
t

LAISVĖ-LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse valstijose
Metam prenumerata:

Jungtinėse Valstijose ............  $8.00
Dalis Queens apskrityje (N. Y.) _ 9.00
Kanadoje ...........................................- 9.00
Kitur užsienyje ........  10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

s

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States
110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephdhe Virginia 9-1827—1828

PRICE 5c A COPY

No. 149 Richmond Hill 19, N. Y., Ketv., Liepos (July) 39, 1953 * * ★ * Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tieji.

KRISLAI
Džiaugsmas be ceremonijų.
Jie nepamirš.
Kas bus negalima.
Šalčiau protaus.
Pamiršta savuosius.
Tik reikia darbuotis.

Rašo A. BIMBA

Laikraščių radaktoriai, ko
respondentai ir kolumnistai 
bei radijo komentatoriai nega
li atsistebėti viena tikrai ne
paprasta fenomeną. Kas pasi- 

01? yū girdi, kad paliaubos Ko
rėjoje sutiktos be šumo, be 
alaso, be demonstracijų?

Žmonės džiaugiasi, bet t.v- 
kiai, susikaupę. Jokio kito ka
ro mūšių pabaiga nebuvo su
sitikta tokiu ramumu!

Sunku pasakyti. Bet tarne 
gali būti ir pavojaus. Pana
šias demonstracijas iššaukda
vo valdiškos įstaigos bei val
džios įtakoje esančios organi
zacijos.

Kodėl šį sykį nebuvo iš 
valdžios paleistas signalas?

Ar ji netiki karo pabaiga?
★

šio karo niekados nepamirš 
140,000 jaunų vyrų, kurie da
lyvavo mūšiuose ir nukentėjo. 
^Nepamirš ju žmonos, jų myli
mosios, jų broliai, jų seserys, 
Ju tėvai.

Nepamirš ir tie, kurie iš 
Aai^ labai nutuko. Naujieji 
milijonieriai nepamirš šios 
rugiapiūtės.

Dabar prasidės politinės de
rybos. Jas gali sužlugdyti A- 
merikos pažadėjimai Syng- 
man Rhee. Praėjusį sekmadie
nį vienas radijo komentato
rius iškėlė šią mintį.

Prezidentas Eisenhoweris 
pažadėjo Rhee militarinę “ap
sigynimo” sutartį. Kaip tik 
tas, girdi, gali neduoti suvie
nytos Korėjos.

Ta sutartis Amerikos armi
ją faktinai pastato prie pat 
Yalu upės, prie Kinijos rube- 
žiaus.

Ar save gerbianti, naujam 
gyvenimui pakilusi Kinija to
kią padėtį galės priimti? Aiš
ku. negalės.

Todėl ir politinės derybos 
gali subyrėti.

Ka$ tada?
Rhee Kada atnaujinti karą.
Ka P Išakys Amerika?

t *Rug’piūčio 17 d. susirinks 
Jungtinių Tautų Asemblėja. 
Ten bus kalbų ir diskusijų 
Korėjos reikalais.

Reikia tikėtis, kad dabar, 
nebesant mūšių, žmonės galės 
šalčiau dalykus paimti. Vėl 
iškils ir Kinijos atstovybės 
Jungtinėse Tautose problema.

Keleivyje ir Naujienose su 
žiburiu reikia ieškoti straips
nių ir žinių apie socialistus. 
Kodėl ? Juk tie laikraščiai 
skaitosi “socialistinės minties” 
laikraščiais.

Kas kita su komunistais. A- 
pie juos Naujienos ir Keleivis 
ir rašo, ir kala, ir zalatija.

Tai kas ką garbina? Kas ką 
daugiau išgarsina?

MačUu Leono Prūseikos laiš- 
Ajtj* lysvės Administracijai. 
Sako? Vprisiunčiu $49.” Nuo 
Vienų gavo už prenumeratą, 
nuo kitų gavo aukų. Ir štai 
graži dienraščiui parama.

žinote, kaip Leonas užim
tas Vilnies reikalais. Bet jis

(Tąsa 3-čiam pusi.)

DULLES LEKS UŽGERINT 
KORĖJOS TAUTININKŲ 
VADA SYNGMANA RHEE
Bažijasi, kad užkirs Kinijai 
kelią į Jungtines Tautas

Washington. — Amerikos 
I valstybės sekretorius John 
, Foster Dulles už keleto 
; dienų lėks pas Syngmaną 
i Rhee, Pietinės Korėjos tau- 
i tininkų prezidentą. Tarsis 
I su Rhee, kaip išvien laiky- 
• tis busimojoj politinėj vals- 
I tybių konferencijoj, kuri 
i prasidės už 90 dienų po pa- 
' si rašytų paliaubų. Dulles 
taip pat kalbėsis su Rhee 
apie “tarpusavinio apsigy- 

i nimo” sutarti ir duos Syng- 
manui Rhee kitus užgeri- 
nančius amerikinius pasiū
lymus.

Dulles skris pas Rhee, 
nelaukdamas net Jungtinių 
Tautų seimo susirinkimo, 
kuris šaukiamas rugp. 17 
d. dėl korėjinių klausimų.

Pasikalbėjime su kores
pondentais antradienį Dul
les užreiškė, jog niekuomet 
neįleis komunistinės Kini
jos į Jungtines Tautas. Jei
gu komunistai net sutiktų 
sujungti Šiaurine Korėjos 
Liaudies Respubliką su tau
tininkų Pietine Korėja, 
mainais už Kinijos priėmi
mą į Jungtines Tautas, vis 
tiek Amerika uždraustų 
priimt Kiniją į Jungtines 
Tautas, sakė Dulles.

RHEE VIS GRASINA
Seoul,-Korėja. — Pietines 

Korėjos tautininkų prezi
dentas Rhee pakartojo, kad 
jeigu politinė konferencija

Beveik lygūs jankių 
ir Šiaurinės Korėjos 
nuostoliai ore

Seoul, Korėja. — Ameri
konų komanda apskaičiavo, 
jog visame Korėjos kare 
sunaikino 984 šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų lėktuvus, 
o amerikonai prarado 971 
savo lėktuvą.

Korėjos liaudininkai dau
giausia šūviais iš patrankų 
numušė amerikiniu lėktu
vų.

Amerikinė oro jėgų ko
manda taip pat skelbia, kad 
jos lėktuvai viso sudaužė 
1,071 Šiaurinės Korėjos 
tanką, sunaikino 890 gele
žinkelio garvežių, 1,210 til
tų ir 82,753 karinius auto
mobilius.

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai kaltino 
amerikonus už skraidymą 
per nuginkluojamą, neutra
li paliaubų ruožtą .

Korėja. — šiaurine Korė
jos Liaudies Respublika, 
minėdama paliaubų pasira
šymą, paleido daugumą ka
linių, nuteistų mažiau kaip 
3 metus kalėti.

neužtikrintų prijungt Šiau
rinę Korėją prie Pietinės 
Korėjos, tai jis darytų ki
tus karinius veiksmus dėl 
Korėjos suvienijimo.

SOVIETŲ SĄJUNGĄ ' 
PAGEIDAUJA KOReJOS 
SUVIENIJIMO

Maskva. — Sovietų vy
riausybė tikrai nori, kad 
Šiaurinė (liaudininkų) Ko
rėja būtų sujungta su Pie
tine (tautininkų) Korėja į 
vieną demokratinę valsty
bę, — rašo New Y o r k o 
Times korespondentas Har
rison E. Salisbury.

Tuo tikslu Sovietų Są
junga, suprantama, siūlys 
laisvus rinkimus visai Ko
rėjai ir patars ištraukti vi
są svetimųjų kariuomenę iš 
Šiaurinės ir Pietinės Korė
jos, kaip numato įvairių 
kraštų diplomatai Maskvo
je.

Automobiliai N. J. užmušė 
369 žmones per pusmetį

Trenton, N. J. — Pereitą 
mėnesi automobiliai New 
Jersey valstijoj užmušė 64 
žmones. 0 per šešis pir
muosius 1953 metų mėne
sius automobiliai toje vals
tijoje pražudė viso 369 as
menis.

Kariuomenei skiriama 
34,371 milijonas dol.

Washington .— Kongres- 
manų ir senatorių įgalioti
niai susitarė, kad Kongre
sas paskirtų armijai, laivy
nui ir oro jėgoms 34,371 
milijoną ir 541 tūkstantį 
dolerių per 12 mėnesių nuo 
šių metų liepos 1 d.

Be to, skiriama bilijonai 
dolerių “šalutinių” karinių 
lėšų.

Užgiriama 217,000 
“specially” ateivių

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas 221 bal
su prieš 185 užgyrė siūly
mą priimti Amerikon 217,- 
000 “specialių,” priešingų 
komunistams ateivių iš Vo
kietijos, Italijos bei kitų 
kraštų, taip pat tūkstan
čius pabėgusių iš Lenkijos, 
Čechoslovakijos bei kitų 
komunistinių šalių.

Prez. Eisenhoweris piršo 
įsileisti Amerikon 240,000 
tokiu ateivių virš papras
tos kvotos.

Nairobi, Kenya.— Anglai 
hužudė dar 20 Mau Mau 
negrų.

N. Y. D. Federacija smerkia 
bedarbių pensijų sukčius

Buffaro, N. Y. — New
Yorko valstijos Darbo Fe
deracijos šuva ž i a v i m a s 
smerkė republikonus politi
kierius už sudarkymą be
darbių apdraūdos įstatymo. 
Suvažiavimo priimta rezo
liucija nurodė, kaip fabri
kantai, valstijos valdžia ir 
teismų sprendimai atmetė 
tūkstančius bedarbiu nuo 
pensijų .

Suvažiavimo rezoliucija 
todėl reikalauja panaikint 
Hughes - Brees prikergtas 
“pataisas” prie nedarbo ap- 
draudos įstatymo . Tos pa
taisos ypatingai skriaudžia 
bedarbius.

Valstijos gubernatorius

POLITIKIERIAI SPĖLIOJA
APIE DINGUSIUS KOREJOS 
FRONTE AMERIKONUS

Tokio, Japonija. — Kari
niai Amerikos politikieriai 
klausinėja, kas atsitiko su 
9.i972 amerikonais, dingu
siais per mųšius Korėjos 
Fronte.

Komanda paprastai pra
neša'sykiu apie be žinios 
dingusius ir nelaisvėn pa
kliuvusius saviškius.

Valdinis pranešimas iš 
Washingtono pereitą tre
čiadienį skelbė, kad 13,285 
amerikonai be žinios dingę.

Dabar šiaurinės Korėjos 
liaudininkai, po paliaubų 
pasirašymo, raportavo, kad 
turi 3,313 amerikonų .imti
nių.

Amerikiniai politikieriai 
todėl spėlioja, kad kitus

Policija puolė Anna 
streikierius; suėmė 
16 pikietuotojy

Roosevelt Field, N. Y.— 
Daugiau kaip 170 apskri
ties policijos žiauriai ataka 
vo 2,000 streiko pikietuoto- 
jų, pastojusių kelią streik
laužiams į Arma Korpora
cijos fabriką Long Islande, 
N. Y. Daugelį pikietuotojų 
apdaužė buožėmis ir areš
tavo 16. Jie laikomi po $500 
užstatų kiekvienas iki teis
mo.

Taip pat suimtas’žvėriš
kas korporacijos vice-prezi- 
dentas Richard S. Smythas, 
kuris tyčia paleido savo au
tomobilį tiesiog į streikie
rius . Taip Smythas sužei
dė du žmones, partrenkda
mas juos automobiliu. Jis 
laikomas už $1,000 kauciją 
iki teismo .

Streikuoja apie 9,000 dar
bininkų, CIO unijistai, prieš 
Arma korporaciją, kuri ga
mina valdžiai karinius elek
troniškus prietaisus.,

ORAS. — šilčiau ir dau
giau drėgmės ore.

Dewey, naudodamas 
Hughes-Brees’priedus įsta
tymui, kas metai sugrąži
na. fabrikantams šimtus 
milijonų dolerių, įmokėtų i 
nedarbo fondą. Tai esą to
dėl, kad jie duoda nuola
tini darba savo darbinin
kams.

Taip tuštindama nedarbo 
fondą, valstijinė valdžia, iš 
antros pusės, “taupo lėšas” 
ir atsalina daugelį bedar
bių nuo priklausomų jiems 
pensijų.

Suvažiavimas taip pat 
reikalavo mokėti iki $36 be
darbiams per savaitę. Iki 
šiol mokama ne daugiau 
kaip $30.

dingusius 9,972 jankius gal 
šiauriniai Korėjos komu
nistai suėmę ir nelaisvėje 
“nužudę bei kitaip numari
nę.” v

(Praeities karai rodo, kad 
daugelis vadinamų “be ži
nios dingusių” buvo pa
čiuose frontuose užmušti, 
tik “nesurasti.” Sovietų vy
riausybė andai sakė, jog 
Hitleris paskelbė dingusiais 
be žinios šimtus tūkstančių 
vokiečių, kurie iš tikrųjų 
buvo nukauti fronte. Da
bartinė gi vakarų Vokieti
jos valdža tuos vokiečius 
“atgaivino, pavertė belais
viais” ir reikalauja, kad 
Sovietų Sąjunga juos su
grąžintų.)

Anglijos darbiečiy 
vadas reikalauja 4-riy 
Didžiuly sueigos

London.—Arthuras Hen- 
dersonas, vienas iš vado
vaujančių Darbo Partijos 
atstovų Anglijos seime, vėl 
stipriai reikalavo surengi 
Keturių Didžiųjų konferen
ciją — prezidento Eisen- 
howerio. Anglijos premjero 
Churchillo, Sovietų premje
ro Malenkovo ir Francijos 
premjero.

Kaip Hendersonas, taip ir 
kiti darbiečiai sakė, Ketu
rių Didžiųjų sueiga galėtų 
patarnauti taikos išlaiky
mui pasaulyje.

Streikuoja 35,000 prieš 
vaisių-daržovių fabrikus

San Francisco. — Sustrei- 
k a v o 35,000 darbininkų 
prieš 60 fabrikų, kur apdir- 
binėjama bei “kenuojama” 
vaisiai ir daržovės. Jie, 
Darbo Federacijos uni-jis- 
tai, reikalauja padidint už- 
4arbį 10 centų per valandą.

Ligšiolinė jų alga buvo 
apie $1.50 valandai. ',

ITALŲ SEIMAS ATMETĖ 
AMERIKOS “DRAUGĄ” 
PREMJERA de GASPERJ
Tuo būdu kirto smūgį pačiai 
amerikinei vakarų politikai

Roma. — Italijos premje
ras Alcide de Gasperi bu
vo šiaip-taip sudaręs minis
tru kabinėta iš savo katali
kų bei kitų dešiniųjų. Bet 
Italijos seimas tuojau 282 
balsais prieš 263 pareiš
kė n e p a s i t i k ė j i m a de 
Gasperiui ir jo parink
tiems m i n i s t r a m s. 27 
seimo nariai susilaikė ^uc 
balsavimo. Tai]) de Gaspe- 
ris ir priverstas pasitrauk
ti iš valdžios, bet sutiko 
laikinai dar patarnauti, iki 
taps sudarytas naujas mi
nistrų kabinetas.

De Gasperis buvo karš
tas amerikinės politikos 
vykdytojas tuo tarpu, kai 
kilo vis didesnė italų nea
pykanta Amerikai.

Atmetimas de Gasperio 
yra smūgis ir visai Ameri
kos vadovaujamai vakarų 
politikai.

Paleista 116,999 valdžios 
darbininkai-tarnautojai

Washington. — Per pa
skutinius 12 mėnesių val
džia paleido 116,99i9 savo 
darbininkus, rašti n i n k u s 
bei tarnautojus. D a b a r 
samdo “tiktai” 2,482.359 
žmones federaliams dar
bams ir tarnyboms.

Sustabdytas atominių 
darbininkų streikas

I

Knoxville, Tenn. — Strei
kavo keli tūkstančiai dar
bininkų prieš atominius fa
brikus, reikalaudami pa
kelt algą 10 procentų. Bet 
valdinis darbo sekretorius 
M. P. Durkin įprašė Dar
bo Federacijos unijos va
dus, kad sustabdytų strei
ką ir toliau derėtųsi dėl už
darbio priedų.

Graikijos prekybos 
sutartis su Sovietais

Athenai, Graikija.—Grai
kų valdžia pasirašė vienme- 
tinę prekybos sutartį su So
vietų Sąjunga. Prekyba 
bus vedama produktų mai
nais* iki 10 milijonų dolerių 
vertės iš vienos ir antros 
pusės.

Sovietai siųs Graikijai 
medžius, anglį, naftą ir 
džiovintą žuvį. Graikija už 
tai apmokės daugiausiai 
savo tabaku.

Maskva. — Svetimų kraš
tu diplomatai Maskvoje 
įžiūri, kad Sovietų vyriau
sybė neužilgo formaliai siū
lys sušaukti Keturių Di
džiųjų konferenciją.

Įnirtimas prieš pakvietimą 
Tito į Washingtona

Italų a]) mauda s prieš 
Ameriką paskutiniu laiku 
Įkaito ypač todėl, kad Jung
tinės Valstijos pakvietė Ju
goslavijos valdovą Titą į 
Washingtona — tartis su 
Amerikos, Angli jos ii’Fran
cijos generolais, kai]) Jugo
slavija turėtų suderinti gin
kluotas savo jėgas su jais 
kovai prieš komunizmą.

Italai suprato iš to pa
kvietimo, kad Amerika taip 
pat darys Titui nuolaidą 
kas liečia Triesto sritį, ku
ri priklausė Italijai iki An
trojo pasaulinio karo.

Todėl italai juo aršiau 
inirto prieš Ameriką ir de 
Gasperi kaip jos įnagį.

Triesto uostamiestis ir 
artimoji apylinkė po An
trojo pasaulinio karo buvo 
paskelbta “laisvaja savival- 
dine žeme,” laikinai kon
troliuojama anglų - ameri
konų . Kita Triesto srities 
dalis buvo pavesta Jugosla
vijai globoti.

Italijos gi karštuoliai pa
tiri jotai trukšmavo, reika
laudami sugražipF Italijai 

j visa tą sritį. Taip ir virė 
i kerštingi vaidai tarp italų 
i ir Jugoslavijos Tito dėl Tri
esto.

Taigi Amerika, pakvies- 
• dama Titą i Washingtona. 
labai pakenkė savo “drau
gui” de Gasperiui, taip kad 
Italijos seimas dabar at
metė premjero de Gasperib 
valdžią, kurią jis turėjo sa- . 
vo rankose nuo 1945 metų 
gruodžio iki šiol.

Užginta jankiams draugaut 
su kinais komunistais

Pan.mundžom, Korėja. — 
Po paliaubų pasirašymui 
kinai bei Šiaurinės Korėjos 
komunistai pradėjo drau
gaut su amerikonais. Ame
rikonai davė šiokias bei to
kias dovanėles komunis
tams, o anie — ameriko
nams.

Bet amerikonų komanda 
tuojau užgynė bent kokį 
jankių “broli a v i m ą s i su 
priešais.”

Paliuosuotas naciu 
suokalbio vadas

Bonn, Vokietija. — An
glai buvo areštavę vokietį 
dr. Wernerj Naumanną, 
kuris su savo, naujaisiais 
naciais planavo nuversti 
vakarinės Vokietijos Ade
nauerio valdžią per sukili
mą. Bet karinė anglų val
dyba atidavė Naumanną 
patiems vokiečiams teisti. 
Taigi jų teismas dabar ir 
paleido tą nacių vadą.
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TAI NEBŪTŲ GERA
DABAR, kai mūšiai Korėjoje tapo sulaikyti ir kai 

Jungtinės Tautos šaukia savo asemblėjos sesiją vyriau
siai Korėjos reikalams svarstyti ir spręsti, tai kyla klau
simas, kas tuos reikalus galutinoje išvadoje tars ir 
spręs ?

Žinoma tai, kad bus šaukiama politinė konferencija, 
kurioje Korėjos ir, galimas daiktas, Tolimųjų Rytų po
litiniai klausimai bus svarstyti. Bet kas toje politinėje 
konferencijoje dalyvaus? Kurios valstybės ten tuos rei
kalus svarstys?

Iš Washingtono pranešama, jog mūsų valstybės de- 
partmentas žada daryti visa, kad į politinę konferenciją 
nebūtų įsileistos tokios didžiulės šalys, kaip Tarybų Są
junga ir Indija. Aiškus dalykas, jeigu šitos šalys ne
būtų įsileistos į konferenciją, tai jos vertė būtų smul
kutė. Tai, beje, padrąsintų Syngman Rhee ir jo kliką 
pradėti išnaujo mūšius. O tai privestų prie dar baises- 
nių rezultatų negu turėjome per pastaruosius trejis me
tus karui besitęsiant.

Tenka manyti, jog Mr. Dulles’o norai nesi realizuos. 
Tenka manyti, kad politinėje konferencijoje Korėjos rei
kalams spręsti dalyvaus visos didžiosios valstybės, įskai
tant Indiją ir Tarybų Sąjungą.

Beje, yra spėjimų, jog Jungtinių Tautų asemblėja 
nustatys tai politinei konferencijai ir darbų dienotvarkį, 
nustatys vietą, kurioje konferencija turės įvykti, ir, ži
noma, nuskirs šalis, kurios konferencijoje dalyvaus.

Laukime, kad asemblėja dalykus paims plačiai, vi
sapusiškai, kad joje bus atsižiūrėta į taikos išlaikymą, j 
Korėjos apvienijimą ir visų didesnių Tolimuose Rytuose 
nesusipratimų taikų išsprendimą.

UŽ APVIENIJIMĄ
POLITINĖJE KONFERENCIJOJE, kurioje tarp 

kitko bus sprendžiamas Korėjos apvienijimo reikalas, 
be abejojimo, bus pasakyta nemaža nuomonių, kaip tai 
atlikti.

, Kad Korėja negali visuomet būti padalinta į dvi, sa
vaime yra aišku. Patys korėjiečiai pageidauja turėti 
savo apvienytą valstybę, o visas pasaulis jiems pritaria.

Tarybų Sąjungos premjeras, Malenkovas, sveikinda
mas Šiaurės Korėjos žmones su karo baigimu jų šalyje, 
priminė jiems:

“Užsibaigus karui, Korėjos žmonės susiduria su di
džiu uždaviniu—atkurti tautinę Korėjos valstybės vieny
bę ir tuo pačiu laiku atsteigti savo ūkį, kuri sunaikino 
karas, smogdamas Korėjos žmonėms.”

Kaip matome, Malenkovas kalba apie visą Korėją, 
apie josios valstybės atkūrimą. Malenkovas žada, beje, 
padėti Korėjos žmonėms ir ekonomiškai.

Kalbant apie korėjiečių tautinės valstybės atkūrimą, 
jau dabar kyla (ir dar jis vis kils) klausimas: kaip tai 
padaryti? Be abejojimo, dėl to bus nemaža nuomonių. 
Bet tai nebus lengva tą klausimą išspręsti. Matome, 
kaip yra sunku su Vokietijos apvienijimu į vieną vals
tybę. Toks liaudies priešas, kaip Syngmanas Rhee, be 
abejojimo, norės, idant Korėja būtų apvienyta pagal jo 
kurpali, kad jis liktų ten viešpačiu. Tam priešinsis Ko
rėjos liaudis, nes Syngman Rhee yra neapkenčiamas 
liaudyje diktatorius.

Taigi pasiūlymų Korėjai apvienyti bus nemaža. Ga
lime numanyti, jog mūsų valstybės departmentas steng
sis eiti kartu su Syngmanu Rhee, nes, sakoma, jam yra 
tai pažadėta.

Kaip tasai klausimas bus išspręstas, nieks šiuo me
tu negali pasakyti. Tačiau vieną kiekvienas turėtų ži
noti: korėjiečių krašto apvienijimą tegalės pasiekti, tik 
derybos, lai jos bus ir ilgos ir painios, bet tik derybos. 
Ginklas, kaip matome, Korėjos neapvienijo. Neapvienys 
ginklas nei Vokietijos.

Šiandieną taiką mylinčiosios žmonijos viltys tegali 
glūdėti tik derybose, tik dažnuose pasitarimuose.

TREJI METAI BE JASILIONIO
LIEPOS 30 d. sukanka treji metai, kai mirė poetas 

Stasys Jasilionis.
' S. Jasilionis buvo vienas nuolatinių veikėjų pažan

giajame Amerikos lietuvių judėjime, jis buvo nuolatinis 
mūsų bendradarbis, jis buvo žurnalistas ir poetas,

Jasilicnio netekimą per tuos trejis metus jautė mū
sų organizacijos, gyvai jautė ir mūsų spauda.

'Beje, bėgyje tų trejų metų netekome mes nemaža 
bendradarbių ir veikėjų. Taigi /šia proga tenka pasakyti: 
amžina atmintis jiems visiems!

Kas Ką Rašo ir Sako
NELABAI JIE 
NORI AUKOTIS

Vilnis rašo:
Metodistų vyskupas L. Ar

cher, Singapore, patarė krikš
čionims, jog norint sulaikyti 
komunizmo plitimą, reikalin
ga gėriau protauti, negu ko- 

‘tniinistai, daugiau mylėti žmo
nes, negu jie myli, ir dau
giau pasiaukoti, negu jie au
kojasi.

Tai yra geras patarimas, 
bet krikščionių vadai jo ne
pildys, bent tie krikščionių 
vadai, kurie yra valdžių vir
šūnėse.

Kas gi tikes, kad didis Wall 
Streeto krikščionis John Fos
ter Dulles norės labiau pasi
aukoti žmonių labui, negu- 
komunistai? Jis nori, kad 
liaudis aukotųsi (lėl jo pelno 
padidinimo, o ne jis aukosis 
dėl kitų.

Kitas didis Amerikoje krikš
čionių vadas yra Charles 
Taft, senatoriaus brolis. Nors 
ne taip turtingas kaip Dulles, 
jis taip jau neturi didelio pa
linkimo aukotis dėl kitų.

Yra krikščionių, kurie no
rėtų kitiems gelbėti, bet tie 
dabar yra tyrinėjami, perse
kiojami kaipo komunistai, ar
ba jų simpatikai.

Vyskupo Archer geras pa
tarimas krikščionims prime
na mums seną lietuvių po
sakį: “Niieitų dangun, jei 
Vyžų apyvhros neiižkliūtų.”

Tūli krikščionių vadai, su
grobę turtus, tik dėl to ir ko? 
voja prieš komunistus, kad 
šie skelbia kitokį gyvenimą, 
negu tie vadai veda.

sirašiusieji. Vadinasi, nebepri- 
sirašo tiek naujų, kiek išmiršta 
ir išsibraukia. Mes čia imame 
pavyzdžiui pernykščių metų su
sivienijimų pranešimus įvai
rioms valstybėms (jų apdrau
dos departmentams).

Kaipgi tie pranešimai at
rodo, ką jie pasako? Jie 
būtent pasako, jog praėju
siais metais SLA sumažėjo 
580 narių, LRKSA — 174- 
riais, gi LDS—205 nariais.

Ir tasai sumažėjimas pa
sireiškė akiregyje tų vajų 
naujiems nariams įrašyti, 
kuriuos visi trys susivieni
jimai pravedė.

Tiesa, finansais visi trys 
susivienijimai auga, bet, jei 
narių neįrašys daugiau, jei 
mirtingumas padidės (o 
apie tai nėra abejojimo, 
kadangi nariai sensta), tai 
galime įsivaizduoti, k a s 
bus.

LRKS organo bendradar
bis ragina savo narius dau
giau kreipti dėmesio į vei
kimą. Kadangi jo patari
mai tinka ir LDS, ir SLA 
tūloms kuopoms, tai čia 
juos ir pasiskolinsime:

Kad. mūsų organizacijose su
mažėjo veikimas, tai labiausiai 
nariai yra kalti, šiuo metu 
esame apsirgę labai pavojinga 
liga—nenoru lankyti savo kuo
pos ar draugijos susirinkimus. 
Juos atlaiko dažniausiai viena 
valdyba, o kaikada ir ji ne visa 
susirenka. Kai susirinkimai ne-

!»

Šiandien didžiuojasi,
i yloj gailiai raudos

Bažnyčia turėtų būti be- 
partyviška. Bažnyčia turė
tų nesikišti j politiką. Dva
sininkai turėtu užsiimdinė- 
ti tiktai bažnytiniais reika
lais.

Bet ar taip bažnyčia ir 
kunigija laikosi socialisti
niuose kraštuose? Tegu kal
ba Chicagos kunigų Drau
gas apie Lenkijos bažnyčią 
ir jos dvasininkus.
• Gediminas Galva Drauge 
rašo, ir didžiuojasi:

“Katalikai jau seniai ve
da aštrią kovą prieš komu
nistus . šeši vyskupai ir ke
li šimtai kunigų uždaryti 
kalė j i m u o s c... Neseniai 
kardinolas Stefan Wyszins- 
ki, sovietinio bendrapavar- 
džio miniisterio giminaitis, 
lenkų Katalikų Bažnyčios 
primus, pasakė pamokslą, 
kuriame tikinčiuosius ska
tino kovoti prieš komunis
tus. To pamokslo, pasaky
to Varšuvos katedroje, min
tys sklido lenkuose. Ir tą 
pačią dieną 50,000 procesi
ja sutrukdė susisiekimą 
Varšuvoje. Netrukus įvy
ko kita 20,000 procesija 
Krokuvoje. Katalikų ryž
tinga kova ir įsijungimas į 
pogrindį, kuris veda nepa
prastai ryžtingą kovą su 
komunistais, šiuos privertė 
rimtai susirūpinti padėti
mi. Tas pogrindis ne vien j

terorizuoja komunistus, bet 
yra nužudęs šimtus polici
ninkų ir kitų pąreigūnų, 
kurie visomis priemonėmis 
stengėsi- išlaikyti sovietinių 
agentų sudarytą tvarką.”

Tas tik parodo, kad Len
kijos katalikų bažnyčios 
kunigija nerimsta savo kai
lyje. Ji yra paskelbusi ka
rą komunistams ir komu
nistų vadovaujamai vyriau
sybei. Tai labai džiugina 
Gediminą Galvą ir kunigų 
Draugą.

Betgi ar galima tikėtis iš 
komunistų ir vyriausybės, 
kad tie kunigai ir kardino
lai būtų paglostyti? Kažin 
kas atsitiktų, jeigu New 
Yorko kardinolas Spellman 
paskelbtų karą mūsų šalies 
republikonams ir jų vado
vaujamai vyriausybei? Ir
gi, veikiausia, nebūtų pa
glostytas.

Tiek tik galima pridurti: 
Kai pasigirs, kad Lenkijo
je tapo suimti ir smarkiai 
nubausti tie “terorizuoto- 
jai komunistų” ir “polici
ninkų ir kitų pareigūnų 
žudytojai,” pamatysite, vi
sas Draugo štabas, ne tik 
Galva, gailiai ir garsiai 
pravirks. Buvo taip pir
miau, bus taip ir toliau. Jų 
džiaugsmas jau ne kartą 
yra jiems pavirtęs grau- 
džiąja rauda. Salietis

Cleveland, Ohio

RIMTI NUSISKUNDIMAI 
KATALIKŲ
LAIKRAŠTYJ

Lietuviu Rvmo Katalikų 
Susivienijimo Ame riko j e 
Organe Garse Draugas ra-; 
šo straipsnį apie Amerikos | 
lietuvių draugijų ir ben-I 
drai organizacijų nykimą. 
Jis primena . skaudžių pa
vyzdėlių kiekvienam, ku
riam rūpi Amerikos lietu
vių visuomeninis judėjimas. 
Paimsime keletą jo pasta
bų. Draugas nurodo:

Pirmiausiai tenka konstatuo
ti, kad iš mūsų visuomeninio 
gyvenimo jau yra išsibrauku- 
sių šimtai lokalinių šalpos or
ganizacijų, kurios anais laikais 
vaidino didelį vaidmenį ir eko
nominiame, ir kultūriniame, ir 
tautiniame, ir politiniame gy
venime. Jos net varžydavos, 
lenktyniavo, kad geriau viena 
už kitą vieną ar kitą visuome
ninį darbą atliktų, kad gauses
nę auką bet kuriam geram tau
tiniam ar kultūriniam tikslui 
duotų. Tų draugijų išnykimas 
vis dėlto yra didelis nuostolis, 
kurį nebe taip jau lengva šian
dien papildyti. Jcs likvidavosi 
labiausiai todėl, kad jaunimas 
į jas nesidėjo, kad jų veikimo 
programa jaunajai kartai pasi
daro »nebepatraukli. Likusios 
tos rūšies šalpos draugijos taip 
nat tik šiaip jau vegetuoja. Ii 
jų amžius nebus ilgas.

Stambiausiomis tvirtovė
mis Amerikos lietuviai turi 
Susivienijimus: L R K S A, 
S LA ir LDS. Bet ir čia pa
dėtis nėra sveika, nurodo 
Draugas. Jo žodžiais:

Daugiausiai vilčių savo Orga
nizuotai veiklai turėtume dėti 
į susivienijimus, kurie ir narių 
turi .po kejioliką tūkstančių, ir 
savo finansais yra stiprios, ir 
prisitaikiusios prie vėliausių 
fraternalirtės apdraudos taisy
klių ir metodų. Jaunimas verž
te turėtų veržtis į jas, nes jos 
ir moderniškos ir, pagaliau, 
turtingos? Tačiau turime po 
ranka davinius, kad nėra taip1. 
Pavartę kelių lietuvių frater- 
ndlinės apdraudos organizacijų 
valstybėms įteiktus metinius 
raportus, ‘matome nelabai džiu
gius reiškinius. Išmirusių ar 
šiaip jau išsibraukusių narių 
skaičių nėbėužpildo naujai pri

gausingi ir veikti plačiu mastu 
neįstengiama. Daug kas nebe
įstengia atvykti į susirinkimus 
savo privalomus mokesčius už
simokėti. Valdybos nariai turi 
lakstyti iš namu į namus, kad 
jų mokesčius išrinktų, 
nebe sveikas reiškinys, 
mis sąlygomis „
negali savo veiklos plačiau iš
plėsti. Kai nariai nelanko sa
vo draugijų susirinkimų, jie 
žlugdo jų veikimą ir savo na
rystę į pavojų išstato, šitoks 
netekimas atsakomybės -jausmo

Kelionė devynis šimtus myliu 
ir padėka geriems žmonėms

Tai jau! ’■L'ieP0S 7 u. seciau į roraą 
Tokio-Dr Paraukiau link Bingham.- 

įokia draugi ja : tono. Bet tą dieną state-trupe- 
' riai kažin ką tai gaudė, tai 
sulaikinėjo karus, 
mui laisnių. Kol 
Binghamtoną, n< 
kartus buvau sulaikytas. Bet 
jie elgėsi mandagiai.

tai 
patikrini- 
pasiekiau 

keturi us

patrau- 
ir 2-rą 
buvau 

pribuvo 
iš

jo triūsą.
Liepos 10 d. iš ryto 

kiau link Rochesterio 
valandą po pietų jau 
pas Bekešius. Vėliau
Jurgis Mikita su žmona 
Floridos. Mat, Mikitai seniau 
buvo Rochesterio gyventojai.

Mikitai, Žemaitiene ir Be-
organizacijų ir draugijų atžvil
giu, pasidaro rimtu stabdžiu 
visai Amerikos lietuvių tauti
nei, kultūrinei ir, pagaliau, eko
nominei veiklai. Tai savo rū
šies gangrena, kuri pradeda es
ti, naikinti mūsų visuomeninį 
kūną. Gydyk i mes!

NEDARBAS 
URUGVAJUJE

Uruguajaus lietuvių laik
raštis Darbas skelbia, jog 
tame krašte plečiasi nedar
bas. Statybos srityje be
darbių yra apie 8,000, gi 
metalurgijoje 6,000. Tiesa, 
skaitlinės neatrodo didelės, 
bet reikia nepamiršti, kad 
Uruguajus maža šalis, tik 
su apie pora milijonų gy
ventojų.

P r i buvau Bin g h am to 11 a n
pas Antaną Klimą, kuris ir 
brooklyniečiams yra gerai ži
nomas fotografas. Dabar jis 
užlaiko studiją Lietuvių Ben
drovės name, 315 Clinton St. 
Man pribuvus, Antanas tuo
jau pradėjo smarkiai veikti, 
kad suruošti filmų parodymą. 
Jo telefonas tuojaus pradėjo 
skambėti jam žinomuose na
muose. O vakare mane vežio
jo po žinomas lietuvių stubas. 
Na, ir tapo suruoštas filmų 
parodymas liepos 9 d. vaka
re Lietuvių Bendrovės salėje. 
Vakaras pasitaikė gana vėsus. 
Susirinko, taip sakant, vietos 
progresyvių lietuvių viršūnės. 
Visų aš nežinau ir negaliu su
minėti. Filmos visiems patiko.

Ačiū Antanui Klimui už 
trijų naktų pobūvį ir už visą

kešiai prašė perduoti visiems 
laisviečiams gerus linkėjimus.

Besikalbant, nutarėme fil
mas rodyti liepos 11 d. vak. 
Vėliau nuvykome į Gedemino 
salę, kur radome geroką būrį 
lietuvių. Ant rytojaus Beke- 
šienė su Žemaitiene ir aš su 
Bekešiu automobiliais vykome 
pakviesti žmones pamatyti 
filmas. Na, ir apie 8 vai. su
sirinko gerokas būrys žmonių. 
Parodžiau “Birutę” ir “Kup
rotą Oželį.” Filmos dalyviam 
patiko. O kadangi įžangos ne
buvo, tai Gedemino Draugijos 
pirmininkas ir menedžeris sve
tainę davė dykai, o filmas 
mačiusieji sudėjo man dėl ga
zolino $19.60. Todėl' čia reiš
kiu padėką Draugystei ir vi
siems dalyviams.

Ant rytojaus, liepos 12 d.,
buvo sekmadienis. Todėl

Senato Komitetas, kuriam vadovauja sen. McCarthy. 
Pastaromis dienomis trys komiteto nariai, visi demo
kratai, rezignavo. Jie pareiškė, kad jie nebegali il
giau pakęsti McCarthy sauvaliavimo. Iš kaires į deši
nę (sėdi) McCarthy, John L. McClellan (demokratas 
iš. Arkansas) ir Henry M. Jackson (demokratas iš 
Washingtono) ; stovi; Charles Potter (repub. iš Mi- 
chigario) ir W. Stua’rt Symington (demokratas iš Mis-

draugė K. Žemaitienė savo ka
ru mane ir Bekešius pavaži
nėjo po Rochesterio maudy
nes bei gražesnes vietas, šir
dingas ačiū Žemaitienei. O va
kare Bekešių stuboje dar pa
rodžiau daugiau1 filmų.

O dabar tai didžiausias a- 
čiū Bekešiams už. taip nuošir
dų vaišinimą, nakvynę ir už 
viską.

Dar kartą visiem ačiū.
Filmininkas G. Klimas.

Profesoriaus sūnus 
suimtas kaip vagis

Weston, Conn. — Areš
tuotas Philip Krapp, buvu
siojo profesoriaus G. P. 
Krappo sūnus, prisipažino 
pavogęs $70 iš Weston vie
šojo knygyno. Naktį išmu
šė langą ir knygynan įlin
do.

Philip Krapp, 34 metų 
amžiaus, pirmiau buvo vie
tinės vidurinės mokyklos 
mokytojas.

Spaudos piknikas jau 
sekantį sekmadienį

ITogresyvė mūsų spenqa 
buvo mums brangi nuoTtos 
dienos, kada mes ją prad/ejo- 
me skaityti. Daugelis pradė
jome skaityti nuo pirmutinio 
tų laikraščių numerio, mes 
juos pasitikome su išskėstomis 
rankomis. Mūsų abu dabarti
niai dienraščiai gimė sunkioje 
padėtyje, dideliuose trūku
muose, bet gyvuoja ir bujoja 
iki šioliai todėl, kad skaityto
jai įvertina savo spaudą ir ją 
remia visais galimais būdais. 
Dabar, kada eina taip veda
mas psichologiškas karas prieš 
visas demokratines šalis, at- 
žagareiviška ir visa komercine 
spauda bendrai su televizija, 
radiju ir sakykla paleido 
šlykščiausių melų kampaniją, 
kad nukreipti Amerikos žmo
nių mintis, žmonių samprota
vimą nuo tikrovės, jog tik fa
šistinėse ir fašistuojanciose 
šalyse esanti laisvė, o darbi
ninkų valdomose šalyse esanti 
priespauda. Ta šmeižtų kam
panija paliečia ii’ geriausius 
Amerikos patri jotus.
mes beskaitydami mūsų prog- 
resyvę spaudą išmokomo tarpe 
eilučių įskaityti teisybę ir at- 
žagareiviškoje spaudoje, bet 
tankiai prisieina palaukti iki 
mūsų spauda išaiškins tuos 
melus ir jų prasmę. Todėl da
bartiniu laiku mūsų spauda 
pasidaro daug naudingesne ir 
brangesnė, negu bet kada pir
miau.
Todėl mes šiame mūsų spau

dos piknike privalome paro
dyti savo solidarumą mūsų 
spaudai, dalyvaudami visi 
Clevelando ir apylinkės mies
tų spaudos patrijotai. Pikni
kas įvyks sekantį sekmadienį, 
rugpjūčio 2-rą d., Rūbų pik
niku darže. Vieta visiems 
rai žinoma, prie U. S. 422 vieš
kelio, tarpe Welshficld 
Parkman.
Povilas Kurulis tapo (' '
gražiai palaidotas

Begailestingoji mirtis išplė
šė iš mūsų tarpo vieną iš veik
liųjų draugų, kurie nenuilstan
čiai darbavosi per metų eilę 
apšvietos darbe. Draugas Ku
rulis darbavosi LLD 57 kp. 
nuo jos susitvėrimo ir LLD 
15-tos Apskrities komiteto 
valdyboje nuo 1947 metų iki 
mirties. Povilas taipgi darba
vosi ir kitose progresyvėse or
ganizacijose, gausiai paręjn- 
davo savo spaudą bei kitas 
apšvietos įstaigas, ir buvo ge
riausiu patriotu Corletto apy
linkės. Todėl Povilas įsigijo 
tiek daug draugų bei draugių 
iš plačios apylinkės, kurie taip 
skaitlingai susirinko jo šerme
nyse ir sunešė daugybę gyvų 
gėlių vainikų prie velionio 
karsto. Draugas J. žebrys pa
sakė po atatinkamą draugo 
K urulio nuopelnams prakal
bėję Wilkelis laidobkvių kop
lyčioje ir prie velięFiio (kapo. 
Ilga eilė automobilių išlydė
jo Povilo karstą į Highland 
Park kapinyną amžinam atil
siui, mintyse pasižadėdami 
daugiau darbuotis Povilo pa
mylėtame apšvietos darbe.

J. N. S.

Greit bus grąžinami 
karimai imtiniai
Panmundžom, Korėja, lie

pos 28. — Amerikonai ir 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai susitarė, jog rugpjū
čio 5 d. pradės gražinti ka
ro belaisvius iš abiejų pu
sių . Belaisviais bus apsi
keičiamą Pan m u n d ž o m o 
srityje, nuginkluotame pa- 
liaubiniame ruožte.

B»nn, Vokietija.Jį- va
karines Vokietijos valdžia 
sveikino Jungt. Tautas už 
atmušimą Šiaurinės Korė
jos komunistų.

souri). 2 pusi.—Laisve (Liberty)- Ketvirtadien., Liepos-July 30, 1953



San Francisco, Cal. CHTCAGOS ŽINIOS
Kas naujo tarpe lietuvių

LLD. 153 kp. savo susirinki
me Mepos menesį atidžiai svar
stė Apolitinių kalinių gynimo 
reikią ir nutarė paremti tą 
svarbų darbą su $10.

Dienraščiui Laisvei nutarė 
aukoti iš kp. $15.

Iš valdybos raportų teko nu
girsti, kad kp. gerai stovi fi
nansiniai, ir gerokai darbuoja
si pramogų komisija. Pabalti- 
jos Kultūrinio Komiteto pikni
kas davė virš $200 pelno. Pik
niką rengė keturios tautos. At
skaita rodė, kad lietuviai dau
giausia pasidarbavo piknike 
ir tikietų platinime.

Užbaigoje susirinkimo, pir
mininkei paprašius, nariai sus
tojo ant keleto .sekundų, iš
reikšdami pagarbą mirusiam 
nariui Ant. Domi k i u i, kuris 
mirė gegužės 24 d. Jis buvo 
šios kuopos nariu per keletą 
metų, gyvendamas čia arti San 
Francisco.

Turėsime draugiška purę
Nuo rengėjų teko sužinoti, 

kad Oaklando ir Jgandro kuopa 
, draugišką parę drg Ma-

zūraičių stuboje, 14210 Rose 
Dr., San Leandro, rugpjūčio 2 
dieną. Prasidės nuo pietų ir tę
sis iki vėlumui vakaro. Ten 
draugai turi puikų sodelį ir 
darželį, kur galima gražiai lai
ką praleisti. Paprastai, oaklan- 
diečiai daro pares su pietais, 
todėl manau, kad ir šį sykį bus 
parė su pietais.

M. ILJINAS

Gamtos nugalėjimas
I------------------ --------------- ----------------------- --------- ----- .--- --------------------

(Tąsa)
Ne, yra ir tokių, kurie praūžė aukštai 

viršum medžių viršūnių. Jų įniršis, jų 
jėga dar nesutramdyta, ir jie iš viršaus 
leidžiasi žemyn nugalėtųjų pakeisti.

Bet žemėje jau pasiruošta šiam oro 
delj&ntui. Prasiveržusių priešo būrių 
kelyje pastatyta antra galinga gynybinė 
užtvara — už 200—300 kilometrų nuo 
pirmosios.

Ši keturių miškų juostų užtvara nusi
tęsusi iš šiaurės į. pietus Užvolgio stepė
mis — nuo Stalingrado iki Čerkesko. O 
už jų yra dar tūkstančiai juostų, aptve
riančių kiekvieną kolūkinį lauką neaprė
piamose stepių platybėse.

Kaip toli gilyn beįsiveržtų sausvėjis, 
jis visur randa žaliąsias sienas, jis visur 
atremiamas.

Sausvėjis nugalėtas.
Nenukaunamas slibinas buvo nukau

tas.
Laukuose ramių ramiausiai, savo išti

kimų draugų— medžių—saugomi, bran
dina grūdus kviečiai.

Vasarą miškų sienos neleidžia vėjui 
laužyti ir purtyti varpų, barstyti grūdų 
ant žemės, kulti pirma laiko javų.

Pavasarį miškų juostos saugo laukus 
nuo šalnų: užuvėjoje ne taip greit at
vėsta naktį žemė, kurią dieną buvo su
šildžiusi pavasario saulė.

> L SUTRAMDYTI VANDENYS
įįet ar vien tik vėją yra sutramdę 

žmonės?
Ne, yra ir kita stichija, kuri pripažino 

žmogaus valdžią.
Šita stichija—vanduo.
Vandens tramdymas prasideda dar 

žiemą, kai jis neteka žeme, o guli neju
dėdamas, kaip patiesalas.

Tik vėjui pavyksta tada jį sujudinti’.
Anksčiau, būdavo, ateina iš pietų vė

jas ir ima pustyti sniegą nuo laukų. Vė
jas, tarsi žaisdamas, nešiodavo sniego 
dulkes laukais ir suko jas sūkuriu, už- 
pustydamas vėžes laukų keliuose, paklai
dindamas keleivius.

Nulėkęs iki griovos arba daubos, vėjas 
versdavo ten atneštąjį sniegą. Laukai 
likdavo be drėgmės, o žiemkenčiai—be 
pūkinės sniego antklodės.

Atrodė, niekas nesutramdys pūgos.
Bet štai buvo rasta priemonė ir jai 

* suvaldyti.
Kiekvienas kolūkinis laukas aptyertas

Ijį juostomis ne tik iš rytų — nuo 
sausvejo, bet ir iš pietų — nuo žiemos 

p vėjo.
Verždamasis per miškų juostą, vėjas 

silpsta. Jis nebeįstengia, jau pakelti 
snaigių ir jų nešioti po lauką.

Vėjas p'alengva atsigauna, sukaupia

jėgas. Štai jam vėl pavyko imtis įpras
tinio darbo: pustyti sniego dulkes. Čia 
jam tik imti ir įsisiautėti! Bet priešais 
jį iškyla kita miškų juosta. Ir, susidū
ręs su kliūtimi, vėjas pameta-savo kro
vinį. Pamiškėje iškyla pusnys, laiku at
imtos iš grobiko.

Čia, pamiškėje, pavasarį bus daugiau
sia polaidžio vandens. Bet ir laukui taip 
pat teks nemaža drėgmės: juk miškų 
juosta neleido vėjui plikai nupustyti lau
kų, nutraukti nuo žemės sniegą dangos.

Ir štai ateina pavasaris.
Anksčiau, kai stepėje nebuvo miškų 

juostų, sniegas greitai nueidavo nuo lau
kų. Dirva dar nespėdavo atsileisti, b 
sniegas jau nubėgdavo ledine plutele į 
griovas ir upes.

Viskas pasikeitė, kai stepė buvo išrai
žyta miškų sienomis.

Miškų juostose sniegas tirpsta iš lė
to, neskubėdamas. Medžiai užstoja jam 
saulę, suima saulės spindulių šilumą, 
šiame šilumos šešėlyje sniegas ne dieno
mis, o savaitėmis guli, priešinasi pava
sariui.

Visų anksčiausiai jis pradeda tirpti 
aplink kamienus. Saulės sušildytas, 
karštas, nelyginant gyvas kūnas, kamie
nas atiduoda savo šilumą sniegui. Ap
link medį susidaro tamsus piltuvėlio pa
vidalo įdubimas, ir šis įdubimas kasdien 
gilėja.

Bet greit ir tarp medžių pasirodo pli
kumos. Ilgiausiai snięgui pavyksta iš
silaikyti pasislėpus nuo saulės už kamie
no. Aplinkui jau išlindo iš po sniego sa
manos ir žolė, o į šiaurės pusę nuo ka
mieno tįso, nelyginant šešėlis, ilga balta 
juosta. Beje, ir čia sniegas yra netekęs 
savo išgirtojo, baltumo. Jis pasidarė pil
kas, jis visas nuo pavasario atlydžio aky
tas, patižęs.

Atkakliausiai sniegas laikosi juostos 
pakraštyje, tenai, kur jo daug, kur per 
žiemą išaugo pusnys.

Visur laukuose sniegas seniai nutir
po. Arimais traukia būriu paskui plūgą 
prie traktoriaus jau pripratę kovai. Pa
dangėje sidabriniais balsais čiulba vie
versiai. O pamiškėje vis dar žiema. Šim
tus metrų tęsiasi palei miškų juostą pla
ti purvinai balta juosta jau sužaliavu
siame fone.

Sniegas atrodo kietas. Bet nemėginki
te ant jo statyti kojos: ji, pralaužusi 
kietą plutą, nugarmės į ledinį vandenį 
iki kulkšnies, o kartais ir iki kelio.

Taip miškų juosta ilgam laikui atito
lina paskutinę sniego valandą.

(Bus daugiau)

Apie Antaną Demikj

Gaila, kad draugai ar drau
gės,'" kurie plačiau žino apie ve
lionį Antaną Demikį, neparašė 
į laikraščius. Aš čia noriu nors 
trumpai kelis žodžius parašyti, 
nors laiko jau gerokai prabė
go nuo jo mirties.

Man ypatiškai neteko gerai 
jį pažinti, tik žinau iš vardo, 
kad jis buvo narys LLD. ir 
prie pirmos progos aukodavo 
svarbiems reikalams, ir kad 
buvo Vilnies skaitytojas ir rė
mėjas. Kada sužinojome nuo 
žmonių, kad Antanas pateko į 
Santa Rosa Apskričio ligoninę, 
vis rengėmės nuvykti jį aplan
kyti, bet dar vis buvo abejotinų 
žinių, kad būk jis greitai sugrį- 
šiąs j namus iš ligoninės. O jis 
gyveno gana toli nuo SanFran- 
cisco, todėl, neturėdami tikrų 
žinių, nežinojome, kur važiuoti, 
ir kada jį aplankyti. Gegužės 
24 dieną nuvykome jį aplanky
ti į jo stubą, bet sužinojome, 
kad Antanas po operacijos eina 
blogyn ligoninėje. Bet jis pra
šęs, kad kas nors iš kuopos na
rių atvyktų pas jį, nes jis tu
rįs ką svarbaus pasakyti.

Pirmadienio rytą aš ir drg. 
Sutkai nuvykome jį aplankyti 
į ligoninę. Ten gauname žinią, 
kad Antanas jau miręs. Mirė 
sekmadienio vakare, o jo kūnas 
jau pašarvotas pas laidotuvių 
direktorių. Ten nuvykę radome 
kūną prirengtą karste, ir tik 
tada mes gavome progą Antaną 
paskutiniu sykiu pamatyti.

Laidotuvių direktorius pasa
kė mums, kad laidotuvių laiko
jis nežino, ne,s laukia sūnaus 
grįžtant iš laivyno. Kada visi 
susirinks, laidotuvų apeigos į 
vyks koplyčioje, o po tam jo 
kūnas bus krematorijoje sude
gintas.

Koplyčioj Antano kūnas bu
vo be kryžių ir kitų religiškų

Iš Dariaus-Girėno apvaikščio- 
jimo šiemet Chicagoje

Kaip kiekvienais metais 
Dariaus-Girėno Legionierių 
postas surengia liepos mėnesį 
iškilmes pagerbimui žuvusių 
lakūnų. Taip padarė ir dabar.

parėdų. Tas rodė, kad velionis 
nebuvo įpainiotas į tikybinį 
tinklą.

Vėliau mes laukėme nuo jo 
artimų, kada duos mums žinoti 
apie laidotuvių laiką, bet nesu
laukėme, ir taip viskas užsi
baigė.

Antanas turėjo savo gražią 
šlubelę ir puikų sodelį Marin- 
dell, arti Russian Riven. Jis ten 
pragyveno keletą motų.

Antanas buvo persiskyręs su 
savo žmona, kuri gyvena/ San 
Francisco. Prie motinos liko du 
sūnūs, jau suaugę vyrai. Vie
nas sūnus randais U. S. Laivy
no tarnystėje.

Aš varde LLD. kuopos iš
reiškiu gilią gailestį velioniui 
Antanui ir sykiu užuojautą jo 
šeimynai ir artimiems gimi
nėms. Lai būna tau amžina at
mintis nuo visu. <■

Vilnyje tilpo užuojau
tos vardai dėl Antano Demikio, 
bet per klaidą buvo pažymėta, 
kad užuojauta iš Los Angeles, 
ne iš San Francisco. Tai gaila, 
kad taip įvyko. Užuojauta buvo

Tiekiamas buvo didelis sakė 
dalyvaus 50-100 visokių orga
nizacijų. Buvo sukviesta kele
tas svetimtaučių legionierių ir 
tie patys benai kaip ir visa
dos. Lietuvių bendruomenės 
sąjunga tai buvo stambiausia. 
Moterų pagalbinė visai suma
žėjusi. Bartkienės Bandažų 
taisymo moterys padarė ‘give 
up’ nebedalyvavo. Kęstučio 
klubo apie 20 narių irgi riiar- 
šavo. Visą atspindį daugiau
siai parodė naujųjų lietuvių 
jauni vyrai ir merginos bei 
moterys. Tarp keletos Seno
viškų bričkų parodavo ir 
naujos technikos gaisrininkų 
komandos. '

Pradėjus programą prelatas 
Urba pasakė invokaciją, p-ia 
O. Bicžienė gražiai pagiedojo 
Amerikos himną. Visų bažny- 
tynių Jungtinis choras su Dai
navos Ansambliu ir vyrų cho
ru dainavo Lietuvos himną ir 
kompozitorių Šimkaus, Žilevi
čiaus, Vanagaičio ir kitų dai
nas. Kadangi tuose choruose 
daugiausiai dipukįškas jauni
mas ir turintis gražius balsus, 
tai gerai sudainavo.

iŠ San Francisco, ne iš Los
Angeles. Alvinas

Trumpai kalbėjo majoras 
Kcnnely, Daužvardis ir kiti.
Olis perstatinėjo laikraščių 
redaktorius, miesto politikie
rius ir žuvusių lakūnų gimi
nes. Kalbėtojai šiuo kartu bu
vo kuklūs, neišvargino susi
rinkusius prie Dariaus-Girėno 
paminklo žmones.

Kokia skaudi ironija. 1933 
metais, kada užsimojo Darius 
ir Girėnas iš Amerikos lėkti į 
Lietuvą, tai ir tautininkai,' ir 
katalikų srovė žiūrėjo į jų žy
gį skeptiškai, visai neprie
lankiai. Tie du lakūnai pra
šyte prašydavo, kad sukeltų 
daugiau finansų, kad jie galė
tų susiremontuoti lėktuvą 
“Lituanica” ir įsigyti reikalin
giausius instrumentus. Dau
giausiai Dariaus-Girėno šauks
mas, tai buvo aidas girioje, 
kur jokio pėdsako nepalieka. 
Spaudoje įžeidžianti išmetinė
jimai ir pajuokos, kad Darius 
ir Girėnas ‘biją’ lėkti. Kuo
met jau visai buvo pasirengę 
ir New Yorke laukė valando
mis ar Atlantas nenustos šė- 
lęs, garsusis lakūnas Post pa
reiškė, 'kad oras tikrai nepa
lankus skristi. Post turėjo pui
kiausiai įrengtą lėktuvą - ir 
jam sekėsi visokias kliūtis ap
galėti. O mūsų didvyriai nei 
leidimo neturėdami skristi per 
kitas valstybes, nei kurui už
tenkančios vietos, rizikuodami 
savo gyvastimis žūt-būt ir iš
skrido.

Nors per Atlantą perskri
do, bet turėjo žūti svetimoje 
žemėje. Kada Dariaus Girėno 
gyvybės užgeso, galima saky
ti per tų kaltę, kurie rieteno
mis ir norėdami pakenkti jų 

1 užsibrėžtam tikslui susijaudi
no ir Lietuvos ir Amerikos lie
tuviai. Kada šaukštai po pietų, 
gailėtis per vėlu. Panašios ne
laimės įvyksta per nenuošir
džių politikierių ir tuščios gar
bės ieškotojų užsispyrimą ir 
nevelijant ■ artimui gero. Taip 
atsitiko išleidžiant šiuos jau
nus lakūnus tiesiog į giltinės 
nasrus, kur mirtis sudorojo 
juos.

Dabar ir paminklus statant 
Dariaus ir Girėno garbei ir jų 
apvaikščiojirtiuose moka jie 
puikiai patriukšmauti, kuomet 
jau jų nebėra. R. Š.

Katalikų kapinėse 
streikas plečiasi

Kapinių direktoriai ir poli
cija laužo streiką.

Duobkasiai ir kiti kapinių 
darbininkai, skaitliuje 700 už- 
streikavo septyniolikoje kata
likiškų kapinių, įskaitant ir 
lietuviškąsias Šv. Kazimiero' 
kapines. į

Visos katalikiškos kapinės1 

šioje apylinkėje priklauso ar
kivyskupijos valdžiai. Bet su
tartis su duobkasiais daro be
veik kiekvienos atskirai ir mo
ka nelygų atlyginimą. Bene 
aukščiausia alga yra kazimic- 
rinėse—$1.70 valandai. Kitur 
moka mažiau.

Kapinių darbininkai yra su
siorganizavę į Cemetery Wor
kers uniją (AFL). Unija rei
kalauja pakelti algas iki $1.- 
85 valandai ir pravesti tūlus 
kitus pagerinimus.

Pirmadienį įvairiose užstrei- 
knotose kapinėse turėjo įvyk
ti 45 1 oi d otų vės. Streikierių 
pikietininkai vaikščiojo prie 
kiekvienų kapinių vartų. Duo
bes kasė ir kitas laidojimo 
pareigas atliko patys katali
kiškų kapinių direktoriai. 
Jiems talkininkavo miesto po
licija.

Ar ilgai unija toleruos strei
ko laužymą, dar neaišku. De
rybos su kapinių direktoriais 
laikinai nutrauktos. Kaiku- 
riose kapinėse unijos sutartis 
jau seniai išsibaigę ; kitose dar 
tik baigiasi. Unijistas.

Norwood, Mass.' t>
Mirė Juozas Pakarklis

Toks jau palinkimas, kad 
giminės pas gimines protar
piais apsilanko. Tai ir mos 
Juozo Pakarklio buvome už
kviesti atsilankyti pas jį į 
svečius. Aplaikę nuo jo to
kią žinią, atsakėme, jog ti
krai pribusime ant prašomos 
dienos. Bet štai, porai dienų 
praslinkus, jo duktė pašaukė 
telefonu, kad tėvas miręs, 
tad jau vieton į svečius, ji 
mus prašo ant tos dienos at
vykti į šermenis. Šisai neti
kėtas nuotikis mirs smarkiai 
sukrėtė.

Nusiskubinę' į šermenis, iš 
vienos pusės, buvome suspaus
ti liūdesio netekę giminaičio. 
Be to, čia radome visas duk

teris tokioj pat padėtyj. Vai 
{ir Lou net iš Kalifornijos at- 
skridusios tėvą palaidoti. Bet I k 1
iš kitos pusės, jautėmės di
deliame pasitenkinime, kad 
Juozo pageidavimas be tiky
binių ceremonijų jo palaikus 
palaidoti—vykdomas. Nei ro
žančiai, nei kryžiai, nei ku
nigo su maldomis. Vieton to: 
gyvų gelių puošnūs vainikai 
prie karsto, nuo jo visų duk
terų — Jonės, Vai ir Lou, nuo 
Lietuvių Namo Bendrovės, 
nuo Keistučio draugijos, nuo 
giminių, draugų ir prietelių.

O jau liepos 20 d. palydėti 
susirinko didelis būrys žmo
nių. Arti 30 mašinų, pilnų 
žmonėmis, palydėjo Juozo pa
laikus į kapines ant gražaus 
kalnelio, — ten, kur jo pir
moji žmona nuo 1918 metų 
ilsisi.

Geras laikas atgal, kai ir 
šių kelių žodžių išroiškėjas J. 
Pakarklio buvo užprašytas 
jam mirus prie karsto pasa
kyti keletą žodžių. Tačiau 
neišėjo taip, kaip norėta, — 
susijaudinus kalba sukliuvo, 
žodžiai nesitarė ir likos nepa
sakyta, kas priderėjo. Mat, 
J. Pakarklis buvo mielaširdin- 
gas dėl manęs. Jei ne jo ge- 
radėjystė, kurio Lietuvoje 
net nepažinojau, nebūčiau iš
vydęs šios šalies.

Dukterys palydovus pakvie
tė į Lietuvių Svetainę prie 
skanių užkandžių. čia tar
pusavyje žmonės gražiai pa
sikalbėjo apie jo vargingą 
gyvenimą, apie tai, kaip jis 
gražiai išauklėjo savo dukte
ris ir tt.

Visi, su kuriais teko susi
durti pokalbyje, sakė, jog la
bai pasitenkinę tokiomis šer
menimis ir laisvu palaidoji
mu, jo dukters Jenės praves
tomis.

Pakarklis buvo tvirto sudė
jimo žmogus, jo mintys gerai 
veikė iki mirties. Gal būt jis 
dar būtų galėjęs ilgiau gy
venti, jei būtų ėmęs riziką, 
pasidavęs į ligoninę operaci
jai dėl sveikatos pataisymo.

Bet dukteriai, kuri jį prižiū
rėjo, ir kai kuriem giminėm 
jis sakydavo: “Jau. esu se
nas, sulaukęs 80 metų, viš
tide mano gyvenimas trum
pas, tai kam dar duotis ope
ruoti ? . . . ” Anot jo : “O kas 
gali užtikrinti, kad po ope
racijos mane gyvą namo par
veš?’’ O čia ta nelaboji liga 
po valiai jį vis stumto stūmė į 
amžiną poilsį.

Palieku Pakarklio politinius 
įsitikinimus aprašyti norwoo- 
diečiams. Jie, veikiausiai, tą 
padarys.

Ilsėkis, Juozai, šios šalies 
žemėje, o dukterys, neteku
sios tėvo, raminkitės šiose 
liūdnose valandose. Jum kre
ditas už savo tėvo palaidoji
mą taip, kaip jis pageidavo. 
Jūs palikote gražų pavyzdį 
kitų tėvų vaikam.

Vikutis

PADĖKA
Mūsų mylimam papai Juozui 

Pakarki i wi įnirus, mes nesiti
kėjome susilaukti tiek daug 
užuojautos nuo vietos lietuvių 
ir tolimesnių, kiek mes susi
laukėme.

Tuomi mos liūdesio valan
dose likome suramintos, kuo
met nuo giminių, draugų ir 
prietelių, Lietuvių Namo Ben
drovės ir Keistučio Draugi
jos gėlių vainikai puošė mūs 
tėvo karstą.

Taipgi toks skaitlingas at
silankymas į šermeninę, bei 
gražaus būrio žmonių paly
dėjimas į kapus teikė mums 
paguodą.

Todėl dėkojame visiems už 
gėles ir kitokias dovanas, už 
atsilankymą į šermeninę ir 
palydėjimą. Taipgi dėkui 
tiems, kurie laike vaišių su
teikė tinkamą, malonų paly- 
d o vanis p at ar n a v i m ą.

Dar kartą didelis dėkui vi
siems !

Dukterys:
Jene, Vai, Lou,

EXCEPTIONAL INCOME
SPARE OR FULL TIME 

COMMERCIAL AND INDUSTRIAL 
VENDING MACHINES

FURNISHED WITHOUT CHARGE TO OUR DEALERS

Reliable wholesale concern, in order to establish new outlets for whole
sale merchandise. Such as Candy. Cigarettes. Chlorophyll Products, 
Coffee, etc. We will furnish all machines and establish route without 
charge for responsible person who has the money to handle his mer
chandise for cash. You do not buy the machines, but you do keep the 
profits. Must have good car. good character, good credit and carry 
not less (han $500.00 worth of merchandise.

* NO SELLING OR SOLICITING
* NO EXPERIENCE NECESSARY .
* WILL TRAIN PERSON SELECTED
* WE PLACE MACHINES FOR YOU
* NO CHARGE FOR DEALERSHIP

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

nepamiršta ir Laisvės.
Tai kas, kad special is mūsų 

vajus pasibaigė labai gražiai, 
■—rūpinimasis dienraščio fi
nansais buvo ir pasilieka pa
stoviu dalyku, nuolatiniu da
lyku. Drg. Prūseika suteikia 
pavyzdį.

★
Reikėtų mums, brooklynie- 

čiams, dažniau atsiminti Vil
nies finansinius reikalus. Ne
reikėtų laukti jos šėrininkų su
važiavimo. Būtų gražu, kad 
kas nors atsirastų- taip siste- 
matiškai ir pastoviai čionai 
darbuotis dėl Vilnies, kaip d. 
Prūseika Chicagoje darbuoja
si dėl Laisvės.

Mes visi kol kas pasiteisi
name “kitais užsiėmimais,’’ 
bet tikrai ramios sąžinės ne
turime, pamiršdami prie kiek
vienos progos gauti vilniečių 
dienraščiui paramos.

Apie Social Security
Klausimas: Kas pasirū

pins, kad aš gaučiau social 
security pensiją?

Atsakymas: Niekas kitas, 
kaip tiktai jūs pats . Turi 
nueiti į artimiausią tos 
įstaigos raštinę ir paduoti |

3 pusi.-Laisve (Liberty) - Ketvirtadien., Liepos-July 30, 1953

Philadelphia, Pa. " 
HELP WANTED—MALE 

■■ ' - - ........... —----  "V " - '■ '"*
METAL MAN with experience on 

motor trucks. Steady work; good 
working conditions. Apply in per
son. AJAX BpDY WORKS, 1832 
N. Front Street. GA. 3-2323.

(148-154)
SPINNERS. Experienced on 

Whittin ' Machine. Second and 
third shifts. Apply in person. 
FRANKFORD WOOLEN MILLS, 
Godfrey Ave. & Wister Street, 
Phila.

(147-153) 
HELPWANTED—FEMALE

WOMAN for housework and plain 
cooking. Private room, bath and 
T. V. All conveniences. 2 School 
age children. CH. 7-9489.
__________________________ (147-149)

GOVERNESS - HOUSEKEEPER. „ 
Live in. Cooking, light housework; 
other help kept. Salary dependent 
on ability to assume responsibility. 
Call Hiltop 6-0117.

________  (147=153)

Paterson, N. J. /
Piknikas. Rengia bendrai 

LLD 84 kuopa su rusais, sek
madienį, August 2. Pradžia 
11 vai. ryto.

Rusų Parke (Home), 52 
Merelin Ave., West Paterson.

Kviečiame patersoniečiūs ir 
iš apylinkes lietuvius ir kitus 
dalyvauti šiatne piknike, pra
leisti linksmai laiką ir pakvė
puoti tyru oru, Turešime ska
nių užkandžių ir įvairių įsige- 
rimų. >Savo skaitlingu atsilan
kymu paremsite darbininkišką 
reikalą, nes likęs pelnas bus 
sunaudotas darbininkiškiems 
reikalams.

Kelrodis: Iš kitur atvažia
vę, klauskite McBride Ave., 
West Paterson. Susiradę Mc
Bride Ave., važiuokite iki 
Neesers Lane ir ant kampo 
bus Blakely Tavern, ten suki
te po kairei į kalną vieną blo
ką, ir ten sukite po dešinei ir 
pavažiavę du blokus vėl suki
te po kairei ir važiuokite auk- i 
Štyn, ten bus ir piknikas.

Komisija

* For Personal interview write:
* MIDWEST MDSE. CO.
* 8582 OLIVE STREET
* ST. LOUIS 8, MISSOURI
* Include Your Phone Number

(149-151)

Montello, Mass.
LDS 67 kp. piknikas jvyks rUg- 

pjūčio-Aug. 2 d., Liet. Taut. Namo 
Parke, Winter St., ant Keswick Rd. 
Pradžia 1 vai. dieną. Bus muzika, 
gerų valgių, gėrimų. Kviečiame vi
sus dalyvauti. Kom.

' Mėnesinis LLD 6 kp. susirinki
mas jvyks rugpjūčio 3 d., Lietuvių 
Taut. Namo kambariuose, 7:30 v. v. 
Prašome visus narius dalyvauti, nes 
gavome rinkimų blankas, reikės 
rirjkti Centro valdybą.

Rugpiūčio-Aug. 9-tą šioje vietoje 
rengia pikniką ALDLD 6-ta kuopa, 
pradžia 1-mą <val. popiet. Bus mu
zika, valgiai, gėrimai ir visokių 
įvairumų.

Rugpiūčio-Aug. 16 d. rengia pik
niką Tautiškame pušyne So. Bbs- 
tono Lietuvių Piliečių Klubas.

Rugpiūčio-Aug. 23 d. rengia pikni
ką Tautiškame Parke Lietuvių Gin
tarų Radijas. Apie tai plačiau bus 
rašoma spaudoje.

Gco. Shlmaitis

Newark, N. J.
LLD 5 kuopos susirinkimas jvyks 

ketvirtadieni, Rugpiūčio-August 6 
d., bus laikomas ant 57 Beacon Št., 
prasidės 7:30 vai. vakare, kartu su 
LDS 8 kuopos susirinkimu. Visi 
LLD 5-tos kuopos nariai dalyvau
kite susirinkime ir pasiimkite nau
jai išleistą knygą: “PO AUDROŠ.” 
Sekr.

prašymą. Jei pertoli nu
vykti asmeniškai, kreipki
tės telefonu ar laišku. Ad
resą gausi vietos pašte.



Linksmasis piknikas 
su Aidu jau netoli

■

. Norisi priminti visiems, jog 
gražus ir smagus Aido Choro 
metinis piknikas jau tik už 19 
dienų. Jis Įvyks rugpjūčio 9-tą. 
Kasmočių Sode. 91 
Road, Great Neck,

Steamboat

gerą ypa- 
publikai 
k oncer-

Aido Choras turi 
tybę suteikti savo 
dainų ne vien tiktai 
tuose, bet ir visose pramogo
se. Smagiausia tas. kad. pa
dainavęs publikai, 
duoja ir publiką dainuoti. O 
kur daugiau 
pasipraktikuoti 
lavintai dainuo 
choru.

užk oman-

rastume progą
kultūringai.

t i, jeigu ne su

NewWko^g^^Zlnlos
NEW YORK NEW YORK

HELP WANTED—FEMALE MALE and FEMALE

MERGINA
•25—35 metų amžiaus

Pi’ie Abelno Namų Darbo-Vi rimo...
Turės nuosavą kambarį radio ir 

TV Setą.
Gera Alga.

Tel. Long Branch, N. J., 6-2358.
(149-151)

SUPERINTENDENT
Prižiūrėjimui 8 šeimų aparųAn- 

tinio namo. Garas, šiltas vkanduo; 
maži pataisymai. Atlyginimas — 5 
kambariai ant pirmų lubų. A'yras 
gali dirbti kitur. TU. 7-4235.

(148-150)

Anastasia nesiduos 
prašalinamas

Šimtai tūkstančių 
nesinaudojo fėru

Pakėlus miestinės važiuotės 
fėrą iki 15 centų, pirmomis 
dviemis dienomis keliautojų 
skaičius nirmažėjęs 315,146— 
tiek mažiau surinkta 
Tai susekta 
šeštadienį, 
tomis pat 
anksčiau.

Patiko piknikas ir 
moterys kintietės

Į Laisvės pikniką nuvažia
vau apie 6 vai. vakaro, nes 
turėjau dirbti per dieną. Įė
jus parkan nustebau matyda
ma tiek daug svečių iš visų 
dalių miesto, priemiesčių ir iš 
tolimesnių * kolonijų. Gražu 
žiūrėti, kaip draugės ir drau
gai suėję kalbasi, reiškia vie
ni kitiems savo nuomones.

Labiausia man patiko mo
terys khibietės. Jos skaitlingai 
dalyvavo. Kur tik pažiūrėsi, 
ten jas matysi. ' Daugelis jų 
darbavosi: patarnauja gamin
ti, parduoti ir-paduoti valgius, 
gėrimus; dainuoja chore: šo
ka: vaikšto po parką su dova
nomis ; 
svečius, 
lingą ii

Nukentėjusiems dėl 
karo kančia pasiliko

Sustabdžius mūšius Korėjo
je daugeliui jaunimo sugrįžo 
viltis gyventi. Rūpestingiems 
ių tėvams sugrįžo ramesnis 
poilsis. Tačiau tos laimės ne
sulaukė tie, kuriems sustab- 
dyrhas mūšių atėjo pervėlai.

Tiktai prieš 12 dienų gavusi 
pranešimą, kad jos sūnus Ed
ward Williams tapo užmuštas 
Korėjoje, newyorkiete Mrs. 
Standily neturėjo spėkų klau
sytis pranešimų, kad jau 
sustabdyti mūšiai.

Jos sūnus. 21 metų, pernai 
šiuo laiku buvo namie. Mokė
si spaustuvininko amato. Ko
rėjoje buvo vykdomos, kalbos 
apie pertaiką. Jai atrodė Ko
rėja tokia tolima, o taika ar
tima. Abu jie svajojo apie 
gražią ateiti, tiktai ateitį, bet...

Lapkričio mėnesį sūnų pa
ėmė. balandžio mėnesį išvežė 
į Korėją ir nuo to laiko jis 
buvo fronte. Jis savo laiškuose 
tikrino, kad .jis sugris, bet lie
pos 8 jį užmušė. Tokių yra 
daug mūsų mieste, daug ir 
visoje šalyje.

Tos 20 dienu, ilgų, baisių 
pratęsto karo dienų, kaip kad 
ir visi tie treji su virš metai 
šimtams tūkstančių Amerikos 
šeimų atėmė jų laimę—užmu
šė ar sužalojo apie 140,000 jų 
artimųjų.

AFL International

fėrų. 
palyginus praėjusį 
ir sekmadienį su 

dienomis savaite

Long
shoremen’s Association taryba 
gale praėjusios savaitės nuta- 

Anthony A našta- 
327-1 agento

kurio brolis

pa

yra

iš
siūlo

Darbų

JANITOR
Patyrė, viduramžė |X>ra pageidau

jama, 
doma; 
pirmų 
mas.

20 šeimų namas; aliejum šil- 
pataisymai; 4 kambariai ant 
lubų ir $25 j mėnesį atlygini- 
Skambinkite: DA. 2216.

(148-151)

VfiSINGUME PATOGUMAS

Dirbkite North Jersey’s viename 
didžiausių ir moderniškiausių 

Siuvamajame Fabrike, kur
puikiausias darbo sąlygas, 
yra dėl:

SEWING MACHINE
OPERATORIŲ

(Su patyrimu ar be patyrimo) 
Nuolatiniai darbai su gera ateičia.

Kreipkitės asmeniškai.
BARBIZON CORP.

į 495 River St., Paterson, N.

lo 
vi

DESK CLERK 
DEL HOTEL BROOKMONT 

105 Montague Street, Brooklyn.
Taipgi

REIKALINGA KAMBARIŲ 
TVARKYTOJA 

Viešbutyje.
Nereikalinga mokėti Angliškai.

MA. 4-3800
(149-151)

šeštadienį trūko 134,725 fe
rn; sekmadienį trūko 180,421 
fėro.

Palyginamai, mažiau ir fal- 
šyvų tokenų teprimesta. Ta
čiau vis viena būta nemažai 
keliavusių už dyką, šeštadie
nį buvę įmesti 1,555 falšyvi 
tokenai, įskaitant tokenus iš 
kitų miestų ir svetimų ’ šalių 
pinigus. Savaite anksčiau šeš
tadienį tokių svetimų ar visai 

j beverčių fėru buvę 1,788.
Ar tie nevartojusieji mies- 

! tinių linijų bus susiradę kitus 
kelius pastoviai, ar tik parodę 
saye streiką pirmosiomis -die
nomis. ateitis parodys, žinoma 
tiek, kad daugeliui biednuo- 
menės šeimų pakeltas fėras 
reikš buvimą namie arba al
kį. Jie skurs savo varganame 
bute. Parkus. pajūrį paliks 
laukti geresnių laikų.

rė prašalinti 
šia iš lokalo 
reigų.

Anastasia,
paskilbęs su Murder, Inc.., 
vo pareiškęs, kad jis tam 
kalni agentaus ir kad jis 
sus kitus lokalus Brooklyne ir
kai kuriuos kitur New York o 
uosfe prijungs prie savo lo
kalo. Taryba nutarė jam 
galią atimti 
agentystės.

Anastasia 
jis nesiduos
šalinamu. Kad 
šalinti “karaliaus” 
pasius iš savo lokalo 
jis “išspardys gatvėn.

Anastasia tikrina, kad
veikla nieku nesanti surišta 
su/ jo brolio. Kad jis pats esąs 
geras-gerutis. Jis 
“nepriklausomai”, 
ir be AFL ir jos 
Meany.

J.
(149-151)programoje 

.juokdariu,
Kitas 

dalykas 
taipgi tikrai lietuviški šokiai. 
Visa kas rodo į smagų popie
tį su choru. Choras prašo vi-

įdomus 
bus pora tą

jo prašalinimu iš

tais. N.

Menininkų mitingas 
festivalio klausimu

Spalio mėnesį Chicago)e į- 
vyks didelė kultūros šventė— 
tai oficialis atidarymas Mildos 
namo. Meno Sąjungos Pirmo
ji Apskritis tam atidarymui 
ruošia Meno Festivali.

Rytiečiai taipgi įdomauja 
tuom įvykiu. Penktadienį, lie
pos 31 d., įvyks specialis me
nininkų pasikalbėjimas, kaip 
mes galėtume prisidėti prie 
Chicagos festivalio.

LMS 3-čios Apskrities 
yra kviečiami į susirin- 
Taipgi kviečiami paša- 
draugai ir menininkai, 
nori prisidėti sudaryti

pa-

kalbina atvykusius 
Pagirtinos už skait- 
veiklų dalyvavimą.

jauna veikli klubietėViena
baigė anglų kalbos ir rašybos 
vakarinį skyrių su aukštu at- 
žymėjimu. žada ateinantį ru
denį stotų į aukštesnį skyrių 
mokytis. Nuo savęs ir varde 
klubo linkiu jai geros kloties.

Piknike buvusi.

nariai
k imą.
linini
kurie
Veikimo planus.

Susirin k imas
vakare, Libert v

Kviečia, LMS
Auditorijoje.
komitetas.

Mergaičių diena 
pajūryje

Liepos 29-tą Jones Beach 
rezorte bus vykdomos mergai
tėms įvairios kompeticijos 
sporto ir meno srityje. Prasi
deda nuo 9:15, baigsis apie 4 
po pietų. Priima 11 iki 13 
metų.

Ona Malinauskienė pasta
raisiais metais .jautėsi gerė
liau. Apsidžiaugusi sustiprėji
mu. išėjo dirbti, norėdama pa
stiprinti nesveikatą apd ii (ly
tus savo finansus. Darbe iš
tiko nelaimė, susižeidė. Ran
dasi namie, 1900 W. Avė., 
Brooklyne. *

Kol sveikata tarnavo, Mali
nauskai būdavo dažnus lanky
tojai lietuvių kultūrinių ir 
bendrai visokių pramogų ir 
sueigų, stengdavosi pagelbėti 
visuomenei naudinguose veik
smuose. Linkimo greit nugalė
ti nesveikatą ir vėl dalyvauti.

Lehmanas pasisakė 
už Wagneri

Senatorius Lohmanas
reiškė, jog jis rems Wagnerft) 
kandidatūra į majorą. Wag- 
neris yra vienas iš trijų majo- 
riniu kandidatu, pasisakiusių 
prieš kėlimą fėro. Kitas taip 
pasisakęs buvo Halley. Šie du 
pasisakė būdami valdinės ko
misijos nariais.

Trečiuoju pasisakiusiu ir 
kovojančiu prieš kėlimą fėro 
yra McAvoy, ALP kandidatas. 
Bot kadangi jo kova buvo 
vykdoma nesant •valdininku, 
kaip privatinio asmens, tad 
daugelis kalbančiųjų apie fėrą 
sąryšyje su kandidatais jį už
miršta.

EF

pareiškęs, kad 
iš a gentystės pra- 

atėjtįsius jį 
Ry an o 
centro

.10

valdysiąs 
be R y an o 
viršininko

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODA1TIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

Stovėjo 40 minuty 
laukdami tokemi

Tūlose stotyse, kur galima 
įeiti į subway tiktai per auto
matiškus, su tokenais atraki
namus vartelius, pirmadienį 
minios keleivių sugaišavo po 
keletą, kitur po keliolika mi
nučių iki sulaukė savo eilės 
nusipirkti tokenų. Tūlose vie
tose reikėję laukti iki 40 mi
nučių.

Keleivius sukliudė neturė
jimas stotyse pakankamai ek
stra kasininkų paskubos va
landomis, žmonėms skubinant 
į darbą.

“Treji metai ir daug 
gyvybių pervėlai”

Taip pareiškė newyorkietis 
saržentas William A. Zeth, 
kada reporteris jį susitiko 
Korėjoje ir užklausė, ką jis 
mano apie pasirašymą karo 
paliaubų Korėjoje.

Daugeliui dar ir po pasira
šymo bus buvę pervėlai, nes 
mūšiai sustabdyti tiktai 12 
valandų vėliau po pasirašymo 
sutarties mūšius sustabdyti’.

—»-----------------

Atstatė policistą dėl 
šnipo liūdymo

Policijos viršininkas Monag
han atstatė iš pareigų leite
nantą Arthur Miller kaip įtar
tą esant komunistu. Jį kalti
na, būk jis melavęs, kai tar
dyme jis liudijo, jog nėra ko
munistu.

Millerį atstatė vadovaujan
tis samdyto ir visur vežioja
mo valdžios lėšomis šnipo 
John Lautnerio liūdymu. Kiek 
žinoma, prieš Millerį jokio ki
to parodymo nebuvo, 
spaudoje neskelbiama.

Millerį teisė policijos de- 
partmentinio teismo komis)jo- 
nierius Frank praėjusią savai
tę. Patsai Milleris šį kartą 
teisman nestojo.

bent

Gaisras sužalojo City Hou
sing Authority žinioje esantį 
pastatą Brooklyne, 9412 
Seaview Ave. Pastatas buvo 
tuščias. ♦

Virginia 9*0126

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI

Dr. A. Petriką

2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

o

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN (lahar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHMALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI ,

New York, N. Y.
Telefonas GR. 8-9865

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(art! 14th St.)

NftRA MINIMUM MOKESTIES IR NftRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, šeštadieniais Ir Sekmadieniais Floor Show, 
' Dainos Ir Šokiai, ftaonl Orkestrą.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį' vaistai,, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288

Dešimtukinės pilnos 
tokenams “dvynukų”

Transit Authority viršinin
kai nusigando kai išpylus iš 
automatiškųjų tokenams kasų 
praėjusio šeštadienio ir sek
madienio pajamas rado daug 
žaislinių pinigėlių. Pasirodė, 
kad tiems jų brangiai padary
tiems tokenams. prilygsta de- 
šimtukinėse pirkti vaikams 
žaisliniai pinigėliai.

Autoritetas kreipėsi įdėsim- 
tukinės krautuves, kurios ža
dėjo laikinai sustabdyti par
davimą tų pinigėlių. Spėjama, 
jog bandys kasas
taip, kad tie pinigėliai 
tų varteliams atrakinti.

REIKALINGAS 
SUPERINTENDENT

Patyrusi. Pora (Vyras gali dirbti 
kitur). 20 šeimų namas. Vyras 
mokantis prie sutaisymų. Alga $50 
j mėnesi, priskaitant 4 kambarių 
apt., su gesu ir elektra. Reikalingi 
paliudijimai. Skambinkite rytais, 

vien tik dirbančiom dienom.
LO. 7-8861.

(1

PORA
Dėl Rooming House. Patyrė. Vy
ras mokantis vartoti jrankius. Gera 
alga; gyvenimui vieta. Reikalingi 
paliudijimai.

Skambinkite: UN. 4-6125.
(149-151)

nustatyti 
netik-

b ūsam s 
10 cen- 
pasitei- 

jų biznis,
visais at-

Padaugėję dešimtukų 
linijų keleiviai

’ Kompaniškų linijų 
vis dar operuojant su 
tų fėru, buvo įdomu 
rauti, kaip einasi 
Viršininkai, kurie
žvilgiais apsvarsto savo biznį 
pirm tarimo žodžio, sakė, kad 
dar neaišku. Tačiau vairuoto
jai tikrino, kad jų busai pil
nesnį dabar, kai miestinės lini
jos savo fėrą pakėlė iki 15c.

Ypačiai skirtumas esąs žy
mus New York o East Sidėje, 
kur miestinės 1st ir 2nd Avė. 
linijos ima po 15 centų, o 
kompaniškos 3rd ir Lexington 
Avės, linijos ima po 10 c.

Taip pat kai kur Queens ir 
Brooklyne veikia Green Bus 
Linos busai greta miestiniu Ik 
ui jų.

SUSIRINKIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių Neprigul- 
mingo Klubo susirinkimas į- 
vyks liepos (July) 31 d., L. A. 
Piliečių Klubo svetainėje, 280 
Union Avė. Susirinkimas pra
sidės 7:30 vakaro, o mokes-*
čiai bus priimami nuo 6 va
landos vakaro. Taigi, kurie 
norite duokles pasimoketi, pa- 
sistengkite ateiti anksčiau, 
kad nereikėtų laukti po susi
rinkimo.

Birmininkas J. Peterson. 
•'* (149-150)

Sorge

kem-

Iš atostogų
Brazauskų sūnelis 

rašo:
Li n ksm a i atostogau j u

pėje. Prašau, pasveikinkite 
visus nuo manęs. Pasimatysi
me rugsėjo mėnesį.

nomis paskelbė vardus norin
čių gauti miestinį klerko dar
bą, kuriame moka po $3,386 
metams. Darbų bus 475. Apy
kantų tiems darbams susirašę 
5,800.

i Minia aplikantu
Valdinė miestrri darbininkų 

parinkti komisija šiomis die- Į toj

Pabėgo nuo teismabučio
Atvežus vežimą su kaliniais 

prie teismabučio, Brooklyne, 
išleidžiant iš vežimo, du kali
niai leidosi bėgti. Jauna mo
teris pabėgo į pastatą. Ją Wn 
sugavo. O jaunas vyras pas
pruko gatve už pastato. A,^ 
buvę sulaikyti kaip prekiauk 
tojai narkotikais. *

Brooklyno Atydai
Sekmadienį prieš Labor Day, Rugsejo-Sept. 

6-tą dieną įvyks svarbus sąlskridis iš labai plačiai 
į Montgomery Park, 123 Montgomery Avenue, 
Irvington, N. J. Iš Brooklyno busu važiuosime į 
tą didįjį pikniką.

Busas išeis nuo Piliečių Klubo. 280 Union 
Avė., Brooklyne, 1-mą vai. popiet; grįš 7:30 P. M. 
Kelione d abi pusi $2.00.

Prašome visų norinčių važiuoti j pikniką tuo
jau įsigyti buso bilietą, nes svarbu iš anksto žino
ti, kiek asmenų yra norinčių važiuoti busais. Bi
lietai gaunami Laisvės raštinėje, pas platintojus 
ir Piliečių Klube.

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

Parsiduoda Tavern su nuosavybe 
(property); 12 kambarių namas su 
visais Įtaisymais. Tas pats savi
ninkas per 24 metus. Kaina 
$32,000. Dėl daugiau informacijų, 
prašome kreiptis pas: W. A. M., 
113 Adam Street, Newark, N. J.

(148456)

PARDAVIMAI
Parsiduoda biznis — Bąr 

Restaurant. Įsteigtas 85 metai at
gal. Savininkas išeina ant poilsio.
Mokestis maža — rnpkama kas mė
nesį. Įnešimas mažas. Dėl daugiau 
informacijų, kreipkitės asmeniškai į; 
Happy Days Bai’ & Restaurant, 426 
So. 5th St., Brooklyn, N. Y.

(148450)

MATTHEW A 
BŪYUS

(BUYAUSKAS) . ■ ■

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

« Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberig

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

New Jersey Lietuviu

Rengia LLD 5-toji Kuopa 
PARAMAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS

Tai bps paskutinis didelis vasarinis sąskridis šią 
vasarą, sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 6 September

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis dirbti 

naktimis. Darbas nuolatinis i)’ at
lyginimas geras. Dėl daugiau infor
macijų, kreipkitės pas: Joseph Lu- 
gauskas, 426 So. 5th Street, Brook
lyn, N. Y. (148-150)

Ant rytojaus Labor Day švente, tai puikiausia 
proga pasilinksminti piknike ir 

ant rytojaus pasilsėti.
Pikniko Vieta—

MONTGOMERY PARK
123 Montgomery Ave., Irvington, N. J.

PAIEŠKOJIMAI
Pajieškau lietuvio barberio, tu

rinčio Connecticut ’ valstijos laisnius' 
barberiauti ir norinčio dirbti gra
žioj vietoj pas mane, šalia miesto. 
Čia oras geras ir vieta švari. At
sišaukite, o su atlyginimu susitar
sime. Pranas Gardauskas, 88 Kel
sey Street, New Britain, Conn.

Visa New Jersey privalo dalyvauti šiame puikiame 
saskridyje. Visos kolonijos privalo turėti savo gru

pes piknike malonesniam laiko praleidimui 
Brooklynas ir Philadelphia busais važiuoja 

į šį pikniką.

Lauksime žinių iš kitų kolonijų.
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