
Aidiečiy jubiliejus pavyko. 
Nepamiršome vilniečiu. 
Kun. Tond i ir katalikai. 
Paprastieji žmonės ir 
inteligentai.
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Aido Choro koncertas, atsi
buvęs praėjusį sekmadienį, 
pavyko gražiai.

Kaip žinia, šiuo koncertu 
aidiečiai apvainikavo savo 
choro 40 metu sukaktį.

Prograrpa buvo įspūdinga ir 
įvairi. Už tai nuopelnas pri
klauso choro mokytojai Mild
red Stensler ir, žinoma, vi
siems choriečiams.

Publįka aidiečius šiltai pasi
tiko ir entuziastiškai įvertino 
j u darbą, jų pastangas.

Aido Choras, tenka pasaky
ti, yra permažas, ypatingai 
stoka vyriškų balsų. Dabar 
reikia dėti pastangų, kad jį 
padaryti didesnį ir, žinoma, 
galingesnį.

Gražią puokštę gėlių aidie- 
čiams atvežė iš Conn, valstijos 
didis i*neno mėgėjas, -T. Alek- 
saitis, pats kadaise buvęs ai- 

•fliečių eilėse ir dainavęs.
’ Aidiečiai gavo sveikinimų 
ir laiškais.

Tuo pačiu kartu, kai mes 
gėrėjomės' aidinčių programa, 
vilniečiai, Cicero Lietuvių 
Liuosybės salėje, laikė savo 
metinį suvažiavimą.

Tegu vilniečiai nemano, 
-kad jie čia buvo pamiršti. Ne! 
Per A*nt. Bimbą ir Praną Buk- 
nį koncerto dalyviai sudėjo 
nemaža Vilniai sveikinimų.

O kiti laisviečiai čia pat pri
sidėjo su dovana tam, kad 
greičiau būtų sukeltas mūsų 
$10,000 fondas.

Menas ir apšvietos darbas 
žengia koja kojon.

^T^ip ir turi būti.

Rašydamos apie Italijos jė
zuitų. pamokslininko, kunigo 
Alighiero Tondi, įstojimą į 
Italijos komunistų partiją, 
Naujienos mano, “kad vieno 
kito kunigo persimetimas į 
bolševizmą dar nieko ne Įro
do.“

Tačiau Naujienų redakto
rių purto tas faktas, “kad 
šimtai tūkstančių paprastų 
žmonių, tikinčiųjų katalikų 
Italijoje remia komunistus ir 
jų partiją. Jie nueina į baž
nyčią, išklauso mišių, pasimel
džia, — o paskui eina balsuo
ti už komunistų kandidatus.“

Kaip tik dėl to, kad šimtai 
tūkstančių paprastų žmonių 
krypsta į kairę, ten krypsta ii 
tolimui numatanti dvasiškija.

Tos pačios Naujienos, beje, 
pažįsta, jog ne tik šimtai

I tūkstančių paprastų žmonių, 
tikinčiųjų katalikų krypsta į 
komunizmą, o ir “nemaža ka
talikų inteligentų“.

Krypsta kairiop darbinin
kai, krypsta kairiop valstie
čiai, krypsta kairiop inteli
gentai, krypsta kairiop ir blai
viau į dalykus žiūrį katalikų 
dvasiškiai.

» ★
Šio mėnesio 25 dieną pieti

nėje ir centrinėje Italijoje į- 
vyks municipaliniai rinkimai.

Matydami žmonių krypimą 
į kairiąją pusę, reakcininkai 
nebegali išsilaikyti nerėkę. Jie 
mano, jog šiuose rinkimuose 
Italijos krikščionių demokra
tų partijai gali būti užduotas 
skaudus smūgis.

Žinoma, jie naudos sukčiau
sias priemones žmonėms klai
dinti ir ne vieną balsuotoją 
gali suklaidinti.

Beje, Niujorko Times ko
respondentas Romoje, Arnaldo 
Cortesi, šiomis dienomis rašo 
savo/ laikraščiui: “Daug italų, 

•norą jie religiniai, yra tačiau
'1 ' anti-klerikalai.”

*
Italijos katalikai, kaip ir 

Lietuvos katalikai, kaip ir kitų 
kraštų katalikai, nori, kad 
kunigija nenaudotų bažnyčios 
politikai.

Jie priešinasi Vatikano po-
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KONGRESE SVARSTOMA 
PASIŪLYMAS UŽGROBT
DARBO UNIJAS
To reikalaujama, jei unija veda 
streiką ar rengiasi streikuoti

Washington. — Karinis 
Kongreso Atstovų Rūmo 
komitetas šį trečiadienį ima 
svarstyti demokrato kon- 
gresmano Howardo. Smitho 
bilių, kuris reikalauja:

Valdžia privalo išgauti 
teismo indžionkšiną-dratis
inę prieš bile uniją, jeigu 
prezidentas arba Kongresas 
mato, kad unijos planuoja
mas ar vedamas streikas 
gresia šalies apsigynimui.

Mokslininkai šaukia 
užgint bakterijas kare

Washington. — Amerikos 
Mokslininkų Sąjunga atsi
šaukė i valdžia — išleisti 
pareiškimą, kad “Jungtinės 
Valstijos, labai norėtų pada
ryti sutartį su kitais kraš
tais, atmetant ligų bakte
rijų vartojimą kare.”

Mokslininkų Sąjungą kar
tu ragina Amerika dėti vi
sas pastangas, kad susitar
tų su kitais kraštais, užgint 
atom-bombų naudojimą. ~

Sąjunga dar nepasitiki 
įtarimais, kad amerikonai 
skleidžia ligų perus prieš 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus.

Gen. Clark žada siekt 
“garbingų paliaubų”

Washington. — Japonijon 
išlėkė generolas Mark W. 
Clark, naujasis Aimerikos 
komandierius Tolimiesiems 
Rytams. Jis užims vietą 
generolo Ridgway, kuris 
paskirtas Atlanto kraštų 
armijų komandierium va
karinėje Europoje prieš So
vietų Sąjungą.

Ridgway perims europinę 
komandą nuo generolo Ei- 
senhowerio, kuris pasitrau
kia, pasimojęs į prezidentus 
kaip republikonų kandida
tas.

Gen. Clark pirm išlekiant

Pasitraukė valdininkas, kaltinamas, kad 
padėjo mekleriui pasipelnyti iš valdžios

W ash i ngton.—Tyrinę j an - 
čioji Senato komisija na
grinėja kaltinimą, kad do
vis Walker, vienas iš žem
dirbystės departmento di
rektorių, padėjo pasipelnyti 
Loutfiui Mansourui, Egipto 
piliečiui, bovelnos (medvil
nės) mekleriui.

Pabūgęs tyrinėjimų, Wal- 
keris dabar pasitraukė iš 
vietos kaip bovelnos sky- 

litikai, kuri visuomet buvo ir 
tebėra reakcinė.
žiūrėsime, ką parodys gegu

žės 25 diena.

Richmond Hill 19, N. Y., Tree., Gegužes (May) 7, 1952 ★★★★

SUKEIKIME £10,000
Dienraščio Laisves paramai
Šio fondo sukėlimui vajus prasidėjo balandžio 1 
ir eis per 3 mėnesius, iki birželio 30 d., 1952
Kur yra noro ir dedama pastangų, ten yra ir pasiseki

mo. . Pasiskaitykime trumpą laiškelį ir pagalvokime, kiek

Tuomet valdžia turi už
grobt visus unijos doku
mentus, visus jos pinigus 
bankuose ir kitą nuosavy
bę. Tada unijos turtas, pri
valo būti pervestas į val
džios rankas pagal bankro
to įstatymus.

Tai pagal to paties Smi
tho istatvena komunistai 
teisiami už vadinamą “suo- 
kalbiavimą per prievartą 
nugriauti Amerikos val
džia.” v

Komunistai teisiami 
už patį protavimą, 
sako jų advokatas

New York. — Valdžios 
prokuroras teisme prieš 16 
vadovaujančių komunistų 
skaitė' džiūrej ir V. J. Je- 
rome’o 1940 metais parašy
tą knygelę, pavardintą “In
telektualai ir Karas.” Je
rome yra vienas teisiamųjų.

K omu n is tų adv o k a t a s 
John T. McTernan dėl to 
pareiškė, jog čia teisiamas 
nėt pats žmonių protavi
mas.

Kaltinimais prieš teisia
muosius valdžia išstatė ir 
seniai pa rašytas Markso bei 
Engelso knygas, nes jie “ti
kį tais raštais.”

Jie teisiami pagal Smitho 
įstatymą už “suokalbiavi- 
mą skelbti, kad reikėsią va
ru nuversti Amerikos val
džią.”

Berlin.—Uždrausta įsteigt 
katalikų kunigų seminariją 
lytiniame Berlyno ruožte.

Washington.— šalies, val
džia dabar samdo 2,539,045 
darbininkus-tarnautojus.

pareiškė, jog “dės. visas pa
stangas, kad padarytų gar
bingas paliaubas korėjinia- 
me kare.”

(Generolas Ridgway buvo 
daugiau žadėjęs — “garbin
gai laimėti karą.”) 

riaus direktorius žemdir
bystės departmente. Pasi
traukimo laiške s.ako:—Aš 
nieko blogo tyčia nepada
riau, tiktai gal neatsargiai 
pasielgiau.

Kaltintojai įtaria, kad:
Walkeris pernai išdavė 

Mansourui slaptą žinią, jog 
Amerikos valdžia rengiasi 
pirkti daug bovelnos iš E- 
gipto. Tad Mansouras iš 
anksto taip sutaisė '•bovel
nos. kainas, jog paąikuopė 
milžiniškus pelnus iš jos 
pardavimo Jungt. Valsti
joms.

daug jame pasakyta:
“Gerb. Laisvės Administracija!

Čia rasite money orderį $17.00, tai yra aukos į Lais
vės $10,000 fondą nuo Patersono Laisvės, patrijotų. 
Aukojo: ,

4 TMER/KOAA7, SAKOMA.
PRISIPAŽINO SKLEIDĘ 
LIGŲ PERUS KORĖJOJE

Laisvės Rėmėjas ........................................ $5.00
Laisvės Skaitytojas ......... •..........  5.00
P. Sakat ............ .................................................. 5.00
R. Aučius ....... •................   2.00

Kaip matote, patersoniečiai su aukomis stovi vaju
je pirmoje vietoje, sulyg savo kolonijos dydžiu. Pir
miau esame prisiuntė $90.00, dabar $17.00; viso $107. 
Ir tai toli gražu dar ne viskas. Iki vajaus pabaigos 
pasivarysime gerokai pirmyn. Ačiū aukojusiems ir 
dar būsimiems aukotojams.- Tain ir reikia. Juk nie
kas kitas darbininkų spauda nesirūpins, kaip tik mes 
patys darbininkai.

Draugiškai, J. Bimba.”
Iš tiesų Patersonas stovi aukščiausioje vietoje šiame 

vajuje sulyg savo kolonija. Drg. Juozo Bimbos pasaky
mas: “Niekas kitas darbininkų spauda nesirūpins, kaip 
tik mos patys darbininkai” — yra labai reikšmingas pa
reiškimas. Tą faktu turime visi prisiminti. Norėdami 
turėti darbininku reikalus ginantį dienraštį, patys dar
bininkai turime jį ii* išlaikyti.

Skaitykime dar vieną gražų laiškeli:
“Gerbiamas Laisves štabe:

Malonėkite priimti nuo manes4$10 i Laisvės, fondą.
(Tąsa 4-tam pUslap.)

Maskva. — Grįždami iš 
Kinijos, staptelėjo Maskvoj 
penki Anglijos biznieriai. 
Jie sakė, jog kai buvo Pe- 
kinge, Kinijos sostinėje, 
girdėjo užrekorduotus ke
turių amerikinių lakūnų 
prisipažinimus, kad patys 
šie lakūnai skleidė kimba
mųjų ligų bakterijas tarp 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninku, v

Girdė jusieji amerikonų 
kalbų rekordus, anglai pa
reiškė, kad turi būti rimtai 
ištirti kaltinimai, jog Ame
rikos lėktuvai sėja pavojin
gų ligų perus šiaurinei! Ko
rė j on.

—Amerikonų prisipažini
mai taip teisingai skamba, 
kad negalima apie juos abe
joti, — pridūrė du anglai.

Tie anglų biznieriai da
lyvavo taprtautinėje ekono
minėje konferencijoje, kuri 
neseniai įvyko Maskvoje. 
Paskui jie nukeliavo Kini- 
jon tartis apie anglų pre
kybos paplatinimą su ja..

JOLIOT-CURIE PAKAR
TOJA KALTINIMUS

United Nations, N. Y. — 
Atominis Franci jos moksli
ninkas Frederic Joliot-Cu
rie pakartojo kaltinimus, 
kad amerikonai iš oro mėto 
apkrečiamųjų ligų bakteri
jas į Šiaurinės Korėjos Res
publiką.

Joliot-Curie, tarptautinės 
Nobelio dovanos laimėtojas 
už atradimus fizikos moks
le, atrašė laišką War relini 
Austinui, Amerikos delega

tui Jungtinėse Tautose. 
Laiške sako:

—Faktus apie bakterijų 
skleidimą patikrino kinai 
mokslininkai, kurių dauge
lis yra ėję mokslus pačiose 
J u ng ti n ė se Vai s t i j o se.

AMERIKONU KOMAN
DA UŽGINČIJA

Washington. — Jungtiniu 
Valstijų oro jėgų komanda 
vėl atmetė įtarimus, kad 
amerikiniai lakūnai mėto li
gų bakterijas į šiaurinės 
Korėjos liaudininkus už
frontėje. Komanda sako, 
“neteisingi yra paimtų ne
laisvėn amerikinių lakūnų 
prisipažinimai.” Bet žada 
dar tyrinėti, “kas do vieni 
yra tie lakūnai.”

Progresyviai dalyvaus 
Mieli, rinkimuose

f

Lansing, Mich. — Michi- 
gano Progresyvių Partija 
surinko 14,000 piliečių pa
rašų ir įteikė juos valstijos 
sekretoriui, įregistruojant 
šią partiją prezidentiniams 
ir kongresiniams rinki
mams ateinanti rudeni.

Parašų surinkta daugiau, 
negu reikalauja valstijinis 
įstatymas.

Washington. — Valdiniai 
daktarai surado, kad kūdi
kių paralyžius vasarą pla
čiau plinta todėl, kad dau
giau drėgmės ore.

■■'-■'■n i .II— N ____ 1 ------------------------g"U.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

DULLES GRŪMOJA ORO 
KARU PRIEŠ SOVIETŲ.
SIBIRĄ IR KINIJĄ
Taip, sako, Amerika smogtų, jei 
\jie remtų tautines kovas Azijoje

Paryžius. — Republ iko
nas John Foster Dulles, ne- 
.seniai buvęs prez. Truma.no 
patarėjas, grūmojo Sovietų 
Sąjungai ir Kinijos Liau
dies Respublikai. Jis kalbė
jo Politiniam Francūzų In
stitutui ir gyrėsi, kad jeigu 
Sovietai ar Kinijos komu
nistai eitu talkon liaudinin
kams Vietname, Indo-Kino- 
je, prieš francūzus, tai A- 
merika galėtų pasiųsti sa
vo bombonešius, supleškinti 
sovietinio Sibiro ir Kinijos

Areštuotas banko 
viršininkas; nusukęs 
400 tūkstančių dol.

Perth Ambov, N. J.—Ta- 
po areštuotas William C. 
Horley, First Bank and 
Trust kompanijos vice-pre- 
zidentas kaltinamas, kad 
nusuko .400 tūkstančių dole
rių banko pinigų. Sakoma, 
tuos pinigus pražudė, me- 
kleriaudamas Wall Stryto 
Šerais ir duodamas pasko-

i las kitiems.
Horley gaudavo $8,500 al

gos per metus. Buvo laiko
mas pavyzdingu piliečiu. 
Veikė kaij) vietinis Raudo
nojo Kryžiaus direktorius, 
protestantų episkopalų baž
nyčios komiteto pirminin
kas, pinigų rinkėjas Boy 

• Skautams, rezervo oficierių 
kuopos vadas.

Tam bankui jis per 15 
metų -tarnavo, iš pradžios 
kaip paskolų skyriaus vedė
jas, paskui — iždininkas ir 
nuo 1945 m. kaip vice-prezi- 
dentas..

Dabar Horley laikomas 
po $25,000 užstatu iki teis

imo.

SUDEGĖ SEPTYNI
Newaygo, Mich. — Far- 

mos gaisre sudegė Harry 
Haywood, jo žmona ir 5 
maži vaikai.

ORAS.—Giedra ir šilčiau.

Unijų centras ir laikraštis nubausti, 
kad vadino samdytoją “neteisingu”

Washington. — Žemesnie
ji teismai neseniai nuspren
dė, kad Paducah, Kentucky, 
federacinių .unijų centras 
turi užmokėti G e r a 1 d ui 
Wise, valgyklos savininkui, 
$5.000 už “apšmeižimą.” o 
laikraštis Sun - Democrat 
$1,000 atlyginti jam už 
“garbės įžeidimą.”

Tuomet unijų centras ir 
laikraštis apeliavo j Aukš
čiausią Teismą, ir šis. teis
mas dabar atmetė apeliaci
ja.

Wise samdė neunijistus
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! geležinkelius: taip ir “supa
ralyžiuotų Sovietų jėgas 
Azijoje.”

Tokį žygį Amerika taip 
pat galėtų padaryti, jeigu 
Kinija ar Sovietai remtų 
kitus “komunistinius ka
rus” pietiniai-rytinėje Azi
joje, kaip kad tautinį Ma
la jos partizanų karą prieš 
Angliją, .šakė Dulles.

Jungtinių Valstijų amba
sada Paryžiuje atspausdino 

[ir plačiai paskleidė tą Dul- 
' leso kalba. €

Net 60 bilijonų dol. 
“permažai ginklams”

Washington. — Karinių 
štabų vadas generolas O- 
mar Bradley smerkė Kon
greso Atstovų Rūmo nuta
rimą — uždraust valdžiai 
išleisti ginklavimuisi dau
giau kaip 46 bilijonus dole
rių per metus.

Bradley, kalbėdamas se
natorių komitetui, gąsdino, 
kad jeigu būtų tai]) “aprėž
tos ginklavimosi išlaidos, 
tai karinė Sovietų galybė 
iki 1954 metų jau pralenktų 
Amerika.” *

Bet republikoilas senato
rius Knowland pastebėjo, 
kad reikia priskaityti prie 
karinių lėšų ir 14 bilijonų 
doleriu, kuriuos Amerika 
skiria 'svetimiems kraš
tams ginkluoti prieš Sovie
tų Sąjungą. Taigi iš tikrų
jų 60 bilijonų dolerių ski
riama ginklavimuisi, o ne 
46 bilijonai, pridūrė Know- 
landas.

GEMBLERIAI LAIMĖJO .
Philadelphia. — Federalis 

apskrities teisėjas Welsh 
atmetė įstatymą, reikalau
jantį, kad arklių lenktynių 
ir kiti gembleriaj užsiregis
truotų, pirkdami $50 štam
pas iš valdžios. Teisėjas su
rado, kad tas . įstatymas 
“priešingas šalies Konstitų- • • • Mcijai.

valgyklos maliavotojus. To
dėl Paducah unijų centras 
idėjo apmokamą skelbimą j 
Sun - Democrat, kad Wise 
“neteisingai elgiasi su dar
bininkais.”

Wise patraukė teisman 
unijų centra ir tą laikraštį 
kaipo šmeižikus.”

Aukščiausio Teismo spren
dimas, dabar užgirdacnas 
jiems bausmę, gali kliudyt 
ir unijinius pikietuotojus, 
nešiojančius iškabas su už
rašu, kad samdytojai yra 
“unfair” — neteisingi dar* 
bininkams.

Truma.no
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SPECIALISTAS šnipinėtojas Louis F. Budenz, kaip 
žinia, šiuo metu “liudija” 16-kos darbininkų vadovų 
teisme Niujorke.

Jis iš “liudijimų” šiuo metu gyvena,—gerai gyvena, 
nes jau susikrovė nemaža pinigų.

Teisme Budenz “aiškina” Jungtinių Valstijų komu
nistų partijos konstituciją. Kaip jis ją “aiškina”? Jis 
sako, jog viską, kas ten yra įdėta reikia suprasti atbulai!

Ten, kur konstitucijoje kalbama apie daugumos žmo
nių valią, apie josios norus, turi būti suprasta, jog kal
bama apie mažumą; kur kalbama apie taiką, turi būti 
suprasta, jog kalbama apie karą, ir tt.

Kada šitokie “ekspertai” šitaip aiškina politinius doku
mentus, tai galima suprasti, ko jie patys yra verti.

Bet ne tik tame glūdi šito prasiradusio žmogaus iš
mintis ir dora.

Štai, jis kalba apie teisiamuosius. Jis, pavyzdžiui, at
virai, rodydamas pirštu į vieną teisiamųjų, Arnold John
son, sako: prieš 16-ką metų aš pertikrinau Johnsoną 

, įstoti į Jungtinių Valstijų komunistų partiją.
Vadinasi, prieš 16-ką metų Budenz Johnsoną agitavęs 

stoti į komunistų partiją, o šiandien tas pats Budenz 
daro viską, kad Johnsonas būtų pasiųstas į kalėjimą už 
tai, kad jis priklauso komunistų partijai!

Argi tai ne provokatoriaus darbas?

TAI TIESA!
DAR 1944 METAIS prezidentas Rooseveltas ir repu- 

blikonų vadovas Wendell Willkie galvojo apie sudarymą 
Amerikoje vienos, politinės partijos, kuri apimtų libera
linius demokratus, ir republikonus, kurioje rastų vietos 
visi liaudies prieteliai ir stambiojo kapitalo priešai.

Šį faktą aną dieną iškėlė aikštėn teisėjas Samuel Ro- 
senman.

Jei abudu vyrai būtų ilgiau gyvenę, matyt, kas nors 
panašaus būtų buvę padaryta, nes juodu abudu buvo libe
ralai ir į mūsų krašto ateitį abudu žiūrėjo kitaip, negu 
žiūri Trumanai, Taftai, Eisenhoweriai ir jiems*panašūs 
politikieriai.

Dėl to Progresyvių partijos pirmininkas, Elmer A. 
Benson, teisingai dabar sako: jeigu Roosevelto-Willkio 
laikais tokia partija Amerikos žmonėms'buvo reikalinga, 
tai šiandien ji yra būtina.

Tokia partija yra Progresyvių partija, kuriai 1948 
metais, kai buvo organizuota, priklausė abiejų stambių
jų partijų geresnieji elementai.

Šiais rinkiminiais metais verta kiekvienam susirūpinti, 
kad Progresyvių partija būtų veikli, kad jos programa 
pasiektų juo platesnius žmonių sluoksnius, sako šios par
tijos pirmininkas.

SUBSCRIPTION RATES

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.', 
under the Act of March 3, 1879.

PRASIRADELIO DORA

MOTERŲ KAMPELIS Dėl ko ta moteris dirba
mūrininko darbą?

44Aš net norėčiau būti
senute, jeigu.

Jeigu gyvenčiau toje vals
tybėje, kur darbininkai ir 
liaudis valdosi save patys, 
aš net norėčiau būti senu
te. Dėl ko mano toks keis
tas noras? Štai atsakymas:

Skaitau darbininku spau
doje, jog socializmą? statan
čioje Rumunijoje, buvusio
je skaudžiai nukentėjusioje 
nuo hitlerinio karo, nuo fa
šizmo, tais keleriais trum
pais metais stačiai stebuklo 
prieita. Pagalvokite—

Įvesta socialė apdrauda, 
iš kurios kiekvienas darbi
ninkas turi teisę gauti se* 
natvės pensiją. O tą pen
siją gali gauti vos'sulaukę 
50 metų amžiaus. Ir mo-: 
karna kartais net iki tos su-’ 
mos, kiek mokėdavo dir/ 
bančiam algos.

Šiandieną- aš, gyvendama 
turtingiausioje pas. a u 1 y j e 
Amerikoje, sulaukusi 50 
metų amžiaus, dar tebe- 
siskaitau “jaunuole” gavi
mui pensijos. Bet nuėjus 
ieškoti darbo mane skaito 
senute. -Daugelyje indus
trijų nebepriima į darbą. O 
nuėjus į vargo darbus, kur 
didžiausia- paskuba, sun
kiausias darbas, ilgiausios 
valandos, nebeištenka pajė
gų dirbti.

Tačiau suėjusi 50 metų 
dar privalau diena dienon 
išvilkti savo jungą (jeigu 
dar bus bent kokio darbo). 
Po tuo jungu privalau 
laukti 66-jų savo amžiaus 
metų, kad gaučiau menką 
pensiją.

Pensiją gaučiau tikrai 
menką. Pensija mokama 
pagal buvusį uždarbį. Mano 
uždarbis niekada nebuvo 
didelis, o bloglaikiais, ne
darbo laikotarpiais, visai 
mažas. Senstelėjant, po 50- 
jų amžiaus metų, dažniau 
užklumpa nesveikatos. Ne
išdirbtas pilnas laikas, su
mažėjęs uždarbis vėl maži
na senuko gavinį.

Už vis aršiau senuko ga
vinį mažina infliacija—pa
kilusios kainos, numažėjusi 
dolerio vertė. Doleris be
liko beveik pusės vertas, ta
čiau tu doleriu skaičius te
bemokamas toks pat, koks 
buvo mokamas tuomet, kuo
met doleris tebebuvo čielas.

IR MONTREALYJ
APIE 500 kalinių, esančių Bordeaux kalėjime, Mont- 

realyj, sukilo, protestuodami prieš blogą maistą, kurį ka
lėjimo viršininkai jiems duoda.

Kanadiškiaj kaliniai, kaip matome, pasekė Nėw Jer
sey ir Michiga-.no kalėjimų kalinių pavyzdžiu.

Tai parodo, jog * kalė jimai reikalingi greitų ir visa
pusiškų reformų. Tiesa, sukilusius kalinius galima nu
malšinti žiauriomis priemonėmis, galima juos žiauriai 
bausti, tačiau, jei kalėjimuose padėtis bus bloga, kokia 
ji yra, sukilimų ten nuolat įvyks.

TAIKOS PARADAS
(Gegužes Pirmoji, 1952)

Gegužės sulaukę, vyšnios pražydo, 
Lyg jaunos marčios, pasipuošė baltai; 
Iš atogrąžų paukščiai linksmai parskrido; 
Žemę gaivino taikos aukszj spinduliai.
Išdidaus New Yorko gatvės triukšmingos 
Pražydo taikos šūkiais ir vėliavom.
Tautų gėlyno gretos iškilmingos 
Maršavo, mirgėjo pavasario spalvom.
Raidėm kruvinom, pilkame fone, kukliai, 
Žydėjo ir vardas garbingos Lietuvos;
“Šalis, kur per amžius švietė karo gaisrai, 
Šiandien tebestovi sargyboj taikos!”
Susimąstę dangorėžiai stūksojo, 
Kai žmonių viltis ir pasaulio ateitis 
Taikos gėlėmis į juos širdingai mojo, 
O juodais sparnais mirtis nuplasnojo...

Jonas Vasilis

Naudingas radio 
garsų kamputis

New Yorko mieste kas 
ryto 8:45 valandą darbadie
niais iš miestinės radio 
stoties WNYC būna prane
šimai apie tai, ko daugiau
sia tą dieną yra miestinėse 
prekyvietėse (m a r k ė t s). 
Kas prieinamiau pirkti. 
Dažnai būna ir kitų infor
macijų mitybos srityje.

Programa tęsiasi tiktai 
keturias su virš minutes. 
Tad nors ir daugiausia už
imta šeimininkė išgali lai
ko paklausyti. Žinoma, jei
gu ji turi laiko klausytis il
giau, jį gali gauti gražios 
muzikos, dainų, taipgi ži
nias.

Informacija teikiama ne 
taip sau, ne “nuo ausies/’ 
Žinias nuo pusiaunakčio iki 
.radio laiko renka tam pa
skirti specialiai inspekto
riai - reporteriai ir jas par
neša į stotį paduoti progra
mos vedėjai.

Daugelis daržovių ar vai
sių turi vieni kitiems pana
šių mitybinių vertybių. Vie

Taip, šiandieną aš, 50 me
tų amžiaus amerikone, se
nesnė už Rumunijos senutę^ 
vienok per jauna gauti pen
siją. Daug per jauna. Man 
dar liekasi 15 metų kas ry
telį kelti, sunkų darbą dirb
ti. Dėl to dažnai pagalvo
ju, kad šiemet būtinai rei
kėtų gerai pasidarbuoti ir 
išrinkti progresyvių ir dar
bininkų kandidatus. Tada 
ir pas mus įvestumėme nors 
šiokių tokių pagerinimų. 
Tas būtų galima. Turto 
mūsų šalyje netrūktų, jeigu 
neišmčty tume k a r a m s ir 
fašistams šelpti. Mes, ame
rikonai, sunkiai ir skubiai 
dirbame darbuose. Mes ne
mažiau esame verti pensi
jos nuo 50 metų amžiaus. O 
gal ir neverti, jeigu nemo
kame išreikalauti?

Labai man patiko prane
šime apie Rumuniją pažy
mėtas kitas neapsakomai 
svarbus punktas moterims. 
Jei būčiau jaunuolė, dar 
daugiau jis man patiktų. 
Tikiu, kad dėl to ir Rumu
nijos vyrai s.avo moterims 
užvydi. Tai motinystės ap
drauda. Laukiančiosios kū
dikio gauna mokestį už 80 
dienų. Gi už priežiūrą ir 
valgydinimą na u j a g i m i o 
dar per devynis mėnesius. 
Taipgi gauna pinigų vaiko 
drabužėliams.

Čionai, Amerikoje, kūdi
kiui drabužėliai kainuoja 
daug turto. Brangiai atsi
ima drabužėlių pardavėjas. 
Kai kur, kaip New Yorke, 
dar ir valdžia atsiima 3% 
donį-taksus. Jš to nuogu
tėlio, bejėgio mažyčio krau- 
namės turtą. Tą brangų an
gelišką žmogytį kartais pa
darome jo biednai motinai 
nepakeliama našta.

Ar tai gražu? Ar žmo
niška ?

Ir daug kitų panašiai gra
žių dalykų ten pasakyta 
apie rumunus. Visa tai ap
teikė mane galvosena ir il
gėsiu to visko mums. Ta
riau sau: Kada gi mes 
pradėsime darbuotis savo 
žmonių gerovei, o nė sve
timuosius užkariauti? Juk 
mes, turtingiausieji, išgalė
tume dar gražiau ir geriau 
gyventi už visus kitus pa
saulyje. A-a.

nos geltonos daržovės pava
duoja kitas geltonas, o ža
liosios kitas žalias. Numa
tant iš anksto, katros bus 
brangesnės, šeimininkė jau 
pirm eidama į prekyvietę 
gali susiplanuoti, ką jinai 
nusipirks iš pigesniųjų, bet 
taip pat lygiai galinčių pa
tarnauti maisto balansui.

Miestinė stotis skaitoma 
viena geriausiųjų šalyje. Ji 
gauna žymių menininkų, 
mokslininku savo progra
moms. Kaip ir kitose, pa
sitaiko ir nenaudėliškų po
litikierių kalbų. Tačiau šios 
programos pal i u o s u o j a 
klausytoją nuo vienos 
nereikalingos sunkm e n o s 
— nuo klausymosi ne- 
p a g e idaujamų nasiskelbi- 
mų. Stotis pasilaiko pa
skyromis iš miesto iždo. 
Kaipo galinga — 830 kilo
cycles — ji girdima toli už 
didmiesčio ribų.

Klausytoja

Elizabeth, N. J.—Sustrei
kavo garo suvedėjai dėl 
naujai statomo Singer siu
vamųjų mašinų fabriko. 
Todėl neina darban ir kiti 
darbininkai.

. Amerikietis koresponden
tas, aprašydamas amerikie
čių darbininkų delegacijos 
vizitą Maskvoje, štai kaip 
apipasakoja apie tenai su
sitiktą moterį mūrininką. 
Jisai rašo:

Grupė amerikiečių darbi
ninkų atėjo prie statomojo 
mūrinio pastato. Pamatę 
aukštumoje dirbančią mo
terį mūrininką, keturi iš 
septynių asmenų grupės,pa- 
tys statybos darbininkai, 
užėjo pas ją pasikalbėti. Jie 
stebėjosi, kaip vikriai ir 
meistriškai jinai dirbo.

Vienas tų septynių sukal
bantįjį rusiškai savo grupės 
narį paragino jos paklaus
ti: “Ar jai ’tas darbas pa
tinka geriau už šeiminin- 
kystę, buvimą namie/*

Svečiams atėjus pas ją, 
Pelagėja Abašina paliovė 
dirbti. Ji nusišypsojo ir 
paprašė pasakyti, ko tas 
asmuo klausė. , Kuomet jai 
pasakė, jos veidu perbėgo
kokia nepasitenkinimo ban
gelė ir ji žerte žėrė į akis 
jam atsakymą:

“Žinoma, man geriau pa-
tiktų gaminti kokius ska
nius blynelius savo vyrui. 
Taip, aš norėčiau, kad (ma
no sūnus tebeturėtų tėvą. 
Bet hitlerininkai atėmė nuo 
jo tėvą, nuo manęs vyrą.

“Klausėte manęs, kas 
man geriau patiktų? Pirm 
visko aš norėčiau, kad ame
rikonų armijos iš Korėjos 
važiuotų namo. Norėčiau, 
kad nebebūtų daugiau ka
rų. Kad Korėjos moterys 
nebeprarastų vyrų ir kad 
Korėjos moterys ir vaikai 
nebūtų žudomi iš Amerikos 
lėktuvu bombomis ar bak
terijomis ligoms skleisti. 
Mes čionai mūsų šalyje 
bandome išnaikinti ligas ir 
visokius ligas nešiojančius 
gyvius. Bet Korėjos žmo
nės tiksliai daromi tų bai
sybių aukomis.”

Šeimininkėms
Klemsų bandukes

1 pint (puskvortė) -smul
kiai supiaustytų klem-

• su
puodukas miltų 
šaukštukas kepamų mil

telių (baking powder)
2 kiaušiniai
pusė puoduko skystimo 

nuo klemsų.
druskos, pipirų.
Apžiūrėk, kad nebūtų 

lukštų šmoteliai prilipę' prie 
klemsų. Supiausčius, sumai
šyk su paplaktais kiauši
niais ir skystimu. Išsijok 
miltus su kitais sausais 
pridėčkais. Maišyk viską 
kartu iki gerai susimaišys.

Pašildyk sviesto ar alie
jaus ant skaurados. Kuo
met bus gerai įkaitęs, pri- 
dėstyk po šaukštą mišinio 
skaurądon ir kepk iki gra
žiai apgels. Apversk ir vėl 
kepk iki bus gatavi.

Prie jų tinka kartu val
gyti pašutintos, tomatės ar 
koks salad. V.

Ruošiantis kepti tortus
Žinojimas sekamų “smulk

menų” pagreitina darbą ir 
užtikrina geresnį ■ produk
tą:

V

Visokius sausus kepinio 
dalinius, a t m i e r u o k pir
miausia. Atmieruok jau 
persijotus. N e s p audžiant 
pripilk mierelę. Perviršį 
nubrauk lentele. Atsimink, 
kad vandens, pieno ar rie
balų mierą, tai yra skys
tuosius dalinius, negali pri
pilti su kaupu ar suspaus-
tus.

Nemalonu buvo ameriko
nams klausytis tos skau
džios tiesos.

Ir visur, kur tiktai ame
rikonai pasisuko, jie girdė
jo prašymą: “Taikos!” Vi
sur matė statybą taikai ir 
gyvenimui. Delegatai grįžo 
įsitikinę, jog Tarybų Są
jungoje niekas nenori karo 
ir kad iš ten karas niekam, 
niekada negręsia.

Unijistai amerikonai sa
ko, jog jie grįžo pasiryžę 
darbuotis savo unijose ir 
organizacijose energingiau, 
kad mūsų šalies kurstyto
jai į karą būtų suvaldyti. 
Jie žino, kad ir mūsų eili
niai žmonės, o taip pat ir 
daugelis, padoriųjų asmenų 
net iš turtuolių tarpo trokš
ta ne karo, bet taikos. Ta
čiau taika neateis savaime. 
Už taiką, kaip kad už duo
ną ir laisves, reikia dirbti, 
o kartais tenka ir sunkiai
kovoti. M-tė.

Nepraleiskite progos 
ją išgirsti!

Nuskriaustomis liksis tos 
kolonijos, kurios neturės 
progos susipažinti su gra
žuole ir nepaprastų gabu
mų moterimi Vivian Halli- 
nan. Dar daugiau jausis 
nusis.kriaudę, nes patys bus 
kalti tie, kurie nenueis į 
jos susirinkimus - prakal
bas jai atvykus. Ji kalba 
už taiką.

Vivian Halįinan, tai žmo
na progresyvių partijos pa
statytojo kandidatu į Jung
tinių Valstijų prezidentą 
Vincent Hallinano. Toji jau
na šešių jaunamečių vaikų 
motina išvyko maršrutui po 
visą šalį po to, kai jos vy
ras, paskilbęs advokatas, 
tapo uždarytas kalėjime už 
uoliai gynimą laivąkrovių 
vado Bridges. S. •

Mieriniai šaukštai ir 
šaukšteliai, pritaikyti kepė
jos mierinio puoduko da
lims, dabar gaunami dešim- 
tukinėse krautuvėse.

Sausuosius pirmiausia at- 
mieravus mažiau bereikės 
mierinius įrankius plaus-* 
tyti.

Reikiant atmieruoti šal
tų riebalų dalį puoduko 
vartojamas vanduo. Kaip? 
Pavyzdis: jei reikia tiktai 
ketvirtosios dalies puoduko 
riebalų, pripilk šalto van
dens. tris ketvirtąsias dalis, 
o paskui dėk vandenin ga
baliukais riebalų tiek, kad 
vanduo pakiltų iki pilno 
puoduko ribų. Vandenį nu- 
pylus, turėsi lygiai atmie- 
ruotą J puoduko riebalų.

Limpantiems daliniams, 
kaip medui, mieruotf mie- 
rele ištrink biskehu rieba
lų. Lengviau išpilsi, ma
žiau prilips. Nenorint rie
baluoti, šiek tiek pagelbsti 
padažymas mierelės šalta
me vandenyje.

Ekspertai pataria pirm 
pradėjimo maišyti tortams 
tešlą turėti visus įrankius 
ir dalinius gatavus susidė
jus iš eilės, kaip juos var
tosi. Mr pataria neper
traukti maišymo, o sumai
šius, tuojau kepti, jeigu re
ceptas. neįsako daryti kaip 
nors kitaip.

Dauguma receptų yra su
taisyti taip, kad produktai 
chemiškai jungiasi ir vei
kia mišinį tuojau. Palikus 

• ilgai stovėti tas jų veiklos 
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laikotarpis pasibaigia. Dėl 
to kepinys gali išeiti visai 
ne toks, koks buvo planuo
tas.

Sekamuose skyriuose 
tilps tūlos pastabėlės apie 
patį kepimą. * X.

Virimui vartoti kilnotas j 
pienas turi ne mažiau ver
tės už šviežią, bet mažiau 
kainuoja.

Kenuotų vaisių kainos 
nustatomos ne tiek pagal 
vaisių rūšį, kiek pagal jų iš
vaizdą. Brangiausi būna 
sudėtieji čielais. Seka po 
pusę, paskui gabaliukai ir 
trupiniai.

Perkant produktus po 
daugiau, jie atsieina pigiau. 
Bet pigiau tiktai tada, jei
gu jie planingai suvartoja
mi, nieko netenka išmesti.

Jautrūs kukurūzai, žirniai
Daug daržovių greitai 

keičia savo sudėtį po nusky- 
nimo ar iišrovimo.' Gal 
opiausiais yra jauni kuku
rūzai ir žirniai. Jų sultyse! 
esantysis naturalis cukrui 
greit pakintą į krakmolą. 
Tai dėl to nežino kukuruzų 
ar žirnių tikrojo skonio tas, 
kas nevalgė ką tiktai atneš
tų iš farmerio daržo. Ką 
tik nuskinti jie greit išver
da, būna skaniausi ir leng
viausia suvirškinami.

Half-Size Style

Pattern 9100 (for the fuller, 
shorter figure): Half Sizes 14H, 

20t4. 22%. 24%. Size. 
IS % takes 3]4yards 39in_ch fabrifi,

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

Iš Lietuvos
Šiaulių statybos žiemą

ŠIAULIAI, 111-13 d. — Sta
tyba srities centre nenutrūks* 
ta ištisus metus, šiuo metu Vil
niaus gatvėje vyksta trijų 
aukštų gyvenamojo namo sta
tyba. Basanavičiaus gatvėje 
baigiama mūryti naujoji pir
tis. Tarybų gatvėje statomame 
gyvenamajame name prade
dami vidaus darbai. Jie taip 
pat vyksta “Elnio” kombina
to darbininkams statomame 
gyvenamajame name. Vidaus 
statybiniai darbai vykdomi 
miesto ligoninės pastate. Į- 
rengiamos operacinės, vdnios* 
ir tt. Pergalės aikštėje vykdop 
mi žemės darbai: čia išaugs 
gražūs Tarybų rūmai. Kasdien 
dirba ekskavatoriai, transpor
teriai, buldozeriai ir kita prie
šakinė tarybinė technika.



A.L.D.L.D. REIKALAI
Iš LLD Kanados Komiteto 

Raštines
Apšvietos platinimo 
darbymete jau čia
/ Užkrėtimai į gegužinę ap- 
svietos platinimo talką yra 
išsiuntinėti visoms Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuo
poms ir kai kuriems pavie
niams mylėtojams apšvietus. 
Liekasi klausimas, ar visos 
aldiečių kuopos padarė atatin
kamus darbymetei prisirengi
mo žingsnius? Ar mes visi pa
sirengę apšvietus praplėtimui 
šį tą nuveikti?

Niekad pirmiau pasaulyje 
nebuvo tokio pasidalinimo j 
dvi milžiniškas ir viena kitai 
priešingas kempes. Niekad 
pirmiau taip negrumojo pa
sauliui galutino sunaikinimo 
katastrofa, kaip dabar, ir to
dėl niekad pirmiau nebuvo 
taip svarbu pagilinti žinoji
mą patiems bei kuo plačiau
siai paskleisti apšvietą tarpe 
kitų. Todėl dar kai*tą kviečia 
me visus apšvietos ir taikus 
mylėtojus: stokite į talką pa
skleidimui pažangių knygų 

hM laikraščių, stokite i geguži
nę darbymetę. Jei visi nors po 
truputį padirbėsime,. didžiai 
pasitarnausime patys sau ir 
net busimums žmonijos kar
toms.

gauta nuo montrealiečių ir 
Toronto.

Nepradėję mekėti liko tik 
trys kuopos. Reikia tikėtis, 
kad ir jos greit pasimokęs.

Naujų narių gauta: Tim
mins, Ont. 1, Toronto 5. Viso 
iki šiol naujų narių gauta 10.

čia tenka pažymėti, kad 
drg. J. Grigaliūnas, Toronto 
kuopos sekr., jau pridavė 113 
narių duokles. Montreal iečiai 
turėtų labiau pasispausti.
Aukos apšvietos fondui

Pastaruoju laiku apšvietus 
fondui gauta sekančiai: LTD 
137 kuopa, Montreal $10.45; 
100 kp. nariai. Timmins-50c.; 
139 kuopa, Coleman, Alta., 
$5, ir K. Radzišauskas, Mont
real, $1. Viso aukų šiais me
tais apšvietos fondui gauta 
$31.70.

Visiems už aukas širdingai 
ačiū.

LLD. K. V. K.
P. O. Sta. C, Box 1007, 
Toronto 3, Ont.

K LIETUVOS

Iš Naujosios Anglijos Lietuviy
Moterį; Suvažiavimo

CHICAGOS ŽINIOS Ieško kaltininkų
Gaisragesių “čyfas” prašo

Konferencija už taiką '

Kanados nacijonalė konfe
rencija už taiką įvyks Toron
te gegužės 10-11 dd. Bent arti

mesnės aldiečių kuopos turėtų 
būtinai prisiųsti nors po porą 
delegatų. Joje galės dalyvau
ti ir individualai, kaip “obser
vers.” Tad kam leidžia aplin
kybės, kiekvienas turėtų daly
vauti.
Mūsų duoklės ir nauji nariai

-Šiais metais aldiečių kuopos 
duokles pasimokėjo daug 

OTiksČiau. Pastaruoju laiku pa- 
siumokėjo 21 kuopa, Windsor, 
Ont., 43 kp. Ottawa, 100 kp. 
Timmins, 139 k p. Coleman. 
Jau antras siuntinys duoklių

Kolūkiečiai aptaria 
dailininkų darbus

VILNIUS, III-13 d. —Pane
vėžio, Joniškėlio, Varėnos ir 
kitų Lietuvos miestų gyvento
jai turėjo progos susipažinti 
su naujais Tarybų Lietuvos 
dailininkų darbais: minėtas 
vietas aplankė kilnojamosios 
Vilniaus Dailės muziejaus pa
rodos.

Neseniai dailės paroda bu
vo surengta Pasvalyje. Įvyko 
taip pat parodos aptarimas. 
Savo pastabomis pasidalino 
rajono inteligentija, kolūkie
čiai. Plačiai pasisakė “Pilia
kalnio” kolūkio narys J. Strel- 
čiūnas. Baigdamas jis pareiš
kė :

— Meno kūriniai, teatras, 
kinas, knyga — visa tai yra 
plačiai prieinama miesto ir 
kaimo darbo žmonėms. Gili 
už tai mūsų padėka brangia
jai Tarybų valdžiai.

P. Gudynas

Atsibuvo balandžio 20, 1952 
metais, So. Bostone

Suvažiavimą atidarė pirmi
ninkė O. Zarubienė 11 vai. 
ryto. Mandatus patikrinti pa
skirtos N. Grybienė ir K. če
reškiene. Mandatų peržiūros 
eigoje kelios draugės iš kolo
nijų buvo pakviestos išsireikš
ti.

J. Stigienė sveikino suva
žiavimą, linkėdama, kad jame 
būtų pravesta daug svarbių ta
rimų. Taip pat plačiai perbė
go savo įspūdžius Kalifornijo
je (ji tenai viešėjo pas savo 
dukteris). Labai apsidžiaugė, 
kad ten draugai pilni ūpo ir 
visi sutartinai dirba dėl to pa
ties idealo. Ir parvežė linkėji
mų visiems nuo mūsų gerų 
draugų Taraškų ir Karsokų.

Toliau kalbėjo N. Grybiene, 
Y. Niaurienė, II. Tamašaus
kienė. Visos kalbėjo dienos 
klausimais.

Iš mandatų paaiškėjo, kad 
yra 22 delegatės. Suvažiavimo 
pirmininku išrinkta O. Zaru
bienė, užrašų raštininke K. 
Valangevičienė, į rezoliucijų 
komisiją N. Grybienė, K. Če- 
reškienė.

Skaitytas praėjusių metų 
suvažiavimo raportas ir pri
imtas. Finansų raportas pri
imtas. Kasoje nuo praėjusių 
metų buvo $149.65 (praėju
sių metų piknikas davė $50 
pelno). Komisijų raportai pri-. 
imti.

Skaityti pasveikinimai su 
aukomis:

Montello Moterų 'Apšvietos 
Klubas ............................. $10

Cambridge Moterų Apšvie
tos Klubas ....................... 10.

LLD 6 kp., Montello, . . 5. 
LLD 2 kp., So. Boston, . .5. 
Birutės Pašai pine Draugija, 

Montello, ............................. 5.
N. Grybienė, Norwood, ..2.

Draugai ir draugės 
montelliečiai

Konstancija Kalveiiene, $2.
Po $1: Marijona Potsienė,

II. Rendzevičienė, B. Lapins
kienė, O. Klimienė, P. Sinke
vičienė, M. Markevičienė, U. 
Zaleckaitė, K. čereškiene.

Viso konferencijoje aukų 
$52. Metinių mokesčių $7.
Išlaidų buvo:

Laisvei $10.
Vilniai 10.
Liaudies Balsui 10.
Argentinoje draugams 10.
Radio ... 10.
Ateivių gynimui " 10.
Politiniams kaliniams 40.
Komiteto lėšos 6.

Viso $106.
Klubus atstovavo:

Montello Moterų Apšv. 
Klubą: M. Markevičienė, K. 
Čereškiene, U. Zaleckaite.

LLD 6-tą kuopą: P. Sinke
vičiene, K. Kalvelienė.

Birutės Draugystę: ■ O. Šu
kienė, J. Stygienė.

Norwood Motorų Apšv.. 
Klubą: M. Trakimavičienė, S. 
Budrcvičienė.

Trečią kuopą: N. Grybienė.
Cambridge Moterų Apšv. 

Klubą: M. Masteikienė, A. 
Brunaikienė, J. Rainardienė, 
M. Vasiliauskaitė.

So. Bostono LLD 2 kuopą: 
T. Niukienė, K. Butkus, J. 
Rainardienė, B. Chuberkienė, 
II. Tamašauskienė, N. Kavo- 
liūnienė, D. Ruplienė.
Nauji sumanymai:

Gan plačiai diskusuota, ką 
daryti su tomis kolonijomis, 
kurios mūsų atsišaukimų ne
girdi. Mes prašome per Lais
vę, ir laiškus rašome, ir net 
asmeniškai mėginame raginti, 
kad nepasitrauktų nuo mūsų. 
Mes žinome, kad ten yra mūsų 
draugės ir geros, nenuilstan
čios darbuotojos. Jos visados 
dalyvaudavo mūsų suvažiavi
muose, puikių sumanymų su
važiavimui įteikdavo. Bet da
bar jau bus keleri .metai kai 
mes neturime progos jas ma
tyti mūsų suvažiavimuose. 
Kas atsitiko, draugės? (Čia 
turiu mintyje W o r c e s ter,

GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAF1TAS

(Tąsa)
O aš prisimenu, kaip buvo padaryta 

pradžia šiai kovai. Kiek aukų ji atsiėjo. 
Prisimenu pirmuosius kovotojus. Prisi
menu žmones, kuriuos aš pažinau ir ku
rių vardus kažin ar išlaikys istorija. Pri- 
simtenu jaunutį šachtininką iš Pa-de- 
Kale, išlėkusį į orą 1941 metų spalio mė- 

u^esį kartu su geležinkelio tiltu, kurį jis 
/Išsprogdino savo paties pagaminta 

sprogstamąja medžiaga. Prisimenu dvi
dešimties metų darbininką, žuvusį 1941 
metų gegužės 1 dieną prie įėjimo į vie
nos didelės Paryžiaus gamyklos cechą, 
kad leistų pabėgti savo atsakingajam, 
raginusiam darbininkus kovoti. Prisi
menu pirmąsias grupeles iš trijų keturių 
beginklių žmonių, kurie palikdavo šei
mas ir eidavo iš miestų, kad pradėtų ko
vą su okupantais. Daugiausia jie išnyk
davo be pėdsakų, nebent jų vardai būda
vo paminimi sušaudytų įkaitų sąraše. Ir 
štai atėjo diena, kada grupės, sudarytos 
iš busimųjų karo vadų, pradėjo gyventi, 
įveikdamos priešą, vadinasi, nukaudavo 
daugiau negu prarasdavo pačios.

O tuo tarpu tai buvo tuo metu, kada 
mums visais būdais buvo kartojama: 
“Prancūzai, išlaikykite rimtį, turėkite 
kantrybės, ateis diena, ir mes išvaduosi
me jus.”

Šie žmonės nelaukė, ir kaip tik todėl, 
kad jie nelaukė, kova išvirto galingu 
liaudies judėjimu. Kaip tik todėl, kad 
jie žuvo, atėjo kiti.

In jei dabar dešimtys tūkstančių pran- 
^cųzų' su ginklu rankose grumiasi prie
do užgrobtoje gimtojoje žemėje, vadina
isi, pavyzdys didvyrių, kurie grūmėsi 

nuo pat pradžios, nenuėjo veltui.
> Jūos prisimenu aš dabar, juos ir tuos, 
kurių brangūs balsai pirmieji ragino 
mus į kovą. Jiems reiškiu savo padėką.

TREČIOJI DALIS
EBENZĖ

I
DEKORACIJŲ PASIKEITIMAS

Prieš mane Roberas, žvalus, kupinas 
pasitikėjimo. Laiko mes turime labai 
maža. Jis skuba papasakoti viską, kas 
jam atsitiko.

— Jie atvežė mane į Paryžių, manė, 
kad iškvos iš manęs ką nors. Kelionėje 
mane saugojo poromis keturi sargybi
niai. Aš mačiau Prancūziją, va šitaip, 
kaip tave matau. Paryžiaus priemiesty
je traukinys praėjo pro tuos namus, ku
riuose gyvena mano motina, vaikai. Vie
nas sargybinis, tur būt, tą žinojo, jis lyg 
šiaip sau pastebėjo:

— Jūs galite su jais pasimatyti — taį 
priklauso tik nuo jūsų.

Aš net nemirktelėjau. Jie jšlaikė mane 
beveik keturis mėnesius, bet- taip ir ne- 
pasimačiau su savaisiais. Tačiau kitaip 
nė būti negalėjo, juk tiesa? Geriau jau 
būti čia. Vakar mane buvo iššaukę į sto
vyklos politinį skyrių. Vėl gerokai apkū
lė, bet dabar aš prie visko pripratęs. Jei 
man kas atsitiks, pranešk mūsų bičiu
liams, kad aš nieko nepasakiau.

Savo žodžiams patvirtinti Roberas at- 
Naujokas atvežė labai svarbių ir mums 

nelauktų žinių. Alpėse, Bretanijoje, be
veik visur suorganizuotos partizanų da
lys, vadinamieji maki. Netekę galvos 
vokiečiai nuolat rengia medžiokles, no
rėdami lokalizuoti judėjimą, bet niekas 
negali sulaikyti šios naujo tipų armijos 
augimo. Didžiulė dauguma gyventojų 
jai visaip padeda. Pogrindžio radijas 
skelbia komunikatus apie partizaninio 
karo laimėjimus.

— Bet kokie ten žmonės?
(Bus daugiau}

Stoughton, Lawrence, „Lynn, 
Lowell).

Nutarta rengti mūsų metinį 
pikniką Montello, Mass., su 
rankdarbių paroda. Įvyks rug
sėjo (Sept.) 14 d. Kožna kolo
nija turi išrinkti draugę ar 
drauges, kurios rūpinsis su
rinkti ir išstatyti tos koloni
jos rankdarbius (apie tai bus 
daug plačiau parašyta vė
liau).

Nutarta prisidėti prie bend
ro apskričių pikniko.

Nutarta rengti maršrutą. 
Darbas paliktas komitetui.
Rezoliucijos:

Paliuosuoti darbininkų par
tijos kandidatą Hallinan. Mes 
prašome tuojau paliuosuoti 
progresyvių partijos kandida
tą, kad jis galėtų vesti kam
paniją rinkimuose.

Mes, Moterų Sąryšis, kvie
čiame visas moteris aktyviai 
sloti rinkiminėn kampanijom 
kad būtų galima Mass, valsti
joje turėti progresyvių parti
jos kandidatus ant baloto.

Mes kviečiame visas mote
ris darbuotis palaikymui dar
bininkų spaudos, kuri vaidina 
nepavaduojamą rolę visame 
j u dėjime.

Kviečiame visas moteris į 
bendrą frontą prieš karą.

Išrinkta valdyba 1,952 me
tams: Pirmininke — J. Rai
nardienė, vice-pirm. — K. če
reškiene, užrašų rast. — K. 
Valangevičienė, finansų rast.
— M. Vasiliauskaitė, kasiere
— Y. Niaurienė.

Sekanti konferencija įvyks 
balandžio (April) mėnesį, So. 
Bostone, Mass.

Užrašų rast.
K. Valangevičienė

Iš vaikams parengimo
A ž V D rėmė j ų ban 

ketas balandžio 27 ge
rai pasisekė, galima sakyti, iš 
visų atžvilgių. Galėjo būti 
daugiau publikos (1951 me
tais buvo daugiau), bet graži, 
saulėta diena veikiausiai dau
gelį išviliojo į laukus. Gera 
grupė tų, kurie būtų dalyva
vę, buvo apleidę Chicagą, vie
ni į Detroitą, kiti į Clevelan- 
dą, treti į Cudahy, Wis., ten 
sulošta “Tetos Turtai”. Su ar
tistais, veikiausiai vyko ir ne
mažai pašalinių.

Dalyvavę bankete, kaip 
matėsi, buvo viskuom paten
kinti. Apie 4:30 po pietų vai
kučių globos komiteto pirmi
ninkė Kairienė atidarė vaiku
čių programą. Pirmiausiai vi
sas chorelis sudainavo šalies 
himną The Star Spangled 
Banner. Sekė mažos mergai
tės, pirm, dukrelės Joyce Rim
kus piano solo. Antras nume
ris, daina iš vaikučių operetės 
Tuščiagalvis. Čia P h i 1 1 iŠ 
Kwain dainavo solo pritariant 
visam choreliui. Vėliaus sekė 
duetas: Diana Bergėla ir Pat
sy Chekutis, piano solo Linda 
Slench. Trumpas deklamacijas 
patiekė Michele Paulus, Pat
sy Chekutis, Diana Bergėla ir 
Sheran Banner!.

Tarp dainelių, muzikos ir 
deklamacijų, buvo ir kalbų. 
Vienoj pertraukoj pirmininkė 
pakvietė A. Jonikienę pakal
bėti. Ji nurodė, kokią naudą 
neša tokia vaikučių draugijė
lė. Onutė Petrutienė dapildė 
Jonikienės kalbą. Ji tarp kit
ko sakė, kad vaikučiai, nors ir 
nemoka lietuvių kalbos stoja į 
draugijėlę, bet jie noriai mo
kinas savo tėvelių fL senelių 
prigimtos kalbos. Ji taipgi už
tikrino, kad atsitikime jos pa
sitraukimo (mat, Petrutienės 
sveikata šiuom tarpu šlubuo
ja), chorelis jau turi gabią 
mokytoją asmenyje draugės 
Bernice Kent. Vėliaus asme
niškai prisiminėm, kad ir drg. 
Slench puikiai galėtų mokinti 
vaikučius. Tai vis nuopelnas 
buvusių Ateities žiedo Vaikų 
Draugijėlių.

DraugefK/eht, kuri akompa
navo pianu, irgi tarė keletą 
žodžių į publiką. Didelis kre
ditas šiai lietuvių antrajai 
kartai, kaip tai: Rimkienei, 
Petrutienei ir Kent, kad taip 
gražiai vartoja lietuvių kalbą.

Programai užsibaigus visi 
ėjo į žemutinę salę ir sėdo 
prie puikiai priruoštų stalų, 
kuriuos šeimininkės greit ap
krovė visokiais valgiais. Vaka-

Jeigu čia apleistas bent vie
nas iš programos dalyvių var
das, prašau komiteto tai pra
nešti ir atitaisysime klaidą.
Mike Sireika sužeistas
Ateities žiedo Vaikų Draugi

jėlės rėmėjų bankete žadėjo 
publiką palinksminti Shirley 
Bireikiutė gražiai pašokdama, 
kaip ji šoko draugijėlės kon
certe. Bet Shirley visai neda
lyvavo bankete.

Mokytoja Onutė Petrutienė 
pranešė, kad Shirley’s tėvas 
Mike Sireika randasi ligoni
nėj : Little Company of Mary 
Hospital.

Balandžio 22 d. jam tapo 
sutrinta koja ir iki šiol jo pa
dėtis kritiška.

Mike Sireikis buvo LKM 
Choro narys. Kankliečiai ir ki
ti jo draugai ir draugės turė
tų aplankyti ligonį. A. J.

Lawrence. Mass.
/

Per dvi valandas

Miesto taryba nutarė, kad 
, būtų leista automobilius pas- 
I tačius prie “miterio” laikyti 
dvi valandas, vietoje vienos 
valandos. Mat, pasirodė, kad 
biznio vietoje vienos valan
dos neužtenka, jeigu žmogus 
užeina į krautuvę ką nors nu
sipirkti.
Naujieji piliečiai

Trisdešimt vyru ir moterų 
padavė aplikacijas dėl pir
mųjų pilietinių popierių. Visi 
buvo prisiekdinti. Taipgi bus 
egzaminuojami tie, kurie eis 
ant antrųjų popierių, birželio 
13 d. Gerai įsitėmykite.
Iškrito ir neužsimušė

Keturių metų berniukas iš
krito per langą nuo antro 
aukšto, 35 pėdų, ir išliko gy- 

| vas. Randasi ligoninėje. Taip 
į atsitiko po No. 102 Spruce St. 
; Jo vardas yra John Smith.

Motinos turėtų langus užda
rinėti ir saugoti savo vaikus.
Pasimirė

Mirė Stasys Bagdonas, ma
žai tesirgęs, sulaukęs 66 metų 
amžiaus. Iš Lietuvos paėjo iš 
Talačiškių kaimo, Cobiškių 
parapijos. Ilgai gyveno Plea
sant Valley, Methuen, Mass. 
Turėjo mažą ūkį Arlington©. 
Paliko nuliūdime moterį, vie
ną dukterį ir tris anūkes.

Gili užuojauta šeimynai ir 
giminėms, o Stasiui Bagdonui 
ramiai amžinai ilsėtis.

žmonių padėti sugauti du 
jaunuolius, kaip padegėjus. 
Kurie pamatysite tokius pik
tadarius, praneškite policijai, 
ji sutvarkys tokius “sportinin
kus.”
Del meno mokyklos

Teko kalbėtis su Maryte 
Sukackiene iš Worcester!©. 
Draugė pageidauja, kad iš 
Lawrence prisiųstame kelias 
gaspadines dėl vasarinės me
no mokyklos, kuri įvyks tarpe 
liepos 6 ir 20 dd. -Tai didelis 
ir labai svarbus darbas mo
kyklos dalyvius , pamaitinti. 
Mokykla tęsis dvi savaites 
Olympia Parke. Vienom drau
gėm usteriškem per daug 
darbo. Reikia joms padėti. 
Ten padirbėti ir praleisti va- 
kacijas gražiame parke prie 
ežero.

Kurie buvote So. Bostone 
balandžio 27 d. Gintarų že
mės Radio koncerte, tai matė
te meno mokyklos vaisius. 
Girdėjote, kaip gražiai jau
nuoliai dainavo. Visiems buvo 
malonu klausytis.

Taipgi reikalinga mokyklai 
ir finansinės paramos. Kolo
nijos turėtų surengti kad ir 
mažus parengimėlius mokyk
los naudai.

Visi, draugės ir draugai, 
prisidėkime prie įvykdymo 
jaunimo meno mokyklos šią 
vasarą, kas su doleriu, o kas 
su darbu. S. Penkauskas

Camden, N. J.
Išmintingas teisėjo 
pasielgimas

Federalinis distrikto teisė
jas Philip Foreman sudavė 
skaudų smūgį reakcionie
riams. Jis išmetė laukan kalti
nimus prieš šešis unijistus, 
kuriuos valdžios prokuroras 
norėjo pasiųsti kalėjimam 
Mat, šitie vyrai atsisakė papa
sakoti “grand jury” apie savo 
politinę veiklą. Prokuroras tai 
paskaitė teismo “įžeidimu”.

. Teisėjas Foreman pasakė, 
kad unijistai turėjo teisę atsi
sakyti liudyti apie savo politi
nę ir unijinę veiklą. Reikia'ži
noti, kad čia “federalinė 
grand jury” tyrinėjo komunis
tų veiklą.

Apkaltintais buvo nariai ir 
veikėjai CIO United Packing
house Workers Local 80. 
Jais yra Roland Taylor, Flo
rence Arndt, George Dance, 
William Downing, Al Paglio- 
ne ir Julius Zinman.

Tai didelis teisybės ir pro
greso laimėjimas. Kor.

rienė buvo puiki.
Dar kiek pasivaišinę šaltais 

gėrimėliais, svečiai vienas po 
kito traukė į namus. Pas visus 
matėsi didelis pasitenkinimas 
tuom vaikučių vakaru.

Amerikietis William Po
meroy ir jo žmona susi
tinka Philippinuose ant 
salos Luzon. Pomeroy 
yra Jungtinių Valstybių 
oro jėgų narys. Po karo 
jis ten pasiliko, kad pa
dėti žmonėms priešintis 
reakcijai. Jis dabar su
areštuotas ir teisiamas. 
Jam grūmoja mirties bau
smė. Žmona pribuvo jam 
padėti kovoti už gyvybę 
ir laisvę. Jie paeina iš 
Waterloo, N. Y.

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
Kas yra gera ir naudinga, žmonės neturėtų pamiršti, tačiau daugu

ma pamiršta Švilpos antrašą ir turi klapato, kol suranda. Už tai, pa-., 
tys esate kalti. Užsirašykite ir visada turėkite jo antrašą.

Švilpa Išdirba 5 Rūšių Svarbias Mostis 
ir ant kiekvienos dėžutės yra antrašas.

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

Nr. 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation. Šita Mostis nuo 
įvairių odos ligų: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos Jronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

Nr. 2. Mostis nuo paviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, spran
do, sąnarių ir muskulų, aštraus kosulio nuo peršalimo. Kaina $1.25.

Nr. 3? Mat. Švilpas Ointment for tooth ache and hardening gums. 
Greit prašalina skausmus ir sustiprina gurnus. Kaina $1.25.

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

Nr. 5. Mat. Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief. 
Šita mostis — vėliausias išradimas kaip prašalint Piles greitai, ir ne-/ 
reikia pjaustyt. Varvančos, ar ne — pagelbės. $2.50.

Mano mostis pagelbės visiems, kurie vartos pagal nurodymą, ant. • 
kokių ligų yra pažymėta. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet nori karo. Čia jau proto liga.

Reikalaudami mosčių, prisiųskite Money Order ar gerą banko čekį. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN.

IŠSIREIŠKIMAI APIE 
MEILĘ

Mažai yra žmonių, kurie 
nesigėdintų savo meiliškų
jų išdaigų, kai meilės ais
tra jau perėjusi.

La Rochefoucauld 3 publ.-LdiaVČ (Liberty)-•Trcčiadien., Gegužės-May 7, 1952

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie įmanęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

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



Prelekciju-paskaitu
simpoziumas

HARTFORD, CONN.

ALDLD Motorų Klubas rengia 
smagią Motinos Dienos sučigą-pasi- 
linksminimą su skaniais pielais, ne
dalioj, 11 
ford St..
linksmai laiką praleist- 
muzikos.
sais
$1.50.
valgysime 3:30.
laiku ir linksmai praleist tą garbin
gą dieną. - Kviečia Komitetas.

(90-91)

Aido Choras Įvykdė Kviečiame minėti Motinos 
gražy koncertą

Gegužės 4-tos popietį, Li-į 
berty Auditorijoje, įvyko Aido 
Choro koncertas. Juomi pami- nėšio yra priimta 
nėta chorb 40 metų sukaktis. ’ gražiems

Diena mūšy pramogoje
Vilnies suvažiavimui 
sveikinimai

Programa buvo įvairiuota. 
Nuotaika šventiška. Publikos 
atvyko vidutiniai, daugumoje 
vietinė, su nedidele atstovybe 
iš kitų miestų.

Apie visą programą pilniau 
rasite sekamose kįidose.

Paskiausiomis dienomis dar 
įteikė sveikinimus (per A.

M. Misiūnienė 
buvo operuota

Antroji savaitė gegužės mė- 
panau doti 

atsiminimams apie 
motiną, jai pagerbti. Ir viso
kių yra tam priemonių, varto
jami daugeriopi budai.

Moterų Apšvietos K1 u bas 
yra įsitikinęs, kad tinkamiau
sia yra pagerbti motiną visuo
meniškai, vertingai. Tuo tiks
lu ir rengiama Motinos Die
nos pramoga šio šeštadienio

ty Auditorijos patalpose. Pra
džia apie

įdomią, 
programą 
jaunimas 
karną kalbą pasakys jaunuolė. 
Tikimės garbingos viešnios iš 
Kalifornijos. Bus gerą užkan
džių. Pašposavimui ruošiama 
“grab bag.” Kviečiame visus
ateiti. Moterų Klubas

iškilmei pritaikytą

Kviečiame-prašome

Praėjusią savaitę pasidavė 
sunkiai operacijai Marijona 
Misiūnienė, brooklyniškio biz
nieriaus Stanlio Misiūno žmo
na. Ji buvo operuota, ir dar 
vis ten tebesiranda, Manha
ttan General hospitalyj, Niu
jorke.

Linkime ligonei greit ir pil
nai išsveikti.

Prašymas draugėms

vier tiktai 
neužtenka, 

šposelių ir

Atvykusioms minėti Motinos 
Dieną sykiu su mumis mes jau 
turime užtikrintą įdomią pro
gramą ir geras vaišes. Tačiau 
smagiam pabuviui 
rimtumo ir valgio 
Mes norime turėti

' įvairumo. Tad —
Tam yra ruošiama “grab 

bag.” Prašome visas turinčias 
mažų da’ktukų dovanoti juos. 
Atneškite ateinant į balių. 
Vertes gali būti nuo 10 centų 
ir brangesni. (Dovanas priim
sime ir nuo vyrų.)

Motinos Dienos minėjimas 
įvyks geg. 10-tos vakarą, Li
berty Auditorijoje. Klubietė.

Mažiau dviejų savaičių lai
ko teliko iki to šaunaus pobū
vio, kurį rengia Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Antroji 
Apskritis pagarbai savo ' ilgai 
ir nuoširdžiai dirbančios val
dybos. Taip pat nori pasvei
kinti ii- pagerbti Centro sekre
torių D. M. šolomską, gabiai 
ir ryžtingai dirbantį organi
zacijai jau 20 su virš metų.
• Kviečiami visi dalyvauti. 
Bet kad pobūvis bus kaip ir 
bankietas, su valgiais,, tad čia 
įeina ir prašymas —

Pramoga gali būti visuoti
nai sėkminga ir naudinga tik
tai tuomet, kai visi dalyviai į- 
sigyja bilietus iš anksto. Ją 
kaina tiktai $1.50. Gaunami 
visose kuopą valdybose ir pas 
daugelį centriniu narių. Pa
siūlyti, nusipirkite. Nepasiū
lius, patys paprašykite. Lai 
komisija- žino savo visą šeimą 
pirm pašaukimo prie stalo.

Bankietas įvyks gegužes 17- 
tos vakarą, Liberty Auditori
joje, Atlantic Avo. ir 1101h 
St.. Richmond Hill, N. Y. Pra
džia 6:30 vakaro. Kadangi 
bus šeštadienio vakaras, turė
simo progą gerai pasivaišinti 
ir pasižmonėti. 'N. K.

Palaidojus Julių 
Zenkevičių

294 Union Avė., Brooklyne, 
mirė balandžio 19-tą. Palai
dotas 2N-tą, naujosiose šv. Jo
no kapinėse.

Liko liūdinti žmona Viktori-

lip Baretskis ir,du anūkai, 
duktė Adelė ir žentas Edward 
Shablauskas, sesuo Sophie 
Karusaitis.

Velionis Zenkevičius buvo 
gimęs 1888 motais, Alosniką 
kaime, Simno parapijoje, Su
valkijoje. Amerikon atvyko 
1909 metais į Brooklyną ir 
veik visą laiką čionai gyveno. 
Vedė 1914 metais, Viktoriją 
Pctruškaitę, su kuria ir išgy
veno iki savo mirties, išaugino 
šeimą.

Jonas Vasilis'.............$2.00
Verutė ir Valys Bunkai 5.00
Mrs. A. Saimon ......... 1.00
A D................................ 1.00

J. Aleksynas ..•

Walter Žukas............. 2.00
šukaitienė .................   . 1.00
Mary Kreivėnienė . . . . 1.00
Auna Yakštis ............. 1.00
Viktoria Balkus ......... 1.(10
Purvėnai ..................... 1.00
J. žemaitis ................. 2.00
J. Bimba .'. . . .............. '2.00
Sue Kazokytė ........... 1.00
A. Jamison .................. 1.00
A. Jan u šis . .................. 1.00
K. Briedis .................... 1.00
J. Aleksaitis ........ 1.00
Arelis .......................... 1.00
Konst. Karloiiiene . . . .2.00
A. G i Įmanai ............... 5.00
Petrukas ...................... 1.00
Simonienė .................... 1.00
Griško ........................  . 1.00
Yaraška ...................... 2.00
Baltrušaičiai ■............... 2.00
J. ir M............   . J?-.'. . 2.00

Mrs. Pilipse iš Stanį’ 5.00
Drg. Gabalis............... 1.00
Sadauskiene............... 1.00
Veličkienė .................... 1.00
Poškaitis '...................... l.OO
N. Kiši el is ................. 1.00
Gail i Cinas ...................... 1.00
Jonas Liutvinskas . . . . 1.00
Peter Jasulaitis........... 1.00
M. Dobinis ................. 3.00

1.00
. 1.00
. 1.00

šio sekmadienio popiečio 3 
valandą, gegužės 11-tą, Lietu
vių ■ Mono Sąjunga užbaigia 
savo paskaitų sezoną (pas
kaitą dar bus, bet kitomis te
momis). Užbaigiamojoje pro
gramoje dalyvaus trys jau 
girdėti šį sezoną menininkai 
ir svečias iš New Yorko.

Simpoziumas įvyks Liberty 
Auditorijos patalpose. įėji
mas, kaip ir visuomet, nemo
kamas. Kviečia visus.

Trumpus referatus vaizduo
jamojo meno, literatūros, mu
zikos klausimais pateiks yoj 
(Liktorius R. Mizara, dailinin
kai R. Baranikas, R. Feiferis, 
Charles White.

Svečias iš New Yorko, 
Charles White, neseniai lankė-1 
si Europoje. Tad tikimasi, jog 
jisai kai ką pasakys ir iš me
no srities tenai.

Graži pare
Praėjusį šeštadienį brookly-

Paviloniai,
savo įstaigo- 
gražią parę 
16-kos metu

je buvo suruošę 
atžymojimui savo 
vedybinio gyvenimo sukakties. 
Svečią buvo daug ir visi buvo 
svetingai priimti ir pavaišinti.

Susilaukė sūnaus
ir 01-

I 
ra 
1 
R Dienraščio Laisvės Paramai |

DIDIEJI PIKNIKAI

Čius ir mėsos parduotuvėse. 
Tūlą laiką dirbo pas šimans- 
ką. Buvo nariu šv. Jurgio 
Draugijos ir kriaučių unijos 
(tuo laiku, kada pas kriaučius 
dirbo). Pastaruoju laiku per 
apie dvejus motus niekur ne
dirbo, nes sirgo, nors pažiūrė
jus i jį neskaitytum ligoniu— 
gražiai tebeatrodė ir 
b i sk e 1 į p as i v a i k šč i o t i, 
tyje pasėdėti. Ir savo 
dieną buvo parkutin
Iš ten parėjusio širdį suspaudė 
skausmai. Pašauktas jo gydy
tojas. Tačiau šį kartą ir gydy
tojui nebepavyko mirtį atito
linti, apie porą valandą pasi
kankinęs, mirė.

Ramaus atilsio Zenkevičiui! 
Užuojauta jo šeimai.

Kairys .....................
P. Černiauskas . . . . 
Mr. G. ......................
Kasmočiai ........ 
A. Jasulaitis ...... 
Cedronai .................
M. Krungelienė . . .

mus šie:

i šeidavo 
parku- 
mirties 
nuėjęs.

Jau laikas samdyti busus ir rūpintis važiavimu 
į juos. Stengkimes, kad jie visi pasisektų 

kuo puikiausiai.
i

BALTIMORE, MD.

BIRŽELIO I JUNE
Slovak National Home Park

526 Holabird Avė.

BOSTONO APYLINKĖJE
piknikas įvyks penktadienį

LIEPOS 4 JULY
Lietuvių Tautiško Namo Parke

MONTELLO, MASS.

NEW YORKO APYLINKĖJE
Piknikas įvyks šeštadienį

LIEPOS 5 JULY
Clinton Park, Maspeth, N. Y

Bus skaitlingi susibūrimai, linksmi pasimatymai 
iš arti ir toli. Kas tik atsilankys, bus patenkin

tas ir ilgai atsimins puikius įspūdžius.

Keista nelaimė
ROBrooklyn ietė Barbara

tondo, 10 metų, pavojingai 
apdegė kuomet ji praeidama 
pro pečiu nejučiomis atidarė 
kranelį. Mechaniškas dogtu- 
vas uždegė gasą ir mergaitės 
drabužiai staiga užsiliepsnojo. 
Nuo visiško sudegimo ji išsi
gelbėjo išbėgusi kieman ir 
apsivyniojusi ten buvusiu 
blanketu. Juo apsisupusi, ji 
vartaliojosi ant žemės iki pri
buvo pagalba.

2.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00

5.00 
2.00 
2.00 
2.00
2.00
2.00 

.8.00
1.00

A. Globičius .............
J. Lazauskas .............
W. ir 11. Keršuliai . .
Chas Vigunas .........
(ir Vilnį atsinaujino)
V. Mikulėnas.............
Rinkėjai dėkingi visiems už 

kooperavimą ir vilniečiai yra 
dėkingi už nuoširdžią paramą.

Suvažiavimas įvyko gegužės
4 d., Chicagoje.

Mirė
Ona Bratskienė, Jono žmo

na, mirė balandžio 24-tą, šir
dies liga. Pašarvota buvo Ša- 
linsko koplyčioje. Palaidota 
balandžio 28-tą,. Kalvarijos 
kapinėse. Apeigos įvyko baž
nyčioje prie Broome St., New 
Yorke, nes velionė buvo sena 
New Yorko gyventoja. Tiktai 
pastaraisiais laikais šeima ap
sigyveno Brooklyne.

Li 1< o 1 i ū d ėsy j q vyras J on as, 
duktė Helen ir sūnus Jonas. 
Jiems reiškiu užuojautą. M. S.

SUKEIKIME $10,000
(Tąsa nuo 1-rno psl.)

jr prašau vėl pakeisti mano antrašą.
Su pagarba, W. Deksnys,

Stamford, Conn.”
Veikiausia dar visi atsimename, kad tik prieš mėnesį 

laiko gerbiamas Deksnys apdovanojo Laisvę $50. Da
bar vėl įteikė dešimtinę. Puikus, savo dienraščio pa
iri jotas! . •

Daugiau finansines paramos gavome nuo:
Motėm Apšvietos Klubas, Montello, Mass. ..
V. Vaškienė, Quincy, Mass........ ....................
P. Keval, Washington, D. C. .....................
Merkiu Šeima, Philadelnhia, Pa...................
P. Mickevičienė, Montello, Mass................ .. .
Teofilė Stankūniene, National Park......... .
Ros. St., Montello, Mass................................
Adolfas Yucius, Montello, Mass.....................
Iš anksčiau yra įplaukę $1,368.32. Dabar gauta $55.00.

Viso jau gauta $1,423.32. Dar turime sukelti $8,576.68.
Širdingai dėkojame visiems- aukojusiems ir laukiame 

platesnio bruzdėjimo fondo sukėlimo reikalu.
Laisvas Administracija

$10.00 
. 5.00 

. 3.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 2.00 
. 1.0'0 
. 1.00

d. gegužės, 155 I lunger- 
lai proga visiem sueit 

prie geros 
Bus skanūs pietūs su vi- 

pridėčkais. Už tų viską lik 
Pradžia 3 vai. po pietų, o 

Visus kviečia būt

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kuopa rengia 

Rankiotą, pagerbimui motinų, 11 d. 
gegužės (May), sekmadienį, pradžia 
2:30 po pietų, Lietuvių Svet., 29 En
dicott St. Prašomo atsilankyti se
nus ir jaunus, visi turėjome motinas 
ir visiem malonu prisiminti motinas. 
Bus skanių valgių ir gėrimų ir at
važiuos iš Norwood© ir Montello, ir 
suvaidins komediją — “Geriau Dai
na negu Šposas”, tai 
progos. — A- W.

nepraleiskite
(90-91)

iSUSIRINKIM AI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kuopos susirinkimus 
įvyks gegužės (May) 12 dieną, pir
madienį, kaip 7:30 valandą vakare, 
Lietuvių svet.,-29 Endicott St. Ma
lonėkite visos norės dalyvauti 
naujų narių atsiveskite. — A.

(90-91)

ir 
W.

DETROIT, MICH.

kuopos mėnesinis susirinkimas 
11 d. gegužės, 11 vai. ryto, 
Yemans, Hamtramcke, ant 
Restaurant o viršaus. Visus 

kviečiam atsilankyti. O 
• duoklių nemokėjote 
, tai malonėkite užsimo- 

jums priklausančią knygą 
Šaltinis”' pasiimti. —- 

’ (90-01)

188 
įvyks 
2934 
Rusų 
nuoširdžiai i 
kurie savo 
šiais metais, 
keti ir 
“Sveikatos 
LLD Narys.

WORCESTER, MARŠ.

Balandžio 10 d., IjDS 57 kp. mė
nesiniam susirinkimo nusitarėm bal
savimą Centro Valdybos 
gūžės mėn. susirinkimo, 
mas įvyks gegužės 8 d., 
karo, Liet, Svetainėje, 
ateikite į susirinkimą, 
yra svarbus dalykas, 
me svarstyti delegato 
dešimtąjį seimą.

atlikti go- 
Susirinki-

8 vai. va- 
Visi nariai 
balsavimas

Taipgi turėsi- 
siuntimą į 

Pasirodo, kad de
šimtasis Seimas turės svarbių daly,k 
kų išspręsti. - LDS 57 kR4 Korėją # 

(88-90) ’

SHENANDOAH, PA.

LDS 34-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 11 d. 
gegužės (May) Miners Hall, 1 vai. 
popiet. Prašom visus narius daly
vautu turim daug svarbių dalykų ap
tarti. Taip pat bus balsavimas Cen
tro Valdybos. Prašau atsivest nau
jų narių. — Sekr. S. Kuzmickas.

(89-91)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos susirinkimas 

įvyks gegužės 11 d., 29 Endicott St., 
10:30 v. ryto. Visų narių pareiga 
dalyvauti. Turėsim pasikalbėti pik
niko reikalais. — J. M. Lukas, sekr.

(89-91)

GARSINKITĖS LAISVĖJ!
Užrašyki t Laisvę Savo D rangui.

t

Keistutis (a d v o k a t a s) 
ga Michelsonai balandžio 9-tą 
susilaukė pirmagimio sūnelio. 
Jam vardą davė Kenneth. Mo
tina ir sūnelis sveiki, jau su
grįžo namo.

Greta su jaunais tėvais jų 
laime džiaugiasi pirmu kartu 
tapę senukais Olgos motina 
Ona Lukauskienė (gyeatne- 
ckietė) ir Vincas ir Marijona 
Michelsonai. Kaip Lukauskie- 
nės Olga, taip Michel,šoną 
Keistutis yra vienturčiai. Tik
tai iš ją jie tegalėjo laukti 
anūką.

laukimo mažajam lietuviu
kui laimingai, augti! Lietuviu
ku, tikimės, jisai augs, nes abu 
tėvai, nors jau yra amerikonu 
gentkartės, tačiau tebepasilie
ka ir lietuviais, tebekalba ir 
rašo gražia lietuviška kalba.

Rep.

RICHMOND 11141:," N. Y .

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gegužes 8, Liberty 
Audi t rijoje. Pradžia 8 vai. vakare. 
Rus LDS Centro Valdybos ir LDS 
Seimo delegatų rinkimai. Todėl .la
bai svarbu visiems nariams šiame 
susirinkime dalyvauti. — Sekr.

(89-91)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4tl> Street ‘
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

. Tel. EV. 7-6233

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

110-04 Liberty Ave., Richmond Hill, N. Y.
Telefonas Virginia 3-9700

Bijo savo vyro
Dainininkė Nan Wynn 

me liudijo, jog 
vyro Dr. Bayleko, kad 
pasiustu ją į protinių 
staiga, nes jis žadėjęs 
daryti.

Jinai reikalauja nuo
ro perskirti ir $22,000 metinės 
ai i m onijos.

teis- 
ji bijo savo 

jis no- 
ligų į- 

tai pa-

d ak ta

New Yorke areštuoti du 18 
ir 19 metu vyrukai, pagauti 
važiuojant vogtu auto.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga namų aptarnautoja ir 
virėja. Paprastas valgių gaminimas. 
Linksma apylinkė arti Jamaica. Tel. 
JAmaica 6-6072. (89-93)

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

Gegužes 10-tą įvyksta Gedimino 
Draugystės metinis piknikas. Visi 
Gedimino Draugystės nariai prašomi 
dalyvauti, nes visliek turėsite užsi
mokėti įžangą, kad ir nebūsite. Bus 
skanių valgių ir gėrimų, bus gera 
muzika. Pradžia 3 vai. po, pietų. 
Vieta, 575 Joseph Avo., savoje sve
tainėje. Visi lietuviai prašomi daly
vauti, ūžtikrinam, turėsite gerus lai
kus. Kviečia Rengėjai. (89-91)

MONTELLO, MASS.
Pop Koncertas ir šokiai.

Rengia Liuosybės Choras, įvyks 
šeštadienį, gegužės 10 (May), Lietu
vių Tautiško Namo žemutinėje sa
lėje, North Main St., 8 Vine St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare, įžanga 
$1.00 (su taksais). Koncertą pildys 
Liuosybės Choras po vadovyste Al
bert Poss i us. Solo ir duetus dainuos 
Rožė Merkeliūtė, Aldona Wallen, 
Albert Potsiųs, W. Yodeikis, smuiko 
solo, Edwin Meiliūnas, kuris su sa
vo talentu yra atsižymėjęs ameri
koniškuose koncertuose. Bus gera 
šokių muzika. Prašom visus daly
vauti. — Rengimo Komitetas.

(89-90)
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PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Per tvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial
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Matthew A
BUYUS

(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJ

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. T. ‘

TeL EVergreen 7-6868

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

4 pusk—Laisvė (Liberty)"^Trečiadien., Gegužės-May 7, 1




