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KRISLAI
Inkvizitoriai prakišo.
Dipukų sumuštas mirė.
Advokatams pastaba.
Gins komunistus.
Mainierių piknikas.

Rašo GR1GIŠKIS

Leitenantas Sheppard Thier
man buvo teistas armijos tri
bunole ir bylą laimėjo.

Jis buvo apskustas esant 
komunistu, dalyvavusiu tarp- 

Jtafctiniame jaunimo fcstivaiy- 
.1? budapešte, veikusiu prog- 
rcsyvėse organizacijose.

Kaip tik jis grižo iš Korė
jos. tuoj McCarron komitetą: 
per penkias valandas ji klau
sinėjo, terorizavo. Jis su tuo 
komitetu nekodperavo, i klau
simus neatsakinėjo. Dar pri
mesta jam ir snipavimas.

—o—

Siu metu balandžio ?.7 d 
Įeit. Thierman atsistojo prieš 
karini teismą su visais kaltini
mais. Jo gynėju buvo advoka 
tas Emanuel Bloch, kuris gynė 
Julių ir Ethel Rosenbergus.

Tardymas tęsėsi nei pel 
keturis mėnesius. Pagaliau ka
rinis teismas nesurado hit. 
Thierman kaltu nei komunis
tiniame veikime, nei šnipavi- 
me. Visi skundai buvo atmes-

Skundikai gavo antausį.

:s/s kArinio teismo nuospren
dis, pareiškė aclv. Bloc'h, at
metė tuos, kurie nori žmonių 
mintijimą Sukontroliuoti ir ki
taip protaujančius i kalėjimus 
uždaryti.

Leitenantas • Thierman pa
reiškė: Mano garbė, kaip loja
laus amerikiečio, buvo ap
ginta. Aš gavau teisingą teis
mą, amerikinėmis tradicijomis 
paremtą.

šis Thierman laimėjimas 
yra kartu visu demokratiniu 
Amerikos žmonių laimėjimas.

—o—*-
Nicholas Lotushinsky, Chica- 

gos People’s Auditorium ma- 
nadžeris, buvo fašistu užpuo 
likų baisiai sumuštas šią me
tų balandžio 12 d.

Nuo to laiko jis sirginėju, o 
liepos 26 d. ūmai pasimirė.

Dabar Dr. Corliss Lamont 
reikalauja jo mirties priežastį 
ir užpuolimą ant ramaus su
si rink imA ištirti.

i * “°“(Tas mitingas, kuriame di
pukai daugelį žmonių sumušė 
ir ten esančią literatūrą sude- i 
gino, buvo rengtas prez. | 
Franklin Roosevelto ir prein- ■ 
jero Stalino mirties paminėji
mui.

Tarp sudegintų knygų ran- ; 
dasi ir Dr. Lamont knyga 
“Sovietų Civilizacija.”

Lamont reikalauja suimti ii 
nubausti žinomus knygų de
gintojus ir ramių mitingų ar- j 
dytojus, riaušių kėlėjis.

—°— . !
Advokatai turi atsakomybę 

ginti ir tuos, kurie yra kalti- : 
narni subversyviais, pareiškė ! 
Aukščiausiojo Teismo teisėjas į 
William O. Douglas, h- tie ad- i 
vokatai neturi būt skaitomi 
subversyviais.

Šis teisėjo Douglaso pa reiš
kimas,« matomai, paveikė Phi- ! 
Midelp/yv.s advokatų sąjungą, 
kuri suKiko ginti ten areštuo- : 
tus septynius komunistus..

Kuomet jie buvo areštuoti 
ir reikėjo gauti advokatas juos 
ginti, nei ^vienas neapsiėmė, 
bijodami gauti panašios baus- ; 
mės, kaip New Yorko komu- 1

Sovietų Sąjunga 
tikrai išsprogdino 
Hydrogeninę bombą

[Amerikos atomistai pripažįsta, 
[jog Sovietai jau turi H-bombą

j!

Maskva, rugp. 20.—Sovie-1 Sovietų premjeras Malen- 
i tų vyriausybė ketvirtadienį 
1 pranešė, jog “kelios dienos 
• atgal” išsprogdino hydroge- 
! nine bomba. Sako: I € 4

“Tai buvo viena iš hy- 
drogeninių bombų .rūšių. 
Jos sprogimas parodė, kad 

, ši hydrogeninė bomba yra
daug smarkesnė, negu pa- ■ Jėgos Komisija patvirtino, 
l>rastosios atomų bombos.

kovas rugp. 8 d. paskelbė, 
! jog Sovietų Sąjunga turi 
hydrogeninę bomba, tai tū
li Amerikos politikieriai 

i dar nenorėjo tikėti ir abe- 
! jojo.

Dabar gi rugp. 19 d. pati 
valdinė.Amerikos Atominės

i jog Sovietų Sąjunga tikrai 
Sovietai niekam negrumoja kšspiogdino baisiai galin- 

“Tūli užsieniniai rateliai I .h.ydr.o^eni?L.bom^ą'i

tuom. jos? spčio, kad tiktai I 'os Pampintos Lews W.

M

Atominės Jėgos Komisi-

hydrogeninę bombą. Dabar 
iie kelia trukšma dėl t...
kad Sovietu Sąjungą turi Į 
tą ‘sekretą,’ kaip pasiga- ' 
minti hydrogeninę bombą. 
Šiuo trukšmu jie skatina 
dar smarkiau ginkluotis, 

| gąsdindami hydroge n i n i u

Llrj Strauss todėl pareiškė:
“Sovietų Sąjunga išban- 

to. dė ta baisųjį ginklą rugpjū
čio 12 d. iš ryto.”

(Amerikinė spauda apie tą 
•laiką rašė, jog Kamčatko- 

1 ie, sovietinio Sibiro pussa- 
' Iv ie. įvykęs “smarkus že-

“Bet Sovietų vyriausybė ! 
mato reikalą dar kartą pa
reikšti, kad ji neturi tikslo 
bent ką užpulti... Sovietų 
Sąjungą laikosi pastovios 
taikingos politikos — sti
printi taiką pasaulyje ir už
tikrinti saugumą visoms 
tautoms.”

mes

Korėjoje nukentėjo
142,277 amerikonai

S. RHEE ATVIRAI GRŪMOJA 
“PATS UŽKARIAUTI” 
ŠIAURINĘ KORĖJĄ

Seoul, Korėja. — Pietinės i šiai užreiškė, jog pats pa- i 
Korėjos tautininkų prezi- naujins karą, mėgindamas I 
dentas Syngmanas sakė sa-, užimti Šiaurinę Korėją, jei-; 
viskiams belaisviams, su-; gu busimoji politinė vals-! 
grąžintiems iš Ši a u r i n ė s ' tybių konferencija gatavai ■ 
(liaudininkų) Korėjos: neatiduos jam tą liaudies i

Irano generolai 
išviję premjerą 
Mossadeghą
Amerika suplanavus karališkąjį 
Irano perversmą, - sako Maskva

“Mes marguosime i šiau
rę, kad užbaigt dar nebaig
tą darbą—sujungt visą Ko
rėją -i vieną valstybę. Tą 
žygi darysime taip greit. į 
kai tik atsiras 
sąlygos.

respubliką. Teheran, Iran. — Irano, vedos, 
i karininkai, vad o v a u į a n t 

AMERIKONAI LAVINA > generolui Fazollai Žahe- 
di’ui, .trečiadieni nuvertė I . *■ ’

į premjero Mossadegho val-
RHEE ARMIJĄ

.... „ , Seoul. — Amerikos kari- .
tinkamos ninkai sudarė specialę savo džią ir sugrąžino savo ka- 

Aš pilnai pasiti-' komandą, kuri lavins Prieti
kiu, kad jūs remsite mūsų ' nės Korėjos tautininkų ofi- 
maršavimą į šiaurę”... Nerius ir jų armiją, kaip

Tuo būdu Syngmanas i kariauti' naujausiais ameri- 
Rhee atvirai ir kuo aiškiau-1 kiniais būdais.

Franci] a grasina apleist 
Jungt. Tautas, jeigu jos 
svarstys skundus prieš ją

Paryžius.—Francijos val
džia grasino apleisti Jung
tines Tautas, jeigu jos ims 
svarstyti azijinių - arabiškų 
šalių skundus, smerkiančius 
žiaurų Francijos viešpata
vimą Morokkoje ir Tunisi- 
j oje.

FRANCŪZŲ SUKURSTY-
Washington. — “Paskuti-i TI KRUVINI SUSIKIRT1- 

nis” karinės valdybos pra-1 
nešimas sako, jog Korėjos 
fronte viso 142,277 ameri
konai sekamai nukentėjo:

Užmušta 25,604, sužeista 
103,492, be žinios dingo 8,-

Atomine Amerikos komi 
sija jau neabejoja

Washington. — Kuomet 599, nelaisvėn pakliuvo 2,- 
----------------------------------  219, bet paskui sugrįžo 2,- 

433, kurie buvo paskelbti 
dingusiais.Anglai atgausią Irano 

naftos pramonę
Washington. — Jungtinių 

Valstijų valdžia ir Anglijos 
atstovai labai džiaugiasi, 
kad Irano generolai nuver
tė premjero Moss a d e g h o 
valdžią ir sutvirtino kara
liaus galią.

Anglija ir Amerika tiki
si, jog Irano karalius su
grąžins anglams naftos-ži- 
balo pramonę, kurią suvals
tybino Mossadegho valdžia. |

Francijos ministrai atmeta 
streikieriy reikalavimus

Paryžius.—Francijos mi
nistru kabinetas atmetė rei- 

į kalavimus kelių milijonų 
i streikierių. Jie gi reikalau
ja pakelti uždarbį ir panai
kinti premjero Lanielo įsa
kymus, kurie juo aršiau pa
blogina darbininkam gyve- 

' nima.

k.riTUZitaf’S A.merik?vis sm.arkia“ 

L*. 1 1 1 1 * Mossade- ginkluoja francūzusghą, bet karalius pataręs u J 
pasigailėt jo.

Teherane, Irano sostinė
je, išsiveržė nauji mūšiai 
tarp karaliaus ir Mossade-

nistų gynėjai.
—o—

Šenadorio apylinkės mai
nierių ruošiamas dienraščio 
Laisvės naudai • piknikas, ma
tomai, turės nemažą brookly- 
niečių atstovybę.

Tikimasi turėti svečių taip
gi iš Philadelphijos, Baltimo
re* ir kitų plačių apylinkių.

Wilkes Barre apylinkės lais- 
viečiai taipgi dalyvaus.

Minimas piknikas įvyks šį 
sekmadienį, Brandonville, Pa.

Geriausio pasisekimo!

Wash*mgton. — Amerika 
paskutiniu laiku davė dar 
71 milijoną doleriu Franci- 
iai kariauti prieš Vietnamo 
liaudininkus Indo - Kinijoje 
ir nusiuntė francūzams dar 
350 karinių lėktuvų, 850 
šarvuotų automobilių. 250 
karinių laivų bei laivukų. 
16,000 trokų, 90,000 mažes- 
niųiu ginklu ir 170 milijonų 
visokių kulkų.

Amerika duoda Franci- 
iai 1,500 milijonų dolerių 
per metus kovai prieš ko
munizmą.

Kairo. — Egiptas grasina 
pertraukt derybas su An
glija dėl Suezo kanalo.

Mossadegho šalininkai at
kakliai gynėsi, bet karališ-- 
kieji karininkai per 9 va
landas kruvinu muštynių 
paėmė viršų. Mūšiuose bu
vo nukauta daugiau kaip 
300 žmonių iš abiejų pusių 
ir sužeista apie 100. kaip

MAI MOROKKOJE
Francijos politikieriai 

' pereitą savaitę sušaukė Mo- 
į rokkos dvarininkus - kuni- 
i gaikštukus, francūzų pa
taikūnus, į slaptą sambūrį. 
Šie gi ponai su savo vadu 

| EI Glaoui nutarė pašalinti 
i tautinį Morokkos karalių, 
i sultąną Youssefą kaip ma
rokiečių mahometonų re
liginį galvą, o jo vieton pa-

skyrė sultano dėdę “popie
žium” (imamu). Taip jie 
padarė todėl, kad sultanas 
pritaria savo tautiečiams, 
reikalaujantiems plačios 
savivaldos ar visiškos ne
priklausomybės nuo Fran
cijos.

Sultanas, iš savo pusės, 
pareiškė, kad jis yra ir bus 
religinis i r “svie t i š k a s ” 
morokkiečių valdovas.

Todėl užsikūrė kruvinos 
riaušės tarp sultano rėmė
ju ir Francijos šalininkų. 
Taip per kelias dienas ir 
užmušta 50 žmonių, o, su
žeista keli šimtai.

Francūzų kariuomenė ir 
policija “daro tvarką,” nu
kreiptą prieš sultano ša-, 
lininkus.

CIO suranda, jog bloga Banką apiplėšęs buvęs 
Eisenhowerio valdžia jo tarnautojas

Washington. — CIO uni
jų Politinio Veikimo Komi-

i ralių R ižą PahlevĮ.
(Karališkieji generolai 

jau pereitą sekmadieni ban- v_ . ... . .
: dė nuversti Mossadeghą,' pi‘anesč sukilimo ^laimeto- 
bet iis nuslopino pirmąji jų 
bandymą. Tuomet karalius 1 
lėktuvu paspruko į greti-1 
mąiį Traka, o paskui per-;
skrido Italijon.)

Generolo Zahedio slaptai 
suorganizuoti kariu i n k a i 
trečiadieni su amerikiniais 
tankais ir kitais ginklais j 
urmu užklupo p r e m j e r o ! 
M' o 's s a d egho gyvenamuo
sius rūmus ir valdžios įstai
gas. Jiems padėjo iš anks- 
to paruoštos fašistinės go-

jai per savo radiją.
Premjeras Mossadeghas 

paspruko, gal būt, į Isfa
han miestą, už 100 mylių į 
pietus nuo sostinės Tehera
no. Nes Isfahano radijas 
ir po perversmo Teherane 
vis šaukė iraniečius remti 
Mossadeghą kovoje prieš 
karalių.

Taigi dar abejojama; ar 
karaliaus generolai užvaldė ’ 
visa Irana.

Karališkos govėdos sude
gino Mossadegho laikraščio/ 

; spaustuvę ir komunistinės 
1 Tudeh partijos laikraščių 
leidyklas. I gabalus sudras- 

! kė tokius Mossadegho drau- 
! pus, , kaip pulkininką Ez. 
1 Mumtaza ir užsienio reika
lu ministrą Hossein a Fate- 

; rni.
Karaliaus paskirtas nau-

1 iu premjeru generolas Za- 
į hedi, norėdamas pasigerin
ti paprastiems iraniečiams, 
žadėjo Pakelti darbinin
kams algas, numušti mais-’ 
to kainas, nemokamai gy- 
dvti ir sugražinti žmonėms 

; pilietines laisves. Bet iis 
t . .. -! tuojau ivedė griežtą karinį
Indija ir Pakistanas susitarė stovi vietose, kurias Zahe- 
dėl balsavimų Kašmire

Kas yra naujasis 
Irano premjeras

Irano karaliaus paskirtas 
naujasis p r e m j e r a s gen. 
Zahedi yra. didelių dvarų 
savininkas, mergininkas ir; 
kozyrninkas, kaip rašo New 
forko Times.

Antrojo pasaulinio karo i 
mW.u Zahedi rėmė Hitlerį ' 
prileš Ameriką, Angliją ir

s talkininkus. Tada an-' 
gfai todėl buvo jį suėmę.

i di užėmė.

Mineola, N. Y.—Tarnau
to j a i Franklin National |

PRAVDA SAKO. TAI 
AMERIKONU PARUOŠ
TAS PERVERSMAS

Maskva. — Vyriausias

tetas .surado, kad Eisenho- Banko Florai Parke, Long -ams per visuotinus baisa 
werio valdžia ir republiko- Islande, spėja, kad seniau vjmus pasirinkti, ar ginei
niškas Kongresas yra be- buvęs to banko tarnautojas
veik lygiai 'blogi kas liečia j išplėšė $li91,280. 
darbininku reikalus. Vai- j 
džia pasiduoda tokiems!
rėksniams kaip Joe McCar-1 
thy.

CIO centro pirmininkas 
Walter Reuther, tarp kit
ko, priminė, kaip republi- 
konai planuoja sabotažuoti 
bei panaikinti senatvės ap- 
drauda. v

Politinis Komitetas 
nutarė darbuotis, kad 
n.ančiuose rinkimuose 
išrinkta Kongresan tinka
mesni darbininkam 
nės.

todėl 
atei- 
būtų

zmo-

Washington. — Senato 
komisija surado, kad Vaka
rų Europoj dar “per ma
žai ginklų” prieš Sovietų 
Sąjungą.

ORAS. — Vėl giedra ir 
nekaršta.

New Delhi, Indija.—Indi
jos premjeras Nehru ir 
Pakistano premjeras Mo
hammed Ali pasirašė sutar- Sovietų komunistų laikraš
tį—leist Kašmiro gyvento- tis• Pravda ketvirtadienį* 

rašė, kad:
Irano generolai pagal 

j Amerikos planus ir ameri- 
i kiniais pinigais bei gin
klais nuvertė p r e m j e r o 
Mossadegho valdžią ir su
gražino karalių.

Am.erikos generolas Nor- 
i man Schwarzkopf pereitą 
savaitę nuvyko^ Iranan, lan
kė jo generolus ir davė isa- 

United Nations, N. Y.— i kymus, kain nuversti Mos- 
Sovietų delegatas Andrius sadegho valdžią.
Višinskis, kalbėdamas poli
tiniame Jungtinių Tautų 
seimo komitete, tvirtino, 
kad Amerikos valstybės se
kretorius Dulles padarė 
slaptą karinę sutarti su 
Pietinės Korėjos tautinin
ku prezidentu S y n g m a n 
Rhee. Višinskis įrodinėjo, 
kad Amerika ruošia Rhee 
p a n a u j i ntam karui prieš 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus.

‘ Amerikos delegatas 
Lodge tatai užginčijo, pa
reikšdamas, jog nėra jokių 
slaptų sutarčių su Rhee.

jamoji Kašmiro provincija
1 turi priklausyti Indijai ar 

Plėšikas su revolveriu pa-j Pakistanui.
si tiko banko viršininką E. i 
Gronwallą prie jo namų du-

I rų, kuomet Gronwall an
tradienį 7:30 vai. iš ryto 
išėjo sėsti Į savo automo
bilį ir važiuoti i banka.

Plėšikas.įvarė Gronwalla 
į automobilį, pats greta at
sisėdo' ir, nuvažiavus į ban
ką, privertė Gronwallą ati
duot jam pinigus. Paskui 
vėl įsivarė tą banko virši
ninką į automobilį, prispy
rė pavežti kelias mylias už 
miestelio; išmetė jį laukan. 
Paskui pats dar kiek pava
žiavo; paliko automobilį ir 
nudūmė savais keliais.

Tuzinai • slaptosios FBI 
policijos ir vietinių detek
tyvų ieško plėšiko.

Madras, Indija. — Potvi- 
niai išvijo, tūkstančius,žmo
nių iš namų.

Lodge užginčija slaptą 
sutartį su Rhee

(Schwarzkopf seniau bu
vo New Jersey valstijinės 
nolicijos viršininkas, o pas- 

I kui karališkosios Irano žan- 
! darmerijos vadas ir lavin
to j as.)

Šiuo perversmu Amerika 
nori suardyti draugiškus 
santykius tarp Mossadegho 
valdžios ir ‘Sovietų Sąjun
gos. O kitas perversmo tiks
las — tai sugražinti an
glams milžinišką Irano naf
tos - aliejaus pramonę, ku
ri per Mossadegho pastaiP 
gas buvo perimta į Irano 
valstybės nuosavybę.
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Kas Ką Rašo ir Sako
PRALENKĖ IR 
HITLERĮ K-

Naujienų redaktoriui Gri
gaičiui teks medalis už pra
lenkimą Hitlerio — melavi
me. Tik pasiskaitykite, ką 
jis rašo:

Lietuvos durpių pramone

Mokytojų nutarimas
Tenka nuoširdžiai pasveikinti Amerikos Mokytojų 

Federaciją, kuri savo paskutinėje konvencijoje padarė j 
rimtą žygi prieš radinę diskriminaciją savo eilėse. Ji i 
nutarė išmesti tuos lokalus, kurie susideda tiktai iš bal
tųjų ir neįsileidžia juodveidžių.

Mokytojų Federacija turi 400 lokalų ir priklauso 
prie Amerikos Darbo Federacijos. Nors josios vadai ei- 1 
na išvien su ragangaudžiais, ir didžiuojasi kovoja prieš 
komunizmą ne prasčiau už McCarthy, bet rasinės dis
kriminacijos klausimu užėmė teisingą ..poziciją. Pažan
giečiai seniai reikalavo tokį nutarimą padaryti, bet Fe
deracijos vadovybė iki pat šiai konvencijai priešinosi. 
Girdi, atstumsime daug mokytojų pietinėse valstijose.

Gyvenimas parodė ką kitą. Jau ir pietinėse valsti
jose šviesa paima viršų ir jau kelinti metai mokyklų 
sistemoje verda kova prieš negrų segregaciją. Vis dau
giau ir daugiau mokytojų persiima ta idėja, jog žmonių 

‘į padalinimas pagal jų odos spalvą yra biaurus ir piktas 
dalykas, nesuderinamas nei su demokratija, nei su žmo
niškumu.

Te dėl spėjama, kad ir Federacijos keletas pietinėse 
valstijose gyvuojančių lokalų pataisys savo konstituciją, 
atsisakys rasinės diskriminacijos ir pasiliks Federaci
joje. Manoma, kad tiktai vienas kitas baltojo šovinizmo 
užnuodytas atskiras narys pasitrauks i.š organizuotų 
mokytojų eilių dėl šio konvencijos nutarimo. •

“Bolševizmas atnešė žmo
nėms skurdą, badą ir prie
spaudą.

“Tai pasakė pats Malen
kovas savo dviejų valandų 
kalboje Aukščiausiojo So
vieto sesijoje.”

Mes gi ta prakalba skai
tėme. Skaitė ją milijonai 
kitų amerikiečiu. Ji buvo 
ištisai išspausdinta “The 
N. Y. Times.” Užima iš
tisu du puslapiu.

O niekur toje prakalboje 
Malenkovas nėra pasakęs, 
kad “bolševizmas atnešė 
žmonėms skurdą, bada ir 
priespaudą.”

JIS AR DARBININKAI?

“DVI PUSĖS” IR TAIKA
Jungtinių Tautų Asemblejcs sesijoje jau pasireiškė 

, rimtų skirtumų Korėjos taikos klausimu. Politiniame 
komitete gimė keletas pasiūlymų. Mūsų šalies delega- 

. čijos pirmininkas Lodge pravedė mintį, kad busimojoje 
politinėje konferencijoje turi būti “dvi pusės”—jie. ir 

, mes. “Mūsų pusė” susidės iš visų 15 kraštų, kurie ak- 
tyviškai su ginkluote mis pajėgomis dalyvavo Korėjos 

N kare.
“Anoji pusė”—Šiaurine Korėja ir Kinija—gali pri- 

siimti, ieigu nori, Tarybų Sąjungą. "Piktai Indijos ne
gali pasikviesti. Indijai priešingas Khee ir Lodge.

Britanijos delegacija ūorėtu, kad šioje konferencijo
je “pusės” būtu pamirštos, o būtu kalbamasi bendrai 
apie užbaigimą karo ir suvieniiimą Korėjos. Britai ma- 

, no, kad iš “musu pusės” penkiolikos šalių per daug, kon- j 
feren.eija pasidarytų per didelė. Kai kurios mažosios 
šalys gal savanoriai atsisakvs konferencijoje dalyvauti, 
nors ics ir tini ginkluotu jėgų Korėjoje.

Tarybų Sąjungos delegacija patiekė du pasiūlymu. 
Vienas pasiūlymas, tai kad šiaurinė Korėja ir Kinija bū- 

' . tų pakviestos į Asamblėjos Mesiją svarstyti politinės 
konferencijos sudarymą. Tas pasiūlvmas tapo be jo
kiu ceremonijų atmestas. Kitas pasiūlymas nustato po
litines konferencijos sudėti iš vienuolikos kraštų. Tais 
kraštais yra: Burma, Lenkija. Švedija, Indija, Tarybų 
Sąjunga, Jungtinės Valstijos. Britanija, Francūzija, Ki
nija, Šiaurinė Korėja ir Pietinė Korėja. Šis pasiūlymas 
tebėra diskusuojamas. Beveik nėra jokios vilties ir jam 
praeiti.

Amerikoj pozicija laimi ir veikiausia oolitinės kon
ferencijos Sąstatas bus toks, kokį mūsų delegacija nu- 

. statys. Bet kaip seksis konferencijai su “dviemis pu
sėmis” Korėjoje taiką pasiekti ir Korėjos suvienijimo 

... problemą išspręsti, tai jau visai kitas klausimas. Be to, 
’Korėjos reikalas susietas su visa eile kitų problemų. Čia 
įeina visos Azijos reikalas. Ar galima Korėjos taikos 
klausima atskirti nuo tų visų kitų problemų?

Ir čia, kaip pasirodo, Asemblėjoje apsireikš skirtin
gų nuomonių. Amerikos delegacija griežtai laikosi tos 

* nticimonės, kad sudarytoji politinė konferencija turės ap
siriboti vienu Korėjos klausimu. Britanija ir Tarybų Są

Chicagos Vilnis, kalba 
apie padėti Francūzijoje ir 
prieina tokios išvados:

“Laniel deda visas pa
stangas streiką sulaužyti, 
nes ant to rymo jo režimo 
gyvybė. Jei jis streiko ne
sulaužys. streikas vyriau
sybę sulaužys.”

Premjeras Laniel pasinio- 
io pravesti tain vadinama 
“ekonomija.” bet perdėm 
ir išimtinai darbininkų 
kaštais. Algų kapojimas 
prasidėjo nuo valdžios tar
nautojų ir pasiekė valdžios 
įmonėse, susisiekimo prie
monėse ir įstaigose dirban
čiuosius. Palietė milijonus 
darbininkų. Darbiu i n k a i 
paskelbė sukilimą streiko 
formoie.

Laniel yra stambiojo ka
pitalo ir imperialistu agen
tas . Vietoje baigti Indoki- 
•^ijoie kara ir sumažinti 
ginklavimosi bei milituriz
mo išlaidas, jis pasimoio 
dar labiau pasunkinti jau ir 
taip labai sunkią Prancūzi
jos darbininkų padėtį.

KAUNAS. — Tarybų ša
lis tiek durpių atsargų, tiek 
ir jų gavybos atžvilgiu uži
ma pirmą vietą pasaulyje. 
Labai turtinga durpių yra 
ir Lietuvos respublika. Jei
gu visi Lietuvos fabrikai ir 
gamyklos, geležinkeliai, ko
munalinės įmonės ir gyve- i 
namieji namai imtų kuro ir | 
energetikos tikslams nau- i 
doti durpes, tai ir šiuo at- ' 
veju jų atsargų užtektų ' 
daugiau kaip šimtui metų.

Kadangi dauguma šių 
naudingųjų iškasenų san
talkų yra arti geležinkelių 
ir plentų, tai susidaro pla- ; 
čios galimybės pilnai ir 
įvairiapusiškai' jas panau
doti. I

Buržuazinėje Lietuvoje; 
durpių gavybos technika Į 
buvo labai žemo lygio. Vy-1 
ravo varginantis, žema? 
apmokamas nekvalifikuotų !

i darbininkų darbas. į
Kaip reikiant durpių ga

vybos pramonė Lietuvoje ' 
ėmė vystytis tik po to, kai ; 
čia buvo įvesta tarybų vai- '

i džia.
Per pokarinius metus i 

! Lietuvos specialistai nuvei- ‘ 
j kė didelius darbus, rinkda- ' 
' mi ir nagrinėdami fondinę | 
bei archyvinę medžiagą

nėjimus ankstesni a i s i a i s 
metais. Be to, buvo iš nau
jo ištirta daugelis masyvų, 
patikslintos durpių atsar
gos ir jų kokybė. Jau 1948 
metais buvo preliminariai 
ištirta 840 įvairių pelkių. 
Šiuo metu šitas darbas iŠ 
esmės užbaigtas: sudarytas 
Lietuvos durpių pelkių ka
dastras ir scheminis jų že
mėlapis. Pirmą kartą Lie
tuvos istorijoje radosi gali
mybė griežtai moksliniu pa
grindu pradėti eksploatuoti
durpių turtus, sudaryti dar labiau 
perspektyvinį
itin svarbiai pramonės ša
kai vystyti.

Respublikos są 1 y g o m i s

planą šiai

junga, matyt, yra kitokios nuomonės.

•Senatorius Knowlancl (dešinėje) patenkintai svei
kinasi su senatorium Ferguson. Knowland laimėjo 
reppblikonų senatorių pasitikėjimą. Jis dabar užė- 

rriė mirusio senatoriaus Tafto vieta vadovybėje.

KURIEMS 
PAŠALIEČIAMS?

Kunigu Draugas rašo: 
“Pašaliečiams vis tik atro
do, kad Vokietijos krikščio
nys demokratai rinkimus 
turėtu laimėti be didelių 
sunkumų.” Jų svarbiau
siais oponentais esą social
demokratai.

Bet ne visi ^pašaliečiai” 
vra Draugo nuomonės. Juk 
panašiai Draugas pranaša
vo ir Italijos krikščioniu 
demokratu laimėjimus. Gi 
Italijos klerikalai išėjo iš 
rinkimų smarkiai aplamdy
ti. Panašiai gali atsitikti-ir 
su Vokietijos klerikalais.

Vokietijos krikščionims 
demokratams dar truputį 
sunkėliau: jie neturi savo 
popiežiaus tikintiesiems už- 
angažuciti. Italai turėjo.

VAKARIEČIAI 
NEIšSIGĄSlĄ

Rymo kataliku susivieni
jimo Garsas nuduoda nieko 
nebijąs, netgi vandenilio 
bombos. Zujus rašo: “va
kariečiai jau gerai pažįsta 
Kremliaus politika ir nesi
duos suvedžiojami. Nenu
gąsdins demokratijų nei 
pasigyrimas hidrogenine 
bomba.”

Gerai, kad ponas Zujus 
nesibijo. Bet ne tiesa, kad 
vakariečiai taip jau baisiai 
lygiai drąsūs. Pav., britai 
ir francūzai sako, jog tai 
labai rimtas dalykas ir rei
kėtų su Kremliumi tais vi
sais reikalais pasitarti. Jie 
pritaria Keturių Didžiųjų 
konferencijai. Netenka 
abejoti, jog čionai įeina

liaudies ūkiui. Jų naudoji
mas žymiai sumažina išlai
das’, kurios daromos atsi
gabenant brangiai kainuo
jantį kurą, tokį, kaip ak
mens anglį ar naftą. Dide
lė yra durpių reikšmė res
publikos elektrif i k a v i m o 
srityje. Yra žinoma, jog 
eilė Lietuvos šiluminių elek
trinių dabartiniu metu nau
doja vietinį durpių kurą.

daugelis pramonės įmonių: 
statybinių medžiagų gamy
klos, maisto ir tekstilės fa
brikai ir tt.

imonėms aprūpinti prieša
kine tarybine technika bu
vo' skirta daug dėmesio dar 
ketvirtajame penkmetyje. 
Dėka to pokariniu laikotar
piu buvo sukurta 

i nauja pramonės 
p durpių pramonė, 
i Artį Vilniaus, 
i Vokės ir Margių 
i bazėje, išaugo stambios 
mechanizuotos durpių ga- 

j vybos įmonės. Ties Vilnium 
' pastatyta durpių briketavi- 
i mo gamykla, pasikeitė arti 
! Kauno ir Šiaulių esančių 
įmonių vaizdas.

Vietinei kuro pramonei 
išvystyti vien Vyriausio- 

i sios kuro valdybos sistemo- 
1 j e nuo 194e5 iki 1952 metų 
i buvo asignuota dešimtys 
milijonų rublių, iš kurių 
pusė išleista aprūpinti dur
pynams nauja technika.

Pirma karta Lietuvos is
torijoje durpių pelkėse at
sirado didžiai produkty-

Lietuvai

Baltosios 
durpynų

šiek tiek ir baimės.
Hidrogeninė bomba yra 

rimtas ir baisus dalykas. Ir 
pats Zujus neturėtų jaus
tis taip jau labai Saugiai.

vios mašinos, o tai įgalino 
komuleksiškai mechanizuo
ti visus darbus. Ypatingai 
gausiai yra aprūpinti tech
nika Lietuvos E n e r g i i os 
valdybos durpynai. Užsu
kime į vieną įš jų.

Štai bagerinės e le vato vi
nes mašinos. Lėtai ios 
slenka po durpių klodą. Ne
lyginant galingais žandi
kauliais, jos užgriebia dur
nių mase, perdirba ja ii 
formuoja į plyteles. Elek
trifikuotos klojamosios ma
šinos išdėsto šias plyteles 
džiovinimo lauke. Su pa
kraunamųjų kranų pagalba 
jau paruoštos durpės-kratų 
narnos į vagonėlius ir moto- 
vežiais gabenamos iki ar
timiausios geležinkelio sto
ties ar prieplaukos. 60 to
nų sausų durpių per pamai- 
na — štai tokios bagerinės 
mašinos produktyvumas. j

Respublikos durpių įmo
nėse dirba tai]) pat specia
lūs e k sk a va toriai, kurie 
įstengia pereiti po nusau
sintas pelkes. Jie kasa grio-1 
vius. Čia naudojami dabai’ į 
ir buldozeriai. Yra čiaskre- ! 
neriu, kurie ruošia siaurų- ! 
jų geležinkeliu trasę. Visa i 
tai Lietuvos durpių įmonė- i 
se atsirado per pokarinius i 
metus.

Mechanizavus durpių ga- i 
vybą, atradus naujus klo- i 
dus, tobuliau suorganiza-; 
vus darbą, per -pokarinio i 
penkmečio metus durpių į 
gavyba respublikoje žymiai' 

i padidėjo.
Dar platesnės perspekty

vos Lietuvos durpių pra-; 
monei atsiskleidžia penkta-;

i jame penkmety jo. Per 
penkmetį šios vertingos ir i 
naudingos iškasenos gavy
ba bus žymiai padidinta.

Penktajame penkmetyje;
į padidės imomų : 

aprūpinimas technika. An- į 
tai, Vyriausiosios kuro vai- | pavyko i 

į dybos sistemoje daug dar- 
■ bo reikalaujančių procesų 
. mechanizavimas šiemet pa- 
I lyginti su pereitais metais 
padidės 23 procentais. “Di- 

i džiojo raisto” durpyne - bus 
! visiškai elektrifikuota ga- 
i vyba ir įdiegta koimpleksi- 
I nė mechanizacija.

Šiame penkmetyje numa- 
! tyta pastatyti galingas dur- 
i pių įmones ties Šiauliais. 
1 Jos patenkins vietinės pra- 
; monės kuro reikmes.

Plačius galimumus dur- 
. pių pramonei atskleidžia 
durpių briketų gaminimas. 
Šioji gamybos rūšis atsira- 

j do Rusijoje beveik prieš 
100 metū. Dar XIX amžiu
je Verchne - Iseto metalur- 

' gijos gamykla Urale save 
reikalams gamino durpių 
briketus. Naudojami dur
pių briketai ir Lietuvos res
publikoje— pramoninėse ir 
buitinėse krosnyse.

Penkta j a me pen kmety j c 
j gyventojų buitiniams po- 
Į reikiams patenkinti bu e 
pradėta statyti galinga, ge- Teresė Eimutis, 
rai aprūpinta įmonė durpių j *.........
briketams ga,minti. Į 1955 L šidaras .... 
metų pabaigą ji dalinai pra
dės veikti.

Penkmetiniame vietinės Į 
kuro pramonės išvystymo 
plane numatoma elektrifi
kuoti eilę esamųjų durpynų 
ir visiškai mechanizuoti pa
krovimo - iškrovimo dar
bus. Pradedama statyti 
estakada, padidės keliamų; 
jų kranų ir juostinių trans
porterių skaičius.

Didis yra 
muo ir žemės ūkyje, 
jos plačiai naudojamos 
po trąšos.

Durpės yra ])uikus 
kraikas gyvuliams . Gerai 
išdžiovintos durpių sama
nos vandens sugeria 30 
kartų daugiau, negu jos pa
čios sveria,. Šiais metais

mokėti 15 centų užNew Yorko žmonės dabar turi 
važinėjimą miesto kontroliuojamais traukiniais ir 
busais. Jie turi pirkti taip vadinamus ‘’tokens”. Čia 

matome tų “tokenų” maišus.

durpių vaid-
Čia

$ 
t Ml '

numatoma įrengti dvi dur- 
| pių pakraikų gamyklas
Aukštumalių ir Šcpetos 
durpių masyvuose.

Kasmet gerėja durpių 
ruošėjų kultūrinės - buiti-

I nės sąlygos. Įmonėse įreng- 
| ti bendrabučiai, klubai - 
j skaityklos, valgyklos ir ki-
I tos visuomeninės įstaigos. 
Ateityje gyvenamųjų namų 
statyba įgaus dar didesnį 
užmojį. Iki penkmečio pa
baigos durpynuose išaugs 
darbininku miesteliai.

Tokios ‘yra perspektyvos i 
durpių pramonei Lietuvoje 
vystytis.

Durpes galima pavadinti 
itin brangiu Lietuvos že
mės lobiu, o durpių atsar-

rimą Palankų farmoj i, mūsų 
komiteto gynimui sveturgimių. 
Ir kurie dirba iki pietų, kai 
kurie vėliau atvažiavo.

tadienio vakarais galimi iš
važiavimai ar piknikai.

Išvažiavimas buvo gyvas, 
linksmas, smagus ir naudin
gas. Jame jausta nuoširdumo, 
draugiškumo, o tai smagu 
tiems, kurie persekiojami, ku
riems reikia tokios paramos.

Mūsų muzikantai gerai lin
ksmino susirinkusius.

Pietūs buvo puikiai paruoš
ti rūpesniu V. Smalstienės,

ronė Vidrinskienė 
tarnavo prie stalo.

pa
ir

| Alfonsas. Vėliau pribuvus
, . r t i Putrienė irgi stojo darban.— nepaprastai dideliu liau- r c bi,_. .n. 1 L TZ . i . i Svečių turėjome ir is k dies turtu. Kasmet durpių j mjestl| ‘

pareikalavimas didėja ir to-; i,i«, .ka, maik
liau didės.
voje turi didžią ateiti,

didės. Durpes Lietu

S. Kaunietis

k

o išvažiavimas 
sveturgimių gynimui

"tai vėl turėjome nepapras 
tą naujenybę. Nors šeštadie
niais kai kurie dirba iki pietų 
vistiek turėjome gerą išvažia

i tai ant rytojaus V. SmaisticnN 
j savo namuose padarė ūžbąigą 
i išvažiavimo ir 
! vaišinome ir
Į nu' svarbiam reikalui—ri’ni-)

su-
i važiavimo turėsimi
I (’f?ra
i kurie prie to prisidėjote, ypa-
| i ingai
čiū V. Sm aisti e ne i.

Apsigynimo Komitetas.

paratna. Ačiū visiems,

kurie dirbote. a-

LAISVĖS REIKALAI
Nauji pabrangimai Įvairiu 

medžiagą vis labiau spaudžia 
mūsą dienrašti. Laimė tik ta
me, kad visuomenė tuos sun
kumus supranta ir teikia pa
ramą dienraščio atsilaikymui. 
Pastaruoju laiku finansinės 
paramos gavome nuo:

Dalis pelno nuo rugp.
pikniko

i. Y......................................2.00
J a n i ū n i e n ė, Bayonne,
J. J................................... 2.00

Zidorius Makakas

2.00

Ohio

T. Kaškiaučius, Newark, N. J. 
(aukota anksčiau, bet ne

paskelbta) ............ 15.('O

Geri rėmėjai, Lewiston, i 
Me. ...... ..

J. Kąmichaitis, Toronto. Ca-' 
Balsą) .(>.00
Me.......... 5.00 !

3.00

ir P. V. Gasp
Ilapids, Midi................ 2.00

M. Yanavičienė, Washington, 
2.00 

..2.00 
hi e, 
<2.00

Dilius.

V a n a g a s,
. . . . 2.00
Albertson,
.... 2.00

Wis 2.00

M ass
| Walter

Imas . . 5.00 
s, Gardner, 
............. 5.00 
Los Angeles, 
............. 5.00

2.00

2.00
Hills,

1.00

! M

I Geras Baltimorietis ........ 4.00
Fr. Obrekes, Paxinos, Pa. 1.00 I
K. Milevich, New Glasgow.

i »

M. Klastow, 
Mich.

S. Ockaskis, 
Mich. . . . 2.00

Mrs. P. Mataitis, Hellertown,
Pa....................................... 2.00

A. ir K. Mugianiai

Jonas Grybas, pasižymėjęs 
, naują skaitytoją gavimu dar 
Norwoode gyvendamas, dabar 
gyvenąs Brook lyno, šiomis die
nomis gavo naują skaitytoją.

Už tą gražią paramą dėko- 
I jame, visiems, kurią vardai 
aukščiau išspausdinti. Dėkojam 

! Grybui už naują skaitytoją ir 
prašome visą, linkinčiu l.a/«y 
V'»i gyvuoti, nepaniirŠUĮ, kyli 
finansinė paramą yjifa labai 
i’eikalinga. O naują skaityto
ją gavimas yra visų svarbiau- 
sias dalykas.

2.0b Laisvės Administracija.

2 pusi.-Laisve (Liberty)- Penktad., Rugp.-AugUst 21, 1963
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Tai tokia apšvietos-geroves ministre Hobby’ienė
Ponia Oveta Culp Hobby, 

Jungtinių Valstijų Sveika
tos, Apšvietos ir Gerovės 
sekretorė (ministras), rei
kalavo, kad Kongresas pa
skirtų dar mažiau pinigų 
tvrinėjimams vėžio ir šir
dies ligų.

—Tai geda, kad sveikatos 
ministrė ragina numušti 
lėšas kovai prieš vėžio ligą, 
nuo kurios mirė įžymiau
sias republikomi senatorius 
Robertas Taftas,—sako vie
nas N. Y. World-Telegra- 
mo skaitytojas savo laiške. 
—O širdies liga numarino 
kitą republikonų senato
rių Tobey.
\ Prezidentas Eisenhoweris 
paskyrė Hobby’ienę virši

SOVIETŲ SĄJUNGOJ IŠRASTI “NATŪRALIAI JUDŽIAI”
Tik po Antrojo pasauli

nio karo buvo Amerikoj 
plačiau pradėta daryti ban
dymai—išrast tokius juda
muosius paveikslus, kad at
rodytų natūraliai, kaip gy
vi, kad vaizduotų žmones ir 
daiktus ne tik paplokščiai, 
bet kad judžiau rodytų ir 
tam tikrą apvalumą bei Sto
nį.

Kai kurie amerikiniai te
atrai neseniai pradėjo ro
dyti tokius naujos rūšies 
judžius. Jiems stebėti pa-

paukštis ir nuskrenda salės ' 
gilumom Staiga paukštis | 
grįžta atgal ir atskrenda I 

prastai reikia savotiškų taip arti žiūrovo, jog šis i 
spalvuotų akinių. Tai pi-i automatiškai išskečia ran
giausi spalvuoti akiniukai, j kas pagauti gražųjį paukš- i 
guriuos teatrai padalina ; tį ar užsidengia veidą, kad , 
ateinantiems tokių judžių 1 paukštis akis neiškabintų.” j

ŽMOGAUS IR BEŽDŽIONES KRAUJO GIMININGUMAS
Šio amžiaus pradžioje ty

rinėtojas Friedentalis pra
dėjo kartoti senus bandy
mus, perleisdamas vienų gy
vulių kraują kitiems. Anks
čiau kiti tyrinėtojai kar
tais perpildavo gyvulių 
kraują sergantiems žmo
nėms, tikėdamiesi surasti 
gerus vaistus. Bet gyvulių 
kraujo perpylimas žmo
nėms beveik visuomet bū
davo pavojingas gyvybei. 
Pavyzdžiui, kai sergančiam 
žmogui įpildavo veršiuko 
ar ėriuko kraujo, tai ligo
nis, užuot pasveikęs, mir
davo.

Bet Friedentalis parinko 
gimiringesnes gyvulių rū
šis, pi tr leisdamas vienų 
llraują* kitiems. Ir štai kas 
pasirodė. Jis perpildavo ar
klio kraują asilui, triušio 
(kraliko) kraują kiškiui 
(zuikiui), beždžionės oran
gutango kraują—gibbonui, 
kitos rūšies beždžionei, o 
žmogaus kraują —beždžio
nei šimpanzei. Visais šiais 
atvejais gyvuliai ne tik 
išlikdavo gyvi, bet nepasi- 
reikšdavo jokių ligos žen
klų. Tačiau, jei žmogaus 
kraujo įleisti karveliui, 
šuns kraujo beždžionei, o 
arklio kraujo triušiui, tai 
gyvuliai, kuriems įleistas 
svetimas kraujas, pastim
pa. Kaip matome, skirtu
mas toks, jog kur įpildavo 
artimai giminiško gyvulio 
kraujo, tas kraujas nekenk
davo kitam gyvuliui, o jei
gu leisdavo tolimos rūšies 
gyvvjlio kraujo, tai sveti
mas kraujas numarindavo 
kitą gyvulį.

Friedentalio bandymai 
įrodė, jog žmogus savo 
krauju artimiausias to
kioms beždžionėms, kaip 

ninke to svarbaus valdžios 
departmento todėl, kad ji
nai, būdama “demokratė,” 
o darbavosi už Eisenhowe- 
rio išrinkimą prezidentu.

Hobby’ienė, kaipo gero
vės sekretorė, yra senatvės 
apdraudos direktorė. O jos 
leidžiamas laikraštis Hous
ton Post spausdino raštus, 
raginančius ponias nemokė
ti Socialės Apdraudos mo
kesčių už savo tarnaites.

Darbo Federacijos Mo
kytoju Sąjungos suvažiavi
mas Teorijoj, Illinois, šią 
savaitę pareiškė, jog pradi
nės (public) mokyklos “tu
rės visai nubankrutuoti, 
jeigu šalies valdžia nepri

žiūrovams.
Įdomu čia pažymėti, kad I 

“gyvųjų” judžių sekretas • 
jau gana seniai atrastas So- i 
vietų Sąjungoje, kaip kad j 
rašė Lietuvoj leistas laik-, 
raštis Laisvoji Mintis 1941 i 
m. sausio 22 d.:

“Salėje skraido papūga, į 
Žiūrovas aiškiai mato, kaip ' 
netoli nuo jo pakyla gra
žus, skai s č i a p 1 u n k s n i s i 

šimpanzė, kurios vadina
mos “žmogiškomis” bež
džionėmis (antropoidais).

Kitas tyrinėtojas, Netta- 
lis padarė dar ryškesnius 
bandymus, kuriais parodė, 
kaip kraujas liudija apie 
artimumą arba tolimumą 
tarp įvairių gyvulių rūšių.

Šie ir kiti bandymai ant 
įvairių beždžionių veislių 
įrodo žmogaus giminystę 
ypatingai su žmogiškomis 
beždžionėmis—šimpanze ir 
gorila. Su kitomis beždžio
nėmis, kaip kad gibbonu ir 
orangutangu, ta giminystė 
tolimesnė, o su siauranosė- 
mis bei plačianosėmis bež
džionėmis dar tolimesnė 
žmogaus giminystė.

Žmogaus giminystė su 
beždžionėmis taip pat aiš
kėja iš daugelio susirgimų 
bendrumo.

Daugelis gydytojų, norė
dami surasti gyduolių nuo 
įvairių susirgimų, iš pra
džių tyrinėja jų veikmę gy
vuliams — triušiams, šu
nims ir kitiems. Bet nevi- 
suomet galima tatai suži
noti, nes kai kuriomis žmo
nių ligomis šie gyvuliai ne
serga. Pavyzdžiui, jie ne
serga sifiliu. Kiek neban
dė užkrėsti sifiliu žiurkes, 
triušius, šunis, — nieko ne
išėjo.

Tuomet pradėjo tokius 
bandymus daryti beždžio
nėms. Pavyko su šimpan
ze beždžione: pas ją pasi
rodė tokie pat sifilio apsi
reiškimai, kaip pas žmogų. 
Tie bandymai su beždžionė
mis padėjo pagaminti iš 
beždžionės kraujo skiepus 
(čiepus) gydymui nuo sifi
lio.

Įdomu, jog pas beždžiones 
dažnai būna tokių parazitų, 

dės pinigų joms palaikyti, 
nes miestų valdybos neuž
tenka mokykloms lėšų.”

Bet Hobby’ienė, kuri yra 
ir apšvietos- direktorė, taip 
pat reikalavo numušti val
džios paramą apšvietai; sa
kė, reikia šalies iždą tau- 
pyti.

Kuomet prezidentas Ei
senhoweris viešai kalba 
apie Socialės Apdraudos 
paplatinimą ir apšvietos 
bei sveikatos gerinimą ame
rikiečiams, tai jo ministre 
Hobbyienė tempia atbulon 
pusėn. Galima todėl pa
klausti: Katras atviriau 
kalba, ar Eisenhoweris ar 
Hobbyienė?

Tokių judamųjų paveiks-1 
lų padarymą išrado Sovietų i
Sąjungos pilietis S. P. Iva- j 
novas, batsiuvio sūnus iš i 
Tokmako kaimo, Semite- į 
čensko srities. Jo išradi
mas pavadintas “stereotipi
niu (apskritiniu) kino.”

Pirm ši išradimą nada- j 
rant, Ivanovas mokėsi tech- j 
nikos institute, p a s k u i > 
Aukštojoje Dailės Moky
kloje Maskvoje.

Jisai pagamino didžiulę 
palą (“drobulę”) iš 36 tūks-.i 
tančių išilgai ištemptų, plo-| 
niausiu vielučių, kurios gre- > 
timai nutiestos. Ir nuo šios ' 
palos atsimušantieji judžio i

kurie paprastai minta žmo
gaus krauju. Taip antai, 
šimpanzių utėlės beveik to
kios pat, kaip žmogaus. Vi
sa tai dar karta i rodo, kad 
beždžionių kraujas artimas 
mūsų kraujui.

Begydant ligonius, kar
tais tenka kurią nors gyvu
lio dalį perkelti žmogui. 
Geriausia tat pavyksta, jei
gu imama beždžionių kūno 
dalys. Pavyzdžiui, jeigu 
skydinė (kaklinė, thyroidi- 
nė) žmogaus liauka suny
kus arba per silpnai vei
kia, tai galima po oda įdėti 
skydinę beždžionės liauką, 
kuri geriausiai prigyja ir 
paskui veikia.

Bet, neatsižvelgiant į to
kį žmogaus ir beždžionių

TEMPERATŪRA
šalčiausias pastebėtas oras 

šioje šalyje buvo 66 laips
niai žemiau nulio (zero) 
Yellowstone Parke, Wyo
ming valstijoj, 1933 m. va
sario 9 d.

Karščiausias oras pasiekė 
134 laipsnius Death Valley 
(Mirties Klonyje), Califor- 
nijoje, 1913 m. liĄios 10 d.
VĖJAS

Smarkiausias vėjas pleš
kėjo 231 mylią per valandą 
ant Washington kalno, New 
Hampshire valstijoj, 1934 
m. balandyje.
LIETUS IR SNIEGAS

Lietus ir sniegas yra vie
nu žodžiu vadinama “kritu
liais.” Jei ištirpdintum 10 
colių sniego, tai būtų vie
nas colis lietaus.

• Sausiausia valstija yra 
Nevada, kur per metus pri- 
lyja bei prisniega tiktai 8

Komercinis žurnalas Read
er’s Digest visomis pusė
mis giria Hobbyienę ir ypač 
atžymi jos nuopelną kaip 
armijos merginų (WACs) 
komandierės karo metu. 
Sako, tos “saldotkos” ant 
virvių džiaudavo išskalbtas 
savo r o ž a v a s kelnaites. 
Tai būdavo per didelė pa
gundą Amerikos karei
viams*. Todėl Hobbyienė 
įsakė joms nešioti rudas 
kelnaites, tokios spalvos 
kaip kareivių dra b u ž i a i. 
Tuomet kareiviai jau ne- 
taip puldavo armijos mer
ginų kelnaites ir pačias jų 
nešiotojas. Taigi Hobby
ienė sumažino jiems lytinę 
“pakusą.” J. C. K.

vaizdai parodo žiūrovui jau 
ne tik ilgį-plotį, bet ir stor 
rumą bei apvalumą, kaip ti
kroje tikrovėje.

Kitas Ivanovo išradimas 
—tai toks judamųjų pa
veikslų fotografavimo apa
ratas, kad pro du truputį 
skirtingai sudėtus stiklus 
vienu sykiu nufotografuo
jama dveji biskelį skirtingi 
paveikslėliai. O kai juos ro
do teatre, tai kiekviena po
ra gretimų panašių, tik 
truputėlį skirtingų, paveik
slėlių susilieja į vieną pa
veiksliuką, kuris rodant ir 
duoda natūralį vaizdą — 
apvalumą bei storumą arba 
“gilumą.” N. M.

artimumą, nereikia manyti, 
kad žmogus kilęs iš kurių 
nors dabar gyvenančių bež
džionių. čia klausimas daug 
painesnis. Norėdami jį iš
aiškint, mokslininkai sten
giasi pažinti ir išnykusias 
beždžionių rūšis, smulkiai 
išnagrinėti atkasamas jų 
liekanas ir sužinoti laiką, 
kada beždžionės atsirado 
ant žemės.

Bendrai gi Darwino evo
liucijos mokslas teigia, kad 
beždžionė ir žmogus atsira
do . iš to paties gyvulinio 
“stuobrio,” iš kurio išaugo 
du kamienai. Ir vienas ka
mienas vystėsi kaip busi
moji žmonių veislė, o> kitas 
kaip beždžionių.

M. Gram.

Oro skirtumai Jungt. Valstijose
colius su 8 dešimtadaliais 
vandens.

Sausiausia vieta yra 
Greenland Ranch, Death 

Walley, Calif., kur per me
tus nukrinta tiktai 1 colis 
su trečdaliu vandens pavi
dale sniego ir lietaus.

Jeigu lygiai per visas 
valstijas padalintum nu- 
krintantį per metus sniegą 
ir lietų, tai vidutiniai išeitų 
apie 29 colius vandens išti
sam šios šalies plotui.

slapiausia valstija yra 
Louisiana, kur per metus 
prilyja bei prisniega 55 co
lius vandens.

Slapiausia vieta yra 
Wnoochee Oxbow, Wash- 
ingtono valstijoj. Ten per 
metus prilyja apie 151 colį.

Didžiausias lietus buvo 
1924 metų spalio 10 ir 11 
dienomis New Smyrnoje, 
Floridoje, kur tada per £4 
valandas prilijo 23 colius su

KĄ GORKIS SAKĖ APIE 
ISTORIJĄ

Gorkis buvo pasauliniai 
žinomas dailiosios realisti
nės literatūros meistras. 
Bet jis giliai suprato poli
tiką ir įvairias mokslo ša
kas. Pirm savo mirties jis 
pateikė istorijos klausime 
du žymius straipsnius li930 
metais: “Liaudis Privalo 
žinoti Savo Istoriją” ir 
1935 metais: “Būtinai žino
ti Praeitį.” Taigi šiame 
skyriuje paduosime Gorkio 
kelias citatas.

Pirmame savo straipsny
je jis nurodė, kaip caristi- 
nėje Rusijoje liberalai ir 
net buržuazijos veikėjai, 
siekdami įgyti daugiau ga
lios, plačiai naudojo istori
ją, kad apkarpyti carizmui 
sparnus. Bet plačioji liau
dis nedaug težinojo savo 
istoriją, nes dauguma žmo
nių buvo beraščiai arba la
bai silpnai su raštu susipa
žinę.

Gorkis ten pat nurodė, 
kad Europos šalyse, — kur 
fabrikantai buvo jau paver- 
žę galią iš karalių, kur in
dustrija buvo išsiplėtusi, 
kur darbininkai mokėjo ra
šyti ir skaityti, nes to rei
kalavo jų darbas, — ten 
valdančioji klasė taip pasu
ko dėstymą istorijos, kaip 
jos reikalai nusakė.

“Tikroji, neginčijamoji 
istorijoje tiesa yra tame,— 
rašo Gorkis, — kad visas 
darbininkų ir valstiečių gy
venimas yra ne kas kita, 
kaip kova beginklių, maža
raščių ir beteisių žmonių 
prieš asmenis, apsiginkla
vusius visu žinojimu, kokį 
tik pasiekė mokslas, ir tu
rinčius visas teises užgro
bimui kitų žmonių darbo 
vaisių.”

O visgi liaudis turi žinoti 
savo istoriją, ir Gorkis sta
to sekamą klausimą: “Ką 
liaudžiai pasakytų teisingo
ji istorija apie jos praeiti.” 
Ir jis atsako:

“Liaudis sužinotu, kad 4- 7 
jos protas, jos valia buvo 
paneigta istorijoje, o ji vi
sa, visa liaudies masė, tar
navo, kaipo medžiaga jos 
pačios pavergimui godžiai 
ir nežmoniškai kapitalistų 
valiai. Ji sužinotų, kad ret- 

penktadaliu.
Didžiausi snigimai buvo 

1906-7 metais Californijoj, 
kur per 24 valandas prisni
go 60 colių Giant Forest 
miške ir ne't 884 colius Ta
marack apylinkėje.

Tamarack’e, Californijoj, 
per žiemą vidutiniai pri
sniega 451 colį.
KRIUŠOS LEDAI

Didžiausias kriušos ledas, 
pusantro svaro, nukrito 
Potteryj, Nebraskos valsti
joj, 1928 metų liepos 6 d.

SMARKIAUSIA SIFILIO 
GYDUOLĖ

Bent 2 milijonai ameri
kiečių serga sifiliu. Bet 
sifilis dabar vienu įšvirkš
timu naujojo vaisto Bicilli- 
no į kraują taip apgydo- 
mas, kad sifili tiko liga jau 
nekimba kitam žmogui, sa
ko Jungtinių Valstijų Svei
katos Įstaiga.

IŠ ISTORIJOS
Rašo1 D. M. šolomskas

kartomis įvairiose šalyse 
pas liaudį pritrūkdavo kan
trybės katorginiame ir be
teisiame vergo gyvenime, 
ir tada iš jos tarpo, jos 
eilių iškildavo organizato
riai ir vadovai liaudies rūs
tybei ir kerštui; taip pas 
italus iškilo Fra-Dolcino, 
pas vokiečius — Tomas 
Muncer, pas čekus — Jonas 
Gussas, o pas rusus — Jo
nas Bolotnikovas, Stepo
nas Razinas, Emeljanas Pu- 
gačiovas. Visų tų sukilimų 
likimas buvo.vienodas: baž
nyčios, karalių ir carų ar
mijos, sudarytos iš tų pat 
darbo žmonių,, apginkluotos 
ir vedamos dvarponių ir ba
jorų, — krauju užgesino 
savo broliu sukilimus, va- 4, 7
dus’ budeliai nužudė, o nu
galėta darbo liaudis vėl pa
teko į bajorų, dvarponių, 
karalių ir carų nelaisvę.

“Istorija pasakytų liau
džiai, kaip veik beraščiai 
kunigai mokino, kad darbo 
žmonės būtų kantrūs ir pa
klusnūs “nuo paties Die
vo pastatytai valdžiai”... 
Istorija pasakvtų, kad pa- 
veikimui į atsilikusią liaudį 
bažnyčia u ž s i ė m ė negu
driais žygiais, kurie buvo 
užvardinti stebuklais, i š 
turčių tarpo su t v e r d a v o 
'šventuosius,’ Dievo parink
tuosius,—visa tai buvo da
roma sutvirtinimui ponų 
galios.

“Pamatiniu uždaviniu vi
sos bažnyčios turėjo vieną 
tikslą: Įkalbėti neturtinga- 
jai liaudžiai, kad jai nėra 
skirtos laimės ant žemės, 
kad jai “laimė” skiriama 
danguje pomirtiniame gy
venime ir kad sunkus dar
bas ir nonui paklusnumas, 
tai — Dievo troškimas. Pa
prastų mužikų į “šventuo
sius” neįtraukdavo, bet tū
liems tukti nekliudė. Vi
sada dideliam žvėriui pa
tinka, jeigu mažas žvėriu
kas riebus — riebų didžiu
liui maloniau suėsti. Kai 
kurie gabūnai iš darbo liau
dies išklampojo iš katorgi
nio darbo ir išlindo iš. tam
sos; jie prisijungė prie tų, 
kas jau sėdėjo ant darbo 
liaudies sprando; tie irgi 
atsisėdo ant liaudies spran
do.

“Istorija pasako darbi
ninkams ir valstie č i a m s, 
kaip... visi darbo žmonių 
pavergėjai, visi jų priešai 
iškilo ir nutuko iš darbo 
liaudies prakaito, kaip iš
augo galingoji turčių, kapi
talistų klasė, kurią Rusijo
je darbo liaudis jau nuga
lėjo, bet kuri Vakarų Euro
poje ir Amerikoje dar tik 
baigia savo amžių...

“Rusijoje nuo lapkričio 
mėnesio 1917 metų prasidė
jo nauja istorija. Kiekvie
nas darbininkas ir valstie
tis privalo ją žinoti todėl, 
kad ji yra paremta ant am
žinos teisybės, prie kurios 
visados veržėsi darbo žmo
nės visame pasaulyje. Daž
nai juos uždegdavo liepsna 
kovos pasiekimui to, kad 
sukurti gyvenimą, paremtą 
vien ant tiesos. Ir tai vie
natinė tiesa, kuri gali pa
keisti darbo žmonių gyve
nimą į gerąją pusę. Pir
masis, kuris nenuginčija
mai įrodė, kad senoji žmo

3 pusl.-Laisve (Liberty)-Penktad., Rugp.-August 21, 1953

nijos istorija baigia savo 
dienas, kad atėjo gadynė 
tvėrimo naujosios istorijos 
—istorijos, kurioje visiškai 
ir pilnai turi būti paliuo- 
suota darbo liaudis iš'žiau
rios kapitalistinės nelais
vės, — tas žmogus buvo 
Karolis Marksas.

“O mūsų šalyje geriau
sias jo pasekėjas Vladimi
ras Iljičius kietai irgi 
aiškiai nusakė ta teisy
bę, kad tol, kol bu,s są
lygos, kurios leidžia vie
nam žmogui gyventi .vai
siais dešimčių kitų žmo
nių darbo, šimtų žmo
nių darbo vaisiais, — darbo 
liaudies vaisiais, kaip mies
te, taip ir kaime, tol negali 
gyvenime būti pakaitų į 
gerąją pusę. Pakeisti tas 
katorgines darbo sąlygas, 
netinkamas žmonių’ gyve
nimui formas, sudarytas 
pasiremiant ant godumo, 
pavydo, ant nuolatinės ko
vos, negailestingo ir žvė
riško darbo liaudies išnau
dojimo, — pakeisti jas ga
li tiktai darbo žmonių” kla
sė.”

Taip Gorkis apibūdino 
žmonijos istoriją praeityje 
ir taip i vertino žmonijos 
kelia ateity je. Toliau U jis 
plačiai apsistojo kritikuo
damas socialistus, kurie 
žodžiais neva vra Markso 
pasekėjai, bet darbais susi
jungė su valdančiąja klase.

Po to Gorkis kvietė visus 
darbo žmones stu d i j u o t i 
Rusi iojo liaudies pergalę, 
jos laimėjimus piliečiu ka
re ir didelius atsieki mus, 
kuriant’ naują savo gyveni
mą. -:'

Antrame savo straipsny
je Gorkis plačiai apsistojo 
del Japonijos užpuolimo ant 
Mandžūri jos, Mus solinio 
ant Abisinijos (Ethiopijos)' 
ir Hitlerio ruošiamo naujo 
europinio karo. Jis ten nu
rodė, kad valdančioji klase 
visai “neteko proto iŠ bai
mės, matydama savo neiš
vengiamąjį galą.”

Gorkis tame straipsnyje 
(1935 m.) n u m ate. kad 
Hitleris ir “pasiutusi bur
žuazija” padarys užpuoli
mą ant Tarybų Sąjungos, 
bet tas jų užpuolimas tik 
dar labiau priartins seno
sios išnaudojimo santvar
kos gala.

Palyginus Gorkio tas iš
vadas su tikrove, kiek se
nasis pasaulis neteko laike 
Antrojo pasaulinio karo ir 
no jo, tai reikia sutikti, 
kad Gorkis teisingai numa
tė ateiti. O jis visada va
davosi tokia taisykle—kad 
suprasti ir numatyti ateitį, 
tai reikia gerai ištyrinėti ir 
žinoti praeiti,

Azijos ir Afrikos šalvs vėl 
skundžia Franciją 
• Jungt. Tautom -

United Nations, Nį Y. — 
Azijinių ir afrikinių’ šalių 
delegatai vėl skundė-Jung
tinėms Tautoms Franciją 
kaip Tu n i si jos gyventojų 
pavergėją bei persekiotoją. 
Skunda pasirašė atstovai 
penkiolikos šalių.

Arequipa, Peru. — Nusi
ritus čia busui nuo kalno, 
užmušta 25 žmonės.
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Kauke
Ch-o visuomenes klube lab

darybės tikslu buvo surengtas 
balius maskaradas arba, kaip 
jį vadino vietines paneles, — 
fantų balius.

Buvo dvylikta valanda 
nakties. Nešoką inteligentai 
be kaukių — jų buvo penke
tas — sėdėjo skaitykloje, už 
didelio stalo, ir, Įbedę nosis ir 
barzdas į laikraščius, skaitė, 
snūduriavo, ir, anot vietinio 
sostinės laikraščių korespon
dento, labai liberalaus pono,
— “galvojo”.

Iš bendros salės sklido kad- 
riliaus “Vj tiška” garsai. Pro 
duris, smarkiai trepsėdami ko
jomis ir žvangindami indais, 
bėgiojo lekajai. Gi pačioj 
skaitykloj viešpatavo gili tyla.

— Čia, atrodo, bus pato
giau!— staiga pasigirdo že
mas, prislopintas balsas,- kuris 
atrodė einąs lyg iš krosnies.

Durys atsidarė, ir i skaityk-’ 
lą įėjo platus, kresnas vyras, 
apsivilkęs vežėjo kostiumu ir 
užsidėjęs kepurę su povo 
plunksnomis, su kauke. Pas
kui jį atsekė dvi damos su 
kaukėmis ir lekajus su padėk
lu. Ant padėklo buvo storas 
grafinas su likeriu, trys bute
liai raudonojo ir kelios stikli
nės.

— Šen! čia ir vėsiau bus, — 
tarė vyras. — Statyk padėklą 
ant stalo... Sėskite, mamze- 
lės! že vū pry a la trimon 
tran! O jūs, ponai, pasitrau- 

zkite... nėra čia ko!
Vyras pasverdėjo ir nubloš

kė ranka nuo stalo keletą 
žurnalų.

— Statyk čion! O jūs,' po
nai skaitytojai, pasitraukite: 
nėr kada čia su laikraščiais ir 
politika... Meskite!

— Aš jus prašyčiau tyliau,
— tarė vienas inteligentų, 
pasižiūrėjęs į kaukę pro aki
nius. —> Čia skaitykla, o ne 
bufetas... čia ne vieta gerti.

— Kodėl ne vieta? Gal gi' 
stalas kliba, lubos galr Užgrifb' 
ti? Puiku! Na... nėr kada kal
bėti! Meskite laikraščius... 
Paskaitėte truputį ir gana 
jums, ir taip jau labai protin
gi, ir akis pagadinsite, o svar
biausia — aš nenoriu, ir vis
kas. *'. *

Lekajus pastatė padėklą 
ant stalo ir, permetęs per ran
ką servetėlę, sustojo prie du
rų. Damos tuojau pat ėmė ra
gauti raudonojo.

— Ir atsiranda gi tokių pro
tingų žmonių, kad jiems laik
raščiai geriau už šituos gėri
mus, — pradėjo vyras su po
vo plunksnomis, pildamas sau 
likerio. — O mano nuomone, 
jūs, gerbiamieji ponai, mėgs
tate laikraščius dėl to, kad iš
gerti neturite už ką. Ar ne 
tiesą aš sakau? Cha-cha!... 
Skaito! Na, o apie ką ten pa
rašyta? Akiniuotasis pone! 
Apie kokius faktus jūs skaito
te? Cha-cha! Nagi, mesk! Pri
sisapnuos dar tau!'Geriau iš
gerk !

Vyras su povo plunksnomis 
pakilo ir ištraukė akiniuota
jam ponui laikraštį, iš rankų. 
Tasai išblyško, paskiau nukai
to ir nustebęs pasižiūrėjo į 
kitus inteligentus; anie — j t.Ji-

— Jūs užsimirštate, gerbia
masis pone! — užsidegė jis.— 
Jūs paverčiate skaityklą smu
kle, jūs leidžiate sau sauva
liauti, traukyti iš rankų laik
raštį! Aš neleisiu! Jūs neži
note, su kuo turite reikalą, 
gerbiamasis pone, aš esu ban
ko direktorius žestiakovas.

— O man nusispjauti, kad 
tu — žestiakovas! O tavo lai
kraščiui štai kokia garbe...
.Vyras pakėlė laikraštį ir su

plėšė jį į skutelius.
— Ponai, kas gi čia yra? 

—sumurmėjo apstulbęs žes
tiakovas. — Tai keista, tai... 
tai netgi neįsivaizduojama...

— Jie įpyko, — nusijuokė 
vyras. — Tfu, kad tave kur, 
nusigandau! Net pakinkliai 

dreba, štai kas, gerbiamieji 
ponai! Meskim šalin juokus, 
kalbėtis su jumis aš neturiu 
noro... Kadangi aš noriu pasi
likti čia su mamzelėmis vie
nas ir noriu sau čia malonumo 
pasidaryti, tai prašau neprieš
tarauti ir išeiti... Prašau! Po
ne Belebuchinai, eik pas kiau
les! Ko snukį suraukei? Sa
kau išeik, vadinasi, ir išeik! 
Greičiau man, o tai žiūrėk, ko 
gero, į sprandą kad negau
tum !

—Tai yra, kaip gi tai? — 
paklausė našlaičių teismo iž
dininkas Belebuchinas, raudo
nuodamas ir gūžčiodamas pe
čiais. — Aš'net nesuprantu... 
Kažkoks akiplėša įsiveržia čia 
ir... staiga tokie dalykai!

—Kas tai per žodis akiplė
ša? — suriko vyras su povo 
plunksnomis, įpykęs, ir trenkė 
kumščiu į stalą taip, kad stik
linė pašoko nuo padėklo. Su 
kuo tu kalbi? Tu manai, kad 
jeigu aš su kauke, tai tu gali 
man įvairius žodžius mėtyti? 
Pipiras toks! Išeik, kad .sa
kau! Banko direktoriau, neš
dinkis, kol kailis sveikas! Vi
si išeikite, kad nei vieno šel
mio čia neliktų! Marš pas 
kiaules!

—O štai mes tuojau pama
tysime! — tarė žestiakovas, 
kuriam net akiniai suprakaita
vo nuo susijaudinimo. — Aš 
jums parodysiu! Ei, pašauki
te čion dežuruojantį seniūną!

Po valandėlės įėjo mažu
tis, rudaplaukis seniūnas su 
mėlynu kaspinėliu prie atlapo, 
uždusęs nuo šokių.

—Prašau jus išeiti! — pra
dėjo jis. — Čia ne vieta gerti! 
I'rašau į bufetą!

—Tu iš kur čia iššokai ? — 
paklausė vyras su kauke.— 
Ar aš tave šaukiau?

—Prašau netuksėti, o malo
nėkite išeiti!

—.štai ką, mielasis žmogau: 
duodu tau minutę laiko... Nes 
kadangi tu seniūnas ir vyriau
sias asmuo, tai štai išvesk 
šiuos artistus po ranka. Mano 
mamzelėms nepatinka, jeigu 
čia yra kas pašalinis... Jos 
varžosi, o aš savo pinigus no
riu, kad jos būtų natūralios.

— Matyt, šis kvailys nesu
pranta, kad jis ne tvarte! — 
sušuko žestiakovas. — Pašau
kite čia Jevstratą Spiridoni- 
čių!

—Jevstratai Spiridoničiau! 
—nuaidėjo per klubą. — Kur 
Jevstratas Spiridoničius ?

Jevstratas Spiridoničius, se
nis policininko mundierium, 
nedelsdamas atėjo.

—Prašau jus išeiti iš čia!— 
sukriokė jis, išversdamas savo 
baisias akis ir krutindamas 
dažytus ūsus.
' —O tai nugąsdino! — pra
bilo vyras ir nusikvatojo iš 
pasitenkinimo. — Oi-oi, nu
gąsdino! Ir atsiranda gi bai
dyklių, kad juos kur dievai! 
Ūsai kaip katino, akys išvers
tos... Che-che-che!

—Prašau nepostringauti!— 
sušuko iš visų jėgų Jevstratas 
Spiridoničius it sudrebėjo. 
Išeik lauk! Aš Įsakysiu išvesti 
tave!

Skaitykloje kilo neįsivaiz
duojamas triukšmas. Jevstra
tas Spiridoničius, raudonas 
lyg vėžys, .rėkė, trypdamas 
kojomis. žestiakovas rėkė. 
Belebuchinas rėkė. Rėkė visi 
inteligeątai, bet jų visų balsus 
stelbė žemas, sodrus, prislo
pintas bosas vyro su kauke. 
Šokiai dėl visuotinio sumišimo 
nutrūko, ir publika ūžtelėjo 
iš salės į skaityklą.

Jevstratas Spiridoničius dėl 
didesnio efekto pasišaukė vi
sus buvusius klube policinin
kus ir sėdo rašyti protokolo.

—Rašyk, rašyk, — kalbėjo 
kaukė, baksėdama pirštu 
jam po plunksna. — Na, kas 
dabar man, vargšui, bus? 
Vargšė mano galvelė! Už ką 
gi pražudote jūs mane, naš
laitėlį? Cha-cha! Na, ką gi: 
Baigtas protokolas? Visi pasi
rašė? Na, dabar žiūrėkite!... 
Viens... du... trys!!..

Vyras pakilo, išsitiesė visu
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ūgiu ir nutraukė nuo savęs 
kaukę. Atidengęs savo girtą 
veidą ir pasižiūrėjęs į visus, 
gėrėdamasis sukeltu efektu, 
jis griuvo į kėdę ir džiaugs
mingai nusikvatojo. Ir iš tik
ro, jis padarė nepaprastą įs
pūdį. Viši inteligentai suglu
mę persimetė žvilgsniais ir iš
blyško, kai kurie pasikasė pa
kaušius. Jevstratas Spiridoni
čius atsikrenkštė, kaip žmo
gus, netyčia padaręs didele 
kvailystę.

Tri ukšma d a rys pasi ro d ė 
besąs čionykštis milijonierius, 
fabrikantas, garbės pilietis 
Piatigorovaą, išgarsėjęs savo 
skandalais, labdaringumu ir, 
kaip ne kartą būdavo sakoma 
vietiniame laikraštyje, — mei
le švietimui.

—Ką gi, išeisite, ar ne ?— 
paklausė Piatigorovas, valan
džiukę patylėjęs.

Inteligentai, tylėdami, ne
tardami nei žodžio, išėjo pirš
tų galais iš skaityklos, ir Pia
tigorovas uždarė paskui juos 
duris.

—Juk tu žinojai, kad čia 
Piatigorovas! — parpė pus
balsiu po valandžiukės Jevs
tratas Spiridoničius, purtyda
mas už peties lekajų, nešantį 
į skaityklą vyną. — Kodėl tu 
tylėjai ?

—Liepė nesakyti!
-“—Liepė nesakyti... Kaip pa

sodinsiu aš tave, prakeiktąjį, 
mėnesiui, tai tada žinosi “lie
pė nesakyti”, šalin!!. O jūs, 
ponai, taip pat geri, — krei
pėsi jis į inteligentus. — Maiš
tą pakėlėte!... Negalėjote’ 
išeiti iš skaityklos dešimčiai 
minučių! štai dabar ir srėbki
te košę. Et, ponai, ponai... 
Nemėgstu, dievaži!

Inteligentai vaikštinėjo po 
klubą nusiminę, sumišę, jaus
dami savo kaltę, šnibždėda- 
miesi ir tartum nujausdami 
kažką negero... Jų žmonos ir 
dukterys, ■ sužinojusios, kad 
Piatigorovas '“įsižeidęs” ir 
pyksta, nutilo ir ėmė skirsty
tis namo. Šokiai nutrūko.

Antrą valandą iš skaityklos 
išėjo Piatigorovas; jis buvo 
girtas ir šlitiniavo. Įėjęs į sa
lę, jis atsisėdo prie orkestro ir 
užsnūdo, muzikos liūliuoja
mas, paskiau liūdnai nuleido 
galvą ir ėmė knarkti.

—Negriežkite! — sumojavo 
seniūnai griežikams. Tss!... 
Jegoras Niličius miega...

—Gal įsakysite palydėti 
jus namo, Jegorai Niličiau?— 
paklausė Belebuchinas, pasi
lenkęs prie milijonieriaus au
sies.

Piatigorovas padarė lūpo
mis tokį judesį, tartum norėtų 
nupūsti nuo skruosto musę.

—Gal įsakysite palydėti jus 
namo, — pakartojo Belebu
chinas: — arba paliepti, kad 
karieta atvažiuotų ?

—A? Ko? Tu... ko tau?
—Palydėti namo... čiūčia- 

liūlia jau metas...
—Na-namo noriu... Llydėk!
Belebuchinas nušvito iš pa

sitenkinimo ir ėmė kelti Piati- 
gorovą. Prie jo prišoko kiti 
inteligentai ir, maloniai šyp
sodami, pakėlė garbės pilietį 
ir atsargiai nuvedė prie karie
tos. .

—Juk taip apkvailinti visą 
kompaniją tegali tik artistas, 
talentas, — kalbėjo žestiako
vas, sodindamas jį. — Aš ga
lutinai suglumintas, Jegorai 
Niličiau! Iki šiol tebekvatojų... 
Cha-cha... O mes jaudinamos, 
rūpinamės! Cha-cha. Tikite? 
Ir teatruose niekada taip ne
si j mokiau... Komiškumo be
dugne! Kol gyvas, minėsiu šį 
neužmirštamą vakarą!

Palydėję Piatigorovą, inteli
gentai palinksmėjo ir nusira
mino.

—Man padavė atsisveikin
damas ranką, — tarė žestia
kovas, labai patenkintas. — 
Vadinasi, nieko, nepyksta...

—Duok dieve! — atsiduso 
Jevstratas Spiridoničius. — 
Nenaudėlis, niekšingas žmo
gus, bet juk — geradaris!... 
Negalima !.M

A. Čechovas

EDVARDUI SKUČUI
STAIGA MIRUS

Nelemta mirtis ir vėl ištraukė iš mūsų eilių 
vieną, taip sėkmingą, ką tik pražydusį dailinin
ką, vaidintoją ir nepavaduojamą choristą.

Edvardas buvo ne tik jaunas menininkas, 
LMS 3 apskrities veikėjas, Sietyno ir Aido dai
nininkas, aktorius, bet ir kaipo jaunas’žmogus, 
mokantis su kiekvienu draugiškai pakalbėti ir 
elgtis.

Liūdesio valandoje reiškiame širdingą užuo
jautą jo motinai, dukrai, seseriai, broliams ir 
artimiems jo draugams.

V. Bovinas ir Š'eima,
Miami, Fla.

MONTREAL. CANADA
Unijos nelaikys Labor 
Day parodos

' Darbo ir Amatų Kongreso 
(Trades and Labor Congress 
—T LC - A FL) Montreal o u n i j ų 
Taryba nutarė tšiais metais 
nelaikyti tradicinę Labor Day 
parodą.

Nutarė nelaikyti todėl, kad 
šiais metais sukanka 80 metu 
nno kongreso įsisteigimo ir už 
tai, vietoj parodos, bus iškil
mingai apvaikščiota kongreso 
80-tasai gimtadienis Show 
Mart patalpose, kur gali su
sėsti apie 10,000 žmonių.

Visi afilijavusių unijų na
riai, vyrai su žmonomis ai 
žmonos su vyrais, taipgi su 
vaikais žemiau 16 m. amžiaus 
turės teisės dalyvauti šiame 
a p v a i k šč i o j i m e. Koncertinę 
programą išpildys, tautiniai ir 
tarptautiniai menininkai.

—o—
Rekomendavo praplatinti 
kelią prieš Cartierville tiltą

Vasaros laiku gale savaitės 
daugiausiai automobilių išya- 
žiuoja į Laurentian kalnus 
(St. Ageth keliu). . ■

Išvažiuojant iš miesto per 
Cartierville tiltą pasidaro ne
apsakomas automobilių užsi
kimšimas, kadangi abiejuose 
tilto galuose kelias labai siau
ras. -

Kad išvemti šio susikimšimo 
(bent miesto pusėje), miesto 
valdybos sub-komitetas reko
mendavo praplatinti Reed 
gatvę nuo Gouin bulvaro iki 
tilto. iI •

Kol darbas bus pradėtas ir 
pabaigtas, žinoma, užims lai
ko, bet anksčiau ar vėliau va
žiuoto vistik bus pagerinta.

—o—
Reikalauja pakeisti Smith 
gatvės vardą

Kad išvengti bereikalingo 
klaidinimo, Smith gatvė 
(trumpa, tik per keturis skers
gatvius), kuri kerta Welling
ton gatvę, išvažiavus iš ryti

Surely Youve Ueawxm TMEW4G coetof living-.. 
-•I SIMPLY CAN'T GET ALOUC ON $|SO,000 A YEAR... :

Korporacijos prezidentas informuoja direktorius: 
Jūs girdėjote, kad pragyvenimo kainos pakilo. Aš 
jokiu būdu negaliu išsiversti su $150,000 metinės 

algos. '

Lauksime žinių iš kitų kolonijų.

nės dalies kanalo tunelio ir 
paskui vėl tęsiasi Wellington 
vardas Smith gatvės būtų pa
naikinta, o pavadinta ištisai 
Wellington gatve.

Miesto taryba užgyrė rei
kalavimą, tačiau vardas bus 
pakeistas tik po šešių mėnesių 
po užgyrimo.

—o—
Naktinis kelių susisiekimo 
teismas turi daug darbo

Kaip žinia, 1952 m. gruo
džio 9 d., čia buvo įsteigta 
naktinis teismas teisti nusikal
tusius automobilių vairuoto
jus, sulaužiusius kelių susisie
kimo taisykles. Ir per praėju
siuosius pirmus septynis mėne
sius, pasirodo, naktinis teis
mas turi daug darbo. Per tą 
laiką jau perleido 1,5,107 

geismus. Mat prasižengę prieš 
kelių susisiekimo taisykles vai
ruotojai gali pasirinkti laiką, 
kada jie nori stoti Į teismą, ry
te, po pietų ar vakare. Kaip 
statistiniai daviniai .rodo, tai 
daugiausiai prasižengusiųjų 
pasirenka nakties teismą.

Naktinis teismas prasideda 
7 vai. vakare ir tęsiasi, kol 
pasibaigia tam vakarui pas
kirto skaičiaus teismo nagri
nėjimai. Praleidžiama daug 
maž po 125 teismus į dieną.

—o—
CNR statys milžinišką hotelį
Canadian National Railways 

kompanija pranešė, kad visi 
architektiniai planai paruošta 
ir neužilgio bus pradėta staty
ti bene didžiausias Kanadoje 
hotelis (viešbutis), prie nau
josios Central gelžkelio sto
ties.

Hotelis, pranešimas sako, 
bus su visais vėliausių laikų 
moderniškais įrengimais. Pa
statas bus dvidešimties aukš
tų. Turės apie 1,000 svečiams 
kambarių. Taipgi viešųjų pa
talpų, svetainių, kurios galės 
sutalpinti iki 2,500 svečių 
bankietpose ir daugiau, negu 
4,000 žmonių susirinkimams.

Tuo manoma patraukti dau

giau turistų, juo labiau įvai
rių tautinių ir tarptautinių or
ganizacijų konvencijas. Jo 
gatvė, reikalaujama, kad tas 
statyba ir įtaisymas, apskai
čiuojama, kainuos $20,000,- 
000.

—o—
Apsivedė »

Rugpjūčio 8 d. sukūrė šei
myninį gyvenimą — apsivedė 
Adelė (Ida) Ann Deveikytė 
su Stanley Kis. Vestuvėse, a- 
part vietinių svečių ir giminių, 
dalyvavo .jaunosios dėdė Kle
mensas Doveika iš Toronto.

Medaus mėnesį praleisti 
jaunavedžiai išvažiavo su savo 
automobilium į plačiąją Kana
dą, net iki Saskatchewan©.

......— s
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PIKNIKAS
įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 Augusi
MONTGOMERY PARK

y 123 Montgomery A ve. Irvington. N. J.

Pradžia 1-mą vai. dieną

Gera Muzika Šokiams
Įžanga 75 centai. Kviečia Rengėjai,

•— — ii ii p ii     ■ — ■ "■ - ' ■ "ir ' 111 ~~T

KELRODIS: Iš Newark, nuo ©Pennsylvania stoties, 
busas No. 16 Clinton Ave. atveža iki Montgomery Ave., 
paeit vienas blokas po dešinei. Springfield Ave. busais 
25—26: išlipt ant Avon Avė. ir eit 3 blokus po kairei.

Karais atvykę į Newark, Market.St.‘iki Broad St.: su
kite po kairei ir važiuokite iki Clinton Ave., sukite po 
dešinei į Clinton Ave. ir tiesiai važiuokite iki Montgo
mery Ave., sukite po kairei į Montgomery, už vieno blo
ko parkas.

i----------------------------------------------------------- —----- — ''

PHILADELPHIA, PA.
! Linksmai praleiskime Labor Day šventę. Važiuok 

kime į newarkieciu rengiamą Laisvės paramai 
pikniką. Iš Philadelphijos busas važiuos į tą gra
žų parengimą. Tuojau užsisakykite sau vietą buse.

Piknikas įvyks sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 6 d. 
Ant rytojaus po pikniko bus Labor Day Šventė. 
Tai puiki proga po pikniko pailsėti. Pasinaudoki
te tąja proga.

Busas išeis nuo Republikonų Kliubo, 1218 Wallace 
St., 9 vai. ryte. Busas taipgi sustos 9:10 prie 
2nd St. ir Pierce St. Kelionė į abi pusi $3.25. Iš-

• anksto apsirūpinkite tikietais.

Bušo tikietai gaunami pas A. Žūlner, 1009 Jack-
1 son St., HO 8-7226; ar H. Mettis, 6067 Upland 

St., SA 7-3496, ar H. Tureikienę, 143 Pierce St.,
| DE 4-4026.

Newarkieciu piknikas įvyks 123 Montgomery
I Ave., Irvington, N. J.

New Jersey Lietuviu) Į

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. s

Visa New Jersey privalo dalyvauti šiame puikiame 
sąskridyje. Visos kolonijos privalo turėti savo J;ru- į 

peš piknike malonesniam laiko praleidintuZ
Brooklynas ir Philadelphia busais važiuoja 

į šį pikniką.

Susižeidė
Stasys Sabatavičius sunkiai 

susižeidė rankos pirštą. Ligo
nis gydosi namuose. J.—

ANGLAI GIRIASI . i
NUŽUDĘ 70 ♦
MALAJIEČIŲ )

Singapore, Mala ja.—An
glai garsinasi, kad šį mėne
sį užmušę jau 70 partizanų, 
bet nesako, kiek partizanai 
nukovė anglų.

Brooklyn. — Karinio lai
vyno komisija tyrinėja, ko
dėl įvyko Navy Yarde eks
plozija, kuri užmušė du 
žmones ir sužeidė 10.



PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
.—---------------- -------Kalėjimo

Vedė Amerikoj — ir protestantę— 
Anglu maldykloj, kokioj — nesu

WORCESTER, MASS.
LINKSMA NAUJIENA

Magdalena ir Vincas Novikai, su pirma diena Rugpjūčio, 
1953 m., apvaikščiojo auksini 50 metų .savo vedybinio gyvenimo 
jubiliejų. Draugai Novikai yra gaspadoriai, Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Broliškos Draugijos svetaines, kuri randasi po nume
riu 29 Endicott St. Ten kur įvyksta mūsų 'susirinkimai ir vi
sokie parengimai, koncertai ir meniški dailės vakarai. Pažįstu 
draugus Novikus per daugelį metų. Jie užlaiko svetainę švariai ir 
su visais yra’draugiški mūsų parengimuose ir visiem gražiai pa
deda, patarnauja. Draugai Novikai savo gražiame ženybiniame 
gyvenime išauklėjo 3 sūnus: Antaną, Vincą ir Albertą. Drau
gai Novikai apsiženijo Rugpjūčio 1 d., 1903 m., Shenandoah, 
Pa. Vincas tuom kartu buvo maineris. Worcesteryje išdirbo 
25 Metus American Steel and Wire Co. ir jau 8 metai kaip vi
sai nedirba. Abu dar gražiai atrodo.

Geriausi linkėjimai Jum, draugai Novikai, kad sulauktu
mėte Daimantinį Jubiliejų!

M. L.

Miami, Fla.

pranta,—
Ir tik Italijoj išpažinties
Kartą paskiausi priėjo išties.

Kaip ir žmona, taip visa jo šeimyna— 
Vis protestantai; retai kada mynė

Tos ar kitos maldyklos takus,—
Šiaip su kaimynais jis buvo taikus.

Kunigas visa tai rašė ant blankus, 
Ir pagaliau jis truputį pablanko:

“Reikia tau, reikia tiesesniais keliais
Savo tikybos gyvenimą leist.

Tu privalai katalikiškai vesti:
Ši tiktai santuoka tikusi esti,—:

Reikia bažnyčioj atlikt būtinai.
Aš jus galėčiau sutuoki ir čionai,—

Jei tik žmona taip daryti sutiktu.
Na, o jei ne, tai nedora ir pikta...

Melstis ateit tu gali bet kada.
Bet tavo sielai didžiausia nauda —
'„s kik tada, kai tapsi katalikas, — 

Škapleriai tau ir gražus medalikas,
Naujas rožančius, paveikslai šventi—
Mūsų tikyba didinga, plati...

Laišką rašyk, gauk žmonos sutikimą: 
Aš ir be jos duosiu čia sutuokimą.

Nuodėmes man išpažinsi visas — 
Gausi pilnai kataliko tiesas.

Šventą tikybą gražiai praktikuosi, 
Patroną savo, didžiuosius šventuosius,

Dievinus angelus stropiai melši,—
Tavo auka bus bažnyčiai gausi...”

Čalis išklausė tą visą tiradą,
Lyg kad apštankęs, duris vos surado, 

Movė ir buvo beeinąs sparnan, 
Bete jį klapčiukas sulaikė ir gan.

Gird’, jūs visi išmaršuosit ant sykio,—
D'\r valandėlę palauk, paklausyki:

Tvarką nurodysiu aš pamaldų, 
Apeigas, viską,— tada jau po du —

Ei’siiratgal į jūs’ penktąjį sparną, 
Ženk/ą tikybos nešiosit pridarną.

Mišios čia yr’ kas sekmadienio ryt,’ 
Vis katalikiškai turit daryt...</

Čalis jau sėdi ramiai, sau apmąsto:
Kaip čia sumest tą tikybinį mastą?

Santuoką naują? Čia nėr nė kalbos.
Vėl j bažnyčią? Na ne, taip nebus.

vaizdai. Poema - - ~~~—t—-

Negras senyvas -— valyvas žmogus, 
Daug ką patyręs, iš viso smagus.

Praktiškų daug patarimų jis davė,
Nuotykių tų iš gyvenimo savo,

Aiškiai kalbėjo visiem jiem kartu, 
Tiek to humoro — klausytum ir tu.

Na, maldykla tai didžiojoj svetainėj,— 
Pusvalandis, kaip matai, ir praeina:

Himnų pagieda, pagroja kai ką, 
Solo užtraukia,— tai tau ir taika.

Pastorius prakalbą šaunią išrėžia,
Ne apie dangų ar pragaro driežą:'

Žemė jam rūpi, žemelės vaikai, 
Karas, nerimas, audringi laikai...

H:

Tiek apie pamoką šitą tikybų.
Kitą tuoj dieną kitaip tave kibo:

Vėl jūs svetainėj susėdę ratu,—
Pamoką tą jum žinot pravartu.

Kalba žmogus iš centrinės valdybos,
Gan sumanus ir žvalus, nesudribęs.

Aiškina, sparno kokie nuostatai,
Kaip jų laikytis tau reikia tvirtai,

Kaip būtinai reikia imt karantiną, 
Pakaitas kokias daryt čia ketina, —

Tvarką kalėjimo rodė bendrai,
Kad ir patiem kaliniam būt’ gerai.

Reikia laikyt čia griežtai discipliną,—
Kaip nekurie savo būklę gadina, 

Spirdamies prieš, it kokie asilai,— 
Kenkia jie net ir visiem gan kvailai.

Baigęs, dalijo taisyklių brošiūrą,—
Vartė naujokai, Įdėmiai sužiuro,

Na ir sugužo į gūžtą tuojau, 
Tarėsi elgtis, kad būtų saugiau.

Johnson City, N. Y.
Liūdnai ir meiliai prisimename

AUGUSTINĄ A. ZMITRĄ
mūsų tevelį, mirusi 1959»me
tų rugpiūčio 21 dieną. Skaudi 
mums yra ta diena, kurią 
netekome mylimo tėvo ir 
draugo, lietuvių visuomeninės 
šeimos ištikimo nario. Jo at
minti pagerbiame tos sukak
ties priminimu jo mylėtoje

Įvykiai kartais sujušina tvarką,
Būklę vienodą supurto, sudarko, —

Vyksta jie niauriai, rimtai ir tiksliai,
Vyksmą tą veda, suprask, nekvailiai.

“Ei, tu gi!” klausia jis tyliai kaimyną, 
“Kas gi jis toks—tas klapčiukas, vadi

nas?”
“Čia tai klapčiukas, klapčiukas tikrai: 
Vilkas suuodžia, ko nori nasrai...

Užmušė žmogų: visam jis čia amžiui.
Jis čia todėl tokią taktiką glamžo:

Mano —čia kunigas jam ką padės 
Laisvėn greičiau, kai įgaus čia gar

bės.”

15.
Penktasparniečiam jau taip čia paskirta:
Kas kaip kur dedas, sunku jiem patirti.

Jei kas įvyksta kituose sparnuos, 
Kas čia tą žinią praneš ar paduos?

Vistiek sumuosti pradėjo naujokai:
Lyg nebetaip čia, kad lyg ir keistokai

Elgiasi valgymo salėj tarnai,
Lyg nuleisti jų, apleipę sparnai.

Taip, paeiliui jau kelintą čia dieną
Maistas atrodė prastokai iš vieno, 

Ir padavėjai tau žodžiu kitu — 
Užmena ką, bet suuodi ir tu.

Rengia protestą kalėjimo žmonės
Nori išgauti tiesos, ne ųialonės:

Streiką jie rengia pirmadienio ryt’, 
Jau susitarę gerai, kaip daryt.

Šnibždasi, kuždąs naujokai suėję,
Kas kokį žodį nugirdęs pavėjui,— 

Džimis greičiau kur sugaudo žinias, 
Jis ir ęionai pakuždės ką, praneš.

Džimis patvirtino sklystantį gandą:
Streikas tai bus,— net ir centras aps’- 

gando,—
Priemones ruošia, kad perspėt tuojau, 
Kad neįvyktų — ir būt’, kaip seniau.

Štai ir pirmadienis. Eina naujokai 
Pusryčių valgyt. Bet kas čia? Keistoka.
. Valgymo salė atrodo tuščia, •,, 

Na, tai veikiau kad streikas jau čia...
Taip. Ir sargai lyg suglumę ir patys, 
Dairos, žvairuoja, akis tik pastatę,—

Paliepė eit iš čionai atgalios':
Grįžo visi alkani, be galios.

Vėl juos subruko, uždarė į narvus: 
štai kad norėjai. Tai kaipgi dabar bus?

Kuždasi sau sunerimę visi:
Svarbūs dalykai,— na kur tu rasi...
Valgyt kad noris,, rods, kažką prarytų! •
Ai, kaip ilgu tą pirmadienio Vytą!

Laikas vėlyvas — kuri valanda:
Duos-gal ir valgyt, bet ką ir kada?

Bloga tikrai, net į kiemą neleido, — 
Alkį matai iš akių ir iš veido...

Tupi visi užrakinti kietai, — 
Džimis, klapčiukai sau vaikšto tiktai.

Džimis prie dvylikto narvo priėjo, 
šiem keturiem pasaldys, ką girdėjo:

Streikas nevien tik virtuvėj — visur, 
Visas kalėjimas darbo netur.

1

Įmonių skyrių visi darbininkai
Leidžia sau laiką be darbo, ant dyko:

Mat, susitarę iš anksto gerai, — 
Kaista tas streikas, net kylą garai...

\ (Bus daugiau)

Laisvėje.
Bronė ir yiktoiija

Zmitraitės

Montello, Mass.

Perklausė kunigas visą būrelį.
Bet jo klapčiukas veliušį dar velia:

Indaujai tuoj atrakino duris, 
Aiškinai,ką jis tau duos, ką darys.

Tuoj|po maldaknygę juos apdalijo, 
Po paveikslėlį — šventųjų čia trio — 
' Medalikėlį,, rožančių ir da

Štai katekizmų gražutė knyga.
Išpažinties tu kas mėnuo prieisi,
Gausi komun’ją ir kitkokią teisę, 

Atpildus, atlaidus nuodėmių tų,— 
Tai ir kalėjime bus tau spartu.

Baigta. Būrelis po du išmaršuoja, —
Gali dabar čia laikytis gražiuoju, 

Nešasi rankoj šventųjų daiktų, 
Gali tupėt sau ant savo laktų.

Dovanas bruko dėžėn mūsų Čalis:
Kam jam rožančius, tos knygšės, me

dalis?
' Jis dėl kur j ozo tik taip sau laikys. 
Kitką? Eik sau: negi toks jis kvailys...

Štai ir Džionis ir Bilis ir Edis.
Edis gudrus, jis velniukų priėdęs.

.. Nag ne kvailiai kažkokie ir tie du, 
. Nis /^testantai, tai grįžo kartu.

Įiausė, feip Čaliui—ar vėl susituokti?...
Gavo gardžiai jie iš to pasijuokti, 

Prietarų tų iš visokių paikų,— 
Žmogui su protu tai visa klaiku.

Na, ogi pastorius kaip? ką jis sakė?
O, jis kitokias, netoks jisai blakė:

Ąldona Wallen
Sekmadienį, rugpiūčio 23, 

Lietuvių Tautiško Namo Par
ke dainininko Aldona Wallen 
su> kitais dainininkais susirin
kusią publiką palinksmins sa
vo gražiomis dainelėmis.

Gintarų žemes Radijo pik
nikas bus didžiulis. Plačios a- 
pielinkės lietuviai ruošiasi ja
me dalyvauti. Rengėjai pasi
ruošę visus svečius gražiai pri
imti ir suteikti jiems visokį 
malonumą. Re p.

Jei Tamsta dar. neprenu
meruoji dienrašti Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums ' j namu^ 
svarbiausias /žinias iš viso pa
saulio.

Miami pradų nelaimės
Apart mažesnių byčių, mes 

čia prie Atlantiko pajūrio 
turime keturis didelius byčius.

Halover byčius prie vieške
lio A.I.A.N.E. ir 145-tos gat
vės kuris tęsiasi visu pajūriu 
veik pora mylių. Byčiuje rasi 
užkandžių ir m i n k š t ų j ų 
gėrimų barą, persirengimui 
patalpas, gėlą vandenį apsi
plovimui, taipgi ir išvietes. Už 
auto mašinos pastatymą ima 
tiktai 10 centų. Visą byčių 
tvarko Dado apskrities parei
gūnai.

Antras pats didžiausias ii 
garsiausias tai Miami byčius, 
kuris panašus į Coney Island, 
N. Y..

Trečias byčius yra Crandon 
Bark, tvarkomas taipgi Dade 
apskr. pareigūnų. Už įvažiavi
mą į Crandon Parko byčių 
imama po 25c. nuo auto maši
nos. Crandon Parkas tęsiasi 
pajūriu apie 8 mylias. Apart 
maudynių ir valgyklų, turi 
nemažą ‘Zoo Garden’ žvėrių 
su daugybe beždžionių, kelio
lika liūtų, leopardų, meškų, 
viena dramblį ir daugybę pau
kščių. Pačiame parko gale 
randasi apie keli tūkstančiai 
gyvenamųjų namų, apie tuzi
nas parduotuvių ir viena kir
pykla.

Ketvirtas byčius Mot. Ham
mock, važiuojant į pietus 
Le Jeune Rd., o potam Old 
Cutler Rd., nuo švyturio pasi
sukant į kairę: tvarkomas Da- 

!*dc apskr. tarnautojų. Byčius 
turi visus moderniškus pato
gumus. Auto mašinoms pasi
statymas yra tik už ačiū. Tik
tai ši vieta yra kaip kokia jū
ros užlaja, tai vanduo turi sa
votiškos rūšies dvokiantį kva
pą. Tačiau žmonės nieko ne
sako, byčiumi naudojasi tūks
tančiai vietinių ir svečių iš 
šiaurės.

Turint tokius šaunius by
čius, nesuprantama, kam žmo
nės gaminasi naminius prūdus 
savo namų ribose.

Prieš porą savaičių tokiame 
prūde prigėrė vaikas 5 metų. 
O rugpiūčio 12 d. kito žmo
gaus prūde prigėrė 3 metų 
mergaitė Mary McCJalin. Kiek 
tai buvo verksmo ir širdies 
skausmo tėvams tų žalingųjų 
prūdų ?

Ryčiuose tėvai ir tam tikri 
sargai saugoja, kad kas ne- 
prigertų, O kas liečia prūdus, 
jeigit ką kitą mamytė veikia, 
tai kas čia jai galvoj, kaip jos 
sūnelis ar dukrelė žaidžia • 

aplink prūdą, kuris savo auką 
tuoj praryja.

Mes Lietuvoj tokius prūdus 
vadindavome sodželka, kurioj 
ir mano vienas broliukas' 4 
metų amžiaus prigėrė. Tėvas 
užkasė tą duobę, o iškasė 
atokiau už puvnios-tvartų kitą 
gilią sodželka padedant sker
sai kartį ir lentą per šalį ma
mytei drapanoms skalbti. 
Broliuku} žaidžiant ant pa
našios lentos, kuri persisvėrė 
ir jis įkrito ir prigėrė.

V. J. Stankus.

Chicago, III.
Rasinės riaušės pietinėje 
miesto dalyje

Nuo rugp. 9 d. tęsiasi rasi
nės riaušės valdiškame namų 
projekte prie* 10630 Bensley 
St.

Valdžios lėšomis pastatyta
me . namų projekte, po virš 
minėtu numeriu, įsikraustė 
negrų ,seima, kuri, einant ša
lies įstatymais ir konstitucija, 
turėjo pilną teisę ten apsigy
venti.

Fašistinių elementų sukurs
tyta gauja sekmadienį pradė
jo daužyti buto langus ir grū
moti negrų šeimai, jei ji neiš- 
sikraustys iš baltveidžių “nor- 
dikų” teritorijos.

Priešingai kėleri metai pa
našiuose įvykiuose Cicero, 
Bridgeportc ir keliose kitose 
vietose, miesto policija pir
miausiai pavartojo “Penktąją 
priemonę” numalšinimui riau
šių. Tai yra, užblokavo puo
lamą kvartalą ir neįleido nie
ko, kūs neturėjo įrodymo, 
jog ten gyvena. Bet ir tas ne
gelbėjo. Jau trys dienos ir na
ktys kaip gaujos chuliganų 
būriuojasi išlaukyje “penkto
sios priemonės”. Keliolika 
jau areštuota. Daugiausiai 
paaugliai, parapijinių mokyk
lų auklėtiniai.

Kadangi namų projektas, 
kur vyksta rasinės riaušės, 
yra pastatytas federalės val
džios lėšomis, tai kalbama, 
jog į tai įsimaišys ir FBI. Bet 
kolei kas federalės valdžios 
agentai dar nepasirodė. Tuo- 
mi tarpu chuliganų grasina
ma negrų šeima negali išeiti 
iš • buto.

Piktas Pilietis

BINGHAMTON, N. Y.
Kas ir kur atostogas 
praleido ?

Tūli žmonės savo atostogas 
praleido- net- i kitas šalis išva
žiavę.

Švento Juozapo parapijos 
klebonas Emil Krincevičius su 
savo giminaičiu Arthur Stan
kevičium lankėsi Anglijoje, 
Franci joje, Italijoje ir Vatika
ne.

Kanadą lankė A. Dzidulip- 
nis, Paulina Jasilionienė, Elz-

SHENANDOAH, PA.

Rengėjai rūpinasi pagaminti piknikui gerų 
valgių, taip kad visi galėtų tinkamai pasivai
šinti. Viskas yra ruošiama Uht daugelio žmo
nių, todel< neapvilkite rengėjų, pribūkite visi.

Rengėjai.

5 pusl.-Laisvė (Liberty)— f*ehklad., Uugp.-August 21, 1953 
I

Šį sekmadienį, rugpjūčio-Augus t 23-čią dieną, 
įvyks mainierių didysis piknikas paramai dien
raščio Laisvės. Jis bus . Swank’s Grove, Bran
donville, Pa. Puiki vieta pasilinksminimui.

Kviečiame visus apšvietą branginančius žmo
nes į šį gražų pasilinksminimą. Atsilankę tu
rėsite sau malonaus pasitenkinimo ir tuom pa
čiu kartu paremsite dienraštį Laisvę.

Į šį pikniką atvyksta svečių iš B rook lyno 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.

Philadelphia, Pa.
HĖLP 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)
TYPIST. Experienced. Billing De

partment of wholesale grocery com
pany. Steady position. 5 day week. 
Apply in person or phone. ST. 7-6700 
2809 N. Marshall Street.

(165-167)

BOOKKEEPER. Age 30-40. Exp. 
Gen. office wk, in Home Improve
ment or Building Line. Familiar with 
cr. and banking. St. wk. Good work
ing conditions. Good sal. Phone BA. 
3-6717 for Interview.

(165-171)

HELP WANTED —MaLĖ 
_ * 

LOOM FIXER. Experienced,' want
ed in narrow fabric textile mill. 2nd 
shift. Modern working conditions. 
Employee benefits, opp. for advance
ment Apply or phone: HORACE 
LINTON DIVISION, 3601 Ruth St. 
Call GA. 6-6640.

(165-169)

AUTO MECHANICS. DcSoto-Ply- 
mouth Dealer. Must be experienced. 
Steady work; good pay, all benefits. 
Apply in person. See Mr. Bolin. 
BERGER BROS., MOTORS. INC., 
5621 Walnut Street.

(165-171)

bicta Mikclionicnė, John ir 
Nellie Stroliai, J. ir Anna Ki- 
reiliai, John Sadauskas ir jo 
šeima.

W. ir Jane Bakshai buvo 
nuskridę su savo privatiniu 
lėktuvu į Montanos valstiją, 
ten aplankė brolį Andy Bak- 
shą ir jo žmoną Thclmą.

Katrina Juozapaitienė išva
žiavo į Lansing, Mich., pas sa
vo dukrą ir žentą John ,Cook, 
kurie susilaukė naujagimės 
dukrelės rugpiūčio 7 d. Dabar 
Juozapaičiai bus jau grand
ma ir grandpa.

Pas H. žukienę lankėsi sū
nus Walter Žukas. Ta proga 
jis aplankė ir kitus draugus 
ir drauges, kurių jis čia turi 
nemažai.

Pas L. ir U. šimuiiunus pra
leido atostogas jų dukra Alice, 
kur gyvena New Yorke ir 
dirba už slaugę (nursę) žydų 
ligoninėje. Taipgi jų sūnus 
Arthuras, Union Kolegi
jos studentas, yra sugrįžęs ir 
pas tėvus leidžia atostogas.

Josephine.

ŠYPSENOS
Dabar jau žino

Mrs. Braun (saliūne prie 
staliuko): “Žinai, prietel- 
kute, per daugelį mėnesių 
aš rūpindavaus ir negalė
jau surast, kur mano vyre
lis savo vakarus pralei
džia.”

Mrs. Smit: “Bet visgi ga
lų gale tu tai susekei?”

Mrs. Braun: O, taip; 
vieną vakarą parėjau na
mo, ir randu jį namie, jau 
pavakarieniavusį ir gazie- 
tas beskaitantį.”
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NtmYorfak"/fe^#r2liil<i4
Smagiai atostogavę

Walteris i)- Elena Brazaus
kai sugrįžo iš atostogų. Jas 
praleido atlankydami gimines, 
buvusius kaimynus ir toliau 
gyvenančius draugus. Pradėję 
su Hartfordu. per Vermont, 
buvo pasiekę Kanadą ir ten 
gyvenančius artimuosius. Įsi
giję ir nauju pažinčių. Grįž
dami vėl buvo užsukę pas 
saviškius į Hartfordą, taipgi 
apžiūrėjo mūsų valstijos sosti
ne Albany.

Sakėsi smagiai pasisvečiavę 
ir pasilsėję, pasiruošę vėl sto
ti i laukiančius darbus.

Elinor Harrison, 28 metų, 
buvusi praradusi ūpą gyventi, 
dėl to naktį įšokusi j East Ri
ver tikslu nusižudyti. Bet upė
je pakeitusi mintį. Baigdama 
perplaukti upę, pavargusi, 
pradėjo šaukti pagalbos. Iš
traukta iš upės ir nuvežta į 
ligoninę.

yT TONY’S r

| UP-TO-DATE |

I BARBER SHOP I 

g ANTANAS LEIMONAS | 

$ Savininkas |
| 306 UNION AVENUE |

Brooklyn, N. Y. |
S Gerai Patyręs Barberis g

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

I, LAIDOTUVIŲ !
I DIREKTORIUS I

J 426 Lafayette St.
J Newark, 5, N. J. ‘
I MArket 2-5172 J
> «
♦_________________________

5>
Vlrglnla 9-6128

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

'TYRIMUI

87-20 85th Street 
WOODHAVEN, L. 1., N. Y.

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

Except Thurs. & Holidays

;xx>o<x><x>o<x>oooooo<x>o^^

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAIT1S
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

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

Mirė Bronx demokratu 
lyderis Flynn

Edward J. Klynu, 61 metų, 
mirė rugpjūčio 17-tą, atosto
gaudamas Airijoje. Jo kūnas 
bus pargabentas lėktuvu 20- 
tą. Miręs širdies liga, su kuria 
jis turėjęs bėdos j jau nuo 
1950 metų gegužės mėnesio.

Klynu, advokatų firnąos na
rys ir realestatininkas, buvo 
užgyvenęs nemažai turto, ta
čiau rūpintis vien turtu nebu
vo linkęs, rimtai užsiiminėjo 
politika. Kaip gabus politikie
rius jisai jau 31 motai tarna
vo vadu ir viršininku demo
kratų partijai Bronxe ir yra 
laikomas vienu vyriausių tos 
partijos vadų visos šalies plo
tme. Skaitomas vienu velionio 
Roosevelto priętelių, patarėjų 
ir atsakingas už daugelį jo 
laimėjimų.

Šiuose miesto valdžios rin
kimuose Flynn atsisakė remti 
Impellitterį, susidėjo su tais, 
kurio stato Wagnerį į majorą. 
Kadangi Elynn savo apskrity
je niekad nepralaimėjo demo
kratų partijos rinkimų, tad jo 
atsisukimas prieš Impellitterį. 
o už Wagneri, teikė Wagne- 
rio šalininkams demokratuose 
daug stiprybės.

Skundžiasi be reikalo 
pavažinėję mieste

Skelbiama, kad trys taksi- 
kų vairuotojai praradę leidi
mus ii šešiems kitiems suspen
davo leidimus už Lai, kad jie 
perdaug pavežioję savo kelei
vius. Buvę skundų, kad .jie 
žymiai pailgindavę kelionę 
nežinantiems miesto aiba 
šiaip išrasdavo būdą pasiimti 
ekstra mokesties.

Areštuota pora Queens gy
ventojų, kaltinamų, kad jie 
gaminę lytiniai aržias filmas 
ir jas išrenduodavę .rodyti 
vienų vyrų sueigose. Jų pro
dukciją skaito nepadoria.

O

Visuomet 
Maloniai 
Priimame 
Svečius, 
Vietinius 

ir 
iš kitur

Visos politinės grupės 
šiemet pastatė negrus ♦

Praėjusį antradienį ■ visos 
New Yorko miesto politinės 
partijos ir grupės baigė su
daryti savo kandidatų sąra
šus. Visos pastatė po negrą 
kandidatą į Manhattan prezi
dentą fr yra pastatyta negrų 
kandidatų kitoms vietoms.

Pradžią padarė darbo par
tija, pastatydama kandidatu 
Andronįcus Jacobs. Po to re- 
publikonai pastatė Elmer A. 
Carter, Impellitterio sąraše 
pastatytai pulkininkas Chaun
cey Hooper, Wagnerio sąraše 
—assemblymanas įlnlan Jack, 
liberalui partijos . sąraše—Ja
mes Robinson, Harlemo baž
nyčios dvasiškis.

Menama, kad negrai susi
vienys už geriausią vieną ta
me sąraše, kuriame yra pri
imtinesnį visi kandidatai, taip
gi atsižvelgiant ir į tai, kuris 

I sąrašas turi galimybę laimėti.
Negrai šiemet iš anksto pa- 

j reiškė, kad jie turi gauti .at- 
I stovybę Budžeto Taryboje. 
| Tuo tikslu jie sudarė bendrą 
i daugelio įvairiausių negrų or- 
; ganizacijii atstovi ngą komite
tą. Jų pastangoms padėjo 
i darbiečių pritarimas ir pir- 
| miausia pastatymas kandida- 
' to tai vietai. Kitos politinės 
■ partijos ir grupės suprato, jog 
i be negrų balsų sąrašui šie- 
: met nėra galimybės laimėti 
■rinkimus, tad visos taipgi pa
istale po negrą kandidatą -į 
| Manhattan prezidentą.
Į V

Visų penkių miesto dalių 
i prezidentai, majoras ir Miesto 
I Tarybos prezidentas sudaro tą 
I visą galinčią Budžeto Komiši- 
jją, kuri suplanuoja ir galuti
nai sprendžia miesto finansi
nius reikalus.

Jeigu darbininkai būtų taip 
: apsivieniję, kaip apsivienijo 
negrai, jie taip pat būtų galė
ję pastatyti ir išrinkti savo 
kandidatus į svarbias vietas. 
Galėti! lengviausiu būdu, bal
savimu, gauti bent šiokių to
kių pagerinimų gyvenimo.

T-as.

Nedamokėję algos

C&G Corde Co. patraukta į 
federal) valdžios teismą, Broo- 
klyne, kaip neprisilaikiusi al
gų ir valandų įstatymo.. Tuo 
būdu firmA šešiems iš 8 dar
bininkų nedamokėjusi algomis 
apie tūkstantį dolerių.

Įstatas reikalauja tame dar
be mokėti mažiausia po 75 
centus per valandą • ir mokėti 
laiko ir įusės mokesti už'virš
valandžius virš 40 valandų 
per savaitę. Birmos darbinin
kai dirbdavę iki 56 valandų 
savaitę be viršlaikinės mokes
ties.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6233 ’

Tūkstančiai policijos 
prezidentui saugoti

Prezidentui Eisenhoweriui 
atvykus vienos dienos vizitui 
Ne.w Yorke praėjusį trečiadie
nį buvo sumobilizuota 1,500 
specialės policijos, nešinos, ve
žinos įvairiausiais veiksmui ir 
informacijai įrankiais. Tarpe 
kitų, turėta nešiojamosios su 
savimi radio stotelės, kuriomis 
perduodama policijos centrui 
informacija ir gaunama is ten.

Tikimasi, jog apeigose bu
vo nemažai ir tų po skvernu 
ar tariamoje moteriškoje pi
niginėje (ridikiulyje) nešioja
mų mechaniškų rekorderių, 
kurie turi jautrias “ausis” ir 
užrekorduoja, ką publika kal
ba apie prezidentą, ar apie 
ką kalbasi tarpusavyje.

Prezidentas buvo pakviestas 
kalbėti Baruch Houses pro
jekto apeigose .sykiu' su gu
bernatorių Dewey ir majoru 
Impellitterį. Ta proga prezi
dentas turėjo pasitarimų su 
republikonais valdininkais, 
kandidatais ir šiaip politikie
riais.

Radio inžinieriai 
paskelbė streiką

W0R televizijos programa 
praėjusį antradienį turėjo 
vykdyti daug pakaitų ir daug 
dalių visai nevykdyti 160 fir
mos inžinierių išėjus į streiką. 
Streikieriai yra nariais AFL 
International Brotherhdod of 
Electrical Workers Lokalo 
1212.

Kai kurios programos vyk-, 
dyla patiems viršininkams už
ėmus streikierių vietas., O .ki
tos programos perkeltos į ki
tų kompanijų stotis.

Darbininkai išėję į streiką 
po ilgų, derybų, kuriose .fir* 
ma nedariusi pastangų susi
tarti. Kompanija esanti užsi
spyrusi panaikinti sutarties tą 
punktą, kuris uždraudžia fir- 
mąi versti inžinierius dirbti 
dii darbus vienu kartu.

Padaugėjo užmušimai
New Yorko policijos komi

sijom erius Monaghan savo ra 
porte pažymėjo, jog planuoti 
ir neplanuoti užmušinėjjmai 
žmonių pirmą pusmetį šių me
tų padaugėjo. Pernai planuo
tų žmogžudysčių per pusmetį 
įvyko 131, o šiemet jau 160. 
Neplanuotų užmušimų pernai 
pirmą pusmetį buvo 200, šie
met jau 285.

Taipgi padaugėjo jaunukų 
areštai.

Linksmai Praleiskite L
LABOR DAY ŠVENTĘ

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

•
< * *

i ; ■ . ■ ■

Busas išeig nuo Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo, 280 
Union Ave.,’ Brooklyn, 1 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-. 
lė šokiams, .puiki virtuVė valgių gaminimui ir geras ba
ras ąptarnavinhri pikniko dalyvių gėrimais.

M I

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

Statybos sunkvežimiu 
streikas tęsiasi

Streikuojantieji statyboms 
medžiagų pristatinėtojai iš 
naujo atsisakę priimti po 40 
centų per valandą mokesties 
priedo, kurį majoro komitetas 
jiems pasiūlęs po 6 savaičių 
streiko. Tiek jiems buvo pa
siūlyta be streiko ir be majo
ro komiteto tarpininkystės. 
Tą jie atmetė tuomet ir atme
tė dabar.

Unijos viršininkai buvę suti
kę tą klausimą leisti balsuoti, 
bet streikieriai savo mitinge 
pasipriešino net balsuoti. Ma
žiausias pasiūlymas, kokį jie 
sutiktų svarstyti, turėtų būti 
ne mažesnis 50c. Taipgi rei
kalauja pagerinti atostogų 
davinį, ilgiau išdirbusių darbo 
saugumą ir privilegijas.

Majoro komisijos pirminin
kas teisėjas Nathan Sobel reiš
kė nepasitenkinimą streikie- 
riais, išmėtinėjo jiems. Firmų, 
žinoma, jis nematė reikalo 
■.barti už’ me-nusileidimą. ,

Areštavo deportavimui
Mrs. Mary Beatrice Belfra- 

ge, buvusi pažangaus savait
raščio National Guardian re
daktoriaus žmona, rugpjūčio 
17-tą tapo areštuota deporta
vimui Anglij.on. Nugabenta į 
Ellis Island. Kaucija nustaty
ta $2,000.

Prieš kiek laiko buvo areš
tuotas patsai Belfrage. Dėl to 
laikraštis pareiškė, jog spau
dos laisvės priešai nori už
gniaužti laikraštį persekioji
mu laikraščio vedėjų.

Impellitteri ieško 
Harleme balsą

Majoras Impellitteri jau 
antru kartu buvo nuvykęs i 
Harlemą sakyti prakalbas už 
saye, bandyti gauti sau balsų. 
Ąr prakalbos atitaisys tais jo 
valdymo, metais apleidimą 
Harlemo gyventojų reikalų? 
Spėjama, kad ne. Tačiau, jei
gu jis kalbės, o kiti lauks, kad 
piliečiai patys save informuo
tų, tyrintieji gari apsigauti.

—*■-—fVT’T-------
Kasant skiepą apartmenti- 

niąm namui • Bronxe vienas 
darbininkas dirbo duobėje, ki
tas mechanišku kastuvu ant 
jo užvarė žemes ir akmenis. 
Policija jį ištraukė gyvą, bet 
sužeista nugara.

Virš 5,000 Coney Island 
gyventojų pasirašę peticijas, 
reikalaujančias bausti rezorto 
šiukšlintojus.

Gaisras sužalojo New York 
Central geležinkelių Wake
field stotį, Bronxe.

NEW YORK
HELP WANTED-MALE

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

SUPERINTENDENT
Dėl trijų 5-kių aukštų namų. 

Vienas boileris.
Turi atlikti pataisymus. 

3-rūmų apartment as. $150.
KNAPP 

1467 First Ave. 
Tel. BU. 8-8882

' (164-166)

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 STEEL PROD. CO.
34 Farrand St., Bloomfield, N. J.

1879 North Ave., Elizabeth, N. J.
Vienas blokas nuo Route 25 

Tel' Bloomfield 2-5058 
(160-166)

REIKALINGI 
FOUNDRY DARBININKAI
Squeezer, molders, taipgi chippers 

sunkiam darbui ir foundry paprasti 
darbininkai. Kreipkitės tik patyrę 
minėtuose darbuose.
BATHGATE FOUNDRY CO.

CREEPER HILL RD.,
NORTH GRAFTON, MASS.

Tėl. Grafton 762
(165-167)

REIKALINGAS 
PILNAI MOKANTIS CAKE 

BAKER IR FINISHER 
Turi Mokėti Žydišką Stilių 

Gera Alga. 
HILLCREST BAKERY 

178-07 Union Turnpike, Queens. 
Tel. RE. 9-9468

(163-165)

Užbaigė kolegiją
Smagu yra sueiti į pažintį 

su visais newyorkieciais. Bet 
dar smagiau yra pažinti 
draugę Mariją Wilson, kuri 
gyvena arti Laisvės įstaigos, 
turi įsigijusi savo namą ir iš
auklėjusi dvi gražias dukteris.

Praėjusią savaitę jos duktė 
Geraldine užbaigė Hunter 
kolegijoje mokslą. Užbaigė 
į trejus metus, kur paprastai 
ima ketverius metus. Gavo 
Bachelor* of Arts laipsni che
mijoje, su aukšta pagarba.

Nežiūrint visų sunkumų, ji 
žada eiti aukštesnius kursus, 
kad gavus Masters laipsnį 
cheijjijoje..

Antra duktė, Marija, irgi 
jau treti metai, kai lanko ko
legiją ir kitą pavasarį tikisi 
gauti Bachelor of Arts laipsnį 
fizikoje.

Abi mergaitės yra šokėjų 
grupės narėmis.

Gęraldinai ir Marijai linkiu 
geriausios kloties moksle.

W. P.

Maspeth. L. I.
Anksčiau buvo minėta 

spaudoje, kad J. Maršalonis, 
senas dienraščio skaitytojas ir 
rėmėjas, buvo grįžęs į savo 
namus, Bristol, Conn. Ten jis 
pasidavė operacijai ir išgulė
jo tūlą laiką ligoninėj. Bisku- 
tį sustiprėjęs, dabar grįžo vėl 
pas dukterį, gydytis. Jo duk
tė, Mrs. Mastrandrea, maspč- 
thietė labai susirūpinus" savo 
tėvo sveikata ir deda visas pa
stangas, kad jis greičiau susti
prėtų. ■

Mes taipgi linkime J. Mar- 
šaloniui nepasiduoti negalavi
mui, bet bandyt greičiau su
stiprėti ir, kaip visuomet, gra
žiai praleisti laiką ihūsų tar
pe. L.

Užsimušė nukritęs 
sykiu su laiptais

John Thomas, 21 inetų, 
nuėjęs pas kaimynus į svečius 
norėjo pamandravoti, palipi- 
nėti gaisrinėmis kopėčiomis, 
o gal ir per langus ko pasi
žiūrėti. Trečiame aukšte ko
pėčios lūžo ar atsiliuosavo. 
Jis nukrito ir ne už ilgo mirė.

Daugelio senų pastatų gais
rinės kopėčios yi’a parūdiju
sios. Kitur yra išklibę ar pa
rūdiję įjungimai sienon. Jeigu 
jau prisieina rizikuoti bėgant 
nuo ’gaisro, nieko nepadarysi, 
gal ir verta bandyti. Bet dėl 
žaislo neverta jomis lipinėti.

6 pusl.-Laisve (Liberty)- Penktad., Rugp.-August 21,1953

REIKALINGA BEA UTĮ ( J \\’
Patyrusi pilnai mokanti Opera

torė. Nuolatinis darbas, .5 "enos. 
Viršiausia alga. Linksrn<A> darbo 
sąlygos. Kreipkitės: J

MARY’S BEAUTY SflLON
77-12 — 21st Avė., 

Jackson Heights
Tel. RA. 6-0980 ar AS. 8-7564

< 165-167|

REIKALINGA MERGINA 
Atlikimui rankom prosijimo ranki

nėje skalbykloje.
3 ar 4 dienas į savaitę. 

Nuolatinis darbas.
Gera mokestis. Kreipkitės: 

35-65 — 84th St, 
Jackson Heights
Tel. IL. 8-8625

(165-169)

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)

MOTERIŠKĖS
(amžiaus 18-85)

Keliolika darbų dėl jaunų mote
riškių, kurios interesuojasi nuolati
niu darbu. 1-mam ir 2-ram šiftui. 
Fabriko patyrimas pageidaujama bet 
nebūtinas Pradine mokestis $1.05 i 
valandą. Automatiški pakėlimai. Bo
nų planas, grupinė apdrauda, ap
mokamos vakacijos ir šventės.ŲTuri 
kalbėti ir suprasti anglišk^. KTe)P‘ 
kites į Employment Office,

EMPIRE BOX CORP.
70 Outwater Lane, Garfield

New Jersey 
_______________________  (162-168)

BEAUTY OPERATORE
Pilnai patyrusi. Rinktiniai klien

tai. Nuolatinis darbas. 5 dienų sa
vaitė. Uždara pirmadieniais. Gera 
mokestis. Kreipkitės:

RUTH & SUE HAIRDRESSERS 
Š4 Craft St., Bronxville, N. Y.

Tel. Bronxville 2-0600
(162-166)

MERGINA
Reikalinga abelnam namų darbui, 

Guolis nuosavam kambaryje.
Gražūs Brooklyne namai. Moderni

niai įrengimai. 
Puiki alga.

Tel. CLoverdale 8-3709 
____________ (163-167) 

REIKALINGOS SALESGIRLS 
Air Conditioned Bakery

Gera mokestis. Puikios darbo /sąly
gos. Reikalinga dirbti Šeštadieniais 
ir sekmadieniais.

HILLCREST BAKERY
178-07 Union Turnpike, 

Tel. RE. 9-9468 t f
____________ V163-165)

REIKALINGOS OPERATORES
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)
REIKALINGA HAIDRESSER

Patyrusi. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis. Kreipkitės:

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

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

SLAUGES—R.N.P.N. 
ir 

PAGĖLBININKĖS 
Valandos 7 iki 3, 3 iki 11, 11 iki 7. 

NETELEFQNUOKITE 
Matykite Mrs. O’Callaghan 
Pasitarimas 2 iki 4 P. M. 

PARSONS HOSPITAL 
85-06 PARSONS BLVD., Flushing 

(164-170)
REIKALINGOS OPERATORES 
Patyrusios prie Singer mašinos. 

Darbas prie bliuskutfių, nuo' Šmotų. 
Sekcijų darbas. ' A

Nuolatinis ®arbasx 
Gera mokestis. \ 

Kreipkitės: \ 
78-06 Woodside Ave. 

Woodside, L. I.
(2 blokai nuo 74th St. ir Roosevelt 

Stoties)
(164-165)

REIKALINGOS OPERATORES 
Patyrusios prie Singer mašinos. 

Nuolatinis darbas.
Gera mokestis. Kreipkitės: 

63 TIFFANY PLACE (6th floor) 
Brooklyn

(Crosstown Bus prie Borough Hall 
iki De Grow St.) 

Tel. TRiangle 5-6623
(164-166)

SLAUGES—REGISTRUOTOS 
LAISNIUOTOS PRACTICALS

Privatinėm pareigom ir ligoninių 
darbui.

Daug vietų.
Kreipkitės: t

UNITED MISSIONARY NURSES 
REGISTER

1239 Bedford Ave., Brooklyn 
Tel. MA. 2-1784

(164-168)
REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios. Pusiau sekcijų darbas 

prie suknelių, Local 91 \ Nix*Mtinis 
darbas. Gera mokestis.JorinS^dirb- 
tuvė.

Taipgi reikalinga t»lain Seamer.
Kreipkitės:

LEE NORE DRESS CO.
4303 — 8th Ave.

Brooklyn
(164-165)




