
Visuomet už taiką.
“Revendikuoja.”
Nebus žibalo, bus karas.
Miręs galingesnis.
Krikščioniu likimas.

Rašo A. BIMBA

Visi taiką mylį amerikiečiai 
sako: Senatoriaus Edwin 
Johnsono rezoliucija parodo 
teisingą kelią baigimui Korė
jos konflikto. Lai Kongresas 
ją priima, lai administracija 
ją praveda gyvenimai!.

Vakar sekėsi vienai pusei, 
šiandien sekasi kitai. Jau ke
lintu kartu abieju pusiu ar
mijos pereina per 38-tą para
lelę. Nekaltų žmonių kraujas 
liejasi. Ten kenčia ir žūsta 
tūkstančiai ir mūsų brolių ir 
sūnų.

Gerai, kad atsirado nors 
vienas senatorius, kuris išdrį
so viešai prabilti už baigimą 
karo, už atsteigimą taikos. Jo 
balsą reikia visiems paremti.

VLIK’o klerikalai nusileido. 
iT*omA?to vadovybėn busiąs 
pagaliau įsileistas “Mažosios 
Lietu-vos Tarybos” atstovas. 
Jam l-.są pavesta rūpintis Lie
tuvos “revendikuojamų” kraš
tų reikalais.

Ar supratote, ką tas reiš
kia? Vargiai.

Tai naujai nukaltas termi
nas.

“Revendikuojami” Lietuvos 
kraštai, sako šio termino au
toriai, yra tie kraštai, kurie 
yra lietuviški, bet Lietuvai 
jail per daug, daug metų ne
bepriklauso. Jie, kryžiokai, 
dabar ne tik Lietuvą “išva
duosią,” ale ir tuos senus lie
tuviškus kraštus Lietuvai at- 
laimėsią. Ir tai bus darbas 
tame VLIK’e to “Mažosios 
Lietuvos Tarybos” įgaliotinio.

Anglija ir Amerika diplo
matiškai sako Tranui: Arba 
žibala^s, arba karas!

A? Irano vyriausybė išsi
gąs to grūmojimo? Greitai 
paaiškės.

Ne tik viduriniai rytai, bet 
visas pasaulis nekantriai lau
kia rezultatų.

Popiežius Pijus XII pakėlė 
Į šventuosius popiežių Pijų X. 
Ir dabar tą jau seniai mirusį 
popiežių šių dienų popiežius 
prašo paveikti dievą, kad jis 
atneštų ir laiduotų pasauliui, 
pastovią taiką.

Tas tik parodo, kad miręs 
popiežius galingesnis už gyvą 
popiežių. Kodėl pats popie
žius Pijus XII nepaveikia die
vo ?

Naudos, man atrodo, vi
siems būtų daug daugiau, jei
gu gyvasis popiežius tikrai ir 
nuoširdžiai susirūpintų taikos 
išla&ymu. Lai jis įsako vi
siems kardinolams, vysku- 
pal^ ir kunigams ne tik pote
rius kalbėti, bet ir kovoti už 
taiką. Lai jis išmeta iš bažny
čios arba ekskomuni kuoja 
kiekvieną kunigą, arba pasau
lietį klerikalą, kuris kalba už 
karą ir kursto prie karo.

Tiesa, nebetektų klebonijų 
i ir neužsipelnytos duonos tūks- 
I tančiai kunigų ir klerikalų, 
‘ l>av., turėtų eiti laukan visi 

lietuviški kunigai ir klerika
lai su prelatui Balkūnu ir prel. 
Krupavičiumi priešakyje, bet 
taikos reikalui būtų daug svei
kiau*.

k
- Kodėl popiežius pats neda

ro tai, kas galima padaryti 
taikos Apgynimui, o visą naš
tą suverčia ant savo pirmtakū- 
no Pijaus X?

Čia ir vėl matome, kaip po
piežiaus žodžiai skiriasi nuo 
popiežiaus darbų.

Kinijos Liaudies Respubli
kos j.tyklžia įsakė, visoms 
krikščioniškoms bažnyčioms: 
Nutraukit visus ryšius su už
sieniais, išsilaisvinkite iš ame
rikoniško dolerio, jeigu norite
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SOVIETAI DALYVAUTŲ WASHINGTON 
KONFERENCIJOJ, JEI JI SVARSTYTU 

ATLANTO PAKTA IR KARINES BAZES
“Vakarai” iki šiol atsisakė 
svarstyti šiuos klausimus

Paryžius. — Sovietų Są
junga pranešė, kad ji su
tiktų atsiųsti savo užsienio 
reikalų ministrą j siūlomą
ja 'Keturių Didžiųjų užsie
ninių ministrų konferenci
ją Washingtone liepos 23 d., 
jeigu į konferencijos dieno
tvarkę būtų įdėti svarsty
mui klausimai apie karinį 
Atlanto šalių sąryšį ir apie 
karines Amerikos stovy
klas įvairiuose svetimuose 
kraštuose.

Pereitą penktadienį Jung
tiniu Valstijų atstovas dr. 
Philip C. Jessup pasiūlė tą 
pačių ministrų sueigą, ka
dangi suklimpo einamoji 
ministrų pavaduotojų kon
ferencija.

Sovietų užsienio reikalų 
ministro pavaduotoji An
drius Gromyko kartotinai 
reikalavo, kad dabartinė 
užsieninių ministrų pava
duotojų konferencija Pary
žiuje priimtų į dienotvarkę 
klausimus apie Atlanto są
ryšį ir apie karines Jung
tinių Valstijų bazes sveti
mose šalyse.’ A ih e r i k o s, 
Anglijos ir Francijos atsto-

Vyriausias Teismas užgiria 
“ištikimybės” priesaikas

Washington.—šalies Aukš
čiausias Teismas penkių 
teisėjų balsais prieš keturis 
nusprendė, jog sutinka su 
šalies Konstitucija tos prie
saikos, kurių reikalauja 
Los Angeles miestas iš savo 
samdiniu.

Viena yra “ištikimybės” 
priesaika, o kita, kad mies
to valdybos samdinys pri
siektų, ar jis priklauso ar 
bet kada priklausė Komu
nistų Partija per 5 metus 
pirm to 1948 metais išleis
to Los Angeles įstatymo.

Taip Aukščiausias Teis
mas išsprendė apeliaciją 15 
Los Angeles miesto samdi
nių, kurie atsisakė pasira
šyti prieškomunistinę prie
saiką ir todėl buvo pavary
ti. Kartu apeliavo ir 2 ki
ti, kurie pasirašė tokią 
priesaiką, bet vis tiek buvo 
pašalinti iš miestinės tarny
bos.

SUDEGĖ 23 JAPONŲ 
MERGAITES

Tokio. — Per gaisrą Hi- 
kone audyklos salėje sude
gė 23 japonės mergaitės ir 
skaudžiai apdegė 20 kitų 
darbininkių. Gaisras kilo iš 
užsidegusios judamųjų pa
veikslų filmos.

pas mus biznį daryti.
Įsakymas labai rimtas ir 

toms bažnyčioms' labai nepa
tiks.

Reikia nepamiršti, kad visos 
krikščioniškos bažnyčios Ki
nijoje buvo užsienio pinigais 
ir jėgomis įsteigtos ir palaiko
mos. Jos visuomet ir tarnavo 
tiems svetimiems dievams.

Richmond Hill 19, N. Y., Trečiad., Birželio-,Tune 6, 1951 Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS
PATVIRTINO SPRENDIMĄ
PRIEŠ 11 KOMUNISTŲ
Du teisėjai pareiškė, jog tas 
sprendimas laužo konstituciją

vai šioje konferencijoje vis 
atmetė šiuos klausimus.

Amerikiniai diplomatai 
Paryžiuje įžiūri, kad šie 3 
kraštai nesutiks įtraukti 
tuos klausimus ir į siūlomos 
Washingtone konferencijos 
programą.

Anglai norį derybų dėl 
taikos Korėjoje

London.— Anglų valdžios 
narys sakė koresponden
tams, kad Anglija, nori 
greitu laiku pradėti naujas 
derybas su Jungtinėmis 
Valstijomis apie karo su
stabdymą Korėjoje. Angli
ja dabar šitaip žiūri į pa
dėtį Korėjoje:

—Atrodo, kad komunistai 
neišstums Jungtinių Tautų 
kariuomenės iš Korėjos; 
taipgi atrodo, kad mes ne
pajėgsime išstumti korėji- 
nių liaudininkii ir kinų iš 
Šiaurinės Korėjos.

Portorikiečiai balsavę 
už “savo konstituciją”
San Juan, Porto Riko.— 

Pranešama, kad portorikie
čiai dauguma balsu užgyrė 
“savo konstitucija.” Porto 
Riko sala iki šiol valdoma 
pagal Jungtinių Valstijų 
Kongreso išleistą įstatymą.

Bet Jungtinės Valstijos 
ir toliau laikys Porto Riko 
salą kaip savo žemę (pos
session), nežiūrint duoda
mos portorikiečiams. vieti
nės konstitucijos.

Tito baudžia tūkstančius 
politinių areštantų

Belgrad. — Jugoslavijos 
vidaus reikalų ministras 
Bandovič pranešė, jog Tito 
valdžia per trejus pasta
ruosius metus areštavo 8,- 
403 žmones už tai, kad jie 
pritarė Sovietų Sąjungai 
bei kitiems Kominformo 
kraštams.

Bandovič sako, pusė tų 
žmonių “pasitaisė,” būdami 
kalėjime, todėl jie paliuo- 
suoti. O kiti tebėra bau
džiami kaip sunkiųjų darbų 
kaliniai.

410 BILIONŲ CIGARETŲ 
PER METUS

Washington. — žemdir
bystės departmentas skai
čiuoja, kad pastarais 12-ka 
mėnesių pagaminta 410 bi- 
lionų cigaretų šipje šalyje. 
Vidutinis amerikietis dabar 
surūko 270 procentų dau
giau cigaretų, negu 1925 
metais. Lygiai padalinus 
visus tuos cigaretus vi
siems amerikiečiams —vy
rams, moterims ir vaikams, 
—kiekvienam išeitų po 8 iki 
10 cigaretų kasdien.

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

SUKELTA $6,864;
DAR REIKTA $3,136

Pastaruoju laiku aukų gavome sekamai nuo eilės
Laisvės patrijotų:

V. L., Easton, Pa. ... .........................• •... $15.00
Leon Tilwikas, Easton, Pa..............................  10.00
R M. ir V. I)., Easton, Pa., po ....................10.00
J. K. A., Easton, Pa. .................••...?........... 5.00
Jonas Gray, Lorain, Ohio ............................... 5.00
A. F. Walley, Fort Lauderdale, Fla.....................3.00
J. Matonis, No. Bellingham, Mass................. 3.00
J .P., Easton, Pa.......................... • •.................... 1.00
Visiems aukojusiems tariame širdingai ačiū!, Kurių 

prenumeratos pasibaigę, prašome atsinaujinti ir pagal 
išgalę paaukoti į Laisvės jubiliejinį fondą.

Laisvės Administracija

PAKILO KAIRIŲJŲ BALSAI 
SICILIJOS RINKIMUOSE

Roma. — Renkant Sicili
jos salos - provincijos sei
melį pereitą sekmadienį, 
komunistai išvien su kai
riaisiais socialistais laimėjo 
30 vietų; tiek pat ir krikš
čionys demokratai, Italijos 
premjero de Gasperio par
tija.

Šiuose rinkimuose kairie
ji socialistai ir komunistai 
gavo virš 30 procentų visų 
balsų, tai yra, 9 procentais

Vėliausios Žinios
Korėja.— Amerikonai tik 

jardas po jardo varosi pir
myn viduriniame fronte. 
Šiauriniai korėjiečiai ir ki
nai įnirtingai ginasi. Ame
rikonai, sakoma, dar pasi
stūmė vieną mylią pirmyn, 
bet cenzūra slėnia, kokias 
vietas jie . pasiekė.

Washington.—Vienas įta
kingas demokratas senato
rius tvirtino, kad rudenį 
pasitrauks valstybės sekre
torius Dean Acheson.

“Kainu karas” eina ne 
tik New Yorke, bet Newar- 
ke, Philadelphijoj, Baltimo
re j, Omahoj, San Francis
co j ir daugely j kitų miestų.

Tariasi Turkijos ir 
Graikijos generolai

Athenai, Graikija. — Tur
kija atsiuntė aukštuosius 
savo karininkus, kurie ta
riasi su Graikijos genero
lais, kaip reikėtų suben- 
drint ginkluotas tų dviejų 
šalių jėgas karui prieš So
vietų Sąjungą.

Jie taipgi reikalauja, kad 
Turkija ir Graikija būtų 
priimtos į Atlanto kraštų 
sąryšį prieš komunizmą.

Būrys Amerikos karo lai
vų atplaukė Grai k i j o n “į 
svečius.”

Sofija.—Bulgarija vėl už
protestavo Jungtinėms Tau
toms, kad Graikijos kariuo
menė ir lėktuvai “kartoti
nai laužė Bulgarijos sieną.”

1 daugiau negu 11948 metų 
I rinkimuose.
j Komunistai ir kairieji so
cialistai dalyvavo rinkimuo
se kaip bendrasis Liaudies 
Frontas.

Visos kitos partijos—mo- 
narchistai - liberalai, deši
nieji socialistai, naujieji fa
šistai ir kt. — pravedė sei
meliu 30 savo kandidatų iš 
viso. Sicilijos seimelis su
sidaro iš 90 narių.

Washington. — Valstybės 
sekretorius Dean Acheson 
sakė tyrinėjančiam Senato 
komitetui, jog komunistai 
užvaldė Kinija todėl, kad 
netikusi buvo Čiang Kai-še- 
ko tautininku valdžia ir 
bloga jų komanda.

Washington. — Aukščiau
sias Teismas užgyrė vieti
nius mįestų įstatymus, ku
rie uždraudžia agentams 
(“pedlioriams”) landyti į 
privačius-'namus, 'siūlant sa
vo “tavo rus.”

London. — Anglija pirks 
už $112,000,000 amerikinių 
mašinų ir įrankių ginklams 
bei amunicijai gaminti.

Anglija vis dar veda 
prekybą su Sovietais
London. — Anglija per 

paskutinius 15 mėnesių iš
gabeno 18 milionų dolerių 
vertės elektrinių motorų į 
Sovietų Sąjungą, kaip pra
nešė seimui Sir Hartley 
Shawcross, valdinės preky
bos komisijos pirmininkas.

'Elektriniai motorai buvo 
mainais už reikalingus an
glam Sovietų grūdus ir me
džius.

Tuo pačiu laikotarpiu An
glija nusiuntė Sovietams 4,- 
061 toną gumos (robo) ir 
Sovietų Sąjunga nusipirko 
dar 14,42'5 tonus gumos iš 
anglų’kolonijos Malajos.

Dešinieji (konservatai) 
seimo nariai kritikavo vai-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas pirmadienį šešiais bal
sais prieš du užgyrė federa- 
lio apskrities teismo N e w 
Yorke sprendimą prieš 11- 
ką Komunistų Partijos va
dovu. Kartu Aukščiausias c

Jankiai Korėjoje dar 
pasistūmė pirmyn

Korėja, birž. 5. — Šiauri
niai Korėjos liaudininkai ir 
kinai karčiai priešinosi ir 
kontr-atakavo amerikonus 
ir jų talkininkus, bet ame
rikonai prasiveržė dar vie
ną iki penkių mylių pirmyn.

žiauriausi mūšiai siautė
jo viduriniame fronte, .lin
kui liaudininkų tvirtovių 
Čorvono ir Kuhmvos. Ame
rikonai atmušė šiaurinių 
korėjiečių ir kinų kontr
atakas prie Yončono, Yon- 
gongo, Chailo ir į šiauvaka- 
rius nuo Hvačono.

Iranas jau neskuhis užimt 
anglų žibalo pramonę

Teheran, Iran. — Ameri
kiniai korespondentai pra
neša, kad Irano valdžia jau 
neskubės perimti, į savo 
rankas anglų žibalo (alie
jaus) pramonę tame krašte. 
Sako, Iranas pabūgo kari
nių Anglijos grūmojimų ir 
amerikinių pritarimų As- 
glijai ; todėl Irano valdžia 
eisianti į derybas su anglų 
žibalo kompanija.

Suimta kaip amerikonų 
arsenalo šnipė Francijoj
Bordeaux, Francija. — 

Slaptoji francūzų policija 
suėmė Verą Etrobl. Sako
ma, rado pas Verą doku
mentus, rodančius, kur sto
vi amerikonų kariuomenė 
Bordeaux miesto apylinkė
je ir kur sukrauti ameriki
niai ginklai sandėliuose.

Jankiai jau pernai lapkri
tyje atsikraustė į šią sritį 
ir pavertė ją savo arsena
lu.

Francūzų policija skelbia, 
kad tariamoji šnipė Vera 
Etrobl gimus čechoslovaki- 
joje.

TEISIAMI JUGOSLAVI
JOS KUNIGAI

Zagreb, Jugoslavija. — 
Prasidėjo teismas prieš še- 
šioliką katalikų kunigų, 
Zagrebo Universiteto pro
fesorių ir teologijos studen
tų. f

Jugoslavijos Tito valdžia 
kaltina, kad jie planavę iš- 
žudyt aukštuosius valdinin
kus.

džią, kad tokia prekyba ka
riniai stiprina Sovietus.
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Teismas pareiškė, jog “su
tinka” su šalies Konstituci
ja Smitho įstatymas, pagal 
kurį jie nuteisti.

Du Aukšč. Teismo teisė
jai, Hugo Black ir William 
Douglas, priešindamiesi tei
sėjų daugumai, pabrėžė, jog 
tas sprendimas laužo kon
stitucinę žodžio laisvę.

Federalis apskrities teis
mas 1949 m .spalyje nutei- ‘ 
sė po 5 metus kalėti ir po , 
$10,000 piniginės baudos 
sumokėti Komunistų Parti
jos sekretorių Eugene De- 
nisą ir J. B. Williamsona, 
Jack Stachelį, Benjarpiną 
Davisą, Henry Winstoną, 
Johną Gates, Irvingą Pota- 
shą, Gilbertą Greeną, Car- 
lą Winter} ir Gusą Hallą. O 
Robertui Thompsonui, kai
po didvyriškai pasižymėju
siam kare, teismas skyrė 3 
metus kalėjimo, bet tiek pat 
piniginės baudos, kaip ir 
aniem.

Jie buvo surasti kaltais, 
jog sutartinai “skelbę ir 
mokinę, kad reikėsią nu
verst Amerikos valdžią per 
jėgą bei prievarta.”

Aukščiausiojo Teismo tei
sėjas Hugo Black pareiškė:

“Jie net nebuvo kaltina
mi, kad būtų bet ką pasakę 
ar parašę, raginant nuverst 
valdžia... Ir šis daugumos 
sprendimas prieštar a u j a 
pirmesniems paties Aukš
čiausio Teismo sprendi
mams.”

Teisėjas Douedas sakė:
“Toks sprendimas ryškiai 

laužo vieną iš pačių svar- , 
biausių mūsų Konstitucijos 
pagrindų.” .

Vyriausias Aukščiausio 
Teismo teisėjas Fred Vin
son, paskelbdamas daugu
mos nuomonę, tvirtino, kad 
tie komunistų vadovai “tu
rėjo intenciją nuversti 
Jungtiniu Valstijų valdžią 
taip greitai, kaip tik sąly
gos leis.”
Baudžiami ir jų advokatai

Aukščiausio Teismo dau
guma taipgi patvirtino ka
lėjimo bausmes visiems vie
nuolikos komunistų advo
katams už tai, kad jie “pa
niekinę” federajį apskrities 
teismą New Yorke. Du ad
vokatai, ir Eugene Dennis, 
kuris pats gynėsi, buvo nu
teisti po pusę metų kalėti, 
du kiti po 4 mėnesius ir vie
nas 30 dienų.

Vienublikos komunistų 
advokatai dabar gąmina 
prašymą Auk š c i a u s i a m 
Teismui, kad iš naujo per- • 
nagrinėtų jų apeliaciją.

Brazilija. — Tapo areš
tuoti vądai slaptosios hitle
rininkų organizacijos Bra
zilijoj.

ORAS. — Giedra, viduti
niai šilta^
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Kas Ką Rašo ir Sako ALDLD Reikalai

AMERIKOS ŽMONIŲ KONGRESAS 
TAIKAI GINTI

JAU NEBELIKO NEI; pilno mėnesio iki šaukiamojo 
Amerikos Žmonių Kongreso Taikai Ginti.

Šis didžiulis amerikiečių sąjūdis atsidarys šių metų 
birželio mėn. 29, 30 ir liepos 1 dienomis, didžiuliame Co- 
liseume, Chicagoje.

Kongresai! yra kviečiami is, žinoma, dalyvaus viso
kių tikybų žmonės, visokių politinių įsitikinimų žmonės.

Jame dalyvaus organizacijų ^išrinktieji atstovai-dele- 
gatai; dalyvaus ir pavieniai, žymūs intelektualai, žymūs 
visuomenininkai, žymūs dvasiškai.

Labai svambu, kad Kongrese dalyvautų juo daugiau 
darbo unijų atstovų, bet svarbu, kad jame būtų atsto
vaujamos ir visokios kitokios žmonių organizacijos — 
apšvietos, fraternalės, menininkų ir kitokios.

Svarbu, kad jame skaitlingai dalyvautų ir tautinių 
grupių atstovybės.

Mums, aišku, svarbu, kad lietuvių organizacijos* ten 
būtų su savo delegatais.,

Reikia dėti pastangų rinkti ir siųsti delegatus; reikia 
siųsti Kongresui sveikinimai ir padrąsinimai tiems, ku
rie suvažiuos i didžiulį sąjūdį kovai dėl išlaikymo taikos.

Chicagoje įsikūrė Laikinas Lietuvių Taikai Ginti Ko
mitetas, kurio vyriausias tikslas yra padėti lietuvių vi
suomenei geriau pasiruošti dalyvauti Kongrese.

Reikia kreipti juo didesnis dėmesys į tai, kad šis Kon
gresas būtų juo plačiau atstovaujamas, nes jis, Kongre
sas, nebus jokios vienos partijos ar srovės Kongresas, 
bet visų taiką mylinčių Amerikos žmonių Kongresas 
Taikai Ginti.

Šiuo metu, kada net senatoriai reikalauja, kad Korėjo
je karas būtų baigtas šį mėnesį, kada vis daugiau ir 

, daugiau žmonių pasisako prieš karo tęsimą Korėjoje, 
tai taikos mylėtojams tenka dėti didžiausios pastangos, 
kad šis Kongresas būtų juo didesnis ir kad jo balsas bū
tų juo galingesnis.

Net jeigu senatoriaus Johnsono pasiūlymas1 ir būtų 
įgyvendintas, jei mūšiai Korėjoje ir būtų baigti, visvien 
Kongresas Taikai Ginti turės didžiulių darbų atlikti, nes 
jo uždavinys: kovoti, kad nebūtų pasaulinio karo!

TŪKSTANTIS MITINGŲ
AMERIKOS ŽMONIŲ KONGRESO Taikai Ginti šau

kėjai siūlo Amerikos žmonėms tokią tuojautinę taikos 
reikalais“ darbų programą:

.Iki šių metų birželio 29 d.—tai yra dienos, kurią at- 
. sidarys didžiulis Kongresas Taikai Ginti, — turi įvykti 
. visoje šalyje nemažiau vieno tūkstančio masinių mi

tingų, kuriuose būtų pasisakyta už karo baigimą Ko- 
r rėjoje.

Per tą laiką pravesti bažnyčioje ir sinagogose specia- 
les .pamaldas už taiką.

J Birželio 25 dieną, po pietų, susikaupti fabrikuose, ka
syklose ir kitokiose darbavietėse ir pasisakyti už taiką. 
, Siųsti specialius atsišaukimus į Jungtines Tautas, į 

Jungtinių Tautų Saugtimo Tarybą, na, ir aukštiesiems 
> mūsų valdžios pareigūnams, pasisakant už taiką .

i Mes manome, jog ši programa yra labai svarbi, labai 
I, naudinga ne tik mūsų kraštui, o ir visam pasauliui.

ĮSPĖJIMAS GENEROLUI De GAULLE
FRANCŪZIJOS GENERALS Darbo Federacija api- 

į ma 80% visų Francūzijos organizuotų darbininkų.
Tai tvirta, tai galinga organizacija.
Konfederacijos vadovybė prieš keletą dienų padarė 

% specialų pareiškimą generolui De Gaulle: jei jis bandys 
pasigrobti valdžios vairą, tai Francūzijos darbininkai 

/.<■ netylės, jie užkirs jam kelią tai daryti.
Jei jis ryžšiš šią Konfederaciją pasmaugti ,tai jis pats 

, nusisuks sau sprandą.
Tai svarbus įspėjimas, tai reikšmingas žodis.
Niekam nėra paslaptis, kad De Gaulle kėsinsis pa-

• -.grobti Francūzijos valdžios vadeles; niekam nėra pa
slaptis, kad jis, jei užgrobtų valdžią, bandytų palaužti 

y/ organizuotą darbininkų judėjimą Francūzijoje.
De Gaulle ryžtasi būti Francūzijos Franku.
De Gaulle mojasi būti diktatorium.
Parlamentariniai rinkimai Francūzijoje, kaip žinia, 

•j ivyks mėnesio 17 dieną. Degaullistai ruošiasi smur- 
? / * ttii. Darbininkų judėjimo vadovai tai žino ir dėl to jie 

R* padare šį generolui įspėjimą.

Anekdotai
; -A - Nusivylęs.

Mokykloje mokytoja klau-
• šia mažojo Jonuko*:

■ “Kaip gi tau patinka ta- 
vo mažasis broliukas, kuris 

/ neseniai pas jus atsirado?”

Jonukas: “Man geriau pa
tiktų, jei mes būtum ta bro
liuką išmetę, o pasilaikę tą 
gandrą, kuris jį atnešė.”

Mane čia laiko barbaru, 
todėl, kad niekas čia manęs 
nesupranta. Ovid.

LIETUVOS 
SPORTININKAI 
PARYŽIUJE

Šių metų gegužės mėnesį 
Paryžiuje įvyko tarptauti
nės Europos krepšinio 
rungtynės, pirmenybės, ku
riose dalyvavo 17-kos vals
tybių sportininkai.

Dalyvavo ten ir Lietuvos 
sportininkai.

Apie tai rašo marijonų 
Drauge tūla B. Venskuvie
nė; jį pripažįsta, jog laimė
tojais išėjo Tarybų Sąjun
gos sportininkai.

Kas gi Tarybų Sąjungos 
krepšininkų komandą suda
rė?

Venskuvienė šitaip rašo:
SSSR, atsivežė 15. žaidėjų ir 

devynis “vadovus.” Pagrindi
nį žaidėjų penketuką sudarė: 
Lissov (estas), Butautas (lie
tuvis). Lagunevičius (lietu
vis), Koniev (rtisas), Korkid- 
ja (gruzinas). Taigi, nuolati
niame SSSR sąstate tebuvo 
vienas rusas... Minėtą lemia
mąjį baudos tašką įmetė estas 
Kuliam. Lietuvis Butautas (iš 
Kauno) ypatingai pasižymėjo 
pirmenybėse. Jis pats vienas 
finalo metu SSSR naudai įme
tė 17 krepšių. Butautas per 
kiekvienas rungtynes surink
davo vidutiniškai po 20 taškų. 
Jis ir prancūzų spaudos vien
balsiai įvertintas kaip vienas 
geriausių VII Europos krepši
nio pirmenybių žaidikų, dėl 
savo taiklumo kai kurių net 
pavadintas krepšio karaliumi.

Argi tai buvo negražu? 
Daugiatautė Tarybų Sąjun
ga, vykdama į tarptautines 
pirmenybes, žiūri, kad tarp 
žaidėjų dalyvautų visokių 
tautų sportininkų.

Tarybų Sąjungoje nėra 
nei (iidelės tautos, nėra nei 
mažos. Visos lygios, visos 
turi tą pačią teise dalyvauti 
sportiniame, kultūriniame, 
ekonominiame gyvenime.

Be abejojimo, nuims la
bai patinka, kad T. Sąjun
gos sportininkuose lietuviai 
krepšininkai, Butautas ir 
Lagunevičius, taip šauniai 
atsirekomendavo, ir kad 
Butautą kai kurie pavadi
no “krepšio karaliumi.”

Ir tai sakydami, mes ge
rai žinome, ir Venskuvienė 
gerai žino, kad Butautas ir 
Lagunevičius Paryžiuje re
prezentavo naująją Lietu
vą, tarybinę Lietuvą.

Bet eikime toliau.
Venskuvienė rašo, būk 

tarybiniai sportininkai “bu
vo atvežti lyg belaisviai.” 
Kodėl? Venskuvienė atsa
ko: “Jų nuolatinis kelias 
laike buvimo Paryžiuje te
buvo Sporto Rūmai ir SSSR 
ambasados namai.” . <

Bet tie ambasados namai 
—nieko sau palociukas, ar 
ne, poniute?

Venskuvienė pirmena, 
jog, girdi, sportininkai ne
turėję Jokio kdntakto “su 
žiūrovais ir žurnalistais.” 
Tik vienas, esą, “sovietų de
legacijos šefas M. Veres- 
kov turėjo teisę duoti in
terview spaudos atsto
vams,” Vadinasi, pagal 
Venskuvienę, sportininkai 
buvo atskirti,, atsieit, “ge
ležine uždanga”!

Bet skaitykite toliau:
Per didelius sunkumus ir 

smarkias kombinacijas, man 
vis dėlto teko pakalbėti su mū
sų tautiečiais, paspausti lietu
višką ranką iš “už geležinės 
uždangos” krepšininkams. 
Matyt, ir jiems buvo malonu 
sutikti lietuvius Paryžiuje 
(buvau drauge su savo *vyru).

Matot, sportininkai “at
skirti,” bet Venskuvienė 
perkopė '‘geležinę uždan

gą” (smarki iš jos ponia!) 
ir sveikinosi su Butautu ir 
Lagunevičium, ir su jais 
kalbėjosi!

Poniutė, matyt, tarybinės 
Lietuvos sportininkus pa
mėgo, nes kai jie, drauge 
su kitais Tarybų Sąjungos 
sportininkais, su savo bi
čiuliais ir draugais, važia
vo namo, tai, Venskuvienė 
nuvyko juos išlydėti.

Išlydėdama šaukė: “Te
gyvuoja Lietuva! Linkėji
mų Lietuvai!”

Skaitytojaą gali susidary
ti kai kurias iš šitų pasta
bų išvadas:

Pirmoji: p-nia Venskuvie
nė pati save nuplaka savo 
rašiniu; pirmiau ji sakė, 
jog tarybiniai sportininkai 
buvo izoliuoti, prie jų nie
kas negalėjo prieiti, o vė
liau—net ji pati su jais kal
bėjosi! '

Antroji: Koks didelis me
las skelbti, būk Tarybų Są
jungos žmonės atsisaką 
bendradarbiauti, su “Vaka
rų” pasauliu! Jie, kaip ma
tome, dalyvauja visur, kur 
tik gali. • “Geležinę uždan
gą” ne Tarybų'Sąjunga pa
statė, bet “Vakarai,” bijo
dami T a, r y b ų Sąjungos 
žmonių.

Trečioji: Tarybiniai spor
tininkai, jeigu jie būtų be
laisviai, kaip sako Vensku
vienė ir kiti, atvykę į Pa
ryžių (“laisvąjį pasaulį”), 
galėjo jame pasilikti, galė
jo negrįžti atgal. Bet ne! 
Jie grįžo, nes gerai žino, 
jog niekur kitur jie negalės 
taip laisvai ir patogiai to
bulinti savo talentą, kaip 
savo tėvynėje, kur liaudies 
išnaudotojai jau nebe vieš
pačiai.

Sekamais metais Suomi
joje įvyks pasaulinė Olim- 
pijada; ten, be abejojimo, 
Lietuvos sportininkų daly
vaus daug daugiau .

RŪKO, BET NEMOKA 
LIETUVIŠKAI

Chicagoje gyvuoja Lietu
vių Šv. Kazimiero vienuo
lynas. Kunigai jį skaito 
“lietuviškuoju centru,” “lie
tuvybės skleidėju.” *

Šių metų gegužės 23 d. ta
me centre įvyko to vienuo
lyno mokyklos auklėtinių 
bankietas.

Vienybės reporteris rašo, 
jog bankiete dalyvavo tik 
moterys, apart vieno kuni
gėlį, didžiojo patrijoto Ma- 
lin’o (Malinausko). Tačiau, 
ant stalų stovėjo peleninės, 
cigaretų nuodegoms ir pele
nams nukrėsti. Moterys ir 
merginos smalinė cigaretus, 
kaip reikia. Vienybės re
porteris, tūlas Milius, pri
pažįsta, jog tai didėlis pro
gresas. /

Toliau:
Antras progreso ženklas 

buvo tai tas, kad bankiėto 
visa programa — ir kalbas ir 
dainos — buvo tik angliškai. 
. Lietuvių šv. Kazimiero vie
nuolynas tai tokis lietuvybės 
centras, ‘kur- lietuviškos kal
bos neišgirsi.

O kam ta lietuviška kal
ba! Vyskupai jos nemoka, 
ja nekalba. Čiaaugiai. ku
nigai taipgi jos niekad ne
išmoko (ir neišmoksi), o 

čiaaugiai, atsiminkime, pa
laipsniui ima vienuolynų ir 
parapijų vadeles į savo ran
kas.

Vienas dalykas mums ne
aiškus: kokiu stebuklu į 
šventų moterų ir1 merginų 
pokylį pakliuvo pats- Mi
lius? Nejaugi ir jis buvo 
įsinarpliojęs į ^suknelę

Kaip su jūsų duoklėmis?
Gerbiamas nary! Ar jau 

pasimokėjai Lietuvių Lite
ratūros Draugijos nario 
duokles? Jeigu dar ne, tai 
kodėl? Duoklė yra maža, 
tik $2 į metus laiko. Kiek
vienas ir kiekviena tą gali 
ištesėti pasimokėti. Prigu
lėti prie LLD yra gąrbė. 
Tai seniausia ir didžiausia 
lietuvių kultūros ir apšvie
tos organizacija.

Kas gi, jeigu ne LLD bū
tų išleidę mums tiek kny
gų? Kas būtų padėję iš
auklėti tūkstančius lietuvių, 
kurie dabar atlieka įvairių 
organizacijų darbus? Kas 
būtų rūpinęsis įsteigimu ir 
išlaikymu' dienraščių Lais
vės ir Vilnies, jeigu nebū
tų buvę LLD? Kas kasmet 
surengia apie tūkstantį 
įvairių parengimų, jeigu ne 
mūsų organizacijos kuopos 
ir apskritys?

Jau vien todėl reikia LLD 
gerbti, mylėti, auklėti! Ir 
kiekvienas, kuris priklauso 
LLD, atlieka gražų kultūri
nį darbą. Mūsų organiza
cijoj yra vietos visiems, ku
rie tik nori prigulėti, kurie 
tik nori prisidėti prie kul
tūros darbo.

LLD Konstitucija reika
lauja, kad nariaį duokles 
sumokėtų iki liepos 1 d. 
Ir tai reikalinga. Centro 
Komitetas išleidžia žurnalą 
“Šviesą,” parūpina nariams 
knygą kasmet, rūpinasi 
bendrais Organizacijos rei
kalais ir atlieka kitas par
eigas. Tas reikalauja, kad 
nariai sumokėtų laiku duo
kles, kad dėl pinigų stokos 
nesusi trukdy tų darbas.

Šiemet jau išleidome du 
numerius žurnalo “Švie
sos.” Kiekvieno numerio 
išleidimas, išsiuntinėjimas 
atseina nemažiau $600. 
Kiekvienas narys žurnalą 
gauna į namus. Ir jeigu 
narys dar nemokėjo duo
klių, tai jis turi suprasti, 
kad neatliko savo organiza
cinių pareigų, kad apsunki
na Centro Komiteto dar
bus.

Todėl, kiekvienas pati
krinkite savo knygelę. Jei
gu dar nemokėjai už 1951 
metus, tai tuojau matyk 
kuopos valdybą — pasimo- 
kėk savo duokles.
Daugiau garbės kuopų

Pirmiau turėjome 36 gar
bės kuopas. Dabar prisi

tai 
Bet

jungia dar 12 kuopų, 
bendrai jau bus 48. 
kur dar virš šimtas kuopų? 
Kodėl negalėtų kiekviena 
kuopa būti garbės kuopa — 
iki 1 d. liepos pasimokėti? Ji 
Pastaruoju laiku į garbės 
kuopas įstojo sekamos:

Kuopa Miestas
8 Cambridge, Mass.
9 Norwood, Mass.

13 Easton, Pa.
15-A Gibbstown, N. J.
15-B Port Arthur, Cana-
21
319

ta vieta per daugelį metų. O 
tų svetainių čia randasi tik 
dvi, tai Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo ir šapolo-Vaugi
nio, kurias kriaučiai gali wau- 
ti. Bet galima tas svetafrfies 
gauti tik tuomet, kuomet GoS 
yra tuščios, neužimtos, irVto- 
dėl dienos negalima pasirink-

Windsor, Canada 
Scranton, Pa. 
Milwaukee, Wis. 
Cliffside Park, N.
Shelton, Conn.
Camden, N. J. 
So. Beloit, Ill.

[da
per 
pa
yra 
Bet

ir 
ge-

I

77 
117 
133 
186

“šviesos” Nr. 2
Zuimalo “Šviesos” Nr.

1951 metų, jau išsiuntinė
tas. visiems nariams. Da
bar gaminamas Nr. 3. Jei
gu kurie nariai pakeitėte 
savo gyvenimo vietą, tai 
praneškite į centrą savo se
ną ir naują antrašą. Jeigu 
jūsų mieste yra daugiau 
kuopų ,kaip viena, tai pra
neškite ir kuopos numerį.
Ačiū už aukas!

Ąukų į LLD Knygų ir 
Apšvietos Fondą vėlesniu 
laiku gavome sekamai:

Apskritis 15, per J. N. 
Simans, Cleveland, Ohio, 
$54.89.

Juozas ir Elzbieta Moc- 
kaiciai, New Jersey, $15.00.

LLD 126 kp., per A. Grin- 
kų, Vancouver, Canada,

2

antLLD 19 kp., Chicago, 
bląnkos aukas surinko 
Matukaitis, $12.00.

LLD 10 Apskritis, per P 
Gustaitį, Detroit, Mich. $11

Aš tik .dėl vieno dalyko ne
sutinku su Bruklyniečiu. Jo 
mintis yra, kad organizacijos 
turėtų savo gerus prietelius 
pagerbti, o ne kas kitas, ne 
kokie ten “frentai.” Bet kaip 
gali organizacijos vieną, savo 
veikėją pagerbti, o kitą pa
stumti į šalį? Pavyzdžiui, 
kriaučiai smarkiai darbavosi 
pagerbti vieną seną Aido 
Choro dainininką, kuris 
daugelį metų linksmina 
žangiąją visuomenę ir jis 
pagerbimo užsitarnavęs, 
mes visi žinome, kad yra 
daugiau Aido Chore tokių
rų prietelių, kurie yra verti 
pagarbos. Tai ką turi daryti 
Aido Choras ? Gerbti visus 
juk neišeina gerai. Vieno 
Įvyksta gimtadienis, antro ve
dybinio gyvenimo sukaktis. 
Todėl negalima visus veikėjus 
bei narius kartu pagerbti ^or-. 
ganizacijai. X X

Jeigu Aido Choras savo su
sirinkime iškeltų klausimą, 
kad čia tam ir kitam tfeikia 
surengti pagerbimo parę už 
gerą ir ilgų metų pasidarbavi
mą mūsų organizacijoje, tai 
•trečias senas veikėjas pasaky
tų : Vyrukai ir merginos, ma
nęs jūs jau neapkenčiate, gal 
aš jums atrodau jau> per se
nas. Tai su mielu noru aš 
leidžiu jaunesniems savo

ap- 
vie-

pa- 
Tas 

organi- 
organizacijos

„ 1 n, I KILU aviejJonas Ragauskas, Shel-|Bet 1<ai 
i Cnnn I. .J.ton, Conn., $6. ,
LLD 84 kp., ant blankus, 

per P. Dėnnis, Paterson,

LLD 68 kp., ant blankos, 
per B .Muleranką, Hart
ford, Conn., $4.30.

Pr. Gustaitis, Detroit, $4.
K. Plačenis, Toledo, Ohio, 

$1.00.
Visiems aukojusiems ta

riame širdingai ačiū! Pra
šome ir ateityje paremti 
kultūros ir apšvietos dar
bus .

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekr. 

110-12 Atlantic Avė. 
Richinond Hill 19, N. Y.

Laisvoji Sakykla
Apie tas pares

Mūsų brolis Bruklynictis 
klausia, “Kas reikia daryti su 
tomis pagerbimų parėmis?” 
“Paskutiniais laikais,” jis sa
ko, “Brooklyifo pažangieji 
lietuviai turėjo net dvi dideles 
gerų žmonių ir veikėjų pager
bimui pares Williamsburge.” 
Taip jis rašo gegužės 29 die
nos" Laisvėje.

Tai ačiū broliui Brūkly me
čiui už geras ir* rimtas pasta
bas, kadangi aš pats buvau 
abiejų parių pritarėjas ir vei
kėjas, dirbau, kiek galėjau, 
kad mūsų gerus draugus ir 
veikėjus kuogeriausiai pagerb
ti, nes jie to yra užsitarnavę 
per desėtkus metų veikdami 
pas pažangiuosius žmones. 
Abidvi pares įvyko šeštadie
nyje, o sekmadienyje įvyko 
Kultūriniam Centre*- didžiųjų 
organizacijų parengimai ir 
per* abu sekmadieniu po pa- 
rei tas buvo. Aš patsai negaliu 
suprasti, kaip tai galėjo įvyk
ti. čia kur nors turėjo įvykti 
asmeniška klaida. Aš pasiun
čiau savo gerą draugą pasi
teirauti, ar neįvyksta tokių 
organizacijų parengimai Kul
tūriniam Name. Gavau atsa-

bi-
ir

kymą, kad ne. Tai tuojaus 
lietus padavėme į spaudą, 
kada bilietai buvo gatavi, ta
da jau paaiškėjo, kad Kultū
riniame Centre įvyksta orga
nizacijų parengimai.

Suprantama, organizacijos 
turėjo nuostolių: pažangieji 
žmonės, suvargę iš po vaka
rykščios pares, negalėjo visi 
dalyvauti minėtų organizacijų 
parengimuose.

Kas reikia daryti, kad ant 
toliau tas dalykas neatsikar
totų ?

Pirmiailsia, mano nuomone 
yra, kad. ir organizacijų ko
mitetai turėtų, daugiau kreipti 
atydos į savo parengimus. 
Kultūrinis Namas turi dideles 
svetaines ir erdvingas, galima 
parengimų dienas pakeisti, 
nes tos svetainės nėra visuo
met užimtos. Bet parių rengė
jai turi kitą problemą, ypa
tingai šios dvi pares buvo 
kriaučiško stiliaus ir pažan
gieji kriaučiai visi darbavosi 
tiems mūsų dviems veikėjams 
surengti gerą pokylį, o kitose 
vietose . negalima sutraukti 
publikos, kaip tik Williams
burge, kur kriaučių yra išdirb-

čia aš Aido Chorą 
ėmiau tik už pavyzdį, 
pats atsitiktų visose 
zacijose. Jeigu 
pradėtų savo narius-veikėjus
pavieniais gerbti, tai kiltų-di
džiausia demoralizacija. O 
antra, pats mūsų brolis Bruk- 
lynietis pasako • pasimokėjęs 
$7 už du bilietus, aiškiu kad 
kitų dviejų nebegali pjrkti.

i tik organizacijos 
tuomi užsiimtų, tai būtinai rei
kėtų mažų mažiausia į rreėne- 
sį laiko pasipirkti porą tokių 
bilietų. Mes visose organizaci
jose turime senų ir gerų vei
kėjų. Tai tik gautume atsaky
mą, “gal tu jo neapkenti, kad 
nenori pirkti bilietą.” O orga
nizacijos tik iš savo iždo ne
gali padengti tas išlaidas prie 
šių dienų brangumo., kuomet 
jau $1.50 mėsos svaras. O mes 
visi jau esame pasenę, buvę 
geri veikėjai ir visiems jau, 
man atrodo, reikėtų geros pa
garbos.

Labai gera Bruklyniečio pa
staba, kad ant toliau tokie da
lykai neturi 
mumis. Parių 
pažangiuosius 
tik yra įėjęs madon 
negalėsime atkalbinti, net ir 
Kanados Liaudies Balse per
skaitau kas savaitė, kaįp ir 
ten pažangieji mirksta pyv»* 
tiškose pariukėse. O tap yra, 
nebloga, mano suprafjjIpu.. 
Nuo savęs pažangieji žrrtbnefik 
nusimeta senumo naštą, kurie 
daugiau serga senatvės liga.

Dar noriu pakartoti, kad 
mūsų organizacijų komitetai, 
rengdami pramogas, turi ge-- 
rai apsidairyti, kas pirmesnis. 
O privatiškų pariuikių ruošė** 
jai taipgi turi būti ant sargy
bos, kad nepakenkti organiza
cijoms. J. Stakvilevičius

atsi kartoti 
rengimas 
žmones

ir

pas 
pas 

kaip 
iš jų

I

>

i

r
i

SKAIČIAU, MĄSČIAU
Rašytojai, kai parašo vei

kalą, tėmija, ką sako kriti
kai — analizuoja gyrimus, 
o ypač peikimus. Pasta
ruosius stengiasi atsiminti 
tolimesnėje savo tvėryboje.

Rašeivos, kai “sukuria > 
veikalą,” tėmija, ar drįs kas | 
nors jį nepagirti. Kritikai į 
geri tik tie, kurie giria, o I

A•' <
«*

jau esą niekintojai, ^javy- I 
duoliai... I

Ak, jūs, menkystos, men* F
kystos!... žemaitis.

- - - J
2 pusi.—Laisvė (Liberty)>Trečiadien.» Birželio-June J6, 1951 i
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Lietuvos moterys — šviesios
ateities kūrėjos

Dideli pakitimai įvyko 
Lietuvos moterų gyvenime. 
Rašytoja Julija Žemaitė, 
gerai žinojusi Lietuvos 
valstietijos praeitį, paskyrė 
daug ryškių puslapių tam, 
kad aprašytų buvusią, be
džiaugsmę Lietuvos moters 
dalią. Kažkuo “be galo” 
tolimu mums dabar atrodo 
Žemaitės apsakymai.

Pasiturimą, kultūringą 
gyvenimą gyvena Lietuvos 
valstietės! Jos dirba kol
ūkiuose su vyrais, aktyviai 
dalyvauja visuomeniniame 
gyvenime. Tarybų valdžia 
padeda joms auklėti vaikus. 
Kaimuose veikia vaikų lop
šeliai, vaikų aikštelės, kur 
vaikai yra prižiūrimi prity- 
iusiij^ auklėtojų, medicinos 
^darbuotojų, tuo laiku, kai 
jų motinos būna užimtos 
dar b Į'.

Lietuvoje, kaip ir visoje 
Tarybų Sąjungoje, priimtas 
Įstatymas dėl visuotinio 
privalomo mokslo. Kolūkie
čių vaikai mokosi pradinė
se ir vidurinėse mokyklose. 
Sudarytos visos sąlygos 
tam, kad jie galėtų baigti 
mokslą, aukštosios moky
klos jiems yra plačiai pri
einamos.

Moterys - valstietės su
prato, jog tiktai kolūkyje 
jos tapo tikromis savo gy
venimo šeimin i n k ė m i s.
Daugelis jų buvo kolūkių 
sukūrimo iniciatorėmis, pa
sirodė kaip sumanios orga
nizatorės.

Pastaruoju laiku respu
blikoje 36 moterys iškeltos 
į koioikių vadovus, 75 dirba 
laukininkystės brigadinin- 
kėmis, apie 900 tvarko gy
vulininkystės fermas. Mo
terys išmoko naujas profe
sijas, kurių buržuazinės 
Lietuvos valstietija nežino
jo. Daugelis moterų - kol
ūkiečių už savo pasiaukoja
mą darbą apdovanotos 
aukštais vyriausy b i n i a i s 
apdovanojimais.

Už laimėjimus, pasiektus 
gyvulininkystėje, ordinais 
apdovanot^ Pakruojo rajo
no “Gegužės Pirmosios” 
artelės, kolūkietė Stasė Vit
kienė. Jai suteiktas Socia
listinio Darbo Didvyrio 
vardas. Stasė Vitkienė — 
kolūkio valdybos narys, mo
terų tarybos pirmininkė, vi
suomenininke, visų gerbia
ma^, žmogus, ji iš eilinės 
kolū&ietės iškilo į valstybės 
vėmė ją. Kolūkiečiai iškėlė 
jos kandidatūrą į Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Ta
rybos deputatus.

Bronė Rasinskienė dar 
neseniai buvo paprasta žve
ja atkampiame Dravernos 
kaimelyje Kuršių Marių 
krante. Baigusi kursus, ji 
tapo žvejų artelės buhalte-

Kolūkiečiai įvertino Bro
nės Rasinskienės įgimtą 
protą, draugingą, energin
gą būdą, jos mokėjimą 
įkvėpti žmones, vesti juos 
paskui save. Jie ją gerbia 
ir už tai, kad ji nebijo iš
plaukti į jūrą, susigaudo 
bet kuriose sąlygose, kad ji 
versle’parodo tikrojo žvejo 
įgudimo. Prieš dvejus me
tus Bronė Rasinskienė bu- 
vo*^šrinkta kolūkio pirmi
ninke. Ji sumaniai vado
vauju^ dideliam ■ ūkiui, ku
ns įvertinamas beveik 2 
milijonais rublių.

Garbės ir pripažinimo su
silaukė moterys, dirbančios 
Lietuvos fabrikuose ir ga
myklose. Vilniaus “Spar
tos” trikotažo fabrikas per 
pastaruosius 4 metus kelis 
kartus padidino produkci
jos išleidimą . Jo cechai ap
rūpinti naujomis, patobulin
tomis tarybinės gamybos 
mašinomis. Moterys, kurių 
toje- įmonėje dauguma, 
greit įsisavino sudėtingąją 
technika, pasiekė aukštą iš
dirbį. Šiame fabrike cecho 
viršininku dirba visai dar 
jauna mergina — Zose Sie- 
lickaitė. Mažytė, energin
ga, ji moka maloniu žodžiu 
padrąsinti, duoti gerą pa
tarimą. Zosės ceche nema
ža darbininkių, pasiekusių 
puikius rodiklius, duoda
mos aukštą puikaus triko
tažo išdirbį.

Respublikoje plačiai yra 
žinomi tabako fabriko dar
bininkės Sofijos Sukackai- 
tės, “Lelijos” fabr. kuklio
sios audėjos Genės Marti
nienės ir daugelio kitų var
dai.

Beveik pusę bendrojo 
skaičiaus stachanovininkų 
ir spartuolių Lietuvos įmo
nėse sudaro moterys. 14 
moterų yra sta,mbių pramo
nės įmonių vadovės, 1,235 
moterys dirba inžinieri- 
niais-technikiniais darbuo
tojais.

Lietuvos moteriai atsivė
rė platus kelias į žinias. 
Lietuvos aukštosiose moky
klose dabar yra trigubai 
daugiau besimokančių, ne
gu jų buvo 1939 metais, 

I smetoninio režimo laikais. 
Beveik pusė jų—studentės. 

! Štai, ką man papasakojo 
’ Vilniaus Dailės instituto IV 
: kurso studentė Ona Zaran- 
j kaitė.

—Mūsų šeimoje esame še
ši vaikai. Jei ne tarybų 
valdžia, mūsų pasenę tėvai 
ne tik kad nesugebėtų 
mums duoti vidurinįjį ir 
aukštąjį mokslą, bet ir iš
maitinti būtų .sunku.. Da
bar kiekvienas pasirinko 
kelią sutinkamai su savo 
palinkimu bei pageidavimu. 
Sesuo Eleonora mokytojau
ja, Stasė — apylinkės Tary
bos buhalterė, Zofija lanko 
žemės ūkio technikumą, 
jaunesnieji broliukas ir se
sutė — vidurinėje moky
kloje.

Išsipildė mano karščiau
sias troškimas — prieš ket
verius metus stojau į Vil
niaus Dailės Institutą. Ki
tąkart pagalvoju — ir ne
tikiu savo laimei. Juk se
niau mažyčiame Utenos ra
jono Leliūnų miestelyje nie
kas nė nesvajojo tapti daili
ninku . Tarybų valstybė su 
pamėgimu augina jaunus 
talentus. Drauge su mani
mi valstybės sąskaita šim
tai studentų mokosi Dailės 
Institute. Mūsų dispozici- 
joją yra šviesios auditori
jos ir studijos užsiėmi
mams, turtinga biblioteka. 
Mes darnia Šeima gyvena
me jaukiame studentų 
bendrabutyje.

Per tarybų valdžios me
tus išaugo moterys - moks
lininkės, kurių tarpe istori
jos mokslų, kandidatė Gir
dzijauskienė, geol o g i j o s 
mokslų kandidatė čepulytė 
ir kt. Lietuvos moterys ga
vo galimybę dalyvauti vals-

DETROIT, MICH.
' MŪSŲ LIGONIAI

Šiomis dienomis dar prisidė
jo keli ligoniai, kurie atsidūrė 
ligonbutyje, vietoje su pavasa
riu praleisti laiką liuosai sau 
ant oro.

Mūsų nenuilstančios organi
zacijos darbininkės, kuri pasto
viai visados patarnauja savo 
organizacijom virtuvėje, o ji 
jau turi apie 80 metų amžiaus, 
Jurkevičienės sūnus Juozas 
randasi Providence ligoninėje, 
kur jam buvo padaryta pavo
jinga operacija ant plaučių.

Paskutiniu laiku jis jaučia
si gana gerai ir tikimasi, kad 
greita gal laiku pasveiks galu
tinai ir galės apleisti ligoninę.

Motina su marčia jaučiasi 
daug geriau, matydamos, kad 
Juozas eina geryn.

Juozas York gana geras uni
jos veikėjas, tik liga jį pasta
ruoju laiku sutrukdė nuo visko.

Pasveik greičiau, kad birže
lio nors pabaigoje galėtumei iš
eiti į tyrą orą pažuvauti.

* * *
Senas LLD 52 kp. narys, Jo

nas Stakvila taipgi randasi 
Providence ligoninėje apkaišio

Šeimininkėms
E n ropiški bly nelįai

2 kiaušiniai
vienas ir pusė puoduko 

pieno
2 puodukai paprastų mil

tų
biskis druskos.
Išplak kiaušinius su pie

nu. Pilk miltus p.o biskį, 
plakant, iki viskas gerai iš- 
simaišys. Patepk skaura- 
dą su aliejum. Užpilk teš
los po gerą šaukštą pakraš
čiais, kaip ir blynus kepant. 
Kuomet apkeps, bus gerai 
sutirštėję, išimk ant lėkš
tės atvėsti. Tuo tarpu pa
daryk šį mišinį:

Svaras varškes ( p o t 
cheese)

2 kiaušiniui
šaukštas cukraus 
biskis druskos.
Sumaišyk gerai viską 

kartu. Apdėk ant apke
pintų blynų storokai, apvy
niok varškę tuo blynu. Gra
žiau, kad atrodytų į silkės 
pavidalą. Suspaudyk kraš
telius ir kepk aliejuotoje ar 
sviestuotoje skauradoje iki 
gerai iškeps ir bus gražiai 
aprudę.

Išėmus, sudėstyk ant 
lėkštės ir apdėstyk po bis
kį rūkščios Smetonos. O

tybės valdyme, vaidinti įžy
mų vaidmenį visuomeninia
me šalies gyvenime. Lietu
vos respublikos Tarybų de
putatais išrinkta daugiau 
kaip 9,000 moterų.

Tarybų Lietuvoje mote
rys išaugo į didelę politinę 
jėgą. T. Naząroviene

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

tas dudelėm-dudukėm.
Jam taipogi buvo padaryta 

gana svarbi operacija, tai pri
sieis dar pabuvoti ligonbutyje 
kokį laiką, kol bus paleistas į 
namus.

Sveik, Jonai, greičiau, nes 
mes čia Detroite tos vasaros 
daug neturime.

Linkiu tau greit pasveikt, o 
šeimai nenusimint per daug.

* * *

Seniai pažįstama Ona Wai- 
tiekūniene’ taipogi randasi toje 
pačioje Providence ligoninėje 
su suparalyžiuota kairiaja pu
se.

Apie jos padėjimą pakol kas 
sunku pasakyti, nes paralyžius 
kaip kada pasinaikina, o kaip 
kada ir gana ilgai užsitęsia..

Jos gyvenimo draugas Napo
leonas, ir pats nesveikuodamas, 
vistiek pastoviai lankosi ligo
ninėje.

Patartina moterims patiešyti 
drauge Waitiekuniene jos'sun
kioje i padėtyje.

Beje, abu Waitiekūnai yra 
nariais LLD 52 kp.

Toje pačioje ligoninėje, Pro
vidence, randasi Ulitis. Jį bu-

jei geriau patinka sviestas, 
tai apdėstyk sviestu. V.

Toddy’s Pattern

Pattern 9327 conies in sizes 12, 
14, 16, 18, 20. Size 16 takes 4% 
yards 35-inch; >/2 yard contrapt.

Send THIRTY CENTS in coins 
for special pattern to 170 News* 
paper Pattern Dept., 232 West 
18th St., New York 11, N. Y. Print 
plainly SIZE, NAME, ADDRESS, 
STYLE NUMBER.

Pažymėkite formos numerį 
ir dydį ir sykiu su 30 centų 
siųskite: Pattern Dept., 110-12 

Atlantic Ave., Richmond 
Hill 19, N. Y.

Liūdėsio valandoj kreipki- , 
tės prie manęs, dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110 

vo užgavęs “stroke,” bet pas
taruoju laiku jaučiasi gerai ir 
turi viltį greitai iš ligoninės iš
eiti.
Nepatirta, prie kokių organi

zacijų jis priklauso, bet kad 
lietuvis, tai verta lietuviui ap
gailestauti jo nelaimingo nuo- 
tikio, ir vėlinama galutinai pa
sveikt ir pasimatyti piknikuose.

* * *
PASIRODYS

CIRKULIACIJON
šiomis dienomis sugrįžo Jo

nas Valavičius, kuris išbuvęs 
ligoninėje apie mėnesį laiko, 
buvo po to iškeliavęs pas gimi
nes į Connecticut valstiją, prie 
geresnio oro, negu kad mes tu
rim Detroite.

Dar kol kas nedirba.
Cheer up, John, geresni gal 

laikai ateis! J. Danta.

Klaidos pataisymas.
Įvyko klaida apie mano tė

velį aprašyme. Laisvojo geg. 
8 d. buvo šitaip pasakyta: 
“Sekmadienį, gėg. 6 d., mirė 
Mykolas Bagužjhskas, gyve
nęs 6721 Memorial Ave.” Bet 
turėjo būti: “gyvenęs 9118 
Archdale Ave.”

La i s vės s k a i ty to j a,
Margaret B. Matthews

Lowell, Mass.
LOWELLIECIAI BUŠU 
VAŽIUOS Į APSKRIČIU 
PIKNIKĄ

šiemet, visos keturios di
džiųjų organizacijų apskritys 

! rengia vieną bendrą didelį pik
niką, kuris įvyks jau šį sekma
dienį — birželio, 10 d., Haver
hill Lietuvių Gedimino Klubo 
Parke, Bradford, Mass.

Parkas didelis, erdvus ir gra
žus. vasariniams parengimams. 
O kadangi piknikas vyksta 
gražiomis birželio dienomis —■ 
arti vidurio mėnesio, tai gali
ma gerai įsivaizduoti ir jausti, 
kaip puiku bus linksmoje pik
niko atmosferoje pabuvoti nors 
keletą valandų. 

Jau ko-ko, bet jau puikių lie
tuviškų dainų ir dainelių, tai 
netruks. Šokių mylėtojams ir
gi labai gera proga bus ko
joms pamiklinti prie geros or
kestrus. Ypač jaunimas turės 
kur praleisti perviršį savo besi
veržiančios energijos.

Gi kartu visiems bus labai 
žingeidu išgirsti Domininko šo- 
lomsko svarbios prakalbos. Ka
žin, ar nebus jo prakalbos te
ma: “Ar galima pasaulyje tai
ką išlaikyti?” Tai labai gyvas 
klausimas.
KAIP MES LOWELLIECIAI 
DALYVAUSIME ŠIAME 
PIKNIKE?

Mes rengiame autobusą, kad 
paimti visus žmones, kas tik

Naujosios Anglijos Keturių Apskričių — Didysis

RENGIA ALDLD, MENO SĄJUNGOS, LDS APSKRITYS 
IR MOTERŲ KLUBŲ SĄRYŠIS

Sekmadienį, Birželio 10 June, 1951 
GEDEMINO KLUBO PARKE 

HAVERHILL IR BRADFORD, MASS.
Gera Orkestrą gros Šokiai prasidės 1-mą vai.

lietuviškus ir angliškus po pietų ir tęsis iki
kavalkus šokiams vėlai vakare. ■ 1 

šis piknikas bus nepaprastas. Jį rengia patys branduoliai mūsų organizacijų ir jis 
bus visos apylinkės piknikas, čia rasite daug, savo draugų ir pažįstamų, taipgi įsi
gysite ir naujų pažinčių. Tad visi stenkitės būti čia, gražiai pasilinksminti ir pasi
vaišinti skaniais valgiais ir gėrimais.

BUS PUIKI DAINŲ PROGRAMA, KURIĄ DUOS MŪSŲ MENININKAI. 
D. M. ŠOLOMSKAS, vienas iš Laisvės redaktorių, sakys prakalbą 

Senus ir jaunus, iš visos apylinkės, nuoširdžiai kviečiame j šį gražų pikniką.
„ 4-RIŲ APSKRIČIŲ KOMITETAS

KELĘODIS i Važiuodami klauskite Bradford, Mass. Salem St. pavažiavę, po dešinei matysi
te pikniko plakatą ir čia važiuokite tiesiai į parką, . ,

nori važiuoti į pikniką ir turėti 
labai gerą laiką — “good time” 
—kelionėje ir pačiame piknike. 
Kelionės tikietas bus tik $1.10 
viso.

Pirkite tikietus dėl buso tuo- 
jaus pas J. Blažonį, pas Kar- 
soną, arba klauskite pas Lietu
vių Piliečių Socialiu Klubo bar
tender į.

Stengkimės visi pripildyti 
busą, o jau paskiau netilpę į 
busą galėsite automobiliais 
ruoštis. Taip visos kolonijos 
daro/

Busas atvažiuos prie Klubo 
svetainės — 14 Tyler St., kaip 
12 vai. dieną. Taigi, kad ir tu
rėdami tikietus iš kalno, nevė
luokite,’ nes busui pribuvus tuo- 
jaus ruošimės į kelionę.

Iki linksmos kelionės į pikni
ką.

J. M. Karsonas.

So.. Boston, Mass.
Atviras Laiškas į LDŠ kuopas 

1-mos apskrities ribose
Kadangi buvo nutarta mū

sų apskrities konferencijoje, 
kad būtų surengtas vienas di
delis piknikas, susidėjus su 
kitomis apskritimis, kaip LLD 
7-ta, Meno Sąjungos Apsk. ir 
Moterų Sąryšis, tai šis didelis 
piknikas Įvyks birželio 10 d. 
labai gražiam ir dideliam Lie
tuviu Gedemino Parke Haver
hill, Mass. Draugai haver- 
hilliečiai, lowellieciai ir law- 
renciečiai prižadėjo pasirūpin
ti, kad šis piknikas būtų tik
rai didelis ir kad visi svečiai 
būtų pilnai patenkinti, kaip 
seni, taip jauni. Mat, čia yra 
didelė salė šokiams ir bus ge
ras orkestras. Todėl jaunimas 
galės linksmai pasišokti.

Todėl aš atsišaukiu į visus 
LDS kuopų narius, kad ne tik 
patys šiame piknike dalyvau
tumėte, bet agituotumėte ir 
savo draugus bei pažįstamus 
važiuoti į šį tūkstantinį pikni
ką. Taip reikia daryti, kad nė 
vienas, norintis važiuoti, ne
pasiliktų namie.

CIO atstovas Ernst Schwarz (viduryje) sėdi tarpe 
dviejų Vakarines Vokietijos darbo unijų lyderių — 
Werner Hansen ir Wilhelm iPawlik. Jie sakosi čia 
pribuvę susipažinti su Amerikos darbo unijų judėjimu.

Iki pasimatymo piknike, 
LDS l-moą Apskr. sekr.

S. Rainard

Philadelphia, Pa.
Gerbiama Laisvės Redakcija 

Ir Administracija!
šiuomi duodame Tamstoms 

pranešimą, kad mūsų bendro
vės (Lith. Music Hall Associa
tion) senas narys, Stasis Kišo- 
nas, po ilgos ir sunkios ligos, 
mirė gegužės 23 d. West Jer
sey ligoninėje.

Stasis Kišonas buvo laisvas, 
pažangus lietuvis. Gyveno 
1809 Prospect Ridge Blvd., 
Haddon Heights, N. J. Veikė 
ir dirbo visada su pažangiais 
lietuviais, ir jau buvo 68 me
tų amžiaus. Paliko nuliūdimo 
savo žmoną Uršulę, dukteris 
Estelle, Lillian ir Mrs. Herbert 
Holloway, ir savo jaunesnį 
brolį.

Stasis Kišonas buvo šių lie
tuviškų organizacijų narys: 
L. M. H. ASS’on nuo 1907 me
tų, Lietuvių ūkėsų Klubo nuo 
1904 metų, Lietuvių Frank- 
forto Klubo Lietuva, nuo jo į- 
sikūrimo, Liet. Tautiško Klubo 
E. Moyamensing Avė. nuo jo 
įsikūrimo ir S. L. A. 135 kp. 
nuo prisirašymo. Ir Stasis 
veikė ir dirbo drauge su visais 
kitais lietuviais už pažangą ir 
laisvesnį žmonijos gyvenimą.

Stasis7 tapo palaidotas iš 
laidotuvių direktorius Domi
nic J. Earamino laidotuvių 
namo, 2339 E. Allegheny Ave. 
gegužės 25-tą dieną, be jokių 
bažnytinių patarnavimų Oak
land kapinėse. Taigi, lai būna 
Stasiui lengva ilsėtis Dėdės 
Šamo žemelėje.

Juozas Ivanauskas

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių s p a u s d i n ių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir
kia pasitarkite su Laisvės 
spaustuve.

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Trečiadien., Birželio-June 6, 1951



LOS jaunuoliai su 
filmą pasirodys

LDS 200 kuopos jaunuoliai 
ruošiasi ketvirtadienį, birže
lio 7, parodyti ką nors nauja 
ne vien savo kuopos nariams, 
bet ir pašaliniams, kurie žin- 
geidauja tai pamatyti. Bus 
rodoma filmą apie vėžio ligas. 
Tai labai svarbus j.udis, kuris 
supažindins žiūrovus su ta 
baisia liga ir kartu parodys, 
kaip galima pastoti tai ligai 
kelią.

Kuopos susirinkimas prasi
dės kaip 8 vai. vakare. Tai 
bus trumpas susirinkimas. A- 
pie 8:30 vai. vakare bus pra
dėta judžiai rodyti.

Jaunimo kuopa kviečia vi
sus, kas tik žingeidauja, atsi
lankyti ketvirtadienį, birželio 
7, į Liberty Auditoriją, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y. LDS narys.

Liberty Auditorijoje

Great Neck, N. Y. Pagrobtieji taksais SS būtu
Mirė Pranas Griškevičius

Gegužės 21 d., beveik tris 
metus išsirgęs, mirė Pranas 
Griškevičius. Tai buvo vienas 
seniausių Great Necko lietu
vių, išgyvenęs čia per 45 me
tus. Tapo palaidotas be baž
nytinių ceremonijų gegužės 
23 d., Knolls Memorial kapi
nėse, Port Washington,. N. Y. 
Buvo pašarvotas Fliedner 
Funeral Home. Tai labai pui
kiai įrengta budėjimo koply
čia ir graborius Fliedner gra
žiai atliko laidojimo pareigas. 
Prie karsto buvo daug ir gra
žių gėlių nuo savųjų ir drau
gų.

Kadangi Pranas Griškevi
čius priklausė prie LLD 72 
kuopos, tai kuopos draugai

Nors šiltas pavasario oras 
visus vilioja į laukus, bet Lie
tuvių Kultūriniame Centre 
dar vis esti šis tas veikiama.

Pirmą mėnesio ketvirtadie
nį įvyksta reguliariai susirin
kimai LDS 13 ir 200 kuopų. 
Tų kuopų viršininkai sako, 
pertraukų vasaros metu nebus, 
susirinkimai bus laikomi regu
liariai. Tik Lietuvių Moterų 
Apšvietos Klubas pertraukė 
savo susirinkimus iki rifgsčjjo 
mėnesio. • f

Aido Choras, kaip infor
muoja pirmininkė Amilija 
Burbaitė, tęs praktes kas 
kiekvieną penktadienį iki lie
pos pradžios. Tada tarsis, 
kaip ilgai atostogas laikyti. 
Mokytoja Mildred Stensler 
energingai ir sugabiai chorą 
mokina.

LDS bowlininkai tebetęsia 
savo žaidimą. Nors reguliaris 
bowlinimas ir pasibaigė, bet 
jicf mano tęsti toliau, veikiau
sia per visą vasarą. Pažiūrėsi
me, ką jie padarys. Antradie
nių ir penktadienių vakarais 
dar nemažai jų susirenka. 
Butų gerai, kad ir merginos 
prie vyrų bowlininku dabar 
prisidėtų, kadangi merginų 
tymų bowlinimas pertrauktas.

Gegužės 31 d. įvyko mūšų 
organizacijų veikėjų pasitari
mas visuomeniniais kląusi- 

jnais. Susirinkimas buvo ma
žokas. Nusitarta šaukti kitą 
susirinkimą penktadienio va-- 
karą, birželio 15 d. Tad, drau
gai ir draugės, nepamirškite 
šiame susirikime dalyvauti. 

.Tą vakarą iš anksto'pasižymė
kite, niekur kitur neapsiimki- 
te.

LMS veikėjai dažnai laiko 
pasitarimus atostoginės mo
kyklos reikalais. Pasirodo, 
darbas jau suplanuotas ir ne
mažai finansų sukelta. Moky
tojus taipgi beveik visus turi. 
Dabar tariasi, kiek galės tu
rėti mokinių. Tuo klausimu 
daugiausia rūpinasi Vincas 
Bovinas ir Mildred Stensler.

Jonas Juška andai kalbėjo
si prie stalo su kitais meninin
kais. Klausiu, ką jie planuoja. 
Jis sako, planuojama jo pa
rašyta operetė “Sudrumsta’ 
Širdis” pailginti ir patobulin
ti. Taipgi planuojama ir se
kančiam rudeniniam sezonui 
ką nors paruošti. Pereitą žie
mą Liaudies Teatras nepasi
rodė su perstatymu. Reikėtų 
jau dabar pradėti ką nors pla
nuoti, kad rudenį ką nors per
statyti. Rep.

- - /.

Kailiasiuviai prašys 
pakelti algas

Kailiasiuvių šapų pirminin
kų bendrame susirinkime su 
savo taryba nutarta reikalau
ti iš samdytojų algos priedo. 
Mitinge dalyvavo tūkstantis 
vadovaujančių unijistų iš ša
pų.

Reikalauja po 10 procentų 
pridėti algos ir nutrumpinti 
darbo valandas nuo 40 iki 37 
ir pusės valandų.

Bellrose, N. Y.

Svarbus LDS 13 kuopos •čiui už sužalotą turtą.

susirinkimas

galėję pagerinti miestą
Distrikto prokuroras Frank 

S. Hogan savo raporte paskel
bė, kad nedamokėtais mies
tui taksais stambiųjų nejudo- 
mų nuosavybių interesai nusu
ko nuo miesto bent šešis ir pu
sę milijonų dolerių.

Atmenate, majorinių rinki
mų laiku' 1949 metais Ameri
can Labor Party kandidatas 
į majorą Vito Marcantonio 
kaip tiktai sakė tą patį. Ta
čiau valdininkai tuomet ne 
pirštu nepajudino padėtį tai
syti. Tiktai tūli kandidatai ir 
jų rėmėjai, taipgi visa komer
cinė spauda niekino Marcan- 
tonijų kaipo raudonąjį, komu

nistų įrankį, ir tt.
Tačiau geriau vėliau, negu 

niekad. Tą pritvinkusį taksų 
skaudulį dabar, artėjant ki
tiems rinkimams, šį kartą jau 
kelia aikštėn ir pačios valdan
čiosios partijos •teisdarybiniai 
organai. Jeigu ištikimųjų bus 
kas nors daroma, galės sutau
pyti biednuomenės vaikams 
ne vieną kąsnį duonos ar pie
no lašą, nes galėtų miesto tar
nautojams pridėti algos be 
kėlimo taksų ant pirkinių ar 
foro.

Kaip įsigyveno tie nedamokė- 
jimai taksų nuo milijoninių 

; turtų ? Apie tai plačiau maty- 
I sime sekamose laidose. T. M.

suteikė jam gražių gėlių bu
kietą.

Pranas Griškevičius buvo 
74 metų amžiaus. Paėjo iš Su
valkų rėdybos, Babranikų kai
mo, Simno parapijos. Paliko 
dideliame nubudime žmoną 
Oną, sūnų Praną, marčią ir 
dukterį Lee ir dvi gerai paau
gusias anūkes Zenone ir Page.

Pranas paėjo iš stambaus 
ūkininko šeimos. Buvo apsi
švietęs ir progresyvis žmogus. 
Prigulėjo prie progresyvių or
ganizacijų, ypač savo laiku 
buvo veiklus LLD 72 kuopoje. 
Per daugelį metų sekretoria
vo. Taipgi ir kitose organiza
cijose veikė. Mylėjo dailę. 
Kada buvo stipri vietinė socia
listų kuopa, daug jaunų atei
vių čia apsistodavo, tai ruoš
davo veikalus ir lošdavo sce
noje. Tada ir draugas Griške
vičius dalyvaudavo , vaidini
muose. Jis mokėdavo publiką 
gražiai ir skaniai prijuokinti. 
Skaitė dienraštį Laisvę ir pa
remdavo darbininkų veikimą.

Beje, palaidojus P. Griške
vičių, jo šeima suprašė visus 
palydovus į Kasmočiaus salę 
ir iškėlė liūdesio pietus.

Kadangi mūsų didžiumai 
dabar yra lauko darbai, tai 
sunku iš darbo išlikti. Tad tū
li jo gerų draugų negalėjo 
dalyvauti laidotuvėse.

Prano Griškevičiaus žmona, 
sūnus ir .duktė dėkoja visiems 
Už gėles ir palaidojimą į am
žino atilsio vietą jų brangaus 
vyro ir tėvo.

★ i

Minėjo Motiejaus ir Onos 
Urbonų vedybinę sukaktį

Gegužės 12 d., Kasmočių 
salėje įvyko sur prizo pare Mor 
tiejaus ir Onos Urbonų pager
bimui, jų 38 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties atžymėji- 
mui. Tą iškilmę suruošė jų 
duktė Birutė Elliott, jai pri- 
gelbėjo Ignas Urbonas.

žmonių dalyvavo daug. Ka
dangi Urbonai yra plačiai ži
nomi, kaip siuvėjas jis žino
mas ne tik Great Necke ir 
Brooklyne, bet ir kitose kolo
nijose, tai ir iš visur žmonių 
suvažiavo. Bankietas buvo 
gražus, valgių ir gėrimų buvo 
iki valios visiems. Jurgio Ka
zakevičiaus orkestrą grojo šo
kiams.

Buvo ir programa. Aldona 
Širvitaitė-Savas sudainavo ke
letą dainelių, o jos jaunutės 
dukrelės Aldona ir Alyda, į- 
domiais kostiumais pasipuo
šusios, gražiai ir atkartotinai 
pašoko tap dance prie Floren
ce Kazakevičiūtės akordijos. 
Dar mažos mergaitės, bet šo
ko kaip suaugusios. Buvo ir 
prakalbėlių, linkėjančių Urbo
nams laimingo ir ilgo vedybi
nio gyvertimo. Vakaro vedėju 
buvo M. Urbono brolis Simo
nas.

Vienas buvo netikslumas, 
kad vietiniai M. Urbono drau
gai negavo progos gauti balso 
ir palinkėti tolimesnio laimin
go vedybinio gyvenimo.

Motiejus Urbonas yra drau
giškas žmogus. Priklauso prie 
Lietuvių Amerikos Piliečių

Socialistu kreiva politika pas kriaučius
Pas lietuvius kriaučius 

Brooklyne buivydiniai ir gla- 
veckiniai'socialistai veda krei
vą politiką. Jie mano tos1 krei
vos politikos keliu patraukti 
pas save daugiau kriaučių ir 
laimėti dabartinius lokalo rin
kimus. Jie* yra pastatę lokalo 
delegato pareigoms kandida
tu Vaitukaitį ir sekretoriaus 
pareigoms Vasiliauską.

Socialistai pastaruoju laiku 
kriaučiuose suorganizavo gru
pelę vardan “nuskriaustųjų ir 
pastumtųjų” nuo Kriaučių 
Neprigulmingo Klubo pašal
pos gavimo.

Reikia teisingai ir rimtai 
pasakyti, kas juos nuskriaudė. 
Pranas Vaitukaitis, dabartinis 
kandidatas į delegatą, Kriau
čių Neprigulmingame Klube 
išbuvo virš 20 metų pirminin
ku. Tai kodėl jis neragino tų 
kriaučių įstoti į minėtą klubą 
pasimokant tik $1. Praėjusių 
metų vasario mėnesį to klubo 
susirinkime Levonas šarkšnys 
davė įnešimą uždaryti to klu
bo duris penkeriems metams, 
neleisti naujiems nariams į- 
stoti, kas ir buvo nutarta.

Tačiau minėtame klube į- 
vyko valdybos perrinkimas, 
vasario mėnesį likosi išrinkta 
nauja valdyba. Naujoji valdy
ba per visus 1950-sius metus 
ragino visus kriaučius ateiti ir 
įstoti į Kriaučių Neprigūlmin- 
gą Klubą su $1 įstojimo mo- 
kesties. Bet buivydiniai, gla- 
veckiniai ir vaitukaitiniai so
cialistai atkalbinėdavo kriau
čius, sakydavo — neikite, ne
stokite, toji naujoji valdyba 
tik “blofina.” O patys, nuo 
senovės priklausydami minė
tame klube, patys pirmutiniai 
atbėgo, pasiėmė pašalpą.

Klubo. Progresyvis pažiūrose.
Aš nuo savęs linkiu drau

gams Urbonams daug sveika
tos ir ilgo amžiaus.

★ *
Pavasarinis piknikas 

birželio 10 dieną

Pavasarinį pikniką rengia 
bendrai susivienijusios organi
zacijos sekmadienį, birželio 
10, Kasmočių Parke, 91 Ste
amboat Rd. Prasidės 3 vai. po 
pietų.

čia yra graži, gamtos vilio
janti vieta. Ypač miestiečiams 
gerai pasidžiaugti" ir pakvė
puoti tyru orų.

Bus patarnauta vaišėmis. 
Šokiams gros Geo. Kazakevi
čiaus orkestrą. Užkviečiami 
visi čia dalyvauti. Įžanga pigi.

Mūsų ligoniai

Draugė V. Adomonienė sun-; 
kiai serga jau antras mėnuoJ 
Gaila. ■ Pavasaris teskubina 
jai sveikatą greitai pataisyti.

Taipgi serga d. Eva Vana
gienė. Turėjo operaciją. Jau 
keli mėnesiai praėjo, bet’svei-, 
kata tik po valiai taisosi., Lin
giu jai greitai ir pilnai pas
veikti, F. Kl-ton.

Kitų kriaučių jie neatjautė, 
neparagino įstoti kluban, kuo
met tam buvo laikas. Gi dabar 
tiems kriaučiams jie kreivai 
sako — esate nuskriausti. Dar 
jie kriaučiams šneka ir kitaip. 
Sako: žiūrėkite, pašalpą gavo 
ii’ tie, kurie neseniai įstoję į 
uniją, net ir dipukai, kurie ne
seniai atvykę, o seniems 
kriaučiams neduoda.

čia reikia visiems atsiminti, 
kad praėjusiais metais pirm 
to susirinkimo, kuriame po 
šarkšnio įnešimo naujiems na
riams uždarė į klubą duris, 
buvo įstoję į klubą ir keli nau
jakuriai, pasimokėdami $1. 
Tai suprantama, kad jiems 
priklausė pašalpa ir jie pašal
pą gavo. Bet po to susirinki
mo, prisilaikant šarkšnio įne
šimu padaryto tarimo, į klubą 
bebuvo priimti tik tie, kurie 
unijoje priklausė virš 5 me
tus.

Broliai socialistai, vesdami 
kreivą politiką tik pralaimėsi
te. Juk nariai supras, kad klu
be, kaip kad ir bile draugijo
je, nepriklausantis, nesantis 
nariu pašalpos negauna. Ne
tinka, ne jo vieta iš draugijos 
net reikalauti pašalpos, nes 
jon jokio cento nėra padėjęs.

Klausinėjau Kriaučių Ne
prigulmingo Klubo komiteto, 
kiek klubiečių gavo pašąlpos. 
Atsakė: 570. Tai puikus ko
miteto atliktas darbas. J. S.

Ekskursija aplankys 
Roosevelto antkapį
Lietuvių1 Moterų Apšvietos 

Klubas ruošia labai svarbią- 
ekskursiją, kuri galės aplanky
ti velionies prez. Roosevelto 
antkapį Hyde Park, N. Y.

Ekskursija bus 16 d. bir
želio, tai. bus šeštadienis.. Bu
šas išeis New Yorke iš 41 St. 
stoties 10 vai. ryte, grįš apie 8 
vakaro. Kelionė į abi pusi 
(round trip) $2.50. Norintiems 

vykti vietą reikia užsisakyti iš 
anksto pas valdybos nares ar
ba patelefonuokit Ev. 4-2223.

Dėl užkandžių: , norintieji 
gali pasiimti su savim iš namų 
ir gražioje pauksnėje pasivai
šinti, arba galės /pavalgyti res- 
taurante. Kviečia Valdyba.

MINĖTA MICHELSONŲ. 
VEDYBINĖ SUKAKTIS.

Gegužės 27 d,, advokato K- 
W. Michelsono namuose buvo 
suruoštas vedybinio gyvenimo 
metinės sukakties proga ban
kietas. K. W. Michelsonas yra 
vedęs Olgą Lukauskaitę iš 
Great Neck, N. Y.

Pokilis buvo suruoštas me
nišku pobūdžiu ir skoniu, įvai
riais valgiais ir gėrimais. 
Vaišino svečius Olga ir Kay 
Michelsonai, taipgi jo tėvai B. 
ir M. Michelsonai, Olgos moti
na Ona Lukauskienė. Namas 
buvo specialiai išpuoštas.

Svečių pas juos buvo: pus
brolis V. Rodgers ir žmona, ir 
motina iš Fairfield, Cohn..; dė
dė ir dėdienė Rodgers iš Bronx, 
N. Y.; Mr. ir Mrs.* Drukas iš 
Shelton, Conn.; Dr. A. Petriką 
su žmona, Jonas Ormanas su 
žmona iš Brooklyno; Mr. ir 
Mrs. Lee R. Mose, Mrs. M. 
Smudjins ir F. Klaston su 
žmona iš. Great Neck, N.. Y.

Linkiu Michelsonams daug 
laimės gražiai ir meiliai gy
venti ir geros sveikatos.

Ta pačia proga Olga Michel- 
sonienė ir jos giminės turėjo 
atžymėti jos brangų įvykį, nes 
geg. 24 d.' ji užbaigė mokslą 
State University of New York 
— dental hygiene, su aukštu 
at ž y m ė jimų. Už .tai jai 
buvo įteiktas Albert Stevenson 
medalis.

Sveikinu jus už atsiektą 
moksle tikslą ir lietuviams 
garbę. F- Kl-ton,

Pensionieriaiits pigiau 
Europoje gyventi

Brooklyniškis senatvės ap- 
draudos išmokėjimų mana- 
džeris Edward J. Sinderis 
skelbia, kad nemažai pensio- 
nierių išvažiuoja į Europą ar 
kitus užsienio kraštus pasto
viam ten apsigyvenimui. Jie 
važiuoją užsienin todėl, kad 
ten pigiau galima pragyventi.

Su šių metų birželio mėne
sio pabaiga užsienyje gyve
nantiems pensionieriams bus 
išmokėta $5,364,000 senatvės 
pensijų už metus laiko.

Gaudami pensijų nuo $20 
iki $150 į mėnesį, sakoma, 
jie gali daug geriau Europoje 
pragyventi, negu Amerikoje, 
nes užsienyje pragyvenimo 
reikmenų kainos yra daug pi
gesnės.

Apie 40 procentų tokių už
sienin išvykusių pensionierių 
apsigyvena Italijoje, kiti Fran- 
euzijoje ir kitur. Jiems siun
čiami čekiai reguliariai kas 
mėnesį.

Nesiunčiami čekiai tik už 
taip vadinamos “geležinės už
dangos” — į Sovietų Sąjungą 
ir kitas liaudiškas respublikas.

Ketvirtadieni, birželio 7,: 
Liberty Auditorijoje įvyksta j 
svarbus mėnesinis LDS 13, 
kuopos susirinkimas. Visi na-j 
riai kviečiami dalyvauti. Fra-’ I 
džia 8 vai. vakare.

Turėsime aptarti LDS vajų 
ir kitas mūsų organizacijos 
problemas. Taipgi turime ir 
svarbių visuomeninių reikalų, 
kurie reikėtų aptarti. Skait
lingas susirinkimas pagelbėtų 
tai padaryti.

Kadangi dabar eina LDS 
vajus, tai būtų labai gerai 
gauti ir į susirinkimą atsives
ti keletą naujų narių. Pada
rykime gerą pradžią.

Jeigu kurie dar esate savo 
mokesčių nepasimokėję, tai 
šiame susirinkime gera proga 
bus pasimokėti. J. G.

New Yorko valstijos auto 
apdraudos birželio 1 pakeltos 
po 10 ir 20 procentų: didysis 
pakėlimas asmens sužeidimo

PAIEŠKOJIMAS
Pajieškau lietuvio barberio, dirbti 

ir prižiūrėti barbernę. Savaitinė 
mokestis pagal sutarti. Vieta iš
dirbta per 25 motus. Noriu padėti 
lietuvį j labai gerą vietą, turės ge
rą gyvenimą. Mane galima matyti 
bile dieną. Vėliau,, jei norėtų, tai 
galėtų pirkti tą biznį. Reikia turėti 
Connecticut valstijos barbelio lais- 
nius.

FRANK'S BARBER SHOP 
88 Kelsey St., New Britain, Conn.

(101-110)

Matthew A.
■ BUYUS

(BUYAVSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N.J.

MArket 2-5172

Užmušė darbe
Henry Fasen, 37 metų am

žiaus, tapo užmuštas pereitą 
penktadienį, kai jis dirbo prie 
Brooklyno Pier No. 3

Jis kartu su kitais dokų 
darbininkais kėlė automobilį 
į laivą. Virvinis keltuvas tuo 
laiku trūko ir 3,000 svarų au
tomobilis jį užmušė ir kitus 
du darbininkus sunkiai sužei
dė.

Tai atsitikę todėl, .kad- au
tomobilis buvęs tam keltuvui 
per sunkus. ”

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 * reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233

Dr. A. Petriką 
DANTŲ (GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

, Valandos: ( 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uMaryta

HELP WANTED 
REIKALAVIMAI

REIKALINGI VYRAI xA 
ATYDOS! k

Proga laukia jūsų greit au
gančioje organizacijoje. Rei
kalingi nelavinti operatoriai 
mūsų verpimo, plovimo ir li- 
pinimo depart mente. Gera ai- , 
ga laike mokinimosi su auto
matiškais ir užsitarnautais 
algos pakėlimais. Šiltų bonai, 
nemokamai nelaimėje ir me
dikais apdrauda. Transporta- 
cija paruošiama.

Kreipkitės asmeniškai:
THE 

HARTFORD RAYON CORP.
DIVIDEND ROAD 

ROCKY HILL, CONN. 
Hartford 9-3316.

(110-12

HELP WANTED-FEMALE
Auklė, pagelbėjimui prie namų 

ruošos ir kitų darbų. Atskiras kam
barys ir maudynė, užmiestyje vasa
rą. Tel. Jamaica 3-5979.

(110-12)

RANDAVOJIMAI
Gražus, erdvus, garu šildomas 

kambarys vyrui. Bute savininką ga
lite matyti bile kada. Butas 25, 
294 Union Ave., Brooklyn. N. Y.

, (109-111)

PRANEšnfiA
%

GREAT NECK, N. Y. J
Lietuvių organizacijos bendrai ren

gia pikniką, sekmadienį, 10 d. bir
želio (June), Kasmočių Pavilione, 
91 Steamboat Rd. Pradžia 2 vai. po 
pietų, tęsis iki vėlai naktį. Grieš 
šokiams Jurgio Kazakevičiaus or
kestras. Parkas gražus, svetainė tin
kama, gera vieta susitikti su jūsų 
draugaį. Tinkamas valgis ir gėri
mas. Jžanga su taksais 75c ypatai. 
Vaikams veltui. Visas ir visus pra
šome ateiti. — Rengėjai. (109-110)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

ateinantį ketvirtadienį, 7-tą dieną 
birželio, 8 vai. vakare, Liberty Au
ditorijoj. Visi nariai dalyvaukite.-— 
Valdyba. * (110-111)

MONTELLO, MASS.
Jvyks piknikas Lietuvių Tautiško 

Namo Parke, Winter St., ant Kes
wick Rd., nedėlioj, 10 d. birželio. 
Pradžia 1 vai. dieną. Rengia Lietu
vių Tautiško Namo Draugovė. Ku
rie nevažiuosite į apskričių ^pikniką, 
tai prašome visus ir visas dalyvau
ti. — Rengėjai. (1/0-111)

WILKES BARRE, pi.
LDS 7 kp. ir LLD 43 kp. Išsirin

kimas įvyks nedėlioj, 10 d. birželio, 
Lietuvių Tautiškos Parapijos Sve
tainėj, 206 Parish St.

Susirinkimą šaukiame bendrą 
LDS ir LLD, nes bus veltui parė— 
nariams pasilinksminimas. Jvyks pa
prastu laiku. Visi ir visos ateikite, 
— J. S. Sekr. (110-111)

Kapiskas
ALAIKO 4

& GRILL <

Petras
I

BAR
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

4 pusi.——Laisve (Liberty)-Trečiadien., Birželio-June 6, 1951




