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KRISLAI
Mr. Republican.
Katherine Hyndman.
Farmerių padėtis bloga.
Benjamin J. Davis teisme.

Rašo R. MIZARA

Mr. Republican, — Robert 
Taft. — mirė ir palaidotas.

Jis mii ė nuo vėžio ligos.
Taigi dar kartą Įrodyta, jog 

vėžys ’kerta lygiai visus, bago- 
tup ir bii'dnus. didžiuosius ir 

žuosius.
kova prieš vėžio ligą, vadi

nasi, turėtu būti vedama visu 
ir vedama visu griežtumu.

Deja, dar ii- šiandien medi
cinos mokslas nesurado vėžio 
ligos priežasčių !

Kovoti prieš vėžio ligą pa
likta privatinėms organizaci
joms bei Įstaigoms. Gi tą ko
vą turėtu vesti visa visuome
nė su valstybes pagalba.

Jei nors 10-toji dalis tu pi
nigų, kurie leidžiami karo rei
kalams. būtų paskirta kovai 
su vėžio liga, be abejojimo, 
rezultatai būtų kitokie.

★

Visi spėja, jog po Tafto 
mirties, republikonų partijoje 
prasidės niautynės, ypatingai 
Kongrese.

Taftas buvo gabus politikie- 
Jnns, prityręs. Įtakingas ir dėl 

pajėgė apvienyti rcpub- 
1 i komis.

Kaip politikas, Taftas buvo 
daug kartų gudresnis už Ei- 
senhowerj. Tai republikonai 
gerai žino.

★
Iškalėjusi 10 mėnesių Gary, 

Ind., kalėjime, Katherine 
Hyndman, reikalaujant žmo
nėms, pagaliau tapo išlaisvin
ta.

Bet ant jos dar vis tebeka
bo deportacinis Dcmokliso 
kardas. Ji gali būti išdepor- 
tuota Į Tito Jugoslaviją, o ten 
jai tektų vėl eiti kalėjiman, 
jei ne ant kartuvių.
' Iš kalėjimo ši veikėja išėjo 
gerokai sublyškusi, bot nepa
laužta dvasioje.

Kai ją sutiko apie 100 jos, 
prietelių, Mrs. Hyndman pa
sakė :

—Yra daug blogesniu daly
kų negu ėjimas i kalėjimą. 
Daug yra blogiau pamiršti 
principvpir savigarbą...

š<tų žwlžių turėtų niekas 
nepamiršti.

Beje, Katherine Hyndman 
buvo kalinta ir ruošiama de
portavimui pagal Walter-Mc- 
Carran įstatymą.

Tenka daryti visa, kad tas 
įstatymas būtų atmestas, kad 
jo vieton būtų priimtas nese
niai įneštas Kongresan bilius, 
kurį pagamino senatorius Leh
man ir jo kolegos Kongrese, v

Mūsų krašto farmerių par 
dėtis nuolat blogėja.

Net pati konservatyviškiau- 
sia spauda apskaičiuoja, kad 
šiemet farmerių pajamos bus 
10 procentų mažesnės paly
ginti su 1952 metų pajamomis.

Jei atsižiūrėsime į tai, kad 
pramoninių produktų kainos 
šiemet žymiai pakilo, tai gali
me įsivaizduoti, kaip sunku 

f/Vmeriams verstis.
AKri: depresija pirmiausiai 
paliečia farmerius.

• Buvęs New Yorko miesto 
tarybos narys, Benjamin J. 
Davis, buvo atgabentas iš 
Terre Haute, Ind., kalėjimo 
liudyti Nelsono ir jo draugų

SOVIETAI REIKALAUJA
PRIIMT KINIU 14-riy 
DIDŽIŲJŲ SUEIGĄ
Sako, reikia aptart ir Tolimųjų 
Rytų vaidmenj del santaikos

Maskva, rugp. 5. — So
vietų Sąjunga bendrai su
tiko su Amerikos, Anglijos 
ir Francijos pasiūlymu — 
su rengt ši rudeni Keturių 
Didžiųjų užsieninių minis
trų konferenciją: Jungti
nių Valstijų, Sovietų Są
jungos, Anglijos ir Franci
jos . Bet Sovietų vyriausy
bė reikalauja, kad toje kon
ferencijoje dalyvautų ir Ki
nijos IJaudies Respublikos 
minis! i as.

Amerika, Anglija ir Fran- 
cija siūlė, kad Keturių Di
džiųjų ministrų sueiga 
svarstytų tiktai klausimus 
dėl rytinės ir vakarinės Vo
kietijos suvienijimo ir dėl 
taikos sutarčių su Vokieti-

FRANCIJA PROTESTUO
JA PRIEŠ TIESĄ APIE

KARĄ VIETNAME
Paryžius.—-Francijos val

džia protestavo Amerikai, 
kad Amerikos žurnalas 
Life išdėstė, kokiu būdu 
Vietnamo komunistai, In- 
do-Kinijoje, sumuša fran- 
cūzus.

Vietnamo liaudininkai - 
komunistai yra atkariavę 
nuo francūzų daugiau kaip 
pusę Vietnamo, didžiausios 
Indo-Kinijoj provincijos.

Čiangas kviečia 
kinus belaisvius

Formoza. Čiang Kai-še- 
kas, kinų tautininkų valdo
vas Formozos saloje, ketina 
priimti 14,000 kiniškų be
laisvių, kurie atsisaką Kini- 
jon grįžti iš amerikonų glo
bos Pietinėje Korėjoje.

Jie tuomet būtų rekru
tuoti į čiangininkų armiją 
būsimam karui prieš Kini
jos Liaudies Respubliką.

JAPONŲ KOMUNISTAI 
IŠBRAUKSIĄ BĖRUOS 
ŠALININKUS <

Tokio. — Japonijos Ko
munistų Partija žada iš
braukt iš savo eilių tokius, 
kurie pritaria Berijai, bu
vusiam Sovietu vidaus rei
kalų ministrui. Berija iš
mestas iš valdžios ir suim
tas kaip šalies išdavikas.

teisme, vykstančiame Pittsbur- 
ghe.

Kaip greit jis pradėjo liu
dyti, taip greit teisėjas Marsh, 
surado, kad jis “pažemino 
teismą.” Už tai teisėjas žada 
pridėti šiam veikėjui “ekstra” 
kalėjimo.

Kuo gi Mr. Davis pažemino 
teismą ?

Tuo, kad atsisakė įvardinti 
kai kuriuos savo bičiulius, vei
kusius komunistų partijoje 
negrų komitete, žodžiu: atsi
sakė būti išdaviku.

ja ir Austrija.
Sovietų Sąjungos vyriau

sybė pareiškė, jog ta suei
ga turėtų taipgi aptarti, 
kaip išlaikyti taiką Toli
muose Rytuose — Azijoj, 
kur Kinija galėtų suvaidin
ti didžiausią rolę taikos pa
laikymui.

Amerika pažabosianti 
grįžusius belaisvius

Peking. — Kinijos liau
dies radijas tvirtino, jog 
Amerika pažabos grįžusius 
belaisvius — uždraus jiems 
kalbėti, kad Šiaurinės Ko
rėjos komunistai žmoniškai 
juos užlaikė stovyklose.

Rytiniai vokiečiai 
protestuoja prieš 
amerikonų maistą

Berlin. — Rytinės Demo
kratinės Vokiečių Respu
blikos valdžia pareiškė, jog 
amerikonai labai perdeda, 
pasakodami, būk rytinio 
Berlyno vokiečiai masiniai 
streikuoją ir demonstruoją, 
esą, todėl kad rytinė val
džia neleidžia jiems keliau
ti į vakarinį Berlyną pasi
imti dalinamo amerikinio 
maisto.

Rytų Vokietijos premje
ras Grotewohl sake, iš ti
krųjų yra kitaip. Nes ry
tinio Berlyno vokiečiai kar
totinai ir daugmeniškai de
monstravo prieš amerikinį 
maistą. Maršuodami j i e 
šaukė: — Šalin provokato
riškas amerikonų almūž- 
nas! Šalin tuos karo ir 
riaušių kurstytojus!

Eisenhoweris žada vis 
remt francūzus prieš 
Indo-Kinijos liaudininkus

Seattle, Wash. — Prez. 
Eisenhoweris, kalbėdamas 
valstijų gubernatorių kon
ferencijoje, sakė Amerika 
būtinai turi padėti pini
gais ir ginklais francū- 
zams, kad sumuštų vietna
miečius ir kitus komunistus 
Indo-Kinijoje. Francūzų lai
mėj iųias esąs reikalingas 
saugumui pačios Amerikos 
ir “laisvojo -pasaulio.” Be 
to, Amerika gauna daug 
svarbių karinių medžiagų 
iš Indo-Kinijos, kol ją val
do francūzai, pridūrė Ei
senhoweris.

Jungtinių Valstijų Kon
gresas paskyrė ir preziden
tas savo parašu užgyrė dar 
400 milijonų-dolerių para
mos francūzams kare prieš 
Vietnamo liaudininkus In
do-Kinijoje.

Grupe Jungtinių Valstijų marininkų su džiaugsmu 
skaito pranešimą, kad pagaliau Korėjoje paliaubos 
pasirašytos. Jie ištroškusiai laukia tos valandos, kada 
taika užviešpataus ir jie galės sugrįžti namo pas sa

vuosius.

Sovietai atmeta protestų dėl 
nušauto amerikinio bomberio

Maskva, rugp. 5. — So
vietų vyriausybė atmetė 
Amerikos protestą, kuris 
pasakojo, kad sovietiniai 
lėktuvai nušovę Amerikos 
bombonešį į Japonijos Jū
ra.

Sovietų užsienio reikalų 
ministerija vėl pareiškė, 
jog amerikinis bombonešis 
RB-50 skraidė virš Sibiro 
arti Vladivostoko ir šaudė, 
kuomet sovietiniai lakūnai 
liepė jam nutūpti. Tada 
Sovietų lėktuvai taip pat 
šovė, ir Amerikos bombone

Streikuoja civiliniai 
Francijos tarnautojai

Paryžius. — Tūkstančiai 
Francijos valdžios darbi
ninkų - tarnautojų strei
kuoja, protestuodami, kad 
valdžia paleido daug jų 
draugų iš tarnybos.

Francijos valdžia samdo 
4,000,000 civilinių darbinin
kų - tarnautojų, tarp ku
rių yra geležinkeliečiai, te
legrafistai, mokytojai, paš
tininkai ir kt. .

Profesionalai priešinęsi 
valdinei senatvės apdraudai

I - I--

Chicago. — Daktarų, ad
vokatų ir dentistų organi
zacijos čia priešinasi prezi
dento Eisenhowerio pasiū
lymui — įtraukti į valdinę 
senatvės pensiją (Social Se
curity) taip pat ir visokius 
profesionalus.

Prezidentas rugp. 1 d. pa
siuntė Kongresui patarimą 
taip paplatinti valdinę se
natvės apdraudą, kad ja 
galėtų naudotis dar 10 su 
puse milijonų amerikiečių, 
tame skaičiuje farmerių, 
farmų darbininkų, tarnai
čių ir profesionalių žmo
nių.

Bet Eisenhoweris nesiūlė 
padidinti senatvės pensijas. 

šis nuskrido, atgal link jū
ros. O kas jam ar jo lakū
nams atsitiko, tai Sovietų 
valdžia nežino. Pakartojo 
reikalavimą nubausti atsa
kingus bombonešio lakūnus 
už ta įsiveržima i Sovietu 
orą. v

To bombonešio vairuoto
ją išgriebė iš vandens vie
nas amerikinis laivas. Ki
ti 16 jo lakūnų dingo. 
A m e r i k a protestuodama 
teiravosi, kad gal Sovietų 
laivai išgelbėjo kai kuriuos 
lakūnus.

Dulles kuždasi su 
Syngmanu Rhee

Seoul, Korėja. — Atlėkęs 
John Foster Dulles, Ameri
kos valstybės sekretorius, 
slaptai tariasi su Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentu Syngmanu Rhee. Su 
Dullesu atvyko ir kariniai 
Amerikos specialistai.

Išlipęs iš lėktuvo, Dulles 
pareiškė korespondentams:

—Jungtinių Valstijų in
tencija yra bendradarbiau
ti taikiais ir kariniais bū
dais su Pietinės Korėjos 
tautininkų valdžia, kad Ko
rėja būtų suvienyta (pri
jungiant Šiaurinę Korėjos 
Liaudies Respubliką prie 
Pietinės Korėjos).

Pranešama, jog Syngma- 
nas Rhee pakartojo, kad 
jeigu politinė - taikos kon
ferencija šį rudenį per de
rybas neprijungs Šiaurinės 
Korėjos prie Pietinės, tai 
Rhee pats kovos už Šiauri
nės Korėjos prijungimą.

Teheran, Iran. — Atvyko 
naujasis Sovietų ambasado
rius A. Lavrentjevas ir iš
tisą valandą kalbėjosi su 
Irano premjeru Mossade
gh u.

ORAS. — Giedra ir vi
dutiniai šilta.

VAKARU BERLYNAS VEJA 
SAVO BEDARBIUS NUO 
AMERIKINIO MAISTO V
Rytų berlyniečiai dalina vakarų 
bedarbiams amerikinį maistų

Berlin. — Tūkstančiai be
darbių *ir senukų vakari
niame Berlyne demonstra
vo, šaukdami: — Duokite 
mums alkaniems ameriki
nio maisto! Nedalinkite jį 
sotiems žmonėms iš rytinės 
(sovietinės) Berlyno da
lies!

“Atominis miestas” 
vakarinėje Kinijoje

Hong Kong. — Praneša
ma, kad Sovietų inžinieriai 
pastatė “atomini miestą” A 4. 4.
arti Gobi dykumos, vakari
nėje Kinijos provincijoje 
Sinkiange. Ten esą apdir
bama sprogstamoji medžia
ga atominiams ginklams.

Rytinė Vokietija 
reikalauja užšaldytą 
Amerikoje pinigu

Berlin. — Amerika yra 
“užšaldžius” $1,400,000 pi
nigų, priklausančių valdi
niam rytų Vokietijos ban
kui Deutsche Notebank. Be 
to, Amerika yra sulaikius, 
ir kito piniginio rytinės Vo
kietijos turto.

Rytų Vokietijos premje
ras Grotewohl pereitą sa
vaitę todėl sakė, jeigu Ame
rika grąžintų tuos pinigus, 
tai rytinė Vokietija galėtų 
pirkti amerikinio maisto už 
15 arba net 50 milijonų do
leriu, v

Dabar pranešama, kad 
James B. Conant, aukštasis 
Amerikos komision i e r i u s 
Vokietijai, jau patarė savo 
valdžiai “atšaldyti” mini
mus pinigus, kad rytų Vo
kietija galėtų už juos dasi- 
pirkti amerikinio maisto.

Apkaltinti 8 Phila. 
žmonės už “sąmokslą”

Philadelphia. — Federalė 
grand džiūrė apkaltino 8 
areštuotus phila d e 1 p h i e - 
čius. įtariamus komunistus, 
pagal Smitho įstatymą, kad 
jie “suokalbiavę skelbti, 
jog reikėsią varu nuversti 
Amerikos valdžią.”

Už tai bus teisiami Jo
seph Kuzma, Sherman La- 
bovitz, Benjamin Weiss, 
Walter Lowenfels, Thomas 
Nabried, David Davis, Irvin 
Cats ir Sam Gobenloff.

Jie laikomi Moyamensing 
kalėjime po $225,000 užsta
tų iš viso. Už Kuzmo pa
leidimą iki teismo reikalau
jama $50,000 kaucijos, o iš 
kitų septynių po $25,000 
kiekvienam.

Vakarinio Berlyno polici
ja blaškė 5,000 demonstran
tų nuo amerikinių pašalpų 
centro, mušdama juos buo
žėmis ir leisdama smarkias 
vandens sroves iš gaisrinių 
vamzdžių. Demonstracijos 
kartojosi įvairiose vakari
nio Berlyno srityse.

Tūkstančiai atvykusių iš 
rytinio Berlyno vokiečių 
ėmė pundelius amerikinio 
maisto ir tuojau dalino su- 
spitusiems vakarinio Ber
lyno bedarbiams bei nuse- 
nusiems.

Kiti tūkstančiai vakarinio 
Berlyno gyventojų, apsi
mesdami “rytiniais” berly
niečiais, glemžė sau ameri
kines dovanas.

Bet buvo ir tokių de
monstracijų, kur darbinin
kai šaukė: — Šalin ameri
konus! Mes nenorime jų 
almužnu!

Taip ir verda vakarinia
me Berlyne nuolatiniai er- 
myderiai, kuriuos išjudino 
Eisenhoweris, paskirdamas 
$15,000.000 vertės maisto, 
esą, “alkaniems rytiniams 
vokiečiams pamaitinti.”

Kaip jankių komanda 
valo nuo komunizmo 
grąžinamus belaisvius

Munsan, Korėja. — Ame
rikos oficieriai padalino 
grįžtantiems saviškiams be
laisviams knygeles, kurios 
aiškina, kodėl Jungtinės 
Valstijos per 3 metus ka
riavo prieš Šiaurinės Korė
jos liaudininkus ir kinus 
komunistus. Knygelės pa
sakoja, kad reikėję kovoti 
prieš komunizmą, norint 
apsaugoti pačią Ameriką 
nuo to pavojaus.

Oficieriai kvočia kiekvie
ną grąžinamą belaisvį, kiek 
jis “apsikrėtęs komuniz
mu,” gyvendamas pas ko
munistus Šiaurinėje Korė
joje-

Komandos paskirti aiš
kintojai stengiasi išravėti 
komunistines mintis iš bu
vusių belaisvių. O “apsi- 
teršę komunizmu” belais
viai bus laikomi ligoninėse 
bei kitose įstaigose, iki taps 
“dvasiniai apiplauti.”

SYNGMANO RHEE SEI
MO NUTARIMAS

Busan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų sei
mas priėmė rezoliuciją, kur 
sako: Busimoji p o 1 i t i n ė 
konferencija viso per 90 
dienų turės užtikrinti, kad 
Šiaurinės Korėja bus pri
jungta Pietinei. O jeigu to 
nepadarys per 90 dienų/ tai 
Pietinė Korėja stengsis ki
tais (kariniais) būdais įgy
ti Šiaurinę Korėją.
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BUCHARESTE
RUMUNIJOS SOSTINĖ, Bucharestas, šventiškai 

pasipuošusi: gatvės blizga, šviežiai nudažyti pastatai 
baltuoja. Miesto gatvės kupinos jaunų žmonių, kalban
čių daugybe kalbų. Visur dainos, muzika.

Iš kur, ^kodėl visa tai?
Todėl, kad šiuo metu Buchareste vyksta Trečiasis 

iš eilės Tarptautinis jaunimo kongresas. Jis tęsis per 
dvi savaites.

Tai yra daugiau negu Kongresas,—tai sporto festi
valis.

Skaitytojau nesistebėk: iš 102 šalių Bucharestan yra 
suskridę 30,000 jaunų žmonių: studentų, darbininkų, pro
fesionalų.

Iš pačios Rumunijos Kongrese dalyvauja 40,000 jau
nų žmonių. Taigi visumą sudaro 70,000 asmenų!

Bucharestas turi stadioną, kuriame telpa apie 70,000 
asmenų, — vadinasi, sportui, pramogoms patalpa užti
krinta.

Kongrese dalyvauja jauni žmonės iš visų Afrikos, 
iš visų Azijos šalių, neskaitant Ameriką ir Europos.

Koks spalvingas, koks Įdomus šis Kongresas!
Jauni žmonės, žmonės baltos, juodos, geltonos spal

vos; žmonės su savo tautiniais kostiumais ,su savo kal
ba, su savo tradicijomis, su savo talentais susibūrė vie- 
nan milžiniškan sambūriu. Ir jie vienas kitą supranta, 
vienas kitą pagerbia, vienas kitam padeda.

Kuriuo gi tikslu šis Kongresas buvo sušauktas?
Tuo, būtent, tikslu: pasisakyti už taiką, pasisakyti 

už brolišką visų tautų, visų žmonių sugyvenimą.
Kongrese nuolat ir nuolat skamba obalsiai: nerei

kalingas mums karas, nes karas—pražūtis. Visus nesu
sipratimus galima išspręsti derybomis, pasitarimais.

Kokie tai kilnūs, humanistiški šūkiai!
_ • s •

MŪSŲ LAIKRAŠTIS perbiednas turėti Bucharesto 
Kongrese savo korespondentą, todėl skaitytojas lai ne
sitiki gauti iš jo visas smulkmenas dabar, tuojau.

Tačiau, kiek tiek- vėliau, mes tikimės paštu gauti 
iš ten korespondencijų, kuriomis dalinsimės su skaity
tojais.

Vėliausią oro paštu pranešimą iš Jaunimo Kongreso 
gavome tokį, kuriame aprašo išstojimą tribunon Korė
jos delegacijos pirmininko Kim ši Su.

Kai tik Kim Ši Su pasirodė estradoje, tuojau Jung
tinių Valstijų delegacija, Kinijos delegacija ir kitos ap
dovanojo jį gėlėmis. O jis pasakė: Pasirašymas karo 
paliaubų buvo šlovinga pergalė Korėjos jaunimo, kuris, 
prieš ketverius metus Budapešto Kongrese, prisiekė gin
ti taiką. Pasirašymas karo paliaubų, sakė kalbėtojas, 
yra taip*pat didžiulė pergalė visų pasaulio taiką mylin
čiųjų žmonių.

Arba antai kalba Vakarų Vokietijos delegacijos na
rys, kompozitorius Wolfgang Schoor.

Ką gi jis sakė?
—Aš esu katalikas ir del to, kad juo esu, atvykau 

čion, kaip kiti krikščionys Kongreso dalyviai, dirbti iš
vien su Pasaulio^Demokratinio Jaunimo Federacija, gi
nančia taiką...

Morokko jaunimo delegacija pasiūlė Kongresui, kad 
čia pat būtų suorganizuota konferencija, kurioje ga
lėtų dalyvauti visų pavergtų šalių jaunimo atstovai, kad 
jie aptartų savo tautu išlaisvinimo reikalą .

•

VISA RODO, jog Trečiasis tarptautinis jaunimo 
Kongresas padarys dar vieną didžiulį žingsnį taikai 
ginti.

O jeigu jis nieko kito ir nenutartų, tai užtektų jau 
tik to vieno dalyko, būtent, kad pasaulio jaunimas pra
leidžia bendroje santaikoje, draugiškume porą savaičių, 
kad jis susipažįsta, kad vienos šalies jauni žmonės su
žino, jog kitos šalies jaunų žmonių troškimai yra lygiai 
tokie patys, kaip jų: gyventi taikoje.

Jaunimas, nežiūrint, kurios jis šalies, jei jis nėra 
užnuodintas fašizmo nuodais, karo nenori, nes supran
ta, jei karas kiltų, jam tektų stoti į frontą ir mušti tiek 
pat gyvenimą branginantį jaunimą kitos šalies; jam 
tektų būti kanuolių pašaru.

Kiek šitame Kongrese dalyvauja mūsų krašto jau
nų žmonių, šiuo metu, nežinome. Vienas aišku: šian
dien iš mūsų krašto išvykti taiką ginančiam žmogui la
bai keblu, nes valstybės departmentas atsisako išduoti 
pasus tiems, kurie vyksta į panašius, prieš karą nu
kreiptus kongresus.

O visgi tenka manyti, jog ateis toji diena, kai Tarp
tautinis jaunimo kongresas įvyks ar New Yorke, ar Chi- 
cagoje, ar San Franciske.

Lermontovo žodžiais: bus ir mūsų gatvėje šventė.

nepulkit 
TIK BULIAUS 
ENTUZIAZMAN

Naujienos andai parašė, 
būk jų redaktorius P. Gri
gaitis pilnas entuziazmo. 
“Suprantama,” rašo tas 
laikraštis; “kad jis neslepia 
savo džiaugsmo pasisekus 
JAV kongrese pravesti ži
nomąją Kersteno rezoliuci
ją ”

Taigi P. Grigaitis grįžo iš 
Washingtono pasitenkinęs, 
—galimas daiktas, net užsi
degęs buliaus entuziazmu. 
Atsiminkime: brookly n i š - 
kis advokatas Briedis pa
siūlė Grigaičiui, o Grigaitis 
ALT, o ALT kongresmanui 
Kerstenui, kad pastarasis 
įteiktų Kongresui rezoliuci
ją, reikalaujant, idant būtų 
ištirta tai, kaip*Lietuva pa
tapo tarybine respublika ir 
kaip ji buvo priimta į Ta
rybų Sąjungą.

Mes apie tai jau rašėme, 
primindami, jog toji “pa
slaptis” nėra paslaptis. Ko
kie ten gali būtį tyrinėji
mai, kuomet viskas atlikta 
viešai, viskas atlikta lega
liai, viskas atlikta pagal 
Lietuvos Liaudies seimo, 
išrinkto visuotinu balsaVi- 
mu, nutarimus?

Tačiau P. Grigaitis ne- 
trivoja džiaugsmu . Tai esą 
didžiulis laimėjimas!

Tai “laimėjimas,” kuriuo 
gali džiaugtis tik pasenę 
vaikai.

Tiesa, Sandara šitaip ra
mina:

Yra pagrindo manyti, jog 
Kersteno rezoliucijos priėmi
mo aidai praskambės ir Vaka
rų Europoje, kur iki šiam lai
kui vyravo “appesemento” 
dvasia. Kaip žinome, Švedija 
yra likvidavusi Lietuvos atsto
vybę, kurios raktai buvo ati
duoti Sovietų agentams jau 
1940 metais. Tas reiškia “dc 
fakto” pripažinimą Sovietams.

Panašiai pasielgė Šveicarija, 
Prancūzija, Italija ir dalinai 
Anglija.

Tai ką gi padarys Kers
teno rezoliucija? Ar ji su
grąžins Lietuvoj dvarus 
dvarponiams, fabrikus fa
brikantams? Ne! Ji to ne
padarys.

Kersteno rezoliucija ir 
jos sugalvotojai, — menše
vikai ir jiems pritarėjai 
klerikalai, — pirmiau nuo
lat rėkė, būk atomo bomba 
jiems sugrąžins Lietuvą. 
Dabar bomba jau atpuolė, 
tai reikia rezoliucijų ir “ty
rinėjimų.” Kol galima žmo
nes mulkinti,' — kodėl ne
mulkinti?

L. Prūseika teisingai pa
stebi:

Dabar kai “Naujienos” ir' 
“Draugas” prapliupo garbin

Jungtinių Tautų Generaline Asembleja susirinks 
rugpjūčio 1’7 d. svarstymui Korėjos reikalų. Kairėje—

Jungtinių Tautų sekretorius Dag Hammarskjold. 
dešinėje—Asemblėjos prezidentas kanadietis Lester 

Pearson.

ti ir šlovinti Kersteną, tai ga
lo vitriolikai nebus iki rudens. 
Atrajų atrajomis kartosis gie
smė prieš naują santvarką 
Lietuvoje. Keli tūkstančiai su
fanatizuotų žmonelių gal ir 
suvirškina tą neapykantos 
giesmę, bet ji iki gyvo kaulo 
įkyrėjo didžiumai jų pasekė
jų.

Amžinas (jau per 13 metų) 
kartojimas to paties ir to pa
ties priveda prie tokio psicho- 
pataloginio sukrėtimo, kad 
žmogus turi apsvaigti haliuci
nacijose.

Aišku, menševikai ir kle
rikalai dabar išnaujo kreip
sis pas - žmones, reikalau
jant pinigų, — daugiau ir 
daugiau dolerių. O kai “ty
rinėjimai” baigsis ir kalnas 
pagimdys pelę, tuomet jie 
ir vėl ieškos naujų skymų 
“Lietuvai laisvinti” ir iš 
žmonių dolerių prašyti.

Ir taip daina be galo!
Bet tenka manyti, jog 

net ir labiausiai atsilikusie
ji anksčiau ar vėliau pa
matys šviesą.

ĮSTATYMAI UŽTIKRINA, 
BET KAS Iš TO?

Vilnis rašo:
Visi įstatymai, amerikoniš

kos tradicijos užtikrina teisę 
darbininkam priklausyti uni
joje, bet...

Čia dar yra vietų, kur kom
panijos ir trustai arba nėra 
girdėję apie laisvę garantuo
jančius įstatymus, arba ciniš
kai nepaiso. To pavyzdį da
bar turime West Virginijoje 
prasidėjusioje byloje prieš 
tris unijistus.

Elk River Coal & Lumber 
kompanija, Clay, W. Va., už
draudė savo darbininkam pri
klausyti mainierių unijoje.

Darbininkai susiorganizavo, 
nes tą teisę jiems garantuoja 
šalies įstatymai. Kasyklose ki
lo streikas. Po kelių mėnesių 
kovos streikierių šeimos pa
vargo, badas žiūrėjo daugeliui 
į akis.

Unija įsteigė streikieriams 
virtuvę, kur jų šeimos, vaikai 
gaudavo bent porą kartų per 
dieną karštos sriubos.

Praeito gegužės mėn. 7-tos 
dienos naktį būrys ginkluotų 
kompanijos samdinių užpuolė 
streikierių virtuvę ir ją sunai
kino. Susirėmime vienas kom
panijos gengsteris užmuštas, 
keliolika streikierių sužeista.

Ant rytojaus vietinės val
džios autoritetai areštavo virs 
50 streikierių. Trys jų dabar 
teisiami apkaltinti žmogžu
dystėje. Kompanijos gengste- 
riai, nakties metu padarę už
puolimą ant streikierių virtu
vės, nei vienas neareštuotas ir 
nebus teisiamas.

Lorena, Brazilija. — Che
mikalų fabriko sprogimas 
čia* užmušė 16 darbininkų 
ir sužeidė 11.

Kongreso Atstovų Butas 
priėmė Kersteno rezoliuci
ją. Bus paskirta komisija, 
kuri tyrinės, kaip ir kodėl 
Lietuva, Estija ir Latvija 
prisijungė prie Tarybų Są
jungos ir nusitarė eiti so
cialistiniu keliu. Labai 
džiaugiasi lietuviškieji re
akcininkai. Tos rezoliucijos 
priėmimą jie skaito šavo> 
didžiausiu laimėjimu.

Tegu jau bus ir taip. Te
gu minėtoji komisija tyri
nės sušilusi. Ji apklausi
nės pabėgėlius. Pabėgėliai 
jai papasakos, kaip buvo 
baisu, kai Smetonos klika 
leidosi per beržyną į Ber
lyną.

Kas toliau? Toliau nie
ko. Panašūs tyrinėjimai 
nieko neišsprendžia. Jie 
nepakeitė ir nepakeis isto
rinės tikrovės. Tai visi ži
no. To negali nežinoti nė 
reakcininkai.

Istorija gi pasilieka by
loti savo. Pabaltijo kraštų 
žmonės pasirinko naują gy
venimo. kelią. Jis gali ne
patikti mūsų kongresma- 
nams ir jų lietuviškiems 
prieteliams. Bet tai yra tų 
kraštų žmonių kelias ir gy

Visokios Pastabos
New Yorke rugpiūčio 15-16 

dienomis įvyks svarbi konfe
rencija. Ją šaukia Komitetas 
Suradimui Teisybes Rosenber- 
gų Byloje.

Nors Rosenbergai nužudy
ti, bet jų reikalas tebėra ne
palaidotas. Milijonai žmonių 
įsitikinę, kad jie buvo nekalti. 
Jie nori tą faktą įrašyti isto
rijon.

---- 'O—

Kokią formą tas ieškojimas 
teisybės paims, dabar jau aiš
ku. Kartu su Rosenbergais 
buvo nuteistas 30 metų kalė
jimai! Morton Sobell. Jis sėdi 
Alcatraz kalėjime, Californi- 
joje, atskirtas nuo žmonos ir 
vaikų.

Sobell taipgi auka to paties 
suokalbio. Įrodymas jo nekal
tumo ir jo išteisinimas ištei
sintų ir Rosenbergus. Todėl 
kova susikristalizuoja apie iš
laisvinimą Sobell.

Minėtoji konferencija iš
dirbs ir priims programą. Ji 
taipgi sudarys kovos vedimui 
aparatą.

Kviečiamos liaudiškos orga
nizacijos prisiųsti delegatus. 
Tai bus tiktai rytinių valstijų 
konferencija.

—o—
žymiausį rasistą ir mirtiną 

negrų žmonių priešą James F. 
Byrnes prezidentas Eisenho
wer skiria Amerikos delegatu 
Jungtinių Tautų Asemblėjos 
būsimoje sesijoje. Tai įžeidi
mas 14 milijonų žmonių.

Prieš tai užprotestavo Na
tional Association for the 
Advancement of Colored Peo
ple. Americans for Democra
tic Action reikalauja, kad 
prezidentas savo nominaciją 
atšauktų ir vieton Byrnes pa
skirtų kitą žmogų.

Prezidento žygį pasmerkė ir 
CIO United Textile Workers 
unija.

Gerai, kad žmonės netyli. 
Prieš piktą reikia ir protes
tuoti ir kovoti.

—o—
Meksikos reakcionieriai mo

kosi iš savo kolegų Jungtinėse 
Valstijose. Ton jie irgi pradėjo 
vajų prieš knygas.

Meksikos nacionalistai jau 
džiaugiasi laimėjimais. Jiems 
pavyko išterorizuoti iš vietos 
apsvietos ministrą. Jie jau pri
vertė valdžią peržiūrėti mo
kyklų vadovėlius. Juose .esą 
perdaug “komtinizmo”. Pora 
vadovėlių, jau paskelbta 
“subversyviškais” • ir išmesti 
iš mokyklų.

venimas. Nieko nepakeis 
spaudimas iš Amerikos. Bi
le koks panašus spaudimas 
iš Amerikos tiktai labiau 
įdiegs tų kraštų žmonėse 
ryžtą darbuotis dėl socia
lizmo laimėjimo.

Jau buvo juk pravesti du 
tyrinėjimai: Tas pats mū
sų Kongresas ištyrė “Katy- 
no skerdynę.” Apklausinė- 
jo hitlerininkus. Jie pasa
kė, kad lenkus karininkus 
išžudė ne Hitleris, bet Sta
linas. Kongresmanai iš to 
sudarė ilgą raportą. Visus 
vokiečių hitlerininkų žiau
rumus suvertė ant rusų .

Jungtinėse Tautose buvo 
kapitalistinių kraštų bal
sais išrinkta komisija 
“verstinojo darbo kempių” 
tyrinėjimui. Ji, žinoma, 
ne tyrinę j o pas mus pietuo
se “chain gang” sistemos, 
netyrinėjo sunkiųjų darbų 
kalėjimų. Bet tyrinėjo so
cialistinius kraštus. Ir su
rado tai, ką norėjo suras
ti, ir parašė ilgą raportą.

Visa tai eina į šaltojo ka
ro p r o p a g a ndos bagažą. 
Tuo tarpu gyvenimas eina 
savo keliu. Kersteno rezo
liucijos priėmimas nieko 
nepakeis. Salietis

James Reston iŠ Seoul rašo: 
Syngman Rhee šios paliaubos 
reiškia tiktai vieną dalyką, 
būtent, kad įtikinti komunis
tus, jog jie sutiktų pavesti vi
sos Korėjos valdymą Rhee re
žimui !

Jeigu tas nepavyks, jis pra
dės karą iš naujo. Ne tik jis 
pradės karą iš naujo, bet rei
kalaus, kad ir Jungtinės Vals
tijos vėl už jį kariautų. Taip 
jam esąs pažadėjęs ponas Ro- 
bertsonas slaptose derybose.

—o—
Bėda, kad visame Kongrese 

nesiranda tikrai pažangaus 
žmogaus. Jis galėtų labai gra
žiai paprašyti, kad mūsų vy
riausybė nors už kokį desėtką 
milijonų dolerių paskirtų mai
sto Amerikos alkaniesiems. 
Jų yra daug. Kam jų ieškoti 
Rytinėje Vokietijoje ?

—o—
Smarkios politinės kovos 

vystosi New Yorko mieste. Vi
sos partijos ruošiasi rudeni
niams rinkimams.

New Yorko mieste majoro 
vieta yra svarbi ir šiltą vieta. 
Demokratų partijoje pasidarė 
dvi frakcijos. RepublikQMai 
turi savo kandidatą. Libera
lai stato savo. Amerikos Dar
bo Partija jau nominavo savo 
kandidatą. Gali pasirodyti net 
keturi ar penki kandidatai.

—o—
Jau dabar mes kiekvienas 

gyvas žmogus Jungtinėse Val
stijose esame valdžios prasko
linti ant $1,700. Valdžia norė
tų dar daugiau pasiskolinti iš 
bankų. Bet įstatymai nebelei
džia. Įstatymai leidžia kraštą 
praskolinti tiktai ant $275,- 
000,000,000.

Prezidentas Eisenhower jau 
reikalauja, kad Kongresas 
nutartų leisti valdžiai skolų 
dugną pakelti iki virs $300,- 
000,000,000.

Vietoje mažinti šalies sko
las, republikonų administra
cija dar jas didina.

—o—
Jau nebenurimsta ir japo

nai. Jie reikalauja, kad Ame
rika leistų jiems praplėsti 
prekybą su Kinija. Jie ten 
mato didelę ir derlingą rinką.

Kinija randasi Japonijos 
pašonėje. Milžiniškas kraštas, 
su apie 500 milijonų gyvento
jų. Milžiniška rinka Japonijos 
pramonės dirbiniams.

Kaip ilgai jiems ta rinka 
bus uždaryta?

Salietis
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FAKTAI ir SKAIČIAI
“Tautų draugystės” tarp- 

kolūkinė hidroel e k t r i n 
prie Drūkšių ežero aptari 
naus trijų broliškųjų respu
blikų — Baltarusijos, Lat
vijos ir lietuves — dvyliką 
kolūkių.

•
Hidroelektrinės galingu

mas — 300 kilovatų. Per 
metus ji pagamins milijoną 
172 tūkstančius kilovatva
landžių pigios elektros 
energij os. Norint p a g a - 
minti tokį kiekį elektros 
energijos garo mašinų pa
galba, reikėtų sunaudoti 
kasmet maždaug po 30 
tūkstančių tonų durpių. 
Tokiam durpių kiekiui iš 
karto pervežti reikalinga 
10 tūkstančių trijų tonų 
talpos sunkvežimių.

Hidroelektrinės statyba 
truko labai trumpai — vie
nerius metus . Per tą laiką 
čia iškasta daugiau kaip 
22 tūkstančiai kubinių 
trų žemės. Apie 40 tūks
tančių kubinių metrų grun
to sunaudota Užtvankoms 
ir pylimams. Hidroelektri
nės statybos vietoje sunau
doti keli tūkstančiai gelž- 
betono bei akmens ir dau
giau kaip tūkstantis kubi
nių metrų statybinės miš
ko medžiagos.

“Tautų draugystės” elek
trinės statyba buvo gausiai 
mechanizuota. Čia dirba 
“Uralmašo” uni versa 1 i n i s 
agregatas “SUTA,” Char
kovo gamyklų skreperiai ir 
buldozeriai, Maskvos auto
mobiliu fabriko savi krovė*, v #
mašinos, galingas bokštini^ 
kranas ir daug kitų maši
nų. Hidroelektrinės statyy 
tojų užsakymus vykdė 
giau kaip 80 gamyklų ir 
fabriku įvairiose mūsų ša
lies vietose.

Nuo “Tautų draugystės” 
hidroelektrinės į visas pu
ses driekiasi tankus elek
tros laidų tinklas, dar la
biau išsišakojęs kolūkiuose. 
Vien tiktai Dūkšto rajono 
Adomo Mickevičiaus vardo 
kolūkyje pagrindinės elek
tros laidų linijos sudaro 
keliolika kilometrų.

Gaunamą elektros energi
ją kolūkiečiai plačiai pa
naudos gamyboje. Tame 
pačiame Adomo Mickevi
čiaus vardo kolūkyje jau 
šiais metais elektra bus 
panaudota fermoms mecha
nizuoti, lentpiūvei, malū
nams, plytinės įrengimams, 
kuliamosios ir kitcAns ma
šinoms • sukti. VkJn t/ytai 
kūlimo elektrifikavimas 
padės sutaupyti kasmet po 
150 tūkstančių rublių.

Trumano kabinete bAivęs/ 
Darbo sekretorius ’Mau
rice J. Tobin. Šiomis die
nomis staiga mirė nuo 
širdies smūgio. Mirė 52 
metų amžiaus tesulaukęs.



Balsai pačių Lietuvos kolūkiečių
Lietuva dar ir šiandien tcbė- 

"% nusveriamai žemės ūkio kra- 
y'tas/ Todėl nuo žemėsk ūkio 
sto'Jio labai daug priklauso vi
sas^ šalies gyvenimas. Labai 
|domu Lietuvos spaudoje skai
tyti žinias apie kolektyvinių 
ūkių darbus, laimėjimus ir 
trūkumus, žemiau patiekiame 
keletą pačių kolūkiečių balsų.

Iš RAMYGALOS V

IŠ PASVALIO
J. Marinskas, Pasvalio rajo

no “Saločių” kolūkio pirminin
kas, rašo:

“Artėjant Tarybų Lietuvos 
13-osioms metinėms mūsų kolū
kyje išsivystė socialistinis lenk- 
tyniavias už gausios pašarų ba
zės sudarymą gyvuliams, už pa
vyzdingą pasiruošimą derliaus

štai rašo L. Mikulevičius, 
Ramygalos rajono “Lenino Ke
liu” kolūkio pirmininkas:

“Lenino keliu” kolūkio žem
dirbiai, įsijungę į socialistinį 
lenktyniavimą Tarybų Lietuvos 
13-ųjų metinių garbei, savo įsi
pareigojimus garbingai vykdo. 
Šiuo metu kolūkis yra pilnai 
įvykdęs metinį visuomeninės* 
gyvulininkystės išvystymo pla
ną. Kolūkis sėkmingai baigė 
šienapiūtę ir pagamino nemažą, 
kiekį ankstyvojo siloso. Staty-^ 
bos-remonto brigada sparčiai! 
vykdo visuomeninių gamybinių 
pastatų statybą.

Mūsų laukuose bręsta puikūs 
javai, žadą gausų derlių. Trum- 

/pi^laiku ir be nuostolių nuimti 
derlių — toki s- . svarbiausias 
mūsų uždavinys. Todėl derliaus 
nuėmimui mes pradėjome ruoš
tis iš anksto, kad pinties ir 
kūlimo metu nebūtų kliūčių, 
neorganizuotume.

pinčiai, žymiosios datos — lie
pos 21 išvakarėse mes apžvel- 
gėm savo darbo rezultatus. Jie 
neblogi. Pievų ir daugiamečių 
žolių šieno pagaminom tris kar
tus daugiau, negu'praeitais me
tais.

Vykdydami įsi pareigojimtis, 
užbaigom pasiruošimą derliui 
nuimti. Sudarytas kruopštus 
darbo planas derliaus nuėmimo 
laikotarpiui. Atremontuotos 29 
kertamosios, 3 sudėtingos ku
liamosios ir kitos mašinos bei 
inventorius.

Gausiai užderėjusį kolūkinį 
derlių nuim'sime laikų, nepri- 
leisdami nuostolių. Dar labiau 
sustiprės mūsų kolūkis, svares
nis bus kolūkiečių darbadie
nis.”

IŠ MAŽEIKIŲ
A. Songaila, Mažeikių rajo

no Čapajevo kolūkio pirminin
kas, rašo apie 'savo kolūkio dar-

šiais metais mūsų kolūkis tu
rės nuimti derlių nuo daugiau 
kaip 1500 ha. Tai žymiai dau
giau, negu praėjusiais metais.”

bus ir užmojus:
“Mūsų kolūkio nariai nenu

ilstamai kovoja už žemdirbys
tės kultūros pakėlimą, visuo

meninės produktyviosios gyvu- [ 
lininkystės išvystymą, už toles
nį kolūkio visuomeninio ūkio 
sustiprinimą. Pavasario sėją 
šiemet atlikome žymiai anks
čiau ir geriau, negu pernai. 
Daugiau k-aip 65 procentai ja
vų pasėta mašinomis. Dabar 
rūpestingai prižiūrimi pasėliai. 
Kviečiai papildomai patręšti 
mineralinėmis trąšomis, iš jų 
išravėtos piktžolės. Didelį dė
mesį atkreipėme į tolesnį vi
suomeninės gyvulininkystės iš
vystymą, šiuo metu fermose tu
rime 334 galvijus, 322 kiaules, 
180 avių ir daug paukščių.

Dabar sparčiai ariami pūdy
mai ir ruošiamasi naujo der
liaus nuėmimui. Kalviai baigia 
atremontuoti derliaus nuėmimo 
inventorių, transportą. Sudaro
mas derliaus nuėmimo planas.”

Iš MARIJAMPOLĖS
O štai balsas J. Žitkaus ii’ V. 

Kemeraičio iš Marijampolės 
rajono “Pavasario” kolūkio:

■ 1

“Kolūkinės santvarkos teisin
gumu ir jėga akivaizdžiai įsiti
kino mūsų apylinkės darbo val
stiečiai, dabartinio “Pavasario” 
kolūkio nariai. Metai iš metų 
gausėja kolūkio visuomeninis 
turtas, o tai užtikrina kolūkie
čių gerovės kilimą. Jeigu prieš 
porą metų teturėjome fermose 
keliolika galvijų, tai šiemet 
mes jų turime šimtus. Gyvuli
ninkystės išvystymo planai į- 
vykdyti ir viršyti. Didėja gy
vulių produktyvumais.

Didelius laimėjimus kolūkis 
pasiekė laukininkystėje. Vien

PETRAS KRAPAS

UŽ TU SIENŲ MŪRŲ
r Kalėjimo vaizdai. Poema e-------- ------------=

(Tąsa)
Gavoi šiltų apatinių drabužių,
Pinigo turi: tai jis čia ir ūžia.

Čia jis krautuvėj nusiperka ką,
Mat, įvesta čia tokia jau tvarka.

Šitokios prekes garsintos parduoti:
Vaisiai, konservai, saldainiai rūšiuoti,

Pienas, žuvis, konservuota mėsa,
Tų rūkalų tai gausybė visa,—

Pienas ir vaisių sunka vis dėžutėj—
Tai didėlesnėj, tai vis’škai mažutėj,

Sirupas, cukrus, sausi riešutai,
Na, džiovįniai sudžiovinti kietai,—

Sūris, sausainiai, virtieniai, vožtiniai,
Pupų, agurkų konservai, kiaušiniai,

Taip, marmeladai, sunkų viriniai—
Stiklo dėžutėj daryti skaniai. /

Net tas visiem čia labai reikalingas
Maisto ekstraktas gardus ir naudingas—

Miltai mišrių vitaminų geri— 
“Hemo,”—pienan įmaišai ir geri.

Taip kokie smulkūs daikteliai naudingi, 
Kai tu ar vieno ar kito pristingi:

Rašalas, popierius, sąsiuviniai,
Plunksnos, pieštukai nudrožti šauniai, 

Veidrodžiai, šukos, dantim šepečiukai, 
Mostys, milteliai dantim švelnučiukai,

Muilo milteliai, skustuvai, muilai—
Kitot paskolint kada negavai,—

Rankšluosčiai, nosinės, kojinės, kelnes, 
Ir marškiniai—ir ten dar kokis velnias...

Ne, čia litanija dar nevisa:
Tų reikmenėlių visokių gausa.

Kabo ant sienos prekių katalogas— 
Paukščiam kalėjimo daiktas neblogas.

Gauti krautuvėj bet ko bepigu,
Kad tik tau sąskaitoj būt pinigų...

O pinigų mūsų čaliui pakanka,— 
Vyras miklus, turi miklią ir ranką.

Kalba maloniai—geros jis širdies,—
Gera gyvent tokiam žmogui išties.

Biznis namie jo vis eina, kaip ėjo,— 
Mat, sugabių jis paliko vedėjų.

Na, ir dabar jis jau daro planus,
Laisvėn išėjęs, ką veiks, kaip ten bus.

4.
Džionis žvalus, aštriaakis vaikinas,
Jis čia kvarteto jauniausias, vadinas.

Dvidešimt ir keturi jam nūnai,—
Ką jis pasakė, visaip pamanai...

Aukštas ir laibas, greitų jisai mostų, 
Rodos, žiūrėt ir klausyt nenus’bostų.

Mėlynos, akys ir šviesūs plaukai, 
Balsas skardus toks, kad vos išlaikai,—

Jo neužklausęs: gal jis dainininkas,, 
Aktorius koks arba šiaip dailininkas.

Aktorius? Taip, bet kitokios rūšies,— 
Na, paklausyt jo istor’ją ruošies.

Džionis vęržlus ir bendrai energingas,— 
Ristas jis žirgas, drąsos jam nestinga. (

Jis tuoj pat pirma pareiškė stačiai,— 
Net jo klausovams sukruto pečiai:

Praneša, girdi, kalėjimo metais
Jis visus tris juos į krūvą sumetus— 

Ir dar padauginus kartų—bent tris: 
Dvidešimt metų kalėti turįs...

Ką? Kaip? Už ką? Vis trys tuoj paklau- 
Uoliai sukluso, pakreipę net ausį. [sė, 

Už plėšikavimą, kur tarpdury, 
•Gatvės patamsy ar kur sūkury.

. Tėvas tą sūnų tik vieną ką turį,— 
Džionis vienintelis. Visos jam durys

Atviros buvę naktis ar diena: 
Motinos viltis jis, laimė viena.

Jau iš mažens gana siaustas jis buvęs: 
Paukštė narve kur, akvar’jumo žuvys— 

Vis jam gnitėjo pagaut, pakamuot, 
Laužyti titė ar svaidyt akmuo..

Mokslo jis menko—tik kiek apsitrynęs, 
Gavęs mokyklos tiktai parapinės:

Riestas vijurkas—laibokas, judrus, 
Na tai ir turi laikus jis gerus.

politikoj, šiaip jis teliukas, 
,. ’Bet j^rp saviškių jis tikras valiūkas: 

Jis tau paterkš anekdotų kutnių, 
Tinka jis pobūvy kur tarp žmonių.

. Tėkš tai mūs’ Edis, ir Bilis, ir Čalis. 
Dvylikto narvo naujas paukštelis— 

Džionis istoriją savo norės 
Veikiai praliet iš gausybių taurės.

i. ' t

Tėvas visaip jį—geruoju, piktuoju,
Motina taip sau—tik ranką pamoja: 

Džionis dar paikas,—paaugs, suprotės, 
Tartum kaip skirias diena nuo nak

ties...
Džionis greit augo, mokyklon jau ėjo, 
Vis dėlto buvo lyg perpūstas vėjo, z

Lyg koks laukinis, status, atžarus, 
Gribštels ką, stumtels, kam nosį sugrūs.

Kas čia daryt? Gal į pataiso namą?
Re formato riją? Paklausime mamą... 

Reformator’joj metus per penkis 
Jis pasidarė' smulkutis vagis.

• & *Sukt, vagiliaut jis lyg perėjo kursą.
Grįžo namo,—čia jam pirtį užkursiu? 

Bausmę ar ką? Gal ant gero išeis? 
Nieko—jis nėrė vis savo keliais.

Suėmė. Priteisė. Skausmas ir gėda...
Greitai po tam jis kalėjime sėdi:

Tai “peni tenci joj” tos apskrities— 
Lyg “apgailėtuvėj” savo rūšies.

{Bus daugiau)

šiemet pasėlių plotai padidėjo 
15 procentą palyginti su 1952 
metų plotais. Su mašinų pagal
ba gerai įdirbama žemė atneša 
dosnų derlių. Jau pernai lauki
ninkystė^ brigada, vadovauja
ma Meškoto, 42 hektarų plote 
išaugino po 23 centnerius iš 
kiekvieno hektaro žieminių kul
tūrų. Gerus derlius pasiekė ir 
kitos brigados. šiemet javai 
dar geriau užderėjo, numatom 
gauti dar aukštesnius derlius. 
Tam yra visos galimybės: pa
vasario sėją atlikom laiku, be
veik 40 procentų visų darbų at
likom su mašinų pagalba. Der
liaus nuėmimas priklausys nuo 
mūsų pačių organizuotumo ir 
darnaus darbo.

Kolūkis praėjusiais metais 
gavo daugiau kaip 400,000 rub
lių pajamų. Nėra abejonės, 
kad šiemet pajamos bus žymiai 
didesnės.

Kolūkinė santvarka sudaro 
visas sąlygas nesustojamai kel
ti kolūkiečių gerovę. Jau dabar 
daugelis iš mūsų gyvena nepa
lyginamai geriau, negu iki su
sikuriant kolūkiui. Tie, kurie 
stropiau dirba, nesikapsto per 
dienų dienas vien tik savo so
dybiniame sklype, o didžiausią 
laiko dalį paskiria visuomeni
niam ūkiui stiprinti,—tie gau
siai gauna už darbadienius. 
Praeitais metais už kiekvieną 
darbadienį mūsų kolūkiečiams 
teko po 4 kilogramus grūdų, po 
4 rublius pinigais, be to, įvai
rių ūkiškų gėrybių. Fermose 
dirbanti Andriuškienė, kuri per 
metus išaugino 79 veršelius, 
uždirbo daugiau kaip 4 tonas 
vien grūdų. Gausiai duonos 
parsivežė už darbadienius 
darbščios Mickaus, Račiūno, 
Vaškelio ir kitų šeimos.

Mūsų kolūkio nariai ir toliau 
pasiryžę kovoti už dar aukštes
nius derlius, gausesnes pro
duktyvių gyvulių bandas, už vi
sokeriopą kolūkio sustiprinimą. 
Tarybų Lietuvos 13-ųjų meti
nių garbei mos buvom įsiparei
goję užbaigti pasiruošimą der
liui nuimti. Duotąjį žodį ište
sėjome. Atremontuotos visos 
kolūkio mašinos bei invento
rius. Sudarėm sutartį su Mari
jampolės MTS mechanizato
riais. Nu matėm rugiapiūtę at
likti per 5 dienas.”

Youngstown, Ohio.
Nepaprastai Šaunus piknikas

Didžioji savišalpos organi
zacija 1WIO rengia įdomų 
pikniką rugpiūčio 23 d. sek
madienį. Pikniko - vieta graži 
ir paranki. Parkas priklauso 
United Cultural Association 
ir randasi 1440 Thornhill 
Road.

Įžangos į pikniką nebus. O 
ten bus graži meninė progra
ma ir visokių vaišių, kas norės 
pasivaišinti.

Iš Youngstowno reikia va
žiuoti Routes 7 ir 62 į šiaurę 
iki Thornhill Road ir ten pa
sukti į dešinę'ir važiuoti iki 
No. 1440.

Labai širdingai kviečiamos 
visos tautinės grupės skaitlin
gai dalyvauti. Koresp.

CHICAGOS ŽINIOS
Sykiu švęsime ir taiką
Rugpjūčio 23 didysis Vil

nies piknikas bus juo reikš
mingesnis — mes švęsime 
taikos pergalę.

Mūsų dienraštis atsidavus 
šiai stojo už taiką, už sku
besnį karo, baigimą Korė
joj. Nors taikos dar teks- 
palaukti, karas jau sulai
kytas. Fakte, taigi, mes jau 
galime švęsti taikos perga- 
lę.

Taika buvo svarbiausias 
klausimas per pastarus tre- 
jis metus.

Karas buvo nelaimė tiems, 
kurie fronte veikia, kurie 
gyvastis ir sveikatą rizi
kuoja.

Karas teikė nuodingą so
pulį ir baimę daugeliui mo
tinų, moterų ir vaikučių.

Karas buvo sunki našta 
daugeliui žmonių — dideli 
taksai, aukštos kainos, po
litinis persekiojimas — slė
gė ir kol kas tebeslegia 
Amerikos žmones.

Visa tai turės praeiti tai
kai vykstant.

Paliaubų pasirašymas 
dėlto džiugina m i 1 i j o n u s 
žmonių, ypatingai džiugina 
tuos, kurie žino, ar jaučia, 
kad karas buvo bereikalin
gas, kad aukotasi palaiky
mui Syngman Rhee, kuris 
dabar taip gražiai pasirodė, 
kuomi esąs.

Tuo džiaugsmu ir pasi
tenkinimu mes dalysimos 
savame piknike rugpjūčio 
23, Liberty Grove, Willow 
Springs, Ill.

Atsimokėdami dienraščiui 
už uolų darbą dėl taikos, %

La Porte, Ind.
Padėkos žodis

Niekad nėra malonesnės 
minties ir net veide šypsenos 
linksmumo, kada kūną kanki
na skausmai ir mirties slogu
tis spaudžia, rodos, kad jau 
gali prisieiti skirtis iš gyvųjų 
tarpo.

Bet kai buvau ligoninėje ir 
mane lankė ne tik La Porte ir 
apylinkės draugės ir draugai, 
bet ir iš Chicagos ir kitur ap
lankė geri prieteliai. Aplan
kiau užuojautos atviru kjų: iš 
New Yorko, Buffalo, Detroi
to, Clevelando, Chipagos, Los 
Angeles, San Francisco ir ki
tur.

Tas visa man labai paleng
vino skausmus ir žadino min
timis būti su jumis ir dar kar
tą džiaugtis gamtos grožybė
mis.

, Todėl visiems, kurie mano 
lankėto ligoninėje, namuose 
ir per laiškus-atvirukos reiškė
te simpatiją ir greito pasveiki
mo, jums visiems tariu nuo sa
vęs ir mano gyvenimo draugo 
Stanley širdingą ačiū!

Marijona Smith

pasidarbuokite juo daugiau 
pikniko tikietų pardavimui.

Geriausia galima bile pra
mogą išgarsinti tikietus 
pardavojant.

Šia pmga kas nors gaus 
.automobilį, kiti gaus kitų 
dovanų., Tikietai dėl to juo 
lengviau platinti.

Visi’ stokime darban.
Juo skaitlingiau suva

žiuokime į Liberty P arką 
švęsti taikos jiergalę—dide
lį laimėjimą link taikos.

Darbuokimės tam iki 
rugpiūčio 23.

Chicagietis

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

METAL MAN with experience on 
motor trucks. Steady work; good 
working conditions. Apply in per
son. AJAX BODY WORKS, 1832 
N. Front Street. GA. 3-2323.

(148-154)

MACHINIST
All around Mechanic. Small parts. 

Day work; set up and operate Har- 
dingc Turret Lathe, Millers Drills, 
Bench and Assembly work. Steady 
work; good working conditions.
Mr. Robert. LO. 8-7756—17 N. 7th 
Street.

(153-159)

Massachusetts Valstija
Gintarų žemės Radio Frogramo 

Metinis Piknikas.
Nors mūsų programas šiuo laiku 

turi primestas atostogas, vienok me
tinį pikniką jau nuo seniai užsibrėž- ■ 
ta — kofniteto rėmėjų nutarimu — ■ 
paskirtu laiku laikys. Piknikas ‘ 
įvyks sekmadienį, Rugpiūčio 23 d.. į 
Liet. Tautiško Namo Parke, Mon- 
telloje. Yra pasižadėję visa eilė ge
rų dainininkų dalyvauti programoje.' 

'Todėl komitetas prašo rėmėjus, dar
buotojus ir klausytojus dalyvauti I 
jame ir jeigu piknikas bus skaitlin- I 
gas ir entuziastiškas, tada komitetas Į 
dės pastangas kuo greičiausiu laiku ‘ 
baigti atostogas ir vėl pradėti tran- 
siliuoti programą oro bangomis.

Komiteto Narys.

Philadelphia, Pa.
Labai svarbus susirinkimas

ALDLD. 10-tos kuopos ekstra su
sirinkimas įvyks 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 laisvicčių piknike rug- i 
sėjo 6-1 ą 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.

Newark, N. J.
LLD 5 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, Rugpiūčio-August G
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 ii’ pasiimkite nau
jai išleistą knygą: “PO AUDROS.” 

Šiame susirinkime turėsimo išrink
ti darbininkus savo didžiajam pikni
kui, kuris įvyks sekmadienį prieš 
Labor Day, rugsėjo-Sept. 6-tą. Taip
gi reikės pasitarti ir visu pikniko 
reikalu. Tai būkite visi.

Sekretorius.

ŠYPSENOS
Tegul miega

Ligoninėje viena slaugė 
pasakoja kitai: “Kai aš 
dirbau skyriuje, kur nepil- 
napročiai laikomi, tai tenai 
buvo vienas ligonis, kuris 
išrodė visiškai sveikas. Tik 
vieną juokingą elgėsi jis 
nuolat kartodavo.”

Antroji slaugė: “O ką gi 
jis darydavo?”

Pirmoji slaugė: “Kaijam 
tekdavo pro gyduolių san
dėlį eiti, tai. jisai visuo
met ant pirštų stypčiodavo, 
stengdamasis kuo tykiau
siai praeiti.”

Antroji slauge: “Tikrai 
juokinga! Bet kodėl jis tai

FLORIST. Must be experienced 
designer. Steady work; good salary 
and working conditions. Phone: 
Mr. Johnson. GE. 8-0878. After 6 
F. M. Ogontz 1666.

(153-155)

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 
9 d. rugpiūčio, 293ft Ycmans St., 11 
vai. ryto. Bus svarbūs tarimai kaip 
tai antro išvažiavimo ir kitų reika
lų. Iš Centro gavome naują knygą 
“Fo Audros”, tad ateikite pasiimti.

Taipgi rugpiūčio 8 d., diena prieš 
mūsų susirinkimą, įvyks puikus iš
važiavimas Paulikų farmoj, M-97 
Road keliu iki 12-ka mailių ir pu
sės, kai rasit Common Rd., tuomet 
jau po kairei ir No. 15642. Kadangi

' daugelis nedirbs tą šeštadienį, tai 
■ beis gerai dalyvauti išvažiavime.

ROCHESTER, N. Y.
Gedcmino Draugystė rengia pikni

ką, rugpiūčio 30 d., sekmadienį, 1 
vai., Schutzcn Parke. Visi rocheste- 
riečiai ir iš apylinkės lietuviai ma- 

i loniai prašomi dalyvauti. Bus gera 
I muzika, skanių valgių ir gėrimų. 
' Užtikriname, turėsite gerus laikus.

Rengėjai.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

rugpiūčio 9 d., 10:30 vai. ryto, 29 
Endicott St. Visi dalyvaukite.

J. M. Lukas, sekr.

MANCHESTER, CONN.
Lietuvių Sūnų ir Dukterų Drau

gystės II Skyrius rengia pikniką, 
kuris įvyks sekmadienį, rugpiūčio 9 
d., Hari-Gari Parke, Broad-Brook, 
Conn. Pradžia 12 vai. dieną. Kvie- 

•čiame visus dalyvauti. Įžanga vel
tui. Kom.

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, rugpiūčio 9 d., Aido 

Choras rengia pikniką, Olympia Par
ke. Kviečiame visus dalyvauti gra- 
žiąjame Olympia Parke, linksmai 
praleisti laiką su aidiečiais.

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kp. susirinkimas įvyks 10 

d. rugpiūčio, Laisvės Choro salėje, 
155 Hungerford St., 8 v. v. Visus 
narius kviečiame dalyvauti, gausite 
šių metų knygą. Kurie dar neužsi
mokėjote duokles, malonėkite užsi
mokėti. — A. K.

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. piknikas įvyks rugpiū

čio 9 d., Liet. Taut. Namo Parke, 
Winter St., ant Keswick Rd. Pra
džia 1 vai. dieną. Bus gera muzika, 
valgių, gėrimų. Kviečiame ir iš to
liau dalyvauti, praleisti linksmai 
dieną tyrame ore. — Kom.

darė?”
Pirmoji slaugė: “Mes ir

gi ilgai negalėjome suprast, 
kodėl jis tai daro, bet kartą 
jisai mums paaiškino. At
siminkit, sako, jog tame 
gyduolių sandėlyje, tarp 
kitko, ir miegamosios piles 
randasi. Tai aš stengiuosi 
jų nepabudinti.”

' litis WWCT UKS A

_____ .i, maA

: SHENANDOAH, PA. I
bj ._________________________________________________ _______________________

Dienraščio Laisves Paramai

PIKNIKAS
t įvyks Sekmadienį

j Rugpiūčio 23 August
Swank’s Grove

I Brandonville, Pa. į
3 ----- z==^=======---- . t
cj ■-------- - . į
| Visi šios mainų apylinkės lietuviai yra kviečiami ?
| į šį puikų pasilinksminimą. Turėsime svečių iš
p Brooklyno. Kviečiame Philadelphią ir Baltimorę. i 

Scrantonas ir Wilkes-Barre rūpinkitės skaitlingai i
3 atsilankyti.

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

3 pusl.-Lai&ve (Liberty) - l^itvirtad., Rugp.-Ąųgust 6, 1953

•' ■ w



Prašo pagelbėti 
kaliniu vaikams

yra susidaręs 
komitetas, ku-

■aKBM NEW YORK
HELP WANTED-MALE

REVERE

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Amerikos poli- 
vaikams. Tai 

perse-

Neužgiria šalinimo 
Third Ave. linijos

Viešbučių darbininkai ruošiasi 
kovai už mokesties pakėlimą

Linijos prarado kas 
dešimta keleivi 

c* **

.ĮIEŠKO ŽMONIŲ, KURIE

KVALIFIKUOTI KAIPO

INSPEKTORIAI
MAŠINISTAI

Nuolatinis 
dienos, 
tės j

473

COUNTER GIRL

darbas. Gera a/m.
Skambinkite arba krewpki-

SUPER DINER /
Morgan Ave., Brooklyn

EV. 4-7988
(152-154)

žymių asmenų 
ris per spaudą 
šaukė paramos 
tinių kaliniu
tiems, kurių tėvai yra 
kiojami areštais, teismais, ka
lėjimais, 
kams visų 
sek iojami 
Carran ar 
mais.

Tokių vaikų, sako praneši
mas, 
tetas 
nors 
tam
dolerių suteiktų 
kui atostogų kempėje 
savaitei. Komiteto 
yra: Room 837. 150 Nassau

d nport avimu, 
tų. kurie yra 

einant Smith. 
McCarthy užpuoli-

per- 
Mc-

jau yra virš 790. Komi- 
norėtų .jiems suteikti 

po savaitę atostogų ir 
prašo aukų. Dvidešimt

vienam vai-
' vienai 
antrašas

Amerikos darbo partijos 
kandidatas į miesto iždininką 
Arthur Schutzer pasmerkė 
užmojį panaikinti New York o

liniją. Jisai sako, jog tas pa
tarnautų bankieriams ir kitų 
turtuolių interesams. Bet tuo 
būtų sumažintas patarnavi
mas darbo žmonėms.

Wagnerio demokratai 
nominuosią Powell

kad Wagnerio 
kurie sukilo prieš 

pastatys 
Manhattan

kongresmaną 
Jeigu

savo 
prezi- 
Adam 
jiems

jie būtų 
pirmyn. Po-

Kalbama, 
demokratai, 
Impellitterį. 
kandidatu i 
dentą
Clayton Powell, 
tai pavyktų, atrodo, 
pašokę žymiai 
well yra jau plačiai žinomas,
populiarus, ne vien tarpe' ne
grų, bet ir tarp baltųjų pilie
čių.

Powell šiuo tarpu lankosi 
Europoje. -Sakoma, kad wag- 
neriečiai jam pasiuntė už
klausimą ir laukia atsakymo.

TARP LIETUVIŲ
WilliamsbuTgicte Joh 

Danilevičienė džiaugiasi 
kartą tapusi “senute.“ 
duktė Genė, gyvenanti 
nėse valstijose, neseniai 
laukė dukrelės. Pirmieji du 
buvo sūneliai, kurių pirmasis 
jau gerokai paaugėjęs. Dani
levičienė buvo nuvykusi atlan
kyti dukterį ir jos šeimą.

—o—

lanna 
d ar
Jos 

pieti- 
susi-

i Tūkstančiai darbininkų 
tektų darbo. Unija taipgi 
galės to užgirti.

Liniją pasiūlė panaikinti 
i tas pats Transito Autoritetas, 
kuris pakėlė ferą.
Numindžiotos kojos

Tiktai tas gali suprasti rei
kalingumą tos linijos, kas ke
liavimo į darbą ir iš darbo va
landomis važinėjo East Sides 
linijomis, žmonės važinėja su
slėgti, kaip silkės bačkoje. J- 
eiti ar išeiti iš vagono centra- 
linėse stotyse reikia didelės 
jėgos. Sprausdamiesi per 
jėgą nuplėšo drabužių' ranko
ves, nutrauko ridikiuliu sai- 
tus, numina kojas.

Visai neseniai spauda buvo 
pilna paveikslų ir aprašymų 
apie merginą, kuri kelis kart 
pravažinėjo pro savo stotį 
pirmyn ir atgal, nes negalėjo 
išlipti per spūstį. Kada, paga
liau. ji išlipo, ji buvo apie 
pusantros valandos pavėlavusi 
į darbą, su vienu čeveryku, o 
basoji koja mėlynėmis numin
džiota. Jos nervai buvo padi- 
linti veik iki istoriškumo, ji

ne
ne-

verkė.
Važiuojantiems busų linijo

mis padėtis geresnė tuo. kad 
jie gali nors išlipti. Tačiau 
busams esant perpildytiems, 
keleiviams dažnai prisieina 
ištisus pusvalandžius stovėti 
ant gatves laukiant kelintojo

Natalija Nagulevičiūte šie
metinę atostogų praleido Ar
gentinoje. Ta proga ten matė
si su daugeliu- lietuvių. Kelia
vo lėktuvu. Ž. R.

Albert Capuano, 40 m., 
bartenderis, sulaikytas kalėji
me kaip žmogžudys. Jis mir
tinai subadęs savo bosą John 
Tierney, 38 motų, barnyje del 
gemblerystės.

9
Virginia 9-6125

Užlaiko puikų

BAR & GRILL

PETRAS JiAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS

32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y
Telephone EVergreen 4-8174

PETER 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.

• %

D <9

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 8-9865

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

NftRA MINIMUM MOKESTIES IR NftRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais Ir Sekmadieniais Floor Show,

Dainos ir Šokiai. Šauni Orkestrą.
U

Jau seniai viešbučių darbi
ninkai skundėsi savo sunkio
mis sąlygomis ir sumažėjusiu 
uždarbiu, nes vargina pabran- 
gęs pragyvenimas. Šis tas bu
vo ir veikta. Tačiau darbinin
kai toliau vis daugiau įsitiki
na, kad reikės imtis griežtes
nių žygių.

Rugpiūčio 5-tą unija pa
šaukė narius į masinius mitin
gus. Du tų mitingų sušaukti į 
dvi didžiąsias Manhattan Cen
ter sales, o trečiasis į Hotel 
McAlpin Roof Garden.

Unijos viršininkai kreipėsi į 
narius, kad jie užgirtų unijos 
tarybos pateiktą rezoliuciją. 
Ji reikalauja, kad samdytojai 
“tuojau susiderėtų su unija.“ 
O darbininkams reikalauja:

Po $4 priedo per savaitę 
mechanikams, pastatų prie
žiūros darbininkams ir virė
jams. Po $3 daugeliui kitų. 
Po $2 kapitonams, hostesėms, 
paslams. Po $1.50 visiems 
tiems, kurie gauna tipus.
Eiliniai reikalauja didesnės 
pamatinės algos

Eilinių narių komitetas sa
ko, kad, greta jau minėtų 
priedų, unija būtinai turėtų 
gauti didesnę minimum mo
kestį. Reikalauja po $40 už 
40 valandų savaitę, nors ir 
tas, sako jie, tebebūtų “toli 
nuo tinkamos pragyvenimui 
mažiausios algos.“ Dabartinė 
viešbučių darbininkams mini
mum alga tūlose kategorijose 
yra tiktai $34.60.

Po savaitės važinėjimo pa
keltu feru; Transit Authority 
apskaičiavo, kad dėl pakelto 
fėro prarado kas dešimtą ke
leivį. i

Tokį apskaičiavimą padarė 
palyginus pernai metų tos pat 
savaitės pajamas su šiemetinė
mis. Per 5 darbadienius šie
met keleivių buvo 27,319,126. 
Pernai tą pat savaitę turėta 
3,175,330 keleivių daugiau, 
negu šiemet.

Pinigais pajamų, ' žinoma, 
šiemet gavo daugiau. Pernai 
tą savaitę buvo gavę $3,049,- 
443. šiemet fėrų pajamos per 
savaitę siekė $4,097,865, tai 
yra $1,048,422 daugiau, negu 
pernai.

SUDeTI MAŠINAS 
MAŠINŲ OPERATORIAI 

TOOL, DIE, FIXTURE 
DESIGN SUDĖSTYTOJAI

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Jūs Galėsite Pasitenkinti
šiom Progom

Liberališkas Algų Sutvarkymas.
Proga Pakilimams.
Draugiški Bendradarbiai.
Apdrauda ant Gyvasties, Aksi- 
dentų, Medikališka pagalba, 
Ligoninės ir Polio.
Geriausi trankiai ir medžiaga 
duodami.
Puikios darbo sąlygos moderni- 
nėj šapoj.

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI 
' 8 A. M. IKI 5 P. M.

REVERE CORPORATION
OF AMERICA

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)

GIRLS (20), 5D., $41. ST.
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)

11th St. nuostoliai 
bus dideli

Pratrūkusi vandens dūda 
po 14th St. dar nepabaigta 
taisyti. Ji pratrūko sekmadie
nį apie pietus, bet tiktai pir
madienio popietį atrado prat
rūkusią vietą. Vandenplūdis 
buvo sustabdytas dar sekma
dienį, užsukus kranus vandens 
stabdymo punktuose.

Važiuotė subway linijomis 
tapo atsteigta pirmadienį. Bet 
krautuvės ir daug kitų įstaigų 
ilgai užtruks iki atsisteigs. 
Sklepinėse patalpose laikiu
siųjų prekes krautuvių nuos
toliai milžiniški. Viena tiktai 
audinių krautuvė ties 4th Avė. 
ir 14th 
stolių 
skelbia

St. skelbia turinti nuo- 
apie $50,000. Kitos 

panašius nuostolius.
Teisiamas dėl bonų 
už davimą buto

Sol Chodorov, real estate 
agentas, bus teisiamas einant 
skundu, kad jis iš portorikie- 
čių šeimos paėmęs $400 kaip 
boną už išrendavimą jiems 
buįo. Už butą jie moka $75 
rendos per mėnesį.

Aido Choro nariams
845 North Colony Rd., 

Wallingford, Conn.
(153-157)

NOSINAIČIŲ LANKSTYTOJOS
Patyrusios. Nuolatinis Darbas. 

Gera alga. Kreipkitės:
SUPERIOR HANDKERCHIEF CO.

22 W. 26th St., N. Y? C. 
Tel. WA. 4-5917 

(154-1.55)

WELDERSMergaitės-motcrys ir visi 
vyrai! šį penktadienį būtinai 
visi susirinkime į Liberty Au
ditorium 8-tą vai. vakaro, 

pasiruošti šiam

$1.711/2 I VALANDĄ

Pagrobę busą mieste 
pasivažinėti
, Du vyrukai marininkai, 19 Turim gerai 

sekmadieniui, pikniko progra
mai. Kaip visas choras, taip ir 
vyrų choras turime meniškai 
susi praktikuoti keletą liaudies 
dainelių. Pikniko komisija ir 
Aido Choro mokytoja visus 
kviečia atsilankyti.

Piknikas įvyks rugpiūčio 
9-tą, Kasmočių sode, 91 Ste
amboat Rd., Great Neck, N. Y.

Komisija

ir 22 metų, atvykę iš laivyno 
bazės Bayonnėje į didmiestį 
pajutę nesuvaldomą norą ęma- 
giai pagyventi. Jie šio to para
gavę. O paskiau, pamačius 
stovint tuščią busą, užėjęs no
ras ir pasivažinėti. Pasivažinė
jo jie nemažai, 30 blokų. Po
licijos vejami, kelionę užbai
gė busui tvojus į medį.

Vyrukai sulaikyti tardymui 
po $1,000 kaucijos kiekvienas.

PUIKIOS SĄLYGOS
KOMPANIJOS PAŠALPOS
CECO STEEL PROD. CORP

625 GLENWOOD AVENUE
HILLSIDE N. J.

A
PATYRĘ RAKANDŲ 

APMUŠINĖTOJA1

Apiplėšė daktarą 
jo kabinete

Daktaras Silver apsiskundė 
policijai, kad vyras ir moteris 
plėšikai atėmė iš jo $.^0 jo ka
binete, 920 Bushwick Ave., 
Brooklyne. Po to paliko jį su
rištą žaizdoms rišti bintais. 
Vyras buvęs apie 48 metų, 
moteris apie 30 metų.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Brooklyno Atydai
Sekmadienį prieš Labor Day, Rugsėjo-Sept. 

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

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

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

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. 7-6283

»

< TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

KNYGŲ APDARYMUI MERGINOS
Prie stalo dirbėjos; siuvėjos; pa

tikrint ojos. Iki $55 j savaitę. Turi 
suprasti angliškai. Kreipkitės:

SUPREME EMPLOYMENT 
SERVICE

233 W. 42nd St., N. Y. C.
(154-160)

HELP WANTED MALE

REIKALINGAS
VALYTOJAS

$45 J Savaite
RIKERS COMMISSARY

Kuopy pikniko reikalu
LLD kuopų išrinkti piknikui 

surengti asmenys visi pribūki
te į pasitarimą šio ąąeįiktadie- 
nio vakarą, rugp. 7-tą, Liber-’ 
ty Auditorijon. Gausite buso 
tikietus ir turėsime galutinai 
suplanuoti visą darbą.

Prašome pribūti lygiai 7 :30.
Komisija

Suėmę apgavikę
New Yorke suimta graži, 28 

metų moteris, įtarta esant da
lyve išviliojimo iš senutės 
$18,000. Suimtoji sakėsi esan
ti Betty Cox, gyvenanti 229 E. 
89th St. Ieško antrosios tos 
apgaulės dalyvės.

Anot policijos kaltinimo su- 
imtajai, tos dvi prisitaikiusios 
pasiturinčią vienišą 72 metų 
senutę susitikti krautuvėje. 
Pavaidinusios, kad jos rado 
$10,000 ir kad jos sutiktų su 
ja tą “radinį“ pasidalinti. Bet 
ji turinti parodyti, kad ja ga
lima pasitikėti. Jinai tai įro
džiusi atnešimu visų savo am
žiaus sutaupų. Tos dvi senu
tės turtą susidėjusios sui savo 
“radiniu“ sykiu. Tada nešu- 
sioji pinigus prasišalino, o po 
to antroji nuėjo “ieškoti“ pir
mosios.

Vedžiodama savo šunį New 
Yorke moteriške apalpo ir 
krito ant šaligatvio. Dantis ro
dantis šuo nieko prie jos ne
prileido per 40 minutų. Pa
galiau šunį suėmė gyvulių 
globos draugijos agentas, ta
da moterį galėjo nugabenti į 
ligoninę.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Tavern su nuosavybe 

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

’ (148-156)
PARDAVIMAI

Parsiduoda 2-jų šeimynų mūrinis 
namas, 11 kambarių. Aliejum šildo
mas, karštas vanduo ir visi kiti pa
togumai. Arti transportacijų. Yra 
6 tušti kambariai. Dėl daugiau in
formacijų, kreipkitės: 849 Hendrix 
St., Brooklyn, N. Y. Arba telefo- 
nuokite: CL. 7-1481. Bile laiku.

(154-159)

Užra&ykit Laisvę Savo Draugui.

• AUKŠTOS ALGOS
• NUOLATINIS DARBAS
• DAUG PAŠALPŲ
• PUIKIOS SĄLYGOS 

Kreipkitės į naują moderninę

CASTRO 
CONVERTIBLE PLANT

Route 7, South of Fairgrounds
Danbury, Conn.

(154-156)

530 W. 27th St.

šapą
REIKALINGI MAŠINISTAI

Mokanti naudoti

Designing ir Developing Mašinas. ■’ 

Vieta Midtown—Nuolatinis Darbas.
Tel. CH. 2-3890

Nušovė jį atmetusią 
meilužę

, Queens gyventojas Julio 
Gomez nuvyko į viešbutį ties 
Lake Ronkonkoma, L. L, kal
binti pas save Mrs. Bertha 
Griffin, 50 metų, gyvanašlę, 
5 vaikų motiną. Moteriškė, sa
koma, seniau su juo gyvenusi 
tūlą laiką, bet dabar atsisa
kiusi pas jį grįžti.

Tenykščiai gyventojai žino
ję, kad Gomez moteriškei gra
sino. Jie pašaukė policiją. 
Tačiau tarp norinčio jį suimti 
policisto ir savęs Gomez pa
statė suimtą moterį. Pirm 
spėjimo policistui prisitaikyti 
j jį šauti, Gomez laikomą mo
terį sušaudė. Moteriškei nu
virtus ant žemės ir pats tapo 
policisto nušautas.

TOOL & DIE MAKER

Puiki proga su išdirbėjais paveiks- 

linių įrankių Long Island City.

Saukite MR. DENNIS.
EX. 2-0100

. (151-154)

i

f

Šuo įkando kūdiki
C <*

Dvejų metų mergytė Toni 
Kaftol tapo įkąsta nežinomo 
šunies prie namų, 2810 Ave
nue Y, Brooklyne. Jeigu ją 
įkandusio šunies nesuras, mer
gaitė turės kentėti skausmin
gus įšvirškimus į jos kūną 
priešnuodžių apsaugai nuo pa
siutimo ligos. Ji galėtų to iš
vengti, jeigu atrastų šunį ir 
tyrimas nustatytų, kad šuo 
nėra užsikrėtęs ta liga. V

New Jersey Lietuviu k

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 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. J 
Brooklynas ir Philadelphija busais važiuoja " 

į šį pikniką.

' Lauksime žinių iš kitų kolonijų.

4 pusl.-Laisve (Liberty)-Ketvirtad., Rugp.-August 6, 1953
i

I




