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KRISLAI
Edvardas Skučas.
Didis nuostolis.
A. Sniečkus prezidijume.
Malenkovo atidengimas.

Rašo R. MIZARA

Beširdžiai mirčiai neužten
ka mūsų senosios kartos žmo
nių, kuriuos nuolat viefcą po 
kito grobia.

Ji įsirangę ir i mūsų jauno
sios kartos tarpą i)- pradėjo 
SĄVOL..
"štai, nelaboji mirtis pakir
to Edvardą A. Skučą, 37 metų 
amžiaus vyrą, — vyrą, pačia
me jo žydėjime, daug jau da
vusį, bet dar daugiau žadėju
sį duoti mūsų kultūriniam ju
dėjimui.

Edvardas Skučas, be kitko, 
buvo talentingas dailininkas, 
jau gražiai atsirekomendavęs 
su savo paišybine kūryba.

Jis buvo progresyvus, į atei
tį žiūrėjo blaiviai ir darė visą, 
kad jo ir visos žmonijos atei
tis būtų gražesnė, laiminges
nė.

Jis buvo gabus vaidintojas; 
jis priklausė Newarko Siety
no Chorui ir Brooklyn© Aido 
Chorui, — mėgo dainuoti, vai- 
d/iiti scenoje veikąlus, nes 
tam turėjo didžiu gabumu.

Bet...

Eduardas buvo antrojo pa
saulinio karo dalyvis, kovojęs 
su priešu Pacifike.

Ten buvo sužeistas. Tačiau 
atrodė pilnai sveikas, tvirtas, 
gyvas, gajus.

Ir kas galėjo tikėti, kad jis 
taip staiga, darbo vietoje, 
kris ir jau daugiau tarp mūsų 
nedalyvaus, mūsų niūrios pa
dangės neskaidrins savo ta
lentu ir ryžtu?!...

Edvardo Skučo mirtis — 
didžiulis nuostolis netik Ne
warko, o ir visos Amerikos, 
progresyvei visuomenei.

Ilsėkis, Edvardai, ramiai, o 
mes likusieji šventai paža
dame tęsti tą darbą, kurį tu 
taip nuoširdžiai ir energingai 
dirbai !

Maskvos Pravdoje iš rug- 
piūčio 6 d., telpa nuotrauka 
Tarybų Sąjungos parlamento 
sesijos, įvykusios praėjusią sa
vaitę. i

Prexidiu®>e, tarp kitų, sėdi 
ir A. lĘniečlcus, lietuvių tautos 
atstovas.

Taigi tie, kurie pastaruoju 
laiku, nežinau kodėl, taip 
džiaugėsi, būk Sniečkus esąs 

• "likviduotas”, per an k st i 
džiaugėsi.

Malenkovas paskelbė Tary
bų Sąjungos parlamento sesi
joje, kad Tarybų Sąjunga turi 
hidrogeninę bombą.

Kai kurie nevierni tamošiai 
tuo netiki, bet rimtesni moks
lininkai ir stebėtojai sutinka, 
kad ji tai gali turėti.

Kiekvienas, rodosi, turėtų 
taip samprotauti: ką turi vie
na šąli?, turi arba turės ir 
kita Šalis. Tai nėra išvengia
ma.

Tarybų Sąjungoje mokslas 
nežemiau stovi, kaip Jungti
nėje, Valjtijose, bei kurioje ki
toj Ji jtotlKinėje šalyje.

Ir tik to, kad viena ku
ri šalis neturi monopolio ant 
atomo bombos, ant hidrogeno 
bombos, pasaulis gali leng- 

.viau atsidusti, nes tokiuo at
veju nei viena šalis nedrįs tą

(Tąsa 3-čiam pusi.)

S. RHEE TIKISI, KAD 
AMERIKA IR TOLIAU 
REMS JO PLANUS

I * —------------

Kartoja, kad jis pats kariaus 
už Šiaurines Korė jos prijungimą

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentas Syngmanas Rhee iš
leido pareiškimą, kad jeigu 
politinė valstybių konferen-

Amerika grąžins Japonijai 
tik mažiukes saliukes

Tokio, Japonija, •=- Kuo
met čia lankėsi Amerikos 
valstybės sekretorius John 
Foster Dulles, jis žadėjo 
sugrąžinti Japonijai grupę 
mažu Amami saliukiu.

Bet Dulles pareiškė, jog 
amerikonai vis dar pasilai
kys didžiąją japonų salą 
Okinawa, Ryukyu ir Bonin 
salas, kur Amerika yra pa
sistačius bazes - tvirtoves 
prieš Sovietų Sąjungą bei 
Kiniją.

Tokio. — Japonai ‘suėmė 
sovietinį 25 tonų laivuką, 
kuris, sakoma, per arti pri
plaukė prie Japonijos Hok
kaido salos.

Dulles pyksta, kad japonai 
“per lėtai ginkluojasi”

Tokio, Japonija. — John 
Foster Dulles, Amerikos 
valstybės sekretorius, per
eitą sekmadienį barė japo
nų premjerą Yošidą, kad 
Japonija “pei\įėtai ginkluo
jasi” ir teturUtiktai ketu
rias divizijas kariuomenės.

Pasak Dulleso, tai Japo
nija galėtų rekrutuot bent 
keliolika divizijų armijos.

Yošida, atsakė, jog Ame
rika turėtų duoti daugiau 
pinigų, jeigu nori, kad Ja
ponija smarkiau ginkluotų
si prieš komunizmą.

Egipto ablavai prieš 
demokratijos veikėjus

Kairo, Egiptas. — Polici
ja urmu sumedžiojo dau
giau kaip 60 žmonių, De
mokratinio Sambūrio vei
kėjų. Egipto vidaus reika
lų ministras pulk. Nasser 
vadina juos komunistais.

Tunisiečiai nudėjo 2 
Francijos pakalikus
Tunis. — Tunisijos patri- 

jotai užmušė dar du Fran
cijos pataikūnus — kuni- 
gaikštuką A. Ben Moham- 
medą ir Capo Bon miesto 
tarybos narį B. Mouldį.

Francūzų policija medžio
ja nužiūrimus kaltininkus.

ORAS. — Giedra ir vis 
nekaršta.

cija neprijungs jam Šiau
rinės (liaudininkų) Korė
jos, tai Jungtinės Valstijos 
su 15 savo talkininkų vis 
tiek stengsis, kad Šiaurinė 
Korėjo būtų suvienyta su 
Pietine.

Rhee sako:
“Nėra tikro pasižadėji

mo, kad Amerika su savo 
talkininkais panaujins ka
rą, bet jie tikrai pripažįs
ta mums teisę savais bū
dais siekti to tikslo.

“Jeigu Jungtinės Tautos 
nenorėtų panaujinti karo, 
tai mes prašysime, kad jos 
dvasiniai ir medžiaginiai 
mus remtų, kuomet mes 
vieni (Pietų Korėjos tauti
ninkai) kovosime.”

135 jankiai belaisviai 
atsisako grįžti namo

Munsan, Korėja. — Iš 
Šiaurinės Korėjos grįžtan
tieji belaisviai pranešė, kad 
bent 135 amerikonai atsisa
ko grįžti. Kai kurie keti
na nuvykti Kinijon ir mo
kytis ten kolegijose; pas
kui žada keliauti į Sovietų 
Sąjungą, o toliau i Indiją 
bei Pietų Afriką. O Pietų 
Afrikoj, sako,. jie mokytu, 
kaip negrai bei kiti spal
vuoti žmonės privalo kovo
ti už teisių lygybę su bal
taisiais.

200 pietinių korėjiečių be
laisvių. esamų Pvoktongo 
stovykloje, pas šiaurinės 
Korėjos liaudininkus, taip 
pat atsisako grižti į tau
tininkų Pietinę Korėją.

Turkija ir Sovietai išvien 
statys elektros jėgainę

Ankara, Turkija. — So
vietų Sąjungos pasiuntiniai 
ir Turkijos valdininkai iš
vien planuoja pastatyt di
delį tvenkinį, kurio van
dens jėga gamintų elektrą. 
Tuo vandeniu taip pat bū
tų drėkinami laukai Igdir 
klonyje.

Tas klonis nusitęsia iš 
šiauriniai - rytinės Turki
jos į Armėnijos Sovietų 
Respubliką. Klonio žemė 
derlinga, bet turi būti lais
toma, nes stokuoja lietaus.

Gruenther ragina vakarus 
neatlaidžiai ginkluotis

Paryžius.—Amerikos ge
nerolas Gruenther, vyriau
sias vakarinių kraštų ko- 
mandierius Europoj užreiš- 
kė, jog vakarai vis be at
vangos ginkluosis, nepai
sant, kad Sovietų Sąjunga 
numuša savo gynybos lėšas 
daugiau kaip 3 procentais.

Premjeras milžiniška dauguma 
laimėjo Irano balsavimus prieš 
karalių ir anglų šalininkus ■
Teheran, Iran. — Prem

jeras Mossadeghas laimėje 
visuotinus balsavimus 99 
procentais su 9 dešimtada
liais. Taip piliečiai užgyrė 
Mossadegho reikalavimą —- 
leisti jam uždaryti esamąjį 
seimą. Nes karaliaus ir 
anglų pakalikai šiame sei
me nuolat trukšmavo, su- 
klampindami visus premje
ro pasiūlymus. O jis, tarp 
kitko, siūlė atimti karaliui 
galią komanduoti armiją ir 
valstybinę policiją, taipgi 
apvalyti karaliaus palocių 
nuo politikierių, kurie pla
nuoja sukilimus prieš val
džia, v

Pagal dar nepilnai su

IRANO VALDŽIA STIPRINA 
RYŠIUS SU SOVIETAIS

Teheran, Iran. — Prem
jeras Mossadegh pranešė, 
jog bus sudaryta Irano ir 
Sovietų , atstovų komisija, 
kad “pastiprintų esamuo
sius draugiškus santykius 
tarp Irano ir Sovietų Są
jungos.”

Tranui patinka Sovietų 
premjero Malenkovo pa
reiškimas, padarytas Aukš
čiausioje Taryboje Maskvo
je, pereitą šeštadiėnį, kad 
Sovietų Sąjunga tikisi “su
megzti artimesnius ryšius 
su Iranu, pašalinant visus 
prieštaravimus kas liečia 
finansų ir rubežiaus klausi
mus.”

Egiptas pageidauja 
prekybos su Sovietais 
ir jų draugais

Kairo. — Egipto užsienio 
reikalų ministerija savo 
raporte sako, jog ypač nau
dinga būtų Egiptui preky
ba su Sovietų Sąjunga ir 
jos draugais — Lenkija’, 
Vengrija, Rumunija, Če- 
choslovakija ir rytine De
mokratine Vokiečių Respu
blika. E'giptas galėtų iš tų 
kraštų gauti fabrikinių ma
šinų, anglies ir ginklų.

(Tai būtų prekybos nu
kreipimas nuo Anglijos j 
rytinės Europos šalis.)

Pradiniai jau padaryta 
prekybos sutartis tarp 
Egipto ir Sovietų Sąjungos. 
Sutartis laukia tik Egipto 
ministrų kabineto užgyri- 
mo. Egiptas, pagal šią su
tartį, atsimokėtų daugiau
siai puikiąja medvilne (bo- 
velna) už gaunamus iš So
vietų kyiečius, angli, fabri
kinius įrengimus ir gin
klus.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Kažina kas, pravažiuoda
mas takse, šaudė į Jungti
nių Valstijų ambasadą. 
Dviem kulkom peršovė že
mutinius ambasados lan
gus.

skaitytas balsavimo pasė
kas, už Mossadeghą balsa
vo 1,441,156 piliečiai, o 
prieš jį tiktai 694.

Bus paskelbti naujo sei
mo rinkimai.

Mossadeghą rėmė ir ko
munistinė Tudeh (masių) 
Partija, ši partija oficia
liai uždrausta, bet policija 
nelabai kliudė rinkiminius 
Tudeh mitingus. Tik fa
šistiniai t a u t i n inkai kai 
kur užpuldinėjo tudehie- 
čius.

Kad karaliaus šalininkai 
negalėtų žulikauti, tai bu
vo reikalaujama kiekvieno 
balsuotojo vardo - pavardės 
ir adreso.

Pro-valdiški Irano laik
raščiai lemia, kad Irano su
sitarimas su Sovietų Sąjun
ga privers Ameriką pakeis
ti savo politiką link Irano.

i
Susitarus, suprantama. 

Iranas atgautų ir auksą bei 
$8,000,000, kurie laikomi 
kaip depozitai Maskvoje.

, (Amerika iki šiol remia 
Anglijos reikalavimą — su
grąžinti anglus į suvalsty
bintą Irano naftos-aliejaus 
pramonę. Anglijos karo lai
vai ir lėktuvai tuo tarpu 
blokuoja Irano naftos bei 
gazolino gabenimą Į kitus 
kraštus.)

Sovietų piliečiai 
sveikina valdžios 
planą-gerint būklę

Maskva. — Sovietų Są
jungos piliečiai labiausiai 
džiaugiasi pageri n i m a i s , 
kuriuos valdžia planuoja 
d a r b i n in kams ir valstie
čiams. Tuos gyvenimo pa
gerinimus' išdėstė Sovietų 
premjeras Malenkovas sa
vo raporte Aukščiausiai 
Tarybai (šalies seimui) 
pereitą šeštadienį.

Sovietų spauda plačiau
siai rašo apie laukiamus 
būklės pagerinimus.

United Press, amerikinė 
žinių agentūra, teigia, kad 
vidutinis pilietis daug la
biau susidomėjęs valdžios 
planais dėl gausos didini
mo kasdieniniame gyveni
me, negu pranešimu, kad 
Sovietu Sąjunga jau turi 
hydrogeninę bombą.

Dažnėja susišaudymai tarp 
izraeliečiu ir arabu

Jeruzalė. — Izraeliečiai 
protestavo, kad Jordano 
arabai nušovė 3 žydus. O 
Jordanas pirmiau kaltino 
izraeliečius už devynių ara
bų nušovimą per sieną.

JŽYMUS žurnalistas 
SURADO, KAIP EUROPA 
NEAPKENČIA AMERIKOS 

r<

Vakarinė Europa geriau klauso 
Sovietų pasiūlymų dėl taikos

Montreaux, Šveicarija.— 
William Philip Simms, bu
vęs keliolikos amerikinių 
Scripps-Howard laikraščių 
redaktorius, apkeliavo įvai
rius vakarų Europos kraš
tus ir visur surado neapy
kantą prieš Ameriką.

Jisai todėl rašo (New 
Yorko World - Telegrame), 
kad:
'—Vakarų Europoj au

gančioj] neapykanta Ame
rikai yra net aršesnis pa
vojus, negu komunistai. O 
karčiausiai mūsų neapken
čia tie, kuriuos mes dau
giausia sušelpėme.

Europa šiandie geriau ti
ki “rusiškos sirenos dainai” 
apie taiką, negu perspėji-

Pasinaujina Francijos 
darbininky streikai

Paryžius. — F r a n c i j o s 
premjero Laniel’o valdžia 
buvo pranešus, kad grįžtą 
darban milijonai streikavu
sių geležinkeliečių, telegra
fistų ir kitų valdinių dar
bininkų - tarnautojų, nes 
valdžia sutiko patenkinti 
kai kuriuos ju reikalavimus 
dėl algų, rendu bei pensijų.

Bet antradienį iš naujo 
sustreikavo 400,000 gelžke- 
liniu darbininku. Streikan 
išėjo ir tūkstančiai žmo
nių, dirbančių suvalstybin
tose pramonėse.

Valdžia grasina streikie- 
rius draftuoti kaip karei
vius.

Piccioni organizuoja italu 
ministry kabinetą

Roma. — Italijos prezi
dento Luigio Einaudio pa
kviestas į premjerus At. 
Piccioni apsiėmė sudaryti 
naują ministrų kabinetą. 
Piccioni, krikščionių demo
kratų vadas, žada įtraukt į 
kabinetą taip pat' liberalus 
ir respublikiečius.

Šalies seime jis turės 303 
atstovus — katalikus ir ki
tus dešiniuosius; o skirtin
gų atstovų bus 287.

Aukšč. Taryba užgyrė 
areštavimą Serijos

Maskva. — Aukščiausia 
Sovietų Taryba formaliai 
užgyrė Sovietų vyriausybės 
ir Komunistu Partijos nu
tarimą, padarytą liepos 10 
d. — pašalint • buvusį vi
daus reikalų ministrą Lav
renti jų Beriją iš valdžios ir 
atiduot jį teismui kaip So
vietų išdaviką, imperialis
tų agentą.

mams generolų M. B. Ridg
way, A. M. Gruenther i o ir 
kitų (raginančių smarkiau 
ginkluotis prieš komuniz
mą).

(Amerikos generolas 
Gruenther yra vyriausias 
Atlanto kraštų komandie- 
rius Europoj, o Ridgway 
buvęs komandierius.)

Mes todėl turėtume pa
vesti patiems europiečiams 
pasiskirt savo armijų ko
mandierius, kurių jie gal 
geriau klausytų, negu mū
sų.

Mes turėtume ištraukti 
savo kariuomenę iš Euro
pos taip greitai ir tvarkiai, 
kaip tiktai galima. Mes taip 
pat turėtume iš ten atšauk
ti visokias savo “misijas,” 
“komisijas,” “valdybas” — 
visą, civilinių amerikonų 
spiečių, kuris dabar apgu
la Europą, o visą darbą pa
vesti reguliarėms savo am
basadoms.

Europiečiai jau seniai 
mums sako: “Važiuokite 
sau namo!”

Nepaisant europiniu ar
mijų, kurias vakarų Euro
pa (pagal Amerikos Įsaky
mus) sudarytų, Raudonoji 
Armija per 40 dienų galė
tų užimti visą vakaru Eu
ropą iki Pirinėių kalnų 
(kuriais rubežiuojasi Ispa
nija su Francija), jeigu 
tik Maskva įsakytų.

Ir jeigu mes kas metai 
lisime po 8 iki 10 bilijonų 
doleriu gilyn i skolas, mė
tydami savo turtą visiems 
tariamiesiems savb talki
ninkams pasaulyje, tai mes 
nubankrutuosime. Mus su
naikins infliacija . O Mas
kva tik to jr nori.

Stipri, neprasiskolinusi 
Amerika galėtų geriau su
stabdyt Sovietus, negu dvi
gubai ar trigubai didesnė 
armija pasakiškos Jungti- 

i nės Europos (kurią perša 
I Amerikos valdžia).—

Pasak §immso, tik Ame- 
| rika galėtų įveikti Sovietų 
i Sąjungą, ir tai tik iš vidaus 
1 (gal atominėmis bei hydro- 
1 geninėmis bombomis).

Iš savo pusės Simms duo- 
| da du pasiūlymus:

1) Padaryti naują “Lo
carno” sutartį, kur Ameri
ka pasižadėtų padėti Rusi
jai apsiginti, jeigu kas ją 
be priežasties užpultų, kar
tu pasižadant ginti vakari
nę Europą, jeigu Sovietai 
ją užpultų.

2) Po amerikonu kariuo
menės atšaukimo iš vakaru 
Europos šalių, palaikyti 
tiktai “apsigynimo” sutar
tis su jomis.«

I

Washington. — Valdžia 
ketina deportuot Italijon 
Thomą Marino ir eilę ki
tų raketierių - gengsterių.
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, MALENKOVO KALBA
TARYBŲ SĄJUNGOS premjeras G. M. Malenkovas 

sakė per dvi valandas kalbą to krašto parlamento sesi
joje, vykusioje praėjusią savaitę Maskvoje.

v Jis sakė kalbą po to, kai parlamentas priėmė šalies 
biudžetą ir atliko kitus bėgamuosius darbus. Jis sakė 
kalbą prieš užsidarant parlamento sesijai.

Bet toji kalba susirado milžinišką atgarsį ne tik į 
pačiame parlamente, ne tik didžiulėje Tarybų Sąjungoje, , 
o ir visame pasaulyje.

Vieni užsieniečiai, susipažinę su Malenkovo kalba, 
nusigando, kiti, kad ir nusigandę, tačiau nuduoda, jog 
tai, ką Tarybinių Respublikų Sąjungos premjeras pasa
kė, mažai turį reikšmės.

MOTERŲ KAMPELIS
Moterys laimėjo sau teises 

ne taip jau gražiuoju

TIE, KURIE LIGI ŠIOL BUVO PASIKLIOVĘ pir
miau atomo, o vėliau hidrogenine bomba, didžiai nusi
gando dėl to, kad Malenkovas pasakė, jog Tarybų Są
junga tokią bombą turi, jog nei viena šalis šiandien ne
gali didžiuotis hidrogeno bombos monopoliu.

Kad Tarybų Sąjunga gali pasigaminti hidrogeninę 
bombą, rodosi, nieks neturėtų tuo stebėtis.

Atsiminkime, dar, rodosi, 1946 ar 1947 metais Mo
lotovas, kalbėdamas Maskvoje, pasakė: mes turėsime ne 
tik atominę bombą, o ir dar ką daugiau.

Žinant, jog Tarybų Sąjungos vadovai žodžiais ne
žaidžia ir neieško publikacijos, jau tuomet buvo aišku, 
kad Tarybų Sąjunga turės “ir daugiau ką.’

Šis Malenkovo dabar atidengimas sakyte sako, kad 
pasaulio didžiosios valstybės, įskaitant mūsų kraštą, 
turėtų tartis, turėtų ruoštis ne ginklu nesusipratimus 
spręsti, o derybomis.

Šis Malenkovo atidengimas, beje, užtikrina ilgesnę, 
pastovesnę taiką,—tai pripažįsta net ir toks konservaty
vus laikraštis, kaip London Times.

Dabar jau negalės didžiuotis nei viena kuri šalis, 
kad ji turi tokį destruktyvi ginklą, kokio neturi jokia 
kita šalis.

(Pabaiga, straipsnis 5-tas)
Amerikos moterims poli

tinėms kalinėms parašius 
valdžiai protestą ir žiniai 
apie tą protestą sklindant 
po visą šalį, valdžia pasiju
to negalinti tą judėjimą nu
slėpti. Pradėjo veiksmus 
moterims užgerinti.

Pas moteris politines ka
lines atvyko prezidento 
Wilso.no paslas David Law
rence, laij<raščio kolumnis- 
tas. Jis stengėsi moteris 
numaldyti, sakydamas:

“Būkite sukalbamos. Ad
ministracija labai lengvai 
galėtų jums pasamdyti pa
togų namą Washingtone ir 
ten jus apgyvendinti. Bet 
ar jūs nematote, kad 
patenkinti jūsų reikalavi
mą, apsieiti su jumis kaip 
su politiniais kaliniais, yra 
daug sunkiau, negu suteik
ti jums federalį balsavimo 
teisių amendmentą? Jeigu 
duosime tas politinių kali
nių privilegijas jums, mes 
turėsime jas praplėsti. Ta
da tektų dubti jas sąžinin
giems karo priešams ir vi
siems asmenims, kurie įka
linti už politines pažiūras. 
Ši administracija to negali 
daryti.”

Nieko sau pripažinimas 
nuo valdžios, kuri užsispy
rusiai įtikinėjo, būk Jungti
nėse Valstijose politinių 
kaliniu tuomet nebuvo. I-

MALENKOVAS DAR KARTĄ pabrėžė reikalą de
rėtis, tartis nesusipratimams spręsti.

Jis pabrėžė, jog raginimas prie tarimosi, prie dery
binių konferencijų, nėra kaž kokis laikinas Tarybų Są
jungos vyriausybes mostas. Ne, jis sakė, tai yra pastovi 
jos politikos kryptis, pastovus siekimasis. Komunizmas 
gali gyventi greta kapitalizmo taikoje.

Malenkovas nurodė pavyzdžius, kaip šiuo metu Ta
rybų Sąjunga atnaujino diplomatinius ryšius su Jugo
slavija, su Graikija; kaip ji ryžtasi išspręsti nesusipra
timus su Persija (Iranu), kaip ji draugiškai sugyvena 
su kaiminka Suomija.

Kitais žodžiais, Malenkovas dar ir dar kartą pa
brėžė, jog ypatingai po mūšių pertraukų Korėjoje gali
ma išspręsti ir visos opiosios problemos Tolimuosiuose 
Rytuose. Tačiau jis,- Malenkovas, griežtai reikalauja, 
kad Kinijos Liaudies Respublika būtų pripažinta pil
nateise valstybe ir įsileista į Jungtines Tautas.

NEPAPRASTOS REIKŠMĖS ši Malenkovo kalba 
turi Tarybų Sąjungos tautoms, visiems žmonėms.

Malenkovas pranešė, jog dabar bus kreipta daugiau 
dėmesio į žmonių gyvenimo aprūpinimą visokiais pro
duktais. z

Sunkioji pramonė Tarybų Sąjungoje šiandien pa
siekė aukšto lygio. Ją statant, ją kuriant to krašto 
žmonės turėjo nemažai pasiaukoti, turėjo susiveržti dir
žus.

Dabar, kai pagrindinė pramonė pastatyta aukšta
me lygyje, kai hitlerininkų sugriauti kraštai atstatyti, 
dabar, sako, jis, gaminsime daugiau naudojamųjų pro
duktų žmonių gyvenimo lygiui pakelti.

Vyriausybė, nurodo Malenkovas, kreipia didžiulio 
domesio į valstietiją, i kolektyvinius Tikins, į kolektyvie- 
čių gyvenimo lygio pakėlimą.

Jis davė tam praktiškus pasiūlymus: panaikinti 
valstiečių užsilikusias skolas, sumažinti jiems taksus, pa
dėti kiekvienam kolektyviečiui apdirbti savo • sklypus, 
kad jie būtų našesni, derlingesni, ir tt. Žodžiu, vyriau
sybė dabar kreips juo didesnio dėmesio į. žemės ūkį, į 
valstiečių ekonominį gyvenimą, kad jis būtų juo pilnes
nis, juo gražesnis.

Tarybų Sąjungos gyventojų daugumą, kaip sakė 
Malenkovas, dar vis sudaro valstiečiai:, iš apie 200 mili
jonų gyventojų, miestuose tebegyvena tik truputį dau
giau, kaip 80 milijonų žmonių. >

Taigi ši Malenkovo kalba, be abejojimo, nūskambėje 
per visą plačią Tarybų Sąjungą nepaprastai džiuginan
čiu garsu.

Ši Malenkovo kalba paro’do ir tai, kad šiandien Ta
rybų Sąjunga nenumato didelio karo pavojaus, todėl de
da didesnių pastangų žmonių tuojautinio gyvenimo ly
giui kelti.

Veiksniai į prezidentą 
Wilsona daugėjo. Areštai 
irgi tebebuvo vykdomi. 
1917 metų lapkričio 13-tą 
areštavo 31 moterį. Jas 
nuteisė 6 mėnesiams į sun
kiųjų darbų kalėjimą ir 
brutališkai su jomis elgėsi 
kalėjime. Jos visos atsakė 
badavimo streiku. Ne už il
go aštuonių sveikata atsi
dūrė kritiškoje padėtyje. 
Vadovaujančiąja Miss Alice 
Paul iš jų tarpe išskyrė, 
patalpino pamišėliams sky
riuje. Tenai bandė ją vers
tinai valgydinti. Bet jinai 
ir visos kitos griežtai laikė
si savo pasirinkto kelio. Jos 
sake, jog vidurinio kelio nė
ra — mirtis arba laisvė.

Prezidentas nūs i 1 ė i d o. 
1917 metų lapkričio 27 d r 
28 dienomis besąlyginiai iš
laisvino visas kalines. Dėl 
to Miss Paul pareiškė:

“Panaikinimas pabaudų 
parodo, kad jos buvo netei

Vaizdas Coney Islande 
per karščius. Šita mažyte, 
tik 4 metų mergaitė, at
vyko su tėveliais ir atsi
vežė viedrukę smėliui 
pilstyti. Bet kai nebega
lėjo pakęsti karščio, ki- 
biruką panaudojo vande
niui ant savo galvos pil

styti.

sėtos ir sauvališkos. Val
džios pastangos sustabdyti 
teisėta propaganda nepavy
ko.”

Sausio mėnesį, 1918 me
tų, prezidentas Wilsonas 
pasisakė už Woman Suff
rage Amendmentą. O tų 
pat metų kovo mėnesį fe- 
deralis teismas atkeite nuo
sprendžius visiems buvu
siems nuteistiems už kova 
moterims teises gauti.

Po to visa padėtis .pakito. 
Nors dar ir 1919 metais pa
sitaikydavo areštų, tačiau 
bendrai puolimas buvo at- 
lėžęs. 1919 metų birželį 
Kongresas priėmė Woman 
Suffrage Amendmentą. Gi 
1920 metų rugpiūtį reikia
mas skaičius valstijų jau 
buvo jį užgyrusios. Amend- 
mentas tapo paskelbtas 
kaip šalies įstatymas.

Tokia, trumpoje sutrau
koje, buvo kova, per kurią 
Jungtinių Valstijų moterys 
įveržė iš valdžios sau teise 
balsuoti.

Visame tų kovų atvaizde 
mes matome, jog kova už 
teises moterims buvo kova 
už demokratinę pažangą. 
Taipgi matome, kad ta ko
va nepatiko valdančiajai 
klasei. Ji per savo valdžią 
kovotojus trukdė, persekio
jo, areštavo vadus. Iš sa
vo pusės liaudis pasižymė
jo didėjančiu judėjimu iš
laisvinti politinius kalinius. 
Pagaliau, liaudies judėji
mas atidarė kalėjimų duris.

Sutraukoje savo raštų 
apie kovotojas už moterų 
teises autorius Herbert Ap- 
theker žymi, jog šių dienų 
veiksmai apginti politinius 
kalinius turi panašumo 
praeities laikų kovoms. Iš
vada šių kovų irgi bus pa
naši anų laikų išvadai — 
ko.votojai už taiką ir gero
vę liaudžiai galų gale išeis 
laimėtojais. Šių dienų ko
votojai, ateityje ’bus atmin
ti ir pagerbti už šiandien 
dirbamąjį patrijotinį dar
bą. L. S. A. R.t*

Elektra namie
Elektra yra wienas nau

dingiausių jų ir saugiausių
jų išradimų. Tačiau ir su 
ja reikia atsargumo. Išei
nant iš namų visokius maž- 
daikčius geriau išjungti.

Apdilę elektros laidai ga
li padegti, jeigu baigimo 
pradilti metu sieks įside
gančias medžiagas ar gele
žį, kuri įkaitusi gali įkurti 
ir sunkiau įdegamus daik
tus.

Siekiąs vandenį ar šiaip 
sušlapęs elektros laidas ga
li užmušti jį prisilietusi 
žmogų ar gyvulį. Dėl to pa
laidos vielos ar pirštu pa
siekiami junginiai ypač pa
vojingi tei, kur yra mažų 
vaikų.

Sijonų ilgis
* Moterims, madų planuo

tojai Paryžiuje argumen
tuoja sijonų :ilgį. Vieni siū
lo trumpinti iki tos vietos, 
kur blauzdos eina siauryn 
ties keliais. O kiti tebepa- 
lieka kaip dabar yra — ties 
vieta, kur blauzda siaurė
ja žemyn.

Galima pasirinkti. Bet 
rinktis reikia pasižiūrėjus į 
savo blauzdas, ne i kokios7 V

aktorės. Dauguma moterų 
atrodo geriau ir jaučiasi 
patogiau vilkėdamos ilgė- 
esniais sijonais.

Kūdikio kambario 
priežiūra

Iš kambario reikia kiek 
galint išnešti viską, kas ne
reikalinga motinai ir kūdi
kiui. Kuo kambaryje ma
žiau nereikalingų daiktų, 
tuo lengviau palaikyti šva
ra ir tvarka.

Vėdinimas. Lange būti
nai turi būti orlaidė arba 
framuga (į viršų atidaro
ma rėmų dalis), kad kam
barį būtų galima gerai iš
vėdinti. Patalpoje turi bū
ti sausa, bet esant centri
niam šildymui oras kartais 
būna per daug sausas, tai 
blogai atsiliepia kūdikiui, 
jo nosyje atsiranda šašiu- 
kų, susproginėja lūpos.

Dažnas vėdinimas, gėlės 
ant langų, indai su vande
niu mažina per didelį oro 
sausuma.

Su drėgme kovoti kur kas 
sunkiau. Kūdikį, gyvenan
tį drėgname, kambaryje, 
reikia dažniau išnešti oran, 
o kambarį geriau vėdinti. 
Vėdinant kambarį, kūdikis 
paprastai išnešamas, o jei 
to padaryti negalima, rei
kia jį šiltai aprengti, kaip 
pasivaikščiojimui, ir, ap
saugojus nuo šaltos oro sro
vės, vėdinti kambarį jam 
esant.

Vėdinimas reikalingas ne 
tik blogam orui, bet ir dul
kėms pašalinti. Tuo pačiu 
tikslu reikia kasdien nu
šluostyti drėgnu skuduru 
visus baldus ir iššluostyti 
kambario grindis. Kamba
rį, kuriame laikoma kūdi- 
kis, šluoti šepečiu negalima: 
šepečiu sukeliama dulkės, o 
dulkėse yra daugybė mi
krobų, kurie patenki į kū
dikio burną, kvėpuojamuo
sius takus, akis, odą ir gali 
jį susirgdinti.

šviesa. Geriausia šviesa, 
žinoma, yra elektros. Lem
pas reikia uždangstyti aba
žūrais (gaubtuvai, shades), 
kad kūdikiui akysna ne
kristu aštri šviesa. Elek
tros šviesa negadina oro ir 
truputį šildo kambarį. Ji 
nepavojinga gaisro atžvil
giu (išskyrus nuotikius, 
kur laidai ar junginiai būna 
perdilę ir susisiekia su 
karštį priimančiomis me
džiagomis). I. M. V.

Naminiai bandažai
Kožnuose namuose turė

tų rastis dėželė su būtiniau
siais pirmajai pagalbai 
įrankiais. Tarpe tų yra 
bandažai-bintai.

Bandažai gali būti nami
niai, padaryti iš nudėvėtų 
lininių ar šiaip marškonių 
(cotton) audinių. Tinka 
paklodės.

Vartojime dėvėtų audi
nių nieko nėra prasto. Rau
don. Kryžius, vėžio ir kito
kioms žaizdoms prižiūrėti 
įstaigos iš žmonių aukomis ! 
surenka tonų tonus paklo-' 
džių. Savanorės moterys iš i 
tų audinių sukarpo ar su-1 
plėšo įvairiausio pločio bin- ’ 
tus ir suvynioja į rutuliu-Į 
kus. Tada juos sterilizuoja. !

Sterilizuoti namie. Puo- i 
do dugne užvirk vandens. 
Virš vandens pakabink šie-: 
telį su rutuliukais. Uždenk 
puodą ir pagarink rutuliu
kus keletą minučių. Turėk ! 
gatavus gabaliukus šva-; 
raus popieriaus ir švarias 
rankas. Išimdama po vie
ną. rutuliukus skubiai ap
vyniok, kad iš oro nepriei
tų bakterijų.

Korėja. — Amerikonai 
užmušė vieną belaisvį, kuo
met, sakoma, grąžinami ko
munistai belaisviai sukėlė 
riaušės prieš amerikonus.

Jaunuolių maistas 
nepakankamas

Neseniai Cornell Univer
siteto ekspertai rinko davi
nius apie New Yorko vals
tijos vaikų ir jaunuolių mi
tybą. Išvada gavosi, kad 
blogiausioje padėtyje yra 
paaugliai jaunuoliai. Pro
fesorė Betty F. Steele pa
darė tokią išvadą:

Didesnieji vaikai ir jau
nuoliai pasirodė mažiausia 
gaunančiais proteinų, gele
žies, thiamino, riboflavino, 
niacino ir vitamino C dėl 
to, kad jie mažiau prižiūri
mi. Jie kartais palieka ne
valgę dėl paskubos bėgti į 
savo veiksmus. Jų užkan
dis dažnai susideda iš maž- 
niekių. Pusryčių nevalgo 
ar valgo nebalansuotus ir 
tuo padaryto nuostolio ne- 
dapildo sekamais valgiais.

Aišku, turi prisidėti ir 
tas, kad vyresniųjų motinos 
išeina į darbus svetur.

ŠfflMNKEMS
Uogų ir vaisių sviestai
Pabaiga rugpiūČio ir rug

sėjis veik visa mūsų šalies 
plotme yra ,šeimininkėms 
didžiausio darbymečio lai
kotarpiu. Turinčios savo 
darželius - sodelius konser
vuoja savo užaugintą der
liu žiemai.

Vaisių ir uogų sviestai- 
džemai moderniškai daro
mi labai greit. Seniau il
gai virindavo išgarinimui 
skysčių. Vėlesniais laikais 
nustatyta, kad ilgas maišy
mas, virinimas sunaikina 
daug gerųjų ypatybių. O 
kad džemai nesiliktų pra
skynę, deda daugiau cu
kraus ir koncentruoto pek
tino;

Pektinas (fruit pęctin, 
į bonkutėse ar milteli ais) 
taip pat yra iš valgomų vai
sių išimtas koncentruotas 
produktas, niekuo nekenks
mingas, kuris turi ypatybę 
greit sutirštėti į standžią, 
permatomą masę.

Juodųjų aviečių džemas
4 puodukai nuvalytų, su

trintų uogų (apie 2 kvortos, 
kol nesutrintos);

7 puodukai cukraus;
pusė bonkutės vaisių pek

tino.
Sutrink uogas. Atmie- 

ruok 4 puodukus. Supilk į 
nemažą puodą. Sudėk ir 
gerai įmaišyk cukrų. Už
kaisk, greit užvirk ir smar
kiai pavirk 1 minutę, nuo
lat maišant. Nukaisk. Įmai
šyk pektiną. Metaliniu 
šaukštu nugraibyk putas. 
Dar pamaišyk ir nugrai
byk putas ir iškilusias čie- 
las uogas. Supilk tuojau į 
sterilizuotas stiklinėles. Ne- 
aplaistyk kraštų. Palik apie 
pusę colio tuščios vietos. 
Tuojau užpilk apie aštun
tadalį colio (Vs) karštos 
parafinos ir palik atvėsti.

Iš to kiekio bus apie 10 
vidutinio dydžio stiklinėlių. 
Raudonųjų aviečių džemas

Juodosios ir raudonosios 
avietės — giminingos uo
gos. Bet recepte yra bis- 
kelis skirtumų. Raudono
sioms pataria vartoti pu
drinį pektiną ir skirtingu 
laiku sudėti: ,

5 puodukai sutrintų uogų
7 puodukai cukraus 
viena dėželė 2į uncijų 

powdered fruit pectin.
Atmieruok, supilk į. puo

dą sutrintas uogas. Įdėk ir 
gerai įmaišyk pektiną. Už
kaisk ir, maišydama, greit 
užvirk. Tuojau įmaišyk cu
krų. Leisk smarkiai už
virti ir pavirti 1 minutę. 
Nukaisk. Nugraibyk pu
tas. Vėl maišyk ir vėl nu
graibyk. Greit supilstyk į 
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stiklinėles ir užleisk karšta 
parafinu. Palik atvėsti.

Pyčių džemas
Darbo procedūra vi^ai 

tokia pat, kaip raudonųjų 
aviečių, tik proporcijai Kiš
kelį kitokia, mažiau cu
kraus:

4 puodukai nuluptų, su
trintų vaisių;

5 puodukai cukraus;
viena dėželė sausojo pek

tino.
Pilnai prinokusias pyąes 

nulupk ir išimk kauliukus. 
Jei nesilupa sausos, ryšulė
lyje pamerk į verdantį van
denį apie pusę minutės, o 
paskui į šaltą ir tuojau 
lupk.
Del ko taip, o ne kitaip?
Nesinori vykdyti įsakų, 

kol neaiški jų reikšmė.
Dėl ko nugraibyti iškilu

sias čielas uogas ar stam
bius jų gabalus? Čiela uo
ga gali būti nepervirusi 
kiaurai. Paviršiuje ji ir 
liktųsi neperkaitusi. Galė
tų pradėti rūgimą. Prie to, 
jei’ji liksis iškilusi, viįįj^ 
parafinos klodas liksis1 plo
nesnis. Jei prasidėtų rūgi
mas, galėtų parafiną pra
laužti, įleisti pelėsius, ku
rie džemą gadintų.

Neaplaistyti kraštus. Nu
varvėjęs stiklinėlės kraštu 
viralas gali būti tuo siauru 
takeliu, per kurį įsigaus 
pelėsiai.

Nepripilti pilną. Parafi
ną turės pakankamai vietos 
vienodai pasiskleisti ir sau
giai uždengti kraštus nuo 
pelėsių.

Sterilizuotos stiklines. Jos 
galėjo būti buvusios šva
riai išplautos ir švariai lai
kytos, bet jeigu tai hZvo 
seniai, jose jau gali būti 
priėjusių iš oro baktc/^Ą. 
Vienoms iš jų užmušti 
teks karščio tiek, kijk su
teiks pylimas į jas ką tik 
nukaisto karšto viralo. O 
tūloms galį neužtekti to 
karščio. Tuomet bakteri
jos veiks ir viralą gadins.

Visokius konservavimui 
indus reikia pirm pylimo 
viralo pavirinti bent penke
tą minučių ir laikyti ver
dančiame vandenyje iki 
reikės pripilti. Tas ir va
dinama sterilizavimu.

N. D.

Today's Pattern

■Pattern 9034: Children's Sizes 
2, 4, 6, 8, 10. Size 6 dress: 1% 
yards 35-lncl}; bolero: % yard. 

Užsakymą su 35 c^nta^s ir 

pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
AVenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

Wilso.no


VICTOR HUGO

GAVROŠAS
f (Tąsa)

įjoję pusėje, iš kurios buvo 
laukiama puolimo, viešpatavo 
gili tyla. Viršininkas liepė vi- 
siems užimti savo kautynių 
vietas.

Palei akmeninę sieną pasi
girdo trumpi, sausi garsai. 
Buvo užtaisomi šautuvai.

Ilgai laukti neteko. Grandi
nių barškėjimas, grėsmingas 
kažkokio masyvo dundėjimas, 
pergalingas bildesys — visa 
tai skelbė, kad artinasi artile
rija.

Pasigirdo pirmoji patranka.
—Ugnis! — sukomandavo 

barikados viršininkas.
Iš barikados trenkė sutarti

na šūvių salvė. Dūmai tarsi 
lavina uždengė patranką ii 
žmones; po keleto sekundžių 
debesis išsisklaidė, ir vėl pa
sirodė patranka ir žmonės.

—Užtaisykite šautuvus! — 
sukomandavo viršininkas.

Tuo metu, kai revoliucionie
riai vėl užtaisinėjo šautuvus, 
artileristai užtaisė patranką.

patranka iššovė, sviedinys 
nulėkė.

—Aš čia! — nuskambėjo
linksmas balsas.

Sviedinys nukrito ant bari
kados. *Tą pačią akimirką ant 
jos užbėgo Gavrošas. Jo pasi
rodymas visus nustebino la
biau negu sviedinys, kuris į- 
strigo į nuolaužų krūvą. Jis su
triuškino omnibuso ratą ir su
trupino seną vežimą. Barika
doje visi nusijuokė.

—Tęskite! — sušuko arti
leristams vienas darbininkas.

Gavrošą apspito. Bet jam 
neteko papasakoti. Viršinin-* 
kos skubiai jį nusivedė į šalį.
’—Tu ko čia atvykai?

—To paties, ko ir jūs! — 
^didžiai atkirto vaikezas, žiū

rėdamas į jį išplėstomis, spin
dinčiomis akimis.

—Kas tau leido grįžti? O 
laiškas? Tu įteikei jį?

—Pilieti, aš atidaviau laiš
ką durininkui. Jis įteiks.

Viršininkas, siųsdamas laiš
ką, turėjo du tikslus: atsisvei
kinti sužadėtinę ir išgelbėti 
Gavrošą. Teko pasitenkinti tik 
puse to, ko jis norėjo.

Nepraslinko nė minutė, o 
Gavrošas jau atsidūrė kitame 
sutvirtinimo gale.

—Kur mano šautuvas? — 
sušuko jis.

Jam padavė į nelaisvę pa
imto policininko šautuvą.

Gavrošas Įspėjo draugus, 
kad visos gretimos gatves ap
gultos kariuomenės.
—Įsakau gerai iškaršti jiems 

kailį! — linksmai pridūrė jis.
Tuo metu viršininkas, iš

tempęs ausis, iš savo angos 
klausėsi.

—Palenkite galvas, šliekitės 
prie sienos! — sušuko jis. — 
Visi klaupkitės palei barika
dą.

Bet šūviai trenkė anksčiau, 
negu sukilėliai spėjo Įvykdyti

■ jo įsakymą. Papliūpa buvo 
nutaikyta į barikados angą ir 
atsitrenkė į sieną. Du žmones 
užmušė ir tris sužeidė. Taip 
šaudant, barikada negalėjo il
gai išsilaikyti. Puolimas tebe
sitęsė, Šautuvų šūviai ir kar
tečės trenkė vieni po kitų, 
pamažu ardydami barikadą.

Saule jau buvo aukštai dan
guje.

Vienas barikados gynėjų 
kreipėsi Į viršininką :

—Mes alkani. Argi taip ir 
mirsime nevalgę?

Viršininkas stovėjo, atsirė
męs į šaudymo angą, nenuleis

damas akių nuo gatvės. Jis 
pritariamai linktelėjo galva.

Artileristai greitai atritino 
antrą patranką ir pastatė ją 
greta pirmosios.

Tai bylojo apie greitą ga
lą. -

Po kelių sekundžių abu pa
būklai ėmė šaudyti; šautuvų 
ugnis rėmė artileriją.

—Būtinai reikia pažaboti 
tas patrankas, — tarė virši
ninkas ir suriko: — Į artile
ristus ! Ugnis!

Visi jau seniai buvo pasi
ruošę : barikada ėmė pasiu
tusiai ir smagiai pyškinti, še
šios ar septynios papliūpos 
trenkė viena po kitos; gatvė 
paskendo dūmuose. Po valan
dėlės pro ūkaną buvo galima 
Įžiūrėti du trečdalius po pat
rankos ratais gulinčių artile
ristų. Likę gyvi ir toliau už
taisinėjo patrankas,z bet šūviai 
vis retėjo.

—Tai pavyko !—tarė vienas 
darbininkų, kreipdamasis į 
barikados viršininką. — Visiš
kas pasisekimas!

Viršininkas papurtė galvą 
ir atsakė:

— Dar ketvirtis valandos 
tokio pasisekimo, ir barikado
je nebeliks ne dešimties šovi
nių.

Gavrošas girdėjo tuos žo
džius.
MAŽASIS DIDVYRIS

Staiga barikados gynėjai 
pastebėjo, kad Gavrošas nu
sliuogė Į gatvę ir stovi kulkų 
krušoje.

Iš smukles paėmęs krepšį 
buteliams, jis išlindo pro ąn- 
gą ir ramiai ėmė kraustyti už
muštųjų šovinynus ir dėti į sa
vo krepšį.

—Ką tu ten darai? — rik
telėjo jam iš barikados.

Gavrošas pakėlė gaivą:
— Pilieti, aš kraunu pinti

nę.
(Bus daugiau)

* '1 PETRAS KRAPAS

I UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
I  —_— .... Įįa|ejimo vaizdai. Poema • ■ —- 

(Tąsa)
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Prievaizdo būta gudruolio ir sukto,—
Sako: “Dabar negaliu ilgai trukti,—

Tai tu, vadinas, čia darbą meti, 
Na ir gerai—atsiras čia kiti.

Eik tu namo sau, išpūtęs krūtinę,—
Aš raportuosiu: pečiai tau sutinę,

Dirbt negali... na tai laišką aš tau”...
Tuoj apsigrįžo,—jį tiek tematau.

Gal už savaitės aš gaunu jo laišką,—
Ir jūs matytut, ką ten jis pritraiške...

Girdi, tu savo valia išėjai,—
Baigta: nutrūko visi čia galai....

Nėr, girdi, šičia darbų tau kitokių, 
Tai ir sudieu, ir sau sveikas žinokis...

Ot ir žinokis, ir kas čia daryt?
Žmonai sakau: “Ar girdi, Barboryt?

Pas supradentą, pas patį važiuoju,
Pasikalbėsim su juo mes geruoju:

Gal įdėjimą jis mano supras,
ir keliūtas surasim tikras.”

Ten jau aš. Superis dilbt dilbt sumykęs.
Raštinėj taukši raštus darbininkės.

Sėdžiu aš tyliai ir laukiu sūriai,— 
Man jau net tirpti pradėjo nariai.

Superis dėsto sau popierius, varto,
Nieko nedėtas... Gi man net apkarto,— 

Suėmė man net paširdžiais diegliai.
Na, prieinu ir žiūriu aš smailiai.

• Jis gi, kaip tyčia, kaip nieko nebūta, 
Onei pažvelgs... ot tai tau ir keliūta...

“Mister,” sakau, “pas’kalbėt atėjau,”— 
Šast tik pakilo, išėjo ir jau...

Jis, kaip kirviu, ir nukirto aršiausiai: 
“Ko tu čia landžioji? Nieko negausi!

Laišką gavai! Tu gi jį supratai!
Pametei darbą,—ir baigta vis’ tai!...

Eik tu laukan, negadink tu man kraujo!” 
Perpykau. Perimtas, antplūdžio naujo, 

Atsivedėjęs kad moviau žandan,— 
Net jis apštankęs nuvirto dan-dan!...

Aš pro duris, o čia du policistai—
Tuoj kad griebs griebs man’:

jų taktą pažįsti,— 
Klikt surakino rankas ir kati!
Dūmė per gatves, ir aš jau stoty...

Žodį norėjau, o jie man: “Cit, murza!
Snukiu tuoj gausi, užčiaupk tą muturzę!”

Aš vėl... Jie:
“Srėbtuvę tuoj uždaryk!” 

Narvai! įstūmė: “Tupėk čia lig ryt!”
Na ir tupiu, kaip ciuliukas sus’rietęs: 
Plieno lenta,—tai gulėjimas kietas!

Bluosto sudėt negaliu, tik drebu: 
Štai tau—prašyląs lengvesnių darbų...

Rytą tuoj klausiu: “Galiu advokatą?...” 
Tuoj man ir atveda jį ir pristato.

Aiškinu jam, o jis sako: “Tuojau 
Bus čia teisėjas, bus visa aiškiau.”

Tuoj prie mašininkės pr’ėjęs iš tyko, 
Aš ir sakau jai, truputį supykęs:

“Kas gi čia? Superio noriu! Kas bus?”
“Superis,” sako, “tur’ savo vargus:

Užimtas smarkiai, neturi jis laiko,—
^jfeįkalų... Jis tiesiog ncsus’vaiko.

/ a1. DiWtelkit, sėskite,—gal kiek vėliau”...
“Nw kas daryt, na, palauksiu,” sakau.

Laukiu, žiūriu aš, ištyso man akys...
Štai įbildėjo ir jis, kaip patrakęs...

Aš tuoj artyn—ir tariu nekantrus:
“Darbus norėčiau

aš dirbt kai kūrins”...

Štai atrakino ir atvedė rūman,—
O advokato to tokis gerumas:
• “Viskas gerai, čia tau nieko nebus, 

Šitoks dalykas netaip jau skubus.”
Užstatai čia surengti... čia teisėjas...
Kaip bus geriau, pamatysiu išėjęs.

Laisvas buvau iki teismo laikų, 
Teismas įvyko,—pas’darė klaiku!...

Kaltino, būk aš užmušti norėjęs, 
Liudyt prieš mari’ tenai buvo suėjus

Raštinės jų ten galybė visa,— 
Na tu ir lauk, kad išeitų tiesa...

Priteisė trim—iki penketo metų:
Štai jum ir nuotykis—jų čia nereta”... 

Baigė senukas—ir žiūri blankiai,—
Krust tik jam lūpos ir krust antakiai...

So. Boston, Mass.
• i ’

Mūsų piknikai
Bendras trijų organizacijų 

piknikas liepos 26 d. buvo 
prastokas. Priežastis gąl bus 
tame, kad nepavyko gerai iš
gadinti. Mat, iki šiol įprati
mas buvo viską garsinti per 
radiją. Kitoks garsinimas pla
čiai žmonių nepasiekia.

Tikimės, kad So. Bostono 
Klubo piknikas bus daug skai- 
tlingesnis, nes klubiečiai prie 
savo metines šventės, įvyks
tančios rugpjūčio 16 d., Lie
tuvių Pušyne prie Keswick 
Road, Montelloje, ruošiasi ga
na smarkiai. Ir naujenybei, 
prie alaus kas norėsią gausią 
lietuviškų, pupų,—kaip tik to
kių, kokias valgydavome Lie
tuvoje. O jų gardumėlis: taik 
valgyk ir norėk! Bus nesuvilti 
atsilankę.

Kad kuogreičiausia radijas 
vėl atsidarytų, tai Bostono ir 
apylinkės žmonės skaitlingai 
dalyvaus radijo piknike rug
pjūčio d. Montelloje.

O rugpiūčio 30 d. visi masi
niai važiuos į Worcester!, nes 
ten Įvyks susitikimas su perei
tų metų Meno Mokyklos mo
kiniais. Važiuos, kas kaip ga
lės.
Mirė

Mirė Zigmas Kiškis, sulau
kęs 80-metų amžiaus. Lietu
voje paėjo nuo Pandėlio. A- 
merikoje išgyveno virš 50 me
tu. Iš amato buvo siuvėjas, 
puvo laisvai pažangus žmo
gus. Bet tepriklausė prie 

Amen Liet. Piliečių . Klubo. 
O kai buvo renkamos drapa
nos per karą ir po karo Lietu
vai, velionis nepasilstančiai 
padėjo drapanas lopyti-taisyti. 
Savo gabumus jis panaudojo 
labai gražiam tikslui.

Į amžinastį Zigmą palydė
jo tiktai keletas artimųjų. 
Atsiskyrę lyg kad ir sudie ne
pasakęs. Mirė ilgai nesirgęs ir 
mažai kas težinojo apie jo 
mirtį. Paliko nuliūdime sūnų, 
kuris su lietuviais mažai da
lyvauja. Sūnus grojąs simfoni
nėje orkestro je, bet vis kur 
toliau, ne Bostone.

Kelionę užbaigęs, Zigmai, 
ilsėkis ramiai. Aist.

Detroit, Mich.
Dėmesiui LLD 52 kp.

Nepaprastas (ekstra) LLD 
52 kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugpiūčio 16 d. 
10 vai. ryto Draugijų svetai
nėje, 4097 Porter St.

Mieli nariai ir narės: Malo
nėkite visi būti šiame susi
rinkime. Turėsime atlikti bal
savimus arba išrinkti Centro 
valdybą dėl 1954-1955 metų. 
Tad palikite savo naminius 
reikalus nors vieną kartą į 
metus namie, ir atlikite savo 
narines pareigas, tai yra, bū
kite susirinkime ir dalyvauki
te balsavime.

Dar keletas narių nėra pasi- 
mokėję mokestis už 1953 me
tus. Malonėkite pasimokėti.

Kurie dar nesate atsiėmę 
šių metų knygos “Po Aud
ros”, atsiimkite.

Pasitikėdamas jumis, kad 
skaitlingai dalyvausite minė
tame susirinkime, kviečia,

Sekr. S. Rusaitis.

Worcester, Mass.

Lewiston-Auburn, Me. Apie Social Security
Užkvietimas Klausimas: Žmonės kal-

9.
Džionis narve tuoj kai ką užsirašė,— 
Ras savo knygai čia dirvą jis trąšią.

Kokią kad progą pagavęs tiktai, 
Užrašus darė dažnai ir tirštai...

(Bus daugiau)

Vincas Navikas su žmona 
šventė (kada?—Red.) savo 
auksinį ženybinio gyvenimo 
jubiliejų. Tai tas pats Navi
kas, kuris per pastaruosius ke
lis metus yra Lietuvių svetai
nės užvaizdą (dženitorius).

Navikai priklauso prie LDS 
57 kuopos, prie LLD 11 kp. ir 
prie L, g. ir D. B. Draugijos. 
Navikienė dar tebėra gana 
drūta seimininkė. Vakarienių 
parengimuose visuomet suki
nėjasi virtuvėje.

Taipgi man teko ką tik su
žinoti, kad neseniai apsivedė 
Albertas Mazurka (brolis An
tano Mazurkos, kuris karžy
giškai žuvo Ispanijoje 1938 
m.). Albertas apsivedė su ki-

Rugpiūčio 16 d., tai yra 
ateinantį sekmadienį, Lietuvių 
Literatūros Draugijos vietinė 
kuopa rengia pikniką. Pikni
kas Įvyks labai gražioje vieto
je A. Stuko faunoje. Čia ran
dasi "jaunas sodas ir kitokių 
medžiu bei kvietkų malonus 
kvepėjimas. Taip ir traukia 
miestiečius Į žaliuojančias 
lankas tyru oru pakvėpuoti.

Rengimo komitetas kviečia 
visus vietos 'lietuvius atsilan
kyti ir linksmai laiką praleisti 
ir pasisveikinti su svečiais, at
vykusiais iš Rumfordo, Mexi
co, Portland© ir Bostono ir iš 
kitų vietų.

Kuopa kviečia lietuvius ir iš 
kitų miestų šiame piknike 
skaitlingai dalyvauti. Lewisto- 
no kukorkos bei virėjos ska
nių valgių pagamins. Bus ir 
gėrimų.

Jauna Mergaitė

bėjo, kad esą gaunančių so
cial security ir senatvės 
pensiją. Aš tikrinau, kad 
po social security dviejų 
senatvės pensijų vienam 
asmeniui negali būti. Kie
no tiesa?

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE
AUTO MECHANIC. Experienced. 
Good Salary and working conditions. 
Call Norristown 5-1292.

(156-158)

Cleveland, Ohio
Draugai Daujotai buvo 
atvažiavę į CIevelandą

Draugas J. Daujotas su 
žmona buvo atvykęs i CIeve
landą pamatyti savo senovės 
draugus, su kuriais jis apie 40 
metų atgal veikė kartu East 
St. Louis, Ill. draugijiniame 
judėjime. Draugas Daujotas 
tuomet dar gyvendamas St. 
Louis, Mo., visuomet, kada 
kas įvykdavo svarbesnio, suei
ga ar parengimas1, atvažiuo
davo į East St. Louis, tai ką 
pagelbėti, tai prakalbą pasa
kyti, — ypatingai tuo laiku, 
kada kunigas Petraitis buvo 
pasikėsinęs sunaikinti socialis
tų kuopą ir kitas progresyves 
organizacijas. Tik kun. Petrai
tis, atsisveikinimo su savo pa- 
rapijonais pamoksle, pasakė, 
kad už visus nepasisekimus 
jam bešeimininkaujant šven
tos Orios parapijoje, buvo kal
ti socialistai. Draugo Daujoto 
rūpestimi buvo įkurta pašai-, 
pine draugija ir St. Louis, Mo. 
Vėliau jis apsigyveno East 
St. Louis ir nuo to laiko rūpes
tingai vadovauja tos kolonijos 
draugijiniame darbe.

Tik gaila, kad dd. Daujotai 
turėjo greitai grįžti Į namus, 
nes jau baigėsi jų atostogos.
Draugai Modkaičiai 
nesveikuoja

Draugas Antąnas Mocjkai- 
tis jau senokai turėjo paliauti 
dirbęs iš priežasties jo sveika
tos pašlijimo. Bet ir iki šiol, 
vietoje Antano sveikatai atsi
griebti, dar šis bei tas išsi
vysto daugiau. Pastaruoju lai
ku vienos akies tinklinėje 
(retina) trūko arterija, užlie- 
dama ją krauju, ir dabar tos 
akies regėjimas nebebus gali
ma atitaisyti.

Praeitą savaitę man teko 
proga atlankyti draugą Moc- 
kaitį, ir jis man papasakojo, 
kad kelios dienos atgal, nak-
čia, draugei Mockaitienei pa
sireiškę nebepakenčiami skau- 
simai viduriuose. Pašauktas 
gydytojas davęs su adata gy
duolių ir spėjęs, kad jos tul
žyje gali būti išsivystęs ak
muo, ir pataręs Mockaitienei 
važiuoti į ligoninę dėl ištyri
mo. Iki šiol dar neteko suži
noti, koks buvo ligoninės nuo
sprendis , draugės Mockaitie- 
nės ligai.

Draugas Mockaitis yra ge
ras veikėjas, dirba įvairių or
ganizacijų valdybose ir yra 
vaidinęs įvairiuose perstaty
muose. Draugė Mockaitiene 
irgi yra veikli, dar ir dabar 
yra retas parengimas, kuria
me ji negaspadinautų. Todėl, 
kuriems laikas pavėlina, at
lankykime' draugus Mockai- 
čius ir kuomi galėdami prigel- 
bėkime atitaisyti jų sveikatą. 
Mockaičių antrašas yra: 655 
E. 128-ta gatvė. J. N. S.

tatauite, tad nežinau nei jos 
pavardės. Albertas priklauso 
virš minėtose organizacijose.

D. J.

Atsakymas: Jūsų. Ta
čiau yra žmonių, kurie gau
na dvejopas pensijas. Kai 
kurių amatų unijistai, taip
gi tūlų atskirų fabrikų 
darbininkai gauna iš savo 
unijos ar iš savo buvusios 
darbavietės pensiją. Bet ta 
visai nepriklauso nuo social 
security. 

• • •
Klausimas: Skaičiau, kad 

gaunantysis social security 
pensiją senatvėje turi teisę 
gauti priedą savo išlaiko
miems šeimos nariams. Aš 
turiu paliegusią dukterį, 
kuri gal niekad negalės sa
ve išlaikyti. Ar gausiu ką 
jos išlaikymui?

Atsakymas: Gautumei 
tiktai tuo atveju, jei duk
tė tebebūtų jaunesnė 18 
metų. Vyresniems neduo
da, nežiūrint jų padėties.

Suėję 18 metų jaunuoliai 
valdžios skaitomi užaugu
siais ir tėvų atsakomybė 
už juos baigta. Jeigu šei
ma visiška beturtė, gal ga
lėtų gauti keletą dolerių 
paramos iš to paties social 
security administracijos ki
to skyriaus, vadinamo so
cial assistance. Tačiau iš 
to skyriaus duodamos pa
šaipėlės labai menkos i r tai
komos tiktai biedniesiems. 
Turėdamas bent kokį turtą 
iš to assistence fondo para
mos negauna.

Krislai

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 
phono Mr. Sam Rubin, SA. 2-8204. 
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- 
ura I woodwork. Experienced only. 
Union Shop. B. & G. MFG. CO., 
2151 N. Warnock Street. ST. 2-4241 

(157-159)

Tai, beje, privers šiandien 
kiekvienos valstybės vadovą 
rimčiau pagalvoti, kad reikia 
tartis, kad visus nesusiprati
mus tenka spręsti derybomis, 
o ne ginklu!

s
Sekamą pirmadienį atsida

rys Jungtinių Tautų ascmblė- 
jos sesija Korėjos reikalams 
spręsti.

Sakoma, ji ilgiau n esi tęs,
kaip porą savaičių.

Ar šitoje sesijoje bus svars- . 
lytas klausimas dėl atomo ir 
hidrogeno bombos kontrolės, 
nežinia. Tai turėtų būti svar
styta.

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
masinio žmonių žudymo prie
monę .naudoti prieš kitą šalį.

Jei Tamsta dar neprenu- 
• meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

SO. BOSTON, MASS.

PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 

South Boston, Mass.

Sekmadienį

Rugpiūčio 16 August
Lietuvių Tautiškam Parke

Keswick Rd. Montello, Mass.
GUOS ORKESTRĄ

SKANŪS UŽKANDŽIAI, ALUS IR PUPOS.
Kviečia visus — Komitetas,

SHENANDOAH, PA

R

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, linksmai praleisite 
laiką su svečiais iš tolimų kolonijų. Rengėjai,
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Norite turėti tikrai 
“good time?”

ateinantį sekma- 
16 d., i Bay 
pas lietuvį 

gausimo pil
si! visokiais

“Well.” tai važiuokite su 
mumis, tai yra. su TJ.D 185 
kuopa iš Richmond IIill. Mes 
važiuosimo
dieni, rugpjūčio 
Shore apylinkę 
farmerį. Ten gi 
nūs gerus pietus
prieskoniais. Ir tie pietūs bus 
tarpe 12 ir* 1 valandos. Tad 
niekam nereikės namie rūpin
tis valgių gaminimu.

Sąlygos visiems lengvai 
einamos. Nuvažiavimas ir 
važiavimas tiktai $1. o 
smarkūs pietūs tiktai 82. 
dinasi, viso labo tiktai $3 
menini.

pri- 
par- 

tie 
Va- 
as-

Kurie važiuosite, sekmadie
nį 9 ryto būkite prie Kultūri
nio Centro, čia turėsime au
tomobilius nuvažiavimui ir vi
si sykiu važiuosime. Kurie tu-] 
rite vietos savo mašinoje, 
stokite paimti norinčius 
žinoti.

Galite per telefoną užsire
gistruoti. Pašaukite Joną Gry
bą, Virginia 9-1827.

Kviečiami visi ir visos.
Kuopietis.

su-

IDS kuopy piknikas
Sekmadienį, 23-čią d. rug

pjūčio, įvyks LDS Trečios 
Apskrities kuopų piknikas. 
Kuopų nariai ir visi Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo pri
tarėjai kviečiami dalyvauti.

“Yes,” vasara baigiasi ir 
gera dalis mūsų parengimų 
lankytojų esą išvykę į pajū
rius. Kiti turi įsigiję prie eže
ru ir jūrų namelius, kuriuose 
vasaros laiku nuo darbo liue
są laiką praleidžia.

Bet sekmadienį. 23-čią rug
pjūčio, mes jus visus kviečia
me į šį pikniką, šis piknikas 1 
tai yra jūsų visų LDS narių, 
priklausančių prie Trečios 
Apskrities piknikas y- tikimės, I 
kad nors vieną sekmadienį ga
lėsite sueiti su visais pažįsta- j 
mais ir draugais.

Ir vieta patogi ir gerai vi
siem nuvykti pasiekti šiem
Netvarką: Montgomery Park, i vykdančiuoju 

priėmė

NewYorto^-^ė^žlnkM
Iš Mičiulio siuvyklos

E. Mitchell užlaiko kriaučių 
dirbtuve 1072 Greene Ave.,
Brooklyn 21. N. Y. Jisai tos 
įstaigos vedimą paėmė jo tė
vui mirus, apie 
lios. Puikiai
vienos dirbtuvės 
laiku išdygo dvi 
patim antrašu, 
te

3 metai atga- 
bizniavo ja. Iš 

tuo trumpu 
abi po tuo

Antrame aukš- 
dirba prosininkai ir ran- 

i krautuvė: pardavinėja 
ivus drabužius ir priima 
įkyinus padaryti drabu

žius. Viršutiniame aukšto dir
ba vien rankiniai kriaučiai ir 
operatoriai (apreitm-iai).

Šiuo tarpu dirbtuvės dirba 
visu įtempimu, su aukšta pro
dukcija. Jūm darbininkų ne
trūksta, kadangi ta dirbtuvė 
išbarsčiusi tuo. kad visada ge
rai dirba. Kriaučiai daugiau
sia ir ieško tokių dirbtuvių, 
kur galima žmoniškesnį gyve
nimą pasidaryti. Darbininkai 
pusėtinai gražiai sugyvena ir 
yra patenkinti uždarbiu. Tei
sybė. vienam kitam tenka bis- 

• kį- skriaudos, bet greitu laiku 
! būna tos skriaudos pataiso- 
' mos. Pagal senos patarlės: 
“ir danguje nevisi liūną ly
gūs.”

Jurgis Striunevičius, ilgai 
dirbęs pas Mičiulį pamušalų 
strigavotoju, liepos 31 d. ap
leido dirbtuvę ir išėjo ant se
natvės pensijos — “Dėdės Ša
mo duonos ragauti.” Jurgis iš
kilmingai apleido dirbtuvę: 
nupirko darbininkams visokio 
gėrimo, o darbininkai susidė
jo valgiams. Valgius paruošė 
jo gera prietelka Katrė Vasi- 

pa gelbėjo 
Dirbtuvės 

Jur-

liauskienė, o jai
Ona Daugirdienė.
darbininkai neatsiliko,
gini Įteikė atminčiai dovanėlę,
nupirkdami gražią “Parker” 
plunksną su paišeliu.

Kriaučius.

Harold Riegelman, buvęs 
pašto viršinin- 

123 Montgomery Ave., Irving- ku, priėmė republikonų jam 
ton, N. J. j pasiūlytą kandidatūrą į majo-

Visus kviečia, Rengėjai. ' ra.

Brooklyno Atydai
Sekmadienį prieš Labor Day, Rugsejo-Sept. 

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

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

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

I

I

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

s
Virginia 9-8125

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

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street

WOODHAVEN, L. I., B

PAGARBAI

EDVARDO SKUČO
(Mirė rugpjūčio 7 d., 1953)

Reiškiame gilią pagarbą mirusiam žymiam 
menininkui ir Aido Choro nariui Edvardui 
Skučui. Jo staigi mirtis yra skahdus sukrė
timas jausmų visiems Aido Choro nariams ir ' 
visuomenei, kuriai jis, kaipo dainininkas ir 
vaidintojas, teikdavo daug malonumo. Jo ne
tekimas yra didelis nuostolis Amerikos lietu
vių m-eno srityje.

Reiškiame širdingos užuojautos dėl Edvar
do mirties jo motinai Elzbietai Skučienei, du
krelei Karen, seseriai Dorothy Knorr, bro
liams Arthur ir Eugene.

AIDO CHORAS,
Brooklyn, N.

Gražiai piknikavome su 
dainingu Aido Choru

Rugpjūčio 9-tą aidiečiai ir 
būrys .jų priotelių patraukė
me į Great Neck, kur buvo 
rengiamas Aido Choras pikni
kas. Džiaugėmės tai padarę. 
Nežiūrint lietingo oro, svetai
nė ir kitos Kasmočių patalpos 
prisipildė
drauginguose 
su dainelėmis 
jome popietį.

publikos. Vaišėse, 
pokalbiuose ir 
naudingą ture-

tačiau, buvo
Tokių rc-

Įdomiausia, 
meninė programa, 
tai kur galima užtikti pikni
kuose. Choro vadovė Mildred 
Stensler su grupe aidiečių į- 
vykdė masinį dainavimą. Ai
diečiai veda melodi ją, o moky
toja visus užkomanduoja mo
kytis dainuoti. Ištiesti, po ga
bia jos komanda publika 
greit pasigauna liaudiškas 
daineles ir visa publika pavir
sta tarsi choru. Vadovauti dai
noms talkino muzikas Pranas 
Balevičius. Jis visoms dainoms 
akompanavo pianu.

Pikniko ūpą stelbė daugelį 
tiktai tą dieną pasiekusi liūd
na žinia, kad
savo gabaus ir darbštaus na
rio, o visa lietuvių visuomenė 
neteko žymaus jauno meninin
ko ir dailininko. Tą nemalo
numą suteikė mirtis Edwardo 
Skučo, choristo ir daugelio 
aidiečių mylimo asmens drau
go.

Ne vienam balsas užkliuvo 
kur nors krūtinėje, kai chor-

vedė Mildred paprašė sudai
nuoti jautriai vieną dainelę 
atminčiai to, kuris ir su mu- 
nps įspūdingai dainuodavo, 
bet kurio daina nutilo visiems 
laikams tiktai prieš porą die
nų. Ji pati, matomai, ne viską 
pasakė, ką norėjo pasakyti. 
Tačiau kitką pasakė jos va
dovaujama daina, atlikta vi
siems atsistojus, susikaupime 
ir rimtyje.

Nuostabiai gražiai pašoko 
mažytė Joyce Kazakevičiūtė, 
chorvedžio ir muzikanto Jurz 
gio ir. Valerijos. Kazakevičių 
dukrytė.

Programą baigė aid ietis Jo
nas Grybas, paskelbdamas kai 
kuriuos aidiečių ir kitų orga
nizacijų busimuosius 
mus, kviesdamas 
jiems ruoštis. Jisai, 
mokytoja, kvietė 
sius dainuoti ateiti
prisidėti suvaidinimui opere
tės “Pepita,” kurią choras pa
sirinko pastatyti ateinanti se
zoną.

Aidas dabar turi mažą per
traukėlę atostogoms, tad ir 
piknike nedaug aidiečių daly
vavo. Tačiau įspūdingai daina
vo. Atostogų baigs, pirmąsias 
pamokas turės rugsėjo 11-tą, 
pirmą penktadieni po Labor 
Day, Liberty Auditorijoje, 
Richmond Hill. Rep.

veiks- 
publiką 

o taipgi ir 
galinčiuo- 

i chorą ir

Aidas neteko

SKELBKITĖS laisvėje

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE

NEW YORK
HELP WANTED-MALE

QUILTING MACHINE

OPERATORIAI

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios dirbti prie slips, 

ties ir kitų moteriškų apatinių 
rėdalų. Nuolatinis darbas. Gera 
kestis. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
CAMPUS MAID 

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

Tel. GR. 3-6221

pan- 
ap- 

mo-

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 
st.Cor. Hewes

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 
• —už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialia tai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

Nuolatinis darbas, vieta downtown 
Jersey City, dviem patyrusiom 
ram.

HEnderson 5-6457 
New Jersey

Vy.

(158-161 y

TOOL & DIE MAKER

Patyręs ir pasitikintis darbininkas, 
galintis dirbti nepriklausomai, reika
laujamai jsigyvenusiai ištaigai. Auk
štos algos.

Tel. EV. 8-8299
Klauskite Mr. Fritz Schwarz.

(158-160)'

(157-160)
REIKALINGA COUNTER GIRL
Patyrusi. Naktinis darbas, 

mokestis, nuolatinis darbas.
Kreipkitės: 

3G LUNCHEONETTE 
74-11 37th Avė., ' 
Jackson Heights

(157-160)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios. Darbas prie sijonų, 

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

NOSINAIČIŲ LANKSTYTOJO.^ 
KNYGŲ APDARYMUI MERGINOS

Prie stalo dirbėjos; siuvėjos! pa- 
tikrintojos. Iki $55 į savaitę. ' Turi 
suprasti angliškai. Kreipkitės:

SUPREME EMPLOYMENT 
SERVICE

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

Gera

dar- 
mo-

WOODTURNER

Patyręs Craftsman, 5 ar 6 dienas 

j savaitę.
$2.00 j valandą.

Tel. AL. 4-0833 ar GR. 7-4292

____________ (158-162)

YMAKERB
MECHANIC

(Sanitaro dėžutės) 
Patyręs. Dirbti Mexico. 

Gera Alga. Skambinkite:
PL. 3-2732

(Klauskite Harold)
22nd St., N.Y.C. (Gth floor) 

(157-160) 
OPERATORĖS

Patyrusios. Dirbti prie blouses ir 
dresses. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės: 
BRUNO BLOUSE 

10 W. 18th st., N.Y.C.

29 E.

(158-164)

OPERATORĖS
party ' dresses.
Gera mokestis.

(158-162)

Alkani amerikonai

REIKALINGOS
Patyrusios prie

Nuolatinis darbas.
Kreipkitės:

BILJOY MODES
8725 — 18th Ave., Brooklyn

Tel. CL. 6-4990
(158-164)

PRIE SIUVIMO SUKNELIŲ
Ant vienas adatos mašinų. Pasto

vus darbas. Dieninės 
pakaitos. Taipgi darbas 

nos. Aukštos mokestys 
Ateikite ir pamatykite.

Atdara šeštadieniais.

HENRY CO.

ir naktinės 
dalimis die-

nuo šmotų.

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

(156-160)

OPERATORĖS—PATYRUSIOS ..
Ant Singer ir Merrow Mašiną. 

Nuolatinis Darbas.
Gera Alga. Kreipkitės:

70-20 —67th PLACE 
Glendale, N. Y. 
Tel. HE. 3-2600

(156-158),

ir teismabutyje 
prieš jį surašyti 

kad jis 
pinigi-

kaltino, 
senutes

eigojebylos
kad areštuotasis 

darbininkas ir

Brooklyno tapo suimtas gra
žus vyras, 25 metų. Atvestas 
prieš teisėją 
perskaityti
kaltinimai. Jį 
pagrobęs nuo 
nę.

Tolimesnėje 
paaiškėjo,
yra statybos 
kad jau 7 savaitės nedirbai dėl 
streiko, 
dviemis 
vien erių 
Gi bute 
kišenėje

Namie yra žmona su 
mažyčiais .kūdikiais, 
metų ir 1 mėnesio, 
nei kąsnio maisto nei 
dolerio. Jį areštavu

sieji policistai patys sudėję 
pinigų nunešę šeimai maisto.

Atrodo, kad čia pat Brook- 
lyne mūsų valdžia lengvai ga
lėtų išdalinti mūsų pinigais 
nupirktą maistą, kurį taip to
li gabena ir bruka už dyką jo 
neprašantiems rytinėje Vokie
tijoje. Mūsų 
žudomos dėl 
brooklyniečio 
ris grobimu 
gelbėti šeimą nuo bado, bet į- 
gavo suteptą savo rekordą.

Beje, toje nuo senutės pa
grobtoje piniginėje buvę viso 
turto 4 centai. Kaimynas.

šeimos nebūtų 
alkio, kaip kad 
James Lane, ku- 
pinigines bandė

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

Worcestcrio Aido Choras kviečia 
vietinius ir iš apylinkes lietuvius da
lyvauti šį sekmadieni, rugpjūčio 16 
d.. Olympia Parke. Kadangi vasara 
skubinasi trauktis besiartinančiam 
rudeniui iš kelio, tai visi vasaros 
mylėtojai skubiai pasinaudokite 
kiekvieną progą, kad kiek galint pa
sidžiaugti gražiąja vasarėle. Ot čia 
ir aidiečiai, kaipo dailės mylėtojai, 
širdingai kviečia visus atvykti j 
Olympia Parką, kartu linksmai pra
leisti laiką; papietauti, padainuoti 
tyrame ore. — Rengėjai.

(158-159)

OPERATORĖS 
Patyrusios. Darbas prie blouses. 

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
Kreipkitės:

ESSKAY NOVELTIES 
170 Neck Road (Gravesend) 

(Arti E. 2nd St.)
Brooklyn

Tel. DE. 9-8242
(158-160)

SLAUGĖS T
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)

REIKALINGOS 
JAUNOS MERGINOS

Nelavintos. Mokytis prie mažų ma
šinų. Coil winding ir lengvam’ susta
tymo darbui. Nuolatinis darbas. 
Daug pašalpų. Puikiausia proga.

Šaukite:
WO. 2-8640

(158-164)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios. Darbas prie sijonų, 

pilnam pasiuvimui. Išmokysime ma
žai mokančias, 
gera

Nuolatinis darbas, 
mokestis. Kreipkitės:

5922 — 20th Avė
Brooklyn

Tel. BE. 2-2575
(158-162)

REAL ESTATE
PARSIDUODA 

PIENINĖ FARMA
Ideališka dėl profesionalo asmenio. 

50 mailių nuo NewYorko, prieState 
Highway. Minimum jeigos $24,000 j 

metus. Sulig vėliaus 
reikllinga mašinerija.
karvės. Rašykite ar telefenuokite:
Robert Gatto, 52 Duane St., N.Y.C. 

Tel. WO. 2-3480.
(157-159)

Sulig vėliausios dienos visa 
. 72 Guernsey

Jaunai porai susivaidijus 
tarpusavyje, kaimynai pašau
kė policiją žmonelei gelbėti. 
Tačiau policijai pribuvus, sa
komą, porelė užmiršo savo 
vaidą, abu susisuko ant gel
bėtojų. Pasėka: abu policistai 
apibaladoti, o porelė po areš
tu. ’ **4$*’j

REIKALINGA LABEL 
SIUVĖJA

Patyrusi. Dirbti ant moteriškų 
megstinukų. Nuolatinis darbas.

Gera alga. Kreipkitės:
SHEFFIELD KNITTING MILLS

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

(156-158)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Įsiūti gumą ir guzikėlius ant vai

kų baltinių. Apskritiems metams 
darbas. Gera alga; puikios darbo są
lygos. Skambinkite:

DI. 6-0745 )
(156-162)

REIKALINGOS OPERATOR #
Prie suknelių jaunuolėms. V . 

rusios. Nuolatinis darbas. Gei\f NJ
kestis. Kreipkitės:

JERRY GILDEN SPECIALTIES
498 7th Avė.

(157-158)

MALE and FEMALE

REIKALINGI PROSYTOJAI

Su Patyrimu. Nuolatinis Darbas.

Gera alga. Malonios darbo sąlygos.

Skambinkitei\

TA. 8-5707

(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. 8-3681 savaitgaliais.

(155-161)

t

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

MONTELLO, MASS.
Draugiškas vakaras geram tikslui 

jvyks rugpjūčio 15 d.; 7 v. vak., Lie
tuvių Taut. Namo Parke, Winter 
St. ant Keswick Rd. Prašome mūsų 
priotelius dalyvauti iš arti ir toli.

Reng. Kom.
Ant rytojaus tame pačiame parke 

jvyks So. Bostono Liet. Amerikonų 
Piliečių Klubo piknikas, 1 vai. Bus 
muzika, valgių, gėrimų, dainų, spor- 

Prašome visus dalyvauti, turėsi- 
gertis laikus..— Reng. Kom.

(158-159)

New JerseyJ.ietuw .

to. 
te

Susirinkimas
RICHMOND HILL, N. Y.

L.L.D. 185 kp. susirinkimas jvyks 
rugpiūčio (Aug.) 13 d., 7:30 v. yak, 
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.

PARDAVIMAI
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)

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 ]
Brooklynas ir Philadelphija busais važiuoja, 

į šį pikniką.

praleidimui. \ £ 
lis važiuoia r

Lauksime žinių iš kitų kolonijų.

Rugp.-August 12, 1955




