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Ta paskutinė mylia. 
“Taras Bulba”, 
šaunios lenktynės. 
Apsimelavusi moteriškė. 
Puodas prieš katilą.

Rašo A. BIMBA

Pasižiūrėkime į kalendorių. 
Jau tik trejetą trumpų savai- 

. čių beturime iki Laisvės fon
do vajaus pabaigos. Reikia, 
kad kiekvieną savaitę ateitų 
po penkis šimtus dolerių. Tik 
taip pasibrėštas tikslas bus 
pasiektas.

Tas tik reiškia, kad visiems 
tenka smarkiai susirūpinti. 
Pažangūs žmonės žodžiais ne
lošia. Jie pasakė “taip” ir tu
ri būti taip. Ypač kai eina 
toks svarbus reikalas, kaip 
dienraščio išlaikymas.

Vajų baigsime sėkmingai. 
Kas tuo netiki, tas nevelina 
gero savo idėjoms, tas nesu
pranta laisviečių.

—o—
O štai graži naujiena mūsų 

skaitytojams. Tuojau pradėsi
me Laisvėje spausdinti įžy
miojo apysakininko Gogolio 
apysaką “Taras Bulba”. Kaip 
^Žinote, šiemet sueina šimtas 
metų nuo Gogolio mirties.

Neabejojame, jog “Taras 
Bulba” visiems patiks. Ta 
proga pasidarbuokite gavimui 
paramos į Laisvės fondą.

—o—
Pasaulinė sporto olimpiada 

Helsinkyje, Suomijos sostinė
je, sutraukė virš šešis tūks
tančius sportininkų.( Jie parei
na iš septynesdešimt dviejų 
šalių. Visi gražiai sutelpa — 
tiek kapitalistinių, tiek socia
listinių kraštų sportininkai.

Štai šaunios lenktynės ga
bume ir išsilavinime. Laimėto
jų turės daug šalių. Daugiau
sia dėmesio atkreipia Ameri
kos ir Tarybų Sąjungos spor
tininkai.

U Taip turėtų būti visuose ša- 
yUiu santykiuose. Tegu eina 

draugiškos lenktynės ne tik 
sporte, bet moksle, kultūroje, 
pramonėje, žemės ūkyje, viso
se, gyvenimo srityse. Nereikia 
karu, nereikia skerdynių, ne
reikia naikinimo, nereikia a- 
tominiu bombų.

Didžiausias šios olimpiados 
laimėjimas bus tas, jeigu ši 
draugiškų lenktynių idėja išsi
plėtos po kitas mūsų-audringo 
gyvenimo sritis.

—o—
Buvusios Maskvoje Ameri

kos ambasadoriaus Kirk žmo
na parašė didelę knygą. Jai 
baisiai nepatinka socializmo 
šalis. Nieko joje Mrs. Kirk ne
matė ir nerado. Ypatingai
Maskvos moterys nemokan

čios poniškai rengtis ir užsi- 
ftaikyti.

Pirmiausia knyga laiškų 
formoje buvo perleista per 
^Ladies Home Journal.”

Komercinė spauda knygą 
labai giria. 
> —o—

m-

Bet štai toje pačioje Mas
kvoje gyvena Mrs. Clark, taip 
pat amerikietė, koresponden
to žmona. Savo knygoje Mrs. 
Kirk užkliudo ir Mrs. Clark.

Dabar Mrs. Clark rašo žur
nalui “Ladies Home Journal” 
laišką ir sako, kad Mrs. Kirk 
begėdiškai meluoja.

Štai tik pora pavyzdžių. 
Mrs. Kirk rašo, kad Mis. 
Clark su savo vyru gyveno 
pusantro kambario apartmen- 
te “Hotel Metropole”. Mrs. 
Clark sako, kad jie ten nėra 
gyvenę, kad jie gyvena šiaip 
dideliame name ir turi keturių 
kambarių apartmentą.

Mrs. Kirk rašo, kad ji Mas
kvos gatvėse nemačiusi ir ne
užėjusi jokio šiukšlėms sumes
ti gurbo. Mrs. Clark sako, kad 
toje vietoje gatvėje, kur yra 
Amerikos ambasada, randasi 

devyni tokie gurbai.
f Ir aš nuo savęs galiu pridė- 
(ti. Jau ir 1945-1946 žiemą, 

\ ♦ tifojau po karo, mačiau visut- 
Maskvos gatvėse šiukšlėms 
sumesti gurbų (beskių).

Mrs. Kirk negražiai apsime
si vo. j
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Irano dauguomenė 
reikalauja sušaudyt 
buvusį premjerą

Ex premjeras Ghavam, nužudęs 
500 žmonių, mėgina pasprukti

Demokratų vadai 
užgerina civilių 
teisių priešus

Telkiasi nominuot Stevensoną 
kandidatu j prezidentus

Teheran, Iran. — Daugy-, 
bė iraniečių ragina premje
ro Mos.sadegho valdžią pa- 
traukt buvusį premjerą 
Ghavamą teisman . ir nu- 
smerkt sušaudymui. Val
džia jau paskyrė komite? 
tą, kad ištirtų Ghavamo 
suruoštas skerdynes, kur 
kariuomenė ir policija nu
žudė iki 500 patrijotinių 
demonstrantų.

Pranešama, kad Ghava- 
mas pabėgo iš sostinės Te-, 
herano ir nori pasprukt už
sienin.

Teigiama, kad Mossade- 
gho valdžia jau įs.akė už
grobti 56 milijonus dolerių 
Ghavamo turtų.

Kuomet Ghavamas nese
niai tapo premjeru, tuojau 
mojosi sugrąžint anglams 
Trano aliejaus - naftos pra
monę, kuri pernai įuvo 
perimta į Irano nuosavybę.

Dėl to užsikūrė milžiniš
kos patrijotinės demonstra
cijos prieš Ghavamą kaip 
Anglijos pastumdėlį.

Demonstrantai, pagal 
Ghavamo įsakymą, buvo 
šaudomi ir durtuvais sker
džiami. Bet ęukilę žmonės 
vis tiek4 nuyertė Ghavamo 
valdžią, išbuvusią tiktai ke
turias dienas.

Paskui seimas vėl pa
skyrė Mossadeghą premje* 
ru ir pavedė jam kontro
liuoti visą kariuomenę ir 
ekonominius šalies reikalus.

Korėjos liaudininkai 
atgavo kruvinąjį kalną

Korėja. — Šiauriniai Ko
rėjos liaudininkai vėl štur
mavo ir atgriebė nuo ame
rikonų kruviniausiąjį Old 
Baldy kalną vakariniame 
fronte.

Tas kalnas keturis kar
tus per kelias dienas ėjo iš 
vienų rankų į kitas.

KŪDIKIŲ PARALYŽIUS
Sioux City, Iowa. — Pa

skutinėmis dienomis čia su
sirgo kūdikių paralyžium 
135 asmenys ir 14 mirė. Li
goninės užsigrūdusios kū
dikių paralyžiaus ligoniais.

Omaha, Nebraska.— Čia 
ligoninės taipgi perpildytos 
naujais kūdikių paraly
žiaus ligoniais.

_ /
Generolas MacArthur re- 

publikonų konvencijoje de
mokratus vaizdavo nesukalba
mais ir kvailais sutvėrimais. 
Dabar jam atsimokėjo Mass, 
valstijos gubernatorius Devers 
demokratų konVencijoje. Visi 
republikonai yra velniai su il
gais ragais.

Puodas ’ katilą išvanojo. 
Gal ir gerai. Nors sykį į ketu
ris metus žmonės turės progą 
susipažinti su senųjų partijų 
politikieriais.

Tyrinėjantis, valdinis ko
mitetas kaptu pataria nu- 
smerkti "sušaudyti, genero
lus Alį Garzaną ir Alavį 
Moghadamą kaip . žmogžu
diškus Ghavamo įnagius. 
Taip pat teisman patraukti 
karaliaus z brolį Ali Rėzą, 
kuris kaltinamas už dviejų 
civilinių žmonių nušovimą.

4

Nukrito 4 kariniai 
lėktuvai, pražudant 
10 žmoniy

Marianna, Fla. — Ore 
susprogo rakietinis bombo
nešis, pražudant tris lakū
nus. Krisdamos bombone
šio skeveldros sudegino vie
nus namus, apgriovė kitus 
ir užmušė du vaikus.

Quonset Point, R. I. — 
Bandydami nusileist, du ra- 
kietiniai lėktuvai nutiško į 
jūros įlanką. Nuskendo ir 
abudu lakūnai.

. Montreal, Canada. — Su
dužo karinis Kanados lėk
tuvas. Žuvo visi trys la
kūnai.

i

Pasaulinis teismas atmeta 
anglų skundą; prieš Iraną

V ■

Haga, Holandija. — Pa
saulinis, Tarptautinis Teis
mas čia 9 balsais prieš 5 
prieš Iraną. Anglija pasa- 
atmetė Anglijos skundį 
kojo, kad Iranas neteisėtai 
perėmė anglų naftos-alie- 
jaus pramonę tame krašte į 
Irano valstybės nuosavybę. 
Todėl anglai reikalavo su
grąžint jiems šią pramonę.

Tarptautinis Teismas su
rado, kad jis neturi galios 
spręsti tą klausimą.

C

Pietų Korėjos seimas tirs 
savo valdžios žulikystę

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų sei
mas rengiasi tyrinėti šito
kį prezidento Syngmano 
Rhee skandalą:

Rhee valdžia leido rė
miau tiems ją kapitalistams 
pirkti amerikinius dolerius 
oficialiai nustatyta kaina— 
6,000 vietinių pinigų wonų 
už dolerį. Paskui buvo 
tiem kapitalistani leista 
parduot dolerius juodaja
me turguje, imant po 12,- 
000 wonų už dolerį.

Tuo būdu artimieji Syng- 
manui Rhee kapitalistai pa
sipelnė daugiau kaip 3 mi
lijonus dolerių.

Per dvejus paskutinius 
metus amerikiečių skaičius 
pakilo 5 milijonais, v. 672 
tūkstančiais.

Tai žymusis dvasininkas Dr. Hewlett Johnson su savo 
žmona. Jis sugrįžęs iš Kinijos j Londoną rodo spaudos 
reporteriams dokumentus, kurie, jis teigia, įrodo Jung
tinių Tautų jėgų korėjoje vartojimą bakterijų užkrėti
mui žmonių ir gyvulių visokiomis epidemijomis. Šis jo 
pareiškimas sukėlė didžiausią audrą visoje Anglijoje. 
Net parlamente konservatoriai buvo iškėlę klausimą 
Dr. Johnsoną nubausti.

Dipukai gyvena stovykloj, kur 
naciai išžudė 70,000 belaisvių

Dachau, Vokietija.—Ka-1 
da amerikonai per karą už
ėmė nacių belaisvių stovy
klą Dachau, rado joje 9 
tūkstančius sukrautų lavo
nu ir 33 tūkstančius dar 
gyvų belaisvių. Gyvuosius 
tuojau išlaisvino. ‘ ' ..

, Stovykloje naciai nužudė 
70 tūkstančių žmonių—nu
marino nuodingomis dujo
mis, užmušė, sušaudė bei 
užkankino, darydami neva 
daktariškus bandymus.

Tuomet amerikonai taip 
ūmai užklupo Dachau, kad 
naciai nepaspėjo sudegint 
savo nugalabintų žmonių 
lavonų.
„ Dabar toje stovykloje ap
gyvendinta apie 20 tūkstan
čių dipukų ir jų vaikų. Tai 
daugiausia paibėgėlįai iš 
Sovietų Sąjungos, Pabaltijo

Anglijos valdžia bijo 
gręsiančio bankrūto

London,—Premjerė Chur- 
chillo ministrų * kabinetas kad Jungtinės 
surado, kad Anglijai grū- dvejopai varžo anglų pre- 
moja bankrūtas. Vengiant 
bankrūto, todėl nutarė da
ryti tokius veiksmus:

Mažiau daiktų pirkti iš 
Amerikos ir (kitų kraštų; 
stengtis daugiau Anglijos 
dirbinių parduoti užsie- 
niąms, ypač Jungtinėms 
Valstijoms, ir Kanadai, kad 
gaut dolerių.

Sumažinti išlaidas pa
prastųjų ginklų gaminimui, 
tačiau pirmyn,varyti rakie- 
tinių lėktuvų ir kitų naujo- 
vinių ginklų gamybą.

Reikalauti, kad darbinin
kai daugiau padarytų už tą 
pačią algą.

Prašyti, kad Jungtinės 
Valstijos numuštų muiti
nius mokesčius už įgabe
namas iš Anglijos prekes. v.

kraštų ir Lenkijos.
Amerikonai tik švelniai 

baudė Dachau nacius - 
žmogžudžius. • '
Paleista žvėriška žmogžudė

. Use Koch U

Daug belaisvių buvo nu
marintą pagal įsakymus Il
sės Koch, stovyklos virši
ninko pačiofe. Amerikonų 
teismas už tai pasiuntė II- 
sę kalėjimam Bet paskui 
ją .paliuosavo John McCloy, 
aukštasis Amerikos komis.i- 
onierius Vokietijai.

' Ilsės paliepimu, naciai 
margindavo - tatuiruodavo 
belaisviams odą; paskui žu
dydavo išmargintus belais
vius ir lupdavo jiems odą. 
O iš tų žmonių odos Ilse 
Koch darydavo * lempoms 
gaubtuvus ir kitus papuo
šalus savo kambariams.

Anglijos valdžia dejuoja, 
Valstijos

kybą: Iš vienos pusės, A- 
merika uždraudžia pardavi
nėti reikalingus Sovietams 
ir jų draugams dirbinius, q 
ią antros pusės, apsitveria 
aukštais muitais, taip kad 
anglams “beveik neapsimo
ka” gabenti savo dirbinius 
į Amerikos rinką.

10,000 telefonistą laimėjo

Los Angeles. — Dešimtis 
tūkstančių ' darbininkų be 
streiko išgavo po $3 iki $5 
daugiau algos per savaitę 
iš Pacific Telephone and 
Telegraph kompanijos. Jie 
priklauso CIO imi j ai. ;

Chicago. — Dauguma de
legatų nacionaliame Demo
kratų Partijos suvažiavime 
daro naujas nuolaidas dik- 
sikratams, tai yra, delega
tams iš pietinių valstijų.

Diks.ikratai piestu stoja 
prieš siūlymą įrašyti į pre
zidentinių rinkimų progra
mą, kad ' demokratų val-

Japonijos žmonės 
laužo įsakymus dėl 
karinių pratimų

Tokio, Japonija. — Japo
nų karininkai išvien su 
amerikonais darė nakti
nius pratimus “apsigint nuo 
Rusijos”; įsakė gyvento
jams užgesint šviesas, slaps
tytis ir tylėt.

Bet kiti japonai, vaikš
čiodami i liestų gatvėmis, 
šaukė gyventojus žibin
ti šviesas. O stu d e n t a i 
Kyušu Universiteto aikštė
je užkūrė dideles ugnis ir 
dainavo revoliucines dai-

Japonijos valdžia kaltina 
komunistus už tokį kenki
mą kariniams pratimams.

Eisenhoweris gaiviną nacių 
karinę mašiną, sako Pravda

Maskva.— Sovietų komu
nistų laikraštis Pravda ra
šo, kad:

Eisenhoweris, republiko- 
nų kandidatas į preziden
tus, stoja' už Korėjos karo 
tęsimą, už nacių karo ma
šinos atgaivinimą vakarinė
je Vokietijoje ir už Japoni
jos militarizmo atkūrimą.

Rhee ragina amerikonus 
nedaryt paliaubų

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų pre
zidentas Syngmanas Rhee 
vol prašė amerikonus ne
daryt paliaubų su šiaurinės 
Korėjos liaudininkais. Pa
sakojo, kad paliaubos “tik
tai Sovietam patarnautų.”

Tokio. — Žemės drebėji
mas vidurinėje Japonijoje 
pražudė 3 žmones,' sužeidė 
84 i? sugriovė desėtkus na
mų.

IŠ SPORTU OLIMPIADOS
Helsinki, Suomija. — Pa

saulinėje sportų Olimpiado
je amerikonai; pasižymėjo 
kaip bėgikai lenktynėse, 
kaip disko mėty to jai ir šo- 
kinėtojai su ramsčiais per 
aukštai iškeltus skersinius. 
Už tai gavo dar 3 aukso 
medalius. Amerikonai yra 
laimėję viso jau 8 medalius.
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džia vykdys pilietinių tei
sių lygybę negrams su bal
taisiais.

Programos komitetas 
rengiasi užglostyti teišių 
lygybę, paliekant atskiroms * 
valstijoms fa reikalą spręs
ti. Todėl šis programos 
punktas būsiąs švelnesnis, 
negu prezidentinėje 1948 
metų rinkimų kampanijoje.

Užgerinti diksikratus - 
pietinius demokratus tuo 
klausimu patarė ir Averell 
Harrimanas, vienas iš tru- 
maniškų politikierių, kuris 
peršasi kandidatuot į Jung
tinių Valstijų prezidentus.

Kelių pietinių valstijų va
dai 1948 metų rinkimuose 
atsimetė nuo Demokratų 
Partijos ir statė atskirą sa
vo kandidata į prezidentus 
todėl, kad Trumano demo
kratai prižadėjo teiįų ly
gybę negrams.

Demokratų vadai sten
giasi išvengti tos “klaidos” 
šiemetiniuose rinkimuose.

Ūmai pakilo skaičius Ad- 
lai Stevensono rėmėjų kaip 
kandidato į prezidentus'. 
Teigiama, kad ir prez. Tru- 
manas pritaria jo kandi dar 
turai:

Stevensonas yra Illino- 
jaus valstijos gubernato* 
rius. Pirmiau jis buvo Chi- 
cagos National Banko di
rektorius.

.Rinkiminė demokratų 
programa ketina darbuotis 
už taiką ir kartu uoliai gin
kluotis prieš komunizmą.

i
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naikint Tafto -j Hartley^ 
įstatymą\smaugiantį darbo 
unijas ir )streikUs.

Nukirsta uždarbis 
dar 3,500 audėją

Boston^ — Vadinamas bę- 
pusišl^as tarpininkas įsake 
8 su puse centais nukirst 
valandinį uždarbį 35 šim
tams Pepperell ir Continen
tal komp. bovelninių audė- 
jų-verpėjų. < J

.“Bepusiški” tarpininkai 
jau pirmiau taip numušė 
uždarbį 25 tūkstančiam au
dėjų, dirbančių New Bed
ford-Fall River ir Bates fa
brikuose. /N /

\ . . / -_______\ / ~

O^AS.—Vis karšta, bet 
gal bth<liętaus.

u
v Sovietų atletas P. Demi- 
senko peršoko 14 pėdų ir 3 
colius iškeltą skersinį. Taip 
jis viršijo visus aukštųjų 
šokimų rekordus.

Amerikos sportininkai 
£iol yra laimėję 115 pu 
tiį, o / sovietiniai sportii 
kai 136 punktus.
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* VALDŽIA FINANSUOJA
* KAPITALISTUS

LABAI MAŽAI vidutinis amerikietis nusimano apie 
tai, kaip mūsų valdžia šelpia kapitalistus ir padeda 
jiems “slaptai” laužyti streikus ir triuškinti unijas. Ne
užtenka to, kad teismai išdunda indžionkšinus prieš 
unijas streiko metu, o policija ateina samdytojams tal
kon galvas skaldyti streikieriams. Štai ir kita priemone, 
apie kurią mažai kas tekalba.

Nemanykite, kad kompanija arba korporacija paneša 
visus nuostolius, kai iškyla streikas ir gamyba sustoja. 
Didžiulę tų nuostolių dalį padengia valdžia iš valstybės 
iždo. Paduosime porą pavyzdžių. Tegu streikas užsitę
sia keletą desėtkų dienų ir korporacija arba kompanija 
pęr tuos metus tepasidaro dešimt milijonų dolerių pel
no, vietoje dvidešimt milijonų. Tokiam atsitikime val
džia sugrąžina kompanijai pernai ar užpernai sumokė-

* tų taksų $5,000,000. Reiškia, valdžia padengia daugiau 
kaip -pusę nuostolių.

Bet daleiskime, kad streikas užsitęsia taip .ilgai, jog 
kompanija nepasidaro jokio pelno. Tada valdžia su
grąžina kompanijai tiek pirmiau sumokėtų taksų, kiek 
kompanija būtų pasidarius pelno, jeigu streiko būtų ne
buvę! Vadinasi, valdžia padengia visus kompanijos 

x nuostolius.
Bet kas gi padengia darbininkų nuostolius? Niekas! 

Valdžia neprimoka darbininkams nė vieno dolerio. Štai 
kodėl dažnai kompanijos taip griežtai priešinasi unijų 
reikadavimams. ir priverčia darbininkus streikuoti. Jos 
žino, kad jų nusistatymą finansuos valdžia.

Manoma, kad šis faktas labai smarkiai veikia ir šiame 
plieno pramonės streike. Plieno trustas žino, kad dalį 
nuostolių padengia valdžia iš valstybės iždo formoje su- 

tį- grąžintų taksų.

PLIENO DARBININKAI NENUSILEIS
PLIENO DAĖBININKŲ streikas jau įžengė į aštun

tą savaitę. Susitaikymo dar vis nesimato. Per ilgas 
derybas unija buvo padarius tūlų nusileidimų, bet plie
no trustas nesiskaitė. Dabar įvyko unijos streiko ko
miteto susirinkimas, kuris vienbalsiai nutarė atšaukti 
tuos nusileidimus ir laikytis griežtai visų reikalavimų, 
kuriuos užgyrė Algų Stabilizapijos Taryba.

• Tas unijos nusileidimas, matyt, buvo plieno trusto 
paskaitytas darbininkų fronto susvyravimu. Bet jis 
apsiriko. Visi unijos reikalavimai yra pagrįsti ir tei
singi. Gerai, kad unijos komitetas nutarė jų laikytis 
ir kovoti už visų laimėjimą.

BIEDNŲ ŠEIMŲ TRAGEDIJA
PORA DIENŲ ATGAL vienas įvykis Brooklyne labai 

budingai pavaizduoja kapitalistinės santvarkos nedory
bes. Moteriškė su septyniais mažais vaikais išmesta 
gatvėn. Taip patvarkė teismas, taip padarė šerifas.

Visas reikalas sukasi apie dolerį. Motina su vaikais, 
neturi pakankamai įeigų pasirandavojimui ^naujos vie
tos, ries ten randos neprieinamos. Mokėk į mėnesį šimtą 
su viršum dolerių už trijų ar keturių kambarių apart- 
mentą, neturėsi bėdos susirasti. Aukštomis randomis 
naujų namų jau pakankamai turime. Tik žemesnėmis 
randomis namų tebėra baisi stoka. Todėl biednos šei 
mos varžosi.

Nesuskaitomus* bilijonus dolerių išmėtome militariz- 
mo ir karo reikalams, atominių bombų ir žaibinių lėk
tuvų gaminimui, tuo tarpu motinas su mažais vaikais 
mėtome iš namų į gatves už nepajėgimą nesamos vietos 

W'BUsirasti!
Išmestoji į gatvę Mrs. Julia Lifschultz nėra pirmuti-, 

ę nė ir paskutinė. Milijonai šeimų po visą Ameriką akis 
akin susiduria su tokia pat problema. Tai irgi priklau
so “amerikinio gyvenimo būdui.”

Kas, žinoma, skaudžiausia, tai kad tokiam šeimų liki
mui Bėrą jokio pateisinimo. Kas kita būtų, jeigu ne
būtų galimybės geriau ir gražiau gyventi. Nebūtų taip 
baisu ir pikta, jeigu kraštas neturėtų išteklių visus sa
vo žmones aprūpinti žmoniška pastoge. Betgi čia nie
ko netrūksta. Trūkstą tik proto ir susitvarkymo. t

ŽEMES DREBĖJIMAS
t KLIMATINĖS SĄLYGOS Paci/iko pakraštyje labai 

svąikos žmogaus gyvenimui. Daug kas iš mūąų mylėtu
me ten priglausti savo nebe jaunus kaulus. Tais sume- 

į timais nemažai žmonių iš šiaurinių^ valstijų ten yra nu
vykę ir įsikūrę. Turime gražias lietuvių kolonijas Los 
Angeles ir San Francisco.

F, . Bet Kalifornija taip pat yra pavojingiausia vieta. Ir 
kas blogiausia, tai kad žmogus dar nepradeda tuo rei
kalu rimtai persiimti su gamta. Gal niekados nieko ir 
nepajėgs padaryti.

Mes kalbame apie žemės drebėjimus. ' Jie Kaliforniją 
aplanko periodiškai. Tik dabar ten buvo pajudinta že
mė ir vienas miestelis tapo sulygintas su žeme. Laimė 
tik, kad smūgis nepataikė į vieną kurį didmiestį. Nuo
stoliai būtų buvę neapskaitomi.

“KODpL PENKI MIRO
NAI PRANCŪZŲ UŽ KO

MUNISTŲ PARTIJĄ?”
Tokį klausimą pastato ir 

į jį atsako kunigų Draugo 
paryžietė korespondentė B. 
Šlepe tytė-Venskūnienė. Ji 
remiasi daviniais, patiek
tais “Prancūzų Visuomeni
nių Studijų Instituto,” kų- 
ris tuo klausimu pravedęs 
platų tyrinėjimą.

Štai korespondentės su
grupuoti minėto institutų 
daviniai. *

Iš 100 balsuojančių už ko
munistų partiją 38 yra pramo
nes darbininkai, 8 tarąaųto- 
jai, 5 maži pensininkai, 5 ū$- 
ninkai, 5 prekybininkai, val
dininkai, 3 laisvų profesijų, 1 
priklauso pramones ir 22 yrą 
matprys be profesijos. Iš 10 
balsuojančių — 7 Vyj-ąi ir 3 
moterys.

Balsuotojai už komunistus, 
bendrai paėmus, yra jaunes
nio amžiaus, negu balsuotojai 
už kitas partijas. Pavyzdžiui 
42% turi mažiau kaip 35 me
tus (tuo tarpu, kai to paties 
amžiaus balsuotojų nuošimtis 
kitoms partijoms yra sekan
tis: 31% krikšč. demokratų, 
30% vidurio bloko ir socialis
tų, 28% gaulistų).

Komunistų partija Prancū
zijoje randa daug balsuotojų 
pas neturinčius kilnojamo ir 
nekilnojamojo turto. Iš 100 
balsuojančių už komunistus 
11 % turi savo automobilį 
(prieš 43% vidurinio bloko, 
21% socialistų ir krikšč. de
mokratų) ir 18%’yra nekilno
jamo turto savininkai (57% 
viduriniame bloke, 47% pas 
gauiistus ir 32% pas socialis
tus) .

Anketos daviniai rodo, kad 
50% balsuoja su viltimi page
rinti darbininkų materialinę 
būklę: iškovojant algų pakėli
mą ir pragyvenimo kainų su
mažinimą, bei norėdami soci
alinės pažangos. Tik 25% aiš-* I 
kiną savo nusistatymą dėl 
“kovos už taiką”.

Apklausinėjus balsuojančius 
apie komunistų skelbiamą 
“taiką”, 2/3 atsako esą šiuo 
klausimu neutralūs ir mano, 
kad Prancūzija galėtų -ir turė
tų likti neutrali JAV — So
vietų S-gos ginkluoto konflik
to atveju.

56% mano, kad JAV turi 
agresyvinių tikslų, o 82% įsi
tikinę, kad karo pavojus ypa
tingai sumažėtų, jei amerikie
čių kariuomene pasitrauktų iš 
V. Europos. Be to, 83% gal
voja, kad dabartinis Prancū
zijos apginklavimas didina 
pavojų jai būti įveltai į kąrą; 
Go % tvirtina, kad JAV pir
mavimas atominių ginklų ga
myboje veda į trečiąjį pasąu- 
linį karą.'

NESURADO “KARDO”
Kanądiškė Kardelio Ne

priklausoma Lietuva nema
to išeities iš painiavų, į ku
rias “Lietuvos išlaisvinimo” 
raketas įkliuvę dėl nebuvi
mo gero bendradarbiavimo 
tarpe smetoninių “diploma
tų” ir VLIKo. O viską ter- 
šią Krikščionys Demokra
tai, kurie bosauja VLIKe.

Vaizdas Pittsburgh©. Gąfvehąrių vairuotojai streikuo
ja. Skobas nepaklausė sireikieriy perspėjinąo. SĮreikič- 
riai jį susistabdė, neleidžia važiuoti. Streikieriai yra A- 
męrikos Darbo Federacijos unijos nąriai.

Kardelio gazieta, matyt, 
aiškiai simpatizuoja “di
plomatų šefui” Lozoraičiui. 
Prašome pasiskaityti:

Lietuviškos aktualijos da
bar susikoncentravo į VLIKo 
ir Diplomatų santykių mazgą, 
kuriam, perkirsti vis dar ne
randamas kardas. Tai sunkių 
jieškojimų ir painių narplioji
mų painiava, kurioje kai kas 
betgi jau pamažu pradeda iš
ryškėti.

Kai" VLIKas atsidūrė KD 
blofcadpje, kurioje dar manev
ruoją ir dvi kitos grupės, lyg 
bandą atsipaląiduoii nuo “lai- 
pįstino,? branduolio neutronai, 
bendroji būseną dar daugiau 
komplikuojasi. Bet už įąi P»ip- 
jomatai jąu turi aiškų savo 
kursą. Gal po to aiškūs ir 
VLIKo laikyseną. !

Jūsų kprespondenįui sunku 
dar pasąkyti tiksliau Diplo
matų ppsistatymą, bet kiek jis 
pradedą spindųjįųoti iŠ VLIK- 
o ir į VLĮKią, Diplomatai at
rodo esą jau galutinai apsi
sprendę veikti visai savaran
kiškai, mažiau kreipiant dė
mesio į VLIKą,

Štai, kiek girdėti, VLIKas 
Diplomatų konferencijai Lon
done pasiūlė susitikimą ir jo 
dienotvarkę. Gautomis žinio
mis, Diplomatai atsakė, kad 
jie tinką kalbėtis konkretaus 
bendradarbiavimo plotmėje, 
bet atsisako svarstyti vad. 
prįncipiriius klausimus,. Iš vi
se, Diplomatai dabar turį ap- 
sprendę savo> veiklos kelius ir 
randa „ bergždžių reikalu 
spręsti su VLIKu lietuviškųjų 
reikalų visumą.

Visuomenė daugumoje juo 
nusivylusi, Diplomatai neran
da bendros kalbos. Vis ma
žiau vilčių išeiti iš aklosios 
stagnacijos arba iš KD bloka
dos. Nors pasitarimas Pary
žiuje ir sutartas, bet kadangi 
Diplomatai esminių klausimų 
nusistatę nesvarstyti, tai belie
ka tiktai techniniai, kuriems 
ir visų Diplomatų nereikia.

Be to, yra painiavų, kurių 
nei negalima išdėstyti.

Be ko kita, Vyk d. Tarybas 
sudąrymąs vėl įstringa. Diplo
matai, kaip atrodo, sutinka, 
kad p. Bačkis būtų užsienių 
reikalų vadovas, o KD reika
lauja p. Turausko, kuris Dip
lomatams nesąs priimtinas. 
Yra ir daugiau painiavų.

O geriausia aktualija bus, 
mums, atrodo, kai šitaš vi
sas “diplomatų” ir VLIKo 
raketas bus likviduotas. O 
jis bus likviduotas, kai A- 
merikos lietuviai atsisakys 
raketierius iš VLIKo finan
suoti, o tuos. “diplomatus” 
W^shingtonas šerti pavog
tu Lietuvos iždu.

Ąrgentįijęs fąšiętąi jnel- 
džiąsb u? Peropįenės 

sveikatą
Buenos Aįres, Argentina. 

—Fašistų vadai subūrė 10,- 
000 žmonių melstis suklau
pus miešto ąikštėje, kad iš
gytų Eva Peronienė, Ar
gentinos diktatoriaus pati. 
Jie buvo suklupdyti, nepai
sant lietaus.

Eva, laikoma Perono sme
genimis, sunkiai serga.

Neseniai v teko matyti 
Hollywpode darytą filmą 
“Lydia Bailey.” Tai viena 
geresniųjų filmų. Tai fil
mą, kurią mą-tant neima 
snaudulys, bet norisi jąipa- 
tyti. Tokia filmą — Hoily- 
woode šiuo metu yra dide
lė retenybė.

Ši filmą atvaizduoja Hai
ti salos gyventojų (negrų) 
revoliuciją prieš francūzus 
jų pavergėjus, imperato
riaus Napoleono atsiųstus 
valdovus. Matai, kaip re
voliucionieriai paima ten 
Viršų ir įsteigia savo val
džią. Taipgi matai, kaip 
Napoleono jėgos gauna iš 
Francūzijos sustiprinimų ir 
bando atgauti prarastas po
zicijas. Matai, kaip revo-, 
bucinė valdžią, žymaus ne
gro Toussaint l’Ouverture 
vadovybėje,. sumobilizuoja 
savo jėgas ir francūzus su
muša.

Tai filmą, kuri verta pa
matyti.

Haiti salos revoliucinio 
karo už savo krašto nepri
klausomybę vyriausiu va
du buvo minimas negras 
Toussaint TOuverture. Jis 
buvo persigėręs Francūzi- 
jos revoliucijos dvasia, sto
jo už laisvę, lygybę ir bro
lybę. Jis mokino savo tau
tos • žmones negrus bro
liautis su tais baltaisiais, 
kurie nėra diktatoriaus 
Napoleono šalininkai. Jis 
kovojo prieš tuos negrus, 
kurie buvo nusistatę vesti 
kovą prieš visus baltuosius.

Neveltui garsusis fran- 
cūzų rašytojas Viktoras 
Hugo šį negrų vadą pripa
žino vienu svarbiųjų pasau
linių vadų. 'Hųgo pareiškė, 
jog “tarp nešėjų progreso 
žibintuvų, rodančių žmoni
jai kelią, vienas jų yra ne
gro rankoje.”

Šiemet sueina 200 metų 
nuo gimimo garsaus poe
to Philip Freneau, kurio 
poezija daug pasitarnavo 
A m e r i k os revoliuciniame 
kare už nepriklausomybę.

1776 metais anglai jį bu
vo sučiupę ir uždarę į savo 
laivo kalėjimą. Tada jis 
parašė gąrsiąją poemą 
“The Prison Ship,” kuri 
prisidėjo prie sustiprinimo 
revoliucinės dvasios tarp 
kovotojų už nepriklauso
mybę.

Madisonas ir Jeffersonas 
tada vadino Frepeau “geni
aliu žmogumi/' Jcuris “iš
gelbėjo mūsų Konstituci
ją.” ’ L

Apskaičiuojamą, jog Va
karų Vokietijqje yra 93?000 
taip vadinamų nelegaliai 
gimusiu vaikų. Tų vaikų 
tėvai esą Vakarų Vokieti
jos okupacinių jėgų karei
viai.

Amerikos kareiviams pri- 
skaitoma iki 50,000 vaikų. 
Bet kadangi tų vaikų moti
nos yra su tais kareiviais 
nevedusios, tai nėra nei re
kordo, kas yra tų vaikų tė
vai. ' ■

Šie vaikai yra kąrq įr pp- 
karinės parties išdavas. 
Lietuvoje tokius vaikus va
dindavo “benLartai'S.” Vi
są gyvenimą jie nešioja 
tąm tikrą pąnįękinimą, pą- 
žeminimą, kuo jie nėfa pra
sikaltę.

Profesorius Kenneth 
Heuęr paskelbė sensacingą 
žinią, šis dstronomijos ty
rinėtojas, betyrinėdamas 
kitas planetas, bedaryda
mas iš astronomijos atra
dimų iš vadas,.paškelbe-svie- 
tui, jog kitose planetose 
taipgi yra > įvairių gyVūnų 
ir net už mus protingesnių.

Marsas, 
Merkuri-

Jis teigia, kad 
Mėnulis,, Venera, 
jus turi įvairių gyvūnų, ku
rie gal būt pasiekę net 
aukštesnį evoliucijos laips
nį, negu mūsų planetos gy
vūnai.

Šiuo metu mes matome 
dausose skrajojančias lėkš
tes, bet gal netrukus ma-^ 
tysime ir kitokių nuostabių 
įvykių, jeigu prof. Heuer 
tvirtinimas turi pagrindo.

Atsirado Pit t s b u r g h e 
žmoniškas teisėjas, kuris 
atsisakė išduoti leidimą iš
vežti negrą į Mississippi 
valstiją.

Teisėjas Henry Ellenbo- 
gen pareiškė, jog iš tos vals
tijos kalėjimo pabėgęs ne
gras Everett Hatton Pitts- 
burghe pavyzdingai gyvena 
jau 10 metų, yra vedęs ir 
turi du vaiku. O jeigu jis 
bus išvežtas. į Mississippi, 
tai ten jis bus kankinamas.

Gegužės pradžioje Kaune 
įvyko tradicinė dainų šven
tė, kurioje dalyvavo 4,000 
artistų, 70 chorų, 18 šokėjų 
grupių.

Argi galima tokį milžiniš
ką festivalį palyginti su 
anų laikų ruoštais meni
niais pasirodymais.? Meno 
srityje Tarybų Lietuva toli 
paliko smetoninių laikų su- 
skurdusį rpeną.

pa- 
pa- 
jau

65 metų senumo lenkų 
nacionalistų dienraštis Ku- 
ryer Polski šaukiasi savo 
skaitytojų paramos, be ku
rios jis negalėsiąs toliau iš
eidinėti.

Tai rodo, kaip sunku 
sidaro sveturgimiams 
laikyti spaudą. Jeigu 
tokiam dienraščiui, kuris 
turi daug skelbimų ir kito
kios iš bįznierių paramos, 
nebeįmanoma be finansinės 
skaitytojų paramos išsilai
kyti, tai ką jau bekalbėti 
apie darbo žmonių laikraš
čius, kaip Laisvę ir Vilnį?

Dienraštis Kuryer Polski 
nurodo,‘jog visa lenkų spau
da pergyvena panašią eko
nominę krizę.

Kunigų Draugas rašo, 
kad “didžiausias vokiečių 
tautos troškimas yra Vo
kietijos suvienijimas.” Bet 
jis meškiškai patarnauja 
tokiam suvienijimui, kai vi
sais galais remia Trumano 
politiką, kuri neprileidžia 
prie to, kad Vokiečių tau
ta susivienytų.

LDS sekretoriaus J. Siur
bęs raportas, Seimui pa
ruoštas, rodo, jog LDS fon
dai šiuo metu yra gerame 
stovyje. Apie mokesčių kė
limą Seime nebus ir kalbos, 
bet bus diskusuojamas kai 
kurių mokesčių numažini
mas.

LDS dabar yra mihoninė 
lietusių fraternalė organi
zacija. Per 22 metus jinai 
pasiekė tokį aukštą finan-< 
sinį stovį. Tai smarkiausia 
finansiniai auganti lietuvių 
fraternalė organizacija.

Gri-kis

d. —

mc-

pa- 
pa-

Įvairios Žinios
Pertvarkoma Vengrijos 
Hortobadės stepė

BUDAPEŠTAS, V. 16
Vengrijos Liaudies Respubli
kos liaudies ūkio penkerių 
tų plane sakoma, »kad per 
pepkerius: mentus reikia 
ruošti Tarybų Sąjungos 
vyzdžiu sąlygas didžįajam 
gamtos pertvarkymo darbui.

Vengrijos Hortobadės stepė 
tampa intensyvios "gyvulinin
kystės ir žemdirbystės vįeta. 

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Ketvirtadien., Liepos-July 24,1952 
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ši druskožemio pusdykumė se* 
nais laikais buvo ganykla. Ta
čiau dėl augmenijos skurdu
mo gyvuliai rudenį neretai 
sugrįždavo iš ganiavos sunykę. 
Praeityje buvo įrengta primi
tyvi drėkinimo sistema, kuri 
tedrėkino 300 holdų (1 holdas 
yra lygus 0,57 hektaro) že
mės. Dabar čia jau drėkinėk 
ma 10,000 holdų žemės, Jo 
penkmečio pabaigoje bus drė
kinama ~15,000 holdų. Nuo Ti

esos/upės įrengiamas didelis 
100 kilometrų ilgio laivybos 
kanalas./Sodinamos laukų ap
saugos7 miškų juostos.

Vietoje skurdžių lūšnų, ku
riose ’gyveno piemenys, stepė
je išaugo Hortobadės valsty
binių žemdirbystės ūkių tresto 
gyvenvietės su šviesiais gyve
namaisiais namais, mokyklo
mis, klubai^, čia yra pastaty
tos "pau'kšudės, kiaulidės, ark
lidės, kuriose yra tūkstančiai 
gyvulių. Stepę nušvietė elek
tros šviesa. Valstybiniai žem
dirbystės ūkiai šiuo metu įdie
gia žalienine^sėjomainą pagal 
Viljamso si^emą ir jau išau
gina gerus pašarinių kultūrų 
derlius.

i

f

Darbo lenktyniavimas
Lenkijoje i

VARŠUVA, V. 16 d. —Var
šuva '— ne tik sostinė, betjįr 
vienas stambiausiųjų šalinę 
pramonės centrų. Sostinės į- 
monim kolektyvai yra prieša
kinių' darbo metodų taikymo 
iniciatoriai.

Pirmasis gegužės mėnesio 
dešimtadienis parodė, kad 
dauguma Varšuvos pramonės 
įmonių, ritmingai vykdydamos 
planą, sėkmingai sprendžia 
padidėjusias užduotis. Pary
žiaus Komunos vardo gamyk
los kolektyvas, per pirmąjį 
dešimtadienį įvykdęs 35 pro
centus i mėnesinio plano, iš
kvietė į spcialistinį lenktynia
vimą kitas elektrotechninių į- 
rengimų gamybos įmones. Ga
myklos kolektyvas ^paragino 
plačiai išnaudoti vidaus rezer
vus, sumažinti mašinų stovinę-^ 
jirtią, pagerinti produkcijoj 
kekybę ir^strmažinti jos savi
kainą.

J

Žemės reforma Kinijoje
ŠANCHAJUS, V. 16 d. — 

Chankou mieste leidžiamas 
laikraštis “Čanęzianžibao” pr
aneša, kad dabar ‘ Chunanio 
provincijoje iš esmės baigta 
žemės’ reforma, pradėta 1950 
metų rudenį ir įvykdyta trim 
etapais. Iki Ų951 metų rugsė^ 
jo mėnesio žemės reforma bu
vo įvykdyta . daugiau kaip 
5,300 valsčiuose, kuriuose gy
vena daugiau* kaip 17 milijo
nų žmonių. Pereitą žiemą že
mės reforma apėmė dar 4,900 
valsčių su 10 milijonų gyven
tojų. Dabar liko įvykdyti že
mės reformą tik 540 valsčių, 
su maždaug 700 tūkstančh|t 
gyventojų. Šių' metų žiein|4 
vien 2,144 valsčiuose iš dvar£ 
ninku konfiskuota 4,498 tūks
tančiai ntu žemės (1 mu yra 
lygus 1/16 ha), daugiau kaip 
72,600 pastatų, daugiau kaip 
53 tūkstančiai darbinių gyvu
lių daugiau kaip 740 tūkstan
čių žemės ūkio padargų ir 
daugiau kaip 2,494 tūkstan
čiai pikulių grūdų (1 pikulis 
yra lygus 60 kg).

Niujork Taims” 1951 
žio 13 dienos pra- 
ond” priminė, kad

Prancūzijos reakcinę spaudą 
išlaiko Amerikos monopolijos

PARYŽIUS, V. 15 d. —Lai* 
kraštis “Mond” pripažino, 
kad eilę reakcinių Prancūzi
jos laikraščių finansuoja ame
rikiečiai. Nurodydamas į laik
raščio 
metų-4 
nešimą 
vien per/praeitus metus JAV 

 

kai kuriems Prancūzijos laik
raščiams išlaikyti suteikė 2,- 
450 milijonų frankų. “Nerei- 
Lia, užmiršti, — pažymėjo 
“Mond”, — s apie pašalpas, 
gaunamas iš Amerikos prof
sąjungų, be kitų, iš Amerikos V 
darbo federacjjai priklausan-į®^ 
čios siuivim arbininkų prof< 
sąjungos, urios> atstovas Ęu** , 
ropoję įrangas Braunas nes
lepia savo propagandinės vei- >' 
klos”; ■ L’l

i M



TAIKAI GINTI
Bscxasacr ksūutt'

Rašo JOHANNES STEEL
(Tąsa)

Į SCENĄ IŠEINA 
DŽONSONAS 

kMadangi Vakarų Vokieti
jas pramonės potencialas 
turįs būti ta ekonomine 
ašimi, aplink kurią suksią- 
sis “Maršalo planas” ir At
lanto paktas, pulkininko 
Luiso Džonsono paskyri
mas gynybos ministru įgau
na ypatingą reikšmę.

Būtų buvę labai neteisin
ga manyti, kad pulkinin
ko Džonsono kaip gynybos 
ministro nutarimus lemsiąs 
tas faktas, kad jis yra ben
drovės “Konsolideited valti 
eirkraft korporeišian”- di
rektorius ir Vokietijos kon
cerno “I. G. Farbenindus- 
tri” svarbiausios filialinės 
įnąonės Jungtinėse Valsty
bėse — “Dženeral anilain 
end film korporeišian” — 
direktorius. Galima daly
kas, kad į Džonsono vykdo- 
3 politiką neturėsią įta- 

asmeniniai sumetimai, 
:au visiškai galima ma

nyti, kad jo mąstymas yra 
sąlygotas jo praeities ryšių, 

- atskirai imant — to fakto, 
kad jo juriskonsultas yra 
advokatų firma “Steptou 
end Džonson,” kuri tuo pat 
metu yra juriskonsultas 
bendrovių “Dženeral ani
lain end film korporeišian” 
ir “Dženeral daistaf korpo
reišian,” kurios yra Vokie
tijos kartelių sistemos at
šakos.

Reišmingiausia čia yra 
tai, kad- vokiečių tauta iš 
šios politikos anaiptol ne
laimi. Tai ne tiek pagalba 
Vokietijai, kiek pagalba, 
kurią Amerikos monopolis- 
tkii teikia Vokietijos mono
polistams ir kurią apmoka 
Amerikos mokesčių mokė
tojai. Vokiečių darbininkas 
tebeišnaudoj&mas. Jį valdo 
ta pati gauja, kuri yra nu
stačiusi jo ekonominę ir so
cialinę padėtį Veimaro res
publikos laikais ir Hitlerio 
dienomis.

Yra tik vienas skirtumas: 
šiandien vokiečių monopo
listai gali nukreipti nuo 
savęs vokiečių darbininko 
pyktį, pareikšdamas, kad iš 
tikrųjų darbininkus išnau
doja amerikiečiai.*

Į Jungtinių Valstybių po
litiką Vokietijoje reikia 
žiūrėti įvairių šalių karinių 
sistemų susivienijimo į At
lanto arba Viduržemio jū- 
rd& paktą politikos švieso- 

‘ jei Čia reikia pridurti, kad 
į Vakarų Vokietiją yra žiū
rima kaip į ekonominę 
agresyvaus Vakarų bloko 
bazę.

Vokietijos karinio poten- 
iciąlo atkūrimas yra Šiau
rės Atlanto sąjungos įkū
rėjų parūošto plano dalis. 
.Vakarų Vokietija turi ap
rūpinti šia agresyvią są
jungą ginklais. Tuo tarpu 
Vakarų Vokietija turi būti 
resursų šaltinis šiaurės At
lanto sąjungos ginkluoto
sioms pajėgoms.

K RŪRO MAGNATŲ
■% GAUJA

Vokietijos pramonės po
tencialo atkūrimas ir Vo
kietijos karinės galios įjun
gimas į Atlanto paktą šio 

y,potencialo bazėje yra da
bar laikoma svarbiausiuoju 

: Amerikos užsienio politikos 
tikslu.

Jei šią politiką privesti 
M jos logiškojo galo, tai ji 
|®es į katastrofą.
<Ji duos rezultatus, prie- 

" šingus • tiems, kurių siekia 
jos šalininkai. Tokia poli
tika neatveš į Vakarų Eu
ropos suvienijimą ir jos at
kerimą ir — kaip tai buvo

9*

Iš L. M. S. suvažiavimo

pirmajame
Rūro

alybė ne

WORCESTER, MASS.
Liepos 12-13 dienbmis įvy

ko Lietuvių Meno, Sąjungos 
suvažiavimas. Delegatais su
važiavimas buvo neskaitlim 
gas, bet nuoširdus ir atliko sa
vo pareigas labai puikiai. Iš 
Centro Valdybos raportą davė 
L. Jonikas, sekretorius. Rapor
tas buvo geras, be jokių pasi
gyrimų. Viską pasakė teisin
gai, kas buvo veikiama. Ra
portą diskusuojant, buvo gra
žiai, draugiškai padaryta pa
stabų bei pabarimų, kuriuos 
sekretorius labai draugiškai 
priėmė.

Paskui sekė apskričių ra
portai. Pirmo apskričio rapor
tą davė čikagiečiai. Iš jų ra
porto pasirodė, kad pas juos 
yra didžiausios meninės spė
kos, turėta daug koncertų bej 
vaidinimų.

Trečios apskrities raportą 
išdavė brūklyniečiai. Taipgi 
buvo gražus raportas. Pasiro
dė, kad ir šioje apskrityje yra 
tvirtų meninių spėkų.

Antros apskrities raportas 
buvo silpnas, čia meninės spė
kos labai žemai nupuolusios. 
Buvo aiškinta tam tikros prie
žastys. Bet man išrodo, kad 
priežastys buvo nepateisintos. 
Man išrodo, kad svarbiausia 
priežastis tai apsnūdimas, ne
paisymas, tingėjimas. Štai vie
nas pavyzdys. Pas mus yra 
prasilavinusių draugų kiekvie
noje kolonijoj# ir buvo deda
mos didžiausios pastangos 
prieš šitą suvažiavimą, kad iš 
visų broliškų organizacijų bei 
meno grupių būtų delegatai. 
Buvo kalbėta ypatiškai, buvo 
per radiją garsinta. Bet kasgi 
pasirodė ? Nebuvo nė vieno 
delegato, išskyrus usteriečius. 
Aš gi tikėjau, kad Antroji A- 
pskritis turės nemažįau 15 de
legatų. Nė a
ninkąs nebuvo. Paskutinėje se
sijoje atvažiavo iš Bostono

jau kartą atsitikę su Bal
kanų ekonomika — visam 
laikui nusmukdys Vakarų 
Europos gyvenimo lygį Va
karų Vokietijos intere
sams patenkinti.

Tai puikiai suprato toks 
gabus, nors ir konservaty
vus valstybės veikėjas, kaip 
buvęs valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Samne- 
ris Uolesas, kuris ryžtingai 
perspėdavo:

“Vakarų Europa rimtai 
būkštauja, kad Anglijos ir 
Amerikos politika yra da
bar nukreipta į skubų stip
rios ir autonominės Vaka
rų Vokietijos sukūrimą.”

Rūro išsivystymas prasi
dėjo XIX amžiaus viduryje, 
nuo to momento, kai jis ta
po svarbiausiu Vokietijos 
militarizmo arsenalu ir 
priešakiniu Vokietijos mo
nopolistinio kapitalo būriu. 
Lotaringijos rūda padėjo 
sparčiai išsivystyti Rūro 
pramonei. Mašinų gamyba, 
chemijos ir karinė pramonė 
buvo svarbiausiosios Rūro 
pramonės šakos, in jos iš
vystymas buvo suderintas 
su žymiu kapitalo sukon
centravimu.

XX amžiaus pradžioje 
Rūro pramonės magnatai 
Krupas, Tisenas ir Stinesas 
vaidino vadovaujamą vaid
menį Vokietijos politikoje 
bei ekonomikoje ir buvo 
vieni iš svarbiausių pirmo
jo pasaulinio karo kaltinin
kų. Nepaisant Vokietijos 
pralaimėjimo
pasauliniame kare, 
pramonininkų 
tik nesumažėjo, bet dargi 
išaugo, nes jie gavo kom
pensaciją už Lotaringijos 
pramonės netekimą.

Tačiau svarbiausias jų 
turtų šaltinis buvo Ameri
kos kreditų srovė, kuri už
tvindė Rūrą, pradedant 
1924 metais, kai daugiau 
kaip 27% visų paskolų, 
teikiamų Vokietijai, buvo 
skirtos Rurui.

Ir vėl Rūro monopolistai 
ėmė vaidinti vadovaujamą 
vaidmenį Vokietijos politi
koje ir ekonomikoje. Jų ak
tyvios paramos dėka nacis
tams pavyko užgrobti val
džią. Fricas Tisenas netgi 
parašė knygą, kuri buvo 
pavadinta “Aš mokėjau 
Hitleriui.”

Kaip tik Rūro magnatai 
gaudavo 1938 ir 193$ mes
tais pagrindinę milžiniškų 
karinių kreditų dalį, surišę 
Rūro istoriją su Vokietijos 
militarizmo išsivystymu. 
Rūro pramonė, davusi 75% 
viso .Vokietijos anglies iš
kasimas ir plieno gamy
bos, buvo svarbiausia 
V o k i e t ij o s. . militarizmo 
bazė ir pagrindinė nacisti
nės agresijos tvirtovė. Iki 
antrojo pasaulinio karo 

'Rūro išsivystymas ėjo pe
tys į petį su milžinišku ka
rinės gamybos išsivystymu. 
Rūras buvo svarbiausias 
Vokietijos militarizmo ar
senalas, ir dabar senoji is
torija vėl kartojasi prancū
zų tautos ‘akivaizdoje.

Kaip tik todėl, kad Rūras 
buvo svarbiausias Vokieti
jos militarizmo arsenalas, 
prancūzų tauta nenukryp
stamai rėmė nutarimą, pri
imtą Potsdamo konferenci
joje,—nutarimą apie nusta
tymą keturšalės kontrolės 
šiam rajonui. Priešingai 
Potsdamo susitarimui, An
glijos ir Amerikos vyriau
sybės vykdo politiką, nu
kreiptą į Vokietijos suskal
dymą ir į jos pavertimą 
Anglijos ir Amerikos mo
nopolių dominija. Anglijos 
ir Amerikos priemones, nu-

pirmi-

drg. Pauras.
Tai ar galima tokis nepai

symas pateisinti Mūsų apylin
kės veikėjai užsitraukia ant 
savęs didžiausią gėdą. Kas gi 
palaiko visą mūsų judėjipiC? 
Chorai, muzika, vaidinimai. 
Kas gi sutraukia į mūsų pa
rengimus publiką? Mūsų me
ninės spėkos. Mes turėtumėme 
labiausia įvertinti LMS veiki
mą. Be \ meno mūsų visos or
ganizacijos būtų kaip mažas, 
vaikas be motinos. .

Draugas Pauras, bostonietis, 
pažadėjo, kad jis pradės Bos
tone organiztioti menines gru
pes. Geriausio jam pasiseki
mo. Drg. Pauras yra patyręs, 
gabus chorvedis. Jis gali būti 
ir geras organizatorius. So. 
Bostonas kadaise turėjo gra
žią harmonijos grupę, gerą 
kvartetą. Kai jie dainuodavo, 
rodos, klausytum jų per visą 
naktį. Bostonas turi gerų dai
lės spėkų. Bostonas galėtų 
būti meno širdis, jeigu jie iš' 
sijudintų.

Eisime prie pabaigos suva
žiavimo. Rekomendacijų bei 
rezoliucijų komisija parašė 
dvi geras rezoliucijas, kurios 
vienbalsiai buvo priimtos. 
Centrui buveinę rekomendavo 
Brooklyno apylinkę. Kilo il
gos, bet draugiškos diskusijos. 
Pirmiausia čikagiečiai davė 
nuoširdų pareiškimą. Sako, 
jeigu didžiumos delegatų nu
tarimu centrą pasiims Brook- 
Jynas, tai mes visais galimais 
būdais kooperuosime. Po il
gų ir draugiškų diskusijų su
važiavimas vienbalsiai nutarė 
centrą palikti Chicago!e. Ta
da čikagiečiai dar gražesnį 
pareiškimą padarė. Jie pasa
kė : Mes sudėsime visas savo 
galimas spėkas padaryti LMS 
stipresnę, veiklesnę.

Su tuo suvažiavimas ir už
sibaigė. Velipu Centro Komi
tetui geriausio pasisekimo.

J. Skliutas

Toronto, Canada
Unijų draskytojai

Septynių dirbtuvių siuvėjai 
ir siuvėjos per balsavimus lie
pos 8 dieną pasisakė už afi- 
liaciją prie Canadian Garment 
Workers Unijos, kuriai vado
vauja SanA Lapedes. Balsavi
mus pravedė Ontario darbo 
santykių taryba.

Šiuos darbininkus buvo už
klupę ADF lyderiai ir norėjo 
pasiglemžti savo kontrolei’, 
bot darbininkai atmeta juos.

—o—-
DARBININKŲ FESTIVALIS 

įvyks
Sekmadienį, rugp. (Aug.) 10 
dieną, Scarlet Road Picnic

Grounds
1. Šeimyninis išvažiavimas

Viskas daroma, kad pada
ryti Darbininkų Festivalį pasi- 
linksminitno diena dėl visos 
šeimynos gražioj piknikų vie
toj prie Humber upės. Susi
tiksit draugus, pasivaišinsit į- 
vairiu maistu ir pailsėsit švie
žiame ore.
2. Gera programa

Festivalio programa susidės 
iš muzikos ir šokių, pritaikin
tų atviro oro sueigai iixišreiš- 
kianeių darbininkų ratelių 
kultūrinius atsiekimus. Taipgi 
bus kontestaj, jų tarpe rinki
mas “Mięs Tol‘onto: Labor”;
3. Patriotinis protestas .

Ant galo, Darbininkų Festi
valis bus išreiškimas tvirto 
Toronto darbo žmonių nusista
tymo už Kanados nepriklau
somybę nuo Jungtinių Valstijų 
.dominacijos ir ųž taiką. Festi
valis bus,, pareiškimas protes
to prieš JAV kapitalistų gro
bimą mūsų resursų jr reikala
vimas, kad būtų vystomos ka- 
nadiškos industrijos.
Tad remkit Festivalį, pirkit 
tikietus ir . kitiems parduokit.

kreiptos į Rūro karinės 
pramonės atkūrimą, prieš
tarauja prancūzų tautos 
gyvybiniams interesams ir 
Prancūzijos saugumui.,'

(Bus daugiau)

Oakdale, Mass
Dėkingas ligonis

Apie 12 mylių nuo.Worces- 
terio į šiaurę, gyvena nedide
lėje ūkėje Povilas ir Domicė
lė Jelskiai. Povilas yra ilga
metis Worcesterio drato išdir- 
bimo darbininkas. Jis apie 25 
metai atgal pergyveno skau
džią nelaimę, dirbtuvėje besi- 
vioniojąs dratas pagavo kai
riąją koją, ir didysis pirštas 
liko'nuplautas. Prisiėjo jam 
tada sirgti apie tris metus lai
ko. Sugijęs dirbo tą patį dar
bą. 1937 m. užgautoji koja 
kaip tai gavo sutinimą ir opa

Dar vienas kapas
Mirė Vincentas Savikas, 

LDS 9 kp\ narys. Palaidotas 
liepos 18 d. Supiltas trečias 
kapas progresyvių lietuvių. 
Ten palaidotas Kazimieras 
Keras ir Malaitis. Visi trys il
sisi ant vieno kalnelio. Visi 
buvo progresyviai. Visi skaitė 
darbininkiškus laikraščius 
gerbė darbininkų reikalus.

Draugas Savikas gyveno 
Struthers, Ohio. Mirė liepos 
15 d. South Side ligoninėje. 
Gimęs Lietuvoje 1895 metų 
birželio 10 d. Atvažiavęs iš 
Pittsburgh o į Youngstown, 
Ohio, 1916 metais. Visą laiką 
dirbo Youngstown Sheet Tu
be kompanijos dirbtuvėje.

Velionis paliko nuliūdime 
moterį ir dvi dukteris, ir vieną 
sūnų. Visi vedę. Sūnus gyve
na Struthers, Ohio. Dukterys 
Helen Filek ir Mrs. Ann B. 
Buyers gyvena Cleveland, O- 
hio. Jo žmona Teklė Savikienė 
gyvena savo namuose.

Tegu Vincentui būna leng
va Amerikos žemelėje ilsėtis, 
o giliausia mūsų užuojauta 
pasilikusiai šeimynai.

Laidotuvės buvo didelės, 
kokia 50 automobilių palydė
jo velionį į kapus. Visi paly
dovai buvo pakviesti- į sūnaus 
namus ir pavaišinti. Laidotu
vėse dalyvavo ir daug kitų 
tautų žmonių. Jis gražiai su 
visais sugyveno. Velionis pa
laidotas be religinių ceremo
nijų.

Dar noriu priminti, kad ka
da Savikas buvo sveikas, labai 
mylėjo skaityti darbininkiš
kus raštus ir visada veikė su 
darbininkais. Užaugino gra
žią šeimą. Turėjo penkis anū
kus, gražų namelį. Bet ta ne
laiminga degtinė paėmė ant 
jo viršų, pradėjo gerti ir nebe
žinojo, kada sustoti. Buvo ke
lis kartus paduotas girtuoklių 
ligoninėn. Bet kožną kartą 
pasidarė prasčiau ir negalėjo 
sustoti. Taip vargo per porą 
metų, sirgo, ėjo paš gydyto
jus. Niekas nebeišgelbėjo. Tai 
taip dar palyginti jaunas vy
ras išsiskyrė iš gyvųjų tarpo. 
Be* galo gaila.

a S. J. Eizonas

Chicago, III.
Sprogo burbulas 
“piktadarysčių valymo”

Kylant žmonių pasipiktini
mui daugėjimu Chicagoj ge- 
mblerysčių ir piktadarysčių 
miesto administracija neva 
ėmėsi darbo tirti jas. Sukurta 
du', skubūs komitetai. Iš pat 

apgydė, šiemet ir vėl toji pati (ilia,vco±’ 
užgautoji koja sužeista ir at
sivėrė opa, ir jau ''daugiau kai 
trys mėnesiai laiko, kai prasi
vėrė net trys pūliuojančios 
žaizdos. Kompanijos daktaras 
gydo, bet gijimo nesimato.r 
Apart Povilo ligos, žmona 
Domicėlė irgi turėjo operaci
ją pora mėnesių atgal. Todėl 
turėjusi net dvi karves par
duoti, o kiti darbąi tik su kai
mynų pagalbą šiąip taip ap
žiūrėti buvo. Dabar žmona 
jau sustiprėjusi, bet 'Povilas 
tik su lazdomis biskelį paeina.

Vienok pas juos nesijaučia 
nusiminimas. Kalboje Povilas 
dar vis sugeba prisilaikyti 
prie humoro. Jis man paskyrė 
300 dienų atlaidų už atląnky- 
mą jo ligoje. Šąko, ųž Wor-1 
cesterio miesto ribų gyvena, 
tai nei draugijų;’ prie kurių 
prigulim, lankytojai neateina 
aplankyti. Šią proga užsimo
kėsiu sako LLD 11 kp. duok
les $2.05 ir noriu gauti knygą 
pereitų metų, nes nesu gavęs. 
Taipgi še dešimtinė Laisvės 
fondui. Jie prenumeruoja 
“Laisvę” ir “Vilnį”.

Smagu yra pasikalbėti su 
aiškių įsitikinimų draugais. 
Nei nelaimės nesutrukdo jų 
nuo duiosnumo apšvietai.

Sūnus Karalius ne per toli 
dirba pas stambų ūkininką ir 
ten pat gyvena su savo žmo
na. Jis vedė vašario 16 d., Šių 
metų. D, G. J.

atsivėrė. Kompanijos daktaras į _ matėsi tai ’bus far-„ai LGj J P1aazios matėsi, tai ous lai
• sas. ,

Be politikierių protekcijos 
gembleriai ir piktadariai ne
galėtų veikti. Wardų politikie
riai faklinai kontroliuoja poli
ciją. liekam nėra paslaptis, 
kad gembleriai, piktadariai 
turi ryšių su politikieriais ir 
gauna protekcijos.

Kada aldermanai nuskyrė 
savo garsų komitetą iš devy- I 
liių “tyrinėti piktadarystes,” 
buvo užtektinai aišku, kad ne
bus nieko daroma, ypač jei 
žmonės kiek nutils.

Pasamdytas 
Charles Bane, 
dūmimui.

Na, ir kas?
Patirti policijos ryšį su ge- 

mblerystėmis, su kitu nelega
liu verslu; reikia patyrinėti 
policijos įstaigas. Bet tiriant 
policijos įstaigas gali iškilti 
aikštėn ir politikierių ryšis su 
tuo, ir jų nelegalės įeigos.

Miesto Taryba, 40 balsų prieš 
7, atmetė aldermano Merriam, 
rezoliuciją, įsakyti policijos 
komisionieriui pristatyti savo 
policijos įeigų atskaitas.
į Dabar ir .pats Bahe rezig
nuoja.

Nelegalus verslas yra dide
lis įeigų šaltinis policijai ir 
politikieriams. Jie viską darys 
tą šaltinį palaikyti.

Įvada jie ėmėsi “valymo,’’ 
piktadarysčių “naikipimo”, 
tai buvo vaidinimas farsų?

Dabar tas aiškiausia paširo*

ir ekspertas, 
žinoma, akių'

do. Aid. Meriiam veikiausia policijai $25,OD0,t)OQ flž prp* 
— —1------------- tekdją. > ' /'

, Panašiai yra Ghicagoj, pa
našiai yra kituose didmiesčiuo
se. /

Pagalios; pačioje nacionąlė- 
je sostinėje kyšiavimas, mokė
jimas po $5,000 už “patari
mus,” kai buvo su £enerąlio 
prokuroro pagelbipinku Caiįid- 
1J, taipgi iš $1,000 pasidaro
mas “pelno” $100,000, dupda 
prastą, pavyzdį. 1

Išvalyti tai reiškė dąug di
desnio žmonių pasipiktinimo 
ir reikalavimo, negu dabar 
yra. .

Reikės taipgi- geresnių žmo* 
sumoka į metusjnų į administracijas. Rep.

tikrai nori gero valymo,* bet 
ką jis padarys. Jį parėmė 6 
aldermanai, kiti nenori tikrai 
tyrinėti ir to nedarys, jei ne- 
susidaiys tokis stiprus reika
lavimas, kuris grūmotų jiems 
išvalymu lauk. % , .

Kitas garsus komitetas, iš 
19, taipjau nieko nedaro ir 
vargiai darys. Jį kontroliuoja 
aukštieji politikieriai, kurie 
taipjau nenori kiek tikslesnių 
tyrinėjimų nelegalaus verslo. 
Jis sudarytas iš “parinktų 
žmonių,” sukviestų laiškais.

New York o gembleriai pri
sipažino Kefauverio komite
tui, kad jie

SO. BOSTONO fi

PIKNIKAS
Rengia ALDLD 2 kuopos Moterų Skyrius ■?.

' ir Liet. Darbininkų Susivienijimo 62 kuopa, * • 'W-?
So. Boston, Mass.

Įvyks Sekmadienį

Liepos-July 27 dienų %
Lietuvių Tautiškam Darže

Keswick Road, Montello, Mass. .
ĮŽANGA VELTUI ‘ /

Busas išvažiuos 12:30 vai. dieną nuo Lietuvių
Piliečių Klubo patalpos, 318 Broadway, s |

So. Boston,’Mass. n 1
• '.L i

Gros šauni orkestrą. Bus visokių užkandžių ir
pietūs So. Bostono garsių kilbasų,

• vilgant šaltu ^alučiu. .
Kviečia visus ------ /SO. BOSTONIŠKIAI.

V— . . . ./.

u-..............   ■ '...............  4
Mainieriai, Jūsų.

PIKNIKAS!
< • , •» •

šis piknikas yri paramai
_____ ______DIENRAŠČIO LAISVĖS

RUGPJŪČIO 3 AUGUST
SWANK’S GROVE

(BRANDONVILLE, PA.)

Kiekvienas apšvietą* mylintis žmogus turi dalyvauti 
šiame piknike ir tuomi paremti dienyaštį tįaisvę. 

Čia bus svečių ir iš tolimesnių kolonijų.
Bus valgių gėrimų ir muzika šūkiams.^^—

V................. ................................................................ ■ !......................... ................... -- '

Praleiskite Savo Vakacijas 
Atlantic City, N* J.

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto.

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

I7ir\I 125 Atlantic avę.,
V IVLC I □ Atlantic ęity, N. j.:

Vakacijų rezervavimui telefonas:
ATLANTIC CITY 5-2338 \

Kainos nuo $2.00 iki $2.50. į dieną asmeniui. ,■
\ » -r * a '

Norintieji turėti linksmas vakacijas — atvažiuokite.

t r .t, — ........... . ‘■—■“f

CHARLES J. ROMAN
(•

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS t
Liūdesio valandoj kreipkite^ prievmanęs diens 
ar naktį, greit suteiksime ' “ _ ”
vimą. Patogiai ir gražiai moderniŠKai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti. /

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

o ą patarna-

— ...... 4 • —t *•* •- • — - **—*y —■F** '■'/T •-

3 pusl.-Laisvė (Liberty) -Ketvirtadien., Liėpos-July 24, 1982
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• • I • v*nauciai kviečią
Lietuvių Amalgameitų Uni

jos 54-jo Skyriaus metinis pik- 
nikas įvyks jau šio šeštadienio 
popietį, KlasČiąus Clinton 
Parke, Betts ir Maspeth Avės., 

’ Mkape th e.
Kriaučiai ir ne kriaučiai, lię- 

Uiviai ir jų prieteliai kitatay- 
Čiai bus mielai laukiami ir

maaaagaBn—g M ,11 ĮĮ1,,1,,1, U.IggaMaMgMBBSBMWMMfHriI '■—-"inirfHnMfw— ■ im----------w»y;iwaBS=sxirig...-2at

Iš Teisino Rūmų

Čiai bus mielai 
broliškai pasitikti.

Kaip ir kas metai, lietuviš-
savo
iška-

kosios šapos dalyvaus 
būriuose, su savo šapos 
bomis ir vaišėmis.

Svečiai
Šiomis dienomis New Yorke 

vieši Sophie Mažeikienė įš 
Chicagos, III. Ji atvyko pra
leisti keletą savaičių su savo 
sūnum Andy, marčia Becky .ir 
anūku Tawnee, kurie gyvena 
Bayville, L. I. ,

Po poilsio, Mažeikienė vėl 
grįš į Chicagą, nes nenori pra
leisti progos nedalyvavus Vil
nies piknike.

Linkime jai gražiai ir ramiai 
praleisti atostogas prie marių.

Laisviečius atlankė jaunos 
chicagietės Bella Pozer ir jos 
dukrytė Anna. Bella ir jos 

• dukrytė buvojo LMS Atostogų 
Mokykloje, Worcester, Mass. 
Grįždamos namo, apsistojo 
viešniose pas Eleną Brazaus
kienę ir šeimą. Su Elena susi
pažino, susidraugavo tenai a- 
tostogose. Elena 
mus į asmenišką 
Viešniomis, nors 
feella žinoma jau 
kaipo gera
miesto organizacijose.

suvedė ir 
pažintį *su 

iš pavardės 
eilė metų 

darbuotoja savo

Norintiems išgirsti 
paskilbusį artistą

dainųIšgirsti nuostabių 
taipgi sužinoti, kas dedasi šių 
dienų Lenkijoje,? * bus nepa
prasta proga šio penktadienio 
vakarą, liepos 25-tą. Ją rasi
te New. Yorko lenkų ruosfa-
mam e masiniame mitinge- 
koheerte Manhattan Plaza, 
66 E. 4th St., New Yorkę. Pra
džia 7:30 Vakaro. Įžanga tik
tai 50 c. . ’ ;

Mitinge dairiuos garsusis 
amerikonas dajnos artistas 
Paul Robeson. J1s dainuos len- 
kų dainas, kurias pasirinko 
lankydamasis Lenkijoje sve
čiuose. Ir kalbės Lenkijos am- V* sbasadorius Jungtinėms Valsti
joms, Jozef Winiewicz.

Kadangi dabartinės. Lenki
jos padėtis labai panaši į e- 

mąją šiuo tarpu Lietuvoje 
(abi šalys buvo nacių karo nu- 
teriotos, abi atsistato), tad ir 
lietuviams bus įdomu išgirsti, 
kas dedasi Lenkijoje.

Foley Square, N. Y. — 
Šiame tęismabutyje tebesitę- 
siančiame 15-kos darbininkų 
vadų komunistų teisme liepos 
21-mą tapo pašauktas liudy
tojo kėdėn trečiasis valdžios 
samdomas liudytojas Harvey 
Matusow.’ , .

Prokuroro asistento Robert 
Reagan’o klausinėjamas, Ma- 
tusowas sakėsi esąs 26 metų 
amžiaus, gyvenąs Bronxe. 
Dirbąs darbininkų judėjimą ir 
pažangiuosius asmenis užpul- 
dinėjančiame 1 e i d i n ę lyje 
“Counterattack.” Sakėsi pri
klausęs Komunistų Partijoje 
nuo 1947 spalių mėnesio iki 
jo prašalinimo 1951 metų 
sausio mėnesį.

Sakėsi su FBI pirmą ryšį 
turėjęs 1950 metų vasario 
mėnesį, kuomet buvęs pašauk
tas savanoriai teikti žinių a- 
pie partiją.
' Po prašalinimo iš partijos, 
šnipelis Matusow buvo važinė
jamas po įvairius tyrinėjimus, 
kaipo slaptosios policijos liu
dytojas. Kol dar tebebūda
mas partijoje gaudavęs iš 
FBI po $70 šnipinėjimo iškaš- 
čiams. O dabar jis jau yra liū- 
dijęs asmeniškai Kongresi
niam Neamerikinių Veiksmų 
Komitetui; Senatiniam Vidaus 
Saugumo Komitetui; Ohio 
Neamerikinių Komitetui; Sub- 
versyvių Veiksmų Kontrolės 
Tarybai.

Matusow, kaip pritinka šni
peliui, buvęs landus, turėjęs 
labai plačių “reikalų.” Pir
miausia įsiskverbęs į pažan
gaus jaunimo klubą Bronxe, 
paskui į Tompinks Square jau
nimo klubą, vėliau į Darbinin- 
kų Jaunimo Lygą (jisai visus 
klubus vadina komunistais), 
dar paskiau į darbininkų kny
gynus Sherwood kempėje, 
Camp Unity, taipgi pačiame 
New Yorko mieste.

• Kad galėtų greičiau prasi
mušti į viršūnes, Matusow lan
kęs ir marksizmo kursus Jef
ferson mokykloje, New Yorke. 
Jis bandė padaryti ryšį tarp 
teisiamųjų iš to, kad jisai to
je mokykloje matęs Alexan
der Trachtenbergą, Claudią 
Jones,,Betty Gannett, Pettis 
Perry. Tačiau teisiamųjų gy
nėjas John T. McTernan pro
testavo, jog matymas tų as
menų mokykloje nesiriša su 
jų byla ir teisėjas Dimmock 
leido tą dalį liūdymo praša
linti i? teismo užrašų.

Matusow liūdymas -tebesitę
sia. Paskui jį perklausinės 
teisiamųjų advokatai.

Kitos šapos darbininkai 
nutarė streikuoti

Penki šimtai darbininkų Fe
deral Manufacturing & Engi
neering Corp, šapos, esančios 
219 Steuben St., Brooklyne, 
nutarė skelbti streiką. Strei
kuoti nutarta vienbalsiai. Dar
bininkams įgriso nepasėkmin- 
gas per du mėnesiu bandymas 
su firma susiderėti.

Unija reikalavo po 15 centų

per valandą mokesties priedo, 
pagerintų grupinės apdraudos 
ir atostogų. Firma sutiko /pri
dėti po 3 centus, karpo pa
brangusio pragyvenimo prie
dą. Ir dar apie centą išleisti 
tiems visokiems šalutiniams 
pagerinimams.

Darbininkai yra nariais U- 
nited Electrical, Radio & Ma
chine Workers Lokalo 430-to.

Filmos—Teatrai
Roxy Teatre

Užbaigus rodymą komedi
jos “We’re Not Married,” lie
pos 25-tą pradės rodyti “I Lo
ve Dreamboat.” žvaigždžiuo- 
ja Clifton Webb ir Ginger 
Rogers. Ir yra veiksmai sceno
je.

2,000 pasirašė 
graiką peticijas

Išgązdinto policisto 
širdis sustojo

Amerikos -Graikų Taryba 
New Yorke jau pasiuntė Grai- 
kijon 2,000 parašų. Tomis pe
ticijomis reikalaujama perse
kiojamiems Graikijos darbi
ninkų vadams man jo ir civili
nio teismo. )

Dešimtis Graikijos Marinin- 
kų Unijų Federacijos narių 
yra nuteisti mirtin. Tapo nu
teisti 1948 metais. Darbininkų 
ir liaudies protestai išsaugojo 
jų gyvybę lig šiol ir išreikala
vo naujo teismo. Bet tas teis
mas, įvyksiantis rugp. 21-mą, 
bus militarinis teismas. Para
šai teberenkami. Yra pasimola 
surinkti 10,000 parašų po 
kalavimu civilinio teismo.

Buvęs policijos leitenantas 
George C. Hanold, 46 m., mi
rė sustojus jo širdžiai. Jį ra
do mirusį lovoje jo žmona, 
kuomet ji, sekmadienį parė
jusi iš bažnyčios, sumanė pa
žiūrėti dėl ko vyras taip ilgai 
miega.

Hanold buvo vienas iš tų 
penkių, kurie tiktai praėjusią 
savaitę tapo įtarti, kad jie 
skrido Chieagon ir baliavojo 
gemtylerių tūzo Gross apmo
kėtais iskaščiais.

Nesunku suprasti,
našta užkraunama širdžiai tų 
žmonių, darbininkų vadų, 
yie persekiojami nekaltai, 
tai už idėjas.

kokia

rei-
ku- 
tik-

—o—
Radio City Music Hall

Teberodo “Where’s Char-’ 
ley?” Scenoje taipgi tebevai-' 
dinamas spektaklis “Pleasure 
Bound.”

—o—
Stanley Teatre

Per ištisas 8 savaites rody
toji filmą “Fall of Berlin” ro
doma paskutinę savaitę. Lie
pos 26-tą pradės rodyti nau
jausią tarybinę spalvotą fil
mą “Taras Shevchenko,” ga
minti! Kijevo Filmų Studijose.

Filmą vaizduoja gyvenimą 
ir laikus, to Ukrainos didžiojo 
poeto ir patrijoto, gyvenusio 
caro Nikolajaus 1-jo valdymo 
laikais. Vaidina Sergejus Bon- 
darchek, Amerikoje paskiau
sia matytas filmoje “Dream 
of A Cossack/’

Priedams rodys trumpą fil
mą “The Ukraine,” parodan
čią 1925 metų Gegužės Pirmo
sios demonstracijas ir įvairius 
vietovaizdžius, l?aip jie atrodė 
ta diena. V . V •

Ji teisme ir padainavo po 
ariją iš operų “Barber of Se
ville” ir iš “Rigoletto.” Teisė
jas, žiūrėdamas į 21 metų 
gražią merginą^ pripažino, 
jog jinai tikrai galinti ir dai
nuoti Bet...

Namie gali praktikuotis 
dainavimo tiktai vieną valan
dą, nuo 6 iki 7 kas vakarą. 
Priežastis gražiam balsui ty
los po 23 valandas kas para, 
sakė jis, yra merginos kaimy
nų skundai. Kaimynai, sakė 
jis, turi teisę gyventi be dai
nos, jeigu jie to pageidauja. 
O jie skundėsi, kad nuolatinė 
daina padilinusi jų nervus.

Merginai buvo uždėta drau
smė praėjusį gegužės mėnesį. 
Jinai to įsako vieną valandą 
tedainuoti šventai prisilaikiusi, 
šį kartą pas teisėją ji buvo 
atėjusi pati, prašyti daugiau 
laiko dainai, nes viena valan
da praktikų, sako ji, nešutei- 
kia progos balsui augti.

Frank Seila iš- Elizabeth' 
buvęs pabėgęs iš militardško 
laivyno, tapo suimtas N^w 
Yorke. Įtartas, kad jis mirti
nai subadė newyorkietj Leroy 
Bląnchard jo paties bute.

Parskrido iš Korėjos karys 
Ronald Leo, 19 metų, viena 
dien pavėlavęs į laidotuves 
vo sužadėtinės Eileen FahejJ; 
18 metų. Ją nušovė pamišęs 
veteranas Peakes.

4

Policisto žmona %* 
pašaukė teisman

Skustuvėlių vartotojai 
gelbsti streikieriams

Viršininkui balius, 
jiems skurdas

Teisėjas Samuel Leibowitz 
patarė gemblerystės ir rakc- 
tierius tyrinėjančiai Brooklyn 
no grand džiūrei, kad ji turi 
teisę įkalinti Mrs. Eleanor 
Monaghan, buvusio policisto 
žmoną, už paniekinimą teis
mo.

Mrs. Monaghan buvo du 
kartu grand d žiūrės pašaukta 
Inidyti, bet atsisakė. Teisėjas 
Leibowitz ją šaukė pasiaiš
kinti, bet vėl neatėjo.

Tėmytojus nei kiek 
bina tas; kad ji neina 
Bet stebina tas, kad ji
gai galėjo išvengti arešto ir 
bausmių. Gal būti jos pasise
kimą galima išaiškinti tiktai 
tuo, kad ji keikia “raudonuo
sius.”

“Amžinajam” laivakrovių 
prezidentui (eiliniai upijistai 
jį vkdina karaliuku) Joseph 
P. Ryan jo kolegos surengė 
banketą paminėti jo preziden
tystės 25 metų sukaktį. Į Ho
tel Commodore sukviesta 
daug ponijos, galinčios pasi- 
mokėti po $25 už vakarienę.

Ne kaip jaučiasi eiliniai
> o jei 

nežino, tai jauste jaučia, jog 
po $25 mokama meilė jų vir-

nesto
ji ūdyti 
taip ii-

Darbininkai ' vartotojai už- 
streikuotos American Safety 
Razor Co. gamintų skustuvėlių 
išrado savotišką pagalbą strei
kieriams. Jie pasirašo streikui 
remti komiteto išleistas atvi
rę! es, kuriose praneša firmai, 
jog jie pageidauja, kad firma 
su savo darbininkais susitar
tų, kad ji nesistengtų streiką laivakroyiai, kurie žino, 
sudaužyti.

Firma gamina 
Blades, C 
Star Blades, Treet Blades, 
A SR Ascot Lighters, Everrea- 
dy Brushes. Samdo apie 1,200 
darbininkų, kurie dabar strei
kuoja. Reikalauja po 15 c. 
per valandą mokesties priedo 
ir kitų pagerinimų.

Blue Star §injn]<ui ne jų gerovei taiko- 
Gem Blades, Silver ma rpQ]a grupė paskleidė

Prigėrė du berniukai
dviem berniukam 
pasivažinėti Mill 

Brooklyne,

New Yorke 17-kai detekty
vų užėmus įtartą 
narkotikais klubą, 
tapo areštuoti. Jų
10 moterų. Vieną detektyvai
pavojingai pašovė, o jis de
tektyvą apraižė peiliu;

Sulipus 
ant rąsto 
Basin vandeniu, 
srovė jų rąstą apvertė. Abu
berniukai prigėrė. Vieno kū
ną ištraukė tą pat vakarą, ke
tvirtadienį, kitą atrado tik še
štadienį.

prekyboje 
14 asmenų 
tarpe buvo

Ponia savo išdykusiam sūneliui: “Visi kiti vaikai susi
randa darbą, o-kodel tu negali bent jau ,Į banką eiti
padirbti?” »

Poniškas plėšikas
Prie pat Times Square esan- 

čion krautuvėn vidurdienį įė- 
gražiai apsirengęs, į poniu- 

ką panašus vyrukas. Prieš sa- 
“ ’ inką ant baro viena ranka 

pasidėjo susuktą laikraštį, 
t kurio galo matėsi revolverio 

Vamzdis. O kitoje rankoje jis 
Mikė raštelį, kuriame sakė: 
“Atiduok pinigus.”

Ties krautuvės langais pri- 
cidinėjo minios žmonių. Krau
tuvėn įėjo trejetri moterų. Ta- 
čiau savininkas nedrįso ne- 

usyti, padavė plėšikui 
0. Plėšikas ramiai, išėjo ir 

maišė minion.

Universiteto įstaigos sekre
torės nušovėjas Peakes . dėl 
protinio nenormalumo buvo į- 
sivaizdavęs save dideliu išra
dėju.. Jis buvo atvykęs įstai
gai keršyti už tai, kad jo iš
radėjų nepripažino.

Biznio Telefonas
KVergreen 4-9672

Mgr’s Rezidencijos 
’ EVergreen 4-1913

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

• VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS ’ 
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

šalies ir pasaulio turtais 
prekyvietė — Stock Exchan
ge — New Yorko Wall gatvė
je nusprendė įstaigą laikyti 
uždarą šeštadieniais. Moder-- 
nizuojasi.

t

PAIEŠKOJIMAS

X

PRANEŠIMAI

ben-

12:30

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Praėjusį sekmadienį, 10-tą 
miestp siautėjusį karščių die
ną, apie trys milijonai mies
tiečių ją praleido miesto re- 
z ortuose.

HELP WANTED—FEMALE
Reikalingos Operatorės prie siu

vamų mašinp. Kreipkitės: 700 
Glenmore Ave., Brooklyn. N. Y. 
Važiuokite 8th Avė. traukiniu “A” 
iki Shepherd Ave. stoties. (143-145)

Reikalingas patyręs polišiuotoias 
prie medikališkų (Surgical) instru
mentų. Prašome kreiptis pas DU- 
RO INSTRUMENT CO., 2804 
Fulton St., Brooklyn, N. Y.

(143-145)

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

ren- 
ivairiais 

namų gamintais valgiais. .bei skanu
mynais, prie kurio 
skaniai pasivaišinti, 
kęst ra šokiams, 
atsilankyti ir smagiai praleisti 
ka. — Rengėjai

publika galės 
Bus gera or- 

Kviečiame visus 
lai- 

(143-144)

M

..... ''

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
Gerai Patyrę Barberlal

i

Mes Helen Guligauskienė ir 
ha Arnbrozienė pa j ieškome 

sesers Mąry Balčiūnienės, vė
liau vadinosi Janson, girdėjo
me, kad gyvena, New Yorke. 
Labai norėtume žinoti, kur ji 
gyvena. Gal Charles Balčiū
nas žino apie ją ir gal malo
nėtų suteikti mums žinių. Už 
tai busime labai dėkingos.

Mūsų antrašas: Helen Guli
gauskienė, 62 Dakota St., 
Dorchester, Mass.

(143-144)

SHENANDOAH, PA.
Shenandoah Apylinkė ren

gia pikniką paramai dienraš
čio Laistės, įvyks sekmadienį, 
rugpiūčio-August 3-čią d., bus 
Swank’s Grove, Brandonville, 
Pa. Prasidės 10-tą vai. ryto ir 
tęsis iki vėlumos vakaro.

Kviečiame vietinius ir iš a- 
pylinkės atvažiuoti į šį gra
žų ir didelį pušyną. Turėsime 
skanių užkandžių ir gero Co
lombia alaus, čia pasimatysite 
su savo gerais pažįstamais ir 
draugais. Tuom pat kartu pa- 
remsite savo dienraštį Laisvę.

Širdingai kviečiame visus,
Rengėjai.

(141-142)

SO. BOSTON. MASS.
Didysis So. Bostono trijų organi

zacijų piknikas įvyks ši sekmadieni, 
liepos (July) 27 d. Tautiško Parko 
gražiajame pušyne. Winter St. ir 
Keswick Rd., Montello. Mass. Ren
gia LDD 2-roji kuopa ir LDS 62ra 
kuopa, ir LLD Moterų kuopa 
drai

Iš So. Bostono busas išeis 
diena, nuo 318 Broadway.

LDD 2-ros kuopos moterys 
giasi turėti savo stala su

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

Reikalingi vyrai prie abel- 
no odos darbo. Kreipkitės: 
SANFORD TANNING CO1#< 
528 Park Ave., B’klyn, N.^f 

(142-144)

po 
prieplaukas lapelį, užvardin
tą “The New Deal.” Lapely
je, greta kitko, rašo:

“Ryano pietūs įvyksta šią 
savaitę. Po dvidešimt penkis 
dolerius už lėkštę bomui, ku
ris tegalėjo gauti tik po nike
lį ir dešimtuką mūsų stalui. 
Mums suteiktų progą, jeigu 
‘penktuko ir dešimtuko’ Joe ir 
jo avigalvių kljka rezignuotų 
laike tų pietų dėl to, kad jie 
nesugebi mums patarnauti.”

Pažangieji eiliniai darbinin
kai -per metų metus kovojo 
prieš Ryano amžinimą. Jie ko
vojo už geresnius uždarbius ir 
už žmoniškas samdos sąlygas. 
Bet Ryanas greitai susipras- 
davo tokius apšaukti raudo
naisiais. Būdamas-unijos val
dovu, apšaukinfais nesitenkin
davo, atrasdavo būdą praša
linti iš darbo ir iš unijos.

Koki elementai sudaro šią 
vėliausią! grupę protestuoto
jų? Lapelyje skelbiasi esanti 
“prieškomųnistinė.” Kaipo to
kia, gal ant Ryano išsirėkė 
tiktai tikslu pasigarsinti, ne 
kovoti. Bet jeigu ištikro kovos, 
Ryanas ir jiems suteiks “krik
štą.” Juik ir tie tūkstančiai iš
vytų iš industrijos eilinių dar
bininkų nebuvo komunistais, 
bet juos tokiais skelbė, kuo
met jie kovojo už savo reika
lus. T-as.

Birutes gražus balsas, 
bet... ne visiems

Biruta Sneiders praėjusį 
pirmadienį atėjo, į Flatbush 
teismabutį pasirengusi taip, 
kaip eidama dainuoti operoje. 
Pagražinta suknelė. Ties api 
nuogintu petimi korsažas. • O 
apnuogintus t gražius pečius 
dengia-nusidriekę gelsvi gar
biniai. .

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405- So. 4th Street
Cor. Hewes St. i

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6288

j

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITĮS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

- Tel. ST. 2-8842

Matthew A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J 
/ MAarket 2-5172

4 pusl.-Laisve (Liberty)- Ketvirtadien




