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KRISLAI
Kuris teisingesnis/ 
Louis Fraina.
Nedarbas.
Panaikintos sritys.

Rašo R. Mizara

Antrojo pasaulinio karo 
metu Churchillas buvo nuvy
kęs i Maskvą tartis su Stalinu.

Pas Staliną Churchillas ir 
lietus valgė, ir ilgai k aibėj o- 
a visokiausiais reikalais.
j SAvo memuaruose (atsimi- 
nin^.se), kurie buvo išspaus- 
cliiti pries kelinius metus. 
Chvrchillas žymi vieną įdomų 
dalyką.

Ciurchillas rašo (žodis žo- 
din neatsimenu) daug maž 
taip:

—Mudu su Stalinu svarstė
me busimosios, pokarinės Vo
kietijos klausimą. Aš sakiau, 
kad mano nuomone, Vokietija 
sudarys pasauliui rimtą pro
blemą, praėjus 50 metu po 
karo. () Stalinas sakė, kad ji 
sudarys rimtą problema, pra
ėjus 15-kai metu po karo. . .

•

Dabar kiekvienam yra aiš
ku. jog Stalinas numatė pa
saulinės situacijos, po karo, 
\ .vst.vmąsi geriau negu Chur
chillas, — pastarasis tai pats 

(pažįsta.
A'epraėjus nei desėtkui me

tu, ttai karas baigėsi, Vokieti
ja (Vakaru) šiandien jau ir 
vėl stovi kelyje į fašizmą, ke
lyje į ginklavimąsi ir agresiją.

Ar Churchillas dabar prisi
mena tai, ką jis diskusavo su 
Stalinu, ką pastarasis jam 
tuomet sakė apie Vokietiją?

—o—
Prieš apie 35 metus -Jung

tinėse Valstijose buvo gan 
plačiai žinomas Louis Fraina.

Jis tuomet buvo, “labai kai
rus,“ sakydavo prakalbas, ra
šydavo ir atkakliai kovojo 
prieš kapitalizmą.

Jis “padėjo organizuoti 
Jungtinių Valstijų komunistų 
partiją,“ sako komercinė 
spauda. Vėliau buvo pabėgęs 
nuo reakcijos i Meksiką.

Po kiek laiko šis žmogus 
grįžo Amerikon ir ‘s pa kainai’ 
gyveno New Y or k o mieste. 
Čia jis parašė keletą knygų 
po Lewis Corey slapyvardžiu.

PraėjusiĄ savaitę Louis 
Fra i n. a mirė^ sulaukęs 61 me 
tų avižiaus.

Fraina buvo sveturgimis — 
mažas atvežtas iš Italijos. Jei
gu jis būtų buvęs toks “dide
lis revolicionierius,” kaip 
skelbia New York Times, tai, 
man atrodo, Fraina būtų ma- 
kartistai “pačiupinėję,“ kaip 
“čiupinėja“ kitus.

Italijoje nedarbas vis ple
čiasi : fabrikas po fabriko pa
leidžia darbininkus.

Italijos Generalinė Darbo 
Konfederacija praneša, kad 
ji rugsėjo 24 dieną skelbs vi
suotiną darbininkų streiką, 
reikalaujaht sulaikyti nedarbo 
plėtimąsi.

Mūsų krašte taipgi čia ir 
ten darbininkai paleidžiami iŠ 
darbų. O samdytojai, pasinau
dodami tuo, ruošiasi kirsti 
smūgį darbo unijoms.

Neseniai Lietuvoje buvo pa
ryti admministraciniai pakei
timai : panaikintos sritys.

Bene prieš trejetą metų Lie
tuva buvo padalinta į keturias 
— Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir 
Klaipėdos — sritis, taipgi į

VIŠINSKIS REIKALAUJA 
PAPLATINTI TAIKOS 

j KONFERENCIJA KORĖJAI 
Priimti Kiniją ir Šiaur. Korėją 

if Jungtinių Tautų diskusijas
United Nations, N. Y.— 

1 Sovietų Sąjungos delegatas 
i Andrius Višinskis pirma- 
; dieni uoliai atsišaukė Į 
1 J u n g t i n i ų Tautų seimą 
j (asemblėją), reikalaudamas 
i pakviesti Kini jos Liaudies 
i Respublikos ir šiaurinės 
i Korėjos atstovus dalyvauti 
i svarstyme klausimo, iš ku- 
i rių šalių privalo būti suda- 
. ryta politinė konferencija 
1 taikai vykdyti Korėjoje.

Višinskis perleido seimui 
1 ta reikalavimą, kuri atsiun

tė Kinija ir Šiaurinė Ko
rėja. Sakė, jog be jų da
lyvavimo tai būtų neteisė
tas, vienpusiškas ir bever
tis sudarymas tos konfe
rencijos.

Višinskis taipgi pakarto
jo, kad konferencijoj turė
tų dalyvauti ir penki neu
traliai kraštai—Indija, Pa
kistanas, Sovietų Sąjunga, 
Burma ir Indonezija, — 
apart Amerikos ir kitų ša
lių, kurios tiesiogiai karia
vo Korėjoje.

Amerika su savo šalinin
kais pereitoje Ju n g t i n i ų 
Tautų sesijoje atmetė tuos

AFL suvažiavimas 
kritikuoja valdžią

St. Louis. — šį antradieni 
atsidaro suvažiavimas 
Amerikos Darbo Federaci
jos—AFL, didžiausios uni
jinės organizacijos šioje ša- 
lyje.

Raportas suvažiavimui, 
tarp kitko, kritikuoja Ei- 
senhowerio valdžią, laužan
čią pasižadėjimus, kuriuos 
republikonai buvo davę pre
zidentinėje savo rinkimų 
kampanijoje.

Vykdoma Federacijos ta
ryba ragina visai išbraukt 
International Laivakrovių 
Uniją todėl, kad jų vadai 

neapsivalo nuo gengsterių, 
a< t e i ii, o ir patys pasi

glemžia sau narių sumokė
tas duokles.

Roma.—Trys didžiausios 
italų darbo unijos paskelbė 
visuotiną 24 valandų strei
ką, ’kad priverstų valdžią 
geriau šelpti bedarbius.

Newark, N. J:—Per gais
rą palaikiame trijų aukštų 
name sudegė senutė Harri- 
eta Flaherty, 80 metų, if 
Lepardo Ramos, 36 metų.

rajonus, apskritis.
Dabar sričių nebebus, — 

pasilieka tik rajonai, kurių 
yra 86.

Man atrodo, kad sričių 
panaikinimas padarytas dėl 
to, kad sumažinti nereikalin
gų administracinių įstaigų 
skaičių, reikalaujantį nemažai 
tarnautojų.

reikalavimus. Višinskis to
dėl juos pakartojo dabarti
nėje naujoje sesijoje.

Senoji sesija užgyrė ame
rikini pasiūlymą, kad poli
tinė konferencija susidėtų 
tiktai iš kraštų, kurie tie
siogiai dalyvavo korėjinia- 
me kare.

Pavogęs jankiam Šiaurinės 
Korėjos lėktuvą reikalauja 
už tai $100,000 atlyginimo

Seoul, Korėja, rugs. 21.— 
United Press praneša, kad:

Vienas “komunistinis” la
kūnas iš Šiaurinės Korėjos 
perlėkdino sveiką naujau
sia sovietini rakietini lėktu
vą IVJIGa į Kimpo orlaivių 
stoti ir atidavė ameriko
nams.

Už tai lėktuvo vagis rei
kalauja atlygint 100 tūks
tančių dolerių ir priimt į 
Jungtines Valstijas apsigy
venti, kaip kad andai žadė
jo generolas Mark Clark, 
būdamas vyriausiu Ameri
kos komandierium Tolimie
siems .Rytams.

(Pirmiau du lenkai atski
rais atvejais perlėkdino du 
Lenkijos MIGUS Į Daniją 
pavesdami juos ameriko
nams. Tai buvo senesnieji 
MIGai .be to, ir apdaužyti, 
besileidžiant jiems Danijon, 
Tad amerikonai jau negalė
jo jais oran pakilti ir iš
bandyti.)

Francija uždraudžia 
įgabenti atominius 
Amerikos ginklus

Washington.— Kai Jung
tinės Valstijos pranešė, jog 
pradės siųsti atomines sa
vo patrankas į vakarinės 
Europos kraštus, tai Fran
cija pareiškė, jog neleis sa
vo žemėje laikyti atominių 
Amerikos sprogimų.

Anglija jau pirmiau už
draudė amerikonams veikti 
atominiais ginklais iš An
glijos, iki anglų valdžia 
duos tam leidimą.

Amerika tuo tarpu siųs 
atomines savo patrankas į 
Vakarinę Vokietiją. Jos ga
li šaudyti ir paprastais ar
tilerijos sviediniais.

Ar Amerika siųs ir ato
minius sviedinius i Vakarų 
Vokietiją, tatai laikoma ka
rine slaptybe.

Washington. — Rekruta- 
vimo direktorius gen. L. B. 
Hershey sakė, jog, .kitąmet 
reikės draftuot kariuome
nėn po 60,000 vyrų per mė
nesį.

Washingtone valdiškoji tarpininkavimo taryba pajėgė 
sutaikyti geležinkelių saviąinkus ir geležinkeliečių unijas. 
Visos kalbos apie streiką išnyko. Nors darbininkai fakti- 
nai nieko nelaimėjo, bet jų vadai jiems pažadėjo jų 
skriaudas išlyginti.

PASKALAI APIE BĖRUOS 
PASPRUKIME IS SOVIETŲ 
GALI BŪTI IŠMISTAI

Washington. — Paplito 
gandai, kad iš Sovietų Są
jungos paspruko Lavrenti- 
jus P. Berija, buvęs jos vi
daus reikalu ministras. Jis 
buvo pašalintas iš sovieti
nės valdžios ir suimtas kaip 
anglu - amerikonų agentas.

Tyrinėjančios Senato ko
misijos atstovas pasakojo, 
kad vadinamas Berija su 
trimis aukštaisiais savo pa
dėjėjais ištrūkę lėktuvu Į 
užsienį, šios komisijos va
das yra ragangaudis sena
torius Joe McCarthy.

San Diego JTnion laikraš
tis, California o j, rašo, kad 
spėjamasis Berija dabar 
slapstosi Pietinėje Ameri
koje.

Tačiau, galimas daiktas, 
jog tūli gudruoliai nori Be
ri jos vardu tik pasipinigau
ti iš amerikonų.

Sakoma, jog tariamasis 
Berija privačiais ameriki
niais pinigais pabėgdintas 
iš Sovietų kalėjimo. Turčiai 
vra sudėję fondą, kurio lė
šomis bandoma -iššmuge- 
liuoti tūlus vidujinius So
vietų priešus i užsienį. Vien

Kinija pakeitė 15 
tingią valdininką

Hong Kong. — Kinijos 
radijas pranešė, jog tapo 
pakeista ios finansų minis
tras P-I-Po ir pašalintas iš 
tarnybos Li Wei Han, se
kretorius vyriausios valdi
nės tarybos.

Pakeista ir 13-ka kitų at
sakingų valdininkų. Mano
ma, jog tai todėl, kad jie 
per lėtai darbavosi vykdv- 
mui penkmečio plano dėl 
pramonės ir ūkio išvysty
mo.

New Delhi, Indija.—Indi
jos premjeras Nehru sakė 
savo šalies seimui, “nesi- 
duosime, kad amerikonai 
užsėstų mums ant spran
do.”

tik Clendenin Ryan, “ne
priklausomi" gas” kandida
tas i New Jersey valstijos 
gubernatorius, davė tam 
fondui 50 tūkstančiu dole
riu.

Pulkininkas Ulius Amoss, 
slaptosios amerikinės poli
cijoms oficierius, veikė kaip 
McCarthy’o pasiuntinys su
sisiekti su vadinamuoju Be
rija.

Pasakojama, kad pulk. 
Amoss liepos mėnesį šie
met Muniche, vakarinėje 
Vokietijoje ,suėjęs tūlą So
vietų slaptosios policijos 
majorą. Ir tariamasis ma
joras parodęs Amossui 150 
sovietinių dokumentų, kaip 
patvirtinimą, kad jis tikrai 
esąs Berijos atstovas. Tuo
se popieriuose, sakoma, su
rašyta daugiau kaip 100 so
vietinių agentų, veikiančiu 
Jungtinėse Valstijose bei 
kituose kraštuose.

Spėjamasis Berija prašęs 
leisti jam apsigyventi Jung
tinėse Valstijose. Už tai jis 
išduosiąs Amerikai atomi
nius bei kitus Sovietu se
kretus.

Irano policija nespėja 
ardyt demonstracijas

Teheran, Iran. — Karto
jasi demonstracijos prieš 
karališkąją Irano generolų 
valdžią. Demonstrantai rei
kalauja sugrąžint valdžion 
premjerą Mossadeghą, kuri 
generolai suėmė ir tardo.

Policija, blaškydama de
monstrantus, smarkiai su
mušė ir areštavo dar kelias 
dešimts žmonių.

PALEISTA 22,090 AUTO.
DARBININKŲ

Detroit.—Chrysler, Briggs 
ir kiti automobiliu fabrikai 
paleido dar 22,000 dar
bininkų; pasakoja, kad 
“trūksta medžiagų.”

ORAS. — Vėsu ir dalinai 
apsiniaukę.

ATTLEE SAKO. AMERIKA
LABIAUSIAI KENKIA
PASAULINEI TAIKAI
Smerkia Ameriką už atmetimą 
Kinijos ir paneigimą Indijos

London. — elementas At- 
I tlee, Anglijos Darbo Parti- 
į jos vadovas, buvęs šalies 
j premjeras, užreiškė, jog 
užsieninė Amerikos politika 
vra labiausiai kalta už ka
rinių kivirčų kurstymą tarp 

i Vakarų ir Rytų ir už nuola
tini tarptautinių santykių

*■ . I - - r - -    - .... - -■  . . -L I LL

Narys Lenkijos delegacijos 
Jungtinėm Tautom perbėgo 

■ i Amerikos prieglaudą

New York. — Marek Ko- 
rovič, pavaduojantis Len
kijos delegatas Jungtinėms 
Tautoms, pereitos savaitės 
gale perbėgo i A m e r i k o s 
slaptosios policijos globą. 
Pareiškė, jog nenori tar
nauti Sovietų Sąjungai per 
Lenkiją, ir prašė leisti jam 
A me r i ko j e a psigy ven t i.

Pranešama, kad valdžia 
jau priėmė Korovičių apsi
gyvenimui.

Įsakyta vietinei policijai 
dieną - naktį sergėti Koro
vičių nuo kitu komunistinių 
delegatų, kad “jo nenušau
tų.”

Korovičius sakėsi esąs 
katalikas ir buvęs Krakovo 
Universiteto teisių profeso
rius Lenkijoje.

Jis prisipažino tyčia Įsi
prašęs Į Lenkijos delegaci
ją Jungtinėms Tautoms, 
kad galėtų atvykti ir pasi
likti Amerikoje.

Sovietą Sąjunga duoda 
$250,000,000 Šiaurinei
Korėjai atstatyti

Maskva. — Sovietų Są
junga paskyrė bilijoną rub
lių Šiaurinei Korėjos Res
publikai, kad galėtų atsta
tyt sunaikintus per karą 
fabrikus ir ūkį. Tai yra 
250 milijonų dolerių, skai
čiuojant amerikiniais pini
gais.

Sovietų Sąjunga, be to, 
duos Šiaurinei Korėjai rei
kalingų statybinių medžia
gų, maisto ir įvairių kas
dienio vartojimo dalykų.

Talkon atstatymo dar
bams taip pat bus siunčiami 
soyietiniai inžinieriai, me
chanikai ir reikalingos ma
šinos.

Tuo tarpu Sovietų vy
riausybė atideda neribotam 
laikui atmokėjimus sumų 
bei palūkanų už pirmiau 
duotas Šiaurinei Korėjai 
paskolas.

Nairobi, Kenya. — Anglų 
teismas nusmerkė pakarti 
dar 44 Mau Mau negrus.

i bloginimą.
Attlee savo skleidžiamo- 

I je per radiją kalboje smer- 
: kė Ameriką už Kinijos 
| Liaudies Respublikos atme- 
1 timą nuo Jungtinių Tautu. 
Sakė, jog Amerika nesi
skaito su tikruoju faktu, 
kad dabartinė Kinijos val
džia vra kinu tautos atsto
vas.

Attlee tain pat kritikavo 
Jungtines Valstijas, kad 

l jos. suburdamos savo sali- 
j rinkus iš Lotyn i š k o s i o s 
■ Amerikos, atmetė siūlymą 
' —priimti Indiją į politinę 
i konferenciją dėl taikos da- 
' rymo Korėjoje.

Attlee pabrėžė, jog dau- 
’ guma Jungtinių Tautų sei
mo — europiniai ir aziji
niai delegatai — balsavo už 
Indijos įtraukimą į tą kon
ferenciją. Bet Amerika pa
vartojo technine Jungtiniu 
Tautu seimo taisyklę, kuri 
reikalauja dviejų trečdalių 
daugumos tokiems klausi
mams spręsti. O kadangi 
Indijai trūko keleto balsu 
iki dvieju trečdaliu, tai 
Amerika ir užkirto jai ke
lia i politine konferenciją.

Kartu Attlee peikė Ame
riką už atmetimą Angliios 
premjero Churchillo pasiū- 
Ivmo — surengti Keturiu 
Didžiųjų sueiga dėl santai
kos — Jungtinių Valstijų, 
Anglijos. Sovietų Sąjungos 
ij- Francijos.

Attlee taip pat perspėjo 
Amerika, kad ieigu Syng- 
manas Rhee, Pietinės Ko
rėjos tautininku preziden
tas. pats panaujintu karą 
nrieš Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus, tai anglai ne
taikanti! Syngmanui.

Ginčai apie atsisakančius 
grįžti namo belaisvius

, Panmundžom, Korėja. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai atmetė amerikonų 
įtarimą, būk jie sulaiką 
daugiau kaip 3,000 belais
vių, norinčių grįžti namo. 
Tarp tų belaisvių esą ir ame
rikonu.

Šiaurinė Korėja, iš savo 
pusės, sako, jog amerikonai 
neduoda atskaitos, ka pa
darė su 100,000 belaisviu, 
šiaurinių korėjiečių bei ki
nu.

Šiomis dienomis Šiaurinė 
Korėja pristatys 300 neno
rinčių grįžti belaisvių . Jie 
bus laikomi stovyklose, ku
rias globoja tarptautinė ko
misija nuginkluotame ruož
te. Tarp tų belaisvių esą ir 
apie 20 atsisakančių grįžt 
namo amerikonų.

Peking.— Kinija praneša, 
kad 300 Anglijos darbo uni
jų reikalauja priimt Kiniją 
į Jungtines Tautas.
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DVI KALBOS, DVI SKIRTINGOS 
NUOMONES

PRAĖJUSI KETVIRTADIENI dviejų didžių vals- 
tybių vyrai sakė kalbas. Valstybės sekretorius John F. 
Dulles kalbėjo Jungtinių Tautų asemblėjoje, New 
Yorke, o Indijos ministrų pirmininkas Jawaharlal Neh
ru—Indijos parlamente, New Delhi mieste, Indijos sosti
nėje.

Abiejų vyrų kalbos vertos dėmesio, nes abudu jose 
lietė dabartinę padėti pasaulyje.

VALSTYBĖS SEKRETORIUS savo kalba atidarė 
debatus asemblėjoje. Jis nutiesė mūsų krašto vyriausy
bės politikos liniją, nuo kurios, sakė jis, Eisenhowerio 
administracija nesitrauksianti.

Tiesą'pasakius, Mr. Dulles kalbos tonas buvo švel
nus, mandagus, teerzinantis, tačiau turinys neatidengė 
nieko naujesnio, nieko Įdomesnio. Valstybės sekretorius 
kartojo tik tai, kad jis nesitrauks nuo tos linijos, ku
rią nustatė pradžioje šių metų.

Pavyzdžiui, Korėjos klausimu, taikos Korėjoje klau
simu, jis griežtai laikosi to, kad į politinę konferenciją 
būtų kviestos tik tos valstybės, kurios aktyviai kare da
lyvavo, na, priimant dar ir Tarybų Sąjungą. Korėja 
turinti būti apvienyta. Bet kaip apvienyta? Kas ją 
turi valdyti? O jei ji pati valdysis, tai kaip? Mr. Dulles 
tebestovi už tai, kad visa Korėja turėtų būti Syngmano 
Rhee vadovybėje, kad “apvienijimas” būtų pravestas, 
kaip nori Rhee.

Indo-Kinijoje Mr. Dulles trokšta taikos, bet kokios? 
Tokios, būtent, kad Indo-Kinija būtų palikta francūzams 
imperialistams valdyti, kad Paryžius padiktuotų Indo- 
Kinijos tautoms, kad jos pasiliktų skurde ir priespaudo
je. Jis reikalavo, kad Vietnamo liaudis, kovojanti už 
savo nepriklausomybę ir laisvę, besąlygiškai pasiduotų 
francūzams. O jei nepasiduos, tai prieš tą liaudį bus 
kariaujama (tam karui Amerika skiria arti 800,000,00(1 
dolerių).

ANGLIJOJE DIPUKAI 
APSILEIDĘ

Anglijoje, kaip žinia, yra 
nemaža lietuviškų dipukų. 
Tūli jų dar Vis yra pakėlę 
sparnus skristi į Jungtines 
Valstijas ar į Kanadą, ki
ti, matyti, nusitarę apsigy
venti ten pat, o gal mano 
greit grįžti į Lietuvą. Ta
čiau stagnaciją, apstingimas 
dipukuose nemažas. J. Kuz- 
mionis Drauge šitaip de
juoja:

“Visose lietuvių koloni
jose pastebimai tirpsta lie
tuvių skaičius. Ypačiai vi
sur trūksta idealistų veikė
jų, darbščių visuomeninin
kų. Likusieji vengia bet 
kokio atsakingo darbo or
ganizacijose. Kai reikia 
rinkti valdybas, dalyvių 
skaičius pasirodo toks ma- 

I žas, kad susirinkimai pa
prastai būna neteisėti ir 
reikia laukti valandos ar 
kitos, kad teisėtai galima 
būtu ka nors nutarti.

“Dvasinės stagnacijos pa
vojus jau čia pat. Pasigen- 
d a m a chorų, vaidinimų, 
koncertų, savų švenčių ir 
subuvimų. Pats gyvenimas 
verčia visus trauktis į kiau
tą ir apaugti kieta nejau
trumo oda.”

Valstybės sekretorius nori, kad Tarybų Sąjunga su
tiktų spręsti Vokietijos, Austrijos reikalus, bet kaip juos 
spręsti, jei jis, valstybės sekretorius, priešinasi didžių
jų valstybių vyriausių pareigūnų konferencijai, kurioje 
tokie klausimai turėtų būti sprendžiami? Tokią kon
ferenciją, kaip žinome, siūlo net ir demokratų partijos 
vadovas Adlai Stevensonas.

Kitais žodžiais, Mr. Dulles’o kalba buvo kalba už 
tęsimą šaltojo karo politikos . Tokia kalba yra Ame
rikos žmonėms negeistina, negeistina ji yra ir viso pa
saulio taiką mylinčioms tautoms, taika besisielojantiems 
milijonams žmonių.

INDIJOS MINISTRŲ PIRMININKAS, dėstydamas 
parlamentui jo valdžios užsieninę politiką, kalbėjo visiš
kai kitaip negu Mr. Dulles.

Nehru, netiesiogiai, smerkė Jungtinių Valstijų poli
tiką, ypatingai Kinijos klausimu. Jis stoja už tai, kad 
Kinijos Liaudies Respublika būtų įsileista į Jungtines 
Tautas. Jis smerkė tuos, kurie palaiko diplomatinius 
ryšius su Čiang Kai-šeku, su jo klika, tupinčia Formo- 
zoje. “Ar gali kas šiandien tvirtinti, kad dabartinė For- 
mozos salos valdžia atstovauja Kiniją?” Ir jis atsako: 
ne! Čiang Kai-šekas Kinijos neatstovauja; jis iš ten 
išvytas, kaip kinų tautos priešas.

VAKARŲ VOKIETIJOS 
PARLAMENTO NARIŲ 

SUDĖTIS
Elta analizuoja, kas suda

ro naujai išrinktąjį Vakarų 
Vokietijos p a r 1 a m e n t ą 
(bundestagą). Paskaityki
me:

“Agentūros ADN prane- 
I Šimu iš Bonos, iš 487 nau- 
i jojo Vakarų Vokietijos bun- 
destago deputatų 42 yra di
rektoriai arba aukšti vado
vaujantieji tarnautojai, 34 
įmonininkai, 38 advok., 67 
valdininkai, 41 žemvaldys, 

i 49 architektai, inžinieriai ir 
gydytojai. Būsimajai Vaka
rų Vokietijos samdomajai 
armijai atstovaus vienas 
viceadmirolas, vienas gene
rolas ir vienas kapitonas 
leitenantas, Tarp 487 depu
tatų, kurie turi ginti visų 
Vakarų Vokietijos gyven
tojų interesus,—tik 15 dar
bininkų.”

Nehru mano, kad klaidą daro tie, kurie atsisako 
įleisti Indiją ir kitas neutrales šalis į busimąją politinę 
konferenciją Korėjos reikalams spręsti. Indija, tiesa, 
nenori toje konferencijoje dalyvauti, tačiau ne tame yra 
dalykas. Patsai principas svarbu. Jei politinėje konfe
rencijoje dalyvautų neutrality šalių atstovai, jie, be abe
jojimo, teigiamai prisidėtų prie sprendimo visų ginčija
mų klausimų. Indija, tačiau, sutiks toje konferencijoje 
dalyvauti tik tuomet, jei abi pusės ją ten kvies.

Nehru kaltino Jungtines Valstijas už tai, kad jos 
grąsina kiekvięnam. Tokia politika, sakė jis, rodo “di
delį nesubrendimą politiniame galvojime arba suprati
me.”

Šiandien, nurodė Indijos ministrų pirmininkas, pa
saulyje padėtis yra tokia, kad nei viena šalis negali 
sėkmingai priversti kitą šalį daryti tai, kas prievarta 
įsakoma.

Nehru kaltino Lotynų Amerikos kraštus už tai, kad 
jie, toli būdami nuo Azijos, mažai saitų su Azijos' tauto
mis turėdami, balsavo prieš Indijos įsileidimą į politinę 
konferenciją.

(Lotynų Amerikos šalys, su labai retomis išimti
mis, Jungtinių Tautų asemblėjose ir komitetuose bal
suoja taip, kaip balsuoja Jungtinės Valstijos.)

Šiuos žodžius rašant, dar nėra žinoma, ką į Dulleso 
kalbą atsakys Tarybų Sąjungos bei kitų valstybių dele
gatai. Tačiau žinoma tiek, kad debatai bus įdomūs.

PAKŠTAS PAKŠTU 
IR PASILIEKA!

Viename , mitinge, nese
niai įvykusiame Cicero, III., 
rašo klerikalų Draugas, sa
kė “spyčių” Kazys Pakštas. 
Pakštas, kaip žinia, yra 
profesorius, ir jis daug non
sensų yra pasakęs ir para
šęs. Pasak Draugo, Pakš
tas minėtame mitinge pa
sidžiaugė Adenauerio lai
mėjimu Vakarų Vokietijos 
rinkimuose, nes laimėjo 
“krikščioniška grupė.” To
liau :

“Karas ateityje yra gali

Vaizdas Indijoje, mieste West Bengal, Jungtinių Tau
tų užlaikomame vaikų centre. Dešinėje pusėj stovi vaiku
čio motina. Ji patenkinta, kad jos sūnus gauna sveikatos 
patikrinimų, o ji patarimus, kaip vaikus prižiūrėti.

mas, ir Lietuvos likimas 
daug pareis nuo nusistaty
mo armijų, kurios kontro
liuos Lietuvą. Lietuvos li
kimas daugiau pareis nuo 
dviejų armijų —lenkų ir 

•vokiečių. Lenkų nusistaty
mo negalima iš anksto nu
sakyti, bet dabartinės 
krikščioniškos demokrati
jos kontroliuojama vokiečių 
armija, tai ne nacių, ir mū
sų teisingos aspiracijos, yra 
vilties, būtų respektuoja
mos.”

Tik Pakštas tegali pasa
kyti tokį nonsensą. Bet tai 
parodo, ko tokie žmonės, 
kaip Pakštas, laukia. Jie, 
būtent, laukia karo, jie lau
kia, ’ kad vokiečiai ir vėl 
okupuotų Lietuvą!

Beje, tas pats Pakštas 
nori, kad juo greičiau būtų 
sukurta Lietuvos “egzilinė 
vyriausybė.”

IŠTEISINTAS
Mūsų geras prietelius pri

siuntė mums iškarpą iš 
Camden, N. J., dienraščio. 
Ten rašoma, jog Jungtinių 
Valstijų Trečiasis Circuit 
Teismas pareikalavo, kad 
darbininkų unijų veikėjas 
Anthony Valentino būtų 
išteisintas, t. y., kad jį iš
teisintų žemesnysis federa
linis distriktinis teismas, 
kuris buvo nuteisęs tą žmo
gų penkeriems metams ka
lėjimo neva už “kreivą prie
saiką.”

Valentino kadaise buvo 
prisiekęs, kad jis nesąs ko
munistas. Teisme, betgi, 
šnipai “įrodę,” kad jis tuo
met buvęs komunistas. Už 
tai jis ir buvo nubaustas.

US Third Circuit Court 
savo sprendimą padarė va
dovaudamasis tuo, kad že
mesnysis teismas neturėjo 
teisės Valentiną teisti, nes 
jo “nusikaltimas” neįėjo į 
to teismo ribas.

MEŠKA NUKANDO 
GIBUI PIRŠTĄ

New York. — Jūrininkas 
Frankis Gibas davė pynacų 
meškai žvėryne Centrali- 
niame Parke. Bet meška 
nukando jam ir vidurinį 
kairiosios rankos pirštą. 
Gibas nuvežtas į ligoninę.

Redakcijos Atsakymai
J. Aibavičiui, Newington, 

Conn.—Dėl to dalyko, kurio 
tamsta mūs klausiate, tu
rėtumėt nuvykti į Veterans 
Administration, Hartford, 
Conn., ir ten pasiteirauti. 
Kitokio patarimo jūsų ke
liamu klausimu mes negali
me suteikti, nes nežinome 
visu smulkmenų. Veterans 
Administration skyrius yra 
Hartforde ir, manome, ten 
jums bus suteiktos visos in
formacijos.

Tautinis Čechoslovakijos 
didvyris, Julius Fučikas

(10-osioms Julijaus Fučiko 
žuvinio metinėm paminėti)

Julijaus Fučiko vardas 
vra artimas ir brangus vi
so pasaulio laisvę mylin
čioms tautoms, kiekvienam 
doram žmogui žemėje. Jis 
tapo simboliu narsumo, 
tvirto darbo žmonių tikėji
mo savo reikalo teisingu
mu, šviesios tiesos simboliu.

Išduotas liaudies priešų, 
niekšiškų partijos išdavikų, 
Julijus Fučikas 1943 metų 
rugsėjo 8 d. hitlerinių bu
delių buvo nužudytas. Jis' 
krito žiaurioje kovoje, ta
čiau tebegyvena kiekvie
nam, kam yra brangi tėvy
nės laisvė ir nepriklauso
mybė, kas visa savo širdimi 
ištikimas ateities žmonijai.

Rašytojas Julijus Fučikas? 
žinojo, kad aukos, kritusios 
kovoje su fašizmu, nebus 
užmirštos. “Net ir mirę,— 
rašė jis prieš savo mirtį,— > 
mes gyvensime jūsų didelės, 
laimės dalelėje, juk į ją mes 
įdėjome savo gyvenimą.” 
Julijus Fučikas puikiu savo 
gyvenime/ ir kūrybos pavyz
džiu šaukia visus pažan
giuosius bei taikinguosius 
žmones į kovą prieš tam
sios reakcijos jėgas, į kovą 
už taiką ir tautų draugys
tę.

Julijus Fučikas gimė 1903 
metų vasario 23 d. Pragoję. 
Jo jaunystė praėjo Čekijos 
vakaruose Pilzeno mieste— 
stambiausiame austro - ven
grų monarchijos pramonės 
centre. Čia Fučikas mokėsi 
realinėje mokykloje, čia jis 
pamėgo laisvę mylinčią če
kų literatūrą, kurios ge
riausieji atstovai šaukė 
liaudį į kovą už tautinį ir 
socialinį išsivadavimą.

Julijus Fučikas pasišven
tė darbininkų klasės reika
lui. 1921 metais, atvykęs 
mokytis į Pragą, jis įstojo 
i Čekoslovakijos Komunis
tų partijos eiles. 1922 m. 
Fučikas pasirodė su savo 
pirmaisiais literatūriniais 
kritiniais straipsniais, iš
spausdintais Pilzeno spau
doje. 1925 m. jis užėmė va
dovaujančią vietą darbinin
kų žurnale “Ayangarde.” 
Greitai Julijus Fučikas bu
vo pakviestas dirbti centri
niame Čekoslovakijos Ko
munistu partijos organe 
“Rude Pravo.”

Pirma kartą į Tarybų Są
jungą Fučikas atvyko 1930 
m. kartu su čeku darbinin
kų delegacija. Slaptai, šie 
žmonės perėjo sieną, nes to 
laiko buržuazinė Čekoslo
vakijos vyriausybė atsisa
kė jiems išduoti užsieninius 
basus. Apie tai, ka Julijus 
Fučikas matė Tarybų šaly- 
ie — apie pirmojo penkme
čio laimėjimus, apie naujo 
žmogaus gimimą, apie ga
linga Tarybų šalies armija, 
budinčią iškovotu šalies lai
mėsimų sargyboje, anie ta
rybinę d e m o k r a t i ią, jis 
karštai ir aistringai rašė 
apybraižų knygoje, vardu 
“Šalyje, kur mūsų rytoms 
vra jau vakarykščia die
na.

Ji?38 metu rugsėjo- mėne
si. Anglijos - Prancūzuos 
fašizme paskatinimo politi
kos išd^voie. buvo pasira- 
švtas Miuncheno susitari
mas, išdavęs Čekoslovaki
jos tautas ir išlaisvinęs 
rankas hitleriniam fašiz
mui. Tu naciu metu spa
lio mėnesi Čekiioj ir Mora
vijoj buvo uždrausta Ko
munistu partijos veikla. Če
koslovakijos Komunistu 
partija nuėjo i pogrindi. 
Perėjo į nelegalią veiklą ir 
Fučikas.

inis padėti didžiajam savo
sios tautos išvadavimo rei
kalui.

Savo idėjiniu turiniu Fu
čiko knyga yra nukreipę 
į ateitį. Dabar, kai impe
rialistinės jėgos vykdy “šal
tojo karo” politiką, z tarp
tautinių provokacijų politi
ką, kai visa priešakinė žmo
nija ryžtingai ima į savo 
rankas .taikos gynimo rei
kalą, “žodžio prieš mirtį” 
eilutės skamba su nauja jė
ga.

“Pirmoji Gegužės — ra
šė jis savo paskutinėje kny
goje. — Šią valandą Mask
vos gatvėse jau žygiuoja 
pirmosios kovotojų gretos, 
traukiančios į Raudo n ą j ą 
Aikštę. Dabar milijonai 
žmonių grumiasi lemiamoje 
kovoje už žmonijos laisvę. 
Tūkstančiai krinta šiame 
mūšyje. Aš—vienas iš jų./ 
Būti kovotoju paskutinia
me mūšyje—tai puiku.”

Liaudies demokratinė Če
koslovakija gerbia Juliji 
Fučiką, kaip tautinį didvy
rį. Rašytojo - patriotę ža
vimo diena—rugsėjo-jt-jQ 
yra šalies Spaudos šveitė. 
Julijaus Fučiko atminimą 
gerbia laisvę mylinčios tau
tos, visa, progresyvioji žmo
nija. 1950 metais Antra
me Pasauliniame tailos ša
lininkų kongrese Julijui 
Fučikui, po mirties, buvo 
suteikta ketvirtoji Taikos 
Premija už knygą “Žodis 
prieš mirtį.”

Prieš dešimt metu ra
šytojo - kovotojo gyveni
mas buvo nutrauktas fašis
tinių budelių. Tačiau jokia 
reakcija negalėjo sunaikin
ti didžiųjų idėjų, kuriomis 
persisunkusi ši amžinai gy
va knyga. Penkiasdešimt 
dviem kalbomis skamba <jo 
ugningi žodžiai. Jie—šir^į^. 
se milijonų žmonių, kuSrc 
prisiekė būti akylus ir bu
drūs, kurie jau nesileis ap
gaudinėjami žmonijos prie
šu, kad ir kokiomis kaukė- 
mis tie priešai besidangsty- 
tų.

Visame pasaulyje tebe
skamba karšti tvirto kovo
tojo už taiką, demokratiją 
ir socializmą Julijaus Fu
čiko žodžiai: “Žmonės, aš 
jus mylėjau! Būkite bu
drūs.” B. š.

Kai 1939 m. kovo mėnesi 
hitlerinė Vokietija visiškai 
okupavo Čekiją ir Moravi
ją, atidavusi Slovakiją na
cionalistinės klikos smur
tui, Julijus Fučikas tapo 
vienu iš organizatorių sa
botažo gamyklose ir gele
žinkeliuose. Kartu su tuo 
jis rengė tautinių revoliuci
niu komitetu kūrimą. W V v

Fučiko straipsniai, spaus
dinami pogrindiniuose lei
diniuose, triuškino fašizmą, 
kaip kraštutinį kapitalizmo 
žmogaus neapykantos es
mės pasireiškimą. Jie šau
kė darbo žmones i kovą 
prieš hitlerinę agresiją. Ju
lijus Fučikas tvirtino, kad 
kapitalistų pradėtą kovą 
baigs liaudis, kad ji atsi
skaitys ir su fašizmu ir su 
visomis tamsiosiomis reak
cijos jėgomis . Straipsnyje 
“Po komunizmo vėliava,” 
parašytame 1942 m. sausio 
.mėnesi pogrindinio “Rude 
Rravo” laikraščio nume
riui, skirtam lenininėms 
dienoms, jis šaukė liaudį į 
vienybę ir kovą. Tais pat 
metais Fučikas sukūrė eilę 
puikių literatūrinių - kriti
nių straipsnių.

1952 m. lapkričio mėnesį 
Čekoslovakijoj ivyko teis
mas sąmokslininkų gaujos, 
kurios priešakyje stovėjo 
buvęs ČKP CK sekretorius 
Rudolfas Slanskis. Nusi
kalstamais veiksmais už
sienio kapitalo intere
sais prieš liaudį ir vals
tybę kaltinamųjų tarne 
buvo taip pat ir buvęs Gy
nybos ministro pavaduoto- 
ias Bedržichas Raicinas, 
kuris, spau džiaut įrody
mams, negalėjo neprisipa
žinti, kad 1942 metų pava
sarį jis išdavė gestapinin
kams Julijų Fučiką.

Fašistiniame kalėjime ne
pakeliamai k a n k i namas, 
Julijus Fučikas tęsė kova 
už savo liaudies laimę. Tai 
buvo jo paskutinis mūšis 
prieš fašizmą. Kalėjime bu
vo sukurta įžymioji rašyto
jo ir kovotojo knyga, pil
na tvirtumo ir šviesaus ti
kėjimo žmogumi — “žodis 
prieš mirtį.”

Piešdamas savo knygoje 
revoliucionierių paveikslus, 
rašytojas šaukė į žygį busi
mąsias kartas. Nenugalė
tas kovotojas, jis parodė, 
kokie menki charakteriai 
tu, kurie pasidavė kan
čioms.

“Žodis prieš mirtį”->-tai 
daina anie didvyrius, kritu
sius už liaudies reikalą, did
vyrius ,kurie yra nepapras
tai stiprūs savo teisybės 
žodžiu. “Neužmirškite nei 
gerųjų, nei blogųjų. — sako 
mums Fučikas. — Kantriai 
rinkite duomenis apie tuos, 
kurie krito kovoje už savo 
ir už jus. Ateis diena, kad 
dabartis virs praeitimi, kai 
bus kalbama apie didįjį lai- Į 
ko tarp į jr bevardžius did
vyrius, kūrusius istoriją, 
įsidėmėkite, nebuvo bevar
džių didvyrių. Buvo1 žmo
nės, kiekvienas turėjo savo 
varda. savo bruožus, savo 
lūkesčius ir viltis, ir kan
čios pačio menkiausio iš jų 
nebuvo mažesnės už kan
čias to, kurio vardas įeis is
torijon. TebCmie mūšyie 
kritusieji jums artimi, kaip 
draugai, kaip Tėvynė, kaip 
jūs patys.”

Fučiko knyga — tai ne 
tiktai troškimas papasakoti 
žmonėms paskutinių doro 
žmogaus gyvenimo dienų 
mintis ir jausmus—tai kar
tu troškimas visomis jėgo-

Galima būti ir motina ir gra
žuole. Čia matome Mrs. Je
anne W. Vaughn iš Lafayet
te, Indiana. Ji yra motina tri
jų metų amžiaus sūnaus ir 
laimėjusi gražuolių kontestą 
Indiana valstijoje^ Dabar Mrs. 
Vaughn Indianoj valstij^ at

stovaus gražuolių konteste 
Asbury Park, N. J. Ji ir čia 
gali laimėti. Visi sako, kad 
motinystė ‘šeipą” ir išvaizdą 
dar pagražino.

2 pusk—Laisvė (Liberty)-Antrad., Rugsėjo-Sept. 22, 1953



ELIZABETH, N.J. WORCESTER, MASS. New Yorko Žinios
Nedarbo ženklai pradeda 
’rodytis

Si'lger kompanija paskel
bė, liad iš darbo atleis nuo 
400 i7<i 500 darbininkų.

General Motors kompanija, 
Linden, N. J., paleis 500 dar
bininkų. Tai tiktai pradžia. 
Aišku, kad vėliau paleis dau
giau.

Užuojauta

Antanas Stripeika sunkiai 
nukentėjo automobilio nelai
mėje. Teko Antaną aplankyti 
ligoninėje. Atrodo, kad jo vei
das sužeistas. Vienok didelių 
ženklų nesimatyti. Kairė ran
ka sulaužyta; dešinė koja per 
kulšį išmušta iš vietos.

A. Stripeika randasi Paul 
Kimball Hospital, Lakewood, 
N. J. Lankymo valandos: die
ną nuo 3 iki 4, vakare nuo 
6:30 iki 8.

Pastaba: Pirmcsniamc pra
dekime Laisvėje netaip buvo 
ligoninės vardas paduotas. 
Pažymėta Paul Campbell, o 

jtui\i būti Paul Kimball.

Geriausi linkėjimai Antanui 
Strįpeikai.

Mirė
Rugsėjo 2 d. mirė Jonas 

Bruzgis. Mirė Alexian Bro
thers ligoninėje. J. Bruzgis 
mirė sulaukęs 66 metų am
žiaus: palaidotas rugs. 5 d. 
Mt. Olivet kapinėse.

Gimimai
Bongiovanni Carmine A-

lice susilaukė dukters, 8 sva
rų ir 6 uncijų. Naujagimė au
ga sveika. Motina tail) pat 
sveika.

Alice yra duktė Barboros 
ir Alex Skairų.
Saugokitės plėšikų naktimis

Dažnai užpuola ir atima pi
nigus. Paskutiniu kartu buvo 
sumuštas ir apiplėštas S. Do
nato, gyvenantis 448 Court St. 
Užpuolė arti namų ir atėmė 
$100.

Frank Dapkus užpultas ant 
Front St. ir Bond St. Atimta 
$41.

Ukrinas

Šypsenos
Moterys turėjo balių. At

eina viena moteris, nešina 
mažą vaikutį. Kita mote
ris jai pastebi:

—Tamstos vyras yra mi
ręs jau treji metai, o tams
ta turite mažą vaiką.

—Mano vyras miręs, bet 
aš ne,—atsakė atsinešusio- 
ji vaiką. A. K.

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

Laisvės koncertas bus lapkri 
čio 8 d., 1953.

Pas menininkus Olympia 
Parke ,

-Rugpjūčio 29 dieną buvo vi
sur nepakenčiamai karšta. 
LMS 3 distrikto menininkai 
sumanė suvažiuoti į. worceste- 
riečių Olympia Parką, kur se
niau turėdavo meno mokyk
lą, ir bendrai visi kartu padai
nuoti, pašokti ir abelnai pasi
linksminti.

Prisigretinau prie jaunųjų 
menininkų, ir už septynių va
landų radomės puikiajame 
parke. Vietelė labai puiki, n’et 
ir viesulo nepakliudyta. Čia 
jau radome svečių iš toliau ir 
vietinių apsčiai. Stebėtinai 
svetingi tie draugai worceste- 
riečiai. Jie laukė svečių* ir 
daugelio jų. Jie visus sutiko, 
visiems nakvynes parūpino, 
visus skaniu maistu pavaišino.

Menininkų suvyko daugiau- 
] šia iš New Yorko apylinkės. 
! Buvo keletas iš Penu, valsti
jos, iš Connecticut ir kitur. 
Visų mylimiausi buvo Mil
dred Stensler, Frank Balevi- 
čius, Grabauskas ir kiti. Jie 
ir nepatingėjo, grajino, daina
vo ir įvairiausius šokius šoko, 
žiūrovų suėjo ir neskūpiai. O 
dienelės karštumėlis. Nori pa
siklausyti smagių dainelių, bet 
perkaista, bėga Į ežerą pra
sivėdinti. O čia to laiko trum
pumas’ Subatos vakarėlis, tik 
šmėkštelėjo ir nebėra. Nedė
lios dienelės tik įpusėta ir jau 
sako, “tetyte, važiuojam na
mo.”

Seniai matyti draugai, vei
kėjai, dainininkai, muzikai, 
lietuviško meno skleidėjai, jie 
visi labai brangūs draugai. 
Daug ką gali iš jū išmokti, su
žinoti. O jie tuo tarpu nori ir 
daug ką sužinoti iš kiekvienos 
kolonijos, teiraunasi apie mu
zikus, dainininkus, chorus, jų 
vadus, kur jų yra, kur nebėra, 
kodx pakriko chorai, kaip vei
kalų perstatymas stovi, kas 
kur veikiama, ar kodėl nevei
kiama? Taip daugybė rūpes
tingų klausimų stoja akyse, 
mintyse visų dalyvių.

šiame kelių valandų pobū
vyje mačiau tokį didelį, įspū
dingą minčių, idėjų sambūrį, 
kad jo tikrąjį vaizdą apkal
bėti daug vietos laikraštyje 
užimtų. Girdžiu, kalba meno 
veikėjas, jau pragyvenęs virš 
70 metų. Jis daug dalyvavęs 
veikalų perstatyme, daugelyje 
chorų dainavęs, ir dar puikiai 
dainuoja. Jis myli dainas, mu
ziką ir daug dėl to dirba.

Čia kalba jauna mergaitė. 
Jinai dainuoja choruose, jinai 
dalyvauja veikalų perstatyme. 
Čia visi susirūpinę, kad dar 
taip daug reikalėlių neapkal
bėta, neaptarta. . čia būrys 
vietinių draugių perkaitusios 
darubojasi maisto gaminime. 
Suėjo daug svečių, čia nėra 
publiškų valgyklų. Jos ir 
labai myli meną. Jos visos au
kojasi dideliu darbu dėl sve
čių menininkų, štai tos darbš
tuolės: M. Sukackienė, Hele-
na Žilinskienė,Barbora Valan

PETRAS KRAPAS

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

, (Tąsa)
Flegmų karčių būk gerklė jam priaugo: 
prunkščia ir parpia, lyg paveiktas

raugo...
Ei, jūs vandens jam paduokit grei 

čiau, —
Degina lyg nuo pipirų karčių...

Pačiulpė gurkšnį vandens per šiaudelį,-
Traukis šalin — dar apspiaut tave gali...

Duok jam spiauduką prie lūpų arčiau, 
Atvarslų jam tu atversk da stačiau...

31.
Džionis, taip pat visi trys tie negriukai
Neša jam tą arba tą, duoda, bruka:

Nėr ko jam skųstis — gana pa
slaugų,—

Su keturiais čia aplink — nebaugu.
Džiovas ir sako: “Tu, Domai, vis spurdi, 
Bet tu vistiek negitaip jau nuskurdęs: 

, Džionis va štai — vienai vienas
— ir tai —

Perkentė tyliai, ramiai, kaip matai:
♦

Nei jam morfino, nei tų paslūgočių,— 
Tau gi visi keturi, ir nei ačiū...
O operacija vis ta pati,—

Tavo (dalykai netaip jau prasti.” 
“ftžionis tai Džionis! o ašen juk Domas! 
Kaip ten jam buvo, tai man neįdomu!

Visą man skauda, visam man kartu,— 
Noriu pagalbos, aš noriu vaistų!

Ką nors nuo flegmos, nuo kosulio vaisto!
Visą man’ daigo ir skaudu ir kaista:

Šaltį, matyt, pagavau aš tenai!
Ašen ligonis — sergu amžinai!”

Atnešė Džiovas, tabletę jam duoda,
Siūlo vandens, kad išgertų šį puodą.

“Kas čia?”— “Galingi tai sulfa 
vaistai, —

Vandenį gerk vis, tai bus neprastai.”
Makt tą tabletę, vandens kiek pa-

' - traukė,—
Žiaukčioja, čepsi ir antakius raukia:

Na ir ligonis gi, — mat jį velniai!
Ištižos tokio nebuvo seniai...

Toks jau nekleiva — ir toks jau 
pikčiurna:

Vis ja*n netaip, vis jis skundžias ir 
niurna...

Et, tai neverta... netoks čia žmogus,— 
Piktas, surūgęs ir toks jau bingus!... 
Nors tu ką nori čia jam padaryk, — 
Vis jis tau gnytina, niurzgia kassyk.

Džiomui, kai Domą čia stebi, pašonėj, 
Ta bent mintis jam padvelkia maloniai: 

Kad sugebėjo jis vienas apseit, 
Perkentė pragarą visą patsai.

Džionis ir Domą įtikinti nori —-
Perkęst dienelę ramiai ir padoriai,— 

Nuotaiką nori jis jam pataisyt, 
Kilstelt moralę bent kiek, bent 

tam syk’.
Veltui tos pastangos: tas atsikerta 
Saviškai smarkiai — kiekvieną jam 

karta...
*

Dieną ir vakarą... Kaipgi bus naktį?
Nerimas Džioniui,—širdis ima plakti— 

Vien tik dėl šitos minties atkarios: 
Miegas netikęs viską nūterios...

Ne, neapgavo niūrus prijautimas...
Tai ne naktis — tai žiaurus pasiutimas! 

Regis, bluostelį tik Džionis sudės, 
Štai vėl užkimusį rėksmą girdės...

Tuoj iš pradžių, kaip užgeso tik lempos, 
Domas ir krebžda po lovą ir tampos, 

Šaukia morfino nesavo balsu: 
Pikta klausyt, neramu ir baisu...

*

Ką gi? Atkaukši ir slaugė,naktinis, 
Aukštas, petingas, rūstus jis vaikinas,— 

Sargas su juo. Tuoj nutvisko šviesa,— 
Kenčia ligonių kuopelė visa...

“Velnio gi tu čia dabartės derglioji!
Rėk ar nerėk,— juk žinai, tau vis toja: 

Nieks neužgydys tau piūvių vaistais! 
Ko tu čia beldies? ir ko tu švaistais?

■j

Juk neseniai tau morfino įleido, — 
Aiškiai matau iš akių ir iš veido,— 

Džiovas dar davė ir sulfa vaistų... 
Ko dar tau reikia? ko rėkini tu?”

Domas jam skundą pabėrė tą patį...
Griežtą jis jam reikalavimą stato...

Ką gi su mulkiu terliosies nakčia?
Štai jis sugrįžo su švirkšle stačia.

Čirkšt ir suvarė morfiną po oda...
Baigė tam kartui naktinę parodą.

Bando ligoniai užmigti greičiau:
Gali pratrūkt vėl koncertas kačių...

Kaž, ar ilgai buvo šitaip aprimę, —
Girdi vėl Džionis tą patį plerpimą...

Slaugė naktinis. Ir sargas. Šviesa...
Vėl susijušino grupė visa.

Adata vėl savo darbą atliko, —
Nuodą suleido į ranką tą pliką...

Na, po paralių! Greičiau gi! Gana: 
Bado akis ta aštri “balana.”

(Bus daugiau)

čiauskienė, M. šiupenienė, M. 
Ališkauskienė, Lusė, O. Stan- 
kienė, Ousienė. Taipgi būrelis 
vyrų daug darbo pridėjo. Ar
čiausia pažinojau tik jaunuolį 
R. Janulį. Darbas yra svar
biausias, ir visokis ‘ veikimas 
sykiu yra darbas. . .

Jei tai būtų galima, o tai 
būtų naudinga, kad draugai 
worcesterieciai, turinti tokią 
puikią patalpą, kaip Olympia 
Parkas, ateityje surengtų bent 
savaitės ilgio sueigą meninin
kų ir jų prietelių, rėmėjų. Tas 
daug gelbėtų ilgesniam palai
kymui lietuvių tarpe lietuviš
kojo meno. B'et mitybos ir 
nakvynių sunkenybė turėtų 
būt palengvinta dėl vietinių 
draugų ir draugių.

Už tokią svarbią sueigą di
delė garbė vietiniams Worces- 
terio draugams.

S. Janulio Draugas

Richmond Hill 
bolininkai

Bolin.imo sezonas jau pra
sideda. Kurie praėjusį sezo
ną bolinote ir mėgstate bolin- 
ti ateityje, ateikite rugsėjo 
(Sept.) 22 d., 8 vai. vakaro, 
į Liberty Auditorium, M0-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Prasidės bolinimas. 
Visi mėgstantieji bolinti pra
šomi atsilankyti ir kitus pa
kalbinti, kad jie irgi eitų bo
linti. C. J.

3 pual.—Labvė (Liberty) -AntracL, Rugsėjo-Sept. 22, 1953 Užrašyklt Laisvę Savo Draugui.

Unijistai džiaugiasi 
dėl Impel'itterio 
pralaimėjimo

Kailių darbininkų unijos lo
kalų susirinkimuose, įvyku
siuose po nominavimo kandi
datų į miesto majorą ir kitas 
valdvietes, unijistai sveikino 
Impellitterio pralaimėjimą 
kaip “žymų darbininkų laimė
jimą.”

Nariai lokalų susirinkimuo
se įgalino Jungtinę Tarybą 
dalyvauti pasitarimuose su 
A FE ir CIO viršininkais pa
stangose “pasukti darbininkų 
paramą vienam kandidatui.’

Toks apvienijimas pastangų, 
sako unijistų priimtos rezo
liucijos, yra būtinas “užtikri
nimui paramos darbininkams 
prielankiai programai ir at
mušimui pardavimo New Yor
ko žmonių per Impellitterį su 
Dewey.’

Kailių darbininkai taipgi 
tarėsi pastiprinti veiklą už iš
laisvinimą unijos vado Irving 
Potash. Tie dveji su virš me
tai, kai reakcininkai kovingą 
unijos vadą įbruko i kalėji
mą, taipgi buvo didėjančio ne
darbo metais. Nedarbas ne 
mažėja, bet didėja. Del to 
unijistai tarėsi stiprinti be
darbiams paramos fondą. 
Pernai visi nariai tam fondui 
aukojo puses dienos uždarbį.

Žymus profesorius 
buvo sulaikytas 
Ellis Islande

Už tai, kad jis kadaise bu
vo kritikavęs McCarthy, žy- 
muš Pietų Amerikos pilietis 
Dr. German Arciniegas buvo 
iš lėktuvų stoties nugabentas 
į Ellis Island. Ten nugabeno 
praėjusį trečiadienį ir išlaikė 
per naktį. Nuvežtas tardyt) 
“saugumo” sumetimais.

Dr. Arciniegas yra buvęs 
Colombia švietimo ministru, 
taipgi garbės bendradarbis 
National Institute of Arts and 
Letters, kur priklauso žymūs 
švietėjai. Jis profesoriauja 
Columbia Universitete, New 
Yorke, Spanish American Li
teratūros skyriuje. Atostogų 
metu Dr. Arciniegas buvo nu
vykęs Europon ir iš ten su
grįžtantį jį suėmė imigraci
jos agentai.

Menama, kad jo “prasikal
timas” “saugumui” gavosi iš 
to, jog jis yra viršininku A- 
merican Committee for Cultu
ral Freedom. Tas komitetas 
praėjusį kovo mėnesį kritika
vo McCarthy už jo puolimą 
ant Voice of America.

Profesorius taipgi galėjęs 
“prasikaisti” ir tuomi, kad 
jis savo knygoje The State of 
Latin America kritikavo Jung
tines Valstijas už teikimą pa
ramos Pietų Amerikos dikta-
toriams.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE
CLERK TYPIST. For gen. office 
duties: good at figures, chance for 
adv. Steady work; apply in person. 
JETS. INC., S. W. Cor. 3rd & Cum
berland Streets. GA. 6-4850.

(186-188)

MECHANICS & SOLDERERS. Ex
perienced on 18 gauge Stainless 
steel. Steady work; good working 
conditions. Apply in person. PHILA 
SIGN CO.. INC.. 805 Brown Street.

(186-188)

BAKERS. 2nd hand; 1 for night 
work and 1 for day work. No Sun
day: steady work; good hours. Ap
ply in person. 6646 Germantown Av.

(186-192)

Išgelbėjo krintantį 
per langą vaiką

Netoli 20 Catharine St., 
New Yorke, dirbantis Louis 
Sarno pastebėjo 4 -me aukšto 
ant palangės užlipusį vaikutį. 
Nesimatant, kad prie vaiko 
kas stovėtų, Sarno leidosi bėg
ti link tos vietos, bandyda
mas patraukti praeivių atydą 
šauksmu. Bet niekas nesupta 
to, ko jis bėga ir rėkia. O 
gal nekreipė domesio — be
ne maža visokių bereikalingų 
riksmų aplink.

Vos spėjus jam pribėgti 
ties palange, vaikas krito. 
Sarno jį pagavo. Dviejų metų, 
stambaus berniuko 30 svarų 
svoris ir jį parvertė. Tačiau 
jis ir vaikas nesužeisti. Bet 
vaiko motina pavojingai su
sirgo nervų sukrėtimu.

Motina prieš keletą ar ke
liolika minučių buvusi paliku
si vaiką lovelėje, su vyresniu,
6 metų broliuku, o vyriausįjį,
7 metų, išvedusi į mokyklą. 
Parbėgusi iš mokyklos, atra
dusi prie buto policiją ir su
žinojusi, kad vaiką išvežė ] 
ligoninę, ji baisiai persigan
do. .Vaikas buvo nuvežtas j 
ligoninę tik patikrinti.

Parkų darbininkas William 
Bender mire nuo apsinuodiji
mo chemikalais, kuriuos j if) 
vartojo gyviams naikinti. 
Spėja, būk jis tiksliai jų išgė 
ręs.

Laisvės įstaigoje galite 
gauti medaus.
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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) 
AUTO MECHANIC. Exp. 5 day wk. 
St. wk. Good working conditions. 
Apply in person. See Joe (Service 
Manager). PACKARD BRYN MAWR 
CO., Lancaster & Lee Aves., Bryn 
Mawr, Pa.

_________________________ (184-186)
BAKER. 1st class, exp. on sweet 

dough, pies and danish. Steady wk. 
Good working conditions. Good pay. 
Apply in person or phone HO. 2- 
7536. COSMI’S BAKERY. 1231 Ore
gon Ave.
__________________________ (184-190)

NIGHT MAN for garage work. 
Parking and Washing cars. Prefer 
elderly man. living on pension. Must 
know how to drive. >48t. wk. Good 
salary for right man. Apply in per
son. EDDIE’S MOTOR SERVICE. 
1615-1623 Snyder Ave.

(184-186)
BAKERS. Bench hand and oven 

man for bread and rolls. Must be 
reliable and steady. St. wk. good 
working conditions. Apply in person 
or phone MARINELLI’S BAKERY, 
1020 So. 8th St., LO. 3-1347 10 A. 
M. to 12 Noon.
__________________________ (184-186)
„HELP WANTED FEMALE

McCarthy grasino 
įkalinti advokatus

Atsibaladojęs į New Yorką 
Wisconsino senatorius Mc
Carthy, greta kitų, buvo pa
sišaukęs tardyti du žymius 
newyorkiecius advokatus. Vie
nu iš tų buvo Abraham Un
ger, buvusiojo kongresmano 

į Markąntonijaus advokatų fir- 
; mos narys. Taipgi buvo pa
plauktas su juo bendradarbiau
jantis advokatas David Fried
man.

Abu advokatai buvo tardy- 
, ti uždarame posėdyje. Tačiau 
atrodo, kad abu atsisakė at
likti politinę išpažintį, nes 
patsai McCarthy spaudoje pa
skelbė, kad jis reikalaus juos 
įkaitinti už “paneigimą Kon
greso.’

Ungeris, sakoma, pareiškęs, 
kad senatinė komisija “neturi 
teisės nei yra įgalinta tyrinėti 
politinę veiklą.”

Darbininką jaunimas 
kovos prieš ju 
“subversyvinimą”

New Yorko Valstijos Darbo 
Jaunimo Lygos vadovybė bu
vo susirinkusi svarstyti atsa
kymą į prokuroro Brownell 
užmojį organizaciją paskelb
ti “subversyve.” Susirinkimas, 
kuriame dalyvavo apie 70 
jaunų vadų, pareiškė, kad 
prokuroro tas užmojis yra 
tikslu jaunąją Amerikos gent- 
kartę užčiaupti. Išvada:

Jaunimas pasisakė, kad 
prieš tai visomis išgalėmis ko
vos ir kad apie tą kovą in
formaciją skleis po visą šalį, 
visokių pažiūrų ir visų Ame-

BILLING CLERK. For invoicing 
order control. Will train fast typist; 
attractive salary. Steady position. 
Apply in person. JETTS. INC., S. W. 
cor. 3rd & Cumberland Sts. GA.- 
6-4850.

CLERK TYPIST. Experienced. 
General Office work. 10 A.M. to 7 
P. M. Steady position; good work
ing conditions. Apply in person or 
phone Mr. Wetzel. NE. 4-0681,

NOVICK TRANSFER CO.. INC., 
2839 E. Tioga Street.

(186-192)

GOOD OPP. Young lady. Gen. or- 
fice wk. Knowledge of typing. Must 
be accurate and neat in appearance. 
Will train for future in finance bus. 
5'/2 day wk. St. position. Apply in 
person. STANDARD LOAN SERV
ICE. 1425 Chestnut Street.

(186-192)

HOUSEKEEPER
Gen. housewk for 2 adults. Own 

apt. May be couple, husband empl. 
elsewhere. Ref. req. Phone Medford 
7-4074 before 10 A. M. or evenings.

(183-189)

užimančiam Nero ežero slė
niui nusausinti. Rostovo 
pievų melioracijos stoties 
ir Maskvos stoties eks- 
kavatoriai kasa gilius 
magistralius kanalus, ku
riais paviršiaus ir po
dirvio vandenų perte
klius bus nuleistas į Koto- 
roslio upę. Tarp magistra
linių kanalų kasamas 
nusausinimo griovių tin
klas.

Įsisavinus paežerės slėnį, 
grupė Rostovo’ rajono kolū
kių: Kirovo vardo, “Stacha- 
novec,” Vorošilovo vardo, 
“Komunai’,” ir kiti, gaus 
didelį labai derlingos že
mės masyvą, čia bus už
veistos labai derlingos kol
ūkių pievos, javų laukai ir 
daržai. Įsisavinti paežerės 
žemės plotai duos vietos 
kolūkiams dešimtis milijo
nų rublių papildomų paja
mų, v

likos gyventojų sluogsnių jau
nime.

Lyga, kurios centrai inė įs
taiga yra 799 Broadway, New 
Yorke, atsišaukė j visuomenę, 
prašo paramos tam darbui.

Užsnūdęs prie rato, nevvyor- 
kietis De l’ompeo atsimušė su 
auto į stulpą ir apsidaužė.

Įvairios Žinios
\

Įsisavinamas Nero 
ežero islėnvs

ROSTOVAS (Jaroslavlio 
sritis), rugp. 20 d.—Pradė
ti dideli darbai daugiau 
kaip 2,000 hektarų plotą

Laisvė prašo jūsų gauti 
naujų skaitytojų.

: MATTHEW A.
■ BUYUS
J (BUYAUSKAS)

I LAIDOTUVIŲ
5 DIREKTORIUS

J 426 Lafayette St.
J Newark, 5, N. J.
* AJAU..1 •> CI’TO
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Lietuvių pramogų ir 
veiksmų kalendorius

Aido Choras jau pradėjo 
pamokas. Dabar laikas buvu
siems dainininkams sugrįžti 
ir naujiems įstoti. Pamokos 
kas penktadienio vakaro 8 v., 
Liberty Auditorijos Music 
Room, Atlantic Ave. ir 110th 
St., Richmond Hill.

Spalių (Oct.) 3-čią Lietu
vių Namo Bendrovė rengia 
šaunų pikniką pastogėje, Li
berty Auditorijoje. Kviečia 
atskirus asmenis, šeimas, gru
pes ir organizacijas užsisaky
ti stalus. Vaišes visi galpat- 
sinešti savo. Viskas bus vyk
doma taip, kaip piknikuose— 
kas kaip moka, taip šoka, bi
le tik visiems linksma būtų.

* * *
Spalių 11-tos popietį, Liber

ty Auditorijos patalpose, bus 
savišvietos ir diskusijų popie
tis. Specialiai tam pasiruošęs 
kalbėtojas pateiks savo pa- 
žvalgas į tai, kokios yra per
spektyvos šiuose rinkimuose. 
Kitų tautų organ i z a c i j os j a u 
seniai tai svarsto. Laikas ii* 
lietuviams susidomėti.

♦ * *
Spalių 25-ji irgi bus didelė 

diena. Apie tai garsiai ir 
aiškiai bus pasakyta sekamo
se laidose. Rep.

Pramogų rengėjams
Pranešame, kad lapkričio 

(Nov.) 22-rą dieną, Liberty 
Auditorijoj, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, bus vai
dinama juokinga komedija 
“Geriau Vėliau, Negu Nie
kad.” Komedijai vaidinti yra 
surinkti geriausi veteranai ko- 
medijantai. Vadovauja Jonas 
Juška ir jau pradėjo prakti- 
kuoti.

Taigi, visus pramogų rengė
jus prašom nieko nerengti 
aukščiau minėtą dieną.

L.D.S. 46-tos kuopos
Komisija

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

TONY’S
UP-TO-DATE

i BARBER SHOP
< ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas >
i 306 UNION AVENUE

1" Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis Į

I ............................................—— -----------------------------------------------------H
Virginia 9-6126PETER GUSTAITIS, JR., M. D.

MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 
TYRIMUI

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

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.
I—--------------------------------------------------------------------------------0

Kaltinamiems mokytoj am s 

nedrįsta sakyti teisybes
Rugsėjo 17-tą New Yorko 

miesto mokyklų viršininkas 
Jansen įteikė dar 4-riems mo
kytojams kaltinimus. Kaltina 
“nepaklusnume’ ir “mokyto
jui nepritinkamame užsilaiky
me,’ nors visi mokytojai žino, 
jog jie persekiojami už tai. 
kad reikalavo geresnių sąlygų 
mokyklose ir pritarė taikai.

Mokytojai į tai atsakė:
* * *

Leo Aurbach, anglų kalbos 
mokytojas Alexander Hamil
ton Amatų Mokykloje per 15 
metų, sakė:

Niekad savo gyvenime ne 
su prasikaltęs mokytojui ne
tinkamu užsilaikymu... San
tykiavusieji su manimi, asme
niškai ar profesiniai, gali pa
liudyti mano sąžiningą ir išti
kimą prisirišimą savo moki
niams, savo darbui ir savo 
darbui ir savo kraštui. Ai’ 
viršininkas žino, kad 25 pro
centai įstojančių Į Alexander 
Hamilton Vocational High 
School yra berniukai, kurių 
išgalė skaitymui yra pradinės 
mokyklos 4-sios klasės lygio? 
Jis nežino ar nepaiso, kadangi 
nėra abejonės, jog suspenda
vimu manęs jis nuskriaudžia 
tuos berniukus daugiau, ne
gu mane. 

* *
Benjamin Bar°nofsky, mo

kytojas francūzn kalbos Sa
muel J. Tilden vidurinėje mo
kykloje per 23 metus, pareis 
kė:

Atsisakiau kooperuoti su 
inkvizitoriais ne vien dėl tei
sinių priežasčių, bet taip pat 
dėl tarybos vartojimo neap
kenčiamų informerių. . .

4c *

Henry Danelowitz, muzikos 
mokytojas Brook lyno High 
School of Automotive Trades, 
ten mokinęs 23 metus:

“Praleidau daug valandų 
po pamokų teikdamas jiern^ 
muzikos pamokas nemokamai 
ir daugeliui suteikdamas mu- 
zikališkus instrumentus nu
pirktus pinigais iš savo kiše
nės. Visą savo gyvenimą sa
vo energiją, laiką ir pinigus

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. 7-6233 

aukojau geriems tikslams; 
daugelis jų tuo laiku nebuvo 
populiarūs. Savo draugams 
esu žinomas kaip nekonfor- 
mistas ir idealistas. Jau se 
niai sužinojau, kad toki žmo
nės, kaip aš, būna pažymimi 
raudonaisiais ir subversyviais. 
Tas manęs nesustabdė, neigi 
tas praeityje darė skirtumo 
švietimo Tarybai, • nei mūsų 
ginkluotosioms jėgoms, ku
riose aš tarnavau penkerius 
metus. Prisipažįstu, ką aš vi
suomet prisipažindavau, kad 
aš susiriečiau su bile vienu ko
voje už taiką, pilietines teises, 
teisėtumą ir geresnę Ameri
ką.” * *

Norman London, Prancūzų

kalbos mokytojas Junior High 
School 127, Queens, ten juo
kinęs 20 metų, sakė, kad j’o 
suspendavimo pamatine prie
žastimi buvo:

Prieš porą metų išstojau už 
taiką, atsisakiau klausyti vir
šininko “Įsako’ eiti generolui 
MacArthur suruošton. demon- 
stracijon. O hntraja priežas
timi bus patogumas I)r. Jan
sonui atsikratyti neatlaidaus 
kritiko antisemitiškų ir anti- 
negriškų knygų mokykloms, 
kurios leidžiamos ne vien tik
tai su jo užg,yrimu, bet Įskai
tant ir tokias paties viršinin
ko Jansono rašytas.’’

Pridėti prie to galima tik 
tiek, lead šie mokytojai yra 
ne pirmieji. Iki šiol apie 150 
tokių mokytojų ragangaudžiai 
išėdė iš pareigų mokyklose. 
Nesunku suprasti, kokion pa
dėtie pastatoma mokyklos.

M. L. G.

Rugsėjo 15-tą, dienos metu, 
dviejose skirtingose vietose 
apiplėšti algų nešėjai. Vie
nas Įvyko veik pačiame cent
re New Yorko, kitas Brookly-

Filmos—Teatrai
Roxy Teatras susitaikė 
su muzikantų unija

Roxy Teatras prie 5()th St. 
ir Seventh Ave., New Yorke, 
nebepikietuojamas. Teatro ve
dėjai ir unijos viršenybe išlei
do bendrą pareiškimą, kuria
me sako, kad hesusipratimą 
išspręs taikiu būdu.

f7:h 5tre»t ot 6th Avenuę
V
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Winner of the David O. Selznick 
Silver Laurel AwardtheTT

Village
another great film from

Lazar
bWECHSLER y who gave you "The Search* If and "Four in a Jeep"
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YOU SEE IT 
^WITHOUT GLASSES!

20 m 
fiMtixyfox 

presiDts

, . TECHNICOLOR
j CinemaScopE :'b. • ■

NOW
Doors Open Continuous

9 A.M. ■ Performances
7th Ave. & 50th St.

Kriaučių atydai
Rugsėjo (Sept.) 23 d. Įvyks 

lietuvių kriaučių 54-to sky
riaus susirinkimas 11-27 Arion 
PI., unijos svetainėje. Pradžia 
7 :30 vaTaro.

Gerbiamieji kriaučiai ii' 
kriaučkos, visi dalyvaukite. 
Unijos susirinkimai yra vi 
siems svarbus reikalas, ka
dangi būna daugiausia pra
nešama iš dirbtuvių stovio ir 
visi kiti kriaučių reikalai.

Turėkite su savimi unijos 
ir social security korteles, ki
lai p nebūsite įleisti Į susirin
kimą. Dalyvaukite visi minėtu 
laiku. J. S.

'teatre ką tik pradėta rody
ti nauja ir naujovišku' būdu 
gaminta filmą “The Robe.” 

World Premiere of. 
“The Robe”

On September 16 th the 
world premiere of Twentieth 
Century Fox’s “The Robe” at 

I the Roxy Theater presented 
another answer to the chal
lenge of TV and the question 
of why are people no longer 
going to the movies.

This, the newest technical 
innovation in the cinematic 

j battle for the third (or other 
| dimensions) is called Cinema 
| Scope. To date the movie pub
lic has had 3-D and Cinerama 
both of which create the ste
reoptic illusion of depth and 

j distance. However, Cinerama 
'has not produced a full length 
i feature picture to date; the 3- 
D features have been, up to 
now, hurried, rush jobs which 
relied on tricks and stunts to 
impress and shock the movie
goer. Such optical illusions 
as having spears, rocks, tor
ches, Indians,' and other ob-
jects seemingly thrown in 
one’s face get to be a boring 
nuisance which abound in the 
3-D’s. Perhaps, it is part of 
the growing-up process of the 
now medium.

CinemaScope in its first 
production “The Robe” has 
tackled the problem seriously 
in presenting the. movie ver
sion of the novel by Lloyd C. 
Douglas. A curved screen 
which is about two and half 
times the length of the regu
lar screen naturally presents 
two and half times as much 
area for action and move
ment. This is done by lenses 
which permit the photograph-

i

HELP WANTED MALE

REIKALINGAS VYRAS
Bus išmokytas dirbimui ant Hyd

raulic Press. Patyrimas nereikalin
gas. Neviršaus 40 metų amžiaus.
Telefonuokite 8:30 iki 10 A. M.

Tel. PL. 7-6344
C185-188)

MECHANIKAS, A-1
Prie Sheet Metalo

Patyręs prie {vedimo oro ištraukimo 
ir {traukimo sistemos.

AVY. 2-3221.
(185-187)

ASPHALT 
MEDŽIO SINGELIŲ VYRAI 

PATYRŲ PLYWOOD 
APPLICATORS 

ABELNAI .$175.00 J SAVAITĘ 
DEL CAMPO 

111 ALVIL RD., 
ELSMERE, DELAWARE 

TEL. WILMINGTON 3-6400— 
9 A. M.—5:30 P. M.

(183-187)

KEPĖJAS
Dė) Pastry Kepyklos 

Sekmadieniais Nedirbama 
BRONXVILLE, N. Y. 

Tel. MO. 8-0862
(184-187)

HELP WANTED FEMALE

RADIO & T. V. SUSTATYMUI 
DARBININKES

Dratų dėjimui, sulydinimui, susta
tymui. $1.30% j valandą. Pilnos dar
bininkų pašalpos. Puikios darbo są
lygos, priimamos tik U. S. pilietės. 
Turi kalbėti angliškai. Kreipkitės iš
tisą savaite.

AD AGENCY
115 W. 42nd St., N. Y.

(186-188)

PANTRY WAITRESS
Su jsidirbtu patyrimu. Alga pri

dedant pilną užlaikymą. Linksmos 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

ST. GILES HOSPITAL
1346 President St., Brooklyn

(186-188)

STALŲ PATARNAUTOJOS — 
PATYRUSIOS

Valandos 9-4 P. M. Sekmadieniais 
nedirbama. $25 j savaite, prisideda 
geri tipai. Duodama valgis ir unifor
mos. Nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
PALACE OF SWEETS

2272 —3rd Ave. (Arti 124th St.) 
N. Y. C.

(186-188)

FINGER—PERMANENT WAVERS
Nuolatinis darbas. Gera alga. Pri

sideda komisas. Linksmos darbo są
lygos. Kreipkitės:

MARTHA’S BEAUTY SALON
3578 White Plains Rd., Bronx

Tel. OL. 2-0024
(186-188)

ing and the showing of a wi
der area with a fair amount 
of illusion of depth without 
the exageration of the stere
optic effect. CinemaScope can 
show a large chunk of scene
ry without having to shift as 
much as our present day 
screen. The best thing about 
CinemaScope is that no glas
ses are necessary.

Stereophonic sound effect 
produced by having four 
sound tracks on the film and 
strategically placed speakers 
in the theater permit sound 
to originate from the part of 
the screen where the action 
takes place.

We believe that Cinema
Scope will be wonderful for 
the older moviegoers as every
thing is much larger and the 
sound is clearer.

“The Robe” has been done 
in beautiful Technicolor and 
the scenic shots of the Roman 
Slave market and Jerusalem 
are really worth seeing. Act
ing and directing is commen
dable and Michael Rennie is 
outstanding as “The Fisher
man.”

We think that no one will 
be disappointed after viewing 
“The Robe.”

R.

Susirinkimas
BROOKLYN, N, Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas jvyks 
šj ketvirtadienį, rugsėjo 24 d.. 7:30 
vakaro. L. A. Piliečių Klubo patal
pose, 280 Union Avė. Visų narių da
ly vumas yra reikalingas. Ypačiai 
prašome atydos tų. kurių duoklės 
dar nemokėtos ii’ knyga neatsiimta. 
Atsilikimas mažina mūsų kuopos 
garbę akyse kitų kuopų, kurios jau 
pasimokėjo.

Valdyba.
(186-187)

Daugiau Vietos Žinių rasite 
3>čiame puslapyje

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE
MERGINOS—MOTERYS 

35-40 
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS 
17—40 metų

Lengvas fabriko darbas. Sėdėti.
Kreipkitės:

AMERICAN AGENCY
20 E. 42nd St., (arti 5th Avė.), 

N. Y. C.
(185-187)

REAL ESTATE
Už RENDA

JOS GALITE TURĖTI NAMĄ 
Broadway 207th — 646 W.

Blokas iki 8th Avė. subvės: 2 šei
mų 3-jų aukštų, mūrinis, moderninis 
namas. Aliejus, tuoj užimėmui 7 
kambariai. Jeiga $2460. Kaina $20,- 
000. Išmokėjimai. Lengvai pertaiso
ma j 6 šeimų. Raktai pas Mrs. Shikar. 
2nd fl. LO. 9-7068 ar WA. 3-3223 
pasitarimui.
_________________________ (186-188)

FAR jtOCKAW’AY. L. I.
Puikiausia vieta, arti beach. 3 

Rooming namai. Parduosime kartu 
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)
BALDWIN. Col. 10 kambarių. 5 

miegrūmių. l’/2 maudynių, aliejum 
šildomas. 2 karam garadžius. Stora- 
džiui vieta viršuj. 125x150. Gerame 
stovyje. Cyclone tvora. Arti mokyk
lų. transportacijos ir krautuvių. 
Bargenas.—$16,000. Tol. BA. 3-2006.

(184-186)

FLUSHING — 25-33 Murray St.
2 miegrūmiai, ranch — atskiras 

mūrinis, 1 metų, 38x100. Skiepas, 
aliejus, garadžius. $17,800.

Tel. IN. 3-2356
_________________ _______ (184-188)

REIKALINGOS OPERATORES
Darbas prie Jackets ir Sijonų. Sek
cijom, nuo kavalkų. Nuolatinis dar
bas. Gera mokestis. Kreipkitės:

B. J. SPORTSWEAR
58 Walton St., Brooklyn.

(4th floor)
Tel. STagg 2-7180

(185-187)
BUSINESS 

OPPORTUNITIES
GROSERNE

Jackson Heights
Daroma geras biznis (40x100).—

5% kambariai užpakalyje krautu
vės. 2 karam garadžius.

Tel. AS. 8-9850
(185-189)

MAISTO KRAUTUVE
Ideališka vieta

1941 Amsterdam Ave. — Pilnai 
jrengta — įsteigta prieš 35 metus. 
i-BėstKreipki anifu..-u wwę bs

Tel. WA. 6-4145
(185-189)

PARSIDUODA GAS STATION
Gera kampinė vieta.

Parduodamas iš priežasties ligos.
654 Glenmore Avė.

Tel. AP. 7-9694
.(185-189)

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)

SKALBYKLA FLATBUSH
3323 Ave. N, kampas E. 34 th St.
20 mašinų. Extractor. Dryer, že

ma kaina (pamokysime bizniavoti).
Tel. NA. 8-9028

(184-186)

TAILORING — CLEANING STORE
20 metų kai įsteigta. $300 savai

tinių įeigų. Crown Heights sekcija 
1630 Bedford Ave. Prieinama kaina.

Tel. ULster 7-5501
______________ .(184-188)

LUNCHEONETTE
Parduodamas su nuostoliu

Greit parduodamas—ilgas lysas
2 kambariai užpakalyje.

162 Alabama Ave.
Tel. DI. 2-8309

(184-188)

4 pusl.-Lai&ve (Liberty)- Antrad., Rugsėjo-Sept. 22, 19S3

REIKALINGOS V
BEAUTY OPERATOREI 1

Patyrusios pilnai mokančio®.
latinis darbas. 5 dienų savaJtė, va
landos 9- 6. Gera alga. Uždara pir
madieniais. Kreipkitės:

ALBERTS VANITY 
176 — 65 Union Turnpike 

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

CROCHET BEADERS

Patyrusios. Nuolatinis darbas.
Gera mokestis. Kreipkitės:
ARAWAY EMBROIDERY
806 W. 38th St., N. Y. C.

(182-1RCA
9 I ... ........... . ..I -I. I— . -------- ---

MERGINOS
Fabriko darbininkės. Koja spausti 

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

PROVIDENCE—NEW' YORK 
FINDINGS, INC.

45 IJspenard St., N. V.' 
(183-187)

SLAUGES
Gimdymų rūmui ir operacijų rūmui.

Now York R. N. 12 M.- 8 A. M.
Tclefonuokite
ULster 4-1600

Mrs. Purvis
(

HAIRDRESSERS
Ar jums atsibodo jūsų dabartinis 

darbas? Mes jums mokėsim** kiek 
jūs manote esate vertos. Štai nuo
latinis gerai apmokamas darbas. 
Dirbti linksmoje atmosferoje prie 
puikių klientų. Ateikite ar lelefo- 
nuokite DABAR.
PRIMO’S PERMANENT WAVING 

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

(183-187)

FINGERWAVER
Patyrusi. Nuolatinis darbas.

5 dienų savaitė, $70. Kreipkitės:
I REDERIC K

215 —2nd Avė., N. Y. C.
Tel. AL. 4-2339

(184-186)

HAIRDRESSER
Pilnai patyrusi. Nuolatinis darbas.

Gera alga. Linksmos darbo sąlygos.
PHIL’S BEAUTY SHOP
231 E. 181st St., Bronx >

Tel. FO. 4-8435
(184-l$j£ie

EM BROIDERERS "1

Patyrusios bullion pearls. Ankš
tos algos, geros darbo sąlygos.

Kreipkitės:
HERTOLA EMBROIDERY CO.

17 E. 31st St., N. Y. C.
(4th floor)

(184-188)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios prie geresnės line of 

street dresses. Nuolatinis darbas, 
unijinė dirbtuve, gera mokestis.

Kreipkitės:
BEATRICE DRESS CO.
20 Bergen St., Brooklyn

(184-188)

FINGERWAVER
Pilnai mokanti operatorė, busy 

shop. Nuolatinis darbas. 5 dienų sa
vaitė. Aukšta alga, prisideda komi
sas. Kreipkitės:

GENE’S BEAUTY SALON
989 Nostrand Ave., Brooklyn 

Tel. PR. 3-8544
(184-190)

REIKALINGA
STALŲ PATARNAUTOJA

Nuolatinis darbas. Gera Mokestis.
Geri tipai. Kreipkitės:

COLLEGE RESTAURANT
1279 — 1st Avėk, N. Y. C.7 (18^-187)-----------------------------------------------

REIKALINGA
STALŲ PATARNAUTOJA

Pilnam laikui. Valandos 11 A. M. 
iki 8 P. M. Gera mokestis ir geri 
tipai. Kreipkitės:

D. & H. RESTAURANT
31-01 80th Ave., Astoria

(185-187)
REIKALINGOS PRESERKOS
Patyrusios ir be patyrimo. Dar

bas prie rupaus ar.šilko. Nuolatinis 
darbas. Geros darbo sąlygos. Mes 

suteikiame nemokamai transportaci- 
ją j mūsų New Rochelle fabriką.

STANLEY STORES 
2007 Boston Rd..

(West Farms stotis) Bronx 
Ar

64 Drake Ave., New Rochelle
(185-189)

REIKALINGOS MOTERIŠKES
Galinčios rankom siūti.

PROGA 
išmokti užlopimus ant rugs ir car
pets. 5 DIENŲ SAVAITE.

Kreipkitės:
L. I. CARPET CLEANING CO. 

36-01 37th Ave., L. I. C.
________________________  (185-187)

REIKALINGA STONE^ETTEK I

Patyrusi. Reikalinga “prie kosivV 
meriškų džiulerių išdirbinio. Nuola
tinis darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės:
TRES JOEIE 

2028 McDonald Ave., Brooklyn 
(185-191)




