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iškarpą 
prieto-

suteikė

Astuonių LRKSA narių by
la prieš penkis veikiančiojo 
komiteto narius, su- L. šimučiu* 
priešakyj, dar nesibaigė, rašo 
Wilkes-Barre, Pa., vakarinis 
dienraštis, kurio 
mums prisiuntė geras 
liūs R.

Skundėjams te ism as
teisę išnaujo peržiūrėti, patik
rinti LRKSA centro knygas- 
dok limentus.

Skundėjų advokatai: John 
R. Verbalis ir Thomas C. Moo
re. Skundžiamųjų : Conrad ir 
Rocco Falvello ir John S., Lo- 
patto.

Teisėjas Frank L. Pinoki.i —o—
Chicagos Laisvės Kanklių 

Mišrus Choras per metų me
tus savo repeticijas turėjo 
Ltą^lu vi ų A u d i tor i j oi e.

D’abar, kai ši Auditorija ta- 
pavesta tūliems dipukams, 

tai jie atsisakė ilgiau -choro 
pamokoms salę nuomuoti.

Aišku, Choras repeticijoms 
vietą susiras, nes salių Chica- 
goje dar užtenka. Bet tie, ku
rie atsako kultūrinei organi
zacijai pamokoms salę, atlie
ka, atvirai pasakius, kiaulišką 
“žygį.“

LKM Choras yra vienas se
niausiųjų ir didžiausiųjų Ame
rikos lietuvių liaudies chorų. 
Jis atliko milžinišką darbą 
lietuvių liaudies dainos p.uose- 
lejime, lietuvybės palaikyme. 
Bet štai, atsirado “patrijotų.” 
kurie padarė taip, kaip pada
rė ’

Vilmęs bendradarbis J. K. 
IeisiujĮOl^pastebi, jog gali atei
tį laikas, kai Auditorijos val

dytojai prašys Chorą grįžti at- 
gal.

VAKARINIAI VOKIEČIAI 
STREIKUOJA PRIEŠ 
KARINĮ KONTRAKTU
Socialistai protestuoja, kad 
kontraktas skaldo Vokietiją

Bonn, Vokietija. — Vaka
rinės Vokietijos Darbo Uni
jų Sąjunga įsakė visiems 
laikraščių - spaudos darbi
ninkams streikuoti per 48 
valandas, prot estu o. j ant 
prieš vadinamą “taikos*kon
traktą.” .

Tą karinį kontraktą pa
sirašė Amerikos, Anglijos 
ir Francijos užsieninių rei
kalu ministrai ir vakarinės 
Vokietijos premjeras Ade- 
naueris.

Vakarų Vokietijos Unijų 
Sąjunga turi 6 milijonus, 
600 tūkstančių nariu. Pla
nuoja šaukti streikan įvai
rių pramonių darbininkus 
protestui prieš tą kontrak-

Socialistų pareiškimas
Vakarinės. Vokietijos So

cialdemokratų Partija iš
leido pareiškimą, smerkiant 
karini kontrakta, kuris “at- 
skelia vakarinę Vokietiją 
nuo rytinės ir grūmoja dar 
didesniu pavojum Vokieti
jos taikai ir laisvei.”

Premjeras Adenaueris ra
gino iškilmingai minėti 
kontrakto pasirašymą. Bet 
visų devynių vakarinės Vo
kietijos provincijų seime
liai atmetė raginimą.

Visur banguoja žmonių 
protestai prieš tą kontrak
tą, gręsiantį į vėl t juos ka
rau prieš Sovietų Sąjungą.

Šalies vyriausias teismas remia 
radijų plerpimą bosuose

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas 7 balsais .prieš 1 parė
mė radijo programas su 
bizniškais skelbimais bo
suose ir gatvekariuose. At
metė žemesnio federalio 
teisino sprendimą, kuris sa-

Kitas šio teismo teisė
jas, Felix Frankfurter, sa
kė: Verstinas radijo klau
symasis. busuose taip “ma
ne patį kankina ir pykina, 
kad aš negalėčiau šaltai šią 
bylą spręsti. Todėl nedaly
vauju jos sprendime.”

Bet daugumav Aukščiau-
“Tie radijai verčia jų ; šio Teismo ■ nariui vis tiek 

klausytis žmones., kurie užgyrė radijo programas 
tam priešingi. Taigi atima busuose ir gatvekariuose, 
tiem's žmonėms laisvę be nepaisant važiuotojų pro- 

1 teismo procedūros, o tatai' testų. Dauguma pareiškė,'
Slovakų Tautiniame yra priešinga Konstituci-' kad pačios, vietinės valdy- 

jai.” , ■ bos ir važiuotės kompani-
Aukščiausio Teismo teisė- ■ jos gali tarp savęs susitarti, 

~ _ „ > busuose
jog varu užkariamas radijo I bei gatvekariuose, ar ne.

' “laužo privačią j Sprendimas, padarytas dėl
teis.ę mąstyti.” i Washington© miesto va- 

žiuotės kompanijos. Bet jis 
paliečia ir keliolika kitų 

i miestų, kur busuose ir gat- 
I vekariuose plerpia radijai, 
! neduodami važiuot o j a m s 
ramybės.

• —!O—

Penktadienį turėsime Me
morial Dieną. Tai legalė šven
tė ir Laisvė tą dieną neišeis.

O sekmadienį, birželio 1 
dieną, prasidės mūsų piknikai.

LDS 3-Čioji apskritis savo 
pikniką turės Millers Grove 
Parke, N. J.

Baltimoriečiai tą pačią die
ną savo spaudos naudai pikni
ką turės • 
parke.

Philadelphijos veikėjai, gir-
"disi, organizuoja busus vykti j jas H H BurtOn pareiškė,' ar rėkint radijus 
haltimorę. . ,

» Praėjusiais metais baltinio- kipmimna 
rieČių piknike philadelphie- L * . .•
fliai buvo gražiai atstovauti. £™KaUS ^ mąstyt. 
Tikėkime, kad jie ir šiemet Todel -vl'a' smerkimas.

'puikiai pasirodys. 
_ —o , Korėjos tautininkai

T Šių metų gegužės menuo i v • ♦
mūsų apylinkėje buvo perne- 'areštuoja savo sėli 
lyg lietingas ir šaltas.

Kiekvieną sekmadienį
Gal birželio mėnuo bus geres
nis.

Dėl nenormalaus pavasari
nio oro tūli kaltina atomo 
bombą. Atomo bombų eksplm- 
davimai, sako jie, supainiojo 
orinius leistrus.

Gal ir yra kiek 
tiesos.

6

SUKEIKIME $105000 ŠEŠI VAKARĮ! EUROPOS KRAŠTAI
Dienraščio Laisves paramai
Fondas Turi Būt Sukeltas iki Birželio 30, 1952

Fondo reikalas vėl truputį prašvito. Tačiau padėtis 
vis dar bloga. Dienraščio iždas tuštėja. Reikia greitos 
pagalbos. Daug vilties teikiantį laiškelį prisiuntė ilgų 
metų Laisvės vajininkas. A. Žemaitis iš Baltimore, Md. 
Prašome pasiskaityti.

“Gerbiamieji Laisvės Administracija,
Redakcija ir visi Darbininkai!

Linkime jums visiems gražios sveikatos ir energijos 
darbuotis, prie dienraščio Laisvės. O kad dienraštis 
Laisvė būtų tvirtas, tai pagal išgalę prisidedame su 
aukomis sukėlimui dešimties tūkstančių dolerių fondo 
dėl mūsų brangaus dienraščio Laisvės:

J. O. Deltuva
V. ir A. Yekevičiai ..
A. žemaitis .............
M. Stanys ....... .........
A. Kučiauskaitė.......
L. Bakler..................
A. Vitkus. ................

Viso aukų
Nauja prenumerata .............. .

Viso

PASIRAŠĖ KARINE SUTARTI 
PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNGĄ '
Nutarė draftuot 400 tūkstančių 
vokiečių j tarptautinę armijų

$100.00 
.. 25.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 2.00 
... 1.00

$140.00

$143.50

I Kitas gražus laiškelis iš New Britain, Conn. Pašo ge 
(Tąsa 4-tam puslap.)

Aukščiausias Teismas leidžia 
rodyti', wadiriamu “šventvagiškų 
judamąjį ' paveikslą “Miracle”

Washington. — New Yor
ko valstijos • .teismai buvo 
uždraudę rodyt judamąjį 
paveikslą “Miracle” (Ste
buklą), surasdami jį “švent

Bet Aukščiausias Jungti
nių Valstijų Teismas geg. 
26 d. vienbalsiai panaikino 
tą uždraudimą.

Prieš “Miracle” sukilo 
katalikų kunigai, vadovau
jami New Yorko kardinolo 
Spellmano. Sakė, jog tas 
judis pajuokia ir išniekina 
pačią krikščionybės šaknį.

Į Ujo. j narius kaip komunistus| —
—- Susprogus bombonešiui,

Pusan, Korėja. — Pietį- ,X UOcUl, lYUlCJd. — L ietį- j J _ rj • • •
nes Korėjos tautininkų vai-' SUGCgč J 01IC1CF131 

’ džia areštavo 5 savo seimo '

“Miracle” vaizduoja,kad:
Viena silpnaprotė italė 

kaimietė palaiko nepažįsta
mą jai vyrą šventuoju Juo
zapu. Vyras ją apgauna, 
įtaisydamas kūdikį. Bet ji-

I nai įsivaizduoja, kad kūdi
kis stebuklingai, nekaltai 
pradėtas. Todėl ir vadina

Paryžius, geg. 27.— šeši ■ armijos, bet ketina bendra- 
vakarines Europos kraštų darbiauti su ja, jeigu rei- 
atstovai pasirašė karinę su- kės “atmušti užpuolikus’’ 
tartį prieš Sovietų Sąjungą. Į arba nuslopinti “pavojingus 
Tie kraštai yra Francija,. žmonių sujudimus” bent 

.Italija, vakayų Vokietija, kuriame iš šešių susitaru- 
Belgija, Holandija ir Luk-1 siu kraštų.
somburgas. ; Vakarine Vokietija turės

Jie nutarė sudaryti tarp- j išleisti 2 bilijonus, 678 mill- 
tautinę 1 milijono, 250 tūks-. jonus dolerių k a r i n i a m š 
tančių armiją ir rekrutuoti tikslams per metus. Pusę 
ton armijon 400,000 vokie- tų pinigų turės duoti oku- 
čių. Sako, visų tų šalių 
bendroji armija dėvės vie
nodas uniformas.

I

Bet sutartis tik tuomet 
Įeitų gallon, jeigu visų tų 
kraštų seimai užgirtų ją.

Amerika ir Anglija ne
prisideda prie tarptautinės

pantams ,— anglams, ame- 
rikonaens ir francūzams, o 
už kitą pusę ginkluoti vo
kiečius.

Amerikonai vėl pirks 
aliejų iš Irano

KARINIAI SUOKALBIAI
Maskva. — Sovietų spau

da rašo, kad vakarinės Vo
kietijos taikos kontraktas 
su anglais, amerikonais ir 
francūzais ir šešių vaka
rinės Europos kraštų sutar
tis yra jau atviri karo suo
kalbiai prieš Sovietų Sąjun-

Teheran, Iran. — Viena 
amerikonų kompanija pa
darė kontraktą pirkimui 3 
milijonų tonu naftos iš su
valstybintos Irano žibalinės 

; pramonės .
Kad Iranas vėl' prisiima 

amerikinius oficierius kaip 
jo armijos mokytojus, todėl 
Amerika jau, matyt, leis ša

šu- 
alie-

SAUGO RYTU VOKIE
TIJOS RUREŽIŲ

Berlin. — Sovietai susti: 
prino polici-niai-karinę sar
gyba sienos • tarp rytinės

• Vokiečiu D e m o k r a t inę£ 
Respublikos ir vakaru Vo
kietijos. Sako, reikia budė*

i ti prieš šnipus ir sabotaž* 
i pinkus, kuriuos anglai-ame- 
1 rikonaj siunčia iš vakarų 

\-rokietijos.
Vakarinės Berlyno dalies 

’ policija ardė demonstraci-
• jas, protestuojančias prieš 
vakaru Vokietijos karinę 
sutarti s.u Amerika, Angli?

Atlantjc City, N. J.—Me- ja ir Francija.
tinis New Jersey Valstijos 
advokatu suvažiavimas už- €

—o—
Kun. J. B. Končiui, važinė 

darnas Balfo pinigais po Euro 
pą, nuvyko į Jugoslaviją ir| 
ten kalbėjosi su arkivyskupu 
Stepinač.

Kaip žinia, Končius buvo 
pasiųstas Vokietijon, anot 
rnozo Tysliavos, “aplankyti 

usių lietuvių tremtinių ir, 
žinoma, pasirūpinti jų liki-j 
mu.”

Pasirodo, Končiui ne tiem-' 
tiniai rūpi. /

Na, o kelionei pinigu Balfe 

'2”"" -- fcnfearcelonoje prasidėjo 35-i 
taSk eucharistinis kongresas, 
kuriame dalyvauja apie 5,000 | 
katalikų iš Jungtinių Valstijų. !

Balkūnas ten taipgi yra, ta-! 
Čiau, abejojama, ar jam ten 
toks progos kur nors riktelėti.

narius. Vienas jų kaltina- 
, mas, kad nužudė tautinin- 

nors tame , kų armijos kapitoną, o kę
stu r i kiti bus teisiami kaip 
i komunistai?
j Jie, sakoma, palaikė ry- 
i šius su Šiaurinės Korėjos 
liaudininkais ir padėjo par
tizanams- kovoti prieš ame
rikonus ir tautininkus Pie
tinėje Korėjoje.

Indija gal sulaikys atominių 
smėlių pardavinėjimą '

Amerikai 
r

New Delhi,. Indija.—Indi
jos valdžia ketina jau “be
veik sulaikyti” monazito 
smėlių pardavinėjimą sveti
miems kraštams. Iš mona
zito galima padaryt sprogs
tamąją atom-bombų me-

Amerika daugiausia pir
ko monazito.

Franklin, Virginia—Spro
go ir nukrito raki etinis 
bombonešis. Sudegė 3 lakū
nai oficieriai.

jį “šventuoju savo sūnum.”'
Tą judi Italijoj pagami 

no Robertas Rossellini, iš 
garsėjusios aktorės Ingi i- ■ VQ biznieriams pirki 
d.os Bergman vyras. > valstybintą iraniškąjį

Kai judis buvo pergaben-1 jų. 
tas Amerikon, tuojau kata-1 
likų kunigai s 
žiaus karą” prieš jo rody
mą; apšaukė jį “šventva-' 
gišku” ir paleistuvišku.

Šalies Aukščiausias Teis
mas dabar, leisdamas “Mir- i 
acle” rodyti, padarė tokią 
išvadą:

“Mes surandame, kad 
minties išreiškimas, per ju
damuosius paveikslus turi 
tokią pat konstitucinę teisę, 
kaip kad žodžio ir spaudos ’ 
laisvė, kuria užtikrina v .. 7. „ , . .
Jungtinių Valstijų Konsti- i W
tucija 1-me ir 14-tame sa
vo pataisymuose. Taigi jo- . , . . ..
kia paskira valstija negali' ^a?a patarimą Amenkos 
uždraust judamą jį paveiks-i vok a^, !
lą ‘kaip šventvagišką’.”

Z v! N- J- advokatų sąjunga 
nepriims komunistų

Ton sąjungon bus už
drausta įiriifnt komunistus 
bei tuos, kurie “stoja už 
varu nuvertimą * Jungtinių 
Valstijų valdžios,” ir

Ragina konstituciniai 
užginti prezidentui 
užiminėt fabrikus

bus 
pir-

iniai! buvo priimti.
Šis nutarimas padarytas

1 duotą visoms valstijų advo- * 
i katu sąjungoms.

Kaip Piety Afrikos valdžia į'Pasakojama, kad belaisviai į 
. • ■ i • • i

Žuvo 10 žmonių per laivų 
susikūlimą ir'jų gaisrus

' Wilmington, Del. — Per 
lietaus audrą susikūlė du 
žibaliniai laivai ir sudegė, 
pražudant 10 jūrininkų bet 
darbininkų. Nelaimė įvyko 
žemutinėje Delaware upės 
tekinėje. v

Laivas Michael gabeno 
neapdirbtą naftą (aliejų), 
o laivas A. C. Dodge—ga
zoliną. Jiem susidūrus, tuoj 
kilo eksplozijos ir gaisrai. 
Dodge degdamas pusiau 
nuskendo, o Michael lieps
nodamas “prisvilo” prie pa
krantės dugno. %

terorizuoja darbininkus
Johannesburg, Pietų Af

rika. — Fašistu o j a n č i o s 
premjero Malano valdžios 
policija išdaužė 10,000 bal
tųjų ir negrų susirinkimą 
prie miesto valdybos rūmų; 
sužeidė 40 žmonių ir areš
tavo kalbėtojus. Kalbėjo 
Solomonas Sachs, Siuvėjų 
Unijos sekretorius, ir H. 
Davidoffienė, seimo nario 
žmona.

Mini'a, 
liuosuot 
valdybos

Pirmadienį policija vėl 
užpuolė darbininkų demon
straciją.

verždamasi pa- 
Saęhsą, išda n ž ė 
duris.

i vieni kitus žudę

Siuvėjai per dieną strei- Į 
kavo Johannesburg^ ir ki-; 
tuose miestuose, protestuo-

Kodže sala,1 Korėja! — 
; Amerikos karininkai pasa- 
i ko jo, kad pernai rugsėjo 
mėnesį “komunistai ir jiems 
priešingi belaisviai per kru-

Washingtom — Demokra
tas senatorius Pat McCar* 
ran įteikė pasiūlymą taip 
pataisyti šalies Konstituci
ją, kad būtų uždrausta pre
zidentui užiminėti priva- 

; čias pramones, jeigu pats 
Kongresas nebus nutaręs, 

i kaip ir kada p rezidentas 
I galėtų jas užimti ir perves
ti į valdžios rankas.

McCarran savo pasiūly- 
. me užginčija Trumano tvir
tinimą, kad prezidentas tu- 

! rėjo teisę užimti plieno 
• pramonę pagal “supranta
mą konstitucinę jo galią.”

vinas savitarpines fiaušes 
Kodže stovyklose nužudę 
115 vieni kitų, o ameriko
nai, malšindami komunis
tus belaisvius, iki ,šiol nu- 

i šovę tiktai |97.” 
•Bet klausimas:

amerikiniaj karininkai iki stolius. 
pat šiol tylėjo apie vadina- 

' mas “barbariškai žiaurias” 
i pernykščias riaušes tarp 
: pačių belaisvių — šiauri-

Pietų Afrika yra savival- nes Korėjos liaudininkų ir 
nė Anglų Imperijos dalis, kinu?

Vaidžia baustinai uždi ati

jistan s veikti darbininku

mu n is ta is.

Pietų ? frikos šeire.) narį 
Šamą Kahną ir Cape pro
vincijos seimelio narį Fre
dą Carnesoną kaip 'įtaria
mus komunistus.

Kodėl

Jankiai numušė 4 Korėjos 
liaudininkų lėktuvus

Seoul, Korėja. — Ameri
konai praneša, kad sekma*

Korėjos. liaudininkų lėktu
vus. Nesako apie savo nuo-

Amerikonai tik po savai
tės skelbia savo nuostolius 
ore.

ORAS.—šilta ir daugiau
sia giedra.
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KAS TOLIAU?
NEATSIžICReDAMI į Vokietijos žmonių protestus, 

ifeatsižiūrėdami į protestą Tarybų Sąjungos, mūsų kraš
to, Francūzijos,' Anglijos užsienio reikalų ministrai pa
sirašė taikos sutartį su Adenauerio valdžia, su daugu
mos vokiečių nekenčiama Vakarų Vokietijos valdžia.

, Su šiuo pasirašymu Vakarų Vokietija “tampa lygi ir 
nepriklausoma valstybė,” sako vienas amerikinis kores
pondentas Bonno mieste.

Dabar ši “lygi ir nepriklausoma” Vakarų Vokietija bus 
įtraukta į NATO (North Atlantic Treaty Organization), 
jį bus ginkluojama. Jos armija, vadovybėje nacių gene
rolų, bus įtraukta į Vakarų Europos Armiją ir bus pa
ruošta karui prieš Tarybų Sąjungą.

Bet visa tai bus atsiekta, aišku, tik po to, kai ši su
tartis bus užgirta parlamentų tų kraštų, kurie pasirašė 
po “taikos sutarties” dokumentu.

į "" t " 1

KAS BUS TOLIAU? klausia žmonės. Pirmiausia: ar 
Francūzijos ir Vakarų Vokietijos parlamentai užgirs šią 
sutartį?

' Kad ji bus užgirta mūsų senato, kad ji bus užgirta 
Anglijos parlamento, abejoti netenka. Galimas daiktas, 

.kad sutartį užgirs ir Francūzijos parlamentas, bet kaip 
su Vakarų Vokietijos parlamentu?

Jeigu Vakarų Vokietijos parlamentas sutartį užgirs ir 
priims Adenauerio žygį, tai reikš, kad Vokietija bus su
skaldyta gal būt ilgiems metams. Tai reikš, beje, neiš
vengiamą karą. Bet yra vilties, jog Vakarų Vokietijos 
žmonės neleis štai sutarčiai įsikūnyti, nes vokiečiai karo 
bijosi, nes vokiečiai nori matyti apvienytą Vokietiją, 
tokią, kokią siūlo Tarybų Sąjunga.

ŠTAI, PO MŪSŲ AKIŲ Europoje pagimdyta nauja 
Korėja!

Jeigu bus ginkluojama Vakarų Vokietija, tai, savaime 
suprantama, gi rikiuosis ir Rytų Vokietijos žmonės, nes 
kitaip negali būti. Jei jie nesiginkluos, tai bile kurią 
dieną gali būtį užpulti ir to užpuolimo negalės atremti. 
/Rytų Vokietijos žymūs valstybės pareigūnai jau ne 
kartą sakė: jei Adenauerio valdžia darys taip, kaip jai 
įsako daryti Washingtonas ir Londonas, tai bus karas, 
brolžudiškas karas.
, Vokietijos padėtis, atsiminkime, yra opesnė negu Ko
rėjos padėtis buvo prieš prasidėjimą civilinio karo. Ber
lynas juk tebėra Rytų Vokietijos teritorijoje. Berlynas 
—opus miestas.

ŠITIE ŽODŽIAI rašomi pirmadienį, kai radijo žinios 
skelbia, kad taikos sutartis jau pasirašyta.. Kol kas nė
ra žinių, ką dėl to sako, ką dėl to daro Vakarų Vokie
tijos darbo žmonės. k
; .Tačiau, žinant jų nusistatymą, galima ten visko ti
kėtis. Tie vokiečiai, kuriems rūpi taika, kuriems rūpi 
.krašto, savo tautos vienybė, juk netylės. Jie darys ką 
Uors, kad neprileisti šiai sutarčiai,—kuri, iš tikrųjų, yra 
ne taikos sutartis, o karo sutartis,—Eealizuotis.
. Pagyvensime, pamatysime.

O vis 'tik šia proga tenka pastebėti: Achesono poli
tika yra akla ir didžiai žalinga taikos reikalui!

REAKCIJA KELIA GALVĄ
FRANCŪZIJOJE reakcija ne juokais pradėjo kelti 

galvą. . , .
Šiomis dienomis buvo suareštuotas vyriausias dien

raščio “Hucnanite” — Francūzijos komunistų partijos 
orgaho—redaktorius Andrė Stil. Jis buvo suareštuotas 
už tai, kad jo laikraštyj buvo įdėtas įvedamasis, raginąs 
francūzus darbininkus protestuoti prieš atvykimą ten 
gen. Ridgway.

- Kokią bylą šiam redaktoriuj valdžia sudarys, kuo ta 
bylą baigsis, liekasi palaukti ir pamatyti. Tačiau šis

* areštas rodo, jog Francūzijos valdovai, ištikimai klau
sydami Washington© įsakymų, griebiasi fašistinių prie
monių savo oponentams slopinti,—slopinti' tiems, kurie

■ kritikuoja jų žalingą politiką, kurie kovoja prieš jų 
žalingą politiką.

I . —— * > r \

TAME PAČIAME Paryžiuje neseniai buvo pradėta 
vaidinti scenoj veikalas, pavadintas “Pulkininkas Foster 
prisipažino kaltu.” Veikalo autorius—Roger Vailland. 
Reikalas byloja prieš karą Korėjoje.
.. Policija ilgai kabinėjusi prie šio veikalo, nenorėda
ma leisti jį statyti. Pirmą vakarą, kai veikalas buvo 
pradėtas vaidinti, suorganizuota šaika chuliganų pra
dėjo pulti aktorius, — ne vieną jų sumušė. Policija, 
užuot areštavus mušeikas ir padariusi tvarką, sulaikė 

, vaidinimą ir uždraudė veikalą statyti ateityj;
tai rodo? ‘ N

; Tai rodo, kad ir Prancūzijoje fašizmas rimtai kelia 
'galvą ir valdžia, užuot jį varžiusi, jam padeda.

Sakoma, Jungtinių Valstijų ambasados patarimu mi-
• ilėto veikalo.vaidinamas buvo sulaikytas!

Luiso Karloso Presteso 
gyvenimas glaudžiai susi
jęs su Brazilijos politine 
pastarųjų trijų dešimtme
čių istorija. Pradedant pir
maisiais 20-jo dešimtmečio 
metais v jau nebeįmanoma 
suprasti įvykių esmes, ne
imant Presteso kaip išraiš
kos pagrindinių faktorių, 
lemiamų išaiškinimui įvy
kių raidos. Tuo būdu, jo 
gyvenimas mus moko Bra
zilijos istorijos.

Presteso gyvenimas — la
bai retas ir didžiai vertin
gas pavyzdys atsidavimo 
bei dvasinio tvirtumo. Mū
sų tauta jį mato ir seka 
nuo tada, kai jis iškilo po
litinės veiklos arenoje, ku
pinas revoliucinės drąsos, 
galingo proto, kuklus, beri
biai sąžiningas, neįveikia
mai tvirtas. Tačiau šių die
nų Prestesas, ištikimas kaip 
ir praeityje, turi įgytą pa
tyrimą per laiko slinkimą 
ir kovas, per atsidėjusį mo
kymąsi, analizavimą ir per 
pačių sąvokų keitimosi pro
cesą, kas jį numodeliavo ir 
užgrūdino kaip komunistirj 
vadovą,.taip brangų milijo
nų brazilų širdžiai, kaip ly
giai brangų širdžiai ir Lo
tynų Amerikos masių ir 
naujųjų žmonių, kurie vi
same pasaulyje rašo mūsų 
laikų nuostabiausius žyg
darbius.

I —NEPAPRASTAS 
JAUNUOLIS

Luisas Karlosas Preste
sas gimė 1898’ metų sausio 
3 dieną Porto Alegre mies
te. > Jo tėvas buvo kariuo
menės karininkas Antonio 
Pereira Prestesas, vienas iš 
kadetų, kuris drauge su 
Benjaminu Konstantu, 1889 
metų lapkričio 15 — respu
blikos paskelbimo dieną — 
padarė- garsųjį kraujo pa
žadą: kovoti arba numirti 
už respubliką! Leokadija, 
jo motina, nepaisant, kad 
kilimo buvo palyginamai iš 
pasiturinčios šeimos, tačiau 
anksti pradėjo pelnytis, sau 
pragyvenimą kaip pradinės 
mokyklos mokytoja. Savų
jų sluoksnyje buvo kultūri
niai prasisiekusi moteris, 
davusi per savo gyvenimą 
daugybę pasiaukojimo pa
vyzdžių.

Prestesas turėjo skurdžią 
vaikystę. Anksti pasireiš
kė jo gilus moksliškumas. 
Sekdamas tėvą, pasirinko 
karinę profesiją ne vien dėl 
mūsų kariuomenės demo
kratinės tradicijos., kaip ir 
dėl to, kad mokslas ten bu
vo nemokamas ir,, be to, 
moksleiviai ten turėjo užti
krintą išlaikymą. Preste
sas, įstodamas į Rio de Ja
neiro Karinę Kolegiją, jau 
buvo netekęs tėvo, o jo mo
tina turėjo dirbti sunkų 
mokytojos ir siuvėjos dar
bą, kad išmaitinus šeimą. 
Šeima nebuvo visiškai ati
trūkusi nuo politinių įvy
kių. Palaikė santykius su 
pozityvistų srbvę atstovau
jančiais elementais ir, taip 
pat, domėjosi Rui Barbozos 
visuomenine veikla. Visa 
tai anksti prisidėjo prie 
Presteso idėjų subrendi- 
m'o mūsų tėvynės problemų 
prasme, skatinant jį staty
ti klausimus ir ieškoti jiems 
atsakymų. •

Su atsižymėjimu užbaigęs 
Karinės Kolegijos kursą, 
Prestesas 1916 metų kovo 
mėnesį įstojo į Karo, moky
klą,* kurioje tuo metu dar 
atsispindėjo Benjamino Bo- 
teljo de Magaljaens skleis

tosios respublikietiško s i o s 
bei demokratinės idėjos.

Jo kursas Karo mokyklo
je, iki šių dienų, sudaro vie
ną iš stambiausių pasidi
džiavimo motyvų Brazilijos 
kariuomenės d e m o k r a t i- 
niams sektoriams. Preste
sas buvo pats įžymiausias 
mokinys, kuriam lygus nie
kad daugiau nebeperėjo per 
tą karininkų formavimo 
įstaigą. Mokytojai skaitė 
už garbę jį turėti s.avo au
klėtiniu, o jo mokslo drau
gai džiaugsmo išraiška su
tikdavo kiekvieną jo nepra
lenkiamą pasiekimą. Mo
kytojų ir mokslo draugų 
begaliniai gerbiamas, Pres
tesas, tačiau, visuomet lai
kėsi rimties ir kuklumo, dėl 
to patapdamas visų klasių 
mylimu vadovu.

Karo mokyklos kursas 
padėjo jam įgyti bendrinę 
Jr technikinę baze išugdy
mui savo dvasios karščiau
siam teorijos mokymuisi ir 
pamėgimui taikomojo sam
protavimo, mokslinės tie
sos.

Kursą pabaigus, 1919 m. 
gruodžio 30 d. Prestesui su
teikiamas inžinieriaus leite
nanto pavaduotojo laipsnis, 
mokslo šaka, kurią jis pa
sirinko. Kariuomenėje pra
deda tarnybą iš pradžių 
Deodoro geležinkelio ruože, 
vėliau — Rio Grande do 
Sul valstijoje. Buvę anuo 
metu jo bendradarbiai ka
rininkai pasakoja, jog Pres.- 
tesas buvo nepailstantis, 
nepalaužiamos moralės ka
rininkas,1. . drąsiai iškėlęs 
aikštėn administ r a c i j o s 
grobstymus, atliktus sta
tant Rio Grande do Sul ka
reivines, del ko jis tapo ne
teisėtai atstatytas ir per
keltas į l$itą vietą. Tuo tar
pu jaunasis karininkas sa
vo darbu ir sąžiningumu 
nepasiduoda nusiminimui. 
Netrukus po to jis pakelia
mas į kapitonus. Per visą 
savo veiklos laiką kareivių 
tarpe Prestesas pasižymi 
taip pat kaip kareivių mo
kytojas,' mokąs kalbėti aiš
kia ir suprantama kalba ir 
mokąs tapti mylimu s.avo 
pavaldinių. Jau tada išryš
kėjo jo, kaip vadovo, ta
lentas.
II—PRESTESAS ĮSTOJA 

Į REVOLIUCINI 
KELIĄ

1920-j o dešimtmečio pir
mieji metai buvo didelių 
socialinių sąjūdžių metais. 
Su šlovingosios Tarybų Są
jungos iškilimu; pasaulis 
įgavo' naują išvaizdą. Ka
pitalistinė santvarka paty
rė savo pirmąjį nulemiantį 
sukrėtimą. Atsivėrė nebe- 
uždengiama spraga, pro ku
rią proletariatas atkakliai 
išėjo į sceną. Nepaisant, 
kad darbininku klasė laiki
nai buvo nugalėta kitose 
Europos šalyse, ji dar metė
si į smarkius mūšius štur
muoti.

.Tuo laikotarpiu taip pat 
prasideda stiprių sąjūdžių 
fazė Brazilijoje. Darbinin
kų klasė išeina į politinę 
areną per visuotinius strei
kus 1917 - 1)919 metais, kuj 
vie, ypač San Pauly j e ir 
Distrito Federal, įgauna 
sukilimų pobūdį. Jau tada 
pradeda pasirodyti nekurto
se šalies vietose komunistų 
grupės, kurios,-po kėlių pa
sitarimų, 1922 metų kovo 
25 dieną įkuria Brazilijos 
Komunistų partiją.

1920-21 metais kapitalisti
niame pasaulyje siautė eko

nominė krizė, su giliais at
spindžiais tokioje pusiaufe- 
odalinėje ir pusiaukoloniji- 
nėje šalyje, kaip Brazilija. 
Politinis bruzdėjimas ir 
ekonominė krizė itin palie
te smulkią j ą buržuaziją, ku
rios. labiau aktyvesnieji 
sektoriai ima reikšti savo 
nepasitenkinimą ir ima for
muluoti mažareikšmių sie
kių į reformą. O jaunosios 
kartos karininkų tarpe ši 
smulkiosios bu r ž u a z i j o s 
dvasinė , nuotaika įgauna 
ryžtingesnį poveikį.

Vargingos šeimos sūnus, 
pažįstantis liaudies būklę ir 
susijęs su savo kareiviais, 
kurie paeina iš labiausiai 
išnaudojamų sluoksnių, 
Prestesas pradeda domėtis 
socialiniais bruzdėjimais,iš
kilusiais po Pirmojo Pasau
linio karo. Pradeda skaity
ti knygas iš politinės ekono
mikos bei sociologijos ir jo 
dvasia vis dažniau statosi 
užklausimų. Tuo metu dar 
nebuvo susipažinęs su mark
sizmu, nei nepalaiko jokio 
ryšio su darbininkų klase.

Tarp jaunųjų karininkų 
steigiasi konspiratyvūs ra 
toliai, kuriuose Prestesas 
asmeniškai dalyvauja kaip 
vadas, tokiu pripažintas dėl 
jo išminties ir tvirtos va
lios.

1922 metų liepos 5 dieną, 
narsiajam Sikeira Kampos 
•vadovaujant, sukyla Kopa- 
kabana fortas. Prestesas 
sunkiai susirgęs, kremtasi 
negalįs būti sukilėlių tarpe.

Reakcinė Epitasio Pesoa 
vyriausybė sutriuškina su-Į 
kilimą ir. 18-ką maištininkų 
Kopakabanos smiltyse pta- 
rašo kraujo puslapį. Suki
limo numalšinimas įneša vi
suotinio nusiminimo. Pres
tesas, tuo j aus kai pasveiks
ta, yra vienas iš nedaugelio, 
kuris tęsia konspiratyvinę 
veiklą, stengdamasis atgai
vinti savo draugų bei la
biau kovingesnių karininkų 
dvasią.

Perkeltas į Santo Anželo 
geležinkelininkų batalijoną. 
Rio Grande do Sul, Preste
sas uoliai -ruošia naują gin
kluotą sukilimą. Kaip ka
rininkas, pradžioje eina sta
tybos inspektoriaus parei
gas, o vėliau paskiriamas 
vadovauti vieno geležinke
lio tiesimo darbams. Šiose 
pareigose Prestesas pasižy
mi kaip puikus administra
torius, ypatingai 'ten, kur 
jis dirba kartu su savo ka
reiviais. Negana rūpesčio 
kiek įmanoma pagerinti ka
rių padėtį, jis nesigaili pa
stangų tam, kad visi jo vy
rai išmoktų skaityti. Jis 
pats organizuoja mokyklą, 
pats mokytojauja ir, nepra
ėjus trims mėnesiams, pa
siekia rezultato': iš mažo 
skaitančiųjų procento, vir
šum 90 procentų karių iš
moko skaityti ir rašyti.

Net ir šitame įtemptame 
darbe, Prestęsas nepamirš
ta savo tikslo: ruošti gin
kluotą kovą. Todėl, tam, 
kad galėtų laisviau judėti, 
prašosi jį atleisti iš kariuo
menės. Stoja' tuomet dirb
ti civiliu’inžinierium, įreng
damas elektros šviesą dau
gelyje miestų, tuo pačiu lai
ku šitaip lengviau sueida
mas į kontaktą su visa eile 
karininkų, išskirstytų po 
įvairius vienetus Rio Gran
de do Sūl valstijoje? Die
na iš dienos Presteso pa
stangos darėsi vis įtcmp- • 
tesnės, nenutrūkstamesnės, 
kad geriau sumezgus gin
kluotąjį sąjūdį, sau pagal-

Mes, francūziškai ir an
gliškai kalbą visokių tauti
nių kilmių kanadiečiai, už
vis labiausiai trokštame gy
venti laisvoje ir pasiturin
čioje Kanadoje taikiame 
pasaulyje.

Mus akstiną mintis lai
mingo gyvenimo, kuris at
eis musu kraštui ir visai 
žmonijai, kada karo pavo
jus bus pašalintas nuo že
mės.

Tačiau mes labai susirūpi
nę, kad augantis tarptauti
nis įsitempimas grūmoja 
tokiai ateičiai dėl Kanados 
ir viso pasaulio. Tas įsi
tempimas, kuris auga kas
dien, jei .nebus pašalintas, 
prives prie sunaikinimo vis
ko, ką mes7 branginame; 
baisiausiame .visoj istorijoj 
kare.

Mes taipgi susirūpinę di
deliais ekonominiais sunku
mais, kurie gula Kanadą ir 
kitas šalis, kadangi didžiau
sios sumos išleidžiamos ant 
ginklavimosi ir nfažinama 
tarptautinė prekyba.

Nebus galima sumažinti 
tarptautinį įsitempimą ir 
išrišti ekonomines proble
mas pagalba jėgos ar pri- 
pildant pasa? 
Išeitis glūdj/
išrišimui tarptautinių ne
sutikimų.

Mes esame įsitikinę, kad 
nėra tokių skirtumų tarp 
tautų, kurie negalėtų būti 
išrišti taikiu būdu, ir kad 
vienintelis būdas tiems skir
tumams pašalinti — ir ka
rui išvengti — yra pasita
rimai.

Mes esame įsitikinę, kad 
nėra priežasties, kodėl de
rybos Korėjoj negali būti 
privestos prie galo ir taika 
atsteigtą toje šalyje.

Aiuolių. 
imuose

bininkais turint didžiai ver
tingus karininkus, kaip A- 
nibal Benevelo ir Mario 
Portela FagUndes.

1922 metų liepos 5-osios 
judėjimo nuslopinimas dar 
labiau pagilino šalieš poli
tinį įkarštį. Išsiplečia ne
pasitenkinimas, kuris, ta
čiau, paviršutiniškai ir be 
logiškos, esmės, išreiškia
mas per smulkiąją buržua
ziją. Taip pat suprantama, 
kodėl karininkijoje turėjo 
būti smulkiosios buržuazi
jos aktyviausias skyrius: 
Kariškių klube ji turėjo 
maždaug kovingą organiza
ciją ir lengvai galėjo prieiti 
prie ginklų. Iš kitos pusės, 
aišku, ne visa karininkija 
stojo į atvirą opozicijos ke
lią, o tiktai jos ryžtingesnį 
daliniai, tie, kurių vy
riausybė neįstengė neutra
lizuoti.

Tai šitokiomis, aplinkybė
mis, 1924 m. liepos 5 d., Izi- 
doro Dias Lopes, Žoakim. 
Tavora ir Migel Kosta išve
da maištui didžiąją San 
Paulo kariuomenės garni
zono dalį ir karo policiją.

Jei pirmutinę liepos 5-ąją 
buvo iškelta kovos vėliava 
tiktai už demokratines lais
ves ir prieš valdančiųjų oli
garchijų administracinę ko
rupciją, tai antroji liepos 5 
jau turi radikališkesnį po
būdį, nes buvo taip pat iš
stota prieš anglų misijos 
Montagu įžūlią šalies eko
nomikos ir finansų kontro
lę, misijos, atvykusios Siti 
bankininkų vardu nupirkti 
Braziliją urmu..

Vienok, sukilėliai, būda
mi iš smulkiosios buržuazi
jos, bijosi judėjimo išsivys
tymo. Nepasitiki masėmis 
ir siekia laimėjimo esmi
niai smurto taktika. Dėl to,

(Tąsa 4-tam pusi.)

Jungtinių Taptų Čarteris 
paremtas principu, kad pa
saulio taika priklauso nuo 
susitarimo tarp penkių di- 
džiųjų jėgų — Jungtiniai 
Valstijų, Tarybų SąjungąS; 
Kinijos, Didžiosios Britani
jos ir Franci jos. Me$ tiki
me, kad derybos tarp šių 
penkių jėgų gali privesti 
prie sudarymo taikos pak
to, kuris atmestų karą kaip 
priemonę išrišimui tarptau
tinių nesusipratimų. Š i s 
paktas turėtų būti atdaras 
visoms šalims.

Mūsų Šalis gali vaidinti 
garbingą rolę ragindama 
penkias vyriausias jėgas 
derėtis dėl tokio taikos pak
to.

i

Mes sutinkame su pažiū- 
i romis milijonų žmonių visa
me pasaulyje, iškeltomis 
žymiųjų pasaulio lyderių, 
įskaitant poną Trygve Lie, 
Jungtinių Tautų general] 
sekretorių, kad mes priva
lome turėti kokios nors for
mos pasaulinį nusiginklavįi 
mą, jei norime, kad taikaf 
būtų užtikrinta.

Mes esame įsitikinę, kad 
galima sudaryti toki nusi
ginklavimo planą, kuris ga
rantuotų Kanados saugumą 
—kaip ir visų kitų šalių. 
Toks susitarimas dėl nusi
ginklavimo privalo apimti 
uždraudimą visų masinio 
žudymo priemonių — visų 
atominių, cheminių ir bak
teriologinių priemonių — 
kaip ir tuojautinį, laipsniš
ką, kontroliuojamą mažini
mą kitų ginklų.

Toks nusiginklavimo su
sitarimas privalo užtikrinti 
griežčiausios kontrolė sis
temą, įskaitant nuolatinį 
inspekciją ant vietos, kaor 
būtų užtikrinimas- visiems 
ir visuomet.

%
Kanada yra vieną iš di

džiųjų prekybinių tautų; 
kiekvieno trečio kanadiečio 
darbas priklauso nuo. išlai
kymo laisviausio priėjimo 
prie pasaulinių rinkų dėl 
Kanados gaminių. Tačiau 
šiandien rinkos dėl Kana
dos gaminių vis labiau ir la
biau varžomos. Prekyba su 
daugeliu šalių aprubežiuo- 
ta arba jų negalėjimu už
mokėti už mūsų gaminius, 
dėl jų ginklavimosi progra
mų, ar dėl tarptautinio įsi
tempimo.

Norint atsiekti geroves^; 
taikos, Kanada turėtų pra^ 
dėti energingai ieškoti na\4 
jų rinkų visur, ir prekiau
ti su visorųis šalimis, kurios 
tik sutiktų prekiauti su mu
mis, abiems pusėms priei
namomis sąlygomis..

Kini jos ir Korėjos vyriau
sybės ir daugelis individu
alų ir organizacijų kaltina, 
kad Amerikos jėgos naudo
ja bakterinius -ginklus kare 
Korėjoj ir Kinijoj.

Tie kaltinimai užginčyti, 
bet kaltinimu didumas ir 
susirinkusių įrodymų sun
kumas reikalauja, kad kal
tinimai būtų ištirti nuodug
niausiai.

Tuo tarpu, Kanada gali 
apsaugoti savo garbę pri
silaikydama įsipareigojimo 
pagal Genevos Protokolą iš 
1925 metų, kuriuomi ji pa
sižadėjo niekad nevesti bak
teriologinio karo.

Taipgi, pagal tą sutartį, 
Kanada yra pasižadėjusį 
dėti visas pastangas, kąn<£ 
dar nepasirašiusios tautos, 
kurių tarpe Jungtinės Vals
tijos užima pirmą vietą, pa
sirašytų tą protokolą.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)—Trečiad., Gegužės-May 28, 1952
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moTerTkaWO
Vaikus mylinčios amerikončs 

"įžodis vaiky gerovei
Jaudinanti tyla viešpatavo Amerikos Motery Taikai 

; konferencijoje, kuomet organizacijos vadove Halois 
Moorhead sake kalbą. O pabaigus ilgai lydėjo audrin
ga ovacija. Ir būriai moterų subėgo pas kalbėtoją 
gauti jos prakalbos nuorašą. Jos grįžo j suolus nusi
minusios, kuomet joms' pasakė, kad nuorašo nėra. 

. Mums pavyko gauti jos kalbos sutrauką vėliau, štai ji:
(Tąsa. Pradžia tilpo 21-mos 

• laidoje.)
Prisiminus prezidento 

Trumano pasisakymą apie 
“saugų vaiką saugiame pa
saulyje, ” pasvarstykime 
blogėjaųti ekonominį lygį 
Amerikos žmonių, kurie 
yra verčiami mokėti už ple
čiamas paruošas karui. Pa
svarstykite to veikmę į 
sveikatą ir gerovę mūsų 
vaiku. Keliami taksai su
vedimui karo budžeto išima 
dij^’ulę riekę iš dirbančio
jo už algą uždarbio, kuris 

be to jau nukapotas už
šaldymu algų ir nuola
tos keliamomis kainomis. 
Aukšti taksai ir iš karo pel- 
nikavimosi kainos ant var
tojamųjų prekių jau atsilie
pė į tautos sveikatą. Tą 
jau atjaučia šeimos ir ypa
čiai vaikai.

Teikiamas mūsų vaikams 
tikrojo saugumo reiškia, 
kad mes turime sugrįžti 
taikon, prie taikios ekono
mijos su padoriais namais, 
mokyklomis, ligoninėmis, 
pasiii.nksminiimui centrais, 
darbais. įsivaizduokite sau 
B-36 Ajęmberį, tiktai tašką 
daus*e, kuris kainuoja tris 

^r pusę milijonų dolerių. 
T'ž tą .sumą galėtum pasta
tyti ištisą miestęlį su 350 
namų, vokuojant po $10,000 
už namą. Ten turėtų butą 
1,750 žmonių.

‘ Viena automatiška prieš
lėktuvinė kanuolė kainuoja 
$300,000. Už tiek pinigij 
galėtume pastatyti nedidelę 
ligoninę. Federalis saugu
mo administratorius Ewing 
aprokavo, kad mums trūks
ta 900,000 ligoninėse lovų. 
Apie dabartinę ligoninių 
statybą Mr. Ewing sakė: 
“Šiuo statybos greičiu mes 
užbaigsime^ 1946 metų rei
kalavimus 1986 cnetais... 
keturiomis dešimtimis me
tu, pavėluotai.”

'^Švietimo srityje faktai 
^esiog baugina. Mūsų ša
us teišleidžia švietimui ma
žiau dviejų trečdalių 'to, 
kiek reikėtų, norint bent vi
dutiniai apmokyti mūsų 
vaikus. Vienas vidutinis 
tankas kainuoja $230,000. 
Už tiek būtų galima pasta
tyti vieną vidutinę pradinę 
mokyklą. «

Palyginkite milžiniškas 
paskyras karui priešais 
faktą, kad apie keturi mi
lijonai vaikų Jungtinėse 
Valstijose visai nelanko 
mokyklos. Devyniose pieti
nėse valstijose mažiausia 
15 nuošimčių visų vaikų ne
lanko 'jokios mokyklos.

Vienas lėktuvams laivas- 
stotis kainuoja 218 milijo
nų dolerių. Tokios sumos 
užtektų pavalgydinti mo
kyklose visus J. V. vaikus 
mokinius per vienerius me
tus. Dabar tiktai ketvirto- 

* ji dalis mokinių tegauna 
pietus mokyklose.
^Senatorius George D. Ai- 

iš Vermont neseniai 
\J6/iate pasakė: “Mes vie
nai laivų- linijai dovanoja
me 50 milijonų dolerių. Tai 
yra 50 nušimčių daugiau 
negu mes planuojame skirti 
visam motinos ir vaiko ge
rovės darbui šioje šalyje.

“Ar penkerių metu am- 
į žiaus vaikas turi kokią pi
niginę vertybę? Kokia yra, 
jeigu yra, nauda atsteigti 
sužalotą asmenį į poziciją, 
kurioje jis galėtų save užsi- 

j laikyti ir savigarbiai gy
venti? Kokia yra piniginė 
vertybė sveikos motinos, 

j palyginus su sergančia mo
tina?”

Padėtis negro vaiko, ku- 
i rio amžius yra numatytas
• dešimtimi metų trumpesnis 
■ už baltojo vaiko, plečiamoje
karui ekonomijoje yra dar 

:• blogesnė. Dabar įsiviešpa-
• tavęs Korėjoje “operation 
' killer” būdas, išeinąs iš
priespaudos negrams per 
334 metus, atsispindi užaš
trintame brutališkume prieš 
negrų liaudį čionai.

Tiktai neseniai, prisilai
kant genocido prieš negrų 
liaudį eigos, Columbia mies
te, South Caroline je, pasi
reiškė žiaurus persekioji
mas dvasiškio J. A. Delaine. 
Kunigui kerštauta už tai, 
kad jis išdrįso būti pirmi
ninku negrų tėvų komiteto, 
kuris pasipriešino segrega
cijai Clarendon Apskrities 
mokyklų sistemoje. Jo na
melis buvo sudegintas. Jis 
priverstas apleisti Summer
ton miestelį ir bažnyčia, 
kurioje jisai klebonavo. Iš 
jo pareikalavo $4,500 ir už
vedė bylą užstabdyti jo 
nuosavybę. Jam grasino 
mirtimi. Jo draugus ir na
rius jo šeimos, .su kunigu 
bendradarbiavusius komite
te, taipgi atstatė iš tarny
bos.

Kaip artimdj visa tai mu
siję su atgaivinimu konfe
deracinių kepurių ir val
džios išleidimu konfederar 
cinių pasta ženklių!...

Sargyba mūsų vaikų ir 
mūsų jaunimo reiškia kovą 
apginti morali ir kultūrinį 
išauklėjimą mūsų vaikų ir 
jaunimo, kuriems gręsia 
sklindanti karo psichologija 
ir paruošimas karui. Per 
filmas, radiją, televiziją, 
komikos knygas jiems bru
kama kraujo ir šautuvų 
kultūra. Tiktai morališkas 
nupuolimas, išeinąs iš ka
rinės psichologijos, gali pa
gaminti laikraštyje tokį 
skelbimą, kuris bliovė “duo
kite jam Kalėdoms repliką 
to šautuvo, kuriuomi nušo
vė Lincolną.”

Ta jaunimo mintį žalo
janti kultūra bandoma 
įpiršti ir užrubežiuose. 
žmogžudžius garbinančios 
komiškos knygos brukamos 
ir Europos šalių jaunimui4 
juęse skiepyti išsigimimo 
kultūrą. Bet sutinka sti
prų žmonių pasipriešinimą 
toje pasaulio dalyje. Jie ne
nori nuodyti savo jaunimo 
proto mūsiška kultūra, pa
remta žudymais, lytimi ir 
rasizmu.

(Pabaiga bus sekamoje 
skyriaus laidoje.)

New York o advokatą orga
nizacija smerkė miestines ir 
taip vadinamąsias labdarin
gas agentūras, kad jos leidžia 
“šimtams prieglaudos reika
lingų vaikų liktis be prieg
laudų,”

Kiaulienos kotletai su 
saldžiomis bulvėmis

4 neriebūs “pork chop- 
s’ai”

druskos, pipirų
4 vidutinio didumo sal

džios bulvės
2 svogūnai
biskis paprika
1 kenas sugrūsto anana

so (crushed pineapple) 
šaukštelis soy sauce 
šaukštas miltų.
Nupjausčiusi nuo mėsos 

riebalus, juos paspirgink 
ikj.ištirps. Suklok i juos 
mėsą ir apkepink abu šo
nus. Jeį pri tirpo perdaug 
riebalų, nupilk. Pasūdyk 
mės.ą. Užberk. pipirų ir, ge
rai uždengusi skauradą, pa
šutink apie 20 minutų.

Nulupk bulves. Perpjauk 
per pusę išilgai. Suklok ant 
mėsos. Užpilk nuo anana
so sunkos. Apibarstyk smul
kiai sukapotų svogūnų ir 
vėl šutink apie 15 minutų.

Sumaišyk miltus, su skys
čiu, kuris bus susidaręs 
prie mėsos. Turėk sumai
šiusi ananasą su soy sos.u. 
Supilk ant mėsos. Dar kiek 
pašutink ir duok valgyti,

V.

Produktų pavaduotojai
Gaminant valgį ne karta 

prisieina apsižiūrėti, kad 
kurio nors dalinio turi ma
žiau, negu tikėjaisi turinti. 
O kur tenka vienoje virtu
vėje veikti kelioms šeimi
ninkėms, ten pasitaiko at
rasti visai tuščią indeli. 
Taikosi ir pačiai užmiršti, 
kad jau išbaigėi.

Apsaugai nuo užmiršimo 
geriausias būdas yra toks: 
Visuomet turėti patogioje 
vietoje prisegtą lakštą po- 
pieros ir pririštą paišelį, 
kad jie niekur neprasišalin
tų. Juos naudoti tiktai už- 
sirašymui to, kas jau bai
giasi ar išsibaigė. Sutaupo 
netikėtus žygius krautuvėm

Tačiau vis viena kai kada 
nedaspėjame ar užsimiršta
me ką nors nusipirkti. Ta 
nelaimė juo labiau jaučia
ma nebeturint laiko pasiek
ti krautuvę. Tokioje padė
tyje atsidūrus kartais pa
gelbsti turimas po ranka 
sekamas lakštelis:

Vietoje puoduko šviežio 
saldaus pieno tinka vartoti 
pusę puoduko evaporated 
pieno iš skardinės, atmieštą 
su puse puoduko vandens. 
Arba— j

ketvirtąją dalį (.}) puodu
ko džiovinto pieno (skim 
milk powder) išmaišyto 
viename puodelyje vandens 
ir pridėjus porą šaukštų iš
tirpytų riebalų (gali būti 
salad oil). Arba—

vieną puoduką skystojo 
skim mijk (skim reiškia— 
visiškai nugriebtas, be rie
balų) su dviemis šaukštais 
riebalų.

Vietoje puoduko raugin
to pieno tinka puodukas 
šviežio saldaus pieno, kuriu 
įdėtas šaukštas ir viena 
trečioji dalis šaukšto -acto 
(vinegar). Arba—•

puodukas šviežio saldaus 
pieno su vienu ir puse 
šaukšto citrinos (lemono) 
sunkos. s

Vietoje 1 plytelės (1 un
cijos) nesaldinto, kepiniams 
vartojamo šokolado tinka 3 
šaukštai cocoa (kakavo) su 
1 šaukštu riebalu.

Vietoje šaukšto miltų so- 
sams p a t i r š t i nti tinka 
pusė šaukšto corn starch, 
(kukuruzinio krakmolo, 
valgomojo).

Riebalai beveik visuose 
kepiniuose lengvai pava
duoja vieni kitus.. Tačiau, 
kur galima, reikia stengtis 
vartoti ^recepte paduotąjį. 
Tūluose valgiuose sviesto 
ar lašiniukų riebalų skonis

Šeimininkėms Čiučiadiidia, varguolei i! Baltimore, Md.
yra toks reikšmingas, kad 
joki kiti riebalai to skonio 
ir kvapo neatpildo. X.

Palaikyti ir dapildyti 
raudonąjį kraują— ♦

Vyriausiais šaltiniais tam 
maisto yra: kepenys, liesa 
mėsa, žirniai, pupelės, džio
vinti vaisiai, čielo grūdo 
valgiai, žali daržovių lapai, 
kiaušiniai, moliasas.

Ir viso kūno sveikatai pa
laikyti gerame stovyje kiek*- 
vieno asmens' maiste kas 
dieną turi būti nors po da
lelytę sekamų maisto dės
nių: Pieno, mėsos ar ją pa
vaduojančių produktų, bent 
po vieną virtą baltą ir gel
toną daržovę, vieną žalia- 
spalvę nevirtą daržovę, čie
lo grūdo duonos, šviežių 
vaisių ar bent kenuotų ar 
džiovintų, sviesto. Jeigu ką 
vieną dieną praleidai, steng- 
kis atpildyti sekamą die
na.

Kadangi virškinimo apa
ratas yra linkęs geriau ap
tarnauti tą valgį, kurį ska
niai suvalgome, tai dėl, to 
vartojame įvairius priesko
nius. Prieskonius vartoki
me tokius, kurie tam asme
niui naudingiau tarnauja.

Dauguma prieskonių gali
mi turėti ant stalo atskirai. 
Tuomi apsaugome nuo erzi
nimo tuos, kuriems tie prie
skoniai netinka.

Today's Pattern

Pattern 9122 in sizes 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46, 48. Size 36 takes 4 
yards 35-inch; I72 yards 2Vi-inch 
lace or eyelet edge. /

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

Jos žiūri j jus
> Amerikonės įkalintųjų 

politinių kalinių žmonos ne
paprastai apsidžiaugė, kuo
met kelios dešimtys mūsų 
šalies įžymiausių asmenų 
paskelbė konferenciją, ku
rios tikslas yra išlaisvinti 
politinius kalinius.

Konferencija įv^ks birže
lio 14-tos popietį, St. Ni
cholas Arena, 69 W. 66th 
St., New Yorke.

Mrs. Peggy Dennis, žmo
na įkalintojo darbininkų 
vado ' komunisto Eugene 
Dennis, pareiškė viltį, \kad 
judėjimas už amnestiją iš
augs į tokį, koks anais me
tais paliupsavo Eugene V. 
Debsą ir kitus. Debsas ir 
daug kitų buvo įkalinti pa
sėkoje reakcininkų kvailio
jimo po pirmojo pasaulinio 
karo.

Jūsų korespondentui, 
Baltimorės a p y 1 inkėje, 
žavioje Potapsco River 
pakrantėje, Motinos Die- 

• nos proga ruoštame pik
nike, pasisekė gauti laiko 
nublukintas laikraščio iš
karpas. Čia dedamas ei
lėraštis, parašytas dar 
prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą. Parašė jį susipra
tęs darbininkas — šian
dien jau progresyvus vei
kėjas. Eilėraštis tinka ir 
Motinos Dienai ir mūsų 
dienoms.

Ilsėkis, mažutėli!^ 
Štai mama mieloji 
Tau minkštą patalėlį 
Mylėdama kloja.
Ilsėk, kol į galvytę 
Ramus tau miegas eina. 
Atmink, jog greitai šitie 
Sapnai mums persimaino. 
Jog daug užaugęs vargo 
Ir rūpesčių turėsi,— 
Tuomet, netekęs darbo, 
Akių tu nesudėsi.
Nors, tiesa, trumpas laikas 
Tavo čia kelionės, 
Nors esi dar vaikas, 
Jau beširdžiai žmonės 
Spėkų sau tavo laukia,

Šaipymasis iš motery 
nesustabdys progreso

Turtuolių laikraštis New 
York Times įdėjo karikatū
rinius braižinius, kuriuose 
bando pašiepti siekiančią
sias valdžion moteris.

Viename ;tų . rodo, kaip 
moteris “prezidentas” kal
ba televizijoje ir kad jos 
kalbos klausytis kantrybės 
teištenka tiktai “bobos.”

Kitame bandoma parody
ti, būk moteris aukšta val
dininkė vaikytųsi paskui 
mažniekius ir jiems leistų 
valstybės pinigus. Pama
nykite: ji įvesdinti] pašto 
dėželes su gėlių atvaizdo 
braižiniais. Ji uždėstytų 
įstaigų langams užlaidėles, 
kur jų visai nereikia, žo
džiu, bųtu'tuščia, kaip vėje
lis.

Dar kitame... Vaje, kas 
'atsitiko! Netikėtai užeina 
pas “prezidentą” koks didis 
valstybės vyras su reikalu 
ir randa ponią “preziden
tą” vien naktiniupse! Tar
tum, kad ponas prezidentas 
niekad nepasidėtų uodeguo
to švarko.

Gal sakysite: vyrai kalti 
už propagandą neprileisti 
moterų aukštesnėms parei
goms. Būtų klaida. Tur
tuoliais yra naudinga pa
laikyti pilietiją pasiskirs
čius į didelius, mažesnius 
ir mažiausius. Jie savo pro
pagandai nuperka rašyto
jus ir kalbėtojus, pamoksli
ninkus ir keikūnus,- profe- 
sijonalus ir .valkatas. Nu
pirko jie ir moterį paga
minti tą karikatūrą.

Tačiau yra žmonių, gy
venančių savo protu. Jie 
supranta, j o g valstybei 
svarbu ne tas, kurios ly
ties, ar kokiu rūbu vilkės 
pareigūnas. Svarbu jo pro
grama, jo ryžtas tarnauti 
kraštui ir jo žmonėms.

Tokiais tai sumetimais 
Progresyvių Partija pasta
tė savo kandidatu Jungti
nių Valstijų vice-preziden- 
to pareigoms daug nusipel
niusią, atsakingą moterį 
Mrs. Charlotta Bass. Ir pa
statys daug kitų • moterų 
kandidatais įvalstijų ir 
miestų valdžios urėdus.

Gi toji nepaprastų gabu-

Toms moterims suteiks 
daug naujos vilties ir 
džiaugsmo visi tie, kurie 
dalyvaus konferencijoje pa
tys ar kitais būdais prisidės 
prie jos sėkmingumo.

Iš tavęs jie laukia pelno— 
Jie viską godžiai traukia 
Iš vargdienio delno.
Dirvos kam derlingos
Ir dailūs mūro rūmai,
Kam skrynios lobio pilnos— 
Visiems tie meilūs.
Beturtis čia—vargingas, 1 
Niekas jo nekenčia, 
Nors rankos jo galingos 
Sutrauks juk kartą pančius!
Miegoki, mano mielas, 
Kol miegą turi saugų!
Kol gudrybės, melo
Tave neapsiaubė.
Kol mama pas lopšį randas., 

,Kol girdi tu jos. dainelę,—
Niekas, nors ir bando, 
Tau pakenkt negali. 
Ji net nuo dulkelės gina, 
Tartum, akies lėlę, 
Prie krūtinės' ji migdina
Savo mažulėlį.
Ar juokies meilingai,
Ar verki, ar tyli,—
Ji tave širdingai, 
Vis karščiausiai myli.
Ilsėkis, dar tu prisivargs.i, 
O, vaikeli mano!
Ateis diena—tu žodį tarsi, 
Išbris! vargo klaną!..

M. Kučinskas

mų ir energijos moteris 
Mrs. Vivian Hallinan, žmo
na progresyvių kandidato į 
prezidentą, savo prakalbo
mis privers ne- vieną suktą 
politikierių rangytis. Ji da
bar važinėja po visą .šalį, 
sakydama prakalbas, vieto
je kandidato į prezidentą^ 
savo vyro, garsaus advoka
to, kuris yra įkalintas už 
“perdaug uoliai” gynimą 
darbininkų vado Harry 
Bridges.

Mrs. Hallinan, šešių jau- 
namečių berniukų motina, 
yra pasiryžusi dieną ir nak
tį darbuotis už progresyvių 
kandidatus. Ji yra įsitiki
nusi, kad tiktai tos partijos 
kandidatus išrinkus bus 
lengviau laimėti taika.

M-te.

Demonstravo už lygią 
mokestį moterims

Gegužės mėnesio pradžio
je prie milžinišku General 
Electric fabrikų Schenecta
dy mieste, New Yorko vals
tijoje, įvyko kas nauja, ko 
pirmiau mūsų šalyje nie
kad nebuvo. Virš 500 dar
bininkų demonstravo už ly
gią mokestį moterims.

Unijistės sako, kad mo
terims mechanikams moka 
8 centais mažiau, negu mo
kama vyrams . tūluose pa
prasčiausiuose darbuose. Ir 
kad būna ikj 32 centų už 
valandą skirtumas tarp mo- 
kesties vyrams ir moterims 
vienoduose lavintųjų dar- i 
buose.“ i» $

Demonstrantai nešė pla-j 
katus su reikalavimais ly
gių algų už lygų darbą; mo- 
kesties, paremtos darbo rū
šimi ir išdirbiu, ne ant ly
ties; vienodo laipsniavimo 
visiems darbininkams.

United Electrical unijos 
30i-r.no lokalo viršininkai 
visame pritarė tiems reika
lavimams. Biznio agentas 
Leo Jandreau dar pastebė
jo, jog ta demonstracija 
“gali duoti vadovybę visai 
šaliai.” Ir kad nebetoli ta 
diena, kuomet diskriminaci
ja bus panaikinta, nes ji 
padeda fabrikantams kapo
ti algas ir bloginti darbo 
sąlygas visiems darbinin
kams.

Iš Danijos atvyko septynios 
unijų viršininkės studijuoti 
Amerikos unijisčių padėtį ir 
veiklą.
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Galutinas priminimas

šiuomi primenu visiems 
Baltimorės ir apylinkės dien
raščio Laisvės prieteliams, kad 
seniai laukiamas Laisvės para
mai piknikas, jau čia pat. At
sibus sekmadienį, birželio 1 
d., visiems jau gerai žinomo
je vietoje, Slovak National 
Home Park, 6526 Holabirfl 
Avė. Kelrodis yra geras, kurią 
nurodomas skelbime.

Kalbant apie pikniko turinį, 
nėra reikalo kartoti skanius 
valgius, šaltus gėrimus, gerą 
muziką, smagius pasišokimu^ 
be kurių piknikai neapscina. 
h- tas viskas jau paruošta pą.- 
gal geriausią išgalę. 4 • f

Tiek turiu pasakyti, • kad 
šiemetinis mūsų piknikas, 
pranašesnis už pirmiau buvu
sius tuomi, kad jame daly
vaus daugybė svieto, ne tik iŠ" 
Baltimorės ir jos apylinkių, 
bet ir iš kitų tolimų miestų, 
kaip tai: Iš PhiladelphijOs1, 
Kaštono, Chesterio, Camdeno-, 
Washingtono ir kitų. Visi ži
nome, kaip yra brangu ir rha^- 
lonu susitikti ir pasikalbėti- su 
retai susitinkamais draugais 
ii’ prieteliais, ir įsigyti naujų 
pažinčių padauginimui naujos 
draugystės. Todėl kviečiu,vi
sus ir iš visur gerus žmonos, 
draugus ir prietelius, mylin
čius progresą ir taikų gyveni
mą, dalyvauti baltimoriė^ių 
metinėje iškilmėje sekmadie
nyje, 1 d. birželio. ' *

Iki malonaus pasimatymo 
piknike! V. S.

BINGHAMTON, N. Y. i;
L. Šimoliūnas sveiksta

šimoliūnienė telefonu mums 
pranešė, kad jos vyras Lujis 
jau yra parvestas iš ligoninę^ 
ir kad jį dabar galima lanky
ti namie 21 Grand Blvd,

Gegužes 18 d. popiet nuv.ąr 
žiavome pas šimoliūnus; radi
me ir daugiau svečių-lankyto- 
jų. Sliesoraiciai ir Sadauskaį 
čia jau buvo, o vėliau ir Jasiy 
1 ioniene atėjo.

Ligonis nors dar silpnas, 
bet jau eina sveikyn. Ligoni
nėje teko išbūti arti 2 mėne'r 
sius, kur reikėjo pergyvenai 
sunkią operaciją ant vidurių.

šimoliūnas su savo giminai
te M. zvirbiiene-Kazlauskiene 
per daug metų užlaikė čeve- 
rykų ir drapanų krautuvę ant 
Clinton St. Bet dabar, iš prie
žasties neąveikavimo, tą biznį 
turėjo parduoti.
Linkėtina, kad d. šimoliūnas 

greitai ir pilnai atgautų svei
katą ii’ kartu jo šeimai kant
riai pernešti tuos nesmagu
mus.

Taipgi noriu išreikšti širdin
gą padėką cl. Uršulei šimoliū- 
niohei už gardžią vakarienę^ 
už jos malonų priėmimą visų 
atsilalikiusių pas juos. Z.

IŠ LIETUVOS
W ’ • » o

Liaudies kūrybos apžiūra

KLAIPĖDA, IV. 1 d. -i- 
Vidurinės mokyklos No. ’I 
patalpose atidaryta liaudies 
kūrybos paroda. Darbininkai1, 
tarnautojai, moksleiviai ekspo
nuoja čia savo kūrinius. FGĄ 
mokyklos mokinys Juraška 
sukūrė bareljefą kovos ųęž 
taiką tema, “Gulbės” fabriko 
darbininkas Petryla — Lietu-
vos TSR herbą iš spalvoto me
talo. Išstatyti savamokslių 
dailininkų tapybos, grafikos, 
skulptūros kūriniai, meno dir
biniai medyje, įvairūs rank
darbiai ir tt. Plačiai pavaiz
duotas gintaro apdirbimo" 
meistrų darbas. -..'f

Paroda gausiai lankoma. 
Joje išstatyta 1,500 ekspon^hr 
tų.

Liaudies kūrybos parodos 
rengiamos ir Klaipėdos sri
ties rajonuose. Artimiausiu 
laiku tokia paroda atidaroma 
Telšiuose.
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Luiso Karloso Presteso didvyris,
Kaip eina Laisves $10,000 
fondo'vajus?

Turiu pasakyti, kad mes 
Usteriečiai pradžioje gerai pa
sirodėm e. Jair pasiunčiau 
$430. Todėl aš nuoširdžiausiai 
dėkavoju tiems geriems Lais
vės patriotams, kurie jau su
teikė, daugiau ar mažiau, do
vanų savo dienraščiui. Visų 
auka lygiai gera.

Prašau tuos, kurie dar ne
aukavote, nelaukite pabaigos 
vajaus. Kurių aš asmeniškai 
negalėsiu matyti, matykite 
mane bei pasiųskite patys.

Kai sutinka mane . geroji 
draugė, tai vis klausia, kaip 
man sekasi rinkti aukas, ar 
sutinku daug priešų. Todėl aš 
visiems draugams viešai paaiš
kinsiu, kaip yra.

Tenka susitikti visokių žmo
nių. Vieniems nereikia daug 
kalbėti. Jie duoda auką grei
tai. Su kitais reikia kalbėti il
gai, pakol gauni. Yra ir tokių, 
kurie visai neduoda.

Susitinki ir atvirų priešų. 
Pavyzdžiui, kai nuėjau į S. ir 
D. Draugijos susirinkimą ir 
paprašiau dėl Laisvės aukų, 
tai po to mano prašymo pir
mininkas paklausė, ar nėra 
priešingų. Atsistoja šalaviejus 
ir sako: Aš priešingas aukoti 
dėl Laisvės, nes Laisvė “yra 
Maskvos organas“. Ir jis rei
kalauja, kad jo žodžiai būtų 
užrašyti j protokolą. Jam buvo 
paaiškinta, kad Laisvę išleb 
džia lietuviai ir kad Laisvė 
nėra joks “Maskvos organas.“ 
Laisvė gina darbo žmonių rei
kalus. Ir jeigu mes aukosime 
$25, tai tiktai mes atsilyginsi
me už tai, ką Laisvė garsina 
mūsų parengimus ir susirinki
mus veltui. Todėl susirinkimas 
ir nutarė paaukoti $25.

Aš patariu, kad šalaviejus 
tuos savo žodžius raudonomis 
raidėmis užsirašytų sau ant 
kaktos.

Tai matote, draugai, kaip 
mūsų priešai norėtų, kad mes 
šiame vajuje sukluptume. Tą 

Dienraščio Laisvės Paramai
DIDIEJI PIKNIKAI

% 11 1 r l
Jau laikas samdyti busus ir rūpintis važiavimu 

į juos. Stengkimes, kad jie visi pasisektų 
kuo puikiausiai.
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BALTIMORE, MD.
piknikas įvyks sekmadienį •

BIRŽELIO 1 JUNE
Slovak National Home Park

I 6526 Holabird Avė.
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BOSTONO APYLINKĖJE
ii

I piknikas įvyks penktadienį

LIEPOS 4 JULY
I Lietuvių Tautiško Namo Parke
L MONTELLO, MASS.

I ’kf M L ,H- I-M* M-TJ-1- 1-M- W

į NEW YORKO APYLINKĖJE
I > Pikniką^ įvyks šeštadienį

’ LIEPOS 5 JULY
I r Clinton Park, Maspeth, N. Y.
■ ’ 9

rč Bus skaitlingi susibūrimai, linksmi pasimatymai 
lt’ iš arti ir toli. Kas tik atsilankys, bus patenkin- 
Ha *
Kb ^as ,r atsimins puikius įspūdžius.
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syk kryžiokai netrivotų iš 
džiaugsmo. Bet aš manau, 
kad mes, gerieji Laisvės pat
riotai, savo tikslą pasieksime 
ir kryžiokai vėl vaikščios no
sis nuleidę, kad jų pastangos 
vėjais nuėjo. O Laisvė kaip 
gyvavo, taip ir gyvuoja, dar 
tvirčiau.
Pastaba kitiems

Dabar pastaba kitų koloni
jų veikėjams. Brangūs drau
gai ir draugės!' Pastebėjau, 
kad daug kolonijų dar visai 
nieko neveikė dėl sukėlimo 
$10,000 fondo. Ko laukiate? 
Draugai, jeigu kur negalite 
sušaukti didelių susirinkimų, 
tai pasitarkite keli veikėjai ir 
bandykite rinkti aukas, žino
kite, kad nieks pats jums ne
atneš.- Turite kas nors papra
šyti. Aukotojų atsiras. Yra 
gerų žmonių, tik reikia pa
švęsti laiko.

Laiko liko labai mažai. Im
kitės už darbo. Aš esu tikras, 
kad bus geros pasekmės.

Aš manau, kad mums būtų 
didžiausia gėda, jeigu mes 
sukluptume šitame vajuje.
Dėl vajaus pratęsimo

Taipgi aš prašyčiau Laisves 
štabo, kad vajus būtų pratęs
tas iki liepos 30 d. Nes aš ne
manau, kad mes galėsime su
kelti reikalingą sumą iki bir
želio 30 d.

Pagalvokite, draugai, ge
rai. J. Skliutas

Trumanas sako, naujasis i 
generalinis prokuroras j 
apvalys Washingtoną

Washington.— Prez. Tru
manas pranašavo, kad jo 
paskirtas naujasis genera- 
lis prokuroras James P. 
McGranery išvalys sukčius 
iš valdžios Washingtone ir 
kitur.

McGranery iki šiol buvo ; 
federalis apskrities teise- j 
jas Philadelphi joj.

LMS Mokykla ir Maloni 
Viešnia

Chicago j e i r LMS Centre 
lankėsi tolima ir maloni 
viešnia, LMS 3-čios apskri
ties sekretore ir dvieju cho
rų mokytoju, Mildred Sten- 
sler, iš Livingston, N. J.

Malonu buvo su ja pasi
kalbėti liaudies meno rei
kalais, .bet, nesmagu buvo 
pastebėti, kad ta jauna 
grakšti moterukė susirūpi
nusi. O susirūpinusi dėl to, 
kad kiti mes per mažai tesi
rūpiname.

Daugiausiai šiunm laiku 
ją apeina pasisekimas me
no mokyklos, kuri jąų penk
ti metai ruošiama Worces
ter, Mass. Mildred trokšta 
matyti lietuviu liaudies me
no klasėse daug, daug mo
kinių. Ir jų rastųsi nema
ža, jei mūsų meno ir kultū
rinės organizacijos bei pa
vieniai menininkai i nors 
bisku tu ką patalkininkautų.

Yra daugybė jaunuolių 
vaikinų ir merginų, kurie 
veikia meno srityje savo 
apylinkėse. Daugelis jų ne
galės pasinaudoti proga 
praleisti porą savaičių me
no mokykloje dėl stokos lė
šų. LMS centras ir apskri
tys suteiktų tokiem stipen
dijas, jei... ir mums pa
tiems netruktu išteklių.

P a ž a n gu sis. m e n a s n e ta i r i 
turtingų mecenatų. Nei iš 
ko nelaukiame šimtinių ar 
tūkstantinių. Bet dolerinę, 
penkinę ar net dešimkę ga
lėtų paaukoti tūkstančiai 
progresyvių, lietuvių liau
dies meno mėgėjų. Ar pa
darysite tai?

Suvažiavimas
Kartu su meno mokykla 

ir toje pat vietoje — Wor- 
cesterio lietuvių parke — 
įvyks ir nacionalis LMS su
važiavimas. Girdėjome, kad 
LMS vienetai jau renka de
legatus ir planuoja pasiūly
mus suvažiavimui. Tai ge
rai. Iki suvažiavimo laiko 
ne per daugiausiai. ’ Jis 
įvyks liepos 12 ir 13 dieno
mis.

Sveikinimai ir Būsima 
Centro Būstine

Centre jau gauta keli 
sveikinimai — su nedidelė
mis sumomis aukų suva
žiavimui . Visi sveikinimai 
ir aukos bus paskelbta su
važiavime ir pažangiojoje 
spaudoje.

r- Sveikinimus ir patarimus 
gaįli—ir privalo — siųsti ne 
vien, organizacijos, priklau
sančios LMS, bet kitos kul
tūrinės draugijos ir pavie
niai.

Suvažiavime, apart kit
ko, turės būti nutarta, kur 
bus LMS centro būstine jr 
išrinktas veikiantysis ko
mitetas (Centro valdyba).

Nuo' spalių mėnesio 1946 
m. LMS centras buvo Chi- 
cagoje. Numatant, kad su
važiavime daugiau delegatų 
dalyvaus įš rytinių valstijų, 
negu vidurvakariųį tikėki
me, kad ir Centrą “pasi
ims” rytiečiai. Chicągiečiai 
iš anksto pasižadame jiems 
glaudžiausią kooperaciją ir 
talka, u-

Duoklės
Išsiuntinėjus pakvietimus į 

suvažiavimą ir priminus, 
kurių duoklės nesumokėtos 
už. šiuos metus (kitų ir už 
praeitus) organizacijos ir 
pavieniai nariai labai gra
žiai pradėjo pasimokė tį. •

Prie progos priminsiu 
dar vieną mažą dalykėlį: 
LMS nariu gali patapti 
kaip bile kultūrinė organi
zacija, tai]) ir pavieniai as
menys. .Pilna narystės mo-

(Tąsa nuo 2 pusi.)

jų valdžiai išsilaikius San
Paulo sostinėje nuo liepos 
5 iki 27 dienos, ir jau atsi
dūrus sunkioje padėtyje, 
sukilėliai betgi atsisako 
įteikti ginklus darbinin
kams, kurie jų reikalavo.- 
Tokiu būdu, jiems nelieka 
kitos išeities, kaip tiktai 
apleisti San Paulą ir, mū
šis po mūšio, trauktis ligi 
Iguasu santakos, Par ano ję-.

, Judėjimas, pradžioje spro
gęs San Pauly j e, turėjo iš
sišakojimą po;vjsą šalį. Nuo 
pat jo prasidėjimo, Preste- 
sas su savo draugais nenu
ilstamai darbuojasi, kad iš
vedus į sukilimą kitus gar
nizonus Rio Grande do Sul 
srityje. Šito jis atsiekia 
1924 metų spalio 29 d., 
kuomet sukyla Santo An- 
želo Geležinkelininku bata- 
lijonas. tas pats, kuriame 
Prestesas buvo dirbęs. Tai 
Neįveikiamoji Kolona, kuri 
pasirodo ir pradeda savo 
legendarinį žygį per Brazi- 
liją.
III -PRESTESO KOLONA 

PERŽYGIUOJA 
DŽIUNGLES

1924 metų spalio 29 d. 
ginkluotasis sukilimas pąsi- 
reiškė tuo pačiu laiku kelio
se Rio Grande do. Sul vie- 
tose. Bet, iki gruodžio me
nesio visos sukilusios dalys 
buvo valdžios jėgų sumuš- 
tos ir priverstos pasitrauk
ti į Urugvajų ii’ Argentiną. 
Tiktai, viena dalis atsilaiko 
mūšiuose: tai du tūkstan
čiai vyrų, po Presteso vado
vybe.

Prestesas ima pradžioje 
manevruoti,, tųrėdamąs .už 
tikslą aplenkti RondoYm vy
riausybines jėgas, ir, Katan- 
duyas kritus, susijungti su 
generolo Izidoriaus kariuo
mene., prie Eoz de . Iguasu.
Tai sunkiausiai pasiekia
mas- tikslas priešakyje kele- 
i ji opai škaitlingesnių priešo 
jėgų. Tačiau, čia pasireiš- 
,kia Presteso strateginis, ta
lentas, ‘nuo tada Įrašąs šio- 
vingiausių puslapių į Brazi
lijos liaudies militarinę is
toriją. Po dviejų menesių 
mūšių Misoens srityje, per
galėtoju išėjęs. Itakyje ir 
Tupaseretane, Prestesas 
nusprendžia užkopti iki 
Santa Katarina. Prie Uru
guay upes, Kolonia Militar 
vietoje, jis apsupamas de
šimties tūkstančių vyriau
sybininkų. Ir tiktai dėka 
savitiškiausiam manevrui, 
išvengia susi d ū rimo su 
priešu ir pralaužia apsupi
mą. Konseisone, Ramado- 
je ir Kampos Novos vėl su
muša priešą, kuris apturi 
sunkių1 nuostolių judėjimo 
kare, kuriame r a n d a s i 
įtrauktas. Sucpušęs gene
rolo Lūšio Esteveso kariuo
menę, Prestesas nužygiuoja 
i Kontestado. zona Santa 
Katarinoje, kur du mėne
sius kaunasi ir supliekia 
generolą Paim Filjo. Ma- 

kestis $5 metams. Už tai 
narys gauna veltui visus tų 
metų leidinius: dainas, tea
trališkus veikalus ir*,tt. O 
perkant senesnės laidos kū
rinius gauna 25 nuoš. nuo
laidą.

Sunku suprasti, kodėl vi
si lietuviškų dainų, teatro, 
šokių mėgėjai neturėtų pri
klausyti vienatinėje, liau
dies meno organizacijoje— 
Lietuvių Meno Sąjungoje.

Visais aukščiau? išdėsty
tais? reikalais kreipkitės į 
LMS centrą adresuodami: 
3116 S. Halsted St., Chica
go 8, Ill. L. Jonikas

kas gyvenimas
rija Pretoje dar kartą pra
laužia apsupimą ir, dėka 
sumaniausiam m a n e vrui, 
įstumia į kautynes, truku
sias visą naktį, du vyriau* 
sybi ninku pulkus vienas 
prieš kitą. Prestesas tada 
turėjo dvidešimt šešis me
tus amžiaus, tačiau jo švie
sus talentas buvo kur kas 
pranašesnis už senų ir pa
tyrusių generolų, kuriuos 
jis kovos lauke skaudžiai 
supliekdavo.

Įžengiant į Foz de Igua
su sritį, Kolona buvo per
galingai nuėjusį arti 1,500 
kilometrų kelią. Mirimai, 
ligos ir pabėgimai, tačiau, 
buvo sumažinę Koloną iki 
800 žmonių. Šie, įkvėpti 
Presteso pavyzdžio, pasilai
ko pačią ryžtingiausią ko
vinę dvasią. Bet medžiagi
nė Kolonos padėtis buvo la
bai prasta: mažiau 500 vy
rų tebuvo ginkluoti, viso te
turėdami apie 10 tūkstan
čių šovinių. Be šito, dar 
turėjo 10 automatinių šau
tu vii.

Dėl to atsistojo rimta 
taktikos užduotis.

Dar esant Rio Grande do 
Sul, Prestesas permatė, 
anksčiau negu kuris kitas, 
kokį pobūdį privalėjo įgauti 
sukilimas kariniame plane. 
Žygyje per Kontestado sri
tį jaunasis karininkas para
šė generolui Izidoriui šian
dien išgarsėjusį laišką, ku
riame apibūdino jo išdirbtą 
taktiką sekamais žodžiais: 
“Karas Brazilijoje, kokios 
bebūtu sąlygos, tai — judė
jimo karas. Mums, revo
liucionieriams, judėjimas — 
tai pergalė. Rezervų ka
ras — tai karas, labiausiai 
naudingas valdžiai, kuri tu
ri karo reikmenų fabrikus, 
pinigų fabrikus ir daugybę 
tamsuolių, kad juos metus 
prieš mūsų kulkosvaidžius. 
Su mažiau tūkstančio ap- 
gįnkluotų žmonių ir turint 
daugiau kaip keturiems 
tūkstančiams arklių, įsten
giau prasiveržti, visiškoje 
lygumoje, pro daugiau kaip 
dešimt tūkstančių valdžios 
vyrų. Niekad nebuvo gali
mą nustatyti mano žygio 
tikrąją kryptį ir beprasmis 
pasidarė persekiojimas. Su 
mano Kolona, aprūpinta 
ginklais ir reikmenimis, 
sprendžiu esąs neperdėtu 
optimistu Tamstai tvirtinti, 
jog pajėgsiu žygiuoti į šiau
rę ir netrukus pereiti San 
Paulą ir Paraną, paimda
mas, gal pro Minas žerais, 
Rio de žaneiro kryptį. Jei 
San Paulo divizija taip pat 
išsijudintų ir žygiuotume 
glaudžiai strategiškai ir, 
gal būt, nekuriomis aplin
kybėmis, net ir taktiškai, 
vyriausybei būtų neįmano
ma pastoti mūsų žygiui. 
Bežygiuojant pagausinsime 
Koloną ir visiškai nesikau- 
sime su, resursų stoka kaip 
apsiaustas r e v o 1 i u cionie- 
rius, kad ir pačioje pasie
nio zonoje.”

Judėjimo karas, kuris jau 
buvo Tar. Sąjungoje meis
triškai pavartotas Stalino, 
Vorošilovo, Budiono,. reiš
kė pilnutinę revoliuciją ka
ro mokslo srityje. Tačiau 
Brazilijos kariniai rateliai, 
tame tarpe ir Prestesąs, vi
siškai nieko nežinojo apie 
Raudonosios Armijos paty
rimus civilinio karo laiko
tarpiu.. Brazilijos armija 
įsikibusi laikėsi prancūzų 
mokyklos, drausmingai pa
grįstos pozicijų karu. Ko
lonos taktika reiškė, todėl, 
didžiulės drąsos inovaciją, 
kurios pradininku tegalėjo 
būti toks žmogus, kaip Pres
tesas. Jaunasis karininkas 

atmeta visas militarines 
dogmas ir pradeda judėji
mo karą Brazilijoje. 1 Tuo 
tarpu, kai pats generolas 
Izidorius septynis mėnesius 
išstovėjo toje pačioje vieto
je ir buvo priešo spaudžia
mas vis siauresnėje terito
rijoje, ypatingai kai gene
rolas Rondonas' paėmė Ka- 
tanduvasą, 1 Prestesas su
prato, jog sukilusiųjų jėgų 
išsigelbėjimas tegalėjo būti 
tiktai judėjimo kare.

1925 metų balandžio 12 d. 
susirinko Iguasu Santakoje 
sukilėlių vadai: ' Izidorius, 
Prestesas, Migel Kosta, Pa- 
dilja, Mendes Teišeira ir 
kiti. Padėtis kritiška: 
trūksta • maisto, trūksta 
šaudmenų. Prestesas—vie
nintelis, kuris netiki pralai
mėjimu. Pareiškia, kad jis 
su savo Kolona tęs žygį per 
Braziliją ikį galutinos per
galės. Presteso žodis pri
duoda naujo. gyvumo. Jo 
nuosprendis uždega susirin
kusius vadus ir tampa visų 
užgirtas. Tuo tarpu, kai 
Izidorius išvyksta į Argen
tiną igytį naujų reikmenų 
sukilėliams, prasideda Ko
lonos žygis. Majoras Migel 
Kosta, pakeltas Į gener.olus, 
paima vadovybę. Kapito
nas Luisas Karlosas Pres
tesas, pakeltas į pulkinin
kus, paskiriamas Vyriau
siojo Štabo vadu. Nuo ta
da Kolona palieka žinoma 
ir įamžinta kaip Presteso 
Kolona, kadangi jis buvo 
nepavaduojamas strategas 
dešimtims sunkių mūšių ir 
vadas, daugiausiai įkvėpęs, 
savo asmeniniu pavyzdžiu, 
tam lęgijonui narsių vyrų.

Kolonos karinis objekty
vas buvo žygiuoti krašto 
giluma, tikslu patraukti 
skaitlingesnes valdžios jė
gas, kad tuo būdu padarius 
galimu pasireikšti naujiems 
sukilimams didžiuosiu o s e 
miestuose, ypačiai Rio de 
Žaneiro ir San Paulyje. Jei 
tiesa, kad šis objektyvas 
nebuvo galimas pasiekti, 
vis dėlto Kolona vienur ki
tur “sukėlė ginkluotų išstoji
mų, ir bruzdėjimai, apėmę 
visą šalį, privertė Bernardo 
vyriausybę įvesti nepertrau
kiamą apgulos stovį.

SUKEIKIME $10,00(1
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

ras Laisvės patrijotas Jurgis Žilinskas:
“Gerbiami Draugai, čia rasite čekutį sumoj 26 do

lerių. Tai už septynis dolerius atnaujinkite man me
tams Laisvės prenumeratą, kuri baigiasi su numeriu ,
125, 1952 m. Aukojo:
J. Žilinskas ...................:....................................... $10.00
V. ir E. Valley .................... •..............................  5.00
Barbora ir Pranas Gardauskai ............   2.00
Nelė ir Juozas Sopiai.............. .. ............... .. 2.00

Draugiškai, Jurgis Žilinskas” ’
Daugiau aukų šiuo kartu įteikė sekanti asmenys:
Jonas Patašius, Brooklyn, N. Y........... .  $10.00
A. P. Gabrėnas, Trenton, N. J...................  5.00
Andy Wise, Cleveland, Ohio ..............  3.00
J. Zeman, Dearborn, Mich....................................... 3.00
A. Kalasevičius, Pittston, Pa..................................... 3.00
Chas. Ivanauskas, Lanark, W. Va. ................... 3.00
Anthony Dulskis, Detroit, Mich........................... 3.00
M. Matulevičius, Brooklyn, N. Y........................... 2.00
Iš anksčiau yra įplaukę $2,963.21. šiuo kartu gavome 

$191.00. Viso jau įplaukė $3,154.21. Dar turime sukelti 
$6,845.79.

Širdingai dėkojame pasidarbavusiems fondo sukėli
mui ir visiems aukojusiems šiam svarbiam tikslui. Pra? 
šome kitų apšvietos mylėtojų kiek galint pasiskubinti 
su parama dienraščiui.

Dar turime gražių dovanų fondo reikalu paskelbimuįj| 
sekančiose dienraščio laidose. Senokai girdėjome 
Hartford, Conn. 'Nenusiminkime, išgirsime^ Paukščiar 
atneša žinias, kad L. Žemaitiene ten triūsia, kaip bitė. 
Aišku, jos triūso rezultatais nenusivilsime.

Laisvės Administracija /
............... ............................................................ ... ....................... ..................... ... H i i 1 1 " 111
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Prestesas, — jo gimtadie
nio proga 1926 metais pa
keltas į generolus, — ir Mi
gel Kosta turėjo savo ben
dražygiais tokius karinin
kus, kaip narsusis Sikeira 
Kampos—Kopakabana for
to vienas iš 18-kos išlikusių
jų — kaip Džalma Dutra, 
Portela Fagundes., žoao TM* < 
berto ir Trifino Korreia. 
Kolona buvo didvyriškumo 
mokykla kareiviams, kurių 
tarpe pasižymėjo Žozė Viu- 
vo, Kastorinn, F a v o r i n o 
Pinto, Balduino Pires ir 
Baselar vardai. Kito var
das, patapęs garsiu, buvo 
Lourenso Moreira Lima —■ 
“žiaurusis studentas,” kuris 
vėliau liko judėjimo istori
ku.

(Bus daugiau)

Šypsenos
Turtingi amerikiečiai va

žiuoja į Europą parsivežti 
kultūros, o europiečiai važiuo
ja į Ameriką, kad parsivežti 
Trumano pinigų.

—o—
Kuomet žmogus tiki į lais

vą1 žodį, tai tas dar nereiŠk|fa, 
kad jis tikėti turi į kiekviena 
girdimą žodį.

—o—
Mokytoja: “Jei tavo moti

na tau duodą didelį ir mažą 
obuolį, kurį tu duosi savo bro
liui?“
“Kuriam broliui, mažesniam 

už maąe, ar didesniam?“

Kalbėtojas kalbėdamas apie 
ženybinį gyvenimą pasakė:

“Meilė nepasikeitė nuo ur
vinių dienų. Tik skirtumas, 
kad deimantas užima buožės 
vietą.“

O kaip su kočėlu; kuriuo 
mudu volioja?

/ —o—
Laikas jau Imti atostogas ir 

keliauti iš Šilto • ir d^kėto 
miesto į tyrą dulkėtą ' šiltą 
farmą... ■ • • •

. : Spartakas.
—į-----—--------------- -r----------- 1

Philadelphia, Pa.
Birželio 1 d. įvyks piknikas 

Baltimore, Md. Yra organizuo
jamas busas'. Kurie norite va
žiuot, kreipkitės/ prie Turei- 
kienės, 143 Pieręe St.; A. Mer
kis, ,GL. 5-3646; J. Šmitienė, 
WA. 4-2538. Busas išeis 9 
vai. ryto nuo 1218 Wallace St
ir sustos 143 Pierce St. Husas 
važiuos, kad ir lytų. Bet oro 
biuras pranešė, kad 1 d. bir
želio bus gražu. Kelionė į abi 
puses $3.50. Komitetas.



GYVIEJI KOVOJA
___  Parašė ŽANAS LAFITAS

Kas girdėjosi IDS Penktosios Apskrities 
konferencijoje New Haven, Conn.

(Tąsa)
■ -- Gali sakyti ką tinkamas, bet gra
ži^ moters šypsena yra daug verta, — 
pastebėjo Šarlis, šimtąjį kartą prisimin
damas šią istoriją.

— Ypač, jei paskui ją eina gabalas 
duonos, — patikslino Rože.

— Šiuo atveju svarbu ne gabalas duo
nos, gyvuly tu!

—Bet tu vis dėlto jį sušlavei?.
—Žinoma, aš jį sušlaviau, bet noriai 

atiduočiau vakarinę porciją dar už vieną 
tokią pat šypseną.

Bet pastebėjęs už medžių grupę karei
vių, kurie ėjo pakeisti sargybos bokšte
liuose, Šarlis ėmė sukti izoliatorių, nesi
liaudamas galvojęs apie gražią nepažįs
tamąją, Aš užsiverčiau ant pečių kopė
tėles ir pasitraukiau į šalį, nenorėdamas 
imtis kepurės prieš vokiečius. Rože, už
kluptas netikėtai, su įkvėpimu pradeda 
duoti savo padėjėjams techninius nuro
dymus kažkokia baisia, nežmoniška kal
ba.

— Hi-er Strom... Dort kein Strom!
(ČįLa srovė... Ten nėra srovės!)

A- Hier erste Phase... Dort zweite 
IVhase... Neben dritte Phase. (Čia pir- 
mioji fazė... Ten antroji fazė... Greta 
trečioji fazė.)

Susirūpinę esesininkai tylėdami pra
eina pro šalį. -

Kai jie dingo, Barnabe sušuko man:
— Son las nueve. Aqui estamos en la 

Puerta del Sol! (Vadinasi, devinta va
landa. Mes susitinkame su jais kaip prie 
Puerta del Sol! — Ispaniškai.)

Tą pat akimirką aš pamačiau, kad 
prie mūsų eina mano bičiulis Kovotojas. 
Apsidairęs aplinkui, Kovotojas prieina 
prie pat spygliuotos vielos. Jis, matyt, 
nori pasikalbėti su manim. Tur būt, kas 
svarbaus atsitiko. Aš priėjau. Kovotojas 
pusiautpakuždomis pranešė man:

— Šiandien 4 valandą ryto sąjungi- 
nipkąS išsikėlė Normandijoje.
y _ Tikrai? .

— Visiškai tikrai. Mums buvo patvir
tinta per radiją. Tu pasitiki žmonėmis, 
kurie dirba su tayimi?

— Visai.
— Tada gali jiems apie tai pranešti. 

Vidurdienį turėsime smulkesnių žinių, o 
be to, pasimatysime su Barta per pusry
čius. Aš labai, labai džiaugiuos. Paga
liau prasideda kautynės dėl prancūzų te
ritorijos išvadavimo. Aš tikiu prancū
zais.

Mes per vielą spaudžiame vienas ki
tam rankas.

— Quė paša? (Kas atsitiko?—isp.) — 
klausia Barnabe.

—Han de&embarcado a las cuatro de 
la madrugada! (Jie išsikėlė šiandien 4 ry
to! — isp.)

Barnabe sumišęs žiūri į mane, paskui 
fijftiga puola man ant kaklo.
. —Y nosotros que estamos aqui! (O 
*?es riogsome čia! — isp.)

Tvirtai stovėdamas ant savo trumpu

čių kojų, jis iššaukiamai apsidairo į ša
lis. -

Prie mūsų pribėga Rože ir šarlis.
— Kas atsitiko, yra naujienų? — 

klausia Šarlis.
— Taip, brolau, ir genų — išsikėlė.
— Tikrai?
— Tikrai!
—’Jei tu tai sakai, tikiu... tavim aš 

tikiu!
Šarlis juokiasi, o rodos, kad jis tuoj 

ims verkti. Jis turi leisti pasireikšti savo 
jausmams.

— Baigta, vyrai, baigta!
Pabučiavęs mane, jis padaro kažkokį 

sudėtingą piruetą.
—Būk atsargesnis, — protingai pa

taria jam Rože, — sargybinis iš bokšte
lio gali tave pamatyti.

— Spiaut man į jį!
— Nesikąrščiuok, Šarli, džiaugtis an

ksti.
— Taip, tur būt, aš kaip visada per 

, daug įsismaginau, — atsako jis, išsyk 
nurimęs.

Ir staiga Šarlis neramiai klausia ma
ne:

— Dabar jie, tur būt, mus visus iš
tratins?

—Tas priklauso ne vien nuo jų.
— O nuo.ko gi?
—Nuo mūsų.

Greta mūsų grupes triūsia rusai ir 
lenkai, jie dedasi dirbą, tarsi nieko ir ne- 
įvyko.

Bet vienas iš jų, matyti, suprato, apie 
ką mes kalbame, ir kreipėsi į mane 
klausdamas:

— Kas atsitiko, prancūzai?
Aš atidžiai žiūriu į jį. Pries mane sto- 

vli komjaunuolis, tikras rusas. Maišyta 
vokiečių ir ispanų kalba jis kartą papa
sakojo man savo istoriją. Jis buvo pasie
nio kariuomenės kareivis, kai 1941 metų 
birželio 22 dieną Hitleris klastingai už
puolė TSR Sąjungą. Beveik • visi jo 
draugai žuvo. Jis pats buvo sunkiai su
žeistas, jį palaikė nukautu. Taip jis pa
teko į nelaisvę. Vėliau jį nugabeno į 
koncentracijos stovyklą, nes jis atsisakė 
dirbti savo tėvynės priešams. Jo motina 
žuvo. Sesuo — partizanų būryje, o tėvas 
— kareivis, tur būt, abu kažkur kovoja.

Aš žinau, kiek mes skolingi už drąsą 
žmonėms, kurių gretose kovojo ir jis 
pirmomis karo dienomis. Aš žinau, kiek 
mes skolingi jo šaliai. Žinau, kad kovo 
mėnesį tarybinė kariuomenė pradėjo di
delį puolimą Ukrainoje. Žinau, kad vo
kiečiai pasitraukė .už Dniepro. Žinau, 
kad Raudonoji Armija sutriuškino vo
kiečių ir rumunų divizijas prie Bugo, 
kad Sevastopolis paimtas gegužės 9 die
ną, kad išvaduotas Krimas ir tarybinė 
teritorija iš esmės beveik visiškai išva
lyta nuo priešo. Ir todėl, kad visa tai ži
nau, aš ištiesiu brolišką ranką savo jau
najam draugui, tokiam kukliam ir ra
miam, ir sakau jam rusiškai:

—Bolchoi spassiba, tovarich! — La- 
, bai dėkui, drauge!

(Bus daugiau)
A ' ............................ ' .............. ..—. ........... ... ............. 1 ........................ ......

Baltimore ir Apylinkes Visuomenes Atydai!

LAISVES PIKNIKAS
Rengia ALDLD 25 kuopa, paramai dięnraščio Laisves

Sekmadienį Birželio 1 June, 1952
Slovak National Home Park, 6526 Holabird Avė.

' Prie įžangos tikieto bus duodama dvi dovanos: I — $7.00, II—$5.00 
GERA MUZIKA ŠOKIAM^ IR ĮVAIRŪS ŽAISLAI.

Muzika nuo 3 iki 7 P. M. Įžanga tik 50c.
I • *

Gerbiamieji! Kaip jau daugumui žinoma, šis piknikas bus labai gražioje vietoje, 
tarp žaliuojančių medžių ir žydinčių gėlių, kur visi besigėrėdami pavasario malonu
mu, smagiai praleisime laiką. Labai graži svetainė ir smagi muzika šokiams. 
Alus ir valgiai pirmos rūšies. — Maloniai kviečia visus RENGĖJAI.

JjwLFtODIS: Iš Philadelphia, Pa. Imkite kelių, No. 40 ir važiuokite Iki Balthnorės, privažiavę pirmų gatvę— 
WT<lin Ht.» šokite po kairei ir važiuokite iki Lombard St.; privažiavę Lombard St. sukite po kairei ir perva- 
ŽvWz*.‘ tiltų laikykitės tieslaia iki Holabird Avė., čia sukite po kairei ir maifę ir pusę pavažiavus po kairei pusei 
bus pikniko vieta, o dideli vartai kareivių Camp — po dešinei pusei. ★ Iš miesto galima važiuoti 26th St. 
karu iki Holabird Avė. Išlipę eikite į vakarus /i mallės. O busas No. ŽO Dundalk reikia imti ant Baltimore St. 
ir Jis priveža iki pikniko vietps.

P. S. Privažiavus Krcsson St. ręlkia tėmyti orlaivių iškabas, kurios tiesinai veda į pikniko vietų.

Gegužės 18 d. apie 11 vai. 
dienos laiku LDS kuopų dele
gatai, susirinkę j Lietuvių Sve
tainę, 243 N. Front St., New 
Havene, atlaikė draugiškoje 
atmosferoje LDS penktos Ap
skrities metinę konferenciją.

Nuo šešių kuopų su apskri
ties valdyba susidarė atstovy
bė iš dvidešimts draugių, 
draugų, ir prie jų prisidėjo 
gražus būrelis narių, svečių 
nedelegatų, kurie kartu su iš
rinktaisiais svarstė Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo rei
kalus.

Pagal kuopose narių skai
čių, veik visos kuopos priva
lėjo atsiųsti didesnę atstovybę 
į šią konferenciją. Juk žino
me, jog konferencijos yra šau
kiamos ne dėl ko kito, bet dėl 
LDS reikalų gvildenimo. Jose 
svarstoma, planuojama, kaip 
geriausiai kuopose būt galima 
pravest sėkmingas gavimui 
naujų narių vajus, svarstoma 
ir teikiama kuopom pasiūly
mai, kad jos galėtų pravesti 
gyvesnius, naudingesnius susi
rinkimus, bei palaikyti narius, 
kad ncišsibrauktų. Taipgi 
šiuo tarpu kuopos privalėtų 
imti domėn tą faktą, jog arti
nasi LDS Dešimtasis Seimas, 
kuris įvyks rugp. mėn. Detroi
to mieste. Būt malonu matyt, 
kad ateityj kuopos pasitaisytų 
ir labiau susidomėtų konfe
rencijomis ir LDS seimais.

Apskrities veikimas senovi
nis, kuopose judama, šis tas 
dirbama. Vajaus eigoje 74 kp. 
Bridgeporte priešakyj su vaji- 
ninku J. J. Mockaičiu pasiro
dė garbingai. Jie įrašė keletą 
naujų narių ir jų kuopos va- 
jįninkąs vėl yra gavės bertai- 
ninę vajaus dovaną už pasi
darbavimą. Ne be reikalo 74 
kuopa stovi gražiai, būda
ma didžiausia kuopa visoje 

(apylinkėje, .turinti narių virš 
šimtą penkias dešimtis.

Po išklausymo pranešimų iš 
kuopų veiklos, LDS C. V. pir
mininkas Roy Mizara pateikė 
išsamų ir įdomų pranešimą iš 
LDS Centro stovio ir abelnai, 
kas kitose kuopose dedasi, 
kaip veikia, kaip jos apsuk
riai moka narius sukviesti į 
savo susirinkimus, padaryda
mos juos interesingais, pat
raukliais. Mizara nurodė, kad 
atstovybė sugkyžus į savo kuo
pas imtųsi siekio pravesti mu
rinose mintį, kad kiekviena 
kuopa išrinktų po delegatą ii 
nusiųstų į būsiantį seimą. Jo 
manymu, jei kurie siaurai 
žiūri į seimą, šaltai link jo at
sineša, tai tie daro didelę 
klaidą. y Anot R. Mizaros, sei
mas gali atlikti daug naudin
gų pagerinimų nariams. Gali 
pagerinti pašalpos teikimą 
sergantiems, gali pagerinti 
pomirtinės apdraudos mo
kėjimą. Nuo seimo priklauso 
visos organizacijos stiprėji
mas nariais ir turtu. O juo 
daugiau Susivienijimo narių, 
tuo daugiau turto, tuo labiau 
visiems nariams užtikrinta 
savyšalpa ir pomirtinė ap- 
d rauda.

Delegatai svarstė ir apie 
būsimą spaudos naudai išva
žiavimą, kuris rengiamas ir į- 
vyks liepos 13 d. Lietuvių Są
ryšio Parke Hartforde, arti
mai Glastonbury’o.

Vėliau prieita prie išklausy
mo pranešimų iš LDS kuopų 
finansinio stovio. Beveik visos 
kuopos nėra prisipylusios 
daug kapitalo į iždines, o į 
seimą juk norėtų pasiųsti po 
delegatą. Kai kuriom pritruks 
ištekliaus dėl delegato kelio
nės. Tad konferencija nu
sprendė tom kuopom ąteit į 
pagalbą, suteikiant bent po 
penkioliką dolerių.

Menas ir menininkai, tai 
pažiba darbo žmonių judėji
me. LMS ir šiais metais, vasa
ros laike vykdys atostoginę 
meno mokyklą Worcesteryje, 
tai ir jos paramai ištiesta ran
ka su dešimke. Visiems nors 
po truputį? nes ir Apskrities 
iždas susitraukęs.

Trumpai prisiminta jau ir 

apie kitų metų spaudos nau
dai ir kitus vasarinius paren
gimus, bet mintimis pasidalin
ta ir visas reikalas paliktas 
del ateities svarstymo. Bet iš
rodo, jog piknikų klausimą 
LDS apskritis nebeturės pro
gos svarstyti, nes jos konfe
rencija atsibūna vėlai pavasa
ryje, o piknikai būna, kai 
kada, pradžioje vasaros.

Apskrities valdyba išrinkta 
veik ta pati, būtent: J. J. 
Mockaitis, J. Kuncas, J. Did- 
jun, F. J. Repšys ir V. J. Val
ley. Alternatais: B. Muleran- 
ka, J. Strižauskas ir A. Ki- 
škiūnas.

Konferencijoj pirmininkavo 
J. Kuncas, tarimus užrašinėjo 
J. J. Mockaitis. Tvarka buvo 
graži, pati konferencija buvo 
gyva, vargiai buvo tokių dele
gatų, kurie būt neėmę balso 
svarstymui LDS reikalų. Tai 
pagirtina!

.LDS 16 kuopos apsukrio
sios virėjos Rudminicnė ir žo- 
linienė pagamino skanius da
lyviams pietus už prieinamą 
kainą. Tad tas jų kruopštus 
pasidarbavimas paveikė dele
gatus, vėl nutarė sekančią 
metinę konferenciją laikyti 
New Haveno mieste. Faktinai, 
tai parankiausia vieta visiems 
suvažiuoti. Pietų gamintojom 
didelis dėkui.'

Užbaigoje konf. delegatai 
tapo iškviesti po vieną kitą iš 
kuopų pakalbėti, o paskiau
siai LDS pirm. R. Mizara pa
sakė ryškią prakalbėlę, pa
drąsindamas dalyvius imtis 
spartesnio veikimo LDS dir
voje ir abelnai. Draugas R. 
Mizara daug įnešė gyvumo 
šiai konferencijai. Vikutis.

—o—
Iš geros vakarienės

Gegužės 4 d. LDS 16 kuopa 
turėjo parengus vakarienę, 
kuri buvo labai linksma ir iš 
kurios bus gerų pasekmių. 
Taipgi buvo svečių net iš 
Brooklyn©, būtent, Ignas ir 
Zabelė Sutkai, iš Walingforto 
buvo Lusi Stankus ii’ Petras 
Keasper.

Negalima pamiršti mūsų 
gaspadinių. Jomis buvo A. Ša- 
liūnienė, Z. Aleksienė ir A. 
žolinienė.

Kuopa taria didėlį ačiū 
joms.
Konferencija

Gegužės 18 d. čionai buvo 
laikyta LDS 5-tos apskrities 
konferencija. New Haveno 
draugai turėjome progą pasi
tikti draugus iš kitų miestų ii 
paspausti deginę iki vasaros 
išvažiavimų, kur vėl pasimaty
sime Brooklyn©, Brocktone ar
ba Hartforde. O tą progą 
turėsime visi.
Kuopos susirinkimas

LLD 32 kuopa laikė savo 
susirinkimą gegužės 20 d. 
Lietus ir prastas oras nesulai
kė mūsų draugų. Nors, tiesa, 
nedaug buvome susirinkę, bet 
susirinkimą atlaikėme. Jau 
antras susirinkimas gauname 
po vieną naują narį. J. Aleksa 
perstatė P. Keasper.

Ar nebūtų gerai, kad visi 
bandytume gauti po vieną 
naują narį ?
Bedarbe

Mūsų miesto valdyba skai
to, kad New Havene randasi 
virš 2,000 bedarbių. Tai gali
ma manyti, kad jų randasi 
daug daugiau.
Sūnaus žiaurumas

Vienas italo sūnus savo tė
vą taip sumušė, kad jam rei
kėjo išimti dešinioji Akis. O 
teisėjas mušeiką nubaudė tik 
75 dienų kalėjimu ir pasimo- 
kėjimu $110. Mano manymu, 
ta bausmė labai maža.
Vieni aukoja, kiti vagia

Neseniai tapo pavogtos St. 
Paul bažnyčios dovanų bloki
nės. Mat, vieni aukoja dievui, 
o kiti, žinodami, kad dievui 
pinigai nereikalingi, pasiima 
dėl žemiškų reikalų. O klebo
nas labai supyko ant vagišių.

J. S. K.

“Mano ponas gal kandidatuos j prezidentus. Jis sako, 
kad dabar Baltajame Name reikia tvirto ir drąsaus 
žmogaus.”

SEATTLE, WASH.
Demokratijos laimėjimas

Neseniai Washington o vals
tijos mieste Spokane įvyko 
valstijos demokratų suvažia
vimas. Konservatyviski vadai 
norėjo konvenciją palaikyti 
“sveikose ribose.” Bet astuoni 
šimtai delegatų, suvažiavusių 
iš visų valstijos kampų, griež
tai pasipriešino. Konvencija 
nutarė pataisyti demokratijos 
partijos rinkimų programą 
1952 metams. Pasiūlyta ir pri
imta keturi svarbūs pataisy
mai.

Pirmas: Demokratai reika
laus. kad būtų pilnai ir visiš
kai atšaukti Smith Act ir Mc- 
Carran Act. Taipgi jie prie
šinas steigimui koncentracijos 
stovyklų. .

Antras: Demokratai k*,vos 
už pataisymą 1909 metų vals
tijos civilinių teisių įstatymo, 
reikalaujant, kad būtų įstaty
mais uždrausta bet kokia ra
sinė bei tautinė diskriminacija 
viešose vietose.

Trečias: Demokratai prie
šinsis lojalumo priesaikai.

Ketvirtas: Demokratai rems 
Columbia Valley Authority bi- 
iių, kad valdžia paimtų kont

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 I-Icrb Salve for skin irritation. Šita Mostis nuo 
įvairių odos ligų: 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 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, I’. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN.

CHARLES J. ROMAN
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 M t. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

■ 5 pusk—Laisvė (Liberty)-Trečiad., Gegužės-May 28, 1952

rolei! irigacijos ir potvynių 
kontrolę, taip pat aprūpinimą 
gyventoju elektros pajėga.

Už civilinių teisių praplėti
mą labai gerai kovojo valsti
jos sostinės delegacija, vado
vaujama jauno negro demo
krato Carl Maxey. Tai pirmu 
sykiu Šios valstijos demokra
tų partijos /istorijoje negras 
suvaidino tokį svarbų vaidme
nį. Konvencija karštai sveiki
no Maxey pareiškimą, kad 
Smith ir McCarran įstatymai 
sudaro pavojų visų žmonių 
teisėms ir kad tuo būdu jie 
turi panaikinti.

Konvencija išmetė iš parti
jos aštuonius valstijos senato
rius, kurie susidėjo su republL 
konais palaikymui valstijos 
senato konservatistų rankose.

Visais atžvilgiais ši demo
kratų konvencija buvo pažan
gi ir kovinga. Koresp.

Chicago.—Dar 15,000 stu
dentų įvairiuose universite
tuose medžiojo studenčių 
kelnes.
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PRANEŠIMAI PARDAVIMAI

Iš LLD 185 kuopos 
susirinkimo

Kalifornietė motina 
atvyko veikti taikai

Pasibaigus balinimo
sezonui

Mokytoją Unija irgi 
užtarė Lenz’ą

s t i p r i ai 
prie

Susirinkome keletas draugų, 
' pasikalbėjome, padiskusavo- 

nie bėgamais klausimais. Buvo 
pateiktas sumanymas sušauk
ti platų susirinkimą birželio 
mėnesį,
p r i s i r e n g t u m e 
smarkesnio veikimo ateinantį 
sezoną. Turėsime išdirbti pla
nus, kaip ir ką surengsime, 
kaip turėti geras pasekmes, 
kad mūsų darbuotė eitų sklan
džiai, nešdama vaisius organi
zacijai ir visuomenei. Todėl 
reikės daug pastangų. Reikės 
rinkti komisiją, kuri rūpinsis 
tais visais reikalais.

—o-—
šis buvo pirmutinis mano 

atsilankymas į 185-tos kuopos 
susirinkimą, nes pirma buvau 
pirmosios kuopos nariu, kuri 
gyvuoja Williamsburge jau 
per daugelį metų. Tolima ke
lionė ir kitos aplinkybes mane 

■ vertė reikalauti, kad perkeltų 
į Richmond Hill kuopą. Rei
kalavimas išpildytas.

Draugai *ir kuopos nariai, 
tėmykit: ateinančiame susi
rinkime būsiu oficialiai įšven
tintas į 185 kuopą. Vienas 

s draugas klausė, “kaip tas vis
kas įvyks?” “O, tai labai pa
prastai,” atsakiau. “Ištikro, 
ve, kaip bus: turėsime šven
tintos, užkandžių ir gražuo
les patarnaus. Tai taip ir bū
siu įšventintas.”
Kuomet sekretorius numatys 

laiką iv vakarą, paskelbs dien
raštyje Laisvėje, tai kviečių 

• visus būti manęs įšventinimo 
sueigoje. Ir aš esu tikras, kad 
jūs taip padarysite. O aš nuo 
Kavęs turiu pažymėti, kad į- 
Btojęs į 185 kuopą pasižadu 
dirbti visuomenės ir organiza
cijos labui pagal savo išgalę.

V. Kazlauskas

Norite važiuoti į 
LLD pikniką?

Norintieji važiuoti busti* į 
Lietuvių Literatūros Draugi- 

v Jos 2 Apskrities pikniką pra
šomi .skubiai atsiliepti. Tai pa
darykite šią savaitę. Užsisa
kymą vietos ir $2 priima J. 
Gužas. Arba galite įteikti ir' 
per kitus jums žinomus LLD 
narius. Bet įteikite tuojau.

Paskubėti reikia dėl to, kad 
kontraktas su busy kompani
ja reikia pasirašyti dabar. 
Turime žinoti, kokio dydžio 
busą galime samdyti. Kadan
gi $2 vos tik padengia išlai
das, tad 1-ji kuopa, kuri mo
bilizuoja busą, samdys tiktai 
tokį, koks bus pripildytas.

Piknikas įvyks birželio (Ju
ne) 22-rą, Kosmovski darže, 
Great Neck. Btrsas išeis nuo 
Pil. Klubo, Williamsburge, ir 
sustos prie Liberty Auditori
jos, Richmond Hill, paimti ke
leivius.

Boyce Motor Lines, Ine., 
nubausta pasimokėti $8,000 
už ekgploziją Iloland Tunely
je 1949 metais. Tuomet virš 
60 asmenų buvo sužeisti ir 
tunelis ilgai uždarytas patai
soms. Atpildui už nuostolius 
firma turėjo sumokėti miestui 
$300,000.

Praėjusią savaitę iš Sait 
Francisco New Yorkan atvyko 
Mrs. Paul Schnur, kurios sū
nus randasi karo belaisviu Ko
rėjoje. Jinai atsivežė brangų 
kiekvienai motinai dokumen
tą, kuriuo nešina sekmadienį 
per tą audringą lietų vaikš
čiojo nuo vieno laikraščio re
dakcijos durų prie kito laik
raščio, prašinėdama, kad tie 
laikraščiai jį išspausdintų.
Pirmadienį su tuo dokumen

tu ji ėjo j Jungtines Tautas. 
Kokios tų visų jos žygių pa
sėkos, matysime sekamose 
laikraščio laidose.

Koks tas dokumentas? Ka
ro belaisviai prašo taikos.

Jis parašytas ir pasirašytas 
92 amerikonų ir anglų karo 
belaisvių Korėjoje 
si rasi tįsių 
Paul, Jr. 
bronzine
mėjimus, o dabar nuo lapkri
čio 30-tos, 1950 metų, būnąs 
Korėjos šiauriečių belaisvėje.

Rašte pareiškia, kad tęsi
mas karo jiems, esantiems be
laisvėje, yra lygiai pavojin
gas, kaip kad ir kariaujan
tiems. Lėktuvai atneša mirtį ir 
sužalojimus, atneša nervų ar
dymą kas dieną ir užfrontin, 
pareiškia karo belaisviai.

Mrs. Schnur sako, jog jinai 
niekada pirmiau nebuvo išvy
kusi taip toli iš namų. Bet ga
vusi tą laišką pajuto jai už
dėtą prievolę darbuotis taikai 
ne tiktai dėl savo sūnaus, bet 
ir dėl geroves viso pasaulio. 
Ji darbuosis, kad belaisvių 
balsą, šaukiantį taikos, išgirs
tų visas pasaulis.

Richmond Hill, N. Y. — Pa
sibaigus 1952 m. bolinimo se
zonui, LDS bolininkai turėjo 
draugišką pažmonį gegužės 
21-tą, Liberty Auditorijoje, 
kur buvo geriausiapi tymui į- 
teikta trophy. Laimėjo Gau- 
chos tymas, kurio ir Yožnas 
narys gavo po trophy.

Taip pat geriąusiems ty
mams buvo įteiktos ir pinigi
nes dovanos.
Gauchos, antrą

Supers,

Mokytojų Unijos 555-tas 
• kalas pasiuntė laišką Aukš- 

švietimo Tarybos vir- 
Dr. Ordway Tea d, 

ragina atsteigti Dr.

tesu iojo
šininkui
kuriame
Harold T. Lenz į dean of stu
dents pareigas Queens Kole-

trečią

j teikimo 
tymo

Pirmąją gavo
Hot Shots,

visų dovanų, 
kapitonai buvo

Laiško kopijos pasiųstos ii' 
kitiems tos tarybos nariams.

Unija savo pareiškime pa
rodo, kad Lenz atstatytas ii- 
(ų pareigų už tai, kad jis no-' 
liai gynė civilines teises -ir a- 
kademinos laisves, 
studentų gerovės
k an t demokratinių procesų ji 
sai turi būti sugrąžintas 
pareigas.

Tarpe pa
jos sūnus^yra n 

buvęs apdovanotas

kožno 
pakviesti pasakyti žodį kitą 
apie pereito sezono bolinimą. 
Kožnas kapitonas išreiškė pa
sitenkinimą, kad laike bolini
mo visi laikėsi draugiškumo, 
kaipo sportininkai. Ir visi pa
geidavo, kad ant toliau ras
tųsi didesnis skaičius 
jų. Tai yra geriausias

Al D., kaipo LDS 
League pirmininkas,
rėjęs malonų pasitenkinimą bo- 
lingo sportu. Bill Malin, ka- 
sieriifs, pranešė pilną piniginį 
raportą, kuriuomi visi buvo 
pilnai patenkinti. Reikia pasa
kyti, kad Bill Malin laike bo
linimo turi datig darbo su fi
nansais, bet jis tą darbą ge-

bob'n to-

Bowling

1 O V 
beta a] 
sezonu, 
vasaros 
radicnį, 
bandyti. 
liniuku.

isų raportų, buvo kai
lio bolinimą vasaros 

Prieita išvados, kad

ne kaipo tymai,, 
gauti daugiausia

ant-

Kad dėl 
ir prisilai-

Deportavimu vado, 
nesunaikino unijos

tas

Jis

Ar jau turite to 
oikniko bilietą?

savo 
jeigu šią savai-

LDS nariai patarnaus 
kuopai ir sau 
to įsigys LDS 
įtiko bilietą pas savo kuopos 
viršininkus ar kitus tu bilietu 
skleidėjus.

Atsiminkite, v i s u iš anksto 
parduoti! bilietu pajamos lik
sis tos kuopos ižde. O žinote, 
kiek daug rūpesties ir darbo 
reikia įdėti kuopos iždui su
kelti. Gi čia aukso mainos. Bi
lieto kaina po 50 c. Susidarys 
būrys piknikierių iš Brookly- 
no, praturtės kuopa. Ir pikni
kas bus sėkmingas. Jo pelnas 
taipgi tarnaus kuopoms, nes 
skiriamas pagelbėti pasiųsti 
delegatus į LDS Seimą.

Piknikas įvyks jau šį sek
madienį, birželio (June) 1- 
iną, Kenilworth, N. J. Kelro
dis jau tilpo vakar dienos 
Laisvėje ir dar tilps ryt die
nos Laisvėje, pasiskelbime.

Queens vėl skendėjo 
lietaus potviniuose

Gegužės 25-tą pylęs lietus 
vėl užliejo daugelį gatvių ir, 
aršiausia, skiepų Queens aps
krities žemesnėse dalyse. Tie 
skiepai užliejami pakartoti
nai. kada tiktai užeina ilgi, 
smarkūs lietūs, nes rynos nėra 
pakankamos sugerti vandenį.

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

ateikite 
antradienių 
bolininkus,

mėgstate sportą, 
į Liberty Auditorium 

vakarais ir rasite 
galėsite liuesai ir 
su jais praleisti

C. J.

Kraujo bankas
Kry-A m c r i k os Ran d on o j o 

žiaus Brook lyno skyrius pra
neša paskiausiais ketveriais 
metais surinkęs 87,000 pus- 
kvorčių kraujo. Apie 62,000 
puskvorčių atiduota miesto li
goninėms. Kitos 27,000 pus- 
kvortės suvartotos militariš- 
kiems reikalams, dalis Korė
joje.

Kraujo rinkimas masiniai 
buvo pradėtas laike karo 
prieš fašizmą. Po karo masi
niai neberinko. Visų 194.8 me
tų bėgiu surinkę ne pilnai 2,- 
000 puskvorčių. Dabar bėgiu 
mėnesio surenkama virš 4,500.

George Baldanzi, Ame
rikos Darbo Federacijos 
paskirtas audėjų unįjos 
organizatoriumi. Jo misi
ja bus atplėšti iš CIO tek
stilininkų unijos kuodau- 
giausia narių ir patrauk
ti juos Federacijos pusėn. 
Baldanzi pasitraukė iš 

. CIO unijos, kuomet pas
tarosios konvencijoje Cle- 
velande jis pralaimėjo 
kovą prieš unijos prezi
dentą Rieve.

Englander
New Yorke, darbininkai šio-j 
mis dienomis laimėjo per 7 sa-. 
vaitos užsitęsusį streiką. Dar-; 
bininkams vadovavo CIO Fur
niture Workers Lokalas 140- 
tas, kurio darbininkai yra na-1 bu ” nJ

sapos, i

Pasirašant naująją sutartį, 
firma sutiko jiems pridėti po 
10 centų mokesties per valan
dą tiesioginės algos. O kitais 
pagerinimais prisideda dar 
apie 5 centai. 'Tarpo, tų mokės 
po vieną nuošimtį prilygsta- 
mojo uždarbio į gerovės fon- 

Į dą. Duos po‘dvi savaites atos- 
i togų su alga išdirbusiems tre- 
! jus metus, 70 d a r b i n i n k u i t t
'gaus ir po trečią savaitę atos- 
i togų. Mažiausioji mokestis 
i (minimum) taipgi padidina- 
i ma dešimtimi centų per va-

Darbininkų spaudoje pra
nešama, kad United Electrical 
Unija balsavimuose pasirinkti 
uniją Bommer Spring Hinge ; 
šapoje gavo 112 balsų. O prie
šiškoji unija, norėjusioji iš
mušti iš pozicijos 1UE, CIO, 
gavo tiktai 4 2 balsus.

Bosai ir jiems malonesnė 
dešiniųjų vadovaujama 1UE 
tikėjosi laimėti po to, kai Uni
ted Electric (UE), nepriklau
somos, žymus vadas Tonjr Cat- 
tonar tapo išdeportuotas į 
Trieste. Bet iš jo geros vado
vybės buvę pasimokę kiti uni
jistai neužleido pozicijų. Tai
gi, deportavimais vadų kovin
gųjų unijų negali sunaikinti.

Unijos mitingai narių skait
lingai lankomi, tarimai veik
liai vykdomi. Dėl to pastarai
siais trimis menesiais unijos 
ir ekonominiai laimėjimai sie
kią arti šimtą tūkstančių do-

Firma išbandė visus galimus 
būdus streikui sunaikinti. Ji 
gavo te ism e už d ra u d i m ą d ar- 
bininkams pikietuoti. Bet dar
bininkai pikietavo. Tuomet į- 
kaltino unijos vadus už tai, 
kad jie nesustabdo darbinin
kus nuo pikietavimo.
ir tuomet darbininkai surado 
būdus n e Į 1 
skebų.

e i s t i i dirbtuvę

'erių.

Moterys skelbia kovą 
karinei propagandai

Rytinių Valstijų Komitetas' 
vaikų apsaugai paskelbė rin-. 
k imą parašų po peticijomis,' 
r e i k a 1 a u j a n č i o m is su sta b d y t i-3 
užkarinę propagandą mokyk- 

20-tos nori
parašų. 
257 7th

lose. Iki birželio 
surinkti 20,000 
kos gaunamos 
New Yorke.

Peticijose,

Blan-
Ave.,

įteiks 
Jansen’ui mokyklų vyriausiam 
valdininkui New Yorko, taip- 

švietimo tarybai,

k indas

filmą “Duck and

pratimus landi- 
po suolais, ir 
apsaugai nuo

gi miestinei 
reikalauja:

Sustabdyti 
Cover.”

Sustabdyti 
nimo vaikų 
bendrai neva
atominių bombų.

Atimti jau duotas vaikams 
“Šuns toblytėles” 
jų nedavinė.ti.

Komitetas salio, 
tas galima laimėti, 
vyzdžiu parodo, tą 
tėvams sukėlus 
“šuns toblytėlių
saikas dėvėti pavirto į 
i šorišką.” Masinis pasisaky
mas visiškai sustabdytų vaikų 
nervų krikdymą tais neva 
saugai pratimais.

ir daugiau

jog viskas
Kaipo pa-j 
faktą, kad 

protestus tų
verstinasis į- 

“sava-

a p

Plėšikas namuose
J brooklyniečių Freedmanų 

buto duris (1799 E. 7 th St.) 
pasibeldė nepažįstamas vyriš
kis ir pasisakė norįs pažiūrė
ti gaso’ myterį. “Bet,“ pasi
skundė jis “labai bijau šunų, 
gal tamsta išvestum lauk tą 
piktai urzgiantį Šunį.“ Freed- 
manienė taip ir padarė.

Apsidairęs, kad namie tik
tai moteris ir vaikai, jis išsi
traukęs revolverį ir pasisakęs 
norįs pinigų. Pamatęs vaiko 
bankutę, išsikrėtęs iš jos pini
gus ir daugiau nebeieškojęs, 
prasišalinęs.

CLEVELAND, OHIO
Corlct iečių piknikas, kurį rengia 

LLD 57-ta kuopa birželio 15 d., 
1952, draugų Rūbų ūkėj, prie kelio 

į 422. Vieta gerai žinoma clevelandic- 
' čiams ir akroniečiams.
1 Renegimo komisija pasamdė gerą 
j orkestrą; gaspadines tariasi sutaisy- 
' Ii gerų, skanių užkandžių ir gėrimų 
..........i valios. Atsilankykite daug- 
meniškai. Rengimo Komisija.

MONTELLO, MASS.
Pirmas metinis piknikas Lietuvių 

Tautiško Namo Parke, ant Keswick' 
Rd. įvyks (Memorial Day), gegužės 
30 d. (May) ir šį sekmadienį, bir
želio 1 (June), 1952. Rengia Lietu
vių Tautiško Namo Draugovė. Pra
džia 1 vai. dieną. 'Automobiliams 
naujai pataisytas kelias. Bus gera 
muzika, gerų valgių ir gėrimų, spor
tų ir šiaip pasilinksminimo. Prašom 
visus dalyvauti ir su (Raugais žalia
me pušyne praleisite smagiai laiką.

(104-105)

SUSIRINKIMAI

na

' LIAUDIES TEATRO 
SUSIRINKIMAS

Visi Lietuvių Liaudies Teatro 
riai privalome dalyvauti susirinkime
aptarimui ' mūsų draminės veiklos 

Tačiau ! ateinančiam sezonui. Taip pal kal- 
i besime ir veikiausia rinksime 
‘ čgatus į ateinantį Lietuvių 
■ Sąjungos suvažiavimą, kuris 
liepos 12-13, Worceseryje.

Į susirinkimą kviečiami ir ne na
riai, bet visi draminės veiklos sim- 
patikai ir talkininkai. Vasaros laiku 
mes norime

visas pasiruošti 
buvo

delc- 
Meno 
j vyks

PARSIDUODA NAMAS
kambarių .atskirai statytas, vip- 
šeimai namas, gesu apšildomas,

6 
na i 
ir garadžius, su kiemu. Puikiausiame 
stovyje, geroje vietoje. 1 blokas nuo 
Van Wyck Expressway. Turite pa
matyti, kad tikrai įvertinti. Parduo
dame be agento. Kreipkitės: 102-09 
Remington St., Jamaica, N .Y

. (103-105)

REIKALAVIMAI

HELP WANTED!—FEMALE

REIKALINGOS MOTERIŠKES 
DARBININKES

Reikalingos darbininkės merginos 
batų vaksavimo dirbtuvėj (Shoe Po
lish Factory), pakavimui, loibelių 
pridėjimui Capping ir 11.

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 į vir
šų). j

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

(101-105)

Namų darbininkė, guolis vietoje, 
Ranch House (naujos manos namai), 
Roslyn, L. I., visi parankumai na
muose, reikės pagelbėti prie valgių 
gaminimo 
angliškai.
MUrryhill

ir 2 vaikų.
Krcipkitąs: 

6-5661.

Turi kalbėli 
Mr.

(lOf
ph. 
06)

HELP WANTED—MALE
kad darbininkai 
pi kieto prie už

dirbtu vės, bet už- 
N e w 

kur
Yorke 
tiktai 

dirbtuvės ga- 
A tikštai vini

mi este tie

nesustabdė 
streik notos 
pikietavo 
krautuves,
parduodami tos 
minti rakandai, 
.lizine stovinčiame
pi.kietai buvo firmai skaudžiu
smūgiu per jautriausią vietą— 
kišenę. Buvo pasiųsti pikietai 
net į New Jersey miestus, 
Philadelphijon, Baltimorėn, į

Visi ir 
ku, 7:30

Reikalingas wire lath & scratch 
man. Išlaukinis — Exterior darbas 
prie senų namų, su iruck’ų. Kreip
kitės: N. Y. Bond Stone Corp., 1791 
Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

(102-107)

pasirinkti veikalus ir 
rudens vaidybai.

visos kviečiami būti" lai
vai. vakare, Kultūrinio

i Centro patalpoje, 110-06 Atlantic 
Ąye., Richmond Hill, šį trečiadienį, 
gegužės 28 d. — LLT Pirm.

Bostoną. ,
Nesibatigino jie net to, kad į 

juos apšaukinėjo raudonai-1 
siais. Dviemis dešimtimis auto' 
jie važiavo New Yorko gegu
žines parade didžiuliais plaka

tais paskelbdami, kad jie 
streikuoja.

Po to, gegužės 6-tą, prieš 
pik ietuotojus buvo atsiųsti 
mušeikos, bet unijistai juos at
mušė, o sekamą rytą visi loka
lu nariai atvyko į pikietą. To 
pasėka buvo, kad kompanija 
pasiūlė derybas, kurios pasi
baigė uniiistų laimėjimu.

Sekamas mūsų žygis turės 
■būti reikalavimas 35 valandų 
savaitės, sako unijistai.*

įdomus turės būti
nešimas

Vienuos mies- 
įvyko pasaulinė 
vaikų gerovei, 

vyrai ir moterys

si pavasari 
te, Austrijoje, 
konferencija 
Ten dalyvaus 
delegatai iš 61 pasaulio vals
tybės:' Tie 500 delegatų nebu
vo taip sau bile kas. Tai buvo 
ekspertai darbuotojai vaikų 
sveikatos ir gerovės srityje.
Nuostabiai įdomių buvo pra

nešimų iš skirtingų valstybių. 
Pasaulio ‘spauda buvo pilna 
aprašymų, paveikslų, bet ne 
mūsų, ne amerikinė komerci
nė spauda. Taip ji sugebėjo 
tylėti, jog didelė dauguma 
Amerikos žmonių nei nežino, 
kad tokia konferencija įvyko.

Amerikonų laimei, toje 
konferencijoje ^radosi ir mūsų 
ša 1 i es va i k ų ‘ gerove susi d oiiiė- 
jusių žmonių*, kurie rizikavo 
netekti saujos pon'ų malones, 
bet patarnauti milijonams 
Amerikos žmonių. Jie buvo 
nuvykę į tą konferenciją. Da
bar, parvykę iš tos konferen
cijos, jie pateiks raportą.

Tam raportui išklausyti ma
sinis susirinkimas rengiamas 
birželio 5-tą, The Pythian sa
lėje, 135 W. 70th St., New 
Yorke. įžanga 75 c. šiam mi
tingui tikintų randasi ir pas 
moteris klubietes. S.

New Yorko darbininkais 
apgyventose srityse beveik ne- 
besiranda bulvėms pirkėjų, 
kuomet jy kainos pakelta iki 
15 centų už svarą. . f

GARSINKITeS LAISVĖJ!
Užrašyki t Laisvę Savo DrauRuL

HARRISON, N. J.

136 kp. susirinkimas 
sekmadienį po pietų, 3 vai.,
d., toj pačioj vietoj, 17 Ann 

skaitlingai.

jvyksLLD 
pirmą 
June 1 
St. Maldžiu atsilankyti
Turėsime daug svarbių reikalų ap
svarstyti. — Kviečia Valdyba... 

, . (105-106)

* MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks birželio 2 d. (June),'Lietuvių 
Tautiško Namo kambariuose, kaip 
7:30 vai. vakare. Prašom visus na
rius skaitlingai ateiti į minėtą'susi
rinkimą. Turėsimo gerai apkalbėti ir 
prisirengti prie Laisvės pikniko, ku
ris įvyks July 4 d., Montello, Mass.

G. Shimaitis.
(104-105)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street 
a Cor. Hewes St. J 

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetika!, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui Yefkmenyn 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

. - tel. EV. .7-6288 i

PETRAS KAPISKAS
<!>

<♦>

<♦>

<I>

<!>

<!>

VINCAS SODAITIS
Pertvarke 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. $T. 2-8842

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petrjka 
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

VALANDOS:

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUĖ
Gerai Patyrę Barberlai Penktadieniais atdaryta

6 pusl.-Laisvč (Liberty)-Trečiad., Gegužčs-May 28/ 1952




