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KRISLAI AMERIKA SIUNČIA
L. L. D. ginasi.
Eva Simans
Gražus pakilimas
Apsidžiaugė ir nusivylė.
Prieš piktąjį įstatymą.

Rašo A. Bimba

Neabejoju, jog visi skaitėte 
Literatūros Draugijos atsišau
kimą. Ji ginasi nuo užpuolimo. 
Prokuroras nori ją padaryti 
tuomi. kuomi jinai niekuomet 
nebuvo ir nenori būti.
k Richmondiškė ISA kuopa 

bpvo pirmutinė atsiliepti i ko
miteto atsišaukimą finansinės 
paramos. Suprantama, kad ii 
kitos kuopos paseks jos pro
tingą pavyzdį. 

• • •

Redakcija gavo laiškuti nuo 
savo labai gero bend radarbio 
ir nenuilstančio seno kovoto
jo už pažangą. Rašo drg. J. N. 
Simans iš Clevelando. I‘rasau . 
Brangūs draugai

Meldžiu man atleisti už pa- 
liovimą rašinėti, nes man pri
siėjo pašvęsti visą laiką gelbė
jimui mano Ievutės gyvybės. 
Nuo birželio mėnesio vidurio 
jos sveikata, jos mintys ir kal
ba iš palengvo pradėjo pulti 
žemyn ir rugpjūčio 30 d. visai 
liko be žado, be sąmonės. Nu- 
vežus i ligonine surado jos 

megenų dalį užlietą krauju.
• bčgoninėje prisiėjo pritaisyti 
o£sigeno dujas prigelbėjimui 
jos kvėpavimo. Tik rugsėjo 4 
dieną pradėjo atgauti sąmonę, 
ir dabar, šiuos žodžius rašant, 
pradėjo, nors patylomis, kal
bėti. Ligoninėje Ievutei prisi
eis pabūti nekurj laiką, nes 
maisto per burną nedaug dar 
tepajėgia valgyti, tai priedu 
dar prisieina duoti per krau
jagyslę mineralinių iŠtarpintų 
druskų.

Eva Simans taip pat yra se
na veikėja ir kovotoja, Laisvės 
bendradarbė, menininkė, nuo
širdi pažangos šalininkė. Gai
la, kad jos sveikata taip smar
kiai pašlijo.

Viso Laisvės personalo var
du siunčiu šiai gerai draugei 
karščiausius linkėjimus greitai 
ir pilnai susveikti.

Varsa va buvo vienas iš la
biausia sunaikintu miestu ir 
ta pati Vkišava gali šiandien 
did/Ziuotisbuvimu vienu iš 
greičiausia iš griuvėsiu paki
lusią miestu. Visas pasaulis 
stebisi Lenkijos sostinės pa
darytu progresu.

Varšava šiandien turi 367 
mokyklas, 16 technikiniu j- 
staigy, 60 moksliniu ištaigą, 
30 teatru ir 130 vaiku dar
želių.

Mūsų- darbo uniją lyderiai 
apsidžiaugė prez. Eiscnbowc- 
riu, kai jis darbo sekretoriu
mi pasiskyrė plumberiu uni
jos lyderį Martin Durkin. Da
bar jie pamatė, kad tai buvo 
republikoną partijos ir admi
nistracijos muilo burbulas.

Brolis Durkin rezignavo. Jis 
toliau nebegalįs pakęsti. Re
publikoną pažadai pataisyti 
Taft-Hartley įstatymą pasiro
dė veidmainingi. Nė pats pre- 
^identasJ nebenori kalbėti apie 
$>ažad us -darbi n i n kams, su d ė- 
tus rinkiminės kampanijos lai
kais.

Reikia karštai pasveikinti 
sen. Lehman ir kongresmaną

(Tąsa 3-me puisl.)

ATOMINES PATRANKAS 
I VAKARU VOKIETIJA 

\Sako, tai bus Atlanto kraštų 
| stiprinimas prieš komunizmą

Washington. — Armijos 
1 sekretorius R. T. Stevens 
I paskelbė, kad Jungt. Vals- 
į tijos siunčia 6 milžiniškas 
i atomines patrankas Į Vaka- 
; rų Vokietiją. Toliau bus 
i keli amerikonu batalijonai 
apginkluoti tokiomis pa
trankomis vakarinėje Eu
ropoje.

Atominė patranka turi 11 
colių pločio gerklę ir gali 

Į numesti sviedinį per 20 my
lių. Sykiu su savo troku 
patranka sveria 85 tonus.

Nesakoma, ar Amerika 
siunčia Europon ir atomi-

Vietnamo liaudininkai 
muša francūzus

Hanoi, Indo-Kin. — Viet
namo liaudininkai atakavo 
francūzus penkiolikoje 
tvirtoviškų vietų netoli Ha- 

į n oi miesto. Užėmė ketu
rias francūzų pozicijas, pa
grobė bei sunaikino jų gin
klus ir pasitraukė į savo 
liniją.

Liaudininkai puola fran
cūzus ir Laose, kitoje iš 
trijų provincijų Indo-Kini- 
joje, Francijos kolonijoje.

Francija prašo dar 
$400,000,000 karui

Paryžius. — Francijos 
premjeras Laniel rengiasi 
kelionei į Wash in g toną. 
Prašys dar anie 400 milijo
nų dolerių dėl francūzų ka
ro Indo-Kinijoje.

STEVENSONAS RAGINA 
TARTIS SU SOVIETŲ 

SĄJUNGA
•Chicago. — Adlai Steven

son ragino Jungtines Vals
tijas pasistengti, kad būtų 
suruošta didžiųjų vakari
nių šalių sueiga su Sovietų 
Sąjunga. Jis, buvęs demo
kratų kandidatas į prezi
dentus, sakė, reikėtų ypač 
tartis su Sovietais apie gin
klavimosi mažinimų iš abie
ju pusiu; taip pat turėtų 
būti užtikrinta, kad vaka
rai neužpuls Sovietų Sąjun
gos, o jinai vengs užpuoli
mo prieš vakarinius kraš
tus.

Amerika neleidžia 
Robesonui dainuot 
Valijos mainieriams

London. — Amerikos val
džia atsisakė panaujinti pas- 
portą Paului Robesonui, di
džiam dainininkui-aktoriui.

Robesonas prašė paspor- 
to, kad galėtų dalyvauti 
Wales mainierių dainų fes
tivalyje.

Fidži salose žemės drebė
jimas pražudė 5 žmones. 

nius šovinius. Tos patran
kos gali šaudyti ir papras
tais artilerijos sviediniais.

Armijos sekretorius pa
reiškė, jog atominės pa
trankos žymiai pastiprins 
Atlanto kraštų sąryšį prieš 
komunizmą.

Piety Afrikos fašistai 
įkalina M. Gandhi

Pietų Afrikos fašistinis 
teismas nuteisė Manilajų 
Gandhi 50 dienu kalėti už 
tai, kad jis ragino negrus ir 
indusus darbininkus ne
klausyti įstatymo, užginan
čio jiems “maišytis su bal
taisiais.”

Gandhi yra. sūnus velio
nio Mahatmo Gandhi, gar
siojo tautinio Indijos vado-

Svetimiem kraštam pilami, 
Amerikos doleriai gadina 
amerikonams bizni v

Washington. — Prekybos 
sekretorius Weeks ii- iždo 
sekretorius Humphrey (Ei- 
senhowerio ministrai), sa
kė, Amerika turėtų nustot 
šinkavus šimtus milijonų 
dolerių svetimiems kraš
tams. Nes svetimieji, nau
dodami amerikinius pini
gus, stato sau naujus fabri
kus, kurių dirbiniai lenkty- 
niuoja prieš Amerikos dir
binius; taip ir muša ameri
kinių fabrikantų biznį pa
saulinėse rinkose.

Nenaudėliai pagrobė moterį 
ir svilino ją cigaretais X

Queens, N. Y. — Du vy
rai vėlai vakare sustabdė 
Astorijoj, Long Islande, 
jauną gražią motiną, už- 
klausdami, “ar turi degtu
ką?” Tuo tarpu vienas įrė
mė jai revolverį nugaron, o 
kitas atkišo revolverį pryš- 
akin.

Taip jiedu ir įsivarė mo
teriškę į automobilį, kur 
prie vairo sėdėjo trečias 
nenaudėlis. Važiuodami, jie 
puolė moteri prievartauti, 
o jinai nesidavė ir rėkė. 
Tad jie nuplėšė lai drabu
žius ir cigaretais degino kū
ną. Bet nieko nelaimėda
mi, pagaliau, ištrenkė ją 
laukan iš automobilio.

Sugrįžus jai namo», buvo 
pašauktas daktaras, kuris 
ir aptaisė jai žaizdas.

Buenos Aires, Argentina. 
— Čia nuteista 7 asmenys 
kalėti 18 mėnesių, iki 3 me
tu už sąmokslą nuverst pre
zidento Perono valdžią.

LIBERALIAI DEMOKRATAI 
LAIMĖJO NOMINACIJAS 

\Į NEW YORKO MAJORUS
New York. — Nominaci

jose į New Yorko miesto 
majorus Robertas F. Wag
ner, liberalas demokratas, 
gavo beveik dvigubai dau
giau balsų, negu dabartinis 
majoras Impellitteri, kon
servą ty vis demokratas.

Pagal dar neužbaigtą bal
sų skaičiavimą, 350,000 Di
džiojo New Yorko piliečių 
balsavo už Wagner i ir tik
tai 181,000 už Impellitteri.

Wagneris remia panašią 
politiką, kaip velionio pre
zidento Roosevelto Naujoji 
Dalyba.

Velionis jo tėvas senato-

Egiptas susekęs angly 
sąmokslą nuversti 
egiptėny respubliką

Kairo, Egiptas. — Armi
jos majoras Saleh Salem, 
Egipto tautinės vadovybės 
ministras, pareiškė masi
niam susirinkimui, jog val
džia susekė, kad egiptiniai 
reakcininkai padarė są
mokslą su svetimais impe
rialistais nuversti respubli
kos prezidento gen. Nagui- 
bo valdžią.

Suimta keli tuzinai as
menų kaip Anglijos agen
tai. Tarp suimtųjų yra ir 
18 egiptėnų laikraštininkų.

Neoficialiai pranešama, 
kad anglai sudarė pusės mi
lijono dolerių fondą, rem
dami planuojamą sukilimą 
prieš Egipto respubliką.

Majoras Salem pakarto
jo, kad Anglija turi Iš
traukti savo armiją iš Su- 
ezo kanalo srities pirma, 
negu Egiptas sutiks daryti 
bet kokias politiniai - kari
nes sutartis su Anglija bei 
kitais vakarų kraštais.

Panašiai kalbėjo ir prezi
dentas Naguibas.

Bulgarija nori panaujint 
ryšius su Graikija

Athenai, Graikija. — Bul
garijos Liaudies Respubli
ka siūlėsi panaujint diplo
matinius ryšius ir apsi- 
keist a m b a s a d o r iais su 
Graikija. Siūlymas sako, 
galima ramiomis derybomis 
išspręsti einamus ginčus 
tarpi tų dviejų šalių.

JAPONŲ PREKYBOS SU
TARTIS SU ARGENTINA

Tokio. — Japonija priėmė 
Argentinos pasiūlymą da
ryti prekybos1 sutartį. Ja
ponija pristatytu Argenti
nai geležies ir. plieno už 20 
milijonų dolerių, o Argen
tina atmokėtų; savo kvie
čiais ir vilnomis.

Teheran, Iran. — Bus da
roma operacija netikrai 
merginai Faridei Najafiai, 
16 metų amžiąus, kad pa
keist ją į berniuką.

rius R. F. Wagner buvo au
torius ]) a ž a n g a u s darbo 
santykių įstatymo, kuris 
užtikrino unijines teises 
darbininkams.

Liberalai demokratai tai]) 
; pat laimėjo nominacijas į 
' daugumą kitų m i e s t i n i ų 
valdviečių.

Majorui Impellitteriui la
biausiai atsirūgo f a k t a s, 
kad per jo suokalbius su 
valstijos guber n a tori u m 
Deweyu buvo iki 15 centų 
pakeltas važiavimas pože
miniais geležinkeliais - ele- 
veiteriais ir busais ir leista 
didnamiu savininkams dar 
pakelti rendas.

Ryty Vokietija suėmė 
maistą, šmugeliaujamą 
į vakarą Berlyną

Berlin. — Rytin. Demo
kratinė Vokiečių Respubli
ka užgrobė daugybę mais
to produktų, kurie buvo 
šmugeliuoiami iš rytinės 
Berlyno dalies į vakarinę. 
Tarp kitko, atėmė nuo šmu- 
gelninkų daugiau kaip 2,- 
500 svarų vaisiu, šimtus 
svarų daržovių, daug kiau
šinių, mėsos ir kt.

Tuo tarpu amerikonai iš 
vakarinio Berlyno skelbia, 
kad jie iki šiol padalino 
“alkaniems rytiniams ber
lyniečiams” jau 4,000.000 
pundelių amerikinio mais
to.

Franko pasirašys karinę 
sutartį su Amerika

Madrid. — Pranešama, 
jog kitą savaitę Ispanijos 
Franko fašistų valdžia pa
sirašys sutartį su Amerika. 
Sutartis leis amerikonams 
naudoti karines lėktuvų bei 
laivų stovyklas Ispanijoj. 
Amerika už tai duos Fran
kui šimtus milijonų dole
rių ir didelius kiekius gin
klu.

ŽULIKAI KOLEKTORIAI 
NUSUKA MILIJONUS 

DOLERIŲ
New York. — Viena suk

čių šaika pernai s u r i n k o 
904,000 dolerių aukų neva 
karo veteranams šelpti. Ve- 
teranams davė tiktai $78,- 
000, bet 826 tūkstančius do
lerių sau pasilaikė.

Kiti žulikai, pasivadinę 
Vaiku Fondu, sukolektavo 
$650,000 ir ne tik nedavė 
nė cento vaikams pašelpti. 
bet ranortavo, būk dar nu
kentėję $1,959 nuostolių.

Panašiai sukčiauja ir 
daug kitų neva labdaringų 
šaiku. 4-

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Rakietinis keleivinis An
glijos orlaivis čia atskrido 
iš Londono per 20 valandų 
ir 47 minutes.

INDIJOS DELEGATE 
TAPO JUNGT. TAUTU 
SEIMO PIRMININKE
A m erin is blokas n u tarė dar 
nekviesti Kinijos atstovą

United Nations, N. Y. — 
J u n g t i n i ų Tautų seimas 
(asemblėja) antradienį iš
rinko Indijos delegatę Vija- 
ją Lakšmi pirmininku šie
metinei savo sesijai.

Vi ja ja yra sesuo Indijos 
premjero Jaw. Nehru.

Irano valdžia tremia 
Sovietu piliečius

Teheran, Iran. — Irano 
generolų valdžia liėpe išsi
kraustyti Ignatovui, Sovie
tų naftos pramonės atsto
vui. įvedė karo stovi net 
mieste, kur Ignatovas bu
vo.

Irano valdovai tai]) pat 
įsakę pasišalint kitam So
vietų piliečiui, kuris ėmė 
iraniečiu užsakymus bač
koms daryti.

1 Prancūzai bando užgerint 
Kamhodiją. o Knowlandas 
grasina jai

Saigon, Indo-Kin.—Fran- 
cija bando užgerint Kam- 
bodiją, Indo-Kiniioje; žada 
pervesti kambodiečių ka
riuomenę į pačios Kambo- 
dijos komandą.

Atvykęs senatorius Know- 
land, rep u b 1 i k o n ų vadas 
Jungtiniu Valstijų Senate, 
grasino Kambodijai neduo
ti daugiau dolerių, jeigu 
kambodiečiai nekariaus iš
vien su francūzais prieš 
Vietnamo komunistus.

Amerika per dvejus pa
skutinius metus davė Kam
bodijai 25 milijonus dole
rių, kuriuos, tačiau, dau
giausia francūzai sunaudo
jo-

Anglija slepia rakietinius 
savo sekretus nuo Amerikos

London. — Anglija slepia 
naujausius rakietinius savo 
bombonešius nuo Amerikos, 
kadangi Amerika atsisako 
atidengti Anglijai naujuo
sius atominius savo sekre
tus.

KOMPANIJA TRAUKIA 
TEISMAN CIO UNIJĄ

Utica, N. Y. — Lenox 
Furnace kompanija patrau
kė teisman CIO Plieno Dar
bininkų Unija. Reikalauja 
$55,000 atlyginimo už tai, 
kad darbininkai, .streikuo
dami per 6 savaites, kliudė 
kompanijos pelnus.

Franci ja. planuoja atšaukt 
savo armijos batalijoną iš 
Korėjos ir vartot jį karui 
prieš Vietnamo komunis
tus, Indo-Kinijoje.

Prieš ją kandidatavo Thai- 
i lando atstovas, kunigaikš
tis Wan Waithayakon. Bet 

į Indijos delegatė laimėjo 37 
! balsais prieš jo 22.
j Sovietų delegatas Andrius 
i Višinskis reikalavo tuojau 
! priimti Kinijos Liaudies 
j Respublikos atstovą į Jung
tinių Tautų seimą ir kitas 
jų įstaigas. Nurodinėjo, 
koks tai yra keistas ir ne
logiškas dalykas, kad di
džioji kinų tauta atmeta
ma nuo atstovybės Jungti
nėse Tautose. Višinskis sa
ke, Kinijos priėmimas tar
nautu taikos vykdymui Azi
joje ir sustiprintų Jungti
nes Tautas.

Amerikos valstybės se
kretorius Dulles pasiūlė sa
vo rezoliuciją, raginančią 
dar nesvarstyti klausimo 
apie Kinijos priėmimą. Tad 
Amerika su savo talkinin
kais ir užgyrė Dulles rezo
liuciją 44 balsais prieš 10.

Svfija ir Afganistanas 
Į susilaikė nuo balsavimo.

Už sovietinį siūlymą pa
kviesti Kiniją balsavo Indi
ja. Burma, Švedija, Indone
zija, Jugoslavija, Lenkija, 
Čekoslovakija, Sovietu Są
junga, Ukraina ir Baltaru
sija.

Milžiniška Sovietą 
parama Kinijai

Peking. — Sovietų Sąjun
ga padarė dar negirdėtai 
plačią sutartį, padedančia 
Kinijos Liaudies Respubli
kai išvystyti ūkį bei pramo
nę.

Sovietų vyriausybė duos 
lėšų, medžiagų ir inžinierių, 
kad Kinijoje būtu pastaty
ta 91 nauja didžiulė pra
monė bei pagerinta seno
sios pramonės.

Mao Tse-tungas, Kinijos 
komunistų vadovas, pa- 

I siuntė Sovietų premjerui 
Malenkovui telegramą, šil
tai dėkodamas už tokią 
gausingą paramą, “kokios 
dar nebuvo visoje istorijo
je.”

Sovietų Sąjunga jau per
nai paskolino Kinijai 300 
milijonų dolerių, darydama 
naują prekybos sutartį su 
ja.

KADA SIŲST KALĖDŲ 
DOVANAS JANKIAMS 

UŽJŪRYJE
Washington. — Gynybos 

departmentas primena, jog 
kalėdinės dovanos ameriki
niams kariams užjūriuose 
turi būti išsiųstos ne vėliau 
kaip nuo spalio 15 iki lap
kričio 15 d., norint, kad 
siuntiniai laiku ten nueitu.•

ORAS.—Giedra, nekaista.
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ADVOKATŲ GILDIJA GINASI
ŠIOMIS DIENOMIS spaudoje pasirodė pareiškimas, 

išleistas National Lawyers Guild (Nacionalinės Advo
katų Gildijos) apie jos pasiryžimą gintis nuo šalies pro
kuroro užpuolimo.

Advokatų Gildijos veikiančioji taryba turėjo savo 
posėdį ir ten nutarė: naudoti visas priemones, visus sa
vo resursus tam, kad organizacija nebūtų įtraukta į 
subversvviu saraša .

Ši advokatų organizacija buvo suorganizuota prieš 
17-ką metų. Jai priklauso daug šalies advokatų. Jos 
skyriai veikia bene kiekviename didesniame Jungtinių 
Valstijų mieste. Jos nacionaliu prezidentu šiuo metu 
yra pasižymėjęs advokatas, Earl B. Dickerson. Organi
zacijai priklauso įvairių politinių pažiūrų ir religinių 
įsitikinimų asmenys, advokatai.

Nemaža advokatų, priklausančių šiai gildijai, vedė 
bylas puolamų komunistų, darbo unijų vadovų, rašy
tojų ir menininkų, pakliuvusių į teismus dėl jų įsitikini
mų. Matyt, tai ir paakstino justicijos departniento se- | 
kretorių Brownell padaryti šią organizaciją “subversy- i 
ve.” ‘ I

“Subversy vėmis” yra paskelbta jau apie pora šimtų ' 
įvairių organizacijų, įstaigų bei grupių. Tąjį darbą pra- ! 
dėjo Trumano administracija, o tęsia Eisenhowerio.

Mr. Brownell, kalbėdamas American Bar Associa
tion suvažiavime, pasigyrė, kad jis Advokatų Gildiją įdės 
į “subversyviu” sąrašą. Tuojau po to, kai Brownell tai i 
viešai paskelbė, Advokatų Gildija gavo formali prane- 1 
Šimą raštu, kad jis, Mr. Brownell, yra. pasiryžęs ją įdėti i 
į aną sąrašą.

Kaip kitoms organizacijoms, taip ir Advokatų Gildi- ■ 
jai, prokuroras duosiąs teisę “pasiaiškinti” pirmiau ne- i 
gu jis oficialiai ją paskelbs subversyve. Tačiau ūdvo- j 
katai žino, kad jie niekaip negalėtų “išsiaiškinti.” |

Gildija, pavyzdžiui, kaltinama tuo, kad ji esanti 
“legalis komunistų partijos įrankis.” Jos viršininkai at
sakys, kad tai netiesa. Tuomet prokuroras įrodys, kad 
Gildijos nariai gynė komunistus, arba, kad tas ar kitas 
Gildijos narys kada nors buvo ar dabar tebėra komu
nistas. Na, ir prokurorui užteks “įrodymų.” Proku
roras suras, kad’ tame ar kitame Advokatų Gildijos su
važiavime buvo pasisakyta už taiką, buvo pasisakyta ■ 
prieš rasizmą, buvo pasisakyta prieš siautėjantį rau- 
donbaubizmą, tuomet jis pasakys: žiūrėkite, ar komunis
tų partija už tai nestoja? O jeigu komunistai už tai sto
ja ir jūsų organizacija kada nors pasisakė už tai, tai 
ji ii- yra “subversyve.”

Todėl Advokatų Gildijos vadovybė nusitarė imtis 
legalių priemonių šitam prokuroro žygiui kelią pastoti.

Byla žada būti įdomi ir ji bus labai svarbi, nes, kaip 
žinome, prokuroras yra pasiryžęs ir kitas organizacijas 
panašiai “susubversyvinti.” Jei Advokatų Gildija lai
mės, laimės ir kitos pažangios organizacijos.

ŠIS DALYKAS liečia ir Lietuvių Literatūros Drau
giją, organizaciją, gyvuojančią jau per arti 40 metų, 
organizaciją, išleidusią virš 50 įvairiais pavadinimais 
knygų, — kultūros, apšvietus organizaciją, įkurtą, kuo
met Amerikoje komunizmas nebuvo žinomas.

Ši organizacija, kaip girdėjome, anksčiau negu Ad
vokatų Gildija, gavo iš prokuroro kaltinimus ir pareiš
kimą, kad ji būsianti įdėta į “subversy vių” sąrašą.

Be kitų kaltinimų, vienas yra tekis: LLD išleido 
Karolio Kautskio knygą “Ant Rytojaus po socialės re
voliucijos,” kurią išvertė komunistų keikūnas P. Gri
gaitis !

Kautskio knyga, vadinasi, esanti subversyviška ir , 
organizacija, kuri ją išleido lietuvių kalboje, esanti tokia! '

Ką visa tai rodo?
Tai rodo, jog nei jokia “aiškinimasis” nesulaikys 

prokuroro nuo jo pasimoto žygio.
/" 'Dėl to LLD Centro Komitetas’taipgi pasiryžo eiti į 

teismą, reikalaujant, kad prokuroro pasimojimas būtų 
atmestas, įrodant, kad ši organizacija nėra subversyve, 
kad ji yra literatūros leidimo organizacija, apšvietus or
ganizacija.

Niekam nėra paslaptis, jog mūsų Literatūros Drau- | 
gija yra biedna, nes mažos narių metinės m.okestys yra 
sunaudoja,mos knygoms ir žurnalui “Šviesai” leisti.

Į tai atsižiūrėdamas, LLD Centrinis Komitetas ir at
sišaukė į narius ir kuopas, kad jos stotų talkon.

Yra žinoma, kad tūlų šios organizacijos kuopų iž
duose randasi pinigų,—jos turėtų kuoveikiausiai prisidė
ti prie šitos kovos už organizacijos išlaikymą.

Beje, prokuroras pasimojo tą patį daryti ir su LDS, 
išimtinai savišalpos ir apdraudos organizacija. LDS va
dovybė, kiek girdėjome, taipgi daro žingsnius apsigy
nimui.

Jeigu šiandien žmonės gina pavienius asmenis, re
akcijos užpultus, tai juo labiau tenka ginti organizacijas.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
DAR APIE NAUJĄJĮ 
MASKVOS 
UNIVERSITETĄ

Laisvėje jau buvo trum
pai žymėta, kad šių metų 
rugsėjo 1 dieną Lenino kal
nuose, Maskvoje, iškilmin
gai tapo atidaryti naujieji 
Maskvos M. V. Lomonoso
vo vardo universiteto pa
statai.

Elta sako, tą dieną tūks
tančiai žmonių buvo susi
rinkę į atidarymo iškilmes. 
Buvo ten ir Maskvoje tuo 
metu viešinčios užsienio de
legacijos.

Šitie pastatai buvo pra
dėti statyti 1949 metais ir 
galutinai baigti įruošti šie
met. Dabar jau prasidėjo 
juose mokslas, kur semsis 
žinias keliolika tūkstančių 
studentų, suvykusių iš visų 
tarybinių respublikų, jų 
tarpe ir iš Lietuvos.

Šiems pastatams projek
tą padirbo architektas L. 
V. Rudnevas, todėl įdomu 
žinoti, ką jis dabar apie tai, 
kai jo projektas tapo rea
lybe, mano.

Architektas R u d n e v a s 
tarp kitko šitaip pasakė:

“Naujieji universiteto rū
mai stebina savo didžiuliu 
mastu ir grandioziškumu. 
Tai — stambiausia moky
kla pasaulyje.

“Mokslo rūmus statė visa 
šalis, visa tarybinė liaudis. 
Šio milžiniško įrenginio 
projektą kūrė didelis archi
tektu ir inžinierių kolektv- 
vas. Buvo atlikta daugiau 
kaip 50 tūkstančių lankų 
įvairių projektinių brėži
nių ir po to padauginta iki 
vieno milijono egzemplio
rių. Projektuodami, archi
tektai ir inžinieriai vienu 
metu vykdė nuolatinę au
torinę statybos eigos prie
žiūrą.

“Naujieji rūmai Lenino 
kalnuose — tai ne tik dau
giaaukštis pastatas, o di
džiulis architektūrinis an
samblis, jungiantis į vieną 
27 pagrindinius ir 10 aptar
naujančių pastatų, užiman
čių 320 hektarų plotą. Ben
dras šių įrenginių tūris vir
šija 2,600 tūkstančių kubi
nių metrų. Naujasis an
samblis įstabus ne tik sa
vo mastu, bet ir archi
tektūriniu formų sa
votiškumu, patogiu vidaus 
įrengimu. Čia jaunimui su
darytos palankiausios sąly
gos mokytis, reikšti kūrybi
nius gabumus, vystytis kul
tūriniu ir fiziniu atžvilgiu.

Draugės ir kaimynkos atėjo suraminti Mrs. Phyllis 
Kopei. Ji buvo viena iš tų motinų, kurios maršavo i New 
Yorko sveikatos department© raštinę ir reikalavo vai
kam “Gamma Globulin,” kad apsaugojus juos nuo vaikiš
kojo paralyžiaus ligos. Mrs. Kopei turi trfijų metų sūnų. 
Jis čia ramiai miega. |

! “Beveik į ketvirtadalio 
I kilometro aukštį pakilo ap
vainikuota daugia.briaune 
aukso spalvos strėle ir pen
kiakampe žvaigžde svar
biausiojo pastato centrinė 
32 aukštų dalis. Ji sudaro 
viso architektūrinio kom
plekso kompozicinį centrą.

“Platūs granitiniai laip
tai veda į svarbiausiąjį šio 
pastato įėjimą. Abipus laip
tų pastatytos monumenti- 
nės bronzinės jaunuolio ir 
merginos skulptūros—“Jau
nieji gamtos pertvarkyto
jai,” — tokia šių skulptūrų 
tema. Viršum galingo gra
nitinio portiko su grakščio
mis kolonomis nusidriekė 
20 metrų pločio skulptūri
nis bareljefas—“TSRS tau
tų draugystė.” Viršum por
tiko, vėliavų fone—; Lenino 
ordinas, kuriuo ‘apdovano
tas universitetas.

“Daugiaaukštėje rūmų 
dalyje įrengta 1,500 vietų 
aktų salė, žemės mokslo 
muziejus, klubas su 800 vie
tų žiūrovų sale. Čia pat 
yra universiteto rektora
tas, geografijos, geologijos 
ir mechanikos - matemati
kos fakultetai, daugiau kaip 
400 mokomųjų ir mokslinių 
laboratorijų, a p r ū p i n t ų 
naujausiais prietaisais iš vi
su mokslo ir technikos ša
kų, v

“Štai kaip atrodo vienas 
iš geografijos fakulteto 
aukštų. Čia — 18 laborato
rijų ir kabinetų, 250 vietų 
fakultetinė auditorija, ke
turios skaityklos, katalogų 
patalpos. Laboratorijose— 
visa, kas reikalinga bandy
mams: suspaustas oras, du
jos, karštas ir šaltas van
duo, visokiausias invento
rius.

“Vestibiuliams ir paradi
nėms patalpoms apdailinti 
panaudoti įvairių spalvų 
granitas ir marmuras, mo
zaika, bronza, vertingos 
medžio rūšys. Sienos ir lu
bos papuoštos tapyba ir dai
liais lipdiniais. Daugiaaukš
tę rūmų dalį aptarnauja 20 
sparčiųjų liftų. Jie kur
suos 3:5 metro per sekun
dę greičiu. O visuose uni
versiteto pastatuose veiks 
daugiau kaip šimtas kelei
viniu ir krovininiu liftu.

“Centrinėje daugiaaukš
tėje rūmų dalyje iš abiejų 
pusių nutįso, tarytum ga
lingi sparnai, aštuoniolikos, 
dvylikos ir devynių aukštų 
pastatai. Juose—5,754 kam
bariai studentams bei aspi
rantams ir 184 butai, ku- 

1 riuos gyvens profesoriai ir 

dėstytojai. Jų bendras gy
venamasis plotas viršija 64 
tūkstančius kvadratinių me
tru.

“Studentų ir aspirantų 
kambariai turi visus pato
gumus. Kiekviename iš jų 
—įmūryta knygų spinta, 
rašomasis ir valg o m a s i s 
stalai, kombinuota lova-so- 
fa, radijas, telefonas, sta
linė lempa. Visuose aukš
tuose yra gražiai įrengtos 
svetainės su baldais, kili
mais, paveikslais ir piani
nais. Čia —■ skaityklos, bu
fetai. Specialūs valdymo 
pultai įgalina iškviesti stu
dentą prie telefono arba 
pranešti jam, kad jo laukia
ma vestibiulyje.

“Už svarbiausiojo pasta
to stovi du didžiuliai šešių 
aukštų pastatai. Čia yra 
fizikos ir chemijos fakul
tetai. Šių pastatų patalpo
se taip pat gražu ir jau
ku, kaip ir svarbiausiame 
pastate. Visos laboratori
jos ir kabinetai aprūpinti 
naujausiais prietaisais ir 
įrengimais.

“Greta šių pastatų pasta
tyti nauji biologijos - dir- 
votyros fakulteto, observa
torijos, mechanikos institu
to, meteorologijos stoties 
pastatai ir daug kitų. Ne
paisant pastatytų įrenginių 
grandioziškumo ir didelio 
skaičiaus, jie laisvai ir erd
viai išdėstyti jiems skirta
me plote.

“Laisvoje nuo pastatų te
ritorijoje užvesti parkai, 
skverai, b u 1 v a r a i, kurių- 
plotas siekia 100 hektarų. 
Stambiausią šios teritorijos 
dalį užima agroboitanikos 
sodas, esantis greta biolo
gijos - dirvotyros fakulte
to rūmų. Šis sodas su ja
me įrengtais eksperimenti
niais šiltadaržiais ir dirb
tinio klimato laboratorija 
bus puiki mokomoji . eks
perimentinė bazė studentų 
mokslinio tyrimo darbams 
ir praktiniams užsiėmi
mams vykdyti.”

Elta pažymi, kad šitame 
universitęte “mokysis kar
tu su neakivaizdininkais 
daugiau kaip 17 tūkstan
čių studentų, — 57 tauty
bių atstovų.” 

“PIRMOJI NAUJO 
KARO AUKA”

L. Prūseika rašo:
“Išvakarėse rinkimų j 

Vakarų Vokietijos bunde- 
stagą socialdemokratų va
das Erich Ollenhauer įspė
jo: ‘Jei laimės Adenauerio 
partija, vokiečių tauta bus 
pirmoji naujo karo auka.’

“Adenaueris laimėjo. Lai
mėjo tie, kurie nori mobi- 
lizuot Vokietiją, neapvieni 
jant jos. Washingtono va
deivos atvirai sako, kad tai 
jų laimėjimas. Adenaue
ris išgelbėjo Dullesą, bent 
laikinai.

“Dešinyn p a k r y p o ne 
francūzai, ne anglai, ne ita
lai, bet vokiečiai. Dešinyn 
pakrypo -ne darbininkų kla
sė, bet smulkioji buržuazi
ja. Ji ir stambioji buržu
azija, klerikalai ir junke
rių paliekonys neišgyvendi
no s a v y j e ‘Herrenfdlko’ 
instinktu. Vokiečiai, mat, 
turi sulošt kokią tai mesijo- 
sišką role. Tai vis atrūgos 
hitlerinės ideologijos.

“Tie vokiečiu sluoksniai 
Meko nepasimokino nei iš 
pirmo, nei iš antro pasau
linio karo.”

Argentinos valdžia areš
tavo advokatą M. Ordone- 
zą, vedusį bylą dienraščio 
La Prensa, kurį užgrobė 
prez. Perono fašistai.

Tai Thomas E. Lewis, prezidentas Building Service 
Employes International Union Local 32-E. Jis čia guli nu
šautas prie savo apartmento koridoriuje. Užmušėjas irgi 
tapo nušautas. Jį nušovė policistas. Policija dar vis nesu
randanti žmogžudystės motyvo.

Įvairios Žinios
Vystosi prekyba tarp Kinijos 
ir Europos liaudies demokra
tijos šalių

PEKINAS, VIII. 14 d. — 
Per laikotarpį, praėjusį po ša
lies išvadavimo, išsiplėtė ir 
sustiprėjo prekybiniai ryšiai 
tarp Kinijos Liaudies Respub
likos ir kitu demokratinės 
stovyklos šalių. Ypač sparčiais 
tempais vystosi užsienio pre
kybos ryšiai tarp Kinijos ir 
Tarybų Sąjungos. Tarybų Są
jungos lyginamasis svoris 
bendroje Kinijos užsienio pre
kybos apimtyje sudarė 1952 
metais 53,42 procento.

S tr a i ps ny j e, p a s k e 1 b ta m e 
laikraštyje “ženminžibao”, 
užsienio prekybos ministro pa
vaduotojas Siui Siue-chanis 
nurodo: }

Po išvadavimo Kinija užmez
gė prekybinius ryšius su Euro
pos liaudies demokratijos ša
limis —Lenkija, č o k o s 1 o va k i - 
ja, Vokietijos Demokratine 
Respublika, Rumunija, Veng
rija ir Bulgarija. Šie preky
biniai savitarpio santykiai, už
mezgami lygybės, savitarpio 
naudos ir savitarpio pagalbos 
pagrindu, pasiekė neregėtą 
mastą ir toliau nenukrypsta
mai vystosi bei stiprėja.

Šiais metais Kinija baigė c- 
konominį šalies atkūrimą ii 
pradėjo vykdyti pirmąjį liau
dies ūkio statybos penkmečio 
planą. Ji sudarė su Europos 
liaudies demokratijos šalimis 
prekybinius susitarimus 1953 
metams. Prekių mainų tarp 
Kinijos ir šių šalių apimtis 
toliau didėja. Jau šiais, me
tais prekybos apimtis padidė
jo palyginti su praėjusiais me
tais 37,42 procento.

Būdinga, kad gamybos prie
monių, kurias liaudies demo
kratijos šalys tiekia Kinijai 
šiais metais, lyginamasis svo
ris sudaro 74,58 procento vi
sos prekybos apimties, pramo
nės žaliavos—13,1 4, vartojimo 
prekės—12,28 procento ; šiais 
metais tiekiamų gamybos 
priemonių lyginamasis svoris 
viršija 1952 metų lygį 21 pro
centu. Staklės, motorai, keltu
viniai kranai, traktoriai, staty
biniai įrengimai, vagonai su
daro daugiau kaip 51 procen
tą bendros importuojamų pre 
kių vertės, tai yra beveik ke
turis kartus daugiau, negu 
1952 metais. Šie skaitmenys 
ne tik liudija apie Kinijos 
ekonominės statybos užmojį 
ir jos taikų pobūdį, bet taip 
pat rodo tą didelę pagailiu, 
kurią broliškosios šalys teikia 
Kinijai, rodo, kad broliškosios 
šalys, gaudamos nesavanau
dišką pirmarūšę technikos at
žvilgiu, aktyvią Tarybų Są
jungos pagalbą, pasiekė di
džiulius laimėjimus pramonės 
statyboje.

Savo ruožtu, Kinija tiekia 
broliškosioms šalims volframą, 
molibdeną, gyvsidabrį, asbes
tą, alavą, kobaltą, ketų ir ge
ležies rūdą, tuo pačiu aprū-1 
pindama broliškųjų šalių me
talurgijos pramonę vertinga 

2 pusk—Laisvė (Liberty)-Ketvirt., Rugsėjo-Sept., 17, 1953

pramonės žaliava. Žymią vie
tą Kinijos tiekimuose užima 
žemės ūkio produktai, įvairūs 
aliejai, mėsos produktai, linai 
ir medvilne. Rodydamos saxi-^ 
tarpio rūpinimąsi. kiekvį^a * 
šalis daro visa galima kitos 
šalies liaudies gamybinėms ir 
buitinėms reikmėms paten
kinti.

Iš to galima matyti, kad 
prekybos tarp Kinijos ir bro
liškųjų šalių pagrindas yra 
savitarpio interesų laikymasis. 
Ji teikia didelę naudą liau
dies demokratijos šalių eko
nomikos vystymui. Ji turi 
svarbią reikšmę taikos visame

I pasaulyje stiprinimui.
(ELTA).

Rinkimų į vietinius liaudies 
atstovu susirinkimus 

dienomis Kinijoje
PEKINAS, rugp. 18 d.— 

šiuo metu Kinijos Liaudies j 
Respublikoje vykstantieji 
rinkimai Į vietinius liau^s*^ 
atstovų susirinkimus siAvy 
ha didelį politinį ir ganiau 

, nį darbo žmonių masių ak- 
' tyvumo pakilimą.

Kaip rugpjūčio 8 d. pra
nešė laikraštis “Gunženži- 
bao,” Šiaurės Rytų Kinijo- 

: je su dideliu politiniu ir 
į gamybiniu pakilimu sutin- 
i ka rinkinius daugelio Muk- 
i deno ir Fušunio pramonės 
įmonių bei statybų darbi- 

: ninkai .
Keli tūkstančiai statybos 

darbininku, kurie stato
1 šiaurės Rytų politechnikos 
i institutą ir Nauju kanalą 
I Mukdeno mieste, sutinka 
' rinkimus naujais darbo pa
siekimais. Darbininkų tar
pe rinkimų garbei plačiai 
išsivystė darbo lenktyniavi
mas.

Lenktymuojant rinkimų 
garbei didelius laimėjimus 
pasiekė pramonės įmonių 
darbo žmonės. |

Geriausieji imtynių gvAmy- 
| bininkai iškeliami kandida
tais į vietinius liaudies at
stovu susirinkimus.

Kaip praneša laikraštis 
“Guanminžibao,” ten, kur 
pasibaigė rinkimai, liaudies 
deputatai su dideliu entuzi
azmu atlieka liaudies jiems 
pavestas garbingas parei
gas.

Judėjimas Japonijoje prieš 
tai, kad amerikiečiai 
steigia karines bazes

PEKINAS, rugpiūčio 18 
d.. — Kaip praneša agen
tūra Sinchua, Tokio univer
sitete “Chitocūbasi” ir kitų 
13 universitetų studentai 
aktyviai dalyvauja nacio
naliniame judėjime prieš 
tai, kad Jungtinės Valsty
bės steigia karintos Irfl* 
Japonijoje. Studentai da
lyvauja šioje kampanijoje 
kartu su profsąjungomis ir 
kitomis demokratinėmis or
ganizacijomis.



WORCESTER, MASS.
Žinia ir kvietimas

Sekamą sekmadienį, rugsė- 
20/71., įvyksta antras spau

dos naftinis piknikas, Olympia 
Parked 68 S. Quinsigamond 
Ave., Shrewsbury, Mass. Kaip 
žinia, šis piknikas buvo nutar- 

i tas rengti LLD 7-tos Apskri- 
I ties, pavasariniame praplėsta

me posėdyje ir pavesta LLD 
* 11 ir 155 kuopoms teknikinis 
Į darbas atlikti.

Abieju kuopų išrinktos di
delės komisijos gerai darbuo
jasi ir rengiasi prie didelės iš
kilmės. Smagu pažymėti; kad 
vietinis Aido Choras, vadovy
bėje Jono Dirvelio, duos dai
nų programą ir reikšmingas 
choro duetas, Ona Dirvclienė 
ir Jonas Sabaliauskas, taipgi 

| dainuos. Dalyvaus Laisvės re- 
f daktorius iš Brooklyn, N. Y. 

Jis veikiausia ir prakalbėlę 
pasakys.

Taigi pravartu priminti, 
kad visų Naujosios Anglijos 
kolonijų lietuviai pasistengtų 
kuo skaitlingiausiai atvažiuoti 
į šį užbaigtuvių piknikų pip- 

JiikĮi. žinokite, kad Worceste- 
rieC’Mi neskūpiai pavaišins į- 
vairiausiais valgiais ir gėri
mais, ir gražiame parke turė
sime vėl didelę ir draugišką 
sueigą. Tai vienintelė proga 
užbaigimui vasarinių sueigų 
Olympia Parke.

Pikniko pelnas, kiekvienas 
centas eis pažangios spaudos 
palaikymui. Kas išgalite, at
veskite dovanų piknikui. Su
teikdami dovaną, užregistruo

I PETRAS KRAPAS

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

Būk kaip bebuvę, jis leidžias į aslą...
Stačias jau. Laiko jis atsargą mąslią.

Paėmė butelį — pirma nakčia —
Ir... natūraliai pūslė... jau tuščia!

Džiaugsmas jam permušė skausmą ir
baimę,

Didelį žingsnį padarė savaime.
Niekas neplyšo, netrūko, nei ko,—
Žino ir jaučia — vieta ta sveika.

Kaip dabar vėl įsiristi į lovą?
Taip. Tai nelengva. Jis svarsto ir stovi.

Sėdo iš lengvo ant lovos jisai, 
Kojas kėdėn — ir jau gula skersai.

Stumias jis kojom ir stumias jis rankom,
Kilstelia, šliaužtelia, kiek pasirango.

Štai ir atsigulė jis pagaliau —
Ir pasidarė jam daug daug ramiau.

Tas surimimas užmigt jam padėjo,
Skausmas atbuko, ir jis pasilsėjo,

Šiek tiek primigo, atbudo ir vėl, 
Vėl jis užmigo — jis žino, kodėl.

Pergalę pirmą mūs’ Džionis įgijo:
Tai pat svarbiausia,—daugiau nebebijo.

Rytą padarė taip pat atsargiai: t
Na, dabar jam “nebebyra rugiai.”

Skubintis, nervintis kam jam dabartės?
Rytas—ir Džiovas jau čia. Užuot bartis,

Butelį popilnį rodo tas jam:
Džiaugias abu,— tai dabar “po 

visam”...
Pusryčių skysčius išgėrė jis godžiai,
Jau skardesni, kai jis kalba, jo žodžiai,—

Paėmė knygą ir bando skaityt, —
Bet tu atmink, nors tau raidės matyt...

Jam atmintis ir galva dar miglota,
Lyg parūkavę jam mąstymo plotai,—

Skaito. Palaukia. Ir skaito vėlios,— 
Ko neatsimena, vėl pakartos.

Bet, kai ir vėl prasidėjo burzgimai,
Tuščiakalbiavimai veik nenurimo...

Vargino Džionį labiau už viską,—
Bet—ką gi jis? kad tokia jau tvarka...

Miegas marina. Užmigt jis mėgina...
Bet—kad tas trukšmas—privarė

vaikina...A*

Juk neužčiaups tiem bernaičiam 
burnos...

Gal susipras—ir jie patys nustos.
Taip. Jie nustoja, prisnūsta—vėl 

tarška,—
Džionis ausis užsikimšo, ir marška

Galvą apklojo, apklojo akis, —
Gal tą birzgėjimą kiek sulaikys...

(Bus daugiau)
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“O, tai jum laukti savaitę reiks visą...”
^Didelio daikto... mum darbas įgriso,—

Bent pas’ilsės’me gražiai sau čionai,— 
°Juk nusibosta vis dirbti, žinai...”

Šitaip. Jie vėl burzguliuoja sau nieką,—
Kas gi daryt mūsų Džioniui palieka?

Jam dar ir taip, kaip puodynė, galva,
O čia burzgimas!... kankynė gyva!

Mat, kad nors rimto, svarbaus
ką kalbėtų,

Būtų įdomu — nereiktų kentėti.
Bet, kaip dabar, tai bėda ir gana:
Ai, be ramumo buitis—vargana.

To negana: štai neleidžia šlapimo...
Plyšta pūslė ir tos pastangos ima...

Butelį atnešė Džiovas — bandyk:
Bando vis bando — ir viskas uždyk...

Svaigalas tas, tasai migdomas vaistas
Vis dar po gyslas, po organus švaistos,—

Paralyžiuoja gamtos jis takus,
Tartum užčiaupia ir tuos latakus.

Džiovas ir sako: jei pats negalėsi,
Stumti į pūslę dūdelę reikėsią, —

Džionis tik kenčia, sukandęs dantis:
Ne, ne dūdelę,— jis dar kaip bandys.

Džiovas nšėjo. Štai slaugė naktinis,
Taįks stamantus, toks veržlus jis 
" vaikinas,—
Nori morfino su adata leist...
“Ne, labai dėkui, ir taip gal aps’eis.

Kam dar kitokio Čia reikia man nuodo?
Jau ir be to va apmirę, nes’duoda,—

Lai atsigaus organizmas patsai,
Pergalės trukdomą pinklę jisai.”

Šviesos užgeso. Naktis ta pirmoji!
Klaus juk rytoj: ar gerai išmiegojai?

Kam to morfino nepriėmei tu?
Kam taip? Būt’ buvę ramiau nuo

vaistų...
Ne. Jau svaiginamo nuodo pakako,—
Lai nebedarko gamtinio jam tako.

Džionis nusitarė: jis rizikuos,—
Pūslę pritvinkusią pats paliuosuos!

. *

Slinko, prie lovos jis krašto prislinko,
Kėdę pritraukė, drąsos prisirinko,

Leidžia jis kojas iš lovos žemyn, 
AĮ PirE\a kėdėn, o tenai dar labyn...

Piūvius jam skauda, ir baimė jį ima,
Kad nesuplėšytų bent susiuvimo,

Kad neištrūktų jam siūlės bent tos, 
Jei jis ant kojų vilkšniai atsistos.

kite pas pirm. J. Skliutą ar 
Jusiu.

Iki pasimatymo su visais!
Kom. Narys

Plymouth, Pa.
Puikus Paskutinis Šios Vasa

ros Išvažiavimas

Kad atsisveikinus su šios 
vasarėlės gamtiškomis grožy
bėmis, tai L.D.S. 60 kuopa 
rengia puikų išvažiavimą Ka
zlauskų farmoje, kuris įvyks 
rugsėjo (Sept.) 20 d., tai yra 
sekantį sekmadienį; pradžia 
11 vai. ryto.

šiame išvažiavime bus ska
nių užkandžių ir įvairių gėri
mų už lengvai prieinamą kai
ną, nes tai bus, galima sakyti, 
draugiškas išvažiavimas.

Todėl kviečiame vietinius ir 
visos apylinkės lietuvius daly
vauti. Nepamirškite, toje pa
čioje Kazlauskų farmoje, ką 
ii- praėjusis išvažiavimas bu
vo.

Reng. Komisija.

Baltimore, Md.
Dipukas gėrė nuodų

Sekmadienį, rugsėjo 6 die
ną, saviškiai negalėdami pri- 
budint Vytautą Rudavičių, už
sirakinusį miegamajame kam
baryje, pašaukė policiją, ku
ri pribuvusi pralaužė duris ir 
rado lavoną lovoje ir buteliu

ką su nebaigtais išgerti nuo
dais.

Vytautas Rudavičius gyve
no su žmona Jadvyga (po tė
vais Šumskiute) ir jaunamečiu 
sūnumi 832 Hollins St., sker
sai gatvę nuo Lietuvių svetai
nės. Kaimynai pasakoja, kad 
velionis prisigerdavo svaigalų 
ir žiauriai elgdavosi su žmo
na. Tokiame atsitikime žmona 
dažnai prasišalindavo, kada 
nujausdavo, kad vyras pareis 
prikaušęs. Taip buvę ir šį 
sykį.

šeštadienio naktį į sekma
dienį žmona namie nemiegojo, 
buvo pas seserį per kelis blo
kus nuo savo namų. Rytą grį
žusi rado šią saužudystę.

Šeimynos .nariai kaimynams 
pasakoja, kad Lietuvoj Ruda- 
vičiai gyveno Šiaulių mieste, 
turėjo žymią tarnybą, puošnius 
namus ir viską palikę bėgo su 
Hitlerio armijomis į Vokietiją.

Velionis buvo pašarvotas C. 
W. Kachauskų šermenynėje. 
Kadangi saužudžio lavono neve
ža į bažnyčią, tai, kad apeiti šią 
kliūtį, dėl piniginio biznio ku
nigams, jie visas ceremonijas 
atliko šermenynėje ir prie ka
po. Buvo palaidotas ketvirta
dienį, rugsėjo 10 d., Holy Re
deemer kapinėse.

Gyvas būdamas Rudavičius 
dirbo kepurių siuvykloje.

Reporteris

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

CLEVELAND© ŽINIOS
$1,500 iki rugsėjo 19-tos

Padėčiai besikeičiant labai 
greitu tempu visame pasau
lyje, visose Jungtinėse Valsti
jose, keičiasi ir Clevelande. 
čia namų trūkumas atsidūrė 
kritiškoje padėtyje, mokyklos 
bevilčiai perpildytos, taip, kad 
šio sezono mokykloms atsida
rant, 17-koje mokyklų nebeli
ko vietos pirmamečiams, — 
kindergarten mokiniams vie
tos, daugybėje įmonių darbai 
mažinasi ir tuomi darbininkai 
yra susirūpinę savo darbo sau
gumu. Pakilusios rendos, auk
šti taksai ir mažesnės įeigos 
primena Hooverio depresiją.

Tokiai padėčiai esant, yra 
reikalinga aiškios, gerai supla
nuotos ir pozityvės vadovybės 
už darbus, laisvę ir. kitus dar
bo žmonių gyvybinius reika
lus. Progresyvių Partija nuo
latos yra tų kovų sūkuryje ir 
jau 5 metai kaip vadovauja 
jose. Bet kartais partijai pri
sieina paliauti veikus dėl sto
kos pinigų padengimui lėšų.

Tuo tikslu rugpjūčio 28 d. 
buvo sušauktas Progresyvių 
Partijos Cuyahoga apskrities 
susirinkimas, kuriame vien
balsiai tapo pareikšta: “Mes 
turime sukelti $1,500 iki šeš
tadienio, rugsėjo 14Mos.” Ne- 
kurie iš progresyvių tuojau 
pasižadėjo duoti savo vienos 
dienos uždarbį, kiti pasižadė
jo skirtingais būdais sukelti 
panašias sumas. Taipgi išleido 
atsišaukimą į visuomenę, ku
riame sakoma: “Mūsų reika
lavimai yra nuosaikūs, bet 
jūs esate vienintelis šaltinis, 
todėl pirmučiausiai siek į sa
vo piniginę ir pasiųsk savo au
ką šiandien, ir pakalbink sa
vo draugus ir kaimynus tą pa
tį padaryti!-$3 atneš 1,000 
mimeografuotų lapelių; $5 
pasiųs naujienų cirkuliarą 
‘The Independent’ dėl 100 
naujų skaitytojų; $10 išleis 
troką su garsiakalbiu ant ga
tvės dėl propagandos, ir $20 
padengs telefono mėnesinę 
bilą.”

Progresyvių Partija turi pri
ėmusi 3-jų puslapių savo dar
buotės programą, kuri palie
čia visus svarbiausius klausi
mus.
Ęslanda Robeson’ienė pasakys 
eilę prakalbų

Artisto Paul Robeson© žmo
na Eslanda pasakys čia eilę 
prakalbų opiais Afrikos klau
simais sekamose dienose ir 
vietose:

Ketvirtadienį, rugs. 17, 8 v. 
vakare, unijų sueigoje, UE 
Hali, kampas Superior ir E. 
12-tos gatvių.

Penktadienį, rugs. 18-tą, 8 
vai. vakare, kalbės Bethlehem 
Baptistų bažnyčioje, kampas 
E. 55th ir Woodland Ave. 
Rengia Cleveland© Negrų 
Darbo Taryba.

šeštadienį, rugs. 19-tą, 2 
vai. po pietų, Robeson’ienė 
bus garbės syeciu Freedom 
Associates surengtam pobū
vyje, 13512 Kinsman.

šeštadienio vakare, Progre
syvių Partijos surengtoje pa
rėję, Berman namuose, J 0818 

\

Generolas Carlos Romulo (kairėje), kuris ištraukė 
savo kandidatūrą j Philippine prezidentus. Jis susitarė su 
pacionaljstu kandidatu Ramon Magsaysay. Dabartinis 
prezidentas Elpidio Quirino vėl kandidatuoja.

Orville Ave., Robeson’ienė bus 
garbės svečiu ir kalbės taipgi 
Afrikos opiais klausimais.

Eslanda Robeson yra gera 
kalbėtoja ir gerai susipažinusi 
su šių dienų Afrikos žmonių 
judėjimu už laisvę.

J. N. S.

NANAIMO, B. C.
Mirė draugė Antanina Z ink

Išsirgusi apie metus laiko, 
rugpjūčio 18 dieną mirė drau
gė Antanina Zink, dar nesu
laukusi 62 metų amžiaus.

Paliko nuliūdime gyvenimo 
draugą J. Zinkų, dukterį, sū
nų ir keturias anūkes, tris se
seris ir brolį Lietuvoje ir brolį 
Antaną Unged, Nanaimo, B.C.

Laidotuvėse dalyvavo skait
lingas būrys giminių iš įvairių 
Vancouver salos vietų, o taip
gi iš New Westminster ir Van
couver.

Antanina Zink gimė Lietu
voje, šakių apskr., Užsienių 
kaime. Atvyko į Kanadą 1911 
metais, o į Nanaimo 1918 m. 
Būdama angliakasio žmona, 
ji pasiaukojo augindama šei
mą ir padėdama savo vyrui 
kovoti už geresnes gyvenimo 
sąlygas.

Ji buvo pašarvota West
wood Funeral Home, iš kur 
buvo nuvežta į Vancouver 
krematoriją, o pelenai priduo
ti giminėms. Daug gėlių pluoš
tų ir vainikų buvo padėta prie 
paminklo žuvusiųjų pasauli
niuose karuose. Velionė prašė, 
kad jos pelenus pasklaidytų 
ant Ramiojo vandenyno, tarp 
Nanaimo ir Vancouver)©, kur 
ji praleido daug malonių ke
liones valandų.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 126 kuopos nariai išreiš
kia giliausią užuojautą drg. 
J. Zinkui ir artimiesiems.

A. Grinkus

Pittsburgh, Pa.
į Svarbus susirinkimas

Ateinantį sekmadienį, rugs. 
20 d., pas mus Pittsburgh© į- 
vyks svarbus masinis susirin
kimas. Jį šaukia Amerikinis 
Sveturgimiams Ginti Komite
tas. Ir vyriausiu kalbėtojumi 
bus to komiteto sekretorius 
Abner Green iš New Yorke.

Susirinkimas įvyks Fort Pilt 
Hotel, Rose Room, 10th St. ir 
Penn Ave. Prasidės 2 vai. po 
pietų.

Koks šio masinio susirinki
mo tikslas? Jo tikslas yra su
mobilizuoti Pittsburgh© žmo
nes už atšaukimą imigracinio 
Walter-McCarran įstatymo ir 
padėti apsiginti tiems, kurie 
yra pagal tą įstatymą areštuo
jami ir persekiojami.

Šis korespondentas karštai 
ragina Pittsburgh© lietuvius 
skaitlingai dalyvauti. Pridėki
te, savo balsą prie tų, kurie 
darbuojasi, kad sveturgimių 
amerikiečių teisės būtų apgin
tos.

Koresp.

Thompsonas pargaben
tas i New Yorka

Robert Thompson, praėju
sio karo didvyris, tapo parga
bentas iš Kalifornijos į New 
Yorka. Jis turėjo stoti teis
man rugsėjo 16-tą. Thompso
nas yra viemr pirmiausių dar
bininkų vadų komunistų, nu
teistų minties kontrolės bylo
je. Jį dabar kaltina, kad jis 
nepasidavė kalėjimai! skirtu 
laiku.

Prašalintą viršininką 
sugrąžino valdybon

Prieš keletą savaičių Inter
national Longshormen’s Asso
ciation viršenybė buvo praša
linus lokalo 791 agentą John 
J. Sampson. Kaltino, kad jis 
išėjo į spaudą su pareiškimu, 
kuriam jis neturėjo viršeny
bes įgalinimo.

Aną dieną lokalo nariai sa
vo susirinkime nutarė Sampso- 
ną sugrąžinti į tą vietą.

Varžytinės už galią ir gro
bius nei dabai* neleidžia tai 
unijai rūpintis unijos reika
lais net ak y regyje to, kad nuo 
gruodžio 1-mos dienos visa 
galia New Yorko-Ncw Jersey 
uostui valdyti pavedama gu
bernatoriaus Dewey ir guber
natoriaus Drisčoll paskirtiems 
asmenims. Abu gubernatorių 
vyriausi paskirtiniai yra gene
rolai.

Generolai jau turi 
pajūriui planus

Gubernatorius Dewey jau 
buvo pasišaukęs savo ir New 
Jersey gubernatoriaus paskir- 
tinius generolus planuoti val
dymą New York© pajūrio. 
Vyriausi jų planai, sakoma, 
buvo, kaip nedaleisti pajūryje 
streiko, kurio tikimasi spalių 
1-mą, jeigu kompanijos ne
bus sutikusios patenkinti dar
bininkų reikalus.

Kompanijos, ture j usios 
gengsterius, o dabar turėsian
čios generolus pajūryje rei
kalų vedėjais, nesiskubina su 
darbininkais susiderėti.

Deweyaus paskirtiniu pajū
riui valdyti yra generolas 
Hays, o New Jersey šonui ge
nerolas Rose.

Rado sumuštą moterį 
prie jos namą

Mrs. Astrid Otero, 25 metų, 
graži 4-rių mažamečių vaikų 
motina, atrasta pavojingai su
mušta netoli savo buto durų, 
1040 Soundview Ave., Bronx. 
Moteris negalėjo ar nenorėjo 
pasisakyti, kas ją sumušė. 
Nugabenta į ligoninę.

MOTERIS IŠLIKO GYVA
PO TRAUKINIU

Prie Myrtle Ave. ir Flatbush 
Avenue Extension atvairuoda
mas traukinį motormanas pa
matė moteriškę stovint tarp 
bėgių. Staiga jis sustabdė trau
kinį. Tačiau pirmasis vagonas 
jai sudavė ir užėjo ant jos.

Pagalbai atėjus, moteris at
rasta tarp trekių tiktai biskį 
apsidaužiusi galvą, bet kitaip 
nesužeista. Tyrinėja, kaip ji te
nai pateko.

Susirinkimas
HARTFORD, CONN.

L.L.D. moterų kliubo susirinki
mas įvyks pirmadienį, rugs.-Sept. 
21 d., pradžia 7 vai. vakare, vieta 
157 Hungerford St, Visos narės ma
lonėkite atsilankyti, nes jau seniai 
turėjome susirinkimų ir yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. Reikia 
pasidaryti planus tolimesniai veiklai.

V. K. sekr.
(183-184)

Pajieškojimai
Paieškai! savo gero draugo ūkinin

ko Prano Yurevičiaus. Girdėjau, kad 
gyvena Ludington, Mich. Prašau jo 
susisiekti su manim, arba kas žino
te kur jis yra, praneškite man. Ačiū.

Adam Genotis.
3236 Lowell St.. Saginaw, Mich.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

MACHINIST. Nt. shift. 4:45 P.M. 
—12:45 A. M.. 5 nights. Lt. machine 
wk. Clean shop. Good working con
ditions. Apply Automatic Tempera
ture Control Co., 5212 Pulaski Ave., 
bet. 9—11 A. M. & 3—4 P. M. Ask 
for Mr. Sierdcck.

(183-185)
AUTO TRAINEES

4 young men to work in used 'Car 
reconditioning department of the 
largest Ford dealer in the area. 
Paid vacation and holidays. Hospi
talization. Excellent chance for ad
vancement. Phone or apply. Mr. 
Edward Barlow. Merchantville 8-2200 
before 11 A. M. RICE & HOLMAN. 
Moorestown Pike. Merchantville, 
N. J. (183-185)
AUTO MECHANIC. Exp. 5 day wk. 
St. wk. Good working conditions. 
Apply in person. See Joe (Service 
Manager). PACKARD BRYN MAUR 
CO., Lancaster & Lee A ves., Bryn 
Maur, Pa.

(181-183)
AUTO MECHANICS & HELPERS. 
Must be first class. Highest salary 
in town. Steady work, good work
ing conditions. Large modern shop. 
Apply in person. See George (Serv
ice Manager). WAYNE JUNCTION 
MOTORS, (Studebaker Dealer),

4921 Wayne Ave.
(177-183)

AUTOMOBILE MECHANIC
Chevrolet. Exp. preferred. Good pay. 
Paid holidays. Vacation after 1 year 

See Mr. Wenstrom.
COOPER CHEVROLET, INC.

7200 Park Ave., Pennsauken, N. J.
, (180-186)

HELP WANTED FEMALE
HOUSEKEEPER

Gen. housewk for 2 adults. Own 
apt. May be couple, husband cmpl. 
elsewhere. Ref. req. Phone Medford 
7-4074 before 10 A. M. or evenings.

(183-189)
CLERK-TYPIST

Knowledge of figures. Some gene
ral office work.' Prev. exp. helpful, 
but not necessary. Pleasant work
ing conditions. 5 day week. Starting 
salary $35. Apply in person or phone 
Miss Terri Daniel. LO. 4-3932.

1635 Hamilton Street.
(177-183)

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

Celler, abudu iš New Yorko 
valstijos. Jie Į Kongresą įnešė 
bilių, siūlantį atšaukti piktąjį 
Walter-McCarran aktą ir nu
mesti į šiukšlyną.

■ Pažangioji visuomenė mobi
lizuojąs! šį bilių smarkiai pa
remti.

Liūdna žinia iš Vatikano. 
Popiežius turįs bėdos su kuni
gais. Tas privedė jį prie išlei
dimo naujo diktanto: kunigai 
neprivalo per daug draugauti 
su darbininkais ir tarpe jų 
maišytis. Ten jie tampą komu 
nistinės-marksistinės propa
gandos auka!

Blogiau nė nereikia: popie
žius nebepasitiki savo kuni
gais! Marksistinis mokslas 
stipresnis už bažnytinius bur
tus.

Apie Social Security
Klausimas: — Ar yra ga

lima vienu ir tuo pat lai
ku gauti social security se
natvės apdraudą ir old age 
assistance pašalpą?

Atsakymas: Taip, jeigu 
pasirodytų, kad jūsų padė
tis atitinka tų įstaigų nuo
statams . Informacijai apie 
old-age assistance (pašal
pą) gauti kreipkitės į savo 
miesto vietinį Department 
of Welfare . O informaci
jos, apie senatvės pensiją ar 
našliams ir našlaičiams po
mirtinę kreipkitės į arti
miausią social security raš
tinę.
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Judžentienė gal turės 
pasiduoti operacijai

Juozas Judžentas, žymusis 
lietuviu liaudies teatro komi
kas, rašo:

Mano žmona Maria Ju
džentienė jau ilgokas laikas 
nesijaučia gerai ir sveikata 
neina geroj on pusėn. Dėlei 
tos priežasties daug svarbiu 
parengimu bei pikniku ture 
j ome apleisti. Ateitis taipgi 
nežada daug, (lydytojai sako, 
kad būtinai reikės eiti ant 
operacijos. Operacija, atrodo, 
bus komplikuota. Tik ateitis 
parodys kas bus toliau.

• • •
Linkime Marijai Judžentie- 

nei sveikatos ir Juozui Ju- 
džentu i stiprybės sugrįžti j 
lietuviu teatrą. Jisai jame bu
vo sėkmingas ir yra labai rei
kalingas.

Paskyrė 122 naujus 
gaisragesius
Rugsėjo lt-tą gaisragesybos 

viršininkas paėmė tarnybon 
122 naujus gaisragesius. šie 
buvo paskutiniai paimti į dar
bą iš ketvertų metų sąrašo. 
Prieš ketverius metus sudary
tame a plikanti) sąraše buvo 
6,000 asmenų. Per tą laiką 
tūli patys prasišalino, kiti pa
samdyti, o virš 2,500 likosi 
nepašaukti.

AR JAU TURITE BUŠE 
VIETĄ 20-tai rugsėjo?

Busas iš Brooklyn© i Great 
Neck (j kuopų pikniką) išeis 
nuo L. A. Pil. Klubo 1:30. Pa
skiau sustos prie Auditorijos 
paimti ten susirinkusius. Ti- 
kietas (round trip) $1.75. 
Kviečiame visus važiuoti. Pra
šome užsisakyti vietą iš ank
sto. N. K.

Daugiau' Vietos Žinių rasite 
3-čiame puslapyje

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868

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

UP-TO-DATE <

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS <

$ Savininkas s
306 UNION AVENUE I

Brooklyn, N. Y. j
Gerai Patyręs Barberis >

Kviečiame visus būti mūšy 
piknike rugsėjo 20 dieną!

Brooklyniečių bendrai su 
greatneckiečiais lietuviais ren
giamasis piknikas (paskuti
nis atvirame ore šį sezoną) 
įvyks jau šį sekmadienį, rug
sėjo (Sept.) 20 dieną. Vieta: 
Kasmočių sode, 91 Steamboat 
Road, Great Neck, N. Y.

I Great Necka nuvažiuoti 
yra daug kelių ir priemonių. 
Tačiau nenorint’ems daug 
vaikščioti ar lipinėti laiptais 
patogiausia yra važiuoti pik
niko rengėjų pasamdytu bu
sti, kuris išeis nuo Lietuvių 
Am. Piliečių Klubo 1 :30 po 
pietų ir ten pat parveš va
kare. Kaina $1.75 visa ke
lionė (round trip).

Busas taipgi nuvažiuojant 
ir parvažiuojant sustos prie 
Lietuvių Kultūrinio Centro pa
imti ir išleisti tuos, kuriems

patogiau ten susirinkti.
Bušu gera važiuoti ir va

žiuojant dainuoti. Vienok įs
pėjame, kad vietas u žs i saky
tumėt šiandien, tuojau. Bušų 
galima gauti tiek, kiek pagei
daujama. jeigu keleiviai turi 
tikietus iš anksto. Huse vietų 
gali pritrūkti tiems, kurie ne
bus iš anksto įsigiję tikietą.

I Great Neck taipgi galima 
nuvažiuoti traukiniais. Iš 
Pennsylvania stoties New Yor
ke ar iš Long Island Railroad 
stoties Flushinge (netoli Main 
St.) sekmadienio popietį trau
kiniai į Great Neck eina apie 
kas pusvalandis. Great Necke 
iš stoties tenka imti basą 
tiems, kurie nenori toli vaikš
čioti. Busas priveža prie pat 
‘pikniko.

Rengėjai.

Kriaučių Žinios
Pas kriaušius unijos lietuvių 

skyriuje šiomis dienomis nėra 
lermų ir ginčų už bereikalin
gus dalykus. Susirinkimuose 
daugiausia būna kalbami uni
jos reikalai. Stambesniems po
litikieriams lokale galvos nu- 
knibo žemyn ir todėl, kad į 
lokalo susirinkimus nebeatei
na joks aukų prašantis laiš
kas. Lokalo taryba pati su 
tokiais laiškais apsidirba. Ka
dangi ižde pinigų nesiranda, 
tai ii’ aukų klausimas būna 
lengvai ir greitai išrišamas be 
politikierių.

I’a’l d r* n p vi: i -riaučia 
ir kriaučkos žino, kodėl pini
gai lokale smarkiai sumažėjo. 
Pirmiau per keleris metus tie 
lokalo pinigai buvo smarkiai 
švaistomi į visas puses. Tik 
negavo, kas nenorėjo gauti. 
Būdavo, tik atsiunčia laišką 
reikalaujant $500 ai’ $200 ir 
lokalo susirinkime paaukoda
vo minėta suma, v v

Kada pinigai lokalo ižde 
pasibaigė, įvyko unijos finan
sų santvarkoje pakaita, dėl 
kurios numažėjo lokalo paja

mos. Seniau mokant unijai 
duokles Joint Boardas palik
davo lokalų reikalams tūlą 
nuošimtį (rebate). Dabar tą 
nuošimtį numušė visiems loka- 
lams, sykiu ir lietuviams. Tas 
nuošimtis pasiliko toks mizer- 
nas, kad negalima lokalo val
dybai apmokėti algų. Lokalus 
buvo priverstas sumažinti sa
vo tarybos ii* dirbtuvių pirmi
ninkų susirinkimus. Vargais 
negalais gal bus ir su tuo mi- 
zernu nuošimčiu galima ap
mokėti valdybai algas. O jau 
tie prašanti aukų laiškai eina 
į gurbą. Todėl stambiesiems 
politikieriams galvos ir nu- 
kniubo. Nebereikia susirinki
muose lermuotis, nes nebeliko 
pinigų.

Ateinančio spalių menesio 
pabaigoje įvyks lokalo balius 
unijos svetainėje, 11-27 Arion 
PI. Dienraštyje Laisvėj’e apie 
balių bus pranešta daugiau 
vėlesnėse laidose.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

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

Amalgameitų unijos nariai 
su pirma diena lapkričio pra
dės mokėti į uniją duoklių po 
$4 į mėnesį vietoje dabar mo
kamų $3. Mokama bus po 
vieną dolerį daugiau į mėnesį. 
Bet Amalgameitų nariai dau
giau nemokės tų $10 į Sidney 
Hillman Health Center. Tas 
rodo, kad ta sveikatos cent
rui duoklė bus įtraukta i 
duoklių skyrių.' Tai bendroj’i 
duoklių suma (priklausymo 
unijoje ii’ unijos sveikatos 
centre) bus pakelta tik $2 į 
metus.

Arma bosai grasino 
savo streikieriams

Arma Korporacijos 5,000 
darbininkų randasi streike jau 
septinta savaitė. Po smarkių 
puolimų ant streikierių pir
mosiomis streiko savaitėmis, 
abi pusės buvo sutikusios pa
siduoti arbitracijai. Tuo pati
mi firmos viršininkai buvo su
tikę nesilaužti per pikieto li
nijas gabenimui į šapą skobų. 
Gi unija sutiko nestatyti ma
sinių pikietų, tiktai po kelis, 
kaip prižiūrovus padėties.

Kelis kartus buvo pradėtos 
tarp firmos ii’ , unijos atstovų 
derybos, bet jos prie nieko 
neprivedė.. Kompanijos no
ri, kad tiktai darbininkai nu
sileistų, jos nenusileidžia.

Kompanija gavo didelį pa
drąsinimą ir iš teismo. Įsiki
šus Nassaū apskrities repub- 
1 ikonų lyderiui J. Russell 
Sprague, teisėjas išteisino du 
kompanūs, buvusius areštuo
tus už įvažiavimą automobi- 
liumi į pikietų liniją ir sužei
dimą keliu streikierių.

Streikieriams negrįžtant j 
darbą be laimėjimų, firmos 
atstovai darybose pagrąsino 
unijai, kad jie vėl pradės ga
benti skebus, laužyti streiką.

Howell laikomas po 
areštu be kaucijos

Pasidavusysis policijai Wil
liam H. Howell sakėsi nekal
tas jokiame suokalbyje nužu
dyti Thomas F. Lewis ir nie
ko nežinąs apie bent kokius 
suokalbininkus. Tačiau pro
kuratūra įtaria, kad jis galįs 
žinoti. Dėl to jį sulaikė toli
mesniam tardymui, be kauci
jos.

Jį įtaria, kad jis vairavęs 
tą auto, kuris palengva va
žiavęs ta gatve, kuria Lewiso 
niršo ve j as bėgo. Tačiau smar
kiai nuvažiavęs po to, kai Le
wiso nušovėjas tapo policijos 
nušautas. Prokuratūra skel
bia, kad esą liudytojų, kurie 
matę auto leidimo numerį. 
Būk su tuo numeriu susekta, 
kad auto priklausė Howellio 
žmonai. Suimtasis tikrina, 
kad nei jis, nei jo auto ties 
žmogžudystės vieta nebuvo.

Taigi, kriaučiai ir kriaučkos 
nepamirškite, kad lapkričio 
(November) 1 dieną bus iš 
jūsų algos atskaityta duoklių 
keturi doleriai.

Bučeriavimas naktį 
neapsimokėjo

Tūlą laiką naktimis kas 
nors apvogdavo New Yorke 
mėsos sandėlį prie 563 West 
St. Savininkas Siegel skundėsi 
policijai. Tačiau vagystės pa
sikartodavo. Aną dieną jis 
pasiliko sandėlį saugoti pats. 
Jis suimdino brooklynietį Carl 
Heuser, 32 metų, gyvenantį 
231 Wyckoff Ave. Heuseris 
dirbęs firmai, kuri tam san
dėliui pristatinėjo mėsą ir tu
rėjęs raktą mėsai pristatyti. 
Su tuo pat raktu jis ir pasiim-

Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M. _ x
By Appointment 87-20 85th Street

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

Pas kriaučius dabartiniu 
laiku yra smarki darbymetė. 
Sezonas yra neblogas, visos 
dirbtuvės dirba pusėtinai ge
rai.

J. S.

SKELBKITeS LAISVeJE

davęs.
ATSIPRAŠOME

Kadaise, kai brooklyniečiai 
pareiškė mirusiojo Edvardo 
Skučo motinai ir broliams vie
šą užuojautą, per klaidą buvo 
praleistas vardas M. Misevi
čienės. Atsiprašome.

<3

PLAUKŲ TAISYTOJA
Patyrusi. Nuolatinis darbas. 5 dienų 
savaitė. Gera alga. Kreipkitės: 

EDDY’S BEAUTY SALON 
31-17 30th Ave., Astoria.

AS. 8-6698.
(183-189)

HAIRDRESSERS
Ar jums atsibodo jūsų dabartinis 

darbas? Mes jums mokėsime kiek 
jūs manote esate vertos. Štai nuo
latinis gerai apmokamas, darbas. 
Dirbti linksmoje atmosferoje prie 
puikių klientų. Ateikite hr telefo- 
nuokite DABAR.
PRIMO’S PERMANENT WAVING 

46 Riverdale Ave., Yonkers 
Tel. YO. 9-8936 ar YO. 9-8451 

(183-187)

SLAUGES
Gimdymų rūmui ir operacijų rūmui.

. New York R. N. 12 M.—8 A. M.

Telefonuokite

ULster 4-1600
Mrs. Purvis

(183-189)

REIKALINGOS
ABELNAI DARBININKES

Patyrimas nereikalingas. Turi kal
bėti angliškai. 5 nuolatiniai darbai. 
75c j valanda pradžiai. Kreipkitės: 

RITE GRADE CORP.
307 W. 38th St., N. Y. C.

į (183-185)

MERGINOS
Fabrike darbininkės. Koja spausti 

preso operatorės. Nuolatinis darbas. 
Gera alga. Tuoj kreipkitės.

PROVIDENCE—NEW YORK 
FINDINGS, INC.

45 Lespenard St., N. Y.
(183-185)

Pats McCarthy tardo 
UN tarnautojus

Vyriausioji makartizmo gal
vą, patsai McCarthy, republi- 
konų tūzas, atsibaladojo j 
New Yorką tardyti jam nepa
tinkamus) UN: tarnautojus. 
Jungtinių Tautų štabe vis dar 
randama tokių, kurie nesu
skubo jam nusilenkti. O į tas 
vietas jis nori susodinti visus 
sau nuolankius asmenis.

Tardymas jam nesisekė. 
Lenkų delegacijos samdomas 
kaip dokumentų surašinėto- 
jas, prižiūrovas, Julius Reiss 
atsisakė McCarčiui nusilenkti. 
Prisilaikydamas Jungtinių 
Valstijų Konstitucijos garan
tuota kiekvienam asmeniui 
teise, atsisakė eiti išpažinties 
apie savo politines pažiūras.

Tačiau neteisinga būtų sa
kyti, kad čia niekas būtų Mc
Carčiui nepritaręs. Fašistuo- 
jantis rabinas Schultz viena
me McCarčiui suruoštame 
bankietėlyje garbino McCar
thy kaip “amerikonizmo už
aštrinto ją.”

Mokytojas nestojo į 
ragangaudžiy teismą

Charles Eckstat, 45 metų, 
mokinęs francūzų kalbos Bry
ant High School, Long Island 
City, įteikė miestinei švietimo 
tarybai pareiškimą, kad jis 
pasitraukia iš tarnybos. Tuo- 
mi jis išvengė stojimo į tos 
tarybos valdovų ragangaudiš- 
ką teismą kaip įtartas pro- 
gresyvizme.

'Eckstat jau buvo 110-sis 
mokytojas, kurie pasitraukė 
iš tarnybos arba tapo praša
linti per ragangaudžius valdi
ninkus b.ėgyje šios pokarinės 
isterijos prieš progresyvius 
mokytojus. Ragangaudžiai 
yra pasimoję artimu laiku 
persekioti dar bent 150 ir ne
ketina paliauti, kol liaudis ne
sustabdys.

FAR ROCKAWAY. L. I.
Puikiausia vieta, arti beach. 3

Rooming namai. Parduosime kariu 
ar paskyrai. Vieta praplėtimui, daug 
žemės. Geros jeigos—Prieinamai.

Savininkas FA. 7-9558 
__________ _____________ (183-189)

GLENHEAD — KAMPAS WALL
IR SCHOOL

3 miegamieji Ranch Attached

Garage. Kampinis lotas arti mokyk

los, RR, shopping.
GLen Cove 4-7328

(182-186)

Glendale, L. I., 7116 — 66th Place,
2 šeimų atskiras mūrinis namas, 11 
kambarių. Gražus kiemas. Angliniai 
pečiai. Du išnuomojimai.

Kaina $12,500.
GL. 6-2012

(182-186)

MASPETH. 1 šeimos pusiau at

skiras mūrinis namas. 5 kambarių, 

2 miegamieji. Ištaisytas skiepas. Sun 
Deck ir kiti įrengimai. Puikiausiame 
stovyje. $13,500. 60-44 70th St.

Tel. HA. 6-3772
(182-186)

Už randą, kaip dabar jūs mokate, 
jūs galite turėti nuosovą namą 
Broadway 207th—646 W., blokas nuo 
8th Ave. Subway, 2 šeimų, 3 aukš
čių, mūrinis namas, modemiškas, 
aliejus, 7 rūmai tuojau užėmimui. 
Jeigos $2460.00. Kaina $20,000. Iš
mokėjimai. Lengvai pertaisomas ant 
6 šeimų. Raktai pas Mrs. Shikar, 
2nd fl. Tel. LO. 9-7068 ar šaukite 
WA. 3-3223 dėl pasitarimo.

(181-183)

JAMAICA, L. I. 
189-19 97th Ave.

8 kambarių kampinis namas. Leng
vai pertaisomas dėl 2 šeimų. Cent- 
ralinėj apylinkėj. Aliejum šildoma. 
Visi moderniniai įtaisymai. Gara- 
džius. Namas Al stovyje. Skam
binkite:

OL. 8-1424
(181-185)

BENSONHURST
(arti 18th Avė. ir 62nd St.)

Puikus 1 šeimos medinis namas, 
7 kambariai, uždari' porčiai, aliejum 
šiltu vandeniu šildomas, gražus kie
mas, gerose sąlygose. Arti visų pa
togumų. Tikrai geras pirkinys.

O. M. CLOCK
7607 3rd Ave., Brooklyn

Tel. SIL 8-9402
(178-184)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

HOUSE FURNISHINGS STORE 
Žema Randa — Lysas, priežastis 

pardavimo—liga. Gera vieta.

822 East 160th St.. Bronx
Tel. LU. 9-1362

Šaukite šią savaite ir kitą savaitę.
(182-184)

SUCCESSFUL SODA VENDING
Parsiduoda Machine Business 

Savininkas Serga — $15,000. 

Tel. CO. 5-0225 ar rašykite: 
Box S-14, Rm. 830, 11 W. 42nd St.

New York City 
(182-188)

STATIONARY STORE 
LUNCHEONETTE

3 rūmų apart, su šiluma
Gera vieta, geras Lysas

214-69 Jamaica Ave., Queens Village
Tel. HO. 5-9747
i (179-183)

CORONA, L. I.
GROCERY—DELICATESSEN

Įsteigtas biznis su 4 rūmų apart.
Prieinama randa, ilgas lysas. turi 

paleisti su nuostoliu greitam par
davimui.

Tel. IL. 8-8647
(179-183)

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone E Vergreen 4-8174

&

4*
4^

Šios Vasaros Medus
Bitininkas Končius pristatė Laisvei daug 

puikiausia šios vasaros gėlių žiedų medaus. 
Tuojau. įsigykite ir vartokite jį palaikymui 
savo sveikatos gerame stovyje.

Kvorta $1.25. Puse galiono $2.50
Prisiųsti negalime, kreipkitės asmeniškai į 

Laisvės įstaigą ir apsirūpinkite medum orui 
atvėstant.

Aido Choras
Choro painokos įvyks šio 

penktadienio vakarą, 8 vai., 
Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems choristams svarbu daly
vauti, nes pradedame pasi
ruošti naujoms programoms.

Choro Prezid.

Hither Hills State Parkas 
netoli Montauk bus atdaras 
atostogautojams iki vidurio 
spalių mėnesio. Vidurvasariu 
kempės buvusios perpildytos, 
apie 1,000 prašiusių ten vie
tos buvo atsakyti.

Policistas William Ryan, 36 
metų, nusišovė Shamrock alu
dėje prie Broad way ir Deca
tur Ave., Brooklyne. Saužu- 
dystę matė apie 20 asmenų, 
taipgi ir jo žmona, su kuria 
jis smarkiai susibarė pirm nu- 
sišovimo.

Brooklyno pašto tarnautojų 
dailės kūriniai ir kiti iiuoslai- 
kio darbai išstatyti parodai 
centrinėje pašto raštinėje, 271 
Washington St. I

RANDAVOJIMAI
Turime išnuomojimui tris gražius 

kambarius su baldais (furnished 
rooms) ir kitais reikmenimis. Gra
žioj, švarioj reidencijoj. Pageidauja
me vedusią porą be vaikų arba pa
vienius asmenis. Kreipkitės bile lai
ku. 88 Crystal Street (tarpe Liber
ty ir Glenmore Avenues) Brooklyn, 
N. Y.. Telefonas: TA. 7-4590.

(183-184)

BAKERY SALESGIRL
Pageidaujama itališkai kalbami. 

Nuolatinis darbas, gera mokestis. 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės: 
5123 New Utrecht Ave., Brooklyn

Tel. GE. 6-1887
(178-184)

REIKALINGOS 
BINDERY GIRLS

Pa t y r usios — pc r f ora t or— wi res 1 i t ch - 
Pa 1 yrusios—perforator — wirest i t ch- 

er—tableworker. Nuolatinis darbas. 
Gera mokestis. Puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

GOTHAM EBERT CO.
165 Williams St., N. Y. C.
(8th fl.) Tel. CO. 7-2848

(179-185)

REIK A LI N G A SA MPLEHA N D

Nuolat. Apskritiems metams dar

bas. Gera alga. Puikios darbo sąly

gos.
Tel. OR. 5-1700

(180-183)

įOPERATORES 
BRASSIERES

Aukšta Mokestis: Nuolat
...PASTOVUS DARBAS...

Lilyette Brassieres
842 Broadway (arti 14 St.) 

priešais Ohrbachs
(181-184)

SALAD GIRLS—PATYRUSIAS \

5 dienu Savaitė. '

Sek m ad ien i a i s Nedirba m a.

PRESIDENT CAFETERIA
120 E. 41st St.. N. Y. C.

(182-184)

BEAUTY PARLOR MAID
Reikalingos merginos kaipo pagel- 

bininkės dėl beauty shop. 5 dienų 
savaitė. Nuolat. Nereikalinga beauty 
operatorių pareigos. Kreipkitės:

JOHN’S BEAUTY SHOP
2901 — 3rd Ave., Bronx 

Tel. ME. 5-4538
(182-186)

REIKALINGOS 
BEAUTY OPERATORES

Patyrusios- pilnai mokančios. Nuo
latinis darbas. 5 dienų savaitė, va
landos 9 -6. Gera alga. Uždara pir
madieniais. Kreipkitės:

ALBERTS VANITY
176 — 65 Union Turnpike

Flushing Tel. JAmaiea 6-1203
(182-188)

FINGERW AVER—MANICURIST?
Pilnam laikui, nuolatinis darbas, 

dienų savaitė, gera mokestis.
ra pirmadieniais. 1
MIKE & JOE’S BEAUTY S At

1700 E. 4th St., Brooklyn '
Tel. DE. 9-9688

(182-188)

CROCHET BEADERS

Patyrusios. Nuolatinis darbas.

Gera mokestis. Kreipkitės:

ARAWAY EMBROIDERY
306 W. 88th St., NcY. C.

__ ________________ (182-186)

OPERATORES
Dirbti prie suknelių $6.75 iki 

$8.75 line. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis. Kreipkitės:

STERLING DRESS
462 — 7th Ave., N. Y. C. 

Tel. CH. 4-5374
_____________________________(182-184)

MALE and FEMALE
SUPERINTENDENT

Viduramžių Pora
Patyrę, Brooklyne. Puikus 3 rūmų 

apartmentas, ant pirmų lubų, prak
tiškai naujas namas, eleveiteris, alie
jum šildomas, vienas darbininkas, 
47 šeimų namas. $170. Skambinkite 

PR. 3-1626 tarp 1—4 P. M.
(181-183)

HELP WANTEI> MALE~ 
-------------------------2\-----

METAL SPINNER 
TOOL & DIE MAKERS

Gera mokestis. Nuolatinis darbas.
Geros sąlygos.

WASLEY PRODUCTS, INC.
Plainville, Conn.

Tel. Sherwood 7-2784
(181-185)

- VYRAI 
šluotų ir šepečių 

Fabrikui
Pilniausia patyrę. Gera vieta tinka

miem vyram pakilti j aukštesnę 
poziciją.

Kreipkitės 897 Glenmore Avė., 
Brooklyn. Tel. AP. 7-4854

(181-183)

ASPHALT 
MEDŽIO ŠINGELIŲ VYRAI 

PATYRĖ PLYWOOD 
APPLICATORS 

ABELNAI .$175.00 I SAVAITĘ 
DEL CAMPO 

111 ALVIL RD., 
ELSMERE, DELAWARE 

TEL. WILMINGTON 8-6400— 
9 A. M.—5:30 P. M.

(183-187)

DIE MAKER I 
Jaunas ir Ambicijas

Reikalinga žinoti Die design. Pro

ga pakilimams. Puikus darbas.
Šaukite:

WOrth 4-6554
(183-1’85)

4 pusI.-Laisvč (Liberty)-Ketvirt, Rugsčjo-Sept. 17, 1953




