
r LAISVE-LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse valstijose
Metam prenumerata:

Jungtinėse Valstijose ...................... $8.00
Dalls Queens apskrityje (N. Y.) _ 9.00
Kanadoje ..................  -..........- 9.00
Kitur užsienyje ...... ,..................— 10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States 
110-12 Atlantic Avenue 
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827—1828 

PRICE 5c A COPY

No. 162 Richmond Hill 19, N. Y. Ante., Rugp. (Aug.) 18, 1953 **** Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tiejL

KRISLAI
Ką nutars?
Bus aštrių debatų.
Apie Joną Marcinkevičių.
Marija Čechov’aite.

Rašo R. M1ZARA

Kai šitie žodžiai .skaitytoją 
pasieks. Jungtinių Tautų ge
neralinė asemblėja jau bus 
pradėjusi savo darbą.

Vyriausias šios asc-mblėjos 
sesijos uždavinys bus: tarti, 
Awii šaukti politinę konferen- 
Ti j?/Korėjos klausimams sprę
sti, kur toji konferencija turės 
Įvykti ir kas jojo dalyvaus.

Mūsų šalies vyriausias de- 
legatas Jungtinėse '[’autose. 
Henry Cabot Lodge Jr., sako: 
politinėje konferencijoje turi 
dalyvauti tik tos šalys, kurios 
aktyviai dalyvavo Korėjos ka
re.

Gi Anglijos vyriausybė sa
ko, kad politinėje konferenci 
joje turėtų dalyvauti Tarybų 
Sąjunga ir Indija.

Taigi reikia laukti, kad a- 
seniblė.jos sesijoje vyks aštrių 
debatų. Kuo visa tai baigsis, 
parodys, netolima ateitis.

—o—

Alums rodosi, kad musų vy- 
itausybės nusistatymas šiuo 
klausimu yra persiauras.
«, ^(.‘galima šiandien išspręsti

->kio didesnio Azijos klausi
mo, ’Kjei neturi balso tokios 
milžiniškos šalys, kaip Indija 
ir Tarybų Sąjunga.

Na, o politinė konferencija 
kaip tik ir turės Azijos klau
simus spręsti.

Francūzijos vyriausybė ir 
Kanados vyriausybė, sakoma, 
daugiau pritaria Didžiosios 
Britanijos vyriausybės nusista
tymui šiuo klausimu. Mums 
rodosi, panašios pozicijos lai
kysis ir Azijos valstybės, Įei
nančios Į Jungtines Tautas. '

Kaip laikysis Lotynų Ameri
kos respublikos, kol kas neži
nia.

Atrodo, kad jos palaikys 
Jungtinių Valstijų poziciją.-

—o—

Kalbant apie neseniai Vil
niuje mirusį Joną Marcinkevi
čių, tenka atsiminti, kad jis 
buvo pirmas Lietuvos rašyto
jų prisiuintęs mums 19 11 me
tais ilgą telegramą apie tai, 
kaip žvėrBikai naciai užpuolė 
Lietu Aą.

Marcinkevičius buvo gabus 
rašytojas, pasižymėjęs kriti
niais romanais, tokiais, kaip 
“Sukaustyti latrai,“ “Benja
minas Kordušas“ ir kitais.

Jis rąšė greit. Faktinai, jis 
nerašė, o diktavo, — kitas ra
šė. Dėl to kai kurie jo raštai 
buvo “perskysti“ ir už tai .jį 
literatūros kritikai kritikavo.

Jono Marcinkevičiaus mir
tis, — didis nuostolis mūsų 
literatūrai.

—o—

Šiomis dienomis Maskvoje 
minėjo savo 90 metų amžiaus 
sukaktį Marija Pavlovna Če- 
chov’aitė.

Ši jubiliate yra sesuo A. 
Čechovo, bene paties žymiau
sio pasaulyje trumpų novelių 
rašytojo, taipgi gabaus dra
maturge^

^1. ČetlSvas mirė labai jau
nas. Jo v&Aalai statomi sceno
je visame kultūriniame pasau
lyje. Jo novelės, nors rašytos 
praėjusio šimtmečio pabaigo
je, nepaseno ir niekad nepa
sens.

Karts iš karto ir mes Lais-

SOVIETAI SIŪLO 4-rių 
DIDŽIŲJŲ SUEIGĄ 
V( )KIETI J AI SUVIENYTI
Visųpirm išteisti laikinąją 
valdžią ištisai Vokietijai

Maskva.— Sovietų vy
riausybė sekmadienį siūle 
sušaukt Keturių Didžiųjų 
konferenciją dėl Vokietijos 
suvienijimo ir taikos su ją- 

' ja. Sako, toje konferencijo
je už 6 mėnesių turėtų da
lyvauti prezidentas Eisen- 
howeris, Sovietų premjeras 
Malenkovas ir Anglijos bei 
F r a n c i j os p r em jer ai.

Keturių Didžiųjų svars
tymuose privalo dalyvauti 
rytinės ir vakarinės Vokie- 
jos atstovai.

Turėtų būti įsteigta lai
kinoji valdžia iš vakarinės 
ir rytinės Vokietijos įgalio
tinių. Ši valdžia padėtų 
Keturiems Didiesiems su
planuoti visuotinus balsavi
mus dėl dviejų Vokietijos 
dalių sujungimo į vieną de
mokratinę, nekarinę vokie
čių valstybę. Paskui Keturi 
Didieji turėtų daryt taikos 

Į sutari su Vokietija.
Pradedant nuo 1954 me

tų sausio 1 d. Vokietija pri
valo būti paliuosuota nuo 
kariniu atpildų mokėjimo, 
o palaikymui svetimų oku
pacinių armijų rytinė ir 
vakarinė tuo tarpu turėtu 
mokėti ne daugiau kaip 5

Generalis prokuroras 
gaudys “šlapnugarius”

Los Angeles. — Atvyko 
generalis Jungtiniu Valsti
jų prokuroras Herbertas 
Brownell ir žiūrės, kaip 
galima būtų išgaudyti at
vykstančius slaptai “šlap
nugarius” iš Meksikos. 
Amerikonai vadina šlapnu- 
gariais meksikiečius, ieš
kančius darbo Jungtinėse 
Valstijose, daugiausiai far- 
mose bei daržuose.

Jungt. Valstijų rubežiaus 
sargai šiemet jau suėmė 
480,000 tokių slaptų ateivių. 
Pernai buvo suimta 618,000 

' šlapnugarių.
Sunku apsaugoti 1,600 

mylių sieną tarp Jungtinių 
į Valstijų ir Meksikos.

1 Potviniai nuskandino
j apie 300 japonų
Į

Tokio, Japonija.— Aud- 
i r ingos liūtys sukėlė tokius 
plačius potyinius, kad nu- 

: skandino bent 300 japonų, 
i Nunešė daugelį namų.

ORAS. — Giedra ir ne- 
į karšta.

vė.je pateikiame skaitytojui jo 
novelių.

—o—
Per savaitę ar dvi man ne

teks kalbėtis per Laisvę su 
skaitytojais, — vykstu atosto
gų

Būkit sveiki!

procentus valstybinių savo 
pajamų.

Washington.— Amerika 
ir jos talkininkai supranta, 
kad šis Sovietų pasiūlymas 
kenks vakarinės Vokietijos 
premjerui Adenaueriui at
einančiuose rugsėjo 6 d. 
rinkimuose.

Milijonai francūzu 
tęsia streiką 
prieš valdžią

Paryžius. — Francijos 
premjeras La n i ei perkalbi
nėjo socialistinių ir katali
kiškų unijų vadovus, kad 
atšauktų jas iš streiko. Bet 
jam nepavyko.

Taigi daugiau kaip 4 mi
lijonai valdinių ir privati
nių dąrbininkų-tarnautojų 
vis tęsia streiką prieš 
skriaudžiančių juos valdžią.

397,543 amerikonai 
nukentėję Korėjoj

Peking— Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai pranešė 
per Kinijos radiją, jog Ko
rėjos kare nukentėjo 397,- 
543 amerikonai, skaitant 
užmuštus, sužeistus bei ne
laisvėn paimtus. Tai yra 
virš dvigubai daugiau, ne
gu Amerikos valdžia oficia
liai paskelbė.

Korėjos liaudininkai taip 
pat sakė, kad sunaikino vi
so 5,729 Amerikos lėktuvus 
ir nuskandino 164 jos lai
vus.

Valdžia žada vis pirkt 
kviečių “perviršius”

Washington.— Didžioji 
dauguma farmerių balsavo, 
kad valdžia ir toliau supir
kinėtų kviečių perviršius, 
mokėdama 90 procentų vi
dutinės jų vertės. Už tai 
farmeriai žadėjo mažiau 
kviečių auginti.

Pranešama, kad valdžia 
sutiks su farmerių pagei
davimais.

(Valdžios sandėliuose jau 
dabar supilta tiek supirktų 
kviečių perviršių, kad už
tektų daugiau negu vie
niems metams be naujos jų 
sėjos.)

VIESULAS SMOGĖ 
FORMOZAI

Formoza. — Viesulas su 
tvaniškomis liūtimis sunai
kino šimtus namų ir pražu
dė kelis žmones Formozos 
saloje, Čiang Kai-šeko kinų 
tautininkų “valstybėje.”

FRANCŪZU SUKURSTYTOSE
RIAUŠĖSE MOROKKOJE
UŽMUŠTA 38 ASMENYS

Rabat, Morokko.—Pran
cūzų karininkai pereitą sa
vaitę sušaukė vietinius ma
hometonų kunigaik š č i u s, 

j Francijos šalininkus. Ku
nigaikščiai gi nutarė pava
ryti Morokkos sultaną 
(tautinį karalių) Sidi You
sef f ą kaip vyriausią maho
metonų religijos vadą, o jo 
vieton paskyrė sultano dė
dę M. M. Ben Arafą, Fran
cijos pataikūną.

Sultanas Yousef f paskel
bė “eretikais” kunigaikštu- 
ką EI Glaoui bei kitus 
maištininkus, Francijos pa
kalikus. Tad ir užsikūrė 
kruvinos riaušės tarp sulta
no rėmėjų ir maištininkų.

Riaušės siautėjo Marrake-

Rhee tautininkai sužeidė
479 grąžinamus belaisvius

Panmundžom, Korėja. — 
Kuomet Amerikos trokai 
vežė į Panmundžomą grą
žinamus iš nelaisvėj šiauri
nius korėjiečius liaudinin
kus sekmadienį ir pirma
dienį, tai Pietinės Korėjos 
Syngmano Rhee tautinin
kai bombardavo juos akme
nimis bei plytomis. Sužeidė 
479 belaisvius ir desėtką 
amerikinių sargų.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų atstovai sekmadienį 
smarkiai užprotestavo ame
rikinei komandai, kad ji ne
apsaugo grąžinamų belais
vių nuo užpuolikų.

Bet Syngmano Rhee tau
tininkai, nepaisant protes-

Amerika jau sutiksianti 
priimt Sovietų Sąjungą 
į politinę konferenciją

United Nations, N. Y.— 
Pirmadienį atsidarė sesija 
Jungtinių Tautų seimo, su
šaukta taikai vykdyti Kopė
joje.

Seimas skirs valstybes, 
kurios turės dalyvauti po
litinėje konferencijoje dėl 
taikos tenai.

Amerika iš pradžios prie-

Grąžinami amerikonai 
sveiki, gerai atrodo

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos -liaudininkai pirma
dienį sugrąžino dar 73 ame
rikonus belaisvius, taigi vi
so jau kelis šimtus.

I

Amerikonų komanda pra
neša, jog visi grąžinami 
jankiai sveiki ir gerai atro
do.

Ceilono kariuomenė nu
šovė 5 žmones demonstra
cijoj prieš ryžių pabrangi
nimą. , ' 

še, Rabate, Ouidoj, Kasa
blankoj ir kituose Morok
kos miestuose. Prancūzų 
policija, daugiausiai šaudė 
sultano gynėjus prieš “ere
tikus” sukilėlius. Taip ir 
nukauta 37 asmenys, o tarp 
ių keli francūzu policinin
kai. Prancūzų komanda pa
skelbė karo stovį, matyda
ma, kad sultanas Yousef fas 
turi daugiau šalininkų.

Sultanas, nors ir nedra- 
šiai, pritaria m o r o k k i e - 
čiams patrijotams, reika
laujantiems neprik 1 a u s o - 
mybės nuo Francijos.

Francija valdo Morokką 
kaip savo koloniją, o sulta
ną laiko savo politikos įna
giu.

to, vis tiek plytomis ir 
menimis varė per 
liaudininkus - komunistus 
belaisvius, gabenamus iš 
Pietinės Korėjos į Panmun
džomą, nug’inkluotą paliau- 
binę vietą, kur apsikeičia
mą grąžinamais belaisviais.

Rhee tautininkai pasako
ja, kad belaisviai, iškėlę 
raudonąsias vėliava ir dai
navę.

Korėjos liaudininkai ir 
kinai komunistai taipgi 
protestavo, kad amerikonai 
jau 40 sykių sulaužę pasi
rašytą paliaubų sutartį, 
skraidydami per neutrali 
paliaubų ruožtą bei šaudy
dami į jį.

šinosi Sovietų Sąjungos 
priėmimui į konferenciją. 
Dabar Amerikos atstovas 
sakė, Jog sutiks Sovietus 
priimti, jeigu to norės Šiau
rės Korėjos Liaudies Res
publika ir Kinija.

Bet Amerika vis priešin
sis Indijos priėmimui į po
litinę konferenciją."

Fr. Shaulis nuteistas 
už pačios nužudymą

Annapolis, Md.—Francis 
Shaulis, Antrojo pasaulinio 
karo veteranas, tapo nu
teistas 10 metų kalėti už 
nušovimą savo pačios Mary 
Anne. Teisime jisai sakė, 
kad pati netyčia nusišovus.

Shaulis, dailidė - mūrinin
kas, buvo kare sužeistas.

Viena, Austrija.— Sovie
tai, Amerika, Anglija ir 
Francija susitarė panaikint 
pašto, telefono ir telegrafų 
cenzūrą Austrijoje.

IRANO KARALIUS
PASPRUKO UŽSIENIN,
VENGDAMAS AREŠTO
Premjeras Mossadegh sulaužė
karaliaus sėbru sukilimąC

Teheran, Iran. — Irano' Tad Mossadegho kanuo- 
karaliaus Rezos Pahlevio menė tuojau užklupo ir su- 
gvardija sekmadienio vidų-1 ėmė daugiau kaip 100 vado- 
naktį mėgino suimti prem-i vaujančių sukilėlių, užėmė 
jerą Mossadeghą ir jo mi-■ karaliaus palocius ir apsta- 
nistrus ir paskelbti karalių, tė kareiviais seimo rūmus; 
“visagaliu” valdovu. Bet | Karalius už kelių dienų 
premjeras nujautė karališ-' pirm sukilimo išvyko į ato
kųjį sąmokslą ir iš anksto i stogas paliai Kaspijos Jū-
apsistatė ginkluotais kari
niais sargais.

Epidemija Brooldyno 
i ligoninėj paguldė 
I 60 žmonių

Brooklyn, N. Y.— Ūmai 
. susirgo 60 daktarų, slaugių 
ir tarnautojų Long Island 

ak-; College Ligoninėje, šiems 
šerengą ; ligoniams smarkiai suskau-

do gerklės ir pakilo karštis 
j iki 103 laipsnių. Manoma, 
| jie apsikrėtė sugedusiu 
maistu iš ligoninės virtu
vės. Sulaikyta nuo ligoni
nės bet kokie svečiai.

15,000,000 vokiečiu 
netekę namų

Bonn, Vokietija. — Liu
teriu bažnyčia apskaičiavo. 

: jog per Antrąjį pasaulini 
! karą ir po jo 15 milijonų 
vokiečių tapo benamiais. 

: Vienų namus sunaikino an- 
i glai - amerikonai, bombar
duodami iš oro. Kiti neteko 
namų todėl, kad keli mili
jonai vokiečių po karo bu
vo ištremti iš čechoslova- 
kijos ir iš priskirtos len
kam žemės, kuri pirm karo 
priklausė rytinei Vokieti- 
jai. Dauguma tų tremtinių 
perkraustyta į vakarinę 
Vokietiją.

Geležinkelio nelaimėje 
užmušta 10 anglu"

Manchester, Anglija. — 
Susidūrė du traukiniai ant 
tilto, 'užmušant 10 žmonių 
ir sužeidžiant 50 kitų. Vie
nas vagonas visai nukrito 
upėn.

Vien iš katalikų sudarytas 
italų ministrų kabinetas

Roma.—Giuseppe Pella su
darė Italijos ministrų kabi
netą vien tiktai iš savo par
tijos žmonių—katalikų biz
nierių bei politikierių.

Dar nėra žinios, ar ša
lies seimas patvirtins kabi
netą. Krikščionys demo
kratai, katalikai su savo rė
mėjais turi seime tik kelio- 
liką daugiau atstovų, negu 
priešingos jiems partijos. 

ra, kur ir tupėjo, laukda- 
| mas, kad jo sėbrai nuverstų 
Mossadegho valdžią. O kai 

• Mossadeghas apsidirbo su 
karaliaus šalininkais, tai 

i karalius, pats vairuodamas 
, lėktuvą, ir paspruko su sa- 
i vo pačia prieglaudon į gre
timąją Irako valstybę.

Komunistinė Tudeh (ma
sių) partija padėjo Mossa- 
deghui malšinti karališkus 

; sukilėlius, Anglijos pakali- 
: kus. Tudeh suruoštos de- 
j monstracijos šaukė visai 
i panaikint karaliją ir pa
skelbt visuotinus balsavį- 

1 mus dėl respublikos ivedi- 
■ mo.

Mossadegh formalia; už
darė šalies seimą, kur 
trukšmaudavo karaliaus ša
lininkai. Sykiu uždarė visas 
amerikines įstaigas.

Demonstrantai kaltino a- 
merikonus kaip karaliaus 
bičiulius sukilime prieš 
premjero Mossadegho val
džią; reikalavo išvyt karinę 

l amerikonų misiją ir Ameri
kos pagalbinio Ketvirtojo

■ Punkto atstovus.

į Tariasi Indijos ir 
Pakistano premjerai

New Delhi, Indija. — Pa-
■ kistano premjeras Moham- 
i med Ali atvyko tartis su 
: Indijos premjeru Nehru 
į apie pertvarkymą Kašmi- 
; ro provincijos, šiaurinėje
■ Indijoje.

Indija rugp. 9 d. arešta
vo mahometoną Kašmiro 
premjerą M. Abdullą, ku
ris reikalavo šiai provinci
jai visiškos savivaldos. Pa
kistano mahometonų religi
niai vadai dėl to šaukė pa
skelbti “šventąjį karą” 
prieš Indiją.

Pakistanas yra mahome- 
toniškas kraštas, o daugu
ma Indijos gyventojų yra 
skirtingos indusų religijos.

Kašmire gyvena 4 milijo
nai žmonių. 75 procentai jų 
yra mahometonai, bet in- 
dusas Kašmiro kunigaikštis 
prijungė Kašmirą Indijai, 
palaikydamas tik vietinę 
kašmiriečių savivaldybę.

Pakistanas kartotinai rei
kalavo leisti kašmiriečiams 
per visuotinus balsavimus 
nusitarti, ar jie priklausys 
Indijai ar Pakistanui. In
dijos valdžia priešinosi to
kiam jų apsisprendimui.
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KĄ REIKIA ŽINOTI APIE NEW YORKO 
MIESTĄVUS RINKIMUS

NEW YORKO miestavi rinkimai ne už kalnų. Jais 
privalo susidomėti kiekvienas turįs teisę balsuoti asmuo, 
New Yorko gyventojas.

. Kaip matome, demokratų partijoje New Yorke įvy
ko skylimas. Dešinieji demokratai, su Farley ir Dewey 
palaiminimu, stato savo kandidatu miesto majoro vietai 
dabartini majorą, Impellitterį. O pažangesnieji demo
kratai stato Wagneri.*

Impellitteris yra atsakingas už pakėlimą važiuotės 
fėro. Impellitterį remia makartistai demokratai, todėl, 
norint mūsų miesto reikalus pagerinti, tenka žiūrėti, kad 
demokratų partijos rinkiminiuose sąrašuose būtų Wag- 
neris, o ne Impellitteris.

Kaip tai padaryti?
Neužilgo bus primaries, balsavimai už tai, kuris as

muo turi būti demokratų partijos kandidatu majoro vie
tai. Kiekvienas asmuo, praėjusiuose balsavimuose užsi
registravęs demokratu, privalo eiti ir balsuoti, balsuoti 
už Wagneri. Mes žinome, kad nemaža New Yorko lie
tuvių yra užsiregistravę demokratais, todėl jų pareiga 
ir naudoti, šią teisę, pareiga eiti balsuoti.

Republikomai turi savo kandidatus, bet neatrodo, 
kad jiems pasisektų juos išrinkti. New Yorko miestas 
per ilgus metus nebuvo “republikoniškas” ir nemanoma, 
kad jis tokiu bus.

• Liberalu partija turi savo kandidata majoro vietai, I 
Halley/

Amerikos Darbo Partija turi savo kandidatą, Mc
Avoy.

Galimas daiktas, kad pavyks sudaryti kokią nors 
kombinaciją, pagal kurią kandidatų skaičius sumažės, 
kad progresyvioji visuomenė galėtų balsavimus laimėti.

Bet ne apie tai šiuo metu tenka rūpintis. Šiuo metu 
vyriausiai tenka rūpintis, kad Impellitteris būtų supliek
tas primary balsavimuose.

SUSPENDAVO
AMERIKOS DARBO Federacijos veikiančioji tary

ba, susirinkusi Chicagoje, nutarė suspenduoti Interna
tional Longshoremen’s Association laivakrovių uniją.

Ją suspendavo už tai, kad ji neapsivalė, kad šitoje 
laivakrovių unijoje viešįJajjtauja gengsterizmas, vieispa- 
tauja raketieriai, viešpatauji a kriminalistai.

Šios unijos prezidento 'pareigas eina carukas Ryan, 
kuris kadaise buvo išrinktas “amžinuoju prezidentu.”

Ši laivakrovių unija tik iš vardo, ne iš tikrųjų, buvo 
darbininkų unija, nes joje vyravo keliolika asmenų. Lo
kalų mitingai retai kada įvykdavo, finansai niekad ne
buvo tvarkoje, susirinkimuose laivakrovis, jei jis no
rėjo pasakyti teisingesnį žodį, nepatinkamą raketie- 
riams, negavo balso; darbą tegalėjo gauti tik tie, kurie 
davė kyšius raketieriams.

Padėtis, kaip matome, labai nesveika. t
' Gengsteriai ir visokie kriminalistai, įsigalėję uni
joje, nuolat skelbė, būk jie kovoja prieš komunizmą. 
Šiais laikais, mat, tokis obalsis yra labai “šlovingas.”

Prieita prie to, kad jau ir ADF viršininkai negalėjo 
tos.padėties toleruoti ir dėl to Ryano vadovaujamą or
ganizaciją suspendavo, pastebėdami: jei Ryan neišvalys 
savo organizacijos, nepraveš reformų, tai ja visai pa
šalins. Tai, žinoma, turės atlikti metinis ADF suva
žiavimas, įvyksiąs sekamą mėnesį St. Louis mieste.

Mes jau ne kartą raginome eilinius laivakrovius im
tis žygių, pradėti rimtą kovą už tai, kad unijoje 4hūtų 
įvesta tvarka. Lai šis ADF vadovų žygis ryškiau juos 
prie to paakstins.

IR CEYLONE
CEYLON AS,—nedidelė valstybė Indijos okeane, ne

seniai gavusi nepriklausomybę nuo Britanijos, bet dar
bo žmonių gyvenimas ten sunkus.

Valdžia, per tūlą laiką teikusi subsidijas ryžių au
gintojams, dabar ias sumažino, beveik nutraukė. O tai 
reiškia, kad ryžių kainos tuojau pakils, gyvenimas dar
bo žmonėms pasunkės.

Prieš tą valdžios žygį buvo paskelbtas darbininkų 
streikas. Streikui malšinti valdžia naudojo ne tik po
liciją, o ir kariuomenę. To pasėkoje virš 60 asmenų 
tapo užmušta ir šimtai sužeista.

Valdžia visą kaltę dėl streiko primeta komunistams, 
bet ji pamiršta,- jog darbininkų streikai vyko, kai komu
nistų nebuvo, ir jie vyksta ten, kur komunistų nėra.

Jeruzalė.— Jungt. Tautų j 
paliaubinč komisija smer-! 
kė Izraelį, kad jo kariuo
menė užpuolė tris Jordano 
arabų kaimus.

Washington. —' Ragan- 
gaudis sen. McCarthy ty
rinės, ar kas neišdavė se
kretų iš valdinės spaustu
vės.

miai privalo žinoti
Kiek laiko atgal genera

linis prokuroras H e r b e r t 
Brownell pasigyrė, jog dar 
apie 10,000 sveturgi mių 
amerikiečių norima nupi- 
lietinti ir 12,000 nepiliečių 
norima deportuoti.

Labai galima, kad tarpe 
to skaičiaus bus ir lietuvių.

Pirmesni areštai deporta
vimui, taipgi imigracijos 
departmento pa r e i g ū n ų 
“aplankymai” kai kurių 
žmonių rodo, jog ne visi ži
no savo teises, taip ir imi
gracijos ar justicijos de
partmento agentų autorite
tą, v

Jau pirmiau buvo apie 
tai rašyta, norime tačiau 
daugiau pakalbėti.
Kokias teises turi 
sveturgimiai amerikiečiai

George W. Crockett, Jr., 
žymus Detroito advokatas, 
parašė brošiūraitę tuo rei
kalu, užvardintą “Rights of 
Foreign Born Americans.” 
Galima ją gauti kreipiantis 
prie Lietuvių Komiteto Gy
nimui Sveturgimių Teisių, 
taipgi pas kitus panašius 
komitetus, ypatingai Ame
rican Committee for Pro
tection of Foreign Born, 
arba Michigan6 Committee 
for Protection of Foreign 
Born.

Čionai paimsime kai ku
riuos adv. Crockett patari
mus, paaiškinimus.

Sveturgimis pilietis turi 
lygias teises su visais pilie
čiais, išskyrus, kad jis ne
gali kandidatuoti Jungtinių 
Valstijų prezidento urėdui.

Sveturgimis nepilietis, le-. 
galiai <apsigyvenęs Jungti
nėse Valstijose, turi visas 
teises, išskyrus tą, kad jis 
negali dalyvauti rinkimuo
se, negali balsuoti ir kan
didatuoti i valdžios urėdus.

Pirmasis konstitucijos pa
taisymas (amendme n t a s ) 
duoda teisę ir nepiliečiui 
viešai kalbėti, rašyti, turė
ti politines, ekonomines i]', 
socialines idėjas, kurios 
jam patinka, siųsti valdžiai 
peticijas.

Ketvirtas konstitucijai pa
taisymas užtikrina protek
ciją prieš kratas be varan
ti), paėmimą bent kokių po
pierių ar kitos nuosavybės 
be legalaus tam leidimo.

Penktas pataisymas užti
krina bešalų bylos vedimą: 
draudžia valdžios pareigū
nams versti žmones pasira
šyti pareiškimus ar liudyti 
prieš savo norą, jei manai, 
klausinėjimas rodo, ar jau
ti, kad tai gali būti pa
čiam kenksminga.

Šis pataisymas užtikrina 
teisę neatsakinėti į klausi
mus, visai nekalbėti.

Aštuntas pataisymas pro- 
tektuoja žmones nuo žiau
raus su jais jjoelgio bile val
džios pareigūnų, taipgi už
tikrina teisę areštuotam iš
eiti po kaucija, ir nusako, 
kad kaucija neturi būti per 
didelė, išskyrus žmogžudys
tės bylose.
Kokį autoritetą 
turi valdžios agentai?

Jie gali ateiti į namus, 
bet negali priversti atsaky
ti i klausimus, kalbėti su 
jais, jei nenorėsi to daryti.

Jie negali areštuoti be 
varanto.

Areštuodami ir su varan
ti! negali kratas daryti, 
jei neturi tam varanto.

Jie gali rašyti laiškus, 
kad ateitume t pas juos į 
ofisus, bet jie negali pri
versti ateiti, jei nenorėsit.

Nuėjus pas juos galima 
atsisakyti kalbėti be savo

Kiekvienas žmogus ,areš
tuotas ar tik pakviestas, 
turi teisę reikalauti advo
kato ir nekalbėti be jo pa
tarimo.

Sveturgimio piliečio imi
gracijos departmental ne
turi teisės areštuoti depor
tavimui, neigi gali jį klau
sinėti tam. Norint depor
tuoti pilietį, pirmiau turi 
būti atimta jam pilietybė, o 
tai gali padaryti tik fede- 
raliai teismai.

Nupi lie tinimo, atė m i m o 
pilietybės, procesas papras
tai yra gan ilgas.
Kam nepiliečiai 
kviečiami “pasikalbėti”

Kuomet imigracijos par
eigūnai nori kuri žmogų de
portuoti, bet neturi užtek
tinai įrodymų tam, jie pa
prastai pasikviečia pasikal
bėti. Bekalbant stengiama 
si šiis tas išgauti. Kai kada I 
kalbama ir apie kitus.

Bet jei pakviestas neina, 
j ar nuėjęs atsisako kalbėti, 
I neturi prieš jį įrodymu, jis 
.ir paliekamas ramybėje.

Kada jie mano turi užtek- i 
tinai įrodymų, paprastai jau 
ateina su varanti!. Ir areš-i 
tuotas asmuo turi teisę ne- į 
kalbėti, nesiaiškinfi, reika-! 
lauti, savo advokato.

Ne visi advokatai gerai 
žino imigracijos įstatymus, 
bet visi žino asmens teisę 
“nekalbėti, kad neįsipainio- 
tumei.”

Kada imigracijos viršinin
kai mano turį įrodymų, bet 
neužtenka areštavimui, jie 
gauna teismo‘sopyną’ (sub
poena) , reikalauti stoti teis
man nusakytu sopyne lai
ku.

Tokiame atsitikime reikia 
tuojau kreiptis prie apsigy
nimo komitetų, o jei jų mū
ra, eiti pas advokatą, . kad 
jis atsakytų į tai, ir ruoštis 
teisman.

Tūli žmones mano, jog 
atsakinėdami į klausimus, 
kalbėdami jie pasigerins 
imigracijos pareigu n a m s, 
ar kitiems valdžios agen
tams ir tuo palengvins sau.

Tokis manymas klaidin
gas. Jie klausinėja ne tam, 
kad kam nors palengvinti, 
bet kad atlikti, kas jiems 
įsakyta, ir klauso tik to, 
kas jiems reikalinga.

Taigi, jei kam tektų su. 
tais reikalais susidurti, ži
nokite savo teises.

LKGS

Singapore, Malaja.— An- į 
glai giriasi nušovę čan Pu
na,. partizanų vadą.

advokato patarimo.

ŽAGARE. — Žagarės ra
jonas yra Lietuvos žiemry
čiuose. Didžiuliuose žemės
plotuose išsidriekė kolekty
vinių ūkių, tame tarpe ir 
“Pergalės” kolūkio, derlin
gi laukai.

Šios žemės ūkio artelės 
atsiradimo ir išsivystymo 
istorija, jos žmonių likimas 
yra būdingas Lietuvos vals
tiečiams. 1947 metų pabai
goje įsteigtasis “Pergalės” 
kolūkis šiuo metu turi 2,- 
300 hektarų laukų, pievų, 
ganyklų ir kitų žemių. Me
tai po metų kolūkyje di
dėja naudojamos žemės plo
tas, kyla jos derlingumas.

—Mūsų kolūkis, — pasa
koja žemės ūkio artelės pir
mininko pavaduotojas Kle
mas Vaitiekūnas, — visiška 
to žodžio prasme pertvarko 
gamtą. Su Šiaulių meliora
cijos mašinų stoties mecha
nizatorių pagalba mes per
nai nusausinome daug hek
tarų pelkėtų žemių, nuva
lome laukus nuo akmenų. 
Daabr šitie darbai įgaus 
dar didesnį užmojį.

...Štai po lauką važiuo
ja galingas ekskavatorius. 
Jį vairuoja melioracijos ma
šinų stoties darbuotojas Ju
lius Laniauskas. Prie me
lioravimo darbų kolūkyje 
panaudojama taip pat grio- 
viakasė, buldozeris, nauji 
patobulinti pelkių - krūmų 
plūgai ir kitos mašinos, ku
rios pakeičia žmonių darbą. 
Praeitais metais kolūkyje 
buvo iškastas magistralinis 
vandens surenkamasis ka
nalas. Iš kolūkio laukų din
go didžiuliai rieduliai, ku- 
rie amžius gulėjo valstiečių 
sklypuose ir sumažindavo 
pasėlių plotą. Anksčiau 
valstiečiai negalėjo paju
dinti jų iš vietos. "Dabar 
traktoriumi, padedant spe
cialiam prietaisui, kuris bu
vo sukonstruotas pagal Ku
piškio MTS traktoriuos bri
gados vadovo A. Sercevi- 
čiaus projektą, iš artelės 
laukų buvo pašalinta maž
daug milijonas kubinių me
tini akmenų. 4 V

“Pergalės” kolūkis yra 
daugiašakis ūkis. Be lauki
ninkystės ir gyvulininkys
tės kolūkyje išsivystė so
dininkystė ir bitininkystė. 
Nepaliaujamai čia kyla 
žemdirbystės kultūra. Ar
telės laukuose 'plačiai pa
naudojamos įvairios žemės 
ūkio mašinos, vykdomos 
visokios ag r o t e c h n i n ė s 
priemonės. Žemės ūkio ar
telėje įvestos ir sėkmingai 
Įsisavinamos 'žalieninės sė
jomainos. Dirva gausiai 
tręšiama o r g a n i nėmis ir

mineralinėmis trąšomis.
Kad būtų prisilaikoma 

agrotechnikos ta i s y k 1 i ų , 
griežtai seka kolūkio agro
nomas. “Pergalės” žemės 
ūkio artelėje tose žemėse.' 
kurios senaisiais laikais 
pasižymėjo menku našumu, 
dabar gaunami gausūs ir, 
pastovūs derliai. Jau 1949 
m. Vaitiekūno vadovaujama 
laukininkystės brigada at
skiruose sklypuose užaugi
no šituose kraštuose nere
gėtą derlių — po 29.3 cent
nerio kviečių ir 29.4 cent
nerio rugių iš hektaro. Už 
šiuos laimėjimus Vaitiekū
nui buvo suteiktas Socialis
tinio Darbo Didvyrio var
das.

Velionio senatoriaus Robert A. Tafto portretas. Wa
shington? eina gandai, kad Tafto mirtis Įneš repub- 
likonu eilėse dideli pasidalinimą ir net susiskaldymą. 
Vėl atsinaujino l aibos apie trečia partiją. Ji turė
sianti anksčiau ar vėliau susidaryti iš pietinių demo-

1952 žemės ūkio metų re
zultatai vaizdžiai liudija, 
kad kolektvvinis darbas 
apsivainikavo naujais lai
mėjimais. Praeitais metais, 
nežiūrint nepalankių oro 
sąlygų, buvo gautas gausus 
derlius. 900 hektarų grū
diniu kultūrų pasėlių plote 
kolūkis iš kiekvieno hekta
ro iškulia vidutiniškai po 
19.2 centnerio grūdų.

Jono Norgilo vadovauja
ma laukininkystės brigada 
75 hektarų plote gavo po 
25.7 centnerio žieminių 
kviečiu iš kiekvieno hekta
ro. Maždaug tiek pat grū
dų iš hektaro savo sklype 
surinko ir Prano Rama- 
šausko brigada. Brigadoje, 
kuriai vadovauja Aleksas 
Vitklevičius, cukrinių run
kelių derlius sudarė po 400 
centnerių šaknų iš hektaro. 
Šitos brigados plačiai nau
dojo visą agrote c h n i n i ų 
priemonių komplektą.

Greta laukininkystės že
mės ūkio artelės nariai 
sėkmingai vysto visuomeni
nę produktyviąją gyvuli
ninkystę. Artelėje yra šim
tai galvijų, kiaulių, avių, 
daug naminių paukščių. 
1952 metais buvo pastaty
ta keletas naujų gyvulinin
kystės patalpų. Daug dar
bo reikalaujantieji proce
sai fermose mechanizuoti. 
Įrengtos pašarų virtuvės, 
naudojamas mechaninis 
karvių melžimas. Arti
miausiu laiku pradės veik
ti kolūkio šiluminė elektri
nė, ir tada visa visuomeni
nė gamyba bus elektrifi
kuota. Dabar kolūkyje 
veikia keli dizeliniai moto
rai, kurie palengvina žem
dirbiams darbą. Kolūkio 
garaže yra penkios auto
mašinos.

Visuomeninio turto didė
jimas (1952 metais žemės 
ūkio artelės pajamos pasie
kė beveik 2 milijonus ru
blių) palankiai atsiliepia 
kolūkiečių materialiniam ii' 
kultūriniam lygiui. Pernai 
kiekviena šeima už savo 
darbą vidutiniškai gavo 
apie 2,880 kilogramų grū
dų, daug cukraus, kitų pro
duktų ir pinigų.

Daugiapusis ir turiningas 
vra kolūkio gyvenimas. 
Kolūkiečių darbas suderi
namas su kultūringu poil
siu, su mokslu. Prie kolū
kio klubo veikia dramos 
ratelis, labai populiarus yra 
kolūkinis orkestras, kas sa
vaitę rengiamos paskaitos, 
pranešimai, kino seansai. 
Prie kolūkio įsteigta spor
to organizacija. Daugelis 
kolūkiečių užsiiminėja čiuo
žimo ir slidinėjimo sportu, 
futbolu, tinkliniu, lengvąja 
atletika.

—Kaip visa tai nepanašu į 
buvusį mūsų valstiečių gy
venimą, — pasakė brigadi
ninkas Pranas Ramašaus- 
kas, kai užsik aibė j o m e 
apie permainas, įvykusias

jo gimtajame kaime per ta
rybų valdžios metus. — Už
eikite i bet kurio mūsų kol
ūkiečio namus, ir pamaty
site toki pasiturintį gyve
nimą, apie kurį senaijgiafe 
laikais mes nė svajoti* ne
galėjome. Visi kolūkiečių 
vaikai mokosi. Daugelis jų 
lanko aukštąsias mokyklas. 
Kelia savo žinias ir pagy
venę kolūkiečiai. Aš, pa
vyzdžiui, lankau trimečius 
agrotechnikos kursus, labai 
daug skaitau. Į mūsų kol
ūkį kasdien atsiunčiama 
keli šimtai laikraščių ir 
žurnalų, biblioteka gauna 
daug naujų knygų.

... Kai ruošėmės išva
žiuoti iš kolūkio - milijo
nieriaus, jau temo. Dauge
lyje namų užsidegė šviesa, 
kurią duoda laikinas elek
tros įtaisinys. Lauke buvo 
bebaigiąs savo darbą melio
ratorių ekskavatorius, ir iš 
paskutinio reiso vąžiavo 
durpių prikrautos automa
šinos. Kolūkio klube buvo 
gyva. Atvyko iš rajono kil
nojamasis kinas, kad pade
monstruotų naują fnln^ą 
“Karšta širdis.” *

A. Šarūnas

ĮVAIRIOS ŽINIOS
BUKAREŠTO RADIJO 

GAMYKLOJE
BUKAREŠTAS. — Liau

dies valdžios metais įkurto
ji Bukarešto gamykla “Ra
dio Popular” plečiama. Jis 
aprūpinta t o b u 1 i a u s i ais 
Įrengimais ir gamina įvai
rius radijo imtuvų tipus. 
Šiais metais gamyklos pro
dukcijos apimtis padidės 
dvigubai palyginti su 1950 
metais.

1949 metais gamyklos ko
lektyvas įsisavino radijo 
imtuvo “Rekord,” kiek 
liau — radijo imtuvų “fiŠT 
oner” ir “512 U” ga^ybfa, 
o nuo 1951 metų pradėjo 
išleisti galingus radijo im
tuvus “Baltika” ir “Parti- 
zan” tipo bei baterijinį ra
dijo imtuvą “Rodina.”

Neseniai gamykla paga
mino naują radijo imtuvo 
“Pioner 1953” tipą. Tai yra 
trijų lempų radijo imtuvas, 
kuris gerai priima įvairias 
stotis ir pasižymi dailiu 
apipavidalinimu.

Čekoslovakijos darbo 
žmonės mokosi 
rusų kalbos

PRAGA. — Čekoslovaki
jos telegramų agentūra 
praneša, kad rusų kalbos 
liaudies kursų bendroje 
valstybinėje konferencijo
je, kuri įvyko šiomis dieno
mis, buvo suvesti kursų 
darbo 1952-53 mokslo me
tais rezultatai. Jšiais me
tais 21,900 rusų kur
sų mokėsi daugiau f kaip 
326.400 klausytojų. Pra
monės įmonėse buvo suor
ganizuota apie 4,650 kursų 
su 70,720 klausytojų. Tūks
tančiai šachtininkų, meta
lurgų, statytojų mokėsi 
1952-53 mokslo metais rusų 
kalbos.

Potvynis Japonijoje
ŠANCHAJUS. — Kaip pra

nešama iš Japonijos, del smar
kiu liūčių, kurios praėjo pa
starosiomis dienomis Chonsiu 
saloje, išsiliejo iš krantu trys 
upės i pietus nuo Osakos mies
to. Vanduo apsėmė didelius 
plotus, atkirto dešimtis mies
tu ir kaimu.

Nuo potvynio Chonsiu salo
je, liepos 20 d. 11 valandos 
ryto duomenimis, žuvo 
giau kaip 250 žmlbnūJy, sukis
ta daugiau kaip SCO^dingo be 
žinios daugiau kaip 2 tūkstan
čiai žmonių ir apie 12 tūks
tančių žmonių liko be pasto
gės.

kratų ir taftinių republikonų. 2 pusl.-Laisvč (Liberty)- Antradien., Rugp.-August IS. 1953
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GENEROLAS NENORI 
TAIKOS

Sako, paliaubos Korėjoje — 
p; Jalaimėjimas Amerikai
|6’en. Merrit' Edson Illino- 

jaus Legiono konvencijoj sa
kė, jog paliaubos Korėjoje 
reiškia Amerikai pralaimėji
mą. Visi Azijos žmonės, ir 
komunistai ir ne,komunistai, 
vienaip tai aiškina, kad Ame
rika negalėjo sumušti korė
jiečius ir kinus.

Po šio karo azijiečiai dėlto 
nebijosią Amerikos. Tas pras
tai paveiks i Japoniją.
- Jis sako, Trumanas būtų 

bile kada galėjos baigti karą 
tokiomis sąlygomis, bet jis to 
nenorėjęs.

Gen. užmiršo, kad pirmiau 
nebuvo tokio spaudimo dėl 
taikos iš Amerikos žmonių ir 
Amerikos talkininkų.

Pirma gen. Edson, sen. Dou
glas tame suvažiavime irgi 
verkšleno, kad Korėjoje pra
laimėta.
Daugėja paralyžium 
susirgimai
i Cook apskrityje pirmadienį 
sportuota 14 apsirgimų vaikų 
paralyžiaus liga. Devyni ap- 
sirgimai raportuoti Chicagos 
miesto ribose.

PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ 
0

....... ———    — Kalėjimo vaizdai. Poema ~

(Tąsa)
Bet ans daboja tik naktį ir saugo, 
Tai ir nėr kaip paragauti jo raugo.

O, kai du šitie du—tarytum dPiežlai,
Strampai, beširdžiai,— 

tegul juos galai...
Tėvas, beje, išsigimėlis keistas,
Išžmogis vokiškas, laisvėn paleistas:

Pirmam kare jis kariavo prieš mus, 
Tikras teutonas, kryžiuotis nuožmus.

..>Ta, o po santaikos čisč atvažiavo, 
Šliaužė pilvu—pilietybę čia gavo...

Ir, kaip žiaurybių diplomą turįs, 
2ymus čionai jis sargybos narys.

Čia jį paskyrė centrinė valdyba,--
Čia jis despotas, čionai jis ir žiba:

Lai jis naujokam aplaužo ragus, 
Tai kuklesni jie paskui čionai bus...

Na, jo sūnelis—kareivis taipogi, 
Antram kare jis nevieną gal žmogų

Perleido smarkiai per savo nagus,—
Štai jis visur—veteranas garbus...

Ir, kaipo šunsnukį tikrą ir tyrą, *
Sargu prie tėvo čia jį ir paskyrė:

Tu, kaip zuikelis, suglaudęs ausis, 
Saugokis jų,—jei kuris neklausys, -

Gaus paragaut taip žiaurių jų pipirų, 
Kad per akis tau net žiežirbos byra!...

Narvan jis tau, kaip skalikas šuva, 
Tyliai įsėlins: krata! velniava!...

“Ką čia turi tu anoj savo dėžėj?”
Taip įžeidžiai tars jis tau, įsiręžęs:

“Nagi ištrauk!”
į ir tuoj bruks viską lauk, 

1 Tu įįi stovėk išsišiepęs ir lauk...
liauk sau ramiai, dantelius susikandes,—
Pradeda tau net tirtėti pažandės...

Jei tik kas jam pasirodė netaip, 
Tuoj jis pagriebia ir varo savaip.

Drožė, girdi: “Nagi tu, kalės vaikas!
Tu gi ir vėl čia, ir vėl tujen sveikas?

Manėm,—tave jau parinko velniai—
Spirgina, kepina pekloj seniai!. ..”

Sargas tik dilbt—ir nė kiek nesupyko:
. Be niekur nieko atsakė iš tyko:

“Aš—kalės vaikas: tą pats aš žinau, 
Ką padarysi? gal toks ir gimiau.”

Ir sau nuėjo, bejausmis, medinis:
Drąsų naujoką, ką jį išvadinęs,

Ramų paliko, visai be bausmės,—
Buvom nustebę visi čionai mes...

Manėm—po ligai gal bus jau kitokias, 
Bet vis tas pats: tu kentėk ir žinokis...

Sako vienok—nebebus čia ilgai:
Pensiją gaus, ir smagiau bus, draugai.

Taip, koncentracijos žardis... arti to:
Skirtumo yr’ gal ar vieno ar kito,—

Vistik kalėjime, kaip ir tenai,
Žmogų belaisvį naudoja senai.

Jį išnaudoja ir. žemina, neigia,
Darko jo prigimtį, sielą jo taikią.,.
Tas čia režimas ir toji tvarka

Žemina žmogų, gadina viską...
Džimis toliau šitą temą būt’ varęs,
Bet—jį kas šaukia:

na, toks jau čia dvaras...
Na, tai šiam kartui! Tai bus ir gana. 
Pasaka vis ta pati ir sena;..

Gal pasiskųst kam į centrą tu mojies?
Bet be leidimo iš čia tu nė kojos— 

Niekur nė krust tu išeit negali, 
Na, tai tik keiki, kenti ir tyli...

Jau nebejaunas—lai velnias jį ima! 
Aukštą jis turi ir kraujo spaudimą, 

Bet jo lig šiolei nerenka velniai * 
Ar bent choleros, pasakius švelniai.

Gal ir parinks kada: tai būtų gera!
Bet va, kaip pakirstas kelmas, vis kerą,—
Pakirstas kelmas tikrai yr’ jisai: 

nenusprogęs jis buvo visai...
Kacfcii’ jsargai tie—vis buvę kareiviai,—
Jų dauguma, ir kokie jie kreivi:

Net ir savuosius to karo draugus 
Engia ir spaudžia, suvarę nagus...

Daug kalinių—veteranai to karo, 
Bet. argi skirtumą jiem čia kas daro?

13.
Džion.į padvelkė rūkai pesimizmo,— 
Gal ir liga ta, tas karštis primizgo,

Bet jis pajuto netikęs ‘ toksai, - 
^Net ir skaityt nebegali visai.

Paveikė Džimio kalba irgi žymiai, 
Bet dar labiau ligūstumo pažymiai.

Skauda ir dilgsi, sunki jam galva,
Lyg ta puodynė, lyg ji nesava. f

Šiurpas per jį pagaugais eidinėja,— / 
Liečia jis petį, nuogai čiupinėja: [

Karštas, raudonas, opus jam petys, 
Kartais nudiegia taip pat pažastys.

Varsto diegliai kokie visą jo kūną, 
Karšta pas’daro, tai šalta vėl būna:

T f medė gal, o gal gripas tai būt’?
Nosis net užgulė, rodos “kaput”....

{Bus daugiau)

Šuniškai jis jau nevieną įkando,—
Tuoj ir pasklinda plačiai tasai gandas...

Tai jo ir saugos visi, kaip ugnies:
Ne—tai tave suterlios jis, sugnies...

Engia, naudoja ir juos, kaip vergus,— 
Ir ar ilgai toks naudojimas bus?...

Kaip tatai buvo? Nag trenkė jį stabas: 
Vos išsirito,—negriebė nelabas...

Paralyžiuotas jis mėnesius du 
Gydės, ropojo ir šliaužė ledu.

Ir išsiropštė—ir vėl čia mus ėda,—
Vėl visi kenčia prakeiktą šią bėdą...

Žinot? Iš šito net buvo juokų:
Net prisiminti ir tai yr’ jauku.

Buvo čia tvirtas ir drūtas naujokas,—
Jis užsibuvo čia kažkaip ilgokai,—

Drožė jis sargui tiesiog į akis,— 
Mane, kažin ką jis jam atsakys...

Philadelphia, Pa.
Skubiai rengiasi

to'

Kas tai iš laisviečių paste
bėjo philadelphiečiams, kad 
jie hesurengia jau piknikų 
dėl Laisvės paramos, tai nors 
jau., sako, bent atvažiuokite 
pas nevvarkiečius, kurie pik
niką rengia jūsų garsioje pik
nikų dienoje, tai yra nedėlio
jo prieš Labor Day. Tai būta 
vietoje paakstinimo. Tuojau 
susirinko būrelis moterėlių, ži
noma, darbščiųjų. Na, ir ką, 
sako, važiuokime su pilnutė
liu busti ir keletu mašinų.

Besikalbant apie važiuotos 
planus, buvo pranešta ir apie 
mirtį drg. Juozapo Gružausko. 
Tai labai liūdna žinia. Jis ne
tik visuomet važiuodavo, bet 
ir kitus prisikalbindavo.

Tuojau apsiėmė busą nu
samdyti ir dalyvius užprašyti 
dd. A. žalner, IL Mettis, II.

Viso šiais metais Cook ap
skrities ribose raportuota 174 
susirgimai paralyžium, šeši li
goniai jau mirė. Daugelis kitų, 
kurie išlieka gyvi, nešioja li
gos pasekmes visą gyvenimą. 
Praeitais metais iki rugp. 10 
šioj apylinkėje užrekorduota 
303 susirgimai paralyžiaus li
ga. J tą laiką mirė 14.

Tureikienė, ir Julytė Smith, 
sako, prigclbės. Kaip sužino
jau,' viskas jau įpusėta. 6-tą 
dieną rugsėjo 9 vai. ryte bu- 
sas suims visus, iš anksto pa
sižadėjusius važiuoti prie Liet. 
Republikonų Klubo, 1218 Wa
llace St., ir kaip 9:10 vai. nuo 
2nd St. ir Pierce St. Kelionė į 
abi pusi tik $3.25.

Tikietų jau nemažai išpla
tinta, ir reikia skubiai klausti 
ar pas A. žalner, 1009 Jack- 
son St., 110 8-7226; ar H. Me
ttis, 6067 Upland St. 
SA 7-3496 ar H. Tureikienę, 
143 Pierce St., DE 4-4026.

Ncwarkieciu piknikas įvyk
sta 123 Montgomery Ave., 
Irvington, N. J. Tai visai aL 
ti, važiuosime visi; Diena bus 
graži. * JužintiŠkis.

Redakcijos Atsakymai
Redakcijos atsakymai

Senam Miamiečiui. — Ne
apsimoka su tuo pablūdusiu 
žmogeliu ginčytis. Jis nuva
žiavo į fašistinę spaudą ir te
gu murdosi. Todėl atleisite, 
kad jūsų straipsnelio neįdėsi- 
me.

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

Apie garsųjį Yosėmite 
nacionalį parką

Alvinas
(Tąsa)

Netoli valdžion administra
cijos namų randasi dviejų 
aukštų geologijos muziejus, 
kuriame yra išdėstyta betik 
paprasti dalykai, bet taipgi 
60,000,000 metų periodiniai 
pasikeitimai, — kaip dabarti
niai kalnai ir upes atsirado 
netik toje* apielinkėje, bet ir 
kaip abelnai žemė ir jūros 
stovi. Užpakalyje geologijos 
muziejaus yra originalės ludi- 
jonų liekanos — trys būdos, 
padarytos iš stačių syderio 
medžio žievių. Viena kaipo 
svečių ir šeimos pasikalbėji
mo ugniavietė. Tarpe medžių 
padaryta tam tikra vieta, kur 
Indijonai laikydavo maistą 
dėl kernos ir šiaip dėl atsar
gos. Nors tie visi dalykai jau 
gerokai apsidėvėję ir iširę, 
bet, matyt, tos liekanos sto
vės, kol viskas savaime su
nyks. Ryte nuo 10 vai. iki 12 
vai. ten ateina indijonai, vy
rai ir moterys, ir rodo žmo
nėms savo'rankų darbo pro
duktus, kaip jie gamina mais
tą ir kaip jie šokdavo ir kitus 
žaislus atlikdavo. Užbaigę sa
vo užduotis, jie eina į savo 
stovyklas — jiems paskirtą 
vietą.

Parke randasi milžiniškų 
kalnų, kaip kur jau yra pa
daryti gėri keliai ir galima į 
juos užvažiuoti, tik, (žinoma, 
ima daug laiko ir turi padary
ti nuo 20 iki 35 mylių kolei 
pasieki tam tikrą aukštumą 
vingiuotais keliais. Tam tikros 
vietos nuo 12,000 iki 14,000 
pėdų aukščio. Ten yra nuola
tinė žiema. Tas vietas galima 
pasiekti tik siaurais keliais su 
mažais “ponis” ir arkliais. I- 
ma apie 5 valandas kelionė, 
kolei užeina ir sugrįžta atgal. 
Betgi aukštumoje yra viešbu
čių ir ten daug turistų pralei
džia savo liuesą laiką.

Kadangi parke griežtai už
drausta šaudyti ar naikinti 
žvėrelius, tai stirnos, briedžiai, 
voverys labai drąsios, nesibi
jo žmonių. Yra kadaise buvę 
daug meškų, bet kadangi jos 
kaip kada žiauriai apsieina, 
tai dabar laikomos toli miš
kuose, kad žmonėms nepada
rytų bėdos.
Mokslo dalykai

Kas nori pasinaudoti moks
lo dėsniais., parke valdžia už
laiko keletą mokslininkų. Tie- 
mokslininkai duoda protekci
jas apie įvairius dalykus. Pre- 
lekcijos daugiausia būna ryte 
nuo 10 vai., kaip kur po pie
tų nuo 3 vai., ir vietomis vaka
rais. Bet vakarais mažai bū
na, nes žmonės daugiau 
klausosi muzikalių programų, 
negu pamokų. Ten galima 
gauti įvairios literatūros, ir ki
tų įvairumų.

Vieną dalyką pastebėjau, 
kad Yosemite parke radio vi-’ 
sai neveikia, ir niekur nema
čiau jokių televizijos setų. 
Gal būt aukšti kalnai viską 
trukdo.

Parke galima matyti šimtai 
ir kitų įvairumų, bet čia sun
ku būtų viską išdėstyti ir ap
rašyti.

Iš tolo teko matyti milžinas 
kalnas Mt. Hoffman, ir kiti, 
bet kad apie juos ką nors pa
tirti, reikėtų praleisti keletą 
dienų.

Taipgi parke randasi ne
paprastai įvairių ir gražių 
laukinių gėlių, apie 45 skirtin
gų rūšių ir spalvų.

Yra liekanos Indijonų siau
rų takų,/bet dabar jau daug 
pagerinti. Yra padėti užrašai, 
kur kokiu keliu gali eiti, ir 
kaip toli. Yra tam tikri vado
vai, kurie nurodo kaip geriau 
kur nueiti.
Kiti įvairumai, įstaigos

Paprastai žinome, kad kur 
tik žmonių daug lankosi, ten 
ir komercija vystosi. Ir parke 
randasi trijų sektų bažnyčios, 
ir tani panašios, įstaigos, kur 
tam tikru laiku laiko pamal

das ir ragina žmones eiti po
teriauti.

Apart valdiškų namų, yra 
maisto krautuvių, gasoline 
stočių, automobiliams taisyt) 
garadžių, pašto skyrius ir 
veik visko, kas tik žmonėms 
reikalinga. Yra didelis skai
čius namų, kur žmonės pasto
viai gyvena žiemą ir vasarą.

Turistų skaičius
Yosemite parko statistika 

rodo, kad kas metai abelnai 
aplanko nuo 150,000 iki 450,- 
000 svečių. Tas rodo, kad • 
žmonės randa sau ką nors į- | 
vairaus.

Veik kiekvienas turistas tu
ri su savim kamerą, tai kaip 
kurie pridaro šimtus paveiks
lėlių nuo įvairių .vietų, nes 
kur tik pasisuksi, vis rasi skir
tingų gamtos vaizdų.. Turistai 
daug domėjasi kalnais, kurie 
iš eilės stovi pagal Merced 
upę, užvardinti: Cathedral, 
Arch Rock, Three Brothers, 
El Capitan, Glacier Point, 
Sentinel Rock, Mt. Watkins, ir 
tt.

šie kalnai turi nepaprastą 
vaizdą, kaip tai: Trijų Brolių 
kalnai, visi į vienas kitą pa
našūs ir smailiai aukšti, tik 
daugumoje areliai po juos le
kioja.

Pasiekus kalnų aukštumą, iš 
pradžios esti baugu pažiūrėti 
žemyn, nes įvairūs mirgėji
mai drumsčia akis ir atsimu
ša į žmogaus jausmus kokia 
tai baimė. Todėl kurie nepra
tę aukštumose būti, vengia 
žemyn žiūrėti.

(Bus daugiau)

Worcester, Mass.
Rugpiūčio 4 d. įvyko Lie

tuvos Sūnų ir Dukterų Pašal- 
pinės Draugijos mėnesinis su
sirinkimas. Valdyba ir įvai
rios biznio komisijos išdavė 
raportus iš savo veikimo. Vis
kas tvarkiai vedama ir su lyg 
išgalės veikiama.

.įstojo du nauji nariai. Jo
nas Dirvelis su savo žmona 
prisirašė prie Sūnų ir Dukte
rų Draugijos garbės nariais. 
Jonas Dirvelis dabartiniu lai
ku mokina Aido Chorą. Jonas 
ir jo žmona gerai darbuojasi 
dėl choro ir plačiosios visuo
menės. Gerų pasekmių chor
vedžiui ir chorui!

Mirė labai sends Draugijos 
narys No. 5, tai Adomas J. 
Viznis. • Adomas buvo sulaukęs 
73 metų amžiaus. Paliko šei
mą ir gimines dideliame nu
liūdime. Adomas iš Worceste- 
rio persikėlė gyventi į Bridge
port, Conn, ir ten užbaigė sa
vo gyvenimo dienas. Draugi
ja suteikė jam paskutinę pa
garbą atsistojimu. Draugija 
reiškia gilią užuojautą velio
nio šeimai, giminėms ir drau
gams.

Lai tau, Adomai, būną leng
va šios šalies žemelė.
Labor Day

Kadangi vasarinis sezonas 
eina prie užbaigos, tuo pačiu 
laiku ir pasilinksminimai, tad- 
gi, kad gražiai užbaigti vasa
rinį sezoną ir pasilinksminti, 
L. S. ir D, Darbininkų Klubas 
nutarė surengti didelį pikniką 
rugsėjo 7 d. Olympia Parke. 
Valdyba ir direktoriai jau 
pradėjo darbuotis, kaip ge
riau būtų galima •padaryti pa
rengimą pasekmingu. Ir štai 
kaip: Bus gera muzika—visi, 
jauni ir seni galės šokti, kiek 
kas norės. Bus skanių valgių 
ir gardžių gėrimų—bus visiem 
pakankamai.

Todėl ne tik vvorcesteriečiai, 
bet ir iš platesnės apielinkės 
svečiai kviečiami, dalyvauti 
šiame Labor Day piknike.

Sekantis draugijos susirin
kimas įvyks rugsėjo 1 d., 29 
Endicott St. • Reporteris.

Philadelphia, Pa.
"HELP-WANTED—FEMALE

YOUNG WOMAN. Settled and 
reliable for It. housekeeping; cook 
dinner, It. laundry. Asst, with year 
old child. Sleep in or sit 3 nights 
week. 1 day wk. and every other 
Sunday off. Gd. sal. Aparment.

Lynnewood Gardens.
Call Turner 2143.

(162-168)

CLERICAL. Good at figures. Ge
neral Office work, some typing nec. 
St. work; good working conditions. 
Apply in person. See Mr. Reed, 
QUAKER CITY PAPER CO., 311 
Vine Street, 1’hila. 6.

(162-163)

Montello, Mass.
Gintarų Žemės piknikas

Gintarų žemės Radijo me
tinis piknikas įvyks rugpiūčio 
23, Lietuvių Tautiško Namo 
Parke, ant Keswick Rd. Pra
džia 1 vai. po pietų.

*Bus gera muzika, taipgi mu- 
zikalė programa. Montvilos 
talentai apsiėmė dalyvauti: 
Aldona Wallen, Rose Stripi- 
uis, Albert Potšius, W. Yodei- 
k is.

Aš manau, kad programoje 
dalyvaus ir Worcesterio pa
garsėję dainininkai A. Dirve- 
lienė ir J. Sabaliauskas ir S. 
Bostono kvartetas su Paura 
priešakyje.

Antanas Vasaris turės pik
nike kailių (futrų) parodą, ku
ri bus gražiai įrengta.

Tikimasi svečių ir iš toli
mu vietų, net iš Richmond 
Hill, N. Y. Rengėjai viską da
ro, kad svečius gražiai priimti 
ir pavaišinti.

Pikniko pelnas skiriamas 
mūsų Radijo Klubo finansinei 
paramai. G. Shimaitis.

Shenandoah, Pa.
Piknikas Laisvės naudai

Shenandoriečiai rungia pik
niką Laisvės naudai, sekma
dienį rugp. 23 dieną, Swank’s 
Grove, Brandonville. Pa.

Vieta labai graži.

Prašom vietinių ir apielin
kės lietuvių dalyvauti šiame 
piknike. Turėsim skanių už
kandžių ir šalto gėrimo. Su
sitiksim su senais pažįstamais, 
ir tuom pačiu sykiu paremsi- 
mc savo mylimą dienraštį 
Laisvę.

Kviečia Komitetas.
S. Kuzmickas

Apie Social Security
Klausimas: Skaičiau,kad 

iš social security galima 
gauti pinigų apdraustojo 
palaido j imo iškaščiams. 
Kas ir kaip tai gali gauti?

Atsakymas: Galį gauti 
moteris ar vyras našliai. 
Jei nėra našlių, pomirtinę 
išmoka tam, kas užmokėjo 
palaidojimo iškaščius.

Pastaba. Prašymas po
mirtinės turi būti įteiktas 
ne vėliau 2 metų po as
mens mirties.

SHENANDOAH, PA.
Šį sekmadienį, rugpjūčio-August 23-čią dieną, • 

įvyks mainierių didysis piknikas paramai dien
raščio Laisvės. Jis bus Swank’s Grove, Bran-

1 donville, Pa. Puiki vieta pasilinksminimui.
Kviečiame visus apšvietą branginančius žmo

nes į šį gražų pasilinksminimą. Atsilankę tu- - • 
rosite sau malonaus pasitenkinimo ir tuom pa
čiu kartu paremsite dienraštį Laisvę.

Į šį pikniką atvyksta svečių iš Brooklyno ir 
iš Philadelphijos. Jie nori pasimatyti su mai- 
nieriais, pasivaišinti ir kartu su jais pasilinks
minti. Taigi mainieriai iš arti ir toli būkite 
šiame piknike pasimatymui su svečiais iš toli
mų kolonijų.

Rengėjai rūpinasi pagaminti piknikui gerų . ‘ 
valgių, taip kad visi galėtų tinkamai pasivai- : 
sinti. Viskas yra ruošiaųia ant daugelio žmo
nių, todėl neapvilkite rengėjų, pribūkite visi.

Rengėjau
■ . ■ . . < 'į

3 pusi.-Laisvė (Liberty) -Antradien., Rugp.-Aūgiut IS, 19&3 d
■ •

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, IN#, 
State Road, Cornwells Heights, Pa.

(160-162)
LAYOUT MAN

Experienced in miscellaneous iron 
and light structural steel. Excellent* 
opportunity and steady work for 
right man. Apply in person or phone 
Mr. Branella.

WALTER MUELLER CO. 
945 So. 53rd Street

GR. 6-3561. Evenings Call 
Sunset 9-2736

(160-163)

AUTO ’MECHANIC
Experienced in fuel oil trucksand 

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 

MURATONE CO.
1425 N. Bouvier

(156-162)

AUTO MECHANICS. 1st class 
only. 50-50 pay with guaranteed 
salary. Ford experience preferred. 
Steady work; good working condi
tions. Sec 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)

MECHANIC
Experienced to do outside service 

work for one of Philadelphia’s larg
est industrial lift truck firms, trav
eling expense paid. But must have 
own car. .Steady work for right 
man. Phone MR. D’ANGELO.

Evergreen 6-0300
Philadelphia.

(162-164)

YOUNG MAN

To learn Trade
In the Printing field. 

Must be Steady, 
Willing Worker & Dependable 

BUTLER-THOMAS CO. 
1315 Cherry St.

(162-163)
AUTO MECHANIC. Oldsmobile, 

exp. pref. Day light shop. Salary 
and bonus, insurance, vacation. Ap- 
ly in person. See Mr. Brady. ŠELMI 
OLDSMOBILE, 3318 No. Broad St 

(162-164)
WEAVERS

Experienced. Narrow fabrics. Flet
cher looms. Steady work; good 
working conditions. Apply in person 
or phone: ARISTOCRAT NARROW 
FABRIC CO., 5600 Tacony Street 

DE. 6-9787.
(162-164)

HELP WANTED FEMALE

*

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.

į 161-164)

STENOGRAPHER. Experienced 
with some knowledge of bookkeep
ing. 5 day week, 9 to 5. Steady pa- 
sit ion. $50 to start. Apply in person 
or phone: J. KINDERM AN & SONS, 
131 Market Street MA. 7-6551.

(161-164)

Ar Tamsta jau gavai Lai* 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasir&pink gauti.

z
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Wagnerieciai įteikę 
114,000 par ašy

Wagnerio kandidatūros i 
majorą rėmėjai demokratai 
surinkę ir jau Įteikę 114,000 
parašą po peticijomis, nomi
nuojančiomis ji i majorą. O 
tai reiškia, kad ir jie užtik
rinti, jog galės dalyvauti rin
kimuose, jeigu ir nepatektu j 
oficiali demokratu sąrašą.

Visu kandidatų peticijas 
dar patikrina ir svarsto valdi
nė rinkimų komisija.

Liepai buvo Chicagoje
M. ir A. Liepai su brookly- 

niškių Kvartūnų šeima buvo 
atostogų Chicagoje, kur yra 
abiejų giminių. Buvo užėję ir 
Į Vilnį, kalbėjosi su vilnie-
čiais.

Liepai, beje, pirmą kartą 
sžĮvo gyvenime Chicagą matė.

—Kaip atrodo ta garsioji 
Chicaga? — klausiu.

— Perdaug plati, — atsako 
M: Liepa.

J Chicagą vyko pro I’itts- 
burghą, gi grįžo pro Kanadą; 
buvo sustoję ir Binghamtone.

Visa kelionė buvo sėkminga 
ir smagi. K.

Brangus užmiršimas
Prekybininkas iš Texas 

New York o b use užmiršęs vo
ką su $12,500 pinigais. Jam 
pradėjus ieškoti, kas nors 
skambinęs, kad jam tą radini 
atveš, išsiderėjęs derybų. 
Prekybininkas laukė su detek
tyvais, bet radėjas nepasirodė.

Halley gavo paramos 
iš demokratų

Washington Heights Demo
kratų Piliečių Klubas nutarė 
remti Halley kandidatūrą j 
majorą. Klubas nėra oficialu 
demokratų partijos dalimi, ta
čiau paprastai kooperuodavo 
su jos viršenybe.

Klubo vadovybė sako, kad 
“Impellitteris nesugebi ir ne-
paiso dirbti mūsų miesto gero
vei.” Wagnerio rekordas, sa
ko jie, “yra daug geresnis už 
majoro. Bet,” sako jie toliau’, 
“jis bus bespėkis Tammanės- 
Flynn mašinos rankose jei tap
tų išrinktu.” Halley jiems at
rodąs tinkamesnių tuo, kad 
jis nebūsiąs tos mašinos kont
rolėje.

Jersey City žada policijos 
vartojamas policijai pašaukti 
dėžes sutvarkyti taip, kad pa
tys reikalingieji policijos ga
lėtų jas vartoti, kaip kad var
toja gaisragesiams pašaukti 
dėžes.

B--------------------------------------------------------U---------------------------------------------------------------------------M
I 

Virginia 6-6126 

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

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

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y. 
i-------------—------------------------------,-------------------------------------------- :-------------- bi

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAIT1S
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

Mirus žymiam meno veikėjui ir musų Komiteto 
nariui Dailininkui

EDVARDUI SKUČUI
giliausią užuojautą reiškiame jo artimiems ir 
visiems nieno judėjimo dalyviams. Jo šviesi 
atmintis lieka su mumis.

— Lietuvių Meno Sąjungos 
Trečios Apskrities Komitetas

Korėjos veteranas ragino 
kovoti už taikę

New Y or k o City Center 
Casino rugpjūčio 12-tą Įvyko 
masinis mitingas pasidžiaugti 

i Įvykusiu sustabdymu karo mū
šių Korėjoje. Greta kelių ki
tų kalbėtojų, kurių tikėtasi, 

'buvo nuostabiai Įdomus kalbė
tojas, kurio publika nesitikę- 

! jo. Juomi buvo Paul Baker, 
jaunas Korėjos veteranas, ne
seniai sugrįžęs iš veiklios tar- 

i nybos karo fronte.
Kalbėdamas kovojusiems už 

taiką žmonėms, jis sakė:
“Jie bandė mus brutalizuo- 

ti, paversti fašistams prilygs- 
i tančiais užmušinėtojais. Bet 
jiems nevyko. Nemanau, kad 

i bent kada pavyktų. Gis neno- 
i ri tapti profesijonuliais užmu- 
Išinėtojais. Viskas ko jie nori, 
tai sugrįžti namo ir gyventi 
taikoje ir saugume.

“Mes visi žinome, .jog mū- 
I sų šalyje yra spėkų, kurios 
i nori karo ii’ nekenčia taikos. 
Daug Gis taipgi tą žino. Jie 
žino, kaip viskas prasidėjo ii 
žino dėl ko prasidėjo. Joks ai
škinimo kiekis nepateisina be
reikšmį skerdimą. Gis daugiau 
to nenori. Jie bandė mums Į- 
kalti, būk ‘karas yra neišven
giamas.’ Bet mažai kas tą pra. 
rijo.”

Veteranas ragino budėti, 
nedaleisti iš naujo pradėti 
šaudymą, neprileisti pastoti 
kelią taikai. Taipgi prašė dė 
mesio ir paramos buvusiems 
karo belaisviams, kurie gali 
būti baudžiami už reiškimą 
sentimentų taikai. Jis sakė:

“Jie nukentėjo daugiausia. 
Tikriausia, jie užsipelnė teisę 
kalbėti už taiką.”

Jaunas Bakeris reiškė viltį, 
kad pasaulio valstybių nesusi- 
pratįmai gali būti išspręsti 
derybomis, be žudymo vieni 
kitų.

Panašias mintis reiškė kiti 
kalbėtojai, tarpe kurių buvo 
Dr. Willard Uphaus, kunigas 
John Darr, Amerikinės Kru- 
sados Taikai direktorjus Tho
mas Richardson. Korėjos ka

ro veiksmuose dingusio kariš
kio žmona Mrs. Janet Moses, 
m o t e r ų d a r b uoto j ų 
t a i k a i v i r š i n i n leė Mrs. 
Halois Moorehead Ro
binson, taipgi paskilbusieji 
menininkai Paul Robeson ir 
Earl Robinson. Jie dainavo, 
grojo ir kalbėjo už taiką.

Apie tūkstantis su virš da
lyvių visą tą Įdomią ir vertin
gą programą išklausė didžiu 
susidomėjimu ir programos 
dalyvius sveikino audringo
mis ovacijomis.
Mitingo pirmininkas atsišau

kė i visuomenę su prašymu, 
kad visi parašytų po laiškutį 
Valstybės Departmental, ra
ginant duoti Robesonui pasą 
keliauti Europon. Jis yra pa
kviestas tenai vaidinti vado
vaujančias roles veikaluose 
“Othello’’ ir “Boris Godunov” 
Londone ir Paryžiuje. Ameri
kos valdžia kol kas neduoda 
jam paso. Rep.

Hearns streikieriai 
prašo paramos

I Learns departmentinės 
krautuvės darbininkai praėju
sią savaitę buvo gavę iš mies
tinio Labdarybės Departmen- 
to leidimą vykdyti rinkliavą 
streikierių paramai.

Darbininkai, kurių dauguma 
yra senyvos moterys, ten iš
dirbusios veik visą savo dar
bingąjį amžių, randasi streike 
jau 13 savaičių. Dėl mažų 
uždarbių, daugelis vos tik su
vesdavo galą su galu ir dir
bant. O dabar jų ištekliai visi 
išsibaigė. Unijos iždas taipgi 
išsisėmė reikiant nuo visokiau
sių antpuolių apsiginti teis
muose, taipgi nuolatos leisti 
lapelius informavimui visuo
menės ir bendrai vykdyti 
streiką.

Nežiūrint vargo, darbinin-\ . » 
kai tebesilaiko vieningai.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tek EV. 7-6233

Vystosi nepaprastos 
rinkimų lenktynės

Kas diena” dabar iškyla 
nauji posūkiai ir sykiu galvo
sūkiai dėl ateinančiųjų “ rinki
mų. Ir tai yra rimti galvosū
kiai, kuriais turėtų susidomėti 
kiekvienas pilietis ir kiekvie
nas gyventojas. New Yorkas— 
valstybė valstybėje, čia arti 
8 milijonai gyventojų. Čia pa
saulio aukso centras, čia susi
formuoja visos šalies ir pasau
lio politika, kuri vykdoma 
Washingtone.

Miesto valdžioje posūkiai 
vienon ar kiton pusėn labai 
daug reikš visame artimos a- 
teities gyvenime. ♦

Ypatingo dėmesio kreipia
ma demokratų partijai ir jos 
kandidatų ir skyrių veiksmam. 
Pirmu kartir demokratų partL 
joje sukilo eiliniai nariai prieš 
lyderius, kurie siūlo Impelli- 
tterį Į majorą. Jie sako, jog 
gubernatoriui Dewey patai
kaująs ir fėrą pakėlęs Impe
llitteris demokratus pražudys.

Atrodo, kad didelė daugu-1 
ma demokratų buriasi, kalba, 
darbuojasi, kad partinėse kan
didatų nominacijose (prima
ries) rugsėjo 15-tą visi demo
kratai balsuotų už Wagnerį ir 
jo sąrašą. Jie sako, kad tiktai 
su Wagneriu būtų ’ galima iš
gelbėti partiją ir bent kai ku
riuos Naujosios Dalybos lai
kais buvusius liaudies įgytus 
laimėjimus, už kuriuos liau
dis demokratų partiją skaitė 
geresne ir pažangesne už re 
publikomis, už ją balsavo.

N. D.

Queens vaikams 
pobūvis

Kam laikas leidžia, patarti
na rugpjūčio 20-tą vaikus nu
vesti į Newtown Field, 56th 
A ventre ir 90th St., Elmhurst, 
Queens. Ten sueis iš 34 žais- 
maviečių vaikų saviveiklos 
grupės ir kviečiami atskiri 
vaikai ir jų tėvai ar globėjai.

Greta planuotos programos, 
vykdys Įvairias žaismes ir len
ktynes, su prizais laimėtojam, 
Programoje patys vaikai ir 
svečiai- parodys akrobatikos, 
magikos, cirko ir kitokių veik
smų. Ruošia žaismaviečių vir
šenybė.

Hearns streikieriai 
laikysis iki galo

Streikuojantieji Hearns de- 
partmentinių krautuvių darbi
ninkai dar sykį patvirtino savo 
pirmesnį nusistatymą, kad 
jie negrįš į darbą be kont
rakto ir be užtikrinimo uniji
nių darbo sąlygų. Streike ran
dasi apie 750 darbininkų.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

:MATTHEW A.!
• buyus :
J , (BUYAUSKAS) J

J LAIDOTUVIŲ •
į DIREKTORIUS J
į «

* 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. į

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE 

Y

REIKALINGA HAIRDRESSER
Visai savaitei ar gale savaičių. 

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

Gera mokestis. Šaukite:
FL. 3-9184

MERGINOS
Sustatymui elektroninių dalių. Mo

derninis fabrikas. Pilnos darbinirikų 
pašalpos. Medikalis aptarnavimas ir 
apdrauda. Nuolatinis darbas.

šaukite: 
ST. 4-2903

REIKALINGA HAIDRESSER

Patyrusi. Nuolatinis darbas. Gera
7 mokestis. Kreipkitės:

B. B. BEAUTY BOX
2028 Williamsbridge Rd., Bronx 

Tel. TA. 2-9584:
(162-168)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios prie Singer mašinų. 

Darbas prie suknelių. Nuolatinis 
darbas, gera mokestis. Kreipkitės:

J. & M. DRESS
2700 Olinville Ave., Bronx 

kampas Allison Ave.
Tel. KI. 7-6505

(162-165)
BEAUTY OPERATORĖ

Pilnai patyrusi. Rinktiniai klien
tai. Nuolatinis darbas. 5 dienų sa
vaitė. Uždara pirmadieniais. Gera 
mokestis. Kreipkitės:

RUTH & SUE HAIRDRESSERS 
84 Craft St., Bronxville, N. Y.

Tel. Bronxville 2-0600
(162-166)

BEAUTICIANS ~

Tuojau priimamos j Gertz labai 
busy Beauty Salon Flushinge. Pui
kiausia proga pakilimams. Garan
tuota. alga priskaitant komisas. 
Trumpos ' valandos. Teisė dėl regu- 
lerių įstaigos nuošimčių.

Kreipkitės:
2nd floor—Personnel

GERTZ—FLUSHING
136-50 Roosevelt Ave.,

Flushing
(162-164)

MOTERIŠKĖS
(amžiaus 18-35)

Keliolika darbų dėl jaunų mote
riškių, kurios interesuojasi nuolati
niu darbu. 1-mam ir 2-ram šiftui. 
Fabriko patyrimas pageidaujama bet 
nebūtinas Pradinė mokestis $1.05 į 
valandą. Automatiški pakėlim'ai. Bo
nų planas, grupinė apdrauda, ap
mokamos vakacijos ir šventės. Turi 
kalbėti ir suprasti angliškai. Kreip
kitės į Employment Office,

EMPIRE BOX CORP.
70 Cutwater Lane, Garfield
i New Jersey

(162-168)

SKELBKITĖS EAISVfiJE

Benno Zielinski, 68 metų, 
tapo užmuštas automobiliaus 
ant gatvės BTooklyne. Vairuo
toją tardė, bet paleido be 
arešto.

RANDAVOJIMAI
Patogus kambarys prie pavienio 

vyro, su . privilegija naudotis virtu
ve, šaldytuvu, radio, televizija ir te
lefonu, Williamsburge, arti greitųjų 
važiuotos linijų. Informacijų gausi
te pas Mrs. Augulis, 358 So. 3rd 
St., Apt. 24. EVergreen 8-4958.

(162-164)

Linksmai Praleiskite
LABOR DAY ŠVENTĘ

•

Važiuokite busu į pikniką, kurį rengia New Jersey lie
tuviai paramai dienraščio Laisvės, šiame piknike rasite 
daug savo • draugų ir pažįstamų iš tolimesnių kolonijų, 
čia linksmai su jais praleisite laiką, pasivaišindami ir 
pasikalbėdami.

Busas išeis nuo Lietuviu Amerikos Piliečių Klubo, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y., 1-mą valandą po pietų. 
Kelionė į abi pusi $2.00. Busas grįš iš pikniko 8-tą va
landą vakare ir parveš visus vėl prie Piliečių Klubo.

Piknikas sekmadienį prieš Labor Day, rugsėjo (Sept.) 
6„d. Taigi ant rytojaus šventė, bus gera proga patogiam 
poilsiui po pikniko. Ir tai gal bus jau paskutinis šią 
vasarą piknikas. Tad nepraleiskite progos pasinaudoti 
paskutiniu šio sezono pikniku.

Piknikas bus labai patogioje vietoje, Montgomery Park, 
123 Montgomery Ave., Irvington, N. J. čia yra gera sa
le šokiams, puiki virtuvė valgių gaminimui ir geras ba
ras aptarnavimui pikniko dalyvių gėrimais.

Bušo bilietus galima gauti Liet. Amer. Piliečių Klube, 
Laisvės raštinėje ir pas platintojus. Prašome tuojau 
įsigyti.

UtraSyldt Laisvę Savo DraaguL 4 pual.-LaisvB (Liberty)—Antradien., Rugp.-Augusį 18, 1953

NEW YORK 
MALE and FEMALE

MERROW OPERATORIAI 
ir 

LOOPERS
Patyrė ant model P. Nuolatinių 

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

Tel. GL. 3-9579
(160-163)

STAYERS, STRIPPERS, QUAD,Etc.
Patyrė 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 Patarimas Pagelbėtų. 
Daug darbininkams pašalpų.

Kreipkitės: t
7th floor—Personnel Office 

GERTZ—JAMAICA 
162-10 Jamaica Ave.

(161-167)
RHINESTONE & 

nailhead SETTERS 
Aukštos kainos. 
Daug viršlaikių.

Kreipkitės:
METROPOLITAN BUTTON 

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

(161-163)
HELP WANTED-MALE

FOUNDRY
Siūlo nuolatinį darbą, 45 valandų 

savaite su viršiausiom pašalpom ir 
sąlygomis vyrams.prie

PYLIMO ir IŠKRATYMO
GRINDERS & CHIPPERS

CUT-OFF OPERATORS 
GENERAL HELPERS

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

Vienas blokas nuo Route 25
» Tel. Bloomfield 2-5058

(160-166)

OPERATORIAI
Su bendru žinojimu rankovių 

siuvimui.1
Patyrė prie vyriškų drabužių.

Nuolatinis darbas. .
Taipgi

PAMUŠALŲ RIGAVOTOJAI
PRIE VYRIŠKŲ KOUTŲ

ROBERT HALL
Coat Division

60 Broadway, 
Brooklyn

(160-162)

WOODTURNER

Patyręs Craftsman, 5 ar 6 dienas 

į savaite.
$2.00 j valandą.

Tel. AL. 4-0883 ar GR. 7-4292
(158-162)

BODYMAKER 
MECHANIC

(Sanitaro dėžutės)
Patyręs. Dirbti Mexico.

Gera Alga. Skambinkite:
PL. 3-2782

(158-162)

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

SLAUGĖS
Professional & Practical. c 

Turi būti Laisniuotos h
Pilnam ar Daliai Laiko J 

Darbo yra visuose skyriuose).
MATHER MEMORIAL HOSPITAL 

Port Jefferson, New York 
Tel. PO. 8-1820

(156-162)

REIKALINGOS OPERATORĖS
įsiūti gumą h* guzikėlius ant vai

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

DI. 6-0745
(156-162)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios prie party dresses.

Nuolatinis darbas. Gera mokestis,
Kreipkitės:

BILJOY MODES 
8725 — 18th Ave., Brooklyn 

Tel. CL. J6-4990
(158-164)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios. Darbas prie sijonų, 

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

5922 — 20th Avė
Brooklyn

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

REIKALINGOS OPERATORE^
Single needle. Aukšta nno šmotų 

mokestis.
Nuolatinis darbas.

Vienas daiktas.
Kreipkitės:

BEST
408 E. 59th St.

N. Y. C.
(160-163)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Reikalingos patyrusios merrow el

astic ir binder operatorės. Dirbti 
prie moteriškų apatinių aprėdalų. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis.

Šaukite:
EV. 7-5561

(160-164)

FINGERW AVER—MANICURIST
Pilnai patyrusi grožio operatorė. 

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

GATEWAY BEAUTY SALON 
397 Guinea Wood Road, Roslyn, L.!1

Tel. Roslyn 3-5880
(160-163)

BEAUTICIAN—VEDĖJA j
Reikalingas pilnas patyrimas $Vir-| 

šiauisia alga priskaitant komisą. 
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 & Buckle 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)

OPERATORĖS \ /
Patyrusios. Dirbti pri<? blous Is ir 

dresses. Nuolatinis darbas, gera’ mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
BRUNO BLOUSE

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

MERGINOS IR MOTERYS 
Dėl vokų dirbtuvės. 

Geras ir nuolatinis darbas.
Kreipkitės:

PAPER CRAFTS 
225 Varick St.

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

(161-165)

OPERATORĖS
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)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Sekcijų darbas. Patyrusio^ pf'F 

blouses. Galima uždirbti nvrtr $60 ik 
$90 į savaite. Kreipkitės:

F. J. CHAMBART CO.
424 — 3rd Ave., (arti 7th St.) 

Brooklyn
(161-163)

----- --




