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Jis yra Amerikinio Komite
to sv4turgimiams ginti sekre
torius.

Bėgyje pastarųjų k ei erių
metų Mr. Green gynė nema
žiau ’pusantro šimto sveturgi- 
mių, suimtų, persekiotų, kalin- 

t tų.
Tarp kitų, Mr. Green nuo

širdžiai gynė ir Vincų Andru
li-

Ir štai pagaliau, keršto 
smūgis krito ir ant Abner 
Greeno galvos: jis nubaustas 
šešiems mėnesiams kalėjimo.

Green nubaustas už tai, 
anot teisėjo McGohey, kad 
atsisakė “imtis tikrų pastan
gų”. suradimui ir įteikimui 
teismui vardų ir pavardžių tų 
žmonių, kurie skolino pinigus 

, bėloms uždėti už įkalintus 
dėl pelitinių idėjų žmones!

★
įžengęs į Sėtąją dešimtį 

metų, vienas žymiausiųjų ir 
spalvingiausių jų Amerikos 
darbininkų vadovų, Wm. Z. 
Foster, praėjusį pirmadienį 
buvo pašauktas į teismą, į Fo
ley skverą.

Jam buvo pasakyta: jūsų 
bėla, po kuria esate dėl sun
kios ligos išleistas, baigiasi 
su sekamu sekmadieniu. Jei 
norite būti laisvėje, ieškokitės 
naujos belos, nes esamosios 
mes nepripažįstame, kadangi 
ją uždėjo Civilinėms Teisėms 
Ginti Kongresas.
Fosteris sutiko bėla rūpintis.

Kiti ir sunkiai sirgdamas, 
Fosteris dar tebeatrodo tiesus 
ir gyvas. Bet jo veide nesima- 

'to jam būdingos šypsenos, 
kokia seniau pasireikšdavo, 
kai jis kalbėdavosi su žmonė
mis.

Tačiau, nepaisydamas li
gos, Fosteris, sutiko duoti 
interview spaudos atstovams.

— Ką manote apie eina
muosius areštus?

— žmonės, kurie puola ko
munistų partiją, kartu deda 
pagrindus didžiulei, sąlydžiai 
komunistinei partijai Jungti
nėse Valstijose, — atsako 
Fosteris. — Toji nuomonė, 
būk komunistų partija gali 
būti sunaikinta žiauriais per
sekiojimais, yra tikra kvaily
bė.:.

— Ar ne rusai pradėjo 
agresi j ą K orėj o j e ?

— Rusai Korėjoje neturi 
nei vieno kario, o Jungtinės 
Valstijos ten turi tarp 200 ir 
300} tūkstančių karių, — at- 
salS»_ jis

O kaip apie rusų gink
lus Korėjoje?

— Nežinau, ar tie ginklai 
yra rusiški ar ne rusiški; jūs 
taipgi nežinote. Kiekviena 
valstybė perkasi ginklus ten, 
kur^ji juos gauna...

Aštri liga Forsteriui nelei
džia dalyvauti masiniuose 
mitinguose. Jis sėdi namie; 
jis, kiek galėdamas, kaip sa
ka tie, kurie žino, studijuoja, 
rašo.

Šį didžiulės energijos vyrą 
'gerai pažįsta tūkstančiai ir 
lietuvių darbininkų.
• Juk Fosteris kadaise vado
vavo didžiuliam Stok j ardų 
darbininkų streikui; vėliau 
dar didesniam plieno darbi
ninkų streikui.

Ketumi Civilinių Teisių pa- 
r^gūnai, ligi šiol gelbėję ki
tus'* suareštuotuosius, tebėra 
kalfijime: rašytojas Dashiell 
Harfimet, Dr. Alphaeus Hun
ton ir Abner Green nubausti 
šešiems mėnesiams, o Frede
rick Field — 9-niems.

Jie ryžtasi iš naujo apeliuo-

PREZIDENTAS PASIRAŠĖ
PAKELIANTĮ KAINAS
KONTROLĖS BILIU
Trumanas papeikė ir užgyrė 
kilių kainom ir rendom pakelti

Washington.—Prez. Tru
manas antradienį pakriti
kavo naująjį Kongreso pri
imtą bilių kainoms kontro
liuoti; sakė, tas bilius gali 
taip aukštai pakelti kainas, 
kad 'gręsia apšlubinti eko
nominį šalies gyvenimą.

Pats matydamas to bi- 
liaus blogumus, tačiau, pre
zidentas savo parašu užgy

Pravda išspausdino
angly ministro raštą

Pasaulinis jaunimo
festivalis Berlyne

London. '— Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
Maskvoje ištisai išspausdi
no straipsnį Herberto Mor- 
risono, Anglijos užsienio 
reikalų ministro, nepakei- 
čiant nė vieno jo žodžio.

Morrisonas rašė, k^id An
glija visoje užsieninėje sa
vo politikoje ir diplomati
joje stengiasi išvengti ka
ro ir išlaikyti taiką.

Pravda gretimame savo 
straipsnyje nurodinėjo, kad 
“dabartiniai anglų-ameriko- 
nų politikieriai yra aršiau
si naujo karo kurstytojai.”

20 Anglijos laikraščių 
persispausdino tuos Morri- 
sono ir Pravdos raštus.

Andai Morrisonas pareiš
kė, kad sovietinė spauda 
netalpintų jo rašto. Dabar 
Pravda parodė, kad nebijo 
Morrisono minčių. ’

Lenkų generolas teisme 
prisipažino kaip priešas
Varšava. — Lenkų gene

rolas Stanislovas Tator 
teisme prisipažino, • kad jis 
su savo sėbrais šnipinėjo 
anglams - amerikonams ir 
planavo nuversti demokra
tinę Lenkijos valdžią su 
Jungtinių Valstijų ir An
glijos pagalba.

Karinis Lenkijos teismas 
apkaltino kaipo šnipus ir 
išdavikus generolus Tato- 
ra, Stefaną Mossofcą, Pran
ciškų Hermaną ir Jurgį 
Kirchmayerį. Kartu su jais 
apkaltinti ir penki kiti 
aukšti lenkų karininkai.

Gen. Tator pernai buvo 
viršininkas Varšavos pa
siuntinių Anglijoj, užpirki- 
nėjančių reikalingus Lenki
jai daiktus. Jis taip pat 
buvo naminės lenkų armi
jos vadas.

ORAS. — šilta, giedra, 
bet mažiau šutins.

ti į aukštesnįjį teismą.

Tolydžio Civilinėms Tei
sėms Ginti Kongresas atsišau
kia į visus amerikiečius, <=— 
progresyvius ir konservaty
vius,. komunistus ir anti-ko- 
munistus, —. padėti sukelti 
pinigų sumas suareštuotiems 
išlaisvinti.

rė jį kaip įstatymą.
Apart kainų pakėlimo, šis 

įstatymas leidžia ir gyven- 
namių rendas padidinti 20 
procentų virš 1947 metų 
rendų.

Trumanas pareiškė, gal 
ir algos turės būti pertvar
kytos, atsižvelgiant į nau
jus išpūtimus.

Berlin. — Ateinantį sek
madienį prasidės didžiulis 
tarptautinis jaunimo festi
valis rytinėje’ Berlyno da
lyje. Suvažiuos studentai ir 
kiti jaunuoliai ir jaunuolės 
iš 70 įvairiu šalių su obal- 
siu “Dėl Taikos.”

Bus masiniai prakalbų 
susirinkimai aikštėse, mar- 
šavimai gatvėmis, šokiai, 
dainos, muzika. Kiekvie
nos šalies jaunuoliai pasi
rodys su savo tautos daile.

Amerikiniai koresponden
tai iš anksto skaičiuoja, kad 
2 milionai žmonių stebės 
pasaulinį jaunimo festivalį 
dėl taikos.

Galįs kilti karas tarp 
Pakistano ir Indijos

London.—Pakiytanas įspė
jo Angliją ir Jungt. Valsti
jas, kad gali kilti karas 
tarp jo ir Indijos dėl Kaš- 
miro provincijos, šiaurinė
je Indijoje.

Valdantis Kašmiro kuni
gaikštis yra prijungęs tą 
provinciją Indijai. Maho- 
metoniškas Pakistanas sa- 
vinasi Kašmirą todėl, kad 
didžioji kašmiriečių daugu
ma yra mahometonai.

Anglai ir Irancūzai bijo, 
kad Amerika neužkurtu karo

New York. — Anglija ir 
Prancūzija baisiai bijo, kad 
Amerika neįveltų jas į ka
rą,—sako Kent Cooper, As
sociated-Press žinių age.n- 
tūpošairektorius, tik ką su
grįžęs iš Anglijos. — Nie
kas Anglijoj nei Franci jo j 
nenori karo.

—Anglija ir Fra nei j a 
kenčia “mirtiną išgąstį,” — 
tęsė Cooper,-— kad Ameri
ka verčia jas vis smarkiau 
ginkluotis. Nužiūrima, kad 
Amerika ruošia jas karinei 
užpuolimo politikai.

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Ekonomi
nė Komisija surado, jog 
Amerika ir jos talkininkai 
išleidžia ginklavimuisi dve
ja tiek daugiau pinigų, ne
gu Sovietai su savo drau
gais.

Viršutinis paveikslas rodo vyriausią Šiaurinės Korėjos 
delegatą, vyresnįjį generolą Nam II (antrasis iš deši
nės), išeinantį iš pasitarimu centro. O žemutiniame 
matosi karo sužaloto miesto vaizdas.

V ieni ir kiti kirtai laikosi 
savo pasiūlymų d,ėl paliaubų

Tokio, rugp. 1.— Ameri
kos ir Šiaurinės ^Korėjos 
generolai vėl ginčijosi, kur 
turėtų būti nustatytas ne
karinis paliaubų ruožtas. 
Vieni ir kiti griežtai laikėsi 
savo pasiūlymų.

Amerikonai siūlė negin
kluotą ruožtą paliai dabar
tinį karo frontą, apie 20 
mylių į žiemius nuo 38-tos 
paralelės, skiriančios liau
dininkų Šiaurinę Korėją 
nuo tautininkų Pietinės Ko
rėjos.

Šiauriniai *korėj iečiai rei
kalavo sudaryt nekarinį

GRAND DŽIŪRĖ APKALTINO
12 CALIF. KOMUNISTŲ '

Los Angeles. — Federate 
grand džiūrė ant greitųjų, 
tiktai per 15 minučių, ap
kaltino 12 vadovaujančių 
Californijos komunistų, 
kad jie “suokalbiavę moky
ti ir skelbti, jog reikėsią 
nuverst Amerikos valdžią 
per jėgą bei prievartą.”

Įvairios žinios
Washington.— Amerikos 

valstybės departmentas pra
nešė Čechoslovakijai, kad 
panaikina muitinių mokes
čiu sumažinimą už dirbi
nius bei produktus, įgabe
namus iš Čechoslovakijos į 
Jungtines Valstijas.

Amerika keršija už tai, 
kad Čechoslovakija įkalino 
amerikinį korespo n d e n t ą 
Oatisą kaip karinį šnipą.

Tel Aviv.—Izraelio prem
jeras David Ben-Gurion ne
patenkintas šiais seimo rin
kimais. Jo socialistų-Darbo 

ruožtą paliai 88-tą paralelę, 
taip kad amerikonai pasi
trauktų 6 mylias į pietus 
nuo tos paralelės, o šiauri
niai korėjiečiai apsistotų už 
6 mylių į žiemius, nuo jos.

Nei vieni nei kiti nedarė 
nuolaidos “nė per nago juo
dimą” kas liečia vieta dėl 
nuginkluoto ruožto. Bet 
nutarė tęsti derybas.

Karo fronte įvyko tik vie
tiniai žvalgybiniai ameriko
nų susidūrimai su šiauri
niais korėjiečiais bei kinais. 
Bet ore plačiai veikė Ame
rikos lėktuvai.

Tie žmonės, areštuoti lie
pos 26 d., yra sumesti kalė
jimam Valdžia reikalauja 
milžiniškų užstatų už jų 
paleidimą iki teismo. Už 
Williamą Schneid e r m aną 
reikalaujama 100 tūkstan
čiu doleriu belos, o už ki- 
tus vienuoliką—po 75 tūks
tančius dolerių kiekvienam.

Partija (Mapai) gavo tik
tai 37 procentus balsų ir 
>eiman pravedė 46 savo 
įmones. Izraelio seimas su
sideda viso iš 120 atstovų.

Ben-Gurion norėjo gauti 
didesnę seimo pusę. Todėl 
jis gal paskelbs naujus rin
kimus.

Dabartiniuose rinkimuo
se buvo paduota 17 procen
tų balsų už Sionistus, 12 
proc. už Mapam Partiją, 4 
procentai už komunistus 
ir tt.

Washington. — Jungtinių

TRUMANAS REIKALAUJA
DAR' $1,433,000,000
ATOMINIAMS GINKLAMS
Ta d būtų sunaudota bei paskirta 
viso S7,500,000,000 A-bombom

Washington.—Prez. Tru
manas prašė Kongresą pa
skirti bilijoną, 433 milijonus 
dolerių a t o m i n i a ms gin
klams gaminti ir naujiems 
atom - bombų fabrikams 
statyti per 12 mėnesių iki 
1952 metų liepos 1 d.

Valdinė Atomų Jėgos Ko
misija raportavo, kad spar
čiai eina link atominės jė-

Jersey džiūrė atsisako 
apkaltint neištikimus’

Elizabeth, N. J. — New 
Jersey valstijos apskrities 
grand džiūrė atsisakė ap
kaltint kaip “neištikimus” 
10 žmonių, kuriuos Valdžia 
suėmė pereitą žiemą už la
pelių skleidimą. , j

Tie lapeliai šaukė sustab
dyti karą Korėjoje.

Valstijinis p r o k u r o r a s 
pasakojo grand džiūrei, kad 
tokių* lapelių platintojai 
peržengę New Jersey vals
tijos įstatymą prieš.“neiš
tikimuosius.”

Tarp kaltinamųjų buvo ir 
Charles Nusser, N. Jersey 
Komunistų Partijos sekre
torius.

Filipinai reikalauja 
atpildų iš Japonijos
Manila.—Filipinų valdžia 

būtinai reikalauja, kad Ja
ponija sumokėtų kelis bili
jonus dolerių atpildų už 
nuostolius, kuriuos japonai 
padarė Filipinams laike An
trojo pasaulinio karo.

Jungtinės Valstijos savo 
plane dėl taikos sutarties 
su Japonija perša paliuo- 
suot ją nuo karinių atpildų 
mokėjimo.

Egiptas sako turįs teisę 
krėsti anglų laivus

London.—Anglija pareiš
kė, kad ji nepripažįsta 
Egiptui teisės krėsti anglų 
laivus, plaukiančius Suezo 
kanalu į rytus, linkui Pa
lestinos.

Egiptas pakartojo,- kad 
jis ir kiti arabiški kraštai 
palaiko blokadą prieš Izra-- 
elio valstybę; todėl, sako, 
Egiptas turi teisę krėsti 
tuos laivus, kad sulaikytų 
karinių reikmenų gabeni
mą Izraeliui.

Valstijų armijos štabo va
das, gen. Lawton Collins sa
kė Senato komitetui, kad 
Ispanijos diktatorius Fran
ko taip pat gaus ginklų iš 
8 bilijonų, 500 milijonų do
lerių fondo, kurio Truma
nas reikalauja svetimiems 
kraštams stiprinti prieš ko
munizmą per metus. 

gos pritaikymo submari- 
nams ir lėktuvams. Sako, 
taip pat pirmyn varoma 
bandymai panaudot atomi
nius sprogimus “mažes
niems ginklams.”

Tęsiama ir mėginimai iš- 
vystyt ir pragarinę-hydro- 
geninę bombą, daug kartų 
smarkesne už dabartines 
atom-bombas.

Atominiams ginklams iki 
šiol išleista 4 bilijonai, 900 
milijonų dolerių. Dar ne
sunaudota bilijonas, 400 mi
lijonų dolerių tam paskirtų 
pinigų.

Jei Kongresas užgirs da
bartinį Trumano pasiūlymą, 
tai viso bus suvartota bei 
paskirta jau 7 bilijonai, 500 . 
milijonu dolerių atomi
niams karo įrankiams ga
minti.

Naujas įstatas palengvina 
pirkimus išmokesčiais

Washington. — Naujasis 
kainų kontrolės įstatymas 
pailgina nuo 15 iki 18 mėne
sių laiką visos kainos su
mokėjimams už perkamus 
išmokesčiais automobilius, 
radijus, televizijos imtuvus 
ir naminius baldus. Šis 
įstatymas palaiko tuos pa
čius pradinius įmokėjimus- 
vieną trečdalį už automobi
lius ir lf> procentų už bal
dus (fornišius), bet numu
ša nuo 25 iki 15 procentų 
pirmąjį įmokėjimą už įvai
rius elektrinius bei gesi- 
nius įrengimus namams.

Anglija nesmerkia Amerikos 
sutarties sij. Franku

London. — Anglijos kanc
leris Jowitt, kalbėdamas ša
lies seime, sakė, Anglija • 
anaiptol nepyksta ant Ame
rikos už tai, kad Amerika 
daro karinę sutartį su 
Franko fašistų valdžia Is
panijoj.

(Franko pasižadėjo duoti 
Amerikai karines lėktuvų ir 
laivyno stovyklas Ispanijoj 
mainais už dolerius ir gin
klus.)

. Cleveland, Ohio
Mire Juozas Dillis

Juozas Dillis, gyvenęs po 
num. 3395 Scranton Road, 
Clevelande, mirė liepos 31 
d. Bus laidojamas rugpjū
čio 4, šeštadienį,- 2 vai. po
piet, iš Wilkelio šermeninės, 
6,202 Superior Ave.

Velionis paliko brolį Kle
mensą, Sao Paulo, Brazili
joje ir tūlus kitus gimines 
Gardneryj, Mass., ir Lietu
voj.

Dillio draugai ir pažįsta
mi kviečiami daly vau t šer
menyse ir laidotuvėse.

^Vilkelis 
funeral Home
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KAINŲ KONTROLĖ Į ATBULĄ PUSĘ
PER KELETĄ MĖNESIŲ buvo daug kalbėta ir ra- 

syta apie žmonių gyvenimo sunkėjimą ir reikalą kon- 
' troliuoti gyvenamųjų produktų kainas.

Kongresas, pagaliau, praleido tuo klausimu įstatymą, 
» pavadintą “Gynybiniu gamybos aktu,” pagal kurį ligi 

1952 metų birželio 30 d. bus “kontroliuojamos” gyvena
mųjų produktų kainos.

Šiuos žodžius rašant, žinios skelbia, jog prezidentas 
Trumanas šį aktą užgirs su aštria Kongresui pastaba dėl 
to, kad Kongresas neįdėjo į naująjį įstatymą visų Tru- 
mano siūlymų.

Einant naujuoju įstatymu, andai sakė kainų stabili- 
zuotojas Mike DiSalle, Amerikos žmonių gyvenimas 
pasunkės 10 procentų.

Produktai, už kuriuos ligi šiol mokėjome 90 centų, 
turėsime mokėti $1. Vadinasi, dolerio vertė dar bus 
nuvertinama, infliacija prasiplės. O tai skaudžiai pa
lies kiekvieną darbo žmogų.

LENKIJOJE LABAI 
DOMIMASI LIETUVIŲ ' 
LITERATŪRA

Vilniškąje Tiesoje 
tome:

Varšuvoje leidžiamo 
raščio “Nova kultūra” 
žės mėnesio numeryje 
sdintas Juzefo Keleros
snis, pavadintas “Iš Pabaltijo 
respublikų literatūros.” Kal
bėdamas šiame straipsnyje 
apie lietuvių literatūrą, Kele
rą pažymi, kad prieškariniu 
laikotarpiu “dvi fašistinės 
diktatūros (turima galvoje 
smetoninės klikos viešpatavi
mas Lietuvoje ir pilsudskinės 
gaujos viešpatavimas Lenkijo
je. — Red.) šautuvų grandi
ne, išsprogdintų geležinkelių 
ruožtu, nacionalizmo, skriau
dų ir melo uždanga perskyrė 
dvi kaimynines tautas.” Len
kų tauta nieko nežinojo apie 
tuolaikinę lietuvių kultūrą.

šiuo metu padėtis iš pa
grindų pasikeitė. Panaikinus 
Lietuvoje ir Lenkijoje žmo
gaus neapykantą skleidžian
čią kapitalistinę santvarką, 
atsivėrė kelias šioms tautoms 
suartėti. Plačiosios Lenkijos 
masės gyvai domisi pažangią
ja lietuvių literatūra ir menu.

Lenkijoje dideliu tiražu 
leidžiami į lenkų kalbą išvers
ti lietuvių autorių kūriniai. 
Demokratinės Lenkijos skai
tytojai šiltai sutiko leidyklos

ra” 
n i o 
kad

‘Knyga ir žinios” išleistą 
Petro Cvirkos romaną “žemė 
maitintoja.” Kritika palankiai 
atsiliepė apie linkinį “Lietu
vių novelės,” kuriame išspau
sdinti Cvirkos, Venclovos, 
Šimkaus, Baltušio, Davydai- 
čio ir kitų rašytojų kūriniai, ( 

Savaitraštyje “Nova kultu- 
išspausdintoje šio rinki- 
recenzijoje pažymima, 

nūdiene lietuvių literatu- 
vadovaujasi socialistinio

realizmo metodu, , mokosi 
meistriškumo iš geriausios pa
saulyje rusų tarybinės litera
tūros.

Didelio pasisekimo Lenkijo
je susilaukė lietuvių- rašytojų 
dramos kūriniai. Daugelyje 
Varšuvos, Opolės, Vroclavo 
ir kitų miestų teatrų statoma 
Juozo Baltušio pjesė “Gieda 
gaideliai.” Gegužės mėnesio 
pradžioje įvyko šios pjesės 
premjera Krokuvoje, Lenki
jos laikraščiai pažymi, kad 
spektaklis “Gieda gaideliai” 
tapo žymiu įvykiu Krokuvos 
teatriniame gyvenime.

an-

l

PREZIDENTAS KALTIN/Y Kongresą, o pastarasis— 
prezidentą; demokratai kaltina republikonus, o pasta
bieji—demokratus. Bus daug išeikvota rašalo ir žodžių 
kaltininkui surasti.

Nebūkime naivūs; netikėkime tuščiais kapitalistinės 
spaudos vapčiojimais apie tą bei kitą šiuo klausimu kal
tininką.

Dėl kainų kylimo, dėl pragyvenimo sunkėjimo yra ly
giai atsakinga Trumano valdžia ir Kongresas. Abieji 
juk stoja už> karinę ^politiką; abieji už neribotą ginklavi
mąsi.

Kapitalistinėje santvarkoje ginklavimosi metu reiš
kia tai, kad stambieji ginklų ir amunicijos fabrikantai 
privalo gauti milžiniškus pelnus.

Taip buvo, taip yra ir taip bus kiekvienoje kapita
listinėje šalyj. Dėl to išnaudotojų klasė trokšta karo.

Jeigu ginklų, amunicijos ir kitokių karinių pabūklų fa
brikantai gauna pasakiškus pelnus, tai privalo jų gauti 
ir mėsos, ir kitų gyvenamųjų produktų magnatai.

Savo tėviška ranka kongresas tai ir padarė: pelny- 
kitės, grobkitės, kraukitės turtus,—dabar jūsų gadynė, 
dabar gi mes gyvename nepaprastą padėtį, mes rengia
mės prie karo!

Darbo žmonėms, tačiau, kuriems karas visuomet bu
vo nelaimė, tebelieka vienas: organizuotai veikti, ko
voti prieš A aukštas kainas, prieš s g y ve n im o sun- 
kinimą, taipgi kovoti prieš visą karinę Trumano poli
tiką.

Kova dėl taikos yra kova dėl darbo žmonių gyvenimo 
lengvinimo.

TIKRASIS MOKSLAS 
IR MARIJONAI

Marijonų dienraštis 
dai rašo:

“Bolševikams tikrasis moks
las ne galvoj...

Lauksime, kada klerikalų 
laikraštis paaiškins, ką 
reiškia “tikrasis mokslas.”

Naujas gyvenimas

TRIJŲ KALINIŲ BALSAS
SAN FRANCISCO KALĖJIME sėdi trys žymios dar- 

bininkų klasės veikėjos, trys darbščios moterys, įkalintos 
einant Smitho įstatymu.

Jumis yra: Bernadette Doyle, Mrs. Olėta Yates ir 
Mrs. Loretta Stack.

• Suimtos be jokių varantų, be įkaltinimų, šitos mo
terys, kartu su eile vyrų veikėjų, įkalintos ir neišlei
džiamos iš kalėjimo; valdžia reikalauja, kad už kiekvie
ną suimtųjų būtų uždėta $50,000 belą.

Aišku, tai pasakiškos sumos, darbininkų judėjimui 
sunkiai besukeliamos.

Sėdėdamos kalėjime, suimtosios trys moterys darbuo
tojos išleido pareiškimį, kuriame, be kitko, sako:

“Mes esame įsitikinusios, kad mus įkalino dėl to, kad 
liaudies reikalavimas taikos ir mūšių paliaubų įvykdymo 
Korėjoje kiekvieną dieną vis tvirtėja... Mes esame įsi
tikinusios, jog Amerikos liaudis įsitikins, jog mūsų įka
linimas yra puolimu ant jos visos, nežiūrint politinių 

i pažiūrų.”
Mrs. Stack yra motina dviejų vaikų—Josepho, 8 metų 

amžiaus, ir Margaretos—4-rių.
Kai atėjo atsisveikinimo su jos vaikais valanda, ra

šo vienas korespondentas, tai Mrs. Stack užtikrino iuo- 
du: neužilgo jūsų motina sugrįš pas jus.

Visos trys veikėjos ėjo į kalėjimą drąsiai ir ryžtingai, 
gerai suprasdamos, jog laisvėje, lieka daug žmonių, ku
rie tęs Jų dirbtą darbą—darbą dėl taikos.

Iš tikrųjų, mūsų kraštas gali didžiuotis tokiomis sa- 
< vo dukromis!

'DETROITIEČIŲ spaudos piknikas, kaip rašo kores
pondentas, įvykęs liepos 22 dieną, buvo nepaprastai di

rželis, gyvas ir spalvingas.
Praėjusiais metais, atsimename, kryžiokai jų pikniką 

pikietavo. Šiemet pikieto nebuvo. Matyt, praėjusiais 
metais sųk^ąilintieji susiprato, jog galva sienos ne- 

t pratilusi. 4

VILNIUS.— Neseniai aš 
lankiausi Šiaulių srities 
Linkuvos rajono Diržių kai
me. Tai garsiojo lietuvių 
revoliucionieriaus, 1926 me
tais buržuaziniu valdovu 
sušaudyto Karolio Požėlos 
gimtinė. Šiame kaime man 
dažnai tekdavo lankytis 
W47 metais; Tuo laiku, 
prieš ketverius metus, vals
tiečiai čia dar tvarkė savo 
padienius ūkius. Jie turėjo 
pakankamai * žemės, kurią 
pagal žemės reformą jiems 
perdarė tarybų valdžia. 
Gyveno gerai, bet svajojo 
apie geresnį gyvenimą. Na
poleonas Skrudopis, Anta
nas Jakštas, Alfonsas Dum- 
bra ir kiti buvę kumečiai ir 
vargingi valstiečiai ne kar
tą man yra sakę:

—Mes gyvensime dar ge
riau, kai sudėsime savo jė
gas kartu, organizuosime 
kolūkį.

Netrukus, 1948 metų pa
vasarį, Diržių kaimo vals
tiečiai susivienijo į kolūkį, 
suteikę jam savo garbingo
jo žemiečio Karolio Požėlos 
vardą.

Nuo to laiko neatpažįs
tamai pasikeitė žemdirbių 
gyvenimas. Aš čia pama
čiau man pažįstamas lygias, 
į tolumą nubėgančias lygu
mas, tą pačią žalią beržy
no apyrumbę, apsupančią 
horizontą, sriautingą Birš- 
tolio upelį. Bet vieno ne
besuradau — dingo valstie
čių ežios. Jos seniai suar
tos, ir vietoj siaurųjų rė
žių visur driekiasi didelį 
javų, ilgapluoščių linų, cu- 

. krinių runkelių masyvai. 
Prie viso to girdėti galin
gas traktorių gaudesys. Iš 
kaimo, atsargiai aplenkda
mi karvių bandą, išvažiuo
ja kolūkio sunkvež i m i a i.« 
Vaikščiodamas kaime, aš 
skaitau, ant namų užrašus: 
“Kolūkio valdyba,” “Kaimo 
vartotojų draugijos parduo
tuvė,” “Mokykla,” “Kolūkio 
klubas,” “Biblioteka.” Visa 
tai buvo nauja, ko aš čia 
nesu matęs prieš ketverius 
metus.

Kaip toli į priekį nužen
gė Diržių kaimas! Kolū
kinė santvarka pakeitė jo 
išvaizdą.

Aš norėjau surasti, kur 
gyvena valstietis Napoleo
nas Skrudopis, mano pažįs
tamas. Atsimenu, kad jis 
turėjo seną, pusiau sugriu
vusią lūšnią vargingojo 
valstiečio, nesuspėjusio po 
žemės reformos įsigyti ge
rą namą. Bet aš nebera
dau senos Skrudopio lūš 
nios. Toje vietoje, kur ka
daise ji buvo, stovi naujas' 
namas su salka, su nedide
liu sodu, puikus naujas na
mas, kurio languose ryš
kiai žydėjo naminė rožė, 
snaputis, mergaičių grožis.

Šeimininkus radau namie. 
Napoleonas nuoširdžiai pa
sikvietė mane į gerais bal
dais apstatytą kambarį. Jo 
žmona Ona triūsė prie kros
nelės, ruošdama pusryčius. 
Napoleonas ir aš įsitraukė
me į draugišką pasikalbė
jimą. Jis papasakojo apie 
didelius pakitimus, kurie jo 
likime įvyko per kelerius 
paskutinius metus, prisimi
nė karčią praeitį. Pateikiu 
jo pasakojimą tokį, kokį 
girdėjau.

—Buvau aš varginguoju 
valstiečiu, — pradėjo savo 
teisingą pasakojimą Napo
leonas Skrudopis. Buržu
azinės Lietuvos laikais tu
rėjau 5 hektarus žemės, ar
klį ir paprasčiausio inven
toriaus. Geriausiais metais 
nuimdavau po 8-10 centne
rių grūdų iš hektaro. Treč
dalį grūdų atiduodavau už 
mokesčius, ir savo duonos 
niekuomet neužtek d a v o . 
Teko sunkiai dirbti vieti
niams kaimo turtuoliams, 
vergauti jiems. Už skolas 
bei mokesčius policininkai 
ne kartą buvo aprašę turtą, 
žeme.

Šitaip buvo...
—Dabar- gyvenimas 

naujaip, -i pagyvėjęs 
sakoja Napoleonas, 
kyje suradau ' savo valstie
tišką laimę. Aš ir • mano 
žmona dirbame kiaulinin
kystės fermoje, kuri, kaip 
ir visas kitas kolūkio tur
tas, yra visuomeninė nuo
savybė. Mūsų darbas di
džiai gerbiamas.- Mes dir
bame kruopščiai, iš visos 
Širdies, dirbame sau ir sa
vo kolūkiui. Už savo dar
bą mes gauname gerą už-

mokestį. Mūsų namai vis
ko pertekę. . Pažiūrėkite, 
koki turiu vaisių sodą, kiek 
paukščių, yra karvė, smul
kių gyvulių. Pasistačiau 
naują namą. Bet ne tuo aš 
turtingas. Aš esu turtingas 
viskuo, ką turi mūsų Karo
lio Požėlos vardo kolūkis. 
Platūs yra jo derlingi lau
kai. Kolūkis turi 1,250 hek
tarų žemės. Pernai surin
kome po 24 centnerius pir
mos rūšies kviečiu iš hek
taro, gausus buvo linų ir ki
tų žemės ūkio kultūrų der
lius.

Apsilankykite mūsų kol
ūkio gyvulininkystės fer
mose. Jose šimtai stambių 
ragu očių, kiaulių, avių, 
daug įvairių paukščių. Mes 
turime daug puikių žemės 
ūkio mašinų. Traktoriais 
įdirbami mūsų kolūkio lau
kai. *

Visa tai—kolūkio nuosa
vybė, visuomeninis turtas, 
visų Diržių kaimo valstie
čių gerovės pagrindas.

Kad geriau suprastume, 
ką tai man reiškia, parody
siu jums savo uždarbius... 
Atskleidęs savo užrašų kny
gelę, jis parodė—štai, žiū
rėkite: 1951 metų sausio ir 
vasario mėnesiais pas mus 
vyko galutinis pajamų su
skirstymas. Už 1950 metus 
aš užsidirbau ir gavau: 
kviečių ir rugių — 6,000 ki
logramų, bulvių —1,000 ki
logramų, cukraus — 216 ki
logramų ir tris tūkstančius 
rublių pinigais.

Aruodas dabar pilnas grū
dų, o sandėlyje daug laši
nių ir kitų produktų. Ma
no vaikai, žmona ir aš pats 
esame gerai aprengti ir ap
auti. Pas mus atėjo gau
sybė.

—Šitaip gyvena visas mu
sų kolūkinis Diržių kaimas, 
—tęsė Napoleonas Skrudo
pis. Buvęs kumetis Ignas 
Paužolis, pavyzdžiui, drau
ge su šeima už pereituosius 
metus užsidirbo ir gavo dvi
gubai daugiau produktų bei 
pinigų, negu aš. Kyla mū
sų kaimo žmonių gerovė, 
kultūra. 1950 metais ir 
1951 metų pradžioje mūsų 
kolūkiečiai nu s i p i r k o 60 
dviračių, daugelis įsigijo 
radijo imtuvų, patefonų, 
medžioklinių šautuvų. Kol
ūkio bibliotekoje dabar yra 
daugiau kaip 1,000 tomų 
knygų. Savo klube mes 
dažnai žiūrime filmus, or
ganizuojame meninės savi
veiklos koncertus. Mūsų 
jaunimas užsiima kūno kul
tūra ir sportu.

Štai, ką man papasakojo 
Napoleonas Skrudopis iš 
Diržių kaimo apie naują 
Lietuvos valstiečių gyveni
mą. 
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DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

j?

Kaip aš sutikau Saimoną 
Blyną, tai jis buvo labai 
smūtnas.

—Kas yra, Saimon? Ser
gi?

—Blogi dabar 
Džim. Mane gali

čėsai, 
efbyai

—Už ką?
—Aną dieną pasakiau, 

kad nereikia vainos. O tu 
žinai, dabar efbyai nori su
kišti į džėlą visus, kurie tik 
sako, kad žmonėms vaina 
nereikalinga.

—Tai ar tu prakalbą ba- 
jinai?

—Ne, saliūne««- prie baro 
savo frentui Aliniui pasa
kiau.

—Tai ar Alinis yra efby
ai?

—Ne, ale efbyai turi di
deles ausis' ir akis, viską 
mato, viską girdi, tai gal ir 
mano tą žodį girdėjo, 
girdėjo, kaip sakiau: 
reikia vainos.”

—Tu esi misteikin, 
mon. Efbyai nėra

Gal 
“ne-

eina
pa- 

Kolū-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
IRIGACINIAI DARBAI 
KINIJOJE

PEKINAS. — Sinchua 
agentūros pranešimu, šalia 
irigacinių įrenginių staty
bos, vykdomos plačiu mas
tu prie Chuaiche upės, ku
riamas drėkinimo kanalų ir 
vandens rezervuaru tinklas 
kituose Rytų Kinijos rajo
nuose. Itin dideli darbai 
vykdomi Anchuejaus pro
vincijos pietinėje, dalyje, 
kur šiais metais pastatyta 
daug užtvankų, šliuzų, ka
nalų ir kitų įrengimų..

Vienoje Čžecziano provin
cijos apskrityje valstiečiai 
pastatė 4,000 įvairių įriga- 
cinių įrengimų. Jie atliko 
kelių tūkstančių kubinių 
metrų apimties žemės dar
bus ir žymiai viršijo numa
tytus planus. Cziansu pro
vincijos pietinėje dalyje bu
vo numatyta atlikti 70,000 
kūginių metrų apimties že
mės darbus, o atlikta 130,-

Sai- 
toks 

smart, kaip sakosi. Jei tu 
turi čėso, tai aš tau pasa
kysiu, kaip buvo Bostone.

—Okei! Sakyk!
—Aną dieną į Bostoną 

nulekia arėplanu Wall stry-. 
to biznierius Hale,—jankiš- 
ka pavardė, žinai. Nulekia, 
tai nulekia, ale jis sako, kad 
nori dar iš Bostono į Man
česteri važiuoti. Okei, va- *■* • « 
žiuok, mister Hale! Ale, 
kaip jis ant traino, tai tuo
jau efbyai ir policija čiupt 
už jo! Biznierius neišfigi- 
riuoja, už ,ką jį ima. Kaip 
tavo vardas, klausia jo ef
byai. Biznierius atsako: 
“Hale.” Aa, tai mes tavęs 
ir ieškome. Kaman su mu-

mis, mes tau parodysime?
—Tai už ką gi, Džim, po

licija biznierių suėmė? Gal 
ir jis kam nors prasitarė,' 
kad nereikia vainos?

—Palauk, Saimon, aš tau 
ištlumočysiu. Dingo ketu
ri komunistų lyderiai, ku
rių efbyai ieško. Tarp din
gusiųjų vienas, gal pats di
džiausias lyderis, yra Gus 
Hali. Hale ir Hali—efbyai 
vis tas pats. Nors ne vie
nodai spelinasi, ale panašiai 
išsitaria. Tai efbyai ir po
licija ir rfiislino, kad biznie
rius Hale yra komunistas 
Hali.

—Tai ką efbyai tada da
rė?

—Tada biznierius Hale 
buvo gerokai apstumdytas, 
apspardytas ir apkeiktas. 
Ale jis vis sako, kad jis nė
ra Hali, ale yra Hale, ir (ų 
jam nieko nepadarysi. 36s 
sako: mane spardydami ir 
stumdydami nepadarysite 
tuo, kuo aš nesu.

—Kaip buvo toliau?
—Toliau buvo taip: su

šaukti visoki ekspertai, ku
rie viską, o viską žino, ir 
jiems buvo pavesta išfigi- 
riuoti: ar čia yra biznierius 
Hale, ar komunistų vado
vas Hali? O biznierius 
Hale vis sako: aš nekalbė
jau prieš vainą, tai kam 
jūs mane spardote ir mūči- 
nate? Na, po-poros valan
dų, efbyai ir policijos ra- 
zumą dvasia šventa apšvietė 
ir tada jie. pamatė, kad čia 
yra mažas misteikas: jie 
spardo ir mūčina kitokį 
žmogų!

—Tai ką darė tada?
—Tada efbyai ir policija 

atsiprašė biznieriaus HąĮ$ 
įsodino jį į armobilių ir nu\ 
vežė į Mančesterį.

—Tas mynina, kad efby
ai ir policija nėra smart.

—Šiūr nėra! Jie mūči- 
no nekultą žmogų, kuris 
prieš vainą nesakė nei žo
džio. Dėl to ir tu, Saimon, 
nebijok ir kaip kada gar
siau pasakyk, kad vaina . 
žmonėms nereikalinga, kad 
žmonės laimingesni be vai
nos! ' •

—Kur tu tą viską sužino
jai,- Džim?

—Aš čitojau gazietoje.
—Tai tu pats- esi smart, 

Džim! Aš dabar žinosiu. 
Gudbai, Džim!

—Gudbai, Saimon!

i 
«

000 kubinių metrų apimties 
žemės darbai. ■

New Delhi.—Indijos val
džia tariasi, kad “gal rei
kėtų uždraust” Komunistų 
Partijai dalyavuti ateinan-

čiuose Indijos seimo rinki
muose.

----------- A
Korėja. — Sovietų atsiųs

ti daktarai darbuojasi Šiat|- 
rinėje Korėjoje prieš apkre
čiamas ligas.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)«Ketv., Rugpiūčio-August 2, 1951
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A. NOVIKOVAS-PRIBOJUS.

PRIE TOLIMŲ KRANTŲ
metų gegužės 6 naktį, kai 2-j i 
plaukė tarp Formozos ir Filipi-eskad

nų sa?ų, horizonte pasirodė nežinomo 
laivo kontūrai. Jis plaukė be šviesų. Pa
siųstas prie jo kreiseris “Olegas” išaiš
kino, kad tai su kontrabandiniu krovi
niu į Japoniją plaukia anglų garlaivis 
“Oldgamija.” Sekančią dieną rusų įgu
la, surinkta iš įvairių 2-rosios eskadros 
laivų, pakeitė anglus, kurie buvo per
vežti į mūsų transportus. Vadovaujan
tis “OIdgamijos” sąstatas pateko į plau
kiojančią ligoninę “Sakalas.” “Sakalo” 
vadas 2-ro rango kapitonas Lochmato- 
vas ir vyriausias gydytojas Multanovs- 
kiš, priimdamas belaisvius, žvilgterėjo, 
tarpusavy ir traukė pečiais, bet nieko 
negalėjo padaryti prieš admirolo Ro- 
žestvenskio įsakymą. Jie abu suprato, 
kad nuo šio momento plaukiojanti ligo
ninė išstatyta japonų grasinimams.•

Rusų jūrininkai, viso 37, žmonės, pa
sijutę ant svetimo laivo bortų, pradžioje 
varžėsi ir nežinojo ką veikti. Paskubo
mis juos paskirstė į įvairius skyrius 
pagal specialybes. Bocmanas Gocka, pla
čių kaulų žmogus, su apskritu, truputį 
raupų -sužalotu veidu, visokiose aplinky
bėje mėgstąs juokauti, linksmai ragino:

— Ko jūs, vyručiai, surūgote? Rūgš
tynių persivalgėte, ar ką? Ar laivų ne
matėte? Akyvai imkitės darbo! Dabar 
mes čia šeimininkai.

Jūrininkai sunkiai pratinosi prie ne
pažįstamų jiems mechanizmų. Ypatin
gai ilgai nesidavė sutvarkomas mašinų 
skyriaus darbas. Ten pašaukė mechani
nės dalies praporščiką Zajončkovskį. 
Netvirta, klibančia eisena priėjo jis prie 
mečhanizmų, abejodamas pažiūrėjo į 
nesuprantamus jam angliškus įrašus ir, 
pastovėjęs nesiryždamas, mostelėjo ran
ka:

—Jūs jau patys čia kaip nors susi- 
gaudykite! v

Mašinistas Kučerenko, metęs- žvilgsnį 
į tolstantį praporščiką, burbtelėjo:

— Irgi karininkas! O anglų kalbos 
nieko nenuvokia. Pradėkime patys sukti.

Jūrh$inkai ilgai žiūrinėjo įvairius ga
ro mašinos prietaisus. Galų gale suvokė, 
kaip ją valdyti. Tik vandens destiliavi- 
tno aparato ilgai negalėjo paleisti. Ku- 
:erenko neatsitraukdamas knibinėjo jį, 
kaip vaikas nesuprantamą žaislą, ir vis 
dėlto savo pasiekė. Rodydamas krosni- 
ninkams į paleistą aparatą, jis džiaugs
mingai sušuko:

— Išėjo Morta už Jokūbo! Vandens 
ous!

O tuo laiku praporščikas Potapovas, 
įtvykęs į “Oldgamiją” anksčiau kitų 
karininkų, susitvarkė denyje. Tas žema
ūgis blondinas smulkiais žingsniukais 
smaižiojo deniu ir, primerkdamas ma
žas akutes, ne be nustebimo sustodavo 
prieš nepažįstamus laivo įtaisymus. Po 
to jis įsakė įgulai krauti anglis iš “Ku- 
ronijos” transporto.

Šitų darbų įkarštyje į kapitono tiltelį 
pas Potapovą pasikėlė du praporščikai:

priekyje, aukštas juodakis žmogus su 
paniurusiu veidu, paskui jį - žemesnio 
ūgio pilnakūnis šypsantis blondinas.

Potapovas, kreipdamasis į pirmąjį, 
atraportavo:

—Rusų įgula paskirstyta pagal spe
cialybes. Krauname anglis į duobes, bet 
geriau būtų krauti ant denio.

—Oras mainosi. Bijau — sutrukdys 
jis mums. — Sutinku, pasakė juodakis 
karininkas ir pralinksmėjo.

Tai buvo naujai paskirtas “OIdgami
jos” vadas, jūrų dalies praporščikas 
Tregubovas, ką tik atvykęs iš vėliavinio 
šarvuočio “Kunigaikštis Suvorovas.” Jo 
pilnakūnis bendrakeleivis, padaręs žing
snį į priekį, prisistatė Potapovui.

— Praporščikas Leimanas. Atvykau 
iš šarvuočio “Aleksandras III.” Nuo 
šios dienos turiu malonumo plaukioti 
kartu su jumis. Paskirtas čia vyresniuo
ju karininku. k

Rusų jūrininkams prasidėjo naujas 
gyvenimas svetimame laive.

Po dviejų dienų “Oldgamija,” atsi
skyrusi nuo eskadros, nuplaukė savo 
kursu į Vladivostoką. Daugiau ji nesu
sitiko su rusų laivais.

Praėjo naktis. Rytą, po pakėlimo, 
“OIdgamijos” vadas praporščikas Tre
gubovas įsakė įgulai‘susirinkti į viduri
nį denį. Dangus buvo apsiniaukęs, ir 
pūtė gaivus priešinis vėjas, nustelbda
mas pradėtos kalbos žodžius. Vadui teko 
pakelti balsą ligi šauksmo. Stovintiems 
užpakalyje jūrininkams' net pasirodė, 
kad jis kažką bara. O vienas jų, Lekon- 
cevas, paklausė savo kaimyną:
- — Ant ko tat mūsų “kuprius” taip 
rėkia?

Tregubovas šūkavo: 1
> —Mūsų eskadra Korėjos sąsiauriu 

nuplaukė į Vladivostoką. Ten vykstame 
ir-uiies. Tačiau mūsų kelias kitoks: ap
link Japoniją Ramiuoju vaandenynu į 
Ochotsko jūrą. Mes privalome šitą gar
laivį sveiką pristatyti į savo krantus. 
Padirbėkite, vyručiai, ir atidžiai se
kite horizontą. Tiktai nepasirodykime 
japonams. Be apdovanojimų už drąsą 
jūs dar gausite prizinių pinigų už atve
dimą laivo su kontrabanda . ..

Vadas nuėjo, vidurinis denis ištuštė
jo-

Tris paras siautė audra, pasiekusi de
šimties balų. Ūžavo bangos, išaugdamos 
baltomis putotomis kalvomis. Pyškėdami 
ir dundėdami žaibai draskė juodus debe
sis. Į vandenyną griuvo lietaus liūtys. 
Atrodydavo, kad visas dangus pradėjo 
rūkti nuo ugnies žybsnių, bet kažkas ne
matomas tučtuojau užliejo juos iš milži
niškų tryškynių, tirštai išpurkšdamas 
vandens sriautus. Ir toje siautėjančioje 
stichijoje, supdamosi ir bortais samsty
dama bangas, plaukė vieniša “Oldgami
ja.” Daugiausia už visus kankinosi kro- 
sniakuriai, dirbdami akliname ir tvan
kiame pragare; Daugelis jų, kamuoja
mi jūros ligos, išeidavo iš rikiuotės. Juos 
pakeisdavo viršutinio denio jūrirtinkai.

(Daugiau bus)

Maynard, Mass.
j£>arbai ir piknikai

Ąipjfrican Woolen Co. pra
ėjusiais metais buvo paskel
busi, kad čia esančią savo di
džiausią audyklą likviduoja. 
Seniau čia dirbo virš 2,400 
larbininkų.

—P~
Seniau, kada pradėjo visur 

'larbininkų skaičių mažinti, 
,ai ir čia atsiuntė savo “eks- 
pertus” ir pradėjo jie su lai
krodukais sekioti darbininkus. 
)io sakydavo, kad jie norį 
darbininkams tik pagelbėti, 
<ad darbininkas “daugiau 
uždirbtų.” Ta jų “pagalba” 
buvo tokia:

Kur dirbdavo koki 20 dar- 
’oininkų, ten paliko kokius 8 
ar 9 darbininkus, o kitus iš- 
įklaidė^po kitus skyrius. Tuos 
likusius darbininkus pastatė 
dirbti nuo šmotų( akordiniai).

Tįf* “ekspertai” ėjo, iš vie
lų skyriaus į kitą. Ėmė ilgą 
laiką kol visą dirbtuvę per- 
svarkė.'l Kiada visa dirbtuvė 
buvo pertvarkyta dirbti nuo 
^motų, -darbininkai skubino 
dirbti, kad daugiau užsidirb
tų. O koks tas darbas išeis, 

tai jau šių “ekspertų” galvo
sūkis.

Ir taip vedė tą dirbtuvę per 
kelis metus iki sumažino dar
bininkų skaičių iki 13 ar 14 
šimtų. Kur reikėjo, sudėjo 
naujas mašinas, kad tik grei
čiau padirbtų audinius. Bet 
nusiųsti New Yorkap į sandė
lius tie audiniai daugelis grįž
davo atgal pertaisymui. Ta
čiau pertaisytas audinys jau 
nėra pirmos rūšies. Ir tos fir
mos atsako savo užsakymus. 
Kompanijai yra nuostoliai.

Bet kai užėjo antras pasau
linis karas, kompanija gavo 
didelius užsakymus audinių 
dėl milinių (“šinelių”) ir 
antklodžių kareiviams. O ant 
pabaigos buvo užsakymų ir 
dėl miegojimui maišų. Ta
čiau kai tik karas pasibaigė, 
tai ir valdžios užsakymai bai
gėsi. Tada pradėjo civiliams 
audinius dirbti.

Civiliams dirbo kokius dve
jus metus, trimis pakaitomis. 
Bet vis pradėjo darbai eiti 
silpnyn ir silpnyn. Vienu tar
pu 1949 metais šapa buvo 
uždaryta daugiau 3 mėnesius.

O 1950 m. visai uždarė ir pa
skelbė laikraščiuose,, kad šią 
dirbtuvę visai likviduoja.

Darbininkai, visi senesni, 
nusiminė: ką darys be darbo, 
čia kitos dirbtuvės nėra. Jau
nesnieji pradėjo ieškoti darbo 
kitur ir daugelis gavo. Bet rei
kia toli važinėti. Kaip kuriuos 
daktarai atmetė, kaipo netin
kamus. O senesnius užsirašo 
ir liepia laukti kol pašauks. 
Bet, kada?

Biznieriai buvo irgi susirū
pinę. Buvo sušaukę vieną vie
šą susirinkimmą parsikvietę 
iš Nashuos miesto majorą dėl 
patarimo, kaip jie ten paėmė 
savo dirbtuvę ir tvarkosi pa
tys. Buvo ir mažesnių susirin
kimėlių ir tarėsi, ką daryti su 
šia dirbtuve.

Prasidėjo tikra likvidacija. 
Pirmiausia pradėjo išvežti 
užbaigtus audinius į New Yur
ko sandėlius, o nebaigtus į ki
tas dirbtuves, dabaigtį. Ir li
kusias vilnas vežė. į kitas dirb
tuves. Mašinas irgi pradėjo 
vežti į kitas dirbtuves. Laužų 
rinkėjai taipgi pradėjo vežti 
po kelis sunkvežimius kas 
dieną. O bedarbiai tik žiūri, 
kad veža tas mašinas, prie ku
rių jie *dirbo po kelioliką me

tų ir kapitalistams uždirbo 
kapitalo.

Daugelį geresnių mašinų iš
vežė į kitas savo dirbtuves, o 
prastesnes paliko. 

—o—
Kompanijos viršininkai 

New Yorke pakeitė savo pir
mesni tarimą, palieka šią dirb

tuvę dirbti, bet ne visą. Bū
tų pradėję dirbti praėjusį ko
vo mėnesį, bet kitose dirbtu
vėse buvo streikas, tai ir čia 
nepradėjo.

Kai tik streikas pasibaigė ir 
čia pradėjo dirbti. Bet sugrį
žę darbininkai rado visur, 
kaip po karo. Čia viena, ten 
kita mašina išvežtos. Svars
tyklių nėra. Kur tik pasižiūri, 
visur išplėšyta, išdraskyta.

Pradėjo senus darbininkus 
šaukti į darbą. Daugelis jau 
dirbo kitur, atsisakė grįžti. 
Kompanija tiems darbinin
kams pasiuntė registruotus 
laiškus. Įsako, kad, kurie ne
grįš į 10 dienų, tie praranda 
visas savo teises čionai. “ko
kios tbs teisės? Laiškuose ne
buvo pažymėta. • Kurie atsisa
kė ir negrįžo, tie dabar pa
matė, kokias jie teises prara
do :

čia pirmiau nereikėjo eiti 
per daktaro egzaminaciją, o 
dabar norėdamas sugrįžti 
dirbti turėsi eiti. Išdirbęs 5 
metus gaudavo 2 savaites 
atostogų su alga, dabar jas 
esi praradęs. Ir praradęs “se
niority” (ilgiau išdirbusio) tei
sę: jei sumažės darbas, tai tu 
pirmutinis būsi atleistas.

Sugrįžusieji darbininkai 
rado kitas sąlygas, negu pali
ko išeidami pirm uždarymo. 
Kur buvo darbas nuo šmotų, 
dabar vėl nuo dienu, bet su 
reikalavimu padaryti po tiek 
pat, po kiek padarydavo dirb
dami nuo šmotų, o kai kur ir 
daugiau. Visas darbas yra 
valdžiai, lakūnų viršutiniams 
žieminiams ploščiams. Dirba 
trimis pakaitomis.

Vidutinis darbininko • už
darbis $1.22 į valandą. Bet 
tik pusę darbininkų tesušaukė 
atgal ir tik tuos, kurie il
giausia čia dirbę.' ‘Kurie jau 
per seni’ ir negali padaryti 
tiek, kiek jaunieji, tuos meta 
laukan, ypač audėjus atlei
džia. Gal ir kituose skyriuose 
pradės atleidinėti.

—o—
Piknikai

Čia yra labai gera vieta pik
nikams, ba Maynardas stovi 
pačiame centre, jin gerai pri
važiuoti iš visos Mass, ir iš 
N. II. valstijų.

Šis parkas buvo įkurtas fi
nų socialistų. Kada komunis
tai atskilo, tai socialistai, nors 
būdami mažumoje, užgrobė 
šį parką ir mieste didelę sve
tainę. Komunistai ir jų prita
rėjai darbininkai pasistatė di
desnę svetainę, bet išlaikyti 
negalėjo, nes buvo daug sko
lų. Už trumpo laiko ta sve
tainė sudegė.

Socialistai, turėdami svetai
nę ir parką, negalėjo abiejų 
išlaikyti, parką išstatė parda
vimui. Nupirko kokios armė
nų organizacijos už $8,000. 
Dabar jie pertaisė saviškai. 
Prisodino daug jaunų medū- 
kų, daug ką pagerino. Pir
miau buvusįjį Vose Pond Pa
vilion dabar jie pavadino 
Ararat Camp. Lietuvių darbi
ninkiškos organizacijos kas 
metai čia rengia Laisvės ir 
kitos spaudos piknikus. Pir
miau visada rengdavo 4 d. 
liepos. Dabar jau pakeitę į 
sekmadienius. Būtų gerai, kad 
vėl sugrįžtų į 4 liepos.

►šiemet Laisvės piknikas bu
vo dalinai sulytas, nebuvo 
toks, kokiu turėjo būti. Bet 
atvažiavusieji laik<^ praleido 
linksmai. Buvo gal vifš poros 
tūkstančių žmonių, šeši busai 
buvo atvažiavę iš kitų miestų. 
Apie programą jau buvo ra
šyta.

—O:— -

Kitas piknikas
Bostono lietuvių radio prog

ramos vedėjas St. Minkus ir
gi kas metai čia rengia savo 
pikniką, šiemet jo piknikas 
buvo liepos 15-tą. Dieną pasi
taikė labai graži) ir šilta, 
žmęnių suvažiavo , tik apie

pusė tiek, kiek praėjusią va
sarą. O ir aname publikos ne
buvo perdaugiausia.
Kelėri metai atgal į jo pikni

kus žmonių privažiuodavo pil 
nas parkas. Kodėl dabar su
mažėjo ? Gal žmonėms jau nu
sibodo mokėti 50c. už pažiūrė
jimą I. J. Fox kailinių, ką gali 
matyti mieste už dyką? O gal 

kad p. Minkus susidėjo su 
tais dipukais, kurie puola pa
žangiuosius? Nors p, Minkus 
\isada persistato save “bepar- 
tyviu,” bet visi mato jo “be- 
partyviškumą.”

Kas metai jo piknikuose 
renkąma iš merginų gražuo
lė “Miss Lithuania” ir vis iš
renka iš Bostono ar Worcestc- 
rio. Praėjusiais (1950) me
tais ja buvo Miss June Kva-' 
rasojus iš So. Boston.

šiais metais irgi buvo ren
kama “panelė lietuvaitė.” Bet 

šiemet netenka Bostonui, 
Maynardas pasiima tą “gar
bę,” išrenkama Miss Novikai- 
tė, neturtingų tėvų dukrelė. 
Jinai jaut trečios kartos lietu
vaitė ir vargiai ką žino lietu
viškai. Visi “teisėjai” ir pub
lika pripažino, kad ji yra 
gražiausia “Miss Lithuania.”

Bet po viskam Miss Minkus 
ir visi teisėjai apsižiūri, kad 
neišrinkę merginos, tik 14 me
tų mergaitę. Dabar reikia iš 
Novikaitės atimti tą “garbę” 
ir atiduoti So. Bostonui. Net 
Kuraitis,, kuris dirba pas 1. J. j 
Fox per ilgus metus ir apvil-j 
kdinėja kailiniais senas ir 
jaunas merginas, turi pripa
žinti, kad nepažino, jog Novi- 
kaitė tebėra dar mergaitė, o 
ne suaugusi mergina. Liepos 
22-rą, š. m., p. Minkus per ’ 
savo radio programą pranešė, 
kad tas kontestas buvęs nele- 
gališkas: mergaitė yra 14 me
tų, o reikėję būti 16 ir aukš
čiau metų

Tą visą .“monkey biznį” ve
dė p. Minkus su savo pagelbi- 
ninku p. B. Kuraičiu iš I. J. 
Fox kailinių krautuvės. Jie 
pramogoje nedrįso nenusileis
ti publikos nuomonei, bet po 
pramogos ją atmetė savais 
išrokavimais. Toki rinkimai 
“Miss Lithuania” yra panieki
nimu pačios Lietuvos ir tų 
gražių lietuvaičių, kurių gro
žiu naudodamasis ponas Min
kus garsinasi savo biznį.

J. G. Rep.

Montreal, Canada
Perspėjimas del vaikų 

paralyžiaus
Artinantis vaikų paraly

žiaus (Polio) epidemijos laiko
tarpiui, miesto sveikatos de- 
partmento direktorius Dr. 
Adelard Groulx išleido pareiš
kimą, patiekdamas keletą 
apsaugos būdų.

Tiesa, šiais metais, atrodo, 
nėra pavojąus del plačios 
epidemijos, nes pirmesniais 
metais, 1949 m. ypatingai, 
pabaigoj " liepos mėnesio ir 
pradžioje rugpjūčio liga jau 
smarkiai siautė, todėl tėvai 
neturi pulti panikom Tačiau, 
sveikatos departmento nuo
mone, atsitikime liga (vaikų 
paralyžius — polio) pradėtų 
įsisiūbuoti, tėvams patartina 
štai ką daryti:

1. Laikytis nuošaliai nuo 
žmonių, ir naujų susidūrimų 
traukiniuose, autobusuose, lai
vuose ir kitose, vietose, kur 
galėtum prisiartinti prie kito 
asrriens kvapo ar kosulio.

2. Saugotis pėr didelio nuo
vargio, per daug žaislo, vėly
vų valan’dų, rūpesčio. Ne re
guliaria gyvenimo laikas gali 
privesti prie d£Ug sunkesnio- 
sirgimo. <

3. Saugotis maudymosi van
denyje, kuris nebuvo paskelb
tas sveikatos departmento, 
kad yra Saugus.

4. Saugotis persišaldymo. 
Tuojau reikia nuimti šlapius 
drabužius ir batus. Užlaikyk 
sausai batus, svederius, pak
lodes ir drabužius, kad būtų 
gatavi staigiai oro permainai.

5. Reikia užsilaikyti šva
riai. Nusiplauti rankas po ėji
mo į išeinamąją vietą ir taip
gi visuomet nuplauti rankas 
prieš valgį. Laikyti ihaistą už

dengtą ir apsaugotą nuo mu
sių ir kitų vabzdžių. Saugo
kis naudoti kitų paišelį, nosi
nę, indus ar maistą paliestą 
nešvariom rankom. w

6. Tuojau šauk daktarą, 
jei pasireiškia dažnas galvos 
skaudėjimas, širdies supyki
ntas, skilvio sugedimas, rau
menų skaudėjimas ar sustin
gimas, arba nežinomas karš
čio pakilimas.

7. Klausyk daktaro patari
mo, jei liepia priimti ligoni
nės priežiūrą. Ankstyvas iš
aiškinimas ligos ir tuojautinis 
jos gydymas yra svarbu, nes 
gali sulaikyti nuo sužalojimo 
kūno.

Dr. Groulx pabrėžė, kad 
faktai kovoja prieš baimę. 
Daug daugiau negu pusė vai
kų, sirgusių paralyžium, pas
kiau nerodo jokio ligos ženk
lo; kitas ketvirtadalis' pasvei
ksta su mažu sušlubavimu. 
Linksma nuotaika veda prie 
pasveikimo.

Jis ypatingai pastebėjo tė
vams, kad jie savo susirūpini
mo ar baimės nerodytų vai
kams, nes jų tvirtas pasitikė
jimas dalykus palengvina 
jiems patiems ir kitiems.

Smarkiai nupuolė statyba
Re,mentis miesto daviniais 

sulyg vertybės išduotų leidi
mų namų statybai per pir
muosius šių metų šešius mė
nesius, palyginus su pereitų 
metų tuo patim laikotarpiu, 
tai namų statyba šiais metais 
smarkiai nukriįp.

Iš viso leidimų vertybė sta
tybai ir pataisymams buvo 
mažiau $9,647,663, negu 1950 
m. ir šis statybos nukritimas 
pasižymi dar daugiau, kuo
met parodoma, kad vien nau
jų namų statymui vertybė bu
vo žemesnė už 1950 m. $10,- 
982.

Iš viso kalbamu periodu 
naujų gyvenimui namų buvo 
pastatyta 4,207, palyginus su 
6,205 pereitais metais. Vadi
nasi, 1,998 namų mažiau.

$56 mil. vertybė pakilo
Montrealo miesto nekilno

jamo turto vertybė, skaitant 

SHENANDOAH, PA.
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Dienraščio Laisves Paramai

PIKNIKAS
Įvyks Sąkmadienį

RUGPJŪČIO 5 AUGUST
Brandonville Giraitėj

Brandonville, Pa.

Visi mhinieriai dalyvaukite šiame piknike ir pasima- 
tykite su daugeliu svečių iš tolimesnių miestų. Nes jų čia 
bus iš Brooklyno, 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.

3 pusi.—Laisve (Liberty)’Ketv., Rugpiūčio-August 2, 1951

iždiniais metodais, pasibaigu
siais balandžio 30 d., pakilo 
$56,294,222, kaip pranešė 
miesto tarybos valdyba.

Taksuojamo nekilnojamo 
turto vertybė nustatyta $1,* 
193,740,926, o nuo taksų 
liuoso turto $363,267,513. 
Kas reiškia, viso miesto ne
kilnojamo turto vertybė yra 
$1,557,008,439.

Montrealo žmonių skaičius 
nustatyta 1,232,310 ir todėl 
miesto nekilnojamo turto ver
tybės išeina po $1,263.49.

Išrodytų, kad visi Montrea
lo žmonės turtingi — valdo 
po virš tūkstantį dolerių tur
to. Bet gi visi žino, kad tik
rumoje taip nėra. Milžinišką 
dalį turto valdo saujelė tur
čių, o dauguma žmonių, apart 
savo penkių pirštų ant kiek
vienos rankos sunkiam dar
bui, daugiau jokio turto nebe
turi.

Apskaitliavimo žinovai, ta
čiau, to nepasako.

Gimė
Juozas ir Sofie ' Vekteriai 

(po mergina čičinskaitė) lie
pos 18 d. susilaukė sveikos 
dukrelės. Motina ir naujagi
mė jaučiasi gerai. Tėvai abu 
linksmi.

Shower Pare
Kiek laiko atgal, būsimai 

“lietuvei” Demise Turenne 
buvo surengta Shower pare.

Vestuvės įvyks rugpjūčio 18 
d., su Jonu Lipinaičiu.

Priešvedybinę jai shower 
parę surengė jaunikio tėvai, 
Adelė ir Antanas Lipinaičiai.

Serga
Antanas Juodis buvo sun

kiai susirgęs, išgulėjo Gene
ral ligoninėje apie tris savai
tes. Dabar jau grįžęs namo, 
sveiksta.

Juozas Macikas prie darbo 
sunkiai troku užgautas susi
žeidė koją.

Mirė
Barbora Skurdauskienė, 49 

metų amžiaus, mirė liepos 19 
d. Paliko nuliūdime vyrą An
taną Skurdauska ir sūnų 
Teddj>. J__

LAIČoTUVh 
DIREKTORE

e
Liūdesio valandoj kreipk • 
tės prie manęs dieną ar 
naktį. greit suteiksi ne
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 41 IQ



TARP LIETUVIŲ
Alfred Feiferis, sūnus dai

lininko Roberto ir Elenos 
Feiferių, sėkmingai baigė vi
durinę mokyklą. Baigė ją 
antruoju aukščiausius požy
mius gavusiu mokiniu iš vi
sos virš šimto mokinių laidos. 
Dar apdovanotas medaliu ir 
saga už specialius nuoveikius.

Baigęs vidurinę bent dvie- 
mis metais anksčiau, su aukš
tais laipsniais penkiose svar
biausių šakų, Alfredas turi 
teisę stoti tiesiog j technikos 
mokyklos antrąjį skyrių. Ji
sai ten ir norėtų stoti ir anks
ti pasiekti inžinieriaus laips
nį. Tėvai jam padės to siek- 
tis, tačiau abejoja, ar leisti 
skubėti į antrąjį skyrių, kad 
jaunučio berniuko spėkoms 
nebūtų perdaug darbo.

Irena Yuodviršis su savo 
trimis dukrytėmis — Rene, 
Gene ir Onute — pradžioje 
liepos mėnesio buvo išvykusi 
atostogauti vasarnamyje, Ash

ley, Pa. Atvykęs jos brolis su 
šeima ją ten nusivežė.

— Kad jį perkūnas, tą per
kūną ir lietų! — sako kriau- 
čiai. žaibai, baladojęsis per iš
tisą naktį ir. dieną perkūnas, 
išpylę gausą lietaus debesys 
privertė kriaučius atidėti 
pikniką. Jis bus pakartotas šį 
šeštadienį, tame pat Dexter 
Parke.

Kas žino, kiek darbo kriau
čių gaspadinės padeda šapų 
stalams surengti, tas žino, ko
kią sunkią antrą naštą joms 
uždėjo.

Sulijusio pikniko dienai 
gamintosiomis vaišėmis kriau- 

' čiai vieni vaišinosi Piliečių 
Klube, kiti pas privatiškus 
biznierius.

LDS kuopų rengiamam 
bendram piknikui pasiekti 
vėl mobilizuojamas busas.

4 Kurie važiavo į LDS apskri
ties pikniką, tie jau žino, 
kaip, smagiai važiavo ir pikni- 
kavo. Tie važiuos ir šį kartą. 
Tačiau, prieteliai, nebūkit^ 
užvydūs, pasakykite apie tai 
ir kitiems, pakvieskite visus! 
Ir, svarbu, užsisakyti vietą iš 
anksto. Visą informaciją gau
site ne už ilgo.
i Piknikas įvyks rugp. 
(Aug.) 12-tą, Lindene. Ž. R.

LDS Kuopy Piknikas 
Rugpjūčio 12

LDS Trečioji Apskritis 
ruošia kitą didžiulį pikniką 
sekmadienį, rugpjūčio 12, Li
berty Parke, Linden, N. J. 
Tai bus LDS kuopų piknikas. 
Pelnas eis kuopų naudai.

Kuopoms yra pasiųsta įžan
gos bilietų pardavinėti. Visi 
pinigai už parduotus pinigus 
pasilieka kuopoms. Todėl da7 
bar yra gera proga bilietus 
pardavinėjant pasidaryti fi
nansinės naudos.

Brooklyniečiai' vėl ruošiasi 
busu važiuoti į minimą pikni- 
.ką. Busas jau pasamdytas. 
Galima dabar registruotis ke
lionei. Komisija.

Astuonių Policistų Teismas 
Prasidės Rugsėjo 10

Astuonių policistų, kurie 
kaltinami gemblerystėje, teis
mas prasidės rugsėjo 10 d., 
pas teisėją Leibowitz. Policis
tų prašymas pamainyti teisėją 
nebuvo laimėtas.

Minimi policistai kaltina
mi, kad jie apsaugojo gemb- 
lęrius, kurie padarydavo apie 
milioną dolerių metinių įplau
kų., .

Piešėjai ir Skulptoriai
. Turės Parodą

Virš šimtas piešėjų ir skulp- 
torių turės savo darbų paro
dą šį šeštadienį, rugpjūčio 4, 
Sea Cliff Galerijoje, Main 
St, Art-Center,-Sea Cliff, L. I.

Lietuvis Policistas 
Sužeistas Mire 

I

Albert Polt (Paltanavičius) 
buvo sužeistas motociklio ne
laimėje liepos 23 d. ir ant ry
tojaus pasimirė. Buvo pašar
votas Garšvos laidotuvių įstai
goje. Palaidotas liepos 28 d.

Paltanavičius mirė sulaukęs 
29 metus amžiaus. Paliko nu
liūdime motiną, brolį ir dau
gelį kitų giminių.

Civilio Apsigynimo 
Pranešimas

Office of Civil Defense pra
neša, kad šiam miestui reikia 
nors miliono savanorių dėl ci
vilio apsigynimo.

Savanoriai dabar mokina
mi, kaip apsisaugoti ir kitus 
apsaugoti pavojingoje padėty
je, tuo laiku, kai bombos pra
dėtų kristi žemyn iš bomba- 
nešių arba kituose pavojin
guose atsitikimuose. Jie moki
nami, kaip sudaryti apsaugos 
vietas ir kaip jas tokiuose at
sitikimuose panaudoti.

Savanorius priima policijos 
stotys, ugniągesių stotys, ligo
ninės. Taipgi galima šaukti 
dėl informacijų sekamai: 
MUrray Hill 8-6940.

Office of Civil Defense no
ri slaugių, daktarų, darbinin
kų, stenografių, karpenderių, 
klerkų, telefonų operatorių, 
slaugių pagelbininkių, ligoni
nių prižiūrėtojų ir kitų.

Norėję Pasimaudyti Turėjo 
Prisiekti, kad Jie ne 

Komunistai
Trys kinai studentai, išva

žiavę valtimi pasivažinėti po 
Prospect Parko ežerą, suma
nė kartu ir pasimaudyti. Nusi
metę marškinius pasileido į 
vandenį plaukti. Už tai buvo 
areštuoti.

Teisėjas Surpless jiems nur 
rodė, kad parkuose negalima 
maudytis. Bet kartu užklausė, 
ar jie ne paeina iš Raudono
sios Kinijos ir ar nėra komu
nistai, nes komunistai, girdi, 
galį besimaudydami ir žuvis 
užnuodyti.

Jiems prisiekus, kad jie nė
ra komunistai, buvo paleisti 
eiti namo.

Lietuvių Kriaučių 
Piknikas Įvyks 
Rugpjūčio 4

Dėl didelio lietaus lietuvių 
kriaučių piknikas negalėjo į-t 
vykti liepos 28 d. Tai dabar 
įvyks šeštadieni, rugpjūčio 4, 
tame pačiame Dexter Parke. 
Prasidės 2 vai. po pietų.

Tie patys bilietai, kurie 
buvo išplatinti dėl liepos 28 
d., bus geri ir rugpjūčio 4 d. 
Kviečiami visi šiame piknike 
dalyvauti. Bus gera lietuvių 
orkestrą. Visi galės pasišokti, 
pasilinksminti. Kriaučius.

OPS Pranešimas
Kainų Stabilizacijos raštinė 

praneša, kad New Yorke ir 
šiaurinėje New Jersey dalyje 
mėsos pardavinėtojams, ku.- 
rie neparduoda košernos jau
tienos, nereikia iškabinti jau
tienos mėsos kainų. Bet tie, 
kurie pardavinėja košerną 
jautieną, turėjo iškabinti kai
nas nuo birželio 11 d. ir da
bar turi tai daryti.

OPS taipgi informuoja, 
kad galima pakelti 10 centų 
ant jautienos smegenų svaro.

Operos Mylėtojas Nužudė 
Savo Meilužę

Rolando Scioli, 43 melų 
amžiaus, prisipažino teisme, 
kad jis nužudęs savo numylė
tinę merginą Virginia; Wil
son,' 24 metų amžiaus. Jis tai 
padaręs todėl, kad ji atsisa
kiusi su juo apsivesti.

Jis taipgi pasisakė, kad su 
ja draugavęs per pastaruo
sius du metus. Jie susipažinę 
Metropolitan Operoje ir nuo 
to laiko visada kartu eidavo 
j Metropolitan Operą, nes 
abu buvę operos mylėtojai.

Jis sako buvęs į ją įsimylė
jęs ir kelis kartus prašęs ją 
apsivesti. Bet ji atsisakė apsi
vesti. Nepaisant to, ji vistiek 
su juo draugavusi. Dėl mei
lūs į desperaciją įpuolęs, jis 
ją peiliw nudūręs, padaryda
mas net 18 žaizdų. Dabar jis 
kaltinamas pirmo laipsnio 
žmogžudystėje.

Nuvykęs į Filipinus gubernatorius Dewey buvo pasi
tiktas demonstracijos su čionai matomais ir kitais pa
našiais obalsiais. Gal dėl to net amerikonam^ prielan
kus, faktinai Amerikos doleriais išrinktas, Filipinų 
prezidentas Quirino kritikavo japonams siūlomą taikos 
sutartį, kurią pagamino J. V. Valstybės Departmentui 
patarėjas republikonas John Foster Dulles.

Slaugė Kaltinama 
Pavogime $1,400

Lucille Cheney, privatinė 
slaugė, prižiūrėdama ligonius 
Misericordia Hospital, pavo
gusi nuo vienos ligonės $1,- 
400.

Policija tvirtina, kad ji pa
ėmusi pinigus iš stalčiaus, ku
riame? Mrs. Hilma Josdal tu
rėjusi. Ji turėjo užsistatyti 
$500 kaucijos.

Pieno Kainų Karas 
Baigėsi Bronxe

Per kiek laiko groserninkas 
Michael Losurdo pardavinėjo 
pieno kvortą po 10 centų, dvi 
už 37, centus, kuomet kiti 
Bronxe pardavinėjo kvortą 
po 20 centų. Pagaliau prieita 
net prie to, kad pereitą šešta
dienį pienas buvo pardavinė
jamas po 10 ir pusę cento.

Bet dabar, sakoma, pieno 
kainų karas pasibaigė ir vėl 
grpserninkai pardavinėja pie
ną tokia pat kaina, kaip ir 
kitur.

Nebėra pinigų, nebėra 
ir atostogų

Emile Arce, Bronxo duon
kepis, buvo susitaupęs ir pa
sigyręs $685 sir savo žmona 
praleisti atostogose.

Bet nelaimė... Du plėšikai 
įsiveržė į jų duonkepyklą ir 
pasigrobę tuos atostogų pini
gus prasišalino. Tai dabar ne
bėra pinigų, nebėra ir atosto- 
gų.

T Narkotiku Pardavinėtoją 
Čyfas Hitlerio Agentas
Joseph Orsin, kuris nužiū

rimas kaip narkotikų pardavi
nėtojų čyfas, nuimtas nuo 
Ellis Islando ir padėtas po 
$100,000 kaucijos.

Minimas Orsini buvo pir
miau suimtas ir į Ellis Island 
nuvežtas deportavimui į Fran- 
euziją. Jis kaltinamas kaip 
buvęs Hitlerio agentas karo 
metu. Bet dabar jis kaltina
mas ir 'už narkotikų iš Itali
jos ir Francuzijos įvežimą į 
Jungtines Valstijas.

Unijos priešingos algų 
stabilizacijos tarybos 

tyrinėjimui
Dvi jurininkų unijos, Natio

nal Maritime Union ir Ameri
can Radio Association, prida
vė Algų Stabilizacijos Tary
bai protestą, kam toji taryba 
tyrinėju jurininkų algų pakė
limą. Unijos sako, taryba ne
turi teisės kištis į tuos reika
lus.

Jurininkai; per septynias 
savaites streikavo, iki išsiko
vojo algų pakėlimą. Tai da
bar Algų Stabilizacijos Tary
ba ieško būdų tuos jurininkų 
laimėjimus panaikinti arba 
pripažinti nelegaliais.

Naudokite
Medų
Karščiuose

Atsivedinimui karščiuose, 
gerkite lemonadą su medum. 
Laisvės įstaigoje galite gauti 
medaus.

KVORTA $1.10
PUSĖ GALIONO $2.00

Tuojau įsigykite medaus ir 
naudokite jį.

Kai šunelis pradėjo loti, tai 
kareivis taip supyko, kad išsi
traukęs revolverį į šunį pa
leido šūvį. Kulka šuniui nepa
taikė, bet vos tik neužmušė 
(Ivicjt) .mažų vaikų.

40 metų, kaip R. Kručas yra 
fotografisto biznyj

Maspethietis fotografistas 
Rapolas Kručas šiemet mini 
40 .metų sukaktį, kai jis dir
ba fotografisto biznyje.

Šiuo metu Kručas turi savo 
fotografijos studiją Maspe- 
the. Fotografisto profesijos jis 
kadaise, vaiku būdamas, mo
kėsi Petrapilyje (dabartinia
me Leningrado), Rusijoje.

•----------- - u — _______ _ - -

Trys Taksų Ekspertai 
‘Pakliuvo Bėdon

David Mintz, Jack Brown 
ir Robert Parker pirmmadie- 
nį buvo areštuoti. Jie kaltina
mi apgavingame miesto taksų 
numažinime ant turtingųjų 
žmonių nuosavybių.

Jie dirbo Miesto Taksų Ko
misijoje ir gaudavo dideles 
iš to įeigas. Mintz pasidary
davo apie $100,000 į metus, 
o jo žentai Brown ir Parker 
pasidarydavo po $18,000.

Su maži n d am i nu osavy bėms 
taksus, jie apskriaudė mies
tą ant miliono dolerių.

Kareivis šovė i šunį, vos 
tik vaikų neužmušė

Kareivis Jerome Tombari, 
grįžęs pas savo tėvus iš West 
Point savaitgalį praleisti, vos 
nenušovė dviejų vaikų, kurie 
ant šaligatvio žaidė su šuni
mi.

PARDAVIMAI .
PARSIDUODA Cabins ir Trailer 

Parkas, Groscrių ir Delikatessų 
krautuvė; 3 kambariai. Visi nauji 
įrengimai ir šaldytuvai. 9 namukai 
parsamdomi ištisiems melams. Ap
šildymas garu, naujoviniai pagerini
mai. 5 akrai žemės, garažas dviem 
automobiliam. Yra ir Cabins kaip 
draugiškas viešbutis; geros būdos 
vištoms. Savininkas nori tatai pąr- 
samdyti.

North Branch, Route 28. New Jer
sey, 40 mylių nuo New Yorko. plu
šai pravažiuoja pro duris. — Mrs. 
C. Andersbn. (150-54)

HARTFORD, CONN. 
Pardavimui Namai.

Parsiduoda mūrinis namas su što- 
ru, trijų aukštų, ant biznio gatvės. 
Gyvena .trys familijos. Tenamentai 
yra: 6-5-3 kambarius ir* storas. Sto
ras tinkantis bile bizniui ir didelis 
lotas. Kas pirks, tai tuojau galės 
įsikraustyti i storą ii" vieną tena- 
mentą. Auksinė proga atsakančiam 
žmogui. Kaina tik $20,000, įnešti 
reikia $7,000. <■

Taipgi kas nori įveštinti pinigų į 
didelius blokus, kur neš gerą nuo
šimtį. Turiu keletą gerų pirkinių; 
jvestindamas $10;000, gąji pirkti už 
$40,000 vertės. Norinti pirkti kreip
kitės:

MAT. ŠVILPA, *
607 Broad St, Hartford, Conn. 

Telefonas 7-5412.
(149-151)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cęr. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Matthew A.
BUYUS

t

(BUYAVSKAS) '

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172 '
I
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SKELBKITeS, laisvėje

Jis buvo areštuotas ir Bron
xo teismas padėjo jį po $6,- 
000 kaucija.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

REIKALINGAS Polisher-Emery- 
Man, patyręs, puikiausia mokestis. 
Kreipkitės: Virginia 9-4696.

(148-52)

RANDAVOJIMAI
Prie ramios šeimos išsinuomuoja 

švarus, geras kambarys. . Atskilas 
įėjimas. Šilima ir šiltas vanduo.

Mikalaus, 558 Ridgewood Ave.,
Brooklyne. ' (150-152)

Pasirenduoja išfornišiuotas geras, 
šiltas ir šviesus kambarys. Paran
kioje vietoje, arti gero susisiekimo. 
Kreipkitės: '

Mrs. Yačino, 105 So. 3rd St.
Brooklyn 11, N. Y.

(150-152)

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
ateinantį ketvirtadienį, 2 d. rugpjū
čio (Aug.), 8 vai. vakarei Liberty 
Auditorijoje. Visi nariai-^Ųilyvauki- 
te. — Valdyba. (14^-150)

HARRISON, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

pirmo penktadienio vakare, 8 vai., 
rugpjūčio 3 d., toj pačioj vietoj. 17 
Ann St. Meldžiu atsilankyti skait
lingai. Turim apkalbėti apie 2-ro 
Apskričio pikniko knygelių išplati
nimą. — Kviečia Valdyba.

(149-150)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, rugpjūčio (Aug.) 
7 d., pradžia 7:30 vai. vakare. L. 
A. P. Kliubo svetainėje. Prašome 
narius skaitlingai susirinkti, nes va
sara jau eina prie pabaigos, tad tu
rėsime pradėti rengtis rudeniniam 
sezonui. — Prot. Rašt. (150-53)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. mėnesinis susirinkimas

įvyks pirmadienį 
7:30 vai. vakare, 
Namo patalpose, 
šome atsilankyti, 
svarbių reikalų. -

PRANEŠIMAS 
PHILADELPHIA, 1*^.

Juozo Bendoravičiaus ‘(Joseph 
Bender) palaikai bus perkeMyj tin
kamesnę vietą ten pat Oakiaifd Co
metary. Perkėlimąs įvyks Šeštadie
nį, rugpjūčio 4 d., 12:30 vai. po pie
tų. Velionio žmona, sūnus ir marti 
kviečia gimines ir artimus ‘ draugus 
ateiti ant to laiko ant kapinių. <— 
P. Walantiene. (150-151)

MONTELLO, MASS.
Ateinantį sekmadienį, rugpjūčio 5 

dieną įvyks piknikas Lietuvių Tau
tiško Namo Parke. Pikniką rengia 
Biručių Pa.Šalpinė Draugystė. Par
kas yra gražus ir visiems gerai ži
nomas. Prašome atsilankyti. — Val
dyba. (150-151)

Kili piknikai Lietuvių Tautiško 
Namo Parke įvyks sekamomis die
nomis:

Amerikos Piliečių Kliubo — neda
lioj, 19 d. rugpjūčio.

Gintarų Radio Valandos piknikas 
bus sekmadienį, 26 d. rugpjūčio.

Rugsėjo dd. įvyks piknikas 
Li uosy bes Choro.

Rugsėjo 16 d. bus antras Mass, 
valstijoje piknikas paramai dienraš
čio Laisvės. — G. Shimaitis. »

SHENANDOAH, PA.
Shenandorio apylinkėj rengiamas 

piknikas paminėti Laisvės 40-ties 
metų sukaktį. Piknikas įvyks sek
madienį, rugsėjo (August) 5 dieną, 
Brandonville Grove, Brandonville, 
Pa. Pradžia 10 vai. iš ryto, tęsis 
iki vėlumos. Prašom vietinių yr apy
linkės lietuvių dalyvauti šiame pifik 
nike. Turėsim gorų užkandžių ' ir 
gero* šalto gėrimo, taip pat susitik
sit su senais pažįstamais ,ir tuo.pa
čiu sykiu paremsit mūsrt goriausi 
dienraštį Laisvę. — Kviečia Komi
tetas. (147-149)

WATERBURY, CONN.
Šaunią vakarienę rengia LDS 

Conn, valstijos 5-tas Apskritys, kuri 
įvyks 12 d. rugpjūčio (August), 
1951, Lietuvių Darže, už Lakewood, 
Waterbury, Conn. Prasidės 2-rą vai. 
o vakarienė bus duodama 3 vai. 
dieną. Įžanga ypatai $2.50. Tai pir- . 
mas toks parengimas įvyks Water
bury, Conn, todėl esate kviečiami 
skaitlingai dalyvauti, nes tai bus 
puiki sueiga. Galima bus pasimat- 
tyti su gerais draugais ir draugiš
koje aplinkoje praleisti laiką lyra- • 
me ore. Tikictus įsigykite išanksto. • 
— Kl. Yenkeliūnicnė. (148-49)

6 d. rugpjūčio, 
Lietuvių Tautiško 
Visus narius pra
neš turime daug

- Valdyba.
(150-151)

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOMU

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th StMjhl 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

\ Valandos: '

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

o

o

<

<

<

«

<

<

»

>

>

•>

>

>>

Drs. Stenger & Stenger

TONY’S A,
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
Optometrists ;

394-398 BROADWAY
BROOKLYN, N. Y. *

Tel. ST. 2-8SW
I

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

<♦>

<♦>

<♦>

<t>

<♦>

<t>

<♦>

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.

TELEVISION Telefonas \
EVergreen 4-8961

\4 pusi.—Laisvė (Liberty)-Ketv., Rugpiūčio-August 2, 1951




