
Be entuziazmo. 
Provokavimas.
Bažnyčios išniekinimas.
^Kvaila politika.
Puiki apysaka.
Nepatarnauja taikai.

Rašo A. BIMBA

Darbo unijų vadai skun
džiasi, kad unijistai nesiima 
prezidentinių rinkimų kampa
nijos su ryžtu ir entuziazmu. 
Pav., Amerikos Darbo Fede
racija savo politinei veiklai 
šiais rinkimais nesitiki iš narių 

1 surinkti nė pusės milijono do
lerių. Kadangi Federacija turi 
aštuonis milijonus narių, tai 
išeina, kad rinkimams r.uo 
kiekvieno nario negaus nei po 
kvoterį!

Bet kalti tie patys lyderiai. 
Jie unijas kryžiavo j a tarpe 
dviejų senų kapitalistinių par
tijų. Jeigu unijos susidėtų ir 
sudarytų savo nepriklausomą 
politinę partija, pamatytumė
te, kiek entuziazmo ir pinigų 
unijistai sudėtų savo kandida
tu išrinkimui.

X — o—
i Niekados Europos vandenys 

Mcbuvo matę tokios milžiniš
kos karinių laivų armados, ko
kią šiomis dienomis ten pa
siuntė Amerikos vyriausybė. 
Ten, mat, bus laikomi kariniai 
manevrai, beveik panosėje so
cialistinių kraštų.

Kažin ką Amerika pasaky
tų, jeigu Tarybų Sąjunga ir 
jos talkininkės atsiųstų i A- 
merikos vandenis šimtus kari
nių laivų ir laikytų karinius 
manevrus. Visi tai paskaitytų 
provokacija, erzinimu, neprie- 
telišku žygiu. K

Ar neturi teisės taip pat a- 
nos europinės šalys žiūrėti i 
šiuos amerikiečių karinius ma
nevrus?

n. —o—
. Aną meta Budenz, dabar 
IJrs. Bella Dodd. Kaip greitai 
j) pavirto niekše, šnipe ir par
sidavėle, taip greitai jai pla
čiai atsidarė katalikų bažny
čios durys. Ji ten maloniai 
pasitikta ir iškilmingai priim
ta. Tas pats vyskupas Sheen 
ir ją atvertė “prie dvasios 
šventos.”

Kataliku bažnyčios galvos 
• taip jau atbukę ir sugedę, jog 

nebesupranta, kad tokiais savo 
žvejojimais išgamų ir parsi
davėlių, jie negražiai išprie
vartauja savo katalikišką baž
nyčią. Kaip gi' dabar j tą 
bažnyčią pažiūrės švarūs, pa
dorūs, nuoširdūs žmonės.

—o—
Vėl atmestas pasiūlymas 

priimti i Jungtines Tautas vi
sas šalis, norinčias istoti. Jų 

^Ama net keturiolika. Iš jų 
įvynios yra kapitalistinės, o 
^nkios socialistinės. Tokiam 
“masiniam” priėmimui grieš- 
tai pasipriešino mūsų vyriau
sybės" atstovas Saugumo Tary
boje.

Tokia, mat. mūsų vyriausy
bės politika. Bet tai juk kvaila 
politika. Tokia politika paken
kia Jungtinėms Tautoms ir 
visam taikos reikalui. Bijoma 
įsileisti socialistinius kraštus. 
Tai reiškia nepasitikėjimą sa
vim ir savo santvarka.

Lietuviu Literatūros Draugi
jos angliškai skaitantieji na
riai turi gera knygų pasirin
kimą. Jie gali gauti neseniai 
parašytą ir išleistą įžymaus 
amerikiečio rašytojo Howard 
Fast Istorinę apysaką “Spar- 
tacus.”

“Spartacus” perskaičiau su 
dideliu susidomėjimu. Joje 
plačiai nušviečiamas anų senų 
laikų ilgas Romos imperijos 
laikotarpis, pilnas žiaurumų 
ir aristokratiško supuvimo, 
bet taip pat ilgu, aštrių ir did
vyriškų vergų kovų, kuriose 

žymiausiu vadu buvo 
jĮad i j atori us Spartak as.
^Norėdamas šią didele ir 

gražią knygą*šiaip nusipirkti, 
Draugijos narys turėtų užmo
kėti daug daugiąu, negu jis 
užsimoka duoklių.

(Tąsa 4-tam pusi.)

No. 178

Šnipė Bella Dodd išduoda 
mokytojus, jos pačios 
įtrauktus į Kom. Partiją
Ji buvo išmesta iš Komunistų Partijos už tai, kad 
advokatavo keliantiems ren das namų savininkams

New York. — Bella V. 
Dodd, buvusioji Mokytojų 
Unijos pirmininkė, išdavė 
tyrinėjančiai Senato komi
sijai dešimtį mokytojų New 
Yorke ir Brooklyne kaip 
komunistus.

Seniau Bella Dodd pri
klausė Komunistų Partijai, 
bet liko išbraukta už tai, 
kad jinai, būdama advoka
tė, gynė teismuose namų 
savininkus, kurie kėlė ren-. 
das savo įnamiams.v

McCarthy laimi Wis. 
valstijoj nominacijas

Milwaukee, Wis. — Rau- 
donbaubis republikonas se
natorius Joe McCarthy lai
mėjo nominacijas Wiscon- 
sino valstijoj naujam ter
minui į Jungtinių Valstijų 
Senatą. Jis gavo 91,527 
balsus pagal dar nepilnus 
apskaičiavimus.

Už priešingą jam repu- 
blikoną kandidatą Len 
Schmittą buvo paduota 29,- 
444 balsai, o už demokratų 
kandidata Fairchilda — 3,- 
409.

McCarthy.yra pagarsėjęs 
savo rėkavimais, kad prez. 
Trumanas “palaikąs komu
nistus valdžioje.”

Vakarų Vokietija sumokės 
$922,000,000 už nacių 
padarytas žydam skriaudas

Bonn, Vokietija. — Vaka
rinės Vokietijos ministrų 
kabinetas susitarė su Izrae
liu, kad sumokės, žydams ir 
jų organizacijoms 922 mili
jonus dolerių kaip atlygini
mą už nacių padarytus žy
dams nuostolius. Atlygini
mas bus daugiausia fabri
kiniais dirbiniais.

Izraelis taip pat reikalau
ja 250 milijonų dolerių to-^ 
kio atlyginimo iš rytinės 
Demokratinės Vokiečių 
Respublikos.. ’ Bet dar ne
prasidėjo derybos su ja.

Amerika duoda $25,000,000 
francūzams Indo-Kinoje

Washington.— Jungtinės 
Valstijos netrukus duos 
francūzams Indo-Kinoje 20 
milijomj dolerių vertės gin
klų ir 5 milijonus dolerių 
pinigais— karui prieš Viet- 
namb liaudininkus - komu
nistus.

O 1953 m. Amerika duos 
205 milijonus dolerių Čiang 
Kai-šeko kinam tautinin
kam Formozoje, francū- 
zam Indo-Kinoje, Filipinam 
ir Thailandui, stiprinant, 
juos prieš komunizmą.
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KAIP EGIPTO VALDŽIA 
DALINS DVARININKŲ 
ŽEMES VALSTIEČIAM

Liudydama yagangaudiš- 
kai senatorių komisijai, 
Bella prisipažino, kad ji pa
ti anuomet įtraukė į Ko
munistų Partiją tūlus, mo
kytojus bei mokytojas, ku
riuos dabar išduoda perse
kiojimams.

Teigiama, kad rusas 
išrado helikopteri

Maskva. — Sovietu aka
demikas B. Jurjev, rašyda
mas Literatūros Laikrašty
je, nurodinėja, kad rusas 
Žukovskis 1912 metais pa
statė pirmąjį pasaulyje he
likopterį, kuris skrenda be 
priekinių varomųjų sparne
lių - propelerių ir be šalu
tinių sparnų. 'Helikopteris 
pakyla ir lekia vienais vir
šutiniais sparnais, kurie 
virš jo sukasi ratu.

Bus daromi nauji 
atominiai bandymai

Washington. — Valdžia 
praneša, jog per kelis se
kančius mėnesius darys 
naujus atominius bandy
mus Eniwetok saloje ar jos 
apylinkėje, Pacifiko Van
denyne. Nesako, ar išmė
gins naujesniąsias atomų 
bombas ar kitus atominius 
karo įrankius..

Bandymus stebės tik val
dininkai ir karininkai. Ne
prikiš nė vieno korespon
dento.

Amerikos kapitalas svetur 
pelnė $2,700,000,000

Washington. —Prekybos 
departmentas paskelbė, kad 
Amerikos fabrikantu įdėtas 
kapitalas. į pramones sveti
mose šalyse 1951 metais 
davė jiems 2 bilijonui, 700 
milijonų dolerių pelno, tai 
yra, 500 'milijonų daugiau 
kaip 1950 metais.

Eisenhoweris vadina 
demokratus “grobikais”

Indianapolis., Ind.— Gen. 
Eisenhoweris, republikonų 
kandidatas į prezidentus, 
šaukė išrinkti jį preziden
tu; ketino tuomet “paliuo- 
suot šalį nuo begėdiškų jos 
turto grobikų.”

šachtas patars Ivanui, 
kaip sutvarkyti' finansus

Teheran, Iran. — Atvyko 
iš Vokietijos Hjalmaras 
Šachtas, buvęs Hitlerio 
Valstybės Banko pirminin
kas. Šachtą pasikvietė Ira
no premjeras Mossadeghas, 
kad patartų, kaip sutvar
kyt Irano finansus.

Kairo, Egiptas. — Prem
jero gen. Naguibo valdžia 
paskelbė savo planą, kaip 
ims dvarų žemes ir dalins 
jas bežemiams ir mažaže
miams valstiečiams., būtent:

Kasmet per sekančius 5 
metus valdžia paims po 
penktadalį dvarų dirbamų
jų žemių, taip kad per 5 
metus taps perimtos visos 
tokios žemės, apart 2 0 0 
akrų, kurie bus palikti kiek
vienam dvarininkui. Nie
kam nebus leista turėti 
daugiau kaip 200 akrų dii>

Atlanto kraštai vis plačiau 
manevruoja prieš Sovietus

Voghera, Italija. — Italų | 
armija ir Atlanto sąryšio 
lėktuvai išvien daro prati
mus, kaip turėtų atmušti 
“priešus/ jeigu Sovietų-lėk- 
tuvai nuleistu savo kariuo
menę Italijon. Manevrus 
stebi Amerikos, Anglijos, 
Turkijos ir kitų Atlanto 
kraštu karininkai, v

Ndrvegijos' manevrai
Ošlo, Norvegija. — Pul

kai norvegų kariuomenės 
manevruoja Troms apskri
tyje, Šiaurinėje Norvegijo

Amerikonai vėl bando atgriebt 
kalnus nuo Korėjos liaudininkų

Seoul, Korėja. — Ameri
konai ir jų talkininkai kar
totinai atakavo Šiaurinės 
Korėjos liaudininkus ir ki
nus. Bandė atgriebti Capi
tol Hill ir Finger Ridge 
kalnus viduriniame fronte. 
Bet Korėjos liaudininkai 
vis atmuša amerikonus ir 
išlaiko sau tuos kalnus..

Amerikonai vėl mėtė 
sprogstamąsias ir padega
mąsias oro bombas i Šiau- V

Raudonoji Žvaigžde 
ragina budėti prieš 
Amerikos šnipus

Maskva. — Raudonoji 
žvaigždė, Sovietų armijos 
laikraštis, atsišaukė į ka
riuomenę ir piliečius kuo 
budriausiai sergėti sovieti
nius. apsigynimo sekretus 
nuo šnipų ir sabotažninkų.

Raudonoji žvaigždė rašo, 
kad Amerika vis uoliau 
bruka savo ir kitų vakari
nių kraštų šnipus į Sovietų 
Sąjungą ir draugiškas jai 
šalis.

Raud. Žvaigždė primena, 
kad Amerika 1951 metais 
paskyrė 100 milijonų dole
rių šnipams organizuoti, 
samdyti ir siųsti į Sovietų 
Sąjungą ir į naujosios de
mokratijos kraštus.

ORAS. — Giedra ir tru
putį šilčiau.

bamosios žemės.
Už atimtas, žemes bus mo

kama dvarininkams pensi
jos. Valdžia atmokės jiems 
viso tiek, kiek dvarininkai 
būtų gavę rendos už tas že
mes per 10 metų. Visa to
kių pensijų suma bus dva
rininkams palaipsniui su
mokėta per 30 metų.

Atimta iš dvaru žemė bus 
padalinta bežemiams, ir ma
žažemiams valstiečiams 
mažais sklypais, ne daugiau 
kaip po 5 akrus kiekvie
nam.

je. Lavinasi atmušti “So
vietu įsiveržima.” C V v

Vakarinių karo 
laivynų manevrai

Glasgow, Škotija.—Clyde 
prieplaukon susibūrė An
glijos, Amerikos ir kitų At
lanto kraštų kariniai laivai. 
Šį penktadienį jie pradės di
džiausius laivynų manev
rus. Plauks ir į Baltijos 
Jūrą manevruoti. Tai bus 
perspėjimas, kad Sovietų 
Sąjunga nelaikytų tą jūrą 
“sovietiniu ežeru,” kaip ra
šo United Press.

rinės Korėjos miestus pa- 
liai Jalu upę, plaukiančią 
rubežium tarp Mandžūrijos 
ir Šiaurinės Korėjos.

Korėjos liaudininkų ra- 
kietiniai lėktuvai mėgino 
atmušti Amerikos, bombo
nešius. Amerikonai laimė
jo mūšį ore, nušaudami 7 
Šiaurinės Korėjos lėktuvus 
ir sužeisdami 12, kaip tei
gia amerikinis pranešimas. 
Nieko nesako apie, savo 
nuostolius.

Ridgway apžiūrinėja 
turky tvirtoves; 
stebi jy manevrus

Ankara, Turkija.—Ame
rikos generolas Ridgway 
apžvalginėj o Turkijos tvir
toves ir kitus karinius įren
gimus už 40 mylių nuo So
vietų Kaukazijos.

Ridgway, vyriausias At
lanto,. kraštų armijų ko- 
mandierius, taip pat stebė
jo turkų kariuomenės ma
nevrus. Daugiau kaip 20,- 
000 turkų armijos rodė ge
nerolui Ridgway ir kitiems 
Atlanto karininkams, kaip 
Turkija gintų Bosporo są
siauri nuo ^Sovietu.

Bosporo sąsiauris yra 
vandens “rankovė” tarp 
Juodosios Jūros ir Marmu
ro Jūros. O Marmoro Jūra 
jungiasi Dar danelių są
siauriu su Egėjaus ir Vi
duržemio Jūromis.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tifeji,:

Tūkstančiai hawajiečių 
metė darbą -- protestavo 
prieš Bridges nuteisimą
Cukraus darbininkai ir laivakroviai streiku reikalavo 
panaikint bausmę tam kovingam unijos vadovui

Honolulu, Hawaii.—Tūks
tančiai cukraus darbininkų 
ir laivakrovių streikavo, 
protestuodami, kad federa- 
lis apeliacijų teismas- Cali- 
fornijoj patvirtino bausmę 
Harriui Bridgesui, kovin
gam vakarinių Laivakrovių

Stevensonas giria 
Trumano politiką

San Francisco. — Adlai 
Stevensonas., demokratų 
kandidatas, gyrė Trumano 
paramą Čiang Kai-šeko ki
nams tautininkams ir ki
tiems komunizmo priešams 
Azijoje.

Stevensonas garbino Tru- 
maną ypač už Korėjos ka
rą. Tuo karu, esą, Ame
rika parodė, kaip jinai vi
sur pasiryžus “atremti So
vietus.”

Tex. demokraty vadai 
remia Eisenhowerj

Amarillo, Texas. — Šios 
valstijos Demokratų Parti
jos suvažiavimas nutarė 
remti generolą Eisenhowe- 
rį, republikonų kandidatą į 
prezidentus.

Demokratas Texas guber
natorius Shivers smerkė 
Trumaną ir demo k r a t ų 
kandidatą į prezidentus. Ste- 
vensoną už “traukimą link 
socializmo.”

Gen. Naguibas žada būti 
draugiškas Amerikai

Kairo, Egiptas. — Gene
rolas Naguibas, Egipto 
premjeras, s.akė amerikinei 
žinių agentūrai United 
Press, kad laikysis- drau
giškos politikos link Jungti
nių Valstijų. Naguibas ti
kisi gauti paramos iš Ame
rikos pagal prezidento Tru
mano Ketvirto punkto pla
ną prieš komunizmą.

■ ■ , . — ■ ~, ■ z...................—........................... ....

1,800 auto, darbininkų 
streikuoja prieš paskubą

/ 1 1 -

Metuchen, N.1 J. — Su
streikavo 1,800 ’darbininkų 
prieš Fordo Lincoln - Mer
cury automobilių fabriką; 
tai’ todėl, kad bosai verčia 
juos atlikti , dar daugiau 
darbo už tą pačią algą.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Audra apvožė keleivinį ju
goslavų laivą Dunojaus 
upėje, n u s k a n d i n ant 90 
žmonių. 

9

Kairo, Egiptas. — Gene
rolo Naguibo valdžia ketina 
surengti šalies seimo rinki
mus po naujųjų metų.
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Unijos vadovui. Streikie- 
riai reikalavo panaikinti 
teismo sprendimą -prieš 
Bridgesą. Metė darbą visų 
2i9 cukraus plantacijų dar
bininkai, apart vienos.

Harry Bridges pradiniai 
buvo 1950 metais nuteistas 
penkerius metus kalėti ir 
Australijon deportuoti už 
tai, kad jis apgaulingai iš
gavęs pilietinius Amerikos 
popierius 1945 metais. Prie
saikoj dėl pilietybės jis ta
da pareiškė, jog niekuomet 
nebuvo Komuhistu Parti
jos narys. Bet samdyti, šni
pai ir streiklaužiai teisme 
1950 m. liudijo, kad Brid
ges priklausęs Komunistų 
Partijai.

Tai pagal tokius liudiji
mus apeliacinis teismas da
bar ir užgyrė ano teismo 
skirtą Bridgesui bausmę.

Už KĄ BAUDŽIAMAS
San Francisco. — Harry 

Bridges pareiškė, jog jis 
baudžiamas už tai, kad nuo
širdžiai gina darbininkų 
Veikalus ir priešinasi kari-’' 
nei Trumano politikai.

--------------------------------

Federate džiūrė kvočia 
pašto valdininkus, kurie • 
pardavinėjo paaukštinimus

_________ / •

New York. — Fęderalė 
grand džiūrė pradėjo tyri? 
nėti vietinius pašto valdi
ninkus, kurie už pinigus pa
kėlė eilinius paštininkus i 
viršininkus. Už pakėlimą 
tarnyboje viršininkai ėmę 
po $500'iki $1,500. ..

Būsią kvočiama šimtai 
senesniųjų ir naujų virši
ninkų, pardavinėjusių bei 
pirkusių p a a u k š t i n imus 
paštinėje tarnyboje. Grand 
džiūrė turi gana aiškių pa
rodymų bent prieš 12 jųjų.

Federate grand džiūTė 
Chicagoj taip pat kvočia 
pašto valdininkus, kaltina
mus už viršininkystės vietų 
pardavinėjimą bei pirkimą.

Egipto valdžia liepia 
politinėm partijom 
greitai apsivalyti

Kairo, Egiptas. — Egipto 
premjeras ‘ gen. Naguibas 
su savo ministrų kabinetu 
įsakė- politinėms egiptčnų 
partijoms* a p s i v a 1 yti nuo 
sukčių ii’ kyšininkų per 
30 dienų. O jeigu jos ne
apsivalys, tai valdžia užda
rys ir išardys tas partijas.

Pereitą sekmadienį val
džia suėmė Wąfd parti
jos sekretorių Šeragą EI 
Dina ir kitus vadus kaip 
sukčius - sugedėlius.O 
Wafd yra skaitlingiausia 
tautinė partija Egipte.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays, and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

TEL. VIRGINIA 9-1827—1828

Kas Ką Rašo ir Sako Lawrence. Mass

President, GEORGE WARES; Sec.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
 Editor, ROY MIZARA 

SUBSCRIPTION RATES 
United States, per year   $7.0C
United States, per 6. months $3.75 Canada and Brazil, 6 months 
Queens Co.................. $8.00 per year Foreign countries, per year
Queens Co.......... $4.00 per six mos.

Canada and Brazil, per year

Foreign countries, 6 months

$8.0C
$4.0C
$9.00
$4.5C

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

STEVENSONAS IR
KOMERCINĖ SPAUDA

GUBERNATORIUS STEVENSONAS aną dieną iš
stojo su kritika komercinei spaudai. Jis daug maž taip 
Sfikė: dauguma komercinių dienraščių mūsų krašte sto
ja už republikonus; dauguma tų dienraščių pasisakė už 
Eisenhowerį jau seniai, dar ankstyvame pavasaryj, kai 
jie niekd nežinojo apie Eisenhowerio programą, apie tai, 
už ką Eisenhoweris stoja; kai jie dar nežinojo, ką no
minuos demokratų partija savo kandidatu prezidento 
vietai.

Taip, tiesa! Tokie dienraščiai, kaip New York Times, 
besivadinąs demokratų partijos pritarėju, jau seniai, 
dar kuomet Eisenhoweris nebuvo sutikęs kandidatuoti, 
pasisakė už jį.

Po to, kai republikonai nominavo Eisenhoweri, o de
mokratai—Stevėnsoną, tas pats dienraštis parašė edi- 
torialą sakydamas: abu kandidatai geri, bet Eisenhow
eris visgi geresnis!

Kodėl taip?
Netenka nei aiškinti. Stambiajai spaudai Eisenhow

eris patinka geriau dėl to, kad jis, kaip militaristas, yra 
jiems patikimesnis. Toji spauda, — trokštanti karo 
spauda, — žino, jog turint Eisenhoweri krašto preziden
tu, būtų lengviau, būtų “praktiškiau” pradėti pasaulinį 
karą, negu turint prezidentu Stevensoną.

Tik prisiminkime Eisenhowerio kalbą, sakytą Ame
rikos Legiono suvažiavime New Yorke!

Štai, kame visa paslaptis!

KODĖL NEPRIIMTI VISŲ?
JUNGTINIŲ TAUTŲ Saugumo Taryboje ir vėl iškilo 

klausimas dėl įsileidimo į šią organizaciją visos eilės 
'kraštų, kurie dar nėra nariais.

Tarybų Sąjungos atstovas, Jacob A. Malik, pasiūlė 
sumanymą, pagal kurį turėtų būti įsileista šios šalys: 
Albanija, Austrija, Bulgarija, Ceylonas, Mongolija, Ru- 

. munija, Suomija, Italija, Jordanas, Nepalas, Vengrija, 
* Portugalija ir Airija.

Deja, šis sumanymas negavo reikiamų Saugumo Tar- 
ryboje septynių balsų. Už jį tebalsavo tik Tarybų Są
junga iy Pakistanas; Jungtinės Valstijos, Brazilija, 
Graikija ir Čiang Kai-šeko atstovas balsavo prieš, o Bri
tanija, Francūzija, Čilė ir Turkija susilaikė nuo balsa
vimo. ,

Mūsų krašto atstovas balsavo prieš pasiūlymą dėl to, 
kad tan skaičiun įeina Albanija, Rumunija, Mongolija, 
Vengrija ir Bulgarija, liaudiškosios respublikos.

Achesono politika yra tokia: neįsileisti į Jungtines 
Tautas liaudiškų respublikų. Na, jeigu taip, tai Tarybų 
Sąjunga balsuoja prieš tas šalis, kurios pritaria Wa- 
shingtono politikai.

Ir kas gi iš to išeina? Išeina tai, kad daugybė kraštų 
dar nėra nariais Jungtinių Tautų . O jie turėtų būti!

Mes jau ne kartą sakėme: Jungtinėse Tautose turė
tų susirasti vietą kiekviena šalis, aišku, įskaitant di
džiulę Kinijos Liaudies Respubliką.

Deja, taip nėra.
Šis klausimas iškils Jungtinių Tautų asemblėjoje, ku

ri atsidarys kitą mėnesį Niujorke. Abejojame, ar jis 
ir ten bus teigiamai išspręstas.

Trys tūkstančiai International- Brotherhood of Teams
ters unijos narių susirinko Į laidotuves John Acropolis, 
kuris buvo unijos lokalo 456 prezidentu. Jis buvo rastas 
nušautas jo paties namuose, Yonkers, N. Y.

ŠITIE VAIKAI KEIKS 
SAVO TĖVUS

Gaila nieku nekaltų vai
kų. Tėvai juos išvežė iš 
Lietuvos ir dabar stačiai 
žudo. Kai Lietuvoje moky
klų tinklas toks platus, kai 
ten vaikai taip gražiai yra 
mokinami ir auginami, net 

i baisu pamislyti, į kokį pra
garą pateko kai kurie pa
bėgėlių vaikai.

Štai tik vienas pavyzdys. 
Rugsėjo 4 d. Chicagos ku
nigų Drauge telpa kores
pondencija iš Vokietijos 
apie padėtį vadi narnoje 
“Lietuvių Vasario 16” gim
nazijoje, kuri randasi Diep- 
holze miestelyje, kurios “vi
si mokiniai yra lietuviškos 
kilmės. Pusė jų katalikai, 
kita pusė evangelikai.”

Prašome pasiskaityti:
Diepholzo miestelis turi 10,- 

000 gyventojų, Niedersachsen 
provincijoje. Pati gimnazija 
yra 3 km už miestelio, su ku
riuo susisiekti galima tik pės
čiomis. Jokių kultūrinių įstai- 

igų, išskyrus kiną, miestelyje 
nėra. Pati apylinkė — durpy
nai ir balos. Nėra arti jokio 
miško arba padoresnio van
dens išsimaudyti.
jūros įtakos pats blogiausias 
visame krašte, čia apsiniaukę 
ir lyja beveik 300 dienų per 
metus.

Gimnazija turi du namus. 
Tai karo smarkiai apgriautų' ir 
mažai remontuotų kareivinių 
blokai. Vieną tokį namą vie
tos valdžia duoda nemokamai, 
o už antrąjį reikia mokėti a- 
pie 600 DM nuomos mėnesiui. 
Viename bloke yra interna
tas, o kitame pati gimnazija. 
Grindys kaikur parketo, kai- 
kur cementinės. Tačiau parke
tas visur sulūžęs, o cementas 
suiręs.

Klasėse lietingom dienom 
visur įlyja, o žiemos metu į- 
sninga. Remontui gimnazija 
absoliučiai neturi lėšų.

Internate mokiniai gyvena 
labai ankštai, daugumas lovų 
sulūžę. Ncgercsni ir kiti bal
dai, ypač kėdės.

Nėra jokios vonios'ar dušo. 
Vandentiekis taippat novisa- 
dos veikia.

Pernai teko 5-tą klasę kele- 
tai dienų perkelti kitur, 
tiek pf-ibėgo vandens 
kiaurą stogą, kad nebuvo 
Įima į klasę įeiti.

žiemą veikia centralinis 
dymas. Bet dėl vamzdžių 
numo ir nuolatinio jų taisy
mo, tenka kartais ir keletą 
dienų šaltyje dantimis kale
nant mokintis. Valgomoji sa
lė iš viso žiemą neapkūrena
ma, todėl mokiniams tenka 
labai greitai valgyti, kad ne
sušaltų.

Maitinamas! daugiausia iš 
konservų pagamintu maistu, 
kvepiame labai maža vitaminų, 

1 o daržovių ar vaisių nėra lėšų 
nusipirkti. Pats maisto patie
kimas labai paprastas ir pri
mityvus, nes trūksta pinigų 
indams pirkti.

Jeigu pas tėvus yra likęs 
nors krislelis žmoniškumo 
ir pasigailėjimo, jie turėtų 
be delsimo savo vaikus gel
bėti iš nelaimės. Ir tai la
bai lengvai galima: Tegu 
jie pasiima tuos vaikus ir 
grįžta Lietuvon. Lietuvos 
durys jiems, plačiai atdaros. 
Ten jų vaikai suras .šiltą 
prieglaudą ir mokslą • svei
kiausiose sąlygose. Nerei
kės badauti, nereikės žiemą 
šalti.

Oras dėl

nes 
per 
ga-

šil- 
se-

O VISGI NEBUS 
GRŪDŲ...

Kanadiškė Kardelio 
priklausoma Lietuva skel
bia dideli pagerėjimą VLI- 
Ko reikaluose. Dviejų kraš
tutinių klerikaliniu grupių 
pasitraukimas iš VLIKo tik 
gero padaręs. Tiesa, dar ir 
“Darbo Federacijos” atsto
vas J. Grinius bandęs^ pa
triukšmauti, bet niekas iš 
to neišėję, ir Grinius nuri-

Ne-

męs.
O sudarymas “Vykdomo

sios Tarybos” su K. Zai
kausku pryšakyje labai ge
rai paveikęs ir “diplomatų 
šefą” Lozoraitį. Girdi:

“Paskelbus naują Vykd. 
Tarybk ministeris St. Lo- 
zoraitisSpats rodo iniciaty
vą ir, diplomatų valią vyk
dydamas, į VLIKą atvyks
ta rugsėjo 1 d. Taip natū
raliai užsimezga diplomatų 
bendradarbiavimas su VLI- 
Ku ir naująja Vykdomąja 
Taryba. Viliamasi gerų 
vaisiu.”

Kardelio korespondentas 
sako: “Tikiuosi, kad se
kantis mano laiškas bus 
pateisinąs viltingumą, nes 
iš VLIKo sklinda geros ži
nios. Svarbu, kad nusista- 
to visų bendradarbiavi
mas.”

Bet mums atrodo, kad ir 
iš šių pelų nebus jokių grū
dų, kad ir šis naujas “kal
nas” pagimdys viso labo 
tiktai pastipusią peliukę. 
Dalykas aiškus: Tasai “vi
sų bendradarbiavimas” yra 
Lietuvos priešų bendradar
biavimas. O jų visos pa
stangos sugrąžinti Lietu
von ponų viešpatavimą ir 
kapitalizmą tiek te du o s. 
kiek duoda bergždžia ožka 
pieno. Lozoraičio ir Zai
kausko raketas pasiliks ra
ketų apgaudinėti Amerikos 
lietuvius.. Bet ir tas biznis 
kasdien smunka. Pav., visi 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pasimojimai sukelti didžiu
les krūvas dolerių vis ma
žiau ir mažiau besusilaukia 
atsiliepimų. Paskutinis va
jus nedavė nė pusės pasi
skirtos kvotos.

MOKINKIMĖS Iš 
SAVO BROLIŲ

Mėnesiniame negrų laik
raštyje “Freedom” daini
ninkas Paul Robeson krei
pia Amerikos žmonių dė
mesį į padėtį P. Afrikos Są
jungoje. Ten visi žmonės 
yra susivieniję prieš fašis
tinę Malano valdžios politi
ką. Jau tūkstančiai žmo
nių nuėjo į kalėjimą už lau
žymą nelemtų rasistinių 
įstatymų. Bet valdžios te
roras jų neatbaido nuo ko
vos. Kiti tūkstančiai yra 
pasiryžę tuos įstatymus 
laužyti, nes tik taip galima 
išreikšti jiems opoziciją.

Ko amerikiečiai gali pa
simokyti iš afrikiečių? 
“Vienybės,” sako Paul 
Robeson. Ir čia reikia to
kios. pat <visų žmonių, my
linčių laisvę ir žmonišku
mą, vienybės prieš rasine 
diskriminaciją. Jiems ten, 
jis sako, “sunkiau kovoti, 
bet jie susivienijo — vadai 
ir masės, juodieji, indusai, 
spalvotieji, darbo unijų ta
rybos, ir pasakė: ‘Štai ko 
mes reikalaujame. Mes no
rime laisvės dabar’.”

Jis toliau rašo:
“Kaip.mors mes turime 

susivienyti ir turime susi
vienyti tuojau. Ne po rin
kimų, bet šiandien. Ir ko
dėl gi ne?, Mes esame su
sivienijo reikalavime civili
nių teisių, bet kuomet mes 
visi susivienysime kovai ir 
patrauksime pirmyn kartu 
vis.i, mes laimėsime mūsų 
civilines teises 1952 me
tais.”

Redakcijos Atsakymai
Barzdų Skutėjui, Webb 

City. — Atleisite, kad jūsų 
straipsnelio negalėsime su
naudoti. Jis parašytas la
bai aštrioje ir nedraugiško
je dvasioje. Galima barbe
nu klausimą diskusuotį be 
barimosi ir įžeidin ėjimo. 
Tačiau vis tiek ačiū už ra
šinėjimą.

Žinelės
Jauni berniukai po 13 me

tų amžiaus pradėjo laužtis į 
krautuves ir jas apiplėšinėti. 
Tai vis biednų tėvų vaikai. Tė
vai vaikštinėja be darbo, gi 
vaikai nori ką nors pasipirkti. 
Ieško išeities... Darbininkiško
je šalyje taip nebūna, nes ten 
vaikai viskuo aprūpinti.

—o—
Patricia McCarthy, 

iš New Britain, jau 
miesto ligoninės. Jai

ir 
ne-

va

21 m., 
išėjo iš 
įsakyta 

ateiti ir liudyti prieš vyrą
moterį, kurie padarė jai 
legališką operaciją.

—o—
Kaip prasidėjo mokinių

kacijos, tai berniukai susior
ganizavo į klubą. Jų susirašė 
net 20. Jie susibūrė į Leonard 
School ant Allen St. Jie manė, 
kad jiems ten bus vieta Susi
rinkti ir nereikės randos mo
kėti. Bet išėjo kitaip. Policija 
sužinojo ir pareikalavo $28 
randos. Ir vaikai turėjo sumo
kėti, nes kitaip būtų buvę pri
versti eiti į pataisos namus.

Čia turime tikrą cirką. Mies
to valdininkai negali susitai
kyti dėl atstatymo Bruce mo
kyklos. Jau metai prabėgo, ir 
dar nieko nepadaryta. Sako
ma, kad atstatymas kaštuotų 
apie milijonas dolerių.

—o—
City clerk Joseph R. Smith 

įgaliotas užprotestuoti prieš 
busų fėro pakėlimą, žmones 
nedirba ir negali tokius aukš
tus fėrus mokėti. Bet vargiai 
kas išeis iš tokių protestų. Jei
gu nepaims gerai už pakarpos 
busų kompanijos, tai ji kaip 
kolektuoja, taip kolektuos 
tuos aukštus mokesčius už va
žinėjimą.

—o—
American Woolen kompani

jos viršininkai ir miesto majo
ras laikė konferenciją kas 
link taksų sumažinimo. Kom-Į 
panija dejuoja, kad ji nega
linti lenktyniuoti 
mis valstijomis, 
daug mažesnius

Wood Mill ] 
$2,927,000, turi i 
sų $163,912; Ayer Mill, kuri 
uždaryta, vertės $1,001,900, 
turi sumokėti taksų $56,106.- 
40. Spėjama, kad taksai bus 
sumažinti.

i su pietinė- 
nes sautiečiai 
taksus moka, 
įmonė, vertės 
sumokėti tak-

—o--
Pasirodo, kad Lawrence 

darbininkai yra gerai organi
zuoti į darbo unijas, čia jų 
yra 31,225. Gerai, kad 
d a r b i n i n k a i o r g a n i- 
zuojasi. Jeigu visur bus gerai 
organizuoti, tai bus lengviau 
iškovoti geresnes sąlygas.

—o—
Patarimas moterims. Kai 

perkate sukneles ir nueinate 
į kitą kambarį pasimieruoti, 
tai nepalikite savo piniginės. 
Sugrįžusios galite negauti su
knelės ir netekti pinigų. Su 
viena moteriške jau taip atsi
tiko. Ji sugrįžusi neberado pi
niginės su $40.

, —o—
Maple Parke lankėsi drau>- 

gai Dovidoniai ir Stigai iš 
Worcester, Mass. Gaila, kad 
ilgiau negalėjo pabūti, nes tu
rėjo skubintis atgal. Mat, bu
vo Labor Dąy, tai keliuose su
sikimšimas labai didelis.

Pasitaikė būti tarptautiškam 
piknike rugpjūčio 31 d. Brain
tree, Mass., pas graikų tauty
bės ūkinirifcą. Vieta puiki. 
Yra ir maudynės. Publikos 
susirinko nemažai. Taipgi pu
sėtinai buvo ir lietuvių, ypač 
iš Bostono apylinkės.

Piknike buvo graži progra
ma, kuri susidėjo iš dainų ir 
prakalbų. Ypatingai šauniai 
padainavo žydų choras. Pikni
kui valgiai buvo beveik visi 
suaukoti. Tai rengėjams pa
liks ir pelno. Bus graži para
ma progresyviškai spaudai.

—-b—-
Jau atsidarė Lawrence mo

kyklos. Lawrence High Sshool 
mokinių šiemet, mažiau. Per
nai mokėsi L792, o Šiemet tik 
1,682.

S. Penkauskas

LAISVĖS REIKALAI
Orui ativėstant turime pasirūpinti savo dienraščio at

eitimi. Kaip kitais metais, taip ir šiemet, Laisvės va
jus gavimui naujų skaitytojų prasidės su 1-ma d. spa
lio. Šio mėnesio susirinkimuose jau turėkime dieno tvar- 
kyje vajaus reikalą. Gerai, planingai prisirengkime tam 
svarbiam darbui.

Gražų pavyzdį davė Jonas Grybas, buvęs norwoodietis,. 
o dabar brooklynietis ir jau Laisvės personalo narys, •» 
pirmadienį jis pridavė vieną naują prenumeratą. Išro
do geri ženklai šio rudens vajui.

Linksma, kad visuomenė gražiai supranta savo dien
raščio padėtį ir tiekia jam pagalbą. Štai koks puikus 
sąrašas šiomis dienomis suteikusiųjų Laisvei finansinės 
paramos:

Suzanna Danta, Detroit, Mich......................  :
Jurgis ir Olga Prauskis, Gardner, Mass..........
Per Černiauskienę, Cicero, Ill..........................
J. Steponaitis, Brooklyn, N. Y.........................
Du Broliai nuo Jelgavos, Paterson, N. J.........
Lietuviškų Taut. Kapinių Korp., Plymouth, Pa
Shatkai, Peoria, Ill...............................
Povilais Aleksandra, Sudbury, Mass................
Juozapas Paznokaitis, Phila., Pa....................
V. Kolaski, Brooklyn, N. Y.................
S. Uždavinis, Haverhill, Mass..........................
Juozas Dierse, Detroit, Mich...........................
S. Gavran, Pittsburgh, Pa.................................
A. Bakevich, New Britain, Conn.....................
A. Kunevich, Maspeth, N. Y. ......................
J. Vaivada, Rochester, N. Y.............................
C. ir A. Nečiunskai, Brooklyn, N. Y. •.........
J. Kazlauskas, Lowell, Mass........................... .
R. Kurlanskas, Phila., Pa.................................
M. Kalušis, W. Fitchburg, Mass.......................
J. Stanton, Lowell, Mass....................................
Milickas, Detroit, Mich............................ ...........

Dėkojame visiems aukojusiems dienraščiui, ir dė
kojame Jonui Grybui už naują skaitytoją.
Norime priminti visuomenei, kad Laisvės spaustuvė 

gali jums atlikti visokius spaudos darbus. Jei jurtis rei
kia spausdinti konstituciją, parengimams plakatus, ar 
bile ką iš spausdinių, prašome kreiptis į Laisvės spaus
tuvę, ir būsite aprūpinti,

$10.00 
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. 7.00
. 5.00
. 5.00

.. 5.00
. 5.00
. 5.00

. 3.00
. 3.00
. 3.00
. 3.00
• 3.00
. 3.00

. 3.00
. 3.00
. 2.00
• 2.0(f
. 1.00'1
. 1.00 ~ 
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DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

GROMATA SAIMONUI 
BLYNUI

Sveikas, f rente Saimon!
Aš dar vis 'esu ant far- 

mos, kur praleidau visą va
sarą. Čia oras gud, gyven
ti gerai, ale nėra tiek daug 
fonių, kaip Brooklyne.

Padedu farmeriui kaip 
ką dirbti, o jis man už tai 
mažiau čiažina už būrdą. 
Kaip kada, kaip farmerka 
nemato, tai jis, žmogus, ir 
čėrkelę snapso paima ir 
man pasuka. Ale farmerka 
nenori, kad jis snapsą ger
tų. Ji sako: šnapsas per- 
brangus ir sveikatai ken
kia; sako, tegul snapsą la
ka kapitalistai, tai gal grei
čiau išstips, tai mums ne
reikės prieš juos faituotis. 

Farmerka bajava leidė! 
Kaip kada vakare susėda

me ir pradedame kalbėti 
apie visokias pasaulio mar- 
nastis. Aš sakau, kad mies
te geriau gyventi, ba ten 
daugiau fonių, ale farme- 
riai man netiki. Sako, tegu 
biesas tokias, fones! Sako: 
ar mes nematome, kas ten 
darosi. Visur vagys, suk
čiai, gengsteriai, prostitu- 
tai. Paimk, sako, angelcką 
gazietą i rankas, ką tu'joje 
rasi? Vis visokios istorijos 
ir patarimai apie tai, kaip 
žmonės, pinigus turi praleis
ti ant arklių, kaip gengste
riai ir vaigys gali uždirbti 

.daugiau pinigų, kaip dau-

giau įtraukti jaunų, nekal
tų mergaičių į prostituci
ją. Tai tokia jūsų ten kul
tūra! sako farmerys. Tegu 
ji eina skrodžiais žeznę.

Aš jam sakau, betgv mies
te yra darbininkų judėji-v 
mas, sveikas, geras, kuris* 
kovoja prieš sukčius ir vi
sas piktadarystes. Tai jis 
man sako: ale tuos, kurie 
kovoja už žmonių rei
kalus, valdžia areštuoja ir 
kiša į kalėjimus, o gengste- 
rių, melagių, sukčių ji ne
baudžia.

Tada aš tyliu, kaip oiste- • 
ris, nieko nesakau, ba ma
tau, kad farmer y s jau 
pyksta. Tuomet einame 
gulti. Ale miegoti tai čia 
geriau, kaip Brooklyne.

Aš gal neužilgo sugrįšiu į 
Brooklyn^, tada pašnekėsi
me. O dabar, jei turi čėso, 
tai atsiųsk man kelis žo
džius. apie tai, kaip gyvena 
pranciškonai, — ar jų di 
karmoje dar vis velni 
krakoviaką šoka?

Jei nori, tai perduok ši
tą mano gromatą Laisvės 
redaktoriams, — tegu dru- 
kuoja, jei nori.

Aš žinau, redaktoriai 
džiaugiasi, kaip aš savo 
istorijų nerašau, ba jiems 
nereikia taisyti mano mis- 
teikai.

O dabar gudbai!
Tavo frentas

Džiinis šmotas

ŠYPSENOS
Nušautas ar pagautas

Morta (sėdėdama vakare 
su Jonuku, tarp, kitko, pa
stebėjo) : “Mano tėvelis vi
soj šioj apskrityj žinomas, 
kaipo geriausias šaulys.”

Jonukas: “Ką gi tas su 
manim bendro turi?”

Morta: “Mažai ką, tik už
tikrina, jog tu tikrai ma
no vyru būsi.”

Albany, N. Y.-Pereitą saj 
vaitę New Yorko valstijoj 
dar 119 asmenų susirgo kū- 
dikiniu paralyžium.

2 pusl.-Laisvė (Liberty)-Ketvirtad., Rugsejo-Sept. 11, 1952



Štai Kokia Mūsų Šių Dienų Civilizacija
Nuolat ir nuolat keičiasi 

galingoji gamta, keičia ir 
mūsų motinėlės žemelės vei
dą; keičia jos vaizdus; kei
čia ir patį žmogų. Vie-

P suteikia didelį pro- 
i sinintį — pasiekti aukš

čiausią mokslą, kuris vėliau 
ryžtasi paveržti, o kai kur 
jau ir paveržė, nuo jos ga
lią ir įkinkė, kad pati gam
ta turi tarnauti jam, žmo
gui.

Šitame gražiame pasauly
je ji vieniems leidžia gy
venti, ir gyventi iki šimto 
ir daug daugiau metų. Ki
tus pasiima dar tik žen
giant į šį pasaulį. Dar ki
tus pasiima keleto dienelių, 
savaičių, metelių. Kitiems 
gi atima ir tą patį menkai 
arba visai nelavintą protą.

Peržiūrėjau senoką mies
to didlapį, ir štai žinelė: sū
nelis teismabutyj prisipaži
no užmušęs savo tikrą mo
tiną.

Pora savaičių vėliau ta- 
meX pačiame didlapyj bu- 
vai/)skaitęs žinią, kad kitas 
sįįpelis užmušė savo tikrą 
tėvą ir sužeidė motiną. Pa
bar statau klausimą: kaip 
tokią žinelę skaitydamos 
jaučiasi kitų sūnelių moti
nėlės? Tai gal tik joms, vie-

noms težinoma. Na, o prięš 
metus mačiau, kaip Jack
sonville mieste, Floridos 
valstijoje, tūlas vyras Mc- 
Certy, radęs savo žmonelę 
besimyluojančią su to pat 
miesto komisijonierium, į 
abudu iš šautuvo paleido 
net tris šūvius, ir pats su
dribo tarp kambario durų.

Žmogus, apimtas saumy- 
lystės, pavydo, įpuola ište
pi jon, pasiunta keršyt, tai 
ir keršija, neboja nieko, nei 
savo gyvasties. Tik tomis 
keliomis sekundėmis pa
tampa baisiausiu žvėrimi. 
Tegu jis būva 15-kos me
tų jaunuolis. Tegu būva 60 
ar daugiau metų senis. Bet 
žmogus, turėdamas sveiką, 
blaivų protą, jokiu būdu 
taip nepadarys.

Margas šis mūsų pasau
lis, margas...

Štai vėl: Gyvenant poro
je gražiausiame sutikime, 
meilėje, vienam mirus, ki
tam draugui ar draugei pa
silikus vienatvėje gyventi, 
iš to didelio gailesčio, šird
gėlos baisiai jaudinasi, jo 
ar jos širdis alpsta... Ta
rytum pats lystų ir gultų 
po žalia velėna amžiams.

Na, o kiti krūvoj jokiu 
būdu negali sugyventi —

nuolat barasi, ieško persky
rų, divorsų. Dar kiti, kad 
ir bardamiesi, vienas kito 
neapkęsdami, tebegyvena 
krūvoje patol, pakol pasie
kia čiukurą. O kai jį pa
siekia, tada užsimuša arba 
nunuodija vienas kitą. Ar
ba palikęs pačią, vaikelius, 
ar atbulai—prasišalina tik 
jam ar jai žinomais keliais.

Štai kokia mūsų dienų ci
vilizacija, kuria mūsų ša
lies mokyčiausios galvos di
džiuojasi, į padanges kelia.

Ar gali taip pasielgti ci
vilizuotas žmogus, kaip kad 
aukščiau parašyta? Man 
atrodo, kad ne. Tam vy
rui būtų užtekę visai ne
piktai pakolioti, pabarti sa
vo išdykusią žmonele, ir to 
būtų labai užtekę. Na, o 
tėvažudžiams pasmerkimo 
neturiu. Čia jau kalta san
tvarka, išauklėjimas. '

Sakysime, dar mums te
bebūnant Lietuvoje, kur 
jūs girdėjote, kad sūnus nu
žudytų savo motiną ar tė
vą? Ne, nebuvo tokio atsi
tikimo. Ar galima kaltinti 
tėvus, kad jie nemoka au
klėti savo vaikelių, jų ne
myli? Ne ! Tėvai ir dabar 
savo vaikelius lygiai myli ir 
mokina, kad blogo niekam 
nedarytų. Taip, kaip ir mus 
visus tėvai mylėjo ir moki
no būt gerais žmonėmis—

N. GOGOLIS

TARASAS BULBA
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pavyzdingais, kad ir kiti 
jus mylėtų. ■

Kaltinti už tai reikia šią 
netikusią santvarką: moky
klas, judžius, televiziją, la
biausiai jodžius, kur tebe- 
rodo visokius gengsterius, 
užmušėjystes, ištvirkėlius, 
padugnes, šaudymus, kurių 
vaikai prisižiūrėję anksčiau 
ar vėliau patys bando anuos 
pamėgdžioti. O kartą pasi
sekus, tai nė nejaučia, kaip 
vėliau papildo, ir žmogžu
dystę. Ir pats netenka lais
vės, arba baigia amžių kar
tuvėse.

Kiekvieną dienelę tenka 
mums matyti, kaip išeini 
gatvėn, kaip net ištisi pul
kai mūsų vaikučių vaidina 
—apsiginklavę visokiais pa
būklais, revolveriais, dur
klais, dar įdėtais metalinėse 
makštyse, iš kurių tik 
brūkšt, išsitraukė ir šauna, 

I arba duria durtuvu. Mat, 
praktikuojasi, nes judriuo
se išmoko. O tų revolverių 
pridirbta visokių, net su 
sidabrinėmis kulbelėmis, tik 
žėri, blizga langų vitrino
se, tiesiog užverstos krau
tuvės. Ir tėvai su vaiku jo
kiu būdu negali praeiti, sū
neliui maldaujant, nenupir- 
kę to prakeikto žaislo! Bet 
jei tėveliai imtų ir susilai
kytų nuo pirkinėjimo, tai, 
žinoma, tuoj ir pradingtų 
toki pirkiniai iš visų krau
tuvių . Ir jūsų vaikai būtų 
sveiki. S—kų Jurgis.

DETROIT, MICH.
Mes išreiškiame mūsų nuoširdžią padėką daugeliui 

mūsų draugams, kurie suteikė mums užuojautą mirus 
mano mylimam vyrui JONUI DANTAI. Lai jis ra
miai ilsisi.

Mes taipgi norime išreikšti padėką grabnešiams U. 
Garelis, E. Garelis, J. Genaitis, J. Pavilaitis, P. Sta- 
siukaitis ir J. Daukus. Dėkojame ir Ruth Price, ku
ri taip gražiai sudainavo; L. Pruseikai ir Saul Gross
man už jų gražias kalbas. Taipgi Brazis laidotuvių 
įstaigai už jų malonų patarnavimą.

Dėkojame ir Detroito Lietuvių Klubui, jo nariams 
ir valdybai ir dienraščiams Vilniai ir Laisvei.

Pasiliekame nuliūdę,
žmona Suzana ir šeima 

Sesuo Lona ir Šeima

Laisvės Piknike Gavo Dovanas
1. $100—Alex J. Zerofski, 

Brockton, Mass., 36-14.
2. $75—Louis Visnoski, Hud

son, Mass., 66-24.
3. $50—J. G., 277-27.
4. $25—Dr. John Repshis, 

Dorchester, 16-35.
5. $15—P. D. Hyde Park 

296-14.
6. $10—Julia Družienė,

Norwood, 80-26.
7. $10—M. A lūkimas Ha

verhill, 133-12.
8. $5—E. Pauliukonenė, 

Haverhill, 122-13.

9. $5—Mrs. Sparainas, 
3173 Shore Pkway, Brooklyn, 
N. Y., 7-34.

10. $5—Elsie Zalesky, Broc
kton, 55-14.

Labai atsiprašau, kad nebu
vo paskelbta anksčiau, iš prie
žasties mano kilnojimosi vie
ta iš vietos. Tai tik dabar ga
lėjau padaryti.

Visiems dovanos išmokėtos, 
tik brooklynietei Mrs. Spar
ainas dar neišmokėta. Meldžiu 
kreiptis šiuo antrašu, ir dova
ną gausite: J. Grybas 95-23 
114 St., Richmond Hill, N. Y.

Tighe E. Woods, naujas 
kainų, stabilizatorius. Jis 
irgi žada kainų kilimą 
pažaboti. Bet kainos kaip 
kilo, taip ir tebekyla.

Montello, Mass.

(Tąsa)
Girgždėdami atsidarė geležimi ap

kalti vartai ir priėmė pulkuojančius, 
kaip avis į avidę, išvargusius ir apdul
kėjusius raitininkus. Daugelis zaporo
žiečiu buvo juos besiveją, bet Ostapas 
sulaikė^avo umaniečius, sakydamas: 
“Toliau, kiek galima toliau toliau nuo 
sicįnų, ponai broliai! Negerai arti prie 
jų’prieiti.” Ir tiesą pasakė, nes nuo sie
nų pasigirdo griausmas ir ėmė kristi 
viskas, kas pasitaikė, ir daugeliui kliu
vo. Tuo metu prijojo stovyklos atamanas 
ir pagyrė Ostapą, sakydamas: “Štai ir 
naujas atamanas, o vadovauja kariume- 
nei kaip senis!” Atsigręžė senasis Bul
ba pažiūrėti, koks ten naujas atamanas, 
ir pamatė, kad visų umaniečių priešaky
je sėdi ant žirgo Ostapas, ir kepurė į ša
lį pakreipta, ir atamano kuoka rankoje. 
/‘Matai koks!” tarė, į jį žiūrėdamas< ir 
apsidžiaugė senis, ir ėmė dėkoti visiems 
umaniečiams už garbę, sūnui suteiktą.

Kazokai vėl pasitraukė, ruošdamiesi 
vykti į stovyklas, o ant miesto pylimo 
vėl pasirodė lenkai, jau sudrąskytomis 
skraistėmis. Sukrekėjo kraujas ant dau
gelio brangių kaptonų, ir dulkės apden
gė gražias varines kepures.

vC- Ką, surišote? — šaukė jiems iš a- 
pajčios Zaporožiečiai.

— Aš jums! — vėl, kaip andai, šaukė 
iš viršaus storasis pulkininkas, rodyda
mas virvę; ir vis dar nesiliovė grūmoti 
apdulkėję, išvargę kariai, ir visi, kurie 
buvo niršesni, iš abiejų pusių pasikeitė 
mitriais žodžiais.

Pagaliau visis išsiskirstė. Kas įsitai
sė pasilsėti, nuvargęs mūšyje: kas bars
tė žeme savo žaizdas ir plėšė raiščiams

žydas, ir jis paprastai buvo patekęs į ne
laisvę. Bet tuojau atsiminė jis, kad per
daug, palanki buvo Andriaus širdis mo
terų žodžiams, pajuto jis sielvartą ir pa
darė tvirtą įžadą atkeršyti lenkaitei, už
barusiai jo sūnų. Ir ištesėtų jis savo į- 
žadą: nepaisytų jos grožio, ištrauktų ją 
už tankios, puikios kasos, vilktų ją pas
kui save per visą lauką, pro visus kazo
kus. Susidaužytų į žemę, aptekusios 
krauju ir apdulkėjusios, jos nuostabios 
krūtys ir pečiai, savo blizgėjimu lygūs 
amžinam sniegui, kuris dengia kalnų 
viršūnes. Išmėtytų dalimis jos puikų, 
gražų kūną. Bet nežinojo Bulba, ką ruo
šia dievas žmogui rytoj, ir apėmė jį mie
gas, ir užsimiršo jis, pagaliau ir užmigo. 
O kazokai vis dar kalbėjosi, ir visą naktį 
stovėjo prie laužų, akylai žiūrėdama į vi
sas puses, blaivi, akių nesudėjusi sargy
ba. , * v ;

VIII
Dar nepasiekė saulė nė pusės dan

gaus, kai visi Zaporožiečiai susirinko į 
savo dalinius. Iš Siečės atėjo žinia, kad 
totoriai, kol kazokų ten nebuvo, viską 
ten apiplėšė, iškasė visus pinigus, ku
riuos kazokai slaptai laikė žemėje, su
mušė ir paėmė į nelaisvę visus, kurie 
buvo likę, ir su visomis pagrobtomis gal
vijų ir arklių kaimenėmis patraukė tie
siog Perekopo link. Vienas tik kazokas, 
'Maksimas Goloducha, pakeliui ištrūko 
iš totorių nagų, nudūrė mirzą, atrišo jo 
maišelį su cechinais ir ant totorių žirgo, 
totoriškai apsirengęs, - pusantros dienos 
ir dvi naktis bėgo nuo besivejančių, mir
tinai užgujo žirgą, pakeliui persėdo ant 
kito, užgujo ir šitą, ir jau trečiuoju at- 
joj į Zaporožės stovyklą, pakeliui-sužino
jęs, kad Zaporožiečiai buvo ties Dubnu.

Rochester, N. Y.
Gerai pavyko Gedemino 

Draugystės piknikas, rengtas 
rugpiūčio mėnesį, Rifle Range 
parke. Nors diena nebuvo la
bai gera, tarpais palijo, bet 
mažai kas lietaus paisė. Pub
lika rinkosi labai linksma ir 
skaitlinga iš visų kraštų mies
to ir iš tolimų farmų, kaip tai 
draugai Vaičiai, žiūrauskai ir 
Polskiai. Ir atvyko iš daug ki
tų apylinkės miestelių, kurių 
visų negalėjau sužinoti.

Turėjom svečių iš saulėtos 
Floridos, draugai Marytė ir 
Jonas Sass. Taipgi buvo Jo
nas ir Barbutė Morkevičiai iš 
San Leandro, Kalifornijos. At
vyko ir vietinių visokių tautų 
žmonių. Visi linksmai laiką 
praleido.

Gedemino Draugystės jau
ni nariai taip gražiai ir drau
giškai visiems patarnavo, net 
malonu buvo žiūrėti. Visus 
automobiliais pasitiko P. Če- 
reška ir Grižas pas stotį. Ki
tus darbus dirbo D. Vaitas, 
Ona Devonis, P. žirgulis, Ged- 
dy Vaitas, J. Gudelis, Zlatkus, 
Stančikas, Blažis, Ed. Krikš
čiūnas. Kitų vardų negalėjau 
sužinoti, malonėkite man at
leisti.

Visi dirbo su šypsą ir daino
mis. Tai didelė garbė jums, 
jautnoji karta, už gražų pasi
darbavimą. Jums priklauso 
ateitis. Darbuokitės ir ant to
liau draugiškai, o pasekmės 
bus geros.

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšio Piknikas

skaras ir puošnius drabužius, nuvilktus 
nuo užmuštų priešų. O kiti, kurie ne
buvo nuvargę, ėmė rankioti lavonus ir 
atiduoti jiems paskutinę pagarbą: kala
vijais, ietimis kasė duobes; kepurėmis, 
skvernais nešiojo žemę; gražiai sudėjo kazokų 
kūnus ir apibėrė juos šviežia žeme, kad 
netektų varnams ir arams plėšikams iš- 
lesti jų akis. O lenkų kūnus, kaip pa
kliuvo pririšę dešimtimis prie laukinių 
žirgų uodegų, paleido po visą lauką, ir 
ilgai po to vijosi juos iš paskos ir čaižė 
jų šonus. Lakstė padūkę žirgai vagomis, 
kauburiais, per griovius ir pertakus, ir 
daužėsi į žemę kruvini apdulkėję lenkų 
lavonai.

Po to susėdo ratu visi kureniai vaka
rieniauti ir ilgai kalbėjosi apie nuveik- 
£ svarbus ir didvyriškus žygius, kurie 

kiekvienam lemti likimo, kad amži- 
na^pasakotų apie juos ateiviams ir pali
kuonims. Ilgai nėjo jie gulti; o ilgiau
siai negulė senasis Tarasas, vis galvoda
mas, ką tat reiškia, kad nebuvo And
riaus priešo karių tarpe. Ar gėda buvo 
Judui išeiti prieš savuosius, ar apgavo

Tik ir spėjo jis pareikšti, kad atsitiko 
tokia nelaimė; bet kodėl ji atsitiko, gal 
buvo įsigėrę, kazokų įpročiu, namie likę 
Zaporožiečiai ir girti pateko į nelaisvę ir 
kaip totoriai sužinojo vietą, kur buvo 
užkastas kariuomenės iždas, — apie .tai 
nieko jis nepasakė. Labai išvargo kazo
kas, sutino visas, jo veidą nudegino ir 
nusvilino vėjas; krito jis čia pat ir kie
tai užmigo.

Draugai Morkevičiai jau 
apleido Rochester!, skubinosi 
pribūti į Vilnies pikniką Chi- 
cagoje. Rochesteryje viešėjo 
5 savaites, aplankė visus savo 
draugus.

Morkevičiai pirmiau čia tu
rėjo savo farmą, tai visi lie
tuviai važiuodavo pas juos sū
rių pirkti ir jų kieme rengda- 

v. . . . v. v. . i vo piknikus. Jie visus malo-
Panasiais ^atvejais Zaporožiečiai pap-Įniai priimdavo. Penkeri nle- 

rastai tą pačią akimirką vydavosi grobtai atgal pardavė farmą ir iš\ 
buonis, stengdamiesi užklupti juos kely
je, nes belaisviai tuoj pat galėjo atsidur
ti Mažosios Azijos prekyvietėse, Smirno
je, Kretos saloje ir dievas žino, kur, ku
riose vietose galėjo pasirodyti kuoduotos 
kazokų galvos. Štai kam susirinko Zapo
rožiečiai. Visi aliai vienas stovėjo jie su 
kepurėmis, nes atėjo ne tam, kad išklau
sytų, kaip valdiniai, atamano įsakymą, 
bet pasitarti, kaip lygūs, savo tarpe. 
“Visų pirma tegu duoda patarimą vy
resnieji!” šaukė minioje. “Tegu pataria 
stovyklos atamanas!” kalbėjo kiti.

(Bus daugiau)

'važiavo į Kaliforniją apsigy
venti. Labai visų pasiilgo, tai 
atvažiavo aplankyti mus vi
sus. *

Visi rochesteriečiai juos 
gražiai priėmė ir vaišino, kiek 
galėdami, užkviesdami- į na 
mus ir surengėm • išleistuvių 
pokilį. - Draugai Morkevičiai 
labai buvo užganėdinti mūsų 
vaišėmis ir yra visiems drau
gams didžiai dėkingi.

Mes, rochesteriečiai, linki
me jiems laimingai sugrįsti,„

Naujosios Anglijos Lietu
vių Moterų Sąryšio pikni
kas ir rankų darbo paroda 
įvyks rugsėjo 14 d., gra
žiam pušyne, Lietuvių Tau
tiškam Darže, Montello, 
Mass.

Kaip jau žinoma, mes, 
darbščiosios moterys, visa
da prisidedame, prie visų 
progresyviškų parengimų, 
kaip, pav., spaudos, apskri
čių ir radijo piknikuose, su 
visokiais valgiais ir visokio
mis dovanomis prie moterų 
stalo, kas visados duoda ge
ras pasekmes.. Todėl aš pra
šau visas Moterų Sąryšio 
kuophs, klubus ir pavienes 
moteris rengtis prie šio ne
paprasto pikniko ir rankų 
darbo parodos su dovano
mis prie valgių stalo. Taip
gi prašome rinkti daiktus 
dėl parodos, kad galėtumė
me parodyti, ką mes, lietu
vės darbščiosios moterys, 
galime sukurti.

Mes Bostono apylinkėje 
darbuojamės, turime išrin
kę plačią rengimo komisiją. 
Iš Cambridge Moterų Klu
bo įeina M. Staniene, V. 
Kvetkus, P. Turauskiene, 
M. Vasiliauskaitė ir N. Gri
galiūnienė. Iš So. Bostono 
LLD moterų 2 kp. įeina E. 
Likienė, D. Ruplienč ir Niu- 
kienė.

Kaip matote, mes tikrai 
rengiamės prie šio pikniko. 
Aš raginu ir kitas kolonijas 
rinkti komisiją, kad dar
buotųsi, rinktų daiktus dėl 
rankų darbo parodos ir do
vanų dėl valgių stalo, ir 
agituotų, kad daugiausia 
žmonių pribūtų į šį nepa
prastą pikniką.

Ne tik moterys, žinoma, 
ir vyrai važiuosime ir da
lyvausime šiame piknike.

Dabar noriu tarti ačiū 
tiems, kurie aukojo dėl 
valgių stalo. Štai jų są
rašas :

John Žekonis-......... 1.00
B. Čuberkienė ....... 1.00
K. Yankus ......... . .  1.00
Kalošienė ............... 1.00
N. Grigaliūnienė 1.00
P. Turauskiene .... 1.00
A. Sabulienė........... 1.00
M. Paurienė ......... 1.001
Šukienė ..................  1.001
N. Kavaliūnienė ... 1.00
M. Zavis............. . 1.00
V. Waškienė...........1.00
K. Barčienė ........... 1.00
H. Belekavičienė ... 1.00
M. Vasiliauskaitė 1.00
M. Stašienė ........... 1.00

Progresyvės Partijos rinki
mų kampanijos piknikas į- 
vyks 13 d. rugsėjo-Sept., Lie
tuvių Tautiško Namo Parke, 
Montello, Mass. Kviečiam iš 
plačios apylinkės lietuvių vi
suomenę .skaitlingai atsilanky
ti ir paremti taikos partijos 
šių metinių rinkimų kampani
ją. Rengėjai ruošia atatinka
mą šiam piknikui programą. 
Taipgi bus gera muzika, ska
nūs užkandžiai ir įvairūs gėri
mai. Smagumo turėsit visi.

Sekmadienį rugsėjo 14 d. 
per dieną bus Progresyvės 
Partijos metinė konferencija, 
ir vakare prakalbos su gražia 
muzikale programa. Atsibus 
John Hancock BIdg., Boston, 
kfass. Labai svarbu visiems pi
liečiams atsilankyti.

Kviečia Progresyvės Parti
jos Komisija.

Viso $31.00
Julia Rainard

Kulpmont, Pa.
Laisvės skaitytojas ir darbi- 

nipku judėjimo rėmėjas Adam 
Ulson /rugsėjo 7 d. išvažiavo į 
West' Frankfort, Ill., aplanky
ti savo sesutę, o taipgi savo 
draugės sesutę, kuri gyvena 
Farmington, Ill. Taip pat jie 
žada užsukti į Rockford, Ill., 
aplankyti visus gimines. Veli- 
nam jam ir jo žmonai geriau
sio pasisekimo šioje kelionėje.

Koresp.

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

' - i
Kiekvienas kultūringas žmogus priyalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje, t

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Joji o Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

❖
Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite įtuom gražiu veikalu.

110-12 ATLANTIC AVENUE,
RICHMOND HILL 19, N. Y.LAISVE

t

Draugė iš Dedham $5.00 
M. Musteikienėz 2.00
H. Tamašauskienė 1.00,
D. Ruplenienč ......... 1.00
B. Žukauskienė 1.00
E. Likienė ........ 1.00
Nukienė ..................... 1.00
H. Žekonienė •_........ 1-00
J. Rainard . ............. 1.00
K. Kazlauskienė ... 1.00

—----------------- ------- ---------- -----------------j---------------- -
3 pus!.—Lawve (Liberty) -Ketvirtad., Riigšėjo-SepU 11, 1952
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SVEČIAI
New Yorke atostogavo bos

toniečiai Brone ir Domininkas 
Keršiai. Taipgi sykiu su jais 
atvykusi Madeline Brekėnas 
(Daukšaitė). Apsistoję miesto 
centre, kad daugiau, ko spėtų 
pamatyti.

Brooklyne pas V. ir Verą 
Bunkus, pas EI. Bunkų, taip
gi pas Frank ir Anną Bunkus, 
gyvenančius New Jersey, vie
ši Bunkų sesutė Antosė Mile- 
vičienė iš Montreal, Kanada. 
Ketina pabuvoti keletą savai
čių, nes dar pirmu sykiu jai 
tenka lankytis mūsų valstybė
je. Turint tris brolius, jai yra 
proga gerai apžiūrėti New 
Yorką, taip pat ir Laisvės į- 
staigą. Mat, ji yra gera Lais- 

i vės patriotė, skaitytoja.
Bunkai yra gerai žinomi 

brboklyniečiams, tad pas 
brooklyniečius V. V. Bunkus 
teko ir man susipažinti, pabu
voti su Mrs. MileviČiene. La
bai maloni moteris. Nusiskun
dė Širdies nesveikata. Tačiau, 
sako — negrįšiu į Kanadą 
kol nepamatysiu Liberty Audi
torijos, kad sugrįžusi Kanadon 
turėčiau ką pasakyti.

Linkiu draugei daug sveika
tos, kad galėtų New Yorke pa
matyti viską, ką tik trokšta 
matyti. S. Petkus.

i

SVEIKINA
ir

NewWto^ia^ZInkff
Sekmadienį įdomus ir 
svarbus piknikas

DailyVengrų laikraštis 
Journal sykiu su Nepaprasto
sios Piliečių Apsigynimo Kon
ferencijos komitetu rengia 
šaunų pikniką šį sekmadienį, 
rugsėjo 14-tą, Castle Hill Gar
dens, 2 Castle Ave., Bronx. 
Įžanga 75 c. Vaikams nemo
kamai.

Lietuviškų svarbių visuome
niškų sueigų neturint, lietu
viams taipgi bus proga nuvyk
ti nors kartą pažiūrėti, kaip 
piknikauja kiti.

Pradės 9 ryto, tęsis iki su
tems. Bus gana laiko ir gera 
proga nuvykti, nes parkas 
randasi miesto ribose, priva
žiuojamas miestiniais busais.

Pramogos rengėjai žada 
daug įvairumo. Vaikams prog
rama ir priežiūra jiems skir
toje vietoje, jeigu tėvai norės 
liuosai pabūti valandą 
Orkestrą, benas šokiams, 
ir grupių dainos. Tarpe 
dalyvaus paskilbusioji
tha Schlamme. Ir bus bazaras 
ir žaismės, taipgi vietoje 
minami .valgiai.

kitą. 
Solo 
kitų, 
Mar

ga-

I

Sveikiname Aleksandrą 
Domicėlę Veličkus, linkėdami 
geros sveikatos ir linksmo gy
venimo nors iki tolei, kol už- 
augsir ištekės jų mylima anū
kui? Erika. Sveikinam Justi
ną Veličką ir jo žmoną Mar
čią, linkėdami geros sveikatos 
laimingai, sveikai užauginti 
dukrelę Eriką. Taipgi Erikai 
linkim sveikatos laimingai už
augti su grand daddy ir grand 
mama talentu meno srityje, 
ypatingai dainose.

Komunistai įvykdė 
konferenciją

New Yorke įvyko naciona- 
lė įstatymdavystės reikalams 
komunistų konferencija, ku
rioje nusistatyta gairės veik
lai šiuose rinkimuose. Konfe
rencija pareiškė 
pasitikėjimą,” kad 
žmonės sugebės 
taiką ir atsteigt.i

“ patriotinj 
Amerikos 
“išsaugoti 
Teisių. Bi-

Mus apdovanojo
Nuvykęs į Naujosios Angli

jos lietuvių rengtą Laisvės 
naudai piknikų; W'orcesteryje, 
Jonas Grybas parvežė laisvie- 

,Čjams lauktuvių. Parvežė 
prenumeratą ir piniginių do
vanų laikraščiui. Prie to dar 
dadėjo: 
iš West 
sumanė 
Sinti.”

Įpratę iš farmerių ir darži
ninkų srities tikėtis farmų 
produktų, stebime, koki čia 
pundelyje bus kiaušiniai. Bet... 
sužvilgėjo auksiniai papuošta 
brangių saldainių dėžė. Sal
džiai užgyvenome.

“štai Bronės Kalusis 
Fitchburg dovana, ji 
laisviečius ir pavai-

Laisvės
Petras

Pirmadienio rytą 
, Bpaustuven parvyko 

šolomskas, seniau ilgus metus 
dirbęs dienraščiui techniku. 
Parvyko laisviečiams ’ talkon, 
tuojau stojo į darbą. Nuo to 
laiko, kuomet Vincas Rudaitis 
išvyko poilsiui, mes toje srity
je buvome labai biedni pasili
kę. Kiek išgalėdamas, pada
lindamas savo laiką tarp re
dakcijos ir spaustuvės, tuos 
darbus, bent pačius skubiau
sius, dirbinėjo redaktorius Ro
jus Mizara. Bet argi vienas 
atidirbs už du, ypačiai dar 
už ilgamečius ekspertus techr 
nikus. Rojus ir visi didžiai 
Petro laukėme.

Greta savųjų pundų, Petras 
.parneša ir mums lauktuvių:

“Tai nuo buvusios čampijo- 
nės dienraščio Vilnies vajinin- 
kės Mari jonos Smitrevičienės,” 
sako jis/ Pundelyje radosi jos 
pačios, gamintas sūris ir sal
dieji obuoliai. Ir vėl vaišės.

SmitreviČiai, pas kuriuos 
Petras buvo apsigyvenęs, kuo
met pasitraukė iš dienraščio 
Vilnies spaustuvės poilsiui, tu
ri dviejų ir pusės akrų ūkelį 
Romulus, Mich. Pasimelžia 

’karvutę, užsiaugina daržovių. 
Ckį prižiūri jinai. Jis tebedir
ba Šapoje, tik sugrįžęs pagelb-

Nepaprastai šiltai draugės

Žymūs visuomenininkai 
veiks už kauciją

REIKALAVIMAI

Komunist. pareiškė: “priešai 
nesustabdys liaudies balso”

buvo 
radio

Rendauninkai žada 
veikti rinkimuose

ir

Vyriausiu nuopelnu taikai, 
sakė kalbėtojai, bus darbavi
masis ir balsavimas už prog
resyvių partijos kandidatus 
šalies prezidento ir vice-prezi- 
dento pareigoms, už Vincent 
Hallinan ir Mrs. Charlotta 
Bass. Tai kandidatai naciona- 
le- plotme. Bet daugelyje vie
tų kandidatais į valstijų ir 
miestų -.„įstatymtiavystėn ir į 
valdvietes komunistai statys 
savo kandidatus arba juos iš- 
statys susidariusios vietinių 
gyventojų partijos ar esamųjų 
partijų grupės.

Tarpe vyriausiųjų rytinėse 
valstijose yra brooklynietis 
Gersonas kandidatu į Kongre
są; Davis — į N. Y. Valstijos 
Žeimelį; Otis Hood į Mass. 
Valstijos Seimelį, šie trys sta
tomi iš anksto renkant para
šus. Gi Ohio valstijoje Gus 
Hali į J. V. senatorius ir E.-C. 
Greenfield į tos valstijos gu
bernatorių statomi įrašymu jų 
vardų į balotą jau balsuojant.

Pirmame šių metų rinkimi
niame masiniame mitinge sa
lėje, Rockland Palace, Bronx, 
virš 2,000 publikos audringai 
sveikino kandidatus ir kitus 
kalbėtojus, kurie pareiškė, 
kad liaudies priešai žmonių 
balso negalės sustabdyti. Tuo 
susirinkimu komunistai ir visi 
žodžio ir susirinkimų laišvės 
išsaugojimo šalininkai parodė, 
kad žmonės organijzuosis, 
rinksis ir veiks savo gerovei 
nežiūrint peršok i o j i m ų.

Kandidatu kalbos 
transliuojama ir per
stoties W0R ryšiais. Per ra
dio kalbėjo brooklynietis Si
mon W. Gerson, kandidatas į 
J. V. Kongresą, buvęs velionio 
Cacchionės įpėdiniu Miesto 
Taryboje užbaigti Cacchionės 
neužbaigtą tarnybą. O už 
Benjamin J. Davis, esantį 
Terre Haute kalėjime, kalbė
jo Jesse Gray.

Jesse Gray vadovavo kam
panijai uždėti Davis ant balo- 
loto ir darbuosis jį išrinkti. 
Davis’ą stato Freedom Party, 
New Yorke. Gi brooklynietį 
Gersoną stato People’s Rights 
Party, Brooklyne.

Didžiu džiaugsmu ir nuosta
ba suūžė susirinkimas kuomet 
Gray pranešė, jog po prašy
mu Davisą išlaisvinti—po am
nestijos peticija — pasirašo 
kas ketvirtas demokratas ir 
republikojias, kurie buvo už
klausti, pakviesti pasirašyti. 
Ir kad Davisą uždėti ant ba
loto tik prieš keletą valandų 
Įteikta peticijos su 3,128 re
gistruotų piliečių parašais, 
virš kita tiek, kiek reikėjo. 
Kandidatui į Valstijos Seime
lį reikia 1,500 piliečių parašų.

Kandidatas x į Kongresą, 
brooklynietis Gersonąs, . gavo 
4,361 parašą. Kandidatui j 
Kongresą reikia 3,000 parašų. 
Jie surinkti 12 dienų laikotar
piui. Dėl ko piliečiai pasirašė 
peticijas už žinomą komunis
tą; kuomet tūli kiti žmonės iš
sigąsta net to vardo. Į tai 
Gersonas savo kalboje atsakė

taip:
“Balsuotojai žinojo — ir 

jiems buvo pasakyta, — jog 
aš buvau, ir esu, komunistu. 
Jie žinojo—ir jiems buvo pa
sakyta, — kad aš esu teisia
mas einant Smith Aktu. Jie 
žinojo — ir jiems buvo pasa
kyta, — kad aš esu nariu par
tijos Bill Fosterio, Gene Den
nis, Ben Davis, Johnny Gates, 
Elizabeth Gurley Flynn ir Pet
ti Perry. Jie žinojo, jog aš e- 
stii nariu numylėtojo velionio 
Peter V. Cacchionės partijos. 
Nors daugelis pasirašiusiųjų, 
be abejo, nesutinka su kai ku
riomis mano pažiūromis, ta
čiau jie, tūkstančiai jų, pasi
rašė dėl to, kad jie tiki į Tei
sių Bilių, su jo šventomis lais
vėmis kalbėti, spausdinti ir 
susirinkti...
“žmonės nenori matyti Ame

riką nueinant nacių Vokieti
jos keliais. Jie nenori matyti 
Ameriką policine valstybe. 
Tai dėl to jie tuo būdu susivie
nijo uždėti mane, žinomą ko
munistą, kandidatu į Kongre
są... Tie pasirašiusieji ir rinkė
jai parašų veikė kaipo tikri 
Amerikos patrijotai, kaipo 
pirminiai kovotojai prieš reak
ciją,” sakė kandidatas Ger
sonas.

Toliam jis pareiškė, kad 
“dabar laikas yra pakeisti ne 
vieną rakalį kitu.” Kad laikas 
pakeisti visą esamąją politiką 
kitokia: “prašalinti žmonių 
persekiojimus, .iš valdžios suk
tybes ir karą. Atsteigti žmo
nėms teises, 
ir taiką.”

Taip pat 
bas.pasakė
Trumpai kalbėjo Otis Hood; 
kandidatas į Ohio valstijos 
gubernatorių E. C. Green
field; teisiamieji Elizabeth 
Gurley Flynn, George Blake 
Charney ir Pettis Perry.

Perry buvo pasitiktas atsi
stojimu ir audringa ovacija. 
Kalbėjo apie negrų kovas ir 
jų ryšį su visos liaudies kovo- 

• mis už teises ir laisves. Rep.

padorią valdžią

nepaprastas Ral
fe iti kalbėtojai

Iš Teismo Rūmų Aido Choras

Lamontas kalbės atviro 
oro mitinge

Patriotingas 
tas Lamontas! Jis 
sau kur išsitiesęs 
prieš saulę smėlyje, 
rete gurkšnodamas 
gražuolių programą, 
neeikvoja laiko 
ten, kur reikia 
kratiją.

Corliss Lamont, o taip pat 
ir Vito Marcantonio rugsėjo 
H-tos vakarą kalbės atvira
me masiniame mitinge prie 
kampo Avenue A ir 7th St., 
New Yorke. Tai ta pati vieta, 
kur seniau dviemis atvejais 
valkatos užpuolė kalbėtojus 
ir komitetą. Rengia Ameri
can Labor Party. Kviečia vi
sus. Tikimasi įspūdingo m i tin 
Ko.

amerikonas 
išgalėtų 
vartytis 

ar kaba- 
stebėti 

Bet jis
veltui, eina 
ginti demo-

asistentas

baigė val- 
pristatinėji- 

byloje

Foley Square, N. Y.— Dist- 
rikto prokuroro
Marks praėjusį penktadienj 
pareiškė, kad jis 
džios liudytojų
mą-perklausinėjimą
prieš 15-ką darbininkų Vadų- 
komunistų. Tuomet teisėjas 
Dimock paskelbė pertrauką 
bylos iki ateinančio ketvirta
dienio.

Teisiamųjų gynėjai pateiks 
savo pasiūlymus bylą panai
kinti'. Jeigu to neleis, tuomet 
pradės parodymus, dėl ko by
la turi būti panaikinta.

Prokuratūra teismą pradėjo 
balandžio 29-tą, kuomet pir
masis jos liudytojų, Louis 
Budenz, buvo pašauktas. Pas
kiausiu valdžios liudytoju bu
vo Thomas Younglove, prisi
pažinęs FBI šnipu, taksų mo
kėjimo valdžiai falsifikuoto- 
ju. Jis taip pat prisipažino 
esąs / pažintyje su Harry 
Schurmann, žinomu St. Louis 
miesto “gemblerystės raketo 
karaliumi.”

Younglove savo liūdyme 
praėjusį ketvirtadienį sakė, 
kad jo dabartinė žmona 
Schurmannas buvo 
savininkais namų, 
Younglove gyveno
tame mieste. Jis turėjęs butą 
bendrai su, Schurmanno tėvu.

ir 
bendrais 
kuriuose 
būdamas

Queens Village gyventojas 
Granville Roe, 52 metų, tapo 
užmuštas automobiliaus eida
mas skersai Hempstead Ave. 
Sykiu su juomi ėjusi žmona 

proga reikšdami simpatijų ir išliko nesužeista. Auto vaL 
prie jo dirbantiesiems* motojo neareštavok s

ir draugai įvertina savo dien* 
raštį, tuo patimi kiekviena

Brooklyno Rendauninkų
Vartotojų Tarybos skelbia, 
kad jos susiedijose rengs mi
tingus ir kvies visų partijų 
kandidatus kalbėti. Iš kandi
datų reikalaus pasisakymo, ką 
jie darys rendų ir kainų klau
simu, jeigui taptų išrinktais.

Neatsidėdami vien ant to, 
tačiau, vykdo veiklą ir kitais 
keliais. Mrs. Bernice Libusei;, 
tarybų vykdančioji sekretorė, 
pasiuntė telegramą kainų ko
ordinatoriui Woods. Reikalais 
ja pasimatymo. O rezoliuci
joje prezidentui Trumann i 
reikalauja sušaukti specialę 
Kongreso sesiją. Jie pareiškia, 
kad:

Kongresas turėtų sugrą
žinti kainas Į buvusias pirm 
Korėjos karo ir įvesti griežtą 
kontrolę; paliuosuot;i( nuo 
drausmių algas ir panaikinti 
taksus nuo mažųjų uždarbių; 
statyti daugiau namų; sugr 
žinti visą- ekonominę veiklą 
karines į taikos padėtį.

a
is

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Kaip jau žinoma, lietuviš
kai skaitantieji nariai jau yra 
gavę labai vertingą knygą 
“Sveikatos šaltinis.”

Dar vis randasi narių, ku
rie tebėra nemokėję duoklių 
už,šiuos metus. Neatidėlioki- 
te. Neišsibraukite iš šios gar
bingos organizacijos.

—o—
Ir Britanijos užsienio 

lų sekretorius Anthony 
sutinka, kad Korėjoje 
paliąubų neprileidžia 
vienas karo belaisvių 
m as. Bet ar
klausimui susitarti pagal visų 
karų tradicijas, būtent, kad 
po karo visi belaisviai turi 
grįžti į savo namus? Ne, 
nepataria taip išspręsti šį 
prastą klausimą. Todėl jis 
patarnauja taikos reikalui.

Mr. Eden ir jo bosas Mr. 
Churchill bijo nusidėti Ameri
kai. Susipyks, tai nebegaus 
finansinės paramos. Aišku, 
kad ir čia—doleris kalba ir do
leris tyli.

reika- 
Edcn

prie 
tiktai 

klausi-
jis pataria tuo

Reikalinga namų darbininkė-vi-
Pageidaujama paliudijimai.

namai. Dėl daugiau informa-
skambinkite po 7 v. v.:

Republic 9-3185 
(178-180)

įeri
'ijU

1951

atsi-

Susidarė įžymių visuomeniš
kų piliečių komitetas, kuris 
veiks ir mobilizuos mases 
veikti už išleidimą,iš Ellis Is
land po kaucija Unijų organi
zuotojo Martin Young. Suim
tas deportavimui, Young lai
komas Ellis Islande nuo 
metų spalių 26-tos.

Komiteto priešakyje
stojo Elmer Benson, Dr. Du- 
Bois, Di*. Clemens France, 
dvasiškis profesorius Fleming 
James, profesorė Louise Pet
tibone Smith. Komitetas tuo
jau išsiuntinėjo laišką dviem 
tūkstančiams žymių ameriko
nų, prašant užtarti Youngą. 
Tuo patimi, aišku, užtariama 
ir teisė kaucijos kiekvienam.

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

TOOL MAKER

CLASS FOR PLASTIC' 
MOLDING SHOP.

Excellent
PEN N

Glenside,

1st

Working Conditions.
PLASTICS CORP.
Pa. OGONTZ 6121
(178-180)

Wanted Experienced

BODY A FENDER MECHANICS

If you’re not making at least $100 
per week, then it’s time to 

bettor yourself.

If you aro a qualified Craftsman, 
Sep Mr. Koller or Mr. Johnson

su- 
j is 

pa- 
11 o-

iPamoka įvyks šio penkta
dienio vakarą, 8 vai., Liberty 
Auditorijos Music Room. Pra
šome visus senus ir norinčius 
įstoti dainonus ateiti tuojau. 
Metų galop rengiame savo 
koncertą ir jau turime daug 
užkvietimų kitų organizacijų 
programoms. Chorui' ir visuo
menei esate labai reikalingi.

Choro prezid.

Piliečiai ragino 
panaikinti bylą

A p

pareiškė, jog -tie 
teismai yra di- 

paneigimu tikro- 
liūdymai 

aiški

Nepaprastosios Piliečių 
sigynimo Konferencijos pirmi
ninkas Clifford ^McAvoy krei
pėsi į J. V. Teisdarybės De- 
partmentą reikalauti, kad by
lą prieš 15-ką teisiamųjų dar
bininkų vadų būtų tuojau pa
naikinta.

McAvoy 
Smith Akto 
tižiausiuoju
jo teisėtumo. Kad 
prieš teisiamuosius yra 
fabrikacija. Ir kad paskiaur 
sias jų, Younglove, yra pasku
busio raketieriaus sėbras. Rei
kalavo, kad teisdarybinis apa
ratas būtų atsuktas prieš tik
ruosius doros ir tikrojo amer 
rikonizmo priešus, prieš rake- 
tierių prietelius ir priparody- 
tus melagius. •

Iš East River ties 34-ta 
prieplauka ištrauktas vyriškio 
lavonas. Sakoma, išbuvęs van* 
denyje apie savaitę. Kišenėje 
rasta social security kortelė su 
užrašu Max Mandel. Tiriamas.

PRANEŠIMAI
• PHILADELPHIA, PA.

Čia svarbu: praleidome vasaros 
karščius nieko neveikdami del mūs 
draugijų Artėja oro atvėsimas, 
pradėkime susirinkimus laikyti. Rū
pinkimės surengti keletą parengi
mų dar šiais metais.

Du svarbūs susirinkimai j vyksta 
nedėlioję, 14 rugsėjo. MOTERŲ 
KLUBAS lail<ys savo susirinkimą 
kaip puse po trijų, ir ALDLD 10 
kp. susirinkimą laikys kaip 4 vai., 
rusų klube, 1150 N. 4th Street. To
dėl. draugės ir draugai, būtinai at
silankykite i šį susirinkimą. 10-tos 
kuopos nariams svarbu ir tas, kad 
Šešto Apskričio konferencija įvyks 
ne po ilgo ir turėsime parinkti de
legatus net. j Baltimore šį sykį.

Kuopos valdyba.
(176-179)

ELIZABETH, N. J.
LDS. 33 kuopos susirinkimas 

vyks trečiadieni, rugs-Sept. .10
Court St. Pradžia 8 v. vakare, 
nariai yra kviečiami dalyvauti, 

svarbiu reikalų aptarimui.
Valdyba.

(175-179)

408 
Visi 
nes yra

I- 
d„

DETROIT, MICH.
188 kuopos pepaprastai 

mėnesinis susirinkimas bus
L.L.D.

svarbus ________ ____ ____ _ ____
sekmadieni, rugsėjo (Sept.) 14 d., 
pradžia 11 vai. ryto. 2934 Yemans 
St. Visi nariai ir narės malonėkite 
dalyvauti 
vra

šiame susirinkime, nes 
labai svarbių reikalų aptarimui. 

Valdyba.
(177-178)

MONTELLO, MASS.
Naujosios Anglijos Moterų Sąry

šio piknikas įvyks rugsėjo-Sept. 
14 d.'. Lietuvių Tautiško Namo 
Parke, Winter St. ir Keswick Rd. 
Bus šauni muzika, moterų stalas su 
namie gamintais visokiais valgiais, 
rankdarbių paroda ir dar daugiau. 
Kaip matote M bus įvairumų, tad vi
si atsilankė j Moterų Sąryšio pik
niką būsite užganėdinti.

Komitetas. 
(177-178)

HARTFORD, CONN.
Klubo susi- 

15 d..
7:30 vai. vakare. 155 Hun- 
St.
draugės! Vasaros metu tu- 
ilgą pertrauką, dabar vi- 

ką

A.LD.L.D. Moterų 
rinkimas įvyks ru‘gs.-Sept. 
pradžia 
gerford

Gerb. 
rojome 
sos susirinkime ir pasitarkime 
veiksime rudens sezonu, po vasaros 
poilsio. Būkite visos susirinkime.

V. K.
(177-178)

SKELBKITĖS LAISVOJE

PARDAVIMAI)^
. Sena moteris priversta greitai 
parduoti vasarviete, kur galima 
laikyti 30 žmonių. Vieta randasi up
state. N. Y.. 80 myliu nuo New 
Yorko miesto. Verta $20.000, par
duodama už $14,700. Dėl daugiau 
informacijų • kreipkitės pirmadienių 
ir ketvirtadienių vakarais tarp 6-8 
vai., E. W„ Apt. 33. J()8 So. 2nd 
St.. Brooklyn 11. N Y.

(177-181)

KELLER’S AUTOMOTIVE
SERVICE

New Cumberland R. D. 1
Opposite Harrisburg State Airport.

(176-178)

MAN
Experienced Repairing & 

Refinishing Furniture 
Good Salary, Steady Employment.

ARDMORE 3961
(176-178)

HELP WANTED FEMALE

OPERATORS
Exp. On All Parts of Trousers. 
We Offer Steady Job, Gocxl 

Working Conditions In 
Union Shop:

Apply:
Perfect Trouser Co.

' 26th & Reed Sts., 2nd. Fl.
(178-184)

Operators
Exp. on single needle, men’s sports
wear, steady work. Apply:
1201 Jackson St.. 4-th fl.. Phila. Pa.

8 A. M. to 5 P. M. Weekdays 
(Mention this ad. when you apply) 

(175-181)

STENOGRAPHER
Position For Capable Young 

Interesting Work & Good
Perm.
Woman.
Working Conditions.

Boy Scouts of America.
Phone Mr. Black — R16-7750 

(172-178)

WAITRESSES. Full or part time 
Good Working Conditions. Meals 
and Uniforms provided. Tips, free 
insurance and good vacation policy. 
Apply: Perfionell Dept., McCrory’s 
Stores Corp., 919 Market St., op
posite Post Office.

(172-178) '

SALESWOMEN. Full or part, 
time. Good Salary, paid vacation 
and Christmas Bonus. Free In
surance. All above under pleasant 
working conditions. McCrory’s 
Stores Corp., 919 Market St., op
posite Post Office.

(172-178)

EGZ AMINU O J AM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gera! Patyrę Barberini

Matthew A
<•

/

BUYU§
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL EVergrcen 7-6868 

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—41 vakare 
Penktadieniai* atdaryta

Jv

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys,* Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reįkmenyi 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

TeL EV. 7-6288

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

.................... .. ................................. .................... . ..................................- u..... .. ....................... ■................................... i . 1
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