
Kas daugiausia Amerikos 
žmonėms atsibodo? Ko ma
žiausia jie laukia, bet ko dau
giausia jie gauna is 
tines ?

savo sos-

Kyla jie
kaip ant mielių.

Išpuvo ir iškrito 
administracijos 
nas.

Trumano 
kišenės dug-

Švedijoje šiomis dienomis 
atlaikė konferenciją hitleriz- 
mo-fašizmo šinkoriai. Dalyva
vo astuonių šalių pakvaišėliai, 

šaukė:Iškėlę rankas jie 
“Heil, Hitlerį”

Komercinė spauda 
tą sąjūdį laiko. Bet savo lai-j 
ku panašiai buvo juokiamasi | 

Ji r & Hitlerio beprotystės, 
m ateito e. kas atsitiko.

Anglų ir amerikiečių globo 
janęy. reakcionieriai gali pa-I 
sauDuii iškirsti naują kruviną■ 
šposą. Iš Vokietijos kalėjimų 
išleistieji kariniai kriminalis- j 
tai atsistos naujojo fašizmo1 
priešakį n.

Francūzijoje susivienijo vi
sos buržuazinės partijos prieš 
vieną Komunistų Partiją. Jos 
pataisė rinkiminius įstatymus 
taip, jog komunistai negalėtų 
turėti parlamente proporcio- 
nališkos atstovybės. Pagal 
naujus potvarkius, nors jie 
gaus daug balsų, bet mažai 
turės atstovų parlamente.

Demokratija statoma 
galvos.

ant

pra- 
nie-

Gerai išsimiegojęs vėl 
bilSjį Henry Wallace. Bet 
kas jo nebeklauso ir nebepai- 
so. Tnrsinasi jis prieš Truma- 
ną.zJPveikina jo politiką. Ge
rai’jis padaręs, kad pasiuntęs 
armijos dalinį į Icelandą.

Kadaise, tiesa, jis reikala
vęs tą mažą šalį palikti ramy
bėje, bet tai buvę jau seniai 
ir už tą klaidą jis dabar Tru- 
maną atsiprašinėja.

Net gaila žmogaus. Kiek
vienas atsisakęs savo įdėjų 
žmogus blūdinėja be vilties ir 
įtakos. Tokiu yra tapęs Wal
lace.

Kur dingo “šventoji dva
sia?” Gal pabėgo, gal kas 
kidnepino? Sunku pasakyti. 
Bet jos labai pasigenda ir pa
ieško kunigas Kapočius. Jeigu 

velniop, 
kad jam 

dvasios,

^•is#s pasaulis eina 
dr3i, tai tik todėl, 
ritrūko “gyvosios 
entosios Dvasios.” 
Mes gi manydavome, kad 
entoji dvasia” visuomet ir 

•ir su mumis. Niekur ji ne- 
.sišalina, nieko ji neaplei- 

<ia ir nepamiršta. Juk “dva- 
a šventoji” yrą “trečioji 
;aba.” Taip mus mokydavo 
ar didesni už kun. Kapočių 
atalikų bažnyčios 
iai. > ‘ • ■

profeso-
’ t

Smdtbhinės Vienybės redak- 
orius buvo dar neišsipagirio- 
ęs, kai rašė ilgą “profesoriš

ką” straipsnį “Kaip nugalėti , 
lolševizmą?” Jis sako: Tik 
’eikią dviejų didelių dalykų 
arba dviejų frontų: “išorinio 
karo ir civilio karo sovietų” 
sienose.’

Bet juk šita filosofija- 
labai sena. Pijus Grigaitis 
tik pražilo, bet ir nupliko 
mums bepiršdamas. Kur gi 
buvo Vienybės redaktorius, 
kad tik dabar ja susižavėjo?

Antra, juk Hitleris tą filo
sofiją pabandė praktikoje. Vi- 
ffl^Žinome, kas su juo atsitiko. 
6 jis gi buvo visų smetoninin- 
«ų ^tronas.

Aš įsitikinau, kad Kanados 
“Nepriklausoma Lietuva” yra

(Tąsa šeštame .pusi.)
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SENATAS 
KVIEČIUS 
KARINES
Pageidauja iš Indijos monazito, 
atominių bombų medžiagos

Wassington. — Senatas ma thorium, kuris gali bū- 
52 balsais prieš 32 nutarė 

I paskirti Indijai $190,000,- 
juokais | qqq paskolos, už kurią In- 

1n”/jdija galėtų pirkti 2,000,000 
tonų kviečių-iš šios šalies.

■ .Senato nutarimas pagei
dauja, kad Indija atmokėtų 

i paskolą ir “stambiais kie- 
1 kiais mangano ir monazi
to.”

Iš monazito yra išskiria-

Irak ginkluoja Syrija 
prieš Izraeli

Bagdad, Irak. — Irako 
premjeras Nouri el Said pa
skelbė, jo£ siunčia Syrijai 
karinius lėktuvus ir prieš
lėktuvines patrankas, kad 
atmuštų oro atakas iš Izra
elio pusės.

Damaskas, Syrija. — Vy
riausias mahometonu kuni
gas Palestinai atsišaukė i 
arabiškų šalių sąjungą, kad 
mobilizuotu visus pabėgu
sius iš Palestinos arabus 
talkon Syrijai, karui prieš

Bažijasi neįleist Kiniją 
i Jungtines Tautas

Washington. — Valstybės 
sekretorius Dean Acheson 
sakė korespondentams, kad 
per Amerikos pastangas 
nepriimama Kinijos Liau
dies Respublika į Jungtines 
Tautas. Jis užreiškė, jog ir 
toliau viską darys, kad bū
tų užkirstas jai kelias į 
Jungtines Tautais. Jeigu 
reikės, tai Amerika vetuos- 
atmes Saugumo Taryboje 
bet kokius siūlymus įsileis
ti liaudiškąją Kiniją į 
Jungtinių Tautų organiza
ciją.

Amerika laiko Čiang Kai- 
šeko kinus tautininkus For- 
mozos saloje “visos Kinijos 
atstovais.”

Achesonas niekino Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybą to
dėl, kadį Sovietai, kaip ir 
keturioš' ’kitos didžiosios 
valstybės Saugumo Tary
boje, turi joje teisę vetuoti 
daugumos nutarimus.

ACHESONAS NESI
TRAUKS Iš VIETOS

Washington. — Valstybės 
sekretorius Dean Acheson 
užginčijo paskalus, kad jis 
pasitrauksiąs.

Achesonas pareiškė, 
siu šioje vietoje, kol 
prezidentas norės.”

“bū- 
tik

Washington. — Atidėta 
draftavimas kolegijos stu
dentų iki rugp. 20. Duoda
ma- jiems proga per kvoti
mus įrodyti savo gabumus, 
pagal kuriuos galėtų būti 
toliau atidėtas jų rekruta- 
vimas.
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SIŪLO INDIJAI 
MAINAIS UŽ 

MEDŽIAGAS

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

SUKELTA $6,019;
DAR REIKIA $3,981

ti paverstas į sprogstamąją 
medžiagą atominėms bom
boms. Manganas reikalin
gas ginkliniam plienui pa
stiprinti.

Paskola būtų atmokėta 
per 35 metus su pustrečio 
procento metinių palūkanų.

Šis Senato nutarimas per
duotas Kongreso Atstovi] 
Rūmui spręsti.

Numušama fabrikantam 
5 bilionai (lot taksų
Washington. — Karinės i 

gamybos valdyba nutarė ■ 
per 5 metus numušti 5 bili-i 
onus, 394 milionus dolerių 
taksų 1,209 kompanijoms, 
kurios statys bei didins gin
klavimuisi reikalingus fa
brikus arba pirks naujus

La Paz. Bolivija.—Pasi- 
I traukė Bolivijos preziden- 
' tas Mam. Urriolagoitia ir 

tokiem fabrikam įrengimus. 1 Pervedė valdžią . į triiu ge-
Kas metai bus atleidžiama 
joms po 20 procentų taksų.

Tuo būdu General Elec
tric kompanijai bus dova
nota $48,322,930 taksų. 
Charles F. Wilson buvo Ge
neral Electric galva iki to 
laiko, kai prez. Trumanas 
paskyrė jį vyriausiu kari
niu mobilizuotoju.

Bethlehem Plieno kompa
nijai bus atleista $235,849,- 
000 taksų, Aliumino kom
panijai — $149,262,789, 
tt.

ir

Bus teisiamas Panamos 
ex-prezidentas Arias

Panama City. — Panamos 
seimas nutarė, kad teismas 
geg. 25 d. pradėtų tardyti 
buvusįjį Panamos preziden-

Arias per piliečiu sukili
mą buvo išmestas iš prezi
dentystės pereitą savai
tę ir areštuotas. Nes jis 
mėgino panaikinti šalies 
konstituciją, kad galėtų ge
riau “kovoti prieš komuniz
mą.” i

GEN. BRADLEY SLEPIA, K A JAM TRUMANAS SAKE
Washington. — Republi- 

konai senatoriai reikalauja, 
kad generolas Omar Brad
ley, visų karinių štabų vir
šininkas, praneštų, ką prez. 
Trumanas jam sakė priva
čiame pokalbyje balandžio 
6 d. Jiedu slaptai tarėsi, 
kodėl reikėtų pavaryti ge
nerolą . MacArthurą iš vy
riausios komandos Toli
muosiuose Rytuose.

Gen. Bradley atsisakė iš
duoti, ką Trumanas tada 
jam kalbėjo. ' \

Prez. Trumano sekreto
rius Joseph Short trečiadie
nį pareiškė:

—Prezidentas nesutinka, 
kad Bradley praneštų šiam 
senatorių komitetui, ką jis 
asmenišką! sakė .

šeštą tūkstantį Laisvės jubiliejaus vajaus baigė su
kelti įvairių kolonijų demokratiniai lietuviai. Aukų 
gavome sekamai:

Laisves Rėmėjas, Baltimore, Md. 
Ig. Kartonas, Tuckahoe, N. Y. .. 
Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas,

Gardner, Mass...........................
J. Gasparaitis, Hillside, N. J...........
P. Koval, Washington, D. C............
J. Pešina, So. Boston, Mass............
P. Anuškevičius, Newark, N. J. ... 
Joe Villis, Paytona, W. Va...........
Pr. Ivaškevičia, Coaldale, Pa.........
J. Urbutis, Baltimore, Md. • •... 
S. Bistras, Great Neck, N. Y. .. • 
Ant. Yanušis, Jersey City, N. J. 
Just. Totorėlis, Rockville, Conn. ..
K. Žemaitiene, New York, N. Y. •

(Tąsa šeštame pusi.)

BOLIVIJOS KARININKAI 
UŽGROBĖ

nerolų ir septynių pulkinin
ku rankas, c. w

Prezidentas padarė są
mokslą su karininkais, kad 
užkirstų kelia Viktorui P. 
Estenssorui, kuris paskuti
niuose rinkimuose gavo 
daugiau balsų į preziden
tus.

Estenssoro, cinos mainie- 
rių ir Nacionalės Revoliu
cinės Partijos kandidatas, 
buvo nuo seniau ištremtas

yraiš Bolivijos. Jis dabar 
Argentinoje.

Šiuose rinkimuose 
duota 54,740 balsu už 
tenssora ir tik 38,425 balsai
už valdžios kandidatą į pre
zidentus bankininką G.

pa-
Es-

Gonsalvey. Keturi kiti kan- M'ossadeghui 'bailumą.
didatai gavo viso 29,132 
balsus.

Bolivijos konstitucija sa
ko, tik tada laimi prezi
dento rinkimus kandidatas, 
jeigu jis gauna daugiau 
kaip pusę visų paduotų bal
sų. Jei negauna tokios 
daugumos, tai šalies kon
gresas renka prezidentą.

O pagal valdžios paskelb
tas rinkimų pasekmes JEs-

ley’ui... Tai paties prezi-• kiais patarėjais 
dento dalykas.—

Trumano “geležinė 
uždanga”

Republikonas senatorius 
Knowland todėl tarė:

—Trumano valdžia nulei
do savo “geležinę uždan
gą,” už kurios slepiasi nuo 
Kongreso. ^Jokiu būdu pre
zidentas su keturiais ar 
penkiais bičiuliais , galėtų 
slaptai nutarti, kad Ame
rika turi eiti karan, nelau
kiant, ar Kongresas pa
skelbs karą.—
Kas įvėlė į Korėjos karą?

Vadovaujantis republiko- 
nas senatorius, Robertas 

Brad-■ Taftas teiravosi, su ko-
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VALDŽIĄ
tenssoro negavo nė pusės 
visu balsu.

Nauju “prezidentu” ka
rininkai pasiskyrė genero
lą Hugo Ballivianą.

Bolivija yra Pietinės A- 
merikos respublika; turi 
416,040 ketvirtainių mylių 
plotą ir 3,534,000 gyvento
ju.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Teheran, Iran. — Suimtas 

tautinis mahometonų “fa
natikas,” kuris grasino nu
šaut Irano premjerą Mos
sadegh ą.

Iraniečių spauda kritikuo
ja Mossadeghą, kad jis ati
dėlioja anglų, žibalo pramo
nės Irane perėmimą į savo 
valdžios rankas. Prikiša

Korėja. — 96,000 kinų ir 
šiaurinių korėjiečių au
dringai veržiasi per savo 
prakirstas spragas ameri
konų ir jų talkininkų lini
jose. Kai kur iš šonų apei
na jankių talkininkus.

Roma. — Italijos senatas
skyrė $400,000,000 persigin-1 prieš komunistus rinkimuo- 
kla/vimui. | se.

Trumanas 
Valstijas Į 
neatsiklau-

senatorius 
kad gen. 

būti teis-

įvėlė Jungtines 
Korėjos karą, 
siant Kongreso.

Republikonas 
Wiley pastebėjo, 
Bradley galėtų 
man patrauktas už “panie
kinimą Kongreso” todėl, jog 
neatsako į klausimą, ką 
jam Trumanas privačiai 
sakė.

“Tai ne komunistų 
kvotimai”

I

Senatorių komiteto pir
mininkas demokratas Rich
ard Russell pasipiktino to
kiu grasinimu Bradley’ui; 
sako, čia jūs nekvosite 
Bradley taip, kaip kokį įta
riamą komunistą, kuriam

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

KORĖJOS LIAUDININKAI 
i PRAKIRTO SPRAGAS 
AMERIKONŲ LINIJOSE
Siauriniai korėjiečiai ir kinai i 

atakuoja amerikonus visu frontu
Korėja, geg. 17. — Šiau

rinės Korėjos liaudininkai 
ir jų bendradarbiai kinai 
pramušė gilias spragas 
amerikonų-ir jų talkininkų 
linijose, ypač rytiniame 
fronte į pietus nuo Indže ir 
viduriniame fronte į pietus 
nuo čunčono. Amerikonai 
buvo priversti pasitraukt 
atgal į naujas pozicijas. 
Cenzūra neleido paskelbt,

Ir Japonija gamins 
ginklus “vakarams”
Tokio, Japonija. — Jung

tinės Valstijos kvietė Japo
niją taip pat gaminti gin
klus pagal Amerikos ir ki
tų vakarinių kraštų užsa
kymus.

Karinė amerikonų vy
riausybė Japonijoj išdirbo 
planą, pagal kurį Japonija 
turėtų prisidėti prie gin
klavimosi prieš komuniz
mą. Planas reikalauja Ja
ponijai lygybės tarptauti
nėje prekyboje su kitais 
kraštais ir žada jai stam
bių amerikinių paskolų; už
tat, sako, japonai turės 
duot svetimšaliams biznio 
laisvę Japonijoje.

Francijos seimo rinkimai 
užtaisyti prieš komunistus
Paryžius.—Francijos val

džia paskelbė, jog birželio 
17 d. įvyks šalies seimo rin
kimai pagal naują įstaty
mą.

Tas įstatymas, išleistas 
pagal premjero Kiujės pa
siūlymą, panaikina propor- 
cionalę atstovybę ir leidžia 
kelioms partijoms statyti 
vieną bendrą jų kandidatą 
apskrityje prieš komunistų 
kandidatą.

Dešiniųjų partij'os tokiu 
būdu tikisi daugiau laimėti

statoma reikalavimas: — 
Atsakyk, ar esi komunis
tas, ar bet kada buvai ko
munistas, o jeigu ne, tai ei
si kalėjiman .už “paniekini
mą Kongreso.”

Senatorių komitetas ati
dėjo iki ateinančio pirma
dienio tolesnį apklausinėji
mą gen. Bradley’o. Repu- 
blikonai sako, Bradley gau
na laiko apsimąstyti, ar at
sakyt į klausimą apie Tru
mano pokalbį su juo.

\--------------------------------------

Washington. — Kongres- 
manų komitetas užgyrė siū
lymą 10 procentų aptak- 
suot gemblerius arklių 
lenktynėmis, numeriukais 
ir kt.
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kaip toli jie pasitraukė.
Šiauriniai korėjiečiai taip 

pat atakavo amerikonus 
Munsan ir Uidžongbu sri
tyse, į šiaurvakarius ir 
šiaurės rytus nuo Seoulo, 
Pietinės Korėjos sostinės.

Puldami amerikonus vi
su frontu, jie veržėsi pir
myn per sprogstančių mi
nų laukus. Amerikinė ar
tilerija pylė audringą ugnį 
į juos. Ir sakoma, per die
ną buvo užmušta bei sužeis
ta apie 3,000 korėjinių liau
dininkų ir kinų.

Jankių komandieriai spė
ja, kad apie pusę miliono 
kinų ir korėjinių liaudinin
kų .suburta šiam antram 
pavasariniam * ofensyvui, 
kurio tikslas būsiąs “suva> 
ryti amerikonus į jūras.” 
Bet dar nežinia, ar iš ti
krųjų prasidėjo naujasis 
liaudininkų ofensyvas, ar 
tik daroma ■. pasmarkinti 
bandymų žygiai.

Amerikos lėktuvai vėl 
bomba/rdavo Suriwon. mies
tą ir Hamhung ir Wonsan 
uostamiesčius šiaurinėje 
Korėjoje.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie ir kinai savanoriai iš
vien sėkmingai atmušė 
amerikonų atakas, kuriems 
padarė didelių nuostolių.

Jautiena pabrango dar 
12 centų svarui'

New York. — Per kelias 
dienas po to, kaip Washing- 
tono valdžia paskelbė savo 
įsakymą “nupiginti” jautie
ną, tai sandėliai pakėlė 
tos mėsos kainą dar 12 cen
tų svarui. Pakilo jautienos 
kaina ir smulkmeniškose 
parduotuvėse vartotojams.

Pirmesnis valdžios pa
tvarkymas leido krautu
vėms-tiek pabranginti mais
to produktus, kiek sandė
liai - kompanijos pakelia jų 
kainas.

PAILGINO LAIKĄ STU
DENTAMS UŽSIRAŠYTI 
GABUMŲ KVOTIMAMS
Washington. — Rekruta- 

vimo direktorius gen. Lew
is Hershey davė dar 10 die
nų, per kurias studentai 
galės užsirašyti gabumų 
kvotimams dėl drafto ati
dėjimo. Jeigu ne tas pra
tęsimas, tai jau gegužės 15 
d. būtų išsibaigęs laikas 
užsirašyti kvotimams. Da
bar užsirašymas pratęsia
mas iki geg. 25 d.

Gerai išlaikyti kvotimai 
patys savaime nepaliuosUos 
studentų nuo drafto. Bet 
vietinės rekrutavimo tary
bos galės, pagal savo nuo
žiūrą, atidėti gabiausių stu
dentų drafiavimą.

ORAS. , — Dalinai apsi
niaukę ir vėsiau.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
. Established April 5, 1911

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

• TEL. VIRGINL1 0-1827’1828

Presidcnt, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

United States, per year ......... $7.00
United States, per 6 months $3.75 
Queens Co., per year ............. $8.00
Queens Co., per six mos.......... $4.00

SUBSCRIPTION RATES
Canada 
Canada 
Foreign
Foreign

and Brazil, per year 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries, 6 months

$8.(X
$4.00
$9.00
$4.50

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

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
i

San Francisco, Cal.

AIRIAI IR LIETUVIAI 
KATALIKAI

I

Tūlas Ed. Krnėhas de
juoja Dirvoje dėl lietuviu 
katalikų “airišėjimo.” Gir
di, airiai dvasiškiai, — vys
kupai ir kitokie—vadovau
ja Romos katalikų bažny
čiai Amerikoje ir jie, aiš
ku, težiūrį tik savo tautos 
ir savo religijos reikalų.

Jie paneigia lietuvius ka
talikus, , o lietuviai kunigai 
“yra aklai paklusnūs savo 
dvasinei vyriausybei” (su
prask: airiškų katalikų vy
riausybei).

“Jie (lietuviai kunigai) 
jau taip toli nuėję, kad 
jiems širdis neskauda lie-

lietuviškų kultūrinių darbų. 
Tai buvo nedidelė, paprasta

sė visokio plauko militaris- 
tai; organizacija kovojo 
prieš demokratinę visupme- salė, bet joje vyko didžių

dėl to, kad jie nekenčia de
mokratų administracijas. 
Gen. MacArthuro apsilan
kymas davė jiems progų .&•

KRAŠTAS ATSTATYTAS
Šiuo metu niūjorkiškio dienraščio Times koresponden

tas Harrison E. Salisbury važinėja po Tarybų Sąjungą.
Jis rašo iš Rostovo apie savo kelionės (iš Maskvos per

< Ukrainos plotus) įspūdžius.
Derlingieji Ukrainos, Kubaniaus, šiaurės Kaukazo 

laukai, žymi korespondentas, šiemet žada duoti didelį 
derlių, nes žiema buvo, žiemkenčių atžvilgiu, palanki, ttivių vaikus auklėti be lie-
pavasaris—taipgi. Korespondentas mano, jog šiemet

. šios derlingiausios Tarybų Sąjungos sritys suteiks kraš
tui daugiau duonos, negu kada nors praėjusių dešimt 
metų bėgyje.

Įdomu tai, sako korespondentas,’ kad kolektyvięčių 
kaimai ir miesteliai jau pilnai atstatyti,—niekur nesi
mato griuvėsių ,nebent didesniuose miestuose, čia ir ten, 
dar vienas kitas pastatas neatstatytas.

Tą patį korespondentas matė ir Donbase—anglies ir 
plieno rajone.

Karo metu Donbasas buvo nacių visiškai sugriautas, 
sužalotas: fabrikai paversti į griuvėsius, o kasyklos— 

t užleistos vandeniu, taipgi palaužtos.
Bet šiandien Donbasas jau pilnai atkurtas. Jame ko

respondentas matė tai, kas matoma mūsų krašto 
Youngstowno arba Gary srityse: fabrikai veikia, judėji- 

. mas didelis. Niekur nesimato jokio griuvėsio!-
Donbasas šiandien duoda daugiau geležies ir plieno, 

negu davė prieš karą; jis duoda kraštui daugiau anglies, 
negu davė prieš karą!

Charkovas, tasai didžiulis pramonės miestas, karo me
tu keturis kartus buvo mūšio lauku, o šiandien kores
pondentas- jau nematė jokių karinių palikimų.

Arba Rostovas, kuriame Mr. Salisbury buvo 1944 me
tais, tuojau, kai miestas buvo tik ką pradėtas atstatyti: 
šiandien Rostove reikėtų gerokai “prisižiūrėti,” kad pa- 

k matytum karo liekanas,—griuvėsius.

• Visa tai rodo, kokius milžiniškus pasiekimus tarybinių 
respublikų žmonės atliko per praėjusius penkerius-šeše- 
rius metus!

Jie atstatė visa tai, kas buvo sugriauta!
Kai mes tai sakome, nenorime, kad skaitytojas su

prastų, jog kiekvienas, vokiečių sugriautas pastatas Ta
rybų Sąjungoje jau atstatytas. Manome, jog čia ir ten 
dar yra tai, kas reikės atstatyti. Bet tai bus padaryta 
šiemet.

Antrasis pokarinis penkmečio planas bus pradėtas pil
nai atstatytoje šalyje.

Pirmiausiai, aišku, tarybinė vyriausybė atstatė fa
brikus, kasyklas, geležinkelius, tiltus, mokyklas, biblio
tekas; tuomet ėmėsi atstatyti sugriautus gyvenamuo
sius namus.

Na, ir šiuo metu toji šalis, paskėndusi kūrybiniame 
darbe, jau pasigamina kur kas daugiau plieno, negu pa
sigamino prieš karą, kur kas daugiau aliejaus, anglies 
ir kitų visokių daiktų!

Aiškus daiktas: Tarybų Sąjungos žmonėms, ir vy
riausybei rūpi juo daugiau ir daugiau gamintis, juo grei
čiau gerinti žmonių būvį, keliant jų pragyvenimo lygį.

Dėl to Tarybų Sąjunga taip ryžtingai kovoja dėl tai
kos išlaikymo.

tuviškos dvasios, ignoruo
jant tėvus ir savo tautą, iš
raunant iš jų širdžių Dievo 
duotą tautiškumą,” rašo 
Krnėnas.

Ed. Krnėnas pamiršta 
priminti, kad lietuviškieji 
probaščiai, nutautindami 
lietuvių vaikus Amerikoje, 
airišindami juos, tolydžio 
rėkia, būk Lietuvoje žmo
nės esą nutautinami! Tai 
melas, nes dabartinėje Lie
tuvoje lietuvių vaikai nėra 
nutautinami; priešingai, 
ten jiems skiepinamas lietu
viškumas, tautiškumas; ten 
viskas daroma pagal jau vi
siems gerai žinomą nusista
tymą: tautinė forma—soci
alistinis turinvs.v

Krnnėnas siūlo, kad visa 
tai būtiį Amerikoje šalina
ma, kad lietuviškieji klebo
nai darytųsi geresniais pa
triotais ir vaikus auklėtų 
lietuviškoje dvasioje, — pa
našiai, kaip airiai kunigai 
kad 'daro: airiukus jie au
klėja airiškoje dvasioje.

Krnėnas netgi siūlo pa
skelbti tokią dieną, kaip 
Kazimiero ar Mindaugo 
diena, ir tą dieną sumaišyti 
tikėjimo obalsius su lietu
viškais, — panašiai, kaip 
daro airiai St. Patriko die
na.

Nežinia, kuo tas viskas

nę ir ruošėsi naujam1 ka
rui., Vėliau, naciams įsiga
lėjus, ši organizacija sutir
po nacių eilėse.

Dabar “Stahlhelm” ir? vėl 
atgaivinta—atgaivinta Va
karų Vokietijoje, kuri yra 
kontrolėje Amerikos, An
glijos ir Francūzijos. San
daroje skaitome:

Įvykusioje konferencijoje 
dalyvavo apie 30 buvusių 
“Stahlhelm” dalyvių. Organi
zacijos vadu išrinktas Kari 
Simon. Naujasis “Stahlhelm” 
nori sujungti rinktinius vokie
čių armijos žmones, frontų 
dalyvius. Numatoma prie or
ganizacijos patraukti ir jau
nuomenę, iš kurios būtų su
daryta savanorių darbo tarny
ba.

Atrodo, kad visos vakarų 
Vokietijos politinės partijos į 
“Stahlhelmo” atkūrimą žiūri 
labai palankiai.

Sandara baigia savo 
straipsnį, jog šis fašistinių 
vokiečių - militaristų žygis 
esąs “logiška išvada.”

Kol$ia čia logika?
Sandara “pamiršta” pri

minti ir tai, jog ne visos vo
kiečių politinės partijos 
“Plieno šalmui” pritaria. 
Pritaria šiai organizacijai 
tik klerikalai ir socialistai, 
gi komunistų partija kovo
ja prieš jį labai smarkiai.

Šiai organizacijai prita
ria tie, kurie pritaria gin
klavimui Vakąrinės Vokie-

darbų.
Šiuo metu, kai toji pati 

Piliečių Draugija įsigijo di
delį pastatą ir įsitaisė “pa
vyzdingą klubą,” jame di
džiuojamasi. ne kultūriniais 
darbais, o tuo, kiek pinigų 
padaryta iš snapso ir alaus.

RAUDONĖDŽIAMS 
NEPAVYKO

Prieš tūlą laiką Indijoje 
įvyko “konferencija už kū
rybinę laisve,” kurioje da
lyvavo ir tūli Amerikos in
telektualai. Konferencijos 
šaukėjų tikslas buvo: juo 
daugiau ėsti komunistus!

Apie tai smulkiau rašo 
Vilnies bendradarbis S.:

Ją suorganizavo ne patys 
indai, bet grupė raudonėdiškų 
.jankių ir britų intelektualų, 
kaip tai Amerikos Burnba- 
mas, Britanijos Spenderis ir 
eilė kitų. Pačioje Indijoje prie 
jos prisidėjo eilė anti-komu- 
nistinių nusistatymų rašytojų, 
poetų ir menininkų. Raudon- 
ėdžiai manė, kad ta konferen
cija bus didelis laimėjimas. 
Bet pasirodė visai kitaip. Pa
sirodė, kad tie anti-komunisti- 
niai Indijos intelektualai, ku- 

prie konferencijos prisidė 
nepūtė pilnai Washingto- 
ir Londono dūdon, kaip 
laukė Burnhamas ir jo 

Tie Indijos intelek-

Čionai staiga susirūpinta 
gemblerystėmis ir prostitu
cija. Generalis prokuroras 
Edmund Brown gaunąs 
daug reikalavimų .“apvaly- lieti savo piktumą pnfe$ ----  n ____ti miestą nuo nedorybių.”

Contra Costa, Salano ir: 
kitų apskričių valdžios par
eigūnai irgi tokių reikala
vimų gauna.

Daugelis “ponų,” sakoma, 
praplėtė savo “operacijas” 
iš seniau 
viešbučius 
kurios iki 
tuojamos.

Laikraščiai skelbia vietas, 
adresus, kur esama nedoro- 
vės. Padaryti keli areštai, 
gal nutildymui įsibauginu
siu, v

prez. Trumana.
Demokratus tas baugina. 

Tūli republikonai irgi bijo, 
kad tai eina per toli.

“operacijas 
įsteigtų vietų į 
ir kitas vietas, 

šiol buvo respek-

Laivakrovių unijos lokalo
10 nariai ruošiasi “streiko

Prie-pakėlimo ir pensijų, 
plaukes darbininkai taip
jau reikalauja algų pakėli
mo.

Laivakrovių sutartis bai
giasi birželio 15. Jei sam
dytojai nepildys reikalavi
mų, gali kilti streikas. Dar
bininkai jau dabar tam ruo
šiasi.

Mokytojai rūpinasi. Vi
dutinė mokytojų alga San 
Franciscoj yra nuo $2,547 
iki $4,535. Čia įskaitoma 
algos . ir mokyklų vedėjų, 
kurios yra daug aukštes
nės už mokytojų.

Algos nepakeltos ar ma
žai keltos nuo 1940 metų. 
Bet kainos per tą laiką pa
kilo net 102.8%. Galite su
prasti, kaip pasunkėjo mo- ' 
kyto-jų gyvenimas.

Vieton geresnio mokesčio 
mokytojams brukama “lo
jalumo priesaikos.”

Laimėjo. Raštinių darbi
ninkų unija gavo savo na
riams algų pakėlimą apie 
$13 mėnesiui.

Tebeina raštinių dubi
ninkų organizavimas.

Unija užveda bylą p Uos 
Merchants Express konjpm- 
niją, kuri, sakoma, kliudo 
organizavimui unijos.

Amerika, Anglija ir Fran
cūzija šiuo metu ryžtasi 
ginkluoti Vakarų Vokieti
ją karui prieš Tarybų Są
jungą. Šiame žygyje jie, 
aišku, ginkluoja fašistus, 
ginkluoja junkerius, gin
kluoja visokius padaužas, 
kurie tik trokšta kariauti 
prieš Tarybų Sąjungą.

TiemsĮ kurie tam prita
ria, aiškus daiktas, ir šis 
“Plieninio šalmo” susiorga- 
nizavimas yra “logiška iš
vada.”

Sandara yra viena tų pri
tarėjų.

rie 
jo, 
no 
tai 
draugai.
tualai pareiškė, kad nors jie 
stoja prieš tarybinę sistemą, 
jie pirmuoju Azijos žmęnių 
priešu skaito ne Tarybų Są
jungą, bet Amerikos ir Brita
nijos imperializmą. Daugelis 
kalbėtojų gan. aiškiai išreiškė 
savo simpatiją liaudies valdo
mai Kinijai ir Korėjos liau- 
diečiams...

Visa tai nepatiko dauge
liui ypatingai Amerikos 
raudonbaubių, kurie tikėjo
si, kad konferencija pa
smerks Tarybų Sąjungą, 
Kinijos Liaudies Respubli
ką ir Korėjos Liaudies Res
publiką.

San Francisco laikraštis 
“Chronicle” rašo, jog “Mac
Arthuro isterija” visai su
laikė kraujo auką Raudo
najam Kryžiui, kuris tai 
siunčia karo laukan Korė
jom ’ J j°j- ' .

Žmonės kelia 1 generolui | Būtų gerai, kad mokyto- 
ovacijąs ne tiek, dėl to, kad i jai ir už taiką pasisakytų, 
jie labai jį myli, o daugiau 1 , Rep.

Ed. M. Ross, mokytojų 
unijos pareigūnas, ragina 
darbo unijas - sterti prieš 
MacArthurą .ir palaikyti 
Trumaną šioj kontroversi-

SKAITYK IR MOKYKIS
‘ . r H ! J t . i ’ : ; H

’ ginusia vabzdžiais. Jie greitai 
vejasi gro^)į:| jippis; čia padeda 

, bevingiuojančios uodegos ju- 
tik jie1 dusiai, o taip- pat nagaipĮd- 
Ypač . riais jie kimba j. žemės h’.ąk-

VIENYSIS PRIEŠ KOMUNISTUS
* Francūzijos socialistų partijos kongresas pasisakė 
tai/ kad būsimuose parlamento rinkimuose socialistai 
vienytųsi su kitomis (buržuazinėmis) partijojnis komu-

• pistus nugalėti.
. ’ Na, o liaudiškųjų republikonų partija nusitarė vieny

tis su degaulistais.
Sakoma, jog radikalų partija taipgi pasisakys už vie

nijimąsi (rinkimuose) su degaulistais.
•. Visų jų šūkis bus: “Nugalėt komunistus!”

Bet tikrumoje: jie vienysis tam, kad Francūzija būtų 
ginkluojama, kad ji būtų juo greitesniais tempais ruo
šiama naujam karui—karui prieš Tarybų Sąjungą!

DEMOKRATAI! ~
Iš Saigono, Indo-Kini jos sostinės, pranešama, kad ten 

francūząi poLįcmanai, sugavę 20 indo-kinų, juos nužudė, 
't’arp nužudytųjų buvo keturios moterys patrijotės.

Dvidešimt žmonių buvo nužudyta be jokio teismo, 
be jokio apklausinėjimo!

Jie buvo nužudyti už tai, kad kažin kas (policija sa
ko: komunistiniai partizanai) užmušė vieną francūzų 
polięmąną.
* Tegu skaitytojas tik pagalvoja: argi tai nėra hitleri- 
ninkiški darbai? žudymas nekaltų žmonių gyvai pri
mena tai, ką darė hitlerinės gaujos Europoje!

Tokią demokratiją francūzai neša į IndoJKiniją!
Francūzijos socialistų partija francūzų imperialis

tų “žygius”- minėtame krašte šimtu procentų užgiriai

uz

it

AR DIVORSININKĖ 
GALI BŪTI
“GARBĖS VIEŠNIA”?

Chicagos lietuviškasis 
Chamber of Commerce ruo
šia bankietą, na, ir norė
damas sutraukti daugiau 
žmonių, paskelbė, kad jame 
garbės viešnia būsianti Ie
va Rockefellerienė.

Sandara rašo, jog tam, 
girdi, kai kurie kunigai 

l priešinasi. Kodėl? Todėl, 
kad Ievutė yra buvusi kar
tą divorsuota...

“LOGIŠKA IŠVADA”
Po pirmojo pasaulinio ka

ro Vokietijoje buvo įkurta 
karių organizacija,, pava
dinta “Stahlhelm” — “Plie
ninis šalmas.” Jai priklau-

PARDAVĖ
Viename laikraštyj skai

tome iš South Bostono to
kią žinią:

Lietuvių Piliečių Draugija 
pardavė savo buvusias patal
pas, pramintas “sklepuku,” 
E ir Silver gatvių kampe. Nu
pirko Whitrow transporto 
firma savo sandėliui, rodos, 
už $13,500. Čia lietuviai per 
daugelį metų turėjo patogią 
salę, kurioje sutilpdavo apie 
500 žmonių. Salei nudegus, li
ko dar apatinė patalpa ir 
“skiepas,“ kur buvo įrengta 
išpopuliarėjęs minėtos draugi
jos bufetas. Iš bufeto pelno 
susikrovė apie $100,000.

Buvusiojoje South Bosto
no Lietuvių salėje kadaise 
buvo atlikta daug gražių

sACH’Ų PAČIOS
Tūla A. Michelevičienė 

kunigų Drauge rašo apie 
Persijos šachų (karalių) 
pačias, atsieit, karalienes. Ji 
primena:

Mohomedas leidžia savo 
pasekėjams turėti keturias 
žmonas. Skaičius “šalutinių” 
žmonų korane nenustatytas. 
Padavimas pasakoja, kad 
Feth Ali Schah savo hareme 
turėjęs net 2,000 žmonų. 
Schahas Musaffer es Din, ku
rį dar kaį kurie to krašto se
nuoliai pamena, išvažiuoda
mas iš Teherano vasaros atos
togoms į kalnų 
kartu su savim 
30 žmonų.

Prieš šimtus 
kijos, Persijos ir kitų Arti
mųjų Rytų kraštų valdovai 
siuntė savo agentus ir į Lie
tuvą pirkti lietuvaites hare
mams.

aukštumas 
pasiimdavęs

metų Tur

Šis žemlapis parodo kriminalizmo išsišakojimą po visą Ameriką. Surasta du vy
riausi kriminalistiniu sindikatų centrai. Vienas randasi Chicagoje, o kitas New Yorke.

Nervų sistema ir jutimo or 
ganai. Driežo galvos smege
nys sudaryti iš;tų pačių dalių, J 
kaip ir varliagyvių, 
kiek didesni, platesni.
tai žymu didžiųjų smegenų, 
pusrutuliuose.

Suragėjiųsi driežo oda ne
gali būti jam geru lytos orga
nu. Svarbiausias lytos orga
nas jam yra ilgas, gale per
skeltas liežuvis. Juo driežas 
čiupinėja daiktus. Girdos or
ganai daug tobulesni, . negu 
varliagyvių. Pirmiausia ausies 
būgnelis yra ne pačiame gal
vos paviršiuje, o nedideliame 
įdubime — tai išviršinės au
sies užuomazga. Vidurinė au
sis tokio pat sandaro, kaip ir 
varliagyvių. Eustachi jaus 
vamzdžiu ji taip pat susisie
kia su rykle ir turi klausomąjį 
kaulelį. Svarbiausią pakitimą 
galima pastebėti vidinėje au
syje: iš ausies pūslelės ątsiki- 
šusi atauga; o joje yra girdos 
nervo galai. Šioji atauga vadi
nama sraige.

Veisimasis. Driežų kiaušinė
lių apvaisįnimas vyksta ne 
taip, kaip daugumo žuvų 
varliagyvių; jis vyksta

ir 
ne 

vandenyje, ne išorinėje aplim 
koje, bet ,motinos-patelės kū
no viduje, jos kiaušdėtyse. 
Tatai ir suprantama, nes 
driežas visiškai sausumos gy
ventojas, ir jeigu neapvaisinti' 
kiaušinėliai patektų į išorę, 
jie tuojau išdžiūtų, ir žūtų. O 
kiaušdėtyse apvaisinti kiauši
nėliai iš . pradžių apsitraukia 
storu baltymo sluoksniu, kaip 
vištos kiaušinis, o paskui ir 
standžių odiniu kevalu.- Po to 
jau patelė deda jų 5—8 tie
siog į žemę saulės gerai šil
domose vietose. Gemalas vys
tosi kiaušinėlio viduje iš tų 
atsargų, kurios ten yra, ir, 
kevalo apsaugotas, pereina 
visą kitimą, panašiai kaip 
buožgalviai vandenyje. Po ku
rio laiko iš kiaušinėlių išrieda 
driežiukai, visai, panašūs į 
suaugusius driežus, tik mažes
ni)

Gyvenimo būdas. Driežai— 
grobuonys, t. y. jie minta ki
tais smulkiais gyviais, ' dau-

menų nelygumus. Besivydami 
grobį, driežai savo nagais gali 
kopti ir labai stačiu paviršiu
mi. Grobį driežas čiumpa 
smulkiais danteliais, kurie yra 
žandikaulių kraštuose.

Įdomu tai, kad nutvėrus be
bėgantį driežą už uodegos ga
lo, jis pats jį nulaužia ir nu
bėga be jo. Vėliau ta uode
gos dalis jam atauga, regene
ruoja. Mes matome, kad drie
žas, gelbėdamasis nuo priešo, 
pats save žaloja.. Toks savęs 
žalojimas priešui užpuolus 
pastebimas ir kai kurių kitų 
gyvūnų gyvenime, pavyzdžiui, 
upinio vėžio, kuris nutraukia 
savo žnyplę. ;

Pastaba: .
Negyvo driežo uodegos j 

galą nutraukti labai sunku.j 
Gyvas driežas padaro tata/ 
stipriai suspausdamas uodegqf 
raumenis, kurie pertrauk 
vieną silpnesnį uodegos st' 
bur kaulį. Tai 
ningai, nes tai 
žai, kuriems 
smegenys.

vyksta nesąvf’ ' 
daro ir tie drftL 
išpiauti gaivus

Anekdotai j
Amžinoji meile T

Romantiška' mergaitėj 
“Ar tų .mane labai myli?”\

Praktiškas ja u n ų o 1 i s :j 
“Taip, mano brangioji.”

R. mergaitė: “Ar sutik-1 
tumi dėl manęs numirti?”,.I

Jaunuolis: “Ne, mieloji,! 
manoji meilė yra nemirs?* 
tanti.”

Užvis svarbesnė 
Laisvei jubiliejaus 
yra gauti naujas 
jas.

Pirm einant karan, pasi
melsk ;pįrm plaukiant jib 
ron, du kartu pasimelsk; 
pirm apsivedant, melskis 
tris kartus.

Persų patarlė.
Surinko žemaitis.
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Žiurkių kontrolės 
biuras

Washingtonas yra labai 
pagarsėjęs visokiais biu
rais, bet kol kas dar nepa
skelbė tokio, kokį turi De
troitas, tai yra įstaigą žiur
kėms kontroliuoti.

Leonardas J. Charneski, 
vadas žiurkių ir pelių kon
trolės biuro Detroite, pra
nešė, jog šiame miėste yra - 
apie 2,000,000 žiurkių, ir 
kiekvienos žiurkės sukon- 
troliavimas lėšuoja miestui 
apie dolerį.

Jei žiurkių biuro galva 
Charneskis sukontroliuos 
arba, geriau sakant, sunai
kins tą “dievo sutvėrimų” 
skaičių, tai pasidarys gerą 
pelną. Juk iš to dolerio 
ir Cn’arneskis • gauna apie 
penktuką už kie kv i e n ą 
žiurkę. Gi padauginus 2,- 
000,!j00 per 5 c., susidaro i 
100 tūkstančių dolerių.

Na, ar ne pelningas dar
bas? Jeigu tų sutvėrimė
lių nebūtų, ką gi Charnes
kis veiktų?

Ar tik jis neturi artimų 
ryšių su miesto valymo di
rektorium? Juk tarpgatviai 
užversti visokiomis išma
tomis, kurios suteikia žiur
kėms ėdesį su visokiais vi
taminais ir didina jų veisi- 
mąsi. Spartakas

Nepaprasti istoriniai 
atsiminimai

N
Vienas nepaprastas Ame

rikos istorijoje įvykis yra, 
ka^/negras Jbhn R. Lynch 
buvo'pirmininkas republi- 
konų suvažiavimo 1884 me
tais Chicagoj, kur James G. 
Blaine buvo nominuotas 
kaip republikonų kandida
tas į 'Jungtinių Valstijų 
prezidentus.

Henry Cabot Lodge no
minavo Blaine, o Theodoras 
Rooseveltas patvirtino.

1851 m. buvo išrinktas į 
Anglijos seimą žydas David 
Solomon, bet jis atsisakė 
prisiekti kaip seimo narys. 
Tad seimas nutarė, kad 
Solomon neturi teisės bal
suoti, jeigu neprisieks. Bet 
is balsavo. Todėl .seimas 
įskiaus nubaudė jį 500 
arų sterlingų už kiekvie- 
balsavimą.
'ais laikais svaras ster
kų buvo apie 5 dolerių

Gudriau elgėsi Lionel de 
>thschild, kitas žydas, įš
oktas Anglijos seiman 
>47, 1849 ir 1852 metais, 
s iš karto atsisakė krikš- 
oniškai prisiekti, bet pas
ui užsimetė skraistę ant 
aivos ir neaiškiai tarė, 
so help me, Jehovah” 
kaip kad žydai vadina7 sa- 
o dievą).
Kitiem seimo nariam at- 

•odė, būk jis prisiekia, kaip 
reikalaujama. Tokiu būdu 
Rothschildas ir išbuvo sei
me iki 1874 metų.

Spartakas.
?AKISTANO ABLAVAI 
?RIEš KOMUNISTUS

Karachi,'Pakistan. — Pa- 
dstano valdžia areštavo 
’4ag įtariamų komunistų, 
ų tarpe ir sekretorių Pro- 
;retndų Rašytojų Sujun
gs. 'Pasakoja, kad jie da- 
ę sąmokslus prieš valdžią.

KAIP PLINTA NARKOTINIŲ NUODŲ VARTOJIMAS TARP MOKINIŲ!
Tūkstančiai jaunų berniu- plėšimams, vengia alkoho- 

kų ir mergaičių New Yorke lio, nes alkoholinis gėralas 
ir Brooklyne vartoja pavo- greitai nupuldo ūpą. Užtat 
jingus narkotinius svaigalus 
—morfiną, marijuana ir ki
tus. Narkotinių nuodų var
tojimas ypač plinta tarp 
pradinių ir vidurinių moky
klų mokinių.
Mokinių prisipažinimai

’ Vienoje pradžios moky
kloje buvo paprašyta, kad 
berniukai ir mergaitės, var
tojanti narkotikus, parašy
tų, kaip jie gauna tų svai
galų ir kaip jaučiasi. Jiem 
buvo pasakyta, kad gali ra
šyt, nepadedami savo var- 
do-pavardės, neišsidu o d a - 
mi. Ir vien toje mokykloje 
57 vaikai ir mergaitės nuo 
13 iki 15 metų amžiaus raš
tiškai prisipažino, jog ra
gavo bei ragauja narkoti
nių nuodų.

Jie taipgi aprašė, kaip 
narkotikų agentai sukasi 
tarp mokyklinių vaikų ir 
įkalbinėja bent “sykį paban
dyt.” Kuomet mokinys 
įpranta į tuos svaigalus, tai 
ir savo draugus prie to 
traukia.
Narkotikų veikme

Panaudojęs narkotikų, 
žmogus per keletą valandų

KokiŲ keistumų 
kartais būnanos, iš kurių traukiama 

opiumo syvai. O tam tikros 
dirbtuvės perdirba syvus į 
plačiau naudojamus narko
tinius svaigalus morfiną ir 
heroiną. ' . ‘v
Meksikos valdininkai— 
narkotikų verslo partneriai

Meksikos valdžia garsi
nasi, kad kovoja prieš opi
umo aguonų auginimą, bet 
iš tikrųjų beveik nekliudo 
to biznio.

Kai kurie Jungtinių Vals
tijų atstovybės nariai norė
jo meksikinei valdžiai padė
ti kovoje prieš opiumą. Bet 
pas juos atėjo Meksikos ofi- 
cieriai ir įspėjo, kad Mek
sikos “oras jiems nesvei
kas;” sako, jūs čia galite 
“pirm laiko mirti.” Tie 
amerikinės atstovybės na
riai todėl apleido Meksiką, 
suprasdami, kad jiems grę- 
sia nužudymas už kišimąsi 
į narkotikų verslą.
- Jeigu kas paskundžia 
meksikiniam policijos virši
ninkui opiumo aguonų au
gintojus ar jo perdirbimo 
virtuvę, tai viršininkas pa
taria “netrukšmauti” 1 ir 
parodo kalėjimo raktus, 
kaip rašo amerikinis žur
nalas Argosy. Sako, narko
tikų biznieriai Meksikoj

ūmo svaigalų biznio. Tuo 
būdu patys meksikiniai val
dininkai stengiasi plačiau 
išvystyti tą biznį, siekdami 
didesnio pelno.
Amerikietis vadas

Pirmiau amerikinis rake- 
tierių vadas Lucky Lucia
no buvo giliai įleidęs nagus 
į Meksikos narkotikų biznį. 
Dabar tam bizniui taipgi 
vadovauja vienas amerikie
tis, kuris turi Meksikoje 
kelis viešbučius ir yra pri- 
sipinigavęs milionus dole-1 
rių.

Jis ir jo agentai samdo leidžiajna 
šimtus ir tūkstančius vyrų 
ir moterų, kurie slaptai ne
ša, lėkdina ir veža narko
tinius svaigalus iš Meksi
kos į Jungtines Valstijas. 
Jie gauna tam tikrą pro
centą pelno už kitiems 
agentams pristatytus svai
galus antrapus rubežiaus. 
Moterys slepia svai 
“proškas” plaukuose, 
krūtimis, kelinaitėse ir 
pačioje lytyje.
Didžiuliai pinigai

Imant tiktai 50,000 žino-, 
mų Jungtinėse Valstijose, 
asmenų kaip morfino ir he-! 
roino svaigalų naudotojus, į 
jie per metus tam išleidžia) 
70 milionų dolerių savų bei i 

vienu atveju pralenkė Jung-1 vogtų pinigų. Nedidelis} 
tinių Valstijų raketierius: | narkotikų vartotojas išeik-1 
šioje šalyje raketieriai pa-! voja jiems $2,500 per me-1 
pirkinėją valdininkus, o tus, o smarkus, pinigingos- i 
Meksikoje jie priima valdi- nis jų naudotojas išleidžia; 

auginama savotiškos aguo- ninkus kaip partnerius- opi- net iki 25 tūkstančių dole- 
i__ ________________ _______________ ;------------- I

jie dažnai naudoja narkoti
nius svaigalus, kurie geriau 
pasmarkina ir ilgiau palai- 
laiko apsukrumą.

Gengsteriai, politikieriai 
ir narkotikai

Tyrinėjančioji Senato ko
misija neseniai New Yorke 
atidengė, kad toki gengste- 
rių - gemblerių vadai, kaip 
Frank Costello ir Lucky 
Luciano, plačiai pelnosi iš 
narkotikų šmugelio. Ta ko
misija taipgi parodė, kad 
buvęs New York o miesto 
majoras O’Dwyer ir kiti 
vietiniai valdininkai bičiu
liavo su Costello.

Iš narkotikų šmugelio 
gausingai, pinigaujasi ra- 
ketierių vadai Chicagoj, 
Philadelphijoj ir kitur, ne
paisant, .kad miestų valdy
bos oficialiai skelbia 
prieš tuos pavojingus

rių per metus, kaip skai-i 
čiuojama Argosy žurnale. I

Čia kalbama- tik apie ži-| 
n omu s narkotikų 
jus. O kiek dar nežinomų!
Opiumo aguonos

Opiumo aguona moksli
niai vadinama pa pa ve r 
somniferum (migdą n či o j i 
aguona). Tai']) aguonos žie
do lapelių apačioj yra tau
relė, kur susidaro sėklos,- 
jeigu leidžiama prinokti. 
Opiumo aguona iš pažiūros 
panaši Į Lietuvos aguoną.

Bet opiumo aguonai ne- 
l subrandint sė

klų. Iš nesubrendusius jos!

Louisville, Kv. — Moteris
/ ' teisme prašė perskyrų (di- vartoto- ....L.-.-, , , ‘vorso) todėl, kad ji nusibo

do vyrui ir jis ją pametė. 
Bet jis “visuomet buvo pui
kus džentelmanas,” pridū-

Grand Island, Nebraska.— 
Vienas “valkata” atsiuntė 
policijai doleri, dėkodamas,- 
kad jis buvo kalėjime per
nakvintas ir nemokamai 
gavo pusryčius.

kova 
svai-

ls kur daugiausia 
gaunama svaigalų

Pirm .Antrojo pasaulinio 
karo opiumas ir panašūs 
narkotiniai svaigalai pa
prastai buvo šmugeliuojami 
iš Kinijos, Japonijos ir ki-

jaučiasi smagus, laimingas, I tų Azijos kraštų į Jungti- 
smarkus. Paskui jo dvasia i nes Valstijas. O po to karo 
taip nupuola, kad jis jau
čiasi nelaimingiausias, mi- 
zerniausias. Tuomet jis 
stengiasi gauti daugiau tų naloa yra ištisi laukai, kur 
svaigalų. Išsivysto toks nar
kotikų troškimas, jog įpra
tęs į juos plėš, vogs ir žu
dys ,kad tik gautų pinigų, 
už kuriuos galėtų nusipirk
ti narkotiku. c

Piešimai, žmogžudystes
Pastaruoju ‘ laiku gana 

daug areštuota tokių kelio
likos metų amžiaus berniu
kų ir mergaičių už plėši
mus ir žmogžudystes. Jie 
su nusiminimu, išgaravus 
svaigalams, prisipažino, kad 
narkotikai įstūmė juos į tas 
nedorybes.
čekių vagys

Jaunuoliai narkotikų var
totojai ypač įgudo plėšti 
paštines dėžutes apartmen- 
tiniuose namuose. Jie sten
giasi sužinoti, kurie įnamiai 
čekiais gauna pensijas ar 
kitas pajamas. Tada ir tė- 
mija jų dėžutes.

Šiuo laiku daugelis žmo
nių laukia iš valdžios če
kių už permokėtus taksus. 
Taigi narkotikų naudotojai 
ir šniukštinėja jų laiškų dė
žutes.

Vartodami tam tikras gu
drybes, plėšikai iškeičia 
vogtus čekius pas tam ti
krus biznierius, iš anksto 
su jais susipažindami ir 
makliavodami savo vardus, 
pritaikant prie čekiuose pa
žymėtų vardų.

'Tai jaunieji narkotikų 
naudotojai išplėšia daugu
mą čekių iš laiškų dėžučių, 
kaip parodo policija ir teis
mai.
Paleistuvavimas

Įsismaginę, narkotiniais 
svaigalais, berniukai ir 
mergaitės praranda visokią 
gėdą ir, sueidami į tam ti
kras užlandas bei tuščias 
patalpas, nuogai nusirengę 
paleistuvauja, vieniem be
žiūrint į kitus.

Piktadariai, ruošdamiesi

' daugiausiai narkotikų slap-
i tai įgabenama iš Meksikos.

Meksikos provincijoje Si-

Laukinių žvėrių ir paukščių globojimas Lietuvoj

In-

ir

Rezervatai užima

vai, Įpjaunant po truputį. 
Taip, neprinokusi aguona 
gali būti “melžiama” iki ke-

Hollywood.—Išplėšęs penk
tukus iš muzikinės dėžės 
(juke box) saliūne, paliko 
raštelį, kuriame sako: 
“Džiaugiuosi, kad žmonės 
darosi teisingesni—visi čia 
mano rasti penktukai geri, 
nė vieno nėra falšyvo.”

-Tas aguonos “pienas” 
opiumas iš karto bjau N. Little Rock, Aik. — 

Vienos medžio kompanijos 
viršininkas, iš ryto atėjęs 

' savo raštinėm, rado prisek-
Jūu dvokia; todėl jis apvalomas' 
P° virinimu. Norint paversti ■ 

nc‘t opiumą Į morfiną bei hero-; 
iną, taipgi turi būti virina
mas aguonų “pienas.”

Bevirinant, dvokiantieji: 
nešvarumai iškyla viršun ir; 
būna nugraibomi.. Toliau 
virinant ,lieka juoda, lipni 
medžiaga, panaši kaip pa-i 
degintas cukrus; ji ir kve-; 
pia kTiip pagruzdintas cu
krus. Ta medžiaga, paga
linus, paverčiama milteliais, 
kurie paprastai supilami į 
mažiukus kon vertelius, tin
kamus slaptam gabenimui i 
ir pardavinėjimui.

irūs svaigalai
Iš opiumo aguonų tai]) 

pat daroma kiti narkotiniai 
svaigalai, kaip kad kodei-

ras seifas—mes neįstengėm

Los Angeles. — Areštuo
tas už penkdolerinių padir
binėjimą, jaunas vyras di
džiavosi savo meistrišku- 

1 mu. Slaptosios policijos va- 
i das pripažino jo gabumą^

ti pinigai apgautų ir daugu? 
-i ma banku.”

Los Angeles.—Mirus vie
nam arkitektui, pasirodė, 
kad jis gyveno su dviem 
pačiom, laikydamas jas 
skirtingose vietose. Abidvi 
pačios pareiškė: “Jis buvo 
geras vyras.” Ir viena ir ki- 

Svarbiausias yra morfinas, j ta savinosi jo kūną.
Opiumas būna ir rūkomas) —:—

ir ryjamas. j Brexhill, Anglija. — Va-
Morfinas ir heroinas bū-; gis pasigrobė keturis tuzi- 

va!gy- 
! pavidale lei- klos ir paliko padėkos raš- 

' džiama į kraują tam tikro- telį savininkui: “Ačiū — 
mis adatomis. pyragaičiai tikrai puikūs.”

Opiumas labai nuodingas, i 
Panaudojęs keturis granus, 
opiumo, žmogus miršta.
tai mažytis kiekis, nes vie-: kad vienas senas 
noje uncijoje yra 437 gra- mirdamas paliko jam tūks- 
nai ir pusė. .tantį dolerių . Vaikas tu-

! rėjo tik paviršutinę pažin- 
i t į su juo.

Mirusiojo testamentas sa
kė, tas berniukas “manda
giai su manim apsieidavo.”

paukščiams veistis. Didelių 
kolūkių platūs laukai su nu-. 
tolusiomis sodybomis suda-į landūnas, papaverinas 
ro geras sąlygas daugintis j ” 
paukščiams, gyvenantiems; 
apsėtuose laukuose ir pie- 
vose. O jeigu atskiri nedi-' 
deli ūkiai' tai šunes ir katėsi na šniaukščiama, ryjama ir nūs pyragaičių 
dieną bei naktį apjieško: praskiestame j J-1- 1 - 11 - 1-
perinčių 
lizdus ir 
randamus 
jauniklius.. To nėra kolek
tyviniuose ūkiuose.

Tarybų Lietuvoje taip pat 
veikia įstatymai dėl me
džioklinės ir žūklės apsau
gos laukiniams žvėrims ir 
žuvims. Bus leidžiama ir 
daugiau' knygų jiems ap
saugoti.

Žmonės mokomi nešau- 
dyt sakalų ir kitų naudingų

deliuose pietinės Lietuvos 
ežeruose, šiuo laiku Žuvin
to rezervate išsiperi po ke
liolika gulbiukų per metus.

Biologijos (gyvūnijos) 
Institutas deda dideles pa
stangas atgaivinti laukinių 
pilkųjų žąsų veislę Lietuvo
je. Ežerų ir pelkių pratur
tinimas šiais paukščiais la
bai pagražintų ir papildytų 
laukinę Lietuvos paukštiją.

Lietuvoje buvo visiškai 
išnykęs vertingas kailinis 
žvėriukas bebras. Dabar, 
tarybų valdžios laikais, jis 
vėl veisiasi. Prieš keletą 
metų atvežti iš Voronežo 
srities bebrai įsitvirtino at
skirose Vilnijos vietose. Šis 
įdomus savo gyvenimu žvė
relis teikia ypač vertingą 
kailiuką.

Paskutiniu laiku buvo pa
leista veistis kanadiškių 
audinių bei juodsidabrinių 
lapių, norint jas išplatinti 
Lietuvoje.

Lietuvoje pagausėjo te
tervinų, kurapkų, jerubių.

Buvo uždrausta medžioti 
voveris ir stirnas. Todėl

žemėje paukščių 
sunaikina juose 
kiaušinius ar

Miami, Florida. — Dvyli- 
0 j kos metų vaikas nustebo, 

žmogus

Tarybų Lietuvos vyriau
sybė uoliai rūpinasi padi
dinti laukinių paukščių ir 
žvėrių skaičių, rašo prof. 
M. Valius, Lietuvos Mokslų 
Akademijos Biologijos 
stituto direktorius:

—Vokiečių okupacija la 
bai sumažino paukščių 
žvėrių skaičių Lietuvos miš
kuose ir laukuose. Tačiau 
nuolatiniu tarybinės vyriau
sybės rūpinimusi ši padėtis 
metai iš metų gerėja.

Ši vyriausybė sukūrė 13 
rezervatų (laukiniams žvė
rims ir paukščiams veistis 
vietų).
viso 98 tūkstančių hektarų 
plotą.
veik pustrečio akerio.)

Įsisteigė tarybinės Lietu
vos Medžiotojų Draugija. 
Nors medžiotojų skaičius 
yra daug didesnis, negu 
prie buvusios buržuazinės 
valdžios, tačiau žvėrių ir 
laukinių paukščių skaičius 
per paskutinį penkmetį ge
rokai išaugo.

Briedžiams, elniams pir
miau gręsė visiškas išnaiki
nimas. Bet Tarybų Lietu- tarybinės valdžios . laikais 
vos zoologai nuo 1945 me- žymiai padidėjo jų skaičius, 
tų taip pasistengė, kad da- Vyriausybė moko žmones, 
bar yra beveik dvigubai kad nenaikintų naudingus 

negu laukinius paukščius ir kitus 
gyvūnus tiksliai, o kartais

(Hektaras yra be-

Vyriausybė moko žmones,

daugiau briedžių, 
prieš trejetą metų.

Pirmiau labai retai kur ir visai be tikslo, 
tekdavo matyt kurtinius.
Dabar jų yra jau žymiai i lės naudos, kurią žmonėms 
daugiau Dzūkijos ir šiauri
niai - rytinės Lietuvos miš
kuose.

Didieji vandens paukš
čiai, gulbės ir laukinės žą
sys jau nuo pereito šimt
mečio beveik neperėdavo 
Lietuvoje. Bet pasidarba
vus gyvuliniams Lietuvos 
mokslininkams, tie paukš
čiai jau pradėjo perėti di

Negalima užmiršti dide-

daro laukiniai paukščiai ir 
kai kurie kiti gyviai. Pa
vyzdžiui, viena zylė per die
ną atlieka 300 iki 600 skri
dimų, kiekvieną kartą' pasi- 
gaudama žalingų vabzdžių, 
kenkėjų. O kiek patarnau
ja žmogui varnėnai!

Kolektyviniąi ūkiai ir ky
lančioji valstiečių apšvieta 
taip pat padeda laukiniams

Narkotikų daroma žala
New Yorke pastaruoju) 

laiku nuo morfino mirė) 
bent du mokykliniai vaikai.

Narkotiniai svaigalai iš 
karto suteikia smagumą ii\ 

paukščių, kuriuos daugelis! pakelia drąsą. O po tam, 
klaidingai laiko žalingais i tikro laikotarpio įstumia ' 
“vanagais.” ! žmogų į nelaimingiausią

Zoologijos sodas (žvėrių-1 nusiminimą. Įpratusiam į, 
čius), esamas Kauno ribo- juos tie svaigalai palaips-, 
se, taip pat gali patarnau- niui ardo nervus, smegenų 
ti dauguomenės supažindi- veikimą, varo asmenį link 
nimui su naudingaisiais ’ pamišimo ir-mirties, 
žvėreliais ir laukiniais i Atpratinimas nuo narko- 
paukščiais.

Planuojama didžiuosius! 
Lietuvos’ miestus — Vilnių, 
Kauną, Klaipėdą, Šiaulius—; 
ne/tiktai ■ apželdinti dide
liais parkais « ir alėjomis, 
bet ir įveisti juose įvairius 
laukinius paukščius, kaip, 
sako M. Valius:—Taip pat 
reikia, kad artimuose mies
tų ir gyvenviečių sodybų 
apylinkių miškuose knibž
dėte knibždėtų gausinga 
gyvūnija, kuria betarpiškai 
galėtų stebėtis ir jąja 
džiaugtis ypač priešmoky
klinio ir mokyklinio am
žiaus jaunimas.

Bremerton, Wash.—Žmo- 
I na buvo areštuota .už ban
dymą nužudyt savo vyrą ir 
laikoma kalėjime po $1,000 
užstato. Pats jos vyras at
nešę teismui užstatą, tad 
žmona ir paliuosuota.

j tiku labai sunkus. Įpratęs 
! žmogus tiesiog serga, jeigu 
I jų negauna. Kuomet nar- 
! kotikų naudotojas paima
mas gydymui į ligoninę, to
dėl jam taip pat duodama 
šiek tiek narkotikų, ir tik 

I palaipsniui diena iš dienos 
mažinama tų svaigalų kie
kis. Buvo atsitikimų, kad 
^eigu visai sustabdoma.nar- 
kotikai, tai žmogus apalps
ta arba įpuola į pamišimą.

Opiumas ir iš jo pagamin
ti narkotikai, kaip žinoma, 
jau nuo seniai po truputį 
naudojami ir medicinoje 
kai]) vaistai. Jie padeda li

3 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktad., Gegužės—May 18, 1951

goniui užmigti ir nuramina 
nepakenčiamus skaus m u s 
valandai iki keliu valandų. 
Gydytojai skiria ligoniams 
tiktai kuo mažiausius mor
fino bei kitų narkotikų kie
kius,1 atitinkamus reikalui. 
O vis tiek ligonio organiz
mas taip įpranta į narkoti
kus, kad šaukiasi jų 'vis 
daugiau ir daugiau, dažniau 
ir dažniau.

Savaime aišku, jog narko
tikai negydo, bet Tik tuom- 
laikiniai apramina nervus 
bei skausmus. Tuo pačiu 
laiku narkotikai juo aršiau 
ardo ligonio organizmą, 
nors jie vartojami kaip 
vaistai pagal daktaro re
ceptą. N. M.



Antanas Vaivuskas '

JOSE ARTIGAS - KOVOTOJAS UŽ
PIETAMERIKIEČIĘ LAISVĘ

VADO IR LIAUDIES 
EMIGRACIJA

Buenos Aires Taryba Įsa
kė patriotų armijoms atsi
traukti nuo Montevidėjaus. 
Artigas, nepaisant, kad pa-

gesnes vietas, kad galėjus 
vėl susikaupti naujoms ko
voms. ši emigracija Uru
gvajaus istorijoje pavadin

1812 m. gegužės pirmomis 
dienomis Artigas persikėlė 
per Ayui ir jo santakoje su 
Uruguay upe įsteigė savo

nantu Jose de San Martiti 
ir jaunesniuoju leitenantu 
Carlos M. de Alvear, kurie 
buvo pasimoję įsteigti La 
Platoje konstitucinę mo
narchiją. Taip pat, Artigaš 
sužinojo, kad jo skelbiamos 
r e s p u b likbniškos idėjos 
kasdien plačiau šakojosi, 
gaudamos vis daugiau šali
ninkų.

Lawrence, Mass.
ŽINUTĖS

“Penny sales” nelegališkas. 
Taip sako apskrities prokuro
ras Hugh A. Gregg. Perdaug 
visokių suktybių atsiranda.

'■ .—o—. '
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tyrė monarchistų pardavi- kranto. Gia.
kiškumą, bet dar galutinai 
jų neišsižadėjo. Sutiko 
trauktis nuo Montevidėjaus 
sienų. Spalio 12 d.. Artigas 
ir Rondeau kariuomenės 
patraukė link San Jose. Ta-i 
čiau šis pasitraukimas ry-l 
tiečių liaudžiai reiškė tikrą p 
emigracija.- Liaudis pasi-p 
rinko geriau sekti savo va-j 
dą, negu likti svetimųjų i jant 
vergovėje. Tokios savano-1 Aires 
riškos emigracijos vargui jiems 
būtų užtikti bet kurioje ki
toje tautoje. Ištisos šeimos, 
vaikai ir seniai, kariu gimi
nės, gaučiai, negrai, indė
nai sudarė nesibaigiantį ka
ravaną, kuris n e n o r ė j o 
skirtis su ištikimuoju savo 
vadu, emigruojančiu į sau-

Iš San Jose karavanas 
nuėjo į Monzon upės pa

skyros! Ron
deau kariai, kurie grįžo į 
Buenos Aires, o Artigas su 
savo žmonėmis keliavo to-
liau, link Uruguay upės, 
kurią 1812 m., sausio pra-

,000 žmonių, 
krislams bes

Buenos

III
MONARCHISTŲ SIEKIAI 
INTRIGOMIS 
SUNAIKINTI ARTIGĄ

A rtigui bestovyklau jant 
ties Avui, 1812 m. birželio 
pirmosiomis dienomis- at
silankė Buenos Aires vy
riausybes pasiuntinys Ma
nuel Sarratea—didis intri
gantas, suktas ir gobšus 
monarchistų atstovas. Ge
rai žinojo jis Artigo įtaką 
liaudyje iv jo nepalaužiamą 
valia kovoti su visais ne
ori klausomybės prieš a i s 
tad, nieko nelaukdamas,

ARTIGAS NUSIKKATO 
SARRATEOS

BINGHAMTON, N. Y

čiąją Uruguay upę ir pra 
dėti karą su ;
Liaudis nenorėjo skirtis su ’lizaeijos veiklą prieš 
savo vadu bei kariuomene, ' bingąjį rytiečių vadą, 
ir civiliai žmones buvo ta

Laisves Paramai Didieji

portugalais. | bradėįo intrigų bei demora- 
š gar- 

Ne- 
mažai Artigo karininkų 
Sarratea pasitraukė savo 

susilaikė nuo pavojin- pusėn papirkimu bei pa- 
rsikelimo. I aukštinimų pagalba. Tame
-------------------- ------- i tarpe majorą generolą Val- 

denegro, karininką Vaz- I < T C

j quez ir kitu 
ninkus sekė 

, m as
civiliu pėrė ji- 
pusę, kai]) po- 
Joaquin Sua- 
ir k t. Palen- 

iro Artigas karo jėgos, 
buvo sie-

sunai kinti žmogų,

i priešu

Prašome jau dabar jsitėinyti ir iš 
anksto rengtis dalyvauti žemiau 
nurodytuose piknikuose. ,Prašome 
organizaci jas p a s i r ū p i n t i Husais 
dalyvauti šiuose piknikuose.

BALTIMORE, MI)., PIKNIKAS

Sekmad., Birželio-June 3-eią
Bus

SLAVŲ PARKE
(Čia jau anksčiau buvo)

Brooklyn iečiai rūpinasi Baltimorės piknikui 
duoti.dainų programą. Veikiausia jie savo pasi
ryžimą iš])i klys.

•6 v
BOSTONO APYLINKES PIKNIKAS

Įvyks

Sekmad., Liepos-July 1-mą
ARRARAT CAMP, VOSE PONI) PAVILION 

MAYNARD, MASS.

Išanksto įsigykite bilietus į šį pikniką. Bilietai 
yra platinami visoje apylinkėje. Platintojai ne- 
sivėlinkite pasiūlyti tjkietus.

3^2

DIDŽIOJO NEW YORKO PIKNIKAS
Įvyks

Šeštadienį, Liepos-July 7-tą
Bus

DEXTER PARKE

Anksčiau Laisvės piknikai Brooklync būdavo, 
sekmadieniais. Kadangi dabar šeštadieniais 
mažai kur dirbama, tai perkėlėme pikniką į šeš
tadienį. Manome, kad patogiau bus iš kitur at
vykti į pikniką, nes ant rytojaus bus šventė.

HARTFORD, CONN.
Spaudos paramai Piknikas įvyks

adienį, Liepos-July 15
SĄRYŠIO PARKE

. Glastonbury, Conn.

gva 
; Intrigų nuodais 
; kiama
kurio dabar vienintelis tiks
las buvo ruoštis kovai prieš 
portugalus. Siekiant galu
tinai sūsidoroti su Artigas, 

į Sarratea pats pasiskyrė 
! Šiaurės Armijos vadu, kai 
j tuo tarpu jis tebuvo suktas 
I pirklys. Artigas norėjo pa- 
' sitraukti iš vietos. Sarra
tea su tuo nesutiko, nes su
prato, kad tai būtų buvęs 

į smūgis Buenos Aires vy
riausybei, nes liaudis būtų 

i pasipriešinusi.
Nuvargintas Sarrateos 

sąmokslų, intrigų, Artigas 
nusprendė grįžti į savo že
mę. ’ Tų pat metų rugsėjo 
10 d. jis su savo žmonėmis^ 
labai sunkiomis aplinkybė
mis, be vežimų, be arklių, 
be karo bagažo,
per Uruguay upę ir nužy
giavo link Durazno, kur su
stojo prie Yi upės. Čia be
būnant, jo pasiuntiniai at
vyko iš Buenos Aires ir jam 
suteikė žinias apie tikrąją 
padėtį. Artigas buvo pa
informuotas, kad valdovų 
sluoksniuose buvo vedamos 
visokiausios machinacijos jį 
nustumti nuo politinės are
nos, ypatingai po to, kai 
monarchistų jėgos padau
gėjo dviem stambiom asme
nybėm: pulkininku leite-

persikėlė

Tokių žinių gavimas Ar- 
tigą nuteikė naujam ryž
tui ir, palaikomas savo lei-. 
tenantų ir savo liaudies, jis 
nutarė stoti į kovą ir baigti 
su intrigantais. Tuoj pa
reikalavo, kad Sarratea su 
visa savo išdavikų klika iš
sinešdintų iš Rytų bandos. 
Ir, nieko nelaukdamas, ėmė 
naujai organizuoti savo ka
riuomenę, kurios buveinę 
įsteigė Paso de la Arena 
vietoje. Kariuomenės ma- 
joru-generolu paskyrė nar
sų kariškį Manuel Vicente 
Pagola, o sekretorių — sa
vo pusbrolį Miguel Barrei
ro. Artigo jėgas sudarė: 
Laisvės dragūnų korpas, 
vadovaujamas O t o r gues, 
Artigas brolio Manuel 
Francisco divizija, kurioje 
buvo ir įžymusis karininkas 
Juan Antonio Lavalleja, pa- 
ragvajiečio Ojeda divizija, 
Fructuoso Rivėra, Bias Ba- 
sualdo, Tejera ir kitos divi
zijos. Ši 
steigė už 
ros ir tai

ir 
mokėti, 
ilgokas

jfcms 
tai no

Pranešimas Antrojo karo 
• veteraną, ms. National Li- 
| l e Insurance Service viršinin
kas Larry Cagogan atstovau
ja Lawrence skyrių. Raštinė 
randasi po No. 477 Essex St. 
Turite pranešti raštinėn, jeigu 
norite gauti mokėti. Turite 
pristatyti “polisus” ir visas in
formacijas, nes be “polisų 
informacijų negausite 
Eis tyrinėjimas, praeis 
laikas.

Taip jau yra: Kai 
reikia pinigų paimti,
reikia jokių tyrinėjimų nė in
formacijų. Bet kaip reikia ve
teranams išmokėti, kas jiems 
priklauso, tai reikalauja viso
kių ceremonijų.

.—o—.
Yra net keturios radijo pro

gramos, bet man geriausia pa
tinka Gintarų žemės 
Programa. Mary 
faktiškai sutaiso 
Tiesiog žmogus 
nori klausytis.

Kurie dar nesiklausėte, už
sisukite radiją 9 vai. ryte, sek
madieniais.

-—o—
Balandžio 28 dieną čionai 

lankėsi drg. A. Bimba. Susi
rinkusiems draugams ir drau
gėms jis paaiškino Laisvės 
reikalus, kaip ji stovi ir kaip 
reikalinga palaikyti darbinin
kišką spaudą. Jis nurodė, kas 
būtų, jeigu mes neturėtumė
me dienraščio Laisvės. Nebūtų 
kas apgintų darbininkų reika
lus. Nebūtų kam nurodyti 

skriaudas ir pa-.

R.adijo 
Zaivis labai 
programas, 
klausaisi ir

kariuomenė įsi- 
Sarrateos nuga- 
buvo geriausias 
monarchistų in

trigoms sugriauti.
Slinko 1813 metai. Sarra

tea pradėjo nerimauti ir 
nuogąstauti, matyd amas, 
kaip artigistai greitai prisi-1 darbininkų 
kėlė. Tad, dar kartą ir jau mokyti, kaip reikia prieš jas 
pačią kraštutiniausią pro-1 kovoti, 
vokacijos priemonę pavar
tojo prieš Artigą: pranešė 
Buenos Aires vyriausybei, 
jog Artigas veikia išvien su 
ispanais, ir tuo pačiu laiku 
išleido raštą, kuriame Ar
tigas buvo vadinamas išda
viku, vagim, apgaviku ir 
pan., ir kvietė jo karius pa
likti jį.

Tačiau įvyko atvirkščiai: 
pačioje Sarrateos kariuo
menėje karininkai sukilo 
prieš šmeižtų autorių ir jį 
privertė nešdintis atgal į 
Buenos Aires. Rondeau pa
ėmė vadovybę patriotų ka
riuomenės ir susijungė su 
Artigas jėgomis Cerrito de 
la Victoria (arti Montevi
dėjaus) vietoje. Buenos Ai
res vyriausybė buvo tuo 
metu pakeitusi ankstyvesnę 
trijdlę naujais asmenimis, 
kurie turėjo perleisti val
džią vienam Aukščiausia
jam direktoriui, einaht su
darytu monarchistų planu.

(Bus daugiau)

Paskui buvo renkamos au
kos į Laisvės dešimties 
tūkstančių dolerių fondą. 
Surinkta $113.50.

Bet tai dar ne viskas. Daug 
čia dar randasi Laisvės pat
riotų, kurie nebuvo tame Su
sirinkime. Jie vėliau prisidės 
su savo auka prie išlaikymo 
dienraščio Laisvės.

Savo kalboje d. Bimba pa
lietė ir šiaip šių dienų klausi

mus. Jis nurodė, kaip valdovai 
provokuoja naują karą, kaip 
ir reikia visiems kovoti už 
saulinės taikos išlaikymą.

—o—
Pasimirė drg. Gasparas 

bonas, senas Laisvės skaityto
jas. Dienraštį skaitė per ilgus 
metus ir gerai suprato, ką jis 
skaitė.

Giliausia užuojauta drg. 
Urbono likusioms giminėms.

—o—
Mirė Franas Zalanskas, 

mažai žinomas, nes niekur 
nedalyvaudavo su lietuviais. 
Jokiai draugijai jis nepri-

S. Penkauskas.

pa-

kad blogai jau-

jai gėriai hebhtų padarę. Atsi
lankiusieji buvo programa 
bai patenkinti, o po to iki 
lumos linksminosi.

Bet lauko pusėje dipukai 
kietavo po vadovyste kun. 4 
zo Dambrausko. Jie nj 
bjaurius paveikslus ir visoA 
iškaišąs, ant kurių buvo A 
šyta, kad LDS yra tok is ir ki-. 
tokis. Buvo jų mizernas tuzi
nas, kurie Amerikoj dar kojų 
nebuvo sušilę. Pasakojo juos 
žinanti, kad pora jų buvę tik 
pora savaičių šioj šalyje.-

Buvo tikrai keistas vaizdas, 
kaip tie atėjūnai, kurie brolia- 
vosi su naciais, o mūsų vaikai 
kariavo prieš Hitlerio .govėdas, 
nori mus, amerikonus, pamo
kinti, kaip turim čia, Ameriko

je, veikti ir gyventi. O dar 
keisčiau, kad jie šios šalies ir

Lietuvoje gimęs [jos žmonių nepažindami imasi 
kaime, Utenos‘‘durnelių roles lošti ir save ant

la-
vS-

pi- 
uq.

Mirė Juozas Gabužis
Geg. 3 d. iš ryto rastas ne

gyvas savo namų skiepe Juo
zas Gabužis. Gydytojas pripa
žino, kad velionis turėjo labai 
aukštą kraujo spaudimą, iš 
to gavo ataką — “troke”. O 
kadangi vienas gyveno ir nie
kas nesuteikė greitos pagal
bos, iš to ir mirė. Velionis gy
veno savo name 102 Park St.

Velionis Gabužis buvo dar 
nesenas, apie 58 m. amžiaus. 
Suvirš 30 metų išdirbo Endi
cott-Johnson- čeverykų išdir- 
bystėje ir net 2 d. geg. dar iš
dirbo visą dieną ir buvo links
mas, su savo bendradarbiais 
juokavo per dieną ir niekajm 
nesiskundė, 
čiasi.

Velionis 
Stubalankių
apskr. Į Ameriką atvyko 1913 juoko statyti, 
m., į Lewiston, Maine; kieki Vietos laikraštyje buvo pa- 
vėliaul atvažiavo į Binghamto-' minėta, kad pikietininkai buvę 
na su sesere Rože Gabužyte. 
Ji mirė 1939 m.

Velionis Gabužis buvo lais
vų pažiūrų žmogus, priklausė 
prie LDS, buvęs pirminin
ku kuop. ir daug veikęs. Taipgi 
priklausė prie Lietuvių Namo 
Bendrovės ir yra buvęs jos 
Board of Directors įstaigoje. 
Ir yra labai daug dirbęs meno 
srityje, kuomet gyvavo Auš
ros choras. Velionis yra labai 
daug veikęs dėl choro palai
kymo, ir abelnai yra prisidė
jęs veikime prie visokių pa
rengimų.

Velionio Gabužio kūnas bu
vo pašarvotas Rice Funeral 
Home, Main St., Johnson City, 
N. Y. ir iš ten geg. 6 
palaidotas Glenwood 
sc. Skaitlingas būrys 
vų atsilankė, įdant
jam paskutinį patarnavimą 
mūsų buvusiam draugui Juo
zui. Palaidotas laisvai, šalę 
jo sesers Rožės kapo.

Atsisveikinimo kalbą pasa
kė J. Vaicekauskas, trumpai 
apibrėždamas velionio gyve
nimą.

Velionis paliko Lietuvoje 
vieną seserį Veroniką Černie
nę, ir čionai Binghamtone gy
vena jo giminės J. Matulis, A. 
Bagdonas ir U. šimoliunienė 
ir jų šeimos. B. Z.

nariai “Lithuanian Culture 
Club” ir esą priešingi prieš 
“pinkos.”

Lietuvoje prie Smetonos tie 
“kultūrininkai” buvo pagarsė
ję žydų krautuvių langų( degu- 
tavimu. Kas nors turėtų 
juos • paduoti 
spaudą, kokie 
yra.

j amerikonišką 
jie paukšteliai 

Dalyvavęs ir

Oakland, Cal

d. buvo 
kapinė- 
palydo- 
suteikti

ta Ii žmo- 
kurie 25

v

Milwaukee, Wis
PUIKIAI PAVYKĘS 
VAKARAS.
Sekmadienį, balandžio 29 d., 

LDS 134-ta kuopa buvo suren
gus šokius su gražiu programų. 
Vakaras įvyko S. P. A: Svetai
nėje, 3068 So. 13th St. Vaka
ras pilnai nusisekė, buvo links
mas ir nemažai kuopa turėjo 
jeigu. '«

Mūsų draugas Julius Neu- 
manas buvo su ruošęs milwau- 
kiečiams teatrą, veikalukas 
gražus suvaidintas ir dvi mer
gaitės gražiai pašoko, žodžiu 
sakant, nei Hollywood© mėgė-

Čionai eina vaidai tarpe 
barzdaskučių (barberių). Uni
ja nustačius $1.25 už plaukų 
kirpimą, o tūli ima tik $1. 
Taipgi unija nustačius 5 die
nas darbo. Pirmadienį šven
čia, bet tūli dirba ir pirma
dienį.’ Jie pikietuojami. Pir
madieniais pikietuoja patys 
barbenai, o kitomis dienomis 
pikietuoja samdyti žmonės. 
Barbenai tam specialius mo
kesčius moka.

Nežiūrint pikieto, 
nes eina pas tubs, 
centus mažiau ima. 

—o—
Oaklando piliečiai .rinkai sa

vo valdžią 15 d. gegužės. 
Oaklandas yra nekiek mažes
nis už San Francisco. Jis yra 
tik per jūrų įlanką nuo San 
Francisco..Abu miestai, su ke
letu priemiesčių sudaro dau
giau pusantro miliono gyven
toj ų.

Darbo unijos turi 3 narius 
miesto taryboj. Visi trys eina 
perrinkimui gegužės 15, nes 
nominacijose (balandžio 17) 
negavo daugumos balsų. Jie 
gavę daugiau už savo oponen
tus, bet ne daugumą.

Oaklande yra 171,000 re
gistruotų balsuotojų, bet no
minacijose dalyvavo tik 75,- 
000, tai negerai. Visiems reikia 
balsuoti. Tas faktas, kad bal- 
suotojam§ nėra didelio pasi
rinkimo, sulaikinėja daugelį 
nuo balsavimo. Reikia tačiau 
balsuoti. Jei nėra pasirink’ 
mo, kitą, sykį reikia stengti 
kad būtų. Rep

Viena iš pačių skaitlingiausių šiemet gegužinių demonstracijų įvyko rytinėje Berly
no dalyje. Sakoma, kad1 šioje demonstracijoje dalyvavo virš pusė milijono žmonių.

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jorio Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

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

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

110-12 ATLANTIC AVENUE, 
RICHMOND HILL 19, N. Y. 'LAISVE
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' A. NOVIKOV AS-PRIBOJUS

, JŪRA ŠAUKIA
\ (Tąsa)

‘Alą i p, iš tikrųjų, kodėl aš 'kankinu 
save? Ji — padykusi mergina, nuoty
kių ieškotoja, ir tiek! Šiandien ji drai
kosi su vienu, o rytoj su kitu. Ne sma
ragdinės, o katės akys. Cha-cha-cha . .. 
Aš savo fantazija sukūriau iš jos gra
žuolę. Ji žibėjo tik mano vaizduotės 
spinduliuose panašiai, kaip uoste, nu
tekėdamos nuo laivų ir spiginamos sau
lės, žvilga vaivorykštės spalvomis naf
tos dėmės.”

Tik kitų jūrininkų artumas sulaiko 
mane nuo garsaus kvatojimo.

Aš prablaivėju.
Palei priešingą bortą, sunėręs rankas 

už nugaros, vaikščioja visuomet rimtas 
Šėlo, užgulęs pilvu lyno šalpą, knarkia 
japonas Kimanodzi, prie didžiojo stiebo, 
atsirėmęs į jį nugara, sėdi Blekmanas, 
tyliai dainuodamas rytietiško motyvo 
dainą, o šalia jo Džimas.

Būdelėje, silpnai žiburio apšviestoje, 
stovi du vairuotojai; kuomet jie, susi
riesdami, suka didžiulį šturvalą, išilgai 
bortų girgžda surūdiję geležiniai štur- 
trosai, judinantieji vairą. Tiltelyje lėtai 
slankioja nedidelė kapitono padėjėjo fi- 
'Jūr>.

Valandėlę aš mėgaujuos tuo, kaip ban
gos, diagonalėmis bėgdamos nuo aštriu 
priešakiu plaunančio pajudusi jūros pa
viršių laivo, tarsi barstydamos mėlynai 
žalias žiežirbas, mirga fosforine šviesa.

Aš jau su gailesčiu galvoju kitaip:
“Apie Ameliją aš įžūliai meluoju, iš 

pykčio meluoju... Ji garbinga, graži ir 
protinga, o svarbiausia — džiaugiasi 
gyvenimu natūraliai, kaip vėversys pa
vasarį. Ir kas čia blogo, jei ji laišku pa
kvietė mane, o ne kitą? Paprastai norėjo 
mane palyginti su anglu. Aš pasirodžiau 
blogesnis už jį.. .”

Valios jėga aš nutraukiu šią mintį ir 
pradedu greitai vaikščioti deniu.

Šėlo skambina stiklinėmis. Ant laivo 
nosies, prie pat bugšprito, įsmigusio į 
tamsą, suakmenėjęs sėdi priekį stebintis 
jūrininkas. Jis atsistoja ir, pasisukęs į 
tiltelį, ištęstai šaukia:

Priekyje prieš nosį,laivas!
—Gerai! — nuo tiltelio atsako kapi

tono padėjėjas.
P'O kurio laiko priekyje, žiburiuoda

mas skirtingomis šviesomis, žaliomis ir 
raudonomis, panašiomis į dvi įvairia
spalves akis, aiškiai išnirsta laivų si
luetas. .Tai — prancūzų kariškas kreise
ris. Jis triukšmingai praplaukia pro 
mus, patraukdamas kai kurių budėtojų 
dėmesį, ir, kaip trumpalaikis reginys, iš
nyksta tolumoje.

Aš prieinu prie Džimo ir Blekmano ir 
atsitupiu netoli jų ant denio.

— Nemiegi, Džimai? — klausiu.
— Ne, — atsako jis, žiūrėdamas į 

žvaigždėtą dangų.
—Gera naktis!

— Taip, myliu tokias naktis. Guli ir 
svajoji. Visą savo gyvenimą per kr a ta i. 
Daug ką atsimeni...

Mane visą laiką domina šis senas jū- 
ininkas.

— Jūs šeimyniškas?
■ — Dargi labai.

— Ką reiškia — labai?
—' O tai, kad ne vieną, bet daug šei- 
turiu.

— Kurgi jos?
— Visur, tik ne prie manęs — yra 

eilone, yra San-Franciske, Pietų Afri

koje, Europoje. Kažkada buvau ir aš 
jaunas bei stiprus. Ir sekėsi man, vel
nias griebtų, tarp moterų! Kibo jos prie 
manęs, kaip kiaukutai prie laivo. Na ir 
išbarsčiau savo giminę žemės rutulyje. 
Surinkus krūvon visas moteris ir vąikus 
— oho! Gerokas skaičius būtų ...

Patylėjęs, jis priduria:
—O savo amžių tenka baigti vieni

šam ...
Paskutinį sakinį jis ištaria su kai ku

riuo graudumu, bet tuoj vėl,, tarsi susi
gėdęs jo, pratrūksta visiems žinomu 
keismu.

Aš gulu* aukštielnikas ant pliko denio 
ii’ žiūriu į žvaigždes pro išsipūtusias bu
res. Girgždėdami, siūbuoja aukšti stie
bai tarsi paišydami smaigaliais neregi
mus jieroglifus mirgančiame danguje.

Žinomam žemės, rutulio taške, tarp 
snaudžiančių Rusijos miškų, yra nedide
lis kaimas, iš kurio, savo gimdytojų pa
šauktas į gyvenimą, aš pradėjau daryti 
kilpas sausumoje ir jūrose.

Daug įvairių moterų sutikau aš .savo 
kelyje, bet nė viena jų nepalietė mano 
širdies, nesujudino mano sielos, kol ne
susidūriau su ta, kuri dešimt metų vė
liau už mane atsirado pasaulyje kitoje 
vietoje, svetimoje šalyje, ant jūros kran
to už tūkstančių kilometrų. Kodėl bū
tent Amelija, o ne kita moteris patraukė 
mane? Kokiais įstatymais aplamai atsi
randa meilė? ...

Neišspręsiu aš šių klausimų.
Iš virtuvės kaminėlio rūksta dūmelis: 

tai virėjas ruošia kapitonui kavą. Girdi
si bangų pliuškenimas, vandens šniokš
timas, įsivėlusio, kaip į stygas, į gausias 
virves, vėjo dainavimas. Aromatiškas 
jūros šviežumas maloniai . glosto kūną. 
Aš pr i veriu blakstienas, ir man atrodo, 
kad ne laivas supasi, o žvaigždės tam
siai mėlyname danguje bėgioja iš vie
nos vietos į kitą, gražiai mirgėdamos 
tarp sparnuotų stiebų.

Aš pinu meilės pasaką, bet po kiek 
laiko pašoku ir nervingai vaikštau de
niu keikdamasis neblogiau už Džimą.

VII
Dienas pakeičia naktys, saulėtekius 

saulėlydžiai.
Rytoj mes turime užplaukti į Alžirą. 

Apie tai sužinojo vairininkas iš kapito
no pasikalbėjimo su pavaduotoju ir tuoj 
pat šią naujieną pranešė įgulai.

Jūrininkai džiaugiasi, kurdami įvai
riausius planus, ko griebtis, kai pasieks 
krantą. Tik Džimas Garisonas, nežiūrint 
saulėto ryto ir silpno drungno vėjo, žai
džiančio su jūra, jaučiasi šlykščiai.

— Kas jums? — klausiu jį.
— Nugara visai nutirpo, — skundžia

si jis, biaurodamasis žodžiais. — Ir vi
sus kaulus’ gelia ...

Vos pavelkančio kojas Džimo darbą 
stebi pats kapitonas nuo tiltelio, pakrei
pęs į jį drumzlinas alavo akis. Matyt, 
kad jis nepatenkintas seniu, be naudos 
eikvojančiu laivo maistą. Praeidamas 
pietų, šaukia jį pas save į kajutę.

Po kelių minučių, išėjęs iš kapitono, 
Džimas pasuka prie mūsų ir į klausimą, 
koks, reikalas, pradeda plūstis, tarsi 
maldą skaityti, taip bambėdamas:

— Kad jis neišeitų iš tos jūros, kad 
rykliai jį po kaulelį ir gyslelę ištampy
tų ir kad patiems rykliams nuo jo šlykš
čios mėsos pilvai susirgtų.

(Bus daugiau)

ELIZABETH, N. J.
Tragiška Nelaime

Kaip jau žinoma, skersai 
Clizabethą labai skubiai yra 
statomas naujas New Jersey 
valstijos auto kelias, kurį ma> 
soma baigti lapkričio mėnesį 
šiais jnetais. Tas vieškelis yra 
vedamas sale Ketvirtos1 gatvės 
ir Jersey Central gelžkelio 
bėgių, šaunant tiesiai į Atlan- 
tiko pajūrį.

Tas Turų Pike Authority 
kelias yra taip betvarkiai sta
tomas, kad vieliniams gyven
tojams šalia to kelio yra dul
kių, pufcvo šmėkla, gatvės ir 
Šaligatviai išlaužyti, matosi 
Ulelės duobės. Daugelis sa
ko, kad ta apylinkė yra ant- 
fą jttyzriauta Korėja.

Šiomis dienomis Ketvirto
sios gatvės biznieriai ir apy- 
»nkės gyventoja) nusiuntė net

delegaciją į valdžios įstaigas, 
griežtai protestuodami ir rei
kalaudami tą viską prašalinti.

Man būnant Klube 5 d. ge
gužės, .darugas Vertelis pasa
kė, kad šioje apylinkėje pri
gėrė keli vaikučiai.

Žingeidumo dėlei, nueinu 
pažiūrėti, kur buvo kasamos 
mechaniškomis mašinomis že
mės dėl vamzdžių (paipų). 
Matosi palikta didelė duobė 
virš 50 pėdų ilgumo ir 15 pė
dų gilumo, didelis prūdas 
vandens.

Du jauni vaikučiai, Norman 
Cool, 9 metų amžiaus, ir jo 
sesutė Clara Ann, 6 metų am
žiaus, norėdami pabraidyti, 
nežinojo, kad tas ’prūdas gi
lus ir slidus nuo šlapio molio'. 
Nuo pirmo žingsnio, įkėlus 
koją į prūdą broliukas, pradė

jo skęsti, o sesutė skubinosi 
jį gelbėti, ir kol pagalba pri
buvo, abu nuskendo'

Nemačiau aš tų nelaimingų 
žuvusių vaikučių, bet mačiau, 
kaip policistas po pažastimi 
nešėsi mažą apnešiotą raudo
ną svederiuką ir rpbinius Če- 
verykus. Tai labai gaila pasi
darė ant širdies; tą viską ma
tant. •

Po to nelaimingo atsitiki
mo už dviejų dienų tas prū
das tapo užkastas į pūsę va
landos. Pasamdyta desėtkas 
naujų policistų sargų saugoti 
nesaugias vietas aplink stato
mąjį kelią. Kodėl tas nebuvo 
daroma iš anksto? '

žmonės, miesto tarybos na-' 
riai' protestavo, bet tas mūsų 
miesto majoras — tai jau, 
brolau, mažai savo įtaką var
tojo, kad tuos visus netikslu
mus prašalinus. Elizabethietis

Chicagos Žinios
Audėjų Streikas

Trečiadienį 800 audėjų dar
bininkų metė darbą, 2500 De- 
ąrborn st. įmonėje. CIO Au
dėjų Darbininkų unija reika
lauja naujos sutarties ir pakė
limo algų.

šeštadienį, South Bend,- liid., 
Bauer & Black įmonės darbi
ninkai nubalsavo sustreikuot 
pirmadienį, geg. 14 d. Čia dir
ba 250 darbininkų ir jie pri
klauso lokale 50.

—o—
CICERO ŽINIOS

LDS 109-tos kuopos praei
tas susirinkimas buvo puikus. 
Iš raportų pasirodė, kad kuo
pa žygiuoja kartu su progre
su1. Ligonių šiuo metu nėra. 
Nariai visi geram stovyje. 
Taipgi Įrašyta į kuopą nauja 
narė, tai drauge Binkienė.

Bunco party komisija pra
nešei kad party gerai pasise
kė ir kuopai paliks gražaus 
pelno. Dovanų party premi
joms davė sekanti biznieriai: 
gėlininkas Lovick, Progress 
rakandų krautuvė, laidotuvių 
patarnautojas Vasaitis, War
ren and Rock, Stinlis Groce
ry, Bilas Prailgauskas.

Visiems kartu tariam didelį 
ačiū. Taipgi' ir nariams,-bet 
nariu vardu neminėsiu, nes 
laikraštyje užimtų daug vie
tos. Dėkojam taipgi visiems 
patarnautojams ir dalyviams.

Raportuota apie tvėrimą są
ryšio Ciceros lietuvių draugi
jų. LLD 92-ra kuopa prisidė
jo ir išrinko delegatus. Taip
gi buvo pakviestas Ciceros 
Moterų Klubas. Atsakymo 
dar nėra, nežinia dėl kokių 
priežasčių.

Brangios draugės, prisidėki
te. Darbas pradėtas ir reika
lingas. Neklausykite vieno ar 
kito blogų patarimų. Dar kar
tą, kviečiame . perkratinėkite 
savo mintis. Mes laukiam.

“Vilnies” dalininkų suva
žiavimo pasveikinimui kuopa 
•paskyrė $10.

Jūsų Korespondentas.

MIRĖ 1
Rozalija Dubinikas, pagal 

tėvus Jakštaitė, 7240 South 
Racine Ave., mirė gegužės 11 
dieną. Gimusi Lietuvoje Su
valkų rėdyboje.

—o—
Juozapas Gaidelis, 12304

S. Ilalsted, St., mirė gegužės
10 dieną. Gimęs Lietuvoje, 
Biržų apskr*., Papelių parap., 
Girgužio kaime.

—b—
Dr. Mateušas Žilvitis, 324 6 

S. Ilalsted St., mirė gegužės
11 dieną. Gimęs Lietuvoje, 
Panevėžio apskr., Naujamies
čio parąp., Mazgaigalio kai
me.

—o---
Ona Pabalis mirė gegužes

10 dieną. Gimus Lietuvoje, 
Panevėžio apskr.

—o—
Amelija Šlarniene, pagal tė

vus Sudžiutė,. 342 W. 47th st., 
mirė gegužės 10 d.

VILNIES ŠĖRININKŲ SUVA
ŽIAVIMAS BUVO 
PASEKMINGAS.

Sekmadienį įvykęs “Vilnies” 
šėrininkų šu važiavimas^ buvo 
vienas iš pasekmingųjų. Susi
rinko gana skaitlingas 'būrys 

’šėrininkų, taipgi ir sveikinimų 
nesigailėta. Kiek teko patirti, 
sveikinimais suplaukė virš $3,- 
000. Reprezentacija iš kitų ko
lonijų taipgi buvo gera. Ypa
tingai gerai pasirodę detroitie- 
čiai.

Suvažiavimui p i r m i n i n k a v o 
springfieldietis Dambrauskas, 
čia gimęs jaunuolis.' Jo pagel- 
bininku buvo išrinktas V. Yot- 
ka, sekretorė roselandietė Yla- 
nienė.

Raportai ir diskusijos taipgi 
ėjo. gyvai. šėriniąkai drąsiai 

j ėmė balsą ir iškėlė keletą klau
psimų, kuriuos išspręsti paliko 
naujai išrinktiems Bendrovės 
direktoriams.

Sakoma, kad šiomet “Vil
nies” šėrininkų suvažiavimas

buvo kur kas didesnis, negu 
pernai. Ypatingai buvo šaunus 
bankietas. Lietuvių Auditorijos 
viršutinė svetaine buvo pilnu
tėlė žmonių. Bankieto menine 
programa buvo trumpa, bet ge
ra. Atliko ją mūsų cicerietęs 
Dočkienč ir Stanevičienė duete, 
ir Estelle Bogdon su jaunuoju 
L. Joniku. Jiems akompanavo 
Dorothy Yuden ir Clem Deff- 
ner. Rev.

9

Daug ką reiškia prigulė
jimas prie organizacijos. 
Bile kokiame atsitikime

Svarbus pranešimas Bostono apylinkės 
liehiviy organizacijų komitetams 

ir veikėjams
Draugai LLD„ -LDS, Me

no Sąjungos, Moterų Sąry
šio ir Paž. Liet. Tarybos 
komitetų nariai! Yra labai 
svarbus reikalas turėti dar 
viena ir gal paskutinį pla
tų visų komitetų posėdį dėl 
galutino prisirengimo prie 
dienraščio Laisvės pikniko,

Maynard, Mass.
Posėdis šaukiamas šį sek

madienį, gegužes 20 d., 11:-
I randasi pagalba, kurios ne-! 30 ryte, 318 Broadway, So. 
j turėtų neprigulintis.
I

Na, kad ir mirtis Miko
Bogužinsko. Senas rnainie- 
rys iš Pennsylvanijos mai
nų, pažeista sveikata, tū-

; rintis viena dukterį Detroi-

su savo ez
paklausęs jo

, pa tai'tas vietinio gydy
jo, kad ga.1 jam bus gc

riau gyventi
ma” Detroite
atkeliavo čia su antr.'ij

: gyventi.

blogesn is u z 
jos kalnuotų

Boston, Mass.
Visi dalyvaukime, nes 

nuo šio posėdžio priklausys, 
kaip gerai būsime prisiren
gę didžiajam Naujosios An
glijos lietuvių Laisvės pik
nikui. Jeigu gerai prisi
rengsime, gerus gaspado- 
rius išrinksime ir puikias 
gaspadines paskirsime, tai 
pikniko pasisekimas bus ir
gi geras. Tam reikia pla
taus posėdžio.

Posėdžio šaukėjai

nurodo, kad prigulėjimas 
prie progresyvių organiza
cijų yra labai svarbu ir rė
mimas ir skaitymas progre
syvi škos spaudos taipgi.

oras dar 
’ennsylvani- 
ruožu orą.

Šiomis dienomis jį užpuo
lė plaučių uždegimas, nuo 
ko jis apleido šį pasaulį.

Bet Mikas Bogužinskas 
buvo visą laiką progresy- 
viškų organizacijų narys.

Tuojau po atkeliavimo 
gavo persikėlimą iš. savo 
buvusios Lietuvių Literatū-

faktinai visus namus.
Iš to ir kitų apgriautų 

miestų per žemės drebėji
mą pabėgo 20,000 žmonių. 

; Valdžia stengiasi juos pa-
Laidotuvėse dalyvavo ga-1 maitinti. .

na didelis skaičius palydo-: 
vii, nors Mikolas Bogužins- i 
kas, dėl jo ligos, negalėjo, Į 
kaipo Detroito naujakurys,

apsi-! susipažinti su daugiau žmo
nių į tą trumpą laiką.

Tas parodo, ką reiškia 
prigulėjimas prie progresy
vių organizacijų ir rėmimas 
ir skaitymas laikraščių,

i kaip Laisve ir Vilnis!
Taip lygiai ir vietinė LLD

52 kuopa nupirko gėlių vai-
■ niką,
I savo nauju nariu, kurio ne
teko.

Washington. Republiko- 
,nas senatorius Taftas ragi
no naudot Formozos kinus 
tautininkus karui prieš Ki
nijos Liaudies Respubliką.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

atsisveikindama su
Matthew A. 

BUYUS
Dalyvis

(BUYAUSKAS)

Žemes drebėjimas sunaikino 
E! Salvadoro miestą

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

vietinę LLD 52 kuopą.
Čia gavo susipažinti su 

vienu kitu iš Draugijos na- 
parengimas,rių.

apie kurį 'buvo rašyta Lais
vėje, jis tuojau, geriau pa
sakius, jo duktė Margaret, 
pašaukdavo telefonu, kaip į 
tą vietą nukeliauti.

Nepraleido jis nė vieno 
svarbaus parengimo bei 
pikniko, gyvendamas čia' 
per tą trumpą laiką.

Pastoviai jį matei su jo 
dukra Margaret, net * ir 
tarptautiniuose p a r e n g i- 
muose, kaip tai, Civil Rights 
Kongreso ir Komiteto Ap- 
gy nimui S ve tu rgim i ų.

Taip, jam mirus, vietiniai 
apie tai greitai sužinojo.

Buvo viskas daroma, kad 
pagelbėti dukteriai Marga- 

i rot sutvarkyti jos mylimo , 
! tėvo laidotuves.

Ant greitųjų
! zuota grabnešiai — J. Arą-

dor. — Ž e m ė s drebėjimas 
sunaikino Jucuapa miestą, 
palikdamas 12,000 jo gyven
tojų be pastogės; sugriovė

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

Philadelphia, Pa

SMAGUS MOTERŲ KLUBO

IŠVAŽIAVIMAS
Visi į laukus, į tyrą orą!

Sekmadienį, Gegužes-May 20-tą
Gražiame Wa įskili Sode

suorgani-1 linksmai laiką praleisite ir pasivaišinsite skaniai 
paruoštais užkandžiais. '

tisr S. Tvarionas, Danta ir 
Steponkevičius, kurie. yra 
LLD vietinių kuopų nariais.

cagos, M. Žaldokas, kuris jį 
pažinojo net iš Pennsylva- 
nijos mainų, teritorijos.,

Sutarta su laidotuvių di-' 
rektorium Ryan, kad pa
keisti laiką iš popiečio į 
rytą, kas daug ,reiškia De
troite, šiokiomis dienomis.

Kadangi jis buvo pareiš
kęs savo' dukteriai, kad jį 
jinai sudegintų krematori- 
joje, nes tai vienai iš pro
greso būdų, taip ir buvo pa-

Laidotuvių direktoriaus 
koplyčioje’M. žaldokas pui
kiai nupiešė velionio gyve
nimą, kaipo mylėjušio pro
gresą, dirbusio pagal gavo 
išgalę, kad pakeitus įą ne
teisingą visuomeninę tvar-

* Kapinių koplyčioje 
Price (Pale vielutė) 
graudžiai sudainavo 
sveikinimo dainas nuo mū
sų visų. Dar drg. Žaldokas 
savo kalboje kapinėse pri
minė ne tik svarbą to, ką 
jis, Mikas Rogužinskas, sie
ke, bet sykiu ir likusiems

Ruth 
labai 
atsi-

KELRODIS: Iš Phil ado Iphi.jos busą imkite Camdenc prie Market St. fares 
No, 6. Kuomet pasicksit Merchantville, važiuokit Chapel Ave. ir pervažia
vę skersai kelią No. 38 už skvero išlipkit, ten bus Woodlan Ave., eikit po 
tiesiai iki Walskiu sodo, No. 48 namas. Su mašinomis važiuokit pro Air- 
porto cirkelį j kelią No. 38, važiuokit iki Chapel Ave. Bus trafiko lempa, 
pasukit po tiesiai, bus tuojau ta pati Woodlan Ave. ir pukusis sodas.

——————

i 4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIŲ^

1113 M t Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tek Poplar 4110

Liūdėsi© valandoj kreipk) 
tės prie manęs dieną ar 
naktj, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai jruošta mūsą 
Šermeninė. Mūsą patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

*

S pusi.—Laisvė (Liberty)Penktad., Gegužės-May 18, 1951



ŽINIOS IS LIETUVOS
Lietuviška tarybinė opera

VILNIUS, kovo II d. — Į 
Lietuvos operos ir baleto teat
ro repertuarą Įtraukta pirmoji 
lietuviška tarybinė opera — 
“Prie Nemuno”. . Ją sukūrė 
Lietuvos nusipelnęs meno vei
kėjas A. Klenirkis.

Pirmapradi libreto operai 
buvo parašęs premijos laurea
tas. TSRS liaudies artistas P.

NewYorto^^MrZlnfcH
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Gausite gerą “chop suey”

.■ dieni.
skito sosamą se>.i^- 
»i'žės 19, ateiti į 
nku ptii’enginui, Li- 
itorium, I I (|-0(> At-

Richmond Hill,

Sekančią savaitę grupė LDS 
bolininkų vyks j LDS Nacio- 
nalį Bowling Turnamentą, ku

33 Filmas-Teatrai

J. A Puškinui ii

o ja įvykinsi 
194 3 me tais.

i suey” vakarienę.

Vakarienė pr;

Ar ištikrųjy Jenkins Auditorijoje bus daug 
neteko lygsvaros? veiksmų šų savaitę

čio mirties darbą tęsė St. Yla, ■ 
konsultuojant maskviečiams; 
literatams 
Vinikovui.

Opera
Lietuvoje
liaudies kovą prieš hitle'i’inir.s 
okupantus.

šiomis dienomis teatro įvy
ko naujosios operos aptari
mas. Sudaryta grupe, kuri va
dovaus “Prie Nemuno” ope
ros pastatymui — kompozito
rius A. Klenickis, režisierius

nauskas, teatro- litcratūrin's 
dalies vedėjas St. Yla, daili
ninkė R. Songailaitė.

•—o—• 
Auga pramonės centras

NAUJOJI'VILNIA, kovo 1 ! 
diena. — Per pastaruosius 
metus Naujoji Vilnia išaugo i 
svarbų pramones centrą. Mie s

to pakraščius puošia nauju i- 
moniu korpai. Neseniai “Žal
girio” staklių gamyklos dar
bininkams 
tyti dviejų

Baigiami 
turiu butų
metais į naujus butus persikė
lė ir kitu imoniu darbininkai. 
Dažymo aparatų 
pastatė 12 namų, 
pastatyta d iželi n ių 
depo 
hutų 
namų 
k am s.

baigtas
■d u narna

namai.

kolektyvui

kombinato

13 namų 
traukinių 
lė dailiu

Lankėsi konektikiemi

ke lankėsi waterburietis K. 
Sius; jis atliko kai 
^re i k a 1 u s, su s i i u sius
taipgi paaukojo Lais-

hart ford iečiai
Mulerankai

ku ri u os 
su LDS, 
vei $5.

Buvo
Žemaičiai, 
Pastarieji 
“Sudrumstos širdies.

Atsilankydami i 
c kaina šeštadienį, 

šito LDS sporto 
tuo pačiu sykiu smagiai laiką 
praleisite.

Alsi veskite savo draugus.
Kviečia Rengėjai

parengimą 
.jūs parom-

Teismo keliu pareikalavo 
sustabdyti Korėjoje karą

Keleivio numeryje 18-me 
Jenkinsas Brooklyno kriau- 
čius išvadina net gyvulių var
dais. Išpravardžiuoja . jis ir 
tūlus asmenis paskyrium, kam 
jam priminė laike streiko pa
skandintas upėje knygas ir 
kitus dalykėlius. Ponui Jan
kauskui (Jenkins) nepatinka 
tie praeities priminimai.

Ko 
i Vaičių 
i apie 
i Greta

David
ecus 
kurio
1909) buvo Queci

Darrin, 
apsRrit ies 
ėvas kad;

gydytojas
ise (1906-

mą, Kad tas 
tui Trupiau 
rėjoje karą.

Penktadienio vakarą Rain
bow Girls iš So. Queens ren
gia šokius ir įvairumų progra
mą (revue).

šeštadienį
kita moterų organizacija.

pramogą

LDS bolininkų b a n k i e tas 
(chop suey vakarienė). Tai 
bus išleistuvėms, lietuvių bo
lininkų į nacionalį turnamen-

nėra dalimi ginkluotųjų paję- 
gii ir kad dėl pavartojimo or- 
laivyno karui jis prasižengė. 
Tie peržengimai Konstituci
jos, sako jis, “prisidėjo prie

'Dus-1 didžio pakėlimo taksų ir tuo

finansiniu nuostolių dėl pakel
tų taksų.” Jis pripažįsta, kad 
jo byla yra pirma tokia mū
sų šalies teismo rekorduose.

mūsų konstitu-

rm.1
ash ingtono.
Kaltinimuose

prezidentas prasižengė Kons
titucijai “įgundymu įstoti ir 
pasilaikvmu” Jungtinėse Tau-

pasižadėjęs ginti mūsų Kons
tituciją. Kad jis užsiėmė ka
ru už mūsų šalies rubežių be 
Kongreso paskelbimo karo.

Jis toliau sako, kad einant 
mūsų Konstitucija orlaivyuas

JUBIMEiJIHSS
LAISVES M!

(Tąsa nuo 1-mo puslanio) 
Povilas Alanskas, Waterbury, Conn. . 
F. Keršanskas, Bradford, Canada .. 

J. Vizbaras, Elizabeth, N. J................

J. Vaitekūnas, Montreal, Canada ...

. 2.00
. 2.00
. 2.00
. 2.00

1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00’

J. Kazlauskas, Elizabeth, N. J. ...
P. Vaičionis, Elizabeth, N. J. ...
M. Vilčinskiene, Elizabeth, N. J. .
Visiems ir visoms aukojusiems tariame širdingai 

ačiū! ’Mes pasitikime, kad demokratiniai lietuviai ju-

išeikvojo mano finansus tam 
prasi Imi Idant su įstatymais.”

KRISLAI
('kasa iš pirmo pusi.)

nebepataisomų melagių ran
kose. Jie meluoja biauriai, 
įkyriai, pou akis.

.Jie vėl rašo, kad aš Lietu
voje buvęs apstatytas enkave
distais, “kurie vaizdavo Lie-

I tuvos ūkininkus”, kad buvęs 
■“išlaipintas Kaišiadorių stoty
je” ir lt. Bet tai melas nuo

i pradžios iki galo. Kaišiado-

i<' Kaišiadorių stotyje nebu
vau nei s u S L o j ę s, nei 
išlaipintas. Nebuvau nei žiož- 

mudu Su

kriau- 
šiamo visko bran

di rbd am i 
tų dole- 
susitau-

šimtus

Jankauskas per eilę sa
li e pi' i rašė K e 1 e i v y.j o.

Brooklyno kriaučius! 
kitų tokios pat vertes

j neteisingų kliedėjimų jisai 
i parašė, būk Brooklyno kriau- 
I čiai-komunistai Neprigulmin- 
1 go Klubo pinigais dalinasi!

Ar dar reikia didesnio pa
sityčiojimo iš biednų 
čių, kurie
gurno ir ne pilnai 
pasigelbsti su keletą 
rių, kuriuos jie patys 
pė?

Jankauskas tuos
kriaučių, gavusių iš savo klir- 
bo šiek tiek savišalpos, išva
dina komunistais. Bet aš klau
siu pono Jankausko, ar ii’ 
Buivydas, Glaveckas ir kiti 
jūsų kamarotai jau komunis
tai? Minėtieji jūsų kamaro
tai pirmutiniai pribuvo pasi
imti tos pašalpos. Ar ir juos 
prakeiksi? Ar ir jiems duosi 
gyvulių vardą ?

Ponas Jenkins, būdamas 
gau damas, 
Atsimink,

murinose.
Lietuvos prezidentu Justu Pa-, 
lock i u nuvykome 
liumi. Trakuose ’

• automobi- 
vienas vi eti
lą ža valtele

mudu perkėlė i salą. Ten ap-. 
vaikštinėjome, 
m o garsiąją rl
kui sugrįžome į miestelį, ne
dideliam veikėjų būrelyje' pa- 
s i valgė m e pietus 
me ir grįžome
kas nebuvo mumis apsupę bei

apžiūrine jo-

, atsisveikino- 
i Vilnių. Nie-

Aš net stebėjausi, kad Lie
tuvos prezidentas taip be jo
kios protekcijos važinėja. Pa
matyk tu dar ir šiandien, tai
kos, ramiais laikais, Amerikos 
prezidentą vieną su tolimu 
svečiu taip be apsaugos važi
nėjant, vaikštinėjant po salą, 
laipiojant po senos pilies griu
vėsius, plaukiojant desėtko 
pėdų valtele!

Išrinkta džiūrė teisti gemb- 
lerį Louis Weber. Jon 'įeina 
10 vyrų ii* 2 moterys.

Ro-Brooklyne areštuota 
bert Bryant, 24 metų, gyvenęs 
532 Madison St. Jį įtarė, kad 
jis uždaužė Joseph Meyers’ui 
akį tikslu jį apiplėšti.

h1 įvyks šaunios vestuvės 
jauno jūrininko, ką tik par- 
vykusio iš užjūrių. Taipgi bus 
eilė mažesnių sueigų.

Taigi, lietuvių įstaiga, gale 
šios savaitės bus $ilną svie
telio ir aides linksmybėmis.

Ar.

biografi- 
šiek tiek 

d i d z i u m a 
sėkmingą

Padėka už kooperavim^
Operetė “Sudrumsta širdis” 

jau suvaidinta ir, rodos, kad 
ji išėjo visais atžvilgiais pui
kiai. Taigi, rengėjų komisija

Į bepasilieka Louis Jordan su 
savo orkestru ir visa grupe 
šokėjų, dainininkų, komikų.

Radio City Music Hall
Technispalvinė dainų filmą 

“l'ho Great Caruso” pradėjo
■ antrą savaitę šiame teatre.

G a m i n t a M otr o-G o 1 d v y 11 ••
i Mayer studijose maždaug va
dovaujantis velionies daini
ninko našlės Dorothy Caruso 
a]) i e vyrą parašyta 
ja, filmą vaizduoja 
jo romanso. Tačiau 
veiksmų rodo jo
dainos artisto gyvenimą.

Caruso rolėje girdime žymų 
jauną Amerikos tenorą Ma/io 
Lanza. Pagalbinėse rolėse, 
vaizduojančiose Caruso išsto
jimą operose, dainuoja pa
skubusios operos dainininkės 
Kirsten, Novotna, Thebom. 
Taipgi vaidina Teresa Celli, 
Richard Hageman, Carl Ben
ton Reid. Scenarijų filmai pa
rašė. Sonya Levien ir William 
Ludwig. Gamino Joe Paster
nak su Jesse L. Lasky, Ri-. 
.chard Thorpe’s direkcijoje.

Didžiojoje scenoje vaidina
mas spektaklis “Kingdom Un
der the Sea,”' su žavingais 
povandenio vaizdais. Daly
vauja svečiai baleto, dainos 
ir muzikos solistai ii’ grupės, 
taipgi paties teatro Rockettes 
ir Simfoniškas Orkestras.

Civilinių savisaugos pirmi
ninkas Lawrence Wilkiijson 
skelbia, kad jau pasiūlKa į- 
steigti informacijų cenJcus, 
kur galėsime sužinoti apie 
užmuštus, sužeistus ir bena
mius. prietelius po to, kai mus 
a p m ė t y s b o m b o m i s.

Gegužės 15-tą staiga atšilo 
oras. Rytą buvo 52 laipsniai, 
po pietų 82. Tačiau miesto 
mūrams tebesant šaltiems, ne
buvo karšta. Sakoma, kad šil
tas oras pasilaikysiąs bent iki 
galo savaitės.

Hudson Tubes prašytasis 
fėro pakėlimas atidėtas iki 
galo šip mėnesio.

REIKALAVIMAI
REIKALINGI DARBININKAI 
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga moteriškė, geri namai, 
$100 j menesį už namų ruošą ir 
priežiūrą 2-jų mažų vaikučių, šau
kite rytais tel. HA. 6r8209.

(97 'ir 99)

alkanų neatmena.
pone Jenkins, kada siūliukes 
skėtei, tai ir į klubą mažo pi
nigučio nenorėjai mokėti. 
Bet dabar nori pūsti dūmus Į 
akis tiems kriaučiams, kurie 
jums padėjo prie to gausos 
lovio prislinkti. Turėtumėt 
prisiminti, kad kliaučiai jums 
padėjo prieiti prie to geresnio 
gyvenimo. Bet jūs už tai atsi
mokate jiepis visokiais pravar
džiavimais. Ir net visai neži
nančius nieko apie komunis
tus vadinate komunistais. Man 
i’odosi, to jau perdaug.

Operetės autoriams už para
šymą tokios gražios operetės, 
aktoriams už gabų vaidinimą, 
mokytojams už sumanų sumo- 
kinimą, draugei Sasnai už 
gražią prakalboje, draugei 
Magdalenai Juškienei už pa
sakymą gražių eilių, “Laisvės 
redakcijai už spausdinimą 
skelbimų, Jonui' Semėnui ii’ jo 
žmonai Petronėlei už darže
lio įtaisymą, Henriui Jilškai 
už suvežimą daiktų dėl dar- 
želio ir jo žmonai Lillian už

Roxy Teatre
Pasiliko antrai savaitei 20th 

C e n tu? r y -Fox tochnispal- 
vė filmą “I’d Climb the Hi
ghest Mountain,” gaminta va
dovaujantis

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA,, PA., U *4

Moterų Klubo susirinkimas įvyks 
šeštadienį, 19 d, gegužės, 7 vai. va
kare, pas Tureikiene. 143 Pierce St. 
Dalyvaukite visos, nes turime 0daug 
svarbių reikalų. Galutinai reikės 
prisirengti prie išvažiavimo, kuris 
ant rytojaus, 20 d. gegužės, įvyksta 
pas Walskius, 48 Woodland Ave., 
Merchantville, N. Y. —Sekr.

(97-98)

novele.

Corra Uarris’ai- 
tuo pat vardu

Trafiko prasikaltimai 
kai kam apsimoka

del darželio, ir taipgi Emili
jai Laurušaitienei, Baltrušai- i 
čiams ir Jomisonams už atve- j 
žinią gražių žolynų.

, kad šio 
kooperavo 

sutartinai ir todėl

Vaizduoja bile kurią mūsų 
“vienaaukštės Amerikos” dalį, 
kur veik visas gyvenimas su
kasi aplink vietinę bažnytėlę 
ir jos gaspadorių.

Taikyta paaukštinti, Įsvar- 
bintkjii rolę; akstinti liaudį 
atsiduoti bažnyčios vadovybei.

Scenoje New Yorko Phil- 
harmoniškas Simfonijos’ Or
kestras su savo žymiuoju di
rigentu Dimitri Mitropoulos.

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kuopa rengia pirmutinį 

pikniką Padokavonės Dienoj 
coration Day), gegužės 
Laisvųjų Kapų. Prasidės 
ryto. Kviečiame visus 
kaip vietinius, taip ir iš 
Komitetas.

(De-
30. ant 

nuo 10 v.
dalyvauti, 
toliau. —

(98-99)

UP-TO-DATE

BARBER SHOP

parengimo darbe
visi labai
buvo lengva dirbti ir išėjo ne-, 
prastos pasekmės. Tas ir pa-

La išveš

Dimitri Mitronoulos diriguoja paskubusiam New Yorko Simfoniškam Orkestrui, ku- 
s dabar asmeniškai groja Roxy Teatre, 7th Avę. ir 50th St., New Yorke.

Miestinis Queens apskrities 
trafiko prasikaltėliams bausti 
teismas per vienerius metus 
susižeria apie $700,000, sako 
pranešimai už praėjusius mo
tus.

Tai pinigai, kurie bene leng
viausia išrenkami. Policija 
nelaimių ir “laimių” vietose 
pastebėjusi netikslumus įtei
kia asmeniškai ar užkabina 
ant auto tikietus. Su tais, ti- 
kietėliais būriais,, o kartais ir 
miniomis susirinkę prasižen
gėliai išstovi ilgose eilėse po 
ištisą pusdienį iki prieina tą 
pabaudą užsimokėti. Bet kiek
vienas nuolankiai laukia, nes 
— neu'žsimokėsi, nebevažiuo
si. O važiuoti visi nori.

Pabaudos surenkamos 
momis ne mažiau
.daugiau $500. Tai priklauso 
•ne vien tiktai nuo prasikalti
mo laipsnio; bet ir nuo to, kas 
yra kaltintojais ir kaltinamai
siais, pagal sprendėjų ūpą, 
ir lt.

Per dieną viename Kew 
Gardens teismabūtyje perlei
džiama apie 500 “prasikaltė- 
1 ių” gal būt. lygi ų ke
leriopai didesniam skaičiui 
ne prasikaltėlių, laimingesnių 
tiktai tuomi, kad jų nepagavo, 
ar draugingesnė 
stebėjo.

žu& kooperavimas atneša ge
rus vaisius.

Visi darbuotojai, kurie 
kuomi nors prisidejot prie 
šios operetes su vaidinimo, 
prašo.mi priimti nuo mūsų šir
dingą padėką ir dirbti ateity
je taip sutartinai.

f Rengėju Komisija.

Liaudiškas veikalas
Naujųjų Rašytojų (New 

Playwrights) statomas Ber
nard. Rubin’o kūrinys “Candy 
Story” vaidinamas jau dauge
lį savaičių New Yorke, 317 E. 
72nd St. į (tarp 1st ir 2nd

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas W

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai^,

SU-
$2 ir ne

juos

Belmont arkliais 
ploto neseniai tapo 
15 metų vaikinu- 
milijonieriui Van-

Netoli 
lenktynių 
areštuotas 
kas. Jisai
derbilt pagrasinęs mirtimi, 
jogu jam neišmokės $10,000. 
Jį suėmė toje vietoje, kurioje 
jis tikėjosi .susitikti su milijo
nieriumi ar jo paslu ir gauti 
pinigus.

. Per ištisas keturias valan
das streikavo 
Statler TTotol 
2,828 “svočiai’

Kadangi skelbiama, jog 
gal no ilgai bebus New Yorke, 
pirm važiuojant geriau patik
rinti, ar jūsų pasirinktą vaka
rą tebebus vaidinamas. Skam
binti: RH'inelancJor 4-9373, 
prievakarį, ’ po 3 vai. Bilietas 
$1.20 ir $1.80 (taksai iskaity-

KOZAMINTJOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

visi didžiojo 
tarnautojai.

turėjo patys 
apsitarnauti. Streiko pagalba i
tarnautojai privertė savinin
kus jiems pakelti algas.

New Yorko Paramount
Teberodo “Appointment

With Danger.” Ir scenoje te- j

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL ST. 2-8342

PEIST T ANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th
Cor. Hewcs

Brooklyn, N. Y.

Strcet 
st.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
t . ■ /

.BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

PARDAVIMAI
GREIT PARSIDUODA 

DRY OLEAiyiNG SHOP.
Su pilnais įrengimais tam bizniui, 

gerbs pirkimui, sąlygos, gyvenimui 
vieta tame . pačiame bloke. — Tel. 
MAino 4-2884. (j)G-98) •

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI ' 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

REPUBLIC BAR & GRILL!
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vietas pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION
t

Telefonas \
EVergreen 4-896W

....................... 1 r*------------------------------....................... ............................ . ..... 1 1............ * --------—-----------

6 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Gegužės—May 18, 1951




