
Žurnalistinė antis. 
Reikia atleidimo... 
Viščiuko protavimas. 
“Taras Ševčenko”.

Rašo A. ŽILĖNAS

Praeitą savaitę New Yorko 
“Herald Tribune” pranešė, 
kad 9 vengrai sportininkai at
sisakė grįžti namo ir pasislė
pė “Vakarų ambasadose” Hel
sinkyje. Komercinė spauda 
dar prieš olimpiadą reiškė 
viltį, kad sportininkai “iš užu 
geležinės uždangos” .liks Va
karuose. Ir štai jų viltis išsi
pildė, ir visi su džiaugsmu 
perspausdino “Herald Tribu
ne” žinią.

Tik bėda, kad iš to džiaugs
mo nieko neišėjo. “Herald 
Tribune” savo žinią parėmė 
pranešimu, kuris neva tilpo 
Stokholmo dienraštyje “Da- 
gens Nyheter”. Bet, skanda
las! — dabar “Dagens Nyhe
ter” sako, kad jame niekad 
tokia žinia netilpo, kad jokio
je laidoje nieko panašaus ne
buvo pažymėta! švediškasis 
dienyaštis padarė melagį iš 
sa^j^newyorkiskio kolegos...

Keliuose reakciniuose lietu
viškuose laikraščiuose pasku
tiniu laiku pasirodė kokia tai 
fotografija, po kuria tilpo 
prierašas: “Lietuviai partiza- 
nai, kurie dasigavo iki Romos, 
kad perduoti Popiežiui lietu
vių tautos sveikinimus.”
. Paveikslas rodo du vyru su 
šautuvais, sėdinčius, berods, 
sniege. Kas jie? Kokie jų 
vardai? Kur fotografuotasi, 
Lietuvoje, ar gal prie sniego 
apdengtos švento Petro aikš
tės Romoje?...

Mes nežinome, ar kokie 
nors buožiniai banditai iš Lie
tuvos tikrai pasiekė Romą ar

Tas nesvarbu. Bet jei jie 
pliekė, jie gerą linkmę pasi
rinkę: ten jie galės ant kelių 
klupti ir prašyti atleidimo,— 
atleidimo už naujakurių na
mukų padegimus, už senelių 
sadistinį žudymą tamsioje vi
durnaktyje, už žvėrišką kan
kinimą izoliuotų naujakurių 
šeimų Lietuvos pamiškėse ir 
pakelėse.

—o—
šnipų paradas komunistų 

vadų byloje Foley Square tei
sme tęsiasi. Viens po kito tie 
prokuratūros iššauktieji stoja 

. ant liudininkų platformos ir 
išpila savo “protinius perlus” 
apie marksizmą, socializmą, 
komunizmą.

Paskutinis tų liudininkų tu
rėjo baisiai “inkriminuojantį” 
atidengimą: Marksas kur tai 

•pSBąkė, kad nauja .tvarka 
giniista lyg viščiukas ptaskel- 
dannas kiaušinio kiautą. Reiš
kia, komunistai stoja už jėgos 
vartojimą...

Šis tipas nežinojo, iš kurio 
Markso rašto ta citata paimta, 
bet jis rimčių rimčiausiai ją 
pakartojo kaip savo liudijimo 
klimaksą, ir valdžios advoka
tai rimčių rimčiausiai lingavo 
galvomis jam pritardami.

fiet nueita per toli. Nes pri
saikdintieji teisėjai šypsojosi 
dėl tos vištiškos argumentaci
jos. /

Jau senokai kaip Amerjkos 
krantus pasiekė toks geras ta
rybinis filmas kaip “Taras 
Ševčenko”, kuris dabar rodo
mas “Stanley” teatre. Kievo 
(Ukrainos) filmo studijos, ku
rios tą filmą pagamino, tikrai 
sugebėjo paliesti žiūrovu šir
dį ir sielą. “Taras ševčenko” 
yra jaudinantis, giliai žmoniš
kas kūrinys.

Visi turėtų jį pamatyti.
—o  '

. Jad, teismas nusprendė, 
įfUį Robesonas negali išvykti 

i'L^iog šalies koncertuoti užsie-
Pasas jam nebus duotas. 

Bet Robesono balsas pasieks 
kitu kraštų žmones, jie klau
sysis jo dainos iš plokštelių, 
jie skaitys jo žodžius iš rašto*
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JANKIŲ BOMBONEŠIAI
PLEŠKINO ŠIAURINES
KORĖJOS SOSTINE
Vykdo planą, žadantį sunaikint 
78 Korėjos liaudininkui miestus

Korėja. — Keli šimtai 
Amerikos bombonešių per 
24 valandas nuolat sprog
dino, degino ir apšaudė Py- 
ohgyang didmiestį, Šiauri
nės Korėjos Liaudies Res
publikos sostinę. •

Liaudininkų radijas sako, 
amerikonai tuo žygiu už
mušė bei pavojingai sužei
dė 1,000 civilinių gyventojų.

Pyongyang yra ketvirtas 
iš eilės miestas., kurį ameri
kiniai lėktuvai pleškino pa

Du Amerikos oficieriai išvogę 
8,000,000 doleriu iš Japonijos

Tokio, Japonija. — Japo
nų valdžia kaltina vieną 
amerikonų kapitoną ir vie
ną majorą, kad jiedu, ka
binės jankių policijos na
riai, išvogė 8 milijonus do
lerių vertės, deimantų, pla
tinos, aukso ir kitų bran
genybių iš sandėlio, kur 
buvo laikomas Japonijos 
valdžios turtas. Šią vagys
tę susekė tyrinėjantis Ja
ponijos seimo komitetas. 
Vagių vardai dar užtylimi.

Kai amerikonai 1945 me
tais užėmė Japoniją, jie 
“užšaldė” ir su ginklais

Gen. Eisenhoweriui 
stokuo ja klausovu

Washington. — Republi- 
konų vadai susirūpinę, kad 
mažai publikos eina į pra
kalbas ^generolo Eisehowe- 
rio, jų kandidato į prezi
dentus..

Pereitą savaitę tiktai 16,- 
000 žmonių susirinko Ei- 
senhowerio pasikl ausyti, 
kuomet jis kalbėjo didžia
jame Los Angeles stadione- 
Coliseume, kur sutelpa iki 
200 tūkstančių žmonių. O 
Eisenhowerio kalba ten bu
vo smarkiai iš anksto gar
sinami.

Kai Wendellis Willkie 
1940 metais kandidatavo į 
prezidentus ant republiko- 
nų tikieto, tai’ 40,000 žmo
nių klausėsi jo, suėję į tą 
patį Įjos Angeles stadioną. 

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų 
prezidentas Syngman Rhee 
žadėjo paduoti “draugišku
mo ranką” tiem komunis
tam, kurie atsirnestų nuo 
komunizmo.

Paneigdamas Robesonui 'pa
są Valstybės Departmentas tik 
pabrėžia prieš viešą pasaulinę 
nuomonę, ant kiek šioje šaly
je demokratinės teisės dabar 
smaugiamos.

gal gen. Clarko planą, le
miantį sunaikinti 78 mies
tus Šiaurinėje Korėjoje, 

z
Liaudininkai atgriebė 

poziciją
Korėjos liaudininkai ir 

kinai vėl šturmavo ameri
konus “Sibiro kalne,” arti 
Panmundžomo, kur eina de
rybos dėl paliaubų, ir at
griebė tą kalną. Per 6 pa
skutinės dienas Sibiro kal
nas šešis kartus ėjo iš vie
nų rankų į kitas. x 

saugojo japonų valdžios 
auksą, sidabrą ir kitus 
brangumynus sandėliuose. 
Bet vienas amerikinis pul
kininkas tada praslinko pro 
sargybą, prisikrovė kišenes7 
deimantų, aukso ir išsine
šė. Karinis amerikonų teis
mas. paskui pabaudė tą pul
kininką.

* Kuomet Jungtinės Vals
tijos neseniai padarė taikos 
sutartį su Japonija, tai su
grąžino jos valdžiai ir to
nus aukso, sidabro ir dei
mantų, kurie iki tol buvo 
užšaldyti.

Labai sumažėjo 
mainierių darbai

Washington..— Valdinis 
darbo biuras praneša, jog 
dabar turi darbo tiktai 349,- 
000 angliakasių, tai yra, 89 
tūkstančiais mažiau kaip 
1948 metais. 'Daugelis dir
bančiųjų gauna tik dalį lai
ko dirbti.

Laukiama derybų dėl nau
jos sutarties tarp Mainie
rių Unijos ir kompanijų.

Reakcininkai steigia 
(asistuojančią partiją

Chicago.— Suvažiavo apie 
100 reakcinių politikierių iš 
40 valstijų ir nutarė įkurti 
‘‘trečiąją partiją.’’ Jie pa
reiškė, jog pas repųbliko- 
nus ir demokratus esą “per 
daug socįalizmo.”

Naujosios, partijos kūrė
jai tikisi patraukti į savo 
eiles aršiausius atžagarei
vius iš Republikonų ir De
mokratų partijų.

Trečiosios partijos pla
nuotojų vadas Philip L. Eu
bank sako: “Laimingi bū
tume, , jeigu sutiktų mums 
kandidatuoti gen. MacAr
thur į prezidentus ir sena
torius Harry F. By rd į 
vice-prezidentus.”

10,000 dolerių fondo 
sukėlimui laikas

I

baigsis rugp. 16
Rūpinkimės garbingai užbaigti

JAV SUKELTA $9,322.91;
DAR REIKIA $677.09

Visi nerymaudami laukiame, ką pasakys likusios ke
turios dienos užbaigimui Laisvės fondo. Vajus tikrai 
bus baigtas rugpjūčio 16 d.—šį šeštadienį. Ar mes jį 
baigsime apskritą, garbingai, ar teks užbaigti su spraga, 
tai priklauso nuo visuomenės.

Jautrūs žmonės gražiai reaguoja - į fondo baigimą. 
Daugelis yra davusių stambiomis sumomis ir jau antru 
ir trečiu kartu. Bet geisdami garbingai baigti duoda 
dar ir dabar. Štai tie brangvardžiai:

“Gerbiami Draugai!
Čia yra čekis $36.00. Už Laisvės prenumeratą $10 

(turėtumėte padaryti visiems Laisvės prenumeratą 
(Tąsa 2-rame puslapy j)

DULLES PERSĄ “VEIKLI/” 
KARINĘ POLITIK/

Denver, Colo. — Republi
konų politikierius John 
Foster Dulles čia per dvi 
dienas mokino generolą Ei- 
senhowerj, rep u b 1 i k o n ų 
kandidatą į prezidentus. 
Sakė, reikia veiklios kari-’ 
nes politikos prieš Sovietų 
Sąjunga ir Kinijos Liaudies 
Respubliką.

Dulles ftritikavo preziden
to Trumano politiką, kad ji 
tiktai bando sulaikyti ko
munizmą dabartinėse jo ri-. 
bose; reikalavo siaurinti 
komunizmo plotą. Pareiš
kė: “Aš nemanau, kad ga-

z.

Calif, komunistė 
įgalinta 6 metam

Los Angeles. — Federą- 
liš teisėjas Wm. C. Mathes 
ne. tik priteisė Olėtai Yates 
5 metus kalėjimo, kaip ir 
trylikai kitų Californijos 
komunistų. ' Mathes jai pri
dėjo dar 1 metus kalėjimo 
“už . paniekinimą teismo.” 
Nes Olėta teisme atsisakė 
išduoti kitus įtariamus ko-, 
munistus.

Tie 14 komunistu bau
džiami už vadinamą suo- 
kalbiavimą nuversti Ameri
kos valdžią.

Anglai galės jau už 30 c. 
pirkt mėsos per savaitę

*

London. — Anglijos gy
ventojams iki šiol buvę'lei
džiama pirkti tiktai 28 cen
tų vertės mėsos kiekvienam 
per savaitę pagal raciona- 
vimo korteles.

Dabar gi valdžia nutarė 
pakelti leistiną ,porciją iki 
30 centų per savaitę, 
v ———i------------

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę, gal bus lietaus.

Įima būtų išvengti 
pasaulinio karo.”"

Pats save sukritikuoja
Dulles per eilę metų bu

vo prez. Trumano patarė
jas dėl užsieninės politikos. 
Ir Trumanas vykdo daugu
mą planų, kuriuos jam pa
gandino Dulles,' kaip pri
rengti Ameriką ir jos talki
ninkus karui prieš Sovietų 
Sąjungą.

Taigi, kritikuodamas Tru
mano . politiką, Dulles pats 
•save s.usikritikuoja, kaip 
nurodo demokratų vadai. ,

Maistas pabrango 
134 procentais

Washington. — Valdinis 
darbo biuras paskelbė, jog 
mąisto kainos dabar apie 
134 procentais viršija bu
vusias 1935-39 metais kai
nas. Dabar, tenka mokėti 
$2.34 ‘ už valgius/ kurie 
anais metais buvo persimi 
už vieną dolerį.

Darbininkas, kuris dabar 
parsineša namo $4.5 algos 
per savaitę, tegaili tiktai 
tiek nusipirkt maisto, kaip 
anais metais už $19 algos.

✓

Studentai demonstravo prieš 
Perono pačios vardą

Buenos Aires. — La Pla- 
tos Universiteto studentai 
smarkiai demonstravo, kad 
Argentinos valdžia* suma
nė pakeisti La Platos mies
to vardą į vardą Evos Pe- 
ronienes, -mirusios prezi
dento - diktatoriaus Perono 
pačios.

Raita ir pėsčia policija 
mušė studentus7 ir bombar
davo ašarinių dujų bombo
mis.

LONG ISLANDO ŽMONES
RAGINA UŽDARYT KARO
BAKTERIJŲ UŽDĄ

■ j

Valdžia pasakojo, būk ten bando 
išrasi apsaugas nuo karvių ligų

New York, t— Long Is
lando gyventojai šaukiasi į 
Jungtinių Valstijų Kongre
są ir prez. Trumaną, kad 
uždarytų karinių bakterijų 
laboratoriją. Valdžia sten
giasi priperėti pikčiausių 
apkrečiamųjų ligų bakteri
jų toj laboratorijoj Plum 
saliukėje, prie Long Islan
do.
’* Didžioji Long Island sa
la yra greta New, Yorko. 
Ant jos stovi ir Brookly- 
nas.
I .......... '■ ■■■—■— II. ............. ■ ■ I II

Irano senatas užgyrė 
premjero diktatūrą

Teheran, Iran. — Irano 
senatas iš karto buvo atme
tęs premjero Mossadegho 
ręikalavimą duoti jam va
lią įsakymais valdyti šalį 
per pusę metų. Bet pir
madienį senatas jau sutei
kė Mossadeghui tokią dik
tatorišką galią.
' Irano seimo atstovų rū
mas jau pirmiau taip įgali
no Mošsadeghą. Bet pir
madienį atstovų rūmas nu
baldavo prieš Mossadegho 
reikalavimą dar pratęsti 
karo stovį Irane.

Gelžkeliečiu vadai vėl 
atidėjo streiką

New York. — Buvo nu
tarta, kad nuo vakar su
streikuos New York Cen
tral geležinkelių linijų dar
bininkai į rytus nuo BuL 
falo miesto.

Bet, valdžios raginami, 
geležinkeliečių vadai vėl ati
dėjo streiką neribotam, lai
kui.

Francūzai ieškosią 
Nojaus arkos

Istanbul, Turkija.—Pran
cūzai tyrinėtojai pradėjo 
lipti į Ararato kalną, ieš
koti Nojaus arkos. Arara
to kalnas, 16,696 pėdų aukš
čio, yra rytinėje Turkijoje, 
prie jos rubežių su Sovietų 
Sąjunga ir Iranu.

Tai ant Ararato viršūnės, 
pasak Biblijos, nutūpė No
jau arka, kada atslūgo vi
suotinas tvanas (patapas).

Tai bus jau ne pirmieji 
Nojaus arkos ieškotojai.

Kuomet andai anglai li
po į Araratą, Sovietų vy 
riausybė sakė, jie nori pa 
šnipinėti karinius Sovietij 
apsitvirtinimus tame pasie
nyje.

Aukščiau palipus į .Ara
rato kalną, galima matyti 
gana platus sovietinis ruož
tas. • v •
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Valdžia slėpė, kas iš ti
krųjų daroma Plum labora
torijoje. Pasakojo, būk ban
do išrasti apsaugas tik
tai galvijams nuo snukių ir 
kanopų ligų.

Bet Long Island Star 
Journal laikraštis sužinojo 
ir paskelbė, kad: “Armijos 
vyriausybė įrengia ten lą- 
bo rato riją karinių bakteri
jų tyrimams daryti.. Prie 
to prisideda ir žemdirbys
tės departmentas.”

Look žurnalas tuo tarpu 
rašė: “Berrt keturi val
džios skyriai deda dideles 
pastangas karinėms bakte
rijoms išvystyti.”

Long Islando 'Queens, 
Nassau ir Suffolk apskri
čiu Taikos Komitetas pa
skleidė tūkstančius atsišau
kimų blankų į prezidentą 
Trumaną ir Kongreso na
rius, raginant uždaryti tą 
pavojingų bakterijų pery
klą, nes jos gali apkrėsti 
ir apylinkių gyventojus.

Atsišaukimai kartu ragi
na Ameriką užgirti 1925 
metų tarptautinę Genevos 
sutarti, kuri uždraudžia 
naudoti ligų bakterijas 
kaip karo įrankį. į.

Tiktai Amerika ir Japo
nija atsisakė tą sutartį pa
sirašyti.

Churchillas bijo 
Irano komunistų
i London.—Anglijos prem
jeras Churchillas susišaukė 
ministrų kabinetą ir svars
tė, kaip užkirsti kelią au
gančiai komunistų įtakai 
Irane. Bijo, kad iraniečiai 
su komunistais ir Tudeh 
(masių) Partija nepadary
tų perversmo.

Churchillo valdžia nusi
gando, kad Irano seimas iš
sirinko pirmininku Ajatollą 
Kasanį, religinį mahometo
nų vadą ir karštą patrijo
tą. Tai Kašanio šalininkai 
išvien su komunistais ii* 
Tudeh žmonėmis nuvertė 
buvusi premjera Ghavamą, 
Anglijos pakaliką. Nes 
Ghavam planavo sugrąžint 
anglam Irano naftos - ži- 
bald pramonę.

Bijodama komunistų įsi
galėjimo, Anglijos valdžia 
todėl tariasi su Amerika 
stipriau remti dabartinį 

-Irano premjerą Mossade- 
ghą, “kad kas nors blogiau 
neatsitiktų.”

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia siūlė Anglijai dery
bas dėl atlyginimo anglams 
už atimtą iš jų naftos-alie- 
jaus pramonę Irane.
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TOS VIS KYLANČIOS KAINOS ...
' PER PASKUTINES KELIAS SAVAITES ir taip jau 
rekordiniai aukštos pragyvenimo reikmenų kainos dar 
labiau pradėjo kilti. Kainų Stabilizavimo Biuro direk
torius Ellis Arnall reikalauja, kad kas nors būtų daro
ma, kad sulaikyti kainų šovimą aukštyn. Prezidentas' 
Trumanas sako, kad jis. planuoja šaukti specialią Kon
greso sesiją šiuo klausimu.

Paviršutiniškai atrodytų, kad administracija tikrai 
susirūpinusi ir imasi žingsnių pastoti kelią infliacijai. 
Jeigu taip iš tikrųjų būtų, mes tai sveikintume. Bet, de
ja, dalykai ne tokie paprasti. Kainų Stabilizavimo Biu
ro direktorius Arnall gal ir norėtų ką nors daryti, bet 
mes labai abejojame, ar Trumanas tikrai ryžtasi sulai
kyti spekuliantų-pelnagrobių naują vakchanąliją.

Kodėl kainos staiga pradėjo kilti padidintu greitumu? 
Atsakymas labai paprastas: plienas. Plienas yra pa
grindinė apyvartos medžiaga šioje šalyje ir ji “duoda 
toną”: jeigu mes leidžiame plieno kainai kilti, mes ati
darome visas užtvankas bendroje rinkoje.
z Kuomet plieno streikas buvo baigtas dalinu darbinin
kų laimėjimu, administracija galėjo, jeigu ji būtų ti
krai nuoširdi savo teigime, kad nori stabilizuoti kainas, 
neprileisti, kad fabrikantai pakeltų plieno tono kainą. 
Oficialiai skelbiami finansinėje spaudoje skaičiai rodo, 
kad plieno kompanijos gali kelti, kelti ir dar kelti dar
bininkų algas, ir nekeliant plieno kainų dar vis uždar
biauti milijonus ir milijonus. Sakoma, kad Arnall norė
jo pasipriešinti plieno trustams. Bet Trumanas pasakė: 
ne. Ir plieno kaina buvo pakelta.

Štai kodėl mes manome, kad iš administracijos pastan
gų nieko neišeis. • Štai kodėl mes manome, kad Trumanas 
šauksiąs specialią sesiją tik partiniai-politiniais sumeti
mais, kad padaryti republikonus kaltininkais. Bet Ame
rikos žmonės vis vien žinos, kad demokratai lygiai kalti.

TAIKOS AR KARO MISIJA?
Keletas dienų atgal graikų pasienio sargybiniai paste

bėjo ant mažiukės dumbluotos Gamos saliukės Evros upėj 
kokias tai žmogystas. Kadangi Evros upė yra Graikijos- 
Bulgarijos rubežius, tai graikai priėjo išvados, kad tai 
bulgarai.

Nors vėliau nieko judančio ar gyvo nesimatė, ant tos 
mažulytės saliukės, graikai ją apšaudė kulkosvaidžiais 
ir mortarais, ir paskui triumfingai paskelbė, kad “inva
zija atremta,” nors niekas nematė jokios gyvos dūšios 
salelę paliekant...

Na, kad taip provokuojančiai ir neatsakomingai el
giasi graikai monarcho-fašistai, tai natūralu. • BeŲste-, 
bėtinas buvo Jungtinių Tautų misijos užsilaikymas. 
Jungtinių Tautų misija (susidedanti iš “Vakarų” at
stovų, žinoma) yra pastoviai apsigyvenusi Salonikoje. 
Kai tik ji užgirdo apie Gamos reikalą, ji atsiskubino 
prie Evros upės. Gerai, taip ir reikėjo.

Bet ką ji darė vėliau? Viena po kitos į Jungtinių 
Tautų telegrafinį centrą New Ybrke pradėjo ateiti aliar
muojančios telegramos. Sala bombarduojama, — sakė 
viena telegrama,—bet priešas nesitraukia. Jokių rezul
tatų dar nėra po bombardavimo,—sakė kita telegrama. 
Padėtis labai pavojinga, gręsianti tarptautiniu konflik
tu, — sakė trečia, ir tt.

Tokios vaikiškos, buvo telegramos, kad net graikų di
plomatai šioje šalyje ir Graikijos atstovai prie JT pa
žymėjo, kad misijos pranešimai “perdaug aliarmuo
janti.” , ♦ . C:

Klausimas kyla: ar JT misija tupi Graikijoje taikos 
sargyboje, ar tik kaip aliarmininkė, kuri savo neatsako- 
mingais pranešimais ir kiršinamu stengiasi aštrinti “šal
tąjį karą” ir jį paversti “karštuoju”? Jeigu sprendžia^ 
me iš jos atsinešimo į Gamos mažmožį, tai jos rolė yra 
neigiamoji, antroji.

: “NESVARBU, KAS BUS IŠRINKTAS...”
TUO TARPU, KAI DIDŽIOJOJE SPAUDOJE bando- 

’U ma sudaryti įspūdį, ka$ tarp republikonų Eisenhowerio 
/ir demokratų Stevensono vyksta- “ideologinė” kova, ofi- 
; cialus didžiojo biznio organas išpliurpia tiesą. Tas or- 

gąnas yra “Business. Week,” ir jis skaitomas tik biznio 
rateliuose, kur galima apsieiti be mulkinimo ir nudavi- 

::.mo, kur kalbama atvirai...
£'* Ir ten atvirai kalbama,—“Business Week” sako, kad 
7 tarp Stevensono ir Eisenhowerio yra mažas skirtumas, 
;; ir, kas dar svarbiau, nežiūrint, kas bus išrinktas, “biznis 
. . bus mažiau atakuojamas.” Ir kuomet “Business Week” 
Z; sako, kad “biznis bus mažiau atakuojamas,” omenyje tu- 
r/rėta, kad mažiau bus aprubežiuojama nesąžininga spe- 
Lkuliacija, begalinis pelnagrobiavimas.

“Business Week” šaiposi iš tų unijų vadų, kurie, skait-

Kas Ką Rašo ir Sako
VISI LYGIAI
ESAME “PRAKEIKTI”
s Vienas klerikalų laikraš-. 
tis rašo:

New Yorko vyskupas pagel- 
bininkas Fulton Sheen, nese
niai kalbėdamas per radiją, 
pareiškė, jog mes gyvename 
karų amžių dėl to, kad mūsų 
amžius yra nuodėmės amžius. 
Nuodėmė viešpatauja visur: 
vyriausybių tarpusavio santy
kiuose, ekonominiuose santy
kiuose, šeimų židiniuose bei 
pavienių širdyse ir sielose. 
Kiekviena nuodėmę yra at
perkama krauju, — pastebė
jo vysk. Sheen, — atsilankęs 
jieškoti nuodėmių atleidimo 
Kristaus krauju j e, modernusis 
žmogus nepajėgia užbaigti 
karų ir skęsta savo brolių 
kraujo klanuose, žemė tol ne
įstengs apsivalyti nuo kraujo 
dėmių, kol žmonės, gera valia 
apgailėdami savo nuodėmes, 
nepradės šauktis Išganytojo 
Kraujo, kuriame slepiasi at
leidimas ir ramybė.

Be galo Įdomi filosofija. 
Iš jos išeina, kad visi ly
giai esame prakeikti, neiš
skiriant nė vysk, pagelbi- 
ninko Fulton Sheen.

Taip lengviausia apmui
linti žmonėms akis. Taip 
lengviausia išspręsti karus 
ir jų priežastis. Taip sau
giausia filosofuoti. Kalta 
viena didelė visų “nuodė
mė’ !

Lygiai kaltas už karus 
prezidentas Trumą nas ir 
New Yorko miesto gatvių 
šlavikas, popiežius ir pre
lato Balkūno .eilinis para
pijoms.

Bet tai yra klerikališka 
apgavystė. Tai yra mulki
nimas tikinčiųjų.

Karai nėra pasėka mūsų

visų vienos baisios “nuodė
mes.” Jie. yra išdavas kla
sinės visuomenės. Šių die
nų karai yra išdavas kapir 
talistinės santvarkos. To
je santvarkoje viešpatauja' 
piniguočiai ir guzikuočiai. 
Jie atsakingi už karus, už 
skerdynes.

KRYŽIOKŲ SUSMU
KIMAS CHICAGOJE

Brooklyn© Vienybėje, koks 
ten K. Z. pliekia kailį tary- 
bininkams — Šimučio-Gri- 
gaičio vaiskui, patiems 
smarkiausiems kryžiokams. 
Jų susmukimas esąs tiesiog 
tragiškas. Jie bandę viską 
apžioti, bet nepešę.

Pavyzdžiui, “šiemet birže
lio mėnesio pabaigoje AL 
Tarybos, skyrius Chicagoje 
surengė gegužinę... Žinot, 
kiek ten susirinko žmonių? 
Vos pora šimtukų.”

Panašiai išėję ir su “Lie
tuvos nepriklausomyb ės” 
20 metų sukakties paminė
jimu. K. Z. rašo:

“Ir tą stačiai mizerišką pa
vydo jausmą buvo galima ma
tyti viename “minėjime” lie
pos 27 d. kur kalbėjo Tarybos 
pirmininkas šimutis ir Tary
bos sekretorius Grigaitis. Abu 
Tarybos’ vadai... šaukė, kad 
tokie dalykai, kaip Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas 
bei kitų politinių sukakčių at
žymojimas priklauso' Tarybai 
— dabar nulipo nuo savo 
“aukšto pedestalo” ir pamir
šę savo teigimus — nuėjo į 
ūkio daržą ir mėgino sudary
ti audros įspūdį mažame van
dens šaukšte.”

Chicagos' lietuviai susi
pranta ir ALT raketui at
suka nugarą. Taip ir rei
kia.

Taip vadinami liberalai demokratų konvencijoje. Sė
di (iš kairės j dešinę): senatorius Paul H. Douglas iŠ 
Illinojaus ir sen. Estes Kefauyer iš Tennessee. O už jų 
stovi: sen. Hubert H. Humphrey iš Minnesota ir gub.. 
Mennen Williams iš Michigano.

lingai dalyvavo demokratų konvencijoje įr mano, kad. jie 
ko nors ten iškovojo. Reutheriai ir jiem panašūs gali 
taip manyti, bet didysis biznis žino geriau: Stevensonas 
nieko neskolingas organizuotam darbui, sako tas žurna-1 
las, kitais žodžiais, Stevensonas mūsų kišenėje, kaip ir 
Eisenhoweris...

X ' (• •

UE—PAVYZDINGOJI UNIJA
ELEKTROS DARBININKŲ UNIJA (UE) pradėjo 

derybas su didžiąja General Electric kompanija. Nežiū
rint CIO vadovybės puolimų, UE lieka tvirta ir palaiko 
•savo įtaką., Kodėl,—aišku iš to, ko unija reikalauja prie 
derybų stalo.

Apart algų pakėlimo (15 e. į valandą), ji reikalauja pa
naikinti algų skirtumą 'tarp vyrų ir moterų, ir geogra
finį skirtumą, kas reiškia, kad darbininkai Pietuose 
(daugumoje negrai) gautų tiek pat, kiek šiauriečiai, ki
tais žodžiais, ši pavyzdingoji unija kovoja už pagriųdinę 
lytinę ir rasinę lygybę. Tame jos jėga, todėl jos nepa- 
lauš jokie raudonbaubiški puolimai. " / x '

LAISVOJI
SAKYKLA

KAS KALTAS?
o

Daug žmonių-darbininkų 
vienas kitą klausia: “Kur 
socialistai nuėjo?” Ir vier 
nas kitam atsako, būk tai 
su kapitalistais jie nuėję. 
Net ir dienraščio Laisvės 
editorialų rašytojas rug- 
piūčio 5 d., rašydamas apie 
socialistus, sako: “Socialis
tai yra keisti sutvėrimai. 
Tokių sutvėrimų žmonija 
dar nėra mačiusi.”

Man atrodo, kad šitas 
klausimas ir atsakymas nė
ra teisingi. Socialistai nie
kur nenuėjo. Jis pasiliko 
ten, iš kur jie pradėjo. To
kių “socialistų” yra pilna 
visur kur. Jie nėra socia
listai, bet išdavikai - pro
vokatoriai. O tokių išdavi
kų yra pilna žemė.

Kaip tai gali būti?
Atsakymas sekantis ir 

lengvas: \
Biedriuomenės luomas — 

darbo žmonės — per amžių 
amžius kentėjo, vargo ir 
žuVo po įvairių turtuolių 
padaru, taip, kaip dabar 
darbo žmonės žūsta. Nu
skriaustieji darbo žmonės 
pradėjo organizuotis į įvai
rias organizacijas, kaip tai, 
unijas, darbininkų sąjun
gas.'; net pasivadinę įvai
riais vardais, sindikalistais, 
pramoniečiais, anarchistais, 
socialistais, komunistais.

Kuomet darbininkai 
prade j o labiau' organi
zuotis į darbo unijas 
ir retkarčiais skelbti strei
kus, tuomet, turtuolių - 
išnaudotojų luomui ne
patiko. Griežtu užsimojimu 
jie to proceso sulaikyti ne
pajėgė. Kalėjimai dftpbo 
žmones nelabai nugąsdina. 
Darbininkai vis daugiau ko
vojo už geresnį būvį.

Išnaudotojų luomas, ma
tydamas darbininkų pasi
ryžimą ir bijodamas, kad 
darbininkai neužkirstų jam 
kelio, parūpino iš buržua
zinio sluoksnio darbinin
kams “vadus,” geriau sa
kant, provokatorius. Tie 
provokatoriai pasipylė tar
pe visų minėtų organizaci
ją

Jų veikimas yra labai aiš
kus :

Nuolaidus, susitarimas su 
bosu. (

Skaldymas darbininkiškų 
organizacijų.

Budavojimas kapitalizmo 
iki aukščiausio laipsnio.

Nelaimė socialistams yra 
ta, kad pas juos tų provo
katorių yra daug, jie ten 
turi susipynę sau lizdą, o 
organizuoti darbininkai ne
gali jų atsikratyti.

Darbininkai šaukia už 
vieną didelę uniją, o pro
vokatoriai suskaldo.

Darbininkai iššaukia strei-

Adenauerio “pasienio policija” 
naujas Wehrmaclitas

Vakarų Vokietijoje (Ame
rikos, Britanijos ir Prancū
zijos zonose) randasi dvie
jų rūšių ginkluoti vokiški 
daliniai, kurie oficialiai va
dinasi policiniais (tai ne
skaitant jau pradedamo or
ganizuoti' oficiali© Wehr- 
machto - armijos). Tie da
liniai yra Bundesgrenz- 
schutz (Federalės Respubli
kos Pasienio Sargyba) ir 
mobiliai junginiai, panašūs 
į Italijos “Celere,” taip va
dinamieji “Bereitschaften.” 
Šie turi tikslą užgniaužti 
bile kokį vidujinį išstojimą 
prieš valdžią.

Nors abi anksčiau minė
tos tarnybos yra “policija,” 
jos faktinai dabar yra labai 
ir labai panašios į hitlerinę 
armiją. Britų-žinių agen
tūros “Reuters” korespon
dentas Vokietijoje H. Gel- 
ber neseniai rašė:

Naujosios Vakarų Vokieti
jos prisiruošimo ir pasienio po-, 
licinės. jėgos pradeda kelti to
kį triukšmą, kaip keldavo 
Hitlerio Wehrmachtas.

Pasienio “policininkų” da
bar yra 10,000, ir planuo
jama greitu laiku tą skai
čių padvigubinti. Jų uni
forma yra visai panaši į 
nacinio Wehrmachto, nors 
medžiaga kiek tamsiau ža
lesnė. Kalnierius lygiai toks 
pat, laipsnio ženklai tokie 
patys. Nors laipsniai turi 
kitus vardus, negu buvo 
armijoje, naujieji laipsnių 
vardai lieką tik ant popie
riaus, o senieji vartojami 
gyvenime. Taip, pavyz
džiui, vyriausias pasienio 
policijos karininkas oficia
liai turi titulą “Der Ko- 
mandeur” (komandierius), 
bet visi karininkai ir kariai 
jį vadina “Der Herr Gene
ral” (generolas). Oficialus 
titulas jaunam karininkui 
yra “Leutnant im Bundes- 
grenzschutz” (leitenantas 
pasienio sargyboje), bet ka
reiviai juos adresuoja, kaip 
sename Wehrmachte, su 
Herr Leutnant.”

Vyriausias seržantas va
dinamas. oficialiai “Haupt- 
wachtmeister,” bet karei
viai juos vadina “Spies?,” 
kaip vyriausias seržantas 
buvo vadinamas Hitlerio 
armijoje. Disciplina bara

A’es- 
’rge, 
LW1- 
ras

kuose, pratimai lauke, ir 
bendrai visa tvarka yra, 
kokia buvo Wehrmachte, o 
ne policijoj. Pasienio “po
licija” turi 12 batalijų, 
kurie aprūpinti sunkaftk 
miais ir 60 šarvuotų a!uto-t 
mobilių. Dešimt tų batalio-' 
nų randasi prie tarybinės 
zonos pasienio, vienas Bo- 
noje ir vienas Manheime.

Kas karininkai toje “poli
cijoje”? ’ Tas aišku ir be 
atsakymo: buvę hitlerinio 
Wehrmachto karininkai. 
Skirtumas tik tame, kad 
dabai’ jie turi laikyti že
mesnius laipsnius, — buvę 
pulkininkai dabar tik leite
nantai, buvę kapitonai da
bar tik puskarininkiai, o 
buvę generolai tik pulki
ninkai. Mat* Vakarų Vo
kietijoje yra didelis aukštų 
karininkų perviršius, ir jie 
turėjo prisitaikinti, priimti 
žemesnius laipsnius.

Štai, pavyzdžiui, kaip 
praneša “Reuters” kt 
pondentas, D a n n e ntyį 
kur ^.randasi “pasienio t 
ei jos” šarvuočių cen‘
buvęs pulkininkas Hitlerio 
armijoje Kurtas Voigtas 
dabar yra paprastas kom
panijos komandierius, bu
vęs geležinio, kryžiaus lai
mėtojas ir irgi pulkininkas 
Koppe tik šimtinės vadas, 
ir taip toliau.

Nors tie “policininkai” 
turi teisę laisvomis valan
domis dėvėti civilius drabu
žius, jie jais nesinaudoja, 
visi jie militaristai ir mie
liau dėvi visą laiką, įskai
tant ir atostogų metu, sa
vo uniformas, batus, su 
aukštais aulais, pačius dir
žus ir tt.
' Sąlygos yra beveik Mos 
pačios ir “Bereitschaftln” 
junginiuose, apart to, kad 
ten jos dar labiau karinės, 
mat, ten ir ginklai geresni, 
ir uniformos kiek branges
nės.

Tai tokia dabar vra* Ade
nauerio “policija.” Mes ga
lime iš to įsivaizduoti, ko
kios bus Vakarų Vokietijos 
ginkluotos jėgos, kuomet 
po NATO sparnu Wehr
machtas bus oficialiai at
kurtas. Jis gal ne tik su
silygins., bet su laiku gal. 
dar pralenks Hitlerio laikų 
nacinę armiją. N. M.

$10,000 FONDO SUKĖLIMUI LAIKAS
BAIGSIS SU RUGPJŪČIO 16-TA y

(Tąsa nuo 1-mo puslanio)
$10, vietoj $7), o kitus $25 sudėjo Laisvės fondui šie

ką, provokatoriai streiką 
laužo.

Darbininkai organizuoja 
vieną didelę politinę darbi
ninkų pąrtiją, o provokato
riai suskaldo. O jeigu jie 
nepajėgia suskaldyti, tai 
šmeižia ir skundžia į val
diškas įstaigas.

Šitie provokatoriai aiški
na darbininkams, kad dar
bininkai negali patys, per 
save tvarkytis patol, pakol 
išnaudotojų luomas nėra iš
augęs iki aukščiausio laips
nio. ' Išnaudotojams gi nėra 
galo augti, o provokato
riams nėra galo aiškinti.

Taigi, socialistų vadovy
bei ne socializmas rūpi -bū
davot!, bet kapitalizmas sti
printi. F. K. Ignis

asmenys:
J. Ažys, Edgewater, N. J............................. , $10.00
Geo. Stasiukaitis, Cliffside, N. J.................... 10.00

Bevardis ............................................../ • • • •
J. Pečiulis ................................................•......... 1.00

\ Draugiškai, G. Stasiukaiti^” :
A. Žemaitis iš Baltimore, Md., surinkęs ant blankos 

prisiuntė nuo:
J. J, už nebuvimą Laisvės piknike ............. $5.00

• J. Kanišauskas ................................................. 3.00. •
Bevardis. ......... •.. .  ...................................50 ,•
Kiti, kurie jau kelintu kartu aukoja, dar pabaigai pri

dėjo :
P. ir O. Cliftoniečiai (anksčiau davė $10) ... $15.00
Bostonietis .......................  10.00
H. Williamson, Huntington Sta., N. Y............... 5.00
A. ir M. Kaunaf, St. Clair, Pa.

už nebuvimą Shenandoah piknike ........... 5.00
K. Krukonis, Marlboro, Mass."'..............................5.00
Natalija Lenigan, St. Petersburgh, Fla..............5.00
Mary Kreivėnas, Brooklyn, N. Y.................... 2.00 '
Širdingai dėkojame visiems, kurių vardai aukščima 

išspausdinti, Už puikias dovanas.. Neabejojame, jog\ir 
kiti Laisvės entuziastai suskubs garbingam baigimui< 
dienraščio finansinio vajaus.

Laisves Administracija
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Iš LDS DEŠIMTOJO SEIMO
JAUNIMO SESIJA

Detroit, Mich. — Rugp. 6 
d. įvyko LDS jaunimo sesija. 
Jaunimo — geriau tariant: 
angliškai kalbančiųjų, — da- 

lįjtavo neperdaug, bet čia pat 
ęBrtu dalyvavo dauguma “tik
rų*' seimo delegatų taip, kad 
sesija buvo graži ir įdomi.

Sesiją atidarė brooklyniškis 
Jonas Katinas su gražia įžan
gine kalba. Jis, beje, pakvietė 
Stasį Kuzmicką sugiedoti A- 
merikos himną; dainininkui pi
anu akompanavo muzikė Ona 
Petruitienė iš Chicagos.

Sesijos pirmininku išrinktas 
Antanas Vasaris, sekretorium 

- Biruta Price-Palevičiutė.
Tuomet sekė pranešimai ra

portai iš Veikimo ir Jaunimo 
Komiteto veiklos, apie Tiesos 
anglišką skyrių, apie sporto 
srityj veiklą, ypatingai apie 
LDS boulininkus. Apie šią 
veiklą pranešimą padarė Jo
nas Katinas. .

Buvo perskaitytas raportas 
iš Midwest Komiteto veiklos, 
—pranešimą prisiuntė Aldona 
OAson. šis komitetas, kaip ži
nia, veikia Čikagoje, 
rkl Casper padarė įdomų 
pranešimą iš Los Angeles, 
apie tai, kaip veikia Mixmas
ters kuopa, pati veikliausia 
LDS angliškai kalbančioji kuo
pa. Jie leidžia mėnesinį savo j Petruitienė ir Helen Kvainau- 
laikraštuką “Mixmaster.” Iskienė. Deja, į Seimą Kvai-

Mixmasteriai veikia kultūri
niai. Jie gauna naujų narių.

Įdomų raportą pateikė Ona 
Petruitienė iš Chicagos. Dis
kusijose dalyvavo daug jau
nesnio ir senesnio amžiaus de
legatų. Vieni kalbėjo angliš
kai, kiti lietuviškai.

Plačiai diskusuotas klausi
mas, kaip pagyvinti angliškai 
kalbančias kuopas, jų veiklą.

L. Prūseika kalbėdamas 
pabrėžė reikalą, kad angliškai 
kalbantieji LDS nariai dau
giau dėmesio kreiptų į lietu
višką judėjimą, kad jie sektų 
mūsų lietuvišką spaudą etc.

Po visapusiškų diskusijų 
tapo išrinktas komitetas suda
rymui projekto, kuris bus pa
siūlytas rytojaus sesijai, kad 
sutvirtinti angliškai kalban
čiųjų kuopų veiklą.

A. Vasaris, pirmininkas, 
pranešė, kad, Seimo metu, mi
rė Ona Steponienė, detroitietė 
LDŠ narė, kuri šiuo metu yra 
pašarvota ir ketvirtadienį bus 
palaidota. Įnešta ir paremta 
parinkti iš delegatų po kelis 
centus aukų ir už jas nupirk
ti Seimo vardu vainiką velio
nei pagerbti.

—o—
MOTERŲ SESIJA

Po pietų, trečiadienį, įvyko 
LDS Moterų sesija, kurios y- 
patingai pageidavo čikagietės 
jaunos motinos-veikėjos, Ona

N. GOGOLIS

TARASAS BULBAi

(Tąsa)
Įdomu, kad tai kalbėjo tas pats 

Tarasas Bulba, kuris plūdo bet kurį mo
kslą ir patarė, kaip mes jau esame, ma
tę, vaikams visai jais nesidomėti. Nuo 
to laikfĮ Ostapas ėmė nepaprastai uoliai 

^sėdėti prie nuobodžios knygos ir netru- 
•\us atsistojo greta pažangiųjų. Ano me
to mokymo pobūdis baisiai prieštaravo 
gyvajam gyvenimui: visos šitos scholas
tinės, gramatinės, ritorinės ir logikinės 
smulkmenos visai nelietė gyvenamojo 
laiko, niekuoųiet nebuvo pritaikomos ir 
pakartojamos gyvenime. Tie, kurie jų 
mokėsi, su niekuo negalėjo susieti savo 
žinių, kad ir ne tokių scholastinių. Pa
tys ano meto mokslininkai buvo didesni 
nemokšos už kitus, nes buvo visai nuto
lę nuo praktikos. Be to, šita respubliko
niška bursos santvarka, šita baisi dau
gybė jaunų, stiprių, sveikų žmonių — 
visa tai turėjo jiems įkvėpti veiklumą, 
nieko bendro neturintį su mokslu. Kai 
kada blogas išlaikymas, kai kada dažnos 
bausmės badu, kai kada daugelis porei
kių, kurie pabusdavo skaisčiame, sveika
me, stipriame jaunuolyje, visa tai, drau
ge paėmus, pažadindavo juose tą veiklu- 
rotą, kuris vėliau būdavo lavinamas Za
porožėje. Alkana bursa bastėsi Kijevo 
gatvėmis ir vertė visus būti atsargius. 
Turguje sėdinčios bobos visada uždeng
davo savo rankomis pyragus, riestainius, 
moliūgų grūdus, kaip arės savo vaikus, 
jei tik pamatydavo praeinantį bursos 
mokinį. Konsulas (vyresnysis bursos

• mokinys), kuris buvo įpareigotas prižiū- 
8 rėti jam pavestus draugus, turėjo to

kias baisias kišenės savo plačiose kelnė- 
< se, jog galėjo tenai sutalpinti visą užsi

žiopsojusios turgaus bobos krautuvę. Ši
tie bursos, mokiniai sudarė visiškai atski
lą pasaulį: į aukštesnę visuomenę, ku
rią sudarė lenkų ir rusų bajorai, jų neį
sileisdavo. Patsai vaivada Adomas Ki
sielius, nors ir globodavo akademiją, ne- 

, -įvesdavo jų į draugiją ir liepdavo juos 
A laikyti kuo griežčiau. Beje, šitas nuro

dymas buvo visai nereikalingas, n-es rek
torius ir profesoriai vienuoliai negalėjo 
rykščių ir rimbų, ir dažnai liktoriai 
(konsulo padėjėjas), jų įsakyti, perdavo 
kailį savo konsulams taip žiauriai, jog 
jie kelias savaites ’ kasydavo savo pla- 
čias kelnes. Daugeliui jų visa tai buvo 

•niekai ir atrodė tik truputį stipresniu 
dalyku, negu gera degtinė su pipirais;

Mjitiems, pagaliau, labai nusibosdavo to- 
nuolatiniai sutinimai, ir jie pabėgda- 

į Zaporožę, j-eigu rhokedavo rasti ke- 
^lią ir jeigu jų nesulaikydavo pakeliui.^O-’ 

stapas Bulba, nežiūrint į tai, kad ėmėsi 
dideliu uolumu mokytis logikos ir net te
ologijos, nieku būdu-negalėdavo išvengti 

: negailestingų rykščių. Natūralu, kad

nauskiėnė" negalėjo atvykti, 
nes sunkiai susirgo ir guli li
goninėje..

Atvyko Ona Petruitienė, 
veikėja, muzikė.

Ir padarė rašytą praneši
mą, pasakydama, kad tarp 
čia augusių ir atvykusių—tarp 
dukterų ir motinų—nėra už
tenkamai tvirtų ryšių. Jie 
reikia tvirtinti.

Ji siūlė, kad kiekviena LDS 
kuopa organizuotų vaikučius 
į chorelius.

Ji siūlė organizuoti krepši
nio žaidėjus, base-bolės žaidė
jus.

Ji siūlė organizuoti sorori
ty (“seserų”)) grupes iš LDS 
moterų.

“Tiesoje” (angliškam sky
riuje) rašyti apie dalykus, lie
čiančius moteris, rašyti apie 
sveikatą angliškame skyriuje.

Po visapusių diskusijų pa
siūlymai Petruitienės buvo 
priimti, patariant atitinka
moms kolonijoms juos pritai-< 
kyti gyvenimai!.

šį vakarą įvyks šeiminis 
banketas.

Rytoj, ketvirtadienį, seimas 
baigsis. Korespondentas.

Kubos diktatorius ikalino 
5 policininkus

Havana, Kuba. — Kari
nis teismas nuteisė penkis 
policininkus kalėjiman ket- 
veriems metams ir dviem 
mėnesiam už tai, kad jie 
darę sąmokslus nuversti 
d i k t a t o r i a us prezidento 
Fulgencio Batisto valdžią.

visa tai turėjo kažkaip niršinti jo cha
rakterį ir suteikti jam tvirtumo, kuriuo 
visada pasižymėdavo kazokai. 'Ostapas 
buvo laikomas vienu geriausių draugų. 
Jiš retai vadovaudavo kitiems akiplėšiš
kuose žygiuose — apvogti svetimą sodą 
ar daržą, bet užtat jis būdavo vienas pir
mųjų, atvykstančių po sumanaus bursos 
mokinio vėliava, ir niekuomet, jokiu at
veju, neišduodavo savo draugų; jokie 
rimbai ar rykštės negalėjo jo priversti 
tai padaryti. Jis mokėjo sulaikyti bet 
kurias paskatas, išskyrus karą ir triukš
mingas vaišes; bent niekuomet beveik a- 
pie kita ką negalvodavo. Sau lygiems 
jis buvo atviras. Buvo tiek geraširdis, 
kiek tais laikais buvo galima ir kiek lei
do jo charakteris. Jį giliai jaudino var
gšės motinos ašaros, ir tik vienas šis da
lykas drumstė jo nuotaiką, vertė susi
mąstyti ir nuleisti galvą.

Jaunesnysis jo brolis, Andrius, buvo 
gyvesnių ir kažkaip labiau išlavėjusių 
jausmų. Jis mokėsi noriai ir be įtempi
mo, su kuriuo dažniausiai pradeda sun
kaus ir tvirto charakterio žmonės. Jis 
buvo išradingesnis už savo brolį, daž
niau būdavo gana pavojingo, žygio vado
vu ir kartais, savo išmoningo proto dė
ka, mokėdavo išsisukti bausmės, tuo tar
pu kai jo brolis, Ostapas, niekur nieko 
neklausdamas, numesdavo savo svitką ir 
guldavo ant grindų, nė negalvodamas 
prašyti pasigailėjimo. Jo širdis virte vi
rė trokšdama didvyriško žygio, bet kar
tu jo sielai buvo prieinami ir kiti jaus
mai. Meilės troškulys gyvai įsiliepsno
jo jo širdyje, kada jis peržengė aštuonio
lika metų; moteris dažnai tapdavo jo 
svajonių objektu; klausydamas filosofi
jos disputų, jis matydavo ją kas akimir
ką jauną, juodomis akimis, švelnią. Prieš 
jį be paliovos dingsėjo jos tviskančios, 
stangios krūtys; švelni, graži, visa ap- 
nuginta ranka; net drabužiai, prilipę 
prie jos nekaltų ir drauge stiprių sąna
rių, jo svajose alsavo kažkokia neapasa- 
koma gašlybe. Jis rūpestingai slėpė 
nuo savo draugų šitos aistringos jaunuo
liškos sielos potraukius, nes aname am
žiuje buvo gėda ir negarbinga galvoti 
kazokui, dar neišbandžiusiam mūšio, ' a- 
pie moterį ir meilę. Aplamai, pastarai
siais metais jis rečiau būdavo bet kurios 
gaujos vadovu, bet dažniau klydinėdavo 
vienas kur nors nuošaliame Kijevo už
kampyje,' peskendusiame vyšnių soduo
se, tarp žemučių namelių, viliojamai 
žiūrinčių į gatvę. Kai kada jis įsibrauda
vo ir į aristokratų gatvę, dabartiniame 
senajame Kijeve, kur gyveno mažaru- 
siai ir lenkai bajorai ir kur namai bu
vo pastatyti su tam tikru įnoringumu.

(Bus daugiau}

1

Lawrence, Mass
įspūdžiai iš kelionės

Nors jau praėjo kelios sa
vaitės, kaip teko lankytis Ka
nadoje ir Maine valstijoje, bet 
norisi šis-tas parašyti apie į- 
spūdžius.

Maine valstijoje gamtos vaiz
das labai gražus. Pievos ža
liuoja, papuoštos gėlėmis, tar
tum jų kas būtų prisodinęs. 
Kuomet sustoji ir pažvelgi į 
laukus, tai jautiesi kaip Lie
tuvoje.

Važiuojant per Maine vals
tiją laikas prabėgo taip grei
tai, jog nė nepamatėme, kaip 
pribuvome į Montrealį. Ka
dangi važiavome su svetim
taučiais, tai neteko susitikti su 
lietuviais. Kitas dalykas, ten 
tebuvome vieną dieną, tai ne
buvo nė laiko. Montrealio 
miestas man patiko.

Grįždami iš Montrealio, už
sukome į Lewiston,- Me. Pash 
matėme su giminėmis ir drau
gais švogeriais, Martinkais ir 
Laucais. Taipgi teko nueiti į 
Lietuvių Klubą. Kadangi ma
no žmona Lewistone ilgai gy
veno, tai ir daug pažįstamų 
turėjo. Susitikom draugus 
Dainių ir J. Bukį. Gerai pasi
vaišinome ir pasikalbėjome. ,

Ten būta ir tokio atsitiki
mo : Dipukas kunigas buvo 
prapuolęs, tai visos davatkos 
visą bėdą sumetė ant bolševi
kų, girdi, jie kunigėlį išsivežė 
ir nužudė. Taip ir plepėjo. 
Bet už tūlo laiko kunigėlis 
sugrįžo, atsiveždamas moterė
lę, jau apsivedęs! O tos mer
ginos tėvas dirbo lietuviškoje 
duonkepykloje. Tada visi fa
natikai pradėjo
boikotuoti, kam ten 
žmonelės tėvelis 
žmogus ir turėjo išeiti, netekti 
darbo. Tada ir
koncertas nutilo. Kunigėlis iš
važiavo ir kartu žmonos tėvą 
išsivežė.

Kitą dieną nuvažiavome pas 
draugus Stukus, kurie gyvena 
ūkyje. Draugę Stukų dukrelė 
Mildutė 
žė. Ten 
buvome 
pėjome, 
pieninę, 
verčiasi
pragyvenimą. Visos 
moderniškos.

Turi sūnų ir dukrelę. Vai
kai išauginti tikrai progresy- 
viškai, taipgi kalba gražiai 
lietuviškai. Draugai 
yra Laisvės skaitytojai 
mėjai.

Buvome nuvažiavę į
Spring, kur milijonierių klu
bas randasi. Ten vasaros laiku 
suvažiuoja visi dykaduoniai ir 
uiiavoja. Prie vartų stovi sar
gas. Jei£u norį, tai leidžia ap
važiuotai, bet vidun įeiti jau ki
tas klausimas.

Labai dėkavoju švogeriams, 
švogerkai ir draugams Stu- 
kams už tokį puikų priėmimą.

toj žiemoj viešėjo Floridoje, 
kur ji praleido apie du mė
nesius. pas draugus Indriulius, 
kurie jai nieko neskaitė už 
kambarį. Todėl dabar Gele- 
žauskienė už tai nors surengė 
tokią gražią sueigėlę, kad pa
vaišinti draugus Indriulius, o 
kartu dar. pasikvietė ir dau
giau savo gerų draugų ir 
draugių. Ir taip gražioje pa
stogėje Nay Aug parke, kur 
šiltas vėjelis maloniai visus 
glostė, susiėję visi, drg. Gele- 
žauskienės sukviesti svečiai, 
gardžiai užkandžiavo, gurkš
nojo, kalbėjosi, net ir pakrės- 
dami linksmų pdkštų. Ir taip 
besriupčiojant karštą kavu
tę, drg. Indriulis patiesė pen
kinę ant stalo, jausdamasis, 
jog vienai drg. Geležaūskie- 
nei perdaug brangiai atsieis 
šis pokilėlis. Bet Geležauskie
nė rimtai ir tvirtai atmetė tokį 
drg. Indriulio sąmojų. Vienok 
Indriulis savo penkinės atgal 
neėmė, bet sako: “Na, jei jau 
taip, tai tegul būna Laisvės 
$10,000 fondui.” Kiti' daly
viai taipjau1 neatsiliko nuo In
driulio, ir bematant išaugo 
krūvelė iki $16. Tai labai 
gražus darbas puikioj sueigė- 
lėj!' Ir už tą viską labai dide
lis dėkui drg. Geležauskienei.

Saulutė jau ėmė slinkti že
myn kur nors toli už mėlynų
jų miškų — jau artėjo vaka
ras. Ir nors dar būt ir labai 
malonu čionais pabuvoti su 
taip linksmais draugais, bet 
kažin koks nerimas, nervų su
judimas verčia mane pasakyti 
drg. Geležauskienei ačiū už 
pakvietimą ir taip širdingas 
vaišes, o visiems kitiems—su
die. Vienas iš draugų.

tą kepyklą 
kunigo 

dirba. Na, Chicago, 111
visas kačių

atvažiavo ir nusive— 
išbųyom visą dieną ir 
puikiai pavaišinti. A- 
apžiūrejome ūkį ir 
nes draugai Stukai 
iš .pieno, daro sau 

mašinos

Stukai 
ir re

Polent

U. S. Bobbin dirbtuvė atida
rė raštinę Greenville, S. C. Ši
ta kompanija turi dvi dirbtu- 
.ves Lawrence. Nepasako, ar 
kraustysis, ar ne. Dabar tik 
pažymi, kad soutiečiams bus 
pardavinėjamos 
Gal

šaudyklės.
po biskį atšals n,uo Soutų.

S. Penkauskas

Scranton, Pa
Smagi sueigėle ir 
gražus darbas

Rugpiūčio 3 dieną draugė 
Ieva Geležauskienė surengė 
sueigėlę, kad pavaišinti drau
gus F. M. ir P. Indriulius, ku
rie sugrįžo iš rojiškos Floridos' 
pavasaroti Scrantone.

Draugai Iiidriuliai yra ilga
mečiai Scrantono gyventojai, 
draugijų nariai ir darbuotojai 
pažangiųjų tarpe, bet jau įsi- 
pilietinę Floridoje, kur ir nuo
savybę jau turi įsigiję. Bet 
kadangi jųjų duktė gyvena 
Scrantone, -o dar ir nuosavybę 
ir čionais turi, tad kas vasara 
jie ir parvažiuoja į kalnuotą 
Pennsylvaniją praleisti gra
žiausią dalį vasaros.

Drg. Geležauskienė perei- ,

Policija sulaužė sėdėjimo 
streiką

Liepos 31 d. 80 policistų 
sugužėjo į International Har
vester dirbtuvę ant 2557 Blue 
Island avė. ir areštavo sėdėji
mo streikierių 142. Kompani
ja kaltina jups betvarkės kėli
me. Visi paleisti .užsimokėjus 
po $10 užstato.

Kitoj pusėj gatvės susirinko 
apie 200 publikos ir stebėjo, 
kaip policistai veda ar varo 
darbininkus į vežimus.

Viso policijos prie įmonės 
buvo pasiųsta 125, bet tik 80 
jų ėjo vidun. Kada prisieina 
reikalas ginti kokios milionie- 
rių kompanijos reikalus, poli
cijos netrūksta ir ji moka 
“tvarką daryti”, bet kada į- 
vyksta diskriminacinės riau
šės, tai ir policijos trūksta ir 
ji negali riaušininkų sutvar
kyti.
' Kartu su sėdėjimo streikie- 
riais areštuotas ir unijos _lo- 
kalo prezidentas Robert L. 
Ray. Ray sakė, kad sėdėjimo 
streiku darbininkai bando su
laikyti kompaniją nuo iškėli
mo į New Orleans. Jie nori 
mitingo su kompanija, kad tą 
klausimą išsprendus. Iškėlus į- 
monę 865 to lokalo (local 141 
Farm Equipment Workers- 
UE) narių netenka darbų. 
Ray sako, kad 140 vyrų ir 
moterų yra išdirbę niro 15 iki 
50 metų toje įmonėje, 350 
darb. yra išdirbę nuo 5 iki 15 
metų. f

Ray sako, kad Harvester 
nori pabėgti ten kur nėra uni
jos, kur algos žemos, kur pra
ktikuojama džim krow ir iš
mesti 865 darbininkus iš dar
bo. Jis sako, kad unija kaltins 
kompaniją provokavime civi
lio karo, jeigu bandys siųsti 
savo mašineriją į New Orle
ans.

Ruošia mitingą išlaisvinimui 
Politinio kalinio

\

Chicagos Amnestijos Komi
tetas šiomis dienomis ruošiasi 
prie didelio masinio mitingo 
tikslu' išjudinti demokratinę 
liaudį veikti, kad išlaisvinus 
politinį kalinį Benjamin Davis.

Mitingas ruošiamas Wash
ington Parke. Kadangi B. Da
vis yra negras, pasiruošimas 
eina plačia skale įtraukti 
negru ęrgapizacijas ir bažny
čių vadus. Jau keletas kunigų

veikia savo parapijonų tarpe, 
veikia ir Negrų Darbo Taryba 
(Negro Labor Council).

Darbo unijos tame veikia 
rūpestingai, nes visose yra 
nemažai negrų. Baltieji, ži
noma, irgi prisidės, nes poli* 
tinis kalinys, nežiūrint kokios 
tautos ąr rasės, kenčia už vi
sus nuskriaustuosius piliečius.

Minėtas mitingas ruošiamas 
rugpiūčio 31 d. Jame kalbės 
unijų atstovai, bažnytinių gru-

i pių atstovai ir įvairių kitų or
ganizacijų atstovai.

Kadangi prisiruošimas eina 
plačia skale, manoma išplatih* 
ti tūkstančius lapelių, stike- 
rių ir kitos literatūros. Komi
tetas atsikreipia į visuomenę 
paremti finansais. Tai bus vie
nas iš pirmųjų Chicagos Am? 
nesti jos Komiteto veiksmų po 
suvažiavimo, kuris įvyko New 
Yorke birželio mėnesį.

Kom. Narė -

jr=========^=^==^==^
Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 

Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
| LAI/Hį

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja lietuvių gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje,

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite!

. Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:
“LAISVE” f

110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N, Y.
V-' -...........
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Įsigykite H
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

J Ė*

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

- • 
“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba,

” * * •
Knyga iš virš 300 puslapių, kaina'$1.50..
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

I A IQI7F 110-12 ATLANTIC AVENUE, LAI J V t RICHMOND HILŲ 19, N.Y.

................................................._... . ........................... , , , ,

Praleiskite Savo Vakacijas 
Atlantic City, N. J.

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto.

Apartmentai ir rūmai su virtuvės privilegijomis — 
dienai, savaitei ar sezonui., /

171/^1 IT’T’JC 125 ATLANTIC AVĖ.,V Iv/LIL 1 0 Atlantic City, N. J.

t Vakacijų rezervavimui telefonas: 
ATLANTIC CITY 5-2338

Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui.
Norintieji turėti linksmas vakacijas — atvažiuokite.

3 pusl.-Laisvė (Liberty)-Antradien., Rugp.-August 12, 19S2



Pasitenkinę kelione

Padėka

va- 
tik 
lai

NohYorkik>zW^7liiiov
širdingai dėkoju visoms-vi- 

siems, kurie mane aplankė li
goninėje ir namie, taipgi 
tiems, kurie prisiuntė užuo
jautą laiškais ir prisiuntė do
vanų. Už vis labiausia dėkoju 
Moterų Klubui už gėles ir ma
no kaiminkoms Aldonai Emil- 
kovvsky ir M. Kulįkienei, ku
rios mane lankė ligoninėje ir 
daug pagelbėjo man sugrįžus 
iš ligoninės.

, Niekuomet nesitikėjau, kad 
turiu tiek daug gerų priete- 
lių, kurie atjaustų mane esant 
nelaimėje. Ta jūsų, draugės- 
draugai, man tokia nuoširdi ti
žu o jauta daug pagelbėjo per
gyventi visus sunkumus. Dar 
kartą visiems širdingai dėko
ju.

Žymusis dainos artistas
u

Robeson dainuos taikai
Liudytojai nepažįsta 
policistų

Areštavo valdininką

Ona Valmusienč

Darbiečių kandidatė 
kalbės New Yorke

Unijistai nori Bianchi 
vėl išrinkti

nia, bet oficiali© “kredito” 
vyskupas Sheenas dėl jo ne
siima...

—Kam tiktai sveikata ir iš
tekliai leidžia, verta nors kar
tą savo gyvenime pervažiuoti 
išilgai mūsų šalį ir pamatyti 
jqs įdomybei, — stipriai atsa- 
kė Juozas Dainius, užklaus
tas, kokį jis parsivežė įspūdį 
iš kelionės Kalifornijon.

—Tiktai per mažai laiko tu
rėjome, vos tris savaites. Vi
sur reikėjo skubėti, — ęakė 

jis.
Dainius, jo‘žmona Genovai

tė, sūnus Eugenijus, Flushing 
gyventojai, ir- giminaitė Mil
dred Čiuladaitė, Raųolo ir 
Marijonos duktė, iš Lowell, 
Mass., kelionę į Kaliforniją 
ir atgal atliko privatiniu1 au- 
tomobiliumi. Dainiui jau nuo 
seno rūpėjo pamatyti mūsų 
šalies vakarus, bet vienu kar
tu darbas, kitu kartu * kurio 
šeimos nario nesveikata, arba 
vėl sūnaus mokslo ar karinės 
tarnybos prievolės neleido į- 
vykdyti tą užduotį.

?—Jei sveikata tarnaus, 
žinosime ir kitą kartą, 
stengsimės gauti daugiau 
ko, — sako Dainius.

Kelionėje susitikę karšto ir 
šalto, kalbant apie orą. Įvyk
dę apžiūrą sniego kepurėmis 
pasipuošusių kalnų ir vos ne
pradėję kepti Mirties Slėnyje. 
Slėnio prižiūrovai jiems pata
rę, kad vasaros metu neverta 
tą sjėnį apžiūrinėti. ‘Bet jie 
važia%p. Tačiau netoli važiuoti 
teko iki įsitikino, jog prižiū
rovai žino, ką kalba. Sako, 
toks neįprastas tenai spirgini
mas saulės spinduliais, kad 
joradėjo kojų padai kaisti. 
Nelaukę, kad kuris iš karščio 
apalptų, išskubėjo iš slėnio.

Tarpe daugelio kitų apžiū
rėtų nepaprastųjų vietų buvo 
druskos plotas Utach valsti
joje; Kalifornijos raudonme
džių miškai; Catalina salos 
Pacifike; didieji miestai ir 
daug ko kito.

Keliaudami per Colorado 
buvo sustoję pamatyti saulė
tekį nuo aukštojo Pike’s Peak 
kalno (14,110 pėdų). Ir ste
bėjo kitus kalnus su gręsmin- 
gai giliomis ir kai įiur nuosta
biai žavingomis tarpkalnėmis, 
sriuvenančiais upeliais, van- 
denpuoliais.

Bendrai, visu1 keliu matę 
daug gamtinių ir taip pat mū
sų technikos sukurtų įdomy
bių.

Mrs. Charlotta Bass, prog
resyvių partijos kandidate 
Jungtinių Valstijų vice-prezi- 
dento urėdui, kalbės New Yor
ke šio mėnesio 13-tos vakaro 
8 vai., atviro oro mitinge. '

Mitingas bus prie 126th St. 
ir Lenox Ave., New Yorko se
kcijoje vadinamoje Harlemu. 
Ten pat kalbės buvęs kongres- 
manasVito Marcantonio; ALP 
kandidatas į senatorius nuo 
visos valstijos Corliss Lamont; 
taipgi valstijos senatorius Wil
liam J. Bianchi, ir Carl Law
rence, kandidatas į Valstijos 
Seimelį iš 12-jo distrikto.

Viso miesto plotme rengia
mame masiniame mitinge tai
kai šio menesio 20-tos vakarą, 
Triboro Stadiume, Randall’s 
Island, bus žymių meno žvaig
ždžių programa greta 
pat žymių kalbėtojų.

Paul Robeson, Morris 
nowsky, Howard Da Silva ir 
Earl Robinson yra vadovau
jančios figūros meninėje pro
gramos dalyje. O kelių tikybų 
žymūs dvasiškiai, skirtingų 
unijų, taipgi susiedijose liau
dies vadai sudaro kalbėtojų 
sąstatą. Įdomu bus išgirsti, ką 
jie svarsto, kaip jie veikia tai
kai.

Mitingas prasidės 7 valan
dą. Bilietai po $1, gaunami 
pas lietuvius darbuotojus tai
kai. Visi -prašomi juos Įsigyti. 
Visi, kam svarbu taika, ragi
nami dalyvauti. Bilietai rezer
vuotoms sėdynėms po $2. Vai
kams iki 12 metų įėjimas ne
mokamas. T. G.

taip

Paralyžiuota motina 
laimingai pagimdė

34Praėjusį ketvirtadienį 
teisiamųjų policistų teisme 
buvo pašaukti pora asmenų, 
kurie yra prisipažinę gemble- 
riais ir yra sakę, kad policija 
imanti kyšius. Tačiau pašaukti 
parodyti tuos, su kuriais turė
jo ryšių, sakėsi nė vieno iš 
tų teisiamųjų nepažįstą.

Vienu tų pašauktųjų buvo 
Artie Karp, kitu—Sol Gleicher. 
Gleičher jau kelintu kartu 
prašėsi paliuosuo jamas iš liu
dytojo pareigų. Kartą sakėsi 
sergąs skilvio skauduliais. Ki
tą kartą prašė atleisti dėl to, 
kad dėl jo liūdymo jo 
labai nemalonu.

Dar vienas pašauktų 
ti, Philip Chai f in kuris 
pasisukinąs su
reikalais po Queens,’ parodė 
policistą Edward Cugell. Jis 
sakė, kad Cugell esąs vienu iš 
keturių, kuriems jis davęs ky
šių 1945 ir 1946 metų laiko
tarpiu.

šeimai

liūdy- 
sakėsi 

gemblerystės

Long Islande areštuotas val
dinės kainoms stabilizuoti į- 
staigos valdininkas Dennis ‘J. 
O’Shea ir du buvę valdininkai. 
Juos kaltina, kad jie bandę 
prievarta gauti kyšių iš prąsi- 
kaltusio kainų kontrolei as
mens.

Kiti du areštuotieji yra 
Seymour Chotiner ir William 
T. Holland. Vienas buvęs tai 
valdinei įstaigai New Yorko 
raštinėje advokatu, o kitas ty
rinėtoju. Juos skundė asmuo,” 
kuris, po pardavimo 1951 me
tų išdirbystės Cadillac auto 
virš leistos kainos, gavęs nuo 
jų pareikalavimą sumokėti 
jiems $4,000 kyšių, arba bū
siąs bėdoje. Jis nusprendė 
pats pasiduoti teismui, bet 
jiems tuomi pat atsimokėti.

ir

Ponija turės naują 
progą pažaisti

lau-

Nukrito nuo trečio 
aukšto, liko gyva

RoseSpafadinų dukrytė 
Marie, 5 metų, nukrito nuo 
gaisrinių kopėčių, 3 aukšte, 
kieman, ant cementinio pa
grindo. Nuvesta į ligoninę. 
Nustatyta, kad jos galva ap
daužyta, tačiau pasveiksianti.

Aprokuojma, kad jos gyvy- 
■ bę išgelbėjo jos pataikymas 
užkristi ant drabužiams džiau
ti virvės. Virvę ji užkliuvo už 
apie 5 pėdų nuo žemės, šei
ma gyvena 480 Sackett St., 
Brooklyne.

Astoriete Mrs. Loretta Far
ley, jau paskutinį nėštumo 
menesį, praėjusią savaitę su
sirgo vaikų paralyžiumi (po
lio). Nugabenta į Queens Ge
neral Hospital. Gydytojai nu
sprendė, kad ji galėsianti 
gimdyti normaliai, nežiūrint 
jos galėjimo kvėpuoti tiktai sii 
“metalinių plaučių” mečhd- 
nizmu.

New Yorke šią savaitę 
kiama naujos iškilos — atvyk
sta Iraq’o karaliukas Faisal, 
II, 17 metų. Iškilmingas jam 
sutiktuves rengia miestas lo
tą, kaip paprastai, per pietus.

Tos iškilos teikiamos per 
pietus tam, kad darbininkai, 
norėdami ar nenorėdami tuos 
porni svečius matyti, išeina į 
gatvę eidami pietų į restaura
nus. O kiti išeina šiaip pasto
viniuoti, daugiau oro ir sau
lės spindulių pasigauti.

Spaudos fotografai ten 
statomi pravežamą svečią 
fotografuoti tirščiausia
tvenktoje gatvių sankryžoje. 
Ir paskelbia, kiek milijonų pu
blikos “atėjo pagerbti” svečią.

Karaliukas svečiuosis mūsų 
šalyje, keliaus po visą šalį per 
4 savaites.

Švaros darbininkai 
vėl pikietavo

ketvirtadienio 
prieplauką prie 
21st St., New 
prieplaukos nu- 

apylinkėje su-
Radio

Unija pradėjo derybas 
New Yorke 

\ __________

United Electrical, 
an d M ach i n e Work ers
merica gale praėjusios savai
tes New Yorko pradėjo dery
bas su General Electric Co. 
atstovais. Unijos vyriausiais 
reikalavimais, kaip praneša 
Joseph Dermody, pasitarimui 
įgaliotinių sekretorius, yra:

prie-

Rugp. 7-tą ji laimingai susi
laukė dukrytes. Daktarai 
gimdymą biskelį paskubinę, 
sakoma, tikslu galėti daugiau 
gelbėti moterį iš paralyžiaus. 

. Tad kūdikį, kaipo per anksti 
gimdytą, padėjo inkubatorium

‘4$.... . ..
■ j.;:Wąšą!tiriXL’?^l^irtu.mųs tarp 
.piokfetids••X-’‘vyj:aiĮhs ir niote- 
, j: ims j .vi ori ©flu o$e d ar,bu ose .i

Pakankamos mokesties die- 
.niniams į darbininkams, taipgi 
panaikinti geografinius skirtu
mus mokesties. Dabar už tą 
patį darbą viename miestę ar 
vai sti j o j g mok am aviena 
le, kitur kita.

ska-

pri- 
nu- 
už-

George Markson, 3.1 m., a- 
restuotas įtarimu’ apvogime 
buto. Jį sulaikė po $500 kam 
c i jos. Darant kratą jo bute 
radę šmirkšlę narkotikams lei
sti į kūną. Tad kaucijos dadė- 
jo $10,000.

LDS Šeiminis ir Kartu Metinis

PIKNIKAS!
Rengia LDS 3-ji Apskritis, New Yorko ir 

New Jersey Valstijų

SEKMAD., RUGPJŪČIO-AUG. 24 
MONTGOMERY PARKE

123 Montgomery Avenue, Irvington, N. J.
Durys atdaros 1 vai. dieną. Įžanga prie vartų 50 c.
Bus svečių iš toli ir arti. Gros A. Pavidžio orkestras

KELRODIS: Iš Newarko, nuo Pennsylvania stoties, 
busas No. 16 Clinton Ave. ir No. 13 -Broad St. atveža iki 
Montgomery Ave; paeit vieną bloką po Ylešinei. Busas 
Springfield Ave.. No. 25-26; išlipt ant Avon Avė ir eit 3 
blokus po kairei.

Atvykę karais iš New Yorko, Jersey City, Bayonnės ar 
v Oliffsideės važiuokit Market St. iki Broad St., ir tuoj 

po dešinei bus Clinton Ave., važiuot iki Montgomery Ave.

Costello dar galės 
atostogauti

Gemblerių tūzas Frank Cos
tello, turėjęs pradėti atkalėji- 
mą 18-kos mėnesių, praėjusį 
ketvirtadienį tapo paliktas 
dar ilgiau atostogauti. Teisė
jas Knox sakėsi negalįs jo by
lą spręsti, nes vyriausio teis
mo teisėjas Jackson* kai ką 
turįs prie tos bylos. O teisėjas 
Jackson vis dar nesugrįžęs iš 
atostogų. Dėl to teisėjas Knox
prailgino Costello atostogą teinantį pavasarį minės 75 me
nuo kalėjimo astuoniomis die- tų sukaktį. Ruošia iškilmingą 
nomis.

Kaitaliojamas svęris .

Brooklynietis -bučeris 
Sprung, turįs ' krautuvę 739 
Myrtle Ave., ir jo pagelbinin
kas tapo areštuoti *’ įtarimu, 
kad jie’ nuvAgineję svorį. 
Svarstyklėse buvęs įsprengtas 
koks šipulys, Taip sveriant 
svėrusi’ 7 svartfš' ir'7 uncijas 
vista numažėjo iki 5 svarų ir 
6 uncijų, kada tą šipulį ištrau
kė. ?

Jack

Evangelistų senukams na
mai, 1420 Bushwick Ave., a-

programą.

•L; UribuL
iu

I

Hi;

Darbininkai irgi pasidalinę dėl prezidentini# rinkim#.

balsuotų už

Lester Dyer, College Point 
gyventojas, taip smarkiai tvo
jo su savo auto į gaisragesiam 
iššaukti dėžę-stulpą, jog su
daužė savo mašiną ir tą dėžę. 
Atskubėjo gaisragesiai.
pats išliko tiktai biskelį aRįl 
raižytu veidu. •

PARDAVIMAI
Saldainių ir mokyklai bei rašti

nei reikmenų krautuvė parsiduoda 
skubiai ir už prieinamą kainą. Ren- 
da $35. Skambinkite: Ravenswood 
8-9642. (157-160)

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

švaros Departmento darbi
ninkai anksti 
rytą pikietavo 
East River ir 
Yorke. Iš tos 
vežamos toje
renkamos atmatos į naikintu- 
ves. Sakoma, planavę iššaukti 
ir pervažų darbininkus į veik
smą.

Darbininkų planą sužinoję, 
prieplaukoje darbo vedimo 
viršininkai pervažas tą rytą 
išsiuntė trimis valandomis 
anksčiau skirto laiko.

Darbininkai atėjo pikietuo- 
'ti darbiniuose drabužiuose, 
užsimovę kepurėmis su užlai
domis, kad valdininkai jų ne
pažintų. Tačiau policija juos 
ragino tas užlaidas nusiimti, 
grąsino areštuoti, nes mieste 
esąs patvarkymas, draudžiąš 
užsimaskavimą viešoje gatvė
je. Darbininkai užlaidas nusi
ėmė, protestuodami, kad tas 
išstatys juos valdininkų “ker
štavimui.” .

Darbininkai jau seniai rei
kalauja trumpesnių darbo va
landų. Nutrumpinimas valan
dų jiems yra prižadėtas, bet 
taip lėtai prie to einama, kad 
darbininkai bijosi, jog be spe
cialaus veiksmo jie to pažado 
įvykdymo turės laukti 
tų metus.

švaros darbininkai, 
daugelis kitų eilinio
dirbėjų miestui tebedirba 48 
valandų, 6 dienų savaitę. Pra
dedant spaliu 1-ma yra pri
žadėta pradėti pervesdinėti į 
44 valandas.

New Yorko unijistai iš vi
sokiausių unijų yra gyvai su
sidomėję, kad senatorius Bian
chi vėl galėtų būti ant repub- 
likonų baloto ir taptų išrinktu 
į New Yorko Valstijos Senatą 
iš New Yorko 22-jo senatinio 
distrikto.

Bianchi būdamas Seimelyje 
darbavosi-balsavo darbo žmo
nių bendrai ir unijistų gerovei 
ypatingai.

Oficialiai senatoriaus kandi
datūros klausimas randasi 
teismuose. Republikonų parti
jos viršenybė nori jį iš Seime
lio prašalinti, stato kitą, Muz- 
zicato, patikau j antį viršinin
kams. Unijistai neatsideda 
vien ant to, ką teismas pasa
kys. Jie lanko balsuotojus ir 
prašo, kad jie
Bianchi partijų kandidatų no
minacijose (primaries), kurios’ 
įvyks šio mėnesio 19-tą, už 
savaitės. K

Kaip unijistai susidomėję 
Bianchi iš naujo išrinkimo rei
kalu rodo tas, kad pirmą va
karą tos kampanijos į j© raš
tinę, 1437 Third Ave., New 
Yorke, atėjo 50 asmenų. Ant
ruoju vakaru atėjo- 150, tre
čiuoju 178. Jie visi norėjo ži
noti, kuo galėtų padėti.

Unijistai sako: kuo Marc- 
antonijus buvo Kongrese, tuo 
Bianchi yra valstijos įstatymų 
leidimo įstaigoje — Seimelyje. 
Jis turi būti išrinktas. Jo bal
sas, vienatinis darbininkus už
tariantis balsas Senate, turi 
tebepasilikti. Mes darbuoja
mės už jį dabar taip, kaip jis 
darbavosi už mus būdąmas 
Albany Seimelio rūmuose.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrist* 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

TONY’S

“SPECIALISTAS”

per me-

kaip ir 
darbo

Rizikingi plėšikai
rasAtėjęs į Carlin fabriko 

tinę, 345 Elderts St., Brookly- 
ne, plėšikas prisistatė sales
man u; Apsižvalgęs, parodė te
lefonistei revolverį ir įsakė jį 
vesti į vidujinę raštinę, kur sa
vininkas buvo ką tik parnešęs 
$5,000 algų pinigų. Ten jam 
pribuvo ir pagelbininkas.

Plėšikai sueiliavo 6 raštinin
kes ir savininką prie sienos, 
susižėrė pinigus. Vienam te
bestovint sargyboje, antrafeis 
išbėgo gatvėn, susistabdė 
pravažiuojantį automobilistą. 
Auto triūba iššaukė pasitiku
sįjį viduje, kuris išėjo vedinas 
ir savininku, kaipo užstatu. Į- 
sakė automobilistui visus vež- 
ti. x

Nuvažiavus už apie pusant
ros mylios nuo šapos, plėšikai 
išlaipino abu savininkus—ša
pos ir auto, o patys pabėgo 
toje mašinoje.

Arthur Bordino, 19 metų, 
Richmond Hill gyventojas, 
prarado leidimą vairuoti auto. 
Jis vairavęs po 54 mylias ten, 
kur leista vairuoti tik 25.

Mineola, N. Y. — Trys 
kainų kontroliuotojai tapo 
areštuoti už kyšių ėmimą.

UP-TO-DATE \ -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

Matthew A
Buvusi komunistė Bella 

Dodd paskelbė, kad ji atsiver
tė į katalikybę. Ir ji ne taip 
jau paprastai atsivertė, bet į 
atvertimą ją dirigavo ne kas 
kitas kaip jo dvasiškoji emi
nencija vyskup. Fulton Sheen.
Atrodo, kad vyskupas Sheen 

yra tapęs beveik specialistu 
buvusių komunistų atvertime 
į katalikybę, nes apart Bella 
Dodd jis skaitomas atsako- 
mingu už dar dviejų eks-ko- 
munistų sielų išganymą, o 
du daug svarbesnės žuvys 
gu Bella: Louis Budenzas 
Elizabeth Bentley. Kaip į
talikybę atsivertė trečias toks 
sutvėrimas, Chambers, neži-

BUYŲS
(BUTAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MAarket. 2-5172
tie
ne-

ir

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE 
ABELNAI IPAGELBININKAI

Sunkiems Fabriko Darbams.
Turi suprasti ir kiek nors kalbėti 

angliškai ir turi būti įsirašę gavi
mui pintųjų pępierių.

6 DIENOS — PRADŽIAI 
$1.12 ’/2 J VALANDĄ

G mėnesių uždarbys $1.29 j vaiPo
Kentile, Ine., 99 — 9th St. Brook
lyn. (152-157)

HELP WANTED—FEMALE
Reikalinga namų prižiūrėtoja. 

Daktaro namuose. Paprastas vi
rimas ir namų ruošą. Miegas vie
toje. Gera alga. Dėl platesnių in
formacijų šaukite telefonu: AX. 
7-1089. (157-161)

Reikalingos moterys dirbti prie 
elektrinės siuvamosios, mašinos.- Pa
geidaujama, kad mokėtų kaip vartoti 
mašiną. Geras amatas. Nuolati
nis darbas. Priimam ir daliai lai
ko. Joseph Martin’s, 52 Stagg St., 
Brooklyn, N. Y.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. T.

TeL EVergreen 7-8888

VALANDOS:

Penktadieni*!* 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.
? ' •* ; \ » f 1 • *

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-82S8

PETRAS KAPISKAS
IR ’

VINCAS SODAITIS

32 Ten. Eyck St., Brooklyn, N. Y
Telephone EVergreen 4-81t4

Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL

4 pus!.—Laisve (Liberty^Antradien., Rugp.-August 12,




