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Detroite.
Ką atliko Seimas?

>kalentai. 
t^Detroitiečių Klubas. 

1954 metais.
Rašo R. MIZARA 3*

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejLBaigėsi mūsų suvažiavimai 
ir seimai.

Dalyvauti juose, sėdėti ilgas 
valandas per karščius /esijose 
pasidaro įkiri pareiga.

Na, bet tikiuosi, kad šie- 
. met daugiau- niekur neteks da

lyvauti. ]

Tiesa, LDS Dešimtasis Sei
mas įvyko puošnioje vėsina
moje salėje. Viešbutis, —Fort 
Shelby Hotel, — tą salę davė 
mūsų Susivienijimui nemoka
mai.

Tačiau; kuriems teko nuolat 
būti Seimo sesijose dienomis, 
o vakarais — įvairiose pramo
gose, tie žino, jog visa tai 
žmogų pavargina.

Prieš keliolika metų, atsi
menu, tame pačiame viešbutyj 
įvykdo SLA seimas, kuriame 

godžių rašytojui teko da
lyvauti korespondentu. Tam 
seimui viešbutis nedavė tokios 
gražios ir jaukios salės, kokią 
dabar davė mūsiškiam Susi
vienijimui.

Mūsų Seimas nebuvo dide
lis, bet jis buvo konstrukty
vus, atlikę! kai kurių svarbių 
darbų, kurie padės Susivieni
jimui augti.

Seimas nutarė leisti senes
nio amžiaus žmonėms pasikel
ti apdraudą ant didesnių su
mų.

Seimas praplėtė ligoje pa
šalpos teikimą savo nariams.

Jis padidino pašalpas LDS 
narėms, sergančioms “moteriš
komis ligomis.”
^Zis tai lengvatos, kokių ne- 

tu* i kiti lietuvių Susivieniji
mai.

LDS tai galėjo 
nes jis yra tvirtas

padaryti, 
finansiniai.

Vienas geras prietelius iš 
Baltimore, Md., vyko į Seimą 
svečiu drauge su delegatu J. 
Kasparu.

Belipant jiems į busą Har- 
risburge, Pa., vagišius ištrau
kė iš svečio kišenės arti pus
trečio šimto dolerių !

O clevelandietis delegatas 
K. sake, kad jam vagišius iš
traukė iš kišenės arti pusę 
Šimto dolerių Clevelando ge
ležinkelio stotyj.

Tai dar kartą parodo, kaip 
mūsų žmonės privalo būti at
sargūs ir apdairūs!

>wavau pluoštą Laisvei 
ąjrfų, — dovaną $10,000

do~ 
fon-v,

duK
Taip, mūsij fondas bus už

baigtas laiku, bus užbaigtas 
garbingai, kaip pridera!

Pažangiųjų Detroito Lietu
vių Klubas įsikūrė naujas pa
talpas, —didoką salę, ilgą ba
rą. Ir visa tai įruošta moder
niškiausiai. Turi vėsinamą 
mašineriją (cooling sistemą), 
tik, deja, visa tai dar nebuvo 
pilnai užbaigta Seimo metu.

Seimo delegatus ir visus, 
kurie buvo LDS šeiminiame 
spalvingame bankete, įvyku
siame Shelby viešbutyj, stebi
no meniniai detroitiečių ta
lentai, dainininkai.

Ant greitųjų jie suorgani
zavo LDS 208 kuopos chorelį, 
vadovaujamą Stellos Smith, 
kuris savo dainavimu gražiai 
nustebino kiekvieną, ten buvu
sįjį. ’™'?

Tai parodo, jog Detroite ga
lima (ir privalo) tuojau at
gaivinti Aido Chorą, nes ta
lentų jie turi, tik reikia noro 

pasiryžimo.
ikiai pasirodė ir Stasyrf 

uzmfckas, ir Julius Krasnic- 
kas, ir Ruth Price, ir Frank 
Price, dainavę solo.

I

Daug gražių įspūdžių išsi
vežė iŠ Detroito kiekvienas,

Darbo Žmonių 
Dienrašti* 

' Kaina $7.00 Metama 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY
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VALDŽIA STATO NAUJA 
ATOMINI FABRIKĄ UŽ 
1,200 MIUIONŲ DOL.

ANGLAI-AMERIKONAI 
SVARSTO, KAIP “GELBĖT 
IR ANA NUO KOMUNIZMO”

Dėl to fabriko Ohio valstijoj nugriaus 3 miestelius; 
tai bus išleista jau 6 bilijonai dol. atominei statybai

Anglija ragina Ameriką duot tranui daugiau pinigą, o 
Amerika sako, anglai turi liautis blokavę Irano naftą

Washington. — Valdinė 
Atomų Jėgos Komisija nu
tarė pastatyti naują milži
nišką atominį fabriką už 
1,200 milijonų dolerių. Ap
valyti fabrikui vietą pieti
nėje Ohio valstijos dalyje 
bus nugriauti trys maži 
miesteliai: Van Meters, 
Wakefield ir Sargents. Fa
brikas užims 6,500 akrų 
plotą paliai Scioto upę.

Apylinkės gyventojai bi
jo atominių nuodų. Bet 
valdžia juos ramina, kad 
“nieko nekenks.”

Atomų Jėgos Komisija 
pareiškė, jog turi Luti vis 
platinami ir smarkinami 
atominiai darbai, kad “pra
lenktume Sovietus atominė
je gamyboje.”

Tas fabrikas pavers ga
rais mišrųjį uraniumo me
talą; trauks, iš jo uraniumo 
num.'235 garus ir paskui 
sutirštins juos į sprogsta
mąją medžiagą atominėm 
bombom. Nes tiktai šio nu
merio uraniumas sprogsta.

Uranium num. 235 taip 
pat reikalingas planuoja
mai hydrogeninei-pragari- 
nei bombai.

Amerika jau pirmiau yra

Egiptas naikinsiąs 
baudžiavinę santvarką 

Kairo, Egiptas. — Egipto 
generolo Naguibo ir prem
jero Maherio valdžia tariai- 
si perimti iš dvarų didžiuo
sius žemių plotus ir panai
kinti baudžiavinę - feodali
nę santvarką.

Laikraštis Al Misris, skait
lingiausios WAFD tautįnės 
partijos organas, rašo, jog 
valdžia planuoja perimti į 
savo rankas didžiąją dau
gumą dirbamų žemių, pa-v 
liekant savininkams tiktai' 
iki 200 akrų.

Perimtas žemes valdžia 
ketina padalinti bežemiams 
ir mažažemiams valstie
čiams.

Dvarininkams už tas že
mes valdžia žada atsiteisti 
valstybės bonais, kurie bus 
dalimis atmokėti per 30 
metų. Už bonus valdžia 
mokės ir 3 su viršum pro
centus palūkanų.

Suprantama, kad valstie
čiai turės valdžiai mokėti 
tam tikrus metinius mokes-, 
čius už padalintas jiems že
mes.

Teheran. — Pranešama, 
kad Irano valdžia pagei
dauja $50,000,000 paskolos 
iš Amerikos.

buvęs Seime ir pramogose de
legatu bei svečiu.

Kitas, Vienuoliktasis LDS 
Seimas, įvyks Chicagoje; jis į- 
vyks 1954 metais.

Dabar tenka kiekvienam 
LDS nariui susirūpinti savo 
Susivienijimo ’tvirtinimu.

išleidus apie 5,000 milijonų 
(5 bilijonus) doleriųx ketu
riems atominiams fabri
kams — Oak Ridge, Han
ford ir kt.

Pridėjus lėšas naujai sta
tomam fabrikui, tai bus iš
eikvota jau daugiau kaip 
6,000 milijonų dolerių ato
minei statybai.

Čia dar nepris.kaitoma 
kiti bilijonai dolerių, kurie 
išleisti pačiam atom-bombų 
darymui.

Japonija priversta 
pakeist sprendimą 
prieš anglus plėšikus

, Tokio. — Japonų teismas 
nuteisė du anglų jūreivius 
pustrečių metų kalėti už 
tai, kad jie apiplėšė ir su
mušė Japoną taksės vežiką.

Anglijos valdžia užpro
testavo prieš nuteisimą tų 
plėšikų; pareikalavo tuojau 
paleist juos iš kalėjimo ir 
sugrąžint i Anglijos karo 
laivyną. Kartu Anglija už- 
reiškė, jog nepripažįsta ja
ponų teismams galios tar
dyti anglus.

Japonijos valdžia, pabū
gus Anglijos grūmojimų, 
tad ir įsakė aukščiausiam 
savo teismui pernagrinėti 
byla prieš anglus plėšikus.

Japonu laikraščiai rašo, 
kad anglai Japonijoj aršiau 
elgiasi, negu Hitlerio naciai 
užimtuose kraštuose per 
Antrąjį pasaulini karą.

Šiomis dienomis japonai 
areštavo dar 6 anglus ka
riškius kaip padaužas-chu- 
liganus.

Jankių bombos nužudė 
1,000 civilių žmonių, 
sako Šiaurinė Korėja

Tokio. — Šiaurinė Korė
ja per radiją gailestingai 
pranešė, kad amerikiniai 
lėktuvai, bombarduodami ir 
degindami jos sostinę Py- 
ongyangą pereitą sekma
dieni, nužudė daugiau kaip 
1,000 civilinių gyventojų; 
sužeidė daugybę kitų; su
naikino 676 namus ir su
pleškino kelis aplinkinius 
/kaimus.

Amerikos valdininkas žiūri, 
kaip Tito rengiasi>karui

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jungtinių Valstijų karo se
kretorius Pace aplankė 
Jugoslavijos valdovą Tito. 
Pace taipgi tėmijo, ar Ju
goslavija tinkamai' vartoja 
ginklus ir pinigus, kuriuos 
Amerika davė dėl karinių 
pasiruošimų prieš Sovietų 
Sąjungą. ' x

10,000 dolerių fondo 
sukėlimui laikas 
baigsis rugp. 16.
JAU SUKELTA $9,629.41;
DAR REIKIA $370.59

$5.00

Tik dvi dienos beliko užbaigimui mūsų dienraščio fi
nansinio vajaus. Ar jis bus garbingai baigtas, tai labai 
sunku pasakyti. Vistiek dar yra plati spraga. Ar suspė
sime ją užpildyti? Greit veikiant, rodosi, būtų galima 
užbaigti apskritai.
' Antanas Matulis iš Jersey City, N. J., prisiuntė vieną 
naują prenumeratą ir $20 aukomis vajaus baigimui. Per 
jį aukojo:

G. Šalčius, Hoboken, N. J................................ $10.00
P. Vasylius, Hoboken .. •................................ 10.00
Antanas Stripeika, iš Elizabeth, N. J., prisiuntė $12.

$7 už prenumeratą ir auka nuo—
L. Slančiausko, iš Rahway, N. J. .................

| S. Penkaus.kas, iš Lawrence, Mass., prisiuntė
S. Bankaus .................. . ..................................
S. P. rašo, kad S. Bankus yra nuolatinis aukotojas 

spaudos palaikymui. Dabar, įteikdamas $5, pasižadėjo 
ne po ilgo vėl paaukoti.

J. žebrys iš Clevelando rašo: Kadangi vis dar šiek- 
tiek stokuoja vajaus užbaigimui, tai aš, gavęs dešimtine, 
nieko nelaukdamas ją pris.iunčiu. Aukojo skaitytojas

W. Kaslis ....................................   $16.00
Povilas Bechis iš Great Neck N. Y., rašo: “Šiame 

(Tąsa ant 3 puslapio)
., rašo:

Iranas “šokdinąs anglus 
amerikonus per bačką”

Taip rašo keliolika ame
rikiniu Scripps - Howard 
laikraščių, leidžiamų įvai
riose valstijose. Sako:

i *
—Irano senatas taip pat 

davė premjerui Mossade- 
ghui diktatorišką valią val
dyti šalį per 6 mėnesius, 
kaip tik jis nori. Tatai pa
rodo Mosšadegho galybę.

Jungtinės Valstijos ir An
glija todėl beveik tikrai bus 
priverstos medžiaginiai pa
remti Mossadegho valdžią. 
Gaudamas tokią galią, Mos- 
sadeghas “peršokdino an-

valdovai yra priversti 
daryti nesmagią saUi išva
dą, — kad jie turi remti 
premjera Mossadegha, jei
gu nori išvengti dar bloges
nio dalyko — komunistinio 
perversmo.

“Irano komunistai kurs
to tautines iraniečių ugnis” 
(prieš svetimuosius imperi
alistus). Gręsia komunistų 
įsivyravimas toje bankru
tuojančioje šalyje. Taigi 
Amerikai ir Anglijai telie
ka tiktai vienas kelias — 
stiprinti premjero Mossa
degho valdžia piniginiai ir 

glus - amerikonus per bač- medžiaginiai, — rašo dejuo- 
. ’ darni Scripps-Howard laik-ką.”

Washington© ir Londono raščiai.

Malikas vadina “momi” vakarų 
siūlymų mazint apsiginklavimą

United Nations, N. Y. — 
Ameriką, Anglija ir Fran- 
cija siūlė Sovietų Sąjungai 
Penkių Didžiųjų derybas 
dėl apsiginklavjmo sumaži
nimo. Penktas didysis bū
tų Kinija.

Tame pasiūlyme ameri
konai laikosi atom-bombų 
ir perša, kad Jungtinės 
Valstijos, Sovietų Sąjungą 
ir Kinijos Liaudies Respu
blika sumažintų savo ka
riuomenės skaičių iki 1,- 
500,000 kiekvienai, o An
glija ir Franci ja laikytų 
tik po 700,000 iki 800,000 
pastovios armijos.

'Jokūbas Malikas, Sovietų 
atstovas Jungtinėms Tau
toms, pavadino tą pasiūly
mą nauju monu ir tiktai 
išsisukinėjimu nuo 
vimosi aprėžimo.

Malikas, iš savo 
pakartojo sovie'tinį

ginkla-

pusės, 
planą,

Washington. — Anglija 
ragina Jungtines Valstijas 
duoti Irano valdžiai dau
giau pinigų, kad Irano 
premjeras Mossadegh as 
stipriau atsilaikytų prieš 
komunistus. /

Jungtinės Valstijos per- 
kalbinėja Angliją, kad liau
tasi taip griežtai blokavus 
Irano naftos - gazolino ga
benimą užsienin parduoti. 
Washington© valdžia sako, 
jeigu Anglija atliuosuotų

Amerikonai, sakoma, 
išvogę $400,000,000
Japonijos brangenybių

pa-

kuris reikalauja uždraust 
atomų bombas vartoti ir 
siūlo trečdaliu sumažinti 
ginkluotas penkių minimų 
valstybių jėgas.

Stevensonas vengia kainą ; 
kontrolės klausimo

Washington. — Laikraš
tininkai užklausė AdlaiSte- 
vensoną, demokratų kandi
datą į prezidentus:

—Ar tamstą stoji už kon
trolės vykdymą prieš ' ky
lančias kainas?

i

Stevensonas atsakė:
—Tatai turės nuspręsti 

žinantieji žmonės, ar kon
trolė reikalinga ar ne.

Goiania, Brazilija. — Su
dužo Brazilijos lėktuvas, 
.užmušant visus 24 žmones.

.Tokio. — Tyrinėjantis Ja
ponijos seimo komitetas su
rado, tad, amerikonams už
ėmus Japoniją, tapo išvog
ta apie 400 milijonų dole
rių valstybjnio jos turto— 
aukso, deimantu, sidabro ir 
platinos (kuri kelis kartus 
brangesnė už auksą)' .Taip 
dingo ir karalienės Naga- 
kos karūna su deimantais.

Japonų laikraščiai rašo, 
jog Amerikos karininkai, 
perimdami tuos Japonijos 
turtus, davė neva kvitas už 
juos, bet tos “kvitos — tai. 
tik neįskaitomas pavingia- 
vimas paišęliu.”

Japonų spauda primena, 
kaip pats amerikonų kari
nis teismas pernai' nuteisė 
savo 'pulkininką Edwarda 
Murray, kuris išvogė $85,- 
000 vertės deimantų iš 
valstybinio Japonijos Ban
ko. Murray buvo vyriau
sias turto globėjas tame 
banke.

Švedija mato, jog nieko 
nepeštų jos skundas 
prieš Sovietų Sąjungą

Stockholm, Švedija.—Šve
dų valdžia pirmiau planavo 
duoti Jungtinėms Tautoms 
skundą prieš Sovietus, kad 
jie andai nušovę du Švedi
jos lėktuvus j Baltijos Jūrą.

Bet dabar Švedija nutarė 
jau susilaikyti nuo skundo, 
nes nieko negalima būtų 
laimėti, kaip kad sako pati 
švedu valdžia.

Sovietų Sąjunga tvirtino, 
kad tiedu kariniai Švedijos 
lėktuvai skraidė virš sovie
tinio jūros, ruožto, šnipinė
dami karinius įrengimus 
Pabaltijos kraštuose; todėl 
Sovietų lakūnai juos “pa
mokino.”

Sovietų vyriausybė pa
reiškė, jog visuomet taip 
atsitiks, jeigu Švedija dar 
bandys “įkišt savo nosį” į 
Sovietų orą ar sovietinius 
vandenis.

ORAS. — Giedra ir vidu
tiniai šilta.

blokadą prieš Traną, tai su
stiprintų premjero Mossa
degho ranką prieš komu
nistus.

Kariniai Anglijos laivai 
gaudo ir grobia Irano lai
vus, gabenančius užsienin 
aliejų-naftą.

Angliją grūmoja kitoms • 
šalims, perkančioms naftos 
produktus iš Irano; sako, 
jūs perkate “vogtą nuosa
vybę, už kurią turėsite at
sakyti Anglijai.”

Anglija vis dar savinasi 
iraniškąją naftos pramonę, 
kurią Iranas pernai perė
mė į savo valstybės nuosa
vybę.

Daugelis tautinių Irano 
patrijotų todėl išvien su 
komunistais kelia visus ira
niečius prieš Angliją. Ko
munistų įtaka sparčiai au
ga, nes jie pirmauja kovo
je prieš Anglija, kaip i m*, 
pęnalistinį plėšiką.

Amerika todėl bijo, kad ; 
iraniečių liaudis su komu
nistais pryšakyje neperim- 
tu Irano valdžią i savo ran- ’ 
kas. '

Anglija, užkirsdama kelią 
naftos išgabenimui iš Ira
no, privedė ji prie piniginės 
krizės. O krizė kursto re
voliucini judėjimą. Plinta 
bruzdėjimas ir prieš Ame
riką kaip Anglijos patroną.

Amerikonai atmuša 
Korėjos liaudininkus

Korėja. šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai vakari
niame fronte du kartu Įnir
tingai atąįcavo amerikonus 
kalno briaunoje, praminto
je “Bunker Hill.” Ameriko
nai atmušė abidvi atakas.
šiaur. Korėjos pranešimai

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, kad jie 
ir kinai savanoriai veikliai 
gynėsi nuo amerikonų; nu
kirto 2 Amerikos lėktuvus 
ir nuskandino tris nedide
lius jos laivus.

Taip, valdžia tikrai stato 
koncentracijos stovyklas

Washington. — Republi- 
konas senatorius Ed. J. 
Thye užklausė teisingumo 
departmentą, ar valdžia ti
krai stato “hitlerkaimius”- 
koncentracijos stovyklas.

Į klausimą laišku atsakė 
to departmento valdininkas 
James V. Bennett, kad jau 
yra pastatyta šioje šaly
je stovyklų, kur bus užda
roma “neištikimieji” bei val
džios priešai.

Bet Bennett pyksta, kad 
tos stovyklos vadinamos 
“hitlerkaimiais” ir koncen
tracijos žardžiais.

* ►
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SVEIKINIMAI DIDVYRIUI
RUGPIŪČIO 17 D. iš kalėjimo išeis Vincent Hallinan. 

šešis mėnesius jis ten. buvo uždarytas. Buvo pasodin
tas už “pažeminimą teismo/’

Hallinan galėjo tos bausmės išvengti. Jis galėjo teis
mą atsiprašyti, prieš jį nusilenkti, teisėjui “ranką pa
bučiuoti,” ir būtų per šešis mėnesius varęs sau puikų 
biznį namie. Būtų buvęs aukštai statomas ir plačiai 
gerbiamas komercinėje spaudoje.

Bet Hallinan'nenusilenkė, nei lūpų, nei rankų nesusi
tepė. Jis buvo nubaustas neteisingai. Jis gynė dar
bininkų vadą Harry Bridges taip, kaip išmanė ir mo
kėjo. Tas nepatiko reakciniam teismui. Tas negalėjo 
patikti teismui, kurio misija yra sulaikyti progresą.

Vincent Hallinan pasirodė tikrai ryžtingu, tvirtu, pa
žangiu žmogumi. Jis išeina iš kalėjimo didvyriu—žino
ma, susipratusios, pažangiosios visuomenės akyse. Re
akcionieriai jo šiandien neapkenčia dar labiau, negu še
ši mėnesiai atgal.

Vincent Hallinan yra Progresistų Partijos kandidatas į 
Jungtinių Valstybių prezidentus. Partija nepadarė klai
dos, jį nominuodama. Jis mokės apginti ne tik parti
jos, bet visos pažangiosios visuomenės interesus rinki
mų kampanijoje. Jis mokės žmonėms perstatyti parti
jos programą. Jis. energingai ves kovą už taiką. Jis 
atsidavusiai numaskuos karo kurstytojus.

LAIMĖJIMAS
PROGRESISTŲ PARTIJA gali pasidžiaugti dideliu 

laimėjimu.. Jai pavyko priversti radijo kompaniją NBC 
suteikti laiką jos kandidatams pasakyti kandidatūros 
priėmimo pra’kalbas. Jau seniai Federal Communica
tions Commission patvarkė, kad jeigu kuri radijo stotis 
suteikia laiką vienam kuriam kandidatui, turi suteikti 
(žinoma, ne už dyką) visiems kitiems kandidatams. Bet 
didžiosios radijo kompanijos nenorėjo nė klausyti apie 
Progresistų Partijos reikalavimą suteikti laiką, leisti

• jos kandidatams, kalbėti per radiją į plačiausią visuo-
♦ menę.

Dabar NBC nusileido. Pabijojo masinio spaudimo.
Puikus laimėjimas. Ledai pralaužti. Progresistams 

• puiki 'proga pasiekti plačiausias mases.
Bet tiktai proga. Ar ją jie išnaudos, ar galės išnau

doti? Čia jau kitas klausimas. Ir be galo svarbus klau
simas. Reikia žinoti, kad pusvalandis ant “national 

-hook-up” kaštuoja, net $30,000! Tai milžiniška suma 
tokiai partijai, kaip Progresistij Partija. Ji nieko ne
reiškia republikonams ir demokratams, kurių kandidatų 
kampanijas finansuoja milijonieriai ir multi-milijonie- 
riaj,

. Generolas nebūsiąs “Maižiešiumi'’

Kas Ką Rašo ir Sako
Už KĄ JIE PEŠASI?

Kanadiįškių Liaudies Bal
sas rašo:

Dabar jau darosi aišku, ko
dėl eina “karas“ ,tarp buvw- 
šių Lietuvos diplomatų ir VII- 
Ko. Jų pačių spauda iškelia 
priežastį. To nesutikimo prie
žastimi yra pinigai, kurie bu
vo užšaldyti Jungtinėse Vals
tijose laike pasikeitimo tvar
kos Lietuvoje, o vėliau atšal
dyti ir pavesti ponui Žadei
kių], buvusiam Lietuvos atsto
vu Jungtinėse Valstijose.

“Diplomatai“ nenori dasi- 
leisti, kad tais pinigais mistų 
ir VLIKo lyderiai. Veikiausiai 
fondas nėra toks didelis, kad 
ilgam užtektų. Prileisi prie jo 
daugiau — tuojau ištuštės.

Anksčiau, ar vėliau, tas'fon
das ištuštės. Tuomet turbūt 
pasibaigs ir “Lietuvos vadavi
mo“ biznis. Tie ponai nėra tie 
žmonėš, kurie dirbtų už dyką, 
štai kaip apibūdina poetas 
Balys Rukša tokius “kovoto
jus“ savo trumpame eilėrašty
je:

“Mes vengėm plaukt kartu 
ir atitolt nuo kranto, Mes tik 
linkėjom draugams daug iš
tvermės. O štai, sugrįžus jiems 
atgal, grįžimo šventę Taip 
drąsiai švenčiame su jais kar
tu' ir mes.

“Kai vėl draugai įtemps 
naujas bures prieš vėją Ir plėš 
stiebų viršūnėmis skliautus 
dangaus, — Krante stovėsim 
bailūs (kaip anksčiau stovėję) 
Ir vengdami pažvelgti į tuos, 
kurie išplauks.“

nusivils tie, kurie manė, kad generolas Eisenhow- 
eris viešai ir griežtai pasisakys už pasukimą 'Amerikos 
užsienio politikos į taikos reikalą. Jis sako, kad jis ne- 

• '’/bus “Maižiešiumi” vesti Amerikos žmones taikos keliu.
Ir tai suprantama. Gen. Eisenhowerio politika nesi

skiria nuo Trumano politikos. Juk per visą laiką jis bu
vo pasitikimu Trumano karinės politikos vykdytoju. Jis 
dabar negali tą politiką pasmerkti ir atmesti. Jeigu 
jis bus išrinktas, jis ves mūsų kraštą tais pačiais ke- 

| liais, kuriais vedė Trumanas.
Dabar aišku. Lai niekas neturi jokių iliuzijų. •

; J GERAI, KAD SUVALDĖ
JUNGTINIŲ TAUTŲ generalinis sekretorius Trygve 

Lie buvo pradėjęs elgtis sauvališkai ir diktatoriškai su 
tos organizacijos tarnautojais-darbininkais. Jis įsivaiz
davo, kad jis yra visas ir vienintelis bosas. Jis gali (jar-d 
bininką išmesti iš darbo be jokios priežasties, be jokio 

t Jk paaiškinimo.
Bet šiomis dienomis jam buvo pasakyta, kad Jungti

nių Tautų darbininkai irgi turi tam tikras žmogaus tei
ses, kad jie negali būti sekretoriaus sauvališkumo auko- 
mis. Organizacijos Administracinis Tribunalas patvar- 

Ikė, kad darbininką galima prašalinti tiktai rimtą prie
žastį parodžius.

Reikia žinoti, kad Jungtinės Tautos yra didžiulė kor
poracija, kuri samdo apie tris tūkstančius darbininkų. 
Tie darbininkai pradėjo organizuotis, apgynimui savo 
teisių. Sekretorius Trygve Lie pradėjo jų organizacijos 
vadus terorizuoti, atleidinėti iš darbo. Darbininkai pa
sipriešino ir pasiskundė aukštesnei įstaigai. Jie laimė
jo. Gerai. -

PRAŠYMAS BE PASIŪLYMO

AMERIKOS DARBO FEDERACIJOS Vykdomoji Ta-

' ryba ragina prezidentą .Trumaną pastoti kelią kainų ki
limui. Bet iš' savo pusės Taryba nepatiekia jokio pa- 
siūlymo. Lai jis, girdi, daro, ką tik išmano ir pajėgia. 
William Green pasakė: “Mes nenorime patarti, kas rei
kėtų daryti, bet valdžia turi ką nors daryti.”

Bet tai yra ir prisipažinimas, kad Federacijos vadai

PRAKEIKTOJI SALA 
BRAZILIJOJE

Urugvajaus lietuvių Dar
bas rašo:

Per kelias dienas vietos 
spauda pranešinėjo šiurpius 
aprašymus apie Brazilijos ka
torginės salos Anchieta, bra
zilų dar vadinamos “prakeik
toji sala“ įvykius. Iš tos salos, 
nuginklavę įgulą, pabėgo apie 
300 kalinių; Visi jie, pasak 
spaudos, esą,, baisūs nusikaltė
liai — žudikai, plėšikai, vagys 
(ir kitos dabartinės santvar
kos pagimdytos būtybės, pri
dursime mes).

Kaliniai sukilę, nes nebega
lėję toliau kentėti salos-kalė- 
jimo uždėto režimo : žiaurus 
kalinių traktavimas, prastas 
maistas ir tt.

Ar tame tarpe yra politinių 
kalinių -— mes nežinome. _ >

Žinome tik tą, kad Anchie
ta katorgoje jau nuo senų lai
kų buvo kalinami žmonės, po
licijos apkaltinti politiniais 
veikėjais, arba, užteko būti ir 
demokratinės minties šalinin
kui, kad į salą patekus.

Toje “prakeiktoje saloje“ 
buvo 1947 metais laikomi ir 
mūsų tėvynainiai: Alfonsas 
Marma (už, poros metų po to 
nužudytas Tupane) ir beveik 
visi Brazilijos pažangiosios 
lietuvių kolonijos atstovai, da
lyvavę pirmajame P. Ameri
kos lietuvių kongrese.

Pastarasis tos salos kalinių 
maištas ir pabėgimas, pasau
liui atskleidžia šydą ir paro
do : žiūrėkite kas per viena 
toji Anchieta sala, kurioje bu* 
vo laikomi ir politiniai Brazi
lijos kaliniai!

“Vlikas, kuris ligšiol “ko
voja“ dėl srovės pirmavimo, 
kuris turi pretenzijų į Lietu
vos vadovavimo pirmenybę,— 
ar jis žino, kokią Lietuvą jis 
vaduoja, ir ką jis pasakytų 
taikos konferencijoje, jeigu ji 
būtų ? Argi ne skandalinga, 
kad tokiu svarbiu klausimu, 
kaip Lietuvos ploto ir sienų 
klausimu, jis nieko nėra pa
daręs, kai šis reikalas turėtų 
būti pirmas irv svarbiausias ? !
^“Dėl menkniekių, dėl tyčia 

mums pakišamo “nesantaikos 
kaulo“, mes ginčijamės me
lais ir straipsniais be galo if 
krašto. Bet svarbiesiems tau
tos ir tėvynės reikalams mes 
neskiriame būtino dėmesio!“

Reikalas esąs “pernelyg 
svarbus.” Mums gi atrodo, 
kad tas Kardelio reikalas 
pernelyg kvailas. Kardelis, 
matyt, dar nežino ne to, jog 
Lietuvos plotas ir sienos 
jau seniai sutvarkyta be 
jokios kryžiokų talkos. Su 
Lenkija ir Vokietija Tary
binė Lietuva nebeturi jo
kių nesusipratimų dėl sie
nų. Lietuvos santykiai su 
tais kraštais geri, draugiš
ki. Lietuvos žemės pilnai 
suvienytos. Vilniaus ir 
Klaipėdos kraštai priklauso 
Lietuvai. Niekas nebesikė
sina juos, iš jos atimti.

Mes nenorime kištis į 
Kardelio nesusipratimus su 
VLIKu, bet šiame atsitiki
me prelatas Krupavičius el
giasi daug išmintingiau... 
Jam daiug svarbiau “išlais
vinti” Lietuvą iš Lietuvos 
žmonių ir klerikalus užso
dinti ant jų sprando, negu 
vajavotis už “sienas ir plo
tą.” Todėl tam jis visą lai
ką ir paaukoja. Kardelis 
gi kamuojasi už pernelyg 
tuščią dalyką.

IŠLAIDINGOS 
KOMEDIJOS

Vilnis taip apibūdina de
mokratų ir republikonų 
konvencijas:

1 “Legaliai konvencijos no
minuoja prezidentinius kandi
datus. Faktinai, jos tik forma
lumus atlieka. Kandidatai pa
renkami anksčiau, taipgi pa
rašomos ir platformos.

Konvencijoš taigi yra dau
giau komedijos vaidinimas.

Net ir kiele svarbesnių po
litikierių kalbos išanksto pa
rašytos ir dažniausia yra ne 
jų pačių rašytos.

Tos ilgos konvencijos, tie 
rėkavimai ir tik vaidinimas. 
Tie balsavimai ir perbalsavi- 
mai' yra tik formalumai.

Jei konvencijos, pačios ir 
nominuotą kandidatus, būtų 
galima atlikti greit ir trumpai.

Niekas negalėtų turėti nei 
vieno punkto prieš bile gru
pės ar partijos ir cirko rūšies 
sąskridį, jei tai būtų daroma 
be išlaidų žmonėms. Bet taip 
nėra.

Partijoms berods atsiėjo ir
gi po porą milijonų dolerių.

Išleista taigi milžiniškos su
mos pinigų, p kas sumoka?

Ilgainiui taksų mokėtojai 
viską paneša. Net ir šaldytu
vų ar rakandų kompanijos, 
kurios sumoka $7,000,000 -at-

'i'- ' i. 1

Margos Mintys
Sjpauda pranešė, kad So-

vie ti jo j žmonės važinėja di
deliais ir greitais taksiais 
“Zis,” vežančiais net sep
tynis asmenis. Ir jie va
žiuoja ilgas keliones — nuo 
Maskvos iki Simferopolio, 
900 mylių — ir padarą tą 
kelionę per dvi dienas. 
Taipgi nuo Maskvos iki 
Charkovo — 450 mylių — 
kelionę atlieką į mažiau ne
gu dieną. Ir į Vladimirą/ 
industrinį miestą, 120 my
lių kelionę padarą į ma
žiau negu 3 valandas.

Spauda, tą žinią paduoda
ma, sako, kad Vladimiro 
gyventojai, norinti vykti į 
Maskvą vienos dienos ap
žvalgai, sako, kad Zis tak
sis “yra greičiausia ir pato
giausia transportacija.”

Nuo Maskvos iki Simfe-

Vyriausias Komandieris Končius 
išleidžia griežtus patvarkymus

PERNELYG KVAILAS i • .
Kanadiškių kardęliečių 

nepriklausomą Lietuva jau 
seniai vajavojasi dėl Lietu
vos “sienų ir ploto.” Tai 
vainai vadovauja pats J. 
Kardelis. Jis pliekia kailį 
savo kamarotams už nepri- 
sidėjimą prie jo vedamojo 
“karo.”

Pasiklausykime:
v

siims iš žmonių.
Pirkdami įvairius- daiktus 

žmonės, sumoka visokiais tak-■ • , •. • , » ■' sais.
; Ta išlaidinga. komedija, tai
gi;, eina taksų mokėtojų sąs- 
kaiton — tiesioginiai ir netic- 
sioįiniai.’V

Korėja. — Anglų lakūnai 
iki šiol numušė diar tik vie
ną-Šiaurinės Korėjos lėk- 

i tuvą. •', ■■■

neturi programos kovai prieš kainų kilimą. Vėl jie visas 
viltis ir kortas sudeda ant Trumano. O prezidentas 
nieko nežada daryti. Buvo kilus mintis, kad turėtų bųt 
sušauktas Kongreso susirflikimas. Vargiai kas iš tos 
nuomonės išeis. Abiejų senųjų partijų politikieriai per 
daug užimti rinkimų kampanija, kad kreipus atydos į 
kainų kilimą. Pats Trumanas nesąs linkęs prie tokio 
žygio. Jam irgi kainų kilįmas nesudarp problemos. Kas 
kita su milijonais darbo žmonių. Jiems bėda.

ropolio dainuoją $93.12. 
Girdi:

“Many Russians are will
ing to pay the price for the 
relative speed and com
fort of the journey.”

Bet pagal dipukų pasakas 
ir amerikoniškos spaudos 
melagingus pranešimus, aš 
maniau, kad “burliokai” te
bevaikšto vyžuoti ir tebe- 
važinėja arkliais, pasikinkę 
į bričkas, 

v •
Karaliai bėga

Kai Rumunijos karaliu
kas bėgo, pasiėmė pačią, 
šuniuką, didelį storu kaklu 
vyrą, kuris apsaugotų kara
liuko sprandą nuo visokių 
blogybių, ir atsitempė mai
šą pinigų į šiltų kraštų sa- 
laš.

Karalius Fatso Farouk, 
bedamas “iš Egipto žemės 
ir namų nevalios,” atsidūrė 
Italijos saloj Capri su tri
mis dukterimis ir antra pa
čia ir taipgi su aukso mai
šu. O, prie to, yra sako
ma, kad Farouko motina 
turinti Amerikoj prilioda- 
vuš aukso.

Tas riebalas Farouk gy
venąs 24 kambarių skyriuje 
Eden Paradiso hotelyje.

Karalius turi maišus au
kso, o jo šalies žmonės 
miršta nuo alkio.

Skraidantieji puodai- 
lėkštės

Tiek daug prirašyta span-. 
doje apie skraidančiuosius 
puodus - rutulius lėkštes, 
kad jei reikėtų vis.ką ant 
syk perskaityt, užimtų visą 
dieną ir naktį..

Pastaruoju laiku dar ger- 
siau pradėjo kalbėti apie tą 
skraidymą.

Juk yra gerai žinoma, 
kad tūli žmonės kartais gu
lėdami mato didelius, raus* 
vus slonius ir kitokius žvė
riškus gyvūnus. Karštis 
tūliems žmonėms pagadina 
ne tik akis, bet ir jų gal
voj smegenis apsuka.

Astronomai, .kurie per te
leskopus mato žvaigždes už 
kelių bilijonų mylių, atme
ta tą 1 lėkščių skraidymą 
kaipo išmislą. Gal žmogus 
pamatė pelėdą skrendant 
arba kitokį paukštį, na, 
jam ir pasįrodė šviesi lėkš
tė./ —:—

Man 'teko skaityti, kaip 
pirmųjų senovės laivų vai
ruotojai ir darbininkai įsi- 
v a i z d u odavo “mermaids” 
(sirenas), kurių apačia bu
vus žuvies, o nuo juosmens 
aukštyn — dailios mergi
nos kūnas. Ir ta pasaka 
prigijo^ Ir dar tūli tebetiki 
tai pasakai.

Bet jūreiviai tikrenybėje 
matė besimaudančias mo
teris, apsirėdžiusias tik su 
dresiukėmis? Ir iš to išėjo 
pasakiškos sirenos.

Gal taip atsitiks ir su tų 
lėkščių skraidymo nepama
tuota istorija. Spartakas

BALFo pirmininkas Končius 
staiga pasijuto baisiai dideliu 
vyru. Ir kodėl ne? Ar jis ne
keliauja po visą Europą? Ar 
jis nepriimamas vyskupų ir 
net kardinolų? Ar jis neturi 
savo rankose galią tvarkyti 
didelių sumų skirstymą?

Taip, jis tą visą daro, ir to
dėl jis dabar pradėjo kalbėti 
ir įsakinėti kaip tikras kokios 
nors armijos komandierius. 
Visų pirma, — titulas. Be pil
kio titulo jis dabar nepasijudi
na. Kiekvienas jo raštas pasi
rašytas pilnai, o pilnai reiškia 
—Prof. (suprask: profeso
rius) kan. (suprask: kanau
ninkas) dr. (suprask: dakta
ras) J. B. Končius. Ir, žinoma, 
dar pridėta “BALFo Pirmi
ninkas“.

Dabar Končius, atsiprašau,
Prof. kan. dr. J. B. Končius, 
išleido raštą apie lietuvių 
tremtinių šelpimą Vokietijoje. 
Raštas išleistas įsakymo pavi
dale. Pats antgalvis nustato 
toną:

VISIEMS LIETUVIAMS 
TREMTINIAMS 

VOKIETIJOJE

Taip, visiems iki vieno, vi
siems jums kalba galingasis 
Končius, jūs vabalai, Končius, 
kuris savo rankoje turi galią 
nustatyti, ar jūs valgote, ar, 
ne, ar geriate, ar ne.

Įsakymas, geriausia karine 
tradicija, suskirstytas į para
grafus. Vienas paragrafas sa
ko, kad BALFas dabar regis
truoja visus tremtinius. Kitas 
užtikrina, kad BALFas bus 
bešališkas. Vienas punktas pa
žymi, kad pašalpa nebus duo
dama tiems, kurie dirba. Ki
tas punktas sako, kad jos ne
gaus tie,, kurie prageria.

Ir kas tą viską kontroliuos 
ir tikrins? Ogi, vyriausio ge
nerolo Končiaus pastatyti ser
žantai.

Dar kas: Prof. kan. dr. J. 
B. Končius užtikrina, kad pa
galba turi būti duodama vi
siems be politinių įsitikinimų 
ar priklausymo prie partijų 
skirtumo. Tai prisipažinimas, 
kad iki šiol tas nedaryta. O kas 
tai dare ? Niekas kitas to ne
galėjo daryti, apart stipriau
sios tremtyje partijos, krikš
čionių demokratų, reiškia, pa
ti Končiaus partija...

Vienas įdomu<s dalykas yra, 
kad kur nors savo rašto vidu
ryje pats Končius pajuto, kad 
jis peržengė ribas, ir kai ku
riuos savo nurodymus pradė
jo vadinti patarimais. Aštun
tame ir galutiname punkte jis 
sako:

“čia pažymėti mano nuro
dymai bei patarimai yra de
mokratiški, ir mūsų organiza
cijos troškimas yra, kad tei
kiant šalpą nebūtų jokių ne
susipratimų, bereikalingų gin
čių...“

Kitais žodžiais, vienur aš į- 
sakau, kitur patariu, bet vis 
demokratiniai, ir, ar įsakau ar 
patariu, manęs vis vien klau
sykite, — ir užčiaupkite Mur-
ną... J

Taip, prof. kan. dr. J. B. 
Končius pajuto savo jėgą...

<<Mitbestimmungsrecht”
Žodinis vokiško žodžio 

“Mitbestimmungsrecht“ ver
timas būtų “Teisė kartu nu
tarti“. Po tuo vardu dabar iš
leistas įstatymas Vakarų Vo
kietijoje. Tas įstatymas sako, 
kad kiekviename fabrike uni
jų atstovai turi teisę kartu su 
fabrikantais-savininkais spręs
ti įmonės svarbiuosius reika
lus, kitais žodžiais, jie tampa 
kaip ir dalininkais.

Tą įstatymą iškovojo so
cialdemokratai.

Paviršutiniškai gali atrody- , 
ti, kad nemenkas dalykas iš
kovotas. Amerikos žurnalas 
“Time” net sako, kad tai be
veik socializmas. Bet, kuomet 
mes įsigiliname į to naujo į- | 
statymo smulkmenas, me^Tsu- į, 
randame, kad jis beveik be- 
vertis.

Pirmiausia, tas įstatymas 
negalioja dirbtuvėse, kuriose 
dirba mažiau negu 500 darbi
ninkų, reiškia, tiktai pačiuose 
didžiausiuose fabrikuose. Ma
žesnėse įmonėse unijų atstovai 
bus tiktai “informuoti“ apie 
savininkų nutarimus, bet jo
kio balso jie neturi.

Na, pasakysite, visgi tai at- 
siekimas, kad jei ir tik dides
niuose fabrikuose darbininkai 
turės tam tikrą balsą. Bet taip 
jau suplanuota, kad tas bal
sas bus bereikšmis. Unijų at
stovai dalyvaus direktorių ta- į 
rybų posėdžiuose.*|Tie ten tu
rės balsą. Bet jie turės (taip f 
aiškiai sako įstatymas) tAtai , f 
trečdalį balsų. Du trečdaliai 
liks savininkams. Aišku, kad 
darbininkų atstovai nieko pa
grindinio negalės pakeisti.

Sakoma, kad kas nors at
siekta bent tuom, kad. darbi
ninkai žinos, apie ką savinin
kai tariasi. Bet tam gerą at
sakymą davė vienas kairus 
unijistas Niurenbergc, kuris 
pareiškė:

“Darbininkai nieko nežinos. 
Kuomet savininkai norės tar
tis apie reikalus, kurių jie 
nenorės išleisti viešumon, jie 
susirinks neoficialiai savo pra
bangiuose klubuose, ir unijų 
atstovų ten nekvies... M.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, kad jie 
nuskandino vieną karirfjPA- 
merikos laivą, sužalodu 
kitus ir apšlubino Vieną 
anglų laivą; numušė dar 3 
amerikinius lėktuvus.

Del antrojo Laisves 
pikniko

Vyriausiai pelningumo pasisekimas piknike pri
klauso nuo gražaus skaitliaus dovanų, suteiktų pik
nikui. Geriausias įrodymas, kuomet pasižiūri į Lais
vės 135 ir 142 numerius, kur yra sąrašas duosniųjų 
draugių ir draugų monteliškiam piknikui. Taigi ir 
busimajam antram spaudos piknikui, kuris įvyks 
rugsėjo 7 d., worcesteriečių Olympijos Parke, pel- J 
no didumas priklausys nuo gausių dovanų. Todėl, 
pažangios spaudos rėmėjai, nepamirškite ir nepa- 
skūpėkite būsimam piknikui atvežti įvairiausių do
vanų. Mes, rengėjai, tikrai jas suregistruosime ir 
tinkamai įvertinsime per spaudą. . /1

Girdėjau vienos draugės nusiskundimą, kad ji ne
mačius spaudoje savo vardo ir dovanos monteliš
kiam piknikui. Patariu tuojau susirasti liepos 11 d. j 
Laisvę, ir matysite, kaip puikiai įvertinta jūsų do- ' 
vana ir kiek naudos padaryta.

šiam piknikui programa ruošiama neilga, bet ,1 
krai žavejanti. Iš Montello, Mass., duetas — RojB j 
Merkeliui su Williamu Jucdeikiu — jau užtikrino į 
savo pribuvimą. Tai skambūs balseliai; juos girdė-v į 
sime rugsėjo 7 d., Olympia Parke. Kitų užkviestųjų j I 
žavingų dainininkų atsakymo dar laukiame.

Komisijos narys D. J.
_ v   -----  -  - ■ -  — — -— —----- - !

2 pusl.-Laisvė (Liberty)—Ketvirtad., Rugp.-August 14, 1952 k
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$10,000 FONDO SUKEUMUI LAIKAS 
BAIGSIS SU RUGPIŪČIO 16-TA

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
laiške randate money orderį $10, tai yra Laisvės fondo 
užbaigimui. Aukojo:

L. A. P. K............................•............................. $5.00
O. Lukauskienė ................................................ 5.00 ”
Antanas Globičius, Newark, N. J., asmeniškai atvyko 

į Laisvės raštinę ir pridavė už prenumeratą $7 ir aukų 
$15. Per jį aukojo:

M. Žolynas ........................................................ $5.00
J. Vygandas .............•.............. ......................... 5.00
Pats A. Globičius................................................ 5.00
R. Mizara, grįžęs iš LDS seimo, pridavė pinigus ir tokį 

raportą:
Nuo detroitiečių vakarienės,

duotos LDS seimo delegatams................ $33.25
J. Kasparas, Baltimore, Md..................•..'.... 10.00
Verutė Smalstienė, Detroit, Mich.................... 10.00
LDS 157 kuopa, Treveskyn, Pa............................. 8.00
P. J., Detroit, Mich............................................... 5.00
Jokūbas ir Marijona Svetikai, Wilmerding, Pa. 5.00
Julius Neumann, Milwaukee, Wis......................... 5.00
S. Tilvikas, Chicago, Ill......................................  5.00

Genaičiai, Detroit, Mich................................... 5.00
Laisvietis ................................... .  •.................... 2.00

Demokratų kandidatai: Illinojaus gub. Adlai Steven
son kandidatas j prezidentus, ir senatorius Sparkman iš 
Alabama—kandidatas j vice-prezidentus. Paveikslas 
nuimtas demokratų konvencijoje po nominacijų.

CLEVELANDO ŽINIOS

Viso perduota Laisvės administracijai $88.25
Daugiau dovanų įteikė šie prieteliai:
B. K., West Fitchburg, Mass............................... $2.00

7-Povilas Kamarauskas, So. Barre, Mass........... 1.00
w Geo. Shima.itis, Brockton, Mass., prisiuntė $24. Auku
A?10 ir prenumeratomis $14. Aukojo:

Montellos. Biznierius ....................................... $5.00
J. Juodžionis, Worcester, Mass........................ 5.00
Is Lowell, Mass., per J. Blažonį aukojo fondui:
Lowellio Draugas ........................................... $20.00
W. J. Čiulada ......................    5.00
Tos aukos jau seniau aplaikytos, bet aukotojų vardai

nebuvo priduoti. Dabar J. Blažonis klaidą pataiso.'
Gražus pluoštelis pinigų! Trūkumas smarkiai suma

žintas. Pasispaudus būtų galima garbingai vajų baigti.
Širdingai dėkojame visiems aukojusiems, ir laukiame 

greitos pagalbos fondo baigimui.
Laisves Administracija

N. GOGOLIS, TARASAS BULBA
(Tąsa) ant galvos blizgančią diademą, pakabi

‘ Vieną kartą, kai jis užsižiopsojo, ant jo 
beveik užvažiavo kažkokio lenko pono 
kalmogai, ir sėdėjęs priešakyje vežėjas 
baisiausiais ūsais gana taikliai sudrožė 
jam botagu. Jaunas bursos mokinys už
sidegė: beprotiškai drąsiai griebė savo 
galinga ranka užpakalinį ratą ir sustab
dė kalmogus. Bet vežėjas, bijodamas, 
kad su juo neatsiskaitytų, sušėrė are
liams, jie trūktelėjo, ir Andrius, laimin
gai spėjęs atgniaužti ranką, lepterėjo že
mėn, tiesiog veidu į purvą. Skardus ir 
harmoniškas juokas pasigirdo viršum jo 
galvos. Jis pakėlė akis ir pamatė stovin
čią prie lango gražuolę, kokios jis, kaip 
gyVas, dar nebuvo matęs: juodakę ir bal
tą, kaip sniegas, apšviestą rytinės sau
lės žaros. Ji juokėsi taip nuoširdžiai, 
ir juokas teikė spindinčią galią jos aki- 

tnančiam grožiui. Jis sumišo. Jis žiūrė- 
*, jo į ją, visiškai suglumęs, pakrikai šluos
tydamas nuo savo veido purvą, kuriuo 
idar labiau išsitepė. Kas buvo šita gra
žuolė? Jis buvo benorįs tai sužinoti iš 
tarnų, kurie visu būriu, turtingai pasi-, 
puošę, stovėjo už vartų, apspitę jauną, 
savo įrankiu skambinantį bandūrininką. 
Bet tarnai, pamatę jo išteptą maulę, ė- 
mė kvatoti ir nesiteikė nieko atsakyti. 
Pagaliau jis sužinojo, kad tai buvo lai
kinai atvykusio Kauno., vaivados duktė. 
Kitą naktį, parodydamas akiplėšišką 
drąsą, kurią gali parodyti tik bursos mo
kinys, jis pralindo pro žiogrių tvorą į so
dą, įlipo į medį, kuris buvo išskleidęs sa
vo šakas ant paties namų stogo; nuo me
džio perlipo ant stogo ir židinio dūm
traukiu pralindo tiesiog į gražuolės mie
gamąjį, kuri tuo metu sėdėjo prieš žva
kę ir ėmė iš savo ausų brangius auska
rus. Gražioji lenkaitė taip išsigando, 
staiga pamačiusi priešais save nepažįs
tamą žmogų, jog neg'alėjo ištarti nė žo
džio; bet kai pastebėjo, kad bursos mo
kinys stovėjo nuleidęs akis ir iš baimės 
nedrįso nė rankos pajudinti, kai pažino, 
kad tai buvo tas pats, kuris jos akivaiz
doje šlepterėjo gatvėje, ji vėl negalėjo 
susilaikyti nesijuokus. Be to, And

riaus bruožuose nebuvo nieko baisu: jis 
•buvo gana gražus, vyras. Ji nuoširdžiai 
^juokėsi ir ilgai žaidė juo. Gražuolė bu

vo vėjavaikė, kaip lenkaitė; bet jos dkių, 
nuostabių akių, šviesių ir perveriančių, 
žvilgsnis buvo ilgas ir pastovus. Bursos 
mokinys negalėjo nė rankos pajudinti ir 
buvo surištas, kaip maiše, kai vaivados 
duktė drąsiai priėjo prie jo, uždėjo jam

Komunistai, veikia ‘Požemyj’, 
su laikraščiu

Jack Small rašo “The Cle
veland Press’e,” kad Clevelan- 
do komunistai, “veikę per 
daug; metų laiko po žeme, 
staiga pasirodė su 4-rių pus
lapių propagandos laikraščiu 
...suplanuotu pasigavimui dar
bininkų dirbančių didžiųjų 
industrijų įmonėse”. Bet poli
cija ■ dar nesusekusi, kur tas 
laikraštis yra leidžiamas.

To laikraščio vardas esąs 
“Ohio Liaudies Tribuha Už 
Taiką ir Demokratiją.” Tame 
laikraštyje esą agituojama už 
išrinkimą Gus Hali į JAV se
natorių ir C. E. Greenfield į 
Ohio gubernatorių. O užvis 
daugiausiai esą agituojama 
už taikos parašų rinkimą—su
šaukimui 5-kių didžiųjų vals- 
tybių atstovų sudarymui tai? 
kos sutarties.
Labai gerbia savo motiną

Praeitą šeštadienį buvo su
rengta pare naudai Negrų 
Darbo Tarybos, kurioje ir 
man buvo progos dalyvauti. Į 
parę negriį ir 'baltaveidžių 
svečių susirihko tiek daug, 
kad, nors ir Erdvingose patal
pose, buvo per pilna. Jauni
mas, sudarė apie, du trečda
lius. Tik man nepatinka neg
rų ir žydų žmonių mada, kad 
jie į šeštadienių vakaro pares1 
susirenka visai vėlai, m&t, jie 
žino, kad ryt Šventadienis ir 
jiems bus progos išsimiegoti. 
Į šią parę irgi dauguma atėjo 
apie 11 valandą. ' '

M rims nuėjus apie 9-tą va
landą, svečių dar visai mažai 
buvo. Vieni šnekučiavosi tar
pe savęs, kiti tėmijo televizi
jos programą. Tik pastebė
jau, kad viena senyva mote
riškė ir pusamžis vyras (vė
liau sužinojau, kad tai yra 
motina ir jos sūnus) sėdi 
kamputyj, iš kur nėra galima 
jiems matyti televizijos, ir 
tarpe savęs juodu nesikalba. 
Priėjęs prie moteriškės pa
klausiau, ar ji nemėgsta pasi
klausyti televizijos, ten prie
šakyje yra pora tuščių kėdžių, 
nuo kurių juodu galėtų gerai 
matyti, dabar rodomą muzika- 
lę programą.

Moteris atsakė mylinti tė- 
myti televiziją, ir ji čia atei
nanti pas savo sūnų kuo ne 
kas vakaras pasiklausyti—pa
sižiūrėti. Sužinojęs iš mote
riškės, kad mes raudamės jos 
sūnaus bute, pastebėjau: koks 
tai geras jūsų sūnus, kad da
vė savo bute parei vietą. ‘Taip 
reikia,’ atsako moteris, ‘nes 
Negrų Darbo Taryba daug 
veikia už negrų lygias teises 
ir abelnai u/ž darbo žmonių 
gerovę.’ Toliau besikalbėda
mas sužinojau, kad moteris 
esanti gimus ir savo šeimą iš
auklėjusi. Alabama valstijoje, 
ir tik 1923 metais atvykusi 
čia į Clevelandą.

Mudviem besikalbant,, pri
eina jos sūnus ir nusiveda ma
ne ir mano žmoną į kitą’ kam
barį, kuriame buvo > pardavi
nėjami gėrimai, ir sako: ‘Ger
kite, ko tik norite, nes šį va
karą aš noriu jus pavaišinti.’ 
Mudu gražiai jo atsiprašėme, 
kad mes, apart pieno irx van
dens, nieko negeriame. Tik to- 
liaui su jiiom besikalbant paty
rėme, kad jis nori mudu pa

mylėti tik už tai, kad aš ma
loniai kalbėjausi su jo senute 
motina, kuri j an esanti 87 
metų amžiau^, nors ji atrodo 
daug jaunesnė. Tas mudviem 
davė suprasti, ant kiek jis 
gerbia savo senutę motinėlę, 
kuri jį išauklėjo Alabamos 
verguvėje.

Pakeista pikniko vieta ir 
diena

Praeitos savaitės Clevelan- 
do žiniose buvo rašyta, kad 
Sveturgimių Gynimo ir Ohio 
Bill of Rights organizacijų- 
piknikas įvyks rugpjūčio 17, 
ant Glenpark Rd. Tapo per
kelta į kitą vietą ir ant kitos 
dienos.

Dabar vietoje pikniko, bus 
‘Garden Barbecue’, šeštadienį, 
rugpiūčio (Aug.) 23, vengrų 
sodelyje, užpakalyje jų sve
tainės. Antrašas: Hungarian 
Workers Hall, 11123 Buckeye 
Rd. Prasidės 3-čia valandą po 
pietų ir trauksis iki vėlai va
kare. Kalbės advokatė Ann 
Fągan Genger ir kiti. Bus mu
zika, šokiai ir kiti pasismagini
mai’ Po atviru dangumi bus 
kepami šonkauliukai ir vištos.

Lietuviai irgi supranta tų 
dviejų apsigynimo organizaci
jų svarbą ir nėra abejonės, 
kad skaitlingai atsilankys. *

Rep.

no jam ant lūpų auskarus ir užmetė ant 
jo permatomą muslininę šemizetę (apy
kaklė, “palepina”) su auksu siūtais fes- 
tonais. Ji puošė jį ir išdarinėjo z jam 
tūkstantį kitokių niekų, nė kiek nesi
varžydama, kaip kūdikis, kaip visos vė
javaikės lenkaitės, ir tuo privertė bur
sos vargšą mokinį dar daugiau sutrik
ti. Išsižiojęs ir žiūrėdamas sustyrusiu 
žvilgsniu į jos akinamai šviesias akis, jis 
atrodė labai juokingas. Pasigirdęs tuo 
metu prie durų trenksmas ją išgąsdino. 
Ji liepė jam pasislėpti po lova ir kai tik 
viskas aprimo, pašaukė savo kambarinę, 
belaisvę totorę, ir liepė jai išvesti jį at
sargiai į sodą ir jš ten išleisti jį per tvo
rą. Bet šitą kartą mūsų bursos moki
nys ne taip laimingai persikraustė per 
tvorą: pabudęs sargas gerokai rėžė jam 
per kojas, ir susirinkę tarnai ilgai plū
kė jį jau gatvėje, kol greitos kojos jį 
išgelbėjo. Po to praeiti pro namus buvo 
labai pavojinga, nes vaivada turėjo la
bai daug tarnų. Jis sutiko ją dar kartą 
bažnyčioje: ji pastebėjo jį ir labai ma
loniai nusišypsojo, kaip senam pažįsta
mam. Jis matė ją vieną akimirką dar 
kartą; o po to Kauno vaivada greit iš
nyko, ir vietoj gražios juodakės lenkai- 
,tės dyrodavo pro langus kažkoks storas 
veidas. Štai apie zką galvojo Andrius, 
nuleidęs akis į savo žirgo karčius.

O tuo tarpu stepė jau seniai priėmė 
juos visus į savo žaliąjį prieglobstį, ir 
aukšta žolė, apsupusi, paslėpė juos, ir 
tik juodos kazokų kepurės vienos dūla
vo tarp jos varpų. * > »

—Ė, ė... ko gi jūs, vyreliai, taip nu
tilote, — pratarė pagaliau Bulba, atsi
peikėjęs nuo savo minčių, — tarytum 
būtumėt kokie vienuoliai! Na, vienu 
ypu visas mintis velniop! Imkite į dan
tis pypkes, užsirūkykime, paspauskime 
žirgus pentinais ir lėkime ’ taip, kad nė 
paukštis mūsų nepavytų! ?

Ir kazokai, palinkę prie žirgų/dingo 
žolėje. Jau ir juodų kepurių nebuvo 
matyti; vien tik spaudžiamos žolės sro
vė rodė jų greito jojimo pėdsakus.

Saulė 'seniai pasirodė prablaivėjusia- 
me danguje ir gaivia, šilimą skleidžian
čia, savo šviesa apipylė stepę. Viskas, 
kais drumstė ir migdė kazokų sielą, vie
na akimirka dingo; jų širdys krūptelėjo, 
kaip paukščiai.

(Bus daugiau}

Lawrence, Mass.
Tik gavau sužinoti, kad 

mirė Jonas Jenukaitis, senas 
Lawrence gyventojas. Buvo 
tautiškos parapijos veikėjas 
nuo pat pradžios. Buvo sukal
bamas žmogus. Lietuvoje pa
ėjo iš Bagaslaviškiu. Paliko 
dideliam nuliūdime žmoną, 
sūnų, dukterį ir anūkus-anū- | 
kės.

Didelė užuojauta šeimynai 
ir giminėmis, o Jonui amžinai 
ilsėtis žemelėje.

—o—-
Rugpiūčio 5 d. apsilankė ir 

“lietuviškas dievulis” su do
vana ūkininkams, kurie ilgai 
jo laukė. Lietus atėjo nors per 
vėlai, bet visgi nors kiek pa
gelbės daržovėms. Tokia buvo 
sausra', jog didesnieji ūkinin
kai prarado daug daržovių,1 
ypač Mass, ir New Hampshire 
valstijose viską išdžiovino. 
Reikia daug lietaus.

—o—
Kurie balsuotojai esate ne

užsiregistravę, tai užsiregis
truokite, kad galėtumėte bal
suoti. Raštinė atdara antra
dieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais ligi rugp. 15 
d. nuo 2:30 vai. iki 4:30 vai. 
po pietų; ir nuo 7 iki 9 vaka
rais.
Dalyvaukite visi balsavimuo

se lapkričio mėnesį.
—o—

Mass, valstijos komisionie- . 
rius-taksų kolektorius reika
lauja perkratinėti laisniuotus 
klubus. Jis mano, kad daug 
klubų daro biznį su nelaishiuo- 
ta degtine, gaudami ją nuo. 
butlegerių, ir nemoka taksų.

Pasirodo, kad užeis karšt
ligė ir ant - klubų. O gal tik 
nori pabaidyti butlegerius, 
kad jie būtų geri ir gerai pa-, 
'teptų valdininkėlius.

S. 'Penkauskas

Lawrence, Mass. Šypsenos
Vienas rašytojas, norė

damas greitu laiku pagar
sėti, klausia savo draugo, 
kaip tą pasiekti.

“Kaip greit numirsi, taip 
greit ir pagarsėsi, nes tik 
numirę yra iškeliami į pa
danges,” gavo draugo atsa
kymą.

Arlington Mill darbinin
kams, kurie esate kitur išva
žiavę dirbti, žinotina. Neapsi
gaukite. Naujoji kompanija, 
The Marrine Co., pranešė per 
Bostono geltonlapį, kad reika
lauja darbininkų. Lawrence 
vietiniuose laikraščiuose nė 
vieno sakinio apie tai nėra. 
Kitų kolonijų darbininkams 
pasirodys, kad čia reikia dar
bininkų. Tuo tarpu Arlingtono 
darbininkų daug vaikštinėja 
gatvėmis be darbo. Tik kom
panija siuntinėja darbinin
kams laiškus. Kurie nueina, 
tai turi pereiti per egzaminus. 
Jeigu pasirodo, kad nors biskį 
bosams nepatinka, tai varo 
namo.

Taipgi per tuos Metropoli
tan laikraščius prižada viso
kių “pagerinimų”: vietoje tri
jų, bus keturios' mašinos, ne
bus unijos, nebus šventadie
nių, nebus vakacijų. Turėsite 
dirbti, kaip kompanija lieps.

Atsiminkite, kad Lawrence 
darbininkų yra užtenkamai, 
nes čia randasi apie 20,000 
bedarbių. S. Penkauskas

Detroit, Mich.
Jau nebetoli Labor Day, ir 

Detroito pažangūs žmonės 
rengiasi prie didelio pikniko. 
Piknikas įvyks rugsėjo 1 d., 
Pardee Parke, Wick and Te
legraph Rds. Pikniką rengia 
M i c h igano Sveturgimiams 
Ginti Komitetas ir Civilinių 
Teisių Kongresas.

Unijistai raginami atvykti į 
pikniką p'o unijų ruošiamos 
demonstracijos. Laiko bus už
tenkamai. Korep.

Bosas: — Kodėl fu tik 
vieną maišą neši, o kiti po 
du neša?

Dokų darbininkas:—Mat, 
jie tingi du tripus daryti, 
o aš netingiu grįžęs kitą 
maišą nešti.

Tęsk tolyn savo pareigas 
ir tylėk—tai geriausias at
sakymas šmeižtui.

G. Washington

South Bostonas •
ir vėl kviečia visus — kur? nagi į

PIKNIKĄ
Kurį rengia Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 

Piknikas įvyks sekmadienį,

RUGPIDČIO-AUGUST 17
Lietuvių Tautiškame Parke f 

»
Winter St. ir Keswick Rd. Montello, Mass.

Iš So. Bostono važiuotė bus parūpinta nuo 318 Broad
way tarp 12 ir 1 vai. dieną.
Geri žmonės ir Draugai!

Kliubas savo patalpa teikia platų patarnavimą visuo
menei. Ot, tai už tai nepatingėkite dalyvauti mūsų pikni
ke. Mes parūpinsime gerus pietus, kilbasų ir kitokių 
smulkesnių užkandžių prie skanaus alaus. Taipgi gros 
ir orkestrą.

Kviečiame visus. KOMITETAS

* ' 1 4.

* a * *" '* *-

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
Į IAIHI

f Vt t ' -J ' • • ' '

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” Ą
110-12 Atlantic Ave. Richmond Hili 19, N. Y.

V— . 4

Praleiskite Savo Vakacijas 
Atlantic City, N. J.

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto.

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

CT’C 125 ATLANTIC AVE„V M Atlantic City, N. J.
I •

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)-Ketvirtad., Rugp.-August 14, 1952
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Juozas Naudus, gyvenęs 1 
Meserole St., Brooklyn, N. Y., 
mirė sfekmadienį, rugp. 10 d., 
7:30 ryto, Kings County Hos
pital. Pašarvotas pas Garšvą. 
Bus palaidotas penktadienį, 
rugp. 15-tą, 2 vai. po pietų.

Mirė nuo širdies atakos, su
laukęs 67 metų amžiaus. Ilgai 
sirgo.

Gimęs Lietuvoje, paėjo nuo 
Žagarės, Kauno apsk. 1908 
metais atvyko Brooklynan ir 
visą laiką čia išgyveno.

. Paliko nuliūdime sūnus Al
bert ir šeima. Jiems reiškiame 
užuojautą.

Poškaitis atėjo 
baigti vajy

Aną dieną brooklyniškis 
Petras Poškaitis atvyko į Lai
svės įstaigą ir sako:

—Kai kurie neišmanėliai 
pasakoja, būk Laisvė nepa
jėgs sukelti $10,000 savo fon
dą laikraščiui leisti. Aš jiems 
sakiau, kad užbaigs laimingai.

yNa, ir Petras Poškaitis, jau 
gerokai pėržengęs per 70 me
tų amžiaus, išsitraukė dvide
šimtinę ir ją įteikė fondui. Bet 
tai ne viskas. Tolydžio jis da
vė ir už savo brolį, Stasį Poš- 
kaitį, dešimkę.

Tuomet gerą valandėlę pa
sidairęs Laisvės spaustuvėje, 
prisižiūrėjęs, kaip čia dirba
mas laikraštis, besišypsoda
mas, Petras išvyko namo.

Buvo susižeidęs
Gerbiama Laisvės Redakci

ja r Atleiskite, kad taip ilgai 
nieko nerašiau. Priežastis, ta
me, kad buvau palindęs po 
karu* jį pataisyti ir nuo bata- 
rėjos rūkšties miltelių įkrito į 
akį. Tai buvo didelė pamoka. 
Todėl turėjau ir Laisvės pik- 
hiką praleisti. Dabar jau j )’o- 
dos, viskas gerai. K. Depsas, 

Mastic, L. I.

SVEČIAI
at- 

iš
Antradienį laisviečius 

lankė Antanas Globičius 
Newark, N.- J., lydimas rich- 
mondhilliečio brolio Vinco. 
Atvyko, kaip jau įprasta jam, 
vežinas pluoštu dolerių už sa
vo kaimynų ir draugų prenu
meratas Laisvei, taipgi aukų. 
Jis dažnai atvyksta įvairių 
pramogų proga ir veik visuo
met atvažiuoja ne tuščiomis 
Laisvei.

Žvaigždžių koncertas 
taikai paremti

Prisimintina visiems, jog tas 
didysis žvaigždžių po žvaigž
dėmis koncertas taikai įvyks 
jau už savaitės trečiadienį, 
rugpiučio 20-tą, Triboro Sta
dium, Randalls Island. Kam 
ištikro rūpi taika, turėtų ten 

j būti. . • T. B.

LDS Šeiminis ir Kartu Metinis

PIKNIKAS!
Rengia ĮjDS 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 Newark©, nuo Pennsylvania stoties, 
busas No. 16 Clinton Ave. ir No. 13 Broad St. atveža iki • 
Montgomery Ave; paeit vieną bloką po dešinei. 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 
Oliffsiaeės važiuokit Market St. iki Broad St., ir tuoj 
po dešinei bus Clinton Ave., važiuot iki Montgomery Ave.

' * —

NewWku ———————— i- ■■ ~ -- -- <T -«- - . .
Darbiečiai šaukia 
konvenciją

American Labor Party šau
kia New York o Valstijos or
ganizacijos konvenciją rug
piūčio 28-tą. Joje nominuos 
kandidatą į J. V. senatoriaus 
vietą. Taipgi išrinks 45 rinkė
jus (electors), kurie skiria 
šalies prezidentą ir vice-prezi- 
dentą. Konvencija bus City 
Center Casino, 135 W. 55th 
St., New Yorke.

ALP kandidatu į J. V. se
natorių, tikimasi, bus žymusis 
visuomenininkas, švietėjas ir 
autorius Corliss Lamont. O 
kandidatais į prezidentą ir vi- 
ce-prezidentą -darbiečiai užgi
na progresyvių partijos pasta
tytuosius — Vincent Hallinan 
ir Mrs. Charlotta Bass.

Pusberniukai nušovę 
Harrelsoną

Policija skelbia, kad suimti 
du jaunaniečiai vyrukai, kurie 
prisipažinę, kad jie nušovė 
Marcus B. .Harrelson, 26 me
tų, tikslu apiplėšti. Nušovė jį 
jo namuose,. 127 Remsen St., 
Brooklyne.

Harrelson dirbęs raštininku 
visokių šėrų prekyvietėje. Ma
tomai, buvęs nužiūrėtas, kad 
galįs turėti pas save pinigų.
zSulaikytieji yra Anthony 

Simo, 17 metų, gyvenęs 312 
Pacific St., ir Henry Agard, 
16 m., gyvenęs 101 Bergen St. 
Sakoma, kad vieno gyvenamų
jų namų skiepe radę tokį re
volverį, kokios rūšies revolve
riui buvo nušautas Harrelsonas. 
Abu jau turėję rekordą pir
mesnių areštų ir xlėl to suimti.

Naujoviškos formos 
pastatas mokyklai

Šį rudenį Brooklyne ketina 
pradėti statyti Mid-Brooklyn 
High School, kurios statyba 
kainuosianti penkis milijonus 
dolerių. Talpins 3,014 moki
nių.

Naujasis pastatas būsiąs
skirtingas nuo kitų — banjo 
formos. Visi klasėms kamba
riai, jų langai, sieks išorin.
Tuomi suteiks geresnę šviesą 
ir smagesnį vaizdą, negu bū
davo senybinių mokyklų tuose 
kambariuose pro kurių langus 
matydavosi aplestas kiemas ar 
gretimo pastato mūras.

Trijų aukštų skritulyje tal- 
pinsis visos klasės, auditorija 
ir kavinė. Pastaroji bus apa
čioje. Gi “rankenoje” talpiu- 
sis administracija, biblioteka, 
laboratorijos. Sporto salę į- 
rengs krašte centralinio pasta
to, bet su įėjimu visai iš lau
ko, kad vartojant išlauki
niams susiedijos veiksmams 
visai nereikėtų atidaryti pa
čios mokyklos durų ir korido
rių.

Gen. Grow, kuri militarinis armijos teismas šiomis 
dienomis nubaudė už užsirašinejimą militariniy slapty
bių, kurios pateko j taikos šalininkų rankas. Tuose už
rašuose gen. Grow agitavo tuojau pradėti karą prieš 
Tarybų Sąjungą ir kirsti jai visomis jėgomis. Jis užsi
rašė, kad tokia nuomonė esanti militarinės vadovybės. 
Už tai gen. Grow suspenduotas iš tarnybos šešiems mė
nesiams.

Bianchi smerkia Hughes-Brees įstatą; 
kaip jis liečia bedarbius?

Valstijos senatorius William Į nedarbui po Naujųjų Metų, 
nuėję užsiregistruoti gavimui 
nedarbo apdraudos 
tirs, kad čekio jau 
gauti.

Ir tas, kuris dar 
taipgi patirs, kad republikonų 
Seimelis, daugeliu klausimų 
lygiai paremtas ir demokratų, 
jo čekį numažino. Kaip?

Pirm Hughes-Brees įstato 
bedarbio čekiui sumą rokavo 
nuo geriausio asmens uždar
bio savaitės. Dabar rokuos 
nuo visų savaičių bendrai. Sa
vaitėmis rokuos net tas savai

,J. Bianchi (republikonų ir 
darbiečių atstovas) smerkė 
Hughes-Brees įstatą, kaipo 
žalingą darbo žmonėm, išleis
tą stambiųjų fabrikantų pan
dai.

Pasinaudodami tuo įstatu 
stambieji fabrikantai gaus di
delius numažinimus taksų į. 
nedarbo fondą. šiais metąis 
jie mokėjo 2.32 , nuošimčius 
tokios sumos, kokią išmoka 
savo darbininkų algoms. Atei
nančiais metais bemokės tik
tai 1.5 nuošimčius.

Kadangi pinigai į nedarbo 
apdraudos fondą neateina iš 
dausų, tad tas fondas, iš ku
rio bedarbiai gauna savo če
kį, mažės. Dėl to,- sako Bian
chi :

“Tas atims tūkstančiams se
zoninių darbininkų nedarbo 
apdraudos gavinį ir suriš be
darbio poreikius pašalpą gau
ti begaliniais biurokratiniais 
procesais.”

Bianchi sako, jog jo kalti
nimas, kad tas įstatas yra tai
komas turtinti turtuolius ir 

-biedninti bedarbius, tapo pri
pažintas teisingu ir paties val
stijos darbo komisijonieriaus 
Corsi. Jis taipgi pasakė, kad 
Hughes-Brees įstatas yra tai
komas “teikti taksų malones 
stambiajam bizniui ir susilp
ninti darbininkų teises gauti 
nedarbo apdraudą.’’

Dviejų dešimtų savaičių iš
dirbio reikalavimas yra ne
draugingas sezoniniams darbi
ninkams, kaip tai siuvėjams, 
kailiasiuviams, teatrininkams, 
statybos darbininkams ir dau
geliui kitų, kurių vis rasis 
daugiau bizniui ir produkcijai 
mažėjant.

Bianchi kovojo prieš to įsta
to priėmimą Seimelyje. Jis pa
sižadėjo kovoti už to įstato 
atšaukimą Seimelio sekamoje 
sesijoje, jeigu jis bus vėl iš
rinktas.
Visi kriaučiai balsuotų 
už Bianchi

Gaila, kad Bianchi kandi
datuoja ne Brooklyne, bet 
Manhattan 22-me Senatorinia- 
me Distrikte. Kitaip visi Broo
klyno lietuviai kriaučiai už jį 
balsuotų.

Daugelis lietuviškų šapų, 
kurios visai neturėjo darbo 
per pirmuosius 6 šių metų mė
nesius, labai mažaį progos be
turės išdirbti 20 savaičių ant
rojoje metų pusėje. O jeigu 
neturės 20 savaičių, užėjus

čekių, pa- 
nebegali

gaus čekį,

Lo-, United Electrical (UE) 
kalo 475-to nariai, Cromwell 

vaitėmis rokuos net tas savai- Į Silver ir La Belle Silver šapų 
tęs, 'kuriomis darbininkas gal darbininkai sugrįžo darban po
išdirbo tiktai trejetą dienų. 
Tai yra, rokuos savaite ne 5 
išdirbtas dienas, bet prade
dant pirmadieniu, baigiant 
penktadieniu.

Ką gali daryti brooklynie- 
čiai atgavimui nedarbo ap
draudos čekių ?

Brooklyniečiai privalo pasi
tarnauti savo gerovei darbu 
išrinkimui Brooklyno darbie
čių įstatymdavystėn ir į vald- 
vietes. • Arh'erican Labor Party 
statys savo kandidatus visuose 
distriktuose. O kai kur gal 
užgirs ir republikonų ar de
mokratų kandidatą, kur tos 
partijos pastatys darbo žmo
nėms prielankų kandidatą, 
panašų, kokiu yra Bianchi. 
Balsavimas už darbiečius bus 
balsavimu už pagerintą ne
darbo apdraudą.

Bianchi, kaip atsimename, 
buvo pastatytas ir išrinktas 
republikonų partijos tikietuj, 
su darbiečių parama. Bet, kad 
jis tarnavo darbo žmonėms, 
republikonų viršenybė šiemet 
jo nebestato. Tai ne žertas iš
drįsti balsuoti prieš bosų rei
kalus. šierhet Bianchi bestato- 
mas tiktai darbiečių. Bet tiki
masi, kad eiliniai republiko- 
nai, kurie savo darbu pelnosi 
sau duoną, taipgi pabalsuos 
už Bianchi ant darbiečių ba
loto. T-as.

Vaikams plaukiotojams
Ateinančią savaitę Brookly- 

ne ir Queens šaukiamos vai
kų plaukiotojų lenktynės. Bro
oklyne įvyks pirmadienio ryto 
10:30, Sunset prūde, 42nd St. 
irx7thi Avė. O kitos, rugp. 19- 
tos 10:30 ryto, bus Astoria 
Parke, 'Queens. Į lenktynes 
leis berniukus ir mergaites 
nuo 8 metų ir vyresnius. Tolis: 
15, 25 ir 50 metrų.

Pakelė ir paukštienos 
kainas net po 8 c.

kai

pakeltos.

Jautienos ir veršienos 
noms žymiai pakilus, šeimi
ninkės pradėjo daugiau: atsi
dėti ant kiaulienos. Neseniai 
ir tos kainos tapo 
šeimininkės pradėjo daugiau 
vartoti tebebuvusias lengviau 
įperkamas vištas. Šią savaitę 
ir vištienos kainos pakeltos 
po 4 iki 8 centų svaras.

Kainas pakėlė ne dėl to, 
kad ir vištienos trūktų, bet 
kad yra gera proga daugiau 
pasipelnyti. Visoms kitoms 
mėsoms tapus daugeliui šeimų 
visai neprieinamomis, kiauši
niams taipgi pabrangus, žmo
nės bus priversti pirkti kad ir 
pabrangintą vištieną, kuri vis 
viena tebėra pigenė už kitas 
mėsas.

Monaghan matysis su 
ALP delegacija

Policijos viršininkas Mona- 
ghap sutiko pasimatyti su A- 
meričan Labor Party delegaci
ja šį penktadienį. Darbiečiai 
reikalavo pasimatymo po to, 
kai fašistiniai valkatos užpuo
lė du darbiečių surengtus at
virame ore mitingus.

Delegacija pareikš protes
tą, kad vietinio precinkto 
lyderiai nedavė mitingams po
licijos apsaugos. x Reikalaus 
pašaukti kapitoną atsakomy
bėn. Ir reikalaus užtikrinti 
apsaugą kitam mitingui, kuris 
šaukiamas rugpiučio 21 -mą, 
toje pat vietoje, kur buvo už
pulti anie, prie Seventh St. 
Avenue A, New Yorke.

ir

ElektristiĮ unija gavo 
naujų laimėjimų

dviejų su virš savaičių streiko. 
Sugrįžo su nemažais laimėji
mais, įrašytais į dvejiems me
tams galiojantį kontraktą. 
Jais yra:

Po 10 centų mokesties prie
do per valandą pradedant 
rugpiūčio 1-ma šių metų.

Po 7 ir pusę centų priedo 
pradedant 1953 metų birželio 
1-ma.

Po pustrečio cento priedo į 
unijistų šeimos gerovės fondą, 
kuris dabar teikia medikališką 
ir operacijoms pašalpą unijis- 
to žmonai ar vyrui, taipgi vai
kams.

Ir po 10 centų pridėti prie 
minimum mokesties 
darbo skyriams.

Pataisyti' atostogų 
tus, kad išdirbusieji 
metus gautų ne mažiau 7 die
nų ir išdirbusieji 3 metus gau
tų po dvi savaites atostogų, 
nežiūrint, kiek savaičių per
tuos metus buvo darbo. Kaip 
nuostatai buvo lig šiol, sam
dytojas galėjo atrokuoti iš a- 
tostogų už nedirbtas savaites.

Kitose šapose sidabro ap
dirbėjai suaukojo virš tūks
tantį dolerių strjeikierių para
mai ir lokalas prisidėjo. Soli-

visiems

nuosta-
d ve jus

darumas teikė stiprybės.

PAMOJIMAI
Mes, Petras ir Stasys Poškaičiai, 

pajieškome savo giminaičių, Adomo 
ir Teofilės Yusikų (po tėvais Teofi
lė Obelieniūtė); taipgi Pijušo Poš- 
kaičio. Jeigu gyvi, prašome Susira
šinėti su mumis. Arba kas žinote, 
kur jie randasi, malonėkite praneš
ti, už\ tai būsime dėkingi: P. ir S. 
Poškaitis, 94 Boerum Street, Brook
lyn, N. Y. (159-161)

Pajieškau savo gero draugo My
kolo Nemkevičiaus. Iš Lietuvos ki
lęs iš Mikytų. Paskutini syk gir; 
dėjau, kad gyveno Philadėlphijoj, 
Pa. Ęrašąu jo paties arba kas ži
note, kur jis yra, parašyti man. Bū-, 
siu dėkingas. Petras Poškaitis, 94 
Boerum St., Brooklyn, N. Y.

(159-161)

Great Neck, N. Y. Geras yra dalykas mo
kytis atsargos kitų nelai
mėse. Syrus

Paskutinis pakvietimas '

Dar sykį norime priminti, 
kad Great Necko organizaci
jų bendras piknikas įvyks šį 
sekmadienį, rugpiūčio 17 d., 
Kasmočių Parke-svetaineje.

Tai bus paskutinis parengi* 
mas atvirame ore, kuriame 
galima smagiai dieną praleis
ti. Pasimatyti, pasikalbėti ne 
tiktai su vietiniais, bet ir iš 
toliau atvykusiais draugais- 
draugėmis.

Mes kviečiame visus, o ypa
tingai iš kitų miestų draugus 
dalyvauti. Jūs savo atsilanky
mu paremsite organizacijų 
darbuotę ir sykiu turėsite 
smagų laiką. Mes bandysimo 
visus užganėdinti, nes gurėsi
me skanių valgių, gėrimų ir 
gerą G. Kazakevičiaus orkest
rą šokiams.

Piknikas prasidės 2 vai. po 
pietų. P. B.

Liaudies vadui-artistui 
pagerbti banketas

■ t

Susidaręs‘žymių visuomeni
ninkų ir dailininkų komitetas 
rengia banketą pagerbt žymų
jį visuomenišką artistą Rock
well Kent jo 70 metų sukak
ties proga. Banketas įvyks šio 
mėnesio (Aug.) 26-tą, vaka
rienės laiku, lygiai 6:30 po 
pietų, Hotel Statler, 7th Ave. 
ir 33rd St., New Yorke.

Vakarienė kainuos $6. Ne
maža kaina mūsų publikai. 
Tačiau, kur yra noras, ten susi
daroma ir galimybės. Ne vie
nas mūsų gerų pietelių tūlą 
šeštadienį ar sekmadienį pra
leidžia po tiek ar daugiau 
nieko nereikšmingoms vaišėm, 
tik taip sau pabuvoti su drau
gais. Tai kodeTkartą per ke
letą mėnesių ar metus nepasi- 
imti savo draugę ar draugą?

Kodėl nepasivaišinti su jais 
gera vakariene, geram tikslui.

Kent yra gerbiamas ne vien 
būtinai už tai, kad jis artistas, 
nors ir tas, kūrimas pavaiz
duoti žmonijai taiką, geresnį 
gyvenimą yra didžiu nuopel
nu. Kent, nesibijodamas pra
rasti turtingų savo draugų, net 
lėšomis savo meninio darbo, 
organizavo Artistų Uniją ir il
gą laiką tarnavo jai kaipo 
prezidentas. *

Nuo 1938 metų jisai tarnau
ja didžiajai darbininkų pa- 
šalpinei IWO įvairiose parei
gose ir jos prezidentu nuo 
1944 metų. Už savo veiklą 
darbininku gerovei,* savo narių 
gerovei, IWO tapo pirmiausia 
reakcininkų persekiojama 
darbo žmonių pašalpine orga
nizacija Amerikoje. Tačiau 
tas neišgązdino artisto Rock
well Kent. Jis pasirašo veiks
mus taikai. Jis prarado daug 
turtingų pasekėju, bet už tai 
jį gerbia darbo žmonės. Del 
to tame bankete turėtų rastis 
visi, kurie pajėgia suprasti 
tokių žmonių vertę darbininkų 
judėjimui.

PRANEŠIMAS
■' SO. BOSTON, MASS.

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 
bas rengia pikniką, kuris jvyks sek
madieni, rugpiūčio-August 17 d.,
Lietuvių Tautiškame Parke, Winter 
St. ir Keswick Dr., Montello, Mass; 
Bus skanių valgių ir pasilinksmini
mų. Kviečiame visus j šį gražų 
pasilinksminimą. Rengėjai

(158-160)

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS 
f 

Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
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REIKALAVIMAI
MALE and FEMALE

Reikalinga vedusi pora prie leng
vos namų ruošos Pageidaujamu, 
kad vyras turėtų darbą, o motetu 
galės dirbti lengvą namų darbą "La 
atlyginimas bus: du fornišiuoti kam
bariai veltui. Prašome skambinti: 
Ludlow 4-6967. (159-163)

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

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 4 

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
1 Gerai Patyrę Barberial

Matthew A. 
BUYLS 

(BUYAU8KA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais nftdaryta

---- ----------------------- 4-

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

TeL EV. 7-82M




