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Praėjusi sekmadienį pralei
dau New Haven, Conn., kur 
įvyko LDS 5-tosios apskrities 
konferencija.

Kalbėjausi su eile mūsų 
veikėjų. Jų ūpas geras: jie 
rimtai kalba apie spaudos pik' 
nikų, kuris įvyks liepos 13 
dienų Hartforde.

J judėjimą jie žiūri plačiai. 
Rūpinasi ne tik mūsų spauda, 
o ir Lietuvių Darbininku Su
sivienijimu, ir Literatūros 
Draugija, ir Mono Sąjunga.

Taip ir privalo būti!
Hartfordiškė L. Žemaitienė 

sakė, kad turi surinkusi $100
Laisvės specialiam fondui; ne
maža Connecticut valstijos 
laisviečių jau- yra davę šiam 
fondui pirmiau, kiti čia pat 
davė per mane.

^Padėka jiems!
* ★

L LDS 5-toji apskritis tvarko
si pavyzdingai. Jos komitetas, 
ypatingai sekretorius J. J. 
Mockaitis, aukoja nemaža lai
ko tam, kad apskrities reika
lai būtų geroje tvarkoje.

Mockaitis, beje, yra žymus 
vajininkas Susivienijime.

Kaip skaitytojai jau žino, 
Susivienijimo Lietuvių Ameri-. 
koje pild. tarybos rinkimuose 
įvyko “perversmas”: Laukai
tis ir Mikužiūtė neišrinkti. Jų 
vietas užims sautbostoniškis 
adv. Kalinauskas ir waterbu- 
rietė Devenienė.

Tai smūgis naujleniniams, 
kurie taip agitavo už seną pil
domąją tarybą!

Jei frftų gyvas Bagočius, 
Jai, 'veikiausiai, jis būtų buvęs 
trinktas Laukaičio vieton.
' Juozas Ginkus siekėsi pa

keisti adv. Gugį, bet toli gra
žu nepavyko jam tai padaryti.

Man sake vienas ST.A vei
kėjas :

— Jei Ginkus ir būtų buvęs 
išrinktas, jis visvien nebūtų 
iždininko pareigų galėjęs eiti; 
pildomoji taryba būtų jo ne- 
prileidusi, nes Ginkus porma- 
žai raštingas.

Iš socialistuojančių žmonių 
SLA pildomojoje taryboje te- 
pasiliko tik vienas adv. Gugis. 
Aišku, jis eis pavėjui.

'k
SLA seimas įvyks Clevelan- 

de.
Man sakė tas pats veikėjas:'
— Seime bus dėta pastangų 

įsėdimui dabartinio Tėvynės 
faktoriaus, M. L. Vasilio.

y šią savaitę Wilkes-Barre, 
Pa., turėjo prasidėti LRKSA 
narių teismas, užvestas prieš 
to Susivienijimo veikiantįjį 
komitetą.

Skundėjai reikalauja, kad 
teismas išmestų iš Susivieniji
mo prezidento pareigų Leo
nardą šimutį, sekretorių Kvet
kų ir kitus.

Kuo visa tai baigsis, — ma
tysime.

Nėra organizacijai sveika, i 
kai jos viršininkai prisileidžia] 
prie tokių “mornasčių.”

Tūli Connecticut!) veikėjai 
kėlė klausimą, ar verta mūsų 
organizacijoms rengti pikni
kus? Parkų nuomos, sako jie, 
labai brangios; viskas brangu. 
Rengėjai priversti dirbti sun
kiai, priversti aukotis, na, o 
pelno lieka nedaug.

Pas mus, Brooklyne, su pik
nikais dar blogiau: čia nyksta 
parkai.

Kadaise jų buvo apie desėt- 
kas. O dabar tepasiljko tik 
vienas —- Klasčiaifs parkas. 
L^sametis Dexter parkas šio- 
m® dienomis tapo uždarytas. 
Organizacijos, kurios buvo pa
dariusios kontraktus su parko 
savininkais dėl piknikų šie
met, gavo pranešimus: pikni
kų neturėsite, parką griauna
me. « jUL
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TRUMANAS PASITIKI 
ATOMINE ARTILERIJA 
‘TAIKAI IŠLAIKYTI’’

Sako, Amerika per Korėjos karą 
žymiai atgrasina komunistus

West Point, N. Y.—Pre- 
zidentas Trumanas pareiš
kė, jog atominės ameriko
nų patrankos yra naujas 
ginklas, su kuriuo turės 
skaitytis komunistai.

Prezidentas kalbėjo 150 
metų sukaktyje nuo Kari
nės Akademijos Įkūrimo 
West Pointe, N. Y.

Jis taipgi prisiminė, kad 
Amerika statydinasi sub- 
mariną, kuriam varyti bus 
naudojama atomine jėga.

Atominiai ir kiti naujieji 
Amerikos ginklai “išvien su

Indo-Kinos studentai 
smerkia francūzus

-----M.

Saigon, Indo-Kina.-Išsivys
tė plačios studentų demon
stracijos Kambodijoj, kuri 
yra dalis Indo-Kinos, fran- 
cūzų kolonijos.

Studentai smerkia Fran-, 
ei ją kaip pavergėją ir rei-į 
kalauja Indo-Kinai nepri- i 
klausomybes. !

Maskva sako, Amerika stato 
naciškas stovyklas

London.—Pranešama, jog 
Maskvos laikraščiai ir radi
jas sakė, kad vakarinėse 
Amerikos valstijose yra sta
toma naciškos stovyklos. 
Sako, stovyklose planuoja
ma įtaisyti ir mirties kam
barius, kur nuodingomis 
dujomis būtų žudomi at- i 
kuklieji Amerikos politikos ■ 
priešai.

Livingston, N. J.
—

Mirė Juozas Stanionis
Antradienio rytą, gegu-' 

žės 20 d., numirė draugas j 
Juozas Stanionis, gyvenęs i 
134 W. Northfield" Ave.! 
Amžiaus turėjo apie 60 me- Į 
tų. Sekmadienio vakarą ; 
susirgo širdies priepuoliu; 
pirmadienį nuvežtas ligoni
nėn ir antradienio rytą pa
simirė. Liko liūdesyje mo
teris Antanina ir sūnus Da
nielius.

Pašarvotas M. Buyaus.ko 
koplyčioje, 426 Lafayette 
St., Newark, N. J.; laidotu
vės įvyks penktadienį, geg. 
23 d., 2 vai. po pietų.

Velionis buvo ilgametis 
Laisvės skaitytojas, iki pat 
mirsiant priklausė ir daly
vavo Sietyno Chore, taipgi 
priklausė Liet. Lit. Draugi
joje.

(Žinią telefonu pranešė 
M. Stensler.)

Japonija. — Audringi lie
tūs pražudė 2 žmones.

Laisves metinis piknikas 
šiemet įvyks KJasčiams parke, 
— įvyks liepos 5 dieną.

Gerai, kad mes nebuvome 
panuomavę Dexter parko.

kitomis demokratijomis lai
mi kovą prieš užpuolikus, iš 
komunistų pusės,” kaip 
tvirtino Trumanas.

Kartu prezidentas pasa
kojo, kad karinis “Jungti
nių Tautų įsikišimas Korė- 
jon pasiekė milžiniškų lai
mėjimų link 'tvarkos išlai
kymo pasaulyje.”

Karas prieš Šiaurine Ko
rėjos. Respubliką, anotTru- 
mano, žymia dalim atgrasi
na komunistus nuo užpuoli
mo kitur.

(Dar nėra patvirtinimo, 
ar buvo iššautas bent vie
nas atominis sviedinys iš 
vadinamoj atominės pa
trankos.)

Prezidentas užgyrė 
algų priedus kariams

Washington.—Prez. Tru
manas savo parašu užgvrė 
Kongreso priimtą bilių, 
kuris 4 procentų pakelia al
gas ginkluotu jėgų nariams-: 
ir prideda dar 14 procen
tų priedo maistui ir, kam
barių vendai (oficieriams.)

Tokiems priedams val
džia išleis apie 500 milijo
nų dolerių per metus.

Teisėjas atmeta seną 
“dokumentą” byloj 
prieš komunistus

New York. — Valdžios 
prokuroras byloje prieš 16 
vadovaujančių komunistų 
siūlė seną knygele kaip,įro
dymą, kad jie s.uokajbiavę 
varu nuversti Amerikos 
valdžia, v

.Toje knygelėje išspaus
dinta teziai, kuriuos, šešta
sis Komunistu Internacio
nalo Kongresas išleido 1930 
metais, tai yra 10 .metų pir
miau, negu išleistas ameri
kinis Smitho įstatymas. 
Prokuroras pasakojo, kad 
vienas kaltinamųjų vartojo 
tą knygelę kaip vadovėlį 
komunistinėje mokykloje 
1932 metais. — Tai pagal 
Smitho įstatymą jie teisia
mi.

Komunistų advokatas 
John T. McTernan reikala
vo atmesti tą neva doku
mentą, ir federalis apskri
ties teisėjas Ed. J. Dimock, 
pagaliau, pripažino, jog ta 
knygelė yra pašalinis daly
kas.. Todėl negali būti var
tojama prieš kaltinamuo
sius.

Buenos Aires, Argentina. 
Mėsos kaina Argentinoj 
nuo naujų metų pakilo 60 
procentų. Sausra nusvilino 
mėsinių galvijų ganyklas.

Korėja. — Didėja susikir
timai fronte.

SUKEIKIME $10,000
Dienraščio Laisvės paramai 

] Fondas Turi Būt Sukeltas iki Birželio 30, 1952
Anksčiau minėjome, kad turime gražių pranešimų 

vajaus reikalu; tad dabar prašome pasiskaityti juos..
i “Elizabeth, N. J.
1 Mūsų visų mylima Laisve!

Šiuom sykiu prisiunčia $116.00 fondo sukėlimui. Tai 
dar ne viskas. Elizabethe yra daug Laisvės patrijotų, 
kurie dar prisidės, su doleriu-kitu sukėlimui $10,000 
fondo. Draugiškai, K. čiurlis.”
Čiurlis gražiai darbuojasi jau kelintame vajuje gavi- 

! mui naujų skaitytojų. Jis dirba ir šiame finansiniame 
vajuje. Labai gražus draugo Čiurlio laiškutis, teikiantis 
daug vilties fondo sukėlimui. *

Per Čiurlį fondui aukojo šie geradariai:
Z. Stasiuliai ....................................   $10.00
K. Čiurlis ........................,............................... 10.00
A. ir S. Matuliai, Jersev City .■........................ 10.00
J. Wizbaras ........... ?.,...............   10.00
K. Pociūnas ....................................................... 10.00
A. Saulėnas ...................................... •.............. 10.00
G. Kazlauskas ............   10.00
M. Rudžionis ..................    10.00
LLD 54 kuopa, Elizabeth .........................  10.00
LDP Klubas, Elizabeth ................................... 10.00
Ignas . . •......................................................  5.00
W. ir M. Žukas  ........................................  5.00
J. Sabanskis .................... ................. • .. 5.00
C. Janušis, Hillside, N. J.................................... 1.00
Kitas ilgametis Laisvės platintojas ir šiaip žymus vi

suomenininkas Povilas Bėčis, iš Great Neck, L. L, asme- 
(Tąsa 2-rame puslapy,])

Dar 10,000 aliejinių 
streikieriu gris dirbt

Denver, Colo. — Dešimt 
tūkstančiu s.tr e i k a v u s i ų 
Sinclair Oil kompanijos dar
bininkų nubalsavo grįžti 
darban. Kompanija pasira
šė sutartį, pakeliančių jiems 
uždarbį po 15 centų valan
dai.

■ Panašias sutartis su alie
jaus - gazolino streikieriais 
padarė paskiri fabrikai 
Texas Oil, Socony-Vacuum 
ir kelių kitų kompanijų.

Numatoma, kad šiomis 
dienomis baigsis visų 90,- 
000 streikas prieš aliejaus- 
naftos apdirbimo fabrikus.

Senatas užgyrė naują 
generalį prokurorą

Washington. — Senatas 
52 balsais prieš 18 užgyrė 
prez. Trumano skiriamą 
nauju generaliu prokuroru 
philadelphietį federal! tei
sėją Jamesą P. McGranery.

Republikonai reikalavo 
atmest jį; vadino McGrane- 
ry “negabiu, neišmintingu” 
ir tvirtino, kad jis prideng
davęs sukčius valdininkus.

McGranery paskirtas vie
ton buvusio generalio pro
kuroro McGrath o, kurį 
Trumanas pavarė.

Franko fašistai medžioja 
visus darbo unijų vadus

Paryžius. — Pranešama, 
kad Ispanijos Franko fa
šistų valdžia suėmė Darbo 
Partijos komitetą ir gaudo 
visus unijų vadus, bei įžy
mesnius socialistus.

Darbo Partija kovoja 
prieš komunistus, bet ir ta
tai neapsaugo ją nuo Fran
ko.

Vokiečių policija apkūlė 
ir kanadiečius muštukus

Hamburg, Vokietija.-—Bū
rys kanadiečiu kareivių su
simušė su vokiečiais pros
titučių gatvėje Hannover 
mieste. Vokiečių policija 
buožėmis skirstė susikibu
sius muštukus. Kanadie
čiai taip pat gavo buožių.

Tai dar pirmą karta vo
kiečių policija’ po Antrojo 
pasaulinio karo pavartojo 
buožes prieš Amerikos, tal
kininkų kreivius.

Kanadiečiai apkūlė tris 
policininkus. Buvo apdau
žyta ir keli civiliniai vokie
čiai.

Nauja atom-bomba 
atsisakė sprogti

Las Vegas., Nevada.—Bu
vo bandoma išsprogdinti 
dar vieną atominę bombą, 
pritaisytą prie plieninio 
bokšto, Nevados valstijos 
dykumose.

Bet bomba nesprogo. Ka
riniai inžinieriai kaltina 
blogus elektros laidų suve
dimus, o ne pačius atomus 
už nes.progimą.

Tai jau antra atoen-bom- 
ba atsisakė sprogti, bet “iš 
tikrųjų nebuvo nebylė nei 
viena nei kita,” kaip sako 
karininkai.

New Delhi, Indija. — Su
sikūlus keleiviniam trauki
niui su prekiniu arti Pakis
tano sienos, tapo užmušta 
36 žmonės.

Korėja.—Amerikonai pra
neša, kad numušė 4 rakieti- 
nius Šiaurines Korėjos lėk
tuvus.

ORAS.—švelni giedra.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

NAM IL PROTESTUOJA, 
KAD AMERIKONAI “VIS 
ŽUDO BELAISVIUS’’
Amerikonai užmušė 1 belaisvį 
ir sužeidė 85 kitus ligoninėje

I

K o i “ė ja.—Generolas N a m 
H, vyriausias Šiaurines Ko
rėjos liaudininkų delegatas 
derybose dėl paliaubų su 
a m e r i k o n a i s Pan m u n d ž o m e, 
trečiadienį užprot e s t a v o, 
kad amerikonai “vis dar te- 
bežudo” belaisvius Korėjos 
liaudininkus ir kinus.

Nam H dabar smerkė ame
rikonus už tai, kad jie an
tradienį “žmogžudiškai už
puolė” ir užmušė dar vieną 
belaisvį ir sužeidė 85 kitus 
ligoniniame stovyklos sky
riuje Pusane, Pietinėje 
(ta u ti n i n kų) K o i ‘ė j o j e.

Į tą stovyklą amerikonai 
yra perkėlę vadinamus “ge
resniuosius” belaisvius iš 

300,000 streikavo 
vakarinėj Vokietijoj

Bonn, Vokietija. — Dau-
giau kaip 300,000 fabriki
niu ir važiuotos darbininku 
per dieną streikavo vaka
rinės. Vokietijos didmies
čiuose. Reikalavo pripažin
ti darbininkų taryboms fa
brikuose daugiau balso kas 
liečia gamybą ir darbo są- 
lygas.

Valdžia nori įstatymo, 
leidžiančio jai užimt 
pramones, ‘kada reikia’

Washington. — Valdinis 
darbo sekretorius Maurice 
Tobin ruošia Kongresui su- 
'manymą — išleisti įstaty
mą, kuris pripažintų, kad 
prezidentas Trumanas tu
rėjo teisę perimti plieno fa
brikus į valdžios rankas.

Valdžia tuos fabrikus 
“užėmė” po to, kai kompa
nijos atmetė valdinės darbo 
komisijos pasiūlymą pakel
ti plieno darbininkams al
gas apie 26 centais valan
dai. Tuomet unija ir atšau
kė skelbtąjį streiką.

Aukščiausias Jungtinių 
Valstijų Teismas tebesvars
to A valdžios apeliaciją. Ji
nai \ apeliavo, prašydama 
panaikinti federalio apskri
ties teisėjo Pine sprendimą, 
kuris sakė, jog valdžia ne
turėjo .teisės užimti plieno 
fabrikus.

FABRIKANTAI NORI 
STREIKO, SAKO 

TRUMANAS 
/

Prez. Trumanas, neseniai 
pareiškė, jog patys plieno 
fabrikantai nori iššaukti vi
suotina savo darbininku € A
streiką. Jie tikisi, kad per 
streiką galėtų priverst val
džią pakelt plieno kainą 
$12 tonui.

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai'sąko nu
šovę dar. 5 Amerikos lėktu
vus.

Kodže salos žardžiu. Šie 
belaisviai buvo parinkti, 
kaip komunistų - liaudinin
kų priešai, kurie “atsisakę 
grįžti” j šiaurinės Korėjos* 
Liaudies Respubliką.

Gen. Nam II protestuoda
mas užreiškė, kad naujasis 
“žmogžudiškas užpuolimas 
prieš belaisvius Pusane dar 
kartą sumuša žiaurųjį ame
rikonų vartojamą moną, — 
būk belaisviai a t si saka 
grįžt namo pas liaudinin
kus.” O neva atsisakančius 
grįžti amerikonai stengia
si pasilaikyti Pietinėje Ko
rėjoje kai]) būsimus karei
vius prieš liaudininkus bei 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką.

Vyriausias amerikonu de
legatas derybose, admirolas 
Turner Joy užginčijo Nam 
ll’o daromus kaltinimus 
kai]i “nelabuosius šmeiž
tus.”

Kaip prasidėjo “riaušes”
Amerikonai liepė belais

viams stovyklos ligoninės 
tarnautojams išeiti laukan. 
Įžiūrėjo, kad tarnautojai 
esą komunistai, ir ruošėsi 
juos kitur perkelti.

Tarnautojai atsisakė iš
eiti iš ligoninės skyriaus. 
Tuomet amerikonai ir už
puolė juos buožėmis ir ran
kinėmis granatomis.

Associated Press prane
šimas trečiadieni taipgi sa
kė, jie. “gal būt pavarto
jo ir durtuvus.”

Tuo būdu amerikonai ir 
užmušė vieną belaisvį, su- 
žeisdami 85 kitus. Belais
viai gindamiesi apmušė vie
ną amerikoną.

Belaisvių iškabos
Belaisviai kitoje stovyklo

je, Kodže saloje greit su
žinojo apie kruvina Pusano 
stovyklos įvykį ir iškėlė di
džiules pro testo iškabas ant 
spygliuotų vielų tvorų. Įra
šai iškabose sakė:

“Pasmerkite žvėriškus 
žygius mūsų priešų, kurie 
nušovė dar vieną mūsų 
draugą ir sužeidė 85.

“Mes ųeikalaujame nu
bausti tuos amerikonus, ku
rie šaudė bei liepė šaudyti 
belaisvius be jokios priežas
ties.

“Tegu belaisviu stovyklos 
komendantas ateina ir pasi
kalba su mūsų belaisvių de
legatais.”

Amerikos kareiviai su at- , 
kištais durtuvais plėšė be
laisvių iškabas ir raudoną
sias jų vėliavas.
Moterų belaisvių streikas
Belaisvės moterys, stovy

klinės ligoninės tarnauto
jos ,ir belaisviai daktarai 
sėdėjimu streikavo Kodže 
saloje pereitą savaitę. A- 
merikonai, grūmodami gin
klais, išvijo streikierius iš 
ligoninės ir jų vieton pasta
tė civilinius Pietų Korėjos, 
tautininkus.
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UNIJŲ SKALDYTOJAI
MŪSŲ KRAŠTO TEKSTILĖS pramonėje dirba apie 

1,250,000 darbininkų—verpėjų, audėjų, dažytojų ir kt. 
Dauguma, apie 750,000, tekstiliečių dirba pietinėse vals
tijose.

Tekstilės pramonėje gyvuoja dvi unijos: CIO Textile 
Workers Union ir ADF United Textile Workers. Pir
majai priklauso apie 300,000 darbininku, antrajai—apie 
90,000.

Du trečdaliai tekstiliečių yra neorganizuoti, nepri
klauso nei vienai unijai.

Koks liūdnas paveikslas! Kokia tragiška padėtis!

NEMAŽA TEKSTILIEČIŲ darbininkų turėjo didelę 
viltį CIO Textile Workers unijoje. Kai prieš keliolika 
metų ši unija buvo pradėta organizuoti, daugelis ma
nė, jog dabar tekstiliečiai iš tikrųjų gražiai aprūpins 
savo reikalus, suimdami unijon visus tekstiliečius. Jie 
manė, jie tikėjosi, kad anos., federacinės unijos ilgainiui 
nebeliks, ji bus sugerta Į CIO uniją.

Šiandien tenka nusivilti tiems, kurie taip galvojo!
Užuot organizavęs darbininkus- į uniją, CIO unijos 

prezidentas Emil Rieve su savo padėjėjais pradėjo uniją 
griauti. Pasidavęs reakcininkams, karo ruošėjams, rem
damas. Trumano politiką, Rieve pradėjo uniją “apvalyti” 
nuo kairiųjų, nuo komunistų; užgniaužė laisvę žodžio; 
pradėjo šalinti iš vietų kairesnių pažiūrų organizatorius, 

.veikėjus.
Kai tą pasiekė, tuomet pradėjo peštis tarp savęs. 

Tarp Rieve ir George Baldanzi iškilo kova dėl vadovybės, 
dėl unijos kontrolės.

Praėjusiame šios unijos, suvažiavime, įvykusiame Cle- 
velande, toji kova pasiekė aukščiausio čiukuro.

Tai buvo beprincipinė kova, kova išimtinai dėl vado
vybės.

Kova, aišku, ėjo per visą suvažiavimą. Tuomet, kai 
Rieve su Baldanzi mušėsi žodžiais, tai jų šalininkai de
legatai suvažiavime mušėsi net ir kumštimis.

Tačiau Rieve, kuriam pavyko “pripakiuoti” suva
žiavimą s.avo šalininkais, laimėjo; jis buvo paliktas va
dovybėje.

Tūli Baldanzi šalininkai tuomet pasakė: mes išeisi
me iš unijos, išsivesime ištisus lokalus. Ypatingai griež
tai prieš Rieve pasilakė kanadiškiai delegatai.

Tačiau pats Baldanzi teigė, kad jis iš uni jos neišeisiąs, 
kad jis dirbsiąs jai.

PO SUVAŽIAVIMO praėjo keletas savaičių. Ką gi 
matome ?

George Baldanzi praneša, kad jis pasitraukė iš šitos 
unijos, kad jis patampa generaliniu organizatorium 
ADF United Textile Workers unijos! Jis jau spjauna 
ant CIO unijos, kurią pats organizavo!
Jeigu Baldanzi dirbtų federacinei unijai, organizuoda

mas neorganizuotus testiliečius, aišku, jį reikėtų už tai 
tik pasveikinti. Bet ne! Jis ryžtasi ištraukti iš CIO uni
jos. ištisus lokalus, jis ryžtasi skaldyti CIO tekstiliečių 
uniją.

To viso pasekmės jau matosi: keletas CIO unijos lo
kalų New Jersey valstijoje jau1 nutarė pasitraukti iš čia 
ir eiti paskui Baldanzi. Thompsonville, Conn., lokalas, 
turįs 2,400 narių, padarė tą patį.

Pietinėse valstijose CIO Textile Workers Unija pra
dėta griauti visu smarkumu. Amerikos Darbo Federa
cijos vadovai tam pritaria; jie leidžia dideles pinigų 
sumas griovimui unijos.

Kas tuo ndudosis? Samdytojai, aišku.
Kas dėl to kaltas?. Kaltas, ne tik Baldanzi, o ir Rieve, 

privedęs šią unija prie baisios padėties!
Baisu! ’ ’’HP’

Liberališkas Žurnalas 
Stoja Prieš Skundikus

Pasipiktinimas prieš tuos, 
kurie raičiojasi prieš kongre
sinius ne-amerikinius komite
tus, bažijasi, mušasi j krūtinę, 
ir smerkia bei skundžia kitus, 
kelia vis daugiau pasipiktini
mo ir pasišlykštėjimo. Ir pasi
piktinimas prieš tuos minkš- 
tanugarius elementus, kurie 
savo saugumo ir karjerų su
metimais taip nuolankauja 
reakcijai, dabar jaučiamas ne 
tik pažangiečių tarpe, bet ir 
pas kai kuriuos liberalus.

žurnalas “Nation” yra be-

suuodė, kad jis gal turėjo ry
šių su pažangiečiais ir orga-' 
nizaciniai, ir jis buvo pašauk
tas liudyti.

Kazanas, kuris dabar yra 
gan turtingas žmogus su ne
menku prestyžu, lengvai galė
jo atsisakyti liudyti, galėjo 
stovėti ant savo konstitucinių 
teisių. Jis gal būtų praradęs 
savo vietą Hollywoode, kur 
jis dabar direktorius, bet bū
tų galėjęs rasti’ dešimtis kitų 
būdų kaip pragyventi.

Bet Kazanas pabūgo, — ar |

Hm... Prelatas Alšaus- 
kas užtektinai turėjo “mei
lės ir drąsos,” kuomet s.avo 
meilužę nugalabijo.

Vienuolis Macochas už
tektinai turėjo meilės su sa
vo brolio žmona Elena, drą
sos irgi netrūko, nes pir
miausiai panelei švenčiau
siai deimantines akutes iš
lupinėjo, nuo pirštų žiede
lius numaustė ir savo brolį 
užbabanijo, kad su jo žmo
nele “tikrą gyvenimą sukū
rus.”

Taip, taip! Tokie drą
suoliai “tikrą gyvenimą km 
r i a.”

ne seniausias ir įtakingiausias 
Amerikos liberalų organas. 
Tas suvaitraštis yra aiškiai 
anti-komunistinis ir jis dažnai 
kritikuoja Tarybų Sąjungą bei 
Amerikos komunistu veikla.

I Bet nežiūrint to, šis žurnalas 
rado reikalo ir-drąsos pasmer
kti, — ir pasmerkti gan griež- 

| tais žodžiais, vieną tokių 
skundikų, dramaturgą Elią 
Kazaną.

Kazanas yra vienas gabiau
sių Amerikos dramos direkto
rių ir filmininkų. Praeityje jis 
pagamino nemažai pažangių 
veikalų. Ne-amerikinio Veiki- 
m.o Komitetas, kaip matyti,

nenorėjo nei ant plauko pa
kenkti savo piniginei karjerai. 
Ir pasėkoje jis kongresiniam 
komitetui 'daug prikalbėjo, 
pasakodamas, kad seniai, se
niai jis nekurį laiką priklau
sė Kompartijai, pasakodamas, 
kas su juomi priklauso, ir taip 
toliau.

“The Nation” nurodo, kad | 
tokiu nusilenkimu inkvizicijai i 
Kazanas pakenkė ne tik savo i 
buvusiems draugams, bet pats; 
sau pasirodydamas silpnu be
valiu ir baimingu žmogeliu, 
kuriam principai nesvarbūs, o 
svarbu tik asmeniška karjera.

Skaitęs

-> PASTABOS ■>
“Miami Herald” atsišau

kė j visuomenę melstis, kad 
dievas užpečėtytų p r e 7, i d. 
Trumano lūpas bėgiu devy
nių menesiu. Baskui nuro
dė visą eile jo išsiplepėji- 
mų.

Kitai]) sakant, visuome
nė turėtų melstis, kad die
vas mūsų prezidentą, pa
versiu nebyliu. Bet ar ne
geriau būti) iš nebylių tar- 

i po rinkti prezidentus, tuo
met nereikėtų m. j dievą 
meldimais trukdyti?

Miami apylinkėje arklių 
i lenktynės tęsėsi 122 dienas, 
i Pirmiausia jos buvo Tio-j 
picai parke, iš ten perkėlė ! 
į Hialeah parką, paskui į 
Gulfstream parką. Veikiau
siai nesuklysiu pasakęs, kad 
jas lankė 90 nuošimčių tu-
ristai. Per tą laiką parkų 
užlaikyto jai turėjo iplauku 
tik.. .’ $133,683,945. ‘ Na, o 
kur šunelių lenktynių įplau
kos? O kiek pinigėlių per
ėjo slaptai per tai}) vadina
mų “bukių” rankas?

Floridon atvažiavę turis
tai pasižmoni!

Kaip praneša vokiečių jū
reivių alųianakas (German 
Seamen’s Almanac), Antra
me pasauliniame kare Vo
kietija prarado 2,460 laivų.

Dabar Amerika deda pa
stangas apginkluoti Vokie
tiją. Vadinasi, reikės ir lai
vyną atbudavoti, nes kitaip 
nesiskaitys apginkluota. Iš
laidas taksų mokėtojai pa
dengs ir dar nusidžiaugs, 
kad mūsų demokratiniais

Susirėmimas tarp policijos ir Pirmosios Gegužės demonstrantą Japonijos sostinėje
Tokyoje. Demonstracijoje dalyvavo apie 4 00,000 darbo žmonių, ir policija puolė de
monstrantus ašarinėmis bombomis ir šūvių salvėmis. Demonstracija surengė bendras 
unijų ir visų kairių organizacijų frontas.

laivais Vokietija apgįnkluo-1 
ta. ■

i ‘__  •E—.—

Daugelis religinių tikybų 
labai priešingi tabako var
tojimui. Rusai sentikiai ta
baką vadina “velnio auga
lu.” Bet štai Maysville, Ky., 
katalikų kunigas Paul 
Brinker atlaikė speciales 
■pamaldas ir farmerių su
neštas tabako sėklas šven
tino.

Dabar jau ir sentikiai tu
rėtų tabaką vadinti ne vel
nio, bet dievo sėkla.

Marijonų “Draugas” tal
pina. tūlo R. Striupo išsi
reiškimus. Vienas jų skam
ba :

“Kas meilės, vilties ir 
drąsos turi, tas tikrą gy
venimą kuria.”

Bankų plėšikai pradeda 
viešai '“spaviedotis” apie sa
vo atliktus darbus ir pasi
žada tapti kunigais ar mi
sionieriais. Veikiausiai jie 
man, kad patapus kunigu 
ar misionierium bus pelnin
gesnis užsiėmimas, negu 
bankų plėšimas.

Mūsų Agrikultūros De- 
partmentas irgi rūpinasi 
maisto produktų kainomis. 
Jis nupirko 12 milijonų sva
rų kiaulienos tik tuo tikslu, 
kad pakėlus kainą ant kiau
lienos, nes bėgiu pastarųjų 
kelių mėnesių kiauliena bu
vus pigi.

Ar taj Agrikultūros De-
partmentui neapeina darbo 
žmonių gerovė? Kiauliena 
pigi, gali prisipirkę persi
valgyti ir vidurius sugadin
ti...

“Drauge” tilpo Dipl. Inž. 
A. Paškevičiaus straipsnis 
apie stiklą, kaipo statybinę 
medžiagą. Jis ve ką pasa
ko :

“Išugdyti kietojo stiklo 
ir stiklo pluošto pramonę 
Lietuvoje, j on grįžus, bus 
mūsų technikams vienas iš 
pirmaeilių uždavinių.”

Kaip matote, kuomet di
pukai sugrįš Lietuvon, tai 
pirmiausia griebsis stiklo 
gamybos ir budavos stiklinę 
Lietuvą. Buvo akmens ga
dynė, bronzo gadynė, plieno 
gadyne, o dabar dipukai 
įsteigs Lietuvoje stiklo ga
dynę. Tuomet komunistai

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

niškai Laisvės raštinėje įteikė $36.50 nuo sekamų prie- 
telių:

F. Lideikis...........................................................   $5.00
M. Adomaitis ..........................•......................... 5.00
F. Klaston ....................................   5.00
J. ir M. Kupčinskai ... . •.................... ................ 5.00
P. .ir A. Bėčiai ............................................    5.00
F. A. Marcinkevičia .......................................... 3.50
A. Simonaitis .. •............................ .............. . . . .  3.00
Al. Lideikienė ...........................................  3.00
Senas Greatneckietis ........................ •........... 2.00
Dar vienas gražiai skambantis laiškelis:
“Gerbiamoji Laisves Administracija!

Mes prisiunčiame $17.00. Už Laisvės prenumeratą 
$7 ir $10 Laisvės paramai.

Su pagarba Jums, Elzbieta Gavėnas, 
Pittsfield, Mass.”

L. Prūseika prisiuntė vieną atnaujintą prenumeratą 
ir $17.00 dovanų nuo sekamų chicagiečių:

M. Kairys  .............................  $5.00
A. šešelgis   .........  5.00
Jaunas Chicagietis ....... i...............................  5.00
F. Stasiukėlis ..........................•......................... 2.00
Anksčiau Prūseika prisiuntė dovanu nuo chicagiečių, 

kurios dar nebuvo paskelbtos. Tada aukojo:
Kultūros ir Meno Klubas ....................   $25.00
A. Dočkienė .........    •...................... 8.00
Napoleonas .........  5.00
J. Staškus...................•...................   3.00
Iš anksčiau yra gauta $2,445.74. šiuom kartu gavome 

$220.50. Viso jau įplaukė $2,666.24. Dar turime su
kelti $7.333.76.

Dėkojame visiems aukojusiems ir džiaugiamės, kad 
jau biskį pagerėjo įplaukos fondui. Dar turime ant
rankų gražų laiąką, kurį paskelbsime vėlesnėse dienraš
čio laidose. Tačiau fondo sukėlimas vis dar tebėra di-
delis darbas ant mūsų rankų, ir turime bruzdėti visose 
kolonijose. Kur tik yra lietuvių, ten reikia paprašyti 
fondui paramos. Laisvės Administracija

jau negalės slėptis už gele
žines uždangos.

“Naujienose” skaitau ant
raštę: “Paskutinė nauje
nybė: kalinių sukilimai.”

Aš sakyčiau, kad pasku
tinė naujenybė darbininkų 
istorijoje, kuomet lietuvių 
socialistų organas “Kelei
vis” viešai atsišaukia i sa
vo skaitytojus pranešinėti 
valdžios agentams apie ko
munistus ...

Malajaus valdžia nutarė 
aptverti kaimuš elektrizuo
tomis tvoromis, kad parti
zanai prie jų negalėtų pri
eiti ir maisto gauti. ,

Dabar kaimų gyventojai 
jausis saugiau, negu žmo
nės jaučiasi pasodinti elek
tros kėdėse.

švenčioniškis

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai sklei
džia paskalus, būk Kinijos 
komunistai ruošią 1,200,000 
armiją įsiveržimui Indijon.

Berlin. — Sovietų vyriau
sybė penkiuose punktuose 
sulaikę anglų, amerikonų ir 
francūzų traukinių važiavi
mą iš vakarų Vokietijos į 
Berlyną.

IŠ LIETUVOS
Spartuolių pavyzdžiu

KAUNAS, 111-29 d.—Nuo pat 
metu pradžios TSRS Susisieki
mo keliu ministerijos Kaund 
Li e j i m o -m e c h a n i n ė j e įmonėje 
buvo organizuotas socialisti
nis lenktyniavimas už pirmoA 
jo šių metų ketvirčio ganiWN$ 
plano įvykdymą pirma laiko. 
Ketvirčio planą įmonė įvykdė 
10 dienų anksčiau ir jau davė 
valstybei pirmąsias dešimtis 
tonų viršumplaninių ketaus 
liejinių antrojo šių metų ket-ę 
virčio sąskaita. Pagerėjo ga
minių kokybė, o darbo našu
mas pakilo apie 30 proc. pa
lyginti su praėjusiais metais.

Gamybos technologiją ge
rinant, didelį darbą atliko į- 
monės vyr. technologas drg. 
U. Vladišauskas, sudaręs nau
ją technologiją pagrindinių 
produkcijos rūšių gamybai. 
Tai sutaupo valstybei nemažą 
lėšų.

Dabar įmones kolektyvas f- 
sijungė į socialistinį lenkty
niavimą viso pasaulio darbo 
žmonių šventės — Gegužės 
Pirmosios — garbei ir prisi
ėmė naujus socialistinius įsipa- 
rc i go j i mus. Sociali sti n i«ine 
lenktyniavime pirmauja lųom- 
jaunimo-jaunimo brigada, ga
minanti kanalizacijos vamz
džių fasonines dalis.

M. Šarakauskas.

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

Su Saimonu Blynu man 
labai sunku susišnekėti. Tu
riu daug trobelių. Jis ne- 
vorina apie žemiškus reika
lus, ale vis vorina apie dan
giškus ir pekliškus.

Aną subatą jis prisispy
ręs klausė manęs, kad aš 
jam pasakyčiau, kiek peklo
je yra velnių ir kiek dūšių, 
nusiųstų ten ant amžių am
žinųjų amen. Na, ar aš ži
nau! Paskui jis klausė, 
kiek danguje yra aniolų? 
Jis mislina, kad aš galiu pa
daryti steitistiką ir pasaky
ti jam taip aiškiai, kaip 
ant delno.

Arba va, jis klausė, kas 
buvo Savanarola? Na, ka 
gi aš žinau? Ar aš galiu 
visas svieto marnastis jam 
išaiškinti?

Tada jis sako: Tai, ka- 
man, eikime pas Jeronimą 
Puslapį, — jis viską žino. 
Jis maladėc. Jis žino, sako 
Saimonas, daugiau už pra
lotą ir už kunigus. Vysku
pų, s.ako jis, Jeronimas Pus
lapis dar nebytins, ale jis 
daug žino.

Tai aš jam sakau: Ar 
tau neužtenka, kad Jeroni
mas Puslapis išaiškino apie 
šventus tėvus, kurie nuvėjo 
į peklą? Tai jis man sako: 
Jis išaiškino gerai, tai aš 
noriu, kad jis man išaiškin
tų ir tai, kas buvo Savona
rola ir kas buvo kiti, ku
riuos šventi tėvai užmušė. 
Aš jam sakau, kad Jeroni
mas Puslapis yra labai bizi 
ir mes neturime jo taip ba- 
deriuoti, ba jis užpyks. Tai 
Saimonas man atsako: Tu 
nenori, kad aš daug žino
čiau; tu mislini, Džini, kad 
aš durnas, tai ir turiu pa

silikti durnium ant amžių 
amžinųjų amen.

Nu, ir ką tu jam pada
rysi !

Tai aš sakau: Saimon, 
į pašnekėkim kiek nors apie 
žemiškus reikalus, ba jų 
yra labai daug.

Tai jis sako: Apie kokius 
žemiškus reikalus tu nori 
mane baderiuoti? Man ge
riau patinka šnekėti apie 
aniolus, velnius, peklą ir 

' dangų, apie Sav<iarolą, 
' apie tai, kiek popiežių mū- 
i čijasi pekloje, apie tai, kifijk 
i pralotas snapso išgeria per 
dieną, apie tai, kiek anano 
prabaščius turi gaspadinių, 
ir taip toliau. Jis sako, ši
tie interesai man labai pa
tinka, ba aš griešnas žmo
gus ir gal kada nors mir
siu, tai reikės eiti į dangų, 
čysčių arba peklą ir ten 
viską papasakoti.

Aną subatą aš net susiba
riau su Saimonu. Jis vis 
laikėsi savo.

Tada aš jam sakiau:
—Saimon, ar tu nenori 

pasišnekėt apie politiką?
—Kokią politiką?
—Apie tai, kas bus prezi

dentas?
—Velniai pagriebtų,—sa

kė jis. — Ar mes šneljjįį- 
me, ar nešnekėsime, prezi
dentas bus tas, ką pastatas 
kapitalistai. Ba jie bago- 
ti, daug pinigų turi, tai pa
statys, ką jie nori, ir tu 
jiems nieko .nepadarysi!

—O žmonės ar Amerike 
neturi balso?

—Šiūr, turi, ale žmonės 
mislina apie ką kitą; jie ne- 
mislina apie tai, kas turi 
būtį prezidentas, tai juos 
kapitalistai, rupūžės, ap
gauna. Jie mislina apie 
arklių ir šunų reisus. Ir tu 
jiems nieko nepadarysi! Jei 
žmonės būtų smart, tai jie 

j išrinktų savo prezidentą, 
gerą, spakainą žmogų, ku
ris pasakytų žodį už juos. 
Ale jie nemislina kitaip, ir 
tu jiems nieko nepadarysi. 
Kas buvo Savanarola?

Tai aš Saimonui atsa
kiau :

—Kitą dieną, kai}) suvei- 
sime, aš tau pasakysiu, kas 
buvo Savanarola. O dabar 
cik ir gerai išmiegok, ba aš 
matau, kad tu pablūdęs.«w

Tai Saimonas, uupy|J?s 
ant manes, ir nuvėjo sftVo 
keliais, o aš ėjau į auzą, 
savo keliais, ba norėjau 
miego .

2 pusl.-Laisvč (Liberty)-Ketvirtad., Gegužės-May 22, 1952
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GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAFITAS

f

(Tąsa)
aviena baigta. Tūkstantis du šimtai 

žnionių, prieš grįždami į stovyklą, išsiri
kiuoja palei geležinkelio pylimą.

Kaip h- paprastai, aš stojuosi greta 
Ernesto šimtinėje, kurią tikrina kapo, 
Rodrigo bičiulis. Mums tai svarbu todėl, 
kad išvaduoja nuo nemalonios prievolės 
nešti bidoną vienam arba neštuvus ke
turiese. Komandofiureris paskutinį kar
tą perskaičiuoja žmones, ir šimtinė po 
šimtinės pradeda eiti.

Bepraeinąs sniegas vėl pradeda dribti 
tirštais kąsniais.

—Na, ir šalis! — šnabžda greta ma
nęs kažkoks prancūzas.

—O tu iš kur?
— Iš Nicos.
— Ta-aip, permaina nuostabi.
Mūsų drabužiai permirko, ir sniegas, 

apdribęs mums pečius, pamažu tirpsta. 
Mano kaimynas iš dešinės nuo šalčio ka
lena dantimis. Mes tekini lekiame gele
žinkelio bėgiais. Tiems, kurie eina pirma 
mūsų, matyt, taip pat norisi sušilti. * 
^Artėjant prie laiptų, tempas sulėtėja. 

Tai ne Mauthauzeno granito laiptai. Čia 
5:ie tik iškasti žemėje, ir prastai išlygin
tos pakopos y r sutvirtintos lentomis. 
Laiptai veda prie vartų, kurie yra aukš
čiausioje aikštelės dalyje. Už jų eina ke
lias, aptvertas spygliuota viela. Vokie
čiai šį kelią vadina “voljerą.”

Greitosiomis nuvalytu kalno šlaitu ei
nanti “voljerą” jungia Šteinbruką tie
siog su stovykla. Ji buvo nutiesta, kad 
išvaduotų slėnio gyventojus nuo baisaus 
reginio — procesijos gyvų griaučių, vel
kančių savo menką mantą ir savo negy
vėlius. Kita vertus, “voljerą” leidžia 
sumažinti kiekį kareivių, reikalingų 
mums saugoti. Šimtui kalinių lydėti pa
kanka dviejų esesininkų, kurie eina ša
likele.

Aryįfclaiptų žmonės pradeda slidinėti. 
Kažkas griūva. Laiptai nelabai ilgi, bet pats 
telias nusitiesęs daugiau kaip kilomet- 

ą. Tūkstančių kojų išminkytas sniegas 
pavirto purvina tešla, kurioje klimpsti 
iki kulkšnelių. Truputį aukščiau ar tru
putį žemiau — tai jau ne toks esminis 
dalykas.

Nuolatos kniumbi ant akmenų. Kopi į 
kalvas. Leidiesi į duobes. Vora čia su
siglaudžia, čia nusidriekia, — žiūrint 
koks dirvos reljefas. Anoje spygliuotos 
vielos pusėje rūpestingai išlygintu taku 
ramiai eina esesininkai, ragindami kali
nius nepakeičiamu:

—Los! Los!

Bridgeport, Conn.
Entuziazmas taikos kovoje

. Po šeštadienio, dienos ir 
nakties ilgo lietaus Motinų 

jpienoje gegužes 11-tą, dan- 
ųpiis kiek prablaivėjo, debesys 
prasisklaidė, saulės spinduliai 
žybtelėjo ant Bridgeporto pa
dangės, lyg sakydami, kad 
jau galima kur nors išeiti ir 
nueiti... žmonės subruzdo, ir 
ne vien iš paties Bridgeporto, 
bet ir iš apylinkių miestų ir 
miestukų žmonės pradėjo 
traukti į Bridgeportą, į garsų 
Barnum viešbutį.

Kas atsitiko ir koks per rei
kalas? Kas per priežastis, kad 
Motinos Dienoje skubinti į i 
Barnum viešbutį?

Atsakymai labai lengvi? Jie 
ne gerti ir ne baliavoti ėjo, 
bet ko naujo, dėl savo labo, 
išgirsti. Mat, Žmoniją bendrai 
karai vargina, o labiausiai 
darbo žmones, kurie jau ne
gali naštos pakelti. Ir jie su- 
maršavo į virš minėtą vietą, 
kad iškelti savo protesto bal
są.

Apie trečią valandą po pie
tų viešbučio salė jau buvo pil
nutėlė. žmonės laukė su žin
geidumu ir nekantrumu, ir visi 
įfcutė, kad mitingas bus įdo- 
b»is. Ir jie neapsiriko.
’Kas buvo surengta ir kas 
kalbėjo ?

Mat, lapeliuose apie milin
gą, kurie buvo išdalinti mies
tuose ir miesteliuose bei prie 
dirbtuvių vartų, buvo pažy

mėta “Demonstrate for Pea
ce”, “Demonstruok už Taiką.” 
Bet dar nebuvo visai aišku, 
kas bus pačiame mitinge. Mi
tingas buvo surengtas Conn. 
People’s Party, kuri yra šioje 
valstijoje nacionalės Progre
syvių Partijos dalis, žmonės 
atkreipė dėmesį į svarbius kal
bėtojus: Vito Marcantonio, 
profesorius DuBois, Shirley 
Graham ir Mrs. Vincent Hal- 
linan. Nors Bridgeportas turi 
savo majoru “socialistą,” so
cialistai nepasirodo su lape
liais, ar kaip kitaip, nei už 
socializmą nei už taiką. Atro
do, kad Socialistų Partijos čia 
kaip ir nebūtų, žmonės, pama
tę tokius lapelius, buvo paten
kinti, kad kas nors kovoja už 
teisybę ir taiką.

Apie prakalbų turinį nega
liu čia daug pasakyti, tiek ga
liu pabrėžti, kad kalbėtojų 
pareiškimai apie taiką lyg žai
bai nuo estrados ėjo į publi
ką, iššaukdami garsiausius 
delnų plojimus, kurie trenkė 
kaip lietuviškas dievaitis Per
kūnas.

Atrodė, kad jeigu visi Ame
rikos žmonės būtų kaip tie, 
kurie buvo susirinkę viešbučio 
salėje, tai visi jaunuoliai būtų 
prie savo motinų namie ir ra
miai saldžiai miegotų sau, vie
toje trankytis su ginklais po 
visą • pasaulį.

Kuomet atėjo laikas aukų 
rinkimui dėl naujos partijos 
pastovumo ilgai publikos ra
ginti nereikėjo. Per dešimtį 
minučių šimtinių ir dešimtinių

I

Mudu su Ernestu vedame už paran
kių kažkokį senuką, kuris nespėja pas
kui kitus. Lig šiol jo niekad nebuvome 
matę. Jis kartoja pusiau be sąmonės:

— Gyvuliai! Gyvuliai!
Priėję, prie stovyklos, mes jį palei

džiame ir einame į savo vietas.
Naujas skaičiavimas prie vartų. Tik

rinimo aikštė. Žmonės jau išsirikiavo 
patikrinimui.

Mes prisidedame, prie savo barako gy
ventojų. Išsirikiuojame. Visi tyli, bet 
visus jaudina vienas ir tas pat klausi
mas: “Ar siųs mus kaip vakar po patik
rinimo sienojų nešti, ar siųs į baraką?”

Greitai septynios. Patikrinimas vis 
dar tebevyksta. O sninga kaip snigę.

Palei virtuvę esesininkų apsuptas pa
sirodo stovyklos komendantas. Aikštės 
viduryje guli didžiulė sienojų krūva, 
juos ir reikia-pašalinti.

Komendantas kažką svarsto su sto
vyklos seniūnu Magnusu, kuris stovi 
prieš jį išsitempęs, laikydamas kepurę 
rankoje. Ką nuspręs?

Pagaliau pasigirsta komanda, ji per
duodama iš gretos į gretą. ■-

— Abtreten! ((Išsivaikščiok!)
Šiandien baigta.
Ernestas atsigręžia į mane, jo akys 

dega, ir jis linksmai tekšnoja man per 
petį. Mes vienu metu sušunkame:

—Vėl pasisekė!
Ir kol ligoniai bei luošieji kaip ir kiek

vieną dieną liūdnai traukia į ligoninę, 
visi kiti šūkaudami išlaksto po barakus, 
kur jų laukia kąsnis duonos, truputis ši
lumos, minutė poilsio, gyvenimas.

IV
PASIPRIEŠINIMAS ORGANI

ZUOJAMAS t
Sniegas nutirpo. Puikus birželio ry

tas. Lėtai tirpsta paskutiniai priešauš
rio miglos pluoštai. Saulės spinduliai jau 
siekia kalno papėdę. Aplinkui čiulba 
paukščiai. Stovykla tą valandą atrodo 
kaip ramus kampelis. Rūsčios žiemos pa
keisti pagaliau atėjo ilgai laukta vasara.

Aš dabar dirbu elektromonterių ko
mandoje. Pareiga mūsų grupės, suside
dančios iš trijų prancūzų, dviejų rusų 
ir dviejų lenkų, — keisti izoliatorius 
prie spygliuotos vielos, einančios aplink 
stovyklą. Prasideda darbas septintą va
landą ryto. Vidurdienį — valandos 
pertrauka pietums. Baigiame ketvirtą 
valandą, kada laidais vėl paleidžiama 
srovė.

(Bus daugiau)

čekiai ėjo link estrados kaip 
“karveliai”, ir surinkta dau
giau kaip du tūkstančiai dole
rių aukų. F. K. Ignis. ♦.

Hartford, Conn.
Laimingos keliones draugėms

Dviejų savaičių atostogoms 
j Čikagą išvyko šios draugės: 
M. Margaitienė, A. Balsevi- 
čienė ir jos duktė Mrs. A. Da
vidson. Margaitienė lankysis 
pas savo brolį J. Valiulį, o 
Balsevičienė su dukterimi pas 
gimines. Linkime joms laimin
gos kelionės ir maloniai laiką 
praleisti. M.

Newark, N. J.
Mirė Stanley Lučkauskas

Balandžio 23 d. staiga mi
rė nuo apoplekcijos Stanley 
Lučkauskas. Velionis buvo 
Amerikoje gimęs ir augęs, ir 
tik 32 metų amžiaus. Paliko 
nuliūdime tėvą Liudviką, jau
ną moterį Josephine, dukrelę 
Arlinc, seserį Oną ir kitus gi
mines bei draugus. Reiškiu gi
liausią užuojautą minėtiems 
giminėms jų šioje liūdesio va
landoje. V. J. K.

Jeigu yra kas nors šven
to, tai žmogaus kūnas ti
krai šventas.

Walt Whitman

BALTIMORE, MD. CHICAGOS ŽINIOS
Motinų dienos paminėjimas

Gegužės 11 d. — Motinų 
Diena. Kaip visur, taip ir mū
sų mieste bandėme paminėti 
taip brangų asmens draugą— 
motiną. Tam tikslui draugai 
M. P. Kučinskai suteikė vietą 
veltui savo gražiame ūkyje. 
Pastangomis vietinės ALDLD 
25 kuopos sutraukta gražus 
būrelis draugų bei draugių, 
kuriems taip skanių valgių 
pagamino mūsų darbščiosios 
šeimininkės Deltuvienės, pri- 
gelbstint draugei Lapetienei. 
Reikia pripažinti, jogei ir 
draugams vyrams teko padir
bėti. Draugui M. Kučinskui 
teko žuvis gaudyti. O kas tą 
didžiulį čerepoką sugavo, iš 
kurio tiek skanios sriubos bu
vo privirta, tai man sužinoti 
neteko. Tik tiek turiu nuo sa
vęs pasakyti, kad kas tos sriu
bos neragavo, didžiai apsiga
vo. Puiki buvo sriuba!

Draugei Skadėnienei ačiū 
už iškepimą pyrago.

Pelnas nuo parengimo dar 
nežinoma, žinoma tik, kad 
pelno liko, kuris, kaip visuo
met, bus sunaudotas geriems 
tikslams.

Lietus parengimui pakenkė. 
Kartą sušlapinus medžius ir 
žolę, taip \ greitai nusausinti 
negalima nei karštiems sau
lės spinduliams, kuriais minė
toji diena buvo šykšti.

Bet dieną praturtino vienas 
dalyvis savo paties sukurta 
motinos pagerbimui paskaita. 
Jis išreiškė daugelio mintis, 
kurios giliai glūdi paslėptos 
širdyse. Už tat jam didelis pa
dėkos žodis.

Paskaita

Susirinkome čionai pagerb
ti viso pasaulio ir savo moti
nas. Progresyvūs žmonės tai 
dienai pridėjo dar ir Taikos 
Dienos vardą. Tai darydami 
jie pasielgė visai teisingai, nes 
karo baisybės ir žiaurumai 
skaudžiausiai paliečia motinų 
širdis.

O motina!
Tu amžinai gyva
Manam lašely kraujo,
Tu amžinai gyva
Mažytėje širdy...

(P. Stelingis).

Motinai geriausieji poetai 
sukūrė gražiausius poezijos 
šedevrus, norėdami skambiu 
žodžiu ją pagerbti, norėdami 
švelniausiais posakiais išryš
kinti, apibudinti motinos as
menybę. žymiausieji pasaulio 
tapytojai, skulptoriai, sukūrė 
didžiausius darbus, ryškiau
sias figūras ir statulas. Pava
dino jas: motinomis, madono
mis... Motina liūdinti, motina 
laukianti, motina dirbanti... 
Motinos džiaugsmas ir kančia, 
daugelį genijų šaukė imtis 
teptuko, imtis skulptoriaus 
kalto ir rašytojo plunksnos, 
kad tai išreiškus drobėje, kad 
tai iškapojus marmure ar 
granite ar kad tai parašius 
knygoje. Bet tuščios jų pas
tangos. Motinos nei drobėje 
nupiešti, nei granite iškapoti, 
nei popieriuje gražiais žo
džiais ir skambiom dainom 
apibudinti pilnai niekas nega
lėjo. Negalėjo, nes permaža 
jų vaizduotė, — joks talentas 
nepajėgus įdėti nei į gražiau- 
sios tapybos drobę, nei į skam
biausią granitą ar marmurą, 
nei į storiausią ir gražiausiai 
parašytą knygą — motinos 
širdies. Ir gaila, kad mes, 
dažniausiai, tik nustoję moti
nos, suvokiame kokios neįkai
nuojamos meilės šilumos, ko
kio nesugrąžinamo turto nete
kome. Motina mums gražiau
sia, jos kalba skambiausia.

Mažam,
po girgždančiąja linge, 
Kai
vyturio dainelė anstyba, 
Skambėjo žodžiai 
stebuklingi — 
Tai motinos kalba.

(J. Mikuckis).

Bet kokia tragedija, koks 
skausmas įvyksta motinos šir
dyje, kada jos kūdikis prade
da nuo jos tolti, kada jį pa
saulio prašmatnybės paveržiu 
iš motinos, kada pasaulio ga
liūnai, prisidengę gražiais šū
kiais, jos mylimiausį, baršku
čiais papuošę, išvaro kruvino 
karo laukuosna, iš kur, daž
niausiai, motinai grąžinami tik 
griaučiai. Kas eina šerkšnotą 
rudens dieną lauku, cemento 
pilkais stulpeliais nusagstytu? 
Stulpeliai lyg kareiviai para
dui išrikiuoti eilėmis. Ant jų 
pažymėti kariškį laipsniai ir 
vardai. Eina šerkšnotą rudens 
dieną motina. Nuskynusi iš sa
vo darželio paskutinių rudens 
gėlių puokštę, neša motina 
padėti ant savo sūnaus kapo...

Klausydamas 
karo baisenybių, 
Pamatęs naują 
karo auką, 
Gailiu ne draugo, 
ne žmonos 
Ir ne paties herojaus. 
Deja, užsimirš žmona 
Ir draugas kitą 
draugą ras, ?
Bet yr širdis viena — 
Lig kapo ji neapsipras! 
Tarp veidmainingų 
mūs darbų, 
Niekšybių ir kasdienybės 
Aš tyras ašaras mačiau, — 
Tai ašaros vargšių motinų. 
Joms nepamiršt 
savųjų sūnų, 
Pražuvusių lauke karų, 
Kaip nepakelti 
gluosniui svirūnui 
Savo nuleipusių šakų.

(Nekrasov. Laisvas vertimas).
Motina visada randa žo

džių savo vaiką pateisinti. 
Blogiausiam vaikui ji lieka 
motina ir kada visas pasaulis 
nuo jo atsigrįžtų —■' motina 
išeitų vaiko pasitikti ir savo, 
motinos, nuoširdžiausiame glė
byje priglaustų prie tos kruti
nės, kuri jį penėjo ir kurioje 
jam iki karsto plaks motinos 
širdis.

Birželio pirmosios piknikas

Tas jau įvykdyta. Bet dabar 
visų pastangos taupomos bir
želio pirmajai. Tai bus Lais
vės pikniko diena.

Kiek teko šiuo reikalu pa
stebėti, tai draugai philadel- 
phiečiai subruzdo organizuoti 
didžiulį busą linksmai kelio
nei į mūsų pikniką. O mes sa
vo gausiu atsilankymu juos 
dar linksmesniais padarysime. 
Todėl jų nesuvilkime.

Piknikas įvyks Slovak Na
tional Park, 6526 Holabird 
Avė. Bus gera muzika. Kaip 
jaunieji, taip ir suaugusieji, 
kurie, dar myli šaunią, bet 
smarkią muziką, atvykite 
skaitlingai. Tuo pačiu kviečia
me ir visos plačios apylinkės 
lietuvius.

Iki pasimatymo.
Vinco Duktė.

Senatorius William Ben- 
tonas (D. Conn.) Jis rei
kalauja, kad senatorius 
McCarthy būtų pašalin
tas iš senato. McCarthy, 
iš savo pusės, apskundė 
Benton# apšmeižime.

Dar šis tas iš pasekmingojo 
Vilnies dalininkų suvažiavimo

Tenka dar bent kelis daly
kus prisiminti iš “Vilnies” šė- 
rininkų suvažiavimo. Teko 
girdėti daug nusiskundimų dė
lei perilgų raštų ar raportų, 
tad tiksliai nerašėme visko 
viename raporte.

Grįžtant prie banketo ir 
kas jame kalbėjo, vienas kal
bėjusio vardas praleistas. M. 
Marazas pakviestas pakalbė
ti, per garsiakalbį sveikino 
vilniečius už įsteigimą ir išlai
kymą tokio lietuviam svarbaus 
laikraščio, kaip “Vilnis” ir 
baigė su Valio Vilnis.

Sėdinti prie stalų į tai atsa
kė — Valio! Valio!

Laike banketo Ciceros Mo
terų Choras pildė gražią dai
nų programą, vadovaujant 
Daratėlei Yuden. Jų dainos | 
publikai niekad neatsibosta ir 
choras keletą kartų buvo iš
šauktas dar padainuoti.

A. Strong, mergaičiukė iš 
Roselando, davė piano solo. Jos 
pirštukai mikliai šokinėjo po 
klavišus. Tai bus puiki pianis
tė.

WORCESTER, MASS.
Atidarymas Olympia Parko

LS ir DB Draugija šiemet 
turės trijų dienų iškilmes ati
darymui vasariniam sezonui 
Olympijos Parko, 68 So. Quin- 
sigambn Ave., Shrewsbury, 
Mass. Ta mūsų vasarvietė pa
naši į vakarinį kurortą. Aukš
tas kalnas, medeliais-pušelė- 
mis apsodintas, prie mėlynuo
jančio didžiulio Quinsigamon 
ežero kranto, su patogiu bu
dinki!. Vilioja kiekvieną pabu
voti, pasigėrėti, o karščiams 
atėjus, išsimaudyti, pagulėti 
ant žaliuojančių nukarpytų 
pievų, ir užsigeidus alučio ar 
kitokio gėrimėlio, išsigerti. 
Gausi ganėtinai ir patogiai 
prie puikių stalų atsisėdęs pa 
sitenkini visados.

šįmet biznio komisijoje yra 
du Juozai: J. Norvaiša ir J.

Reikalingi Prie Taisymo Nainy Penimiai
Mes dengiame stogus ir taisome kas tik namuose sugen
da, net šaligatvius išliejame. Jaunuoliams yra gera pro
ga išmokti ši amatą, bet reikia turėti savo mašiną, nes 
mūs kostumeriai randasi Montelloj, Norwoode ir Bosto
no apylinkėj.

John Petrus, 206 Gold St. Randolph, Mass.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs 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

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 gęlbstf 
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 lig’’: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (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 jad proto liga.

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

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

CHARLES J. ROMAN

3 pusl.-Lai&vė (Liberty)-Ketvirtą^., Ge$užčs-May 22, 1952

Tos nenuilstančios daininin
kės O. Dočkienė ir C. Stanevi
čienė, nusiėmusios žiurkštus 
(juodvi dirbo ir virtuvėje) 
šauniai padainavo keletą nu
merių.

Vėliau vakaro pirmininkas 
Jokubka pakvietė ir daininin
kes prie garsiakalbio ir jos 
karštai sveikindamos šėrinin-" 
kus irŲ linkėdamos “Vilniai” 
dar ilgų metų, užbaigė kalbų 
programą.
Sekančių metų direktoriai

Grįžtant prie popietinės se
sijos, dai1 neraportuota kas 
bus “Vilnies” direktoriai se
kantiems metams. Štai sąsta
tas: A. Maziliauskas, P. Blaš- 
kienė, J. Yurienė, A. Jakienė, 
M. Klebonas, Wm. Plečkaitis, 
M. Jonuška, A. Grigas, J. Ma- 
razienė.

Alternatai: J. Misevičius, 
P. Petkevičius, P. Motečienė, 
O. Remeikienė, M. Matukai- 
tienė.

Ant tų asmenų puls ta sun
ki našta—diriguoti “Vilnies” 
reikalus iki kito suvažiavimo.

Rep.

Bakšys. Abudu petingi, dik- 
ti vyriokai. Pastarasis ex-ris- 
tikas. Aišku, kad jie sugebės 
tinkamai aprūpinti visus vai
šių reikalais.

Atidarymo iškilmės įvyks 
gegužės 30 ir 31 dd. Bus Na
vis garsioji orkestrą. O sekma
dienį, birželio 1 d., bus žais
mės “Wally Ball.” Per visas 
tris dienas šiltų lietuviškų val
gių bus užtektinai, gerų gas- 
padinių gamintų ir už palygi
namai žemą kainą.

Kviečiame visus skaitlingai 
atsilankyti. Įžanga veltui.

Draugijos Komitetas

Išmintingųjų raštai tai 
vienatiniai turtai, kuriuos 
mūsų Įpėdiniai negalės iš- 
aikvoti. Landor
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Atsiminus St. Vaitkus 
jos mirties sukaktyje

Gegužės 22-rą sueina metai, 
kai mirtis atskyrė nuo mūsų 
Stellą Vaitkienę. Ji mirė nuo 
apopleksijos, išsirgusi keletą 
dienų. Ją susitikusieji kelio
mis dienomis ar savaitėmis 
pirmiau jos artimieji ir drau
gai nebūtų tikėję, jei kis bū
tų tvirtinęs, kad tos skaisčios 
moters, vos sulaukusios 47 
metų, gyvenimo dienoj/baigia
si.

Tape palaidota gegužės 
25-tą, Alyvų Kalnelio kapinė
se. '

Vaitkienė (Krištaponytė) 
Amerikon atvyko po pirmojo 
pasaulinio karo iš Skiemonių, 
Utenos-srities. Matydama, kad 
pažangieji lietuviai darbuoja
si taikai, jinai stengėsi .viska
me jiems padėti. Ir buvo nare 
Moterų Apšvietos Klubo, pa
remdavo jo darbus. Visuomet 
linksmo, draugingo pobūdžio, 
ji turėjo daug draugų.

Jos netekimo metinėje su
kaktyje gailiai ją tebeprisime
na jos našlys Frank Vaitkus, 
dukterys Dolores ir Virginia, 
seserys Liudvisė -Binkiene, 
Julia Brigackienė ir kiti arti
mieji. D-ė.

LLD Antros Apskrities 
piknikas birželio 22 d.

šia vasara Lietuvių Litera
tūros Draugijos 2-ros Apskri
ties piknikas Įvyksta Great 
Necke, Brooklyn© pakluonėse, 
Steamboat Inn, 91 Steamboat 
Rd. čia yra graži svetainė ir 
malonus parkiukas dėl poilsio.

Vieta stebėtinai graži. Vi
sas parkiukas rūpestingai ap
sėtas švelnia žole, kuri atrodo 
kaip kokis aksominis kilimas, 
nutiestas visu parkiuko plotu. 
Pakraščiais parko dideli kle
vai dėl pavėsio. Pakraščiais 
taipgi prisodinta rožių, kurios 
ypatingai birželio mėnesį ža- 
vėją kiekvieno širdį, teikda
mos malonų įspūdį ir žavėjan- 
tį kvapą. Kiekvienam norisi 
pasėdėti ir pailsėti tokioj vie
telėj porą, trejetą valandų.

Pikniko rengėjai stengiasi 
prirengti pikniką taip, kad 
kiekvienam būt malonu pabu
voti kelias valandas ir laiką, 
praleisti linksmai ir interesin
gai. Tam tikslui yra kviečiami 
chorai išpildyti dainų progra
mą. Prie dainų bus ir prakal
ba. šokėjams gros Geo. Ka
zakevičiaus muzika.

Ypatingai brooklyniečiai ir 
newyorkieciai turėtų pasižy
mėti 22 d. birželio į kalendom 
rių, idant nepamiršti šiame

piknike dalyvauti. Piknikas 
prasidės nuo pietų.

Nuvažiuoti į pikniką, Great 
Necką, labai paranku iš Bąoo- 
klyno ai- New Yorko, taipgi 
ir iš New Jersey. Mat, Penn- 
sylvan i jos stotyje, New Yor
ke, gauni traukinį kas valan
da ir į pusę’ valandos jau -esi 
G i’o a t Necke. O ten nuo sto
ties busas' priveža prie pat 
pikniko parko. Kadangi čia 
tik vinilas busas tėra, tai nei 
klaidos negali - padaryti. Bet, 
kurie turi automobilius, tai 
ten nuvykti iš New Yorko tik 
juokas.

Bet netik iš New Yorko į 
Great Necką paranku važiuo
ti, ale ir iš New Jersey paran
ku. Mat, sekmadieniais visa 
važiuotė iš ryto eina iš New 
Yorko, tai gera važiuoti į New 
Yorką. O vakare, kada new
yorkieciai grįsta namon, tai 
gera važiuoti iš New Yorko, 
kelias n e u ž s i k i m š ę s.

Pikniko Rengėjai.

LAISVES
PIKNIKO
REIKALU

Kolonijų veikėjų prašome įsitėmyti, kad Lais
vės piknikas Brdoklype šiemet įvyks šeštadienį, 
Liepbš - July 5-tą. Ant rytojaus sekmadienis, 
puiki proga ir iš tolimesnių kolonijų atvykti i 
tą didįjį mūsų dienraščio sąskridį. Bus daug 
laiko sugrįžti ir pasilsėti po pikniko.

Prašome kolonijų veikėjų iš anksto organizuo
tis, pasisamdyti busus ir dalyvauti toje gražioje 
iškilmėje. Apart to, kad ant rytojaus sekma
dienis, dar yra ir kita proga. Pradžioje liepos 
daugelis pramonių visai nedirba, tai ir tas pa
lengvina atvažiavimą į pikniką.

Laukiame svečių iš toliau ir manome, kad ne
teks nusivilti. Aišku, kad visiem rūpi palaiky
mas dienraščio. Tad visi ir visur rūpinkimės, 
kad mūsų piknikas pavyktų; stengkimes jame 
dalyvauti.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA

Patraukė teisman už 
negydymą kalėjime

Brooklyn i etc Mrs. Johanne 
Courtright patraukė teisman 
New Yorko valstiją. Jos advo
kato pateiktas valstijai kalti
nimas sako, kad dėl nebuvimo 
priežiūros kalėjime ji iš ten 
išėjo su įsigalėjusia vėžio liga. 
Ji galėjo būti pagydyta, jei
gu per 18 mėnesių buvimo ka
lėjime 'ji būtų gavusi medika- 
lišką pagalbą.

Moteriškė buvo nuteista 
kaltinimu, . kad ji pavogusi 
$48 ir tūlus kitus mažniekius. 
Tačiau po to, kai ji- atbuvo 
pabaudą, apeliacinis teismas 
dar persvarsto ■ jos bylą ir 
nuosprendį atidėjo į šalį,' bylą 
dar persvarstys. Bet kas jai iš 
to, kad jinai jau atbuvo pa
baudą ir sugrįžo serganti, iš 
kurios ligos gal nebepasveiks. 
žinoma, išteisinimas tiktai at- 
jsteigtų jos gerą vardą. Gi lai
mėjimas atpildo suteiktų jos 
mažamečiui sūneliui bent šio
kį tokį finansinį išteklių augti 
ir mokytis.

“Visu tautu” koncertas 
vaiky gerovei

Paremti susiedijos vaikams 
palaikomą vaikų darželį ir 
jo stipendijų fondą, Commu
nity Church rengia “Visų 
Tautų“ koncertą. Įvyks šio

Ar žinote, kas naujo 
augmenijoje?

llg'okas laikas praėjo nuo 
tos įdienos, ’ kai mes paskutinį 
kartą buvome žemdirbiais ar 
bent galvijų ganytojais ant 
žemes. Daugumai prabėgo po 
40 metų, kai kam po daugiau, 
'račiau tebeatsimename, kaip 
artinantis rasodai sėti, bul
vėms sodinti ar net rūtai per
sodinti dienai mūsų šeiminin
kė ko tai dairydavosi į dau
sas. Ko? Mėnulio. Ne dėl to, 
kad jai būtų rūpėjęs roman
sas mėnesienoje. No. Juk apie 
tai buvo “griešna“ ir kalbėti 
tais laikais. Tai kam jai tas 
mėnulis?

Šeimininkė spoksojo į dau
sas patirti, kur link krypsta 
mėnulio kūnas —- pilnatin ar 
delčiom Nuo to turėjęs pri
klausyti jos rasodos dygimas, 
bulvių derlius ar bijūnų žie
dai.

Kaip dabar, Amerikoje, 
sprendžiama tie dalykai. Kas 
ir kaip daroma ieškant dirvai, 
daržui ar gėlynui pasisekimo? 
Apie tai kalbės A. Gilmanas 
savo paskaitoje apie augmeni
ją ir jos maistą, jos visą gy
venimą.

Paskaita įvyks jau šį sek
madienį, gegužės 25-tą, 3 
vai. po pietų, Liberty Audito
rijoje, Atlantic Avė. ir IlOth 
St., Richmond Hill. Įėjimas 
nemokamas. Rengia ir kvie
čia visus LLD l-.įi kuopa.

N. N.

Streikas palietė ir 
New Yorko lėktuvus

Dėl aliejaus darbininkų 
streiko praėjusį pirmadienį 
sustabdyti 72 išskridimai iš 
International Airport ir 37 iŠ 
LaGuardia stoties. Galop sa
vaitės turėsią išskridimus nu
mažinti pusiau', jeigu streikas 
tęsis.

Moterys ruošia stalą 
Laisvės piknike

Pirm išsiskirstydamos vasa
rinei atostogai, moterys klu- 
bietėš turėjo labai turtingą 
narėmis susirinkimą gegužės 
15-tą, Liberty Auditorijoje. 
Išklausė pirmininkės K. Pet- 
rikienės ii' abiejų sekretorių, 
Šmagorienčs ir Kazlauskienės, 
pranešimus apie klubo stovį ir- 
darbus. Taipgi raportą iš Mo
tinos Dienai minėti pramogos.

Sekė pasitarimas apie va
žiavimą į LLD 2 Apskrities 
pikniką, kuris įvyks Great 
Necke birželio 22-rą. Ir ne
užmiršo. dienraščio Laisvės 
pikniko, kuris įvyks liepos 5- 
tą, Clinton Parke, Maspethe. 
Nutarė turėti savo stalą, prie 
kurio galės gerai pasivaišinti 
su savo šeimomis ir draugais. 
Norintieji būti dalyviais to 
stalo prašomi iš anksto pasi
matyti su klubietėmis. Kai
nuos po $2 asmeniui. Išrinkta 
gera komisija, kuri užtikrina 
tinkamą svečių priėmimą.
Rūpindamosios gyvaisiais, 
atmine ir mirusias

Sekretorė A. Kazlauskienė 
paskaitė sekamą prisiminimą 
draugių, kurios mirė 1951 m. 
pavasarį.

“Moterų Klubas neteko 
dviejų gabių veikėjų. Ir jau 
prabėgo vieneri metai kaip 
atsiskyrė iš mūsų tarpo Sta
nislava Vaitkus ir Marijona 
Mikalauskienė.

“Ilsėkitės, drauges, šaltoje 
žemelėje! O mes, čia pasiliku
sios, vesime darbą pirmyn.”

Vakaro vedėjos E. Mizarie- 
nės pakviestos, narės atsistoji
mu ir momentu tylos pagerbė 
tų atsiskyrusių jų draugių at
mintį.
Galvojame apie dalyvavimą 
ekspozicijoje

Aido Choras SUSIRINKIMAI
Pamoka įvyks šį penktadie

nį, gegužės 23-čią, 8 vai. va* 
karo, Music Room. Visi ragi
nami atvykti. /

Kitą penktadienį, Atminimų 
Dieną, gegužės 30-tą, pamo
kos nebus. Choro prezid.

— -    r - — - į-.  . *

Veteranas prašalintas 
iš buto ir iš darbo

Philip Gunther, 28 metų, jo 
žmona Mariel ir dukrytė Rose 
Marie, 5 metų, tapo prašalinti 
iš buto 4210 Dignoy Avė., 
Bronxe. Jis ten dirbo dženito- 
riu.

Prašalintasis darbininkas 
sako, jog apartmentnamio sa
vininkas pasinaudoja pavasa
riu gauti mažiau apmokamą 
darbininką. Reikalas pečių 
prižiūrėti ir sniegą, ledus nu- 
kasinėti pasibaigė. Gi savinin
kas sako, būk jis prieš darbi-1 
ninką turėjęs skundą net.spa
lių mėnesį, tik “iš pasigailėji
mo“ jį išlaikęs samdiniu per , 
žiema. 1

Gavęs tokį atpildą už kele-j 
rius metus militariškoje tar
nyboje, veteranas nuėjo gy
venti pas savo motiną, o žmo
na su dukryte pas savo. Ra
kandai šiuo tarpu randasi 
miestiniame sandėlyje.

Policijos saržentas Michael 
Hannon, 35 metų, vieton eiti 
liudyti policijos department© 
teisme, atsistatydino iš tarny
bos. Hannon, 4 vaikų tėvas, 
buvo ištarnavęs apie 10 motų.

Apdraudų firmos tarnauto
jas Edward Reilly, 26 m., už
simušė su auto atsitrenkęs į. 
medį ties Bayport, L. L

Biznio Telefonas
EVergreen 4-9672

Mgr’s Rezidencijos
EVergrcen 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

trečiadienio vakarą, gegužės 
21-mą, tos bažnyčios patalpo
se, 28 E. 35th St., New 
Tikietai $1.50.

Programoje ispanai, 
dai, turkai ir kitų tautų 
amerikonai menininką;.

Yorke.

holan- 
kilmės

Susirinkimui pranešta, kad 
mes esame kviečiamos daly
vauti daugelio tautų moterų 
darbų ekspozicijoje lapkričio 
mėnesį. Kadangi dar yra lai
ko, galutini! planų nesudarė
me. Tačiau Įgalintos narės da
lyvauti tautinių moterų susi
rinkimuose ir pagal nuožiūrą 
i]' reikalą tam ruoštis.

Pasitarimuose apie mūsų 
klubo pasiruošimą ateinan
čiam sezonui, narės paragin-

PRANEŠIMAI
BRIDGEPORT, CONN.

LDS 74 kuopa ruošia Banketą, 
pagerbimui savo gerų ir veiki ių 
draugų Rudminų, Tą graži parė — 
Banketas įvyks šeštadieni, gegužės 
(May) 24 d., Lietuvių Jaunų Vyrų 
svetainėje, 407 Lafayette St., Bridge
port, Conn. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Draugai Rudminai yra užsitarna
vę šios pagarbos, tad visi būkime 
bankete ir pagerkime juos. — Ren
gėjai. (99-101)

Puiki Salė išnuomuojama Baliams
. Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

g 
b

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS 5

' Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir 
GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

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

j

MMBB

PHILADELPHIA. PA.

ALDED 10 kp. susirinkimas turi 
j vykt i gegužės 25 d. (nedėlioj), kaip 
4:30 popiet, 11.50 N. 4th Si. rusų 
namo. Moterų Klubo mitingas jvyks 
taipgi tą pačią dieną, prasidės nuo 
3:30 popiet. Daug turimo svarbių 
ir skubių reikalų. Svarbiausia 
kelionė j baltimoricčių pikniką.•J’1'".i 
želio 1 dieną. Rusų komisija 
pranešimą, kiek jau turi užsakyiyrt, 
ir kiek dar reikia gauti. Laisvės fi
nansinis vajus taipgi svarbus. Bū
kim visi ir laiku. Komitetas.

(101-102)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED

MALE and FEMALE

REIKALINGOS MOTERIftKftS 
DARBININKES

Reikalingos darbininkės merginos 
balų vaksavimo dirbtuvei (Shoo Po
lish Factory), pakavimui, leibolių 
pridėjimui Capping ir tt.

40 valandų savaitė, prisideda virš
laikiai su mokestim laikas ir pusė. 
Linksmos darbo sąlygos ir gera mo
kestis. Arti Williamsburg Bridge. 
Matykite Mr. Frank (1 lubos j vir
šų).

KNOMARK MFG. CO., Ine.
830 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

n oi-105)

Reikalingi vyrai naktiniam dar
bui, valymui Air-Conditioning. $1.12 
j valandą pradžioje darbo, trumpas 
lavinimosi periodas. ViršlaikiaiJrap
mokamos vakacijos ir švontadįrc’niai. 
Kreipkitės: 8768 — 126th St., Richk 
njond Hill, N. Y. (100-101A

Reikalingas superintendentas 20 
šeimynų namui, 4 kambarių apart- 
rnentas parlor floor, ir alga. Kreip
kitės j Tailor Store, 199 Sumner St., 
Brooklyn, N. Y. (99-103)

Reikalinga siuvama padėvėta ma
šina. Kas tokią turite, praneškite, 
būsiu dėkingas. Joe Minoikis, 50 
Hudson Ave., Brooklyn 1, N. Y.

(98-102)

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Stryt 
Cor. Hewes St. *

Brooklyn, N. Y.
Visoki 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. 7-6258
ANDRUŠKEVIČIENĖ 
IŠĖJO | LIGONINĘ

Helen Andruškevichus da
ba]' randasi St. Barnabas Hos
pital, Kane Pavilion, Third 
Ave. ir J 83rd St., New York 
57, N. Y. Lankyti galima kas 
dieną nuo 1 1 ryto iki 8 vaka
ro.
Ligonine privažiuojama Gun 

Hill Road traukiniu, kuris 
gaunamas ant IRT- elevated 
Third Avė. linijos New Yorke, 
ekspresinėse stotyse.

Kurie važiuotų IRT Seventh 
Ave. Bronx ar IĮ1T Lexington

241 traukiniais, 
tiems reikės persėsti 3rd Avė. 
ii- 149th St. stotyje.

Ave.

Aktorė Angela Patton nu
gabenta į ligoninę po paėmi
mo perdaug tabletėlių miegui.

PRE-CONVENTION

PICNIC
OF N. Y. & N. J.

LDS 3RD DISTRICT LODGES

Sunday, June 1, 1952
/

Millers Grove
Kenilworth, N. J.

Admission .50 (Tax included)

d ft

y

8

ft)

GATES OPEN AT 12 NOON. ft
Refreshments Served ft

MUSIC BY A FAVORITE ORCHESTRA
All are invited. COMMITTEE, ft

DIRECTIONS: By Train: New Jersey Central ft 
or Pennsylvania Railroad train to Elizabeth ft 
New Jersey Broad Street Station. Take No. 28 ft 
Kenilworth Bus Faitoute Ave. Route to Miller’s ft 
Grove. ft

By Car: From New York City through Hol- ft 
land Tunnel on Route 1 to upper Elizabeth, ft 
New Jersey. Turn right on Westfield Ave. to ft 
Faitoute Ave. Turn right to Colfax Ave. West, ft 
Park is on corner of Colfax and Ashwood Ave. ft

tos prisirengti trumpiems pra
nešimams įvairiomis temomis, 
kad paįvairintų susirinkimus. 
Tarpe kitko, buvo pasiūlymas 
rengiamoms pramogoms rink
ti pilnesnes komisijas. Mena
ma, kad tuo budu darbas ge- 
rintųsi, mažiau pasitaikytų 
netikslumų.

Užbaigus pasitarimus, jau
kiai narei Elenai Brazauskie
nei sugiedota “Happy birth
day to you!” O jinai klubietes 
pavaišino. Sakoma, prie to 
prisidėjo ii’ Auditorijos vedė
jas Brazauskas, tuomi reiš
kiant direktorių padėką mote
rims už talkas namo restau- 
rane pramogų metu.

Klubiėte.

Stadium Koncertai
Koncertų sezonas prasidės 

birželio 23-čią, baigsis rug
pjūčio 2-rą.

Programoms po žvaigždė
mis suverbuota daug koncerti
nių žvaigždžių. Tarpe kitų, 
jau užtikrinta klausovams 
Metropolitan operos naujave- 
džiai — Robert Merrill ir jo 
nuotaka Roberta Peters, taip
gi Jąn Peerce ir Salvatore 
Baccaloni. Iš City Center ope 
ros jau gauta Herva Nelli. 
Grieš smuikininkė Erica Mori- 
nį, skaitoma pirmiausia tarp 
moterų smuikininkių. Dainuos 
Clai'amae Turner, talentinga 
kontralto.

Simfoniškam orkestrui pro
gramose dirigentais gauti jau 
keli' žymūs orkestrų vadai. 
Taipgi, yra užtikrintos geros 
programos. Koncertų mėgėjus 
kviečia iš anksto pirktis bilie
tų knygelės. Teikia geroką 
nuolaidą. Skirtiems vakarams 
bilietą g'ali naudoti bile kas iš 
šeimos ar draugų.

<♦>

<i>

>

<i>

<t>

<f>
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<t>

PETRAS KAPISKAS

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

BAR & GRILL

>

<♦>

<f>

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. Jį
Telephone EVergreen 4-8174 vtTelephone EVergTeen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger &> Stenger
Optometrist*

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Matthew A.
BUYUS 

(BUYAUSKAB) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. f 

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Fenktadleaiala ntdaryta

4 pusi.—Laisv6 (Liberty)-Ketvirtad., Geguzes-May 22, 1952
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