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KRISLAI
Jie apie mūsų skaitytojus. 
Išdavikai ar didvyriai? 
Leiskite pabūti pranašu. 
‘Europos sergantis žmogus’ 
Popiežių žemėje.
Tik kalbos, ar politika?

Rašo A. BIMBA

Mūsų dienraščio skaitytojai 
susilaukė komplimentu iš po« 
ros žymių asabų. Pagyrė juos 
prelatas Balkūnas, pasakyda- 

kad jie daug darbštesni 
už jo para pi j onus.

Patiko tas Juozui Tysliavai 
ir jis bara savo skaitytojus, 
kad jie negali susilyginti su 
laisviečiais. Jie esą ir neran 
guoliai ir dideli šykštuoliai.

Viskas prasidėjo nuo Lais
vės vajaus. Sudėjimas virš 
aštuoniu tūkstančiu doleriu 
dienraščio sustiprinimui at
kreipė dėmesį ir minėtu dvie
ju vyrų—klerikalu galvos ir 
sm et o n i n i n k u f i e 1 d m arša 1 o.

Aišku, kad mes didžiuoja
mės savo skaitytojais.

—o—
Komercinė spauda jau pa

skelbė išdavikais tuos karo be
laisvius, kurie pasidavė “ko
munistinei propagandai”. .Jie 
fsą tokie ir dar kitokie.

Betgi ai- taip mes žiūrime 1 
tuos, kurie pasidavė “ameri
kinei propagandai” ir nebeno- 
.ri ;^’įžti namo? Ta pati spau
da juos skaito didvyriais. Jų 
užtarimui buvo per porą me
tų užtęstas karas ir daug jau
nų galvų paklota.

Džiugu, kad karas pasibai
gė. Ar nereikėtų karo žaizdas 
gydyti, vietoje jas gilinus. •

Karas yra baisus daiktas. 
Karas yra pragaras. Jis gim
do didvyrius ir 
Priklauso nuo to, 
sėje žmogus stovi.

—o—
Neturiu jokio

kandidatuoti į pranašus, 
šį sykį iškęsti nebegaliu.

Aš va ką . pranašauju :
Kersteninė Lietuvos tyrinė

jimo komisija “suras” ir pa
skelbs, kad Lietuva neturėjo 
jokios teisės nusikratyti ponų, 
Smetonos ir utėlių.

— o—
Nuo masinių streikų siū

buoja visa Francūzija. Net ir 
komercinė spauda pripažįsta, 
kad Fraptūzijos darbininkus 
iš k/hntryJįės išvedė ilgų metų 
alkiJI ir skurdas. Jie 
toliau kentėti ir d ai
tą skurdą bristi.

• “The N. Y. Times” 
ziją vadina “Europos 
čiu žmogumi.” Jo
nei į Francūzijos kapitalizmo 
kiaurą pilvą suversti nesuskai 
tomi bilijonai dolerių.

—o—
Prasti esą pyragai ir Itali

joje, popiežių žemėje, 
susidaryti valdžia, 
nys demokratai 
Kunigų Draugas 
“Baiminamasi, jog
kimai gali atnešti pergalę ko- ; 
munistams.”

Todėl nebus naujų rinki- j 
mų. Todėl krikščionys demo- į 
kratai ieškos kitos išeities sa

išdavikus.
kurioje pu-

palinkimo 
bet

atsisako 
giliau i

Francū- 
sergan- 

nepagydę

Negali 
Krikščio-

AMERIKA DOVANOJO 
VAKARŲ VOKIETIJAI 2 
BILIJONU DDL. SKOLOS

FRANCUOS STREIKIERIAII ŠAUKI A: ŠALIN PREMJERO 
i LANIELO VALDŽIĄ!

RINKIMAI IŠTISOJE
VOKIETIJOJE SUMUŠTŲ 
PREMJERĄ ADENAUERĮ

\O tai tam, kad turčiai, pirkę 
vokiškus bonus, gautų pelnus

nius, laivus, lėktuvus ir bu- . _________

apie 100,000 amerikonų va-! JIS todėl Dl]O LdlSVU balsavimų 
5a Visai1 SvėT’darbai kJdėlVokietijos suvienijimo 
syklose, metalo pramonėje, j ------
ginklų - amunicijos gamy
boje ir daugumoje 
įmonių.

Teigiama, kad jeigu strei- į premjeru 
kas tęsis ir dar didės, tai čia taip siūlo “suvienyti” Į 
premjeras Laniel atšauks rytų Vokietiją su vakarine 
Francijos seimą iš atostogų 
ir reikalaus duoti jam dik
tatorišką galią prieš darbi-' 
ninkus; o jei seimas nesu
tiks, tai Laniel paleisiąs šį sybė netikėtai imtų ir pri 
seimą ir paskelbsiąs naujus 
rinkimus.

prieš valdžią jau daugiau 
kaip 4 milijonai valdinių 
darbininkų - tarnautojų ir 
dirbančių privatinėse pra
monėse žmonių. Streikai! 
išeina vis daugiau darbi
ninkų. Valdžia bijo gene- 
ralio streiko visoje Francu- 

~ ~ C ’ i • • •
Demokratai sena toriai; zlJ°Je-

Streikieriai demonstruo
dami šaukia: — Šalin prem
jero Lanielo valdžią, tar
naujančią tik p e 1 n a g r o - 
biams prieš darbininkus!

Streikai! dar prisidėjo 
spaustuvių darbininkai ir 
šimtai tūkstančių kitų.

Streikas sustabdė trauki-

.1 čių taksais atmokėti sau- i 
dovanojo ! jelei turčių, kurie buvo pri- i 

Vokietijai 2,000 sipirkę vokiškų bonų.

Washington. — Jungtinių! 
! Valstijų valdžia < 
vakarinei 
milijonu dolerių iš 3,000 mi
lijonų, kuriuos buvo susko- Douglas ir Gillette reikalą-j 

' linus.
Valdžia šitaip teisino tą 

dovaną. Sako, amerikonai 
. yra pirkę 1,000 milijonų do- 
I lerių vertės Vokietijos pra- 
' monių bonų, daugiausia po 
1920 metų. Vakarų Vokie
tija turi pilnai atmokėtį už 
bonus privačiams jų pirki- 
kams ir dar pridėti po pus
ketvirto procento palūka
nų už kiekvienus metus. At- 
mokėjimo, esą, reikia, kad 
galima būtų atgaivinti Vo
kietijos kreditą pasaulyje.

Jungtinės Valstijos, at
leisdamos 2,000 milijonų do
leriu skolų, taip pastiprins mokėti pelnus abejotinų bo- 
vakarinius Vokietijos fi- ■ nu pirkikams ir sustiprėti 
nansus, kad ji jau galės at- prieš komunizmą.
siteisti amerikiniams vokiš- —--------------------------------
kų bonu pirkikams. Tąm „ v « .. . .

vo parodyti vardus bonų į 
pirkikų ir ištirti tikrąją tų į 
bonų vertę. Douglas primi-1 
nė, kaip Wall Stryto ban-: 
kininkai platino tuos bonus, i 
gaudami riebius pelnus už 
savoi patarnavimus. O kri-1 
zei užėjus šie bonai tapo to- į 
kiais beverčiais, kad tūli jų 
savininkai išpopieriavo jais 
savo kambarių sienas.

Senatorių dauguma, ta
čiau, nepaisant šių parody
mų, vis tiek užgyrė valdžios 
nutarimą dovanoti vakari
nei Vokietijai 2,000 milijo
nų dolerių, kad ji galėtų at-
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jinai išleis ;1,000 mili.jo’nų I 611& ZHfld DlZIllCrilĮ
dolerių, o kitą tūkstantį mi
lijonų dolerių pasiliks na
miniams vakarų Vokietijos 
reikalams.

Taigi Jungtinių Valstijų 
Senatas ir užgyrė šią mil
žiniška dovaną, kad vakari
nė Vokietija galėtų surink
tais iš daugumos amerikie-

Valdžia bijo, kad greit 
pritrūks jai pinigų

-Washington. — Valdžia 
skaičiuoja, kad einamai
siais finansiniais metais 
turės įsiskolinti dar 4,000 
iki 5,000 milijonų dolerių. 
Abejoja, ar išteks lėšų al
goms ir kitiems greitie
siems reikalams iki naujų
jų metų.

O jeigu pasirodys, jog 
valdžia negali suvesti galo 
su galu, tai prezidentas Ei
sen howeris šauks specialę 
Kongreso sesiją, kad leistų 
šalies iždui įsiskolinti viso 
iki 290,000 milijonų dole
rių. 'Nes esamasis įstaty
mas užgina valdžiai užsi
traukti daugiau kaip 275,- 
000 milijonų dolerių skolų.

Rytiniams vokiečiams 
leista keliaut į Hamburgą

Berlin.— Sovietų vyriau
sybė leido penkiems tūks
tančiams vokiečių iš ryti
nio Berlyno keliauti į pro
testantų suvažiavimą Ham
burge, anglų užimtoje Vo- 

vo nusišpicavusio kromo gcl- j kietijos dalyje.
bėjimul. | “ “

4 i —o— , l pirmutinis ir svarbiausias
JĮ^ai ij Pareiškimas armijos į klausimas bus iškraustyti visas 

• sekretorfeus Stevens. Jis sako, 
kad per daugelį metų mūsų 
dabartinio stiprumo armija 
turės pasilikti Korėjoje!

Tai kam dar eiti į politinę 
konferenciją ir kalbėti apie 
Korėjos suvienijimą? Juk ten

dejuoja: Į 
nauji rin- !

svetimas armijas iš Korėjos.
Jeigu mūsų- valdžios yra to

kia politika, kad mūsų armija 
turės pasilikti Korėjoje per 
daugelį metų, tai iš derybų 
niekas neišeis ir niekas nesu
lauks suvienytos Korėjos.

valdžią Italijai
Roma. — Italijos prezi

dentas Einaudi’ pakvietė 
Giuseppe Pellą suorgani- 
zuot naują Italijos minis
trų kabinetą. Pella, krikš
čionių demokratų politikie
rius, ketina sudaryti “biz
nierių ir technikų” valdžią.

Jau 9 savaites kai Itali
ja neturi ministrų kabine
to. Žlugo pirmesni de Gas- 
perio ir Piccionio bandy
mai sutelkt sudėtinį kabinė
ta iš trijų bei-keturių deši
niųjų partijų.

McCarthy ieško šnipų 
valdinėje spaustuvėje

Washington. —- Ragan* 
gaudis senatorius McCar
thy sakėsi sužinojęs, kad 
valdžios spaustuvėje dirbęs 
vienas komunistas. O šiai 
spaustuvei valdžia duoda
vus spausdinti ir sekret- 
nus dalykus apie atominę 
bei hydrogeninę bombą.

Valdinė Atomų Jėgos Kb-‘ 
misija atmetė McCarthy’© 
pasaką ir pareiškė, jog ne
davė jokių sekretnų atomi
nių dalykų tai spaustuvei.

Bent 40 amerikonų 
negrįšiu namo

DarMunsan, Korėja. — 
9 amerikonai belaisviai at
sisakė grįžti namo iš Šiau
rinės (liaudininkų) Korė
jos. Pirmiau gi bent 30 be
laisvių jankių pareiškė, jog 
apsigyvens šiaurinėje Korė
joje bei Kinijos Liaudies 
Respublikoje .

ORAS.—Giedra ir viduti
niai šilta.

Žemės drebėjimai pražudė 
daugiau kaip 1,000 graikų

Athenai, Graikija.—Besi
kartodami žemės drebėji
mai pražudė jau daugiau 
kaip tūkstantį žmonių va
karinės Graikijos salose— 
Kefalonijoje, Ithakoje, Zan- 
tėje ir kt. Namų griuvi
mai ir gaisrai, be to, sužei
dė daugelį kitų.

žemės,drebėjimai, gaisrai

ir jūrų užplūdimai sunaiki
no bei apardė tūkstančius 
namų, palikdami be pasto
gės daugiau kaip 120 tūks
tančių gyventojų.

Amerikos, Anglijos ir 
Graikijos' ląiyanber lėktuvai 
stengiasi gelbėti sužeistuo
sius ir alkanus benamius.

Amerika išeikvoja milžiniškas 
sumas pinigų svetimom šalim 
papirkinėti prieš komunizmą

Washington. — Kuomet 
valdžia rengiasi gilyn bris
ti į skolas, tai John O’Don
nell, New Yorko Daily 
News kolumnistas, prime
na, kokias milžiniškas su- 
maą pinigų Amerika eikvo
ja, papirkinėdama sveti
mus kraštus kaip “drau- 
gu^” kovai prieš komuniz
mą.

Per 8 metus nuo Antro
jo pasaulinio karo pabaigos 
Amerika davė ir per 4 se
kamus metus dar planuoja 
duoti kitiem kraštam viso 
55,000 milijonų dolerių.

Vien tik Franci jai Ameri
ka po karo suteikė 5,070 
milijonų dolerių (o dabar, 
be kitko, skiria dar po 400 
milijonų dolerių per metus 
kaipo paramą francūzų ka
rui prieš Vietnamo liaudi
ninkus, Indo-Kinijoje).

Svetimiems kraštams 
A m e r i k a keturis sykius 
'daugiau pinigų išeikvoja, 
negu savo vieškeliams, paš
tams, ' viešiems trobesiams 
statyti, potviniams kon
troliuoti, uostams gerinti ir 
kitiems valdiniams dar
bams.

Vien tik Amerika reikalauja 
atmest Sovietus ir Indiją 
nuo politines konferencijos

United Nations, N. Y. — 
Henry Cabot Lodge, Ame
rikos atstovas Jungtinėms 
Tautoms, sakė, busimojoj 
politinėj konferencijoj .del 
taikos Korėjoje privalo da
lyvauti tiktai 16 šalių, ku
rios tiesioginiai kariavo 
prieš Šiaurinės Korėjos 
Liaudies R e s p u bliką' ir 
prieš kinus savanorius.

Kalbėdamas tų šalių at
stovų sueigoje, Lodge rei
kalavo ' nepriimt politinėn 
konferencijon nei Sovietų 
Sąjungos, nei Indijos, nei 
Kinijos Liaudies Respubli
kos.

Anglijos atstovas, iš an
tros pusės, pareiškė: Sovie
tų Sąjunga turėtų’dalyvau-

Bonn, Vokietija. — Ame- • kad jis išrastu naujas prie- 
kitų rikos politikieriai, susitar-. kabes prieš laisvus rinki

mus dėl Vokietijos suvieni
jimo.

Amerikonai taip pat 
biją tokių balsavimų

Kaip Amerika, taip ir 
pats Adenaueris bijo bal
savimų visai Vokietijai. Jie 
žino, kad Adenaueris pra
kištų rinkimus, jeigu ryti
niai ir vakariniai vokiečiai 

balsuotu. Tuomet * 
Amerika prarastų stipriau
sią savo karinės politikos 
šulą Adenauerį ne tiktai 
Vokietijoje, bet ir visoje 
vakarų Europoje.

Kodėl jie bijo rytinės 
Vokietijos balsų

Dauguma gyventojų va- \ 
karinėje Vokietijoje yra j 
katalikai, o Adenaueris — / 
oolitinis jų vadas. Taigi re
ligija padėjo jam iki šiol 
laimėti rinkimus.

Didžioji dauguma rytinės 
Vokietijos gyventojų yra 
protestantai, liuteriai. Jie . 
pyksta, kad “pop i e ž i a u s 
žmogus” Adenaueris valdo 
didžiąią vakarinę Vokieti
jos dalį.

Be to, rytinė Demokrati
nė Vokiečių Respublika yra 

x sukomunistėjus sovietinėje 
su CIO,! žinvboje. x

CIO i Tokie tai dalvkai aido 
unijistai neužpuldinės vie- Adenauerį nuo l.aif^ų bal
ni kitų unijų, mėgindami savimų dėl Vokietijos su- 
pasiglemžt jąsias. Hutche- j jungimo j.vieną demok<ati- 
sonas nori ir toliau tokiais nę vokiečių valstybę. Nors 
užpuoli m a is ardyti CIO ■ jis viešai pasakoja, kad np- 
unijas. i retų suvienyti Vokietiją

per visuotinus rinkimus, 
bet be svarstymų atmeta 

j Sovietų Sąjungos siūlymą 
! —surengti laisvus balsavi- 
! mus abiejose Vokietijos da- 
lyse dėl šalies suvienijimo.

Socialistų vadas smerkia 
Adenauerį kaipo vokiečių 

vienybės priešą
Už tai Adenauer i smer- 

-------- Į kia vyriausias socialistų va- 
Crawfordville, Ark.—Pen- i dovas vakarinėje Vokietijo- 

kį maži rendauninko far- į je, Erichas Ollenhaueris. 
merio Hanmano vaikai,! Jisai sako: 
lošdami slapukus, susibru-; —Adenaueris trypia toj 
ko į didelį išmestą medinį pačioj vietoj ir žūkasi kaip 
šaldytuvą, užsidarė ir už- užburtas ratas, kad tik ap-

I eiti Sovietų siūlymą, ragi
nanti suvienyti Vokietiją

• per laisvus baisavimus\To- 
į kiu būdu Adenaueris, įsi
kinkęs į karinę Amerikos 
politiką, ir užkerta kehą 

Maskva. — Sovietų Są- • 18-kai milijonų rytinių vo- 
junga, minėdama 125 metų kiečių susivienyti su savo 
sukaktį nuo didžiojo rašy-i broliais vakariečiais.
tojo grafo Levo Tolstojaus | Taip trečiadienį kalbėjo 
gimtadienio, šiemet išleis j Ollenhaueris, vadovas Soci- 
daugiau kaip 8 . milijonus aldemokratų Partijos, jairi 
kopijų visų jo veikalų. Tols-! yra antra didžiausia vaka- 
tojaus raštai spausdinami i rų Vokietijos partija — už- 
trimis dešimtimis kalbų. j ima pirmą vietą po Ade- 
----------------------------------- 1 nauerio krikščionių demo- 
susirinks rugpjūčio 17 d. ■ kratų. Jis ragino balsuoto- 
Seimas specialiai ir šaukia- jus sumušt Adenauerį rūg
inąs spręsti klausimą del sėjo 6 d. rinkimuose, kaipo 
taikos įvykdymo Korėjoje, vokiečių vienybės priešą.

darni su vakarų Vokietijoj 
Adenauerio, ty-

Vokietija, kad Sovietų Są
junga atmestų, jų pasiūly
mus.

Bet jeigu Sovietų vyriau- j

imtų'Adenauerio ir ameri 
konų planus Vokietijai su 
vienyti “per visuotinus lais- sykiu 
vus balsavimus,” tai Ame
rikos politikieriai nežino
tų, kaip išsisukti ir atmesti 
Sovietų sutikimą, kriko 
New Yorko Post korespon
dentai Freidin ir Richard
son, rašydami iš Bonn, va
karų Vokietijos sostinės, i 
Tuomet Amerikos atstovai, 
neturėdami savo politikos, 
vėl kreiptųsi į Adenauerį,

Dailidžių carukas 
apleidžia Federacijų

Chicago. — M. A. Hut- 
chesonas, “amžinasis,” ne
renkamas Dailidžių Unijos' 
prezidentas, pranešė, kad 
jis ištraukia savo 800,000 > 
narių . iš Darbo. Federaci- i 
jos; o tai dėl to, kad Fe
deracija susitarė 
jog nei federaciniai nei CIO i

9 vaikai užtroško 
senuose šaldytuvuose

Richmond, Virginia. — 
Keturi vaikai bežaisdami; 
sulindo į išmestą seną šal- Į 
dytuvą, užsisklendė ir už-j 
troško.

nes 
ktP

ti toje konferencijoje, 
ji yra didžioji valstybė, 
rią paliečia Korėjos klausi
mas, o Indija privalo būti 
priimta konferencijon kai
po didžiulė Azijos valstybė.

Francijos ir Kanados de
legatai taip pat pritarė So
vietų Sąjungos ir Indijos 
dalyvavimui politinėje kon
ferencijoje.

Iš Washington© gi pra
nešama, jog kol kas vien 
tiktai Amerika stoja prieš 
Sovietų Sąjungos ir Indijos 
įleidimą į minimąją konfe
renciją.

Kurios išalys turės daly
vauti konferencijoje, tatai 
nusakys Jungtinių Tautų 
seimas . (asamblėja), kuris

troško.

Sovietų Sąjunga pagerbia 
Levo Tolstojaus sukakti
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DEL KARO BELAISVIŲ I^OREJOJE

nos iš rugpiūčio 5 dienos. 
Ten jų redaktorius ginčija
si su Laisve dėl amerikiečių 
maisto dalinimo veltui Ber
lyne. Jis tvirtina, kad “pa
siūlymas buvo tikrai ba
daujantiems” ir kad “visas 
maisto dalinimo planas yra 
paruoštas taip, kad šia pa
šalpą gautų tie, kurie jos 
reikalingi.”

GINČAI DĖL APSIKEITIMO karo belaisviais Ko
rėjoje tebeina. Mūsų valstybės sekretorius sako: jei 
šiaurkorėjiečiaį nepaleis visų amerikinių karo belaisvių, 
tai Amerika imsis aštrių žygių. '

Šiaurės Korėjos spauda sako: tie karo belaisviai, ku
rie’ buvo kuo nors nusikaltę ir nuteisti kalėjiman, nega
lį būti paleisti anksčiau negu jie atliks savo bausmę.

Mūsų šalies pareigūnai sako, jog nemaža amerikie
čių karo belaisvių mirė nelaisvėje, o kiti susirgo.

Tačiau, tuo pačiu kartu, Jungtinių Tautų karo va
dovybė Korėjoje skelbia, kad Pietinės Korėjos belaisvių 
lageriuose mirė 8,440 kinų ir šiaur-korėjiečių karo be
laisvių. Nemaža jų buvo nušauta “sukilimuose.”

« ■ Yra dar ir kita problema, liečianti karo belaisvius. 
Atsiminkime, kai ėjo derybos dėl mūšių paliaubų Ko
rėjoje, belaisviu klausimas buvo vienas iš labiausiai 
kliudžiusių prieiti prie susitarimo klausimų.

Kinija ir šiaurės Korėja siūlė, kad, pasirašius mū
šių paliaubas, Pietinė Korėja grąžintų visus karo be
laisvius, esančius josios lageriuose, o Šiaurės Korėja 
grąžins visus karo belaisvius, esančius jos žinioje. To 
reikalauja Genevos sutartis.

Mūsų krašto vyriausybė tam labai priešinosi. Ji sa
kė: negalima grąžinti .tų, kurie nenori grįžti.

Šitaip argumentuodami, mūsų krašto vyriausybės 
pareigūnai gal būt nei nenasvajojo, kad atsiras ameri
kiečių karių karo belaisvių, kurie atsisakys grįžti į 
Ameriką.

Dabar matome, kad taip esama. Neoficialiais duo
menimis remiantis, jau apie 135 amerikiniai karo belais
viai atsisako grįžti namoi. Jie žada pasilikti Šiaurės 
Korėjoje arba vykti į Kiniją ir ten gyventi.

Aiškus daiktas, jie bus bandyta pertikrinti, kad 
grįžtų Amerikon, bet jei. nesutiks, tai nieks nieko nepa
darys, nes taip jau yra’sutarta.

Šiuo metu tūli laikraščiai jau bando tuos, kurie at
sisako grįžti, krikštyti ‘‘išsigimėliais” ir kitokiais: Bet 
tai dalykų nepataisys, o tik pablogins. Spjaudymas ant 
tų žmonių, kurie atsisako grįžti, tik labiau juos sutvir
tins jų nusistatyme pasilikti toje šalyje, kur jie yra.

■ • Na, o jei būtu laikytasi Genevos sutarties, tai šian
dien šito “galvosūkio” nebūtų, nes visi amerikiniai ka
riai, karo belaisviai, būtų buvę sugrąžinti.

Bet juk net komercinė 
spauda pripažįsta, kad tik 
viename Vakariniame Ber
lyne randasi 240,000 bedar
bių. Jų ir jų šeimų padė
tis apverktina. Kodėl gi 
jiems to maisto neduoda
ma? Man tas neaišku. Ne
aišku ir tas, kodėl apie 
300,000 senelių, gyvenančių 
iš mizerniausios pensijos, 
negauna tos amerikiečių 
pasiųstos pašalpos ?

Tačiau grįžkime prie 
maisto dalinimo. Tas pats 
Naujienų redaktorius ten 
pat patiekia smulkmenišką 
procedūrą, kaip tas mais
tas dalinamas. Iš kur jis 
ją ištraukė, aš nežinau. Ne
mačiau jokiame kitame 
laikraštyje bei pranešime. 
Atrodo, jog tai bus paties 
Grigaičio C h i c a g o je ant 
Halsted Street iškeptas pla
nas.

Štai kaip tas maisto dali
nimo planas skamba:

“Yra pagamintos kortelės 
su numeriais. Jos duoda
mos pagal aplikacijas (pra
šymus), kuriose aplikantas 
turi atsakyti eilę • klausimų; 
iš atsakymų į tuos klausi
mus speciali komi s,i j a 
sprendžia, ar jam reikia 
duoti pašalpą, ar ne. Apli
kacijas komisija patikrinė-

NĖRA "PAREDKO” IR GANA!
BILIJONAI DOLERIŲ, kuriuos Amerika išpylė 

Vakarų Europon, pasirodo, dalykų padėties ten ne tik 
nepataisė, o pablogino.
- Štai, Francūzija yra kočiojama milžiniško streiko, 

kokio toji šalis turbūt dar nebuvo ligi šiol mačiusi.
Streikas suparalyžiavo visą šalį, visą žmonių gyve

nimą. Kuo jis baigsis, aišku, šiandien negalima išpra
našauti, tačiau, kad jis paliks toje šalyje didelį “žen
klą,” tai savaime aišku.

Italijoje dar vis nėra valdžios po to, kai buvo pa
šalinta De Gasperi valdžia.

Dvi stambios valstybės, kuriomis Washingtonas taip 
rėmėsi, į kurias tiek daug pinigų pylė, yra krizėje.

1 KAIPGI DALYKAI STOVI Vakarų Vokietijoje?
..„.Vakarų Vokietija, kurioje dar vis tebėra okupacinės 

armijos, ruošiasi prie seimo rinkimų, kurie įvyks rug
sėjo 6 d.

Nepateisinamas žiaurumas
Philadelphi.įoje • areštuoti 

astuoni veikėjai. Jie kaltina
mi sulaužyme Smith o Akto. 
Skelbiama, kad jie yra Komu
nistų Partijos tos apylinkės 
distrikto komiteto nariai.

Suimti ir kalėjiman sumesti 
yra:

Joseph Kuzma, 41 metų.
Sherman, Labovitz, 29 metų. 
Benjamin W-eiss, 39 metų. 
Walter Lowenfels-, 56 metų. 
Thomas Nabried, 51 metų. 
David Davis, 46 metų.
Irving Katz.
Sam Gobeloff.

Visi jie tebelaikomi kalėji- 
me, ir laikomi be jokio patei-. 
sinimo. Jie tebelaikomi kalė
jime nepasiremiant jokiu įsta
tymu, dar sulaužant aiškų 
Konstitucijos nuostatą. Kons
titucija aiškiai pasako, kad 
nevalia sulaikytą žmogų pa
statyti po per aukšta kaucija 
su tikslu, kad jis negalėtų jos 
gauti ir tuo būdu turėtų sėdė

Ligi šiol Washingtono politikieriai labai rėmėsi 
Adenauerio" valdžia, visa širdimi atsidavusia Washing- 
totlui.
7V. Bet ar Adenauerio krikščionių demokratų partijos 

nesutiks toks pat likimas, kokis sutiko Italijos krikš- 
čipnių demokratų partiją praėjusiuose rinkimuose?

Labai galimas daiktas, jog taip bus.
— Vakarų Vokietijos social-demokratų partija pradėjo 

rinkimų kampaniją, šitos partijos pirmininkas, Erich 
Ollenhauer, aną dieną sakė kalbą Bonnos mieste. Jis 
žymėjo, jog iki rinkimų dienos jis pasakys apie 100 
k&lbų.

7 Vokiečiu social-demokratų vadovas smarkiai puola 
Adęnauerį. Jis prikiša, jog Adenaueriui nerūpi Vo
kietiją apvienyti, bet rūpi Vakarų Vokietiją ginkluoti ir 
apjungti su Francūzija ir kitomis šalimis.

*" Vokietijos apvienijimas yra labai arti prie širdies 
d Augumai vokiečių. Jei social-demokratų partija tą 
obalsį mokės gerai išnaudoti, tai, be abejojimo, ji lai
mėk rinkimus, gi Adenaueris juo^ prakiš.

Policistai stumdo streikuojančius darbininkus, kurie 
pikietuoja Arma korporacijos fabriką Roosevelt Field, 
Long Island. Streikui vadovauja CIO International

Union of Electrical, Radio and Machine Workers. 
Darbininkai reikalauja algų pakėlimo.

r*". Nepadės Adenaueriui nei “eisenhoweriniai” maisto 
pundeliai nei kas kita.

ja, apklaūsinėja liudinin
kus.”

Betgi buvo pranešta, kad 
pradžioje per dieną su
pi a u k d a v ę apie 300,000 
žmonių ir gaudavę maisto 
pundelius, sveriančius po 
penkis svarus. Tai kokiu 
stebuklingu būdu toji “spe
ciali komisija” per vieną 
dieną tiek aplikacijų pati
krinėje ir dar apie kiekvie
ną aplikantą apklausinė jo
liūdininkus? Iš kur tie liu
dininkai buvo? Jų turėjo 
irgi būti apie tiek, kiek “ba- 
duoliu.”

Čia jau turime reikalą su 
milžinišku melu. Man at
rodo, kad biauriai meluoja 
tie, kurie sako, kad per vie
ną dieną ateidavo ir maisto 
pundelius pasiimdavo apie 
trys šimtai tūkstančių. Ir 
susiriesdamas meluoja 
Naujienų redaktorius, sa
kydamas savo nelaimin
giems s k a i t y tojams, jog 
maistas dalinamas pagal 
korteles su numeriais, ir 
kad kiekviena aplikacija' 
esti patikrinėjama, dar ir 
liudininkus apklausinėjant. 
Grigaitis- yra pasimokęs iš 
Hitlerio: “Juo didesnis me
las, tuo daugiau atsiras jam 
tikinčių.”

Viskas rodo, kad tas 
maisto dalinimas buvo su
galvotas grynai propagan- 
diškais sumetimais. Bet jis, 
matyt, nekaip teišdegė. Kai 
sužinojo Vakarinio Berlyno 
bedarbiai ir pradėjo rink
tis prie dalinimo stočių ir 
reikalauti maisto, juos poli
cija lazdomis išvaikė. Ma
čiau pranešimą iš Berlyno, 
kad vieną dieną tokių be
darbių buvo susirinkę apie 
šešis tūkstančius. Jie buvo 

. išblaškyti ir biauriai. su- 
I mušti. Chicagietis

ti kalėjime.
Bet federalinis distrikto tei- 

sėjas Allan K. Grim patvarkė, ; 
kad už Kuzmą reikia net $50,- 
000 užstato, o už kitus po 
$25,000. Kur kas gali tokias i 
milžiniškas sumas sukelti? I 
Kas turi tiek pinigų ?

Dar ir kitas nepateisinamo | 
žiaurumo pavyzdys šioje by
loje. Kaltinamieji skundžiasi, 
kad jie negali gauti advokato 
apsigynimui. Reakcija taip 
suterorizavo advokatus, jog 
jie nenori imti tokias bylas, 
kurios turi- reikalą su politi
niais kaltinimais. Sakoma, 
kad advokatas Guy K. Bard iš-
Ephrata, Pa., sutiktų ginti 
kaltinamuosius, bet ne sava
noriškai. Jis gintų tiktai ta
da, jeigu1 minėtas teisėjas jį 
tam darbui paskirtų. Bet koks 
būtų apsigynimas su taip pas
kirtu advokatu? Ar jis galė
tų ir norėtų tikrai iš širdies 
savo klijentus apginti?

Salietis

Ant .gintarinio jūros kran
to, ten,* kur į Baltiją įteka 
lėtoji giliavandenė Dangė, 
išsidėstė, vienas seniausiu 
Lietuvos miestų^—Klaipėda.

Liūdnai atrodė Klaipėda 
po karo. Hitleriniai grobi
kai traukdamiesi padarė 
jai nepaprastai daug žalos: 
susprogdino uostą, tiltus, 
geležinkelių mazgą, įmones,, 
gyvenamuosius namus. At
rodė, kad daugeliui metų 
nutilo sudarkyti fabrikai ir 
gamyklos ,sustingo sudegu
sių pastatų griaučiai, liko 
gulėti griuvėsiuose Klaipė
dos uostas.

Bet štai praėjo aštuoneri 
metai nuo tos dienos, kai 
Klaipėda buvo išvaduota.

... Ankstyvas vasaros ry
tas. Aukštai į žydrą dan
gų kyla dūmai iš daugybės 
fabriku kaminu. Tartum 
susišaukdami tarp savęs, 
visuose miesto kampeliuose 
pasigirsta kaukliai. Vis 
dažniau ir garsiau prabun- 
dančio miesto gatvėse 
skamba praeivių žingsniai, 
iš garažų išvažiuoja auto
mobiliai, atsidaro daugybės 
parduotuvių ir valgyklų 
durys. Pakyla į darbo die
ną didelis miestas, gyve
nantis pilnakraujį gyveni
mą.

Patekėjusi saulė ryškiai 
nušviečia tankų laivų stie
bų mišką, kranus, greife- 
rius, autokarus, transpor
terius ir kitą galingą jūrų 
uosto techniką. 93 procen
tai visų uosto darbų atlie
kami mechanizmais.

Uostas gyvena! Iš visų 
pasaulio šalių čia atvyksta 
laivai. Dieną naktį ten ir 
atgal sukasi ilgos kranų 
strėlės, nepertra ūkia m a 
virtine zuja sunkvežimiai, 
darda traukiniai, veždami 
prekes ir įrengimus Vilniui, 
Kaunui, Šiauliams, Panevė
žiui ir kitiems Lietuvos 
miestams.

Uostas ne tik kad pagy
vėjo: jis pajaunėjo, pratur
tėjo nauja technika. Kas 
suskaičiuos, kiek staklių, 
mašinų," žaliavos, pusfabri
kačių Klaipėdos įmonėms iš 
talpių laivo triumų pakėlė 
šie kranai!

Per pokario metus smar
kiai išsivystė ^Klaipėdos 
pramonė. Iš griuvėsių pa
kilo didžiulis “Trinyčių” 
audimo fabrikas, kurio erd
viuose cechuose stovi labai 
našios staklės. Palyginti su 
1946 metais fabrikas da
bar gamina 28 kartus dau
giau produkcijos. 21 kartą 
daugiau audinių duoda ki
tas Klaipėdos tekstilės fab
rikas — “Gulbė”. Toks di
delis produkcijos gamybos 
padidėjimas yra būdingas 
visoms miesto pramonės į- 
moilėms: celiuliozės-popie- 
riaus kombinatui, faneros 
ir muilo gamykloms bei kit. 
Visose įmonėse patobulinti 
daug darbo reikalaujantieji 
procesai. Dabar Klaipėda 
duoda keleriopai daugiau 
pramonės produkcijos, negu 
prieškariniais metais.

Labai svarbią vietą mies
to ekonomijoje užima žu
vies pramonė, išaugusi per 
tarybų valdžios metus. 
Klaipėdoje sukurtas pajė
gus žvejybinių tralerių lai
vynas. Vien Klaipėda duo
da dabar penkis kartus 
daugiau žuvies, negu duo
davo prieš karą visa Lie
tuvos žuvies pramonė. Šim
tai jaunų Lietuvos žvejų 
įgijo specialybes, tapo tral- 
meisteriais, mechanikais, 
kapitonais. Netoli žvejybi
nio uosto išaugo žvejų gy
venvietė su tiesiomis gatvė-

mis, su vaismedžių soduose 
skendančiais baltutėliais 
namukais, raudonų čerpių 
stogais.

Nesiliaujančia virtine žve
jybiniai traleriai su žuvies 
prikrautais triumais at
vyksta į Klaipėdos pirminio 
apdirbimo bazę. Žuvį čia 
apdoroja, sūdo, užšaldo, su
deda į statines ir siunčia ją 
toliau, arba ji patenka į žu
vies konservų fabrikus, iš 
kur ji pasklinda po šalį mi
lijonų konservų dėžučių pa
vidalu.

Pokariniais metais paki
lo iš griuvėsių ir žymiai iš
augo Klaipėdos laivų re
monto gamykla. Vėl vėikia 
dokai, pakyla techninei ap
žiūrą! ar remontui atlikti 
žvejybiniai traleriai ir did
žiuliai prekybiniai laivai, 
atvykę čionai iš Odesos, 
Murmansko, Leningrado, iš 
Olandijos, Švedijos, Dani
jos ir kitų šalių. Nuo šios 
įmonės elingų nuleidžiami 
taip pat ir nauji, čia pasta
tyti žvejybiniai traleriai.

Dar vienas būdingas šių 
dienų Klaipėdos bruožas— 
tai jos naujosios statybos. 
Mieste nerasite, tur būt, nei 
vienos gatvės, kur nebūtų 
statomas namas ar visa eilė 
namų. Pedagoginės mokyk
los bendrabučiai, gyvena
mųjų namų blokai Mentės, 
Neries ir kt. gatvėse papuo
šė Klaipėdą. Į naujus butus 
persikėlė šimtai darbo žmo
nių. Pokariniais metais 
Klaipėdos gyventojai gavo 
165 tūkstančius kvadrati
nių metrų gyvenamojo plo
to.

Baigiamas statyti naujas 
duonos kombinatas. Giržda 
elektrinis keltuvas, kelda
mas plytų prikrautą kon
teinerį į ketvirtą aukštą. 
Laikas rfuo laiko į statybos 
aikštelę atvažiuoja savai
me išsikraunantieji sunk
vežimiai su betono skiedi
niu. Beveik visus statybos 
darbus čia atlieka mecha
nizmai.

Nuo duonos kombinato sta
tybos pastolių lyg ant delno 
matyti visas miestas. Aukš
tai į dangų stiepiasi fabri
kų kaminai, girdėti nenu
tylantis mašinų, ūžesys gat
vėse. Ir klausydamas šį 
ūžesį, žmogus jaučia verž
lų, džiaugsmingą kasdien 
jaunėjančio miesto pulsą.

Tolumoje matyti nese
niai įsteigtojo Mokytojų in
stituto didelis pastatas. Ki
tame miesto gale, gražiame 
parke, stovi Žemės ūkio 
technikumas, kurio anks
čiau taip pat nebuvo Klai
pėdoje. Nebuvo čia ir Pe
dagoginės mokyklos, ir jū
reivystės mokyklos, ir ama
tų mokyklų. Dabar Klaipė
doje veikia 25 bendrojo la
vinimo mokyklos. Yra čia 
ir muzikos mokykla.

... Kai saulė pasislepia 
už Nydos kopų, Klaipėdos 
gatvės dar labiau pagyvė
ja. Jose pilna šventadieniš
kai apsirengusių žmonių. 
Skamba linksmas juokas. 
Klaipėdiečiai pamėgo naują 
parką Dangės upės pakraš
tyje. Vasaros vakarą čia ga
lima išvysti tūkstančius be
siilsinčių žmonių. Užsidega 
ryškūs žiburiai prie įėjimo 
į miesto teatrą ir septynis 
kinus. Be šių kultūros įs
taigų mieste veikia kultū
ros rūmai, keli darbininkų 
klubai, skaityklos, bibliote
kos. Nelyginant žuvėdros 
blizgančiame Kuršių marių 
įlankos paviršiuje baltuoja 
sportinių jachtų burės,
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K UNIJŲ VEIKLOS
SMERKIA McCARRAN 

ĮSTATYMĄ
New York. — Amerikon } 

atvyko Natale di Napofi, 
Sicilijos darbo sekretorivys. 
Jis tuojau pareiškė, kad jis 
smerkia Walter - McCarran 
imigracijos įstatymą. Jis 
sako, kad tas Įstatymas 
ypatingai nepalankus Itali
jai ir neparodo Amerikos 
draugiškumo linkui jo ša
lies.

Pakėlė algas

Denver. — CIO Oil workers 
International unija paskelbė, 
kad jinai laimėjo savo nariam 
algų pakėlimą. Algos pakelia
mos 4%. Ne pasakoma, kiek 
darbininkų šiuo pakėlimu pa
sinaudos.

Laimėjo streiką
San Francisco. — Can

nery Workers unija nuta
rė priimti streiko baigimo 
sąlygas. Už baigimą strei
ko balsaVo 11,169 unijistaA, 
o prieš tiktai 589. Streil^s * 
tęsėsi astuonias dienas ir 
apėmė 22,000 darbininkų. 
Darbininkai laimėjo algų 
pakėlimą, nuo 8 iki 10. cen
tų į valandą. Pakėlimas bus 
skaitomas įėjęs gallon su 
kovo 1 d. Tai skaitoma ge
ru darbininkų laimėjimu.

Samdytojai buvo privers
ti darbininkams nusileisti, 
nes jau prasideda f rūktų 
pakavimo sezonas, v
Už Wagnerio kandidatūrą

New York. — CIO unijos 
žada remti Robert F. Wag
ner kandidatūrą į miesto 
majorus ant demokratų ti-. 
kieto. Dabar Mr. Wagner 5 
yra M a n h a ttan pavieto 
prezidentas. Jis nori tap’U 
miesto majoru. Bet tarpe*1!

I dlO unijų lyderių d^gr 
įtakos turį ir. liberalų kan
didatas, dabartinis miesto 
tarybos prezidentas Halley.

Dauguma AFL unijų va- • 
du palaiko kandidatūrą ant 
demokratų tikieto dabarti
nio majoro I m p e 11 i t teri. 
Toks darbininkuose pasida
linimas nėra sveikas.

Pasmerkia knygų 
degintojus

Didžiulės AFL Butchers 
unijos organas “Butcher 
Workman” griežtai išstojo 
prieš McCarthy ir jo knygų 
deginimo politiką. Laikraš
tis sako, kad knygų naiki
nimas nesuderinamas nei 
su demokratija, nei su civi-x 
lizacija. Girdi, ir praeity
je buvo panašių sutvėrimų, 
kurie naikino knygas, bet 
šviesa ir progresas prieš 
juos laimėjo. Talpi ir da
bar reakcijai nepavyks /6e- 
są ir šviesą užgesinti, j

i 
Arabai protestuoja prieš 
Izraelio sostines °
perkėlimą į Jeruzalę

Washington.-— Egipto ir 
penkių kitų arabiškų vals
tybių atstovai užprotestavo 
Amerikai dėl to, kad Izra
elis perkėlė savo sostine iš 
Tel Avivo į Jeruzalės nau
jamiestį. Jie nužiūri, kad 
Izraelis mėgins užimt ir vi-. 
są Jeruzalę.

Jeruzalės senamiestis da
bar užimtas Jordano ara
bų, o naujamiestis—izrae
liečių.

Bolzano, Italija. — Pa
staruoju laiku užsimušė 15 ' 
vietinių laipiotojų po aukš
tus kalnus. /J JI 

smarkiai lekia daugiavie- 
čiai akademiniai laiveliai ir 
baidarės.

J. ’ Sadaunikas
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Lietuvos sostine vasarą
Aš gyvenu Vytauto gatvėje. Pro mano 

langą matyti, kaip Eidukevičiaus vardo fab- 
riko link tiesiama Neries krantinė. Ant 
penkiaaukščio namo, esančio prie pat tilto, 
statomos gegnės: jame jau šių metų žiemą 

^apsigyvens daugiau kaip šimtas geležin
kelininkų šeimų. Į kairę nuo žvėryno tilto 
vykdomi dideli statybos darbai. Pastatyta 
eilė mūrinių gyvenamųjų namų baldų, teks
tilės ir tabako fabrikų darbininkams, vidu
rinė mokykla, baigiamas statyti ligoninės 
pastatas.

Buvusią Lukiškių aikštę, kuri praeityje 
primindavo piktžolėmis apaugusį šiukšlyną, 
dabar dengia įvairiausių spalvų gėlių kili
mai. !

P-. Cvirkos gatve eina “Raudonosios žvaig
ždes” ir Eidukevičiaus vardo kombinatų 
dubininkų vaikai. Jie važiuoja į pionierių 
stovyklą, esančią Valakumpiuose. Į juos 
atkreipia dėmesį praeiviai: tai vaikai tų, 
kurie dar visai neseniai, buržuazinėje Lietu
voje, gyveno rūsiuose, kurie dėl nedarbo 
neturėdavo nei skatiko kišenėje.

Pionieriai pasuka L. Giros gatve į Meno 
muziejų. Kai jie perėjo siaurą gatvę, prie
šais juos sublyksėjo didelis baltas S. Nėries 
vardo gimnazijos pastatas, pastatytas buvu
sių griuvėsių vietoje.

Vilniaus universitetas jau ištuštėjo. Stu
dentai išlaikė egzaminus. Daugelis jų išva
žiavo į praktiką įvairiomis kryptimis. Per
nai studentai-geologai, pavyzdžiui, atliko 
praktiką Juodosios jūros pakrantėje, šiemet 
— Urale, aitais metais jie vyks į Vidurinę 
Aziją.

Nepaprastai pakilo ir išsivystė kultūrinis 
gyvenimas respublikoje. Aš sustosiu tik ties 
Lietuvos sostinės teatrų gyvenimu, nelies- 
r’iamas kitų kultūros vystymosi klausimų.

Valstybinio operos ir baleto teatro scenoje 
su dideliu pasisekimu statomi lietuvių kom
pozitorių kūriniai. Buvusio kumečio iš Ku
piškio apylinkės sūnus Juzeliūnas išgarsėjo 
savo muzikos kūriniais. Jis parašė kelias 
simfonijas ir tautinį baletą “Ant marių 
kranto”, vaizduojantį mūsų pajūrio žvejų 
gyvenimą. Kurdamas baletą, kompozitorius 
panaudojo neišsenkamą liaudies motyvų loby
ną. Svarbiausiąsias jo baleto partijas puikiai 
atlieka solistai Sabaliauskaitė, Sventickaitė, 
Kunavičius. Kompozitorius A. Račiūnas pa
rašė operą “Marytė”. Ji yra skirta lietuviu 
tautos kovai prieš fašistinius okupantus. 
Operoje ryškiai parodytas hitlerininkų nu
kankintos šauniosios lietuvių tautos dukros 
Marytės Melnikaitės paveikslas. Būdama 
apsupta, ji kartu su kitais tarybiniais parti
zanais iki paskutinio šovinio didvyriškai gy
nė savo gimtąjį kraštą.

» i
Susidarė tokia tradicija — kas vasara 

Lietuvos miestų teatrai važiuoja vienas pas 
kitą į gastroles. Neseniai iš Vilniaus išva
žiavo čia gastroliavęs Šiaulių dramos teat
ras, kuris kitų pjesių tarpe parodė č. Čiur
lionienės > “Pinigėlius”. Dabar Vilniuje vieši 
Panevėžį dramos teatras.

KAasmet*birželio 1 dieną Vilniuje iškilmin
gai ’pažymima Tarptautinė vaikų gynimo 
diena. Tą dieną lygiai 12 valandą Jaunimo 
sode prie Vilnelės susirinko vaikai iš visų 
sostinės kampelių. Juos pasveikino Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
pirmininko pavaduotojas Kučinskas. Buvo 
surengtas pačių vaikų koncertas. Atviroje 
scenoje jie šoko, dainavo, deklamavo eilė
raščius. Džiugus įvykis jauniesiems sostinės 
gyventojams, be abejo, buvo birželio 14 die
nos sekmadienis, kai buvo atidarytas sep
tintas Vingio miške esančiojo Vaikų geležin
kelio sezonas. Mašinistų, stočių viršininkų, 
iešmininkų ir dispečerių pareigas eina pa
tys vaikai.

Pažiūrėsime, kas dar tą dieną darėsi Vil
niuje. Mieste yra trys stadionai, kuriuose 
galima buvo pamatyti daug sportininkų ir 
žiūrovų. Jaunimo stadione vyko paskutinės 
lengvaatlečių varžybos, kuriose dalyvavo a- 
pie 150 Vilniaus “Žalgirio” sporto draugi
jos, Zarasų, Švenčionėlių ir kitų rajonų spor
tininku. Tą patį sekmadienį vyko krepšinio 
^ržylty* tarp Vilniaus ir Kauno vaikų spor
to mokslų komandų, čia nugalėjo Vilniaus 
krepšininkai. Valstybiniame stadione dėl 
pirmosios vietos respublikoje varžėsi Vil
niaus karininkų namų ir Šiaulių “Elnio” 
fabriko futbolo komandos. Vilniaus—Kauno 
plente vyko motociklininkų varžybos.

Vasarą vilniečiai važiuoja ilsėtis į gra
žiausias Lietuvos ir visos Tarybų šalies vie
tas. Kad būtų patogiau tiems, kurie važiuo
ja į Kaukazą, neseniai atidarytas tiesioginis 
geležinkelis Ryga—Vilnius-Soči. Į Kaukazo 
ir Krymo vasarvietes bei sanatorijas sustip
rinti savo# sveikatą ir pasilsėti išvažiavo šim
tai Tarybų Lietuvos darbo žmonių, šiomis 
dienomis į Odesą nuvažiavo, gydytis Vil
niaus sviesto ir sūrio bazės šoferis Jakelevi- 
čius, o Kislovodsko kurortą, kuris yra gar
sus ne tik Tarybų Sąjungoje, bet ir už jos 
ribų, nuvažiavo Grigiškių popieriaus fabriko 
darbininkas Šidlauskas. Daugelis darbininkų 
ir tarnautojų poilsiauja Jaltoje, Sočyje ir 
kituose miestuose-kurortuose.

Pačiame Vilniuje vakarais, ypač 'sekma
dieniais, žmonės renkas; stadionuose, Jauni- 
mo'sode, Vingio miške, eina į teatrus, kiną, 
į parkus, važiuoja mašinomis į pušyną, de
vyniomis eilėmis supanti Vilnių.

TEOFILIS TILVYTIS

Jonas Marcinkevičius
(1900. XII. 13.—1953. VII. 3L)

Po ilgos ir sunkios ligos Vilniuje mirė pla
čiai žinomas lietuvių tarybinis rašytojas Jo
nas Marcinkevičius. Lietuvių tarybinė lite
ratūra su jo mirtimi patyrė skaudų nuostolį.

Sunkų ir prieštaringą gyveninio kelią teko 
nueiti Jonui Marcinkevičiui buržuazinės san
tvarkos metais. Kilęs iš geležinkeliečių dar
bininkų šeimos, Jonas Marcinkevičius anksti 
patyrė skurdą, nedarbą.

Tik savo rašytojiško talento dėka sun
kiausiomis sąlygomis prasiveržęs į lietuvių 
literatūrą, Jonas Marcinkevičius nuo 1925 
m. iki 1940 m. sukūrė visą eilę romanų, apy
sakų, apybraižų, plačiai vaizduojančių Lie
tuvos visuomenės gyvenimą, gavo šio laiko
tarpio geriausiuose kūriniuose (romaife 
“Benjaminas Kordušas” ir kt.), parašytuo
se kritinio realizmo metodu, Jonas Marcin
kevičius atskleidė įvairias buržuazines san
tvarkos piktžaizdes. Šio laikotarpio Jono 
Marcinkevičiaus kūryba, nors ir nelaisva 
nuo idėjinių prieštaravimų, padeda pažinti 
tikrovę ir pasiliks lietuvių literatūroje.

Pažinęs sunkų lietuvių liaudies gyvenimą 
kapitalistinėje priespaudoje, Jonas Marcin
kevičius karštai sutiko tarybinės santvarkos 
pergalę Lietuvoje ir aktyviai įsijungė i lie
tuvių tarybinės literatūros kūrimą.

Didžiojo Tėvynės karo metu Jonas Mar
cinkevičius? įstojęs į Tarybinės Armijos lie
tuviškąjį junginį, kovojo už Tarybų Lietu
vos išvadavimą, už pergalę prieš hitlerizmą. 
Jonas Marcinkevičius Tarybinės Armijos 
lietuviškojo junginio gretose praėjo ilgą 
kovos kelią nuo Oriolo iki Tarybų Lietuvos 
vakarinių sienų...Karo metu Jonas Marcinke
vičius išleido eilę savo kovingų kūrinių (ap
sakymų rinkinius “Atkeršysiu,” “žvaigždė,” 
poemą “Garbė”), kuriuose rodė tarybinių 
tautų draugystę ir kėlė tarybinį patriotizmą.

Už nuopelnus lietuvių liaudžiai ir lietuvių 
tarybinei literatūrai Jonas Marcinkevičius 
Tarybinės Vyriausybės buvo apdovanotas 
“Raudonosios žvaigždės” ordinu.

Pokario laikotarpyje Jonas Marcinkevi
čius savo apsakymuose bei apybraižose vai
zdavo naują socialistinį gyvenimą Tarybų 
Lietuvoje. Paskutiniais metais jis ypač pa
sireiškė dramaturgijos žanre, sukurdamas 
dramą “Tėvynė šaukia” ir eilę pjesių savi
veiklai. •

Jono Marcinkevičiaus literatūrinis paliki
mas užtikrina jam ryškią vietą lietuviu lite
ratūroje ir brangų atminimą lietuvių liau
dies širdyje.
J. Avyžius, A. Anuškinas, J. Baltušis, J. Ba
naitis, A. Bauža, J. Būtėnas, J. Čyžius, J. 
Dovydaitis, B. Dvarionas, V. Grybas, J. Gry-« 
bauskas, A. Gricius, A. Gudaitis-Guzevičius, 
L. Janušytė, A. Jonynas, J. Josadė, S. Kap- 
nys, A. Klenickis, K. Korsakas, J. Krikš
čiūnas-Jovaras, K. Marukas, E. Matuzevi- 
čius, J. Mikėnas, E. Mieželaitis, V, Myko
laitis-Putinas, V. Moziūriūnas, A. Pakalnis, 
J„ Paukštelis, V. Kadaitis,- K. Vairas-Rač- 
kauskas, V. Reimeris, E. Simonaitytė, V. Si
rijos Gira, M. Sluckis, V. Suchockis, R. Šar
maitis, J. Šimkus, T. Tilvytis, L. Vaineikytė, 
V. Valsiūnienė, A. Venclova, G. Zimanas, J. 
Zulonas, J. Žiugžda, A. Žukauskas-Vienuo
lis.

Edvardas Skučas
1.

• Rugpiūčio 11-toji — graži diena: saulėta, 
neperkaršta.

Į Matthew A. Buyaus šermeninę, Newar- 
ke. renkasi žmonės, — daug jaunimo.

Kiekvieno veidas apsiniaukęs, niūrus; 
daugelio susirinkusiųjų per skruostus ašaros 
rieda,

Jie suvyko atsisveikinti su Edvardu Sku
ču, dailininku, meno srityje veikėju, jauno
sios mūsų kartos nariu, netikėtai, staiga mi
rusiu darbo vietoje rugpiūčio 7 dieną.

Edvardas ramiai guli karste tarp daugy
bės gyvų gėlių vainikų. Atrodo, jis gyvas, 
tarytum ramiai sau miega.
' Motina, broliai, sesutė sielojasi, verkia.

Elzbieta Skučienė, ilgametė sietynietė, 
veikėja, palaidojusi prieš 17-ką metų savo 
vyrą, taipgi dar jauną, Edvardo tėvą, dabar 
štai, sėdi prie savo vyriausio sūnaus, gulin
čio karste. 1

Prašau ją pasakyti . man išsamiau, kaip 
viskas buvo, kaip ši tragedija atsitiko.

Einame į atskirą kambarį. Ji pasakoja.
Visi trys jos sūnūs buvo antrajame pa

sauliniame kare. Edvardas buvo sužeistas 
Pacifike. Jis neretai skųsdavosi, kad nesi
jaučia gerai, nors atrodė vyras, kaip ąžuo
las.

Edvardas kadaise buvo vedęs, bet •išsituo
kė. Jo buvusioji žmona, ištekėjusi už kito, 
praėjusį ketvirtadienį buvo atvykusi pas 
Edvardą su 10 metų amžiaus’dukrele Kare- 
na. Edvardas dukrelę labai mylėjo ir norėjo, 
kad ji būtų menininkė. Ir šia proga Edvar
das davė pinigų,ykad motina nupirktų jai 
smuiką, — Edvardas norėjo matyti savo 
dukrą smuikininke.

Ant rytojaus jis išėjo į darbą, dirbo meta
lo fabrike. Darbas fiziniai nesunkus, bet at
mosfera karšta.'Išėjo į darbą, kaip kasdie
ną, na, ir iš ten jau nebegrįžo.

Padarius* skriodimą (autopsy), patirta, 
kad jis mirė nuo sukrekėjusio kraujo gaba
lėlio, užblokavusio arteriją prie širdies.

Motina sako, kad nesijaučia gerai ir ki
tas jos sūnus, Artūras; jis turi nereguliaru
mų su širdimi. Taigi draugei Skučienei ten
ka išgyventi sunkūs laikai.

Įdomu tai, kad toje pačioje Buyaus šer- 
meninėjp, kitame kambaryje, gulėjo ir ki
tas jaunas, panašus į Edvardą, Amerikoje 
gimęs ir augęs lietuvis; jis mirė diena vė
liau ir diena vėliau buvo palaidotas.

Pasirodo, kad beširdė mirtis be mielašir- 
dystės rauna iš mūsų tarpo ir jaunus žmo
nes. ;

Kalbuosi su Sietyno Choro mokytoja 
Mildred Stensler. Klausiu, gal choras sugie
dos kokią mirusiajam tinkamą giesme. Ji 
atsako : Ne! Sietyniečiai atsisako giedoti, 
kiekvienas jų ašarose pasriuvęs, — jie taip 
labai mylėjo ir gerbė Edvardą.

— Edvardo mirtis, — baisus smūgis mūsų 
chorui, — sako ji.

Atvyksta militarinis sunkvežimis su aš- 
tuoniais kariais. Jie lydės Edvardą, karo ve
teraną.

Karsto uždengimo ir išnešimo iš šermeni
nės laikas artinasi.

šitų žodžių rašytojas sako neilgą kalbą, 
bet nevyksta: perdaug jis man buvo pažįs
tamas, — geras, brangus bičiulis ir draugas.

Baigiant kalbą, paskaito eilėraštį, pritai
kytą momentui.

Karstas iškilmingai išnešamas iš šermeni
nės. '

Apie 30 automobilių, pilni žmonių, lydi 
Edvardą į kapines, — į Evergreen kapines, 
kuriose yra paskirtas specialus skyrius vete
ranams laidoti. >

Karstas, uždengtas Amerikos vėliava, pa
statomas prie duobės.

Kariai iššauna tris salves.
Liūdnai sutrimituoja trimitas.
Kariai nuima nuo karsto vėliavą, suvynio

ja ir įteikia verkiančiai motinai. .
Palydovai grįžta. Jie užkviesti sustoti 

Kearnėje vienoje užeigoje užkandžių.
H. • .

Edvardas Skučas turėjo didžių gabumų 

paišybos mene. Jis yra sukūręs eilę kūrinių, 
— realistinių, gražių, įdomių kūrinių.

Iš tikrųjų, geresnėse sąlygose gyvenant, 
Edvardas nebūtų turėjęs eiti į metalo fabri
ką dirbti duonai pelnyti. Jis būtų vystęs, to
bulinęs savo talentą paišyboje, jo mėgia- 
miausiame užsiėmime.

Deja, dabartinėse sąlygose tai padaryti 
jam nebuvo įmanoma. Jis piešdavo tik at
liekamu'nuo kasdieniško darbo laiku.

Edvardas turėjo didžių gabumų ir sceni
niame mene. Jis mėgo dainuoti, mėgo vai
dinti, nors tam reikėjo nemaža pastangų.

Edvardas priklausė Newarko Sietyno 
Chorui ir Brooklyno Aido Chorui. Pirmaja
me jis uoliai dirbo.

Jo gabumus, kaip vaidintojo, publika ma
tė praėjusiais metais statytame Aido Choro 
spektaklyje, o vėliau, šių metų gegužės mė
nesį, “Cukriniame karyje”, operetėje.

Ne kartą teko su velioniu plačiau išsikal
bėti. Atsimenu, prieš kokius penkis mėne
sius, jis man sakė:

— Politinė veikla manęs nežavi, visuome
nės veikėju aš nebūsiu, tačiau esu nusista
tęs taip, kaip jūs, ir mano pažvalgų nieks 
nepakeis. Mano tėvas buvo pažangus žmo
gus ir aš tęsiu tėvo tradicijas. Mane žavi 
dailė, menas. Jei jūsų laikraščiui kada rei
kės bet kokios pagalbos, kurią aš galėčiau 
suteikti, niekad neatsisakysiu.

Tokis buvo šis 36 metų amžiaus amerikie
tis lietuvis, Edvardas Skučas.

Ilsėkis, ilsėkis ramiai, Edvardai!
O jūs aidiečiai, jūs sietyniečiai papildyki

te sayo gretas naujais Edvardais.
Jūs, dailininkai, uoliau tęskite tą darbą, 

kurį dirbo Edvardas!
Rojus Mizara.

Džanni Rodari

ŽINIOS E LIETUVOS
Panevėžio vagonininkų 
laimėjimai

Panevėžio siaurosios vėžės 
geležinkelio vagonų ruožo ko
lektyvas plačiai išvystė social
istinį lenktyniavimą Tarybų 
Lietuvos XIII metinių ir Visa
sąjunginės geležinkelininko 
dienos garbei^Kiekvieną die
ną vagonininkaf pažymi nau
jais darbo laimėjimais.

Birželio mėnesį 25 procen-- 
tais viršiję kapitalinio vagonų 
remonto užduotį, Panevėžio 
ruožo vagonininkai nemažina 
darbo tempų ir šį mėnesį, čia 
pirma laiko įvykdyta pirmojo; 
liepos mėnesio dešimtadienio 
užduotis.

Įvykdytas 7 mėn. planas

KAUNAS. — Stambią ga
mybinę pergalę pasiekė “Lie
psnos” degtukų fabriko ko
lektyvas: pirma laiko užbaig
ta septynių mėnesių progra
ma.

Džanni Rodari yra žymus italų poetas, 
ryžtingas kovotojas už taiką, žemiau spaus
dinami išversti kai kurie jo eilėraščiai.

KARUSELĖ
Šitą dainelę už marių plačių, 
Tau, garbiniuotas berneli, siunčiu. 
Skrieja baltųjų vaikai lyg pašėlę — 
Neša juos mugėj linksma karuselė, 
Ji — tartum saulė, graži, apvali, 
Ir kiekvienam jos judriam spinduly 
Sėdi mergaitė ar mažas berniukas, — 
O karuselė vis sukas ir sukas. ..
Norisi tau paskraidyti su jais, 
Bet juodaodžio artyn neprileis.

—štai, — tu sakai, — mano kraštas gimtinis, 
Mūsų tėvynė, Valstybės Jungtinės.
Augau ir aš po jų saule dosnia. 
Kam gi Amerika’uja mane? .

LAI SKANĖSY S
— Laiškanešy!
Mes rėkiam pulku. — 
Kur tave dviratis 
Neša taku ?
— Vienai sinjorai, 
Už posūkio šito, 
Laišką vežu.
—Kas gi ten parašyta ?
— “Sėdi kalėjime 
Tavo sūnus, 
Šiandien pietaut 
Neateis Į namus.
Fabriko sienoje 
Aš kuo gražiau 
“Laisvė, taika”
Su kreida parašiau.
Nors ir nėra čia, 
Atrodo, klaidų, 
Aš atsidūriau 
Už grotų tvirtų.
Raidę prie raidės, 
Lygiai kaip stygą, 
Išvedžiau šūkį. 
Taško vien stigo.
Tu mano klaidą 
Tuoj ištaisyk, 
Didelį tašką 
Gale prirašyk!”

Iki liepos 21 d. — 60 tūkstan
čių plytų viršum plano
ŠIAULIAI. —- Šiaulių “Alek- 

sandrijos” plytinės formuoto
jų brigados įsipareigojo gauti 
iš kiekvieno plytų formavimo 
agregato didelį plytų kiekį 
per pamainą. ‘ .

Iki liepos 21 d. išsiųsti res- 
publikos statyboms 60 tūks
tančių plytų virš plano 
ir sutaupyti 50 tūks- . 
tančių rublių valstybinių lėšų 
—toks plytinės kolektyvo įsi
pareigojimas.

Žymios armėnų dainininkės 
koncertas

VILNIUS. — Tarybų Lietu
voje pirmą kartą vieši Armė
nijos TSR nusipelniusi artistė, 
Goar Gasparian—viena iš žy
miausių mūsų šalies koloratū
rinių sopranų.

Liepos 20 d. Valstybinės 
filharmonijos salėje įvyko pila
masis Goar Gasparian koncer
tas Tarybų Lietuvos sostinėje.

Dainininkė atliko Vakarų' 
Europos muzikos klasikų:—Šo
peno, Mocarto, Pučini ir kitų 
kūrinius. Didelio pasisekimo 
klausytojų tarpe susilaukė. 
antroje koncerto dalyje žy- 

i miosios vokalistės atlikti rusų 
ir armėnų kompozitorių kūri
niai— Rimskio-Korsakovo “Ry
tų romansas,” Rachmaninovą. 
“Vokalistas” ir, kiti. Vilnie?, 
čiai labai šiltai sutiko broliš
kosios Armėnijos dainininkę.

J. Balčiūnas'

Šaunusis laivas
i

Laitfe šaunusis, ar didelę naštą
Tu pasiimsi į tolimą kraštą?
— Tūkstantį visą žmonių aš pakeičiau, 
Katerį vieną ir keletą valčių, 
Anglių, konservų keliolika tonų

, Ir su geru žiūronu kapitoną.
Bangos putodamos kyla ir krenta...
Iš Kosta—Rikos į Kinijos krantą.
Drąsiai plaukiu pro ūkus vandenyno, 
Vėtros ir vėjai manęs nebaugina.
Bet—jeigu uoste prikraus man 

patrankų,
Bombų, granatų, liepsnosvaidžių

tankų,— 
Kelias palieka vienintelis man.
Nert pas žuvis —■ okeano dugnan.

Išvertė Aleksys Churginas

Tekstilininkų pergalė
ROKIŠKIS. — Juodupės 

“Nemuno” tekstilės fabriko’ 
kolektyvas, plačiai iš vystęS 
socialistinį lenktyniavimą už 
valstybinių planų įvykdymą ir 
viršijimą, šiomis dienomis pa
siekė puikią gamybinę perga
lę: pirma laiko įvykdė 7 mė
nesių gamybos planą pagal 
visus rodiklius.

Emilis KriŠkanas?

Lietuvos meninės saviveiklos, 
dalyviai Leningrade

LENINGRADAS, VII. 18 d. 
—Tūkstančiai broliškųjų są
junginių respublikų darbo 
žmonių lanko Ermitažą, susi-' 
pažindami su muziejuje su
rinktais pasaulinės kultūros lo
biais. šiandien jo galerijose- 
galima buvo sutikti didelęx 
grupę jaunuolių ir merginų, iš 
kurių daugelis yra apsirengę 
lietuvių tautiniais drabužiais.1 
Tai—Kauno miesto medicinos 
darbuotojų profsąjungos klu
bo meninės saviveiklos an
samblio dalyviai, atvykę į Le
ningradą. .

Ansamblio sudėtyje 105 da
lyviai — gydytojai, medicinos/ 
seserys, farmacininkai, labo
rantai. Vakar .jie surengė di-. 
delį koncertą Kirovo gamyk
los darbininkams, kurie karš-'* 
tai sveikino lietuvių tautos at-’ 
stovus. Ansamblis pasirodė 
taip pat gausiai ligoninės “V.; 
pamiatj 25-go Oktiabria” me
dicinos darbuotojų auditorijai^

3 puaL-Uisvė (Liberty)- Šeštadieny Rugp.-August 15p 1953

i



Apie garsųjį Yosemite 
nacionalj parką

San Francisco, Calif. —Ka
lifornijos valstijoje randasi di
delis ir labai pagarsėjęs Ame
rikos valdžios nuosavybėje 
Yosemite National Park, kuris 
randasi apie 210 myliu nuo 

• San Francisco ir Oaklando, ir 
355 mylios nuo Los Angeles.

Yosemite parką valdžia nu
savino 1890 metais, ir nuo to 
.laiko pradėjo tobulinti vieške
lius, kelius, žuvinyėias. Pada
bino abelnai visą apiclinkę 
viešbučiais, namais ir valgyk
lomis.

Parkas užima 16,000 akru, 
bet toje apielinkėje randasi 
daug tuštumų, siaurų tarpu
kalnių, kur iki dabar veik nie
kas negyvena. Aplink visą 
parką tos tuštumos irgi pri- 
skaitomos valdžios nuosavybe. 
Tuo būdu abelnai valdžios 
žinioje yra 757,000 akrų plo; 
tas.

Yosemite parką labai paį
vairina keturi dideli vanden- 
puoliai ir milžiniški kalnai 
kokių mažai galima rasti 
kituose kraštuose.

Dar kitas labai įdomus da
lykas randasi parke, tai sekva- 
ja milžinai medžiai. Darrg yra 
medžių, kurie turi nuJ 3,800 
iki 4,000 metų senumo. -Jų 
storis taipgi stebėtinas: apie 
35 pėdų, o dar kiti ir storesnį. 
Jų aukštis didžiumoje turi a- 
pie 300 pėdų. Vienas garsus 
savo ypatybėmis medis, pava
dintas indijonų vardu “wawo- 

./na,” yra apie 90 pėdų storio 
ir 227 pėdų aukščio. Per vi
durį šio medžio eina gerokai 
platus kelias, kuriuo gali pra
važiuoti ne tik automobiliai, 
bet ir dideli sunkvežimiai ir 
busai, o medis sveikas, gražus!

Privažiavus Yosemite par
ką, pasirodo tokie vaizdai 
prieš akis, kad žiūri ir netiki, 
jog gamtoje yra tokių įvairu
mų. Ir kol savo akimis nema
tei, niekaip negalėtum many
ti, kad tokie dalykai yra. ko
kius aprašo geologijos ir. geo
grafijos mokslininkai.

Pirmiausia pamatai sraunią 
Marced upę. Vanduo svarus ii 
labai šaltas, kad kyla klausi
mas, iš kur jis išteka, nes 
Yosemite parko tarpkalnė 
randasi daugiau kaip 3,900 
pėdų virs jūrų lygio, o vanduo 
ateina dar iš aukščiau. Tiktai 
vėliau surandi, kai įvažiuoji į 
parką, pamatai milžinus gra
nito kalnus, nuo kurių viršaus 
puola vanduo nepaprastu 
smarkumu. Surandi ir atsaky
mą, iš kur pareina tas sraunus 
upės bėgimas, ir iš kur susi
daro tiek daug vandens, jog 
užtenka gyventojams per šim
tus mylių, net ir San Francis 
co miestas didžiąją dalį van
dens ima iš Yosemite parko 
vandenpuolių.

įvažiavus į parką, keliai ir 
vartai išdabinti natų ralio ak
mens puošmenimis. Granito 
parke tiek daug, jog galėtų 
.pastatyti tūkstančius didžiau
sių namų, ir tai dar negalėtų 
sunaudoti jo.
Vieškeliai parkan privažiuo

ti jų yra net trys, bet kaip 
kurie vingiuoti ir eina per 
kalnus. Vienas iš tiesiųjų ke
lių yra No. 140. Antras ke
lias eina per parką į Ncvados 
valstiją, tai No. 120. Šis ke
lias taipgi yra visus metus 
naudojamas, tik žiemos laiku 
yra gana pavojingas, nes nė
ra platus pakankamai. Kelias 
No. 41 yra leidžiamas naudo
tis tik per penkis mėne
sius vasaros laiku, nuo geg. 
iki spalio mėn.

Važiuojant parkan reikia 
turėti automobilių gename sto
vyje, nes prisieina važiuot per 
neapgyventas sritis, kur jokios 
pagalbos negali gauti, jeigu. 

t automobilis sugestų ar ‘pa
vargt ų.’

Taipgi kiekvienas atsilan
kęs parkan turi užsimokėti 
$2 už leidimą. Leidimas geras 
15-kai dienų. (Leidimas mo
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kamas už automobilių, ne už 
y patą.) Jei vežiosi treilerį, 
turi mokėti didesnę mokestį. 
Jeigu nori pabūti ilgiau negu 
15 dienų, turi gauti leidimą iš 
parko administracijos.

Vasaros metu, daugiausia 
laike vakacijų apie liepos mė
nesį., vyksta tiek daug turis
tų, jog jokiu būdu neužtenka 
viešbučių. Todėl yra kompa
nijos, kurios renduoja žemę iš 

i valdžios ir turi įsteigę palapi- 
' nes su gerais įrengimais, lovo- 
! mis, rakandais, elektros švic- 
j sa. Pastatyta ant medinių 
| grindų apie 15 colių nuo že
mės. Aplink yra vietos išėji
mui ir nūs i praus i m ui. Jų yra 
labai daug. Bet nežiūrint to 
daugumo, visados patartina 
užsiregistruoti vietą iš anksto 
prieš važiavimą, nes kitaip 
žmonės nuvykę turi nakvoti 
automobiliuose ar ant žemės 
po medžiais. Užsiregistruoti 
nakvynes galima per telefoną 
ar laišku. Raštinės randasi 
San Francisco ir Los Angeles, 
— gal ir kituose miestuose. 
Kaina už nakvynę nuo $2.50 
iki $18 į dieną.

Kas dar įdomu parke
Man teko būti daugelyje 

vietų, bet tokių įdomybių kaip 
šiame parke dar nesu matęs. 
Ir savo vakacijų laiką pralei
dau labai linksmai.

Tuo laiku teko apsistoti 
parko kempėje Camp Curry. 
Ten yra pusėtinais graži aikštė 
dėl apsistojimo ir automobilio 
pastatymui. Turi didelę rašti
nę, ip daug visokių patogumų. 
Dvi valgyklos, šokių svetainė, 
scena dėl programų, automo
bilių klubo raštinė, pašto sky
rius ir didelis plotas sėdynių 
dėl žmonių susėsti laike prog- 

I ramų, ar taip sau turint laiko, 
Į po dideliais medžiais.
I

Kada daugiausia lankosi 
j ‘ uristų, duodamos muzikaliuos 
| programos vakarais, daug bū- 
I na gabių muzikantų ir daino- 
| rių turistų, ir jie ten gali pa
rodyti savo talentą. Tas vis
kas duodama veltui per porą 
valandų. Užbaigoje muzikalės 
programos rodo krutumus pa
veikslus, kurie esti gražūs, 
spalvingi, labai natūraliai vis
kas atrodo. Paveikslai esti 
apie Yosemite parko sporti
ninkus, turistus. Ir porą vaka
rų rodė mokslininkų patirtus 
dalykus, kaip žemė keitėsi pei 
60,000,000 metų, iš kur atsi
rado kalnai, upės, ir kaip že
mės klodai pasikeitė per ke
turios periodus egzistuojan
čios gadynės ant mūsų žemės.

Aš buvau labai patenkintas 
m u zi kalėmis programomis, 
bet tie judžiai mane nepap
rastai suįdomino. Ir manau 
sau, jeigu reikėtų net porą do
lerių mokėti už tokius ju- 
džius, visai nesigailėčiau.

Užsibaigus judžių ir muzi- 
kalei programai, yra leidžia
ma ugnies krintančios srovės 
nuo kalno ‘Glacier Pęint,’ ku
ris randasi užpakalyje ‘Camp 
Cuijry.’ (Kalnas turi virš 
4,000 pėdų aukščio). Ugnis 
krinta per 900 pėdų žemyn, 
vėliau pamažu užgęsta. Ir 
kadangi rodoma nakties laiku, 
tai vaizdas esti labai įdomus.

Kada ugnis krinta žemyn, 
muzika švelniai groja, ir pap
rastai merginos dainuoja indi
jonų meilės dainą (Indian 
Love Song). Tas rodo, kad tas 
turi ką nors bendro su indijo
nų papročiais, nes ten indijo- 
nai gyveno per šimtmečius. 
Vien tik toje tarpkalnėjc jie 
turėję 22 kaimelius. Visi jie 
taikiai sugyveno ir darė pra
gyvenimą taip, kaip jie supra
to, kolei atėjūnai, turto ir 
garbės ieškotojai, juos išžudė 
ir jų gyvenimą sunaikino 
1851 ir 1853 metais.
Kiek teko patirti, programos 

būna duodamos veik kiekvie
noje kempėje.

Klimatas ir vandenpuoliai

Yosemite parke dienos esti 
gana karštos, bet naktys šal
tos. Dienos ten trumpesnės, 
nes aplink supa milžiniški kal
nai, saulės spinduliai anksti 
pradeda gesti. Ryte anksti’ 
turistai tik spėję pavalgyti 
pusryčius, vieni su savo auto
mobiliais važiuoja įvairias vie
tas pamatyti, kiti, kurie at
vyksta basais, pasisamdė tu
ristinius busus ir važinėja per 
dienas po įvairias vietas. Jau
nimas daugiausia laiko pralei
džia šokių svetainėse, nes šo
kiai tęsiasi iki vėlumai nak
ties.

Nepaprastai įdomu matyti 
didelius vandenpuolius. Ten 
randasi keturi, ir veik visi di
deli. žymiausias yra Yosemite 
Falls, kurio viršus yra apie 35 
pėdų pločio. Bet kol vanduo 
nukrinta iki apačiai, sudaro 
jau 4810 pėdų aukštį. Tad kai 
prisiartini arti oras pasidaro 
taip sudrumstas, kad eida
mas per tiltą turi gerai laiky
tis, — o kas neapsisaugo, ne
tenka kepurės ar skrybėlės.,

Antras vandenpuolis yra 
Bridal Veil Falls. Jo vanduo 
krinta 600 pėdų. Ten vandens 
puolimas netaip smarkus, bet 
turi labai gražią išvaizdą. Gal 
būt užtai yra pavadintas “nuo
takos velionu,” nes viršus 
siauras, o j apačią geVokai 
prasiplėtęs ir siūbuojantis.

Trečias vandenpuolis yra 
Vernal Falls. Ten vanduo 
puola 317 pėdų, bet puola 
labai stačiai lyg nuo stogo, — 
puola tiesiai į taip vadinamą 
“rocky canyon” ir paskui vin
giuojąs! j Merced upę.

Ketvirtas vandenpuolis yra 
Nevada Falls, 594 pėdų aukš
čio. Jo vandens puolimas labai \ 
garsus.

Veik iš visų vandenpuolių 
vanduo sueina į vieną Merced 
upę, užtat ši upė pasidaro 
tokia srauni.

Yosemite parke randasi dvi 
žuvinyčios, kuriose auginama 
žuvys. Kada jos paauga iki 4 
colių dydžio, jas ima į orlai
vius ir išmėto po ežerus ir li
pęs dėl žuvų veislės palaiky
mo. Viduryje parko randasi 
ežeras, kuriame yra maža sa- 
lukė, vadinama Happy Is
land. Ten per savaitę laiko iš
peri 1,250,000 žuvelių. Ten 
leidžia laisvai viską matyti, 
kaip jas perina ir kaip jas au
gina. Yra labai nepaprastų žu
vų su dviemis galvomis ii^ vie
na uodega.

Antra žuvinyčia, 11 etch I le
tch ery, randasi prie Grand 
Canyon. Pro šalį teka Tuolum
ne upė. Ten turistai nuvykę 
randa sau daug įdomių dalykų 
pamatyti, kaip žuvys perisi, 
auga.

Todėl nuvykę į Yosemite 
parka gali matyti netik pui
kias gamtos sčenerijas, bet 
taipgi įvairius kitus dalykus.

(Bus daugiau)

Kongresmenas Dripp, užlindęs už deskos, savo sek
retorei: “Išvaryk tą darbininkų delegaciją, aš no
riu eiti namo. Man čia nusibodo nuo jos slapstytis.”

NEWARK, N. J.

EDVARDAS SKUČAS
Mirė Rugpjūčio 7, 1953.

Mes, velionio Edvardo Skučo draugai, išreiš
kiame giliausią užuojautą jo motinai Elzbietai 
Skučienei, dukrai Karen, sesutei Dorothy Knorr, 
broliams Arthur ir Eugene ir visiems artimiems 
giminėms. ---- ----------

Mildred Stensler
Walter ir Mylda Žukas 
John ii* Anna Kunickas
Anthony Kazakevich
Stanley Mikionis 
Fred and Ann Eicke
Michael and Katherine

Stelmokas
Sally and Bob Žukauskas
John and Tessie Stočkus
Felix and Adell

Lupshevich
George and Katherine

Žukauskas
Tadas Kaškiaučius
Anthony Janušonis

New Yorko Žinios
Areštavo jaunuku 
pobūdžio žalotoją

Brooklyne areštuotas Frank 
Scalercio, turėjęs šiaučiaua 
krautuvėlę z] 164-A Flatbush 
Ave.

Kaltinime sako, kad jisai 
akstinęs du mažus berniukus 
vogti. Vaikai, nešini popieri
niais maišeliais, eidavę į de- 
partmentinę krautuvę, kurio
je pats pasitarnauji. Prisi
rankiodavę įvairių smulkme
nų, o kai kada ir brangesnių 
daiktų. Susekta, kad jie savo 
grobį vis nešdavę pas šia li
čiu, v

Anot policijos, pas kiančių 
radę prekių vertės $1,000. Jis 
prisipažinęs, kad jis tas pre
kes nuo vaikų supirkęs už 
$59.

Statys pabėgusiems 
apartmentus

Paskiausieji planai statybai 
pigiomis rendomis gyvenamų 
namų sudaryti taip, kad juo
se būtų galima gyventi pabė
gusiems. Tokių įsakyta statyti 
6 procentus visuose valdžios 
lėšomis statomuose projektuo
se. )

Planuose sakoma, kad tuos 
specifiškus butus išrenduos 
paliegusi e ms veteran ams,
taipgi ir kitiems, .turintiems 
gyventi ant ratelinės kėdės ar 
ant kriukių.

Brooklyne du automobilis
tai nubausti po $50 už važia
vimą po 70 ii- 80 mylių ant 
ekspresinio Belt Parkway 
kelio.

Frank Witkus
Barbara and Anthony

Kušlis
L. Lučkauskas
Ruth Bell
Joseph and Anna Stanley
George and Anna Jamison
Charles Anuškis
Mary and Michael Witkus
Nellie and Frank.

Josm antas
Marge Ellmcr
John Muranti
Senukas ir Seniuke
Blanche Mueller

Arma šapą inžinieriai 
reikalauja priedų

Engineers Association, ne
priklausoma inžinierių orga
nizacija, pareiškė, kad Arma 
Korporacija nesistengia baig
ti streiką. Streikas jau užsitę
sė į ketvirtą savaitę.

Tos firmos inžinieriai nėra 
paskelbę streiko, tačiau dar
ban jie neina pagerbdami pi
ki etą tų darbininkų, kurie 
streikuoja. Tuo pat sykiu ir 
jie pareikalavo jiems pridėti 
mokesties po 37 centus už va
landą. Firmai dirbo apie 75C 
inžinierių.

Tūkstančiai kitų darbinin
kų, kurie streikuoja, yra na
riais CIO International Union 

i of Electrical, Radio and Ma
chine Workers.

Užsimušė bėgdamas 
nuo apdegimo

Newyorkietis Fugio Saito 
savo bute valė drabužius che
miniu valytuvu. Staiga skystis 
užsidegė, visas kambarys už
siliepsnojo. Gelbėdamasis, jis 
iššoko iš buto per langą, nuo 
antro aukšto. Nukritęs 30 pė
dų ant cemento ten pat ir mi
rė.

Dirbti su chemikalais bute 
visuomet yra rizikinga. Netu
rint galimybių dirbti atvira
me ore neverta užsiimti dra
bužių valymu chemikalais na
mie.

Užmušęs savo bendrą
Pribuvusi į Hotel Sherman 

Square policija New Yorke 
atrado Francis Riley, 46 me
tų, paplūdusį krauju, jau mi
rusį. Suėmė- ten pat atrastą 
to buto dalininką Joseph Han
lon, 50 metų, laivų firmos 
tarnautoją. Anot policijos, j] 
radę persirengiant iš, kraujuo
tų drabužių į švarius. Įtarė 
žmogžudystėje.

Pasėka ligonio darbo
Robert E. Lieske, 35 metų, 

inžinierių firmos tarnautojas, 
gyvenęs 270 Eckford St.f 
Brooklyne, nusižudė iššokda
mas iš aukšto pastato New 
Yorke, kur jis dirbo.

žmona sake, kad jos vyras 
dvi savaites nedirbęs dėl jį 
varginančių skaudulių ir su
grįžęs darban nepasilsėjes ir 
pilnai nepasveikęs. Skubėti į 
darbą jį vertė baime prarasti 
darbą ir reikalas išlaikyti du 
mažus kūdikius.

Ieškodami įvairybių, du maži 
berniukai likosi nepastebėti ii 
užrakinti krautuvėje. Berniu
kus pastebėjo praeinantis po- 
licistas ir atšaukė savininką 
vaikus išleisti.

Coney Island biznis 
jau pajutęs f ėro 
pakėlimo pasėkas
Coney Island biznieriai krei

pėsi į miesto valdžią, kad ga
le savaitės numažintų fėrą 
nuo 15 iki 10 centų. Biznie
riai pajutę žymų skirtumą pa
jamose tomis dienomis nuo to 
laiko, kai tapo pakeltas fėras.

Matomai, miesto biednuo- 
menė neišgali kitokių rezortų 
ar atostogų, kaip tik miesto 
pajūrius. Pakėlus fėrą ji tapo 
sulaikyta ir nuo tos paskutinės 
progos permainai pilko gyve
nimo.

Kompanijos irgi nori 
aukštesnio fėro

Fifth Avenue Coach Co., 
operuojanti penktosios Ave. ii 
daugelio kitų gatvių busų li
nijas Manhattane, irgi jau 
pareikalavo, kad valdžia 
leistų pakelti fėrą iki 15 cen
tų.

Dar vienas pašautas
Robert' Keyes, 25 metų, 

rastas kritiškoje padėtyje nuo 
šūvio viduriuose. Pirm neteki
mo sąmonės jis sakęs, kad jis 
pasijutęs pašautu einant gatve 
ties 140th St. ir 8th Ave., New 
Yorke. Tačiau jis nemanęs 
esančiu pavojuje, parvažiavęs 
namo į Brook lyną.

SVEČIAS IŠ ILLINOIS

Village Garage, 834 Western Ave., Lake Forest, Ill.
šio puikiai įrengto garadžiaus savininku yra Mr. Thomas 

Roberts. Jis taiso ir aptarnauja visų išdirbimų automobilius. 
Greitas ir tinkamas aptarnavimas.

Mr. Roberts atvyko į New Yorką parvesti savo kostumeriui 
rš Anglijos pirktą naują mažiuką automobilį, vadinamą 
BENTLEY. Taja pat proga jis aplankė savo žmonos tėvus— 
Joną ir Veroniką Liudus. Taipgi aplankė ir žmonos seserį 
Mrs. Gumiela, Mineola, L. L Kaip Mr. Linda sako — vienu 
šūviu du zuikiu nušovė. . , c

Neužilgo Mr. ir Mrs. Lindai mano važiuoti pas dukterį ir 
žentą į svečius. Jie mano aplankyti ir pačią Chicagą. Tikisi 
ten pasimatyti su daug pažįstamų, jau seniai matytų.

New Jersey Lietuvių^ (

PIKNIKAS
Rengia LLD 5-toji Kuopa 

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

vasarą, sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 6 September
Ant rytojaus Labor Day šventė, tai puikiausia 

proga pasilinksminti piknike ir 
ant rytojaus pasilsėti.

Pikniko Vieta—

MONTGOMERY PARK
123 Montgomery Ave., Irvington, N. J.

Visa New Jersey privalo dalyvauti šiame puikiame 
sąskridyje. Visos kolonijos privalo turėti savo.gru- 

.peš piknike malonesniam laiko praleidimp.
Brooklynas ir Philadelphija bosais važiucya 

į šį pikniką.
Lauksime žinių iš kitų kolonijų.

hy ’ _=========^-.==^/- ■ * ..............

Šiuom tarpu New Yorko apylinkėje lankėsi svečias iš Chi
canos apylinkės Mr. Thomas Roberts, žentas Mr. ir Mrs. 
Linda, gyvenančių Douglaston, L. L, N. Y.

Darbiečiai irgi Įteikė 
savo peticijas

American Labor Party įtei
kė savo kandidatams nomL 
nuoti peticijas, kuriose siutink* 
ta 8,16(1 parašų. PastatyBnui 
kandidatą į majorą renkia 
5,000 parašų. Darbiečių Kari- 

j didatu yra McAvoy.j
Darbo partijos viršininkas 

šioje valstijoje, Vito Marcan- 
Įtonio, savo pareiškime smerkė 
kitų partijų kandidatus į ma
jorą. Jis sakė, kad kaip Im- 

I pellitteris, taip ii' republikonų 
kandidatas Riegelmanas “vie
nu ar kilu ’būdu yra prisidėję 
pakelti fėrą.” Jis taipgi tikri

em, jog ir Halley su Wagneriu 
j nėra liuosi nuo to prasikalti
mo dėl fėro. Jis sakė:

“Tiktai American Laboi 
! Party išstoja kaip partija, ku- 
' ri kovoja prieš bile kokį kėli
mą fėro ir pidešinasi mažini
mui patarnavimo žmonėms. 
Išstoja kaip vienintelė partija, 

j kuri sąžiningai kovojo prieš 
Įkėlimą rendų., Vienintelė par- 
• tija, kuri reikalavo taikos
Korėjoje iv tolydžiai priešino-
si mūsų dalyvumui Korėjos

ka,c”4
Gus Williams, 27 metų, ta

po nuteistas 30 dienų kalėti 
I ar $100 pasimokėti už iššau- 
Įkiiną gaisragesių be reikalo. 
Jis nuėjo kalėjimai!.

New Yorke vienam einan
čiam busui nulūžo ašis. Stai
gus buso pasisukimas keletą

I keleivių smarkiai sukrėtė.



PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
Massachusetts

‘-y":----------———1 Kalėjimo

y (Tąsa)
Šitas va skyrius ligoniams ilsėtis,—
Lovos vis lovos, čionai gana vietos,—

Didelis baltas, platus kambarys.
Kitas toks—aukščiau,

daugel lovų turįs-

vaizdai. Poema -■■f - -==r-~-

Ką gi daryt? Neilgai bent laikytų
Prieš tą mašiną tave pastatytą—

Nuvilkę nuogą lig juostos plikai:
Pragaro tie spinduliai—ne juokai!

Neatsargus prie jos dirba vaikinas,— 
Tik apgraibom ko pramokęs, vadinas:

Šiaip panašus talpinys vis ligonių,
Kam prisieina prašyt tų “malonių.”

Tos gi malonės—ne kažikas čia,
Gal tik minkščiau pasilsėti nakčia.

Vis tas patsai,-kaip visur, čia ir maistas,
Taip kad dėl jo nelabai kas čia švaistos.

Pirma čia buvo virtuvė sava,—
Buvo ligoniams linksmesnė galva.

Švino prijuostes nei pirštinių tų— 
Nėr jam, kad vengtų pavojų rimtų.

Daktaras, žinoma, rentgenologas
Žino, kad pasekmės esti gan blogos

Nuo pragarinių anų spindulių,— 
Nuotykių matęs gana didelių.

Čia kalinys tik paviršium pramokęs, 
Tai tau ir technikas, na, ir žinokis.

Buvo tada daug daugiau ir serguolių: 
Minkštą ligoninėj gaudavai guolį—

Gaudavai čia ir pavalgyt geriau, 
Na, čia ir viskas balčiau ir švariau.

Bet vyriausybė kažkaip išgudrėjo: 
Dingo virtuvė, nebėr ir virėjo,— 

Maistą gamina visiem vis bendrai,— 
Tai ir atlyžo serguoliai Petrai.

| Rentgeno vieneto čia kabinetas,—
Iks spinduliam ji naudoja neretas,— 

Rentgenologas kol kad pasisuks, 
Šiaip kalinys varo darbus visus.

.Švaistos ligoninėj podidi slaugė, 
Visas režimas kad vyktų čia saugiai, 

Šiaip padėjėjų čia bent devyni, 
Rūbais baltais—vis daugiausia jauni.

Grįžkim dabar prie naujoki! vargšelių— 
Tų plikagalvių penktokų paukštelių.

Tuo jie ir žymūs—jie švyti plikai, 
Šlaistės prie sienų nelaisvės vaikai.

Lyg nusigandę, sumizgę, neramūs, 
Kantriai jie laukia,

ką duos jiems šis namas, 
Ką jiem darys, ko čia nori iš jų— 
Vargo užguitų, gyvųjų našlių...

Rentgenologas tikrasis patsai
Čia apžiūrėt atsilanko retai.

Džioniui dažnai fotografas tas Džimis
Vis ko pamoko, parodo, pažymi:

Džionis užrašo ir atmena tai,
Tai ir šį kartą jam rodos rimtai.

Nėjo vidun, vis iš tolo jis laikės,
Kol jau visai jam pritiko eit laikas:

Čia dar kiti stoviniuoja plepiai,— 
Šmukšt ir įsmuko vidun jis skubiai.

Daugelis Massachusetts lie
tuvių nenurimsta be Gintarų 
žemes Radio programos. Vi
sur ir visada sutikdami visus 
žinomus šios programos komi
teto narius, rėmėjus i)- dar
buotojus—-ragina be tolimes
nio delsimo grįžti ant oro 
bangų ir skristi į lietuviškų 
šeimų židinius su lietuvišku 
žodžiu ir muzika, kurių jie 
jau išsiilgę esą.

Todėl darbuotojų ir komi
teto iniciatyva yra rengiamas 
tam reikalui išspręsti piknikas 
su tikslu patirti—apie kiek 
maž-daug yra klausytojų, pa
geidaujančių, kad radio prog
rama būtų atnaujinta ir tę
siama. Kiekvieno klausytojo 
atvykimas į pikniką—bus bal
sas už programos atnaujini
mą.

Be to, pats piknikas bus į- 
domus ir įvairus, šalia papras
tų pikniko veiksmų, kaip tai: 
valgių, gėrimų, svečiavimosi ir 
vaišių, priedu bus graži meni

Washington, D. C.
Pūkšt jį iš priekio, iš šono,—it smarkiai 
Skubinas: marškinius griebęs ir švarką, 

Smuko jis lauk, apsivilko vikriai,— 
Laigi sau šaipos anie juokdariai. ..
Tuoj apačion ir jau stovi prie mūro,

O, čia jau geras būrelis suguro.
Sargas ir liepė maršuot atgalio,— 
Tai įr gerai,—būk tik sveikas, valio...

12.
Perėjo murziną šią procedūrą—
Ir, kaip matai, jau penktam atsidūrė: 

šaukštą, puoduką—ir skuba pietų, 
Mat, jau vėlai, gal užkąsi ir tu...

O po pietų, kai suėjo į kiemą,
Tie naujokėliai—vis savo naujieną: 

“Na, kaip tau petį?
Valandą gerą ant tuščio išlaukė,— 
Lapkritis—šalta, nes šalta ant lauko.
' Štai ir sulaukė: jau čia pagalios—

Daktaras, pilnas garbės ir galios. *
Na, ir pradėjo po vieną į eilę,
Visiškai nuogą apžiūri—negaili

Su stetoskopu apklauso vikriai,
Kaip tavo plaučiai, širdies sūkuriai.

Odą, ir galvą, ir gerklę, ir burną,
Ausį ir akį, liežuvį kumurną—

Dirstelia, klusteliai, klausia kai ką,—
Pasaka tavo jam rodos paika...

Ūgį ir svorį, krūtinę matuoja,
Kuo tu sirgai,—ir viską rekorduoja:

Jo padėjėjas, rūbeliais baltais,
Knygon surašo techniniais raštais. ,

ar skauda? dar ne?
Man tai jau dilgsi—

kad juos ten velniai...”

Petį tau brūkšt
lyg kad skiautere gaidžio, 

Kits padėjėjas skiepų dar įleidžia,
Adatą dūręs po oda lengvai,—
Dvigubą čia tų vakciną gavai:

Šiltinės pilvo, mėšlungio pavojui,
Na tai ir eik sau,—patins tau rytojui

Šitas petys, ir jį diegs ir skaudės,—
Bet tų ligų tat išvengti padės:

ImunitBią tau duos—atsparumą
PHeš lljjlvo šiltinės antpuolį ūmų,

■Piktą, mėšlungį, rauples tas piktas,— 
Bet kitą dieną tu būsi netas...

Greit apsivilkęs ir gavęs tiek garo,
Bėgi šalin, o čia kitą jau varo,

Tu gi skubi į dentisto duris:
(Ką gi čia jis tau dabar padarys?

Vyras stambus tas dentistas ir drūtas,—
Sėsk tu kėdėn, išsižiok,—jis tuoj grūdas,

Žiūri dantis tau visus atskirai, 
Ko kuriam trūksta, ar visa gerai.

Įspūdžius barsto, kaip žirnius į sieną,— 
Sako ir persako kartą nevieną.

Tie gi, ką perėjo pirma vis’ tai, 
Kiugžda tik, šaipos:

dar bus jum riestai...
Nagi riestai nevienam ir pritiko: 
Čiūpuoja petį per rūbą ir pliką,

Petį, kaip petį,—ir šiaip sau visam— • 
Šalta, negera visai, po galam...

Daug kas knėbčiojo menkai vakarienės,- 
Murpšo ir sėda ir gula nevienas:

Karštas petys tas, karšta ir galva,— 
Lyg ko pripilta,—visa nesava.

Edis ir Bilis ir Čalis dažnokai'
Vis ką pasako mūs’ Džioniui naujokui: 

Perkentė ligą šią jie visi trys, 
Kenčia ir Džionis, na ką jis darys?

Kvaila atrodo šauniam mūs’ vaikinui: 
Ėmė va sveiką ir čirkšti susargino...

Nei epidem’još jokios nei1 čia ko,— 
Sirk tu, kentėk,—ot tai tau ir juokai...

“Na, o kaip jūs trys?
Jum irgi taip buvo?” 

“Buvo. Kol pereini šitą koštuvą, 
Subaladoja tau nervus visai, 
Rods, iki kaulų tu jiem įgrisai...”

Džimis sarkazmo nekartą pažarsto, 
Kartais humoro prisirpusio, karšto,—

Jis tau artistas, ^kaip reik’, iš stomens, 
Jis tau ir aktorius veik iš liemens.

Jo padėjėjas užrašo į knygą—
Ir tuoj greitųjų mygtuką pa,myga: 

Marš tu laukan, o jau kitas čionai. 
Kas gi dabar? tu išėjęs manai.

Na, o dabar jūs į antrąjį aukštą: 
Kirkins ir vėl karantino tą paukštį...

Atvaizdą Rentgeno čia tau nuims,— 
To dar prisireikė... o kad juos šimts!

Jau tarpdury mūsų Džionis pamatė,
♦ XaipW^vie mašinos ten kitą pastato,— 

DidSįo, baisiai smarki mašina: 
Gera ir bloga pridaro ana.

Žinojau jis spindulių tų galybę,— 
Daug kas jau vaikšto nuo jųjų suklibę, 

Jei kam reikėjo daugokai jų gaut,— 
Džiovus šalin nuo jų bėgtų ir jau...

Patarę jis filosofiškai leisti—
Viską paviršium, perdaug nesižeisti.

Mat, čią kalėjimas: reik’ nuolaidžiai, 
Šliaužti paviršium ir šliaužti slidžiai...

Taip, čia arti koncentracijos žardžio:
Tavo vaidmuo—tai žmogelio bevardžio.

Taip, čia nėra tų spygliuotų vielų, 
Bet ir už .sienų šitų netylu...

Rūstūs, grėsmingi, stori šitie mūrai,—
Kiek jie tragedijų, dramų kiek turi!...

Teisiai—kiekvienas čionai kalinys— 
Liūdesio, kęsmo, skriaudos mišinys! » 4

Turi kiekvienas tragedijų savo,—
Daug jų, dar būdamas laisvas, ragavo.

Na, o čionai,'ką, brolau, besakyt?, 
Tvirtas būk ąžuolas, mano katyt!...

! '

Štai kad,ir sargas—kam čia jis patapo?
Tam, kad jis pareigas eina gestapo—

Pats jis smogikas ir jo tas sūnus,— 
Tik panaktinis labiau sumanus.

XBus daugiau)

Iškilminga švente
Liepos 22 d. sukako dovy 

ni metai, kaip Lenkija likosi 
išlaisvinta iš barbariško Hit
lerio pavergimo. Tarybinė ar
mija sutriuškino grobikų na
cių armiją. Bėgdami naciai iš 
Tarybų žemės, naikino ir de
gino viską,- kas jiems tik po 
ranka pakliuvo.

Kada generolo Rakasovskio 
vadovaujama tarybinė armija, 
vydama prieš save žudikus 
nacius, pasiekė Lenkijos rube- 
žius, Lenkijos partizanai, 
darbininkai ir valstiečiai suki
lo prieš nacius, susijungė su 
Tarybine armija ir nuvertė 
biaurų nacišką jungą.

Paminėjimui devynių metų 
Lenkijos liaudies išsilaisvinimo 
ir išvarymo naciškų žudikų iš 
Lenkijos sukakties ambasada 
išsiuntinėjo daug pakvietimų.

Lenkų ambasada randasi 
ant 16-tos gatvės po hum. 
2640, N. W. Pastatas yra di
delis, keleto aukštų, iš pilko 
granito ir plytų.

Kvietė svečius ateiti 9 vai. 
vakare. Ambasados tarnauto
jai sutiko svečius labai drau
giškai. Laiptais užlipus ant 
antro aukšto, svečius sutik
davo ypatiškai lenkų ambasa
dorius Winiewiez su ponia. 
Visiems paspaudė dešinę ir 
prašė eiti į labai didelį kam
barį. Visi kambariai, o jų yra 
apie desėtkas, buvo apšviesti 
šimtais elektrinių lempučių. 
Kambariai išpuošti gėlėmis. 
Juose senoviniai baldai. Papi
rosai ir dektukai iš Lenkijos.

Kitų 1 kraštų ambasadoriai, 
atstovai ir diplomatai, kurie 
dalyvavo toje celebracijoje: 
čechoslovakijos ambasadorius 
Petrželka su ponia; Sovietų 
ambasadorius Zarubinas buvo 
išvažiavęs į Maskvą, tai daly
vavo jo žmona Mrs. Zarubin 
ir charge d’affaires Boris Ka- 
ravaco; Rumunų ministeris 
Stras Marin Yonescu ; Ungarų 
charge d'affaires Pi atras 
Kos; Francijos ambasadorius 
Henri Bonet; Meksikos amba 
sadorius Senora de Quintanil
la; Jungtinių Valstybių Chief 
Justice Fred Vinson su ponia, 
senatorius Alexandra Smith su 
ponia, senatorius Michael J. 
Mansfield su ponia, ir daug 
kitų.

Svečių susirinko apie penkis 
šimtus. Visi buvo gerame ūpe, 
linksmus, rūkė lenkiškus pa
pirosus. Ambasados tarnai pri
eina prie kožno svečio su di
dele torielka su visokiais gėri
mais ir užkandžiais. Orkestras 
be paliovos groja. Buvo labai 
smagu...

Pusė po devintos svečiai bu
vo paprašyti prie vakarienės. 
Milžiniškas stalas buvo ap
krautas visokiais skaniais 
valgiais, ir gėrimų netrūko, 
žmonės valgė ir gėrė, kiek 
tik jiems tiko.

ūpas buvo tikrai draugiš
kas. Baltieji ir negrai — o jų 

nė programa. Dainuos žymu
sis Worcesterio duetas, suside
dantis iš gerbiamų Dirvelie- 
nės ir Sabaliausko, gražioji 
montelietė solistė Aldona yVa 
llan ir Liuosybės choro trio, 
kuriame dainuoja Rose Mer- 
keliutė, Wm. Yodeikis ir Ali. 
Potsius. Bostono Broadway 
kvartetas ir gi rengiasi daly
vauti. Kvartetas, kurį esate 
daug sykių girdėję dainuojant 
radio programose, susideda iš 
Zelsono, švedo, Niauros ir 
Pauro.

Dėl smalsuolių merginų ir 
moterų Antanas Vasaris, 
brangiakailių futrų siuvėjas, 
turės vėliausių madų futrų 
parodą.

Tad rengėjai kviečia visus 
lietuvius, pageidaujančius ra
dio programos, atvykti į šį pi
kniką. Piknikas įvyks sekma
dienį, rugpiūčio-Aug. 23, Lie
tuvių Tautiško Namo Parke, 
Montclloje.

Komiteto Narys

buvo gerokai — kinai, imiusai 
ir filipinai, atstovai ir diplo
matai, bet dauguma darbo 
žmonių. Lenkijos ambasado
rius su žmona buvo tarpe sve
čių ir maloniai su visais šne
kučiavosi. Visi jautėsi kaip 
viena didelė draugiška liau
diška šeimyna.

Steponas Joniškietis

Philadelphia, Pa.
Palaidojome draugą 
Juozą Gružauską

Rugpjūčio 10 d. II vai. ly
to, tapo išvestas iš K. Rama
nausko koplyčios, 1113 Mt. 
Vernon St., kūnas Juozo Gru
žausko į Oakland kapines. Su
ėjo skaitlingas būrys draugų 
atsisveikinti. Nors tai pripuo
lė darbo diena, bet į kapines 
lydėjo net 17 pilnų mašinų.

Drg. A. Pranaitis sakė kal
bą koplyčioje ir kapinėse. /

Juozas Gružauskas buvo 
daugeliui žinomas kaipo nuo
širdus darbuotojas Lietuvių 
Tautiškam Klube ir Literatū
ros Draugijos kuopose. Juozas 
visą savo gyvenim:i buvo sun
kaus darbo žmogus. Nuo pat 
kūdikystes tardavo pas buo
žes Lietuvoje, o atvykęs į šią 
šąli, nevisuomet ir sunkaus 
darbo pakankamai turėjo. To
dėl tokia “prabanga,” kaip 
mokykla, jam buvo nepasie
kiama... Bot jis lankydavo 
prakalbas ir sakydavo: daug 
pramokau, kad suprasti, kas 
darbininkų draugai ii- kas 
priešai. Todėl jis širdingai rė
mė darbininkišką spaudą, ir 
draugijas, kurios siekia ge
resnės ateities dėl darbininkų.

Juozas tik ką sulaukė 63 
metų amžiaus, jį užpuolė ne
sulaikomas priešas — “vėže- 
lis,” ir palyginamai trumpu 
laiku sunaikino jo gyvybę. 
Tik ką birželio 7 d. rengėsi 
vykti į Baltimorės laisviečių. 
pikniką, platino keliones bi
lietėlius. Bet vykti atsisakė. 
Sako: Jaučiuosi prastai, pane- 
dėlį anksti turėsiu eiti į ligo
ninę dėl patyrimo, kas per 
triobelis. Taip jis ten nu vėjo. 
Ten jį tyrinėjo, darė operaci
ją, grąžino į namus pas duk
relę, manė, atsigaus. Bet vis 
silpnėjo ir šeštą dieną rug-piū- 
čio amžinai užsimerkė...

Draugas J. Gružauskas iš 
Lietuvos paėjo nuo Kupiškio. 
Šioje šalyje išgyveno virš 40 
motų. Užaugino sūnų Milton 
ir dukrelę Francis. Sūnus tar
nauja laivyne, tai dukrelė 
Frances, po vyru Hunter, glo
bojo ir palaidojo tėvą gražiai 
laisvai. Garbė Francos ir jos 
vyrui už pagerbimą tėvo idė
jų. Ju<>zo Draugas.

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

Worcester, Mass.
MŪSŲ NAUJIENOS

Iš LLD 11 kp. susirinkimo 
rugpjūčio 9 d.

Visi nariai aplaikėme 
naują knygą už šiuos me
tus, kurią parašė J. Dovy
daitis, “Po Audros.” Ši 
knyga pasidaro 59 - tas 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos leidinys. Tai yra 38 me
tu ALDLD nariu darbas. 
Tai yra apšvietus turtas, 
kuriuo jokia kita lietuvių 
draugija negali Amerikoje 
pasididžiuoti. *

Todėl kiekvienas save 
gerbiąs Amerikos lietuvis 
nedelsiant turėtų pasilikti 
šios garbingos septynių 
tūkstančių šeimos nariu.

Čia noriu atkreipti atydą 
visą kuopos narių, kurie 
dar negavote šios knygos. 

; Matykite J. Dovidonį, fin. 
■ sekretorių. Ir tuo pat laiku 
i pasimųkėkite duoklę į LLD. 
Kam vilkinti visus metus?

Bendras abiejų LLD kuo
pų piknikas liepos 26 d. bu
vo gražus. Čia ūkininkai 
J. ir B. Jakaičiai paauko
jo gražų sūrį, už kurį buvo 
sukelta $11.50. Ačiū už au
kas ir visiem už atsilanky
mą. c

Dabar pranešu mūsų pla
čiai visuomenei, kad antras. 
Laisvės naudai piknikas 
įvyks rugsėjo 20 d., Olym
pia Parke. Tėmykite, Lais
vėje bus plačiau apie tai ra
šyta. Žinote, kad mes vi
sada turime šaunią progra
mą, neskū paūšim ir šie
met. J- M. L.

PRANEŠIMAI I
1 WORCESTER, MASS.

Worcesterio Aido Choras kviečia 
vietinius jr iš apylinkės lietuvius da
lyvauti šį sekmadieni, rugpiūčio 16 
d., Olympia Parke. Kadangi vasara 
skubinasi trauktis besiartinančiam 
rudeniui iš kelio, tai visi vasaros 
mylėtojai skubiai pasinaudokite 

1 kiekvieną progą, kad kiek galint pa- 
j sidžiaugti gražiąja vasarėle. Ot čia I 
j ir aidiečiai, kaipo dailės mylėtojai, | 
į širdingai kviečia visus atvykti j 
i Olympia Parką, kartu linksmai pra- 
į leisti laiką: papietauti, padainuoti 

tyrame ore. — Rengėjai.

MONTELLO, MASS.
Draugiškas vakaras geram tikslui 

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

Reng. Kom.
Ant rytojaus tame pačiame parke 

įvyks So. Bostono Liet. Amerikonų 
Piliečių Klubo piknikas, 1 vai. Bus 
muzika, valgių, gėrimų, dainų, spor
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 geri] 
j valgių ir šalto toniko atsigerti. Pra- 
' šome visus dalyvauti kaip tai iš 
I Rumford, Mexico ir Portland.

Komisija.
(159-161)

SKELBKITĖS LAISVĖJE

SHENANDOAH, PA.K 'i

Į Dienraščio Laisves Paramai |

PIKNIKAS Į
i įvyks Sekmadienį

| Rugpiūčio 23 August
Swank’s Grove
Brandonville, Pa. \

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

Scrantonas ir Wilkes-Barre rūpinkitės skaitlingai 1 
atsilankyti. |

Labai graži vieta piknikui, linksmai praleisite | 
laiką su svečiais iš tolimų kolonijų. Rengėjau 1

5 pusl.-Laisvė (Liberty)-šeštadien., Rugp.-August 15, 1953

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, INQr, 
State Road, Cornwells Heights, Pa.

* (160-162)

LAYOUT MAN
Experienced in miscellaneous iron 

and light structural steej. Excellent 
opportunity and steady work for 
right man. Apply in person or phone 
Mr. Branella.

WALTER MUELLER CO. 
945 So. 53rd Street

GR. 6-8561. Evenings Call 
Sunset 9-2786

(160-163)

AUTO MECHANIC »

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

MODERN HEAT & FUEL CO.
2927 Ellsworth Street

(156-162)

PAINTERS
STEEL MEN

Apply in person 
M URATO NE CO.

1425 N. Bouvier
(156-162)

FLORIST. Thoroughly experienced 
man for high class shop; steady 
working conditions. Apply in per
son BOSSOW’S FLOWERS. 1639 
N. Broad Street.

(159-161)

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

(159-161)
AUTO MECHANICS. 1st class 

only. 50-50 pay with guaranteed 
salary. Ford experience preferred. 
Steady work; good working condi
tions. See Jack Wolf. SWIRSDING 
MOTORS, INC., 9734 Bustlcton Ave., 
Philadelphia.

(161-164)

AUTO MECHANICS. De Soto 
Plymouth dealer. Must be exper
ienced. Steady work; good pay, all 
benefits: Apply in person.

Sec Mr. Bolin 
5621 Walnut. Street 

(161-164)

MALE and FEMALE
STENOGRAPHER

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

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

(159-165)

Wanted responsible woman for 
gen. hsewk. and to help prepare 
vegetables in hotel. Restaurant in 
Poconos. Live in. Sal., rm. and bd. 
Steady yr. rd. wk. Vac. Phone Elm
wood 7-3113 or write: Mrs. M. Ei- 
senhard. Bristol Rd., Ivyland, Pa.

(161-164)

STENOGRAPHER. Experienced 
with some knowledge of bookkeep
ing. 5 day week, 9 to 5. Steady pa- 
sition. $50 to start. Apply in persoh 
or phone: J. KINDERMAN & SONS, 
181 Market Street, MA. 7-6551.

(161-164)

IŠSIREIŠKIMAI
Apie permainas. — Visi 

daiktai privalo keistis į ką 
nors naują, į ką nors keis
tą. Longfellow

Mes žinome, kuo mes esa
me, bet nežinome, kuo mes 
galėtume būti.

Shakespeare 
(Hamlet)



NowYorfaK/^/Wa7liiloi
Sekmadieni važiuosim 
pas farmerius

Grupėje išvyka pas Ilgosios 
Salos farmerius pietauti Įvyks 
jau šį sekmadieni, rugpjūčio 
16-tą.

Automobilistai, kurie sutin
ka keleiviu paimti, taipgi visi 
norintieji važiuoti privalo su- 
širinkti prie Kultūrinio Cent
ro ne vėliau 9 ryto. Pietūs pas 
farmeri bus apie 12 vai. Pie
tūs kainuos $2, kelionė $1, vi
so $3.

Štai kas svarbu: Jeigu iš 
ryto gerai lyty ir vėjininkas 
nežadėtą lietaus sustojimo ant 
pietų, tai tuos skanius pietus 
valgysime ir piknikausime 
Kultūriniame Centre. Susirin
kite visi ir visos. Pietūs bus 
duodami 12 vai. Kviečiame 
svečius pribūti ir iš Great 
Necko ir iš toliau Long Is
lando su 185 kuopos nariais 
ir prieteliais svečiuotis.

Ku°pininkas.

Prezidentas pasirašė 
N. Y. uosto biliy

Prezidentas Eisenhoweris 
rugpjūčio 12-tą pasirašė gu
bernatoriaus Dewey valdžios 
su New Jersey valdžia pada
rytą sutartį. Tuomi valdžia 
paima visą uosto kontrolę Į 
savo rankas. ' Įstatas suteikia 
valdžiai diktatorišką galią 
samdyti ar atstatyti darbinin
kus pagal norą.

Sunku iš anksto spręsti, ko
kių žygių imsis darbininkai 
apginti savo kaip darbo žmo
nių ir kaip unijistų teises. Jų 
kova bus sunki.

Miestinė Policijos Akademi
ja išleidžia ir miestas pastatys 
į pareigas 850 naujų policistų.

Užrašyki t Laisvę Savo Draugui.

^įooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo^

| PETRAS KAP1SKAS |
8 IR §

I VINCAS SODAITIS |
X Užlaiko puikų o

I BAR & GRILL I
1 32 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y. |

2 Telephone EVergreen 4-8174 x

I >---------- —— - ....................................................................................................... E

Virginia 9-6128

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

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

• Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas

Salės Draugijų 
Susirinkimams, 

Baliams, 
Vestuvėms 

ir 
Kitokiems 
Pokyliams

JUOZAS ZAKARAUSKAS
Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y 
Telephone EVergreen 4-9672

jr e I •• V © •Laikas visiems ruoštis i 
tą šauną LDS pikniką

Vietinių New' Yorko ir arti
mosios New Jersey LDS kuo
pų rengiamas piknikas Įvyks 
jau už savaitės sekmadieni, 
rug'piūčio 23 dieną. Vieta: 
Montgomery Park, 123 Mont
gomery Ave., Irvington, N. J.

Jau visiems žinoma, kad 
tenai rengiamieji piknikai vi
suomet Įvyksta smagūs, nes 
vieta graži ir lengvai priva
žiuojama visokiausiais keliais. 
Taip pat pikniko rengėjai vi
suomet turi gerų valgių ir 
visko, kas reikalinga pikni- 
kaiitojams. Čia tenka primin
ti tiktai vieną paslapčiukę:

Visų iš anksto kuopose 
parduotų Įžangos bilietų pel-

Konferencija spręs 
Sobellio gynimą

Nacionalio Komiteto Ko- 
senbergų Byloje Teisėtumui 
Gauti nariai ir skyrių atsto
vai susirinks Į dviejų dienų 
konferenciją rugpjūčio 15 ir 
16 dienomis. Posėdžiai bus 
Manhattan Towers Hotel.

Konferencijos tikslas yra 
pilnutinai išnagrinėti visos by
los eigą; išspręsti, kas ir kaip 
darytina toliau gauti pripaži
nimą Rosenbergų nekaltumo; 
taipgi apginti trečiąjį tos by
los dalyvį, kuris taipgi yra 
prisiekęs, kad i is yra nekal
tas.

Tuo trečiuoju yra Morton 
Sobell, nuteistas sykiu su Ro- 
senbergais, vadovaujantis vie
no asmens liūdymu ir uždary
tas 30 metų kalėti aršiame 
Alcatraz kalėjime Kaliforni
joje.

Daugiau Vietos Žinių rasite 
4-tame puslapyje

Visuomet 
Maloniai 
Priimame 
Svečius, 
Vietinius 

ir 
iš kitur

nas pasiliks kuopų ižduose. 
Taigi, visiems yru proga pa
stiprinti savo iždą ir tuo pa
timi sumobilizuoti sėkmingą 
pikniką. įžanga 75 centai. 
Tikros aukso kasyklos norin
tiems pastiprinti savo kuopą. 
KELRODIS

Visiems, kurie gali nuva
žiuoti New Yorke iki Broad
way ir Cortladt St., piknikas 
yra kaip namie. Tubes trauki
niu (už 35c.) nuveža i pa
skutinę stotį Newarke. Prie 
pat stoties gauni busą 16, ku
ris nuveža prie pat Montgo
mery Ave. Foras 10c. Iki par
ko vartų eiti vienas mažytis 
blokutis.

Piknikas po stogu ir 
rudeninio sezono 
atidarymas

Lietuvių Namo Bendrovės 
direktoriai nusitarė suruošti 
didžiuli pikniką po stogu spa
lio men. pradžioje (diena 
bus vėliau pranešta).

šis parengimas bus panašus 
naujų motų pasitikimo paren
gimui, kuriame buvo paruošti 
stalai atsilankiusiems svečiam. 
Stalus bus galima iš anksto 
užsisa kyti.

Nepaisant koks bus tą die
ną oras—šiltas ar šaltas, lis ar 
snigs—Liberty Auditorija vi
sus svečius priglaus ir visi ga
lės gražiai pasilinksminti.

Orkestrą gros lietuviškus ii' 
kitokius šokius. Jauni ir seni 
galės pasišokti.

Stalus jau dabar galima 
užsisakyti pas Namo Bendro
vės direktorius arba pas Li
berty Auditorijos gaspadorių 
VValteri Brazauską šaukiant 
bą, Virginia 9-4678.-

Kadangi su rugsėjo mene
siu pasibaigia vasariniai pa
rengimai, tai šis parengimas 
bus kartu ir rudeninio sezono 
atidarymas. Re p.

Pamatinė mokestis 
tebėra menka

New Yorko valstijos Darbo 
Departmento paskirta komisi
ja svarstė krautuvių darbinin
kams mokamas mokestis ir 
pasiūlė jas pakelti iki 65, 70 
ir 75 centų už valandą. Dabar
tinė minimum mokestis yra 
52 ir pusė centų.

Minimum mokestis, kaip 
esamoji, taip ir siūlomoji pa
kelti pasiliks ir maksimam 
(didžiausioji) ten, kur darbi
ninkai nesusiorganizuos ir ne
pareikalaus daugiau.

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6283

Demokratai jau turi 
keturis kandidatus

Miestinio teismo teisėjas 
John C. Sullivan irgi paskelbė 
savo kandidatūrą Į majorą. 
Jo rėmėjai ji nominuojan
čiose peticijose surinko už jį 
10,500 parašų, kurie jau Įtei
kti valdinei Rinkimų Tarybai 
patikrinti ir užgirti.

Pirmiau pasiskelbusiais de
mokratų kandidatais i majo
rą yra Impellitteris, Wagneris 
ir Blaikie.

"Lenktynes už.vietą ant de
mokratų partijos baloto iš
šaukė narių nepasitenkinimas 
dabartinių j^a’rtijos viršininkų 
vadovavimu, “kuris nusmukdė 
partijos prestižą visuomenės 
akyse. Tai padarė veikla tų 
viršininkų parinktinių: Tru
mpino, O’Dwyerio ir, paskiau
sia, Impellitterio.

Dabar atsiradimas dar tri
jų demokratų kandidatų gre
ta viršininkų statomojo Impe
llitterio rodo, kad nariai rei
kalauja progos pasisakyti ir 
pasirinkti. Be padrąsinimo iš 
eilinių narių tie kiti nebūtų 
drįsę išstoti kandidatais pries 
viršininkų valią.

Casu išsprogdino 
apartmentą

Brooklynietė Cora Brown, 
61 metų, susigalvojusi, kad ji 
serganti nepagydoma liga. 
Pasimojo nusižudyti gasu. Ji 
paleido gasą, o po to sumanė 
dar užsirūkyti. Trenkė eks
plozija, sekė ugnis. Degda
ma, ji pradėjo spiegti. Ją gel- 
bėjtįsioji kaiminka irgi apde
gė. Sužalotas jos pdčios butas 
ir kelių kaimynų butai.

Pakeitė kandidatą
Liberalų partija pakeitė 

vieną kandidatą kitu. Buvęs 
kandidatu į Miesto Tarybos 
prezidentą teisėjas Marchisio 
pasitraukė, o jo vieton pasta
tytas magistratas Canudo.

Kalbama, jog pakaita pada
lyta dėl to, kad eiliniai nariai 
M are h isio kandidatūra nepasi
tenkinę. Jis buvęs artimuos? 
ryšiuose su tais elementais, 
kurie rėmė Mussolinio karą 
prieš Ethiopiją. Tik viršinin
kas Berle ir kiti viršūnėse siū
lę March isio.

Laikraščio Post, kuris yra 
vienu vyriausiųjų liberalų par
tijos rėmėjų,’ leidėja Dorothy 
Schiff irgi stipriai pasisakė 
prieš Marchisio. Taipgi advo
katų sąjunga kritikavo jį, jog 
jis elgiąsis ne etiškai dėl to, 
jog apsiėmė kandidatu, tud 
pat sykiu pasilaikydamas sau 
ir teisėjo vietą.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

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

1 LAIDOTUVIŲ 1

J DIREKTORIUS !
t <

; 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. «
J MArket 2-6172 « 
» «

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

REIKALINGA LOOPER
Nuolatinis darbas.

Gera mokestis.
Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
SOUTHERN KNITTING CO. 

476 Seneca Ave., Brooklyn

FINGERWAVER—MANICURIST 
! Pilnai išsilavinusi operatorė. Air 
conditioned. Uždara pirmadieniais. 
Nuolatinis darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės:
571 Flatbush Ave., Brooklyn 

Tel. IN. 2-8116

REIKALINGA HAIRDRESSER
Visai savaitei ar gale savaičių. 

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

Gera mokestis. Šaukite:
FL. 8-9184

OPERATORES
Patyrusios. Darbas prie moteriškų 

suknelių. Nuolat — gera- mokestis.
Kreipkitės:

LINDEN DRESS CORP. > 
585 8th Avenue 

N. Y. C.

RHINESTONE &
NAILHEAD SETTERS 

Aukštos kainos. 
Daug viršlaikių.

Kreipkitės:
METROPOLITAN BUTTON 

WORKS
270 W. 38th St., N. Y. C.

(161-163)

MERGINOS JR MOTERYS * 
Dėl vokų dirbtuvės.

Geras ir nuolatinis darbas.
Kreipkitės:

PAPER CRAFTS
225 Varick St.

(arti West Houston St.)
N, Y. C.

(161-165)

OPERATORES
Patyrusios Prie ,

JUNIOR MISSY DRESSES
$6 iki $8 LINE *’

Nuolatinis Darbas 
Vakacijos ir Pašalpos 
A. & L. DRESS CO.

50-20 103rd St., Corona
Tel. HA. 9-8720

(161-165) 
I

REIKALINGOS OPERATORES
Sekcijų darbas. Patyrusios prie 

blouses. Galima uždirbti nup $60 ik 
$90 j savaitę. Kreipkitės:

;T F. j: dHAMpART CO.t
424 — 3rd Avė., (arti 7th Jst.) 

Brooklyn
(161-163)

Nepatikima mylimoji
Newyorkietis William Sal

mon skelbiasi šliūžių ir žvėre
lių mylėtojui Seniau jis’savo 
bute Washington Heights lai
kęs visą rinkinį gyvačių. Ta
čiau kaimynai, “nevierni Ta- 
mošiai,” gyvatėmis nepasitikė
jo. Paskiausiu laiku jam bu
vo Įsakyta gyvates iškraustyti 
ir jis jas apgyvendinęs kur 
nors stubelėje Catskill kal
nuose. Vienok retkarčiais gau
davęs po “viešnią” ir laiky
davęs ją stuboje iki išveždavo 
Į užmiestį.

Praėjusio •> sekmadienio va
karą viena tokia “viešnia” 
barškuolė jį įkando. Jis būtų 
miręs, jeigu ne policijos lak
stymas po visą miestą ir radio 
pagalba gauti iš užmiesčio se
rumo jo gyvybei gelbėti.

Išvyksta atostogų
Jonas Ručinskas, iš Jackson 

Heights, šiomis dienomis iš
vyksta savąitei atostogų j 
Pennsylvaniją, kur jis 'seniau 
yra gyvenęs. Jis aplankyš Mi- 
nersvillę, šenadorį, ir kitus 
aplinkinius miestus. O rugpiūn 
čio 23 dieną dalyvaus piknike, 
kurį rengia šenadoriečiai.

Pagrobę vežimą su 
kailiais

Tono ir pusės sunkumo ve
žimas, prikrautas $50,000 ver
tės kailiais, dingęs nuo gatvės 
prie 31st St. ir 7th Ave., New 
Yorke. Sunkvežimio vairuoto
jas William Pappas tuo tarpu 
buvęs įėjęs į. pastatą paimti 
daugiau kailių.

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

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

NEW YORK
MALE and FEMALE

REIKALINGA PORA
Dirbti moderniniuose Long Island 

namuose.
Moteris—namų darbą; virti arba 

pagelbėti virėjui.
Vyras — Daržininkas; aptaisymui. 

Biskį ir viduje dirbti. Skambinkite:
CI. 7-798Q 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. CV. 8-1214
(160-161)

MERROW OPERATORIAI 
ir 

LOOPERS
Patyrę ant model P. Nuolatinis 

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

Tel. G L. 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)

. CONER-TUBER
Patyrusios 
Gera Alga. 

Nuolatinis Darbas.
Kreipkitės:

PARAMOUNT THREAD
151 W. 26th St., N. Y. C.

(161-162)

• CORSET
PARDAVĖJA

Mažas Patyrimas Pagelbėtų.
Daug darbininkams pašalpų.

Kreipkitės:
7th floor—Personnel Office 

GERTZ—-JAMAICA 
162-10 Jamaica Ave.

. . ; (161-167)
HELP WANTED-MALE

FOUNDRY
Siūlo nuolatinį darbą. 45 valandų 

savaitę su viršiausiom pašalpom ir 
sąlygomis vyrams prie ■

PYLIMO ir IŠKRATYMO 
GRINDERS & CHIPPERS 

CUT-OFF OPERATORS 
GENERAL HELPERS

Patyrimas nereikalingas.
ALLOY STĘĘL PROD. CO.
34 Fąrrand Sf., Bloonjfield, N. J.
879 North Ave., Elizabeth, N. J.

yięnas, blokas, nuo, Route 25
Tel. Blopipfield 2-5058

'* H e ' 1 > (160-166)

OPERATORIAI
Su Jjendru žinojimu [rankovių 

siuvimui.
Patyrę prie vyriškų drabužių. 

Nuolatinis darbas.
Taipgi

PAMUŠALŲ RIGAVOTOJAI 
PRIE VYRIŠKŲ KOUTŲ

ROBERT HALL
f Coat Division

60 Broadway, 
Brooklyn

(160-162)
QUILTING MACHINE

OPERATORIAI
Nuolatinis darbas, vieta downtown 

Jersey City, dviem patyrusiem vy
ram.

HEnderson 5-6457
New Jersey

(158-161)
TOOL & DIE MAKER

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

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

• ' • • ’ (158-160)

. WOODTURNER
Patyręs Craftsman, 5 ar 6 dienas 

į savaitę.
$2.00 į valandą.

Tel. AL. 4-0883 ar GR. 7-4292
(158-16^)

BODYMAKER T 
MECHANIC

(Sanitaro dėžutės)
Patyręs. Dirbti Mexico.

Gera Alga. Skambinkite:
PL. 8-2782

(158-162Į)
REAL ESTATE 

-------------------------------s---------- L
FLUSHING—(QUEENSBORO 

HILL)
Gražus kostumeriškai statytas 

bungalow iš cemento ir plytų, 7 
kambarių, su ištaisytu skiepu. Alie
jum šildomas, 2 karam garadžius, 
automatiška lašų sistema kiemui. 
Puikus žemės pluotas, kampinis 
pluotas 60x100. Cedar sienos drabu
žių šėpoj, daug kitų įtaisymų. Gera 
sekcija. Arti visų patogumų. Tikras 
pirkinys—prieinama kaina, šaukite 
savininką*1 po 5. p. m.

FL. 8-7082
(159-161)

6 pusi.—Laisvė (Liberty)— Šeštadien., Rugp.-August 15, 1953

new York
HELP WANTED—FEMALE

SLAUGES x
Professional & Practical.4; k "

Turi būti Laisniuotos y
Pilnam ar Daliai Laiko j 

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 dabbosą
lygos. Skambinkite:

DI. 6-0745
(156-162)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios prie party dresses. 

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
Kreipkitės:

BILJOY MODES 
8725 — 18th Ave., Brooklyn 

Tel. XL. 6-4990
(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

REIKALINGOS OPERATORES
Single needle. Aukšta nuo šmotų 

mokestis.
Nuolatinis darbas.

Vienas daiktas.
Kreipkitės:

BEST
408 E. 59th St.

, N. Y. C.
(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)

FINGERWAVER—MANICURIST
Pilnai patyrusi grožio operatorė. 

Nuolatinis darbas. Viršiausia mokes
tis. Puikiausia proga. Kreipkitės:

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

Tel. Roslyn 8-5880 <
. (160-163)

, - - ,.l —

BEAUTICIAN—VEDEJA *
Reikalingas pilnas patyrimas. Vir- 

šiauisia alga priskaitant koJrisąJ 
Puikiausia proga vesti biznį.

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

EV. 5-2610
, . (160-164)

MERGINOS
Dirbti prie moteriškų 

« >

odinių diržų.
Packing & Buękle Covering 

Kreipkitės:
12 W. 87th 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 Necessarfy
We are adding 60 gitls 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 — 8 A. M.—4:30 P. M.
For full details call Mrs. Field

GREAT NECK 2-6400 
or apply in person.

O. E. McINTYRE
INCORPORATED 

343 GREAT NECK ROAD 
GREAT NECK, N. Y.

(160-161)

OPERATORES į
Patyrusios. Dirbti prie* blouses y 

dresses. Nuolatinis darbas,$ra mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
BRUNO BLOUSE

10 W. 18th St., N. Y. C.
(158-164)




