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KRISLAI
Taika Korėjoje.
Karas nieko neišsprendė .
Kaip dabar bus?
Ar Tarybų Sąjunga sudarys 
sutartį su Japonija?

Rašo R. MIZARA

Pagaliau sulaukėme tos 
linksmos valandos, kurią bu
vo pasirašyta mūšiu pertrau
kos sutartis Korėjoje.

Pasaulis ramiau atsiduso. 
Tėvai, žmonos, ir visi, kuriu » - ‘

EISENHOWERIS SKIRIA 
SYNGMANUI RHEE 200 
MILIJONŲ DOLERIŲ
Toliau žadama Pietinės Korėjos 
tautininkam dar 800 milijonų

Washington. — Preziden- 
' tas Eisenhoweris atsikrei- 

atjUmie.ii buvo pasiųsti Korė- pė į Kongresą, kad tuojau 
jon kariauti, šiandien turi vii- Į užgirtų 200 milijonų dole- 
ties. kari juos neužilgo pama 
tys namie.

I rių paramos Pietinei Korė- 
■ jai, valdomai S y n g m a n o 
i Rhee tautininkų. Tai būtų 
j tik pirmoji pagalba nu-Korėjos karas, besi tęsęs 

virš trejetą metų, lėšavo daug siaubtai per karą Pietinei 
žmonių gyvybių ir bilijonus Korėjai atkurti, 
dolerių turto. liau reikėsią panašiai remti

Tačiau šis karas nieko neiš-Į per 3t 4 ar 5 metus, sakė 
sprendė. Korėjiečių tauta te-j prezidentas, 
bėra neapvienyta, tik laba' 
nualinta, daug biednesnė ne
gu buvo prieš trejis metus.

Ja ir to-

Šelpiant Pietinę Korėją, 
amerikonai pasirodys ne 
tik geradariais pasaulio 
akyse, bet “pastiprins ir sa
vus saugumo (karinius) 
reikalus,” sakė prezidentas. 
Sykiu pageidavo, kad Pie
tinė ir Šiaurinė Korėja bū
tų sujungta į vieną korėjie
čių valstybę.

K

Korėjos liaudininkai atlaikė 
naujuosius savo laimėjimus

Munsan, Korėja. — Pa
liaubų sutarties žemėlapis 
rodo, jog Šiaurinės Korėjos 
liaudininkai išvien su ki
nais savanoriais atlaikė 90 
ketvirtainių mylių plotą, 
kurį užėmė per savo ofen
zyvą pirm dviejų savaičių. 
Kariniai amerikonų sekre-

Kai tik karo liepsna 
joje buvo pradėta, mes ):un
met sakėme, kad ji nieko tei
giamo neišspręs, nieko nei ko
rėjiečių tautai nei pasauliui 
jgero neduos.

Ir mes buvome teisingi.
Per tuos trejis metus mes 

atkakliai skelbėme ir skelbė- 
niectai, kad reikia karą baigti, 
reiffia palikti Korėjos klausi
mą išspręsti patiems korėjie
čiams, nes tai jų šalis, jų že
mė, jų reikalas.

Ir ne mes vieni tai sakėme, 
—milijonai pasaulio žmonių 
turėjo tokią pačią nuomonę ir 
nusistatymą. Ir taikos šalinin
kai laimėjo.

Kas bus dabar?
K a darys -Jungtinės Tau

tos, kuriu vardu šis karas bu
vo vedamas?

Parodys netolima ateitis.
Tikėkime, kad visi opieji 

reikalai bus išsnresti sėkmin
gai. kad nereikės 
ginklo ir pradėti 
naujo.

Tikėkime, kad
Rhee. tasai taikos priešas, bus 
suvaldytas ir nebus jam leista 
vykdyti tai, ką jis sakosi vyk-

Todėl, manoma, Jungti
nės Valstijos išleis bent 1,- 
000 milijonų dolerių Pieti
nei Korėjai stiprinti. Ka
dangi karui pasibaigus su
mažės amerikinės išlaidos, 
tai galima bus pinigais iš 
karinių fondų padėti Pieti
nei Korėjai atsigriebti, kaip 
teigė Eisenhoweris.

BAISŪS NUOSTOLIAI
Jis, tarp kitko, pastebėjo 

šitokius karinius Pietų Ko
rėjos nuostolius:

Milijonas pietinių korė
jiečių žuvo per karą. Dau
giau kaip pustrečio milijo
no jų liko benamiais. 5 mi
lijonai žmonių palaiko gy
vybę tik gaunamomis pa
šalpomis. Medžiaginių nuo
stolių padaryta daugiau 
kaip 1,000 milijonų dolerių.

Kokia daugybė Amerikos 
ginklų ir amunicijos 
išeikvota Korėjoje

liaudininkų laimėjimą vidu
riniame fronte, daugiaušia 
Kumhvos srityje.

Paliaubinė demarkacijos 
linija, pravesta tarp Šiau
rinės Korėjos ir Pietinės 
(tautininkų) Korėjos, taip 
pat rodo, kad korėjiniai 
liaudininkai per tą ofensy- 
vą užėmė ir atlaikė strate
ginius kalnus Capitol Hill,

Finger Ridge ir Anchor 
Hill viduriniai - rytiniame 
fronte.

Paliaubų linija nuo vidu
rinio fronto iki rytinio pa
jūrio eina apie 10 mylių į 
šiaurę nuo 38-tos paralelės, 
buvusio pirmkarinio rube
žiaus tarp liaudininkų Šiau
rinės'Korėjos ir tautininkų 
Pietinės Korėjos. Taigi 
amerikonai su savo talki
ninkais yra laimėję tiktai 
šį mažą sklypą.

Nuo Panmundžomo, vidu
riniame fronte, paliaubinė 
linija eina jau į pietus nuo 1 
38-tos paralelės iki vakari
nio pajūrio. Šis mažesnis I 
sklypas yra laimėtas Šiau- 
rinės Korėjos liaudininkų. '

MALENKOVAS SVEIKINA 
KORĖJOS LIAUDININKUS
KAIP LAIMĖTOJUS
Linki visai Korėjai susijungi 
į vienų korėjiečių valstybę \

Maskva.—Sovietų Sąjan
gos premjeras Malenkovas 
liepos 27 d. pasiuntė sekan
čią telegramą maršalui 
Kim II Stingui, premjerui 
Šiaurinės Korėjos Liaudies

“Pranešimas apie paliau
bų sutarties pasirašymą su-

vel imtis 
mūšius iš

Syngman

Yra 
b a 
gir

imtų davinių, jog da- 
bu^pinama prie karo bai- 
(0 Jndo-Kinijoje.

Indo Kinijos žmonės taipgi
trokšta taikos ir nori matyta’ 
savo krašta laisva. — laisva 
nuo svetimų įsiveržėlių, nuo 
francūzų imperialistu.

Ir čia kyla toks klausimas: 
kodėl gi nešaukti didžiųjų 
valstybių vadovu pasitarimo, 
kuri siūlė Churchillas, kuri 
siūlė Malenkovas ir 'kuriam 
pritaria visa taikos trokštan- 
čioii žmoniia?

Churchillas. atsimename, 
sakė: tegir tokioje konferen- 
ciioie nebūtų išsnresti visi o- 
nieii tarptautiniai klausimai, 
bet užtektu to. kad nors vie
nas klausimas būtu išsnręstas, 
kitus paliekant ateičiai.

Bet tokiai konferenciiai kol 
kas nenritaria mūsų krašto 
prezidentas. Tačiau, im tik 
mąiO-'ikš didesnis žmonių ju- 

už tokios konferen
cijos ^Šaukimą, tai ji, be a- 
bejojimo, ir jvvks.

Yra. beie. snėiimu. jog Ta- 
rvbu Šaltinom ir Kiniios Liau
dies Respublika— dvi milži
niškos valstybes, — siūlys Ja-

Valdžia žada pranešt 
paskutinius amerikonų 
nuostolius Korėjoje

Washington. — Karinė 
valdyba sakė, jog netrukus 
paskelbs ir amerikonų nuo
stolius, kuriuos jie nuken
tėjo per dvi paskutines sa
vaites Korėjos fronte.

Pereitą trečiadienį valdi
nis pranešimas sakė:

Pačiame fronte viso už
mušta 24,965 amerikonai; 
paskui nuo žaizdų mirė 2,- 
392. Taigi žuvo 27,357 ame
rikiniai kariai. Buvo su
žeista 103,760, be žinios 
dingo bei nelaisvėn paimta 
13,285.

Anglijos laivas atmušė 
čiango karinius laivukus

Didelis Anglijos karo lai
vas nuvijo šalin tris kari
nius Čiang Kai-šeko kinų 
tautininku laivukus, kurie 
bandė suimt prekinį anglų 
laivą.

ponijai taikos sutartį — atsi
minkime, tiek Tarybų Sąjun
ga, tiek Kinija formaliai dar 
tebėra kare su Japonija.

Jeigu tai įvyktų, tai būtų 
padarytas dar vienas milži
niškas žingsnis dėl taikos už
tikrinimo pasaulyje.

Taigi, nežiūrint į visas kliū
tis ir trūkumus, galime saky
ti, jog pasaulis eina link tai
kaus sugyvenimo.

Washington. — Apskai
čiuota, kad Korėjos kare 
amerikonai, be kitko, pra
rado 800 tankų ir 40,000 
šarvuotu automobiliu bei 
troku. u

Iš armijos patrankų iš
šauta 1,125,000 tonų sviedi
nių; paleista daugiau kaip 
1,800 milijonų kitų kulkų ir 
granatų; numesta šimtai 
tūkstančių tonų bombų iš 
lėktuvų; iš karo laivų'pa
trankų iššauta d a u g i a u 
kaip du milijonai didelių 
sviediniu, v

Mossadegh reikalauja 
Irano žmonių užgynimi

Karas nei laimėtas, 
nei pralaimėtas

Pasakojama, kad rytiniai 
vokiečiai veržiasi.prie 
dalinamo Amerikos maisto

500 milijony dol. naujom 
karinėm lėktuvų stotim

Teheran, Tran. — Trano 
premjeras Mossadeghas at
sišaukė į piliečius ,kad bū
simuose visuotinuose balsa
vimuose jie nuspręstų už
daryti dabartinį seimą ir 
paskelbti naujo seimoi rin
kimus. Jeigu jie to nepa
darytų, tai 
pasitrauktų 
vietos.

Jisai sakė, 
agentai ir Anglijos pastum
dėliai dabartiniame seime, 
nuolat trukšmaudami, su
laikė nuo bet kokio naudin
go veikimo.

Mossadeghas 
iš premjero

karaliau s

Washington. — Karinė 
Kongreso komisija skiria 
500 milijonų dolerių nau
joms lėktuvų stovykloms 
statyti Alaskoje, įvairiose 
valstijose ir svetimuose 
kraštuose. Valdžia tam rei
kalavo apie 534 milijonų 
dolerių.

Kairo, Egiptas. — Teisia
ma 23 įtariami egiptėnai 
komunistai.

Kongresmanai tyrinės 
“Lietuvos prijungimą”

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas prizmė re
zoliuciją, paskiriant savo 
komitetą, kuris turėtų ty
rinėti, kaip Sovietų Sąjun
ga “prijūngė sau Lietuvą,

ORAS. — Giedra ir vidu
tiniai šilta.

Berlin.—Amerikiniai ko- 
Į respondentai praneša, kad 
į daugiau kaip 100,000 vokie- 

New Yoi’ko1 Times karinis : čių iš rytinio Berlyno atė- 
specialistas 7“ 
win rašo: — Amerika nei; pundelių, 
laimėjo, nei pralaimėjo ko-! 
rėjinį karą, kuris mizernai į 
baigėsi dumbluose, skaus-; 
muose ir suklimpimu vie
toje.

Senatoriai užgiria 80 mil. 
dolerių “Amerikos Balsui”

Hanson Bald- i ję gauti amerikinių maisto 
, kurie dalinami 

iš vakarinio Berlyno.
(Vakarinis Berlynas už- 

i imtas anglu, amerikonu ir 
francūzų, o rytinis — So
vietų.)

Rytinė Demokratinė Vo-

Washington. — Prez. Ei
senhoweris reikalavo 80 
milijonų dolerių Amerikos 
Balsui per metus, tai yra; 
propagandai per radiją, ir 
knygynus svetimiems kraš
tams prieš komunizmą.

Senato lėšų komitetas bu
vo tam skyręs 60 milijonų 
dolerių. Bet dabar, prašant 
prezidentui, užgyrė 80 mi
lijonų dolerių.

London. — Darbo Parti
jos atstovai Anglijos sei
me vėl ragino valdžia pa
sistengti, kad Kinijos Liau
dies Respublika būtų pri
imta i Jungtines Tautas.

iog visiems jos gvvento- 
iams užtenka valgių^ Be 
to, Sovietų Sąjungą dau
giau atsiunčia įvairių mais
to produktu. Taigi, sako, 
nereikia jokios amerikinės 
pagalbos . Kaltina ameri
konus, kad jie maisto ky
šiais mėgina sukurstyti ry
tinius vokiečius prieš savo 
valdžią ir prieš Sovietų Są
jungą. 5

Vakarinėje Vokietijoje 
prie rubežiaus su rytine 
Vokietija taip pat įrengta 
keliolika stočių, kurios da
lina amerikines maisto do
vanas rytini a m s vokie
čiams.

‘ Žadama padalinti milijo
ną, gal net ir du milijonus 
amerikinio maisto pundelių 
rytiniams vokiečiams.

kėlė didelį pasitenkinimą 
visiems sovietiniams žmo
nėms, kurie laiko sėkmingą 
paliaubinių derybų užbai
gą didžios pergalės laimėji
mu korėjiečiams ir liaudiš
kiems kinams savanoriams.

“Susitarimas dėl paliaubų 
Korėjoje tuo pačiu žygiu 
yra didelė pergalė visai tai
kos ir demokratijos stovy
klai.

“Užsibaigus karui, Korė- 
ios žmonės susiduria su di
džiu uždaviniu — atkurti 
tautinę Korėjos valstybės 
vienybę ir tuo pačiu laiku 
atsteigti savo ūkį, kurį su
naikino karas, smogdamas 
Korėjos žmonėms.

ŽADA PARAMĄ 
LIAUDININKAMS

“Sovietų Sąjungos vy
riausybė linki pasisekimo 
D e m o k r a t i n ei Korė jos 
Liaudies Respublikai — tin
kamai išspręsti šiuos di
džiuosius klausimus ir pa
reiškia pasiryžimą suteikti 
visokią galimą pagalbą 
tiems ilgake n č i a m s žmo
nėms, kad jie galėtų suor
ganizuoti sau ramų gyve
nimą ir užgydyti ’ sunkią
sias žaizdas, kuriomis juos 
sužalojo kruvinasis karas 
už savo tėvynės laisvę ir 
nepriklausomybę.”

Jau pirmiau Viačeslavas 
Molotovas, Sovietų užsienio 
reikalų ministras, pasiuntė 
panašaus turinio telegramą 
šiaurinei Korėjos Liaudies 
Respublikai.

Peršama priimti i 
politinę konferenciją 
tik dalyvavusius kare

KAIP BUS APSIKEISTA KARINIAIS BELAISVIAIS
Panmundžom, Korėja. — 

Padarius paliaubų sutartį, 
amerikonai jau prade j o 
siųsti belaisvius linkui nu
gi n k lu o j a m o, neutralio 
ruožto, pravesto tarp Šiau
rinės Korėjos Liaudies Res
publikos ir tautininkų Pie
tinės Korėjos.

Paliaubose susitarta, jog 
sutinkančiais namo grįžti 
belaisviais bus apsikeista 
per du mėnesius nuo pa
liaubų pasirašymo.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai turi 12,763 belais
vius, tarp kurių yra 3,313 
amerikonų, 8,186 Pietinės 
Korėjos tautininkai, 
anglai, 228 turkai ir 
Amerikos talkininkai, 
miausias amerikonas 
laisvis—tai generolas
liam F. Dean, suimtas karo

pradžioje. Tarp kitataučių 
belaisvių yra ir 3 japonai.

Nesveiki ar sužeisti ame
rikonai belaisviai bus lėktu
vais gabenami namo, o 
sveikieji — laivais grąžina
mi.
SUTINKANTIEJI IR 
“ATSISAKANTIEJI” 
GRĮŽT .BELAISVIAI 

N

Amerikonų/ žinyboje
tinėje Korėjoje yra 73,000 
norinčiųjų grįžti belaisvių 
68,000 šiauriniai korėjie
čiai ir 5,000 kinų. Be 
to, esą apie 
laisvių, kurie, 
sutinką namo 
000 šiaurinių 
15,000 kinų.

(Pietinės Korėjos prezi
dento Syngmano Rhee val
džia pereitą mėnesį sauva- 
liškai’ pabėgdino iš stovy-

Pie-

922 
kiti

be- 
Wil-

klų apie 27,000 “atsisakau-190 dienų nesutiktų grįžti, 
čių” grįžti belaisvių ir dau- tai būtų perduoti į politi-
geli jų rekrutavo į savo ar
miją.)

23,000 be
sakoma, ne
grįžti — 8,- 
korėjiečių ir

Likusieji “nenorinti e i i” 
grįžt šiauriniai korėjiečiai 
ir kinai belaisviai bus per
kraustyti į stovyklas nu
ginkluotame, neutraliame 
ruožte. Ten jie per 90 die
nų bus laikomi globoje 
tarptautinės penkių valsty
bių komisijos — Indijos, 
Lenkijos, Švedijos, Čęcho- 
slovakijos ir Šveicarijos. 
Juos prižiūrės Indijos ka
riuomenė.

Tuo laikotarpiu belais
vius lankys atstovai nuo 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų ir kinų. Kalbins juos 
namo grįžti; užtikrins, kad 
šie belaisviai bus draugiš
kai priimti.

Jei kurie belaisviai ir po

nės konferencijos globą. 
Konferencija gi susirinks 
už 90 dienų po paliaubų su
tarties pasirašymo.
RHEE GRŪMOJO INDI

JOS KARIUOMENEI
Pietinės Korėjos tautinin

kų prezidentas Syngmanas 
Rhee ir kiti valdininkai va
dina Indiją prokomunistine 
ir grasino šaudyti Indijos 
kareivius, atsiunčiamus be
laisviams prižiūrėti. Taigi 
indėnai kareiviai bei oficie- 
riai turėsią būti oru gabe
nami į neutrali ruožtą. Jie

Washington. — Vadovau
jantis republikonų senato
rius Knowlandas reikalavo 
priimti į politinę konferen
ciją dėl Korėjos tiktai tas 
šalis, kurios išvien su Ame
rika veikliai kariavo prieš 
Šiaurinės Korėjos komunis
tus- - liaudininkus. Jis griež
tai priešinosi prieš Indijos, 
Sovietų Sąjungos bei Kini
jos įsileidimą Į tą konferen
ciją.

Valstybes sek r e t o r i u s 
John F. Dulles užreiškė, 
jog Amerika niekuomet ne
sutiks priimti Kinijos Liau
dies Respubliką į Jungti
nes Tautas.

įplaukt į liaudininkų šiau
rinę Korėją ir iš ten atva
žiuot į nuginkluotą ruožtą, 
niekur nepaliečiant Pieti
nės Korėjos.

SENATORIAI KRITI
KUOJA KEISTAS 
DOVANAS FRANCIJAI

Washington. Senato ko
misija kritikavo valdžią už 
tai, kad ji davė Francijai 
daugiau kaip 400 milijonų 
dolerių per metus už gin
klus, kuriuos francūzai sau 
gaminasi. \
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KORĖJOS KARAS IR PASAULINES 
TAIKOS REIKALAS

KORĖJOJE MŪŠIAI pagaliau sulaikyti.
Kiekvienas galvojantis ir teisingas žmogus šiandien 

pasakys, jog karas Korėjoje buvo beprasmiškas, nes jis 
nieko neišsprendė, nieko nei Korėjai nei pasauliui gero 
nedavė, bet žalos davė daug, nuostolius paliko baisius.

Vyriausia pamoką šis karas pasauliui davė tame, 
kad karas nėra įrankis tarptautiniams nesusiprati
mams spręsti. Tik derybomis, tik pasitarimais tautos 
tegali nesusipratimus pašalinti.

Neseniai įvykusioje Budapešte Pasaulinės Taikos 
Tarybos konferencijoje Indijos taikos šalininkų dele
gatas Sing Sokchejus pasako:

‘‘Derybos, derybos, derybos visais klausiniais, suke
liančiais trynimąsi!”

Koks tai teisingas pasakymas.

MŪSŲ KRAŠTO STORAKAKČIAI, pasikliovę ato
mine bomba, dar vis tebesvajoja apie tai, jog tik karu 
galima būsią išspręsti nesusipratimus su Tarybų. Są
junga. Bet tegu jie pažiūri, ką karaž išsprendė Korėjoje.

Ne karas, o derybos tegali šiandien nesusipratimus 
išrišti. Bet tai reiškia,'kad prie derybų turėtų būti ei
nama rimtai ir plačiu baru.

Paimkime tokį dalyką, kaip Kinijos Liaudies Respu
blikos reikalą. Štai pasaulis' su arti puse bilijono gy
ventojų, — šalis trokštanti taikaus sugyvenimo su visu 
pasauliu. Kaip gi šiandien Kinija yra traktuojama Wa
shingtone, mūsų sostinėje? Jai skelbiamas boikotas, 
atsisakoma ją pripažinti, atsisakoma ją įsileisti j Jung
tines Tautas, — organizaciją, sukurtą taikai palaikyti.

Daugiau. Mes ginkluojame, mes palaikome Čiang 
Kai-šeko valdžią, tupinčią Formozoje, išvytą iš Kinijos. 
Argi reikia dar geresnio įrodymo, kad tie, kurie tokią 
politiką palaiko, taikos reikalu nesirūpina?

MUMS RODOSI, kad su karo baigimu Korėjoje, su 
taikos derybomis, kurios neužilgo įvyks, turėtų būti pa
daryta gera pradžia visiems nesusipratimams spręsti de
rybų keliu.

Mums rodosi, kad Churchillo pasiūlymas, idant ketu
rių ar penkių didžiųjų valstybių vadovai suvyktų į kon
ferenciją, turėtų būti vykdomas nedelsiamai.

Mes ir visas taiką mylintis pasaulis sakome: kapita
lizmas gali sugyventi taikoje greta komunizmo.

Mums rodosi, kad būtinai reikėtų rimtai eiti prie 
ginklavimosi sumažinimo, prie atomo bombos nuįsta- 
tyminimo.

SVARBI JUNGTINIŲ TAUTŲ 
. ASEMBLĖJOS SESIJA

JUNGTINIŲ TAUTŲ prezidentas, Lester B. Pear
son, išsiuntinėjo visoms šalims, priklausančioms prie 
Jungtinių Tautų, šaukimus į nepaprastą asemblėjos se
siją. Toji sesija prasidės rugpjūčio 17 dieną New Yorke.

Ši asemblėjos sesija turės didžiulės reikšmės, nes ji 
nustatys gaires politinei konferencijai, kurioje bus 
sprendžiamas Korėjos klausimas.

Asemblėjos sesija įvyks skirtingoje atmosferoje nuo 
tų sesijų, kurios įvyko per praėjusius trejis metus. Pra
ėjusios trys sesijos, kaip žinia, įvyko tuomet, kai Ko
rėjoje virė mūšiai. Dabar mūšiai sulaikyti, todėl tikė
kime, kad ši asemblėjos sesija bus pravesta geresnėje 
nuotaikoje.

Kaip viskas rodo, šioje asemblėjos sesijoje bus pa
liesti ir kiti Azijos reikalai, ypatingai bps iškeltas Kini
jos Liaudies Respublikos į Jungtines Tautas įleidimo 
klausimas.

Mūsų vyriausybė yra nusistačiusi neįsileisti Kinijos 
į Jungtines Tautas. Tačiau Kinija čia turės ir draugų. 
Viskas rodo, jog Anglija stos už Kinijos įsileidimą. In
dija jau seniai už tai yra pasisakiusi; Tarybų Sąjunga 
ir tos valstybės, kurios pasilaiko viename su Tarybų 
Sąjunga bloke, taipgi stoja už Kinijos įsileidimą.

ŠYPSENOS
Jis neišgali

Kartą susitiko du psichi
atrai (proto tyrinėtojai) ir 
štai kaip pasikalbėjo:

“Tu gerai išredai,” prabi
lo vienas. “O kaipgi aš tau 
išrodau?”

Panašiai pasisveikinę, jie
du ėmėsi rimtai kalbėti.

“Aš. nevisai gerai jau
čiuosi,” pratarė pirmasis. 
“Ar tu negalėtum! kada 
nors mane išekzame.nuo- 
ti?”

“Bet tu gi visą biznį ge-

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

rai žinai. Ar tu negali pat
sai save išekzamemioti ?” 
pastebi antrasis. .

“Zinai, kolega, tokiųmis 
kainomis, kokias aš imu, aš 
neišgaliu pats save ekzame- 
nuoti!”

iš Laišku Redakcijai
Sveikina iš atostogų

•
Siunčiu sveikinimus ir ge

riausius linkėjimus iš mažo 
kaimelio prie Laurentian ML., 
Quebec,- Canada, Laisvės šta 
bui, visam personalui, bendra
darbiams ir skaitytojams,

Kas Ką Rašo ir Sako
VANOJA ŠONUS GRI
GAIČIUI IR ŠIMUČIUI

Philadelphijoje leidžia
mas laikraštukas “Lietuvių 
naujienos.” Jį* leidžia J. 
Guatis.

Vėliausiame “L. n.” nu
meryje redaktorius ir leidė
jas šitaip rašo:

Tarybininkai giriasi kad 
per 11 metų, Lietuvos vadavi
mui, iš Amerikos Lietuvių su
rinko apie pusę milijono do
lerių, tai didele suma pinigų. 
Mums atrodo, kad už tuos pi
nigus butų galima nupirkti du 
didelius Bravorus, po šimtą 
tūkstančių dolerių už bravo
rą; Du didelius dvarus, po 
šimtą tūkstančių dol. už dva
rą; taipgi už likusią dalį pi
nigų butų galima apipirkti ke
letą didelių namų dėl senelių 
ir našlaičių. Iš to butų lietu
viams nauda ir didelė garbe 
tarp svetimtaučių.

Dabar Tarybininkai pralei
do apie pusę milijono dolerių 
ir Lietuvos neišvadavo. Reiš
kia nuostoliai lietuviams pa
daryti dideli, o Lietuvos vada
vimui gauta nauda tik nulįs— 
0! Nes pačios Chicagos Nau
jienos apie tai sako, kad Pre
zidentas Eisenhower išklausęs 
jų memorandumo, įspėjo juos, 
ir pareiškė, kad nekariaus.

Viena dalyką negalime 
praleisti nepastebėję pa
čiom “Lietuvių naujienom”: 
kodėl jos, darydamos paly
ginimą, sako, kad už tuos 
pinigus, kuriuos surinko 
tarybininkai, būtų buvę ga
lima nupirkti du didelius 
bravorus ir du didelius dva
rus? Ar nelogiškiau saky
ti taip: už tuos pinigus, ku
riuos tarybininkai surinko 
ir prašvilpė, būtų galima 
įsteigti inemaža seniems 
žmonėms prieglaudų? Kam 
čia tie bravorai kišti? Ar
gi kam geriau būtų, jei ta
rybininkai iš tikrųjų būtų 
įsisteigę už surinktas au
kas bravorus ir dvarus?

Beje, J. Gustis rašo ir 
apie paskutinę Grigaičio - 
Šimučio misiją pas prezi
dentą Eisenhowerį. Ji bu- c I
vo visiškas fiasco. Pasiro
do, kad Grigaitis parašė 
Eisenhoweriui prašymą ir 
tas prašymas buvo kvailas, 
taip, kad prezidentas i jį 
nekreipė jakio dėmesio. Da
bar Grigaičio-šimučio opo
nentai šitaip sako: jei tą 
prašymą būtų parašęs ad
vokatas Olis, tai būtu bu- 
buvęs O. K. Bet kadangi 
jį parašė Pijus Grigaitis, 
tai jis, tas paštas, visus ta- 
rybininkus į durnių pozici
ją pastatė.

Ir niekas nieko dabar ne
gali padaryti: dalykas jau 
sugadintas.

Šitaip rašo, atsiminkime, 
ne mūsų pažvalgų žmonės.

Nebuvo tokio visuomeni
nio Amerikoje dalyko, ku
rio nebūtų “supaškudines” 
Grigaitis, kur jis prikišo 
savo nagus.

AR TAI TIESA?
Chicagos Sandara rašo, 

būk Lietuvos komunistų 
partijos sekretorių s A. 
Sniečkus “tapo išmestas iš 
vielos.”

Įdomu būtų žinoti, iš ko
kios vietos jis tapo išmes
tas? Tos partijos organas 
“Tiesa” š. m. liepos 18 d. 
spausdina ilgą straipsnį 
apie LKP Centro Komite
to plenumą, įvykusį liepos 
16 d. Plenume, sako laik
raštis, LKP CK sekretorius 
A.'Sniečkus padarė įžangi
nę kalbą, o po, jos kalbėjo 
kiti plenumo dalyviai.

draugams ir prieteliams Malo
nu prisiminti draugus laiko va- 
kacijų.

Draugiškai, 
Cecelija J oniškietė.

MOTERŲ KAMPELIS
Moterys laimėjo sau teises

ne taip jau gražiuoju
(Tąsa, straipsnis 3-čias)
Valdžia nepadarė klaidos 

per savo teisėją įsakydama 
džiūrei išnešti nuosprendį, 
kad Miss Anthony kalta. 
Keli džiūrės nariai vėliau 
pasisakė, kad jie Miss An
thony būtų išteisinę, jei tas 
būtų buvę palikta jų nuo
žiūrai. Taip stipri buvo vi
suomenės nuomonė prieš 
nuteisimą, jog teisėjas ją 
nubaudė pasimokėti tiktai 
$100 — palyginamai maža 
bausme. Vienok ji pareiš
kė:
Atsisakė niokoti pabaudą

I
“Nemokėsiu nei dolerio 

jūsų neteisėtos pabaudos... 
Taip pat nuoširdžiai ir ryž
tingai ir toliau raginsiu vi
sas moteris praktiškai pri
pažinti senąjį Revoliucijos 
didįjį pareiškimą, kad

‘Priešinimasis ti ro n. i j a i 
yra vykdymu Dievo va
lios!’”*

Miss Anthony niekada 
nesumokėjo tos pabaudos.

Tie trys vyrai taipgi bu
vo teisiami ir nuteisti už 
leidimą nekvalifikuot i e m s 
asmenims balsuoti. Savo 
žodyje pirm paskyrimo jam 
bausmės Mr. Jones sakė: 
“Įvykdęs savo prievolę iš
tikimai ir teisingai, ir ge
riausia pagal savo, išgalę, 
jeigu jau atpirkimui to 
įstatymo aš turiu būti įka
lintu, aš noriai pasiduodu 
bausmei.”

Liaudies pastangos ap
ginti ir išlaisvinti kalina
muosius augo ir sykiu ug- I 
dė sėkmingą kovą už gavi- ' 
mą moterims teisiu balsuo
ti. To pasėka buvo tokia, 
kad ir tie vyrai savo pa
baudų neatbuvo, preziden
tas Grant “pilnai ir besąly
giniai jiems atleido.”

Vardas to asmens, kuris 
nuteisė Susan B: Anthony, 
seniai yra užmirštas . Ta
čiau vardas jo įkalintosios 
— J. V. valdžios politinės 
kalinės— yra nemirštamas, j 
nes tai yra vardas žmo-1 
gaus, kuris, nežiūrint per
sekiojimų,.' prisidėjo pasti
printi laudies galią.

Teisinai neišsprendžia 
visko

Nuteisimas Susan B. An
thony 1873 metais už pra
sikaltimą “balsuojant be 
turėjimo įstatymiškos tei
sės balsuoti,”*dėl to, kad ji 
buvo moteris, kovotojus kai 
ko išmokė. Jiems pasida
rė aišku, jo'g ne teismų 
nuosprendžiai, bet politine 
veikla, kuri pakeis įstatus, 
suteiks moterims teisę bal
suoti. Tad sekamą pusšim
tį metų to judėjimo vado
vybė koncentravo savo pa

Daržovine šaltsriubč visuomet gatava.

stangas pajudinti valstijų 
seimelius ir Kongresą pri
imti atitinkamus įstatymus.

Aišku, judėjime buvo pa
sidalinimų. Vieni, pavyz
džiui, teigė, kad reikia kon
centruotis laimėti atskiri! 
valstijų seimelius. Kiti vėl 
sakė, jog visos pastangos 
privalo būti atsuktos į Kon
gresą.

Dar kiti, ypačiai tie iš 
darbo klasės, pritarė kovin
giems m a s i n i a m s veiks
mams, įskaitant demon
stracijas ir pikietus. O ki-1 
ti, dažniau iš turtingųjų, 
■tokius veiksmus smerkė. 
Jie daugiau pritarė atsi- 
kreipimams i aukštuomenę, 
atskiriems pasiuntiniams ir 
laiks nuo laiko sušaukia
moms kon venci joms.

Tarsi kaladė ant kojos ju
dėjimą vilkino baltasis šo
vinizmas ir, jo akyregyje, 
oportunizmas, y p a t i ngai 
daugiau pasireiškęs viduri
nės klasės vadovybėje.

Vienok judėjimas ben
drai imant visą buvo pažy
mėtinai platus, nuo oficia
lios ir ryžtingos paramos 
nuo Mrs. Frances Willard 
ir 250,000 nariu iš Worn- 
en’s (Christian Temperance 
Unijos, ikj Mrs. Katherine 
M. Debs, socialistų lyderio 
žmonos, taipgi Miss Flo
rence Kelly, vertėjos En
gelso raštų, Intercollegiate | 
Socialist Society tarybos i 
narės ir National Suffrage 
Association vice - preziden
tės. Taip pat žymų vaid
menį, tame judėjime vaidi
no Mrs. Mary Church Ter
rell, žmona pirmojo negro 
federalio teisėjo, ir Mrs. 
Georgia Robinson, kovos už 
negrų teises organizacijos 
(NAACF) vadovė Kalifor
nijoje.

Pirmieji laimėjimai
Pergalė atėjo pamažu. 

Iki 1900 metų tik keturios 
valstijos buvo priėmusios 
įstatymus, įgalinančius mo
teris balsuoti. Laimėtojų 
sąrašo li914 metais turėjo 
12 valstijų, o pradžioje 
1917-jų prisidėjo Texas ir 
New Yorkas.

Laimėjimas New Yorke 
pagyvino visas pastangas 
visoje šalyje — taip pat ir 
visame pasaulyje. Jis buvo 
reikšmingas tuo, kad įsta
tymas gauta po to, kai įsta- 
tymdavystei pateikta peti
cija, kurioje pasirašyta virš 
milijonas parašų.

Turint savo pergalių są- 
skaitoje New Yorką, teisių 
reikalautojai atkreipė visą 
dėmėsi i Kongresą, kad tas 
užgirių Woman Suffrage 
Amendnientą. Tai buvo

sprendžiamasis momentas 
ir jis atėjo valstybei įsivė- 
lus imperialistiniame kare. 
Jis atėjo tuomet, kai civi
linės laisvės priklausė nuo 
taip vadinamo Teisdarybės 
Departmento švelnios ma
lonės. Tuomet tūkstančiai 
darbininkų organizuotojų, 
socialistų, ginančių savo 
žemę nuo išvaržymo už 
skolas farmerių, taipgi ka
ro priešų buvo kalinami ir 
gaujomis užsiundomi. Tai 
įvyko, kai negrų liaudis bu
vo kankinama, linčiuojama 
ir žudoma didesniais skai
čiais negu bent kada po 
1890-jų metų. Kaip tiktai 
tuomet niekas nesitikėjo, 
kad federate valdžia malo
niai atsilieptų į moterų pa
stangas gauti teisę balsuo
ti.

Visi laikai geri veikti
Akyregyje ‘tokios padė

ties, reikėjo drąsios vado
vybės, kovingų veiksmų, 
didvyriško pasišve n t i m o , 
kad kova būtų laimėta, o 
ne pastūmėta atgal. Val
džia bandė reikalavimus 
demokratijos namie pa
versti “išdavyste,” kad tuo 
pateisintų savo “karą už 
d e m o k r a t i ją” užsienyje. 
Jungtinių Valstijų mote
rys, su parama tūlų vyrų, 
tuos sunkumus nukovojo ir 
teises iškovojo.

Laikotarpis nuo 1917 ir 
b a i g i a n t 1919-siais buvo 
įtemptų masinių kovų me
tai. Tūkstančiai pikietavo. 
Šimtai tūkstančių pasirašy
davo peticijas, rašė laiškus, 
d a 1 y v a v o del egaci j ose. 
Daug būdavo s u m u š t ų . 
Apie 500 valdžia areštavo. 
Dešimtys perkentė kanki
nimus kalėjimų vienutėse 
(karceriuose), alkio strei
kus, verstiną maitinimą. 
Tuo būdu — profesoriaus 
Randall t a r i a m a i s i a i s 
“tvarkiais procesais papras
tų vyrų kontrolėje”! — mo
terims teisė balsuoti tapo 
laimėta.

(Bus daugiau sekamame 
skyriuje)

Kūdikio maitinimas 
antraisiais metais 
Pieno kiekis kūdikio 

maiste po vienerių metų 
mažinamas ir kartu su ko
še neturi viršyti 500 gra
mų. Reikia atminti, kad 
pienas — ne gėrimas: mal
šinti juo troškulį ir duoti 
jį kūdikiui laikotarpiais 
tai’]) maitinimų negalima. 
Pienas — tai valgis ir,. be 
to, nepilnavertis valgis kū
dikiui daugiau kaip viene
rių metų amžiaus. Gauda
mas daug pieno, kūdikis ne
tenka apetito, o maitina
mas vien pienu jis negauna 
tų medžiagų, kurios yra 
reikalingos jo organizmui 
vystytis. Motinos dažnai 
skundžiasi blogu kūdikio 
apetitu: daugeliu atvejų ta
tai priklauso kaip tik nuo 
besaikio maitinimo pienu.

Gerti kūdikiui reikia duo
ti vandenį su vaisių ar uo
gų sunka arba silpną arba-' 
tą.

Nuo vienerių iki dvejų 
metų kūdikį galima maitin
ti maždaug šitaip:

1) 7-8 valandą ryto — 
pusryčiai: pieno ar kavos 
(arbata su pienu), sausai
niai arba duona su svies
tu, sutrinta varške arba ke
penimis.

2) 12 valandą dienos — 
pietūs: daržovių sriuba ar
ba kopūstienė su kepeni
mis, susmulkinta mėsa ar 
smegenimis, kisielius suža- 
lia. sunka; arba buljonas su 
kruopomis, bulvių piurė ar-
2 pusi.—Laisvė (Liberty) —Trečiadienis, Liepos-July 29, 1953

ha daržovių (ar ryžių) kot
letas su obuolių piure.

3) 4 valandą dienos—pa
vakariai: pieno ar kefiro 
su džiūvėsiu arba sausajf 
niu, uogų ar morkų suniks.;

4) 7-8 valandą vakar®— 
vakarienė: monų arba ry
žių košė ir kisielius arba 
keptas obuolys.

(Iš Motina ir Vaikas)

ŠEIMININKĖMS
Daržovine šaltsriubč

Lietuviai yra įpratę prie 
šaltu barščiu. Tačiau ir 
kitos daržovių sriubos ne
protestuoja šaltas valgant. 
Žemiau paduotoji, National 
Dairy Council ekonomistu 
suplanuotoji su bulvėmis ir 
pienu, tinka karšta ar šal
ta:

5 mažieji svogūnėliai su 
visais laiškais (leeks) arba 
puodukas ir pusė didžiųjų- 
jų supjaustytų svogūnų;

4 šaukštai sviesto;
3 pu o d u k a i plonai su

pjaustytų bulvių; k

puodukas karšto v^h-, 
dens;

4 ketvirtainiukai (cubes) 
paukštienos buljonu;

3 puodukai karšto pieno; 
šaukštukas druskos;
po biskytį paprastųjų pi

pirų ir paprika (kas mėgs
ta pipiruotą valgį);

puodukas grietinės.
Plonai supiaustyk svogū

nėlius ir laiškus, paliekant 
žaliausių viršūnių žiupsnį 
gatavai sriubai pagražinti 
(jei nesibijai žalialaiškių 
kvapo ir skonio). Ištirpyk 
puode sviestą ir jame pa
mažu iššutink svogūnėlius, 
bet neaprudink. D a d ė k 
bulves, karšta vandeni ir ?

Z 4 4.

k e t vi r ta i n iuką buljono. 
Virk vidutiniu karščiu hVl 
bulvės išvirs. Ištrink .vis-/ 
ką per sietą. • '

Ištirpyk karštame piene 
likusius 3 ketvirtaini u k u s 

į buljono. Sumaišyk su bul- 
; viene, prieskoniais. Įmai- 
I šyk grietinę. Gerai atšal
dyk. Nemėgstantiems svo
gūnėlių laiškų, užbarstyk 
kapotomis petru škomis 
(parsley).

Iš šio kiekio bus po vi
dutini davinį šešiems.

Today's Pattern

Pattern 9085 (for short, fuller 
figures) Half Sizes 1416. 16>6.18V2. 
20’6. 2216. 2416- Size 1616 takes 
3% yards 35-inch; U yard con
trast fabric.

Užsakymą su 35 ccnijns lt 
pažymėjimu formos Jliume- 
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,



M. ILJINAS

Gamtos nugalėjimas
NORWOOD, MASS Seattle, Wash Philadelphia, Pa

J (Tąsa)
Vogtas pavadino savo knygą “Kelias 

į išsigelbėjimą.” Tūlam jo skaitytojui 
galėjo atrodyti, kad čia kalbama apie 
kažkokį naują kelią, kurio iki šiol neži
nojo žmonija. Bet jie klydo.

Daugiau kaip prieš šimtą metų gyve
no Anglijoje dvasininkas Tomas Rober
tas Maltu<sas. Jis, kaip ir tinką “dvasiškajam 
ganytojui”, daug galvojo apie savo “kai
menę”. Ir jis priėjo išvadą, kad kadan
gi kaimenė vis didėja, o ganyklų plotas 
yra ribotas, tai, reikia manyti, vilkai vi- 

tsai jau nėra tokie žalingi gyvuliai, kaip 
paprastai galvojama. Be reikalo žmo
nės laiko blogybe epidemijas, badą, ydas, 
žudynes, karus. Jeigu nebūtų tų nelai
mių, žmonių privistų per daug, ir žemė 
negalėtų visų išmaitinti.

Tikintiesiems galėjo atrodyti keistas 
tas atkaklumas, su kuriuo dvasininkas 
Maltusas teisino nusikaltimus, ydas, ka
rus. Bet Maltusas buvo įsitikinęs, kad 
taip, būtent, ir turįs galvoti krikščionis. 
Pasaulis, kuriame vyksta mūsų gyveni
mas žemėje, esąs, girdi, šlykštybių ir 
sifenartų pasaulis, kuris iš pat pradžių 
yra sugadintas nusidėjimo. Žmogui ne
są ko nė galvoti pamėginti pataisyti tai, 
ką jam yra skyrusi apvaizda.

Maltuso teorija buvo ne tik žiauri, bet 
ir neteisinga. Dar 1844 metais Karolis 
Marksas vadino beprotybe “teigimą, kad 
žemė neturinti jėgų žmonėms išmaitin
ti”. Jis priminė, kad be žemės ploto ir 
gyventojų skaičiaus, reikia turėti galvo
je tai, kad žmonija nestovi vietoje, kad 
mokslas žengia į priekį vis didėjančiu 
greičiu. “O kas yra negalima mokslui?” 
sušuko Marksas.

Mes žinome dabar, kad Markso buvo 
teisybė. 'Socialistinėje visuomenėje mok
slui nėra negalimo dalyko. Jis atidaro 
mums kelią be galo kelti žemės derlingu- 
Nną. Mūsų šalyje džiaugiamasi, kad ma
žėja mirtingumas ir didėja gyventojų 
skaičius. Mūsų šalyje būtų palaikytas 
bepročiu tas, kuris pasakytų, kad karas 
ir pačias esą naudingi žmonijai.

Ir štai pirmąkart gamtos istorijoje 
prasideda kova tarp dykumų vėjo ir miš
ko, žmogaus įsakymu saugojančio stepę.

Paprastai sausvėjo-greitis yra nedide
lis. Bet pasitaiko ir taip, kad oras iš 
dykumų veržiasi greitu sriautu.

Jau prie pirmosios gynybos linijos 
įvyksta susidūrimai. Vieni priešų būriai 
eina aukščiau, trypdami ir supdami me
džių viršūnes.
pro vingiuotus praėjimus tarp

prasiveržia 
kamienu, t* /

Mirtis
Liepos 17-tą mirė ilgametis 

Norwoodo gyventojas Juozas 
Pakarklis, sulaukęs 80 metų. 
Velionis Pakarklis priklausė 
tai grupei lietuvių, kurie or
ganizavo pirmutinę Norwood e 
organizaciją po vardu DLK 
Keistučio Draugija. Taipgi 
dalyvavo organizavime Lietu
vių Labdarystes Draugijos, ku
ri dabar yra žinoma kaipo 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Draugija ir kuri turi nuosavą

bet su vėlesne moteria nesu
gyveno ir išsiskyrė. Šeimynos 
turėjo tik su pirma moterim, 
3 mergaites. Pirmoji moteris 
mirė, palikdama mergaites 
dar mažytes, tai velionis turė
jo daug vargo jas auginant, 
bet išaugino gana gražiai.

Velionis Pakarklis taipgi ra. 
šinėjo žinutes į So. Bostono 
‘Keleivį’ ir ‘Laisvę’, pasirašy
damas 
Juozas,’ 
‘Jaunas 
rašinys,
buvo eilutės apie važiavimą j* 
Laisvės pikniką. Per 
ruošius porą metų jau 
Įėjo niekur dalyvauti.

KAUTYNĖS SU STICHIJA 
Kai Vakarų romanų rašytojai raso 

apie busimuosius karus, jie nesigaili juo
dų spalvų, vaizduodami sugriautus iki 
pamatų miestus, duobių išraustus lau
kus, pakvaišusias bėglių — senelių, vai
kų, moterų — minias.

Pamėginkime ir mes persikelti į ateitį 
ir nupiešti vaizdus busimųjų kautynių 
— ne su žmonėmis, o su priešiškomis 
gamtos jėgomis, ne su vaikais ir moteri
mis, o su juodosiomis audromis ir saus- 
vėjais.

Kalendorius rodo 1965 metus. Mūsų 
gamtos pertvarkymo planas jau pilnuti
nai įvykdytas! Miškų užtvaros padary
tos, ir medžiai yra suglaudę savo vaini
kus.

Ir štai vėl senasis žemdirbio priešas— 
sausvėjis — leidžiasi į žygį įprastiniu 
keliu — iš Kara-Kumo dykumų į šiaurės 
vakarus, Uralo ir Kaspijos link.

Priefc atsiskirdamas su dykuma, karš
tas V gūAingas vėjas supusto aukščiau 
smftį'prie molio aptvaru ir nuplėšia su
pustytų smėlio kalvų keteras, kurios dar 
nesutvirtintos žolių ir krūmų šaknimis.

Kaip priešo kariuomenė, veržiasi dul
kėto, sauso oro sriautai, ir prieš juos 
skubiai traukiasi drėgna ir vėsi oro ma
sė, prieš keletą dienų iš vandenyno atė
jusi į žemyną.

Kairiajame sparne puolantieji būriai 
pasiekia Uralo kalnagūbrį, dešiniajame 
persikelia per Kaspijos jūrą, o pagrin
dinės jėgos stengiasi prasiveržti į stepę 
tarp kalnų ir jūros.

Jūra numalšina priešą, prisotindama 
sausą ir karštą orą drėgme, atvėsinda
ma jį savo bangomis.

Kalnai sulaiko jo antpuolį.
O kas darosi tenai, kur tarp kalnų ir 

jūros gamta lyg tyčia yra palikusi var
tus? Kaip dažnai sausvėjis praeidavo 
pro šiuos vartus! Bet šį kartą jie pasi

ni *jfo(J<^są uždaryti.
Apjuosė Uralo upės krantuose—nuo 

Višnevos kalno iki pat jūros — išsirikia
vo šešiomis eilėmis ąžuolai, klevai, pu
šys. Tūkstantį su viršum kilometrų yra 
nusitęsęs šis galingas frontas: trys pla
čios juostos dešiniajame upės krante, 
trys — kairiajame.
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Pamiškėje priešais įėjimą 
juostą kamšatis, sambrūzdis, 
vės, gavusios pirmąjį atkirtį 
praeiti traukiančioms paskui jas.

i miškų 
Oro sro- 

trukclo 
Dar 

nepasiekę juostos, oro sriautai sustoja
veržęsi, tartum sukrikelyti staiga išau
gusios jų kelyje kliūties. Bet dar sun
kiau jiems stumtis i priekį pro miško 
tankmę. Kiekviena šakelė kovoja su prie
šu, ginasi nuo jo. Kiekvienas kamienas 
spiriasi jo antpuoliui.

ąžuolai. Tarsi pakvaišusios, blaškosi 
lanksčios beržų šakos. Braška ir siū
buoja į šalis laibos pušys.

Kiekvienas medis turi savo balsą: 
ąžuolas — žemą, tęsiamą, beržas—skar
dų, pušis — švilpiamą. Ir visi šitie miš
ko garsai susilieja grumtynių triukšme 
į vieną galingą ūžesį.

Nelyginant ugnimi, nudegina dyku
mos vėjas lapus, kurie dar neseniai buvo 
stangrūs ir švieži. Smulkios smėlio dul
kės pridengia juos sausa apnaša. Bet ne 
taip jau lengva nugalėti žaliuosius mil
žinus. Net jeigu atūžtų uraganas, jie ir 
jį įstengtų atremti.

Giliai į žemę lenda ąžuolų šaknys, ne
lyginant geležiniai inkarai, neleidžian- 
tieji audrai nunešti laivo. Ir kiti me
džiai, augantis j i šalia ąžuolų, turi gilias 
ir stiprias šaknis.

Kuo gilesnės ir labiau išsikerojusios 
šaknys, tuo lėnviau medžiui atlaikyti vė
jo pūolimą. Bet šaknys kovoje turi ir 
kitą nižduotį. Aukštai viršum žemės la
pai yra apimti neregimo gaisro, ir juo 
daugiau vandens paduoda aukštyn šak
nys, tuo lengviau lapams kovoti su saus- 
vėjo ugnimi.

Vanduo, garuojąs nuo kiekvieno lapo 
paviršiaus, ne tik apsaugo nuo pražūties 
medžius, bet ir susilpnina kaitrą. Ne to
kios sausos ir karštos darosi oro srovės, 
prasiveržiančios pro miškų tankmę.

Dykumos oras jau nebelekia, kaip 
anksčiau, ištisiniu sriautu. Jis atsimu
šė į kamienus, į šakas, jis sudužo į dau
gybę srovių. Ir tos srovės vis silpnėja.

Ir štai, nusilpnintos, sutramdytos, jos 
prasiveržia pro miškų juostą.

Pagaliau jos išėjo į laisvę!
Bet čia išeidamos jos staiga susitinka 

su tomis oro srovėmis, kurios praūžė per 
medžių viršūnes ir griuvo žemyn.

Oro kariuomenėje vėl sambrūzdis: už
uot parėmę vienas kitą, būriai susiduria 
su būriais, ir tai juos sulaiko, trukdo 
jiems veržtis į priekį.

Staiga įsiviešpatauja tyla. Juostos 
užuvėjos pusėje vos pastebimai linguoja 
medžių šakos ir čiuža žolė.

Čia vėjo šešėlis.
v

Juk, be akimis matomo šešėlio, miškų 
juosta meta ir nematomą vėjo šešėlį, gin
dama lauką nuo vėjo.

Juo aukštesni medžiai, tuo toliau krin
ta tas šešėlis, būdamas trisdešimt kartų 
ilgesnis už medžiu aukštį. Sausvėjis bu
vo atremtas. Bet tai dar negalutinė per
galė.

Ne iš karto atsigąuna nuo triuškina- 
•mo smūgio oro srovės, bet vis dėlto jos 
ima atsigauti. Juo toliau nuo miško 
juostos, tuo labiau darosi vis retesnis vė
jo šešėlis.- Vėjas vėl įgauna greitį. Jei 
jam būtų leista, jis vėl įsisiautėtų visu 
smarkumu, vėl pasidarytų baisus.

Bet jam neleidžiama sustiprėti. Tuoj 
po pirmosios žaliosios sienos jis sutinka 
antrąją žaliąją sieną, o už jos trečiąją, 
ketvirtąją, penktąją, šeštąją.

Ir po kiekvienos naujos kovos jis vis 
silpsta. Jis jau nebe tas, kaip anksčiau. 
Jis nusilenkė žmogui: pasidarė grynes
nis, dregn.esnis, vėsesnis, liovėsi grąsinęs 
laukams, kurie nusidriekia į vakarus 
nuo žaliosios gynybinės ribos.

Bet ar visi priešo būriai sutriuškinti?
(Bus daugiau)

Velionis buvo didelis patri- 
jotas minimų draugijų ir p'er 
ilgą metų eilę buvo Keistučio 
Draugijos protokolų raštinin
ku. Kuomet gyvavo Lietuvių 
Socialistų Sąjunga, priklausė 
prie vietinės 133 kp. Mėgia
miausiu velionio politinėj dir
voj darbu buvo diskusijos; bet. 
kiekvienu sykiui privesdavo 
prie to, kad jam būdavo su
spenduojamas balsas. Juozas 
turėjo didelį užsispyrimą ir 
niekam nenusileisdavo. Vienu 
tarpu susiginčinęs su St. Mi- 
chelsonu, pasakė sekančiai: 
“Tu nors mokytas, alc d-nas.” 
Šeimyniniame gyvenime velio
nis buvo vedęs net tris sykius,

to 
užsimerkti, ausis 

ir kur tai įlindęs 
gal bijo savo šešė- 
saulės gaivinanti

Plymouth, Pa.
LDS 60-tos kuopos išvažia

vimas, kuris įvyko liepos 19 d, 
Kazlauskų farmukėje, gerai 
pavyko, šiame sambūryj žmo
nių dalyvavo apie 50. Iš to
limesnių vietų dalyvavo seka
mai : Tomkenik-Mankauskai, 
Skranton—Valiukai, Vairon—■ 
Čereškai ir Krutuliai ir iš 
Trenton, N. J., Miliauskai 
(čia jie atostogauja pas Mi
liausko seserį Plymouth’c).

Reikia pažymėti, kad, iš ar
timų miestelių, Edwardsville, 
Kingston ir Nantikoke, niekas 
nedalyvavo, o Wilkes-Barre 
didmiestį reprezentavo tik 
trys ypatos. Labai gerai žino
ma, kad minėtose vietose yra 

! gražiai nusiteikusių žmonių. 
I Bet kur jie, ką jie veikia?
Nejaugi jie kur sulindę, “vel
nio abrozelius” meto ? šian
dien, kaip niekuomet, pasau
lis toksai įvairus ir įdomus, ir 
kaip manąs žmogus, kad jis 
yra protaujantis, gali nuo 
visko akis 
užsikimšti 
tūnoti ? O 
lio, kurį
spinduliai gali užgauti? Bet ko 
gi bijoti, kuomet visiem yra 
žinoma, jogei ši organizacija 
veikia ir egsistuoja vien tik 
pagal šios šalies įstatymus 
ir konstituciją. Bet yra žino
ma ir tai, kad daugelis apsi
leidėlių ieško sau pateisinimų, 
na, ir suranda savo įsivaiz
duotoje baimėje.

Mieste labai buvo karšta ii 
dušnui, bet šioje farmukėje 
atsivėdinome ir linksmai pra
leidome laiką; pasidžiaugėme 
vieni kitais; pasitarėme apie 
mūsų gyvenimą ir organizaci
jas. Taip pat šiame gražiame 
sambūryje teko susitikti ir 
naujų pažinčių, čia pirmu 
kartu toko susipažinti su 
Mankauskais iš Tomkenik, 
kurie užlaiko didelę ir gražią 
užeigą prie didelio kelio. Man 
kauskai yra draugiški, malo
nūs ir inteligentiški žmonės. 
Taigi patartina tokių žmonių 
neužmiršti; pakeliuj, juos 
pravažiuojant, galima sustoti 
ir pasiviešėti.

Už surengimą viršminėto iš
važiavimo ir vaišių, kreditas 
priklauso M. ir B. Navickam 
ir O. Krutulienei. Taip pat 
jiems gelbėjo; Kazlauskai, 
Mack, Jerviai ir Žilinskai. 
Girdėjau, kad nuo vaišių liks 
keletas dol. dar ir pelno, ku
ris bus panaudotas svarbiėms 
reikalams.

Rengimo komisija, varde 
organizacijos, širdingai dėko
ja visiems atsilankiusiefns sve
čiams!.. Aš nuo savęs saky
čiau : Mūsų organizacijų už
duotis laikyti susirinkimus, 
suruošti mažiausia du ar tris 
parengimus ant metų, jeigu

slapyvardžiu ‘Lukšių 
o vėlesniu laiku

Senis.’ Vėliausias jo 
tilpęs ‘Laisvėje’ tai

pasta-

Velionis nepriklausė jokiai 
religinei sektai ir buvo pa
laidotas be jokių religinių a- 
peigų. Išlydint iš graboriaus 
ir ant kapinių .keletą atsi
sveikinimo žodžių pasakė jo 
artimas giminaitis Valaitis. 
Priklauso didelis kreditas ve
lionio dukterims, kad jos pa
laidojo savo tėvą taip, kaip 
jis gyvas būdamas pageidavo.

Ramybe jums, Juozai, o 
likusioms dukterims gili užuo
jauta. J. Galgauskas.

mes norime, kad jos gyvuotų.
Baidytis savo šešėlio nėra ko.

Bereikšmiai ir perankstyvi 
pagyriai niekad nieko' gero 
nedavė ir neduos. V. Z.

Liepos 19 d. čionai pasimirė 
žymi ir nuoširdi darbininkiško 
judėjimo veikėja Marijona Ka
valiauskienė, sulaukusi 69 me
tų amžiaus. Pirmiaus velionė 
ilgus metus gyveno Tacomoje. 
Til< paskutiniais dešimt metų 
čionai gyveno.

Dar pavasarį velionę ištiko 
širdies smūgis ir nuo to ji ma
žai begalėjo kalbėti. Mirė ligo
ninėje, ten išbuvus porą 
čių.

Velione gyva būdama 
lausė prie darbininkiškų
nizacijų kuopų. Paliko nuliūdi
me dukterį Mrs. Bee Frances 
Peeples ir sūnų Benjamin 
Purnell ir kitus gimines, pa
žįstamus ir draugus, 
ta liepos 23 dieną, 
lavonas sudegintas.

HELP WANTED—MALE
METAL MAN with experience on 

motor trucks. Steady work; 
working conditions. Apply in 
son. AJAX BODY WORKS, 
N. Front Street. GA. 3-2323.

(148-154)

good
per-
1832

savai-

prik- 
orga-

SPINNERS.
Whittin Machine, 
third shifts. 
FRANKFORD 
Godfrey Ave. 
Phila.

Experienced on 
Second and 

Apply in person. 
WOOLEN MILLS, 
& Wister Street,

(147-153)
HELP WANTED-FEMALE

WOMAN for housework 
cooking. Private room, 
T. V. All conveniences, 
age children. CH. 7-9489.

and plain 
bath and 
2 School

Palaido- 
Velionės 
Koresp.

So. Boston, Mass
Liepos 19 d. čia buvo suva

žiavę darbutojai Laisvės span
lie pos 

Ta-
dos pikniko, atsibuvusio 
1 ir 5 dd„ Montclloje. 
po padaryta pilna atskaita ir 
raportuota visiems susirinku
siems. Pikniko gaspadorius G. 
Šimaitis džiaugsmingai pabylo
jo, kad šių metų piknikas buvo 
sėkmingesnis, tvarka buvo gera 
ir visi dirbo gerai. Sako, pri
sibijojau,net naktį nemiegojau 
prieš pikniką, nes neturėjau 
darbininkių virutuvei. Iš vie
tinių niekas neapsiėmė, nes ten 
trošku, šilta ir t. t. Bet ant lai
mės per visą dieną labai gerai 
dirbo worcesterietes: Vosilienė, 
Jusienė, Mickienė, Pilkauskienė 
ir vietinė Karvelienė. Lapins
kienė ten pat barčekius parda
vinėjo. Morkevičienė prie sodės 
ir ice-creamo darbavosi, apart 
moterų stalo. J. Maisteika, dor- 
chesterietis, atsivežė savo alie
jumi ■ kūrinamą ležonką ir 
maisto, pasirėdęs balta virėjo 
uniforma, ir kepė “hamburgus” 
po atviru dangum. Tik spėjo 
duoti piknikicriams.

Paterson, N. J.
Piknikas. Rengia bendrai 

LLD 84 kuopa su rusais, sek
madienį, August 2. Pradžia 
11 vai. ryto.

Rusų Parke (Home), 52 
Merelin Ave., West Paterson.

Kviečiame patersoniečius ir 
iš apylinkes lietuvius ir ki
tus dalyvauti šiame piknike, 
praleisti linksmai laika ir pa
kvėpuoti tyru oru. Turėsi- , 
me skanių užkandžių ir įvai-• 

Taip visų nuoširdus darbas 
davė gražaus pelno dėl pažan
gios spaudos. Išklausę raportą, 

j susirinkusieji entuziastiškai už- 
gyrė ir pelną paskirstė dėl pen-

I kių laikraščių, — Laisvei di- 
! džiausioji dalis teko.

Buvo išsireikšta, kad ii’ ki
tais metais spaudos piknikas 
būtų Montclloje.

Dar šią vasalą įvyks vienas 
svarbus ir didelis piknikas, 
taipgi Montclloje. Tai bus Gin
tarų žemės • Radijo metinis 
piknikas rugpiūčio 23 d. Tame 
piknike veikiausia bus ir bran- 
giakailių futrų paroda, 
nas Vasaris jas parodys, 
gi bus dailės programa.

D.

rių įsigėrimų. Savo skaitlin
gu atsilankymu paremsite dar
bininkišką reikalą, nes likęs 
pelnas bus sunaudotas darbi
ninkiškiems reikalams.

Kelrodis: Iš kitur atvažia
vę, klauskite McBride Ave., 
West Paterson. Susiradę Mc
Bride Ave., važiuokite iki 
Neesers Lane ir ant kampo 
bus Blakely Tavern, ten suki
te po kairei j kalną vieną 
bloką- ir ten sukite po deši
nei ir pavažiavę du bloku vėl 
sukite po kairei ir važiuokite 
aukštyn, ten bus ir piknikas.

Komisija (148-150)

Užrašyki t Laisvę Savo I) raupui.

(147-149)
GOVERNESS - HOUSEKEEPER. 

Live in. Cooking, light housework; 
oilier help kept. Salary dependent 
on ability to assume responsibility. 
Call Hiltop 6-0117.

(147-153)

BOOKKEEPER. Must be expe
rienced. Full charge. Complete 
double entry system. Some typing 
necessary; steady work, pleasant 
surroundings. Vicinity 21st & Fair
mount. Phone KI. 5-5889.

(142)148)

Apie Social Security
Klausimas: Mano žmo

na ir aš abu dirbame už al
gą ir kiekvienas nuo savo 
algos mokame duoklę į so
cial security fondą. Ar mes 
gausime senatvės pensiją 
kožnas pagal savo uždarbį?

Atsakymas: Ne. Mokės 
ne daugiau, kiek aukščiau
sia nustatyta mokėti porai 
pagal vieno uždarbį.

Kadangi dauguma mote
rų turėjo mažiau apmoka
mus ir nepastovius darbus, 
tad skyrimas pensijos pa- . 
gal vyro uždarbį tūloms di
delio skirtumo nesudarys. 
Bet dirbusiems visą amžių 
ir pastoviame darbe skyri
mas pensijos pagal vyro už
darbį sumažins gavinį, nes 
moteriai skiria tiktai pusę 
tokios sumos, kokią skiria 
vyrui.

Montello, Mass.
Visų piknikų lankytojų ir kolo

nijų veikėjų prašome įsitėmyti 
šiuos pranešimus:

Tautiško Nam Parke, Rugpiūčio- 
Aug. 2 d. rengia pikniką LDS 67 
kp., Montello, Mass., pradžia 1-mą 
vai. popiet. Taipgi bus gera mu
zika, puiki programa, užkandžiai ir 
visko, ko tik piknikui reikia.

Anta-
Taip-

Rugpiūčio-Aug. 9-tą šioje vietoje 
rengia pikniką ALDLD 6-ta kuopa, 
pradžia 1-mą vai. popiet. Bus mu
zika, valgiai, gėrimai ir visokių 
įvairumų.

CLEVELAND, OHIO

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio (Augusi) 2d
RUBOS ŪKYJE

prie kelio 422
5-kios Vertingos Dovanos Prie Įžangos Tikieto

AUKA 25 CENTAI GERA MUZIKA ŠOKIAMS

Rengia LLD 22-ra kuopa ir LLD 51-ma kuopa

Visus lietuvius kviečiame iš visų apiclinkių, iš artimų ir tolimesnių kolo
nijų, dalyvauti piknike.

Piknikui vieta graži ir paranki privažiuoti. O komitetas, kuris susideda 
daugiausia iš moterų, rengiasi visus svečius ir vi-ešnias gražiai priimti ir 
pavaišinti skaniais valgiais.

P. S.: Važiuojant iš Clevelando automobiliais, privažiavus Wellshfield, 
Ohio, dar pavažiuot 2 ir pusę mylias ir rasite pikniko vietą.

Rengimo Komitetas.
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- ĮVAIRIOS ŽINIOS
Miestų statyba Lenkijoje 

VARŠUVA. — Miestų ii
gyvenviečių statybos valdybo
je yra didelis žemėlapis su 
jame pažymėtais spalvotais 
skrituliais. Tai — nauji mies
tai ir kitos gyvenamosios vie
tovės, kurių nebuvo buržu
azinės Lenkijos žemėlapyje. 
Daugiau kaip 30 skrituliukų 
per pastaruosius kelerius me
tus jau perkelti iš šio schemi
nio žemėlapio i Lenkijos geo
grafini žemėlapi, o 280 kitų 
bus perketa i ii per artimiau
sius kelerius metus.

Naujųjų miestu tarpo yra 
statomas aidi Krokuvos meta
lurgų miestas Nova Hutą ii' 
esantis 17 kilometrų nuo Sta- 
linogrudo — kalnakasių mies
tas Nove Tychy.

šie miestai yra Lenkijos še- 
šeriu metų plano kūrinys. 
1949 metų birželio mėnesi arti 
Mogilos kaimo pasirodė pir
mieji lenkų geodezininkai. 

.Tais pačiais metais šiame ra
jone buvo pradėtas statyti di
džiulis metalurgijos kombina
tas “Nova Hutą”. Tarp šio 
Lenkijos šešeriu metų plano 
pramonės milžino ir Krokuvos 
ir buvo pradėtas statyti meta
lurgu miestas, šiuo metu iis 
jau turi daugiau kaip 35 tūk
stančius gyventoju. Miestas 
vra gerai sutvarkytas.

Dviem metais vėliau buvo 
pradėtas statyti antras, toks 
nat Įstabu* miestas —Nove 
Tychy. Jis yra gražioje vieto
vėje pačiame didelio pramoni
nio rajono centre. 10—20 ki
lometrų spinduliu nuo jo yra 
senos ir naujos šachtos, stam
bios elektromechaninės gamy
klos ir, pagaliau. Silezijos so
stinė — Stalinogrudas su jo 
stambiausiomis akmens ang
lies šachtomis ir metalurgijos 
Įmonėmis.

Kitu, mažesnių naujų gyve
namųjų vietovių statyba ryš
kiai liudija apie rūpinimąsi, 
kuriuo Lenkijos liaudies vy
riausybė apgaubia šalies dar
bo žmones. Vien Stalinogrudo 
vaivadijoje statoma 80 naujų 
stambiu gyvenamųjų vietovių.

Didelė gvvenamuiu namų 
statyba vyksta Liubline. Ry
šium su imoniu statvba vaka
rinė ie miesto dalvio atsirado 
naujas gyvenamasis rajonas 
Bronovice.

Didžiulė statvba vra Lenki
jos liaudies valstybės sostinė 
— Varšuva, čia iš griuvėsiu ir 
pelenu kyla 2? naujai atstato
mi gyvenamieji rajonai, o ar
ti Varšuvos, buvusio čechovi- 
cės kaimo toritoriioie. kuria
mas naujas šiuolaikinis gamy
klos “Ursus” traktorių gamin
to in miestas.

žymi nau ju i u miestu ir dar
bininku gyvenviečių dalis stos 
rikiuotėn iau šiame šešeriu 
metų laikotarpyje.

Muitinė gavo turto
New York o muitinė gale 

praėjusios savaitės vykdė iš
pardavimą konfiskuotų daik
tų, taipgi tų, kurių savininkai

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

D---------------------------------------------------------------------------------- ------ -------- m

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M. „
By Appointment 87-20 85th 8treet

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N. Y.
■-----------------------------------------:--------------------------------------------------------Di

Pažangiųjų veikla už 
lygybę negrams

Per eilę metų pažangieji 
New Yorko darbininkai staty
davo valdančiosioms partijoms 
reikalavimą statyti negrus 
kandidatus atsakingoms pa
reigoms. Nežiūrint, kad neg
rai mieste yra skaitlingi, o 
tūluose distriktuose net dau
guma gyventojų, valdančiosios 
partijos neprileisdavo negrų 
valdžion.

I imliausia negrą New Yor
ko valdžion statė ir buvo iš-- 
rinkę komunistai. Juomi buvo 
Davis, Miesto Tarybos narys. 
American Labor Party ne kar
tą yra stačiusi negrus kandi
datus. Bet valdančiosios par
tijos vengdavo statyti negrus.

šiemet, tačiau, bus kitokį 
rinkimai. Spėjama, jog lenk
tynės tarp partijų ir kandi
datų bus tokios artimos, jog 
keli šimtai ar net kelios de
šimtys balsų gali nusverti lai
mėtojus. Tad ir nominacijos 
eina kitaip. Prieš koletą sa
vaičių ALP nominavo savo vy
riausius kandidatus. Tarpe ki
tų, nominavo negrą i Man
hattan prezidentą.

Nominacijose savo kandida
tų republikonai susiprato, kad 
ir jie šiemet neišgali atsilikti. 
Jie irgi nominavo negrą El
mer Anderson Carter.

Atrodo, kad demokratai ir 
liberalai turės padaryti tą pa
ti, jeigu nenorės prarasti daug 
balsų, kuriuos gali suteikti tu
rėjimas savo balote negrų 
kandidatų.

Nušovė žmona, nes 
nenorėjęs palikti

Charles Amato, 65 metų, 
buvęs, kriaučius, nušovė savo 
žmoną Angelina, 60 metų. 
Nušovė ją miegančią. Amato 
sakėsi, jog nušovęs ją iš gai
lesčio, kad ji liksianti viena. 
Jis ir pats norėjęs save nusi- 
marinti, bet ji sudraudė vai
kai.

šeima—tame pat namo gy
venančios trys dukterys, žen
tas ir sūnus—tikrina, jog tė
vas ištiesų jau eilė motų ser
ga širdies liga. Tr dabar jis 
nugabentas ne Į kalėjimą, bet 
i ligoninę. Tačiau su tokia 
šeima namie jo -žmona nebūtų 
buvusi viena.

Amato tikrina, jog žmona 
taip norėjusi. Ji visuomet sa
kydavusi, kad ji nenorinti at
silikti, norinti mirti sykiu.

Atostogauja
Antanas Lit^aitis, iš Wor- 

cesterio, buvo atvykęs Į Broo- 
klyną atostogų.

neatsiėmė skirtu laiku. Per 
dvi dienas varžytinėmis iš
pardavime surinko $28,300.

Balsuotojai galėtų 
numažinti ferą

Komunistų partijos Įstatym- 
d a vystei atstovas Simon W. 
Gerson sako, kad “nežiūrint 
skirtingumo pažiūrų Į kandi
datus, darbininkai ir jų rėmė
jai galėtų susivienyti fėro 
klausimu. Susivieniję, jie galė
tų nominacijose ir generaliuo- 
•se balsavimuose nušluoti kiek
vieną kandidatą, kuris prisi
dėjo užkelti tą apvaginėjantj 
fėrą”.

Jis toliau sako/ kad :
“Pridėtas prie 15 procentų 

jau pakeltos rendos, prie pa
keltų kitų būtiniausių reikme
nų, 15 centų fėras reikš tikrus 
sunkumus daugeliui New Yor
ko šeimų. Tai reikš mažesnius 
taksus saujai bankierių, bond- 
sų savininkų ir stambiųjų ne- 
judomo turto ryklių -— ir ma
žiau pieno ant darbininkų šei
mų stalo.
“Atsakomybė uė plėšikiškąjį 

fėrą priklauso politiniams a- 
gentams Chase National
Banko, ir Rockefellerio po
nams — republikonui guber
natoriui Dewey ir jo Įstatym- 
davystęs pupetėms, sudaran
tiems daugumą Albanyje, 
taipgi majorui Tmpellitteri su 
jo talkininkais New Yorko.

“Už sugrąžinimą subways 
miestui ir už atšaukimą 15 
centų fėro visos sekcijos dar
bininkų judėjimo ir visos liau
dies organizacijos gali susivie
nyti,” pareiškė Garsonas. Jis 
ragino visus fėro kėlimo prie
šus vienytis.

Publika nenoriai 
moka 15 c. tėra 

v-

Miesto valdžia daugelyje 
stočių buvo pastačiusi policiją 
tam, kad padėtų stočių kasi
ninkams su f erų mokėtojais 
“susirokuoti.” Daugelis kelei
vių reiškė stiprų protestą pri
ėję prie kasos, trukdėsi dar
bas.

Randasi nemažai tokių, ku
rie sakėsi visai nežinoję, jog 
fėras keliamas. Jie ginčijo, 
kad jie pakeltą fėrą mokėti 
nėra prisirengę, neišgali mo
kėti. Reikalavo juos Įleisti už 
10 centu Kasininkams nelei
dus, bardamiesi ant pakėlu
siųjų fėrą, grįžo atgal, minė
dami dėl fėro suardytus pla
nus.

Pakeltas fėras ypačiai sun
kus bus iš pašalpos ir iš men
kų pensijėlių gyvenančiai bie- 
dnuomenei, kuriai niekas nesi
teikė pridėti nei cento fėro. 
reikalams.

David H. Moskowitz paskir
tas miesto mokyklų viršinin
kui padėjėju su $16,250 algos 
metams.

ff . .... —

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288

Mažai linksniavimo 
dėl pertaikos

New Yorko Times Square, 
skaitomas maždaug baromet
ru liaudies pojūčių, nebuvo 
perpildytas, nei ryškiai džiau
gsmingas paskelbus mūšių pa
liauboms akto • pasirašymą 
sekmadienio vakarą. Pasirašy
mas buvo skelbiamas valando
mis iš anksto.

Kiekvienas reiškė pasiten
kinimą, kad p ertai k a pasira
šyta. Daugelis užklaustų reiš
kė nepasitenkinimą, kad j) 
nepasirašyta seniau. Dar kiti 
stipriai pabrėžė, kad ten karo 
visai nereikėjo.

O kaip apie ateiti ? J ta! 
daugelis atsako:

—Tame ir priežastis, kad 
ateitis dar neaiški. Patys pa
skelbusieji paliaubas prezi
dentas Eisenhoweris ir Dulles 
nesakė, jog tai karo užbaiga, 
tik mūšių paliauba. Generolas 
C lark as sakė, kad tik “per
trauka mūšių,” kareiviai ne
bus siunčiami namo.

Dėl tų pareiškimų ir dėl 
propagandinių už karą kalbų 
per televiziją ir radiją žmo
nės susidarė išvadą, kad ne
norima užbaigti karą* Pora 
jaunų veteranų pasakė:

—Aukšti karininkai visuo
met planuoja karą ir dabar 
tai pažadėjo. Mes, mažieji 
žmonės, privalome visuomet 
ir stipriau planuoti taiką. 
Planuoti pirm pradėjimo iŠ 
naujo karo, nes jaunimui te
besant namie daug daugiau 
galima nudirbti taikai.

T-as.

Miestelio vaikai turi 
progą mokytis

Lawrence miestelyje, Long 
Islande, jau penkti metai vyk
doma vaikams vidurvasarine 
muzikos mokykla prie Wanser 
Ave., Inwood. Ima 3-čios iki 
12 klasės mokinius iš visos 
apylinkės. Už mokslą -mokės- 
ties nereikalauja.

Suėmė mušeikučius
New Yorke suimti 5 jauna- 

mečiai vyrukai, Įtarti esant 
lyderiais jaunukų gaujos, kuri 
ruošėsi kruvinam karui prieš 
kitą tokią pat gaują. Besi
ruošdami, jie buvę užtikti ant 
stogo per to namo gyventoja. 
Jam Įsikišus klausti, ką jie 
ten daro, jie tą vyrą pašovė 
Į nugarkaulį. Sužeistojo padė
tis kritiška.

Pas suimtuosius ir jų arti
muosius radę sandėlį 5 revol
verių, medžioklini šautuvą, a- 
pie 100 šovinių.

Laipiodamas ant garažiaus 
stogo, 10 metų berniukas į- 
krito per stoginį langą ir su
sižeidė.

: MATTHEW A.J

: buyus :
J (BUYAUSKAS) J

I LAIDOTUVIŲ J

J DIREKTORIUS J

į -4-oe ’
’ 426 Lafayette St. į
J Newark, 5, N. J. į
* MArket 2 5172 į 
» <

Tragedija su linksmu 
nauju uošviu

Prieš savaitę apsivedęs Ed
ward Farrell, 25 metų, su sa
vo nuotaka Lorraine, 19 metų, 
apsigyveno josios tėvo bute 
New Yorke. Tėvelis mėgęs 
“patraukti,” o žentelis vėl nu
linkęs bile kur, bile karri nusi
leisti.

Uošvis Alex Weaver, 4 4 mo
tą, parėjęs namo apie 4 va
landą sekmadienii' ryto nepa
prastai linksmas. Jis pasiėmęs 
alaus, užsukęs radijo beną ir 
jautęsis kaip namie.

Negalėdamas miegoti, atsi
kėlė žentas. SusFargumentavo. 
Uošvis neklauso nurimti, žen
tas jam tvojęs kartą, kitą. 
Nuo antro smūgio uošvis vir
tęs ir sudavęs galva Į grindis. 
Jis ir mirė nuo galvos sudau- 
žimo. žentas bus teisiamas 
kaip kaltininkas uošvio, mir
ties.

Darbininkai turėtu 
gauti algos priedą .

Atpildui už pakeltą fėrą, 
darbininkai turėtų gauti algos 
priedą. Darbo unijos turėtų 
to pareikalauti visiems savo 
nariams. Taip pareiškė komu
nistų partijos Įstatymdavystci 
atstovas Simon W. Gerson.

Pakeltas fėras darbininkui 
reiškia nukapojimą algos ma
žiausia 25 doleriais metams, 
vidutiniai imant $40-50 me
tams. O daugeliui šeimų tas 
pakėlimas reikš atėmimą apie 
$100 per metus.

Gerson as ragino fėro klausi
mą padaryti vyriausiu rinki
miniu klausimu. Kaip nomina
cijose, rugsėjo 15-tą, taip ge- 
neraliuose rinkimuose lapkri
čio 3-čią, veikti ir balsuoti 
taip, kad subways būtų su
grąžinti miestui, tas užkarta
sis transit autoritetas praša
lintas ir atsteigtas eiliniam 
žmogui išgalimas mokėti fė
ras.

Prašė tarpininkauti 
sunkvežimiu streikui

Statyboms medžiagas pris
tatančių sunkvežimių vairuo
tojams vis streikuojant, majo
ras Tmpellitteri kreipėsi į 
AFL vairuotojų viršininką 
Beck, kad jis imtųsi grąžinti 
streikierius i darbą.

Apie 1,200 vairuotojų strei
kuoja jau ketvirta savaitė. 
Jie yra nariais AFL Interna-' 
tional Brotherhood of Teams
ters Lok al o 282-ro.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

PARDAVIMAI
Parsiduoda biznis — Bar & 

Restaurant. Įsteigtas 85 motai at
gal. Savininkas išeina ‘ant poilsio. 
Mokestis maža — mokama kas me
nesį. Įnešimas mažas. Dėl daugiau 
informacijų, kreipkitės asmeniškai j: 
Happy Days Bar & Restaurant, 426 
So. 5th St., Brooklyn, N. Y.

(148-150)

Parsiduoda Tavern su nuosavybe 
(property); 12 kambarių namas su 
visais įtaisymais. Tas pąts šąvi- 
ninkas per 24 metus. *Kaina 
$32,000. Dėl daugiau informacijų, 
prašome kreiptis pas: ,W. A. M., 
113 Adam Street, Newark, N. J.

(148-156)

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis dirbti 

naktimis. Darbas nuojatinis ir at
lyginimas geras. Dėl daugiau infor
macijų, kreipkitės pas: Joseph Lu- 
gauskas, 426 So. 5th Street, Brook
lyn, N. Y. (148-150)

PAIEŠKOJIMAI
Pajieškau lietuvio barberio, tu

rinčio Connecticut valstijos laisnius 
barberiauti ir norinčio dirbti gra
žioj vietoj pas mane, šalia miesto. 
Čia pras geras ir vieta švari. At
sišaukite, o su atlyginimu susitar
sime. Pranas Gardauskas, 88 Kel
sey Street, New Britain, Conn.

(148-150)

Lauksime žinių iš kitų kolonijų.

4 pusl.-Laisve (Liberty)--Trečiadienis, Liepos-July 29, 1953

Sužeistas po 
pasirašymo

Queens gyventojas Howard 
J. Jennings, 20 metų, tapo 
sužeistas tuojau po to, kai 
jie išgirdo, jog pasirašyta su
tartis sustabdyti mūšius. 
Abiejų pusių kAriuomenės to
liau nuo armijų vadybos cent
rų dar ru buvo informuotos.

.htnniiif/s su grupę bandę 
tranšėja jo sau cocoa,
buvę alkani ir L’ž
do.šimH<'S pėdų nukrito sprogi- 
ny< ir r.k<■■/<• Mra jj sužaidė.

8* ima, gyvenanti 86-26 254 
Slre"t, f><•!I<ro>;n Manor, ne
teko vieno sfinaur: bomberJo 

j nelaimi-je prieš 10 mztų. Ki- 
< Lih pJlnUM kariavo prieš japo
nus praėju-iiarnę karę. Tre- 

I č.iasis hesenijii parvykęs iš 
Korėjos, d ketvirtasis sužeis- 

,,tas dabar.

Wagner  is pasiskyrė 
sau du talkininkus

Manhattan© ir Bronx demo
kratų nominuotas Į majorą 
Roberth F. Wagner ant savo 
sleito kandidatu į miesto iž
dininką pasirinko Bronx biz
nierių Lawrence E. Gerosa, o 
kandidatu; Į Miesto Tarybos 
prezidentą—brooklynieti Abe 
Stark.

Starkus taikomas paveržti 
Wagnerio sleitui balsų nuo 
Brooklyn© demokratų lyderių 
pastatytojo Impellitterio.

Dar vienas demokratą 
kandidatas

Robert B. Blaikie, newyoi^ 
kiečių demokratų lyderis^J&fl- 
ris sakosi esąs priešingu Tam- 
manei, skelbia, kad ir jis bus 
kandidatu į majorą. Kadangi 
demokratai oficialiai jo nesta
to, jis kandidatuosiąs nepri
klausomai.

Brooklyno Atydai
Sekmadienį prieš Labor Day, Rugsėjo-Sept. 

6-ta dieną Įvyks svarbus sąlskridis iš labai plačiai 
i Montgomery Park, 123 Montgomery Avenue, 
Irvington, N. J. Iš Brooklyno busu važiuosime į 
tą didįjį pikniką.

Bosas išeis nuo Piliečių Klubo. 280 Union 
Avė., Brooklyne, 1-fną vai. popiet; grįš 7:30 P. M. 
Kelione d abi pusi $2.00.

Prašome visų norinčių važiuoti į pikniką tuo
jau Įsigyti boso bilietą, nes svarbu iš anksto žino
ti, kiek asmenų yra norinčių važiuoti busais. Bi
lietai gaunami Laisvės raštinėje, pas platintojus 
ir Piliečių Klube.

New Jersey Lietuviu

IKNIKA
Rengia LLD 5-to j i Kuopa

PARAMAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”
Tai bus paskutinis didelis vasarinis sąskridis šią 

vasarą, sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 6 September
Ant rytojaus Labor Day šventė, tai puikiausia 

proga pasilinksminti piknike ir 
ant rytojaus pasilsėti.

Pikniko Vieta— •

MONTGOMERY PARK
123 Montgomery Ave., Irvington, N. J.

Visa New Jersey privalo dalyvauti šiame puikiame 
sąskridyje. Visos kolonijos privalo turėti savo gru

pes piknike malonesniam laiko praleidimui. < --
Brooklynas ir Philadelphia busais važiuoja į > (

Į šį pikniką. z

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NAMU RUOŠĖJOS 4
T

Mokintis Kaipo k
STALU ’ 

PATARNAUTOJOS
Banko Darbininkų 

Valgykloje
10 A. M. iki 3 P. M.

5 Dienų Savaitė 
Duodame Uniformas

57 William Street, 3rd fl.
(arti visų Wall St. subviu) 

Ateikite tarpe 9. M. ir 4 P. M 
(147-148)

MALE and FEMALE

SUPERINTENDENT
Prižiūrėjimui 8 šeimų apartmen- 

tinio namo. Garas, šiltas vanduo; 
maži pataisymai. Atlyginimas 5 
kambariai ant pirmų lubų. Vyras 
gali dirbti kitur. TU. 7-4285.

(148-150)

HELP WANTED MALE

WELDERS
$1.711/2 J VALANDĄ
PUIKIOS SĄLYGOJA, y 

KOMPANIJOS PAŠALPOS
CECO STEEL PROD. CORP

625 GLENWOOD AVENUE
HILLSIDE N. J.

JANITOR
Pa(yrę, viduramžė pora pageidau

jama. 20 šeimų namas; aliejum šil
doma; pataisymai; 4 kambariai ant 
pirmų lubų ir $25 j mėnesį atlygini
mas. Skambinkite: DA. 2216.

(148-151)

Mergiščia pražuvo
Rockaway bangose

Janet Soriano, 12 metų, žu
vo plaukiodama bangose Fnr 
Rockaway pajūryje praėjusį 
sekmadienį. Taip sakė merg‘d w 
čios draugė. Tačiau kūno tJj 
dieną nerado. • G




