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nuplakė šimtus ( tūkstančių 
žmonių. Jos išsiliejęs vanduo 
pridarė baisiai daug žalos 
miestams ir kaimams.

Bet kalti patys žmonės. 
Juk seniai visiems žinoma, 
kad ta upė beveik kasmet 
prikerta daug šposų. Jeigu 
nors pora bilijonų dolerių bū
tų buvę išleista jos suvaldy
mui, šiandien ji negalėtų taip 
piktai siautėti. Bet nėra pini
gų. Jie geriau nueina milita- 
rizmo reikalams.

Ateis kiti metai ir vėl ta 
pati gamtos rykštė išplaks 
kailį daugybei žmonių.

Admirolas Sherman buvo 
>>ymm, žmogus. Buvo drąsus 

žntogus. Jeigu nebūtų buvęs 
drąsus, tai nebūtų priėmęs 
misijos* parduoti Amerikos 
žmonių interesus Ispanijos 
diktatoriui Franko. Kiek jis 
pats iš širdies tai misijai pri
tarė, o kiek tik klausė prezi
dento įsakymo, visiškai kitas 
reikalas.

Sunku pasakyti, kiek toji 
sutartis prisidėjo prie pasku- 

•I binimo jam mirties. Negali
ama įsivaizduoti, kad jis būtų 
nejautęs jokio sąžinės grauži
mo.

Susitari,mas gelbėti Franko 
režimą ir jį Amerikos dole
riais ir ginklais apginkluoti 
yra pats negarbingiausias 
trumaninės diplomatijos la
pas.

Kepurninkų unijos vadai 
sugryzo iš Europos. Jie ten 
laikė tarptautinį kongresą su 
tos pramonės savininkais. Su- 
gryžę? giriasi, kad jiems ten 
pavyko pravesti dvejopą pro
gramą. Vienoje, girdi, kalba
ma apie kovą ,prieš komuniz
mą, o kitoje apie kovą’ prieš 
tuos, kurie ne tik vasaros, bet 
ir žiemos metu atsisako ke
pures ir skrybėles nešioti.

Tokie žmonės esą didžiausi 
kepurninkų priešai, dar ar
šesni ir už komunistus!

Kai pirmajame kare marša
las Henri-Philippe Petain at
laikė prieš vokiečius Verdūno 
tvirtovę, nors septynių mėne
sių mūšiuose paklojo 400,000 
francūzų, jis tapo Francūzijos 
didvyriu. Kai antrajame kare 
jis tapo Hitlerio pastumdėliu 
ir sušaudė šimtus francūzų, 
kurie jam priešinosi, jis pata
po vyriausiu Francūzijos išda
viku. Ir mirė jis kaipo išdavi
kas ištremtas ir paniekintas.

SHdus yra žmogaus kelias.

Dr. Biežis savo kolumnoje 
dar kartą primena, kad skau
smas yra >geras, naudingas 
daiktas. Jeigu nebūtų skaus
mo, nebūtų nė gyvybės.

Bet tik tame bėda, kad nie
kas nenori skausmus kentėti. 
Ir daktarai mums pataria: 
Jeigu ką suskaudėjo, tuojau 
bėk pas gydytoją.

Tik įsivaizduokime, kas at
sitiktų su visa gydymo profe
sija, jeigu išnyktų skausmas. 
Gražiai saui numirtumėme 
nesi prašę jokios gydytojo ma
lonės ir neatidavė jam savo 
dalies.

r *
Pranciškonų organas verkia: 

“Kunigo gyvenimas ir darbas 
iš tikrųjų yra nelengvas.” Bet 
aš nežinau jokio lengvesnio 
darbo. Kunigas nei sėja nei 
piauna, o, žiūrėk, kaip jis 
linftspiai ir gražiai pragyvena.

Tadj ’pats pranciškonų Dar
bininkas sakosi nesuprantąs 
“Stalino vaikų uolumo.” Jie 
“drąsiai eina į mirtį?’ “Visu 
atsidavimu jam tarnauja, tar-

I

IEŠKOMA KOMPROMISO KORĖJOS PALIAUBŲ DERYBOSE•f

Devintoji Paliaubų Sesija Nedavė 
Susitarimo, Bet Posėdžiai Tęsis, 
Nenori Konferencijos Pakrikimo

Konferencijos Diskusijos Tebelaikomos Didžiausioje

Slaptybėje, Amerikos Delegacija Nenustojanti

Vilties Dėl Susitarimo

TOKYO. — Pertrauktoji 
Korėjos karo paliaubų kon
ferencija prasidėjo nusta
tytu laiku, liepos 25 dienos 
10,. vai. ryte. Laiku pribu
vo abi delegacijos.

Ši sesija buvo devintoji 
sesija. Ji buvo penketui 
dienų atidėta todėl, kad 
Šiaurinės Korėjos ir Kini
jos Savanorių Jėgų delega
cija reikalavo į paliaubų 
derybų dienotvarkį dėti 
punktą apie ištraukimą 
svetimų armijų iš Korėjos. 
Tuo tarpu Amerikos ir 
Jungtinių Tautų delegacija 
griežtai laikėsi to nusista
tymo, kad šis klausimas 
esąs politinis ir paliaubų 
konferencijos darbotvarkių 
netinka. Paliaubų konferen
cijoje. turį būti apkalbami 
tiktai mūšių • sulaikymo 
klausimai, tik grynai mili- 
tariniai klausimai. Ana pu
sė tuomet patarė konferen
ciją pertraukti.

Abi pusės laiko didžiau
sioje slaptybėje, kas šioje 
sesijoje būvo diskūsuojama. 
Nežinia, ar šiauriečių ir ki
niečių delegacija pakeitė 
savo reikalavimą dėl armi
jų ištraukimo iš Korėjos, 
ar ne. Tik tiek iš amerikie
čių pusės duodama supras
ti, kad yra ieškoma kokio 
nors kompromiso, kad ma
noma, jog anos pusės dele
gacija gal padarys kokį 
nors nusileidimą.

Viskas rodo, kad nei vie
na pusė nenori konferenci
jos pakrikimo. Kad gal bus 
pasiekta susitarimo, ir kad 
paliaubos įvyks, rodo ir tas 
faktas, jog nutarta posė
džius tęsti. Jeigu nebūtų 
buvę jokios vilties kompro
misui, tai ši sesija galėjo 
būti paskutinė.
Amerikiečiai nedarysią 
jokio nusileidimo

Tuo tarpu Jungt. Valsty
bių valstybės sekretorius 
Acheson ir apsigynimo se
kretorius gen. Marshall pa
reiškė, kad iš mūsų pusės 
nebus daroma tuo opiuoju 
klausimu jokio nusileidimo. 
Tai yra, šiose diskusijose 
dėl paliaubų Korėjos karą 
Amerikos delegacija griež
tai laikysis tos pozicijos, 
kad. syetimų armijų iš
traukimo klausimas yra po
litinis, o ne militarinis klau
simas, it kad jis tuo būdu 
neturi įeiti į paliaubų kon-

• 
nauja net garsieji pasaulio 
mokslininkai, fillnų žvaigž
des.”

Tas tik parodo komunisti
nių idėjų įtaką ir galybę.

ferencijos dienotvarkį.
Iš kitos pusės, gen. Mar

shall sako, kad šis armijų 
ištraukimo, klausimas galės 
būti diskusuojamas kada 
nors vėliau,r-kaipo politinis 
klausimas. vRųkių politinių 
klausimų būsiąn) daugiau, 
kai įvyks mūsyt/ sustabdy
mas.

Taip dalykai dabar ir 
stovi. Ar geresnius ir ko
kius rezultatus duos de
šimtoji sesija, niekas nieko 
nežino.

Viso pasaulio akys at
kreiptos į posėdžius Kae- 
songe.

Sekretorius Acheson 
tebekalba apie Ameri

kai pavojų
DETROIT, Mich. — Lie- 

pos 24 d. čionai kalbėjo 250 
metų Detroito įsteigimo su
kakties iškilmėse Jungt. 
Valst. valstybės sekretorius 
Dean Acheson. Savo kal
boje sekretorius reikalavo, 
kad Amerika “nesusižavėtų 
Rusijos propaganda už tai
ką.” Jis tvirtino, kad “mes 
randamės dideliame pavo^/ 
juje, gal didesniam, negu 
daugelis amerikiečių su
pranta.”

Visa sekretoriaus kalba 
susidėjo iš gąsdinimo pavo
jumi ir reikalavimo, kad 
vis daugiau ir daugiau vi
sos šalies jėgos būtų mobi
lizuojamos “apsigynimui.”

Kunigai už perkratine- 
jimą komunistų bylos
SAN FRANCISCO.—Sep- 

tyni dvasininkai, ’ protes
tantų tikybos, viešai pasisa
kė už perkratinėjimą vie
nuolikos komunistų bylos. 
Jais yra:

Rev. Harry Meserve, iš 
San Francisco.

Rev. R. L. Reneau, iš San
ta Cruz.

Rev. Roy E. Wilson, iš 
Berkeley.

Rev. Adam Bird, iš Ber
keley.

Rev. Douglas Howard, iš 
San Mateo.

Rev. J. W. Byrd, Iš Palo 
Alto.

Rev. R. W. Mbon, iš San 
Francisco.

Savo pareiškime šitie 
dvasininkai sako, kad 
Aukščiausio Teismo pripa
žinimas Smitho Akto kons
tituciniu yra klaida ir ji tu-

JUBILIEJINIS■A

LAISVĖS VAJUS
SUKELTA $Į0,860;
KV.OT/Į VIRŠIJA $860

Nuo kitų gavome aukų sekamai:
Laisves Skaitytojas, Lewiston, Me............. $5.00
J. Banza, Danbury, Conn..................... • •.... 3.00
Rožė Stripinis. Brockton, Mass. ................. 3.00
Peter Shark. Elizabeth, N. J............................. 3.00
Kunevich, A., Maspeth, N. Y. ..................... 3.00
Laisvėje birželio 26 d. buvo paskelbta, kad Fair- 

lawnietis aukojo $5,—turėjo būti $10.
Laisvėje liepos 18 d. paskelbta, jog $5 aukojo K. 

Maziliauskas iš Elizabeth, N. J.,—turėjo būti K. Ma
ziliauskas iš Jersey City, N. J.

Klaidas pataisome ir atsiprašome.
Širdingai ačiū už aukas! Prašome remti dienraštį 

ir ateityje. Kurių prenumeratos pasibaigė, gavote 
paraginimus, tai tuojau atsinaujinkite ir pagal išgalę 
paaukokite. Dabar viskas yra brangu. Kitų tautų 
dienraščių kaina yra virš $10 metams, ir tai jie yra 
priversti prašyti aukų.

Laisvės Administracija

Gražiai parėmė Laisvę nuoširdus lietuvis iš Balti- 
morės. Štai laiškas:
“Gerb. Laisvės Administracija!

“Malonėkite šią nedidelę sumą pinigų priskirti dar 
prie Laisvės Jubiliejinio $10,000 Fondą, kurį jau su 
kaupu sudėjo geros širdies žmonės.

“Mes linkime Laisvės Redakcijai, Administracijai ir 
darbininkams geros sveikatos, taipgi, kad Laisvė ir 
ateityje eitų tuo keliu, kaip iki šiol ėjo per 40 metų, 
mokindama darbo žmones ir vesdama juos prie ge
resnio, laisvesnio ir gražesnio gyvenimo.

Aukos i Jubiliejaus Fondą nuo J. J. Buch $75.00
A. žemaitis......... •................   5.00

Bendrai ................... ’...... $80.00
Draugiškai, A. žemaitis.”

Progresistų Partija Ruošiasi 1952 Mėty 
Prezidentiniams Rinkimams

Progresistų Partija pra
neša, kad jos nacionalinis 
komitetas laikvs -nepapras
tą posėdį rugpjūčio 18 ir 19 
dienomis. Posėdis šaukia
mas aptarimui 1952 metų 
prezidentinių rinkimų kam
panijos.

Progresistų Partijos pa
reiškimą pasirašo pirminin
kas Elmer A. Benson ir se-‘
kretorius Baldwin. Jie pa- i sėdis bus laikomas Minnea- 
smerkia prezidentą Trumą-i polyje arba Chicagoje.

Amerikiečiams Nepavyko Atimti 
Strateginę Aukštumą Fronte

kiniečiu jėgos darė mažusTOKYO. — Čia pranešta, 
kad visos amerikiečių pa
stangos rytiniam fronte 
prie Korėjos miesto Kan- 
sohg atimti iŠ šiauriečių 
strategine aukštunlą nepa
vyko. Puolimai buvo pa
kartoti vienas po kitam. 
Bet komunistai tain atkak
liai laikėsi savo apkasuose, 
kad juos iš tų pozicijų iš
mušti nebuvo galima.

Iš savo pusės, šiauriečiu- 

ri būti pataisyta. Šis Aukš
čiausio Teismo nutarimas 
paliečia ne tik komunistus, 
bet visus amerikiečius.

i

ną, generolą Eisenhower} ir 
senatorių Taftą. Sako, kad 
šitie, vyrai nesuteikia Ame
rikos žmonėms taikos, sau
gumo ir laisvės programos.

Iš pareiškimo galima su
prasti, kad Progresistų 
Partija 1952 metais turės 
savo kandidatą į Jungtinių 
Valstybių prezidentus.

Komiteto nepaprastas po-

užpuolimus, tačiau didesni 
mūšiai neišsivystė. Abi pu
sės pasiliko maždaug seno
se pozicijose no visos eilės 
ribotu susikirtimu.

Amerikiečiu lėktuvai, at
skridę iš Okinawa, smar
kiai bombardavo Sariwono 
sritį. ‘Numetė 70‘ tonų 500 
svarų dydžio bombų.

Hong Kong. — Praneša
ma, kad į Kinijos uostą 
Kantoną pribuvo keletas 
anglu Jr danų laivų su plie
no dirbiniais ir sunkveži
miais. <

Diskusuo jamas Amerikos Ginkluotų 
Jėgų Padidinimo Klausimas

WASHINGTONAS.—Da
bar Kongreso yra nustaty
ta, kad Amerikos ginkluo
tos jėgos gali pasiekti tik
tai 4,000,000 vyrų. Prezi
dentas Trumanas savo ra
porte Kongresui pareiškė, 
kad pabaigoje šių metų mū
sų šalies ginkluotos jėgos 
jau bus pasiekusios 3,500,-

Cechai atmetė Ameri
kos reikalavimą

WASHINGTONAS.—Če- 
chošlovakijos valdžią davė 
atsakymą į Amerikos rei
kalavimą, kad amerikietis 
korespondentas Oatis, kuris 
nuteistas ilgiems metams 

* kalėjiman kaino šnipas, bū
tų tuojau paliuosuotas. če- 
chai sako, kad jie jokiu bū
du nesutinka patenkinti A- 
merikos reikalavimą. Wil- 

i liam N. Oatis pasilieka ka- 
I Įėjime.

Naujas 5 Europos 
valstybių 50 metą 
militarinis planas

PARYŽIUS.— Po penkių 
mėnesiu diskusijų ir dery
bų penkios europinės vals
tybės pasirašė raportą, ku
riame siūlomas 50 metų mi
litarinis susitarimas. Ta
sai susitariipas apimtu ben
drą armiją ir bendra išnau
dojimą ginklų ir militarinių 
medžiagų.

Raportą pasirašė Francū- 
zija, Vakarinė Vokietija, 
Italija, Belgija ir Luxem- 

. burgąs. Apie tą susitarimą 
informacijos suteiktos ir 
kitoms Atlanto Sąjungos 
valstybėms — Anglijai, A- 
merikai, Norvegijai ir ki
toms.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
INDIANOLA, Miss. — 

Čionai policija suėmė tris 
negrus ir taip baisiai juos 
mušė ir kankino, jog visi 
jie prisipažino papildę 
Žmogžudyste, kuri visiškai 
neįvyko. “Užmuštas” jau
nuolis atsirado gyvas ir 
sveikas kitame mieste, pa
bėgęs nuo tėvų.

WASHINGTONAS.—Pro
fesorius Dirk Jan Struik 
atsisakė pasisakyti Neame- 
rikinės Veiklos Komitetui, 
ar jis yra Komunistu Par
tijos narys. Prof. Struik 
yra Massachusetts Insti
tute of Technology štabo 
narys, žymus visuomeninin
kas ir rašytojas.

AMMAN, Jordanas.—Jor
dano kabinetas nutarė ga
lutiną karaliaus išrinkimą 
atidėti. Lauksiąk pasveiki- 

Imo princo Taliai, kuris gy- 

00Q, bet labai galimas daik-* 
tas, kad Jos dar fūrės būti 
gerokai padidintos.

Dabar apsigynimo sekre
torius Marshall sako, kad 
ginkluotų jėgų štabų pirmi
ninkai armijos padidinimo 
reikalą diskusuoją. Jokio 
nutarimo dar nėra padary
ta. Jis tik nurtiato padi
dėjusį šalies mobilizavimą. 
Iš jo pareiškimo galima su
prasti, kad Kongresui bus 
siūloma tas 4,000.000 “lu
bas” nuimti ir leisti admi- 
nistraciiai ginkluotas jėgas 
smarkiai padidinti.

Arabą kraštai pakeitė 
nusistatymą link Ryty

BEIRUT, Lebanon.—Čio- 
nai lankosi New Y o r k o 
dienraščio “The-D^ilv Cam
pass” koresnondent^s Wil
ton Wvnn. Jis stndiiuoia 
arabu nuotaikas. Jis sako, 
kad iš visu nasikalhėiimu 
iam dabar aišku, iog ara
biški kraštai iau vra pakei
tę savo nusistatvma. Jie 
jau nebebijo agresijos iš 
Rusijos pusės.

Arabai dabar ypač Brita
niją laiko vyriausiu arabų 
priešu. > Ypatingai arabų 
kraštus paveikęs Tarybų 
Sąjungos ir pasaulio komu- 
njstų atsinešimas linkui Ko
rėjos. Komunistų kova už 
išlaikyma taikos įtikinus 
arabus,, kad jiems nėra jo
kio pavojaus iš komunisti
nių kraštų pusės.

Worcester, Mass.
Gauta žinia iš St. Peters

burg, Floridos, kad ten 
staiga mirė Petro Butkevi
čiaus moteris Ona (tie žmo
nės buvo išvažiavę į Flori
dą atgavimui sveikatos). 
Abu yra Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugijos nariai. 
Petras dar tebėra ligonis. 

z * Aš.

dosi Šveicarijoje.

Varšava.—Niekados pir
miau tokios didelės ir en
tuziastiškos demonstracijos 
Lenkija, nebuvo mačiusi, 
kokia įvyko pereitą sekma
dienį. Tai buvo paminėji
mas septynių metų sukak
ties nuo Lenkiioje isisteigi- 
mo liaudies demokrati
jos. Visa Lenkiia skendo 
džiaugsmo ir demonstraci
jų bangose, 

į
PARYŽIUS. — Vvsfosi 

smarkūs ginčai tarne fran- 
cūzu dėl mirusio ’. maršalo 
Petain. Vieni jį skaito kraš
to išdaviku, o kiti—didvy
riu.

ANCHORAGE. Alaska.— 
35 lėktuvai tebeieško dingu
sio lėktuvo su 38 žmonė
mis.
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ŽMONIŲ BALSAS
IŠ PRAGOS PRANEŠAMA, kad ligi šiol jau yra su- 

rinkta po peticijomis 336,841,398 parašų,—po peticijo
mis, reikalaujant, kad penkios didžiosios valstybės — 
Jungtinės Valstijos, Tarybų Sąjunga, Didžioji Britanija, 
Kinijos Liaudies' Respublika ir Francūzija—tartųsi ir 
sudarytu taikos paktą, taikai palaikyti sutartį.

Šitie šimtai milijonų balsų Nurinkta, sako Pasaulyj 
taikai išlaikyti taryba, 43-jose šalyse.

Bet tai dar ne viskas,—darbas tebeina, parašai ren
kami. Galimas daiktas, jog bus pasiekta net pusė bili
jono parašų.

Tokioje mažoje šalyje, kaip Guatemalos (Centrinėje 
Amerikoje) respublika, surinkta 50,000 žmonių parašų!

Korėjoje surinkta virš 7,000,000 parašų—arti pusė 
milijono parašų gauta Pietinėje Korėjoje.

Jungtinėse Valstijose šis parašų rinkimo darbas taip
gi prade,tas,r-j is tenka paremti .

Kiekvienas parašas reiškia žmogaus balsą už taikos 
pasaulyj išlaikymą, kiekvienas parašas reiškia, kad pa
sirašytojas' reikalauja pasaulines problemas spręsti ne 
ginklu, bet derybomis.

Žmonių balsas—Dievo balsas, tūli sako. Taigi žmonių 
balsas rodo, ko jie noH. O jie nori taikos, jie priešingi 
karui; jiė nori gyventi ramiai, gražiai, žmoniškai.

Kai toks žmonių skaičius reikalauja taikos, tai, aišku, 
karo kurstytojams nėra jau taip lengva “darbuotis” už

VARGŠELIS SAPIEHA!
^-^ŠIO MĖNESIO 23 dieną Krakovoje mirė Lenkijos kar

dinolas Adomas Sapieha. Jis, sakoma, yra kilęs iš seno
vės karalaičių Sapiegų, žinomų Lenkijos ir Lietuvos is- 

4; torijoje. 1
Kardinolas buvo sulaukęs 84 metus amžiaus.
Komercinė spauda, rašydama apie šį kardinolą, ban

do padaryti iš do kankinį. Girdi, kiek jis kentėjo, gy- 
*. vendamas anąpjus “geležines uždangos”!

Juoktis tenka, beskaitant tokius nekrologus.
Plutokratijos organas Niujorko “-Times,” rašydamas 

- apie Sapiehą, prie jo “kančių” priskaito tokį Lenkijos 
liaudies vyriausybės atliktą “baisų” ž*ygį: vyriausybė 
suvalstybino labdarybės organizaciją, Caritas vadinamą; 
vyrįausybę Suvisuomenino bažnyčios žemes, dvarus, pa
likdama kiekvienai bažnyčia* ne daugiau, kaip 250 akrų!

Tik pagalvok, brangus skaitytojau, kokia ta Lenkijos 
liaudies vyriausybė “žiauri”: ji paliko kiekvienam kle
bonui ne daugiau, kaip 250 akrų žemės.

Argi tiek žemės klebonui neužtenka? Juk jis dar 
gauna ir algą, jis dar gauna ir iš parapijiečių pinigų už 
krikštą, už šliūbą, už laidojimą, ir už kitokius šventus 
darbus, atliktus parapijiečiams!

' 4 Betektai, komercinė spauda priskaito tai prie kardi- 
nolo “kančių” b

Mums atrodo, jog kardinolas Sapieha gyveno taip 
laisvai, taip gerai/ kaip visur kardinolai gyvena. Jis- 
praėjusiais metais’nuvyko laisvai į Vatikaną ir iš ten 
laisvai grįžo.’ ’

. Vienas dalykas, ko kardinolas Sapieha, matyt, neat
liko, — jis nėjo keliu kardinolo Mindszenty; jis taikėsi 
prie Lenkijos liaudies vyriausybės; jis neorganizavo 
“pučių,” jis, matyt, dirbo savo darbą, bažnytinį darbą, 
ir dėl to Lenkijos vyriausybė jam nieko nedarė.

Taip turėtų elgtis ir visi kiti dvasiškiai, nežiūrint, kur 
jie gyventų.

j

DARYS DIDVYRIU
ŠIOMIS DIENOMIS Yeu saloje, Francūzijoje, miręs 

buvęs maršalas Henri-Philippe Petain, aišku, buvo fran- 
cūzų tautos išdavikas.

Sunkiausiomis francūzų tautai dienomis jis nuėjo tar-

rIf*«

nauti Hitleriui; jis dūrė francūzų tautai nugarom
Dėl to, kai Francūzija buvo išlaisvinta, Petain buvo 

teistas ir nusmerktas visam amžiui kalėti.
Tačiau šiandien komercinė spauda ir radijas jau ban

do Petainą-išdaviką teisinti. Pateisinimui suranda viso
kiausių priemonių. Girdi, Petain buvo “aplinkos auka.”

Tiesa, Petain buvo aplinkos auka: visa Prancūzijos 
kapitalistų klasė buvo ir tebėra supuvusi; ji drebėjo ir
tebedreba dėl savo likimo; ji pasiryžusi vykdyti Fran
cūzijoje fašizmą, kaip paskutinę priemonę savo gyvavi- 
mui prailginti.

Štai kodėl, kai atėjo francūzų tautai kritiškos die- 
/ nos, kai Hitlerio armijos įsiveržė Francūzijon, kapita- 

« lįstų klasė sudribo, atiduodama Hitleriui Francūziją.
- Tuo atžvilgiu Petain ir buvo aplinkos auka.

I Teisindama Petainą, Amerikos kapitalistų spauda sy- 
tei-kiu teisina ir visą Prancūzijos kapitalistų klasę; ji 

g sina fašistus, kadangi .fašistai šiandien yra pripažinti,
kaip geriausi Wall stryto talkininkai kovoje prieš dar-

r M

VYSK. BRIZGYS— 
POLITIKIERIUS

Klerikalų spauda prane
ša, kad vysk. Brizgys nuvy
ko į Madridą, Ispanijon, d 
iš. ten — į Lisaboną, Por
tugalijon. Jis pareiškęs, 
jog “turįs svarbią Vliko 
jam paskirtą misiją atlik
ti.”

Vlikas — klerikalų, soci- 
jalistų ir fašistų komitetas, 
veikiąs Vokietijoje.

Draugo korespondentas 
Patalavičius, tarp 
rašo:

Patyrusi vyskupo 
truko pastebėti, jog 
išorėje dar, 
matosi išdidūs jų praeities 
laikai bei milžiniški gestai: 

!ispanas dar ir dabar jais gy
vena, didžiuojasi ir nepalau
žiamai tiki, jog ispanų .tautos 
misija tiek Europos, tiek ir 
kituose pasaulio žemynuose 
dar nebaigta; priešingai, ji 
būsianti ateityje dar be galo 
Svarbi ir kartu suriki, ypač 
dvasiniame ir moraliniame 
pasaulio atkūrime bei atnau
jinime. )

Tai reiškia: Ispanija tu
rėsianti fašizmą plėsti, fa
šistui budeliui Franko, anot 
klerikalų rašytojo, teks pa
saulis “atkurti.” }

Matyt, ir vyskupas Briz
gys nori, kad Franko padė
tų jam ir Vlikui Lietuvą 
“moraliai atnaujinti.”

Dabar, kai Franko bus 
priimtas į Atlanto Paktą, 
kai jam bus uždėta pareiga 
demokratijai ginti, — Ispa
nijos rolė, klerikalų ir fa- 

i šistų akyse, dar padidės!

kitko

akis ne 
ispanų 

rodos, ir d ai) ar 
ją 

bei milžiniški

kon- 
gauti 
Irano

DAR APIE
IRANO ALIEJŲ

Maskvos laikraštis “Lite- 
raturnaja gazeta” andai iš
spausdino įdomų O. Litov- 
cevo straipsnį apie Irano 
aliejaus šaltinius ir tai, 
kaip anglai juos pasiėmė ir 
užvaldė savo naudai. Mes 
čia paduosime kai kurias to 
straipsnio ištraukas (verti
mas Vilniaus “Tiesos” re
dakcijos), parodančias, kas 
privertė iraniečius sukilti 
prieš anglus.

Straipsnyj skaitome:
1901 metais anglas nuoty

kių ieškotojas Viljanas d’Arsi 
gavo iš beviltiškai prasiskoli
nusio šacho vyriausybės 
cesiją naftai ieškoti ir 
Persijos — dabartinio 
pietuose. Vargu ar pats
si niųnanė, kad koncesija, ku
rią jis įsigijo už 20 tūkstan
čių dolerių, įsipareigodamas iš
mokėti Iranui 16 procentų iš 
busimųjų pelnų, pąvfys viena 
iš stambiausių ir įtakingiausių 
kapitalistinio' pasaulio įmonių.

Prireikė nedaug laiko, kad 
Anglijos pramonininkai ir mp 
litaristai suprastų, kokius ne
suskaičiuojamus turtus ir stra
teginius pranašumus jiems su
teikia d’Arsi koncesija. Jau 
1909 metais buvo įsteigta An-- 
gi i j os—Persijos naftos bend
rovė. Koncesijos užimtas plo
tas sudarė nei mažiau, nei 
daugiau, kaip keturias penk
tąsias visos Irano teritorijos! 
Grasindama panaudoti kari
nę jėgą, Anglija privertė Ira
no vyriausybę sudaryti su 
bendrove vergovinę sutartį. 
1912 metais Abadano mieste 
buvo pastatyta gamykla naf
tai valyti, kuri yra dabar vie- 
na stambiausių pasaulyje. 
Bendrovė darėsi veiksniu, ku-

Irano gy- I
Anglijos 

bendroves

ris vis labiau ,veikė
venimą.

1914 metais prie
— Irano naftos
reikalų prikišo ranką ne kas

kitas, kaip Vinstonas Čerčilis,, 
kuris tuo metu buvo Anglijos 
jūrų ministras. Siekdamas vi
somis priemonėmis sustiprinti; 
Anglijos imperializmo pozici
jas Viduriniuose Rytuose, 
Čerčilis patarė Anglijos vy
riausybei įsigyti kontrolinį 
bendrovės akcijų paketą. Tai 
galutinai pavertė Anglijos —i 
Irano naftos bendrovę impe
rialistinės politikos Irane į- 
rankiu.

už “ryžių puodu- 
kad ir į pasaulio 
įgalino dar negai- 
išnaudoti vietinius

Anglams žiauriai bešeimi
ninkaujant, Irano žmonės 
reiškė didžiulio nepasiten
kinimo. Todėl:
Liaudies masėms spauidžiant, 

1932 metais sutartis su bend
rove buvo nutraukta. Bet ang
liškieji naftos magnatai visiš
kai nenorėjo išsižadėti pelnų. 
Prie Irano krantų, į Persijos 
įlanką buvo pasiųsti Anglijos 
kariniai laivai. Grasinant į 
Irano krantus nutaikytiems 
pabūklams, Irano vyriausybė 
pasirašė naują vergovinę su
tartį, pagal kurią koncesijos1' 
teritorija, tiesa, buvo suma
žinta, bet į naftingi Irano ra
jonai perduoti bendrovės ži
niai iki... 1993 metų. (

AINB — Anglijos — Irano 
naftos bendrovės — galybė 
kasmet augo. Bendrovės pre
kybinis laivynas gali varžytis 
net ir su kai kurių valstybių 
laivynais. 1951 metais bend
rovėje tarnavo 65,000 darbi
ninkų ir tarnautojų. AINB di
rekcija atveždavo iš Indijos 
badaujančius darbininkus, pa
siruošusius 
ką” vykti 
kraštą. Tai 
lestingiau
darbininkus, mažinti ir be to 
skurdų darbo atlyginimą.

Bedidėjant naftos gavybai, 
augo ir AINB akcininkų pel
nai. Jeigu 1913 metais bend
rovė gavo 81 tūkstantį tonų 
naftos, tai 1938 metais ji gavo 
10 milijonų tonų, o 1950 me
tais — daugiau kaip 30 mili
jonų tonų naftos. Gaudama 
negirdėtus pelnus, bendrovė 
dosniai išmokėdavo savo pa
jininkams dividendus. Iranui 
tekdavo tik trupinėliai nuo 
ponų stalo — už toną naftos 
4 šilingai koncesinių mokes
čių. Turtai, . priklausantieji 
Irano liaudžiai, nenutrūksta
ma srove buvo perpumpuoja
mi naftotiekio vamzdžiais j 
Abadaną; iš čia ši nafta ang
lų tanklaiviais buvo išvežama 
iš šalies, praturtindama sve
timšalius įmonininkus. Per pe- 
staruosius trejus metus bend
rovė išsiurbė iš. Irano T42 mi
lijonų svarų sterlingų pelnus.

Amerikos laikraščio “Daily 
Compass” nurodymu, anglai 
kasmet išveža iš Irano naftos 
tokiai sumai, kuri šimtą kar
tų viršija dabartines šalies 
nacionalines pajamas ir 10 
tūkstančių kartų viršija visų , 
Irano darbo žmonių pajamas! 
'O tuo pat metų pačiame h’a- 
ne, prie pat nąftos verslovių, 
milijonai iraniečių ■— darbo 
žmonių skui’Sta, serga" įvairiom 
mis ligomis, miršta badu.

Irano medžliso (parla
mento) deputatas Movaka- 
ras šitaip pasakoja apie sa
vo kelionę- po ..Huzistaną,—♦ 
Anglijos - Irano aliejaus 
bendrovės sritį:

— Bar neseniai, —- sakė 
jis, — vienoje šios province . 
jos srityje — Destistane buvo 
20 tūkstančių 'gyventojų, o 
šiuo metu čia liko ne daugiau 
kaip 8 tūkstančiai žmonių. 
Dėl sunkios padėties Deštista- 
no gyventojų skaičius dvigu
bai sumažėjo. ;95 procentai 
Šios srities gyventojų serga 
trachoma. Srityje nėra elekt
ras, vandentiekio,* telefono.

Paklausius neraštingiausią 
lŲuzistano valstietį: “Kas

bininkų klasę, kaip talkininkai ruošimui karo prieš Ta- 
rybų Sąjungą. • _ .

Tačiau Prancūzijos liaudis, galvoją žmonės nei kapi- 
talįstų klasei nei Betainui, kuris kapitalistus atstovavo 
kjro metu, niekad nedovanos už tai, ką jie padarė. -

valdo provinciją?”, jis.negal
vodamas atsakys: “Bendro
vė.” čia viskas priklauso ben
drovei : keliai, miestai ir kai
mai, žąmė ir net padangės, 
kuriose skraido bendrovės 
lėktuvai. Jai “priklauso” ir 
provincijos policija bei valdi
ninkija, aklai vykdanti bend
rovės valią. Rinkimų į medž- 
lisą metu AINB atstovai ir 
Anglijos konsulai uoliai rė
mė naudingus jiems kandida
tus. , .

Bendrovė darė tiesioginę į- 
taką ir Irano vyriausybės for
mavimui. Jos kontoros yra 
vieta, kurioje telkiasi anglų

’žvalgai ir šnipai, nekliudomai 
keliaujantieji po Irano teri
toriją, aprūpindami klajok
lių gentis ginklais ir pinigais, 
žmones, išdrįsę stoti prieš 
bendrovę, paprastai patekda
vo į kalėjimą.

Visa tai didžiai piktino 
Irano liaudi. Augo kerštas, 
kol tas kerštas išsiliejo ma
sinėmis demonstracijomis 
ir reikalavimais, kad anglų 
monopolistams Irane būtų 
padarytas galas.

Tos iraniečių kovos pilnų 
pasekmių dar nesimato. 
Nieks dar nežino, kaip vi
sas reikalas pasiseks iš
spręsti. Tačiau vienas jau 
yra aišku: anglai Irane ne- 
beviešpataus taip, _ kaip 
viešpatavo ligi šiol. -

PASTABOS
Liepos 11 d. atvyko iš Eu

ropos 250,000-nis dipukas, 
kuriam sukelta ovacijos. 
Tai pabėgęs iš Lenkijos Vo
lodymyr Holubiw. Jis bu
vo demonstratyviai nuvež
tas į New Yorko miesto ro
tušę ir majoro Impellitteri 
pasveikintas.

Tai jau 250,000 dipukų at
vyko į mūsų kraštą, 
ko Europoje 91,000, 
riuos tikimasi atvežti 
šių metų pabaigos.

Būtų smagu ir malonu 
juos čia priimti, jeigu ne 
tie fašistiniai dipukai, kurie 
sugadina visų dipukų var
dą. Jie čia atvykę nenu
rimsta, prie kiekvienos pro
gos kaišioja savo fašistines 
plunksnas. Bet jų mažuma.

nų rinkoje. Tūlos vaistines 
šmugeliškai bando tuos 
hormonus publikai parduo
ti. Todėl reikia apsižiūrė
ti, kad sau žalos nepasida
ryti.

Bėli- 
ku- 
iki

Šiuo metu dar tik 27 vals
tijos turi kompensacijos 
įstatymus, kurie padengia 
ir industrines ir kitas nuo 
darbo paeinančias ligas.

Tokių ligų, kuriomis dar
bininkai savo užsiėmimo 
metu apsikrečia, yra nema
žai. Bet dar daugelis vals
tijų visai tuo klausimu ne
sirūpina.

Neseniai kalbėjausi su 
vienu dipuku, kuris nenori 
nieko bendro su fašistiniais 
dipukais turėti. Jis rimtai 
pastebėjo, jog tie dipukai, 
kurie keikia Tarybų Sąjun
gą, komunistus ir kitus 
žmones, kartu pareiškia žy
dams ir negrams neapy
kantą. Ne vienas išsireiš
kė, jog “Amerikai reikia 
Hitlerio.”

Tokie dipukai yra van
duo fašistiniam malūnui, 
kuris savo girnose mala 
Amerikos demokra tines 
teises.

Neseniai Belgijos sostinė
je B ruselyje’įvyko tarptau
tinės smuikininkų lenkty
nės. Iš viso pasaulio kam
pų suvažiavo geriausi 
smuikininkai, kad lenkty
niuoti ir didžiausias dova
nas laimėti.

Bet kokia nuostaba vi
siems Tarybų Sąjungos 
priešams buvo. Keturi ta
rybiniai smuikininkai gavo 
keturias didžiąsias dova
nas. Jie laimėjo 
lenktynėse vietą.

Net reakcinis belgų laik
raštis Le Soir atiduoda di
delį kreditą tarybiniams 
muzikams, ypač Leonidui 
Koganui, kuris laimėjo pir
mą dovaną .

pirmą

Viename laikraštyje pa- 
temijau didelį paveikslą, 
kuriame matosi platus lau
kas, nupiltas obuoliais. Po 
paveikslu paaiškinimas: 3,- 
000 didžiausių obuolių veži
mų suversta lauke, o di
džiulis buldozeris juos traiš
ko, mėšlą iš jų daro.

Tie obuoliai naikinami to
dėl, kad palaikyti rinkoje 
aukštas kainas. Jeigu r in-j 
koje būtų daugiau obuolių, 
tai pelnagrobiai bijo, kad 
kainos nupultų.

Tuo pačiu laiku didžiuo
siuose miestuose milionai; 
žmonių neturi ištekliaus 
nusipirkti obuolių.

Andai skaitau laikrašty
je Federalės Maisto ir Vais
tų Administracijos praneši
mą, kuriame persergstį vi
suomenę nuo naudojimo 
hormonų. Girdi, hormonai 
gali būti naudingi tik tada, 
kdi daktaras gerai. ligonį 
išegzaminuo.ja ir suranda 
jam reikalingą hormonų 
dožą naudoti.

Valdiškoji įstaiga per
spėja publiką, kad nepirk
tų hormonų be daktaro lei
dimo. Nes nuo didelio jų 
naudojimo galima susilauk
ti didelių sveikatai pavojų, 
ypač vėžio ligos.

Tenka mums visada at
siminti Dr. J. J. Kaškiau- 
čiaus patarimas: tik dakta
ras tegali nuskirti jums, 
kiek hormonų galima nau
doti.

Bet dabar atsiranda vis 
daugiau ir daugiau hormo-

CIO Aliejaus Darbininkų 
Tarptautinės Unijos orga
nas Oil Worker rašo, kad 
aliejaus kompanijos nuolat 
mažina darbininkų skaičių, 
bet pelnus didina.

23 didžiųjų kompanijų 
1950 metais pelnai pakilo 
23 procentais, palyginus su 
1949 metais, o 12,500 dar
bininkų mažiau dirbo, negu 
dirbo 1949 metais.

Tai parodo, jog dirban
tiesiems buvo uždėta dides
nė našta, paspartintas dar
bas, kuris duoda daugiau- 
kompanijoms pelno.

Ar žinote, kad apie pusė 
įvairiose pramonėse dir
bančiųjų moterų yra vedę 
ir daugelis turi 
mas?
. Jos priverstos 
todėl, kad iš vienos * vyro 
algos negalima šeimos už
laikyti’ Jos’priverstos sa
vo vaikučius kur nors palik
ti, tankiai be jokios geros 
priežiūros, ir eiti į dirbtuvę.

Šioje išnaudojimo siste
moje motinos pagerbiamos 
tik žodžiu, bet tikrenybėje 
darbininkės motinos palik
tos vergovėje. J. G.

savo šei-

eiti dirbti

BONN. — Vakarų vokie
čiai griežtai reikalauja, 
kad jiems būtų leista orga
nizuoti savo armiją ir tu
rėti savo generalinį štabą; 
atžagariai: Vakarų’ Vo
kietija nesutiksianti stoti į 
Atlanto Paktą.,

■

—Alau, Saimon!
—Alau, Džim!
—Ar tu pereito jai Lais

vės jubiliejūšinį numerį? 
Mačiau, tu jį turėjai.

—Aš tai nepereito jau, ale 
mano prisiega tai šiūr visą 
pereitojo ir dar atidavė sa
vo susiedkai čitoti.

—Tai tavo pati Laisvę ei
to ja?

—Šiūr! Ji maladėc mote
riškė. Ar tu žinai, kas irjus / 
pakušino Laisvę čitot?

—Nežinau.
—Kunigas! Anist i £ a d, 

kunigas! Kadaise per pa
mokslą ji$ vis keikė ir kei
kė Laisvę, vis liepė nečitoc, 
ba ji yra naugud. Tada ma
no prisiega ir sako: nugi 
reikia pažiūrėt, kas ta do 
gazieta, jeigu kunigas ne- 
velina čitoc. Tai taip ir 
pradėjome. Nusipirkome 
vieną numerį, kitą, — pas
kui taip ir ėjosi.

i —Tai gud!
—Šiūr, gud! Ale aš ta

vęs, Džim, noriu paklausti 
vieno daikto, nežinau, ar tu 
galėtai man jį išvirozyti.

—Aš viską galiu išvirozy
ti. Klausk!

—Aš noriu eiti į bizm. —Kokį? • *
—Aš noriu būti bukis?
—Kas?! - v
—Bukis. Tas, ką ima iš 

žmonių pinigus ant arklių 
lošti.

—Kas tau pasidarė?
—Aš noriu būti bagotas.
—Jei bagotas nebuvai, 

tai jau ir nebūsi. Ar tu ne
žinai, kad policija bukius 
gaudo?

—Tai kas, kad gaudo, ale 
aš galiu policiją papirkti, 
kaip kiti bukiai.

—Tai kas pas tave be- 
tins?

—Durnių nereikia ieško* 
ti — jų visur pilna^ Jie 
pas mane betins.

—Aš tau, Saimon, pasa- 
kysius: tu negalėsi būti bu
kis, ba neturi užtenkamai 
pinigų ir negausi užtenka
mai tokių, kurie kasdien 
ant arklių betintų. O jei 
tave vis dėlto policija ^1- 
gūutų ir į džėlą įkištų,C- 
kas tuomet? '

—Tai nieko! Suimtų ir 
vėl paleistų. Bukius ir džė- 
lose ir teismuose gerai try- 
tina; tik komunistams tai' 
bloga. Kaip juos suima, tai 
gudbai! Jų net nei po bėla . 
neišleidžia.

—Aš tai žinau, Saimon! 
Ate vistiek tu nebūsi bukis, v 
ba jau persenas, angelckiai 
nemoki, gero lojario neturi. 
Tu palauk, aš pamislysiu 
ir kada nors apie tai mudu 
gerai pasikalbėsime. Okei?

—Okei, Džim! Tai gud
bai. ,

—Gudbai, Saimon!

WASHINGTON.—Gau
tas pranešimas, kad pagal 
susitarimą su Ispąnijos 
diktatoriumi, Franko tuoj . 
jau atsiųs Amerikon gru^ I 
karininkų militariniam ila- • 
vinimui. Jie bus išmokyti, 
kaip vartoti vėliausius ka
rinius pabūklus.

" . 1 ’• ””" ~— ~ S

2 pusi.—Laisvė (Liberty)* Ketvirtad., Liepos-J ui y 26, 1951
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TEOFILIS TILVYTIS.

DIČIUS
I • (Tąsa)

O Adele, nors jauna, 
Bet seniai ne mergina. Chicagos Žinios

S'

Klaikiai ateitis vaidinas: 
“Tai jau baigta? ... Kas gi bus?! . 
Vėl tas spiegiantis beržynas, 
Kurs man primena kapus?! 
Vienišas, visai pailsęs, 
Manė lig dangaus iškilsiąs, 
Milijonus susikraus, 
Užsieny ministeriaus!
Dėjo viltį išgarsėti, 
Pasikelt virš debesų! 
Užmirštas dabar visų 
Seno dvaro rūmuos sėdi. 
Išsipildė jo sapnai, 
Bet pats jaučiasi silpnai.

Pievą, mišką apžiūrėjęs, 
Atsisėdo balkone.
Rūmo tinkas nubyrėjęs, 
Žiurkės krapštosi svirne.
“Virto knygoj naujas lapas . ..
Vakar čia sėdėjo grafas, 
Sukos valsuose šilkai.. .” 
Taip jis guosdavos ilgai: 
“Kortos ant stalų pliaukšėjo, 
Vaišės krūvos pinigų ...

; Aš kilau iš ubagų 
Velnio raisto pamiškėje .. 
Žulį) tie grafai kare— 
Dičius sėdi jų dvarę.

Už jo dvaro savanoriai 
Lipdo medžio trobeles. 
Byra tinkas nuo piliorių, 
Naktį gąsdina peles. 
Kambariai apipeliję, 
Salonan pro kampą lyja, 
Sienoje palei duris 
Apiblukus moteris: 
Ponas ją apsikabinęs. 
Lubos pilnos angelų, 
Kojos raičiojas stalu 
Dar Liudoviko gadynės. 
Tarpe kambarių tuščių 
Dičius jaučiasi svečiu.

Me*s visi skaisčioj jaunystėj 
BuVom gražūs, dideli, 
Ir gražiausios gėlės vysta, 

ruduo nebetoli.
Budas nenusistovėjęs 
Lenkiasi, kur pučia vėjas, 
O kai šitoks ima sent, 
Sunku darosi gyvent. 
Jis nuo liaudies atitrūko, 
Nesuranda tad savęs; 
Kur likimas jį nuves, 
Įsigijus tą centriuką? 
Tarpe žemės ir dangaus 
Vaizdas slankioja žmogaus.

Vladą ji seniai pamiršo. 
Naujas vardas jau prie jos. 
Iriasi vandens paviršium, 
Įsikibus eldijos.
Sukasi ir vėl ji baliuos, 
Supa kūną šilkas žalias, 
Viršūnėlėmis sparnų 
Ieško prarastų dienų. 
Pietūs Čia, ten vakarienė, 
žaidžia akys, kaip drugiai, 
Jaučiasi ir vėl smagiai 
Buvusi direktorienė.
“Mano mielas ..—“Ko, 

širdyt?...” —
“Eisim šiandien paskraidyt. ..”

Šalmu apsigaubus veidą, 
Tirštas garbanas, ausis, 
Vėl Adelės vaizdas skraido, 
Kaip žvaiždelė, debesys’. 
Kapitonas prie motoro 
Sunkiai rėžia drungną orą, 
O Adelė už pečių 
Dairosi vėl pažinčių. 
Ji gyvena naują erą, 
Erą džazo, svaigalų, 
Be kasdienių reikalų, 
Kada varžtų jau nebėra. 
Nežinia, kas bus su ja, 
Bet šykštus aš Mesiją.

Kurgi toji Dičiaus teisė, 
žvaigždė laimės, ateities? 
Mes, deja, prie jos nebeisim— 
Ji pati rankas išties. 
Jei apleistas pašaukimas, 
Pasityčios pats likimas;
Jei įklimpęs tu esi, 
Vengs tavęs, brolau, visi. 
Kas panoro teisti kitą, 
Tą anksčiau kiti nuteis; 
Greit ir čia žinia ateis, 
Panaši daugiau į mitą. 
Mėgstam teisę studijuot; 
Teismas eina — prašom stot!

Detroitietis J. Milleris sve
čiavosi Chicagoj e. Paskiau 
buvo nuvykęs į St. Louis.

—o—
Alekas Ambroze, rankioto- 

jas faktų apie Chicagos lietu
vių gyvenimą praeityje ir da
bartyje, sakosi turįs kopijas 
arti 80 laikraščių, kurie kada 
nors išeidinėjo Chicagoje.

kos atostogos, kurioje jis bu
vo pasiekęs net Seattle, Taco- 
mą, Portland šiaur-vakarinėse 
valstijose ir patraukęs pietų 
link iki Denverio.

—o—
LKM Choras rugp. 19-tą 

turės išvyką Josephinos Kacu- 
cewicz rezorte Beverly Sho
res, Indiana. Kviečia ir drau
gus. Pobūviui tikieto kaina 
$1.75. Užsisakomi bent savai
tę iš anksto. Ž. R.

“Man pelėsiuose dūlėti 
Būtų kvaila ir biauru. 
Man gyventi dar, mylėti!. .. 
Lai jie karias su dvaru! 
Pagaliau gi būta dvaro! 
Dar ir šimto nėr hektarų.. . 
Tokiam lauže Diciui pūt? .. . 
Ne, negali šitaip būt!
Ne Dičiam krapštyt arimą, 
Ne DiČiam molynes art! 
Diciui siaust, gyventi, gert! 
TJggu dvarą velnias ima! 
A« iš dvaro išeinu 
Ieškot prarastų dienų.”

Išpardavęs Dičius dvarą 
Gavo plokštą pinigų. 
Lyg po mūšio ar po karo, 
Ieško vėl senų draugų. 
Perka anglišką mašiną, 
Miestuos damas vėl vaišina, 
Auksas abiejuos delnuos — 
Švaistos Nicoje, kalnuos. 
Lyg akmuo nuo jo nukrito, 
Palengvėjo ant širdies. 
Lai jam dievas ten padės, 
O aš trauksiu posmą kitą. 
Nelaimingi mes, Vladuk: 
Kai tau linksma—man graudu.

Moteris, kuri mylėjo — 
Vienumos neatlaikys; 
Ji į viską puldinėja, 
Kaip į žiburį drugys. 
Ip Adelė, Dičiaus žmona, 
įsimyli kapitoną. ' 
Generolą susiras 
Ir jIAimingai apsives. 
Moteris atidaryta 
Reikalinga artumos, 
Linksta ji prie sutemos 
Ir4 blaivaus nemėgsta ryto.

Dičiaus kvota išgarsėjo, 
Tęsias metai keleri. 
Šioji laisvės Odisėja 
Lietuvoj populiari.
Į bylų storiausius tomus 
Sunešti daiktai įdomūs, 
Sutraukti į raštelius 
Apie aukso žaislelius. 
Vienas vogė popieriniais, 
Kitas — aukso gabalais, 
Trečias ėmė riebalais, 
Bonkom krupnyko, stumbrinės. 
Ant žalių, ilgų stalų 
Buvo gan stambių bylų.

Šventėse, kampuos išvirtę, 
Ruošiamės didžiais vardais, 
Baisiai mėgstam pasigirti 
Vytautais, kitais vadais. 
Raskite Europoj kampą, 

. Kur vadus po teismą tampo
Už kyšius ir vogimus! 
Tą tik rasite pas mus. 
Nepriklausoma šalele! 
Lietuvėle, kuo tapai? 
Aukso rankoj sutirpai, 
Sugedai ramovių baliuj. 
Sako dievą tu myli... 
To nepasakot gali.

Šiurpiai dunkso teismo rūmai 
Kauno miesto vidury:

• Baisūs jie lig įkyrumo, 
Salė didelė, niūri.
Dičius slenka susitraukęs, 
Veidas j6 prieš žmoną niaukias: 
Dėl įstatymo raidės 
Sėda ant aštrios kėdės.
Rieda jo šviesi jaunystė 
Prieš pablyškusias akis; 
Ką Temida pasakys 
Daug žadėjusiam juristui? 
Verčia kodekso lapus — 
Pamatysime, kas bus.

Teismo salėn prisirinko 
Daug pažįstamų veidų. 
Drasko Dičių ši aplinka,' 
Daros pikta ir graudu. 
Matos skrybėlaitė Ninos: 
Lyg sumišus, nusiminus ... 
Sėdi studijų draugai —

- Dičiui darosi blogai. 
Kailio paltu ir Adele 
Smalsiai klausosi kalbų: 
Kalbos dėl tamsių darbų... 
Dėl valstybės pinigėlio ... . 
Blanksta Dičiaus išmintis 
Ir siaurėja atmintis.

(Daugiau bus) 11#

—o— j
Cicero vis dar tebebuvo po 

militariška priežiūra po įvy
kusių rasistinių riaušių.

Dėl tų riaušių daugelis pi
liečių kaltina vietinį policijos 
viršininką. Jie įtaria, kad jis 
kooperuodamas su riaušinin
kais buvo d vietai dienoms 
prasišalinęs iš pareigų tuo 
laiku, kada vykdyta tos riau
šės.

—o—
Prašalintas iš namų Lyman 

Wocking su žmona ir šešiais 
vaikais buvo atrasti nakvo
jant Lincoln Parke. Kitą nak
tį policija juos priglaudė sto
tyje, jie nakvojo ant grindų.

WJocking, geras amatinin
kas, sako, kad jis užčĮirba pa
kankamai užsimokėti vidutinę 
rendą, bet negali gauti buto.1 

—o—
LLD 79-ta kuopa rengia iš

važiavimą rugpjūčio 12-tą, 
Dam Smith darže. Gi rugp. 
15-tos susirinkime kuopiečiai 
girdės raportus . iš Taikos 
Kongreso.

—0—
United Packinghouse Wor

kers Lokalo 28-to biuletinis 
pasmerkė rasistinių - fašistuo- 
jančių smogikų užpuolimą 
ant negrų, šeimos Cicero.

—o—
K. ir Z. Klibai ir K. Dagis 

atostogavo pas savo gimines 
Merrill, Wis. 

' —o—
Kazimiero ir Onos Salamo- 

nų sūnus Pranas yra baigęs 
dentisterijos daktaro mokslą 
ir ne už ilgo tikisi atsidaryti 
savo kabinetą.

—o—
Dienraščio Vilnies rudeni

nis piknikas domina ne vien 
tiktai jo rengėjus, bet ir visą 
lietuviškąją Chicagą su apy
linkėmis. Domina busimoji 
graži pramoga, o greta to ir 
duosįmosios brangios dovanos, 
kurių pirmąja yra naujutėlis 
šiemetinės laidos auto. Seka 
skalbiamoji, radijas, piešinis 
laikrodėlis, plunksna, dienraš
čių prenumeratos..

Tokios pramogos rengimas 
uždeda ant visų vilniečių ir jų 
prietelių didį darbą, kurio 
pasekmės pasirodys rugp. 
26-tą, Liberty Grove, Willow 
Springs, Ill.

. -—o-—
Grincevičius sugrįžo iš ilgo-

Cleveland, Ohio
Clevelando piknikai

Rugpjūčio (August) 5 įvyks 
LLD 190 kuopos piknikas ir 
pietūs piknike Rūbų farmoje 
prie U. S. 422 kelio, tarpe 
Welshfield ir Parkmen, 2 ir 
pusė mylios nuo Welshfield. 
Pietų šeimininkės sakė, kad 
pietūs prasidės lygiai 1-mą 
valandą, už tai nesivėlinkime. 
O pavalgę tyram ore, visi 
prie vieno stalo, draugiškai, 
galėsime prie geros orchestros 
pasišokti ir linksmai praleisti 
laiką iki vėlai vakaro. Tikietai 
pietums reikia įsigyti iš ankš
to, kad šeiįmininkės žinotų, 
kiek maisto pagaminti. Tikie
tai galima užsisakyti ir per 
telefoną: pas draugą žebrį 
MU.ft-8300, pas draugę Pal- 
ton GL. 1-6591 h" pas kitus 
kuopos narius. Pietūs bus ge
ri. O tikietas tik $1.25. Neno
rintiems pietauti, įžanga vel
tui.

—o—
Spaudos piknikas

Tai bus Clevelando metinė 
iškilmė progresyvių spaudos 
naudai. Į šią iškilmę papras
tai suvažiuoja * visi progressi
ves spaudos skaitytojai ir rė
mėjai kaip iš Clevelando, taip 
ir iš apylinkės miestų ir mies
telių. O rengėjai sakė, kad 
būsią svečių ir net iš Chica
gos. Progresyve spauda yra 
labai svarbus dalykas. Iš kur 
mes galėtume ^sužinoti šian
dien kas ištikrųjų dedas’i pa
saulyje, ' jeigu neturėtume 
progresses spaudos? Atža
gareivių spauda melais pri
dengia viską, kas rhums ’kiek
vienam yra svarbu žinoti.

šių metų spaudos piknikas 
turės būti šaunus, nes prie jo 
surengimo yra susispietę visi 
veikliausi draugai bei drau
gės. Piknikas bus pilnas įvai
rumų ir dovanų, ši visa,iškil
mė įvyks rugpjūčio (August) 
19, Rūbų farmoje, prie U. S. 
422 kelio, 2 ir pusė mylios į 
rytus nuo Welshfield. Pikni
ko vietos ženklas, tai geleži
nės grotelės ant Rūbų stubos 
sto&o.

—o—
Serga Juozas Stripeika

Teko trumpai kalbėtis te
lefonu su Juozu. Jis man sa
kėsi sunkiai begalįs vartoti

“O tu nors bandytum būti dėkingu... pagaliau, juk aš 
čia atvykau tiktai tam, kad išsaugoti taviškį gyveni

mo pobūdį/*

rankas ir kad jo gydytojas 
rengia jį išvešti į Mount Sinai 
ligoninę, 1800 E. 105th St., ir 
ten padaryti jam • operaciją. 
Tai galimas daiktas, kad iki 
šiuos žodžius skaitysime spau
doje Juozui jau bus padaryta 
operacija ir kuriems bus pro
ga, atlankykime draugą, nes 
Juozas Stripeika yra senas 
mūsų spaudos ir progresyvio 
judėjimo rėmėjas. Norint su
žinoti, kur Juozas randasi, 
galima pašaukti jo dukrelę 
Kovac’ic, PO. 1-9710. J. N. S.

Elektrininkai Prieš Taksy 
Pakėlimą Darbininkams
Washington. — Jungtinės 

Elektrininkų Unijos atsto
vas Russ Nixon liudijo fi
nansiniam Senato’ komite
tui, ragindamas atriesti 
valdžios siūlymą pakelti 
taksus visiem amerikiečiam.

Nixonas nurodė, jog bent 
53 procentai amerikiečių 
šeimų gauna po mažiau 
kaip $3,000 pajamų per me
tus. O ir pats valdžios 
Darbo Biuras yra apskai

čiavęs, jog vedusių porai su 
dviem vaikais reikia $3,700 
pragyvenimui per metus.

Taigi taksų kėlimas to
kiems reikštų nedavalgymą 
ir nuplyšimą, sakė Nixonas.

Togliatti reikalauja 
naujų rinkimų Italijoj

Roma. — Italijos Komu
nistų Partijos sekretorius 
Palmiro Togliatti reikalavo 
naujų seimo rinkimų. Jis 
pareiškė, jog dauguma ita
lų nesutinka su premjero 
de Gasperio politika, ry
mančia tiktai ant Atlanto 
karinio sąryšio ir ant pla
nų prieš komunistus.

De Gasperio ministrų ka
binetas šiomis dienomis pa
sitraukė, kilus vaidams tarp 
pačių krįkščionių demokra
tų ministrų;

WASHINGTONAS. — 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetas praneša, kad jis 
tuojau pradės tyrinėti ko
munistų veiklą Bostone ir 
apylinkėje-

PARSIDUODA FARMA
Paukščių Farma, 180 Pratt’s Court, West Stoughton, Mass.

Didelis 7 kambarių gyvenimui namas su skiepu, visi moder
niniai 'įrengimai. Daug gražių medžių ir sodas. Namas garu ap
šildomas. Dedamųjų vištų budinkai: 1 dviejų lubų, 20x130 bu- 
dinkas, 1 concrete block 20x140. Visi nauji namai; įrengta rė- 
lėm pristatyti lesalą ir relėm liekanas apvalyti; elektriniai įren
gimai, suvestas vanduo į kiekvieną pastatą.' z. . .

1 Brooder house, 20x30, 1 Brooder house 12x60, 2 Brooder 
houses po 12x20. Daug vasarinių pastogių priauginamom viš
tom. žemės 21/-’ akrai, daug liuosos žemės greta, norint pasirati- 
dąvoti ar nusipirkti. Visa žemė sausumoje, tinkama paukščių 
auginimui ir daržams. Vieta prie puikiausių kelių, tik 15 mylių 
į Bostoną. 3 mailės nuo kiaušinių ir paukštienos marketo, kur 
užmoka gerą kainą už paukščius ir kiaušinius, supirkinėja tiek, 
kiek tik kas pristato.

Taipgi galima pirkti 2 labai geros rūšies karvės, jei pirkėjas 
to pageidaus, 1 arklys ir reikalingi vežimai. Visi paukščių ūkio 
įrengimai. Taipgi gyvuliams kūtės.

Priežastis pardavimo — savininkai išvyksta į Floridą.
Kaina labai prieinama, nes greit norime parduoti. ‘ į
Galima laikyti iki 6,000 vištų ir turėti gražaus pelno. Viskas 

krūvoje, lengva dirbti. •
Telefonas: Stoughton 755M.

SHENANDOAH, PA.

Dienraščio Laisves Paramai

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

RUGPJŪČIO 5 AUGUST
Brandonville Giraitėj

Brandonville, Pa.

Visi mainieriai dalyvaukite šiame piknike ir pasima- • 
tykite su daugeliu svečių iš tolimesnių miestų. Nes jų čia 
bus iš Brooklyn©, iš Philadelphijos ir iŠ kitur.

Piknike taipgi bus gerų valgių ir gėrimų, būkite pik
nike, pasimatykite su svečiais, pasivaišinkite ir tuom 
pat kartu paremkite savo dienraštį finansiniai.

i S CHARLES J. ROMAN

Liūdėsi o valandoj kreipki 
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai it gražiai mo
demiškai Įruošta mūsų
Šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

I

LAIDOTUVIŲ ‘ ' 
DIREKTORIUS
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TARP LIETUVIŲ
Jau senokai buvusi susižei

dusi, So. Brooklynietė d. Krū
minienė vis dar tebesinešioja 
parištą ranką. Sužeisti buvo 
ir keli. šonkauliai. 'Tačiau .jos 
nuotaika gera. Ir sirgdama 
nenori nutolti nuo gyvenimo, 
nuo draugų. Ją susitikau Jur- 
ginės piknike, prie So. brook- 
lyniečių stalo.

Ten pat susitikau Aldoną 
Alekną. Neseniai turėjusi ope
raciją, *ji buvo jau bauginama 
ir kitose operacijos reikėsiant. 
Tačiau jai pavyko sustiprėti 
ir tos antrosios Išvengti. 
Džiaugiasi vėl sulaukusi pro
gos išeiti į žmones.

—o—
Walter Danilevičius labai 

pasitenkinęs pas podukrą 
praleista atostoga , Georgia 
valstijoje. Sako: manytumf 
kad ten bloga gyventi vasarą. 
O yra kaip tik priešingai. Die
nomis, tiesa, temperatūra sie
kia 90, bet' naktį vėsu, sausa, 
reikia užsikloti. Atsikeli pa
silsėjęs.

. Jo podukra (MarČiukaitė) 
gerai ten įsikūrusi: turi ge
rus namus gražioje vietoje ir 
gerai pagyvena. Jos vyras — 
biznierius, o jinai būna na
mie, aukli du sūnelius.

Kleen Kol Coal Co. savi
ninkas Peter Lisauskas meti
niame savo piknike rugp. 26- 
tą, Clinton Park, žada turęti 
įvairių žaismių kontestų prog
ramą: šokiams gros Thomas 
orkestras. Kviečia visus, bet 
nemokamą tikietą reikia įsi
gyti iš anksto pas jį, 496 
Grand St. j

—o—
Kur tik susitiksi kriaučius, 

visi kalba apie savo unijos 
skyriaus pikniką. Jis įvyks 
liepos 28-tą, Dexter Parke.

ž. R.

S. Baisokas iš Ligoninės 
Grįžo Namo >

S. Brusokas praneša LDS 43 
kuopos sekretoriui V. Globr- 
čiui, kad jis jau apleido ligo
ninę ir dabar randasi savo na
muose ,60 Doscher St., Brook
lyn, N. Y.

Drg. Brusokas turėjo sun
kias operacijas pernešti ir il
gokai ligoninėje pabūti. Bet 
dabar jau/ sutvirtėjo ir namo 
parvyko. *

Kam laikas leidžia, reikėtų 
jį aplankyti.

LDS 13 kp. narys.

Mirė Ant Subvės Relių
Dominic Carson buvo ras

tas negyvas ant Independent 
subvės rėlių, 50 St. stotyj. Pa
sirodo, kad jis buvo nukritęs 
nuo platformos ir miręs natū
ralia mirtimi.

Lenkijoje gimusi Mrs. Pauline Wilsdorf, 105 metų, di
puke, ragauja šaltakošes New Yorke. Jos anūkė Eliza
veta mato turėsianti konkurentę prie saldumynų.

davo surasti tinkamus užsi
ėmimus.

Areštuotas Narkotikų 
Naudotojas

«
Maurice Geller, Bronxe gy

venąs, buvo areštuotas ir pa
dėtas po $11,000 kaucijos. Jis 
kaltinamas nelegaliame hypo
dermic adatos laikyme ir 
narkotikų naudojime. Jo bro
lis paleistas be kaucijos.

Statys naujus namus
City Housing Authority vir

šininkas Cruise paskelbė, kad 
su liepos 27 d. prasidės valy
mas naujiems namams vietos 
Far Rockaway, kur dabar yra 
laužynai. Tuos laužynus nu
griaus ir jų vietoje išaugs 
nauji moderniški namai.

Naujųjų namų rendos bu
siančios prieinamos biednuo- 
menei. Pažiūrėsime, ar išsipil
dys- jo žodis.

Metinis Lietuvių 
Kriaučių Piknikas

Kas gi nenori dalyvauti 
garsiame lietuvių kriaučių 
piknike, kuris įvyks šeštadie
nį, liepos 28, Dexter Parke, 
Jamaica Ave. ir 75 St., Wood- 
havene. Piknikas prasidės 2 
vai po pietų ir tęsis iki vėlai 
vakaro, šokiams gros lietuvių 
orkestrą. Įžanga tik .50 centų.

Kriaučiai jau ruošiasi pa
tys dalyvauti ir svečius- gra
žiai priimti. Lietuviškos šapos 
turės savo stalus, taipgi turės 
stalus ir kiti biznieriai bei 
šiaip šeimos ir draugai. Tai 
bus vienas didžiausių piknikų. 
Galima bus pasilinksminti ir 
gražiai laiką praleisti.

' Kriaučius.

Reikalauja Pirkėjų 
Išklausymo

Amerikos Darbo Partija 
pasiuntė reikalavimą senato
riui Irving M. įves, kad sena
to ir atstovų buto konferenci
jos komitetas išklausytų * pro
duktų pirkėjų balso pirma, 
negu bus priimtas kontrolės 
bilius.c

Partija nurodo, jog iki šiol 
tik stambusis biznis pasakė 
savo nuomonę, paprastieji 
žmonės; kurie daugiaušia pro-, 
dūktų išperka, neturėjo pro
gos pasisakyti.

Minima partija taipgi nuro
do, jog siūlomas kontroles bi- 
lius yra apgavingas, neteisin
gas, nes jis užšaldo algas,, 
bet leidžia maisto ir kitų pro
duktų kainoms kilti.

Transportacijos Darbininkų 
Streiko Nebus

CIO Transportation Wor
kers Union viršininkai pasira
šė sutartį su Board of Trans
portation, kad jie streiko ne
turės. Jie sutiko su majoro 
Impellitteri paskirtos komisi
jos pasiulymu įvesti 40 darbo 
valandų savaitę laipsniškai, 
veikiausia su liepos 1, 1952 
metais. Sutartis pasirašyta 
iki gruodžio 31, 1953.

Tokį pat kontraktą pasira
šė ir AFL unijos darbininkai, 
kurie dirba prie signalų ir ki
tų darbų.

Kainų Stabilizacijos Raštinė 
Naujoje Vietoje

James Lyons, vietinis di
rektorius, praneša, kad vieti
nė Kainų Stabilizacijos rašti
nė yra naujoje vietoje: 70 
East Tenth St., John Wana- 
maker Fashion Store pastate, 
užima ketvirtą ir penktą 
aukštą. Naujas telefonas: 
ORegon 7-1100.

Suimtas Tėvas už 
Sūnaus Mušimą

Brooklynietis Daniel Dono
van buvo areštuotas ir padė
tas po $2,500 kaucija. Kalti
namas sumušime savo 12 me 
tų amžiaus sūnaus, kuris pra
sikaltęs bandydamas iš tėvo 
kelinių kišenės išsiimti kvote- 
rį, kad maisto nusipirkti.

Pamatęs, kad sūnus krausto 
jo kišenius, tėvas iššokęs iš 
lovos pradėjo diržu tašyti 
savo sūnelį. Motina pasigailė
jo sūnaus, pasiskundė teis
mui. Dabar tėvas turės aiškin
tis, kodėl jis taip žiauriai su 
sūnumi pasielgė.

Jis turės ir daugiau aiškin
tis, kodėl jis teduoda tik $3 į 
dieną penkių vaikų pavalgy- 
dinimui. Tie visi vaikai pus
badžiai gyvena. O tėvas ti> 
rįs pakankamai jeigu, kad 
geriau savo vaikus užlaikyti.

Rasta Mirusi Moteris su 
Negyvomis Katėmis ir 

Šunimis
Įsilauižusi į Miss. Larsine 

Marie Lassen apartmentą, po
licija rado ją negyvą, taipgi 
kartu rado keletą negyvų ka
čių ir šunų. Vienas šuo ir vie
na katė rasti dar gyvi.

Veikiausia ji buvo mirusi 
kartu su katėmis ir šunimis 
per kokią savaitę laiko, nes 
namo superintendentas Brown 
jos per visą savaitę nematė. 
Tada pašaukė policiją, kuri 
išlaužė duris ir rado kamba- 

t

rius didžiausioje netvarkoje, 
viskas išmėtyta po kambarius.

Jos kaimynai aiškina, kad 
ji visada viena būdavo, su 
nieku *n e draugaudavo, su nie
ku nesikalbėdavo. Jos geriau
si draugai buvo — katės ir 
šunys. Ji visada jų nemažai 
savo kambariuose turėdavo.

Kol kas, policija nesurado, 
kad ji turėtų kiek\turto. Ban
kinės knygutės rodo, kad ji 
seniau turėjo kelis tūkstan
čius dolerių, bet- dabar jau 
sunaudoti,

Taksų pakvitavimai rodo, 
kad ji dirbo vienoje Wall 
Street raštinėje.

Mokydamiesi Užsidirbo Arti 
Pusės Miliono Dolerių

Penkių Brooklyn© ir dvie
jų Queens aukštesniųjų mo
kyklų studentai, kurie pasiekė 
penktą terminą, galėjo vieną 
savaitę mokytis, o kitą savai
tę dirbti savo atatinkamuose 
užsiėmimuose.

Nuo pereitų metų rugsėjo 
mėnesio iki šių metų birželio 
piėnesio tokie studentai užsi
dirbo, bendrai imant, arti pu
sės miliono dolerių.

Pagal Board of Education 
išdirbtą programą, mokyklos 
tokiems studentams pagelbė-

Liberty Auditorijoje
šeštadienį maspethietis 

Kartonas buvo atsivežęs savo 
švogerį G. Pasoną apžiūrėti 
Auditorijos patalpos.

Drg. G. Pasonas su savo 
žųnona ir anūke, atvyko iš 
Clevelando, leidžia savo atos
togas New- Yorko apylinkėje, 
aplankydami savo gimines ir 
pažystamus. Jie yra nuolati
niai dienraščio Laisvės skaity
tojai.

Pirmadienio vakare čia lan
kėsi Otilija Palevičiutė, Dr. 
Palevičiaus duktė. Ji lankė 
LMS atostogų mokyklą Wor- 
cesteryje, tai dabar grįžta į 
Detroitą. Grįždama namo, ji 
sustojo aplankyti savo pažys
tamus New Yorke.

Au d i t o r i j os gasp a d ori au s 
Walter i o Brazausko žmona 
Helena ir jos sūnelis Sergiejus 
taipgi grįžo iš LMS mokyklos. 
Jai mokykla patiko.

Dabar Brazauskai laukiasi 
savo giminių net iš Kanados.

Pirmadienio vakare įvykęs 
Auditorijos direktorių susi
rinkimas apsvarstė keletą 
svarbių klausimų. Svarstė, 
kaip pasiruošti rudeniniam 
sezonui, kad tinkamai patar
nauti tiems, kurie sales ren- 
duoja ir tiems, kurie lanko 
parengimus.

Liepos mėnesis šiemet Au eil
ei itori jai buvo geriausias iš 
visų. Turėta net 4 vestuvės. 
Kadangi oras nebuvo šj mė
nesį labai karštas, tai ir ves
tuvininkams nereikėjo Audi
torijos salėse daug prakaituo
ti. Rugpjūtis veikiausia bus 
karštesnis, bet mažiau turime 
ir vestuvių. Tikrasis vestuvių 
sezonas prasideda su rugsėjo 
mėnesio pradžia.

★
Perž i urė j us Audi tori j o.j o 

esantį lietuvių parengimų są
rašą, pasirodo, kad dar ma
žai turimo užregistruotų pa- 
rengimų.į Reikėtų dabar jau 
ruoštis prie rudeninių paren
gimų. ‘

★
Pereitą pavasarį turėta Au

ditorijoje opera “La Travia
ta” patiko visiems, kurie ją 
matė ir girdėjo. Manoma šį 
rudenį turėti kitą gražią ope
rą. Rep.

Automobilių Pardavėjui
Gręsią Kalėjimas

Kainų Stabilizacijos rašti
nės direktorius Sol A. Lieb- 
man praneša, jog automobi
lių pardavėjų firmai G. M. T. 
Motors, Ine., gręsia pinigine 
bausmė $10,000, o jos sekre
toriui - iždininkui Richard 
Gould vienų rąetų kalėjimas.

Jis prasižengęs mokėda
mas už automobilį $2,046 ir 
parduodamas už $2,150, kuo
met Kainų Stabilizacijos buvo 
nustatyta tą patį automobilį 
perkant mokėti $1,951. Vadi
nasi, jis nesilaikė ’ nustatytos 
kainos. Todėl busiąs traukia
mas atsakomybėn'.

/

Ragina Narkotikams Pastoti 
Kelių Mokyklose

*

Antrojo pasaulinio karo ve
teranų Kings apskričio tary
ba’ priėhiė savo susirinkime 
rezoliuciją, kurioje ragina 
Board of Education imtis 
griežtų priemonių, kad pasto
ti kelią narkotikams mokyk
lose.

Veteranai ragina įsteigti 
mokyklose medikalius skyrius 
kuriuose -kompetentiški dak
tarai ir slauges galės koope
ruoti su mokyklų viršininkais 
ir mokytojais, kad visai pra
šalinti narkotikų platinimą 
mokyklose. »

Negaudami Bedarbių Ap- 
draudos Ieškos Miesto Šalpos

Now Yorko bedarbių ap
draudos įstatymas, kaip da
bar Hughes-Brees bilium pa
taisytas, daugeliui bedarbių 
padarys daug, nesmagumo ir 
bėdos, nes jis suvaržo bedar-1 
bių apdraudos išgavimą tiek, 
kad daugeliui biednųjų be
darbių teks ieškoti miesto 
šalpos. ■ i

We 1 f ar e k om i si o n i c r i u s 
Henry L. McCarthy pripažino, 
jog šiuo metu šalpą imančių- 
jų skaičius sumažėjo. Bet jis 
mano, kad į rudenį žymiai pa
didės, kuomet biednieji be
darbiai nebegaus bedarbių 
apdraudos. Aišku, tada jie 
turės ieškoti miesto šalpos.

Pataisytas bedarbiu ap
draudos Įstatymas įėjo gal i on 
šių metu liepos 1 d.

Ligoninėse Pardavinėjami
Narkotikai

Welfare Islando Metropoli
tan ligoninėje buvo Mrs. Ma
rion Stopka, buvusi “show 
giri”. Po jos priegalve rasta 
heroin nuodų. Pasirodė, kad 
jos vyras, atnešdamas dova
nų, paliko jai ir narkotikų. 
Tada ji buvo išvesta į Lalėji
mo ligoninę, o jos vyras ir 
jos broliai areštuoti.

Tai ne pirmas ligoninėje 
atsitikimas rasti narkotikų. 
Susekta, kad narkotikai par
davinėjami tarp ligonių.

Ilgai Laikyta Ellis Islande
Michigan Slate College ins

truktoriaus John N. Jobus 
žmona buvo išlaikyta ilgą 
laiką Ellis Islando ir vis tyri
nėta. Pagaliau, ji buvo paleis
ta pas savo vyrą i Detroitą 
vykti.

Kai. ji čia atvyko, buvo 
gauta žinių, kad ji iš Lenki
jos nuvykusi į Italiją karo me
tu veikė su -partizanais ir vė
liau naciai ją buvo nuteisę 
nužudyti. Partizanai ją išlais
vino. Vėliau ji apsivedė Itali
joje su Aįmerikos armijos 
oficieriu.

Atrodo, kad ji tyrinėta, ar 
tik nėra komunistė.

Sukniasiuvhi Susirinkimas
Už Taika

K-

Garment Peace Committee, 
kuris pasiuntė Chicagos Kon
gresai! 25 delegatus, šaukia 
masinį susirinkimą trečiadie
ni kaip 12 vai., ant 8 Avė. ir 
36 gatvės.

Delegatai išduos savo ra
portą. Taipgi jiems ruošia
mas pobūvis rugpjūčio 7 d., 
ant Hotel Diplomat stogo, 
kaip 6:30 vai. vakare.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street.
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Vlsoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte- 

1 liai. ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)
»

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

National Association of
Manufacturers preziden
tas Charles R. Sligh ne
sutinka, kad korporacijų 
pelnai būtų aptaksuoti. 
Jis reikalauja, kad per 
visą šalį būtų Įvesta “sa
les tax” sistema.

Studentai Ragina Tnimana 
C, 

Baigti Karą Korėjoje
New York City Intercolle

giate Division of the Young 
Progressives of America paL 
siuntė telegramą prezidentui 
Trumanui raginant jį baigti 
karą Korėjoje.

ATTLEE KELIAUS 
PAS TRUMANĄ

London.—Anglijos prem
jeras Attlee ketina keliauti 
i Washingtoną r u g p jūčio 
menesi — tartis su prez. 
Trumano valdžia apie Ame
rikos santykius su Anglija, 
svarstyti tarptautine politi
ką, na, ir prašyti daugiau 
dolerių.

WASHINGTON. — Vy- 
riausvbes organai aną die
ną paskelbė, jog tūlos kom
panijos parduoda netikrus 
pipirus, o dirbtinus, bet 
skelbia juos esant tikrais.

EGZAMTNUOJAM AKIS
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas ' i

IGNAS SUTKUS \
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION

Petras Kapiskas
’ PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET

Brooklyn, N. Y. <
Telefonas: Evergreen 4-8174

4 pusi.—Laisvė (Liberty)* Ketvirtad., Liepos-July 26, 1951

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

DARBININKAS J LUMBERYARD^
Reikalingas patyręs medžio dar

bininkas j “Lumberyardą," \ kuris 
, mokėtų operuoti pjūklus ir / kitais 
mašinas, kaip lai pagaminime du
rų, langų, dralinių sietelių ir kitų 
dalykų. Geras atlyginimas. Kreip
kitės: Tel. VI. 3-5400. (144-148)

HELP WANTED
Reikalingi patyrę prosytojai ir 

operatoriai (joineriai) ant geros 
linijos vyriškų rūbų. Tuojau atsi
šaukite: Markowich, 17 E. 16th St., 
New York City, N. Y.

(144-14$)

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

Lietuvių Piliečių Politiško Kliubo 
piknikas įvyks šį sekmadienį, liepos 
(July) '29 d., Lietuvių Parke už 
Lakewood ežero, Chestnut Hill Rd.
Pradžia 1-mą vai. dieną ir tęsis iki 
vėlumos. Šokiams gros Viktoro Ki
činio orkestras nuo 3 iki 8 vakaro.- 
įžanga 35c su taksais. Turėsime 
gerų užkandžių ir gėrimų. Kviečia
me visus atsilankyti. Užtikriname, 
kad visi turėsime gerą laiką. — 
Komisija. (445-146)

BROCKTON, MASS.

Sekmadienį, liepos 29, d., Lietu
vių Tautiško Namo Parke, Winter 
St. Ir Keswick Rd., įvyks piknikas. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Bus valgių 
šiltų ir šaltų, pagal pasir'Jnkirr 
Tinkamų gėrimų. Rengia LietU'Aų 
Tautiško Namo Draugovė. Kviečia 
visus ir visas dalyvauti. Rengė
jai. V'

Biručių Pašalpines Draugystės 
metinis piknikas įvyks sekmadienj, 
rugpjūčio 5 dieną, Lietuvių Tautiš
ko Namo Parke, Winter St. ir Kes
wick Rd. Užkviečia visus ir visas 
išanksto, kad tą dieną dalyvautu- 
tc šiame piknike. — Rengėjos.

(144-145)

RANDAVOJIMAI
PASIRENDUOJA GARAŽAS

Pasirenduoja automobiliui gara
žas, arba galima ir taip naudoti vie
tą padėliui. Randasi Maspethe.

Asmeniškai kreipkitės vakarais 
po 6 valandai: E. Puodienė, 6508 
Hull Ave., Maspeth, N. Y. Telefonu 
galite šaukti visada:

EVcrgreen 7-5550.
(145-147)

Dr. A. Petrfka
DANTĮ) GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN. N. Y.

/Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TONY’S A.
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrė Barberiai

Telefonas
E Ver green 4-8969




