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KRISLAI AMERIKA SUSITARUS
Dešimt milijonu perdaug. 
Kur išeitis?
Pamoka.
Iš to paties raketo.
Įžeidė ir pažemino.
Gal teks gailėtis.

Rašo A. BIMBA

Skaičiau Įdomu 
apie mūsų vaikus 
las. Padėtis labai-
daug vaiku.—net dešimt mili- 

|job\ų perdaug!
Ji ūsų mokyklose tinkamos 

vietos tėra dėl dvidešimties 
milijonu vaiku, o kai ateinan
tį mėnesi jos atsidarys, i jas 
suplauks trisdešimt milijonu!

Mokytoju irgi permažai.

Ar ne sarmata Amerikai?
Ar ne sarmata mums visiems?

Gal kas nors turėtu sugalvo
ti gimdymo streiką. Perdaug 
gimdymu, permažai vietos mo
kyklose !

Bet tai būtu streikas pries 
gamtą. O su tokiais streikais 
toli nenuvažiuosi.

Yra kita, protinga ir leng
va. išeitis. Tegu ledetaline 
valdžia iš savo beveik šimta- 
bilijoninio budžeto nors de- 

‘•tką bilijonu paskiria mokyk- 
statymui ir mokytoju pa- 

ošimui. Kaip beregint išnyks 
■i trūkumai.
Bet, žinoma, valdžia nesusi

ras, prezidentas Eisenhowe
r’s nesusipras. Reikalinga 
žmonėms prabilti. Kol žmo
nės tylės, ju vaikai nesusi lauks 
tinkamos, žmoniškos apšvie- 
tos.

★
Praėjusi sekmadieni She

nandoah apylinkėje Įvyko 
laisviečiu piknikas. Iš Brook- 
lyno dalyvavo trys smarkūs 
vyrai, tvirtais, skambiais bal
sais dainininkai—Grybas, Gra
bauskas ir Kriaučiūnas.

Jonas Grybas sako, kad boję 
piknikas buvęs geras. Vieti
niai jam sakę, kad ir žmonių 
piknike šiemet buvę daugiau, 
negu pernai.

Matote: kas nors gerai pasi
darbavo ir naudos bus gražios.

O Connecticut draugai taip 
ir prasnaudė visas progas. 
Kaip atrodo, tai ten šiemet 
spaudos pikniko ir nebebus.

t *MĮaciaiApranešimą, kad Eu- 
iop*n nusibaladojo kongres- 
manas Kerstenas su savo re
zoliucija. Išvažiavo ne vienas, 
bet su visa armija “patarė
jų.’*

Ta visa misija Amerikos 
taksų mokėtojams kaštuos 
daugiau kaip milijoną dolerių.

Lietuvos “laisvinimo’’ rake
tas kam nors pasidarė labai 
pelningu bizniu.

★
Bet štai kas man krito i a- 

kį. Kersteną Europon išlydė
jo ne Grigaitis, ne Šimutis, ne 
jų tautiškoji sugulove Mikas 
Vaidyla, bet panelė Kižytė.

Kodėl? Nesuprantu.
Visi žinome, kad Grigaitis 

ir Šimutis daug tinkamesni tai 
misijai: jie daug didesni me
lagiai, daug suktesni politikie
riai, daug smarkesni raudonų
jų ėdilę^i. Kižytė prieš juos— 
cfi/dai ir^argusi bluselė prieš 

Y didelį, Ndykusi lietuvišką ta
rakoną !

★
Ponas Kerstenas tuo žy

giu labai pažemino ir Įžeidė 
raketierius iš Amerikos Lietu-

(Tąsa 3-čiam pusi.)

SU FRANCI JA PRIEŠ
INDIJĄ IR MOROKKĄ
Atmest arabų skundų ir neleist 
Indijos Į politinę konferencijųstraipsni 

ir mokyk- 
baisi. Per-

United Nations, N. Y. — 
Indijos atstovas kaltino 
Amerika už sąmokslą su 
Francija; sako, jodvi pada
rė tokius mainus:

—Francijos delegatas 
balsuos Jungtinių Tautų 
seime ir Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboje prieš Indi
jos priėmimą Į politinę kon
ferenciją dėl taikos vykdy
mo Korėjoje; už tai Ameri
kos atstovas reikalaus ir 
balsuos visai nesvarstyti 
keliolikos azijinių - arabiš
kų šalių skundą prieš Fran-
cijos smurtą Morokkoje.

Arabiški - azijiniai kraš
tai dabar skundžia' Franci
ja Jungtinėms Tautoms to
dėl, kad francūzai ištrėmė 
teisėta tautini Morokkos 
karalių - sultaną ir jo vie
ton pasodino Francijos pa-' 
stumdėlį.

Jau 1951 metais azijiniai- 
arabiški kraštai skundė 
Francija Jungtinių Tautu 
Saugumo Tarybai, kad 
francūzai terorizuoja mo- 
rokkiečius; kruvinai slopi
na reikalaujančius Morok- 
kai tautinės laisvės bei ne
priklausomybės.

Tada Amerika ir tūli jos 
Šalininkai Saugumo Tary- 

susilaikė nuo balsavi
mo . Taip ir nupuolė pra
šymas svarstyti tą skundą 
—negavo reikalingų septy
nių tarybos bhlsų. Saugu- 

i m o Taryba susideda viso iš 
1 vienuolikos šalių atstovų.

Pranešama, kad anglai

Atominiai Amerikos 
; lėktuvai pasieksią 
I a • v vi.”priešo širdį

Washington. — Karinė 
: valdyba paskelbė, jog Ame
rikos lėktuvai, šitaip galės 
mėtyti atom-bombas į pa
čią “priešo šalies širdį”:

Ant milžiniško B-36 bom
bonešio bus užtupdytas ma
žesnis, bet daug greitesnis 
rakietinis lėktuvas F-84 su 
atomine bomba.

Bombonešis ant savo ku
pros neš rakietinį lėktuvą 
per 4,000 mylių.

Už 500 mylių nuo vietos, 
kur reikės numest atom- 
bombą, tai rakietinis lėktu
vas atsikabins nuo bombo
nešio; lėks greičiau kaip 
600 mylių per valandą ir 
apie 9 mylių aukštyje; pa
leis bombą ir grįždamas 
vėl prisikabins prie didžio
jo bombonešio, lekiančio 
435 mylias per valandą. 
Taip, bombonešis ir parga- 

i išvien su amerikonais ir I

; francūzais taip pat stos 
i prieš M o r o k k o s skundo 
svarstymą.

i MOROKKOS PATRIJO-
I TAI KALTINA AMERIKĄ

Rabat, Morokko. — Mo- 
' rokkiečiai patrijotai savo 
d e m o n s t r acijose kaltina 
Ameriką už suokalbį, su 
Francija prieš juos. Užpul
dinėja amerikonus. Fran- 

i cūzų kariuomenė ir polici- 
i ja atakuoja bei areštuoja 
i demonstrantus.

Vėl kartojasi žemės 
drebėjimai Graikijoj

A th en a i, G r a iki j a.—N au - 
ji žemės drebėjimai vėl 
kratė Kefaloniją ir kitas 
vakarinės Graikijos salas.

O jau pirmesnieji žemės 
drebėjimai ten pražudė 
apie 1,000 žmonių.

Sovietų radijas sako, 
i Amerika klampina 
politinę konferenciją

Maskva. — čionaitinis ra
dijas įspėjo, kad Amerfkos 
“užsispyrimas” link politi
nės konferencijos dėl taikos 
Korėjoje “užkerta kelią 
bent kokiam pasisekimui.”

Maskvos radijas kritika
vo Ameriką už reikalavimą 
—priimti ton konferencijon 

! tiktai dalyvavusius korėji- 
i niame kare, o jeigu dar pri- 
' imti ir Sovietų Sąjungą, tai 
j tiktai kaip komunistų at
stovą, bet ne kaip Jungti
nių Tautų narį. Radijas 
reikalavo pilnateisės Sovie-, 
tams atstovybės kaip Jung
tiniu Tautu nariui . €• t-

Angly laivas nuvijo šalin 
Čiango laivukus-užpuolikus

Hong Kong. — Ginkluoti 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
laivukai iš Formozos salos 
mėgino suimt prekinį anglų 
laivą Nigelock, kuris gabe
no daiktus parduoti komu
nistinei Kinijai. Bet kari
nis Anglijos laivas šalin nu
vijo Čiango laivukus.

bens lėktuvą atgal.
Priešo rakietiniai lėktu

vai galėtų nukirst didįjį 
bombonešį, bet lengvesnis 
greitasis lėktuvas, numetęs 
bombą, galėsiąs pasprukti, 
kaip teigia Washingtono 
karininkai.

MASKVA NUŽIŪRI SKILIMĄ \ IRANO KARALIAUS 
TARP AMERIKOS IR

JOS TALKININKŲ
VALDŽIA SILPNA, IR
GALĖTU BŪT NUVERSTA

Maskva. — Maskvos ra- j Amerika perša priimti ■ 

kSlXrie kovoį ko- i Paplito atsišaukimai išvyt
rejos kare. Bet daugelis; karaHų [r anolus-amerikonus
Jungtinių Tautų narių rei-1 c “
kalauja, kad konferencijo-. t 77
ie da yvautu ir kitos vals- ’ Washington. - Keliolika TIK TANKAI IR DURTU- 
tybes.

Taip dar pirmą sykį išsi

dijas sakė:
—Jungtinių Tautų seime 

pasireiškia skilimas tarp 
Amerikos ir jos talkininkų.

Amerika užsispyrė nepri- 
imt Indijos į politinę vals
tybių konferencija taikai 
vykdyti Korėjoje. O An
glija, Kanada ir eilė kitų 
šalių reikalauja, kad Indi
ja dalyvautų toje konferen
cijoje.

\ Višinskis tvirtina., kad Rhee 
diktuoja Amerikai suardyti 
politinę konferenciją

United Nations, N. Y. — 
Sovietų Sąjungos delegatas 
Andrius Višinskis kaltino 
Ameriką už suokalbi su Pie
tinės Korėjos tautininkų 
prezid e n t u S y n g m a n u 
Rhee — suardyti politinę 
konferenciją, kuri turėtų 
daryti taiką Korėjoje.

Kalbėdamas politiniame 
Jungtinių Tautų seimo ko
mitete, Višinskis sakė, jog 
Amerika pasiduoda tokiam 
Syngmano Rhee diktuoja- 

konferencija neatiduos 
Syngmanui Rhee Šiaurinę 
(liaudininkų) Korėją, tai 
Rhee sulaužys paliaubų su
tartį ir su Amerikos pagal
ba maršuos užimti Šiaurinę 
Korėją.

Tai tuo tikslu, anot Vi
šinskio, Amerika reikalau
ja priimti konfere n c i j o n 
tiktai ją pačią ir keliolika 
kitų kraštų, tiesioginiai da
lyvavusių korėjiniame ka
re. Todėl Amerika atme
ta Indiją bei kitus neutra
lius kraštus nuo tos kon
ferencijos.

Rytinė Vokietija gauna naujų 
lengvatų iš Sovietų Sąjungos

Berlin. — Rytinės Vokie
tijos premjeras O. Grote- 
wohl, sugrįžęs iš Maskvos, 
pranešė, jog Sovietų Sąjun
ga sutiko pristatyti 75 pro
centus maisto ir kitų reik
menų okupacinei savo ka
riuomenei tame krašte.

Pagal tarptautinius įsta
tymus, okupacinė kariuo
menė turi teisę gyventi lė
šomis tos šalies, kur jinai 
būna.

Premjeras Grotewohl 
taip pat vardais paskelbė 
33 didelius fabrikus, ku
riuos sovietinė valdyba su
grąžins į Rytinės Vokieti
jos žinybą. Tai yra auto
mobilių, chemikalų, ginklų 
ir kitų svarbių dirbinių fa
brikai.

Sovietų vyriausybė jau 
pirmiau sugrąžino 66 fa-

tarp vakarinių talkininkų;LCII p vcuvciimiLt wnuiuunuf . i ■ . ' .

auga pasipriešinimas Ame- Prem.lero Mossadegho vai-, kontroliuoja Iraną tankais 
rikos diktatūrai Jungtinė-. džU k sugiąžino kai alių, |ir šarvuotais autoniobi-

Tautoje - Į kuris buvo pabėgęs Itali-; liais; įnirtingai medžioja
, jon. ; Tudeh partijos veikėjus,

Jeigu Mossadeghas būtų ■ ^P ra^° United Press, 
pasišaukęs talkon komunis-• ^paisant, Tudeh ap- 

• tinę Tudeh (masių) parti-. ^°j° ištisas ^ gatves lape- 
j ją, tai gal būtų galėjęs su-! šaukiančiais įmones 
gniuždint generolų žygį. | stikilti piieš anglus - ame- 
Tudeh yra skaitlingiausia i Ukonus ir prieš karalių, 
iraniečiu partija. 1 Sako, tai jų surengtas

perversmas sugrąžino ka
raliui galią, bet jeigu jūs iš
vien veiktumėte, tai galėtu* 

Į mėtė nušluot anglų - ameri- 
; konų durtuvus, kurie prieš 
jus atkišti.”

Sienos išmargintos šauks
mais: “Jankiai, važiuokite 
sau namo!” Policija nepa- 
spėja nutrinti tuos šūkius.

Naujasis premjeras Za
hedi dejuoja, kad radęs ša
lies iždą daugiau negictuš- 
čią, ir sako, “padėtis Irane 
kritiškai bloga,” todėl pra
šo greitos paramos iš drau
giškų jam šalių.

United Press ir Associat
ed Press praneša, kad Za- 
hedio - karaliaus valdžiai 
ypač gręsia labai didelis be
darbių skaičius. O Zahedi 
planuoja dar paleisti tūks
tančius darbininkų iš naf- 
tos-aliejaus pramonės. Jis

pusės,Višinskis, iš savo 
siūlė priimti konferencijon 
dar 6 kraštus — Meksiką, 
Syriją, Indoneziją, Egiptą, 
Čechoęlovakiją ir Švediją, 
apart vienuolikos šalių, ku
rias jis buvo pirmiau pasiū
lęs, būtent: Ameriką, So
vietų Sąjungą, Francija, 
Kinijos Liaudies Respubli
ką, Lenkiją, Burma, Indi
ją, Šiaurinę Korėją, Pietinę' 
Korėją ii’ kt.

Sykiu Višinskis atmetė 
pasakojimus, kad Šiaurines 
Korėjos komunistai užpuo
lę Pietinę (tautininkų) Ko
rėją. Jis tvirtino, jog Pie
tinės Korėjos tautininkai 
pradėjo įsi v e r ž i m o karą 
prieš Šiaurinės K o r ė j o s 
Liaudies Respubliką.

Amerika reikalauja, kad 
Jungtinių Tautų s e i m a s 
dviem t r e č d a 1 i a is balsų 
spręstų, ar priimt Indiją į 
politinę konferenciją. Nes 
suprantama, jog paprasta 
seimo dauguma nubalsuotų 
priimt Indiją ton konferen
cijon.

• brikus.
Žymėtina, jog vieni fa

brikai buvo vedami part
nerystėje su Rytų Vokieti
ja, o kiti buvo tiesioginėje 
Sovietų valdyboje. Taip 
Sovietų Sąjunga atsiskaitė 
dalį karinių atpildų iš Ry
tinės Vokietijos.

Kompanijos gabenasi pigius
A

darbininkus iš Porto Riko

San Juan, Porto Riko.— 
Amerikinės komp a n i j o s 
pernai į s i g a b e n o 12,277 
kontraktuotus darbininkus 
iš Porto Riko. O per pir
muosius septynis 1953 metų 
mėnesius jau 14,734 kon- 
traktuoti darbams portori- 
kiečiai išvyko į Jungtines 
Valstijas.

amerikinių Scripps - How- I VAI “KONTROLIUOJA
: ard laikraščių rašo, kad IRANĄ”
i Irano generolai tiktai “per Teheran.-Karaliaus prem- 
plauko storumą” nuvertė i jeras gen. Zahedi šiuo tarpu

Franc, gelžkeliečiaiM-*- 
atšaukia streiką

Paryžius. — Kairiųjų 
Francijos geležinkeliečių 
unija atšaukė streiką.

Katalikų ir socialistų uni
jų vadai jau pirmiau pasi
davė valdžiai ir laužė ma
sinius darbininku streikus, c

Amerika pasižadėjo 
Francijai atmesti 
Morokkos skunda

United Nations, N. Y. — 
Jau patys Amerikos dele
gatai Jungtinėse Tautose 
pripažino, jog Amerika pa
sižadėjo neleist net svars-'
tyti penkiolikos afrikinių ir pasakoja, kad buvusi s 
azijinių šalių skundą Jung- premjeras Mossadeghas pa- 
tiniu Tautu Saugumo Tary- laikė toje pramonėje 40 
bai prieš Francija. 11 ū k s tančių ‘tinginiaujan-

Indija, Egiptas, Syrija ir čių, neapsimokančių” dar- 
12 kitų arabiškų - azijinių bininkų, kurie valdžiai lė- 
kraštų skundžia Francija, kuodavę po 2 milijonus do- 
kad francūzai deportavo ^erjP Per mėnesį, 
tautinį Morokkos karalių - i 
sultaną Youssefą ir jo vie
ton pastatė Francijos pa- 
taikūna.

Churchill bijo skilimo tarp 
Amerikos ir Anglijos

London.— Nesveikau jau
ties Anglijos premjeras 
Churchillas ant greitųjų 
sušaukė savo ministrų ka
binetą ir tarėsi, kaip iš
vengti skilimo tarp Angli
jos ir Amerikos.

Toks skilimas dabar reiš
kiasi Jungtinėse Tautose, 
kur Anglija ir anglų impe
rijos kraštai reikalauja pri
imti Indiją į politinę konfe
renciją dėl Korėjos, o Ame
rika griežtai priešinasi In
dijai .

Washington. — Valdžia 
skaičiuoja, kad. vidų t i n i s 
fabrikinių darbininkų už
darbis esąs $1.77 valandai, 

i

Tokiais pasakojimais ge/ 
į nerolų valdžia teisina savo 
i planą — grąžinti anglams 
naftos pramonę, kuri buvo 
suvalstybinta per premjero 
Mossadegho pastangas.

Pei’ša Amerikai nupirkt 
Irano' valdžią

New Yorko Daily News 
rašo:

—Irano karalius Riza 
Pahlevi jau atkišo ranką,. 
prašydamas iš Amerikos 
pinigų. Taigi paskolinkime 
jam; pinigų, už kuriuos jis 
turėtų užstatyti mums Ira
no naftos pramonę... Jei
gu mes galime tokiomis są- 
lygmis nupirkti Irano val
džios pasipriešinimą Mask
vai, tai kodėl ne?

Amerikos produktų išga
benimai užsienin per pus
metį nupuolė 14 procentų.

ORAS. — Vis giedra ir 
šilta.
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KA DAR DAUGIAU 
GALĖTŲ PASAKYTI?

Kanadiškės Nepriklauso
mos Lietuvos redaktorius 
J. Kardelis ragina savuo
sius susirūpinti Kersteno 
rezoliucijos reikalais. Gir
di : “Mes, Kanadoje gy
veną lietuviai, taip pat tu
rime prisidėti prie šio svar
baus reikalo aiškinimo ir 
kuo galėdami turime padė
ti, paremti.”

VOKIETIJOS KELIAS

Kas Ką Rašo ir Sako

Bet Kardelis nepasitiki 
savo protu. Jis rašo: “Ini-

Plačios ir įdomios diskusijos eina apie Vokietijos at
eitį. Nėra jokios abejonės, jog iš visų pusių visi žygiai 
paskutiniais laikais linkui Vokietijos turi mintyje busi
muosius Vakarinėje Vokietijoje rinkimus. Premjero 
Adenauero grupė nori laimėti rinkimus, nepaisant kaš
tų. O Adenauer yra pasisakęs už Vokietijos apginkla
vimą ir Įtraukimą Į militarinę sąjungą su Vakarais.

Vokietijai tenka pasirinkti vieną iš dviejų: Ji bus 
demokratiška ir taikinga šalis, arba vėl pavirs centru 
naujų karų.

Aišku ir tas, kad jeigu Vakarinė Vokietija nužy
giuos Adenauerio keliu, mažai vilties bepaliks matyti 
Vokietiją demokratinę ir suvienytą. Viena, joje pakils 
naujas Hitleris. Antra, Rytinė Vokietija niekuomet ne
sutiks, kad suvienyta Vokietija taptų naujo karo ir in
trigų centru. Aišku ir tas, nes tai buvo viešai ne vienu 
atveju pasakyta, jog Tarybų Sąjunga, kurį tiek daug 
nukentėjo nuo vokiškojo militarizmo agresijų, niekuo
met nesutiks su tokia Vokietija, kuri jai vėl grūmotų

Labai svarbus Vokietijai pasirinkimas. Tik ateitis 
parodys, kuriuo keliu jinai važiuoja. Daug kas priklau
sys nuo Vakarinės Vokietijos rinkimų rezultatų. Pilnas 
ir nusveriamas Adenauerio programos laimėjimas pasta
tytų Vokietijos ateitį į rimtą pavojų.

SUTARTIS SU RYTINE VOKIETIJA
šiomis dienomis Maskvoje lankėsi Rytinės Vokietijos 

misija ir tarėsi su Sovietais dėl Vokietijos ateities. Pa
sitarimai pasibaigė nauja sutartimi. Sutarties tekstas 
buvo vešai paskelbtas. Iš jo sužinome, kad Sovietai 
yra padarę labai svarbių ir rimtų Rytinei Vokietijai 
koncesijų. Jie žada panaikinti karines reperacijas; jie 
sugrąžina vokiečiams visą eilę pramonių įmonių, kurios 
buvo Sovįetų po karo paimtos už reperacijas; jie su
mažina kaštus, kuriuos Rytinė Vokietija turėjo pa
dengti dėl išlaikymo okupacinių jėgų; jie palittosuoja 
Vokietiją nuo atmokėjimoi jiems skolų, kurias Vokie
tija užsitraukė po karo; jie sutinka padidinti prekybą 
su Rytine Vokietija; jie pažada didelius kreditus ir su
grąžina likusius karo belaisvius, — išimant tuos, kurie 
karo metu yra papildę baisių kriminalysčių ir yra nu
teisti ilgų metų kalėjimam Pagaliau abi pusės nutarė 
diplomatines misijas paversti ambasadomis.

ciatyva šia prasme taip pat 
turėtų plaukti iš mūsų or
ganizacijų. Bet nurodymų 
mes lauksime iš JAV, ku
rių lietuviai veda šią bylą.”

Lauks Kardelis, ką įsakys 
Grigaitis ir šimutis. Bet 

| mums atrodo, kad ir be tų 
I nurodymų kanadiečiai turė
tų susiprasti: Ame r i k o s 

: Lietuviu Tarybai reikia pi- 
i nigų. Jos iždas yra kiau- 
i ras maišas. Jeigu kardeli- 
niai kanadiečiai gali ištuš
tinti savo kišenes į Tarybos 
iždą, gerai. Jeigu negali; 

' tegu nesikiša į Tarybos ra- 
, ketinį biznį.

Kas liečia kitus reikalus,
kariniu pavojumi. Todėl Adenauerio kelias peveda ir ' tai Kardelis labai mažai te- 
negali vesti prie suvienytos ir taikingos Vokietijos. gali padėti. Kersteninei

Tą tiesą, matyti, supranta netgi ir Vokietijos so- i komisijai mokės pasakyti 
cialdemokratai. Tiesa, jie atmetė pasiūlymą, kad Ry- ; viską mūsiškiai pabėgėliai, 
tinė ir Vakarinė Vokietija sudarytų bendrą vyriausybę i Tik vienas dalykas mums 
pravedimui laisvų rinkimų ir suvienijimui Vokietijos, i dar neaiškus: Ką jie daugiau 
bet jie, apsidairę, pamatė, jog jie užkibo ant Adenauerio galėtų pasakyti, ko dar nė- 
meškerės ir dabar bando nuo jos atitrūkti. Jie dabar i ra pasakę? O ka jie yra 
sako, kad nereikia smerkti Tarybų Sąjungos daromus pasakę, visiems žinoma, 
žygius dėl Rytinės Vokietijos. Taip pat jie sako, kad Kersteninė komisija netu- 
jokiu būdu negalima dasileisti prie militarinės sutarties į rgs ką tyrinėti, 
su Vakarais prieš Sovietus. Tokia sutartis, jie teigia, am-  
žinai paskandintu visas viltis dėl pasiekimo suvienytos
Vokietijos. i IRGI VĖDINIMAI

Tūlas J. Gobis rašo Drau
ge: “Kai kas linki sovietų 
režimui išsiplėsti iki Atlan
to, nes tai pagreitintų so
vietų imperijos žlugimą ir 
prancūzus bei italus pagv- 
dytu nuo komunizmo li
gos.”

Sunku pasakyti: gal pa- 
gydytų, o gal dar labiau ap- 

i sirgdintų. Visi ink žino, 
kad komunizmo “liga” yra 
limpama. Ypatingai ji pri
limpa prie darbo žmonių. 
Gi prancūzai ir italai milži
niškoje daugumoje yra dar
bo žmonės.

Todėl mums atrodo, kad 
Gobio velinimai priešingi 
io giliausiems troškimams. 
Šimutis turėtų jį subarti. 
Prie jo filosofijos dar gali 
prikibti - barabanščikas iš 
Naujienų.

Netenka abejoti, jog visos šios koncesijos iš Sovie
tų pusės padės Rytinei Vokietijai atsistoti ant ekono
minių kojų ir pakels jos prestižą, ši nauja sutartis 
ir visos tos koncesijos, matyt, smarkiai veikia Vakarinę 
Vokietiją. Kaip tik tas veikiausia paveikė ir socialdemo
kratus pakeisti savo kalbos toną. Jie dabar sako, kad 
negalima į visus tuos Sovietų žygius žiūrėti- kaipo į pa
prastą manevrą, kad paveikti Vakarinės Vokietijos bu
simuosius. rinkimus, kad negalima su jais nesiskaityti. 
Jie dabar sako, kad šitie ir kiti Sovietų žygiai parodo 
jų palinkimą pagerinti tarptautinę padėtį ir suma
žinti naujo karo pavojų.

AR JAU PAKEITĖ GAIRES?
Labai daug žincnių negali suprasti, kas atsitiko su 

prezidentu Eisenhoweriu. Jie negali suprasti, kas deda
si Jungtinėse Tautose. Amerikos delegacija Asemblėjo- 
je užsispyrusiai reikalauja, kad busimojoje politinėje 
konferencijoje dėl Korėjos vien tik Korėjos klausimas ir 
reikalas būtų diskusuojama. Jokiu būdu, sako, negali
ma dasileisti, kad joje būtų keliami platesni bei pašali
niai klausimai. Todėl, girdi, joje turi teisę dalyvauti tik
tai 0s šalys, kurios (šiame kare aktyviškai, su ginkluo
tomis pajėgomis, dalyvavo.

Bet atvejų atvejais prezidentas Eisenhoweris yra 
pareiškęs, kad Korėjos klausimo negalima išimti iš vi
sos eilės kitų Azijos problemų. - Iki šiol, pav., jis prisi
mygęs reikalavo, kad Korėjos karo klausimas būtų sie
jamas su padėtimi Indokinijoje.

Dabar visa tai mūsų delegacijos lyderis ponas Lodge 
atmeta. Tai kur prezidentas su savo gairėmis? Kas 
jam jo gaires pakeitė? Pagaliau: kas jam gaires nu
stato ?

KONKURUOJA Už PUS
LAUKINIŲ “IŠGANYMĄ”

Visur tu ^lietuviu bei lie
tuvaičių užtiksi. Viena jų, 
pasirodo, yra nusidavus! 

! net į Pietų Amerikos respu
bliką Peru. Ji yra Apoloni
ja Valeikaitė, kilusi iš Uk
mergės. Ji virto vienuole 
ir pasivadino Marija Šir- 

' dies Jėzaus. Ji esanti toli
mame ir atskirame užkam- 

, py j e tarpe p u s 1 a u k j n i ų 
i žmonių Requenoje. Iš ten 

’i ji rašo ir pasakoja savo pa
tyrimus (Draugas, rugp. 
19 d.).

Requenos miestelyj esą apie 
3,000 gyventojų. Sako>: “Vi
si namai pastatyti iš lentų- 

i pliauskų, dengti šiaudais, 
i Gatvės yra ir nėra. Mies
telis pastatytas ant nely
gios vietos: kalnai, pakal
nės. Gatvėmis reikia tie- 

i siog kopti, paskui staigiai 
i nusileisti, negrįstos. Ir kuo 
grįsti? Nėra nei vieno ak
mens, ir nežino kas yra ak
muo. ..”

Purvas neišbrendamas.

iki kelių. Marija skundžia
si: “Neturime bažnyčios. 
Yra labai prasta ir, labai 
sena, kaip bent kuris eilinis 
namas. Jei smarkiau lyja, 
tai ir bažnyčioje reikia var
toti lietsargį ir Karalių Ka
ralius gyvena toje lūšno-

! ip ” ’ ,,J
Kaip su žmonėmis? Ma- 

rija rašo: “Kur yra pasie
kęs misionierius, žmonės ir 
pasilikdami pusią ūkiniai 

j yra katalikai.”
Tuos žmones paversti ka

talikais nėra jau taip sun
ku. Juos patraukia viso
kios ceremonijos. Pav., 
jiems įkalbėta, kad jiems 

I reikia ženytis bažnyčioje. 
Todėl jie iš labai toli plau
kia į miestelį šliūbą gauti. 
Pribuvę, sako, “daugumo
je atlieka pirmą kartą iš
pažintį, priima pirmą kar
tą šventą komuniją, išklau
so šventas mišias; pirmą 
kartą, gal ir paskutinį. Ly
giai kaip vaikus reikia mo
kyti, kaip turį eiti, atsi
klaupti, priimti šv. komu
niją.”

Katalikus tarpe Kokomo 
genties žmonių pradėjęs 
veisti pranciškonas Lopez, 
kuris, girdi, “beskelbdamas 
jiems dar laukiniams Evan
geliją pats tapo laukiniu.” 
Tai buvo 1910 metais.

Tie žmonės, sako Marija, 
vra dideli “neišmanėliai.” 
“Yra labai prietaringi, kar
tais atrodo, kad yra ir geri 
katalikai, bet turi keistų 
prietarų ir negalima įtikin
ti, kad tai netiesa. Pav., 
jei numiršta žmogus, jie ti
ki, kad jo dvasia vaikšto 
ten, kur gyvas būdamas 
vaikščiojo ir kur dirbo, ir 
labai bijo būti vieni, ypa
tingai naktį.”

Bet rask tokį gerą ka
taliką, kuris nebijotų, ypa
tingai nakties metu, viso
kiu “dvasiu”?

v C-

Jie, tie Requenos gyven
tojai, “tiki, kad velnias 
(bloga dvasia) taip pat 
vaikšto ir tyko blogo pada
ryti.” Bet tai juk toks ka
talikų bažnyčios mokslas: 
velnias visur landžioja ir 
tyko tave pasigrobti. Jeigu 
tai yra netiesa ir prietaras 
tolimoje Peru, tai turėtų 
būti ir čia Maspethe pas 
prelatą Balkūną. Marija 
širdies Jėzaus turėtų.čionai 
pribūti ir išmokyti Balkū
ną velniais daugiau parapi
jom! nebegąsdinti. Sunku 
pasakyti, kiek daugiau pa
sisekimo jinai čia turėtų. 
Balkūnas paskelbtų ją be
dieve, gal dar bolševike, ir 

| kaip bematant išdulkintų iš 
Maspetho atgal pas koko- 
miečius į Peru.

Bet katalikiškų misionie
rių didžiausia bėda yra ta
me, kad jie ten susiduria 
su kompetitoriais. Pasiro
do, kad ten dar energingiau 
darbuojasi protestan t i š k i 
misionieriai. Šie gi “yra 
gerai įsigalėję,” rašo Mari
ja; “turi gerus pastatus, 
turi daug misijų stočių, su
sisiekimams turi lėktuvų ir 
yra labai turtingi, remia 

’Kanados ir Jungtinių Vals
tybių amerikonai; protes
tantai.”

Vargšės tos “puslauki
nės” avelės, Doleriais ir 
kryžiais ginkluoti krikščio
niški burtininkai jų dūšio
mis nepasidalina. Tas pats 
dievas, tas pats Kristus, bet 
skirtingi ągę&tąįl....

APIE ATEISTĄ-FILOSOFĄ
LIUČILIO

Liučilio Vanini gimė 1585
m. Italijoje. Tai buvo pui
kiai išsilavinęs žmogus, 
tiek filosofijoje, tiek ir me
dicinoje. Jaunystėje turėjo 
bėgti iš Italijos, nes norė
jo išvengti inkvizicijos; jis 
buvo persekiojamas dvasi
ninkų už savo mokslines 
pažiūras į tikybą. 1616 m. 
būdamas Paryžiuje jis iš
leido knygą: “Dialogai apie 
stebuklingąją gamtos pa
slaptį,” bet kitos 9-nios 
knygos neišvydo pasaulio. 
Savo raštuose Vanini pažy
mi, kad tikyba tai grynai 
dvasininkų išsigalvojimas, 
valdovų priemonė valdyti 
savo pavergtuosius. Liuči
lio Vanini paneigia religi
jos amžinumą, tikėjimą die
vu. Persekiojamas dvasi
ninkų už savo knygas, jis 
pasislėpė Tuluzoje Pompė
ja us Učilio vardu, ir čia jis 
kurį laiką ramiai dirbo be
dievio - revoliucionieriaus 
darba. Tačiau atsirado iš
davikas Grammon’as, kuris 
įskundė V a n i n į teis
mui; prasidėjo slapstyma
sis, ir jam vieną mėnesį pa
sisekė išsislapstyti nuo šni
pų, bet 1618 m. rugpiūčio 
2 dieną jis buvo surastas ir 
uždarytas į kalėjimą. Pra
sidėjo žiaurūs kankinimai, 
bet Liučilio Vanini ištver
mingai pernešė visas kan
čias ir nė vienam akimirks
niui neišsižadėjo savo pa
žiūrų. 1619 m. vasario mėn. 
buvo paskelbtas sprendi
mas, kuriuo Liučilio Vanini 
nuteisiamas žiauria mirties 
bausme. Vanini, išklausęs 
sprendimą, sušuko: “Pir
myn, pirmyn! Mirsiu su 
džiaugsmu, kaip pridera fi
losofui!”

Liučilio Vanini mirties 
sprendimas

1619 m. vasario 9 d. didie- 
1 ji rūmai, dalyvaujant pir
majam prezidentui Meziu- 
jui, pasiremdami karaliaus 
prokuroro pranešimu, ap
kaltino ir tardė Pompėja 
Učilio, kilusį iš Neapolio. 
Didieji rūmai, išklausę vi
sus kaltinimus, liudininkų 
parodymus, ir surinkę vi
sus duomenis prieš Liučilio, 
nutarė, kad jie turi pakan
kamai įrodymų ir tolimes
nis tardymas yra nereika
lingas. Surinkęs visus duo
menis, teismas paskelbė, 
kad jis esąs ateistas, nesą
žiningas žmogus, dievo ir 
tikybos niekintojas. Tuo 
buvo apkaltintas didysis fi
losofas Učilio Vanini, teis
mo pasmerktas mirčiai, ir 
atiduotas budeliui i rankas. 
Pastarasis turėjo vien
marškinį Liučilio, su užra
šu ant nugaros: “Ateistas 
ir dievo vardo niękintojas,” 
atvesti prie šv. Stepono 
bažnyčios vartų. Čia jis 
turėjo basas, vienplaukis, 
su degančia žvake rankose, 

i atsiprašyti, visos minios 
i akyvaizoje, dievo, karaliaus 
ir teismo. Po to budelis tu
rėjo jį atvesti į Selen aikš
tę, pririšti prie stulpo, iš
plėšti liežuvį ir pasmaugti, 
po visų šių kankinimų jis 
privalėjo būti sudegintas ir 
jo pelenai išbarstyti į visas 
puses. Nužudytas būdamas 
tik 34 metų amžiaus.

Ištraukos iš aukščiau 
minėtosios L. Vaninio 

knygos “Dialogai.”
Liučilio Vanini posakiai
—Tikyba tai priespaudos 

ir eksploatacijos ginklas.
Į klausimą, kokios nuo

monės apie pranašystę, Liu
čilio atsakė:

11

—Visos pranašystės yra 
beprotiškos kvailybės, ku
rias išsigalvojo dvasinin
kai, trokštantieji turtų ir

VANINJ
pagarbos; tai valdovų prie
mone valdyti žmones ir 
“aukštesnės būtybės” prie
danga laikyti juos prie
spaudoje.—

Apie netolimą tikybos 
pražūtį

—Kiekviena būtybė, atsi
radusi bent kokiu būdu, au
ga, gyvena iki tam tikro 
laiko ir miršta, kad užleis
tų vietą naujai. Niekas sa
vaime negimsta iš materi
jos, jeigu joje nebūtų tam 
tikrų galimybių gyvybei at
sirasti, o taip pat niekas 
savaime neišnyksta tol, ko! 
jėga, galinti viską sulaiky
ti, pati neišnyks, šį dėsnį 
matome ne tik gamtoje, 
žmonių santykiuose, bet ir 
draugijų, valstybių santy
kiuose, o taip pat ir religi
joje. Tą dėsnį dar patvir
tina ir liaudies patarlė: 
“Kas gimsta, tas miršta, 
kas auga, tas ir sensta,” ir 
juk visa tai mes matome 
kasdieniniame gyvenime.

Pažvelgę istorijoje, mes 
pamatysime įvairiausių val
dymų, visokeriopų religijų 
atsiradimą; taip pat ir 
gamtoje matome, kad sti
presnis augalas visada il
giau gyvena už silpnesnį.

Visu tuo pasiremdami 
galime pasakyti, ‘kad ir die
vai turi savo egzistavimo 
pradžią ir pabaigą, kaip ir 
kiekviena gimstanti būty
bė. Bet po išnykusio, su
griauto gyvenimo seka nau
jas taip ir po vieno tikėjimo 
tuojau atsiranda naujas, 
priešingas pirmajam.

Pažiūrėkime i stabmel
džių gyvenimą, kas gi pas 
juos buvo šventesnio ir 
garbingesnio už Jupiterio 
vardą? O kaip dabar? Da
bar šis vardas pasidarė 
prakeikimo ir gėdos vardu. 
Kaį stabmeldžių tikyba pa
seno ir jos pražūtis tapo 
neišvengiama, visi jos dės
niai savaime nustojo galios; 
ir ta pati nenugalima jėga 
privertė stabmeldiškuosius 
dievus išnykti, tuo užlei
džiant vietą naujam, prie
šingam tikėjimui.—

Kai Liučilio Vanini buvo 
užklaustas, kokios jis esąs 
nuomonės apie dievus, jisai 
atsakė:

—Tai dvasiškių apgau
lės.—

Į kitą paklausimą, kodėl 
niekas neišdrįso išaiškinti 
šias apgavystes, Vanini sa
kė, kad filosofams nepaka
ko drąsos stoti kovon su 
valdžia.
Nesąmone apie mirusiųjų 

prisikėlimą
— Medžiaga, iš kurios 

susideda žmogus, visai ne
siskiria nuo asilo atmatų. 
Skirtumas tarp jų buvo tik 
tuomet, kada šios medžia
gos turėjo skirtingas for
mas, bet visa tai išnyko, kai 
prasidėjo puvimas. Įdomu, 
kas gi kapinėse atskirs pū
vančią žmogieną nuo žiur
kės ar kirmėlės?— (Dialo
gas II, 70 eik)

Liučilio Vanini norėjo 
įtikinti filosofus, kad žmo
gaus mirimas panaikina ti
kėjimą dvasios nemirtingu
mu, jis sako:

—Nors ir kažin kaip mes 
norėtume tikėti i mūsų kū
nų prisikėlimą, bet kūnas 
be dvasios negali prisikelti. 
Ir kokiu būdu siela atsiras 
tame atgijusiame kūne, ku
riame jos nebuvo? Tur būt 
tik naivūs katalikai gali pa
tikėti bažnyčios žodžiais, 
kad siela nemirtinga, bet 
posakiai be įrodymų lieka 
posakiais, ir tokioms baž

2 pusi.-Laisvė (Liberty)- Ketvirtad., Rugp.-August 27; 1953

nytinėms pasakoms patikė
ti sunku.— (Amfiteatras, 
XXVII skyr.) f

Klaidingas mokslas apie, 
dieviškąjį numatyruma * 

—Su dieviškuoju vJjfldy- 
mu visai nesutinka, pavyz
džiui, kad ir toks dalykas, 
kodėl gi lietaus debesys di
deliais kiekiais susirenka 
virš jūros, kuri visai ne
reikalinga vandens; o tik 
šie debesys atneša nelaimę 
ir mirtį jūrininkams. Daž
nai lietus išnaikina ištisus 
laukus, o tuo tarpu kitoj 
vietoj sausra degina lau
kus ir atneša gyventojams 
badą, marą ir mirtį tiems 
žmonėms, apie kuriuos iš
sireiškė vienas žydų filo
sofas, kad jie esą sutverti 
pagal dievo paveikslą. — 
(Dialogas XXI 112-113 eil.)
Bedieviai privalo pakeisti 

gamta «
—Kuomet “aukščiausis” 

visam pasauliui leido eiti 
savuoju keliu, sako Vanini, 
tai nieks negali mums su7 
trukdyti imtis prienwiiM^ 
sutvarkyti gaivalingą gam
tą ir ja papildyti. Visai 
neprivalome priskirti die
vams to, ką mes patys pa
darome kultūros pagalba, 
kaip kad laukams grąžina
me derlingumą, o medžiams 
vaisingumą. — (Dialo g a s 
XXXIX, 247 eil.)

(Iš Lietuvoj 1941 m. 
ėjusios Laisvosios Min

ties Lojo numerio.)

Egipto ministras šaukia 
rengtis karui prieš anglus

Kairo, Egiptas. — Egip
to premjero pavaduotoja; 
Nasser, kalbėdamas pre 
dento vardu, atidarė 
džiąją mahometonų (m 
nuimami) švente Baly 
ir šaukė egiptėnus iš
ruošti visuotinam karu 
kad išvytų anglus okup&n 
tus iš Suezo kanalo ruožto 
ir iš Egiptinio Sudano.

Daugiau kaip 100 tūks
tančių žmonių, susirinkę 
prie buvusiųjų karalių pa- 
lociaus, smarkiais šauks
mais sveikino tą pareiški
mą.

Nasser sakė: “Jūs turite 
būti pasiruošę kovoti bile 
momentu ir bile kur prieš 
anglus.”

Stokuoja maisto dviem 
trečdaliam žmonijos

New York. — Pasaulyje 
yra pagaminama arba ga
lėtų būti pagaminta gana 
maisto, kad užtektų vi
siems gyventojam®, bet du 
trečdaliai visos s žmonijos 
šiuo laiku per blogai 'min
ta arba kenčia alkį, kaip 
raportavo medikalis sky
rius Geografinės Amerikie
čių Draugijos.

Geografinės Draugijos 
tyrinėtojai surado, kad ga
na maisto naudojama So
vietų Sąjungoje ir daugu
moje Europos šalių, apart 
Portugalijos, Ispanijos ir 
Italijos, kur skurdžiausiai 
minta dauguomenė. Sako, 
taip pat stokuoja maisto 
Indijai, Ceilonui, Indonezi
jai, Pakistanui, Kinijai ir 
Filipinams.

Už maisto stoka kalti 
ypač tokie dalykai, kaip at
silikęs farmų darbas ir blo
gas išvežiojimas. , <

Los Angeles.— R^ubliko- 

nų senatorių vadas Know- 
land ragino pašalint Sovie
tų Sąjungą iš Jungt. Tau
tu.
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VIETINIAI T ALUNTAI.

STUDENTAI IR MOKYTOJAI BUVUSIOS 
LMS VASARINĖS MOKYKLOS.

Šeštadienį įvyks buvusios Vasarinės Mokyklos 
studentų “atnaujinimas pažinčių” (reunion).

0 sekmadienį, pačiame piknike, dalyvausime vi
si,— studentai ir svečiai. Čia bus proga susitikti sū 
draugais iš tolimesnių kolonijų; taipgi ir su vieti
niais draugais puikiai praleisti laika šiame piknike, 
gražiajame Olympia Parke.

Todėl kviečiame — vietinius ir iš toliau.
Rengėjai.

Apie Social Security
Klausimas: Girdėjau, kad 

dirbą sau (self-employed) 
žmonės dabar irgi paeina 
po social security apdrau- 
da. Kaip mums raportuoti 
savo pajamas iš tokio sau 
darbo ?

Atsakymas: Raportuoja
te pildant taksų už paja
mas blankas ir sumokate 
mokant taksus. Jūsų duo
klė į social security yra 2J 
jūsų pajamų, bet tiktai nuo 
pirmųjų $3,600 metams. 
Aukščiau tos sumos gauna
mos pajamos netaksuoja- 
mos social security pensi
jos tikslams.

Klausimas: Ar ir po pa
keistu Social Security Įsta
tymu patartina nueiti į vie
tinę raštinę pasitarti, nors 
asmuo ir tikisi vis dar dirb
ti neribotą laiką?

Atsakymas: Taip. Vi
suomet patartina suėjus 65 
metus nueiti pasitarti ir su
žinoti, kaip tas įstatymas 
paliečia jį arba ją asmeniš
kai.

PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
... Į .7^ ; Kalėjimo vaizdai. Poema = ■.... ; .......

(Tąsa)
Sąsiuviniai jau visi sudoroti,—
Taigi žiūrės, kiek kam išneša protas.

Sparnas penktasis vėl apglėbė juos,— 
Lai jie ramiai ten miegos ir sapnuos...

Kaip ten miegojo ir kaip ten sapnavo, 
Rūsčiai užrašė jie sąmonėj savo...

y Na, o rytoj kas? gi vėl atgalios: 
Dargi žiūrės jųjų proto galios...

Vėl, lyg mokykloj, jau sėdi ir žiūri, 
Yiek jie verti bus nešioti kepurę — 

vAnt sugabiosios-tos savo galvos, 
"'Kai psichologas prieš juos atsistos.

Va psichologas, taip pat kaip ir vakar, 
Sąsiuvinius išdalija jums da kart’,— 

Klausimų vėl tau priberta krūva, 
Visiškai kitokių, — pradėki t, eiva!

Ten ir gramatika, literatūra
Ir aritmetika, algebra gura,

Ir. geografija, istor’ja guvi, 
Ir patyrimai visokie savi.

Atsakus, spėk tik badyti su yla—
Tuos, kur teisingai, tau rodos, prabyla, 

Tik susimildamas skubink greičiau,— 
Tuoj pasibaigs tavo laikas — ir jau...

Laikas pasibaigė. Surenka visa.
Valandą dirbo — geriau kaip išdrįso...

Neria ir lenda į gūžtas savas,— 
Tai jau dabar gal ramybę suras.

Klausti kiti jo norėjo, išėjus,
Kaipgi ten? Džionis tik most ranka 

vėjus,
Galvą papurtė ir nėrė jis sau, 
Tik ten narve atsiduso laisviau...

Na, tai dabar tai jau gal paskutinė
Ši nelemta karantino kankynė?

Gal net pikčiau, negu teismas patsai— 
Subaladojo, sugnaibė visai...

Dar kelios dienos — ir vėl tau prikibo: 
Šaukia tave industrinė taryba.

Kiemas didžiulis, šalip fabrikai,— 
Vis ten kalėjimo dirba vaikai...

Įžengė Džionis į tą labirintą,— 
Kur čia dabar? — klausinėjo kelintą.

Raštinėj darbo tarybos jisai— 
Smarkiai sumizgęs, suglumęs visai...

Bet tai be reikalo, kaip pasirodė,— 
Čia taip ramu sau, atgavo jis žodį.

Klausia senyvas tarybos narys, 
Kokio jis darbo čia gauti norįs.

“Raštinėj gaučiau darbelį gal kokį?” 
Džionis kukliai pasiklausti suvokia.

“Raštinėj dirbai kada nors pirmiau?” 
“Taip, kanceliar’joj, kaip pirma 

sakiau.”

Rast tai surado gal kokiai savaitei, 
Štai tau ir vėl reikia skubintis eiti—

Pas psichiatrą! Bėda tai gyva,— 
Ar i wires tavo vargšė galva?

Sukalios jis ten ratus tavo proto, 
Gal knebinės kokią vietą kuprotą?

Gal pamišimo, psichozės ženklų 
Ieškos ar ką? Neramu ir bailu...

Kiurkso naujokai, ant suolo susėdę:
Na tai dabar jau iškirs jie tau bėdą,— 

Ims, bra, tave psichiatras nagan, — 
Kas čia daryt? Pasiutimas ir gan...

Taip. Psichiatras rūstus pasirodė:
Gaudo jis tau ir žodelį ir žodį, 

Priekabių ieško kokių iš tavęs, — 
Ai ta galvelė, ar ji išturės?

Džionis nabagas ir bando ir suka
Išsikapstyt iš to tirštojo ūko:

Ar jis pataiko į tašką pakliūt 
Savo atsakymu, rodos, taikliu?

Irgi kokių paklausų ten betrūko?
Rodos, tau viskas krūvon susibruko, 

Gulo, sugulo ant tavo galvos, 
Ir tu turies ir laikaisi vos vos...

£ ( Tai Ąfej analizė sielos motyvų, 
j/BTosiu^ių valios vidinių valyvų, 

Išpažintis tai visuotinė, na?
Kad gi ir bus tai kankynei gana?...

Kai psichiatras galop jį išleido,
DŽionis net pirštais dasilietė veido, — 

Ar jam iš tikro karšti taip veidai? 
Karstą visam taip ar buvo kadai?

“Klasifikac’jų taryba nutars tai:
Aš pranešiu,”— jam senukas pabarstė: 

“Jie ten pašauks už poros gal dienų,— 
Greitai aš ten raportuot ketinu”.

Prielankiai Džionis jam linkt ir išeina, 
Grįžta į penktojo sparno buveinę:

Dar viena liko taryba, atseit,— 
Kadgi galiausiai pašauktų bent greit.

Bet vis nešaukia, nešaukia, lyg tyčia,— 
Et, nusibodo, kad juos čemeryčia!...

Džimis paaiškino: “Trūksta darbų, 
Tam jie ir delsia,—jiem ten nesvarbu.

Tik pamanyk, kalinių kiek priplūdo:
Darbu aprūpint visų nėra būdo,— 

Rankioja vis, kad jaunesnis jiem būt’,. 
Tai tu, bra, lauk ir kentėk ir kaput”...

Laukia ir kenčia ir narvo dvylikio
Ketvertas įnamių,—daug dar paliko 

Laukt vis ir kęst vis vienodai dykai? 
Štai vėl Džimis—ir šauna linksmai:

“Ei, laikraščiai—jūs girdėjot—ką rašė?
Vis apie streiką kad tašė, tai tašė!

Štai va sekmadienio šio numery— 
Spėk tik skaityt, kada laiko turi.

Antgalvis rėkia! Tos raidės didžiulės!
Vyksta kalėjime streikas įžulęs!

Viskas padėta, aliai smulkmena,— 
Ot tai gerai, tai gerai ir gana!

Būta reporterio, mat, čia neblogo,—
Daug kas iškelta aikštėn iš po $togo:

Laigi visuomenė šį tą žinos,-4-
Gal pagerės kas, lengviau tada stos.

i

(Bus daugiau)

Detroit, Mich.
LLD 188-tos kp. veikla

Rugpiūčio 9 d. įvyko LLD' 
188-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas. Jis buvo ant ryto
jaus po šeštadienio, kuriame 
atsibuvo išvažiavimas gyni
mui persekiojamų sveturgi- 
mių, tai susirinko neperdau- 
giausiai narių.

Pirmininkavo gerai A. Dap- 
šys. Fin. raštininkė neatsilan
kė, nes sakė, turėjusi svečių 
ir per tai negalėjo dalyvauti 
susirinkime. Komisijų rapor
tai buvo svarbūs.

Draugas K. Nausėda su sa
vo drauge buvo atvykę į mū
sų susirinkimą svarbiu dienos 
klausimu, tai sveturgimių gy
nimo reikalais. Nausėda jau 
daug metų yra pirmininkas 
Liet. Sveturgimių Teisių Gyni
mo Komiteto. Jis. į susirinki
mą buvo atvažiavęs paprašyti 
mūsų kuopos, kad galėtume 
kiek paaukauti sveturgimių 
teisių ir persekiojamų gyni
mui.

Jis kalbėjo ir aiškino, kad 
Detroito progresyviams lietu
viams yra skirta kvota $800 
dėl šių metų ir mes norėtume 
ją tuojau užbaigti.' Todėl, sa
kė jis susirinkusiems, kuopos 
nariams, tai tam ir'jūsų mel
džiu su auka-prisidėjimu pa
gelbėti.

Po N. kalbos trumpai ap
kalbėjus šį taip svarbų reika
lą, nutarta paaukoti $50 iš 
kuopos iždo sveturgimių teisių 
gynimui. Tai buvo vienas iš 
mūsų svarbiųjų reikalų ir 
darbų atliktas.

Pabaigoje susirinkimo buvo 
kalbėta apie LLD 188-tos ir 
LDS 86-tos kuopų bendrą iš
važiavimą, kuris atsibus rug
sėjo mėnesį.

Taipgi šių metų naują kny
gą nariai atsiėmė. Linkėtina, 
kad nariai uoliai ją perskair 
tytų, nes tik gerai ir atydžiai 
knygą perskaičius gauni nau
dą iš jos.

Buvo išrinkta pramogų ko 
misija dėl būsiančio bendro 
kuopų išvažiavimo. Taip bai
gėsi gražioje tvarkoje mūsų 
kuopos susirinkimas.
Lietuvių komitetai baigė kvotą

Rugpiūčio 14 d. mūsų Lie
tuvių Apsigynimo Komitetas 
įteikė Michigan Komitetui Gy
nimui Sveturgimių paskuti
nius kvotos pinigus sumoje 
$241. Tai taip visą lietuviams 
skirtą kvotą sudarėm iš $800. 
Tai didelis ačiū priklauso lie
tuvių progresyvei visuomenei 
už paramą taip svarbiam rei
kalui. Be mjnėtos kvotos dar 
buvo suaukauta virš šimtas 
dolerių. Reikia sakyti, kad 
Detroito progresyviai lietu
viai, darbo žmonės gausiai 
parėmė sveturgimių gynimo 
darbą ir už tai jiems reikia 
tarti didelis, didelis ačiū!

LLD Narys.

$
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Plymouth, Pa.
Rugpiūčio 17 d. aš su žmo

na ir Kruitul'iene susitarėme 
pavažinėti po farmas, — ypa
tingai norėjosi aplankyti kai 
kuriuos lietuviškus farmerius.

Pirmiausia sustojome pas 
Vincą, ir Marijoną Krymus. 
Vincas Krymas, ilgametis bu
vęs Patersono, N. J., gyvento
jas, ir taip pat senas Laisvės 
skaitytojas; jis jau keli me
tai apsivedė su buvusia Bai- 
kauskiene, jau pirmiau gyve
nusia farmoje.
—Kaip sekasi. Vincai, kaip 

myli farmeriauti ^-užklausiau 
aš jį. ' j.

—žinai, drauge, iš pradžių 
man čionai buvo neramu ii 
net pikta, nes dirbi dirbi, o 
pėdės niekas nemoka, prie
šingai, turėdavau iš kišenės 
imti ir pats sau mokėti. Bet 
dabar jau kas kita: nusipir
kau naują traktorių, nusipir
kau naują karą, porą karvių 
ir kitko; ir dabar gyvenu kaip 
vidutinis farmerukas: darbo 
daug, pinigų nėra, bet pragy
venimui turime visko įvales. 
Ant farmos, kolei sveikas, ba
du nemirsi.

Ir tai tiesa, draugai K rymai 
abu sunkiai dirba, bet visko 
turi ir vidutiniai gyvena. Kry- 
mai buvo pasiruošę važiuot) 
ligonių lankyti. Paklausus, 
kur kokių ligonių, —jie pa
aiškino: Nagi, jų susiedai 
Kruchkai, už apie penkių my
lių nuo mūs, labai blogoje pa
dėtyje: jau kelios savaitės kai 
Kruchkienę labai sužeidė 
traktorius, o patį Kruchka 
taip pat užklupo liga, dėl ku
rios nuvežtas ligoninėn ir pa
daryta operacija ant apendi- 
ko, ir kuris: dar tebeguli ligo
ninėje.

Tai, vadinasi, nepaprasti ii 
nemalonūs nuotikiai. Todėl ir 
mes, sakome, su jumis kartu 
juos norėtume aplankyti. Ge
rai, Krymai sako, važiuokite 
paskui mus. Ir už .apie pen
kių mylių, sustojome prie mu
mis nepažįstamų farmerių 
kiemo. Įėjus į stubą, Krymie- 
nė tuojau supažindino mus su 
Pat. Kruchka. Draugė Kruch
ka, pasirodo, mandagi, pakal
bi ir draugiška moteris, jau 
kelios savaitės pfc> sužeidimo, 
bet dar gana silpna ir dar veik 
nieko negali dirbti. Toliau 
bekalbant, užsiminėme apie 
Laisvės pikniką, kuris įvyks 
rugpiūčio 23 d. Shenandoah, 
Pa. Draugė Kruchka, su pra
linksmėjusiomis akimis, pa
žiūrėjo į mumi ir klausia, ki
bą jūs esate Laisvės skaityto
jai, kad kalbate apie Laisvės 
pikniką? Taip, mes atsakome. 
Tuomet draugė Kruchka dar 
daugiau) pralinksmėjo ir sako: 
Ach! kaip tai linksma ir ma
lonu susitikti savuosius žmo
nes, nes ir aš esu Laisvės

skaitytoja per daug metų. To
liau drg. Kruchkienė kalba su 
liūdna mina, ji sako: Kaip 
liūdna, kad šį metą aš nega
lėsiu dalyvauti Laisvės pikni
ke, nes mane ir mano vyrą 
užpuolė nelaimės,—aš turėjau 
nelaimingą atsitikimą su trak
torium, kuris mane taip su
žalojo, jogei aš nemaniau 
likti gyva, o štai tik savaitė 
atgal mano vyras susirgo a- 
pendiku, ir jį išvežė į ligoni
nę, kur padarė operaciją ir 
ten dar tebeguli. Turime daug 
karvių ir kitokių gyvūnėlių, 
kuriuos būtinai reikia prižiū
rėti, o čia nėra kam,, tad esu 
priversta juos greitai išpar
duoti.' į— Kaip toji nelaimė su 
traktorium atsitiko jum drau
ge ?—paklausiau Kruchkienės. 

• —Ogi štai kaip: Traktorių 
ir sunkvežimį jau reikėjo tai
syti, tai mudu su vyru nuta
rėme pristatyti juos pas me
chanikus, mechanikai pataisė 
ir viskas gerai; aš paėmiau 
vairuoti traktorių, o mano 
vyras sunkvežimį ir grįžtame j 
namus ir viskas, rodosi, gerai. 
Bet čia jums turiu priminti, 
kad aš turiu gyvenimo per
mainos laiką, dėl kurio kai 
kada gaunu karštį bei svaiguli- 
į galvą, bet vis po biskį, bei 
šį kartą man užėjo gana d i-' 
delis karštis su svaiguliu, 
taip, kad aš netekau sąmones 
ir kontrolės, tad mano trakto
rius trenkė į akmenų krūvą 
ir apvirto.į pakrantę ant ma
nęs, perskėlė man kaktą ir 
labai užgavo akį, kuria, ma
niau, jau nematysiu, ir sulau
žė keturis šonkaulius ir abel 
nai visą taip sutrankė, kad aš 
abejoju, ar aš kada atgausiu 
savo buvusią sveiktą. Ši baisi 
nelaimė atsitiko liepos 24 d.

Kruchkienės persergėjimas 
moterims: “Brangios draugės, 
turėdamos pakaitos gyvenimo 
nesmagumų, niekad nerizi
kuokite su automašinomis, nes 
niekad negalite būti tikros, 
kad jums neužeis karštis, bei 
svaigulys į galvą; o tai pavo
jus gyvybei, arba sužalojimas 
viam gyvenimui. Taigi, mielos 
moterėlės, lai jums būna ma
no širdingas patarimas, — vi
suomet būkite atsargios! ’

Pat. Kruchka, R. D. L 
Stillwater, Penn.”

šie draugės Kruchkienės 
persergėjimo žodžiai, mano 
supratimu, yra verti dėmesio, 
kuriuos moterys visuomet tu
rėtų prisiminti.

—o—
Plymouth© LDS 60 kuopos 

susirinkimas buvo gražus ir 
pasekmingas. Komisija prane
šė, kad nuo išvažiavimo pelno 
liko $23, kurie bus panaudoti 
svarbiems reikalams. Taip 
pat nutarta kitą išvažiavimą 
turėti, kuris įvyks toje pačio
je vietoje, ateinančio mėnesio 
20 d. Tai visi turėkime minty
je. . V. ž.

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.

(167-173)

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, 364H Rath 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). 
■Alsi) needed helpers. Must be exp. 
St. |wk. Good pay; good wking con- 
ditiohfc Apply in person or phono 
Mr. C. )E. Lloyd. CAMDEN AUTO 
PAINTING, Ferry Ave. & Filmore 
St., Camden, N. J. Woodlawn 4-1405

(I__________________(167-169)

BOD’JQ MAN. Experienced. Must 
be 1st (ąlass. Top wages; steady 
work. Apply<oady to work, 8 A. M. 
GRAY’S GARAGE, 2118 E. Dauphin 
Street.
__________________________ (167-173;
MECHANIC. Experienced on trucjZs, 
Steady work; good salary. Excellent 
opportunity. Apply in person or 
phone Phila New Jersey Express 
Inc., American & Green Streets.

LO. 8-5303.
(167-169)

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

vių Tarybos. Išreikš^Įfptlas jais 
nepasitikėjimą, jis uždavė gal 
nebeatitaisomą smūgį jų gar
bei ir prestižui. Kas gi iš 
lietuvių jais dabar bepasiti- 
kės ?

Man tas nepatinka. Nepa
tiks tas ir kožnam save ger
biančiam lietuvninkui. '

Adresas nepaduotas, todėl 
nežinia, kur ponas 'Kerstenas 
dabar mūsų doleriais švaistosi.

★
Beje, lygiai toks pat įžeidi

mas ir mūsų tūliems pabėgė
liams, kurie priesaikauja, jog 
jie viską žino ir viską pasako 
apie Lietuvos “pavergimą”. 
Kerstenas jais irgi, matyt, ne
pasitiki.

ROCHESTER, N. Y. I

PIKNIKAS
Rengia Gedemino Draugyste

Sekmadienį

Rugpiūčio 30 Augusi
"~'MWMDB39E

SCHUTZEN PARKE
Pradžia 1 Valandą Po Pietą

GROS GERA MUZIKA

Turėsime skanių valgių ir gėrimų

Visi rochesteriečiai ir iš apylinkių lietuviai ma
loniai prašomi dalyvauti.

UŽTIKRINAME, VISI LINKSMAI
PABUVOSITE.

—Rengėjai.

t

<

Linden, N. J.
Mirė

Petronėle Rippen, 63 m. 
amžiaus. Gyveno po 1309 
Clinton St. Mirė namuose, 
rugpiūčio 24 d.

Laidotuvės įvyks rugpiūčio 
27 d., 9 vai. ryto, iš šv. Te
resės bažnyčios į Rosedale ka
pines. Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi Budreckio įstaiga, So. 
Wood Ave.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Kazimierą, sūnų Antaną, 
dukteris Mrs. Helen Miller, 
Mrs. Aldona Dambrauskas ir 
4 anukus.
Kazimieras Rippen yra dien

raščio Laisvės skaitytojas virš 
40 m. Reiškiame jam ir jo 
šeimai* giliausią užuojautą 
liūdesio valandoje.

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

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sekmadieni, rugpiūčio (Aug.) 30 
d., Olympia Parke, įvyks 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 jvairę progra
mą, kuri susidės iš dainų ir instru
mentų muzikos. Taigi bus ne tik 
malonu vėl visiems pasimatyti, bet 
kartu bus ptoga 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 7die
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. y 
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)

HARTFORD, CONN.

Laisvės Choro mėnesinis susirin
kimas atsibus rugpiūčio 27 et, 155 
Hungerford St. Prasidės 7:30 vai. 
va k. Privalote visi ir visos dalyvau
ti, nes turime svarbių reikalų.

Choristas*.
(168-169) •

——— .. ............. i.-i-ui I I p
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NowWko^g^^Zinioi
Teisiu organizacija 
prašo padėti dirbti

Civilinėms teisėms ginti or
ganizacija New Yorke atsi
šaukė j visuomenę aukų dar
bui prieš civilinių teisių už
gniaužimą Kuboje. Aukos yra 
reikalingos leisti lapelius ir 
bendrai skleisti informaciją 
visuomenei.
Taipgi prašo technikinės pa

galbos tos .informacijos pa
ruošimo ir išsiuntimo darbam. 
Raštinė randasi 6 E. 17th St., 
New Yorke.

Tik dabar surado kare 
atskirtą tėvą

Trejus su virš metų išbuvusi 
amerikone, tryl'kos metų am
žiaus mergiotė Helen Gidins 
išvyko Erancūzijon pas savo 
tėvą.

Mergaitė buvo giminių at
rasta našlaičių prieglaudoje, 
Paryžiuje, ir pargabenta Ame
rikon. Tačiau ji visuomet ti
krino, kad jos tėvas, buvęs 
Francu z i jos karys, turi būti 
gyvas. Giminės paieškojo ir iš- 
tikro atrado tėvą. Ar jos mo
tina d ai- gyva kur nors, ar mi
rusi, šeima ir dabar dar^neži- 
no.

Darbininkai svarsto 
rinkimą klausimus

Spaudos laisvei ginti orga
nizacijos grupė praneša, jog 
rengia masini mitingą aiškinti 
svarbius klausimus, kuriuos 
galėtų ir turėtų išspręsti atei
nantieji rinkimai. Kalbėtoju 
gavę žymų darbininkų vadą 
Simon Gersoną, vieną teistųjų 
einant Smith Aktu, kuris, ta
čiau, tapo išteisintas.

Mitingas rengiamas rugp. 
26-tos vakarą, šį trečiadienį. 
Premier Palace, 505 Sutter 
Ave., Brooklyn. Vieta ypačiai 
patogi Brownsvilles ir East 
New Yorko gyventojams nu- 
eiti-nuvažiuoti.

Brooklyne suimti trys 16- 
18 metų jaunuoliai kaip plė
šikai.

MATTHEW A.J
BUYUS ;

(BUYAUSKAS) J
LAIDOTUVIŲ 5

DIREKTORIUS J

426 Lafayette St. J
-Newark, 5, N. J. J

MArket 2-5172 J
4

Virginia 9-6128PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
modernines mašinos vidujinių ligų 

TYRIMUI

2-3’ 6-8 P M
By Appointment 87-20 88th Street

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

Į tą pikniką važiuosime 
dainuodami, Husais >■

Į buvusius užmiestyje pas
kiausius du lietuvių piknikus 
grupės žmonių nuvažiavo link
smai. gerai ir greitai, bet ne 
visi. Vieniems automobiliuose 
vietų pritrūko. Kiti važiavę 
miestinėmis linijomis ilgokai 
turėję tų miestinių “bričkų” 
palau kti.

To nebus važiuosiantiems į 
New Jersey lietuvių rengiamą 
Laisvės naudai pikniką sek
madieni prieš Labor Day, rug
sėjo (Sept.) 6-tą, Montgome
ry Parke, Irvington, N. J. Vi
si galės nuvažiuoti ir parva
žiuoti dainuodami. Tai yra:

Gales be rūpesčių važiuoti 
visi tie, kurie iš anksto užsi

Mokytoją unija nori 
kandidatus pažinti

Mokytojų unijos atstovė Į- 
statymdavystei Mrs. Rose 
Russell pasiuntė užklausimus 
visiems visų partijų kandida
tams į New Yorko miesto įvai
rias valdvietes ir į Miesto Ta
rybą. Pagal gautus atsakymus 
mokytojai spręs, kurie kandi
datai yra verti paremti, o 
prieš kuriuos reikia kovoti.

Tarpe vyriausiųjų paklau
šimu yra: Ar jie balsuos už 
statymą naujų mokyklų ; už 
sumažinimą klasių, paskiriant 
daugiau mokytojų; už vaikų 
darželius ir už priežiūras jau
nesniems mokyklos amžiaus; 
už pagerintą mokesti mokyto
jams ir kitiems mokyklų dar
bininkams ir tarnautojams; už 
pensijas, taipgi už sveikatos 
ir gerovės planą; už tarimas! 
su darbininkais.

Kandidatai susikirto
Įvyko gana aštrus susikirti

mas žodžiais dviejų demokra
tų sąrašų kandidatų. Starkus, 
brooklynietis kandidatas ant 
Wagnerio demokratų baloto 
sako, kad Impellitteris jam 
siūlęs bile kurią poziciją 
miesto valdžioje, kad tiktai 
jis nesusidėtų su Wagneriu. 
Gi Impellitteri tą nuginčija.

SKELBKITĖS LAISVĖJE 

tikrins busuose vietą, įsigys iš 
anksto buso bilietą. Kelione 
specialiais busais iš Brookly- 
no tiktai $2 (round trip).

Busas išeis nuo Lietuvių A- 
merikos Piliečių Klubo 1 vai. 
po pietų. Iš pikniko atgal iš
važiuos apie 8 vakaro ir par
veš vėl prie Pil Klubo (tu
rinčius važiuoti toliau išleidžia 
prie miestinių linijų važiuo
jant pro stotis, jeigu to pa
geidauja).

Busais atvažiuos ir Phila- 
delphijos lietuviai. Taipgi ti
kimasi daug svietelio iš visos 
New Jersey ir iš artimųjų 
Pennsylvanijos miestų. Turė
sime malonių pasimatymų, 
smagių pa žmonių.

Laivą kompanijos myli
: Deweyaus įstatymą

Laivų kompanijos prilipą, 
prie gubernatoriaus DeSvey ir 
jo republikoniško Valstijos 
Seimelio priimto New Yorko 
uostui įstatymo, kaip musės 
prilimpa prie medaus. Kom
panijos griežtai atsisakė pri
imti unijos pasiūlymą tvarky
mui darbininkų samdos reika
lų. Taipgi atsisakė svarstyti 
kitus laivakrovių reikalavi
mus.

Kompanijos godžiai laukia 
įeinant gallon to Dewey Įsta
tymo. Jis jau yra New Yorko 
ir New Jersey seimelių priim
tas, abiejų gubernatorių pasi
rašytas, pateiktas Kongresui 
užgirti ir užgirtas, taipgi pre
zidento Eisenhowerio pasira
šytas. Tačiau jo pradėjimo 
vykdyti diena yra nustatyta 
gruodžio 1-ji.

Kompanijų atsisakymas su 
savo darbininkais derėtis ro
do, jog jos nori laukti iš to 
įstatymo talkos, prieš savo 
darbininkus.

Unija pastatė reikalavimą 
po 50 centų per valandą mo- 
kesties priedo, taipgi kad 
samdymas darbininkų, gerovė8 
fondas ir darbo sąlygos būtų 
svarstoma ir operuojama ben
drai unijos ir bosų atstovų. Į 
tuos unijos reikalavimus bosų 
sąjungos pirmininkas John V. 
Lyon atsakė, kad

“Unijos reikalavimai yra 
nerealistiniai, nepraktiški, su
planuoti ignoruoti naująjį 
Waterfront Commission Law 
(įstatymą).

Tuo tarpu darbininkai kal
ba, kad jie negali kompani
jų malone toliau atsidėti. Jie 
sako, kad jeigu fiųmos nebus 
su unija susitarusios pirm 
rugsėjo 30-tos, pajūriečiai 
laivakroviai ir kiti prieplaukų 
darbininkai skelbs streiką.

t)r. 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. 7-6288

X

Panaikino taksiką 
radio drausmę

Policijos viršininkas Mo
naghan leido panaikinti per 
apie ketverius metus buvusį 
uždraudimą taksikuose varto
ti radio.

Naujasis patvarkymas lei
džia keleiviui ar pačiam taksi- 
ko vairuotojui vartoti radio. 
Vairuotojas negali vartoti ra
dio, jeigu keleivis tam prieši
nasi. Bet jis gali vartoti radio 
laukdamas keleivių bile tiktai 
nesudaro kam nors apylinkė
je arzumo.

Parskridusiems Gis 
iškilmių nebuvo
Rugpjūčio 24-tą į LaGuardia 

stotį tapo parvežti pirmieji 
53 iš karo belaisvės Korėjoje 
sugrąžinti amerikonai vetera
nai. Jiems pasitikti nebuvo 
iškilmių,, nebuvo nei masių 
svetimųjų žmonių. Juos pasiti
ko jų šeimos, sužadėtinės. 
Kiekvienas stengėsi skubėti 
namo.

Reporterių čia netrūko, bet 
pokalbių su jais veteranai 
vengė. Tą pripažino ir patys 
kai kurie reporteriai.

Nenori sargą
Tony Anastasio, skaitoma

sis laivakrovių “karaliaus” 
Ryano priešu, prašė teisėjo, 
kad prašalintų nuo jo seklius. 
Jis sako, kad jis sargybos ne
reikalingas. Susitikimuose su 
“profesijonalais” sargai jam 
daro gėdą. O taksų mokėto
jams bereikalingai kainuoja 
po $2,000 kas savaitė.

Pranešimas
PITTSBURGH, PA.

Labor Social. Parengimas įvyks 
rugsėjo 6 d., 7 v. v., Ukrainų salėje, 
6th ir Cabot Way, South Side. Bus 
vaišinimų. Kviečiame dalyvauti.

(169-171)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Piliečių Klubo metinis— 

,50 metų—sukakties piknikas įvyks 
rugpjūčio (August) 30 d., Lietuvių 
Tautiško Namo Parke, Keswick Rd. 
ir Winter St., prasidės 1-mą vai. po
piet. 4-tą valandą bus nariams pie
tūs nemokamai. O nenariai galės 
nusipirkti valgių kiėk norės.

Tą pačią dieną atsibus piknikas 
Liet. Meno Sąjungos, Olympia Park, 
Worcesteryje. Ten bus muzika, dai
nos ir sportas. Kviečiame visus da
lyvauti minėtuose piknikuose.

. Geo. Shimaitis.

WX”' RADIO CITY MUSIC HALL
GREGORY PECK and AUDREY HEPBURN 

in WILLIAM W/LER'S production of

‘'ROMAN HOLIDAY’’
with EDDIE ALBERT ♦ A Paramount Picture

and SPECTACULAR STAGE PRESENTATION

Lauksime žinių iš kitų kolonijų.

New Jersey Lietuviu

PIKNIKAS
Rengia LLD 5-to j i Kuopa 

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

vasarą, sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 6 September
z Ant rytojaus Labor Day šventė, tai puikiausia 

proga pasilinksminti piknike ir 
ant rytojaus pasilsėti.

Pikniko Vieta—

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

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

pes piknike malonesniam laiko praleidimui.
Brooklynas ir Philadelphia busais važiuoja 

į šį pikriiką.

4 pusi.-Laisve (Liberty)— Ketvirtad., Rugp.-August 27, 1953

NEW YORK
HELP WANTED MALE

DARŽININKAS
Kiemui aptarnauti ir medelių prie

žiūros darbas.
Su šiek-tiek patyrimo medelių 

priežiūrai. 
Kreipkitės asmeniškai 

Tarpe 8—10 A. M.
IRELAND’S NURSERY 

679 A Merrick Rd., 
(priešais Soper Ave.) 

Baldwin, L. I.
, (169-171)

HANDY MAN—-CARETAKER
Pora, Vasarvietėj.
Bungalow—Colony.

Puiki Alga.
Nuolatinis darbas apskritiem metam.

Tel. EVergreen 6-0400
(168-171)

CABINET MAKER
MAŠINŲ MECHANIKAS

Reikalingas seniai įsisteigusiam 
išdirbėjai Kitchen Cabin6ttes. Nuo
latinis darbas. <

Kreipkitės: ES. 7-4600
(167-173)

VYRAI
PRODUKCIJOS
DARBININKAI

Pasikeičiamais šiltais, 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)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BUTCHER SHOP
Puikiausia Greenpointe vieta. 

Sveikatos reikalas verčia greit par
duoti su tikru nuostoliu.

925 Manhattan Avė., 
BrooklyMi 

Ar šaukite;
EVergreen 9-6149

(169-173)

FRUIT 
& 

VEGETABLE STORE 
Gera proga. 

Parduodame iš priežasties ligos. 
Turite pamatyti, kad įvertinti. 
Telefonuokite STerling 3-0867 

(169-173)

BAfc & GRILL—BAYRIDGE
4524 8th Ave., Brooklyn. 

$1100 Savaitinė Jeiga. 90% nuo baro.
Lengvi išmokėjimai. Vien tik 

pirkėjai kreipkitės.
GE. 6-0425 (2—5 P. M.) 

(169-173)

348 W. 24th St.
8 Fornišiuotų Kambarių Namai 

28 raktai, 5 metų lysas. 
Geros įeigos.

Savininkas vietoje kiekvieną dieną 
po pietų. 

Tarp 3 ir 4
Ar šaukite tarp 9:30 ir 10 A. M.

YE. 2-8023.
(169-173)

NEW YORK ‘
f

HELP WANTED FEMALE

OPERATORĖS
Patyrusios ant vaikų suknelių. 

Sekcijų darbas. Pilnam ar daliai lai
ko. Nuolatinis darbas. Gera mokes
tis. Kreipkitės:

PRINCE MARK
16 Weirfield St., 

Brooklyn
(168-172)

NURSE, R. N. 
ar 

LAISNIUOT/1 PRACTICAL 
Patyrusi prie nusenusių, nesvei

kiems įstaigos.
Naktinėm pareigom.

5 naktys, nuolat, alga. 
Kambarys ir valgis.

Tel. RE. 9-2523 
___________________ (168-174) 

OPERATORĖS
Patyrusios ant Singer sewing 

mašinos. 
Nuolatinis darbas. 

Gera mokestis. 
Kreipkitės:

80 Prince St., 
Brooklyn 

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

REIKALINGOS OPERATORĖS 
Patyrusios.

Darbas prie sijonų.
Nuolatinis darbas.

Gera mokestis.
Kreipkitės:

ALLISON SPORTSWEAR
' 30 E. 23rd Street

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

REIKALINGA COUNTER GIRL
Prie bar ir fountain. Patyrusi.

Pilnam laikui.
Darbas dianom.

Nuolatinis darbas.
Gera mokestis.

Kreipkitės:
44-01 Kissena Blvd., 

Flushing
Tel. FL. 9-9265

(169-173)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Darbas prie pirštinių. Nuolatinis 

darbas, 35 valandos, pilnam ar daliai 
laiko, jeigu norėsite.

Apmokamos šventės.
Gera mokestis.

Kreipkitės: 
PENDLETON CO. 

49-04 — 43rd Ave.
Sunnyside

(167-171)
AUKLĖTOJA

. Daktaro Namuose.
Pagelbėti su mokyklos vaiku ir 

mažyčiu. Lengvas namų darbas. 
Nuosavas kambarys.

Turi būt gero charaktoriaus ir 
kalbėti angliškai. Kreipkitės Sekma
dieniais ir pirmadieniais.

ES. 7-8861.
• (169-171)

OPERATORĖS—BARTACK
Išmokysime jei patyrusios ant ki

tų. mašinų.
Nuolatinis Darbas.

Gera Mokestis. Kreipkitės:
RHINE UNDERGARMENT

503 Broadway
(arti Spring St.) N. Y. C.

(169-171)
HELP WANTED-MALE

SADDLER
Patyrę Prie Ornament Odos 
dirbiniams ir balnų darytojas. 

Gera alga.
ARCARO & DAN SADDLERY 

835 Hempstead Turnpike, 
Elmont, L. I.

Floral Park 4-1026
(166-169)

REAL ESTATE

LUNCHEONETTE-DELICATESSEN 
ULTRA MODERNINĖ 

Alaus laisniai—Stationery
Pilnai air conditioned. Turime par

duoti su nuostoliu dėl priežasties ki
tų interesų.

Puikiausia vieta —
196-17 Northern Blvd., 

Flushing 
ar šaukite 
HA. 9-9711

' (169-173)
----------- --------------------------- e------------  

FLATBUSH
1187 E. 42nd St.

Puikiausias pirkinys, parduodamas 
privatiniai, vienos šeimos pilnai at
skirta. 2 karam garadžius. Turi 
parduoti su nuostoliu, nes turi ap
leisti valstiją. Daug nesuminėtų 
įrengimų.

$17,000. Lengvai pertaisomas ant 
2-jų šeimų.

NA. 8-2811, 
Po 10 A. M.

(169-173)

FLATBUSH 
1974 East 1st St. 

$17,500
2 šeimų detached, išrandavojamas 

skiepas.
$120 randa priskaitant tuoj užėmi

mas 6 kambarių ir garadžių. 
Šaukite savininką:

Dewey 9-5485
(168-172)

FLATBUSH
1 šeimos mūrinis su veidrodžiais 

sienose, 
6% kambarių namas.

Taipgi 
Išrandavojamas 2^ rūmų, ant pirmų 

lubų apartmentas. 
Refrigerator ir daug kitų įrengimų. 
Arti mokyklų, krautuvių ir trans- 

portacijos.
Šaukite savininką:

ES. 7-8068
(168-172)

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

RANKINĖ MARŠKINIU
Lankstytoja \ 1

Arba marškinių lankstytoms ant 
prosperitj jtalo. Taipgi bosopn oj>e- 

ratorė.\/Su Laundry patyi/mu. 
Nuolatinis darbas.

Gera mokestis.
Kreipkitės:

PROSPERITY PRESS 
1830 E. Tremont Ave., 

Bronx
0168-172)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Singer—Single Needle. 

Darbas prie megstinių blouses. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės:
6 West 18th Street,
N. Y. C. (4t'h floor)

(168-170)

MERROW OPERATORĖS 
and 

SINGER MACHINE OPERATORĖS 
Patyrusios. Darbas prie bliusku- 

čių. Nuolatinis darbas. Gera mo
kestis. Puikios darbj sąlygos.

Kreipkitės: 
TEXTILE BLOUSE 
773 Prospect Ave., 

Bronx 1
(167-171) \

RHINESTONE 
and 

NAILHEAD SETTERS 
Patyrusios

Nuolatinis Darbas. . < \ 
Gera mokestis. - Ą

Kreipkitės: '
GAY CREATIONS 
315 West 36th St., 

N. Y. C.
(167-173)

* SLAUGĖS—R.N.P.N. 
ir ! 

pagelbininkes
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-iy)

Į............... ■ ■■■■»-..■ ■■ ....... —......... --“-B

REIKALINGOS įvfERGINOS
Dėl book binding. Su; ar be 
mo. Nuolatinis darbai. Geros danS 

sąlygos. . f
Krelpkitos: T >

PAUL & CENTELLMO
116 East 27th St., N. Y. C. 

(9th floor)
(168-174)

REIKALINGOS OPERATORĖS 
Patyrusios ant singer mašinos. 

Nuolatinis darbas. 
, Gera mokestis.

Kreipkitės:
MESSINA BROS.

238 Melrose St., Brooklyn 
(Broadway—Jamaica line or Myrtle 

Ave. line iki Broadway ir Myrtle 
stoties.)

(168-170)

REIKALINGOS 
SINGER OPERATORĖS 

Patyrusios. Darbas prie blouse. 
Taipgi . •

MERROW OPERATORĖS 
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 OPERATORĖS
Patyrusios ant Singer mašinos. Dar

bas prie apatinių aprėdalų ir linge
rie. Nuolatinis darbas^ Gera mokes
tis. Apmokamos vakackjos ir kitos 
pašalpos. Kreipkitės: J
ACME MACHINE Rj©LLI.V<0 CO.

9 Great Jones St. -
(tarp Broadway ir Lafayeite) 

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 8-1860
(166-170)

MERROW OPERATORĖS 
Patyrusios prie drobulių 
RUFFLE OPERATORĖS 
Patyrusios prie Curtains

Nuolatinis darbas. Gera mokestis. 
Kreipkitės:

RITE CURTAIN 
655 Dean St., Brooklyn 

Tel. NEvlns 8-8000 
(167-169)

REIKALINGA COUNTER GI*
Nuolatinis darbam 1 

Drabužių valymo krajBtuvėje.
Kreipkitės:

PRFMO CLEANERS
202 Elizabeth St.

N. Y, C.
Tel. WO. 6-8289

(167-171)




