
Berlyne. Suplauks 
milijonai gražaus 
Daugiausia ✓pačių

Apie trisdešimt 
jaunuolių pribus

Komercinė spauda daug 
rašo apie Pasaulinį Jaunimo 
Festivalį, kuris šiomis dieno
mis įvyks 
apie d ui 
jaunimo, 
vokiečių.
tūkstančių
iš įvairių kitų pasaulio kam
pų.

Tuose aprašymuose žmogus 
, užtinki labai'daug naivišku- 

yno. Girdi, suvažiavę du mili
jonai jaunimo norės paspruk
ti į Vakarinę Vokietiją. Vaka
rinės Vokietijos valdžia esan
ti susirūpinus. Ji jau iš anksto 
pasakius tiems jauniems žmo
nėms, kad jie nebėgtų į Va
karus, nes ten nebesą vietos 
jiems sutilpti.
i ' Kfej blofas nuo pradžios iki 
galo.

Iš kitos puses, visi rubežiai 
tarpe Rytinės ir Vakarines 
Vokietijos esą sargais ir šu
nimis apstatyti, kad iš Vaka
rinės Vokietijos neišleidus 
jaunimo į Berlyno festivalį. 
Tik vienoje žemutinėje Sak
sonijoje jau esą sulaikyta 
1,200 jaunų vyrų ir moterų, 
norinčių. vykti į festivalį.

Buržuazija susirūpinus. Y- 
patingai išsigandę socialde
mokratai. Bijo, kad jaunimas’ 
gali užsikrėsti komunistinė
mis. idėjomis.

Bet šio festivalio, kaip skel
biama, vyriausias tikslas — 
kovoti už pasaulinės taikos iš
laikymą. Jaunimui taika la
biausia rūpi. Jei tai reiškia 
konj inizmą, tai niekam nepa- 
vyks jaunimą nuo jo sulaikyti.

Tyie N. Y. Times korespon
dentas Tillman Durin sėdi 
ITong Konge ir rašo apie Ki
nijos komunistus. Jis ir jo ko
legos esą smarkiai nusivylę. 
Jie visą laiką manę, kad Ki
nijos komunistai yra netikri, 
falšyvi. Bet, girdi, dabar “iš 
tikrųjų kiniečiai komunistai 
įrodė esą gal visam pasaulyje 
labiausia įsitikinusiais, aiš
kiais, doktrinieriškais komu
nistinės ideologijos ir taktikos 
pasekėjais.”

Labai įdomu. Ilgai tiems 
komercinės spaudos korespon
dentams ima pažinti tiesą. O 
dar toliaui nuo jų atsilikę jų 
bosai, kurie tuos didlapius lei
džia ir redaguoja.

mo- 
reli-

Pranciškonų organas 
ko mokytis “sąmoningo 
gingumo.” Bet tai falšyva są
voka. Tokio dalyko nėra ir 
m^Įali būti. Kur prasideda 
sąętioningumas, ten pasibaigia 
r,ėliginguh)as.

Sąmoningumas reiškia žino- 
jfrną, apšvietą, įsitikinimą, 
mokslą, pažinimą ir suprati
mą tiesos. Pažinęs ir supratęs 
tiesą apie gamtą ir jos įsta
tymus, žmogus nustoja tikė
jęs.

Jeigu netiki popiežiumi, 
jam duoklių nemoki ir jo ne
klausai, tai negali būti kata
liku ir patekti dangaus kara
lystėn. ‘

Taip moko, klerikalinė spau
da. Todėl, girdi, Kinijos ko- 

.munistų reikalavimas, kad ten 
katalikų bažnyčia atsisakytų 
ištikimybės popiežiui, o pasi
liktų ištikima savo ■•kraštui, 
yra mirtis tai bažnyčiai.

Čia reikalingas platesnis 
paryškinimas. Kodėl gero ka
taliko, malda negalėtų nueiti 

‘ Mūšiai pas dievą be jokio žę- 
miško agento pagalbos? Kam 
reikalingas kunigas, kad rei- 
kapngas popiežius ir visa ar- 
mija nenaudingų bažnyčios 
tarnautojų ?

Tris lietuvius fašistus švedi-
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KONGRESAS UŽTIKRINA 
AUKŠTAS KAINAS IR 
PELNUS FABRIKANTAM
Visai supančioja kainų kontrolę 
ir kelia rendas iki 20 procentų

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas 294 bal
sais prieš 80 galutinai užgy- 
rė bilių, kuris leidžia pa
kelti kainas daugumai fa
brikinių dirbinių ir padidin
ti rendas iki 20 procentų 
aukščiau 1947 metų rendų.

Prezidentas Tr u manas 
tuojau pasirašys tą bilių, 
bet kartu kritikuos jį, kaip 
kad pranešta antradienį iš 
Washingtono. Šis bilius dar 
aršiau apšlubina ir supan
čioja kainų kontrolę, negu 
senasis, kainų įstatymas.

Bet valdžia nelaukė, iki 
galion įeis naujasis įstaty-

Kanada davė Italijai 
ginklą už $50,000,000

Montreal. — Kanada pa
siuntė Italijai dar 50 mili
jonų dolerių vertės ginklų 
ir kitų karinių įrengimų.-

Tai jau trečias toks Ka
nados siuntinys Italijai.

Streikuoja Syrijos 
valdžios tarnautojai
Beirut, Syrija.—Su strei

kavo 17,500 Syrijos val
džios darbininkų - tarnau
tojų, reikalaudami pakelt 
algą ir pagerint darbo sąly
gas. Streikas paralyžiuoja 
visą valdžios veiklą.

Gyventojų dauguomenė 
bruzda prieš taksų padidi
nimą, ir tas bruzdėjimas 
gali nuversti esamąją Syri
jos ministrų kabinetą, kaip 
teigia amerikiniai kores7 
pondentai. i .

Atimtas Židikam Riebus 
Karinių Darbų Užsakymas

Washington. — Valdžia 
buvo davus vadinamai El- 
vair korporacijai karinių 
darbų užsakymus už $2,- 
916,004.

Bet kai Kongreso komi
tetas patyrinėjo, tai ir su
rado, jog ta korporacija 
yra žulikų padaras, neturi 
jokių fabrikinių įrengimų, 
o “korporacijos savinin
kai” yra du vagys, užbaigę 
savo bausmę kalėjime.

Dabar todėl armijos val
dyba ir atšaukė duotus 
jiems karinius užsakymus.

ja turėsianti sugražinti Lietu
von. Vienas korespondentas 
rašo: Mat, “tie lietuviai, už
kaldami laive duris, faktiškai 
buvo pasmerkę rusus darbi
ninkus mirčiai.”

Taip pasielgti gali. tiktai 
paprasti fašistiniai kriminalis
tai. Tokiais jie skaitomi. To
kiais jie yra.

Bet klerikalų ir menševikų 
spauda ir juos skaito savo 
didvyriais. Neapsimoka jiems 
to pavydėti, nės jie taip ma
žai beturi kuo pasididžiuoti. 

mas, ir jau pirmadienį nu
tarė pakelti kiaulienos kai
nas 'iki šešių centų svarui.

Naujasis kontrolės bilius 
nustato fabrikiniams gami
niams aukščiausias kainas, 
buvusias 1950 metais tarp 
sausio 1 ir birželio 24 d., ir 
įsako jas dar tiek pakelti, 
kiek pakilo fabrikantų lėšos 
nuo Korėjos karo pradžios 
iki 1951 m. liepos 1 d.

Šis bilius neva leidžia nu
mušti tik tokias kainas, ku
rios viršija tą nustatymą. 
Kartu jis užgina numušti 
kainas bet kokiems farmų 
produktams.

Anglijos pasiuntiniai 
mėgins atgriebt žibalo 

pramonę iš Irano
London. — Anglijos val

džia nutarė siųsti savo “mi
siją” į Iraną, kad perkalbė
tų jo valdžią sugrąžinti ži- 
balo-aliejaus biznį į anglų 
rankas.

Buvo atlėkęs prezidento 
Trumano pasiuntinys Ave- 
rėll Harrimanas iš Irano. 
Jis patarė Anglijai tęsti 
derybas dėl aliejaus pramo
nės atgavimo - atgriebimo 
Irane. Dabar Harrimanas 
išskrido atgal į Iraną dar
buotis Anglijos naudai.

Lenkija tardo 9-niu 
karininkų suokalbį

Varšava. — Lenkijos teis
mas pradėjo tardyti keturis 
lenkų generolus — S. Ta ta
rą, F. Hermaną, Stefaną 
Mossorą ir,J. Kirchmajorą, 
— tris pulkininkus, vieną 
armijos majorą ir vieną lai
vyno oficierių.

Lenkų valdžia surinko 
parodymus ir liudijimus, 
kad tie devyni karininkai 
vadovavo šnipams, tarnau
jantiems Amerikai ir An
glijai. Kaltinimas sako, jie 
suokalbiavo nuversti demo
kratinę Lenkijos valdžią su 
anglų - amerikonų pagalba.

Smarkiai pakilo Indijos 
komunistų įtaka unijose
New Delbi, Indija. — In

dijos komunistai pirm kele
to mėnesių buvo tik trečioje 
vietoje kaip darbo unijų va
dovai. Bet Komunistų Par
tijoj įtaka per šį trumpą 
laiką'taip pakilo, kad jų 
vadovaujamos unijos dabar 
savo skaičium užima jau 
antrąją vietą.

Komunistai ir kairieji so
cialistai, išvien veikdami, 
neseniai laimėjo ir rinki
mus trijuose B e n g* a 1 i j o s
provincijos miestuose prieš stelbė »visus talkininkų ir 
valdančiąją Kongresinę 
Partiją. Vyriausias šios 
partijos vadas yra premje- turn (amerikinius genero- 
ras Jaw. Nehru. ’ I

Paliaubų derybos 
tebestovi toge 
pačioje vietoje
VĖL PASMARKĖJO MŪŠIAI

Tokio, liep. 31. — Jau 
penkias dienas tęsėsi ginčai 
tarp; amerikonų ir šiaurinių 
korėjiečių dėl to, kur rei
kėtų įsteigti neginkluotą 
ruožtą tarp vienų ir kitų.

Amerikos atstovų vadas 
admirolas Charles Joy siūlė 
paskelbti nekarinį ruožtą 
paliai dabartinę fronto li
niją, Šiaurinėje Korėjoje, 
kur amerikonai yra užėmę 
apie 2,000 ketvirtainių my
lių plotą.

Vyriausias šiaurinių ko
rėjiečių delegatas gen. Nam 
II pareiškė, kad amerikonai 
tokiu būdu nori pasilaikyti 
svarbiausią šiaurinės Korė
jos plotą. Jis pakartojo sa
vo reikalavimą — nustatyt 
neginkluotą ruožtą už 6 
mylių į šiaurę nuo 38-tos 
paralelės ir tiek pat i pie
tus nuo jos. Amerikonai 
todėl turėtų pasitraukti at
gal; bet jie priešinasi pa
sitraukimui.

Derybose nepadaryta jo
kio progreso.

Amerikonai vienaip ir antraip 
spėlioja apie maršalų Žukovą

Washington. — Ameriki
nė spauda ilgai spėliojo, 
kas atsitiko maršalui Gre- 
gorui Žukovui, įžymiajam 
Sovietų armijos vadui. Žu
kovas nuo 1948 metų vie
šai nepasirodęs; esą, gal 
Stalinas ant jo. supykęs.

Bet pereitą savaitę mar
šalas Žukovas ima ir pasi
rodo Varšuvoj, miniųt 7 
metų sukaktį nuo liaudiš
kos valdžios įsikūrimo Len
kijoje. Ten Žukovas pasa
ko kalbą nuo tų nacių pa
grindų, kaip ir Molotovas, 
Sovietų Sąjungos premjero 
pavaduotojas. Maskvos 
laikraščiai atspausdina sy
kiu Žukovo ir Molotovo 
kalbas.

Čia naujas galvosūkis 
amerikiniams laikraštinin
kams. Dabar jie antraip 
spėlioja, kodėl Stalinas “iš
sitraukė Žukovą iš ranko
vės,” kaip rašo New York o 
World - Telegram. Gal Žu
kovas skiriamas vadu grę
siančiam karui su vaka
rais? Tą klausimą turėsią 
per kelis sekančius mėne
sius šnipinėti Amerikos ir 
kitų vakarinių kraštų agen
tai, sako World-Telegram.

* • * Visų gabiausias; komandiie- 
rius Antrajame pasauli

niame kare
Tas laikraštis kartu pri

mena Žukovo pasižymėji
mus Antrajame pasaulinia
me kare ir rašo:.

—Žukovo žygiai Antraja
me pąsauliniame kare nu- 

priešų (vokiečių) komari- 
dierius. Jeigu krūvon sudė- 

lus) Marshallą, Eisenhow-

Pasmarkėjo mūšiai vidu
riniame ir rytiniame fron
tuose. Amerikonai atakavo 
šiaurinius korėjiečius ties 
Yončonu ir Korangpo ir už
ėmė kalno aukštuma i žie
mius nuo Yanggu.

Amerikiniai bombanešiai 
bombardavo ir apšaudė 
Šiaurinės Korėjos sostinę 
Pyongyangą ir kelis kitus 
miestus.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie ir kinai savanoriai sėk
mingai atrėmė amerikonų 
ir anglų atakas; nuskandi
no karinį Amerikos laivą- 
naikintuvą num. 725, mėgi
nusį įsiveržt į Tongčon uos
tą.

Amerikiniai lėktuvai ke
turis kartus žiauriai bom
bardavo ir apšaudė nekari
nius piiestus Pyongyangą, 
Namfo, Suan, Sunan ir An- 
džu ir eilę kaimų; užmušė 
bei sužeidė daug civilinių 
gyventojų, kaip sako Šiau
rinės Korėjos radijas.

erį ir Bradley, tai būtų kaip 
ir vienas Žukovas.

Žukovas buvo Sovietų 
karo štabo galva, bet jis 
taip pat komandavo armi
joms, kurios apgynė Mas
kvą, atkariavo Stalingradą 

’ir užėmė Berlyną. Jam 
daugiau, negu bet kuriam 
kitam oficieriui, priklauso 
nuopelnas už nacių sumuši
mą rytuose.—

Generolas turi atsiteist 
už išnaudojimą valdžios
Washington. — Genero

las David Crawford, buvęs 
tankų užsakymų viršinin
kas Detroite, naudojo val
džios medžiagas, statyda
mas sau sportinius laivu- 
kus. Jis*taip pat valdžios 
lėšomis perkraustė savo na
mų baldus iš Detroito į Ma- 
rylandą.

Armijos sekretorius 
Frank Pace įsakė, kad gen. 
Crawford atsiteistų už pa
darytas valdžiai skriaudas.

Crawford tapo pavarytas 
iš tarnybos už tai, kad ėmė 
kyšius is tankų fabrikantų. 
P#r jo rankas buvo duota 
fabrikantams užsak y m a i 
tankų ir šarvuotų automo
bilių už 6 bilionus dolerių.

Kambodijos karaliukas 
siunčia prezidentui Truma- 
nui keblią dovaną — baltą
jį dramblį (slonių).

Kambodija yra dalis fran- 
cūzų kolonijos Indo-Kinos, 
o tas karaliukas veikia kaip 
Francijos įrankis vieti
niams gyventojams valdyti.

Baltasis dramblys jau iš
siųstas laivu į Jungtines 
Valstijas.

TEISMAS ATŠAUKĖ W. Z. TOSTERIO 
BELį; NUTEISĖ F1ELDA IR GREENĄ 

DAR ŠEŠIS MENESIUS KALĖTI
Žada [kalint ligonį Fosterį, 
jeigu jis negaus naujos belos

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Edward 
•Conger atšaukė $5,000 be
lą, kurią Civilinių Teisių 
Kongresas 1948 metais už
statė \ už Win. Z. Fosterį, 
Komunistų Partijos pirmi
ninką. Teisėjas pareiškė, 
kad jei Fosteris iki pirma
dienio, rugp. 6, negaus 
naujo $5,000 užstato, tai 
bus paimtas kalėjiman.

Fosteris 1948 m. buvo pa
trauktas teisman sykiu su 
11 kitų komunistų vadovų, 
esą, už suokalbį mokyti ir 
skelbti, kad reikėsią nu
verst Amerikos valdžią per

Sen. Connally smerkia 
valdžią už pinigą 

mėtymą užsieniams
Washington. — Marshallo 

plano administratorius W. 
C. Fosteris reikalavo būti
nai paskirti 8 bilijonus, 500 
milijonu doleriu ginkluoti 
Amerikos talkininkus ir 
ūkiniai stiprinti juos prieš 
komunizmą per metus.

Demokratas' senatorius 
Tom Connally, užsieninių 
reikalų komiteto pirminin
kas, atsakydamas, užreiš
kė:

—Jūs, vyručiai (valdi
ninkai), žinote tiktai tak- 
suot ir taksuot amerikie
čius. Pačios Jungtinės Vals
tijos nepajėgia apsimokėti 
savo lėšų, o jūs peršate už- 
laikyt ir visą pasaulį. Iš 
dabar reikalaujamų pinigų 
jūs skiriate 930 
dolerių išmėtyt 
siems pietiniai - 
Azijos kraštams
Thailandui, Indo - Kinai ir 
.kt.). ' i

Apart karinės paramos 
vakarų Europos kraštams, 
jūs peršate dar jiems duoti 
2 bilijonus, 300 milijonų do
lerių kaipo ūkinės paramos 
pagal Marshallo planą. 
Kartu jūs pranešate, kad 
vakarinės Europos pramo
nė pakilo 44 procentais 
aukščiau, negu *pirm karo, 
ir žemės ūkis duoda ten 19 
procentų daugiau produk
tų.. Kam gi tad jūs bruka
te dar daugiau medžiagi
nės paramos vakarinei Eu
ropai?—

milijonų 
apšlubu- 

vakarinės 
(Burmai,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Tel Aviv.—Izraelio seimo 

rinkimuose daugiausia bal
sų gavo premjero Ben-Gu- 
riono Mapai (Socialistų) 
Partija. Paskui seka Jung
tinė' Darbininkų Partija - 
M'apam, Sionistai ir kiti.

Hong Kong. — Praneša
ma, kad Kinijos komunistai 
nušlavė vadinamus čiang 
Kai-šeko' “partizanus,” ku
be buvo per Burmą įsiver
žę Kinijon.

jėgą bei prievartą. Kadan
gi senyvas Fosteris sirgo, 
todėl atidėta jo teismas ne
ribotam laikui.

Fosteris yra 70 metų am
žiaus, ir jo sveikata dar la
biau nupuolus.

Jis pereitą pirmadieni bu
vo pašauktas teisman dėl 
senosios belos panaikinimo.

Korespondentai klausinė
jo Fosterį apie Komunistų 
Partijos ateiti. Jis atsakė, 
jog valdžia klysta, kuomet 
ji tikisi persekiojimais su
naikinti Komunistu Parti
ją. Fosteris užreiškė, kad 
tie persekiojimai" tik dar 
kiečiau užgrūdins komunis- 
tus kovoje prieš fašizmo ir 
karo pavojus.
. Nauja bausme Fieldui 

ir Greenui
Federalis apskrities teisė

jas McGohey nuteisė Fre- 
dericką V. Fieldą 6 mėne
sius kalėti už tai, kad Fiel- 
das atsisakė grand džiūrei 
išduoti vardus žmonių, da
vusių paskolas į Civilinių 
Teisių Kongreso belų fon
dą. ‘

Fieldas, to fondo sekreto
rius, pirmiau buvo nuteis
tas 90 dienų kalėti už atsi
sakymą išduoti belų fondo 
rėmėjus teisėjui. Fieldas 
jau sėdi kalėjime.

Abner Green, Civilinių 
Teisiu Kongreso belų fon
do globėjas, pirmiau buvo 
nuteistas 6 mėnesius kalėti 
už tai, kad grand džiūrei 
nepristatė to fondo knygų 
bei sąrašu.

Dabar Green antru kartu 
nuteistas šešiems mėnes
iams kalėjimo todėl, kad 
jis nesutiko parodyti džiū
rei dokumentus Sveturgi- 
mių Gynimo Komiteto, ku
rio sekretorius jis yra.

Graikų karalius paskelbė 
naujus seimo rinkimus

V

Athenai. — Graikijos ka
ralius Paulas uždarė seimą 
ir paskelbė naujus rinki
mus rugsėjo 9 d. < • f

Buvo sugriuvęs “liberalo” 
Venizeloso ministrų kabi
netas, susidedantis iš libe
ralų, socialistų ir monarcho- 
fašistų. Jie pešėsi, kaltin
dami vieni kitus už tai, 
kad Amerika sumažino do
lerių davimą Graikijai.

Pirmadienį V e n i z e 1 o s 
šiaip-taip sulipdė naują 
ministrų kabinetą.

Daugėja ir didėja streikai 
pramonėje ir valdžios įstai
gose. Amerikiniai kores
pondentai teigia,.kad strei
kų banga gali parblokšti 
monarcho-fašistinę valdžią. ,

Washington. — Dan A. 
Kimbal tapo* laivyno sekre
toriaus pavaduotoju.

ORAS. — šilta, šutnu ir 
bus lietaus.

's
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STASYS JASILIONIS
PRIEŠ VIENERIUS METUS (liepos 30 d.) mirė žy- 

mus Ame/ikos lietuvių poetas Stasys Jasilionis.
Jasilionis buvo ilgametis, nuolatinis Laisvės bendra

darbis; jis buvo veikėjas pažangiajame darbininkų ju
dėjime.

Jasilionio eilėraščiai išleisti dviejose knygose — “Be- 
švintahtis Rytas*’ ir “Pavasariu Godos”; daugybė jo 
straipsnių, korespondencijų ir kitokių raštų tebėra pro- 
gresyvės spaudos puslapiuose.

Kurie dar neturite, galite Įsigyti šio talentingo rašy
tojo paminėtąsias eilėraščių knygas; jos gaunamos Lais
vėje.

Jasilionis mirė, bet jo gražūs darbai nemirs.

ATVIRAS GENEROLAS
VISGI PASITAIKO ir generolams būti “sugautiems” 

ir pabaustiems. Deja, ne visi generolai yra tokie atviri, 
kaip brigados generolas David J. Grawford.

Šis vyras buvo tankų arsenalo Detroite viršininkas; 
jis darė kontraktus su įvairiomis kompanijomis, gami
nančiomis tankus. 'Per šio generolo rankas ėjo bilijonai 
dolerių valdžios pinigų, skiriamų kompanijoms už darbą.

Kompanijos, gavusios riebius kontraktas, nepašykš
tėjo “atnagradinti” generolui. Pastarosios atsiteisė jam 
visaip. O iis, žinoiha, naudojosi, kiek galėjo.

Prieita prie to, kad kongresinis komitetas padarė ty
rinėjimus Detroite ir apklausinėje patį generolą. Ap
klausinėjimuose, gen. Crawford prisipažino naudojęsis 
kompanijų “malonėmis.”

Ir štai Crawf ordas paleidžiamas iš tos vietos ir jam 
oficialiai padaromas kritikos raštas. Išgirdęs tai, gen. 
Crawford sakė:.

“Aš nieko neatlikau, ko nebūtų atlikęs kuris nors ki
tas, būdamas mano vietoj; tačiau pasitaikė taip, kad 
mane kažin kaip sučiupo...”

šiuo pasakymu generolas, aišku, pareiškia, jog visi 
kiti generolai daro tai, ką jis darė, tik anie laiminges
ni,—jų nieks kol kas nesučiumpa!

Kaip ten bebūtų, tai nėra gera!

Kas Ką Rašo ir Sako
L VIENUŽIS

Atsiminimų bruožai

PAVOJUS MŪŠIŲ PALIAUBOMS
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT, pasitarimai Kaesonge 

dėl mūšių paliaubų, atrodo, gali nutrūkti. Jie gali nu
trūkti, nes, kaip viskas rodo, tūli mūsų valdžios parei
gūnai nori, kad jie nutruktų, kad karas tęstųsi, kad jis 
plėstųsų apimdamas net Kiniją.

Turime atsiminti, jog Washingtonas labai nenoriai su
tiko tartis dėl sulaikymo mūšių. O kai buvo pradėti pa
sitarimai, tuojau į įuos buvo įmesta viena ir kita “min- 
klė,” pasitarimus ardžiusi: pirmiau koresponderitų ne- 
įsileidimo reikalu, vėliau dėl svetimų armijų ištraukimo 
iš Korėjos. Abiejais atvejais šiaurės Korėjos atstovai 
nusileido ir konferencija vėl prasidėjo.

Šiuo metu eina klausimas dėl to, kur turi būti nusta
tytas rubežius, neutrali zona, skirianti pietinę ir šiaurinę 
Korėjos dalis, šiauriečiai reikalauja, kad rubežius bū
tų nustatytas pagal 38-tąją paralelę,—tai yra “natūra
lus” rubežius, skyręs pietiečius ir šiauriečius prieš mū
šių prasidėjimą, prieš karą.

‘ • Bet amerikiečiai tam griežtai priešingi. O tuo pačiu 
kartu amerikiečių bombonešiai tebenaikina šiaurės Ko
rėjos miestus ir miestelius. '

KOMEDIJOS, BET KOI. 
KAS APMOKAMOS

Uruguaįaus lietuvių laik
raštyj Darbe skaitome:

.Jau esame rašę ^apie tūlą 
Ericą Mejerį, kurį Brazilijos 
smetonininkai skaito “Lietu
vos atstovu“ Rio de žaneire. 
Paskutiniuoju laiku ima ryš
kėti, jog Fricas ne visiems ir 
smetonininkams ‘prie širdies.’ 
To hitlerinio „vokiečio pusę 
daugiausia palaiko Ragažins* 
to kamarilė, kuri, matomai, 
stengiasi nurungti “konsulą“ 
Polišaitj ir iš jo atimti dole
riais išmokamas algas.

Prieš Fricą pradėjo šiauštis 
nekurie bėgliai ir, be abejo, 
Polišaičio grupės “veikėjai.’

S. Paulo “žinios“ perspaus
dino iš “Naujienų“ tūlo Vy
tauto rašinį, kur nurodoma, 
jog tas Fricas nėra joks lie
tuvis klaipėdietis, o vokietis. 
Dėl Frico paskyrimo Lietu
vos atstovu., “Naujienų” ko
respondentas iš S. Paulo sa
ko, kad jei pats Smetona, 
bėgdamas į JAV ir pravažiuo
damas pro Rio de žąneirą, jį 
tokiu padarė, tai esą taipgi 
neteisėtai, nes Smetona tuo 
metu “atostogavęs“ (suprask: 
galvatrūkčiais bėgęs .nuo lie
tuvių tautos). Girdi, tuometi
nis Lietuvos prezidentas bu
vęs <Merkys, tad Smetona ne
galėjęs vokietį Fricą • paskirti 
“atstovu,“ kai buvę tiek daug 
“laisvų“ ^ministrų ir konsulų, 
nežinančių kur bėgti, ir kur 
sustoti...
Tas pats Vytautas, pagaliau, 

reikalauja, kad jei jau iš tik
rųjų Smetona Fricą paskyrė 
savo' diplomatu, tai, esą, te
gul jis spaudoje paskelbia 
paskyrimo akto fotostatinę 
nuotrauką, nes kitaip buržua
zinės Lietuvos likučiai Fricą 
nebelaikysią savo atstovu.

Komedija tęsiasi. Ją vis te
bevaidina mūsų tautos į sąšla
vyną nuspirtieji personažai, 
neturintieji nei teisės Lietuvos 
vardą minėti. Kada nors nu
truks plaukę algos “atsto
vams.“ Tuomet nebebus pras
mės nei komediją lošti. Nebe
bus nei kam ją lošti.

MAKSIMUI GORKIUI 
PAMINKLAS

Šių metų birželio 10 d. 
Maskvoje buvo atidengtas 
paminklas didžiajam rusų 
literatūros milžimui Maksi- 
mui Gorkiui.

Pasak Eltos, paminklo 
atidengimo dįeną:

Tūkstančiai maskviečių su
sirinko didelėje -Baltarusijos 
stoties aikštėje ir artimose 
plačiose jnagistralėse bei 
skersgatviuose, čia atėjo visų 
sostinės rajonų darbo žmonių 
delegacijos — fabrikų ir ga
myklų socialistinio darbo 
meistrai, mokslininkai, rašyto
jai, artistai, dainininkai, aukš
tojo mokslo įstaigų studentai, 

MUMS RODOSI, jog amerikiečiai ir jų talkininkai ne
paiso nedidelio žemės sklypo, kurį jie turi užėmę į šiau
rę nuo 38-tos paralelės,—ne kartą buvo skelbta, jog my
lia čia ar ten nieko nereiškia.

Mums rodosi-, kad mūsų pakeigūnai nelabai nori tai
kytis ir dėl to vyksta tai, kas vyksta. /

Štai, tik prieš keletą dienų vienas karininkas, teikda
mas žinias korespondentams apie dalykų padėtį Korė- 
joje pasakė, jog pasitarimai Kaesonge esą komunistų 
“trlksas,” kuriuo jie siekiasi. išgelbėti savo armiją iš 
didžios nelaimęs.

Tasai karininkas kalbėjo mūsų karo vadovybės vardu. 
Bet vėliau paaiškėjo, jog to karininko niekas neįparei- 

‘ gojo šitaip kalbėti, jog tai buvo jo paties sugalvota ir 
paleista “antis,” kuri kliudytų pasitarimams dėl mūšių 
baigimo Korėjoje.

Ką tai reiškia?
Tai reiškia, jog mūsų karo vadovybėje yra žmonių, 

darančių viską,-kad tik kaip nors sukompromituoti ei- 
* namąsias derybas, kad tik jas nutraukti ir tęsti karą, 
j kuris lėšuotų tūkstančius naujų žmonių gyvybių.

Atsiminkime, kad mūsų krašte veikia labai stambios 
kapitalistų grupės, stojančios už karo tęsimą.

Atsiminkime, kad Čia veikia tvirti čiang Kai-šeko lo- 
‘bijistai, viską darą, idant Korėjoje karas tęstųsi.

Visa tai‘stengiasi suardyti Kaesongo pasitarimus!
Štai, kur didžiulis mūsų kraštui pavojus!

Pittsburgh© Highland Parke žverinčiaus prižiūrėto
jams sustreikavus, patsai viršininkas pulkininkas E. J. 
Hotise; girdoištroškusius dramblius. Kilęs nesusiprati
me’dėl'atostogų,’ streikas, tęsėsi tiktai vieną dieną.

ir moksleiviai, Tarybinės Ar
mijos ii’ Karinio Jūrų Laivyno 
atstovai, Maskvos partinių ir 
tarybinių organizacijų vado
vai.

Ant pastatų fasadų —. rau
doni audeklai ir transparen- 
tai, kuriuose įrašyti nemirš
tantieji Gorkio žodžiai.

Tarybų vyriausybės, var
du palninklą atidengė rašy
tojas A. A. Fadiejevas. Po 
keleto tartų žodžių,—

Drg. Fadiejevas perkerpa 
juostą. Nuo paminklo nusilei
džia baltas audeklas. Susirin
kusieji pamatė didingą A. M. 
Gorkio bronzinę skulptūrą.
Rašytojo figūra, kurios aukš

tis siekia penkis metrus, pa
statyta ant aukšto postamento 
iš raudono poliruoto granito.

Kurti šį paminklą dar prieš 
Didįjį Tėvynę^karą pradėjo 
įžymus skulptūros meistras L 
D. šadras. Jo kūrybinį suma
nymą užbaigė TSR^ liaudies 
dailininkas V. I. Muchina ir 
skulptorihi Z. G. Ivanova bei 
N. G. Zelionskaja.

Rašytojas pavaizduotas vi
su ūgiu. Dešine ranka jis re
miasi į lazdą,, kairiąją ranką 
laiko švarko, kišenėje. Įkvėpi
mo kupinas Aleksiejau^ Mak- 
simovičiaus Gorkio‘ veid as nu 
kreiptas į žmones.

Papėdėje aukso raidėmis 
žėri žodžiai:

“Didžiajam 
rusų rašytojui 

Maksimu!
Gorkiui

Nuo Tarybų Sąjungos 
Vyriausybes

1951 m. birželio 10 d.”
Aikštėje aidi plojimų aud

ra. Girdėti iškiltninga TSRS 
Valstybinio Him n ovm e 1 o d i j a. 
Prie paminklo skuba šimtai 
maskviečių su gyvų gėlių 
puokštėmis...

TSRS Tarybinių rašytojų 
sąjungos vardu kalba rašyto
jas N. S. Tichonovas ir'TSRS 
Mokslų akademijos vardu — 
akademikas V. V. Vinogrado
vas.

Mitingas pasibaigė. Bet 
žfmonės dar nesiskirsto. Jie 
ilgai stovi prife paminklo 
Aleksiejui Maksimovičiui Gor
kiui, kurio vardas yra bran
gus kiekvienam tarybiniam 
žmogui, viso pasaulio doriems 
žmonėms./Iki vėlyvos nakties 
nesibaigė / žmonių sriautas.

Dešimtys tūkstančių mask
viečių lankėsi birželio 10 d. 
Baltarusijos aikštės skvere.

“BLOGI ŽENKLAI 
INDIJOJE...”

Po tokia antrašte Čikagos 
Marijonų organe telpa to
kia iš Kalkutos žinia:

Prieš metus Indijai grąžin
toje buv. prancūzų Chander- 
nagor kolonijoje vyko pirmie
ji savivaldos organo rinkimai 
ir visas 2& vietas taryboje lai
mėjo ^komunistų dominuoja
mas progresyvinis frontas.

, (Pabaiga.)
Tai čia ir buvo mafto pir

mas susitikimas su Laisve, 
kada atvykau pa<s brolį į. šią 

I šalį 1911 metais, pradžioje 
spalių mėn. Pas brolį tada 
gyveno keli įnamiai (bur- 
dirigieriai) ir visi skaitė 
skirtingus laikraščius: Ka
taliką, Lietuvą, Keleivį. 
Laisvę ir Kovą. Mano bro
lis prenumeravo Keleivį ir 
Laisvę. Man, 16 metų vai- 
kinėliui, atvy k u s i a m iš 
tamsaus Lietuvos kaimo, 
kur net neteko ir matyti 
laikraščio, buvo labai žin- 
geidu ir be galo interesin
ga, pamačius tiek laikraš
čių ateinant į vieną stubą. 
Aš ėmiausi skaityti ir skai
čiau gana godžiai. Juk Lie
tuvoje tik maldaknygę te
ko skaityti ir tuomi tik ga
lėjau didžiuotis, kad jau 
“mokytas.” O prie to, dar 
ir rašyti jau šiek-tiek įga
lėjau, na, tai ir visai jau 
nebuvau “prastas”... Vie
nok, kada paėmiau laikraš; 
tį skaityti, tik tada persiti
krinau, kad pas kaimo da
raktorių įgytas • “mokslas” 
dar toli gražu nuo mokslo, 
nes ir laikraštį dar atitin
kamai skaityti nemokėjau. 
Tačiau aš dėl to nenusimi
niau, o tik pasiryžiau skai
tyti ir mokytis. Ir tik skai
tydamas laikraščius pradė
jau suprasti, jog žinojimas 
—ne maldaknygėj. Ir nors 
ir buvau išmokintas garbin
ti ir mylėti dievą ir Neklys
ti nuo tikėjimiško kelio, bet 
katalikiškas laikraštis Ka
talikas nepadarė į mane jo
kios įtakos. Lietuva irgi 
buvo nuobodus skaityti 
laikraštis. Bet Keleivis ir 
Laisvė, tai tikrai greitai 
padarė manyje įtaką ir už
ėmė pirmą vietą, kad net 
kai kurie įnamiai (seni 
amerikonai) tuoj pradėjo 
prikaišioti, kad dar tik gri- 
norius ir vaikėzas, o jau 
virstu į bedievius, šliuptar- 
nius.

Keleivis iš karto man ge
riau patiko, negu Laisvė, ir 
nežinau kodėl. Gal, kad Ke- 
leivyj buvo Maikis su Tė
vu ir Džian Bambos spy- 
čiai, ar kas 'kitas, bet Kelei
vis tuo laiku buvo populia- 
riškiausias. Abu laikraščiai 
— Keleivis ir Laisvė—tada 
skelbė tas pačias socialisti
nes idėjas, tad net ir gerai 
apsitrynusiam, įgudusiam 
buvo sunku įžiūrėti skirtu
mą tarpe jų. Na o tokiam, 
kaip aš, tai nebuvo ką ir 
kalbėti — man abu buvo ly
gūs, geri. Vienok, kada 
1914 metais iškilo? pirmas 
pasaulinis karas, jau po 
truputį pradėjo reikštis 
skirtumas. Visi laikraščiai 
daug rašė tada apie karą ir 
visi ėmė reikšti savas, skir
tingas nuomones ir polin
kius link karo. Tarpe so
cialistinių laikraščių irgi 
ėmė greitai reikštis skirtin
gos pažiūros ir idėjinės 
krypty/. O jau po 1917 m. 
revoliucijos Rusijoj, ypatin
gai jau po spalių proletari
nės revoliucijos, ne tik 
skirtumas, bet tiesioginis 
persiskyrimas įdėjose. įvy
ko. Keleivis nuklampojo į 
buržuazinį liūgyną tarnau
ti kazionam socializmui, o 
Laisvė pasiliko ištikima 
darbo žmonijai. Todėl ir 
man, kaipo sunkaus darbo 
žmogui, pakeliui buvo su 
Laisve, o ne su Keleiviu.' O 
kada sugrįžau 1919 metais 
iš kariškos" tarnybos, dar 
didesnį ' skirtumą pama
čiau: Laisvė dar tvirčiau 
stovėjo su darbo liaudimi, o 
Keleivis visiškai nusirito į 
priešingą pusę ir paneigė 

tą viską, ką pirmiau skelbė. 
Todėl ir man, kaip ir ki
tiems tūkstančiams darbo 
žmonių, tenka dar arčiau 
susirišti tampresniais sai
tais su Laisve. Ir nors di
delių darbų ir nenudirbau 
Laisvės naudai, bet visgi 
šiuo-tuo prisidėjau prie jos 
palaikymo. Žinau, kad yra 
daug, daug draugų darbuo
tojų, kurie šimteriopai 
daugiau yra pasidarbavę 
Laisvės naudai, negu aš. 
Garbė jums, draugai!

Laisvė visados turėjo ir 
turi daug priešų, . kurie 
bandė ir bando jai visokiais 
būdais kenkti, ją sunai
kinti, o jau ypatingai kle
rikalai — kunigas Petkus 
anais metais. Vienok jų vi
sos pastangos nuėjo nie
kais, ir turi taip ir ateityje 
'būti — jų troškiniai neturi 
išsipildyti! Laisvė turi 
daug rėmėjų ir yra myli
mas darbo žmonių laikraš
tis, tad Laisvei dar yra 
lemta ilgai, ilgai gyvuoti ir 
šviesti kelia i skaistesni ir 
taikos rytojų visiems.

Negalima ir įsivaizduoti, 
kokia šiandien, šiame karo 
isterijos pakvaišime, nelai
mė butų pažangiajai lietu
vių visuomenei, jei nebūtų 
Laisvės ir Vilnies. Kokį tik 
nepaimsi vietinį / anglišką 
laikraštį, kurie išimtinai 
yra reakcionieriški, tai nie
ko daugiau ir nematysi, 
kaip tik propagandą ir agi
taciją už karą. O jau ypa
tingai mažų miestų laikraš
čiuose, tai nei nieškok ko 
nors blaivesnio protui, nes 
nerasi, apart agitacijos, ku
ri perdėm tik piląsi ir pila
si, kad, rodos, jau pasaulio 
žmonijai kitos išeities ir ne
beliko, kaip tik pražūtingi 
karai kas keli metai. Ro
dos, kad jau saulė visai už
geso ir tik juoda kariškos 
isterijos naktis viešpataus 
ant visados. Vienok, kada 
paskaitai Laisvę ir pamatai 
žinių iš plataus pasaulio, 
kai pamatai, kad dar yra 
skaisčių' prošvaisčių, kurios 
nušviečia taikos kelią, kad 
dar yra vilties pasaulio tai
kai, kad dar žmonija ne tik 
gali pastoti kelią karui, bet 
ir visai gali. panaikinti tą 
baisiai gręsmingą nelaimę 
ant visados, — tai net leng
viau pajunti ant krutinės. 
O tas kaip tik ir priduoda 
ūpo ir noro dar pagyventi 
ir padirbėti žmonijos labui.

Ir taip, susidraugavęs su 
Laisve, aš išmokau pažinti 
gyvenimą pilnoje tikrovėje, 
pilname nuogume, ir.tuothi 
džiaugiuosi, kad nepalikau 
klaidžioti gyvenimo migly- 
nuose.

Tad baigdamas turiu pa
sakyti: Lai gyvuoja darbo 
žmonių laikraštis Laisvė dar 
ilgus ilgus metus! O jums 
visiems, Laisvės prieteliams 
linkiu geros sveikatos ir 
dar glaudžiau suglausti ir 
tvirčiau suremti pečiais 
Laisvės išlaikymui per il
gus metus!

I. Vienužis

Anglijos valdžia užgrobė 
du laivus, kurie buvo Len
kijai statomi.

Massachusetts ir Visu Lietuvių Žiniai
2-RAS LAISVES PIKNIKAS

Massachusetts lietuviai rengia antrą Laisves pamainai 
pikniką rugsėjo (Sept.) 16 d., Lietuvių Tautiško Nanug 
Parke, Montello, Mass., .

Kadangi pirmąjį pikniką Maynarde sulijo, tai atpilu- . 
muito nuostolio jie rengia antrą pikniką. Puiku! Lin
kime gero pasisekimo tam piknikui.

2 pusi.—-Laisve (Liberty)* Tree., Rugpiūčio*AugUst 1, 1951

Gavęs prezidento Tru- 
mano palaiminimą, spe- 
cialis prezidento paslas 
anglę su Irano valstybe 
dėl aliejaus kilusiam gin
čui tvarkyti W. Averell 
Harriman nuvežė ne ko
kią pagalbą. Įvyko prieš 
jį protesto demonstracija, 
kurioje devyni asmenys 
tapo užmušti.

JVAIR10S žinios
GAMTOS PERTVARKY

MAS VENGRIJOJ^
BUDAPEŠTAS. — Padi

dintasis penkmečio planas 
liaudies ūkiui išvystyti, ku
rį neseniai priėmė Vengri
jos Valstybės susirinkimas, 
numato, kad bus ruošiama
si didiems gamtos pertvar
kymo darbams.

Šiuo metu išsivystė dar
bai statant elektrinę ir už
tvanką Tisaleke. čia pra
sidės svarbiausias Zatiso 
kanalas, kuris iš šiaurės į 
pietus perkirs Chortobado 
stepę. Kanalo ilgis—97 ki
lometrai. Kanalas penkme
čio pabaigoje įgalins drė
kinti 200 tūkstančių holdų 
plotą (holdag — 0.57 ki
taroj ir nederlingas žei<2s, 
kurios kenčia nuo nuolati
nių sausrų, pavers klestin
čiais laukais. Pietuose Ka
nalo gale bus įrengta 8 
tūkstančių holdų. ploto van
dens saugykla. Šiais metais 
kanalo statyboje pradeda
mi žemės kasimo darbai.

Iš viso, sutinkamai su 
padidintuoju penkmečio 
planu, drėkinamasis plotas 
padidės 323 tūkstančiais 
holdų, numatytų pirminia
me penkmečio planą-varian- 
te?

SOFIJOS LIAUDIES 
TARYBOS VEIKLA

SOFIJA. — Sukako dve
ji metai nuo tos dienos, kai 
Bulgarijoje Įvyko rinkimai 
į pirmąsias okolijų, miestų 
ir kaimų tarybas.

Per tuos dvejus metus 
liaudies tarybos, tapusios 
liaudies demokratinės 
garijos darbo žmonių Va
lios tikraisiais reiškėjai^ 
atliko milžinišką darbą.

Ypatingai plačią veiklą 
išvystė Sofijos miesto liau
dies taryba. Miesto pra
monės produkcijos gamybos 
pMnas pernai buvo įvykdy
tas beveik 120 procentų. 
Pramonės produkcijos ap
imtis padidėjo 1950 metais 
palyginti su 1$19 metais 
64 procentais.

Sostinės įmonės įsisavino 
troleibusų, keturašių moto
rinių tramvajaus vagonų, 
transformatorių gamybą.
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MOTERŲ KAMPELIS
_____ V <•
L >

/ėftarp Šapos ir Pociaus
Mūsų moterys — lietuvės 

moterys — visos yra darbi
ninkės, imant darbininkės 
reikšmę pilnoje to žodžio 
prasmėje. Darbįninke tu
rėjo būti skaitom^ kiekvie
na, kuri bent ką nors nau-| 
dingą dirba.

Imant mūsų kasdieninės 
kalbos prasme, žmonės dar
bininke skaito tiktai dir
bančiųjų svetur už pragy
venimą. Dirbančiąja tiktai 
namie, savo, šeimai, vadina 
šeimininke. Gi dirbančią 
pas save prekyboje ar pra
monėje vadina “biznierka,” 
dirbančią profesijoje—pro- 
fesijonale. x

Didelė dauguma mūsų 
moterų savo jaunystėje dir
bo ir dabar tebedirba šapo- 
> ir prie pečiaus. Jos yra 

ąrbminkės ir šeimininkės. 
TAčiau tarp tų dviejų titu
lų, tarp, tų dvieju pareigų 
turėtų -būti dar kas dau
giau — turėtų būti žmogus.«» *

Žmogus turėtų būti kiek
vienos moters,(kaip kad ir 
kiekvieno vyro) svarbiausia 
dalimi, o šapa tiktai prie
monė pagaminti žmonijai 
naudingų reikmenų ir vir
tuvė tiktai pasigaminti to, 
kad žmogus galėtų gyventi 
ir būti sveikas.

Vienas tiktai norėjimas 
valgyti ir sugebėjimas šio
kio tokio valgio sau pasiga
minti žmogaus neišskiria 
nuo kitų gyvūnų. Dar tebe
būdamas aklu katytis sie- 
kiasi motinos speniuko ir 
klykig* roplinėdamas, jeigu 
motina kur toliau prasiša
lina . Vos išsiritęs iš kiau
šinio paukšty tis, dar tebe- 
panasus į kirmėlaitę, stie- 
pia savo gauruotą galvytę į 
orų lapeliui sušlamėjus, 
manydamas, kad jau mama 
su kirmėlaite sugrįžo.

Žmogus galėjo tuo ten
kintis prieš daugelį tūks
tančių metų. Šių laikų 
žmogui to nebeužtenka. Jis 
planuoja, veikia, kad gyve
nimas būtų kultūringesnių, 
laimingesnių ne vien tiktai 
jam pačiam, bet ir visiems. 
Jisai aktyviai dalyvauja 
tam gyvuojančiose organi
zacijose. Tų vadiname pro
gresu.

Mūsų laikais tarp šapos 
ir pečiaus, kaip tarp baisių 
girnų, sutrinama žmogus 
tūkstančiuose moterų. Iš 
jų išspaudžiama paskutinis 

________________

BINGHAMTON, N. Y
Iš LLD 20 Kuopos Moterų 

Skyriaus Susirinkimo
Įvyko liepos 19-tą, 55 

Glenwood Ave. Narių da
lyvavo nedaug; menama, 
jog del to, kad nebuvo pa
garsintas Laisvėje. Apdis- 
kusavus, korespondentė ap
siėmė pagarsinti ateinantį 
susirinkimą. Jisai įvyks 
rugpiųčio (Aug.) 16-tą, pa
prastu laiku ir vietoje. Pra
šome nares dalyvauti. Tu
rėsime aptarti, kas bus vei
kiama rudens ir žiemos lai
tu.

Pamąstykime, draugės, 
apie svarbą mūsų gyvena
me io laikotarpio ir pradė
kime daugiau darbuotis.

Skaitytas laiškas nuo pir
mininkės A. Maldaikienės, 
padėka už gėles, kurias 
moterų skyrius pasiuntė 
velioniui Franui Maldai-

nebesvarbu dar- 
gerą valdžią, už 
progresą.
žmones tiktų pa-

savęs įžmoninimo > pojūtis. 
Tokioms 
buotė už 
taiką, už

Tokius 
vadinti gyvaisiais numirė
liais, kuriuos', tačiau, dar 
negalima palaidoti. Kada 
tas atsitinka organizacijose, 
dar nepamirusiems nariams 
prisieina ilgai, ilgai tose 
apmirusiose šermenyse bu
dėti. Jie stengiasi tuos 
apmirusius kaip nors at
gaivinti, prikelti. Kartais 
tos pastangos prasiskverbia 
net spaudon. Viename to
kių pranešimų spaudai 
skaitau:

“Dabar vienos kitas kri
tikuojame, o nei viena ne
norime nei kiek prisidėti 
su darbu. Kad nors į su
sirinkimus skaitlingiau at
silankytų, tai dar būtų pu
sė bėdos. Yra tokių narių, 
kurios sako: ‘Jūs. ten nie
ko neveikiate, tai ko aš ten 
eisiu?’ Gi tos sakytojos pa
čios dabar visai nenori ne 
tik veikti, bet nei susirinki
mų nelanko. Na, o ką tos 
‘jūs’ gali nuveikti būda
mos mažumoje, kuomet dar 
dalyvauja ir kitų organiza
cijų susirinkimuose bei ko
mitetuose?”

Kiek tokių skundų lieka 
nerašytų? Kiek jau para
šytų pabarimų nebeišsiun- 
čiama spaudai? Kiek jų 
pasiųstų “nebepamato die
nos šviesos?” Sunku at-

Užsnudusius apmirimo 
mieglige žmones reikia bu
dinti. Tačiau, man rodos, 
tam nereikėtų vartoti rykš
tės (spaudoje minėti var
dą ar ♦ po miesto antrašte 
lyg pirštu į asmenį paro
dyti). šiurkščiai prikeltas 
žmogus nebūna linksmas 
nei nuodarbus. Prisnūdu
siam dėl nuovargio ar už
sigavimo užteks atlankymo 
jo namuose ar gal -net laiš
kelio. O cukrinių kareivė
lių lietingą dieną nepada
rysime didvyriais nei su

Gražu ir miela konstatuo
ti, kad labai daug žmonių, 
kurie giedrią dieną pasivė
lina sau snūstelti, audringą 
dieną visuomet pirmieji at
eina pasiruošę darbui. To
kie teikia viltį, kad, nežiū
rint sunkumų, ateitis pri
klauso visuomet teisingiems 
ir ryžtingiems darbo žmo
nėms. M—te.

kiui mirus. Moterų sky
rius reiškia širdingą užuo
jautą A. Maldaikienės visai 
šeimai.

Iždininkė Ona Walus (bu
vusioji Girnienė) pranešė, 
kad pasiuntė sveikinimų su 
$5 Laisvei laikraščio 40 me
tų sukaktyje. ’

Ligonių lankytojos . A. 
Maldaikienė ir J. K. Nava- 
linskienė raportavo, kad 
aplankė Adelę Kapson-Ka- 
pičiauskaitę,’kuri eina svei- 
kyn po operacijos, ir pri
davė jai moterę skyriaus 
dovaną. Visų raportai pri
imti.

A. Žemaitienė, LLD 20 
kuopos finansų sekretorė, 
išrinko narines mokestis 
nuo tų, kurios tebebuvo 
dar' neužsimokėjusios. Ir 
pardavė Vilnies pikniko ti- 
kietukų. Taipgi ji pasiža-

ŠElMINinS Detroit, Mich.
šaltainė su Vynu

1 ir trys ketvirtosios da
lys puoduko (1 3Z4) 
riebaus pieno

5 šaukštukai cukraus
3 šaukštai • miltų į 
žiupsnytis druskos ' 
2 kiaušiniai
ketvirtoji dalis puoduko 

Welch’s Wine. /
Kaitink pieną lengvu 

karščiu. Sumaišyk cukrų, 
miltus ir druską; sudėk į 
karštą pieną nuolat palen
gva maišant iki sutirštės. 
Suplak vieną visą kiaušinį, 
įmaišyk į viralą ir, nuolat 
maišant, pakaitink dar vie
ną minutę. Dadėk vyną. 
Atvėsink. Suplak’ antrojo 
kiaušinio baltymą ir švel
niai įmaišyk. Supilk į šal
dytuvo blėteles ir ramiai 
palik sušalti. Bus apie 
kvorta šaltainės, pakanka
mai šešiems.

Welch vynas, gaminamas 
tos pačios Welch firmos, 
kuri gamina jau seniai vi
siems žinomąjį vynuogių 
gėrimą (grape juice), da
bar galinamas visur, kur 
tik parduoda vyną.

Pritrūkus prie blynų ar 
kitko syrupo, galima greit 
pasidaryti naminio, varto
jant rudąjį cukrų. Imk vie
ną dalį vandens, dvi cu
kraus. Pavirk pamažu apie 
10 minutų.

Kada nuvažiuojate pas 
farmerius, paprašykite iš
virti ką tik nuskintų švie
žių kukuruzų (kornų). Pri- 
pažinsite, kad niekada pir
miau tokių nevalgėte. Ir tai 
bus ne dėl to, kad tas far- 
merys būtų užauginęs ge
resnius. Taip bus dėl to, 
kad nuskintuose, kukurū
zuose naturalis cukrus per
sidirba į krakmolą per 24 
valandas. O gal dar ir kas 
kita nedagyvena iki jie 
mieste pasiekia turgų ir 
puodą.

Today's Pattern

Pattern 9247 in sizes 12, 14, 16?
( 18, 20; 40. Size 16 sundress, _4^

Pažymėkite formos numeri 
ir dydį ir sykiu su 30 centų 
siųskite: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Ave., Richmond 
Hill 19, N. Y.

dėjo surinkti duokles ir 
nuo moterų skyriaus narių. 
Kurios dar neužsimokėjote, 
prašome užsimokėti komi
teto narėms arba pačios at
eiti į susirinkimą užsimo
kėti.

’ Moterų kyr. koresp.
J. K. N.

Spaudos piknikas, kuris į- 
vyko liepos 22 d., Beechnut 
Grove Parke, buvo sėkmingas 
iš visų pusių. Žmonių buvo 
daug ir visi gražiai linksmi
nosi, kalbėjosi..

Atsilankęs iš Chicagos L. 
Prūseika pasakė trumpą, ge
rą prakalbą, primindamas 
Amerikos žymius didvyrius, 
kurie kovojo už visų žmonių 
laisvę. Jisai pasakė: “Kuo
met mes einame pėdomis Ge
orge Washingtono, Abe Lin
coln©, F. D. Roosevelto, kovo
jam už visų žmonių laisvę, 
tai ar mes prasižongiam prieš 
Amerikos įstatymus ?”

Taipgi kalbėjo Jonikienė iš 
Chicagos. Ji daugiau kalbėjo 
apie tai, kas dėjosi Chicago] ę 
—apie langų daužymą. Buvo 
ir daugiau kalbėtojų.

—o— ■.
čia reikia pažymėti — šie

met dipukiško pikieto nebu
vo. Ir dar, magaryčioms, bu
vo geras būrys dipukų pikni
ke. Taip ir turi būti.

Kiek man žinoma, pikieįo 
nebuvo dalinai dėl to, kad 
pikieto organizatorius gavo 
Riką iš Detroito ir dums į 
Vokietiją “dirbti su savais.”

Kita priežastis, — praėju
sių metų pikieto praktika: 
Kol karčiama sale kelio buvo 
atvira, pikietuotojai su visais 
“jausmiškais” reikalais ėjo į 
karčiamą. Suprantama, dar 
galėjo nusipirkti ko ir trošku
lį užgesinti. O kai šerifas už
darė karčiamą, kad prisigėrę 
nepradėtų kokį triukšmą da
ryti, tai paskiau pikietaųtojai 
tūpčiojo patvoriais, šerifas į- 
sakė pikietuotojams nešdintis 
su visa smarve ten, iš kur at
vyko.

Dar ir tas nebuvo pažymė
ta spaudoje praėjusiais me
tais: Detroito buvo dipukų 
apie 600, o pikietavo tik apie 
64, įskaitant porą tuzinų se
nų detroitiečių, kurie su savo 
automobiliais vežė į pi kietą 
dipukus, savo pačias ir dukte
ris.

Tai taip buvo praėjusiais 
metais.

šiemet dipukai padarė pro
gresą, nors ir ne visi.

Spartako Draugas.

Lawrence, Mass.
f

SUKAKO 5 METAI
Liepos 23 dieną sukako 

penkeri metai, kai mirė sū
nus, sulaukęs vos 37 metų. 
Buvo vedęs, pavyzdingas ir 
doras. Turėjo gazolino sto
ties biznį.

Mirdamas paliko nuliūdi
me motiną, savo žmoną, se
serį, švogerį, kitas gimines 
ir daug pažįstamų.

Aš, jūsų motina, ir visi 
jūsų artimi liūdime ir nie
kados negalime užmiršti ne
tekę mylimo ir brangaus. 
Liūdime sukaktyje penke- 
rių metų: motina, velionio 
žfnona, sesutė, švogeris ir 
visi jo giminės.

M. Vaitkūnas, motina;
Ona Vaitkunas, žmona;

Sesuo ir švogeris 
Amshy.

Waterbury, Conn.
■ Apie pietų pobūvį

Netikėtai pateko susitikti 
keletas waterburieciu, kurie 
labai susirūpinę apie LDS 
Apskrities būsimus pietus- 
pikniką, kurie jau nebetoli. .

Pietūs atsibus rugp. 12 d., 
Lietuvių Darže.

Lietuvių kolonijose, kaip 
nugirsta, lėtokai eina tikietų 
platinimas dėl šių pietų. Ban
dykime nepalikt viską rengi
mo komisijai, jiem padėkime 
platįnt įžangos tikietus, ruoš
kimės patys būti šiame nau
jos rūšies pobūvyje. Su įžan
gos tikietu čionais bus gauna
ma. viskas, kas tik reikalinga, 
ir už labai prieinamą kainą, 

tik už $2.50 ypatai. Kituose 
piknikuose kožna šęima pra
leidžia keleriopai daugiau.. 
Kaip penkinę.

Tikimės sulaukti svečių net 
ir iš tolimesnių valstijų, tad 
bus proga sueiti į naujas pa
žintis iš kitur. Susiedas.

Worcester, Mass
susivedė

Daniel T. Jankelunas, sū- 
tus Mr; ir M'rs? Andrew 
Jankelunas, gyvenančių 305 
River Rd., Milford, N. J., 
susivedė su Anna Mary 
Donnelly, dukra Mr. ir Mrs. 
Donnelly iš Worcester, 
Mass.

Santuoka įvyko šv. Kazi
miero bažnyčioje, Worces- 
teryje. Garbes palydove 
nuotakai buvo jos sesuo 
Miss Mary J. Donnelly iš 
Los Angeles, o pamerge 
jaunojo sesuo Miss Doro
thy Jankelunas. Jaunajam 
palydovais — Bernard Al
len, jaunojo giminaitis, ir 
Robert Yakutis, jaunosios 
giminaitis, abu worcesterie- 
čiai, taipgi Harry MacDo
nald, jaunosios švogeris iš 
Woodmont, Conn.

Pokilis įvyktu Edgewood 
House, North Grafton, 
Mass.

Jaunavedžiai su auto iš
vyko į mūsų šalies Vakarus 
atostogauti. Sugrįžę, apsi
gyvens Milforde.

Jaunoji yra baigusi ko
mercijos vidurinę mokyklą 
ir specialius sekretorystės 
kursus, ėjo atsakingas par
eigas General Electric įstai
goje, Worcesteryje.

Jaunasis baigęs Hacken
sack vidurinę mokyklą, ga
vęs B. S. laipsnį valstijos 
mokytojų kolegijoje Pater- 
sone, taipgi mokymo meis
tro laipsnį mokytojų kole
gijoje Montclair,, jau moky
tojauja. Tačiau, greta dar
bo, dar siekiasi aukščiau 
moksluose, lanko New Yor- 
ko Universitetą. R.

Chicagos Žinios
Aldermanas Nicholas B. 

Bohling, 7-jo wardo atsto
vas, pareikalavo, kad mies
tinės Chicagos T r a n z i t o 
Tarybos manadžeris Walter 
J. McCarter atsistatydintų. 
McCarteris siūlo kelti fėrą.

Pirm paėmimo Chicagoje 
tų pareigų, McCarteris yra 
buvęs tranzito kompanijos 
važiuotės reikalų vedėju 
Clevelandci To miesto par
eigūnai Bohlingui sakę, kad 
McCarter padaręs tenai 
vieną gerą darbą. Tuo ge
ruoju buvo McCarterio pa
sitraukimas iš tų pareigų.

*

International Harvester 
Go. prašė, valdžios leisti pri
dėti darbininkams po 4 cen
tus kaipo atpildą už pakėli
mą produkcijos.

MIRĖ /
Steponas Jasiulis mirė 

liepos 22 d. Palaidotas 25- 
tą, šv. Kazimiero kapinėse. 
Liko duktė ir 3 sūnūs. Gi
męs Telšių apskrityje, Ža
rėnų valsčiuje.

«

Andrew Ražanskas, gy
venęs 5124 Kedzie Avė., 
mirė liepos 22 d., palaidotas 
26-tą, šv. Kazimiero kapi
nėse. Liko > žmona Julia 
(Lideikaitė), sūnus ir duk
tė. Kilęs iš Švenčionių ap
skrities, Udrių valsčiaus.

•

Julia Živatkauskas (Nar- 
vilaite), 9319 Merrill Avė., 
mirė liepos 22 d., palaidota 
26-tą, šv. Kazimiero kapi
nėse. Liko duktė ir ylų sū
nūs. Gimus Viduklės vals
čiuje.* '

NEPAVYKO IŠMESTI 
SEKRETORIŲ

WASHINGTONAS.— Re- 
publikonams nepavyko 
Kongrese pravesti bilių, 
kad valdžia nemokėtų se
kretoriui Acheson algos. 
Toks patvarkymai būtų au
tomatiškai išmetęs Acheso- 
ną iš vietos. 81 kongres- 
manas balsavo už bilių, o 
171 prieš.

De Gasperi vėl sudarė 
Italijos kabinetą

ROMA. — Tas pats kleri
kalų šulas de Gasperi su
darė naują Italijos kabine
tą. Naujasis, kabinetas su
sideda iš tų pačių elementų, 
iš kurių susidėjo ’ senasis. 
Tiktai užsienio reikalų mi
nistro vieta užpildyta nųu- 
ju žmogum, nes dėl senat
vės iš jos pasitraukė Sfor- 
za.

M. QUILL
Transportininkų Unijos 

viršininkas sako, kad pa
žadu 40 valandų savaites 
be nukapojimo algos dar
bininkai atsiekė “didžiau
sio laimėjimo.” Einant tuo 
pažadu visi 36,000 New 
Yorko miestinių linijų 
darbininkų turėtų būti 
pervesti iš 48 į 40 valan
dų savaitę ne vėliau lie
pos 1-mos, 1952 Bet 
valdininkai kalba apie 
kėlimą keleiviams fėro.

San Francisco.—Kenneth 
Skinner, 17 metų berniukas, 
prisipažino padegęs namus, 
kuriuose per gaisrą žuvo 8 
žmonės. *

PARSIDUODA FARMA
Paukščių Farma, 180 Pratt’s Court, West Stoughton, Mass.

Didelis 7 kambarių gyvenimui namas su skiepu, visUmoder- 
niniai įrengimai. Daug gražių medžių ir sodas. Namas garu ap> 
šildomas. Dedamųjų vištų budinkai: 1 dviejų lubų, 20x130 bu- 
dinkas, 1 concrete block 20x140. Visi nauji namai; įrengta re
lėm pristatyti lesalą ir relėm liekanas apvalyti; elektriniai įren
gimai, suvestas vanduo į kiekvieną pastatą.-

1 Brooder house, 20x30, 1 Brooder house 12x60, 2 Brooder 
houses po 12x20. Daug vasarinių pastogių priauginamom viš
tom. žemės 2</2 akrai, daug Iiuosos žemės greta, norint pasiran- 
davoti ar nusipirkti. Visa žemė sausumoje, tinkama paukščių 
auginimui ir daržams. Vieta prie puikiausių’kėlių, tik 15 mylių 
į Bostoną. 3 mailės* nuo kiaušinių ir paukštienos marketo, kur 
užmoka gerą kainą už paukščius ir kiaušinius, supirkinėja tiek, 
kiek tik kas pristato.

Taipgi galima pirkti 2 labai geros rūšies karvės, jei pirkėjas 
to pageidaus, 1 arklys ir reikalingi vežimai. Visi paukščių ūkio 
įrengimai. Taipgi gyvuliams kūtės.

Priežastis pardavimo — savininkai išvyksta į Floridą.
Ivaina labai prieinama, nes greit norime parduoti.
Galima laikyti iki’ 6,000 vištų ir turėti gražaus pelno. Viskas 

krūvoje, lengva dirbti.
Telefonas: Stoughton 755M.

z SHENANDOAH, PA.

Dienraščio Laisves Paramai

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

RUGPJŪČIO 5 AUGUST
Brandonville Giraitėj

Brandonville, Ra.

Visi mainieriai dalyvaukite šiame piknike ir pasima- 
tykite su daugeliu svečių iš tolimesnių miestų. Nes jų čia 
bus iš Brooklyno, iš' Philadelphijos ir iš kitur.

Piknike taipgi bus gerų valgių ir gėrimų, būkite pik
nike, pasimatykite su svečiais, pasivaišinkite ir tuom 
pat kartu paremkite savo dienraštį finansiniai.

4 CHARLES J. ROMAN

Liūdėsi© valandoj kreipki 
tės prie manęs dieną ar 
naktį. greit suteiksime 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Tree., Rugpiūčio-August 1, 1951
1
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79 mėty amžiaus slauge

• v* • •prižiūri ligonius
Mary Pearson ketvirtadienį 

turėjo gimtadienio parę. Jai 
tų dienų suėjo 79 metai am
žiaus. Vienoje ligoninėje ji 
yra išdirbusi kaip slaugė 51 
metus.

So. Nassau Communities 
Hospital štabas suruošė jai 
gimtadienio parę, kurioje da
lyvavo apie 8,000 žmonių.

Mary Pearson pasakoja, 
jog ji myli slaugės profesijų 
ir žino, kaip ligoniams pagel
bėti. Ji visada linksma. Links
mumas žymiai prisideda prie 
ligonio pagydymo, .ji-rtvirtina. 
Surūgusi, pikta slaugė tik 
kankina ligonius. .

Nuo 1928 metų ji yra ligo
ninės superintendente. Dabar 
iš tos vietos pasitraukė, bet 
nori pasilikti slauge ir kiek 
galėdama ligoniams nori pa
gelbėti.

Miss Pearson gimusi Kana
doje. 1900 atvyko į Jungtines. 
Valstijas, o 1903 metais bai
gė slaugės mokslų.

Prašo savanorių 
pagalbos

• ....
Keturios Raudonojo Kry

žiaus žilaplaukės moterys, ku
rios prižiūrėjo džiova sergan
čius jūreivius Ellis Island ligo
ninėje ir kai jie dabar perkel
ti į Marine Hospital, Manhat
tan Beach, Brooklyne, dabar 
jūos prižiūri, jiems padeda 
visokiais galimais būdais.

Kartu jos prašo daugiau sa
vanorių moterų, kurios apsi
imtų padirbėti ir kartu pagel
bėti jūreiviams džiovos bakte
rijas nugalėti. Norinčios apsi
imti savanorėmis gali pašauk
ti MA 4-6001.

Užmuštas Žmogus 
Panašiai, Kaip Prohibicijos 

Laikais
Arthur (Ush) Rubin, New 

Yorko East Side gyventojas, 
buvo užmuštas iš pravažiuo
jančio automobiliaus paleisto
mis kulkomis. Arti jo rastas 
užsienyje darytas automatinis 
revolveris.

Tai primena prohibicijos 
laikus, kuomet iš automobilių 
butlegerių gengės šaudydavo- 
si. r-V'

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

“šlykščiose olose” gyvena pratimuose užsiimantieji 
kariškiai ir jų šeimos pietinėse valstijose, kaip ištyrė 
šenatinč komisija. Virš paduotosios budos sudrebtos iš 
vopnos, degtinės bonkų ir alaus kėny. O apatinė lūš
nelė paramstyta senomis ^metalinėmis dūdomis.

Kriaučių žinios
Liepos 25 d. įvyko lietuvių 

kriaučių 54-to skyriaus susi
rinkimas 11-27 Arion PI., uni
jos svetainėje. rv

Klausimas buvo, ką darysi
me, ar siusime delegatus į 
CIO konvencija, kuri įvyks 
rugsėjo 6, 7, 8 dienomis, La
ke Placid, N. Y. Nutarta pa
siųsti 2 delegatus.ir ant vie
tos išrinkti Ch. Kundrotas ir 
J. Petersonas. Jų kelionės iš
laidų nutarta apmokėti po 
$150.

Delegato Vytauto TJbarevi- 
čiaus raportas iš dirbtuvių sto
vio pasirodo, kad lietuviškos 
dirbtuvės dirbinėja pusėtinai 
gerai. Taipgi jis pranešė, kad 
didžiausias yra vargas su ga
vimu kriaučiams užmokesties 
už vakacijas. Daugelis nega
vo, bet jau didelė dalis kriau
čių gavo vakacijų užmokestis.* 

—o—-
Kriaučių piknikas atidėtas

Kriaučių lietuvių 54-to sky
riaus piknikas, kuris turėjo į- 
vykti liepos 28 d., neįvyko dėl 
didelio lietaus. Taigi, jis ati
dėtas ant ateinančio šeštadie
nio, rugpjūčio 4 d.

Kriaučiai ir kriaučkos, ne
pamirškite visi dalyvauti ir 
kvieskitės ne kriaučius daly
vauti piknike, kad būtų dide
lis ir skaitlingas piknikas.

Parko savininkas užtikrino, 
kad nebus lietaus šį šeštadie
nį.

Motinai, dukteriai ir vaikui 
reikia kraujo

Hackensack General Hospi
tal viršininkai susirūpinę Mrs. 
Ida Donnelly ię jos motinos 
likimu. Mat, abiem reikia 
kraujo, be kurio mirtis gali 
pasiimti motina ir dukterį.

Motina serga nepaprasta 
kraujo liga, Mediterranean 
anemija vadinama, kuri naiki
na kraujų. Duktė taipgi ser
ga ta pačia liga.

Joms reikia 2-A ar O tipo 
kraujo nors 15 puskvorčių.

Dar blogiau. Mrs. Ida Don
nelly laukiasi kūdikio. Jeigu 
dabar ji negaus pakankamai 
jai reikalingo kraujo, tai ir 
kūdikiui gręsia pavojus.

London.— Sušauktas ne
paprastas Anglijos minis
trų kabineto susirinkimas 
nutarė panaujinti derybas 
su Iranu dėl žibalo versmių 
išnaudojimo tame krašte.

Iš Kriaučių Klubiečių 
Susirinkimo

Liepos 27 d. įvyko kriaučių 
Neprigulmingo Klubo' susirin
kimas Lietuvių Amerikos Pi-' 
liečiu Klubo patalpoje.

šis susirinkimas buvo pus
metinis, tai svarbių dalykų 
nebuvo galima nutarti, viskas 
palikta ant metinio susirinki
mo.

Teisybė, nutarta klubo val
dybai ųpmokėti už jų sugaiš
tų darbų laike Ibįaučiams 
klubiečiams pašalpos mokėji
mų.

Klausimus buvo pakeltas, 
ar reikalinga yra mums laiky
ti kasierius, kad viskas ir vi
sur yra klube mokama če
kiais ir nėra pinigai vartoja
mi. Taipgi ir šis klausimas pa
likta metiniaįm susirinkimui. 
Bet mūsų kasierius pridavė 
rezignacijų. Pirmininkas An
tanas Bubnys pranešė, kad 
dabartinė klubo valdyba ap- 
seis ir be jo iki metinio susi
rinkimo.

čia yra rimtas klausimas. 
Kasieriaus pasielgimas yra 
netikęs. Kriaučių Neprigul
mingo Klubo durys turėtų 
būti atdaros visiems. Taipgi 
turėtų but vartojami pinigai 
duoklių mokėjimui ir instoji- 
mui ir kasierius bus reikalin
gas. čia Glavecko ir Bubnio 
pasikušdėjimas paerzinti da
bartinį kasierių jiems išdegė 
gerai. J. Stakvilevičius

FILMOSTEATRA!
“Bright Victory”

Nauja Universal-Internatio
nal filmą “Bright Victory,” 
šių savaitę pradedama rodyti 
New Yorke ant Broadway, 
Victoria Teatre, vaizduoja 
praėjusiojo karo veteranų, ka
re netekusį regėjimo.

Karo kaip ir nerodo, tik 
vienų vaizdų. Viskas einasi 
apie nelųimingus sužeistus, 
kurie neteko akių: jų despe
ratiška nusiminimų ir išgąstį 
pakitusio jiems pasaulio ir gy
venimo. Pastangas sužadinti 
juose norų dąy gyventi tame 
pakilusiame pasaulyje, jų 
sunkų jame kelių.

Atgautasis ryžtas gyventi 
ir mokytis, kaip gyventi, ir 
skaitomas, tuo laimėjimu: (vic
tory).

Filmą teikia pagalvojimui 
medžiagos ir kiekvienam, ku
ris turi kuo galvoti.

Bendroji filmos intriga to
kia :

Palikęs tėvus ir mylimų 
merginų Chris (Julia Adams) 
Floridoje, Larry Nėvins (Ar
thur Kennedy) tapo pašautas 
Afrikoje. Kiek pasveikęs ir 
supratęs, kad jis tapo visam 
amžiui neregiu', nori nusižu
dyti, bet tampa sustabdytas. 
Jis visai neberašo tėvams nei 
sužadėtinei. Tačiau jis veik 
prievarta įjungiamas pokal
biui su tėvais telefonu.

Tėvų džiaugsmas, kad jis, 
nors ir neregis, bet gyvas, su
kelia jame norą dar gyventi. 
Mokosi vaikščioti.

Siunčiamas iš ligoninės 
miestelin, kur jis susitinka 
jam buvusią nežinomą mergi
ną Judy (Peggy Dow) ir pra
deda jų pamylėti. Pirm pat 
išvažiavimo sužino, kad jinai 
jį pamylėjo. Bet jis vis viena 
išvyksta namo, pas tėvus ir 
buvusią mylėtinę, tikėdamasis, 
kad jo dabartinėje padėtyje 
gyvenimas bus lengvesnis su 
ja. Mergina jį tebemyli, bet 
jo tėvas, šapos savininkas, ne
nori neregio žento. Tai sup
ratęs, veteranas kviečiasi mer
giną išvažiuoti su juomi ir 
kurtis gyvenimą tokiu, koks 
begalimas jų, sąlygose. Išsi
gandusi skurdo, ir mergina 
susvyruoja.

Filmą baigiasi jo sugrįžimu 
pas tą merginų, kuri jį pųipy-

Siūlo prostitucijos 
klausimu reformas

Vyriausias magistratas John 
M. Murtagh, kalbėdamas New 
York o valstijos policijos vir
šininkų 51 metinėje konferen
cijoje,* siūlė prostitucijos klau
simu reformas.

Jis patarė panaikinti Mote
rų Teismą (Women’s Court), 
kuris neatliekąs jam pavestų 
pareigų. Vietoje to reikėtų 
sudaryti neformalį, nekrimi- 
nalį teismą, kuris vyriausia 
rūpintųsi ne bausti prasižen
gusius, bet jiejns padėti prasi
žengimus išgyvendinti. Polici
ja, teismai ir societies agentū
ros turėtų kooperuoti prosti
tucija užsiimančių žmonių pa
taisymui.

Kiti nurodė, jog narkotikai 
prisideda prie prostitucijos 
plėtimosi. Reikėtų visiems ko
voti, sako jie, prieš tuos, ku
rie narkotikus platipa.

Bet niekas nenurodė, jog 
ekonominės sąlygos yra vy
riausia prostitucijos gyvavimo 
priežastis.

Padėkos laiškas
Gerbiami draugai ir 

prieteliai: —
Noriu visiems širdingai pa

dėkoti, kurie mane aplankėte 
ligoninėje laike mano pergy
ventos kritiškos padėties. Tu
rėjau dvi sunkias operacijas, 
po antros buvau atsidavęs li
kimui, nes veik nebuvo likę 
vilties gyventi ir turėti dau
giau kokius bendrus ryšius 
bent su kuom.

Pirmiausia padėkoju Lais
vei už patalpinimą, kas buvo 
aprašyta, kas lietė mane. Dė
koju V. Globičiui ir J. ir E. 
Vinikaičiams už aplankymų ir 
parašymų į spaudą. Dėkoju 
už aplankymą, dovanas ir gė
les: M. Misevičienei, J. ir M. 
Miltakiams, A. Gerdauskui, J. 
Balaikai, .A. Balčiūnui, J. ir 
M. Glaveckams, T. Levanavi- 
čiui, M. Stepanavičienei, A. 
žvingilai, T. Grebliauskienei, 
T. Poševičiui, M. Balnis, K. 
Ribikauskienei, Mrs, Drulis- 
Bulaikiutei, J. ir S. Kalnė
nams, M.. Putinui, E. Seilius, 
M. Gurlusky, dukrai ir žentui 
Silas, sūnui ir marčiai Bruso- 
kams. Labiausia dėkingas sa
vo žmonai Viktorijai, nes ji 
daugiausia privargo ir rūpino
si mano likimu.

Dėkoju draugams už pri- 
siuntimą atviručių, nes tie jū
sų šilti ir draugiški užjauti
mai prisidėjo prie dvasinio 
sustiprėjimo. Dėkavoju flori- 
diečiams Vincui ir Anastazi
jai Paukščiams, J. ir E. Slie
kams, F. ir M. Cvirkams, Ka
ziui ir Uršulei Steponavi
čiams iš Cliffside Park, N. J., 
Mrs. Raynis, Philadelphia, 
Pa., Motiejui Klimui ir M. 
Putrimienei.

Dabar jau randuosi namuo
se ir pamaži sveikstu. Turiu, 
viltį susveikti ir vėl bendrai 
veikti ir. dalyvauti mūsų 
bendruose reikaluose.

' S. Brusokas

Serga A. Žurnis
Jau apie savaitė laiko kaip 

serga A. žurnis, gyvenąs 884 
Hart St., Ridgewood miesto 
dalyje. Jam padarė operagf- 
ją. Riandasi Bushwick ligoni
nėje, Howard ir Putnam Ave. 
Linkime greitai pasveikti.

Draugas.
—------ -—-------

Užrašyldt Laisvę Savo Draugui*.

Įėjo tokiu, koks dabar yra. 
Jis su džiaugsmu sutinka ir 
savo draugų Joe (James Ed
ward^), negrą, kurį jis pir
miau buvo įžeidęs. < Susitinka 
džiaugsmingai, nes dabar jis 
išmoko, k-ad-ne spalvoje ir ne 
turte tikrieji draugai. S.

Norėjo šunis apgauti, 
pakliuvo bėdon

The Re-Dan Packing Co. 
galva Daniel Pearlstein turės 
teismui pasiaiškinti, kodėl jis 
apgaudinėja biednus šunelius.

Teisman jis patrauktas už 
tai, kad jo kompanija, kuri 
šunims maista taiso, mažai 
proteinų deda, negu ji skel
bia. Valgydami tą maistą šu
neliai mano, kad' jie gauna 
tiek proteinų, kiek yra nužy
mėta. Todėl jie liekasi apgau
ti.

Už panašų prasižengimą jis 
turėjo pasimokėti 1948 me
tais $400 bausmės, bet dabar 
jam gręsia 12 metų kalėjimo 
ir $4,000 piniginės bausmės.

Reikalauja atšaukti Hughes- 
Brees Įstatymą

Amerikos Darbo Partija, 
New Yorko Negrų Darbinin
kų Taryba ir daugelis kitų li
nijų ir organizacijų pradėjo 
kampaniją už reikalavimą at
šaukti Hughes-Brees pataisytą 
New Yorko valstijos bedarbių 
apdraudos įstatymą.

Nurodoma, jog bedarbių 
apdraudos įstatymas, kaip 
dabar pataisytas, atima teisę 
tūkstančiams ir tūkstančiams 
bedarbių. Mat, jis reikalauja 
mažiausia į metus išdirbti 20 
pilnų savaičių. Jeigu tiek nc- 
išdirbai bėgyje metų, tai ne
gali jokios bedarbių apdrau
dos gauti. O daugelis darbi
ninkų, ypač prie drabužių siu
vimo, sezoniniai dirba, dauge
lis neišdirba nei 20 savaičių. 
Todėl jiems jau ir atimama 
teisė prie bedarbių apdrau
dos, nepaisant to, kad jie 
dirbdami moka į bedarbių ap
draudos fondą.

Daugelis negrų, portorikie- 
čių ir kitų, kurie' darbuose 
diskriminuojami, taipgi neiš
dirba pilnai 20 savaičių. Tai 
ir jiems bedarbių apdrauda 
yra uždaryta.

Užrašyldt Laisvę Savo Draugui.

PARDAVIMAI
HARTFORD, CONN. 
Pardavimui Namai.

Parsiduoda mūrinis namas su sto
ru, trijų aukštų, ant. biznio gatvės. 
Gyvena trys familijos. Tenamentai 
yra: 6-5-3 kambarius ir štoras. Sto
ras tinkantis bile bizniui ir didelis 
lotas. Kas pirks, tai tuojau galės 
įsikraustyti j storą ir vieną tena- 
mentą. Auksinė proga atsakančiam 
žmogui. Kaina tik $20,000, įnešti 
reikia $7,000.

Taipgi kas nori įvestinti pinigų j 
didelius blokus, kur neš gerą nuo
šimtį. Turiu keletą gerų pirkinių: 
įvestindamas $10,000, gali pirkti už 
$40,000 vertės. Norinti pirkti kreip
kitės:

MAT. ŠVILPA,
607 Broad St., Hartford, Conn. 

Telefonas 7-5412.
(149-151)

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. 7-6283

Matthew A.
BUYUS

(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

/

426 Lafayette St. i
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Suimta 10 narkotiku 
pardavinėto jų

. Penktadienį ir šeštadienį 
policija areštavo 10 narkotikų 
pardavinėtojų. Kartu jie sura
do $100,000 vertės pas juos 
falšyvų - popierinių pinigų po 
$10 ir $20. Manoma, kad jie 
turi ryšį su Charles (Lucky) 
Luciano, kuris andai depor
tuotas į Italiją ten visokiomis 
gemblerystėmis užsiima ir per 
savo agentus į Ameriką at
siunčia narkotikų.

Senato komisija krimina- 
lystėms tirti mano pradėti 
tuo klausimu platų tyrinėjimą.

Triborough Bridge and Tun
nel Authority praneša, kad 
per 12 mėnesių tiltai ir tune
liais pravažiavo 106,282,096 
automobiliai ir trokai. Per tą 
patį laiką padaryta įplaukų 
$25,011,084.09.

Naudokite
Medų
Karščiuose

Atsivėdinimui karščiuose, 
gerkite lemonadą su medum. 
Laisvės įstaigoje galite gauti 
medaus.

KVORTA $1.10
PUSĖ GALIONO $2.00

Tuojau įsigykite medaus ir 
naudokite jį.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA DU NAMAI

WOODHAVEN — penki tušti 
kambariai ir garažas. Namas dviem 
familijom, 9 kambariai. Garu apšil
domas. Kaina $5,950.

JAMAICA NORTH, 'tarpe 8th A ve. 
subvės ir BMT elevatorių linijų. Vi
sai tuščia stuba ir du garažai, £1 
kambarių. Namas mūrinis. Garu ap
šildomas.

Kreipkitės telefonu:
REpublic 9-1506.

KGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342
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PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAI! IS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174
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REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta, pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
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REIKALAVIMAI
HELP WANTED—-MALE

REIKALINGAS Polisber-HjAy- 
Man, patyręs, puikiausia mokestis. 
Kreipkitės: Virginia 9-4696.

(148-52)

SKELBKITĖS LAISVĖJE
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

• SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
ateinantį ketvirtadienį. 2 d. rugpjū
čio (Aug.), 8 vai. vakare, Liberty 
Auditorijoje. Visi nariai dalyvauki
te. — Valdyba. (149-150)

HARRISON, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

pirmo penktadienio vakare, 8 vai., 
rugpjūčio 3 d., toj pačioj vietoj, 17 
Ann St. Meldžiu atsilankyti skait
lingai. Turim apkalbėti apie 2-ro 
Apskričio pikniko knygelių išplati
nimą. — Kviečia Valdyba.

(149-150)

PRANEŠIMAS
SHENANDOAH, PA.

Shenandorio apylinkėj rengiamas 
piknikas paminėti Laisvės 40-ties 
metų sukaktį. Piknikas įvyks sek
madienį, rugsėjo (August) 5 dieną, 
Brandonville Grove, Brandonville, 
Pa. Pradžia 10 vai. iš ryto, tęs5 
iki vėlumos. Prašom vietiniu dpi 
linkės lietuvių dalyvauti šiame 
nike. Turėsim gerų užkandžių” ir 
gero šalį o gėrimo, taip pat susitik
sit su senais pažįstamais tuo pa
čiu sykiu paremsi t mūstĮr geriausį 
dienraštį» Laisvę. — Kviečia Komi
tetas. (147-149)

WATERBURY, CONN.
Šaunią vakarienę rengia LDS 

Conn, valstijos 5-tas Apskritys, kuri 
įvyks 12 d. rugpjūčio (August), 
1951, Lietuvių Darže, už Lakewood, 
Waterbury, Conn. Prasidės 2-rą vai. 
o vakariene bus duodama 3 vai. 
dieną. Įžanga ypatai $2.50. Tai pir
mas tok,s parengimas įvyks Water
bury, Conn, todėl esate kviečiami 
skaitlingai dalyvauti, nes tai bus 
puiki sueiga. Galima bus pasimat- 
tyti su gerais draugais ir draugiš
koje aplinkoje praleisti laiką tyra
me ore. Tikictus įsigykite išanksto. 
— Kl. Yenkeliūnienė. (148-49)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Str b 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. E Ve r green 7-6868
Valandos: (

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

TONY’S A,
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai
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