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Mūsų lietuviškoji pažangio
ji visuomenė neteko dar vieno 
ištikimo ir drąsaus kovotojo. 
LfCbai pasigesime detroitiečio 
Jo*no Dantos. Pažinau aš jį 
per daug metų. Visuomet jis 
buvo kovotojų eilėse. Pažino 
jį ne tik lietuviai darbo žmo
nės. Jonas buvo gerai žino
ma figūra darbo unijų judėji
me.

Paskutiniais laikais Jonas 
Danta daug rūpinosi civilinių 
laisvių ir sveturgimių gynimo 
reikalais. Daug apie tai rašy
davo Laisvėje.

Laisvė neteko koresponden- 
to-bendradarbio. Nesinori nė 
tikėti, kad Jonas jau išsibrau- 
kęs iš gyvųjų tarpo. Dar taip 
neseniai jis rašė koresponden
cijas ir ugningais žodžiais 
šaukė dirbančiuosius kovon 
prieš reakciją! 
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-k Karščiausiai sveikinu Cleve
land© pažangiąsias lietuves. 
Atrodo, kad jeigu ne jos, šie
met Spaudos pikniko niekas 
Clevelande nebebūtų surengęs. 
Garbė jums, gerosios draugės.

Piknikas įvyks ateinantį se
kmadienį, rugpjūčio 31 d. Ti
kiu, kad šitie krislai dar pa
sieks Clevelandą ir apylinkę 
prieš sekmadienį. Kurie juos 
skaitysite, priimkite paragini
mą dalyvauti šiame spaudos 
piknike. Pikniko rengėjos jus 
gražiąi pavaišins, o jūs savo 
atsilankymu paremsite pažan
giąją lietuvių spaudą. 
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STUDENTŲ SĄJUNGA 
ATMETA VERSTINĄ 
KARINU LAVYBĄ
Smerkia McCarrano Įstatymą; 
reikalauja teisingos samdos

Bloomington, Ind. — Na- 
cionalės t Studentų Sąjun
gos suvažiavimas, atstovau
damas 700 tūkstančių kole- 
gijinių studentų, užgynė 
rezoliuciją, kuri atmeta 
verstiną karinį jaunuolių 
lavinimą.

Kitose rezoliucijose su
važiavimas reikalavo: Pa
naikint ragangaudišką Mc
Carrano įstatymą.

Išleist ir vykdyt tinka
mą įstatymą, kuris užti
krintų lygias teises samdo
miems darbininkams, ' ne
paisant religijos, odos spal
vos bei tautinės kilmės 
skirtumu. v L

priest progresyvius studen
tus ir profesorius; palaiky

i Bolivijos prezidentas
Mažai kas bekalba apie _ i w •

“Subversive Activities Cent- pavarė aukse, teismą 
rol Board”, kuri susideda iš 

Iketurią žrhonių—trijų vyrų ir 
yieno,s moteriškės. Naujas da
lykas mūsų anjerikaniškame 
gyvenime. Keturiems žmo
nėms pavesta nuspręsti, ką 
daryti su Ąmerikos Komunis
tų Partija. Šitie keturi “gal
vočiai” turės pasakyti, ar to
ji partija gali legališkai gy
vuoti, ar negali.

Labai sena amerikinė tradi
cija mokydavo mus, kad poli
tinės partijos likimą išspren
džia visi Amerikos žmonės. 
Kai žmonės už ją nebalsuoja, 
ji išeina iš biznio. Amerikos 
istorija kupina tokių palaido
tų partijų.

Bet dabar štai keturi žmo
nės turi teisę partiją uždary
ti. Jie nutars, kad partija yra 
“subversyviška,
liks* vietos viešajam 
nfc! Matote, prie ko 
viename.

ir jai nebe- 
gyveni- 
dasigy-

1 j —o— -
Toji Su b veršy vės

Kontrolės Taryba 
džio dar neišnešė. Dar vis te- 
beklausinėja ir tebešniukšti- 
nėja.

Kas tą tarybą sudaro? Gal 
žmonės labai atsižymėję tole
rancija ir nuoširdumu? Jei 
jie tokiais būtų, tai nebūtų 
patekę į tą tarybą-. Jie jon 
pateko tik todėl/ kad jię mo
ka šokti pagal aukštesnę mu
ziką. Juos paskyrė, tie, kurių 
jie klauso. •

Todėl neapsimoka daug iš 
jų tikėtis. Jie tik kitų įrankis. 
Padarys taip, kaip bus įsaky
ta padaryti. Jokia demokrati
ja neįeina į jokį apskaičiavi-

Veiklos
nuospren-

O visgi britai elgiasi daug 
protingiau. Jie visgi ieško 
šviesos. Jie nesibijo šviesos. 
Šiais laikais tai da^g reiškia.

Štai ir dabar didžiulė britų 
grupė, net 31 asmuo, lėktuvu, 
išlėkė komunistinėn Kinijon. 
Jų tarpe randasi keturi par- 

/fajjfcento nariai ir septyni mok- 
giWinkai. t

Jie išskrido Kinijon savo a- 
kimis pamatyti ir savo ausi
mis išgirsti apie naująjį Kini
jos gyvenimą.

Geriausio jiems pasisekimo ’

V \

3,500 pielinią afrikiečių 
areštuota už tautinės 
lygybės reikalavimą

Cape Town, Pietų

protavimo laisvę universi
tetuose ir kolegijose.

Suvažiavimas taipgi smer
kė per didelės svarbos pri- 
davimą studentų sportams 
kolegijose.

Klibos valdovas areštuoja 
savo priešininkus

Havana, Kuba. — Prezi
dento Batisto policija ir ka
riuomenė suėmė Ortodoksų 
Partijos pirmininką Rober
tą Agramonte ir apie 20 jos 
narių po demonstr a c i j o s 
prieš Batistą.

Ortodoksai, maršuodami 
gatvėmis, šaukė: “Šalin Ba- 

/titistą!”

La Paz, Bolivija.— Šios 
šalies- prezidentas Es.tensso- 
ro pavarė visus devynis 
aukščiausio teismo teisėjuš. 
Jų vieton paskyrė ‘ devynis 
rėmėjus savo partijos, kuri 
vadinasi “tautiniu revoliu
ciniu judėjimu.”

Bolivijos prezidentas sa
ko, senieji- teisėjai rėmė 
priešingus jam karininkus.

Legionas reikalauja 
pašalint Achesoną

New York. — Amerikonų 
Legionas jau trečiame me
tiniame savo suvažiavime 
paeiliui reikalavo pavaryt 
Amerikos valstybės sekre
torių Achesoną.

Suvažiavimas užgyrė Le
giono komiteto raportą, ku
ris kaltina Achesoną už 
“apsileidimą” kovoj prieš 
komunizmą. Sako, Acheso- 
no valstybės departmentas 
“nedarė tinkamų žingsnių, 
kuriais būtų buvę galima 
užkirsti kelią naujiems ko
munistų laimėjimams visa
me pasaulyje.”

Legiono komitetas taip 
pat įtarė, kad valstybės de- 
partmente esą žmonių, “su
sitepusių raudonaisiais Sta
lino dažais.” Komitetas pa
geidavo daugiau “dievobai
mingų žmonių valstybės de- 
partmente.” !'

Washington. — Egiptas 
prašė ginklų iš Amerikos.

ORAS. — Būsią lietaus.
-_____________________________________ L----------------

Generolas Eisenhoweris išsi
žiojo iki ausų ir iš jo burnos 
išsiveržė naujo karo liepsna. 
Eis jis ir “išlaisvins” visus 
“pavergtus” kraštus. Jų gi e- 
sama labai daug. Jie padarė 
“klaidą”, kad nusikratė kapi-

' Tokia tai prasme Eisenho- 
vverio prakalbos, pasakytos 
Legiono konvencijoje.

McCarran pasakoja, kad 
“raudonieji” kontroliuoją 
radijo rašytojus

Washington. — Tyrinė
jančioj i Senato komisija, 
veikianti pagal raudonbau- 
bišką McCarrano įstatymą, 
giriasi suradus, kad komu- 
nistų šalininkai jau 9 me
tai kai kontroliuoja Radijo 
Rašytojų Gildiją.

Tie rašytojai pagamina 
90 procentų rašinių, ku
riuos naudoja didžioji dau
guma radijo stočių.

Komisija sako, jog komu
nistų draugai.su savo Ame
rikine Autorių Sąjunga 
taip gudriai veikę, kad “už
valdę” minimus radijo 
šytojus.

Japonija žada teisti 
106 J. Tautą karius

ra

ja-Tokio. — Vyriausias 
ponijos prokuroras T. Šato 
ketina atiduoti japonų teis
mams 106 areštuotus Jung
tinių Tautų kareivius kaip 
kriminali stus — anglus, 
francūzus ir kitus, apart 
amerikonų.

Amerika yra išreikalavus, 
kad prasikaltusieji prieš ja
ponus jankiai būtų atiduo
dami tiktai kariniam ame
rikonų teismui .

Zorin paskirtas Sovietą 
atstovu Jungi Tautose

United Nations, N. Y. — 
Sovietų Sąjunga paskyrė 
Valeriana A. Zoriną savo 
delegatu Jungtinėms Tau
toms vieton ligšiolinio de
legato Jokūbo Maliko.

Malikas, Sovietų atstovas. 
Jungtinėse Tautose per ket
verius paskutinius metug, 
rengiasi namo keliauti už 
poros savaičių, kada atvyks 
Zorinas, apie rugs. 15 d.

Zorinas yra Sovietų už
sienio reikalų ministro pa
vaduotojas.

Cape Town, Pietų Afri
ka. — Fašistu o janti prem
jero Malano valdžia Pietų 
Afrikoj suėmę dar 426 žmo
nes, protestuojančius prieš 
įstatymą, kuris užgina ne
grams bei pusbalčiams mai
šytis su baltaisiais.

Dėl to areštuota jau dau
giau kaip 3,500 žmonių. Jie 
teisman traukiami kaip 
“komunistai” todėl, kad 
reikalauja tautinės lygybės.

Valdžia grūmoja lazdo
mis plakti moteris, daly- 
vaujančias demonstracijose 
dėl teisių lygybės.

Bet demonstracijos didėja 
ir smarkėja, nepaisant 
licinio valdžios teroro.

Legionieriai perša 
brolystę su Franko

po-

New York. — Amerikonų 
Legiono suvažiavimas nu
tarė, kad Jungtinės Valsti
jos. privalo “vis gerinti sa
vo ryšius” su Franku, Is
panijos fašistų valdovu. 
Siūlė priimt Ispaniją į 
Jungtines Tautas ir į At
lanto sąryšį.

GRŪMOJA KORĖJOS 
LIAUDININKAMS

Legionierių suvažiavimas

merika “turi kariniu laimė
jimu baigti Korėjos karą.” 
Reikalavo, kad amerikonai 
nutrauktų derybas dėl pa
liaubų su Šiaurinės. Korėjos 
liaudininkais, jeigu anie ga
na greitai nepasiduos ame
rikiniams reikalavimams.
GRĄSINA ARABIŠKIEM 

KRAŠTAM
Legionieriai taip pat kri

tikavo Jungtines Tautas už 
“nuolaidavimą” Sov. Sąjun
gai ir grūmojo veiksmais 
prieš Iraną, Egiptą bei ki
tus arabiškus kraštus, jei
gu jie palinktų į Sovietu 
pusę politiniuose, kariniuo
se ar ekonominiuose klausi
muose.

Republikonai--kaip 
“bušelis ungurių”

Neptune, N..J. — Adlai 
Stevensonas, de m o k r a t ų 
kandidatas į
pareiškė, jog rinkiminė re- 
publikonų programa — tai 
kaip “bušelis ungurių.” 
Taip slidžiai jie išsisukinė
ja nuo atsakymų į ameri
kiečiams rūpimus klausi
mus..

Stevensonas kalbėjo 10,- 
000 žmonių- susirinkime. 
Vėl pašiepė' republikonų 
kandidatą Eisenhowerį 
kaip “me too” politikierių. 
Sako, Eisenhoweris savina- 
si demokratų pasiūlymus 
vieną po kitam, kalbėda
mas, kad ir jis tam prita
ria, bet pats “dar geriau 
padarytų.”

STEVENSON SMERKIA McCARTHY’O 
PLAUKO RAGANGAUDŽIUS, BET 
UŽTYLI DEMOKRATŲ McCARRANĄ
Didžiuojasi kariniais Amerikos 
pasiruošimais prieš Sovietus

New York. — Adlai Ste
vensonas, demokratų kan
didatas į prezidentus, kal
bėjo Amerikonų Legiono 
(veteranų) suvažiav.ime 
rugp. 27 d., smerkdamas 
tokius “raudonųjų raganų 
medžiotojus,” kaip republi
konų senatorius McCarthy.

Kartu Stevensonas gyrė 
karinius valdžios pasiruoši
mus ir ragino tik dar ge
riau prisirengti “atremt 
pavojų, kuriuo gręsia spar
čiai auganti Sovietų galybė 
ore.”
Tyli apie demokratus 
ra gang audžiu s

Bet Stevensonas nutylėjo 
apie ragangaudį demokratą 
senatorių McCarraną, ku
rio vardu išleistas. aršiau- Į

sias įstatymas prieš komu
nistus ir progresyvius ame
rikiečius. Stevensonas nie
ko nesakė apie Trumano 
valdžios medžioklę prieš 
vadinamus “neištikimuo
sius.” Neprisiminė ir rst- 
gangaudiškų valdžios teis
mų pagal Smitho įstatymą.
Džiaugiasi karine 
Amerikos vadovybe

Džiaugdamasis kariniais 
Jungtinių Valstijų prisiren
gimais, Stevensonas pareiš
kė:

“Net išdidžiausios pasau
lio valstybės prisiėmė ame
rikinę vadovybę dėl bendro 
apsigynimo. Jos su džiaugs
mu pasitiko ir priėmė mūsų 
kariuomenę ir bazes (kari
nes stovyklas) į savo žemes.

a

Pietą Afrikos seimo 
teismas atima rinkimą 
teisę pusbalčiams

Reakcininkas Rankinas 
prakišo rinkimus

Reak-
Cape Town, Pietų Afrika. 

— Pietinės Afrikos seimo 
paskirtas aukštasis teismas 
užgyrė įstatymą, kuris už
draudžia milijonui pusiau- 
bąltų piliečių statyti savo 
kandidatus valdiniuose rin
kimuose.

Seimo teismas tuo būdu 
panaikino pirmesni Aukš
čiausio Teismo nutarimą, 
pripažinusį pusbalčiams to
kią rinkiminę teisę.

Negrai yra milžiniška 
Pietų Afrikos gyventojų 
dauguma, bet baltieji ne
duoda negrams jokių poli-

Daugėja amerikonų 
nuostoliai Korėjoj

Washington. — Karinė 
vyriausybė pranešė, jog 
pereitą savaitę Korėjos ka
re buvo dar 879 amerikonai 
užmušti, sužeisti bei ne
laisvėn paimti. O, viso ko
rė jini ame kare iki šiol ame
rikonai nukentėjo jau 116-

prezidentus' • 252 tokius nuostolius, bū-
• ■ • - . tent:

Užmušta 18,301, sužeista 
85,298 ir be. žinios dingo 
12,653.

Graikijos ministrai ketina 
sntrumpint karinę tarnybą

Jackson, Miss, 
cinis demokratas kongres- 
manas John E. Rankinas 
kandidatavo naujam termi
nui į Jungtinių Valstijų 
Kongresą. Bet piliečiai no
minavo demokratą Thoma- 
są Abernethy prieš Ranki
ng. Rankinas yra žiaurus 
niekintojas Sov. Sąjungos.

Prakišęs nominacijas, 
Rankinas pareiškė: “Tai 
džiaugsis Maskva.”

• O nominacijos šioje vals
tijoje reiškia išrinkimą.

Oregono progresyviai 
nominavo Hallinaną

Korėja. — Amerikos lėk
tuvai vėl sprogdino ir de- 
gino Pyongyangą, šiauri
nes Korėjos sostinę.

Athpnai, Graikija.—Grai
kų ministrų kabinetas tarė
si sutrumpinti privalomąją 
tarnybą kariuomenėje nuo 
dabartinių trejų metų iki 
dvejų metų. Svarstė ir 
klausimą dėl armijos suma
žinimo. . '

Graikijos monarcho - fa
šistų valdžia sakė, Amerika 
per mažai pinigų davė Grai
kijai; todėl negalima bus 
išlaikyti tokios didelės ar
mijos, kaip amerikonai rei-

Portland, Oregon. — Šios 
valstijos Progresyvių Par
tijos suvažiavimas nomina
vo pažangų advokatą Vin
centą Hallinaną kandidatu 
į Jungtinių Valstijų prezi
dentus. ir Charlottą, Bass į 
vice-prezidentus.

Užtikrintas šių kandida
tų 'įtraukimas į oficialius 
balsavimų sąrašus.

Suvažiavimo, delegatų 
daugiųpa buvo unijistai lai- 
vakroviai, medžio darbi
ninkai ir kt. v

Kalbėtojai pabrėžė, kad, 
tiktai Progresyvių Partija 
šioje rinkiminėje kampani
joje atstovauja darbo žmo
nių ir taikos reikalus, o Re- 
publikonų ir Demokratų 
Partijos yra Wall S try to 
kapitalo ir karo partijos.

Berlin. — Anglai - ame
rikonai pasakoja, kad apie 
20 rytinės Vokietijos liau
dies policininkų kasdien 
perbėgą i vakarinį Berlyno 
ruožtą.

kalauja.
Jungtinės Valstijos šie

met davė Graikijai “tik” 
80 milijonų dolerių.

Prieplaukos aplink visą pa- ' 
šaulį yra atviros karinialns 
Amerikoj laivams dieną ir 
naktį. Mūsų lakūnai susta
tyti net tolimiausiuose pa
saulio kraštuose.”
Prieš ragangaudišką •
“patrijotizmą” ...

Stevensonas smerkė to
kius politikierius, kurie 
vartoja “patrijotizmą” kaip • 
buožę, užpuldinėdami kitus 
amerikiečius.

“Ką mes galėtume pasa
kyti, — tęsė Stevensonas,— 
apie tokį pasivadinusį pa- \ 
trijotu asmenį, kuris laiko 
negrą, žydą, kataliką arba 
japoną - amerikietį prasteš-r 
niu amerikonu, negu jis a 
pats?

“Ką mes galime pasakyt. * , 
apie asmenį; kuris, pasiva
dinęs patrijotu, politiniais < 
ar asmeniniais sumetimais 
atakuoja patrijotizmą išti
kimų valdžios tarnautoju? 
Čia aš jums nurodysiu pa
sibaisėtiną pavyzdį, kaip' 
buvo atakuojama ištikimy
bė ir intencijos generoįo 
Marshallo, mūsų štabo di
džiojo. vado pereitame kare. 
Man atrodo, jog šitoks 
trijotizmas’ yra, anot dr. a 
Joįnsono posakio, paskuti- . 
nė niekšų prieglaudai”

Taip Stevensonas neigė 
rėksnį ragangaudį republi- 
koną senatorių Joe McCar-1.> 
thy ir kitus tokius, tačiau, 
neminėdamas jų vardų. ; ;
Prieš policinę > .
minčių kontrolę

Stevensonas pareiškė, kadį 
jis pats baisiai nekenčia ko-' 
munizmo, bet smerkė tuos 
neva patri jotus, kurie ap
šaukia “komunistais” ame
rikiečius, drįstančius lais- 
vai protauti. Stevensonas 
sakė: „T

“Dauguma mūsų stoja, už 
verslo laisvę biznyje. Taip:, 
pat stokime ir už protavi- . 
mo laisvę.

“Šių dienų tragedija yra, 
kad mes gyvename baimės 
atmosferoje, o baimė gim
do priespaudą. Dažnai, per
daug dažnai dabar yra po 
anti - komunizmo’ skraiste 
slepiami pikti pasikėsini
mai panaikint mūsų Teisių 
Bilių ir protavimo laisvę.

“Kai kuriuose miestuose 
kartojasi panašios atakos ■ 
ir prieš viešąsias mūsų 
mokyklas. Nėra jokio pa
teisinimo urmu įaryfi to
kias atakas. Jeigu randą- ; 
ma komunistai mokytojai, < 
jie, suprantama, turėtų bū-? ‘ . 
ti pašalinti.. Bet tam spręs^ 
ti netinka asmenys, kuriė 
patys save pasiskiria min
čių policija; tam netinka ir 
tamsūnai cenzoriai. Taip- 
darydami, mes, smaugiame 
mokytojų iniciatyvą ir žė- < 
miname garbingąją jų pro- x 
fesiją... z u

“Patrijotizmas nėra rife&- 
pykanta prieš Rusiją. Pa- 
trijotizmas yra meilė šiai | 
mūsų respublikai, žmogauš / 
ir proto laisvės idealui, ku
riam ši respublika yra gi
musi ir pasišventusi.”

draugai.su
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KARAS, PRIEŠ KĄ?
EISENHOWERIO karinė prakalba susilaukia plačių 

komentarų ir ryškinimų. Išsigandę net ir jo karščiausi 
rėmėjai. Stambiojo kapitalo organas “The New York 
Times” ramina Ameriką ir visą pasaulį, kad Eisenhow
eris. neturėjęs mintyje provokuoti karą. Jis, girdi, nėra 
Wks asilas, jog nežinotų, kad karas “išlaisvinimui pa
vergtų kraštų” sunaikintų viską. Girdi, nebebūtų ką 
išlaisvinti!

Iš Londono ir Paryžiaus plaukia pranešimai, kad Ei- 
senhowerio grūmojimai sukėlė višur didžiausį nerimą. 

'Visi dabar mato, kad čia turime pirmos klasės karo pro
vokatorių.

Kodėl Europa išsigandus? Nereikia didelio galvočiaus 
tatai suprasti. Jau dviem karais Europa tapo nuteriota. 
Trečias karas ją visiškai sunaikintų. Tai žino ir anglai 
irfrancūzai. Ameriką būtų sunkiau pasiekti, nes ji ran
dasi už plačiųjų vandenynų.
... Prieš ką gi naujas karas būtų vedamas?

Eisenhoweris sako, kad jis Amerikos ginklais “išlais
vins” socialistinius kraštus. Jis sužymėjo tuos kraštus. 
Juose neminima Tarybų Sąjunga, apart jos trijų respu
blikų — Lietuvos, Estijos ir Latvijos. Daleiskime, Ame
rikos armija pradeda veikimą Europoje. Kur? Ji tik 
siektų pasiekti “pavergtus” kraštus. Ji pradėtų veikš- 
mus vakarinėje Europoje. Iš ten turėtų operuoti. Tuo
jau šitie vakarinės Europos kraštai būtų paversti karo 
lauku. Tuojau prasidėtų jų griovimas ir naikinimas. Pa
siekti juos su lėktuvais iš Lenkijos, Lietuvos, arba Ven
grijos arba iš Rytinės Vokietijos labai lengva. . O kad 
socialistiniai kraštai nesėdėtų rankas sudėję ir nelauktų 
savo “išlaisvintojų” net iš Amerikos, tai irgi kiekvie
nam dar neatsisveikinusiam su protu aišku.

Amerikos armijoms pasiekti pačią Tarybų Sąjungą jau 
netaip lengva. Hitleris turėjo pirma nusiaubti beveik1 
visa Ettfopą. Ir galą gavo jis plačiuosiuose Tarybų Są
jungos laukuose..- Eisenhoweris turėtų traukti tais pa
čiais Hitlerio kėliais. Pirma jis turėtų sutrempti beveik 
visą Europą. Tai labai aišku ir suprantama Europos 
žmonėms. Jie dar nepamiršo hitlerinių “laisvintojų.” Jie 
todėl nesižavi naujais “laisvintojais” su Eisenhoweriu 
pryšakyje. <

NAUJAS BAUBAS
KOMERCINĖJE SPAUDOJE pilna pranešimų apie tai, 

'kas ūž kokio mėnesio atsitiksią Rytinėje Vokietijoje. 
Tos šalies komunistai jau esą. suriktavę imti nagan ka
talikiškas ir protestoniškas bažnyčias. Jiems jau da- 
šiėdusi kunigų opoziciją, ir ji būsianti likviduota.

Tai naujas baubas gąsdinimui tikinčiųjų’. Matytu Vo
kietijos kunigai nebenurimsta savo kailiuose ir ruošiasi 
provokacijoms.- Jie iš anksto savo agentams užsienyje 
įsako mušti trivogą, kad komunistai besirengią juos 
imti už pakarpos.

Žinoma, kad paims, jeigu kunigai neleis. Vokietijos 
žmonėms savo reikalus ramiai tvarkyti. Darbininkiška 
valdžia turės dirbančiuosius apsaugoti. Viskas priklau
so nuo pačių kunigų. Paleidimas baubo mažai tepadės 
tiems, kurie po religijos kauke tarnauja savo šalies žmo
nių priešams.

POLITINĖ AMNESTIJA
...Mūsų valdžia turėtų pasimokyti iš Meksikos valdžios. 

Sidmis dienomis Meksikos valdžia paskelbė politinę am- 
riįptiją'. Paleisti iŠ kalėjimų visi, kurie buvo sulaikyti 
per. paskutinius prezidentinius rinkimus.

kodėl prezidentas Trumahas negalėtų paskelbti am
nestijos mūsų politiniams kaliniams? Galėtų ir turėtų. 
Tų kalinių jau yra nemažai, žymiausiais jų yra vienuo
lika komunistų vadų, kurie nuteisti už jų įsitikinimus.

Kas Ką Rašo ir Sako
IŠ LIETUVIŠKŲJŲ 
RAKETiERIŲ LIZDO

Juo toliau, tuo karščiau 
darosi. Viena po kitos krin
ta kaukės ir raketierių dar
bai pasirodo visoje švieso
je. Kokie žulikai ir rakėtie- 
riai sudaro “Lietuvos lais
vinto jų” lizdą, vadinamą, 
VLIKu, vis darosi aiškiau 
Amerikos lietuviams. Pra
šome pasiskaityti kad ir se
kamą:

Krikdemams “paliejus pie
ną” Vlikingene, dabar paaiš
kėjo fantastiški dalykai.

Sakysim, kurį laiką buvęs 
Vykdomoje Taryboje Inf. tar
nybos ir vėliau užsienio reika
lų tarnybos valdytojas J. Bra
zaitis gaudavęs atlyginimą ne 
tik iš VLIKo, bet VLIKui ne
žinant ir iš svetimų veiksnių, 
pas kuriuos ėjo kaž. kokias in
formatoriaus pareigas.

Tam paaiškėjus ir plačiai 
apie tai- pradėjus Vlikingene 
kalbėti, J. Brazaitis įteikęs 
skundą dėl tų kalbų, kuris bu^ 
vęs svarstomas VLIKo komisi
joje. •

Skundas buvo atmestas, nes 
pasirodė, kad toms kalboms 
būta pagrindo.

Aiškėja ir kiti dalykai.
Kai dėl įvykio su Brazaičiu 

buvo pasiteirauta VLIKo pir
mininko M. Krupavičiaus, jis 
užtikrinęs, kad taip nėra, kaip 
kalbama.

Bet vėliau pasirodė, kad 
taip būta.

Pasirodė ir tas, kad VLIKo 
pirmininkas žinojo ir slėpė 
nuo VLIKo, klaidingai infor
muodamas.

Už tai VLIKas nušalino nuo 
palaikymo santykių su. tam 
tikromis svetimomis Įstaigo
mis, išrinkdamas tam reikalui 
naują komisiją.

Keista, kad pirmininku pa
silieka toks asmuo, kuriam 
parodomas toks nepasitikėji
mas.

Bet dar keisčiau, kaip pats 
Krupavičius pasilieka pirmi
ninku, gavęs tokį nepasitikėji
mą... (Vienybė).

Dar įdomesnis klausimas, 
kaip dar vis atsiranda to
kių, kurie savo doleriais pa
remia VLIKą ir Amerikos 
Lietuvių Tarybą? Kur tų 
žmonių protas?

JAU NET PAŠVINKU
SIAI PŪLIUOJA

Jis prie savo vardo pri
sega “dr.,” reiškia, jis yra 
daktaras. Be to, jis yra 
klėrikalas. Be to, jis yra 
“Lietuvos laisviiitojas.” Dar 
be to, jis yra kryžiokas. To
dėl jis yra didelis autori
tetas.

Mes turime mintyje Dr. 
Henr. Lukoševičių, naują, 
negirdėtą asmenybę. Jis 
nebetekęs kantrybės. Tai, 
kas dedasi VLIKe, jį iš pro
to varo. Todėl vargšas šau
kia:

“Su didele širdgėla šį kartą 
tenka imtis plunksnos ir brau1 
kti per žaizdą, kuri mūsų, po
litiniame gyvenime pradėjo 
žiauriai pūliuoti. Tai, kas 
vyksta Lietuvos laisvės kovo

KIEK mes turime veteranų?
, JAU LABAI DIDELĘ armiją turime vyrų, kurie yra 
dalyvavę Amerikos karuose ir vadinasi veteranais. Ofi- 
ciališkais valdžios daviniais, jų skaičius siekia 19,288,000. 
Įdomiausia tas, kad jau turime šio Korėjos karo 1,012,000 
veteranų. Tiek jų dalyvavo mūšiuose ir išliko gyvais. 
Dalis jų yra sužeisti ir priškaitomi prie karo nuostolių. 
Su sužeistais ir žuvusiais, taip pat dingusiais, šis pre- 
ziderito “policinis žygis” jau davė beveik 120,000 nuosto
lių. Skaitlinė dar vis. tebeauga, neš karui galo dar ne
simato.
’^•Didelėje daugumoje mūsų karo veteranai yra vyrai, 
kūne dalyvavo abiejuose pasauliniuose karuose. Nors 
jatl daug pirmojo karo veteranų yra išmirusių, bet dar 
daug jų tebegyvena. Kiek žinoma, šitie senieji karo ve
teranai. sudaro Amerikos Legiono nugarkaulį. Tai koh- 
sęrvatiškiausia legionierių grupė. Ji.etns vadovauja ka
pitalistinis elementas. Legiono vadams svetitnas yra 
kiekvienas pažangesnis socialinis sąjūdis.

CIO šulai po užgyrimo gubernatoriaus Adlai Steven
son kandidatūros j Jurig. Valstybių prezidentus. Vidu
ryje stovi CIO prezidentas Philip Murray, o dešinėje— 
CIO Politinės Veiklos Komiteto direktorius Jack Krolį, 
jo kairėje — United Steelworkers unijos sekretorius-iž- 
dininkas David MacDonald.'

tojų tarpe, yra kaip sau. norit, 
tragedija! Mūsų visuomenė ir 
vėl turi nuryti vieną karčią 
piliulę: naują skilimą.”

(“Draugas”).
Sutinkame visu šimtu 

procentų. Visas tas “Lie
tuvos laisvinimo” raketas 
pūliuoja pašvinkusiai. 
Mums tik nesuprantama, 
kokiais sumetimais Dr. Lu
koševičius tą smarvę geria ? 
Protingas žmogus juk ša
lintus! nuo tos pavietrės.

KRIKŠČIONYBĖ PILS
TANTI Iš VIDAUS

Gerai, kad ir patys ku
nigai prabyla. Gal greičiau 
žmonėms akys atsidarys.

Krikščionybė esantį atsi
dūrusi didžiausiam pavoju
je. Ji pūvanti iš vidaus!

Taip teigia ne kas kitas, 
bet kanauninkas V. Zaka
rauskas. Jo straipsnį iš š. 
m. liepos 28 d. Draugo ci
tuoja J. Liūdžius, menševi
kas., kuris norįs tą gendan
čią religiją išgelbėti. Liū
džius mums čia nesvarbu. 
Tegu kalba minėtas kunigė
lis.' Zakarauskas rašo:

“Šiandien gausus krikščio
nių skaitlius yra visai artimas 
pagoniškojo pasaulio gyven
tojams... Jie yra krikščionys, 
bet kartu ir stabmeldžiai... 
Jų religinis gyvenimas yra 
nublokštas į siaurą jų asme
ninio gyvenimo sritį. Porą mi
nučių maldos, trumpa akimir
ka sekmadienyje bažnyčioje, 
tai ir viskas... Skaičiais būtų 
5% dvasios reikalams ir 95% 
kitiems... Kodėl mūsų civiliza
cija stabmeldiška? O dėl to, 
kad tokių krikščionių — stab
meldžių šiandien yra ištisos 
masės.
“Daug kas šiandien visai ne

nusivokia kokioj mes esam 
pavojingoje būklėje. Gal kas 
pasakys, kad mes esame tikri 
pesimistai ir skelbiame žmo
nijos žlngimą. Taip. Skelbia
me, ir tai visai sąmoningai. 
Laikas jau seniai pribrendo 
nieko neslepiant kalbėti tiesą,1 
kad Vakarų krikščioniškam 
pasauliui gręsia žlugimas... 
Didžiosios krikščionių masės 
šiandien negyvena krikščiony
bės dvasia... Daug kas šian
dien krikščionies vardą nešio
ja visai neužtarnautai... Krik
ščioniško pasaulio pražūties 
procesas eina ne iš orinės jo 
pusės, bet iš vidaus. Mūsų 
krikščioniška kultūra miršta 
dėl savo silpnumo, o šis silp
numas eina iš sustabmeldėji- 
mo krikščionių gyvenimo... 
Krikščionybė išstumiama iš 
bendruomeninio žmonių gyve
nimo...”

Viskas aišku, kaip ant 
delno. Gerai, kad kunigas 
Zakarauskas nešuverčia. bė
dos ant tų vargšų komunis
tu.

Progresas, matyt, nepa
lieka “ramybėje” nė tikin
čiųjų. žmones, šviečiasi ir 
nebetiki prietarais. O prie
tarai yra pagrindas kiek
vienos religijos, ne tik 
krikščionybės, nors, tiesa, 
krikščionybėje gal jų bus 
daugiausia.

LAISVOJI 
SAKYKLA

r

Galima būti pats sau 
barberiu

Perskaitęs draugo Stan
kaus rašinį apie barbenus 
ir jo pasikalbėjimą su sve
čiu iš Kalifornijos unijistu 
ir imamom kainom, ma
nau, kad ten barbenai ti
krai yra. skūrų savo klien
tams lupikai. /Jau norėjau 
sėsti ir parašyti, bet netu
rėjau gana laiko, o vėliau 
Laisvėje už rugp. 21 d. ga
na gerai atsakė draugas 
W. G. Lasky.

Dar aš pridėsiu tik tiek: 
jokiu būdu-nemokėčiau $1.- 
50 už nukirpimą plaukų, $1 
už nuskutimą barzdos, 50 
centų už ūsų pakirpimą, 50 
centų už skruostų pakirpi
mą; 50 centų už iš nosies, 
ausų poros plaukelių nukir
pimą !

Na, o jei dar paprašysi 
kokio toniko, kvepalo plau
kam, kurio daugelis nori, 
tai kiek turės klijentas pa- 
simokėti? O dauguiųa dar 
duoda jr galvą išprausti; o 
juk už išplausimą gal dau
giausia turi p as įmokėti. 
Reiškia, ištuštinsi piniginę 
vien tik barberiui. Į peklą, 
manau sau, su tokiomis kai
nomis. Ir dar man idomu, 
kad pats Stankus netarė nei 
žodelio kritikos tam savo 
kolegai, Kalifornijos barbe
riui. Reiškia, ir jis pasi
rengęs lupti tokias pat kai
nas nuo savo klijentų. Bet 
kur jie gali tiek pinigų 
gauti, tai barberiams ne 
galvoj.

Tiesa, kad barberio dar
bas neužvvdėtinas. Ir aš 
greičiau griebčiau šluotą ir 
eičiau gatves šluoti, negu 
barbenanti.

Kurie nenorite mokėti to
kių kainų, kaip aukščiau 
paduota, tai štai mano re
ceptas, ir pinigai pasiliks 
jūsų kišenėj. Nusipirk už 
tuos keturis-penkis dolerius 
gerą mašinėlę plaukams 
kirpti. Žirklių nei nereikia. 
Ir atsikėlęs tą dieną, kai 
reikia kirpti —pamiklinki, 
pamankyki gerai net iš pe
ties abi rankas, kad būtų 
miklios; dabar pasiimki vie
noj rankoj mašinėlę plau
kams kirpti, kitoj mažesnį 
veidrodį, atsistok prieš sie
ninį veidrodį (turi būti lem
pa arba saulės šviesa). Ap- 
kirpk pirmiausia pavaritus 
aplink ausį iš abiejų šonų. 
Dabar pakelk ranką, kurio
je turi mašinėlę, padėk už
pakalyj ant kaklo ir tėmyk 
į veidrodį. Bus. gerai ma
tyt. Paimk į mašinėlę 
žiupsnį plaukų, tą iš valios 
nukirpk. Bus gražiai ma
tyt, kur dar reikia paimt 
ir nukirpt, kur palikt?. Ir 
taip varyk aplinkui vieną 
ausį. Vėliau persimainyk. 
Kurioje rankoje laikei ma
šinėlę, tai imk veidrodį ir 
kirpk kita pusę. Mėgink 
kirpt grąžini, iš valios. Pa
matysi, po kelių kartų ne
pažins, kad tu pats apsi- 
kirpai. >

Susninkų Jurgis
■ 1 ’ ------------------------------------- !.......... .................. -

Pašalintas Čėchoslovakijos 
valdžios priešas

Viena; Austrija. — Pra
nešama, kad Čėchoslovaki
jos valdžia s.užifiojo, jog 
Bedrichas Gefninder’is or
ganizavo suokalbį nuverst 
liaudies valdžią. Mėginda
mas pridengt savo planus, 
jis nuduodavo esąs “karš
tas komunistas įr» demokra
tijos gynėjas.”

Už tai Geminderis. jau ke
li mėnesiai pašalintas iš po
litinių pareigų ir areštuo
tas. >

Apsimoka būti griežtu
Nors tai buvo jau gerokai 

seniai, bet aš tikiu, jog dau
gelis atmena tą laiką, kuo
met Naujosios Anglijos 
didmiestyje Bostone įvyko 
policistų streikas. Bostono 
valdininkai ir tūli stambūs 
pirkliai tuomi labai susirū
pino, nes laike streiko įvy
ko daug visokių vagysčių 
ir abelnai miestas neteko 
labai reikalingos tvarkos. 
Aukšti valdininkai nežino
jo, ką daryti, majoras jau 
norėjo šiaip ar taip susitai
kyti, bet policistai gerai lai
kėsi savo nusistatyme ir 
buvo pasinioję sutverti uni
ja.

Tuo laiku Massachusetts 
valstijos gubernatorium bu
vo velionis Calvin Coolidge, 
kuris iš pažiūros atrodė 
nieko sau žmogelis, paėjo 
iš North Hamptono farme- 
rių, vienok turėjo tvirtą 
pasiryžimą. Jis pasinio jo 
sulaužyti tą didžiulį strei
ką, parsitraukiant federa
linės kariuomenės dalį. 
Jungtinių Valstijų kariai 
užėmė policijos vietą, ir to
kiu būdu streikas tapo su
triuškintas.

Jeigu taip būtų nusidavę 
su paprastais darbininkais, 
tai niŽko tokio stebėtino, 
bet tuosyk buvo policistų 
streikas, naujas įvykis ša
lies istorijoje. Visų dėme
sys buvo atkreiptas į Bos
tono miestą. Ponas Cool
idge, sulaužydamas poli
cistų streiką, pagarsėjo po 
visą šalį.

Už keleto mėnesių po to 
incidento įvyksta nacionalė 
republikonų konvencija no- 
minavimui kandidatų pre
zidento ir vice - prezidento 
vietai. Toje konvencijoje 
pono Coolidge asmenybė 
jaū buvo žinoma tarpe di
džiūnų ir valdiškų ratelių. 
Jis pasirodė savo darbais 
esąs jų žmogumi, tinkamas 
būti stambiu valdininku, 
kadangi turįs nesvyruojan
tį pasiryžimą triuškinimui 
organizuoto žmonių veiki
mo. Tokie žmonės jiems 
labai reikalingi ir ponas 
Coolidge tampa nominuotas 
kandidatu į vice-preziden- 
ta.

Kitas panašus atsitikimas 
vėl buvo su Massachusetts 
gubernatorium, kuriuo bu
vo ponas Fuller. Jis pasi
žymėjo irgi turįs tvirtą va
lią, kuomet atsisakė panai
kinti neteisingą mirties 
bausmę dėl Sacco ir Van
zetti. Apie jį irgi buvo daug 

LAISVES REIKALAI
Puikus įvertinimas apšvietos! Prakilnus idealizmas! 

Be pertraukos plaukia finansinė parama dienraščiui. 
Dėka ideališkumui, Laisvė gyvuos. Visas kryžiuočių 
pastangas sunaikinti Laisvę nusineš rudis ant uodegos.

Šiomis dienomis finansinės paramos dienraščiui įteikė:
Antanas Petrauskas, Los Angeles, Calif. .. t. $10.00 
Alice Otis, Richmond Hill, N. Y.....................  10.00
A. Verkas, Woodhaven, N. Y........................... 10.00
Veronika Urbienė, Nixon, N. J....................... 5.00
Bronė Zmitraitė, Johnson City, N. Y.............. 5.00
L. Bartkus, Linden, N. J. ..................   4.00

Marijona Misevičienė, Brooklyn, N. Y............3.00
S. Urbon, Mt. Ephraim, N. J...........................  3.00
A. E. Palson, Short Hills, N.J. .. ...................... 3.00
F. Ragauskas, Aliquippa, Pa............................... 3.00
B. Marcinonis, Waterbury, Conn.......................  3.00
A. Naumavičius, Cleveland, Ohio .................... 3.00
Mr. ir Mrs. J. Grinka, Oscala, Fla...................... 2.00
A. Antanavičius, Toronto, Ont., Canada........... 2.00
J. S., Scranton, Pn...................................................2.00
K. Tiškus, Brooklyn, N. Y.................     1.00
Širdingai dėkojame visiems, kurių vardus čia matome, 

už dovanas dienraščiui. Sveikiname už taip gražų su
pratimą sunkios dienraščio padėties šiais baisios bran
genybės laikais. S

Norime priminti, kad Laisvės spaustuvė yra pasirėnfl 
gusi atlikti organizacijų parengimams visokius spaudos 
darbus. Tik prašome nesivėlinti priduoti.

Laisves Administracija
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kalbama aukštuose valdžios 
rateliuose. Jam irgi norėjo 
atsilyginti už jo drąsumą. »

Visiems gerai žinomas 
turčių ricierius Herbert 
Hoover taip pat prirocĮgj 
kad jis turi kietą nugali- 
kaulį laike ex-kareivių de
monstracijos Washingtone, 
D. C. Visoje šalyje apsi
reiškė baisi depresiją, ir 
ponas Hooveris, būdamas 
JV prezidentu, atsišaukė- į 
didesnių miestų majorus, 
kad išgelbėtų vertus žmo
nes nuo pražūties. Jo su
pratimu, buvo ir nevertų 
gelbėjimo. Darbo žmonės 
su panieka mini jo vardą, 
bet turčių klasė žiūri į jį 
kaipo į didvyrį ir laiko jį 
aukštoje pagarboje; duoda 
jam progą pasakyti reakci
onieriškas prakalbas.

Neseniai įvyko New Yor
ke labai skaudus incidėn- 
tas, kuomet miesto majoru 
buvo ponas William O’Dwy
er. Šio miesto visuomenė 
rengėsi prie masinio mitin
go atvirame ore už tailvą, 
bet majoro įsakymas buvoj 
kad neleisti įvykti tokiai 
susirinkimui. Ponas O’
Dwyer pasiuntė raitos po
licijos būrius, kad tą didžią 
liaudies sueigą išardytų. 
Tokį griežtą žingsnį dary
damas, ponas O’Dwyer pla
čiai paskilbo kaipo pirmos 
rūšies reakcionierius. Tur
čiai nudžiugo, susilaukę 
naujo drąsuolio, kuris pasi
ryžęs suminti po kojomis 
bile žmonijos teises.

Po tų įvykių Jungtinių 
Valstijų prezidentas, atsi
mokėdamas jam už jo gerą 
pasielgimą, paskyrė jį am
basadorium Meksiku

Nors,, betyrinėjant Frank. 
Costello ir kitus -gengstę-l 
rius, iškilo ir jo vardas/ 
būk tai jis turėjęs su jais 
slaptą sąryšį miesto politi-. 
koje, tačiau tą greitai už
klostė, nes aukštiems vai- 
dininkaims nejauku prisipa
žinti prie klaidos, kad jie 
nežino, ką daro.

Čionai paminėjau tik ke
lis asmenis, kurie pasielgė 
labai griežtai, tačiau tokių 
gaivalų yra gana daug. Vi
si žino, kas atsitiko su 
Parnell Thomas. Panašiai 
gali atsitikti ir su kitais 
inkvizitoriais. Tokių rėks
nių, nuduodant karštais pa
triotais, yra labai daug. Tai
pasirodė buvusiose republi
konų ir demokratų konverv 
ei jose. S. B. v



KIEK ŽMOGUS TURI GERTI VANDENS, 
NORINT TINKAMAI PALAIKYTI SVEIKATA

ISTORIJOS
Didelis skaičius žmonių 

skundžiasi bažvdamiesi: — 
Na, nežinau, ką duočiau už 

. gerą patarimą, kad galė
čiau vandens gerti.

Trys ketvirtadaliai žmo
gaus kūno svorio susideda 
iš vandens.

Yra surasta, kad vanduo 
normalizuoja ir lengvina 

. veikimą kūno celių (ląste
lių), raumenų ir kitų au
dinių. Net ir dantų paly- 
voje yra mažas procentas 
vandens.

Daugelis žmonių bando 
^palaikyti kūno mašmeriią 
dirbtiniais gėralais. Tokie

laik'inai, bet ne ant visados.
Gvvvbę galima palaikyti 

. per kelias savaites be mais
to, bet be vandens niekas 
negalės ilgiau gyventi, kaip 
kelias dienas.

Vanduo yra žymėtinai 
svarbi kūnui medžiaga. To
dėl reikia jį gerti, kad su- 

" drūtinti kūną ir pailginti 
gyvenimą.

Vanduo reikalingas, kad 
vidutiniai atskiestų maistą 
viduriuose. Jis paskatina 
vidurių veikimą ir paleng
vina maisto virškinimą.'

Ktfftas turi būtinai, neati- 
x dėliojant gauti tam tikrą* 
I kieki vandens. Kitaip iš- 
' matų pašalinimas gali bū

ti sutrukdytas tam tikruo
se organuose, kaip kad žar
nose, plaučiuos^, inkstuose, 
odoje.

Yra atsitikimų, jog žmo
nės gauna inkstų uždegimą 
todėl, kad nei valia s. van
dens varto ia, kad atskiestų 
tą daugybe susirinkusių 
nuodų. Tokiame atsitikime 
žmogus 40 ar 50 metų am
žiaus, o jau atrodo pase
nęs; jo veidas susiraukšlė
jęs, sunykęs; rodosi, jau 
rengiasi prie mirties.

Vanduo vertas didelio pa
gyrimo. Jis. tvarko cheminį 
maisto ir kūno medžiagų 
veikimą taip, kad jos eina į 

*^tą vieta, kur reikia.
j Vanduo palaiko pastovų 
T chemini balansą kūne, taip

gi reguliuoja energiją ir 
kontroliuoja normalią šilu
mos temperatūrą.
Kiek žmogus turėtų van

dens per dieną išgerti?
Čia galima palikti tą 

klausimą kiekvienam .asme
niui spręsti. Tatai priklau
so nuo'to, koki maistą žmo
gus valgo, kokius priesko
nius. 'vartoja, taipgi nuo to, 
kokį darbą dirba, kokiame 
ore, kaip užsilaiko gyveni
me ir ar moka save kon
troliuoti.

Žinoma, negalima griež
tai nustatyti žmogui, kiek 
jis turi vandens išgerti;bet 
būtų geriausia vartojant 
nuo 4 iki 6 stiklinių per 
dieną, po 12 uncijų kiekvie
noj stiklinėj. O jeigu karš
ta vasaros diena, gali
ma ir daugiau.

Maistas skatina žmogų , 
daugiau vandens gert i. 
Jeigu naudojama daugiau 

q| krakmolinių valgių ir pro- 
r teinu, taip maitinantis, tu- 1 

rime žinoti, žmogus yra 
verčiamas troškuli atmiež-' 
ti.

Bet daugelis griebiasi ; 
dirbtinių gėrimų, kaip kad :

Coca - Cola ar sode vieton 
vandens. Tačiau, vartojant 
šiuos stimuliuojančius gėri
mus, dažnai pasitaiko, kad 
žmogus gauna vidurių 
skausmą, kaip sakoma, 
“kremps.“

Vienaip ar kitaip kalbant, 
niekas negali natūralio van
dens. pavaduoti; niekas ne
gali jo atstovauti pareigų 
atlikime iš sveikatos at
žvilgio. .

Su vaisių sultimis
O štai yra gera priemo

nė, kaip galima daugiau 
vandens išgerti, vartojant 
sekamųjų vaisiu sunką, ar
ba sultis: orindžių, naina- 
pel. greipfrūt ir obuolių.

šių vaisiu sultys. suteikia 
gerą skoni, ' kada įmaišai 
viena trečdalį sulčių į du 
trečdalius vandens.

Tokiu būdu padarysi dvi
guba savo sveikatai naudą 
—sultys duoda šąrmiškų

CUŠIMA
Nors Japonija iš pasalų 

užpudlė Rusiją 1904 metais, 
nors Rusijos daug koman- 
dierių buvo parsidavę prie
šui, daugelis apsileidę, ne
paisė šalies, bet vis vien at
sirado sugabių vadų,, kaip 
generolas Kondratenko, 'ir 
ardė Japonijos planus.

Prie. ‘Port Arturo buvo 
prikaustyta . Japonijos ar
mija, kuri kentėjo baisių 
nuostolių. Ten buvo pririš
tas jos karinis, laivynas, ku-

Port Arturo prieplaukoje 
Rusijos laivyną, kad jis ne
išplauktų ir nesusivienytų 
su rusų krūzerių eskadra, 
sėkmingai veikusia iš Vla
divostoko prieplaukos.

i I

mino C; o vanduo atskie- 
džia ne tik tuojau suval
gytą maistą, bet ir tuos 
valgiu palaikus, kurie jau 
yra užsilikę ir sukietėję vi
durių sistemoje.

daktaras R. A. Riggs:
“Mes gyvename tekan

čiame vandenyje; tai vadi
nama cirkuliacija (apyta
ka), ir mes mirštame, kada

Toliau dr. Riggs sako: 
“Jeigu tu -sveri 150 svarų, 
tai 112 svarų tavo svorio 
yra vanduo.“

Vanduo — gaivintojas
Man gyvenant Lietuvoje 

dar carizmo laikais, atsi
menu, kada jauni kareiviai 
būdavo varomi į manevrus 
vieškeliais; bemaršu o j a n t 
būdavo apdulkėję jų veidai, 
bet vandens blekinę jie vi
sada turėjo prisikabinę prie 
diržo. O kada užklausi: 
Kaip gi su valgiu? tai gau
ni atsakymą: Dar už trijų 
valandų gausime valgyti:

Matote, kaip yra vargin
giausioj dienoj. Kad ir al
kanas žmogus, bet žiūrėk, 
vanduo jo gyvumą palaiko.

Todėl yra labai patartina 
vaikų augintojams pratinti' 
prie vandens gėrimo iš ma
žens, vieton kokių ten Colų. 
O dar geriau pratinti savo 
mažiuką gerti vandenį su 
įmaišytais vaisių sykais.

Pagaliau, turiu prisipa
žinti, kad mes, natūrallistai, 
esame pragyvenę daugelį 
dienu su vandeniu. Tad 
mums nieko naujo išgerti 
nuo 6 iki 8 stiklų vandens 
per dieną, kad ilgiau gyven
ti ir sulaukti taikos ir lai
mės. K. Depsas.

Ar žinote, kad?-
' Jeigu vištų patalpos nak

tį apšviečiamos tamsesniąja 
raudona šviesa, tai daugiau 
kiaušinių padeda, negu prie 
baltos elektrinės šviesos. 
Tatai patyrė Rutgers Uni
versiteto (New Jersey) viš- 
tininkystės profesorius C. 
S. Platt.

Surasta, kad atropino 
vaistai geriausiai gydo ap
sinuodijusius š u n g r ybiais 
žmones.

ro specialistai pasiūlė pa
siųsti į Tolimus Rytus ka
rinę eskadrą iš Baltijos Jū
rų. Planas buvo gudrus. | 
Jis grūmojo Japonijai ka
ro pralaimėjimu. Japonija 
armiją ir jai reikmenis į 
Korėją ir Mandžūriją turė
jo pristatyti jūromis. Jos. 
karo laivynas buvo priris
tas prie Port Arturo ir tu
rėjo veikti prieš rusų krū
zerių eskadrą, veikiančia iš 
Vladivostoko. Ir štai, jeigu 
atplauks trečia rusų jūrinė 
jėga—Baltijos laivynas, tai 
kas tada Japonijai daryti? 
Atitrauksi karinį laivyną 
nuo Port Artūro ir Vladi
vostoko ir. plauksi pasitikti 
Baltijos eskadra, tai iš Port 
Arturo ir Vladivostoko iš
plauks rusų kariniai laivai, 
apsivienys, seks japonų karo 
laivus ir bendromis jėgomis 
su Baltijos eskadra gali 
juos sumušti. Gi Japonija, 
netekus pirmenybės, ant jū
rų, pralaimės kara ir saus- 
žemyj. Laikysi karo lai
vyną prie Port Arturo ir 
Vladivostoko, tai iš užnu
gario atplauks Baltijos ru
sų ^karinė eskadra, ir vėl ja
ponams pražūtis.

Rašo D. M. šolomskas
vorinius laivus, ir atvežtą 
iš prieplaukų anglį ir kitus 
reikmenis jūroj perkrauti į 
karinius laivus. Tas daug 
ėmė laiko ir gadino įrengi
mus.

Pasiekus pavojaus jūras, 
kur laivai to negalės pada
ryti, nes bile dieną gali su
tikti Japonijos karo laivus, 
tai turėjo prikrauti rusai 
savo karo laivus atstoję.

“Pirm mūšio rusų laivy
nas. buvo nesvietiškai ap
sunkintas, — rašo A. Sido
rovas. — Perdaug paimta 
anglies. Laivų šarvuotos 
dalys pasinėrė į vandenį. 
Jie taip giliai buvo vande
nyje, kad daugelio kanuoįių 
gerklės sėmė vandenį į sa
vo tarpą. Ant laivų denio 
(viršaus) buvo prikrauta 
daug degančios medžiagos,, 
kuri mūšio pradžioj užside
gė.“

Trečia priežastis rusų ka
rinio laivyno pralaimėjimo 
prie Cušimos, tai nelygios 
jėgos.

'Generolas Stes.elis parsi
davė japonams ir Port Ar
tūrą jiems atidavė gruody
je 1904 m. (Apie Port Ar
tūrą jau buvo rašyta.) Tas 
paliuosavo japonų karo lai
vyną nuo Port Arturo. 
Taip atsitiko, kada Baltijos 
'karinė ėskadra buvo dar 
prie Madagaskaro salos,* į 
pietus nuo Afrikos. Jeigu 
protinga būtų buvusi caro 
valdžia, tai būtų grąžinus 
eskadrą atgal. Bet ji siun
tė ją “nuplauti Rusijos gū
dą.“

Ketvirta nelaimė Baltijos 
eskadros buvo, tai jos ko
mandierius adm. Rožde- 
stvenskis. Aklas carbernis, 
žiaurus valdovas. Laike veik 
aštuoniu mėnesiu eskadros 
plaukimo jis nė karto nesu
šaukė laivyno komandie- 
rių į pasitarimą. Jis tik da
vė įsakymus. Jo neapken
tė ne tik jūreiviai, oficie- 
riai, bet ir tūli admirolai. 
Daūgelis vadino jį “pasiu
tusiu admirolu.“

lygų rusų jūreiviai susitiko 
su daug galingesniu prie
šu,“ — rašė “Krasnyj Flot“ 
No. 68, 1938 m.t

Pat pradžioj mūšis pa
sisuko į japonų naudą. Bai
gėsi jis tuomi, kad iš 38 ru
sų laivų 22 buvo nuskan- 
'dinti; prigėrė 5,000 jūrei
vių ir oficierių; 7 karo lai
vai pasidavė japonams su 
6,142 jūreiviais; 6 karo lai
vai pabėgo į neutralių šalių 
prieplaukas, ir tik trys pa
siekė Vladivostoką. Japonų 
nuostoliai palyginamai su 
rusų buvo nedideli; jie ne
teko tik trijų karo laivų.

Rusijos - Japonijos ka
ras neturėjo pritarimo tar
pe Rusijos žmonių. Ėmė 
žmones ir vežė už 10,000 
mylių kariauti prieš kokią 
tai Japoniją, apie kurią gal 
tie žmonės pirmu kartu gy
venime girdėjo, — vėliau 
teisinosi generolas Kuro
patkinas.

Demokratiniai žmonės 
norėjo, kad caras karą pra
laimėtų, «nes tai silpnintų jo 
galią. Ir revoliucija armi
joj, laivyne ir liaudyje pra-

AR DINGSTA LYTINIAI VYRU-MOTERU 
ir <k>

GABUMAI PO VIDUTINIO AMŽIAUS?
Kada 67 metų vyras su- ]

situokia su 60 metų našle, kotarpiui, dingsta ir baimė
tai jaunesnieji ir pusamžiai 
juokiasi: — Na, ką gi veiks 
tie seni kvailiai?

Pusamžiai vyrai ' drau
giškose sueigose juokauda
mi klausia senesniu ju:

Spalio mėnesį 1904 m. iš 
Liepojos ir kitų Baltijos 
prieplaukų išplaukė rusų 
karo laivynas. Jis. buvo dėl 
Anglijos nedraugiškumo 
priverstas plaukti aplin
kui Europą, Afriką ir 
Aziją, atlikti apie. 20 tūks
tančių mylių kelione. Vė
liau jam į pagalbą dar pa
siuntė grupę senų karo lai
vų komandoje adm. Nebo- 
gatovo per Suezo Kanalą.

Rusų Baltijos eskadrą bu
vo mišri. “Greta su naujais 
karo laivais Borodino, Suvo
rov, Oriol buvo siunčiama 
seni. ' ‘kaliošai’: Navarin, 
Admiral Nachimov ir kiti,“ 
—rašo-A. Sidorovas. Nauji 
karo laivai buvo moderniš
ki, greiti, o seni povaliai 
plaukė. Kad laivynas, išsi
laikytų krūvoje, vienybėje, 
tai visi turėjo plaukti tik 
apie 10 jūrinių mylių per 
valandą.

Kita blogybė.— laivynas 
turėjo plaukti veik aplinkui 
pasaulį. Visur buvo Angli
jos kolonijos, bet anglai at
sisakė įsileisti į savo prie
plaukas rusų karo' laivus 
pasiimti anglies, geriamo, 
vandens ir pasitaisyti. Ru
sai turėjo pasiųsti į tais 
prieplaukas paprastus ta-

Japoniją nuo Korėjos ski
ria- apie 100 mylių pločio 
Korėjos pertaka. Viduryje 
jos yra dvi salos, Cušima' 
(Tsušima). Kad Rusijos 
Baltijos laivynas galėtų pa
siekti Vladivostoką, po Port 
Arturo atidavimo ten jam 
buvo įsakyta plaukti. Tai 
jis turėjo perplaukti Korė
jos pertaką.

Japonija gerai pasiruošė 
jį pasitikti. Rusijos, laivy
ne buvo 38 įvairūs kariniai 
laivai, nuo šarvuočių iki 
nedidelių minifiinkų. Japo
nija. sutraukė linkui Cuši- 
mos salų 140 karinių lai
vu. . • ' *

“Labai nusenę 38 rusų 
laivai, iš kurių tik 30 bu
vo ginkluoti, susitiko su ge
rai paruoštu ’ ir nauju Ja
ponijos laivynu, kuriame 
buvo virš 120 galingų ka
rinių laivų^ išanksto pasi
rengusi^ mūšiui.
z “Japonijos laivynas ga

lėjo kiekvieną minutę -iš
šauti veik tris kartus tiek 
metalo, kaip rusų laivai, o 
sprogstančių medžiagų net 
15 kartų daugiau. Japoni
jos laivai bu^o greitesni ir 
jų kanuolės toliau siekė, 
Jie buvo arti savo krantų ir 
bazių. Štai prie kokių są-

šimos mūšio. 
' Bet 
viu ai 
atsidūrė 
mūšio 
drąsiai ir energingai, 
šyj prie Cušimos salų ru
sų jūreiviai parodė neišpa
sakyto stigabumo ir kovin
gumo. Patsai japonų ko- 
mandierius admirolas Togo 
pripažino, kad “priešo ofi- 
cieriai ir jūreiviai su di
džiausia energija mušėsi už 
savo tėvynę.“

Kada šarvuotis Suvorov 
buvo sužeistas, ture jų pasi
traukti į šalį, tai ant jo 
puolė japonų krūzeris ir 
keli’minininkai’. Jis iš pa
skutinės veikiančios kanuo
lės apkūlė japonų krūzerį 
ir sužalojo du minininkus. 
Suvorov nuskendo su visais 
700 jūreivių ir oficierių.

Kitas šarvuotis Aleksan
der III, baigtas statyti 1901 
m., 13,500 tonų įtalpos, gin
kluotas 4 kanuolėmis po 12 
colių skersai gerklėmis ir 
58 mažesnėmis kanuolėmis, 
padarė japonams daug ža
los.

“Aleksandr III atsistojo 
rusų laivų priešakyje, kada 
Suvorov pasitraukė, ir va
dovavo , mūšiui, nes Rožde- 
stvenskis pat pradžioj mū
šio' sužeistas ir persikėlė 
ant minininko,“ —rašo mū
šyje dalyvavęs A. Novikov- 
Priboj.

“Japonų laivai sukoncen
travo savo ugnį prieš šį ru
sų šarvuotį. Jis savimi den
gė kitus, rusų laivus nuo 
dvylikos japonų karo laivų 
ugnies... Jis net visas ap
imtas ugnies,' su daugeliu 
kanuoįių jau neveikiančių, 
pramuštais šonais, pro sky
les besiverčiant vandeniui 
į Vidų, vis dalyvavo mūšy
je. .. Kas vadovavo jam, ar 
jo komandierius kapitonas 
Buchvos.tovas, ar .pagalbi
ninkas Plemenikovas? Nie
kas nežino, nes iš virš 700 
jūreivių ir oficierių neliko 
nė vieno gyvo...

“Pavakarėje šarvuotis 
nųyjrto ^t.Jonp, kaip pa
kirstas ąžuolą^. Daugybė

žmonės, kurie karei- 
jūreivių uniformose 

i ir buvo mesti į 
lauką, tai kovojo 

:Mū-

60-metiniai vyrai bijo pri
sipažinti, kad jiems dar rū
pi gražioji lytis. 55 metų 
moterys gėdijasi prisiminti, 
kad jos dar turi lytinio pa
traukimo prie vyrų. Jie ir 
jos bijo, kad jaunesnieji ne
tikės ii’ dar pašieps juos.

Stebėtina, kaip galėjo su
sidaryt toks k 1 a i d i n g a s 
“supratimas,“ būk lytinis 
moteries amžius baigiasi su 
“gyvenimo permaina“ (me
nopause), po- kurios mote
ris jau negali kūdikių gim
dyti. Taipgi stebėtina, ko
kiu būdu galėjo pasklisti 
nuomonė, būk 60 metų vy
rai ar senesni jau esą lyti
niai bejėgiai.

Ką sako žinovai
Kaip gi iš/tikrųjų yra? 

Tegul žinovai atsako šį 
klausimą.

Daktaras Frederic Loo
mis savo knygoje Consult
ation Roofn sako:

“Lytinis gyvenimaš'dau
gelio moterų nuo 45 iki 50 
įlietų amžiaus ne tik nenu-' 
puola, bet dar aiškiai pa-1

kyla. Praėjus gimdymų lai- i i . • i • i • i _ JL - ■» .
/apsivaisinti. Daugelis mo
terų po to, laikotarpio todėl 
turi net daugiau smagumo 
iš lytiniu susinėsimų, negu 
pirmiau.”* /

Kas liečia lytinius vyrų 
gabumus, tai daktarė Min
ama Lincoln*rašo;:

Gamta tai]) yra apdova
nojus vyrus, kad jie beveik 
per visą savo amžių išlaiko 
lytinius gabumus ir jau
čia patraukimą prie mote
rų. Lytinis vyrų veiklumas 
vidutiniai nusistato nuo'-.36 
iki 44 metų amžiaus; taip ir 
pasilieka, beveik be atmainų 
iki 66 ar 70 ir kelių mėtų 
amžiaus, jeigu nepagadina 
kokia organiška liga.“

Bet girtuoklystė greičiau 
nupuldo lytines pajėgas,ne
gu visokios ligos. - »

Prostatinės liaukos išpjo- 
vimas ai* gimtuvės (gumbo) 
operacija’ nepanaikina lyti
nio gabumo nei geismo.-- • 

■Daktaras Bergler tvirti
na: • •

“Joks skaičius metų pats 
savaime nesunaikina lyti
nio gabumo bei noro. Tai 
lekcija, jkurios kiekvienas 
ir kiekviena turėtų būti mo
kinami nuo pat ankstyviau
sių galimų jaunystės, metų.“

‘Panašiai- teigia, ir dauge
lis kitu žinovu. J. C. K. c . € 'I . ■ r

Kaip persikraustymas kiton 
vieton gali taisyti sveikatą

Visiems girdėtas, senas | Bet ’ir saulės spinduliai \tu 
daktarų receptas: — Va
žiuok iš miesto į farmas 
arba persikelk kiton valst.i- 
jon, kur būtų tinkamesnis 
oras. ♦

Pirm 50 metų buvo gy
dytojams nežinomi vitami
nai bei mineralai, kuriais 
šiandien sveikata taisoma. 
Nebuvo ir vadinamu “ste
bėtinųjų“ naujų gyduolių, 
bet daktarai jau nuo senų 
laikų žinojo, kaip klimato- 
oro permaina tarnauja 
sveikatai.

Daugelis serga nervų su
irimais bei rūpesčiais. Ir 
pati kelionė ar gyvenimo 
vietos pakeitimas dažnai 
atliuosuoja nervus ir iš-1 Nusenę žmonės ir turin- 
blaško senuosius protinius j tieji 
nesmagumus.

Nuo seniai žmonės va
žiuoja į gydančiųjų, mine
raliniu vandenų šaltinius. 
,Bet he" tiek šaltiniu vande
nys juos, gydo, kiek aplin
kybių pakeitimas, tyresnis 
oras, pritaikytas maistas ir 
reguliarus gyvenimas. Tuos 
dalykus tvarko gydomųjų 
vandenų sveikatvietės.

Saulės šviesa stiprina nu
silpusius., sergančiu^ rachi- 
tu bei tūlomis odo§ ligomis.

ri būti su saiku naudojami. . 
Būna atsitikimų, jog per 
daug saulinių spinduįUj 
kenkia labiau, negu per ma
žai.

nų oras padeda gydyti tū
lus .kvėpavimo organų ne
sveikumus..

Sergantiems 
uždegimu bei 
skausmais žmonėms gerai 
tarnauja 
sausu oru.

Ligoniams, turintiems iš
džiūvusias nosies, .gerklės 
bei plaučių plėves, padeda 
apsigyvenimas šiltose drėg
nesnėse vietose.

reumatiniu 
r a u m e n ų

vietos su ' šiltu

jo jūreivių ir oficierių pa-1 
biro į jūrps vandenį. Kiti, 
laivui virstant dugnu j vir
šų, šliaužė ant jo. Galop, 
laivas išvertė dugną į viršų 
ir taip plaukė apie dvi mi
nutes. Apkibęs jo dugnas 
jūrų augmenimis buvo pa
našus į milžiną su žalia 
barzda... O, ką tie žmonės 
pergyveno!“

i tieji per aukštą kraujo 
I spaudimą bei anginą pek- 
toris (tam tikrą krūtirigs' 
skausmą) randa palengvi
nimą, persikrausčius į tas 
šiltas pietines bei pietvaka
rines valstijas., kur oras pa
stovesnis, netaip ūmai kei
čiasi kaip rytinėse valsti
jose.

Šio straipsnio rašytojas 
pažįsta dvi moteris, ku
rioms pagelbėjo persikraus- 
tymas iš rytiniu valstijų: į 
Kaliforniją. Viena ten iš-, 
gijo nuo įkyraus, veido kiau
rymių (sinusų) uždegimo) p » 
kita nuo neatlaidaus 
sąnarių uždegimo. • 

Pirm kraustantis 
vieton dėl sveikatos 
symo, tačiau, reikia 
tojo patarimo. Nes 
žmogus galėtų pasidary 
bergždžių išlaidų ir dar 
tinkamon vieton, patekti* .

- N.

kojų

kiton

3 pusi.—Laisvė (Liberty)- Penktad., Rugp.-August 29, 1!
f
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Detroit, Mich

Mirus Brangiam Draugui ir Veikėjui

JONUI DANTAI
reiškiame širdingą užuojautą draugei Zuzanai Dantien-ei, taipgi velio
nio seserei Leoną Hali ir kitiems artimiems bei giminėms.

'■'1

J. Gugas.
A. ir M. Andruliui

P. ir E. Daugėlai 
N. Vaitekūnas

M. T Vaškienė V. Smalstienė
D. ir O. Kadiai 1 M. Jarušinskienė
J. ir A. Karaliai F. ir A. Usoniai
F. ir V. Braz J. ir M. Bacevičiai
C. ir A. Gareliai Vera Kadžius
E. ir H. Gareliai D. ir U. Kasparkai
V. ir P.,Daubarai C. ir L. Jasilioniai
P. ir F. Petrušoniai J. ir- M. Smitrevičiai
A. ir R. Petruliai F. ir S. Nakai
P. ir. A. Gyviai J. ir M. Aramauskai
J. ir 0. Gudaičiai J. ir J. Butėnai
J. ir M. Radzevičiai U. Jurkevičienė
E. Ramanauskiene J. ir B. Brazauskai
N. ir M. Jensen J. ir A. Urbonai
A. ir P. Jakščiai E. Juodaitienė
P. šolomskas J. ir H. Dragoon
C. ir E. Nausėdai Dr. ir U. Palevičiai
R. ir M. Matthews A. Zigmontienė
W. ir L. Gugai J. Morkūnienė
A. ir E. Kishon B. ir K. Kraptavičiai
J. Daukus M. Mikšienė
S. ir V. Rusaičiai’ J. ir E. Kalvi n
P. Staronienė O. Krakaitienė
N. Astrauskienė M. ir F. Tarasuk
J. ir M. Povilaičiai G. ir S. Nausėdai

Iš Pietų Amerikos lietuvių
gyveninio ir veiklos

buvo verčiama į ispanų kalbą. 
“Donbaso šachtininkai” —- 

didžiai vertingas meninis fil
mas (spalvotas), žiūrovui fil
mas pasakoja iš ikirevoliuci
nės Ukrainos šachtininkų gy
venimo, kokiam nepakenčia
mam gyvenimui buvo pasmer- 

i dainelių”. -Ypatingai paskuti- 1 kti senieji Dombaso angliaka- 
nioji išėjo gerai. ’Choras išsto
jo su nauja uniforma. Choro 
dainoms, o taip pat solistams 
,if duetams pritarė besiple
čiantis lietuvių orkestras (mė
gėjų).

paruošėi Abi šokėjų grupes 
mokytoja V. Tomina.

Meninė programa 
dainomis. V. Svilainio vado- 

■D vaujamas choras puikiai pasi
rodė, atlikdamas “Leiskit į

Tarybą Lietuvos 12-ąjų 
Metinių Minėjimas

MONTEVIDEO. — Urugva
jaus Lietuvių Centras liepos 
19 dieną suruošė aktą paminė- 
jimui Lietuvos TSR 12-ųjųJtg „ ..Eikim sesSs„; .<Kur 
metinių (sukakties. Tękie mĮ-|.b6ga SeSupS-, k. ..Daujp daug 
nėjimai čia įvyksta jau per ei-; 
lę metų. Visuomet jie būna 
pasekmingi. ( ’ *

Šiemet, tartum dar gražiau. 
Urugvajaus pažangieji lietu
viai minėjo savo senosios.tėvy
nės Tarybų valdžios sukaktį. 
Svarbiausia tai, kad šie aktai

* nutraukia labai, gausią publi
ką. Šį kartą, taipgi, .ULC būs
tinė susilaukė publikos ne pa
gal savo įtalpą. Minėjimas 
praėjo sekama tvarka: 
’Uždangai prasiskleidus, ma

tėsi scena papuoštą Urugva
jaus ir Lietuvos TSR vėliavo
mis. Ant vėliavų — Stalino ir 
Paleckio didžiuliai portretai. 
Apačioje — sėdynės garbės 
prezidiumui, kiek toliau, sta
las su gyvomis gėlėmis, gar
siakalbis. Ant scenos pasirodo 
kviestieji * garbės svečiai ir 
ULC veikėjai, Kviestųjų tarpe 

du itin garbingi svečiai: 
Tarybų Sąjungos Misijos 
Įgaliotinis Urugvajuje N. B. 
Aleksiejevas ir TSRS konsu
las A. V. Prichodko. Greta jų 
atstovai nuo broliškųjų organi
zacijų: Slavų Sąjungos, M. l 
Gorkio vardo, Armėnų Nacio- 
rtalio Centro ir kt. Akte taip ! 
pat dalyvauja VOKS atstovas 
Urugvajuje I. Mišinas ir TASS 
korespondentas M. V. Artiu- 
šenkovas.
~ Tapo sugroti Urugvajaus ir 

Tarybų Sąjungos himnai.
• Perskaityta keliolika sveiki

nimų, gautų nuo vietos orga
nizacijų bei žymesnių veikėjų.

• A. Vaivuskąs atlieka prane
šimą ryšium su liepos 21-sios 
metinėmis. Pranešimo pagrin- 
dan buvo paimtas Lietuvos

t'sr Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininko Justo 
Paleckio* šiai datai parašytas 
straipsnis. Iškilmingąją akto 
dal| uždaro trumpais žodžiais 
ULC pirntininkas S. Rasikas. 
'' Prasideda meninė dalis. 
Daugumoje ją atlieka jauni
mas. Viena mažųjų ir kita pa- 
ugeąnių mergaičių bei jaunuo
lių grupė sušoka keliolika la
bai gražių baleto šokių, jų 
tąrpe lietuviškąjį “Rugeliai”.

baigiasi

* _ • 4*

Iškilmingos Jono Dantos laidotuvės
DETROIT, Mich. — Rug- 

piūčio 19-toą dienos popie- 
j -tyje Jonas K. Danta išėjo 
darban sveikas, smagus ir 
gerame ūpe. Padirbėjus ke
lias valandas staigiai su
sirgo ir sukrito prie darbo. 
Nuvežus ligoninėn, po ke
lių valandų, neatgavęs są
monės, mirė. Dantos mir
tis/ supurtė visus jo drau
gus ir drauges; visi jo la
bai apgailestavo; visi reiš
kė' širdingą užuojautą jo 
žmonai Zuzanai, podukrai 
Adelei ir posūniui Stasiui.

Kūnas buvo pašarvotas 
graboriaus D. B. Brazio ko
plyčioje. Vakarais šerme
nyse lankėsi daugelis žmo
nių; kas vakaras buvo pil
na koplyčia.

Laidotuvės įvyko šešta
dienį, rugpjūčio 23, 10 vai. 
ryto. Nuo pat atidarymo 
koplyčios buvo pilni koply
čios kambariai jojo draugų 
ir pažįstamų, atėjusių ir at
važiavusių atiduot savo ge
ram draugui ir vietos orga
nizacijose veikėjui paskuti
nę pagarbą. Jau nesant 
vietos kambariuose, žmonės 
stovėjo ant šaligatvio; au
tomobilių buvo pristatyta 
keli pilnį blokai artimai ko
plyčios.

Prieš išlydint lavoną iš 
koplyčios, drg; L. Prūseika, 
“Vilnies” redaktorius, pa- j

sakė atitinkamą prakalbėję. 
Trumpai priminė Jono 
Dantos gyvenimo istoriją, 
jo nenuilstantį veikimą ne 
tik lietuvių organizacijose, 
bet ir tarptautinį darbavi7 
mąsi darbininkų klasės ge
rovei.

Apie 10-tą vai. šeši- grab- 
nešiai išnešė lavoną į auto
mobilių, kuriuo žmogus tu
ri paskutinį savo važiavi
mą... Išsirikiavo automo
bilių linija kelių blokų il
gumo ir patraukė link 
Woodmere kapinių. Čia vi
si 'palydovai susirinko erd- 
vion kapinių koplyčion, kur 
buvo padėtas laikinai Jono 
Dantos grabas. Šioj koply
čioj pirmiausiai Biruta Pa- 
levičiūtė gražiai sudainavo 
tinkamą dainą, “Apleistas, 
apleistas.” Paskiau trum
pai kalbėjo atstovas (kita
tautis) nuo Tarpt. Darb. 
Apsigynimo ir kitas atsto
vas (negras) nuo Civilių 
Laisvių Kongreso. Jie abu 
priminė, kaip širdingai ir 
energingai velionis Danta 
darbavosi kartu su jais mi
nėtose organizacijose.

Paskutinį žodį tarė pats 
graborius Brazis, pareikš
damas, kad šiuomi laidotu
vių ceremonijos baigiasi, ir 
užkvietė visus laidotuvių 
dalyvius susirinkti Detroi
to Liėtuvių Klubam Gi Jo-

šio klubo

Nashua, N. H.
DIDELĖ NELAIMĖ

Čionai patiko didelė ne
laimė gerų Laisvės skaity
tojų ir darbininkų judėjimo 
rėmėjų šeimą. Prano Žu- , 
kausko žmona Rožė Žu,- 1 
kauskienė susirgo ir buvojp 
nuvežta ligoninėn. Ten pa
sirodė, kad jos kraujas yra 
užnuodytas kojoje. Bandė 
sugydyti, bet be pasekmių. 
Turėjo koją nuplauti iki že
miau kelio. Dabar draugė 
Žukauskienė randasi namie 
ir mokosi vaikščioti viena 
koja. Bus sunku, pakol pri
pras.

Taipgi smarkiai susirgo 
kitas geras Laisvės skaity
tojas, tai d. V. Grigas iš 
Hudson, N. H., Nashua 
priemiesčio. Turėjo pasi
duoti ligoninėn. Ten pada
ryta operacija. Irgi jau na
mie randasi ir sveiksta. .

Ligoniams vėlinamo grei
to ir pilno pasveikimo.

Apie darbus
Daug mūsų gerų draugų 

ir draugių bedarbė kanki
na. Mat, dauguma jų dir-i 
ba katmilėse. Kai iš Lie* 
tuvos atvažiavo, tai ir pra- 
dėjo ten dirbti. Ten pra
leido jaunas dienas. Turto 
nesusikrovė, o dabar ant 
senatvės šapos užsidaro ir 
išmeta laukan. Darbo nė
ra, nėra iš ko ir gyventi. 
Be to, senesniam virš 45 
metų darbininkui ir nebe
nori darbą duoti, nes jis ne
begalįs taip sparčiai dirbti, 
kaip jaunesnis darbininkas. 
Kaip sena patarlė sako: 
“Žemė kieta, o dangus 
aukštai, ir pasidėk tu žmo
gus, kur nori.” ' Dirbti jau 
per senas, bet senatvės pen
siją gauti dar per jaunas. 
Na:, ir ku*r gi tie žmonfef tu
ri pasidėti? k V. V.

no Dantos lavonas „ paim
tas į krematorijos kambarį 
sudeginimui.

Ir štai už neilgo laiko iš 
mūsų brangaus draugo li
ko tik kelios saujos pele
nų...

Nuo kapinių nemaža da
lis palydovų nuvažiavo D. 
L. Klubam kur buvo pavai
šinti skaniais užkandžiais. 
Girdėjau, kaid D .L. Klubas 
gerokai prisidėjo padengi
mui vaišių lėšų, nes velio
nis Danta buvo 
narys.

Laike užkandžiavimo d. 
Prūseika dar trumpai pa
kalbėjo mūsų spaudos rei
kalais. Po Prūseikos pra>- 
kalbų žmonės pradėjo skirs
tytis prie savų užsiėmimų.

Lai būna ilga atmintis 
Jono Dantos gyvenimo ir 
darbų darbininkų visuome
nėje! ’■ P. š.

Worcester, Mass.
Tik pamislykite, 
prie ko jau daėjo!

Mūsų miesto taip vadina
ma Plan E valdžia jau tre
ti metai šei min i n k a u j a 
“ekselentiškai.” Taksus ant 
nuosavybių iškėlė į porą 
metų virš dešimt dolerių 
daugiau už tūkstantį ver
tės. Vandens pusmetinės 
sąskaitos per pusę didesnės; 
už trijų šeimynų namą bū
davo $9 su centais, dabar 
$18 su centais.

Mokyklų komitetas štai 
kokiu padorumu kaustosi: 
“A text book containing 
statements favorable to 
Russia has been withdrawn 
from classroom use by the 
School Department.” Kny
ga vadinasi “Thus Be It 
Ever.” Joje yra poros pus
lapių straipsnis Hewlett 
Johnson, Dean of Canter
bury.

Mokyklų Komitetas sura
do nekošernomis šias eilu
tes: “Russia believes in and 
works for a warless world... 
Russia believes in a bro
therhood of nations and 
makes that brotherhood a 
reality in the 170 different 
national groups which com
prise her Union.”

Ta knyga buvo pripažinta 
gera mokykloms 10 metų 
atgal. Juk tie sakiniai mei
lę ir padorumą žmonijai 
teikia.
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įkūnys. Pastačius šį namą.U- 
rugvajaus demokratiniai lietu
viai turės du nuosavus židi
nius, vystymui savo kultūrines 
veiklos..
Pagyvėjusi Veikla

Šią žiemą (o žiema pasitai
kė šalta) ULC patalpose vyks
ta pagyvėjusi veikla. Visą sa
vaitę vakarais iki Vidurnak-’ 
čid matosi judėjimas: posė
džiai, choro bei muzikos pra- į 
timai, baleto repeticijos, teat-I daina , • _ — 1 _ •__ y?__ • llioi-iiv

šiai. Vaizdai keičiasi ir žiūro
vas mato, kaip šachtininkai 
dalyvauja Spalio revoliucijos 
kovose ir kaip jie vėliau ku
riasi naują buitį tarybų val
džios sąlygomis. Išvijus vokiš-

ULC vadovybė pasiuntė j kuosius fašistus, Donbasas iš 
sveikinimo telegramą Tarybų Į naujo keliasi gyventi. Filmas

baigiasi parodymu, kaip tary
binėse šachtose įdiegiama nau
ja galinga technika; 
ji technika padęda 
niams žmonėms kelti 
vį, ir kaip ji veikia 
niam auklėjimui.

Pamatę šį filmą, svečiai ap« 
įvykiu čia buvo ■ leido Misijos būstinę labai 

dėkingi už tokią TSRS diplo
matinės atstovybės atidą 
gvajaus lietuviams.
Naujų Patalpų Statyba

Montevidėjaus lietuvių 
guma gyvena Cerro užmiesty^ 
j e. Tai darbo žmonių užmies
tis. Lietuviai jame susitelkė 
nuo pat pirmųjų imigravimo 
dienų. Mat, ten veikia 3 stam
biausi visoje respublikoje mė
sos šaldytuvai, kuriuose dirba, 
apie 10 tūkstančių darbininkų. 
Tame tarpe — daug lietuvių.

Cerroje nepertraukiamai 
veikė pažžhrgiųjų lietuvių or
ganizacija. Ji daug ko patyrė,. 
Šiandien Cerroje gražiai dar
buojasi ULC filialas (pirmi
ninkas J. Čeplikas). Tiesa, fi
lialui stokuoja pajėgų vado
vauti meninei saviveiklai, mo
kyklai 
nugali 
žengia 

Šiuo 
turi
Naujų metų pastatyti, ir įkurti 
savo patalpas. Statybos darbai, 
buvo pradėti jau nekuris lai r 
kas atgal, bet jiems pakliudė 
miesto savivaldybės formalu
mai. Dabar statyba ima ener
gingai įsisiūbuoti. Nuosavų par 
talpų pastatydinimui kolonijo
je renkamos aukos bei pasko
los.. Lietuviškoji visuomenė 
karštai tam pritaria, nes ne
abejoja, kad ULC Cerros filia
las savo užsibrėžimą., tikrąi’f-

Lietuvos vyriausybei. Tarybų 
Lietuvos 12-ųjų metinių sukak
čiai atžymėti, Urugvajaus lic- 
tuvių laikraštis “Darbas” pa
sirodė padidintas net 12 pus
lapių.
Priėmimas TSRS Misijoje

Įspūdingu
pirmą kartą atliktas priėmi
mas Tarybų Sąjungos Misijo
je, ryšium su Lietuvos TSR 12- 
mis metinėmis. Liepos 21 die
nos vakare Misijos Reikalų Į- 
galiotinis N. B. Aleksiejevas 
su žmona, TSRS konsulas A. 
V. Prichodko su žmona, Pre
kybinis pasiuntinis ir kiti TS
RS Misijos Urugvajuje perso
nalo nariai, priėmė vietos lie
tuvių kolonijos atstovus. Sve
čiai buvo labai draugiškai bei 
mandagiai priimti. Mūsų de
mokratinės kolonijos veikėjai, 
kurių buvo apie 50, vaizdžiai 
pergyveno emocijų momentą. 
Kaip .pasikeitė laikai! Ar ga
lėjo seniau lietuvis darbo, žmo
gus tikėtis patekti svečiuosna 
diplomatinėje atstovybėje?
Jis anksčiau apie tai nė negal

vojo. Tai buvo ponų 
ja ir jų priėmimai, 
lėbavimu, begėdišku 
tvirkaviifiii1.

Šis priėmimas —
naujiems laikams. Jis būdin
gas Tarybų Lietuvai ir visai 
Tarybų Sąjungai. Apie pusva
landį užtruko įdomūs pasikal
bėjimai, užkandžiai. Po to 
svečiai buvo pakviesti į kitą 
salę pamatyti tarybinį filmą 
“Donbaso šachtininkai.” Ka
dangi filmo aktoriai kalba ru
sų kalba, tai prieš pradesiant 
jį rodyti, vienas Misijbs perso
nalo narys svečius supažindino 
su filmo turiniu ispanų kalba. 
Vėliau-, filmą demonstruojant,

vyne”, kurį spausdinti ir pla
tinti varžo Argentinos vyriau
sybė. Laikraštyje tegali tilpti 
straipsniai vien iš Tarybų Są
jungos gyvenimo. Jei laikraš
tis parašytų iš savo kolonijos 
bei Argentinos padėties, jis 
būtų tųč tuojau sulaikytas.

Nei Argentinoje, nei Brazi
lijoje neveikia jokia vięša 
masinė organizacija. Negali 
ten pasirodyti nei lietuviams 
taip mėgiamas teatras, nei

.... O nelegalei 
I lietuviai ten neturi 
sambūrio. Jie veikia 
fronte ir kitose srityse, susi
jungę išvien su vietos darbo 
žmonių judėjimu.

Urugvajaus lietuvių santy
kiavimas su argentiniečiais 
pastaraisiais laikais žymiai 
susilpnėjo. Kodėl taip —sun
ku atspėti. Su Brazilijos lietu
viais urugvajiečiai palaiko ga
na glaudžius, draugiškus san
tykius. * r

Urugvajaus lietuvis

Suimtas Kubos prezidento 
kaltintojas

Havana,’ Kūha.—Liaudies 
Partijos pirmininkas Millo 
Ochoa per televiziją kalti
no Kubos prezidentą Batis
tą už ėmimą sau pinigų iš 
šalies iždo. Už tai prezi
dentas areštavo Ochoą.

Korėja. — Amerikonų de
rybos dėl paliaubų su Šiau
rine Korėja vėl pertrauk
tos vienai savaitei.

privilegi- 
virsdavo 
girtų iš-

būdingas

ir t.t. Tačiau 'ceriškiaį 
didžiąsias kliūtis ir 

pirmyn.
metu Cerros filialas 

didžiulį uždavinį; iki-

ralinės grupės pasiruošimai 
pastatymams, jaunimo susi
rinkimai 'ir t.t.

Manoma, jog šią žiemą pa
siseks atgaivinti .jaunimo spor
tines komandas. Jaunimo atsi
randa vis daugiau, nors, ten
ka pasakyti, jis jau nebe pir
mos kartos jaunimas. Lietu
viškai su šių dienų jaunimu 
susikalbėti jau labai sunku. 
Bet jis dar laikosi supratimo, 
jog reikia saugoti lietuvio 
vardą, reikia palaikyti jo tė
vų sukurtą organizaciją; Tai 
ir gerai!

ULC būstinėje veikia ’’Dar
bo” redakcija, biblioteka, žai
dimų kambarys, na, o šešta
dienių bei sekmadienių vaka
rais, vyksta masiniai parengi
mai.
Naujas Tarybinis Filntias

Šiomis dienomis Montevide- 
jaus mieste vienoje kino salė
je rodomas naujas tarybinis 
filmas “žmogus iš tikrųjų”, 
sukurtas pagal Polevojaus no
velę. Filmas turi didžiausio 
pasisekimo., Jis demonstruoja
mas ekrane 12 valandų į die 
ną. Urugvajiečiai negalį atsi
stebėti tarybinio žmogaus va
lia, narsa, apie ką šis filmas 
taip puikiai pasakoja.

Tarybinis filmas Urugvaju
je pasidarė retenybė. Bet dar 
vienas Litas praleidžiamas. Be 
urugvajiečių, tarybinius fil
mus dar gali Lotynų Ameri
koje pamatyti argentiniečiai 
ir meksikiečiai.

* .
Kitose Kolonijose

, Argentinoje ir Brazilijoje 
vyrauja skirtingos politinės 
sąlygos. Ten ir pažangiųjų lie
tuvių judėjimas yra labai ri
botas. Laisvai tek .smarkauja 
tik- lietuviškieji nacionalistai, 
kurių priešakyje stovi reakci
niai dvasininkai. Pavyzdžiui, 
Brazilijoje uždrausta leistu pa
žangesnių minčių svetimšalių 
kalba laikraštį. Ten pasirodo 
tiktai klebono Ragažinsko am 
titarybinis šlamštas, Argenti-. 
ndję kiek skirtingiau: ten eina 
ir pažangesnis laikraštis “Te-
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Detroit, Mich Lawrence. Mass.

Minis Brangiam Mūsų Draugui

Jonui K. Daniai
h-eiškiame giliausią užuojautą draugei Zuzanai 
'Dantienei,' taipgi velionio seserei Leona Hall ir 
kitiems giminėms bei artimiems. Draugei Zuza
nai Dantienei linkim ištvermės ir susiraminimo.

J. ir A. Valavičiai
P. ir M. Smalsčiai
S. ir J. Gareliai
A. Litvinienė
O. Demskienė
M. Pranevičius

P. ir E. Jočioniai
J. ir A. Klimavičiai -.
M. M. šeima
J. ir M. Koch
J. ir M. Ginaičiai

ŽINELĖS
Pacific Mill oficialai sa

ko, kad nebus parduodamas 
pastatas No. 10. Pirmiau 
buvo pranešta, kad bus par
duodamas, nes mašinos iš- 
'kraustomos. .Turbūt patys 
šėrininka'i nesųsitaikė. Pa
cific Stock ir Ely and Walk
er Dry Goods Co., St. Lou
is, irgi nėra ant pardavi
mo. Toks raportas iš New 
Yorko raštinės.

katai. Perduota Massachu
setts valstijos komisionie- 
riui apžiūrėti..

■<

Methuen policijos čyfas. 
reikalauja naujos raštinės. 
Dabartinė raštinė randasi 
skiepe, todėl kenkianti svei-

Pakilo paralyžiaus liga. 
Essex County šiemet yra 
40 susirgimų ,o 1951 metais 
buvo tik 34. Ta liga yrd 
labai, biauri. Mūsų valdžia 
turėtų prižiūrėti, kad nūo 
jos vaikų gydymui bųtų 
moderniškos ligoninės. Bėt 
ji bilijonus dolerių sukiša 
Europos ir Azijos gengste- 
riams, o savo žmonėmis ne
sirūpina.

N. GOGOLIS

New Haven, Conn.

Visi į Worcester, Mass.!

RENGĖJAI

Pietūs

■*

■S'

vienu 
mies- 
geros

ti algas nuo 3 iki 19 centų 
per valanda ir kitokius pa
gerinimus, kurių unija rei
kalauja.

barbernę. Ęegutį 
gerai pažįsta laisviečiai, nes

statė detektyvą saugoti. 
Detektyvas tuojau* vagišių 
sugavo.

nion Avė., Brooklyne, arti 
Laisvės turėjo barberšapę, 
pavadintą “Charles Up-To- 
Date.” Pas jį eidavo veik 
visi laisviečiai.

kai, kurie į
United Electrical,
arid Machine Workers uni-

Patarimas: Pinigus nuo 
vaikų reikia paslėpti.

Conn., rugsėjo 7 d., 2 vai. 
po pietų. Vieta visiems ge- 
rai žinoma: Lithuanian 
Park, Lakewood, Chestnut į 
Hill Road.' J. S. K. .

RENGĖJOS
t 1 f < 111

niekas nepagelbėjo. • Mirė 
sulaukęs 69 m. amžiaus. Vi
suomet dirbo sunkiai. Kada' 
jis sulaukė 65 metų, aš jam 
sakiau: Pasitrauk nuo dar
bo, pasilsėk. Jis atsakė: 
,Negaliu iš pensijos pragy
venti. Taip ir pasiliko dily
ti bėveik iki pat mirties.

Tegu jam būna lengva 
Amerikos žemelė ilsėtis, o 
pasilikusiai šeimai — mūsų 
užuojauta. S. J. Eižonas

Dabar mūsų Charles čiar 
kaip sakiad, įsitaisė Charles 
Up- To - Date Barberšąpę. 
Tie, kurie atvyksta į Mia*/ 
mi praleisti atostogų, gali 
sustoti pas Charlį apsikirp
ti ir apsiskusti, o visuomet L 
ras malonų ir draugišką pa- 1 
tarnavimą. Jo barbėršapė 
randasi tik 10 blokų nūO^; 
garsaus Hialėah Parko, kut t 
bė£a arkliukai ir kumeliti- L 
kės... Tikras adresas: ; 
Charles Up-To-Date Bar
ber Shop, 554 Hialeah 
Drive, Hialeah, Florida.

Charles Degutis — gerUS 
žmogus, progtesyvės spaU- 
dos rėmėjas. Tik šiomis 
dienomis jis paaukojo Lais- į 
vės specialiu fondan $15. y 
Toks žmogus vertas visų 
paramos.

Mianiės Gyventojas L-

Miami, Fla.
Miami bus didelis mieštas; 
ties turnpike; apie barberį 

Charles Degutį
Šią vasarą oras čia šil

tas, lietaus mažai. Daug 
turistų šią vasarą turime; 
jų yra visokių tautų, bet 
daug ir lietuvių čia leidžia 
vasaros vakacijas.

Miami žada būti 
didžiausiu Amerikos 
tų, nes tam sąlygos 
ir jas vis gerina. Štai, Flo
ridos šteitas nutarė praves
ti “Turnpike” — tokį kelią, 
kuriuo automobilistai ga
lės važiuoti iš Jacksonville 
į Miami (arba atgal) be 
sustojimo. Naujas kelias, 
numatoma, lėšuos tarp 
$275,000,000 ir $400,000,000. 
Visa tai prisidės prie visos 
Floridos pakėlimo ekono
miškai.

Įvairios žinios
Armstrong & Rubber Co. 

darbininkai laimėjo algų, 
pakėlimą. Gavo pakelti po 
10 centų į valandą. Darbi
ninkai priklauso prie CIO 
Plastic Workers of Ameri
ca unijos lokalo 93. Palie
čia 650 darbininkų. Dabar 
pasilieka tik galutinam su
tarties užgyrimui. Pasiro
do, kad be vienybės to ne
būtų buvę galima atsiekti.

Harvey Baker ir jo mo
teris suareštuoti už nelėga- 
lišką gydymą merginos. 
Mergina pareina iš New 
Britain. Jos pavardė Pa
tricia McCarthy. Jos “li
ga” buvo — apsigavimas 
meilėje. Mergina jieiris pa
mokėjus $200, bet jie reika
lavę dar šimto.

Bakeriai paleisti po $2,*- 
000 kaucijos iki teismo.

TARASAS BULBA
pliūpterėjo jam į širdį. — Kodėl gi ji 
mieste? 1 1 .

— Todėl, kad pats senasis ponas mies
te; jau pusantrų metų, kai jis Dubno 

. vaivada.
— Kd, ar ji ištekėjusi? Sakyk gi, — 

kokia tu keista! — ką ji dabar?
— Jau antra diena, kaip ji nevalgiusi, pion International Co. dar- 
-- Kaip tat? bininkai gavo algų pakėli- 
— Nė vienas miesto gyventojas s-eniai mą. Jie priklauso, prie A- 

nebeturi nė kąsnio duonos, visi jau seniai merikos Darbo- Federacijos 
tik žemę valgo.

• Andrius apstulbo.
— Panelė matė tave nuo miesto pyli-

(Tąsa)
Viršum ugnies tolumoje sukosi 

paukščiai, kurie atrodė, kaip krūva 
smulkių kryželių ugniniame dugne. Ap
gultas miestas, atrodė, buvo užmigęs; 
bokštų smailagaliai, ir stogai, ir žiog
riai, ir jo sienos tyliai tvyksterėdavo 
tolęmųjų gaisroviečių atspindžiais. An
drius apėjo kazokų eiles. Laužai, prie 
wiHų sėdėjo sargai, ruošėsi kiekvieną 
akimirką užgesti, ir patys sargai miego
jo, gerokai užkandę kuo nors paga\ vi
są kazokišką apetitą. Jis truputį nu
stebo tokiu nerūpestingumu, pagalvojęs: 
“gerai, kad arti nėra jokio stipraus prie
šo ir nėra ko bijoti.” Pagaliau ir jis 
pats priėjo prie vieno vežimo. įkopė į jį, 
atsigulė ant nugaros, pasidėjęs po galva 
į užpakalį atmestas rankas; bet užmig
ti negalėjo ir ilgai žiūrėjo į dangų: jis 
taip gerai buvo matyti; oras buvo šva
rus ir vaiskus; žvaigždžių * tankynė, su
daranti Paukščių taką ir įstriža juos-* 
ta kertanti datagų, visa buvo nušviesta. 
Kartkartėmis Andrius lyg užsimiršdavo, 
ir kažkoks lengvas snaudulio ūkas už- 
Stodav^ąkimirkai jam dangų, ir po to 
jis vėfprablaivėdavo, ir vėl būdavo vis

ikas matyti.
T .Tuo metu jam pąsįrpdė, kad priešais 
jį šmėsterėjo kažkoks keistas žmogaus 
veido pavidalas. Manydamas, kad buvo 
paprasta sapno vizija, kuri tuoj išnyks, 
jis daugiau atmerkė savo akis ir pamatė, ’ , 
kad prie jo tikrai pasilenkė kažkoks iš
vargintas, išdžiūvęs veidas ir žiūrėjo 
jam tiesiai į akis. Ilgi ir juodi, kaip ang
lis, plaukai, nesutvarkyti, ištaršyti lin
do iš po tamsaus, ant galvos užmesto, ap
dangalo; ir keistas žvilgsnio blizgesys, ir 
tamsus numirėlio spalvos veidas, ryškė
jus griežtais bruožais, vertė manyti, kad 
tai greičiausiai bus vaiduoklis. Jis stai
ga griebė šautuvą ar beveik krūptelėjęs 
tarė: “Kas tu -esi? Jeigu piktoji dvasia, 
išnyk iš akių; jeigu gyvas žmogus, ne 
laiku kreti juokus—tuojau nukausiu.” Į 
tai atsakydamas, vaiduoklis pridėjo prie 

■ lūpų pirštą ir, rodės, melste meldė tylėti.
nuleido ranką ir ėmė atsidėjęs į jį 

žiūrėti. Iš ilgų plaukų, kaklo ir pusiau 
i^inuogintos tamsios krūtinės jis pažino 
moteriškę; Bet ji buvo ne iš čia kilusi: 
vis’as jos veidas buvo tamsios spalvos, iš
vargintas Jigos; platūs žandikauliai bu
vo smarkiai išsišovę į priešakį viršum į- 
dubusių žandų; siauros akys lanko pavi
dalo piūviu kilo aukštyn. Juo labiau ė- 
me jis žiūrėti į jos bruožus, juo labiau 
jis ėmė pastebėti kažką pažįstama. Paga
liau jis neiškentė ir paklausė:

z — Sakyk, kas esi? Man atrodo, lyg 
aš tave būčiau pažinojęs arba matęs kur 
nors?

— Prieš dvejis metus, Kijeve.
— Prieš dvejis ’ metus, Kijeve, — pa

kartojo Andrius, stengdamasis atsiminti 
viską, kas išliko jo atmintyje iš ankstes
nio bursos mokinio' gyvenimo. Jis dar 
kartą į ją įdėmiai pažiūrėjo ir staiga 
smarkiai suriko:—Tu — totorė! 
neles, vaivados dukters, tarnaitė...

— ššš!... —'šnibžtelėjo totorė, 
ūžiamai sudėjusi rankas, visu kūnu 
bedama ir tuo pačiu metu pasukusi 
vą atgal, norėdama pamatyti, ar
smarkaus Andriaus riksmo kas nors ne- • 
pabudo. „ -

-— Sakyk, sakyk, ko, kaip tu čia? — 
Ibėjo Andrius, beveik dusdamas, šnab- 
nčiu balsu, kas akimirka nutrūks- 

/ r čiu iš didelio susijaudinimo. — Kur 
pftnelė? Ar dar gyva?

— Ji čia, mieste.
—• Mieste? — tarė jis, vėl vos ncsuri- 

kęs, ir pajuto, kad visas kraujas staiga

Pa-

mel- 
dre-

nuo

■irv-

Popierinio fabriko Cham-

Noriu keletą .žodžių tarti 
apie gerą lietuvį barberį, il
gai barberiavusį Brooklyne, 
o dabar čia gyvenanti, Ch. 

Sargent & Co. darbiniu- Degutį. Jis atvyko į Miami
1 _ . priklauso prie 4949 metais ir čia įsitaisė 

’ Radio gražią

jos lokalo 243, gaus pakel- jjs per ilgus metus ant U-

unijos. Kontraktas pasira
šytas iki 11953 m. birželio 1 
d. Algos pakeliamos nuo 3 

mo drauge su zaporozieciais. Ji pasakė, užmo]įtos užvilktos algos, 
man: Eik, pasakyk riteriui: jeigu J>S|Gerai> kad darbininkai nBors 
mane atsimena, kad ateitų pas mane; jei-1.. v
gu neatsimena, — kad duotų senei, manoj J._
motinai kąsnį duonos, nes aš nenoriu• užg. abla; ant <<arkli. 
matyti, kaip mano akyse numirs motina. I nių spJortininkų/> vadinamų
Tegu aš pirma, o ji po manęs. Prašyk ir 
apkabink jo kelius ir kojas: jis taip pat 
turi seną motiną — kad dėl jos duotų 
duonos!”

Daug įvairių jausmų pabudo ir blyks
terėjo jaunoj kazoko krūtinėj.

— Bet kaipgi tu čia? Kaip tu praėjai?;
— Požeminiu taku.
— Argi yra požeminis takas?

-Kur?
— Tu, riteri, neišduosi?
— Prisiekiu šventuoju kryžiumi!
— Nusileidus į kriaušį ir perėjus 

taką, ten, kur nendrynas.
— Ir veda į patį mieštą?
— Tiesiog į miesto vienuolyną.
— Eikime, tuojau eikime.
— Bet, dėl Kristaus ir šventosios Ma

rijos, kąsnelį duonos!- ✓
— Gerai, bus. Stovėk čia prie vežimo 

arba, geriau, atsigulk jame: tavęs niekas 
nepamatys, visi miega; aš tuoj grįšiu.

Ir jis nuėjo prie vežimų, kur buvo sau
gomos atsargos, jų kurenio nuosavybė. 
Jo širdis plakė. Visa praeitis, viskas, ką 
buvo nustelbusi kazokų stovykla, žiau
rus kario gyvenimas, — viskas išsyk iš
plaukė į paviršių ir, savo ruožtu, paskan
dino dabartį. Vėl išnėrė prieš jį, kaip iš 
tamsios jūros gelmės, išdidi moteris; vėl 
blyksterėjo jo atmintyje gražids rankos, 
akys, besijuokiančios lūpos, tankūs, tam
sūs, riešuto medžio spalvos, plaukai, gar
banomis išsisklaidę ant krūtų, ir visi 
stangrūs, tobulai suderinti mergaitės lie
mens sąnariai. Ne, jie neužgeso, neišnyko 
jo krūtinėje, ji-e tik būvo pasišalinę, kad 
laikinai duotų vietos kitiems galingiems 
dvasios pujūdžiams; bet dažnai dažnai 
drumsdavo jie,gilų jauno kazoko miegą. 
Ir pabudęs, ilgai gulėdavo jis patale, ne
užmigdamas, negalėdamas išsiaiškinti 
priežasties.

Jis ėjo, ir tik pagalvojus, kad pamatys 
ją vėl, vis smarkiau ir smarkiau plakė jo 
širdis ir drebėjo jauni jo keliai.

Priėjęs prie vežimų, jis. visiškai užmir
šo, ko čia atėjo; pakėlė ranką prie kak-, 
tos ir ilgai tryne ją, stengdamasis prisi
minti, ką jam reikia daryti. Pagaliau 

, krūptelėjo ir baisiai išsigando: staiga 
pagalvojo, kad ji miršta badu. Jis puo
lė prie vežimo ir griebė keletą didelių 
juodos duonos kepalų po pažastimi; bet 
tuojau pagalvojo: ar nebus šitas maistas, 
tinkąs stipriam,' neišlepintam Zaporožie
čiui, per šiurkštus ir netinkamas jos 

' švelniam kūnui. Dabar jis atsiminė, kad 
vakar stovyklos atamanas prikaišidjo vi
rėjams už tai, kad jie vienu kartų išvirė 
visus grikinius miltus salamatai, tuo tar
pu kai jų būtų užtekę drąsiai trims kar
tams. * •

(Bus daugiau)

per-

“bukiais.” Šteitavi trūpe- 
riai gaudo juos, bet ne. vi
sus pagauna. Mat, tie “bu- 
kiai” yra po vietinės poli
cijos apsauga, todėl valsti
jos policijai sunku prie jų 
prieiti. Ant vieno “arklių 
tėvo” policija gavo net 35 
skundus. • Žinoma, skundžia 
sportininkų moterys. Jos 
išėjo iš kantrybės. Jų vy
rai algas praleidžia lažy
boms ant arklių, o .namo 
neparneša. Todėl ir pradė
ta ablava.

S. Penkauskas

Keistas atsitikimas, Pus
trečių metų Polina. Alexis 
rado tėvo padėtus pinigus 
ant stalo ir pasiėmė jais pa
žaisti. Priėjus prie lango 
ant trečio aukšto pradėjo 
juos mėtyti laukan. Moti
na pamačiusi leidosi žemyn 
pinigus surinkti, bet sura
do tiktai vieną dešimtinę iš

Ar reikia žemesnio sutvė- 
ripio, kaip šis vagišius:, ku
lis vaginėjo nuo aklo žmo
gaus? Taip’ atsitiko New 
Haveno Post Office. Kada 
tas aklas žmogelis pasi
skundė policijai, kad kas 
nors jį apvagia, policija pa- .

Youngstown, 0.
Rugpiūčio 23 d. Čia pasi

mirė Juozapas Kaulis. Jis 
buvo LDS 9 kuopos narys. 
Priklausė nuo pat suorga
nizavimo. .Daug metų skai
tė Laisvę ir kitus darbinin
kiškus laikraščius ir pa
remdavo darbiniųkų Reika
lus. Taipgi buvo > Lietuvių 
Literatūros Draugijos na
riu. Bet per paskutinius 
keletą mėtų nebeskaitė 
Laisvės ir nebepriklausė 
LLD: Jau skaitė fdšisti- 
nius ir klerikalinius laik
raščius. . \

Velionis paliko nuliūdimė 
mo'terį ii’ tris dukteris,■ du 
sūrius ir 8- anūkus. Vięrias 
sūnūs \gyvena Youngstbw- 
ne, o vyriausias — Madi
son, Ind. Paliko brolį James 
Kaulių, gyvenantį Bulį)it, 
III. Turėjo ir kitą brolį 
Amerikoje, bet nežinia, kur 
jis gyvena. Taipgi paliko 
penais' brolius Lietuvoję. 
Lietuvoje paėjo iš Taiura- 
gėš apskrities, Laukuvos 
parapijos." Į Ameriką at-, 
važiavo 1903 ir 1907 metais 
buvo Lietuvon parvažiavęs. 
Amerikon sugrįžo 1910 m. 
ir atsivežė žmoną. Išgyve
no ženoti 44 metus. At
važiavo į Thomas,., W. Va. 
Dirbo anglies kasyklose. 
1928 metais atvažiavo į 
Youngstown, Ohio, ir gavo 
darbą , Youngstown Sheet 
Tube fabrike ir ten dirbo 
iki šių metų vasario mėne
sio. ' Paskui susirgo. Pasi
davė ligoninėn. Teh jam 
padarė keletu operacijų, bet

i

Klaidos pataisymas
Pirmesnėj e ko rešponden- 

cijoje nebuvo pažymėta, kur 
įvyks LDS 5-tos apskrities 

Todėl čia pranešu, 
įvyks Waterbury,

čionai noriu trumpai pami
nėti apie Laisvės Choro drau
gišką išvažiavimą, kuris atsi
buvo rugpjūčio 17 d. ant 
draugų, Gailiūnų ūkio po di
džiaisiais • ąžuolais. Ten visi 
labai smagiai laiką, praleido
me. Garsiai išvėdinome savo 
plaučius su linksmomis daino
mis, net girios skambėjo. Bu
vo ir kitokių žaislų. 

9

Vardu komisijos labai ačiū 
tiems, kurie prisidėjo prie pa
darymo šio parengimo pasek
mingu, o ypač draugam Gai- 
liūndm už tokį puikų ir ma
lonų priėmimą ir už vietą. 
Maisto aukavo ir prisidėjo su 
darbu: J. Lukštas, R. Gailiū- 
nienė,, M. Lukštenienė, Bari- 
sonienė, C. Miller, Mrs. M. 
Marten. R. Gailiunienė paau
kojo sūrį, trž kurį buvo pada
ryta $7. Choro .komisija pasi
tarus nutarė tuos pinigus pa
aukoti' į Laisvės fondą.

šiame išvažiavime dalyvavo 
svečiai iš Richmond. Hill, 
N. Y., tai W. ir E. Brazaus
kai ir( jų sūnėlis. Buvo links
ma su tais mylimai^ draugais 
susitikti ir pasišnekėti. C. M.

Worcester, Mass
Pasimirė Laisvės 
skaitytojas

Rugpiūčio 23 d. pasimyli 
rė ir tapo palaidotas Beįfe- & 
vue Cemetery kapinėse Po- > 
vilas Jasiųskas. Jis jau tū- 
rėjo 82 metus amžiaus ir U 
per paskutinius keletą' me
tų gyveno biednųjų prįę- V 
glaudos namuose, vadina-; 
muo.se “Poors’ City Farm.” 
Povilas buvo Laisvės skai
tytojas.

B

Visi rengkitės ir traukite į antrąjį spaudos paramai y

Tai bus plačios apylinkės sąskridis pasilinksminti, ir 
I kartu finansiniai paremti pažangiąją spaudą.

Piknikas įvyks SEKMADIENĮ,

Rugsėjo 7 September
OLYMPIA PARK,

I

Shrewsbury, Mass.
Rengėjai pasiruošę vaišingai priimti publiką. Tad 

skaitlingai susirinkime pasimatymui su daugeliu drau- 
gų ir pažįstamų ir prie tos pačios progos pasilinksminti 
ir pasivaišinti.

CLEVELAND, OHIO

Spaudos Piknikas
Rengia A. L. M. Klubas

Ang.»Riig|L 3L Ruby Ūkė j e
‘ Prie Kelio 422

Bus gera muzika—užkandžių—dovanų
Tikietas 25 c. '

Kelrodis: Važiuojant iš Clevėlando auto, .pravažiavę i 
Willshfield, drir pavažiuokite apie porą mailių ir temy- 
kite po kaire, ant kalno gražus namas su geležiniais gro? į 
tais ant stogo. Tai bus pikniko vięta. Lengva surasti.’-

Kviečiame visus dalyvauti.

CHARLES J. ROMAN
LAtDOfUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj- kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, grėit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 

; .mūšį šerfrieniriė. Mūsų patarnavimu ir
kainomis būsite patenkinti?

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

5 pusi.- Laisvė (LibertyUjPenktad., Rugp.-August 29, 1952
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Svarbus LDS nariams
priminimas

jau | 
jau

NewWto^M^feZinloi
Tie

Pataria nemokėti 
sūrsŲ asesmenty

LDS 10-tasis. Seimas 
praėjo, Seimo delegatai 
namo grįžo.

Delegatai grįžo ne tušti.
parsivežė iš Seimo daug svar
bių įspūdžių ir naujų refor
mų, kurios visiems LDS na
riams yra labai svarbios.

Delegatai raportuos Seimo į pė į majorą ln>pellitterį pri
tarimus sekamuose kuopų su- mindamas, kad Laurelton sri-

Queens apskrities preziden
tas James A. Lundy atsikrei-

tari-

porą

antradienio vakąrą,
Liet. Piliečių Klu-

ties namų savininkai neturėtų 
mokėti sūrsų . nuovadui ases- 
mentų, kuomet eina tyrinėji
mas dėl blogai sudėtų sūrsų 
nuovadų. Lundy pripažįsta, 
.jog tos nuovados yra net 
žmonių sveikatai žalingos.

Keli inspektoriai, kurio pri
pažino šias sūrsų nuovadas tinT 

karnomis, laukiasi kaltinimų, 
tyrinėjimų ir net pabaudų.

Kaltina savo žmoną 
ly‘ turint 5 meilužius

sirinkimuose. Todėl reikia 
kiekvienam nariui įsitėmyti 
savo kuopos susirinkimo die
ną ir- vietą ir būtinai susirin
kime dalyvauti.

Dalyvaudami susirinkimuo
se galėsite plačiau susipažinti 
su .naujais LDS Seimo 
mais.

Dabar čia atžymėsiu 
kuopų susirinkimų.,

LDS 1 kuopos susirinkimas 
įvyks 
rugsėjo 2, 
be, 280 Union Ave., Brook 
ne.

LDS 13 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienio vakare, 
rugsėjo 4, Liberty Auditorijo
je, 110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

Lai atsimena’ kiekvienas tų 
kuopų narys, kad jam yra 
svarbu šiame susirinkime da
lyvauti.
Taipgi šiuose susirinkimuose 

bus pasitarta apie rudeninius 
parengimus, nes jau laikas 
prie jų ruoštis. LDS narys.

Broadway teatrininkas Bih- 
Iv Rose pasidavė perskyroms 
su savo žmona FJeanor Holm 
Rose.

Jis kaltina ją turint net 
penkis meilužius, — Holly- 
woodo direktorių, tennis mylė
toją, žymų 
oficierių ir

advokatą, armijos 
produktų importe-

Richmond Hill, N. Y
Svarbus Pranešimas 

Bolininkams

Taipgi siuntė 
Į Nacionalius 
Turnamentus, 

bolininkai gė

L D S Bowling Ly
gį jau per keletą 
metų gerai bolina ir turi gana 
gerų bob’n inkų, 
savo bolininkus 
LDS Bowling 
kuriuose mūsų
rai pasižymėdavo.
_ Jau» laikas vėl pradėti bo- 
linimo sezoną, kad tinkamai 
prisirengti prie ateinančio 

_• LDS Bowling Turnamento.
Mūsų bolinimo sezonas turi 

prasidėti su Sept. 9 d., 1952. 
Pasitarus su tūlais bolininkais, 
prieita prie išvados, jog‘rei
kia pranešti per spjaudą vi
siems, kurie bolino mūsų ly
goj iki šiol, ir tiems,-kurie 
myli bolinti ir norėtų kartu 
su mumis bolinti, kad bolinin- 
'kų-susirinkimas įvyks Sept. 9 
d., 1952, Liberty Auditorijoj, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y. Pradžia 7 :30 
vai. vakare. »

Butų labai geras dalykas, 
jeigu tie, kurie pirmiąus bo
lino, pakalbintų naujus boli
ninkus pradėti su mumis bo
linti ir kad atsivestų juos į šį 
susirinkimą. Gali ir nebolinin- 
kai atsilankyti.

Taip pat tą vakarą ir belin
kime. Taigi, nepamirškite at
vykti. , C. J.

Susirūpino grasinamu 
dokų streiku

Majoras Impellitteris rim
tai susirūpino dokų padėtimi, 
kuomet jis buvo informuotas, 
kad dokų darbininkai, .nesu
laukdami susitarimo tarp lai
vų savininkų ir unijos, grąsina 
skelbti streiką 
viršininkų norą.

Majoras tuojau 
vo atstovu1 Louis

. galiojimu tėmyti laivų savinin
kų ir 
bas ir 

' tuoti.

prieš unijos

Rugsėjo 
svarstoma.

jo byla bris

20,000 pagelbėjo 
kovot prieš mirtį

10 metų amžiaus brookly- 
nietė Barbora Rotondo geg. 1 
d. buvo mirtinai savo namuose 
apsideginusi. Nuvesta Meto
distų ligoninėn jinai kovojo su 
mirtimi ir net daktaram atro
dė. jos gyvasčiai esant beviltė-

Bet prašvito jai laimė. Pra
dėjo ateidinėti ’ daugelis jos 
draugių ir draugų, pradėjo 
plaukti dovanos ir laiškai. Ji
nai apskaičiuoja gavusi apie 
20,()()() laiškų, daugelį net iš 
Korėjos.

Pamačiusi, kad ji turi daug 
pasaulyje draugų, apsidžiaugė 
ir nusisprendė dar smarkiau 
kovoti prieš mirtį. Kova buvo 
laimėta. Jinai pagijo. .

Dabar jinai nori nors kuo 
atsilyginti. Jinai atlankė St. 
Charles ligoninę, kurioje ran
dasi sužaloti vaikučiai. Jiems 
pristatė nemažai įvairių dova
nu, v

Uošvis nušovė
savo žentą

La25 metų amžiaus John 
Torre antradienio .naktį per
šautas mirė savo stuboje, kuo
met jo žmona, jos brolis, jos 
motina liko tos mirties liudi
ninkais. Prie mirštančiojo taip 
gi buvo Ir jo 2 metų vaikutis.

Policijai buvo aiškinta, kad 
John La Torre, susibaręs su 
savo žmonos tėvais, norėjęs 
apmušti savo uošvį Salvatore 
Patti, kuris tuo metu išsitrau
kęs revolverį ir šyviu savo 
žentą paklojęs ant grindų.

Legiono paradas 
Zeoyr:;r ir žiūrovai

unijos viršininkų d e ry
ma j oru i apie tai rapor-

Antradienį įvyko oficialus 
Amerikos Legiono paradas. 
Apskaičiuota mavšuotojų eilė
se iki 75,000, o žiūrovų net 

Prisaikdino 12 moterų poli- j ? m*h°nų. v
. , , . . r i .vf Didlapiai prisipažįsta, kadcistų kaip trafiko prižiūrėto- . , v. r. ,1 i paradą žiūrovų tiek daug

_______________ ______ I sutraukė komedi.fantai, akro
batai ir įvairūs pamarginimai.
lie daugiausia ir aplodismen

tų gavo. *
Bet kuomet, prezidentinis 

republikonų kandidatas Eisen- 
howeris maršavo, tai mažai 
kas.jam plojo.

Paradas tęsėsi per 10 va- 
landų% .

Medus Sveikatai I;’
Medus yra labai naudingas 

, sveikatai. Laisvėą įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.
• Kaina: Kvortą $1.10

V. įPusgalionis $2.00

if&i

Frank Heyward, plieno darbininkas, 72 metų amžiaus, 
iš Canton, Ohio, ir 11 menesių Terry Rohrer, kurio gy
vybę jis išgelbėjo. Berniukas buvo įkritęs į prūdą ir 
beveik prigėręs. Heyward jį atgaivino. Už tai National 
Safety Council apdovanojo jį medaliu.

Patarė parke 
dainuoti

Eksplozija namą' suardė SS;
Tuo metu, kai 50 pplicistų 

i buvo legionierių konvencijoje 
Madison Square Gard eno, tik 
skersai' gatvę vienas drąsus 
plėšikas apipiešė Whelan 
stinę. Susigrobęs $2,500 
laimingai paspruko.

kad jų namuose, 
ištikusi eksplozija

% :W

Latvė dainininkė B i rūta 
Sneiders susitaikė su protes- • *tuotojais, kad jinai darbo die
nomis tedainuos tik po vieną 
valandą savo namuose, o še
štadieniais ir sekmadieniais 
jai patarta gauti vietą Pros
pect Parko name. ( -

Jeigu kaimynai nebus prie
šingi, tai jinai sutinka jiems 
tam tikru laiku padainuoti 
arijų. Teisėjas panaikino bylą.

76 metų amžiaus Charles 
D. Drew ir jo žmona šiandien 
laimingi, 
Flush inge, 
nesužeidė.

Jų namas, tačiau, smarkiai 
apgriautas, langai išdaužyti, 
kuomet skiepe • esąs# gazinis 
vandens šildytuvas eksploda- 
vo.

Policija tvirtina, kad eks
plozijos priežastis buvo neti- 

gazo nureguliavimas. O 
butu kalta gazo kompanh

vai-
jis

Užsidegus vienam Jxmg 
land traukinio vagonui antra
dienį kaip 5 vai, vakare sulai
kė 35 traukinius per visą va
landą.

tai 
ja.

Tik turtingieji mokina 
beturčius kantrybės ir pa
sitenkinimo . - Santayana

SKELBKITeS LAISVeJE
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

Automobilių apdrauda pa
kelta ir su spalio 1 d. tas 
kūlimas įeis gal i on.

Policija užmušė 
bebėganti plėšiką

pa-’

pen-

Namų statymas 
sumažintas 21%

Grasina evikcija 
kovotojus

Bronxe policija užtiko 
kis plėšikus bemušant Joseph 
O’Neill apiplėšimo tikslu.

Pamatę policiją, plėšikai iš
bėgiojo į visas puses, bet vie
nas jų, John Cremins nespėjo 
pabėgti, nes policisto kulka jį 
pasivijo ir ant gatvės patiesė. 
Nuvestas Lincoln Hospital mi
rė.

Iš teismo rūmų
Darbo statistikų biuras 

rodo, jog per pirmus šių metų 
mėnesius pastatyta 181 mili
jono dolerių ’vertės namų. O 
tai reiškia, kad sumažėjo 21 
procentu, palyginus su perei
tų metų tuo pačiu laiku.

Privatinių rezidencinių na
mų statyba dar daugiau su
mažėjo — net 35 procentais,

j palyginus su 1951 metų staty
ba. Per pirmą šių metų pus
metį pastatyta 60 milijonų do
lerių vertės namų, kuomet pe-* 
reitais metais tuo .pačiu laiku 
buvo pastatyta 
nūs doleriu.

Senų namų 
taipgi nupuolė 
Viešų j ii i namų, 
ligoninių ir y 
sumažinta *13

Tai parodo, kad New Yor- 
ko namų statyba, abelnai i- 
mant, žymiai nupuolė tuo lai
ku., kuomet miestas pergyve
na didelį namų trukumą.

Benamis.

už 92 milio-

partaisymas
25 procentais, 
kaip mokyklų, 

panašių, statyba 
> procentų.

Filmos-Teatrai
šiuo metu labai sunku susi

rasti kiek goresnę Hollywoode 
darytą filmą. Kadangi Tlolly- 
woodo aktoriai nuolat “ne- 
am ori kinio komiteto** terori
zuojami, tai jie bijo ir pasi
rodyti ten, .-kur gąli juos tuo
jau apšaukti subversyviais. 
Taipgi yra ir su filmų rašyto
jais, direktoriais ir visais tais, 
kurie surišti su filmų išleidi
mu. Todėl šiuo metu išleistos 
filmos dargiausią vaizduoja 
gengsterių, raketjęrių gyveni
mą. Nemažai padaro ir tokių 
filmų, kurios veda 
dą už karą, kurios 
liniukus apšaukia 
tais. Bet iš realaus
filmų jau nebematyti.

—o— •
Aną dieną mačiau 

kiai garsinamą filtną 
Noon” Mayfair teatre, 
dėlė ir pu jaudinanti
Nuolatos šaudosi. ir šaudosi. 
Šerifas su sąvo pagalbininkais 
atmušinėja užpuolikus, 
tyko šerifą nudėti.
do žvaigždė Gary Cooper vai
dina svarbiausią rolę. Filmą 
techniškai labai gerai pada
ryta, bet istorija nėra reali.

—o—
Jeigu nori tikrai realią fil

mą matyti, tai /šią savaitę nu-
Teatrą ant 7

propagan- 
taikos ša- 
komunis- 

gyvenimo

snjar- 
“High 
Tai d L 
Jilma.

kurie 
lollywoo

eik į Stanley
Avė. ir 42 St. Tai galėsi ma
tyti 
štadienį pradės
jį Koncertą.”

Filmų

Naująją Kiniją.” 
rodyti

O še

mylėtojas.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Queens Park Drive Housing 
projekto savininkas bando 
neatnaujinti , lysus tiems ren- 
dauninkams, kūrie vadovauja; 
kovoje prieš pasimojimą ren-! 
d as pakelti.

Tas projektas turi 750 šei
mų. Jos priguli prie Rendau- 
ninkų Susivienijimo.

To projekto rendauninkai 
instruktavo savo organizaci
jos viršininkus priešintis ren
du kėlimui ir reikalauti, kad 
kambariai butų laiku išmalia- 
voti.

Kova buvo laimėta, vendų 
kėlimas atmuštas, lysai pasi
rašyta dviem motam. Bot tuo 
pačiu metu to projekto savi" 
ninkas dar nepasirašo lysų 
tiems, kurie tai kovai vado
vavo. Vadinasi, jis ruošiasi 
j bos išmesti iš namų.

Pajutę tokį savininko pasi
ryžimą, rendauninkai padarė 
pareiškimą, kad jie savo va
dus gins ir kovą laimės.

Rendauninkas.

PRANEŠIMAS
ORGANIZACIJŲ ATIDAI!

Geo. Klimas, filmuoiojas
L D. S. ir L. L. D. kuopų ir 

visų draugijų labui. Opera BlRUTfi 
ir Paparčio žiedas yra geriausi ir 
prieinamiausi filmuoti programai. 
Tose filmose dalyvauja 75 žymiau
si lietuvių menininkai: šokikai, dai
nininkai. chorai, chorų vadovai ir 
pianistai. Pavyzdžiui: Brooklyno 
Aido Choras ir šokikų grupė: Ami- 
lija Jcskevičiutė (Young). Abekie- 
nė ir Kenstavičienė, duetas iš Chi- 
cagos ir kiti pasižymėję. mūsų ak
toriai ir dainininkai iš Brooklyno ir 
Nevvarko.

Šiuomi pranešu, kad dabar 
lėčiau draugijoms patarnauti, 
gi rugsėjo (September) mėnesi 
vo susirinkimuose aptarkime 
kvieskite parodyti tas filmas 
koloniioie. Praneškite, apie
laika norite rengti. Geistina, kad 
pažymėtumėte diena ir valapda. ka
da rodymas turėtų įvykti. Tas rei
kalinga dėl geresnės tvarkos ren
gėjams ir filmų rodytojui.

Opera BIRUTE jau buvo rodyta 
J vietose. Visur rengėjai ir publika 
buvo patenkinti. Būsite' patenkinti 
ir Jūs. )

Prašau rašyti:
Geo. Klimas,

271 Ridgewood Avę„
Brooklyn 8, N. Y.

Antradienį komunistų 
m c Foley Square buvo 
mas FBI * informatoriaus

Į C u m m i n gs k I a u s i n ė j i m as. Jis 
■skaitomas profesionaliu val
džios liudytoju prieš komunis
tus ir kitus subversyviais ap
šauktus žmones.

Komunistų gynėjas advoka
tas James Wright iš Washing- 

1 tono, įžymus negrų veikėjas, 
šį šnipelį negrą klausinėjo.

K1 ausi nė j am as Gumm i ngs
prisipažino perdavęs 150 
du Lucas County, Ohio, 
munistų Partijos narių 
raštinei. Tarp tų vardų 
60 negrų. Jis taipgi pasisakė 
12 negrų įrašęs phrtijon ir ta
da jų vardus 
Tarp jų buvo 
minių.

Klausiamas, 
motinos vardą butų perdavęs 
FBI, jeigu ji būtų f. partiją į- 
stojusi, Cummings atsakė tai 
butų padaręs.

Cummings įstojęs partijon 
1943 motais FBI agentų pra
šomas ir nuo to laiko jis visa
da su tais agentais koopera
vęs. Partijoje jis nudavęs/esąs 
pasišventęs kovotojas ir visa
da partijos pareigas attikda
vęs. Todėl jis greitai galėjęs 
pasiekti vadovaujančią parti
joje vietą.

Jis taipgi prisipažino, kad 
tarnaudamas FBI jis apgau
dinėjo partiją visais galimais 
būdais, kolektuodavo iš par
tijos pinigus išlaidų padengi
mui, kuomet tuo 
gavo iš "Valdžios 
nimą.

Už šnipystę ir 
lingus darbus jis 
tas iš jo paties bažnyčios, iš 
baptistų susivienijimo ir iš li
nijos.

Jis prisipažino teisme, kad 
jis 1931 metais' apgaulingai 
liudydamas apsivedė su antrą
ja žmona, neturėdamas pers
kirtą su savo pirmąją žmona.

Tai toks 
Cummings, 
jamas kaip 
nuo 
me 
tai

teis- 
tęsia- 
Wm.

var-
IC o-

buvo

pardavęs Fili, 
ir jo artimų gi-

ai

pačiu laiku’ 
pilną atlygi-

lę i tu s apgau
bti vo išmes-

yra FBI šnipelis, 
kuris dabar vežio- 
bezdžionė miestas 
liudyti kiekviena-

ir

ga- 
Tat 
sa- 
pa- 

iūsų 
kuri

miesto 
komunistų teisme. Jis už 

gawna riebiai apmokėti.
Rep.

Nors iš užpakalio nepa
našus, bet tai yra pats 
prezidentas Trumanas. Jis 
čia Independence, Mo., 
balsuoja demokratų par
tijos nominacijose. Spe
cialiai nuvyko atiduoti 
balsą už savo kandidatą 
Taylor. Bet nominacijas 
laimėjo W. Stuart Sy
mington. ,

PRANEŠIMAI
, MONTELLO. MASS.
Liuosybės Choro metinis pikni

kas įvyks šia savaite, sekmadieni. 
Ane:. 31-ma. ir pirmadienį. Sept. 1- 
ma. Jis bus Lietuviu Tautiško Na
mo Parke. Winter St. ir Keswick 
Rd. Tai bus vadinamas Labor Day 
piknikas, 
na. Bus 
Kerimai, 
programa
či'ame visus dalyvauti.

Renginio Komisija.
(169-170)

Pradžia 1-mij vai. die- 
gera muzika, valgiai ir 
Taipgi bus koncertinė 

ir sporto veiksmai Kvie-

REIKALAVIMAI
Reikalingi du ar trys kambariai, 

nefornišiuof i. Williamsburgho 
Ridgewoodo apylinkėje, 
ra.

ar 
Vaiku ne

prašomo skambinti: VI. 9-1827 
nuo 9 va), ryto iki 4 va), vak. Vė
liau neatsilieps. (170-171)

HELP WANTED 
Philadelphia Pa.

HELP WANTED—FEMALE 
OPERATORES

Patyrusios Prie Viena Adata Ma
šinų. Vyriški Sportswear. Nuolati
nis Darbas. Kreipkitės:

1201 Jackson St.. 4-th Floor.
Phila . Pa.

Nuo' 8 A. M. iki 5 P. M. darbo 
dienomis. (169-175)

HELP WANTED—FEMALE
STENOGRAPHER

Perm. Position For Capable Young 
Woman. Interesting Work A'Good 
Working Conditions.

,Boy Scouts of America
Phono Mr. Black -v Rig. 7750 

(170-176)

T

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Matthew A
BUYUSL

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

'< MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniai* atdaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N., Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, ‘įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6233

PETRAS KARIŠKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL

»

Suėmė narkotikų 
pardavinėtoją

Suimtas buvęs kalinys Ar
thur Weiss. Pas jį rasta nar
kotikų už $100,000.

Narkotikus jis pardavinėjęs 
kitiems agentams-po $500 un
ciją, o tie agentai pardavinėję 
po $1,000 unciją.

32 Ten Eyck St., Brooklyn,’N. Y
Telephone EVergreen 4-8174

6 pusl.-Laisvč ’ (Liberty)-Penktad., Rugp.-August' 29, 1952




