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KRISLAI SOVIETAI PASIRAŠĖ AMERIKOS IŽDO SKOLA
Turčiai griebtu maistą. 
Bando paslėpt teisybę. 
Berija jiems angelas. 
Nevyksta pranašystes. 
Kokios taikai kliūtys?

Rašo GRIGISKIS

Laisvės skaitytojas K. B. 
prisiuntė iš vieno angliško 
žurnalo iškarpų su paveiks
lais. kuriuose gali matyti bū
rius žmonių iš Rytinės \’okie- 
iij^, imančius amerikiečių 
d?.,/namą maistą Vakariniame 
Berlyne.

Kartu K. B. pastebi: “Ga
lite dabar matyti, kurios pu
sės alkanesni žmonės. G'u-ia 
pieną, kaip kiaulės. Jeigu kas 
duotų veltui maistą Ameriko
je, tai ir milijonieriai eitu pa
siimti.”

Tikra tiesa. Paveiksle ma
tai nutukusias moteris geriant 
pieną. O paaiškinime pažymė
ta. jog badau jančios ryt beri v- 
nietės stiprinasi pienu.

Kitame paveiksle gerokas 
būrys rytberlynigčių vyrų ii 
moterų veržiasi prie maisto 
pundelių. Jie taipgi iš veidu 
atrodo sotūs, buinesni u z Va 
karinio Berlyno polioistus. G 
paaiškinime rašo, jog ir tie 

“žfcionės badauja.
F —o—

Anglijos ambasadorius Sir 

Al vary Gascoigne, grįžęs iš 
Maskvos, Londone buvo a iš
gultas reporterių. Jie klausi
nėjo apie Malenkova ir kaip 
į jį Rusijos žmones atsineša.

Gascoigne paaiškino, jog 
dabar Rusijos žmonės yra 
linksmesni, visokie maisto pil
nos krautuvės, trukumo nesi
mato. apart mažesniu dalykų 
provincijose.
Ambasadorius pripažino, .jog 

Sovietų Sąjungos žmonių gy
venimo lygis daro žymų pro
gresą.

Girdėdami tai. reporteriai 
raukėsi. Savo laikraščiams a- 
pie tai jie pridavė tik po ke
lias eilutes. O laikraščiai to
kią žinią nukišo i nežymų 
kampelį, kad niekas ir ncuž- 
tėniytų. 

—o—
Sovietų Sąjungoje n u mas

kuotas nanaudėlis Berija pa-’ 
virto Keltuvini ir kitiems pa- 
našiems laikraščiams angelu.

“flperija žadėjo žmonėms 
laisvės”, rašo Keleivis; žadė
jęs “pavergtoms rusų tautoms 
truputį daugiau laisvės”, ’to
dėl Malenkovas jį pasmerkęs 
ir išdaviku apšaukęs.

Kaip tik priešingai: Berija 
viską darė, kad sukelti kivir
čus tarp Sovietų Sąjungos 
tautinių respublikų ir tuomi 
jis pasitarnavo naujo karo 
kurstytojams.

Neveltui jie šiandien Beri
ją pradėjo garbinti.

—o—
Katalikų Drauge Juozas 

Prunskis pranašauja, jog “Ru
sija pradėsianti karą 1955 
m.”

Keli metai atgal Prunskis ir 
kiti tokie pranašavo, jog Ru
siją, pradėsianti pasaulinį ka
rą 1950, paskui 1951, 1952, 
7&53, 1^5 1, o jau dabar — 
1W5 m

Bet visas jų pranašystes 
šunelis ant uodegos nusinešė.

Jie, mat, pranašauja tai, ko 
patys trokšta.

—o—
Vatikano dienraštis L’Os- 

servatore Romano rašo, jog ,

DRAUGIŠKAS SUTARTIS 
SU RYTINE VOKIETIJA
Atleidžia atpildus bei skolas, 
grąžina 99 svarbius fabrikus

i. — Sovietų vy- kiečių Respublika daug pri- 
ir rytinės Demo- sideda prie kovos už tai

kos palaikymą ir už Ryti
nės ir Vakarinės Vokieti
jos sujungimą į vieną de
mokratinę, nekarinę vokie
čių valstybę.

Sovietų atstovas Rytinei 
Vokietijai ir jos atstovas 
Sovietų Sąjungai tapo pa
kelti į ambasadorių laipsnį.

Sutartis pasirašė Viačes
lavas Molotovas, Sovietu 
užsienio reikalų ministras, 
ir Otto Grotewohl, Rytų 
Vokietijos premjeras.

kratinės Vokiečių Respu
blikos atstovai sekmadienį 
padarė sekamas politiniai - 
ekonomines sutartis:

Sovietų Sąjunga nuo 1954 
m. sausio jau neims jokių

Vokietijos. Okupacinei ka
riuomenei užlaikyti ims ne
daugiau kai]) 5 procentus 
valstybinių Rytinės Vokie
tijos pajamų.

Sovietų vyriausybė dova
nos Rytinei Vokietijai visas 
pokarines skolas.

000 dolerių vertės maisto, 
anglies, įvairių metalų, 
medvilnės bei kitų produk
tų. Be to, duos rytinei Vo
kietijai 135 milijonus dole
rių paskolos amerikiniais 
bei kitais priimtinais pa
saulyje pinigais, už kuriuos 
ims tik 2 procentus palūka
nų. Rytinė Vokietija tik 
1955 metais pradės dalimis 
atmokėti paskolos sumą bei 
palūkanas.

Sovietų pyriausybė, pra
dedant nuo 1954 m. sausio 
1 d., sugrąžins Rytinei-Vo
kietijai 9i9 fabrikus, pri
klausančius sovietinei val-

Sovietų vyriausybė taipgi, 
sugrąžins likusius vokie
čius belaisvius, kurie buvo 
sulaikyti kaip kariniai kri
minalistai. Dar pasilaikys 
tiktai baudžiamus aršiau
sius karinius piktadarius.

Sutartys padarytos labai 
draugiškai. Už tai Sovie
tams dėkojo Rytinės Vo
kietijos premjeras O. Gro- 
tewohl.

Sovietų vyriausybė pa
reiškė, jog daro rytinei Vo
kietijai tokias nuolaidas už 
tai, kad ši Demokratinė Vo-

Amerikos laivynas dalyvavo 
Čiang Kai-šeko manevruose

Formoza. — Septyntasis 
Amerikos karo laivynas ir 
šimtai karinių jos lėktuvų 
darė karinius pratimus iš
vien su Čiang Kai-šeko tau
tininkų karo laivais ir oro 
jėgomis.

“didžiausia kliūtis įvedimui 
tvarkingos taikos pasaulyje 
yra stambios ekonominės ir 
socialinės nelygybės pasauly
je.”

Bet kaip tas nelygybes pra
šalinti, tas laikraštis visai ne
nurodo. Taipgi neatžymi nei 
reikalo visų tautų susitarimo 
pagrindu palaikyti pastovią 
taiką. O tam pradžią turėtų 
padaryti didžiosios valstybės.

Trūksta vietų 10-čiai 
milijonu vaiky

■z Washington. — Apie 30 
milijonų vaikų sueis į atsi
darančias kitą mėnesį mo
kyklas. Bet jose štokuos 
vietų ir mokytoju dėl 10 , _ _ , .
milijonu vaikų, kaip suran-1 frantus ir suėmė daugiau 
da valdinė apšvietos komi- kaip <stanti.

ecdahs a isti a ų todėl į Amerika vaduos Irano 
gales lankyti mokyklas tik ■ 3 r i i 
vakarais arba dalį laiko. | karallŲ 1S banKUltO

Daugelis mokytojų pasi
traukė iš tarnybos, nepasi
tenkinę mažomis algomis ir kai užtikrina, kad Amerika 
nepakęsdami persekiojimų duos gana piniginės para-
iš ragangaudžių puses.

Indija susilaukė 
gausingy derliy

New Delhi, Indija.—Šie
met gausingai užderėjo 
kviečiai ir medvilnė (bovel- 
na) Indijoj. Taigi Indijai 
reikės dasipirkti tiktai mi
lijoną tonų kviečių iš užsie
nio . O per kelis paskuti
nius metus ji turėdavo 
pirkti po' puspenkto milijo
no tonų užsieninių kviečių.

Lenkija neims atpildų 
iš Rytinės Vokietijos

Varšava. — Lenkija nu
tarė, jog po naujųjų metų 
jau neims jokių karinių at
pildų iš rytinės Demokrati
nės Vokiečių Respublikos.

Piety Korėjos tautininkai 
nužudę partizanu vadovą

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininkai skel
bia, kad slaptoji jų polici
ja nužudė komunistinį par
tizanų vadą Sonk Kwa Il’ą. 
Jis buvo užkluptas parti
zaniškoje tvirtovėje Čiri 
kaliuose.

Francūzijoje streikas sulaikė pašto siuntiniu išvežio- 
jimą. Paveiksle matosi šimtai siuntinių maišuose, o 

streikuoją darbininkai ant jų sėdi.

Prancūzai areštavo 
tūkstantį morokkiečiy

Rabat, Morokko. — Ban
guoja didžios morokkiečių' 
demons,tracijos todėl, kad 
francūzai ištrėmė tautinį 
Morokko karalių - sultaną 
Youssefą, o jo vieton paso
dino Sidi Arafą, Francijos 
pastumdėlį.

Prancūzų kariuomenė ir 
policija atakuoja demon-

Washington. —- Valdi.nin- 

; mos Irano karaliui, kurio 
generolai nuvertė premjero 

’.Mossadegho valdžią.

Teheran, Iran. — Irano 
karalius atsišaukė kuo 
greičiausios paramos iš už
sienio. Sakė, kad jo iždas 
visai tuščias; todėl priim
tų piniginę pagalbą net iš 
Sovietų Sąjungos.

Karalius žadėjo atiduoti 
Mossadeghą teismui kaip 
“išdaviką.”

Suprantama, jog karalius 
grąžins anglams naftos 
pramonę, kurią premjero
Mossadegho valdžia buvo 
perėmus į Irano valstybės 
nuosavybę.

Pabėgo 45 politiniai 
francūzu kaliniai

Tunis. :— Iš francūzu ka
lėjimo pabėgo 45 politiniai 
kaliniai, Tunisijos patrijo
tai, areštuoti už reikalavi
mą savo šaliai nepriklauso
mybės nuo Francijos. 
Francūzai sugavo 4 pabė
gėlius.

BALIŪNO SPROGIMAS 
UŽMUŠĖ 4 ASMENIS

Siegen, Vokietija. — Ore 
susprogo baliūnas, užmu
šant visus keturis laksčiu
sius juo asmenis.

Valdžia uždaro daugiau 
kaip 20 ligoniniy

Washington. — Prez. Ei
senhowerio valdžia susitarė 
su savo Sveikatos, Apšvie- 
tos' ir Gerovės sekretore 
(ministru) Oveta C. Hob- 
by’iene uždaryt daugiau 
kaip 20 ligoninių, kurios 
buvo palaikomos valdinė
mis lėšomis New Yorke, 
Chicagoj, C a 1 i f o r n i j o j, 
Pennsylvanijoj bei kitose

Didelis oro jėgų 
paradas Maskvoje

Maskva. — Sekmadieni 
įvyko didžiausias iki šiol 
paradas lengvųjų rakieti- 
nių bombonešių. Daugelis 
lėktuvų skraidė garso grei
čiu arba dar smarkiau.

Paradą stebėjo 200,000 
žmonių, susirinkę prie Tu- 
šino lėktuvaikštės. T 
stebėtojų buvo A n g 1 i j 
Amerikos ambasadoriai 
kitu saliu atstovai . V C-

o s, 
bei

Ištrūkęs lėktuvas pats 
skraidė per 2 valandas

Iron Mountain, Mich.
Lengvo privatinio lėktuvo 
savininkas Walter Warner, 
pasiruošdamas skristi, pa
suko jo propelerį (sparne
lius) ir ėjo vidun sėsti, bet 
nepaspėjo, nes pats lėktu
vas pakilo oran ir ėmė ra
tu skraidyti aplink ir ap
link. Taip lėktuvas be vai
ruotojo lakstė per dvi val- 
landas,* iki, gazolinui išsi
baigus, nukrito ant farmos 
medžių, nieko nesužeisda- 
mas.

Karinių Kinross oro jėgų 
stoties komanda įsakė savo 
rakietiniams lėktuvams nu
šaut pasprukusį lėktuvą, 
jeigu jis užskristų ant gy
venamų vietovių.

Brooklyn. — Eksplozija 
Queen chemikalų fabrike 
užmušė darbininką J. Jen- 
kinsą.

VIRŠIJA VERTE VISU 
JOS NAMU IR ŽEMĖS
Nuo Trumano liko republikonam 

\ 111,900 milijonų d oi. pinigų
New York. — Jungtinių j 

Valstijų iždas turi apie i 
275,000 milijonų skolų, tai į 
yra daugiau, negu verti vi-1 
si šios šalies namai, farmos i
ii* visa žemė, kai]) kad nu
rodė WABC radijas perei
tą sekmadienį. Abejojo, ai* 
Amerika galės kada nors 

1 atmokėt visus savo pasko
lų bonus. O prezidentas Ei
senhoweris reikalavo, kad 

; Kongresas leistų įsiskolint 
dar 15 bilijonų dolerių, tai
gi viso iki 290 tūkstančių 
milijonų.

Dar mažai francūzu*• 
tegrįžta darban

Paryžius. — Jau trečią i 
savaitę streikuoja keli mi-į 
Ii jonai Francijos darbiniu- i 
kų prieš premjero Lanielo , 
v a 1 džią — geležinkeliečiai., 
metalo darbininkai, pašti-’ 

! n inkai ir k t. į
Valdžia įkalbėjo socialis-

* tinių ir katalikiškų unijų 
i vadams atšaukti saviškius !
i iš streiko. Bet ir jų tegrį-. 
i žo darban tiktai apie 100 
1 tūkstančių.

Tęsia streiką galingoji Į 
i Francūzu Darbo Konfede- 
' racija, vadovaujama komu- 
! nistų bei kitų kairiųjų.

---------------- ------------

j Gaisras Philadelphi jos ; 
Land Title didnamyje

i __ _____

Philadelphia. — Po vidų-!
. nakčio iš šeštadienio į sek- 
j medienį įvyko sprogimas ir 
i užsikūrė gaisras 22 - jų 
į aukštų d i d n a m y j e Land : 
i Title Building, už vieno blo-■ 
j ko nuo City Hali. Gaisra- . 
| gesiai kelias valandas dar-1 
bavosi iki užgesino ugnį. I 
Keli gaisrininkai aptroško; 
bei tapo sužeisti.

Senatoriai ieškos 
daugiau “šnipu”

Washington. — Senato 
komisija vidujinei šalies 
apsaugai, neužsilei s d a m a 
McCarthy’ui, ketino ieško
ti daugiau vadinamų “ko
munistinių šnipų” įvairiuo
se valdžios skyriuose.

ANGLIJA NORI PILNŲ 
RYŠIŲ SU KINIJA

Peking. — Atvyko Angli
jos atstovas Humphrey 
Trevelyan, įpareigotas su
megzti pilnus diplomati
nius ryšius su Kinijos Liau
dies Respublika.

Eisenhoweris galėsiąs 
išleisti 166,000 milijonų 
dolerių per metus

Washington. — Birželio 
(June) 1 d. šiemet republi- 
konų valdžia turėjo likusių 
nuo pernai 111,900 milijonų 
dolerių, kuriuos pirmesnis 
demokratų kongresas buvo 
paskyręs, bet prez. Truma- 
nas nepaspėjo išleisti. Tiek 
buvo likusių republikonam 
pinigų jau po to, kai Eisen
howerio valdžia per 5 pir
muosius šių metu mėnesius 
naudojo pernykščius demo
kratų Kongreso paskyri
mus.

Tokius milžiniškus Tru- 
mario valdžios palikimus 
surado ir rugpjūčio 22 d. 
paskelbė bendrasis Senato 
ir Kongreso Atstovų Rūmų 
komitetas, veikiantis dėl 
valdžios išlaidu mažinimo, 
šiuos skaitmenis komitetas 
gavo iš paties Eisenhowerio 
iždo departmento.

Bet prez. Eisenhoweris 
neseniai teisinosi, kodėl ne
gali numušti taksų; pasako
jo, kad demokratai palikę 
šalies iždui daug skolų už 
neapmokėtus karinius už
sakymus. ..

Iš tikrųjų gi būtų dve
jiems metams užtekę liku
sių nuo Trumano valdžios 
lėšų, jeigu Kongresas šie
met net nieko būtų nesky- 
ręs. Tačiau Kongresas per
eitą birželio mėnesį pasky
rė dar 54,500 milijonų do
lerių lėšų dvylikai mėnesių, 
nuo 1953 m. liepos 1 iki 
1954 metų liepos 1 d. Taigi 
Eisenhowerio valdžia galė
tų per metus išleisti net 
166,000 milijonų dolerių.

O vis dėlto prezidentas 
dejuoja, kad gal neužteks 
pinigų greičiausiems rei
kalams iki naujų metų, iki 
Kongresas vėl susirinks. 
Tuomet Eisenhoweris pra
šys leisti šalies iždui įsi
skolinti dar 15 tūkstančių 
milijonų dolerių.

Jungi. Valstijos smarkiai 
ginkluos vakarą Vokietiją

Berlin. — Kai tik vaka
rų Vokietija, rekrutuos pu
sę milijono armijos, pagal 
karines sutartis su Jungti
nėmis Valstijomis, tai Ei
senhowerio valdžia duos 
vakariniams vokiečiams 2,- 
360 tankų, šimtus karinių 
lėktuvų y* užtenkamai kitų 
naujovinių ginklų, kaip kad 
praneša N. Y. Times ko
respondentas.

ORAS. — Giedra ir gana 
šilta.
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Kas Ką Rašo ir Sako

PRABILSIĄ IR ADVOKATAI
CT”

Advokatų (teisininkų) profesija labai svarbi. Be ad
vokatų beveik nė žingsnio nebegalima žengti. Jie iš- i 
mokyti, kaip nekaltą apginti ir kaip kaltą išteisinti, i 
Jie išmokyti, kaip Įstatymus suprasti ir kaip juos suka- ' 
neveikti. |

Advokatų pilna visur. Beveik visos valdvietės jais 
užpildytos. Panašu į stebuklus, jeigu neteisininkas pa
tenka į Kongresą arba valstijos seimelį. Didžiausia rete- į 
nybė matyti neteisininką miesto majoro arba valstijosJ 
gubernatoriaus vietoje. Niekas nė nekalba apie netei- 
sininko išrinkimą arba paskyrimą Į teisėjus (džiodžius). ,

Visi stambiausi ragangaudžiai yra advokatai. Bet 
taip pat rasime advokatus eilėse geriausių ir smarkiau
sių žmogaus teisių apgynėjų. |

i

Mūsų advokatai turi galingą organizaciją, pava
dinę ją American Bar Association. Nerasi tokio advo
kato, kuris nesistengtų tapti to Susivienijimo nariu. .

Advokatų Susivienijimo suvažiavimai būna svarbus i 
įvykis, ypač politikieriams.

Šiemet Advokatų Susivienijimo metinis suvažiavi
mas įvyksta Bostone. Prasidėjo sekmadienį.

Du svarbūs dalykai būsią svarstomi. Taip sako Su
sivienijimo tarybos raportas, kuris buvo pasiųstas 
abiems kapitalistinėms partijoms iš anksto pasiskaityti. ■

Advokatai sako, kad jie pasmerks knygų deginimą. | 
Ir jie sako, kad jie pradės tyrinėti kongresinius tyri
nėtojus ir tyrinėjimus.

Puiku! Tas parodo, kad pagaliau ir mūsų teisinin
kai prasikrapšto akis. Ir.jie pradeda įmatyti pavojus 
Amerikos demokratijai, išplaukiančius tiesiai iš Wash-1 
ingtono kongresinių rūmų. Tie kongresiniai tyrinėjimai, I 
tie knygų deginimai, tie raudonųjų raganų ieškojimai: 
žlugdo demokratines teises visų Amerikos žmonių.

Advokatų Susivienijimo suvažiavimo žodis, ištartas 
už gerą, garbingą reikalą, taps nuoširdžiai sutiktas vi
sų, kuriems rūpi gelbėjimas žmogaus teisių ir laisvės.

TEBEGALVOJA 
PO SENOVEI

DAR PENKIOS AUKOS
Pittsburghe penki darbininkų vadai pripažinti su

laužę Smith Aktą ir laukia penkių metų kalėjimo baus
mės. Žinoma, bus duodamos apeliacijos į aukštesnius 
teismus prieš šitą žiaurų nuosprendį. Žinoma, bus.sten
giamasi nuteistuosius išimti po kaucija.

Bet šis teismo nuosprendis yra dar' vienas reakci
jos laimėjimas. Apie tai negali būti jokios abejonės. 
Tokioje isteriškoje atmosferoje, kokia buvo sudaryta 
Pittsburghe ir apie Pittsburghą, bešališko ir šalto klau
simo išsprendimo negalima buvo tikėtis. Jie buvo atrasti 
kaltais ir nuteisti pirma, negu jie buvo sulaikyti. Teis
mas buvo tiktai formališkumas.

Ar nors vienas rimtas žmcigus šiandien gali tikėti 
tam, kad šitie penki vyrai, vienas kurių taip suimtas 
džiovos, jog vos tik ant kojų pastovi, bandė, arba kėsi
nosi, arba planavo spėka ir prievarta nuversti bent jau 
Pittsburgho—ką jau bekalbėti apie visos Amerikos—val
džią? Tai toks aiškus absurdas, kad jam tikėti gali tik
tai su sveikuoju protu visiškai atsisveikinęs žmogus.

Šita byla bus dar vienas smūgis Amerikos demo
kratijai ir Amerikos garbei užsienyje.

Per beveik visą pusmetį po visą pasaulį važinėjo 
buvęs demokratų kandidatas Adlai Stevenson. Dabar 
jis sugrįžo. Jis visur radęs Amerikos prestižą žemai 
nukritusį. Žmonės visur stebisi ir negali suprasti, kas 
pasidarė su Amerikos demokratija. Jie girdi apie kny- 
gų deginimus. Jie girdi apie politinius persekiojimus. Jie 
girdi apie isteriją.

Panašios nuomonės iš Europos sugrįžo ir socialistų 
lyderis Norman Thomas. Jis irgi pasakė, kad Amerikos 
vardas užsienyje nukritęs iki žemiausio laipsnio!

Pittsburghe nuteisimas penkių minėtų vadų nepa
kels to vardo. Jį dar žemiau nupuldys.

Blogai, kai žmogus nebeturi teisės politiniai protau
ti ir Savo politines pažiūras viešai išreikšti,—pažiūras, 
kurios nepatinka krašto valdovams.

Klaida įsivaizduoti, jog šitas pavojus apsiribos “rau
donaisiais.” Jie pirmutinės aukos. Jų bus daugiau. Ka- 
leina ateis ir kitiems, jeigu reakcijai nebus iš plačiosios 
visuomenės pusės rimtai pasipriešinta.

Štai tema, kuria turėtu susirūpinti ir Bostone einąs 
Ajmerikos Advokatų Susivienijimo suvažiavimas.

Unijistai kiaušiniais 
apmėtė nacių vadą

Kiel, Vokietija. — Kuo
met čia atvažiavo naujųjų 
nacių vadas Werner Nau
mann agituoti už save kaip 
kandidatą rinkimams į va
karinės Vokietijos seimą, 

i tai unijiniai darbininkai ap
drabstė jį supuvusiais kiau-

• šiniais.
Nacių susirinkime pir

miau Nauman nas gyrė 
A m e r i k os^senatorių Mc

Carthy; sakė, jog McCar
thy veda artimą naciams 
politiką.

IRGI “ARGUMENTAS”
Dėl Tarybų Sąjungos pla

no Vokietijos klausimo iš
sprendimui, m e n š e v i k ų 
Naujienos sako:

“Vokietijos vyria u s y b ę ■ 
Maskva siūlo sudaryti va
karinės ir rytinės Vokieti-! 
jos parlamentams...

“Vakarai šitokio Vokieti- ( 
jos ‘suvienijimo’ plano, ži
noma, nepriims, nes tai yra | 
grynas bolševikinis hum- į 
bugas.” I

Taip ir “supliektas” visas | 
planas. Su Naujienų redak
torium bėda tame, kad jis, 
būdamas pirmos klasės 
humbugieriumi. visus kitus 
tokiais įsivaizduoja.

Vokietijos su vi e n i j i m o 
klausimas yra be galo svar-į 
bus. Juomį turės būti pa
darytas kompromisas, jei-: 
gu bus noro suvienijimo pa-j 
siekti. Sovietai pasiūlė sa-1 
vo planą. Vakarai patieks 
savo planą. Bus konferen
cijos ir diskusijos. Kaip 
nors kada nors tas klausi
mas turės būti išspręstas.

Humbuguotis gali tiktai 
humbugieriai. Subren.de ir 
protingi žmonės tokiais “ar
gumentais” jokiu rimtų 
problemų nesprendžia.

Prieš porą metų Jungti
nėse Tautose buvo pasiūly
ta ieškoti Korėjoje paliau
bų. Buvo kalbėta ir saky
ta, kad tiktai reikia noro, 
o tą skerdynę galima už
baigti.

Ir tada tą visa mintį hum- 
bupnerius iš Naujienų pa
vadino “bolševikiniu hum- 
bugu.” Bet su laiku pa
liaubų mintis prigijo. Su 
laiku paliaubų tapo pasiek
ta. Teisingi buvo tie, kurie 
kalbėjo apie’skerdynės bai
gimą, apie susitarimą, apie j 
taikos atsteigima.

Gerai, kad vėl keliamas 
Vokietijos ir Austrijos 
klausimas. Gerai, kad siū
lomi konkretūs žygiai. Te
gu dabar eina diskusijos, 
konferencijos, pasitarimai. 
Daug sveikiau žmonijai, kai 
kraštai tariasi ir konferuo- 
ja, negu kai -šaudosi.

Ar gal ir tam Naujienų 
humbugierius netiki ?

Mes tikime—iš visų pajė
gų tikime.

švediškis kunigų Draugo 
korespondentas Juozas Lin- 
gis esąs patyręs iš švediškų 
šaltinių, jog negali būti tar
pe rusų ir kinų jokio tikro, 
nastovaus draug i š k u m o. 
Visos kalbos apie kokią 
nors “kietą” tarne tų tau
tų bičiulystę “tikrumoje 
yra tik abieju nusiu šaltai 
apgalvotas žaidimas.”

Toliau jis posmuoja:
“Kokio nors nuoširdaus 

jausmo kibirkštėlės tauto
se nežymu, i eigų tikėti tuo. 
ką rašo švedu laikraščiu to 
regiiono politinio komplek
so žinovai... Širdyje abi 
tautos negalj nuvyti abipu
sio nepasitikėjimo jausmo.”

Dalvkas bus tame, kad tie 
švediški “to regi jono kom
plekso žinovai” nieko nepa
miršo ir nieko neišmoko iš 
istorijos. Ir ne jie vieni. 
Tuo natim “kompleksu” ap
siginklavę įvairiausi “žino
vai” jau seniai posmuoja 
anie Mao Tse-tungo pata
rtim* antruoju Tito. Bet 
kol kas niekas neišeina iš 
tų nranašysčiu.

Tie “žinovai” -savo troš
kimus grindžia praeitimi. 
Jie turi mintyje tuos lai
kus, kai Rusijoje viešpata
vo carai ir kai Kinija valdė 
darbo žmonių išnaudotojai.

Dalykai iš pat pamatų 
juk pasikeitė, kai 1917 m. 

carai nuvažiavo “kur pipi
rai auga” ir kai prieš treje
tą metų velniop iš Kinijos 
išdulkėjo Čiango parazitinė 
klika. Nepaliko pagrindo 
tarpe tų dviejų tautų ne
susipratimams. O kaip tik 
tame, mums atrodo, ir slypi 
taikos viltis Tolimuosiuose 
Rytuose. Dar jeigu prie to 
“komplekso” priskaitysime 
ir Indijos taikos troškimą, 
tai turėsime labai didelę jė
gą išlaikymui taikos ne 
tiktai Tolimuosiuose Rytuo
se, bet visame pasaulyje.

Galimas daiktas, mes 
esame per dideli optimistai. 
Bet mus džiugina kiekvie
nas ir bet kur tautų drau
gavimo apsireiškimas.

ANGLO NUOMONĖ 
APIE VOKIETIJĄ

Buvęs Londono “Reynold 
News” redaktorius Gordon 
Schaffer patiekia įdomų 
straipsnį žurnalui “New 
World Review” (rugp.men. 
laidoje). Jis rašo apie tai, 
kas dedasi Vokietijoje. 
Ypatingai įdomių pastabų 
jis turi apie Vakarinę Vo
kietiją. Schaffer rašo:

“Vakarinėje V o k i e č i ų 
Respublikoje šiandien mes 
matome visas tas jėgas, 
kurios sukūrė fašizmą ir 
pastatė Hitlerį į galią.

“Tie patys trustai, ku
riu saitai su didžiausiais 
Jungtinių Valstijų, Brita
nijos ir Japonijos trustais 
padarė Hitlerio karą gali
mu daiktu, šiandien vėl 
viešpatauja Vakarinės Vo
kietijos ekonomių tame gy
venime. Stambieji žemval
džiai nepaliesti.

“Vakarinė Vokietija, pa
laikoma didžiulių kapitalo 
resursų iš Amerikos, patie
kia mums klasikinį kapita
listinės ekonomikos pa
veikslą, kuriame gamyba 
pilnutinai sumonopolizuota. 
Vienoje pusėje m a t o m e 
turtą ir raskažius, kitoje— 
masinį skurdą ir nedarbą. 
Apsiginklavimą palaiko ne 
tik tie, kurie planuoja agre
syvi karą, bet ir industri
niai ir komerciniai intere
sai, kurie reikalauja naujų 
pelnų šaltinių ir karinių 
kontraktų, kad galėtų fa
brikai dirbti.”

Gordon Schaffer yra ge
rai susipažinęs su padėtimi 
Vakarinėje Vokietijoje. Jo 
pastabos vertos dėmesio.

UŽTENKA KAD IR 
VIENO PAVYZDŽIO

Miss Talitha Gerlach pir
miau daug metų gyveno 
ir darbavosi Kinijoje. Ji 
ten atstovavo Young V^om- 
en’s Christian Association. 
Todėl ji puikiai pažinojo 
senąją Kiniją.

Neseniai jinai turėjo pro
gą vėl savo akimis pamaty
ti Kiniją. Grįždama iš 
Azijos ir Pacifiko Pakraš
čių Taikos Kongreso, ji bu
vo sustojus Kinijoje, apsi
dairyti, kaip ten dabar vis
kas klojasi. Ji buvo tiesiog 
nustebinta giliausiomis pa
kaitomis.

Savo straipsnyje “Aš pati 
mačiau,” telpančiame “New 
World Review,” Miss Ger
lach tas pakaitas gražiai 
pavaizduoja vienu pavyz
džiu, pastebėtu Šanghajaus 
gatvėse. Ji sako, ji matė, 
kaip vienas kinietis, prisi
krovęs geležų vežimuką, 
privažiavo prie traukinio 
bėgių ir negalėjo perva
žiuoti. Priėjo policistas, 
pridėjo prie vežimuko petį

PERSPĖJIMAS DĖL 
MIŠKŲ GAISRŲ

Šią vasarą Jungt. Valstybių 
Miškų Apsaugos Tarnyba nu
mato mažiau potvynių, bet 
kur kas padidėjusių miškų 
gaisrų pavojų, žemės Ūkio 
Departmento Įstaiga nurodo, 
jog šiais metais krašto dides- 
niojoje dalyje, ypač miškingo
se ir kalnuotose vietose, mažai 
lijo ir snigo. Miškai ir kalnai 
yra perdžiūvę ir užtenka vie
nos nerūpestingai numestos 
cigaretės, niekelio valiai pa
liktos laužvietės, kad ištisi 
plotai taptų ištisai liepsnojan
čiu kraštu. Dėlto federalinės 
ir valstybių miškų apsaugos Į- 
staigos dar kartą atkreipia pi
liečių dėmesį į elementarines 
taisykles miškuotose srityse ir 
bet kur krašte:

Rūkantis miške ar miškin
goje apielinkėje nemesk ciga
retės bile kur, bet bato kulnu 
padaryki žemėje duobute, 
kurion įmeski savo nebaigtą 
ar baigtą rūkyti cigaretę ir 
čia pat gerai kulnu sutrinki 
ir užžerki žemėmis. Rūkyda
mas automobilyje visada nau
dokite peleninę. Niekados ne
išmeskite degančio cigareto iš 
bet kokios judančios priemo
nės.

Užgesindamas degtuką po 
pasinaudojimui cigaretei per- 
laužkite ji pusiau ir nykščiu 
įsitikinkite, ar galvutė tikrai 
užgesus prieš jį numesdamas. 
Užgesindamas laužavietę nesi
gailėkite vandens į patį laužą 
ir aplink: kiek palaukęs dar 
užpilkite. Po mažos pertrau
kos savo rankomis įsitikinkite, 
jog pelenai yra atšalę.

. Degindami krūmus, lapus, 
šakas ir kelmus būkite ypa
tingai atsargūs. Iš vis pirmiau
sia įsitikinkite, ar valstybėje 
kur jūs esate, tam nereikia 
specialaus leidimo. Jei reikia, 
susiraskite .vietinį girininką ar 
eigulį (Forest range}’ ar Fo
rest Warden). Pastebėję ki
tus laužant minėtas taisykles 

{vairios
Dėl Lenkijos mokslininkų 
delegacijos viešėjimo 
TSR Sąjungoje

VARŠUVA. — Laikraščiuo
se išspausdintas Lenkijos 
spaudos agentūros korespon
dento pasikalbėjimas su Len
kijos Mokslų akademijos pre
zidentu profesorium J. Dem- 
bovskiu apie Lenkijos moksli
ninkų delegacijos lankymąsi 
TSR Sąjungoje.

J. Dembovskis pažymėjo, 
kad viešėjimo TSR Sąjungoje 
metu Lenkijos mokslininkai 
buvo nepaprastai nuoširdžiai 
priimti. Delegacija turėjo ga
limybę visapusiškai susipažin
ti su naujausiais mokslo pa
siekimais Tarybų Sąjungoje, 
su mokslinio tyrimo institutų 
vystymusi, jų darbo organiza
vimu ir metodais.

Mūsų lankymasis TSR Są
jungoje, pabrėžė J. Dembovs
kis, padėjo dar labiau sustip
rinti kontaktą su tarybiniais 
mokslininkais, kas turi svarbią 
reikšmę tolesnei Lenkijos Mo
kslų akademijos veiklai.

Toliau Dembovskis pažymė
jo, kad Tarybų Sąjungoje 
Lenkijos mokslininkai turėjo
»' ■ • ■« iiriHib———— _ —-• •

ir padėjo žmogui jį perrišti 
per geležinkelį.

Ir Miss Gerlach pastebi:
“Įvairiais laikais daug 

metų aš buvau praleidusi 
Kinijoje, bet niekuomet ne
buvau mačiusi panašaus 
vaizdo. Prieš Kinijos išsi
laisvinimą, policistas būtų 
iškeikęs tokį vežimuko vai
ruotoją, ir dar gal grei
čiausia būtų jį apkūlęs. 

•‘Kur kas galėjo senojoje vi
suomenėje,’ aš pamąsčiau, 
‘matyti tokį atsitikimą, kad 
policistas padėtų darbinin
kams veižimą stumti?”’

nedelsdami praneškite atsako- j 
ralingiems pareigūnams. Šis! 
kraštas turi apie 630,000,000 i 
akrų valstybinio ir privataus j 
miško. Kiekvienais metais mi- ; 
lijonai akrų buna ugnies su- | 
naikinami su milžiniškais nuo
stoliais bizniui, pramonei ir ; 
darbininkijai. Miškų gaisrai ir 
rezervatuose taip pat sunai
kina nemaža gyvūnijos ir la- ' 
bai dažnai ūkininkų sodybas. I 
Antrojo Pasaulinio Karo me
tu problema buvo tapusi tiek 
aktuali, kad buvo kreiptasi į 
“The National Advertising 
Council’’, savanorišką organi
zaciją, kuri nemokamai skel
bia būdus kaip apsisaugoti 
nuo įvairiausių nelaimių. Ši 
organizacija suorganizavo’ 
“The National Cooperative 
Forest Fire Prevention Cam
paign’’, kurios populiariausi?# 
figūra tapo “SMOKEY” miš
kų gaisrininkas. Smokey da- 

’bar matomas visur—busuose, 
tramvajuose, požeminiuose 
traukiniuose—apsivilkęs mėly
nomis darbo kelnėmis ir seno
viška girininko skrybėle. Jo 
įrankis gaisrininko kastuvėlis.

Uoliai šią kampaniją prave
dąs miškų gaisrai pradėjo ma
žėti. Apskaičiuota, kad 1945- 
52 metų laikotarpyje buvo 
10,000 mažiau, dėl žmogaus 
kaltės prasidėjusių gaisrų 
kiekvienais metais, negu prieš 
šį vajų. Tuo tarpu net 45% 
daugiau .lankytojų apsilanko 
paskutiniaisiais metais tauti
niuose rezervatuose ir par
kuose. šiemet sausra šiose sri
tyse šiuos apskaičiavimus gali 
labai pabloginti, kai 14 šiau
rės rytinių valstybių gaisrų 
grąsnimas yra didesnis negu 
bet kada nuo 1930 m. Ameri
kiečiai yra pakartotinai per
spėjami dėl šio pavojaus. Jie 
yra prašomi prisiimti daline 
atsakomybę už savo tautos 
neapskaičiuojamą turtą—miš
kus.

Common Council

Žinios 
galimybę kalbėtis su įvairių ' 
visuomenės sluoksnių atsto- Į 
vais.

Mes palikome Tarybų Są
jungą, pasakė baigdamas 
Dembovskis, ’ tvirtai įsitikinę, 
kad didysis reikalas, kuriam 
tarnauja priešakinis tarybinis 
mokslas, idėjos, už kurias ko- Į 
voja Tarybų Sąjungos, liau
dies demokratijos šalių tautos 
ir visi pažangieji pasaulio 
žmonės, yra nenugalimi.

Čekoslovakijoje baigta statyti j 
Kličavos užtvanka

PRAGA. — Rugpiūcio 1 d. 
buvo baigta statyti Kličavos 
užtvanka. Iškilmingame mi
tinge, skirtame šiam įvykiui, 
pasakė kalbą Čekoslovakijos 
Respublikos prezidentas An
toninas Zapotockis. Jis pažy
mėjo, jog užtvankos pastaty
mas prie Kličavos — tai nau
jas Čekoslovakijos Respubli
kos vyriausybės rūpinimosi 
Kladno miesto darbo žmonių 
gyvenimo pagerinimu pasi
reiškimas. Zapotockis priminė, 
kad vandens trūkumas Klad
no mieste buvo jaučiamas 
dar prieš daug metų. Bet 
miesto aprūpinimo Kličavos. 
vandeniu projektą įgyvendino 
tiktai liaudies demokratinė 
vyriausybė.

Prezidentas pabrėžė, kad 
pagrindinis uždavinys, kurį 
nusibrėžia Čekoslovakijos vy
riausybė, — tai kelti liaudies 
gerovę, bot uždavinio sprendi
mo kelyje yra eilė rimtų sun
kumų, kuriuos reikia įveikti. 
Zapotockis nurodė, kad reikia 
pagerinti darbo organizavimą 
įmonėse ir pakelti jo našumą.

Po to prezidentas sustojo 
ties trūkumais, kurie yra že
mės ūkyje. Šaliai reikia, pa
reiškė jis, kad pakiltų žemės
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ūkio produktyvumas. Tam yra 
tiktai vienas teisingas kelias— 
steigti gerai organizuotus 
kooperatyvus.

Kartu Zapotockis pabrėžė,* 
kad žemės ūkio kooperaviAoias' 
turi būti vykdomas griebtai 
laisvanoriškais pagrindais! ii 
kad reikia atkreipti dėmesį j 
esamų kooperatyvų sustiprini
mą. «

Nutarimas dėl Pchenjano 
atstatymo ir rekonstruavimo

PCHENJANAS. — Korėjos 
Centrinė telegramų agentūra 
perdavė Korėjos Liaudies De
mokratinės Respublikos minis
trų kabineto 1953 metų liepos 
30 d. nutarimą dėl ameriki
nių interventų sugriauto 
Pchenjano atstatymo ir re
konstruavimo.

Atstatant ir r e- 
konstruojant Pchenjaną bus 
išsaugotos istorinės miesto iš
sivystymo ypatybės. Tedonga- 
no upė bus pagrindinė miesto 
struktūros ašis. Pchenjano 
atstatymo ir rekonstruavimo 
generaliniam planui įvykdyti 
nustatomas 10—15 metų lai
kas. Pirmosios eilės atstatnmp 
darbų laikas—treji motąjį S 

Nutarimas numato, jog 
miesto gyventojų skaičius iš
augs iki milijono žmonių.

Nutarimas numato atstatyti 
visus senovės paminklus, įren
gti stadioną, sporto aikšteles, 
plaukymo baseinus.

Vyriausybės nutarimu suda
roma komisija Pchenjanui at
statyti ii- rekonstruoti. Komisi
jos priešakyje—KLDR minist
rų kabineto pirmininkas Kim 
Ir Senas.

Baltosios ir Baltijos Jūrų 
kanalui—20 metu

Rugpiūcio 2 d. sukako 20 
metų nuo tos dienos, kai buvo 
atidarytas Stalino vardo Bal
tosios—Baltijos jūrų kanalas!

Jūrų ir upių laivyno minis
terijos šiaurinių ir vakariAŪj* 
baseinų vyriausiosios laivyn^J 
ir uostų valdybos viršininkas 
M. N. Čebotarevas pranešė: .

—Baltosios jūros kanalas — 
vienas iš stambiausių hidro
technikos įrenginių mūsų ša
lyje. Savo ilgumu — 227 kilo
metrai — Stalino vardo kana
las viršija stambiausias jun
giamąsias pasaulio vandens 
magistrales: Panamos, Suczu 
ir Kilio, kartu paimtas. Jis 
keturiais tūkstančiais kilo
metrų sutrumpina kelią iš 
Baltijos į Baltąją jūrą.

Stalino vardo Baltosios— 
Baltijos jūrų kanalu per 20 
metų pervežta milijonai kubi
nių metrų Karelijos miško, 
daugelis šimtų tūkstančių to
nų druskos, grūdų ir kitų 
maisto bei pramonės prekių. 
Dėka šio vandens kelio dau
gelis Karelijos-Suomijos TSR 
rajonų nenutrūkstamai aprū
pinami visomis reikalingomis 
prekėmis, o šiaurės miško me
džiagą galima plačiai prista
tyti į TSRS statybA aikštes. 
Atsiradus kanalui; tol Jie to
limi punktai, kaip Povenecas, 
Medvežjegorskas, Belomors- 
kas, pavirto stambiais kultūri
niais ir pramoniniais centrais.

Krovinių pervežimas Balto
sios jūros kanalu kasmet didė
ja.

Upeivių darbo pasisekimui 
daug kuo padeda tai, kad lai
vininkystės laivynas papildo
mas naujais pirmarūšiais lai
vais. Dabar Baltosios jūros— 
Onegos baseine kursuoja mo
torlaiviai, galingi jūrų vilki
kai, talpūs lichteriai.

Lenktyniaudami už naviga
cijos plano Įvykdymą pirma 
laiko, Baltosios jūros kanalu 
upeiviai didina laivų techninį 
greitį, plačiai panaudoja prie
šakinius laivų vedimo meto
dus.

Eksploatacininkai, kelinin
kai, hidroįrenginių ęjiarbuC.<o- 
jai, uostininkai—vis® Baltijos 
j ūros— Onegos laivininkystes 
kolektyvas—sutiko kanalo 20- 
tąsias metines naujomis darbo 
pergalėmis ir atkakliai kovoja 
už tolesnius darbo laimėjimus.

Subren.de


I

Chicago, III.
Eks-Mainieriy Choro reikalai

Antra choro pamoka po a- 
tost^gų atsibuvo rugp. 12 d. 
Daijes ir Dramos Klubo patal
pos^, Mildos pastate. Nežiū
rint, kad oras dar pusėtinai 
šiltas, bet Eksmainieriu cho
ristai to neatbojo, pamokose 
lanl<ėsi virš 30 nariu, tai yra 
75% esančiu..choristu ir vie
nas dar naujas dainininkas 
prisirašė, būtent, Kriščiūnas.

Mokytoja Anna Tilvikas 
pilnai patenkinta, kad nariai 
draugiškai nusiteikę.

Prie to, dar matėsi pas cho
ristus ir ūpo pakilimas, kad 
jau yra patogi sava vieta, kur 
susirinkti ir iš čia daugiau 
jau niekas neišvaiys. Visi 
džiaugiasi ta vieta, mūsų me
no centru. 2-ras aukštas, kur 
dabar chorai laiko p am o k as, 
jau baigiamas išpuošti. Lubos 
ir apatinė dalis sienų šviesiai 
mėlynos. Viršutine dalis sie
nų gražiai geltona maliava iš
puošta. Gale salės įrengtas 
moderniškas baras su visais 
patogumais. Užpakalyje gana 
ei^vi virtuvė, gražiai išmalia- 
VbTa, o grindys gražiai išgrįs
tos su “Inlaid rubber”.

Choristai besidžiaugdami 
tuo viskuom nei nepastebi, 
kad jau 8 valanda ir reikia 
punktuališkai pradėti* pamo
kas. Mokytojai užgavus piane 
stygas ir choristams pradėjus

PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
---------- ------------------ -------Kalėjimo vaizdai. Poema

(Tąsa)
Nei tau kieman, jokio tau įvairumo,
Vis tam narve, ankštumoj šito rūmo,

Dienos vienodos, kaip skysčių lašai, 
Jos kibildžiuoja, šlubuoja luošai.

Nei jodomųjų paveikslų, kaip pirma 
Dukart savaite pašveisdavo širmą,— 
^'Alkanas džiųsti ir džiųsti narve, 
Lyg tas žvėrelis žieminiam urve.

Judžių nėra. Užsakyti daiktai
Sankrovoj riogso — neduoda ir tai...

Reiškia: jei streikas, negausit jūs nie-
■ ko,—

Maistas valgykloj—tegul ten ir lieka,—■ 
Filmų, bažnyčios, laiškų, laikraščių,— 
Dvėskit narve sau,—kaltė jūs’ pačių...

Štai ir sekmadienis, šventė — vis vi-ena, 
Visi po raktu, kaip ir bet kurią dieną,—

Nei pamaldų, nei tų himnų, nei ko,—■ 
Karstas gyvųjų, galybė menka.

Vos tik pirmadienio lempos nušvito,
Smalsiai naujokai pasveikino rytą:

“Kurgi bus pusryčiai, čia ar tenai?
Džimi, būk geras, gal tujen žinai?”

“Ne, nežinau, progos dar neturėjau
Šįryt sueit ką, sugaut kokį vėją.”

Džirr skambaliukas, girdėtas seniai: 
Maukim gi pusryčių! imt’ juos velniai!

Lauk tau iškelt one i kojos neduoda, 
Dieną kada ar naktelę tą juodą.

Triskart kas dieną tik duona, kava,—
Kenti sunkiau, nei tas senas šuva.

“Ei, jūs gi ten, ką aš tik kad suuodžiau!” 
Džinais štai kartą paterškia, paguodžia.

“Na na, kas tokio? Greičiau gi tu 
šauk,

Jei ką nors gera, nejaudink taip daug.”
“Gera negera, o vistik kas naujo: 
Manipuliuoja vaidybines gaujos, —

Šaukė šią dien’ komiteto narius,—
Kadgi surėks, bra, ant jų, kad už

grius!
“Na na, žinokit, velniai jūs’ nematai!
Štai kokį aš duodu jum ultimatą:

Streiką tą kvailą užbaikit tuojau,
Na, o jei ne, tai bus daug jum blogiau!

Šitą pirmadienį grįžkit į darbą! 
Perspėju aš jusjzisingai ir svarbiai.

Tie ffdkalavimai jūsų visi...
ijienlį išrišimo antsyk nerasi.

Risi m iš lengvo, kiek leis aplinkybės, 
Kiek išlaikys mūs’ biudžetas nedribęs,—

Būtent suma, kiek valstybė galios, 
Kiek kokiam galui eikvot įgalios.

Įstaigą šią išlaikyt tai nejuokas,
Išlaidas tas balansuoti visokias,

Galą suvesti visur su galu,—
Reikia, kad būtų taupu ir spulu.

Man čia visokie galvosūkiai byra,
Centro valdyba tai visa patyrė,—

Eikit atgal jūs į savo sparnus:
Galas to streiko — dalykas skubus.”

Grįžo atgal komitetas streikiniS.
Centras visiem tuoj lapus pasklaidino:

Girdi, jokios jum nebus pabaudos,—
Grįžkit į darbą dėl savo naudos...”

Gausim, vadinas, dabar palūkėti,
Kiek reikalavimai buvo teisėti,—

Kgip šis pirmadienis, kur jis pasuks,- 
TT1 pusbadžiavimas eis ar nutruks.

Ką gi ? Ir laukia, ausytes pastatę, 
Kuklūs penktokai, ir vis jie tą patį 
-^Pusbadį kenčia su duona kava...

Ką jie — bejėgiai? Nelaisvė gyva!...
Š£ai ir šeštadienis. Vis jie narvuose,— 
Kenčia, diržus jie standžiau pasijuosia...

ATOSTOGAS PRALEIDUS
Rašo V. Zabulionis

(Pabaiga)
Piknike sutikau daug pa

žystamų ne tik brooklyniečių, 
bet ir iš kitų kolonijų.

Keli išsireiškė, kad mano 
geras senas draugas Weiss 
sergąs, bet piknike jis pasiro
dė kai arabiškas žirgas. Jis 
pardavinėjo Vilnies pikniko 
tikintus.

Jonas Juška, gerai žinomas 
i veikalų rašytojas, režisorius, 
I lošėjas ir Chore dainuotojas, 
atrodė toks pat kaip ant Hud
son Ave.

Walteris Keršulis atrodė, 
kaip I lolly woodo filmų direk
torius. Jis turi gražią kitą pa

isę arba, kaip lietuviai sako, 
| “gerąją pusę”.

Jankaitis ir II. Juškevičiūtė 
atrodė šviesesni ir linksmesni, 

i negu Detroite bovviininkų 
rungtynėse. Stakovas dirbo 
piknike visu smarkumu.
Įteikia pasakyti, piknike dir

bo beveik visas Laisvės perso- 
: nalas. I

dainuoti, patėmyta, kad bal
sai skamba garsiau, ne taip, 
kaip kad būdavo nepatogioje 
vietoje.

Pasibaigus pamokoms cho
ras nusitarė turėti draugiškas 
Įkurtuves, taip sakant, pakrik
štyti naują vietą. Choristas.

Petrikienė atrodė gerokai pa
jaunėjusi. Tai linksma matyti 
ją, kaip kalbėtoją, kuri visa
da kalbos pilna.

—o—
Norėjau pamatyti Kaulinius, 

į kurių stubą įkėliau grinoriš- 
ką koją. Nežinia, kodėl jie 
nebuvo Laisvės piknike. Tur
būt labai ilga kelionė iš Long 
Island laukų.

Labai nesmagu buvo, kai 
gavau žinią iš draugų, kad 
Zigmontas Juška, kuris dabar 
gyvena New Jersey, susirgęs 
ir buvęs ant operacijos stalo. 
Linkiu jam tvirtėti, jei linkė
jimas gelbėtų.

—o —
Gasiūnas išvedžiojo mane 

po visą Liberty Auditoriją. 
Namas labai tvirtai pastaty
tas ir turi daug kambarių. 
Turi muzikos kambarį, dvi 
mažesnes sales ir didžiulę sa
lę. Turi šešias bowling ales, 
didelį valgyklos kambarį su 
gražiu baru, nemažą virtuvę.

Labai graži LDS Centro raš
tinė, kur sekretorius Siurba 
su dviem darbininkėm dirba. 

Vienu žodžiu, namas puikus.
—o—

Prūseika man sakė, kad 
mano geras draugas M. Liepus 
turi gražią dukterį.

Susiradau jo gyvenimo vie

Trankiai, skubiai sulalėjo į salę, 
Dairos — visi kiek palysę, pabalę.

Na, kad jau šveitė, atleidę diržus,—
Sotūs pilvai, tai dabar nepražus...

Taip ir atgijo ir viskas sukruto, 
Tvarkos’ diena, kaip ir nieko nebūta.

Na, ogi streikas? laimėjo jis ką?
Taip, jis laimėjo, nedaug — tik kai ką.

Maistas tikrai jau geresnis atrodo,—
Tai paraudonins ir veido jis odą,

Svorį ir jėgą atgauti padės—
Tau iš stomens ir liemens ir peties.

16.

Na, kas dabar ant naujokų programos?
To karantino jau baigėsi dramos?

Kraujas, šlapimas ir tie spiaudalai —
Visa ištirta? visokie galai?...

Ne, dar neviskas: juk dar neurologas,—
Eisit pas jį, ar jis geras ar blogas?

Klausia, teiraujas naujokai kitų,—
“Džimi, gerutis, paaiškink mum tu...”

Tai ir atėjo kortelės kvietimų,—
Skuba naujokai, didžiai sunerimę:

Raštinė—štai ji, aukštai, nuošaliai,—■ 
Ko taip sumizgę? nebūkit bailiai...

Tirrr skambaliukas — ir šaukia jau
• « • % vieną:
Džionis įeina ir sėdas prie sienai.

Jį neurologas apžvelgia rimtai:
“Kam toks išbalęs? ką reiškia vis’ tai?

O, tai dėl streiko,— buvau ir pa
miršęs,”—

Susiuvą varto ilgais savo pirštais: 
“Vardas? ir numeris? kam čia? iš 

kur?”
Klausia ir rašo ir rašo bur bur...

(Bus daugiau)

tą ir užėjau. Radau tik Lle- 
pienę, kurią Hudson Ave. lai
kais vadindavo gražiąją Emi- 
lyte. Buvo linksma susitikti ir 
pasikalbėti.

Kitą dieną per telefoną pa
dariau sutartį matyti Liepų ir 
dukterį. Radau visus namie. 
Pasirodo, kad Liepų duktė sa
vo gražumu turi labai prie
lankų malonumą. Ji turi gra
žų vyrą, kuris čia augęs, bet 
gražiai lietuviškai kalba, taip
gi dvi dukteris. Liepai turi 
gražią stubą, medžiais apau
gusią iš vienos pusės, o iš ki
tos apie 20 pėdų pločio darže
lis, kuriame yra indijoniškų 
obuolių-tomeičių, rūtų, mėtų, 
diemedžių ir kitokių gėlių. 
Puikus darželis, gražiai užlai
komas. Liepai ir jų jaunoji 
karta—malonūs žmonės.

Ačiū Liepams už vaišes 
stuboje ir Laisvės piknike.

Kitas ačiū fordukui už nu
vežimą į pikniką ir į subway 
išvažiuojant iš pikniko. Stepui 
ačiū iš pat širdies gilumos.

—o—
Lietuvių Piliečių Klubas tu

ri gerą namą ir karčiamą, kur 
susitikau Nalivaiką, kadaise 
buvusį Laisvės bendrovės di
rektorių sekretorių. Jis atrodo 
labai diktas. Skundėsi,, kad 
viena ausimi visai nebegirdi, o 
ir antrąja mažai. Tai negerai, 
bet ką padarysi ?

Vaiginio ir šapolo karčia- 
mon įpuoliau atsimainyti pini
gų dėl tapcicab. Sugrįžęs 
klausiu Vaiginienės, ar pa
žysta mane. “Kur čia nepa
žinsi, nagi Vincas,” pasakė ji. 
Smagu buvo valandžiukę ten 
praleisti.

Neberadau tūlų draugų. J. 
Lasis, K. Kaulinis ir Ig. De- 
gulis jau mirę.

—o—
Coney Island Board Walk 

bisk utį prailgėjęs, dabar turi 
tris ir pusę mylios. Toks p.at 
ilgis ir maudynių. Čia gali pa
sisamdyti puškarį už dolerį į 
valanda ir tave sėdintį vežime 
važinės koks nors vergas. Du 
žmonės gali važiuoti už dole- 
U

Saulė kepina, o vargšas 
stumia vežimą su dviem ypa- 
tom už dolerį į valandą. Gal 
jis gauna tik 50 centų, o kita 
pusė dolerio eina į kišenę 
tani, kuris turi vežimus.

—o—
Galų gale turiu pasakyti 

nuoširdų ačiū vietinių žinių 
redaktorei Sasnai už gražų 
komplimentą ir Mizarai už 
krislo įmetimą į mano akį.

Taipgi ačiū visiems, su ku
riais teko susitikti, už jūsų 
draugiškumą.

Ar jūs tikėsite, ar ne, atos
togas leisdamas daug daugiau 
pavargau, negu nuolatiniame 
darbe. Tik tuomet ilsėjausi, 
kai važiuodamas lėktuve sė
dėjau. Kelionė lėktuvu tur
būt geriausia ir man labai pa
tiko.

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

Albert Krupp von Bohlen su savo žmona džiaugiasi, 
kad jis buvo paleistas iš kalėjimo atsėdėjęs ten tik 
kelis metus kaip karo kriminalistas. Jis yra savinin
kas Kruppo industrinės imperijos. Karo metu jo dir- 

' btuvėse buvo įvesta darbihinkų vergija ir gaminami

PITTSBURGH, PA.
Mirė Juozas Kaževa ir 
Pranas Ragauskas

Juozas Kaževa mirė liepos 
6 d., palaidotas liepos 9 d. ant 
Lietuvių Tautiškų kapinių. 
Juozas gimęs 1881 m. Lietu
voje, Suvalkų rėdyboje, Bar- 
biškių kaime. Turėjo tris bro
liu ir keturias seseris, visi 
gyvena Lietuvoje, išskyrus 
vieną brolj Antaną, kuris gy
vena Pittsburgh e.

Juozas atvyko į Ameriką 
1900 m. ir visą laiką gyveno 
Pittsburghe. Buvo vedęs, iš
augino keturius sūnus: Juozą, 
Thomą, Joną ir Rich'y. Juozo 
moteris yra mirus apie 15 
metų atgal.

Juozas buvo progresyvis, 
prigulėjo prie pirmeiviškų 
draugijų ir daug jose dirbo: 
APLA 1 kp., LSS 55 kp., Liet. 
Kooperacijoj, ALDLD 87 kp. 
Prisidėjo su darbu ir doleriu 
prie kiekvieno pažangaus 
darbo. Per paskutinius kelis 
metus jis buvo spaudžiamas li
gos, bet vis kalbėdavo apie 
pažangą ir pirmeivišką veiki
mą.

Po sunkių ir ilgų darbų, il
sėkis, Juozai, ramiai tarpe sa
vo senų draugu Lietuvių Tau
tiškose kapinėse.

★
Pranas Ragauskas mirė 

rugpjūčio 5 d., palaidotas 
rugp. 9 d., Lietuvių Tautiškose 
kapinėse.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Rajono bibliotekos 
skaitytojų konferencija

KUPIŠKIS. — Daugiau kaip 
400 rajoninės bibliotekos skai
tytojų dalyvavo konferencijo
je, kurioje buvo aptartas Sta
lininės premijos laureato G. 
Nikolajevos romanas “Piūtis’. 
Pranešimą apie šį romaną pa
darė vienas aktyviausių bib
liotekos skaitytojų Dirda. Re
feratą “Kolūkietės-patriotės 
paveikslas romane” padarė 
viešinti Kupiškyje Kauno me
dicinos instituto studentė V. 
Grincevičiūtė.

įdomus buvo žemės ūkio 
skyriaus agronomo Gurbinin- 
ko pasisakymas. Jis pažymė
jo, kad romanas teisingai, gy
venimiškai pavaizduoja šių 
dienų kolūkių gyvenimą, ro
do, kaip kaime formuojasi 
naujas žmogus. Jauna “Auš
ros’ žemės ūkio artelės kol- 
ūkietė Z. Varkalytė papasa
kojo, kad kolūkio jaunimas 
vakarais kolektyviai nagrinė
ja klube-skaitykloje šį puikų 
romaną. Romano herojų pa
vyzdžiui jaunieji kolūkiečiai 
sudarė komjaunimo-jaunimo 
grandį cukriniams runkeliams 
auginti.

Rajoninė biblioteka numatė 
artimiausiu laiku organizuoti 
G. Nikolajevos romano “Piū
tis’ aptarimą kolūkių klubuo
se-skaityk lose.

Specialiųjų vidurinių 
mokyklų laidos

Pi rm ą j ą hi d r o m e 1 i o r a c i j o s

Pranas gimęs 1869 m., Lie
tuvoje, Suvalkų redyboje, Pa
li on i ų parapijoje. Nuo pat 
jaunų dienų gyveno Kaune ir 
dirbo Rėkusio dirbtuvėje už 
kalvį.

Pranas buvo vedęs, turėjo 
tris sūnus ir keturias dukteris. 
Moteris ir dukterys yra mirę 
Lietuvoje, du sūnūs randasi 
dabar Lietuvoje, vienas sūnus 
Vladas gyvena arti Pittsbur- 
gho ant savo ūkės, pas kurį ir 
jo tėvas gyveno per ilgą laiką.

Pranas į Ameriką atvyko 
antru kartu 1911 m. ir visą 
laiką gyveno Pittsburghe. 
Pranas buvo ramaus būdo, 
daug prisidėjo su doleriu prie 
pažangaus darbo. Prigulėjo 
prie-ALDLD 87 kp., buvo se
nas Laisvės skaitytojas. Nors 
jau daug metų nedirbo iš 
priežasties senatvės, bet visa
dos užsimokėjo savo duokles 
išanksto. Kelioms dienoms 
prieš savo mirtį jis dar padavė 
savo auką $5 Laisvei ir $5 
ALDLD.

Į Pranas buvo tylus kovoto
jas už pažangą ir geresnį ry
tojų. Kiek teko man girdėti, 
Prano sūnūs ir dukterys Lie
tuvoje kovojo už. Lietuvos lais
vę, prieš Lietuvos darbo žmo
nių išnaudotojus.

Po sunkių darbų ir ilgos 
dienos, ilsėkis,* Pranai, ramiai 
Lietuvių Tautiškose kapinėse.

Senas Draugas.

technikų laidą šiomis dieno
mis išleido Panevėžio hidro- 
melioracijos technikumas. 
Jauniesiems specialistams į- 
teikti diplomai.

V. Tamoliūnas
—o—

Pasibaigė valstybiniai egza
minai Kauno finansiniame- 
kreditiniame technikume. Di
delis būrys specialistų išvyko 
dirbti į respublikos finansines 
įstaigas. J. Zinkevičius.

Puikios kokybes siuviniai

KAUNAS. — šiais metais 
“Dangos’ siuvimo fabrikas 
žymiai išplėtė išleidžiamųjų 
gaminių asortimentą.

Siuvėjai gauna daug padė
kų iš vartotojų. Aukštos ko
kybės gaminius išleidžia ma
sinio siuvimo cecho brigada, 
kuriai vadovauja Kazlauskai
tė. Ji sistemingai įvykdo nor
mas 130 procentų. Ypač aukš
tą išdirbį čia pasiekia siuvė
jos Miškinytė ir Pogirskytė.

Gerai dirba taip pat Gruz
džio brigada. Visi jos gami
niai—puikios kokybės.

Mažeikių baldų 
gamintojų laimėjimai

MAŽEIKIAI. — Mažeikių 
rajono pramonės kombinato 
baldų gamintojai sėkmingai 
lenktyniauja už metinio plano 
įvykdymą pirm laiko. Liepos 
mėnesio užduotį jie žymiai 
viršijo. Spartindami tempus, 
baldų gamintojai dirba ir rug- 
piūčio mėnesį.

Geriausius rodiklius keliant 
darbo našumą ir gerinant 
produkcijos kokybę pasiekė 
A. Balandžio vadovaujama 
puikios kokybės brigada. Visi 
baldai, kuriuos ji pagamino 
liepos mėnesį ir rugpjūčio mė-v 
nėšio pradžioje, yra puikios 
kokybės produkcija. Priešaki
niai staliai V. Savickas, P. 
Ramūnas, V. Skačkovas ir S. 
Sergejevas kasdien įvykdo po 
2—2,5 normos, žymius laimė
jimus pasiekė taip pat meistro 
P. Šliauderio brigada.

Baldų gamintajai kovoja už 
žaliavų ir medžiagų ekonomi
ją kiekvienoje gamybinėje o- 
peracijoje. Per pastarąjį mė
nesį jie sutaupė daugiau kaip 
60 kilogramų staliaus klijų, 
30 kvadratinių metrų švitrinio 
popieriaus, daugiau kaip 30 
kilogramų nitrolako, daug dy
zelinio kuro ir tepalų.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE
HOUSEWORK. General. Lt. cook

ing. No ironing. Sleep in. Own room 
and bath. Must be fond of children. 
$35. Ref. and exp. req. Steady posi
tion for right woman. Phone MA. 
5-0965 anytime after 9. A. M.

(167-1731
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)

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

(165-171)

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)

AUTO BODY & FENDER MEN (7). 
Also needed helpers. Must be exp. 
St. wk. Good pay; good wlpng con
ditions. Apply in person or phone 
Mr. C. E. Lloyd. CAMDEN AUTO 
PAINTING, Ferry Ave. & Filmore 
St., Camden, N. J. Woodlawn 4-1405 

(167-169)

BODY MAN. Experienced. Must 
be 1st class. Top wages; steady 
work. Apply ready to work, 8 A. M, 
GRAY’S GARAGE, 2118 E. Dauphin 
Street.

(167-173)

MECHANIC. Experienced on trucks. 
Steady work; good salary. Excellent 
opportunity. Apply in person or 
phone Phila New Jersey Express 
Inc., American & Green Streets.

LO. 3-5808.
(167-169)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sekmadieni, rugpjūčio (Aug.) 30 
d., Olympia Parke, jvyks L.M.S. 
2-ros ir 3-čios apskričių piknikas, 
Tai bus meno šventės piknikas.

I šį menininkų rengiamą pikniką 
suvažiuos daug buvusios menininkų 
mokyklos mokinių ir mokytojų. Jie 
čia suvažiuos atnaujinti įgytas pa
žintis laikais buvusiųjų atostoginių 
meno mokyklų. Suvažiavę meninin
kai pateiks gražią ir įvairę progra
mą, kuri susidės iš dainų ir instru
mentų muzikos. Taigi bus ne tik 
malonu vėl visiems pasimatyti, bet 
kartu bus proga išgirsti ir gražią 
programą. Tad visi atsilankykite, o 
turėsite sau malonaus pasitenkinimo.

Rengėjai.
(167-169)

MONTELLO, MASS.

Liuosybės Choras rengia savo me
tinį pikniką, kuris įvyks Labor Day 
šventėje, rugsėjo (Sept.) 6 ir 7 die
nomis, Lietuvių Tautiško Namo Par
ke, Keswick Rd., ir Winter St. Pra
džia 1-mą vai. popiet. Bus gera mu
zika ir dainų. Dainuos Latvių Cho
ras iš Roxbury, Mass., vad. Edw. J. 
Sugar. Taipgi dalyvaus ir vietiniai 
talentai. Bus trio, duetų ir solų, va
dovybėj Alb. Potsiaus.

Taipgi bus skanių valgių ir gėri
mų. Kviečiame visus atsilankyti.

Rengimo Komitetas.
(167-169)

CLEVELAND, OHIO "

L.L.D. 22-ros kuopos susirinkimas 
jvyks trečiadienį, rugp. (Aug.) 26 
d., prasidės 7 vai. vakare, bus L.D<

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 jvyks Spalio 24 d. Todėl nepa
mirškite ateiti, nes bus svarbus su
sirinkimas.

Kviečia Valdybai
(166-167)

Išvyką į Vilkiją surengė 
Kauno “žibutės” siuvimo įmo
nės meninės saviveiklos, ko
lektyvas. Čia į surengtą kon
certą gausiai atsilankė Vilki
jos miesto darbo žmonės.

S. Senovaitis
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"• “Miestui reikia skubiai vei-

Veiksmai Rosenbergu 
išteisinti

Bosenbergai
nekaltais ir

Bronxe įvyko entuziastiškas 
masinis mitingas, sušauktas 
tikslu svarstyti sekamus žy
gius atgauti laisvę įkalintam 
Morton ui Sobell ir gauti teisė
tumą Rosenbergu byloji*.

Mitinge kalbėtojai reiškė ir 
virštūkstantinė publika užgy- 
rė mintį, kad nužudymas Ro
senbergu dar nepadaro juos 
kaltais. Kad tas. kuo jie bu
vo .kaltinami, niekad nebuvo 
įrodyta. Dar kartą pareikšta 
įsitikinimas, kad jie nekalti 
ir kad liaudies veiksmai su 
laiku prispirs atitinkamas į- 
staigas pernagrineti jų bylą, 
ko nebuvo padaryta jiems 
gyviems esant. Pareiškė įsiti
kinimą, kad akyregyje tokio 
pernagrinėjimo 
bus pripažinti
tuomi atsteigtas jų geras var
das.

Rosenbergu gynimas, ta
čiau. nėra vienatinis ir pama
tinis reikalas šiuo momentu. 
Tai yra gretimas tikslas tiems 
veiksmams, kurie bus vykdo
mi išteisinti ii- išlaisvinti tre
čiąjį tps bylos dalyvį Morton 
Sobell. Sobel lis toje pat by
loje ir taip pat. remiantis tik
tai vieno apsimelavusio as
mens liūdymu buvo nuteistas 
30 metų kalėti.

Vienu kalbėtojų tame mi
tinge buvo Mrs. Helen Sobell, 
nuteįstojo žmona, kuri nese
niai sugrįžo iš Kalifornijos. 
Ten buvo nuvykusi atlankyti 
vyrą aršiame Alcatraz kalėji
me. O grįždama iš ten sakė 
prakalbas mitinguose dauge
lyje miestų.

Mrs. Sobell pareiškė, jog 
vyras laikomas Alcatraz kalė
jime ne už prasikaltimą, bet 
pastangose prispirti jį netei
singai “prisipažinti.“ Ji sakė, 
jis turėtų būti perkeltas į 
žmoniškesnį kalėjimą ir liau
dies veiksmai galėtų jam to
kią pakaitą išgauti.

Taipgi kalbėjo Rosenber- 
gams ginti komiteto sekretorė 
Emily Aiman, National Guar
dian vedėjas John T. McMa
nus, dvasiškis Williamson. 
Dainavo Lillian Goodman.

Kor.

auto- 
apie 

ir to-

Apie 80,000 asmeny 
tebevažiuos dykai

New Yorko važiuotės 
ritėtas nusprendė, kad 
80,000 miesto tarnautojų 
liau- turės nemokamą važiuotę 
miestinėmis linijomis. Speci
fiškai minima 44,000 važiuo
tės darbininkų ir 5,000 jau iš
ėjusių ant pensijos, taipgi 
19,000 policistų ir 11,000 gais- 
ragesių.

Virginia 9-6125

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

TYRIMUI

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

Except Thurs. & Holidays

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAIT1S
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

Kailiasiuviai pasmerkė 
Chicagos rasistus

International Furrievs and 
Leather Workers Unijos Ko
mitetas prieš diskriminaciją iš
leido pareiškimą, kuriame 
pasmerkė Chicagos rasistų 
puolimą ant negrų šeimos fe- 
deraliame projekte. Taipgi 
pareikalavo, kad “lyderiai ir 
organizatoriai tų puolimų bū
tų pilnutinai nubausti.“

Komitetas savo pareiškimą 
pateikė su vienbalsiu užgyni
mu unijos jungtinės tarybos 
ir vykdančiojo komiteto. Tos 
įstaigos atstovauja septynis 
lokalus.

į Kriaučių atydai
Rugpjūčio (Aug.) 21 

vyks lietuvių kriaučių 
s k y r i a u s susirinkimas
Arion 1’1., unijos svetainėje. 
Pradžia 7:30 vakaro.

Gerbiamiej i kriaučiai 
kriaučkos, numeskite : 
naminius reikalus i 

54-to

i ir 
savo 

įlį ir da- 
susirinkime, nes yra 

svarbus, 
bus

svarbus. Tuomi yra 
kad, po visų vakacijų 
naujų pranešimų kriaučių rei-

Turėkite su savimi unijos ii 
social security korteles, kitaip 
jūsų neįleis į susirinkimą

SERGA
H. Verkutienė ligoninėje

Brooklyne gerai žinoma H. 
Verkutienė nuėjo į ligoninę. 
Už kelių dienų po operacijos, 
ligonė atrodo neblogai. Be
kalbantis paaiškėjo, kad ligo-~ 
ninė turėjo duoti jai kraujo. 
Ji sako, sūnus būtų galėjęs 
duoti kraujo, bet .jisai pats 
pirm jos ėjimo į-ligoninę tu
rėjo netikėtą nelaimę. Einantį Į 
skersai gatvę trokas parmušė 
ir sužeidė, labai daug kraujo 
nubėgo. Dėl to jis irgi turėjo 
išbūti ligoninėje tūlą laiką. 
Tai vis nelaimės.

H. Verkutienės lankymo va
landos yra nuo 1:30 iki 2:30 
po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Randasi Beth Israel 
Hospital, 2nd Ave., tarpe E. 
16th ir 17th Sts., New Yorke.

Susirinkimas
Brooklyn, N. Y.

LLD 1 kuopos labai svarbus 
susirinkimas įvyks šį ketvirta
dienį, rugpiūčio 27-tą, 7:30 
vakaro, L. A. Piliečių Klube, 
280 Union Avė. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. Yra rinki
mai Centro Komiteto ir turime 
pasiruošti kuopų piknikui, 
taipgi kiti reikalai. Valdyba.

Užrašyklt Laisvę Savo Draugui.

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

Staigiai mirus mano buvusiam mokiniui ir 
draugui

EDVARDUI SKUČUI
išreiškiu giliausią užuojautą jo motinai Elz
bietai . Skučienei, dukrelei Karen, seseriai 
Dorothy ir broliams Arthur ir Eugene.

Bronė Šalinaitė-Sukaskienė.

Taipgi prisideda su užuojauta mano vyras 
Juozas ir sūnus Dimitri Sukaskai.

Ragina veikti Kubos 
darbininku paramai

proteste 
žiaurų le

vy k d omas 
ir bendrai

rorą,

Civilinių Teisių Kongresas 
atsišaukė į visuomenę. Magina 
masiniai dalyvauti 

reakcininkų 
kuris ton 

darbininkus
prieš liaudį.

Vienu tos organizacijos 
skelbiamų žygių yra demon
stracija prie Jungtinių Tautų 
centro, 42 St., ir 1st Ave., New 
Yorko. Ji įvyks šio antradienio 
prievakarį, rugp. 25-tą, tuo
jau po darbo, tarp 4 ii1 7 vai.

Taipgi ragina visuomenę 
siųsti protestus tos šalies pre
zidentui Fulgencio 
Presidential Palace, 
Cuba. Sykiu ragina 
siųsti ir mūsų šalies 
riui John Foster Dulles, Wa
shington, D. C. Skelbiama, 
kad jo politika yra atsakinga 
už reakcinius veiksmus 
rorą Kuboje.

Batista, 
Havana, 
p i'o test u.s 
sekreto-

ir le-

prie

Vaikas prigėrė
Yonkers ežerėlyje 

Crestwood naujos kolonijos 
prigėrė 7 metų vaikas. Ežerė
lis yra aptvertas. Bet vaikai, 
atradę vartelius atradus, lei
dosi ant ežerėlio paplaukioti 
pačių pasidarytu tropeliu. 
Vienas įkrito ežerėliu.

Norintieji pirkti bizni, na. 
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų. .

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-62M *

Žada įvesti į subway 
blerbynes

Transit Authority jau turi 
suplanavusi įvesti į subways 
radijo formos garsiakalbius, 
kuriais žadama girti subways, 
taipgi keleivius pamokyti, 
kaip įlipti ir išlipti, kaip va
žiuoti.

miestines va- 
žmonės leido

Važinėjantieji 1 i m o z inais 
ponai jau turi keliaujantiems 
subways žmonėms parašytas 
pamokas, kurioms užrekor- 
duoti taip pat jau esą numa
tyti irgi subways nevarioj an- 
tieji aktoriai.

Po to, kai vartojantieji sub
ways ir kitas 
ž i notes linijas 
pakelti fėrą, matomai, ponai 
paskaitė keleivius paikučiais. 
Taip paikais, kad jie, nevaži- 
nėjantieji, turi mokyti juos 
važinėjančius, kaip važiuoti.

Tačiau pas tūlus ponus 
esama ir abejonių. Spėjama, 
kad rasis tokių keleivių, ku
rie to lermo nekęs. Tad jau 
užtikrinta, jog ta vieta, iš kur 
tas pamokas skleis, taipgi tie 
garsiakalbiai būsią nematomi 
ar nepasiekiami.

Tas noras pamokyti per 
prievartą, atrodo, bus atsira
dęs iš to, kad už pakeltą fėrą 
pinigams pa'daugėjus tranzito 
autoritetas- nori tų pinigėlių 
suteikti ir tūliems kitiems biz
nieriams. Suteikti gerą apmo
kėjimą už parašymą, užre- 
kordavimą tų kalbelių, taipgi 
už pagaminimą ir suvedimą tų 
patefonų ir garsiakalbių.

Sardinka.

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

Linksmai Praleiskite
LABOR DAY ŠVENTĘ

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

Busas išeis nuo 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.

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

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

kri-
Mc-

kti, kad galėtų išeiti iš tos 
zės,” pareiškė Clifford T. 
Avoy, American Labor Party 
kandidatas į New Yorko mies
to majorą.

McAvoy sakė, jog “virš 
šimtui šiandieninių mūsų mo
kyklų reikia naujų stogų“ ir 
kitokių apsaugų nuo pripludi- 
mo užėjus lietui. Kitų 125 
mokyklų “išlaukinės durys, 
langai, kitos medinės ir gele
žinės dalys nedažytos per de
vynerius metus...“

Minėtieji nedatekliai liečia 
gadinimą turto, pastatų ir blo
gina išvaizdą ir nuotaiką. Bet 
tai ne viskas. Esama tokių 
blogumų, kurie yra pavojumi 
sveikatai ir net gyvybei. Jis 
sako:

“Sugedę elektros laidai, ne
saugūs boileriai, nepakanka
mas šildymas ir ventiliavimas, 
prastai teikiama ar nepakan
kama šviesa, prastos medinės 
grindys sudaro aktualų pavo
jų tūkstančių vaikų sveikatai 
ir saugumui. Penkios mokyk
lų grupės yra virš šimto metų 
senumo, o 270 grupių yra nuo 
50 iki 100 metų senumo.“

Vien tiktai tas sveikatai il
gy vy bei pavojingas blogybes 
prašalinti darbas kainuotų 
virš milijoną dolerių. Kandi
datas ragina Miesto Planavi
mo Komisiją neskūpauti pini
gų mokyklų reikalui. Pagina 
skirti pakankamas sumas iš 
miesto iždo ir reikalauti gu
bernatoriaus Dewey ir Valsti
jos Seimelio, kad ir valstijos 
valdžia teiktų priemones mo
kykloms modernizuoti ir sta
tyti.

New Yorke suimtas vienas 
krautuvės savininkas, įtartas 
kaip priėmėjas vogtų daiktų 
ir palaikytojas gemtylerių 
centro. O kiti 7 jauni vyrai 
kaltinami esant jam prekes 
pristatinėjusios vagių šaikos 
dalyviais.

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

REIKALINGA HAIRDRESSER

Visai savaitei ar gale savaičių.

Valandos 9 iki 6. Uždara trečiadie

niais. Nuolatinis darbas.
Gera mokestis. Šaukite:

FL. 8-9184

DENTAL HYGIENIST
Daliai ar pilnam laikui. Grand 

Central apylinkėj. Alga pagal sutar
ti. Kreipkitės:

DR. A. CONATY
10 E. 43rd St, N. Y. C.

MU. 2-4427
(167-169)

OPERATORĖS
Patyrusios ant Singer sewing 

mašinos.
Nuolatinis darbas.

Gera mokestis.
Kreipkitės:

80 Prince St., 
Brooklyn

Tel. UL. 2-7219
(167-171)

REIKALINGA COUNTER GIRL
Nuolatinis darbas. 

Drabužių valymo krautuvėje.
Kreipkitės:

PRIMO CLEANERS
202 Elizabeth St.

N. Y. C.
Tel. WO. 6-3239

(167-171)

REIKALINGOS 
SINGER OPERATORES 

Patyrusios. Darbas prie blouse. 
Taipgi

MERROW OPERATORES 
Patyrusios ant Wilcox-Gibbs maši
nos. Nuolatinis darbas. Gera mo

kestis. Kreipkitės:
PAULA FASHIONS

142—5th Ave., N. Y. C. (arti 19 St.)
(167-169)

REIKALINGOS OPERATORES 
Patyrusios. 

Darbas prie sijonų. 
Nuolatinis darbas. 

Gera mokestis. 
Kreipkitės:

ALLISON SPORTSWEAR 
30 E. 28rd Street 

N. Y. C. (6 th floor) 
(167-169)

MERROW OPERATORES 
Patyrusios prie drobulių 
RUFFLE OPERATORES 
Patyrusios prie Curtains

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
Kreipkitės:

RITE CURTAIN 
655 Dean St., - Brooklyn 

Tel. NEvins 8-8000 
(167-169)

HELP WANTED MALE

CABINET MAKER
MAŠINŲ MECHANIKAS

Reikalingas seniai įsisteigusiam 
išdirbėjui, Kitchen Cabinettes. Nuo
latinis dalbas.

Kreipkitės: ES. 7-4600
(167-173)

VYRAI
PRODUKCIJOS
DARBININKAI

Pasikeičiamais šiftais, naujas fab
rikas, darbininkų pašalpos. Puikiau
sios progos. Tinkamas kiekis virš
laikių. ,

Kreipkitės tik asmeniškai

KENTILE, INC.
Kentile Rd.,

South Plainfield, N. J.
(167-173)

PAINTERS
Patyrę 

vien prie
Vidaus Darbo.

2320 Amsterdam Ave., 
N. Y. C.

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

(166-167)

SADDLER
Patyrę Prie Ornament Odos 
dirbiniams ir balnų darytojas.

Gera alga.
ARCARO & DAN SADDLERY

385 Hempstead Turnpike, 
Elmont, L. I.

Floral Park 4-1026
(166-169)

REIKALINGI
FOUNDRY DARBININKAI
Squeezer, molders, taipgi chippers 

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

CREEPER HILL RD.,
NORTH GRAFTON, MASS.

Tel. Grafton 762 
s (165-167)

MALE and 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)

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

MERROW OPERATORES 
and £

SINGER MACHINE OPERA'iTOlvJIg
Patyrusios. Darbas prie bWusku- 

čių. Nuolatinis darbas. Gerai mo
kestis. Puikios darbo sąlygos*.

Kreipkitės:
TEXTILE BLOUSE 
773 Prospect Ave., 

Bronx
f (167-171)

RHINESTONE 
and 

NAILHEAD SETTERS 
Patyrusios 

Nuolatinis Darbas. 
Gera mokestis. 

Kreipkitės:
GAY CREATIONS
815 West 86th St., 

N. Y. C.
(167-17.3)

REIKALINGA BEAUTICIAN
Patyrusi — pilnai mokanti opera

torė. Nuolatinis darbas, 5 dienos. 
Viršiausia alga. Linksmos darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

MARY’S BEAUTY SALON 
77-12 — 21st Ave., 

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

(165-167)

MOTERIŠKĖS
(amžiaus 18-35)

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

EMPIRE BOX CORP.
70 Outwater Lane, Garfield 

New Jersey
(162-168)

MERGINA 
Reikalinga abelnam namų darbui. 

Guolis nuosavam kambaryje. 
Gražūs Brooklyne namai. Moderni

niai įrengimai. 
Puiki alga. 

Tel. CLoverdale 8-3709 
(163-167)

REIKALINGA HAIDRESSER

Patyrusi. NuolatbfTy darbas. Gera 
mokestis. Kreipkitės:

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

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

SLAUGĖS—R.N.P.N. IP
ir fPAGELBININKES f ' 

Valandos 7 iki 3, 3 iki 11, 11 iki 7.
NETELEFONUOKITE

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

PARSONS HOSPITAL
35-06 PARSONS BLVD., Flushing

(164-170)

FLOCKERS
SILK SCREENERS 
Nuolatinis darbas.

Gera mokestis.
Geros darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MONARCH.EMBLEM CORP.

808 Broadway, 
(arti 11th St.)

N. Y. C..
(166-171)

REIKALINGA BEAUTICIAN
Patyrusi. Pilna operatorė. Nuola

tinis darbas.
Gera mokestis, 
Air conditioned.

Kreipkitės:
JIMMY’S BEAUTY SALON 

1657 Castle Hill Ave., 
Bronx

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

CORSET FITTERS
Daliai ar pilnam laikui. Patyru

sios. Nereikia operuoti siuvamos 
mašinos. Nuolatinis dalbas. Gera 

• mokestis. Kreipkitės: J
SYLOETTE CORSE# SHftPS

5 E. 170th “St., >
Bronx *

(kampas Jerome Ave.)
(166-170)

REIKALINGOS OPERATORĖS
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)

REIKALINGOS PRESERKOS
Patyrusios rankinės preserkos, 

šeimos drabužiai.
Nuolat.

Gera mokestis.
Kreipkitės:

ROSLYN HEIGHTS HAND 
LAUNDRY

10 Station Plaza, 
Roslyn Heights, L. I.

Tel. Roslyn 3-1860
(166-170)

SLAUGĖS—REGISTRUOTOS 
4-AISNIUOTOS PRACTĮCALS 
Privatinėm pareigom ir ligoni^*/ 

darbui. '■ F 
Daug vietų. 
Kreipkitės:

UNITED MISSIONARY NURSES 
REGISTER

1289 Bedford Ave., Brooklyn 
Tel. MA. 2-1784

(164-168)
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