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KRISLAI
Geras klausimas.
Kai prelatas ieško 

palaiminimo.
Laiškas iš Chicagos.
Naujas aplupimas.
Svečiams.

Rašo A. BIMBA

CIO politiniame cirkuliare 
skaitau: “Dabar, kai rusai 
jau turi vandenilio bombą ir 
Dr. Kinsey išleido savo kny- 
X* apie moterų lytini užsilai- 

slaptybėje bepalieka 
vienas klausimas: kada, o ka
da politikieriai atsimins per 
rinkimus kasmet sudėtus savo 
pažadus?“

Kam jiems juos atsiminti, 
kuomet mato. kad tie patys 
CIO lyderiai ant kelių prieš 
juos šliaužioja ir jiems patai
kauja? Argi Reuther ir kiti 
nepadeda jiems visur ieškoti 
raudonų jų raganų ? 

—o---
Net gailiai apsiverkiau pasi

skaitęs prelato Krupavičiaus, 
VLIKo pirmininko, nusiskun
dimus dėl santykių su Lozo
raičiu.

Prelato išpažintis ilga, be 
galo nuobodi, bet labai liūd
na. Jis ir jo kamarotai iš 
YtJKo viską darę, net savo 
teisių ir garbės išsižadėję, be- 
’,a^i>gdami “šefą” atvesti 
pr f>e :dvasios šventos, bet nie
kad beišėjo.

Lozoraitis atsisakė, griežtai 
ir piktai, prisileisti Krupavi
čių prie skyrimo diplomatinių 
atstovų. Krupavičius nepajėgė 
jo širdį suminkštinti nei to
kiais žodžiais, kaip “kondo-, 
minijumas”, “placet”, “apro- 
bata”, “egzekvatūra” ir dar 
kitokį “lietuviškos kalbos“ 
žemčiūgai.

Skaitau ir galvoju: Kas čia 
spaviedojasi: prelatas ar va
ri jotas?

Gal ir gerai, kad šiam pre
latui Lozoraitis dar vis nesu
teikia palaiminimo.

I —o---
Vienas veikėjas rašo iŠ 

Chicagos apie tenykštes nuo
taikas. Džiugu apie jas gir
dėti. Niekas iš veikėjų ne
serga nevilties liga. Vieni dir
ba mažiau, kiti daugiau; tie
sa, kad senatvė ir mirtis reti
na mūsų eiles ir tenai, bet 
niekas nc-kawi apie pasitrau
kimą, ipasidAvimą reakcijai be 
kovos A

Beje, šiemet vilniečių pikni
kas buvęs didesnis ir smarkes
nis už piknikus keleto pasta
rųjų metų.

—o—
Washingtone plačiai kalba

ma apie įvedimą fed erai in ių 
pirkos taksų. Gal jie būsią 
2 procentų, o gal pasieksią 
net 5 procentus. Ypatingai a- 
pie tai rimtai galvojąs Eisenho- 
werio iždininkas Humphrey.

Tai būtų skaudus naujas 
paprastųjų žmonių aplupimas. 
Dviejų procentų taksai reikš
tų vidutinei šeimai padidini
mą metinių išlaidų apie $85 
doleriais.

Nejaugi Amerikos žmonės 
tylės ir leisis būti šitaip aplup- 
tais?

— o—
Leiskite ištarti žodelį kitą 

mūij||bi svečfems. Labai malonu 
mums susitNti draugus Iš to
limesnių kolonijų. Gerai, kad 
užeinate pasisveikinti ir minti
mis pasidalinti. Visuomet esa
te kviečiami.

Bet nesupykite ant mūsų, 
jeigu darbo valandomis kai

TITO KALTINA ITALIJA 
UŽ KARO PROVOKACIJA 
PRIEŠ JUGOSLAVIJA 

K

Aštrėja vaidai dėl ginčijamos 
“laisvosios” Triesto žemės

Belgrad, Jugoslavija. — 
Italijos valdžia subūrė apie 
40,000 savo kariuomenės 
paliai mbežių su Jugoslavi
ja.

Jugoslavijos Tito val
džia teigia, kad Italija ban
do išprovokuoti karą ir už
grobti visą vadinamą ^lais
vąją” Triesto žemę.

Pirm Antrojo pasaulinio 
karo ta sritis priklausė Ita
lijai. Po karo buvo pada
linta Į du ruožtus. Šiaurini 
ruožtą su Triesto uosta
miesčiu paėmė globoti an
glai ir amerikonai, o pieti
nį pavedė į Jugoslavijos 
globą.

Jugoslavijos užsienio rei
kalų ministeris Ales Bebler 
kaltina anglus, amerikonus 
ir francūzus, kad jie suo- 
kalbiauja leisti Italijai “šal
tuoju karu” užimti šiauri
nę tos srities dalį.

Naujasis Italijos premje
ras Pella pasakoja, kad Ju
goslavija rengiasi visiškai 
prijungti sau pietinę Tries-

i to žemės dalį.
Italijos spauda tuo tarpu 

j šaukia užimti visą Triesto 
. sritį, o valdiniai Jugoslavi- 
i jos laikraščiai tvirtina, 'jog

Sovietų atstovai gales 
plačiau keliauti

Washington. — Kadangi 
Sovietų Sąjunga leido Ame
rikos, Anglijos bei kitų 
kraštų atstovams plačiau ir 
toliau nuo Maskvos keliau
ti, tad Amerika, Anglija ir 
Franci ja taip pat šiek tiek 
paplatino keliavimą Sovie
tų Sąjungos atstovams bei 
ko respondentams.

Iki šiol jiems buvo lei
džiama keliauti tiktai iki 
25 mylių nuo Washingtono. 
Dabar jie galės nuvažiuoti 
iki 35 mylių, daugiausia j 
tos apygardos vasarna
mius.

Bet Sovietij atstovams ir 
laikraštininkams vis dar 
uždrausta kelionės iš Wa
shingtono į New Yorką. 
Taip pat užginta sovieti
niams Jungtinių Tautų de
legatams iškeliauti iš Di
džiojo New Yorko apylin
kės.

kada pokalbius nutraukiame 
labai trumpai.

Darbas yra darbas. Už dy
ką duonos niekas mūsų įstai
gose nevalgo. Laikraštis turi 
būti užpildytas. Mašinos tuš
čios nestovės.

Supraskite tatai ir neįsižeis
kite, jeigu kartais atrodo, kad 
mes neturime palinkimo įsilei
sti į ilgesnius pokalbius.

ta sritis yra senovinė sla
vų žemė ir turėtų būti pri
jungta Jugoslavijai.

ITALIJOS VALDŽIA
GERINASI FAŠISTAMS

Roma. — Italijos kairių
jų socialistų laikraštis 
Avanti rašo, kad silpna 
premjero Pellos krikščionių 
demokratiį valdžia stengia
si gauti daugiau fašistų 
paramos, todėl kursto kari
nį nerštą prieš Jugoslaviją.

Sen. Knowland ragina 
ginkluot Japoniją

Tokio. — Atvykęs sena
torius Knowland, vyriau
sias republikonų vadas 
Amerikos Senate, ragino 
savo šalį kuo smarkiausiai 
ginkluot Japoniją, kaip sti
priausią atramą prieš ko
munizmą Tolimuose Rytuo
se.

Talka atstato audros 
suardytą miestelį

Flint, Mich. — Susitelkę 
5,000 savanoriu darbininkų7 C G.

ir meistrų per dvi dienas 
pereitos savaitės pabaigoje 
pusiau atstatė Beecher 
miestelį, kuris buvo beveik 
visai sugriautas per viesu
lą birželio 8 d. Viesulas su
naikino bei apardė 400 na
mų; užmušė 116 žmonių ir 
sužeidė 900.

Geradariu talka dovanai 
urmu dirbo, naudojant me
džiagas, kurias parūpino 
suardytų namų savininkai. 
Daugelis skolintais pinigais 
pirko medžiagas.

Baigiant savanoriams 
dviejų dienų darbą, buvo 
surengta padėkos iškilmė 
su šokiais, kuriems savano
riai gavo ir muziką.

Šios savaitės gale pasi- 
naujins talka.

ARABŲ VADAI ŠAUKIA 
BOIKOTUOT 
FRANCŪZUS

Kairo, Egiptas. — Susi
rinko mahometonų švent
raščio žinovai ir atsišaukė 
į arabiškas - mahometoniš- 
kas tautas, kad visais ga
limais būdais boikotuotų 
francūzus kaip arabų ver
gėjus. .

Leipcige, Rytinėje Vokie
tijoje, atsidarė didžiulė me
tinė pramonės paroda. 24 
šalys išstatė parodon savo 
dirbinius.

Prancūzai atsišaukė į Amerikos 
kongresmanus ir senatorius -- 
atmesti karines sutartis

IVOKIEČIŲ SOCIALISTAI 
PRIEŠINASI KARINIAM 
BLOKUI SU VAKARAIS

Paryžius.—Apie 200 Fran- 
cijis seimo narių išsiuntinė
jo atsišaukimus Amerikos} 
senatoriams ir kongresma- 
nams, kad atmestų karines 
Jungtinių Valstijų valdžios 
sutartis su Vakarų Vokieti
ja ir penkiais kitais vaka-

Sovietų Sąjunga atmeta vakarų 
siūlomą sueigą dėl Austrijos

’ Washington. — Sovietų 
Sąjunga atmetė Amerikos, 
Anglijos ir Franci jos pa
kvietimą į sueigą dėl taikos 
sutarties su Austrija.

Tiea Trys Vakariniai Di
dieji siūlė, kad susirinktų 
tiktai pavaduotojai Keturių 
Didžiųjų užsieninių minis
trų, o pavaduotojai galėtų 
•tiktai šnekėti, bet nieko ne

Atskiros valstijos surinko Valdžia tebežada tyrinėt 
10,542 milijonus dol. taksų McCarthy’© finansus

Washington. — Ne tik ša
lies valdžia, bet ir atskiros 
valstijos spaudžia amerikie
čius vis sunkesniais taksais. 
Taip valstijos šiemet iško- 
lektavo 10 bilijonų, 542'mi
lijonus dolerių taksų iš sa
vo gyventojų už paskuti
nius 12 mėnesių iki birželio 
30 d. Paėmė 7 procentais 
daugiau taksų, negu 
nai.

Šiemet sumokėta valstiji- 
nių taksų 170 procentų 
daugiau kaip 1942 metais. 
Vien New Yorko valstija 
ištraukė 1,117 milijonų do
lerių taksų iš savo gyven
tojų.

Ragangaudžiai kaltina Šiaur. Korėja grąžina 
unijos vadovą B. Goldą nuteistus belaisvius

Washington. — Federalė 
grand džiūrė apkaltino Ben 
Goldą, Kailiasiuvių Unijos 
pirmininką, už tai, kad jis 
melavęs po priesaika, kad 
nepriklausęs Ko m u n i s t ų 
Partijai. Mat, streiklau- 
žiškas Tafto-Hartley įsta
tymas feikalauja tokių 
priesaikų iš visų atsakingų 
unijinių vadų.

Generalis prokuroras da
vė įsakymą areštuot Ben 
Goldą, kuris esąs New Yor
ke. Sakė, reikalaus $10,000 
kaucijos už jo paleidimą iki 
teismo.

Dallas, Tex. — Smarkios 
liūtys sukėlė tokius potvi- 
nius, kad išvijo 4,500 žmo
nių iš namų.

New Delhi. — Trijų In
dijos upių ištvinimas nu
skandino 8 žmones.

' Thailando valdžia suėmė 
11 komunistų vadų.

I rinės Europos kraštais.
Atsišaukimas, pasirašy

tas įvairių politinių partijų 
atstovų, sako: Jeigu vokie
čių armija būtų atgaivinta 
pagal tas sutartis, tai kiltų 
naujo karo pavojus Fran
ci jai.

nutarti.
Sovietų Sąjunga sako, tu

rėtų susirinkt patys minis
trai, o ne jų pavaduotojai.

Sovietų vyriausybė taip 
pat kritikuoja anglų - ame
rikonų ir francūzų sudary
tus pasiūlymus; sako, tie 
pasiūlymai iš anksto nu
kreipti prieš Sovietų reika
lus.

Washington. -— Daugelis 
piliečių reikalauja ištirt ra- 
gangaudžio republikono se
natoriaus McCarthy’© fi
nansus. Nurodo, kad jau 
šių metų pradžioje Senato 
komisija slaptai surado, 
jog McCarthy kelis kartus 
daugiau pinigų “susitau
pė,” negu iš valdžios gavo

per- j algos kaipo senatorius.
Jungtinių Valstijų gene- 

ralis prokuroras Herbertas 
Brownell, atsiliepdamas į 
tuos skundus, pareiškė, kad 
jo teisingumo departmen- 
tas vis dar renka faktus 
apie McCarthy’© finansus 
ir rengiasi tyrinėti.

Korėja. — Šiaurinė Ko
rėja pradėjo grąžint ir to
kius belaisvius amerikonus, 
kurie buvo nuteisti kalėji- 
man keliems mėnesiams iki 
15 metų.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai sakė, jog “tie ameri
konai kriminalistai nusikal
to stovyklose.” ‘

Pirmadienį buvo sugrą-. 
,žinta dar 100 amerikonų 
belaisvių, o jų tarpe 30 ofi- 
cierių ir 50 saržentų.

Vak. Vokietija suėmė 
tūkstančius komunistu

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos policija 
areštavo daugiau kaip 2,- 
000 komunistų. Pasakoja, 
kad jie buvę atsiųsti iš Ry
tinės Vokietijos kaip agita
toriai seimo rinkimams 
rugsėjo 6 d.

- r r t i — - 1........ —

ORAS.—šutinančiai karšta.

Geidauja Vokietijai panašaus 
i stovio, kaip kad Šveicarijos

Bonn, Vokietija. — Atei- 
1 nanti sekmadieni ivvks Va- v U < •/
karinės Vokietijos seimo

I rinkimai. Rinkiminio soci
alistų vajaus vadas Fr. 
Heine ragina balsuotojus

I atmesti premjero Adenaue- 
: rio krikščionis demokratus 
kaipo pavojingus vokiečių 
tautai. Nes Adenauer is per
ša įkinkyti Vokietiją į ka
rinį amerikonų, anglų ir 
francūzų bloką prieš Sovie
tų Sąjungą.

Alabamos įstatymas 
uždraudžia unijas

Montgomery, Ala. — Ala
bamos gubernatorius Gor
don Persons pasirašė nau
ją valstijos įstatymą, kuris 
užgina samdytojams pripa
žinti darbo unijas bei at
skaityti unijines duokles 
(check-off) išl darbininkų 
algų.

Amerika bando kitaip 
užgerint Indiją 

________________________

i United Nations, N. Y. — 
Amerika mėgina pasigerint 
Indijai tuom, kad perša iš
rinkti naujos Jungtinių 
Tautų seimo sesijos pirmi- 

, ninku Vijają Lakšmi, Indi- 
I jos premjero Nehru seserį, 
i Naujoji sesija atsidarys 
1 rugsėjo 15 d.

Amerika pereitą savaitę 
j taip pasidarbavo Jungtinių 
I Tautų seime, kad Indija ta
po atmesta nuo politinės 
konferencijos taikai daryti 
Korėjoje.

Politiniame Jungt. Tautų 
seimo komitete Indija gavo 
27 balsus, o Amerika sutel
kė 21 balsą prieš Indijos 
kvietimą į politinę konfe
renciją. Bet ką politinis 
komitetas nutaria, tai pats 
seimas jau dviem trečda
liais balsų sprendžia. Ka
dangi seimas susideda iš tų 
pačių atstovų, kaip ir komi
tetas, tai Indija pamatė, 
kad negaus dviejų trečda
lių balsų; todėl be galutino 
balsavimo atsisakė nuo da
lyvavimo toje konferencijo
je-

Dabar gi Amerika tikisi 
užgerint įžeistą Indiją 
tuom, kad siūlo Indijos 
premjero seserį kaip Jungt. 
Tautų seimo pirmininkę at
einančiai sesijai.

Berlin. — Tapo atstatyta 
rytiniame Berlyne didžioji 
žydų bažnyčia, kurią naciai 
sunaikino 1938 metais.

Ko socialistai nori
Heine sako:
Visųpirm Vakarinė ir 

rytinė Vokietija privalo bū
ti sujungta į vieną vokie
čių valstybę. Tuomet Vo
kietija turi laikytis pana
šios pozicijos, kai}) kad ne
karinė Šveicarijos bei Šve
dijos politika. Tai būtų lyg 
ir neutralė Vokietija tarp 
Amerikos, Anglijos ir Fran- 
cijos, iš vienos pusės, ir So
vietų Sąjungos, iš antros.
DALINAI SUTINKA SU 
SOVIETŲ PASIŪLYMU

Keturių Didžiųjų konfe
rencija — Amerikos, Sovie
tų Sąjungos, Anglijos ir 
Franci jos — turėtų užti- 
krint, kad nė viena iš šių 
valstybių neužpuls Vokieti
jos. Keturi Didieji privalo 
pasižadėt ginti Vokietiją, 
jeigu ją kas kitas mėgintų 
užpulti. Taip pat turėtų bū
ti leista Vokietijai laikvtp 
gana karinių savo j<gų, 
kad galėtų apsiginti nuo 
užpuolikų.

Keturi Didieji tada turė
tų nutart priimt Vokietiją į 
Jungtines Tautas.

Šis vokiečių socialistų 
planas žymia dalim sutin
ka su Sovietu Sąjungos pa
siūlymu, kuris buvo duotas 
1952 m. kovo 10 d., kaip tei
gia anglų - amerikonų ko
respondentai.

Socialistai pageidauja, kad 
Keturi Didieji pagamintų 
įstatymą dėl laisvų rinki
mų, o tokiems rinkimams 
įvykdyti pataria sudaryt 
komitetą su lygiu atstovų 
skaičium iš Rytinės ir Va
karinės Vokietijos. Komi
tetas smulkmeniškai pa
ruoštų technines taisykles, 
kaip rinkimai turėtų būti 
atlikti.

Bet bendrk/ftomiteto su
darymas nereikštų, kad va
kariniai socialistai pripa
žįsta komunistinę Rytų Vo
kietijos valdžią, sako tų 
socialistų vadas Heine.

Jis taip pat siūlo nusta
tyti Vokietijai tokias sie
nas, kaip buvo 1937 metais. 
Vadinasi, Heine geidauja 
sugrąžint Vokietijai ir plo
tus, kurie buvo prijungti 
Lenkijai po Antrojo pasau
linio karo.

Washington. — Ameriko
je per metus pastatoma po j 
kelis tūkstančius naujų ra- 
kietiniu lėktuvu, k- *■

Nairobi, Kenya. — Anglų 
kariuomenė ir policija ap
gulė 3,000 negrų gyvenamą 
plotą ir medžioja vadina
mus Mau Mau teroristus.
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PROTINGAS ŽYGIS
IŠ VISŲ DIDŽIŲJŲ sostinių eina žinios, kad siau

rinami ir mažinami suvaržymai užsieniniams diploma
tams. Buvo prieita prie tokios absurdiškos padėties, 
jog, pav., Washingtone esą socialistinio krašto diploma- ; 
tai turėjo gauti speciali leidimą iš Valstybės depart- ' 
mento nuvažiavimui i pajūrį pasimaudyti. O pasielgi- ; 
mas su pakviestais tarybiniais šachmatistais, neleidžiant i 
jiems nė kojos iškelti iš New Yorko, buvo kraštutiniau-| 
šia to suvaržymo beprotystė.

Panašiais suvaržymais, aišku, buvo aptverti Ame- i 
rikos ir kitų kapitalistinių kraštų diplomatai ir socialis- Į 
tiniuose kraštuose. Iš abiejų pusių buvo teisinamasi ' 
krašto saugumo reikalais. Bet dabar vienas po kito 
tie neišmintingi ir nenaudingi suvaržymai panaikina- i 
m a.

Labai gerai. Tai švelnina tarptautinę padėti ir atvė- 
dina šaltojo karo atmosferą. Suvaržymų atleidimas pa-1 
gelbės taikos reikalui.

Turėtų būti mažinami ir naikinami suvaržymai ir 
dėl šiaip žmonių važinėjimo iš vienos šalies į kitą. Kuo- ! 
mi, pavyzdžiui, gali būti pateisinamas neišleidimas iš 
Amerikos išvažiuoti didžiojo artisto Paul Robesono? ' 
Js neleidžiamas išvažiuoti net į kapitalistinius kraštus! I

Pamatiniai mes turime mintyje važinėjimą tarpe 
kapitalistinių ir socialistinių kraštų. Paprastai žmonės 
iš vieno kapitalistinio krašto į kitą gali be didelio var- | 
go važinėti. Taip pat labai laisvai žmonės vieno sočia- ■ 
listinio krašto gali Įvažiuoti į kita socialistinį kraštą.

Bet kaip tik turime reikalą su turistais iš kapitalisti
nės šalies į socialistinę, arba iš socialistinės šalies į ka
pitalistinę, iškyla pasakiškoji kiniškoji siena — durys 
užtrenkiamos, vartai užkeliami. O tai nesveika—baisiai 
nesveika visai tarptautinei atmosferai. Sugadina viską.

Tai vis šaltojo karo padarinys. Laikas ir jam pa
sitraukti iš kelio!

JAU ADVOKATŲ KALEINA
AMERIKOJE LABAI DAUG metų gyvuoja ir vei

kia teisininkų (advokatų) organizacija, pasivadinusi 
National Lawyers Guild. Jos pirmininku šiuo tarpu yra 
labai žymus teisininkas Earl B. Dickerson. Gildijos va
dovybė yra griežtai bepartyviška, bet pažangi. Jos na
riu eilėse rasime žmonių įvairiausiais įsitikinimais.

Dabar Valstybės prokuroras Mr. Brownell pranešė 
Gildijai, kad jis ruošiasi ją įtraukti į su b veršy viekų jų 
organizacijų sąrašą. Duoda tik dešimt dienų “pasitei- į 
sinimui”. Lygiai tail) traktuojama advokatų organiza-1 
cija, kaip traktuojamos visos kitos organizacijos, kurias ■ 
ponas prokuroras jau yra įtraukęs į savo prakeikimo 
sąrašą arba mojasi įtraukti.

Nereikia nė aiškinti, jog advokatų Gildija visomis 
priemonėmis ginsis ir kovos prieš prokuroro pasimoji- 
mą. Lygiai taip nepasiduoda ir ginasi šimtai kitų orga
nizacijų.

Čia svarbu storai pabrėžti tą faktą, jog prokuroro 
Brownell pasimojimas įtraukti National Lawyers 
Guild į subversyvių organizacijų sąrašą dar kartą pa
tvirtina tai, ką mes ne kartą esame pasakę, kad šiais 
isterijos laikais jokia kiek pažangesnė organizacija nė
ra saugi, jog jokia amerikiečių grupe nesudaro išimties. 
Jeigu dar neatėjo, tai kaleina ateis kiekvienam atnerikie- 
čiui ir kiekvienai amerikiečių organizacijai, kuri išdrįs j 
nesutikti su naikinimu Konstitucijos garantuotų teisių 
ir laisvių.

Vietnamo karalius irgi 
prašo nepriklausomybės

Paryžius. — Atvyko tau
tinis Vietnamo karaliukas 
Bao Dai iš Indo-Kinijos ir 
prašo savo kraštui “pilnos 
n e p r i k lausomybės” nuo 
Franci jos; bet jei gautų ne
priklausomybę. tai žada pa
laikyti Vietnamą francūzų 
imperijos rėmuose.

Bao Dai buvo žinomas 
kaip nuolankus Franci jos 
pastumdėlis.
Vietnamo liaudininkai-ko- 

munistai yra užėmę dau
giau kaip pusę Vietnamo.

Bao Dai tikisi, kad jeigu 
Frakcija prižadėtų “pilną 
nepriklausomybę” Vietna
mu!, tai gal pavyktų, sukel
ti vietnamiečius prieš ko
munistus.

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

Izraelis rtuteisė 13 
bombiniu teroristu

Tel Aviv. — Karinis Izra
elio teismas nuteisė 13 
Sterno šaikos teroristų į 
kalėjimą ,nuo vienų iki 12 
metų.

Ta šarka, tarp kiftko, 
bombomis sprogdino Sovie
tų ir Čechoslovakijos atsto
vybių rūmus.

MADRID.—Ispanijos fa
šistai pasirašė sutartį su 
popiežium., užtvirtinant ka
talikystę kaip vienintelę is
panų religiją.

London. — Kartojasi An
glijos elektrininkų streikai, 
ypač atominiuose fabrikuo
se.

Kas Ką Rašo ir Sako
MELAGIUS
Už LIEŽUVIO

Naujienų redaktorius ta
po sugautas biauriai meluo*- 
jant. Ir. štaį kaip.

Aną dieną jis rašė: “Bol
ševizmas atnešė žmonėms 
skurdą, badą ir priespaudą. 
Tai pasakė pats Malenko
vas savo dviejų valandų 
kalboje Aukščiausiojo so
vieto sesijoje.”

Mes pastebėjome, kad jo
kio tokio pasakymo Ma- 
lenkovo prakalboj nesiran
da. Grigaitis pasirodė ne
garbingoje ir žioploje me- 
lagiaus rolėje.

Dabar jis beveik keturių 
špaltų straipsnyje bažijasi 
ir išsisukinėja. Dabar jis 
nebesako, kad Malenkovas 
taip pasakė, ale kad “Šita 
bolševikų politika atnešė 
Rusijos žmonėms skurdą ir 
badą.”

Vadinasi, ne Malenkovas 
pasakė, bet Grigaitis taip 
sako! Bet tas tiktai Gri
gaitį padaro dvigubu mela- 
giumi. Beje, Naujienų re
daktorius mušasi į krūtinę 
ir sako, kad nei jis, nei jo 
kamarotai menševikai “nie
kad, o niekad neparodė sim
patijų Hitleriui.”

Argi? O kaip tai galėjo 
atsitikti, kad kai hitlerinės 
gaujos pasileido deginti ir 
plėšti Lietuvą, Naujienų, 
tai yra, Grigaičio leidžia
mas “Jaunimas” angliškai 
suriko: ’’Three cheers for 
Hitler’s legions”?

Arba: Kaip galėjo atsi
tikti, kad Naujienos (per 
savo- korespondentus pas 
Hitlerį) taip entuziastiškai 
kalbėjo apie Hitlerio “su
kurtą naują lietuvį”?

Gal Naujienų redaktorius 
tatai pamiršo, arba labai 
norėtų pamiršti, bet nie
kad, o niekad nepamirš nei 
lietuviai, nei istorija.

“IŠAIŠKINO” 
IR PAGĄSDINO

Kunigų Draugas sako, 
kad Victor Riesel Los An
geles “Citizen-News” patie
kia davinių apie Italijos ko
munistų didelę stiprybę. 
Jie savo eilėse turį net 90,- 
000 ginkluotų vyrų, kuriuos 
Riesel vadina “smogikais.” 
Kas keisčiausia ir įdomiau
sia, kad jie esą apsiginkla
vę amerikoniškais ginklais. 
Ir taip gerai jie esą tuos 
savo ginklus paslėpę, jog nė 
sušilusi valdžia nepajėgian
ti juos surasti.

Didžiulė St. Lazare stotis Paryžiuje beveik tuščia. 
Kai darbininkai išėjo j streiką, viskas “magiškai” ap
mirė. Tai dar vienas įrodymas, kaip daug reiškia 
darbo žmogaus jėga. Be jos joks miesto judėjimas ne

galimas.

Italijos komunistai esą 
labai gražiai susitvarkę ir 
su finansais. Riesel nesa
ko, kad' juos “finansuoja 
Maskva,” kaip visuomet 
tvirtina Draugas. Riesel 
sako, kad Italijos komu
nistai “prisisteigė akcinių 
bendrovių, rūmų, garažų, 
importo ir eksporto firmų, 
multimilionini doleriu ban
ką ir iš jų pelno finansuo
ja savo partinę veiklą.”

Todėl Riesel surinkąs:
“Dabar galima pradėti 

suprasti dalyko prigimtį, 
su kuriuo mes kovojame, ir 
kodėl šis dalykas pajėgė 
surinkti už komunistus 9,- 
000,000 balsų po to, kai 
mes Italijos šelpimui išlei
dome 3,000,0 0 0,000 dole
rių!”

Tikrai “baisus” dalykas.
Tiktai reikia turėti min

tyje tą faktą, jog minėtas 
Riesel yra nusidėvėjęs re
akcionierių pastumdėlis ir 
specializuojasi Am e r i k o s 
žmonių gąsdinimu komu
nistiniu baubu. Jam net ir 
Trumanas buvo nebepatai
somas komunistas!

Kad Italijos komunistai 
gerai tvarkosi ir smarkiai 
veikia, tai visiems seniai ži
nomas faktas. Bet kad Rie
sel tyčia jų galybę išpučia, 
tai irgi kiekvienam turėtų 
būti aišku. r

GAL SULIETUVINS 
VISUS RUSUS...

Ligišiol anti-lietuviškoje 
lietuvių spaudoje net jau 
nusibodo skaityti apie tai, 
kaip “rusai rusina” Lietu
vos lietuvius. Pav., Lietu- 

| vos mokyklose, apart kitų 
kalbu, esą mokoma ir ru- 

1 sų kalbos. To, žinoma, ir 
užtenka “surusinimui.”

Bet dabar iš tos pačios 
kryžiokiškos spaudos paty
rėme apie naują ir dar di
desnį Lietuvai “pavojų.” 
Draugas muša trivogą ir 
šaukia: “Vilniaus radijas 
rugpjūčio 16 d. praneša, 
kad valstybinė pedagoginės 
literatūros leidykla leidžia 
lietuvių kalbos vadovėlius 
rusų mokykloms.” O kas 
dar baisiau ir blogiau, tai 
kad tie vargšai rusai “yra 
priversti patys mokytis lie
tuvių kalbos.”

Draugas turėtų šitą “ru
sų lietuvinimą” karščiau
siai pasveikinti. Deja, jis 
nė tuo nesidžiaugia. Vis 
tiek Lietuvos tarybinė vy
riausybė jam esanti velnių 
nešta ir pamesta.

Didžios vienybes simbolis
Rašo V. Ladoka

VILNIUS. — Nuo stataus 
Drūkščių ežero kranto atsi
skleidžia įstabi panorama. A- 
pačioje tyliai švokščia meldai. 
Pavėjui viena paskui kitą 
bėga bangos, diilgdamos tolu
moje. Vakaruose matyti gra
žus lietuviškas kaimas Klyko
liai, šiaurėje skendi žalumy
nuose latvių gyvenvietė Upės- 
muiža, o kiek į pietus driekia
si derlingi baltarusių kaimo 
Drysviaty kloniai. Trys lygia
teisės respublikos susitiko prie 
ežero, trys broliškosios tautos 
kuria sau laimingą gyvenimą...

... 1951 metų pabaigoje 
baltarusių Molotovo vardo 
kolūkyje, lietuvių Adomo 
Mickevičiaus vardo kolūkyje 
ir latvių Sverdlovo vahdb 
kolūkyje vyko susirinkimai, 
skirti ūkio metų rezultatams. 
Gavęs žodį, Molotovo vardo 
artelės kolūkietis Michailas 1- 
vanovičius Samusenokas pa
siūlė sudaryti socialistinio 
lenktyniavimo sutartį su kai
mynais—lietuvišku ir latvišku 
kolūkiais.

Socialistinio lenktyniavimo 
sutartyje, kurią atstovai vie
ningai priėmė, pirmasis punk
tas skambėjo šitaip: “prie 
Drūkščių ežero, trijų broliš
kųjų respublikų — Lietuvos, 
Latvijos ir Baltarusijos — sie
nų sandūroje, Baltarusijos 
Vidzų rajono Molotovo vardo 
kolūkio, Latvijos Gryvos rajo
no Sverdlovo vardo kolūkio ir 
Lietuvos Dūkšto rajono Ado
mo Mickevičiaus vardo kol
ūkio jėgomis liaudies statybos 
metodu pastatyti tarpkolūkinę 
hidroelektrinę. Amžinai ir ne
išardomai tautų draugystei 
pažymėti elektrinę pavadinti 
“Tautų draugystės” hidro
elektrine.” •

Prieš metus buvo padėtas 
hidroelektrinės pamatas. Bro
liškųjų respublikų trijų kol
ūkių lenktyniavimo iniciato
riui M. Samusendkūi atiteko 
garbe padėti pirmą akmenį.

Statant “Tautų draugystės” 
hidroelektrinę, dalyvavo visa 
šalis. Iš įvairių RTFSR, Ukrai
nos, Baltarusijos ir kitų res
publikų miestų čionai buvo 
siunčiami elektros motorai, 
turbinos, savaime išsikraunan
tieji sunkvežimiai, vilkikai, 
juostiniai transporteriai, bul
dozeriai. Statyba gaudavo 
šimtus laiškų iš tarybinių pa
triotų, kurie reiškė norą as
meniškai dalyvauti statant 
elektrinę.

Statybininkai darbavosi su

1952 metų imigracijos 
į JAV statistika

The Immigration and Na
turalization Įstaiga neseniai 
paskelbė 1952 metų (ligi bir
želio 30 dienos) imigracijos 
Statištiką, Į šį kraštą įvažiavo 
265,520 žmonių, 60,000 dau
giau negu 1951 metais. Iš šio 
skaičiaus 194,247 buvo kvotos 
imigrantai, tai yra 37,000 
daugiau negu 1951 metais.

Kvotomis, imigrantai buvo 
suskirstyti sekančiai:

Pirmosios pirmenybės vizas 
gavo 5,335 piliečių giminės ir 
649 prityrę žemės ūkio spe
cialistai; dhtrosips pirmenybės 
vizas gavo 4,447 teisėtų JAV 
rezidentų žmonos ir vaikai; 
be jokios pirniehybes kvotos 
vizas gavo 42,786 vokiečių 
kilmės asmenys; likusias vizas 
£avo 63,834 imigrantų ir 77,- 
196 “išvietiritieji asmenys,” 
kiltie gavo teisę įvažiuoti pa
gal pratęstą 1948 metų Dis
placed Persons Aktą.

Iš 71,273 non-kvota imigra
vusių asmenų—49,170 dau
giau nei praėjusiais metais— 
dauguma buvo iš non-kvota 
valstybių (kaip tai Kanada, 
Newfoundland, Meksika, Ku
ba, Haiti, Dominikonų respub
lika, Kanalo zonos ir Pietų 
Amerikos nepriklausomos val
stybės). Jie kartu sudarė su 

I savo šeimomis 48,41 Š ašmenų 

nepaprastai dideliu entuziaz
mu. Dailidžių brigadoje greta 
dirbo baltarusis Vladislavas 
Moroz^š, latvis Nikolajus 
Jančevskis ir lietuvis Juozas 
Kimboras draugo su sūnumi.

Hidroelektrinės statyba vy
ko labai greitai. Pagrindiniai 
ir daugiausia darbo reikalau
jantieji procesai buvo mecha
nizuoti. šefai-leningradiečiai 
padėjo statybininkams per 
vieną parą sudaryti svarbiau
siojo elektrinės pastato pama
to daubą. Galinga žemės už
tvanka su stipriai įtvirtintais 
atkrančiais buvo statoma iš 
viso apie mėnesį. Beveik tiek 
pat laiko truko kanalo tiesi
mas ir pagilinimas, tilto ir 
privažiuojamojo kelio staty
mas.

...Prieš mus—nauja gerai 
sutvarkyta gyvenvietė, stiepia
si baltas hidroelektrinės pa
statas. Elektrinė pastatyta. 
Trim kryptimis nuo jos nutį
so elektros laidų linijos.

Liepos 19 dieną, sekmadie
nį, prie Drūkščių ežero buvo 
didelė ir džiaugsminga diena. 
Mašinomis, vežimais, pėsti 
prie ežero traukė puošniai ap
sirengę kolūkiečiai iš baltaru
sių, lietuvių ir latvių kaimų. 
Buvo girdėti muzika, liaudies 
dainos. šventiškai papuošta 
Molotovo vardo kolūkio svar
biausioji gatvė. Ant namų fa
sadų—transpareAtai su žo
džiais apie neišardomąją tary
binių tautų draugystę.

šventė prie ežero buvo 
skirta “Tautų draugystės” hi
droelektrinės atidarymui.

Dvylika valandų. Į tribūną 
pakyla hidroelektrinės staty
tojai, trijų respublikų kolūkių 
atstovai. Tarpkolūkinės tary
bos hidroelektrinės statybai 
padėti pirmininkas Ivanovas 
atidaro mitingą. Jis sako, jog 
elektros energija, kurią gaus 
baltarusių, lietuvių ir latvių 
kolūkiai, dar labiau pakels 
artelių ūkio išsivystymo lygį.

Latvijos TSR Gryvos rajono 
Sverdlovo vardo žemės ūkio 
artelės kolūkietė Olga Sam- 
burė papasakojo apie didžią
ją draugystę, kuri amžiams 
sujungė baltarusių, latvių, ir 
lietuvių tautas.

Mitinge pasisakę Baltarusi
jos, Lietuvos ir Latvijos kol
ūkiečiai, hidroelektrinės staty
tojai kalbėjo apie didžiulį 
entuziazmą, su kuriuo staty
boje darbavosi latviai, balta
rusiai ir lietuviai.

Mitinge dalyvavo vyriausy- 

grupę. Amerikos piliečių žmo
nos ir vyrai gavo 16,851 non- 
kvota vizų. Mokslininkų skai
čius (158) ir dvasininkų 
(338) atvykusių į šį kraštą 
skaičius rodo, kad paskutinių
jų 5 metų bėgyje jų beatvyks- 
ta vis mažiau.

1952 metų bėgyje Amerikos 
piliečiai įteikė 28,854 prašy
mų įsileisti į šį kraštą svetim
taučius kaip non-kvota ir pir
menybių asmenis. Iš viso 25,- 
759 prašymai buvo patenkin
ti, 784 atmesti ir 24 atvejais 
buvo atsiimti*

Metai po metų, nuo antro 
Pasaulinio karo pabaigos de
portuotųjų ir reikalaujamų iš=-' 
važiuoti asmenų skaičius vis 
didėja. Daugbmaš jų buvo ne
legaliai į šį kraštą atvykę ir 
“šlapnugariAi” meksikiečiai,
kurie bando susirasti šiam 
krašte darbo. 1952 metais bu
vo deportuoti 723.959 šitokie 
meksikiečiai, ku rie išvažiavo 
savanoriškai. Prievarta buvo 
deportuota iš viso 20,181 as
menys. Iš šio skaičiaus 17,811 
buvo pasilikę ilgiau šiam kra
šte nej jiems buvo leista iš
duodant vizą, nelegaliai atvy- 
kę-

Common Council 
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bine delegacija: Baltarusijos 
Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo Pirmininkas Kozlo
vas, Latvijos Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Pirminin
kas Ozolinis, Baltarusūjos kP 
CK sekretorius Gorb^iovas, 
Lietuvos Ministrų vary bos 
Pirmininko pavaduotojas Šu- 
mauskas.

Mitingas baigtas. Tarpkol- 
ūkinės tarybos pirmininkas 
Ivanovas kartu su statybos 
pirmūnais prisiartina prie įėji
mo į hidroelektrinę. Orkestrui 
grojant jis perplauna juostą.

Įjungiama srovė. Ties svar
biausiuoju įėjimu užsidega 
elektrinės lemputės. Nuaidi 
“ura”, pasigirsta plojimai.

Daugiau kaip dvidešimt 
tūkstančių darbo žmonių iš 
trijų respublikų dalyvavo mi
tinge. Molotovo vardo žemės 
ūkio artelės kolūkiečių kvieti
mu dalyvavusieji nuėjo j kol
ūkinį parką, kur iki vėlyvos 
nakties truko liaudies vaikšty
nės.

ŠYPSENOS
Senieji ir Jauniiįji\

Mūs seni amerikonai, 
Juodo darbo palikonai, 
Sunkiai dirbdami paseno 
Ir nieko neprigyveno.
Dirbo, vargo, prakaitavo— 
Dar nuo boso velnių gavo. 
Bet lietuvis—jis teisingas, 
Ir už velnius jis dėkingas.
Tik tie biskį praturtėjo, 
Kas saliūnus užsidėjo...
Darbo žmonės eina gerti,
V a r g u s- r ū p o sč i u s panerti.
Pinigų- bankan nedėjo, 
Nes jų niekad neturėjo.
Geras dūšiai, geras kūnui, 
Bažnytėlei ir saliūnui.
Su dipukais jau kas kita, 
Girti vaikšto tik iš ryto:
Ne saliūnam jie biznieriai/— 
Jie teknikai, inžinieriai.
Kožnas turi darbą gerą—*5* 
Perka namus, perka ka^af 
Ponu buvęs—jis ponauja, 
Su senaisiais nedraugauja.
Aš žinau vieną dipuką, 
Kurs, sutaupęs vos šimtuką, 
Sako: vyrai, kad ko gero, 
žadu pirkti ir aš karą.
Sumokėjo tą šimtuką, 
Gavo naują ševeliuką. 
Dar biskutį padirbės 
Ir kreditą išmokės.
Sekmadienį tai jau tyčia 
Reiks važiuoti į bažnyčią— 
Netiek jau dėl dūšios gero, 
Kaip parodyt žmonėms karą.
Ir važiuoja inžinierius, 
Kaip kokis milijonierius:
Ir nepaisant nieko kito, 
Neįskaitė “dead end’’ stryto.
Šovė jis į margą tvorą, 
Net iššoko pats Į orą.
Baigė amžių naujas karas, 
Kur numiręs gatvės galas.
Dievas laimino dipuką, 
Sprando jis nenuLisuko;
Tik iš naujo šey&lej, (
Liko vieni šipuliai... 4

Paklydėlis.

Glenn L. Emmons, iš Ga
llup, N. Mex. Vienas iš 
stambiausių bankierių A- 
merikoj’e. Prezidentas 
senhoweris jį p ars k y re In
dėnų Reikalų r komisaru. 
Šiai vyriausybei arti prie 
Širdies pramonin. ir b»n- 
kieriai. Jie joje užima 

aukščiausias vietas.



ROCHESTER, N. Y.
Susilaukė dukrelės

buvusieji rochestėriečiai, o 
dibar plačiai žinomieji Glen 
fcAith vasarvietės savininkai 
Antanas ir Monika Arlauskai 
tapo senukais. Jų sūnus Anta
nas ir marti * rugpiūčio 17-tą 
susilaukė dukrelės. Naujagi
mei vardą davė Tamara Kay.

Linksmiems tėvams ir se
nukams linkime sveikiems su
laukti laimingai užaugančios.

Arlauskai, tėvai ir sūnus, 
bendrai dirba savo vasarvie
tėje, esančioje ties gražia e- 
žero įlanka West Websterio; 
šone. Neseniai jie prie van
dens esantį kraštą pakėlė, 
pagražino krantą, ir pastale 
puošnią, modernišką, su vė
liausiais įrengimais užeigą, 
su pirmos rūšies restauranu. 
Kainos kaip vidutinio restau- 
rano mieste. Tad pas juos 
dažnai atvyksta ištisos grupės 
pavėsiauti prie vandens ir va
karieniauti.

Priima nedideles grupes ir 
vasarotojų, nes turi taip pat 
gražiai įrengtus namus. Tarpe 
kitų, pas Arlauskus visą va- 
SRrą atostogavo buvęs Ro- 
chesterio gyventojas, dabar 
brooklynietis Julius Kalvaitis. 
Dažnai čia atvyksta svečių iš 
kitų miestų, nes Arlauskai tu
ri plačių pažinčių.

—o—
Mrs. Bernice Wilbert, kitų 

Arlauskų (Prano ir Julijos) 
duktė, jauna Penfield farmer- 
ka, tapo pavadinta New Yor- 
ko Valstijos bulvių skutimo 
čampijone ir gavo pirmąjį

prizą. Antrąjį prizą gavo jos 
švogerka Mrs. Gordon Wil
bert.

Visai nenuostabu. Šios apy
linkės farmeriai didelėje dau
gumoje yra darbo farmeriai. 
žmonos sykiu su savo vyrais 
eina į laukus dirbti ir atlieka 
namų ruošą. Taip daro ir 
Bernice. Jeigu nesugebėtų 
greit ir gerai dirbti, būdama 
6 vaikų motina, paskęstų dar
buose.

Rochesterio apylinkėje ran
dasi nemažai lietuvių farme- 
rių. Veik visi jie labai gražiai 
įsikūrę. Tačiau to atsiekta ne 
kokiomis iš šalies teikiamomis 
lengvatomis, bet savo neatlai- 
džiu< dariau. Kor.

____________  
ty'- • .p 

Detroit, Mieli.
Petronės Liminskienė serga 

širdies ndsveikata. Ta pumpa 
jau 60 metu: ką! pumpuoja ir 
jau pradėjo streikuoti, nenori 
veikti. Daktarai paėmė prižiū
rėti jau antru sykiu.

Daktarai sako, kad viskam 
priežastis yra jos sunkumas. 
Jau numetė 60 svarų, bet dar 
turi 200. Daktaras sako: “Kai 
‘nuridiūsys’ iki 180 mažu bus 
sveikesnė.” Dabar užėjo lai
kas, kad daug moterų dėl to 
serga ir miršta. Patartina mo
terims saugoti savo svorį. Kai 
tiktai atsiranda jo perdaug, 
stengtis jį prašalinti.

Liminskų gyvenvietė yra 
1132 Solway, Detroit 9, Mich.

J. L.

Shenandoah, Pa.
Laisvės piknikas pavyko visais 
atžvilgiais gerai
Diena buvo labai graži, žmo

nių privažiavo iš visos apielin- 
kes.

Turėjome dvi mašinas iš 
N, Y. J. Grybas atsivežė P. 
Grabauską, Kriaučiūną ir Jo
ną Rušinską.

Drg. Varesonas, turėjo su 
savimi tris draugus, bet jų 
pavardžių nežinau, -

Iš Philadelphijos buvo dvi 
mašinos.

V. Valukas, iš Scrantono, 
pribuvo su pilna mašina.

Wilkes-Barre pasirodė su 
keliomis mašinomis— draugas 
Grušelionis su pilna; draugas 
Grigaitis su pilna mašina; 
draugas Žilinskas su pilna ma
šina; Krutulienė su duktere ir 
žentu; Vytautas Krutulis su 
žmona ir savo tėvais. Redin- 
giečiai pribuvo dviemis ma
šinomis—Kazys Zambusevi- 
čius ir Kazys Ramikaitis.

Iš Minersville, Pa., pribuvo 
Senkus su savo šeima; Rama
nauskas su pilna mašina, ir 
Reimantas su savo mašina.

Taip pat skaitlingai dalyva
vo Frackville, Mahanoy City, 
Ashland, ir Shenandoriečiai._

Aldona Gray turėjo atsive
žusi dainininkę savo sesutę 
Zuzaną Kazokytę.

Ačiū visiems svečiams ir 
saviškiams už dalyvavimą šia
me gražiame piknike.

Turėjome aukotų dovanų. 
J. Pacauckas aukojo gražią/ 
antį. Kazys Zabusevičius ir 
Motuzai—po bonką šnapso;

PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ

Lewiston-Auburn, Me.
I / ■

Iš LLD 31 kuopos pikniko
Rugp. 16 atsibuvo LLD 31 

kuopos piknikas. Vietinių ir 
svečių buvo nep^rdaugiausia. 
Mat, pašifaikėy, G<ad ir mūsų 
kaimynai rumfordiečiai turė
jo savo pikniką. Tokiu būdu 
daugelis negalėjo dalyvauti 
pas mus. Bet, kiek mūsų ten 
buvome, manau, visi pralei
dome laiką kuosmagiausia* A. 
Stukų žaliuojančioje lankoje. 
Kaip kur pasigirdo ir lietuviš
kų dainelių. Labai ačiū drau
gams montelliečiams už daly
vavimą mūsų kuopos piknike 
ir dainas,

Palyginant bostoniečių pik
nikus J^u Maine, tai mūsų pik
nikai kaip lašas vandens į 
marias. Bet, vistiek, mes kru
tame, nepasiduodame senam 
amžiui ir nuovargiui.

Didelis ačiū draugams A. J. 
Stukams už suteikimą vietos. 
Thipgi ačiū ir komitetui, kurie 
nuo ankstaus ryto sušilę dirbo 
ir moterims dirbusioms vieno
kį ar kitokį darbą. K. Stepo
naitis ir J. Vaišvylas suvežė 
visą tavorą ir sutaisė stalus. 
Dirbo E.’ Krapavickienė, J. 
Laučienė, M. Wildneriene, A. 
Steponaitienė, J.,L. Apsegienė 
/ir jos dukrelė Mary-Jane Ap- 
šegaitė. Taipgi labai dėkui 
mūsų dienraščiui Laisvei už 
pagarsinimą mūsų pikniko 
pranešimuose.

Mrs. W. Krimas, iš Shickshin
ny, Pa.,—gražų sūrį.

Ačiū visoms gaspadinėms ii 
bartenderiams, ir taip visiems, 
kurie ką padėjo dirbti.

Keli draugai paaukavo Lais
vei. J. Grybas susirašė jų var
dus, pagarsins vėliau.

Aš manau, kad turėsime 
gražaus pelno mūsų mylimam

(Tąsa)
'Sodą padidino, užveisė uogų,
Lauką užleistą, dirvoną tą nuogą

Įtręšė, arė ir sėjo grūdų:
Fermoj dabar jau visai negūdu.

To negana — ir vaikus prižiūrėjo,
Juos užaugint nuolatai jis padėjo, —

Kol tebebuvo vaikeliai maži,
Tėte vadindavo jį, dievaži.

Ir šeimininkė, suprask, negibėgo:
Kelis ir ji — abudu susimėgo...

Metai po metų taip ėjo gražiai,—
Mūs’ fermeriukai — tai jau ne ožiai. -

Augo ir tarpo ir mokės vaikiūkščiai, 
Pervarė mokslą — jau jie nebepūkščia.

Vedė sūnus ir apleido namus —
Jam Kalifornijoj oras smagus.

Taipgi netrukus duktė ištekėjo,—
Ją irgi tol kur išburbino vėjai...

Na, ir fermukėj jie liko tik du,—
Motinai liūdna ir kartais skurdu.

Kelis, kaip pirma, it Herkulas kokis,
Dirba ir pluša ir laksto vienokiai.

Karvė geresnė, dabar jau kita,
Taipgi pieninga, visai nebeta.

Sunkvežimuką įgijo tat Kelis, —
JDar siXpatamsiu anksti atsikėlęs,
* Vežė į miestą parduoti šį tą,

Pieno, kiaušinių, daržovių ar ko. i
Miesto pažįstamų Kelis turėjo,—
Jam į prekyvietę lėkt nereikėjo,—

Jis pristatydavo jiem į namus, 
Greitas visur" ir malonus, skubrus.

, • *

Na, o su motina kažkaip negera,—
Pirma dar ruoštis galėjo, kiek dera,

Jei ne lauke, tai kai ką prie namų,—
Skaitos, ne vienas, bet dirbo abu.

Bet sirginėt vis labiau ji pradėjo,
Sąnarius, suko vis jai ir skaudėjo. ■

Buvo pas daktarus — nieko geriau,
Bet, kuo toliau, tuo jai darės blogiau.

Ir pasidarė visai invalidas:
Vos bepaeina, nors nuolat ji gydos,—

Mostys, piliulės vis jai, tepalai,
Vonios, kompresai, visokie galai...

Kelii vėl vienas aplėkt viską turi.
NebĄuspėja... kur jam tokį būrį?...

Jau nebe pusbernis, metai netie,—
Dirba, kiek sūgeba, visgi netiek.

Nėr gi kas daro — parduot reik’
fermukę,—

Nėr ko nei laukt, kol bus viskas ap- 
» smukę.

Reikalas greitas — pribuvo vaikai, 
Ferma gera — nepaleisi dykai.

Kelis prie biznio neką tesuvokia, 
Popieriai ten, sutiktuvės ten kokios...

Jis užsimušęs 'vis fermos darbais, — 
Laigi jau jie pardavimą paleis!

Mokytas vyras sūnus—toks galvotas,
Motinai pritariant bus pridabotas:

Fermą parduos, ir į miestą reikės 
Keltis ir ieškot kokios nors riekės.

Kėlis vis lėtas ir toks geraširdis:
Jis nė neklauso, kad kas ten būk girdis,- 

Būk tai kas ruošiasi jį ten apsukt: 
Pinigus capt, ir toli kur išsmukt...

Paskalos tos nei į galvą mūs’ Keliui: 
Šitiek juk metų jis dirbo ir kėlė...

Nei jis algos —negi jis samdinys?
Viskas čia sava: kam jis ką manys?

Ištisą dieną vienodai jis plūkės,—
Žiūri tik: štai ir nebėr jau fermukės...

Grižo privargęs, sutemus vėlai,— 
Močia ir sako: “Pabaigti galai...

Kvitas čia, popieriai pas advokatą, 
Vaikas, duktė tai prižiūri, apmato,—

Jie bus rytoj, — ir tada visi trys— 
Šast Kalifornijon čia pro duris...

Ryt savininkas pribus šičia naujas?...”
Kelis apstulbo, jam užvirė kraujas: 

“Kaipgi tai trys?... Ogi ašen?... kaip
tai?...”

Ji jam atšauna: “Ar tu nemątai?
Popieriai rodo tau juoda ant balto: 
Ferma ta mano. Tai taip kaip nukdlta,-

Mano ir, žinoma,- mano vaikų:
Nėr čia tavęs,— na tai tau tik kuku! 

r*P'-
Mes juk nevedę,— tu man negi vyras!
Nėr tau teisių Čia,—dalykas čia tyras,— 

Rodo rekordai: tu eik po velnių!
Jei nepakanka tau žodžių švelnių,

Suareštuosiu, paduosiu polic’jai!...” 
Kelis suriko: “Jūs šitokie icliai!

Trisdešimt metų jum dirbau, vargau, 
Kruviną prakaitą varvinau tau!...”

“Prakaitą, prakaitą... ba kad tu durnas!
Tu uždaryk savo purviną burną!

Ne,— tai šauksiu tuoj: sūnUS tuoj 
pribus,—

Spirs tau pasturgalin—štai kas tau 
bus!”

(Bus daugiau)
3 pusi.—LaišvČ (Liberty) -Antradien., RugsėjorSept 1, 1953 užraSyklt Laisvę Savo

laikraščiui. Labai atsiprašau 
jei kurių svečių nepažymėjau.

S. Kuzmickas.

Pikniko atskaita
Rugpiūčio 22, komitetas pa

teikė atskaitą. Kuopai pelno 
liko kelios dešimtys dolerių. 
Prie to priskaitomos nekurtos 
aukos: A. Steponaitienė dova
nojo sweet mixed pickles, M. 
Wildneriene—namie darytos 
mūštardos, E. Krapavickienė 
raugintų agurkų, J. Stukicne 
—didelį sūrį.

J. Vaišvylas davė įnešimą 
paaukauti LLD knygų fondan 
nors po 50 c. Visi'mielai tam 
sutiko. Aukavo: A. Kaulakis, 
J. Laučienė, J. Vaišvyla, P. 
Apšega. A. J. Stukai. J. L. 
Apšegienė, M. Wildneriene, 
A. Apsegienė, J. Krapavic- 
kas. Po 25 c.: E. Krapavickie
nė ir A. Steponaitiene.

Centro valdybos rinkimų 
blankos taipgi jau yra tvarko
je ir pasiųstos. Tik liekasi pa
linkėti geriausių pasekmių lai
mėtojams.

K. Steponaitis komiteto su
sirinkime atrodė išbalęs ir pa
vargęs. Mat, drauge, dirbi 
perdaug, reikėtų jums ilgu va- 
kacijų po gydytojo priežiūra. 
Atžymėjo 40 metų sukaktį

Rugpiūčio 9-tą Mr. ir Mrs. 
Stanley Currie, atvažiavę iš 
New Yorko vakacijoms pas 
savo tėvelius M. A. Byronus, 
duktė, žentas ir mažutis Mai- 
kutis surengė Byronams sur
prize party proga jų 10 metų 
vedybinio gyvenimo. Duktė 
Mildred suprašė visus savo te
veliu draugus ant pietų An
droscoggin Lake kempėje. Vi
si sukviestieji linksmai laiką 
leido linkėdami draugams 
M. A. Byronams ilgiausių me
tų.
Mūsų kaimyną ištiko
skaudi nelaimė
Rugp. 25 d. Albert Fortier, 

61 m., beraškydamas nuo 
medžio grūšes apsvaigo, nu
krito nuo pat viršūnės. Kris
damas ant tvoros skaudžiai 
susižeidė dešinę ranką ir tris 
šonkaulius susilaužė. Nuga
bentas į ligoninę, turės pagu-

Apie Social Security
Klausimas: Mano sūnus 

yra tiktai 14 metų. Tačiau 
jis norėtų mokyklos per
traukoje šventėms imti dar
bą. Ar patartina jam jau 
dabar gauti social security 
kortą? .

Atsakymas: Ne. Geriau 
lai palaukia iki jau turės 
darbą. Tai patariame dėl 
to, kad to amžiaus berniu
kai ir mergaitės dažnai pa
meta korteles, o gavimas 
kitos kortelės kainuoja pi
nigų. 

• * •
Klausimas: Ar social se

curity turi kokių brošiūrai- 
čių, kurios parodytų, kaip 
ištikro social security vei
kia?

Atsakymas: Yra. Galite 
jų gauti parašę į savo vieti
nę social security raštinę.

įvairūs išsireiškimai
Apie religiją. — Tą, kas 

visą gyvenimą dirba ir 
vargsta, religija moko nu
silenkti ir kentėti žemės 
gyvenime, pag u o s d a m a 
dangaus atpildo viltimi. O 
tuos, kurie gyvena svetiniu 
darbu, religija moko ger
būvio kūrimo žemės gyve
nime, siūlydama jiems labai 
pigų išsipirkimą už visą jų 
eksploatatorišką gyvenimą 
ir žema kaina parduoda bi
lietus i dangiškas gerybes.

V. I. U.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE
WOMAN General housework; 

plain cooking. 2 adults Thursday 
and Sunday off. Sleep in. No heavy 
cleaning. References and experience 
required. Call WA. 4-4422.

(172-174)

Immediaate Opening for WAIT
RESSES. Neat appearance, over 21. 
Good wages & tips. Room rind Board 
furnished. Permanent jwfeition for 
competent girls. KELLYXS RESTAU
RANT, Jessup, Md. Call Waterloo 
224J.

(166-172)
HOUSEWORK. General. Plain 

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

LI. 8-^495.
(170-172)

TYPIST CLERK. Exp. Knowledge 
6f shorthand. Good starting salary. 
5 day week. Perm, position. Perio
dic increase. /Apply in person or 
phone Mr. l/orfman. MAJESTIC 
STATIONERY CO., 260 N. 3rd St. 
MA. 7-6430.

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

woman. Sleep in, own room. Must 
be 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 i Welsh Valley 4-0820 
for interview. '

(170-172)

HELP WANTED—MALE
ELECTRICIAN

1st class man fpr plant maintenance 
department in Paper Mill. Steady 
employment, excellent starting rate 

for right man. Apply in person.
RUBEROID CO., Charles & Water 
Streets. Gloucester, N. J.

7 (172-174)

lėti nekurį laiką.
Šis nuotikis turėtų būti pa

moka visiems senesnio am
žiaus, kad nebegali lipinėti 
medžiais kaip lipinėjai jaunas 
būdamas. • A. Apšegienė.

AUTO BODY & FENDER MAN. 
Experienced. Must have own tools. 
Steady work, good position. Apply in 
person. J. FENN AUTO REPAIR
ING. 1328 W. Girard Ave.

(172-178)

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. i

(167-173)
......-.........- , ........................... — - 8 ------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ---------------------------------------

LINKSMAI PRALEISKIT
Labor Day Šventę

Važiuokite j New Jersey

LIETUVIŲ PIKNIKĄ
Rengia LLD 5-toji Kuopa .

PARAMAI DIENRAŠČIO “LAISVES”

Tai bus paskutinis didelis vasarinis sąskridis šią vasarą, 
v"” 

Sekmadienį prieš Labor Day

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

pasilinksminti piknike ir ant rytojaus pasilsėti.

Pikniko Vieta—
Montgomery park

123 Montgomery Ave

-Visa New Jersey privalo dalyvauti šiame puikiame sąskridyje. ;__
’ Visos kolonijos privalo turėti savo griipes piknike 

malonesniam laiko praleidimui.

Br<H)klyrias ir Philadelphia busais važiuoja į šį pikniką.

Laukitiie Linksmo Pasimatymo Piknike
KĘLRODIS: Iš Newark, nuo Pennsylvania stoties, ,Springfield Avenue btisais 

25—26: išlipt ant Avon Ave. ir eit 3 blokus po kairei. į /
Karais atvykę į Newark, Market St. iki Broad St.: sukite po kairei ir važiuo

kite iki Clinton Avė., įsukite po dešinei į Clinton Ave. ir tiesiai važiuokite iki Mont
gomery Ave., sukite po‘dešinei į Montgomery, už vieno bloko bus parkas.

STENTON MOTORS. Now has im
mediate openings for Auto Mecha
nic—1st 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 Avel Bala Cyn- 
wyd, Welsh Valley 4-0813.

(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)

Baltimore, Md.
HELP WANTED—FEMALE

Immediate 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 
2245

(166-172)*

Išplėšta $37,000 i

£ East Rutherford, N. J.— 
4)u ginkluoti plėšikai už- 
tubįė ir primušė čionaitk 

io/kartonai Banko pasiun
tinį Jamesą Maloney, 69 
nfotų amžiaus; pagrobė iš 
jd $37,000 ir paspruko.

!MATTHEW A.:
• BUYUS :
J (BUYAUSKAS) J
• LAIDOTUVIŲ 5
I . DIREKTORIUS J
> <

J 426 Lafayette St. J 
; Newark, 5, N. J. , ; J 
! . MArket 2-5172 J
» • 4
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OPPORTUNITIES
REAL ESTATE HELP WANTED—FEMALE

Svečiai
Praėjusią savaitę laisvie- 

Čius atlankė Mr. ir Mrs. Chas. 
Matukaitis iš Chicagos. Jie 
buvo atvykę svečiuosna pas 
Laisvės kaimynus richmondhi- 
lliečius Vincą ir Oną Globi-' 
čius. Ta proga Matukaitienė 
norėjo savo draugui parodyti 
ir Lietuvių Kultūrinį Centrą, 

. tad jie ir atlankė visas jame 
įsi k ū ru s i as įst a i gas.

Milijonieriai turėtų 
mokėti daugiau taksu

ALP atėjo pagalbon 
eviktuotiems

mo
rn iostin į

Pačiai Matukaitienei ši įstai
ga nėra nauja. Jinai su savo 
drauge Globičiene yra čia nu
dirbusios daug visuomeniško 
darbo. Jinai gyveno šiame 
didmiestyje pirm pažinties su 
Matukaičiu.

Svečiai atsinaujino prenume
ratą ir dovanojo dienraščio 
reikalams $12.

Pasimatę su savo draugais 
didmiestyje, Matu kaičiai išvy
ko į Wilkes-Barre, Pa., kur 
Matukaitienė turi daug savo 
artimųjų. Iki’mūsų įstaigos at
vežė jos sūnus, sykiu atvykęs 
šioje apylinkėje 
Iš Wilkes-Barre 
grįš į Chicagą.

atostogauti.
visi sykiu

BR00KLYNIEČIA1!
Tuojau užsisakykite* vietas 

buse važiavimui j pikniką 
sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 6 
d., į Montgomery park, 123 
Montgomery Ave., Irvington, 
N. J.

Busas išeis 1-mą valandą 
po pietų, nuo Liet. Amerikos 
Piliečių Klubo, 280 Union 
Ave., ’Brooklyn, N. Y. Kaina 
$2.00 i abi pusi. Bušo bilie
tai gaunami Piliečių Klube, 
Laisvėje ir pas platintojus. 
Labai reikalinga iš anksto 
žinoti, kiek asmenų važiuos 
busu i šį pikniką, tad prašo
me tuojau užsisakyti.

Kurie važiuosite automobi
liais į tą pikniką, tai įsitėmy- 
kite kelrodį, kuris yra paduo
tas prie pikniko skelbimo.

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

i Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis $

Virginia 9-8125

Tėvai vykdė pikietą 
už pagalbą vaikams

Virš 200 brooklyniečių 
tinų-tėvų pikietavo
Sveikatos Departmentą ir City 
Hall New Yorke rugp. 27-tą.

Tai buvo jau antroji miesto 
gyventojų grupė organizuotai 
pareikalavusi savo vaikams - 
pagalbos nuo vaikų paraly
žiaus. Pofa dienų anksčiau 
per dieną ir naktį raštinėse 
sėdėjo Queens gyventojų bū
rys.

Paskiausias pikietas susida
rė iš tų, kurių vaikai buvo 
Jewish Community House 
dieninėje kempėje. Iš buvusių 
toje kempėje yra susirgę du 
vaikai.

Pirm pi kieto tėvai buvo nu
siuntę delegaciją prašyti gam
ma globulino. Pikietą vykdė 
po to, kai atsisakė GG duoti. 
Valdininkai argumentavo, kad 
nuostatai leidžia G G duoti 
tiktai buvusiems su susirgu
siais kontakte, ne visiems. 
Kontaktu skaitoma tiktai sy
kiu gyvenantieji.

Tėvai sako, jog kas dieną 
tuose pat auto vežamiems, 
viename kambaryje vai gau
tiems, viename prūde plan klo
jantiems ir sykiu žaidimuose 
dalyvaujantiems vaikams kon
taktas vieno su kitu yra toks 
jau artimas, kaip ir sykiu gy-

Sunkvežimiij vairuotoju 
streikas tęsiasi

Rugp. 27-tą buvo sušauktai) 
sunkvežimių vairuotojų strei- 
kierių susirinkimas balsuoti 
firmų pasiūlymus. Streikieriai 
juos atmetė kaip nepakanka
mus. Reikalauja 
priedo už valandą.

PO

Suėmė įtartą marinink© 
Bates nužudyme

Rugp. 27-tą tapo suimtas 
Paul A. Pfeffer, 21 metu, 
brooklynietis, įtartas užmuši
me marininko Bates. Anot po
licijos, jis prisipažinęs. Užmu
šęs dėl to, kad marininkas 
protestavęs kam šis į jį prastai 
žiūrėjęs.

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. 7-6283

B

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

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. I

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

TYRIMUI

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

Užlaiko puikų

BAR&GRILI

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS

diskusuoti 
klausimą.

programos
Wagneris, 

ne

Party 
Clifford 
visi po
part i josJŲ 

opų miesto 
Tam nėra 
nei Impelli-

Riegelma-
jų p art i.jos—

Amerikai! Labor 
kandidatas į majorą 
T. McAvoy sako, kad 
nai kandidatai ir 
vengia 
finansų 

k pasiūlę 
(toris.
nas, IIa] ley, 
demokratų, republikonų ar li
beralų.

Miesto reikalams finansai 
iš dausų neateis. Juos reikės 
paimti kur nors mieste. O tam 
šaltinių yra, siYko jis. Aukso 
mainos randasi stambiųjų in
dustrijų ir komercinių nuosa
vybių taksuose.

McAvqy sako, kad tūkstan
čiai tų nuosavybių taksavimo 
tikslams tebėra apkainuotos 
1932 metų kainomis—didžio
sios depresijos kainomis.- Tos 
nuosavybės dabar yra daug 
vertesnės, tūlos dvigubai ar 
daugiau. Tačiau jos taksus te
bemoka 1932 metų kainomis, 
kuomet mažųjų namų savinin
kų nuosav. kainos jau nusta
tytos daug aukštesnėmis, o ei
linio žmogaus pragyvenimui

Ant šaligatvio 
evikuotų, tarpo 

su mažyčiais 
rankų, be vie-

Reikalavo pagalbos
skautu kempei
tos Departmentą buvo atvykęs 
Alfred C. Nichols, direktorius 
Boy Scouts kempės. Prašė 
gamina globų Ii no 375 vaikam. 
Toje kempėje jau, susirgo vai
kų paralyžiumi du berniukai, 
vienas iš Bronx, kitas iš 
Queens.

Valdininkai globulino davė 
tiktai tiems keliems, su ku
riais tie du pirm susirgimo 
gyveno vienoje šėtrelėje. Ki
tiems atsisakė duoti. Kempės 
valdininkas išdūlino lauk 
protesto.

Telefonistu derybos 
tebevykdomos

be

yra

FRUIT 
& 

VEGETABLE STORE 
Gera proga. 

Parduodame iš priežasties ligos. 
Turite pamatyti, kad įvertinti. 
Telefonuokite STerling 8-0867 

(169-17.3)

BAR & GRILL—BAYRIDGE
4524. 8th Ave., Brooklyn.?

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

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

(169-17.3)

348 W. 24th St.
8 Fornišiuotų Kambarių Namai 

28 raktai, 5 metų lysas.
Geros įeigos. 

Savininkas vietoje kiekvieną dieną 
po pietų.

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

YE. 2-8028.
(169-173)

GAS STATION
REPAIR SHOP

V y r i a u s i as reikalavimas 
$3.50 mokesties priedo per sa
vaitę. Kompanija yra pasiūliu
si kai kuriuose miestuose pri
dėti $1’ iki $2. Devyniose, pie
tinėse valstijose unija jau yra 
pasirašiusi sutartį, prįėmusi 
$1 iki $3 priedus.

Rugpiūčio 26-tą apie 50 ar 
daugiau šeimų talpinęs namas 
New Yorke prie 26 E. 106th 
St. staiga pradėjo krypti. 
Gyventojams -įsakyta tuojau 
išeiti. Tos staigios padėties 
pritrenkti gyventojai pasijuto 
bejėgiais. Išeiti į gatvę lengva, 
bet, kur eiti iš *ten ?

Vienas rendauninkų atsi
minė girdėjęs, kad American 
Labor Party teikia patarimų 
tokiais atvejais. Paskambino j 
valstijinio komiteto raštinę.

Pas eviktuotuosius atvyko 
Arthur Schutzer, tos partijos 
sekretorius, taipgi Manuel 
Medina, lyderis 14-me Assem
bly Distrikte. 
stovėjo būrys 
jų ir motinos 
kūdikiais ant
tos, kur’eiti, be galimybės pa
sigaminti maisto kūdikiams.

Schutzer tu®jau kreipėsi j 
majoro Impel litteri raštinę, 
kalbėjosi sir viena jo sekreto
rių. Ji prižadėjo skambinti 
jam už 15 minučių, bet to 
pašaukimo' nesulaukė. Schut
zer vėl skambina. Jam pasa
ko. kad sekretorė jau išėjusi. 
O būrys vis stovi ant gatvės 
90 laipsnių karštyje.

Darbiečiai paskelbė mitin
ga. Eviktu otieji įgalino dar- 
biečius pasiųsti majorui Impe- 
1 litteri telegramą. Joje pagrą- 
sino atmaršuoti pas majorą j 
Gracie Mansion, jeigu toliau 
eviktuotųjų padėtis bus igno
ruojama.

Laukiant iš majoro atsaky
mo, darbiečiai pašaukė Lab
darybės Departmentą, persta
tė padėtį. Vėl įvykdė mitingą, 
ir nutarė maršuoti į Gracie 
Mansion jei iki vakaro 8 vai. 
nebus pagalbos. Apje 7:3Q 
pribuvo policija ir pranešė 
Schutzeriui, kad eviktuotiems 
suteikiama pastogė vaikų 
prieglaudoje ir kad teiks fi
nansinės paramos.

Darbiečiai taipgi sužinojo, 
kad to namo savininkai 1951 
metų gruodžio mėnesį buvo į- 
spėti, jog namas nesaugus. 
Bet namo netaisė nei gyven
tojus įspėjo.

FILMOS

Ilgas Lysas
Turime Parduoti 

1452 Westchester Ave.
Bronx

(170-174)

STATIONERY 
LUNCHEONETTE 
Prie didelio kelio. 

$1,000 savaitinių įeigų.
Ilgas lysas.

Išeina militarinėn tarnybon. 
Parduoda su nuostoliais.

Tel. BAIdwin 8-9756
(170-172)

CANDY —STATIONERY STORE
Tinkantis dėl Luncheonette

2 Užpakaliniai kambariai
271 Prospect Park West 

Brooklyn
Tel. STerling 8-8728

(171-175)

AUTO REPAIR SHOP

Pilnai įrengta —

Turi Parduoti

Uždara Sekmadieniais ir 
Pirmadieniais

CL. 8-7076
(171-173)

FRUIT & VEGETABLE STORE
Visi moderniniai įrengimai 

Walk In Refrigerator—
Puiki Vieta

Arti Project— »
Prieinama Kaina.

3360 White Plains Ave.,
Tel. OL. 4-7559

(171-173)

PUIKIAUSIAS PIRKINYS

The Beggar’s Opera” 
Rodoma Baronet Teatre, 

Yorke.
technispalvė Warner 
filmą yra gaminta iŠ 
Gay originalio tuo var- 

pritaikė

Ldunderette
Flushing

20 Bendix — 2 Extractors.
2 Dryers. $225 Į savaitę.

Kaina $9,500
šaukite LA. 7-1294

(171-175)

bar- 
125 E. 

Jį pali-

is

Per dvi valandas 
išbuvęs pririštas

Du (plėšikai atėmę 
tenderio $257 aludėje 
47th St., New Yorke,
kę surištą. Išgirdęs praeivius, 
barte nd eris vis bandęs šauktis 
pagalbos, tačiau tik už poros 
valandų jį išgirdo praeivis 
Peter Lasauskas ir pašaukė 
policiją. z

Visu bartenderio buvimo 
skiepe laiku baras buvęs be 
pri žiūrovo.

Central Parke suimtas Mi
chael Caban, 36 metų. Jis 
parke pagavęs jauną moterį 
ir publikai matant ruošęsis ją 
išprievartautu Nugabentas j 
ligoninę. <

PARDAVIMAI
Dviejų šeimynų mūrinis namas, 

11 kambarių. Aliejum šildomas, kar
štas vanduo ir visi kiti patogumai. 
Arti transportacijų. Yra 6 tušti kam
bariai. Dėl daugiau informacijų, 
kreipkitės: 849 Hendrix' St., Brook- 
lyne. Telefonuokite bile kada —

CL. 7-1481.
(170-175)

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.

(x)

vaizduoja linksmą 
ir jo prietikius su 
Yra kaip ir veikalas

vi
jo 

at-

New 
ši 

Bros. 
John
du kūrinio. Filmai 
Christopher Fry, o scenarijų 
parašė Denis Cannan. Vyriam 
šią rolę vaidina Laurence Oli
vier, kuris sykiu su Herbert 
Wilcox yra ir gamintojas tos 
filmos.

Filmą 
pakeleivį 
poniomis,
veikale, vaidina operą. KapL 
tono Macheath (Oliviero) 
meilės ir kiti prietikiai tikrą- 
jame^gyvenime susiveda pana
šiai jo vaidinamiesiems, opero
je. Jis romansuoja su dviemis 
gražuolėmis, kurių tėvai nori 
jį prašalinti. Jis kariamas 
sam miesteliui stebint ir 
meilužėms dainuojant jam 
sisveikinimą prie jo kojų.

Tačiau Macheath nemiršta. 
Jis prritestuoja, kad jis karia
mas du karpis—vieną opero
je, antrą tikrajame gyvenime. 
Kompozitorius jį užtaria. Ta
me sąmyšyje kapitonas ~ ding
sta.

Visame tame išsivysto gra
žiai juokinga satira. Iš vienos 
pusės Macheath atrodo dide
liu išdykėliu, vertu karti. Iš 
kitos—jis toks žavus, jog* ne
sinori jam linkėti tokios ne
garbingos užbaigos.

Laurence Olivier to 
no rolėje negarbingos 
gos.

Laurence Olivier to

kapito- 
užbai-

kapito

BROOKLYN 
652 Union St.

Arti 5th Ave., 2 šeimų mūrinis na
mas, su k ra u u ve 80 pėdų ilgio, abu 
apartmentai tušti, su darželiu ant 
stogo. Automatiška aliejum šiluma, 
karštas vanduo.

Jeigos $150 j mėnesį 
Dasideda patiems gyvenimo vieta 

Kaina $15,500 į
šaukite UL. 7-6486

(172-176)

HILL SECTION—BROOKLYN
Stebėtina Įplaukų Proga 

30 Carlton Ave.
2 šeimų Brownstone, 5 kambariai 

užėmimui. Įeigos už 2 dabar užim
tus $240 į mėnesį. Tik pirkėjai.

Arti transportacijos. į
Tel. MA. 5-9722

(172-176)

BENSONHURST
2264 — 79th St.

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

mentu.
Arti mokyklų, krautuvių ir trans- 

portacijos..
Garadžius, aliejum šildomas.

Prašo $17,000.
Tel. CLoverdale 6-9277.

(170-174)

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

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

Tuščias 7 rūmų apartmentas.
$16,000.

- IL. 8-5978
(170-174)

T

11

FLATBUSH 
,2 šeimų, 2 aukštų. 

Mūrinis—stucco, 17 kambarių 
namas

kambarių duplex ir .3 kam
bariai tušti.

1884 E. 10th St., 
Tel. DE. 9-2888

(170-174)

LUNCHEONETTE-DELICATESSEN 
ULTRA MODERNINE 

Alaus laisniai—Stationery
Pilnai air conditioned. Turime par

duoti su nuostoliu dėl priežasties ki
tų interesų.

Puikiausia vieta — 
196-17 Northern Blvd., 

Flushing 
ar šaukite 
HA. 9-9711

(169-17.3)

FLATBUSH 
1137 E. 42nd St.

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

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

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

(169-173)

FLATBUSH 
1974 East 1st St. 

$17,500
2 šeimų detached, išrandavojamas 

skiepas.
$120 randa priskaitant tuoj užėmi

mas 6 kambarių ir garadžių.
Šaukite savininką: 

Dewey 9-5435
(168-172)

RHINESTONE 
and 

NAILHEAD SETTERS 
Patyrusios 

Nuolatinis Darbas. 
Gera mokestis. 

Kreipkitės: 
GAY CREATIONS 
815 West 86th St.,

(167-173)

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)

OPERATORES
patyrusios ant vaikų suknelių. 

Sekcijų darbas. Pilnam ar daliai lai- 
ko^;«Nuolatinis darbas. Gera mokes
ti/. Kreipkitės:

PRINCE MARK
16 Weirfield St.,

Brooklyn
(168-172)

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

sąlygos.
, Kreipkitės:

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

(9th floor) j

fJIMVSHVa SIAI3ISIA
OPERATORE

Pilnam laikui ar daliai. Vėsinga 
dirbtuvė.

Nėra naktinio darbo. Su alga 
susitarsime.

Uždara Pirmadieniais.
Skambinkite: MANHASSET 7-3383

(171-173)

REIKALINGA 
JAUNA MOTERIŠKE

Dirbti kaipo feeder prie mangle
mašinos.

Nuolatinis darbas.
5 dienos, duodama valgis, 

gera mokestis.
Šaukite:

Mrs. Beckman.
Tel. UL. 4-1600

(171-176)

REIKALINGA
JAUNA MOTERIŠKE 

Lengvam fabriko darbui. 
Turi būti greita. 

Puikiausios darbo sąlygos.
Šaukite: 

AL. 4-8940

v

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios.

Darbas prie suknelių.
Nuolatinis darbas.

Gera mokestis.
Unijinė dirbtuvė.

Kreipkitės:
STEIN—MODE DRESSES
315 West 36th St., N. Y. C.

Tel. LO. 8-4086
(171.-177)

HELP WANTED-MALE

CABINET MAKER

Lokalas prašalino 
Ryano pakaliką

Laivakrovių unijos lokalas 
1247, veikiąs New Yorko uos
to New Jersey šone, perrinki
muose valdybos prašalino iš 
biznio agento pozicijos vieną 
vyriausiųjų Ryano talkininkų 
Tony Marchitto. prašalino ir 
visą jo pritarėjų grupę. Išrink
tas Chester Jurgelski ir jo vi
sas sąrašas, 8 asmenys.

Balsų buvo 448 prieš 275. 
Balsavimą vykdė darbo valan
domis, tuo tikslu buvo sustab
dytas darbas.

Reikalavo sustabdyti 
statybą namą

Milijonierių nejudomo turto 
savininkių sąjungų atstovai 
pareiškė protestą prieš staty
mą pigiomis rendomis namų 
ir bendrai prieš miestinę sta
tybą namų. Miestas, girdi, ne
turįs į namų reikalą kištis, 
viską palikti kompanijoms.

no rolėje gerai vaidina ir net 
jo dainavimas pritinka filmos 
nuotaikai. Jis taip gerai var
toja savo ąkis ir balsą, kad 
protarpiais užmiršti viską ki
tą.

Fotografija ir scenerijos at
likta puikiai. Bendrai—filmą 
yra graži, teikianti smagumo, 
rekomenduotina pamatyti. z

M* A-
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FLATBUSH
1 šeimos mūrinis su vaidrodžiais 

sienose, 
6% kambarių narnai 

Taipgi 
Išrandavojamas 2% rūmų, ant pirmų 

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

portacijos.
Šaukite savininką:

ES. 7-5068
(168-172)

MAŠINŲ MECHANIKAS

Reikalingas seniai įsisteigusiam 
išdirbėjūi Kitchen Cabinet tęs. Nuo
latinis darbas.

Kreipkitės: ES. 7-4600
(167-17.3)

VYRAI
PRODUKCIJOS
DARBININKAI

BENSONHURST—BROOKLYN
8714 — 20th Ave., kampas Benson 

Avenue.
3 šeimų — 2-5 rūmų apartmentai. 

1—4 rūmų apart., 2 garadžiai.
šaukite CL. 9-1410

(171-175) 
—--------------------------- -—c---------------------

Miestinis trafiko teismas 
turi šienapjūtę. Jau išspren
dęs bylas 373,881 prasikaltė
lių, o lig galo metų tikisi' pa
siekti pusę milijono.

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

Kreipkitės tik asm.

KENTILE, UtfC.
iškai

Kentile Rd., 
South Plainfield, N. J.

(167-173)

DELICATESSEN 
GROCERY CLERK

Geras

Vientik Su Patyrimu

Darbas. Tuojaus Kreipkitės.

KINGSBRIDGE 9-7654
(171-173)

John Velas, 5 metų, susižei
dė nukritęs nuo gaisrinių 
pečių trečiame aukšte.

ko-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

L.D.S. l-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, rugsėjo (Sept.) 1 
d., Piliečių Klubo salėje, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y., prasidės 7:30 
vai. vakare. Visi nariai dalyvaukite 
susirinkime, 
ir

REIKALINGOS (2) BEAUTICIANS 
Pilnai patyrusios. Pilnam ar pu

sei laiko. Nuolat. Puikiausia alga. 
Linksmos darbo sąlygos. Kreipkitės:

GRAND’S BEAUTY SALON 
1317 Ave. U, Brooklyn 

Tel. DEwey 9-9855 
(172-178)

užsimokėkite duokles 
pasirūpinkite gavimu naujų narių. 

V. Č., sekr.

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

ateinantį trečiadienį, 2 d. rugsėjo 
(Sept.), 8 vai. Vakare, Liberty Au
ditorijoj. Visi nariai dalyvaukite.

Valdyba.
x (171-172)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios diržų siuvėjos. Taipgi 

patyrusios prie Sihger mašinos. Dar
bas prie slacks. Sekcijų darbas, nuo
latinis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės:
SU?Y TOGS

601 East 187th St,, 
MO. 5-8657

(172-175)

SKELBKITeS laisvėje
i

4 pusI.-Laisve (Liberty)- Antradien., Rugsėjo-Sept. 1, 1953

I




