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KRISLAI
Republikonai laidokai.
Julius Neumannas.
Kunigas McMichael.
Teismai, nauji areštai.

Rašo R. MIZARA

Mūsų kraštas turi skolų a- 
pie 272 bilijonus doleriu, bet 
sulyg’ Kongreso nutarimu, val
džia turi teisę skolintis dar 3 
bilijonus doleriu.

Kas metai už skolas valdžia. 
rSpoka apie 8 bilijonus dole
riu palūkanomis.

Tos skolos yra užtrauktos iŠ 
Įvairiu korporacijų, iš insiu- 
rins kompanijų, iš banku : yra 
nemaža ir eiliniu piliečiu, ku
riems valdžia skolinga.

Kai šitie žodžiai rašomi, 
Kongresas svarsto prezidento 
Eisenhowerio reikalavimą, 
kad būtu leista valdžiai sko
lintis net iki 290 bilijonu dole
riu.

Dėl to praėjusi ketvirtadie
nį prezidentas Eisenhoweris 
sukvietė i Baltąjį Namą visą 
eilę kongresmanu ir senato
rių pusryčiu, kur ir buvo ta
sai klausimas nagrinėtas.

—o—
f Kai šitie žodžiai rašomi, 

dar nėra žinių, ar Kongresas 
išklausys prezidento reikala- 

Fvimą. Aišku, jei jis neišklau
syk jo dabar, tai turės išklau
syti kitoje sesijoje.

Bet dalykas va kame: re
publikonai kadaise skelbė, 
kad, jei jie Įeis i valdžią, tai 
pradės vykdyti tokį taupumą, 
kokio šalis nematė.

Dabargi šalis mato, kad 
jiems nerūpi taupumas, — 
jiems rūpi švaistymas šalies 
turto Į visas nusės, nes ban
kininkai, nes finansinis kapita
las to reikalauja.

Na, o piliečiai bus priversti 
visa tai padengti taksais.

—o—-
Aną dieną i New Yorką at

vyko iš Milvaukės Julius 
Neumannas su žmona.

Tai veiklus LDS darbuoto- 
jas-vajininkas.

Užėjęs Į Laisvės redakciją, 
Julius pasakojo Įdomiu daly
kų apie save ir savo kelionę. 
Jis buvo sustojęs Washingto
ne ir ten atliko svarbius dar
bus; ji^ atvyko Į New Yorką, 
pa^ikait^ti su LDS veikėjais; 
griffcdamas iš čia, sustos Pitts- 
burįhe; sekmadienį, sakė J. 
Neumannas, būsiu spaudos 
piknike Clevelande.

—Kur tik einu, visur kalbu 
už LDS, — sakė svečias.

J. Neumannas yra vokiečių 
kilmės lietuvis, bet jis pamė
go LDS ir jame uoliai darbuo
jasi.

—o—
Metodistų kunigas Jack 

Richard McMichael, iš Kali
fornijos, buvo pašauktas Wa- 
shingtonan pas kongresinį ne- 
amerikinių veiksmų komitetą 
pasakyti, ar jis yra komunis
tų partijos narys.

Na, jis tam komitetui ir ro
dė, “kuo Dievas vardu.”

Jis reikalavo, kad būtų pa
šaukti ir atsistotų prieš jį tie, 
kurie jį skundė. Jis smerkė 
komitetą už tai, kam jį ne- 

^caltr. w Šmeižia.

žmonių areštavimai ir vėl 
vyksta, štai, Philadelphijoje 
buvo suimti 8 darbininkų 
judėjimo veikėjai; jie suimti 
pagal Smith o įstatymą ir įka
linti.

Pittsburgh© tebesitęsia Ste-

Sovietai protestuoja, kad 
jankių lakūnai nušovė 
sovietinį lėktuvą Kinijoj
Kinija taip pat protestuoja; 
Amerika atmeta protestus

Washington. — Sovietu 
Sąjunga, protestavo, kad 
kariniai Amerikos lėktuvai 
liepos 27 d. nušovė keleivi
nį Sovietų lėktuvą ,skridusį 
per Kiniją, už 66 mylių nuo 
Šiaurinės Korėjos rube- 
žiaus. Su sovietiniu lėktu
vu žuvo 15 keleivių i r 6 
įgulos nariai.

Jungtinės Valstijos atme
tė protestą; sakė, jog so
vietinis lėktuvas skrido per 
Šiaurinę Korėjos Liaudies 
Respubliką už 8 mylių nuo 
komunistinės Kinijos sie
nos ir 10 valandų pirmiau, 
negu buvo sustabdyti mū
šiai tarp amerikonų ir 
šiaurinės Korėjos pagal pa
liaubų sutartį. Vadinasi, 
jis skrido per karinę sritį. 
Todėl, anot Jungtinių Vals
tijų, pati Sovietų vyriausy
bė atsakinga už tą nelaimę.

KINIJA TAIP PAT 
PROTESTUOJA

Peking. — Kinijos Liau
dies Respublika, stipriai 
užprotestavo, kad Ame
rikos lakūnai sunaiki
no Sovietų lėktuvą, skridu- 
sj per Kinijos žemę liepos

Dulks išlėkė pas 
Syngmaną Rhee

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius John 
Foster Dulles išlėkė Pieti- 
nėn Korėjon, kur slaptai 
tarsis su jos valdovu Syng- 
man Rhee. Sako, reikia iš 
anksto susiderėti, kaip iš
vien su Rhee laikytis poli
tinėje valstybių konferen
cijoje, kuri atsidarys spalio 
mėnesį.

RHEE VIS GRŪMOJA
Seoul, Korėja. — Pietų 

Korėjos tautininkų prezi
dentas Syngmanas Rhee 
vėl užreiškė, kad jeigu po
litinė konferencija per da
rybas neprijungs jam Šiau
rinės Korėjos Liaudies Res
publikos, tai jis pats panau
jins karą dėl jos užėmimo.

čechoslovakijbfs valdžia 
atsišaukė į fabrikų darbi
ninkus, kad padėtų suimti 
derlius.

27 d. Kinija dėl to per ra
diją pareiškė:

—Amerikos lėktuvai, už
puldami keleivinį lėktuvą 
draugiško mums kaimyno, 
Sovietų Sąjungos, padarė 

'aršią provokaciją prieš Ki
nijos liaudį ir prieš Sovietų 
Sąjungą.

Išvogta $7,500,000 
kaizerinių brangumynų

Hechingen, Vokietija. — 
Vagys nakties laiku išsine
šė pusaštunto milijono do
lerių vertės perlų, deiman
tų bei kitų brangumynų iš- 
buvusiųjų Prūsijos karalių 
Hohenzollernų aukštos pi
lies. Jie kažin kaip dalipo 
iki lango, prapjovė storas 
geležines štangas ir įlindo 
vidun. • H

Conn, baus N. Y. važiuotojus, 
prasilenkiančius dešinėn

I - I

Hartford, Conn. — Kurie 
automobilistai iš New Yor
ko valstijos mėgins prasi
lenkti į dešinę ant Connect 
ticut valstijos vieškelių, tai 
bus baudžiami po $50, kaip 
perspėja Connecticut* va
žiuotos komisionierius Ch. 
F. Kelley.

New Yorko valstijos sei
melis neseniai išleido įsta
tymą, kad automobilistai, 
važiuodami bulvarais bei 
keturių kelių plentais N.. 
Y. valstijoje, gali prasilenk
ti ir dešinėn, ne tiktai kai
rėn.

Connecticuto valdyba pei
kia šį įstatymą, kuris pai
nioja važiavimą.

Camdeno laivastačiai 
laimėjo daugiau algos

Camden, N. J. — Fede
racinė Laivų Statė jų Unija 
čia išsiderėjo iš N. Y. Ship
building korporacijos 16 su 
puse centų priedo per va
landą, vidutiniai imant.

Priedai nelygūs — vie
niems darbininkams po 7 
centus valandai, o kitiems 
—32 centai. Mechanikai 
gaus viso po $2.25 už dar
bo valandą.

Amerika protestuoja Sovietam, 
kad jie numušė jos bomberį

Washington. — Amerika 
pasiuntė Sovietų Sąjungai 
protestą dėl to, kad sovie
tiniai kovos lėktuvai liepos 
29 d. numušė amerikini, 
žvalgybos bombonešį B-50 į 
Japonijos Jūra. Bombone
šyje buvo 17 kariškių, ku
rie sušoko vandenin. Ame
rikinis laivas išgriebė vie
ną jųjų, kapitoną J. Roche.

Amerikos valdžia klausia 
Sovietų, gal jų laivai išgel
bėjo kitus to bombonešio 
lakūnus?

Šis amerikinis protestas 
yra atsakymas į pirmesni jį 
protestą iš Sovietų pusės.

Sovietų vyriausybė pro
testavo, kad Amerikos bom
bonešis lakstė per Sibiro I

irkampą arti. Vladivostoko 
šaiidė, kuomet sovietiniai 
lėktuvai davė jam 
kad bdmbonešis
Sovietu orą, todėl turi nusi- 
leisti žemyn. /Soviętų lėk
tinai šovė atgal; tada Ame
rikos 
ski

ženklą, 
Įsiveržė i
V v

bombonešis leidosi 
•ięti linkui jūros ir dingo 
akių. Savo šūviais jis 

sužalojo vieną sovietinį lėk
tuvą, kaip sako Sovietų 
protestas.

Amerika, atmesdama so
vietinį protestą, tvirtina, 
kad jos bombonešis darė 
teisėtus skraidymo prati
mus už 40 mylių nuo Sibiro 
krantų . Taip teigia ame
rikonas bombonešio kapito
nas Roche, išgriebtas iš jū
ros.

Valdiškos šermenys senatoriui Taliui ♦
Washington. — Valdžia 

surengė šalies lėšomis iškil
mingas šermenis velioniui 
senatoriui Robertui A. Taf- 
tui, įžymiausiam republiko- 
nų vadui. Taftas, 63 me
tų amžiaus, mirė nuo vėžio 
pereitą penktadienį New 
Yorke.

Jo kūnas buvo kariniu 
lėktuvu atgabentas į Wash- 
ingtoną ir pašarvotas di
džiojoj Kongreso rūmų sa
lėj po kupolu (bone). Pir
madienį jis išgabentas į 
Cincinnati, Ohio, vadinamą 
“Taftų miestą,” kur ir pa
laidotas.

Sakoma, 40,000 žmonių 
praėjo pro užvožta žalvari
nį Tafto karstą kongresi
nėje salėje. Liga taip suža
lojo Taftą, kad buvo nero
doma Tafto veidas karste.

Taftas išgarsėjo ypač

įstatymu prieš darbo uni
jas bei streikus. Tą įsta
tymą jis suplanavo drauge 
su kongresmanu Hartley’u.

VELIONIS SEN. TAFTAS

Piety Afrikos baltieji 
neįsileidžia sportininko, 
turinčio “indijony kraujo”

Jungt. Valstijos ketina 
įsakyt jankiams dirbti 
Piety Korėjos tautininkams

Pasakojama apie riaušes 
vokiečių, sulaikomų nuo 
amerikinio maisto
Rytinė Vokietija smerkia tą 
maistą kaip provokacijų įnagį

ve Nelsono ir jo draugų byla.
šią savaitę šioje, byloje į- 

vyks kas nors naujo: buvęs 
New Yorko miesto tarybos na
rys, komunistų vadovas, Ben
jamin J. Davis, liudys teismo 
salėje, ką reiškia komunizmas 
ir ko komunistai siekiasi.

B. J. Davis buvo specialiai 
pargabentas iš Terre Haute, 
Ind., federalinio kalėjimo, kur 
jis išbuvo jau dvejis metus ir 
kur jam teks iškalėti dar tre
ji metai.

Japonija reikalauja leist 
plačiau prekiauti 
su Kinijos Respublika

Tokio. — Japonijos val
džia reikalauja, kad Jung
tinės Valstijos leistų japo
nams vesti platesnę preky
bą su Kinijos Liaudies Res
publika. Dėl to eina dery
bos tarp Japonijos ir Ame
rikos.

London. — Pietinės Af
rikos-baltųjų valdžia neda
vė vizos (leidimo) Francis- 
kui Segurai, čampijonui 
tenniso lošėjui, atvykti į 
Pietų Afriką todėl, kad Se- 
gura turi “indijonų krau
jo.” Jis yra gimtinys Ek
vadoro, Pietinės Amerikos 
respublikos.

Išgirdęs, kad Pietų Afri
kos baltieji valdovai užgina 
jam ten atkeliauti, Segura 
pareiškė:

— Pietinėje Amerikoje 
mes esame visokio kraujo 
žmonės — balti, negrai, in- 
dijonai, žydai — ir kiekvie
nas didžiuojamės savo kil
me. O kažin kaip jaustųsi 
Pietų Afrikos baltieji, jei
gu jiems būtų uždrausta 
atvykti j Pietinę Ameriką?

Formoza.—Kuomet Čiang 
KaDšeko kinai tautininkai 
mėgino išgriebt nuskendusį 
laivą, netikėtas sprogimas 
užmušė 4 darbininkus ir 
sužeidė 30.

Washington. — Valstybės 
sekretorius John Foster 
Dulleš sugalvojo, kad Ame
rikos kareiviai turi statyt 
Pietinėje (tautininkų) Ko
rėjoje tiltus, ligonines, mo
kyklas ir tiest vieškelius 
per v paliaubų laikotarpį. 
P r e z identas Eisenhoweris 
užgyrė tą planą.

Dulles taip pat šaukia an
glus, turkus ir kitus Ame
rikos talkininkus pultis į 
tokius statybos darbus. Sa
ko, tai “bus parodymas pa
sauliui, kokie žmoniški mes 
esame.”

Sykiu Dulles ragino tal
kininkus, kad. būtų visuo
met pasiruošę karui, kuris 
gali “netikėtai vėl pasinau- 
jinti.”

(Taigi Amerikos kariuo
menė dėl “žmoniškumo” 
statydama tiltus ir vieške
lius Pietinei Korėjai reng
tų ją naujiems karo veiksi 
mams.)

Berlin, rugp. 3. — Ame
rikiniai korespondentai pa
sakoja apie naujas riaušes 
rytinėje, sovietinėje Berly
no dalyje ir kituose rytų 
Vokietijos miestuose. Sa
ko, nauji streikai ir riaušės 
kilę todėl, kad rytinės Vo
kietijos policija ir Sovietų

Sprogimas ore užmušė 
buvusi Me. gubernatorių

Allentown, Pa. — Ore su
sprogo buvusio j o Maine 
valstijos guberna t o r i a u s 
Wm. T. Gardinerio lėktu
vas ,užmušant ji pati ir du 
jo draugus politikierius.

Gardineris buvo pasižy
mėjęs kaip amerikonų lakū
nas Pirmajame pasaulinia
me kare.

Prasideda apsikeitimas 
Korėjos karo belaisviais

Panmundžom, Korėja. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai jau atgabeno i Pan- 
mundžomą 400 grąžinamų 
amerikonų belaisvių. Ame
rikonai ketino kasdien pri
statyt apie 1,000 šiaurinių 
korėjiečių belaisvių, sutin
kančių namo grįžti.

Šiaurinė Korėja turėjo 
viso 3,313 amerikinių be
laisvių ir 12,763 Amerikos 
talkininkus.

Pietinėje Korėjoje ame
rikonai iki šiol laikė 74,000 
Korėjos liaudininkų bei ki
nų, norinčių namo grįžti, ir 
23,000 vadinamų “atsisa
kančių” grįžti.

“Atsisakančius” tvarkys 
tarptautinė komisija, suda
ryta iš Indijos, Lenkijos, 
Šveicarijos, čechoslovakijos 
ir Švedijos atstovų.

1,000 Amerikos lėktuvų 
žuvo Korėjos kare

kariuomenė ėmė stabdyti 
minias vokiečių, važiuojan
čių bei einančių į vakarinį 
Berlyną ar kitur i vakaru 
Vokietiją pasiimti dalina
mo amerikinio maisto.

Rytinė Demokratinė Vo
kiečių Respublika pareiškė, 
jog amerikonai, anglai ir 
vakariniai vokiečiai rekru
tuoja atvykstančius gauti 
to maisto kaip šnipus, riau
šininkus ir provokatorius 
prieš rytų Vokietijos . val-

i džią ii' prieš Sovietų Są- 
I jungą.

Rytinio Berlyno radijas 
i praneša, kad prie ameriki- 
• nių maisto dovanų veržia
si daugiausia fašistiniai 
elementai, kurie birželio 17 

i d. sukėlė kruvinas riaušes, 
1 gaisrus bei plėšimus ryti- 
! niame Berlyne.

United Press teigia, kad 
tūkstančiai vadinamų “al- 

! kanų” rytinių vokiečių už- 
I puolė sulaikančią juos ry
tinę policiją . Pasakoja apie 
naujus streikus Chemnitze, 
Merseburge, Magdebu r g e 
ir kituose rytų Vokietijos 
miestuose.

Anot amerikonų, tai So
vietai vėl atsiuntę tankus- 
i pasieni tarp rytinio ir va
karinio Berlyno.

Kinija ir Šiaur. Korėja gal 
darys apsigynimo sutartį

Tokio, Japonija. — Ame
rikos ir kitų vakarinių 
kraštų diplomatai Japoni
joje sako sužinoję, kad Ki
nijos Liaudies Respublika 
per paliaubų laikotarpį da
rys stiprų apsigynimo są
ryšį su" Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respublika. ,Tai 
būsią ypač todėl, jog Pieti
nės Korėjos tautininkų pre
zidentas Syngmanas Rhee 
grūmoja panaujinti karą, 
kad verstinai p r i j u n g u s 
Šiaurinę Korėją prie Pieti
nės.

ORAS. — Vešiau ir gal 
bus lietaus.

Tokio. — Amerikonų ko
manda paskelbė, jog Korė
jos kare prarado tūkstantį 
amerikinių lėktuvų. Bet. 
sako, amerikonai sunaikino 
tūkstantį ir 20 Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų lėktu
vu. 4

Grįžtantieji iš nelaisvės 
amerikonai bus valomi 
nuo komunizmo

Tokio, Japonija. — Kari
nė amerikonų valdyba kvos 
grąžinamus saviškius be
laisvius iš Šiaurinės Korė
jos; tyrinės, kiek-jie apsi- 
krėtę komunizmu, būdami 
imtiniais pas- Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkus.

Kurie jankiai pasirodys

Adenaueris tikisi atgriebt 
lenkiškus rytų Vokietijos 

plotus
Bonn., Vokietija. — Va

karų Vokieti jos Adenaueris 
“užtikrino, kad Vokietija 
kada nors atgriebs buvu-‘ 
sius rytinius savo plotus,” 
kurie po Antrojo pasaulinio 
karo tapo Lenkijai pri
jungti. Adenaueris pasako
jo, kad “Sovietai einą silp
nyn, o vakarai vis stipryn 
ir stipryn.”

apsikrėtė komunistin ė m i s 
mintimis, tai bus laikomi . 
ligoninėse bei kitosę patal
pose, iki taps apvalyti nuo 
komunizmo.
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SENATORIUS TAIT
SENATORIUS ROBERT TAFT, sulaukęs S3 metų 

amžiaus, mirė New Yorke praėjusį penktadienį.
Taftas buvo vienu republikonų partijos vadovų. Se

nate jis ėjo pareigas senatorių republikonų bloko pirmi
ninko*, bet prieš eidamas į ligoninę, savo vieton buvo 
paskyręs senatorių Knowland iš Kalifornijos.

Keletu atvejų Robert Taftas ryžosi būti republikonų 
'kandidatu prezidento vietai, bet vis jam nepavyko tai 
pasiekti, — nepavyko būti Baltojo Namo šeimininku, 
kukiuo buvo jo tėvas William Howard Taft tarp 1908- 
1912 metų.

_ ....... .*. .Praėjusių metų rinkiminėje kampanijoje nemaža 
žmonių manė, būk republikonai Taftą tikrai nominuos 
kandidatu prezidento vietai, nes jis su savo šalininkais 
išleido krūvas pinigų propagandai. Tačiau Eisenhowe- 
rio šalininkų jėgos buvo tvirtesnės ir jos, republikonų 
suvažiavime, Taftą žiauriai nugalėjo.

Nežiūrint to, kad Taftas nesigailėjo savo oponentui, 
Eisenhoweriui, visokių epitetų, o pastarasis- anam, prieš 
rinkimus abudu susitaikė ir Taftas agitavo už Eisen- 
howerį. Pasirodo, jog bendrieji interesai nugalėjo as
meniškumus.

Senatorius Taftas buvo ištikimas savo klasės, sam
dytojų klasės interesų gynėjas. Dėl to toji klasė jį la
bai gerbia.

Darbininkų judėjimas jo nesigaili, nes Taftas bu
vo jo priešas. Juk Tafto-Hartley įstatymas ir šiuo me
tu engia Amerikos organizuotus darbininkus,—tasai ver
gijos įstatymas, kaip sakė John L. Lewis.

Ką į mirusiojo senatoriaus vietą dabar paskirs Ohio 
gubernatorius, kuris yra demokratas? Kol kas nežinia. 
Jei jis paskirs demokratą, tuomet republikonų dauguma 
senate labai sumažės.

DEL TOS KERSTENO REZOLIUCIJOS
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ Kongreso žemesnysis bu- 

tas priėmė t. v. Kersteno (kongresmano iš Wisconsin) 
rezoliuciją, pagal kurią bus paskirta komisija “ištyri
mui*’ to, kaip įsijungė į Tarybų Sąjungą Pabalti jos kraš
tai.

Ši rezoliucija buvo paruošta prašant lietuviškiems, 
latviškiems ir estiškiems varjotams, atsieit, maJ<aVtis- 
.tarns.

Paskirtoji komisija turės teisę šaukti tam tikrus 
žmones “liudyti” apie tai, kaip Pabaltijo kraštai pa
siskelbė tarybiniais, kaip jie buvo priimti į Tarybų Są
jungą, kaip jie gyvuoja šiandien.

Iš paviršiaus žiūrint, atrodo nesuprantama, kam 
reikėjo tokią rezoliuciją Kongresui priimti, kam komisi
ją skirti, kam tyrinėti? Juk kiekvienam yra aišku, kas 
nori suprasti,, kaip Pabaltijo kraštai pasiskelbė tary
biniais, kaip jie buvo primti į Tarybų Sąjungą. Juk 
visa tai buvo atlikta viešai; kiekvienas žingsnis buvo 
paskelbtas spaudoje ir kiekvienas, norėjęs tai supras
ti, supranta.

Bet čia yra kas kita. Užsimanyta “pakedenti” Ta- 
iybų Sąjungą, na, tai ir bus “kedenama.” Komisija 
£apks “liudyti” tuos, kurie tarybinės santvarkos neap
kenčia ,kurie karo metu padėjo Hitleriui, kurie vėliau 
pabėgo pas Hitlerį ,o iš ten—Amerikon.

PASIRODO, kad Italijos komunistų partija pasiry
žo įeiti į valdžią.

Praėjusią savaitę Paliniro Togliatti, tos partijos 
vadovas, įteikė - krašto prezidentui Luigi Einaudi rei
kalavimą, kad į sekamą valdžią, nežiūrint, kas ją suda
rys, privalą būti įsileista ir komunistų atstovai.
• Togliatti savo reikalavimą remia žmonių pageida
vimais ,pareikštais praėjusiuose parlamento rinkimuose. 
Tuose rinkimuose, kaip žinome, krikščionių demokratų 
partija prakišo nemaža Jialsų, palyginti su J1948 metų 
rinkimais, gi komunistų partija, taipgi kairiųjų socialis
tų partija gavo daugiau balsų; jų balsai žymiai paaugo. 
Vadinasi, balsavimai parodė, kad žmonės nori reformų, 
hori, kad valdžia gintų biednuomenės reikalus.

Ką į tai atsakys prezidentas, neužilgo sužinosime.
Beje, jau kalbama ir apie tai, kad reikėtų šį Italijos 

parlamentą paleisti ir paskelbti naujus rinkimus. To, 
tačiau, bijosi krikščionys demokratai, nes jie gali būti 
visiškai supliekti naujuose rinkimuose.

Na, ir tie tyrinėjimai, iš anksto sakome: suras, kad 
Viskas buvo atlikta “nelegaliai.” Bet juk tą patį tie 
patys žmonės sako ir be tyrinėjimų. Tai kokiem ga
lam laiką ir pinigus eikvoti tuštiems plepalams?

KOKIA VALDŽIA ITALIJAI?

Kas Ką Rašo ir Sako 
/ .

“DINGO BE ŽINIOS”
Chicagoš Naujienose (š. 

m. liepos 28 d.) skaitome 
tokią žinią iš Toronto, Ka
nados :

Adolfas V. Bajorinas, kurį 
laiką dirbęs “Tėviškės žibu
riuose“ ir lietuvių Šv. Jono 
Krikštytojo parapijos klebo
nijoje, yra dingęs iš Toronto 
be žinios ir pėdsakų. Kartu su 
juo dingo dokumentai ir verti
mai, kuriuos jis buvo apsiė
męs sutvarkyti, žmonės, ku
rie buvo palikę jam savo po
pierius, dabar jų ieško. Vie
ninteliai, kurie galėtų suteikti 
žinių, yra jo buvę proteguoto- 
įai — mecenatai. Jie tyli kaip 
žemę pardavę. Kiek žinoma, 
Bajorino sveikata, prieš jo 
dingimą, buvo smarkokai su
šlubavusi. Ar tik nebus jį iš
tikęs baisus likimas?

Kas tas do “baisus liki
mas,” nepasakoma. Gal 
kada nors paaiškės.

APIE PENKMEČIO 
PLANO VYKDYMĄ 
TARYBŲ SĄJUNGOJE

Kaip kas metai, taip ir 
šiemet, Centrinė statistikų 
valdyba Tarybų Sąjungoje 
paskelbė davinius apie tai. 
kaip per pirmąjį šių metų 
pusmetį buvo įvykdytas pa- 
sibrėžtas gamybinis planas. 
Skaičiai įdomūs.

Privalome atsiminti, kad 
Tarybų Sąjungoje viskas 
gaminama pagal išanksto 
nustatytą planą. Pasirodo, 
jog per šių metų pirmąjį 
pusmetį dauguma pramo
nės šakų nuskirtą joms pa
dirbti gamybos kiekį virši
jo. Tik kai kurios pramo
nės šakos buvo atsilikę, pa
vyzdžiui metalurgija, miš
ko ir popieriaus pramonė, 
ir dar keletas kitų.

Skaitytojų žiniai paduo
sime kai kurias ištraukas 
iš to raporto. Imkime pa
vyzdžiui pramonę. Prane
šimas sako:

1953 metų pirmajame pus
metyje viršytas anglies, ska 
lūnų, naftos, gamtinių dujų, 
benzino, žibalo, elektros ener
gijos, hidrogeneratorių, dujų 
generatorinių variklių, metalo 
piovimo staklių, tame tarpe 
stambiųjų, sunkiųjų ir unikali- 
nių staklių, automobilių, tro
leibusų, tramvajaus vagonų, 
linų kombainų, sudėtingųjų 
kuliamųjų, pussiūlinių mašinų, 
traktorinių skreperių ir bul
dozerių, guolių, sintetinio fe- 
nolo, mineralinių trąšų, nuo
dingųjų chemikalų kovai su 
žemės ūkio augalų kenkėjais, 
dažų ir kitų chemikalų, sinte
tinio kaučiuko, automobilių 
padangų, transmisijų., ‘ trans- 
porterines juostos, popieriaus, 
spirito ir kitų pramoninės 
produkcijos rūšių gamybos 
planas.

Viršytas pirmojo pusmečio 
medvilninių, lininių, vilnonių 
ir šilkinių audinių, odinės ir 
guminės avalynės, mėsos, au
galinio aliejaus, konditerijos 
dirbinių, ledų, konservų, ar
batžolių, vynuogių ir vaisių- 
uogų vyno, muilo, papirosų ir 
kitu prekių gyventojams ga
mybos planas.

Visos pramonės bendroji 
produkcija 1953 metu pir
majame pusmetyje palygin
ti su 1952 metu pirmuoju 
pusmečiu padidėjo 10 pro
centų.

Žemės ūkyje padidėjo pa
sėlių plotas, ypatingai kvie
čių šiemet daugiau buvo 
pasėta negu praėjusiais me
tais. Žymiai padaugėjo že
mės ūkio darbams atlikti 
mašinų skaičius — trakto
rių, kombainų, etc. Apie 
gyvulininkystę pranešimas- 
raportas sako:

Visuomeninių gyvulių skai
čius kolūkiuose iki 1953 metų 
liepos 1 d. palyginti su 1952 
metų liepos 1 d. gyvulių skai

čiumi padidėjo: karvių — 4 
procentais, kiaulių — 7 pro
centais, avių — 11 procentų, 
arklių — 4 procentais. Paukš
čių skaičius kolūkiuose padi
dėjo 12 procentų. Tačiau vi
suomeninių gyvulių ir paukš
čių skaičiaus augimo tempai 
atsilieka nuo planinių užduo
čių. Gyvulių skaičius tarybi
niuose ūkiuose per tą patį lai
kotarpį padidėjo: karvių —8 
procentais, kiaulių — 6 pro
centais, avių — 12 procentų, 
arklių — 7 procentais. Paukš
čių skaičius tarybiniuose ri
kiuose padidėjo 15 procentų.

Statyboje:
Valstybinės kapitalines sta

tybos apimtis 1953 metų pir
majame pusmetyje sudarė 104 
procentus, palyginti su 1952 
metų pirmuoju pusmečiu, ta
me tarpe metalurgijos pramo
nėje 108 procentus, kuro pra
monėje 102 procentus, elektri
nių ir elektros pramones sta
tybose 105 procentus, mašinų 
gamyboje 108 procentus, sta
tybinių medžiagų pramonėje 
108 procentus, miško ir po
pieriaus pramonėje 109 pro
centus, lengvojoje ir maisto 
pramonėje 108 procentus, ge
ležinkelių transporto 113 pro
centų. Tačiau 1953 metų pir
mojo pusmečio statybos planą 
ministerijos nepilnutinai įvyk
dė.

1953 metų pirmajame pus
metyje plačiu mastu buvo sta- ’ 
tomi gyvenamieji namai, mo
kyklos, sveikatos apsaugos į- 
staigos, vaikų darželiai, lopše
liai, pionierių stovyklos, kino 
teatrai ir kitos kultūrinėš-bui- 
tinęs įstaigos. Kapitalinių 
darbų apimtis 1953 metų pir
majame pusmetyje palyginti 
su 1952 metų pirmuoju pus
mečiu sudarė: gyvenamųjų 
namų statyboje 107 procen
tus, mokyklų statyboje 117 
procentų, ligoninių ir polikli 
nikų statyboje 116 procentų, 
vaikų darželių ir lopšelių sta
tyboje 130 procentų.

Statybos ministerija 1953 
metų pirmajame pusmetyje į- 
vykdė 10 procentų daugiau 
statybos-montavimo darbų, fie- 
gu 1952 metų pirmajame pus
metyje, tačiau nepilnutinai į- 
vy’kdė 1953 metų pirmojo pus
mečio planą.

Kaipgi buvo naminėje 
prekyboje? Tarybų Sąjun
goje veikia valstybinė ir ko
operatinė prekyba. Ką gi to 
krašto žmonės daugiausiai 
pirko? Raporte skelbiama:

1953 metų I pusmetyje at
skirų maisto prekių pardavi
mas palyginti su 1952 metų I 
pusmečiii padidėjo: mėsos ir 
mėsos produktų — 30 procen
tų, žuvies ir žuvies produktų
— 2 procentais, sviesto — 26 
procentais, augalinio aliejaus 
ir kitų maistinių riebalų — 14 
procentų, sūrio — 23 procen
tais, kiaušinių — 18 procen
tų, cukraus — 25 procentais, 
konditerijos dirbinių — 18 
procentų, arbatžolių — 18 
procentų.

Iš pramonės prekių žymiau
siai padidėjo šių prekių par
davimas: medvilninių audinių 
—14 procentų, šilkinių audi
nių — 34 procentais, drabu
žių — 29 procentais, trikota
žo dirbinių — 24 procentais, 
kojinių ir puskojinių — 27 
procentais, odinės avalynės— 
24 procentais, laikrodžių — 
28 procentais, siuvamųjų ma
šinų — 32 procentais, baldų—■ 
34 procentais, dulkių siurblių 
—32 procentais, patefonų — 
22 procentais, televizorių — 
trigubai. Lengvųjų automobi
lių gyventojams parduota 72 
procentais daugiau, motociklų
— 33 procentais ir dviračių 13 
procentų daugiau, negu 1952 
metų I pusmetyje.

Tačiau eilėje rajonų gyven
tojų paklausa kai kurioms 
prekėms patenkinama dar ne- 
pi'lnutinai.

Greta žemės ūkio produktų 
pardavimo valstybinėse ir 
kooperatinėse parduotuvėse

augimo 1953 metų pirmajame 
pusmetyje padidėjo šių pro
duktų pardavimas gyvento
jams ir kolūkinėje rinkoje, 
ypač kvietinių miltų, kruopų, 
kiaušinių, bulvių ir daržovių, 
paukščių ir medaus. Kainos 
kolūkinėse rinkose 1953 metų 
pirmajame pusmetyje sumažė
jo. ' i

Per tą laikotarpį darbi
ninkų ir tarnautojų skai
čius Tarybų Sąjungoje pa
didėjo 1,150,000. Nedarbo 
nebuvo.

Kultūros ir žmonių svei
katos srityje:

Baigusiųjų septynmetes ir 
vidurines mokyklas, įskaitant 
darbininkų ir kaimo jaunimo 
mokyklas, skaičius šiais me
tais buvo 18 procentų didės-' 
uis, negu praeitais metais, ta
me tarpe baigusiųjų vidurines 
mokyklas ir gavusių brandos 
atestatus skaičius padidėjo 37 
procentais.

Aukštosios mokyklos ir 
technikumai išleidžia šiais 
metais, įskaitant neakivaizdi
ninkais, daugiau kaip 500 tūk
stančių jaunų specialistų.

1953 m. pirmajame pusme
tyje išleistų knygų tiražas pa
didėjo palyginti su 1952 m. 
pirmuoju pusmečiu 20 procen
tų. Tame tarpe vadovėlių pra
dinėms, septynmetėms ir vi- •• 
dūrinėms mokykloms tiražas 
padidėjo 58 procentais.

1953 m. pirmajame pusme
tyje toliau buvo gerinama ir 
vystoma medicininė pagalba 
gyventojams, kuri, kaip yra 
žinoma, teikiama TSR Sąjun
goje nemokamai. Išplėstas li
goninių, gimdymo namų, sa
natorijų ir poilsio namų tink
las. Pakilo jų aprūpinimas gy
domąja ir diagnostine apara
tūra. Medikamentų, medicini
nių įrengimų ir įrankių gamy
ba padidėjo 1953 m. pirmaja
me pusmetyje 14 procentų pa
lyginti su pereitų motų pir
muoju pusmečiu.

šių metų pirmajame pusme
tyje apie 20 milijonų žmonių 
išnaudojo eilines atostogas, 
kasmet teikiamas visiems dar
bininkams ir tarnautojams, 
paliekant, darbo užmokestį.

Kaip sakėme anksčiau, iš 
kalbamojo raporto paėmė
me tik kai kurias būdin
gesnes ištraukas, kurios ta
čiau suteikia įdomų tarybi
nių tautų gyvenimo pa
veikslą, u

Korėja. — Šimtai belais
vių kinų komunistų sėdėji
mu streikavo Pietinėje Ko
rėjoje, protestuodami, kad 
amerikonai blogai elgiasi 
su jais.

Ųondon. — Buvęs Angli
jąs premjeras Clement At
tlee, darbiečiu vadas, ke- 
liaus paš Jugoslavijos val
dovą Tito.

Hyderabad, Indija. — Čia 
šaukiama Azijos šalių so
cialistų konferencija rugp. 
10 d. t (

Metodistų bažnyčios vys
kupas G. Bromley Ox- 
nam, kuris šiomis dieno
mis susikirto su McCar
thy senato komisijoje. 
Jis pasakė, kad senato
riaus McCarthy taktika 
yra hitleriška ir nesude
rinama su Amerikos de

mokratija.

Anglijos taikos gynimo 
komiteto pareiškimas

LONDONAS, liepos 15 d. 
—Šiomis dienomis Londo
ne įvyko Anglijos taikos 
gynimo komiteto naujos 
generalises tarybos posė
dis; taryba buvo išrinkta 
Mančesteryje, veiksmų tai
kai giniti kongrese.

Vakar Anglijos taikos 
gynimo komiteto paskelb
tame pareiškime sakoma, 
kad generalinė taryba nu
tarė paraginti visos Angli
jos taikos gynimo komite
tus paremti Pasaulinės Tai
kos Tarybos sesijos Buda
pešte deklaraciją apie pra
dėjimą pasaulinės kampa
nijos už derybas.

Generaline taryba nuta
rė taip pat pasiųsti Angli
jos vyriausybei laišką, ku
riame atkreipia jos dėmesį 
į Pasaulinės Taikos Tary
bos atsišaukimą, ir parei
kalauti, kad Anglijos vy
riausybė paremtų Neru pa
siūlymą sušaukti Jungtinių 
Tautų Organizacijois Gene
ralinės Asemblėjds sesiją 
padėčiai Korėjoje apsvars
tyti ir pasiūlė didžiųjų 
valstybilį susitikimo datą 
bei vietą.

Generalinės tarybos po
sėdyje buvo pranešta, kad 
per pastarąsias šešias sa
vaites daugiau kaip 30 
tūkstančių žmonių pasirašė 
peticijas į parlamento na
rius, raginančias juos rei
kalauti derybų tarp didžių
jų valstybių. Daugelyje ša
lies vietų organizuojamos 
deputacijos, kurios vyks 
pas parlamento narius.

Kreipimesi į taikos gyni
mo komitetus sakoma:

Aiškiai išreikštasis pa
saulio tautų ir daugelio ša
lių vyriausybių, įskiriant 
mūsų šalies vyriausybę, no
ras, kad didžiųjų valstybių, 
lyderiai susitiktų, dar neį
vykdytas. Tam tikros gru
puotės, ypač Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, pa
naudos visokias dingstis, 
kad sutrukdytų šį susitiki
mą ir bevelija laikyti pa
saulį netikrumo, įtempimo 
ir baimės būsenoje.

Kiekvienas vilkinimas di
dina naujų incidentų pavo
jų ir apsunkina susitarimo 
pasiekimą . Jeigu Anglija 
tvirtai pareikš apie savo 
norą pasiekti sureguliavi
mą derybų būdu, ji susi
lauks daugumos kitų šalių 
vyriausybių nede 1 s i a m o s 
paramos. Todėl mes ragi
name tautą paremti Pasau
linės Taikos Tarybos atsi
šaukimą dėl derybų orga
nizavimo dabar.

Veikime energingiau, ne
gu kada nors anksčiau... 
Iišvystykime plačiausią 
veiksmų taikai ginti kam
paniją Anglijoje. •

IŠ UNIJŲ VEIKLOS
t
Reikalauja iškelti anti-diskri- 
minacijos bilius

Washington,. D. C. — CIO 
prezidentas Walter Reuther 
ragina Atstovų Buto narius 
balsuoti už bilius, kurie pa
naikintų rasinę diskriminaciją 
Amerikos sostinėje. Tie biliai 
randasi Kongreso komisijos 
rankose, kuri neleidžia juos 
patiekti viso Atstovų Buto bal- 
savimui.

Prieš diskriminaciją yra du 
biliai — HR 169 ir H. R. 170.

—o—
Pakelė algas dėl 
8,000 darbininkų

Pittsburgh, Pa., — Pitts
burgh Plate Glass Co. turi fa
brikus Ford City ir Creighton. 
Tai dideli fabrikai. Juose dir
ba 8,000 darbininkų. Kompa
nija sutiko darbininkams pri

2 pusi.—Laisvė (Liberty)- Antradren., Rtigp.-Attgust 4, 1$53

dėti po 1 centą į valandą al
gos. Pirmiau buvo pridėta 4 
centai į valandai. Viso pasi
daro 5 centai. d

ŲAtmetė kairiųjų ’
darbiečiu protestą

Londonas. — Britanijos 
Darbo Unijų Kongreso vykdo
moji taryba atmetė reikalavi
mą, kad trys unijų lyderiai 
pasitrauktų iš valdiškosios 
“geležies ir plieno tarybos“. 
Prieš reikalavimą balsavo 20 
tarybos narių, o už tiktai 6.

Kairieji tarybos nariai nu
rodinėjo, kad toks unijos va
dų darbas valdiškoje įstaigo
je tiktai padeda Churchillo 
valdžiai sustiprėti.

—o—
Tūkstančiams grūmoja 
netekimas darbo

Bloomfield, N. J. — CIO 
elcktrikierių unijos lokalo 
410 prezidentas Lynch teigia, 
kad greitoje ateityje tūkstan
čiai New Jersey valstijos 
darbininkų neteks darbo ir 
pragyvenimo. Jis sako, kad 
daugybė pramoninių įmonių 
kraustosi į Pietus, kur -darias \ 
pigesnis, kur drabininkai n’e- z 
organizuoti.

Lynch sako:
“Paskutiniais keliais me

tais jau išsikraustė iš New 
Jersey 64 audimo ir mezgimo 
pramonės įmonės.“ Tarp kitų 
įmonių, jau išsikrausčiusių, jis 
sumini sekamas: General E- 
leetrie Co. “washing machine” 
įmonė Trentone užsidarė ir 
išmetė iš darbo 1,000 darbi
ninkų. American Pencil Co., 
Hoboken, N. J., užsidarė ir 
išmėtė iš darbo 400 darbinin
kų. National Union Radio 
Tube Co., Newark, N. J., iš
metė iš darbo 1,000 darbinin
kų. Westinghouse Electric 
Corp. iškraustė įmones iš 
Trentono, Bloomfield ir Belle- ’ 
ville, iš darbo išmesdama 1,- 

i 500 darbininkų.

Reikalauja mažinti gamybJj

Detroit, Mich. — Automo
bilių pardavinėtojai reikalau
ja, kad didžiosios kompanijos 
sumažintų gamybą. Jie sako, 
kad jie ant rankų turi per 
daug automobilių, o pirkėjų 
nesiranda. Jie nori, kad ga
myba būtų nukirsta nuo 25 iki 
30 proc. Bet tai reikštų išme
timą iš darbo tūkstančių dar
bininku *■ * ' \ 

—o---
Iš darbo unijų veiklos 
3,600 unijistų netėko darbo

Sanford, Maine. — Čionai 
užsidarė didžiulis audimo 
Goodall-Sanford fabrikas. Vi
si darbininkai neteko darbo. 
Jie yra organizuoti į United 
Textile Workers uniją, kuri 
priklauso Amerikos Darbo 
Federacijai. Iš darbo išmesta 
3,600 darbininkų. Kompanija 
sako, kad darbininkai sustrei
kavo, todėl fabrikas o už
darytas. Unija tvirtuma, 4ad 
streiko nėra, kad unij ištaki ar 
tik ruošiasi balsuoti streiko 
klausimu. Apie tai sužinojusi, 
kompanija paskelbė “lokau
tą”—pati uždarė fabriką.

—o—
Federacija reikalauja nedarbo 
apdraudoje pagerinimų

Buffalo, N. Y. — New Yor- 
ko valstijos Darbo Federaci
jos 9 0-to j e konvencijoje smar
kiai iškeltas nedarbo apdrau- 
dos klausimas. Konvencijai 
raportuota, kad stambusis biz
nis ir valdiškieji biurokratai 
taip sužalojo nedarbo ap- 
draudos sistemą, jog vis dau 
giau ir daugiau bedąrbių ne
begali gauti apdraudos. Kas
met vis daugiau ir daugiau 
bedarbių diskvalifikuojami.

Valstijoj Federacija nutarė 
įvesti unijose legalaus p.-ktar/y 
mo sistemą. Kiekvienas uinijo/ 
lokalas galės bedarbiams na
riams padėti iškovoti nedarbo 
apdraudą.

Nutarimas labai geras. Bus 
didelė parama unijištams, ne
tekusiems darbo.



PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
---------------------------- Kalėjimo vaizdai. Poema • -r........... , ■ ,■=

CHICAGOS ŽINIOS
Vėl vienu mažiau

Sunku ir įsivaizduoti kiek 
jau pirmeiviškosios visuome
nės buvusių g-erų veikėjų yra

nose” tarp kitko tašo:
“Kaip žinomas S. D. cho

ras, atsipalaidavęs nuo raudo
nosios ,piktos dvasiosAskleidžia

Netikęs dėlto, kad nebando. 
Pabandęs surastų, jog visai ti
kęs.

Taigi, visi pabandykime.
Rep.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

1952 metų spalio mėn. pradžioje mes 
buvome pradėję spausdinti šią poemą. 
Bet dėl eilės priežasčių jos spausdinimas 
buvo nutrauktas. Dabar ir vėl ją pra
dedame spausdinti su pakartojimu jos 
pradžios, kuri tuomet laikraštyje tilpo. 
Poema labai įdomi, gražiai sukurta. Pa
sitikime, jog kiekvienas, ją perskaitęs, 
gėrėsis. Laisvės Redakcija.

• *"

Įvadas
Eina ir eina vienodai kas dieną,
Eina bet kaip, padrikai, tai vis viena.

Užvakar, vakar taip pat ėjo vis, 
Grupėm arba po du tris eilėmis.

Eis ir rytoj ir poryt, užporytą,—
Tiek jų prigrūsta,-tirštai privaryta...

Ėjo ir eina, eis, metų metus,— 
Eisenai tai ir paliaubų nebus.

Jaunas, ir senas, ir sveikas, ir raišas, 
Greitas, sulysęs, aptukęs ,kaip maišas...

Panorama tatai rūsčiai liūdna,— 
Sielvartų, skausmų sudaro ana.

Reto galva aukštėliau kiek pakyla, 
Reto akis tave durstels, kaip yla,

Reto kurio plaka lygiai širdis,—
Retas kuris save taip suvaldys,

Kad pasirodyt’ ramiai ir normaliai, 
Pritinkamai savo protui ir valiai.

Lyg nusileido ant jų debesis,
Juodas, pritvinkęs ūkais ilgesys,—

Galvas, akis ir jų širdis apsuko 
Tvaikas slopus šito tvankiojo ūko.

Taip, debesis tas pritvinkęs iš jų
Gėdos bailios, nemiegotų naktų,—

Ašarų, veidus kur jiem tebevilgo, 
Vilčių blankių, iš jų lūkesčio ilgo,

Ilgesio laisvės, iš skausmo, vargų, 
Gailesčio, rūpesčio, griebto staigu...

Niūrūs, prislėgti, subugę, neramūs, 
Slanko būriais, kaip višteliai be mamos,

Šlaistos prie mūrų, prie sienų šaltų, 
Stabtelia kiek ir vėl slenka kartu.

Žvilgtels baugia akimi vienas kitas: 
Gal debesis bus bent kiek išdraikytas...

Žvilgtels viršun, palei mūrą, šalin,— 
Žvilgtels baugiai savo tan debesin,

Kurs vis taip pat jį apsiautęs belaiko— 
Ir vis laikys da kažin kurį laiką,—

Žvilgtels—ir vėl prisikuprins niūriai:
Prošvaistės lauks jo širdies sūkuriai,— 

Laisvės ištroškus širdis ieškos godžiai,— 
Kas suramins ją, paguos kieno žodžiai ?..

Vėl kiton knygon kad rašo, net pleška, 
Numerį davė—ir varo, kaip mešką:

Stokit į eilę prie sienos- visi,—
Kas bus toliau, tai netrukus rasi.

Perėjot jūs koridorių gai^ ilgą— .
Sienos, asla nutapyta, net žvilga—

Sparnas penktasis—tai jūsų vieta, 
Tik karantinui praleist paskirta.

Ką gi? ilga ir aukšta “palapinė,”
Mūras vis mūras, langai geležiniai,

Mūro narvai—sklidini išn eilės,
Daug kalinių čia sutilpti galės.

Durys, vis durys iš žiogrių plieninių:
Rūsčios buveinės sugrūstai čia miniai!

Ogi narvų tų! treji net aukštai!
Vis suvedžioti plieniniai laiptai.

Dvigubai, trigubai vis užrakinta,
Raktai didžiuliai, kaip didelei spintai...

Trinksi ir tarška, bedarant duris,
Sargas—tas, kitas raktus beturįs.

Sienoj langai bent šeši įtaisyti,
Plieno virbais sandariai suvaržyti,

O tas didumas, aukštumas langų!
Dirstelk į juos—pasidaro baugu,

Na ir saugi ir tvirta čia būstinė,—
Taigi nurimk, neramioji krūtine..

Sargas čia toks susuktlūpis niurplys, 
Šitas ar tas, pamainom—jų bent trys.

Stalas ant pastolio stovi nemažas,— 
Penktojo sparno raštai ir bagažas.

Čia tai ir laukia naujokai eilios, 
Kaip čia juos kirkins ir sutavaliuos...

Taip, ceremonijų tau čia nedaro:
Kad tik greičiau, tai tik užpila garo.

Žinoma, knygon surašė visus— 
Numeri, varda ir būk tu drąsus..-.

Darbą juodesnį čia veda “klapčiukai”—
Ir prisilakšto gi tie nabagiukai!...

Toks tai jau darbas kelių kalinių, 
Sargo skirtųjų greitesnių, šaunių.

Jie ir nušluoja, aslas numazgoja,
Kur tik prireikia kada, tai vis toja.

Jie atidaro, uždaro duris,
Jų pasiklausia naujokas kuris;

Atneša jie kokį siuntinį, daiktą, 
žiūri, kad viskas laiku būtų baigta;

Nao^i viduj laiku būtų švaru,— 
Viską skubotai ir pilnu garu...

Na, tai surašė jus trečią jau kartą,— 
Net tas viskas tau įkiro, apkarto.

Greit tau nuskuto, nukirpo plikai:
Nupeštas paukštis... pažiūri—juokai.

išnykę iš gyvųjų tarpo. Jų 
mes nebematome. Jie eina į 
užmirštį. Tik retkarčiais per
bėga mintis, jog nebėra to ar, 
kito asmens. Rodos visai nese
niai dalyvavo kovose ir geidė 
kad pasaulis būtų gražesnis, 
malonesnis ir geresnis visai 
žmonijai.

Per ilgų eilę metų buvo 
daugeliui žinomas ir pažįsta
mas Petras Remeikis. Buvo 
ramaus būdo, eidavo į susirin
kimus ir svarstomuose reika
luose Petras visuomet mokė

davo ’ pareikšti savo mintis. 
Iškalbingesnė buvo -(ii' yra) 
jo žmona, ęnergiškesnė veik
loje. Jai drg. Remeikis “ne
kliudė. Kada jo Onutė vykda
vo į kitus miestus ir lietuvių 
apgyventas apylinkes kalbėti, 
tai Petras palinkėdavo jai ge
ro pasisekimo, žinojo, kad rei
kia darbuotis ir sukti tą darbi
ninkišką ratą, kad jis nuola
tos suktųsi ir, skatintų darbo 
žmones prie geresnio susipra
timo ir pažinimo savo reikalų.

Negirdėjome, kad Petras 
būtų suabejojęs ištikimybei 
savo nusistatyme. Jaunose 
dienose buvo socialistas, pri
klausė prie jų organizacijos 
ir darbavosi. Pasikalbėjimuo
se buvo draugiškas ir nesi- 
karščiuodavo. Nors savo nusi
statyme buvo pastovus, bet 
tolerantiškas išklausyti ir opo
zicijos žmonių nuomones.

Kaip matome, it vėl vienu 
pasidarė mažiau senosios kar
tos buvusių kareivių ir kovo
tojų, mirus Petrui Remeikiui.

R. š.

Slenka vienodai diena po dienos... 
. Kurs Čia nė buvęs, menkai težinos—
Tvirto kalėjimo griežtą režimą:
Stabtelk—ir tuoj tave nerimas ima.

Dienos vienodos, kaip sunkūs lašai,
Varva ir caksi visai panašiai.

Pirmosios dienos ■ sunkiųjų sunkiausios,
- Kol priprasi, nusiteiksi ir liausies—

Vis susitelkęs garksot vienumoj,
Rūpintis, milmint, kaip bus tau rytoj...

Tu jau neb’tas, kaip kad buvęs pilietis:
Vos tik kalėjimo mūrų palietęs,

■ (kaunr tuoj—numeris tau toks ir toks,—
Numerį savo kiekvienas išmoks..

Nukirstas, numestas balon, kaip stabas...
Nieks neb’sakys—kaip tau einas ar labas:

Dilbink, sumizgęs, sukandęs dantis,
Tėmyk, o ne—tuoj kampan pastatys.

Gavęs taikliai žvarbiu žodžiu per nosį, 
Tu jau bent vieną taisyklę žinosi.

Tų įstatų ir taisyklių gana,— —
Jais priveržta kiekviena tau diena.

Kryptelk, ir tuoj tave sargas—“priesie-
Vaiandą kitą stypsosi sau vienas,— [nos!”

Bus pažymėta ant tavo kortos,—
Laisvėn išeit prieš tave pavartos.

1.
Tuoj, kaip tave, surakintą grandinėm, 
Jau į kalėjimą atidangino—

Dar su keliais suimtiniais kartu,— 
įžengei tu—ir jau tu nebe tu!

f^relkė nuogą tave nuogutėlį, 
įšknro visą, visaip, visutėliai,

Smulkiai į knygą surašė viską,— 
Ten jau tokio įžanginė tvarka.

Davė tam kartui eilutę naktinę,— 
Nerimas, baimė tau slegia krūtinę,—

Raštinė štai ta centrinė pati:
Čia vėl prie stalo jūs laukiat stati.

Skuto ir kirpo bent dujen skutėjai, 
Tyčia tam tikslui suskubę atėję.

Žinoma, jie taipo pat kaliniai, 
Čia pristatyti, matyt, jau seniai.

O tuo tarpu apsukrieji klapčiukai 
Baltinius, rūbus krūvelėm subruko, 

“Štai,” sako: “jūsų kiekvieno daiktai, 
Čia kalinių pagaminti tvirtai.

Numeriai, numeriai vis pažymėti,— 
Taigi žiūrėkit, kad jų neišmėtyt!

Rankšluostį, muilą ir tų šepečių,— 
Griebkit įr neškitės, eikit sparčiau.

Ūt, koridoriaiW~gale—ten šmirkštynė:
Rūbus padėję ar kur pakabinę, 

Tvarkiai visi nusimaudę gražiai, 
Vilkitės, smukit, nebūkit ožiai.

Jūsų narvai numeriuoti ant durų,—
Na, tai gūžtas sau paukšteliai jau turi... 

Dvyliktas narvas štai tavo: matai? 
Tavo greta, ogi tavo antai./.

Tuoj nusimaudę ir maukit į gūžtą, 
Viskas ten tvirta, nedyla, nelūžta. .”

Švarūs dabar plikagalviai visi: 
Ką tu čia, broli, geriau atrasi?...

Kelnės, žiūrėk, marškiniai apatiniai—
Taip jie trumpi ir skysti—vasariniai:

Šalta bus žiemą, kai šalčiai užeis, 
Nuolat vienodai su rūbais mažais.' i

Štai uniforma pilkutė vienoda,— 
Keista matyt mūsų tokią parodą...

žiū, kepurytė, ji tau permaža,— 
Ką padaryti? siaura, įstriža...

Šiurkščias milinės—ir trina tos kelnės:
Kojas plikas apdraskys,—

griebt jas velnias!
E dar ant juoko*—juodais apsiuvais,— 
Eik ir sportuok su tokiais tu siaubais...

Na, tai ir nerkim į‘narvą, vyručiai ! 
Galvai va šalta: tas vėjas kad pučia!

Langus reikėtų priverti labiau,
Tam va klapčiukui ilgajam sakiau...

(Bus daugiau)

Marei Dundulienei mirus
Ši veteranė ir veikėja beveik 

dvidešimts metų kukliai gyve
no Hart, Michigan, ramioje 
vietelėje. Pragyvenimą ji su
krapštė iš darželio ir vaisių 
sodnelio, sezoniniai prisidirb
dama centelį kitą dėl kasdie
ninės duonelės.

Kaip gyveno Chicągoje 
Dundulienė Buvo nepaprastos I 
energijos moteris; teatrų val
di nto j a-dainininkė, kalbėtoja, 
organizatdrka ir rašinėjo laik
raščiams. Palmerio laikais, 
kada reakcija siautė, Marė 
Dunduliėnė moter. susivieniji
me visu užsimojimu ir nuošir
dumu darbavosi. Kada polici
ja neleido moterų organizaci
jai Pirmą Gegužės maršnotii 
gatvėmis ir išreikšti protestą 
prieš slopinimą šios šalies lais-. 
vės, 18-toje apylinkėje silsi-, 
rinko į svetainę pažangios: 
lietuvės moterys, čia Marė 
Dundulienė tiesiog revoliucinę ' 
prakalbą pasakė. Ji pareiškė: 
kas mums gali užginti švęsti 
darbo žmonių šventę, tvarkin
gai maršuoti gatvėmis ir pa
reikšti solidariškumą savo 
klesos reikalams! '

Mes matydavome Dundulie
nę ir vėliau progresyvių mo
terų suvažiavimuose dalyvau
jant, nežiūrint, kad pas Dun
dulienę nebuvo tų dinamiškų 
jėgų, bet kaipo atsižymėjūsi 
meno ir skriaudžiamos liau
dies reikalams, nenuleido ran
kų. Jai rūpėjo visi uždaviniai, 
kur tiek daug, darbavosi per 
keletą desėtkų metų.

Dundulienė buvo pilna am
bicijos. Kada ji viename dra
matiniame ratelyje nebeišsi
tekdavo, tai organizuodavo 
naują aktorių grupę ir vaidin
davo. Važinėdavo iš vie
nos vietos į kitą. Nežiūrint, 
kad vaidinimas kaip ir patys 
veikalai būdavo skysti. Kąda 
ir aktoriai visai pradėjo iš
nykti, tai Marė Dundulienė vi
sai pasitraukė iš veikimo ir 
leido senatvės dieneles iki už
baigos gyvenimo. R. Š.

lietuvišką dainą”.
Apie sau nepatinkamus žmo

nes jis visokių šmeižtų ir, yra 
prirašęs į “Naujienas”. Bet 
kaip aš vieną -syk parašiau 
ant jo šmeižtų atsakymą, tai 
“Naujienose” teisybės žodžiui 
nėra vietos ir mano atsakymo 
nedėjo.

Dar norisi priminti, kad 
per p. Juso užsispyrimą iš val
dybos likosi prašalinti du val
dybos nariai. Visai neteisingu 
balsavimu. Už šitą ir kitas Be
teisy pbes p. Jusas yra pa
trauktas su visa savo Draugija 
viskas užsibaigs bus pranešta 
teismo atsakomybėn. Kaip tas 
“Vilnyje.”

Kiek yra man žinoma per 
daug metų, Suvalkiečių Drau
gijoj ir chore nariai labai gra
žiai draugiškai tarp savęs su
gyveno. Tie žmonės, kuriuos 
dabar Jusas vadina “pikta 
dvasia”, labai daug D-joj ir 
chore dirbo, dalyvavo vaidini
muose ir tt.

Tada p. Jusui tie žmonės 
buvo geri. Tai del ko šitie visi 
nesutikimai prasidėjo? Turiu 
pasakyti, kad tas prasidėjo vi
sai ne dėl politikos. 1952 m. 
draugija nutarė surengti Oak 
Forest senelių prieglaudos pa
vaišinimą ir tas buvo padary
ta. Suvalkiečiai labai gražiai 
pasirodė. Bet pirmininkas Ju
sas minėtą vaišinimą kiek ga
lėjo ignoravo. Jis ne tik ne
dalyvavo Oak Forest progra
moj, bet agitavo, kad choras 
neitų dainuoti. Kada chorą 
neleido, dainuoti, tai mes 6 
choro nariai pasipiktinę ap
leidom tą “chorą”. Nuo tada 
p. Jusui atsirado tos “raudo
nos piktos dvasios“, nuo ku
rių jis dabar valosi- ir negali 
apsivalyti.

Jei žmogus dirba ‘Vilnies’ 
piknike, tai Jusui jau raudo
na pikta dvasia. Bet štai du 
žmonės dirbo praeitam ‘Vil
nies’ piknike ir dabar tuos 
žmones išrinko dirbti suval
kiečių piknike. Tai kokis čia, 
po šimts pypkių, apsivaly-' 
rijas?

V. J.

Juozas Jankus vėl ligoninėje

Northsaidietis Juozas Jan
kus, kiek laiko atgal buvęs li
goninėj ir turėjęs operaciją, 
dabar vėl yra Cook County li
goninėj. Sakoma, jam bus da
roma dar viena operacija.

Gaila žmogaus, kad jam 
reikia tiek kęsti.

Linkiu jam pasveikti ir su- 
grįšti namo. Vilnietis.

METAL MAN with experience on 
motor trucks. Steady work; good 

r
working conditions. Apply in per
son. AJAX BODY WORKS, 1832 
N. Front Street. GA. 3-2323.

(148-154)
HELP WANTED—FEMALE

Vilkas neiškenčia nestaugęs

Pastaruoju laiku Suvalkie
čių D-jos pirm. p. Jusas apsir
go raudonlige. Tam žmogiukui 
viskas akyse matosi raudona. 
Štai liepos 22 d. jis “Naujie-

Jei mes visi taip padarytume

Neteks su nieku ginčytis, 
kad Chicągoje progresyvių 
lietuvių yra tūkstančiai, taipgi 
daugelis, jei ne visi, jų nori 
pagėlbėti savai spaudai.

, Man atėjo galvon štai kokia 
matematinė problemukė, kuri 
šiuo laiku labai tinka..

Jei 500 mūs parduotume po 
Vieną pundelį “Vilnies“ pikni- 
ko bilietų, pasidarytų didelė 
siima pinigų.

Vienas pundelis bilietų yra 
$12.30 centų.

500 pundelių duotų $6,150.
Tie visi pinigai yra prie į- 

žangos bilietų, jie dėlto yra 
grynas pelnas.

Ką susirinkę praleidžia 
prie baro, už maistą ar ki
taip, didelė dalis nueina tiem, 
iš kurių perkama maistas ar 
gėralai, kas kita su įeigom ūž 
bilietus.t

Ar galima tas padaryti?
Galima.
Viena detroitietė jau pri

siuntė pinigus už penkis pun
delius. ,Bus daugiau tokių, ku
rie parduos po penkis ir kiek 
daugiau.

Jeigu moteriškė Detroite 
gali parduoti penkis punde
lius, retas chicagietis negalė
tų to padaryti, jei tik pasi
stengtų.

Veikiausia bus parduota 
daugiau kaip 500 pundelių, 
bet tai dėka tų, kurie dirba 
kaip minėta detroitietė.

Jei 500 parduotų po vieną, 
ar Nemažiau kaip vieną, tuo
met viso susidarytų dvigubai 
daugiau.

Pasistengkite. .
Kiti sako: “Aš tam netikęs 

ar aš tam netikus“.
Argi taip ?

Visai ne.

Auburn, Me.
Netikėtai sutikau

štai atsivėrė durys ir pasi
rodė inteligentiškos išvaizdos 
žmogus apie 65 metų amžiaus. 
Pasisveikino su šios, buveinės 
savininku. Iš pradžios negalė
jau pažinti. Mat, per 36 metus 
nebuvau jo sutikęs. Tie trys 
tuzinai metų pakeitė žmogaus 
išvaizda *. •

Po tam sužinojau, kad tai 
yra S. Vėšys iš Chicagos! Gi 
man teko su Stasiu praleisti 
jaunystės dienas, energingai 
diskusuojant bei rišant pro- 
gresyviško gyvenimo užduo
tis. Per taip ilgą laiką nesima
čius, tai buvo linksmiausias 
pasisveikinimas! Ir netikėtas 
susitikimas. *

Dabar Stasys yra gerokai 
pralobęs ir jau vedęs antrą 
žmoną. Bet ir prol etapiškoj c 
veikloje energingai tebedaly
vauja. Tai smagus ir draugiš
kas veikėjas.

čionai jis atvyko su dvie- 
mis giminaitėmis. Jo brolienės 
iš Rumford, Me., sidabrinės 
spalvos plaukai dengė jos 
linksmą veidą. Ji prabilo: Tai 
nežinojau, kad Stasys čia turi 
pažįstamų.

Linkiu Stasiui ilgo gyveni
mo ir laimingos kloties.

Beje, Vėšys paklojo dešim
tinę dėl Laisvės spaudos fon 
do.

—o—
Užėjau pas Laisvės skaity

tojus A. Stukus. Draugiškai 
pasikalbant. Stukienė pakvie
tė ant pietų ir skaniais val
giais pavaišino.

LDLD energingai rengiasi 
prie vietinės kuopos pikniko. 
Nutarė užkviesti lietuvius ir 
iš aplinkinių miestelių. Pikni
ko vietą paskelbsimo vėliau.

P. Vizbar

Apie Social Security
Klausimas: Esu vedęs 

našlę su jaunamečiu vaiku. 
Pats esu 65 metų. Norė
čiau mesti darbą ir gauja 
sociąl security pensiją. Ar 
galėčiau gauti ką nors žmo
nai ir pavaikiui?
Atsakymas: Pavaikis, kaip 

ir tikrasis sūnus ar duktė, 
gaus pusę tokios sumos, ko-

>

§

GOVERNESS - HOUSEKEEPER. 
Live ih. Cooking, light housework; 
other help kept. Salary dependent 
on ability to assume responsibility. 
Call Hiltop 6-0117.

(147-153) 

kią duos jums, iki sueis 18 
metų amžiaus (ar iki apsi
ves; jei apsivestų būdamas 
jaunesniu, jaunesniam su* 
stabdytų davinį). O jūsų 
žmona, kaip prižiūrovė ma
žamečio, taipgi gaus pusę 
tokios sumos, kokią duos 
jums. Tačiau per visus tris 
davinys negali būti dau
giau kaip $168.80 mėnesiui 
(gali būti daug mažesnis, 
jei jūsų uždarbis buvo ma
žas, arba jei neilgai esi dir
bęs apdraustame darbe).

Newark, N. J.
LLD 5 kuopos susirinkimas Įvyks 

ketvirtadienj, RugpiūČio-Augušt 6 
d., bus laikomas ant 57 Beacon St., 
prasidės 7:30 vai. vakare, kartu su 
LDS 8 kuopos susirinkimu. Visi 
LLD 5-tos kuopos nariai dalyvau
kite susirinkime ir pasiimkite nau
jai išleistą knygą: “PO AUDROS.”

Šiame susirinkimo turėsime išrink
ti darbininkus savo didžiajam pikni
kui, kuris jvyks sekmadieni prieš 
Labor Day, rugsėjO-Sept. 6-tą. Taip
gi reikės pasitarti ir visu pikniko 
reikalu. Tai būkite visi.

» Sekretorius.
(152-154)

Montello, Mass.
Tautiško Namo Parke, Rugpiūčio 

(August) 9-tą, rengia pikniką A.L. 
D.L.D. 6-ta kuopa, pradžia 1 vai. 
popiet. Bus muzika, valgiai, gėrimai 
ir visokių Įvairumų.

Geo. Shimaitis

Philadelphia, Pa.
Labai svarbus sum! rinktinas

ALDLD. 10-tos kuopos ekstrą su
sirinkimas jvyks ketvirtadienį 6 d. 
rugpiūčio, vakare, 1150 N. 4th St?.

Vienas dalykas, tai jau yra gautos 
knygos už šiuos metus ir atsilankę 
nariai gausite. Kitas, esame užpra
šyti dalyvauti laisviečių piknike rug
sėjo 6-tą dieną. Tai bus sekmadie
nis prieš Labor Day. Tą dieną Įvyk
davo pas mus dideli piknikai, dabar 
mus užprašo važiuoti j Newark, N. 
J. Taigi būkime visi 8 v. vakare. .

Komitetas.
(152-154)

Massachusetts Valstija
Gintarų Žemės Radio Programo 

Metinis Piknikas.
Nors mūsų programas šiuo laiku 

turi primestas atostogas, vienok me
tini pikniką jau nuo seniai užsibrėž
ta — komiteto rėmėjų nutarimu —- 
paskirtu laiku laikys. Piknikas 
jvyks sekmadieni, Rugpiūčio 23 d., 
Liet. Tautiško Namo Parke, Mori- 
tėllojė. Yra pasižadėję visa eilė ge
rų dainininkų dalyvauti programoje. 
Todėl komitetas prašo rėmėjus, dar
buotojus ir klausytojus dalyvauti 
jame ir jeigu piknikas bus skaitlin
gas ir entuziastiškas, tada komitetas 
dės pastangas kuo greičiausiu laiku 
baigti atostogas ir vėl pradėti tran- 
siliuoti programą oro bangomis.

Komiteto Narys.
(152-153)

SHENANDOAH, PA

Dienraščio Laisves Paramai

jvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 August
Swank’s Grove

i/

Brandonville, Pa.
Visi šios mainų apylinkės lietuviai yra kviečiami 

j šį puikų pasilinksminimą. Turėsime 
Brooklyno. Kviečiame Philadelphią ir 
Scrantonas ir Wilkes-Barre rūpinkitės skaitlingai 
atsilankyti.

Labai graži vieta piknikui, linksmai praleisite 
laiką su svečiais iš tolimų kolonijų. Rengėjai.

■ ■ - — - ■ - ■ - - .... . ..

svečių iš į 
Baltimorę. Į
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ŽINIOS IS LIETUVOS
P. Cvirkos gatve šiandien

VILNIUS. — Iš Petro Cvir
kos gatvės gerai matomos ne
toliese vykstančios miesto 
centro statybos. viršum jų iš
kilę bokštiniai kranai. Bet ir 
pačioje Cvirkos gatvėje stato
ma eilė dideliu namu. Gegu
žės mėnesi čia atėjo “Vil
niaus statybos’’ tresto darbi
ninkai. Jie ėmė statyti ketu
rių aukštu gyvenamoji 
ryšiu darbuotojams.

namą i

P. Cvirkos gatvė per eilę 
pastarųjų metu smarkiai pasi
keitė, čia iškilo “Pergalės“ 
kino teatras. F. Dzeržinskio 
vardo klubo rūmai, dideli gy
venamieji namai Elektros 
skaitikliu fabriko darbinin
kams. Dabar šalia minėtų na
mų fabriko darbininkams sta
tomi dar vieneri. šiemet prasi- 
dės stambaus elektro-techni- 
kumo statyba.

Didinamas gatvės ilgis. De
damas grindinys naujame 
ruože. Tuo būdu ši gatve pa
sieks Neries upę.

Muzikos mokyklos auklėtiniai 

VILNIUS. — J. Tallat-Keln- 
šos vardo muzikos mokykla iš
leido šeštąją jaunųjų muzikų 
laida. Vaisivbinius egzaminus 
išlaikė 27 diplomantai: choro 
dirigavimo, vokalinio. forte- 
piono, orkestrinio. liaudies 
instr u m en t ų, t e o r i j os-k o m p o z i - 
ei jos skyrių.

Teorijos-kom pozicijos sky
riaus auklėtiniu diplominiai 
darbai — originalūs muzikos 
kūriniai. V. Paketuris parašė 
penkių daliu siuitą“ Taika’’—■ 
chorui, solistams ir simfoni
niam orkestrui. B. Gorbulskis 
— antrąją simfoniją ir kon
certą fleitai su orkestru. Dip
lominiai darbai sukurti liau
dies muzikos motyvais i)1 šian
dienine tematika. Abiejų dip
lomantu darbai įvertinti labai 
gerai. ‘Darbu vadovas — kom
pozitorius Tamuliūnas. Choro 
dirigavimo diplomantams M. 
Gedvilaitei ir L. Abariui diri
guojant, mokyklos choras at
liko Novikovo “Linksmą puo
ta“. Tanieievo “Vakarą” ir 
kitus kūrinius.

Išleistuvių proga įvyko dip
lomantų koncertas.

J. Rimkevičius

T--------------------------------------

Brooklyno
Sekmadienį prieš Labor Day, Rugsėjo-Sept. 

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

Busas išeis nuo Piliečių Klubo, 280 Union 
Avė./Brooklyne, 1-mą vai. popiet; grįš 7:30 P. M. 
Kelione i abi pusi $2.00.

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

Atydai

E---------------------------------------------------------------------—---- -------------------m
Virginia 0-612BPETER GUSTAITIS, JR„ M. D.

MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 
TYRIMUI

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

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L.I., N.Y.
■----------- ------------------------------------------------------- X
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Impellitterio grupe 
nominavo negrą

Impellitterio demokratai i- 
dėjo i savo siuitą negrą kandi
datą i Manhattan prezidentą. 
Juonį i yra papulkininkis Cha
uncey M. Hooper, esąs miesto 
iždininko pavaduotoju. Tuo 
žygiu jie pralenkė Wagnerio 
demokratus.

Wagnerio demokratai savo
■ sleite tą vietą paskyrė kitam.
■ Jie sako, kad jų nominacija 
tai vietai nėra galutina, kad

| jie galėtų pakeisti. Tačiau 
I tas abejotinumas nepatenkino 
tų, kurie yra įsitikinę, kad be 

i negro į Manhattan prezidentą 
sąrašas (si ei t as) negali lai
mėti lapkričio 3-čią Įvyksian
čiuose rinkimuose.

Sąjūdi nominuoti negrą iš
šaukė American Labor Party, 
kuri pirmoji savo kandidatų 
sąraše pastatė negrą Andro- 
nicus Jacobs kandidatu i Man
hattan prezidentą. Neužilgo 
po to republikonai irgi pada
rė tą patį, pastatė negrą El
mer A. Carter. Dabar tą pa
darė ir Impellitterio demokra
tai pastatymu Ilooperio. Ką 
darys wagnerieciai demokra
tai?

Tranzito darbininkams 
tas nepatiks

Tranzito Autoritetas nu
sprendęs leisti laikraščių par- 

I davinėtojams prie stočių par
davinėti tokenus.

Darbininkai ir keleiviai tuo- 
mi- nepatenkinti. Darbininkai 
kalba.* kad tuomi bandoma ei
ti prie panaikinimo kasininkų 
darbų. Tūkstančiai netektų 
darbo. O keleiviai rūpinasi, 
kad tuo būdu jie būtų pri
versti iš anksto pirktis saujas 
tų žvangučių ir jais dildyti sa
vo kišenę. Arba turėtų sugai
šuoti daug laiko pirkinėjant 
tuos tokenus po vieną.

UžraSyldt Laisvę Savo Draugui.

Komitetas lapelyje 
aiškina savo bylą

Amerikinis S ve tu rg i m i ams 
Komitetas išleido lyg ir bro- 
šiūraitės formoje lapeli (fol- 
derį), kuriame išaiškina, dėl 
ko .J. V. general is prokuroras I . 1 .(Brownell nori komitetą panai- 

| kinti. Kaltina, jog dėl to, 
! kad užpultasis sveturgimis 
darbininkas neturėtų kur 
kreiptis užtarimo prašyti.

Lapelis žymi, kad komite- 
I tas yra vienatinė organizacija 
I Amerikoje, kuri per metų me
tus apgynė sveturgimius ame
rikiečius nuo persekiojimų. 
Tūkstančius apgynė nuo de- 

1 port avimo, šimtams iškovojo 
apsaugą nuo deportavimo į fa- 

j šistines šalis. Tai vienintelė 
: visoje Amerikoje įstaiga, kur 
gali kreiptis nelaimėn patekęs 
sveturgimis ir gauti legalę pa
galbą, patarimą, nežiūrint, ar 
jis turi, ar neturi iš ko užsi
mokėti.

Lapelyje taipgi atžymėti 
daugelio Amerikos įžymūnų 
pareiškimai apie komiteto 
nuopelnus Amerikos demokra
tijai.

Lapeliai gaunami komiteto 
raštinėje, 23 W. 26th St., New 
York 10, N. Y.

Rosenbergams paminė
ti mitingas Bronxe

Kovai už teisėtumą Rosefi- 
bergų byloje įvyks masinis 
mitingas rugpjūčio (Aug.) 
19-tą. Rengiamas paminėti 
Rosenbergus ir pagelbėti išlai
svinti sykiu su Rosenbergais 
buvusį nuteistą Morton Sobell.

Mitingui paimta didelė sa
lė — Hunts Point Palace, 
Southern; Blvd, ir 163rd St., 
Bronx. įžanga 50c Kviečia vi
sus.

Scena iš naujos muzikai iškos filmos “The Bend Wa
gon,” rodomos Radio City Music Hali. Iš kairės: 
Oscar Levant, Cyd Charisse, Jack Buchanan, Fred 

Astaire ir Nanette Fabray.

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. Hcwes 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

Liaudis reikalauja 
bausti policistą

Negrų teisėms apginti orga
nizacijos Jamaica skyrius bu
vo sušaukęs masinį mitingą 
tikslu išgirsti raportą apie tai, 
kokiose sąlygose policistas 
ant kelio užmušė beginklį 
darbininką.

Išklausius pranešimo, mi
tingas nutarė reikalauti majo
ro Impellitterio, kad darbinin
ko mirties kaltininkas policis
tas Wermelinger būtų teisia
mas ir atitinkamai nubaustas.

Fred North, negras butleris, 
buvo policisto nušautas prie 
savo automobiliaus ant Cross 
Island Parkway birželio 25-tą. 
Policistas, liuosui nuo pareigų 
laiku, buvo susistabdęs Northą 
ant kelio būk tai už pergrei- 
tai vairavimą. Ten pat į negrą 
paleido du šūvius.

Policistas teisinosi, būk re
volveris iššovęs netyčia. Tuo 
liūdymu vadovaujantis Queens 
džiūrė atsisakė jį įkaitinti. Jį 
paleido visai be teismo.

Anastasia atsisakė 
atiduoti knygas

Ryano pasiųstoji delegacija 
pas sukilusį prieš jį varžovą į 
unijos valdovus Tony7 Anasta
sia grįžo atgal nieko nelaimė
jusi.

Laukdamas ateinančios Ry
ano delegacijos atimti iš jo lo- 
kalo knygas, Anastasia susi
kvietę reporterius, būrius po
licijos ir nesuskaitytą būrį sa
vo leitenantų. Tokioje padėty
je būdamas, jis drąsiai pasa
kė, kad knygas duosiąs tiktai 
tuomet, jeigu tai įsakys, teis
mas.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS \

? . Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
į Gerai Patyręs Barberis į

;MATTHEW A.:
: buyus :
J (BUYAUSKAS) J
I LAIDOTUVIŲ «
J DIREKTORIUS !

J 426 Lafayette St. 5
J Newark, 5, N. J. *
J MArket 2-5172 J
» «
............................ .............<

Biednas džiovininkas 
nušoko nuo ligoninės

Herman Robles, 30 metų, 
mirė nušokęs nuo stogo Tribo- 
ro ligoninės pastato Jamaiko
je. Jo mirtį matė apie 1,000 
stebėtojų, kurie susibūrė pus
valandžiu laiko kol jisai atsi
kalbinėjo bandantiems jį nuo 
saužudystės sustabdyti. Atsi
kalbinėdamas, jis sakė:

“Aš žinau, kžFd aš vistiek iš 
čia neišeisiu. O jeigu ir išei
čiau, mane pasiųstų į beprot
namį.”

Skubėti mirti, žinoma, jis 
nenorėjo. Nuo stogo, dairėsi į 
pasaulį, kurio žiaurumai atė
mė nuo jo sveikatą pačioje 
jaunystėje. Tačiau, kai pama
tė policiją jau tiesiant sietus 
jį pagauti, jis nėrė žemyn, 
nuo 10 aukšto, prašoko pro 
šalį tų sietų kieman ir ten pat 
mirė.

Saužudystei proga pasinau
dojęs kai jis ir daug kitų ligo
nių tapo užkelti į 9-mo aukš
te esamą salę žiūrėti filmų. 
Nepastebėtas, jis išsiskyręs iš 
grupės ir užėjęs ant stogo.

Trys uosto valdovai 
areštuoti dėl taksu

Trys stipriarankiai New 
Yorko uosto laivakrovių bosai 
tapo areštuoti kaltinimais, kad 
jie už savo riebius grobius ne
mokėję taksų. Areštuoti yra: 
Michael Bowers, 51 metų, 
67-102 Dartmouth St. ir John 
Ward, 44 metų, 67-4 4 Austin 
St., abu iš Forest Hills, taipgi 
John A. Potter, 61 metų, gyve, 
nęs 31-34 78th St., Jackson 
Heights.

Tie vyrai, Allied Stevedores 
Korporacijos finansų sekreto
rius, prezidentas ir vice-prezi- 
dentas, sykiu buvo ir nariais 
laivakrovių lokalo 824-to. Iš 
to jau aišku, kaip jie darbi
ninkų reikalus “gynė”. Loka- 
las, valdomas antrojo Bowe- 
rio, Haroldo, kartais yra va
dinamas pištalieto lokalu dėl 
to lokalo valdovų darbelių.

Darbiečiai parems 
negrą į teisėją

American Labor Party savo 
nomipaciniame balote palikusi 
tuščią vietą, kuri yra skiriama 
kandidatui į City Court teisė
jus. Kalbama, jog tas taikoma 
paremti abiejų demokratų 
frakcijų pastatytąjį, jau e- 
santį teisėją, negrą Francis 
E. Rivers.

SVEČIAI
Mrs. C. Miller i§ Hartford, 

Conn., buvo atvykusi keletą 
dienų paviešėti pas Eleną ir 
Walterį Brazauskus. Atostogą 
praleido linksmai, sykiu su 
Elenute lankydamos įdomes
nius teatrus, pajūrius ir kitas 
New Yorko įvairybes.

SUSIRINKIMĄ!
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kuopos susirinkimas jvyks 
antradieni, Aug. 4 d., 7:30 v. v., Liet. 
Piliečių Klube, 280 Union Avė. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

Valdyba (151-152)

RIDGEWOOD, N. Y.
LDS 103 kuopos susirinkimas 

įvyks Aug. 4 d., 8 v. v., Šapolo- 
Vaiginio salėje, 147 Thames Street, 
Brooklyne. Skaitlingai dalyvaukite 
Marne susirinkime ir užsimokėkite 
duokles; bandykite gauti naujų na
rių j šia kuopą.

Kom. (151-152)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Tavern su nuosavybe 

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

(148-156)

Duonvežiai gavo 
algos priedą

Apie 3,000 duonos ir kitų 
kepi n i ų i š v e ž i ot o j ų -sa. 1 esm a n ų 
gavo naują sutartį ir mokes
čius priedus po to, kai jie pa
grasino streiku. Paliečia kele
tą stambių firmų, parduodan
čių savo produktus Didžiaja
me New Yorke ir artimose a- 
pylinkėse.

Draiveriams nustatyta ga
rantuota alga nuo $65, su 
aukščiausia iki $75. Lig šiol 
daugelio mokestis rėmėsi ant 
pardavimų tą savaitę. Trailc- 
rinių sunkvežimių vairuoto
jams pridės, po $6 per savaitę. 
Taipgi sutiko kas savaitė mo
kėti į unijistų gerovės fondą 
po $3 nuo darbininko pirmais 
metais, po $3.50 antrais, o 
paskiau po $4.

Kelionė į pikniką
Aido Choro piknikai! va

žiuos nuo Liberty Auditorijos 
ir nuo Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo, privatinėmis ma
šinomis. Už kelionę reikės pa- 
simokėti po $1. Išvažiuos pir
mą valandą dieną.

Piknikas įvyks šį sekmadie
nį, rugpjūčio 9-tą. Kasmočių 
Sode, 91 Steamboat Road, 
Great Neck, L. I. 

i -----------

“Inspektorius” su 
pagelbininku

T raštinę ant Broad way įėjo 
asmuo. Pasisakė turįs apžiū
rėti pastatą. Raštinėje buvęs 
asmuo jį nuvedė. Kai sugrįžo 
raštinėn “inspektorių” išlei
dęs, raštinės vedėjas apsižiū
rėjo, jog tas “inspektorius” 
turėjęs ir nematomą pagelbi- 
ninką. Ant kėdės pakabintos 
sermėgos kišenė buvo tuščia. 
Ten jis buvęs palikęs ką tik 
parsineštą iš banko voką su 
$364.

Švaros darbininkai 
turi sunkumą darbe

Švaros Department© darbi
ninkai įteikė savo komisijonie- 
riui Mulrain nusiskundimą, 
kad darbo įrankiai blogi. Jie 
reikalauja naujų sunkvežimių 
ir nuodugnesnių pataisų senie
siems. Daugeliui atvejų ant 
kelio' įvyksta nelaimės. Tuo
met kaltinami vairuotojai, 
kuomet ištikro būna kalti ne
pataisyti, persenę vežimai.

Brooklyne suimta gražuolė, 
įtarta priiminėjime turtuolių 
kostumerių, galinčių užmokėti 
po šimtinę už vizitą. Tų po
nų, žinoma, neskelbia.

New Jersey Lietuvių .

Rengia LLD 5-toji Kuopa 
PARAMAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”

Tai bus paskutinis didelis vasarinis sąskridis šią 
vasarą, sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 6 September
Ant rytojaus Labor Day švente, tai puikiausia 

proga pasilinksminti piknike ir 
ant rytojaus pasilsėti.

Pikniko Vieta—

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

Visa New Jersey privalo dalyvauti šiame puikiame 
sąskridyje. Visos kolonijos privalo turėti savo gim- X 

peš piknike malonesniam laiko praleidimui. J
Brooklynas ir Philadelphia busais važiuojat 

' i šį pikniką.
Lauksime žinių iš kitų kolonijų.

*
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Counter girl

Nuolalinis darbas. Gera 
dienos. Skambinkite arba 
lės j

SUPER DINER
473 Morgap Ave., Brooklyn

EX'. 4-7988
<152-154)

alg&. 5 
kreipki-

RANKOM ISSIUVINftTI 
Ant Šilko ir Vilnų 

RANKOM SUSIŪTI 
Gera Alga. Nuolat. 
WILL—MAR CORP.

162 E. 28rd St., N. Y. C.
(151-153)

BUTTONHOLE OPERATORES 
OPERUOTI. MAŽĄ REECE 
BUTTON HOLE MAŠINA 

TAIPGI SINGER MANNISH 
MACHINE

9 A. M.-5 P. M. 5 DIENOS 
ROXY BUTTONHOLE

& EYELET CO.
308 W. 38th St., N. Y. C. LO.3-1977 

(151-157)

MERGINOS IR MOTERYS 
Reikalingos Audinyčioje

Patyrimas nereikalingas; lengvas 
darbas; nuolat, gera proga pakili
mams; puiki aplinka; užmokamos 
šventės: arti subvių, DeKalb Ave. 
Stotis, 14th Str. Line.

OAKDALE MILLS
101 Wyckoff Ave., kampas Hart Str. 

Brooklyn, N. Y.
(151-153)

GIRLS (20), 5D., $41. ST. 7 
Lite Factory Work

Steady Job. Good Advancement. 
“Hurry These Jobs Will Go Fast.” 
Complete Fee $15. Job Guarantee.

CALL MR. O’HAN
KLING AGENCY—LU. 9-0729
1063 West Farms Rd.. Bronx.

Please Bring This Ad.
(151-154)

HELP WANTED MALE

REIKALINGI MAŠINISTAI

Mokanti naudoti 

Designing ir Developing Mašinas. 

Vieta Midtown—Nuolatinis Darbas.

Te). CH. 2-3890
(151-154)

SIENŲ VALYTOJAS 

TVARKYTOJAS 

Kreipkitės j

DOCTOR’S HOSPITAL '

540 E. 88fh St., N. Y. C.
(151-15311 

_______

TOOL & DIE MAKER T

Puiki proga su išdirbėjais paveiks- 

linių jrankių Long Island City.

šaukite MR. DENNIS.

EX. 2-0100
(151-154)

REIKALINGAS VYRAS

BARTENDERIS-PAGELBININKAS.

Gera alga. Trumpos valandos, nuo

latinis darbas. East side location. 
Kreipkitės ištisą dieną nuo 11 A. M,

OR. 9-4283
(152-153)

REAL ESTATE

FLUSHING-BROADWAY
1 Šeimai, 11 kambarių (tinkama 

ir dviem šeimom); dvi virtuvės; dvi 
vonios; dviem karam garadžius; 
naujai ištaisyta. Priverčiami už 
$19,000. IN. 3-5660. Po 6 P. M. 
Kasdien ir savaitgaliais.

(151-153)




