 
Ir reikia pripažinti, kad artis
tiškai buvo ir atlikta. Nors 
kaip dėlei pikniko, man atro
do, programa b.uvo per ilga. 
Na, gal aš ir klystu. Bet man

atrodo, kad labai įlgos prog
ramos ant pikniko nereikėtų 
duoti. Man atrodo, kad per il
ga programa pakenkia paties 
pikniko tikslui (tai yra finan
siniai).

Kas man padarė gilaus į- • 
spūdžio, tai Naujosios Angli
jos lietuvių užsilaikymas ir 
atydos atkreipimas į progra- * 
mos pildyto jus. Beveik visa 
publika susimetė į krūvą ir 
klausėsi dainų ir prakalbos^ ^ 
kurią pasakė A. Bimba, su di
džiausiu atydumu taip, kaip ir 
svetainėje. Už tai, gerbiami 
Naujosios Anglijos lietuviai, 
priklauso jums didelis kredi
tas.

Iš Montellos Laisvės pikniko 
mes išsinešėm gražų įspūdį.

Apie 10 valandą sugrįžom 
atgal į Nashua ir pasisvečia
vę pas BuslaviČius dar keletą 
dienų ir pąvažinėję po apylin
kes, liepos 7 d. laimingai su
grįžom namo.

Kelionėje neturėjom' jokių 
nemalonumų. Tad džiaugė
mės, kad ttirėjom progą da
lyvauti “Laisvės” piknike ir 
atlankyti savo senus draugus 
BuslaviČius.

Ir, prie progos, širdingai dė
kojam visai Buslavičių šeimai 
už puikias vaišes ir svetingu
mą. J. Bimba.

Mrs. Vivian Hallinan, žmona Progresistų Partijos kan
didato j prezidentus, ir jų du sūnūs Chicagos konvenci
joje. Kadangi pats kandidatas negalėjo dalyvauti kon
vencijoje,* nes jis yra šešiems mėnesiams uždarytas ka- 
lėjiman, tai jį konvencijoje atstovavo jo veiklioji žmo
na Vivian. ' " ' ■

\ a

Ką parodė J. Tautų raportas 
apie ekonominę padėtį?

$10,000 FONDAS
(Tąsa nuo 1-mo pslĄ

Pikūnienė, Connerton .......:.......................... 2.00
;; Po$l: V. Vasiliauskas, J. Slavickas, E. Stankevičienė 
y Įdomus laiškelis nuo poros žymiu žmonių:

* “Draugai:
Apie mus šiuom tarpu nieko nesigirdi, tai nemany- 

g kite, kad mes nusiritome į atžagareivišką mėšlyną. 
Mes esame gyvi, bet gyvename sunkios bėdos pri
spausti. Mano gyvenimo draugė taip baisiai buvo 
susirgusi, kad buvau priverstas nupirkti namą prie 
Atlantiko, kur ji dabar gyvena viena ir yra beveik 

Jį sveika. Tokia padėtis mus beveik subankrūtino ir 
nėra jokios kitos išeities ir taip turime būti. Ren- 

į ^giubsi parduoti savo palivarką. O ka.da parduosiu, 
J tai mūsų Laisvės neužmiršiu, šiuo tarpu, nors ir bė- 

. dose, tačiau nors su našlės skatiku prisidedame prie
. fondo sukėlimo. Čia randate čekį $20.00.

Draugiškai, Kotilių Mockaįčiai.”
Daugiau dovanų gavome nuo sekamų asmenų:

. Laisvės rėmėjas, Detroit, Mich.................... $10.00
**‘ A. J. Ramaitis, Camden, N. J........................... 10.00

■ X Klem. Yenkeliūnienė, Waterbury, Conn. ...... 5.00 
Laisvietis iš Baltimore, Md............................ 3.00
B. A. Deveikis, Cliicago, III..................................3.00

W?’ J. Banza, Danbury, Conn...............,.............  3.00
’ Laisvės Draugas, Danbury, Conn............ .............3.00

P. M. S., Detroit, Mich................ ,.................. 3.00
Progresas, Philadelphia, Pa. ............................ 2.00

S-į M. Kalušas, Fitchburg, Mass...................  1.00
E Dėkojame už puikias dovanas visiems, kurių vardai 
|ukščiau išspausdinti. , Prašome tų, kurie dar nepri-

* Mdėjote į fondą, pasiskubinti atlikti tą savo pareigą ap-
‘.Švietos reikalui. Laisvės Administracija

!E ‘P. S. Iš Lawrence, Mass., buvo pranešta, kad LLD 37 
kuopa aukojo $27; turėjo būti $10. Buvo išspausdinta, 
kad S. Penkauskienė aukojo $10,; turėjo būti $5. L. A.

Camden, N. J.
Profesorius S. Nearing 
apie mūsų ateitį

Šio miesto žinių jau se
niai nesigirdi, nors čionai vi
sokių įvykių dažnai / būna. 
Mat, niekas nenori rašinėti.

čionai neseniai įvyko Prog
resyvių Partijos gan geras 
mitingas. Nemažai žmonių su
sirinko, ypatingai daug jauni
mo. Svarbiausiu kalbėtoju bu
vo prof. Scott Nearing. Jo kal
ba buvo gana įdomi. Jo tema 
buvo: Kaip šaltasis karas at- 
siliepia ant pasaulinės ekono
mijos

Kadangi $. N. yra tos sri
ties žinovas, tai j p kalba labai 
suįdomino klausytojus. Pasau
lis šiandien yra padalintas į 
dvi puses, sako S. N., rytus ii’ 
vakarus. Rytų pasaulis turi 
naują socialinę santvarką, ku
ri plečiasi stebėtinu smarku
mu. Tuo tarpu senasis pasau
lis, vakarų pasaulis, stengiasi 
pastoti tam kelią, vartodamas 
žiauriausius būdus, sako S. N. 
Apart ginklų, stengiasi subu- 
davoti geležinę blokados sie
ną. Dabar, sako, panagrinė
sim, kaip ta blokada kenkia 
daug daugiau mums, negu ry
tams. Čion S. N. plačiai įrodi
nėjo, kaip blokada iš mūsų 
pusės pagreitina ekonominius 
ryšius tarpe rytinių valstybių, 
čion priminsiu vieną jo citatą, 
kurį jis paėmė iš teisėjo Dou
glas raporto, kuris lankėsi Ki
nijoj ir Tibete. Sako, šalis Ti
betas, kurios ekonomija susi
deda daugiausia iš auginimo 
avių, seniau tų avių vilnos ir 
mėsa plaukdavo per Indija į 
Angliją, Ameriką ir kižus 
kraštus. O šįąndien tas viskas 
plaukia į Tarybų Sąjungą, 
Lenkiją ir Balkanų šalis. O įš 
tų šalių plaukia mašinos ir ki
ti gyvenimo reikmenys į Tibe
tą. Juo daugiau mes blokuo
jame, tuo platesni keliai a'tsi-
daro tarp rytų valstybių. Mū
sų pastangos, kad pakenkti 
tam viskam, veda mus prie 
galutino ekonominio pakriki
mo. Nėra piasaulyje kitos to
kios valdžios, kuri turėtų tiek 
skolų, kaip U. S. A.

Na, o jeigu dar pridėsim 
mūsų miestų skolas, tai mūsų 
skolos yrą daug didesnės, ne
gu mūsų šalies investmentas, 
sako S. N. Kas tie skolintojai? 
Nugi, didieji bankai ir didžio
sios korporacijos. Taigi jeigu 
kas turi šiandien kokį namuką 
ar žemės sklypą, tas pfiklau- 
so su viskuo bankams ir di-* 
džiosioms korporacijoms. Ta
vo privatiška nuosavybė nie
ko nereiškia. Valdžia iš tavęs 
lupa taksus, kad sumokėti 
skolintojams nuošimčius. Ir 
taksai vis kyla ir kyla. Kaip 
tįk šalis suklups po taksų na
šta, tąip greit tavo nuosavybė

Jungtinių Tautų sekretoria
tas paskelbė labai įdomų ra
portą apie ekonominę padėtį 
kapitalistiniuose ir socialisti
niuose kraštuose. Raportas a- 
pima 1950—1951 metus. Net 
ir Jungtinių Tautų ekonomis
tai yra priversti'pripažinti di
delį skirtumą tarpe kapitalis
tinės ir socialistinės ekonomi
kos.

Pranešimą sudaro dvi da
lys. Pirmojoje dalyje anali
zuojami pagrindiniai ekono
miniai pakitimai kapitalistinė
se šalyse, Tarybų Sąjungoje, 
liaudies demokratijos šalyse 
ir vadinamosiose “silpnai išsi
vysčiusiose šalyse”. Antrojoje 
dalyje analizuojami pakitimai 
tarptautinėje prekyboje ir 
mokesčiuose 1950—1951 me
tais.

Formulavimai ir išvados 
pranešime yra 'atsargaus ir 
santūraus pobūdžio.

Pranešimo įvade pripažįsta
ma, kad antrojoje 1951 metų 
pusėje, “pirmųjų metų, kai 
ginklavimasis buvo, pradėtas 
vykdyti pilnu greičiu”, kapita
listinėse šalyse “plataus var
tojimo prekių gamyba suma
žėjo ir nutrūko bendras ga
mybos augimas”. “1951 me
tų antrojoje pusėje, — atsar
giai nurodoma pranešime, — 
pramonės gamybos vystymosi 
tempai šiose šalyse, matyti, 
žymiai sulėtėjo... Plataus var
tojimo .prekių gamyba suma-. 
2ėjo. Vartojimo augimo su
mažėjimą paaiškina šie veiks
niai : mokesčių augimas arba 
vartotojų subsidijų sumažėji
mas; prekybos sąlygų pablo
gėjimas; santykiniai poslin
kiai paskirstant pajamas pel
nų ir ypač pelnų pramonėje 
naudai..., sumažėjimas tos pa
jamų dalies (sumokėjus mo
kesčius), kurią vartotojai iš
leidžia plataus vartojimo pre
kėmis”.

Nušvietus padėtį kapitalis
tinėse šalyse, pranešime pa
teikiamas šis padėties vaiz
das Tarybą Sąjungoje ir 'liau
dies demokratijos šalyse: 
‘‘Šalyse su ekonomika, kuri 
yra planuojama iš centro, pra
monės gamybos padidėjimas 
1951 metais, aplamai imant,
atitiko jų ekonominius planus. 
Dėl ąrikstyvęsnių ekonominių 
planų viršijimo... eilė šių ša
lių iškėlė aukštesnius gamybi
nius tikslus”. .... . \.

Po i to, pranęšime nurodo-, 
ma, kad, pasibaigus karui, 
daugelyje “silpnai išsivysčiu
sių šalių” “pramonės pažanga 
buvo nežymi arba aplamai 
jos nebuvo”, ir “pramonės ga~ ‘ 
mybos augimas silpnai išsi
vysčiusiose šalyse 1950—1951 
metais su kai kuribmiš Išimti
mis buvo nežymus palyginti 
su augimu kitose , šalyse per 
tą pątį- laikotarpį.”

Statistikos lentelės * toles
niuose pranešimo skyriuose 
daro dar aiškesnį kontrastą 
tarp spartaus ir nenukrypsta
mo gamybqs augimo Tarybų- 
Sąjungoje bei liaudies demo
kratijos šalyse .ir nelygaus 
bei žymiai mažesnio pagal

Dėl to nedarbas daugely-, 
je šalių pasidarė * dar rim
tesnė problema.

Pranešime nurodoma, kad 
nedarbas padidėjo Olandijo
je ir Danijoje daugiausia’ dėl 
“ekonominio aktyvumo smuki
mo pastaraisiais metų mėne
siais. Danijoje nedarbas, ku
ris, aplamai imant, yra rimtas 
dėl žymių sezoninių pakiti
mų, 1951 metais vidutiniškai 
buvo apėmęs 1.0 proc. apsi
draudusių profsąjungos narių. 
Olandijoje nedarbas 1951 me
tais buvo vos šiek tiek dides
nis negu 1950 metais, tačiau 
jis įgavo gana platų užmojį 
metų pabaigoje. Nedarbas 
Belgijoje ir Vakarų Vokieti
joje ir toliau buvo padidė
jęs...”

Pranešime pripažįstama, 
kad vartojimas Jungtinėse 

Valstybėse, Jungtinėje Kara
lystėje, Norvegijoje, Olandijos 
je ir Italijoje nusmuko že
miau to lygio, kuris buvo 1950 
metais.

Pripažindamas, k’ad 1950— 
1951 metaįs Tarybų Sąjungos 
ir liaudies demokratijas ša
lių nacionalinės pajamos “žy
miai išaugo”, pranešimas nu
rodo, kad tai “daugiausia bu
vo žymaus pramonės gamybos 
padidėjimo rezultatas... Pra
monės gamybos augimas tapo 
galimas, padidėjus pagrindi
niam kapitalui ir pilnutiniau 
pan au d o j us įr e ngimus... ”

Specialiame skyriuje skir
tame Kinijai, pranešimas pri
pažįsta, kad Kinijos ekono
mikos pobūdis “1950—1951 
metais žymiai pakitėjo išplė- 
tuš ekonominio planavimo rė
mus ir įvykdžius agrarinę re
formą.”

Liesdamas ekonominio vys
tymosi tendencijąs Kinijoje, 
prancšinlas pareiškia: “1950 
—-1951 metais bendroji žemės 
ūkio produkcijos apimtis žy
miai išaugo padidinus pasėlio 
plotus, pagerinus drėkinimo 
sistemą ir žymiai plačiau,pa
naudojus įvąiriąs priemones 
kenkėjams naikinti, o taip 
pat panaudojus trąšąs... Pra
monės gamyba, kuri 1949 me
tais, aplamai imant, dėl karo

Miami, Fla.
Mango sezonas

Gyvenant šiaurinėse valsti
jose trūksta Mango (taria 
mengo), nei vieną kartą nete
ko paragauti. Bet gal tai ne
buvo atkreipta atida ’į tą tro- 
pišką fruktą.. šiais metais yra 
tikras ir gausus Mango užde- 
rėjimas. Mango medis yra to
kio pat dydžio, kaip obelis. 
Daug mango medžių siekia 
iki 50 pėdų aukščio su siau
rai smailiais lapais. Mango 
obuoliai, kaip užauga, yra di
desni už paprastus obuolius, 
sverianti iki vieno svaro. Kaip 
nunoksta, lupinė turi gelto
nai ružavą spalvą. Turgavie
tėse parsiduoda nuo 25 iki 50 
centų. Ta kaina pagal didu
mą, didesnis — brangesnis. 
Nulupus lupinę, “suslaisinus”, 
valgosi be niekur nieko. Spal
va geltona, sultinga, biskį sal
di ir ųepaprastai skoninga. 
Viduje turi branduolį panašų 
į slyvos.

Tačiau ne visas svietas ma
ngo gali valgyti, nes lupinoje 
glūdi gausiai acidacetine rūkš- 
tis. Ne visiems, bet tūlieips 
palietus mango lupinę, suke
lia ant rankų ir veikto — lupų 
niežėjimą ir supurtimą ar su- 
tyniiną, išpūslėja ir reikia 
sirgt 9 dienas.

Kas liečia mane, tai galiu, 
sušveisti po kelias mangas į 
dieną, ir tas man eina ant 
sveikatos. Kita istorija su ma
no prietelka: jai mangos tie 
rūkštieji nuodai , kenkia. Ki
tiems orinčių sunka kenkia, 
nes acitine rūkštis sukelia per 
visą kūną po oda niežėjimą. 
Tuo kart reikia sustot gerus 
orinčių I sunką. Bet man nei 
tas nieko nekenkia.

Dirbant kirpykloje, daug 
klijentų atneša mango abuo- 
lių dovanomis pasismaguriau- 
ti. Taipgi draugai Paukštai- 
čiai ir C. K: Brazis, per ke
lis kartus apdovanojo, mus 
mangais. Mat, jie turi po ke
lis medžius tų vaisių prie sa
vo namų. Didelis ačiū jums.

—o—
Rašant šiuos žodžius, tūla 

amerikiečių šeima atvažiavo 
iš New Yorko, kuri negali at
sidžiaugti mūsų saulėta Flo*- 
ridos gamta. čia esą daug 
vėsiau,' vėjelis papučia iš vi
sų pusių, ba niekur nėra susi
kimšimo, oras švarus, Atlanto 

• vanduo šiltas. New Yorko 
mieste dabar esą tikra “pek
la”, nei atsikvėpti tinkamai 
negalima dabartiniu vasaros 
ląiku.

—°—
Per porą mėnesių pas mus 

buvo sausra, lietaus nei lašo. 
Bet dabar jau antra savaitė 
su žaibais ir perkūnija iškrin
ta pusėtinai daug lietaus, tai 
ūkininkams ir sklypų šavinin- 
kams daug džiaugsmo suke
lia nes jų laukų pasėliai Šuo
liais pagyvėjo, sužaliavo gavę 
tyro vandenėlio iš dausų.

V. J. Stankus

BINGHAMTON, N. Y.
Ligoniai* ., ’ *

Ligoniai šiuo tarpu mūąų 
mieste yra šie: L. šimuliunąs 
vis dar serga, nors jau seniai 
sugrįžo iš ligoninės. Taipgi 
serga Ch. D. Zidulionis. Ąnna 
Baka, Steve žmona, yra^ jau*- 
sugrįžusi iŠ ligoninės 
Stanulią. Naujai susirgo 
Goba. Neteko sužinoti, kur jis 
randasi, ligoninėje ar namie. 
Agnis žiburienei padarė ope
raciją. Ji randasi Wilson Me-- 
morial Hospital.

Viso gero velijanti visiems 
ligoniams greitai pasveikti,

A. J. K. Navalinskai

‘ M 
‘ank

Svečiai lankėsi mūsų 
mieste

Iš New Yorko lankėsi Mr. ir 
Mrs. Van Gerber. Tai yra J. 
A. žemaičių duktė ir žentas. 
Abudu gražiai saulės nubu
čiuoti. Iš Lansing, Mich., lan
kėsi Mrs. John Cook, duktė 
P. K. Jozapaičių. Seniai bu
vome ją matę. Linksma buvo 
ją matyti ir pasikalbėti.

Josephine /

B LIETUVOS <
Švietimo darbuotojų \
profsąjungos respublikinio j 
komiteto IV plenumas

Balandžio 26 d. įvyko Lie-* 
tuvos švietimo darbuotojų 
profsąjungos respublikinio ko
miteto IV plenumas. Buvo iš
klausytas ir apsvarstytas Lie
tuvos TSR švietimo ministro 
pavaduotojo Pupeikio prane
šimas apie respublikos liau
dies švietimo organų ir prof
sąjunginių organizacijų darbą 
mokomojo-auklejamojo darbo 
mokyklose kokybei pakelti 
ir visuotinio apmokymo įsta
tymui įvykdyti.

Plenumas pažymėjo, kad 
yra eilė rimtų trūkumų liau
dies švietimo organų ir švieti
mo darbuotojų profsą j urminių 
organizacijų veikloje. Nė vL 
suose rajonuose pilnutinai, 
vykdytas visuotinio apmoky
mo įstatyųias. Jiezno, Pabra
dės, Varėnos ir eilėje kitų ra
jonų tebėra žemas moksleivių 
mokslo pažangumas. Priimta
me nutarime numatytos prie
monės trūkumams pašalinti.

Plenumas patvirtino valsty
binio socialinio draudimo biu
džetą ir. profsąjunginį biu
džetą 1952 metams. Daugiau 
kaip 900 tūkstančių rublių iš
leidžiama socialinio draudimo 
sąskaita atilsinėms .-įsigyti į 
poilsio namus ir sanatorijas 
švietimo darbuotojams, apie 
300 tūkstančių rublių — pio
nierių stovykloms išlaikyti, 
žymi suma skiriama turisti
niams mokytojų žygiams.

pereis į .skolintojų rankas. ,

Atlantic City, N. J.—Os- 
teppatų gydytojų suvąžią- 
vime buvo parodyta, kaip 
daugelis žmonių gauna odos 
vėžį, jeigu nuolat būna sau
lės spinduliuose.

DORCHESTER, MASS.

Tel. AV. 2-4026

DR. JOHN RMS 
(REPAYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: .2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki . 12 ryto.

495 Columbia Rd.

padarytų sugriovimų buvo 
žemame lygyje,‘1950 ir 1951 
metais greitai atsigavo ir 1951 
metų pabaigoje daugelyje 
pramonės šakų pasiekė ar* net* 
viršijo maksimąlų praėjusiųjų 
metų lygį.”

Toliau pranešimas smulkiai ‘ 
nagrinėja tarptautinės preky
bos ir mokesčių problemas.

Per visą pranešimo skyrių, 
skirtą ekonomikos vystymuisi 
1950—1951 metais, praneši
mas pabrėžia, kad , ■ Vakarų 
valstybių ginklavimosi progra
ma padarė įtakos gamybai, 
kainoms, žaliavų tiekimui, 
prekybai, vartojimo lygiui ir 
tt. Viename pranešimo, skyrių 
nurodoma: “Jei politinio į- 
tempimp pasaulyje susilpnėji
mas atvės į išlaidų ginklavi
muisi sumažinimą, 1 atitinka
mu būdu pagerės galimybės 
pakelti gyvenimų lygį tiek įš-

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
• I * • • ’ . ''

Kas yra gera ir naudinga, žmonės neturėtų pamiršti, tačiau daugu
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 Svarbias Mostis . , 
ir ant kiekvienos dėžutės yra antrašas.

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

Nr. 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation. Šita Mostis nuo 
įvąiri.ų odos lig’’: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainuę, Ąthletes 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25. *

Nr. 2. Mostis nuo paviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, sprąn- 
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 gumųs. Kąina $1.25.

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

Nr. 5. Mat. Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief. 
, Šita nfostis — vėliausias išradimas kaip prašalint Piles grėitąi, ir ne

reikia pjaustyt. Varvančos, ar nė — pagelbės. $2.50. 1
Mano mostis pagelbės visierųs, kurie vartos pagal nurodymą, w 

kokių ligų yra pažymėta, feet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet'nori karo. Čia jau proto liga. x *

1 Reikalaudami mosčių, prisiųskite Money Order ar gerą bankp čeki. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiynčią 30e ekstrą pašfo štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite: * ,

. MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN.
apimtį gamybos auginio ka- sivysčiusioąe, tiek ir silpnai iš- 

I baniąjį laįkotąrpį. , siyysčiusięse šąlysė,”
; , i į ’ *

z4 pusl.-Laiavi



TAIKAI GINTI
Rašo JOHANNES STEEL

kurios sudaro viso šio daly
ko pagrindą. Galima nuro
dyti tik į bendrus didžiau
sio, tur būt, sąmokslo isto
rijoje bruožus.

Visų pirma reikia atmin
ti, k-ad monopolistinis kapi
talizmas visame pasaulyje 
niekada nepritarė praėju
sio karo išsivaduojamajam ! 
pobūdžiui. Todėl natūralu, 
kad dar daug laiko prieš 
karo pabaigą jis ėmėsi rei
kiamų priemonių, siekda
mas paveikti sąjungininkų 
politiką ir susilpninti revo
liucinį karo elementą, ypač 
ekonominių jo padarinių 
požiūriu.

1943 metų pradžioje pa
sidarė aišku, kad karą su- 
keldinusio Vokietijos mo
nopolistinio kapitalizmo su
naikinimo negalima patikė
ti Anglijos ir Amerikos 
monopolistiniam kapitaliz
mui.

Žinoma, Arheriko$ ir 
Anglijos stambusis kapita
las norėjo sutriuškinti Vo
kietiją. Jis net norėjo pa
naikinti hitlerizmą kaip po
litinę sistemą. Bet jis ne
buvo tada suinteresuotas 
—kaip, nėra suinteresuotas 
ir dabar— sunaikinti Vo
kietijos monopolistinį kapi
talizmą.

Tai ir buvo tas svertas, 
kurio visą laiką ieškojo Vo
kietijos kapitalistai ir Vo
kietijos generalinis štabas. 
Netenka abejoti, kad prezi
dentas Ruzveltas trumpą 
laiką prieš savo per anksty
vą mirtį aiškiai matė šias 
tendencijas ir suprato, kad 
Vokietijoje yra ruošiamas 
sąmokslas prieš taiką. To
dėl Ruzveltas davė nurody-. 
mą valstybės departamen
tui paskelbti pranešimą 
apie Vokietijos vyriausio
sios kariuomenės vadovy
bės planą, kuris turėjo su-

(Tąsa)
2. Jei mes sureguliuosime 

Berlyno • problemą, tai 
Imums teks užsiimti visos 
5 Vokietijos problema. Mums 

tuojau teks apsvarstyti ru
sų pasiūlymą išvesti visą 
okupacinę kariuomenę ir 
grąžinti Vokietiją vokie
čiams.

Iš esmės niekas nekliudė 
išspręsti Berlyno proble
mą; tai pasidarė aišku ba
landžio pabaigoje, kai pa
aiškėjo, kad Tarybų Sąjun
ga pasiūlė tuoj pat panai
kinti blokadą mainais už 
Vakarų valstybių sutikimą 
sušaukti Užsienio reikalų 
ministrų tarybos sesiją, ku
ri apsvarstytų visos Vokie
tijos likimo klausimą.

Šis pasiūlymas sukėlė 
Vašingtone tam tikrą są
myšį, 'nes dabartinė Jung
tinių Valstybių politika yra 

. pagrįsta “šaltojo karo” tę
siniu. Kalbėdamas balan
džio 28 dieną “Amerikos

▼ laikraščių leidėjų draugijo- 
1 je” valstybės sekretorius 
Ačesonas davė aiškiai su
prasti, kad, ’ nepaisant su
tikimo sušaukti Užsienio 
reikalų ministrų tarybos 
sesjją, amerikinė Vokieti
jos suskaldymo ir fašisti
nės Vakarų Vokietijos val
stybės sudarymo politika

x tebegaliojanti.
POKARINIAI NACISTŲ 

PLANAI
♦

Gali kilti klausimas, kaip 
, atsitiko, kad santykiai tarp

Juntinių Valstybių ir Tary-
• bų Sąjungos galėjo per to

kį jtoimpą laiką katastrofiš-
ikar pablogėti. Dabartiniai 
^arptautiniai santykiai turi 
/požymį to neišvengiamumo,

• kuris buvo būdingas klasi
kinėms graikų tragedijoms. 
Taip, įvykiai, išsivystę Va
karų Vokietijoje, ir Jung- (
tinių. Valstybiij ir Tarybų teikti jam pergalę pokari- 
Sąjungos santykių pablogė-1 niu laikotarpiu.

— i 1945 metų kovo 31 dieną
kariuomenės ! laikraštis “Niu-Jork herald

niūs, kultūrinius ir politinius 
ryšius... Šiuo metu Ameri
kos vyriausybė turi tokių 
vokiškųjų planų kelių lapų 
foto nuotraukas.

Vokietijos propaganda 
sudarys visuotinės pokari
nės nacistų programos da
lį. Artimiausiasis propa
gandos programos uždavi-. 
nys bus nūšalinti sąjungi
ninkų kontrolę, “suminkšti
nant” juos sumaniai paga
mintais šauksmais teisingai 
elgtis su vokiečiais, o toliau 
ši programa bus išplėsta, 
siekiant atgaivinti visąs 
nacistines idėjas ir įvykdy
ti Vokietijos siekimą vieš
patauti pasaulyje. Jei šie 
planai nebus suardyti, jie 
bus nuolatinė grėsmė po
karinei taikai ir saugu
mui.”

Šis įsidėmėtinas doku
mentas yra raktas supras
ti toms priežastims, dėl ku
rių po Ruzvelto mirties pa
blogėjo Amerikos ir Tary
bų Sąjungos santykiai. Vi
sa, kas buvo pranašauta 
šiame valstybės departa
mento dokumente, įvyko,— 
įvyko ir daug kas kita.

NACISTŲ DRAUGAI 
JUNGTINĖSE AMERI
KOS VALSTYBĖSE

jimas buvo Vokietijos vy- i 
riausiosios
vadovybės užplanuoti dar 
11943 metais.

Kai Vokietijos generali- 
< nis štabas ir jo šeimininkai 

-—Rūro pramonininkai— 
suprato, kad karas Rytų 
fronte jau yra pralaimėtas

tribiun” įdėjo apie šį pra
nešimą štai ką:

“Valstybės departamen
tas šiandien pranešė, kad 
patikima informacija, su
rinkta sąjungininkų vy
riausybių, aiškia^ rodo, kad 
nacistinis režimas Vokieti-• 1 "i 1 . » • —- vJLl 1A Jl V U 1\ 4 C v 1 *"

ir k.ad I^eluotas joje parengė pokariniam
fronto atidarymas reiškia 
galutinį karinį Vokietijos 
pralaimėjimą, jie griebėsi 

kmbchinaoijų, kurios šian
dien duoda vaisių. Neišana- 

• lizavus šių problemų istori
jos, negalima suprasti da
bartinės situacijos aplamai 
ir mūsų santykių su Tary
bų Sąjunga, skyrium im
ant, taip pat ir Vokietijos 
likimo.

laikotarpiui smulkius pla
nus savo viešpatavimui ir 
nacistinėms idėjoms įam
žinti. Kai kurie iš šių planų 
jau yra įgyvendinami, o ki
ti turi būti, realizuoti pla
čiu mastu tuoj pat, pasibai
gus karo veiksmams Euro
poje.

Vokiečių specialistai, 
kultūros veikėjai ir slapti 
agentai turi kruopščiai ap- 

rbti 
į užsienio valstybes, sie
kiant . užmegsti ekonomi-

r agentai turi kruopščiai
Nelengva išnarplioti plo- galvotus planus įsiskv^ 

Ą' niausią siūlą ir susekti jo 
L kelią per labirintą intrigų,

Dvipartinė Jungtinių 
Valstybių užsienio politika, 
—ar tai žinoma, ar nežino
ma tiems, kas ją vykdo— 
iš tikrųjų buvo kilusi hit
lerinės vyriausios kariuo
menės vadovybės ir Vo
kietijos pramonės magnatų 
galvose. Šie ponai niekada 
neabejojo, kad po kelerių 
metų jie susigrąžinsią kon
trole Rūro pramonės poten
cialui.

Po pirmojo pasaulinio 
karo Vokietijai prireikė 15 
metų, kad vėl užimtų vietą 
stambiųjų kapitalistinių 
šalių eilėje. Praėjo vos tfe- 
ji metai nuo Vokietijos 
pralaimėjimo dienos antra
jame pasauliniame kare, o 
Amerikos politikos kūrėjai 
išsirinko ją savo svarbiau
siu kariniu sąjungininku 
galimame kare prieš Rytus.

Kaip tik taip buvo numa
tęs Hitleris..

Visa tai paaiškėja iš šim
tų tonų paimtų vokiškųjų' 
dokumentų, paskelbtų ir 
nepaskelbtų, pasakojančių 
kaip Vokietijos vyriausioji 
kariuomenės vadovybė, nu
matydama Vokietijos pra
laimėjimą, ruošė planus pa
versti pralaimėjimą politi- 
tine pergale, sudarant. 
Jnutinėse Valstybėse tokią 
politinę situaciją, kuri su
keltų užsienio- politiką, ve
dančią į skilimą tarp* lai
mėjusių sąjungininkų.-

(Bus daugiau)

Jersey City, N. J.
SERGANTI

Liepos 7-tą dieną- padaryta 
opi operacija vietiniam ir šio
je apylinkėje gerai žinomam 
biznieriui Antanui Zaikaus
kui. žalkąuskas randasi Šv. 
Pranciškaus ligoninėje trečia
me aukšte. Lankymo valan
dos kiekvieną dieną nuo 2 iki 
3 :30, vakarais — nuo 7 iki 
8:30.

A. žalkauskas senas šio 
miesto gyventojas. žmogus 
turintis plačią pažintį su visų 
pažvalgų ir įąitikinimų žmonė
mis. Yrą LDS 133-čios kuopos 
narys ir ‘Laisvės’ skaitytojas. 
Jo gyvenimo draugė, irgi yra 
LDS vietinės kuopos narė. Jo 
biznio vieta, aludę, 31 Bruns- 
v.ičk St.

Jp paties žodžiais sakant, 
gal reikės antrosios operaci
jos.

Jo artimi ir pažįstami pra
šomi sergantį atlankyti.

—o—
J. Butkus, irgi LDS 133-čios 

kuopos narys ir turintis 70 
metų amžiaus, buvo sunkiai 
susirgęs ir buvo išveštas į se
nelių namus. Bet ten jam pa
sidarė nuobodu Pašaukus ser
gančio brolį, jisai atsisakė ser- 
gantį priimti, tai A. žalkaus
kas, būdamas geros širdies 
žmogus, suteikė J. Butkui sa
vuose namuose prieglaudą, jį 
užlaiko. J. Butkus prarado 
kalbą, bet viską supranta, ką 
k-as jam sako.

Kalbant apie žalkaus.kus, 
reikia štai’kas pasakyti. Mes 
lietuvių tarpe turime daug ir, 
įvairių biznierių. Tačiau su’ 
gera širdžių dėlei tokių kaip 
J. Butkus, mažai tėra. Zai
kauskai Jau ne vieną tokį su
vargusį ir sveikatą praradusį 
užlaiko, ir jau. keli mirė1, ku
riuos jie ir palaidojo. —But
kus sveikas būdamas buvo 
Laisvės skaitytojas.

—o—
Teka patirti, kad sunkiai 

susirgo' ir randasi Medical 
Centre ligoninėje Patumsienė. 
Tačiau tikrų žinių trūksta ir 
nežinau ligos priežasties.

K. Maziliauskas, irgi LDS 
narys, laikas atgal buvo sum 
kokai susirgęs ir buvo Medical 
Centre ligoninėje per porą sa
vaičių. Dabar randasi geram 
sveikatos stovyje.

šie visi'mūsų ligoniai yra 
peršokę 60-tus metus, 
randasi arti 70 metų.

—o—1
Antanas Yonušas irgi

neja. Jam tankiai pečiuose 
skausmas pasikartoja ir tai 
gali būti atbalsis pirmutinio 
karo. Jo paties pasakymu, 
buvo pusėtinai gesų gavęs, ir 
dabar, senatvės sulaukus, turi 
1917 metų pergyventus karo 
lauke sunkumus kentėti.

Ir taip iš mažo skaičiaus' 
mūsų kolonijos lietuvių, gali
ma spėti, trečdalis jų su svei
kata šlubuoja.

—o—
Nežinau, kaip kitose kolo

nijose, bet mųsų kolonijoj LDS 
nariai, laikydamiesi LDS cen
tro obalsio pasunękėti narines 
duokles už pusę metų arba vi
sus metus, kuopos susirinki
mus padaro nevykusius. Rei-1 
kią pagirti narius už pasimo-

arba

sirgi-

Hamburg, Vokietija. — 
Buvęs Hitlerio finansų 
specialistais Hjalmar Šach
tas norėjo atsidaryti ban
ką; bet vietinė valdžia ne
davė leidimo.

Nacių nužudyti vaikučiai Vengrijoj'e Antrojo Pasau
linio karo metu, — tas pats vaizdas tada galėjo būti 
matytas visoje Europoje. Daugelis atsakomingų už šias 
žudynes karo kriminalistų randasi šioje Šalyje.

Detroit, Mich,
Gražiai palaidota Eva Geryba

Birželio 15 d. mirė Eva Ge
ryba sulaukus 75 metus am
žiaus. Velionė turėjo operaci
ją apie 5 metai atgal. Kiek 
buvo po jos sustiprėjusi, bet 
draugė Eva mažai kur galėjo 
lankytis. Už tai turėjo pasi
traukti iš Detroito . Lietuvių 
Moterų,Klubo. Pirm ligos ji 
daug prisidėjo prie klubo au
ginimo, ’ nes visados buvo 
draugiška ir linksma ir gra
žiai su visais sugyveno.

Draugė Evutė atvyko į šią 
šalį jauna būdama į Newton, 
Mass. Ten pagyvenus trumpą 
laiką persikėlė gyventi į Bro
ckton, Mass., ir. 1900 metais 
apsivedė su Juozu Geryba. 
Jiedu susilaukė šeimynos tri
jų dukrelių ir laimingai gyve
no. Bet 1937 metais ištiko ne
laimė ir žuvo jos gyvenimo 
draugas. Ji liko su dukrelė
mis ir po kelių metų persikėlė 
gyventi į Detroitą. Pagyvenus 
trumpą laiką Detroite ir vėl 
grįžo atgal į Brocktoną. 1940 
m. grįžo į Detroitą, kur gyve
no iki mirties. _ ’

Liko giliai liūdinčios trys 
dukterys, du anūkai, dukterų 
vyrai ir visiems detroitiečiams 
gerai žinomas jos brolis Kazi
mieras Pociavičius, 
duktė su šeima, 
draugų Detroite 
bei kitur.

Jos laidotuvės
dingos, nes d. Eva prieš mirtį 
prašė dukrelių jos palaikus 
sudeginti ir pelenus pasiųsti 
ir palaidoti prie jos mylimo 
vyro Melrose Kapinėse, Bro
ckton, Mass.

Reikia atiduoti prideramas 
kreditas dukrelėms, kad jos 
savo motinos prašymą pilnai 
išpildė.

Velionė priklausė prie Vie
nybės Draugijos Brocktone 
nuo 1916 m. ir buvo visą lai- i 
ką gerame stovyje. Eva jon i 
įsirašė tik pora melų vėliau, Į 
kaip draugija susitvėrė. Būtų 
gerai, kad draugai iš Brock- 
tęno parašytų plačiau apie sa
vo draugijos narę.

' Detroito Moterų Klubo na
rės dalyvavo šermenyse, lai
dotuvėse, taipgi nupirko rau
donų rožių bukietą prie jos 
karsto. Laidotuvių apeigas at
liko Haley Funeral Directors, 
16065 Hamilton. Palaikai bu
vo nuvežti tik laidotuvių di
rektorių į Evergreen Kapines 
ir sudeginti.

Dukrelės gėles išdalino mo
tinėlės draugėms, kitas atida
vė biedniems seneliams ligo
ninėje. Tai labai pagirtinas 
dalykas.

Mes visi Detroite Evos Gc- 
rybas draugai ir draugės sa-1 
kome: 
šaltoj 
broliui 
linkiu

taipgi jo 
Kartu daug 

ir Brocktone

buvo pavyz-

Informacijos JJIS seimo 
delegatams

Draugai delegatai! Šie
met LDS seimas įvykstą 
Detroite rugpiūčio 4-7 dd. 
Fort Shelby Kotelyje, First 
St. ir Lafayette Blvd.

Kurie atvažiuosite trau
kiniais arba busais-į vidurį 
miesto, tai viešbutis bus ar
čiausia ir parankiausia su
sirasti. Antra vieta, tai 
Detroito Lietuvių Klubas, < 
4114 West • Verno r High
way, telefonas: T. A. 5- 
43199. Ten bus draugai, ku
rie duos jums daugiau in
formacijų. Klauskite Pe-! 
trą Smalstį arba Frank 
Price. Jeigu pasitaikytų, 
kad jie klube nesirastų, tai 
galite pašaukti ‘telefonu į 
jų namus. Price telefonas:, 
T. O. 5-7435; Smalsčio ,tel. 
T. E. 4-4293.

O jeigu norėtumėte kito-

kių informacijų pirma sei-. 
mo, tai galite kreiptis Idįš- * 
kais pas tuos pačius žmo
nes. Jų adresai yra: Frank 
Price, 24.91 Longfellow, De
troit 6, Mich.; Petras Smals- - 
tis, 10029 Littlefield, ’ Do- 
'troit 27, Mich.

Draugai ir draugės me- * 
ninihkai prašomi kas* kuo 
gali prisidėti, prie sudąry- . 
mo programos bankįete,' 
kuris įvyks t r ečiądie.fiį,. 
rugpiūčio 6 d., 7 vai. vaK, 
Shelby Kotelyje. Visi me-? 
nininkai visais reikalais 
kreipkitės pas Ruth Price, 
2491 Longfellow, Detroit 6,\ 
Mich. Ir kurie manysite

programoje, 
panešti ne v

savaites ar ir anksčiau 
prieš seimą.

Vienas iš Komisijos

dar didesne bukaprotyste. Pa
sirinkimas kandidatų į prezi
dento krėslą, kuriuos jie pasi- 
rin'ko, aiškiai parodė jų pro
tišką susmukimą. Jie pasirin
ko aršiausius atgaleivius, de
mokratijos priešus.

Šitas republikonų suvažiavi
mas davė demokratams auksi
nę progą laikyti Baltąjį Na
rną savo rankose, kaip laikė li
gi šiolei.

šitokis republikonų buka
protiškumas sulygsta su mūsų 
taip vadinamų tautiečių bu
kaprotyste. Kyla klausimas, 
kas nuo ko mokinasi?

Mano supratimu, jeigu pi-

liūčiai panaudotų sveiką pro
tavimą, tai galėtų būti.riestai, 
tiek demokratams, tiems re- 
pubfikonams. Tik bėda, kad 
geri piliečiai dar tebesnau
džia. Mažtrm kada pabus.

Tai taip mato farmerys. ' 
Mažum aš klaidingas. Velin* 
čiau būti klaidingas., < ’

Farmerys ■; VA
P. S. Laskio farmą aplankė 

šie žmonės: A. Rugieniutė, 
Povilas Alekna su žmona, Pa- •. 
gegalai abudu, Morkūnai abu
du, Kaminskai abudu, Dzida- 
l-.niai abudu, Stroliai su duk
rele, P. šolomskas ketina .pri
būti šio mėnesio 14 d.. Kįtų 
vai dus pamiršau. F.

Mainreriaj, Jūsų

PIKNIKAS!
* /' ’ I.

šis piknikas yra paramai < s . 
DIENRAŠČIO LAISVĖS

RUGPJŪČIO 3 AUGUST
SWANK’S GROVE

(BRANDONVILLE, PA.)

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

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

Ilsėkis lamini, Evute, j 
žemelėj! Dukrelėms, Į 
ir kitiems artimiems 
susiraminimo. Marytė

Širdingas dėkui
Mirusios Evos derybas duk

terys ii, brolis nuoširdžiai vi
siems dėkojame už prisiųstas j 
gėles, skaitlingą lankymosi 
šermeninėj ir laidotuvių die-1 
noje paskutiniam jai patai- ! 
navime. — . |

AČiu visiems ir visoms kas 
tik kuom prisidėjote prie mū-

kėjimą d.uQkliy už pu.sę metų, s« n’otin61ės ir sesutės laido- 
arba metus laiko, tai paleng- *uvnJ >r m^sų suraminimo. X i-

i 1 lt-* ITiru A V» aim v»rl r-y i n it

v i na finansų sekretorei ir pa
čiam centrui. Bet nėra pagir
tina, kuomet tų. pasimokėju- 
sių narių nesimato per visus 
metus kuopos susirinkimuose!

Ir pasekmės yra tokios. 
Kuopos susirinkimai įvyksta 
kas antras mėnesis. Susirenka 
kuopos valdyba ir keli eili
niai nariai. Kartais nesudaro
ma nei kvorumo, kad būtų ga
lima susirinkimą atidaryti.' 
Pasekmės' blogos, ir per me
tus, išskiriant metinį mitingą, 
jokio konkrečio tarimo negali
ma padaryti, judėjimas arba 
bent kokis veikimas neįmano
mas? •

^oms ir visiems 'nuoširdžiau- , 
sias, ačiū ! >

Dukterys i Sophia E. Adams,
Alice (Moore) Baldwin, 
Josephine A. Goouson. 
Brolis, Chas PoceVičius.

Brooktondale, N. Y.
Farmerįo mintis reikale 
Republikonų suvažiavimo

Na, tai ir vėl republikonai 
davė patys sau per ausį ir už
sidarė duris Baltojo Namo, į 
kurį jie dabai trokšta įžengti.

Repuiblikonai turėjo progą, 
ir gerą progą, paimti Baltąjį

■ Šiaip kuopą nebūtų maža Namą jąu seniai, bet jų dide- 
narių skaičiumi. Bet nuo pra-’lis atžagareiviškumas ir bu- 
eities ląikų ši koloniją jokio 'kąprofystė jiems kelią užsto- 
stipresnio veikimo nesudarė. ją' į tą namą. Ter daugelį me- 
LDS 133 kuK>pa yra vienatine j įų republikopai nepadarė jo- 
pą^ąįpipe orgąniząciją inūąų kį</ protiško progreso, šitasp.ągąlptye orgąiųząciją mūšių kį(Z prųtiškę progreso, šitas 
koloi^įęįe. "iĘiiię.įip ' | jų “suvažiavimas pasižymėjo

Praleiskite Savo Vakacijas 
Atlantic City, N. J,

*1 1

Lietuviški namai ant pat
blizgančios jūros kranto.

Apar.tmentai ir rūmai su virtuvės privilegijomis — 
dienai, savaitei ar sezonui.

VIAI ITTVC 125 ATLANTIC AVĘ., V Iv/LJCi i M Atlantic Cjty, N- J.

'• Vakacijų rezervavimui telefonas:
ATLANTIC CITY 5-2S38

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

i ■ ' ' i ' '

» wii.uiw ■ Jh 1 <11 L'

. • ... i - 1
... . ___________ i_  * ' ‘ t .... . e '1 JimI

^00000000000^000000000000000000000000000000000000^^

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. Musų patarnavimu ir 
kainomis būsite .patenkinti.

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

....... ...  .. ................... ■............................  111 r" ■'■■■ 1,1,1 • *
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Lietuvių Kriaučių Nep. 
Klubo nariams

Lietuvių Kriaučių Nepri- 
guhningo Klubo pusmetinis 
susirinkimas įvyks penktadie
nį, liepos (July) 25 d., 7:30 
vai-. vakaro, Lietuvių Am. Pi
liečių Klubo name, 280 Union 
Ąve., Brooklyn, N. Y.
-’-Eidami į susirinkimų atsi
neškite klubo narystės knygu
tę, nes be knygutės nebus įlei
džiami į susirinkimą.. Kiekvie
no nario prievolė yra daly
vauti, nes bus svarbių tarimų.

Sekr. J. Bikulčius.
'• r (141-142)

Parvyko iš vakarų
Ilgoką laiką sirgęSj maspe- 

thiętis K. Shimkus buvo nu
vykęs į Arizoną. Poilsiavo 
Tucson mieste. Prieš apie sa
vaitę sugrįžo namo, į Maspe- 
thą. Sakosi gerai pasilsėjęs ir 
jaučiąsis daug geriau.

Linkime j arų pasilaikyti ge
roje sveikatoje .

Kaipo ilgametis dienraščio 
Laisvės skaitytojas, nors'•Ari
zonoje buvo apsistojęs laiki
nai, nenorėjo skirtis su savo 
dienraščiu, buvo užsisakęs 
laikraštį tenai. O sugrįžęs na
mo irgi' pasirūpino, kad laik
raštis tuojau jį lankytų, o 
taip pat ir tuomi, kad laik
raštis galėtų gyvuoti.

Padėka
."Liepos 11-tą dieną, šių me
tų, nuvažiavom į Worcester}, į 
LMS suvažiavimą. Draugas 
Jonas Jakaitis pasikvietė mus 
pas jį nakvoti. Nakvojom dvi 
naktis. Jo žmona draugė Ja
kaitienė labai maloniai mus 
priėmė ir vaišino skaniai pa
gamintais valgiais. Kai išva
žiuodami norėjom atsilyginti, 
tai pasakė, kad jie iš draugų 
veikėjų atlyginimo neima ir 
kad tuomi prisideda prie me
niško veikimo. v .

Draugai Jakaičiai turi labai 
didelę ir gražią farmą, kurioj 
užlaiko apie 2,000 vištų, iš 
kurių ir daro pragyvenimą.

Taigi, draugai • Jakaičiai, 
prašęm .priimti mūsų širdingą 
padėką už tokį jūsų malonų 
paėmimą.

Jurgis Klimas 
Jonas Juška

Reardon sulaikytas 
be kaucijos
’ 'Baigiant apklausinėti liūdy- 
tojus, įtartas kreivai liudijus 
po priesaika buvęs policijos 
detektyvas James E. Reardon 
tapo sulaikytas be kaucijos. 
Pjrnrr teismo ir jau prasidėjus 
teismui, vykdant liudytojų ap
klausinėjimą,“ jis buvo laisvas 
po 815,000 kaucija. '

Seniau vykdytame apklau
sinėjime Reardon buvo liudi
jęs, kad tiktai jis vienas iš po
licijos tebuvęs gemblerių tu
šo Grosso apmokėtoje išvy
koje į Chicagą, kur tuomet į
vyko Zale-Gražiano kumšty-
nės. šiame teisme liudytojai 
sakė, kad sykiu su Reardon u 
keliavo keturi kiti, Grosso ap
mokėti atpildui už policijos, 
apsaugą jo raketui. '
.. Atšaukimas kaucijos rodo, 
Ud Reardon gali būti nuteis-

Atėję į nušautosios mergi
nos šermenis du jauni vyrai 
buvo suimti tyrinėti, bet pas-

I kili paleido. Suimti buvę Va- 
,'dovau jautis tiktai tuomi, kad 

tąs ir kad ’planuojama skini ( panašūs tam, kurį matė šovi
nio vietoje.nemažą pabauda.

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1913

Biznio Telefonas
. EVergreen 4-9672

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

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
' JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager 

'280 Unibn Avemie Brooklyn, N. Y.

Kriaučių piknikasIšvyko Floridon
Vincas Bovinas, Lietuvių 

Meno Sąjungos ilgametis dar
buotojas, vietinės LMS aps
krities sekretorius, išvažiavo 
Floriddn. šį kartą išvažiavo 
laikinai, žadėjo sugrįžti kada 
nors pradžioje rugsėjo mėne
sio. Tačiau, kaip ilgai tęsis jo 
tas laikinasis vėl* pas mus su
grįžus gyvenimas, jis pats te
bebuvo neapsispręndęs. Bovi
nas sakė: •

—Pažiūrėsiu, kaip ten vis 
kas atrodys.

Linkėdami laimingos kelio
nės ir geros kloties tenai, ne 
galime iškęsti taip pat nelin- 
kėję, kad busimasis jo pas 
fnus sugrįžimas būtų juo il
giausias. Bovinas — be galo 
brangus žmogus didžiuosiuose 
lietuvių centruose. Atrodo neį
manoma jį iš čia išleisti.

Bovino duktė ir žmona, tai
pgi josios giminės, jau seniau 
išsikėlė Floridon. Pirmu kartu 
Bovinicnė buvo ten nuvykusi 
tiktai pasilsiui. Tenykštis ’kli
matas jos sveikatai pasirodė 
naudingu-. Sugrįžusi, prisikal
bino vyrą čionai turimą nuosa
vybę parduoti ir persikelti 
Floridon apsigyventi.

Bovinas dabar- išskubėjo 
Floridon paruošti, išgražinti 
ten įsigytas patalpas. Jisai 
yra ekspertas namų dažymo- 
gražinimo amatininkas. Mitzi 
Bovinienė ir jos sesuo, kol kas 
tebepasilieka čionai prižiūrėti 
rakandų išsiuntimą. Tai pa
baigusios, išvyks pastoviam 
apsigyvenimu i Florid o j e.

--------------- Į------

Banko kasininkas 
nuėjo kalėjiman
Pagyvenęs arti pusmetį taip, 

kaip gyvena patys bankieriai, 
banko kasininkas Martin G. 
Olsen tapo uždarytas kalėji
man. Nesirado, kas už jį už
dėtų $40,000 kaucijos.
'<■ pl£en praėjusio sausio mė
nesio^ 29-tą buvo prasišalinęs 
iš savo darbavietės nešinas 
$38,224. Kada jis po pietų ne
grįžo darban, 50 Court St., 
Brooklyne, buvo policijai įsa
kyta jį areštuoti. Tačiau už
trūko arti pusmetis iki jį pa
sivijo*. Suėmė birželio 21-mą, 
Los Angeles mieste.

Tais penkiais mėnesiais jis 
praleidęs $9,000 drabužiams, 
kelionėms pasilinksminimui. 
Arešto laiku $7,000 turėjęs 
prie savęs, o kitus bankuose 
padėjęs.

Olsen prisipažino kaltu ir 
pasakė, kur likusieji pinigai 
padėti. Jeigu jam skirs pilną 
pabaudą; kiek įstatai nusako, 
jį gali nuteisti penkerius me
tus kalėti ir $5,000 piniginės 
pabaudos.

Dirbdamas banke, žarsty
damas daugtūkstantines su
mas banko pinigų, jis gauda
vęs (pirm išėmimo taksų) 
847. Jam pasirodė nyku pa
čiam neturėti pinigų, tad ir 

rizikuoti banko
apmokamon “atostogom”

■ ūžėjo ūpas

Vaizdas Braddock, Pa., U. S. Steel korporacijos fab
riko kieme.. Unija sutiko leisti korporacijai išgabenti iš 
šio fabriko 700 tonų .plieno gaminių, naudingų* dėl ga
minimo amunicijos. Fabriko bosas (baltuose marški
niuose) duoda įsakymą darbininkams išvežti tą plieną.

Subway nelaimėje apie 
100 asmeny sužeista

Vienam traukiniui bakstelė
jus į kitą netoli Fulton St. 
stoties, New Yorke, trečiadie
nio prievakarį, apie šimtas as
menų vienaip ar kitaip tapo 
sužeisti. Trafikas tuo keliu 
buvo sustabdytas per valandą 
ir pusę.

Nelaimė įvyko apie'5:30, 
kuomet traukiniai būna per
pildyti važiuojančiais iš darbo. 
Vienas pirmiau einantis trau
kinys pradėjo ristis atgal link 
ateinančio paskui kito trauki
nio. Anas staiga stabdė savą
jį, tačiau traukiniai vis vien 
stiprokai sudavė vienas į ki
ta. ■ 1*

Vagonai nebuvo sutriuškin
ti, niekas viduje nesulaužyta. 
Tačiau daugelis langų sudužo. 
Taip pat stulpai stovintie
siems pasilaikyti masiniai vir-

Keturias dienas jie 
neturėjo vandens

šešiolikos šeimų name 404 
Third. St., Brooklyne, vandens 
įvadas taip sugedo, jog turė
jo visam pastatui vandenį už
daryti. Per keturias .karštas 
dienas šeimos turėjo verstis 
kibirais atsinešamu vandeniu 
iš gaisrams gesinti vanden
tiekio, esančio skersai gatvę.

Kadangi namo savininkas 
gyvenąs kur nors kitame mie
ste, iškilo problema, kas ir 
kaip gali samdyti mechaniką 
įvadams pataisyti. Sekė ieško
jimas mechaniko. Paskiri Vėl 
mechanikui Ieškojimas spe
cialių leidinių pataisoms dary
ti.

Suėmė įtartą jaunos 
sekretorės nužudyme

New Yorko slaptos polici
jos paslai bendrai su Bostono 
policija tenai suėmė Bayard 
Peakes, 29 metų. Jį įtarė, kad 
jis aprodęs visai panašus į .tą, 
k o k ,į keli asmenys 
matė išeinant iš Co
lumbia Universiteto pasta
to to aukšto, kuriame nušauta 
sekretorė Eileen Fahey.

Anot policijos, jisai ir pri
sipažinęs. Jis sakęs, kad jis 
merginos visai nepažinęs. Bet 
jis buvęs jtūžęs ant įstaigos 
dėl to, kad jo nebepriėmė Co
lumbia Universitete mokytis. 
Jis tą kerštą išliejęs ant pir-’ 
mojo pasitaikusio .„asmens. 
Tuo ' pirmuoju pasitaikiusiu 
buvo toji sekretorė.

■ Ar pasitvirtins tas Pūdy
mas ? O gal bus buvęs tiktai 
išsigandusio ar protiniai li
guisto asmens vaidentuves 
padaras? Kaip ten nebūtų, 
jaunuolė Eileen mirė auka 
.mokymo žudyti.

k 

stančiųjų tapo sulankstyti.
Daugumos sužeidimų prie

žastimi buvo- perpildymas va
gonų ir panika. Vieni stovėda
mi perpildytuose skerstakiuo- 
se neturėjo už ko pasilaikyti 
ir staiga virto ant kitų. O ki
ti, nors ir esant ko įsitverti, 
paprastai, to neprisilaiko. To
ki su pirmu traukinio trukte
lėjimu ar staigiau sustojimu 
kitiems kojas mindo ar ant 
sėdinčiųjų užvirsią. Gi trauki
nių susidūrimo atv.cjuje visiš
kai kitus užgriuvo.

Dar kiti tapo aplamdyti, a- 
pibyaižyti panikoje besiver
žiančių iŠ traukinio laukan. 
Treti susirgo iš išgąsčio trau
kiniui pradėjus ristis atgal.

Tūkstančiai keleivių, kituo
se traukiniuose suvėlavo išti
sas valandas kol traukinius 
pasuko į kitus kelius.

Motina ragino įkalinti 
dukterį

kirs. Eva Eldridge, bronxie- 
tė, teisme šaukė, kad jos duk
tė turi būti įkalinta, dėl to, 
kad ji prieš porą metų nuo jos 
pavogusi $600 pinigais ir karo 
bonais. Teisėjas nepaklausė, 
liepė šeimoje tartis.

Motina sako, kad jinai va
gystę sužinojusi tiktai prieš 
šešetą savaičių. Bet kad jos 
duktė Harriet, 19 metų,' pa
staruoju laikir be motinos ži
nios išėjo už vyro. Tad teisė
jas dukterį paleido be kauci
jos. O apie tariamąją jos va
gystę patyrinės ir tiktai tuo
met veiks.

Perilgai laukimas 
neapsimokėjo

Teisėjas Canudo ilgai lau
kė newyorkiečio Jose Vargas 
kaipo gero kostumerio. Var
gas jau tutrėjęs 48 trafiko tai- 
byklėins prasižengimo tikie- 
tus, bet pas teisėją nesirapor- 
tavo. Pagaliau, aną dieną jo 
sulaukė su 49-ju tikietu.

Kartą pasigavęs, teisėjas jį 
įjubaudė 58 dienas kalėti ir 
$1,025 piniginės . pabaudos. O 
jei nepasimokės, tai dar 195 
dienas kalėti.

Greta neatsiliepimų į pa
šaukimus teisman, Vargas tu
rėjęs kelerius kitus auto vai
ruoti leidimus vietoje origina
liu vieno, kurį jam suspenda
vo pernai pavasarn

Pora moterų * eidamos' pro 
tuščią lotą Far Rockaway pa? 
matė iš žabų kyšant moteriŠ-, 
kas blauzdas. Išsigando. Pa
šaukė policiją. Priėjus arčiau 
tų blauzdų, pasirodė, kad tai 
gipsinės, vartojamosios krau
tuvėse kojinėms parodyti.

Liepos 26 d., kitą šeštadie
nį (už savaitės), įvyks lietu
vių kriaučių )54-to skyriaus 
metinis piknikas Klaščiaus 
Parke, Maspeth, L. L Prasi
dės 2 valandą po pietų.

Kas metai lietuviai kriau- 
čiai gražiai parką išdabina su 
savo dirbtuvių iškabomis. 
Taip ir šiais metais klaščiaus 
parkas bus išdabintas puikiai. 
Jeigu žemaičiai jau turi “sho- 
wkartes” “išprintinę” že
maitiškai ir paskleidę biznių 
ir užeigų įstaigose, tai savai
me galima suprasti, kad pik
nikas bus didelis. Piliečių 
Klube paskelbtoje “showkar- 
tėje” skaitau:

— Laurai, Laurai, kur bė
gi ? Unc nesuprunta: į kriau
čių pikniką.
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Kriaučiai ir kriaučkos ne

pamirškite, kad pirm pikniko 
turėsime kriaučių susirinkimą. 
Jis įvyks liepos 23 d., 11-27 
Arion PI., unijos svetainėje. 
Prasidės 7:30 vakaro.

Gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos, mitingas yra svar
bus, nes po atostogų bus pla
čiai pateiktas pranešimas iš 
lietuviškų dirbtuvių. Supran
tama,- kad delegatas Ubarevi- 
čius praneš daug naujo, ypa
tingai iš .tų dirbtuvių, kurios 
dar negavo atostogų užmokes- 
tios. Taipgi praneš, kada gau
sime antros atostogų savaitės 
užmokestį ir už liepos 4-tos 
šventę. Dalyvaukite visi ir vi
sos, nes yra svarbu.

Turėkite unijos ir social se
curity korteles, kitaip nebūsi
te įleisti i susirinkimą. Daly
vaukite minėtu laiku. J. S.

Ramūs plėšikai
Puošniai apsirengusi graži 

blondinė ir jos palydovas atė
jo į newyorkiecio Irving Gu
riau namus. Neradę šeiminin
kės namie, jie sėdėję, laukę 
jos pareinančios, nes tarnaite 
sakėsi nemokanti atidaryti 
saugiosios šėpos.

Belaukdami, jie pareikala
vo tarnaitės pasakyti, kur 
randasi šeimininkų geriausios 
degtinės ir ten gurkšnojo.

šeimininkei su savo, drauge 
parėjus, plėšikai jas pasitiko 
su re vol veriu. Ant greitųjų 
numaustę nuo -abiejų rankų 
brangius žiedus, išbėgo. Jie 
nebespėjo pasičiupti jau pir
miau susikrautus šeimininkės 
brangius kailinius. Atidaryti 
šėpą taipgi nebėreikalavo, nes 
tarnaitė tuo tarpu buvo pas- 
pėjusi įbėgti maudynėn, ten 
užsirakinti ir atidariusi langą, 
pradėjo šaukti pagalbos. Ta
čiau, kada policija pribuvo, 
plėšikai jau buvo prasišalinę.

Apiplėšimas įvyko vidur
dienį, pasiturinčiųjų apgyven
tame 450 West End Ave. ap- 
artmente. Gurian yra biznio 
firmos viršininkas. Išneštieji 
jo žmonos ir jos draugės žie
dai įkainuoti apie $10,000.

Papuolė už mc4ą

Keturi brooklyniečiai namų 
savininkai patraukti teisman 
už tai, kad jie paduodami 
prašymus leisti pakelti rendas 
padavė melagingus liūdymus. 
Jie prirašę 'nesamų rendau- 
ninku prasimanytus vardus, 
sakydami, kad tie rendaunin- 
kai pasirašę sutikimą kelti 
rendas. Tuo budu savininkai 
norėjo gauti’ valdinį užgyri- 
mą pakelti rendoms.

New Yorke suimtas Harry.. 
W. Hayes, miesto darbinin
kas, įtartas, kad ‘jis apiplėšė 
saldaininę. Saldaininės darbi
ninkė jį išsivijo gatvėn, o gat
vėje jį vytis ir suimti padėjo 
praeinantis policistąs.
,!■■■,......... ■■■..■ ■ ■ II............... ■! » ......... ■■■..................... ..

GARSINKITeS laisvė j J
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

Laukia parvykstančio 
Eileenos sužadėtinio

Nušautosios Eileen Fahey 
tėvams pareiškus pageidavi
mą, kad jos sužadėtinis par
važiuotų į laidotuves, praneš
ta jiems, kad jų pageidavimas 
bus išpildytas.

Jaunuolis Ronald Leo gavęs 
iš karinės viršenybės paliuo- 
savimą trims dešimtims dienų 
ir Jau radosi kelyje namo.

Žuvies turguje
M

Šiuo tarpu New Yorko žu-. 
vies turgun gausiai atgabena
ma tuna. Kartais .viena žuvis 
sveria iki 300 svarų, tad rei
kia nemažai valgytytojų jos 
stoikams" išpirkti., Dėl to ir 
kainos yra vidutines, nes sezo
nas gausus, bet ilgai žuvį lai
kyti nepatogus — karštas.

Užsimušė darbe
Patrick McShane, 64 motų, 

užsimušė darbe nukritęs 15 
pėdų nuo sėdynės keltuvinio 
krano, kurį jis operavo. Me
nama, kad jis gal buvo pris- 
vaigęs nuo perkaitimo. Nelai
mė įvyko liepos 16-tą, Natio
nal Sugar Refinery Co. dar
bavietėje Long Island City.

Jau Kalėdos?
Kalėdų diena, atrodo, tebė

ra tolokai. Tačiau agitacija 
už dovanas Kalėdoms jau čia. 
Lenktyniuodami už pardavi
mą daugiau savo prekių, jų 
gamintojai daugelį drabužių 
puošmenų ir kitokių daiktų ro
do padabintus su kalėdiniais 
papuošalais.

žaislų krautuvėse vaizduo
jama kalėdiniai diedukai.

Brooklyne suimtas 19 metų 
vyrukas, įtartas pašovime po
ros kitų jaunuolių del to, kad 
jie iš jo šaipėsi. Šovėjas yra 
pripažintas proto ligonis, ta
čiau iš įstaigos buvo paleistas, 
nors tebėra nepasveikęs.

Puiki moteriškė, tai pui
kūs su ia ir vargai.

Jamaikiečių patarle

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174 .

egzamiNuojam akis 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists ’ 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
' ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

6 pus!.—Laisve (Liberty)- šeštadien., Liepos-Jnly 19, 1952

Brooklynietis Edward Mey
ers taip smagiai važiavo, kad 
atsimušė užtvarom Nuo smū
gio atšokęs, jo auto užšoko 
ant kito auto viršaus ir ten ap
virto šonu. Vairuotojas ir jo ’*■ 
žmona susižeidė.

Iš naujo atsidarė Manhattan K' 
smaigalyje esantis Batvery/ 
Parkas. Jis per 12 metų puvo 
uždarytas ten vykdant tunelio 
statybą, kuri laike karo buvo 
pertraukta dėl stokos medžia
gų.

PRANEŠIMAI
CAMDEN, N. J.

ALDlS 133 kp ir LDS 118 kp. 
susirinkimas įvyks liepos 20 d., 2 
vai. po pietų toje pačioje vietoje, 
kaip ir visuomet. Visi nariai ir na
rės raginami dalyvauti —A. J. P.

(140-141)

SO. BOSTON, MASS.

Didysis S. Bostono trijų organi
zacijų piknikas jvyks šj sekmadieni, 
liepos (July) 27 d., Tautiško Parko 
gražiajame pušyne, .Winter St. ir 
Keswick Rd., Montello, Mass. Ren
gia LLD 2-roji kuopa ir LDS 62-ra 
kuopa, ir LLD Moterų kuopa ben
drai.

Iš So., Bostono busas išeis 1^0 v. 
dienų, nuo 318 Broadway.

LLD 2-ros kuopos moterys ren-S 
giasi turėti savo stalą su jvairiataf 
namų gamintais valgiais, be.i skanu
mynais, prie kurio publika galės 
skaniai pasivaišinti Bus gera or
kestrą šokiams. Kviečiamo visus at
silankyti ir smagiai praleist laiką. 
— Rengėjai. (140-141)

PARDAVIMAI
Parduodamas 6 šeimynų namas, 

po 4 kambarius. Tile maudynė. Kar
štas vanduo. Metinė randa $1984. 
Kaina $10,500. Reikalaujamo pusę 
pinigais. Telefonas: Taylor 7-5203.

(140-141)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street’
Cor. Hewes St. _

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

—už griežtai žejpas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6238

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street į 
BROOKLYN, N. Y. )

Tel. EVergreen 7-6868

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