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KRISLAI
Vokietijoje.
Kas laimės?
Nauji vyskupai.
Rugsėjo 6 diena Irvingtone

Rašo R. M1ZARA

Rytoj, rugsėjo 6 dieną, \ a- 
kanj Vokietijoje Įvyks seimo 
deputatu rinkimai.

Juos stebės visas pasaulis.
Dabartinis koncleris, Kon- i 

rad Adėnauer,’ panaudojo vi- Į 
mokius “triksus”. kokiuos tik 

•. ^galvojo, žmonių balsams 
gaudyti.

Amerikiniai talkininkai jam 
padėjo tiek, kiek tik begalė
jo. Nemokamo maisto pun
deliu davimas vokiečiams yra 
vienas tu politiniu “triksu.”

Komercinės spaudos ir ra
dijo korespondentai Vakaru 
Vokietijoje praneša, kad, jų 
nuomone, Adenaueris rinki
mus laimės. Bet ne visuomet 
galima imti už gryną pinigą 
tai, ką tos rūšies pranašai 
skelbia.

Jei Adenauerio partija rin
kimus laimės, tai abejojama, 
ar Rytų ir Vakarų Vokietijos 
bus kada nors sujungtos i vie
ną tautinę valstybę.

Jei krikščionių demokratų 
partija Vakarų Vokietijoje 
linkimus laimės, tuomet bus 
^ekiamasi tą kraštą sparčiai 
ginkluoti, ruošiant naujaip 
karui. Bet i toki ginklavimą
si kreivai žiūrės Prancūzija.

Vokietija būtų laiminga tik 
tuomet, jei ji būtų neutrali, 
jei ji nesikištų Į jokius vals
tybių blokus. Tai, beje, ga
rantuotų pastovią taiką visai 
Europai.

Soc i a 1 - d e m o k ratų p arti j a, 
komunistų partija ka’ip tik ir 
siūlo panašų nusistatymą.

Ar Vakarų Vokietijos vo
kiečiai bus užtenkamai susi
pratę, — ar jie balsuos už to
kią politiką?

Sekamą pirmadienį arba 
antradienį tai matysime.

Popiežius Pijus XII šiomis 
dienomis pakėlė į vyskupus ir 
arkivyskupus keletą Amerikos 
katalikų dvasininkų.

Bet tame sąraše neranda
me nei vieno lietuviško var
do. 4

TenkaV tikėti toms žinioms, 
kXd popiežius yra labai nusi
vylęs kai kuriais lietuviškais 
vyskupais.

Nusivylęs dėl to, kad net 
du vyskupai ir vienas arkivys
kupas karo metu iš Lietuvos 
pabėgo pas Hitlerį laimės 
ieškoti. Jie pabėgo, palikda
mi Lietuvoje tuos, kuriems 
buvo prisiekę tarnauti, nie
kad jų neapleisti.

Gal dėl to popiežius ir ne
pakelia aukštyn Amerikos lie
tuviškų dvasininkų.

Prieš keletą metų šitų žo
džių rašytojui teko kalbėtis 
su vienu jaunu, bet platesnių 
pažiūrų, kunigiuku.

— Pas mus,— sakė jis, — 
dar yra pasilikę nemaža pa
goniškų tradicijų, pėdsakų. 
Tai nėra lengva išgyvendinti. 
Kaip čia seniai mūsų tauta 
buvo ligoniška!

’ Gal šis elementas popie
žių paveikia, kai jis ieško 
naujų vyskupų.

Praėjusį trečiadienį New 
Yorke karštis siekė 99 laips
nius.

AMERIKINIS BLOKAS
ATMETA SKENDA PRIEŠ 
PRANCŪZUS MOROKKOJ
Sovietai ir 4 kiti Jungtinių Tautų 
Tarybos nariai rėmė skundą

United Nations, N. Y. — 
Egiptas, Syrija, Indija ir 
dvylika kitų arabiškų-aziji- 
n.ių šalių davė Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai 
skundą prieš žiaurią fran
cūzų politiką Morokkoje. 
Ypač smerkė francūzus už 
tai, kad jie ištrėmė tautini 
morokkiečių karalių - sul
tana Youssefą, o jo vieton 
pasodino Francijos pastum
dėli Arafą.

Bet Amerikos, Anglijos 
ir Francijos atstovai Sau
gumo Taryboje taip pasi
darbavo, kad skundas tapo 
be svarstymo atmestas.

Skundą parėmė Sovietų 
Sąjunga, Čilė, Pakistanas, 
Lebanas ir Čiang Kai-šeko 
kinu delegatas.

Už skundo atmetimą be 
svarstymo balsavo Ameri
ka, Anglija, Francija, Da
nija ir Kolombija. Nuo 
balsavimo susilaikė Graiki
ja.

Taigi 5 buvo už skundą ir 
5 prieš jį.

0 Saugumo Tarybos tai
syklė reikalauja bent 7 bal
sų, kad-bile skundas būtų 
imamas svarstyti.

Jungtinių Tautų Saugu-

Wilson sako, Amerika 
stipriausia ore

St. Louis. — Jungtinių 
Valstijų gynybos sekreto
rius Charles E. Wilson sa
kė A m e r i kinio Legiono 
(veteranų) suvažiavime, 
kad ši šalis turi galingiau
sias pasaulyje oro jėgas. 
Anot Wilsono, korėjinis ka
ras parodė, jog Amerikos 
lėktuvai geriausi ir lakūnai 
gabiausi.

Wilsonas raportavo, kad 
Amerika statydina 965-iais 
mažiau lėktuvų, negu pir
miau buvo suplanuota, bet 
kiti, naujai statomi lėktu
vai daug smarkesni už 
anuos . Tuo būdu ne tik at
laikoma Amerikos stiprybė 
ore, bet dar ir sutaupoma 
apie 1,000 milijonų dolerių, 
kurie toliau bus pavartoti 
lėktuvam statyti.

Nepaisant to paaiškini
mo, Legionas vis tiek priė
mė rezoliucija, smerkdamas 
valdžią už lėšų “mažinimą” 
kariniam orlaivynui.

Gi Newarke (N. J.) karš
tis siekia net 105 laipsnius.

Tačiau oro biuras ramina 
mus, kad savaitgalis bus’ vė
sus. ! i\W’Į

Būtų gerai, jei taip būtų.
New Jersey valstij°s lietu

viai rugsėjo 6 dieną; Irving- 
tono mieste, ruošia gražų pik
niką. Jie laukia daug svečių.

Worcesterio lietuviai, beje, 
šių metų paskutinį savo pikni
ką turės rugsėjo 20 dieną.

mo Taryba susideda iš 11 
narių.

Azijiniai-afrikiniai kraš
tai savo skunde sakė, jog 
terorizuojanti Francijos po
litika Morokkoj gręsia su
ardyti tarptautinę taiką. 
Bet anglų - amerikonų ir 
francūzų blokas nerado ten 
jokio pavojaus taikai ir nu
sprendė nesikišt į Morokką, 
nes tai esąs “naminis Fran
cijos dalykas.”

Taigi dabar azijinės-ara- 
biškos tautos gamina skun
dą pačiam Jungtinių Tautų 
seimui (asemblėjai) prieš 
francūzų terorą Morokkoj 
ir Tunisijoj, kitoj afrikinėj 
Francijos kolonijoj. 
----------------8--------------

Indonezy valdžia atsisako 
ginkluoti partizanus 
prieš maištininkus

t • • 1 *

Jakarta, Indonezija.—Dar
bininkai siūlėsi sudaryt 
partizanų batalijomis kovai 
prieš fanatiškus Durul ma
hometonus, kurie kelia 
maištus prieš Indonezijos 
respubliką . Daugelis maiš
tininkų yra įnagiai buvu
sios Holandijos valdžios.

Bet Indonezijos valdžia 
atsisakė duoti partizanams 
ginklų ,nes nužiūri, kad 
komunistai vadovautų par
tizanams.

Irano generolai 
prašo iš Amerikos 
bent $300,000,000

Washington. — America 
negaišuojant* duos karališ
kai Irano generolų valdžiai 
23 milijonus, 400 tūkstančių 
pagalbos iš Ketvirtojo 
Punkto fondo. Sykiu pla
nuoja daug didesnę greįtą 
pagalbą naujiesiems Irano 
valdovams, nuvertusi e m s 
tautinę premjero Mossadę* 
gho valdžią.

Tuo tarpu naujasis Irano 
premjeras, generolas Zahe- 
di atsišaukė “bent 300 mili
jonų dolerių” pagalbos iš 
Amerikos, kad išvilktų Ira
no finansus iš bankrųto ir 
atgaivintų jo pramonę.

London.— Anglija džiau
giasi, kad~ dolerinė Ameri
kos pagalba Tranui padės 
anglam sugrįžti, į naftos - 
aliejaus pramonę tame, 
krašte.

Premjero^ Mossadegh o 
valdžia buvo atėmus naftos 
šaltinius ir fabrikus iš an
glų ir pervedus tą pramo
nę į valstybinę Irano nuo
savybę. -

New Yorke ir apylinkėje 
karščiai numarino bent 50 
žmonių.

Socialistai smerkja Dullesą 
ir Eisenhowerj už kišimąsi 
į Vakarų Vokietijos rinkimus

Bonn, Vokietija. — Vo
kiečių Sočia Idemokratų 
Partija griežtai protestavo, 
kad Amerikos valstybės se-, 
kretorius Dulles ir prezi
dentas Eisenhoweris šaukia 
vokiečius balsuoti už esa
mąjį Vakarų Vok i e t i j o s 
premjerą Adenauerį rinki
muose, kurie įvyks ateinan
tį sekmadienį.

Socialdemokratu pirmi
ninkas Erichas Ollenhauer, 
kalbėdamas • masiniame su
sirinkime Eswege, pareiš
kė, jog Dulles “neleistinai 
kišasi i vidujinius” vokie
čių reikalus. O toks kiši
masis gali pačiai Amerikai 
pakenkti, kaip matome iš 
įvykiu Francijoje ir Italijo
je, sakė Ollenhaueris.
DULLES ARŠIAI 
IŠKRAIPO FAKTUS

Dar aštriau smerkė Dul
lesą kitas vokiečių socialis
tų vadas Fr. Heine, kuris 
politiniame mitinge pareiš
kė:

“Dulles pikta d a r i š k a i 
stengiasi, įsikišti į vokiečių 
rinkimus. . ’ i i •

“Kuomet Dulles pasakoja, 
būk gręstų pavojus susivie
nijimui Rytinės Vokietijos 
su Vakarine Vokietija, jei
gu Adenaueris pralaimėtų

Gen. Dean sugrąžintas Pulkininkas užrūstino 
iš 3-metinės nelaisvės ragangaudi McCarthy

Panmimdžom, Korėja. — 
Šiaurinė- Korėja sugrąžino 
amerikinį generolą Willia
ms F. Dean’ą, kurį išlaikė 
nelaisvėje per 3 metus ir 
vieną mėnesį.

Gei. Dean sveikas ir sve
ria 15 svarų daugiau, negu 
W50 metų rugpjūtyje, ka
da buvo paimtas nelaisvėn.

Tuomet Šiaurin. Korėjos 
liaudininkai taip smarkiai 
šturmavo amerikonus Tae- 
jone, kad daugelis šių bėgo 
atgal. Tad gen. Dean, no
rėdamas padrąsinti saviš
kius, ir pats šaudė iš rakie- 
tinio vamzdžio . (bazukos), 
iki liko suimtas.

h.   ■ V ■ »——I 

Iranas pasirašė prekybos i 
sutartį su Sovietais 1

Teheran, Iran. —$Irano 
valdžia rugsėjo 3 d. pasira
šė naują prekybos sutartį 
su Sovietų Sąjunga. Sutar
tis numato antra tiek pa
didintą prekybą tarp šių 
dviejų šalių. Prekiaus mai
nais.

Sovietų Sąjunga duos 
Tranui anglies, metalų, 
kviečių bei mašinų. O Ira
nas atmokės Sovietams naf
ta - aliejum bei kitais sa
vo produktais (jeigu Ame
rika nesuardys sutarties). 

LAISVĖ antradienį neišeis, 
nes leidyklos darbininkai* 
pirmadienį švęs LABOR 

DAY, oficialę Darbo 
Dienos šventę.

rinkimus, tai Dulles dar 
negirdėtai iškraipo faktus,” 
norėdamas patarnauti Ade
naueriui. Jis bando apgau
ti vokiečius balsuotojus, 
baisiai iškraipydamas fak
tus”. ..
Eisenhowerio ir Adenaue

rio paveikslai
Paveiksluoti rinkiminiai 

socialistų plakatai sako: 
“Eisenhoweris — Adenau
erio gelbėtojas rinkimuo
se.” Vienas paveikslas ro
do, kaip Eisenhoweris už 
rankos veda nusenusį Ade
nauerį, padėdamas jam už
lipti ant dirbtinio mecha
niško arklio.

Socialistai savo spaudoj 
ir kalbose tvirtina, kad jei-

■ gu Adenaueris su savo 
. krikščionimis demokratais 
laimėtų rinkimus, tai padė
tų Amerikai perdirbt Va
karų Vokietiją į karinę 
amerikonų koloniją.

Socialistai reikalauja at
mesti karines Adenauerio 
sutartis su Amerika ir su
jungti Vakarinę Vokietiją 
į vieną nekarinę, neutralę 
vokiečiu valstybe. Jie sako, 
ta valstybe turėtų laikytis 
bepusiškos politikos tarp 
Amerikos vadovaujamu va
karu, iš vienos nusės, ir 
Sovietų Sąjungos, iš antros.

New York. — Joe Mc
Carthy, tyrinėjančios Sena
to komisijos vadas, reika
lavo, kad pulkininkas Ro
bertas Ą. Howard išduotų 
vardus tokiu civiliniu ka
riuomenės darbininkų bei 
tarnautojų, kurie nužiūrimi 
kaip komunistai.

Pulkininkas atmetė Mc- 
Carthy’o reikalavimą. Tuo
met r a g a n g a u d i s Mc
Carthy perpykęs kreipėsi į 
aukštesnę karinę valdybą. 
O jinai atsakė, kad tai ne 
MęCarthy’o dalykas. Esą, 
jeigu reikės apsivalyti nuo 
“neištikimųjų,” tai patys 
karininkai .atliks tą darbą.

Vakaru Europa ieško biznio 
progų Leipcigo parodoj

Leipcige, Rytinėje Vokie
tijoje, vyksta milž i n i š k a 
pramonės. - verslo paroda. 
Parodon išstatyta tūkstan
čiai visokių dirbiniu bei 
produktų iš Rytinės Demo
kratinės Vokiečių Respu- 
blikoš, Sovietu Sąjungos, 
Vakarų Vokietijos. Angli
jos, Francijos. Italijos, Bel
gijos bei kitų vakarinės 
Europos kraštų.

Atvyko daugiau kaip 3,- 
500 fabrikantų* iš . įvairių 
svetimu šalių.

Anglai, francūzai ir kiti 
jau padarė sutartis pirkt iš 
Rytinės Vokietijos dirbiniu 
už 60 milijonų dolerių. O 
Rytinė Vokietija užsisakė 
60 milijonų dolerių vertės 
produktų iš kitų kraštų:

DULLES AGITUOJA
VOKIEČIUS BALSUOT
UŽ ADENAUERĮ
Eisenhower ragina juos remti 
amerikinę Adenauerio politiką

Washington. ■— Amerikos 
; valstybės sekretorius John 
! Foster Dulles šaukė Vaka- 
I rinės Vokietijos piliečius 
būtinai vėl išrinkt tą patį 

; premjerą Adenauerį ir jo 
krikščionis demokratus bal
savimuose ateinantį sekma
dienį.

Dulles gąsdino vakarinius 
| vokiečius, kad jeigu Ade- 
■ naueris prakištų rinkimus, 
' tai būtų “pragaištinga ne- 
i laimė.” Pasakojo, kad Ade- 
! nauerio pralaimėjimas ypač 
“kenktų” Rytinės Vokieti
jos susivienijimui su Vaka
rine.

Prezidentas Eisenhoweris 
taip pat ragino vokiečius

Grąžinami 35 belaisviai, 
kurie liudijo apie ligų 
bakterijų skleidimą

Panmundžom, Korėja. — 
Šiaurinės Korėjos liaudinin
kai šiomis dienomis grą
žins ir tuos 35 amerikonus 
oficierius bei kareivius, ku
rie, nelaisvėje būdami, liu
dijo, kad Amerikos lakūnai 
mėtė apkrečiamųjų ligų 
bakterijas .

Jeigu kas nenorės namo 
grrįžti, tai bus perduotas 
tarptautinei komisijai glo
boti per tam tikrą laiko
tarpį, iki tokie belaisviai 
galutinai nusispręs, ar grįž
ti Amerikon ar ne.

Tito atsišaukia į 
Ameriką ir Angliją 
—sulaikyt italus!

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų valdovas Tito at
sišaukė į Jungtines Valsti
jas, Angliją ir Francija, 
kad įsakytų atitraukt Ita
lijos armiją nuo Jugoslavi
jos rubežiaus. Ten italai 
manevruoja su pilnais kari
niais pasiruošimais.

Jugoslavija vėl užprotes
tavo, kad ginkluotas italų 
būrys jau trečią kartą įsi
veržė į jugoslavų žemę.

Amerikos, Anglijos ir 
Francijos ambasadoriai, at
siliepdami į Tito atsišauki
mus, atėjo pas jį asmeniš
kai pasitarti.

Jugoslavijos spauda tei
gia, kad Italija planuoja su 
slapta anglų-amerikonu pa
galba užgrobti ginčijamą 
Triesto sritį, tarp Italijos ir 
Jugoslavijos.

(Francijos valdžia jau se
niai piršo atiduoti Italijai 
visą Triesto plotą.)

Korėja. — Atrodo, kad 
Šiaurinė Korėja sugrąžins 
400 daugiau amerikinių be
laisvių, negu buvo žadėjus. 

balsuoti už Adenauerį, jei
gu jie nori atsilaikyti prieš 
komunizmą.

Associated Press rašo, jog 
Amerikos valdovai tais at
sišaukimais suteikia “galin
gą paramą Adenaueriui” 
ateinančiuose rinkimuose.

Adenaueris agituoja už 
karines savo sutartis su 
Amerika ir kitais vakari
niais talkininkais. Baugi
na vokiečius, kad jeigu ne
būtų rekrutuota pusė mili
jono jų armijos, tai Sovie
tų Rusija nušluotu ne tik
tai visa Vokietiją, bet ir iš
tisą vakarų Europą.
Amerika įvairiais būdais 

varo kampaniją 
už Adenaueri ♦

United Press ir Associat
ed Press rašo, kad Ameri
ka, Anglija ir Francija da
bar vėl diplomatiniai patar-, 
navo A d e n a u e riui rinki
muose. Šios trys šalys pa
kvietė Sovietų Sąjungą j 
Keturių Didžiųjų užsieni
nių ministrų kinferenciją 
“dėl Rytinės ir Vakarinės 
Vokietijos suvienijimo,” bet 
taip sutaisė konferencijos' 
planą, kad Sovietai ją at
mestų. O jei Sovietų vy
riausybė atmes tą planą, 
tai būsiąs diplomatinis smū
gis Sovietams ir laimėji
mas Adenaueriui.

Amerikonų maisto pun
delių dalinimas rytiniams 
berlyniečiams taipgi sugal
votas tuo tikslu, kad padė
tų Adenaueriui laimėti rin
kimus.
N. Y. Post sako, Amerika 
bijo Vokietijos suvienijimo

New Yorko Posto kores
pondentai*“ neseniai rašė iš 
Bonn, Vakarų Vokietijos, 
jog kaip Adenaueris, taip ir 
Amerika bijo, kad Rytinė 
Demokratinė- Vokiečių Res
publika nesusidėtų į vieną 
valstybę su amerikonu kon
troliuojama Vakarų Vokie
tija. Nes jeigu įvyktų to
kia vienybė, tai Adenaueris 
jau negalėtų būti išrinktas.

KAS NELEEIDŽIA VO
KIETIJAI SUSIVIENYTI

Dabar gi Dulles, vyriau
sias Eisenhowerio minis
tras, pasakojo, kad Sovietų 
Sąjunga “skandališkai, kri- 
minališkai” užkerta kelią 
Vokietijos susivienijimui.

Sovietų gi vyriausybė nu
rodinėjo, kad Amerika iš 
tikrųjų nori palaikyti Va
karų Vokietiją atskirą kaip 
svarbiausią karinę savo sto
vyklą prieš komunizmą; 
todėl ir stato visokias 
skerspaines, vengdama Vo
kietijos suvienijimo.

Vokietijos socialistai taip 
pat sako, jog Adenauerio 
karinės sutartys su ameri
konais yra didžiausia kliū
tis Vokietijai susivienyti, /
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LEG ION I ERIŲ SUVAŽIAVIMAS
ŠIĄ SAVAITĘ St. Louis mieste įvyko Amerikos 

Legiono narių metinis suvažiavimas.
Šiam Legionui priklauso nemaža veteranų, raga

vusių karčios karinės duonos, kentėjusių, sužeistų. Aiš
kus daiktas, šitie žmonės yra geri; jie nori gyventi ra
miai, taikoje.

Bet Legiono vadovai — kitokios minties žmonės. 
Jie mėgsta žvanginti kardu. Jie mėgsta garsiai šaukti 
už juo didesnį ginklavimąsi, už karą. Per metų eilę Le
giono vadovybė buvo (ir tebėra) reakcininkų rankose. 
Aišku, ši vadovybė praveda suvažiavimuose savo geis
mus, savo nusistatymą, nes ji turi tvirtą mašiną.

Taigi ir šiame suvažiavime legionieriai priėmė re
zoliuciją už tai, kad Jungtinės Valstijos naudotų vi
sokiausius ginklus, kokius tik turi,—o tai reiškia atomo 
bombas ,hidrogeno bombas, ir tt.,—išvijimui iš Korėjos 
“komunistinių jėgų.”

Visa tai rodo, kad Legiono suvažiavime viešpatavo 
“karinė atmosfera.” Tą “atmosferą“ dar labiau pakarš- 
tino musu valstybės sekretorius Mr. Dulles. Pastarasis 
pasakė: Amerika pradės karą prieš Kiniją, jei pastaroji 
palies “amerikinius interesus“ Azijoje, jei Kinija nenu
silenks Syngmanui Rhee.

Tokia politika, tokie gąsdinimai, tokie grasinimai, 
pasakysime atvirai, nežada nieko gero.

Įvairių organizacijų suvažiavimuose įvairūs mūsų 
vyriausybės pareigūnai turėtu kalbėti už taiką, už tai., 
kaip geriau būtų su kitomis valstybėmis susitarti, kad 
nereikėtų ginkluotis, kad nereikėtų gadinti taiką mylin
čių žmonių nervus.

Korėjos karas, rodosi, turėjo suteikti kiekvienam 
gerų pamokų.

Deja, Legiono vadovai ir Mr. Dulles, atrodo, ne
pasimokė.

TAI BENT BANKIETAS
BIARITZ MIESTE, Prancūzijoje, šios savaitė pra- ; 

džioje buvo suruoštas ban kietas, kuriame dayvavo apie 
2,000 “rinktinių“ Europos ir Amerikos vyrų ir moterų. .

Bankietą ruošė Marquis de Guavas ir jo žmona, | 
Rockefellerytė.

Šis bankietas, šis milžiniškas balius šeimininkams 
lešavo $100,000.

Bet tai ir buvo balius! Svečiai valgė paršieną nuo 
paauksuotų “dišių.“ Jie išgėrė 3,000 butelių šampano, 20 
bačkų vyno ir 200 butelių romo. Kiek išgerta lengvesnių : 
“drinksų,“ korespondentai nepaskelbė.

Svečiai vilkėjo 18-to amžiaus kostiumus. Ant vieš
nių kaklų ir rankų pirštų žėrėjo deimantai ir kitokie 
brangakmeniai.

Būtų neteisinga sakyti, kad ten, tame tarptautinia
me baliuje, dalyvavo vien tik parazitai, tik kapitalistai, 
tik veltėdžiai. Ne, ten buvo ir aktorių, buvo baletistų. 
buvo kitokių iš savo darbo gyvenančių įžymybių .

Tačiau, tie, kurie tą balių ruošė, kuriam išleido 
$100,000, jau kas kita. Jie yra veltėdžiai. Jie yra turtų 
eikvotojai. Milijonai francūzų darbo žmonių vos begali 
išmisti iš savo sunkaus darbo, o štai “labdariai“ fran- 
cūzų šalyje, vienai nakčiai, vienam pokyliui išleidžia 
$100,000!

LIETUVOS VALSTIEČIŲ 
MOKESČIAI Už ŽEMĘ

Neseniai Tarybų Sąjun
gos parlamentas numažino 
valstiečiams valsty bines 
mokestis už turimą ir nau
dojamą žemę. Reikia žino
ti, jog kiekvienas kolektyvi
nio ūkio narys turi sklypą 
žemės auginimui įvairių 
produktų asmeniniam nau
dojimui bei pardavimui. 
Parlamentas nustatė nor
malę mokestį, kurią žemės 
naudotojas sumoka valsty
bei. Kai kurių respublikų 
(turtingesnių) valstiečiams 
mokestis nustatyta aukš
tesnė, kai kurioms žemes
nė.

Lietuvos valstiečiams nu
skirta 3 rubliai arui (aras 
—nedidelė hektaro dalis).

Tąjį klausimą svarstė ne
seniai Vilniuje susirinkęs į 
posėdį Lietuvos parlamen
tas (aukščiausioji taryba). 
Pasirodo, kad Lietuvos vy
riausybė, vykdydama mo
kesčių už žemę mokėjimo 
reformas ,nesiūlė skirti vi
siems valstiečiams tokius 
pat lygius mokesčius. Lie
tuvos vyriausybė, siūlyda
ma reformas, vadovavosi 
tuo, kur kokia žemė. Der
lingesnių rajonų valstiečiai 
mokės didesnius mokesčius, 
neturtingų — mažesnius.

Lietuvos finansų minis
tras ,A. Drobnys, pateikda
mas parlamento sesijai pra
nešima, šį klausimą šitaip 
apibūdino:

Mūsų respublikai nustatyta 
vidutinė 3 rublių dydžio mo
kesčio norma kolūkiečių ir 
kitų žemės ūkiu užsiimančių 
gyventojų vienam naudojamo 
žemės sklypo arui.

žemės ūkio mokesčių įsta
tymu 
Tarybai 
cijuoti 
normas 
nuo jų 
Ryšium
Ministrų Taryba, atsižvelgda
ma i atskirų mūsų respubli
kos rajonų ekonomiką, nusta
tė sekančias žemės ūkio mo
kesčio normas vienam žemės 
sklypo arui (rubliais) :

Biržų, Joniškėlio, Joniškio, 
Kėdainių, Linkuvos, Marijam
polės, Pakruojo, Pasvalio, Še
duvos, Vilkaviškio, Dotnuvos, 
Šiaulių, Žagarės, Kybartų, 
Kupiškio, Naumiesčio, Pane
vėžio, Simno, šakių ir Rad
viliškio rajonams — 3.5 ru
blio.

Ariogalos, Jurbarko, Kalva
rijos, Pandėlio, Prienų, Ramy
galos, Vabalninku, Vilkijos, 
Kuršėnų, Akmenės, Raseinių, 
Kelmės, Vilijampolės, Ukmer
gės, Mažeikių, Rokiškio, Ty
tuvėnų, • Troškūnų, Kaišiado
rių, Tauragės, Žiežmarių, Aly
taus, Anykščių, Jiezno, Klai-

p ė d o s , 
Sk uodo, 
Kovarsko, 
Plungės, Salantų, Skaudvilės, 
Telšių, Smėlių, Užvenčio, Pa
gėgių, Panemunės, Priekulės, 
Molėtų 'ir Naujosios Vilnios 
rajonams — 3 rublius.

Daugų, Zarasų, Eišiškių, 
Kazlų Rūdos, Nemenčinės, 
Pabradės, Šalčininkų, Trakų, 
Švenčionėlių, Varnių, Dūkšto, 
Dusetų, Šilalės, Švenčionių, 
Ignalinos ir Vievio rajonams 
—2.5 rublio. ,

Druskininkų, Varėnos iv 
Veisėjų rajonams—du rublius.

Pasirodo, kad Druskinin
kų, Varėnos ir Veisėjų ra
jonai, užimanti didžiulę 

I Dzūkijos dalį, apima ne- 
derlingiausią žemę visoje 
■Lietuvoje.

Kitos lengvatos, kaip nu
rodo ministras Drobnys:

Įstatymas numato atskiriems 
ūkiams eilę lengvatų. Siekiant 
padidinti kolūkiečių asmeni
nėje nuosavybėje esančių kar
vių skaičių, kolūkiečiams, jų 
neturintiems, 1953 metais nu
statyta 50 procentų mokes
čio nuolaida ir 1954 metais— 
30 procentų nuolaida, kad nu- 

šį laiko- 
karves.

nuo mo- 
valstie-

Kretingos, Sedos,
Širvintų, Jonavos,

Lazdijų, Obelių,

Kelios dienos su Kvebeko 
provincijos lietuviais

K.Rašo Kostas

Atostogų proga teko kelias 
dienas praleisti savo senojoj 
“tėvynėj“, Montreal© ir pro
vincijoj susitikti su atosto
gaujančiais bei farmeriaujan- 
čiais mano senais pažįstamais 
montrealiečiais.

Matiukas su sūnum ir 
mašinon nuvykome ]

respublikos Ministrų 
suteikta teisė diferen- 

vid utines mokesčių
ra j onais, pri k lausomai 
ekonominių . savumų, 
su tuo Lietuvos TSR

rodytieji ūkiai per ; 
tarpi galėtų Įsigyti 
Visiškai atleidžiami 
kesčio kolūkiečiai ir 
čiai - pavienininkai vyrai nuo 
30 metų amžiaus ir vyresni 
ir moterys nuo 55 metų ir 
vyresnės, jeigu jų šeimoje nė
ra darbingų žmonių. Taip 
pat nuo mokesčio aleidziama 
kaimo inteligentija — moky
tojai, gydytojai, agronomai, 

j zootechnikai, -žemėtva r k o s 
darbuotojai, mašinų-traktorių 
stotyse dirbantieji special is- 

I tai ir kiti, jeigu nurodytieji 
asmenys yra šeimų galvos ir 
jeia* jų ūkiuose nėra darbi- 

| nių gyvulių, o naudojamos 
žemės sklypas neviršija vy
riausybės nustatytų normų.

Porą dienų praleidę Mon- 
treale, pasimatę su giminėmis 
ir nekuriais draugais, atlankę 
savo ir žmonos motinų kapus, 
A. ir N. Matiukų pakviesti nu
vykome i jų vasarnamį, kuris 
randasi Vai David, Que., ne
toli Golden ežero puikiuose 
Loriantian kalnuose. Ten ap
art Matiukų šeimos į porą va
landų teko susitikti kelioliką 
kitų pažįstamų montrealiečių. 
Daugelis jų turi savo gražius 
vasarnamius, puošniai apsup
tus spygliuočių medžių. Kiti 
viešėjo ar atostogavo pas sa
vo draugus ir pažįstamus.

Loriantian kalnuose atosto
gavimui vieta tikrai ideali. 
Kalnų oras prisipildęs spyg
liuočių medžių kvapo lengvi
na kvėpavimą. Apylinkėje 
tarpkalnėse nuolatos tekančių 
upelių ir ežerų vanduo nepap
rastai tyras. Nors tada oras 
buvo nepalankus dėl maudy
mosi, pervėsu, bet neišken
čiau, kaip upelių užtvankose, 
taip puikiame Golden ežere 
nepasimaudęs.

Beatostogaujantieji lietuviai 
maloniai leidžia laiką. Pasi- 
maudę, palaipioję po kalnus, 
pasivaikščioję eglynuose, va
karais susirinkę būriais juo
kauja, diskusuoja ir vaišinasi 
vieni kitus. Visame kame galė
jau išsilaikyti “Į koją“ su ma
loniais montrealiečiais, bet 
vaišinimęsi teko* atsilikti. Na, 
o jei būčiau bandęs laikytis, 
tai ir visomis keturiomis ne
būčiau suspėjęs su jais.

Vieną sekmadienio rytą A. 
i Matiuko pasiūlymu J. Lesevi-

čius, 
sėdę 
buvusius populiarius montre- 
aliečius dabar farmei iaujan- 
čius K. Milevičius. Ten ir susi
tikome su keliolika kitų atos
togaujančių lietuvių.

K. Milevičių farm a visais
atžvilgiais puiki. Gražioje a- 
pylinkėje. Dirbama žemė — 
derlinga. Apsčiai mišrių me
džių. Prie švarios upės, kuri 
truputį pritvęnkta suteikia 
vasarotojams puikias maudy
nes. K. Milevičius turi 
bityną, kuris pasaldina 
nimą ne tik Milevičių, 
daugelio montrealiečių. 
nį ir žiemą 
medžiojimui.
parodė kelioliką nuotraukų su 
jo kaip 
nušautomis

pas

g.vve- 
bet h 
Rude- 

ten puiki vieta
Pats Milevičius

m e d ž i oto j o- m ė gė j o 
stirnomis i

virš dviejų šimtų 
džio meška.

Pasivaikščiojus 
mylintiems arkliu 
sijodinėjus, apžiūrėjus bičių 
karalystę pilnoj veikloj, drau
gė Milevičienė pakvietė kartu 
su jais ir kaip kuriais vasaro
tojais papietauti. Bevalgant 
nepaprastai puikiai paruoštus 
pietus niekam netikėtai Į K. 
Milevičių kiemą Įsuko naujas 
puikus amerikoniškas*Oldsmo- 
bilis. Tai Pranas ir Auna Bun- 
kai iš Newark, N. J. Abu geri 
kanadiečių draugai ir puikūs 
Liaudies Balso budavotojai. 
Vėl naujos pažintys, kalbos, 
juokai, fotografavimasis ir 
prisiminimai visuomeninių rei
kalų. K. Milevičiai ir P. A. 
Lunkai atžymėdami ŠĮ malo
nų susitikimą Įteikė po penki
nę Liaudies Balso paramai.

Pasikalbėjimuose su lietu
viais paąiški, kad kaip Onta- 
rijos, taip ir Quebeco provin
cijos senieji lietuviai gražiai

..L ir net 
svarų dy-

po laukus, 
jodinėti pa-

TAKSAI AMERIKOJE
Dienraštis Vilnis rašo:
Valdžios paskelbimu, Ame

rikos žmonės sumokėjo jeigu 
taksų pavieniai $37,255,000,- 
00b, korporacijos — 21, 595, 
000,000. Taipgi daug gauta 
taksų leidimais gaminti, par- 
davoti ir tt.

Viso Amerikos žmonės per 
metus laiko sumokėjo $69,- 
500, 000,000 taksų.

Blogiausi taksai yra “ex- 
cice“ — taksai ant maisto ir 
kitų dalykų, kuriuos sumoka 
naudotojai, šie taksai beturtį 
su didele šeima labiau vargi
na, negu milionierių su ma
ža šeima.

Kaip 
anądien 
dien ir 
maistas, 
ją, yra
kartų Įvairiais taksais.

vienas verslininkas 
pasakė, duona, kas- 

labiausia naudojamas 
kada pasiekia pirkė- 
aptaksuota bent 20

Preziden- 
n orė j o, kad

Nežiūrint didelių taksų, val
džia eina skolon, 
tas Eisenhower
Kongresas leistų valdžiai įsi
skolinti daugiau, kaip $275,- 
000,000. Ši suma iki šiol yra 
lubos valdžios įsiskolinimui.

Dėlko trūksta valdžiai pi
nigų ?

Viena, neapsakomas ginklą- 
vimasis, ruošimasis karui.

Antra, “gelbėjimas” kitų 
šalių valdžių, tokių kaip čian- 
go, Formozoj, Syngman Rhee, 
Graikijos ir Turkijos polici
nių režimų, ir tt.

Daug atsieina ir steigimas 
bei palaikymas karinių bazių 
daugelyje pasaulio kampų.

Kadangi tai daroma teisi
nantis esant reikalingu šalies 
saugumui, žmonės bijosi prie
šintis.

Prez. Eisenhower kelis sy
kius žadėjo mažinti taksus, 
bet to nedaro.

Mrs. Lillian Gross pikietuoja 
“Seattle Times”, kurio darbi
ninkai sustreikavo. Su ja kar
tu pikietuoja ir jos 5 metų 
amžiaus dukrelė.

Įsigyvenę. Daugelis turi savus 
namus ir automobilius, Prasi
dedančios lenktynės uz turėji
mą šumnesnių automobilių. 
Gera dalis turi savus vasarna
mius. Gyvena pasiturinčia), 
daugeliu atžvilgių prah id^/ 
vietinius gyventojus francū- 
zus. Mintimis, kaip buvo, taip 
ir palikę nuoširdūs progiesy- 
vio judėjimo šalininkai, bet 
veikloje sulėtėję. Skundžiasi 
nusenėjimu, sveikata. Yra ir 
tokių, kurie bauginasi reak
cionierių grasinimais, 
cionieriai vaidiną avis, 
su savo trepsėjimais
šunis gązdinti. Patyrimas ro
do, kad tie, kurie nepaiso 
grasinimų, veikia progres.\ via- 
me judėjime, tiems niekas 
nieko nesako.

Bendrai, 
montrealiečius, 
taip ir 
Dabar,

i darbus, 
kad už

Kurios 
bando

lankymusi pas 
, kaip žmona, 

aš, didžiai patenkinti, 
grįžę i kasdieninius 
gyvename su vilčia, 

draugiškumą kada 
nors atsiteisime draugiškumu

ŽYMĖTINI ISTORINIAI 
ĮVYKIAI AMERIKOJE

Custer skerdynės (1876 m. 
birželio 25 d.)

Tai jvyko paskutinio Ameri
kos indėnų pasipriešinimo bal
tiesiems kautynių metu. Porą 
metų prieš minėtą datą Ame
rikos vyriausybė pasirašė su
tartis su keliomis indėnų gi
minėmis garantuodama di
džiulį kraštą tarp vakarinės 
Dakotos ir Nebraskos bei 
Wyoming, .kaip indėnų rezer
vatą. Tačiau aukso atradimas 
minėtoje teritorijoje niekais 
pavertė visus vyriausybės pa
sižadėjimus, kai 
d ė jiems užkirsti 
tam pasipriešino 
nija”.

Indėnai norėjo 
kotojų masės
liau iš rezervato, 
riausybė uždraudė. Deja, 
oro sąlygos buvo labai nepa
lankios ir taikingieji indėnai 
negalėjo įsakymo Įvykdyti, gi 
karingiau nusiteikę indėnai 
nemanė amerikiečių klausyti.

bet tai buvo jų paskutinis di
desnis pasipriešinimas baltie
siems kolonizatoriams.

minios ban-- 
kelią, tačiau 
“viešoji opi-

nuo šios 
pasitraukti 

tačiau 
uždraudė.

i es
to-

Gettysburg© kautynes

Didžiausias Amerikos Nami
nio Karo mūšis Įvyko 1863 
metų liepos pirmosiomis die
nomis kalvose prie Gettysbur- 
go, Pcnnsylvanijos ir pačio 
miestelio gatvėse.

Paveikti ankstyvesnių lai
mėjimų, pietiečių generolai 
manė, jog Įsiveržę Į šiaurie
čių teritoriją ir sunaikinę U- 
nijos kariuomenę jos pačios 
teritorijoje, jie užbaigtų karą 
ir savo sąlygomis padiktuotų 
taiką. Tačiau nenumatytos 
aplinkybės neleido pietiečių 
karo vadui konfedeiAitui Ro-

Socialistinėje santvarkoje tokių dalykų nebūtų. Dėl . 
to parazitinis gaivalas socialistines santvarkos ir bijo. 
Bijodamas, jis šmeižia, dergia kiekvieną, kuris stoja už 
parazitizmo panaikinimą.

NEŠVARUS DARBAS
MĖNESINIS ŽURNALAS “Jewish Life,“ leidžia

mas anglų kalboje ir gvildenąs vyriausiai žydų reikalus, 
iškelia įdomu dalyką apie tūlų žydų organizacijas.

Vėliausiame savo leidinyje šis žurnalas atidengia 
tą faktą, kad šių metų liepos 2 dieną tūlos žydų organi
zacijos pasižadėjo tarnauti kongresmano Veide komite
tui, tyrinėjančiam, “neamerikinius“ amerikiečių veiks
mus.

Pasitarime su kongresmano Veide atstovais daly- , 
vavo atstovai nuo šitų žydiškų organizacijų: Anti-De- I 
famation League, American Jewish Committee ir Jew
ish War Veterans. Šių organizacijų atstovai pažadėjo 
Veide komitetui padėti surasti žydų kilmės amerikiečius, 
kurie esą “neamerikiniai.”

Netenka nei sakyti, kad tokis darbas yra blogas 
darbas ir jis visu pirmiausiai pakenks visiems žydų kil
mės amerikiečiams.

Prie to galima pridėti, kad panašiais “žvgiais“ už- 
siimdinėja ir tūlų lietuviškų organizačijų reakciniai va
dovai.

Gėda jiems!

Vaizdas iš oro miestelyje Livania, Mich. Matosi milžiniškas gaisras. Dega General 
Motors fabrikas. Fabrikas vertąs .40,000, 000. Beveik visas tapo apimtas gaisru per 
keletą minučių nuo įvykusios eksplozijos. Elektros kibirkštis pasiekė žibalo sandėli 

ir pagimdė eksploziją. Du darbininkai užmušti ir daugelis sužeista.

Generolui George A. Cus 
ter, Septintosios Kavalerijos 
vadui, buvo pavesta viena iš 
trijų misijų atstatyti tvarką. 
Pastebėjęs priešingai nusitei
kusių indėnų stovyklą, padali
nęs savo grupę Į tris batalijo
mis, jis nusprendė pulti be 
perspėjimo ir be priešo pajė
gų Įvertinimo. Tačiau jis labai 
skaudžiai apsigavo. Kautynės 
tęsėsi vos 20 minučių ir visas 
Gen. Custer vadovaujamas ba- 
talijonas (231 vyrų), susidė
jęs iš indėnų žvalgų ir karei
vių, buvo visiškai sunaikintas 
iki paskutinio vyro. Kiti du 
batalijonai taip pat labai nu
kentėjo,' tačiau sugebėjo nuo 
priešo atsipalaiduoti iki se
kančio puolimo.

Nors indėnai mūšį laimėjo,

ro planų. '
Vietoj kad veržtis Harris- 

burgo, valstybės sostinės kry
ptim, jis sukoncentravo savo 
pajėgas apie Gettysburgą. Ten 
jis užtiko Unijos kariuomenės, 
kuriai vadovavo Gen. George 
C. Meadc pirmieji daliniai 
Liepos 1 dieną Unijos kariuo
menės dešinysis sparnas buvo 
pralaužtas, ir antrąją mūšio 
dieną labiau sekėsi konfedera. 
tams nei unijiečiams; trečią 
dieną generolas Lee puolė patį 
unijiečių centrą ir dar tą pa-

kutini smūgį. Bet jis buvo at
remtas su milžiniškais nuosto
liais abiejoms pusėms.

Gettysburg© mūšio išdavos, 
didžiausios kautynės bei 
kada Amerikos žemėje, 
m ė Amerikos istoriją, 
generolas Lee tvarkingai 
traukė atgal j Virginij^ 
federatai jaute pralaimėjimą, 
1865 m. tragiškasis “brolių 
karas“ pasibaigė; Unija pasi
liko. Common Council

Nors

2 pusi.—Laisve (Liberty)- šeštadien., Rugsėj*o-Sept. 5, 1953
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sibbir Alenas

Šešėlis
(Apsakymas iš senosios Rumunijos 

žmonių gyvenimo)
Išvažiuojant iš Jasų buvo labai gražus 

oras, ir aš iš anksto džiaugiuosi, kad 
man pavyks puikiai praleisti kalėdų 
šventes namie, jeigu pašals. Tik mano 
džiaugsmas buvo neilgas. Vakarop pra
dėjo snigti, iš reto ir smulkiai, panašiai 
lyg lietus dulktų. Mano vagono kaimy
nas nusišypsojo ir, kreipdamasis į mane 
lyg į seną pažįstamą, tarė:

— Pažiūrėk, kaip keistai sninga.
Pro vagono langą stebėjau, kaip snie

guolės sūkuriuodamos lėtai leidosi ant 
žemės, balta danga apklodamos laukus 
ligi pat tamsaus, rūku apsigaubusio miš-

Pagaliau atvažiavome. Aš linksmai 
iššokau iš vagono, greitai susitariau su 
vežėju, pasidėjau į bričką lagaminą su 
knygomis ir baltiniais, ir mes išvažiavo
me. Tikėjausi būti namie apie dešimtą 
valandą vakare. Aiškiai įsivaizdavau 
savo privažiavimą. Tėvas, veikiausia, 
snaudžia ant laikraščio, bet užtat moti
na, žinoma, budi. Aš .būtinai išvysiu 
ant apšviestų langų užuolaidų jos šešėlį, 
kai tik brička privažiuos prie vartų.

Užsimaukšlinęs kepurę ir užsimovęs 
pirštines, aš kiek galima geriau susi- 
siaučiau paltu. Vežėjas paragino ark
lius ir sušmaukštavo botagu. Aš žiūrė
jau į smulkias snieguoles, ore besūku
riuojančias, j patįsusį aplinkui baltą ki
limą, minkštą ir papurusį tartum ėriu
ko vilna. Tarpais snieguolės tirpo man

* ant veido.
■ Neapžvelgiamos platumos pamažu ni- 
▼ ro į sutemas. Atrodė, kad drauge su 

^niegu iš begalinės aukštybės į žemę 
krinta mažutėlės sutemų dalelytės.

Man staiga pasivaideno, kad mes lė
tai važiuojame į tolimas, liūdnas, šaltas 
vietas, kur nėra nei šilumos, nei šviesos. 
Susigūžęs įtraukiau galvą į pečius ir pa
sistačiau apikaklę. Žvarbus šaltas vėjas 
pūtė man tiesiai į veidą. Kartkartėmis 
lyg kažkieno nedraugiška ranka žarstė 
man į akis dygaus kaip smėlys sniego 
saujas.

Vakarop mes’pagaliau pasiekėme To- 
muleštę. Vežėjas atrodė labai nuvargęs 
ir sušalęs. Jis sustojo prie smuklės, nu
šoko nuo pasotės ir nuėmė lagaminą. 
Smuklininkas Avrumas pasirodė ant 
slenksčio ir, įsispytrėjęs į tamsą, stengė
si įžiūrėti atvažiavusius.- Vežėjas pra- 
'dėjo su juo kalbėti. Ąš taip ir nesupra
tau: ar jie vienas kitam kažkuo skundė
si, ar barėsi.

— Ką gi mes darysime? — paklau
siau aš Vežėją.

— Aš ‘ir pats nežinau, — atsakė jis, 
apžiūrinėdamas arklius.— Negalima va
žiuoti Vokiu oru toliau... Važiuoti toli, 
mali pųįga užklupti...
K Aš pamėginau įkalbėti jį tęsti kelionę, 
bet tai buvo veltui. Neklausydamas ma
nęs, jis pažvelgė į šalį, užsimaukšlino 
ant galvos kepurę, abiem rankom pasi
kasė juodą barzdą ir dar labiau įsisiau- 
tė į suplyšusį pavilktinį.

Jis nieku būdu nesutiko važiuoti to
liau, o kai pamatė, kad mano argumen
tai išsibaigė, pradėjo kalbėti su smukli
ninku Avrumu ir, prikišęs savo juodą 
barzdą pri-e ano rudos, pradėjo kažkuo 
skųstis. Paskui jie susibarė, vežėjas iš
ėjo, ir netrukus aš išgirdau, kaip subil
dėjo bričkos ratai mediniu grindiniu ša
lia namo. *

— Pašiūrėn vežimaitį stato, — nesku
bėdamas paaiškino man Avrumas, mirk
sėdamas akimis be blakstienų.— Nega
li jis važiuoti toliau... Patikėkite mani
mi. Geriau jūs čia pernakvokite. Valgis 
ir patalynė atsiras...

Aš puikiai supratau, kad man iš tik- 
u. MU jų (nebelieka nieko kito. B-et aš nesilio-
* viau atkakliai gynęs savo teisybės, pats 

savo įkarščiu stebėdamasis.
Vežėjas pravė’rė duris, bet, išgirdęs ma

no piktą balsą, pasuko atgal, apsimetęs, kad 
pamiršo kažką pašiūrėje padėti. Smuk- 
linipkaš, manęs iki galo neišklausęs, abe
jingai nuėjo už prekystalio, o iš gatvės 

įeinantieji žm.onės purtėsi nuo drabužių 
sniegą ir nustebę žiūrinėjo mane. Juos, 
matyti, stebino jauno seminaristo . ryž
tingumas. Vienas iš įėjusių į smuklę 
lankytojų — tvirtas kresnas senis, — iš
gėręs stiklinę degtinės ir atgalia ranka 
nusišluostęs burną, tarė kimiu balsu:

— O štai mes, Avrumai, nebijojome, 
nors ir biaurus oras...

Smuklininkas neatsakė ir tik mirkte
lėjo. Senis išsitraukė pypkę ir tabokos 
maišelį.

— Hm, — pradėjo jis vėl, jie, — jis 
mostelėjo galva į mano pusę, — jie lai
ko save narsiu žmogumi. Ką gi, jeigu 
vežėjas atsisako vežti juos brička, galiu 
pasiūlyti roges. Arkliai mano geri, iki 
miestelio ne per toliausia. Per valandą 
kitą'nuvažiuosime. Tegu vežėjas gaus, 
kas jam priklauso, o man — kas lieka, 
štai ir visa byla. Važiuoti aš nebijau. 
Ko bijoti?

Kai jis prisikimšo savo pypkę tabokos, 
aš pavaišinau jį kvietinės degtinės stik
linaite.

— Kuo* tu vardu, sęnuk?
— George! Georgijus mano vardas, 

Georgijus Katardžijus.
Jis siurbtelėjo iš stiklinės.
— Taip! Bajoriška degtinė... Mes ne

dažnai tokios ragaujame'. Mes — tą, 
kur stipresnė; išvertei stiklinėlę — štai 
ir pravalei gerklę! Žinai, ką aš pasaky
siu... Vežėjas bijo, o aš tave nuvešiu. 
Po valandos, daugiausia po dviejų, būsi 
miestelyje. Tik aš tau tiesiai pasaky
siu, verčiau gerti tą degtinę, kur pras
tesnė, mūsiškė...

Mes greitai susitarėme. Senis išgėrė 
dar vieną stiklinaitę ir nuėjo taisyti ro
gių. Mano buvusis vežėjas išdrįso da
bar įeiti į smuklę ir, drebėdamas (nuo 
šalčio, priėjo prie ugnies. Avrumas. at
nešė man šio to valgyti, buteliuką vyno 
ir netikėtai prašneko:

— Šitaip gal ir geriau. Senio arkliai 
geri... Neskursta, žmogus pasiturįs... Jis 
mūsų'psalmininkas, pats panoro, pats ir 
važiuoja. Su juo nenusibos.

— Taip, senis Georgė nepėsčias. Žmo
gus visko matęs,— tarė kažkas iš esan
čiųjų.

Sušilęs ir kaip reikiant susisiaustęs, 
sėdau į roges. Georgė, su kailiniais ir 
apsiaustu, įsitaisė greta, paėmė vadeles, 
tylutėliai švilptelėjo ir pasisuko į mane:

— Gerai įsitaisėte? Va taip. Stan
džiau susisiauskite. Negi daug reikia, 
kad sušaltum.

— Ei, jūs man! — šūktelėjo raginda
mas arklius ir tęsė: — Grįžau dabar į 
smuklę ir sutikau popą. O jis ir klau
sia: “Ar toli išsiruošei?” Aš jam ir sa
kau: “Vežu vaikinuką į miestelį... Ma
tau, kad nebailus. Kam, jam gaišti ke
lyje?” Hm! Jūs iš mokslų? Aš matau. 
Norite šventiku būti? Na matai, kaipgi 
man tave palikti? Visi mes žmonės. O 
anas ir .pabūgo. Irgi, mat, vežėjas!... Su 
tokiu draugu vilkui į nasrus pataikyti 
nesunku...

Rogės greitai slydo šviežiu sniegu. 
Kai tik išvažiavome į‘ lauką, papūtė 
smarkus vėjas. Bet senio Georgės ark
liai iš tikrųjų buvo geri. Jis meiliai 
jiems šūkčiojo, ir aš mačiau, kaip mes, 
smarkiai skrosdami orą, užpakalyje pa
liekame svirtis ir tamsoje sunkiai įžiū
rimus namelius.

Senis George priminė man vaikystę, 
mokyklą,, namus, gimtąjį kaimą: žodis 
po žodžio jis papasakojo man istoriją, 
kaip kartą sutiko vilką.

— Tai taip ir atsitiko! — pasakė jis, 
papasakojęs istoriją. — Nuožmus žvė
ris... Kai išalksta, tai ir išeina ant kelio 
ir puola žmones. O tada šalta žiema bu
vo, sniego daug... Vėpūtinius sulig na
mais suvertė! xSeniai tokia bebuvo. Da
bar šit plonas sluoksnelis, o tada tiek 
privertė, kad ir arkliams nuklimpti ne
daug stigo.

Senis, atrodė, labai didžiavosi ta se
niai buvusia snieginga žiema, ir jo žo
džiuose girdėjosi paniekos kylančiai pū
gai, kuri ant kelio jau suko snieguoles 
ir stūgavo dykoje naktyje.

Kurį laiką važiavome tylėdami. Ro
gės lėkė pirmyn per sniego sūkurį. Ark

liai, palikti savo pačių valiai, gyvai bėgo 
žinomu keliu; pakelės stulpai, tiltelių 
turėklai tamsiais siluetais šmėsčiojo ša
likelėse ir slėpėsi žydrame sniego šyde. 
Pasirodė krūva medžių, kurių plonos pli
kos šakos, vėjyje siūbuodamos, nervingai 
drebėjo. Tai buvo Dumbravioara; da
bar jau buvo nebe toli ir iki užvažiuoja
mojo kiemo Šindilituose.

Man buvo žinomos šios vietos. Arkliai 
leidosi į slėnį stačiu šlaitu, išdžiūvusių 
upeliukų išraižytu ir apžėlusiu krūmokš
niais. Senis Katardžijus buvo paten
kintas ir linksmai ragino arklius:

— Te-e! Ei," Minzule, mieloji! I-i, 
Kirlanule! Ei, senelio vaikeliukai... To
kiais Arkliais pačias kalnų viršūnes pa
sieksi !

Staiga jis užsikirto ir stipriai įtempė 
vadeles. Arkliai šoktelėjo piestu ir su
stojo. Iš už karklyno išlindo kažkieno 
šešėlis.. Pasigirdo kimu šūktelėjimas, ir 
mes pamatėme, kaip tamsoje blykstelėjo 
šautuvas.-

— Kas čia? — sušuko Georgė ir įkišo 
ranką į užantį. — Ko reikia?

■ Jis išsitraukė iš po kailinių ilgą tur
kišką pistolietą. Pasigirdo spynos sprag
telėjimas. ’

— No! No! — staiga šūktelėjo nepa
žįstamasis. Ir pagal arklius patamsyje 
ištįso milžiniška figūra. — Nešauk, o 
kad ne, tai galvą suknežinsiu!..

Aš suakmenėjau. Juodi ratilai ėmė 
plaukti man prieš akis. Praslinko kele
tas akimirkų. Senis Georgė pakėlė ran
ką.

— Liaukis tu su savo pistoletu, seni... 
— staiga pasigirdo visiškai kitas, taikus 
balsas. — Tai tu? Kur-gi tave kas ne
ša?

Aukštas lieknas valstietis su avine ke
pure ant pakaušio ir su šautuvu ant de
šiniojo peties sustojo šalia rogių. Jo vei
das slypėjo tamsoje.

— Tu, Petrake? — tyliai paklausė se
nis Georgė ir užsikišo pistoletą už diržo 
po kailiniais. — Petrake, sūneli, kokia 
musė tau įkando? Kaip tų ligi to priė
jai? Eiti ant vieškelio žudyti ir plėšti 
žmonių?

Vėjas draikė ilgas plaukų sruogas ant 
nepažįstamojo galvos. Arkliai šniokšta
vo. Aš sėdėjau nejudėdamas, suglumęs 
ir išsigandęs.**

— Seneli George, — tyliai tarė žmo
gus .' — Aš laukių i prečeptb.

— Prečepto? Kam jo reikia? '
— Sąskaitą jam turiu... — sušnibždė

jo valstietis. — Ak, seneli George, aš li
gi tiek priėjau, kad nebežinąu, kokiame 
pasaulyje gyvenu. Štai artėja šventės, 
o mano namuose ir lempelė nedega, ir
žmona1 serga, ir advente trejų metų vai- • 
kinkas mirė. Prieš tris dienas atėjo pre- 
čeptas, išvedė karvę, atėmė kailinius, ke
letą rankšluosčių... Manęs namie nebuvo. 
Ateinu aš pas jį, klausiu: už ką? o jis 
sako: “Nešdinkis, kitaip šautuvą paim
siu, nudėsiu kaip šunį...” Ką nori, tą
daryk... O man vaikai, žmona serga. 
Duonos nedavė mums dievas šiais me
tais, o prečeptas paskutinius, ką turėjau, 
atėmė ir dar nušauti grasino... Kaip šu
nį, pasakė, nudėsiu...

žmogus minutei nutilo. Man pasigir
do, kad jis suvaitojo. Paskui jis vėl pra
bilo:

— Tėvuk George, dievas man atleis. 
Tebus jau man nuodėmė! Jis išvažiavo 
į Jasus ir turi grįžti, tai aš ir lūkuriuo
ju. Maniau, kad čia jis važiuoja. • Jau 
pasiruošiau šauti, bet paskui vis dėlto 
nusprendžiau pažiūrėti, kad kam kitam 
nepataikyčiau. — Akimirką jis tylėjo.— 
Tu manai, tik man vienam* nuo jo kliū
va? Visas kaimas per jį vilku.staugia. 
.0 jis nieko, tik sau kartoja tą patį, kad 
jo šautuvas penkių šūvių ir kad jis, jei 
kokioj, visus, iššaudys! Štai koks mūsų 
prečeptas, tėvuk... Jis Gavrilos Minža- 
taus sūnus; jo tėvas iš valstiečių buvo, 
žmogus kaip žmogus, o sūnus apsivilko 
vokišką drabužį ir mūsų jau žmonėmis 
nebelaiko.

Įpykis ir kartėlis girdėjosi jo žodžiuo
se. Buvo jaučiama, kad žmogus pasiry
žęs tvirtai. Tartum mirties patale, pas
kutinę savo valandą, jis pasakojo viską, 
kas buyo susikaupę jo sieloj.

— Ech, Petrake!—priekaištingai pra
tarė Georgė.—Tegu dievas jį nubau
džia, sūnaumiano! Valdžia, nieko nepa
darysi! O tavo vaikai paliks, žmona, ką 
jie veiks? ' Kas jiems padės? Žiemos me
tas, šaltis, badas...

Vėjas atpūtė valstiečio atsakymą:
— Tėvuk George, daug aš turiu var

go. Nebūčiau tavo balso .pažinęs, bū
čiau šovęs... Štai va, prie ko privedė. Aš 
jau ant viso pasaulio pykstu. Ech! Ne
galiu susitaikinti! Neapykanta- gerklę 

smaugia, negaliu daugiau kęsti... Šią
nakt viskas turi įvykti.

Jis tartum nepastebėjo manęs.
Senis Georgė tylėjo, įsmeigęs susimąs

čiusias akis į tamsų tolį.
Nepažįstamasis giliai atsiduso ir ro

miai tarė:
— Tėvuk George, kai nusileisi į slėnį, 

atsargiau važiuok tilteliu, kuris priešais 
šulinį. Arklius prilaikyk, ten rąstas iš
puvęs.

Senis trūktelėjo vadeles, ir arkliai su
judo, bet jis tuoj pat juos sustabdė ir 
atsigręžęs tarė:

— O gal su mumis važiuosi, sūneli? 
Sėsk į roges, vietos pakaks...'

Atsakymo nebuvo... Pro žydrą sniego 
šydą vos matėsi tamsus nejudąs šešėlis.

— Gal dievas duos, ir nevažiuos pre- 
čeptas šią naktį, — tyliai tarė senis. Jis 

(Tąsa 4-tam pusi.)

ŽINIOS IS LIETUVOS
Tarpkolūkinė hidroelektrine

JURBARKAS. — “Raudo
nojo švyturio’’ ir Skaudvilės 
rajono “Šaltuonos” kolūkių 
nariai stato hidroelektrinę ant 
Šaltuonos upės. Statybos dar
bams vadovauja inžinierius 
Petraitis. Daugelis elektrinės 
statybos darbu mechanizuota, 
čia dirba 2 traktoriai, 4 auto
mašinos, kurios veža žvyrą, 
lokomobilis ir tt.

Užtvenkus Šaltuonos upę, 
vanduo pakils 5 m. 40 cm. 
Dabar čia betonuojami kran
tai, išvedžiojami elektros ■ lai
dai. A. Bauža.

LMS News and Views
By Mildred Stensler

LMS REUNION IN WORCESTER
With real holiday spirit, former LMS 

Summer Vacation School students- and 
guests celebrated at the week-end Re
union at Worcester, August 29-30. There 
was much merriment and great joy in 
renewing old friendships.

Olympia Park to many had become a 
home away from home. It was with 
much sentiment, therefore, that we 
viewed again the natural beauties of the 
park—the tall pines, the green grass and 
the waters of Lake Quinsigamond. That 
it should have turned out to be the hot
test week-end of the year was a bit un
fortunate. Not as much dancing and 
singing was indulged in as was looked 
forward to. The lake, however, found, 
many enthusiasts. '

The first day was spent in meeting 
people as they came in, cooling off in 
the lake and dancing to Merkis’ folk 
dance records. Sunday noon was the 
Reunion Banquet. The basement dining 
room was completely filled with stu
dents and guests. After the tradition
ally good dinner as cooked by the excel
lent cooks, Mary Sukackas opened the 
Reunion ceremonies.

Among those who expessed their views 
and opinions were, Mr. Merkis, Frances 
Bovinas (who came up all the way from 
Florida)’, Harry Mitkus, K. Kraučiunas 
and Helen Yeskevich. Mr. M-erkis, in

Naujas agurkų derlius

BIRŽAI. — “Aušros” kol
ūkio Lopetienės vadovaujama 
daržininkystės grandis nuėmė 
pirmąjį agurkų derlių. Dalį 
derliaus kolūkis pardavė Bir
žų darbo žmonėms.

Dideles pajamas kolūkie
čiams šiemet žada kolūkio 
daržas. Beveik trijų hektarų 
plote auginami agurkai, tris
dešimt arų apsėta morkomis. 
Darže gausu kopūstų, burokų 
ir kitokių daržovių. Vien tik 
už agurkus šiemet numatoma 
gauti dešimtis tūkstančių rub
lių pajamų. J. Pangonis.

Jaunų geležinkelininkų laida

KAUNAS. — Geležinkeli
ninkų mokykla šiomis dieno
mis išleido gausų būrį jaunų 
geležinkelio transporto darbi
ninkų. Atlikę praktiką ir išlai
kę kvalifikacinius egzaminus, 
66 jauni geležinkelio trans
porto specialistai paskirti į 
Kauno, Radviliškio, Klaipė
dos, Panevėžio ir į kitų stočių 
garvežių bei vagonų depus 
nuolatiniam darbui. Valstybi
nė kvalifikacinių egzaminų 
komisija pripažino 23 jau
niems specialistams garvežio 
mašinisto padėjėjų teises, li
kusiems — garvežių bei vago
nų remonto šaltkalvių 4—5 
kategorijas.
"'Geriausiai mokyklą baigė 
ir apdovanoti pagyrimo lapais 
komjaunuoliai A. Gabalis, D. 
Tamutis, V. Rusevičius ir kiti.

J. Bajoriūnas.

speaking, implanted the seed of a fine 
idea. He suggested an annual holiday

Meninės saviveiklos 
kolektyvo išvyka

week-end, or possibly a whole week, 
where Lithuanians came to every year 
to continue in the cultural spirit of the 
LMS School. •

Helen Yeskevich spoke very strongly 
about the need for “giving a little of yourself 
for your fellow-man.” It is a practice that

KAUNAS. — Iš .kūrybinės 
kelionės grįžo Kauno medici
nos darbuotojų profsąjungos 
klubo saviveiklininkai. Atlikę 
dviejų tūkstančių kilometrų 
kelią, jie apsilankė Leningra
de, Taline, Turku, Rygoje.

sėems on the wan. We have become too 
sedentary, content in sitting by and let
ting the other guy do the doing. She 
urged the students to give a little of 
their time in some social, cultural, edu
cational,. community or relief work.

During the ceremonies the students 
signed the guest book and sang their 
favorite songs. Among the students and 
former teachers present were: Al. Mer
kis, Frank Balwood, Mildred Stensler, 
Ruth Bell, Walter Žukas, Harry Mitkuš, 
Mary Sukackas, Stahley Barzdelis, Ona 
Visockas, Helen Yeskevich, Norma Cha- 
ponis-Wallant, Charles Wallant, Frances 
Bovinas, Mary Ann Wilson, Richard 
Barris, Aldona Wallen, Madeline Knorr, 
Josie Kizys, Billy Kulik, Pete Plakstis, 
Alphonse Pach-esi, Natalie Jankus, He
len and Richard Janulis, Ronald Spa- 
kauskas, Robert Shipman, Irene Babars- 
kis, J. Juška, Mrs. E. Merkis.

Many, many guests swelled the list 
with Ne^y Yorkers and Conn, folk at 
the top of the list. Many local people 
came down also to greet us and join in 
otir program. Soloists of the day were 
Aldona Wallen, Madeline Knorr, Ona 
Dirvelis, J. Sabaliauskas, Jonas Grybas, 
Ona Mineikiutė and five representatives 

. from the N. Y. Men’s group, but pretty 
near everyone joined in the community 
sing. And a mighty fine, loud chorus 
they made.

And last but not least, the LMS School 
committee wishes to thank, all who par
ticipated and all who worked at the Re
union in making this first Reunion one 
that will be long remembered with great 
pleasure.

Šiuose miestuose buvo su- 
! rengti koncertai. Kauniečiai 
; koncertavo Leningrado Kiro- 
į vo vardo, gamykloje, Tartu 
vasaros sodo, Rygos medici
nos darbuotojų namuose ir ki
tur. Jų surengtuose pasirody
muose dalyvavo daugiau kaip 
30 tūkstančių broliškųjų res
publikų darbo žmonių.

A. Zauką.
-- —i——-------------

Taikos vardu

ŠIAULIAI. — J gražiai pa
puoštą “Pergalės aikštę” susi
rinko įmonių ir įstaigų darbo 
žmonės. Orkestrui grojant į 
aikštę įvažiuoja 16 dviratinin
kų su įrašais raudonose juos
tose “Taika — pasauliui!” 
Tai turistinės moksleivių es
tafetės —“Pasauliui —taika!” 
6-ojo etapo — Biržai —Šiau
liai dalyviai.

Estafetės dalyvius sveikina 
miesto vykdomojo komiteto 
pirmininkas Bogaslauskas, 
partijos miesto komiteto sek
retorius Diržinskaitė, Šiaulių 
moksleiviai. Biržų vidurinės 
mokyklos moksleivis Dinsma- 
nas perduoda sekančiojo -eta
po Šiauliai—Telšiai tarybos 
vadovui Račkauskui estafetes 
vimpelą/ Pasigirsta himnų 
garsai. J orą pakyla šimtai 
baltų balandžių.

Sekančią' dieną anksti rytą 
Šiaulių jaunieji turistai išvyko 
į žygį, šiandien Klaipėdoje 
laukiami paskutiniojo etapo 
dalyviai.
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įspūdžiai ir patyrimai iš keliones 
po rytines valstijas

Rašo S. Vešys
(Tąsa)

Kaip atrodo Lietuviu
Kultūrinis Centras?

Man nuo senai rūpėjo pama
tyti, kaip atrodo plačios lietu
vių progresyviu visuomenes į- 
steigtas Lietiniu Kultūros 
Centras, Richmond Hill, N. Y. 
Dabar pasitaikė proga iš 
Vidaus ir lauko apžiūrėti tą 
didelį ir gražu pastatą, kuria
me ne tik sutilpsta \ isos kul
tūrinės įstaigos, bet ir laba) 
erdvingos vietos yra ir puikiai 
išrodo ! “Laisvės” spaustuvė 
stovi ant kampo—šviesi; apie 
ją saulė keliauja visą dieną. 
Be to, .ji sto\ i prie gražaus 
gėlių ir medelių darželio, ku
ris drg. Jono Večkio triūsu ii 
sumanumu rodo ir kiekvieno 
praeivio akį patraukia—vilio
ja.

Antra puiki Įstaiga, tai Lie

tuvių Literatū ros Draugijos 
Cent) as. Didelis gražus ir 
šviesus kambarys. Centro .sek
retoriaus D. M. šolomsko su
manumu ir pastangomis ii eng
tas sulyg vėliausios mados 
sutvarkytas knygynas. Ten vi
sos knygos randasi, kokias tik 
LLD yra išleidus gyvuodama 
per 36 metus, net po daugeli 
likusių knygų egzempliorių.

Trečia Įstaiga: Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Cen
tras. Taip pat labai erdvus ir 
Šviesus kambarys, įrengtas 
gražiais rakandais ir visais 
ofiso patogumais, net gražu 
ir smagu matyti, kaip tame 
ofise viskas puikiai išrodo.

Ketvirta: tai “Laisvės” Ad-

Kol gyvi būsime Kultūros 
Centrais jaunoji karta ir mes 
patys naudosimės. O kai nu
mirsime, tai bus mūsų palik- 

i tas geriausias paminklas! Ne 
i tik mūsų vaikai, bet ir anūkai 

mus —kultūrininkus —minės, 
pagerbs ir per amžius nepa- 

i mirs!...

! Su draugais ir tarp draugų

Labai smagu yra pamatyti 
j naujam name “Laisvės“ 
i spaustuvę ir. kitas liaudies pa
šai ))os ir apšvietus įstaigas 

i gražiuose erdvinguose kamba- 
į riuose. Tačiau dar smagiau 
i pasitikti, pamatyti ir pasikal- 
I būti per daugelį metų nemii- 
i tytus tų įstaigų darbininkus— 
‘ idėjos draugus. 
I

Su daugelių pasimačiau ir 
pasikalbėjau LLD vietinės 

! kuopos susirinkime laikytam 
, 12 d. birželio, Kultūros Cent
ro svetainėje.

Ten netikėtai susitikau Joną 
i Gasiūną ir bepirmininkanjan- 
i tį susirinkimui Antaną Bimbą, 
j Laike susirinkimo J. Gasiūnas 
. man aprodinėjo visas svetai
nes ir kitus kambarius Liet. 
Kul. Centre. Po susirinkimo 
įvyko socialis pobūvis su vai
šėmis. A. Bimba mane supa
žindino su skaitlingu būriu 
ten susirinkusių ir kaipo svetį 

| gerai pavaišino ir perstatė 
(kalbėti.

Aš pasirinkau sau temą, 
kaip svarbu remti Kultūros 

I Ccmtrus ir po trumpos kalbos 
pastačiau klausimą: “Jeigu iš 

i čia susirinkusių atsiras bent

Dvi mergaitės, pittsburgRietės, — Donna Legas, 6 
metų, ir Patty Perch, 8 metų. Donna matyt, labai su
sirūpinusi. Ji išgirdo, kad Pennsylvanijos seimelis už
dėjo taksus ant sodės. Ji nesupranta, kaip ir iš kur 
ji galės daugiau mokėti už tą jai taip skanų gėrimą, 
be kurio jai būtų taip sunkti1 gyventi. Be to, šios 
mergaitės yra girdėjusios, kad ir federalinė valdžia 
planuoja uždėti naujus taksus per visą šalį ne tik ant 

sodės, bet ir ant šaltakošės!

DETROIT, MICH.
Staiga mirė Jonas Urbonas, 

apie 76 metų amžiaus. Buvo 
Laisvės ir Vilnies skaitytojas 
ir geras rėmėjas, laisvų pa
žiūrų žmogus. Prigulėjo prie 
LDD 52 kp. Detroite ir prie 
šių klubų: Lithuanian Club 
Detroite, Lithuanian Club 
Duquesne, Pa., ir Donora Lie
tuvių Piliečių Klube.

Mirė šeštadienio naktį, 22 
d. rugpiūčio. Palaidotas 25 
d. rugp., White Chapel ka
puose. Graborius Charles 
Skene, Joy Road, Detroit 4, 
Mich., suteikė labai puikų pa
tarnavimą.

Jono moteris pasimirė, ro
dos, 19.37 metais. Pasilikęs 
vienas su dukra Viktorija nu
sprendė važiuoti į didmiestį 
Detroitą. Dukrelė Viktorija 
gavo darbą banko ir taip gy
vendamas prie dukters, nei 
sirgęs, nei daktaravęsis, ra
miai užmigo ir užbaigė savo 
vargingas dienas.

Velionis paliko duondavę 
našlaitę dukrytę Viktoriją, se
selę 'Marijoną Detroite, brolį 
Jurgį Braddock, Pa., sesers 
dukteris Josephine Lester 
W oo d,' 11 i 1 d a J o e Ro b e rts, 
Genovaitę Dann Frazer, visi

Apie Social Security
Klausimas: Seniai gavau 

social security kortelę. Vė
liau ją pamečiau. Dabar 
vėl man jos reikia. Ar man 
reikalauti to paties nume
rio, ar gauti naują kortą?

Atsakymas: Asmuo pri
valo turėti tiktai vieną so
cial security numerį. Tas 
labai svarbu dėl to, kad ko
ki tiktai daviniai būtų duo
dami, jie remsis tuo rekor
du, koks bus po jūsų nu
meriu ir pavarde. Jums 
gavus daugiau, negu vieną 
numerį, galėtų įvykti taip,

kad laike jūsų prašymo ap- 
draudos čekių gal nerastų 
rekordo visos jūsų uždirb
tos sumos, jeigu dalis būtų 
užrekorduota po kitu nu
meriu.

• • •

Klausimas: Mano moti
na dirba man priežiūroje 
mano namų kai aš išeinu Į 
savo užsiėmimą. Ar ji pa
eina po social security kaip 
mano samdinė?

Atsakymas: Ne. Motina 
ar tėvas, dirbantieji sūnui 
ar dukrai nėra social se
curity apdrausti.

Įvairios Žinios 
Lenkijos Mokslų akademijos 
Istorijos instituto veikla

VARŠUVĄ. — Lenkijos 
Mokslų akademijos Istorijos 
institutas pradėjo studijuoti 
lenkų tautos istoriją nuo sJ- 
jiiausiųjų laikų iki šio mėtoj

Institutas užsibrėžė uždavi
nį paruosti platų Lenkijos is- 

I tori jos vadovėlį aukštųjų mo
kyklų studentams ir jauniems 
moksliniams darbuotojams, 
šis vadovėlis, kuri ruošia di
delė žymių instituto mokslinių 
•darbuotojų grupė, bus pirma
sis lenkų moksle veikalas, nu- 

į šviečiąs marksistiškai visą 
1 Lenkijos istoriją.

ministracijos ir redaktorių 
kambariai taip pat erdvingi 
ir gerai išrodo. Tokiuose ofi
suose yra smagu ir sveika 
dirbti, o dar smagiau tokias 
įstaigas atlankyti.

Be to, yra net h ys svetaines 

parengimams ir susirinkimams, 
puikiausia vieta ir dar skiepe 

> didelis moderniškas kičinis- 
virtuvė ir bizniui didelė vieta 
su puikiausiu dideliu baru ir 
kitais įrengimais.

Tai taip man atrodė Lietu
vių Kultūros Centras iš vi
daus. O iš lauko taip pat at
rodė labai puikiai: gražiu 
šviesių plytų, trijų aukštu di
delis kampinis pastatas, ge
riau atrodo, negu Montelio, 
Mass., Lietuvių parapijonų 
pastatyta nauja bažnyčia, ku
ri prirengia parapijonams ne 
ant žemės, bet po žeme, gerą 
“gyvenimą.“

Remkime spaudą ir 
•kultūros centrus

Kokį didelį progresą žmo
nija padarytų ir kaip daug 
savo gyvenimą pagerintų, jei
gu vietoje, kurios migdo liau
dies klasinę sąmonę, statytu 
tokius didelius ir gražius ap- 
švietos-ku Ituros ccmtrus su 
knygynais, su spaudos įstai
gomis, kuri šviečia-žadina 
liaudies klasinę sąmonę. Tekis 
pavyzdis dabar yra Lietuvių 
Kultūros Centras Richmond 
Hill, N. Y.

Minimas pastatas ir jo tik
slas man taip patiko, log be 
jokios agitacijos prisidėjau 
su $199 to pastato paramai.

Taip pal, be agitacijos A. 
B. Šalintis iš Richmond Hill. 
N. Y., man teikė $100, kaipo 
įstojimo duoklę, kad patapur. 
pilnateisiu nariu Dailės ir 
Dramos Klubo, kuris nupirko 
Mildos teatro pastatą ir stei
gia Kultūros Centrą Chicago- 
jc.

Kaip būtų smagu prakilnu 
ir gražu, jeigu visi Amerikos 
progresyviai lietuviai be agi
tacijos suprastų, jog kultūros- 
.apšvietos darbas yra visų 
bendras mūsų reikalas ir p0 
$100 arba daugiau prisidėtų 
prie parėmimo virš minėtu 
Amerikos Lietuvių Liaudies 
Kultūros Centrų.

vienas, kuris pataps Dailės ir 
Dramos Klubo nariu priside
dant su $199 dėl Chicagoje 
steigiamo Kultūros Centro, 
tai ir aš su $190 prisidėsiu 
prie jūsų Kultūros Centro.“

Matote “fifty-fifty” propo
zicija. Na, ir atsirado . kaip 
minėjau vienas, vardu, A. B. 
Šalintis, kuris metė man pirš
tinę—sutiko su mano propo
zicija ir vėliau įteikė $100.

Suprantama, garbės duotą 
žodį turėjau išlaikyti ir prie 
$100 pridėjau $10 del sukėli
mo “Laisvės“ fondo.

Po susirinkimo einant į na
mus užėjau pas A. ir 1. Rim
bus ir J. Gasiūną į svečius. 
Ten praleidau smagiai valan
dą laiko. Jiedu yra partneriai 
dviejų familijų namo. Namas 
randasi gražioj apylinkėje,-ar
ti “Laisvės“ spaustuvės.

Svečiuodamasis patyriau, 
joge i A. Bimba yra ne tik ta
lentingas rašytojas ir kalbė
tojas, bet ir geras dailydė 
karpenteris. Jis prie savo na
mo pribudavojo stiklines gon- 
kas-porčius, sūdė,jo duris, stik
lus ir skrynas pagal vėliausią 
madą ir gana gerai darbą at
liko. Na, o jo žmona llsa irgi 
nepaprasta. Ji yra piešėja. Ne 
tik artistiškai nupiešia žmonių 
paveikslus, bet jos profesija, 
tai įvairiomis dizainomis ir gė
lėmis nupiešti , formas dėl 
fabriko, atspausdinimui au
deklų ir popierių.

Reiškia, toks tokią pažino 
ir apsivesti pavadino, o dabar 
apsivedę gražiai gyvena.

Ant rytojaus atsilankęs į 
Lietuvių Kultūros Centrą pa
simatėme su kitais draugais: 
F. Bukniu, D. M. šolomsku, 
P. šolom'sku, R. Mizara, S. 
Veckiu ir kitais draugais bei 
draugėmis. Pasimatėme va
landžiukę, aš jų brangaus lai
ko nenorėjau gaišinti. Jie nu
ėjo prie darbo,* o aš išskridau.

(Bus daugiau)

Jono Urbono trumpe- 
biografija

Gimė ir augo Lietuvoje ant 
ūkio, Varnagirių kaime, Kro- 
kelaukio parapijos, Suvalki
joje. Airtinantis 20-tiems me
tams turėjo apleisti kad ir pa
siturintį tėvelį ir traukti j 
Amerikos šalelę, kad iš
vengt 3-jų metų veltui tar
nybos Rusijos carui. Pribuvus 
į šią šalį, kaipo savamoks
liui, prisiėjo labai sunkiai gy
venimą pelnytis. Dirbo plieno 
išdirbystėje Pittsburgh, Pa., 
Dukėnų anglies kasykloj,-vie
lų traukimo šapoje Donora, 
Pa.

•Detroite.

Nors ir nebuvo Detroito se
nas gyventojas, bet draugų 
turėjo daug, ką liūdijo labai 
daug gražių gėlių ir skaitlin
gas būrys palydovų į kapines.

Gaila man tavęs, broli, kad 
atsiskyrei nuo mūsų. O tau, 
našlaite Viktorija, linkiu did
žiausios ištvermės dirbti savo 
ir,tėvelio darbą ir aut. toliau.

Nuliūdęs Brolis.

Dienraščio .'Laisvės štabas 
reiškiame užuojautą velionio 
Jono Urbono dukrai, seseriai, 
broliui, giminėms ir kitiems 
artimiesiems.

ŠEŠĖLIS
Šešėlis

(Tąsa nuo 3 puslapio) 
paragino arklius. — Sakoma, iš mūsų 
kilęs, o ką daro!.. Kaip graikmečiu. 
(Turkų viešpatavimo metu graikų pa
triotai, atpirkę iš turkų rumunų žemes, 
įvedė ten žiaurų plėšimų ir prievartos 
režimą). Žinome, kad yra įstatymai, 
kad valstybė reikalauja... Bet juk reikia 
ir nuolaidų padaryti, labai jau nuskurdo 
liaudis...— Ei, Petrake! Ei! Ar girdi? 
Petrake!

Užpakalyje, dykamė slėnyje, žarstyda
mas sniegą, stūgavo vėjas. Žmogus, li
kęs užpakaly, neatsakė, naktis apgaubė 
jį/neperregima tamsa.

— Vai, ir karti gi dalia! — sušnibž
dėjo senis.— Kas žino, kas jo sieloje.

Slėnyje prie tiltelio, priešais šulinį, 
senis paleido arklius žingine, o išvažia
vęs į tiesų kelią, suragino juos, ir jie pa
sileido greita risčia prieš vėją.

Po kiek laiko aš paklausiau senį:
— Iš kur tas valstietis?
— Iš čia pat, iš kaimo slėnyje... Jo 

namai prie pat krašto. Jie ir iš čia būtų 
matyti, jeigu žiburys degtų. Žmona, sa
kė, serga, patamsy guli.

Aš pajutau, kaip širdgėla suspaudė 
mane ir graudus kamuolys brovėsi į ger- 
klę.

Vos prieš keletą minučių žmogus sto
vėjo arti, šalia manęs, o dabar pasiliko 
ten, užpakaly, pakelėje, su paruoštu šau
tuvu, tykodamas ir laukdamas.

Jo žodžiuose nesigirdėjo pykčio, jo bal
sas skambėjo romiai. Jis buvo toks pat 
žmogus kaip ir visi kiti, ir sunku buvo 
įsivaizduoti, jog jis su ginklu rankose . 
laukia kito, kad pralieti jo kraują. Aš 
negalėjau patikėti, kad butu įmanoma 
tai, ką girdėjau. Negalėjau suprasti, 
kodėl atkakliai tyli senis, sėdįs greta 
manęs.

Ir įsigilint manyje šitai minčiai si#)- > 
kus nerimas vis smarkiau ir smarkiau 
ėmė mane. Susijaudinęs kreipiausi į se
nį:

— Tėvuk George, ką daryti?
Senis atsiduso tai]) pat, kaip neseniai 

dūsavo Petrake, ir nieko neatsakęs mos
telėjo botagu. Arkliai, pūgos vejami, 
pradėjo greičiau bėgti tamsoje dyku, ne
byliu keliu.

Toli priekyje blykčiojo didelio šidilitų 
užvažiuojamojo kiemo žiburėliai. Bu
vau norėjęs dar kažko klausti senį, bet 
pajutau, kad jis tvirtai nusprendė tylė
ti. Aš atsisukau ir pažvelgiau atgal. 
Tamsoje šėlo sniego sūkuriai. Vėjas 
skrido iš tolumos ir dūmė į erdves, ilge
singai kaukdamas.

Michajus Sadovianu,
. rumunu rašytojas..

_____________________ _____________________ _______________ i

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

Rugpiūčio 19 d. lankėsi 
pas mus ir P. Bakšienės šei
mą Mr. ir Mrs. Onley llalford 
su savo sūnum Wainy ir du
krele Wanda, skurie gyvena 
Philadelphijos priemies t y j e 
Cheltenham, Pa.

Mrs. Halford yra duktė P. B. 
Navalinskų, kurie gyvena 
Philadelphijoje. Džiugu bu
vo juos matyti, nes jau buvo
me jų nematę bent keletą me
tų.

Rugpiūčio 23 d. turėjome 
svečius iš Rochester, N." Y. 
Tai buvo Mrs. Suzana Zda
nienė,- Mr. ir Mrs, Burkūnai 
su dukterimis Giedra ir Rūta 
ir sūnum Vytautu. Taipgi 
buvo Burkūno uošvis Mr. Liū
gą. Visi minėti svečiai yra 
dipukai, išskyrus Zdanienę. 
Ir visi jie yra artimi giminės 
A. Navalinsko ir Paulinos 
Bakšienės. Linksmai laiką 
praleidome su svečiais, nors ir 
skirtingų pažiūrų esame.

Katryna Jozapaitiene su
grįžo iš Lansing, Mich., kur 
ji svečiavosi pas savo dukrą 
ir žentą J. Cook.

Beje, būčiau pamiršusi pa
sveikinti naują mūsų miesto 
korespondentą L. S. Būk 
sveikas ir rašinėk žinias iš šio 
miesto. O čia jų yra nema
žai, tik reikia laiko ir ener
gijos. Josephine

Mirimai
Rugpiūčio 25 dieną mirė 

Ona Kruivitskienė, kuri gyve
no 62 Lake Avė. Liūdesy j 
paliko vyrą Povilą ir du sū-*

nūs su pirmutiniu vyru. Pa
laidota su bažnytinėmis apei
gomis. Velionė buvo prakti
kuojanti katalikė.

Taipgi tą pačią dieną mirė 
Franas Kalasinskas. Tai jau 
buvo pagyvenęs žmogus, su
laukęs 74 metų amžiaus. Liū
desy.)’ paliko žmoną' Oną ir 
penkis sūnus, dvi dukteris, 
brolį Verbilą, Edwardsville, 
Pa., ir seserį Sarakauskienę, 
Carbondale, Pa., ir daug ar
timųjų. Buvo labai draugiš
kas žmogus. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis kaipo 
praktikuojantis katalikas.

Reiškiame mirusiųjų šei
moms užuojautą.

A. ir J. K. Navalinskai

įvairūs išsireiškimai
Apie pastabumą. — Aty- 

dus pastabumas bei domė
jimasis išvystys tau susi
kaupimą, išplėtos tavo pro
tą ir sustiprins tavojo ori
ginalumo jėgą. Pasiryžk, 
idant tavasis pastabumas 
būtų teisingas ir visapusis. 
Ką stebi ir studijuoji—kuo 
griežčiausiai tuomi susido
mėk. Kuo daugiau domės 
ir entuziazmo tu įstengsi 
savyje sukelti, tuo< naudin
gesnis bus tavo pastabu
mas. G r. Kleiser.

Kai vyriškis pabučiuoja 
merginą jai nenorint, — ji 
parodo jam duris, bet jau 
kas nors kitas gauna tas 
duris uždaryti. Anon.

Surinko Kas Kitas

ANTRAS METINIS
SPAUDOS PIKNIKAS

I 
Rengia LLD 11 ir 155 Kuopos, Worcester, Mass.

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 20 September
OTYMPTA PARKE 68 a ve.A IvAA AAV .1. r>A AAVAj Shrewsbury, Mass.

BUS DAINŲ PROGRAMA
Dainuos vietinis Aido Choras vadovybėj Jono Dirvelių. Taipgi choro šaunusis 

duetais: Ona Dirvelienė Jonas Sabaliauskas

Gerbiamieji! Šis piknikas yra lyg ir užbaigtuvės visų piknikų parkuose 
ir laukuose. Skardusis Aido Choras atidarant Olympia Parko vasarinį sezoną f 
puikiai padainavo, o uždarant piknikų sezoną dar puikiau padainuos. Lietuvis- < 
kos dainos meliodingai skambės. Lietuviški valgiai skaniai kvepės. Įvairiausių 
gėrimų nestokuos. Svečių iš visos Naujosios Anglijos prigužės. Taigi būkite 
kiekvienas, nepaisant, kad ir lytų.

Rengimo Komisija.

i



PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
>' ~~ 1 1 — Kalėjimo vaizdai. Poema ——........... ....

BALTIMORE, MD.

X (Tąsa)
Trepsi žemiau ir aukščiau ant plat-.

formų, 
Šmėžtelia gretos pilkų uniformų...

Žingsniai nutilo—ir durys klan-klan: 
Užsklendė tarškiai kiekvieną narvam 

•
Skaičių sparne tuoj patikrina sargas, 
Švaistos akim po šias patalpas margas,-- 

Greit pramaršuoja platformas visas, 
Užrekorduoja į sparno knygas.

Tupi ramiai užrakinti paukšteliai, — 
Sūkurius ūko vaizduotė jiem kelia:

Plonas ar storas, o vis debesis — 
Kokią tau ateitį jis sutaisys?...

*

Sėdi štai Džionis prie stalo mažiuko,
Mato — tamsoka, tai šviesą atsuko: 

Brūkštelia plunksna, palaukia minčių, 
Tvarkiai suderintų, darniai sklandžių.

Užrašus daro, ką girdi, ką mato —
Vaizdą nuobodų kalėjimo rato,

Šį tą padailina, keičia kaiką, 
. ,.Kol pasidaro vaizdinga tvarka.
M?rga vaizdai ir tragedijos, dramos,
Ką pats pamatė, pasakė ką Samas, 

Raštinėj ką pastebėjo darbe, — 
Gal užrašys ir mane ir tave...

Juto nekartą ir perjautė Džionis, 
Kad jis netaip, kaip išpuola, gyvenęs:

Gaila jam kvaitulio jauno dienų, 
Klaikiai eikvotų jaunučių jėgų...

Svarstė jis, persvarstė daugelį kartų: 
Kelią kitokį surast jam pravartu,— 

Jautė gabumų nemaža turįs,— 
Jei nenaudot’ jų, jis būt’ niekdarys.

Laisvo kalėjime turi jis laiko,—
Kaip jį eikvotum, čia nieks nesulaiko,—

Raštinėj tikrojo darbo mažai:
Kad’ tik išpuola, skaitai ir rašai.

Grįžęs iš darbo, pavakarieniavęs, 
Laiko turi, — tasai laikas vėl tavas:

Būk tik protingas, neleisk jo dykai,— 
Džiaugsmo turėsi ir pats ir vaikai.

lūžioms suprato tą laiko vertybę:
Knygų, žurnalų skaityt jis įkibo, —

Skaitė jau kritiškai, net atsargiai: 
Knygšės menkutės — tai laiko vagiai.

Žymiai pakėlė jis skaitymo skonį—
Knygšė menka — jis ir bruka pašonėn:

Baisios mister’jos, vagiliai, sekliai, 
Šautuvai, peiliai, mušeikos kvailiai,

Lanas istoriją savo pasakė
Džioniui — pataikė į kairiąją akį: 

Lanas nuo seno patsai yr’ kairys, 
Savo idėjų sėkmingas karys.

Prosenos Lanas armėnų tautybės,
Tėviškės savo brangios įsikibęs,— 

Pusšimtis metų jau Lanui pervirš,— 
Niekad tėvynės savos nepamirš!

Lanas dar buvo nedidelis vaikas,
Caro valdžia tuomet buvo pasyaigus,— 

Plėšiška tėvui netiko valdžia,— 
Ėjo jis priešais, galva jam stačia...

Bėgti turėjo iš gimtojo kaimo,
Net Turkijoj susikurti sau laimę.

Prieglaudą, tiesa, čia rado jisai, 
Vistik šeima jo nuskurdo visai.

Lanui penkiolika metų sukako,—
Kai Fatima jam įpuolė į akį,—

Įsimylėjo karštai abudu:
Kai nesimato, gėlingai skaudu...

Tėvas seniai nesveikavo ir nyko,—
Pašaukė Laną ir tarė iš tyko: 

‘‘Kviečia Amerikon dėdė, sūnau,— 
Renkis, sūnel, ir važiuok tu greičiau.

Štai ir laivakortę atsiuntė dėdė,—
Ai, tas drugys mane vis’škai suėdė...

Ten užsidirbsi lengvų pinigų:
Mum bus pagalba, ir tau nebaugu...”

Ką gi? Sutiko. Bet kaipgi Fatimą? 
“Kaipgi mum bus?” abu rūpestis ima... 

“Reikia važiuot: nėr kitos išeities...
Ai, Fatimut! Aš myliu iš širdies!”

Lūpos abiem tuoj sulipo aistringai!
Meilė pirma: nė vienam jos nestinga!

Lanas, kaip ąžuolas, tvirtas, gražus,— 
Kad ir Amerikoj jis nepražus.

Jo Fatima šleivakojė gazelė,
Akys—žaibai, kraujo liepsną sukėlė... . 

“Lanai brangusis, tai Kaipgi mum 
bus?

Lauksiu, kentėsiu aš ilgus metus...”
“Ai, dar labiau be tavęs aš kentėsiu,
Ir, kaip tiktai įsigysiu sau teisę, 

Mudu sueisim ir vėl būtinai!
Aš neapleisi^ tavęs, tu žinai!”

Karštus jų veidus lengvučiai zefyrai 
Aušės, vėdlavo naktužę tą tyrąM.

Pergalės viską jų meilė jauna, ■ 
Vilčių karštų ir jėgų kupina!...

’ *

MIRUS

JONUI J. STRAUSUI
Mes reiškiame užuojautą velionio šeimai, jo 

žmonai Onai, posūniui Konstantui Pelanis, mar
čiai Paris, jų dukrytei Shirley Lorraine ir ki
tiems giminėms šioje liūdesio valandoje.

V. ir E. Stankevičiai
Jk ir F. Deltuvai
V. ir A. Jekevičiai
P. ir O. Paserskiai
A. ir C. Vitkai
A. ir M. Braziai
Stasys Raymond

J. ir O. Deltuvai
F. ir J. Pivariūnai
C. ir A. Jacobs
M. ir P. Kučinskai
Jonas Kasparavičius
J. ir U. Stoniai

NEWARK, N. J.
Laiškas draugei Skučienei

Brangi Drauge,
Gaila, kad tokia baisi ne

laimė įvyko, jūsų mylimą sū
nų Edwarda mirtis nukirto 
kaip dalgis žolę.

Draugė Ramoškienė pakvie
tė į pikniką rugpjūčio 23. 
Paprašiau leidimo, parvažia
vau iš darbo. įėjus į savo 
kambarį pirmiausia reikia pa
žiūrėti, ką rašo Vilnis. At
skleidus dienraštį pamačiau: 
“Edward Skučas mirė.“ Nu
sigandau, akyse aptemo, ne- 
pasijutau, kokiu balsu suri
kau' — argi teisybė ?

Atėjusi į pikniką dairausi. 
Piknike buvo pažįstamų iš 
Elizabeth, Brooklyn, Rich
mond Hill ir iš vietinių mies
tų. Malonu buvo visus ma
tyti. Bet Sietyno Choras liū

di : vieno jauno žvaigždes nė
ra, nesulauks ateinant. Pa- 
sisveikinom su draugu Janu- 
šoniu. Pradėjome kalbėti. 
Akys pilnos ašarų, tik tarė: 
mano žmona neatvažiuoja. 
Negalėjom daugiau kalbėtis.

Brangi drauge, jūs užsitar
navote garbę — savo mylima 
sūnų vedėto progreso keliu. 
Jūsų sūnus paliko pavyzdi— 
jo darbai yra jam paminklas. 
Jūs mokėjote gerai mokyti ir 
anūkus, į tą patį mokslą kvie
čiate. Mos ne visos taip mo
kame mokyti.

Aš dažnai atsimenu jū
sų gerus darbus ir visus ge
rus draugus ir posėdžius, ka
da gražiai dainavome. Atsi
menu plieno kelią skersai pa
saulį — plieninis kelias noru- 
dyja ir lengvai netrūksta.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE 

__________ i____________
STENOGRAPHER. Exp. Must be 

neat and accurate. Central City. 
Hrs. 9—5. No Saturday. Starting 
salary $190 per month. Steady work 
for right girl. Phone for appoint
ment only. Mr. Wieder. KI. 6-1300.

' __________________(176-178' j

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

Waterbury, Conn.
Rugpjūčio 12 d. atsibuvo 

LLD 28 kp. susirinkimas. Na
rių susirinko mažai. Nežinia, 
kokia priežastis buvo. Gal na
riai pamiršta, kada būna su- , 
sirinkimai. Jie įvyksta ahtrą 
trečiadieni mėnesio, 8-tą vai. 
vakaro, 103 Green St. svetai
nėje.' Nariai turėtų ši kuopos 
pranešimą isitėmyti, jsirašy- 

•darni Į dienyną.

Kada narių mažai atsilan
ko, negalima daug ko nutar
ti, bet visgi išrinkta komisi
ja surengti apskrities naudai 
pramogą.

Nutarta sekantį’ susirinkimą 
turėti su vaišėmis: užkan
džiais ir arbatėle. Todėl visi 
nariai k\iečiami ateiti. įvyks 
9 d. rugsėjo (Sept.), 8 vai. 
vakaro, 103 Green St. svetai
nėje. Būtinai ateikite, nes 
rinksim Centro valdybą 1954 
metams. Taipgi, kurie neužsi
mokėję narinių mokesčių už 
1953 metus, ateikite užsimo- 
mokėti ir gausite šių metų 
knygą “Po Audros,“ parašytą 
J. Dovydaičio.

Kp. Valdyba.

Amžino atilsio mūsų gerai 
žinomam Edwardui Skučui!

Liūdim:
Charles Edward Arlausy 

Florence, Sonia, 
Ona Arlauskienė.

r.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE

BOOKKEEPER. Young woman cap- 
able of taking complete charge of 
books and office work. Daily 9—5. 
No Saturday. Good pay. apply in 
person or phone. METALS REFIN
ING CO.. 944 W. Tioga St. -BA. 
2-2044.

___________ (176-179)
JIOUSEKEEPER for business couple 
and 2 grown boys. Good cook, light 
housekeeping. No laundry, apart
ment. Sleep in. Own room. $30 wk. 
Ref. and exp. req. Apply in person. 
GREEN CUT RATE DRUG STORE, 
139 South St.

(175-177)
PAT PAGE LADIES SPECIALTY 

SHOP
Now has immediate openings for 

(1) Salesgirl and (1) cashier. Stea
dy work, 40 hr. week. 5 days. Li- 
l>eral salary plus commissions. Ap
ply in person. Sec Mr. Rlbner. Ger
mantown and Chelten Aves.

(175-77)
BILLING CLERK. To operate 1 

BM electric typewriter. Neat, accu
rate typing essential. Exp. pref, but 
not nbc. Salary depends upon pre
vious exp. Apply in person. See Mr, 
Turiak. ALEXANDER SMITH, 

INC., 23rd & Wood Street.
________________________(175-181)

HOUSEWORK, general. Plain cook
ing. Help with 2 children. Settled 

woman. New home in Haverford. 
Sleep in. Own room and bath. St. 
position and good sal. for right wo
man. Phone Midway 2-0951 for In
terview.

(175-177)
GIRLS. For machine shop. Secon

dary operation. Some experience req. 
Good starting salary. St. wk. Small 
plant. Apply in person or phone. 
DE. 6-9531. EVANS SPECIALTY 
& MACHINE CO.. 4550 Richmond 
Street.
_______________________ (174-1-80) 7

HELP WAN TE D—MALE
Furniture Spray Painter and Re- 

finishcr. Must be 1st class.., Steady 
work. Good working coriditlons. 
good pay. Apply in person. JĄV & 
JAY, 316 Jackson Street.

(176-18?),

AUTO METAL MAN. Must he 1st 
class. Piece wk. considered. St. wk. 
Good working conditions to right 
man. Apply in person or phone EV, 
2-5813. RIGHT HAND BODYSHOP. 
1238 So. Melville Street.

(175-177)

MATTRESS FILLING MACHINE 
OPERATOR. Must be exp. St. wk. 
Good working conditions. Apply in. 
person or phone. SA. 2-3600. KING 
BEDDING CO.. 2119 W. Toronto St.

(175-77)

AUTO MECHANICS
Ford experience preferred. 

50-50 basis. Guaranteed salary.

Žiaurios žudynės, naktiniai skandalai,
Melas, klasta, bet kokie kriminalai,

Šlykštūs salionai, girtuoklių ^rūsiai—
Jau nebejaudina Džionio smalsiai.

Bet kokį šlamštą skaityt jis atprato:
Skaito ką tokio—pajunta sarmatą,—

Dirstelia dar ki-ek ir bruka šalin, 
Smukt nebenori žemyn ir gilyn...

Klaidos gyvenimo skaudžiai pamokė,—
Jis nebenori gyvenimo tokio,—

Trokšta pasiekti daugiau vis šviesos,
Prasmę pažinti, platybę tiesos...

Knygų vertingų jis gauti mėgina,
Žino — kalėjimas turi knygyną,

Bet cįir lig šiol jam neteko matyt, 
♦Kad t knygyno kas knygą skaityt’.

Nfct vyresnysis jo draugas—tai Samas,
Kaip ir kiti, sau žinojimą semas

Vis iš tų knygšių, žurnalų pigių, 
Molo kur pilna, suktybių, vagių...

Laimei suėjo kieme, sus’pažino
Jau; pagyvenusį rimtą žmogyną,—

Geras armėnas,—jis Lanas vardu, 
Susidraugavo su Džioniu abu.

Štai šis armėnas ir padavė knygą,—
Džioniui iš jos geras daigas išdygo:

“Motina” Gorkio Maksimo garsi,—
Daug joje gero ir tu atrasi.

Ypač tai stebino mūsų vaikiną:
“Motina” juk iš čia pat, iš knygyno.

Skaitė ją Lanas kelis jau kartus,—
Jam čia ir butas neb’toks jau kartus.

Lanas mūs’ Džioniui visų įdomiausias,—
Jei kas parūpo, tuoj Lano jis klausias,—

, Autoritetas tai jam įstabus,
1 Jie4u draugėj dar ilgai čia bus.
Lanas atrodė į vyrą įdomų,
Knygų vertingų jis perskaitė tomus.

Vyras todėl jis prasmingas, šviesus, 
Stebina jis, kas jį žino, visus.

Štai ir’Amerikoj karštas jaunuolis, 
Tvirtas, brandus jis, dvasia nenupuolęs.

Dėdė įstatė darban jį tuojau:
Lanui visam pasidarė lengviau.

Dėdė nesenas, mitriai pas’dabinęs,
Laikė nedidelę jis užkandinę,—

Lanas jam tapo pirmoji ranka, 
Gali jis jam patikėti bet ką.

Valandos ilgos anoj užkandinėj,
Bet ką tai reiškia ryžtingam vaikinui?

Jis padirbės, pasilsės, paskaitys,—
Daug ką atlaiko jaunutis petys.’

Angliškai jis truputėlį pramoko,— 
Sekasi darbas—tai vis nieko tokio...

Trejetą metų prabuvo jis čia,—
Jau pasidarė sau nieko pradžia.

Jau už laivakortę jis atmokėjo,
Po trupučiuką namo siuntinėjo, 

Mielą Fatimą gaivino laiškais,— 
Greitai linksmutė dienelė ateis,—

Tuoj susitiks jis gražuolę Fatimą:
Laną ir džiaugsmas ir nerimas ima,—

Vietos pas dėdę ir jai atsiras:
Nagi turės dieneles jie geras...

Štai ir sulaukė! Išeina iš laivo:
Stebisi Lanas, ir visas atgaivo, — 

Ai glabėščiavimai! ai bučiavimai!
Laukė, pas’ilgo jau jie — taip seniai...

“Mano Fatima! Tu taip paaugėjai!”
“Mielas Lanukai! Tu taip suvyrėjai!

Milžinas tu! Kokia tavo ranka!
O pažiūrėk, kokia mano menka.”

“Tavo rankytė! Koks jos gražumėlis!
Tavo akytės! Koks jų karštumėlis! •

Laime tu mano! Grakštutė visa!
Man tu žibėsi, kaip ryto rasa!”

Atsigėrėt viens kitu jie negali!
O tų kalbų! Rodos, nėr jom ir galo!...

Veža taksiukas—koks miestas gražus!
Jiedu abu, jau dabar nepražus!

(Bus daugiau)

5 pusi.-Laisvė (Libarty)- šeštadien., Rugaėjo-Sept. 5, 1953 Užraiyldt Laisvę Savo Draugui.

Labor Day Šventę
Važiuokite į New Jersey

LIETUVIŲ PIKNIKĄ
Rengia LLD 5-toji Kuopa 

PARAMAI DIENRAŠČIO "LAISVES” 
•••••••••••

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

Rugsėjo 6 September
Ant rytojaus Labor Day švente, 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 

malonesniam laiko praleidimui.

Brooklynas ir Philadelphia busais važiuoja į šį pikniką.

Laukime Linksmo Pasimatymo Piknike
KELRODIS:’ Iš Newark, nuo Pennsylvania stoties, Springfield Avenue busais 

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

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

-i Steady work. Clean. Modern shop.
I Sec Service Manager.

i NITTINGER FORD
6th & Diamond Sts.

(174-180)

AUTOMOBILE MECHANICS. Ėx- 
j perienced. 1st class. Top salary. 
Steady work. Nice shop. Apply in 
person or phone DE. 8-5000.

SATTERFIELD MOTORS. 4627 
Longshore Street.

(174-176)

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)»

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 4-0813.

(170-176)

Baltimore, MdL
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 
224J

(174-180)

SVEIKATA
JUMS KEIKIA ILGO POILSIO— 

SUSTIPRĖJIMO
ANT AVAN'TA PARMOS 

Čia sveikata taisantis 
MAISTAS IR ORAS. 

Išskalbiame drabužius. 
Mokestis $100 j mėnesi

Rašykite: AVANTA FARM, 
Ulster Park, N. Y.

(175-179)

i MATTHEW A.! y
• BUYUS "'■r
J (BUYAUSKAS) J
J LAIDOTUVIŲ i j
J DIREKTORIUS !

J 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. ■ J
J MArket 2-5172 «
I 4
* O. A * «» «» A. 4» M < M ♦ A # • > * ■
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NohYorko^zWWZlnlin
Rosenbergu bylą aiš
kins masiniam mitinge

i. Kau
re ng i a- 

masinis mitingas. Jo tiks-

Rugsėjo 16-tos vakai 
dall’s Island Stadiume, 
mas

bell 
Tuo 
tūkstančiai lapelių, 
kas nepavaduos as
kinimo. Visi kviečiami ir 
sami įsigyti

faktus visuomenei.

Tačiau me

pra- 
biliotus. Bilietų 

kana $1. Gaunami ir pas lietu
vius, kurie remia darbą Rosen
bergu byloje teisėtumui.

BROOKLYNIEČIA1!
Tuojau užsisakykite vietas 

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

park, 123 
Irvington,

i valandą 
, Amerikos 
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 
busit i šį pikniką, tad prašo
me tuojau užsisakyti.

Kurie važiuosite automobi
liais i tą pikniką, tai isitėmy- 
kite kelrodi, kuris yra paduo
tas prie pikniko skelbimo.

Busas išeis 1-mą 
po pietų, nuo Liet.
Piliečių Klubo,

MIRE
Mirė VinČas Beleckas, 

niau buvęs SLA 38 kuopos 
šininkas. Kur ir kada jis 
laidojamas, pre nešėjas pilnos 
nių žinių dar neturėjo.

metų 
katas 
šokęs

way,

f-

se

H art irta n, G* 
žymus advoamžiaus, 

užsimušė iškritęs ar iš- 
iš savo rastir>ės 34-mc 
pastato prie 39 Broad- 

Mew Yorke.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

& TONY’S f
ŽgSHf UP-TO-DATE |

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

Piknikas šį sekmadienį 
įvyks, kad ir lytų

Newarkieciu rengiamas dien-
Laisvės paramai pikni-raše io

rugsėjo 6-tą, įvyks neatsižvel
giant į orą. Ta vieta yra tin
kama ir pakankama pasilinks
minti bile kokiame ore.

Montgomery Park, 123 Mont
gomery Ave. 
yra erdvus,
karnai stalų gražių medžių pa
vėsyje, yra 
to pageidauja, 
dienai yra atviro oro salė šo
kiams. O lietingą dieną galima 
naudoti dvi dideles sales, taipgi 
baras ir valgykla pastogėje.

Pikniko rengėjai turės val
gių ir gėrimų, karštų ir šaltų.

Tačiau dėkingai priimtų ir val
gomas dovanas, kurias vienu 
ar kitu būdu galima suvartoti 
—išleisti piknike;

Irvington, N. J., 
Jame yra pakan-

ir saulėje, jei kas
Giedrai, šiltai

Policistai siūlo 
viešas loterijas

New Yorko valstijos polici
ja savo konferencijoje kritika
vo dabartinę loterijoms siste
mą kaip “atgyvenusią, nerealis
tinę ir neįvykdomą.” Dauguma 
balsų priimtoje rezoliucijoje 
ragina valdžią legalizuoti botus 
bile kur, ne vien tiktai prie 
lenktynių, taipgi leisti loterijas

Kon ferencijoje Hotel 
modore dalyvauja apie 
delegatų.

Daba rt i n ia i įstaty m a i 
‘aiškiai priešiški žmonių

Com- 
1,00(1

y ra 
va

liai,” sakė konferencijos prezi
dentas John E. Carton, ’’žmo
nes atsisako juos pagerbti, juos 
laužo,' o paplitusi atvira nepa
garba tokiems įstatymams aks
tiną negerbti kitų įstatymų,” 

Konferencija taipgi siūlė nu
mažinti policijos darbo valan
das iki 40 per savaitę ir pakelti 
minimum mokestį iki $5,000 
metams.

Pašovė parke

Impellitteris būsiąs 
kandidatu ir tiek

Iš Brooklyno ir Philadelphi- 
,įos į ši pikniką važiuos specia
liais busais. Iš daugelio kitų 
miestų ir iš kelių artimų ir to
limų kitų valstijų, nuo Maine 
iki Illinois, atvyks 'svečių auto
mobiliais, busais,
Sakoma, kad būsią ir atskridu
sių lėktuvais, 
linksmas pasimatymas i 
gus pobūvis.

traukiniais.

bus visiems 
s m a-

Visus kviečia, visų lauks to 
pikniko rengėjai. Tai—iki pa
simatymo .’

Maža audra,

Trečiadienio prievakarį' užė
jusi žaibų su viesulu audra nu
sinešė bent vieną gyvybę.. Vie
sulo auka tapo policijos sar- 
žentas Saul Starrett, 38 metų. 
Nelaimė įvyko taip:

Bronxe prie 238 St. ir Kings
bridge Ave. tapo nublokštas di
dysis pajėgos laidas. Policija 
buvo pasiųsta saugoti, kad pra
eiviai nepaliestų laido. Staigus 
viesulo sūkurys bloškė, laidą 
ant policisto Starrett. Per jį 
perėjo 2,500 voltų elektros. Jis 
tapo prie laido prijungtas.

Ten pat buvęs policistas Don- 
leavy su savo lazda atmušė nuo 
Starretto tą elektros laidą. 
Pribuvę gelbėtojai ilgai prie jo 
darbavosi, bet atgaivinti nepa-

Audra su savimi atnešė tū
loms miesto dalims po keletą 
minutų lietaus, kitur tik /pa- 
krapijo, o kai kur nepaliko nei 
lašo. Gatves pilnos medžių la
pų, be laiko krintančių dėl sau
sros.

Central Parke 7 metu mer- j RffaS SUSirillkimaS 
gytei pašauta ausis. Ji kartu' 
su tėvais ėjo pasivaikščioti.

Majoras Impellitteri yra 
sirašęs (enrolled) demokratu 
ir juomi ’skelbiasi esąs kol tas 
skelbimąsis jam tarnauja. Jis 
nori būti tos partijos narių ir 
balsuotojų nominuotu iš naujo 
kandidatuoti į majorą. Tačiau 
praėjusi trečiadienį jisai leido 
suprasti, kad jeigu demokratai 
balsuotojai jį atmes, jis v i stiek 
kandidatuos —• nepriklausomai.

už

Vyriausiu jo oponentu iš 4 
demokratų kandidatų į majorą 
skaitomas Wagneris, paskelbu
siojo darbininkams naudingų 
įstatymų autoriaus Robert F> 
Wagnerio sūnus/ dabartinis 
Manhattan prezidentas, 
balsavęs prieš kėlimą
Wagneris, spėjama, galįs gauti 
didelę pirmenybę prieš Impelli- 
tterį. Majoras Impellitteri su 
gubernatorių Dewey skaitomi 
kaltininkais pakėlimo fėro.

‘ Balsavimai nominacijai kan
didatų įvyks rugsėjo 15-tą.

Kaip 
fėro,

Lewis© žudytoju 
tebeieško

Sušaudytasis Thomas F. 
Lewis tapo palaidotas rugsė
jo 1-mą, 
tūkstančiui 
unijistų ir 
tariamieji 
šai, tarpe

dalyvaujant apie 
šeimos prieteiių, 

kitų. Dalyvavo ir 
buvusieji 
kitų ir

jo prie- 
tardytasis

Neabejotina, kad 
dalyvavo Jr būrys

apeigose 
slaptosios 

policijos agentų stebėti asme
nų išvaizda V V
ką palydovai 
vyje.

ir pasiklausyti 
kalba tarpusa

Tuo tarpu 
rimas, jog ir žmogžudžiui pa
bėgti aiito vairuotojas Howell 
gal, esąs, nužudytas. Jai ga
lėję padaryti gengsteriai jo 
bosai, kad jis nekalbėtų.

klio naujas į ta

SUSIRINKIMAI

ir Užlaikymas

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED-MALE

REIKALINGOS OPERATORES 
SINGER OPERATORĖS 

Patyrusios. Darbas prie blouse. 
Taipgi

MERROW OPERATORĖS 
Patyrusios ant Wilcox-Gibbs maši

nos. Nuolatinis darbas. Gera mo
kestis. Kreipkitės:

PAULA FASHIONS
142—5th Ave., N. Y. C. (arti 19 St.)

(175-176)

VYRAI 
Išlavinti ar nelavinti.

i Medžio apdirbimo fabrikui. 37% 
valandos, plas viršlaikiai. Nuolat. 
5 dienų savaitė.

LAMINATED VENEERS CO.
100-05 82nd Ave., Riclunond Hill 

Queens
(tarp Atlantic ir Jamaica Aves.)
Šaukite darbo dienom VI. 9-5628 

(174-177)

MERROW OPERATORS
Vien tik patyrusios. Darbas prie 

boys sweaters. Nuolatinis darbas. 
Gera mokestis. Kreipkitės:

PICWICK KNITTING MILLS 
49 Junius St., Brooklyn 

(5th floor)
(175-179)

CARPENTER
Patyręs prie Komercijinių 

Walk-In Refrigerators 
KELLY KATZ EQUIPMENT CO. 

' 94 Avenue U, Brooklyn, N. Y.
Puikus darbas. Kreipkitės tuojau 

Tel. ES. 3-9200 
__________________________ G 76-178)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Siuvimui pamušalų rpoteriškiems 

koutams. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis. Kreipkitės:

TAILORCRAFT SPORTSWEAR
470 Broome St., N. Y. C. 

(3rd floor)
(175-179)

MEDŽIO ŠINGELIU VYRAI 
ASPHALT

PATYRĘ PLYWOOD < 
APPLICATORS

ABELNAI $175.00 J SAVAITĘ 
DEL CAMPO 

111 ALVIL RD., 
ELSMER. DELAWARE

TEL. WILMINGTON 3-G400— 
9 A. M.—5:30 P. M.

(176-180)

Sulig Webster žodyno 
PROGA YRA

DINING ROOM WORKER
Berniukų Mokykla. Užmiestyje

“Patogių sąlygų supuolimas“
Pleasantville Instrument

Šaka
General Precision Laboratory Inc. 

Siūlo patyrusioms

ASSEMBLERS
SOLDERERS

WIRERS
Transformer Assemblers
TURI BUT U. S. PILIETES

ŠIOS SVARBIOS APLINKYBES 
teikia ateičiai padidinimą electronic 
fabriko. Nuolatinį, linksmą darbą, 
moderninėse sąlygose.
ĮEINA PATENKINANČIOS PA
ŠALPOS:

.. . Automatiški algos pakėlimai

... Ligoje Pašalpa

... Medikalė Pagelba ir Apdrauda

... Poilsio Periodai

... Apmokamos vakacijos
270 Marble Ave. Pleasantville 2-2800 

Extension 29
(175-181)

HAIR DYEIt—FINGERWAVER
MANICURIST

Pilnai patyrusi. Nuolatinis darbas. 
$60 j savaite. Linksmos darbo sąly
gos*. Kreipkitės:

HARRY’S BEAUTY SALON
205 E. 167th St., Bronx

Tel. JE. 6-9850
(176-180)

APPLIQUE CUTTERS
Vien tik patyrusios. Nuolatinis 

darbas. Gera mokestis. Kreipkitės:
ARLINGTON EMBROIDERY

114 E. 25th St., Bronx
(176-177)

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

OPERATORĖ-PINKER
Patyrusi ant side and yoke pinki/Ar

Taipgi 1
Nuo-Overlock Machine Operatorės^ 

latiniai darbai. Gera mokestis.
Kreipkitės:

IMPERIAL UNDERGARMENT CO.

(174-1781
VISIEMS DARBAMS

OPERATORE
Pilnam laikui ar daliai. Vėsinga 

dirbtuvė.
Nėra naktinio.darbo. Su alga 

susitarsime.
Uždara Pirmadieniais.

Skambinkite: MANHASSET 7-8383
(174-176)

REIKALINGA 
JAUNA MOTERIŠKĖ

Dirbti kaipo feeder prie mangle 
mašinos.

. Nuolatinis darbas.
5 dienos, duodama valgis, 

gera mokestis.
Šaukite:

Mrs. Beckman.
Tel. UL. 4-1600

(171-176)

Alga
Tel. UN. 4-4701

Šaukite Antradienį 9 A. M.
iki 4:30 P. M.

(176-178)

REIKALINGA HOUSEKEEPER
Guolis vietoje. Nuolatinis darbas. 

Gera alga. Puikūs namai ir atmos
fera. Geras darbas tinkamai mergi
nai ar moteriškei. Skambinkite:

HO. 4-3536 (pirm 10 A. M.) ar
ST. 4-8760 (tarpe 2 P. M.—5 P. M.)

(173>17,7)
VYRAI (18-44)

Lengvas Fabriko darbas

Puikiausios Darbo Sąlygos

Gera Pradinė alga. Pakilimų Pro
gos. 5 dienų. 40 valandų 
Reikia suprasti angliškai.

Kreipkitės Antradienių 
ir Visą Savaite į 

NATIONAL BISCUIT
85 Tenth Ave., N. V. C., prie 15th St. 
___ _______________________ (176-178)

REAL ESTATE

savaitė.

Rytais

CO.

CABINET MAKERS
Darbas prie kostumerskų naujų 

rakandų ir pataisymų. Nuolat, gera 
mokestis.

FINISHERS
Prie kostumersko darbo rakandų. 

Spraying ir kiti darbai. Nuolat. Ge
ra mokestis. Kreipkitės:
WOODWORKING SPECIALTIES*

CO., INC.
34-69 Collins Place, 

Tel. Independence
Flushing 
3-1993 

(175-181)

EAST NEW YORK — 324 Shep- 
2 šeimų moderninis mū- 
aliejus, karštas vanduo, 

Puikiausiose sąlygose, 
tuojau po nupirkikimo. 
be agentų.

APplegate 7-6961
(175-179)

pa rd. Ave., 
ro nairįas, 
arti visko. 
U/Jmarrįas 
Kreipkitės

BUSHWICK SECTION

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios prie Singer mašinos. 

“Group 2”. Darbas sekcijom arba 
viso drabužio. 35 valandų savaitė. 
36% bonų. Unijinė dirbtuvė. Nuola
tinis darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės:
ROSEBANK SPORTSWEAR 

100 St. Mary’s Ave., Rosehank, S. I.
Tel. GI. 7-1381

(175-181)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

( LEANING STOKE
įsteigtas 8 metai, žema renda. 4 

melų lysas. ispaniška sekcija. Turi 
greit parduoti su nuostoliais.

144 Atlantic Ave., Brooklyn
Tel. UL. 5-0922

(174-178)
BEAUTY SALON 
įsteigta 20 Metų.,

Turimo parduoti bizni su n uosto? 
liais už $2,500. 3 wet Booths. P/*’ 
gi Plaukų dažymo vieta. Arti 
Beach line. V*

162 Avė. O, DEwcy 9-9727 f 
(]7qi7(u

BAKERY—ARTI PARKCHESTER

Gera vieta. Kepimas ant vietos.

Ant pirmų lubų. Lietuvis savininkas.

2 šeimų medinis namas
9 kambariai, karštas vanduo 

Parquet Floors. Tuščias apartmentas
Tel. NE. 4-3137

(175-179)

Tel. TA. 8-5150—TA. 2-3952

(174-180RICHMOND HILL, N. Y.
ALDLD. 185 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, rugs. (Sept.) 
10 d., pradžia 7:30 vai. vakare, 110- 
06 Atlantic 
/aukite, nes 
(arimui.

REIKALINGA MANICURIST
Patyrusi. Nuolatinis darbas. Gera 

alga. Linksmos darbo sąlygos.
Kreipkitės:

WEST END HAIRSTYLIST 
262 West End Ave., (12nd St.) 

Klauskite Mr. Tone 
Tel. SU. 7-0070

(176-180)

Susivienijimo 13 „kuopos su- 
buvo 

visais pažiūriais geras ir gra
žus. Tiesa, tas nesvietiškas 
karštis sulaikė narius nuo 
skaitlingo atsilankymo, bet apie 
tuzinas jų susirinko.

Mūsų kuopa jau ruošiasi ru
deniniam ir žieminiam veiki
mui. Šiame susirinkime pada
rėme du nutarimu. Pįrmiausia 
bus stengiamasi gauti prelegen
tą ir suruošti paskaitą sveika
tos reikalais. Jeigu negausime 
lietuviško gydytojo, bandysimo 
gauti kitatautį. Mums rūpi ne 
tik savo narių, bet ir visų lie
tuvių sveikata ir ilgas gyveni
mas.

Antras nutarimas, tai sure
ngti didelę tradicinę vakarie
nę. Jau yra diena paskirta ir 
iš anksto paskelbiama. Tai bus 
gruodžio 13 d. Savo prietelius 
prašome įsitėmyti. Visos susi
rinkime buvusios narės apsiė
mė dėl vakarienės pasidarbuo
ti. Jos sakė suruošiančios to
kią. vakarienę su tokiomis pat- 
rovomis,* kokios nei Richmond 
nei Brooklynos dar nėra turė- 

I ję. Narys.

Kadangi šūvio nesigirdėjo, me- j sirinkimas rugsėjo 2 d.
narna ,kad šūvis paleistas iš ko
kio padidinto žaislinio šautuvė
lio. Ausis pažeista tik iš lauko.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283

nla 9-6125

ra-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIU LIGŲ 

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

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. L. N. Y.

ts)

Avė. Visi nariai daly- 
yra svarbių reikalų ap-

Komiteteas.
(176-177)

BROOKLYN, N. Y.
L.D.S. 46 kp. mitingas įvyks tre

čiadienį, rugsėjo 9 d.. 8val. vakare, 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Visi nariai būkite, nes reikės pa
sitarti kas link ateinančios žie
mos sezono veikimo.

Valdyba.
(176-177)

SCHOOLS

REIKALINGOS
FINGERWAVERS (2)

Pilnai patyrusios ekspertai beauty 
operatorės. Nuolatinis darbas, vir
šiausios algos. Kreipkitės:

TYRONE BEAUTY SALON
881 Amsterdam Ave., N. Y. C.

(arti 79th St.)
Tel. TR. 4-6855

(176-177)
REIKALINGA HAIRDRESSER

Tortų Dekoracijos-Kepyklos ir Sal
dainių mokykla

Dabar Praneša Naujus Kursus.
1465 — 3rd Avė., N. Y. C.

RE. 4-5473

2 ŠEIMŲ NAMAS—*

Aliejus — Užėmimui 4 Rūmai.

$10,000

Šaukite: TAlmage 3-5150

Ar TA. 2-3952
(174-181)

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODA1T1S
Užlaiko puikų

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

MEAT MARKET—EAST BRONX 
Puikiausia vieta

4044 White Plains Ave.
Geros jeigos — Kaina žema
Parduodama su nuostoliu.

Tel. KI. 7-7550
(174-178)

DRY CLEANING

Geriausia New Yorke vieta. 266

W. 72nd St. Seniai įsteigta. Aukštos

Mokyklas lankys arti 
milijonas mokinių

New Yorko didmiesčio pra
dines ir vidurines mokyklas ši 
rudenį lankys apie 915,000 vai
kę ir jaunuolių. Aprokuojama, 
kad šiemet mokinių bus apie 
apie 4,000 daugiau, negu pra- 
jusį sezoną. Mokslo metai pra
sidės šio mėnesio 14-tą.

(x)

U

RANDAVOJIMAI
Patogus kambarys prie pavienio 

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

Frank Sinatra ir Donna 
Reed žvaigždinėse rolėse 
filmoje “From Here To 
Eternity,” rodomoje Ca
pitol Teatre, Broadway 
ir 50th
Kitose vadovaujančiose 
rolėse 
Deborah

gomery Clift

St., New Yorke

gausi- 
3rd St.,

(x)

Burt Lancaster, 
Kerr ir Mont-

Patyrusi. Nuolatinis darbas. Pato
gios valandos, aukšta mokestis. 

Kreipkitės:
MAJOR MARIE BEAUTY SALON 

1425 Madison Ave., N. Y. C. 
Tel. AT. 9-0588 

___________________________(176-182) 
REIKALINGA FINGERWAVER
Nuolatinis darbas. $55. Linksmos 

darbo sąlygos. Uždara pirmadieniais.
Kreipkitės:
MERMAID BEAUTY SALON 

61 West Tremont Ave., Bronx 
Tel. TR. 8-9204 

. . (176-177)

BAYSIDE — 211-06 46th Rd.

2 Šeimų medinis namas, 60x100— 
Kampas. 5 rūmų, ant pirmų lubų, 
on title. Aliejum šildomas. Arti mo
kyklos, krautuvių ir transportacijos.

$15,500 — Tel. BAyside 4-0332
(173-177)

kainos. Parduoda su nuostoliu už

$3,000. Tel. TR. 7-8036.
(174-176)

FLATBUSH
2 Aukštai Tušti

STATIONERY 
LUNCHEONETTE 
Prie didelio kelio.

$1200 savaitinių jeigu.
Ilgas lysas. |

Išeina militarinėn
Parduoda su nuostoliais. i

Tel. BAldwin 3-9756 *
(HAM76)

rnybon.

5-6 Kambariai arti 
IRT ir BMT 

Kaina $14,500
Šaukite po 4 P. M. BU. 7-0840 

(173-177)

MERGINOS (21-80)
Lengvas Fabriko Darbas
Patyrimas nereikalingas 

valandų savaitė. Gera proga 
kilimams. Naktinis darbas.

Kreipkitės Antradienio rytą 
Ir ištisą savaite:

NATIONAL BISCUIT CO.
' 85 Tenth Ave., N. Y. C.

(prie 15th St.)
(176-177)

pa

CROCHET BEADERS
Vientik patyrusios. Linksmas nuo 

šmotų darbas, 
latinis darbas.

Kreipkitės:
MAX A.

5 W. 36th St., N. Y. C.
' (176-178)

$65 ir aukščiau. Nuo-
Atdara šeštadieniais.

SOMMER co.

REIKALINGOS OPERATORĖS
Dirbti prie moteriškų koutų. Sek

cijinis darbas. Guzikus siūti ranka. 
Nuolatinis darbas. Gera alga.

ROCK FASHIONS
11 Rock St., Brooklyn 

(arti Wilson Ave.)
Kreipkitės: (176-182)

BROOKLYN 
652 Union St.

Arti 5th Avė., 2 šeimų mūrinis na
mas, su krautuve 80 pėdų ilgio, abu 
apartmentai tušti, 
stogo. Automatiška 
karštas vanduo.

Jeigos $150
Dasideda patiems

Kaina $15,500
Šaukite UL. 7-6436

(172-176)

GAS STATION 
REPAIR SHOP 

Ilgas Lysas 
Turime Parduoti 

1452 Westchester Ave. 
Bronx 

TY. 8-5730
(173-177)

su darželiu ant 
aliejum šiluma,

j mėnesį 
gyvenimo vieta

HILL SECTION—BROOKLYN
Stebėtina įplaukų Proga

30 Carlton Ave.
2 šeimų Brownstone, 5 kambariai 

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

Arti transportacijos.
Tel. MA. 5-9722

(172-176)

Ką planuojate rengti šį ru
denį^ Laisves spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

FRUIT 
& 

VEGETABLE STORE 
Gera proga. 

Parduodame iš priežasties ligos. 
Turite pamatyti, kad įvertinti. 
Telefonuoklte STerling 8-0367 

Tarpe 1—7 P. M.
(175-179)

BODY SHOP
Abelnai 35x40. didelis kiemas, tel

pa 6 karai, aliejum garu šildoma, 
visi reikalingi permitai, 5 h. p. com
pression jacks, Porto Power, ir kiti 
įrengimai. Renda $150. Pageidauja
ma lysas. šaukite tuojau.

35-21 Farlngton St., 
Tel. FL. 9-2324 

___ (175-179)

REIKALINGAS ASMUO SU | 
J DĖLIŲ K n

MAŠINŠAPEI
Geras Investmentas

2219 Ryder St., Brooklyn
Tel. ES. 7-8862

(176-180)

6 pusk—Laisve (Liberty)-Šeštadien., Rugsejo-Sept. 5, 1953




