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KRISLAI
Politinės bylos.
Duona savo vaikams.
Kur nuėjo mūsų taksai/ 
Kardinolas Vasconcelos. 
Judošių džiaugsmas.

Rašo A. BIMBA

Smaugiamos Amerikos žmo
nių politinės laisvės. Išvilktas 
ir panaudojamas Smith Aktas 
baudimui darbininku vam.i.

Jau daugiau kaip tuzinas 
. ji* nuteista ir pasodinta i ka- 
r lė * imtis.

Dabar Los Angeles baigiasi 
byla prieš pustuzini vadu. Ne
seniai ant Hawaii salos nu
bausta keletas.

Pittsburgh!1 eina teisman 
prieš keturis.

Michigan!' prieš Šešis teis
mas prasidės spalio 13 dieną.

Philadelphijoje sulaikyta ir 
laukia teismo devyni.

St. Louise byla prieš penkis 
prasidės rugsėjo 11d.

šitokio politinio persekioji
mo Amerika dar nebuvo ma
čiusi.

Gynimasis pasidaro labai 
rimta problema. laukia advo 
katu, reikia pinigu.

Beveik visuose atsitikimuose’ 
gynybos darbu rūpinasi Civi

liniu Teisiu Kongresas.
—o—

~^T’rabilo kongresmanas Smith 
’/<■ Mississippi. Jis sako, kad 
jo Valstijoje nuo baisiausiom 
sausros tūkstančiai farmerių 
vaikų badauja.

Jis reikalauja jiems maisto. 
Negalima, kad mūsų vaikai 
mirtų badu, kai mūsų prezi
dentas šimtus tonų maisto 
siunčia ir po prievarta bruka 
vokiečiams.’

—o—
Ar žinote, kad nuo to laiko, 

kai po karo pradėjo Vakari- 
nėn Vokietijon plaukti Ameri
kos doleriai, ten priaugo du 
šimtai naujų milijonierių.

Gražus prieauglis, ar ne?
Bet toje pačioje Vakarinė

je Vokietijoje randasi virš 
milijonas bedarbių, apleistų ir 
užmirštų žmonių.

Adenauer klika jų nepaiso į 
ir su jais nesiskaito.

—o—
Ne tik amerikoniški ankštie. . 

ji katalikų bažnyčios dvasi- I 
ninkai yra piktųjų dvasių ap- , 
sėsti. Ne A\k mūsų lietuviškieji , 
klerikalail teišsilaiko savo kai
lyje! 5

Panašių sutvėrimų esama 
visur. Štai Brazilijos kardino
las Vasconcelos. Jis pareiškė: 
Jeigu Brazilijos valdžia nu
tartų legalizuoti d i versus, 
“žmonės turėtų teisę ginklais 
tam pasipriešinti.”

—o—
Keleivis ir Naujienos džiau

giasi, kad persekiojamas yra 
Vincas Paukštys. Keleivis svei
kina suareštavimą darbininkų 
vado Robert Klonsky.

Ne tik džiaugiasi, bot dar 
juos provokuoja, visokias ne
teisybes išgalvoja.

Judošiu rolė niekuomet ne
buvo garbinga ir nebus. Jie 
gali džiaugtis reakcijos siau
tėjimu, bet nė vienas švarios 
sąžinės žmogus jiems nepri
tars.

ic«? karalius Na- j 
rodom. ^do-Kmiioie. sako, 
ioer Francio vis nepatenki
na jo reikalavimu dėl pil
nos savivaldos Kambodijai.,

ORAS—Smagi giedra.
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PRANCŪZAI IŠTRĖMĖ
PATRIJOTINĮ MOROKKO
SULTANĄ YOUSSEFĄ

j Jo vieton pastatė Franci jos 
j pakaliką kaip Morokko valdovą

Amerikinė spauda dėsto, kodėl 
Irano premjeras Mossadeghas 
“turėjo būti nuverstas"

New Yorko World-Tele-1 Sovietų Sąjunga, pasiųs- 
i gram ir keliolika kitų, dama Tranui naują savo 
| Scripps-Howard laikraščių ' ambasadorių A. Lavrentje- 
jvairiuose miestuose rašo, j va, sykiu sugrąžino Tranui 
jog: 1 11 tonų aukso ir 8 milijo-

Rabat, Morokko.—Fran-Į Tad francūzai paskelbė,! 
Į cūzų karininkai penktadie- i “matote, kaip patys gyven- 
j nį suėmė sultaną Youssefą, | tojai sukilo prieš Yousse- 
| tautiniai - religinį morok-1 fa.” Tokią priekabę nau- 
| kiečių mahometonų valdo-! dodami, francūzai su tan- 
Į va, 'ir lėktuvu nugabeno į i kais ir šarvuotais automo- 
| Korsikos salą. Sykiu sui biliais apsupo palocių, suė- 
I sultanu taip jie ištrėmė irime Youssefą ir deportavo 
| abudu jo sūnus.

Tuo būdu fran.cūzai^apsi-! n.ėje. Jūroje.
Įdirbo su Youssefu todėl,1 
į kad jis, jo sūnūs ir dukte
rys rėmė tautinę morokkie- Į 
čių Istiqlal partiją, reika
laujančią savo šaliai nepri- Į 
klausomvbės nuo Franci- v

Trano premjeras Mossa- Į nūs amerikinių dolerių. Tie 
! degh “turėjo būti nuvers-! pinigai ir auksas buvo lai
tas,” o karaliui Rizai Pah- kinai užgriebti per Antrąjį 
levini sugrąžinta galybė pasaulinį karą, kada Irano 
svarbiausiai todėl, kad Mos-' karalius ir -tokie jo genero- 
sadeghas pradėjo draugi š- i lai, kaip Faz. Zahedi, ėjo 
kai tartis su Sovietų Są-Į išvien su Hitlerio naciais 
junga. ' prieš Sovietų Sąjungą, An-

“Antras reikalas” buvo | gliją ir Ameriką.
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IRANO KARININKAI
SUĖMĖ MOSSADEGHĄ,
BUVUSI PREMJERĄ
Amerika tikisi “susikalbėt" su 
nauja, karališka Irano valdžia

Teheran, Tran. — Nauja
sis Irano premjeras gene
rolas Fasolla Zahedi rugp. 
20 d. areštavo buvusįjį 
premjerą Mossadeghą ir 
tris jo ministrus.

Mossadeghas buvo ištrū
kęs ir pasislėpęs, kuomet 
rugp. 19 d. generolai per 
ginkluotą sukilimą nuvertė

Rytinės Vokietijos 
valdininkai atvyko 
Maskvon pasitarti

Maskva. — Atskrido O. 
Grotewohl, rytinės Demo
kratinės Vokiečių Respubli
kos premjeras; Walt. Ul- 
brichas, jo pavaduotojas, ir 
12 kitu valdininku.

Jie tarsis su premjeru 
Malenkovu ir kitais Sovie
tų vadovais, kaip reikėtų 
vykdyti naująjį sovietinį 
pasiūlymą dėl rytinės ir va
karinės Vokietijos sujungi
mo į vieną vokiečių valsty
bę ir dėl taikos sutarties su 
ja.

Svečius šiltai pasitiko ii* 
vaišino Malenkovas ir Mo
lotovas, Sovietu užsienio 
reikalu ministras.

Laukiama svarbaus pra
nešimo .apie rytinės Vokie
tijos valdininkų pasitari
mus su Sovietų vyriausybe.

; Mossadegho valdžią ir pa- 
i šaukė karalių Riza Pahle- 
Į vį grįžt namo iš Italijos.

(Kai pereitą sekmadienį 
| premjeras Mossadeghas su
laužė pradinį karališkų ka- 

; rininkų maištą, tai karalius 
lėktuvu išdūmė užsienin.)

Gen. Zahedi, paskui laimė
jęs sukilimą pereitą trečia* 

; dieni, atsišaukė per radiją, 
I kad Mossadeghas ir buvu-
■ šieji jo ministrai pasiduo- 
Jų.

Tad Mossadeghas ketvir- 
i tadieni ir telefonavo iš sa
vo slėptuvės privačiame na- 

i me, jog pasiduoda.
Atvažiavę gen. Zahedio 

i karininkai mandagiai įsiso- 
i dino Mossadeghą i automo
bili ir atvežė i of i ei erių 

i klubą. Ten generolas Za-
■ hedi atsistojo ir pagarbiai 
i pasveikino Mossadeghą, va- 
i dindamas jį “ekscelencija”
■ (aukštenybe). Mossadeghui 
j buvo pranešta, jog pats jo
išvytas karalius įsakė ap- 

; saugoti Mossadeghą, kad 
nieko bloęo jam neatsitik- 

i tu.
Taigi Mossadeghas dabar 

i poniškai ir laikomas aukš- 
j tutiniuose oficierių klubo 
I kambariuose, iki bus su-
■ rengtas jam teismas.
i ............... >■— .II.....—

■ WASHINGTON!)
POLITIKIERIAI

DŽIAUGIASI

i Korsikos salon, Viduržemi- Į sugrąžjnti angius į irano 
naftos - aliejaus pramonę, 

i kurią Mossadegho valdžia 
: atėmė iš jų ir suvalstybino. 
; Taigi ir prezidentas Eisen-Į 
' howeris andai pareiškė, jog !
Amerika, tol neduos Tranui 
dolerinės paramos, 
susitars su Anglija dėl n 
tos.

Paskutiniu 
daryta mišri 
vietų atstovu 
ri sklandžiai 
nuosius ginčus dėl rube- 
žiaus linijos ir piniginių 
klausimu, v

Į Jungi. Tautų vadai 
užgniaužia protestą 
prieš Franci ją

Pirm ištremiant sultana c ! 
Youssefą, francūzai sušau
kė sambūrį kunigai kštukų 
bei dvarininku iš įvairiu v u c
Morokko apskričių. Tie gi 
su savo vadu EI Glaoui nu
tarė pašalint Youssefą kąip ■ 
francūzų priešą ir paskelbėĮ 
jo dėdę Ben Arafą nauju I 

I sultanu.
Karinė francūzų valdyba 1 

tuojau užgyrė Arafą.
Dvarininkai ketvirtadie

ni atsiuntė savo suburta: 
govėdą. kad apsuptų sulta- Į 
no Youssef o palocių ir gru 
motų nužudyt.

Sustreikavo ir dauguma 
Francuos metalistu

Paryžius.—Vos tik'Fran
cijos premjeras Laniel pasi
gyrė perkalbėjęs katalikų 
ir socialistų vadovaujamas 
telefonistų, telegrafistų ir 
paštininkų unijas pasi
traukti iš streiko, kai dar 
keli šimtai tūkstančiu dar
bininkų išėjo streikan iš 
automobilių fabrikų ir kitų 
metalinių pramonių.

Premjeras sakė, neis j jo
kias derybas su streikie- 
riais tol, kol jie negrįš dar
ban.

Kūdikiu paralyžius 
vis dar plinta

(Karalius dabar paskyrė 
gen. Zahedi premjeru vie
ton nuverstojo Mossade
gho.)

Naujose derybose dėl pre
kybos Sovietų Sąjunga ža
dėjo pirkti Irano produktų

iki jis 50 procentų daugiau kaip 
af-1 iki šiol. Svarbiausias pir

kinys būtų buvę iraniška 
su-1 nafta .

Anglija ir Amerika bijo
jo, kad Mossadegho valdžia 
nepriimtų Sovietų Sąjungą 
net į partnerius naftos pra
monei išvystyti, — sako N. 
Y. World-Telegram.

United Nations, N. Y.—
Šešiolika azijinių - arabiš
kų šalių Įteikė Jungtinių

Į Tautų seimui protestą dėl 
to, kad Francija ištrėmė

Į teisėtą Moro k k o sultaną
1 Youssefą, tautiniai - religi-
' nį morokkiečių vadą.

Francijos atstovas Šurna-
Inas pasipriešino svarsty Amerikos Valdžia slepia
mui to protesto. Tad sei-1 . i
mo pirmininkas ir pakišo I n uo vokiečiu, kad jos maistas 
protestą po stalu neribotam | f •». .. J j . v •
laikui. dalinamas rytiniam vokiečiam

ūku buvo 
Irano ir 
komisija, 

sprendė
ku-

kiama visu inahometoniškų 
i šalių atstovų susirinkimas 
i protestui prieš Franci ją, 
kuri ištrėmė Morokko sul- 

i taną Youssefą.

Washington. — Pereitą 
savaitę dar 7 procentais pa
daugėjo susirgimai kūdikių 
paralyžium įvairiose valsti
jose ir nuo tos ligos mirė 
dar 39.

Bet valdinė Sveikatos 
Įstaiga skaičiuoja, kad šie
met būsią 40 procentų ma- : 
žiau tokių susirgimų negu ■ 
pernai.

1952 metais kūdikių pa
ralyžium sirgo’57,626.

Vien Californijoj šiemet 
taip susirgo 1,616 asmenų, 
tai daugiau, negu kurioje 
kitoje valstijoje.

Devyni Atlanto kraštai 
darys didžiulius 
karinius pratimus

Londoh. — Devyni Atlan
to sąryšio kraštai darys 
didelius karinių laivynų ir 
oro jėgų pratimus, prade
dant rugsėjo 16 d. Tie ma
nevrai Įvyks šiaurinėje da
lyje Atlanto Vandenyno ir 
virš šiaurinės Europos, nes 
iš ten būtų trumpesni ke
liai žygiams prieš Sovietų 
Sąjungą.

Manevruose dalyvaus 300 
karinių laivų, 1,000 lėktu
vų ir pusė milijono jūrei
vių bei lakūnų iš šių devy
nių šalių: Jungtinių Vals
tijų, Anglijos, Francijos, 
Belgijos, Kanados, Danijos, 
Holandijos, Norvegijos ir 
Portugalijos. Manevrai tę
sis tris savaites.

AMERIKA ŽADA JAPO
NIJAI RAKIETINIŲ 

-LĖKTUVŲ
\,

Tokio, Japonija. — Laik
raštis Nippon Times prane
ša, jog Amerika siūlėsi at
siųsti Japonijai 50 iki 70 
rakietinių lėktuvų, kad ja
ponai iš anksto prasilavin
tų jais koįvoti.

Washington. — Kai ku
rie Kongreso nariai pyksta, 
kad valdžia slepia nuo. vo
kiečių, jog Amerikos mais- 

i to pundeliai dalinami gy- 
’ ventojams rytinės, sovieti- 
i nes Berlyno srities. Tie kon- <• 
gresmanai bei senatoriai 
užklausė: Kodėl valdžia 

. slepia Amerikos vardą kaip 
i geradarės?

Amerika pristato valgius, 
bet tiktai vakarinės Vokie
tijos valdininkai juos dali
na rytiniams berlynie
čiams, atvykstantiems į va
karinį Berlyno ruožtą. Ant 
maisto pundelių vokiškai 
išspausdinta tokie užrašai, 
kad rytiniai vokiečiai su
prastų, būk pati vakarinė 
Vokietija teikia tas dova
nas.

• , Amerika, taip slėpdama 
savo ranką, stengiasi padė-

“labdarin- 
Vokietija. 
valdovai, 
“teatrą,” 

ir rytinės

ti vakarinės Vokietijos 
premjerui Adenaueriui lai
mėti rinkimus rugsėjo 6 d. 
Sykiu bando parodyti ry
tiniams ir’vakariniams vo
kiečiams,, kokia 
ga” yra vakarų 
Taigi Amerikos 
vaidindami toki 
mėgina palenkti
Vokietijos gyventojus prie 
vakarų Vokietijos.

Į klausimus, kodėl Ameri
ka slapsto savo geradarys
tę nuo vokiečių, valdininkai 
neduoda tikro atsakymo, o 
tik įteikia bei pasiunčia su
painiotą, raštelį, atspaus
dintą klampojančiais saki
niais. Tas neva paaiškini
mas leidžia tik tiek “su? 
prasti,” kad amerikinis 
maistas “planingai dalina
mas, bendradarbiaujant su 
vokiečiais.”

Žuvo 9 kariškiai su 
dviem lėktuvais

Vėl surasti “kaltais”
5 Pa. komunistai

Tucson, Ariz. — Suspro
go ir dykumon nukrito 
bombonešis Boeing B-50, 
užmušant 8 kariškius. Ki
ti 10, išsigelbėjo, nušokda
mi žemyn su parašiutais.

Brunswick, Maine. — Be
sileidžiant į stotį, sudužo 
karinis lėktuvas. Žuvo jo 
vairuotojas leitenantas R. 
G. Holland.

Tunis.—Prancūzai nužu
dė dar 8 Tunisijos patrio
tus. ’

Pittsburgh. — Federalis 
apskrities teismas surado 
“kaltais” Steve Nelsoną ir 
4 kitus Pennsylvanijos ko
munistus pagal S m i t h o 
įstatymą, kad jie, esą, “suo- 
kalbiavę skelbti, kad reikė
sią nuversti Amerikos val
džią.” Teisėjas kitą savai
tę paskirs jiems bausmę.

• Nelsonas jau pirmiau bu
vo nuteistas 20 metų kalė
ti pagal, Pennsylvanijos 
valstijinį įstatymą “prieš 
maištininkus,” o kiti keturi

Makartizmas gadina 
Amerikos vardą, 
sako Stevensonas

New York. — Sugrįžo iš 
pasaulinės kelionės Adlai 
Stevensonas, buvęs demo
kratų kandidatas į prezi
dentus. Jisai sako, ragan- 
gaudiškj senatoriaus Mc- 
Carthy’o pasimojimai ar
šiausiai žemina Amerikos 
vardą svetimuose kraštuo
se ir- kelia panieką prieš 
amerikonus.

Stevensonas per 6 mėne
sius apkeliavo 36 šalis. Vi
sur jis buvo ^daugiausiai 
klausinėjamas apie Ameri
kos makartizmą, knygų de
ginimą ir žmonių mėtymą 
iš tarnybų pagal makartiš- 
kus pjudymus.

Stevensonas taipgi sakė, 
jog po> Stalino mirties su
mažėjęs karo pavojus tarp 
Sovietų Sąjungos ir vakari
nių kraštų. Bet vis tiek jis 
ragino Ameriką neatlai- 
džiai ginkluotis “dėl vis
ko.”

Washington. — Amerikos 
valdininkai džiaugiasi, kad, 
nuvertus ’Irano premjerą 
Mossadeghą, dabar “jau 
bus galima susikalbėti” su 
karališkąja generolų val
džia. O svarbiausias susi
kalbėjimas būtų, kad kara
lius vėl priimtų anglus į 
Irano naftos pramonę, ku- 

1 yią Mossadegho valdžia bu- 
I vo*Per^mus i H’ano valsty- 
j bės nuosavybę.

(Prezidentas Eisenhowe- 
I ris pirmiau žadėjo Irano 
j valdžiai 100 milijonų dole
rių, jeigu Iranas vėl prisi- 

: imtų anglus į savo naftos- 
Į žibalo pramonę.)

Telefonistą streikas 
šešiose valstijose

St. Louis, Mo.—Missouri 
i ir penkiose kitose aplinki- 
; nėse valstijose sustreikavo 
• daugiau kaip 50,000 Bell 
i kompanijos telefonistų, 
i Reikalauja naujos sutarties 
i su pagerintomis sąlygomis.

—taip pat ilgokiems kalėji
mo terminams.

Hanoi, Indo-Kin.— Fran
cūzai giriasi pasmarkinę 
atakas prieš Vietnamo liau
dininkus.
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KODĖL STOKUOJA MOKYTOJŲ?
Labai sena istorija; beveik kiekvienoje valstijoje ir 

beveik kiekviename mūsų didžiulio krašto mieste stinga

i ir tai paskaitė per didele pi
nigų suma, nepaisant to, kad 

j dar visai neseniai net keturi 
į senatoriai ta liga mirė.

mokytojų. O kas pavojingiausia, sako Mokytojų Fede
racijos prezidentas Carl J. Megel, kad kasmet daugiau 
mokytojų pasitraukia iš savo profesijos negu naujų 
įstoja. Tuo būdu padėtis eina blogyn, vietoje gerėti.

Kame priežastis? Jos toli ieškoti nereikia. Ją pa
tiekia Federacijos prezidentas. Mokytojų algos per že
mos. Kam žmogus bus mokytoju, jeigu jis gali daug 
daugiau užsidirbti, būdamas inžinieriumi, mūrininku, 
angliakasiu arba farmeriu?

Išskyrus New Yorką, Chicagą ir dar vieną kitą did
miesti, kur mokytojų algos yra vidutinės, abelnai Ame
rikoje mokytojų profesija yra žemiausia apmokama. 
Dar ir šiandien yra vietų (ypač pietinėse valstijose), 
kur mokytoja arba mokytojas nepasidaro nė tūkstančio 
dolerių per metus! Skandališka padėtis.

Bet paskutiniais laikais atsirado dar viena priežas
tis mokytojų bėgimui iš savo profesijos. Tai persekioji
mas, dvasinis terorizavimas, užgniaužimas akademinės 
laisvės. Mūsų mokytojai nebegali mokyklose laisviau 
atsikvėpti, biijo burną atidaryti, kad ant jų neužsisėstų 
koks nors McCarthy ar McCarran. Kas gi norės tokioje 
atmosferoje mokytojauti ?

Gaila, kad Mokytojų Federacijos prezidentas Mege! 
nepabrėžė ir šios priežasties. Jis jos negali nematyti.

Mokytojų Federacija vadinasi darbo unija. Ji pri
klauso prie Amerikos • Daębo Federacijos. Savo eilėse 
ji turi keletą desėtkų tūkstančių narių ir keturis šim
tus lokalų. Pusėtinai didelė jėga. Ji galėtų suvaidinti 
svarbų vaidmenį kovoje už akademinę laisvę, už mo
kytojų teises vadovautis savo protu mokykloje. Deja, 
Federacijos lyderiai patys pasidarė raudonųjų medžioto- • • » jais.

PAVOJINGI VEJAI IŠ IRANO
Viskas aukštyn kojomis apsivertė į keletą dienų. 

Premjeras Mohammed Mossadegh suimtas. Jo artimiau
si kolegos nužudyti arba įkalinti. Sostinėje Teherane 
viešpatauja generolai ir armija. Iš Romos grįžta ka
ralius (shah) Pahlevi.

O tik prieš’ keletą dienų karalius buvo, pasprukęs ir 
jo paskirtas naujas premjeras generolas Zahedi slaps
tėsi. Mossadegh buvo pilnoje kontrolėje. Jau buvo kal
bama apie monarchijos panaikinimą ir įsteigimą respu
blikos.

Iš kur ir kodėl toks staigus apsivertimas? Tik at
rodo staigus, bet jis nebuvo' staigus. Karaliaus Pahlevi 
užnugaryje stovi britų interesai. Jie seniai ruošėsi ap
sidirbti su nacionalistine Mossadegh vyriausybe.

Kaltinami ir amerikiečiai. Pasirodo, kad šiomis 
dienomis Irane lankėsi generolas Schwarzkopf, — tai tas

PRIES TERORĄ KUBOJE
Lotynų Amerikos Darbo Konfederacija išleido at

sišaukimą į pasaulio darbininkus, 
testus Kubos valdžiai prieš fašistinį terorą,
prieš Kubos darbininkus. Kubos konstitucija numesta į 
šalį.. Prezidentas Batista pavirto diktatoriumi. Jis žiau
riai triuškina kiekvieną liaudies organizaciją. Darbo 
unijų vadai sugrūsti į kalėjimus.

Jungtinėse Valstijose prasideda protestai prieš te
rorą Kuboje. Civilinių Teisių Kongresas išleido lapelį, 
nušviečiantį Kuboje padėtį. New Yorko liaudiškų or
ganizacijų delegacija lankėsi pas Kubos delegaciją 
Jungtinėse Tautose ir patiekė protestą.

Atlantic City, N. J. — 
Sulaukęs 103 metų, F. Su
daro tikisi gyvent dar 9 

1 metus. W
pats generolas, kuris buvo mūsų valstybės departmento 
1942 metais pasiųstas suorganizuoti Irano žandarmeriją. 
Jis ten išbuvo ir darbavosi šešis metus. , Dabar gen. 
Schwarzkopf aplankė ne tik Iraną, bet ir Leba.noną, ir 
Syriją, ir Pakistaną.

Kas iį ten nunešė? Kokia buvo jo misija? Jis sa
kosi Irane maršru tavęs savo asmeniška iniciatyva. Bet 
niekas tam netiki.

Kas toliau? Sunku pasakvti. Visa komercinė span- ■ 
da vienu balsu sako, kad karaliaus laimėiimas ir milita- j 
rinės diktatūros įsitvirtinimas būtų didžiausias Britani- i 
jos interesų laimėjimas Irane.

Prezidentas “pašventino” 
Barnelio namu projektą

New York. — Atvykęs 
prezidentas Eisenhow e r i s 
trečiadieni iškilmingai pa
šventė velioniui Bernarde 
M. Barucho tėvui didžiulį 
namų projektą’ paliai East 
River.
2 pusi.—Laisve (Liberty)- šeštadien., Rugp.-August 22, 1953 000 mokytojų.

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

—o---
N. Y. Times kolmhnistas 

Reston iš Tokio rašo, jog Ja
ponija randasi falšyvo ekono
minio gerbūvio viduryje. Ji 
praleidžia apie 800 milijonų 
dolerių į metus daugiau, negu 
gauna įeigų.

šiuo metu Amerikos armija 
Japonijoje kasdien , išleidžia 
maždaug po du milijonus do
lerių, kuriuos susiima Japoni
jos turčiai, Todėl jie pataikau
ja Amerikai.

Japonijos -parlamentas pri-
Ji ragina siųsti pro- ; ėmė rezoliuciją už platesnę 

vedama 1 prekybą su Kinija. Amerikai 
tokis žygis nepatinka, bet ką 

i gali daryti. Japonijai mat rei
kia daugiau rinkų nes kitaip— 
ekonominė krizė gresia, o su 

| ja ir politinė krizė ateina, 
j —o—

Rugpjūčio, 5 d. Š. Korėjos 
; vyriausybė sudarė planą ii’ ji 
' paskelbė dėl priemonių mies
tų atstatymo ir statybos pla-

1 no įvykdymui užtikrinti.

B. M. Baruchas, .vadina
mas prezidentu patarėjas, 

į panaršė i o ypač savo paga- 
i mintu planu, kaip Amerika 
turėtų pažaboti atominę 
pramonę Sovietų Sąjungo
je.

Baruchas tapo milijonie- 
i rium, vien tik makliavoda- 
1 mas Wall Stryto serais.

ĮVAIRIOS PASTABOS
Mrs.* Oveta Hobby, sveika

tos, apšvietos ir gerovės se
kretorė Eisenhowerio kabine
te, andai 'maldavo kongreso 
dar sumažinti 10 milijonų do
lerių budžetą, skiriamą jos 
d e partmen tu i.

Tai tokią mes turime Wa
shingtone žmonių sveikatos, 
apšvietos ir gerovės direkto
rę, kuriai tie svarbieji visuo
menės reikalai visai neapeina.

Vėžio ligų tyrinėjimui buvo 
proponuota skirti šeši milijo
nai dolerių, bet Mrs. Hobby

Apskaičiuojama, kad šiais 
metais mirs apie 200,000 ame
rikiečių nuo vėžio ligos. Tai 
baisi amerikiečiams nelaime, 
prieš kurią ištikrųjų reikėtų 
karas paskelbti.

Garsusis negras mokslinin
kas W. E. B. DuBois, prisi
mindamas tą mūsų nelaimę, 
rašo: 10 bilijonų armijai, 500 
milijonų atominėms bomboms, 
o kovai su vėžio ligomis pini
gų nebelieka.

Jeigu tik vienas bilijonai 
dolerių būtų paskirtas kovai 
su vėžio ligomis, šiandien se
natorius Taftas ir tūkstančiai 
kitų mirusiųjų būtų gyvi, sako 
DuBois.

Tad jis rekomenduoja ant 
sen. Tafto antkapio uždėti 
sekamą užrašą: Bilijonai ka
rui, centai vėžiui.

Šis nutarimas numato visais 
; galimais būdais, paskubintu 
tempu, atstatyti sugriautus 
miestus.

Vyriausybės planą žmonės 
demonstratyviai užgyrė. Ne- 

' trukus Š. Korėjos miestai atsi- 
i kels iš griuvėsių dar gražesni, 
I negu buvo prieš karą.

—0
Mačiau spaudoje paveikslą 

didžiulės japonų darbininkų 
demonstracijos,, kurioje buvo 
iškeltas šūkis: Americans, go

Į home.
Japonų darbininkai nori, 

! kad amerikonai išsikraustytų i 1 '
j iš j u krašto ir paliktų juos ra-* •• • . •

Mrs. Cora Thoming, Stanton, Mo., išdirbusi Kaip mo- 
kytoja 40 tnetų, gauna po obuolį nuo 6 metų am
žiaus mokinio ir 55 metų buvusio mokinio jos moky
tojavimo sukakties proga. Mokytojai, kaip profesio
nalai, prasčiausia apmokami. Šiuo metu trūksta 71,-

mybėje atstatyti pokarini gy
venimą. Jie smerkia Yoshidos 

i valdžią, kuri bendradarbiauja 
■ sir amerikiečiais,

šiuo metu Amerikos kariuo- 
i menė Japonijoje turi 000 ba- 
' žiu ir 34 ’ karinei praktikai 
I laukus. Štai dėlko japonai 
įšaukia: Americans, go home!

—o—
Savaitraštyje “National Gu- 

i ardian” tilpo labai ryškus pa- 
i veikslas, parodas, kaip poliui- 
i ja buožėmis daužo Arma Co. 
• streikierių galvas.

Be pirmarūšinės sunkio
sios industrijos, Tarybų 
Sąjunga turi didžiai išsi-/ 
vysčiusią lengvąją pramo
nę, kuri buvoi sukurta dar 
prieškariniais metais.

Praeiti metai pasižymėjo 
naujais laimėjimais visose 
Tarybų šalies lengvosios 
pramonės šakose. .1952 me
tais bendroji apimtis pro
dukcijos, kurią išleido ma
sinio vartojimo reikmenis 
gaminančioji TSRS pramo
nė, maždaug 60 procentu 
prašoko prieškariniu 1940 
metų lygi. Kartu išsiplėtė 
produkcijos asortimentas ir 

i pakilo jos kokybė.
Per praeitus metus TSRS 

i medvilnės ir vilnos pramo- 
; nes įmonės žymiai padidino 
■ aukštos kokybės audinių 
gamybą. Daugiau kaip 28 

I procentais, palyginti su 
li951 metais, pernai padidi- 

| no audinių gamybą TSRS 
I šilko pramonė. Šiuo metu 
ji gamina keleriopai dau- 

| giau audinių, negu prieška- 
! riniais 1940 metais. Spar- 
i čiai vystosi ir trikotažo 

<7

i pramonė.
Žymiu mastu produkcijos 

gamyba padidėjo taip pat ir 
kitose Tarybų Sąjungos 
lengvosios pramonės šako
se.

1952 metais TSRS lengvo
sios pramonės įmonėse bu
vo nuveiktas didelis darbas 
gaminamosios produkcijos 
meniniam apipavidalinimui 
pagerinti. Pavyzdžiui, teks
tilės fabrikų dailininkai pa
ruošė daugiau, kaip du 
tūkstančius raštų, kuriais 
buvo išspausdinta šimtai 
milijonų metrų medvilninių 
audinių. Apie 500 naujų 
originalių, akį džiuginan
čiu raštų buvo Įdiegta TS
RS šilko pramonėje . Siuvi
nių ir avalynės pramonės 

I modelių namuose per praė- 
i i tįsius metus buvo sukurta 
; keletas tūkstančių naujų 
! dailingu avalynės ir drabu- 
J žiu modeliu. Vien siu me
tų pavasario - vasaros sezo- 

| nui p a t v i r t i nta gaminti 
i daugiau kaip 1,300 mote
riškų modelinių batelių, w- 

Į rišku batu bei sandalečių 
i ir vąikiškos avalynės pa- 
vyzdžių.

TSRS lengvosios pramo- 
i nes įmonės pirma laiko 
įvykdė metinį 1952 metų 

, plaųą, pagaminusios vir- 
; šum plano įvairių prekių 
Į šimtų milijonų rublių su- 
i mai.

Plataus vartojimo prekių 
gamybos padidėjimas žy- 

i mia dalimi buvo pasiektas 
! dėka to, kad TSR Sąjungo- 
i i e paleidžiamos veikti nau- 
1 jos įmonės. Pernai lengvo
sios pramonės . įmonėms 
statyti buvo išleista 15 pro
centų daugiau valstybinių 
lėšų, negu 1951 metais.

Kartu buvo didinamas 
pirmiau pastatytų įmonių 
gamybinis pajėgumas, nau
jai įrengiant jas moder- 

' niausios technikos pagrin- 
i du. Per pokarinius metus 
i TSRS lengvosios pramonės 
įmonėse buvo įrengta dau
giau kaip 170 naujausios 

l konstrukcijos mašinų ir 
i staklių. Daug įrengimų, 

tame tarpo automatinių 
i staklių, lengvoji pramone 
, gavo ir 1952 metais.

Lengvo;;ios pramonės lai- 
; m ėjimai yra glaudžiai susi- 
: je su socialistinio žemės 
i ūkio dideliais s pasiekimais. 
' Per kelerius pasku t i n i u s 
metus kolūkiai ir tarybi- 

! niai ūkiai duoda vis dau
giau ir daugiau žaliavos, 
reikalingos plataus vartoji- 

' mo reikmenims gaminti. 
. Žymiai daugiau, negu 1951 
i metais, lengvoji pramonė

To viso pasekmės: 19 strei
kierių areštuota, du suvažinė
ti, daugelis sužeistų.

Tai atsitiko Long Islande, 
! Jungtinėse Valstijose, o ne 
kur nors “už geležinės uzdan- 

’ gos.”
Policija puolė ir daužė CIO 

į elektros darbininkų unijos na- 
; rius.

Tuo kartu komercinė spau
da buvo pilna didžiausių ap- 

j rašymų apie streikus ir riau- 
I šes rytiniame Berlyne.

—o—
Kuomet Grenlandijoje buvo 

i įsteigtos amerikinės bazės ii 
j lėktuvai pradėjo skraidyti 
I virš eskimų kaimų, tai eskimai 
I pridavė Danijos valdžiai, ku- 
i rios kontrolėje yra ta vieta, 
: peticiją prašant iškelti jų kai- 
j mus, krautuves, mokyklas ir 
I bažnyčias toliau į žieminį po

lių.
Peticijoje jie nurodo, jog 

jie galės geriau pakęsti daug 
didesnį šaltį, negu lėktuvų 
triukšmą. Jie nori taikoje ir 
ramybėje gyventi.

I —o—
Rugsėjo 6 d. įvyks Vakarų 

Vokietijoje rinkimai, kuriuose 
Amerikos valdžia remia da
bartinę Bonu valdžią.

Amerikos finansais ramščio- 
1 jama Prancūzijos valdžia su
smuko. Amerikos milionais 

’ palaikoma Italijos valdžia su- 
! smuko. Kas gali užtikrinti, 
kad tokio pat likimo negales 
susilaukti ir Adenauerio vai- 

: džia.
! U. S. News pastebi, kad A- 
merikos draugai visur nyksta, 
kaip laukinės bitės užėjus pir-

I mani šalčiui. Grigiškis.

Kunigas Listen Pope, Yale 
universiteto Divinity mokyklos 
vedėjas, dejuoja: “Komuniz
mas pagalba kelių paprastų 
idėjų, gudriai padedamas re
voliucinių gabumų, užkariavo 
vieną žmonijos trečdalį.”

—o—
Dabar labai madoje Ameri- 

I kos gąsdinimas. Komercinė 
spauda pilna. Jos Špaltos at- 

• daros visiems, kurie nori mus 
i pagąsdinti.

Gerai išsimiegojęs tapo ant 
' kojų pastatytas ir aną dieną 
j iš Lenkijos pasprukęs lakūnas 
i Jazwinski. Jis rėkia: “Rusija 
į ruošiasi Jungtines Valstijas 
, užkariauti.” Jo nonsensą iš- 
Į spausdino visi didlapiai.

Salietis

Vartojimo prekių gamyba 
Tarybų Sąjungoje

gavo žaliavos per praeitus 
metus. Tatai įgalina jos 
Įmones žymiai padidinti 
produkcijos gamybą.

Kaip TSR Sąjungoje ma
sinio vartojimo reikmenų 
gamyba didės paskesniais 
metais?

Penkta j am e penkmety j e 
(1951-1955 metais) lengvo
sios ir maisto pramonės 
prekių gamyba turi padidė
ti ne mažiau kaip 70 pro
centu.

Siekdama užtikrinti to
ki didelį lengvosios pramo
nės dirbiniu gamybos padi
dėjimą, valstybė didina 
asignavimus statyti nau
joms ir rekonstruoti vei
kiančiosioms leng v o s i o s 
pramonės įmonėms.

Per penkmetį ivyks rimti 
poslinkiai tekstilės pramo
nės išdėstyme. Bus paleisti 
veikti labai stambūs teksti
les kombinatai Kamyšine, 
Engelse, Barnaūle, Kras- 
nodare, Chersone ir Stali- 
nabade. Tuo būdu, atsiras 
nauji tekstilės centrai prie 
Volgos, Ukrainoje, Šiaurės 
Kaukaze ir Vidurinėje Azi
joje. Be to, tekstilės įmo
nės statomos ir kituose TS- 
RR rajonuose.

Dauguma statomųjų kom- 
bina.tų savo pajėgumu pra
lenkia bet kurią pasaulyje 
esančia tekstilės i m o n e . 
Pavyzdžiui, Kamyšino med
vilnės kombinatas per parą 
pagamins vieną milijoną 
metrų aukštos kokybės au
dinių . Kamyšino kombina
tas bus pirmarūšinė įmonė, 
aprūpinta tobuliaus i o m i s 
staklėmis-automatais.

Lengvosios p r a m o n ė s 
įmonių gamybinio pajėgu
mo didėjimas įgalins penk
tajame penkmetyje žymiai 
padidinti masinio ’vartoji
mo dirbinių gaminimą ša
lies gyventojams.

Antai, medvilninių audi
nių gamyba padidės 61 pro
centu, vilnonių audinių — 
54 procentais, odinės avaly
nės—55 procentais ir tt.

Ar dėl sistemingo lengvo
sios pramonės produkcijos 
augimo nesusikaups didelės 
prekių atsargos?

Ne, didelės prekių atsar
gos susikaupti negali. TSRS 
ūkis vystomas pagal planą, 
o planas numato tiek pre
kių gamybos didinimą, tiek, 
atitinkamai, ir jų suvartoji
mo padidėji m a. žmonių 
pajamos visą laiką auga. 
Šis augimas vyksta, visų 
pirma, dėka to, kad siste
mingai mažinamos mažme
ninės kainos visoms pre
kėms ir pirmiausiai maisto 
produktams, drabuž i a m s, 
avalynei, trikotažui, kailių 
dirbiniams ir tt. L C.

% <
McCarthy ieško šnipą 
valdinėje spaustuvėje

Washington.—Ragan rau
dis senatorius Joe McCar
thy neseniai buvo surikęs 
kad valdžios spaustuvėje 
Washingtone esą komunis
tų, ir jie gali Sovietams 
perleisti atominius bei hy- 
drogeninius sekretus. Ta
da McCarthy pasakojo, kad 
valdžia duoda šiai spaustu
vei spausdinti raštus su to
kiomis baisiomis slaptybė
mis.

Bet Valdinė Atomu Jėgos 
Komisija atmetė tą McCar- 
thy’o įtarimą ir užreiškė 
jog neduoda tokių sekretų 
ten spausdinti.

Tuomet McCarthy’o va
dovaujama Senato komi
sija pasišaukė tūlą Jamesa 
Phillipsą kaip liudytoją. O 
jis, knygų aptaisymo dar-

Darbininkų
Sveikata

J. J. Kaškiaučius, M. D. 
PAPRASTA KREIDOJ 

GERAS DAIKTAS?
Paprasta kreida, kad ir 

tokia, kaip vartojama mo
kyklose, yra neblogas ir la
bai pigus vaistas. Kreida, 
kreidos milteliai gerai vi
duriams rūgimui ir dujoms 
mažinti. Jei tau iškėlė vi
durius, kartėlis ėda, o čia 

Į gydytojo gauti negalima, 
I gal ir vaistine uždaryta, tai 
imk kreidos gabalėlį ir 
kramtyk. Kramtyk, kram- 
tik ir nuryk. Netrukus tau 
ims lengviau darytis.

Į ’
Kreida chemiškai permu- 

Į ša, neutralizuoja. padaugė- 
i jusias skilvio rūkštis, ma
žina rūgimą, taipgi ir du
jas, gazus, ir tuo padeda 
viduriams susitvarkyti.

Vaistinėse irgi yra krei
dos daugybėje vaistinių 

i preparatų. Tiesa, vaistinių 
kreida yra patogesnė .Far* 

' tot, geriau susmulkintoj beK 
: savo esmėje ji vis ta pati 
' cheminė kalkių druska.c-

Nemalimui ir rūgijnui 
j mažinti yra vaistinėse krei- 
i dos mišinio (“chalk mix- 
I ture”). Tai kreidos mil
teliai, sumaišyti su kokiu 
kvepiančiu skystimu. Yra 
ir šiaip kreidos miltelių: 
“prepared chalk,” “precip- 

1 ita.ted chalk,” Iš kurio ga
minami milteliai, tabletės, 
•kapsulės.

Labai panašiai veikia pra
rūgusius vidurius ir molis, 
vpač valytas, džiovintas . ir 
sutrintas molis, šlynas ir- 

: gi panašiai. Dar geriau— 
baltasis ar pilkasis molis*- 

I kaolinas. Kaolinas—puikus 
vaistas viduriams, kai 
rūgsta, iškelia ir paleidaK 
vidurius. Nuo viduri0riiwo 
gerai yra kuo greičiausia 
paimti kaolino pora šaukš
telių. Galima ir vėl pakar
toti, bent kelis kartus, kol 
viduriai aprimo.

Kaolino ir kreidos, krei
dos miltelių gaukite vaisti
nėj ir laikykite atsargai, 
dėl viso ko.

Seniau Lietuvoje kaimie
čiai irgi griebdavos kreidos 
arba net ir pelenų, pridė
dami dar ir' kiek druskos, 
kai pakildavo kam “gum
bas.” \

Kreidos mjiteliai gerai 
tinka odai, kui ji pašunta, 
peršti, parausta nuo dide
lio prakaitavimo. Priskus
tų kreidos miltelių galite 
pirštu paspaudinėti, priplo
ti ant drėgnos, paraudusios 
odos. Jei nubyrėjo, pridė
kite ir vėl. Tokie milte
liai mažina ir odtlk uždegi
mą ir net egzenA,\j|iežią, 
šlapino jaučią.

Tie patys milteliai tinka 
ir dantims valyti. Jei jie 
smulkiai priskusti arba iš 
vaistinės parnešti,’ tai dar 
geriau.

bininkas toje spaustuvėje. 
Basakojo, kad Edward 
Rothschild, kitas knygų 
aptaisinėtojas, “tikrai bu
vęs. Komunistų Partijos na
ry s.

Phillips pripažipo, kad 
i Rothschilds pats negalėjo 
prieiti prie jokių slaptų do
kumentu. Bet nuo savęs 
spėjo, kad “Rothschildas 
būtų galėjęs per kitus 
spaustuvės darbininkus iš
gauti sekretus.”

Toliau Rotschildas buvo 
kvočiamas, ar ni-ikUp^^ 
Komunistų 1 kirtiir ar 
šnipinėjo. Jis, naudodamas 
konstitucinę teisę, nedavė 
atsakymų į painioja n č i u. s 
klausimus. Todėl tapo pa
leistas iš darbo.



Dailininkas Malioraitis
(Apsakymas iš tūlų Lietuvos dailininkų

Buvo šalta žiemos popietė.
Pustė. Dailininkas Vladas Ma

Graikų drama nėra 
seniausia

Archeologiški atkasimai Syrijoje pa
rode, kad teatras tenai puikiai buvo išr 
bujojęs daug seniau, apie 1250 m. pirm 
krikščionybės. Atkasus . miestą Ras 
Šamra, Syrijos pajūryj, prie Vidurže
mio Jūrės, rasta teatras ir dramų raš
tai ir visas knygynas. Viskas rašyta 
ant molio šmotų kylinėmis raidėmis. (Įs
pausta į molį su kampu kalto; tai ženk
lai ar raidės išrodo lyg kyliai. Iš to ir 
vardas: kylinės raidės, arba kylinis raš
tas, kuniforminė abėcėlė).

Dramos forma buvo tokia: įvedantis 
prologas; kova tarp dviejų vyriausių 
dramos veikėjų (charakterių), vienas 

^lieKka paneigiamas; giesmė, lamentavi- 
mas dėl nuskendusio didvyrio; pasiunti
nys — pranešėjas, pasakojantis vykimą 
mūšio, kuris nepasirodo ant pagrindų; 
pagalios, Deus et Machina, kuris per 
dievišką įsikišimą padaro laimingą pa^ 
baigą.

Lygiai taip lošdavo ir graikai, tik jų 
lošimai prasidėjo su Aeschylio laikais, 
pilnai 700 metų vėliau. Tat atrado bri
tų mokslininkas Theodor Gaster.

Patys gi syrai to dramatiško meno, 
esą, mokinosi nuo semitų. Ras Šamroje 
aiškiai semitų kultūros ženklai matomi.

Syrijoj kylluotuose raštuose randa li
tanijos forma ir kitas įvairias poemas. 
Pantomima tenai buvo madinga drama 
apie tuos laikus, kada izraelitai užpuolė 
ir apvaldė Palestiną, į pietus nuo Syri- 

*įos.
Toki a poema kalba apie dievus ir žmo

nes, išveja sausrą (sausmetį) ir at
siunčia iš dangaus lietų pasėliams.

J. B.

“Po audros”
Antru kartu perskaičiau įžymaus Ta

rybinės Lietuvos rašytojo J. Dovydai
čio romaną “Po Audros,” LLD šių metų 
jeidinį. Stebėtinai daugiau pasisėmiau iš 
knygos antru kartu skaitydamas, negu 
pirmu. Geriau įsigilinau į veikalo cha
rakterius. Jų vaidmuo pasidarė ryš
kesnis. Visas veikalas pasidarė žymiai 
patrauklesnis.

Šis J. Dovydaičio rorfianas kalba apie 
Lietuvą, kai iš jos buvo tik ką išvyti 
hitlerininkai ir kai jinai pradėjo keltis 
iš karo griuvėsių. Veikale turime tre
jetą asmenų, kuriais knygos autorius 
pavaizduoja tas problemas ir tuos bai
sius sunkumus, su kuriais Lietuvos žmo
nėms prisiėjo susidurt didžiojo karo nu
niokotoje Lietuvoje. Inžinierius Povilas 
Amalis, fcairtinis okupantų vokiečių prie
šas,! hitlerininkams parsidavęs Jokimas 
Lalionis ir mokytoja Kristina Drąvėnai- 
tė, be gilesnių idėjų, be tvirtesnių įsiti
kinimų, blaškoma tarpe Labonio ir Ama- 
lio, — štai tie asmenys.

Karo metu Amalis už savo “išsišoki
mus” prieš hitlerininkus patenka jų ne
malonėn ir atsiduria Vokietijoje vergu. 
Labonis sušilęs darbuojasi išvien su mir
tinaisiais lietuvių tautos priešais ir sap? 
nuoja apie savo labai “šviesia” ateitį. 
Bet hitlerininkų viešpatavimo- Lietuvoje 
galui atėjus, jis pasprunka iš Lietuvos. 
Paskui su kitais dviemis Hitlerio agen
tais, Zerda ir Vagneriu, sugrįžta Lietu
von diversanto ir žalotojo rolėje. Į savo 
pinkles jis įtraukia daugiau žmonių. Kai 
Lietuvos žmonės imasi sunkaus darbo 
atstatyti fabrikus ir prikelti gyvenimą, 
diversantai sušilę darbuojasi pastoti ke
lią.

Amalis sugrįžta iš Vokietijos ir ima
si atsUtymo darbo. Bet visur susiduria 

sūrimais ir žalotojais. Kartais be
veik prarūksta jam kantrybės. Pastan
gas dar apsunkina ir stoka prityrusių 
žmonių, kuriį tiek daug reikėjo pokari
nėje Lietuvoje.

Tai buvo sunkūs ir kritiški Lietuvos 
gyvenime laikai. Kaip pagaliau tie sun-

Kunigai poetai
Iš Lietuvos pabėgusių kunigų eilėse 

užtinkame vardą kun. Mykolo Vaitkaus. 
Žmogus jis jau nebe jaunas. Chicagoje 
tikintieji ruošią jam iškilmingą 70 metų 
gyvenimo sukakties atžymėjimą.

Kodėl šis senas kunigas bėgo iš Lie
tuvos, neturime davinių. Kokiais nors 
darbais, matyt, jis buvo nusikaltęs Lie
tuvos žmonėms.

Bet ne apie tai mes čia norime kal
bėti. Daug svarbiau tas, kad tas.senas 
žemaitiškas dzūkas iš Gargždų yra poe- 
tas-rašytojas. Apie jį daugiau informa
cijų mums suteikia Ben. Babrauskas.

Kunigas Vaitkus esąs per savo ilgą ir 
darbštų gyvenimą daug kūręs ir nema
žai sukūręs. Iš paduotų poros pavyzdžių 
galima spręsti, kad kunigas Vaitkus yra 
žmogus nemenkų poetinių gabumų. Be 
to, kunigas redagavęs eilę religinių žur
nalų, kaip Bažnytinė Apžvalga, Gany
tojas ir kiti.

Mūsų dėmesį atkreipė įdomi Ben.’ Ba- 
brausko pastaba, kad. “Mykolui Vait
kui tenka garbingai baigti lietuvių li
teratūros periodą, kada kunigai, kanau
ninkai. prelatai ir vyskupai sėdėjo prie 
mūsų literatūros vairo, per keletą šim
tu metu vienas kitą pakeisdami, pasau
liečių vis dar nepavaduojami... ”

Dvasininkai, kaip poetai-rašvtoiai, iš
ėjo iš mados. O juk buvo laikai, kuo
met lietuvių tautos literatūroje kunigai, 
prelatai, vyskupai buvo neginčijamais 
vairininkais. Paminėkime tiktai Straz
deli, Valančiu, Baranauska, Maironį.

Kodėl kunigai, prelatai ir vyskupai lio
vėsi žmoniškai rašę bei kūrę? Kodėl 
iie tain išsigimė, surambėjo, “sumateria- 
listė'o.” pavirto' tiktai dvasiniais biz
nieriais bei politiniais raketieriais, kaip 
Krupavičius, Balkūnas?

Įdomūs klausimai. Kas nors kada 
nors turėtų plačiau šią temą pastudijuo
ti.

Nežinau, ar aš ji pilnai suprantu, bet 
Drauge išspausdintas kun. Vaitkaus ei
lėraštis “Būti laisviems,” parašvtas 1930 
m.. Smetonos viešpatavimo laikais, pa
rodo, jog ir jo, kun. Vaitkaus, kadaise 
buvo galvota socialiniai, jausta baisi, 
kruvina smetoninė verguvė. Ilgainiui, 
matyt, noetas, kaip ir daugelis kitų Lie
tuvos dvasininku, sutapo su smetoniniu 
fašizmu ir pradėjo jam tarnauti. Ir kai 
smetoninei pavietrei, atėjo galas, kun. 
Vaitkus paspruko iš Lietuvos, ir dabar 
tolimame krašte, atitrūkęs nuo savo 
tautos, baigia savo gyvenimo dienas.

Štai minėtas kun. Vaitkaus eilėraštis:
“Būti laisviems visada ir visai, 
Skrist su ereliais į saule laisvai, 
Amžiną ilgėsi mesti padangėse, 
Burtus užmiršt, kur užnuodvt mus ren- 
Žemėi palikti marinanti liūdėsi, Įgėsi, 
Liautis sapnuos ir svajonėj bežudesi. 
Mest moteriškės kvapsninga kalėjimą, 
Sieloį nutildyti meilės virpėjimia,— 
Skrist i aukštybes ir kilt amžinai, 
Kur galingieji mus neša sparnai!...
Taip! Bet užmiršti gėles ir pavasarį, 
Dieviška nakti. lakštingala seseri. > 
Saulėta džiaugsmą, žvaigždėtąjį ilgesį, 
Josios akiu žavesingaii žvilgėsi, 
Sventaia kančia ir skaistųjį nerimą, 
Kur šiurpulingai būtybe tau perima— 
Mesti tai visa ir bėgt nuo verguvės. 
Kur taip maloniai tu būtumei žuvęs1?— 
Ne! per vėlu! per sunku! daug verčiau 
likti čionai, kur taip saldžiai kenčiau! 
Ka gi! likimas dangaus atmestųjų— 
Keikti kančias, o jieškti vis juiu..*.”

- ■ A. S.---------------------------------______ L
X *

kūmai buvo nugalėti, kaip Labonis ir jo 
šalininkai buvo demaskuoti ir kaip jų 
pastangos neleisti Lietuvai prisikelti iš 
karo griuvėsių buvo išblaškytos, “Po 
audros” autorius pavaizduoja labai gra
žiai, gyvai ir nepamirštamai.

Ne tik kiekvienas Draugijos narys, bet 
ir kiekvienas lietuvis turėtų šią knygą 
be atidėliojimo perskaityti. Salietis

lioraitis staigiai pasuko raktą 
savo dirbtuvės duryse. Seniai 
bevarstytos durys gailiai sucy
pė. Plonas garsas nuaidėjo ko
ridorium ir išgąsdino dailinin
ko šeimos lepūnėlį, pilką, įsi
penėjusį katiną Frideriką.

Stambus, priekin išsišovu
siu pilvuku, ilgais, pakaušyje 
susiraičiusiais, žilsterėjusiais 
gaurais, Malioraitis atrodė 
lyg priešingybė dirbtuvėje c- 
santiems trapiems daiktams. 
Nupurtęs nuo apikaklės snie
gą, dailininkas į dantis įsi
spraudė pypkę, portfelį su 
eskizais numetė ant kėdės, ke
purę — ant lango, pirštines— 
į kampą, apsiaustą—ant sta
lo, o pats atsistojo prieš dul
kiu sluoksniu apdengtą mol
bertą. '

Minutę įsivyravusią tylą su
ardė koridoriuje pasigirdę 
žingsniai. Dar kartą sucypė 
dirbtuvės durys: Dailininkas 
neatsigręždamas burbtelėjo:

—Tai tu, Aneta?-!
—Tu čia?—užuot atsakiusi, 

paklausė jį žmona minkštu, 
burkuojančiu balsu.

Malioraitis iškalbingai su
šniokštė.

Aneta, iš karto supratusi 
vyro nuotaiką, nepatenkinta 
pri kando lūpą.

—Nepriėmė ?
•—Nepriėmė, — abejingai 

žiūrėdamas į molberto koją, 
atsakė dailininkas.

—Ką pasakė?
—Pasakė, kad parodai ne

tinka, kad lankytojai nesu
pras mano meno šedevrą.

—Tai reikėjo nešti į “Dai
lę”?

—T r ten atsisakė. Dabar kiti 
siužetai reikalingi. Mokino. 
Užtenka, atseit, miesčioniško 
cackinimo...

—Muziejuj ką dėl “Vakaro 
undinės” sako?
—Nenori “Vakaro undinės”. 

Suprantamesnio duok, o ne 
svaičiojimus, še tau, kad no
ri! Tipingiausias kabinėjima
sis.

Dailininkas Malioraitis no
simi garsiai patraukė orą, 
staiga spyrė molbertą, veidu 
atsisuko į žmoną.

—Tipai, supranti? Mane, 
žinoma dailininką, moko: — 
ne sulūžusius rykus reikia te
plioti, ne pro miglas į gyveni
mą spoksoti, ne į žemėn su
lindusias lūšneles žiūrėti. Ga
myklų, kolūkių oru pakvėpuo
ti pasiūlė...
—Negadink nervų, Vladislo

vai,—lipšniai ramino žmona 
Malioraitį, glostydama jo 
gaurus. —-Tu už kitus talen
tingesnis. Tik tavęs nesupran
ta. Taip būna. Kai tave su
pras...

—Kai mane supras, jie ma
nęs neteks! — piktai nusikva
tojo dailininkas ir tragišku 
rankos mostu parodė žmonai 
duris.

Likęs vienas Malioraitis su
dribo į darbo kėdę, įsisprau
dęs į dantis pypkę, akimis ap
žvelgė dirbtuvę.

—Ką čia taip sukūrus, kad 
nosys visiems nulinktų ? —1 
purtė gaurus dailininkas.

Anksčiau jis buvo laikomas 
madingu Kauno dailininku. 
Jo darbu gėrėjosi gana rafi
nuoto skonio publika. Dauge
lis jo kūrinių puošė depart- 
montų direktorių kabinetus, o 
vienas — “Sustingusi svajonė” 
pateko net į ministro priima
mąjį. Pagarsėjo eskizai deko
racijoms.

Ir pokariniais metais jis sa
vo populiarumo neprarado. 
Vienas kitas plakatas aktualia 
tema, pora vykusiai atliktų 
Tėvynės karo tematika repro
dukcijų, entuziastiški pasikal
bėjimai su draugais “Metro
polyje” apie menui atsidariu
sias plačias perspektyvas sa
kė, kad Malioraitis toli nu
žengs.

Šiandieniniai įvykiai viską, 
Malioraičio manymu, sugadi
no. Gali pakenkti ir plačiom

veiklos)/ 
perspektyvom, patiems rie
biausiems tirštimams. Tiršti
mais Malioraitis vadino leng
vą, itin gerai apmokamą, 
smulkių reklamų, etikečių 
piešimą, kurių monopoliją be
veik jis vienas turėjo visose 
Kauno įmonėse ir kuriems 
paprastai užsakytojai nerody
davo ypatingo reiklumo.

Kartą savo nuomonę apie 
šią kūrybą išpoškino geras 
pažįstamas dailininkas Dra
gūnas:

—Vladai, chaltūra užsiimi. 
Imkis tikro darbo, pagaliau 
tas pačias etiketes žmoniš
kiau dalytum.

Malioraitis pasišiaušė:
—Pavydi, matai!
Etikečių piešimas davė ne

mažas pajamas. Didelio darbo 
jos paprastai nereikalaudavo, 
nes ūkiniai darbuotojai daž
nai neskirdavo ypatingo dė
mesio kokybei, pasitikėdami 
žinomo dailininko autoritetu. 
Kam čia trankytis po kol
ūkių fermas, ilgai stebėti sta- 
chanovininkus fabriku cechuo
se, ieškoti, kurti? Malioraičio 
melsvas “Moskvičius” tyliai 
suburzgęs sustoja ties ministe
rija ar trestu.

—Užsakymukas gal...? — 
bičiuliškai sveikinasi Malio
raitis su1 direktoriumi.

Užsakymų, aišku, yra. Kas
dien išleidžiamos naujos gami
nių rūšys. Valanda, kita, ir 
žalios spalvos likeriui etiketė, 
su įmantriai išraitytomis rai
dėmis šaltmetinė pagaminta. 
Dailininkas apmokamas ne- 
šykščiai, o ypatingo išradin
gumo ir skonio niekas nerei
kalauja. Ne kartą visuomenė 
piktinosi menka Malioraičio 
etikečių kokybe, ne kartą bu
vo rodomi kitų dailininkų pa
gamintų skoningų etikečių pa
vyzdžiai.

Kartais pamurmėdavo ir 
Dailininkų sąjunga, bet rei
kalas nejudėdavo iš vietos. 1 
kiekvieną iškilusį naują var
dą, naują kūrinį Malioraitis 
žiūri iš aukšto. Piešdamas sal
dainiams etiketės piešinį, šyp
teli sau į ūsus.

—Irgi genijus atsirado! Te
gu, tegu; Pažiūrėsime, kas 
daugiau uždirbs.

Pažįstamo dailininko pavei
kslas “Kolūkio steigiamasis 
susirinkimas” susilaukė dide
lio pasisekimo. Malioraitį apė
mė pavydas. Griebėsi ir jis 
teptuko. Koridoriuje pasigir
do tylūs žingsniai.

—Tu, pupa, čia?—suburka- 
vo švelnus žmonos balsas. Jos 
minkštučiai pirštai pakuteno 
dailininko paausį.

—Reikia, Aneliuk, kūryba 
užsiimti, — galantiškai pabu
čiavo aukščiau riešo putnią 
žmonos ranką.

—Užsakymų nebeturi? — 
sunerimo žmona, • pamačiusi 
vyrą su teptuku prie molber
to. — Man rudeniui kailinį 
paltą žadėjai, atsimeni...

Malioraitis susimąstė, pa
žvelgė į Madoną, atsiduso.

—Pupa, einam, ’Vytuko pa
žiūrėti, —pajuto lengvą žmo
nos bučinį į skruostą...

Jauku Malioraičiui miega
majame. Vytukas joja medi
niu žirgu. Friderikas, užšokęs 
ant kelių, murkuodamas trina 
snukutį į rankas, į krūtinę. 
Burkuoja ir žmonelė.

—Pupyti, ar nepaskambin
si į trestą? Vakar man direk
toriaus žmona pasakojo, kad 
naują jubiliejinių saldainių rū
šį rengiasi išleisti... Gal...

Malioraitis paskambino.
Vėl girdisi Malioraičio bal

sas direktorių kabinetuose:
—Kaip eskizai jubilieji

niams saldainiams?
—Patrauklūs, tiesa?
Parėjęs namo linksmai pra

šneka žmonai.
—Tu teisi, Aneta. Tegu kiti 

tepliojasi su' paveikslais, o 
mudu ir iš etikečių gerai pa
gyvensim, o paskum...

Nuvalęs dulkes jis žvilgte
ri j drobę, šis darbas pradė
tas prieš dvejus metus,, kai 

Malioraitis, pasinaudojęs Dai
lininkų sąjungos suteikta kū
rybine komandiruote, su šei
ma ir Frideriku ilsėjosi šven
tosios pajūry...

Paveikslas turėjo vadintis 
“žvejų Šventinės dovanos’’ ir 
vaizduoti žvejus žymūnus. 
Škicai, etiudai mėtosi po dirb
tuvę—paveikslą užbaigti su
trukdė skubus alaus daryklos 
užsakymas: reikėjo pagamin
ti etiketes naujų markių alui. 
Po to vėl nauji užsakymai. Ir 
taip be galo.

Jis pakelia žemėje besivio- 
liojantį teptuką, pasiryžta:

—Reikia pa&irodyti...
Koridoriuje sukniaukia Fri

derikas, ateina žmona, ir tep
tukas vėl krinta ant grindų.

Vakare “Metropolio” resto
rane, netoli orkestro, prie sta
liuko sėdėdamas įraudęs Ma
lioraitis pažįstamiems šaukia:

—Sukursiu... Nustebinsiu... 
Pažiūrėsim, ko verti mano kū
riniai! Kas prie ko kabinėsis: 
ar jie prie manęs, ar aš prie 
jų! Nori, kad po kiaulininkus 
landžiočiau; Aš — plačių už
simojimų dailininkas.
’ Vėliau kalbos nutilo.

Dar vėliau Malioraitienė 
gatvėse pasirodė su nauju kai
liniu paltu, o Malioraitis res
torane perrėkęs orkestrą, svie
dė ant staliuko susuktą vat- 
mano lapą. 4

—Tekite! žiūrėkite!
. —Na!

Išvyniojus vatmaną, pažįs
tamu veiduose susidomėjimas

įvairios Žinios
Kaip buvo sutriuškinti čiang- 
kaišekiniai įsiveržėliai j 
Tunšanio salą

PEKINAS. — Agentūros 
Sinchua korespondentas pra
nešė iš Fučžou apie čiangkai- 
šekinių banditų sutriuškinimą 
Tunšanio saloje. (Sala yra Ki
nijos pietryčių pakrantėje 
tarp Fuczianio ir Guanduno 
provincijų.

Liepos 16 d. 5 vai. ryto 
daugiau kaip 10 tūkstančių 
gomindanininkų, remiami iš o- 
ro ir jūros, įsibrovė į Tunšanio 
salą. Tuo pačiu motu daugiau 
kaip 200 priešo parašiutinin
kų nusileido šios salos šiaurė
je .

Liaudies išvaduojamosios 
armijos dalys pradėjo stam
bias operacijas priešo kariuo
menei apsupti tuoj pat po jos 
išsilaipinimo. Sutriuškinant 
priešą dalyvavo milicija ir sa
los gyventojai. Tą pačią dieną 
visi priešo parašiutininkai bu
vo sunaikinti. Po to liaudies 
išvaduojamosios armijos dalys, 
pradėjo vykdyti operacijas 
priešo desantininkams sunai
kinti ir padarė jiems sunkių 
nuostolių.

Liepos 17 d. iki 7 vai. vaka
ro priešas buvo pilnutinai sm 
triuškintas. Užmušta ir sužei
sta 2664 ir paimta į nelaisvę 
715 čankaišinių banditų. Nu
skandinti 3 nedideli priešo do. 
santiniai laivai ir numušti 2 
lėktuvai. Liaudies išvaduoja
mosios armijos dalys paėmė: 
109 kulkosvaidžius, 2 pabūk
lus, 26 60-milimetrinius mi

Miss Shirley Ann Hose maudosi kartu su savo ma
žyte meškute ir vandenyje maitina ją šaltakoše. Nei 

panelė, nei meškutė gyvenimu nesiskundžia!
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virto nusivylimu.
—Bet už tai kiek aš uždir

bau. Ar jūs galite prisilyginti.
Pažįstamieji atkakliai tylė-

r 
.10.

Malioraitis įsižeidė. Skubiai 
pagriebė vatmaną, kuriame 
buvo nupieštas grubiai ir be 
skonio reklaminis piešinys, 
n e a ts i s ve i k i n ęs, triukšmingai 
tauškėdamas batais į parketą, 
priėjo prie bufeto:

—Bokalą alaus, — paliepė 
bufetininkei.

šluostydamasis nuo ūsų šl
iauš putas burbtelėjo draugų 
adresu :

—Pavydi, mulai!
Kitą dieną eidamas Stalino 

prospektu atsitiktinai nugirdo 
praeivių pasikalbėjimą :

—Miela, žinai, buvo naujo
je dailės parodoje. Kokių 
puikių paveikslų! Koks įvai
rumas! Man labai patiko Vy
telio “Stack anovin inkai”,

Malioraitis dailininką Vytė- 
ną gerai pažino. Todėl sulėti
no žingsnius, dar atidžiau įsi
klausė.

—Arba, paimk. Klasčiaus 
“Socialistinio Darbo Didvyris 
kolūkio laukuose”, ko gi jam 
trūksta? Visi gėrisi, ir fabri
ko darbininkai, ir kolūkie
čiai, ir inteligentai.

Malioraitis nuo praeivių ė- 
me atsilikti."

Jis žiūrėjo į kioską, kur 
ant vienos alaus bonkos buvo' 
io nupiešta neaiškios spalvos 
murzina etiketė.

Vyt. Misevičius.

nosvaidžius, 13 “bazuk”, dide
lį skaičių šautuvu, aprangos it 
kitu kariniu medžiagų. Gom- 
indano banditai, nurodo ko
respondentas. buvo apmokyti 
ir apginkluoti Jungtinių Vals
tybių. s .

Li a u dies i š va <1 u o j am osi os 
armijos pakrančių gynyboj 
dalys ir salos gyventojai gau
na gausias sveikinimo telegra
mas ir dovanas.

Mirtingumo augimas 
Prąncūzijoje

PARYŽIUS. — Nacionalinio 
statistikos ir ekonomikos insti
tuto paskelbtais duomenimis, 

■šių metų pirmajame ketvirty
je Prancūzijoje žymiai išaugo 

, gyventoju mirtingumas paly- I . .’ v. ..ginti su tuo pačiu praeitų me
tų laikotarpiu. Per ta laiką 

j buvo užregistruota 1d0,770 
I mirusiųjų, t. y. 37 tūkstan- 
; Čiais žmonių daugiau, nęgu 

1952 motų pirmajame ketvir-
1 tyje. Tuo būdu, mirtingumas 
padidėjo nuo 15 žmonių vie
nam tūkstančiui 1952 motais 
iki 22 žmonių vienam tūks
tančiui 1953 metais.

Oakland, Calif.—Du Ame
rikos laivai išgabeno 8.000 
tonu ryžiu kaip pašalpą 
Pietines Korėjos tautinin
kams.

Washington.— Bent 49’ 
amerikonai pabėgo iš nelai
svės Šiaurinėj Korėjoj.



ATOSTOGAS PRALEIDUS
Rašo V. Zabulionis

Šiemet atostogų proga nu
sprendžiau aplankyti New 
Yorką, Brook lyną ir pamatyt 
savo visus senus pažįstamus, 
žilagalvius, kuriu nemačiau 
per 30 metu. Ir liepos 1 d., 
2:30 vai. ryto, iš Willow Run 
dui į New Yorką, Už dvieju 
valandų jau ir LaGuardia 
lėktuvų stotyje paleido.

Apsistojęs viešbutyje, apsi
prausęs, išėjau ir lendu į sub
way, traukiu į Laisvę. Mat tu
rėjau skubėt, nes buvo nemo
kėta mano prenumerata už 
Laisvę ir atiduoti detroitiecių 
įduotas dovanas dienraščiui 
Laisvei.

Atvykus pirmiausia teko su
sitikti su dirbančiais adminis
tracijoje — Kavaliauskaite ir 
Bukniu. Pasikalbėjęs ir atlikęs 
kas reikalinga, tuoj per duris 

’į spaustuvę. Čia susitikau su 
savo amato darbininkais ir 
pirmo puslapio redaktorium 
V. Tauru.

Kadangi visi buvo užimti 
darbais, tai tik po keletą mi- 
nutų pasikalbėjome.

Iš spaustuvės užropojau j 
redakcijos kambarius. Įeinu j 
vieną kambarį, A. Bimbos 
rašomoji mašinėlė traška-dun- 
da. Turbūt jis rašo “krislus”. 
Sustojo rašęs ir dasilytėjo 
vienas kito dešinė. Pradėjo
me kalbėtis. Antanas supa
žindino mane su vietinių ži
nių redaktore Sasna. Jiedu 
dirba viename kambaryje.

Per koridorių įsmukau j 
Mizaros kambarį. Jis tada sė
dėjo prie mašinėlės ir kupsto 
visokių laikraščių. Su juo teko 
ilgiau, pasikalbėti. Bekalbant 
jis man patarė nuvažiuoti ii 
pamatyti garsųjį Jones Beach, 
jūros pakraštyje.

Atsisveikinęs leidausi į pla
tų, medžiais apaugusį ii ma
žai žinomą Richmond Hill.

—o—
Vieną dieną Mizaros patari

mą išpildžiau. Pasigavęs j 
Pennsylvania stotį, suradęs 
traukinį nuvažiavau į Free
port, iš kurio busu važiavau 8 
mylias, kur yra vandeninė pa
roda, teatras vadinamoj Bay. 
Iš Bay persikėliau į East 
Bath House pajūryje, kur 
smėlio plotis gali but 150 pė
dų ir vietomis daug daugiau. 
Smėlyje voliotis gaudant sau
lės spindulius labai puiku. 
Bet maudytis-plaukiot. labai 
pavojinga, nes bangos labai 
aukštos ir kuris nemoka greit 
įeit į vandenį, tą bangos par- 
sirita. Mažai kas todėl plau
kioja. Kiti tik šokinėja iš ban
gų ar per bangas.

Jones Beach yra virš pen
kių mylių ilgio. Turi tris mau
dymosi vietas, labai moderniš
kai įtaisytas. Tarp jų yra la
bai puikus sūraus vandens 
prūdas tiems, kurie bijosi eit 
į jūros vandenį. Visa įstaiga 
yra valdžios kontrolėje.

Prie East Bath House ke
lias dienas savaitėje Caliste- 
nies instruktorius duoda pa
mokas miklinimui viso kūno. 
Tą dieną buvo prisirinkę apie 
40 moterų visokio dydžio, plo
čio ir amžiaus. Instruktorius 
pradėjo rodyt pasakydamas, 
kad “taip turit daryt, kaip aš 
darysiu.” Užkomandavo ran
kas mest aukštyn ir kojas su
glaust, rankas ant kulšių ir 
tuo tarpu kojas skėst, supran
tama pasišokant į viršų. Jis 
davė moterims kelias skirtin
gas mankštinimosi formas ar
ba, kaip tūli lietuviai sako, 
“ekstra saiz”. Iš tų moterų 
buvo tikras burleskinis juo
kas: pasišokėt į viršų negali, 
o su rankomis taip lėtai mė
tosi, kaip prabaščiai su kra- 
pylais.

Kelionė į abi puses $3.20. 
Nuo 47 gatvės New Yorke 
busai eina tiesiai į Bay; ima 
$5 ir už tą kainą taipgi gali 
į teatrą įeiti.

— o—
Pirmą kartą važiavau per 

George Washington Bridge.

4 pusi.-Laisvė (Liberty)— šeštadien., Rugp.-August 22, 1953

Nuo 68 gatvės įlipau į busą ir 
dui per tiltą į Palisade Park, 
N. J., netoli nuo mirusio K. 
Steponavičiaus kaimynystės.

Minimam parke yra maža 
dalis Coney Island pobūdžio 
biznio. Yra gražus sūraus 
vandens prūdas. Kelnaitės, 
rankšluostis ir kambarys dėl 
drabužių $1.65 šiokią dieną.

i Na. ir šmurkšt į prūdą.
Taipgi yra dovanai progra- 

: ma. Tą dieną buvo orkestrą ir 
akrobatai ant aukštai ištemp
tos virvės—Koromer family: 
du broliai, vieno žmona ir dvi 
dukterys 14 ir 8 metų am
žiaus. Keturi kartu ant virvės 
ir vienas šoko per trijų gal- 

! vas, virsdamas kūliu ir atsi- 
' stodamas ant kojų. Jų aktas 
■ buvd rodomas teatruose, die- 
I ninių žinių parodose ii“ televi- 
i zijoj.

—o—
Vieną dieną aplankiau 

Cortland Parką ir nusidangi- 
: nau į Bronxo zoologijos sodą. 
Gerai kojas “pamiklinau”. 
Grįžęs į New Yorko vidurmie- 
stį įlindau į Stanley teatrą, 
kur rodė sovietiškus filmus.

Pats didysis filmas buvo su
maišytas su fantazija, kokių 
dalykų gyvenime neįvyksta, 
kaip kad vandeninės dievai
tės arba mostelėjimas su vie
no asmens ranka užmigdo di
džiausią skaitlinę priešų. Prie 
to filmo buvo du pridėčkai — 
Maskvos zoo ir Krymo botani
kos sodas.

Rodant Maskvos zoo ora
torius anglų kalboje aiškino, 
kad tame zoo esąs didžiau
sias tigras ir liūtas, kokių ne
są jokiame kitame pasaulinia
me zoo. Na, ir atrodo jie labai 
dideli ir nutukę. Labai gra
žiai atrodė zoo su visokiais 
savo gyviais. Gražus vaizdas.

Krymo botaniškas daržas 
atrodė didžiausias laukas, 
užvaisintas visokiais medžiais, 
gėlėmis. Ton yra medžių ir 
gėlių iš viso pasaulio kampų 
ir kampelių.

Į tuos du filmus žiūrint at
rodo Bronx Parko zoologiškas 
daržas ir botaniškas daržas 
tik vaikai prie didelio vyro.

Visi sovietiniai filmai—spal
viniai.

Apsigavau nežinodamas 
Bronx Zoo taisyklių, pirma
dieniais ir ketvirtadieniais 
reikia mokėti įžanga 25c.

—o—
New Yorke, Brookiyne, 

Bronxe, Long Islande labai 
daug pristatyta valdiškų pro
jektų budinkų-namų po 12 gy
venamųjų auktų ir po ketur
kampį bloką. Pavyzdžiui, 
Brownsville Houses, 22 Wil
kins St., Brookiyne, turi 1,428 
šeimas; Fort Green Houses, 
Myrtle ir Corlton Ave., Brook
iyne,—3,501 šeimas; Kingsbo- 
rough Houses, Rochester Ave. 
ir Pacific St., Brookiyne, — 
1,116 šeimų; Red Hook Hou
ses, Columbia ir Lorraine St., 
Brookiyne, — 2,545 šeimų ; 
Williamsburg Houses, Leo
nard ir Maujer St., Brookiy
ne, — 1,622 šeimų.

Tai čia tik Brooklyno dalis 
tų vadinamų žemų rendų pro
jektai, kuriuos pasitaikė ap
lankyti dėl žingeidumo.

Vieną brooklynietį paklau
siau: “Kaip tau atrodo tie 
projektiniai budinkai ?” 

“Mūriniai kalnai, prikimšti 
juodų ir baltų žmonių”, jis at
sakė.

Tuose projektuose gyvena 
drauge juodieji ir baltieji. 
Rendas moka pagal kambarių 
didumą. Dirbantieji turi mo
kėti rendą kas savaitę, o ku
rio gyvdna »ant pensijų, kas 
antra savaitė.

—o —
New Yorke mačiau valgyk

lose ir karčiamose, daugelyje 
vietų, baltus ir juodus žmones 
prie vieno stalo ir baro.

New Yorke beveik visa pre
kyba uždaryta sekmadienį, o 
daugelyje vietų ir šeštadie

niais.
Union Square Parke, 14 St. 

ir Fourth Ave., politika eina 
visu smarkumu. Čia girdėtis 
visokių diskusijų. Du disku
sijoj a-debatuoj a, o būrys klau
sosi jų kalbų. Kitoje vietoje 
jaunas vaikinas, atsistojęs prie 
stovy los, diskusuoja mackar- 
thyzmą, trys klausosi jo kal
bos. Matyt, jis tik lavinasi 
kalbėti.

Apėjęs apie stovylą, žiuriu, 
George Washington ant ark
lio, bet nėra jokio užrašo. 
Nuduodamas nieko nežinąs, 
paklausiau kalbėtoją, per
traukdamas jo kalbą:

“Kokia čia stovyla, kuri ne
turi jokio užrašo?”

“George Washington. Kapi
talistai nedrįso pažymėt ir 
duot žmonėms suprast, kad 
ant Union Square yra G. Wa- 
shingtonas ant arklio’, jis pa
aiškino.

—o—
Artinasi dienraščio Laisvės 

piknikas. Laikraščio spausdy- 
tojas Grybas pasižadėjo nu
vežti mane į pikniką. Na, 
paskirtu laiku jau esu prie 
Laisvės ir vaikštau, laukiu. A- 
tėjo Laisvės raidžių rinkėjas 
St. Večkys, kuris turi prie 
Laisvės ir Liberty Auditorijos 
įsteigęs botanišką darželį, ku
riame yra visokių medukų ir 
gėlių. Palaistęs trokštantį aug- 
menį, jis sako: “Na, tai va
žiuojam, gal jis nebeatva- 
žiuos”. Išgirdus tai rodos 
man nuo kupros nusirito apie 
pūdas svorio. Susėdę į fordu- 
ką visu garu pleškam į Lais
vės pikniką. Kai lordu kas 
pralenkia 1953 m. moderniš
kas mašinas, tūli galvas iškišę 
žiuri su išpūstomis akimis ir 
stebisi.

—o—
“Reikia įeiti pažiūrėti, ar 

čia ta vieta”, pareiškė Stepo
nas. Grįžęs pasakė: “patai
kiau kai su pirštu”.

Piknikas, vienu žodžiu, bu
vo sėkmingas' ir smagus. Pub
likos buvo skaitlingai ir visi 
linksmai baliavojo.
Kalbėtojas A. Bimba aiškino 

apie pačią žmonių laisvę ir a- 
pie dienraštį Laisvę. Dainavo 
Aido Choras, Mildred Stens- 
ler vadovaujamas. Ji yra la
bai gabi chorvedė; labai mik
li ne tik su rankomis, bet kai 
pasisuka taip, kad rodos su 
pusiauju nori ištraukti balsą 
iš dainorių. Choras, kad ir ne 
visas dainavo, gerai sudaina
vo. Kai choro mokytoja užko
mandavo dainuoti visai publi
kai, tai aplink parką gyven
tojų stubos prisipildė visokių 
balsų; kitaip sakant, atsiliepė 
budinkuose.

(Bus daugiau)

Cleveland, Ohio
Piknikas rugpjūčio 30

ALM Klubas rengia pikni
ką sekmadienį, rugpiūčio 30, 
Rūbų ūkyje, visiems gerai ži
nomoje vietoje.

Pikniko rengimo komisija 
kviečia vietinius ir apylinkes 
iš visų kolonijų lietuvius da
lyvauti. , Mūsų klubas visada 
stengiasi atsilankiusius links
mai ir draugiškai priimti ir 
pavaišinti. Bus gera' muzika 
norintiems pasišokti.

Vasaros sezonas nebeilgai 
mums tarnaus. Dar pora ar 
trejetas piknikų ir jau reikės 
šis sezonas užbaigti.
LDS 55 kp. piknikas rugs. 6

LDS 55 kuopa rengia pikni
ką rugsėjo 6 d. Ant rytojaus 
bus Labor Day, tai nereikės 
eiti dirbti. Todėl iš pikniko 
nereikės skubintis į namus. 
Bus gražaus laiko iki vėlumos 
pasilinksminti.

Pikniko komisija užkviečia 
visus skaitlingai dalyvauti. 
Ypač tos kuopos nariai turėtų 
dalyvauti nors sykį į metus 
savo kuopos piknike ir tuomi 
suteikti paramą savo kuopai.

Turėsime iki soties valgių ir 
gėrimų. Gera muzika šokiams. 
Bus ir kitokių žaislų. Tie, ku
rie nedalyvaus, tai gailėsis.

A. R.

t

Massachusetts
Svarbus piknikas

šį sekmadienį, rugpiūčio 
23, įvyksta žymus ir svarbus 
mums Massachusetts lietu
viams piknikas, tai Gintarų 
žemės Radio programo pikni
kas.

Tiesa, kad radio programas 
dabar neveikia, bet jeigu jūs 
suvažiavę į pikniką pasisaky
site, kad jis veiktų, tai jis 
greitu laiku galės pradėti 
veikti, nes jei jis pagal jūsų 
norą veikė pirmiau, tai jis 
pagal jūsų norą galės veikti 
ir vėl. Skaitlingas atsilanky
mas į pikniką iš jūsų pusės 
bus įrodymu, kad jūs jo pa
geidaujate, o komitetas iš sa
vo pusės pasistengs jūsų no
rus patenkinti.

Piknikas įvyksta Lietuvių 
Tautiško Namo Parke, Mon- 
telloje. Bus graži meninė pro
grama. Dainuos worcesterie- 
čių Jono Dirvelio , diriguoja
mas duetas, kuriame dainuo
ja gerbiami Dirvelienė ir Sa
baliauskas, o jų dainavimas, 
kaip žinote, sukelia kiekvieno 
klausovo krūtinėje džiaugsmo 
ūpą, kad rodosi norėtu jų dai
nos klausytis be galo ir pa
baigos. Taipgi dainuos jaunoji 
žvaigždė Aldona Wallen ir 
montelliečių Liuosybes choro 
trio, kuriame dainuoja taipgi

Miami, Fla.
Princes Margaret

Mūsų miesto didlapiai savo 
laiku daug rašė, barabanijo 
apie karalienės Elzbietos an
trosios karūnaciją. Daba r 
pradeda pamiršti, žodžiu sa
kant, išeina iš mados. Ir kas 
čia lokio, kad Angliją valdo 
parlamentas, lordai su minis- 
teriais, tai karalienė reikalin
ga, kaip paprastas štampelis 
su jos rankos parašu.

Bet ilgai laukti nereikėjo, 
kaip yla iš maišo išlindo prin
ces Margaret. Nauja medžia
ga, nauja sensacija, tai kara
lienės sesutė kuri pamylėjo ne 
karališkos veislės našlį kap. 
Petrą Townsend, 39 metų, o 
pati būdama tiktai 22 metų. 
Metai nelygūs, bet kavalie
rius šaunus ir “didvyris”. Tiek 
to, bet va, visai karališkai pa 
kalenijai pridarė daug striu
ko ir kiaulysčių, kam ji įsi
kibo į skvernus ne karališkos 
giminės vyrą.

Nieko nepadarysi, princesė 
eina savo dėdės pėdomis ir 
nors tu jai į kaktą šauk.

Ta proga visokį reporteriai 
Italijoj pradėjo lysti pas jos 
dėdę, Duke of Windsor, bet ir 
čia jie dantis atkando, nes Du
ke palaikė princesės pusę, jis 
vokuoja, kad tai čia jos daly
kas, už ko ji nori tekėti, nes 
ir jis pats vedė žmoną našlę 
ne karališkos kilmės, su kuria 
jau eilė metų laimingai gyve
na, numodamas ranka ant sa
vo karališko sosto ir visos 
Anglijos.

Bus vestuves, ar ne, mažu 
pamažu viskas bus pamiršta, 
kaip nieko nebuvę. 

Brolis ir teta verkdami seka paskui karstą kareivio 
L. Cunąbo, 22 metų amžiaus, geležinkelio stotyje, 
Chicagoje, Cuinbo buvo užmuštas paskutinėse mūšių 

dienose Korėjoje. Jis nesulaukė taikos.

patyrę dainininkai: Rose Mer- 
keliutė, Wm. Yodeikis ir Al. 
Pocius. Na, dainuos ir So. Bo
stono Broadway kvartetas, 
kurį, kaip girdėt, Stasys Pau
ra harmonizuoja.

Bet jau merginų ir moterų 
n e p r i soti n a m am į d o m a v i m u i 
Antanas Vasaris turės gra
žiausią šio sezono brangių 
kaibų-flitrų parodą. Vėliausių 
madų futras modeliuos visa 
eilė parinktų, žavingų lietu
vaičių. Kadangi vasara jau 
eina prie pabaigos, tad jau 
yra laikas moterėlėm ir mer
gaitėm susipažinti, kas bus 
ateinantį sezoną dabinimosi 
srityje madinga, praktiška 
ir gražu. Taigi atvažiavę į 
šį pikniką, sale kitų malonu
mų, gausite ir praktišką žino
jimą, kaip planuoti savo puoš
numo problemas.

Visi iš visos Massachusetts 
nusitarkite sau už pareigą 
šiame piknike dalyvauti, pasi
svečiuoti ir pasilinksminti.

Beje, pikniko gaspadinės 
mane prašė priminti mūsų rė
mėjom, kurios galite, pasirū
pinti vaišių moterų stalui, nes 
jos jų išsižioję lauks.

Lai sekmadienį iš visur visi 
keliai veda į Montello, į Gin
tarų žemės Radio programo 
pikniką. . Komiteto Narys.

Mirė J. Kaulakis
Rugpiūčio 11 d. mirė Juozas 

Kaulakis (Kavlak), 63 melų 
amžiaus, buvęs chicagietis.

čia jis gyveno nuo 1916 
mėtų. Vertėsi visokiais biz
niais. Buvo susitaupęs pusėti
nai pinigų.

Iš Lietuvos kilęs nuo Žemai
tijos.

, Mirtį paskubino širdies smū
gis. Paliko nuliūdime žmoną 
Agniešką, sūnų, dukrą, žentą 
ir du anūkus.

Senas Miamietis

ŽINIOS IS LIETUVOS
Nauji drabužių modeliai

Liepos 17 d., Vilniaus “Leli
jos” siuvimo fabriko sukirpi
mo ir siuvimo cechai iš įmonės 
laboratorijos gavo naujus mo
teriškų suknelių modelius. Mo
delius pagamino dailininkas- 
modelininkas M. Radutas, 
konstruktoriai I. Lisauskienė, 
D. Sakalauskas, N. Nikitiną, 
O. žilinskaja, L. Epšteinas.

Šį mėnesį fabriko kolekty
vas įsisavino 10 naujų sukne
lių modelių. Prasidėjo masinis 
naujų modelių šilkinių sukne
lių, vyriškų kostiumų, moteriš
kų demisezoninių paltų ir vai
kiškų drabužių siuvimas.

I Įvykdytas 7 men. planas
VILNIUS. — “Gerovės” vai- 

sių-daržovių fabriko kolekty
vas pasitinka Tarybų Lietuvos 
13-ąsias metines puikiais ga
mybiniais laimėjimais. Pirma 
laiko įvykdžiusi 7 mėnesių už
duotį, įmonė gamina produk- 
ciją rugpiūčio mėnesio sąskai
ta. Produkcijos gamyba paly
ginti su praėjusiais metais pa

didėjo du kartus, o palyginti 
su 1945 metais — daugiau 
kaip dešimt kartų.

Pasikeitimas knygomis su 
liaudies demokratijos šalimis 

’ VILNIUS. — Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos mokslinė 
biblioteka gavo iš užsienio 
eilinę partiją knygų, laikraš
čių ir žurnalų. Iš Pragos gau
ti Čekoslovakijos—Tarybų Są
jungos instituto leidiniai, iš 
Varšuvos—Lenkijos . literatų 
sąjungos savaitraštis “Nova 
kultūra”.

Daug knygų ir žurnalų 
gauna Lietuvos TSR Mokslų 
akademija iš liaudies demo
kratijos šalių.-Iš Kinijos Liau
dies Respublikos' neseniai gau
tas trečiasis Mao Cze-duno 
raštų tomas, Čen Bo-do veika
las “Mao Cze-duno idėjos.”

Lietuvos TSR Mokslų aka
demija savo ruožtu išsiuntinė
jo mokslinėms užsienio šalių 
įstaigoms profesoriaus Minke
vičiaus veikalą “Grybinės me
džių ir krūmų ligos” ir 8 to
mus Lietuvos TSR Mokslų a- 
kademijos žinyno.-

Tarybų Lietuvos mokslinin
kai keičiasi literatūra daugiau 
kaip su 40 užsienio šalių.

Statybos Anykščiuose
. ANYKŠČIAI. — fŠ naujo 
atgijo žalumynuose pasken
dęs Anykščių miestelis., Parti
jos ir Tarybinės vyriausybės 
rūpinimosi dėka per palygin
ti trumpą laiką buvo užgydy
tos karo žaizdos. Miestelis ta
po dar gražesnis, negu buvo 
anksčiau. Pokariniais metais 
čia buvo atstatytas viešbutis, 
atidaryta ligoninė, pastatyta 
miesto pirtis, eilė gyvenamųjų 
namų, šiuo metu Anykščiuose 
statoma dviejų aukštų moky
kla.

Ant šventosios upės kranto 
iškyla miesto hidroelektrinės 

PHILADELPHIA, PA.
Linksmai praleiskime Labor Day šventę. Važjucl 
kiine 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. Žalner, 1009 Jack- 
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 
Ave., Irvington, N. J.

New Jersey Lietuvi^

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 puikia 

proga pasilinksminti piknįke ir 
ant rytojaus pasilsėti.

Pikniko Vieta—

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

Visa New Jersey privalo dalyvauti šiame puikiame 
sąskridyje. Visos kolonijos privalo turėti satfo 

peš piknike malonesniam laiko praleidimui.
Brooklynas ir Philadelphija busais važiuoja 

i šį pikniką. *

Lauksime žinių iš kitų kolonijų.

pastatas. Miestelyje įrengtas 
gražus skveras, pasodinta 
daug dekoratyvinių medžių 
bei krūmų, gėlių. P. Šimkus.

Naujiems mokslo melams
VILNIUS. — SėkmitVai 

ruošiasi naujiems mok^o me
tams Vilniaus amatų Wiokyk- 
los Nr. 17 kolektyvas, dauge
lis klasių ir mokyklinių kabi
netų jau atremontuoti, sutvar
kyti. šiuo metu taisomas mo
kyklos inventorius.

Pasiruošime naujiems moks
lo metams dalyvauja ir ama
tų mokyklos mokiniai.

A. Arlauskas

Penki koncertai 
broliškose respublikose

Dešimt dienų tęsėsi Respub
likinių mokytojų namų me
ninės saviveiklos kolektyvo iš
vyka į Leningradą, Taliną, 
Rygą. Išvykoje dalyvavo 110 
saviveiklininkų. Broliškose 
respublikose vilniečiai suren
gė penkis koncertus. Jie ga
stroliavo Leningrado mokyto
jų namuose, Talino kultūros 
ir poilsio parke, Dzintarinės 
kurorto filharmonijoje ir ki
tu. M. Leškevičius

Respublikos laukuose . , x
JONIŠKĖLIS. — jkaj^no 

kolūkių laukuose dirba 25 
kombainai ir 230 javapiūvių. 
Tokio mechanizmų skaičiaus 
šiose vietose dar niekuomet 
nėra buvę.

London. — Socialistinis 
anglų laikraštis Daily Mir
ror vadina Amerikos vals
tybės sekretorių “pavojin
ga Dullesu, kuris stumia 
pasaulį į suirutę, maišatį ir 
kivirčius”...

Jis pavojingas ypač tuo m, 
kad žada “atvaduoti” So
vietų sekėjus nuo Sovietų 
Sąjungos, sako Daily Mir
ror.
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PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
~ 1— . ’ . ' , Kalėjimo vaizdai. Poema =====================

j (Tąsa)
Turi išrinkę jie sau komitetą,
Jų reikalavimai yr’, kaip girdėti,

Svarbūs —ne vienas — visi keturi,—
Na, ir sakyk tu dabar, ką turi.

Pirmasai punktas tai maisto dalykas:
Maistas kad būtų geresnis, pritikęs.

Antras, kad gydymas vyktų geriau:
Maisto /ir vaisto kad būtų gausiau.

Trečias, kad radijas pakeistas būtų,
Individiniai kad pravestas butan —

Narvan visų: jei patinka, klausai, 
Jei nepatinka, tu lapt užsukai.

Tad nereikėtų to kvailo blerbimof
Statikos čirškimo, to viso ūžimo.

Punktas ketvirtas — parolė. šita
Tur būt lankstesnė, netaip jau griežta

Laisvėn greičiau ir lengviau kad pa-.
leistų

Pabaudą menką visai kad pakeistų,
Kad sistema šios paroles visa
Būt’ žmoniškesnė, netaip pratisa.

Tahp kalinių yr’ penki advokatai:
T^R'ę išmano, pritaiko, nustato,

Yr’ prokuroras, teisėjai bent du,—
Jiem čia kalėti, suprask, nesaldu.

Sparnas penktasis—visi ten be darbo,—
Streiko neveikia, bet vistik jį gerbia.

Jie tiktai stebi visai nuošaliai,
Nors ir penktokai — visai ne bailiai.

Jie tai ir stebi ir klausos ir laukia,
Kokios naujienos ten dedas ant lauko,

Kaipgi tas streikas, o valgyt ar bus, 
Valgymo klausimas toks jau skubus.

Laukia. O štai jau ir pietūs pripuola,— 
Sėdi ant lovos ir sėdi ant suolo,— '

Staiga tik skambalas skamba aržiai: 
Kas čia? Gal valgyt? sukluso smalsiai.

I

A)žinkt atsidarė štai visos ir durys,—
Smuko penktokai, išbėgo, suguro:

Valgyt? Tikrai! Ir. maršuoja žvaliai 
Valgymo salėn ir dairos kukliai.

Kai? čia dabar? Kas gi čia do stebuklas?
Nagi sargai ir drūtieji ir tuklūs 

Maistą paduoda už baro va štai, 
Dirba sukaitę, skubiai ir karštai...

Kas*čia? Skebai jie—šašai—streiklau- 
žiauja?

Jų prisigrūdo čia ištisos gaujos,—
Vis vienmarškiniai, prijuostė balta,— 
Atneša, maišo, paduoda kai ką.

Štai suvožtinį ant lėkštės tau deda, 
Truputį slyvų ir duonos ir ką da?

Ogi ir pats įsipilsi kavos,
Tai ir skubėk,—visgi tau ant naudos...

Tai ir pavalgė, sugrįžo į sparną,
Vėl sau į narvą — ir glosto sau skverną, 

Pilvą ir galvą trumupčių plaukų,— 
Vistik (Jabar nebetaip jau klaiku.

v 'Kiemą? Na ne. Tau iš narvo nė kojos,— 
Veik ką viduj, ką geriau pasimojęs...

Na, o kažin? Kaip didieji sparnai? 
Gavo ir jie ką užvalgyt nūnai?

Džimis ir čia jau kai ką susigaudę: 
Neša sparnai tie ir naštą ir baudą,— 

Niūks i visi užrakinti šaltai, 
NJiekui* išeiti onei kojos, matai...

Valgyt? Kava, trys riekelės duonutės,— 
Tai ir viskas, tai ir džiaukis “pripūtęs”...

Stebis penktokai ir maigo pečiais: 
Kas bus toliau, kaip tas viskas išeis.

Laukt ir stebėtis lig valiai pakako.
Kaip vakarienė? Dabar kas ant tako?

Vėl valgomojoj gal salėj ką gaus?
Vėl tie sargai bus prie darbo stan

gaus?
Lauk — nesulauksi, brolau, nieko to

kio,
Gausi negausi, tai sau ir žinokis,— 

Šio to patirti bus proga gera, — 
Dar tik pradžia — rodo tavo tvora.

Kas čia? Vežimas, va gelda didžiulė, 
Duona dėžėj, o klapčiukai įzulę

Veža nuo durų lig durų tolyn, 
Kavą ir duona skubotai dalin’.-

Stiklas kavos ir trys duonos riekelės,— 
nuodaL&'ubiai iš pintinės vokelės, — 

|MLg^fai ę visa tau, paukštei, paspirtis, 
Akys tau nieko daugiau nematys.

Ką gi darysi? Nag valgo, čiaumoja,— 
Tai vakariene tu mano mieloji...

Tai ir tampykis, privalgęs taipos,
Tai ir tikėkis stiprumo, naudos...

.C J •■ ? f jį . .
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Tie, ką turėjo kai ką susitaupę,
Valgė, uždėję ant duonos po kaupą— 

Virinio kokio, konservų, mėsos,— 
Lūpos tokiem, nebijok, nevėpsos.

Mažas daiktelis geran dabar eina:
Sūrio kruopelė, žuvelė, sausainiai, 

Gal apelsinas ar koks obuolys,— 
Po trupučiuką jie sau padalys.

Kaip tie, ką ničnieko pirkto neturi?
Kam permaža ko nupirkti kepurė?

Tie mūs’ vargšeliai — minės jie ilgai, 
Kaip juos užklupo to streiko vargai.

Perėjo streiko diena tik pirmoji,
Ką gi žadėtų tau duoti rytojus?

Rūsčiai rimta, broli, pasaka ta, 
Kęst ir kovot ji visiem paskirta...

Štai ir antradienis pilkas pilkutis:
Kenčia kalėjimo paukščiai prakutę, 

Kenčia ir laukia, sukandę dantis, 
Kol jie ant savo pavers, pastatys.

*

Centro valdyba, suprask, nesiduoda,
Šiaušia ji savo papurusį kuodą,

Bando šiam streikui sulaužyt ragus, 
Nenusileist, nors ir kažkas čia bus.

Negrų iš ryto bent dvidešimt varo...
Dairos penktokai—jau čia ne ant gero...

Būrį diržingų, jaunuolių gerų
Varo sargai: tu tik marš, anei krust...

Oi, ar nebus tik čia laužyti streikui?
Jie ten sumanė ką,— to tiktai reikė...

Žiūri naujokai, išsprogdę akis, 
Laukia, ką nors gal praneš, pasakys.

Vagi netrukus tie patys vyrukai
Grįžo atgal, tiktai skubinas, brukąs: 

Klankt užrakino ir vėl jų duris,— 
Kas gi Čia tokio? ką dar jie darys?

“Štai mūsų Džimis: sakyk, ka tai reiš
kia?”

“Reiškia, kad taip neišėjo—tai aišku.
Manė valdyba — apgaus vyrukus, 
Tai ir pradžia streiko laužymo bus.

Sakė čia jiem, kad jie ten ką suspėtų,
Pusryčių sparnui penktajam padėtų, 

O jau virtuvėj — pristatė visiem 
Maistą gamint — ir štai čia ir kitiem.

Tai apsigrįžę tie negrai išeina:
Laužyti streiko — jie ne— jie ne eina...

Mat, ant tokių neužklupo kvailių,— 
Dėkui už tai ir pagirt juos galiu.”

Šitaip! Bet valgyt ir gan kaip jau 
noris,—

Kaukia, nei vilkas, tas pilvas nedoras.
Na, ogi štai — ta pati velniava: 
Vėl štai vežimas ir duona, kava.

Valgyk, nagi, kalinėli, ir džiaukis, 
Nesididžiuok, valgyk valgyk, būk 

draugas:
Va štai matai — šitaip valgo visi,— 
Valgyk ir džiaukis — geriau nerasi...

Vargšai tie mūs’ kalinėliai ir valgo, 
Sotina kiek apetitą tą stalgų.

Jei vis dar alkanas tebeesi,
Duos tau ir vėl ta rankelė gausi...

Duos tau ir vėl ir kavos ir duonutės,—
Valgyk, nebūk tu taip lupąs papūtęs,—

Štai pazvoksosi sau valandas tris: 
Vėl vežimėlį tą patį atris.

Pietūs: ir vėl trys riekutės duonelės,
Vėl ir kavos tiktai vienas puodelis...

Na,- kaip paukšteliui, tai tau ir gana:
Kam jau tą- skilvį vis kimšt būtinai?

Lai sau pasilsi skilvis ir žarnelės...
Ko tu čia goksai, pašiuręs, išbalęs?

Juk tu girdėjai: tau sveika badaut,
' Lainą figūrą gražiai sau atgaut...
Natūralistai, visokie kultistai
Gydomą bado pajėgą pažįsta,—

Tai pabadauk kiek: laibesnis liksi, 
Svarų kelių tų tautų neteksi.

Kam sanator’jos, vasarnamio kokio?
Pinigų leist? Tu, žmogel, tik žinoki:

Svorį tu čia prarasi sau dykai —
Ir lengvesni bus tau mindžiot takai...

“Džimi, eik šia: kas girdėt? kas ten 
gero?”

“Visa kas šliaužia vienodai, kaip dera,—
Tos pat naujienos ir streiko lauke: 
Streiko eiga tebėra vis tokia.”

*

Šliaužia tos dienos, iš lengvo, vienokiai:
Ilgisi, kenčia vargšeliai naujokai,—

Kartais su sąmoju — leidžia juokais, 
Gal bent greičiau ir tas laikas praeis.

(Bus daugiau)

Iš Vakarines Kanados
metų.
r Jis turėjo taksį laivų ir au
tomobilių. Su- visais gražiai 
sugyveno, buvo linksmo būdo. 
Visuomet skaitė Liaudies Bal-

Darbininkų išnaudojimas 
Yukon teritorijoj

Dar yra tūkstančiai darbi 
ninku be darbo Vancouveryje, 
o į aiumino fabrikų vietas Ke- 
mano ir Kitimat veža žmones 
iš rytų. Taip 3 savaitės atgal 
buvo pranešta, kad orlaiviui 
sugedus jis buvo priverstas 
nusileisti Winnipege su 45 
darbininkais, kurie buvo veža
mi Į Kitimat. Gal būt rytuose 
eina gandai, kad čia trūksta 
darbininkų.

Vancouvery bedarbių eilėse 
girdisi įvairių kalbų apie ne
paprastus uždarbius Yukon 
Teritorijoj arba prie būsimo 
St. Lawrence kanalo (kuris 
dar tik priešrinkiminio plana
vimo- stadijoj), štai ką pasa
koja sugrįžęs iš Yukon Teri
torijos lietuvis naujas ateivis 
(pavardės tiksliai neminiu) :

“Sidabro kasyklos savinin
kai (United Keno Hill Mines 
Ltd.) turi savo ofisą Vancou- 
verio mieste. Jų daktarai pa
renka tik pačius stipriausius ir 
sveikiausius vyrus. Mus nuve
žė orlaiviu į Yukon Teritorijos 
sostinę W;hite Horse, iš ten tu
rėjome samdytis automobilių, 
kuris mus keturius nuvežė j 
kompanijos kasyklą Calumet, 
1 Camp Mayo, apie 300 mylių 
nuo White Horse. Kelionė j 
vieną pusę tik už automobi
lių kainavo $150.00. Tik vie
nas dalykas man patiko ten, 
tai nuolatinė diena. Saulė ne
nusileidžia per 6 mėnesius. 
Maistas iabai brangus. Taip 
White Horse mieste pusryčiam 
užsisakėme kavos puoduką ii 
du riestainius, kas kainavo 75 
centus. Du šmoteliai porkčia- 
po kainuoja $3.00. Nakvynė 
paprastame viešbutyje $6.00. 
Gi uždarbis patyrusiam kasė
jui mašinistui $1.50 į valandą, 
o padėjėjui tik $1.25. Už 
maistą ir butą (kuris yra la
bai paprastas) atskaito į die
ną $3.00. Nėra kur nei drabu
žių išsiskalbti. Visus drabu
žius darbui ir apsiavimą turi 
pirktis pats. Akmuo nepap
rastai minkštas, vanduo visur 
bėga, dirbi kaip po lietum. 
Susižeid-imų yra apie 30 nuo
šimčių. Ant gatvės išrodo, kad 
visj eina iš ligoninės vieni šlu
buoja, kiti be pirštų, dar kiti 
apraišiotomis galvomis. Nėra 
jokio kultūrinio gyvenimo, tai 
žmonės praleidžia atlieka
mas valandas prie kortų ar 
prie gėrimo, kuris irgi kelis 
kartus brangesnis kaip Van
couveryje. Taigi, tik ištver
mingiausi pajėgia susitaupyti 
ant kelionės ir skubėti iš te
nai.” .,

Reikia duoti kreditas jau
nam lietuviui, kad persergsti 
kitus darbininkus. Mes pasi
mokinome laike praėjusio e- 
konominio krizio, kad reikia 
dirbti, kovoti už geresnes dar
bo ir gyvenimo sąlygas visur. 
Bosai nori, kad mes jų sklei
džiamus gandus vaikytumės 
po plačiąją Kanadą, o ne uni
jas organizuotumo. Mes eko
nominių sąlygų pamokinti iš
sikovojome įstatymą, kad su- 
žeistiems būtų at
lyginta. Ir šiokią tokią nedar
bo apdraudą, šeimoms 
pagalbą, apmokamas atosto
gas. Kaip kuriose provincijo
se medikalę apdraudą ir trum
pesnes darbo dienas.

Dirbdami kartu visi, organi
zuotai, pasieksime naujų gy
venimo sąlygų pagerinimų.

A. G.

Atrastas prigėręs 
Jonas Pakrosnis

Red Lake. — Makenzie 
Islande birželio 20 d. 2.vai. 
prigėrė Jonas Pakrosnis.

Jo lavonas buvo atrastas 
liepos 14 dieną plaukiant ant 
vandens. Atrodo, kad jo lavo
nas išbuvo po vandeniu 24 pa
ras. ’ . W. "j

Jį - palaidojo liepos 18 d. 
Winnipege Elmwood kapinė
se, sulyg jo žmonos pageida
vimo.

Kas link amžiaus, tikrų ži
nių neturime. Atrodė apie 45

są.
Tegul būna jam lengva 

šios šalies žemelė. Reiškiu gi
lią užuojautą. M. Deedas

Cleveland, Ohio
Pasekmingas Negrų Darbo 
Tarybos vajus

Praeitą pavasarį Clevelando 
Negrų Darbo Taryba nusitarė 
pravesti vajų gavimui 500 
naujų narių.

Pirmiau gavimas naujų na
rių į tokią progresyvų organi
zaciją nebuvo lengvas todėl, 
kad negrai yra labai diskri
minuojami, bijo nustoti dar- ; 
bų, kiti yra įbauginti policijos | 
brutalįško teroro bei įvairių 
sufremavimų ir žudymų.

Dabar Darbo Taryba nevien 
žodžiais, bet ir darbais įrodė, 
kad ji rūpestingai gina negrų 
ir abelnai darbo žmonių rei
kalus. Pavyzdžiui, Sears Roe
buck kompanijos krautuvė, 
kuri randasi ant Carnegie ii 
E. 86-tos gatvių, yra apsupta 
negrų rezidencijomis iš visų 
pusių ir todėl Sears krautuvė
je visuomet matosi pilna neg
rų pirkėjų. Bet pas Sears Roe
buck yra tokia kieta diskrimi
nacija darbininkų samdyme, 
kad jų krautuvėse nebuvo ga
lima matyti nei vieno iš neg
rų rasės žmonių dirbančio prie 
pardavinėjimo ar raštinėje. 
O negrų, ypatingai iš jaunes
nės kartos, yra pakankamai 
baigusių biznio kolegijas bei 
aukštesnes mokyklas. Mat lai
svojo verslo sistemoje, kokia 
dabar pas mus egzistuoja, yra 
galima jai nepatinkamos rasės 
ar įsitikinimo žmones išmarin
ti badu neduodant jiems dar
bo. O Negrų Darbo Taryba 
yra tam, kad neleisti savu 
žmonių prie tokios padėties ir 
veikti kartu su visais darbo 
žmonėmis už taiką, demokra
tiją ir už geresnę ateitį Ame
rikos darbo žmonėms, nes to
je organizacijoje priguli ir 
balti žmonės.

Todėl Clevelando Negrų 
Darbo Taryba ėmėsi darbo, 
kad sulaužyti tą kietąją Sears 
Roebucko diskriminaciją dar
bininkų samdyme ir dabar jau 
pas Sears Roebuck yra priima
mi negrai prie aukščiau kvali
fikuotų darbų, o pirmiau bu
vo imami ‘ tik prie valymo ir 
sunkiųjų darbų.

šios organizacijos panaši 
kova yra vedama prieš diskri
minaciją darbininkų samdy
me ir kitose įmonėse ir grei
čiau užtai šiame vajuje jau 
gauta arti 400 naujų narių. 
O vajus bus tęsiamas iki šių 
metų Nacionalės Konvenci
jos, kuri įvyks lapkričio men. 
Chicagoje.
UE Lokalas 735 ima 
dalyvumą CNDT vajuje

šis UE lokalas pasiėmė už 
pareigą gauti 200 naujų narių 
į Clevelando Negrų Darbo Ta
rybą ir net paskyrė dovaną 
tiems lokalo nariams, kurie į- 
rašys daugiau naujų narių į 
Tarybą.

UE 735 lokalas dalyvauja 
šiame vajuje su tuo įsitikini
mu, kad Tarybos programa 
yra dalimi unijos programos. 
Todėl ši unija išleido obalsį:
“Kuomet Negrų Darbo Tary
ba išaugs tvirtesnė, darbo 
žmonių judėjimas pataps tvir
tesniu.”

Tai nenuginčijama teisybė, 
į kurią mes lietuviai dar per- 
mažai kreipiame atydos.

' J. N. S.

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

■««

Apie Social Security
Klausimas

Laisvės No. 146-me skai
čiau, kur sakoma, kad su
laukusio 65 metų ir išėjusio 
ant pensijos vaikas, nesu
ėjęs 18 metų, gaus pusę tė
vo gaunamos sumos. Taip 
pat ir -prižiūrovė motina 
gaus pusę. Tas netiesa. 
Štai parodymas:

Žmogus atsisakė nuo dar
bo 1951 metų vasario 28-tą.

Gauna pensijos $57.20
Vaikas gauna 17.40
Prižiūrovė motina 17.40

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE
YOUNG WOMAN. Settled and 

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

Lynnewood Gardens.
Call Turner 2148.

(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)

Per visus trįs $92.00 
Tai matot, negauna po 

pusę tėvo gaunamos sumos. 
Meldžiu atsakyti per Lais
vę.

Su gilia pagarba,
Laisvės skaitytojas.

•

Atsakymas: Jūsų klausi
mas labai svarbus. Gauna
te $22.40 mažiau, negu gau
tumėt, jei įstatymas nebū
tų dvipusis. Bet tas įsta
tymas turi du šonus: vieną 
parodyti svietui, kitą mer
ginoms, kurioms įsako tas 
apdraudas surokuoti. Tas 
šalutinis (užpakalinio šo
no) įstatymo punktelis sa
ko:

“Visas mėnesinis davinys 
jūsų šeimai... negali būti 
didesnis kaip 80 procentų 
jūsų buvusio vidutinio 
(average) uždarbio per mė
nesį. .

Tuo vadovaudamiesi jie 
bus atėmę ir nuo jūsų tuos 
$22.40.

Gavę jūsų klausimą, mes 
bandėme parokuoti, ar daug 
gali būti tokių, kuriems da
vinys numažinamas pagal 
tą 80 procentų įsaką. Iš 
mūsų parokuotų septynių 
skirtingo uždarbio katego
rijų gavinio vyrui ir žmo
nai atradome, kad tiktai 
vienai porai iš tų 7 numa
žinta. Bet—

Parėkavus tų pačių ka
tegorijų šeimas, tai yra vy
rą su žmona ir vieną vai
ką, patyrėme, kad .numaži
nama penkioms iš septynių 
kategorijų. Daugiausia nu
mažinama mažiausio ir vi
dutinio uždarbio kategori
joms. Pavyzdis:

Uždirbusio po $34 per 
mėnesį pavienio gavinys 
yra $25 mėnesiui, su žmona 
$37.50 mėnesiui. Bet jeigu 
to uždarbio šeimoje yra 
vyras, žmona ir vaikas, tai 
jų gavinys jau bus ne $50, 
bet tik $45.

Uždirbusio po $300 per 
mėnesį pavienio gavinys 
bus $85, su žmona $127.50, 
bet su vaiku bus tik $168.-

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. 
8-6717 for Interview.

(165-171)

Immediaate Opening for WAIT
RESSES. Neat appearance, over 21. 
Good wages & tips. Room and Board 
furnished. Permanent position for 
competent girls. KELLY’S RESTAU
RANT, Jessup, Md. Call Waterloo 
224J. .

(166-172)

HELP WANTED—MALE

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, 8601 Ruth St. 
Call GA. 6 6640.

(165-169)

AUTO MECHANICS. DeSoto-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)

80, tai yra—$1.20 mažiau.
Kalbantis su žmonėmis 

apie jūsų atsiųstą klausi
mą, jie statė štai dar kokį:

Klausimas: “Dėl ko vie
nas ir tas pats įstatymas 
vienoje vietoje žada ap
draustojo asmens išlaiky
mui duoti pusę apdrausto
jo asmens gaunamos su
mos, o kitoje vietoje to pa
ties įstatymo vieta įsako tą 
davinį numažinti iki 80 pro
centu?

Atsakymas: Social Secu
rity įstatymus gamino ad
vokatai ir ponai, milijonie
rių atstovai. Jie pataiko 
įstatymus padaryti taip, 
kad taksus mokantis darbo 
žmogus aukštesnius taksus 
mokėtų nuo pirmojo dole
rio virš $600 pajamų me
tams. O tą, ką turi gauti, vi
suomet gautų pradedant 
žemiausiu galimu mokėti 
laipsniu.

Įstatymai būna taip su
painiojami, kad kartais net 
sunku juos ir išsiaiškinti. 
Tas turėtų mums dar kar
tą priminti, kaip svarbu 
yra darbo žmonėms išrinkti 
savo atstovus į Kongresą ir
į visokiausias valdvietes.

S.

SHENANDOAH, PA.
šį sekmadienį, rugpjūčio-August 23-čią dieną, 

įvyks mainierių didysis piknikas paramai dien
raščio Laisvės. Jis bus Swank’s Grove, Bran
donville, Pa. Puiki višta 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 Brooklyno ir 
iš Philadelphijos. Jie nori pasimatyti su mai- 
nieriais^ pasivaišinti ir kartu su jais pasilinks
minti. Taigi mainieriai iš arti ir toli būkite
šiame piknike pasimatymui su svečiais iš toli
mų kolonijų.

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

Rengėjai.

5 pusi.-Laisvė (Liberty)— Šestadifen., Rugp.-August 22, 19S3



’ MIRĖ
Anne E. Macy S i i I 1 w ell. ' 

gyvenusi 11 <> Harrison Ave., j 
Baldwin, L. I.. mirė rugpiūčio į
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NoHYorko^/ž^CfZliiloi
20 dieną, 1953 m. Pašai v- ta 
Fullers Funeral Home, 131 
Merrick Road, Bahlv. in. Pa
maldos Įvyks St. Christopher 
bažnyčioje pirma dieni, itigp.
2 1-tą, 10 vai. ryto. Laidos St. 
Jono kapinėse, Queens.

Velionė paliko gailiame liū
desyje mylima ir ją mylinčią 
motiną Magdal -ną Nutemtas. 
Jos tėvas Jonas Nutautas yra 
jau miręs.

Mis. Niitautis ir kitiems 
velionės Stillwell artimiesiems 
reiškiaim iržuo jautą.

K'dūri asmenys biskj sužeis
ti keltuvui nuslydus tris aukš
tis pastate 1 1 1 E. 25lh SI.. 
New Yorke. Keltuvas tapo su
stabdytas nebaigus kristi ir 
atsimušti i olos dugną.

Vienas asmuo tapo užmuš
tas, trys sužeisti New Yorko 
West Sidėje automobiliui tvo
jus Į stulpą.

Užrašyklt Laisvę Savo Drungni.

H
TONY’S

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y. 
Gerai Patyręs Barberis

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

I LAIDOTUVIŲ 3
J DIREKTORIUS J

426 Lafayette St. I
J Newark, 5, N. J. <
J MArket 2-5172 J
> «i• __ _______ <!

E---------------------------------------------------------------------------------------------------------- B

Virginia 9-6125

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

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

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N. Y.
0------------------- -- ----- -------------------------------------------------------------------------------ra

PETRAS KAPISKAS I

5 IR «
| VINCAS SODAIT1S |
5 Užlaiko puikų o

BAR & GR ILL
5 32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y. I

| Telephone E Vergreen 4-8174 x

Prezidentas tarėsi
Įsu republikonais

Atsilankymą Baruch Hous
es projektu statybos iškilmei 

.prezidentas Eisenhow cris vy
riausia panaudojo pasimaty
mams su republikonais kan- 

; (litiniais ir politikos lyderiais, 
pastiprinti juos rinkimams. 
Apeigose dalyvavo su Riegel- 

• manu ir Dewey. Matėsi su 
i Henry Cabot Lodge, J, Rus
sell Sprague, Ogden Reid. 

Į lai,k*rasčio Herald Tribune vir- 
Išininku ir su daugeliu kitu 
republikonu valdininku ir pro- 

i pagundos priemonių valdovu, 
i

Su prezidentu pietauti buvo 
pakviesti vice-prezidentas Ni- 

, von. darbo sekretorius Martin 
Durkin, gubernatorius Dewey, 
generolas Lucius 1). Clay, 
New Yorko Times leidėjas 
Arthur Hays Sulzberger, kny
gų spausdinimo Doubleday 
firmos viršininkas Douglas 
Black.

Apeigose prie Delancey ir 
Rivington Sts., a paid preziden
to, kalbėjo gubernatorius De
wey, majoras Impellitteri, 
taipgi B.ernard Baruch, S3 
metu, kurio tėvo Dr. Simon 
Baruch pagarbai projektas 
pavadintas Baruch Houses. 
Ten taip pat pastatytas ir tą 
dieną tapo atidengtas ir sū
naus biustas.

J apeigas, pasiklausyti pre
zidento ir kitu valdininku kal
ini susirinko apie du tūkstan
čiai su virš publikos.

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO

L.L.D. 22-ros kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, rugp. (Aug.) 26 
d., prasidės 7 vai. vakare, bus L.D. 
S. Kliubo svetainėje. Visi nariai esa
te kviečiami dalyvauti šiame susi
rinkime, nes bus rinkimas L.L.D. 
Centro valdybos ir taipgi reikės iš
rinkti komisiją dėl parengimo, ku
ris įvyks Spalio 24 d. Todėl nepa
mirškite ateiti, nes bus svarbus su
sirinkimas.

Kviečia Valdyba.

Visi kviečiami į pikniką 23-čię, 
Montgomery Parke, Irvingtone
Brooklyno ir apylinkių lie

tuviai, LDS nariai ir tu.1 na
riai, \i.si kviečiami svečiais i 
kuopų pikniką. Įvyks .jau Tj 
sekmadienį, rugp. 23-čią, 
Montgomery Parke, 123 Mon
tgomery A.ve., Irvington, N. J.

Nariai ginkime savo kuopų 
garbę, būkime skaitlingi!

Kai darbštuoliai mūsų aps
krities pirmininkas, vice-pir- 
mininkas ir komisija ateinan
čioje apskrities konferencijoje 
kalbės, kiel< mūsų dalyvavo 
savo kuopų piknike, jie kal
bės numeriais. Tai yra—jie 
pasakys, kiek mūsų kuopos 
narių ar prietelių buvo pikni
ke. Žiūrėkime, kad nereikėtų 
rausti. Bet—

Kaip .jie tai sužinos?
Gudriai ir pagirtinai. Jie 

paprašė užrašyti ant tikinto 
kuopos numeri, kinuos esame

Šuniui leido rinkti 
saw globėją

Dvi šeimos susivaidijo už 
šunį. Abi- savinas). Dalykas 
atsidūrė teisme. Teisėjas nu
sprendė, kad šuo turi pase 
rinkti saviškius. Teismo pri- 
žiūrovas šunį laikė toismaku
čio viename šone, o abu savi
ninkus susodino kitame. Liepė 
šunį saukti. Pašaukia užvedu- 
sysis bylą, šuo nei nesukrutė
jo. Pašaukia jo kai m ink a, šuo 
sukaukė ii*, ištrūkęs nuo pri- 
žiūrovo, nukūrė pas ją.

Kadangi akie jos šeimos yra 
kaimynai, šuo savo' poelgiu 
gal ir neišsprendė, kuris \yra 
savininkas, jis tik pasirinko, 
kuris jam geresnis. Namie bū
nanti su keturiais vaikais šei
mininkė galėjo būti šuniukui 
geresne, nors ji ii1 nebūtų sa
vininke. To ir užteko, teisėjas 
pripažino šunį tam, kuri šuo 
pasirinko. 

F

Laivakrovius kaltina 
prasižengime Taft- 
Hartley įstatymui

Nacionalūs Darbo Santykių 
Tarybos ogzaminic-riųs Arthur 
Leff sako, kad New Yorko 
International Longshoremen’s 
Association prasižengė Taft- 
Hartley Įstatymui. Prasižen
gimas Įvykęs praėjusį vasarį. 
Sako, kad tos unijos nariai 
pikietavo ar teikė padrąsini
mą pikietuoti laivų kompani
jas laike trauklių laivu kų 
darbininkų streiko New Yorko 
uoste. Įsakė daugiau nepikie- 
tuoti.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrecn 7-0868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4 th Street
Cor. Howes 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. 7-6238 

nariu ar iš .kurios, tikiet.ą pir
kome (jei nesame nariu).
Nuvažipoti galima miesto 
traukiniais ir busais

New Yorke prie Cortlandt 
St. ir Broadway imkite Hud
son 'Lubes traukini Į Newarka 
(teras 35c.). Newarke prie 
pat stoties imkite busą 16— 
Clinton Ave. (teras 10c.) 
Nuo Clinton Avės, iki parko 
eiti 1 mažas blokutis.

Montgomery Ave. praside
da nuo Clinton Ave., dešinia
me šone. O kairiame ties ta 
vieta prie Clinton Ave.' yra 
didelė iškaba Lehigh Valley. 
Dėl to lengva pastebėt: iš 
buso iššėdimo vietą.

Jei kas nenori važiuoti vie
nas, būkite prie Įėjimo į tubes 
ant Cortlandt St. lygiai 2 vai., 
važiuosime sykiu. 1 kp. nare.

Apie 1,000 palydėjo 
streikierį

Joseph Monk, 58 metų, -ta
po užmuštas Į pikietą Įvažia
vusio automobiliaus prie už- 
streikuotos Hearns krautuvės. 
Ji užmušė rugpiūčio U-tą, 
ant šaligatvio, užbaigus tos 
dienos prievolę pikiete prie 
149th St. krautuvės, Broiixe.

Pašarvotas buvo armorėje, 
antradienio vakarą, Streikie- 
riai ir kiti unijistai masiniai 
lankė šermenis. Taipgi Įvyk
dytos katalikiškos pamaldos, 
kalbėtas rožančius.

Tuo tarpu kompanija di
džiuliais pasiskelbimais spau
doje vis ieško skebų ir sten
giasi sulaužyti streiką apšauk
dama streiko vadus komunis
tais ii’ streikierius “komunistu 
su vedžiotais.“

Streikieriai yra nariais Dis
tributive, Processing and Of
fice Workers Distrikto 65-to, 
kuris vadovauja streikui.

Gautų pinigėliu ir 
is pėstininku

Trafiko komisijonierius Wi
ley pareikalavo iš Miestui 
Planuoti Komisijos ekstra 
dviejų milijonų* dolerių pėsti
ninkų trafiko kontrolei. Jis 
norėtų sudėti 600 signalų, Į- 

,sakančių : “Neikite!“
Jeigu jo planą priims, pra

einantiems prieš tuos signalus 
ar ne ties tais signalais praei
nantiems pėstininkams būtų

Linksmai Praleiskite
LABOR DAY ŠVENTĘ

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

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

•

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

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

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

Darbiečiai sveikina 
negrą laimėjimą

Andronicus Jacobs, Ameri
can Labor Party kandidatas j 
Manhattan prezidentą, pareiš
kė, jog jisai ir jo partija 
džiaugiasi tuo, kad tapo už
tikrintas išrinkimas negro 
Manhattan prezidentu. Ta 
proga, sakė jis, svarbu per
žvelgti Įvykius, kurie privedė 
prie to laimėjimo ir jis žymi, 
kad :

“Tai buvo American ‘Labor 
Paity, vadovybėje savo pirmi
ninko, buvusio kongresmano 
Vito Marcantonijaus.“

Toiiau jis parodo, kad ta 
partija statė ar parėmė neg
rus kandidatus ir to pasėkoje 
1942 metais buvo išrinktas 
teisėju Francis E. Rivers, 1950 
metais buvo išrinktas teisėju 
Harold A. Stevens.

“O dabar, 1953 metais, 
ALP buvo pirmoji nominuoti 
negrą tai pozicijai (j Manhat
tan prezidentą) — ta nomi
nacija aš didžiuojuosi.

“Mes didžiuojamės mūsų 
buvimu pionieriais tarp poli
tinių partijų tame didžiame 
pilnos atstovybės negrų liau
džiai suteikimo klausime.

“ALP kova už pilnutiną 
pirmos klasės pilietybę neg
rams bus vykdoma ir toliau.“

Darbiečių veiklos pasėka 
dabar jau visiems aiški. Jie 
pirmieji pastatė negrą kandi
datu Į Manhattan prezidentą. 
Gi negrų pilietinis susiprati
mas jau yra pakilęs taip aukš
tai, kad ir valdančiosios parti
jos nesitikėjo laimėti rinkimų 
be negrų pritarimo, tad visos 
pastatė po negrą kandidatą 
tai pačiai pozicijai, kuriai 
pastatė ALP. Dėl to dabar, 
nežiūrint, kuris sąrašas, kuri 
partija laimės rinkimus, neg
ras bus išrinktas Manhattan 
prezidentu;

Veteranų Administracijos 
ligoninėje, Brook lyne, 217 li
gonių ir štabo narių buvo ap
sinuodiję iš vėželių gamintu 
maistu.

Denis Anderson, 4 metų, 
bėgo skersai gatvę Brooklyne 
prie 6th St. ir 6th Av-e. ir ta
po sunkvežimio užmuštas. 

V ,, —■ , —,, ....... .......... .r
uždedamos bausmės po $1 iki 
$5.

Wiley taipgi siūlo Įdėti dau
giau auto pastatymui myterių, 
kad laikantieji auto gatvėse 
neišeitu sausi. Jau dabar tie 
myteriai nešą miestui pajamų 
arti. 4 milijonų dolerių me
tams.

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGOS PRESERKOS
Patyrusios rankinės preserkos, 

šeimos drabužiai.
Nuolat.

Gera mokestis.
Kreipkitės:

ROSLYN HEIGHTS HAND
LAUNDRY

10 Station Plaz.a, 
Roslyn Heights, L. I. 

Tel. Roslyn 8-1860
(166-170)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant Singer mašinos. Dar

bas prie apatinių aprėdalų ir linge
rie. Nuolatinis darbas. Gera mokes
tis. Apmokamos vakacijos ir kitos 
pašalpos. Kreipkitės:
ACME MACHINE ROLLING CO.

9 Great Jones St.
(tarp Broadway ir Lafayette) 

N. Y. C.
Tel. GR. 5-7671

(166-170)

CORSET FITTERS
Daliai ar pilnam laikui. Patyru

sios. Nereikia operuoti siuvamos 
mašinos. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis. Kreipkitės:

SYLOETTE CORSET SHOPS
5 E. 170th St., 

Bronx
(kampas Jerome Ave.)

(166-170)

REIKALINGA BEAUTICIAN
Patyrusi. Pilna operatorė. Nuola

tinis darbas. 
Gera mokestis, 
A'r conditioned. 

Kreipkitės:
JIMMY’S BEAUTY SALON 

1657 Castle Hill Ave., 
Bronx

Tel. TA. 2-9447
(166-170)

FLOCKERS 
SILK SCREENERS 
Nuolatinis darbas. 

Gera mokestis. 
Geros darbo sąlygos. 

Kreipkitės:
MONARCH EMBLEM CORP. 

808 Broadway, 
(arti 11 th St.)

N. Y. C.
(166-171)

HELP WANTED MALE

PAINTERS
Patyrę 

vien prie 
Vidaus Darbo.

2820 Amsterdam Ave., 
N. Y. C.

• Tel. WA. 8-7810.
Po 7 P. M. — TA. 9-0748

' ; (166-167)

BUTCHER
Retai] man. Labai gera alga. Turi 

mokėti nors biskį angliškai. 
Kreipkitės tarp 9 — 5 P. M.

VINCENT LA SALLA
Washington St., tarp Fulton ir 

Vesey Sts., N. Y. C.
Tel. BA. 7-7780

SADDLER
Patyrę Prie Ornament Odos 

dirbiniams ir balnų darytojas.
Gera alga.

ARCARO & DAN SADDLERY
385 Hempstead Turnpike, 

Elmont, L. Į.
Floral Park 4-1026

(166-169)
MALE^nd FEMALE

REIKALINGI VYRAI ir MOTERYS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Dirbti prie valdžios lietpalčių.

Dieniniai ir naktiniai šiftai. Nuola
tinis darbas. Gera alga. Kreipkitės:

IRVING RAINCOAT
657 Broadway, N. Y. C.

166-167)

MOKYKLOS
Tortų Dekoracijos-Kepyklos ir Sal

dainių mokykla
Dabar Praneša Naujus Kursus. 

1465 —3rd Avė., N. Y. C. 
RE. 4-5475

(x)

Panaujino sunkvežimį 
vairuotoją derybas

. Streikierrams savo masinia
me mitinge atsisakius net 
svarstyti pasiūlymą 40 centų 
priedo, kompanijos sutiko vėl 
panaujinti derybas. Joms skir
ta buvo rugpiūčio 20-ta.

Streike dar vis randasi a- 
pie 1,100- darbininkų, bet dėl 
nepristatymo medžiagų nedir
ba apie 100,000 darbininkų, 
sustabdyti darbai apie $600,- 
000,000 vertės statybose mies
te ir priemiesčiuose. Taipgi 
kai kur darbas tapo sustabdy
tas pirm išbaigimo medžiagų 
dėl to, kad darbininkai atsi
sakė eiti į darbą.'pro pike
tuojančius streikierius*.

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

6 pusl.—Laisve (Liberty)-šeštądien., Rugp.-August 22, 1953

REIKALINGA BEAUTICIAN
Patyrusi pilnai mokanti opera

torė. Nuolatinis darbas, 5 <>>nos. 
Viršiausia alga. Linksmoj Ahrlxj 
sąlygos. Kreipkitės: T

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

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

(165-167)
REIKALINGA MERGINA

Atlikimui rankom prosijimo ranki
nėje skalbykloje.

3 ar 4 dienas j savaitę. 
Nuolatinis darbas.

Gera mokestis. Kreipkitės: 
35-65 — 84th St., 
Jackson Heights 
Tel. IL. 8-8625

(165-169)
MOfERIšKĖS
(amžiaus 18-85)

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

EMPIRE BOX CORP.
70 Outwater Lane, Garfield 

New Jersey
(162-168)

BEAUTY OPERATORE
Pilnai patyrusi. Rinktiniai klien

tai. Nuolatinis darbas. 5 sa
vaitė. Uždara pirmadieniai. , 
mokestis. Kreipkitės:

RUTH & SUE HAIRDRESSERS
84 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. 

Tol. CLoverdale 8-3709 
(163-167)

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 

PAGELBININKES i 
Valandos 7 iki 3, 3 iki 11, 11 i¥d 7.

NETELEFONUOKITE
.. Matykite Mrs. O’Callaghą^ , 

Pasitarimas 2 iki 4 P. M.^Jf
PARSONS HOSPITAL 'J 

35-06 PARSONS BLVD., Jlusfi//rg 
(164-170)

REIKALINGOS OPERATORES 
Patyrusios prie Singer mašinos. 

Nuolatinis 'darbas.
Gera mokestis. Kreipkitės: 

63 TIFFANY PĮ>ACE (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:

UNITED MISSIONARY NURSES 
REGISTER

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

(164-168)

REIKALINGA HAIRDRESSER
Visai savaitei ar gale savaičių. 

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

Gera mokestis, šaukite:
FL. 8-9184

HELP WANTED-MALJE

SUPERINTE5WDE.V1T
Dėl trijų 5-kių aukštinamų. 

Vienas boileris.
Turi atlikti pataisymus. 

3-rūmų apartment as. $150.
KNAPP 

1467 First Ave. 
Tel. BU. 8-8882

(164-166)

FOUNDRY
Siūlo nuolatini darbą, 45 valandų 

savaitę su viršiausiom pašalpom ir 
sąlygomis vyrams prie

PYLIMO ir ISKRATYMO
GRINDERS & CHIPPERS 

CUT-OFF OPERATORS
GENERAL HELPERS

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

Vienas blokas nuo Route 25
Tei. Bloomfield 2-5058 

_________ (160-166)

REIKALINGI J
FOUNDRY DARBININKAI
Squeezer, molders, taip/i chippers 

sunkiam darbui ir foundry p#*^asti 
darbininkai. Kreipkite?ik foaįynę 
minėtuose darbuose.’ Gr j
BATHGATE FOUNt>RY CO.

CREEPER HILL RD., 
NORTH GRAFTON, MASS. 

Tel. Grafton /
165-167)




