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KRISLAI
Dvi liūdnos žinios.
Vis nauji kapai.
Ne iš rojaus.-
Ne vietoje bauginimai.
Galybė duomenų.

Rašo A. BIMBA

šiuos krislus rašau antra
dienį. Be galo sunku ant šir
dies. Šiandien laidojamas Ed
vardas Skučas, labai gerai pa
žįstamas, pažangus, susipratęs 
Rr palyginti dar .visai jaunas 
žmogus. Naujas kapas ir nau 
ja didelė spraga pažangos ei
lėse.

Edvardas buvo gabus meni
ninkas, talentingas tapytojas, 
malonus, veiklus vyras. Dai
nuodavo jis Newark© Sietyno 
Chore ir dažnai pasirodydavo 
su savo smarkiu balsu Brook
lyn© Aido Chore.

Jo staigi, nelaukta, netikė
ta mirtis skaudžiai palietė vi
sus, kurie jį pažinojo ir kurie 
matė jį pažangioje veikloje. 
Visiems nuostolis labai dide
lis.

O štai Vilniaus Tiesa iš rug
pjūčio 2 dienos. Skaitau kele- 
tdb desėtku rašytoju pasirašy
tą pranešimą, kad Vilniuje 
P^imirė įžymusis Lietuvos ra- 

Į, ytojas Jonas Marcinkevičius.
K^ip šiandien atsimenu po

būvį jo namuose. Jis ir jo žmo
na draugiškai, maloniai ma
ne priėmė, dar pavaišino. 
Daug, plačiai kalbėjomės a- 
pie literatūrą, apie kūrybą, 
apie Lietuvos inteligentiją, a- 
pie jos troškimus ir polėkius, 
o ypač apie jos didžiulį vaid
menį Lietuvos prikėlime iš 
karo griuvėsių.

Bet dabar Jono nebėra gy
vųjų tarpe. Mirė tiktai su
laukęs 53 metų. Dar galėjo 
desėtką kitą metų gyventi ir 
kurti...

Karo audros, aišku, atsilie- 
pė.ant jo sveikatos, kaip atsi
liepė ant S. Nėries, Liudos Gi
ros ir kitų.

Be to, šis gabus rašytojas 
turėjo silpnybę “draugauti” 
su svaigalais. Netenka abejo
ti, jog ir tas nepadėjo jo svei
katai.

—o—
Mūsų kAro belaisviai sugrįž

ta ne isl rojaus. Niekuomet 
karo A belaisvių kempės niekur 
nėra ^buvusios poilsio ir atsi
kvėpimo vieta.

Neigi, kaip pasirodo, anos 
pusės karo belaisviai turėjo 
rojų amerikiečių kempėse. 
Jau buvome skaitę daug apie 
“tvarkos” įvedimą į kempes 
ir šaudymus belaisvių.

Dabar pritrenkė visus ofi
cialus pranešimas, įteiktas 
anai pusei pagal paliaubų su
tartį, kad amerikiečių ir pieti
nių korėjiečių globojamose 
kempėse mirė 8,400 belaisvių !

Proporcija tiesiog baisi. Vis 
tai buvo jauni vyrai.

. —o—
Mūsų valstybės sekretoriaus 

Dulles pažadėjimas Syngman 
Rhee kartu su juo išmaršuoti 
iš politinės konferencijos, ku
ri svarstys taiką ir Korėjos 
ateitį, nieko nežada nei tai
ki Ai ne>Xorėjai.

Rhee įįuvo priešingas pa
liauboms. Jis nesulauks tos 
dienos, kad Korėjos žmonės 
sutiktų pripažinti jo viešpata
vimą ant visos, suvienytos Ko
rėjos. Todėl jam bus proga iš 
konferencijos išmaršuoti.

(Tąsa 3-čiam pusi.)

ATVYKO SVARBIAUSI 
JUNGTINIŲ-TAUTU 
SEIMO DELEGATAI
Spręs apie polit. konferenciją 
del taikos [vykdymo Korėjoje

f United Nations, N. Y.— 
Jau suvažiavo vyriausi Va
kari) ir Rytų delegatai da
lyvauk Jungtinių Tautų sei
me, kuris atsidarys rugpjū
čio 17 d. Yra Amerikos de
legatas Henry Cabot 
Lodge, Sovietų delegatai 
Andrius Višinskis, Anglijos 
delegatas Selwyn Lloyd ir 
kt.

Jungtinių Tautų seimas 
(asamblėja) specialiai 
svarstys ir spręs apie bu
simąją politinę valstybių 
konferenciją taikai įvykdy
ti Korėjoje.

Suprantama, bus ginčų 
dėl to, kurios valstybės pri
valo dalyvauti toje konfe
rencijoje.

Amerikos politikieriai iš 
anksto pareiškė, kad griež-

Amerikinis maistas trukdąs 
darbus rytiniame Berlyne

Berlin. — Kuomet vokie
čiai iš rytinio, sovietinio 
Berlyno ruožto eina į va
karinį Berlyną pasiimt da
linamo amerikinio maisto, 
tai dažnai išlieka iš darbo. 
Tuo būdu labiausiai kenkia, 
trukdydami darbus elektros 
jėgainėse bei kituose fabri
kuose, sako sovietinė ko
manda.

Tai daugiausia todėl rytų 
Berlyno policija stengiasi 
apriboti bei sulaikyti ryti
nių berlyniečių keliones Į 
vakarinį Berlyną.

Piktadariai šaudo trokų 
vairuotojus Pa. ir Ohio

Harrisburg, Pa. — Ka
žin koks žmogžudis ar 
žmogžudžiai neseniai nušo
vė du sunkvežimių vairuo
tojus, kurie naktį miegojo 
savo sunkvežimiuose paliai 
Pennsylvanijos Turnpike 
plentą tarp Harrisburgo ir 
Pittsburgh o.

Akron, Ohio. — Nežino- 
i mas piktadaris ar piktada
riai šią savaitę apšaudė 
trijų trokų vairuotojus 
Ohio valstijoje.

Egiptas užgyre prekybos 
sutartį su Sovietais

Kairo, Egiptas. — Egip
to ministru kabinetas už- 
gyrė prekybos sutartį su 
Sovietų Sąjunga dėl $2,800,- 
000 apyvartos. Prekyba bus 
vedama mainais.

Sovietų Sąjunga teiks 
Egiptui kviečius, anglį, ma
šinas bei ginklus. Egiptas 
atmokės bovelna bei kitais 
savo produktais.

tai priešinsis siūlymui, kad 
ir Kinijos Liaudies Respu
blika dalyvautų politinėje 
konferencijoje. Kiti politi
kieriai priešinosi net Sovie
tų Sąjungos priėmimui i tą 
konferenciją.

Sustreikavo 121,000 
japoną prieš karines 
amerikonų bazes

Tokio, Japonija. — Išėjo 
į 48 valandų streiką 121,- 
000 japonų,.dirbusių ameri
kinėse karinių lėktuvų ba
zėse, laivyno stovyklose bei 
kitose Amerikos įstaigose.

Streikieriai reikalauja pa
gerint darbo sąlygas ir pri
pažint linijines teises. Pi- 
kietuoja ne tik užstreikuo- 
tas stovyklas, bet ir Ame
rikos ambasadą.

Kanados liberalai vėl 
laimėjo rinkimus

Ottawą, Kanada.—Prem
jero Louiso St. Lauren to 
liberalai pirmadienį vėl 
šauniai laimėjo rinkimus 
prieš konservatorius. Ka
nados seiman tapo išrinkta 
171 liberalas ir tik 94 kon
servatoriai bei mažesniųjų 
partijų atstovai.

Rinkimuose dalyvavo 5,- 
500,000 kanadiečių. 48 pro
centai balsavo už liberalus, 
31 proc. už konservatorius 
ir 21 procentas už porą ma
žesniųjų partijų.

Tai jau penktą sykį pa
eiliui liberalai laimėjo rin
kimus.

Mirtinas susikirtimas 
tarp angly ir egiptėny . .  —.■■■■ ■" ■

Port Said, Egiptas.—Su
sikirto kariniai anglų poli
cininkai su Egipto tautinin
kais šiame mieste prie Su- 
ezo kanalo. Egiptėnai nu
šovė vieną policininką ir 
peršovė kitą. Policininkai 
pavojingai pašovė du egip- 
tėnus.

100,000 N. Y. valdininkėlių 
gaus socialę apdraudą

New York.—Susitarta su 
šalies valdžia, kad 100,000 
New Yorko miesto ir vals
tijos valdininkėlių bei tar
nautojų bus priimta į So
cial Security apdraudą.

DEMOKRATAI IŠGELBĖ
JĘ EISENHOWERI...
W ashington.—Democrat

ic Digest rašo, kad “demo
kratai Kongrese padėjo re- 
publikonams išgelbėti E'i- 
senhowerio valdžią nuo su- 
klimpimo.”

Čia matome tris darbininkų vadus, kurie kartu su 
kitais penkiais šiomis dienomis tapo suareštuoti Phi- 
ladelphijoje ir laikomi po aukštomis kaucijomis. Iš 
kairės į dešinę: Sherman Labovitz, Benjamin Weiss 

ir Thomas Nabried. /

Sovietai gerina žmonėms 
būklę, daperkant sviesto 
ir mėsos iš kitų šalių

London. — Sovietų Są
junga pereitą mėnesį pirko 
33,000 tonų sviesto iš Dani
jos, Holandijos, Australijos 
ir Naujosios Zelandijos. 
Dabar užsisako dar 5,000 
tonų sviesto iš Australijos 
ir Naujosios Zelandijos, po 
112 dolerių už toną. Sovie
tų vyriausybė taip pat nori 
daugiau sviesto pirkti iš 
Suomijos ir Švedijos. Sy
kiu veda derybas dėl mėsos 
pirkimo iš Naujosios Zelan
dijos bei kitų kraštų.

Sovietai reikalauja 
atlygint už lėktuvą, 
kurį jankiai nušovė

Washington. — Sovietų 
Sąjunga atsiuntė reikalavi
mo notą, kad Jungtinės 
Valstijos atlygintų $1,861,- 
450 už tai, jog Amerikos 
lėktuvai nušovė keleivinį 
Sovietų lėktuvą, beskren- 
dant' jam per šiauriniai-ry- 
tinę Kiniją. Su lėktuvu žu
vo 16 keleivių ir 6 įgulos 
nariai.

Amerikos valdžia, pir
miau atmesdama Sovietų 
protestą, tvirtino, kad tas 
lėktuvas skrido per šiauri
nės Korėjos pasienio ruož
tą, kuomet dar nebuvo su
stabdyti karo veiksmai tarp 
amerikonų ir Šiaurinės Ko^- 
rėjos liaudininkų; todėl, sa
ko, amerikonai tureję\teisę 
atakuot šį lėktuvą.

Norvegų studentai kviečia 
sovietinį studentą

Oslo, Norvegija. — Nor
vegų Studentų Sąjunga 
kvietė Maskvos Universite
tą, kad atsiųstų rusą stu
dentą rudeniniam termi
nui į Norvegijos Oslo Uni
versiteto teisių skyrių.

Maskvos Universitetas 
priėmė pakvietimą.

Sovietų Sąjunga tatai da
ro pagal savo programą— 
gerinti kasdieninę būklę vi
siems savo piliečiams. Šią 
programą paskelbė premje
ras Malenkovas, pereitą 
šeštadieni kalbėdamas 
Aukščiausiai Sovietų Tary
bai Maskvoje.

Sovietų vyriausybė šiuo 
tikslu taip pat numuša vals
tiečiams taksus ir skatina 
auginti daugiau pieninių 
bei mėsinių gyvulių.

Baltieji padaužos 
Chicago je kelia 
riaušes prieš negrus

Chicago.—Kai negro laiš
kanešio Donaldo Howardo 
šeima atsikraustė i miesti
nį Trumbull Park Namų 
projektą .pereitą savaitę, 
baltieji ėmė užpuldinėt ne
grus toj apylinkėj.

Pirmadienį ir antradie
nį šią savaitę tūkstantinės 
baltųjų govėdos puolė ne
grus, . akmenimis d a ūžė 
jų automobilius ir negrų 
gyvennamių langus. Ap
daužė ir miestinius namus, 
kur bando apsigyventi 
Howardas su šeima. Čia 
užpuolikai padarė miestui 
$700 žalos.

Baltieji padaužos sužei
dė pustuzinį negrų.

Policija suėmė keliolika 
baltųjų vaikėzų.

Dabar pustrečio Šimto po
licijos gtovi dieną ir naktį 
apie Trumbull projekto na
mus . Blaško baltuosius ir 
negrus, kad išvengt plates
nių kruvinų riaušių.

Kuala Lumpur. — Anglai 
nušovė dar 4 Malajos par
tizanus.

Albany, N. Y. — Sirgimai 
influenza New Yorko vals
tijoje šiemet beveik antra 
tiek padaugėjo.

MILIJONAI PRANCŪZŲ 
VĖL STREIKUOJA 
PRIEŠ VALDŽIA
Streikai galį išvyt dešiniųjų 
premjero LanieVo valdžią

Paryžius. — Iš naujo su
streikavo apie 3,000,000 val
dinių tarnautojų ir darbi
ninkų. Streiką paskelbė vi
sos didžiosios unijos, vado
vaujamos komunistų, socia
listu ir kataliku. c *•

Eisenhoweris ragina 
taupyt lėšas, nes gali 
pritrūkti pinigų

Denver, Colorado.— čia 
vasarodamas, prezidentas 
Eisenhoweris atsišaukė i 
visus valdžios skyrius, kad 
taupytų lėšas, nes kitaip 
gali pritrūkti pinigų net 
greitiesiems valdžios reika
lams.

JDėl to gal prezidentas 
šauks ir specialę Kongreso 
sesiją, kad leistų valdžiai 
įsiskolinti dar 15 bilijonų 
doleriu ,viso net iki 290 bi- V f
Ii jonų.

Vietnamiečiai užėmė 
francūzų tvirtovę

Hanoi, Indo-Kin. — Viet
namo liaudininkai - komu
nistai apgulė ir užėmė tvir- 
tovišką N a s a m miestą. 
Francūzų komanda džiau
giasi, kad apie 10,000 jos 
kareivių pasprukę lėktu
vais iš tos tvirtovės.

Vietnamo liaudininkai 
dabar atakuoja francūzus, 
ginančius didmiestį Hanoi.

Prancūzai su ameriki
niais lėktuvais ir tankais 
bando suardyti liaudininkų 
eiles.

200 graikų žuvo per 
žemės drebėjimus

Athe.nai, Graikija.—Kar
totinai , drebėjo žemė vaka
rinėje Graikijoje ir artimo
se salose. Pražudė 200 žmo
nių, sužeidė apie 300; su
naikino tūkstančius namų 
miestuose ir kaimuose.

Daugiausia žmonių už
mušta griūvant namams 
bei sudegė kilusiuose gaiš
iuose.

Karinis angly lėktuvas 
pražudė 9 asmenis

Montreal, Kanada.—Nu
krito sprūstamasis karinis 
anglų lėktuvas ant prie
miesčio namų, kuriuose už
mušė 6 vaikus ir vieną su
augusį. Kartu žuvo abudu 
lakūnai.

ORAS.—Dalinai apsiniaukę 
ir vešiau.

Streikuoja geležinkelie
čiai, telegrafistai, telefonis
tai, mokytojai, angliaka
siai, elektros ir geso darbi
ninkai, gatvių valytojai ir 
kiti.

Valdžia bijo ir generalio 
visų organizuotų Francijos 
darbininkų streiko, kuris 
galėtų nuversti dešiniųjų 
premjero Laniel’o ministrų 
kabinėta.

Streikieriai protestuoja, * 
kad:

Valdžia atmetė darbinin
kų ir tarnautojų reikalavi
mus pakęlti algas, pagal 
gyvenimo pabrangimą.

Padidino kai kuriuos tak
sus. Įsakė dar dvejus bei 
trejus metus dirbti seniems 
darbininkams, kurie, pagal 
įstatymus, jau galėtų išei
ti ant pensijų.

Be to, valdžia, “taupy
dama lėšas, paleido tūks
tančius savo samdinių, o 
kitus verčia ilgiau ir smar
kiau dirbti.

Premjeras Laniel antra
dienį grasino pasitraukti, 
jeigu streikai vis paraly
žiuos jo įsakymus taupyti 
šalies iždą .

Tūli grįžę jankiai grasina 
saviškiams progresyviams

Panmundžom, Korėja. — 
Iš nelaisvės s u g r ą ž i ntas 
amerikonas korporalas 
Fred R. Keys keikė tūlus 
kitus belaisvius ameriko
nus kaip išdavikus. Sako, 
kai tik aš stovykloje pasi
vogdavau maisto, tai stovy
klos sargai (Korėjos liaudi
ninkai bei kinai) tuojau ir 
sužinodavo; tuomet aš bū- 
davaus atskirai vienas už
daromas ir labai blogai 
maitinamas.

Kai kurie kiti belaisviai, 
sugrįžę iš Šiaurinės Korė
jos, grasino numest jūron 
ar kitaip nužudyt tokius 
savo tautiečius, kurie ne- j 
laisvėj e buvo v a d i n a m' i 
“progresyviais” bei “komu
nistais.”

Sovietu valdyba panaikino 
(aišky cenzūrą Austrijoj

Viena, Austrija. — Sovie
tų valdyba rytinėje Austri
jos dalyje panaikino cenzū
rą laiškams, siunčiamiems 
iš to ruožto j kitus kraš
tus bei atsiunčiamiems iš 
užsienio.

Anglai, amerikonai ir 
francūzai dar palaiko laiš
kų cenzūrą savo užimtose 
vakarinėse Austrijos srity
se.

Hong Kong. — Kinij 
liaudininkai išvijo penkis 
jėzuitus.
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MIRE LIETUVOS RAŠYTOJAS 
JONAS MARCINKEVIČIUS

ŠIŲ METŲ LIEPOS men. 31 d. Vilniuje mirė ra
šytojas Jonas Marcinkevičius.

Jis gimė 1900 m. gruodžio 13 d., taigi mirė eidamas 
53-čiuos’ius savo amžiaus metus.

Marcinkevičius pradėjo rašyti 1925 metais ir sukūrė 
visą eilę romanų, tarp kurių bene žymiausias buvo “Ben
jaminas Kordušas,” kuris kadaise buvo išspausdintas ' 
mūsų laikraščio skiltyse.

Kaip rašytojas* Marcinkevičius buvo labai pppulia- 
rus Lietuvoje.

Karo metu Jonas Marcinkevičius Įstojo Į Raudono
sios Armijos lietuviškąjį junginį ir kovojo prieš hitleri
nius įsiveržėlius iki šlovingos pergalės.

Po karo rašytojas ir vėl rašė, kūrė, vaizduodamas 
naują gyvenimą Lietuvoje. Už jo kūrybinius-liter.atinius 
nuopelnus rašytojas buvo apdovanotas “Raudonosios 
Žvaigždės” ordinu.

Pastaruoju metu rašytojas Marcinkevičius sunkiai 
ir ilgai sirgo ir iš tos ligos nebegalėjo išsilaisvinti.

Marcinkevičiaus palaikai buvo iškilmingai palaidoti 
Rasų kapinėse rugpjūčio 2 d.

Jono Marcinkevičiaus mirtis—nuostolis lietuvių tau
tai.

"BRAINWASHING”

Kongresas ir Taft-Hartley 
įstatymas

PASTARUOJU METU Amerikos laikraštijoje pa
sirodė naujas žodis: “Brainwashing.” Lietuviškai, atsi
eit, galima būtų sakyti: “smegenų skalbykla” ar “sme- 
genplova.”

Ką gi visa tai reiškia?
Pirmiausiai šis žodis, berods, pasirodė spaudoje, ka: 

praėjusį pavasarį buvo Korėjoje apsikeista sužeistais | 
belaisviais.

Kai buvo surasta, kad tūli amerikiniai belaisviai yra 
“užsikrėtė komunizmo liga,” tai kai kurie tų, “užsikrė
tusiųjų” buvo pasiusti i ligoninę. Ir spauda paskelbė, jog 
tai padaryta tam, kad‘būtų jiems “išskalbti smegenys,” 
kad būtų pirmiau atlikta “brainwashing,” kad jie būtų 
“atraudoninti,” o tuomet paleisti.

Nuo to laiko šis žodis ir pasirodo spaudoje vis daž
niau ir jis bus, matyt, naudojamas ateityje, kadangi tūli 
mūsų valdininkai mano, būk idėjos galima iš žmogaus 
smegenų “išplauti,” išgriebti.

Bet tai padaryti negalima.
Kai kurie spėja, jog ir dabai- tūliems grįžtantie- 

sieims iš nelaisvės amerikiečiams kariams bus daroma 
“smegenplova,” bet kiti tai užginčija.

Matysime, kaip ten bus.

Kongresas užbaigė savo va
sarinę sesiją ir išsiskirstė. 
Kongresmanai išsidalinę Į į- 
vairiausias komisijas važinės 
po visą pasaulį ir ieškos ne
žinia ko. Laikraščiai sako, 
kad niekuomet Amerikos is
torijoje nebuvo tiek važinėji
mų po įvairius kraštus, kiek 
jų bus atlikta šiemet iš kon- 
gresmanų pusės.

Organizuoti Amerikos dar
bininkai nusiminę ir nusivylę. 
Jie laukė, ką vyriausybė ir 
Kongresas pagiedos apie 
Taft-Hartley įstatymo patai
symą. Sakoma, kad preziden
tas Eisenhoweris btlvo jau pa
rašęs Kongresui laišką su pa
raginimu nepamiršti rinkimų 
kampanijos pažado tą piktą 
įstatymą pataisyti. Bet jį su
laikė vice-prezidentas Nixon. 
Ponas Nixon įtikinęs poną Ei- 
senhowerj, kad jo pasiūlymai 
nepatiks senatoriui Taftų i ii 
jo pasekėjams. Jie galį dar 
labiau suskaldyti republikonų 
jėgas Kongrese. Todėl prezi
dentas ir nutylėjęs. O Kon
gresas iš savo pusės nė neno
rėjo šioje sesijoje svarstyti 
Taft-Hartley Įstatymo pakeiti
mą arba pataisymą. Tokią is
toriją tuo reikalu mums patie
kia "The N. Y. Times’’ kores
pondentas Joseph A. Loftus 
(rugp. 6 d.).

Dabar organizuoti darbi- 
I ninkai raminami nauju blofu. 
Girdi, už kokio mėnesio pre- 

: zidentas susišauks republiko
nų partijos kongresinius ly
derius ir su jais svarstys su
šaukimą Kongreso nepaprasto, 
sios sesijos. Toje sesijoje, a- 
part pakėlimo valstybės sko- 

jlų "lubų", gal bus apsvarsty- 
tas ir Taft-Hartley įstatymo 
pataisymas. Tiktai "gal", bet 
tikrai nieko nepasakoma.

Kai prezidentas Eisenhowe- 
' ris paskyrė Amerikos Darbo 
i Federacijos plumberių unijos i 
: lyderį Durkin Darbo sekreto
riumi, unijų biurokratija tai 
apsidžiaugė. Girdi, brolis 
Durkin kovos už Taft-Hartley ! 
Įstatymo pataisymą ir jį pa
rems pats prezidentas. Nie
kas iš to neišėjo. Broliui Dur- i 
kinui nebuvo duota proga nė i 
pasirodyti Kongrese su savo | 
pataisymais. Jis toje vietoje ! 
sėdi tiktai kaipo priemonė ! 
muilinimui organizuotų darbi
ninkų akių. Taip į jį, matyt, 1 
pradeda žiūrėti ir darbo uni
jos, nes jose nepasitenkinimas Į 
vyriausybės politika smarkiai 
plėtojasi.

Viską suėmus, dabar aišku, 
kad republikonų kandidato i 
pažadėjimai organizuotiems 1 
darbininkams jau išmesti už ' 

i tvoros. Sodietis.

Taika, derybos, santarve. 
Šie žodžiai šiandieną yra 
milijonų žmonių lūpose, jie 
išreiškia mintis ir jausmus 
tautų, norinčių g y v e n t i 
draugystėje. Tautos nori, 
kad išsisklaidytų debesys, 
grasinantys karu. Svarbūs 
pastarojo laiko tarptauti
niai įvykiai aiškiai' parodė, 
kokių yra milžiniškų gali
mumų sumažinti tarptauti
ni Įtempimą, išspręsti esa
mus ginčijamus klausimus 
taikaus sureguliavimo bū
du.

Tai, kad pasirašytas su
sitarimas del Korėjos karo 
belaisvių, ryškiai liudija, 
jog, esant gerai valiai, ga
lima išspręsti taikiu būdu 
aštriausias tarp tautines 
problemas. Tautos yra su
interesuotos, kad būtų nu
traukti karo veiksmai Ma- 
lajoje ir Vietname, kad bū
tų atsisakyta ratifikuoti 
Bonos ir Paryžiaus sutar
tis, kad įsikurtų vieninga, 
taiki, demokratinė Vokie
tija. Negalima laikyti nor
malia ir tokią padėti, kai 
Kinijos Liaudies Respubli
ka, turinti pusę milijardo 
gyventojų, iki šiol nėra 
Jungtinių Tautų narys. Vi
sų pasaulio šalių tautos ryž
tingai reikalauja, kad san
tykiuose tarp valstybių 
gautų viršų derybų dvasia. 
Nepaprastai gyvą atgarsį 
ir pritarimą visur sukėlė 
Tarybinės vyriausybės va
dovų pareiškimai apie tai. 
jog nėra tokių tarptauti
nių klausimų, kurių nega
lima būtų šiuo metu sure
guliuoti taikiu būdu;

Tautų viltis ir lūkesčius 
išreiškė neseniai pasibaigu
si Pasaulinės Taikos Tary
bos sesija, kuri vyko Buda
pešte. Įvairių tautybių, 
įvairių politinių pažiūrų ir 
profesijų žmonės — rašy
tojai, mokslininkai, šventi
kai, teisininkai, mokytojai, 
darbininkai, valstiečiai — 
dalyvavo sesijoje. Čia gali- 
jna buvo pamatyti ir tuos, 
kurie pirmiau vengė taikos 
šalininkų judėjimo, bet pa
galiau pripažino esant rei
kalinga išvien kovoti už 
taiką. Visus juos — vokie
čių pastorių N i mele r į ir 
Šveicarijos pacifistą Beva
rą, prancūzų radikalą Er- 
niu ir buvusį Japonijos už
sienio reikalų ministro pa
vaduotoją Jamamoto, lygiai 
kaip ir daugelį kitų, į Bu
dapeštą atvedė supratimas, 
kad dabar labiau, negu ka
da nors, pribrendo būtinas 
reikalas sujungti ^pastan
gas visų žmonių, -grupių, 
organizacijų, kovojančių už 
taiku tarptautinių proble
mų išsprendimą.

Visų sesijoje pasakytų 
kalbų leitmotyvas buvo šie 
žodžiai: “Nesantaikos dva
sia ir smurto dvasia turi 
užleisti vietą taikių derybų 
dvasiai!.”

Tautos gali taikiai gy
venti viena šalia kitos, ne
žiūrint atskirų valstybių 
socialiniu sistemų skirtu
mo. Yra nemaža tokių gy
vybiškai svarbių momentų, 
kurių atžvilgiu įvairių vals
tybių interesai sutampa. 
Tai visų pirma taika ir eko
nominio bei kultūrinio tau
tų bendradarbiavimo išvys
tymas. Taikaus sambūvio, 
visų ginčijamų klausimų 
taikaus išsprendimo prin
cipą dabar remia kuo pla
čiausi pasaulio visuomenės 
sluoksniai.

Pasaulinės Taikos Tary
bos generalinis sekretorius 
Žanas Lafitas pareiškė:

—Pasaulinė Taikos Tary
ba nenukrypstamai laikosi 
taisyklės nesvarstyti to ar

ba kito režimo, to arba ki
to gyvenimo būdo privalu
mus ir trūkumus. Ji nesi
kiša i kitu šalių vidaus rei
kalus, kuriuos spręsti turi 
teisę šių šalių piliečiai. Ji 
yra tos nuomonės, kad di
džiulė dauguma žmonių vi
sose šalyse bendrai siekia 
taikos. Ji siekia būti šio 
jausmo reiškėją, nenuilsta
mai ieškodama tokių spren
dimų ir konkrečių pasiūly
mų, su kurių pagalba gali
ma suvienyti visus žmones, 
norinčius taikos.

Nepaprastai įdomią kalbą 
sesijoje pasakė įžymusis ju
dėjimo už taiką Indijoje 
veikėjas, Indijos/parlamen
to narys, vienas stambiau
siu savo šalies mokslinin
kų daktaras Singas Sokchė- 
jus. Jis pasakė:

—Tegul raginimas iš-Bu
dapešto būna: Derybos,de
rybos ,derybos visais klau
simais, sukeliančiais šian
dien trynimąsi! Mūsų ra
ginime dėl derybų, skirta
me didžiosioms valstybėms, 
neturi būti iškeliama jokių 
sąlygų ar išlygų. Bet kuris 
sureguliavimas bus žings
nis i taiką.- Bet kuris ragi
nimas į taiką, iš kur jis be
kiltu, mūsų turi būti svei- C f v
k i namas.

Tarybų Sąjungos delega
tas Uja Erenburgas pareiš
kė:

.. . Mes, tarybiniai žmo
nės, norime taikos tarp vi
su tautų ir visų valstybių. 
Mes norime taikos, besire
miančios savitarpio gerbi
mu ir lygybe.

Pastorius Martinas Nime- 
leris, atvykęs iš Vakarų 
Vokietijos Pasaulinės Tai
kos Tarybos kvietimu, savo 
kalboje nurodė, kad tas. 
kas nori taikos, turi siekti 
savitarpio s u p r a t i m o su 
kita šalimi. “Kai aš sa
kau “taika,” bet nepa
reiškia noro susitikti ir 
susitarti su priešinga, ša
limi, tatai reiškia, kad ti
krumoje ir objektyviai aš 
nenoriu taikos ir tik pikt
naudžiauju šituo žodžiu ir 
apgauna žmones, kuriems 
jis teikia vilties.”

Sesijos dėmesį patraukė 
žinomojo Vakarų Vokieti
jos veikėjo kataliko Vil
helmo Elfeso kalba. Praei
tyje Adenauerio šalininkas, 
jis dabar pats, neginčija
mos gyvenimo logikos pa
veiktas, atėjo į stovyklą, 
kovų jaučią už taiką, už vie
ningą, demokratinę ir tai
kingą Vokietiją, kuri gy
vens draugystėje su viso
mis tautomis.

Budapešte įvykusioji se
sija priėmė Deklaraciją 
apie pradėjimą pasaulinės 
kampanijos už derybas. Ši 
deklaracija turi labai stam
bią reikšmę tolesnei kovai 
už taiką.

“Pastarųjų mėnesių įvy
kiai, — sakoma šiame do
kumente, — sukėlė tautu 
isitikinimą, kad galima tai
kiai sureguliuoti visus tarp
tautinius nesutarimus.

Tautos įsisąmonina, kad 
atkaklios ir tvirtos kovos 
keliu jos gali pasiekti tai
kos pergalę.
'Pasaulinė Taikos Taryba, 

posėdžiavusi nuo birželio 15 
iki 20 dienos Budapešte, 
ragina tautas padvigubinti 
savo pastangas, kad būtų 
pradėtos derybos, siekiant 
taikiai išspręsti ginčijamus 
tarptautinius klausimus.”

Deklaracija pasisako už 
taikų įvairių socialinių-po- 
litinių sistemų egzistavimą 
vienos greta kitos. Ji pa
brėžia, kad paliaubos Korė
joje turi būti tučtuojau pa
sirašytos, remiantis jau pa

siektais susitarimais. Pil
nutinai sureguliuoti Korė
jos klausimą, išspręsti Vo
kietijos klausimą, pripaži
nus vokiečių tautos teisę į 
susivienijimą ir nacionalinį 
suverenumą, gerbiant Vo
kietijos kaimynų saugumą 
ir neleidžiant atgimti mili- 
tarizmui bei Vevanšizmui; 
užtikrinti taikos sutartį Ja
ponijai, pripažintą visų su
interesuotųjų šalių ir ga
rantuojančią Azijos ir Ra
miojo vandenyno tautų sau
gumą; nutraukti užsienio 
kišimąsi į kitų šalių reika
lus; nustatyti tarptautinius 
kultūrinius ir ekonominius 
ryšius lygybės bei savitar
pio naudos principais ir be 
jokios diskriminacijos; pri
pažinti Kiniją ir kitas tau
tas turint teisę, kad Jung
tinių Tautų Organizacijoje 
joms atstovautų jų išrink- i 
tos vyriausybės,—tokie yra | 
svarbiausi klausimai, pa- ■ 
liesti Pasaulinės Taikos i 
Tarybos Deklaracijoje.

Vadovaudamasi visu tuo, 
Pasaulinė Taikos Taryba 
nutarė išplėtoti plačią tarp
tautinę kampaniją už dery-| 
bas. Sesijoje priimtame At- i 
sišaukime ji ragina tautas ; 
reikalauti iš savo vyriau- I 
sybių, kad jos derybų keliu ■ 
pasiektų sutarimą. Pašau- i 
line Taikos Taryba kreipė-I 
si į tautas su raginimu pa- i 
remti bet kurios vyriausy- . 
bes bet kurią iniciatyvą, | 
kurios tikslas — taikiai iš- į 
spręsti konfliktą, ir sukliu- į 
dyti veikti tiems, kurie į 
trukdo arba vilkina susi ta-: 
rimo pasiekimą.

Kultūrinio pasikeitimo 
klausimu komisijos reko
mendacijose sesija paragi
no suorganizuoti kuo pla
čiausią kultūrinį pasikeiti
mą tarp tautų, siekiant, 
kad tautų bendravimas pa- Į 
greitintų būtinai reikalin
gas derybas tarp vyriausy
bių.v

'Puikieji dokumentai, pri
imti Budapešte, kaip vaiz
dingai pasakė garsusis po
litinis veikėjas, buvęs 
Prancūzijos ministras 
d’Astje de la Vižeri, — tai 
didžios vilties balsas, jie 
pranašauja, kad taikos ir 
draugystės idėjos neišven
giamai nugalės neapykan
tos ir 'atsiskyrimo idėjas.

Tautos yra kupinos pasi
ryžimo apginti taiką. Jos 
sutelkia savo eiles, kad' 
duotu atkirti visoms taikos 
priešų intrigoms. Korėjo
je Li Syn Manas įvykdė 
provokaciją — masiškai 
“paleido” karo belaisvius, 
kurie, sutinkamai su pa
siektu susitarimu, turi bū
ti perduoti neutraliųjų ša
lių komisijai. Berlyne ka
ro kurstytojai, mėgindami 
sutrukdyti Vokietijai susi- ; 
vienyti į vieningą, demokra- r 
tinę, taikingą valstybę, pa- > 
darė provokacinį išsišoki
mą . Abu šie įvykiai įrodo, 
kad reakcingosios jėgos vi
somis priemonėmis siekia ! 
sužlugdyti taikų ginčijamų 
kiaušiniu sureguliavimą.

Šie įvykiai' įpareigoja į 
tautas padidinti savo aky- | 
lumą, savo budrumą kovo
je už taiką. Nusikalstamo
ji avantiūra Berlyne sužlu
go. . Tautos ir toliau sti
prins savo kilnią kovą už 
taiką, už visuotinį saugu
mą.

Budapešte įvykusios Pa
saulinės Taikos Tarybos se
sijos nutarimai yra tautų 
veiksmų programa kovoje 
už taiką . Jiems visur pri
taria žmonės, siekiantieji 
taikos. Šie nutarimai yra 
tautų karštai remiami ir 
Tarybų Sąjungoje, kurios

užsienio politika yra neat
skiriama nuo taikos reika
lo.

G. VITAS

Nauji areštai deportavimui
Gavome pranešimą iš 

Floridos, jog Vincas Paukš
tys, buvęs “Laisvės” redak
torius, bet jau daugel me
tų pasitraukęs iš tų parei
gų, areštuotas deportavi
mui.

Jo tardymas įvyko lie
pos 30. Kol kas nežino
me nuosprendžio, nors ga
lima spėti, nes šiuo isteri
jos politinių raganų me
džioklės metu, paprastai 
duodamas vienas nuospren
dis — deportuoti. Tik re
tame atsitikime duodamas 
kitokis nuosprendis.

Jei nuosprendis, kuris yra 
daugiau rekome n d a c i j a . 
bus deportuoti, byla bus 
apeliuojama į Imigrac i j o s 
Apeliacijų Tarybą Wash
ingtone.

Netiesioginiai sužinojo
me, jog Floridoj ir kitas 
lietuvis, buvęs seniau visuo
menės veikėjas, buvo areš
tuotas ir teistas deportavi
mui, bet jo bylos pasekmių 
kol kas nežinome.

Lietuvių Komitetas Gyni
mui Sveturgimių gelbsti vi
siems persekiojamiems, ne
žiūrint, ar jie ką veikia vi
suomenės labui ar ne, jei
gu jie deporWbjami dėl jų 
politinio nusistatymo ar 
dėl kitų priežasčių, žinoma, 
išskiriant piktadarystes.

Komitetas tačiau negali | 
pagelbėti neturėdamas in
formacijų, arba jei perse
kiojamas nenori, kad komi
tetas jį gintų.

Lietuvių Komitetas Gyni
mui Sveturgimių dėl to 
skelbia, jog jis noriai gel
bės parūpinime legalio (ad
vokatų) patarnavimo, taip
gi finansinės paramos vi
siems, kurie suteiks apie sa
vo bylas informacijas ir no
rės tokios paramos.

Lietuvių Komitetas taip
gi kreipiasi į amerikiečius 
lietuvius ragindamas juos 
padėti persekiojamiems vi
suomenės veikėjams. Retas 
kuris mūsų pajėgtume pa
kelti visas finansines išlai
das, susidariusias tokiose 
bylose. Apsigynimo komi
tetai yra sukurti tam tiks
lui, kad pagelbėti persekio
jamiems.

Pagelbėti patys vieni taj- 
mitetai irgi nepajėgtą! ęfa 
reikalinga plačios visuome
nės pagalba. '

Vincas Paukštys savo lai
ku, kada jo sveikata tarna
vo, daug veikė lietuvių kul
tūros, meno, švietimo dar
be. Jis veikė ką ir kiek 
galėjo. Jis padėjo kitiems, 
kol galėjo.

Sveikatai sušlubavus, jis 
turėjo pasitraukti. Jis už
sitarnavo paramos.

Jis ir kiti tokie žmonės 
reikalingi pagalbos. Plačio
sios lietuviu amerikiečiu vi
suomenės pareiga padėti 
jiems.

Mes negalime asmeniškai 
kiekvieną remti. Tas dar
bas vedamas organizuotai. 
Tam tikslui yra sukurti ko
mitetai, keliuose miestuose, 
bet dar neužtektinai.

Nacionalis Lietuvių Ko
mitetas Gynimui Sveturgi
mių, dėl to ragina prie di
desnio budėjimo apsigL’rtį- 
mo darbe: J '

Viena, teikti daugiau fi
nansines paramos.

Antra, sukurti tam tiks
lui komitetus visose mūsų 
didesnėse kolonijose.

Kova prieš deportavimų 
isteriją, prieš sveturgimių 
nepiliečių ir piliečių perse
kiojimus turi būti padidin
ta, nes tik taip galima at
mušti reakciją.

LKGS valdvba,
3116 So. Halsted St. 
Chicago 8, Ill.

Teisiami suokalbininkai 
prieš Turkijos valdžią

Ankara, Turkija. — Tur
kų teismas tardo studei’ife 
Huseiną Uzmeza, trisreajE- 
cinius redaktorius ir z8 ki
tus asmenis. Jie kaltinami, 
kad suokalbiavo nuversti 
esamąją “svietišką” valdžią 
ir jos vieton įsteigti religi
ne mahometonu valdžią.

Studentas Uzmez pernai 
keturiomis kulkomis pašo
vė laisvesniojo turkų laik
raščio redaktorių A. E. 
Ya Įmaną.

1926 metais dar tiktai 26 
milijonai sovietinių žmonių 
gyveno miestuose. 1940 
metais miestiečių skaičius 
pakilo iki 61 milijono, o da
bar Sovietų miestuose gy
vena jau 80 milijonų žmo
nių.

Amerikos kariai, Cliffrod E. McDonald (kairėje) ir 
Henderson Sanders, Korėjoje stato ženklus, kur pa
sibaigia pietinė demilitarizuotos zonos siena. Zona 
yra trijų mylių pločio. Joje nesiranda jokių gink

luotų spėkų.
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VICTOR HUGO

GAVROŠAS
. (Pabaiga)

Nematai kartečės, ar ką? 
Gavrošas atsakė:
—Lietutis dulkia, didelė čia 

bėda!
Viršininkas suriko:
—Grįžk!
—Tuojau! — atsakė Gav

rošas ir pasileido tekinas per 
gatvę.

Apie dvidešimt nukautųjų 
gulėjo gatvėje ant grindinio. 
Dvidešimt šovinynų. šovinių 
atsarga barikadai.

Gatvė skendėjo dūmuose 
lyg rūke, kuris lėtai pakilda
vo ir vėl nusileisdavo. Dėl to 
gatvėje dienos metu buvo be
veik tamsu. Kovojusieji abie
juose tos trumputės gatvės ga
luose vos galėjo Įžiūrėti vieni 
kitus.

Tamsa praverto Gavrošui.
Gaubiamas dūmų ir būda

mas nedidelio ūgio, jis galėjo 
prasiskverbti gana tolokai, ka
reivių nepastebėtas. Pirmuo
sius šešis ar septynis šovinynus 
kV iškraustė be didelio pavo
jaus. šliaužė pilvu, slinko re- 
pečkom, dantyse laikydamas 
pintyje, raitėsi, sliuogė, ran
gėsi, lankstėsi nuo vieno lavo
no prie kito ir vis kraustė šo
vinynus.

Nors jis nuo barikados dar 
buvo nelabai toli, tačiau šūk
telėti jam gynėjai nesiryžo, 
bijodami, kad neatkreiptų Į ji 
dėmesio. Jis slinko vis toliau 
ir prišliaužė prie tokios vie
tos, kur parako dūmai buvo ne 
tokie tiršti. Tą akimirką, kai 
Gavrošas kraustė šovinius iš 
užmušto seržanto, i lavoną į- 
smigo kulka.
—Po šimts!— sušuko Gavro

šas. — Mano numirėlius už
mušinėja.

Antra kulka pataikė i grin

dinį, netoli jo, trečia apvertė 
krepšį.

Gavrošas apsidairė ir pama
tė, kad šaudo iš gatvės kampo. 
Jis atsistojo, išsitiesė . visu 
ūgiu. Vėjas taršė jo plaukus, 
žiūrėdamas į jį šaudžiusius 
kareivius, Gavrošas linksmai ir 
garsiai užtraukė dainelę. Pas
kui pakėlė pintinę, sudėjo iš
birusius šovinius ir, priėjęs 
prie kritusių šaulių, ėmė krau
styti kitą šovinyną.

Ketvirta kulka prazvimbė 
pro šalį, o Gavrošas vis daina
vo.

Ir į penktąją kulką jis at
sake dainele.

Reginys buvo klaikus. Į 
berniuką šaudė, o jis erzino 
šaulius. Atrodė, kad jis iš vi
sos širdies linksminasi. Į kiek
vieną šūvį vis atsakydavo dai
nos posmu. Į jį taikė be pa
liovos ir vis pro šalį. Jis kris
davo ant žemės, pašokdavo, 
dingdavo tarpuvartėje, vėl 
pasirodydavo, gelbėdavosi bė
gdamas, vėl sugrįždavo, gra
sindavo kumščiu ir visą laiką 
kraustė šovinynus ir dėjo į 
savo krepšį. Iš barikados visi į 
jį su baime žiūrėjo. Kulkos 
pavydavo ji, bet jis buvo mit
resnis už jas. Jis žaidė “sla-. 
pūkais” su mirtimi.

Bet pagaliau klastinga kul
ka pataikė į berniuką. Gavro
šas susverdejo ir suklupo. Iš 
barikados kažkas siaubingai 
riktelėjo. Gavrošas pakilo ir 
atsisėdo, ilga kraujo čiurkšlė 
sruvo per jo veidą. Jis. iškėlė 
rankas ir, žiūrėdamas į tą pu
sę, iš kur atlėkė šūvis, vėl už
dainavo. Tačiau baigti savo 
dainelės nesuspėjo. Antra 
kulka privertė jį nutilti.

šį sykį jis parkrito kniūps-

San Francisco, Cal
Apię mūsų kaimynus 
oaklandiečius

Sužinoję, kad serga mūsų 
geras draugas Juozas Karo
sas, San Leandro, važiuoda
mi sustojome aplankyti ant 
trumpos valandžiukės. Juozu
ką radome jau sveikstant, nes 
jis tik turėjo didelį šaltį, ir 
turėjo iš darbo išlikti keletą 
dienų. Tikimės, kad d. Karo
sas greit pasveiks ir vėl da
lyvaus sykiu su mumis.

Antras draugas, John Ra
dęs, atrodo gerai susveikęs, 
bet jam galvos užgavimas dar 
vis atsiliepia skaudėjimu, ir 
dar randasi po daktaro prie
žiūra.
Kiti mūsų draugai

Drg. Mozuraičiai t)abar už
laiko savo valgyklą 367 12 St.., 
Oaklando. Jie džiaugiasi, kad 
biznis einasi gerai. Ir sako, jei
gu sveikata laikys, tai bus vis
kas gerai. Turi daug darbo ir 
prisieina padirbėti ilgokas va
landas. Valgykla atvira nuo 8 
vai. ryto iki 8 vai. vakare.
Draugiška pare

Oaklandiečių ir San Lean
dro k p. turėjo draugišką pa- 
rę ir skaitlingą būrį svečių. 
Dave didelius ir skanius pie
tus, o popietavę visi žaidė 
skirtingus žaislus. Girdėjau 
nuo rengėjų, kad turės geras 
pasekmes.
Apsivedė

Trejetas savaičių atgal ap
sivedė Albertas Sobalis su 
barbute Valačiute iš Orego
no valstijos. Jaunuolis Sobalis 
yra mūsų gerų draugų Marūs 
ir John Radęs sūnus, rimtas 

čias ant grindinio ir daugiau 
n c be pajų dėjo.

Mažasis didvyris buvo už
muštas.
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PETRAS KRAPAS

' UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
..  - Kalėjimo vaizdai. Poema -i—, r-;-.-

vaikinas, baigęs mokslą ant 
accountanto. Barbutė Vala- 
čiCrtė gyveno keletą metų Ore
gono valstijoje ir buvo vedusi, 
bet dėl kokių priežasčių turė
jo persiskirti. Šią vasarą Bar
butė atvyko į San Francisco 
ir susidraugavo ir apsivedė su 
Albertu. &Geros kloties jaunie
siems draugams džiaugtis gy
venimu.
Oaklando važiuotė

Oaklandą iš' San Francisco 
skiria plati upė per kurią eina 
ilgas tiltas, per šį tiltą eina 
link Oaklando traukiniai ir 
busai, nes labai daug žmonių 
važinėja į darbus vieni į Oak
landą, kiti į San Francisco. 
Dabartiniu laiku eina važiuo- 
tės darbininkų streikas, ir to
dėl visa važiuotė ' sulaikyta, 
todėl per tiltą dvigubai dau
giau automobilių važiuoja ne
gu paprastai. Alv.

Montello, Mass.
Lewistono, Me., draugų 
atydai

Mes, moųtelliečiai, prižadė
jome būti jūsų piknike sek
madienį, rugpiūčio 16 d., ant 
draugų Stukų farmos. Mes sa
vo prižadą išpildysime.

Draugas K. Beniulis sutaisė 
pilną mašiną žmonių ir visus 
atveš į jūsų pikniką. Tiktai 
jūs prikepkite gerų dešrų ir 
visko, kas reikalinga piknikui.

Matysimės piknike', Lewis
ton, Maine.

Draugiškai, K. Čereškienė.
★

Klaidos pataisymas
Buvusiame Laisvės naudai 

piknike liepos 4-5 dd. Terese 
Kaminskienė paaukavo mote
rų stalui didelį kugelį, bet jos 
vardas nebuvo paminėtas. 
Mano klaida. Labai atsipra
šau. K. Čereškienė.

laikraštis, reikia tikėtis, kad 
tai bus kiek pažangesnis ir 
padoresnis laikraštis už kitus 
vietinius didlapius.

Darbo unijų nariai dėlto 
žiūri į planus gerai. R.

—o—
Reikia ruoštis

Laike rinkimų Detroite bus 
labai gera proga mitingams. 
Mums reikia jau dabai' ])la- 
nuoti rudens darbas.

Lietuvių Komitetas Gynimui 
Sveturgimių turi ruoštis prie 
didelio mitingo, kaip padarė 
pirmiau. Rudeniop bus nacio- 
nalė konferencija Chicagoj. 
Reikia tikėtis, kad A. Bimba 
ar kitas brooklyniečių daly
vaus. Gera proga ir Detroitan 
užsukti. Galima taipgi gauti 
ir chicagiečių.

Pasirūpinkim tuo reikalu.
Reiktų taipgi ruoštis geram 

koncertui!, ir reiktų suvaidinti 
kokis veikalas šaltesniam se
zone. K-as.

(Tąsa)
Štai ir sulindo į narvą paukštukai,
Tuoj ir pietų susibūrę nurūko.

Pietūs, kaip pietūs, vis norma sava, 
Ką kaip patvarko virtuvės galva.

I

Du griežinėliai dešros, pora bulvių, 
Žirnių į r pupų sriuba ir su bulvėm 

Duonos, kiek nori, baltos—ir kava: 
Štai vidutinė dieta tava.

Rytdieną—tau įvairumas, vadinas:
Miltai mėsos, bulvių tyrė, razinos,

Gal kokia ryžių ar miežių sriuba, * 
Duonos, kiek lenda, ir vėl vis kava.

*

Kartais tau tenka dvi laibos sosisės,
Saldžiosios bulvės,—beveik tai ir visa,f

Žinoma, gauni visad ir kavos— 
Na ir duonutės, kiek tinka, baltos.

Kartais iš miltų kiaušinio kas tokio, 
Sktin&Wi kokie, kaip iškepti suvokia, 

>PersiKų, slyvų bei morkų virtų 
uautum lėkštelę mažytę ir tu.

Kai dėl mėsos, ar maltos ar dešraičių, 
Tai, anot to, sulig galva tik gaidžio,

O kai kada ir už gaidžio mažiau,— 
Porc’jas tokias čia dažnokai mačiau...

Kartais mėsos <r visai nėr, tik pupos, 
Arba gal sūrio kruopelė užtūpus— 

Ant dideliausios bulvienės krūvos, . 
Lakšinio lėkšte, puodukas kavos.

Kitądien pietūs tokie jau netikę:
Vis tų krakmolų, skrobylų prilipę...

Esti kada pyragaičių kokių, 
•Ir pažiūrėt ir pavalgyt sunkių.

*

Vėl tu, kiek nori, gali pas’kalbėti, . 
kaip ir kieno pritikimai skylėti,—

Vargina staigiai užgulę vargai, 
Kas tie čia tavo nelaimių draugai.

Štai tie naujokai, šviežiai čia pribuvę,—
Taip jie nedrąsūs, suvargę, subuvę, 

Nukirptos galvos plikai—be plaukų,— 
Šalta ir galvai, visam nejauku.

Keletą mėnesių čia paviešėję,
Jau apsipratę, sau eina pavėjui:

Jiem paaugėję plaukai ant galvos,
Jie taip nežiūri nelaimės savos.

Jie tau prieis, pakalbės ar patars ką,
Pokštą, išdaigą tau kokią pabarsto, 

Švilpauja, rėkauja, keikia šlykščiai,— 
Čia tų keikūnų pilni pakraščiai!...

Keikia, biauroja, nešvankiai derglioja:
Pikta klausyt,—lyg ta kiaulė degloji,

Rūko ir rūko kieme ir narve,
Vis pirmon vieton tik stato save.

včia tų šaižių, atkarių egoistų
Pilna visur, ir tu greit juos pažįsti,— 

Traukies toliau ir laikais atokiau: 
Bus tau ramiau

ir, svarbiausia, saugiau.

Detroit, Mich.
Numatyta leisti darbo 
unijų dienraštį

Kiek laiko atgal Federated 
Press skelbė, jog planuoja
ma nupirkti Michigan Rotary 
Printing Co. spaustuvė ir leis
ti darbo unijų dienraštis.

Dabar jau galima konkre
čiau apie tai kalbėti. Tikrai 
daromi planai tam.

Kiek abejonių kyla dėlto, 
kad už pečių stovi New Yorko 
milionierius gelžkelių magna
tas W. Averell Harriman, 
taipgi buvusis senatorius Blair 
Moody, kuris pralaimėjo rin
kimus', nes pasidavė “red be i- 
tinimui”, Moody yra laikraš
tininkas, buvusis reporteris.

Jei tai nebus darbo žmonių

Krislai
(Tąsa iš plirmo pusi.)

Kodėl jo pėdomis turėtų' 
sekti mūsų kraštas ir iš naujo 
pastatyti taikos reikalą į pa
vojų ?

—o—
“The N. Y. Times” pirma

dienio laidoje įdėjo pilną ii 
ištisą Malenkovo pranešimą, 
padarytą Sovietų parlamen
tui. Kaip milijonai kitų ame
rikiečių, perskaičiau ji atsidė
jęs.

P.er visą pranešimą driekiasi 
viena pamatinė mintis: dar
bas ir gerbūvis namie, taika ir 
ramybė užsienyje. Tokia c- 
santi Sovietų politika. Jos 
griežtai laikosi ir prisilaiky
sianti Tarybinė vyriausybė.

—o—
Laikas nuo laiko spaudoje 

pasigirsta balsų, jog svietui e- 
są neleidžiama žinoti, kas’ ten 
dedasi. Girdi, nematome lak
tų, duomenų, apskaičiavimų.

Betgi štai Malenkovo pra
kalba. Net galva kvaišta nuo 
tų milžiniškų skaitlinių ir duo
menų. Bilijonai rublių bus iš
leidžiama tam, bilijonai ki
tam, bilijonai trečiam, tas ir 
tas pasiekta, o va'ko bus sie
kiama—bilijonais, procentais!

Niekas nėra skaitęs bei 
matęs tokio pranešimo su tiek 
daug duomenų jokiam kitam 
parlamentui. Visas pasaulis 
gali matyti ir pasiskaityti.

Todėl bent jau dabar niekas 
neturėtų skustis, kad neturi 
ant rankų duomenų apie ko
munistų vadovaujamo krašto 
ekonominę padėtį.

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

PRANEŠIMAI■
WORCESTER, MASS.

Worcesterio Aido Choras kviečia 
vielinius ir iš apylinkės lietuvius da
lyvauti šj sekmadienj, rugpiūčio 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.

montelLo, mass.
Draugiškas vakaras geram tikslui 

įvyks rugpiūčio 15 d., 7 v. vak., Lie
tuvių Taut. Namo Parke, Winter 
St. ant Keswick Rd. Prašome mūsų 
prietelius dalyvauti iš arti ir toli.

Reng, Kom.
Ant rytojaus tame pačiame parko 

•jvyks So. Bostono Liet. Amerikonų 
Piliečių Klubo piknikas, 1 vai. Rus 
muzika, valgių, gėrimųZdainų, spor
to. Prašome visus dalyvauti, turėsi
te gerus laikus.. Reng. Kom.

LEWISTON—AUBURN, M E.
Rugpiūčio 16 d., LLD 31 kp. ren

gia pikniką pas A. ir <L. Stukus 
ūkyje. Pradžia 12 vai. Rus gerų 
valgių ir šalto loniko atsigerti. Pra
šomo visus dalyvauti kaip tai iš 
Rumford, Mexico ir Portland.

Komisija.
(159-161)

ROCHESTER, N. Y.
Gedemino Draugystė rengia pikni

ką, rugpiūčio 30 d., sekmadienj, 1 
vai., Sėliuizen Parke. Visi rochesle- 
riečiai ir iš apylinkes lietuviai ma-! 
loniai prašomi dalyvauti. Bus gera 
muzika, skanių valgių ir gėrimų. 
Užtikriname, turėsite gerus laikus.

Rengėjai.

Apie Social Security
Klausimas: Mano vyras 

dirbo social security ap
draustą darbą, bet jis mirė 
dar nepradėjęs gauti senat- 

! vės pensijos. Ar aš gausiu 
pensiją, kai man sueis 65

i metai?
Atsakymas.' Gausi. Jums 

Į mokės tris ketvirtadalius 
Į tos sumos, kokią būtų davę 
i jūsų vyrui, jeigu jisai būtų 
gyvenęs, bet ne daugiau 
$63.80 mėnesiui (galųmokė- 
ti mažiau).

Našlei davinys yra dides
nis už davinį su vyru gy
venančiai žmonai: žmonai 
duoda tik pusę vyrui pri-

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED t—MALE

AUTO MECHANIC
Experienced in fuel oiĮ trucks and 

passenger car maintenance. Steady 
work, good pay. Sec |Ir. Daley.

MODERN HEAT & FUEL CO.
2927 Ellsworth Street 

(156-162)

! 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)
FLORIST. Thoroughly experienced 

man for high class shop; steady 
working conditions. Apply in per
son BOSSOW’S FLOWERS, 1689 
N. Broad Street.

(159-161)
AUTO MECHANIC. Oldsmobile 

experience preferred; daylight shop. 
Salary and bonus, insurance, vaca
tion. Apply in person. ŠELMI 
OLDSMOBILE, 3818 N. Broad St.

(159-161)

YOUNG MAN 
To Learn Trade in 

Printing Field
Must be steady, willing worker, 

and dependable.
BUTLER THOMAS CO., 

1315 Cherry Street.'

MALE and FEMALE
STENOGRAPHER

Clerical duties. Steady work; ex
cellent opportunity; 5 day week.
Apply in person. See Mr. Garber. 

CRAFTWELL FABRICATORS, N. 
W. Corner Hancock and Somerset, 
near 2nd and Lehigh. NE. 4-5025.

(159-165)

klausomos sumos, našlei 
tris ketvirtadalius.

• • •• • •""
Klausimas: Ar tiesa, kad 

social security duoda pini- 
’ gų apdrausto asmens palai- 
į dojimo iškaščiams?

Atsakymas: Taip. Pa
laidojimo iškaščiams duoda 

: tris kartus tiek, kiek gau- 
1 davo ar būtų gavęs į mėne

sį senatvės pensijos ap
draustasis asmup, jeigu te
begyventų.

Na, vakarienė tai dargi kuklesnė: 
Lakštinio lėkštė, ar žirnių dar esti, 

Ir vis duonelės baltutės gana— 
Ir amžinai ta skystutė kava...

<Tfa*cW>o pietų į narvus vėl sugrįžta 
Savito meno, sakytum, artistai,—

Na, ne artistai, tegul jau ir ne, 
Vistik įgudę jie, savo mene.

Valandą kokią rtal’ve pasnopsoję,
Vėl jie po kiemą sau tarška, zylioja. 

Vėl tau stebėti čia proga plati, 
Kaip šurmuliuoja gauja ta pati.

10.
Žinoma, yr’ čia ir žmoniškų vyrų:
Jie aptašyti ir daug ko patyrę,—

Miela su jais susitik, pakalbėt,—
Proga tokia tai tau lyg ir garbė. , 

Pr’eina prie Džionio kaip tik tokis vyras,- 
Toks jis kuklus, mandagus, ne pagyra,

Jau ne jaunuolis, žili smilkiniai,—
Sako jis tau ką įdomiai, skaniai!

Žodis po> žodžio jie greit sus’pažįsta, 
Tuoj ir užsimezga jų čia draugystė.

Tuoj pasisako, jis Džimis vardu,—■
Kiek pasitraukę, jie, kalbas’ abu.

žino gerai visas penktas jį sparhas: 
Augalotas jis, žvalus ir pridarnas—

Jis fotografas artistas čionai,
Dirba šį darbą gana jau seniai.

Penkti jau slenka vienodai Meteliai, 
Naštą kalėjimoi kantriai jis Įvelia,

Kels ją taip pat gal trejus^aar nietus, 
Kolei jis laisvas pilietis vėlrolis.

(Bus daugiau) \\

WORCESTER, MASS.

PIKNIKAS
MENO ŠVENTĖ

♦

Rengia L. M. S. 2-ra ir 3-čia Apskritys

Sekmadienį, Rugp. 30 August
OLYMPIA PARK

68 S. Quinsigamond Ave. Shrewsbury, Mass.
—.......Dainy ir Šokių Programa Susidedanti iŠ:--..

NEW YORKO AIDO CHORO ŠOKIKIŲ GRUPĖ.
VIETINIAI TALENTAI.

STUDENTAI IR MOKYTOJAI BUVUSIOS 
LMS VASARINĖS MOKYKLOS.

šeštadienį įvyks buvusios Vasarinės Mokyklos 
studentų “atnaujinimas pažinčių” (reunion).

O sekmadienį, pačiame piknike, dalyvausime vi
si,— studentai ir svečiai. Čia bus proga susitikti su 
draugais iš tolimesnių kolonijų; taipgi ir su vieti
niais draugais puikiai praleisti laiką šiame piknike, 
gražiąjame Olympia Parke.

Todėl kviečiame — vietinius ir iš toliau.
Rengėjai.

. i

SHENANDOAH, PA
t:

Dienraščio Laisves. Paramai

PIKNIKAS
v įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 .August
SicanUs Grove x ' 
Brandonville, Pa.

| Visi šios nrainų apylinkės lietuviai yra 
| į šį puikų pasilinksminimą. Turėjime 
Į Brooklyno. Kviečiame Philadęlphią ir 
I Scrantonas ir Wilkes-Barre rūpinkitės 
§ atsilankyti. ' <

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

kviečiami 
svečių- iš 
Baltimorę. 
skaitlingai

praleisite
Rengėjai.

3 pusl.-Laisve (Liberty) - KetvirtadL, Rugp.-August 13, 195X



NewWto^e^Zlnlos
Verta užsiregistruoti 
iš anksto

LLD 185-ji kuopa, Rich
mond Hill, ruošia išvyką j 
Long Island pas lietuvi farme- 
ri. Ten duos pietus tarp 12 ir 
1 valandos. Nuo Kultūrinio 
Centro išvažiuos 9 ryto, auto
mobiliais. Rugpjūčio 16 d.

Visi galintieji nuvežti žmo
nių savo abtomobiliu ir visi 
norintieji važiuoti prašomi 
užsiregistruoti iš anksto. Nori
me sutvarkyti taip, kad nei 
vieniems nei kitiems nereikė
tų nusivilti. Taipgi svarbu už
siregistruoti iš anksto ir tarn, 
kad žinotume, kiek pietauto
jų bus.

Sąlygos visiems lengvai pri
einamos. Nuvažiavimas ir par
važiavimas tiktai $1, o tie 
smarkūs pietūs tiktai $2. Va
dinasi, viso labo tiktai $3 as
meniui.

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

Kviečiami visi ir visos.
Kuopietis.

Sugrįžo tūkstantis 
su virš kariškių '

Liepos lotą i armijos bazę 
prie Staten Island parplaukė 
karinis transporto laivas Ma
rine Carp. Juomi sugrįžo iš 
Tolimųjų Rytų 1,382 kariš
kiai. Jie visi reiškė didžiausią 
troškimą, kad būtų įvykdyta 
pastovi taika.

Kaip ir visuomet, juos pasi
tiko būriai komercinės spau
dos atstovų. Veltui jie bandė 
išpešti žodelį kitą, kuriuomi 
kariškiai išreikštų norą grįžti 
korėjiečius ar kuriuos kitus 
Azijos žmones mušti jų na
muose, jų šalyje. Tokių pasi
sakymų nebuvo. O pasisaky
mų už taiką nenorėjo rašyti, 
tad pasitenkino tiktai trum
pais pranešimais, kad tiek ka
riškių sugrįžo ir fotografavo 
jų bučkius su saviškiais.

Rinko parašus už 
Impellitterį

Brooklyno demokratai, sta
tantieji Impellitterį, skelbia 
surinkę 51,523 parašus uždė
jimui Impellitterio ir kitų jo 
sąrašo ant baloto. Rinkę tuo 
sumetimu, kad turėtų ant ko 
atsidėti, jeigu oficialėse tos 
partijos kandidatų nominaci
jose (primaries) Impellitterį 
pralaimėtų oficialę nominaci
ja-

Spėliojama, kad Impellitte- 
ris vis viena kandidatuotų 
kaip nepriklausomas, jeigu jis 
ir pralaimėtų oficialę nomina
ciją. Tačiau nesiranda drąsuo
lių tikrinti, kad jis begalėtų 

’ laimėti rinkimus kaip nepri
klausomas.

/

| PETRAS KAPISKAS S
i ir §
| VINCAS SODAITIS |
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Smerkia šeimos" 
persekiotojus

Simon W. Gerson, New 
Yorko Komunistų organizaci
jos įstatymdavystei atstovas, 
pareiškė, kad persekiojimas 
jo žmonos Sofijos Gerson yra 
kerštavimu jam už tai, kad 
nepavyko jį nuteisti.

Gersonas buvo vienu iš an
trosios grupės darbininkų va
du komunistų, kurie buvo tei
siami einant Smith Aktu. Juos 
kaltino planavime skelbti i- 
dėjas, kurios mokytų “spėka 
ir prievarta nuversti valdžią.’’ 

• Gersoną, kaip buvusį Jung
tinių Valstijų karinėse jėgose 
kalbamuoju laiku, niekaip ne
galėjo prikergti prie tos by
los. tad, pagaliau, išteisino. 
Tačiau tuojau po to Ilearsto 
spauda džiaugsmingai įspėjo, 
kad Gersono šeimai bylos ne
pasibaigė.

Ta pranašyste vykdoma da
bar. Prieš Gersono žmoną už
vesta byla ją nupilietinti ir iš- 
deportuoti. Ją kaltina, kad ji
nai. prašydama ^pilietybes, 
nepasakiusi visko apie save. 
Kaltina, kad ji nepasakiusi, 
jog buvo areštuota už organi
zavimą audėjų unijos ir už 
streiko veiklą G asteni joje 
1929 metais, taipgi už streiko 
veiklą Patersone 1931 metais.

Mrs, Gerson buvo atvežta 
Amerikon 1922 metais, būda
ma 12 metų. 1915 metais ji 
gavo pilietybę. Jos vyras yra 
gimęs Amerikoje ir jie turi du 
vaikučius, sūnų, 14 metų, ir 
dukrytę, 7 metų. Kaip žmona 
veterano/ir kaip motina, Mrs. 
Gerson daug darbavosi taikai.

Visi stebi kandidatu 
nominavimą

Visų akys dabar yra atkrei
ptos į kandidatų sąrašus. Vy
riausio dėmesio gauna ir yra 
reikalingi Wagnerio ir Halley 
sąrašai. Tie abu vyrai, yra 
kandidatai į New Yorko mies
to majorą, yra pasisakę prieš 
kėlimą fėro ir prieš majorą 
Impellitterį. Abiejų sąrašai, 
tikimasi, eiliniuose visų parti
jų piliečiuose turės geros įta
kos.

Tačiau šiomis dienomis ir 
ne eiliniai politikieriai tuos 
sąrašus stebi dėl to, kad tuo
se sąrašuose -laukiama pakai
tų. Abiejų sąrašų kandidatai į 
Manhattan prezidentą esą tik 
laikini. Tad visi laukia, ką jie 
pastatys tuo kandidatu.

Dar viena priežastis akyvo 
stebėjimo tų sąrašų yra ta, 
kad atitinkamos valdinės į- 
staigos turi visus kandidatų 
sąrašus patikrinti ir užgirti. 
Įstaigos gali tūliems trukdy
ti, gali kontestuoti ar atmes
ti tūlas peticijas. Ir visa tai 
turi įvykti iki rugpjūčio 18-tos.

Staigiai ir nelauktai mirus
mūsų geram draugui—

DAILININKUI

EDVARDUI SKUČUI
—reiškiame gilią užuojautą liūdesio valandoje, 

jo mylimai motinai, dukrai, broliams, 
seseriai, giminėmis bei draugams.

FEIFERIŲ ŠEIMA

Hearns streikieriai 
renka parašus po 
peticijomis

1 learns krautuvių streikuo
jantieji darbininkai išspausdi
no peticijas, po kuriomis ban
dys surinkti pusę milijono 
parašų. Peticijose ragina kom
paniją su darbininkais suside
rėti, pasirašyti “tinkamą su
tartį.” Pasisakoma nepirkti 
toje krautuvėje iki darbinin
kai nesugrįš į savo darbus.

Peticijose taipgi ragina Na- 
cionalę Darbo Santykių Tary
bą apsaugoti darbininkų dar
bus. Tokia turėtų būti tos ta
rybos rolė, nors ne tokią ji
nai vykdo. Unija nusiskundė, 

.kad toji National Labor Re
lations Board (l^LRB) varto
ja Taft-Hartley įstatymą su
daužymui streiko.

Unija skelbia sudariusi spe
ciali piliečių komitetą streikie- 
riams apginti. Jin įeina skir
tingų visuomenės sričių ir pa
žiūrų darbuotojai. Tarpe ki
tų, yra negrams gerovės 
draugijos viršininkas Walter 
White, taipgi moteriškų rūbų 
siuvėjų unijos viršininkas 
Charles Zimmerman.

New Yorko CIO unijų cen
tras taipgi sukruto parodyti 
unijoms visoje šalyje, ko sie
kia unijų priešai šiame strei
ko, Morris lushevvitz savo lai
ške visoms CIO organizaci
joms po visą šalį žymi, kad 
Hearns kompanija bando “iš
alkinti darbininkus, prašalin
ti senesnius darbininkus ir pri
spirti darbininkus dirbti už 
$30 savaitinės algos.”

Laiškė unijoms taipgi rašo, 
kad ir “NLRB dabar įsikišo 
streikai)—krautuvės savininkų 
pusėje,” reiškiant — prieš 
darbininkus.

Ieškoję gemblerių
Federal iai taksų agentai 

vykdė masinius raidas New 
Yorke dešimties blokų plote. 
Pašaukė tardymui 25 asme
nis. Įtarę, kad ten radosi 
gemblerystės stotys, kurios 
■surinkdavusios per dieną iki 
tūkstančio dolerių pajamų, 
bot už jas nemokėjusios taksų.

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.
I

Visokį valdai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai!
EDWIN LANE, Ph. G.

Tek EV. 7-6288 ,

Workeris nenžgyrė 
jokio kandidato

Angliškas darbininkų laik
raštis Daily Worker rugpjū
čio 11-tos laidoje pareiškė, 
kad jis nėra užgyręs nei vie
no kandidato Į New Yorko 
miesto valdvietes ar įstaty
mams leisti įstaigon.

Laikraščio komentarą iššau
kė tūloje komercinėje spaudo
je paskleisti neteisingi spėji- 
nėjimai, būk tas laikraštis re- 
miąs vieną ar kitą sąrašą.

Laikraštis žymi, kad jis ra
gino ir dabai- ragina visus 
darbininkus, taip lygiai nau- 
jadalybinius demokratus ir li
berališkus republikonus burtis 
į vieningą samburį-koaliciją 
tikslu “nugalėti Dewey-Impe- 
llitterio” užmojį valdyti mies
tą. Visi skirtumai, visi mažes
nieji reikalėliai gali palaukti, 
sako laikraštis.

Suėmė apvaginėtojus 
automobiliu

New.Yorko suimti du jauni 
vyrai, įtarti apvaginėjime au
tomobilių. Jie duris atidary
davę su paprastais alaus ke
liui Atidaryti geležiukais ir i.š- 
kraustydavę automobiliu j e
paliktus drabužius ir kitą tur
tą.

G
Vienas bandęs pabėgti nuo 

arešto per langą nuo ketvirto 
aukšto, leidęsis žemyn suplė
šytos paklodės sumazgytais 
gabalais. Bet paklodė trūko 
ir jis veik nuo pat viršaus kri
to ir pavojingai susižeidė.

Reikalauja dar vieno 
atstovo Harleme

Dėka savo darbuotei, Har
lemo gyventojai yra užtikrin
ti galimybe gauti kandidatą į 
Manhattan majorą. Dabar Pi
lietinių Reikalų Komitetas pa
reiškė, kad darbuosis gauti 
dar vieną vietą, Miesto Tary
boje. Reikalaus negro atstovo 
iš 12-jo assemblėjos distrikto, 
apgyvento negrais.

i MATTHEW A.!
; RUYUS I
J (BUYAUSKAS) J
’» LAIDOTUVIŲ <
I DIREKTORIUS J

» +£*v3-£'- J

J 426 Lafayette St. !
J Newark, 5, N. J. «
I MArket 2-5172 1
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NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

REIKALINGA LOOPER
Nuolatinis darbas.

Gera mokestis. .
Puikios darbo sąlygos.

, Kreipkitės:
SOUTHERN KNITTING CO.

476 Seneca Ave., Brooklyn

FINGERW  AVER—MANICURIST
Pilnai išsilavinusi operatorė. Air 

conditioned. Uždara pirmadieniais. 
Nuolatinis darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės:
571 Flatbush Ave’., Brooklyn 

Tel. IN. 2-3116

REIKALINGA HAIRDRESSER
Visai savaitei ar gale savaičių. 

Valandos 9 iki 6. Uždara trečiadie
niais. Nuolatinis darbas.

Gera mokestis, šaukite:
FL. 3-9184

OPERATORES
Patyrusios. Darbas prie moteriškų 

suknelių. Nuolat — gera mokestis.
Kreipkitės:

LINDEN DRESS CORP. 
535 8th Avenue

N. Y. C.

REAL ESTATE

FLUSHING—(QUEENSBORO 
HILL)

Gražus kostumeriškai statytas 
bungalow iš cemento ir plytų, 7 
kambarių, su ištaisytu skiepu. Alie
jum šildomas, 2 karam garadžius, 
automatiška lašų sistema kiemui. 
Puikus žemės pluotas, kampinis 
pluotas. 60x100. Cedar sienos drabu
žių šėpoj, daug kitų įtaisymų. Gera 
sekcija. Arti visų patogumų. Tikras 
pirkinys--prieinama kaina, šaukite 
savininką po 5. p. m.

FL. 3-7082
(159-161)

Susilaukė sūnaus
Mr. ir Mrs. Jean ir Malvina 

Melchor susilaukė sūnelio 
rugpjūčio 1-mą. Vardą jam 
davė Renee George. Motina 
ir sūnelis jaučiasi gerai, jau 
sugrįžo iš ligoninės namo, 35 
Stagg St., Brooklyne. Jų pir
magimė dukrytė Michelle 
džiaugiasi, jog motina išpildė 
jos norą, parvežė jai broliuką. 
Dukrytė jaut eina'bene ketvir
tuosius metus.

Linkime laimingai išauklėti.
Malvina yra duktė Stellos. 

Bedermąnienės, kuri seniau 
daug darbuodavosi su klubie- 
tėmiš bankietu šeimininkystė- \ 
se. Jos per eilę metų nemato
me 'dėl to, kad jinai dabar 
gyvena toli nuo miesto. Tačiau 
Malvina su šeima, o kai kada 
ir jos sesutės, dalyvauja lie
tuvių sueigose. Rep.

Pakėlė vandens kainą
Valstijos valdinė Visuome

nei Patarnauti Komisija leido 
New York Wiater Service 
Corp, pasitarnauti sau—pa
kelti už vandęnį Long Island 
miesteliams iki Suffolk apskri
ties linijos. Išimtimi yra 
Woodhavenas ir Sag Harbor 

■—toms vietoms šiuo atveju ne
leido kainų kelti.

Vidutinio vartotojo bila pa
kils nuo $3.72 iki $4.11 už 2 
mėnesius.

Vartojantiems po daug kai
na eina pigyn. Pirmasis tūks
tantis iki 6 tūkstančių galio
nų kaina yra po 68.5 centus 
už tūkstantį galionų. Sekami 
22,000 galionų yra po 43 
centus už tūkstantį; kiti 90,- 
000 galionų jau parduodami 
'po 32 centus tūkstantis, o jei
gu dar daugiau vartojama, 
moka tiktai po 23 centus už 
tūkstantį « galionų.

Pataisa
Iš Mičiulio siuvyklos rašte 

klaidingai išspausdinta pavar
dė vienos dirbusių Jurgio 
Striunevičiaus išleistuvių po
būvyje. Turėjo būti: valgius 
ruošė jo gera prietelka Katrė 
Vasikauskienė, o jai pagelbė
jo Ona Daugirdienė. v

Atsiprašome.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2-^jų šeimynų mūrinis 

namas, 11 karąbarių. 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)

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

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. •
(158-164)

REIKALINGA COUNTER GIRL
Patyrusi. Naktinis darbas. Gera 

mokestis, nuolatinis darbas.
Kreipkitės:

3G LUNCHEONETTE 
74-11 37th 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)
HELP WANTED-MALE

QUILTING MACHINE

OPERATORIAI

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

HEnderson 5-6457
New Jersey

(158-161)
TOOL & DIE MAKER

Patyręs ir pasitikintis darbininkas, 
galintis dirbti nepriklausomai, reika
laujamai įsigyvenusiai įstaigai. Auk
štos algos.

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

(158-160)

WOODTURNER

Patyręs Craftsman, 5 ar 6 dienas 
į savaitę.

$2.00 j valandą.
' Tel. AL. 4-0833 ar GR. 7-4292

(158-162)
BODYMAKER 

MECHANIC
(Sanitaro dėžutės)

Patyręs. Dirbti Mexico.
Gera Alga. Skambinkite:

PL. 3-2732
(158-162)

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. 3-3681 savaitgaliais.

(155-161)
REAL ESTATE

PARSIDUODA 
PIENINE FARMA

Ideališka dėl profesionalo asmenio. 
50 mailių nuo New Yorko, prie State 
Highway. Minimum įeigos $24,000 į 
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 Lietu viii ,

PIKNIKAS
Rengia LLD 5-toji Kuopa 

PARAMAI DIEįNRAščIO “LAISVĖS”
Tai bus paskutinis didelis vasarinis ^ąskridis 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 gi’u- r 

peš piknike malonesniam laiko praleidimui.® n
Brooklynas ir Philadelphia busais važiuoja 

į šį pikniką.
Lauksime žinių iš kitų kolonijų. |

4 pusl.-Laisvė (Liberty)--Ketvirtad., Rugp.-August 13, 1953

NOSINAIČIŲ LANKSTYTOJO^ 

KNYGŲ APDARYMUI MERGINOS
Prie stalo dirbėjos; siuvėjos? pa- 

tikrintojos. Iki $55 į savaitę. Turi 
supranti 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)

SLAUGES
Professional & Practicals 

Turi būti Laisniuotos 
Pilnam ar Daliai Laiko 

Darbo yra visuose skyriuose.
MATHER MEMORIAL HOSPITAL 

Port Jefferson, New York 
Tel. PO. 8-1820 5^62^$-

REIKALINGOS OPERATORES

įsiūti gumą ir guzikėlius ant vai
kų baltinių. Apskritiems metams 
darbas. Gera alga; puikios darbo są
lygos. Skambinkite: /

DI. 6-0745 \
(156402)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios prie party dresses. 

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
Kreipkitės:

BILJOY MODES 
8725 — 18th Ave., Brooklyn 

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

OPERATORES 
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),

REIKALINGOS ’ 
JAUNOS MERGINOS 

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

Šaukite:
WO. 2-3640

(158-164)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios. Darbas prie sijonų, 

pilnam pasiuvimui. Išmokysime ma
žai mokančias. Nuolatinis darbas, 
gera mokestis. Kreipkitės:

5922 — 20th Avė
Brooklyn

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

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios dirbti prie slips, pan

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

Kreipkitės:
CAMPUS MAIQ 

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

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




