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KRISLAI
Unijų kaleina. 
Judošiai iki galo. 
“Pavaišino” savuosius. 
Ieško naujos Korėjos. 
Ar užtrenks duris? 
Iš pragaro...

Rašo A. BIMBA

Newark, N. J

Senatoriai sudarė komisiją 
ieškojimui raudonųjų unijose. 
Komisija rudenį pradės me
džioklę. Nepalikta busianti 

^arA^ybėje nei Amerikos Darbo 
Fec/eracija su prezidentu Ge
orge Meany. CIO prezidentas 
Walter Reuther būsiąs pa
šauktas atlikti viso gyvenimo 
išpažinti.
Bet, žinoma, daugiausia teks 

pažangiosioms unijoms, .los 
jau seniai reakcijai peilis po 
kaklu.

—o—

Daug kas nustebo ir baisiai 
pasipiktino, kai išgirdo, kad 
Pijus Grigaitis nuėjo liudyti 
prieš Vincą Andrulį. Daug 
kas pasibaisėjo, kai sužinojo, 
kad net iš Bostono Stasys 
Strazdas nuvažiavo Chicagon 
suėsti Leoną Pruseiką.

Amerikiečiai turi tokiems 
.^tvėrimams istorinį pavadini
mą, Juos jie vadina “stoolpi
geons”. Lietuviams lengviau- 

jK supran amas žodis “donos- 
snosčikai buvo ma- 
aikais.

MIRĖ EI). A. SKUČAS
Praėjusį penktadienį, rug- 

piučio 7 dieną, darbe staiga 
mirė Edvardas A. Skučas, 
37 metų amžiaus.

Pašarvotais M. A. Buvus 
koplyčioje, 426 Lafayette 
St., Newark, N. J. Bus pa
laidotas antradienį, rugpjū
čio 11 d., 2 vai. po pietų, 
Glendale kapinėse, Bloom
field, N. J.

EDVARDAS A. SKUČAS

SOVIETŲ SĄJUNGA TURI H-BOMBA, 
-PRANEŠĖ PREMJERAS MALENKOVPR

Sako, nėra tikros priežasties karui tarp Amerikos 
ir Sovietų: ginčus galima išspręsti derybomis

Maskva.—Premjeras Geor
gas M. Malenkovas rugp. 8 
pranešė Aukščiausiai So
vietų Tarybai (seimui), 
jog Sovietų Sąjunga turi 
hydrogeninę bombą. 1,300 
Tarybos narių džiaugsmin
gais šauksmais ir delnų 
plojimais sveikino šią žinią.

Tą pranešimą girdėjo 
Amerikos a m basadorius 
Charles E. Bohlen ir kitų 
kraštų atstovai, sėdėdami 
galerijoje Didžiosios Krem
liaus Salės.

MALENKOVO KALBA
Malenkovas pareiškė:
“Karo šalininkai užsieny

je ilgai džiaugėsi tuščiomis 
svajonėmis, kad vien tiktai

atominė bomba, kad jos, 
girdi, turi hydro g e n i n ė s 
bombos monopoliją. Tatai, 
matyt, būtų galėję būti 
jiems savotiškas suramini
mas, jeigu taip iš tikrųjų 
būtų. Bet taip nėra. So
vietų vyriausybė todėl ma
to reikalą raportuoti Aukš
čiausiai Tarybai, kad Jung
tinės Valstijos neturi mo
nopolijos nei hydrogeninės 
bombos gamyboje.

KAS IR KODĖL BIJO 
TAIKOS

“Užpuolikiški rateliai at
kakliai priešinasi mažini-

Amerikos politikieriai 
spėlioja apie Sovietų 
Hydrogeninę bombą

fc./AaM” D 
doje^caro

Tai žemiausi dvikojai su
tvėrimai.

—o—

Dabar reakcija 
ant pažangiųjų 
Ir vėl keleiviniai 
pasileido darban, 
piktai, judošiškai 
kuoja Literatūros

Judesiais 
galo, iki dugno, 
neišmoko iš istorijos, 
gi istorija yra liūdna, baisi.

—o—

Kai Vakarinio Berlyno be
darbiai sužinojo, kad maistas 
dalinamas už dyką, pasileido 
jo pasiimti. Juos pažino sa
vieji policistai ir pasitiko su 
buožėmis. Desėtkai jų turėjo 
atsidurti į ligoninę, šimtai į 
kalėjimą.

—o—
Mūsų šalies komercinė spau

da sušilu••ieško naujos Korė
jos. IRuoA^a dirvą. Išpopulia- 
rizavtj) francūzų generolo Na
varre nuomonę. O tas genero
las tvirtina, kad Jungtines 
Valstybės turės su militarinė- 
mis jėgomis ateiti Prancū
zams pagalbon Indokinijoje.

Užteks francūzams 
rialistams ten iškirsti 
nors provokaciją, kaip 
rė Syngman Rhee, ir 
lėktuvai ir armija pasileis dar
ban. Gali taip atsitikti. Pro
paganda už tai jau prasidėjo.

—o—
Paskutiniai pranešimai iš 

Seoul sako, kad tarpe Rhee ir 
Dulles “apsigynimo” sutartis 
jau beveik padaryta.

Kam tokia sutartis dabar, 
kai paliaubos eina ir kai Jun
gtinės Tautos svarsto Korėjos 
suvienijimo problemą?

Visi juk žino, kad suvieny- 
ta^Korčtoa galės būti tiktai vi
siškai iT^riklausoma, su nie- 
kuomi jokiomis militarinėmis 
sutartimis nesusirišusi Korėja.

Jei tiesa, kad Dulles yra 
padaręs minėtą sutartį su 
Syngman Rhee, tai reiškia, 
kad jis užtrenkia duris Korė
jos suvienijimui.

kėsinasi 
organizaciją, 

donose i k ai 
Bjauriai, 

.jie provo- 
Draugiją.

jie pasilieka iki 
Nieko jie 

Judošiu , c

i m ne
kokią 
pa da
rn ūsų

Velionis paliko liūdesy 
motiną Elzbietą Skučienę, 
seserį Dorothy Knorr, bro
lius Arthur ir Eugene, daug 
giminių ir draugų.

Edvardas Skučas buvo 
dailininkas ir menininkas. 
Jis buvo gabus vaidintojas; 
priklausė Newarko- Sietyno 
Chorui ir Brooklyno Aido 
Chorui; turėjo puikų balsą.

šitoje liūdesio valandoje 
Laisvės Redakcija reiškia 
nuoširdžią užuojautą Elz
bietai Skučienei, velionio 
sesutei, broliams, giminėms 
ir draugams.

PASTABA, Išlydint iš 
šermeninės velionio Edvar
do Skučo palaikus, kalbą 
pasakys Rojus Mizara.

rė atomų bombą. Bet Jung
tinės Valstijos jau seniai 
prarado atominių bombų 
darymo monopoliją.

“Taikos priešai antrapus

nes jie bijo, kad jeigu tas 
įtempimas atsiliu o s u o t ų, 
tai turėtu būti sumažintos 
ginklavimosi lenktynės, 
duoda nčios fabrikantams 
milžiniškus pelnus; tuomet 
turėtų atslūgti ir dirbtinoji 
darbymetė pramonėje. Jie1 dlAUd pilc&cU cinuapuo pi ciinviicjc. uiv

Atlanto Vandenyno pasku-lbijo netekti pasakiškai di- 
tiniu laiku buvo suradę 
naują sau paguodą, — kad 
Jungtinės Valstijos turi 
dar galingesnį ginklą, negu

21 lakūnas žuvo su 2 
kariniais lėktuvais

Roma. — Jūron nukrito 
Amerikos transporto lėktu
vas, pražudant 19 kariškių. 
5 kiti išgelbėti. '

Norfolk, Va. — Sudužo 
karinis Amerikos lėktuvas, 
užmušant du lakūnus.

Malenkovo raportas apie 
Sovietų pramonės pažangą

Maskva.—Premjeras Ma
lenkovas raportavo Aukš
čiausiai Tarybai, kad:

Sunkioji Sovietų .Sąjun
gos pramonė sėkmingai 
vykdo einamąjį penkmetės 
planą.

Šiemet bus pagaminta 38 
milijonai metrinių tonų 
plieno, 320 milijonų metri
nių tonų anglies, 52 milijo
nai metrinių tonų naftos - 
aliejaus ir 133 bilijonai ki
lovatų elektros.

(Metrinis tonas yra 2,204 
svarai su 6 dešimtadaliais, 
o paprastas tonas 2,000 sv.)

Mūsų kareiviai, buvę Korė
joje karo belaisviais, sugrįžta 
namo.

Karas yra pragaras. Visi tai 
žino. Sugrįžę iš karo jauni 
vyrai turėtų tapti vadais ko
voje už taiką.

Tegu nebebūna daugiau Ko
rėjų arba bile kokių karų. 
Tegu tautos ir šalys gyvena 
taikoje ir ramybėje. Tegu mo
kslas ir protas eina žmogaus 
gyvenimo gerinimui, o ne 
žmogaus naikinimui!

Medvilnės audeklų išau- 
džiama 5,300 milijonų me
trų, vilnonių audeklų 200 
milijonų metrų, šilkinių au-, 
dimų 400 milijonų metrų; 
cukrinių runkelių užaugi
nama 22 milijonai tonų, 
sviesto padaroma 400,000 
tonu, medvilnės (bovelnos) 
3,770,000 tonu .

(Metras yra jardas, 3 co
liai ir trečdalis.)

Mašinų šiemet pastatoma 
beveik keturis kartus tiek 
kaip 1940 metais, oi chemi
kalų padaroma tris sykius 
daugiau kaip tada.

Stambioji bei sunkioji 
pramonė yra tiek išsivys
čius, jog 1954 metais gali
ma bus pateikti žmonėms 
70 procentų daugiau kas
dienio vartojimo dalykų, 

, negu 1950 metais.
Antrojoje šių metų ket

virtyje buvo išpirkta 23 
procentais daugiau papras
to vartojimo daiktų, negu 
1952 metais per tą patį lai-

I ko tarpį.

DVI SANTVARKOS 
GALĖTU RAMIAI 

BENDRADARBIAUTI
“Mes tvirtiname, jog šiuo 

momentu nėra tokio ginči
jamo ar didelio klausimo, 
kurio negalima būtų iš
spręsti taikiais būdais, per 
susitarimą tarp atitinkamų 
šalių. Taip yra ir su gin
čijamais klausimais tarp 
Jungtinių Valstijų ir Sovie
tų Sąjungos. Mes stojome 
ir stojame už ramų sugyve
nimą dviejų santvarkų (so
vietinės ir kapitalistinės).

“Mes manome, jog nėra 
jokių tikrų priežasčių susi
kirtimui tarp Sovietų Są
jungos ir Jungtinių Valsti
jų. Saugumo reikalus abie
jų šiųdviejų šalių ir preky
bos išvystymo reikalus tarp 
Jungt. Valstijų ir Sov. Są
jungos galima užtikrinti 
per normalius santykius 
tarp jųdviejų...

“Kai kurie politikieriai 
užsienyje matė mūsų šalies 
silpnėjimą tame, kad liau
dies priešas Berija (buvęs 
vidaus reikalų ministras) 
tapo numaskuotas ir pada
rytas nekenksmingu. Bet 
tie politikieriai yra trum
paregiai. Juk visiems aiš
ku, kad jokiu būdu negali
ma laikyti įrodymu Sovietų 
Sąjungos silpnėjimo faktą, 
joig tas pašėlęs imperializ
mo agentas buvo taip grei
tai numaskuotas ir ne
kenksmingu padarytas. Ta
tai iš tikrųjų dar labiau pa
stiprino Sovietų Sąjungos 
vienybę ir sąlydumą.

“Tačiau asmenys, kurie 
liežuvauja apie Sovietų Są
jungos silpnybę, vengia 
faktų, bet užsiima išmislais 
ir prasimanymais. Taip da
ro ir tūli valdininkai, reikš
dami ideologiją ir politiką 
a g r e s i n g i a u s i ų grupių

Jungtinėse Amerikos Vals
tijose.

VADINAMA “KIETOJI 
» POLITIKA”

“Griebdamiesi visokių pa
sakų bei išmislų, jie veda 
vadinamą ‘kietąją politiką’ 
link Sovietų Sąjungos ir 
Liaudies Demokratijos ša
lių. Tokią politiką jie už- 
karia ir nepaklusniems sa
vo partneriams Šiaurinio 
Atlanto sąryšyje, daryda
mi jiem spaudimą ir pla
ningai vis 'blogindami tarp
tautinius santykius.
“‘Kietosios politikos’ šali

ninkai nesiliaudami grūmo
ja Sovietų Sąjungai. Taip 
antai, senatorius Wiley, Se
nato užsieninių reikalų ko
miteto pirmininkas, ragino 
Jungtines Valstijas išstaty
ti Sovietu Sąjungai eile 
griežtų, ultimatišku reika
lavimų ir karine jėga pa
remti tuos reikalavimus. 
Plačiai žinomi valstybės de- 
partmento atstovai reika
lauja. kad Jungtinės Vals
tijos kalbėtu su Sovietų Są
junga tiktai viena kalba— 
ginkluotos jėgos kalba.

“Mes trumpai atsakysi
me senatoriui Wiley ir vi
siems, kurie skelbia jėgos 
politika link Sovietų Sąjun
gos:—Tu, brolau, ne iš 
kojos pradėjai šokti.”

SOVIETU TAIKOS 
POLITIKA

Malenkovas sakė:
“Sovietų Sąjunga nerei

kalauja sau jokios svetimi! 
šalių žemės, taigi nei žemės 
tų kraštų, su kuriais ji ru- 
bežiuojasi. Toks yra nepa
klibinamas mūsų užsieninės 
politikos principas — gerb
ti tautinę laisvę ir savisto
vumą kiekvienos šalies, di
delės ar mažos.”

Sovietu politika dėl “tai
kos per derybas” yra pasto
vi politika, o ne tik šiam 
laikui tyčia pritaikyta.

Prezidentas Eisenhoweris 
šiemet balandyje buvo pa
sižadėjęs atlikti savo par
eigą link pasaulinės taikos, 
bet Eisenhowerio veiksmai 
sumuša jo žodžius.

Amerika turi nustoti ig
noravus Kinijos Liaudies 
Respubliką, kuri privalo 
būti priimta į Jungtines 
Tautas.
PALIAUBOS KORĖJOJE

Paliaubos Korėjoje suda
ro pagrindą nor m a 1 i a m s 
santykiams įvesti tarp So
vietų Sąjungos ir Japoni
jos bei kitur Tolimuose Ry
tuose, bet Jungtinės Valsti
jos tebėra didžioji skerspai- 
nė santykiams sutvarkyti.

Didžiosios valstybės turi 
imti Vokietijos klausima 
spręsti ir padaryti taip, kad 
vokiečių militarizmas jau 
niekuomet negalėtų .atgyti.

DIDŽIAUSIAS PAVOJUS 
TAIKAI

Amerikos vadovaujamas, 
Atlanto kraštų sąryšis yra 
didžiausias pavojus taikai. 
O Amerikos politika rymo 
“ant šaltojo karo strategi
jos jr provokacijų,” sakė 
Malenkovas, perspėdamas 
nedaryti tos didžios klai
dos, kurią Hitleris padarė, 
manydamas, kad Sovietų 
Sąjunga silpna.

Pagerėjo santykiai su 
keliais kraštais

Malenkvas taip pat ra
portavo apie gerus santy
kius su Suomija, Iranu, Af
ganistanu, Indija ir Pakis
tanu; pranešė apie diplo
matijos ryšių sumezgimą 
su Jugoslavija. Izraeliu ir 
Graikija; pageidavo santy
kių pagerinimo su Turkija 
ir tikėjosi- artimesnių ūki
nių bei kultūrinių ryšių su
mezgimo su Italija.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos siųs drąsiausius, 
žūt-būtinius šnipus Į Sovie
tų Sąjungą, kad sužinotų, 
ai* Sovietai iš tikrųjų pasi
darė hydrogeninę bomba 
(daug sykių smarkesnę už 
paprastąją atomų bombą), 
kai]) teigia United Press.

Korespondentai Washing
tone klausinėjo prezidentą 
Eisenhoweri ir kitus valdi
ninkus, ar jie tiki, kad So
vietų Sąjunga jau pasiga
mino hydrogeninę bombą. 
Nei prezideritas nei kiti 
valdininkai nieko neatsakė 
i klausimą.

Bet Lewis L. Strauss, val
dinės Atomų Jėgos Komisi
jos pirmininkas, pareiškė:

“Mes niekuomet neabejo
jome, kad rusai gali pasi
gaminti tokį ginklą.”

Republikonas senatorius

tos

Vakarai nusiminę, dėl 
Sovietų H-bombos

London.—Anglijos, Fran- 
cijos, Italijos ir kitų vaka
rinės Europos kraštų poli
tikieriai ipuolė į nusimini
mą, kai išgirdo, kad Sovie
tų Sąjunga turi hydrogeni
nę bombą. Iki šiol jie ma
nydavo, kad tik Amerika 
turi hydrogeninę bombą, 
kaip sva r b i a u s i ą kazyrę 
prieš komunizmą.

Roma. — Italijos komu
nistu laikraštis Unitą ra
šo:

“Sovietų Sąjungoje išvys
tyta hydrogeninė bomba— 
tai rūstus perspėjimas ka
ro kurstytojams.”

Amerikois dalykus iš vi
daus, nareikė, jog ši šalis 
pralenkia Sovietų Sąjungą 
tame dalyke. Sako, “mes 
turime tokią (hydrogeni
nę) bombą, kad jeigu ji bū
tų numesta Chicagon, tai 

i sunaikintu ir Milwaukee 
J miestą, už 90 mylių.”

Amerika pernai vasarą 
išsprogdino dar nedidelę 

i hydrogenine' bomba saliu- 
kėje, arti Eniwetok salos, 

i Pacifiko Vandenyne. Ir ta 
i bomba visai sunaikino siau- 
' ra saliukę apie vienos my- 
I lios ilgio, taip kad nieko ne- 
i liko virš vandens.

į Sovietų valdžia duoda 
! Korėjos liaudininkam 
bilijoną rublių

Maskva. — Premjeras 
Malenkovas pranešė Aukš
čiausiai Tarybai, jog So
vietų vyriausybė paskyrė 

l 1,000 milijonų rublių (arba 
I 250 milijonų dolerių) atstei-

n .v n 11 J 1 Šiaurinės Korėjos 
dUgFIZO DUlleS, padaręs ’ Liaudies Respublikos, ku-

• n Dl* rią amerikiniai bombone-sutartį su Syng. Rhee
Washington. — Parlėkė 

valstybės sekretorius John 
Foster Dulles, pasirašęs ap
sigynimo sutartį su Syng- 
manu Rhee, Pietinės Ko
rėjos tautininkų preziden
tu.

Rhee pasižadėjo nelaužy
ti paliaubų tiktai per 90 
dienų po to, kaip spalio mė
nesį susirinks politinė vals
tybių konferencija dėl 
kos darymo Korėjoje.

tai-

Nusmerkta 10 šiaurinių 
korėjiečių kaip šnipai

Maskva. — Pranešama, 
kad Šiaurinės Korėjos liau
dininkų teismas nusmelkė 
sušaudyt 10 buvusių valdi
ninkų, kurie šnipinėjo Jung
tinėms Valstijoms ir suo- 
kalbiavo nuversti liaudies 
valdžią..

šiai baisiai nuteriojo.
Malenkovas sakė:
“Viso pasaulio tautos su 

didžiausiu džiaugsmu svei
kina paliaubų pasirašymą 
Korėjoje. Jos teisingai lai
ko šį faktą kaip taiką my
linčiųjų jėgų pergalę... 
Taikos reikalaujančių mi
lijonų žmonių valia tapo 
galinga ir sėkminga jėga. 
Užpuolikai priversti -skai
tytis su jąja.

“Apsiriko įsiveržėliai, ku
rie surengė karą prieš Ko
rėjos Liaudies Demokrati
nę Respubliką. Jie pasiro
dė negalinčiais pakirsti did
vyriškų Korėjos žmonių.”

Maskva.—Sovietų moksli
ninkų delegacija išvyko 
Kanadon į Tarptautinį Fi
ziologų Suvažiavimą.

ORAS.—Giedra ir šilčiau.
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“IMMIGRATION AND CITIZENSHIP 
ACT OF 1953“

MES GAVOME iš Jungtinių Valstijų senato cirkulia
rą, apibūdinantį naują bilių, kinis neseniai buvo įneštas 
į Jungtinių Valstijų Kongresą.

Naujam įstatymui projektas pavadintas: “Immigra
tion and Citizenship Act of 1953.’’ Jeigu jis bus priim
tas, — o turėtų būti priimtas' — tik šis įstatymas pakeis 
t. v. Walter-McCarran įstatvma, žinoma oficialiu vardu € v v z v
kaip “Immigration and Nationality Act.’’

Walter-McCarran įstatymas, kaip žinia, yra žiau
riausias įstatymas, liečiąs sveturgimius, koks kada nors 
mūsų krašte buvo, išleistas. Pagal šį įstatymą ir dabar 
yra terorizuojami šimtai, jei ne tūkstančiaj, sveturgi- 
miu.

Naująjį įstatymui projektą, bilių, įteikė Kongresui 
astuoni senatoriai, priešakyje su senatorium Lehmanu, 
ir 24-ri kongresmanai.

Jis buvo ruoštas net per aštuonis mėnesius, po to, 
kai Walter-McCarran įstatymą pasmerkė milijonai Ame
rikos žmonių. Ruošiant šį naujam įstatymui projektą, 
bilių, buvo atsiklausta daug įvairių žmonių: advokatų, 
visuomenininku ir tt. Tik po to, kai kiekvienas jų pri
dėjo savo nuomonę, žodį, šis bilius buvo baigtas gaminti 
ir įneštas Kongresam

NEPERSKAITĘ VISO biliaus, mes negalime pa
sakyti apie jį savo numonės. Bet vieną dalyką galime 
pasakyti: jis visvien bus geresnis negu Walter-McCar
ran įstatymas.

Šis naujas bilius visųpirmiausiai sureguliuoja pa
čią imigraciją; jis atmeta tą “parinktinumą,” kurį daro 
WalteiAMcCarran įstatymas. Pastarasis, kaip žinia, 
diskriminuoja imigraciją iš rytines Europos; jis skaito 
rytinių f Europos kraštų žmones žemesniais, blogesniais 
už vakarinės'H^krropos kraštų imigrantus.

Pagal naują įstatymą imigrantų-svetufgimių reika
lus tvarkytų viena įstaiga, pavadinta Immigration and 
Naturalization Commission, o ne keletas įstaigų, kaip 
yra dabar. Dabar sveturgimius puola ir justicijos de- 
partmentas ir Immigration and Naturalization Service 
įstaiga.

Einant Walter-McCarran įstatymu, šiandien bet ku
ris nepilietis sveturgimis gali būt deportuojamas, nežiū
rint, kiek jis laiko Amerikoje yra išgyvenęs. Esame liu
dininkais, kai sveturgimis. išgyvenęs Amerikoje per 40 
metų, ryžtamasi išdeportuoti tik dėl to, kad jis prieš 
kokią 20 metų papildė kaž kokį “nusikaltimą.”

Sveturgimis, išgyvenęs Amerikoje 40 metų, išauklė- 
jęs čia savo šeimą, susilaukęs net anūkų, visą geriausią 
savo amžiaus dalį čia palikęs, dirbęs, dabar puolamas, 
areštuojamas ir grasinamas deportavimu tik už tai, kad 
jis kadaise priklausė kaž kokiai “subversyvei” organi
zacijai, nors tuomet, kai jis jai priklausė, toji organiza
cija nebuvo “subversyvė.”

Pasiūlytasis įstatymas sako: jei sveturgimis Ameri
koje yra išgyvenęs 20 metų, jo niekas neturi teisės iš 
čia išdeportuoti. Jei jis kuo nors Šiam kraštui nusikal
to, tai privalo' būti teisiamas, kaip ir čiagimiąi, ir, jei 
surastas kaltu, panašiai baudžiamas.

Šiame biliuje yra svarbus skirsnys ir naturalizuotų 
piliečių reikalu. Naturalizuoti piliečiai sulyginami su 
čiagimiais piliečias. Jeigu kartą asmeniui buvo suteikta 
pilietybė, tai iš jo ją negalima atimti. Atimti, beje, ga
lima tik tokiu atveju, jei naturalizuotas pilietis įsigijo 
pilietybę apgavingu būdu.

Ligi šiol, atsiminkime, naturalizuotų piliečių Ame
rikoje pilietybė panašėjo į kaž kokius laisnius: tau jie 
duodami šiandien, o rytoj, gali būtį suspenduoti. Ki
tais žodžiais, joks naturalizuotas pilietis nėra iš tikrų
jų tikras, kad jis nebus nupilietintas.

Tokie yra svarbiausi, mūsų nuomone, šiame biliuje 
punktai.' ' ‘ -

KAIPMINĖJOME, mes jo ištisai neskaitėme ir del 
to negalime pilnos savo nuomonės dėl jo tarti. Mums 
atrodo, jame yra trūkumų. Pavyzdžiui, pagal šį įstaty
mą į Ameriką nebūtų įsileista komunistai ir fašistai.

Mums rodosi, kad panašiai yra pasakyta ir Walter- 
McCarran biliuje, bet kaip yra gyvenime? Fašistai įsi
leidžiami, o kiekvienas pažangesnis žmogus, bus jis ei
linis darbininkas ar profesionalas, mokslininkas, rašy
tojas, jei tik jis pažangiau galvoja, yra apšaukiamas ko
munistu ir neįsileidžiamas šin kraštan net keletui mė
nesių.

Be abejojimo, pirmiau negu šis įstatymas bus svars
tytas Kongrese, kongresiniuose komitetuose vyks ap-* 
klausinėjimai įvairių žmonių, įvairių organizacijų atsto
vų. Ten bus galima įteikti pasiūlymai, pagerinimai, pa
pildymai.

Viena aišku: Walter-McCarran įstatymas privalo 
būti atmestas ir jo vieton priimtas naujas įstatymas.

Reikia daryti didžiausios pastangos, kad šis 83-čiasis 
Kongresas tai būtinai padarytų!

APIE TAR. SĄJUNGOS 
KOMUNISTU PARTIJOS 
II-JĮ SUVAŽIAVIMĄ

Š. m. liepos 30 d. sukako 
lygiai 50 metų, kai atsidarė 
Antrasis Rusijos social-de- 
mokratų partijos suvažiavi
mas Brusselyje, Belgijos 
sostinėje. Iš Belgijos su
važiavimo dalyviai, vado
vaujami Lenino, persikėlė į 
Londoną ir ten suvažiavi
mą baigė.

'Šiame suvažiavime, kaip 
žinia, įvyko skilimas tarp 
mažum iečių, vadovaujamų 
Plechanovo, ir didžiumie- 
čių, vadovaujamų Lenino. 
Nuo to laiko ir atsirado du 
pavadinimai: bolševikai ir 
menševikai.

Prieš 50 metų šis skili
mas ir susiformavimas iš 
tikrųjų dviejų partijų, dau
geliui atrodė nereikšmin
gas. Tačiau jo reikšmė vis 
didėjo. 1917 metais, kai 
bolševikams (oficialiai: Ru
sijos social-demokratųĮ dar
bininkų partija) su Leni
nu priešakyje vadovaujant, 
buvo pašalinta buržuazinė 
Kerenskio valdžia ir visa 
galia perėjo Taryboms, va
ri o v a u j a n t bolševikams. 
Tuomet tiktai pasirodė, ko
kią milžinišką rolę darbi
ninkų judėjimo ir pasaulio 
istorijos raidoje turėjo šis 
suvažiavimas.

Tuoj po didžiosios Spalio 
revoliucijos ši partija pasi
vadino komunistų partija, 
tačiau skliauteliuose buvo 
dedama “b,” — bolševikų. 
Praėjusiais metais, tačiau, 
ši raidė tapo nuo pavadini
mo nuimta.

Antrojo suvažiavimo 50 
metų sukakties proga tary
binė spauda plačiai apie jį 
rašė.

Skaitytojui gal bus įdo
mu, kaip ir kur tasai Brus- 
selio suvažiavimas prasidė
jo. Čia paduosime keletą 
ištraukų iš Eltos praneši
mo iš Brusselio:

Prieš penkiasdešimt metų 
čia, Briuselyje .— Belgijos so
stinėje, prasidėjo RSDDP An
trasis suvažiavimas.

Dabartiniuose Belgijos šal
tiniuose negausu žinių apie šį 
su va ž ia v i m ą. Pata i k a u d am a 
caro patvaldystei, tuometinė 
Belgijos vyriausybė darė vis
ką, kad pakirstų rusų social
demokratų veiklą emigracijo
je, sužlugdytų jų suvažiavi
mą, sutrukdytų sklisti žinioms 
apie jį.

Bet belgų tauta, jos pažan
gieji sluoksniai, Belgijos dar
bininkai rūpestingai saugoja 
prisiminimus apie partijos 
Antrąjį suvažiavimą, kuris su
darė šlovingą puslapį ne tik 
Rusijos, bet ir tarptautinio 
revoliucinio judėjimo istorijo- 
.je. čia atmenamas ir kifklus 
butas vienoje iš siaurų Ikselio 
Komunos gatvių, kur gyveno 
Vladimiras lljičius Leninas, ii* 
“Auksinio gaidelio“ kavinė, 
kur pagal nusistovėjusią tradi
ciją ir dabar vyksta demokra
tinių organizacijų susirinki
mai. šioje kuklioje kavinėje 
susirinkdavo ir rusų socialde
mokratai, čia lankydavosi Vla
dimiras lljičius Leninas. Ties 
“Auksiniu gaideliu“ buvo su
stota iš pradžių parenkant 
vietą RSDDP suvažiavimui su
rengti. Bet po ten įvykusio su
važiavimo delegatų pirmojo 
draugiško susitikimo tokį nu
tarimą teko pakeisti, nes poli
cija ėmė labiau sekti šias pa
talpas. Nepavyko susirinkti ir 
patogiame rusų socialdemo
krato Cholstovo bute, nes na
mų savininkas, grasindamas 
pranešti policijai, neleido 
rengti susirinkimus jo namuo
se.

Suvažiavimas susirinko kito
se patalpose aikštėje Din 
Tron, dideliame grūdų sandė
lyje.

Belgijos valdžios organai

nepaliko ramybėje rusų so
cialdemokratų. Kelioms die
noms praėjus po to, kai pra
sidėjo suvažiavimas, policija, 
šiurkščiai pažeisdama elemen
tarias prieglobsčio suteikimo 
politiniams emigrantams tai
sykles, išsiuntė suvažiavimo 
delegatus iš Belgijos. Keli 
žmonės iš jų buvo suimti.

Suvažiavimo delegatai išvy
ko į Angliją. Ir' suvažiavimas 
tęsė savo darbą Londone.

Išsiuntę iš šalies RSDDP II 
suvažiavimo dalyvius, tuome
tiniai Belgijos valdžios orga
nai paslėpė policijos archyvų 
slaptose vietose visus doku
mentus apie šį suvažiavimą ir 
jo dalyvius.

Kaip suvažiavimui vyko 
Londone? Iš to miesto yra 
tokis pranešimas:
Slapstydamiesi nuo Belgijos 

policijos persekiojimų, Briuse
lyje prasidėjusio suvažiavimo 
delegatai atvyko į Londoną, 
kur tęsė darbą. Čia suvažiavi
mo posėdžiai vyko labai slap
tai, nes po miestą slankiojo 
carinės žvalgybos ir Anglijos 
policijos agentai. Apie tai, 
kad Londone vyko suvažiavi
mas, žinojo siaurai ribotas as
menų ratas. Todėl šiuo metu 
sunku nustatyti tikslią vietą, 
kur dirbo delegatai. Manoma, 
kad suvažiavimas vyko “Bro
lybės bažnyčioje”, buvusioje 
gatvėje Sautgeit Red. Heknio 
rajone.

Londone yra daug vietų, 
susijusių su Lenino vardu. Pir
mą kartą Leninas atvyko į 
Londoną 1902 metų balandžio 
mėnesį. Vladimiras lljičius ir 
Nadiežda Konstantinova Kru
pskaja apsigyveno dviejuose 
k a m bareli u ose 11 oi ford -s k vero 
aikštės Finsberio rajone namo 
Nr. 30 pirmame aukšte. Pa
čioje antrojo pasaulinio karo 
pradžioje tas namas buvo s(i- > 
griautas. 1943 metų balandžio Į 
22 d. priešais tą namą buvo 
pastatytas paminklas Vladi
mirui lljičiui.

Netoli šios vietos yra baras 
“Kraun end Vulpek“. Viena- 

j me iš šio baro kambarių, e- 
sančiame viršutiniame aukšte, 

(Leninas laikas nuo laiko reng- 
| davo pasitarimus su rusų dar- 
i bininkais-emigrantais.

Kita įdomi vieta Londone 
yra “Markso namai“ Klaknu- 
el-Grine. Čia 900-ųjų metų 
pradžioje buvo Anglijos so
cialistų spaustuvė “Twenty 
Century.” šiame gana aptriu
šusiame pastate yra mažas ne 
daugiau kaip 9 kvadratinių 
metrų ploto kambarėlis, su 
žemomis nuožulniomis lubo
mis ir mažyčiu langeliu, šia
me kambarėlyje Leninas 1902 
metais redagavo laikraštį “Is
kra”.

• Tame pat kambaryje, kurį 
nuo spaustuvės mašinų salės 
skyrė tiktai plona pertvara iš 
lentų, tuo laikotarpiu leido 
žurnalą “Džastis“ žinomasis 
anglų socialdemokratas Hari 
Kvelčas, kurį Leninas vadino 
vienu iš .energingiausių ir la
biausiai atsidavusių Anglijos 
social d em o kratinio j u d ė j im o 
darbuotojų. Nekrologe Kvel- 
čui Vladimiras lljičius prisi
mena, kad kambarėlyje, kur 

I jie kartu dirbto, viršum nedi
delio rašomojo stalo kabėjo 
knygų lentyna ir stovėjo vie
na kėdė — kitai kėdei nebu
vo vietos.

Londone, Haigeto kapinėse 
palaidotas Karlas Marksas. 
Rugpjūčio 21 d., kitą dieną po 
to, kai pasibaigė RSDDP II 
suvažiavimas, delegatai-bolše- 
vikai su Leninu priešakyje ap
lankė kapines ir pagerbė mo
kslinio komunizmo didžiojo 
pagrindėjo atminimą.

Bolševikų partijai t<eko 
laikyti eilę savo konferen
cijų ir suvažiavimų užsie
niuose. Taip buvo iki 1917
metų didžiosios spalio re
voliucijos.

Šiandien gi ši partija su 
apie 6,000,000 narių stovi 
pačiame 200,000,000 gyven
tojų valstybės priešakyje.

Neris — didžiausias de
šinysis Nemuno intakas. 
Jis prasideda Baltarusijos 
teritorijoje, apie 20 kilome
trų į šiaurę nuo Dokšicos 
miestelio. Nedidelis upe
liūkštis pradžioje leidžiasi 
iš Lietuvos — Baltarusijos 
aukštumų. Aukštupio gy
ventojai Nerį vadina Vili
jos vardu. Nuo senų seno
vės upės pakrantėse gyvena 
lietuviai ir baltarusiai. 
Daug lietuvių liaudies dai
nų yra sudėta apie šią upę. 
Savo kūriniuose gražiai ją 
apdainavo lietuvių poetai, 
pavadinę Nerį “mūsų upių 
močiutės”, “sesers žydrio
sios Vilijos,” “Nemuno1 my
limosios” vardais.

Neries ilgis 510 kilomet
rų. Lietuvos teritorijoje — 
240 km. Baseino plotą su
daro 25.054 kvadratiniai 
kilometrai. Upės slėnys gi
lus, su aukštais ir stačiais
šlaitais. Vagoje yra daug ( leika,
akmenų, ’ kurie atskirose ' C- 7
vietose sudaro ištisus rėvų 
ruožus. Neries aukštupis1 
daugiausia tinka sieliams
plukdyti, o upes dalis nuo 
Vilniaus ligi Nemenčinės | 
tinka ir laivybai. Kiekvie
na vasara Vilniaus darbo 
žmonės garlaiviais plaukio
ja ilsėtis į Valakumpių va-1 
sarvietę ir toliau. Šiame! 
laivybos sezone šiuo ruožu( 
pirmą kartą pradėjo plau
kioti ištaigingi dizeliniaiĮ 
laivai. Visa Neris nuo ver-| 
smių ligi žiočių tinka turis-' 
tiniams žygiams valtimis ir | 
baidarėmis.

Upė teka kur kas nuolai
džiau, negu Nemunas. To-i 
dėl ji yra žymiai sraunes
nė. Atskirose vietose nuo
lydis sumažėja. Kartu su
mažėja ir vandens tekėjimo 
greitis. Dėl skirtingo nuo
lydžio ir daugybės pasisu
kimų ledai pajuda ne išsyk 
visoje upėje. Kai kuriose 
vietose susigrūdę ledai pa* 
kelia vandens horizontą ir 
sukelia potvynius, kurie kai 
kada paliečia Vilnių. Verš
vų seklumose susigrūdę le
dai patvenkia Nemuną, kas 
sudaro pavojų žemesnėms 
Kauno vietovėms. Susiauri
nus upės vagą Veršuvų sek
lumose, o taip pat supylus 
pylimus tarp Vilijampolės 
ir Lampėdžių, buvo užkirs
tas kelias potvynių metu 
vandeniui išsilieti i kran
tus. Vandens -energija da
bar nukreipta ledo kumš
čiui pašalinti. Galutinai po
tvynių pavojus Kaunui bus 
pašalintas, kada bus sure
guliuotos abi upės — Ne
munas ir Neris.

Partijos XIX suvažiavi
mo direktyvose dėl penkto
jo penkmečio plano numa
toma išvystyti Kauno hid
roelektrinės statybą. Sekan
čiuose penkmečiuose tary
biniai žmonės ir Nerį pa
jungs tarnauti liaudies ge
rovei. Lietuvos mokslinin
kai nustatė, kad Neries 
vandens energiją galima 
panaudoti gauti elektros 
energijai, kuri turės būti 
panaudojama tiek mūsų 
respublikos pramonėje, tiek 
žemės ūkyje. Nemažos hid
roelektrinės gali būti pa
statytos ties. Jonava ir Kau
nu. Užtvenkus Nemuną ir 
Nerį, bus gauti dideli kie
kiai elektros energijos, abe
jose upėse pagerės laivybos 
sąlygos, o Kaunas galutinai 
bus apsaugotas -nuo potvy
nių. Tik tarybiniai žmonės 
gali vykdyti tokias staty
bas.

Po pirmojo pasaulinio 
karo žymią dalį Neries 
b a s e in o bu v o okupa-

vusi Anglijos—Amerikos— 
Prancūzijos imperialistų 
kurstoma ponų valdoma 
Lenkija. Čia buvo tiek eko
nominiu, tiek kultūriniu at
žvilgiais atsilikęs kraštas. 
Darbo liaudis, ponų užgui
ta, skendėjo skurde ir tam
soje. Tarybinė Armija, su
triuškinusi vokiškus grobi
kus, visiems laikams išva- 
vo šio krašto žmones iš prie
spaudos. Neries pakrantėse 
iškyla dideli ir gražūs kolū
kiniai pastatai. Keičiasi ir 
Neries pakrantėse gyveną 
žmonės, jų gyvenimas. Ver
da kūrybinis darbas fabri
kuose bei gamyklose. Dar 
gražesnis gyvenimas bus 
ateityje.

Neris — graži upė. Jos 
pakrantės nusėtos miestais 
ir miesteliais, kaimais ir so
dybomis.. Plaukiant pa
vandeniui pro mūsų akis 
praslenka Dolkinavas. Vi-

Žodiškis, Bistrytė,
Buivydžiai, Nemenčinė, 
Verkiai, didinga sostinės 
Vilniaus panorama, Kerna
vė, Jonava ir pagaliau — 
Kaunas. Čia Neris įteka į 
Nemuną.

Smarkiai pasikeitė šių 
miestų bei gyvenviečių vai
zdas tarybinės santvarkos 
metais. Daugelį iš jų buvo 
sunaikinę arba smarkiai 
apgriovę hitleriniai oku
pantai. Dabar sparčiai au
ga 'nauji gyvenamieji . na
mai, įmonės, pastatai, ku
riuose įsikuria kultūrinės- 
buitinės įstaigos.

Neatpažįstamai pasikeitė 
didžiausias Neries pakran
tėje stovįs miestas, mūsų 
respublikos sostinė — Vil
nius, kuris tapo dar gra
žesnis, negu buvo prieš ka
rą. Atkurtas miesto komu
nalinis ' ūkis, atstatyta, o 
taip pat pastatyta dešimtys 
naujų fabrikų bei gamyk
lų. Tai — elektros skaitik
lių, “Elfos” elektrotechni
kos gamyklos, “Pergalės” 
konditerijos, “Komunaro” 
žemės ūkio mašinų ir kiti 
fabrikai. Mieste išgrįsta ir 
sutvarkyta daug gatvių, 
įrengta aikščių, parkų, gė
lynų. Paupyje yra trys sta
dionai. Čia pastatyta ir dar 
statoma daugybė gyvena
mųjų namų. Žvėryne, šalia 
Neries šiuo metu statomas 
ištisas darbininkų miestelis, 
o taip pat didelė vidurinė 
mokykla. Vilnius tapo res
publikos kultūrinis centras. 
Čia veikia trys teatrai, Val
stybinė filharmonija, kon
servatorija, Mokslų akade
mija, universitetas, eilė in
stitutų, specialiųjų ir vidu
rinių mokyklų, muziejų, 
bibliotekų ir t.t.

Neries slėnys ties Vil
nium vaizdingas, jo šlaitai 
statūs, ypač ties Paneriais. 
Už miesto upės vagoje riog
so dideli ir maži akmenys, 
pro kuriuos putodamas ver
žiasi vanduo: tai — slenks
čiai, arba rėvos. Didesnių 
slenksčių — keliolika. Kiek
vienas jų iš seno turi savo 
vardą. ■

Ypač gražūs reginiai ties 
Kernave. Spėjama, kad 
Kernavė yra senesnė už 
Trakus ir Vilnių, joje gyve
nę didieji Lietuvos' kuni
gaikščiai. Keliolika kilome
trų žemiau už Kernavės ties 
Budelių kaimu yra įdomus 
piliakalnis. Puikiai išsilai
kę jo kontūrai, o viršūnė 
aukštai iškilusi. Žemiau 
randamos buvusių sodybų 
žymės.

Šiek tiek už Ruklos nepa
prastai statūs upės šlaitai, 
kurie iš 40 metru aukščio v 
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griūva į upę. Žmonėms pa
vojinga plaukti arti šlaito. 
Todėl ir ši vieta vadinama 
Griūviakalniu.

Keliasdešimt kilomętr^ 
nuo Neries žiočių į ją įteka 
Šventoji — didžiausias Ju
ries intakas. Nuo čia Neris 
darosi žymiai platesnė. Ne
užilgo pasirodo ir Jonavos 
miestas. Miškų plukdymas 
Neries upe padėjo įsikurti 
Jonavoje medžio apdirbimo 
pramonei. Čia veikia lent- 
piūvė ir baldų fabrikas. Ja
me pagaminti baldai išsiun
tinėjami po visą respubliką, 
o taip pat ir už jos ribų. 
Fabrikas gamina baldus 
M ask vos d a ug i a a u kšči a m s 
pastatams.

S. Tarvydas, 
Geografijos mokslų kandidatas

Dar apie kelionę 900 
mylių ir padėka 
geriems žmonėms

Rašant iš mano keliones a- 
pie patyrimus Binghamtone* į- 
vyko keletas netikslumų, 
žin kaip praėjo nepažymėta, 
kad ir Binghamtone buvau 
gražiai, svetingai priimtas ir 
pavaišintas. Ten mane nuošir
džiai priėmė ir pavaišino Zmi- 
traitės, Kazlauskai ir Nava
linskai. Visiems jiems labai 
ačiū.

Taipgi nebuvo pažymėta, 
kad Binghamtone buvo pa
rinkta aukų dėl mano kelionės 
toliau. Surinkta $15 su viršum.

Dar kartą reiškiu didelę ir 
nuoširdžią padėką visiems už 
vaišes, už aukas ir už dalyva
vimą filmų rodyme.

Filmininkas Jurgis Klimas.

Kaip “tokenai” sumažino 
važinėjimus New Yorke '

New York. — Įvedus 
centų ritinukus - tokgnuJ? 
už važiavimą požeminiais 
miesto geležinkeliais ir ele- 
veiteriais, važiuotojų skai
čius sumažėjo 3 milijonais 
per savaitę, arba 10 su pu
se procentų. Bet kiti 27,- 
320,000 važiuotojų vis tiek 
sumokėjo 1,048,422 dole
riais daugiau, negu pernai 
per tą pačią savaitę, kuo
met buvo važiuojama už 
dešimtuką.

Australija sau pasilaikys 
daugumą uraniumo

Sydney, Australija.—Au
stralijos valdžia pasilaikys 
sau daugumą iškasamo ura
niumo, sprogstamosios ato
minės medžiagos; tik ma
žesniąja uraniumo dalį par
davinės Amerikai bei An- % 
glijai, kaip sakė Australi
jos atomų jėgos komisija.

Senatorius John M. But
ler (republikonas iš Ma
ryland©). Jis Įnešė Sena- 
tan bilių, kuris reikalau
ja, kad visos darbo uni
jos gautų leidimą iš Sub
versive Activities Cont
rol Boardo. Boardui sr' f 
teikiama galia užmary*/ 
bile darbo uniją, kuri jam 
pasirodytų “subversyviš- 
ka.” Darbo unijos šitą bi-
Kų griežčiausiai pasmer

kia.
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PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRU
jp '■ - Kalėjimo vaizdai. Poema =•=

f (Tąsa)
Kur tau žmogau!... Kad užsuks kokią
Pilnu garu! Tu gali kepestoti... [stoti—

E megafonas—tai dargi balsiau
Garsą padidina... tai tau ir jau...

Penktasparniečiams
tai esti paskiausia,— 

Baigus kitiems tiktai, pusryčių gausi: 
Mat, tu be darbo esi vis čionai, 
Tai ir skubėt tau nėr ko būtinai!

Viską užrėkia, užkurtina, gožia,—
Rodos, per ausį tau nuolat kas drožia...

Laiko tik gaištas ir vien tik kančia,—
Ir negali padaryt nieko čia!

Stotį galėtų atsukt žmoniškesnę,—
Juk ten dalykų pusėtinų esti .

Suktelt’ suktuką toliau ar arčiau, 
Kitą programą klausytum verčiau.

Sureguliuotų ir garso stiprumą,
Tą megafoną—mažesnio garsumo,

Būtų ir muzika tuosyk kita,
Būtų smagesnė ir paukščių tauta...

Bet kaip dabar, tai tikra čia kankynė—
Per pustrečios valandos: nusiminę,

Brukę batus, nagi lovon ar kaip—
Ęėkaut ir ūžt ir valiūkaut visaip...

Na, iš tikrųjų tai taip jie ir daro,—
Laivas laikotarpis—na, tai ir varo...

Nieko naudingo tad veikt negali, 
Tai jie ir eina visi atbuli..u

Pirma pavalgo kitų sparnų vyrai,—
Skuba į darbą, taryt “rugiai byra,”

Ir tik paskui jau penktiečiai greičiau—i 
Sukruta bruktis visi pusryčiaut.

Tas megafonas, stotis ta išgverus,— 
Na ir daryk ką, žmogeli, kad geras...

Sargas—medinis, tai tikras baslys:
Kartą užsuko—toliau nenuslys...

O tuo tarpu, jei taip muziką gerą—
Gal būt simfoniją, taip ką kas dera:

Operos ariją, dainą tautos,
Tai bent klausytum—kad ir nuolatos !...

Ką iš Čaikovskio, Bethoveno, Guno,—
Opera—operos ar’ja lai būna,

Smetana, Strausas ar liaudies daina:
Tuoj tau širdis ir linksma ir gryna!

Čiagi ta muzika skardžiai laukinė,
Ausį tau drasko ir graižo krūtinę...

Net ir naujienų suprast negali,—
Vien tik švergždimai, blerbimai smaili...

*'?akšt! ir nutrūko tas radijas staigiai— 
Kįaikų šniaukrojimą savo tą baigė,—

Ir pasidarė tylu taip antsyk,
Gera—tu nieko daugiau neklausyk...

8.
Pusryčiams kas gi? Esi jau prityręs,— 
Duona, kava, dubenėlis gal tyrės, 

Samtis pienuko skystučio prie to 
Slyvų lėkštelė, uogelių ar ko.

Kartais riekelė ir kokio ragaišio, 
Kartais gal skrylių

bei sklindžių pamaišo: 
Prask—ne iš karto tu gausi vis’ tai,— 
Tik įvairumo padaro retai.

Tuoj štai ir varo visus jus į kiemą,— 
Pirma apčiumpa, apžiūri kiekvieną, 

Ginklą užgintą gal kokį atras: 
Galvas, vyreliai, turėkit geras...

Kiemas, čia šūkauja, vaikšto ar žaidžia. 
Tipų kokių! Kito snapas, kaip gaidžio, 

Kito nudribus gležna pasmakrė, 
Kito, it gaidžio, rusva skiauterė.

Yr’ čia šleivų ir kreivų ir kuprotų, . 
Yr’ ir menkučių, drūtų ir suplotų.

Kitas be rankos—gal karo auka, 
Išvaizda kito sukniužus, menka .

Drumbia, žerglioja, o čia susibūrę, 
Ginčijas, baras, užsmaukę kepurę: 

Ogi to keiksmo! pliovų nešvankių! 
Dergia ir plūsta, nemerkę akių!

Valandas dvi dabar, vyrai, ramybė,— 
Tik pašnabždom ką... ir tai susizgribę,

Skaito paukšteliai skubiai sau knygas: 
Po devynių lemputes tuoj nukąs.

Pereina sargas ir dirstelia tarpais: 
Kalba gal kas ar ramybę kas darko.

Lept užsimerkė ant sykio šviesa,— 
Skubina guolin kibždyne visa.

Maigo maigūną, tą čiužinį čiuždo,— 
Paguli kiek—ir tau šonai vis šiugžda.

Na, ogi miegas—jo nėr ir gana:
i Tų atminimų galva sklidina...

Šmėkšo, vaidenas, it keistas košmaras,— 
Neb’sumanai, kas čia dedas, kas daros: 

Nei tų siaubų išvaryt iš galvos,
Nei suvaikyt tos vaizduotės savos...

Nieks neberūko, švaresnis būt’ oras, 
Bet*va tas vėjas kad pūstels šorais:

Reikui gal galvą apkloti ar ką?
TaigBgulėsena kol kas menka...

Koksti uždusdamas, kosti, net žviegia
Ten kur narve kas—ir trukdo tau miegą.

Paukši vamzdžius šiluminiai garai, 
Paukši ir daužo, net tau negerai.

Bilis kad kriokia, net švergždąmas krio- 
Slanktą, katarą, gal irmėdę kokią... [kia:

Na ir miegok, kad norėjai, žmogus: 
Argi kasnakt vis taip šmėkliška bus?

Džionis nuo šono ant šono vis vartos,
Skaito avis nebepirmas jau kartas, 

, Bando višaip sutramdyti mintis,—
Ai, kaip prailgo, nus’bodo naktis!...

Vistik ant jo susimilo Morfėjas,
Saują sapnų ant galvos jam pasėjęs.

Kiek jis miegojo, kas ten suvaikys? 
Su tvieskė staigiai šviesa į akis.

Džionis tik trukt, apsidairė, pakirdo, 
Čerkšmą varpelio triukšmingą išgirdo: 

Išsirabazdino, šoko žemyn,—
“Na, kaip miegojai šią naktį, kaimyn ?”

W A(Jk|^ks ir miegas, kai pirmąją naktį: 
jai < jhs geriau kai paskiau prisiplakti.” 

Velkas ir prausias ir ruošias skubriai 
Penktojo klubo garbingi nariai.

Aslos pašluotos, maigūnai pakloti,— 
Aušta, ryškėja naujos dienos plotai.

Dargi narvai užrakinti visi, 
Kol pusryčiauti ūžmingai eisi.

Kito suprast negali, ką jis sako:
Tiek tų keiksmažodžių drabsto ant tako!

Net tau šleikštu, net glitu ant širdies!
Daug tų šlykštybių kiekvienas girdės... -.*—4

Rodos, bjaurybių prišvinkę jiem burnos,—
Tokios vis kalbos nešvankios, kumurnos:

Kitas kaip tik ir didžiuojasi tuo, 
Kad jo kalba atkari ir pikta...

Rūko, čiaumoja ir papsi, “kaip šiaučiai,”
Spiaudo, skrepliuoja, biauroja ir siaučia...

Pagiežą, kerštą, kartumą tulžies, 
Rodos, jie tau čia išspiaudys, išlies...

Kalbą tikrovišką, žmonišką, švarią
Reto girdėsi. Taryt, čia sus’darė

Kažkoks darkytas, klaikus mišinys, 
Santvarkos šios nelemtos darinys .

Maišosi šičia ir mūs ketvertukas:
Edis kresnutis ir Bilis aptukęs—

Kiūtina, kalbasi ką tai abu.
Džioniui naujokui stebėt įstabu:

Staptelia, treptelia, klausosi, dairos,
Varsto jis burkulus—stačias ar žvairas,

Mirktelia, krunkštelia, gaudo vaizdus. 
Pokalbių saujas: jis, mat, pastabus.

Čalis guviai ką tai tarškia, mosuoja,—
Stovi būreliai ir vėl krepsuoja,—'

Gaikčioja, juokias negriukai klikiai, 
Pasagą svaido, bėgioja trankiai...

Kiurkso kampe žilagūris senukas,
Liūdnas, nusmurgęs, nupiepęs, apsmukęs,

Truksi kuokštuitais žilais antakiais,
Krustelia kartais putliais -paakiais.

Kamgi šaltojon ir tokį įkišo?
Argi jam, buvo veržlumo ir šišo

Kokią šunybę išgirsti ar ką?...
Vargšą suėdė netikus tvarka.

Džionis šį tą sužinoti sumuodė:
Nuotykį šitą laikys savo puode,

Tyliai sukrovęs kartu su kitais,
Knygą rašyt kol jam laikas ateis. >

Senį užkalbino prielankiai, taikiai,
Tartum į patį jis tašką pataikė,—

Senis jam persakė nuotykį tą,
Miela valia atsistojęs greta.—

“Dirbau didžiulėj aš naugių tirpykloj,
Metų metus vis metalo lydykloj,—

Gnaibė sveikatą man aitrūs garai,
Kol pasidarė visai negerai. (

Darbą maniau gal lengvesnį ten gausiąs,-
Juk įvairių ten dahbų yra gausiai,

Jei ne viduj, tai lauke dar geriau,—
Prievaizdui, girdi, aš taip ir tariau:

Gal už dieninį, naktinį gal' sargą—
Plūkiaus juk visą gyveųimą vargų;

Gaučiau gal pensiją kokią už tai,— 
Kaulyt kitų nereikėtų dykai.

(Bus daugiau)

Chicago, III.
Mirė A. Pajaustas

Pastaruoju laiku dirbo rai
džių rinkėjų “Vilnies” spaus
tuvėje.

šeštadienio vakare apskri-c 
ties ligoninėje mirė bridgepor- 
tietis Albertas Pajauskas, su
laukęs vos 53 metų amžiaus.

Pastaruoju laiku Albertas 
dirbo raidžių rinkėju ‘Vilnies’ 
spaustuvėje ir pora savaičių 
atgal buvo išvykęs su šeima 
atostogų į Wisconsin valstiją. 
Ten ir apsirgo. Grįžęs namo 
pasidavė į apskrities ligoninę 
kur ir mirė šeštadienio vaka
re, rugpjūčio 1 dieną.

Lavonas pašarvotas Philips 
koplyčioje, 3307 Lituanica 
avė. Laidotuvės įvyko trečia- * 
dienį, rugpiūčio 5 dieną, 
8 :30 vai. ryto.

Velionis paliko žmoną, sū
nų, dukterį, marčią, žentą, 
brolį, dvi. seseris ir kitus gi
mines. Buvo gimęs Shenan
doah, Pa. šeima gyvena 3314 
S. Union, Bridgeport© koloni
joje.

Reiškiu giliausią simpatiją 
velionio Alberto I’ajausko šei
mai ir artimiesiems. Vilnietis

Roselandiečiams gerai žinoma 
veikėja Anna Žilis mirė

Anna žilis, gyvenusi ant 
10731 S. Wabash avė. mirė 
sulaukus vos 53 metų.

Velionė gimus Syracuse, 
N. Y., gegužės 25, 1900 me
tais, bet jau ilgas laikas gyve
no Roselande.

Jinai buvo veikli moteriške. 
Sekretoriavo eilei organizaci
jų. Veikė 9 Ward o Demokra
tų Moterų Klube, taipgi Kata
likų Moterų Klube ir Šv. Anos 
Draugijoj. Gerą laiką sekreto
riavo Lietuvių Politiniam Klu
bui.

Ji paliko nubudime du sū
nus, Roger ir George, taipgi 
dukteris Mrs. Anne Mary Li- 
manowski, Jenne Cachares ir 
Sylvia žilis; anukus — Steven 
ir Richard žilis ir John Li ma
no vvsk i ir David Cachares, 
taipgi anūkę Joan Limanows- 
ki.

Ji mirė liepos 30 d. po 
trumpos ligos, Roseland Com
munity Hospital.

Laidotuvėms patarnavo 
graborius Bukauskas.

Palaidoti Šv. Kazimiero ka
pinėse.

žilių šeima yra katalikai, 
bet jie veikia sutikime ir su 
kitų tikybų bei politinių pa
žiūrų žmonėmis.

Roger pilis yra dainininkas 
ii* vaidylaĮ—mėgėjas. Jis daž
nai dalyvauja Aido Choro 
perstatomose operetėse.

žiliai buvo ypač uolūs Roo- 
sevelto rėmėjai ir veikė su vi
sais, kas palaikė pažangesnę 
demokratų politiką.

Velionė Anna buvo gero bū
do moteriškė, mokėjo gražiai 
sugyventi su kitais, buvo gero
kai prasilavinus ir kiek galė
dama tarnavo draugijom.

Visų pažiūrų roselandiečiai 
ir daugeles chicagiečių, kas ją 
žinojo, gailisi netekę jos.

Žilių šeimai reiškiame šir
dingiausios užuojautos šiame 
jų liūdesio momente.

Roger žiliui patariant nesi
liauti veikus meno srityje, dai
noje. Rep.

Wilkes-Barre, Pa.
Metinis SLA 7-tos Apskrities 
išvažiavimas
Sekmadienį, rugpiūčio 23 d., 

Rocky Glen parke įvyks SLA 
7-tos apskrities išvažiavimas.

Kviečiame visus apielinkės 
lietuvius atsilankyti. Išgirsite 
įdomių kalbų, dainų ir sma
giai praleisite dieną. A. S.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

VICTOR HUGO

GAVROŠAS
(Tąsa)

—Nešdinkitės, arba aš iš
sprogdinsiu barikadą.

Visi atsisuko į tą pusę, iš 
kur nuskambėjo balsas.

Barikados viršininkas buvo 
įėjęs į smuklę, paėmė iš ten 
statinaitę parako ir, pasinau
dodamas dūmais, kurie dengė 
barikadą, prasmuko pasieniais 
iki tos vietos, kur buvo deg
las. Vienu mirksniu jis iš
traukė deglą ir pastatė stati
naitę su paraku.

Dabar karininkei ir karei
viai nustebę žiūrėjo, kaip vir
šininkas, stovėdamas ant ak
menų krūvos sui deglu ranko
je ir ryžto kupinu, išdidžiu 
veidu, palenkęs liepsnojantį 
deglą prie statinaitės su para
ku, griausmingu balsu šaukė:

—Nešdinkitės, arba išsprog
dinsiu barikadą!

— Išsprogdinęs barikadą, 
išsprogdinsi ir save! — tarė 
karininkas.

—Tegul!
Ir jis priartino deglą prie 

^tatinaitės.
Bet ant barikados jau nieko 

nebebuvo. Palikę nukautus ii’ 
sužeistuosius, kareiviai netvar
kingai atsitraukė į tolimiausią 
gatvės galą ir dingo tamsoje.

Barikada buvo išvaduota.
Apgultieji pastatė sargybi

nius ir ėmėsi tvarstyti sužeis
tuosius. Barikados viršininkas 
pašaukė Gavrošą. Berniukas 
linksmai pribėgo prie jo.

—Tu sutinki atlikti man di
delę paslaugą?

—Visa, ką jūs tik norite, — 
atsakė Gavrošas.

—Štai, paimk laišką. Išeik 
tuojau iš barikados (Gavro
šas neramiai ėmė kasytis pa
kaušį) ir ryt rytą Įteik šituo 
adresu. Tai nelabai toli.

Mažasis didvyris atsakė:
—Gerai! Bet tuo metu pa

ims barikadą, o manęs nebus.
—Puolimas tikriausiai pra

sidės tik auštant, o barikadą 
paims ne anksčiau kaip vidu
dienį.

—O jei aš rytoj nuneščiau 
jūsų laišką? — paklausė Gav
rošas.

—Ne, bus per vėlu. Eik tuo
jau.

Nerasdamas ką Į tai atsa
kyti, Gavrošas stovėjo neryž
tingas ir nusiminęs. Staiga jis 
pasipurtė kaip paukštis ir pa
ėmė laišką.

Gavrošui dingtelėjo gera 
mintis. Jis jos nepasakė, bijo
damas, kad viršininkas gali 
nesutikti.

Jis nusprendė: “Dabar tik 
vidunaktis. Aš nunešiu laišką 
tuojau ir spėsiu laiku sugrįž
ti.”

Gavrošas ąu nešė laišką ir, 
skubėdamas atgal į barika
dą, pakeliui nuoširdžiai daužė 
žibintus. Bėgdamas tuščiomis, 
tamsiomis gatvėmis, jis visa 
gerkle plyšojo daineles, visaip 
vaipydamasis ir narsiai mo
juodamas. Jis turėjo neišsen
kamą visokiausių grimasų at
sargą. Gaila, kad tuščioje 
gatvėje niekas negalėjo jo 
matyti. Jis veltui švaistė savo 
turtus.

Staiga jis sustojo. Jo įžval
gios akys vartų gilumoje pa
matė ratukus ir juose miego
jusį žmogų. Ratukų rankenos 
rėmėsi į grindinį, o miegan
čiojo galva ilsėjosi ratukų 
dugne. Nusviręs kūnas sudri
bo, o kojos siekė žemę.

Gavrošas sumojo, kad tas 
žmogus girtas.

“Štai kam vasaros naktys, 
—pagalvojo Gavrošas. —Tas 
žmogus užsnūdo savo ratu
kuose. Aš paimsiu ratukus 
respublikai, o girtuoklį palik
siu monarchijai. Ratukai la
bai pravers mūsų barikadai.”

Girtuoklis knarkė.
Gavrošas atsargiai truktelė

jo jį už kojų. Tas, nė nepra
budęs, išsitiesė ant grindinio.

Ratukai buvo išlaisvinti.
Gavrošas pasirausė kišenė

se, ištraukė gabaliuką popie
riaus ir raudono pieštuko ga
lelį.

Jis parašė:
“Paėmiau tavo ratukus 

prancūzų revoliucijai.
Gavrošas.”

Paskui įbruko popierėlį į 
girtuoklio aksominės liemenės 
kišenėlę, čiupo už ienų ratu
kus ir šuoliu pasileido Pary
žiaus turgaus link, pergalingu 
trenksmu stumdamas juos 
prieš save.

Tai buvo labai pavojingas 
sumanymas. Pakelėje, karališ
koje spaustuvėje, stovėjo sar
gybinių dalinys. Gavrošas apie 
tai nepagalvojo.

Kuopa sujudo, galvos nuo 
žygio gultų pakilo. Du vienas 
po kito sukulti žibintai, visa 
gerkle sudainuota daina, — 
buvo ko išsigąsti toms bai
lioms gatvėms, kur įprasta 
gulti saulei nusileidus ir ank
sti užpūsti žvakes. Štai jau vi
są valandą vaikezas, tartum 
uodas, patekęs į buteli, zyzė 
toje ramioje miesto dalyje.

Karininkas klausėsi. Jis lū
kuriavo. Tai buvo apdairus 
žmogus. įkyrus ratukų dardė
jimas išvedė jį iš kantrybės.

—Čia ištisa gauja! — su
murmėjo jisai. Paskui atsar
giai ir be triukšmo išėjo iš 
sargybinės.

Staiga Gavrošas veidas į 
veidą susidūrė su karišku 
mundierium, kepure ir šautu
vu.

Jis sustojo tarsi įbestas.
—Labas, viešoji tvarka! — 

tarė jis.
—Kur eini, padauža?
—Pilieti, — atsakė Gavro

šas, — aš juk dar nepavadi
nau jus buržua. O jūs kodėl 
mane barate ?

—Kur eini? — suriko kari
ninkas.

—Gerbiamasis pone, — pra
bilo Gavrošas, — vakar jūs 
gal ir buvote protingas žmo
gus, bet šiandien rytą jums 
atėmė laipsnį. , .

—Aš tavo klausiu, kur eini, 
nenaudėli ?

Gavrošas atsakė:
—Jūs esate labai malonus. 

Aš nepasakyčiau, kad jums 
tiek metų, kiek jūs iš tikrųjų 
turite. Jūs geriau parduotu- 
mėt savo plaukus po šimtą 
frankų už kiekvieną. Gautu
mėt penkis šimtus frankų.

—Kur eini? Kur eini? Ar 
pasakysi, kur tu eini, niekše!

—O, kaip šiurkščiai jūs 
kalbate!

—Prie ginklų ! — suriko ka
rininkas.

Gavrošas tučtuojau suvokė, 
kaip išsikapstyti iš keblios 
padėties. Ratukai jį įklampi
no, tegul ratukai ir išgelbsti.

Karininkas žengė prįe 
Gavrošo, bet berniukas vienu 
akies mirksniu pavertė ratu
kus patrankos šoviniu ir iš vi
sų jėgų stuktelėjo jais kari
ninką. Tas aukštielninkas 
žlegtelėjo j balą. Jo šautuvas
iššovė į orą.
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Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE
AUTO MECHANIC. Experienced. 
Good Salary and working conditions. 
Call Norristown 5-1292.

(156-158)

AUTO MECHANIC

Experienced in fuel oil trucks and 
passenger car maintenance. Steady 
work, good pay. See Mr. Daley.

MODERN HEAT & FUEL CO.
2927 Ellsworth Street

 (156-162) 
MECHANIC

Automotive, experienced on repair, 
maintenance and overhaul of fork 
lift trucks. Steady work; good work
ing conditions. Apply in person or 
phone Mr. Sam Rubin, SA. 2-S2O4. 
MOBILE INDUSTRIAL EQUIP
MENT, 9th & Tioga Streets.

(156-158)
PAINTERS 

STEEL MEN

Apply in person 
MURATONE CO.

1425 N. Bouvier
___  (156-162)

CABINET MAKERS for Architect
ural woodwork. Experienced only.

; Union Shop. B. & G. MFG. CO., 
2151 N. Warnock Street. ST. 2-4241 

(157-159)

I riksmą išbėgo kareiviai, 
; pasigirdo viena papliūpa, pa- 
skui antra, trecia...

šaudymas aklai užtruko ge- 
; rą ketvirtį valandos. Nemažai 
į langų stiklų buvo išpyškinta.

Tuo metu Gavrošas, vienu 
atsikvėpimu perbėgęs penkias 
gatves ir uždusęs, atsisėdo ant 
grindinio pailsėti.

Jis įsiklausė.
Atgavęs kvapą, jis grįžtelė

jo į tą pusę, kur pasiutusiai 
poškėjo šūviai, pakėlė ranką 
ir, išskėtęs pirštus, pridėjo 
prie nosies. Bet staiga susi
griebė :

—Aš čia raitausi, mirštu iš 
juoko, o štai išklydau iš kelio. 
Teks apylankom eiti. Kad tik 
laiku suskubčiau1 į barikadą.

Ir jis nudūmė kaip viesulas. 
PUOLIMAS ;

Diena išaušo greitai. Tačiau 
nė vienas langas, nė vienos 
durys neprasivėrė. Saulė jau 
seniai patekėjo, bet žmonės 
nerodė nė mažiausio gyvybės 
ženklo, šanvreri gatvėje, ku
rią paliko kariuomenė, buvo 
grėsminga tyla. Gretimos gat
vės buvo tuščios.

Niekas nesirodė, tačiau bu
vo girdėti kažkokie garsai. 
Tolumoje judėjo .kažkas pas
laptinga. Kaip ir vakar vakare, 
sargybiniai, tik šį kartą jau 
visi, paliko savo postus ir su
grįžo į barikadą.

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAI
LEWISTON-AUBURN, ME.

Rugpiūčio-Aug. 16 d., LLD 31 kp. 
rengia šaunu pikniką pas A. J. Stu- 
kus ant ūkio. Pradžia 12 v. dieną. 
Bus gerų valgių ir šalto toniko at
sigerti. Kviečiame dalyvauti iš Rum
ford, Mexico ir Portland.

Komitetas.

ROCHESTER, N. Y.
Gedemino Draugystė rengia pikni

ką, rugpiūčio 30 d., sekmadieni, 1 
vai., Schutzen Parke. Visi rocheste- 
riečiai ir iš apylinkės lietuviai ma
loniai prašomi dalyvauti. Bus gera 
muzika, skanių valgių ir gėrimų. 
Užtikriname, turėsite gerus laikus.*

Rengėjai.

SHENANDOAH, PA

Dienraščio Laisves Paramai

įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 August
Swank’s Grove
Brandonville, Pa.

Visi šios mainų apylinkės lietuviai yra kviečiami 
į šį puikų pasilinksminimą. Turėsime svečių iš 
Brooklyno. Kviečiame Philadelphią ir Baltimorę. 
Scrantonas ir Wilkes-Barre rūpinkitės skaitlingai 
atsilankyti.

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

3 pusk—Laisve (Liberty) -Aiitradicn., Rugp.-August 11, 1953



Svečiai
Laisviečius atlankė J. Mis- 

keliūnas iš Irvington, N. J. 
Sakėsi nedirbęs, tai liuesą die- 
na panaudojęs atlankyti savo 
Įstaigą ir joje dirbančius prie- 
teliuis. Ta proga jis atsinau
jino dienraščio prenumeratą 
ir dar dovanojo jo reikalams 
$7,

★
Atostogų proga taipgi mus 

atlankė Povilas Venta su savo 
sūneliu Konrad uku. Ventai 
dabar dirba ir gyvena toliau 
Ilgojoje Saloje, tačiau laiko 
didžiųjų pramogų ar šiaip 
progos sulaukę neužmiršta ir 
mūsų.

“Nusibaudžiu save”
Taip pasakęs, williamsbur- 

gietis M. Kraujai is paklojo 
penkinę Laisvei už tai. kad 
negalėjo dalyvauti dienraščio 
piknike. Jisai, kaip ir daug 
kitų kriaučių, tuo laiku turė
jo atostogų ir buvo išvykęs Į 
Pawling, N. Y., pasilsėti va
sarvietėje sykiu su šeima. Ne
norėjęs atostogos pertraukti 
pusiau. Mat, piknikas šiemet 
Įvyko viduryje kriaučių dvi
savaitines atostogos.

Laisviečiai dėkingi Krauja- 
liui už gerą atminti laikraš
čiui ir už duosnią paramą.

Rep.

Jau ruošia sezono 
užbaigtuves

Garsusis miesto pajūrinis 
rezortas—Coney Island— .jau 
ruošiasi sezono užbaigtu vėms, 
vadinamoms Mareli Gras. Sa
vaitę tarp rugsėjo 7-tos ir 12- 
tos pažymės margais para
dais, programomis. Paskutinę 
dieną, 12-tą, vykdys kūdikių 
paradą.

Kanadiečiai čia radę 
nesvetingą atostogą

Trys kanadiečiai jaunuoliai 
savo atostogomis atvykę pa
matyti New Yorką, Pirmą ■ 
dieną gerai sekėsi. Antroji . 
praėjo gerai. Norėdami pra
tęsti savo išteklių, vai kineliai 
miegoję savo automobiliuje. 
Tačiau priešaušriu antradie
nio rytą juos nemaloniai atbu- 
dino. Keturi jauni mušeiku- 
čiai juos ištraukę iš auto ne
toli Coney Island, apdaužę, 
atėmę $142 ir auto.

Auto ne už ilgo atrado pa
liktą gatvėje, bet ne pinigus. 
Atostogai užbaigti progą 
jiems suteikė tūlas pasiturin
tis pilietis, pakviesdamas j 
savo jachtą svečiuosna.

Žudęs savo senutę

New Yorke suimtas 17 me
tų vyrukas kaip Įtartas nužu
dyme savo senutės, 85 metų. 
Jis ir pora kitų vyrukų tikėję
si senutę turint daug turto, ta
čiau radę tik $95. Ji turėjusi 
dar $1,700 paslėptų, bet jie 
tų nerado.

IB------------------------------------------------------------------------------------------------ -9
Virginia 9-6126

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

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M. a. t
By Appointment 87-20 85th street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.
N--------A--------- ,--------------------------------------------------------------------------------4

Darbiečiai jau surinko 
parašus už kandidatus

American Labor Party dar
buotojai šiomis dienomis bai
gė surinkti parašus po petici
jomis, reikalingomis uždėji
mui ant baloto darbininkų ir 
pažangiųjų kandidatų. Reikia 
5.000 parašų, bot surinkę kur 
kas daugiau.

Parašų Rinkėjai sako, jog 
visose miesto dalyse darbie
čiai balsuotojai labai gerai 
atsiliepė Į partijos statomus 
kandidatus ir i reikalą darbi
ninkams statyti ii’ rinkti val
džion savo, darbo žmonių at
stovus.

Darbiečiai kandidatu i ma
jorą stato Clifford T. Mc
Avoy, iždininko pareigoms — 
Arthur Schutz cr, Į Miesto Ta
rybos prezidentą — Charles 
Stewart.

Mažumų partijoms ir nepri
klausomiems nominuoti pas
kutinė diena yra nustatyta 
rugp. 1 1-ta. Iki 14-tos kandi
datai dar gali atsisakyti, o iki 
18-tos partijoms leista skirti 
atsisakiusiu ar atstatvtu kan-* v fc

didatų vietoms kitus.
Į s i g a 1 ė j’ u s i o m s valdančio

sioms partijoms parašų rinkti 
nereikia. Joms yra nustatyta 
nominacinių balsavimų (pri
maries) diena ir tą dieną tos 
partijos balsuotojai nominuo
ja kandidatus. Balsavimų vie
tos suteikiamos ir prižiūrimos 
miesto iždo lėšomis.

V a 1 d a n č i os i o m s p arti j o m s 
dar teikiama ir strategiška 
pirmenybe. Mažumų partijom 
ir nepriklausomiem kandida
tam pasiskelbus anksčiau, pa
skiri dus “visas kozyres ant 
stalo,“ didžiosioms visa stra
tegija aiški.

“Širdies liga” miręs 
turėjo galvoje kulką

Frank Soska, 60 motų, lie
pos 27-tą mirė ir buvo palai
dotas kaip miręs nuo širdies 
smūgio. Tiesa, iš jo kaktos 
buvo prasiveržęs kraujas. Ta
čiau “tyrinėtojai“ nusprendė, 
kad jis kaktą prasimušė virs
damas, kai susirgo.

Už kelių dienų buvo suimtas 
pamišęs asmuo Georgo Salee- 
by kai jis pašovė kitus du as
menis. Jis pasigyrė, kad vie
ną jis pataikė visai nušauti. 
Tuomet Soskos kūnas tapo at
kastas ir ištikro jo galvojo at
rado kulka, c
Stadium Koncertai

Rugpiūčio 1-mą pasibaigė 
Stadium Koncertų sezonas, i- 
vykdęs 27 koncertus atvirame 
ore, Lewisohn Stadiume. Tu
rėjo 256,000 lankytojų, apie 
5,000 daugiau, negu pernai. 
Daugiausia publikos dalyvavo 
Gershwino muzikos vakarą, 
liepos 16-tą.

Viešbučių darbininkai nutarė 
reikalauti algos priedo

Trijose skirtingose salėse 
viena diena Įvykdytuose tri
juose mitinguose dalyvavo 
virš 10,000 darbininkų. Jie 
užgyre planą reikalauti mo- 
kesties priedų. Tačiau leido 
unijos viršininkams reikalavi
mus biski sušvelninti, tūloms 
kategorijoms reikalauti po 
mažiau, negu iš anksto buvo 
tikėtasi reikalauti.

Kalbėjusieji už pakėlimą 
visiems po $4 per savaitę, at
rodė, gavo daugiausia aplo
dismentų. Tačiau unijos virši
ninkai savo kalbose iškalbinė
jo, kad laikai sunkūs, būsią 
neįmanoma tiek gauti. Tūli Į- 
tarė $4 reikalautojus, kad jie 
norį streiko. Balsavimuose,

Firma užvedė bylas 
prieš 2 unijas

Bethlehem Steel Co. užvedė 
bylas prieš dviejų unijų loka
lus Brooklyne. Reikalauja 
$300,000 atpildo.

Iš AFL Seafarers Interna
tional Unijos reikalauja at
pildo už pikietavimą. Unijos 
nariai dabar pikietuoja 27th 
St. šapas, Brooklyne. Sako, 
kad tuomi padrąsino antrąją 
uniją nesilaikyti kontrakto.

Iš CIO Industrial Union of 
Marine and Shipbuilding 
Workers Lokal.o 13-to reika
lauja atpildo už sustabdymą 
darbo.

Taipgi yra užvesta byla su- 
s ta b d y t i pikietavimą.

Firma pasidrąsino bylinėtis 
kitur firmoms laimėjus pana
šias bylas vadovaujantis tomis 
privilegijomis, kurias joms su
teikia Taft-Hartley Įstatymas. 
Apiplėšus unijos iždą, unijoms 
apsunkinama kova. Daug 
drąsiau unijai yra skelbti 
streiko ar kitokią kovą, kai 
jos iždas stiprus apginti ar 
pavalgydinti savo narius pra
ilgusiose kovose.

Išteisino darbininko 
užmušėją kapitoną

Valdžia panaikino bylą 
prieš Isbrandtsen laivų firmos 
kapitoną Franklin B. Wea
ver, kuris laive nušovė virėją 
William Harvey. Kapitonas 
teisinosi, kad šovęs gindamas 
savo gyvybę. Tačiau teisme 
buvo liūdymų, kad Harvey 
tuomet buvo surištas. Byla tę
sėsi arti dvejus metus. Du 
kartu Įvyko teismas, bet vis 
(Įžiūrės buvo tokios, kurios 
nesusitarė ir teismą pakrikde 
be nuosprendžio.

SKELBKITĖS LAISVeJE

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288 

kurie vykdyta balsu pasisa
kant už ar prieš, priimta virši
ninkų siūlomasis planas —taip 
viršininkų buvo suprastas ir 
paskelbtas.

Viršininkų sutiktame vyk
dyti plane reikalauja: po $4 
priedo baltus žaketus dėvin
tiems virėjams ir bartende- 
riams; po $3 housekeeperiam 
ir kai kuriem kitiems; po $2 
kapitonams, hostesėms, indų 
surinkėjams; po $1.25 gau
nantiems tipsus.

Reikalavimus tuojau Įteiks 
iš trijų asmenų susidedančiai 
arbitracijos komisijai kuri da
bar svarsto tos industrijos al
gų klausimą.

Subway vežė traukinio 
pagrobtą moterį

Mrs. Kreitzer, 67 metų, 
Long Island City gyventoja, 
tapo pačiupta traukinio, kurin 
ji nenorėjo lipti, ir nuvežta 
iš vienos stoties Į kitą.

Moteriškė stovėjo Indepen
dent linijos Lexington Ave. 
stotyje, matomai, arti trauki
nio. Vėjas ar oro trauklys 
kaip nors Įtraukė ir Įkliudė 
jos sijoną Į grotelius tarp va
gonų. Traukiniui pradėjus ei
ti, ji pasijuto traukiama, šiaip 
taip spėjo (ir jos sijono plo
tis leido) ji apsisukti ii- Įsi
tverti rankomis grotelių. Taip 
nešama subvės urvan ji pra
dėjo spiegti. Tai pamatė pub
lika i)1 platformos sargas. Se
kamą stoti — New York o 
Fifth Ave. stotį—spėjo infor
muoti. Ten moteriškę nuėmė 
nuo traukinio.

Moteris nuvežta i ligoninę. 
Jai sužeista koja.

Žymūs kalbėtojai 
mitinge taikai

Rugpiūčio 12-tos vakarą Į- 
■ vyksiančiame masiniame mi
tinge pasidžiaugti sustabdymu 
mūšių Korėjoje dalyvaus pa- 
skilbę kalbėjai. Tarpe tų 
yra Thomas Richardson iš 
Krusados Taikai, redaktorius 
ir leidėjas Angus Cameron, 
Dr. Willard Uphaus, rabinas 
Samuel Buehler.

Mitingas prasidės 8 vai. 
Įžanga $1. Vieta: City Center 
Casino, 135 W. 55th St., New 
Yorke.

Du williamsburgieciai vyru
kai areštuoti anksti rytą at
radus juos svetimoje gasoli
nos stotyje Long Island City. 
Įtarė ten Įsibriovus tikslu ap
vogti.

TONY’S
UP-TO-DAĮTE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas 
30G UNION AVENUJE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Keleiviai nepatenkinti 
žaisme už doleri 

i*

Iš Pennsylvania stoties' ei
nantis Į Long Beach trauki
nys praėjusio ketvirtadienio 
vakarą 31 minutę pavėlavo 
dėl to, kad kompanijos tar
nautojui reikėjo išrišti ginčą 
su vienu keleiviu dėl vieno do
lerio vertės tikieto. Tūkstan
tis keleivių turėjo paaukoti po 
31 minutę savo gyvenimo.

Ginčas kilo konduktoriui 
patikrinant tikietus. Radęs 
vieno tikietą nepasirašytą. 
Taisyklės Įsako, kad nuolati
nio keleivio (commuters) ti
kietą be parašo ir paveikslo 
galima praleisti iki šešių kar
tų. Iškirstos tikiete skylutės 
jau rodė, jog šis būtų septin
tas.

Taisyklės yra taisyklėmis. 
Konduktorius turi saugoti sa
vo darbą. Pareikalavo, kad 
keleivis užsimokėtų. Keleivis 
sako: — tas tikietas yra už
mokėtas, nemokėsiu. Konduk
torius sustabdo traukini vie
noje neturimoje apsistoti vie
toje, kad pašauktų sau pagal
bos.

Sekamoje stotyje atėjo 
konduktoriui pagalba, bet ke
leivis užtikrina, kad jis nemo
kės. O kol jie ginčijasi, trau
kinys stovi. Kai kas pasiūlė 
sumesti $1 ir užmokėti. Keli 
taip ir padarė.

Traukinys pradėjo eiti, ta
čiau ginčas nerimo, bet dar 
daugiau kaito. Konduktorius 
pabijojo, kad jam gali būti 
dar karščiau. Sustabdė trau
kini kitoje nereikalingoje sto
tyje. Susikimšo keleiviai rei
kalavo Įleisti traukiniu oro. 
Atidarė duris. Per jas ir išėjo 
tas Įtartasis “ramybės ardy
me.” Atėjus policijai nebebu
vo ko areštuoti. Tačiau, kol jo 
ieškojo, traukinys ir jo kelei
viai stovėjo vietoje dar 20 mi
liutų ir pyko.

Savimi grožėjimasis 
brangiai kainavo

New Yorke suimtas jaunas, 
gražus vyrukas kaip apart- 
mentų vagis. Jo nelaimė Įvy
kusi dėl to, kad jis perdaug 
grožėjęsis savimi, nešiojęsis 
su savimi savo paveikslą. Pa
veikslą jis pametęs viename 
apkraustomame bute ir pagal 
tą paveikslą j Į areštavo.

MIKE
Valentas Baltrukevičius, 75 

metų amžiaus, gyvenęs 324 
Union Ave., Brooklyn, N. Y., 
mirė rugpiūčio 9 d. Pašarvo
tas Radzevičiaus šermeninėje, 
410 Metropolitan Avė., Broo- 
klyne (W'illiamsburge). Bus 
laidojamas trečiadienį, rug
pjūčio 12 d.

B ai tru k e vi č i u s priklausė
Šv. Jurgio Draugystėje ir 
kriaučių lietuvių 54-me sky
riuje, buvo visiems kriaušiams 
pažįstamas.

Šermenimis rūpinasi jo sū
nus Albertas.

Velionio sūnams, anūkams 
ir kitiems artimiesiems reiš
kiame užuojautą. C. N.

Susirinkimas
RICHMOND HILL, N. Y.

L.L.D. 185 kp. susirinkimas jvyks 
rugpiūčio (Aug.) 13 d., 7:30 v. vak, 
110-06 Atlantic Avė. Visi nariai at
silankykite, nes bus renkama Cent
ro valdyba. Kurie dar nepasimokė- 
jote šių metų duoklių, malonėkite 
ateit ir užsimokėt; taipgi knygą pa
siimsite. Komitetas.

(156-157)

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda 2-jų šeimynų mūriųis 
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 tėlefo- 
nuokite: CL. -7-1481. Bile laiku.

(154-159)

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios dirbti prie slips, pan

tie^ ir kitų moteriškų apatinių ap- 
rėdalų. Nuolatinis darbas. Gera mo
kestis. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
CAMPUS MAID

529 W. Broadway
N. Y. C. (1st floor) ,

Tel. GR. 8-6221
 (157-160)

REIKALINGA COUNTER GIRL
Patyrusi. Naktinis darbas. Gera 

mokestis, nuolatinis, darbas.
Kreipkitės:

3G LUNCHEONETTE
74-11 871 h Avė., 
Jackson Heights

(157-160)
REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios. Darbas prie sijonų, 

jackets ir sportswear. Section dar
bas. Nuolatinis darbas. Gera mo
kestis.

(Klauskite Harold)
29 E. 22nd St., N. Y. C. (6th floor)

(157-160)
SHORT ORDER VIRĖJAS

Penktadieniais ir šeštadieniais.
Gera mokestis.

šaukite
Freeport 8-9380

(157-163)
~he1¥~w~^

REVERE
JIEŠKO ŽMONIŲ, KURIE
KVALIFIKUOTI KAIPO

INSPEKTORIAI .
MAŠINISTAI

SUDeTI MAŠINAS 
MAŠINŲ OPERATORIAI 

TOOL, DIE, FIXTURE 
DESIGN SUDĖSTYTOJAI

Jūs Galėsite Pasitenkinti 
šiom Progom

1. Liberališkas Algų Sutvarkymas.
2. Proga Pakilimams.
3. Draugiški Bendradarbiai.
4. Apdrauda ant Gyvasties, Aksi- 

dentų, Medikališka pagalba, 
Ligoninės ir Polio.

5. Geriausi įrankiai ir medžiaga 
duodami.

6. Puikios darbo sąlygos moderni- 
nėj šapoj.
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI 

8 A. M. IKI 5 P. M.
REVERE CORPORATION 

OF AMERICA 
845 North Colony Rd., 

Wallingford, Conn.
(153-157)

_____________

MECHANIC
(Sanitaro dėžutės) 

Patyręs. Dirbti Mexico. 
Gera Alga. Skambinkite:

PL. 3-2723
(155-159)

REAL ESTATE
PARSIDUODA 

PIENINE FARMA 
‘ideališka dėl profesionalo asmenio. 
50 mailių nuo New Yorko, prie State 
Highway. Minimum jeigos $24,000 j 

metus. Sulig vėliausios dienos visa 
reikalinga mašinerija. 72 Guernsey 
karvės?. Rašykite ar telefenuokite: 
Robert Gatto, 52 Duane St., N.Y.C.

Tel. WO. 2-8480.
(157-159)

New Jersey Lietuviu i 

PIKNIKAS*
' Rengia LLD 5-to j i Kuopa

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

vasarą, sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 6 September
Ant rytojaus Labor Day 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 gru

pes piknike malonesniam laiko praleidimui, J 
Brooklynas ir Philadelphija busais važiuoja^ 

į šį pikniką.
• H

Lauksime žinių iš kitų kolonijų.

4 pusi.-Laisve (Liberty)-Antradien., Rugp.-Augutt 11, 1953

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NOSINAIČIŲ LANKSTYTOJO^

KNYGŲ APDARYMUI MERGINOS
Prie stalo dirbėjos; siuvėjose i pa

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

SUPREME EMPLOYMENT 
SERVICE

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

PRIE SIUVIMO SUKNELIŲ
Ant vienos adatos mašinų. Pasto

vus darbas. Dieninės ir naktinės 
pakaitos. Taipgi darbas dalimis die
nos. Aukštos mokestys nuo šmotų. 
Ateikite ir pamatykite.

Atdara šeštadieniais.
HENRY CO.

207 MAIN WORCESTER, MASS.
Tel. Worcester 5-2496

(156-160)

OPERATORES—PATYRUSIOS ..
Ant Singer ir Merrow Mašinų. 

Nuolatinis Darbas.
Gera Alga. Kreipkitės:

70-20 —67th PLACE 
Glendale, N. Y. 
Tel. HE. 8-2600

(1

SLAUGES
Professional & Practicals 

Turi būti Laisniuotos 
Pilnam ar Daliai Laiko 

Darbo yra visuose skyriuose. 
MATHER MEMORIAL HOSPITAL 

Port Jefferson, New York 
Tel. PO. 8-1320 

(156-162)

REIKALINGA LABEL 
SIUVĖJA

Patyrusi. Dirbti ant moteriškų 
megstinukų. Nuolatinis darbas.

Gera alga. Kreipkitės:
SHEFFIELD KNITTING MILLS

6 Stanwix St., Brooklyn.
Tel. EV. 6-7994

(156-158)

REIKALINGOS OPERATORES

Įsiūti gumą ir guzikėlius ant vai
kų baltinių. Apskritiems metams 
darbas. Gera alga; puikios darbo są
lygos. Skambinkite: »«•

DI. 6-0745 '
(156-162) 

-------- ----------—t-------------------------- — 
REIKALINGOS OPERATORES 
Prie suknelių jaunuolėms. Ppty-f 

rusios. Nuolatinis darbas. Gera mo
kestis. Kreipkitės:---------------------- '
JERRY GILDEN SPECIALTIES Į 

498 7th Avė. 
N.Y.C. (14th fl.) • /! 

(157-158);

MALE and FEMALE

REIKALINGI PROSYTOJAI

Su Patyrimu. Nuolatinis Darbas. 
Gera alga. Malonios darbo sąlygos.

Skambinkite:

TA. 3-5707
(156-160)

REIKALINGA PORA
Dirbti moderniniuose Long Island 

namuose.
Moteris—namų darbą; virti arba 

pagelbėti virėjui.
Vyras — Daržininkas; aptaisymui. 

Biskį ir viduje dirbti. Skambinkite:
CI. 7-7980 paprastom dienom ar
RO. 3-8681 savaitgaliais.

(155-161)




