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KRISLAI DULLES RAGINA
Sugrįžta pavargę.
Prelatas apšaudo “šefą.”
LVgi tarpe lygiųjų...
Teroro žygis.

Rašo A. BIMBA

Amerikos žmogus tebėra 
neišmokęs vieno paprasčiausio 
dalykėlio. atseit. vakacijas 
(.atostogas) protingai praleis
ti. Iš jų jis sugrįžtą sužliugęs, 
pavargęs, ir dar supykęs;

Man tik labai .retai pasitai- 
£dt> ^usitikti žmogų, kuris (li- 
dživto.jasi praleistomis va Raci
jomis.

Ypač mums senesniems žmo
nėms verta apie tai pagalvoti. 
Dar ne pervėlu nors išmokti 
išmintingai atostogauti.

—o —
Brooklyno pranciškonų Dar

bininkas didelėmis raidėmis 
suriko: “Lozoraitis VU Ko 
bendradarbiavimo nenori, pa
reiškė VLIKo pirmininkas M. 
Krupavičius Eltos atstovui.”

Nesuprantu, kodėl pranciš
konų organas nebevadina Kru
pavičiaus nei prelatu, nei ku
nigu. Nejaugi Krupavičiaus 
politiniai darbeliai taip “iš
garsėjo“. jog klerikalų .spau
da sarmatinasi ji skaityti dva- 
si'jiink u ?

—o—
t grįžkime prie prelato 

ir •Šefo”. Sužinome, kad pre- 
lata.sĄKrupavičius turėjęs pa
sitarimą su Lozoraičiu “atsto
vų skyrimo reikalais“. Tuose 
pasitarimuose “šefas“ panei
gęs visus pirmi'snius susitari
mus ir paskyręs visus savo
pastumdėlius.

Trumpai ir drūtai: Krupa
vičius nuo Lozoraičio t< laimė
jo špygą.

Labai pikta, bet ką tu pada
rysi ?!

—o—
Vilniaus Tiesa entuziastiš

kai rašo apie įvykusį Tarybų 
Sąjungos parlamento posėdį. 
Tame posėdyje dalyvavo ir 
Lietuvos atstovai.

Tiesa sako: “Lietuvių tauta 
tik Tarybų valdžios dėka su
jungė savo žemes, įgijo savo 
nacionalinę ir socialinę lais
vę, savo tikrą valstybingumą, 
iš užsienio imperialistų pa
stumdėlės tapdama sąjungine 
respublika, suvereniu!' ir lais
va, lygia t^ip lygiųjų.”

x°—Tiesiog šiwpūlingos žinios 
plaukit iš Prancūzų kolonijos 
Morocco. Nuvertimas nacio
nalistiško sultano ir pasiskyri
mas pastumdėlio nepraėjo 
taip ramiai, kaip Prancūziški 
imperialistai aiškina. Tik per 
vieną dieną sukišta į kalėji
mą virš tūkstančio patriotų.

Visas kraštas įstumtas į is
terijos ir baimės padėtį.

Nacionalistai grupuojasi j 
slaptas organizacijas.

Indokinija ir Morocco—dvi 
votys Prancūziško imperializ
mo kūne. Jos tebeauga ir te- 
besišakoja.

Sustreikavo 27,000 
gumo darbininku

Akron, Ohio. — Čia ir 
ket|uritiosw kituose miestuo
se sustreikavo 27,000 darbi
ninkų prieš Firestone gu
mos - “tajerių” kompaniją.

Unija pradeda derybas su 
kompanija dėl naujos su
tarties.

|PERDIRBT JUNGT. 
TAUTŲ CARTER!
Nori atimt veto teisę 

j iš Sovietu Sąjungos

Boston.—Amerikos vals- 
tybės sekretorius John Fos
ter Dulles kalbėjo suvažia
vime Amerikinės Advokatu 
Sąjungos ir piršo taip per
taisyti Jungtinių Tautų 
konstitucija - čarterį, kad 
nė vienas Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybos narys nega
lėtų vetuoti (atmesti) dau
gumos nutarimo.

Dulleso pasiūlymas buvo 
tiesiog nukreiptas prieš So
vietų Sąjungą. Pasak Dul
leso, Sovietai per daug at
metinėjo daugumos nutari
mus toje taryboje.

Jungtinių Tautų konsti
tucija sako: Jungtinių Tau
tu Saugumo Taryboje bus 
11 narių. Penkios Didžio
sios valstybės bus pastovūs 
nariai — Amerika, Sovie
tu Sąjungą, Anglija, Fran- 
cija ir Kinija. Kiti šeši na
riai bus laiks nuo laiko per
renkami. Tarybos sprendi
mai bus daromi, vienbalsiai 

u t i n k a n t visiems Pen
kiems Didiesiems, o jeigu 
bent vienas iš didžiųjų ne- 
-utiks, tai sprendimas bus 
atmestas.
DULLES LAIKO JUNGT. 

i TAUTAS VAKARŲ BLO
KU PRIEŠ SOVIETUS
Dulles tęsė, jog velionis 

prezidentas Rooseveltas ir 
į Anglijos premjeras Chur- 
j chillas, planuojant Jungti- 
I nes Tautas, “klaidingai įsi
vaizdavo,” kad galima bus 
santaikoje gyventi su So
vietų Sąjunga ir bendra
darbiauti su ja, kaip karo 
metu prieš' nacius. Anot 
Dulleso, tai ypač atom-bom- 
bu išradimas “nusendino” 
pradinę Jungtinių Tautų 
konstituciją.

Dulles vaizdavo Jungtines 
Tautas kaip Amerikos tal
ką. su kitais vakariniais i u
kraštais prieš Sovietų Są- 

■ jungą ir jos draugus.

Advokatę Sąjunga smerkia 
knygą degintojus

Boston.—Amerikinės Ad- 
i vokatų Sąjungos suvažiavi
mas priėmė rezo 1 i u c i j ą, 

; smerkiančią knygų ’ degin
tojus. Rezoliucija sako, ga- 

‘ Įima pašalinti priešingas 
Amerikai knygas iš ameri
kinių knygynų svetimuose 

. kraštuose. Bet knygynub- 
i se pačioje- Amerikoje rei
kia laikyti ir tariamas 

i 1 ‘ p r i e švaldiškas” knygas. 
Nes Amerikos piliečiai turi 
teisę susipažinti ir su skir
tingomis nuomonėmis.

ORAS. — Giedra, karšta 
ir tvanku.

Po šia fotografija ameri
kiniame žurnale LIFE buvo 
pridurtas toks prierašas:

—Šitaip vakariniame Ber
lyno ruožte stiprinasi atbė
gę išbadėję žmonės iš ryti

Kaip žmones puolasi prie nupiginto 
maisto, o ypač prie dovanai dalinamo

WABC radijas antradie
nio vakare apsakė tokį at
sitikimą savo programos 
dalyje “People Are Fun- 

Į ny,” parodant, kaip godžiai 
žmonės puolasi prie nupi
ginto maisto:

Vienas vyras Hollywoode, 
Calif., įkalbėjo savo žmo
nai: Gauk “puškarį,” prisi- 

j krauk visokių valgių ir 
j bandyk juos parduoti pu- 
I siau nupigintomis kainomis 
' pačiame centre. Tėmyk, ay 
■ žmonės juos pirks.

Taip moteris ir padarė, 
i Pasistatė puškarį su mais- 
Į to produktais ant madingo 
Hollywood Boulevardo. Pri
kabino iškabas, skelbian
čias, jog viską parduoda 
pusiau numuštomis kaino
mis : Svaras kavos 40 cen-1

Lobininkai išleidžia 
milijonus dolerių 
Kongresui apdirbinėti
Washington.—Įvairių biz

nių agentai, registruoti 
kaip lobininkai, vien tiktai 
per pirmąjį 1952 pusmetį 
išleido 2 milijonus, 377 
tūkstančius. dolerių “pasi
matymams” su senatoriais 
ir kongresmanais. Taip 
apdirbinėjo Kongreso na
rius, kad išleistų naudingus 
tiems bizniams įstatymus.

Washing tone zuja 400 to
kių registruotų lobininkų. 
O kiek dar neregistruotų i

Irano karalius prašo 
gelbėt nuo bankroto

Teheran, Iran. — Irano 
karalius per savo premjerą 
gen. Zahedį kreipėsi į Ame
rikos ambasadorių, prašy- 
damas greičiausios pinigu 
nės paramos — gelbėt Ira
ną nuo bankrūto.

nės, sovietinės Berlyno da
lies, kad gautų dalinamo 
amerikinio maisto punde
liu.

O jums kaip atrodo? Ar 
alkanos tos rytinio Berly
no pilietės? Gal nuo vadi

tu. Tuzinas kiaušiniu 30 
centų, taip ir toliau.

Žmonės tuojau sugužėjo 
viską pirkti. 1

Tuo tarpu vyras slaptai 
paruošė pikietą, nieko ne
sakydamas savo pačiai apie 
tai. Atėjo 6 pikietuotojai; 
iškėlė plakatus, šaukian
čius: “Saugokitės, nieko 
nepirkite nuo šio puška- 
rio!” “Čia pardavinėjama 
nuodingi ir sugedę valgiai ” 
“Nepirkite, jei nenorite ap
sinuodyti !”

Taip pikietuotojai ir 
vaikščiojo paliai puškarį, 
mėgindami atgrasint pirki- 
kus. Bet nieko nenubaidė.

Moterys ir vyrai, apspito 
puškarį ir kiek įkabindami 
pirko kavą, kiaušinius, vai
sius ir kitką, net griebda-

Japonija didina armiją 
kaip atlyginimą Amerikai

Tokio. — Japonijos val
džia planuoja dar 20,000 
vyrų padidinti savo armiją. 
Sako, tai bus atlyginimas 
už Amerikos duotą medžia
ginę paramą Japonijai.

I 1

McCarthy paveržtas 
prezidento “garbę”

Washington. — Senato
rius Kefauveris kritikavo 
ragangaudį senatorių Joe 
McCarthy. Sako, McCar
thy per daug garsinasi sa
vo ablavais prieš “raudo
nuosius.” Taip jo vardas 
nuolat mirga laikraščiuose, 
nustelbiant prezidentą , Ei
senhower).

Kefauveris todėl siūlė, 
kad tyrinėjimai komunistų 
ir kiti veiksmai prieš “ne
ištikimuosius” būtų daromi 
prezidento vardu, o ne Mc- 
CalThy’o. »

i VIŠINSKIS-ĮSPĖJA
| AMERIKĄ “NEARDYTI”
POLU KONFERENCIJŲ

namo “bado” rytini a m e 
Berlyne jos taip nutuko? %

Po amerikiniu užkandžiu> c * i
jos vėl grįš. į rytinį Berly
ną. Matyt, joms patinka ‘ 
ten “badauti.”

mi vieni iš kitų rankų. Taip 
per keletą minučių grynai 
ir ištuštino puškarį.

Kuomet vyras paskui pri
sipažino žmonai, kad jis 
pats surengė pikietą, tai 
žmona pyko ir juokėsi iš to 
praktiško šposo. Vyras gi 
kvatodamas aiškino:

Matai, kaip žmonės grie
bia nupigintą maistą, nebū
dami alkani ir nepaisant 
gąsdinančių perspėjimų.

Taigi suprantama, kodėl 
vokiečiai iš rytinio Berly
no juo labiau puolasi prie 
dovanai dalinamo ameriki
nio maisto vakariniame 
Berlyne. Toks jau žmonių 
būdas — griebti, kas do
vanai gaunama.

Lietuviai dėl to turi ir ne
labai gražią patarlę:—Dur
nas duoda, kytras ima.

Tęsiama kova už 5 
nuteistus Penna, 
komunistus

*
Pittsburgh, — Komunis

tų advokatai rengia apelia
ciją aukštesniam Jungtinių 
Valstijų teismui Philadel- 
phijoj, kad panaikintų fe- 
deralio apskrities teismo 
sprendimą prieš 5 komunis
tų vadovus Pittsburghe. 
Apskrities teismas skyrė 
jiems po 5 metus kalėti pa
gal Smitho įstatymą už tai. 
kad jie “suokalbiavę skelb
ti, jog reikėsią varu nu
versti Amerikos valdžią.”

Taip apskrities teismas 
nuteisė Steve Nelsoną, Ben. 
Careathersą, J. Dolseną, Ir- 
vingą Weissmana ir Wm. 
Albertsoną .

Nelsonas, buvęs vakari
nės Pennsylvanijos Komu
nistų Partijos pirmininkas, 
be to, jau pirmiau nuteis
tas pagal valstijos įstaty
mą 20 metų kalėti kaip va
dinamas “maištininkas.”

Sako, Kinija ir Šiaurine Korėja 
įgali atmest Amerikos planą

United Nations, N. Y. —-taikos Korėjoje.
Sovietų atstovas Andrius Amerika perša, kad toje 
Višinskis persergėjo Ame- konferencijoje dalyvautų 
riką, kad griežtas (ultima- tiktai tos šalys, kurios 

1 tiškas) jos pasiūlymas gali veikliai kovojo Korėjos ka- 
Į iš anksto suardyti būsimą- re. Amerikos delegatas 
ją politinę konferenciją dėl Lodge sako:

i . Dar galėtų dalyvauti ir 
Japonai vėl streikuoja sovietu sąjunga, jeigu jos, 

. v • i • if i norėtu komunistinė Kinijapries janklŲ stovyklas j ir šiaurinė (liaudininkų) 
_____  i Korėja: bet tuomet Sovie- 

Tokio, Japonija/— Japo-j tai turėtų sėdėti antrojoj 
mi darbo unijos paskelbė; stalo pusėj, sykiu su “už- 
naują 48 valandų streiką i puolikais,” šiauriniais ko- 
prieš amerikonų karines i rėjiečiais bei kinų savano- 
bazes - stovyklas. Streiku rnj atstovais.
protestuoja, kad Amerikos ; Višinskis yra pasiūlęs ir 
karininkai ne tik atsisako' eilę nekariavusių Korėjoje
pagerinti sutartį su unijo
mis, bet laužo ir senąją su
tartį.

Gyvenimo reikmenys 
f rekordiniai pabrango
i Washington. — Valdinis 
Darbo Statistikų Biuras 

1 praneša, jog pereitą mėne
sį maistas bei kiti gyvenimo 
reikmenys pabrango dar 

i dviem dešimtadaliais pro- 
' cento, pral e n k i a n t visus 
i brangenybės rekordus.
i Todėl milijonas automobi
lių darbininkų gaus po 1 
centą daugiau algos pagal 

j sutartį su kompanijomis 
kas liečia kainas.

Biuras teigia, kad nuo 
; 1950 metų iki šio] apie 15 
' procentų pakilo kainos įvai- 
i riems kasdienio vartojimo 
dalykams.

Perkančioj! dolerio vertė 
i taip nupuolė, kad dabar 
: reikia mokėti $1.92 už daik- 
I tus, kurie’ 1935 metais bu
vo gaunami už vieną dolerį.

Už UŽSTATUS PALEIS
TI 7 PHILA. DARBI

NINKŲ VADAI
Philadelphia. — Jau sep

tyni Philadelphijos darbi
ninkų vadovai tapo paleisti 
iš kalėjimo už užstatus po 
$10,000 kiekvienam. Dar 
laikoma kalėjime John Kuz
ma ir Robert Klonsky, už 
kuriuos reikalą u j a m a po 
$20,000 kaucijų.

Tie philadelphiečiai kalti
nami pagal Smitho įstaty
mą, kad “susimokinę skelb
ti, jog reikėsią nuvers t 
Amerikos ’ vadžią.”

Amerikonai tyrinės atomi
nes kasyklas Afrikoj

London. — Staptelėjo 8 
valdiniai Amerikos atomis- 
tai. Jie keliauja Pietinėn 
Afrikon apžiūrėti kasyklas 
uraniumo, sprogstamosios 
atom-bombų medžiagos. 

i šalių į politinę konferenci- 
; ją — Lenkiją, Burma, So- 
' vietų Sąjungą, Indiją,Egip- 
' tą ir kit., apart Amerikos 
; ii* tūlų jos talkininkų, tie
sioginiai dalyvavusių tame* 
kare.

Kalbėdamas politiniame 
I Jungtinių Tautų komitete, 
; Višinskis sakė:
i • —Amerika naudoja Jung
tinių Tautų seimą kaip bal
suojamąją savo mašiną. 
Bet jeigu seimo balsai už
girių tiktai amerikinį pla
na, o atmestu sovietinius 
pasiūlymus dėl konferenci- 

| jos paplatinimo, tai Šiauri- 
į nė Korėja ir Kinijos Liau
dies Respublika galėtų vi- 

i sai atsisakyt dalyvauti ame- 
; rikonų padiktuotoje kortfe- 
I rencijoje. Taip politinė kon
ferencija ir galėtų žlugti.

Višinskis kritikavo ame- 
I rikonus, kad jie įsivaizduo
ja esą “viešpataujančiųjų 
tauta,” kuriai lemta kitus 
valdyti.

Jis pabrėžė, jog Sovietų 
Sąjunga turi dalyvauti po
litinėje konferencijoje kai
po Jungtinių Tautų narys, 
o ne kaipo vadinamų “prie
šų atstovas.”

Rakietinio lėktuvo trenksmas 
gąsdino newyorkiecius

New York. — Kuomet 
rakietinis lėktuvas skrido 
per New Yorko vidur- 
miestį, pasigirdo smarkus 
trenksmas. Šimtai žmonių 
puolėsi prie telefonų, klau
sinėdami policijos stotis 
bei laikraščių redakcijas: 
Kur įvyko ta baisi eksplo
zija?

Bet jokios eksplozijos 
nebuvo, tiktai oras sudarė 
trenksmą, kuomet lėktuvas 
pralaužė vadinamą “garso 
sieną,” skrisdamas 760 my
lių per valandą bei dau
giau . Garsas lekia 760 my
lių per valandą.
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SVARBI KOATERENCIJA
Spauda gaso pranešimą apie-konferenciją, kuria 

reikėtų >usiru] .!<< visiems sveturgimiams amerikie
čiams. Tai bus ! • !< .■ .eų.-t už atšaukimą Wa’lter-Mc- 
Carrun įmi(Vi .eiio.- įstatymo, prieš kurį yra pasisakiu
sios vis1 Ik-udišTe - organizacijos.

I\o: i < t ciici į.; įvyks ,( 'hiciigo įe gruodžio 12 ir 13 
dieuoia -. !ų saikiu Amerikinis Sveturgimiams Ginti 
Kom.iti: s. t’ra.-o tautines grupes aktyviškai konferen
cijoj-?' dalyvauti ir turėti skaitlingas delegacijas:

Tu ai Walter-McCarran įstatymas jau labai plačiai 
panaudojamas terorizavimui sveturgimių amerikiečių. 
Komitetas sako, kad ligiišiol jau sulaikyta daugiau kaip 
trys šimtai nepiiiečių išdeportavimui iš Amerikos. Be- 

■ veik visi jie turi čia gimusias ir augusias šeimas. Jų 
■C* išdeportavimas reikštų jų šeimų sugriovimą.

Šiam piktam įstatymui nėra jokio pateisinimo. Jis 
turi eiti laukan.

Kongresan yra įneštas projektas naujo Įstatymo 
sureguliavimui imigracijos problemų. Projektą patie
kė senatorius Lehman. Lehmano siūlomas įstatymas 
jau susilaukė plataus ir prielankaus atsiliepimo. Jį re
mia, su tam tikrais pataisymais, visos pažangiosios or
ganizacijos.

Taigi, reikia manyti, kad Chicagos konferencija ne
apsiribos Walter-McCarran įstatymo atšaukimu. Ji tu
rės ką nors svarbaus pasakyti ir dėl Lehman projekto 
naujam įstatymui.

Nereikia nė kalbėti, jog lietuviškos organizacijos ne
praleis šios svarbios konferencijos be dalyvavimo joje.

DELEGATAS LODGE PASAKĖ
Pagaliau mūsų šalies delegacijos Jungtinėse Tautose 

’galva ponas Lodge atsistojo ant abiejų kojų ir pasakė 
tiesą. Susyk išgaravo visi išsisukinėjimai ir neįtikinanti 

; pasiteisinimai. Mr. Lodge pasakė, kad mūsų vyriausybė 
priešinasi Indijos įsileidimui į politinę konferenciją dėl 
Korėjos todėl, kad jai taip padiktavo Pietinės Korėjoj1 
diktatorius Syngman Rhee. Indija Rhee akyse yra “ko
munistų įrankis.” Žinant gi Rhee' nuomoję, “mes ti
kime,” pasakė Lodge, “kad Indijos dalyvavimas pastaty
tų konferencijos pasisekimą i pavojų.” Todėl 350,000,000 
žmonių tauta neturi teisės kištis į minėtos politinės kon- 

’fere^cijos reikalus! Ir musu delegacija balsuos prieš jos 
įsileidimą.

. NEIŠMINTINGAS ŽYGIS.
Visus nustebino didžiosios dailydžių imi jos lyderių 

pareiškimas, kad jie i•-•maršuoia iŠ Amerikos Darbo Fe
deracijos ir išsiveda visus narius. O tų narių yra astuo
ni šimtai tūkstančių. Netgi neoatiekia.ma rimta prie
žastis tokiam rinVo.m žvejui. Federacijos prezidentas 
Meany nežinąs, kode! dailvdžių unijos lyderiai šitai]) pa
sielgė.

Visokios kalbos eina. Vieni gandai sako, kad dai
lydžių ūmios, vadinamos United ^Brotherhood of Car
penters ,-nd -Joiner., of America, prezidentas Maurice 
Hutcheson yr?) susitaręs su I’nited Mine Workers of 

• America prezidentu John L. Lewis organizuoti naują 
federaciją. Bet abudu lyderiai tuos gandus paneigia.

Kaip ten nebūtų, šis dailydžių unijos vadų žygis su
duoda skaudų smūgį -visam unijų vienybės reikalui. Iš 
Federacijos pasitraukimas tokios skaitlingos ir senos 
Linijos tiktai padidins unijų pasidalinimą. Iškils visa 
eilė nesusipratimų tarpe dailydžių ir kitų unijistų.

Tuo savo žygiu dailydžių unijos lyderiai pasitarnaus- 
tiktai organizuotų darbininku priešams.

..SPROGO BURBULAS
Nieko nebesigirdi apie maisto dalinimą Vakariniame 

Berlyne dėl Rytinio Berlyno žmonių. Sprogo- tas pro
pagandos burbulas. Niekas,daugiau ir nebuvo. Mums, 
Amerikos taksų mokėtojams, kaštavo keletą desėtkų 
milijonų dolerių, o naudos nė už vieną nikelį. Mes sa- 

- kerne, kad taip bus.

VAIKĖZAS UŽMUŠĖ Į 
VAIKĖZĄ DĖL

DVIRAČIO į
Newark, N. J. — Susigin-1 

čijus dėl dviračio, vienas 15 l 
metų berniukas kumščiais į 
užmušė Josephą H. Hop- ■ 
kinsą, 16 metų amžiaus. I 
Miesto prokuroras dar ne-1 
nusprendė, ar traukt žmog- į 
žiidį į jaunamečių teismą. į

TUR BŪT, VĖL RIESTAI 
PRANCŪZAMS

Hanoi, Indo-Kin.—Fran- 
cūzai vėl giriasi paplatinę 
ofensyvą prieš Vietnamo 
komunistus - liaudininkus.

(Iki šiol būdavo taip: jei
gu francūzai giriasi smar
kiu ofensyvu, tai žinok, kad 
liaudininkai vėl jiem skau
džiai smogė.)

Kas Ką Rašo ir Sako
IŠBARA MŪSŲ
KRAŠTO VADOVUS

Pipirų gauna visi, ir'gau
na tiesiai iš Clevelaųdo nuo 
K. S. Karniaus. Jis esąsyitlUO, c/ A kJ VMM-M 

kad Malenkova j

m u- i

įsitikinęs, 
“pasigyrimas,” jog ii 
vietai turi h-bombą, 
klupdys ant kelių ir 
sų drąsųjį John Fos
ter Dulles su jo iškilmingu 
p a ž a dč j i m u k o m u n i s t i nes
Kinijos neįleisti į Jungti
nes Tautas.

“Tai pasekmė Amerikos 
neturėjimo savo jokios už
sienio politikos, tai vaisius 
g r a b a 1 i o j i m o s i patamsėję,” 
Šaukia šis smeton i n i n k ų 
apaštalas. Jau ir Eisenho- 
weris išsigandęs ir suklu
pęs. “Drąsesnis Dulles bal
sas pasiliks tik kaip jo iš
sišokimas, jo geri norai liks 
paneigti.” Kitais žodžiais, 
“kaput.”

Mes negalime sutikti su 
Karpiaus filosofija. Mums 
atrodo, kad mūsų vyriau
sybė turi užsienio politiką, 
turėjo ją ir Trųmąnas su 
Achesonu. Bėda ne tame. 
Bėda tame, kad ta politika 
netikusi, klaidinga, reakci
nė. Ji smaugia demokrati
ją namie, ugdo fašistines 
jėgas užsienyje ir puldo 
Amerikos prestižą viso pa
saulio demokratijos akyse.

Karpius nori, kad ta po
litika būtų dar aštresnė, 
dar reakcingesnė. O tai 
reiškia, kad jis vėlina Ame
rikai dar didesnės nelai
mės.

GAL VOKIEČIAI IR LEN
KAI ATEISIĄ J PROTĄ
Kai]) tik to vėlinąs Pran

ciškonų Darbininkas. Gir
di: “Tačiau mus domina, 
kad atsiranda balsų už su
sipratimą (su lietuviais, 
žinoma). Bręsta mintis, 
kad ateities padėtyje sienos 
nustos vaidinusios tokią žy
mią reikšmę kai]) praeity-

atsiran
da ir tari) lenkų. Jei tie bal
sai virstu lemiančiu nusi
statymu, tai skaudi karo 
])atirtis nebūtų praėjusi 
voltui.”

Darbininkas turi mintyje

Jis nori su jais susi-

Bet ką tas bendro turi su 
Lietuva, Lenkija bei Vokie
tija? Absoliutiškai nieko. 
Tarpe tų kraštų santykiai 
jau gerai ir teisingai nusta
tyti. Pagal tuos santykius 
nei vokiečiai, nei lenkai ne- 
besapnuoja apie atėmimą iš 
Lietuvos Vilniaus ir Klai
pėdos . Tai labai sveika ir 
gera Lietuvai ir lietuvių 
tautai.

BĖDA IR SMETONINEI 
VIENYBEI

• S *

Brooklyno smetoninė Vie
nybė kreipiasi į skaitytųjus 
ir prašo sudėti $7,0,00. Va
jus prasidėsiąs su rugsėjo 
1 d. Paprastomis įplauko
mis Vienybė nebegalinti iš
siversti.

Bet kai mes vedėme va
jų už sustiprinimą Laisvės 
ir prašėme skaitytojų aš- 
tuonių tūkstančių dolerių 
paramos, Juozas Tysliava, 
Vienybės bosas, mus nieki
no ir pajuokė. Dabar pats 
atsidūrė bėdoje. '

Y ra geras lietuviškas po
sakis: Nekask kitam duo
bes, nes jon pats įkrisi. 
Įkrito ir Tysliava.

Vienvbė yra savaitraštis. 
Ar žinote, kokia jos prenu-

merata? Ogi $6 metams! 
Laisvė gi išeina penkis sy
kius per savąitę ir jos pre- 

! numerata tiktai $8 metams, 
i Matote, pagal savaitraščio 
Vienybės prenu merata, 
Laisvės prenumerata ture- 

net $30 metams! 
koks skirtumas, 

r su tokia aukšta 
Vienybė ne-

tų būti 
Matote, 
Vienok 
prenumerata
begali išsiversti be auku.C? v

GERI ŽMONĖS IR GERI 
KOMUNISTAI

Vilnis cituoja Chicago 
“Daily News” korespon
dentę Charlotte Ebener. Ji 
sėdi Romoje ir iš tenChica- 
gon rašinėja. Vienoje savo 
korespondencijoje jinai pa
tiekia žinių apie komunis
tus ir vaikų auklėjimą. Ita
lijos komunistai ęsą be ga
lo gudrūs. Jie esą įvedę pa
mokas tėvams, kaip jie tu
rėtų savo vaikus išauginti 
gerais komunistais.

Tema labai gyva ir įdo
mi. Charlotte Ebener rašo:

“Italijos komunistų Partija 
duoda veltui patarimus tėvams 
kaip išauginti vaikus gerais 
komunistais. Štai keletas 
tarimų :

Susilaikykite nuo vaikų 
Šimo. Gerai vedamuose 
muose mušimas vaikų
kalingas. Jei jūsų vaikas išei
na iš dieninės rūtynos ir nepa
klusnus, naudokite oficialų, 
šaltą foną aiškinti kaip reikia 
elgtis.

Neduokite dovanų tokių, 
kaip saldainiai, už gerus poel
gius. Vienatinis apdovanoji
mas vaiko už tai turėtų būti 
‘bravo, gerai padarei.’ Geriau
sias vaikui atlyginimas yra 
viešai jo pagyrimas, akivaiz
doj .jo mokyklos draugų, mo- ; 
tinos ar seserų. Jei po metų 
laiko jaučiate, kad jūsų vai-» 
kui ar vaikams reikia kas 
duoti už gerą užsilaikymą, 
duokite jam ką naudingo, ką 
jis naudotų darbe ar abelnai.

Vaiko užsiėmimas (žaislas) 
metus, turėtų 
vis labiau su- 
pradūti pats 

to-

pa-

mu- 
na- 

nerei-

einant trečius 
būti laipsniškai 
dėtims. Jis turi 
nusiprausti ir apsirengti
liau jis jau turi savo kambarį 
mokintis švariai ir tvarkiai 
užlaikyti ir pataisyti savo

Sulaukęs 8 metų turi prisi- 
:ti prie šeimos darbo...
Reikia duoti vaikams savai

re i kalingų 
1 4 metų 

pavesti 
mokyklai

tinę sumą pirkti i 
šeimai daiktų, Po 
vaikams jau galima 
patiems pirktis sau 
reikmenis, taip pirkti duoną, 
cukrų ir kitus maisto dalykus. 
Vaiko išlaidas reikia patikrin
ti ir jei jis perdaug išleidžia, 
patarti jam.”

Patarimai aiškūs, sveiki 
ir protingi. Mums atrodo, 
kad jų prisilaikant galima 
išauginti ne tik gerus ko
munistus, bet ir abelnai ge
rus žmones. Ar Charlotte 
Ebener apie tai pagalvojo?

Nepriklausomybes Dėklą 
racijos autorius

1826 m. liepos 4 dieną mi
ręs Thomas Jeffersonas mir
ties patale buvo užklaustas, 
kas turėtų būti užrašyta jo 
antkapyje. Jo pageida-vimas 
buvo “Nepriklausomybės De
klaracijos, Virginijos Religi
nės Laisvės Statuto autorius 
ir Virginijos ' Universiteto Į- 
steigėjas.” Nenuostabu, jog 
jis išvardino pirmiausia “Ne
priklausomybės Paskelbimo 
Aktą”, nes josios paskelbimo 
dieną buvo padėti pagrindai 
ne tik šio krašto valstybei ir 
jos istorijai, bet taip pat viso 
pasaulio laisvės istorijai.

Vėliau tapęs trečiuoju 
Jungt. Amer. Valstybių prezi
dentu, Virginijos žemvaldys 
tada tebuvo vos 33 metų, kai 
jam buvo pavesta paruošti 
Deklaracijos projektas.' Tuo 
laikų, 1776 birželyje, Konti
nentinis Kongresas svarstė 
drąsią Richardo Henry Lee, 
taip pat iš Virginijos, patiek
tą projektą. Šioje rezoliucijo
je buvo sakoma, “That these 
United Colonies are and of a 
right ought to be free and 
independent states.’’ Šios 
zoliueijos balsavimas buvo 
atidėliojamas, kai keletas 
lonijų tebemanė, jog jos 
voja dėl savo kaip anglų
siu, bet ne už visišką nepri
klausomybę. Tame laikotarpy
je buvo sudaryta penkių as
menų komisija, kuriai buvo 
pavesta paruošti Nepriklauso
mybės Deklaracijos projektas 
kad tuo atveju, jei rezoliuci
ja praeitų, ir Deklaracijos 
projektas būtų parankiui.

šios komisijos pirmininkas, 
Thomas Jeffersonas, užsidaręs 
savo kambariuose, tūlo vokie
čio mūriniuose namuose, for
mulavo principus ir pagrindus, 
kuriais remiantis naujoji vals
tybė turėjo būti sukulta ir 
priežastis, dėl kurių buvo no
rima atsiskirti nuo senosios 
Imperijos. Nors Philadelphijo
je birželio mėnesyje 
nereta, Jeffersonas 
projektą paruošė

re- 
vis 
ko- 
ko- 
tei-

frazių4-

k aitros 
pirmąjį 

per dvi 
dienas ir pateikė jį dviems ko
misijos nariams — Benjamin 
Franklinui ir John Adams, 
peržiūrėti, jie jį beveik netai
sė, neskaitant kelių 
minties išryškinimo.

Birželio 28 visa komisija in 
corpora pateikė Jeffersono 
p a r u oštą nepriklausomybės 
Deklaraciją Kongresui, kuris 
ją užlaikė iki Lee rezoliu'cija 
buvo vienbalsiai Rūmuose pri
imta. Rezoliucija buvo pirma
sis nepriklausomybės aktas. 
Jeffersono Nepriklausomybės 
Deklaracijoje buvo nurodytos 
priežastys ir pasiaiškinimas 
prieš pasaulį, kodėl buvo to
kių drastiškų priemonių imta
si.

Liepos 3 d. prasidėjo Jef
fersono Deklaracijos debatai. 
Visa eilė kongresmanų aš
triausiai ją užsipuolė ir taisi
nėjo. Jaunajam autoriui tai 
buvo be ^lo nemalonu, tačiau 
beveik visą laiką jis .užsispy
rusiai tylėjo. Deklaracija ta-

Kentucky gubernatoriaus Wetherby ir patenkintai 
šypsosi, kuomet atakuojama federalė negru ir kitų 

rasių protekcija ir civilės teisės siaųripapios.

čiau kuo uoliausiai buvo gina
ma John Adams, kuris paties 
Jeffersono žodžiais kirtosi 
“del kiekvieno žodžio’’. Ga
liausiai Deklaracija be jokių 
esminių pakeitimų buvo pri
imta. Kaip kad Richard Hen
ry Lee pastebėjo: “The thing 
in its nature is so good, that 
no Cookery can spoil the dish 
for the Palates of Freemen.’’

Entuziazmas, su kuriuo De
klaracija buvb“sutikta pirmo
siose 13 kolonijų, turėjo galu
tinai išdildyti Jeffersono šird
gėlą dėl kelių nereikšmingų iš
metimo Kongreso debatų me
tu. Visuomenė valiavo, kai 
Nepriklausomybės Deklaraci
ja jiems buvo skaitoma miestų 
rotušėse, smuklėse, nuo sakyk
lų ir kariuomenių barakuose. 
Tuom pačiu jaunasis Virgini
jos žemvaldys savaime tapo 
vienu pirmaeilių jaunosios 
valstybės vadų, kuris vėliau 
ginklų jėga šią nepriklauso
mybę iškovoj.o. Jeffersonas 
betgi niekad nesididžiavo šiuo 
žygdąrbiu skaitydamas, jog 
tikrumoje jis tik išreiškė A- 
merikos patriotų troškimą ir 
mintis ir visi jam skiriami 
komplimentai dėlto priklauso 
ir turi priklausyti visai žmoni
jai.

bos bazė, kuri turės savo jūros 
flotiliją. Rekonstruojamos ir 
plečiamos bazės Vladislavove 
ir kituose miestuose.

Statant ir plečiant stambias 
žvejybos bazes, kartu rekons
truojami smulkesnieji 
Baltijos jūros ] 
jybos bazėje 1 _____
žege statomi įrengimai žuviai 
mechaniškai iškrauti iš kate
rių. Neseniai čia perduoti eks
ploatuoti keli šaldytuvai ir pa
galbinės patalpos^ pastatyta 
dirbtinio ledo gamykla, baigia
ma statyti šiuolaikiniai įrengi
mai kateriams iškelti remon
tui.

iKesmeji įuostai 
pakrantėj^. žve- 
“Barka” jkolob-

Čekoslovakijos įmonėse

PRAGA. — Čekoslovakijos 
telegramų agentūra praneša, 
kad Čekoslovakijos įmonėse 
plačiai taikomi tarybiniai dar
bo metodai.

Common Council

(VAIRIOS ŽINIOS
Kyla bulgarų tautos gerovė

SOFIJA. — Bulgarijos Liau
dies Respublikos Ministrų ta
ryba ir Bulgarijos Komunistų 
partijos Centro komitetas pri
ėmė nutarirpą dėl vieningųjų 
mažmeninių kainų sumažini
mo plataus vartojimo prekėm.

Dėka naujo, trečio iš eilės, 
vieningųjų valstybinių maž
meninių kainų sumažinimo 
respublikos gyventojai vien 
valstybinės ir kooperatinės 
prekybos linija laimės 900 mi
lijonų levų per metus.

Sumažintos taip pat pramo
ninių prekių kainos.

Kartu sumažinamos kainos 
restoranuose, valgyklose ir ki
tose viešojo maitinimo įmonė
se.

Antai, gamyklos “Sigma’’ 
Lutine (Moravija) darbinin
kai naudoja tarybinio novato
riaus V. Kolesovo jėginio me
talo piovimo metodą. Visi te
kintojai, taikantieji šį metodą, 
50—70 procentų sutrumpina 
laiką, reikalingą detalei apdo
roti, o darbo našumas 
vidutiniškai (>0 procen
myklos tekintojas V. Kedrlu- 
tekas, dirbtinis šiuo metodu, 
25 kartais sutrumpino vienos 
detalės apdorojimo laiką.

Didelį indėlį į kovą už sa
vikainos sumažinimą įneša ra
cionalizatoriai. Nacionalinės 
įmonės “Tesla’’ Rožnovo mies
te (Moravija) priešakinis dar
bininkas I. SvAkas patobulino 
plonosios vielos degimo dujų 
krosnyje procesą. Tuo pačiu 
jis sumažino degimo savikai
ną 25 procentais.

Neseniai statybinės pramo
nės ministerija patvirtino no
vatoriaus L. Novako pasiūly
tų rėmų plytinėms sienoms 
mūryti gamybą. Novako rėjnų 
gamyba atsieina žymiai spi
giau, negu anksčiau taikytų 
rėmų gamyba.

Naujieji rėmai jau naj)d<Jy>. 
mi statant šachtininkų gyven
vietę Bludovicoje ir statant 
gyvenamuosius namus Ostra- 
voje.

Albanijos žemdirbystės 
kooperatyvų laimęjįmai

TIRANA. — šiems žemės 
ūkio metams buvo būdingas 
tolesnis gamybinių žemdirbys
tės kooperatyvų stiprėjimas ir 
vystymasis. Visi kooperatyvai 
šiais metais gavo gausius žie
minių kultūrų derlius, žemės 
ūkio ir paruošų ministerijos 
duomenimis, vidutinis kviečių 
derlingumas kooperatyvuose 
sudaro apie 16 centnerių iš ha, 
arba yra 3 centneriais dides
nis, negu 1950 metais.

Kooperatyvuose vystoma ga
myba techninių kultūrų—med
vilnės augalo, cukrinių runke
lių, tabako, — kuriomis šiais 
metais užimta 1/5 pasėlių 
ploto. Daugiau kaip pusė vi
sų darbų kooperatyvuose yra 
mechanizuęta.

Nedalomasis fondas dauge
lyje kooperatyvų padidėjo 
pusantro arba d y kartus paly
ginti su 1950 metais. Prie 
kooperatyvų kuriamas pieni
ninkystės, daržininkystės ii 
kiaulininkystės fermos.

Valstybė teikia didelę 
galbą kooperatyvams, 
tik šių metų pirmajame
pintyje kooperatyvai gavo iš 
valstybės 42,300 tūkstančių 
lekų sėkloms, trąšoms, maši
noms pirkti.

pa-

pus-

Žvcjybos išvystymas Lenkijoje

VARŠUVA. — Lenkijos 
Liaudies Respublikoje didelis 
dėmesys skiriamas žvejybai 
vystyti.

Baltijos jūros pakrantėje 
steigiama eilė stambių žvejy
bos bazių. Svinouiscėje spar
čiais tempais statoma žvejy-

Naujas čukčių kaimo vaizdas

ANADYRIS. — 500 kilo
metrų nuo čukčių nacionalinės 
apygardos centro Anadyrio 
upės aukštupyje yra Jeropo
lio kaimas. Tai—sena gyven
vietė. Prieš 300 metų pro ją 
iš Kolymos į Beringo jūros pa
krantę vyko pirmieji čukčių 
žemės atradėjai.

Tris šimtmečius, iki pat Di
džiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos, Jeropolis buvo 
nuošali gyvenvietė su senais, 
sukrypusiais nameliais ir skur
džiomis jarangomis. Dabar 
čia yra dešimtys gerai įreng
tų namų, mokykla, bibliote
ka, felčerinis punktas, klubas, 
ryšių skyrius. Į9£2 metais į- 
steigtasis kolūki* 

sėkmingąja 
pieninę

“Novaja 
žiznj” sėkminga^ vjsifo elni- 
ninkystę, pieninę gyvulinin
kystę, žvejybą, daržininkystę, 
čukčių kairno kolūkiečiai— 
lamutai ir čuvancai—susilau
kė laimingo, visko partekusio 
gyvenimo.

žemės ūkio artelė dabar 
turi apie penkis tūkstančius 
elnių. Praėjusiais metais kol
ūkiečiai gavo už darbadienį 
po 32 rublius, o šiemet gaus 
dar daugiau.

Auga kultūrinės kolūkiečių 
reikmės. Kaimo bibliotekos 
knygų fonde dabar yra dau
giau kaip trys tūkstančiai to
mų. Skaitytojų skaičius pei 
penkerius metus padidėjo du 
su puse karto. 23 kolūkiečių 
šeimos prenumeruoja 136 lai
kraščių ir žurnalų egzemplio
rius.

London. — Sugrįžo Ogių 
socialistų vajRas uuvęs 
premjeras elementas At
tlee iš svečiavimosi pas Ju
goslavijos valdovą Titą.

2 pusi.—Laisve (Liberty)- Penktad., Rugp.-August 28, 1953



Kuo skiriasi hytlrogeiime-pragarinė bomba 
nuo paprastosios atomines bombos

Hydrogeninė, kitaip va-, pusiau suskyla sunkieji ura-
dinama pragarinė, bomba niumo arba plutoniumo ato- 
gali net šimtus sykių dau- maj i du lengvesnius ato-
giau nužudyt žmonių ir su
naikint namų, negu papras
ta atomų bomba.

Amerika 1952 m. lapkri
čio 16 d. padarė pirmąjį žy
mesnį bandymą su hydro-

i mus. Bet per baisų skili
mo karšti būna visai sunai- 

i kinta mažytė dalelė medžia- 
s gos, kuri pirmiau jungė 
i atomo dalis — protonus ir 
' neutronus — i viena bran- c

geniniu sprogimu, kuris j duolį. Ta jungiančioji da-
dar nebuvo H-bomba. Tas i lėlė nustoja buvus medžia- 
sproginys visai sunaikino ‘ ga ir tampa grynąja ener- 
siaurą saliukę apie 1 mylios i gi ja, tai yra, trenksmu, 
ilgio, arti Eniwetok salos, į karščiu, apakinančia švie- 
Pacifiko Vandenyne. Neli- ' sa bei visokiais nuodingais
ko nė pėdsakų saliukės virš 
vandens.
, Valdiniai Amerikos ato- 

mistai tuomet spėjo, kad 
Sovietų Sąjunga tiktai už 
ketverto metų galėtų pasi
daryt hydrogeninę bombą: 
Taigi jie nesmagiai nuste
bo, kuomet Sovietų premje
ras Malenkovas rugpjūčio 
8 d. šiemet pranešė savo ša
lies seimui, kad Sovietu Są- 
junga jau turi hydrogeninę 
bombą. Tada Amerikos po
litikieriai griebėsi spėlioti, 
kad gal Sovietai tiktai “gi
riasi ii- gąsdina.”

Bet valdinė Amerikos 
Atominės Jėgos Komisija 
rugpjūčio 12 d. oficialiai 
pranešė, jog tikrai sužino
ta, kad Sovietų Sąjunga 
rugpjūčio 12 rytą padarė 
tokį bandymą, kur buvo 
įvykdyta hydrogeninė eks
plozija.

Tuomet pasipylė nauji 
susiraminimai per komer
cinę Amerikos spaudą ir 
radiją, jog Sovietai “netu
ri” tokių orlaivinių įrengi
mų, kad galėtų atsiust ir 
pavartot hydrogeninę bom
bą prieš Jungtines Valsti
jas. Bet žinia apie hydro
geninę Sovietų bombą taip 
nugąsdino Amerikos talki
ninkus vakarinėje Europo
je, kad jie dar ir šiandien 
tebedreba.
Skilimo bei susiliejimo jėga

Paprastos atominės bom
bos sprogimas yra vadina
mas fission” — skilimas.

spinduliais.
Hydrogen i n ės bombos jė

ga skirtingai susidaro. Bai
sus jos smarkumas pareina 
iš to, kad vadinamo sunkio
jo hydrogeno (vandenilio) 
atomai susilieja krūvon po 
du, ir taip sudaro naujus 
didesnius elemento helijo 
ątomus.

Per dviejų hydrogeno 
atomų (Susiliejimą į vieną 
didesnpmelijo atomą išnyks
ta 7 sykius daugiau medžia
gos, negu per sprogimą pa
prastoje atominėje bombo
je. Ta medžiaga virsta bent 
7 kartus didesne grynąja 
energija — karščiu, šviesa, 
trenksmu ir įvairiais .spin
duliais.

Toliau pamatysime, kodėl 
hydrogeninė bomba gali bū
ti net tūkstantį sykių smar
kesnė.

%
Kas yra sunkusis 

hydrogenas
Paprastas hydrogenas — 

tai lengviausia duja. Jo 
branduolys yra tiktai vie
nas protonas, aplink kurį 
laksto vienas elektronas. 
Vanduo susideda iš hydro
geno junginio su oksigenu 
(deguonim).

“Sunkusis” hydrogenas 
yra dviejų rūšių — dvigu- 
basis (deuterium) ir trigu
basis (tritium).

Dviguboje hydrogeno 
atomas turi vieną protoną 
ir vieną neutroną, taigi an
tra tiek daugiau sveria, 
kaip paprastas hydrogeno

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

Hydrogenines bombos 
eksplozija vadinama fusion 
—suliejimas.

Paplistos A-bombos jė
gai šitaųp susidaro: Beveik

atomas.
Protonas yra atominio 

branduolio dalelė su teigia
mąja (pliusine) elektra, o 
neutronas tokia dalelė, kur

I lygiomis susijungus teigia
moji ir neigiamoji (minu
sinė) elektra, taip kad neu
tronas nedaro jokios elek
trinės veikmės; todėl vadi
namas “neutraliu,” bešališ
ku.

Trigubojo hydrogeno ato
me taip pat yra vienas pro
tonas, bet jau ir du neutro
nai. Taigi jis trigubai sun
kesnis už paprastąjį hydro
gen ą.

Hydrogeniniam sprogi
mui padaryti var t o j a m a 
dviguboje ir trigubojo hy
drogeno mišinys. Vieno ir 
kito dujos sykiu taip smar
kiai suspaudžiamos didelia
me dirbtiniame šaltyje, kad 
pasidaro mišrus skystis.

Helijo atomas susideda iš 
dviejų protonų ir dviejų 
neutronu, c
Būtinai reikalinga papras
ta A-bomba’ hydrogeniniam 

sprogimui padaryti
Norint įvykdyti hydroge- 

ninį sprogimą, reikia neap
sakomai didelio karščio — 
iki 20 milijonų laipsnių, pa
gal europinį Centigrade 
termometrą. O Centigrade 
laipsnis yra beveik antra 
tiek didesnis už amerikinio 
termometro Fahr e n h e i t o 
laipsnį. ,

Toki karštį sudaryt te
gali . tiktai atominės bom
bos eksplozija.

Kartu reikia ir didžiau
sio smarkumo, taip kad 
karštis ir smarkumo jėga 
krūvon suplaktų ir suvirin
tų du sunkiojo hydrogeno 
atomus i viena didesni he
lijo atomą. Darant hydro- 
geninj sprogimą, todėl-ato
minė bomba pritaisoma 
kaip “gaidukas” hydroge- 
ninei medžiagai padegti.
KAIP GAUNAMA SUN
KUSIS HYDROGENAS
Vandenyje bile kur yra 

vienas dviguboje hydroge
no (deuterium) atomas 
tarp 5,000 paprasto, leng
vojo hydrogeno atomų. Ir 
dvigubasis hydrogenas 
lengvai ištraukiamas iš 
vandens daugmenišku, fa
brikiniu būdu.

Trigubasis (hydrogenas) 
labai retai kur užtinkamas 
vandenyje. Jis todėl dirb
tiniai daromas atominiuose 
pečiuose, kur neutronais 
bombarduoja sekamąjį sun- 

i kesnį elementą lithijų. Šis 
elementas turi 3 protonus 
ir 4 neutronus.

Į

Kuomet lithijus taip bom- 
| bArduojamas, tai ir suskyla 

į du mažesnius atomus. Vie
nas atomas būna trigubasis 
hydrogenas, o kitas — heli
jas. Tada jau be didelio 
vargo išskiria reikalingąjį 
bombai trigubą,! į hydroge- 
ną. Bet šio hydrogeno ga
minimas lėtai teina ir labai 
brangia lėšuoja:
Kodėl hydrogenine bomba 

gali būti neapsakomai 
pragaištinga

Paprastoji atomų bomba 
negali būti nei labai dide
lė nei maža. Anglijos moks
lininkai andai apskaičiavo 
ir paskelbė, kad jeigu ga
balas atominės uraniumo 
arba plutoniumo medžiagos 
būtų didesnis kaip penkių 
svarų, tai pats savaime 
sprogtų. Taigi atominį spro
gimą darant, sujungiama 
kuo smarkiausiu greičiu du 
nedideli sprogstamosios me
džiagos gabalai, ir tada 
įvyksta eksplozija. Iš to 
suprantama, jog paprastoje 
atominėje bomboje negali 
būti daugiau kaip desėtkas 
iki keliolikos svarų sprogs
tamosios medžiagos.

O hydrogeninei bombai 
nėra jokiu svorio ribų. Joje 
gali būti šimtas, tūkstantis 
bei daugiau svarų hydroge- 
nines medžiagos, kiek tik
tai gali orlaivis panešti. 
Štai kodėl hydrogeninė 
bomba galėtų viską išnai
kint bei išžudyt per (šim
tus ketvirtainių mylių.

Pranešimai apie hydro- 
geninį Amerikos bandymą, 
beje, nurodo, dar viena 
skirtumą. Sako, paprastoji 
A-bomba bloškia tolyn nuo 
savęs, o hydrogeninis spro
gimas trenkia taip, kad vis
ką naikina, tra ūkdamas 
baisiu smarkumu link spro
gimo vietos. N. M.

KAIP NAPOLEONAS 
PARDAVĖ AMERIKAI 

LOUISIANA
■ Ar žinote, kad Jungtinės 

Valstijos nuo Napoleono 
nupirko “svetimą” žemę 
Louisiana, iš kurios* vėliau 
susidarė visos šios šalies 
centralinės valstijos, apie 
penkiolika valstijų, užiman
čių virš 1,000,000 ketvirtai
nių mylių?

Ir tą milžinišką plotą nu
pirko tik už $15,000,000. 
Kodėl tai įvyko? Kokią 
reikšmę tas turėjo Jungti
nėms Valstijoms? Kodėl 
Ispanija protestavo ir sakė, 
kad Napoleonas pardavė ne 
savo žemę?
Louisianą pirko 1803 m.

Pradžioje devynioliktojo 
šimtmečio Napoleonas sie
kė nukariauti ne vien ki
tas Europoje šalis, bet val
dyti pasaulį. Kada Franci
joje įvyko revoliucija 1789 
metais, tai ant jos užpuolė 
karaliai. Bet francūzai at
mušė monarchistų puolimą. 
Francijoje įsigalėjo agresy- 
vė buržuazija ir pati perėjo 
prie užkariavimo kitų ša-

KEISTENYBĖS
KALAKUTAI NUJAUČIĄ 

AUDRĄ
Naminių paukščių specia

listas, Pennsylvanijos Vals
tijos Kolegijos profesorius, 
surado ,kad jeigu kalakutai 
(tu rkės) nervuojasi ir leng
vai nusigąsta, tai bus au
dra rytoj ar poryt.

Viena moteris Bostone 
užrašė savo testamente $5,- 
000 tokiai įstaigai, kuri ty
rinėtų papūgų (parrots) li
gas ir kaip tuos paukščius 
gydyti.

UŽGINTA NAŠLES 
šNIPINeTI

Australijos valdžia už
draudė savo valdininkams 
šnipinėti našles, kaip jos 
romansuoja su vyrais.

Einama link vaisto suradimo prieš kūdikių paralyžių
Pernai kūdikių paraly

žium (polio) susirgo 57, 
628 amerikiečiai, šiemet to
kius susirgimus truputį su
mažino skiepijimai, {lei
džiant vaikams į kraują 
gamina globulino. šis skie
pas ištraukiamas iš sveikų 
žmonių kraujo. ’

Gamma globtilinas dali
nai apsaugo nuo apsikrėti- 
mo kūdikinio paralyžiaus 
virusais per kelias savaites. 
O jeigu, liga ir prikimba/ 
tai ligonis greičiau pa
sveiksta, dažnai visai iš
vengdamas paralyžinio su-

" Ka3^ yra virusai? Šio 
klausimo negalėjo atsakyti 
net geriausi medicinos ži
novai iki pastarųjų metų. 
Vieni virusus vadino bakte
riniais nuodais; kiti sakė,

tai tu r būt savotiškos smul
kiausios bakterijos.

Paskutiniu laiku tas klau
simas išspręstas, — kad vi
rusai yra baisiai smulkios 
bakterijos, sukeliančios vi
są eilę ligų — kūdikinį pa
ralyžių, paprastas slogas ir 
daug kitų.

Mokslininkai ilgokai išlai
kė stiklinukėse gyvas viru
sines bakterijas. Tyrinėda
mi surado trijų rūšių viru
sus, kurie skirtingai susirg- 
dina .kūdikių paralyžium..

Tos bakterijos stiklinu
kėse buvo maitinamos žiur
kių bei kitų gyvuliukų 
krauju. Išliko gyvos, bet 
nesidaugino. Virusinės 
bakterijos yra parazitai, 
kuriems veistis reikia gyvo 
kūno. Todėl jos toliau bus 
išbandytos beždžionėms bei

kitiems gyvuliams. Iki šiol 
Jos nesiveisė beždžionių kū
nuose.

Bandymais gyvuliams bus 
ieškoma gyduolių žmonėms.

Įdomu, kad Michigano 
Universiteto profeso r i u s 
Fred G. Novyper 30 metų 
išlaikė virusus gyvus stikli- 
nukėje, maitindamas juos 
žiurkių krauju.

Nacionalė Įstaiga Kovai 
prieš Kūdikių Par a 1 y ž i ų 
šiemet išleido apie 25 mili
jonus dolerių, gydant 80,- 
000 tokių ligonių, daugiau
sia vaikų. Be to, pašventė 
apie 7 milijonus dolerių 
moksliniams tyrinėjimams 
dėl kovos prieš tą ligą

Ta įstaiga šiemet “dešim
tukais” — March of Dimes 
—surinko 51 milijoną dole.- 
rių. Suprantama, daugelis

amerikiečių aukojo dau
giau kaip po< dešimtuką.

“Dešimtukų Maršavimą” 
sugalvojo velionis preziden
tas Rooseveltas, kuriam pa
čiam ta liga suparalyžiavo 
kojas. N. M.

PASAULIS IR ŽMOGAUS 
IŠSIVYSTYMAS

Rusas mokslininkas Ge
orgas Gamovas,. Geo. Wash
ington© Universiteto profe
sorius, padarė išvadą, kad:

Iš visatos dujų - dulkelių 
per baisiausią eksploziją 
dausose susidarė atomai. 
Paskui per kelis šimtus mi
lijonų metų atomai susibur- 
dami sukūrė saulę, žvaigž
des, planetas ir kometas. O 
po to\ praėjo 3,000 milijo
nų metų, iki išsivystė žmo
gus.

Chicagos teisėjas Philip J. 
Finnegan sakė:—Jeigu vy
rai dažniau suduotų savo 
pačioms plaštaka per vei
dą, tai mažiau būtų per
skyrų.

PARKŲ ŽALOTOJAI
Išdykę vaikėzai ir suau

gę nenaudėliai tiek sugadi
na medžių, sulaužo suolų ir 
sudarko kitų įrengimų 
New Yorko parkuose, jog 
padaro miestui 250 tūks
tančių dolerių nuostolių 
per metus.

OPERA IR BIZNIERIAI
—-Amerikos biznieriai ei

na į operą ne todėl, kad jie 
suprastų ar mylėtų operą, 
bet todėl, jog nori pasiro
dyti madingais bei kultū
ringais, — sakydavo garsio
ji amerikietė aktorė Mary 
Garden.

Gamovas yra laikomas 
vienu iš didžiausių pasau
lyje fizinių ir atominių 
mokslininkų.

lių. Napoleonui ant kelio 
buvo tik Rusija sausžemy- 
je ir Anglija ant jūrų. Su 
kitomis Europos šalimis jis 
jau nesiskaitė.

Tuo kartu Jungtinės 
Valstijos buvo dar jaunutė 
ir nedidelė respublika. At
minkime, kad Amerikos re
voliucija prasidėjo 1776 m. 
Anglijos karaliaus valdžia 
ilgai dėjo pastangų, kad 
sumušti Amerikos sukilė
lius, kad padaryti juos sa
vo paklusnia kolonija. Tai
ka tarpe Jungtinių Valsti
jų ir Anglijos buvo pasi
rašyta Francijoje 1783 m. 
Bet ir po taikos Anglija 
prie kiekvienos progos vėl 
puolė Amerikos respubliką.

Mūsų šalyje buvo dar tik 
trečias prezidentas — Tho
mas Jefferson, kuris prezi
dentu tapo 1801 m. Jungti
nės Valstijos užėmė plotą į. 
rytus nuo Mississippi upės, 
o pietuose iki Floridos. 
Francija valdė žiotis Mis
sissippi upės ir prieplauką 
New Orleans, ir tuo būdu 
kontroliavo tą didelį van
dens kelią. 1682 m., bangi] 
blaškomas, francūzų laivas 
vadovystėje LaSąlle buvo 
atvarytas prie šio kranto. 
Francūzas keliauninkas La
Salle įsteigė prieplauką, o 
plotus, pagarbai Francijos 
karaliaus Louiso XIV, pa
vadino “Louisiana.”

Francija, Anglija ir Is
panija dažnai kariavo Eu
ropoje, o tas atsiliepė ir į 
jų kolonijas Amerikoj e. 
1763 metais Francija suti
ko, kad “visi plotai į vaka-. 
rus nuo Mississippi” perei
na į Ispanijos karalių teri
toriją. Francija laikėsi tik 
New Orleans ir prie Missis
sippi žiočių.

Kada Napoleonas pradėjo 
įsigalėti, sumušė Europoje 
Ispaniją, tai pastaroji su
tiko, kad “Ispaniška Loui
siana” vėl bus grąžinta 
Francijai. Ispanija forma
liai atidavė Francijai Loui
sianą 1803 metų lapkričio 
30 dieną. Gi už trijų sa
vaičių, būtent gruodžio 20 
dieną, tas milžiniškas plo
tas jau buvo perduotas 
Jungtinėms Valstijoms. Is
panija protestavo, kad Na
poleonas, perimdamas Lou
isianą, sakė, kad jis ją ati
duos Tuskanijos karaliui, o 
dabar jis pardavė Amerikai 
“svetimą žemę.” Bet Na
poleonas buvo galingas, tai 
Amerikos valdžia atmetė 
Ispanijos protestą ir pata
rė jai kreiptis į patį Napo
leoną “tiesos ieškoti.”

Kodėl Amerika Pirko 
Louisianą?

Jungtinės Valstijos pirko 
nuo Francijos Louisianą už 
$15,000,000. Bet derybos 
su Francija dėl New Or
leans ir Mississippi žiočių 
prasidėjo daug anksčiau.

Prezidentas Jeffersonas 
pasiuntė i Francija savo at
stovu Robertą Livingstoną 
su įsakymu nupirkti nuo 
Francijos Mississippi žiotis. 
Mat, tais laikais upės buvo

labai svarbūs susisiekimo 
keliai. Jeffersonas rašė 
Livingstonui, kad trys ket
virtadaliai Amerikos pre
kių išplaukia Mississippi 
upe į jūras. Francija ima 
mokestį už jų praleidimą, 
tai tas AmerikaLkenkia.

Napoleonas ilgai nenorė
jo parduoti New Orleanso 
prieplauką ir plotus prie 
Mississippi upės. Viena, tas 
nešė Francijai pelną; kita, 
jis gafvoRr^ųūe. įsigalėjimą 
ne viep Europoje, bet siekė 
užkariauti Egiptą, Indiją, o 

i suprantiama, svajojo ir apie 
j savo gmią Amerikoje. Pre- 
! zident^) Jeffersonas, ma- 
; nydamas, kad Livingstonas 
• nėra pakankamai gabus di- 
i plomatas ir “pirklys,” tai 
I pasiuntė į Franci ją James 
■ Monroe su galiojimu mokė
si kad ir $10,000,000 už 
New Orleans, prie Misprss 
sippi upės žiočių saukęs 
ir už Floridą.

Bet pirm, negu Monroe 
atvyko, jau Npoleono užsie
nio ministras Talleyrand’aS 
pasiūlė Livingstonui pirkti 
ne vien New Orleans ir te
ritoriją prie Mississippi, 
žiočių, bet visa “Louisia-4, Z V

na.” Tuo kartu atvyko 
Monroe, ir buvo su Franci
ja susitarta.
Kada Amerikos atstovai 

užklausė Francijos, kaip 
platūs yra Louisianos plo
tai, kaip toli jie tęsiasi į 
vakarus ir šiaurę, tai fran
cūzai pareiškė, kad jie ir 
patys tų plotų nežino; tai
gi “imkite, kiek tik norite.” 

Todėl vieni Amerikos po
litikai pradėjo aiškinti, jog 
kartu nupirko ir tuos plo
tus, kur yra Texas ir New 

i Mexico valstijos, taipgi Flo- 
' ridą ir net dalį Kanados. 
Kiti tam prieštaravo, kad 
“perkate dykumas, kurių 
niekas nenori.”

Senatas 24 balsais prieš 7, 
o Atstovų Rūmas 90 balsų 
prieš 25 užgyrė pirkimo su
tartį. Vėliau kiekvienas įsi
tikino, kad Louisiana taip 
pigiai nupirkta, kad tikru
moje veik visai veltui gau
ta.

Vėliau paaiškėjo, kodėl 
Napoleonas pardaveUouisi- 
aną. Kada jam nepavyko 
karo laivyno mūšis prie 
Abukiro, o taipgi ir visa ei
lė kitų kovų su Anglija, tai 
jis pradėjo abejoti, ar galės 
už Atlanto Vandenyno iš
laikyti kolonijas. Gi kada 
anglai įveikė francūzus Ka
nadoje, tai tas galutinai 
Napoleoną įtikino, kad jis 
negali apginti sau ir Loui
sianą. Todėl jis susišaukė 
ministrus ir įsakė jiems, 
kad parduotų Louisianą 
Jungtinėms Valstijoms.

Napoleonas tuo būdu ma
nė atsikratyti nuo “blogai 
padėto turto,” kurį visvien 
galingesnieji gali pačiupti; 
kita, jis tuo norėjo sutvir
tinti Jungtines Valstijas, 
kurios tais laikais negalėjo 
būti draugingos su Anglija, 
kuri nuolatos priekabiavo 
prie jų.

3 pus!.—Laisve (Liberty) —Penktad., Rugp.-August 28, 1953



SAPNAS
Šiandieną šventadienio nuo

taika namuose. Laikraščių ant- 
galviai mirga Korėjos artėjan
čių paliaubų pranešimais; lai
škas nuo laivyne tarnaujančio 
sūnaus sako, kad mūsų Povilas 
bus paleistas koletai dienų a- 
tostogų.

Mes skaitome ne tik dienas, 
bet ir valandas iki jo sugrįži
mo. Mums bevakarieniaujant 
štai ir mūsų taip laukiamas 
svečias įžengia per slenkstį. 
Jis stovi prieš mus: šypsantis, 
aukštas, lieknas jaunuolis, lyg 
tas Lietuvos girių berželis, ' 
besistiebiantys iš girios tam- i 
sos į saulės šviesą!

Jo mažas broliukas Jonas ir 
jo motina puolė jam i glėbį. 
Didž iausias džiaugsmas vi- j 
siems. Galų gale ir mudu su 
sūnum jautriai pasisveikina
me. Norėtume ką nors dau
giau pasakyti vienas kitam, 
bet neįmanoma. Mažasis Jone
lis nuolatos čiauška apie savo 
mokyklos nuotikius: apie tre
čios klasės literatūros perlus, 
kaip “Mother Goose” ir “Do-J

saulutė taip karšta ir šviesi? 
būdavo lengva atsakyti.. Bet 
šie pamatiniai/Socialio gyveni
mo klausimai mane parbloš
kė.

Šiandieną milijonieriai, ap
sikrovę kupetomis dolerių, 
gaudami milžiniškus pelnus už 
išdirbimą karo pabūklų, bijo 
bankrūto.. Mūsų šalię, apsiver
tus kalnais ginklų, dreba iš 
baimės, laukdama užpuolimo 
iš tų šalių, į kurių industriją, 
socialę tvarką ir jų gabumus 
žiūrime su panieka, šiandieną, 
kuomet milijonai badauja į- 
vairiose pasaulio dalyse, mes 
naikiname kviečius, pūdome 
bulves, sviestą, mėsą ir kito
kius maisto produktus, kad 
palaikius jų aukštas kainas, o 
patys bijome bado. Mūsų 
spauda, radijas ir televizija 
pavirto pagiežos ir neapy
kantos srutų versmėmis. Pa
tys save giriame, o kitus nie
kiname. Tai kur gi čia logika 
—sveikas protas—ir manda
gumas? Tie du pavadinimai, 
kaip kultūra ir civilizacija,

nald Duck;” apie savo rinkini nepakeičia fakto. Mes tebesa-
vabzdžių, blezdingėlių, driežu 
ii* visokių kitokių šliūžių, ku
riais jis savo mamę be per

ime barbarais!
Kame gi išeitis? Suvienytų

V a 1st i j ų K o nstitu c i j a— m ūsų
tra u k os te ror i z u o j a. 
užaugęs žada būti

Jonelis 
biologu.

kelrodis. Jurgio Wasingtono, 
Thomas Jeffersono ir kitų

Tuomet tų gyvūnėlių jis daug 
prisiauginsiąs. T as ir m a n e 
Varo į baimę.

Mama irgi neatsilieka. Jin 
be pertraukos pasakoja tik 
grįžusiam sūnui apie įvykius 
kaimynystės jaunuomenėje ir 
apie veiklą jo kūdikystės 
draugų. Tas ir tas baigė mok
slą, ta ir ta apsivedė, tuos ir 
tuos jo mokyklos draugus pa
ėmė į kariuomenę. Kaip ta 
jaunamartė, jin giriasi naujų 
valgių prigaminimu. Jin pla
navo savaites laiko’ prieš sū
naus sugrįžimą, kaip prikepti 
visokių blyneliu, knistų, py
ragų ir taip toliau. Ne tik 
mažam Joneliui, bet ir mums 
suaugusiems pradėjo net sei
lės varvėti, besiklausant apie 
tuos gardėsius.

—o—
Tie mūsų šeimos pašneke

siai sudildė vakarą į vidur
naktį. Jonelis prisišliejęs prie 
“Big Brother” užmigo; mama 
irgi „pradėjo rečiau kalbėti; 
tuomet ir man atsirado proga 
laikas nuo laiko nors skiaus
čią žodį įterpti. Mamai ir Jo
nui nuėjus gulti, likomės vie
ni du SU’ sūnum. Pašnekesio 
tema kažin kaip nežymiai 
krypo į rimtesnę pusę.

“Daddy”, jis man sako, 
“dar būdamas mokykloje esu 
kur tai skaitęs, kad senovėje 
necivilizuoti žmonės, prieta
ringųjų religijų užnuodytais 
protais, degindavo įvairiems 
dievaičiams ant aukurų, kaip 
auką, gyvulius, gyvus žmones, 
net ir kūdikius. Tuomi 'jie ti
kėjosi įsigyti dievaičių, malo
nę. Tikėjosi, kad tie pavaišin
ti dievaičiai patenkins auko
tojų pageidavimus. Karo die
vaičiui Marsui visuomet tek-

! Amerikos patrijotų idealai nu- 
! šviečia mums kelią Į giedres- 
j n į rytojų. Bet šiandieninės 
j valdžios nekurie pareigūnai, 
persisunkę fašizmo raugu, 
tampo Suv. Valst, Konstituci
ją ant savo kurpalio ir kala 

I mums belaisvės retežius.
—o—

Jau gerokai po vidurnakčio. 
Sūnus ir aš nuėjome ant poil
sio. Bet mane dar ilgai neė
mė miegas. Praeities prisimi
nimai ir jo kūdikystės dienų 
vaizdai pynė mano vaidintu- 
vė.įe gyvenimo panoramą.

Jau Virš du desėtkai metų, 
bet atrodo lyg vakar. Ligon- 
bučio laukiamajame priean
gyje slaugė man rodo tik ką 

1 gimusį kūdikį. “Ve tavo sū
nus,” jin man sako. Plikas 
plikutėlis. Be jokio plauko 
ant galvos. Visai be dantų. 
Kuomet išsišiepia, pradėda
mas rėkti, veidelis parausta 
kaip žemuogė. Alsuoja tan
kiai ir giliai, žiopčioja ir gau
do orą lyg norėdamas palaiky
ti tik ką užsižiebusią gyvas
ties kibirkštėlę. Ta jo gyvas
ties liepsnelė atrodo tokia 
silpna, kad bile gyvenimo au
drų vėjelio pūkštelėjimas ją 
tuojau užgesintų.

Nuo tos dienos prasidėjo 
uoliausias triūsas mūsų na
muose. Motinai grįžus iš li- 
gonbučio, centru musų namų 
gyvenimo verpeto buvo dabar
tinis jūreivis. Ten duris užda
ryk, kad vėjas neužpūstų; čia 
langą praverk, kad šviežio oro 
įeitų; vienur pieno buteliukas 
švelniai šildomas drungnam 
vandenyje; kitur vystyklų vir
tinė džiovinama; vygė dangs
toma reto audeklo uždangalė- 
liu, kad musės neprieitų; pa

davė didžiulė dalis tų aukų.
“Bet mes skaitome tuos 

žmones barbarais, šiandien 
mes skaitomės civilizuotais ir 
kultūringais. Tačiau palyginus 
tų barbarų aukas įvairiems 
dievaičiams su mūsų šiandie
ninėmis aukomis tik vienam 
Marsui, jos pasirodo tik nu
blankusiu šešėliu. Pirmajame 
Pasauliniame kare jam buvo 
paaukota desėtkas milijonų 
gyvasčių; Antrajame jis suri
jo iki šimto milijonų gyvas
čių ; o, ant nelaimės, Trečia
jam pasauliniam karui ištikus, 
galime nutekti bilijono gyvas
čių. Sunaikinimo turto nebus 
galima nei įvertinti. Kur mū
sų kultūra? Kur mūsų civili
zacija? Kurie, mes ar senovės 
žmonės, esami' didesniais bar
barais ?”

Vos tik keletas 'mz>tų atgal 
jo klausimus, kaip tai: iš ko 
susidaro debesys? Kodėl 
griaustinis griauna? Kodėl

galviukas glostomas ir letena
mas, kad kūdikis įsikniaupęs 
į jį neuždustų. Tam panašiai 
ir taip toliau motina triūsias! 
ir vis bara tėvą už jo gremėz- 
diškumą, kuomet jis bando 
jai pagelbėti.

Kiek naktų nedamiegota, 
kiek kartų nedavalgyta, kiek 
laiko apsieita be geresnio 
drabužio arba, kad ir labai 
reikalingo, be gydytojo patar
navimo, negalima nei surokuo- 
ti. Kiek energijos, pasišventi
mo ir. rūpesčių, vaikus augi
nant ir juos leidžiant į moks
lą, tik tėvai tegali įkainuoti. 
Kuomet sūnų užauginę turi jį 
aukoti karo dievaičiui, tėvų 
širdperšą tik tėvai tegali žino
ti.

Gynimas savo šalies kiek
vieno piliečio yra užduotis. 
Bet valdžios pareigūnų atsi
sakymas rišti tarptautines 
problemas taikos būdu yra 
kriminalystė.

4 pusi.-Laisve (Liberty)-Penktad., Rugp.-Augu&t 28, 1953

šiaip bepinant mano vaiden
tuvėje gyvenimo tinklą, galu
tinai pradėjo ir mane imti 
miegąs. Mažasis smegenynas, 
kuris vairuoja didįjį realybių 
keliais, užmigo. Didysis sme
genynas, likęs be kontrolės, 
pradėjo po iliuzijų pasaulio 
beribes klajoti.

—o—
Sapnuoju.

Penkių didžiųjų konferenci
ja New Yorke Jungt. Tautų 
patalpose. Prieita prie sutar
ties, užtikrinant pasaulinę tai
ką visiems laikams. Vienas 
tikslas, vienas siekis visų tau
tų bendromis jėgomis taikus 
tarptautinių problemų išriši
mas. Šviesesnis rytojus. Mui
tai panaikinami, laisva pre
kyba tarpe viso pasaulio tau
tų, kiekvienos šalies darbo 
žmonių pastangos produkcijai 
gyvenimo reikmenų teisingai 
įvertinama ir proporcijonaliai 
kiekvienam atlyginama pagal 
jo pastangas. Atominės bom
bos ir visi kiti karo pabūklai 
sunaikinama. Tarptautinė po
licija kontroliuoja likusią ma
žą dalelę nesunaikintų gink
lų reikalingų palaikymui vi
dujinės tvarkos.

Šiuomi ir baigėsi Tarptauti
nių Reikalų Politines Komisi
jos raportas.

Subaubė sirenos, sugaudė 
varpai. Minios pasipylė į New 
York o gatves. Visas New Yor- 
kas ir visi kiti Amerikos mies
tai paskendo minių jūroje. 
Virš minios, lyg virš banguo
jančios jūros laivelių burės, 
plėvesuoja baltos vėliavos su 
obalsiais, skelbiančiais taiką, 
brolybę, ramybę ir bendra
darbiavimą. Debesys baltų ba
landžių, kiekvienas nešinąs 
snape alyvos šakelę, plaukio
ja virš New Yorko dangorai
žių.

Garsiakalbiai skelbia vė
liausias žinias iš Jungt. Tautų 
patalpų. Tarptautines Ekono
minės Komisijos raportas se
ka :

Panaikinama visos paslap
tys atominės jėgos tyrinėjimo 
srityse. Bile išradimai perduo
dama mokšlo įstaigoms ir vie
šai spaudoje skelbiami. Ato
minė jėga ir jos įtekmė ant 
ateinančių gentkarčių krečia 
vaidentuvę. Jos supratimas 
yra raktas paslapčių į pačios 
visatos struktūros pamatus.

šiandieną mes negalime pa
kelti gyvenimo sąlygų iki to
kio laipsnio, kokio mes norė
tum dėl to, kad mums trūks
ta energijos. Anglies, aliejaus 
ir vandens traukinių jėga ap
ribota. Prašalinus karus ir 
pelnagrobystę gyvenimo lygis 
gerokai pakils. Bet tinkamai 
išnaudojant atominės energi
jos šaltinius, mes galime dary
ti stebūklus, todėl, kad ato
minės jėgos kiekis beribis. Jos 
yra daugiau nei visi žemės 
kamuolio vandenys, nei oras, 
kurio sluoksnis turi įvyniojęs 
mūsų planetą; daugiau nei 
saulės šviesa ir karštis, pasie
kiąs mus iš 93 milijonų mylių 
atstūmės. Pagal, Einšteino teo
rijos, energiją ir medžiagą yra 
vienas ir tas pats. Taigi, žo
džiu pasakius, beribė visata 
yra niekas daugiau kaip ener
gija.

Todėl, turėdami tokį beribio 
kiekio energijos šaltinį, mes 
galime įvykdyti du dalykus— 
sunaikinti pasaulį arba jį išto
bulinti iki vaidentuvę kre
čiančio laipsnio.

—o—
Kaip jau girdėjote .iš Pen

kių Didžiųjų sutarties, taika 
visiems laikams—atominė ar 
bile jėga nebus vartojama pa
saulio naikinimui. Todėl pir
mas kelias užkirstas. Lieka 
antrasis—pasaulio tobulini
mas. Pasiklausykite, ką pa
saulio technikai ir inžinięriai, 
turėdami beribės jėgos šaltinį, 
gali nuveikti.

Ogi ve ką: bus galima ne 
tik Baltarusijos stepes, bet ir 
Afrikos smėlynus tyrlaukius, 
vidurvakarinių Suv. Valst. 
“Dust Bowl” (Dulkių Bliūda), 
net ir Dzūkijos smiltyno lau
kus kanalais išraižyti. Kur

New Tori
Areštavo įtartą 
žmogžudystėje

New Yorke-suimta 25 metų 
mergina Mildred McDonald, 
atvykusi iš Somerville, Mass. 
Ji įtarta nužudyme 14 metų 
mergaitės savo mieste.

Arešto prieita visai pripuo
lamai. Ji buvusi atvykusi j n
Times Square, kur vienu vaka
ru praeina daug tūkstančių 
žmonių. Policistas Grace ją 
praeinančią atpažinęs iš pa
veikslo, kurį ką tiktai buvo 
matęs išspausdintą laikrašty
je ir skaitęs, kad’ji įtarta ir 
ieškoma.

Įtaria, kad jinai tą mergai
tę nužudė iš keršto jos bro
liui, kuris, buvęs jos sužadėti
niu, vedė kitą. Sako, kad da
rant kratą jos valizoje radę 
revolverį,‘’’iššautų patronų ir 
apkruv'intą drabužį. Ar tas 
kraujas yra tos mergaitės,’ 
dar nebuvo patikrinta.

Telefonistą derybos 
nebaigtos
Tūkstančiams telefonistų ke

turiose valstijose išėjus ar jau 
pasiruošus išeiti į streiką, New 
Yorke vykdomos tarp unijos 
su American Telephone and 
Telegraph firma derybos vis 
dar pasėkų nedavė.

Ilgųjų linijų telefonistų su
tartis yra pasibaigusi liepos 
5-tą. Dėl naujos sutarties uni
ja klabino kompanijų duris 
jau per keturis mėnesius ir 
laiks nuo laiko buvo vykdo
mos derybos, bet sutarties vis 
neprieita. Darbininkai pradėjo 
nerimauti. Daug kur balsavi
mais pasisakė už streiką. Ki
tur streiko klausimas svarsto
mas, tad “bile dieną tikimasi 
streiko,” sako unijos vadai.

Telefonistai yra nariai CIO 
Communications Workers of 
America.

šiandieną' nususę piktžolės 
auga, arba ir visai niekas ne
auga, ten irigacijai žemę drė
kinant, augs buinūs kviečiai. 
Mes galėsime vandenynuose 
supilti pylimus, ir vieškelių 
kasnykais suraišioti kontinen
tus. Mes galėsime kalnynų 
virtines, neišskiriant ir kalno 
Everest, suversti į pelkynus 
ir iš jų padaryti derlingas 
žemes. Mes galėsime, kad ir 
dalinai, nutirpdyti ašigalių 
ledynus, kurie paliudšuotų 
milijonus ketvirtainių mylių 
sausžemio briedžių auginimui. 
Mes galėsime negilius vandeny
nų plotus apsodinti salomis, 
kur bus įsteigta sanatorijos ir 
poilsio vietos. Taip toliau ir 
taip toliau. Mes begaliniai ga
lėsime tobulinti pasaulį, iki 
jis atrodys Marso gyvento
jams panašiai, kaip Marso 
planetos paviršius \ atrodo 
mum dabar—išraižytas tiesio
mis linijomis; lyg tai būtų pa
gal protaujančio žmogaus pla
ną ir jo pastangomis nutiesti 
vieškeliai arba kanalai.

—o—
Laikrodžio burzgimas mane 

išbudino, ištrenkė mane iš sa
pnų karalijos, šiurkščiai nu
traukė šį Jungt. Tautų Ekono
minės Komisijos raportą. Vėl 
gyvenimo realybė smogė lyg 
jūros banga. Korėjos karas, 
už dienos kitos sūnus vėl tu
rės grįžti į militarinę tarnybą.

Aštunta valanda ryto. Jau 
apie pora valandų kaip moti
na triūsiasi virtuvėje, gamina 
pusryčius. Rytiniai laikraščiai 
sprindinęmis raidėmis skel
bia : Paliaubos pasirasyt°s. 
Korėjoje saudymasis sustos 
kaip devynios šį rytą.

Nuotaika šiek tiek pasitai
sė. Nėra nuodėme sapnuoti. 
Sapnai kartais stoja tikreny
be. Kad ir nevisai taip, kaip 
sapne, bet Korėjos paliaubos 
veda, arčiau prie Penkių Di- 
džiųjų konferencijos.

Vaikai sukilo. Pūsryčiaujam 
ir džiaugiamės.

Klajūnas.

Ico Žinios
Ragino persvarstyti 
Hearns streiką

Senatorius Leh,manas atsi
kreipė į Nacionalę Darbo San
tykių Tarybą ją paragindamas 
persvarstyti Hęarns streikie- 
rių reikalą. Jis sako, kad tos 
tarybos nuosprendis yra prieš 
streikierius ir aiškiai šališkas 
firmai. Kad toks nuosprendis 
yra priešiškas pačiam įstatui, 
kurį vykdyti taryba yra pa
statyta.

Kalbamasis tarybos nuo
sprendis neprileistų streikie
rius balsuoti pasirinkime uni
jos. Streikieriai yra nariais 
Distributive, Processing and 
Office Workers of Americia 
Distrikto 65-to. Jiems išėjus į 
streiką, firma pasikvietė AFL 
clerks grupę ’ laužyti streiką. 
Taryba firmai leido skaityti 
tą grupę atstovaujančia darbi
ninkus ir leido vykdyti balsa
vimus pasirinkimui unijos. 
O taisykles sudarė tokias, 
kad išėjusieji streikai! neskai
tomi tos firmos darbininkais.

Į streiką, kaip .žinia, išėjo 
apie 800 darbininkų, milži
niška dauguma. Pasiliko dirb
ti vienas kitas bailiukas ir gal 
vienas kitas paliktas unijos 
strategijos sumetimais, infor
macijai iš vidaus gauti. Pasili
ko dar grupelė bosams patai
kautojų. Ir pasiliko kelių 
smulkių departmentėlių darbi
ninkai, kurie priklausė skir
tingoms unijoms. Iš to viso 
matosi, kad Hearns krautu
vėse labai mažai rasis galin
čių balsuoti už didelę daugu
mą krautuvės darbininkų at
stovaujančią DPOWA. Taigi, 
tik tos mažosios likusios gru
pelės ir bėgiu trijų su virš mė
nesių suverbuoti streiklaužiai 
balsuos parinkimą unijos vi
siems darbininkams. Gi Na
tional Labor Relations Board

I 

tokius balsavimus leido. Tai tą 
tarybos tarimą Lėhmanas ra
gino persvarstyti ir atkeisti.

Pasirašė viešbučių 
su unija sutartį

AFL Hotel Trades Council 
pasirašė sutartį su viešbučių 
savininkų organizacija. Sutar
tis padaryta trejiems metams. 
Paliečia 35,000 darbininkų.

t Sutarties sąlygos tos pačios 
—buvusios sename kontrakte, 
tik išsiderėta priedeliai algos 
—$1.25 iki $4 savaitei, pri
klausant nuo kategorijos.

Darbininkai sutartimi nepa
tenkinti, ypačiai atstatymo iš 
darbo punktu. Jie skundžiasi, 
jog tas punktas sudarytas 
taip, kad samdytojai gali rasti 
priemonę atstatyti beveik 
kiekvieną jiems nenusilenkusį - 
darbininką.

Kasininkei pavyko 
sugaudinti plėšiką

Washington Heights banki
nei! įstaigon prie 180th« St. ir 
St. Nicholas Ave. atėjo plėši
kas ir pakišęs raštelį kasinin
kei panosėn įsakė ' popierinį 
maišelį prikišti pinigų. No bi
le kokių, stambių. Dar įsakęs 
nežiūrėti į jį ir tylėti. •

Kasininkė išpildė viską. Ta
čiau tam vos tik nusisukusmuo 
langelio, ji truktelėjo tylųjį 
apie plėšikus įspėti signalą ir 
sargams rodydama į duris su
šuko, jog ji apiplėšta. Sargai 
vijosi, prisidėjo policija 'ir 
plėšiką sugavo. Sakoma, as
muo jau buvęs du kartus pir
miau nuteistas, tad jo laukia 
ilgas kalėjime būvis. Grobyje 
buvęs laimėjęs $6,360.

Queens apskritis reikalauja 
iš miesto iždinės $1,780,000 
supirkimui plotų ir jų padary
mui į auto pastatymo aikštes. 
Valdininkai tikrina, kad tuo
met atvykstantieji iš toliau 
paliktų auto priemiestyje, o 
mieste vartotų subways.

Sugrįžo iš atostogų
Pereitą savaitę sugrįžo iš a- 

tostogų Antanas Krasnickas 
su žmona Bernice, sūnum An
tanu ir dukra Izabele. Jie bu
vo savo nauju automobiliu nu
važiavę apsidairyti apie Flori
dą.

Krasnickas sakosi, kad ke
lionė buvo sėkminga. Pasiekę 
Miami apsistojo pas savo ge
rus draugus Antaną ir Sophie 
Masonus. Sakcų.__ kiti vyksta
Floridon žiemos laiku pasi
maudyti, bet kadangi Krasnic- 
kų vaikai turėjo atostogas 
nuo mokyklos, tai jiems buvo 
proga ‘nuvykti Floridon. Buvo 
gerai ir maudytis rugpjūčio 
mėnesį, vanduo daug šiltesnis 
negu mūsų krantuose.

Abu Bernice ir Antanas la
bai esą dėkingi Masonams- už 
jų tokį nuoširdų priėmimą— 
neapsakomai gerai juos vaiši
no. Taipgi dėkingi ir kitiems 
pažįstamiems, kurie irgi ma

loniai priėmė juos. Buvo su
ėję su daugeliu nuo seniai pa
žįstamų ir taipgi įsigijo naujų 
pažinčių. Su Krasnickais la
bai lengva įeiti į greitą pažin
tį, nes abudu yra dar jauni 
žmonės ir visuomet puikia^ 
sutinka visose kompanijoj.

Bernice ir Antanas Krajsnic- 
kas yra žinomo Brooklyn^ biz
nieriaus Igno Sutkaus duktė 
ir žentas. Pas uošvį Antanas
dirba kaipo bartenderis—Re
public Bar & Grill, 492 Grand 
St. L.

Statyboms medžiagas pri- 
statinėjančių sunkvežimių vai
ruotojų streikas jau eina 8-tą 
savaitę. Bosų nesistengimas 
susiderėti rodo, kad jie netu
ri daug užsakymų statyti,, iš
gali susitarimą delsti.

New Yorke suimtas jaunas 
vyras kaip skalbinių vagis iš 
sunkvežimio, išvežiojančio iš
plautus skalbinius.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas

Salės Draugijų 
Susirinkimams, 

Baliams, 
Vestuvėms 

ir 
Kitokiems 
Pokyliams

Visuomet 
Maloniai 
Priimame 
Svečius' ’, 
Vietinius 

ir 
iš kitur

JUOZAS ZAKARAUSKAS
Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergrcen 4-9G72

PIKNIKAS,
auditorijoj

Rengia Lietuvių Namo Bendrove

Šeštadienį, SpaliŲ-October 3
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave. . Richmond Hill, N. Y.

Bus Gera Muzika Šokiams
Į •?. * . *•

Šis piknikas bus tekis kaip ir Parke. Visi būsite ap
rūpinti stalais, sėdynėmis ir kitais dalykais. Bus gali- * 
ma turėti organizuotas savo grupes ir atsinešti savo 
maistą ir kitokius skanumynus. Dabar laikas pradėti 
organizuoti savo grupę ir tuojaus užsisakyti stalą.

Dėl platesnių informacijų skambinkite
Lietuvių Namo Bendroves Gaspadoriui—Walter 

Brazauskui: Tel. Virginia 9-4678.

Pikniko pradžia 1 vai. dieną
Įžanga $1.00 (įskaitant taksus)

Bus gera orkestrą.— Rengėjai turės skali aus 
u »maisto visiems. Z

PHILADELPHIA, PA.
Linksmai praleisk i me Labor Day šventę. Važiuo
kime į newarkieciij rengiamą Laisvės paramai 
pikniką. Iš Phil adelphi jos. busas važiuos į tą gra
žų parengimą. Tuojau užsisakykite sau vietą buse.

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

Busas išeis nuo Republikonų Kliubo, 1218 Wallace 
St., 9 vai. ryte. Bušas taipgi sustos 9:10 prie 
2nd St. ir Pierce St. Kelione į abi pusi $3.*25. Iš- 
anksto apsirūpinkite tikietais.

Bušo tikietai gaunami pas A. Žalner, 1009 Jack- 
son St., HO 8-7226; ai- H.Mettis, 6067 UkIjlanU 
St., SA 7-3496, ar H. Tureikienę, 143 Pierce St., 
DE 4-402(5. . , .

Newarkieeiu piknikas įvyks 123 Montgomery 
Ave., Irvington, N. J.



PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
------- ;—Kalėjimo vaizdai. Poema ~ -----------

CHICAGOS ŽINIOS

( (Tąsa)

Štai kad ir maistas,— jūs žinot tą 
daiktą?

Yr’ paskirti pinigai: tai ir baigta....
Krūvą nukniaukia valdybos nariai, 
O kaliniam reikia kęsti sūriai.

Maistą prastesni už tai jie ir gauna,
Kad sau kišenėn valdyba vis krauna, 

Kniaukia ir maistą, taip pat pinigų, 
Kiek kad nutvers, kad tik būtų saugu.

Net iš virtuvės, kur maistą gamina,
Vagia. sargai, velka savo šeimynai.

Bet čia, palygint, tai tik trupiniai,— 
Ot tie tūzai tai nugriebia šauniai...

Jie netiek maistą, kiek pinigus griebia, 
Nors juk ir algą ji-e gauna gan riebią.

Bet, kaip visur, taip čionai yra jų —
Sukčių, vagių, reketierių gajų.”

Ką gi? teisybė,—tai aiškūs dalykai:
Štai kad ir centro valdybos tie plikiai— 

Išvaizdą tokią jie pučia, kad va — 
Jų nei iš tolo,— ranka jų laisva...

Jie tau valdovai, o tu — rauktapilvis,
x jerk tik greičiau, sau galvelę nudilbęs, 

. Nerk ir dabok, kad nebūtų klaidos,
Ar tau šiandien ar rytoj — visados...

Aigi ir bruka jie tą discipliną!
Tas atidumas vienodas gadina, 

Slegia ir dvasią ir nuotaiką tau. 
Vabalas tu — ir žinokis tu sau....

Štai va oran jus išvaro, į kiemą, 
Vasarą, rudenį, šaltąją žiemą.

Rodos, bent čia tu galėtum laisvai— 
Sau atsidust čia progelę gavai.

Kur tau! Junti ir čionai vis tą drausmę.
Jei tik kas kiek, tai ir gauni tu bausmę!

Vis, kaip zuikelis, suglaudęs akis, 
Žiūri, klausai, kas pašauks, ką sakys.

Šaukia štai numerius sparno klapčiukas: 
Tai jau čia tau bus koksai reikaliukas...

< Daktaras, kunigas, centras ar kas 
Šaukia — ir bėk tu pakratęs rankas...

(jai aplankyt čia tave kas atvyko:
Rūbą tą, galvą nukirptą pliką, 

Veidą nubalusį tėmys, stebės— 
'Visą paniekintą, veik be garbės...

Štai pasimatymui pašaukė Čalį,
Padavė centro rašytą kvitelį:

Sliaugia jis centran su tuo rašteliu— 
Vis tuo nušluotu dažytu keliu.'

Tuoj jį iš čia ir nusiveda sargas:
Štai jau būrelis lankytojų margas — 

Sėdi ant suolo ilgam kambary,— 
Šone kitam ir tu sėsti turi.

Pertvara perskiria kambarį visą—
Tinklas vielinis grėsmingai pratiso:

Tavo lankytojas šone vienam, 
Tu atsisėdi jau šone kitam.

Tu jį matai ir kalbi vis per sietą:
Tiesiai negal pas’matyt, susisiekti.

Pusvalandis,— ir tu marš atgalios,— 
Melst, kad ilgiau, nieko tau negalios.

Čalį aplankė žmona ir du broliai,—
Jie atvažiuoja dažnai —ne iš tolo,

Gali lankytis jie čia bet kada, 
jJei pasitaikė gera valanda.

J* pinigų čia paliko tuoj Čąliui:
Čia tai kas kita — paūžt jis sau gali. 

Centras globoja tau pinigus tuos,— 
Pinigo rankon čia tau neįduos.

Vieną tik popieriaus duoda lapelį,
Tiek tegali prirašyt, kiek jis kelia, 

Kiek sutalpint į tą lapą gali : 
Konespondenc’ja, atseit, tau kukli...

Knygą tau gali kas siųsti bet kokią— 
Anglų, neanglų kalba—tai žinokis.

Dienraščių tai nepraleidžia visai, 
Bet savaitiniai ateina laisvai.

Kaipgi čia pramogos? Esti čia kokių?
Judomus rodo paveikslus senokus — 

Du kas savaitę—tai būt’ neblogai: 
Vis įvairumas, aprimsta vargai...

Toks kalinys čia pramoko geruoju,— 
Tai aparatą čia jis operuoja —,

Salėj didžiojoj: ten pat ir malda, 
Pamoka, filmai išpuola kada.

Kol kaliniai sumaršuoja, pradžioje
Dūdos, orkestras čia trankiai pagroja: 

Maršus lengvus kad sublerbia smagiai,
Subrazda net tie didieji langai!

Darbas tai vis tų pačių kalinėlių, 
Sąjūdžiams virbint ji-e audrą sukėlė.

Tas pats orkestras kad ims vėl tau 
pliekt,

Einant į darbą kas dieną popiet.
Tiesą pasakius, tie filmai menkoki,
Bet ką darysi? Taip reikia—žinoki: 

Publika čia ne rinktinė—mišri,— 
Duok kvailą jovalą, kokį turi...

Sėdi eilėj keturi mūs’ naujokai, 
Dvylikto narvo šaunieji berniokai,— 

Jiems irgi filmai atrodo prasti, 
Bet, tu matytum, kaip mėgsta kiti!

Edis, simfon’jų, koncertų girdėjęs, 
Operų, dramų širdingas mėgėjas,

Šitokius jūdžius tik leidžia juokais,— 
Bent tik lengvai dalis laiko praeis.

Kokios gi pramogos dar čia kitokios?
Vasarą esti žaismai čia visokie:

Esti bėgimo lenktynių žaismai, 
Beizbolo,— sviediniu svaidos linksmai.

Vis’ tai sudaro šiek tiek įvairumo,
• Kartais prasklaido tą laiko pilkumą, 

Na, juk ir radijas yr’ pravartu, 
Kai programas geresnes gauni tu.

18.
Na, kas gi dar iš kasdienės rutinos?
Esti šeštadieniais bendros švirkštynės.

Maudosi, prausias sus’grūdę tirštai,—
Purkščia purkštuvai abudu karštai...

Tuoj nuošaliau kiek—sau braukosi, 
šluostos,

Kitas dar mitrina veidą, ir skruostus, 
Barzdą nusiskuta greit,, apsukriai,:— 
Štai tau ir švarūs to klubo nariai...

Marškinius, kelnes švarias apsimauna,
Rankšluosčius, kojines patys išplauna, 

Šiaip patalinę ir baltinius tai — 
Duoda skalbyklon išskalbti baltai.

Ketvertas dvylikto narvo herojų
Jau apsiprato, “piliečiais” pastojo,

O tuo tarpu čia naujokų gaivių 
Atveža vis po būpelį naujų...

Bet ko gi čia taip aptingo, apdribo
Klasifikac’jų lemtinga taryba?

Daugeliui čia nusibodo ir laukt, 
Noris greičiau iš to penktojo lauk...

Lauk kur kitur, bent iš šio karantino, 
Penktojo sparno šio tiršto klampyno,—

Bet kur kitur, į kitokius sparnus: 
Vis gal smagiau ir lengviau tenai bus...

Kunigų komandos sąskrydis

Lietuviai kunigai, susibūrę j 
savo organizaciją “Kunigų 
Vienybė”, yra kaip ir genera
linis štabas, kufris nustato 
strategijas dėsnius vijoms kle
rikalinėms jėgoms. Rugp, 16 
d. Maria High School patalpo
se įvyko “Kunigų Vienybės” 
sąskrydis. Vyriausiomis figū
romis ten buvo prelatas J. 
Balkūnas, atvykęs iš New Yor- 
ko ir Chicagoj gyveną vysku
pai dipukai V. Brizgys ir V. 
Padolskis ir visa eilė kitų ja- 
gamasčių.

Klerikalinių jėgų štabas 
meldėsi ir konferavo, kaip už
tikrinus sau dar kietesnę kont
rolę ant tų visų grupių, kurios 
nori atsteigti Lietuvoj klerika- 
linį-smetoninį režimą, apkai
šę jį “demokratijos” lygos 
lapais.

Šiuo kartu “Kunigų Vieny
bės” šulai konferavo didesnėj 
slaptybėj negu paprastai. Ma
rijonų ‘Draugas, kuris nesigai
li savo laikrašty vietos kleri
kalinio veikimo reikalam, iki 
antradienio nieko nerašė apie 
“Kunigų Vienybės” konferen
ciją. j

Iš patikimų šaltinių šis Re
porteris patyrė, kad kunigų 
tarpe vyksta trynimasis tarpe 
vietinių kunigų ir dipukų. Di
pukai kunigai jaučiasi nu
skriausti. Tiktai vyskupai 
Brizgys ir Padolskis traktuo
jami taip, kaip ir tinka eks- 
celcncijom.

Sunkiai sergantis kunigas 
Briška, kuris savo pinigais už- 
fundijo Vatikanui švento Ka
zimiero kolegiją Romoj, jau
čiasi įžeistas. Mat, jis igno
ruojamas, nors kolegijon jis 
sukišo daug pinigų. Kolegijos 
dabartinis bosas vyskupas Pa
dolskis atvyko Amerikon au
kų rinkti, nes kun. Briškos 
resursai išsibaigė. Vyskupas 
Padolskis klerikalų tarpe 
skaitomas “šventu” del savo 
nepaprasto cnatlyvumo.

Sąryšy su kunigų koman
dos sąskrydžiu Chicagon buvo 
atvykęs ir kongresmanas Ker- 
stenas. Jisai, žinoma, nedaly
vavo kunigų konferencijoj. Ji
sai atvyko Chicagon viena die
na anksčiau, čia jį tuoj “su- 
konektino” su vyskupais Pa- 
dolskiu ir Brizgiu. Tarpininku 
ir vertėju buvo A. Rudis. Jų 
pasikalbėjimas įvyko šv. Ka
zimiero seserų vienuolyne. 
Vyskupai pripasakojo Kers- 
tenui tokių baisenybių, kad jis 
nesavo balsu sušuko, jog visa 
Amerika “pasibaisės”. Vieti
nis Hearsto laikraštis išpliauš
kė tik dalį tų “baisenybių”.

Kerstenui už jo nuopelnus 
gelbėti Lietuvą nuo lietuvių

Centras čia veda ir sąskaitas tavo:
Ką užsidirbi ir ką tau kas davė, 

Tai susieina vis tavo sumon, 
Pajamos tavo bendron vis krūvon.

Išlaidas tau tai sudaro pirkimai,
Kiek čia krautuvėj už pirkinius ima, 

Ir bet kokie iš kitur pirkiniai, 
Jei sumanai sau gyventi šauniai.

*

Tiek to. O kaip su laiškais ten dalykai?
Laiškus tau gali rašyt, kas patiko,— 

Anglų kalba parašyti tiktai,— ’ 
Su kitakalbiais tai esti prastai:

Jųjų visai nepraleidžia cenzūros, 
Jos kitakalbių vertėjų neturi.

Ši^p cenzūruoja čia visa išvien — 
Layraščius, siuntinius, laiškus 

kasdien.
Tavo rašyti laiškai apriboti,—
Čia jau turi tu gerai pridaboti:

Viso kas mėnuo laiškai tik penki 
Leista tau siųst, bet ir tie tik menki:

Štai pagaliau gi vistiek susilaukė:
Darbo skyrimo taryba ta šaukia —

Šaukia ir skiria kitur į gūžtas, 
Darbą į įmones tas ar kitas.

Ką jūSvSakysit? Koksai supuolimas!
Mūsų kvartetas tik kraunasi, imas

Keltis iš čia su visais patalais, 
Savo daikteliais ir net čiužiniais,—

Kraustosi, .nešas į antrąjį sparną,
Pasak kitų, patogesnį, pridarną:

Vienas tiktai sau' narvely esi, 
Kaip tau patinka, taip tvarką vesi.

Velka štai ryšulį Džionis, kiek drūtas,
Net įsiręžęs, net ausys jam kruta,—

Bruko prie durų, vėl grįžta atgal, 
Dar kitą krūvį — 'pakelti vos gal.

“Džimi, sudįęu gi, sudieu, būk svei
kutis!”

Tempia vėl nešulį, net išsipūtęs, — 
Štai koridorius, o centras tenai, 
Kairėn pasuko — sunku, tu žinai...

(Bus daugiau)

don’t buy 
CUDAHY
PRODUCTS

( - r 

United Packinghouse 
Workers Unija kviečia 
narius ir publiką nepirk
ti Cudahy Packing Co. 
produktų, nes minima 
kompanija bando suardy
ti uniją. Ji išdirba viso
kios rūšies mėsinius pro

duktus.

A. ir M. Rudžiui iškėlė vaišes 
Olympia Field Klube. Ten, be 
vyskupo Brizgio, buvo šimu
tis, Grigaitis, Vaidyla ir tūli 
kiti, šumni kompanija “lais
vino” Lietuvą visokiais bal
sais.
Paprasti katalikai nežino.kas 

dedasi viršūnėse ir kokius 
planus ir suokalbius daro eli
tas. Paprasti žmogiukai turi 
parūpinti aukų, o jų reikia 
vis daugiau. .
Kunigų komanda, neprasčiau 

kaip šventas Elijošius tranko
si dausose. Ji žada viską, bet 
nieko neduoda, nes .Lietuvą 
jai taip toli, kaip Marsas.

Jūsų Reporteris

Rochester, N. Y.
Rochesteriečiai — draugiš

ki žmonės. Jie myli susitikti 
tarpusavyje, nori ir pasimaty
mų su toliau gyvenančiais kai
mynais. Dėl to stengiasi su
rengti gražių, naudingų pra
mogų.

Ši sekmadieni, rugpjūčio 
(Aug.) 30-tą, Įvyksiantis Ge- 
demino Draugijos piknikas 
bus vienu iš puikiausiųjų. Jam 
paimtas erdvus, visiems žino
mas ir iš visur patogiai pri
važiuojamas Schutzen Parkas. 
Gauta gera muzika. Darbin
gos šeimininkės prigamins 
skanių valgių ir rasis pakan
kamai gėrimų.

Tikimės, kad gedeminiečia: 
suvažiuos čia visi su savo šei
momis, kaimynais, draugais 
gražiai pasilinksminti savo 
garbingos draugijos mėtinėje 
iškiloje. Taip pat tikimasi tu
rėti svečių iš toliau: atosto
gaujančių mieste ir apylinkė
se, o taip pat ir atvyksiančių 
specialiai į pikniką iš už eže
ro ir net iš Brooklyno. Malo
niai visų lauksime!. Rengėjai.

Higganum, Conn.
Susižeidė J. Kalvaitis

Aną sekmadienį tryso beva
žinėdami ėmėme ir užsukome 
pas Kalvaičius su minčia, ot, 
taip sau pajuokauti, nes jau 
senokai kaip matėmės.

Bet vieton pajuokauti, mus 
sugriebė širdperša, kuomet iš
vydome d. J. Kalvaičio pirš
tus sužalotus. Jo užsiėmimas 
prie medžio apdirbimo, čia 
mašina jo pirštus pasigavo ir 
sužeidė.

Nereikėję pasiduoti į ligo
ninę, bet skausmai esą neap
sakomi. Dėl to, kad ta pati 
ranka antru kartu užgauta. 
Gydosi namie ir geroką laika 
jam nebus galima dirbti.

Draugas Kalvaitis iš pašli
jusios sveikatos buvo bebai
giąs išsiristi, bet štai kita ne
laimė.

Vėliname Kalvaičiui greito 
susveikimo, ir kad taip dau
giau nebeatsikartotų. Vikutis

East Berlin, Conn.
Gražus piknikas

Kaip miestų, taip ir žemės 
ūkio darbo žmonės mėgsta 
vasaros laikais papik ui kauti. 
O čia bus daug įvairumo, nes 
konektikiečių Peoples partija 
rengia šį pikniką atvirame ore. 
Bus ir meninė programa.

Įvyks rugpiūčio 30 d. Pra
sidės nuo pietų ir tęsis iki va
karui. Vieta: Pasco Hill Gro
ve, East Beri i ne, arti Wilbur 
Cross Parkway, iš jo išsukus j 
72 Road, važiuojant linkui 
Middletown iki Berlin St. Juo- 
mi į kalnelį, ir pikniko vieta.

Nugirdęs.

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

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

ŽINIOS K LIETUVOS
Stojamieji egzaminai 
Pedagoginiame institute 

r. Vilniaus Pedagoginiame in
stitute pasibaigė pirmasis sto
jamųjų egzaminų sriautas. 
Busimieji studentai rodo tvir
tas žinias. Visi stojantieji į is
torijos, fizikos-matematikos ir 
rusų kalbos bei literatūros fa
kultetus gavo tiktai labai ge
rus ir gerus pažymius.

Šiemet Vilniaus Pedagogi
nis institutas gavo daugiau 
kaip šešis šimtus pareiškimų, 
daugiausia iš darbininkų ir 
kolūkiečių vaikų. Ypatingai 
daug .jaunuolių ir merginų pa
reiškė norą mokytis lietuvių 
kalbos ir literatūros, rusų kal
bos ir literatūros, istorijos ii 
geogafijos fakultetuose.

Rugpiūčio 7 d. prasidėjo 
antrasis stojamųjų egzaminų 
sriautas.

Rekonstruotas “Bituko” 
fabrikas

KAUNAS. — Augant staty
binių medžiagų pareikalavi
mui' mūsų respublikoje stato
mos naujos ir plečiamos esan
čios plytinės, šiomis dienomis 
užbaigta “Bituko” plytinės 
rekonstru kcija.

Rekonstrukciniai darbai at
likti nė kiek nesustabdžius 
gamybos, čia pristatytas nau
jas gamybinis korpr.s. Jame 
sumontuota eilė naujų įrengi
mų. Pastatytas galingas sili
katinėms plytoms gaminti pre
sas.

Visi darbo procesai rekons
truotoje įmonėje mechanizuo
ti. Dabar žymiai padidėjo į- 
monės pajėgumas. A. Būtenas

Aukštas įvertinimas
ŠIAULIAI. —Alebastro fab

riko direktoriaus vardu iš 
Maskvos, TSRS Statybinių me
džiagų pramonės ministerijos 
gauta telegrama, kurioje sa
koma, kad įmonės kolektyvas 
už pasiektus rezultatus visasą- 
j um gi n i a m e soči a I isti n iam e
lenktyniavime per šių metų 
antrąjį ketvirtį apdovanoja
mas antra premija.

Ši džiugi naujiena sukėlė 
naują darbo pakilimo bangą. 
Apsvarstęs savo galimybes, į- 
monės kolektyvas prisiėmė 
padidintus įsipareigojimus — 
metinį gamybini planą baigti 
iki 36-jų Didžiosios Spalio so
cialistinės revoliucijos metinių.

M. Urbutis

Naujos statybos kolūkiuose
KOVARSKAS. — Kalinino 

vardo kolūkio statybos briga
da, vadovaujama* kolūkiečio 
Šalavejaus, užbaigė statyti 
300 tonų talpos grūdų sandė
lį. Baiggiama statyti 180 vie
tų karvidė, didelė vištidė ir 
pašarų sandėlis. Neseniai per
duota naudojimui tipinė grūdų 
džiovykla.

Dideli statybos darbai vyk
domi “Pergalės” kolūkyje. 
Čia užbaigiama statyti 200 
vietų kiaulidė ir pašarų sandė
lis. “Pergalės” ir “Nugalėto
jo” kolūkiai stato tarpkolūki- 
nę hidroelektrinę.

šiemet rajono kolūkiuose 
pastatyti ir perduoti naudoti 
24 visuomeniniai pastatai. Iki 
metų pabaigos bus pastatyti 
dar 36 gyvulininkystės pasta
tai, grūdų ir pašarų sandėliai.

MAŽEIKIAI. — čapajevo 
vardo. kolūkio statybos aikšte
lėse didžiulis pagyvėjimas. 
Šiomis dienomis perduoti nau
dojimui 300 tonų talpos grūdų 
sandėlis ir siloso bokštas. Sta
tomos erdvios karvidė ir kiau
lidė. Karvidėje bus įrengtas 
vidinis fermos transportas pa 
Šatams pervežti, vandentiekis 
ir automatinės girdyklos.

Mokyklų paruošimas naujiems 
mokslo metams
SALANTAI. — Pavyzdingai 

remontAvo savo septynmetę 
mokyklą “Švyturio” žemės 
ūkio artelės kolūkiečiai. Mo
kykloje įrengtas pionierių 
kambarys.. Pirmą kartą įreng
tos sporto aikštelės. Dabar 
baigiamos statyti patalpos 
vaiku internatui.
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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. rpq. 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 /lome Improve
ment or Building Line. Familiar with 
cr. and banking. St. wk. Good work
ing conditions. Good sal. Phono BA. 
3-6717 for interview. '

(165-171)

Immcdiaate 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. 1

(166-172) ------- -------------------------------------
HOUSEWORK. General. Plain 

cooking. Fully experienced. New 
home, all appliances. 1 fchild. Must 
have references. Top salary.

LI. 8-9495. /
’ (170-172)

■ ■ ,    ............................... —  ____ _______ —............... 1.

TYPIST CLERK. Exp. Knowledge 
of shorthand'. Good staffing salary. 
5 day week. Perm, position. Perio
dic increase. Apply in person or 
phone Mr. Dorfman. MAJESTIC 
STATIONERY CO., 260 N. 3rd St. 
MA. 7-6480.

(170-172)
COOK. Gen. house wk. Settled 

woman. Sleep in, own room/ Must 
he fond of children. Steady position. 
Good home for right woman. Near 
Station. Call Midway 2-6097 for 
interview. /

(170-172)
COOKING and downstairs work. 

Settled. Large family. Sleep in. 
Other day help kept. $35.00 wk. 
Steady position. Good home for right 
woman. Phone Welsh Valley 4-0820 
for interview.

(170-172)

HELP WANTED— MALE
AUTO MECHANICS. DeSoto-Ply. 

mouth Dealer. Must be experienced. 
Steady work; good pay, all benefits. 
Apply in person. Sec Mr. ''Bolin. 
BERGER BROS., MOTORS, INC., 
5621 Walnut Street.

(165-171)
BODY MAN. Experienced. Must 

be 1st class. Top wages; steady 
work. Apply ready to work, 8 A. M. 
GRAY'S GARAGE, 2113 E. Dauphin 
Street.

(167-173)
STENTON MOTORS. Now has im

mediate openings for Auto Mecha
nic1st class Auto Body and Fen
der man -1st class. Steady work, 
excellent working conditions. High 
hourly rate, plus bonus for the right 
men. Apply in person. See Bert 
(Service Mgr.) 1515 N. 28th St.

(170-172)
BAKER. Good all 'round man. 

Must be experienced. Steady work. 
Apply in person or phone. VILLAGE 
PANTRY, 11 City Ave. Bala Cyn- 
wyd, Welsh Valley 4-0313.

(170-176)
ROOFING, SHEET METAL MEN. 

Exp. Gutter and Spouts. Steady 
work. Apply in person or phone— 
Sam. GR. 2-2106. DREXEL ROOF
ING CO., 56th & Walton Ave.

(170-172)

Įvairūs išsireiškimai
Apie papročius. — Jokis 

paprotis nei kiek ' drūčiau 
nelaiko jin įpratusi asmenį, 
Begu kad tasai pats asmuo 
laikosi to savo papročio.

G. Hunting.

Apie Social Security
Klausimas: Ar būtina tu

rėti gimimo metrikus ei- 
| nant prašyti social securi
ty pensijos?

Atsakymas: Nėra būti
na. Gali tam patarnauti 
krikšto liūdymąs, šeimos 
užrašai biblijoje, apdraudę 
rekordai ir tt. Tačiau kokį 
nors parodymą turėti rei
kia.

Pranešimas
‘ PITTSBURGH, PA.

Labor Social. Parengimas jvyks 
rugsėjo 6 d., 7 v. v., Ukrainą salėje, 
61 h ir Cabot Way, South Side. Bus 
vaišinimų. Kviečiame dalyvauti.

(169-171)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Piliečių Klubo metinis— 

50 metų-sukakties piknikas jvyks 
rugpiūčio (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 kiek norės.

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

Geo. Shimaitis?



i NewYorto^<M^2lnl(B
Menininkai vyksta 
j L. M. S. sąskridi

Fiimos-Teatrai
Roman Holiday

rašto: jis nusprendė apie .my
limą pigaus pobūdžio rastų 
nerašyti.

NEW YORK
HELP WANTED MALE

šį šeštadienį skaitlingas bū
rys New Yorko lietuvių meni
ninkų-ir meno mėgėjų išvyksta 
į Olympijos Parką prie \Vor- 
cesterio, kur įvyks dviejų die
nų Lietuvių Meno Sąjungos 
šventė. Tą sąskridi organizuo
ja LMS antros ir trečios aps
krities komitetai.

Pirmoje eilėje 
bus susitikimas 
LMS atostoginės 
mokinių ir 
darbių. Ta mokykla buvo ta
pusi populiari jaunimo tarpe, 
ir, kadangi šią vasarą jos ne
buvo, daugelis išreiškė pagei
davimą suvažiuoti bent savait
galiui Olympijos Parke.

visą buvusių 
mokyklos 

b e n d r a-

Tuo vardu, nauja Paramount 
Pictures filmą pradedama ro
dyti Radio City Music Hali. 
Produseris ir direktorius Will
iam Wyler. Vyriausiose rolė
se Gregory Peck ir Audrey 
Hepburn. Apie šimtas kitų 
aktorių pagalbinėse rolėse 
kaip tarnai, muzikantai, šokė
jai ir kiti.

Filmą amerikonų gaminta

bei

Holiday” vaizduo- 
viešniose atvykusią 
karalaitę, (Hep-

“The Beggar’s Opera”
Baronet Teatre prie 3rd 

Ave. ir 59th St., New Yorke, 
pradėjo rodyti Anglijoje ga
mintą Warneriu filmą, tech- 
nispalvę. Vyriausią rolę vaidi- 
na-dainuoja Amerikoje jau 
plačiai žinomasis aktorius 
Laurence Olivier.

Filmą gaminta vadovaujan
tis to pat vardo operete, ku
rią, sakoma, jos autorius John 
Gay 1728 metais parašęs kaip 
pašaipą tuolaikinėms labai iš
didžioms italų ir vokiečių o- 
peroms.

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 
išdirbč.jui Kitchen Cabinettes. Nuo
latinis darbas.

Kreipkitės: ES. 7-4600
(167-173)

Mokinių ir mokytoji! 
mokyklos draugų ii' mokinių 
tėvų susitikimas (re u n i ja)
įvyks šeštadienį. Sekmadienį 
įvyks platus piknikas, į kurį 
rengiasi suvažiuoti daugelis 
meno mėgėjų iš Naujosios 
Anglijos ir New Yorko.

šeštadienį atvykę svečiai 
bus apnakvinti pas Worceste- 
rio ir apylinkės draugus. Abi 
dienos bus praleistos malo
niai ir linksmai, su meniška 
programa, vaišėmis ir tt.

Grupė draugų išvažiuoja 
automobiliais, kiti kitomis su- 

’ sisiekimo priemonėmis. Visi 
norintieji praleisti maloniai 
savaitgalį arba tik sekmadienį 
puikiam Olympija Parke prie 
Quinsigamond ežero, yra kvie
čiami daly vai ti LMS šventėje.

Rengėjai.

Lenox Hill ligoninėje lau
kianti operacijos viduramžė 
moteris iškrito ar iššoko nuo 7 
aukšto ir užsimušė.

“Roman 
ja į Romą 
jaunuolę 
burn) kuriai įkyrėję formalu
mai. Viskas, ko ji norėtų, tai 
pasilinksminti nepažįstamą, 
nesaugoma ir nevaržoma. 
Daktaras ją ramina migdan
čiais vaistais. O kai tarnai 
manė, jog ji saldžiai miega, ji 
išspruko į miestą.

Vandravodama, ji susitinka 
reporterį (Peck). Bet ją jau 
veikia vaistai. Laikraštininkui 
tenka pasirinkti, kas daryti: 
atiduoti merginą policijai, ar 
vestis pas save į butą. Jis ją 
apnakvina savo bute.

Užmigdęs viešnią, reporte
ris nueina pas savo bosą. Bo
sas išbara už pavėlavimą. 
Girdi, mieste pražuvo kara
laitė. Reporteris turėtų ieško
ti žinių. Iš paveikslo jis pa
žįsta, jog tai pas jį miegančio
ji. žinodamas, jog už tos rū
šies žinios pateikimą jį laukia 
stambus atpildas, jis pažada 
bosui karalaitę atrasti ir pa
teikti apie ją rhštą.

Išmiegojusi, jo karalaitė no
ri dar palinksmauti po miestą. 
Norėdamas savo raštą pratur
tinti, jis irgi eina su ja. Die
nai baigiantis, jie pasijunta 
vienas kitą pradedą įsimylėti. 
Reporteris grįsta pas bosą be

Roxy Teatre
Rugpjūčio 28-tą pradės nau

ją programą. Rodys naują 
linksmą komediją “Mr. Scout
master.” Gi “Ice-Colorama” 
scenoje spektaklis “Dudo 
Ranch Round-Up.”

Filmą gamino Leonard > 
Goldstein, direktorius Henry ! 
Levin. Vyriausią rolę vaidina 
Clifton Webb„, Nieko nenusi
manydamas apie vaikus jis 
patenka vaikų lyderiu ir susi
duria su daugeliu keblumų. 
Tose jo bėdose su vaikais ir 
glūdi daug juokų.

Susirinkimas
RIDGEWOOD. N. Y.

LDS 103 kp. susirinkimas įvyks an- 
trad., rugsėjo-Sept. 1 d., prasidės 8 
vąl. vakare, Shapolo-Vaiginio salėje, 
147 Thames St. Visi nariai malonė
kite dalyvauti šiame susirinkime, 
užsimokėkite duokles ir atsiveskite 
naujų narių.

Komitetas.

RANDAVOJIMAI
Patogus kambarys prie pavienio 

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

PARDAVIMAI
(x)

Capitol Teatre
Rodoma filmą “From 

To Eternity.’’ Vaidina 
Lancaster, Montgomery Clift, 
Deborah Keri', Frank Sinatra, 
Donna Reed.

Here

Stanley Teatre
Rodoma muziko Mussorgs- 

kio kūrybos filmą, kurioje į- 
pinta jo opera. “Boris (Jodu-

Dviejų šeimynų mūrinis namas, 
11 kambarių. Aliejum šildomas, kar
štas vanduo ii’ visi kiti patogumai. 
Arti transportacijų. Yra 6 tušti kam
bariai. Dėl daugiau informacijų, 
kreipkitės: 849 Hendrix St., Brook- 
lync. Telefonuokite bile kada —

CL. 7-1481.
(170-175)

novas” — dainos, baletas. 
Vaizduoja jo gyvenimą, mei
les, darbą. Priedams rodo 
fantaziją “The Magic /Horse.” 
Abi filmos daugiaspalvės.

TONY’S

ANTANAS LEIMONAS Į
Savininkas * ' į

306 UNION AVENUE | 
Brooklyn, N. Y. f

Gerai Patyręs Barberis £

UP-TO-DATE

BARBER SHOP

MATTHEW A. J
BUYUS :
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 4

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

MArket 2-5172
4

Virtini*

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-O233

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

TYRIMUI

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

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. I., N.Y.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SOD AIT IS
Užlaiko puikų

BAR & GRILI
H -

32 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y
Telephone EVergreen 4-8174

SX"BJX°' RADIO CITY MUSIC HALL
GREGORY PECK and AUDREY HEPBURN 

in WILLIAM WYLER'S production of 

“ROMAN HOLIDAY” 
with EDDIE ALBERT • A Paramount Picture 

and SPECTACULAR STAGE PRESENTATION

YE. 2-3023.

NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES

BUTCHER SHOP 
Puikiausia Greenpointe vieta.

Sveikatos reikalas verčia greit, par
duoti su tikru nuostoliu.

925 Manhattan Avė.,
Brooklyki

Ar šaukite: 
EVergreen 9-6149

NEW YORK
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)

(169-173)
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)

FRUIT 
& 

VEGETABLE STORE 
Gera proga.

Parduodame iš priežasties ligos. 
Turite pamatyti, kad įvertinti.
Telefonuokite STerlIng 3-0367

(169-173)
REIKALINGOS MERGINOS

Dėl book binding. Su ar be patyri
mo. Nuolatinis darbas. Geros darbo 

sąlygos.
Kreipkitės:

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

(9th floor)
(168-174)

BAR & 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.
3 Fornišluotų Kambarių Namai 

28 raktai, 5 metų lysas. 
Geros jeigos.

Savininkas vietoje kiekvieną dieną 
po pietų. 

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

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

(169-173)

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGOS OPERATORĖS
Singer—Single Needle. .

Darbas prie megstinių bloinses.
Nuolatinis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės: J
6 West 18th Street,
N. Y. C. (4th floor)

(168-170)

MERROW OPERATORĖS 
and 

SINGER MACHINE OPERATORĖS
Patyrusios. Darbas prie bliusku- 

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

Kreipkitės: 
TEXTILE BLOUSE 
773 Prospect Ave., 

Bronx
(167-171)

RHINESTONE 
and 

NAILHEAD SETTERS 
Patyrusios 

Nuolatinis Darbas. 
Gera mokestis. 

Kreipkitės: 
GAY CREATIONS 
815 West 36th St., 

N. Y. C.
(167-173)

GROSERNĖ-DELICATESSEN
Yra $4000 vertės rakandų. $2000 

stock; geras sandwich ir alaus biz
nis. Užpakalyje 3 kambariai. 
Renda $50.

Parduosiu viską už $3800. 
džiame miestą.

5908—3rd Avė.
Brooklyn

HY. 2-9187

GAS STATION
REPAIR SHOP

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

Baldwin, L. I.
(169-171)

SLAUGĖS—R.N.P.N. 
ir 

PAGELBININKES
Valandos 7 iki 3, 3 iki 11, 11 iki 7.

NETELEFONUOKITE
Matykite Mrs. O’Callaghan 
Pasitarimas 2 ilp 4 P. M. ,

PARSONS HOSPITAL J ii 
85-06 PARSONS BLVD., Fluking* 

(164-170)

Lease.

Aplei-

(170-174)

Ilgas Lysas
Turime Parduoti

1152 Westchester Ave. 
Bronx

. (170-174)

v STATIONERY
LUNCHEONETTE
Prie, didelio kelio. 

$1,000 savaitinių įeigų.
Ilgas lysas.

Išeina militarinėn tarnybon.
Parduoda su nuostoliais.

Tel. BAIdwin 3-9756
(170-172)

Po marininko Bates užmu
šimo per tris dienas buvo ap
klausinėta daugybė asmenų, 
bet žmogžudžio nesusekė.

LINKSMAI PRALEISKIT
Labor Day Šventę

Važiuokite j New Jersey

LIETUVIŲ PIKNIKĄ
Rengia LLD 5-toji Kuopa

PARAMAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”

Tai bus paskutinis didelis vasarinis sąskridis šią vasarą, 
Sekmadienį prieš Labor Day

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

pasilinksminti piknike ir ant rytojaus pasilsėti.

Pikniko Vieta

MONTGOMERY PARK
123 Montgomery Ave Irvington, N. J

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

malonesniąm laiko praleidimui.

Brooklynas ir Philadelphia bosais važiuoja į šį pikniką

Laukime Linksmo Pasimatymo Piknike

VYRAI
PRODUKCIJOS
DARBININKAI

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

Kreipkitės tik asmeniškai
KENTILE, INC.

FLOCKERS 
SILK SCREENERS 
Nuolatinis darbas. 

Gera mokestis. 
Geros darbo* sąlygos. 

Kreipkitės: 
MONARCH EMBLEM CORP? 

808 Broadway, 
(arti 11th St.)

(166-171)

Kentilc Rd., 
South Plainfield, N. J.

(167-173)

REAL ESTATE

BENSONHURST
2264 — 79th St.

2 šeimų,mūrinis, stucco, atskiras. 
Tuojau galima užimti abu apart- 

mentu.
Anti mokyklų, krautuvių ir trans- 

portacijos..
Garadžius, aliejum šildomas.

Prašo $17,6001
Tel. CLoverdale 6-9277.

(170-174)

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)

CORONA, L. I.
2 šeimų atskiras, tinkamas namas. 

3 šeimom. Naujai cementuotas, nau
jai dekoruotas. Parko pavydalo gat
vė, vienas blokas nuo mokyklos. Ar
ti krautuvės ir gera transportacija. 

Tuščias 7 rūmų apartmentas.
$16,000.

IL. 8-5973
. (170-174)

REIKALINGOS OPERATORĖS e
Patyrusios ant Singer mašinos. Dal

bas prie apatinių aprėdalų ir linge
rie. Nuolatinis darbas. Gera moUg^ 
tis. Apmokamos vakacijos ir kųW£ 
pašalpos. Kreipkitės: F
ACME MACHINE ROLLING^ CO,

9 Great Jones St.
(tarp Broadway ir Lafayette)

Tol. GR. 5-7671
(166-170)

FLATBUSH
2 šeimų, 2 aukštų. 

Mūrinis—stucco, 17 kambarių 
namas

11 kambarių duplex ir 3 kam
bariai tušti.

1384 E. 10th St.,
Tel. DE. 9-2838

(170-174)

REIKALINGOS PRESERKOS
Patyrusios rankinės preserkos, 

šeimos drabužiai.
Nuolat.

Gera mokestis.
Kreipkitės:

ROSLYN HEIGHTS HAND
LAUNDRY

10 Station Plazdi, 
Roslyn Heights, L. I. 

Tel. Roslyn 3-1860
(166-170)

LUNCHEONETTE-DELICATESSEN 
ULTRA MODERNINĖ 

Alaus laisniai—Stationery 
Pilnai air conditioned. Turime par

duoti su nuostoliu dėl priežasties ki
tų interesų. 
t ' Puikiausia vieta — 

196-17 Northern Blvd., 
Flushing 

ar šaukite 
HA. 9-9711

.(169-173)

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)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Darbas prie pirštinių. Nuolatinis 

darbas, 35 valandos, pilnam ar daliai 
laiko,

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 
{rengimų.

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

NA. 8-2311.
Po 10 A. M.

(169-173)

jeigu norėsite.
Apmokamos šve 

Gera mokesti 
Kreipkitės 

PENDLETO 
49-04 — 43rd Avė.

Sunnyside
(167-171)

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 9-5435 
(168-172)

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)

FLATBUSH
1 šeimos mūrinis su veidrodžiais 

sienose, 
6V2 kambarių namas.

Taipgi 
Išrandavojamas 2V2 rūmų, ant pirmų 

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

portacijos.
Šaukite savininką:

ES. 7-5068
(168-172)

Daugiau Vietos Žinių rasite 
4-tame puslapyje

NURSE, R. N. 
ar 

LAISNIUOTA 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. i (
Nuolatinis darba«

Gera mokestis^
Kreipkitės:

30 Prince St.,
Brooklyn

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

6 pusi.—Laisve (Liberty)- Penktad., Rugp.-August 28, 1953




