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KRISLAI
Mrs. Perle Mesta.
Vienybės bėdos.
Tysliava giria laisviečius.
Delegatai renkasi.

Rašo R. M1ZARA

Buvusioji Amerikos amba
sadorė Luksemburge, Mrs. 
Perle Mesta, šiuo metu yra 
Leningrade.

Ji, kaip žinia, vizituoja Ta
rybų Sąjungą.

Lš viso ši amerikietė, trau- 
ii' lėktuvais, padarė a- 

pie 10,000 mylių kelionę.
— Ėjau, važiavau, kur tik 

norėjau ir niekas man nekliu
dė, — sako Mrs. Mesta. — 
Tarybiniai žmonės mane vistu 
priėmė svetingai.

Ką tai rodo?
Tai rodo, jog pasakos apie 

“geležinę uždangą” pasako
mis ir pasilieka. Kas nori su
sipažinti su Tarybų Sąjungos 
žmonių gyvenimu, tam keliai 
atdari.

Tiesa, daugelio amerikiečių, 
norinčių vykti j tą šalį, mūsų 
valstybės departmentas ne
leidžia; neduoda .jiems paso.

—o—

Juozas Tysliava rašo savo 
i’^-ikraštyje, kad “šiuo metu 
yra apie tūkstantis skaitytojų, 

neužsimokėjusiy sav° 
lenumeratos.”
, N-g. o Vienybę leisti, sako 

jis, “šiais astronomiškų kainų 
laikais” yra sunku.

Taip, laikraštis leisti šiuo 
metu yra neišpasakytai sun
ku, nes viskas brangu ir tebe- 
brangsta.

Daug sunkiau leisti dienraš
ti negu savaitrašti.

—o—

Tysliava, beje, pripažįsta, 
kad Laisvės skaitytojai yra 
duosnesni, savo laikraštį re
mia uoliau, kaip Vienybės 
skaitytojai. Jo žodžiais:

“Jau kelinti metai Laisvės 
leidėjai skelbia vadinamus pi-
ruginius vajus.

“Ir šį pavasarį jie surinko 
.8,000 dolerių.

“Negalima sakyti, kad šiuo 
atveju jų skaitytojai nebūtų 
atlikę savo pareigos.”

Taip, mūsų skaitytojai ge
riau įvertina spausdintą žodį, 
kaip tautininkų spaudos skai
tytojai. |

PrrpgresW’viai. žmonės geriau 
į vert ima viNis kultūrinius dar
bus i?ei tautininkai bei menše
vikai.

Jei ne mūsų žmonių duos- 
numas, mes negalėtume leisti 
dienraščio.

—o—
Renkasi valstybių delegatai 

į Jungtinių Tautų asemblėją, 
kurios sesija prasidės rugpjū
čio 17 dieną New Yorke.

Atvyko Jau ir Višinskis, ii 
B'altarusijos Kiselevas, ir Uk
rainos Baranovskis.

Jaltos konferencijoje Stali
nas siūlė, kad ir Lietuva, ir« 
Latvija, ir Estija turėtų teisę 
turėti delegacijas Jungtinių 
Tautų asemblėjose. Deja, ve
lionis Rooseveltas ir Churchi- 
llas tam priešinosi; taigi Pa
baltijo kraštai dabar savo de 
legacijų neturi.

Q visgi ateis laikas, kai tu- 
r< v

Atroafc. kąd ši asemblūjos 
sesija bus pati trumpiausia ir, 
galimas daiktas, mažiausia.

—o—
Sandara rašo:
“Vėliausiai atbėgę iš Lenki

jos tikrina, jog žmonės tenai

I DAUGIAU KAIP 142,294 
JANKIAI NUKENTĖJO 
KORĖJOS KARE
Dulles grūmodamas reikalauja 
grąžint ir nuteistus belaisvius

Washington. — Karinė 
valdyba trečiadienį paskel
bė, jog Korėjos fronte 142,- 
2i94 amerikonai sekamai nu
kentėjo:

Užmušta 25,542, sužeista 
103,513, be žinios dingo 8,- 
670, nelaisvėn pakliuvo 2,- 

; 835. 0 1,734 iš dingusiųjų 
I vėliau sugrįžo.

Gynybos departmentas 
| sako, tai bus jau “beveik vi
sas” nukentėjusiųjų skai
čius per karo veiksmus 
fronte. Toliau praneš apie 
likusius, dar nesuskaičiuo
tus amerikonų nuostolius.

Prie užmuštųjų fronte 
nepriskaitoma žuvusieji 
nuo žaizdų bei mirusieji ne
laisvėje.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai gi pranešė, jog be
laisvių stovyklose pas juos

Korėjon atvyko paliaubų 
prižiūrėjimo komisija

Korėja. — Atvyko ketu- 
riu neutraliu šalių komisi
ja, kuri prižiūrės paliaubų 
vykdymą. Tos šalys yra 
Lenki ja, Čechoslo v a k i j a,. 
Švedija ir Šveicarija. Viso 

i jos atsiuntė 106 savo atsto- 
I vus.

Prezidentas užgyrė sutarti 
prieš uostų gengsterius

Washington. — Prez. Ei- 
senhoweris pasirašė Kon- 

' greso priimtą bilių, kuris 
j užgiria New Yorko ir New 
Jersey valstijų sutarti — 

į išvien valyti laivų prieplau
kas ir Laivakrovių Uniją 
nuo gengsterių, raketierių, 
grafterių bei žmogžudžių.

Francuos darbininko alga 
j--tik $77 per mėnesi 
I . ••
I

Paryžius.— Francijos ge
ležinkeliečiai ir jūrininkai, 
sakė, kad jie gauna tiktai 

į apie $77 algos per mėnesį, 
' skaitant* amerikiniais pini- 
i gaiš. Paprastų darbininkų 
i alga dar mažesnė. 0 drą- 
1 bužiai ir tūli kiti daiktai 
net brangesni, negu Ame
rikoj.

New York. — Darbo Fe
deracija, CIO ir Mainierių 
Unija paskyrė $110,000, sa
ko, “persekiojamiems ryti
nėje Vokietijoje darbinin- 

: kams paremti.”
I , _

i paliovė svajoti apie prijungi- 
Į mą (prie Lenkijos) Vilniaus 
i ir Lvovo miestų su aplinkinė
mis sritimis...”

Gerai daro tie, kurie šitaip 
galvoja, nes tie miestai pri
klauso ir priklausys tiems, ku
rių jie yra.

mirė 1,022 amerikonai.
Amerikos Valstybės se

kretorius J. F. Dulles gra
sino “atkeršyt,” jeigu Ko
rėjos liaudininkai nepaleis 
belaisvių, kurie nuteisti 
kalėjiman ar areštuoti už 
prasižengimus stovyklose.

Amerika priešinasi 
Indijos priėmimui Į 
politinę konferenciją

United Nations, N. Y. — 
Amerikos delegatai Jungti
nėms Tautoms ragino savo 
talkininkus neįsileisti Indi
jos į busimąją valstybių po
litinę konferenciją dėl tai
kos įvykdymo Korėjoje. 
Amerikonai ragino anglus, 
turkus ir kitus savo talki
ninkus išvien stoti prieš 
Indijos' priėmimą į tą kon
ferenciją. Taip jie apdir- 
binėjo savo bendrus pirm 
Jungt. Tautų seimo atsida
rymo.

Egiptėnai nukovė dar 
du Anglijos karius

Kairo, Egiptas.. — Vėl 
susikirto Anglijos kareiviai 
su Egipto patrijotais Sue- 
zo kanalo ruožte. Egiptė
nai nušovė du anglus ir su-
žeidė du kitus. Anglų šū
viai sužeidė tris ar keturis 
egiptėnus.

Naujieji susidūrimai tarp 
anglų kariuomenės ir egip- 
tėnų gręsia suardyt dery
bas tarp Anglijos ir Egip
to.

Egiptas reikalavo, kad 
Anglija ištrauktų visą savo 
70,000 vyrų kariuomenę iš 
Suezo ruožto. Anglija nori 
palaikyti bent 4,000 savo 
“techniku kanalui tvarky
ti.”

- ■ ■■■■—■ i   r-....—-.

Po paliaubų žuvo 7 
Jungt. Tautų kariai

Seoul, Korėja. — Beran
kiojau t minas ir begabe
nant amuniciją iš nugin
kluojamo pafrontės' ruož
to po paliaubų sutarties, 
sprogimai užmušė 7 ameri
konus bei kitus Jungtinių 
Tautų kareivius.

Australija parduos Sovie
tam daug sviesto ir mėsos

Melbourne, Australija.— 
Pranešama-, jog Australija 
sutinka parduoti Sovietų 
Sąjungai 13,500 tonų svies
to ir 8,500 tonų mėsos.

Anglija siunčia daugiau 
kariuomenės kovai prieš 
Malajos patrijotus.

Senato finansų komiteto pirmininkas senatorius Eu
gene D. Millikin (centre) ir Senato daugumos frak
cijos lyderis sen. William F. Knowland (dešinėje) 
kalbasi su laikraščių reporteriais. Aiškina jiems, ko
dėl jie nutarė šioje sesijoje neišpildyti prezidento Ei- 
senhowerio, reikalavimo pakelti Am ,'rikos skolų 

“lubas” iki $290,000,000,000.

DULLESO GRASINIMAS IR
U A ODININKŲ A TSA KYMA S
Amerikos valstybės sekre

torius John Foster Dulles 
griežtai reikalavo sugrą
žint ir visus tuos ameriko
nus belaisvius, kurie buvo 
nuteisti bei areštuoti už 
“kriminalinius nusi kalti- 
mus” pačiose stovyklose 
Šiaurinėje Korėjoje.

Dulles grūmojo sulaikyti 
nelaisvėje tam tikrą skai
čių Šiaurinės Korėjos liau
dininkų ar kinų, jeigu Šiau
rinė Korėja tuojau negrą
žins visus įkalintus bei teis
mui atiduotus amerikonus. 
Sykiu jis užreiškė, kad 
Šiaurinė Korėja, suturėda

Vėl susmuko bandymas sudaryt 
Italijos ministrų kabinetą

Roma.— Subliūško ir At- 
tilio Piccioni’o* bandymas 
sudaryti naują Italijos mi
nistrų kabinetą vieton bu
vusiojo premjero de Gas- 
pe.rio kabineto. Tai jau 45 
dienos kai Italija neturi re- 
guliarės veikiančiosios val
džios.

Kaip Piccioni, taip de 
Gasperi yra katalikų vadai.

Prezidento Einaudi’o pa
kviestas, Piccioni mėgino 
sulipdyti ministrų kabinetą 
iš trijų partijų — krikščio
nių demokratų, respublikie- 
čių ir liberalų. Buvo pra
šęs ir dešiniuosius socialis
tus. Tie atmetė siūlomas 
ministrų vietas, bet pasiža
dėjo remti Piccionį šalies 
seime.

Dabar dešinieji socialistai 
atšaukė pasižadėjimą, pa- 
reikšdami, kad ir seime 
priešinsis Piccioniui. Tai 
todėl, kad Piccionis pasky
rė de Gasperį užsieninių 
reikalų ministru. O be de
šiniųjų socialistų paramos 
Piccionis jau neturėtų dau
gumos Italijos seime. To
dėl jis dabar ir pasitrau
kė kaipo skiriamas premje
ras. , *

Dešinieji socialistai jau

ma juos, “laužo paliaubų 
sutartį.”

............. Į

TAI ESĄ “JUODRANKIŠ- 
KAS” GRŪMOJIMAS
Peking, rugp. 13. — Ki

nijos radijas sakė, Šiauri
nės Korėjos liaudininkai tu
ri teisę, pagal Genevos su
tartį, sulaikyt ir baust kri
minaliniai nusidėjusius be
laisvius. Dulleso grasini
mus liaudininkai vadino 
“j uo dr a n k išku ” išsišoki mu 
ir pareiškė, jog, to nepai
sant, jie vis tiek baus nu
sikaltusius belaisvius ame
rikonus bei kitus.

smerkia de Gasperį už tai, 
kad jis karštai remia Ame
rikos vadovaujamąjį Atlan
to kraštų bloką. Paskuti^ 
niuose gi rinkimuose iie 
rėmė de Gasperį, nors 'ir 
tuomet žinojo, kad jis yra 
uolus Atlanto bloko rėmė
jas prieš komunizmą.

PRANCŪZAI GILIAU
SIAI NUSILEIDĘ 

JŪRON
Toulon, Francija.—Fran

cijos laivvno oficieriai N. 
M. Houot ir P. H. Willm 
plieniniame baliūne nusi
leido 5,084 pėdas gilyn jū
roje, tai beveik amerikinę 
mylią. Pasiekė giliau, ne
gu kas kitas pasaulyje, 
naudoj ant “bathyskapą,” 
kaip kad vadinamas toks 
plieninis baliūnas.

KAMČATKOJ TAIPGI 
DREBĖJO ŽEMĖ

San Francisco. — Califor- 
nijos Universiteto seismo
grafas užrekordavo gana 
smarkų žemės drebėjimą 
Kamčatkoje, w sovietinio Si
biro pussalyje.

ORAS.—Vėsiau ir būsią 
lietaus.

VIS DIDĖJA FRANCIJOS 
DARBININKU STREIKAS 
PRIEŠ VALDŽIĄ
Amerikonai bijo, kad streikai 
dar pakels komunistų įtaką

Paryžius. — Trečiadieni 
streikavo 3 milijonai valdi
niu darbininku bei tarnau
tojų, o ketvirtadienį strei- 
kan išėjo dar keli šimtai 
tūkstančių.

Išvien prieš premjero 
Josepho Laniel’o valdžią

Vokiečių socialistų 
vadovas smerkia 
Adenauerio valdžią

Bonn, Vokietija. — Vy
riausias vokiečiu socialde
mokratų vadovas Erich 01- 
lenhauer smerkė vakarinės 
Vokietijos premjerą Ade- 
nauerį už visišką pasidavi
mą karinei Amerikos poli
tikai.

Ądenaueris aklai panei
gia Sovietų Sąjungos siūly 
mus dėl rytinės Vokietijos 
suvienijimo su vakarų Vo
kietija, sakė Ollenhaueris. 
Jis todėl ragino sumuš t 
Adena nerį ateinančiuose 
rinkimuose rugsėjo, 6 d.

Žemės drebėjimas 
pražudė 500 graikų

Athenai, Graikija. — Že
mės drebėjimai sunaikino 
tris miestus ir daugeli kai
mų Graikijos salose Kefalo- 
nijoj, Xantej ir Ithakoj.

Drebėjimų suk eituose 
gaisruose, jūrų užplūdi
muose. ir namų griuvimuo
se žuvo apie 500 žmonių, 
sužeista dar daugiau. 118,- 
000 kitų liko be pastogės.

Tarp sunaikintų miestų 
yra Argostolion, turėjęs 
10,000 gyventoju, ir Zante 
—11,315.

Amerikos lėktuvai, at- 
skrisdami .nuo savo karo 
laivų, numeta maisto ir 
blanketų benamiams.

Franko pasirašė karinę 
sutartį su Amerika

Madrid.—Ispanijos Fran
ko fašistų ministrų kabine
tas užgyrė karinę sutarti 
su Amerika.

Franko valdžia leis Ame
rikai naudoti karines lėk
tuvų stovyklas ir karo lai
vų prieplaukas Ispanijoje. 
Amerika už tai duos Ispa
nijai 200 milijonų dolerių 
pinigais bei ginklais.

Ši sutartis taip pat įtrau
kia Ispaniją į vakarinių 
kraštų sąjungą prieš ko
munizmą.

Roma. — Žemės drebėji
mas .papurtė pietinę Italiją, 
padarydamas nuostolių ke
liuose miestuose.

streikuoja unijos, vadovau
jamos komunistų, socialis
tų, katalikų ir kitos.

Amerikos diplomatai Pa
ryžiuje baimingai sako, jog 
tokie streikai gaivina ben
drąjį darbininkų frontą, 
kuriame komunistai taptų 
didžiaisiais vadais.

Kai kurie amerikiniai po
litikieriai bijo, kad “rau
donieji” per streikus nepa
imtų ir pačią Francijos val
džia i savo rankas.

Streikas sustabdė viso
kias darbų įmones — paštą, 
telefonus, telegrafus, trau
kinius, lėktuvus, busus, me
talų fabrikus, angliakasy- 
klas, elektros jėgaines, ban
kus, laivų prieplaukas, de- 
partmentines san krovas, 
geso fabrikus, požeminius 
Paryžiaus geležinkelius, 
gatvių valymą ir kt. Ap- 
šlubintas ir laikraščių lei
dimas.

Streikas suklampino ir 
tūkstančius amerikonų tu
ristų bei maldininkus, ke
liavusius i “stebuklingąjį” 
Lurda.

STREIKIERIŲ ŠŪKIAI
Streikieriai demonstruo

dami šaukia: — Šalin sau- 
vališką Lanielo valdžią! La- 
niel daro turčius dar tur
tingesniais, o beturčius dar 
biednesniais! Sustabdyt 
karą Indo-Kinijoj! Tas ka
ras nuleidinėja darbinin
kams kraują, kraudamas 
turčiams dar didesnius pel
nus!

Premjeras Laniel, neatsi
klausdamas šalies seimo, 
išleido savo įsakymus, ku
rie dar pablogina būklę 
darbo žmonėms.

Irak prašo nesiusti Sovietu 
atstovybę i Jeruzalę

Bagdad, Irak. — Irako 
valdžia kreipėsi į Sovietų 
Sąjungą, kad’ neperkeltų 
savo atstovybės Izraelyje iš 
Tel Avivo į Jeruzalės nau
jamiestį. Sako, jei sovieti
nė atstovybė persikrausty
mų į Jeruzalę, tai būtų ne
draugiškas veiksmas link 
Irako bei kitu arabiškų ša
lių.

Pirmiau Egiptas, Irakas, 
Syrija ir kiti arabų kraš
tai protestavo Amerikai ir 
Jungtinėms Tautoms, kad 
Izraelis perkėlė savo sosti
nę iš Tel Avivo j Jeruzalės 
senamiesti. Nes tatai kurs
to naujus susikirtimus tarp 
žydų ir arabų ir gali su
kelti karą.

Jeruzalės senamiestį val
do Jordano arabai.

Washington. — Bus sta
tomas naujas atominis $5,- 
000,000 fabrikas netoli Ni
agara Falls krioklio.
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STREIKAS FRANCŪZIJOJE

KODĖL JIE DABAR TYLI?
KADAISE GYVAVUSI Amerikos rašytojų sąjunga 

1938 metais išsiuntinėjo visiems žinomiesiems ameriki
niams rašytojams anketą su klausimais: Ar jūs už ar 

- prieš Franko fašizmą? Ar jūs už ar prieš legalę Ispani
jos respublikos vyriausybę?

Iš 418 rašytojų, atsakiusių į klausimus, tik vienas 
(rašytoja Gertrude Atherton) pasisakė už Franko, o 
septyni pasisakė esą neutraliais.

Kiti visi atvirai ir griežtai pasisakė, kad jie yra 
Franko ir fašizmo priešai, kad jie stoja už respublikinę 
Ispanijos valdžią.

Šituos faktus aną dieną iškėlė vienas Daily'Work- 
, erio redaktorių, David Platt.

Pažymėjęs tai, pacitavęs kai kurių rašytojų tuomet 
pareikštas nuomones, Platt klausia: Kur gi šiandien 
tie rašytojai? Kodėl jie tyli šiandien? Kodėl nieko 
netaria prieš makartizmą, prieš amerikinį fašizmą, grū
mojantį mūsų visų gyvenimui?

Iš tikrųjų, įdomus ir laiku iškeltas klausimas. Žy
mesnieji Amerikos rašytojai tyli, nestoja kovon ginti 
žmonių laisvių nuo bekylančio fašizmo.

Kai kurie pažangesnieji rašytojai jau buvo> pulti, 
jau buvo kalinti, kiti dar tebėra puolami tik dėl to, kad 
jie kovoja prieš fašizmą. Akiregyje to, kiti rašytojai 
tyli, pamiršdami, kad jie taipgi bus fašizmo aukomis, 

; jej nedės pastangų jam nugalėti.

ŠIUOS ŽODŽIUS rašant, Francūzija yra supara
lyžiuota darbininkų streiko.

Kiek iš tikrųjų francūzų darbininkų streikuoja, 
nieks tikrai čia negali pasakyti, bet žinoma, kad strei
kuoja milijonai.

Įsidėmėtina tai, kad streiką paskelbė visos unijos. 
Kaip žinia, Francūzijoje yra net trys unijų federacijos: 
kairiųjų, socialistų vadovaujama ir katalikų.

Nežiūrint, kad šitos federacijos tarp savęs “pešasi,” 
streike dalyvauja visos. Streiką pradėjo kairiųjų vado
vaujamos unijos, didžiausios Francūzijoje. Kai jos pa
kvietė, paragino kitas unijas stoti i streiką, pastarosios 
paklausė.

Visa šalis, — važiuotės sistema, paštas, telegrafas, 
telefonų sistema—suparalyžiuota, beveik neveikia. Ame
rikos turistai, pasiekę Francūzija,’ sakoma, labai “ner- 
vuoti,” nes ir ju “indė i imas” yra sulaikytas.

Kiti pranešimai skelbia, jog katalikų vadovai jau 
nenorį streiko tęsti, nes bijo, kad visas streiko vadovavi
mas nepereitu į komunistų rankas. Kai kur socialistai 
ir katalikai vadovai, sakoma, jau ragina darbininkus 
grįžti darban, tačiau pastarieji tų raginimų nepaiso: 
tebestreikuoja, tebekovoja.

Bandoma iššaukti streikan ir gydytojus, advoka
tus, apdraudų kompanijų tarnautojus ir kitus “balta- 
kalnierius,” kurių yra Francūzijoje apie 850,000.

Kodėl gi šiandien Francūzija yra paralyžiuojama di
džiulio streiko?

Dėl to, kad Josepho Laniel’o valdžia pasiryžo kirsti 
darbininkams smūgį.

Kaip žinia, Francūzijos parlamentas yra atostogose. 
Tačiau, pirmiau negu jis išsiskirstė atostogų, parlamen
tas suteikė valdžiai teisę dekretų keliu pravesti tam 
tikras “reformas,” kad jos padėtų subalansuoti biudžetą.

Laniel’o valdžia, pasinaudodama ta teise, pradėjo 
“reformas” darbininkų iškaščiais: nutarė “pailginti” 
metus tiems, kurie turi teisę gauti senatvės pensijas, 
verčia darbininkus sunkiau dirbti, paleido ils valdinių 
įstaigų ir pramonių nemaža darbininkų, bet reikalauja, 
kad likusieji darbininkai atliktų tiek pat darbo, kiek 
atliko pirmiau didesnis skaičius darbininkų.

Darbo unijos reikalavo pakelti:.darbininkams algas, 
valdžia tai atmetė.

Kaip matome, valdžia pasiryžo taupybą įvesti dar
bininku lėšomis. I tai darbininkai atsakė streiku.v <-

Kas iš to viso išeis, liekasi palaukti ir pamatyti.
Galimas daiktas, kad Laniel’o valdžia turės sugriūti, 

kad bus sušauktas parlamentas, kad valdžios dekretiški 
pasimojimai ant darbininkų bus atšaukti. Taip bus, jei 
darbininkai laikysis streike, jei jie nesitrauks iš savo 
pozicijų, kol visa tai nebus atšaukta.

Andai, kai Rytų Vokietijoje kai kur porą dienų bu
vo sustreikavę darbininkai, tai mūsų ekspertai rėkė, 
džiaugėsi, skelbdami, būk ten jau esantį “revoliucija.”

Bet ką gi jie pasakys dabar, kai toks streikas, kaip 
dabartinis streikas Francūzijoje, paralyžiuoja visą kraš
tą, esantį “šitoje uždangos pusėje”?!

ĮVAIRIOS PASTABOS
Ar yra kas nors matęs anti

demokratinių lietuviškų laik
raščių finansines atskaitas ? 
Ar mate kas nors, kokias į- 
plaukas iš kur turi ir kiek 
kam išleidžia Draugas, Darbi
ninkas, Naujienos, Keleivis, 
Vienybė, Dirva?

Kas kita su pažangiąja 
spauda. Kasmet l aisvės ir Vil
nies šeri n ink u suvažiavimuose €
patiekiamos pilnos ir detališ- 
kos finansinės atskaitos. 
Kiekvienas gali jas matyti ir 
skaityti.

—o—
Griežtas įsakymas atėjo iš 

VLIKo. Prelato Krupavičiaus 
klika reikalauja, kad taip va
dinamos Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės skyriai jokių 
aukų neprivalo naudoti savo 
reikalams, savo vietinei veik
lai. Visos aukos turinčios eiti 
tiesiai į VLIKo iždą. O ten 
jie jau mokėsią su jomis apsi
dirbti !

—o—
Ohio valstijos gubernato

rius Frank J. Lausche gali 
mirusio senatoriaus Tafto vie
ton paskirti demokratą. To 
labai bijo republikonai. Tokia
me atsitikime Senate spėkos 
pasidalintų pusiau—48 ir 48. 
Senato pirmininkas vice-prezi- 
dentas Nixon pasidarytų svar
biu žmogumi. Jam priklausy
tų sprendžiamasis balsas. Bet 
ir tas dar pilnai neužtikrintų 
republikonų laimėjimo, nes 
jų partijos žmogus, senato
rius Morse iš Oregon, pasi
skelbė nepriklausomu ir daž
nai balsuoja su demokratais.

—o—
Prezidentui Eisen h o w e r i u i 

nepavyko Kongresą priversti 
leisti valdžiai Amerikos skolų 
dugną pagilinti iki. $290,000,- 
000,000. Bus laukiama rudens, 
ką pagiedos taksų mokėtojai. 
Jeigu suplauks pinigų daug, 
gal valstybei nebereikės bris
ti į naujas skolas.

Apie sumažinimą mil (tari
nių išlaidų, ir sutaupymą po
ros desėtkų bilijonų dolerių 
vyriausybė nė kalbėti nenori.

—o—
Reikia žinoti, kad kapita

listinės partijos ruošiasi 1954 
metų kongresiniams rinkimam. 
Jie bus svarbūs. Demokratai 
rengiasi juos laimėti. Repub
likonai žada nepasiduoti.

—°—
Chicagoje gyvena seimą | 

pavarde Saunoriai. Jie esą , 
“Dievo Apvaizdos parapijos j 
nariai, rūpestingi katalikai.“ 

žmonės, jie, matyt, yra ge
ri. Jie savo kaštais įsteigė vai
kų žaidimų aikštelę. Vaikai 
džiaugiasi. Jų ten susirenka 
labai daug. Džiaugiasi ir jų 
tėvai.

Visa tai tik parodo, kad 
Saunoriai nesimokė iš lietu
viškų kunigų ir neina jų pėdo
mis. Kunigai tiek turi turto, 
jog galėtų įsteigti po keletą 
panašių aikštelių. O iš kokių 
trijų šimtų lietuviškų kunigų 
nė vienas nėra jokios aikštelės 
įsteigęs.

—o—
Am' Lietuvių Tarybos sekre

torius Grigaitis susikvietū 
konferenciją “pra vedimui 
Kersteno rezoliucijos.“ Matau 
jų pavardes—Skipitis, Dau žū

Grupė žymiausių senatorių Washingtone a tėjo atlikti paskutinį atsisveikinimą su 
senatoriumi Taftų. Iš kairės į dešinę; PatMcCarran (djemokratas iš Nevada), Ed
ward Martin (republikona.s iš Pennsylvan ijos), Lyndon Johnson (demokratas iš 
Texas), Mark Trice, Senato sekretorius, William F. Knowland (repūblikonas iš Ca- 
lifornijos) ir vice-prezidentas Richard M. Nixon.

vant is, Genys, Šmulkštys. Visi 
žiaurūs hitlerininkai.

Matote, kam rūpi “išlais
vinti“ Lietuvą.

—o—
Robert J. Alexander, “New 

York Herald Tribune” kores
pondentas, muša trivogą. Jia 
rašo apie britų koloniją Guia
na, kuri guli prie Pietinės A- 
merikos šiaurinio kampo.

Guianoje esanti susidariusi 
“komunistinė“ valdžia—dar 
daug kairesnė negu Guatema- 
loje. Jos priešakyje stovi 
“pro-komunistinė Liaudies 
Progresyviškoji partija.“
Matote, šaukia šitas Rutgers 

universiteto profesorius, turi
me komunistų valdomą kraš
tą savo panosėje!

—o—

Guiana yra mažytė britų 
kolonija. Ji teturi apie pusę 
milijonų gyventojų. Jos. žmo
nės, matyt, susipratę. Jie nėr- 
vuoja reakcininkus..—0-

Labai dažnai prezidentas 
Eisenhoweris pasikviečia re
publikonų partijos lyderius ir 
juos'vaišinai Nori juos paveik
ti savo pusėn.

Už tai prezidentą gražiai 
pajuokia demokratas senato
rius Kerr. Jis sako, kad pre
zidentas tiki, jog republikonai* 
kongresmanai, kaip armija, 
vaikštinėja pilvu.

—o—
Geras ir toks anekdotas. 

Vienas jaunas advokatas dirbo 
prie seno, įgudusio advokato. 
Jaunasis prašė senojo suteikti 
patarimą, kaip užsilaikyti ir 
argumentuoti teisme, kad pa
veikus d žiūrę.

Senasis jam sako: Jeigu sa
vo pusėje turi faktus, argu
mentuoti faktais. Jeigu netu
ri faktų, argumentuok įstaty
mais. Jeigu neturi nei faktų, 
nei įstatymų savo pusėje, už- 
atakuok savo oponentus.

Taip šiandien elgiasi kapi
talistiniai vadeivos su savo o- 
ponentais iš socialistinės kem
pės. Nei faktų, nei įstatymų 
savo pusėj prieš juos jie netu
ri.

—o—
Pietinės Afrikos valdžia 

neįsileido sportininko tenisi
ninko Segura tik todėl, kad jo 
kraujas esąs maišytas. Jo gys
lose esą keletas lašų indėniš
ko kraujo. Jam nėra vietos 
Pietų Afrikoje. Jis pavojin
gas.

Gerai ir teisingai mūsų ko
mercinė spauda Pietinės Afri
kos kvailą vyriausybę pasmer
kia.

Bet kaipgi pasielgė mūsų 
valdžia, kai neįsileido grupės 
tarybinių šachmatininkų, nes 
surado, kad jų gyslose teka 
nemažai raudono kraujo?

—o—
Skaitome: “Vien teoretine 

krikščionybė kovoje prieš 
marksizmą yra nepakankama. 
Su juo sėkmingai kovoti gali 
krikščioniška gyvenimo prak
tika.“

Deja, tos praktikos niekur 
nesimato. Visi mato, kad ta 
kunigų “krikščioniška gyveni
mo praktika“ yra neteisinga, 
paremta žmonių skriaudimu 
ir išnaudojimu. Todėl jai ne

besiseka atsilaikyti prieš mar
ksizmą.

—o—
Tūlas P. Stravinskas mus 

moko, kad popiežiai Pijai XI 
ir XII “daugelį kaitų yra pa
reiškę, kad žmonijos gyveni
mas turi būti restauruotas iš 
pat. pagrindų krikščioniškojo 
doros mokslo principais.“

Bet kas per vieni tie prin
cipai? Niekas jų niekur nėra 
paskelbęs. Pats Stravinskas 
siūlo dar tik jų pajieškoti 
“tikruose ir autentiškuose to 
mokslo šaltiniuose.“

Veikiausia todėl tas restau
ravimas taip nevyksta. Jeigu 
per porą tūkstančių metų 
daug gudresni ir smarkesni 
vyrai tų principų dar nesura
do, tai mažai vilties tėra pa
sitikėti Stravinsko pasisekimu.

—o—
Philadelphijoje šiomis die

nomis sulaikyta astuoni darbi
ninkų vadai. Jie irgi kaltina
mi sulaužyme Smith Akto. Jie 
bus teisiami. Jiems grūmoja 
ilgų metų kalėjimas.

žiaurūs valdovai pastatė 
juos po aukščiausia kaucija, 
kad tiktai negalėtų jie išeiti 
laisvėn. Už vieną reikalauja
ma $50,000. Už visus kitus po 
$25,000.

Reakcijos šėlimas neturi jo 
kių ribų.

—o—
Civilinių teisių gynimo pro

blema kasdien darosi rimtes
nė ir svarbesnė. Susipratę A- 
mcrikos žmones neleis reakci
ninkams sutrempti jų konsti
tucines teises.

Politinių bylų vedimas kai
nuoja didelius pinigus. Visi 
tai žino. Bet jas vesti reikia. 
Jeigu nebūtų pasipriešinimo 
teismuose, tuojau- Amerikoje 
nebepaliktų nė vieno tikrat 
kovingo žmogaus laisvėje.

—o—
Vienas pusgalvis argumen

tuoja taip: Priešą galima 
ginklais sunaikinti, arba badu 
numarinti. Ginklais didžiosios 
Kinijos nepajėgėme sutriuš
kinti, tai dabar turime ją ba
du numarinti!

Visiškai sugedusių, bešir
džių žmonių atsiranda visur. 
Jų nestinga ir lietuviuose.

—o—
Visgi ir mokslas nesnaudė 

per Korėjos karą, šiame k a re 
iš sužeistų kareivių mirė pu
sė • mažiau, proporcionaliai i- 
mant, negu Antrajame pasau
liniame kare. Geresni vaistai, 
geresnė priežiūra, greitesnis 
sužeistųjų pristatymas į gydy
mo punktus, čiepai nuo už
krečiamų ligų, viskas prisidė
jo. Labai daug pagelbėjo ir 
“helikopteriai“ — lėktuvai, 
kurie gali tiesiai į viršų pasi
kelti. Jie gali nusileisti arti 
fronto ir sužeistus kareivius 
pasiimti.

—o— ,
Iš radijo stoties WCBS Ed

ward R. Muitow kasdien pa
tiekia programą “This I be
lieve”. Labai veidmaininga 
programa. Neleidžiama pasi
rodysi tiems, kurie netiki į 
jokius burtus, šią programą, 
matyt, finansuoja Amerikos 
kunigija.

Salietis.

Indijos valdžia perka biu 
rį rakietinių lėktuvų iš 
Franci jos.

RASEINIAI
Raseiniai — senas pietų Į 

Žemaitijos miestas, įsikū- , 
ręs abipus Raseikos upelio, 
nuo kurio jis greičiausiai ir 
yra gavęs savo pavadinimą. , 
Iš vakarų ir šiaurės miestą 
supa nedideli upeliai Šlyną 
ir Vilkupis. Septyni kilo
metrai nuo Raseinių teka 
Dubysa — mėgstama rasei- 
niečių poilsio vieta. Vasa
ros dienomis čia susirenka 
daug miesto darbo žmonių, j

Raseiniai per šimtmečius 
augo ir vystėsi labai lėtai. 
Jo gyvenimas kiek pagyvė
jo tik po to, kai buvo nu
tiestas plentas tarp Kauno j 
ir Raseinių. Miestas smar
kiai nukentėjo pirmojo im
perialistinio karo laikotar
piu, bet ypatingai žiauriai 
jis buvo sugriautas 1941 
metu birželio 23 ir 24 die
ną, fašistinei Vokietijai 
klastingai užpuolus Tarybų 
Sąjungą. Sunkiai gyveno 
Raseinių ir jo apylinkių 
gyventojai hitlerinės oku
pacijos laikotarpiu. Jokių 
atstatymo darbų mieste ne
buvo vykdoma. Okupantai 
grobuoniškai plėšė ir iš
naudojo gyventojus.

1944 metų spalio 7 dieną 
tarybinė armija išlaisvino 
Raseinius. Traukd a m i e š i 
fašistai susprogdino gim
naziją, ligoninę, banką ir 
daug kitų pastatų.

Pokariniais metais mies
tas pradėjo sparčiai kilti iš j 
griuvėsių. Statybos darbai 
įgavo* neregėtą užmojį. Pa- ' 
statyta keli šimtai indivi-: 
dualinių gyvenamųjų na- ■ 
mų. Vykdomi darbai mies
to gatvėms ir aikštėms ap- 
želdyti bei papuošti. Įreng
tas naujas skveras, sutvar
kytas' kultūros ir poilsio 
parkas.

Atstatyta ir veikia vidu
rinė mokykla, elektrinė, 
viešbutis, poliklinika, kino- 
teatras. Baigiami statyti 
Tarybų Namai. Prie Du
bysos pastatytoji hidroelek
trinė teikia miestui elek
tros srovę.

Į laukus atėjo mašinos. 
Šiais metais rajone esan
čiosios Raseinių ir Vidu
klės mašinų - traktorių sto
tys dirba 60 tūkstančių 
hektaru kolūkinės žemės.

Visa žmonija vaitoja 
po militarizmo našta

Maskvoje susirinko Tarybų 
Sąjungos parlamentas ir svar
stė krašto biudžeto reikalus. 
Iš iždininko. Zverev praneši
mo matome, kad apsigynimo 
bei ginkluotų jėgų išlaikymo 
reikalams skiriama tiesiog 
milžiniška suma, būtent, 110,- 
200,000,000 rublių. Tiesa, tri
mis procentais mažiau/ negu 
praėjusiais metais, bet vis 
tiek tai baisios išlaidos.

O kaip žinoma, dar blogiau 
su militarizmo išlaidomis daly
kai stovi mūsų krašte, čia mi- 
litarinėms lėšoms paskirta šie
met $34,000,000,000, arba bū
tų 170,000,000,000 rublių. 
Taigi, nors Tarybų Sąjungos 
kur kas didesnė teritorija ir 
kur kas joje daugiau žmonių, 
tačiau jos militarinės išlaidos 
kur kas mažesnės už mūsų 
Amerikos išlaidas.

Nė kiek ne lengvesnė mili
tarizmo našta slegia visus ki
tus kraštus—socialistinius ir 
kapitalistinius.* Tiesiog viską 
praryja karo dievaitis. Visur 
žmonėms stokuoja maisto, rū> 
bų, gyvenimui namų, mokyk
lų, ligoninių, sanatorijų bei 
poilsio įstaigų, o nesuskaito
mi bilijonai kasmet sužeriami 
militarizmui!

Ir vis dar kol kas galo nesi

Trisdešimt trijuose rajono 
kolūkiuose pavasario sėjo& 
ir derliaus valymo laijko-f 
tarpiu dirba 95 traktoriai. 
15 savaeigių kombainų, 6 
linų kombainai, i9 linų rau- 
tuvės ir daug kitų žemes 
ūkio mašinų.

Nepaprastai išaugo kul
tūros-švietimo įstaigų tin
klas. Jei buržuazijos vieš
patavimo metais Raseiniuo
se tebuvo tik viena viduri
nė mokykla, kurioje mokė
si buožių, dvarininkų ir ka
pitalistų vaikai, tai dabar 
mieste veikia vidurine mo
kykla ir jaunimo vidurinė 
mokykla, o rajone — trys 
vidurinės ir dešimt septyn
mečių mokyklų, kuriose 
mokosi kolūkiečių ir darbi
ninkų vaikai. Be to, rajo- 

i ne yra 14 bibliotekų, 39 
Į klubai - skaityklos, o Ra
seiniuose ir Viduklėje — 

j kultūros namai. Rajono 
' centre veikia stacionarinis 
i kinoteatras, keletas kilno
jamųjų kinų ąptarnąjjįįai^ 
rajono kolūkius.

Daug dėmesio skiriama 
darbo žmonių sveikatos ap
saugai. Netoli Raseinių, 
Biliūnuose, įkurta sanato
rija. Šimkaičių apylinkėje 
įsteigta kaimo ligoninė. Ei
lėje apylinkių įsteigti fel- 
čerių-akušeriu punktai.

Rajone leidžiami trys 
laikraščiai: rajoninis laik
raštis “Stalinietis,” einan
tis tris kartus savaitėje, ir 
Raseinių bei Viduklės MTS 
laikraščiai.

Naujajame penkmetyje 
(1951—1955 m.) mieste bus 
pastatyta dvi pradinės mo
kyklos, trys vaikų darže
liai, autobusų stotis, kinoV 
teatras, Kultūros namai, 
žymiai padidės butų ska^ 
čius. /

Dar kultūringesnis pasi
darys rajono darbo žmonių 
gyvenimas. Bibliotekų skai
čius padidės iki 28. Kal
nujuose, Pramedžiavoje ir 
Derviniuose numatyta pa
statyti septynmetes moky
klas. Lovų skaičius ligoni
nėse palyginti su praėjusiu 
penkmečiu padidės dvigu
bai, o kaimo vietovėse — 
daugiau kaip penkeriopai.

V. Jocius

mato. Kiek kartų Jungtinėse 
Tautose buvo pakeltas nusi
ginklavimo klausimas, 'tiek 
kartų jis buvo su panieka nu
blokštas šalin. Kiek sykių bu
vo pasiūlyta didžiųjų valsty
bių konferencija pralšalimmui 
tarptautinių nesusi^ati»4ų ir 
ginčų, tiek kartų buvo apmes
ta.

štai dabar vėl pakelta nuo
monė, kad būtų sušaukta A- 
merikos, Britanijos, Francūzi
jos, Tarybų Sąjungos ir Kini
jos konferencija apsvarstymui 
pasaulinės taikos reikalų ir 
sumažinimui militarizmo naš
tos. Bet ir vėl mūsų komerci
nė spauda agituoja prieš to
kias pastangas. Jai nepatinka, 
kam didžioji Kinija siūloma 
tokiai konferencijai. Mūsų 
valdovai nesiskubina tokį pa
siūlymą priimti ir tuojau pra
vesti gyvenimam

Pasibaigs šie metai ir ateis 
kiti. Vėl bus ta pati baisi 
istorija su militarinėmis išlai
domis. Pilietis

Korėja. — Šiaifri»s ko
rėjos liaudininkai pasiė
mė 50 nedidelių salų, ku
rias amerikonai apleido pa
gal paliaubų sutartį.

■  ■—. , i ------- , , ----------------- Į------- n. j,.. I ■ . .1'1 '* 1

2 pusi.—Laisve (Liberty)- Penktad., Rugp.-August 14, 1953
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PAVOJUS SENATVĖS APDRAUDAI!
Beveik visi darbininkai, į vargeliams, kurie niekuo- 

sulaukę 65 metu, norėtų 
“išeit ant senatvės pensi
jos.”

Trumano demokratų lai
kais jie drovėjosi apleist 
darbą todėl, kad sunku bū
tų gyventi iš menkos pen
sijos.

Republikonam u ž ė m u s j neturintiems 
valdžią, daugelis senukų 
susiduria su nauja, dar ar
šesne baime. Juk fabrikan
tų diktuojami republikonai 
gali visai panaikint Sočia) 
Security — senatvės ap- 
d rauda.
APGAVINGAS

, PREKYBOS RŪMU
• ' MANIFESTAS

Tą pavojų nurodo Ame
rikos Darbo Federacijos 
vadovai, 
dėmesį į “manifestą,” kurį 
išleido Jungtinių Valstijų 
Prekybos Rūmai, didžiųjų 
fabrikantų ir bankininkų 
centras.

Prekybos Rūmai visų- 
pirm mojasi sunaikint esa
mąjį senatvės apdraudos 
fondą.

Per 17 metų nuo Social 
Security įstatymo išleidi
mo, tame fonde susikrovė 
18,000 milijonų dolerių, tai 
yra 18 bilijonų dolerių at
sargos virš pensijų, kurias 

^valdžia kasmet išmokėjo 
nusenu^iems bei jų paliko-

J^Taigi Prekybos Rūmo ka- 
•pitfJistai siūlo taip “papla
tinti socialę apdraudą, k a C-- I 
iš to fondo būtų mokama 
po 25 dolerius per mėnesį ir 
visiems nusenusiems bei pa- i

! met nū dolerio neįmokėjo 
dėl senatvės pensijų.

Tokie dabar gauna pa
šalpas (relief) iš lėšų, ku
rias sudaro atskiros valsti- 
ios, prisidedant šalies val
džiai. Bendrai imant, kiek 
valstija skiria, tiek pinigų 
ir šalies valdžia prideda 

soči ai ės ap- 
i draudos senukams, pavar- 
Į gėliaiųs, gyvenantiems iš
■ tiesioginių pašalpų.

Tos lėšos imamos iš tie
sioginių taksų, kurias žmo
nės sumoka šalies valdžiai 
ir valstijų valdžioms.

Jeigu senatvės fondo pi
nigai būtų dalinami tiems 

j pavargėliams bei nusenu-
■ siems, kaip kad perša Pre
kybos Rūmai, kompanijoms

v v ( kasmet atliktų dar šimtai 
Jie ypač ki eipia , mį|įjonu doleriu nuo taksu.

į KAS BŪTŲ, IŠEIKVOJUS 
SENATVĖS FONDĄ

Bet darbininku sumokėti 
bilijonai dolerių i senatvės 
fondo atsargas būtų gana 
greitai iššinkuoti kitiems, 
kurie net nū vienu centu 
neprisidėjo prie to fondo.

Skaičius apsidraudusiu 
Social Security žmonių virš 
65 metų amžiaus nuolat 
daugėja. Einama linkui to, 
kad pensijoms išmokėti ne
užteks paprastų mokesčių, 
kuriuos darbininkai ir sam
dytojai lygiomis moka. 
Reikėtų pridėti pinigų iš 
18 bilijonų dolerių atsargi
nio fondo.

Bet tas fondas, pagal 
Prekybos Rūmų planą, jau 
būtų išeikvotas. O kai]) to
liau? Tada valdžia galėtų

reikalauti, kad Kongresas 
paskirtų pinigų senukams 
pensijas išmokėti. Tai reikš
tų žymiai padidinti taksus. 
Bet fabrikantu ir banki
ninkų atstovai Kongrese 
keltų begalini lermą prieš 
ekstrinius taksus dėl senat
vės pensijų.
LINKUI ALMŪŽNU IR 

UBAGNAMIŲ
Jeigu senatoriai ir kon- 

gresmanai suklumpi n tu to
kius taksus, tuomet gal siū
lyti] smarkiai pakelt regu
liarius fabrikantų ir darbi
ninkų įmokėjimus senatvės 
apdraudai.

Bet tada didieji bizniai ir 
jų atstovai Kongrese tai r.' 
stotų pies t u , kad val-

Per tokius ermyderius tap
tų nupuldvtos ir, pagaliau, 
visai sunaikintos senukams 
pensijos, kaip perspėja net 
reakcinis N e vv Y o r k o 
World-Telee’ram.

Kas tuomet liktų n u son il
siems darbininkams, per il
gus metus mokėjusiems į 
apdraudos fondą? Jie tu
rėtų baigti savo amžiii tik
tai vietinėmis almūžnomis 
arba ubagnamiuose.

žnlikiškas Prekybos Ru-

gresmanų ir senatorių.
O kas liečia Eisenhowe- 

rio pastangas linkui senat
vės pensijų, jis jau davė 
pavyzdi: paskyrė tų pensi
jų direktore ponią Ovettą 
Hobby’ienę, nuo seniai ži
noma senatvės apdraudos

ISTORIJOS
KAIP RUSIJOS KARO 

LAIVYNAS GELBĖJO 
AMERIKOS DEMO

KRATIJAI
. Ne visi istoriniai dalykai 
yra plačiai visuomenei aiš
kinami. Paimkime kad ir 
Amerikos žmonių revoliuci
ją prieš Anglijos valdovus. 
Buvo laikai, kada tas didy
sis įvykis stovėjo priešaky
je. Bet dabar, kada Ame
rikos ir Anglijos valdovai 
yra sudarę bendrą bloką, 
kada abiejų šalių generali
niai štabai nuolatos posė-

bloką sudaroma ' karines 
sąjungos, tai Amerikos Re
voliucija darosi 
“svetimas reikal

Ir kaip čia ponai redak-

ir

bes apie anas Amerikos 
žmonių sunkias kovas? Juk 
tai buvo kolonijos žmonių 
sukilimas. Amerikos Nepri
klausomybės 1 )eklaracijoje 
buvo Anglijos politika va
di narna tironiška. Dabar, 
kaip žinome, kitur kolonijų 
gyventojai, kaip tada Ame
rikos kolonijų, veda savo 
pasiliuosavimo karus, kaip 
Vietname (In d o - K i n i j o j e), 
Malajoje, Kenyjoje ir kitur.

caristinės

bai daug pagelbėjo Linco]- 
nui ir bendrai Amerikos de
mokratijai. 0 užtylima to-

Nauji, milžiniški tarakonai New York.’.1

Rašo1 D. M. šolomskas
nija kenkė, net karu ren
gėsi užpulti Lincolno vy- 

o Rusija atėjo 
i c

jas brudas — didžiuliai ta
rakonai, arba bambatieriai.

Miesto sveikatos skyriaus 
pareigūnai, pereitą savaitę 
užtiko tūkstančius tokių 
tarakonų tik viename name 
Harleme, šiauriniai-rytinė- 
je New Yorko dalyje.

Tie tarakonai, turintieji 
iki dviejų colių ilgio, pasi
rodė jau ir kitose New 
Yorko dalyse ir Brooklyne. 
Kuomet toks bjaurybė pra
skleidžia sparnus, tai atro
do dar stambesnis, beveik

JĮIATONTI Iš PORTO .
? RIKO

Vietiniai mokslininkai ir 
valdinis žemdirbystės de- 
partmentas Wash in g t o n e 
sako, dauguma tų tarakonų 
atkeliavo su portorikiečiais.

Per keletą paskutinių me
tų į Didįjį New Yorką su
gužėjo apie 300 tūkstančių 
ateivių iš Porto Riko salos. 
Taigi daugiausia ir didieji 

. tarakonai knibžda portori- 
kiečių gyvenam uose na
muose Harleme bei kitur.

Jau seniai pastebėta, jog 
vaisių bei daržovių krau- 
tuvėse Porto Rikoje zuja 
spiečiai tokių tarakonų. Jie 
ypatingai mėgsta vynuoges 
ir bananas. Jie vadinami 
moksliniu vardu Leukofea

Medininkai šiuos tara
konus Visųpirm užtiko ir 
aprašė mažoje Portugalijos 
saloje Madeiroje beveik 
pirm 100 metų. Bet su
prantama, kad didžiųjų ta
rakonų gimtinė buvo Porto

Riko bei kitos salos vadi- j purkščiant j 
narnoje “Vakarinėje Indi jo- Bet, sako, 
je.” Taip pi 
daugybė jų 
laivais į Panamą, Kolombi- 
ją, Braziliją ir kitus Pietų 
Amerikos kraštus.

Kur tik jie apsigyveno, 
visur įkyrėjo žmonėms kaip 
šlykštus brudas, kurį sun
ku išnaikinti.

LAIKOSI ARČIAU 
ŽMONIŲ

Didieji tarakonai mėgsta 
gyventi arčiau žmonių, ne
gu mažieji. Taigi jie daž
nai ir keliauja su žmonė
mis, įlindę į bagažą, dra
bužius bei visokius ryšu
lius. Jie retai kada patys 
eina iš namo i narna. Pa
prastai užsislepia žmogaus 
drabužiuos^, maisto maiše
liuose bei kituose ryšuliuo
se; taip atvyksta į “sve
čius” ir apsigyvena kitame 
name.

Jie yra lėtesni už papras
tus tarakonus, bet gali lėk
ti ir čypti.

Didžiojo tarakono “ap
valkalas” yra rusvos spal
vos su juodomis linijomis.

Kaip visi tarakonai, taip 
ir didieji yra šlykštus ir net 
pavojingas sveikatai daly
kas. Kadangi didieji daug 
stambesni, tai ir atsilaiko 
prieš DDT bei kitus pa
prastus nuodus,, vartoja
mus smulkesniems tarako- 
nams-prūsokams naikinti.

Kovai prieš naujuosius 
tarakonus todėl New Yor
ko sveikatos departmentas 
pataria vartoti gana sti
prius chlordane skysčius,

seniai

)UOS SVli'KSllI.
i, tikriausia giltinė 

šiems tarakonams būti]

ta nesiveisia toj pačioj vie
toj. Jie naikina kitus sa
vo giminaičius.

Tarakonai turi stiprias
SMARKIAUSIAS JIEMS 

RECEPTAS
Paimt į puoduką miltų 

arba smulkiai sutrintų duo
nos trupinių. Įpilt moliasų 
ir sumaišyt, padarant tirš
tą, lipnią košę. Įdėt “Ba
ris green” — žalio chemi
kalo, aršeniko ir vario jun
ginio, — arba “lead arsen
ate” — švino aršeniko. Ta
tai įmaišyt į košę. Tuomet 
aptept šia koše gabalus sto
ro popierio ir nakties laiku 
padėt po “sinku” - prausy
kla.

Kadangi tarakonai lan
kosi ir išvietėje (toilete), 
tai pravartu būtų padėti 
gabalą taip aptepto popie
rio ir ant grindų prie išvie
tės sėdynės.

Toks tepalas naikins 
sokjų veislių tarakonus

PERSPĖJIMAS:
Saugoti, kad vaikai ne

prieitų prie taip užtaisy
tos mirties didiesiems tara
konams! Nes palaižęs to
kios košės vaikas galėtų 
mirti.

Jeigu šuva ar katė gana 
paragautų šio “tarakonų 
sviesto,” taipgi pastiptų. .

APIE VISOKIUS 
TARAKONUS

Apart didžiųjų tarakonų, 
yra pasaulyje daugiau kaip 
tūkstantis skirtingų tara
konų veisliiį.

Žymėtina, jog kur viena 
jų. giminę įsigyvena, tai ki-

vi-

Jis; ūda bet
— ligonių ša- 

mėšlines
kokį maistą 
šus, spiaudalus, 
atmatas, muilą, blakes, sa
vo pataičių kiaušinėlius, 
vilnonius drabužius, mie
gančių kūdikių blakstienas, 
žmonių nagus, odą ir kt.

Jie turi gana geras akis 
ir ypatingai jauslius “ūsus,” 
kuriais tfria maistą ir viską 
aplinkui. Yra labai greiti.

Pataitė nešiojasi kiauši
nėlius gamtiniame krepše
lyje po pilvu. Kai tik tara- 

| komikai išsirita iš kiauši
nėlių, tuojau ir bėgioja, 
ieškodami maisto bei tyri
nėdami “savo pasaulį.”

Tarakonas, ėsdamas ivai- 
rius nešvarumus, suryja 
daug visokių ligų perų-bak- 
terijų. Tas bakterijas su 
savo išmatomis palieka ant 
žmogaus maisto. Taip tara
konai išnešioja bei platina 
džiovą, vidurių kraujaligę 
bei kitas apkrečiamas ligas.

Kuomet buvo išrasta 
DDT milteliai bei skysčiai, 
tai iš pradžios urmu žudy
davo tarakonus. Tik kele
tas pačių tvirtųjų atsilaiky
davo. Iš tokių palaipsniui 
išsivystė dar stipresnės ta
rakonų veislės, kurios atsi
laiko prieš DDT. Panašiai 
susidaro gamtinis tarakonų 
atsparumas ir prieš kitus 
chemikalus.

Mokslas, tačiau, suranda 
naujas prūsokams naikinti 
medžiagas, su kuriomis jie 
dar neapsi pratę. N. M.

riausybę,
A m e r i kos demokratijai 
talką.

Amerikos demokratija 
pavojuje

1861 metais pietinių vals
tijų reakcionieriai — negrų 
vergų savininkai, kurstomi 
iš užsienio reakcijos, pradė
jo karą prieš Jungt. Vals
tijas. Jie ne vien siekė at
simesti nuo šiaurinių vals
tijų, bet net savo valią pa
diktuoti šiauriečiams.

Prezidentas Abrah omas 
Lincolnas, siekdamas išlai
kyti vienybėje Am e r i k o s 
valstijas, turėjo sunkią veik 
penkių metų kovą. Angli
ja, Francija, Ispanija ir ki
tos karališkos valdžios Eu
ropoje tikėjosi, kad Pilie
čių Karas suskaldys Jung
tines Valstijas, o tada Eu
ropos monarchistai vėl atsi-į 
sės Amerikos žmonėms ant 
sprando.

Anglija labiausiai neken
tė Jungtinių Valstijų; ji vis 
galvojo, kaip čia padaryti 
jas vėl savo kolonija. An
glijos ir Francijos audimo 
pramonė gaudavo 80 pro
centų medvilnės iš pietinių 
valstijų, kur negrai vergai 
dirbo pas ponus plantacijo
se. Anglijos karalienė Vik
torija tuojau pripažino pie
tiečių lygias teises ant jū
rų, kaip ir legalūs Ameri
kos valdžios, vadovaujamos 
Lincolno. Anglijos genero
lai, oficieriai ir kareiviai 
“savanoriais” stojo į pie
tiečių armiją. Anglijos fa
brikai state pietiečiams ka
ro laivus, gamino kanuoles 
ir amuniciją. Ir kada Ame
rikos karo laivas “San Ja
cinto” paėmė du pietiečių 
agentus John Slidell ir 
James Mason nuo britu lai-' 
vo “Trent,” netoli Kubos, 
kurie plaukė į Angliją ir 
Francija, tai Anglija ir 
Francija, nepaisant, kad tie 
pietiečių agentai buvo grą
žinti, bet jau norėjo pa
skelbti Lincolno valdžiai 
karą.

Francija buvo kita šalis, 
labai n e d r a u giška linkui 
Amerikos, tik ieškojo prie
kabių karui. Franci jo j bu
vo imperatoriaus vietoje 
Napoleonas Trečiasis, labai 
didelis nenuorama, karų 
ieškotojas. Jis ginklų pa
galba buvo Meksikoje 1863 
metais ant sosto pasodinęs 
tūlą vokietį Maximiliana. 
Jis buvo vyriausias karo 
organizatorius prieš Rusi
ją 1854-1856 metais. Jis at
vejų atvejais reikalavo An
glijos, kad ji ir Francija 
pultų Jungtines Valstijas 
Amerikoje. Jis ragino An
gliją tuojau pripažinti pie
tiečių (Konfederatų) val
džią ir skelbti karą Lincol
no vadovaujamai Jungtinių 
Valstijų valdžiai.

Ispanija, nors jau apsil
pus po to, kai Pietų ir Cen- 
tralinėje Amerikoje jos ko
lonijos atsimetė, bet vis dar 
buvo stipri. Ji valdė , Ku
bą ir eilę kitų salų Kalbiš
kose Jūrose. Ji tuojau pri
siuntė savo karo laivyną į 
Meksikos Užlają, pagrobė 
San Domingo salas, iškėlė 
Kūbon 25,000 gerai išlavin
tos armijos ir tik ieškojo

priekabių, kad permesti tą 
armiją į Floridą pietiečiams 
j pagalbą prieš Lincolną.

Pietiečiai turėjo pakan
kamai kanuolių, amunici
jos, ginklų, nes Anglija, 
Francija, Ispanija ir dalinai 
Vokietija juos aprūpino.

Rusijos pozicija
Rusijoj buvo caristinė 

monarchija. Daugelis isto
rikų vis nesupranta, kodėl 
caristinė Rusija atsistojo Į 
demokratinės Amerikos 
pusę. Gi tų laikų Amerikos 
valstybės sekretorius Se
ward ir prezidentas Lin- 
colnas gerai suprato. Ir jie

poziciją, nes Rusijos pasiel
gimas laikė už sprando An
glija ir Francija, nelei-

i dram apsigynimui. 1863 m. 
spalio mėnesi “Harper’s 
Weekly, tarp kitko, rašė;.

“Argi nebūtų protinga 
mums priešų sąjungą at
remti per mūsų sąjungą su 
Rusija? Francijos ir An
glijos sąjunga taip žalinga 
Rusijai, kai]) ii* Jungtinėms-

Yra žinoma, kad Rusijos 
caras abiejų savo laivynų 
komandieriams įdavė leku 
užantspauduotus įsakymus, 
patvarkęs, kad admirolai 
atidarytų juos, jeigu Angli
ja ir Francija pradės karą 
prieš Ameriką ar Rusiją. 
Sakoma, kad buvo įsaky
mas veikti Rusijos laivy
nams iš Amerikos prieplau
kų.

Mat, Anglija pabudavojo

labama,” kuris nuskandino
65-is šiauriečių prekybos

džiant jas pulti Ameriką.! knvus ir padarė daug nuo-
Rusijoje 1861 metais ca- i stohų. Buvo suprantama, 

ras Aleksandras Antrasis .
paliuosavo baudžiauninkus. I Amerikos prieplaukų 
Suprantama, prie to ji pri-! 
vertė nuolatinė baudžiau
ninkų kova, bet Amerikoje

Buvo suprantama, 
kad Rusijos laivynas iš

visai suparalyžiuoti Angli
jos ir Francijos prekybą.'

Šiauriečiai 1863 m. rug- 
’*. pralaimėjo 

mūšį prie Chickamauga, 
kur neteko 16,000 žmonių. 
Bet 24 d. u iigsėjo Lincolno 
šalininkai nudžiugo, nes Į

caras buvo skelbiamas kai- SL1^. dd. 
po “paliuosuotojas bau-Į 
džiauninkų.” Amer i k o j e !
Lincolnas ėjo prie paliuosa- ' 
vimo negrų—vergų. Taigi 
ir vienoje ir kitoje šalyje 
ėjo pavergtų laisvinimas. 
Rusijoje dvarponiai stojo 
prieš carą. Lenkijoje 1861 
metais buvo sukilimas, .ku
ris, iš 'Vienos pusės, buvo 
ponų prieš carą, iš kitos—

laivai 
atstatę

mis.

Jeksandr Nevski,” 
51 kanuolę, taipgi 
t” su 48 kanuolė-

Francija ir Anglija rėmė 
Lenkijoje sukilimą, kaip ir 
Amerikoje pietiečių karą.

Anglija, Francija, Turki
ja kariavo prieis Rusiją 
1854-1856 metais (Krymo 
karas). Rusija Kryme ka
rą pralaimėjo, o Azijoje 
prieš Turkiją laimėjo. Ru
sija norėjo panaikinti jai 
neprielankius taikos sutar
ties punktus — suduoti at
gal Anglijai ir Francijai. 
Amerikoj e savaitraštis 
“Harper’s Weekly” labai 
teisingai apibūdino įvykius. 
Jis rašė, kad laike Ameri
kos Revoliucijos, 1776-1789 
m. Francija atėjo Amerikai 
į pagalbą ne todėl, kad 
amerikiečius mylėjo, bet 
todėl, kad ji “neapkentė 
Anglijos.” Tas pats įvyko 
laike Amerikos Piliečių Ka
ro.

Toliau rašė: “Anglijos 
aristokratai ir Francijos 
imperija neapkenčia mūsų 
respublikos nemažiau, kaip 
Rusijos monarchijos.” Bet 
skirtumas tas, kad Rusijos 
ir Amerikos reikalai supuo
lė, kad abiejų šalių priešais 
buvo Anglija ir Francija. 
Amerikos valstybės sekre
torius Seward, apibūdinęs 
nedraugingą A n g 1 i j os ir 
Francijos politiką, 1862 m. 
gruodyje rašė:

“Kas dėl Rusijos, tai yra 
aišku. Ji yra linkui mūsų 
prieteliška kiekviename at
sitikime, lyginant su kito
mis Europos valstybėmis, 
ir ji linki mums tvarkyti 
savo reikalus, kaip mums 
geriausia.”
Rusijos laivynas Amerikoje

Daugelis manė ir mano, 
kad tarpe caristinės Rusi
jos ir Lincolno Amerikos 
net buvo slapta sutartis 
karo reikalui, tai yra ben-

vo “Varrag,” “Vitiaz,” “Al
maz” ir kiti rusų laivai ad
mirolo Lisovskio komando
je.

Miestas išdabintas Rusijos 
ir Amerikos .vėliavomis; 
kalbos apie “carą — bau
džiauninku išlaisvintoją” ir 
“Lincolną — vergijos prie
šą.” Ruošiama pietūs, kon
certai, šokiai. Vėliau tūli 
rusų laivai nuplaukė į Wa-

sikartojo.

Abrek,”

Francisco pribuvo kita Ru
sijos karo laivų grupė: 
“Bogatyr,” 
“Rinda*” “F 
“Gaidamak”
mirolo Popovo. Ten irgi to
kios pat buvo iškilmės. Ka
da rusų laivai Įplaukė į- San 
Francisco, tai mieste buvo 
didelis gaisras. Popov įsa
kė jūreiviams gesinti. Už 
jų pasižymėjimą miesto 
taryba dėkojo.

Kartą pasklido San Fran
cisco mieste girdai, kad du 
pietiečių karo laivai atplau
kia bombarduoti miestą. 
Admirolas Popovas, net ne
laukdamas patvarkymo iš

vams pasiruošti atremti 
pietiečius. Rusų laivai su
žvilgėjo saules spinduliuose 
kanuolėmis ir p a si rengė 
mūšiui. Pietiečiai nepribu
vo, o Popovas už “sau vai iš
kurną” gavo nuo Rusijos 
atstovo pastabą.

Rusijos karo laivynas iš
buvo Amerikos prieplauko
se septynis mėnesius laiko. 
Brtioklyno laivyno prieplau
ka buvo jam pilnai paves
ta. Tarpe rusų komandie- 
rių ir jūreivių, iš vienos pu
sės, ir Amerikos žmonių, iš 
kitos, kai}) atžymėjo “Har
per’s Weekly” ir “The New 
York Herald,” visą laiką

(Tąsa 4-tam pusi.)
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Laisvoji Sakykla
KAZ. STEPONAVIČIAUS 

LĄIDOTUVeS 
Palaidotas kaip nepridera

Nežinau, kas yra atsakin
gas už d-go Kazio Stepona- 

• vičiaus laidotuves. Bet jos 
buvo netinkamos, panieki
nančios tą mirusi draugą, 
kuris tiek daug metų dar
bavosi su progre šyviais 
žmonėmis, veikė pažangio
se o r g a n i z a cijose, buvo 
“Laisvės” bendradarbis. Jo 
darbai parodo, kad jis buvo> 

‘ atsikratęs visų religingų 
burtų ir netikėjo į jokias 
dūšias. Pilnai tikiu, kad jis 
neturėjo nieko bendro su 
kunigais ir bažnyčia. O kai 
numirė, kas atsitiko? .At
rodo, lyg dėl pajuokos bu
vo pakviestas kunigas, ir 
laisvai protavusio Kazio la
vonas buvo nutemptas baž
nyčion, atlaikytos mišios už 
jo dūšią (i kurią jis neti
kėjo ir jos neturėjo); at
laikytos visos religinės ce
remonijos, ir palaidotas ka
talikiškose ‘‘švento” Kry-| 
žiaus kapinėse...

Tai pajuoka, įžeidimas 
mirusio laisvo žmogaus; 
pajuoka ir jo likusiems 
draugams, su kuriais jis 
gyveno ir darbavosi. Pa
gerbdami draugą KazĮ, lai
dotuvėse dalyvavo d a u g 
laisvų žmonių, ir jie turėjo 
matyt ir klausytis kunigo 
religinių burtų. O du jo 
artimiausi draugai sakė 
kalbas: vienas koplyčioje, 
antras ant kapinių. Ma
nau, kad tie visi progresy
viai žmonės savo mintyse 
juokėsi iš kunigo maldų, iš 
tų tiesiamų religinių ža
bangų, su kuriomis kunigas 
nori pasigauti ir kitus lais
vus žmones. Bet jie visi, 
pagerbdami d-gą Kazį, ty- 

■ Įėjo ir su širdies skausmu 
užbaigė laidotuves savo my
limo draugo. Čia reikia pa
stebėt, kad ir pats kunigas 
pasistatė save ant pajuo
kos, kuomet už pinigus ne
gyvą laisvamani nusitempė 
bažnyčion, meldėsi už jį. 
Bet kunigai to nepaiso, tik 
duok jiems pinigų, o jie bile 
gyvūną palaidos su religi
nėmis apeigomis.

Mano supratimu, tie du 
įrangai neturėjo maišytis 
su kunigu, ir nereikėjo sa- 

' kyti kalbų. Geriausia bū
tų buvo tik laikraščiuose 
atžymėti jo gyvenimą, jo 
darbus, mirtį, kodėl ir kaip 
vyko laidotuvės. Jei tūli 
giminės, kurie rūpinosi'lai
dotuvėmis, tiki ir pageida- 
vo bažnytinių apeigų, kad 
išgelbėti jų dūšią, tai tegul 
jie tą daro, tai jų dalykas, 
nes d-gas Kazys jau nebe
kalba, negyvas. Tariant po- 

'■ ‘eto kunigo Vienožinskio 
<”■ - dainos žodžiais: ,

Ir tas, kuris numiręs, 
y Nei girdi nei mato,

‘Nei gailisi svietą palikęs, 
Ar kas jam kryžių ant 

kapo stato, 
Ar kas jį keikia užpykęs; i 

Jam vistiek pat, 
jam vistiek pat, 

jam vistiek pat...
- Baigdamas, prie progos, j 

pažymėsiu štai ką: kai nu-i 
miršta katalikas, religinis 
žmogus, mano asmeniškas i 
draugas, aš dalyvauju lai-1 
dotuvėse, net pasiunčiu gė-'1 
lių vainiką jo pagerbimui; į 
kai laidotuvių dalyviai su , 
lavonu važiuoja bažnyčion,; 
aš važiuoju sykiu iki baž
nyčios, bet bažnyčion nei-' 
nu, nenoriu matyt ir klau
sytis religinių burtų. Kas 
nori, tegu meldžiasi,’ o aš; 
per tą'laiką pasėdžiu auto-1 
mobiliuje, galvodamas, kad j

kapines aš vėl sykiu su ki
tais važiuoju, kad palydėti 
gerą prietelių. Bet kai nu
miršta laisvamanis, ir gi
minės laidoja jį (ar ją) su 
b a ž n y tinėmis apeigomis, 
priperka iš kunigo korte
lių, už kurias kunigas, sa- 
Ko, atlaiko * “šventas mi
šias,” ir tomis kortelėmis 
apkarsto lavoną, rankas su
pančioja rožančium irškap- 
leriais, ir tt., —tokiose lai
dotuvėse aš visai nedaly
vauju, nes jaučiu, kad tai 
yra baisus paniekinimas 
laisvai protavusio žmogaus.

Viešas prašymas
Jei begyvenant mane pri

spaustu kokia nors sunki li
ga, ir jau mirtis būtų arti, 
o aš klajodamas pradėčiau 
kalbėti apie kunigą ir baž
nyčią, jei prašyčiau atga
benti man kunigą, tai nei 
vienas neklausykite mano 
žodžiu, žinokite, kad toje va
landoje aš jau esu beprotis.

Mikas Detroitictis

Laisves Redakcijos 
pastaba

Mūsų spaudoje jau ne 
kartą buvo rašyta, kad lais
vai galvojau tieji žmonės 
parašytų testamentą, tarp 
kitko net ir su pažymėjimu, 
kaip jie turėtų būti palai
doti: su bažnytinėmis ap
eigomis ar laisvai? Kazys 
Steponavičius to nepadarė, 
gi jo žmona yra tikinti ka
talikė, tad ir laidojo taip, 
kaip ji išmanė būtų geriau
sia. Kai kurie Cliffsides 
žmonės, buvę artimi velio
niui, tvirtina, būk ir pats 
K. Steponavičius buvo pri
klausęs katalikų airių pa
rapijai (“bizniškais sunje- 
timais,” sako jie). Mes ti
krai nežinome, ar taip bu
vo ar nebuvo.

Be to, velionis Stepona
vičius, kaip girdėjome, nie
kad nėra savo žmonai pata
ręs, kaii) ji laidoti, kai nu
mirs.

Keistą dalyką Mikas De- 
troitietis iškelia, būtent tą: 
neturėję sakyti kalbų K. 
Steponavičiaus draugai, 
kalbėję jo šermenyse, ko
plyčioje ir kapinėse. Ko
dėl? Mums rodosi,, pažan
gieji žmonės gali ir priva
lo kalbėti už taikos reikalą, 
kur tik yra galima, net ir 
bažnyčioje, jei būtų leista.

Pagaliau:' sielodamiesi 
apie netikslų mirusiųjų 
laisvamanių laidojimą, mes 
neretai pamirštame, kad 
turėtume nuolat kalbėti ir 
stovėti sargyboje, idant gy
vieji mūsų žmonės savęs 
moraliai (politiniai) nepa
silaidotų. Tuo turėtume rū
pintis, nes pasitaiko, kad 
taip esti.

Vanderbiltienė ėjusi 
prašyti pašalpos

Vanderjbiltų vardas paskli
dęs milijoniniais turtais, daž
nomis vedybomis ir perskyro
mis, paskjlbo naujoviškai. 
Penktoji milijonieriaus Corne- 
liuso Vanderbilto žmona nu
ėjusi į miestinę biedniokams 
pagalbos Įstaigą prašyti pa
šalpos.

Prašiusioji pašalpos Mrs. 
Patricia Vanderbilt sakė, kad 
jinai ką tik išėjusi iš ligoninės, 
kur ji išbuvo 5 savaites. Ji dar 
turinti du užstato tikietus, vie
ną gautą užstatant žiedus, ki
tą užstatant kailinius. Bet ji 
tikrino, kad jeigu, tuos par
duotų, ji tiktai užsimokėtų už 
ligoninę, o pragyvenimui ne
liktų nieko, tad ji vis viena

netekome gero žmogaus. Į1 turinti gauti pašalpos.
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Reiškiame giliausią užuojautą liūdesio valandoj velionio motinai 
Elzbietai Skučienei, jo dukrai Karen, sesutei Dorothy Knorr, broliams 
Arthur ir Eugene ir visiems kitiems artimiems giminėms.

P. Grabauskas J. Sadauskienė S. Sasna
K. Rušinskienė M. Tamelienė J. Gužas
Du. A. ir M. Petrikai M. Yakštienė C. Aleksynas
Jonas Grybas J. ir S.. Vinikaičiai J. Lazauskas
A. ir I. Bimbai A. Bečienė P. ir A. Aleknai
K. Benderis W. ir A. Yuškevičiai A. Gaškauskas
K; Balčiūnas J. Juška J. Baležentis
A. Balčiūnas F. Klaston S. Knapkevičius
V. ir V. Bunkai M. ir O. Dobiniai L. Kavaliauskaitė
V. ir O. Čepuliai J. ir O. šleiviai V. Tauras
R. ir E. M i žarai J. ir M. Kalvaičiai J. Gasiunas
K. Depsas S. ir O. Titaniai D. M. šolomskas
J. Klimas J. Waresonas St. Večkys
V. ir C). Kazlauskai T. ir V. Lisajai M. Grigas
A. Dagys K. Yuknys J. Bark u s
J. Dainius P j M. šolomskas J. Siurba
F. ir N. Bukniai F. ir O. Yakščiai

MONTREAL, CANADA
Pienininkai gal bus teisiami

Kuris laikas atgal čia buvo 
surasta, kad kai kurie pieno 
išdirbystės “mekanikai,” ga
mindami sviestą, deda Į jį 
daržovių aliejaus. Kol kas, 
kaip pranešimai sako, tai dar 
pagauta tik bandomojo svies
to keli tūkstančiai svarų, pri
maišyto su aliejum. Prie to, 
sakoma, kol kas dar nėra irgi 
žinoma, ar jau yra ir valdžios 
sandėliuose maišyto su alieju
mi sviesto, kurį valdžia super
ka, kad palaikyti aukštesnes 
kainas.

(žingeidumo dėlei, reikia 
pastebėti, kad su liepos mėne
sio 1 d. valdžia savo sandė
liuose laikė supirkusi sviesto 
apie 60 milijonų svarų, kad 
jo nepasirodytų per daug rin
koje ir kad su tuo sviesto kai
na nekristų. Kas gali sakyti, 
kad mūsų valdžia “nege
ra”?!...)

Nors sviestas su daržovių 
aliejum nėra kenksmingas 
valgyti, bet jo kokybė prastes
nė ir todėl, jei pasirodys, kad 
maišytas, tai kaltininkai bus 
patraukti teisman. O jų, ma
noma, yra apie 10 ar 15, kurie 
tokį sviestą gamina.

Policininkų unija aprubežiavo 
laiką deryboms

♦

Kaip jau buvo rašyta spau
doj pirmiau, Montrea^o poli
cininkai reikalavo, kad ’mies
tas pakeltų jiems algas. Nesu-’ 
s/tarus, dalykas buvo pavestas 
(sspręsti arbitracinei komisi
jai. Komisija, balsų dauguma, 
policininkų reikalavimus at
metė. Tuo būdu, policijos bro
lija (unija) bandžiusi iš naujo 
pradėti su miestu derybas, ir 
nieko neatsiekusi, įteikė mies
tui ’ memorandumą, griežtai 
reikalaujant, kad derybos bū
tų ne vėliau, kaip rugsėjo 15 
d. Kartu su memorandumu į- 
teikta ir dokumentaliai priro
dymai, kuriuose sakoma, kad 
Montrealo policininkai stovi 
55-toj vietoj, kiek tai liečia jų 
algas, palyginus su kitais Ka
nados miestais.

Ką į tai miestas atšakys, 
kol kas nepranešta. Rodos, 
turėtų jų reikalavimus išpil
dyti. Juk policininkai, į apart 
ko kito, reikalingi galvas dau
žyti dirbtuvių darbininkams, 
jei kurie streikuoja už aukš
tesnes algas!

★ 
Restaurantas naudojo maistą 
iš išmatų dėžių

Verduno mieste vienas res-
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BROOKLYN, N

EDVARDAS SKUČAS
Mirė Rugpiūčio 7, 1953.

tauranto .savininkas, kad pa
sidaryti geresnio pelno, išrado 
sau būdą pigiai “pirktų” pro
duktų vartojimui, būtent, ant 
didžiojo Wellington stryto iš
tuštindavo kitų parduotuvių 
išmatų” dėžes ir taip prisirin
kęs pigių produktų, maitinda
vo klijentus. Kol pagaliau 
miesto pareigūnų buvo sugau
tas ir teismo nubaustas $60 
pabaudos.

Apsivedė

Liepos 25 d. apsivedė Juo
zas Mikalauskas (Mr. ir Mrs. 
Juozo Mikalauskų sūnus) su 
francūzų tautybės mergina, 
Lucille Lemay. Vestuvių po- 
kylyj, apart gausybės vietinių 
svečių, dalyvavo giminės iš 
Jungtinių Valstijų ir iš Toron
to. • . .

Jaunavedžiai su savo auto
mobiliam, medaus mėnesį pra
leisti išvažiavo į rytinės Ka
nados sritį.

★
Daugumas svečiuojasi

šią vasarą labai daug mon- 
trealifečių lietuvių, išnaudoda
mi atostogų liuoslaikį, važinė
jo Jungtinėse Amerikos Val
stijose ir Toronte svečiuotis. 
Taipgi iš ten ir iš kitų mies
tų, nemažiau ar dar daugiau 
ir čia buvo atvažiavę paviešė
ti. Ir kadangi per didelį daib- 
gumą nebuvo įmanoma surink
ti visas ir teisingas žinias, to
dėl korespondentas mano, ge
riausia nė vieno neminėti, tai 
bus geriausia “lygybė.”

Serga
Klemensas Čekaitis aplaikė 

labai sunkią vidurių operaci
ją. šiuos ’•'žodžius rašant, jo 
sveikata randasi kritiškoj pa
dėtyj, tačiau yra vilties, kad 
pasveiks. Ligonis randasi Be- 
aulac ligoninėje (800 Sher
brooke st., E.).

Jonas Vaitiekūnas nesijau
čia gerai ir kurį laiką išbuvo 
ligoninėje sveikatos tyrimui.

Konstancija Drulienė ir ap- 
Jaikė operaciją, bet jau sveik
sta.

Serga ir Anie.Martello.
Seniau buvo susirgęs ir Vla

das Butėnas.
★

Gimė
Beniaus Strimo žmona . To

ronte susilaukė dukrelės (Be
nius yra montrealietės Malvi- 
nos’ Tamašauskienės sūnus). 
“Grandma” nuvažiavo aplan
kyti savo naujagimę ahūkę.

★
Nelaimėje žuvo Motiečius

Rugpiūčio 3 d. nelaimėje 

žuvo Pranas Motiečius, sulau
kęs 50 m. amžiaus. Kaip jis 
sutiko tragišką mirtį, nieks 
nežino. Jo lavonas buvo atras
tas per miestą einančiame ka
nale, kuriame jis paskendo.

Iš Lietuvos kilęs, Kėdainių 
apskr., Pašešupės valse. Dau- 
žnagių k. Į Kanadą atvykęs 
1928 m. Velionis paliko nu
liūdime žmoną Emiliją Motic- 
čienę (Gudaitę), sesutę Janę 
Kušleikienę ir du brolius JAV, 
Romą ir Aleksandrą.

Mirė
Rugpiūčio 4 d. taipgi mirė 

senas Kanadoje gyvenęs lietu
vis, Petras Kasparas, sulaukęs 
80 m.

Abu lavonai palaidoti per 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčią, Cote dės Neigęs kapinė
se. J.—

Auto užmušė vaiką
Ronald Heisler, 6 metų, ta

po užmuštas einant skersai 
gatvę prie Blake ir Shepherd 
Ave., Brooklyne. Vairuotoją 
pripažino nekaltu.

GintarųŽemesRadio Programos

METINIS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio 23 Augutei 
I

LIET. TAUT. NAMO PARKE
KESWICK ROAD MONTELLO, MASS.

Bus Šaunus Muzikalis Programas, susidedantis iš Mentei los, 
Worcesterio ir Bostono spėkų

GROS GERA ORKESTRĄ

Turėsime įvairių valgių ir vaišių,- 
visi būsite patenkinti

ANTANAS VASARIS, žymus filtrų siuvėjas, rengia 
brangiakailių-futrų parodų < }

Kviečiame visus lietuvius dalyvauti šiame piknike; jūsų dalyvavimais parodys 
Komitetui, kad pageidaujate programų atnaujinimo. —Rengėjai.

Worcester, Mass.
Visų dėmesiui♦

Rudeninis Laisvės pikni
kas įvyks rugsėjo 20 d. Lai
kas jau dabar prie jo ruoš
tis. Todėl, kaipo ALDLD 
7-tos apskrities organiza
torius, prašau visų kuopų 
valdybas, narius bei veikė
jus pradėti rūpintis, kad 
tas piknikas visais atžvil
giais būtų pasekmingas, 
Reikia rūpintis, kad su
teiktų dovanų kuopos bei 
pavieniai. Reikia rūpintis, 
kad kuo daugiausia žmo
nių atvažiuotų.

Taipgi nepamirškite iš
rinkti nors po du darbinin
ku. Praeitais metais mes 
vieni worcesterieciai turė
jome dirbti. Todėl mes ne
galėjome tinkamai patar
nauti, nes toks didelis pik
nikas vienai kolonijai sun
ku tinkamai aptarnauti. Iš 
tos priežasties daug biznio 
prarandame.

Todėl, draugės ir drau
gai, dar syki prašau: rūpin
kimės visi. Darbas bus gra
žus ir pasekmingas, ir Lais
vei bus gražios paramos.

J. Skliutas

Hartford, Conn.
Mūsų ligoniai

A. Totorėlis dar vis tebe
serga. Jau bus, rodos, an
tri metai. Labai sumen
kęs. Serga namie.

Pasikalbėjus jis sako: 
Kai buvau ligoninėje, tai 
draugės ir draugai dažnai 
aplankydavo. Dabar jau., 
rodos, lyg pamiršo.

Draugės ir Draugai, ku
riems galima, aplankykite 
šį draugą, tai jam bus sma
giau.

M. Margaitienė, išsiilgus 
apie 4 mėnesius, jau pasvei-' 
ko. Ji labai dėkoja drau
gėms ir draugams, kurie ja 
lankė laike sirgimo, bei pri
siuntė atvirutes, dovanėliu,, 
gėlių, saldainių . Tas vis
kas, su maža išimtimi, bu
vo nuo Moterų Klubo drau
gių.

Ačiū jums, draugės, už 
viską. J. Margaitis

Veteranu žmonos stab
dė ardymą projekto

Virš šimtas moterų šeimi
ninkių paskelbė sėdėjimo 
streiką prie valdžios 
to išdraskyti laikinojo vet«ra
lių projekto prie Manhattan 
Beach.' Jos apsupo atėjusius 
tuos namus griauti darbinin
kus. Darbininkai neturėjo spė
kų tą veteranų žmonų prašy
mą atmesti, delsė darbą. 
Griovėjų firma darbą sustab
dė.

Būrio šunu savininkę 
siunčia į ligoninę

Sylvia ’ Parodi, 45 metų, 
buvusi vaudeviliuose šokėja, 
tapo pašaukta j Coney Island 
teismabutj pasiaiškinti dėl 
laikomų bungaliuke ir aplink 
jį 3 kačių ir 17 šunų. Kaimy
nai skundėsi, jog tie gyvuliai 
yra pavojumi vaikams. Vie
nas neseniai buvo Įkąstas.

Moteriškė, gyvenanti iš 
$58 mėnesiui gaunamos mies
tinės pašalpos, pasiųsta Į li
goninę. Gyvulių globos drau
gija laikys gyvuliukus ikHbjf- 
la baigsis. '‘T w

IŠ ISTORIJOS
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

buvo gražus draugiškumas.
Kada šiauriečiai laimėjo 

kelias pergales, tai Angli
jos ir Franci jos ūpas “at
aušo”; 1864 m. balandžio 26 
d. Rusijos premjeras Gof- 
čakovas pranešė, kad jau 
“nėra reikalo, kad ilgiau 
Amerikos prieplaukose bū
tų Rusijos karo laivynas.”

Laivai pasirengė išplauk
ti. New Yorke suruošta 
jiems iškilmingos išleistu
vės. Rusų jūreiviai, atsidė
kodami už draugiškumą, 
suaukojo $4,760 ir Įteigė 
miesto majorui, kad sušelp
tų biednuosius. Boston 
San Francisco miestai ta|ų; 
pat surengė išleištuvefe.

Kada laivynas grįžo į 
Kropštadtą Rusijoje, tai jį 
pasitiko Amerikos atstovas 
Clay, kur ant rusų koman- 
dieriaus laivo vėl buvo kon
certas ir sakomos kalbos.

Yra viltis ir dabar, kad 
taikos šalininkai- laimės, 
kad Amerikos ir Rusijos 
žmonių draugiškumas bus 
išlaikytas ir ateityje.



PETRAS KRAPAS, CHICAGOS ŽINIOS
UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ

T ~ - Kaičjimo vaizdai. Poema - .....

J (Tąsa)
Dar keturi jau minėti “klapčiukui,”
Ką duris narvų apydažniai suka,

Dulkina, šluoja, mazgoja ar ką, 
Padeda sargui, kad būt’ čia tvarka,—

Šie keturi taipo pat, kaip ir Džimis
Apie kalėjimą daug ką pažymi. *

Dirba jie, laksto, jų darbas sparths,— 
Gauna kasdien po šešis jie centus.

Tuoj juos pažinsi: plaukais jie apaugę,- 
Garbanas jie pridaboja ir saugo,

Taip kaip kiti tų darbinių sparnų:
Jiem tais plaukais pasirodyt šaunu!

Šiaipgi paukšteliai visi penktasparniai
Galvas plikas turi, nukirptas darniai,—

Kol palaipsniui jiem plaukiukai ataugs, 
Nebeprikaišios režimo rūstaus.

Kai jau atbūva vargus karantino,—
Perkelia' juos kur kitur ir ketina

Darbą gal, kokį darbelį primest,—
To rūpestingai ir laukiame mes.

Kam fotografas čia vis tebetrokšta—
Karantine vis? Kokie gi čia pokštai?
\Pgi todėl, kad visi jo darbai—

Vis kaip tik čia reikalingi labai.
Jis—fotografas gyvenimą visą,—
Darbas artistiškas jam neįgriso,

Ir, kaip tiktai jis ir vėl laisvas bus, 
Vėl mielu noru eis foto darbus?

Kalinius jis čionai fotografuoja,
Su numeriais vis tvarkiai rekorduoja,

Veda jis stropiai tam tyčia knygas— 
Tokias pageltusias, bet tai nekas.

*

Na, o už ką jis kalėjime pūna?
Už fotografijas: trenk jas Perkūnas!

Už fotografijas? Kaipgi tai taip?
Mat, jos visokios—ir esti visaip...

Fotografavo visus pagal norą— 
Didelį, mažą ir liesą ir storą.

Bet va užeidavo kartais mergų,— 
Na ir pas’darė iš to nesmagu...

šelmiška kažkaip fantazija griebė’:
Nuotrauką kla.pt! padarydavo “riebią...”

Čia iš tikrųjų kaltė juk ne jo,
Kad tos mergiotės vis kibo prie jo...

Taip, jis sau nieko bernaitis iš viso,
Čiuinas, mitrus,—na ir jam neįgriso

Šelmių tų mergšių vilionė, klasta, 
Tai ir pas’darė istor’ja prasta.

Ims ir įeis riestanose mergelė,
Persivilks tuoj tau Ievos ji rūbeliais:

Tokį tu va jai paveikslą nutrauk...
Tokio ji nori... ir ką tu, brolau...

Džimis juk tau negi koks ten cibukas:
Jis jaį tuojau čia nustato—netrukęs

Klupt! ir nutraukia,—užeikit rytoj:
Gatava bus dešimtoj valandoj.

Kaip dešimta, ji ir vėl čia užeina.
Nuotrauka puiki!—ir jai tad užeina:

Dar kitoj pozoj tu jai padaryk, 
leviškai irgi—greičiau, juokdary...

Klapt tik! ir jau.—
O, kad taip prie Adomo ?...

Du, kaip ir rojuj—vaizdelį įdomų...
Lai bus ir taip—ir Adomas jau čia:
Tai f gera padaryta pradžia!

K»ip tai įvyko? Adomas į Ievą
Eina arti, o čia medžiai ir pieva—

Tiesiai prieš kamerą.
Džimis tik trukt!

Siūlą patraukė—ir visą—ir niukt...
Rytdieną tuoj tie paveikslai net blizga! 
Na, kas toliau?

, . Tuoj suprask, be * blevyzgų— 
Ievą Adomas—kaip rojuj visai... 
Ten už kulisų—pilnai, ištisai...

Gera abiem!... Tatai studijoj Džimio 
Tų interliudijų buvo... Nežymiai,—

Žiūrint, jo stud’ja atrodė tvarkoj,— 
O kas viduj? Nelabai kam galvoj.

Dienos taip ėjo, tokių vis levučių 
Džimiui ateidavo, lyg ant nebuičių...

Viskas, kaip pasakoj... Na, ir galop— 
Viskas tas viskas nuėjo velniop...

Kažkas įskundė ar kaip ten įvyko: 
Džimis kalėjime. Pikto skundiko 

liaus liežuvis įgilo skaudžiai...
. Kw padarysi,—įkando žalčiai!C.
Džionis išklausė istoriją Džimio—
Ir sau knygelėj užrašė pažymį: 

Medžiagos knygai jo buš gan gražios, 
Kiek tik sugaudys jos, kiek sumedžios.

Kiemas kalėjimo aida ir alda:
Skelbia ir keiksmą, ir tulžį, ir maldą.

Paukščiai visokie, bet plunksnos visų 
Visiškai vienodos,— tai taip įgrisu.

štai sulalejo, suėjo į vidų,—
Gūžtų tokių juk jiem nieks nepavydi.

Bet, antra vertus,
čionai bent saugu,—

Nieks neišvogs čia tavęs nė gugu...
Štai vakarienė jau bus tau netrukus,—
Vėl penktas sparnas skubės susibru kęs,—

Po vakarienės, po žygio miklaus,—
Vėl užrakinti tupės, atgailaus...

Sėdi ir mokais, skaitai kokią knygą,—
Vis tau viduj kas tai kirbina, myga.

Tavo tą maudulį kas užgesys?
Kad’gi išnyks anas juod’s debesis?...

Vis tau kas vakaras radijas kriokia:
Bruka brukte jie tau “muziką” tokią.

Na, bent paskui pasidaro ramu,—
Gaila, ilgu ir draugų ir namų...

Kaip tu miegosi, ilsėsies šią naktį?
Tavo širdis? nesuims gi ji plakti?

Kaip, ar malonūs bus tavo sapnai?
Gal tu spanuosi, ko lauki senai?...

Ryt tuoj po pusryčių numerius šaukia...
Kas čia dabar? Ir tuoj išvaizdą baugią,

Nerimą kokį matai ant veidų
Tų, ką tuojau susibūrė po du.

Ims fotografijas, nuospaudas pirštų,
Visą litaniją tvankią ir tirštą,

Svorį ir ūgį ir dar ką matuos,
Viską į knygą rašys, rekorduos.

Šaukia vidun paeiliui vis po vieną,
Džimis tave tuoj sodina prie sienai,

Numerį tavo kabin’ po kaklu:
Keista tau daros, baugu ir kuklu.

Kamera, lempa ultravioletinė,—
Priekin žiūrėk, pasipustęs krūtinę,—

Džimis tik klapt,—
tu ramiai sau sėdėk,

.Grjžkis dabar ir į šoną žiūrėk.
Numerį tavo atsuko į šoną,—
Veidą ir vėl padaryk tu malonų,—

Klakt tik, ir nuotrauka tavo kita .
Bus, kaip tik reikia, gražiai užbaigta.

Svorį ir ūgį čia pat išmatavo,—
Knygon tuoj parašą padedi savo,

Na, o dabar tu prie stalo stovėk,
Ranką pratiesęs, liaunai paturėk.

Tepa juodai tau ant delno ir pirštų,—
Apteptas tepalas toks labai tirštas,—

Spaudai tu ranką ant kortų kelių, 
Kitą tuoj ranką ,vėl tokiu keliu.

Klausimų dar kokių eilę tau duoda,—
Šluostyk dabar tu tą tepalą juodą:

Muilas štai, 
vanduo.iš čiaupo, kriauklė,—

Prauskis ir eik,—dabar kito eilė.
”17.’”

Na, kas gi dar? Kokią pareigą gausi?
Ogi tai bus iš visų gal svarbiausia.

Taigi ligoninėn eisit rytoj,—
JJTurit pribūt valandoj devintoj:

Rus ten čiepų ir skiepų ir tyrimų,—
Iš panagės nagrinėt tave -ima— 

Daktaras, slaugės, dentistas, ir da 
Bus ir kitokių tyrimų tada.

Štai ir rytojus. Sumizgę naujokai
Gungrina sau, krepesuoja tolokai

Per koridorių, ką ilgas toksai, 
Dairosi, žvalgos, nutilę visai:

Sienos paveikslais dailiai nutapytos,
Tarpas koksai? Koridorius vėl kitas? 

Irgi toks ilgas ir aukštas, platus... 
Ne. Taigi sparnas šeštasis čia bus.

Plieno narvai čia, didžiulis'tai sparnas, 
Šonai bent du,—jis naujesnis, pridarnaš, 

Bent keturi čia narvų tų aukštai, 
Vis kalinių privaryti tirštai.,

Tarpas vėl koks, ir ligoninė štaigi,— 
Dujen aukštai, tai vietelė ištaigi:

Pogrindy sandėliai, praustis vieta— 
Atremontuota, naujai įrengta.

Dar kiek aukščiau—daktarų kabinetai, 
Prietaisų tų čia visokių pridėta.

Štai ir dentisto bent du kambariai, 
štai optometro. Viskas taip švariai...

Štaigi lentynos prikraustytos dailiai: 
Aha, tai vaistinė,—butelių eilės... •

Štai apžiūrėjimo skyrium vieta— 
Šviesiai erdva, sandariai suvesta.

i

(Rus daugiau)

Naujieniniai “Socialistai”
Nau j ieniniai “sočialistai”, 

kaip Grigaitis, Strazdas, “di
dysis” Ambrosas ir kiti, pasi- 
godėjo, kad išdavinėjimu .savo 
buvusių draugų ir liudijimu, 
gali pasidaryti lengvesnį pra
gyvenimą, negu bendradar
biaudami “Naujienose”. To jie 
stengiasi atsiekti ✓ dasileisdami 
bjauriausių niekšybių.

%

To patvirtinimui turiu ant 
Yankų pluoštą laiškų ir iškar
pų iš “Naujienų”, kada trys 
metai atgal naujieniniai-drau- 
giniai niekšai daužė mano bu
to langus.

Dabar detroitietis Jakštys 
prisiuntė man jam adresuotą 
anonimišką laišką (rašytą 
geltono žiurkės!) be parašo 
ir adreso. Tokius laiškus te- 
rašinėja tik Grigaičio “Nau
jienų” auklėtiniai. Laišką ra
šo, matyti, smetoniniai pali
kuonis, nes adresuoja “po
nia”. štai tas šedevras:

Tiesa, detroitietė Petronėle 
Jakštienė dabar persekiojama 
tik ūžėtai, kad ji visą savo gy
venimą paaukojo darbininkų 
klasės reikalam.

Bet tokius prasimanymus, 
kad ji esanti “tremtinė”; to
kius šlykščius anonimiškus 
laiškus ir iškarpas iš “Naujie
nų”, tegali rašyti ir siuntinėti 
tik visai doros ir etikos netekę 
menše v i k ų auklėtiniai.

L. Jonikas

Pasikalbėjus su kareiviu 
Maseina

Jaunas, augalotas vyras. 
Buvęs vokiečių kariuomenėje 
ir šešius metus gyvenęs Ba
varijoje, arti Italijos sienos. 
Apie du metai kaip atvykęs į 
šią šalį. 18-ka mėnesių išbuvo 
mūšiuose Korėjoje ir dabar 
dirba Fordo dirbtuvėje, kuri 
yra Chicago j e.

“P-nia 1*. Jakštys.
“Gerbiamieji Tamista:
“Iš gilumos širdies linkiu 

smagios kelionės į sukurtą 
laimingą rojų, katrą sukorė 
šioj gadinėj nuožmiausi žvė
rys Leninas, Stalinas ir kom- 
pani. Amerikos valdžia atlik
tų, garbingą, šventą darbą, 
kad surinktų visus Lenino ir 
Stalino garbintojus ir išsiųstų 
į tą velnišką rojų. Jus visus 
katrie vadinatės progresy- 
veis.” (Be parašo)

Prie laiško “Naujienų” auk. 
lėtinis pridėjęs ir iškarpą, ku
ri paties Grigaičio buvo at
spausdinta to šlamšto liepos 
27-tos dienos laidoje. Joje 
Grigaitis Petronėlę Jakštienę 
(detroitietę) vadina “tremti
ne”. Tai neva “žinia” ir ant
galy is uždėtas:

‘ Tremtinė I’. Jakštys turi 
pati sutvarkyti vizą į Lietuvą.”

Jeigu Grigaitis nebūtų bjau
rus niekšas, Petronėlę Jakš
tienę jis nebūtų drįsęs vadin-
ti “tremtine”. Ji bene bus 
atvykusi į šią šalį pirm “Nau
jienų” redaktoriaus, kada žo 
dis “tremtinė” dar neturėjo 
nei jokios reikšmes. Ji pagim
dė, išauklėjo ir šalies apgyni
mui paaukojo du sūnus.

Lengvo būdo jaunuolis, bet 
žino ką' kalbąs ir moka daly- 

i kus aiškiai ir trumpai išdesty- 
' ti. Gimęs ir užaugęs .Lietuvo
je, biržietis. Jo tėvai tegyveno 

! šioje šalyje 26-rius metus. 
; Gyveno Bostone ir kituose 
miestuose. Ilgai gyveno Chica- 
goje. Maseinų artimi draugai 
buyo Laurutanas ir Kuchins- 
kas. Maseina taipgi prigulėjo 
prie Lietuvos Beno pūsdamas 
klarn.ėtą.

Jaunuolis žingeidavo ar aš 
nepažįstu jei dar yra gyvi tie 

i muzikantai, kurie dalyvavo 
Bene. Pasakiau pažįstu kelis: 
Juozą Keturaki, Juozą Pala
ką. Tai kareivis Maseina no
rėtų su tais žmonėmis pasima
tyti. Jam labai įdomu patirti 
apie jo tėvo draugus, su ku
riais kartu grieže bene. '

•
Jo tėvas parvykęs i Lietu

vą apsivedė ir įsigijo palivar
ką 50 hektarų žemės su ge
rais pastatais. Abu tėvai esą 
gyvi ir gyvena toj pačioj vie
toj ir turi tuos pačius trobe
siu®, tik tam tikrą dalį žemės 
atskėlė. Vienas brolis šio jau-

mano tėvus net Biržų klebo
nas gerbė ir mėgo apie viso
kius dalykus pasikalbėti, ne
žiūrint, kad žinojo, jog religi
jos dogmomis jią netiki ir su 
prietarais ’ jokio reikalo netu
ri.

Sakau, jeigu smurtu nebū
tum papuolęs i vokiečių ka
riuomenę, tai būtumei likęs 
Lietuvoje kaip ir jūsų kiti šei
mos nariai.

Jaunuolis Maseina net dvie
juose karuose kovėsi. Matyti 
iš jo kalbos, kad daug visko 
pergyvenęs ir. patyręs. Pa
klausiau, kodėl neini .mokyk
lon, o dirbi -sunkų darbą? 
Kaipo kareivis valdžios ' lėšo
mis galėtum siekti aukštesnio 
mokslo. Atsakė, is. gaunamų 
valdžios .$1 neužtektų mok
slo išlaidoms daug reikėtų is 
savo kišenės pridėti. O kišenis 
šioje valandoje yra tuščias.

Malonu buvo pasikalbėti su 
tuo jaunuoliu. R. š.

i ____ __________

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Worcestorio Aido Choras kviečia 
' vietinius ir iš apylinkes lietuviusda- 
• lyvauti šį sekmadienį, 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 aidįečiai, 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 rugpjūčio 15 d., 7 v. vak., Lie
tuvių Taut. Namo Parke, Winter 
St. ant Keswick Rd. Prašome mūsų 
priedelius dalyvauti iš arti ir toli.

Rong. Kom.
Ant rytojaus tame pačiame parke 

įvyks So. Bostono Liet. Amerikonų į 
Piliečių Klubo piknikas, 1 vai. Bus; 
muzika, valgių, gėrimų, dainų, spor- į 
to. Prašome visus dalyvauti, turėsi
te gerus laikus.. — Reng. Kom.

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

gia pikniką pas A. ir J. Stukus 
ūkyje. Pradžia 12 vai. Bus gerų 
valgių ir šalto toniko atsigerti. Pra
šome visus dalyvauti kaip tai iš 
Rumford, Mexico ir Portland.

Komis) ja.
(159-161)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

MEN
Experienced. Die Setters, familiar 

with presses and deep draw opera
tion. Steady work; good working 
conditions. Apply in person. 
CORNWELLS INDUSTRIES, INQ, 
State Road, Cornwells Heights, Pa.

(160-162)

LAYOUT MAN
Experienced in miscellaneous iron 

and light structural steel. Excellent 
opportunity and steady work foi\ 
right man. Apply in person or phone 
Mr. Branella.

WALTER MUELLER <CO. 
945 So. 53rd Street

OR. 6-8561. Evenings Call 
Sunset 9-2786 t

____________ ________ (160-163)

AUTO MECHANIC
Experienced in fuel oil trucks and 

passenger car maintenance. Steady 
work, good pay. Sec Mr. Daley.

MODERN HEAT & FUEL CO.
2927 Ellsworth Street

(156-162)

PAINTERS
STEEL MEN

A ppi j' in person 
MURATONE CO.
1425 N. Bouvier

(156-162)
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. SELMl 
OLDSMOBILE, 8818 N. Broad St.

(159-161)
MALE an<TFEMALE

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)

išŠIREIšKIMAI
Karaliai, tiktai sosto ne

tekę, išgirsta teisybės bal
są; gražuolės gi tą balsą iš
girsta tik, kai jau grožės 
netenka. De Gourmont

Tik turtingieji mbkina 
beturčius kantrybės ir pa
sitenkinimo . Santayana

nuolio tarnauja Lietuvos ka
riuomenėje, kitas brolis turi 
valdžios darba, o sesuo lanko i 
gimnaziją. Iš principo tėvą? 
esąs laisvamanis ir vaikus iš
auklėjo laisvais. Bet, sako,

B v.

K

SHENANDOAH, PA

Dienraščio Laisves Paramai \

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Mokslo darbuotojai— - 
kolūkiečiams

JONIŠKĖLIS. — Joniškėlio 
bandymų stoties moksliniai 
bendradarbiai padeda kol
ūkiams įdiegti į gamybą mi- 
čiurininio agrobiologijos mok
slo pasiekimus.

Jiems padedant “Kovos” 
kolūkyje užvestas bandymų 
laukas, kuriame pasėta iš sto
ties gauta vasarinių grūdinių 
kultūrų sėkla. Mokslinis dar
buotojas Baniūnas padėjo kol
ūkiečiams organizuoti kruopš
čią pasėlių priežiūrą. Visame 
bandymų lauke grūdinės kul
tūros išravėtos su chemikalų 
pagalba ir papildomai patręš-

V. V. Majakovskiui atminti
VILNIUS. — Sostinės visuo

menė ruošiasi iškilmingai pa
minėti įžymiausio socialistinės 
epochos poeto V. V. Maja- 
kovskio gimimo šešiasdešimt
metį.

Vilniaus universiteto biblio
tekoje atidaryta paroda, vaiz
duojanti poeto gyvenimą ir 
kūrybos kelią. Stenduose iš
statyta • medžiaga rpdo nepa
prastą poeto populiarumą mū
sų šalies darbo žmonių tarpe 
ir jo įtaką užsienio rašyto
jams. Parodoje išstatyti V. V. 
Majakovskio kūriniai, išversti 
į lietuvių kalbą.

Miesto bibliotekose skaity-

>

B

įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 August
Swank’s Grove
Brandonville, Pa.

Visi šios mainų apylinkės lietuviai yra kviečiami 
į šį puikų pasilinksminimą. Turėsime svečių aiš 
Brooklyno. Kviečiame Philadelphią ir Baltimorę. 

| Scrantonas ir Wilkes-Barre rūpinkitės skaitlingai 
jį atsilankyti. z
į Labai graži vieta piknikui, linksmai praleisite 
j] laiką-sti svečiais iš tolimų kolonijų. Rengėjai.

g 
k

I

tos durpių bei mėšlo pūdiniąis.
Derliaus nuėmimo išvakarė

se stoties moksliniai darbuoto
jai surengė ląukininkystės bri
gadų brigadininkų seminarą, 
kuriame buvo perskaityta eilė 
paskaitų apie darbo organiza
vimą ir tarybinės agrotechni
kos reikalavimų laikymąsi 
derliaus nuėmimo laiko taupi u.

tojams rengiamos paskaitos, 
konferencijos apie poeto gyve
nimą ir kūrybinę veiklą.

Aukšti rodikliai ,
MAŽEIKIAI. — Lenktyniau

damas Tarybų Lietuvos 13-jų 
metinių garbei, Mažeikių svie
sto gamybos įmonės kolekty
vas pirma laiko įvykdė pus
metinį gamybos planą. Dar 
labiau spartėja darbo tempai 
liepos mėnesį.

Gerai dirba šiomis dieno
mis J. Eičino vadovaujama 
durpių ruošėjų brigada. į- 
vykdžiusi septynių .mėnesių 
planą, brigada . įsipareigojo 
iki liepos 21 d. paruošti vir
šum plano 90 tonų aukštos ko
kybės kuro įmonei.

Studentų turistinis žygis
VILNIUS. — Pasibaigė de

vynias dienas trukęs universi
teto studentų turistinis žygis 
po Šiaurės-Rytų Lietuvą. Jame 
dalyvavo 18 turizmo mėgėjų.

Tolimos kelionės metu stu
dentai aplankė lietuvių rašy
tojo J. Biliūno kapą, pabuvojo 
Tarybų Sąjungos Didvyrės 
Marytes Melnikaitės gimtinė
je, apžiūrėjo Baltarusijos, 
Lietuvos, Latvijos kolūkiečių 
pastatytą “Tautų draugystes” 
hidroelektrinę, susitiko su ra
šytoju A. Vienuoliu-žukausku.

A. Kairys.

Tarybų Lietuvos XIII 
metinėms

VILNIUS. — Platų socialis
tinį lenktyniavimą Tarybų 
Lietuvos , XIII metiniu garbei

išvystė Vilniaus “Gegužės Pir
mosios” farmacijos z fabriko 
kolektyvas. Įmonės darbinin
kai įsipareigojo iki Liepos 21- 
sios įvykdyti septynių mėnesių 
planą. Dabar šis įsipareigoji
mas jau baigiamas įvykdyti.

Ypač gerai šiomis dienomis 
dirba galono ir kartonažo ce
chai, kurie yra pagrindiniai į- 
monėje.

Mokykliniai vadovėliai
Juliaus Janonio vardo spau

stuvėje šiomis dienomis baig
ta spausdinti tūkstančiai va
dovėlių respublikos aukštųjų 
ir viduriniųjų mokyklų moks
leiviams. Tai—“Rusų kalbos 
vadovėlis”, Sokolovo — “Fi
zika” (III d.), “Anglų kalbos 
vadovėlis’’ ir kiti. Daug vado
vėlių naujiems mokslo metams 
išleista pakartotinais tiražais.

R. Dačinskas

Dideliais greičiais
NAUJOJI VILNIA. — “Žal

girio” gamyklos cechuose ple
čiasi spartininkų judėjimas. - 
Stojęs į sta chano vi nę sargybą 
Tarybų Lietuvos 13-jų metinių 
garbei, puikų, laimėjimą pasie
kė tekintojas štura. Panaudo
damas naują rėžtuvą su grio
veliu plaunančiojo briaunoje, ' 
jis pagadina greičių dėžutės 
veleną per 45 minutes vietoje 
1 valandos 20 minučių pagal 
normą. Panaudojęs Maskvos 
tekintojo A. čerepanino paty-. 
rimą, F. Štura išbaigia detales 
kraštutiniais greičiais — iki 
950 pagrindinio veleno apsi-' 
sukimų per minutę.

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

"T
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Svečiai

J. Ruzgą. chiuagidis. sve
čiavosi pas brook 1\niclj ■ < U <i 
Šolomska. Ta proga jisai bu
vo atvvkęs atlankyti ir dien
raščio Laisvės ištaigą. Gaila, 
kad jo vizitas Įvyko daugumai 
įstaigos darbininku jau i>< ju., 
iš darbo, tūliems n-teko su 
svečiu pasimatyti. lačiau pat. 
svečias, turėdamas greta sa
ves Petrą, savo užmojį pama- 
tvti visą Įstaiga Įvykdė. Taip- 
orj per ji paliko dieni a>. i u i 
dešimtinę dovanu. Su juo ap 
žiūrėjo ir didmiesčio Įdomy
bes.

Pirm atvykimo Į Brooklyuą. 
Ruzgą lankėsi pas savo duk
terį. gyvenančią l’hiladelpn'- 
joie. ' Rep‘

★
Trečiadieni. Laisvės raštinė

je lankėsi A. Jankeliūnas, is 
New Milford. X. J. Kadangi 
diena buvo graži, tai jis sūdo- ■ 
si traukiniu ir atvažiavo i ■ 
Williamsbiirga. Ten pasis-e- , 
čiavo pas semi pažįstamą 
Kapicką ir paskui atvažiavo į 
Richmond Hill- l žsimokejo u/J 
prenumeratą ir taipgi aukojo; 
dienraščiui $-•

A. Jankeliūnas dabar pui 
kiai išrodo. Jis buvo susirgę-' 
ir negalavo per porą metu. 
Dabar sustiprėjęs, gerai sto
vintis sveikatoj, sakosi jaučia
si labai gerai. Linkime, kad ir 
toliau tęstųsi jam tokia g'ra 
sveikata.

★

Pas brooklyniečius ir Rich
mond Hill svečiuojasi Valte
ris Pozer iš Kalifornijos, >x>s
Angeles apv linkės gv \ ento i^s. , Husui sustojus paimti kelei- 
Sykiu su juo atvyko jo dukt«. vjl)s, nematomas Įsigavo Į bosą 
ir anūkė, gyvenančios < hica- be‘rniuka5/ Kai'
goję. Jie žadėjo < ionai pa m .u<»j.;arn nepriklausomą kelei- 
voti apie savaitę laiko, o ga i vjuk., pastebėjo buse, vai- 
dalyvaus ir kai kuriose lietu- ! n|(jto|as jį paf]avė artimiau- 
viu sueigose. Įsion policijos stotim Tuo tar-

Apžiū rojęs dienraščio Lais-I pi;w vaiko jau buvo išgąstinga) 
vės Įstaigą, svočias dovanojo I ieškoma, jo kaimynijoj įvykęs 
dienraščio reikalams $<>. 'didis sąjūdis.

I
 PETRAS KAPISKAS |
J * IR §

VINCAS SODAITIS |

< ' Užlaiko puikų S

BAR & GRILL I
< 32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y. 8
> Telephone EVergreen 4-8174 x
• • _

0——-------------------------------------------------------------------------------------------B

Virginia 9-612.5

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 87‘20 8f5th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.
B--------------------------------------------------------------------------------------------------- - --------—o

Namą savininkas už 
skriaudas atmokėjo

Kovingiems re ndaun inkams 
patraukus teisman neteisėtai 
juos aptūpusi namą savininką, 
Kings apskrities teismas jam 
Įsake atmokėti re nd alininkams 
neteisėtai išgautus pinigus ir 
nubaudė pasimokėti $15,(ūd) 
pabaudos.

Taipgi nubaudė kalbamąją 
namą prižiūrova pasimokėti 
sė.oiHi už tai, kad jis, savi
ninko Įsakytas, tarpininkavo 
tas neteisėtas remias iš gy
ventoją išrinkti.

J’eismabutyje buvo 54 iš 84 
jo nuskriaustąju rendauninku. 
Teismabutin atkviesta būrys 
policijos. Kas nors buvęs su
galvojęs. būk nuskriaustieji 
gali skriaudėją apkulti. Rcn- 
daiininkai. žinoma, nieko to
kio nebuvo planavę. Tie, kurie 
veikia organizuotai, niekad 
gengsterisku būdu nevartoja.

Teisiamasis per teismą at 
mokėjo rendauninkams (ben
droje sumoje) $28,988. Tū
lam veteranui atgavus iš jo 
buvusią atluptą tūkstantinę, 
t'-ismabutyje suaidėjo smarki 
ovacija, o veteranas pravirko.

Nuteistasis Bernard Lams
tei!) esąs prižiūrovu uošvio 
Bernardo Chess valdomą 20 a- 
partm'-iitiiiią namą Brooklyne. 
Tad tikimasi, jog šie atmokes- 
čiai nebuvo paskutiniai. Kad 
sužinoję apie .šią 84 šeimą lai
miki atsiras ir daugiau norin
čiu prikelti praeitį.

Vaikas pasivažinėjo

Wagnerio demokratai 
atidarė centrą

Sukilusieji prieš majorą Im- 
pellitterį demokratai, kurie 
kandidatu į majorą stato Wa
gner), atsidarė savo rinkimų 
kampanijai centrą Hotel Bilt
more, New Yorke.
Atidarymo apeigose su Wag- 

neriu dalyvavo ir kiti du vy
riausieji jo sąraše kandidatai, 
brooklynietis Abe Stark ir 
bronxietis Lawrence G erosą.

Wagneris spaudos atsto
vams sakė, kad jis pasitiki, 
jog nominaliniuose balsavi
muose (primaries) rugsėjo Lo
tą jisai laimės prieš Impelli- 
tterį. Jis sakė, kad ‘‘CIO jau 
suorganizavo man paramos, 
taip pat dalys AFL bus mano 
pusėje.’’

Kokia bus Wagnerio prog
rama?

Platformas kandidatai pa
skelbia po nominaciją. Tačiau 
Wagneris apie savo programą 
sakė:

“Savo kampanijoje aš ryž
tuosi laikytis tradicijų ir prin
cipų Franklin D. Roosevelto, 
senatoriaus Lehmano, guber
natoriaus Smith o ir Robert F. 
Wagnerio, Sr.”

Apeigose taipgi dalyvavo 
Lehmanas ir Averell llarri- 
manas, abu jau oficialiai pa
sižadėję Wagnerj remti. Taip
gi dalyvavo kaunsilmanas 
Brown. Browno dalyvavimas 
pastiprino spėliojimą, kad 
vvagneriečiai gal statys jį 
kandidatu Į Manhattan prezi
dentą.

Unijistai pasiūlymą 
skaito nepakankamu

Ne visi viešbučių darbinin
kai sutinka priimti Hotel Tra
des Council pasiūlytus mokes- 
ties priedus ir kitas sąlygas. 
Vienu tų nesutikusių priimti 
yra Hotel Front Service Wor
kers Lokalas 144-tas.

Pasipriešinimas pasiūlymui 
Įvyko skaitlingame dalyviais 
lokalo mitinge. Jay Rubin iš 
to council pateikė argumentus 
už priėmimą pasiūlymų. Jis 
argumentavo, kad šiuo tarpu 
kitokių- nesą galima gauti. 
Priedai yra nuo $1.50 ir ne 
daugiau $4 savaitei.

Prieš priėmimą pasiūlymų 
argumentavo lokalo finansų 
sekretorius Peter Ottley. Jis 
reikalavo daugiau dėmesio 
kreipti ir Į darbo saugunią.

šešiems keleiviniams laivam 
atplaukus Į New Yorko uostą 
bėgiu 2 valandų “užsikimšo” 
ir vandeninis trafikas. Muiti
nėse, imigracijos inspekcijose 
tūli keleiviai sutrukdyti po 6 
valandas.

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, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-62M

Pajūrio viršininkai 
į savikovoje už galią

Rugpiūčio 10-tą tapo praša
lintas iš biznio agento parei
gų John J. Sampson. Jisai yra 
tarnavęs įvairiose unijos vir
šininkystėse nuo 1919 metų, 
bet pastaruoju laiku buvęs ne
santaikoje su Ryanu.

Vedėjai mitingo, kuris pra
šalino Sampsoną, sako, kad 
už jo prašalinimą balsų buvu
si “didelė dauguma” ir kad 
narių dalyvavę “daugiau, ne
gu bent kada.” O ,kaltintas 
jis tuomi, kad jis “viešai skel
bęs1 unijos reikalus.”

Praėjusią žiemą Valstijinės 
Kriminalybėms Ęomisijos vyk
dytuose viršininkų tardymuo
se buvo pašauktas liudyti ir 
Sampsonas. Jis tuomet sakė, 

1 kad jis, kaip International 
Longshoremen’s Association 
Lokalo 791 biznio agentas 
gauna $75 savaitinės algos ir 
$300 per mėnesį iškaščiams.

Lokalo 791-jo žinioje ran
dasi vadinamojo Chelsea dist- 
rikto prieplaukos prie" Hud
son, kur sustoja žymiausieji 
didlaiviai.

Verta užsiregistruoti 
iš anksto

“Well,” tai važiuokite su 
mumis, tai yra, su LLD 185 
kuopa iš Richmond Hill. Mes 
važiuosime ateinantį sekma
dienį, rugpiūčio 16 d., į Bay 
Shore apylinkę pas lietuvį 
farmed. Ten gi gausime pil
nus gerus pietus su visokiais 
prieskoniais. Ir tie pietūs bus 
tarpe 12 ir 1 valandos. Tad 
niekam nereikės namie rūpin
tis valgių gaminimu.

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.

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

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

Kviečiami visi ir visos.
Kuopietis.

Miestinis švaros Departmen- 
tas vykdė išpardavimą 16-kos 
automobilių, kuriuos nuvilko 
nuo gatvių kaip “areštuotus” 
ar kaip užmirštus, apleistus. 
Už juos visus bendrai surin
ko $425.

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas 
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

i MATTHEW A. i
• BUYUS :
• (BUVAUSKAS) J

» LAIDOTUVIŲ. *
! DIREKTORIUS 1
» A. ■ 1

; 426 Lafayette St. I
J Newark, 5, N. J. !
! MArket 2-5172 <

NEW YORK
HELP WANTĖD-MALE

FOUNDRY
Siūlo nuolatinj darbą, 45 valandų 

savaitę su viršiausiom pašalpom ir 
sąlygomis vyrams prią

PYLIMO ir IftKRATYMO 
GRINDERS & CHIPPERS 

CUT-OFF OPERATORS 
GENERAL HELPERS

Patyrimas nereikalingas.
ALLOY STEEL PROD. CO.
34 Farrand St., Bloomfield, N. J.
879 North Ave., Elizabeth, N. J.

Vienas blokas nuo Route 25
Tel. Bloomfield 2-5058

(160-166)

OPERATORIAI
Su bendru žinojimu rankovių 

siuvimui.
Patyrę prie vyriškų drabužių. 

Nuolatinis darbas.
Taipgi

PAMUŠALŲ RIGAVOTO.JAI 
PRIE VYRIŠKŲ KOUTŲ

ROBERT HALL
Coat Division

60 Broadway, 
Brooklyn

(160-162)
QUILTING MACHINE

OPERATORIAI
Nuolatinis darbas, vieta downtown 

Jersey City, dviem patyrusiom vy
ram. .

HEnderson 0-6457 
New Jersey

(158-161)
TOOL & DIE MAKER

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

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

(158-160)

WOODTURNER

Patyręs Craftsman, 5 ar 6 dienas 
į savaitę.

$2.00 i valandą.
Tel. AL. 4-0883 ar GR. 7-4292

_____________ (158-162)

BODYMAKER 
MECHANIC

(Sanitaro dėžutes) 
Patyręs. Dirbti Mexico. 

Gera Alga. Skambinkite:
PL. 8-2732 

r ; i (158-162)
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 -plUotaš, kampinis 
pluotas 60x100. Cedar sienos drabu
žių šėpoj, daug kitų jtafeymų. Gera 
sekcija. Arti visų patogumų. Tikras 
pirkinys—prieinama kaina. Šaukite 
savininką' po 5. p. m.

FL. 8-7082
(159-161)

Moteris apiplėšusi 
banko kasą

Motiniškai atrodanti mote
ris banko kasininkei Newarko 
miesto centre pakišusi langu- 
tin raštelį, kuriame įsakoma 
duoti jai $250. Kasininkė pa
kėlusi akis į ją pažiūrėti ir 
pamačiusi ties ją ant baro ką 
nors suviniotą skarytėn, pana
šų į revolverį, laikomą pinigų 
reikalautojos rankoje. Pinigus 
skubiai padavusi.

• Kai moteris su pinigais išė
jo, kasininkė suspigusi, bet 
moteris su pinigais jau buvo 
dingusi praeivių "minioje.

Auksoriy pobūvyje 
žiba deimantai

Viešbutyje Waldorf šiomis 
dienomis posėdžiavo prekiau
tojai deimantais ir kitais 
brangakmeniais. Gi gražiau
sios modeliuotojos . parodavo 
tuos gražmenis. Greta kitko, 
buvo perlais apdaigstyta suk
nelė. Jos kaina $100,000. Ti
kimasi, jog rasis pirkėjų.

Visa tai dedasi pusės va
landos kelio tolume nuo tos 
vietos, kur aną dieną jaunas 
vyras grobė nuo senutės ant 
gatvės piniginę dėl to, kad 
namie nesirado nei lašo pieno 
kūdikiams.

Vaikai daržininkai
Prie liaudies mokyklos 219- 

tos Brooklyne yra plotas že
mės, kur mokiniai turi apie 8 
pėdų darželius. Juos dirba

new York
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OPERATORES’
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: 

8G LUNCHEONETTE 
74-11 87th Avė., 
Jackson Heights

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

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

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

(157-1G0)

MERGINOS
Dirbti prie moteriškų 

odinių diržų.
Packing & Buckle Covering 

Kreipkitės:
12 W. 37th Street 

N. Y. C. (4th floor) 
(160-162)

STALŲ PATARNAUTOJOS
, Patyrusios

SAGAMORE HOTEL 
LAKE GEORGE

American Plan
BIG TIPS

Pradėkite Dabar — iki Oct. 1st
Kreipkitės: 207 West 46th St., 

N. Y. C.
. (160-164)

GIRLS WOMEN
Immediate Openings

No Experience Necessary
We are adding 60 girls and women 
to- our staff both temporary and 

permanent employees, needed.

WE NEED:
Clerical Workers 

INSPECTORS 
TYPISTS 
SORTERS 
MAILERS

. Full Pay While Training
Pleasant working conditions in mo
dern .office building, staffed -with 
employees of the highest calibre.
HOURS -t,8. A. M.—4:30 P. M. 
For full Retails call Mrs. Field

GREAT. NĘCK 2-6400 
or apply in person.

o. Ė. McINTYRE
INCORPORATED

343 GREAT NECK ROAD 
GREAT NECK, N. Y.

• (.160-161)
MALE and FEMALE

REIKALINGI PROSY^OJAI

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

Skambinkite:

TA. 8-5707
(156-160)

REIKALINGA PORA
Dirbti moderniniuose Long Island 

namuose.
Moteris—namų darbą; virti arba 

pagelbėti virėjui.
Vyr%s — daržininkas; aptaisymui. 

Biskį ir viduje dirbti. Skambinkite:
CI. 7-7980 paprastom dienom ar 
RO. 8-8681 savaitgaliais.

(155-161)
SUPERINTENDENT

Reikalinga pora prie 10 apart, na
mui. 4 kambariai ir alga. Vyras ga
lėtų dirbti kitur.

KEIL,
1125 Findlay Ave., Bronx, N. Y.

Tel. CY. 3-121*4
. ' (160-161)

MERROW OPERATORIAI 
ir '

LOOPERS
Patyrę ant model P. Nuolatinis 

darbas.
1257 Gates Ave., ^Brooklyn 
arti visų busų ir subvių.

Tel. GL. 8-9579
(160-163)

STAYERS, STRIPPERS, QUAD,Etc.

Patyrę prie set-up popierinių dėžių.
COUNTY PAPER BOX CO.

201 South Second Ave., 
Mt. Vernon, N. Y.

Tel. MO. 8-7862
(160-163)

skirtomis valandomis, lavintų 
daržininkų priežiūroje. Augi
na daržoves. Apie 40 vaikų 
noriai ten praleidžia darba
dienių popiečius ir didžiuojasi 
savo užauginsimu derliumi.

SKELBKITES LAISVĖJE
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NOSINAIČIŲ LANKSTYTOJOS | 
KNYGŲ APDARYMUI MERGINOS

Prie stalo dirbėjos; siuvėjos; T pa- 
tikrintojos. Iki $55 j savaitę. TTurl 
suprasti angliškai. Kreipkitės:

SUPREME EMPLOYMENT 
SERVICE

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

PRIE SIUVIMO SUKNELIŲ
Ant vienos adatos mašjnų. Pašto- 

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

(156-162)

REIKALINGOS OPERATORES
įsiūti gumą ir guzikėlius ant vai

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

DI. 6-0745
(156-162)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios prie Sparty 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 W

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

Šaukite: i
WO. 2-8640

. .(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. Nuolatįnis darbas. Gerą mo
kestis^ Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
CAMPUS MAID 

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

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

REIKALINGOS OPERATORES 
Single needle. Aukšta nuo šmotų 

mokestis. 
Nuolatinis darbas. 

Vienas daiktas, i 
Kreipkitės: A

BEST JF i 
44)8 E. 59th St;

N. Y. C. I
(160-163)

REIKALINGOS OPERATORES

Reikalingos patyrusios merrow el
astic ir binder operatorės. Dirbti 
prie moteriškų apatinių aprėdalų. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis.

Šaukite: *
EV. 7-5561

(160-164)
NAMŲ PATARNAUTOJA

Atsakomtnga ypata, dėl mažų na
mų, artimoje apielinkėje, malonios 
nuotaikos šeima. Motina mokytojau
ja. 2 paaugusios mergaitės. Atskiras 
kambarys. Reikalingi paliudijimai.

Great Neck 2-4998 ar 
MUrray Hill 9-3260

FINGERWA  VER—MANICURIST

Pilnai patyrusį grožio operatorė. 
Nuolatinis darbas. Viršiausia mokes
tis. Puikiausia proga. Kreipkitės:

GATEWAY BEAUTY SALON 
897 Guinea Wood Road, Roslyn, L. I.

Tel. Roslyn 3-5880
(160-163)

BEAUTICIAN—VEDEJA y
Reikalingas pilnas patyrim^. VityJ 

šiauisia alga priskaitant Womis4 
Puikiausia proga vesti bizrįr

Taipgi reikalinga Fingerwaver — 
Manicurist. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis, šaukite:

EV. 5-2610
' (160-164)




