
iBaltimorėje.
' Piknikas.

Dovanos fondui.
Vincams — 70 metų.
Stankevičiui — 75 metai.

Rašo R. MIZARA

Kaitri saule spragino Balti
ni orę.

Atrodė, tarytum šaligatviai 
plis nuo karščio.

Maniau, jog k rastis pakenks 
baltimoriečių piknikui, įvyku
siam praėjusį sekmadienį.

Bet, ne!
Piknikas buvo gražus ir kur 

kas didesnis už pernykštį.
★

Iš Philadelphijos atplėškė- 
jo b tisas, pilnas svečių ; A. J. 
Smitas sakė: būtų buvę gali
ma suorganizuoti ir kitas bu- 
sas, jei būtų laiku pagalvota.

Buvo svečių iš Chesterio; 
buvo y* iš Washingtono—gerb. 
Rubickai atvyko susipažinti 
su baltimoriečiais. Jiems pik
nikas patiko.

Scenas Vincas sakė:
-^Iš Gibbstowno atvyko 

dvi pilnos mašinos.
Žinoma, publikos daugumą 

sudarė patys baltimoriečiai.
★

Parkas nedidelis, bet gra
žus ir turi visus piknikams pa
togumus.

Baltimoriečiai veikėjai pas
kendę darbuose: vieni dirba 
ta, kiti — kita; visi skuba, bė
ga, rūpinasi, kad tik geriau 
aptarnauti svečius^ kad tik 
viskas būtų gražesnėje tvar
koje.

Garbė jiems!
Nei nebandysiu suminėti vi

sų, dirbusiųjų piknike, vardų, 
krisluose tai neįmanoma.

Patys mūsų korespondentai, 
pasitikiu, tai atžymės atitin
kamoje vietoje.

Pikniko dalyviai sudėjo ju- 
bili&'iniam Laisvės fondui virš 
pusantro šimto dolerių.

Vienas, duodamas penkinę, 
sakė/

— Tai bus Džimiui Šmotui 
ant cigaro!

Paskyrium Smitas įteikė 
dovanų nuo philadelphiečių.

Nuoširdi padėka tiems, ku
rie piknike dirbo, ir kurie, pri
sidėjo su dovanomis mūsų fon
dui !

Baltimoriečių piknikas bu
vo pirmas šiemet piknikas 
Laisvės naudai. Jis gražiai nu-

• sisekė.

Kalbuosi su rašytoju Senu 
Vincu.

Paaiški, kad jam šiemet su
kanka 7T) metų amžiaus. Bet 
Vincas atrodo tvirtas ir pilnas 
energijos.'

Senas Vincas yra viename
tis su Vincu Paukščiu.

praugė Stankevičienė sakė, 
jogJmūsų veikėjui Stankevičiui 
šių rpetų spalio 23 d. sukaks 
75^nietai.

Jis taipgi dar pilnas ener
gijos ir tebeveikia visuomeniš
kai.

J. A. Bekampis primena:
-r- Seniai pažįstu draugą 

Stankevičių, jis kaip buvo, 
taip ir tebėra pilnas pasiryži
mo. •

Nežinau, kaip mes šiuos ve
teranus pagerbsime, o pager
bimo jie užsipelnė.

★
, • Baltimoriečių piknike buvo 

ir jaunimo, kultūriško, darbi
ninkiškai nusiteikusio jaunimo.

mm Buvo ir dipukų.

Buvo nesmagu, kad iš Niu
jorko piknike tebuvome tik 
mudu su Petru Grabausku/ 
Atrodo, jog brooklyniečiams

Baltimore dar vis yra toliau, 
negu baltimoriečiams Brook- > 
lynas.
^Teityje turėsime pasitaisyti.

L#- Po ^r^rštoę dienelės, vakare, 
prapliupo lietus, bet jis pikni
kui nepakenkė, nes jau buvo 
“po visko.“

Dėkoju draugams Deltu-
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Korėjos liaudininkai vienur 
pasitraukė, kitur privertė 
amerikonus pasitraukti
Siautėja Įnirtingi mūšiai., ir 
fronto linija svyruoja

Korėja, birž. 6. — Ameri
kiniai korespondentai pra
neša, jog šiauriniai korėjie
čiai ir jų bendradarbiai ki
nai tvarkiai pasitraukė 1 
iki 3 mylių atgal į stipres
nes pozicijas viduriniame 
fronte. Jankiai rado apleis
tus šiauriečių apkasus už 
10 mylių į pietus nuo tvir- 
toviško Čorvon miesto.

Šiauriniai korėjiečiai pri
vertė amerikonu s pasi
traukt atgal per Imdžin 
upę.

Viduriniame fronte šiau
riniai korėjiečiai vėl pasi
traukė į šiaurvakarius nuo

Indija gaus paskolą 
grūdam iš Amerikos
Washington. — Senato ir 

Kongreso Atstovi? Rūmo 
įgaliotiniai užgyrė siūlymą 
paskolinti Indijai 190 milio- 
nų doleriu, už kuriuos ji 
galėtų pirkti 2,000,000 tonų 
grūdų iš Amerikos.

Iš pasiūlymo tapo iš
brauktas republikonų rei
kalavimas. kad Indija bent 
dalį paskolos atmokėtų 
monazitu ir manganu. Mo- 
nazitas yra tinkama atom- 
bomboms medžiaga, .o man
ganas reikalingas ginkli
niam plienui pastiprinti.

Tvirtinama, kad visas 
Kongreso Atstovų Rūmas 
ir Senatas greitai užgirs tą 
paskolą Indijai .

Sovietai nepaiso 
vakarą boikoto

Geneva, Šveic. — Čia po
sėdžiauja Jungtinių Tautų 
ekonominė Europai komisi
ja. Kilus klausimui apie 
Amerikos uždraudimą par
davinėti naudingus daiktus 
Sovietams ir jų draugams, 
Sovietų atstovas A m a z a s 
Arutiunian pareiškė:

Sovietų Sąjunga nepaiso 
to boikoto; Sovietai leng
viau gali apsieiti be pirki
nių iš vakarinės Europos, 
negu vakarinė Europa ga
lėtų apsieiti be jai reikalin
gų dalykų iš Sovietų Sąjun
gos.

Arutiunian pridūrė:
—Jeigu amerikonai sva

joja, kad uždraudimais ga
benti prekes į Sovietų Są- 
jungą jie gali jai pa- 
kenkti, juk tūli žmonės 
naudoja opiumą bei kitus 
svaigalus, norėdami pasi
džiaugt klejojančiomis sva
jonėmis,

ORAS. — Giedra ir ne
karšta.

vams už pavežėjimą manęs į 
stotį.

Dėkoju visiems draugams 
ir draugėms už vaišingumą ir 
darugiškumą!

Richmond Hill 19, N. Y., Ketvirtad., Birželio-June 7, 1951

Hvačono.
Rytiniame fronte jie ir 

kinai kartotinai kontr-ata- 
kavo amerikonus ir jų tal
kininkus ties Kansongu. A- 
merikonai atmušė kontr
atakas.

Siautėja įtūžę mūšiai vi
same fronte.

New Yorko Times ko
respondentas L. Parrott ra
šo, jog fronto linija svy
ruoja.

Šiaurės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jie at
muša amerikonų ir anglų 
atakas ir nušovė dar penkis 
amerikinius lėktuvus.

Aklina karinių 
žinią cenzūra

Tokio.— Vyriausias ame
rikonų komandierius gen. 
M. B. Ridgway sakė, jis 
įves tokią akliną karinių ži
nių cenzūrą, kad “nė oras 
pro ją nepraeitų.”

Jau ir dabar korespon
dentų- pranešimai iš Korė
jos karo iškošiami per kelis 
cenzūros koštuvus.

Alkani braziliečiaiI 
grobė galvijus

Rio de Janeiro, Brazilija. 
— Išbadėję kaimiečiai įsi
veržė į skerdyklą Ceara 
mieste, pagrobė 5 mėsinius 
jaučius, išsivedė juos į 
miesto aikštę, papjovė, išsi
kepė ir suvalgė.

Brazilijos prezidentas 
Get. Vargas tiktai po to 
įsakė dalinti maistą alka
niems valstiečiams. Sausra 
sunaikino jų derlius. /

Stengiasi sulaikyt graikų 
feldmaršalą su karalium
Athenai, Graikija.—Jungt. 

Valstijų ambasadorius John 
Peurfoy stengiasi sutaikyti 
feldmaršalą Aleksandrą Pa- 
pagosą su Graikijos kara
lium Paulu.

Papagos pasitraukė kaip 
vyriausias komandierius vi
sų ginkluotų Graikijos jė
gų. Jis pykosi su kara
liaus palociaus politikie
riais.

Amerikos ambasadorius 
perkalbinėja Papagosą 
grįžti į vyriausią komandą. 
Papagoso šalininkai armi
joj buvo pradėję maištauti.

Sudužo vienas į kitą du 
jankių lėktuvai Korėjoj
Korėja. — Mūšių fronte 

susikūlė du amerikin i ai 
lėktuvai, nukrito ir sudegė. 
Žuvo visi jų lakūnai.

JUBILIEJINIS 
LAISVĖS VAJUS

SUKELTA $7,014;
DAR REIKIA $2,986

Septintą tūkstantį dolerių Laisvės Jubiliejinio Fon
do baigė sukelti Baltimorės ir apylinkių progresyviai 
lietuviai. • Jie turėjo dienraščio naudai pikniką birže
lio 3 d. Rojus Mizara, Laisvės redaktorius, grįždamas 
iš to pikniko, parvežė prenumeratomis ir aukomis veik
$200. Aukojo sekamai:

Lietuvių Moterų Klubas ........................... $27.00
Alena ir Jonas Balsiai • •............................ 25.00
Laisves pabijotas......... .    20.00
J. Deltuva, Hanover ..................................... 15.00
Alena Kušleikienė, Philadelphia, Pa..................5.00
Laisves Skaitytojas • •.......................... .... 5.00
Jonas Kasparavičius ..................  5.00
A. Depkus...................................  5.00
P. Šlajus, Chester, Pa.   5.00
A. J. Pranaitis, Camden, N. J............................. 5.00
J. Straus....... . ................................................. 5.00
K. Yuškauskas ................ • •...........................  3.00
M. Stanys ............................................ • .........3.00
Baltimorietis .......................................• •........  2.00
J. Reimer, Philadelphia............. ........................2.00
H. Cwon ................................. • •...................... 2.00
J. Ančiukaitis ................ ■■........... 2.00

(Tąsa ketvirtame pusi.)

94 procentai rytinių vokiečių 
balsavo prieš atginklavimą

Berlin. — Per tris dienas 
buvo visuotini balsavimai 
rytinėje Vokietijoje dviem 
klausimais: — Ar stojate 
prieš Vokietijos atginklavi- 
mą? Ar norite greitos tai
kos sutarties tarp Vokieti
jos ir buvusių karinių jos 
priešų ?

94 procentai visų turinčių 
teisę balsuoti pasisakė prieš 
Vokietijos atginklavimą ir 

v

Newyorkieciu delegatai Washingtone ragina 
numušti kainas, palaikyti rendu kontrolę

New York. — Trečiadienį 
specialiu traukiniu išvažia
vo i Washingtoną 200 new- 
yorkiečių, delegatai Ran- 
dauninkų ir Vartotojų Ta
rybų.
Jie kreipiasi į Kongresą ir 

valdžią su tokiais reikalavi
mais:

Numušt kainas 15. pro

Vėliausios Žinios
Washington .— Teigiama, 

jog Ameriką, Anglija ir 
Franci ja atmes Sovietų rei
kalavimą, kad siūlomoji Ke
turių Didžiųjų užsieninių 
ministrų koųferencija Wa
shingtone svarstytų ir klau
simus apie Atlanto paktą ir 
apie karines amerikonų sto
vyklas įvairiuose kraštuose.

Washington. — Praneša
ma, kad Kongreso Atstovų 
Rūmo komitetas tuoj už
girs siūlymą padidinti tak
sus amerikiečiams viso 7 
bilionais dolerių per metus.

------ 1—
Washington. — Republi- 

konai senatoriai kaltino 
Trumano - Achesono val
džią, kad ji “per silpnai” 

už greitą taikos sutarti.
Vakari nėję Vo ki e ti j o j e 

buvo surinkta daug parašų 
ant, blankų, reikalaujant 
taikos sutarties ir atmetant 
anglų - amerikonų planus. 
Tie planai bando Įtraukti 
Vokietiją į karo stovyklą 
prieš Sovietų Sąjungą.

Vakarų Vokietijos val
džia persekioja tokių para
šų rinkėjus .

centų žemiau, negu buvo 
pirm korėjinio karo;

Palaikyt federalę rendų 
kontrolę.

Atmest algų užšaldymą;
Nedidint taksų uždirban

tiems iki $5,000 per metus;
Panaudot 500 milionų do

lerių statymui gyvenamųjų 
butų su nebrangiomis ren- 
domis.

ginklavo Čiang Kai-šeko ki
nus tautininkus karui prieš 
Kinijos komunistus - liaudi
ninkus.t

Washington.— Skerdyklų 
kompanijos daro spaudimą 
valdžiai, kad atšauktų įsa
kymą nupiginti mėsinius 
galvijus 10 procentų. Kom
panijos skundžiasi, kad gal
vijų augintojai dėl to labai 
sumažino gyvulių pardavi
nėjimą skerdykloms. Spė
jama, kad juodoji rinka jau 
supirkinėja mėsinius galvi
jus.

London.— Sustreikavo 1,- 
000 raštininkų keliose An
glijos prieplaukose.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

Tik Amerikos talkininkąi 
sulaikė ją nuo pasiryžimo 
bombarduot Mandžūriją
Acheson sako, Amerika planavo 
iš oro atakuot Mandžūriją

Washington .— Valstybės 
sekretorius Dean Acheson 
liudijo Senato komitetui, 
jog šios šalies valdžia per
nai lapkrityje buvo nuta
rus, kad amerikiniai lėktu
vai turi vytis šiaurinių ko
rėjiečių - kinų lėktuvus per 
Mandžūrijos sieną ir ata
kuot juos per 2 ar 3 minu
tes Mandžūrijos ore, tai bū
tų 10 iki 15 mylių pačios 
Mandžūrijos pusėje.

Bet Anglija ir kiti Ame
rikos talkininkai korėjinia- 
me kare pasipriešino to
kiem žygiam — bijojo atvi
ro karo su Kinija. Todėl

Prancūzai sakosi 
atmuša vietnamiečius

Saigon, Indo - Kiną. — 
Francūzų komanda skelbia, 
kad jie atmušė Vietnamo 
liaudininkų atakas ir atlai
kė savo pozicijas paliai Day 
upę; sako, per savaitę su
naikino, sužeidė bei suėmė 
4,300 liaudininkų, o fran
cūzų nuostoliai buvę kur 
kas mažesni.

-■ — ■■ 1 ... •

Times korespondentas 
gėrisi Sovietų Gruzija

Maskva. — New Y o rko 
Times korespondentas Har
rison E. Salisbury rašo, jog 
sovietinėje Gruzijoje gy
ventojai ramūs, pasitenki
nę; Gruzijos sostinė Tiflis— 
dailus naujovinis miestas. 
Gamta graži . Visur mato
ma gausa maisto ir kitų 
reikmenų.

Salisbury lankėsi Gruzijoj 
ir visa tai pats matė.

(O Amerikos Balso radi
jas bando sukurstyt gruzi
nus prieš jų tautietį Stali
ną.)

Anglija ir Amerika sutinka 
atginkluoti Japoniją

London. — Prezidento 
Trumano pasiuntinys repu- 
blikonas John Foster Dulles 
pranešė, kad Anglija ir 
Jungtinės Valstijos bendrai 
sutinka atgaivint japonų 
armiją ir kitas karines jų 
jėgas po taikos pasirašymo 
su Japonija.

Anglai - amerikonai taip
gi susitarė nereikalauti ka
rinių atpildų iš Japonijos, 
sakė Dulles.

Kinija suėmė 80 dvasininkų 
kaip šnipus

Hong Kong. — Ameriki
niai korespondentai prane
ša, kad Kinijos valdžia su
ėmė 80 katalikų ir protes
tantų kunigų bei misionie
rių kaip vakarinių kraštų 
šnipus. xTarp areštuotų yra 
25 amerikonai.
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Amerika ir atšaukė tą savo 
nutarimą.

Amerikos talkininkai su
prato, kad jankiai būtų 
bombardavę ir Mandžūrijos 
orlaivių aikštes, pavyzdžiui, 
“matant pakylančius” nuo 
jų lėktuvus Korėjon skristi.

Prieš Kinijos priėmimą į 
Jungtines Tautas

Achesonas bąžijosi sena
toriams, jog Amerika nie
kuomet nesutiks priimti Ki
nijos Liaudies Respubliką į 
Jungtines Tautas, o jeigu 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryba nutartų ją* priimti, tai 
Amerika kreiptųsi į tarp
tautinį teismą, reikalaujant 
atmesti tokį nutarimą.

Daroma klerikalu-dešiniųju 
blokas Sicilijos seimely
Roma. — Italijos premje

ro de Gasperio krikščionys 
demokratai bando savo blo- 
kan įtraukti naujuosius fa
šistus ir kitus dešiniuosius 
Sicilijos seimelyje, kad su
darytų daugumą prieš ko
munistus ir kairiuosius so
cialistus.

Seimeliu išrinkta 30 
krikščionių demokratų, 30 
komunistų - kairiųjų socia
listų ir 30 atstovų nuo 8 ki
tų partijų — naujųjų fašis
tų, dešiniųjų socialistų ir 
kitų. Sicilijos seimelis susi
daro viso iš 90 atstovų.

N. Yorko majoro brolėnas 
suimtas kaip gembleris
Ansonia, Conn. — Tapo 

areštuotas kaip- gemblbris 
Salvatore Impellitteri, New 
Yorko miesto majoro Vin
cento Impellitterio brolio 
sūnus.

Miestinis Ansonijos teisė
jas ' William Kingston ketina 
dar jo nebausti, jeigu Sal
vatore Impellitteri susilai
kys nuo geftibleriavimo per 
du mėnesius.

_____________ 4__________

Daugiau turkų siunčiama ' 
j Korėjos karą

Ankara, Turkija. — Ame
rikos laivas Langfit išgabe
no dar 1,800 turkų ir 470 
graikų, holandų ir belgų į 
Korėją, kaip talkininkų 
prieš šiaurinius korėjiečius 
ir kinus.

STREIKUOJA AUSTRA
LIJOS LAIVAKROVIAI

Sydhey, Australija.— Su
streikavo laivakroviai pro
testuodami, kad valdžia 
areštava jų upijos sekreto
rių Jamesą Healy. Jis teis
man traukiamas už tai, kad 
ragino neskebauti prieš 
streikuojančius Naujosios 
Zelandijos laivakrovius.
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SMŪGIS AMERIKOS ŽMONIŲ LAISVEI
AUKŠČIAUSIAS ŠALIES TEISMAS tarė žodį dėl 11- 

kos komunistų vadovų bylos ir dėl Smitho įstatymo.
Šeši teisėjai prieš du (teisėjas Uiark nedalyvavo spren

dime) užgyrė komunistų vadovams žemesniojo teismo 
paskirtas bausmes ir tuo būdu užgyrė Smitho įstatymą.

Tačiau nusmerktieji komunistų vadovai ruošia apelia- 
į ciją, reikalaudami, kad aukščiausias šalies teismas iš- 

naujo persvarstytų šį sprendimą.
Jei teismas atsisakys tai daryti, tuomet, neužilgo, 10 

komunistų veikėjų turės eiti kalėjimai! penkeriems me
tams ir pasimokėti po $10,000 piniginės pabaudos, o vie- 

‘ nas—Robert G. Thompson,—turės eiti kalėjimai! 3-jiems
.metams ir pasimokėti $10,000 piniginės pabaudos.

Didžiumos teisėjų sprendimą padarė pats teismo pir
mininkas teisėjas Vinson. Jam pritarė teisėjai Stanley 
Reed, Harold Burton, Sherman Minton, Felix Frankfur
ter ir Robert Jackson, tačiau pastarieji padarė poskyrius 
pareiškimus, ne visai sutinkančius su Vinsono.

Teisėjai Hugo Black ir William Douglas griežtai nesu
tiko su teismo dauguma ir padarė savo pareiškimus.

DIDŽIAI KLYSTA TAS, kuris mano, būk šis teismo 
sprendimas teliečia tik 11-ką komunistų vadovų.

Klysta ir tas, kuris mano, būk šis sprendimas liečia tik 
komunistus jr jų partiją.

šis teismo sprendimas liečia visus Amerikos žmones; 
jis užduoda didžiulį smūgį pirmajam Amerikos konstitu
cijos pataisymui; jis užduoda smūgį Amerikos žmonių 
laisvei galvoti ir nesutikti su dauguma.

Amerikos Darbo Partijos pirmininkas, Vito Marcan- 
tonio, teisingai pasakė, jog, kol šis teismo sprendimas 
nebus atkeistas, tol Amerikos žmonių galvosena ir lais
vės bus supančiotos. •

•Niūjorkiškis dienraštis Compass sako, jog teismo 
iešmas, taikytas komunizmui, pataikė amerikinei de
mokratijai.”

Taip! Reakcijos siaubas visuomet pirmiausiai lei
džiamas ant komunistų, o paskui—ant kitų žmonių, ku
rie, galvoja skirtingiau, negu valdantieji sluoksniai.

_  • 
•

. . ATSIMINKIME, komunistų vadovai buvo nusmerkti 
ne už tai, kad jie būtų ką nors raginę ar organizavę 
nuverst valdžią; jie nusmerkti, kad marksistiškai gal
voja.

Teisėjas Douglas nurodo, kad jie buvo nusmerkti už 
tai, kad “mokė marksistinę-leninistinę teoriją, vyriausiai 

. paimtą iš keturių knygų: ‘Komunistų Manifesto’ (para
šyto Markso ir Engelso), Lenino ‘Valstybė ir Revoliu- 

. cija/ Stalino ‘Leninizmo Pagrindai’ ir ‘Tarybų Sąjun
gos Komunistų Partijos Istorijos’.”

Teisėjas Douglas nurodė, jog teismas šių knygų ne
paskelbė nelegaliomis; jos yra mūsų knygynuose-biblio- 

, tekose, jas studijuoja Amerikos žmonės. • Jeigu taip, tai 
ar galima smerkti kalėjiman žmones už tai, kad tų kny
gų turiniu tiki?

Abu teisėjai, tiek Black, tiek Douglas, pažymi, jog 
■ šis daugumos teismo sprendimas užduoda smūgį Ame

rikos konstitucijos pirmam pataisymui.

Generalinis komunistų partijos sekretorius, Eugene 
į | Dennis, sako, jog “vienintelis nusmerktųjų komunistų 
j ‘nusikaltimas’ yra tame, kad jie kovojo už taiką ir visuo- 
T(, meninį progresą jie priešinosi karui ir fašizmui. Ko- 
c- munistų’partija nestoja—ir niekad nestojo—už valdžios 

nuvertimą jėga.”’
Komunistai buvo pasmerkti dėl “konspiracijos,” betgi 

jų partija buvo .viešai suorganizuota ir viešai- veikė, nie- 
ko pagrindinio neslėpdama nuo Amerikos žmonių. Kaip 

■į tuomet, jie argumentuoja, galima primesti jiems kon- 
, spira ei ją?!

Progresyvių partijos pirmininkas, Elmer Benson 
smerkdamas teismo daugumos sprendimą, ragina Ame
rikos žmones kovoti už tai, kad šis sprendimas būtų 
atkeistas. .

Jis ragina siųsti laiškus ir telegramas prezidentui 
Trumanųi, kad jis siūlytų aukščiausiam teismui perna- 
grinėti savo tarimą.

; AUKŠČIAUSIAS TEISMAS, kaip ir kiekviena įstaiga 
ir kiekvienas asmuo, nėra neklaidingas.

Atsiminkime, kadaise k aukščiausias šalies teismas 
fe- pripažino vergiją Jungtinėse Valstijose ir tik žmonių 
t sąjūdis, vadovaujamas Lincolno, tai atkeitė.

1857 metų kovo ,6 d. aukščiausias šalies teismas, vado
vaujamas teisėjo Taney, nutarė, jog Dred Scott negali 
būti krašto piliečiu dėl to, kad jis yra negras.

h Dabartinis teishio daugumos sprendimas, aišku, iš
plaukė iš to fakto, kad mes gyvename karinę isteriją, 
kad musų vyriausybė ruošiasi pasauliniam karui. Dėl 
to ii: teisėjų dauguma; eidama pavėjui, kirto ’smūgį 
tiems, kurie priešinasi karui.

<
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Kas Ką Rašo ir Sako
tų. Bet ne! Jis rašo, jis 
“argumentuoja” taip, kaip

kad ' amęri- 
kova prieš 

pastebėti

KODĖL ŽMONĖS KYLA
Kanadiškis Liaudies Bal

sas rašo:
Daugelio kiek blaiviau gal

vojančių žmonių buvo paste
bėta, kad kolonijose, buvusio
se kolonijose ir atsilikusiose 
šalyse kyla revoliucija — re-- 
voliucija prieš skurdą, prieš 
išnaudojimą, prieš priespau
dą. Kyla šimtai milijonų žmo
nių. Niekas negalės sulaikyti 
šios revoliucijos. Pastaruoju 
laiku tą balsą sutvirtino vie
nas iš Jungtinių Valstijų tei
sėjų. Jis taipgi, pavažinėjęs 
po visą eilę šalių, pareiškė, 
kad yra klaida manyti, jog 
galima sulaikyti tą revoliuci
ją ir palaikyti žmones tokia
me skurde.

Jis pastebėjo, 
kiečiai, užsiė/mę
komunizmą, negali 
to žmonių veržimosi į švieses
nį rytojų. Aklai kovodami 
prieš komunizmą, amerikie
čiai susideda su aršiausiais 
liaudies ir demokratijos prie
šais. Jie nejučiomis likę bjau
riausių ele.mentų gynėjai.

Laikraštis sutinka, kad 
tasai teisėjas “pasakė tikrą 
tiesą,” tačiau:

Jis tiktai vienu klausimu 
klydo. Jis bandė įtikinti, kad 
komunistai pasinaudoja tuo 
žmonių nepasitenkinimu savo 
tikslų atsiekimui. Jis, kaip 
buržuazinis galvotojas, nie
kaip negali daleisti, kad ko
munistai yra neatskiriama da
lis tos liaudies, kuri nori išsi
vaduoti iš amžius slėgusio pa
vergimo. Jis jokiu būdu negali 
ar nenori suprasti, kad atski
rų komunistinių tikslų nėra. 
Priešakiniai liaudies kovotojai 
yra susimetę į komunistų ei
les, bet tas nereiškia, kad jie 
yra koks tai atskiras kūnas.

Jis' sako, kad amerikiečiai 
turėtų geresnį pasisekimą, jei
gu jie atkreiptų daugiau aty- 
dos į liaudies reikalus. Čia jis 
pasakė daug tiesos. Tokiam 
jų posūkiui niekas nepriešta
rautų. Ant kiek jie pasuktų 
šia kryptimi, ant tiek suma,- 
žėtų jų susikirtimas su liaudi
mi, sykiu ir komunistais. Bet 
vargiai mes sulauksime to. Is
torija parodė, kad kapitalistui 
sunku būti protingam šioj srii- 
tyj. Jeigu jis ką gera padaro, 
tai tik liaudies spaudžiamas.

LINČIUOTOJO 
UŽTARYTOJAI

Vilnyj J. M-ka rašo:
Penktadienio “Naujienose” 

apžvalgininkas, 2-se špaltose, 
piktai kolioja Rojų Mizarą, 
kam drįso “Laisvėje,” geg. 29 
d., krisluose prisiminti ir ap
ginti diskriminuojamus ir lin
čiuojamus negrus Amerikoje.

“Laisvėje” R. M. rašė: 
“Oficialiai vergija buvo pa
naikinta (JAV) prieš 90 Me
tų, tačiau pietinėse valstijose 
šiandien negras vis tebelaiko
mas žemiau šuns; žmoniškų 
teisių jis ten neturi.”

“Negrai linčiuojami
liai ir nelegaliai. Tik prisimin-

septynis’ 
kurie šie- 
bet lega-

lega-.

kime ‘Martinsville 
arba Wilie McGee, 
met buvo nekaltai, 
liai, palaidoti!...
“Memorial (atmintinėj) die? 

noj tai privalome prisiminti 
ir daryti viską, kad daugiau 
nepasikartotų!”

“Naujienos” šį R. M J para
šymą vadina: “Tai Aklo žmo
gaus pasaka.”

Ką gi kitą Naujienų re
daktorius gali sakyti? Jei 
jis būtų nepraradęs žmo
niškumo principų, tai jis, 
aišku, jeigu ir ne teisintų 
linčininkų, tai nors ftątylė-

vihistai.
Toliau: ,

“Naujienos” pacitavusios 
pradinius du sakinius užsi
čiaupia prieš R. M. pasaky
mą : “Tik prisiminkim ‘Mar
tinsville septynis’ arba Willie 
McGee, kurie šiemet buvo ne
kaltai, bet legaliai, palaidoti!” 
“Naujienos” užsigauna ir tuo 
R. M. pasakymu. — Memo
rial dienoj, tai privalome 
siminti ir daryti viską, 
daugiau nepasikartotų!n.Taip, tokiomis priemonė
mis, kokiomis naudojasi 
Naujienos, lengviausia po
lemizuoti. Išgnybai sakinį- 
porą, ir jais mušk savo opo
nentą, o svarbiausią rašinio 
mintį praleisk! .

J. M-ka teisus, sakyda- 
jog Naujienos ryžtasi 
skaitytojui įkalbėti, 

visi, kurie protestuo-

Mechanizuojamos 
gyvulininkystės fermos

Mažeikiai, bal. 7 d. — Ra
jono kolūkiuose pradėtas gyvu-1 
lininkystes fermų mechanizavi- 
mas.

Šiuo metu mechanizuojamos 
gyvulininkystes fermos “Leni
no keliu” ir “Stalino kelių” ko
lūkiuose.. Artimiausioj ateityje 
mechanizuos fermas “Jaunosios 
G vardijo 
sios” 
kiai.

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

v

pri- 
kad

mas,
savo
“kad
ja prieš negrų linčiavimą, 
yra veidmainiai, o linčinin- 
kų veislė neveidmainiauja, 
neskaitydama negro lygiu 
žmogumi su baltuoju.”

SKAIČIAU, MĄSČIAU
Planingoji nežinystė

Ne vien tik paprastoji ne
žinystė esti didžiuliu liau
dies priešu. Nežinystę ga
lima išblaivyti. Sunkenybė 
čia susidaro tame, jog žmo
nių galvosna nuo gimimo 
iki grabo grūdama planin
goji nežinystė. Tai daroma 
todėl, idant išnaudotojų ma
žuma galėtų savaip valdyt 
ir prabangoj darkytis.

Planingoji nežinystė tai 
svarbiausias visų tikybų 
dvasiškijos naudoja m a s i s 
ginklas. Tikrosios apšvie- 
tos priešai šioje šalyje da
bar kontroliuoja visas pri-

Gegužes Pirmo
ji’ ’’Šviesaus .kelio” kolū- 
Čia jau gauti įrengimai. 

O. Dagytė.

Socialistinis lenktyniavimas 
elektros skaitiklių gamykloje

Vilnius, bal. 1 d. — Vilniaus 
elektros skaitiklių gamykloje 
kasdien vis plačiau išsivysto 
socialistinis lenktyniavimas. 
Kovo mėnesio programa pagal 
surinkimą įvykdyta pirma 
ko..

lai-

Taupo medžiagas
Kaunas, bal. 1 d. — Stojęs į 

stachanovinę sargybą Gegužes 
Pirmosios garbei, “žibutes” 
siuvimo fabriko kolektyvas įsi
pareigojo kiekvieną mėnesį žy
miai viršyti gamybinę užduotį, 
pagaminti pirmos rūšes dirbi
nių 10 procentų daugiau, negu 
numatyta planu.

Didina greitį
Kaunas, bal.- 1 d. — Stojęs 

į stachanovinę sargybą J. Ja
nonio vardo popieriaus fabriko 
kolektyvas kasdien viršija ga
mybinę užduotį. Aukštą išdirbį 
įmonės darbininkai pasiekė žy
miai padidindami įrengimų 
greitį ir racionaliai išnaudo
dami savo darbo laiką.

Popieriaus gamintojų kolek
tyvas jau keli mėnesiai laiko 
garbingą 
briko” 
kasdien 
pirmos 
jos.

Puikios kokybes fa- 
vardą, pagamindamas 
99 su viršum procentus 
rūšies visos produkci-

d.—

Nauja Darbininkų 
Gyvenviete

Naujoji Vilnia, kovo 28 
Už kelių kilometrų nuo rajono
centro, seno Dvarčionų kaimo 
teritorijoje, kur dar neseniai 

pažintąsias apšvietos įstai-! stovėjo tik kelios pirkelės, bai-
gas, spaudą, radiją, te
leviziją, judžius ir visą ki
tą, kuo galima daryt įtakos 
į liaudies protavimą. Visa 
kas suokalbingai naudoja
ma- palaikyt ir plėtoti pla
ningąją nežinystę.

Spausdintasis žodis, laik
raščių bei knygų formoje, 
liekasi vienas geriausiųjų 
įrankių kovai prieš tą pla
ningąją nežinystę.

Mūsų žmonėms svarbiau
siu tos rūšies įrankiu yra 
Laisvė, taigi skaitykime ją 
ir užtikrinkime jai gyvavi
mą. . žemaitis

giama statyti gerai įrengta gy
venvietė plytinės darbininkams 
ir tarnautojams. Abiejose gat
vės pusėse išaugo 22 dailūs na
mai, iš kurių šešiuose jau 
ko įkurtuvės.

Naujas rajoninis 
laikraštis

Skuodas, bal. 7 d. — 
pirmasis rajoninio 
“Pargalė” numeris.

NU'

Paptelėjau keletą sykių 
cigarą, sustojau ant saidvo- 
ko ir mislinau, kur čia save 
padėti, ba jau buvau pail
sęs . Ale žiūriu, ateina Sai- 
monas Blynas — kur tu be 
jo apsieisi!

—Alau, tu,—sakau jam.
—Alau, tu!—jis man dar 

išdidžiau.— Ko žiopsai, gal 
jau pas šventą Petrą mis- 
lini važiuoti?

—Pas šventą Petrą šian
dien žmonės ne važiuoja, ale 
lekia arėplanais.

—Ai donkėr, ale tu kada 
nors pas jį važiuosi.

—Nevermai apie šventą 
Petrą; pasakyk tu man, 
kaip buvo ta vaina Čikagoje 
su gudais fašistais?

—Už Vilnių?
—Jes.
—Vainos nebuvo.
—Kodėl?
—Mūsiškiai pabijojo;

to, barabanščikas buvo bizi. 
Žinai, mūsų Žalnieriai yra 
smart tik prie žmonių pa
rengimų ant s a i d v o k ų 
staugti, o vainos bijo. Ale 
aš tau pasakysiu apie kitą 
vainą, kuri jau buvo.

—Kokią? Kur jr buvo?
—Ant Taboro farmos, Mi- 

šiugino šteite.
—Ant f&rmų tik gaidžiai 

vajavojasi.
—Pirmiausiai ekspleinyk 

man, ką mynina Taboras?
—Taboras? Ogi šventas 

raštas sako, kad Taboras 
buvo kalnas žydų žemėje, 
ant kurio ožkos ganėsi ir 
Kristus atsimainė. Jis ten 
atsimainė po Jokūbo akių!

—Atsimainė ant Taboro

be

įvy-

Išejo
laikraščio kalno?

—Šiūr!

Laiškas iš Lietuvos

' Mes mostiguojame ato
minėmis bombomis, grąsin- 
dąmi jomis kitiems, o ąpsi- 
sukę prakaituojame išgąs
tyje, skaitliuodami, kiek 
“anie” tokių bombų ant mū
sų numes. Mes sielojamie- 
si, dėl pasaulyje esamojo 
neturto, nepastovumo 
priespaudos, tamsybės ir 
apgavystės, o paskui — dar 
coliu kitu diržą susiveržę— 
ir suprast negalime, kodėl 
mes taip “nervų papjauti.”

H. Julius:

ŽINIOS IS LIETUVOS
Naujos kolūkines parduotuves

Tąuragė, kovo 28 d. — Rajo
no vartotojų kooperatyvas ati
darė 3 naujas parduotuves 
“Lomių,” “Kovp 8-tosios” ir 
“Geležinkeliečio” ■ kolūkiuose. 
Parduotuvėse yrJ didelis pla-r 
taus vartojimo prekių pasirin
kimas.

Mūsų veikėjas D. M. šo- 
lomskas šiomis dienomis gavo 
laišką iš Lietuvos nuo giminai
čio, kuriame randame davinių 
apie Lietuvos valstiečių naują, 
kolūkinį gyvenimą. Tarp kit
ko, laiške sakoma:

Gegužės 13, 1951 m. 
M i el as Dėde Dam i n i ka i!

Jūsų laišką gavau š. m. ba
landžio 16 dieną, jūsų laiškas 
rašytas buvo 1951 m. kovo 22 
d. Iš Jūsų laiško nors trumpai 
sužinojau apie Jūsų gyvenimą. 
Taip pat gavau Jūsų straipsnį 
iš žurnalo “šviesos” No. 1, 
1951 m., už ką labai širdingai 
dėkoju.

Dabar aš nors trumpai noriu 
parašyti apie naują kolūkinį 
gyvenimą, kuris vyksta mūsų 
apylinkėje, ir apie ką aš buvau 
anksčiau Jums parašęs, bet tuo 
laiku, kaip aš rašiau savo laiš
ke apie susikūrusius kolūkius, 
tai kolūkiai faktinai dar tik 
kūrėsi, ir, galima sakyti, dar 
tik žengė pirmuosius žingsnius
valstiečiai į kolūkinį gyveni-, dirbo 3 traktoriai, 
mą, Vaitkūnų apyl. tuo metu ’ 
susikūrė keturi kolūkiai — 
“Naujasis Gyvenimas,” “Nauji 
Vaitkūnaiį” “žvaigždė” ir 
“Aukštaičiai.” š. m. kovo 
mėn. visi keturi kolūkiai susi
jungė į vieną kolūkį, kuris pa
vadintas “Juliaus Janonio” 
vardo kolūkiu.

Užuguosčio apyl. buvo susikūrę 
du kolūkiai, “Užuguostis” ir 
“Ąžuolas,” kurie irgi, 1951 m.

kovo mėn. susijungė į vieną, 
kuris pavadintas “Užuguosčio” 
vardo kolūkiu. Kolūkių su- 
stambinimas vyko kovo mėn. 
apie 10 dieną.

Sustambintiem kolūkiam Ta
rybinė vyriausybė teikia milži
nišką paramą, žemės dirbimo 
technika, sėklomis, pinigais ir 
taip toliau. Pavyzdžiui, Vait- 
kūnų apyl. kolūkis “Julius Ja
nonis” gauna iš valstybės pas
kolą 50,000 rub. pinigais stam
biųjų raguočių fermai įgyti; be 
to, gauna paskolą sėklomis, 80 
centnerių kviečių (4 tonas), 
sėmenų 40 centnerių (2 tonas). 
Sėklas “Juliaus Janonio” var-. 
do kolūkis yra paėmęs.

Užuguosčio apylinkės kolūkis 
“Užuguostis” gauna iš valsty
bės paskolą pinigais (nežinau 
sumos), sėklos 200 centnerių 
kviečių (10 tonų), 40 cent, avi
žų, (2 t ), 40 centnerių miežių 
(2 tonas), 30 centnerių linų 
sėmenų. Sėklas kolūkis “Užu
guostis” yra atsiėmęs. Sėjos 
metu “Užuguosčio” kolūkyje

—Ai sy! Tai dabar tas 
kalnas yra Mišiugino šteite. 
Ir ten buvo kitas atsimai
nymas. 1

—Kokis? ■ . Į
—Atsimainė tautininkų 

razumas ir susaidė. Viskąs 
ten atsimainė. Ak, kas ten 
buvo ir ko nebuvo! Dabar 
aš žinau, kaip ten buvo ir 
kodėl buvo. ,

—Bet aš nežinau. Sakyk!
—Ant Taboro farmos su

sirinko tautininkų susaidės 
vyrai, — žinai, tautininkai 
yra smart, ba juos pakrikš- 
tino pats Smetona*

—Tai kas ten buvo ?
—Na, susirinko, gėrė ir 

valgė, gėrė ir valgė, o tada 
į vainą tarp savęs! Dipu
kai tautininkai, apšviesti 
Smetonos dvasios šventos, 
pradėjo nakinti senius tau
tininkus. Sako, jūs esate 
benkartai, falšyvi Smeto
nos vaikai; jūs esate beveik 

■ bolševikai, tai mes jums vi
siems padarysime: aut! Lo- 
jariui Oliui pasakė: ajukš, 
Džiovai Tysliavai pasakė: 
ajukš! Ir visiems kitiems 
seniams, kurie Smetonos. 
dūšiai nepatinka, pasate: i 
ajukš! Mes apsieisime be 
jūs, ba mes esame smart/su 
mumis eina govermentas, 
ba mes esame tauta, o jūs 
tik š.... Ir taip dipukai 
tautininkai atsimainė ant 
Taboro farmos ir apčystino 
savo susaidę. O vyriausiu 
savo načialninku pastatė 
masažistą su labai foni pra
varde, kurios nieks negalė
tų nei suspČlinti.

—Tai kas bus dabar?
—Dabar? Dabar, kai jie 

atsimainė ir apsičystino pa
tys, tai trajins apčystyti ir 
atmainyti Amerikos Lietu
vių Tarbą, ba ten dar yra 
daug skarbo, kurį žmonės 
sudėjo Lietuvai išvalninti.

—Tai ką, tu mislini, jie 
darys su Amerikos Lietinių 
Tarba?

—Ką? Jie, gerai susior
ganizavę, Grigaičiui pasa
kys: ajukš! Šimučiui pa
sakys: ajukš! Vaidylai pa
sakys: ajukš, ba jūs mums 
nereikalingi, ba jūs tik už 
dyką duoną ėdate ir pinigų 
iš žmonių vis prašote, o nie
ko nedirbate! Lietuva vis 
neišvalninta.

—Ar tu mislini, jiems pa
siseks?

—Nežinau. Tautininkai 
visaip apie tai mislina ir 
sako: atėjo čėsas, kada A- 
merikoj turi būti taip, kaip 
buvo Kaune, kada Smetona 
buvo prezidentas.

—Bet ką tu pats, Saimo- 
nai, mislini?

—Aš nieko nemislinu.
—Kodėl?
—Ba aš bepartyviškas,— 

bepartyviški žmonės nieko 
nemislina, ba už juos atnjjis- 
liną party viski. Bepa$įy-1 
viski tik pinigus partyįįįs- 
kiems duoda.

—Ką apie tai mislina tė
vai pranciškonai?

—Jie mislina orait;. jie 
sako, Smetona buvo, orait, •; 
ba kaip jis buvo preziden- * 
tas, tai krajuj buvo daug' 
kokonų ir visi galėjo daryti, 
ką norėjo ir kaip norėjo* 
Ale aš turiu runyti, ba dar * 
yra daug svieto, kurį reikia 
pamatyti. Gudbai, Džim!

—Gudbai, Saimon!

.-J
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Teisėjas' Black turi vilties, jog, , jei ne šis, tai kitas 
aukščiausias šalies teismas šį sprendimą atkeis.

Mes pridėsime: jis atkeis tik tuomet, kai kils iš pačios 
liaudies reikalavimas. {

Šiuo metu tasai reikalavimas turėtų pasireikšti for
moje už iš naujo pernagrinėjimą šios bylos.

Ginti mūsų krašto konstituciją, gintį Teisių Bilių, gin
ti taiką yra ne tik šlovė, o ir šventa kiekvieno doro žmo
gaus pareiga! ,
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Frankfurt, Vokietija. — 
Jungtinės Valstijos atsiun
tė dar 3,872 savo kareivius, 
kaip dalį tarptautinės At* . 
lanto kraštų armijos prieš 
Sovietų Sąjungą.

Mielas dėde Daminikai, pra
šau priimti mano siunčiamus 
Jums ir jūsų šeimai širdin
giausius sveikinimus ir geriau
sius sveikatos ir laimingos at
eities lipkėjimus. Prašau per
duoti linkėjimus Motiejui ir jo 
šeimai,, už ką. būsiu Jums, 
brangus dėde, dideliai dėkin
gas. P. Gudeliūnas
* ~7 t : ' . j *
2 pusi.*—Laisve (Liberty)-Ketvirtad., Birže!io>June 7, 1951
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London. — Aukštasis Li
dijos komisionierius Krišla 
Menon sakė korespoį|den 
tams, nors Indijai stofchojg 
maisto, bet tai dar negali
ma vadinti badu.
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Antanas Vaivuskas

JOSE ARTIGAS - KOVOTOJAS UŽ
I’lliTAMERIKII<11. LAISVĘ

San Francisco, Cal. . Miami, Fla.

(Tąsa)

NESEKMINGIEJI 
1818 METAI

Portugalai sumuša Rive- 
ros priešakines jėgas. Mū
šyje krenta nelaisviu kari
ninkas Bernabe ir keli kiti 
aukštesnio rango kariškiai. 
Už kelių dienų taip pat pa
imamas nelaisvėn ir Artigo 
brolis Manuel Francisco, o 
Canelones miestelyje su
imamas patriotų kariuome
nės rūbų tiekimo vadovas 
Joaquin Suarez. Diena iš 

I dienos Artigas netenka sa- 
l vo karininkų: vieni atsidu
ria į priešo nelaisvę, kiti 

| pasiduoda, kaip Fuentes 
• Kolonijoje, treti — kaip D. 
(Tomas Garcia de Zuniga— 
dezertūoja. Bet Artigas ne
palaužiamas, telkia naujas 
pajėgas.

Lekoras tokiu sunkiu Ry- 
tMių^-adui metu, bando jį 

, papirkti. Bet Artigas, ne- 
! bepakakdamas panašių pin- 
I kliu, duoda rustų atsaky
mą: įsako sušaudyti Leko- 
rio pasiuntinį!

Paskutinieji 18-jų metų 
mėnesiai Artigo vedamam 

ikarui buvo tikrai nesėk
mingi metai. Nauji kari
ninkai pasiduodavo portu
galų pusėn, sužavėti sava
naudžių gėrybių. Bet Arti- 
gą jokia išdavystė nepalau
žia. “Kariausiu iki turėsiu 
nors ir vieną žmogų, — sa
kė Artigas, — o kai nebe
liks man žmonių — kovosiu 
su laukiniais šunimis.”

ANDRESITO NETEKI
MAS—SUNKIAI PA
KELIAMAS SMŪGIS 
Kituose karo frontuose 

ginklų i pergalė buvo arti- 
gistų pusėje: buenosairie- 
čiai negalėjo atsilaikyti 
prieš federatyvines jėgas, 
ypač prieš Santa Fe jėgas 
skaudžiai pralaimėjo portu
galų santarvininkai — bue- 
nosairiečiai. Todėl pasta
rieji apgaulės būdu laimėjo 
Santa Fe provinciją. Jos 
gubernatorius Lopez 1819 
m. balandžio mėn. pasirašė 
paliaubas ir išdavė Artigo 
reikalą.

Su savo ištikimiausiu lei
tenantu Andresito, Artigas 
tuo metu planavo įsiveržti 
į Braziliją link Santa Ma
ria ,kad privertus portuga
lus trauktis atgal ir savo 
teritorijoje vesti karą. Tai 
buvo sunkus uždavinys, ta
šiau kito kelio nebebuvo, 
iitaip nebebuvo išsigelbėji
mo. ^eltui buvo pastangos 
msi jungti su Andresitu, 
les portugalai anksčiau ap
supo šį narsų indėną, su
pliekė jo pulkus ir jį likusį 
/ieną be ginklų, surišo kie

lė ir, pasinaudodami kai ry
tiečiai buvo beveik be ar
klių, juos nustūmė iki Be
larmino, kur įvyko kruvi
nas mūšis. Artigistai pa
kartojo savo senąsias takti
kos klaidas ir už tai užmo
kėjo 400 su viršum gyvy
bių.

Latorre su nedideliais bū
riais perplaukė Tacuarem- 
bo upę, kai tuo tarpu ka
riuomenės priešakiniai pul
kai iš M'isiones, 'Vadovauja
ntis Sotelo, negalėjo to pa
daryti. Daugiau savaitę 
truko liūtys. Patvino upė. 
Artigo kariuomenė taip, 
veidas į veidą, liko perkirs
ta. Tokiai padėčiai esant, 
Rio Grande gubernatorius 
Figueiras 1820 m. sausio 22 
d. su 3,000 karių užklupo 
rytiečius. Portugalai taip 
ūmai ir žiauriai užpuolė 
prie upės priremtus patrio
tus, jog iš šių išsigelbėjo 
tiktai tie, kuriems pavyko 
perplaukti į kitą krantą. O 
jų nebuvo daugiau kaip 
apie 600 vyrų. Nugalėti, 
alkani, basi, tie likučiai 
leidosi linkui Uruguay upės 
iki pasiekė Artigo stovy
klą Mataojo vietovėje. Ra
do jie Artigą beorganizuo- 
jant naujus karių kontin
gentus, kad vėl puolus prieš 
portugalus!

IR RIVERA, IR TAS 
PEREINA PAS 

PRIEŠUS...
Liūdnai nuteikė Artigą 

Tacuarembo nelaimingasis 
patyrimas. Vienintelis nu
siraminimas beliko tiktai 
tas, kad jo leitenantas Ri
vera dar tebelaiko ginklą 
iškėlęs; kad Rivera dar ne
sumuštas ir tebevadovauja 
gausią kariuomenę. Bet 
štai baisi žinia ir apie Ri
vera: jis pereina pas por
tugalus ! Išduodamas tėvy
ninį reikalą, šis Artigo lei
tenantas ir asmeniškas 
draugas pareiškia, jog “re
voliucija jiems žadėjo rojų, 
o davė tiktai pragarą...”

Tuomet Artigą suspaudė 
neapsakoma širdgėla. Pir
mą kartą savo gyvenime jis 
pasijuto nugalėtas, apleis
tas, išduotas. Tuo. metu 
jam pasirodė, kad pasiau
kojimo kova jau nebeturi 
prasmės, nepaisant, kad bū
relis ištikimųjų jį dar lydė
jo. Šalę jo dar laikėsi La
torre, Aguiar ,Tejera, Mon- 
terroso... Vienok, Artigas 
atrodė jau nebetikįs .į nie
ką.

Vieną rytą savo stovy
kloje ‘(Mangrullo; ties Ara- 
pey upe) pasišaukė ' savo 
vyresnįjį padėjėją ir palie
pė:

—Sušaukite kareivius ir

nos Aires monarchininkai. 
Krinka federatyvinė tautų 
lyga. Blėsta artigistų vil
tys ir kova... 1820 m. ge
gužės 7 d. Artigas stoja su 
ginklu prieš savo buvusį 
bendrą—Ramirezą. Po di
delių mūšių ties Arroyo 
Grande ir Las Guachas, Ar
tigo kariuomenė nusilpo, o 
vienuolikai dienų prabėgus, 
ties La Bajada, Ramirez, 
sustiprinęs savo kariuome
nę šviežiomis pajėgomis, 
prisiųstomis iš Buenos Ai
res, kruviniausiomis kauty
nėmis supliekė Artigą, ne
paisant, kad ir Artigas bu
vo gavęs 2,000 vyrų iš Pa- 
ranos.

Artigas pradėjo trauktis 
į šiaurę. Išdavikas Rami- 
rezas atkakliai jį vijosi iš 
paskos. Abalos laukuose 
(Corrientes provinc.) prie
šai Artigą pasivijo. Čia jie 
suima jo sekretorių kunigą 
Monterroso, kuris taip pat 
išduoda savo Vadą ir pasi
tarnauja priešui. Abalos— 
galutina Artigo pragaištis. 
Ramirezas jį čia sumoko ja. 
Pats vadas spėja su 12 pa
lydovų pasišalinti ir paima 
Misiones kryptį. Atrodė, 
kad Artigas jau galutinai 
nugalėtas. Tačiau kelyje 
per Misiones vėl apie jį su
siburia per 800 indėnų bei 
kitokių vargo žmonių. Ra- 
mirezui net plaukai pasisto
jo! Jis vėl šoko persekioti 
didįjį liaudies vadą. Cam- 
bay vietovėje Artigas jau j 
buvo besirengiąs pasiduoti. 
Bet užkluptas iš užpakalio 
ir nenorėdamas tokiomis 
aplinkybėmis numirti su
žvėrėjusių perse k i o t o j ų 
rankose, greit išskirstė sa
vo karius ir su nedideliu 
narsuolių būreliu, kuris su 
juo niekur nesiskyrė, pa
spruko į Candelaria, ties 
Paranos kalvotais krantais.

KELIAS Į PARAGUA- 
JAUS PRIEGLOBSTĮ
Pagaliau, iš visų pusių 

apsuptas, portugalų ir ar
gentiniečių jėgų daužomas, 
o labiausia išdavysčių nu
galėtas, Artigas pamatė sa
vo kilniųjų siekių sukurti 
laimingesnę ateitį La Plu
tos liaudžiai, kurios labui 
pašventė savo geriausias 
jaunystės jėgas, nebepake
liamą žlugimą prieš gausų 
ir tvirtą priešą.

Todėl Candelaria Artigui 
bus paskutinis uostas, iš 
kurio jis išvyksta, kad dau
giau . niekad nebegrįžus. 
Prieš persikeliant per Pa
ranos upę, Artigas ’ gauna 
du pasiūlymus: vienas bu
vo iš portugalų pusės, kurie 
kvietė jį į savo prieglobstį

Apie Mūsų Kolonijos Veikimą 

Pabaltijos Kultūrinio 
Komiteto Piknikas

Nors dar buvo ankstyvas 
pavasaris dėl pikniko, bet mi
nėtas komitetas surengė pava
sarinį pikniką gegužės 13 d. 
Oaklando kolonijoje.- Nors 
diena buvo saulėta, bet vėsi, 
ir į vėlyvą popietį net lietus 
pasirodė. Vienok žįnionės 
mėgsta išvykti į laukus ir su 
pažįstamais pasimatyti, todėl 
privažiavo skaitlingai publi
kos nuo keturių tautų: lietu
vių, latvių, estų ir suomių. 
Girdėjau, kad suomių organi
zacijos turėjo savo parengi
mą, bet ir jų buvo keletas.

Laike pikniko buvo graži 
nuotaika tarpe visų darbinin
kų, kurie dirbo tą dieną, ir 
dalyviai draugiškai praleido 
laiką. Komitetas buvo pakvie
tęs dviejų tautų dainininkus 
sudaryti programą, bet vė
liau pasirodė, kad visi buvo 
užimti, ir nesudarė jokios 
programos.

Toko susitikti pora svečių 
iš tolimų kolonijų. Vienas jų 
buvo jaunuolis Richardas Ja
nulis iš Massachusetts, kuris 
šiuo laiku tarnauja Amerikos 
armijoje. Kurį laiką jis išbu
vęs Japonijoje ir Korėjoje. 
Buvo sugrįžęs namo dėlei tė
vo mirties. Kiek laiko jis pa
bus Treasury stovykloje, arti 
San Francisco. Teko draugiš
kai su juo pasikalbėti, jis 
mums pasakojo įdomių naujie
nų apie užsienių gyvenimą, 
apie karą, taipgi apie savo il
gą kelionę.

Antras svečias tai d. Darnu
sis iš Detroito. Jis kurį laiką 
svečiavosi po Los Angeles, da
bar atvyko į mūsų koloniją, 
ir, girdėjau, čia apsigyvens 
Oaklando apielinkėje.

Visi puikiai 'laiką pralei
dom, ir draugiškai pasikalbė
ję piknike, grįžom į namus su 
ta minčia, kad piknikas gerai 
pavyko.

Rengėjai man pranešė, kad 
piknikas davė gryno pelno 
$240. žinoma, pelną dalinsis 
keturios tautos. Tai galime 
džiaugtis, kad buvo pasekmin
gas.

Beje, piknike buvo gražių 
dovanų. Pirma dovana atite-

Rio de Žaneiro mieste, kad 
klasta parbloskus šį nepa
lenkiamą patriotą; kitas, iš 
JAV vyriausybės pusės, ku
ri siūlė jam savo pastogę. 
Artigas pasirinko apsistoti 
netoli savo žemės, savo 
žmonių ir nusprendė kreip
tis į Paragvajaus diktato
rių Francia, nors nežinojo, 
kaip pastarasis jį priims.

Misiones provincijoje, ne
toli San Borjas, sustojo su 
savo 200 palydovų ir parašė 
laišką Paragvajaus valdo
vui, prašydamas suteikti 
vietos jei ne kitur, tai kad 
ir miške, kur galėtų baigti 
savo gyvenimą.

(Bus daugiau)

ko jaunam draugui Burdų 
žentui, vertės $25. Tai malo
nus dalykas.

Dabar minėtas Komitetas 
nutarė sudaryti kitą parengi
mą rudenį, su gera menine 
programa, ir gražioje svetai
nėje, kad kiekviena tauta su
rastų talentingų žmonių ir 
pakviestų į būsimą parengi
mą pildyti programą.

Oaklandiečiai remia Laisvę

Gegužės 27 d. Oaklando 
LLD kuopa surengė gražią 
puotą privačiai, kur didelis 
skaičius draugų ir draugių 
energingai darbavosi, kad pa
daryti kiek pelno dėl dienraš
čio Laisvės 40 metų jubilie
jaus pasveikinimo. Į oaklan- 
diečių parengimėlį atvyko tiek 
daug svečių, kad vargiai tilpo 
erdviame bute. Tas aiš
kiai rodė, kad mūsų kolonijų 
draugai ir draugės visados 
gausiai remia parengimus, 
kurių pelnas būna skiriamas 
visuomeniniams reikalams.

Verta pažymėti, kad minė
toje puotoje buvo pagaminti 
skanūs pietūs, ir šitą visą 
darba atliko oaklandieČių 
LLD kp. nariai-komisija.

Ten nuvykus -teko susitikti 
porą malonių draugų iš toli
mos Worcestcrio kolonijos. 
Taibuvo drg. čiuladai, drau
gės Taraškienės tėvai, kurie 
svečiavosi per kiek laiko pas 
savo žentą, ir pas kitus senus 
pažįstamus ir draugus.

Tikiuosi, kad šis parengi- 
mėlis duos nemažai pelno, ir 
gausiai parems mūsų mylimą 
dienraštį Laisvę cša(mojo jubi
liejaus proga.

Svečiai ir pažįstami

Gegužės mėn. pabaigoje 
pas mus lankėsi svečių iš to
limos kolonijos, tai seni cle- 
velandiečiai Jonas ir Della 
šiliniai, sykiu ir jų žentas L. 
Hunt su savo gyvenimo drau
ge Viktorija (Šilinaite). čia 
buvo apsistoję tik ant poros 
dienų, ir išvyko į Wyoming 
valstiją. Ten L. Hunt dirba. 
Draugai šiliniai iš Wyoming 
grįš atgal į Clevelandą. '

Toliau gyvenant, tenka neti
kėtai susitikti savo senus pa
žįstamus. Vieną gražią dieną 
pas mus buvo atvykus d. Apa- 
lionija Vaivadienė, buvus vei
kėja, choro dainininkė ir vei
kalų lošėja, Rochester, N. Y. 
Ji čia atvyko gyventi arti 
San Francisco mažam mieste
lyje Redwood City, pas savo 
dukrelę Edną ir laikas nuo lai
ko atvyksta į .mūsų miestą ap
silankyti pas draugus Marks 
(Markevičius), ta proga ji ap
lankė ir mus. Tai tikrai yra 
malonu sutikti senos pažinties 
draugus ar drauges. Ir taipgi' 
auga mūsų kolonijos lietuvių 
skaičius.

Draugas Damušis (detroi- 
tietis) susirado sau darbą 
Oaklando priemiestyje, ir sa
kė, kad jam ši apylinkė labai 
patinka. Jis mano čia pasto
viai apsigyventi. Alvinas

GARSIOS EVERGLADES 
PELKĖS.

Pelkės užima žemės plotą 
maždaug apie kelius milijonus 
hektarų. Pelkės savo platumu 
rubežiuojasi su tokiaias mies
tais, kaip Miami, Naples, Fort 
Myers, Gulf of Mexico užlaja, 
ir Okeechobee ežeru, o pačiame 
viduryje pelkių nuo senų laikų 
yra apsigyvenę Seminole indi- 
jonų gentys, susimetę į grupes, 
pavidale lietuviškų kaimų. 
Skersai ir išilgai tas pelkes sa
vo laiku turėjome progą per
važiuoti kelis kartus.

Everglades pelkės yra visiš
kai lygi žemė, didžiumoje dir
vos, vadinamos “muck”, pana
šios į Lietuvos durpes. Kaip 
daug ’lyja, tai durpėta žemė 
prisigeria vandenio ir neturi 
kur nubėgt, gaunasi milžiniš
kos platybės pelkės. Kada pa
sitaiko ilgesnį laiką sausra, tai 
žemė “muck” išdžiūsta, lengvai 
paviršiuje užsidega sausos žo
lės su durpėm, ir pelkės dega 
per kelias savaites, kol gausus 
lietus užgesina.
Lygumoje pelkių vanduo ne

turi kur nubėgt, kad ir yra šio- 
kių-tokių upelių, tačiau jie bė
ga vėžio greitumu, vietom atro
do, kad vanduo visai stovi. 
Kada prilyja daug vandens, tai 
Everglades pelkėse pasidaro di
deli potvyniai, užlieja apgyven
tas dirbamas žemes, pridaro 
žmonėm didelių nuostolių. 1947 
metais dideli potviniai Floridos 
gyventojam pridarė iki šimto, 
milijonų dolerių nuostolių. Pie
tinė Florida, kur yra tos gar
sios pelkės, per metus gauna 
apie penkias pėdas lietaus. Ly
ja išimtinai vasarą, o žiemos 
mėnesiais yra sausa. Pasitai
ko kaikuriais metais iškrinta 
daug daugiau lietaus, negu pa
prastai. Tuokart potvyniai nai
kina dirbamą žemę. O kaip žie
mos būna sausos, tuokart gais
rai naikina dirvožemį.

1947 metais, kada daug lijo, 
Floridos pietinėje dalyje, apie 
Okeechobee ežerą susidarė mil
žiniškas 500 kvadratinių mylių 
ežeras. Pasirodė, kad visi iš
kasti kanalai nuo potvynių yra 
visai neužtenkami apsaugai, 
1928 metais per didžiuosius po
tvynius Floridoje į žemės nu
sausinimą įsikišo federalinė 
valdžia, (ir pastatė apie Okee
chobee ežerą pietinėje dalyje 
68 mylių pylimą, kad neleidus 
vandeniui iš ežero užlieti Flo
ridos pietinę pusę. Bet 1947 
m. pasirodė, kad to dar neuž
tenka. Sako, kad į pelkių nu
sausinimą jau sudėta nemažiau 
kaip 50 milijonų dolerių, bet 
gyventojai vis dar nesaugūs 
nuo potvynių ir sausrų. Todėl 
po 1947 metų nelaimės Flori
dos miestų ir valstijos valdžios 
šaukėsi federalinės valdžios pa
galbos. Ekspertai pasiūlijo ir 
valdžia jau pernai priėmė tokį 
planą Everglades platybėm nu
sausinti. Bus nusausinta dalis 
pelkių, maž daug 600,000 hek
tarų iš bendro pelkių ploto, o 
n’enusausilituose plotuose pada
rys vandens rezervuarus, kad

ir sausrų metais žemė būtų 
drėgna ir neiškeptų. Toks pla
nas išlaikys aukštą vandens ly
gį. Nusausintos vietos užtik
rins apsaugą nuo potvynių ,o 
pajūrių miestam gilų nesūrų 
geriamąjį vandenį. Didieji nu
sausinimo darbai Floridoje tę
sis per 15 metų, ir kainuos virš 
200 milijonų dolerių. Bet ren
gimasis prie tų didžiųjų karų 
ir apginklavimas pusės svieto 
kovai prieš komunizmą, gali 
daug ką pakeisti. Tad kaip tų 
planų vykdymas seksis, tiktai 
ateitis nulems.

Darbai pradėti ir jau išleis
ta 16 milijonų dolerių. Didžio
sios pelkės, kiti sako, balos • 
(lenkai — bloty, o rusai (bolo- 
ty) Floridoj neišnyks, tačiau iš 
tų pelkių bus atimta didelis 
šmotas naudingos žemės, kuri 
bus naudojama ūkių, miestų ir 
kaimų budavojimui bei plėti
mui žmonių naudai.

V. J. Stankus.

Iš Unigtiajaus

IŠSKRIDO Į ČILĘ
MONTEVIDEO. — Kovo 

li9 d. su Velkome basketbo- 
lo komanda lėktuvu išskri
do į Čilę ir vienas lietuvis 
sportininkas — Otto Viko- 
nis. Nežiūrint, kad Otto 
studijuoja teises vietos uni
versitete, yra knygvedys 
Mala Real Inglesa laivinin
kystės kompanijoje, jis ran
da laiko ir sportui, kuria
me gerai pasižymi.

•

MIRĖ LIETUVIS
MONTEVIDEO. — Kovo 

17 d. mirė Ignas Kaluževi- 
čius, 46 metų amžiaus, kilęs 
iš Domeikonių kaimo, Kruo
nio valsčiaus, Kaišiadorių 
apskrities. Paliko žmoną' 
Veroniką ir jaunametį sū
nų Albertą. Velionis į Uru
gvajų buvo atvykęs 1929 
metais. Savo darbu ir tau- 

i pumu buvo įsigijęs gražų 
žemės ūkį Canelones de- 
partmente. Skaitė “Darbą” 
ir paremdavo lietuvių radi
ją. Gausus žmonių būrys 
Igno palaikus nulydėjo j 
Libertad kapines, 52 klm. • 
atstumo nuo Montevidė- 
jaus.
Iš Urugvajaus

PASVEIKO VEIKĖJA
• MONTEVIDEO. — Žymi 

mūsų kultūrininkė, nepa
ilstama Cerros skyriaus 
darbuotoja Lucija Revuc- 
kienė, kuri pastaruoju lai
ku buvo rimtai susirgusi, 
bet gydytojų ir savo šei
mos stropiai prižiūrima 
jau tiek sveikatą pataisė, 
kad pradėjo vaikščioti ir 
mano greit vėl grįžti į lie
tuvių kultūros .darbą.

Laisvės įstaigoje visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite Temonadą su medum.

I'

;ais pančiais ir pėsčią iš 
Misiones nusivarė į Porto 
llegre, kurio rūsyse jįs bu
žo nužudytas. Andresito 
letekimas Artigui, buvo 
ikaudžiąusias smūgis.
'PASKUTINIS ŽYGIS 
PRIEŠ PORTUGALUS
1819 m. lapkričio mėn., 

uigalėjus pasipriešinimą
tose, Artigas su savo 
iomene patraukė į Bra- 
. Portugalai jį pasi
lies Ibirepuyta, kur | ties! 

rrc —Artigo avangar- 
— supliekė Abreu jė- 

ras. Artiginė kariuomenė 
wgiavo pirmyn, į Santa 
Jarfip Ties tuo miesteliu 
•ytieciams pritrūko arklių, 
fuo re Artigas grįžo 
ėvynėn, o rytiečių kariuo
menė nuėjo iki Rosario, ties 
Jan ta Maria upe. Čia juos 
lortugalai smarkiai užpuo-

mano vardu tegul išsiskirs
to. Tegul eina kur kas no
ri. Nebemanau toliau ko
voti prieš portugalus. Bet 
koks priešinimasis man da
bar atrodo beprasmis pasi
aukojimas. ..

Sunkiai jis ištarė šiuos 
žodžius. Karininkai išri
kiavo kariuomenę ir prane
šė vado valią. Bet kovūnai, 
viso 400 vyrų, vietoj skirs
tytis ėmė raudoti ir mal
dauti vesti kovą iki mir-

Su šią ištikimųjų saujele 
Artigas nusprendė nepalik
ti kovos lauko ir su jais per 
Uruguay upę persikėlė į 
Corrientes.
RAMIREZ ATSUKA GIN

KLUS PRIEŠ ARTIGĄ 
Entre Rios gubernatorių 

Ramirezą, Artigo šalininką, 
patraukia savo pusėn Bue-

Tai vaizdas El Salvador miesto Jucuapa po neseniai įvykusio baisaus žemės drebė
jimo. Iš 12,000 miesto gyventoją virš 1,000 buvo užmušta.

« CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

I
K

I n
I

1113 M t Vernon St. 
Philadelphia, Pa, 

TeL Poplar 4110

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, -greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

!..<■< I ■ H.llHI U«
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Išvyko atostogon
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Klubo gaspadoriaus Juozo 
Zakarausko žmona Onutė iš
vyko gegužės 31 d. praleisti 
savo atostogas Antano ir Fe
likso Bloznaičių farmoje.

Kiek teko dagirsti, Onutės 
sveikata biskelį pašlijo. Ji 
mano ten šiek tiek savo svei
katą pagerinti, pabuvojus 
kiek laiko.

Kiek tenka girdėti iš viso
kio margo svietelio, visi gėrė
jas!, kad pas Bloznaičius ant 
farmos tikrai randasi medika- 
linė vieta. Nesveikaudamas 
žmogus nuvykęs ten trumpu 
laiku palieka drūtas kaip 
ąžuolas.

Taigi mes, klūbiečiai ir ge
ri visi ’ Mrs. Zakarauskienės 
prieteliai linkime, kad sugrį
žusi butų drūtesnė ir už ąžuo
lą.. J. S.

Liberty Auditorijoje
šį penktadienį Aido Choras, 

girdėjau, mokinsis naujas dai
nas, kad įspūdingiau pasirody
ti dienraščio Laisvės metinia
me piknike liepos 7 d., Dexter 
Parke. Todėl labai svarbu vi
siems choristams praktėse da
lyvauti.

Mūsų smarkieji LDS bow- 
lininkai taipgi penktadienio 
vakare susirinks palošti. Jie 
sako, kad pasiruošią sekan
čiame turnamente supliekti 
chicagiečius, kurie šiame tur
namente nusinešė visą garbę 
ir dovanas.

* ★
Ilsa Bimbienė, LDS moterų 

•grupės bowlininke, nepasiro
dys Auditorijoje per porą sa
vaičių. Ji dabar atostogauja; 
išvyko į Memphis, Tenn., ap
lankyti savo sūnų Elmer, ku
ris tarnauja kariniame laivy
ne. 1

Noriu, čia taipgi priminti, 
kad nemažai mūsų draugų ir 
draugių šiuo metu pradeda 
atostogas ir išvyksta kur nors 
praleisti liuoslaikį ir kartu 
pasilsėti. Bet nepraneša, kur 
jie vyksta. Tai nėra progų 
apie jų atostogas parašyti.

Kalbėjausi su St. Sasna. Ji 
pasiliuosavo nuo redakcinio 
darbo bent keturioms savai
tėms. Bet ji nežada kur nors 
kitur atostogas praleisti. Sako, 
New Yorke yra geriausia 
atostogas praleisti. Daug svar
bių ir įdomių vietų dar nėra 
aplankyta, tai bandysianti ap
lankyti. Kartui jinai nepamirš
ta ir Lietuvių Kultūrinio Cent
ro. Atostogos ar ne atostogos, 
ją vistiek gali Liberty Audi
torijoje suseiti.

Liberty Auditorijos resto
rano vedėja Ona Globičienė 
porai savaičių mano išvažiuoti 
į Wilkes Barre, Pa. Bet šiuo 
laiku ji neturi progos, nes dar 
vis reikia Laisvės ir LDS Cent
ro darbininkams gaminti pie
tus, na ir atsilankiusiems sve
čiams ką nors paruošti1. Audi
torijos restoranas, atrodo, bus 
atdaras per visą vasarą. Audi
torijos gaspadorius Walteris
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New\bilo^Kž^2inioi
Tarp Williamsburgo 

lietuviu
Marijona Mikalauskienė vėl 

ligoninėn išvesta

Antradienį, birželio 5, Ma
rijona Mikalauskienė, gyve
nanti 36 Scholes St., vėl iš
vesta ligoninėn.

Ji pirmiau buvo ligoninėje, 
bet kiek sutvirtėjusi grįžo 
namo. Dabar, atrodo, ji vėl 
susilpnėjo.

—o—

Sužeistas Jonas Jackūnas

Ant Union Avė. trokas su
žeidė Joną Jackūną. Tuoj bu
vo nuvežtas į Greenpoint li
goninę.

Lankymo valandos nuo 2 
iki 4.

—o—

Jonas Grubys grįžo 
Williamsburgan

Jonas Grubys tūlą laiką 
buvo išvykęs į Conn, valstiją 
ir ten turėjo užsiėmimą. Da
bar grįžo į Williamsburga ir 
jau mano pastoviai čia apsi
gyventi.

Jis sako ieškosiąs kokio 
nors užsiėmimo Brooklyne, 
bet kitur jau nebevažiuosiąs.

Jonas Grubys pirmiau daug 
veikė pažangiose organizaci
jose, ypač LDS 1 kuopoje. 
Yra buvęs LDS Centro Valdy
bos nariu. Veik visuose LDS 
vajuose yra dalyvavęs ir už 
atsižymėjimą ne vieną dovaną 
yra laimėjęs. S.

Krautuvės perpildytos 
ieškančiais “bargeny”

• ———
Praėjusį ketvirtadienį cent

rinės miesto krautuvės buvo 
sausakimšai prisipildžiusioš 
žmonėmis, ieškančiais nusi
pirkti reikmenų centu kitu pi
giau po to, kai paskelbtas 
“kainų karas.” Ypačiai buvo 
perpildytos vakarą, kadangi 
tą dieną būna atdaros iki 
9:30, yra proga užeiti ir dir
bantiesiems dienomis.

Akyvai sekantieji tas kainų 
neva nuolaidas sako, kad nu
leista kainos ne daugiau de
šimčiai procentų prekių. Ki
tos 90 procentų prekių' tebe
buvo nenuleistomis kainomis. 
Tačiau aukštų kainų privers
tiems nuo daug ko susilaikyti 
vartotojams ir tos kelios nuo
laidos suteikė progos nors šio 
to nusipirkti.

Aido Choro nariams
Reguliarūs Aido Choro prak- 

tės įvyks penktadienį, birže
lio 8, Liberty Auditorijoje, 
Richmond Hill. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Visi choro nariai prašojm 
dalyvauti. Choro pirm.

Brazauskas kai kada padeda 
Globičienei. Rep.

JUBILIEJINIS
LAISVĖS VAJUS

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
J. Deltuva..................... • •..................................... 1.00
A. J. Smith........ • . .................................................1.00
A. Gunčius........................... • • • • ...................... 1*00
M. Ramanauskiene ............>...................... 1.00
S. Tureikis .........................................• •.............. 1.00
V. Lopatiene......................• .................................1.00
J. Stanys .............. • •................................. '• • • • 1*00
A. Vitkus ...................................  1.00
M. Kučinskas......... >...................... ••..................... 1.00
J. Bubnys .................................     1*00
J. A. Bekampis ...................... •.......................  1.00
Julia O-nė ......................... • •..............................  1.00
A. Merkiene...................... • •..............................  1.00
E. Bender .............................  1.00
Visiems ir visoms aukojusiems tariame širdingiau

siai ačiū! Prašome pasmarkinti vajaus reikalus, nes 
jau liko tik mėnuo laiko iki sukėlimui nustątytos kvo
tos. Laisves Administracija

Great Neck, N. Y. HELP WANTED 
REIKALAVIMAI

Brooklyn© lietuvių veteranų AMVETS Posto nariai 
aptaiso žuvusiųjų lietuvių kilmes kareivių kapus dėl 
Memorial Dienos pereitą savaitę. Fotografijoj Antanas 
Linkus, posto komandierius, deda vainiką ant žuvusio
jo kario kapo Šv. Jono kapinėse. Amvets org. susideda 
iš antrojo pasaulinio karo veteranų. Lietuvių Postas 
laiko savo susirinkimus kiekvieną paskutinį penktadie
nio vakarą Amerikos Lietuvių Piliečių Klubo salėje, 
280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y. Šią fotografiją 
taipgi patalpino ir New Yorko angliškoji spauda.

Kriaučiai, dabokite
delegato rinkimus

Birželio (June) 20 d. įvyks
ta lietuvių 54-to skyriaus de
legato rinkimai. Buvo Vieny
bėje birželio 1 d. pranešta 
klaidingai kriaučiams, kad 
birž. 24 d. įvyks rinkimai. 
Turėjo būti 20 birželio.

Taipgi iš lietuvių biznierių 
radijo stoties tūlas žmogelis 
nuplepėjo niekus šeštadienį, 
birželio 2 d., kad Laisvės ko
respondentas iš pereito kriau
čių susirinkimo aprašė viską 
gerai, bet apsilenkė neprane
šęs BALFo bilietų nupirkimą. 
Taip, lokalo pirmininkas V. 
Zaveckas pranešė susirinki
me, kad lokalo pildomoji ta
ryba atmetė BALFo bilietus 
tuomi pamatuodami, kad bu
vo maišyti ir reikalavo juos 
pardavinėti, o taryba negali jų 

pardavinėti. Antru kartu, pa
kartojo jis, kad “čia yra nau
ji bilietai, aš rekomenduoju 
nupirkti.” Pirmininkas ar kas 
kitas negali jokių rekomenda
cijų duoti lokalui be pildo
mos tarybos žinios. Tokiu1 bil
du Laisvės korespondentas 
nekreipė dėmesio į tokius pa
laidus barščius. Nauji bilietai 
dar ir dabar daugeliui narių 
nėra žinomi ir nesuprantami.

Kriaučiai, ir kriaučkos, jau
ni ir senieji, nepamirškite bir
želio 20 d. Tiesiai iš dirbtuvių 
4 valandą po pietų traukite į 
unijęs svetainę, 11-27 Arion 
PI. Balsavimas tęsis iki 9 va
landos vakaro ir bus tik vie
na balsavimų diena. Turėkite 
su savim unijos ir Social Secu
rity korteles.

Buivydiniai-glavackiniai so
cialistai susiorganizavo naują 
organizaciją, pavadinta “nu
skriaustųjų.” Pariašiai jie de
monstravo gruodžio 14 d., 
1949 metais; smurtu užgrobti 
lokalo vairą. Taip jie dabar 
mano Vaitukaitį išrinkti dele
gatu su nauja organizacija. 
Ar ne atsįkartos tos dienos, 
kad Joint Bbardas ir vėl gali 
juos suspenduoti už unijos 
draskymą organizuotai. Jeigu 
nuskriaustieji nėra nei vieno 
cento įmokėję į Neprigulmin- 
gą Kriaučių Klubą, tai kaip 
galima iš kito atimti. Jeigu 
taip būtų galima, tai ' kodėl 
neiti į kitas organizacijas ir 
bankus, kuir turi milijonus, 
tik reikia nuėjus pasakyti, 
kad a,š esu nuskriaustas , ir

baigta.
Buvo Petras Montvila, Her

manas ir kiti komiteto nariai 
minėtam klube per visus 1950 
metus, šaukė visus įstoti tik 
su $1.00 į klubą. Tai kaltinki
te P. Montvilą, J. Hermaną, 
kad jie negalėjo jus dasišauk- 
ti į klubą.

Patartina “nuskriaustiems” 
tų margasparnių melagingų 
plepėjimų neklausyti, bet dau
giau rūpintis unijos gerove ir 
mūsų lietuvių lokalo ilgu gy
vavimu išrenkant jaunuolius. 
Jaunuoliams laikas pribrendo 
lietuvių lokalą vairuoti, o se
niems laikas pribrendo pasil
sėti, kad butų stipresni su
laukti senatvės pensijos. J. S.

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

Barzdaskučių kvartetų 
kontestas

Birželio 13 d., Central Par
ke pasirodys geriausi barzda
skučių Brooklyno ir Queens 
(barber shop) kvartetai su 
gražiausiomis dainomis. Tai 
bus kontestas. Laimėjusieji 
gaus dovanas.

Parkų department darbi
ninkas’ James Madden; 60 
metų amžiaus, mirė daįrbe. 
Mirties priežastis — širdies 
sustojimas.

Dana Andrews ir Carla 
Balenda filmoje “Sealed 
Cargo,” rodomoje New 
Yorko Paramount Teatre.

“Kainų karas” bus 
tiriamas

New Yorko legislatoriai ir
gi. susirūpino “kainų karu”. 
Legislatorių mažumos vadas | 
Irwin Steingut paskelbė, kad I 
birželio 14 d. prasidėsiąs tyri
mas, kas kaltas dėl “kainų 
karo.”

“Kainų karas,” kaip matyti, 
persimeta ir į kitus miestus. 
Kas liečia pirkėjus, tai jis ma
žai ką jiems*tesuteikia. Jeigu 
ir nesvietiškai iškeltas kainas 
numuša nors 6 procentais, tai 
tuo pačiu kartu krautuvės iš-- 
leidžia labai daug senų pre
kių, kurios jau nebegalima 
parduoti regu Ii are kaina.

Aną dieną teko aplankyti 
GimbelS ir Macy krautuves, 
žmonių galybė. Daugiau, ne
gili prieš kalėdų šventes esti. 
Bet numažintomis kainomis iš
dėlioti daiktai, atrodo, yra 
prastokos vertės. Todėl dau
gelis pirkėjų* pradeda apsi
žiūrėti ir mažiau beperka.

“Kainų karas” kilo dėlto, 
kad krautuvės yra užverstos 
prekėmis, o pirkėjų nebedaug 
beturi. Tai bando kitokiais 
būdais privilioti pirkėjus, kad 
jie išpirktų, prekių perviršį. 
Pasirodo, kad reguliarėmis 
kainomis jie negali išparduoti, 
nes pas pirkėjus mažiau ir 
mažiau belieka pinigų.

Pirkėjas

Paskutinis pakvietimas
šį sekmadienį, birželio 10 

d., įvyksta piknikas, kurį ren
gia bendrai vietinės draugijos, | 
šis mūsų parengimas įvyks
ta tokiame laike, kuomet gam
ta pačiame žydėjime, gra
žiausia pasipuošusi, kiekvieną 
vilioja išeiti iš buto pasigro
žėti, pasidžiaugti, pakvėpuoti 
maloniu oru, ir linksmai lai
ką praleisti su draugais ir pa
žįstamais gražiame A. J. Kas- 
močių Parke - svetainėje, 
prie skanių valgių ir gorimų 
ir geros G. Kazakevičiaus or
kestrus šokiams.

Piknikas prasidės 2 vai. 
Mes kviečiamo visus, kaip vie
tinius, taip pat ir apylinkės 
draugus-es dalyvauti šiame 
parengime. Jūsų atsilankymas 
bus aukštai įvertintas.

Komitetas

REIKALINGI VYRAI M 
ATYDOS! •

Proga Jaukia jūsų greit ^au
gančioje organizacijoje, /vei
kai ingi nelavinti opera tdfjai 
mūsų verpimo, plovimo ir Ji- 
pinimo departmente. Gera al
ga laike mokinimosi su auto
matiškais ir užsitarnautais 
algos pakėlimais. Šiftų bonai, 
nemokamai nelaimėje ir me- 
dikalė apdrauda. Transporta- 
cija paruošiama.

Kreipkitės asmeniškai:
THE

HARTFORD RAYON CORP. .
DIVIDEND ROAD

ROCKY HILL, CONN. 
Hartford 9-3316.

(110-12

HELP WANTED—FEMALE
Auklė, pagelbėjimui prie namų 

ruošos ir kitų darbų. Atskiras kam
barys ir maudynė, užmiestyje vasa
rą. Tel. Jamaica 3-5979.

(110-12)

RANDAVOJIMAI
Laisvės spaustuvė atlieka 

visokius spaudos darbus biz
niams ir organizacijoms.

PRANEŠIMAI

Gražus, erdvus, garu šildomas 
kambarys vyrui. Bute savininką ga
lite matyti bile kada. Butas 25, 
294 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(109-111)

MONTELLO, MASS.
Įvyks piknikas Lietuvių Tautiško 

Namo Parke, Winter St., ant Kes
wick Rd., nedėlioj, 10 d. birželio. 
Pradžia 1 vai. dieną. Rengia Lietu
vių Tautiško Namo Draugovė. Ku
rie nevažiuosite j apskričių pikniką, 
tai prašome visus ir visas dalyvau
ti. — Rengėjai. (110-111)

PARDAVIMAI '
Parsiduoda namas su sa^nu, lir- 

ba lik vienas saliūnas. Saliūno ilgų 
metų gerai išdirbtas biznis. Kreip- I 
kitės: 406 So. 3rd St. ir Untfhn Ave., ‘ 
kampas, Brooklyn 11, N. V.

(Hl-112) I

Serga S. Brusokas
Sunkiai serga LDS 13 kuo

pos ir LLt) 185 kp. narys S. 
Brusokas. Jis randasi Presby
terian ligoninėje, Broadway ir 
kampas 168 gatvė, New Yor
ke. Ligonis ten randasi nuo 
gegužės 22 dienos. Jam buvo 
padaryta net dvi operacijos. 
Girdėjau, 'draugas Brusokas 
gerai sveiksta ir mano už po
ros savaičių sugrįsti namo.

Jis sako, kad minėtoje ligo
ninėje yra pakenčiamiausios 
sąlygos ir labai vykusiai pada
romos operacijos. Sakė, kad 
net ir seneliai po 80 metų 
greitai pagyja po sunkiomis 
operacijomis. V. G.

ROCHESTER, N. Y.
LLD 50 kuopos rengiamas vaka

rėlis įvyks 16 d. birželio (June), lai 
bus tėvų pagerbimui pramoga, nes 
17 d. birželio yra tėvų diena. Kvie
čiame visus esančiuosius tėvus, tė
vukus ir busiančiuosius tėvais, daly
vauti šiame pažmonyje-vakarėlyje. 
Kuopa yra nusistačiusi visus paten
kinti. Bus valgių ir gėrimų. Kvie
čiame tėvus ir mamas dalyvauti. 
Pradžia 6:30 vai. vakaro, Gedcmi- 
no salėjo, 575 Joseph Avo. — Ren
gėjai. 1 (111-112)

WORCESTER, MASS.
LLD Motorų kuopa rengia Whist 

parę birželio (Juno) 8 d., tai yra, 
penktadienio vakarą, kaip 7:30, 
29 Endicott St. svetainėj. Prašom 
skaitlingai visus dalyvauti. Čia pra
leisiu! smagiai laiką, bus ir užkan
džių. — Rengėjai. (111-112)

Pasirenduoja penkių kambarių bu
tas, be šilumos. Renda $30 mėne
siui. Ridgcwoodo. Skambinkite: 
GLcnmoro 2-3073. A. L. (111)

______ i__ _ __________________

Matthew A.
BUYUS

(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

EGZAMINUOJANT AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOMU 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes SJ.

Brooklyn, N. Y.
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. 7-6233

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valančios:

&—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

SUSIRINKIMAI t
WILKES BARRE, PA.

LDS 7 kp. ir LLD 43 kp. susirin- I 
kimas įvyks nedėlioj, 10 d. birželio, į 
Lietuvių Tautiškos Parapijos Sve- Į. 
tainėj, 206 Parish St.

Susirinkimą šaukiame bendrą į 
LDS ir LLD, nes bus veltui parė— | 
nariams pasilinksminimas. Įvyks pa- 
prastu laiku. Visi ir visos ateikite. | 
— J. S. Sekr. (110-111)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks | 

ateinanti ketvirtadienį, 7-tą dieną h 
birželio, 8 vai'. vakare, Liberty Au- ! 
dilorijoj. Visi nariai dalyvaukite.— | 
Valdyba. (110-111)!.

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1-mos kuopos sverbus susi-| 

rinkimas įvyks birželio ^Y-tos va-| 
karą, 7:30, Piliečių Kl., 2») Union[ 
Avė., Brooklyne. Nariai ’ prašomi 
atsivesti draugus.—Sekr. (111-112)

WORCHESTER, mKsS. j

ALDLD 155 kuopos susirinkimas’ 
jvyks pirmadienį, birželio (June) Iii 
d., pradžia 7:30 vai. vakare, Lietu
vių Salėje, 29 Endicott St. Visos 
narės malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes turime daug reika
lų dėl vasarinių parengimų.—A. W-

(111-112)

TONY’S &Į
UP-TO-DATE "

BARBERSHOP I 
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UJNTON AVENUE

Gerai Patyrę Barberial

Petras Kapiskas
PALAIKO J

BAR & GRILL \
DEGTINĖS, VYNAI

K IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174

1
i

j

I

I

REPUBLIC BAR & GRILL |
Savininkas

■IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS
i

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas kv
EVergreen 4-8969TELEVISION

1 ------ 1,1 ' ' " ......... 1 *................

4 pusi.—Laisvė (Liberty)-Ketvirtad., Birželio-June 7, 1951




