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Aukščiausio Teismo nuo
sprendis nieko nenustebino. 
Jis pasakė, kad Smith. Aktas 
nepriešingas Konstitucijai ir 
kad vienuolikos komunistų 

'vadų nubaudimas ilgų metų 
kalėjimu yra teisingas, šiose 
isterijos sąlygose to buvo ti- 

» kėtasi.
Ir taip pasididins Ameriko

je politinių kalinių armija.
★

Bet kaip su patimi komu
nistiniu sąjūdžiu?

Tai daug svarbesnis klausi- 
; mas, negu nubaudimas vie- 
I nuolikos vadų. Visi tatai žino. 

Tą juk turėjo mintyje ir Aukš
čiausias Teismas. Tikslas aiš- 

i kus ir suprantamas: Tą Sąjū
dį Nušluoti nuo amerikoniškos 

j
Kokius kitus žygius valdžia, 

pasiremdama Juo nuospren
džiu,^ darys prieš Amerikos 
Komunistų Partiją, dabar dar 

> sunku pasakyti.
Ai* paskelbs visą partiją ne- 

legališka organizacija? Ilgai
niui hires paaiškėti.

Čia turėtų puikiai patar
nauti paskutinių keletos de- 
sėtkų metų istorija. Ar Rusi
jos carai nebandė užgniaužti 
žmonių sąjūdį už socializmą? 
Ar Smetona nesistengė išnai
kinti Lietuvoje komunistinį 
sąjūdį? Ar Hitleris ir Musso
lini's nebandė su juo trumpai 
ir drūtai apsidirbti? Ar to pa
ties pasiekti nebandė čiang 
Kai-šekas ?

Bet visi žinome, kad niekas 
iš to neišėjo.

★
Tikrai blogai senosioms 

idėjodns, kuomet jos nebegali 
atsilaikyti prieš naujas idėjas. 
Bet visa istorija rodo tai, jog 
kalėjimais idėjas nesulaikyti, 
užgniaužti negalima. Galė
tų tai. paliudyti, jeigu prisikel-

• tų iš labai senų kapų, net 
ankstyvieji krikščionys, kurie 
irgi buvo ne tik kalinami, bet 
ir kryžiavojami u^ skelbimą 
naujų idėjų.

Kodėl mūsų Aukščiausio 
Teismo teisėjai nesimokė iš 
tos labai žingeidžios istorijos 
ir pakartojo tą pačią klaidą, 
kurią per amžius darė ir te
bedaro naujų idėjų ir Sąjū
džių oponentai?

k
Nuosprendis pagrįstas karo

* isterija. Tai aišku. Jis bran
giai kaštuos Amerikos demo
kratijai.
? Juk tik didžiausias politinis 
neišmanėlis gali įsivaizduoti, 
ka<į šis Smith Akto interpre- 
tavphas ir . užtvirtinimas pa- 
iięjįrllktai saujelės komunistų 
demokratines teises ir civili
nes laisves. Skaudžiai nuken
tės visi, kurie galvos ir veiks 
ne taip, kaip nori tie, kurie 
tuo tarpti pasitaiko šalį valdy
ti ir vairuoti. Gal ne šiandien,
bet rytoj — tai tikrai.

Ar šis nuosprendis, pavyz
džiui, sulaikys Amerikoje ju- 
dėjimą pž taiką? Juk tą judė
jimą karščiausiai remia mili
jonai žmonių, kurių tarpe 
randasi ir komunistai.

Tikrai naivu to tikėtis. Tai
kos sąjūdžiui dirva labai pla
ti 'ir derlinga. Nė tūkstančiai 
jokių teisminių sprendimų ne- 
užgniabš Amerikos žmonių 
troškimo aikos ir ramybės.

Ar šis sprendimas panai
kins aukštas kainas ir diskri
minaciją? Ar jis pakels mili- 
jct^pms darbininkų algas? 
Nieko panašaus nebus. O ko
voje £rieš aukštas kainas ir 
didėstfes algas, kaip ir kovo
je už taiką, kaip tik tie žmo
nės, šiandien vadinami komu- 
nistais, užima pirmąsias vie
tas.
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JANKIAI DAR TRUPUTĮ 
PASIVARĖ PIRMYN

MĖSOS TRUSTAS STABDO 
GAUVIJŲ SKERDIMU

Šiauriniai korėjiečiai ir kinai 
atkakliai ginasi., kontr-atakuoja

SUKELTA $7,1.37;
DAR REIKIA $2,863

Bando priverst valdžią atsaukt 
galvijų kainos kontrolę

Korėja, birž. 7. — Ame
rikonai dar šiek tiek pasi
stūmė pirmyn, bet mažai. 
Jie vakariniame fronte už
ėmė tūlas pozicijas, kurias 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai ir kinai jau buvo ap
leidę. šiauriniai korėjiečiai 
pasitraukė į stipresnę apsi
gynimo liniją, esamą į pie
tus nuo tvirtoviško Čorvo- 
no.

Įžiūrima, kad jie stiprina
si ir ruošia 300,000 savo 
kariuomenės naujoms ata
koms prieš amerikonus.

Šiauriečiai ir kinai net po 
7 kartus per 
atakavo

dieną kontr- keturis amerikinius
amerikonus ir jų vus.

Jau pakarti 7 naciai 
kariniai piktadariai
Frankfurt, Vokietija. — 

Landsbergo kalėjime tapo 
pakarti septyni naciai ka
riniai kriminalistai, kurių 
įsakymais buvo išžudyta 
šimtai tūkstančių žmonių 
hitlerinėse koncentrac i j o s 
stovyklose.

Karinis amerikonų teis
mas jau 1946 ir 1947 metais 
nusmerkė juos pakarti, bet 
vis buvo atidėliojamas kori
mas.

Tarp pakartųjų yra šie: •
Pulkininkas Blobel, kal

tas už 60,000 žydų nužudy
mą; generolas Ottonas Oh- 
lendorf, kurio paliepimais 
sunaikinta 90,000 žmonių; 
gen. Oswaldas Pohl, kuris 
vadovavo nužudymui 56,- 
000 žydų, ir tt.

Devyni sudegė su 
kariniu lėktuvu

San Antonio, Tex. — Be
kildamas nuo aikštės, dide-; 
lis karinis lėktuvas tuojau 
nukrito ir sudegė. Su juo 
žuvo visi devyni lakūnai.

Iš lėktuvo užsikūrė gais
ras ; aplinkui ir sudegino 
valgyklą ir gazolino stotį.

šitaip dalykai stovi, šitaip 
istorija byloja, šitaip gyveni-’ 
mas vystosi — prieš audras ir 
persekiojimus.

Chicago j e susidarė Lietuvių 
Taikos Komitetas. Jis smar
kiai mobilizuoja organizuotus 
lietuvius dalyvauti Amerikos 
Taikos Kongrese Chicago j e 
pabaigoje ajo menesio. Jis ra
gina organizacijas iš visur 
rinkti ir siųsti Kongresan dę- 
legatus.

Šį sekmadienį Haverhill, 
Mass., įvyks net keturių Nau
josios Anglijos apskričių pik
nikas. Geriausio jam pasiseki
mo. žinau, jog į pikniką suva
žiuos daug žmonių. Gerai prie 
jo prisiruošta. ■ . .

Laisves patriotai prašomi ir 
šiame piknike pasidarbuoti 
dėl Jubiliejinio Vajaus.
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I

talkininkus vid u r i n i a m e 
fronte, Hvačono srityje, ir 
rytiniame fronte arti Jang- 
gu ir Indže, už keleto mylių 
i žiemius nuo 38-tos parale
lės. Bet amerikonai atmušė 
juos.

Pranešama, jog ameriko
nai per dieną pasivarė 1,000 
iki 3,000 jardų pirmyn.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie drauge su kinais sava
noriais sėkmingai atmuši
nėjo amerikonų ir anglų 
atakas. Sako, šiaurinių ko
rėjiečių lėktuvai nušovė 

lėktu-

Du diplomatai pabėgo 
gal Į Sovietų Sąjungą
London. — Jau dvi savai

tės kai pabėgo Anglijos už
sienio reikalų ministerijos 
narys McLeon ir kitas an
glų diplomatas Bridges, iš
sinešdami ir “svarbius val
džios dokumentus.”

Spėjama, kad jiedu per
bėgę į Sovietų Sąjungą. Ta- 
čiaus, slaptoji policija vis 
dar ieško jų Anglijoj ir 
Franci jo j.

Indijos valdžia urmu 
areštuoja komunistus

New Delhi, Indija. — In
dijos vidaus reikalų minis
tras pranešė savo seimui, 
jog pastaruoju laiku poli
cija suėmė 1,498 žmones 
vien tik Assam provincijoj 
kaip įtariamus komtmistus.

Sovietų ambasadorius išvyko 
namo į atostogas

Washington. — Sovietų 
Sąjungos ambas adonius 
Aleksandras Paniuškinas 
iškeliavo namo į atostogas, 
kur ilsėsis apie mėnesį lai
ko. Jis iš New Yorko iš
plaukė švedų laivu Grips- 
holmu. x

Pirm išvykstant, Paniuš
kinas atsilankė į valstybės 
departmentą ir atsisveikino 
Jamesą Webbą, valstybės 
sekretoriaus pavaduotoją.

Pulkininkas prašo jankius 
augint ūsus dėl drąsos
Korėja. — Pulkininkas 

William W. Quinn prašė sa
vo kareivius užsiauginti 
didelius senoviškus ūsus. 
Sako, jeigu jie taps.šama- 
ūsiais, tai turės didvyrišką 
pasididžiavimą ir karinges- 
nį ūpą.

London.— Antradienį bu
vo minima 7 metų sukaktis 
nuo anglų - amerikonų įsi
veržimo į Franciją prieš na
cius.

Pasmarkinti reikia Laisvės jubiliejaus fondo kam
paniją, kad ne vien sukėlus nustatytą kvotą, bet ją 
perpildžius.

Pastaruoju laiku gavome aukų sekamai:

Visiems ir'visoms aukojusiems didelis ačiū!
Laisves Administracija

BUVUS SIŪLOMA TAIKA
PALIAI 38-TJ PARALELI;

LDS 112 kp., Chicago, per A. Moteczus ... $10.00 
B. B., Philadelphia, Pa.......................   10.00
Sena Laisviete, Brooklyn, N. Y......................... 10.00
Jimis Naujokas, Detroit, Mich. .......... 6.00
M. Severinas, Rochester, N. Y..............................5.00
S. Gendrenas, Rochester, N. Y. ,..................... 5.00
J. Totoris, Rochester, N. Y................................5.00
J. P. Rochester, N. Y........................................ 5.00
J. Aleksynas, Brooklyn, N. Y............. 5.00
L. E. Tu veikiai, Philadelphia, Pa....................... 5.00
A. Gailiūnas, Philadelphia, Pa......... . ...........  5.00
Viktoras Gaidis, Johnson City, N. Y............. 3.00
Joseph Salamonas, Schwyler Lake. N. Y. .. • • 3.00 
G. Mockevičius, Rochester, N. Y. .. .......... 2.00
B. Aleibis, Detroit, Mich................................. 2.00
G. Deivis, Detroit, Mich.....................    2.00
J. Mitrikis, Detroit, Mich..........  ..........................2.00
J. Yuodvaikis, Detroit, Mich..................... • •. . 2.00
A. Duoba, Rochester, N. Y.............. ................... 2.00
N. U., Rochester, N. Y................... .... 2.00
Paulina Mataitis, Bethlehem, Pa. . .•...........    2.00
K. G., Philadelphia, Pa.................. ............. • •.. 2.00
J. Steponkevičius, Detroit, Mich. . ............  2.00
F. Platonas, Detroit, Mich. .................... • •. 1.00

Washington .— Valstybės j 
sekretorius Dean Acheson! 
sakė senatorių komitetui J 
Amerika vasario mėnesi 
šiemet per Jungtines Tau
tas siūlė pertaiką Korėjoje 
“pagal tą patį stovį,” kuris 
buvo pirm korėjinio karo, 
tai yra, paliai 38-tą parale
lę, kaipo siena tarp šiauri
nės Korėjos Liaudies Res
publikos ir tautininkų Pie
tinės Korėjos. Bet kiti klau
simai, po mūšių sustabdy
mo, būtų buvę pavesti 
Jungtinėms Tautoms spręs
ti, jeigu Kinija būtų suti
kus su visu tuo pasiūlymu.

Vėliausios Žinios
Korėja, birž. 7.—Šiauri

niai Korėjos liaudininkai ir 
kinai sustabdė amerikonus 
rytiniame fronte. . Kitur 
šiauriniai korėjiečiai taip 
įnirtingai kovoja, kad ame
rikonai jau tik truputį te
gali “pašliaužt pirmyn” 
(kaip sakė New Yorko 
Times radijas ketvirtadie
nį).

Pirmieji amerikonų bū
riai su tankais pasiekė vie
tą už 4 mylių į pietus nuo 
šiaurinių korėjiečių tvirto
vės Čorvono: bet šiauriečiai 
jau nesitraukia atgal.

London. — Anglijos už
sienio reikalų1 ministras 
Herbertas M’orrisonas pra
nešė seimui, kad Anglijos 
valdžia vįs dar stoja už Ki
nijos Liaudies Respublikos 
priėmimą į Jungtines Tau
tas.

Liudydamas apie genero
lo MacArthuro pavarymą, 
Achesonas vėl pakartojo, 
kad Amerika ' priešinasi ir 
priešinsis Kinijos Liaudies 
Respublikos prie m i mui į 
Jungtines Tautas ir nesu
tiks jai pripažinti Formo- 
zos salą.

Republikonas senatorius 
Hickenlooper reikalavo, kad 
Trumano - Achesono val
džia pasakytų, kodėl iš ti
krųjų veda karą Korėjoje. 
Bet “juo daugiau Acheso
nas aiškina, tuo labiau ap
temdo visą dalyką,” paste
bėjo Hickerilooperis.

Washington. — Korėjos 
kare iki šiol užmušta jau 
apie 3,000,000 civilinių gy
ventojų, neskaitant kariš
kių, sakė naujasis Pietinės 
Korėjos tautininkų ambasa
dorius dr. Yon Čan Yang.

Rio d e Janeiro, Brazilija. 
—Susidūrus gazolino trokui 
su traukiniu, sudegė bei ta
po užmušta 80 žmonių.

Nęw York. — Nacionalė 
Meno, Mokslų ir Profesijų 
Taryba pasmerkė Jungtinių 
Valstijų Aukščiausio Teis
mo sprendimą, kuris užgyrė 
žemesniojo federalio teismo 
skirtą bausmę vienuolikai 
komunistų vadų. Taryba 
reikalauja, kad Aukščiau
sias Teismas iš naujo svars
tytų jų apeliaciją.

ORAS.—Giedra, vidutiniai 
šilta. ' ,

Chicago.—Didžiosios Ar
mour ir Wilson skerdyklų 
kompanijos visai sustabdė 
mėsinių galvijų pjovimą. 
Swift kompanija 95 pro
centais sumažino jautienos 
gaminimą. Cudahy, kita di
delė skerdyklų kompanija, 
70 procentų numušė galvi
jų pjovimą Omahoj, Ne- 
braskoj.

Didžiosios skerdyklos pa- 
leidinėja darbininkus de
šimtimis tūkstančių. Jos 
sako, mėsinių galvijų au
gintojai sulaiko savo gyvu
lius nuo skerdyklų; tai to
dėl, kad kainų kontroliuoto
jai Washingtone įsakė 10 °/o

Indonezijoje įkalinta 
70,500 už politiką

Jakarta, Indonezija.—In
donezijos “teisingumo” mi
nistras^ Mohammed Hamin 
paskelbė, kad valdžia tebe
laiko kalėjimuose 70,500 po
litinių kalinių. Sako, tatai 
brangiai lėšuoja valdžiai; 
todėl dabar paliuosuojama 
950 politinių kalinių .

Alga auto, darbininkam 
keliama 4 centais

Washington.— Valdiško
ji algų nustatymo komisija 
nutarė 4 centais pakelti va
landinę algą milionuj darbi- 
hinkų automobilių pramo
nėje. Algos pakėlimas pa
remtas tuom, kad pakilo jų 
darbo našumas.

Siūloma pakelti algą 
pašto tarnautojams

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmo paštinis ko
mitetas nutarė pakelti algą 
pusei miliono pašto tarnau
toji! vidutiniai po $350 per 
metus. r'

Dar visas Senatas ir Kon
greso Atstovų Rūmas turės 
spręsti algos pakėlimą paš
tininkams.

Kairieji ragina boikotuot 
Burmos rinkimus

Rangoon, Burma. — Pra
nešama, jog Burmos komu
nistai ir kiti kairieji ragi
na piliečius nedalyvaut bir
želio 12 d. rinkimuose, ku
riuos skelbia premjeras 
Thakin Nu. Jie smerkia 
Nu valdžią kaip “Amerikos 
pataikūnę.”

Plačiose Burmos srityse 
eina partizaniškas karas 
prieš valdžią.

Deerfield Beach, Fla. — 
Vietinė valdžia išteisino 
baltąjį farmerį, kuris nušo
vė savo berną negrą D. Al. 
Smithą. Baltasis sakė, jog 
Smithas “trukšmavo.”
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numušti mėsinių gyvulių 
kainą nuo pereito pirmadie-“ 
nio iki spalio 1 d.

Darbininkų vadai ir val
džia kaltina didžiąsias sker-. 
dyklų kompanijas; įtaria, 
kad jos susiųiokino su gal
vijų augintojais ir išvien 
stengiasi suardyti bet kokią 
kainų kontrolę.

Atsirado “nepažįstami” • 
galvijų supirkinėtojai, ma
tyt, juodojo marke to. Vers
lininkai.

Kainų kontrolės pareigū
nai surado, kad mažosios 
skerdyklos dabar superka 
daugiau mėsinių galvijų, 
negu didžiosios skerdykli- 
nės kompanijos, kurios 
skundžiasi, kad “negauna 
galvijų pirkti.”

Mėsos bizniai tikisi 
valdžios nuolaidų

Washington. — Ameriki
nio Mėsos Instituto atsto
vai tarėsi su prez. Trumą- j 
nu, apsigynimo mobilizuo
to ju Ch. E. Wilsonu ir kai
nų kontroliuotoju Mike Di- 
Salle. Kalbėjosi apie jau- ' 
tienos narūpinimą vartoto
jams. Stambiųjų mėsos biz
nių atstovai paskui sake 
korespondentams, kad jie 

-“džiaugiasi” tuo pokalbiu 
su prezidentu ir kitais vai- ' 
dinirikais.’

Spėjama, kad valdžia su
minkštins savo įsakymą nu
piginti mėsinius galvijus 10 
procentų.

Galvijų gembleriai laukia 
“gaspadinių sukilimo”

Chicago. — Čionaitinės 
Galvijų Biržos pirmininkas 
Fred Hatch pranašavo, kad 
greitai “beveik pranyks 
jautiena iš mėsos par
duotuvių.” Tuomet, pasak 
Hatcho, taip “sukils gaspa- 
dinės, kad privers valdžią 
panaikint kainų ' kontrolę 
mėsiniams gyvuliams.”

Gen. Bradley tariasi su 
Anglijos generolais

London. — Iš Francijos 
atvyko generolas Omar 
Bradley, viršininkas visų 
karinių Amerikos štabų. 
Tariasi su Anglijos genero
lais ir admirolais, kaip ge
riau organizuot ginkluotas 
jėgas prieš Sovietų Sąjun
gą

Gen. Bradley sakė kores
pondentams, kad Francija 
dar “per lėtai” ginkluojasi.

PAPAGOS NESITAIKO 
SU GRAIKŲ KARALIUM

Athenai, Graikija. — A- 
merikos ambasadorius John 
Peurifoy prisipažino, kad 
nepavyko jam sutaikyti 
feldmaršalą Aleksandrą Pa- 
pagosą su Graikijos kara
lium Paulu.

Papagos neseniai pasi
traukė iš tarnybos kaip vy
riausiai Graikijos ginkluo
tų jėgų komandierius.
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Kas Ką Rašo ir Sako Lietuviškame kolūkyje
PATAIKĖ J SKAU
DŽIAUSIA VIETĄ!

Tūlas M. Sargenis Dirvo
je reikalauja, kad Vilkas ir 
Amerikos Lietuvių Taryba 
skelbtų smulkiau savo išlai
das. Jo žodžiais:

Nei ALT, nei Vlikas savo 
išlaidų smulkių apyskaitų vi
suomenei nepateikia ir, be 
abejonės, ne viskas galima bei ( 
reikia pateikti. Tačiau kai ku-

laiškas, rašytas Kauno ku
nigų seminarijos rekto
riaus prof. Augustino Vai- 
tiekaičio, laiškas, taikomas 
Italijos katalikams .

Girdi, laiško pradžioje 
kalbama “apie taiką ir jos 
pagrindus bendruomenėje. 
Cituojamas šventas raštas 
ir tvirtinama, kad taika yra 

i žmonių ir tautų tarpųsavės, 
broliškos meilės, bendra-

Valstiečiai naudojasi viso
mis ’socialistinės kultūros 
gėrybėmis. “Tarybinio ar
tojo” kolūkyje veikia bibli
oteka, klubas, į valstiete 
namus įvestas radijas. Pa
sibaigus darbo dienai kolū
kiečiai linksmai praleidžia 
savo laisvąjį laiką. Jie da
lyvauja dramos, choro ir 
sporto rateliuose, surengia 
meninės saviveiklos vaka
rus. Jaunimas mokosi res
publikos mokyklose ir aukš
tosiose mokyklose. Pavyz
džiui, kolūkietės Lapienės 
sūnus mokosi Valstybinia
me universitete, - kolūkiečio 
Čepio sūnus — žemės ūkio 
technikume ir tt.

Valstiečiai seniai pa
miršo apie skurdą. Jų na
muose — produktų gausu
mas, geri baldai. Užeikime 
į eilinės kolūkietės Apolo
nijos Varienės namus. Vy
ro ji neturi, jis žuvo antro
jo pasaulinio karo fronte. 
Jei ne kolūkis, našlė nebūtų 
įstengusi išlaikyti keturių 
žmonių šeimą. Savo kol
ūkyje Varienė entuziastiš
kai dirba melžėja priekinė
je pieųo fermoje. Jos sąži
ningas darbas gerai apmo
kamas. Vien praėjusiais 
metais Varienės šeima už
sidirbo 
daugiau kaip 11,000 , kilo
gramų grūdų, 200 kilogra
mų cukraus ir 7,500 rublių 
pinigais, už kuriuos galima 
pasistatyti naują namą ar
ba pirktis keturias melžia
mas karves. Be to, Varie
nė asmeniškame naudojime 
turi dvi karves, kelias kiau
les ,avis, didelį kiekį nami
nių paukščių, vaisių sodą ir 
daržą. Josios name švaru 
ir jauku, kambariuose — 
geri baldai. Pati Apoloni
ja Varienė vakarais moko
si trejų metų zootechnikos 
kursuose, kurie yra organi
zuoti prie kolūkio klubo, 
vaikai lanko mokyklą. /

Dideles pajamas iš amte
lės visuomeninio ūkio turi 
kolūkietis Juozas Vilimas. 
Per 1950 metus jis kolūky
je užsidirbo 7,000 kilogra
mų grūdų, 120 kilogramų 
cukraus ir 4,500 rublių pi
nigais. Tokių pavyzdžių ga
lima pateikti daug. Pui
kius uždarbius turi artelės 
nariai Leonas Jasiūnas, Ka
zys Krūminis, Martynas 
Dagys ir kiti valstiečiai.

Drąsiai' žiūri “Tarybinio 
artojo” kolūkio valstiečiai į 
ateitį. Jie kovoja už puikų 
1951 metų derlių, už gyvu
lininkystės pakėlimą, už to
lesnį visuomeninio turto ir. 
kiekvieno kolūkiečio gero
vės kilimą. • v -

K. Bieliauskas

VILNIUS. — Lietuvos gi
lumoje, penki kilometrai 
nuo Biržų miesto, yra ?Ta- 

, rybinio art ojo” kolūkis. 
Džiaugsmingai čia gyvena 
ir darbuojasi žmonės. Der- 

! lingose žemėse valstiečiai 
kas metai išaugina gausiai 

’ javų ir technikinių kultū
rų. Nuo ankstyvo pava
sario ligi vėlyvo rudens 
plačiuose kolūkiniuose lau
kuose ūžia galingi trakto
riai, palengvinantieji žem
dirbių darbą. Mašinomis 
ariama, nuimama grūdinių 
kultūrų derlius, kasama 
bulves, cukrinius runkelius, 
raunama linus.

Kolūkinė santvarka Lie
tuvos valstiečiams atskleidė 
neribotus galimumus rodyti 
kūrybinės iniciatyvos ir ta
lentus. Darbo žmogus šian
dien didžiai gerbiamas. Šia
me kolūkyje gerą vardą tu
rį Kostas Prunskus, praei
tyje, iki tarybų valdžios, 
skurdo užguitas vargingas 
valstietis. Prunskus — gau
sių derlių meistras. Pritai
kęs kolūkiniame lauke 
priešakinę tarybinę agro
techniką, jis'pirmoje arte
lės laukininkystės brigado
je išaugino po 30 centne
rių žieminių kviečių ir po 
400 centnerių cukrinių 
runkelių iš kiekvieno pasė
lių hektaro, 
vyne prideramai 
jo pasiaukojamą 
1950 metais

tai. Vladas — Didžiojo Tė
vynės karo dalyvis. Sugrį
žęs su pergale namo, jis 
energingai griebėsi darbo, 
kurio pasiilgo jo darbščios 
rankos.

Jo galvoje tebuvo vienas 
siekimas — padauginti ar
telės turtus, pakelti savo 
kaimo žmonių gerovę. Vals
tiečiams patiko šis mąslus 
ir ūkyje nusimanąs vaiki
nas. Nepaisydami to, kad 
dar jaunas, jie išrinko Vla
dą kolūkio pirmininku.

Valstiečiai neapsiriko. 
Vladas Krūminis neapvylė 
jų vilčių. Trečiuosius me
tus jis vadovauja “Tarybi
nio artojo” kolūkiui. Per 
tą laiką artelė virto didžiai 
produktyviu ūkiu.

Plačios yra kolūkiui pri
klausančios žemės. Jis turi 
1,230 hektarų ariamos že
mės ir pievų. Kolūkiečių 
asmenyje žemė įgijo savo 
tikruosius, rūpestinguosius 
šeimininkus . Jie ne tik 
moksliškai įdirba žemę, bet 
ir surenka gausius žemės 
ūkio kultūrų derlius. Kol
ūkyje taip pat vystoma vi
suomeninė p r o d u k tyvioji 
gyvulininkystė. Artelės fer
mose 226 stambiųjų raguo
čių, tame tarpe 104 mel
žiamos karvės, T60 kiaulių, 
136 avys, daugiau kaip 1,- 
000 žąsų, ančių, vištų.

Valstiečiai visomis prie
monėmis stengiasi, kad ne
nukrypstamai didėtų gyvu
lių produktyvumas. Gy
vuliai gauna gausą pašarų. 
Sultingi, stambūs ir kon
centruoti pašarai paruošia
mi mašininės technikos pa
galba. Kolūkiniai gyvulių 

tų kolūkinių kadrų moky- augintojai įdiegė gamyboje 
priešakinius tarybinio zo- 

kolū- otechnikos mokslo meto- 
daug puikių darbo dus. Visa tai užtikrino, kad 

Stachanovininkaisj ^utvo aukštų pieno
xroVUv.n P n 4-. o primelzimu, daug mėsos,

rios išlaidos yra visai ne slap- darbiavimo ir solidarumo
1 _ 1 » I / L -K 1 r 1 » zx XT < X X O 111 rito pobūdžio (kaip kelionės, 
įvairūs važinėjimai į konfe
rencijas, spaudinių redagavi-^ 
mo ir leidimo išlaidos, ypač 
algos, kur tokios buvo ir te
bėra mokamos)...

Tokio pobūdžio išlaidos tu
rėtų būti viešas dalykas. Jas 
sugedanti visuomenė apie tai 
privalo tiksliau žinoti. O tas 
lėšas suaukoja juk Amerikos 
lietuviai...

Sargenis reikalauja, kad 
ALT vykdomojo komiteto 
narių kelionės išlaidos tu- 

__ i “stropiau pa
grindžiamos,” atsieit, turė
tų būti visuomenei nurody-| 
ta, už kokią kelionę, ku
riais tikslais padarytą ke
lione yra keliautojams ap
mokama ir kiek apmokama.

Vliko vykdomosios tary
bos nariai, pasirodo, tebe- 
gauna mėnesines algas, o 
jos mokamos iš aukų, vi
suomenės sudėtu!

Sargenis nurodo, jog zur- 
z ė j i m a s, nepasitenkinimas 
žmonėse yra didelis ir jis 
didės, jei žmonės nežinos, 
kuriems galams ' jų sudėti 
pinigai yra leidžiami.

Kaip žinia, tiek Vliko, 
tiek ALT “veikėjai” skrai
džioja. lėktuvais, lekioja iš 
mięs,to į miestą ir tai daro, 
ne savo ir ne savo partiją! 
pinigais, bet žmonių auko
mis.

Mes manome, kad M. Sar-| 
teismo | genis šiuo savo rašiniu pa-1 

sprendimą 11-kos komunistų vadovų byloje, St. Louis i taikė į labai skaudžią vie- 
miesto dienraštis,-Post-Dispatch, uždėjo ant savo ėdi-' 
torialo tokią antraštę: “šeši vyrai taiso, konstituciją.” 

Dienraštis aštriai kritikuoja aukščiausio teismo dau
gumos padarytą sprendimą, kuriuo, aišku, yra taisoma 
šalies konstitucija,—taisoma į blogąją pusę.

Kiekvienam aišku, jog šiuo sprendimu aukščiausias 
teismas uždavė smūgį pirmajam Teisių Biliaus skyriui. 

Kas gi yra- tasai skyrius? Ką jis sako?
Paskaitykite:
“Kongresas neišleis jokio įstatymo dėlei valstybinės 

religijos įsteigimo. nei jokio įstatymo, draudžiančio lais
vai išpažinti bet kurią religiją, nei jokio įstatymo, aprė
žančio žodžio ar spaudos laisvę, ar žmonių teisę ramiai 
sueiti į susirinkimus ir duoti valdžiai prašymus, kad 
šalintų skriaudas bei įvykdytų teisybę.”

Taip byloja pirmasis mūsų krašto konstitucijos 
taisymas arba pirmasis skyrius Teisių Bihuje.

Kaip žinia, orig'nalėje mūsų krašto konstitucijoje

ADVOKATAI I KALĖJIMĄ
AUKŠČIAUSIAS ŠALIES TEISMAS, atsisakydamas 

svarstyti bylą advokatų, žemesniojo teismo nusmerktų 
kalėjimu, netiesiogiai užgyrė žemesniojo teismo, spren
dimą.

Vadinasi, tie advokatai, jei jų bylos aukščiausias ša
lies teismas iš naujo neims svarstyti,—jie, be abejojimo, 
dar kartą apeliuos,—turės eiti į kalėjimą.

Teisėjas Medina, kuris teisė 11 komunistų vadovų, 
nubaudė po šešis mėnesius kalėjimo komunistų gynėjus- 
advokatus:. Harry Sacher ir Richard Goldstein; George 
W. Crockett, Jr., ir Abraham Ji Isserman—po keturis 
mėnesius; Louis F. McCabe—30 dienų; Eugene Dennis, I 
kuris pats save gynėsi—šešiems mėnesiams. ’ rėtų būti

Advokatas Vincent W. Hallinan, kuris gynė Harry
Bridges San Francisco mieste, buvo nusmerktas še
šiems mėnesiams kalėti.

Visi nubaustieji apeliavo,—visų apeliaciją aukščiau
sias teismas atsisakė svarstyti. Tik du teismo nariai— 
teisėjai Black ir Douglas—stojo už apeliacijų nagrinė- 

’ jimą.
Tai rodo, kaip teismai šiandien bando persekioti advo

katus, drįstančius .ginti komunistus arba bendrai dar
bininkų judėjimo vadovus.

Valdančiosios klasės siekimu yra: bausti ne tik tuos, 
kurie kovoja prieš jos, valdančiosios klasės, karinę po
litiką, bet bausti ir tuos, kurie juos legaliai teisme gina!

Tuo būdu, matyt, valdančioji klasė tikisi, jog kovoto
jai už taiką, kai ant jų užgrius karo šalininkų rūstybės 
našta, negaus gynėjų, negaus advokatų, ir tuo būdu jie 
bus lengviau pasiųsti kalėjimam

Mes nemanome, tačiau, kad tuo būdu valdančioji kla
sė savo tikslo pasieks. Mes manome, jog daugelis kitų 
advokatų, padorių, plačiau dalykus imančių juristų, pa
sipiktins tokiu teismu žygiu ir jie stos pagalbon per
sekiojamiems taikos šalininkams.

KONSTITUCIJOS TAISYTOJAI
RAŠYDAMAS APIE aukščiausiojo šalies

tą tiems, kurie eikvoja vi
suomenės sudėtas aukas. 
Kaip žinia, aukos renkamos 
“Lietuvai laisvinti,” bet jas 
naudoja visokie mekleriai 
savo asmeniškiems reika
lams ,neva surištiems su vi
suomeniniais.

pa-

pa-

ne
buvo įdėta visa eile žmonėms garantijų dėl jų pagrindi
nių teisių apsaugojimo. Šalyje vyko didžiulis žmonių 
bruzdėjimas, kad konstitucija būtų papildyta. Na, ir 
1791 metais buvo priimta dešimt prie konstitucijos pa
taisymų arba papildymų, kurie vadinasi Teisių Biliumi. 

Kiekvienam yra aišku, jog Smitho įstatymas, pagal 
kurį 11 komunistų vadovų buvo nusmerkti, yra prie
šingas ypatingai pirmajam Teisių Biliaus punktui. Ne
žiūrint to, aukščiausias šalies teismas, 'jo dauguma, tą 
įstatymą užgyrė! ,

Dėl to St. Louis dienraštis ir vadina tai konstitucijos 
“taisymu.” ’ ,

TUŠČIAVERTĖ FILMĄ i
Liaudies Balse skaitome:
Kanadiečių tarpe reiškiasi 

didelis nepasitenkinimas fil
mą “Quebec,” kuri dabar ro
doma Kanados . teatruose. Ją 
pagamino Hollywoodas.

Filmą neva vaizduoja 1837 
sukilimą, 

nėra.
kad 

išsė-

metų demokratinį 
bet joj nieko realaus 
Viskas taip sumaišyta, 
istorijos žinovas negali 
dėti iki galo.

Sakoma, kad filmą * 
nant du kanadiečiai 
laikę šios filmos 
Kvebeko ^provincijoj.

Šiandien tikėtis ko nors 
gero iš Hollywoodo — tuš
čia viltis. Mūsų krašto fil
mų karaliams šiuo metu rū
pi, kaip istorinius faktus— 

ST. LOUISIŠKIS DIENRAŠTIS pastebi, jog nei Jef- tuos, kurie byloja už liaudį, 
fersonas, nei Madisonas, neigi kiti žymieji amerikiečiai, 
kurie prieš 160 metų tiesė pagrindus mūsų jaunai ir silp
nai respublikai, nesibijojo teisės, garantuojančios žmo
nėms laisvę kalbėti, laisvę agituoti, laisvę pareikšti sa
vo nuomonę tuo ar kitu klausimu. x #

“Priimdami formalį pataisymą, šitie išmintingi vyrai 
ir jų bičiuliai piliečiai, su dideliu atsargumu ir apgalvo
jimu,- parašė pirmąjį Teisių Biliaus skyrių, garantuo
jantį, jog ‘Kongresas neišleis įstatymo, aprėžiančio kal
bos laisvę’.”

Skaitydami Post-Dispatch editorialo žodžius, atsimin
kime, jog šis dienraštis nėra joks komunistų sankelei- 
vis, joks komunizmui pritarėjas.

Abraomas Lincolnas, naudodamasis ta ligi šiol laikyta 
šventa mūsų krašte teise, 1848 metais sakė:

“Bet kurie žmonės, bet kur gyveną, turėdami palinki
mo ir galios, turi teisę sukilti ir nuversti gyvuojančią 
vyriausybę ir sudaryti naują, tokią, kuri jiems geriau 
tiktų. Ši tai yra brangiausia, švenčiausia teisė—teisė, 
kuri, mes viliamės ir tikimės, išlaisvins pasaulį.”

gami- 
prigėrę 

filmavimo

už jos laisvę — iškraipyti 
o ne juos idealizuoti.

KUNIGAS VAITIEKAITIS 
ITALIJOS KATALIKAMS

Marijonų Drauge skaito
me, jog šių metų gegužės 
9 d. iš Maskvos radijo bu
vo skaitytas italų kalboje

vaisius.
Draugas sutinka, jog laiš

ko pradžią kunigas Vai tie
kai tis galėjo parašyti, bet 
pabaigos—ne. Kodėl gi ne? 
Todėl, kad laiško pabaigoje 
kun. Vaitiekaitis ragina Ita
lijos katalikus kovoti už 
taiką!

Visgi svarbu, kad Lietu
vos katalikų dvasiškijoje 
atsiranda, aukštų pareigū
nų, kurie darbuojasi už tai
kos reikalą.

ŠVENTOS TEBESĖS
ŠNAPSAS

Marijonų Draugo bendra
darbis Sabaliauskas, gyve
nąs Venezueloje, — katali
kiškoje šalyje, — rašo savo 
laikraščiui, kad ten trūksta 
kunigų, kuriuos jis vadina 
“apaštalais.” t

Daug ten gyvena katali
ku, bet mažai parapijų, o ir 
esamose parapijose, girdi, 
maža kunigų!

Štai, kaip esama Venezu- 
elos sostinėje, Carauas’o 
mieste: gyvena 1,200,000 
katalikų, o parapijų tik Gi
na. Caracaso mieste šiais 
metais tebuvo įšventintas į 
kunigus tik vienas asmuo!

“Kunigai čia neturi to im
ponuojančio a u tori teto,” 
kaip buvo Lietuvoje. Žmo- pyje 

žmonių. 1
l valstiečiai vadina Petrą 
Indrimoną, Aleksą Dagį, 
Olgą Dicienę, Klavdiją Va
siljevą, Vladą Krūminį ir 
Vladą Morkūną. Juos visus 
Tarybinė Vyriausybė, ap
dovanojo medaliais “Už 
darbo šaunumą.” Apie kiek
vieną iš jų galima parašyti 
knyga. Didelis, turiningas 
yra darbo pirmūnų gyveni
mas.

Vladui Krūminiui 27 me-

nes kunigų, atsieit, nepaiso, 
j Korespondentas Sabaliaus- 
I kas vienok rašo:
I

•Tačiau reikia pripažinti, 
kad visa išviršinė gyvenimo 
apreiška yra paženklinta' re
liginiais ženklais. Ketai kur 
mieste ar kaime pastebėki na
rna, virš kurio durų nekabotų 
koks-nors šventojo paveiks
las. Visuose mieste kursuojan
čiuose autobusuose, orlaiviuo
se ir taksiuose prikabinėta į- 
vairaus dydžio šventųjų.

Miesto kvartalai, aikštės, 
krautuyes, barai, restoranai ir 
pan. pavadinti šventųjų var
dais. šventosios vardą turi net 
ir valstybinė degtinė — Santa 
Teresa...

Papročiai keisti. Kartais į 
bažnyčią atėję per Mišias gar
siai kalbasi, laikraščius sklai
do, kai-kur teko matyti kavą 
geriant ir valgant.

Dar gerai, kad žmonės 
negeria “šventos Teresės” 
snapso bažnyčiose, nes, jei 
degtinė šventa, tai jai kaip 
tik ir tinkama šventa vieta.

Lietuviams (dipukams, 
kurių Ten yra keletas šim
tų) katalikams, nuvyku
sioms į bažnyčią ir matant 
tai, kas ten darosi, net aša
ros iš akių eina!

A. Sabaliauskas, taigi, 
primena:

Pietų Amerikos žmonėms 
stinga religinio pažinimo, stin
ga Kristaus vynuogyno darbi
ninkų, stinga dvapios kultūri
nimo ir kėlimo priemonių, 
stinga taip svarbaus dvasinio 
peno — katalikiškosios spau
dos. Plačiosios nlasės godžiai 
skaito iš kitų valstybių, o ypač

VIENUOLIKA KOMUNISTŲ VADOVŲ, kaip kiek
vienam yrą aišku (tai pripažįsta ir aukščiausio teismo 
dauguma), yra nusmerkti kalėti ne už tai, kad jie būtų 
raginę ką nors nuversti mūsų krašto vyriausybę, ne už 
tai, kad jie būtų patys darę ką nors panašaus, o tik už 
tai, kad jie viešąi, atvirai organizavo politinę partiją, 
—partiją, kurių yra pasaulyj keletas dešimtų,—na, ir 
mokė žmones marksizmo. Gi marksizmas Amerikoje bu
vo legalus mokslas per virš”šimtą metų!x............

Štai, kame glūdi pavojus Amerikos žmonių laisvei!

irbąs gerai apmo-
Vien praėjusiais

ir gavo kolūkyje

Tarybinė tė- 
įvertino 

darbą.
TSRS Aukš

čiausiosios Tarybos Prezi
diumo Įsaku jam šuteiktas 
Socialistinio Darbo Didvy
rio vardas. Jo kaimo žmo
nės pasiuntė jį į dvejų me

kla tobulinti savo žinias.
“Tarybinio artojo”

iš Kubos jvežamą.jj spausdintą 
šlamštą, kuris žaloja jau ir 
taip silpną dvasią.

Kas daryti? Mums rodos, 
išeitis geriausia būtų tokia: 
pasiųsti Venezuelon lietu
višku kunigėlių, kurių A- 
merikoje, kaip kiekvienam 
aišku, yra jau perviršis.

DeL TAKSŲ DIDINIMO
Vilnis rašo:
Atstovų Buto komitetas ąu-I 

tarė padidinti asmeninius jei
gu taksus dar 12 ir puse nuo
šimčių. Tie taksai jau ir taip 
dideli, bet dar didinami, neva 
apsigynimo reikalams.

Yra korporacijų, kaip Ge
neral Motors, kurios padaro 
j metus po $800,000,000. Ga
lima jas mokesčiais apkrauti. 
Jos galėtų sumokėti dideles 
sumas pinigų ir dar liktų 
joms pelno.

Asmeniniai taksai uždeda 
dar sunkesnę naštą ant dir
bančiųjų, ,kurių ieigos nėra 
dideles. _

Tiems mokesčiams, kaip ro
dos, nebus galo, jei karas tę
sis.

Amerikos žmonėms reikia 
padidinti pastangas už taiką. 
Artinantis prezidentiniams rin
kimams tatai ypač yra svar
bu!

Amerikos žmonių kongre
sas už taiką, kuris bus pabai
goj birželio Chicagoj, turėtų 
rasti juo platesnio pritarimo, 
nes tai bus labai svarbus 
žingsnis už taiką.

bekono, lašinių, kiaušinių ir 
vilnos. Per 1950 metus kol
ūkis iš kiekvienos šeriamos 
karvės gavo po 3,000 kilo
gramų pieno. z

Yra kolūkyje vaisių so 
dai, uogynai, didelis dar
žas, pagalbinės įmonės. 
D'augiašakis ūkis duoda 
nemaža pajamų. Praėju
siųjų metų pabaigoje jų 
buvo apie 400 tūkstančių 
rublių. Dalis tų lėšų buvo 
išleista naujam sunkveži
miui, sėjamosioms, kerta
mosioms mašinoms nusi
pirkti ir kitiems reikalams. 
Kolūkis pasistatė dvi nau
jas karvides ,garažą, grūdų 
sandėlį, šiuo metu stato
mas plytinė, kalvė, gyvuli
ninkystės patalpos. Plečia
si sutvarkytosios kolūkinės 
gyvenvietės statyba.
Gyvenimas triumfuoja

Naujas gyvenimas trium
fuoja lietuviškame kaime.

Užsisakykite Laisvę. Žinoki
te, kad “kas skaito ir rcįlb 
duonos neprašo.”

čią parodomos žmonos vokiečių karo kriminalistų, ku^)b 
rie nuteisti mirtini Iki šiol Amerikos teismai atidėliojo 
septynių kriminalistų nužudymą. Už jų išgelbėjimą 
daugiausia darbuojasi jų žmonos.
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RAKIETINIAI AMERIKOS 
IR SOVIETŲ LĖKTUVAI

Kode] taip bujoja “namineles” biznis

Amerikos oro jėgų vadai 
slaptai tyrinėjo rusiškų ra- 
kietinių lėktuvų MIG-15 in- 
žiną ir padarė liūdną sau 
išvadą, jog tas inžinas ga
lingesnis užA visus ameriki
nius rakietinių lėktuvų in
žinus.

Rusiškus MIG-15 lėktu
vus naudoja šiauriniai ko
rėjiečiai ir kinai dabarti
niame kare. Amerikonai 
jau daug sykių pranešė, 
kad tie rusiški lėktuvai 
greitesni už smarkiausius 
Amerikos rakietinius lėktu
vus; jie taip pat aukščiau 
$ąlį pakilti.
" Amerikiniai tyrinėtojai, 
be to,, įžiūrėjo, kad šiauri
niai korėjiečiai dar neleido 
tiem savo lėktuvam skristi 
visu smarkumu. Supranta
ma, kad rusiški rakietiniai 
jų lėktuvai galėtų dar 25% 
smarkiau lakstyti, kaip sa
ko amerikiniai stebėtojai.

Taipgi, matyt, sovietiniai 
rakietiniai inžinai ilgiau 
tarnauja ir jų lėktuvai tu
ri daug naujų pagerinimų, 
lyginti su raketiniais Ame
rikos lėktuvais.

Pats vyriausias Amerika 
oro jėgų vadas generolas 
Hoyt S. Vandenberg, liudy
damas Senato komitetui 
apie gen. Mac Arthur o pa- 
varymą ,pareiškė:

“Rusiško MIG-15 lėktuvo 
inžinas yra geresnis už bet 
kokius rakietinius inžinus, 
kuriuos tik mes šiandien 
turime.”

Gen. Vandenberg pridū
rė, reikia suprasti, kad Ru

IODIZUOTA DRUSKA
Jeigu žmogaus maiste ar 

vandenyje stokuoja iodo 
(iodine), tai gali pasmakrė
je ant kaklo atsirasti “gū
žys” — išpūstos thyroidi- 
nės liaukos.

Toms liaukoms sveikai 
veikti reikia iodo.

Reikalingas iodo priedas 
dabar gaunamas iš valgo
mosios druskos, kur įdėta 
truputis to elemento. To
kia druska vadinama “io
dized salt.”

Pirm 20 bei 30 metų ke
lios#. Michigan valstijos ap- 
skri&se apie pusė moky- 
kliųjki vaikų turėdavo pa- 
smakrinius gūžius (goi
ters).

Padarius mokslinius van
dens ir maisto tyrimus to
se apskrityse, pasirodė, jog 
trūksta iodo. Nuo tada bu
vo dedama po tam tikrą 
kiekį iodo į geriamąjį mies
tų / bei kaimų vandenį. Ir 
iodo priedas greit sumaži
no vaikų gūžius.

Vandehyje ir maiste pla
čiose srityse apie Didžiuo
sius Amerikos Ežerus 
trūksta iodo. Stokuoja to 
elemento ir daugelyje kitų 
vietų, ypač toliau nuo jurų.

Artimesnėse jūroms vie
tose vėjai atneša ir iodo su 
jūrine drėgme, kuri tad pa
tenka į geriamąjį vandenį, 
į pievas, daržus ir javų au
ginimo laukus.

Kai kurie gydytojai pata
ria kasdien paimti po vieną 
lašelį iodo, įvarvinus į sti
klą pierio ar vandens. To 
vieton galima naudoti iodi- 
zuotą druską. N. M. 

sija yra išvysčius ir dar 
geresnių rakietinių inžinų, 
negu MIG-15.

Pirmiau buvo pasakoja
ma, kad vokiečiai po karo 
išradę Sovietam rakieti
nius lėktuvus. Bet genero
las Vandenberg dabar pa
brėžė, jog rusai patys yra 
specialistai - žinovai kas lie
čia rakietinių inžinų išvys
tymą, visai nepriklausomai 
nuo keleto vokiečių techni
kų, kuriuos jie po karo par
sigabeno.

O kad rusai galėjo pasta
tyti tokius puikius rakieti
nius inžinus ir lėktuvus 
kovotojus, kaip kad naudo
jamieji Korėjoje, tai jie ly
giai gali išvystyti toli 
skrendančius bombanešius, 
iš tolo nutaikomus rakieti
nius lėktuvus be žmonių 
juose ir kitus galingus gin
klus, pastebėjo gen .Van
denberg.
Amerika statydina 
pagerintus lėktuvus

Generolas Donaldas L. 
Putt, direktorius tyrimų 
lėktuvams gerinti pranešė, 
kad Amerika dabar statydi
nasi tokius rakietinius lėk
tuvus, kurie būtų geresni 
už rusiškus MIG-15. Jis 
nepasakė, kiek ir kuom 
naujieji amerikiniai . lėktu
vai galės būti geresni už 
rusiškus.

United Press teigia, kad 
jie “tik truputį bus geres
ni” už MIG-15, bet praeis 
dar keli mėnesiai ,iki Ame
rika galės pavartot naujuo
sius savo lėktuvus. J. C. K.

VANDENS NAUDOJI
MAS AMERIKOJE

žmogus, vidutiniai imant, 
išgeria mažiau kaip pusę 
galiono vandens per dieną, 
tačiau Jungtinėse Valstijo
se tiek sunaudojama van
dens, kad išeina po tūks
tantį galionų per dieną 
kiekvienam vyrui, moteriai 
ir vaikui, pagal Amerikinės 
Geografų Draugijos ap
skaičiavimą. Ypač daug 
vandens sunaudoja fabri
kai. Pavyzdžiui, vienam 
plieno tonui apdirbti rei
kia 65,000 galionų vandens, 
sveriančio 270 tonų.

Dallas, Texas. — Viena 
žibalo kompanija čia prise
gė raštelį prie seifo, pra
nešdama, kad jame nėra 
pinigų. Raštelyj buvo pa
duoti ir numeriai, kąip su
kinėti seifo bumbulą, norint 

Ijį atidaryti. Naktį atėjo 
plėšikas ar plėšikai, atsira
kino seifą ir išsinešė 400 
dolerių pinigais ir 2,000 do
lerių vertės čekius. Kom
panijos pareigūnas, atėjęs 
iš ryto, rado prisegtą kitą 
raštelį su vienu žodžiu — 
“Melavote!”

Bristol, Anglija. — 87 me
tų amžiaus angliakasis pa
siskelbė per laikraščius, 
kad norėtų apsivesti. Į 
skelbimą atsiliepdamos laiš
kais, pasisiūlė 175 moterys. 
Angliakasis pasirinko vieną 
68 metų amžiaus našlę ir 
apsivedė. J. K.

Alkoholio pramonės ži
novai tvirtina, kad Jungti
nėse Valstijose šiuo laiku 
slaptai padaroma daugiau 
“naminės” degtinės, negu 
bravorai viešai pagamina. 
Apie tai rašo amerikinis 
žurnalas Kiplinger Maga
zine.

“Naminės” arba “mūn- 
šaino” d a r y m a s plinta 
ypač todėl, kad išvengia 
aukštų taksų valdžiai..

Teisėta bravorų degtinė 
apdėta aukštais federalės 
valdžios-taksais — po 9 do
lerius galionui. Valstijiniai 
ir miestiniai taksai, be to, 
siekia dar porą dolerių ga
lionui.

Kitas dalykas-— tai “sa- 
mogonkos” varymo pigu
mas. Galionas “naminėlės” 
padaryti lešuoja apie vieną 
dolerį. Iš galiono — aštuo- 
nios puskvortės, vadinamos 
“paritės.” O už puskvortę 
lengvai gaunama doleris.

Seniau mūnšainas buvo 
paprastai gamin a m a s iš 
grūdų. Daba r naminės 
raugui daugiausia varto- 
jama cukraus, pra
dedant mielių ir truputį

75-O.II METINE TELEFONO SUKAKTIS
Prieš 75 metus, 1876 m. 

kovo 10 d., pirmas praneši
mas buvo perduotas telefo
nu Bostone, žodžiai buvo 
perduoti per vielą, apie 40 
pėdų, iš vieno kambario į 
kita. Pirmieji to svarbaus 
įvykio žodžiai buvo “Ponas 
Watson, prašau čionai. Jūs 
man reikalingas.” Tu žo
džių kalbėtojas buvo Škoti
joj gimęs fizikas Alexan
der Graham Bell. Jis tuo 
laiku profesoriavo Bostono 
Universitete, ir tuo pačiu 
laiku jis darė praktiškus 
tyrinėjimus savo išradimo, 
kaip persiųsti žodį telegra
fu.

Watson, kuris priėrtiė 
tuos žodžius, buvo jo pagel- 
bininkas. Šis pirmas tele
fonu pasikalbėjimas buvo 
vienpusiškas įvykis* žodžius 
buvo galima išgirsti, bet ne
galima buvo atsakyti. Wat
son, išgirdęs ryškiai tartus 
žodžius, įbėgo į kambarį ir 
sušuko: “Ponas Bell, aš 
girdėjau kiekvieną žodį aiš
kiausiai !”

Trimis dienomis prieš. šį 
įvykį Alexander Bell gavo 
pirmą pagrindinį t patentą 
telefonui, šiandien, 75 me
tai vėliau, ’'yra apie 75 mi
lijonai telefonų, vartojamų

KOKIŲ KEISTUMŲ KARTAIS BŪNA
Pieno pristatinėtoj ai į 

namus Didžiajame New 
Yorke iš ryto randa įvai
rius raštelius, kuriuos šei
mininkes įkiša į išnešamus 
tuščius butelius. Pa v y z - 
džiui:

Ar jūs esate tas pats pie
nius, kurį aš aną naktį ma
čiau, pareidama, namo? 
Jeigu jūs esate tas pats^ 
malonėkite užmiršti tą va
landą, kada aš parėjau. Aš 
stengiuosi užmiršti.

Ačiū kad atnešėte man 
kavos. Tatai aš taip įver
tinu, kad gorėčiau jus pa

sutrintų grūdų. .Tokiu bū
du naminė kur kas greičiau 
padaroma.

Degtinės taksai duoda 
valdžiai milžiniškas paja
mas. Valdžios gaunami pi
nigai už degtinę stovi pir
moj vietoj po visų surenka
mų taksų už asmenines, ii* 
korporacines įplaukas.

Bet valdžia nori dar gau- 
singiau pasipelnyti iš alko
holinio biznio, ir perša pa
kelti federalius taksus iki 
12 dolerių galionui. O jei
gu taksai taip pakils, juo 
labiau pasmarkės mūnšaino 
gamyba.

Valdžios agentai jau da
bar užklumpa dideles mūn
šaino varyklas pačioje Di
džiojo New Yorko apylin
kėje; užtinka po kelis šim
tus galionų alkoholinio rau
go. Kai kur kitur rasta 
dar didesni slapti bravorė
liai, kurie darė po tūkstan
tį galionų samogonkos vie
nu pradėjimu.

Tokie mūnšainieriai yra 
išgudrėję ir1 geriau moka 

apvalyti savo marmalienę, 
negu “blaivybės” (prohibi
tion) laikais' — jie pašalina 
daugumą gėralo smarvės;

pasaulyje. Iš šių, beveik 
trvs. penktadaliai arba 43 
milijonai yra. Jungtinėse 
Valstybėse. !

Dabar JAV ivvksta apie 
170 milijonų telefoninių pa
sikalbėjimų kiekvieną die
ną. Dauguma šių aparatų 
randasi privačiuose namuo
se. Beveik pusė Amerikos 
ūftių, apie 28 milijonai, var
toja telefoną. Biznio įstai
gos, federalė valdžia, vals
tijų įstaigos ir vietinės 
įstaigos vartoja telefoną at
likti savo kasdieninius rei
kalus. Skersiūrinis kabelis 
ir radijo-telefono aptarna
vimai sujungia Amerikos 
telefono vartotojus su 80. 
kitų šalių.

Daugiau kaip 5,600 pri
vačių kompanijų JAV yra 
telefono sistemų savininkai, 
kurie samdo virš 600,000 
darbininkų. Dauguma tų 
darbininkų yra moterys 
raštininkės ir telefonistės. 
Daugelis yra technikai ir 
aparatų taisytojai.

Bell Telephone, System 
yra Amerikos didžiausia 
telefonų kompanija. Ji su
sideda iš jon įsijungusių 
įstaigų ir operuoja, beveik 
82% visų Amerikos telefo
nų. Jos vielos yra sujung
tos su kitų bendrovių vie

sikviesti į savo kambarius; 
tad mudu sykiu kavos pa
ger turn e.

Jeigu jūsų kojos nenulū- 
žusios, prašau užnešt pieną 
aukštyn, nes mūsų kojos 
nulūžusios.

Gerbiamasai Pieniuk, ma
lonėk ant “porčių” padėti 
tuziną kiaušinių.

Tamsta tikrai malonus 
žmogus, kad vakar paėmei 
mano skalbinius. 

Malonėkit šįryt pąskam-,

nudažo taip, kad panašu į 
tikrąją degtinę, ir pagardi
na visokiais prieskoniais. 
“Naminėlė” todėl aplinki
niais1 keliais patenka jau ir 
į tūlus saliūnus, kur pi
giau pardavinėjama kaip 
‘■‘tikras šnapsas.” Ir dau
gelis gėrikų nemato skiiv 
tumo, tik džiaugiasi, kad 
pigiau. Bet aišku, jog mūn
šainas negana apvalytas; 
todėl jame yra daugiau 
nuodingų medžiagų. .
Mūnšainas ir gengsteriai

Mūnšaino biznio klestėji
mas, tačiaus, turi ir kitu blo- 
gybių. Kartu su tuom dau
gėja žmogžudystės ir įvai
rūs kriminaliniai nusižen
gimai.

Žymėtina, jog dauguma 
šiandieninių ge n gs t e r i ų , 
“inkorporuotų žmogžudžių” i 
ir visokių raketierių pir
miausiai prasisiekė iš mūn
šaino verslo (būtlegerystės) 
laike buvusios prohibicijos. 
O tokie raketieriai įleido 
savo šaknis valdybose New 
Yorko, Chicagos ir kitų 
miestų, kaip parodė tyrinė
jantis ‘Senato komitetas, 
vadovaujant senatoriui Ke- 
fauveriui. J. C. K.

lomis, kurios aptarnauja vi
są kraštą. ;

Kitos Amerikos) telefonu 
kompanijos operuoja 11,000 
ištaigu nuo mažu lentelių 
kaimo krautuvėse ligi dide
liu kompanijų, kaip Gene
ral Telephone Sistema, kuri 
turį daugiau negu milijoną 
telefonų, kurie aptarnauja 
3,400 apylinkių 18-je vals
tijų.

Apart normalaus telefo
no aptarnavimų, Amerikos 
kompanijos pristato priva
čias tele-type vielas per
siuntimui fotografijų ir te
levizijos ir radijo persiunti
mams. Abipusiai radijo 
telefonai yra vartojami kai 
kuriuose privačiuose auto
mobiliuose >taxi ir autobu
suose. Nuo laivo iki pa
kibančio aptarnavimas vei
kia didžiuose laivuose ir 
upių ii’ pakrančių laiveliuo
se.

Bell System užlaiko dide
les laboratorijas tyrinėji
mams ir išvystymui telefo
no persiuntimams; ji sam
do kelis tūkstančius moks
lininkų, inžinierių, technikų 
ir kitų pagelbininkų. Jie 
vis gerina visą telefono sis
temos mechanizmą.

Common Council 
for American Unity

bin t durų varpelį, nes ma
no budininkas laikrodis su
griuvo.

Algonquin, 111. — Čionai- 
tinė policija su pasididžia
vimu paskelbė, jog per ke
lis mėnesius Algonquine ne
buvo nė vieno apiplėšimo. 
Tos pačios dienos naktį plė
šikai įsiveržė į policijos sto
tį, pasiėmė du revolverius, 
tris dėžes kulkų, dešimtį 
specialių policininkų blekių 
ir kalėjimo raktus. Plėši- 

, kai.paspruko....

KAIP SAULĖS SPINDULIAI 
A PSILPNINA II EG RIIMĄ

Amerikiniai laivai ir lėk-J 
tu va i naktį arba prietemoj 
kartais, tartum be priežas
ties, žūdavo, kuomet Jung
tinės Valstijos įsitraukė į 
antrąjį pasaulinį karą. La-| 
kūnai ir jūreiviai nepaste-* 
bėdavo šviesimų signalų. 
Tad Washingtono valdžia 
susirūpino ir įsakė ištirti, 
kodėl įvyksta tokios nelai
mės. Į

Buvo sudaryta daktarų 
grupė kaip Regėjimo Ko
mitetas. Jie ii’ pradėjo ty
rimus Pensacolos lėktuvų 
stovykloje, Floridoje.

Visųpirm buvo tyrinėja
ma regėjimas jūreivių ir jų 
oficierių, pralei d ž i a n č i ų 
daug laiko saulėtame Flo
ridos ore. Jie buvo dailiai 
nurudę ir sveiki. Bet pasi
rodė silpnas jų regėjimas 
nakties laiku.

Basku L buvo tiriama gru
pė New Yorko gyventojų, 
kurie daugiausia laiko pra
leidžia raštinėse bei didelė
se krautuvėse prie elektri
nės šviesos arba didnamių 
šešelyje. šie žmonės daug 
geriau matė nakties metu, 
negu jūreiviai s a u 1 ė t o j e 
Floridoje. Jie puikiai išlai
kė naktinio regėjimo- kvo
timus.

Karinis laivynas turėjo 
budriausią naktinę sargybą 
Quonset Pointe, Rhode Is
land valstijoj. Ištyrus sar
gų regėjimą, pasirodė visai 

■ “apšlubę.s” jų mat y m a s 
nakties, laiku, nors toje vie
toje reikėjo akyliausio nak
tinio regėjimo.

—Kame dalykas? — klau

ĮDOMŪS dalykai
Išrasta tekilukas, pritai

somas prie vandens krano 
virtuvėje. Bėgdamas iš 
krano vanduo, apsuka teki- 
luką iki 3,000 sykių per 
minutę. Lengva peilius 
greitai pagaląsti arba, ap- 
sižiopsojus, ir sugaląsti.

Yra naujų dailių radijo 
imtuvėliu, sveriančiu tik vz w
porą svarų ir telpančių į 
vidutinę kišenę . Tiems ra
dijukams naudojama “sau
sos” elektrinės bateriukės.

Atominė bomba nesuskal- 
do deimanto, kaip parodė 
atom-bombų sprogdinimai 
ties Bikini sala.

Bažnyčių lanky to j ai J u ngt.
Valstijose “sumeta’’ dau
giau kai]) tūkstantį inilionų 
dolerių per metus.

Per paskutinius 20 metų 
skaičius farmų Jungtinėse 
Valstijose sumažėjo dešim
čia procentų . Užtat vadi
namų vidutinių farmų plo
tas padidėjo. Vidutinė far- 
ma dabar laikoma 200 ake- 
rių.

350,000 mokytojų Jungti
nėse Valstijose apleido sa
vo profesiją nuo 1940 me
tų iki šiol, ieškodami geres
nio uždarbio ir pagarbos. 
Amerikoje negerbiami ypač 
pradinių mokyklų mokyto-
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sinėjo tyrinėtojai patys sa
ve ii’ vieni kitus.—Juk sar
gybos tarnybai buvo pa
rinkti jauni vyrai su mi
kliausiu regėjimu. Kodėl 
jie dabar beveik akli kas 
liečia matymą naktį arba 
prietemoje?

“Sekretas” paaiškėjo, ka
da daktarai-tyrinėtojai su
žinojo, jog pirm 48 valan
dų daug prisnigo, ir visi 
sargai per ištisą dieną at
kasinėjo sniegus skaisčioje • 
saulės šviesoje. Atmušama 
nuo sniego šviesa nusilpni
no jiems regėjimo jautru
mą. C

Tuo tarpu atėjo praneši
mai, jog labai nupuolė nak
tinis amerikonų matymas 
Afrikoj ir Viduržemio Jū
roj. Tai atmušami nuo Af- 

! rikos smiltynu ir nuo jūros 
! skaistūs sauliniai spindu- 
j liai pažeidė naktinį regėji- 
; mą Amerikos kareiviams, 
į jūreiviams ir lakūnams.

Tad karinis Regėjimo Ko
mitetas ir padarė išvadą, 
jog tokiose aplinkumose 
reikia nešioti tamsius aki- 

i nius. Pradėjus gi naudoti 
tam tikro tamsumo akinius, 
paskui ir buvo apsaugotas 
akių jautrumas ir naktinis 

. regėjimas tūkstančiams ka
riškių.

Bet Regėjimo Komitetas 
dar neatsakė klausimų apie 
įvairius saulinius akinius. 
Tuos klausimus paskui nuo
dugniai ištyrė Ir davė at
sakymus Philadel p h i j o s 
Temple Universiteto moks
lininkai, kaip kad aprašyta 
pereitame Įvairumų nume
ryje. N. M.

jai. Tik į universitetų ir 
kolegijų profesorius žiūri
ma su gera pagarba.

. Arkliams pakaustyti A- 
merikoj vartojama ir aliu- 
mino pasagos (patkavos). 
Jos trečdaliu lengvesnės 
kai]) geležinės.

Nuo širdies ligų daugiau 
miršta amerikinių daktarų, 
negu nuo bet kurios kitos 
ligos. Daugiausia ir kitų 
amerikiečių miršta nuo šir- 
dinių ligų.

Jungtinėse Valstijose per 
metus išperkama 80 mili- 
onų sieninių kalendorių su 
paveikslais gražių merginų 
ir kitais vaizdais. Piešėjai 
gauna iki 10 tūkstančių do-
lerių už vieną patrauklų 
kalendorinį paveikslą.

Kiekvieno studento išmo- 
i kinimas į gydytojus lėšuoja 
po $10,000, kaip skaičiuoja 
medikalinės kolegijos Jung
tinėse Valstijose. N. M.

Nikosia, Cyprus. — Ro
landas Dirk • Ritz, vadina
mas gyvų laukinių žvėrių 
ir paukščių išlaikymo žino
vas, gabenosi lėktuvu 78 
beždžiones ir 153 paukš-^ 
čius iš Thailando raistų- 
pelkių. ’ Nusileidus lėktu
vui, visa apylinkė pasmir- 
do. Jau buvo padvėsę visi 
tie gyvūnai.



Antanas Vaivuskas

JOSE ARTIGAS --KOVOTOJAS UŽ 
PIETAMERIKIEČIU LAISVĘ

WATERBURY, CONN

(Pabaiga.)
PASKUTINIS ARTIGO 

KILNUSIS ŽESTAS
Belaukiant Francios atsa

kymo, įrengė paskutinę sa
vo stovyklą ties Tranquera 
de San Miguel ir sušaukė 
paskutiniam pasitarimui sa
vo leitenantus. Tarėsi apie 
savo draugų likimą ir pri
ėmė keletą bendrų sprendi
mų. Patikrino kariuome
nės iždo likučius: radosi 4,- 
000 patakonų. Jų būtų bu
vę daugiau, jei ne Monter- 
roso išdavystė.- Tai—visas 
turtas, kurį Artigas galėjo 
perduoti savo šeimai, palik
tai Rytų provincijoje’ neži
nomam likimui. Bet ne! 
Ąrtigas atsiminė savo šau
niuosius leitenantus, įkalin
tus Das Cobras saloje, Bra
zilijoje: savo brolį Manuel 
Francisco, Lavalleja, Ber
nabe Rivera, Berdum, Otor- 
gues...

Paieškojo savo palydovų 
būryje, kuris jaustųsi galįs 
atlikti sunkia kelionę į Rio 
de Žaneirą. Pasisiūlė Fran
cisco de los Santos, kilęs iš 
Rocha miesto, kuris prisie
kė bet kuriuo būdu pasiekti' 
savo draugus nelaisvėje.
A • i JVclllll L 11 OU |U 1\C1UIYV1CArtigas jam jteike visus pi-1 g savo j 
mgus, nepasilikdamas sau 1 1 
nei vieno cento. De los San-1 Kartą į, vienuolyną atsi
tik įsipareigojo juos pri-i lankė Paragvajaus valdovo 
duoti Lavallejai, kad pa-! asmenims palydovas ir už- 
lengvėtų jo ir jo draugų pa- i klausė Artigą, kaip jis ten
dėtis nelaisvėje. Pasiunti- 
nys išjojo arkliu ir savo mi
siją sėkmingiausiai įvykdė.

Po to Artigas kreipėsi į 
palydovus, kad kiekvienas 
.pasirinktų likimą. Nekurie 
atsiskyrė. Tačiau didžiu- 

«ma, su leitenantu Matias 
Abacū priešakyje, nepaliko 
savo vado ir kartu su juo 
iš Kandelarijos per Paranos 
upę persikėlė į Paragva
jau krantą, kur jų laukė 
vienas karininkas su 20 hu
sarų. Artigas drauge su 
leitenantu Abacu, su savo 
senuoju’ vergu negru Joa
quin, su seržantu Ledesma, 
buvo nugabentas, j Asunci-

> ’ , ’ Į

Laisves Jubiliejinis Numeris
LAISVĖS JUBILIEJINIS NUMERIS išeis šiL-j 

metų liepos'men. 14 dieną. Jis bus padidintas; tilpA.. 
įvairių, svarbių istorinių straipsnių; bus iliustruo
tas.

Prašome mūsų bendradarbius rašyti jubiliejiniam 
Laisvės numeriui straipsnių.

Visi’ raštai, skiriami jubiliejiniam numeriui, turi 
pasiekti redakciją su birželio mėnesio, pabaiga arba 
anksčiau.

Jei pasitaikytų taip, kad visų bendradarbių raš
tai netilptų jubiliejinėje laidoje,—jie tilps sekamuose 
Laisvės numeriuose.

Prašome'siųsti sveikinimus!
Atžymėkime Laisvės 40-tąjį gimtadienį gražiai, 

ryškiai.
Gaukime naujų Laisvei prenumeratorių!

REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

į šią šalį 30 metų tahi at-Gegužės 16 . dieną mirė 
draugė Lucy Worteliene, 
moteris Stasio Wbrtelio. 
Gyveno 41 Suncrest Ave., 
Waterbury j. Buvo palaido
ta Calvary kapinėse. Lai
dojimu rūpinosi graborius 
Thomas Deliniks.

Paliko liūdesyj savo my
limą vyrą, 3 sūnus—James, 
George ir Edward, ir vieną 
dukterį Sophie ir vieną 
anūką. Visi gyvena Water- 
buryje.

Draugė Lucy Worteliene 
atvyko į šią šalį iš Lietuvos 
45 metai atgal, dar jaunutė 
būdama. Pirmas jos dar
bas buvo dirbtuvėje. Pagy
venusi šioje šalyje, ji susi
pažino su Stasiu Worteliu 
ir ištekėjo. Pagyvenus Wor- 
teliams kelis metus, susi
laukė mažų kūdikių. Dar 
jų kūdikiai buvo maži, kai 
jų gyvenime ištiko nelaimė. 
Jos vyrui S. Worteliui, dir
bant dirbtuvėje, nulaužė 
ranką pagal petį. Tokiu 
būdu jų gyvenimas pasida
rė labai vargingas. Vaikai 
maži. Vyras su viena ran
ka uždirbti pinigų daug ne
gali, vaikai reikia auginti. 
Vargo turėjo daug, pakol 
užaugino šeimyną. Bet vis
tiek, kad ir vargingai, už
augino labai gražią šeimy
ną — 3 sūnus ir 1 gražią 
dukterį.

Praeitame kare visi trys 
sūnūs tarnavo šios šalies 
kariuomenėje ir dalyvavo 
mūšiuose. Visi trys sugrį
žo gyvi, bet nekurie buvo 
sužeisti karo lauke .

Labai gerai pažinojau 
draugę Wortelienę nuo pat 
atvažiavimo į šią šalį, ir vi
suomet buvome artimos vie
na kitai. Dažnai susieida
vome pasikalbėti apie bė
gančius gyvenimo reikalus. 
Visuomet buvo draugiška, 
linksmo būdo. Buvo Lais
vės skaitytoja j per daugelį 
metų ir darbininkiško ‘ju-j 

n • v t--. •, — dėjimo rėmėja. Kada jų 
ki 1845 m. Is čia buvo per- gyvenimo aplinkybės leis-

Pažinojau ją nėr dauge
lį metų ir susitikdavau ją 
su. jos dukteria mūsų pa
rengimuose.

Reiškiu gilią užuojautą 
jos dukteriai ir kitiems gi
minėms jų liūdnoje valan- 
doje.

rytiečiai buvo atlikę didvy
riškąjį žygį; buvo paskelb
ta šalies nepriklausomybė 
ir įkurta Urugvajaus Ryti
nė Respublika; per visą ša
lį persirito eilė prezidenti
nių varžybų ir dar daugiau 
revoliucijų; jo buvusieji 
ambicingi leitenantai ir 
svetimieji imperialistai var
žėsi už uostų valdymą, už 
produktų rinkas... O Arti
gas, į visa tai nugarą at
sukęs, dirbo žemę — sėjo, 
piovė ir dalinosi su skriau
džiamaisiais !...

Tačiau jo vardas dar ir 
tuomet pavojingai aidėjo. 
Artigas buvo 76 metų ‘am
žiaus, kai mirė diktatorius 
Francia. Tuoj po mirties, 
Artigas buvo pirmąja au
ka: palinkusį prie plūgo 
Artigą užpuolė naujieji Pa
ragvajaus tvarkos “daboto
jai” ir a.nt jo kojų uždėjo 
sunkius retežius. Tiktai da
bar Artigas sužinojo, jog 
buvo miręs Dr. Francia. 
Kelis mėnesius išbuvo gi
liuose urvuose. Jo padėtis 
palengvėjo po to, kai šaly
je įsigalėjo tvarka ir vy
riausybės priešaky atsisto
jo Cūrlos Antonio Lopez. 
Buvo užklausta, ar jis ne
norėtų grįžti tėvynėn. Ar
tigas pasirinko nebeapleisti 
Paragvajaus.

Dviems mėnesiaims prabė
gus, tuo metu buvusio Uru
gvajaus prezidento Riveros 
pasiuntiniai, negalėdami as
meniškai pasimatyti su Ar- 
tigu, pasiuntė jam raštą, 
kviesdami senelį grįžti. Ar
tigas, nei neatidaręs laiško 
nuo Riveros, nuo to, kuris 
jį sunkiu metu išdavė, per
davė Paragvajaus vyriau-

Čia, sybei! Netrukus po to, Lo- 
esą jie galįs laisvai gyventi, pezas perkėlė Artigą į Mo- 
Iš tikrųjų, per tokią džiun- norą sodybą, kur jis gyveno 
glių tankmę pabėgti nebu-| 
vo galima nė pagalvoti. Be 
to, bebėgant būtų patekęs 
portugalų rankosna. Iki 
1832 metų Artigas Curu
guaty gyvendamas gaudavo 
iš Fraficios 32 pezus pen-

beveik

Iš Itapua uosto (prie Pa
rana upės) Artigas buvo 
kariniu palydovų pristaty
tas į Asuncioną ir uždary
tas De la Merced vienuo
lyne. Į ten jis nuvyko taip 
nudėvėtais rūbais
pusnuogis, be jokios man
tos, kad diktatoriui Fran
ciai pagailo šio atvykėlio ir 
isakė jam suteikti žmoniš
kesnę aprangą. Artigas pa
rašė keletą laiškų diktato
riui, prašydamas su juo pa- 
simatvmo, nes/ esą jis turįs 
svarbiu davinių perduoti. 
Francia neprisileido. Arti
go, n'ei1 davė leidimo jam 
apsigyventi Misiones’e.

Kai Ramirezas sužinojo 
apie Artigo likimą, per ke
lis atvejus reikalavo jo ati
davimo. Francia į tai nie
ko neatsakė. O paskutinį 
Ramirezo pasiuntinį su tuo 
pačiu reikalavimu, liepė 
įmesti kalėjiman. Su pačiu 
Ramirezu, su tuo šlykščių 
išdaviku, taip atkakliai sie
kusiu Artigo galvos, įvyko 
kur kas blogiau: sekan
čiais mętais, pasėkoje iški
lusiu nesutikimų su savo 
bendru—Lopezu, — vienas 
pastarojo kariškis ^nužudė 
Ramirezą ir su jo kaukole

jaučiasi, į ką Artigas atsa
kė: “Kaip karys tarp klie
rikų...” Tai vėliau išgir
dęs Francia įsakė Artigą 
perkelti į kitą vietą. 1821 
metų sausio mėnesį jis buvo 
perkeltas į tolimą kaimą 
Curuguaty, į šiaurę nuo 
Asunciono, nepereinamos 
džiunglės vietovėje.

oni Likusieji Artigo ben- |”si jos, kurią diktatorius nu- 
*dražygiai buvo išskirstyti į įtraukė, kai sužinojo, kad 

įvairias kitas Paragvajaus! Artigas ją išdalindavo tarp 
vietas. ! vargingųjų valstiečių, o
Tai įvyko 1820 metų rug-. pats išsiversdavo purenda- 
io 5 diena. ' mas žemę ir nuimdamassėjo 5 dieną.

ARTIGO GYVENIMAS IR 
MIRTIS PARAGVAJUJE
Apie Artigo trisdešimties 

metų: gyvenimą Paragvaju
je iki šiandien tebėra isto-i tąją žemę ir virto žemdir- 
rijai neaišku bei prieštarin- ■ biu, paskęsdamas jaudinan- 
ga. Vieni mano, jog Arti- čios tylos bei ramybės siau- 
gas ten buvo laikomas ne- ro akiregio gyvenime. Tuo 
laisvėje; kiti tvirtina, kad tarpu jo tėvynėje praūžė 
jis ten gyveno laisvanoriš- istorinės svarbos įvykių, 
ku atsiskyrėliu... , Lavalleja vadovaujami 33

šidkį tokį derlių. Apylin
kės gyventojai jo kitaip ne
vadindavo kaip “Vargšų 
tėvu.”

Artigas įkibo į jo pamėg

J įsigykite Į 
JONd KAŠKAIČIO

't

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono 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.

I AlCIZr 110-12 ATLANTIC AVENUE L Al J Y t RICHMOND HILL 19, N. Y.

keltas į paskutinę gyven
vietę — į Lopezo ūkyje jam 1 
pastatytą nedidelę pirkelę, 
Ibiray apylinkėje. 1846 m. 
Artigą aplankyti nuvyko jo 
sūnus Jose Maria, kuris, 
sakoma, kvietęs tėvą grįžti 
tūlais politiniais sumeti
mais. Taip pat jį aplankė 
agentinietis generolas Paz, 
kuris rado senelį jau gero
kai nusilpusį. 1847 m. nu
vyko jį pamatyti tūlas bra- 
zilietis kariškis, kuris savo 
užrašuose pažymėjo, jog 
turėjęs pasimatymą su 
“griūvančiu paminklu.” A- 
pie save Artigas minimam 
kariškiui taip išsireiškęs:

—Štai ir viskas, kas man 
liko po tiek darbo... Šian
dien gyvenu elgeta.

1850 metų pavasarį, rug
sėjo 23 d., prie mirties 
slenksčio Artigas paskuti
nėmis jėgomis pakilo steng-' 
damasis lyg ant žirgo už- 

į šešti, kad numirus stačiam, 
| kaip kad prašė savo ištiki
mojo draugo Joaquino, ry
tiečių vadas ramiai skyrėsi 
iš gyvųjų tarpo. Turėjo jis 
86 metus amžiaus. Sekan
čios dienos rytą būreliu kai
mynų paskui girgždantį ve
žimą nulydėjo Tautų Pro
tektoriaus palaikus į Ben
drus kapus Asunciono už
miestyje.

Po šešerių metų Artigo 
palaikus parsivežė urugva
jiečiai ir padėjo muitinės 
patalpų kampe. Ten, ap
leisti ir pamiršti, didžiojo 
tautinio
vado ir šlovingojo patrioto 
palaikai išbuvo metus lai
ko!... Tuometiniai Uru
gvajaus valdovai, matomai, 
taip gerbė Artigą, jog net 
jo kaulus buvo' “pamiršę” 
palaidoti... u

kovotojo, liaudies

Tuometiniai Uru-

davo, abudu su savo vyru 
atsilankydavo į mūsų pa
rengimus ir juos paremda
vo.

Aš nuo savęs išreiškiu gi
lią užuojautą likusiai jos 
šeimai jų liūdnoje valando
je. O tu, Lucy, ilsėkis šios 
šalies žemelėje.

Gegužės 28 d. mirė Pe
tronė Čižauskienė, moteris 
Matthew Čižausko. Gyve
no 878 Highland Ave. Pa
liko liūdesyj savo, vyrą, 2 
sūnus, John ir Michael Či- 
žauskas, ir 3 anukus. At
vyko į šią šalį1 iš Lietuvos 
40 metų tam atgal ir visą 
laiką gyveno Waterburyje.

Ji buvo sesuo draugo J. 
Vabalo, kuris daug metų 
tam atgal gyveno Waterbu
ryje ir buvo išdeportuotas 
atgal iš šios šalies į Lietu
vą už darbininkišką veiki
mą.

Išreiškiu gilią užuojautą 
jos vyrui, sūnui ir kitiems 
giminėms jų liūdnoje valan
doje.

Pakvietimas j susirinkimą
Liet. Literatūros Draugi

jos susirinkimas įvyks bir
želio 13 dieną, 8 vai. vakare, 
svetainėje 103 Green St., 
Waterburyje.

Draugai ir draugės, malo
nėkite visi atsilankyti į su
sirinkimą, nes yra daug 
svarbių dalykų aptarti. 
Taipgi, kurie dar neužsimo
kėjote mokesčių į Draugi
ją, ateikite užsimokėti, ir 
atsiveskite naujų narių pri
rašyti prie Draugijos.

Kviečia organizatorė,
1 M. Svinkūnienė

Detroit, Mich.
APIE SENATORIAUS
, JOHNSON REZOLIUCIJĄ

Senatorius Johnsonas, ■ pie
šėjas rezoliucijos į Senatą, kad 
tos karo žudynės būtų sulaiky
tos,/ reikalauja viešos paramos 
iš visų piliečių, kurie priešingi 
tam karui.

Pritarimą jam reikia siųsti 
ne jam pačiam, nes jis vistiek 
jų gauna, bet savo valstijos se
natoriams į Washington, D. C., 
reikalaujant jų, kad jie parem
tų tą Johnsono rezoliuciją.

Michigan valstijos senatoriai
Gegužės 16 dieną mirė yra Horner, Fergūson ir Blair 

j A. Rupšaitienė. Moody ,
Laiškus turėtų pasiųsti visi, 

į nurodant reikalą rėmimo sena
toriaus Johnson rezoliucijos.

Visokių davinių kiekvienas 
pilietis tam reikalavimui gali 
surasti.

Jeigu mano laiškai nebūtų 
buvę tokie ilgi, būtų galima 
juos į spaudą patalpinti.

Bet ąbelnai jie per ilgi, su 

mais ir reikalavimu, rėmimo 
Johnsono? revoliucijos ir sulai
kymo užmušimų Korėjoje. --

Jeigu, kas skaitys iš, kitų 
valstijų apie tai —’būkite ge
rais ir sužinokite savo senato
rių vardus.

Michigan senatoriam adre
suokite taip: >
Hon. Senator Homer Ferguson

Office of Senate
Washington, D. C. *

Hon.- Senator Blair Moody
Office of Senate 

Washington, D. C.
J. Danta.

Frances
Gyveno 41 Green St. ir buvo 
palaidota Calvary kapinėse. 
Ji paliko liūdesyj vieną i 
dukterį, Mrs. Anthony Lau
kaitis, dvi seseris (abi gy
vena Watertowne) if vieną 
brolį, Antaną Subataitį, 
Lietuvoje. Buvo atvykusi

Bet liaudis nepamiršo/Ji
Artigo asmenybę iškėlė į visokiaias pamatuotais^ nurody-
pelnytos pagarbos bei šau
naus pavyzdingumo aukš
tumą. ‘ i ’

Tokia tai Artigo gyveni
mo, pačiais stambiausia/is 
bruožais atpasakota, istori
ja. Neįmanoma buvo še
šiuose šio straipsnio sky
riuose kiek nuodugniau iš
plėtoti šią istorinę medžia
gą. Tačiau, kad ir taip pa
viršutiniškai, mums atrodo, 
jog atlikome naudingą dar
bą, supažindindami su Ar- 
tigu savo skaitytojus, ko iki 
šiol nėsiėmė padąryti nei 
vienas iš lietuvių tarpo/

Pridursime, jog Artigas 
nemėgo save vadintis an
truoju vardu — Gervasio^ 
Taip pat jis nevartojo tei
sėtai pelnytų' karinio titulo 
—generolas. Gerbdami jo 
valią, kaip urugvajięčiai, 
taip ir mes, visur rašėme ir 
rašysime tiktą! Jose Arti- 
gas. ... ./'.L : L

SKAITYK IR MOKYKIS
Labai dažnai grobis būna 

storesnis už pačios gyvatės 
kūną, bet gyvatė vis tiek jį 
visą praryja: mūsų nedidelė 
gyvatė praryja stambią pelę, 
o didelis atogrąžų smauglys 
praryja aviną. Grobiui ryti 
gyvatės turi šias priemones. 
Visų pirma apatinis jų žan
dikaulis prijungtas prie kiau
šo kaulų ilgu ir labai paslan
kia raiščiu, todėl nasrai gali 
labai plačiai išsižioti. Antra, 
dešinioji ir kairioj apatinio 
žandkaulio pusė sujungtos la
bai elastingu raišteliu, kuris 
leidžia nasrams skėstis į šalis. 
Dantimis pagriebus užmuštąjį 
grobį, gyvatė pradeda stumti 
jį į ryklę; stumia pakaitomis 
abiejų žandikaulių pusių dan
timis, kaip grėbliais. Kadangi 
gyvatės neturi krūtinkaulio, o 
šonkauliai, labai paslankūs, 
tai stiprūs stemples, skilvio ir 
žarnų raumenys gali paleng
va stumti prarytąjį grobį. Di
delių smauglių stambaus gro
bio slinkimas virškinamaisiais 
organais ir jo virškinimas 
vyksta po kelias savaites.

Vėžlių būrys. Vėžliai savo
tiškai sudaryti.- Visas jų liemuo 
apdengtas labai stipriais šar
vais, sudėtais iš dviejų skydų: 
■išgaubto — nugarinio ir plokš
čio — pilvinio. Abu skydai 
kūno šonuose sujungti kremz- 
liniu įtarpu, kuriame yra sky
lės kaklui, kojoms ir uodegai. 
Pavojaus metu vėžlys šias sa
vo kūno dalis įtraukia į šar
vus. Kiekvienas skydas sudė-
tas iš atskirų kaulinių plokš
telių, iš viršaus apdengtu sto
ru raginiu sluoksniu. Kaulinis 
nugaros skydas suaugęs su 
griaučiais — su krūtinės stu
burkauliais ir šonkauliais. 
Vėžlių žandikauliai neturi 
dantų, bet jie aptraukti, pana
šiai kaip paukščio snapas, ra
giniu apvalkalu aštriais kraš
tais.

Europinės TSRS dalies pie
tuose gyvena pelkinis vėžlys, 
.kuris sausumoje rferangus, bet 

vandenyje laukioja vikriai. Jįs 
medžioja žuvis, varįes, kirmė

les ir tt. Sausose vietose ir TSRS 
pietų pusiaudykumose gyve
na stepinis vėžlys. Jis, kaip ir 
visi sausumos vėžliai,' rriinta 
augaliniu- maistu. Sausumos 
vėžliai perdaug nerangūs gro
buoniškam gyvenimui.

Krokodilų būrys. Praėjusiais 
geologijos laikotarpiais buvo

Anekdotai
Priežastis buvo skirtinga
Vieną sekmadienį Rober- 

tųkas pavėlavo ateit para- 
pijinėn mokyklon.

“Kodėl gi tu šiandien pa
vėlavai?” klausia mokyto- 
jas-kunigas..

"šį rytą aš rengiaus eit 
meškerioti, bet tėvas, mail

neleido eiti,” pasiaiškino 
Robertukas. '

“Vaikeli, tu labai giliu- 
kingas, kai tokį rimtą tė
velį turi,” pastebėjo moky
tojas. ' "O ar tavo tėvelis 
aiškiai tau įrodė, kodėl 
sekmadienį tu neprivalai 
eit meškerioti?”

“O, taip,” atsakė Rober
tukas. “Tėvas aiškiausiai 
išskaitliavo, jog mum abiem 
jokiu būdu neužteks slie
kų.” /i i. ' - >

Surinko žemaitis*

daug krokodilų rūšių. D^bar 
tų stambių gyvūnų bėra'feli-’ 
kusių iš viso 23 rūšys. Visi jie 
— Azijos, Afrikos, Ametokos 
ir Australijos šiltųjų upi* ir 
ežerų gyventojai. Pagal kūno 
sandara krokodilai yra tobu
lesni už visus dabar gyvenan
čius roplius. Jų.širdis keturių 
skyrių, nes pertvara tarp šir
dies skilvelių ištisa, ir arteri
nis kraujas širdyje nesusimaį- 
šo su veniniu kmuju. Visas 
didžiulis krokodilų kūnas, tu
rįs ligi 6 metrų įilgio, apsau
gotas stipriais šarvais, -suda
rytais aš kaulinių plokštelių, 
kurįos.: iš viršaus apdpngtos 
raginiąis žvynais? Krokodilai 
—stiprūs grobuonys, labai 
greitai ir* vikriai • plaukioją 
vandenyje. Jų grobis -^ smul
kūs ir stambūs gyvūnai; kar
tais iie pupla ir1 žmones. Kro
kodilai didžiąją,-savo gjhKmi- 
mo dalį praleidžia vandenyje, 
bet kiaušinių dėti visadai išli
pa į krantą. Padėtus kilhiši“ 
niūs čia jie užkasa karštame 
smėlyje. Išriedėję jaun) kro
kodiliukai tuojau lenda į van-
denį. Karštomis dienomis kro
kodilai ištisomis ’ ■ valandomis 
šildosi smėlėtame krante arba 
seklumoje, bet yos tik pajutę 
mažiausią pavojų, nerangiai 
šliaužia į vandenį — ten jie 
saugesni, ten jie vikrūs ir 
greiti. Krokodilai negali ilgai 
išbūti vandenyje. Jam tenka 
tarpais iškišti iš vandens savo 
snukį, kad galėtų į 'plaučius 
įtraukti oro.

Ūkinė roplių reikšmė. Kai 
kurie ropliai' turi šiokią tokią 
ūkinę 'reikšmę. Pavyzdžiui, 
labai branginama krokodilo, 
didžiųjų gyvačių ir driežų va- 
ranų oda. Iš jos dirbamos pui
kios piniginės, krepšeliai, 
smulkūs odiniai daiktai ir tt. 
Raginiai vėžlių skydai na«^)- 
jami šukoms dirbti, peilių ran- 
keno,ms; sagoms ii’ tt. Iš j^i 
kurių., vėžlių hlėsos gamina
mas labai skanus ir maistin
gas 'patiekalas; vėžlių kiauši
niai taip paįt skanūs ir, mais
tingi.- \ r • 

' —o— 
f

Roplių protėviai.
Roplių iškasenos. Dabarti

niai ropliai yra menkučiai pa
likuonys kadaise labai gausin
gos stuburinių gyvūnų klasės. 
Rbpliai labiausiai buvo papli
tę vidurinėje (mezozoinėje) 
žemės istorijos eroje. Jų tuo
kart buvo pilna sausumoje, 
jūrose ir gėluose vandenyse. 
Kai kurios rūšys skraidė oru*. 
Daugelis senovinių roplių bu
vo milžiniško didumo. Dau
gybė jų suakmenėjusių griau
čių ir daug kitokių liekanų 
randama mezozoinės eros 
sluoksniuose. Iš tų iškasenų, 
kurių yra daugelyje muziejų^ 
savotiškas buvusiųjų rop|^ 
pasaulis jau gerokai . ištirtas. 
Iš jų mes galime atstatyti tų 
buvusių žemės viešpačių ne 
tik kūno sandarą, bet dažnai 
ir jų gyvenimo būdą.

4 pusi.-—Laisvė (Liberty)-Penktądien., Ęirželio-Jiine 1951
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MONTREAL, CANADA
Dr. ^fabinovičius išteisintas

Dr.' Rhineas Rąbinovičius, 
48 nuptą amžiaus, savininkai 
Mount Royal ligoninės, buvęs 
kaltinamas už klastą, gegu
žis 31 d., Kings Bench teismo 
džiūrės liko išteisintas.

Jo žmona, kurią jis vedė 
1840 m. gruodžio 5 d. ir kuri 
dabar siekia nuo jo divorso, 
dr. Rabinovičių kaltino ir pa
traukė į teismą už tai, kad, jis 
būk. klastingai pasirašė jos 

į vardu ienybų kontraktą 
' dviem valandom prieš šliūbą. 
! Tas kontraktas — kuris Kve- 
I beko provincijoj lošia svarbią 
rolę — norint jai gauti divor- 
są, dabar tarnauja prieš jos 
reikalus linkui juodviejų tur- 

; to.
Laike teismo buvo atrasta, 

kad jis už ją ištikrųjų pasi
rašė po kontraktu; tačiau bu- 

• vo taipgi įrodyta, kad jis tai 
į padarė su jos žinia ir sutiki- 
> mu. Todėl, teisėjo Wilfried 
Lazure nuomone, džiūre tei- 

. singai pasielgė, išteisindama 
, daktarą nuo klastos.
i d > *

<1” Po 6 valandą rastas 
“pabėgėlis”

Į Sh^jiner’s ligoninę ant Ce
dar avė. (prie Pine avė.) at
vežtas vaikutis šešių metų 
amžiaus Joseph Lamarsh, iš 

LilSVų PIKNIKAS
I

Atžymėjinnii 40 Metų Jos Gyvavimo Sukakties 
r $300 DOVANOMIS PRIE ĮŽANGOS, BILIETO 

1—$100, 2—$75, 3—$50, 4—$25, 5—$15, 0—$10, 7—$10, 8—$5, 9—$5, 10—$5.

Efepos 1 .July, 1951 •

Laisvės Choras, vad. Wilma Hollis, Hartford, Conn.

ARARAT CAMP, VOSE POND PAVILION
MAYNARD, MASS. ' ’

K Graži liaudies dainų
S 1. AL STEVENS Pilnas Orkestras gros lietuviškus 

ir amerikoniškus muzikos kavalkus,. tinkamus senimui 
ir jaunimui.

a 2. Laisvės Choras, iš Hartford, Conn., vadovaujamas 
Wilmos Hollis.

■■ 'j

programa:
3. Norwoodo Vyrų Ansamblis, 

vad. S. Paura, akomp. G. Tei’horst.
4. Laisvės red. A. Bimba pa- 

, sveikins Massachusetts lietuvius
nuo dienraščio Laisvės.

Kviečiam lietuvių visuomenę iš visos Naujosios Anglijos suvažiuoti. Už
tikrintas smagumas jauniems ir seniems.

Mass, lietuvių organizacijos LLD, LDS, LMS, MMS

Winooski, Vermont, pagydyti 
jo sulaužytą ranką, motinai 
išeinant grasino, kad kaip tik 
pritems, tai jis bėgsiąs iš li
goninės namon. Niekas nekrei
pė domės, nes daugumas vai
kučių paliktų ligoninėje taip 

i sako.
Tačiau šis mažytis, ką sakė, 

tai ir padarė, tik ne tamsoje. 
Gegužės 31 d. apie 10 valan
dą ryto, žaizdamas ligoninės 
sode su triračiu, pasitraukė 
nuo kitų vaikų, pilivažiavo 
prie geležinių vartelių, pasili- 
pėjo ant savo triračio, per 
tvorą ir pasileido “namon.” 
Policija ir šiaip geros valios 
jaunuoliai pasileido ieškoti 
kalno miške, bijodami, kad 
nežūtų, bet mažytis leidosi 
ne į mišką, bet j miestą ir tik 
po 6 valandų, 4:30 vai. p.p., 
radio policija atrado ant Mc
Gill ir Notre Dame gatvių. 
Paklaustas, kur eina, išdi
džiai atsako: Nąmon!...

Miestas siekia 15 mil. 
paskolos

Pravedimui viešųjų darbų', 
Montrealo miestas, kad sukel
ti pinigus, sieks iš miesto gy
ventojų liuosu noru paskolinti 
miestui, paskolos bondų for
moje, kurie bus įvairių laiko
tarpio paskirių, nuo. birželio 

1 d., 1951 m. iki lapkričio 1 d., 
1961 m.

Vajus bus atidarytas birže
lio 11 d., miesto rotušėj (City 
Hali), 10 vai. ryte. Tokia pa
skola rrpestas mano sukelti 15 
milionų dolerių.

Roncarelli ir Duplessis abu 
apeliavo

Prieš aukštesnio teismo tei
sėjo C. G. Mackinnon sprendi
mą, kuriuo Kvebeko provinci
jos premjeras Maurice Dup
lessis buvo nuteistas sumokėti 
Frank Roncarelli’ui $8,123.53 
už atėmimą likeriams pardavi
nėti leidimo, Duplessis tuojau 
apeliavo bylą.

Po kiek laiko Roncarelli ir
gi apeliavo. . Apeliavo ne už
tai, kad būtų neteisingas 
sprendimas, bet už tai, kad, 
jo nuomone, teismas pripaži
no per mažai padengimui 
nuostolių, kuriuos jis aplaikė, 
kuomet Duplessis įsakymu 
jam buvo atimta leidimas par
davinėti likerius, už tai, kad 
jis rėmė religinę sektą, Jeho
va Witnesses. Originaliai jis 
reikalavo iš Duplessio $118,- 
741.00.

★

Susižiedavo

Dela Skruabiūtė kiek laiko 
atgal susižiedavo su jaunikai
čiu Stankum. Kada įvyks ves
tuvės, tikrai nepavyko patirti.

Apsivedė
Birželio 2 d. sukūrė šeimy

ninį gyvenimą — apsivedė 
Anita Smetonytė (Juozo ir 
Marės Smetonų dukrelė), su 
amerikiečiu lietuviu Jonu Sta
niui iu. Vedybinės iškilmės, 
dalyvaujant gražiam būriui 
svečių, atsibuvo Lietuvių Vy
tauto Klube.

Taipgi tą pat dieną susituo
kė Kazys Repšys (Stepono ir 
K. Repšių sūnus) su anglų 
tautybės mergina. Vedybinės 
iškilmės įvyko ant Island St.

Serga
Ona Balčiūnienė gegužės 

23 d. Royal Victoria ligoninė
je turėjo labai sunkią vidurių 
operaciją, šiuos žodžius ra
šant, ligone jau gerokai page
rėjusi ir neužilgo tikisi būti 
namie. Aišku, gydytis reikės 
ilgai.

Kiek laiko atgal, taipgi Ro
yal Victoria ligoninėje, Jonas 
Šųlmistrąs turėjo operaciją 
ant kojos. Gydosi namuose.

Aldona Gudienė (Jokšytė) 
gegužės 25 d. Doctors ligoni
nėje turėjo operaciją.

Kuris laikas atgal, Anta
nas Stanaitis dirbtuvėje sun
kiai susižeidė koją.

Sofija čicinskienė, gegužės 
29 d., St. Mary’s ligoninėje 
turėjo apendiko operaciją.

Mirė
Gegužės 31 d. St. Jeanne

D’Arc ligoninėje mirė Pranas 
Žilinskas, sulaukęs 65 metų 
amžiaus. Paliko nuiliūdirhe dvi 
dukteris —Juzę (Tamulionie- 
nę), Marytę ir sūnų Juozą.

Pirmas buvo išvažiavimas
Gegužės 27 d. Montrealo 

Lietuvių Sūnų ir Dukterų Pa- 
šąlpinė Dr-ja buvo Nuorgani
zavusi pirmą šiame pavasari
niame sezone išvažiavimą 
Vekterų farmoje. Nors išva
žiavimui entuziazmas buvo 
didelis, bet nepalankus oras 
(debesuota ir protarpiais lie
tus), aišku, turėjo atsiliepti 
ant pasekmingumo, ir todėl 
žmonių nebuvo perdaugiau- 
siai.

Kiek teko girdėti nuo daly
vių išvažiavime, tai nors žmo
nių ir nebuvo labai daug ir 
nors lietus smarkiai popietyj 
nulijo, vis vien, kurie buvo iš
važiavę, sako, išvažiavimas 
buvo linksmas ir smagus. J.—

cija ant abiejų kojų gyslų.
Taip pat susirgo Ona Gri

gaitienė. Visi Laisvės Choro 
nariai velija jai greitai pa
sveikti.

Conn, valstijos organizaci
jas prašofme nieko nerengti 
liepos 15 d. Nes tai bus spau
dos piknikas ir visi lietuviai 
jame norės dalyvauti.

Laisvės Choro Koresp.
F. J. Repšys

Chicagos Žinios
Sunkiai sužeistas 
geras, pažangus lietuvis

Gegužės 27- d. vakare ant 
Halsted St: automobilius 
smarkiai sužeidė seną', ge
rą, pažangų lietuvį, didelį 
darbininkiškos spaudos ša
lininką ir seną dienraščio 
Laisvės patriotą. Nelaimė 
ištiko Adoma Markūną. Tai 
atsitiko, kada Markūnas, 
grįždamas iš darbo, išlipo 
iš gatvekario ir ėjo skersai 
gatvę. Užlėkė automobilius 
ir sužeidė . Drg. Markūnas 
be žado tapo nugabentas 
pavieto ligoninėn. Ir niekas 
nežinojo apie jo nelaimę. 
Tik už keleto dienų jis pats, 
jau šiek tiek atsipeikėjęs, 
telefonu paskambino dien
raščio Vilnies raštinėn ir 
pranešė apie savo sužeidi
mą. Rep.

•
Gal bus Chicagoje statomas 
garsusis veikalas “Blinda”

Gegužės 31 d. buvo atlai
kytas , Chicagos Lietuvių 
Liaudies Teatro susirinki
mas. Susirinkimas buvo vi
sapusiškai geras. Šiame su
sirinkime jau nauji virsim, 
kurie, reikia tikėtis, su se
nuoju pirmininku J. Mise
vičium pryšakyje, tikrai 
ant kojų pastatys Liaudies 
Teatro veiklą .

Sekančiam sezonui Liau
dies Teatras nutarė persta
tyti veikalą Blindą. Tačiau 
galutinas apie veikalą ap
svarstymas paliktas režisie
riams, kuriuos Liaudies Te
atro susirinkime išrinko net 
keturias.

Ir jeigu režisieriai su
ginus pečius Blindos per
statymui, sekančiam sezone 
turėsime Blindą mūsų sce
noje .

Naujai Liaudies Teatro 
valdybai ir režisieriams tik 
galima gero palinkėti. O jie 
daug ko gali padaryti. W.

Hartford, Conn.
Laisvės Choro susirinkimas 

įvyko gegužės 31 d. Apie pa
tį susirinkimą nieko čia nera
šysiu. Paminėsiu tik tai, kas 
svarbiausia.

Laisvės Choras nutarė daly
vauti liepos 1 d. Maynardo 
pikniko. Užkvietimą prisiuntė 
norvudietis Jonas Grybas, kad 
Hartfordo menininkai pribūtų 
ir išpildytų programą. Cho
ras užkvietimą priėmė. Busas 
jau yra nusamdytas tik dėl 
Laisvės . Choro narių. Busas [ 
išeis nuo 157 Hungerford St. į 
11. vai. ryte.

Visi Laisvės Choro nariai 
turite būti laiku, kad nereikė
tu laukti. c

Bet tai dar ne viskas. Lie
pos 15 dieną įvyks piknikas 
pas mus, Hartfordo Lietuvių 
Sąryšio parke, Glastonbury, 
Conn. Tai bus didžiausias pik
nikas visoje Amerikoje. Sve
čių bus iš visur: iš Bostono, iš 
Floridos ir net iš Texas. Taip 
pat gavau pranešimą, kad sve
čių bus ir iš New Yorko.

Laisvės Choro susirinkime 
nutarta siųsti tris jaunus stu
dentus į Vasarinę Meno Mo
kyklą, kuri įvyks Worcester, 
Mass. Tai bus dvi Mulerankai-, 
tės ir mūsų geras veikėjas Bo-j 
rison.

Laisvės Choro pamokos į- 
pyksta trečiadieniais. Kas my
lite meną ir dainą, tam vietos 

.Chore yra.
Laisvės .Choras nutarė nu- 

rekorduoti apie 3 ar 4 dainas. 
Prie to jau yra rengiamasi. 
Už kokios poros savaičių Lais- j 
vės Choras paleis savo balsą, 
per radijo bangas.

* .

Susirgo Laisvės Choro geras 
rėmėjas N. Johnson. Aplanky
kite mūsų draugą.

Laisvės Choras turi jauną 
organizatorę, f ai Grace G al
ien. Tai energinga, smarki ir 
veikli jaunuolė. Mes turėjome 
choro organizatoriumi puikų, 
aukštą vyrą J. Thomas. Neži
nia, kodėl jis atsisakė toliau 
būti organizatoriumi. Bet ge- 1 
rai, kad vis tiek pasilieka dar-į 
buotis su mumis chore. Ir dar 
kaip jis darbuojasi: duoda vi
siems pabarimus.

Petras • Giraitis pasilieka 
Laisvės Choro klubrumio ve
dėju.

Ona Brazauskienė ir C.♦
Brazauskas nusipirko smuklę 
New Britain, Conn. Neteksime 
gero veikėjo.

Joe Beržinis (J. Berch) 
perkraustė savo užeigą į nau
ją vietą. Dabar ji randasi po 
num. 834 Broad St. Sako, kad 
puikiai sekasi. Nauja vieta 
dar gražesnė už senąją. Joe 
sako: “Trečiadienį uždarau 
biznį 8 vai. ir einu dainuoti 
prie Laisvės Choro.” ,

A a
A. Grigaliūnas serga. Jis 

randasi 83 S. Main St., Wa
terbury, Conn. Jis priklauso 
prie LDS 79 kuopos Hartfor
de. Jam buvo padaryta opera- 

avė., mirė gegužės 28 dieną. 
Gimus Lietuvoje, Rokiškio 
apskr., Pandėlio ^>arap., Ber- 
vedžio kaime.

Pranciškus Maskoliūnas, 
6629 S. Rockwell St. mirė ge
gužės 30 d. Gimęs Panevėžio 
apskr. Raguvos vals. Liko 
žmona Anelė (Dapkaitė), 
duktė ir du sūnūs.

Elzbieta Banaitiene (Ben- 
džiunaitė), 4214 So. Francis
co avė., mirė geg. 30 d. Gi
mus šakių apskr. Liko 4 duk
terys ir sūnus.

★ '
Elzbieta Markulienė mirė 

geg. 29 d. Gimus Šiaulių aps., 
Radviliškio vals. Liko vyras 
Povilas.

Kor.

San Francisco, Cal.

MIRĖ
Katherine Kudulis mirė ge

gužės 30 dieną. Gimus Lietu
voje, Mažeikių apskr., Akme
nės parap. y

★
Jieva Kabelis (Žiurauskai- 

te), 7014 S. Talman avė., mi
rė gegužės 29 dieną. Gimus 
Lietuvoje, Kauno apskr.

Paulina Sapranauskienė 
(šaltytė), 10550 S. Edbrooke

Mūsų ligoniai

Leona Alvin, Jono ir Marg. 
Alvinų duktė, nuvyko į sveika
tos įstaigą, kur veltui ima 
plaučių nuotraukas dėl patik
rinimo. Už poros dienų gauna 
paraginimą, kad nuotrauka 
rodo prastus ženklus ant plau
čių, ir kad ji skubiai pribūtų 
į ligoninę. Ten jai nuvykus 
nuo gydytojo gavo įsakymą į 
24 valandas atvykti į San 
Francisco miesto ligoninę, ir 
ten būti, kolei galutinai liks 
ištirta ligos priežastis.

Dabar Leona randasi San 
Francisco ligoninėje, Ward 
31, kambarys “A”. Gydytojai 
daro įvairius tyrinėjimus su
radimui ligos priežasties, bet 
kol kas dar nesuranda ligos 
tikrumo.

Leona per praėjusius porą 
metų čia mokinosi ant profe
sionalės moteriškų drabužių 
dizainerės ir tik reikėjo pus
mečio užbaigimui to amato. 
Dabar kol kas negali žinoti, 
kaip visi dalykai baigsis. Jei
gu ji būtų laikoma ilgai po 
daktaro priežiūra, tad jos 
mokslui pasidarytų nemaža 
pertrauka. Jeigu viskas išeitų 
gerai, tad ligonei ir tėvams 
pranyktų visi nesmagumai.

★
Verta pažymėti

Kiekvienas šio miesto ir 
apylinkės lietuvis turėtų susi
rūpinti savo sveikatos patikri
nimu. Kaip žinome, Kaliforni
jos valstijos įstatymai sako, 
kad kiekvienas žmogus, jau
nas ar senas, turi teisę, eiti į 
metus kaitą į sveikatos įstai
gas savo sveikatos patikrini
mui. Tas yra veltui visiems 
miesto įstaigose, taipgi valsti
jos gydymo įstaigose.

Savaitės laiku dienomis at
dara nuo 8:30 vai. ryte iki 
4 vai po pietų, 101 Grove St., 
San Francisco Hospital, 23 St. 
ir Potrero Ave., ir University 
of California Clinic, and Par
nassus Ave. Ten yra suteikia
nt a pilnas patarnavimas vel
tui, ir kurie negali atvykti dėl 
darbo priežasties, dienos lai
ku, yra dūodamas patarnavi
mas sykį į savaitę vakarais, 
rodos, trečiadienį, nuo 6 :30 
vai. iki 7 :30 vai. A.

«■—»—**—■—■—■—»—■—■—-—■—-—■—■—■—.—

• CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

©
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

1113 M t Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 pusi.—Laisvė (Liberty)>Penktadien., BirželioJune 8, 1951



Liberty Auditorijoje
AntradienicF vakare susirin

ko graži LP}S bowlininku gru
pė pažaisti. Tarp vyrų buvo ir 
pora merginų, Amilia Burba 
ir Aldana Katinas. Jos lenkty
niavo su vyrais. Nebuvau bow- 
linge iki galo, tai nežinau, 
kaip jie pasižymėjo.

Sekamą antradienio vakarą 
tikimasi turėti daugiau vyrų 
ir- moterų bowlininku.

Kalbėjausi su J. Siurba, 
LDS sekretorium. Jis nusi
skundė, kad LDS vajus neiš
sijudina, ypač Brooklyno kuo
pos nepasirodę su naujais na
riais. I

Rejkętų !kaą nors 
kad' vajų pagyvinti, 
laukia naujų narių.

daryti, 
Centras

Auditorijos gėlynas 
eina gražyn. Daugiau 
giau gėlių pražysta.# 
pažiūrėti ir pasigėrėti

Reikia duoti gėlyno prižiū
rėtojui S. V. kredito už tokį 
gražų darbą.

kasdien
ir dau-

Gražu

Pagaliau ir Lietuvių Liau
dies Teatras pradeda judėti. 
Jau, turėjo pasitarimą ir pasi
rinko svarbų veikalą “Klasta 
ir Meilė” rudenyje parstaty- 
ti. Veikalų žinovas ir vaidylų 
mokytojas Jonas Valentis ap
siėmė sumokinti.

Netrukus Auditorijoje pra
sidės to veikalo pamokos.

Mūsų organizacijų veikėjai 
ir nariai nepamirškite svar
baus susirinkimo. Birželio 15 
dalyvaukite Auditorijoje.

Rep.

Laisvės pastogėje
' Finansinis dienraščio vajus, 

atrodo, neprastai eina. Tri
jų tūkstančių betrūksta. Su 
laiku ir tai bus atlikta.

Pereitą sekmadienį, birže
lio 3, Laisvės redaktorius R. 
Mizara buvo nuvykus į' balti- 
moriečių pikniką. Sugrįžęs 
sakė, kad piknikas puikiai pa
vyko, publikos buvo daug. 
Laisvei parvežė arti pusantro 
šimto dolerių.

šį sekmadienį, birželio 10, 
Laisvės " manaclžeris D. šo- 
lomskas ir S. Večkys važiuo
ja į Laisvės naudai rengiamą 
pikniką, Haverhill, Mass.

Tarp Williamsburgo 
lietuvių

Jonas Grubys įrašė j LDS 
naują narį

Sugrįžęs iš Conn, valstijos, 
Jonas Grubys tuoj stojo LDS 
vajaus darban. Jau įrašė vie
ną naują narį.

Tai buvo raportuota LDS 1 
kuopos susirinkime birželio 5 
d. Jis mano gauti ir 
naujų narių.

Susirinkimas buvo 
lingas. Negerai, kad
narių nelanko susirinkimų.

Apsvarstyta keletas svar
besnių reikalų. Tuomi susi
rinkimas ir baigtas.

LDS narys.

daugiau

neskait- 
daugelis

Viešbučių patarnautojų 
streikas plečiasi

No>vY>rkO"7^/Wtf2lniov
Johnsono taikos 

rezoliucija 
v

Kailiasiuvių ir dažytojų 
jos taryba, atstovaujanti 7,500 
darbininkų, už gyrė rezoliuci
ją, kurioje indorsuojama se
natoriaus Johnsono rezoliuci
ja, reikalaujanti su 
25 d. baigti Korėjoje 
eiti prie taikos.

Panašią rezoliuciją
Amerikos Darbo Federacijos 
m ai i orių unijos 848 lok al as
ir kelętas kitų lokalų.

Daugiau ir daugiau unijų 
pasisako už pertraukimą mū
šių

uni-

birželio 
k ara ir

priėmė

Korėjoje.

FILMOS-TEATRAI
“Hollywood Story” 
Paramount Teatre

Richard Conte ir Julia Adams 
7* • • u v r r — r p ey p'

“Hollywood Story” pradė
ta rodyti Paramount Teatre, 
Times Square, trečiadienį. 
Svarbiausios šioje filmoje 
žvaigždės — Richard Conte ir 
Julia Adams. Vaidinime taip
gi dalyvauja Henry Hull, 
Fred Clark, Jim Backus ir ki
ti. •• ww

Filmos istorija sukasi apie 
pagarsėjusį žmogžudį. Su šia 
filmą taipgi asmeniškai pasi
rodys ant estrados Ames bro
liai, Gracie Barrie, Bobby 
Sargent, Bunny, Briggs ir Her
bie Fields orkestrą.

T?

Danny Kay filmoje “On 
the Riviera,” Roxy Teat
re, New Yorke.

Policistas užsimušė, 
teismas atidėtas

prigėrė
Sumušė žmona, 

areštuotas k

Kas girdėti pas kriaučius
Kai tik ateina kriaučių 54 

skyriaus delegato rinkimai, 
tai kartu pasirodo ir kriaučiš- 
ka politika ir apsiėmusių į 
delegatus kandidatų šmeiži
mas.

Kad ir paimsime Pranciš
konų organą Darbininką. Pe
reitą savaitę tas laikraštis* 
paskelbė Vytautą Ubarevičių 
raudonu, nors jis niekad nėra 
tokiuo buvęs ir nemanau, kad 
jis mano būti raudonu. Šis 
jaunas vyrukas yra Lietuvoje 
Smetonos viešpatavimo laikais 
augęs ir jau gana ilgas laikas 
kaip Amerikoje gyvena ir į 
raudonumą labai šnairomis 
žiuri. Bet gal jis Pranciško
nam į skverną nepabučiavo,

Pranas Vaitukaitis, matyt, 
mokėjo gal geriau Pranciško
nam įtikti ir jiems į skverną į- 
sikibti. Jis jau pasidarė jiems 
ištikimiausias katalikas^ nors 
ir skaitosi socalistu.

Kriaučiai gerai pažįsta Vai
tukaitį per virš 30 metų. Visi 
žinome, kad jis skaitosi 
cialistu ir katalikiškom 
žvalgėm yra priešingas.

PO NEW YORKį 
PASIŽVALGIUS

so-
pa-

Vaitukaitis yra buVęs du 
sykiu delegatu. Pirmą sykį 
buvo išrinktas nuo socialistų, 
o antrą sykį nuo kairiųjų, kai 
dar gyvavo kriaučių lyga. 
Pir,mą sykį išbuvęs delegatu, 
Vaitukaitis nenorėjo tos vie
tos, apleisti, nepaisant ir tai, 
kad jau buvo kitas ton vieton 
išrinktas. Tai reikėjo prievar
tos būdu, už kalnieriaus pa
imti ir išmesti iš delegato vie- 
tq£.

Vaitukaitis yra mažo ūgio, 
bot savo kumštį aukštai neša. 
Dirbdamas IĮowąrdo> dirbtu
vėje, susiginčijęs su darbinin
ku, šaukia jį į gatvę ir kumš
čiu riša ginčus. Mat: jis taip 
vykdo savo “socializmą.”

Kaip senas kriaučius, aš 
sakyčiau, kad mes esame pu
sėtinai nusenę, tai turime už
leisti unijos vadovybę jaunie
siems, nežiūrint jų pakraipų, 
bile yra teisingo nusistatymo. 
Aš esu patyręs, kad katalikiš
koje srovėje yra daug tokių, 
kurie atskiria, kas 
Dievui ir kas 
Manau, kad ir 
tai atskirs.

Planuoja vėl kelti 
subvių fėrus

Nors majoras Impellitteri 
užtikrino spaudos konferenci
jai, kad šiuo laiku jis nesvars
to kelti subvių fėrus, bet gan
dai eina, kad majoro patarė
jai ir Transportacijos Taryba 
planuoja pakelti važinėjimo 
fėrus iki 13 centų.

1948 metais buvęs majoras 
O’Dwyer taipgi pareiškė ne
svarstąs fėrų keljmą, o tuoj 

to f erai buvo pakelti iki 
centu.

John Lind, 15 metų 
iš Rockaway Beach 
išgelbėjo taipgi 15 
skęstančią 
Herbst.

Sakoma, 
išgelbėti

mergaitę

amžiaus, 
vandens 

motu be-
Patricią

norėjęs 
negrą 

nepasisekė, šį

jis taipgi 
beskęstantį

jaunuolį, bet
kartą jis nuskendo ir prigėrė.
Jo lavonas buvo ištrauktas, 
bet negras nesurastas.

Laisvės spaustuvė atlieka 
visokius spaudos darbus biz
niams ir organizacijoms.

Ridgewood ietis Carles 
Fruehwirth, 27 mėtų anyžiaus, 
tapo areštuotas ir padėtas po 
$500 kaucija. Kaltinamas už 
savo žmonos Helen sumušimą 
ir netvarkingą elgesį.

Jo žmona liudija,-kad jis ją 
vaikė kelis blokus ir smarkiai 
sumušė. Barniai prasidėję dėl 
to, kad jam nepatikęs jos 
plaukų sutaisymas. Dabar jis 
turės teisme įrodyti, ar buvo 
pakankama priežastis mušti 
savo žmona.*

po
10

Radijo koncertai
United States Steel Korpo

racija atidarys vasarinius kon
certus sekmadienį birželio 10 
ir transliuos per National 
Broadcasting Co. stotis 8 :30 
vai., vakare šviesos taupymo 
laiku.

PRANEŠIMAI
NORWOOD, MASS,

Visi Norwood© pažangieji lietu
viai rengiasi ' važiuoti j Haverhill- 
Bradford Gedemind Klubo Parką, 
kuriame įvyks visų Mass, pažan
giųjų lietuvių pirmas piknikas. Mes 
gerai žinom, kad tame piknike bus 
daug įvairumo ir ' smagumo. Ten 
girdėsime skirtingų kolonijų daini
ninkus. Ten bus gera muzika šo
kiams, bus geras kalbėtojas, kuris 
perduos svarbiausias žinias -iš viso 
pasaulio. Kalbės D. M. šolomskas 
iš New Yorko. Busas išeis 12-tą va
landą dieną. Todėl norinti važiuoti, 
būkite laiku. Būsit visi maloniai 
priimti. - Birželio (June) 10 d. visi 
keliai ves į Haverhill-Bradford, 
Mass. — Žvalgas. (112)

HELP WANTED 
REIKALAVIMAI

priklauso 
darbininkui. 
Ubarevičius 
Kriaučius

Siuvėjų derybos 
nutrūko

Amerikine Darbo Partija 
paskyrė Clifford T. M'cAvoy, 
buvusį labdarybės komisionie- 
rių La Guardijos administraci
jos metu, kandidatu 
Tarybos prezidento 
Dabar jis darbuojasi 
darbininkų unijoje.

Miesto 
vietai, 

elektros

Buvęs kongresmanas Marc- 
antonio pasmerkė Aukščiausio 
Teismo nuosprendį prieš 11 
komunistų. Marcantonio sako, 
tai yra konstitucinių teisių 
paneigimas.

Transportacijos darbinin
kai reikalauja pradėti vakaci- 
jas su liepos 1 ir kartu su
trumpinti jų darbo laiką iki 
40 vai. į savaitę, nesumaži
nant algos.

New Yorko dienraščiai Post 
ir Compass pasmerkė Aukš
čiausio Teismo nuosprendį 
prieš komunistus, kaip demo
kratinių teisių paneigimą.

Kailiasiuvių darbininkų uni
ja reikalauja Aukščiausio 
Teismo persvarstyti komunis
tų klausimu nuosprendį.

Areštuoti Lewis Irving ir 
A. Schwartzmann uiž dalini
mą Daily Workerio, kuriame 
buvo paskelbtas A. T. nuo
sprendis prieš komunistus. 
Kaltinami už “gatvių terši
mą.”

Amerikos Darbo Federaci
jos viešbučių patarnautojų 
unijos darbininkai paskelbė 
streiką mažesniuose viešbu
čiuose ir rezidenciniuose klu
buose. Streikas prasidėjo bir
želio 1 d. Dabar jis jau api
ma 50 viešbučių, kuriuos strei- 
kieriai pikietuoja.

Valstijos atstovas Julius J. 
Manson turėjo pasitarimus su 
viešbučių savininkais ir unijos 
viAininkais, bet sutaikyti ne- 

> pasisekė. Unija reikalauja 
pakelti algas nuo $1.20 iki $4 
dviem tūkstančiam narių. Da
bartinė alga, kaip unija skel
bia j apie $35 į savaitę.

Pirmadienio ryte 19 polici
ninkų, kaltinamų kyšių ėmi
me nuo gemblerių, susirinko į 
Central Courts Building, 120 
Schermerhorn St., Brooklyne. 
Jie laukė, kada jų teismas 
prasidės.

TuO metu policistas Char
les N. Panarella iššoko iš šeš
to aukšto per langą ir užsi
mušė. Jis buvo kaltinamas 
kyšių ėmime iš gemblerių ir 
atsisakė jucfs išduoti, teismui.

Kai teismas atsidarė, visi 
buvo dėl policisto užsimuši- 
mo susirūpinę ir susinervavę. 
Kaltinamųjų advokatai prašė' 
teismą atidėti. Teisėjas sutiko 
teismą atidėti iki rugsėjo 10 d.

200 newyorkiečių išvyko į 
Washingtona reikalauti Kong
resą priimti įstatymą, kuris 
apsaugotų rendąuninkų ir pro
duktų naudotojų teises. Jie 
atstovauja 500,000 organizuo
tu žmonių, v v

Policistas ir kunigas sulai
kė Eldon McCue, 45 metų am
žiaus, norėjusį nuo Queensbo- 
ro tilto nušokti j vandenį ir 
taip nusiskandinti.

20 metų studentė Evd Ku- 
goL iššoko iš savo apartmento 
12 aukšto, kuomet daktaras 
išgelbėjo jos gyvastį nuo dide
lės miegamųjų pilių dozos.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJI

Nuosprendis riboti statybą 
naujtj namų New Yorke grę- 
sia benamyste mažiausia 34,- 
000 šeimų,- kurios tikėjosi bu
to iš naujos statybos. ,

Miestinės labdarybės komi- 
sijonierius McCarthy jau užsi
puolė Civilinių Laisvių Uniją 
kaipo “užkliuvusią ant raudo
nųjų meškerės.’ Priežastis: 
įstaiga sutiko ginti to valdi
ninko persekiojamus, šalina-

I mus iš darbo unijistus.

Patrice Mansei

MONTELLO, MASS.
Įvyks piknikas Lietuvių Tautiško 

Namo Parko, Winter St., ant Kes
wick Rd., ncdėlioį, 10 d. birželio. 
Pradžia 1 vai. dienų. Rengia Lietu
vių Tautiško Namo Draugovė. Ku
rio nevažiuosite j apskričių piknikų, 
tai prašome visus ir visas dalyvau
ti. — Rengėjai. (110-111)

ROCHESTER, N. Y.
LLD 50 kuopos rengiamas vaka

rėlis įvyks 16 d. birželio (June), tai 
bus tėvų pagerbimui pramoga, nes 
17 d. birželio yra tėvų diena. Kvie
čiame visus esančiuosius tėvus, tė
vukus ir busiančiuosius tėvais, daly
vauti 
Kuopa 
kinti, 
čiame
Pradžia 6:30 vai. 
no salėje, 575 Joseph Ave. — Ren
gėjai. (111-112)

šiame pažmonyje-vakarėlyje. 
yra nusistačiusi visus paten- 
Bus valgių ir gėrimų. Kvie- 
tčvus ir mamas dalyvauti.

vakare, Gedemi-

industrijoje 
bėgiu dviejų 
metų.
fabrikantams 

unija net ne- 
pakėlimo. Tik-

Sukniasiuvių unijos senasis 
kontraktas sui fabrikantais pa
sibaigė gale gegužės mėnesio. 
O derybos dėl naujo kontrak
to, buvusios pradėtos seniau, 
nutrūko be susitarimo. Palie
čiami ploščių kostiumų siuvė
jai, 35,000 darbininkų.

Unija praėjusią*-savaitę bu
vo nutarusi, kad “be kontrak
to nedirbsfrn.’’ Jeigu savo tą 
tarimą vykdys, • šis sustabdy
mas darbo toje 
būtų pirmasis 
dešimtų su virš

Pateiktuose 
reikalavimuose 
reikalauja algų
tai prašo sutarties su įrašymu 
j on esamosios algų skalės. 
Bot reikalaujama sekamų pa
kaitų, kurios, menama, šiek 
tiek pagerintų padėtį blogiau
sia teaprūpintpms darbininkų 
grupėms, būtent:

Dirbantiems sekcijomis dar
bus ir mokestį paskirstyti ant 
gabalų, kad kiekvienas gale- 
tų žinoti savo išdirbį ir pagal 
reikalą ji gerinti.

Mokėti nuo algų po 2 pro
centu daugiau i sveikatos ir 
atostogų fondą.

Dar po du procentu dadėti 
j fondą, iš kurio mokama at
leidžiant iš darbo.

Mokėti už šventadienius ir 
dirbantiems akordiniai (nuo 
štukų-piece work).

Amerikos Darbo Partija 
reikalauja kainų 

kontrolės
--------- i

Darbo PartijaJ 
pareiškimą dėl 

Ktarp Gijnbels, 
departmentinių

Amerikinė 
paskelbė savo 
“kainų karo” 
Macy ir kitų 
krautuvių.

1. Partija reikalauja, kad 
legislatorių komiteto tyrinėji
mas, kuris prasideda birželio 
7 d., Bar Association Bu.ildin- 
ge, nuodugniai svarstytų “kai
nų karą” ir išklausytų parti
jos htstovo Arthur Schutz er 
siūlomą programą dėl efekty- 
vės kainų kontrolės ir kainų 
numušimo, ypač maisto, rendų

■ ir kitų reikmenų.^
2. Partija reikalauja, kad 

.gubernatorius Dewey padėtų 
valstijos legislatūros dieno- 
tvarkin kainų kontrolės ir kai
nų numušimo klausimo svars
tymą,

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Radijo programoj dalyvaus 
NBC Simfonijos Orkestrą, Al
bert Wallenstein vadovybėj. 
Taipgi dalyvaus Metropolitan 
Operos solistė Patrice Munsel, 
kuri padainuos kelias, .dainas 
iš “La Traviata” operos.

Liberalų partija New Yor
ke pasirinko savo kandidatu į 
Miesto Tarybos prezidentą 
Rudolph Halley, buvusį su 
Kefauver’io komitetu laike jo 
veiksmų čionai.

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

PĖIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th
Cor. Hewes

Brooklyn, N. Y.

Street
st.

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

Receptų Specialistai:
MAX TEIST, 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
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

WORCESTER, MASS.
LLD Moterų kuopa rengia Whist 

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

KG Z A MINIJOJ AM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
' AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

REIKALINGI VYRAI 33 
ATYDOS!

Proga laukia jūsų greit' au
gančioje organizacijoje. Rei
kalingi nelavinti operatoriai 
mūsų verpimo, plovimo ir li- 
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:A
THE

HARTFORD RAYON CORP.
DIVIDEND ROAD* 

ROCKY HILL, CONOT.
Hartford 9-3316. ■

(110-12

HELP WANTED—FEMALE
t

Auklė, pagelbėjimui prie' namų ! 
ruošos ir kitų darbų. Atskiras kam- t 
barys ir maudynė, užmiestyje vasa
rą. Tel. Jamaica 3-5979.

(110-12)

PARDAVIMAI
Parsiduoda namas su saliūnu, ar- I 

ba tik vienas saliūnas. Saliūno ilgų | 
metų gerai išdirbtas biznis. Kreip- | 
kites: 406 So. 3rd St. ir Union A ve., Į 
kampas, Brooklyn 11, N. Y.

(111-112)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD l-mos kuopos svertus susi
rinkimas įvyks ’ birželio limfos va
karą, 7:30, Piliečių Kl., 280 Union j 
Avė., Brooklyne. Nariai prašomi' J 
at f įvesti draugus.—Sekr. (iį11-112) i

WORCESTER, MASS/
ALDLD 155 kuopos susirinkimas į 

įvyks pirmadienį, birželio (June) 11 
d., pradžia 7:30 vai. vakare, Lietu
vių Salėje, 29 Endicott St. 
narės malonėkite dalyvauti 
susirinkime, nes turime daug reika
lų dėl vasarinių parengimų.—A. W- 

(111-112)

TONY’S

Visos
Šiame

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

Petras Kapiskąs
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 vieta 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. 'T

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

6 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penktadien., Birželio June 8,




