
Be darbo ir be vilties.
Jurgio “snapas.”
Dar vienas ubagas.
Green ir “big business.”
Dar vis spardosi.
Geras nutarimas.

Raąo A. BIMBA

Kalbėjausi su dviemis žmo
nėmis, kurie savo vakacijas 
praleido Pennsylvanijoje su 
mainieriais. Vienas buvo Wil
kes-Barre, kitas -— Pittsto- 
ne. Abiejų istorija ta pati: 
blogai su mainierių jaunimu.

Vieni jauni vyrai -perjauni 
kasyklose dirbti, kiti negali 
gauti darbo, kad ir norėtų, o 
daugybė niekuo nesirūpina, 
tik laukia pašaukimo armijon.

Gyvena iš senų tėvų. Tė
vams vaikai pasilieka vaikais. 

’Daugeliui jaunų bedarbių ir 
bevilčių vyrų grūmoja išsigi
mimo pavojus. Jie neturi že
mės po savo kojų...

B^je, abiejose minėtose vie- 
1 tose mainieriai dirba prastai.
Retas kuris išdirba pilną lai
ką ir uždirba vidutiniai.

Tai tau ir kapitalizmas: 
gerinusį pasaulyje daiktą, 
jauną žmogų begailestingai 
naikina, ėda, žlugdo.

— Ką galvoji bei planuoji 
dėl ateinančio sezono? — už
klausiau mūsų filmininką Jur
gi Kli,mą.

Pasirodo, kad Jurgis turi 
didelį, gražų “sapną”. Jis ne 
tik sapnuoja, bet jau rimtai 
planuoja suorganizuoti artis
tus ir nufilmuoti operą “Biru
tę.” Būtų labai gražus daly
kas. Tokia grynai lietuviška 
filmą galėtų aplankyti visas 
lietuviškas kolonijas.

Palinkėkime Jurgiui geriau
sio pasisekimo tą sapną pa
versti gyva tikrove.

Mįis aplankys ponas deGas- 
peri'. Atvažiuoja į svečius pas 
prezidentą.

šis naujas ubagas prašys 
dviejų dalykų: pakeitimo tai
kos sutarties ir labai, labai 
didelio maišo dolerių.

Nelengva bus jį nusikratyti. 
Įgudęs klerikalinis ubagas 
mokės visą Baltąjį Namą pa
skandinti ašarose, kad jo re
žimui rimtai grūmoja komu
nistinis pavojus. Togliatti kė
sinasi ant jo kailio.

Todėl veikiausia duosime 
jam keletą šimtų milijonų do
lerių. O kad būtų iš ko duoti, 
tai Kongresas jau nutarė mū
sų taksus vėl pakelti tarp 10 
ir 12 procentų.

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas William 
Green smarkiai supyko ir aš
triai iškritikavo Amerikos di
džiojo biznio grobikiškumą.

bėda tik tame, kad šis 
unigų lyderis nė pats savo žo
džiais netiki.

Argi Green ne kasdien ir 
ne visur su tuo stambiuoju biz
niu padeda prezidentui Tru- 
manui pravesti savo politiką, 
iš kurios naudos teturi kaip 
tiktai tik didysis biznis?

Vėl turime reikalą su Alek
sandru Kerenskiu. Jis buvo 
nuvykęs, Europon. Ten “bal
tieji” rusai sudarė bendrą 
frontą nuversti Tarybų val
džią ir Staliną. Ir Kerenskį iš
sirinko tos operacijos lyderiu.

The N. Y. Times pastebi: 
Šį sykį jiems pasiseks, nes da
bar jiems nebus jokios prob
lemos, iš kur savo “revoliuci
jai” pinigų gauti.

IŠ to reikia suprasti, kad 
šią Kerenskio veiklą finan
suos mūsų vyriausybė. Iš kur 
gį*kitfcir jis gaus dolerių?

liabai gerai pasielgė Ameri- 
kos\ Mokytojų Federacijos 
konvencija. Ji nutarė nebeto- 
leruoti tokių unijos lokalų, 
kurie diskriminuoja negrus. 
Neišduos naujų čarterių to
kiems lokalams, kurie susidės
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Indija atsisako dalyvaut 
amerikinėje konferencijoje 
dėl sutarties su Japonija
Kritikuoja Ameriką už atmetimą Kinijos; sako, reikia 
grąžint Kinijai Formozą, ištraukt jankius iš Japonijos

New Delhi, Indija. — In
dijos premjero Jawaharlal 
Nehru valdžia atsisakė da
lyvauti konferencijoj dėl 
taikos sutarties su Japoni
ja rugsėjo 4 d. San Fran- 
ciscoj.

Indija priešinasi ypač se
kamiems Amerikos plano 
posmams dėl sutarties su 
Japonija:

Amerika nekviečia Kini
jos Liaudies Respubliką į 
taikos konferenciją, o rei
kėjo pakviesti.

Amerikinis planas nežada 
sugrąžint Formozos salą 
Kinijos respublikai.

Amerika nusprendė ir to
liau pasilaikyti savo globoj 
japoniškas Ryukyu ir Bo
nin salas.

Švedų policija kardais 
blaškė riaušininkus

Stockholm, Švedija. — 2,- 
000 jaunuolių Berzelli par
ke sekmadieni mušėsi su 
policija. Policininkai blaš
kė juos kardais ir buožė
mis. 5 asmenys sužeisti ir 
15 suimta. ,

Policija sako, riaušes su
kėlė jauni padaužos, tarp 
iu ir uniformuoti Švedijos 
jūreiviai. Jau kelintą kar
tą jie, susirinkdami parke 
su prostitutėmis mergomis, 
suruošia muštynes prieš po
liciją. Valdžia sako, riauši
ninkai neturi jokio politinio 
tikslo. Žada naudot prieš 
juos įstatymą, kuris reika
lauja bausti riaušininkus 
iki 4 metų kalėjimo.

Parašiutininkų šoki
muose 1 žuvo, 84 
sužeisti tapo

Southern Pines, N. C.— 
Kariniuose pratimuose sek
madienį 1,850 kareivių nu
šoko žemyn su parašiutais 
iš lėktuvu. Užsimušė eilinis v
kareivis Salvadore J. Ca
marena, kurio parašiutas 
neatsidarė.

Šeštadienį su parašiutais 
iš lėktuvų nusileido 4,000 
kareivių. 84 tapo sužeisti. 
Taip pat buvo nuleista že
myn su milžiniškais para
šiutais auto, sunkvežimiai 
ir patrankos.

tik iš vienos kurios rasės žmo
nių, neįsileisdami kitos rasės.

Pasirodo, kad tokių baltų 
šovinistinių lokalų Federacija 
turėjo apie 40. Viso Federaci
joje yra 400 lokalų.

Tik labai sunku suprasti, 
kodėl taip ilgai mokytojai to
leravo savo organizacijoje ra
sinį šovinizmą.

Gerai, kad nors dabar susi
prato tą piktą prašalinti.
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Kongreso nariai kursto naudot 
{.J '

A-bombą prieš Šiaurinę Korėją

Jungtinės Valstijos-keti
na laikyti ginkluotas savo 
jėgas ir karines stovyklas 
Japonijoj po taikos pasira
šymo su ja. Vadinasi, Ja
ponijai dar nebus sugrąžin
ta nepriklausomybė.

Indija darys atskirą tai
kos sutartį su Japonija, 
kuomet bus pašalinta sveti
mųjų kariuomenė iš Japo
nijos, nes tik tuomet Japo
nija galės būti laikoma sa
vistovia valstybe.

1 Buvo prikišama, kad In
dija priešinasi amerikiniam 
sutarties planui tokiais 
punktais, kaip ir Sovietų 
Sąjunga. Indijos valdžia 
atsakė, kad ji veda sava
rankišką užsieninę politiką, 
nesekdama Sovietu nei ko 
kito.

Komunistai prašo 
pokalbio su Achesonu

NeW York. — Komunis
tų Partijos komitetas pa
siuntė Amerikos valstybės 
sekretoriui Deanui Acheso- 
nui telegramą; prašo pri
imti komunistų atstovus pa
sikalbėti taikos reikalais.

Komunistų vadovai ypač 
nori įteikti Achesonui pa
reiškimą su pasiūlymu, kaip 
galima būtų derybomis už
baigti Korėjos karą.

Tiria lėktuvo žuvimą 
su 50 žmonių

Decoto, Cal. — Valdžios 
agentai tyrinėja, kodėl per
eitą penktadienį sudužo 
.kalnan lėktuvas, užmušant 
visus 44 keleivius ir 6 įgu
los narius.

. Tas United Air Lines lėk
tuvas, lėšavęs milijoną dole
rių, sutiško kalnan, kuomet 
jau rengėsi nusileisti į Oak- 
lando lėktuvinę aikštę. Jis 
atskrido iš Bostono.

Tito uždraudė marksizmo• 
—leninizmo raštus>

Praga. — Telepress žinių 
agentūra pranešė, kad ’Ju
goslavijos Tito valdžio už
darė 20 žurnalų bei laik
raščių ir užgynė pardavinė
ti ar skaityti 198 marksizmo- 
leninizmo knygas. Tarp už
draustųjų raštų yra ir ke
lios Lenino knygos.

INDONEZIJOJ SUIMTA 
2,000 ŽMONIŲ

; » /

Jakarta, Indonezija.—Per 
tris paskutines savaites In
donezijos valdžia suėmė 2,- 
000 žmonių, vadindama juos 
komunistais bei neištiki
mais.

Washington.— Demokra
tas kongresmąnas Overton 
Brooks, pirmininkas Gin
klinės Kongreso ^Atstovų 
Rūmo komisijos, pareiškė: 
“Ši šalis turėtų nesidrovė
dama panaudot atominę 
bombą,” jeigu visiškai su
irs derybos su Šiaurine Ko
rėja dėl per taikos.

Trumano pasiuntinys tarėsi su 
Titu apie karinį sąryšį

Belgrade, Jugoslavija. — 
Asmeninis prezidento Tru- 
mano pasiuntinys Averell 
Harrimanas, atlėkęs iš Ira
no, tarėsi su Jugoslavijos 
valdovu Titu apie karinį 
sąryšį prieš Sovietų Sąjun
ga.

Tito surengtame bankie- 
te ir pokalbiuose su Harri- 
manu taip pat dalyvavo 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius George V. Allen ir 
svarbieji Jugoslavijos mi
nistrai.

Tito prašė daugiau kari
nės ir piniginės paramos iš 
Amerikos.

Senatoriai tyrinės demokratu vadą Wm. Doyle 
kaip abejotinų paskolų išgąvėją iš valdžios

Washington.— Demokra
tas senatorius Clyde R. Ho
ey, tyrinėjančios Senato ko
misijos narys, pranešė, jog 
bus pilnai > ištirta, kaip 
spaustuvinė Lithofold kom
panija St. Louis mieste iš
gavo 565 tūkstančius dole
rių paskolos iš valdžios Re
construction Finance. Kor
poracijos. Ypač bus tvrinė- 
jamas William M. Boyle, 
Nacionalinio Demokratų 
Partijos Komiteto pirminin
kas.

Gręsia 100,000 vario 
mainierių streikas

Washington. —- Valdžia 
pirmadienį stengėsi sustab
dyti skelbiamą 100,000 va
rio mainierių streiką vidur- 
vakarinėse valstijose. Jie 
reikalauja pakelti algą ir 
pagerinti darbo sąlygas. ,

Varis yra labai svarbi ka
rinė medžiaga. Kai kurie 
valdininkai todėl grūmojo 
perimti vario kasyklas į 
kariuomenės rankas ir va
ru įsakyti mainieriams 
dirbti.

Amerikonai statosi 
Vokietijoj namų projektą 
už 9 milijonus dolerių

Bonn, Vokietija. — Kari
nė amerikonų valdyba va- 
k arinėj e Vokietijoje čia 
statydina namų projektą už 
9 milijonus dolerių. Namus 
naudos aukštasis Amerikos 
komisijonierius Vokietijai 
ir jo padėjėjai.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
šilta.

Republikonas senatorius 
Harry P. Cain, Senato gin
klinio komiteto narys, sa
kė, reikėtų griežtai už
klaust:

“Ar jūs (šiauriniai korė
jiečiai) norite sustabdyt 
mūšius? Jei ne, tai mes jus 
ištaškysime, panaudodami 
visas savo jėgas” (taigi ’ir 
atomų bombą).

Jungtinės Valstijos' šie
met jau davė Jugoslavijai 
60 milijonų dolerių vertės 
maisto. Be to, Amerika iš
vien su Anglija ir Franci- 
ja suteikė Titui 50 milijonų 
dolerių piniginės paspirties. 
65 procentai šių pinigų 
taipgi iš Amerikos.

Jugoslavijos pramonė ap- 
šlubus ir užsieninė jos pre
kyba nupuolus.

Valstiečiai slepia grūdus 
nuo valdžios. Taigi valdžia 
dabar siunčia kariuomenę 
ir žandarus atiminėti grū
dus, už kurių slėpimą areš
tuoja valstiečius.

Šlubuojanti Lithofold 
kompanija seniau tris kar
tus prašė ir vis negavo tos 
paskolos. Kompanija, pa- 
galiaus, pasikvietė talkon 
Williama Boyle, artimą pre
zidento Trumano draugą. 
Tuomet ir buvo duota kom-
panijai $565,000 valdinės'r . r •• v 1 
paskolos. Paskui kompani- fcgiptO pOllClja SailUO 
ja sumokėjo Boyle’ui $8,000.1

Senąjto komisija ketina 
giliau patyrinėti ar valdi
ninkus, kurie tarpininkavo 
įvairiems t bizniams gauti 
paskolų iš valdžios.

Įžymūs Franc, katalikai 
už 5 didžiąją santaiką

Paryžius. =— Francijos in
telektualų grupė išleido at
sišaukimą, kad padarytų 
santaiką 5 didžiosios valsty
bės — Jungtinės Valstijos,
Sovietų Sąjunga, Francija, 
Anglija- ir Kinija.

Tą atsišaukimą parėmė 
ir žinomas katalikų rašyto
jas Jean Lacroix ir M. Cor- 
val, direktorius Franci jos 
katalikų respublikiečių par
tijos organo L’Aube.

KUNIGO VAIRUOJA
MAM AUTO. UŽMUŠTAS 
KITAS KUNIGAS .

Wildwood Crest, N .J. — 
Kunigo Johho J. Gaffney’o 
vairuojamas a u t o m o bilis 
atsimušė į stovintį sunkve
žimį, ir tapo užmuštas ku
nigas Gregory J. Birken- 
stock, sėdėjęs automobilyje 
greta su vairuotoju.

Kun. Gaffney buvo areš
tuotas ir už $5,000 užstatą 
paleistas iki teismo.

Kinai kaltina jankius už 
skraidymus per Kaesong 
ruožtą ir per Kiniją
Amerikonai kvietė Šiaurinę Korėją panaujint derybas; 
Kinija vadina “nachališku” gen. Ridgway pareiškimą

Tokio, rugp. 27.—Kinijos 
radijas protestavo, kad ka
riniai Amerikos lėktuvai 
skraidė per Kinijos mies
tus Šanghajų ir Tsingtao, 
“laužydami Kinijos savisto
vybę ore.”

Kinijos radijas taipgi 
kaltino amerikonus, kad jie 
vėl sulaužė Kaesongo apy
linkės neutralumą. Sako, 7 
amerikiniai lėktuvai ir dau
giau kaip 20 ginkluotų ame
rikonų ir jų talkininkų šeš
tadienį įsiveržė į Kaesongo 
ruožtą, kuris nuginkluotas 
kaip derybų vieta dėl per
tai kos.

Šiaurinė Korėja jau per
eitą ketvirtadienį pertrau
kė derybas su amerikonais, 
tvirtindama, kad jų lakūnai 
bombardavo Kaesongą.

Wall Strytas naudoja 
Jugoslavijos kasyklas

Tirana.—Albanijos spau
da rašo, kad amerikonų 
Wall Stryto kompanijos už
valdė 600 vario ir kitų me
talų kasyklų Jugoslavijoj: 
žibaliniai fabrikai taipgi 
pateko i amerikonų rankas.

Tos kasyklos seniau bu
vo perimtos į valdžios ran
kas, bet nubankrūtavo; tad 
Tito valdžia pavedė’ jas 
amerikonam išnaudoti .

demonstrantus
Kairo, Egiptas. — Egiptė- 

naį darbininkai ir studen
tai demonstravo prieš A- 
merikos ir Anglijos amba
sadas, šaukdami: “Šalin 
plėšikus!” Šalin a n g įu s 
nuo Suezo kanalo!”
Policija šaudė į demon

strantus ir sužeidė bent 10 
žmonių.

Teisėjas kritikuoja
FBI už Pa. areštus

i

Pittsburgh. — Federalis 
apskrities teisėjas Stew
art peikė valdžios agen
tus, kad jie suėmė ir 
tris Pennsylvanijos komu
nistus, prieš kuriuos dar 
tęsiasi ‘valstijos teismas. 
Teisėjas sakė, federalė val
džia turėjo palaukti, iki už
sibaigs dabartinė jų byla. 
Jie teisiami pagal Penn
sylvanijos įstatymą prieš 
“maištininkus.”

FBI kartu su jais arešta
vo ir tris kitus įtariamus 
Pennsylvanijos komunistus 
kaip neištikimus .

Valdžia reikalavo po 100 
tūkstančių dolerių užstato 
už kiekvieną. Bet teisėjas 
Stewart numušė užstatus 
ikį $20,000 kiekvienam.

Generolas Matt.Ridgway, 
vyriausias amerikonų ko- 
mandierius Tolimi e s i e m s . 
Rytams, ne tik užginčijo, 
bet pašiepė tą kaltinimą, 
vadindamas jį išmislu. 
Ridgway, tačiaus, kvietė 
šiaurinius korėjiečius pa
naujinti derybas.

Šiaurinių korėjiečių ir ki- x 
nų vadovai todėl pareiškė 
per Kinijos radiją, kad tas 
amerikonų atsiliepimas yra 
“žiaurusj nachališkas.” Ir 
jeigu amerikonai nori pa
naujinti derybas dėl paliau
bų, tai turi žmoniškiau kal
bėtis.

Amerikinė komanda lau
kia oficialaus Šiaurinės Ko
rėjos ir kinų atsakymo, ar 
jie sutiks iš nąujo derėtis 
dėl pertaikos ar ne.
AMERIKONAI BOMBAR

DAVO RAŠINĄ
Didieji Amerikos bomba- 

nešiai B-29 sekmadienį bom
bardavo Rašiną š. Korėjos 
geležinkeliu mazga, tiktai 
už 20 mylių nuo Sovietinio 
Sibiro./

(Generolas Mac Arthur 
jau seniau siūlė bombar- 
duot Rašiną, bet Amerikos 
apsigynimo sekretorius gen. 
Geo. Marshallas tada' už
draudė. Marshallas tuomet 
bijojo, kad amerikinės bom
bos nekliudytų Sovietų že
mės.)

FRONTO MŪŠIAI
Šiauriniai korėjiečiai ir 

jų padėjėjai kinai rytinia
me fronte užėmė kai ku
riuos kalnus ties Yanggu, 
8 mylios i žiemius nuo 38- •’ 
tos paralelės.

Amerikonai kontr - ata
kuoja šiaurinius korėjiečius 
į pietus nuo Yanggu, sten- ‘ 
giasi atgriebti tas pozici- į 
jas, kaip sako naujausias 
pranešimas.

Šiauriniai korėjiečiai ata
kavo amerikonus čorvono 
apylinkėje, viduriniai - va
kariniame fronte. Kitur 
amerikonai pastūmė šiau
riečius iki poros mylių at
gal.

Šimtai amerikiniu lėktu
vų bombardavo važiuojan
čius frontan šiauriečių au
tomobilius ir vežimus, su
naikindami daugel jų.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jie ir 
kinai savanoriai atmušė 
amerikonų atakas: nušovė 
dar 9 amerikinius lėktuvus; 
nuskandino vieną Amerikos 
karini laiva - naikintuvą ir 
sunkiai sužalojo kitą.

Rusas mokinys išradęs 
pirmąją magnetinę bombą

Maskva.—Laikraštis Rau
donasis Laivynas «rašo, jog 
pirmąją magnetinę miną 
išradęs rusas Petrapilio 
technikinės gimnazijos mo
kinys Ivan Averin 1909 m.
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MILITARIN1S AR POLITINIS?
KAESONGO KONFERENCIJOJE dėl paliaubų daž- 

nai keliamas klausimas, kur prasideda ir pasibaigia mi- 
litariniai reikalai. Pav., jeigu mūsų armija pasitrauks 
iš šiaurinės Korėjos į pietinę 38-tos paralelės pusę, tai 
jau bus politinis žygis. O šiose derybose, girdi, negali 
būti nė kalbos apie jokius politinius reikalus. Čia jo
kia paralelė neturi jokios reikšmės.

komiteto

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
“KOLEGOS” TURI 
LAIKYTI LIEŽUVI 
Už DANTŲ *

Kunigų Draugas pliekia 
kailį smetoniniams vadei-- 
voms. Gauna Rastenis, Tre-| 
čiokas ir Tysliava. i

Prašome pasiskaityti:
Sakysim, V. Rastenis yra ir 

prieškomunistiško laikraščio 
“Dirvos” redaktorius ir ALT 
narys. Taigi, kolega trijų re
daktorių, kurie įeina į ALT 
vykdomąjį komitetą (sudaro 
jo daugumą). Ir tas laikraš
tis gana dažnai 
gandų gandelių 
vyk d. 
sunku, rodos, būtų patikrinti 
žinias, paklausiant ALT vykd. 
komiteto narių, ar turi pa
grindą vieni ar kiti gandai, ar 
ne, ir tik tada skelbti juos laik

raštyje. To reikalauja džen
telmeniškumas, laikraštinė 
etika, o ypač kolegiškumas.

paskleidžia 
apie ALT 
veiklą. Ne-

Bet, iš kitos pusės, jeigu mūsų armija pasilieka oku
pavus dalį Šiaurinės Korėjos, tai kas gi čia, jeigu ne 
politinis reikalas?

Kaip" dabar atrodo, tai šitoje diskusijų stadijoje tik 
juokinga visiškai išvengti politinių klausimų. Jie randasi 
ir aplinkui juos neapeisi. Todėl, rodosi, reikėtų pamirš
ti, kur prasideda ir kur pasibaigia politiniai bei milita- 
riniai reikalai, o ieškoti susitarimo dėl baigimo kon
flikto, dėl sustabdymo karo. Kiekvienos dienos nuvil- 
kimas kaštuoja šimtus gyvvybių iš abiejų pusių. Visiš
kai bergždžiai ir nepateisinamai liejasi nekaltų žmonių 
kraujas . Tame kare žūsta ne tik kareiviai, bet ir civili
niai žmonės. '

Su kokiu gi supratimu šios derybos buvo pradėtos? 
Kaip jos prasidėjo?

Vėliausioj “D-vos” laidoj į- 
dėtas A. S. Trečioko raštas, 
kuriame kalbama apie ALT 
finansų dalykus. A. S. Trečio
kas yra ALT narys ir dargi 
iždo globėjas. Dėlto papras
tai drausmingumo dėsnys rei
kalauja, kad bet kokias abe
jones reikia išsiaiškinti organi
zacijos viduje, bet neiti vie
šumon prieš atliekant tok j iš
siaiškinimo akta.

Birželio 23 d. savo prakalboje Tarybų Sąjungos Jung
tinėse Tautose delegacijos pirmininkas Malikas pareiškė:

“Tarybų Sąjungos žmones tiki, kad pirmutinis žings
nis yra pradėti diskusijas tarpe kariaujančių pusių dėl 
sulaikymo mūšių ir dėl paliaubų, nustatant abiejų pu
sių pasitraukimą nuo 38-tos paraleles.” |

Tai buvo aiškiai suminėta paralelė. Ir the N. Y. Times 
(rugp. 24 d.) editorialiniame straipsnyje pripažįsta, kad 
“tai tokia buvo 'taikos’ formula, ir šituo pamatu Jung
tinės Tautos pradėjo diskusijas.”

Tai kodėl dabar griežtai laikomasi, kad negalima pa
sitraukti už 38-tos paralelės? Jeigu su tuo supratimu, 
pasiremiant Maliko formula, buvo pradėtos derybos dėl 
paliaubų, tai kas ir kodėl dabar nuo tos formules atsi
sako?

Ir šį klausimą atsako tas- pats The N. Y. Times. Tas 
didlapis rašo: “Toks pasitraukimas nuo 38-tos paralelės, 
kokio Malikas reikalauja, būtų reiškęs didelį politinį 
nusileidimų.. . ”

Todėl, reiškia, tos formules atsisakė ne ana pusė, bet 
šita, ne Šiaurinė Korėja ir Kinija, bet Jungtinės Valsty
bės ir Jungtinės Tautos. Reiškia, iš pradžios Maliko 
pasiūlymas buvo priimtas, o paskui atmestas.

Kaip tik šis faktas dabar ir trukdo susitarimui, ne
leidžia Kaešongo konferencijai pasiekti paliaubų. Jei
gu būtų buvę griežtai ir nuoširdžiai laikytasi to pagrin
do, ant kurio Kaesongo konferencija buvo pradėta, su
sitarimas jau- seniai būtų buvęs pasiektas ir daug daug 
tūkstančių brangių gyvybių iš abiejų pusių būtų buvę 
sutaupyta.

JIS DŽIAUGIASI, NES JAM PATINKA
Iš PUSANO. I Vore j os, praneša, kad dėl nesusipratimų 

Kaesongo konferencijoje labai patenkintas Pietinės Ko
rėjos- diktatorius Syngman Rhee ir visi jo režimo mi
nistrai. Jie džiaugiasi,' girdi, nes jie iš pat pradžios 
norėjo, kad iš tos konferencijos niekas neišeitų. Jie nę- 
pori paliaubų. Jie nori tęsti karą “iki pilnos pergai
lės,” tai yra iki visiško Šiaurinės Korėjės užkariavimo, 
net jeigu tas reikalautų karo ir su didžiąja Kinija.

Tas tik parodo, su kokiais sutvėrimais mūsų šalis yra 
susidėjusi Korėjoje. Tas tik parodo, kad Rhee klikai 
visiškai neapeina nei žmonių kančios, nei jų gyvastys.

Paskutiniayne “Vienybės” 
numery irgi buvo įdėtas raši
nėlis, kuris užgauna kaiku- 
riuos redaktorius ir ALT vyk
domojo' komiteto narius. To 
laikraščio redaktorius taip 
pat yra ALT narys. Turima 
galvoj vėlionies J. Gabrio laiš
ko citatą. Tas laiškas buvo as

meniškas ir, be to, kerštingas, 
negražus, neetiškas. šlykš- 
čiausioji laiško vieta pacituo
ta, kad įgnybtu kolegoms re
daktoriams ir ALT nariams. 
Taigi, ar tai kolegiška?

O visi nesusipratimui su 
smetonininkais išeina iš to, 
kad nors jie įeina i Ame
rikos Lietuviu Tarybą, bet 
neprieina prie jos lovio. 
Ix)vį valdo Grigaitis, šimu
tis ir Vaidyla. Rastenis, 
Trečiokas ir Tysliava yra 
tik pigiai įsigyti pastumdė
liai.

Pastariesiems, žinoma, 
pikta ir nejauku. Kartais 
jie pamiršta “kolegiškumą” 
ir paleidžia šūvį kitą Tary
bos adresu. Jie jokiu būdu 
nesusipranta arfya neiš
moksta kolegiškai liežuvį 
laikyti už dantų.

Prie ko tas prives, sunku 
pasakyti. Gal su laiku sme- 
tonininkai bus išdrėbti lau
kan, kaip nenuoramos ir 
neklaužados.

KONGRESO DAROMA KLAIDA
PIRMIAU KONGRESO ATSTOVŲ BUTAS, o dabar 

Senatas nutarė reikalauti, kad vyriausybė visiškai nu
trauktų visokius prekybinius ryšius su Čechoslovakija. 
Už ką? Ogi tik, girdi, už tą, kad Čechoslovakija nu
teisė amerikietį korespondentą ilgų metų kalėjiman, kai
po šnipą. * '

Sunku net suprasti tokį Kongreso žygį. Argi šios ša-, 
lies valdžia negaudo ir nepersekioja svetimos šalies šni
pų? Tą pa;tį daro visos šalys.

Kita, argi nutraukimas prekybos su Čechoslovakija 
suduotų smūgi tik Čechoslovakijai? Tiesiog absurdas 
taip įsivaizdinti. Prekyba yra toks dalykas, kurio ly
giai reikia abiems pusėms. Prekyba nėra kokia nors vie
nos pusės malonė kitai pusei.

Amerikos pramonės dirbiniams juk reikia marketų. 
Čechoslovakija visuomet buvo puikus marketas.

Prekyba apsimokėjo abiems pusėms. Tik reakcinė, 
trumparegystė dabar tą prekybą sunaikintų. Tai būtų 
pjovimas sau nosies, kad atkeršijus veidui. Protingi, 
kad ir kapitalištiniai/politikieriai paprastai taip nesielg
davo. /

POPIEŽIAUS 
VASAROJIMAS
IR BIZNIS

Kai užeina vasaros karš
čiai, popiežius apleidžia Va
tikaną ir išvažiuoja į savo 
vasarinius palpcius, kurie 
randasi miestelyje Castel 
Gandolfo'. Miestelio biznie
riai popiežiaus labai' laukia.

Jų visų biznis pagyvėja, 
daugiau pelno pasidaro.

Taip mus informuoja ku
nigų Draugas. Skaitome:

šv. Tėvo atvykimas į Cas- 
i tel Gandolfo staiga pakeičia 
visą aplinką.

Pasikeitimas toks staigus ir 
radikalus, kad punktualiai su 
vasaros pradžia savo amatą 
keičia ir siuvėjas, ir kirpėjas 
ir batsiuvys. Iš tikrųjų, kai 
šv. Tėvas čia apsigyvena, 
maždaug trečdalis miestelio 
gyventojų tampa rožančių, 
paveikslėlių, audiencijoms 
skarelių pardavinėtojais. Pa
mažu, visai nepastebint, pro
vincijos miestelis pasidaro 
tarsi Vatikano šešėlyje esanti 
Borgo gatvelė. Ir lygiai, kaip 
B’orgo gyventojai, taip ir ši
tie Castel Gandolfo, viską ži
no apie Šv. Tėvo gyvenimą. 
Netgi jie žino daugiau, nes 
provincijos žmonės, pripratę 
prie monotoniško gyvenimo, 
daug labiau domisi ir seka 
kitus, negu miestiečiai. Iš jų 
pastabaus žvilgsnio neišsisu*- 
ką nė smulkmena. Tačiau su 
smalsuoliais jie mažai 
Būdami 
kiliose su 
pasauliu” 
n autoj a i, 
rų sargybos, kuriems visiems 
garsusis kurijos rezervuotu
mas galioja, kaip pagrindinis 
dėsnis), miestelio gyventojai 
susidarė 
apie tai 
visuomet 
besidomi 
reikalais.

Tame ir dalykas, čia va
saroti atvažiuoja ne vienas 
popiežius . Jį čia atlydi šim
tai tarnų, tarnaičių, sargų, 
žandarų. Jie visi puikiai 
aprūpinti iš viso pasaulio 
suplaukusiomis i Vatikano 
iždą aukomis. Jie čia turi 
iš ko daiktus pirktis ir ba- 
liavoti. Jokio naudingo dar
bo jie neturi. Ką gi veiks 
šimtai žmonių aplink vieną 
popiežių ?

tekalba, 
graudžiuose santy- 
“mažuoju Vatikano 
(tai šoferiai, tar- 

žandarai ir ,šveica-

įspūdį, kad geriau 
nešnekėti. Dėl to 

atsako nieko nežiną, 
tik išimtinai savais

JEIGU YRA BLOGOS 
VALIOS, TAI JI PAEINA 
Iš MŪSŲ PUSĖS...

Taip išsireiškia apie pa
liaubų konferencijos nutrū
kimą “The Daily Compass” 
kolumnistas I. F. Stone. Sa
vo nuomonei paremti jis 
patiekia eilę a r g u m e ntų. 
Štai jų keletas:

Tik praėjusią savaitę 
pradėjo eiti pasaulin ži
nios iš Tokyo, kad derybos 
krypsta gerojon pusėn. Bet 
sekmadienio rytą Jungtinių 
Tautų (Amerikos) armija 
pradėjo ofensyvą. United 
Press pranešė, kad ofensy- 
vas pradėtas niekados pir
miau šiame kare nematytu 
artilerijos bombardavimu.

“Tuo patim laiku, sek
madieniui auštant,” sako 
Stone, “ginkluotų vyrų bū
rys įsiveržė į Kaesongo ne- 
utralę zoną, pasalomis už
puolė komunistinės milita- 
rinės policijoj platūną, už
mušdami grupės komandie-, 
Tiii ir sužeisdami kitą na- -• b • • • '

Nėra

ir da-

Kolumnistas Stonė klau
sia: “Jeigu bėgiu 24 valan
dų raudonieji būtų atidarę 
didžiausią artilerijos ugnį, 
pradėję vieną didžiųjų 
ofensyvų ir pasalomis už
klupę Jungtinių Tautų mi- 
litarinės policijos grupę, ar 
mes tikėtumėme, kad jie 
šias derybas veda gera va- 
lia> su pasitikėjimu?”

Labai galimas daiktas, 
sako Stone, kad tą užpuoli
mą ant “raudonosios” poli
cijos padare Syngman Rhee 
fašistiniai banditai.
jokia paslaptis, kad Rhee 
nenori konferencijos pasi
sekimo, kad jis darė 
rys viską, kad paliaubų ne
būtų. Bet kaip su tuo ofen- 
syvu, pradėtu sekmadienio 
rytą, kuomet iš Tokyo bu
vo leidžiamos pasaulin ži
nios, kad paliaubų konfe
rencijoje atmosfera yra pa
lengvoj usi ? O f e n s y v a s
fronte negalėjo prasidėti be 
žinios gen. Ridgway ir vice- 
admirolo Joy.

Tas ir verčia kolumnistą 
Stone prieiti išvados, kad 
jeigu šiose derybose trūko 
geros valios, tai jos pirmoje 
vietoje trūko iš mūsų pu
sės.

KĖLIAUSIOS ŽINIOS
DĖL PASKOLOS 

LENKIJOJ
VARŠAVA. — Paskelb

tas per radiją pranešimas 
apie “Nacionalinės pasko
los Lenkijos jėgoms išvys
tyti” išleidimą, o po to Mi
nistrų tarybos pirmininko 
Cirankevičiaus pasakyta 
kalba yra visos Lenkijos vi
suomenės dėmesio centre. 
Ministrų tarybos pirminin
ko kreipimasis, raginantis 
piliečius atlikti savo patri
otinę pareigą, sukėlė gyvą 
atgarsį Lenkijos darbo žmo
nių tarpe. Daugelyje pra
monės įmonių tuojau pat 
po Cirankevičiaus kalbps 
prasidėjo paskolos pasira
šymas.

Lenkijos profesinių są
jungų centro taryba ir vals
tiečių savitarpio pagalbos 
sąjunga kreipėsi į darbo 
žmones, ragindamos akty
viai dalyvauti pasirašant 
paskolą . Sekdami profesi
nių sąjungų centro tarybos 
ir valstiečių savitarpio pa
galbos sąjungos pavyzdžiu, 
rašytojų sąjunga, kompozi
torių sąjunga, Lenkijos stu
dentų susivienijimas ir ki
tos masinės organizacijos 
paragino Lenkijos darbo 
žmones aktyviai pasirašinė
ti paskolą.

BUCHAREST. — Sovie
tų maršalas Vorošilovas 
pareiškė, kad jau neilgai 
viešpataus Tito valdžia Ju
goslavijoj.

Kriziuoja Jugoslavijos 
pramonė ir. vis • aršiau 
trūksta maisto.

Jūsij taupomasis doleris
Socialio Saugumo Foftde

STRAIPSNIS SEPTINTAS
Dabar apdraudžiamos ir 

tarnaites, tarnai
Tačiau dirbantiems po 

namus, ypačiai padieniams 
darbininkams, reikia būti 
budriems, gerai žinoti savo 
teises, nes be to galima jas 
greit prarasti.

Pradedant sausio 1 die
na, 1951 metų, naujasis 
Social Security įstatymas 
Įsako apdrausti ir dirban
čius už algą namuose ar 
prie namų tarnus ir tarnai
tes, skalbėjas, virėjus, šofe
rius, daržininkus. Taipgi 
mažųjų Įmonių ir prekybi
nių įstaigėlių darbininkus.
Kada tarnaite būna 
apdrausta, o kada ne?

Visa tai priklauso nuo 
to, kaip dažnai ji dirba 
vienam ir tam pačiam sam
dytojui ir kiek jinai uždir
ba bėgiu kurių trijų mėne
sių, vadinamų bertainiais 
(calendar quarter — ketvir
tosiomis dalimis metų). 
Bertainiai prasideda: sau
sio 1-nią, balandžio 1-mą, 
liepos 1-mą, spalių 1-mą.

Apdraustu skaitosi tar
nas ar tarnaitė, jeigu:

1) Išdirbo 24 dienas vie
nam samdytojui bėgiu trijų 
menesių (ne bile kurių tri
jų, bet sudarančių vieną čia 
suminėtųjų bertainių); o 
jeigu ne tą bertainį, tai pir- 
mesnįjį buvo išdirbęs 24 
dienas, ir

2) /Uždirbo mažiausia $50 
pas tą patį samdytoją bė
giu kožno bertainio.

Tarnų buvimas apdraus
tais ar neapdraustais bus 
nustatomas, vadovaujantis 
abiem faktais: ir išdirbto
mis dienomis ir uždarbiu. 
Pavyzdys:

Jeigu dirbate po 2 die
nas kas savaitę vienam 
samdytojui ir jeigu uždir
bate ne mažiau (.$50 per 
bertainį, skaitotės apdraus
tu. Bet—

Jeigu tedirbate po vieną 
dieną per savaitę, nors už
dirbtume! per bertainį tuos 
$50 ar ir daugiau, nesi- 
skaitysit apdraustu.

Išdirbimas tarnų darbuo
se nors ir pusę dienos ar 
keletą valandų skaitomas 
diena socialės apdraudos 
rokavimo tikslams.

LAISVES REIKALAI
Didelėje šeimynoje, kaip Laisvės skaitytojų, ne visi 

kartu galime suspėti atsiliepti į pašaukimą. Palai
ko visokių priepuolių, kurie sutrukdo. Prašome pasi
skaityti šį gražų laiškelį. Iš jo pastebėsite, kaip atsitin
ka pasivėlinimai:

“Mieli Laisviečiai!
Prisiunčiu $25 Laisvės paramai ir sveikinu ją su 40 

metų jubiliejum. Atleiskite, kad pasivėlinau, nes sir
gau...

Aš Laisvę labai branginu ir skaitau ją nuo pradžios 
išėjimo. Daug naudingų pamokinimų ji man suteikė. 
Aš myliu patį dienrašti, bet man nępaprastai yra gra
žus pats vardas—LAISVĖ! Ypač šiuom tarpu, kada 
visas pasaulis verda kovose už laisvę, tai tas vardas 
yra labai reikšmingas...

Laisvė rodo teisingą kelią dirbančiajai žmonijai ir ji 
turi gyvuoti. Aš skaitysiu ią iki mano akys turės 
šviesos ir remsiu ją finansiniai, kiek tik išgalėdama.

Tegyvuoja dienraštis Laisvė!
Julia Werner, Cleveland, Ohio.”

Susivėlinimas dėl ligos visada yra pateisinamas da
lykas. Džiugu, kad Julia Werner, kiek sustiprėjusi po 
ligos, taip gražiai atsiminė Laisvės jubiliejų. Puikus 
laiškas, stambi finansinė parama. Širdingai ačiū i

Frances Witkausky, Ossining, N. Y., šiuom tarĮiu lt-' 
sinaujino prenumeratą ir apdovanojo dienraštį $3. Dė
kui labai: Šis laikotarpis yra sunkus mums pergyventi, 
nes įplaukos suskrumnėja, o išlaidos tos pačios. Todėl. 
už aukas esame labai dėkingi, nes jos yra dienraščiui 
atgaiva. Laisves Administracija

jis turės

Kaip apsidrausti; kas 
ir kada moka duoklę?

Jeigu esi tarnai te-tarnu, 
tikiesi išdirbti vienam sam
dytojui po 24 dienas ir už
sidirbti bent $50 bėgiu vie
no bertainio, išsiimk socia- 
lio saugumo kortelę arti
miausioje raštinėje (social 
security field office). Tą 
kortelę parodyk kiekvienam 
savo samdytojui, pas kurį 
tikiesi išdirbti minėta 24 
dienų laikotarpį ir gauti 
atitinkamą mokestį (ne 
mažiau $50 bėgiu bertai
nio).

Samdytojas atrokuos iš 
jūsų uždarbio po centą ir 
pusę nuo kožno dolerio kai
po duoklę į tą fondą ir po 
tiek pat turės pridėti pats. 
Tas mokestis, išpildęs ati
tinkamą blanką, 
priduoti socialio saugumo 
įstaigai, kartu parodyda
mas ,kiek jums moka aįįros. 
Pagal jūsų uždarbį ir su
mokėtą duoklę socialjo sau
gumo įstaiga rokuos^ jūsų 
ar jūsų šeimos pašalpą at
ėjus laikui ją gauti.

Samdantieji tarnus smulk- 
meningas informacijas ras 
lapelyje “Do You Have a 
Maid?” Jis gaunamas so
cialio saugumo raštinėse, 
ar pašte, taipgi taksus pri
imančioje įstaigoje. Prie 
lapelio yra ir blankutė, ku
rią samdantysis apdraustą 
tarnaitę turi pasiųsti taksų 
įstaigai (Collector of In
ternal Revenue). Gavus tą 
blankutę, įstaiga pasiunčia 
samdytojui apdraudos duo
klėms Įrašyti blankas.
Ar samdytojas ,, 
užmoka duoklę?

Tą jūs privalote žinoti, 
nes nuo to priklauso ’/ūsų 
buvimas ar nebuvimas ap
draustu. Tarnai, o taip pat 
ir visi kiti, kurie turėtų 
abejonių, ar jų apdraudos 
duoklė sumokama valdžiai, 
ar jie randasi gerame sto
vyje, turi teisę reikalauti ir 
gauti iš valdinės įstaigos 
pranešimą (statement).

Prašant pranešimo, reikia 
pažymėti savo vardą ir pa
vardę, social security kor
telės numerį, pilną adresą. 
Taipgi pažymėti pilną sam
dytojo pavardę ir adresą. 
Prašymą siųsti: Social Se
curity Administration, Can
dler Building, Baltimore, 
Maryland.

Malis Rytiniame oeriyne jvyKusio muzinisKoju juuinmu icsuvauu 
oran karveliai, simbolizuoją viso pasaulio jaunimo troškimą taikos. 2 pusi.—Laisvė (Liberty)«Antrad., Rugpiūčio-Aug. 28, 1951



A. vienuolis

KALĖJIME
Užtenka nran tik užmerkt akis ir nors 

minutei nusikratyt kasdieninėmis minti
mis, ir tuojau kyla prieš mane vaizdai, 
slenka po kits kito ir pina vieną didelį, 
kruviną, baisų paveikslą — kalėjimą.

Toli, toli, anapus Kaukazo didžiulių 
kalnų, rytų stiliaus mieste Tbilise, seno
vės rūmuose, Metechos pily, pailgas, ne
didelis, išbaltintas kambarys. Jame sta
las, kėdė ir lova. Lova pridengta mili- 

i. niu apklotu, iš po kurio kyšo šieno pri
kimštas apvalus priegalvis. Ant stalo de- 

i. ga mažutis, aprūkęs žibintuvėlis, skleis
damas po kambarį žibalo kvapą. Kamba
rio gale, pačioje palubėje nedidelis lan
gelis, dviem eilėm geležies užtaisytas. 
Sienos plikos. Kertėje niūkso ketaus kro- 

j snis. Tai ir viskas.
Įvedė mane į šitą kambarį vieną vi

durnaktį kalėjimo prievaizdas ir, pastū
mėjęs toliau nuo durų, išėjo, užrakino ir 
užbraukė lentele duryse mažą langelį. 
Girdėjau, kaip jis nužvangėjo raktais il
gu koridorium, kaip kažin ' ką pasakė 

j sargams ir kaip jo žingsnius ir jį patį 
! j apsilpo nejauki kalėjimo tyla.

Pastovėjęs keletą minučių ir apsidai
ręs po kambarį, atsisėdau j kėdę. Norė
jau ją‘pristumti arčiau stalo — prikal
ta, norėjau atsišlieti sienos, bet tuoj su
sitepiau baltai alkūnę. Ėmiau dairytis. 
Stalas, kėdė, sienos, viskas buvo išbrai
žyta parašais armėnų, gruzinų, arabų ir 
rusų kalbomis. Bet visi jie buvo ištrinti 
rūpestingos sargų rankos ir neišskaito- 

I mi. Išliko tik keli, kurių sargų akis ne
galėjo įsižiūrėti: “Saule! dėl ko tu tail) 
veikiai nusileidai prieš mano gyvenimo 
pusiaudienį?”■

“Ne pražydau, bet nuvytau gražiau- 
J siose savo dienose.” ■ v

Man besidairant po kambarį ir beskai
tant parašus, kažkas iš reto, žingsnis po 
žingsnio priėjo prie durų ir, subrazdėjęs 
lentelę, atskleidęs langelį, pažvelgė į vi- 

’ dų. Pažiūrėjęs, ką aš veikiu, nepasakęs 
nė ŽMlžio, jis vėl užsklendė langelį ir iš 
reto, kaip ir atėjęs, nužingsniavo į kori
doriaus galą ... Baugu pasidarė. Kan
kiniu šešėliai sustojo prieš akis. Vaidino
si, kad kameroje ne aš vienas, kad ji pil
na pilnutėlė tų, kurie prieš mane buvo 
joje nukankinti. Blaškosi jų šešėliai po 
kamerą, ošia savo miglų drabužiais, žiū
ri į mane, masina į save ir šnibžda ty
liai, liūdnai:

— Ir tavo saulutė jau nusileido... 
Nuvysi, kaip mes nuvytom ... Žiūrėk, 
skaityk tuos mūsų paskutinius “sudiev” 
gyvenimui... tai buvo memento mori!II

Nors miego ir nesinorėjo, tačiau, kad 
veikiau nusikratyčiau visais tais bjau
riais įspūdžiais, kurių teko patirti žan
darams kratant ir į kalėjimą vežant, at
guliau į lovą ir tuoj apsvaigau.

Pabudau durų girgždėjimo pažadin
tas. Iš koridoriaus buvo girdėti raktų 
žvangėjimas ir sunkus žingsniavimas: 

’ tai sargai valė kameras.
Buvo jau gerokai šviesu. Pro langą 

žiūrėjo kelios ryto balzganoje betirpstan
čios žvaigždelės ir minareto viršūnė. II- 
gaifygulėjau įsmeigęs akis į mažą dan
gaus sklypelį. Ausį siekė neaiškus mies
to ūžesio atbalsis.

—Tai gatvė juda. Ten gyvenimas 
ūžia, plaka. Vakar ir aš ten buvau, — ir 
vėl vakarykščios dienos atsiminimai, pa
niekinimai, įžeidimai krauju užliejo ma- 

j no širdį.
Veikiai pabudo ir visas kalėjimas.

A. Suskambėjo geležinės grandinės, su
žvangėjo raktų ryšuliai, sugirgždėjo 
varstomos kamerų durys, pasklido kori
doriais riksmai, keiksmai, barniai.

Netrukus nušvito pirmutiniuose sau
lės spinduliuose persų minareto smaila 
viršūne, pamėlynavo dangus ir mieste 
toliese ir arti sustaugė ^dirbtuvės.

—Kelkis, tuoj bus patikrinimas! — 
šūktelėjo pro langeli sargas; nesuskubau 
ir apsirengti, kaip į mano kamerą įėjo 
kalėjimo viršininkas, lydimas savo padė
jėjo,- kelių žemesnių ir aukštesnių prie
vaizdu ir sargu. Nepratarę į mane nė 
žodžio, jie visi suėjo į kamerą; vienas 
prievaizdų kažką pasižymėjo savo kny
gutėje ir šnairomis išmatavo manė nuo 
galvos iki kojų. Apsižvalgęs po kamerą, 
viršininkas prabilo į savo valdinius žodį, 
kitą ir išeidamas daugiau iš papročio, 
negu dėl reikalo paklausė mane, ar ko 
Išreikalaująs.

Paskiau sargas atnešė du svaru duo
nos ir skardinę Vandens.

Už ..sienos kažin kas sukosėjo, sudeja
vo ir pradėjo vaikščioti. Pasidūzgeno į 
sieną kartą, kiek palaukus, kitą. Atsa
kiau jam.

— Vi nari? (Kas ten?) — paklausė 
armėnų akcentu. Atsakiau rusiškai.

— Ar seniai suėmė?—klausė tas pats 
iš už sienos balsas jau rusų kalba.

—Tik šiąnakt.
—Tik šiąnakt! Sakyk, kas mieste! Ar 

jau vaikščioja elektros tramvajai? Kas 
kitur girdėt? . >

Pasakojau jam, o jis vis murmėjo už 
sienos:

—Taip, taip!... Nejaugi?... Tai 
vyručiai!.. . Aš taip ir maniau.

Durų langely pasirodė sargo veidas:
— Ko ten rėkauji, nevalia rėkauti, į 

karcerį pasodinsiu; reikia tylomis kalėti, 
— subarė jis mane ir, užbraukęs lange
lį, nuėjo į koridorių.

— Ar tamsta rusas? — po minutės 
vėl klausės tas pats kaimynas.

— Ne, lietuvis, — atsakiau.
— Kaip pakliuvai?
Pradėjau aiškinti, o jis vis murmėjo, 

pyko, nerimo ir stebėjosi, kad aš taip ne
atsargiai įkliuvęs.

Pasigirdus sargo žingsniams, vėl abu 
nutilom.

Netrukus už kitos sienos irgi, pasigir
do kosėjimas, žingsniai, ir po minutes 
mane paklausė pirma armėniškai,_ pas
kui gruziniškai ir galop rusiškai. Ėmėm 
kalbėtis. Pasakojo, jog esąs tabako dirb
tuvės darbininkas, devintas mėnuo tebe
sėdįs, vis teismo laukiąs. Pasakojimą 
pertraukdavo kosulys, džiovininko kosu
lys. Klausiausi jį, ir rodėsi man, kad tas 
žmogus turi būti aukšto ūgio, liesas, 
juodplaukis, įdubusiomis, liūdnomis aki
mis, tokiomis akimis, kurios niekada nė 
šešėlio laimės neregėjo. Toks jis ir buvo, 
kai jį pamačiau.

Kitas mano kaimynas, elektros tram
vajaus konduktorius, buvo visai kitoks: 
drūtas, linksmo būdo žmogus, raudonais 
riebiais žandais, žibančiomis akimis. 
Paskui sužinojau, kad jis turi švelnią 
gražią žmoną, gražių vaikučių, ir labai 
jį visi myli ir jo pasiilgę.

Pavalgęs duonos su vandeniu ir netu
rėdamas ką veikti, priguliau lovoj ir 
klausiausi, kas darosi kalėjime: visur 
vien nervingi žingsniavimai, kurių aidas 
ėjo iš viršaus, iš apačios ir iš abiejų šo
nų; girdėjau tylų kalbų atbalsį, šiurkš
čius riksmus sargų-kareivių ir savo kai
myno darbininko sunkaus kosulio pa- 
roksizmą. Retkarčiais kas nors kažkur 
užtraukdavo dainą, smarkiau paleisdavo 
balsą ir sargų sudraustas nutildavo.

Ne dainoms kalėjimas! t
Apie dvyliktą atnešė pietus: samtelį 

riebių barščių, nuo kurių visa kamera 
pakvipo svogūnais ir pipirais, ir gyslo
tos mėsos gabalėlį; barščius atidaviau 
sargui atgal, o mėsą pasilikau vakarie
nei. Po pietų išvedė penkiolika minučių 
pasivaikščioti tokiu kalėjimo tarpsieniu, 
aplink kažkokį ’aukštą, aptriušusį, dan
tytą bokštą. Aukštai tame bokšte buvo 
matyti keli nedideli geležimis užtaisyti 
langeliai; retkarčiais iš jų pasigirsdavo 
čia žmonių balsai, čia grandinių žvangė
jimas. Bokšto viršuje vaikščiojo su šau
tuvu kareivis; kitas stovėjo čia pat apa
čioje ir žiūrėjo ir mane ir į .bokštą. Tarp
sienis buvo išlietas cementu, o sienos ke
leto sieksnių aukštumo. Viršuj sienų bu
vo matyti siaurutis dangaus sklypelis; 
bet kas juo pasigėrėtum, turėjai žiūrė
ti, atmetęs galvą.

Greit prabėgo tos penkiolika minučių, 
ir mane vėl nuvedė į tvankią kamerą.

Pavakary vėl atnešė karšto virinto 
vandens. Paskiau *vėl buvo kalinių patik
rinimas, ir atėjo ilga nuobodi naktis. 1

Taip praėjo kalėjime mano pirmoji 
diena, bet niekuo nesiskyrė nuo'jos ir ki
tos dienos.

CHICAGOS ŽINIOS
Iš Joniškiečių L. K. Klubo 

istorijos
Joniškiečių Labdarybės 

Kultūros Klubas gimė bir
želio mėnesį. 1925 m. Jo 
krikštynose dalyvavo, regis 
vienuolika asmenų. Gimdy
tojais Joniškiečių Klubo bu
vo Julius Butaitis (miręs), 
Ieva Gasparaitienė (mi
rus), broliai Brijūnai, Pra
nas Šalkauskas (miręs), Jo
nas Jankus ir keli kiti.

Anais metais joniškiečių 
Chicagoje buvo daug ir vi
si buvo jauni ir smagūs. 
Jie sutvertame savo klube 
su užsidegimu buvo pasiry
žę dirbti ir daug narių prie 
jo prirašyti, ir tas jiems ge
rai sekėsi. Už metų laiko 
jau turėjo kelis šimtus ak- 
tyviškų darbuotojų. Ren
gė koncertus, teatrus, gegu
žines, bankietus ir šiaip pa
silinksminimo vakarėlius.

Kadangi užsibrėžę buvo 
veikti ir labdarybės ir kul
tūros srityje, tai, reikia pa
sakyti, čia visai mažai buvo 
pasidarbuota: dvid e š im t s 
dolerių buvo pasiųsta Jo
niškio seneliams ir Oak Fo
rest prieglaudos seneliams 
buvo paaukota keliolika do
lerių. Ir buvo apie 800 litų 
pasiųsta į ėjusį Telšiuose 
laikraštėlį “Žemaitį,” jo pa
ramai. Iš paties klubo bu
vo nedaug paaukota, dau
giausiai dėl to laikraštėlio 
buvo renkamos aukos iš pa
šaliniu žmonių.

Tos siųstos aukos sutirpo 
ir “Žemaitis” žuvo. Nuo 
to laikraštėlio leidėjų jo
kios atskaitos Joniškiečių 
Klubas negavo ir po šiai 
dienai nežino, ką su tais pi
nigais padarė.

Joniškiečių Klubas prisidė
jo su geroka suma, paauko
damas iš iždo Dariaus-Gi
rėno pastatytam namui ir 
šiaip yra paaukojęs viso
kiems laikraščiams ir ki
tiems fondams. Kada Mc- 
Cormicko streikieriai atsi
kreipė į Joniškiečių Klubą 
aukų, tai sukti politikieriai, 
sąmoningai ar nesąmonin
gai, pervarė, kad neaukotų. 
Nariai, kurie supranta dar
bo žmonių grumtynes su 
fabrikantais, jų kovas, labai 
buvo pasipiktinę tokiu el
gesiu tų žmonių, kurie išė
jo prieš kovojančių darbi
ninkų reikalus. Tuomet 
streikierių eilėse buvo ir 
lietuvių. Pirmojo karo ve
teranas ii; legionierius Jo
nas Ramonas, streikierių 
komisijos narys, karštai 
kalbėjo atsišaukęs į Joniš
kiečių Klubą, bet gauruoti 
ir bejausliai jo balso neuž
girdo.

Dabar klubas dar kruta, 
kaip ir kiti parapijiniai klu
bai. Kaipo nepašalpinis, tu
ri daug turto. Mirus na
riui, šeimai aukoja $50 ir 
vainiką nuperka už $15.

R. šniukas (Vilnis)

Vieną kartą, vaikščiodamas apie tą 
bokštą, staiga pamačiau ‘sienoje lietuviš
kai parašyta:

“N-s N-s. Kelinta kamera?”
Be galo nustebau.
Apsidairiau. Kareivis stovėjo toli ir į 

mano pusę maža težiūrėjo. Greit pasilen
kiau, pakėliau nuo žemės, plytos trupinė
lį ir apačioje parašiau — “34.”

Visą dieną ir naktį negalėjau nurimti, 
vis spėliojau, kas būtų parašęs. Mieste 
neturėjau ne tik draugų lietuvių, bet ir 
pažįstamų.

(Daugiau bus)

Svečiai
'/ •

Praėjusią savaitę vilniečius 
atlankė losangeliečiai Berno
tai. Svečiai pareiškė, kad jie 
atvažiavo pasimatyti su chi- 
cagiečiais ir iš apylinkių lie
tuviais dienraščio Vilnies pik
nike. Ryšium su' pikniku buvo 
daug svečių.

Taipgi lankėsi James Ku- 
keckas iš Harrisburg, 111.

Kiek seniau svečiavosi pas 
chicagiečius Bronė Zmitraitė 
ir Juozas ir Onai Kiteliai iš 
Johnson City, N. Y. (Bing- 
hamtono).

, —o——
Ligoniai

Lucille Matuzienū, Vilnies 
vajininkė, kultūriečių klubo 
iždininkė ir darbuotoja lietu
vių veikloje bendrai senokai 
nesveikuoja. Pastaruoju laiku 
pasidavė Presbyterian ligoni

nes daktarų priežiūrai, tyri
nėjimui.

' —o—
Buvę susižeidę auto nelai

mėje Mr. ir Mrs. John .Petri- 
la sveiksta. Sveiksta ir Frank 
Petrila, bet jis buvo sunkiau 
sužeistas, tad ilgiau užtruks 
ligoninėje.

—o—
Buvusi uoli darbuotoja Lie

tuvos pagalbai karo metu, d. 
Romanienė ilgai ir sunkiai 
serga. Ilsisi namie, 105 E. 91st 
St.

—o—
Cicerietė K'eturhkienė susi

žeidė koją, ilgai tenka vaikš
čioti sui lazdukės pagalba.

\ —o---
Kitos žineles

Maziliauskai ir jų duktė ir 
žentas Brown’ai buvo nuvykę 
į Portland, Ore., atlankyti sū- 
nų-brolį Franą Maziliauską su 
jo Šeima .— žmona, dukryte, 
sūneliu. Pakelyje atlankę Yel
lowstone Parką.

—o—
Roselando Moterų Klubas 

rengia draugišką išvažiavimą 
rugsėjo 9-tą, Forest Preserve 
parke, vietos numeris 23.

Su darbščiomis klubiete- 
mis smagu pabuvoti ir verta 
jų pramogas paremti, nes jos 
gautą turtą panaudoja, tiktai 
svarbiems visuomeniniams rei
kalams.

—o---
National Cancer Institute 

paskyrė' trims Chicagos ir 
apylinkės universitetams $64,- 
982 tyrinėjimui vėžio ligos.

—o—
John W'. Kolbą uždusino 

jo paties liežuvis. Dėl kokios 
neišaiškintos ligos liežuvis 
pradėjo smarkiai tinti. Dakta
rai nesurado būdo tinimą su
stabdyti.

—o—
Pradinės miesto mokyklos 

šiemet tikisi turėti virš 273 
tūkstančius mokinių. Mokyklų 
ir pas mus trūksta, kai kur 
vykdys po dvejas klases kas 
dieną.

—o—
Vienu liepos mėnesiu įįli- 

nois nuo alkoholinių gėrimų 
taksais gavo $1,958,931.

Miss Erma Mateika, valdi- 
nė§ įstaigos darbininkė, trau
kia teisman Cicero ir Cook 
apskritį. Ji gyveno tame na
me, kurį užpuolė riaušininkai 
dėl ten atsikraustančio Clark. 
Reikalauja $10,421.35 atpil
do už pažeidimą sveikatos ir 
medžiaginius nuostolius. Kal
tina policiją, kad ji visai ne
bandžiusi riaušininkų stabdy
ti. S. L V.

Collinsville^ III.
Santaika Padeda 
Lietuviams išsilaikyti 
ir pakilti ♦

Mūsų mieste- įvyksta ga
na daug naujienų, bet re
tai kada pasitaiko matyt 
korespondenciją iš Collins
ville.

Taigi, nusitariau šį tą pa
rašyti apie lietuvius ir ben
drai apie viską.

Collinsvillėj gyvuoja Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimo 122 kuopa, turinti 44 
nal’ius, ir Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj 159 kuopa, 
turinti 17 narių.

Abiejų kuopų mitingai 
įvyksta toj pačioj vietoj ir 
tą pačią dieną. Kai ■ pasi
baigia SLA kuopos mitin
gas, tuoj prasideda LDS 
kuopos mitingas. Abiejų 
kuopų tarpe pavyzdingas 
draugiškumas.

P. Marmantavičius, čia 
gimęs lietuvis, yra LDS 
kuopos finansų sekretorius. 
Jis atstovauja jaunimą.

Iš LDS 122 kp. iždo Vil
niai paskirta penki doleriai. 
Lietuviai miesto valdžioje

Visi žino,’ kad Westville 
majoru yra lietuvis, bet re

tai kas žino, kad' ir Collins- 
villės majoru yra .lietuvis, 
žinoma, Amerikoj gimęs ir 
mokęsis. Majoro vardas 
Lewis Jakštas . Jis dar jau
nas narys, tik 29 metų. 
Augina du gražius sūnus.

Lietuviai daug prisidėjo 
prie Jakšto išrinkimo ma
joru. Apie jį žmonės gana 
gražiai kalba.

Kitas lietuvis L. Dilbaitis 
yra Collinsvillės komisionie- 
rium, sakytume, alderma- 
nu. Jis yra kilęs iš lietu
vių liuteronu. Lietuvių liu
teronų Collinsville j yra 
daug.

Biznierių lietuvių taip 
pat yra. Reikia paminėti 
Herbertą Kasley, laidotu
vių direktorių. Jo brolis 
Jonas turi laidojimo įstai
gą East St. Louis. W. Tho
mas turi kriaučišką įmonę, 
Bulotai turi taverną, Do
rinai turi taverną, A. ir A. 
Dirveliai — bučernę, Brazis 
—drapanų valymo įmonę. 
Yra ir daugiau.

Piknikai
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo 92 kuopa iš E. 
St. Louis turėjo pikniką 
National Trail parke. Pik
nikas pavyko visais atžvil
giais. Pelno liko virš šim
tas dolerių.

Baltojo Dobilo Klubas tu
rėjo pikniką toje pačioje 
vietoje 12 d. rugpiūčio. 
Piknikas irgi -pavyko.

Lietuviu Darbininku Su
sivienijimo devintoji ap
skritis ruošė pikniką 26 d. 
rugpiūčio, taip pat toj pa
čioj vietoj—National' Trail.

šiaip Naujienos
Sveiksta po operacijos A- 

nelė Ramonaitiene, bet ji 
dar ligoninėje. Gal greitai 
parvyks namo.

Sofija Gudeliauskienė tu
rėjo daug vargo su ligomis 
savo šeimoje, bet dabar jau 
viskas tvarkoje.. Sofija tu
ri penkis anūkus ir tuomi ji 
džiaugiasi.

Wm. Thomas jau grand
im ‘ .

Marijona Girdžiuvienė 
turi vargo su nesveikom 
kojom, bet ji nenusimena ir 
darbuojasi; kiek gali.

Matukaičiai buvo išvažia
vę į Bentoną pasimatyt su 
savo giminėmis. Matukai
čiai seniau gyveno Bentone.

Grigienė lankėsi Michi- 
gano valstijoje ir parsivežė 
iš ten gražių įspūdžių.

Dabar Collinsvillėj ne
daug angliakasių. 1918 m. 
čia dirbo bent 700 anglia
kasių. Dabar gal yra 160. 
Bet tas mažas skaičius iš
kasa ne mažiau anglies, ne
gu ans didelis skaičius pir
miau. • Pakeleivingas

Jei reikia ką parduoti ar 
norite ką pirkti, pasiskelb
kite Laisvėje. Rezultatais 
būsite patenkinti.
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J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 1 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktj, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti. j

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110 /

Cleveland, Ohio
Padėka

širdingai ačiū klubietėms 
draugėms ir draugams už to
kį skaitlingai manęs aplan
kymą mano ligoje. Ačiū už 
atvirutes. Rodos, kad ir liga 
yra lengvesnė. Nebuvo tos 
dienos, kad kas neaplankytų. 
Kaip gerai yra prigulėti orga
nizacijose !

Labiausia dėkoju draugams 
Raliams. Kai tik sužinojo, kad 
susirgau, tą pačią dieną atva
žiavo, klausinėjo: “Gal tau, 
drauge, reikia kokių gyduo
lių, ar kriukių?” Nebuvo tos 
dienos^ kad 'nepašauktų: 
“Kaip tau, gal reikia pagal-, 
bos?” '

Negaliu suprasti, kodėl to
kia draugė nepriguli mūsų 
klube. Ateik, brangi drauge, 
prisirašyki! •

Dar kartą visiems širdingas 
ačiū. Julia ir John Werner

Šypsenos
Vėl apsišvietę

Apvienėjusi jauna našle
lė pastatydino brangų pa
minklą ant saviškio miru
siojo vyro kapo ir, negęs
tančiai atminčiai, iškaldino 
ant jo šitokį parašą:

“Manojo gyvenimo švie
sa užgeso.”

Tačiaus, keletui metų pra
slinkus, jinai vėl ištekėjo ir, 
pirmojo vyružio mirties su
kakčiai paminėt, pridėjo 
ant paminklo sekamą prie
rašą:

“Bet dabar aš jau susi- ■ 
radau kitą brėžuką.”

Skirtingas atlyginimas
Dvi pažįstamos moteriu

kės kalbasi.
! Petronė: “Žinai, Katriu
te, aš jūu vėl darbą gavau. 
Gaunu 30 dolerių į savaitę, 
o mano darbas tai banką 
išvalyti.”

Katriutė: “Vaje, vaje! 
Nagi, mano vyrelis kadaisi 
irgi banką valė, bet, vietoj 
30 dolerių algos, jis gavo 
30 metų kalėjimo...”

•

Ji nebaugi
Vyrukas (traukiniu va

žiuojant): “Už minutes įva
žiuosime į ilgą tamsų tune
lį. Ar jūs nesibijosit?”

Moteraitė: “Nesibijosiu, 
bile tik jūs tą cigarą iš bur
nos išsiimsiteF

Surinko žemaitis

t
r

r
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ttMMnSaNOMi Mergina išgelbėta iš 
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Kaip tą išaiškinti?
Majoras Impellitteri pa

smerkia gemblininkų ir gengs- 
terių karalių Costello, bet tuo 
pačiu kartui jis palaiko mies
to pinigais apmokamus du 
Costellos sandraugus, Harry 
Brickman ir Hugo Rogers;

Kiti todėl ir klausia, kaip 
majoro žodžius suderinti su jo 
darbais?

Laimėjo $10,000 savo 
sūnaus gydymui

• v 
ISMrs. Thomas Lauder 

West Hempstead,; L. L, lai
mėjo $10,000 pinigais ir dova
nomis ant radijo show.

Dabar ji džiaugiasi tuo, nes 
turės pakankamai pinigų gy
dyti savo sūnų, kuris serga 
smegenų paralyžiaus liga. Ji 
sako, jeigu nebūtų turėjusi 
laimikio, tai jai butų reikėję 
viską išparduoti, kad finan
suoti sūnaus gydymą.

Čepulių pagerbimui 
parės diena pakeista

Kadangi spalio 6-tą dieną 
lietuvių kriaučių lokalas ren
gia savo jubiliejinį bankietą, 
tai vengdami vieni kitiems 
pakenkti, Vinco ir Onos Čepu
lių pagerbimui parę perke
liame į šeštadienį, rugsėjo 
(Sept.) 29-tą dieną.

Jau matėte iš anksčiau pra
nešimų spaudoje, kad Vincui 
ir Onai Čepuliams sukanka 
25 metai vedybinio gyvenimo 
ir daug daugiau metų jų vi
suomeninio darbo. Tomis pro
gomis mes rengiame parę, no
rime juos pagerbti, kaipo pa
vyzdingus šeimininkus, di*au- 

I giškus žmones ir kaipo darbš
čius visuomenininkus.

Gaila, kad taip. atsitiko, 
kad parę prisiėjo perkelti, 
tačiau ji turi įvykti. Su Čepu
liais norime turėti draugiško 
pasikalbėjimo vakarą, ' arti
mesnio su jais pasikalbėjimo 
vakarą. Tad prašome visų įsi
tėmyti, kad jų pagarbai pare 
įvyks šestadien., rugsėjo (Sep
tember) 29-tą dieną. Bus Li
berty Auditorium, 110-06 At
lantic Ave., 'Richmond Hill; 
N. Y. Pradžia 7-tą vai. vakare.

Kurie jam turite nusipirkę 
bilietą tai parei, datuotą spa- 

' lio (October) 6-tą, prašome 
pakeisti ant naujo bilieto. Ga
lite atsiųsti į Liberty Audito
rium 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N, Y. arba į 
Laisvės' raštinę ir gausite nau
ją bilietą. Rengėjai.

iš-

i

Lietuvių Literatūros Draugijos Antrosios
Apskrities metinis piknikas rugsėjo 2

Kavalierių apvogė
vien-

brooklyn iečiai 
įsitėmyti, jog 

2-ros 
piknikas įvyksta

d., Lithuanian
340 Mitchell 

N. J. Prasidės 
po pietų. Pa-

Ypatingai 
turėtų gerai 
Literatūros Draugijos 
Apskrities 
ateinantį sekmadienį, rugsėjo
(September) 2 
Liberty Park, 
Ave., Linden, 
pirmą valandą
vidžio orkestrą gros šokiams. 
Bus prakalbos. Gerti ir valgy
ti bus, kiek tik kas norės. 
Brooklyniečiai neperdaugiau- 
sia pasirodo New Jersey vasa
ros metu, tai turėtų atvykti 
pabaigoje vasaros.

Galima sakyti, kad šis pik* 
nikas tai bus paskutinis šį se
zoną. Vasara baigiasi ir ru
duo prasidės su Labor Day. 
O Labor Day sudarys dvi die
nas švenčių, tai bus labai ge
ra piknikauti prieš pat antrą 
dieną švenčių. Jeigu kurie ir 
pavargtų ar per 
linksmintų mūs 
sekančią dieną, 
Day, labai gerai
miegoti ir pasilsėti.

Brooklyniečiai dažnai skun
džiasi, būk jiems neparanku

John Alden. Talbot, 
gungių klubo prezidentas, 
baisiai supyko ant vagilių, ku
rie įsibrovę į jo apartmentą 
išvogė $3,000 vertės degtinės 
ir kitų smarkių gėralų. Jie 
bandė nemažai tų gėralų ant 
vietos sunaudoti, bet matyt 
nebepajėgė, tai kas liko, iš
sinešė.

24 metų amžiaus Catherine 
Gerlich praeivių buvo ištrauk
ta iš East River ir nuvesta į 
Bellevue ligoninę. Jos gyvas
tis išgebėta. Kaip ji atsidūrė 
vandenyje, dar nepatirta. Vei
kiausia norėjo prisigirdyti.

Pamačiusi, kad visu smar
kumui ateina ekspresinis IRT 
traukinys, nepažįstama mote
ris pasvyravusi puolė po trau
kiniu 
stoty j e 
mušta.

191 St. ir Broadway 
ir buvo ant vietos už-

Jeigu butų paskjĮtes ton 
vieton koks nors baltasis po
litikierius, tai tų dienraščių 
redaktoriai veikiausia -butų 
pasitenkinę. Baltojo šoviniz
mo jie niekaip negali paslėpti.

REIKALAVIMAI

Susižiedavimas galėjo 
būti laidotuvėmis

Dar viena daržo 
rėmėja

HELP WANTED—MALE

daug prisi- 
piknike, tai 
per Labor 
galėtų išsi-

Prokuroras skleidžia 
rasinius prietarus

Apeliacijų teismas, panai
kindamas žemesnio teismo 
nuosprendį nubausti Wm. W. 
R'emingtoną 5 metais kalėji
mo ir $2,000 piniginės pabau
dos, kartu pripažino, kad Ge- 
neralio Prokuroro paskelbtas 
“subversyvią organizacijų” 
sąrašas yra tik “paprasta gan
dų deklaracija.”

Teisėjas Swan taipgi patė- 
mijo, jog prokuroras Saypol 
teisime skleidžia “rasinius 
prietarus net tarp prisaikintų- 
jų teisėjų,” kad juos nustaty
ti prieš kaltinamąjį Reming- 
toną ir tuomi jį pasmerkti.

Wm. W. Remingtonas, bu
vęs valdžios ekonomistas, yra 
kaltinamas komunizmu 
jis užsigynė priklausąs 
Komunistų Partijos.

Popietis užmušė 
darbininką /

nors 
prie

John Kinevich elektrikiniu 
trokeliu vežė 3,000 svarų po- 
pierio rolę į Mar-Mic 
eking Corp., 714
Ave., sandėlį. Jam bevežant 
rolė pakrypo, nuo 
krito ir vežėją užmušė.

Tru-
Atl antie

trokučio

Neteisinga pastaba

gelžkeliu, 
8th Avė. ir 33rd St. sto- 
eina net trys labai paran- 
traukiniai tiesiai į Linde- 
1:10; 3:25; 4:50. Penn-

Pasmerkė Smitho aktą 
ir jo vykdytojus

nuvykti į Lindeną piknikam 
Tai netiesa. Iš Williamsburgo 
galima pasiekti Lindeną labai 
lengvai per valandą laiko. Ir 
į Coney Islandą greičiau 
brooklyniečiai n e n u v yks. 
Traukinys eina pusę valandos 
iš New Yorko į Lindeną.

Pennsylvanijos 
nuo 
ties, 
kūs 
na:
sylvanijos stotyje reikia nueiti 

i prie pat 8th Avė. ir žiūrėti 
traukinio į New Brunswick, 
kuris eina ir į Lindeną, nuo 
trekių 1, 2, 3! arba 4. Ir tas 
jokių keblumų nesudaro: taip 
lengva traukinį gauti, kaip 
čia pasakyta.

Parvykimui traukiniai taip
gi parankūs iki pat 10-tos va
landos.

Newjersieciams tai paran
kiausia važiuoti iš Newarko 
ir Elizabetho busas 44 iki 
Woes Ave., Lindene.

O kurie turi automobilius, 
tai tie susiras Lindeną ir pik
niko vietą be nurodymų. A.

New York Post ėdi toriai as 
pasmerkė Smitho aktą ir val
džios pastangas be kaucijų 
areštuotus laikyti kalėjime.

šis dienraštis priminė, kad 
federalis teisėjas Weinfeld pui
kiai pasielgė įsakydamas pri
imti valdžios atmetamą kau
ciją ir pąliuosuoti iš Ellis Sa
los Bittelmaną.

Laikraštis nurodo, jog šie 
areštai ir teroras, pasiremiant 
Smitho 
piliečių 
tinimu, 
žygis.

William Paul Thompson 
susižiedavo su Joan Billings 
ir turėjo susižiedavimo ban- 
kietą Brookville, L. T.

Važiuojant iš minimos pa
rės įvyko automobiliams susi
mušimas ir abu buvo sunkiai 
sužeisti.

Nedaug betruko susižieda
vimo dienoje turėti laidotuves.

Paskiausiai prie Kultūri
nio Centro daržo fondo 
prisidėjo maspethietė drau
gė Konstancija Karlonie- 
ne — per savo vyrą Vincą

Dabar daržo fonde yra
$22. Daržininkas

Atvyko 12 francfizų

Baltieji šovinistai
Tūlų New Yorko komerci

nių dienraščių redaktoriai ba
ra majorą Tmpellitterį, kam 
jis paskyrė negrą William L.

aktu, kada nors bus 
skaitoma su pasipik- 

kaip pragaištingas

Iš Paryžiaus lėktuvu atskri
do dvylika francūzų visokių 
įrankių išdirbėjų. Jie čia pra- ’ 
leis šešias savaites, kad pla
čiau susipažinti su Amerikos 
produkcijos metodais.

Dmytryšyn paleistas 
po $5,000 kaucija

Mirė bevairuodamas 
savo automobili 

v

Polici jos viršininko 
sūnus didelėj bėdoj

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Piknikas Lietuviu Tautiško Namo 
Parke, Winter St. ir Keswick Rd., 
jvyks sekmadieni, rugp. (Aug.) 26 
d., pradžia 1-mą vai. po pietų, ren
gia LLD, darbininkiška organizaci
ja, bus gera muzika, valgiai ir gėri
mai. Kviečiame visus atsilankyti, 
nes linksmai praleisite laiką. — 
įžangos nėra. — Rengimo Komisija.

(165-167)

Reikalingas patyręs superinten- 
tendentas aptarnavimui 36 šeimų 
namo. Alga $100 j mėnesi ir 4 kam
barių apartmentas ant pirmų lu
bų; Šaukite: SL. 6-0292.

(167-178)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fomišiuotas kamba- 

barys pavieniui vyrui, 
gali 
bile 
566

norėdamas 
pasigaminti ir vąlgj. Kreipkitės 
laiku: Petras Kisielius, 
Crescent St., Brooklyn, N. Y.

(165-68)

Pasirandavoja didelis kambarys 
vienam ar porąj biznio žmonėms. 
Galime pasigaminti lengvus val
gius. Tel. TAylor 7-8487. ~

(168-170)

Pasirandavoja butas su baldais, 
trys kambariai su visais patogumais 
gyvenimui. Kreipkitės: M. Papas, 
Apart. 4 E, 170 Amsterdam Ave., J 
New York City. (168-170)
_________________________ d_____

Ukrainiečių darbininkų va
das Andrius Dmytryšynas, pa
siskolinęs iš. savo draugų 
$5,000, užsidėjo kauciją ir ta
da buvo paleistas iš Ellis Sa
los.

Jis buvo antrui kartu areš
tuotas, kuomet generalis pro
kuroras McGrath buvo panai
kinęs Civilių Teisių Kongre
so kaucijas. Kaip nepilietis 
jis skiriamas deportavimui.

Ellis Saloje jis buvo rimtai 
susirgęs. Operacija jam. ten 
buvo padaryta rugpjūčio 13 d.

Andrew J. Kennedy, 73 
metų amžiaus, vairuodamas 
savo automobilį West Side 
•Highway keliu, nualpo ir vie
toje mirė. Automobilis atsi
mušė į station wagon ant 
Bank St.

Malverne policijos viršinin
ko Ackley sūnus James vėl 
pakliuvo bėdon. Jis įsiveržė į 
Dorothy Magliato miegamąjį 
ir nuplėšė jos naktines drapa
nas. Už tai jis buvo areštuo
tas.

Taipgi jis laukia teismo už 
išprievartavimą Mrs. Leroy 
Savelson jos pačios namuose.

EGZAMINUOTAM AKIS 
RAKOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

894-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Teismas palaikė policijos 
komisionieriaus pusę '

Vinco ir Onos Čepulių 
Pagerbimui Pare

Pagerbkime juos 25 metų vedybinio gyvenimo 
proga ir kaipo visuomenininkus.

ši pare įvyks šeštadieni
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Matthew A 
BUYUS

(BUYAUSKAS)

Dr. A. Petriką 
£ 

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Te!. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais nftdaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas 
806 UNION AVENUE 

Gerai Patyrė Barbėj

Prašo ligoninėms 61 
miliono dolerių

1 ^Ligoninių komisionierius
dėstė City Planning Commis
sion susirinkamu, kad ligoni
nėms reikia $61,138,131. Jis i 

, j nurodė, jog daugelis ligoninių 
yra nežmoniškai • apleistos, 
būtinai reikalingos taisyti, 
taipgi reikia ir nauju ligoni
nių statyti. > -

Komisionierius Kogel nuro
dė, jog miesto ligoninės netu
ri jokių apsaugų nuo atominių 
bombų. Todėl reikią kas nors 
daryti, kad gerftsnę apsaugą 
paruošti.

Visos ligoninės yra perpil
dytos ligoniais. Dar niekad 
šio miesto istorijoje nebuvo 
tiek daug ligonių, kaip dabar 
randasi ligoninėse. Bet ap- 

I tarnautojų — daktarų, ir slau
gių
ridoriai net užstatyti lovomis.

Toliau jis išaiškino, kad 
mieste yra užregistruota 19,- 
051 džiovininkas, kurių 53 
procentai neturi vietos ligoni
nėje ir randas be jokios medi
kais jftąg.ąlbo^ Jie. su šeimo
mis ir kitais žmonėmis na
muose randasi, kartu' valgo ir

Journal-American pastebi, 
jog Transporto Darbininkų 
Unijos prezidentas Quill, 
slaptai įrašydamas policistus 
į uniją, elgiasi,- kaip kad gy
ventų po “Kremliaus šešėliu,” 
0 ne laisvoje Amerikoje.

• Tai neteisinga šio dienraš
čio pastaba, nes Sovietų Są
jungoje visi darbininkai gali 
laisvai stoti į savo unijas, 
kuomet daugelyje vietų Ame
rikoje turi slaptai organizuo
tis, ypač pietinėse valstijose.

New Yorko Aukščiausio 
Teismo teisėjas Breitel atsisa
kė išduoti indžiokšiną unijis- 
tams policistams prieš polici
jos komisionieriaus žygius 
disciplinuoti tuos policistus, 
kurie įsirašo į uniją.

Teisėjas Breitel paaiškino, 
jog daugelis valstijų turi į- 
statymus, kurie draudžia poli
cijai priklausyti darbininkų 
unijai, bet New Yorko valsti
ja tokio įstatymo neturi. To
dėl čia negalima įstatymu pa
siremiant bausti unijistus. Bet 
komisionieriui leista naudoti 
sauvališka galia.

Dabar policijos komisionie
rius Monaghan jaučiasi turįs 
liuosas rankas bausti unijis
tus policistus. x •

Teisėjas nurodė, jog už še
šių savaičių įvyks tuo klausi
mu teismas, tai tada galuti
nas nuosprendis bus padary
tas.

Nepriešingas unijai 
ir priešingas

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

trūksta. Ligoninių ko-

Arklys užmušė vaiką
9 metų amžiaus Richard 

Tuccillo bandė išmokti arklių 
lenktynėse jodinėti kaip “jo
ckey”. Tėvas jį mokino. Bet 
arklys atsisakė jam tarnauti. 
Jis vaiką nudrėbė ant žemės 
ir užmušė.

Policijos komisionierius Mo
naghan kiek kartų pareiškė, 
jog jis pritariąs unijoms ir no
rįs su jomis kooperuoti. Bet 
dabar, kai policistai pradėjo 
į savo uniją organizuotis, kai 
unijistai sanitation ir trans
port darbininkai pradėjo sta
tyti reikalavimus, tai jis pra
keikė unijistus.

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N Y.

Pradžia 7-tą valandą vakare

Vakarienei Bilietas $3.00

Prašome išanksto įsigyti bilietą ir dalyvauti šioje gra
žioje sueigoje. Bilietai gaunami iš platintojų ir Centruo
se: Laisvės raštinėje ir Liberty Auditorijoje.

DIDYSIS METINIS

PIKNIKAS
Rengia Literatūros Draugijos 2-roji Apskritis
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Sekmadienį, Rugs.-Sept. 2-rą

Lithuanian Liberty Park
340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

Prasidės 1-mą vai. po pietų ir tęsis iki vėlumos.
ŠOKIAMS GROS PAVIDŽIO ORKESTRĄ.

___ Valgių ir gėrimų bus visiems iki soties.

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdl* 
kiam reikmenys, įvairūs daikte* 
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G. 
TeL EV. 7-6233

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

REPUBLIC BAR & (.RILI.
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

<♦>

<t>

<♦>

<!>

f)

<f>

<

guli, gatvėse susiduria su ki
tais žmonėmis. O tai reiškia, 
kad jie pavojingai gali džio
vos perais apkrėsti kitus tūks
tančius žmonių. Kogel ragina 
ką nors tuo degančiu klausi
mu daryti.

Metropolitan ligoninėje, 
Welfare Salos, buvo išti- 
gaisras. Greit atvykę ug-

ant 
kęs 
niagesiai gaisrą užgesino.

Padaryta šiek tiek nuosto
lių ligoninės sandelyje, kur 
gaisras buvo prasidėjęs. Ligo
niai visi pasiliko ligoninėje.

Įžanga 50 asmeniui (taksai įskaityti).
Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamą

492 Grand Street, Brooklyn, N. T.
yKampas Union Avė. ir Hooper Street. i

t

KELRODIS: Iš Brooklyno—traukiniais nuo 33rd St. ir 8th 
Ave., New Yorke, 1:10, 3:25, 4:50 P. M., Pennsylvania Station. 
Busais iš Elizabeth ir Newark: Bus 44 iki Woods Ave.> Lindene.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

onl

4 pust—Laisvė (Liberty); Antrad., Rugpiūčio-Aug. 28t 1951
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