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KRISLAI
Tai bent planas.
Nesusitarta.
Kol bus milijonai.
Biaurus suokolbis.
Kuris meluoja?
Nenutikta.
“Vokietaitė.”

Rašo A. Bimba

Visiškai iš lygsvaros iškry
pęs Jonas Brazdžionis šaukia:

“Streikai ar sukelta netvar
ia .Londone. Paryžiuje, Ro-

■. Teherane, Ceylone. Sid
nėjuje ai vedamos kovos In
dokinijoje. Burmoje, Malajuo
se ir Philppinuose — viskas 
daroma pagal Kremliaus 
žmogžudžiu planą.”

Pavyzdžiui. Romoje krikš
čioniškos unijos sumanė pas
kelbti ir pravesti 21 valandų 
protesto streiką. Paskui tam 
pritarė ir laisvosios unijos.

Dabar iš Brazdžionio suži
nome, jog tai buvo pagal 
“Kremliaus žmogžudžiu pla
ną.”

Jau ir krikščioniškas darbo 
unijas pasigavo Kremlius!

'kiek tik galima pasakyti : 
Klerikališki plunksnabraižos 
iki pakvaišimo išsigandę ir 
iki bedugnės nusimelavę.

•Kanados užsienio reikalu 
i j*. Pearson turėtu susitarti 

mūsą krašto valdovais. 
Mūsiškiai sako, kad jie eis ir 
“išlaisvins” komunistinius 
kraštus. Pearson gi prisimy
gęs tvirtina. kad Vakarai “ne
turi jokio tikslo sugriauti ko
munistinės pasaulio dalies pa
grindus.’’

Nesvietiškas džiaugsmas, 
kad vienas kitas žmogus iš 
Lenkijos ar kitos kurios socia
listinės šalies pasigviešia mū
są doleriais ir už juos išsižada 
savo krašto.

Nereikia jokio pranašo su
sivokti, jog tokią “pabėgimu” 
atsiras taip ilgai, kol silpna
dvasiu viliojimui bus skiriami 
milijonai.

Būtą panašu i negirdėtus 
stebuklus, jeigu, pav., iš apie 
25 milijonu Lenkijos gyvento
ju neatsirastu tuzinas kitas 
susižavėti mūsą doleriais.

Joks kitas Įstatymas nėra 
susilaukęs tokio visuotinio ir 
pbdJaus pasmerkimo, kaip 
VV^er-McCarran imigracijos 
aktas. Ji reikėtų pasiusti į 
gurbą. Ir buvo manyta, kad 
busimoji Kongreso sesija su 
juo apsidirbs.

Bet kur tau. Praneša, kad 
Senato lyderiai susiuostė ir su
darė suokalbį šito klausimo 
nė nekelti busimojoje Kon
greso sesijoje.

Tiktai tiek tesiskaito su 
žmonių balsu ir troškimais iš
rinktieji žmones atstovauti se
nųjų partijų politikieriai.

Martin Durkin tvirtina kad 
prez Eisenhovveris buvo jam 
asmeniškai pažadėjęs patiek
ti Kongresui ptaisymus prie 
Taft-Hartley Įstatymo ir tik 
paskutinėmis dienomis savo 
pažado atsižadėjo.

Vice-prez. Nixon toje pačio- 
7^ Darbo h-'oderacijos konven- 
ciyoje paiVi>kė, kad preziden
tas nėra nei Durkinui, nei 
kam kitam davęs jokio tokio 
pažado.

Melas, kaip kumelis.
Bet kuris, jų meluoja?

(Tąsa 3-me pusi.)

ANGLŲ DARBIEČIAI 
REIKALAUJA TAIKYTIS 
SU SOVIETŲ SĄJUNGA
Bevan šaukia sulaikyt Ameriką 
nuo trečio pasaulinio karo
Margate, Anglija.—Aneu

rin Bevan, Anglų Darbo 
Partijos kairiojo sparno va
dovas, smerkė premjerą 
Churchillą, kad jis nedaro 
Amerikai spaudimo taiky
tis su Sovietų Sąjunga. Be
vanas, buvusios darbiečių 
valdžios ministras, taip pat 
kaltino Churchillą už papė- 
džiavimą Amerikai, kuomet 
jinai spiria atgaivinti vo
kiečių armiją Vakarinėje 
Vokietijoje.

Bevanas todėl šaukė Chur-Č 
chillą pasitraukti iš val
džios. Sakė, anglam reikia 
skirtingos valdžios, kuri 
prilaikytų Ameriką nuo 
įvėlimo į trečią pasaulinį 
karą.

Sykiu Bevanas smerkė 
karinę Amerikos sutartį su 
Ispanijos fašizmu.

Nuo tų pačių pagrindų 
■kalbėjo masiniam 3,000 
žmonių susirinkimui ir ele
mentas Attlee, dešiniųjų 
darbiečių vadas, buvęs An
glijos premjeras. Kalbėto
jus karštai sveikino klauso- 

i vai. '
Attlee jau pirmiau pei- 

! kė Ameriką už santykių aš- 
! trinimą tarp kapitalistinių 
I vakarų ir komunistinių ry- 
' tų.

Herbertas M o r r i s o nas, 
antras įžymiausias Darbo 
_—.— ■

Japonų liberalai ir 
“progresyviai” nutarė 
greitai ginkluotis

Tokio. — Japonijos prem
jeras Šigeru Yošida, vadi
namos liberalų partijos gal
va, ir Mamoru Šigemitsu, 
“progresyvių” partijos va
das, susitarė sparčiai gin
kluoti Japoniją ir tam pra
šyti Amerikos pinigų.

Japonijos seime yra 201 
Yošidos liberalų atstovas ir 
76 Šigemitsu “progresy
viai.” Viso seimas suside
da iš 466 narių.

Anglai sutinką ištraukt 
savo armiją iš Suezo

Kairo, Egiptas. — Prane
šama, kad Anglija susitarė 
su Egiptu dėl anglų ka
riuomenės ištraukimo iš 
Suezo kanalo ruožto.

VIESULAS PRAŽUDĖ 
1,000 VIETNAMIEČIŲ

Saigon, Vietnam.—Baisiai 
smarkus viesulas su tvaniš- 
komis liūtimis pražudė 1,- 
000 žmonių Vietname, In- 
do-Kinijos provincijoje.

Partijos vadovas, pareiškė, 
jog dešinieji ir kairieji dar- 
biečiai eina išvien svarbiau
siame užsieniniame reikale 
---suruošti Keturiu Didžių
jų sueigą: Anglijos, Ameri
kos, Sovietų Sąjungos ir 
Francijos, kad galima bū
tų taikiai derybomis iš
spręsti pavojingus kivirčus 
tarp rytų ir vakarų .

Rhee atmeta Jungt. 
Valstijų planų dėl 
Korėjos neutralumo

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentas Syngmanas Rhee at
metė Amerikos planą, kuris 
siūlė:

Po to, kai bus sujungta 
Pietinė ir Šiaurinė Korėja į 
vieną valstybę, tai Ameri
ka, Anglija ir Francija tu
rėtų padaryti sutartį su 
Sovietų Sąjunga ir Kinija, 
kad nei vieni nei kiti ne
puls suvienytos Korėjos 
respublikos. Tuomet Korė
ja būtų neutrale valstybe ir 
turėtų būti ištraukta visa 
svetimųjų kariuomenė iš 
Korėjos žemės.

Rhee pakartojo, kad jis 
“pats vienas” kariaus už 
Šiaurinės Korėjos prijungi
mą prie Pietinės, jeigu poli
tine taikos konferencija ne
atiduos jam šiaurinės Ko
rėjos.

Tito giriasi “protingai” 
pertvarkęs žemės ūkį

Ruma, Jugoslavija. — Ju
goslavų prezidentas Tito su
šaukė 250,000 mitingą. Gy
rėsi protingai padaręs, su- 
stabdydamas ūkių kolekty
vizavimą. Jis pasakojo, kad 
kolektyvizavimas Sov i e t ų 
Sąjungoj sumažino derlius 
ir gyvulių auginimą.

Tito nupeikė saikas, ku
rios užpuldinėjo kunigus; 
sakė, geriausia juos igno
ruoti, bet grasino apsidirb
ti su tokiais kunigais, kurie 
veikia kaip svetimos šalies 
(Italijos bei popiežiaus) 
agentai.

Tito jau nė vienu žodžiu 
neprasitarė apie savo gin
čą su Italija dėl Triesto že
mės. Tatai jis užtylėjo, ma
noma, todėl, kad veda slap
tas derybas su Amerika, 
Anglija ir Francija apie ka
rinį sąryšį su jomis.

ORAS.—Giedra ir nešalta.

Eina ginčai, kaip perkalbinčt 
atsisakančius grįžt belaisvius

Korėja. — Šiaurinė Korė
jos Respublika ir Kinija 
reikalauja leisti jų atsto
vams asmeniškai kalbinti 
kiekvieną šiaurinį korėjietį 
bei kiną belaisvį, kuriuos 
amerikonai vadina, atsisa
kančiais grįžti. Šiaurinė 
Korėja ir Kinija sako, Ame
rikos ir jos talkininkų at
stovai taip pat gali asme
niškai raginti savo tautie
čius grįžti.

Amerikonų komanda prie
šinasi kiekvieno tokio be
laisvio kalbinimui. Siūlė 
sudaryti belaisvių grupes 
po 25 kiekvienoje ir sakė, 
jog atitinkamų šalių atsto
vai turėtų aiškinti visai 
grupei, kodėl tie belaisviai 
turėtų grįžt namo.

Neutralių šalių komisija, 
prižiūrinti atsisa k a n č i u s 
grįžt belaisvius, žadėjo ne
trukus nutarti, ar jie turė
tų būti pavieniui ar grupė
mis raginami grįžt namo.

Fordas stato Anglijoje 
automobilius po $1,000

London.—Amerikinė For
do kompanija pradėjo An
glijoj statyti vadinamus 
“liaudies automobilius,” ku
riuos pardavinėja po $1,- 
000 .

Fordas turi Anglijoj $34,- 
000,000 vertės fabriką, ku
rį neseniai pertaisė pigiau
siems automobiliams ga
minti.

Joe McCarthy grūmoja 
“neištikimai” Anglijai

Haroldas Stassen, direk
torius karinių Amerikos 
pašalpų svetimiems kraš
tams, perspėjo, kad tai “pa
vojingas dalykas” taip 
karščiuotis prieš Angliją 
bei kitus Amerikos talkinin_ 
kus.

Stassenas sakė, Anglija 
ir kiti vakariniai kraštai 
per 6 pirmuosius 1(953 metų 
mėnesius pardavė Kinijos 
Liaudies Respublikai viso
kių nekarinių medžiagų bei 
dirbinių už 375 milijonus 
dolerių, tai yra, 50 procen
tų daugiau, negu pernai 
per tą patį laikotarpį. Bet 
Stassenas pabrėžė, jog tie 
dalykai tinka paprastam 
vartojimui, o ne ginklavi
muisi.

TARDOMA 10 NEW YOR- 
KO MOKYTOJŲ

New Yorko mokyklų val
dyba tardo 10 mokytojų ir 
vieną mokyklinį raštininką. 
Kaltina juos už nedavimą 
atsakymo į klausimą:—Ar 
esi komunistas, ar bent ka
da priklausei Komunistų 
Partijai?

Čiang Kai-šeko kinų tau
tininkų agentai darbuojasi 
tarp “nenorinčių g r į ž t i ” 
šiaurinių korėjiečių bei ki
nų. Jie kursto stovyklose 
riaušes prieš Indijos ka
riuomenę, kuri tvarko to
kius belaisvius. Riaušinin
kai pereitą savaitę buvo su
ėmę Indijos generolą, kuo
pei vienas “atsisa kautis 
grįžti” buvo pripažintas 
norinčiuoju namo keliauti 
ir todėl paleistas iš stovy
klos. Paskui riaušininkai 
buvo priversti paliuosuot 
imtinį indėnų generolą.

Jau apie 70 vadinamų 
“nenorinčiųjų” grįžti kimi 
prašė leist jiems namo vyk
ti.

23 amerikonai belaisviai, ) 
atsisakydami grįžti, sukėlė 
demonstraciją prieš atėju
sius amerikinius oficierius, 
kurie ragino juos grįžti. 
Belaisviai šaukė: “Važiuo
kite sau namo jūs, Ameri
kos imperialistų agentai!”

Sovietų “Pittsburghas” 
Vidurinėje Azijoje

__ _____  i
i

Karaganda; Sov.—Hand-1 
sonas E. Salisbury, New 
Yorko Times koresponden
tas, atskrido į šį miestą, So
vietinėje Kazachstano Res
publikoje, vidurinėje Azijo
je, ir nustebo suradęs di
džiulį plieno pramonės cen
trą. “Karaganda — tai So
vietų Pittsburghas,” sako 
jis.

Apylinkėje išvystyta mil
žiniškos plieno ir anglies 
kasyklos.

1939 metais Karaganda 
turėjo tiktai 166,000 gyven
tojų, o dabar jau apie pusę 
milijono.

Unija išleidžia $500,000 
bony streikui paremti

New York.—r- Federacinė 
Kepurninkų r Skrybelninkų 
Unija išleido savo paskolos 
bonus, kad sukeltų $500,000 
paremti jų streiką South 
Norwalk, Conn. Jau 11 sa
vaičių kai tęsiasi streikas.

FLORIDA IŠVENGĖ 
smarkaus VIESULO

Panama City, Florida. — 
Viesulas (hurricane) su 100 
mylių smarkumu per va
landą buvo atpleškėjęs į 
Floridos pakraščius, bet 
greitai išsisklaidė, tapda
mas tiktai 30 iki 40 mylių 
greičio vėju.

Bet viesulas užnešė dide
les liūtis ant Georgijos ir 
N. Carolines valstijų, su
keldamas potvinius.

Quaregnon, Belgija.—Nu
kritus kasyklos keltuvui, 
užmušta 12 mainierių.

SOVIETAI SMERKIA
KARINĘ AMERIKOS
SUTARTI SU FRANKU
Vakariniai europiečiai peikia 
Amerikfį už sutartį su fašizmu

Washington. — Jungtinės 
Valstijos pasirašė 10 iki 20 
metų karinę sutartį su Is
panijos fašistų diktatorium 
Franku.

Amerika _ tuojau duos 
Frankui $226,000,000 pini
ginės bei ginklinės para
mos, o toliau gal dar kitą 
tiek. Jungtinės Valstijos 
už tai gaus Ispanijoje ke-

10,000 iraniečiu žada 
pult valdžią, jeigu ji 
nepaleis Mossadegho

Teheran, Iran. — Susitel
kė 10,000 ginkluotų šašgai 
gentės raitininkų ir pėsti
ninkų prie Širaz miesto, 
pietiniame Irane. Reikalau
ja paleist .buvusįjį premje
rą Mossadeghą iš kalėjimo. 
Grūmoja, maršuoti į sostinę 
Teheraną ir nuversti kara
liškąją dabartinio premjero 
gen. Zahedio valdžią, jeigu 
jinai nepaTiuosuos Mossade
gho.

Zahedio generolai tardo 
Mossadeghą kaip “išdavi
ką” ir žada pakarti todėl, 
kad jis buvo išvijęs karalių 
Riza Pahlevi. I 4.

Cyprus saloj vėl drebėjo 
žemė. Pirmesni žemės dre
bėjimai šį mėnesį pražudė 
40 gyventojų ir sužeidė 100.

Nuteisti 5 cechai, dalyvavę 
lėktuvo pagrobime

Praga. — čechoslovaki- 
jos teismas pasiuntė kalėji- 
man penkis piliečius, daly
vavusius sąmoksle užgrobt 
valdžios lėktuvą.

Vienas lakūnas su trimis 
sėbrais, grasindami revol
veriais, užgrobė lėktuvą ore 
kovo 27 d. ir perskrido į 
amerikinę Vokietijos dalį. 
Paskui jie ir du keleiviai 
pasiliko Vokietijoj kaip po
litiniai bėgliai, o 23 kiti lėk
tuvo keleiviai grįžo atgal į 
Čechoslovakiją.

Bet valdžia sužinojo, kad 
tąrp grįžusiųjų buvo penki 
šnipai, kurie dabar ir nu
teisti kalėjimai! nuo 2 iki 
25 metų. Jie grįžo tam, 
kad galėtų daugiau lėktuvų 
vogti bei valdžios priešus 
užsienin gabenti, kaip kad 
parodyta teisme . Trys pri
sipažino šnipinėję Jugosla
vijos valdovui Tito, o du ki
ti pasisakė veikę kaip Ame
rikos agentai.

lias stovyklas kariniams sa
vo laivams bei lėktuvams. 
Įrengti tas stovyklas išleis 
bent 250 milijonų dolerių.

Maskva. — Pravda ir ki
ti sovietiniai laikraščiai aš
triai kritikavo Amerika už 
karinę sutartį su aršiausiu 
Ispanijos Franko fašizmu.

London.—Anglijos, Fran
cijos ir kitų vakarinių Eu
ropos kraštų spauda rašo, 
kad Amerika negražiai pa
sielgė, darydama karinę są
jungą su Ispanijos fašizmu.

TAI PAGALBA ŽVĖRIŠ
KAM, BET SILPNAM 

FAŠIZMUI, SAKO N. Y.
TELEGRAM

Washington. — Ludwell 
Denny, New Yorko World 
Telegramo ir kitų Scripps- 
Howard laikraščių rašyto
jas, sako:

—Amerika, pasirašydama 
karinę sutartį su Franku, 
juo labiau silpnina mūsų są
jungą su Anglija ir Fran
cija.

Amerika išgelbės nuban- 
krutavusią, sugedusią, žvė- 
riškai-žiaurią Franko val
džia, kuri nekenčia demo- 
kratijos ir griežtai užgniau
žia laisvę žodžio, spaudos, 
susirinkimų ir darbo unijų 
laisvę.

Amerikos valdžia tikisi, 
kad Franko Ispanija bus at
spirtis prieš Sovietų Sąjun
gą, ypač, jeigu Francija su
gniužtų, bet Ispanijos fašis
tai yra labai silpna karine 
jėga. Todėl, galimas daik
tas, kad Amerika tik bergž
džiai sukis Frankui šimtus 
milijonų dolerių, — sako 
Ludwell Denny.

Primušė pačią ir pasikorė 
“pavyzddingas” lenkas

Attleboro, Mass. — Len
kas Jozef Machovski, 63 
metų amžiaus; baisiai kūju 
sumušė savo pačią, 58 me
tų, ir pats pasikorė. Ma- 
chovskiai, senoviški Lenki
jos patrijotai, buvo laikomi 
“pavyzdingais” piliečiais. 
Machovskienė dabar ligoni
nėje.ir kažin ar išgys.

AUTOMOBILIS ĮVAŽIA
VO Į BAŽNYČIĄ

Locust Valley, L. L, N. Y. 
—Įsibėgėjęs Geo. B. Bake- 
rio automobilis per 12 laip
tų įvažiavo į Village Baž
nyčią ir paskui nuvirto šo
nan 8 laiptais žemyn. Vi
si keturi važiuotojai sužeis
ti, o du—pavojingai.
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• ĮDOMUS pasakymas
ANDAI ĮVYKO West Virginia valstijos CIO suva

žiavimas,—jis įvyko Huntington, W. Va. Į suvažiavimą 
buvo pakviesta visa eilė žymių kalbėtojų, tarp jų—se
natorius Harley M. Kilgore.

Savo kalboje senatorius Kilgore, tarp kitko, šitaip 
pasisakė:

“Aš labiau bijausi ekonominės depresijos negu rusų 
invazijos...”

Kiekvienas turėtų sustoti ties šiuo senatoriaus po
sakiu ir gerai pagalvoti. Kodėl gi jis labiau bijosi eko
nominės depresijos negu rusų invazijos? Todėl, kad 
ekonominė depresija yra tikra, yra realus dalykas, ir 
neišvengiamas (kapitalistinėje santvarkoje) dalykas. 
Ekonominė depresija gali užduoti baisų smūgį visam 
kraštui, ypatingai darbininkams, farmeriams ir pro
fesionalams.

Na, o rusų invazija, kurią senatorius stato antraei- 
liniu dalyku, nėra tikra, nėra reali, o tik išgalvotas ka
ro ruošėjų dalykas! “Rusų invazijos” pavojų karo są
mokslininkai, pelnagrobiai, kuriems ginklavimasis neša 
bilijonus dolerių pelno, naudoja tik tam, kad būtų ple
čiamas ginklavimasis, kad žmonės jam neprieštarautų, 
kad žmonės duotų pinigus.

Kiekvienas rimtai galvojąs žmogus puikiai šiandien 
* žino, kad rusai jokios invazijos į mūsų kraštą nedarys, 

jie karo .prieš mūsų šalį nepradės, nes rusai (vadinasi 
Rusija ir visa Tarybų Sąjunga) šiandien yra paskendę 
darbuose, kurie kelia jų žmonių gyvenimo lygį, kurie 
daro gyvenimą malonesnį, pilnesnį ir gražesnį.

Mes dėl to ir sakome: viišpaminėtieji senatoriaus 
Kilgore žodžiai yra kiekvienam įsidėmėtini.

BAIGIASI KOMEDIJA
GERAI ATSIMENAME mūsų krašto karo vadovy

bės pasiūlymą $100,000 tam Šiaurės Korėjos lakūnui, ku
ris atskris į “Jungtiniu Tautų” aerodromą MIGu ir jį 
čielą pristatys “Jungtinių Tautų vadovybei.”

Šitą politiką smerkė net ir Churchillas.
Ilgai, buvo laukta ir nesulaukta MIGo. Bet štai pra

ėjusią savaitę ima tūlas šiaurinės Korėjos lakūnas, pa- 
sikvopinęs $100.000, ir atlekia MIG-15, — nusileidžia į 
Kimpo lėktuvų aikštę, netoli Seoul miesto.

Lėktuvas čielas, sveikas. Mūsų krašto komercinė 
spauda pradeda rėkti, džiaugsmingai sielotis, skelbda
ma: turėdami savo rankose čielą Tarybų Sąjungoje ga
mintą lėktuvą, išbandysime jį ir sužinosime tarybinės 
konstrukcijos paslaptis!

Lėktuvas atsargiai išardomas ir jo dalys dedamos į 
amerikinį lėktuvą, kad jis juo greičiau MIGą pargaben
tu i Amerika.«► v v «

Bet kažin kas tokio sukliuvo. Pentagonas įsako sa
vo komandieriams Korėjoje, kad sulaikytų MIGo siun
timą Amerikon; jis turįs būti grąžinamas atgal, ten, iš 
kur buvo pavogtas!...

Prie to dar pridedama, kad jau sulaikomas mokė
jimas pinigų vagims, kurie norėtų pavogti kitus lėktu- 

. vus iš Šiaurinės Korėjos ar Kinijos!
O spauda ir radijas skelbia: šis MIGas, kurį atlėk- 

dino Šiaurės Korėjos lakūnas, nėra vėliausios konstrukci
jos; jis, girdi, nevertas $100,000.

Argi visa tai nekeista? Argi tai ne savos rūšies 
komedija?!

MATOTEJKŪRTOkiAPdLITIKA 
VEDA?

PER ILGĄ LAIKĄ pačioje Korėjoje ii' Jungtinėse į 
Tautose buvo debatuotas karo belaisvių grąžinimo klau
simas. Tasai klausimas ilgai sutrukdė ir karo mūšių 
paliaubų pasirašymą.

Buvo dvi nuomonės, šiaurės Korėja, Kinija, Tary
bų Sąjunga ir kiti kraštai sakė: pasirašius mūšių pa
liaubas, apsikeičiant karo belaisviais, turi būti grąži
nami visi belaisviai,—kaip yra nutarusi tarptautinė Že- 
neves konferencija.

Pietų Korėja, Jungtinės Valstijos ir kiti kraštai sa
kė: Ne, taip- negalima; tie karo belaisviai, kurie atsi
sakys grįžti į savo tėvynę, iš kur jie kilę, turi teisę pa
silikti ten, kur yra.

Po ilgų debatų], diskusijų, pagaliau, buvo tuo klausi
mu priimta tokia formulė: belaisviai, nenorį grįžti j savo 
tėvynes, turi teisę pasilikti ten, kur jie yra, tačiau per 
tūlą laiką, globojant neutralių šalių kariuomenėms, prie 
jų turį būti prileista jų krašto atstovai, kad galėtų si. 
jais tartis, juos įtikinti grįžti namo.

Mūsų šalies vyriausybė, gindama tą formulę, tur
būt nei nepagalvojo, kad atsiras amerikiečių karių, kare 
belaisvių, kurie atsisakys grįžti namo.

Bet taip yra! 23 amerikiečiai atsisako grįžti, — 
jie nusitarė pasilikti.“anapus uždangos.” Keletas šimtų 
Pietų Korėjos karių daro tą patį.

Na, ir dabar dėl to skandalas. Rėkiama, šaukiama, 
būk komunistai uždavę kaž kokių “vaistų” ameriki-

BULGARIJOS SUKAKTIS
Šių metų rugsėjo mėn. 9 

d. Bulgarijoje buvo minėta 
9-riu metu sukaktis nuo to 
laiko, kai toji šalis išsivada
vo iš hitlerinės okupacijos, 
nuvertė monarchistinę - fa
šistinę valdžią ir įvedė liau
dies valdžią.

Per tuos devynerius me
tus Bulgarijos liaudis sun
kiai dirbo tam, kad atsta
tyti karo sugriautą ūkį, 
kad pastatyti Bulgariją 
i pramoniškai priešakinių 
šalių gretas.

Vilniškėje Tiesoje D. Bo- 
čiarovas rašo straipsnį, by
lojantį, ką Bulgarija per tą 
laiką pasiekė. Rašytojas 
nurodo: “Devyneri metai 
—istoriškai nedidelis laiko
tarpis. Tačiau per tą lai
kotarpį liaudis - šeimiriin- 
kas padarė nepalyginamai 
daugiau negu buvo pasiek
ta senojoje Bulgarijoje per 
daugelį dešimtmečių...”

Šiemet Bulgarijos liau
dis įvykdė penkmečio planą 
per ketverius metus. Kas gi 
buvo per tą laiką padary
ta? Bočiarovas atsako:

“Per penkmečio metus 
Bulgarijoje b u v o r e ko n - 
struota ir pastatyta dau
giau kaip 700 įmonių. Ati
duotas eksploatacijai Pa- 
balkanio geležinkelis, kuris 
jungia vakarinius šalies ra
jonus su Sofija ir Juodosios 
jūros uostais Stalinu ir 
Burgasu. Šalies fabrikuo
se ir gamyklose įsisavinta 
gamyba 130 rūšių mašinų ir 
mechanizmų, kurie anks
čiau Bulgarijoje nebuvo ga
minami. . Pradėjo veikti 
penkios drėkinimo1 siste
mos su bendru 50 tūkstan
čių hektarų drėkinamuoju 
plotu. Įrengta keletas stam
bių elektrinių ir daugelis 
kitų svarbių objektų, turin
čių didžiulę reikšmę šalies 
liaudies ūkiui išvystyti.
• “Prieš karą Bulgarija įsi- 
veždavo iš užsienio ne tik 
mašinų, staklių ir įrengi
mu, bet ir smulkiu namu 
apyvokos metalinių gami
nių. Dabar šalyje veikia 
tėvyninės mašinų gamy
klos, kurios gamina įvai
riausias stakles, dizelinius 
motorus, troleibusus, trans
formatorius, elektros moto
rus, lokomotyvus ir dauge
li rūšių žemės ukio> maši
nų. Pirmą kartą Bulga
rijoje pradėta azoto trąšų, 
sieros rūkšties, kailių rau- 
ginimo ekstraktų, anilininių 
dažų, medikamentų ir kt. 
gamyba.

“Didelis dėmesys skiria
mas lengvosios pramonės 
vystymui. Pavyzdžiui, teks
tilės gamyba 1'952 metais 
padidėjo 2.3 karto palygin
ti su 1948 metais, odos ir 
kailių gamyba — 2.2 karto, 
avalynės gamyba—*2.5 kar
to. žymiai išaugo maisto 
produktų gamyba...”

Kalbėdamas apie žemės 
ūkį, rašytojas pastebi:

“Per pastaruosius ketve
rius metus Bulgarijoje su
kurtos 140 mašinų-trakto- 
rių stočių, kuriose yra dau
giau kaip. 12 tūkstančių 
traktorių, daugiau kaip 1,- 
300 kombainų ir daug kitų 

niams kariams, kad jie atsisakytų grįžti.
Jei būtų buvusi priimta Šiaurės Korėjos ir Kinijos 

siūlomoji formulė, šiandien nereikėtų kelti to triukšmo; 
visi amerikiečiai būtų sugrįžę, nori ar nenori.

Taigi šis dalykas dar kartą mums primena, kad 
lazda turi du galu.

žemės ūkio mašinų. Pa
grindiniai darbai gamybi
niuose koop e r aliniuose 
žemdirbystės ūkiuose ir 
valstybiniuose ūkiuose yra 
mechanizuoti. Valstiečiai 
kasmet gauna iš valstybės 
dešimtis tūkstančių tonų 
dirbtiniu trąšu, kurios da- 
bar gaminamos tėvyninėse 
gamyklose. Metai iš metų 
kyla laukų derliu gumas, 
plečiasi pasėlių plotai, ge
rinama drėkinimo sistema.

“1952 metų pabaigoje ša
lyje buvo daugiau kaip 2,- 
700 gamybinių kooperati
nių žemdirbystės ūkių, vie
nijusių 53 procentus visų 
respublikos valstiečių ūkių 
ir turėjusių 60.5 procento 
dirbamojo ploto. Liaudies 
valdžia imasi visų priemo
nių kooperatiniams ūkiams 
sustiprinti organizaciniu - 
ūkiniu atžvilgiu ir teikia 
jiems vis apčiuopiam.esnę 
pagalbą.”

APIE KRITIKĄ 
IR KRITIKUS

Mes jau nekartą nurodė
me, kad šiandieninės Lietu
vos spaudoje telpa . daug 
kritikos, — kritikos apsilei
dėliams, kritikos neatlie- 
kantiems darbo, kaip jis 
turi būti atliktas.

Dėl to, kad tos kritikos 
ten esama apstu, kiekvie
nas, kuriam rūpi žmonių 
buities gerinimas, turėtų 
pasidžiaugti. Dori žmonės 
tuo ir džiaugiasi. Tačiau 
Lietuvai priešiška spauda, 
pešiodama iš Lietuvos spau
doje pasirodančių straips
nių sakinius bei paragra
fus, nesitveria džiaugsmu: 
Žiūrėkite, kaip ten bloga, 
rėkia ji.'

Antai Chicagos marijonų 
Draugas spausdina ilgus 
straipsnius iš Lietuvos 
spaudos. Paimkime pavyz
dį, kuriuo marijonų laik
raštis labai džiaugiasi. Lie
tuvos spaudoje buvo įdėtas 
raštas su tokia kritika:

“Deja, mūsų vietinės lei
dyklos labai maža leidžia 
gerų knygų apie priešakinį 
patyrimą žemės ūkyje, apie 
gamybos novatorius.

“Visiškai nepakankamai 
leidžiama literatūros' apie 
lengvosios ir maisto pramo
nės novatorius, apie vietk 
nes pramonės, verslinės ko
operacijos įmonių darbą, 
apie vietinių išteklių pa
naudojimą liaudies vartoji
mo prekių gamybai didin
ti...”

Ar ne gražiai čia pasa
kyta? Jeigu per mažai lei
džiama knygų apie “prieš
akinį patyrimą žemės ūky
je,” tai knygų leidyklos ver
tos kritikos, nes tai trukdo 
žemės ūkiui kilti, nes tai 
kliudo žemės ūkio darbuo
tojams įgyti didesnį paty
rimą apie derliaus pakėli
mą. Tokia kritika, tokio
mis pastabomis, rodosi, 
kiekvienas, kuriam rūpi 
žmonių gyvenimo gerini
mas, tegali tik pasidžiaug
ti. Bet kokią iš'to išvadą 
daro marijonų laikraštis? 
Jis joje suranda, būk “žmo-, 
nes nemėgsta ^komunistinės 
spaudos...”

Šitaip “argumentuoda
mi,” . Draugei kritikai pasi
stato ant juoko.

1953 METU PABĖGĖLIU 
PAGALBOS ĮSTATYMAS-AKTAS

Prezidentui pasirašiuš 
rugpjūčio 7 d., 1953 m., Pa
bėgėlių Pagalbos Aktas, lei
džiąs į šį kraštą priimti pa
pildomai 214,000 specialių 
non-kvota imigrantų šalia 
reguliarių kvotos imigran
tų, tapo įstatymu ir šiuo 
metu yra studijuojamas as
menų, kurie turės jį praves
ti.

Šiuo aktu nustatyta, kad 
205,000 specialios non-kvota 
imigrantų daugumos vizos 
bus išduodamos šia tvarka:

1) 55,000 vokiečių išvie- 
tintiesiems šiuo metu Va
karų Vokietijoje, vakari
niame Berlyne arba Austri
joje;

2) 35,000 pabėgėliams 
šiuo metu esantiems Vaka
rų Vokietijoje, vakariniame 
Berlyne arba Austrijoje;

3) 10,000 pabėgėliams šiuo 
tarpu reziduojantiems šiau
rės Atlanto Pakto organi
zacijos valstybėse arba Tur
kijoje, Švedijoje, kurie nė
ra šių šalių piliečiai;

4) 2,000 lenkų kariuome
nės II Karo metu kariams, 
kurie buvo garbingai atleis
ti, ir nors šiuo metu gyve
na Didžiojoje Britanijoje, 
neturi britų pilietybės;

5) 45,000 italų pabėgė
liams šiuo metu gyvenan
tiems Italijoje arba laisvo
joje Triesto teritorijoje;

6) 15,000 italų, kurių gi
minės yra JAV piliečiai ar
ba teisėtai šiame krašte gy
venta ;

7) 15,000 graikų pabėgė
liams, kurie šio akto įsiga
liojimo metu gyveno Grai
kijoje;

8) 2,000 graikams, kurių 
giminės yra šio krašto pi
liečiai ar teisėti gyventojai;

9) 15,000 olandų pabėgė
liams, šiuo metu gyvenan
tiems Olandijoje;

10) 2,000 olandų, kurių 
giminės yra JAV piliečiai 
arba teisėti gyventojai;

11) 2,000 europiečiams, 
kurie pabėgo Tolimuose Ry
tuose ir šiuo metu gyvena 
bet kurio Amerikos konsu
lato ribose;

12) 3,000 azijatų pabėgė
lių, kurie gyvena Ameri
kos konsulatų ribose;

13) kiniečių 2,000 pabėgė
lių, kuriuos patvirtina 
Čiang Kai-šeko vyriausybė;

14?) 2,000 arabų pabėgė
liams Artimuose Rytuose.

Naujasis Aktas taip pat 
suteikia papildomai 4,000 
specialių non-imigrantinių 
vizų našlaičiams, jaunes
niems kaip 10 metų am
žiaus, kurie buvo JAV pi
liečių adoptuoti.

Likusieji 5,000 Akto mini
mi asmenys yra svetimtau
čiai (aliens) teisėtai atvykę 
į šį kraštą, bet ne kaip iini- 
grantaų dar prieš 1953 me
tų liepos 2 dieną. Jie gali 
prašytis, kad jų status bū
tų pakeistas ne vėliau vie
niems metams aktui įsiga
liojus. Jie turi įrodyti, kad 
dėl po jų atvykimo taip su
sidėjusių priežasčių jie ne
begali sugrįžti į savo gim
tąjį kraštą, baimindamiesi 
dėl persekiojimo ar galimo 
persekiojimo.

Kiti svarbesni Pabėgėlių 
Pagalbos Akto bruožai:

Aktu leidžiamos vizos ne
bus išduodamos po 1956 m. 
gruodžio 31 dienos.

Prašantieji visų pagal šį 

Aktą privalo būti kviečia
mi JAV piliečio arba pilie
čių ir privalo patiekti užti
krinimus iš savo kvietėjų, 
liudijančių, jog jie gaus 
darbą, neišstumdarni iš jo 
kito asmens. Kvietėjas už 
šį liudymą bus pilnai atsa- 
komingas (ši sąlyga netai
koma vykstantiems pas sa
vo gimines, jei turima liu- 
dymas, jog jie netaps vi
suomenės našta).

Viza negalės būti išduo
dama asmenims, negalin
tiems patiekti JAV konsu
latui tebegaliojančius jo gy
venamo krašto dokumen
tus, kuriais remiantis jis 
galėtų būti į šį kraštą su
grąžintas.

Aktan yra įtraukti kai- 
kurie saugumo nuostatai, 
paimti iš Imigracijos ir 
Tautybių Akto, ir yra kiti 
kontrolės nuostatai. Aktas 
reikalauja, jog vizos prašy
tojo charakteris, reputaci
ja, protinis ir fizinis stovis, 
praeities būtų pagrindiniai 
peržiūrėti ir kad jis Turėtų 
atitinkamus dokumentus. 
Aktas primygtinai drau
džia į JAV įleisti asmenį, 
kurio gyvenimo nors pa
skutiniai dveji metai sukę- 
lia kokiu neaiškumu. 4- 4-

Pirmenybė bus suteikia
ma prof esijonalams ir JAV 
piliečių bei teisėtų reziden
tų giminėms.

Pilnutinė Akto programa 
bus, žinoma tik atitinkamai 
komisijai ją paskelbus. Ta
da paaiškės ir kai kurie šio 
akto nuostatai, šiuo metu 
dar nevisai aiškūs.

Common Council

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Grūdinių kultūrų derlius 

Vengrijoje
BUDAPEŠTAS.—šiemet 

visoje šalyje išaugintas gau
sus grūdinių kultūrų der
lius. Itin /gausų derlių pa
siekė -tie žemdirbystės .ga
mybiniai kooperatyvai ir 
žemdirbystės valstybi n i a i 
ūkiai, kurie taikė priešaki
nę agrotechniką ir plačiai 
naudojo tarybinių kolūkių 
patyrimą.

Antai, pavyzdžiui, Ačade 
Petefio vardo kooperatyve 
prikulta po 24 centnerius 
žieminių miežių iš vieno 
holdo (vienas holdas lygus 
0.57 hektaro). Dar gauses
nį žieminių miežių derlių— 
po 26 centnerius 40 kilogra
mų iš vieno holdo — gavo 
Sombathėjaus mokomasis - 
bandomasis ūkis 35 holdų 
plote.

Pasiruošimas naujiems 
mokslo metams Korėjos 
Liaudies Demokratinėj e 
Respublikoje

PCHENJANAS. - Korė
jos Liaudies Demokratinėie 
Respublikoje baigiama ruoš
tis naujiems mokslo me
tams. Bus padidintas mo
kyklų, technikumų ir aukš
tųjų mokyklų skaičius. 
Rugsėjo 1-mą dieną bus 
atidaryta 70 naujų mo
kyklų. Moksleivių skai
čius mokyklose padidės 20C 
tūkstančių žmonių. Šalies 
aukštųjų mokyklų ir tech
nikumų studentų skaičius 
padidės beveik du kartus.

Kaip praneša Korėjos Cen
trinė telegramų agentūra, 
šiemet kvalifikacijos kėli
mo kursus baigė 2,400 mo
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kytojų. Pedagoginės aukš
tosios mokyklos išleido 350 
dėstytojų respublikos tech
nikumams.

Elizabetlio AFL vadukai 
remia republikonus '

Elizabeth, N. J. — Darbo 
Federacijos Sąjunga dėl 
Politinės Apšvietos nutarė 
neremti nei demokratų nei 
republikonų kandidatų at
einančiuose New Jersey 
v a l s t i j os gubernatoriaus 
rinkiniuose.

Bet šios apskrities fede
racinių unijų vadukai ant 
rytojaus ėmė ir sulaužė ta 
nutarimą. Jie šaukė remti 
republikonų kandidatą į gu
bernatorius P. L. Troastą.

CIO unijų apskrities ta
ryba remia demokratų kan
didatą i N. Jersey guberna
torius Robertą B. Meynerį.

Laiškas Redakcijai
“Už tų sienų mūrų” 
poema lai nežūsta ,

Drįstu klausti LįjKves 
įstaigą, ar neverta šį veika
lą išleisti knygoje? Neži
nau, kaip tokie rašiniai už
silaiko prie kitų skaitytojų. 
Su manim tai prastai: neį
stengiu sutvarkyti laikraš
čio lapų, kad pasiliktų ki
tam kartui. Visai kita su 
knyga. Perskaičiau sykį, o 
kai laiko turiu, vėl grįžtu 
prie tos pačios knygos. Va 
paskutinį ALDLD leidinį 
(Dovidaičio “Po audros”) 
imu trečią kartą skaityti. Ir 
vis, rodos, ką naujo randu 
iš įvykių Lietuvoje po ka
ro.

“Už sienų mūrų” mer'i) 
atžvilgiu daug svaresnis 
veikalas. Geidžiu turėti s. 
vo knygynėlyj, kad 
čiau už metu ar kitu ir vėl 
skaityti.

Klausimas: Ar Ameriko
je yra anglų ar kokioje ki
toje kalboje poema sukur
ta, kaip ši. Tokį veikalą pa
rašyt - sukurt reikia gero 
rašytojo-po e to.

Tarpe Amerikos lietuvių 
yra M. Gorkio dainelė 
“Saulė teka, nusileidžia.” 
Jis ją sukūrė caro valdžios- 
kalėjimai! įmestas.

Dristu šiuo mano laiške
liu pareikšti: lai nežūsta 
šis Petro Krapo kūrinys — 
“Už tu sienų mūru”! Gal 
tai yra tik mano įsivaizda
vimas. Bet tikiu, kad jei 
ne šiandien, tai rytoj ar dar 
poryt, jei ne Amerikoje, tai 
Lietuvoje rasis muzikas, 
kuris apvilks šį kūrinį mu
zika. Jeigu ir netektų mums 
gėrėtis tos muzikos skam
besiu, tai paliks ateičiai.

Suprantu, kad mūsų įstai
gos biednos, pinigų neturi. 
Vienok mes, pažangieji, ne
nuskurę visi, kad negalėtu
me išleist šio kūrinio kny
goje. Tuomet tikrai nežū
tų. Ir autoriui būtų jau
kiau.

Man prisimena patarlė; 
po cento iš svieto — nuo
gam marškiniai. Pradžiai 
teikiu $5.00. Aist.
Laisves redakcijos pastaba

Gerb. Aist. penkinę ad
ministracija gavo ir laikosi. 
Šiuo pačiu klausimu, kaip 
žinia, praėjusio šeštadienio 
Laisvėje išsireiškė ir K. Pe- 
trikie.ne, stodama už tai, 
kad poema “Už | tų 
mūrų” būtų išleista knygo
je; ji tam reikalui sutiktų 
duoti $25. Tegu daugiau 
skaitytojų šiuo reikalu pa
sisako.

t



WATERBURY, CONN.
Moteriške pašovė savo vyrą
lietuvį; jis randasi kritiškoje 
padėtyje; įvyko todėl, kad 
teisilas nepaklausė Dr. Sta- 
nislolk'aičio patarimo.

'Vietinis angliškas laikraštis 
“Waterbury Republican” 
(rugsėjo 21 d.) Įdėjo platu 
aprašymą apie baisią tragedi
ją lietuviškoje šeimoje. Palies
ta Stonkų šeima. Stonkus te- 
besiranda kritiškoje padėtyje 
ligoninėje. Išgelbėjimui jo gy
vybės duodama jam kraujo. 
Jį pašovė jo moteris Lila Ston
kus, 31 metų amžiaus. Ston
kienė savo vyrą peršovė rug
sėjo 19 d., šeštadienį. Juozas 
Stonkus yra 39 metu amžiaus. 
Mrs. Stonkus laikoma po 
$25,000 kaucija.

Istorija yra labili liūdna. 
Kiek žinoma, Stonkus jau ant
ras Stonkienės vyras.

Stonkai gyvena Wolcott, 
Conn.

Matyt, visas reikalas iškilo 
dėl nesusipratimo šeimoje. 
Stonkai turi tris vaikus — du 
jujodvieju, trečias Stonkienės 
sur*pirmuoju vyru. Vaikai pa
imti kaimynų globom Lin
da, keturių metų, ir John, 
dviejų metų, randasi pas Mr. 
ir Mrs. Elsemore, O Joseph, 
11 metų, pas Mr. ir Mrs. E- 
vans, Wolcott, Conn.

Detektyvai sako, kad tarpe 
Stonkų šis susikirtimas Įvyko 
po fizinių muštynių, kurios į-

vyko tarpe Joseph Stonkus ir 
Joseph Magro, iš Waterburio, 
kuris yra Stonkienės pirmasis 
vyras. Muštynės įvyko šešta
dienio naktį.

Reikia žinoti, kad Stonkai 
jau nebegyveno krūvoje per 
tūlą laiką. Tarpe jų ėjo kova 
už nuosavybę ir vaikus. Mrs. 
Stonkus gyveno po num. 30 
Pleasant St., o Mr. Stonkus 
netoli kitur ant tos pačios gat
vės.

Detektyvas Ladden sako, 
kad Mrs. Stonkus. pašaukė 
Mr. Magro ateiti pas ją, nes 
jinai esanti dideliame nuliūdi
me dėl jos tėvo, Mr. Melan
son, mirties, kuris mirė tą patį 
šeštadienį. Stonkus pamatė ir 
paklausė Magro, ką jis daro 
pas jo žmoną ant jo nuosavy
bės. Iš to iškilo muštynės tarp 
Magro ir Stonkaus. Tada Mrs. 
Stonkus paėmė šautuvą ir pa
leido šūvį į Stonkaus nugarą.
Kaip įsimaišė Dr. Stanislo- 
vaitis.

Dr. Stanislovaitis, išgarsėjęs 
lietuvis psychiatristas, pasakė, 
kad dar nuo 1946 metų Mrs. 
Stonkus buvo jo pacientė. Ji 
buvo ligonis, moksliškai žino
ma kaip “paranoic schizo
phrenic.” Tai gana pavojinga 
liga. Ligonis kartais gali pasi
rodyti labai pavojingas, susi
dėjus tam tikromis sąlygomis. 
Taip, matyt, atsitiko su Mrs. 
Stonkiene. Visi mokslui žino
mi šios ligos gydymo būdai,

kuriuos Dr. Stanislovaitis pa
naudojo, ligonės nepajėgė pil
nai pagydyti. Tai puikiai ži
nojo gabusis daktaras. Ir to
dėl dar prieš keletą mėnesių 
Dr. Stanislovaitis pasirašė do
kumentą, kuris turėjo paduoti 
ligonę į tam reikalingą įstai
gą, atskirti ją nuo vyro ir vai
kų, kaipo pavojingą. Ji buvo 
paimta į Connecticut State 
Hospital, bet po mėnesio bu
vo paleista. Mat, tam tikrais 
laikotarpiais, sako Dr. Stanis
lovaitis, tokie ligoniai atrodo 
labai normališkais ir todėl 
jiem nesunku iš tokios įstaigos 
išeiti. Taip, matyt, atsitiko ir 
su Mrs. Stonkiene.

Tačiau va kas paaiški. Li
goninės viršininkai pareikala
vo, kad Probate teismas ap
svarstytų ligonės padėji
mą į tą įstaigą pastoviai.
Mrs. Stonkienės byla prieš 
vyrą

Tuo tarpu prieš porą savai
čių Stonkienė užvedė bylą 
prieš savo vyrą. Ji reikalavo 
pilnos visų vaikų globos, nuo
latinio užlaikymo ir padengi
mo divorso kaštų. Byla įvyko 
pas teisėją Comley. Teisėjas 
patenkino visus Stonkienės 
reikalavimus, apart kaštų pa
dengimo. Tai buvo nuospren
dis, kuris turėjo tęstis, iki Pro
bate teismas išspręs moteriš
kės proto stovio reikalą.

Teisėjas Comley sako: “Aš 
neįsivaizdavau., kad tas atsi
tiks. Aš nekreipiau daug dė
mesio į tai. Tačiau aš džiau

PETRAS KRAPAS ~

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
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(Tąsa)
Kiek ilgelįau tarp siu sienų gyvenęs, 
Daugel kurjozų atsimena Džionis,— 

Gal neįdomių piliečiui laisvam, 
Bet taip ženklingų belaisviui kokiam.

Uždrausta šiaip pinigai čia vartoti,—;
Kitką naudoja žmogeliai galvoti:

Daiktus krautuvės paleidžia mai
nas, —

Jie cirkuliuoja, kur nori, nueis...
Ničnieko čia, bra, negausi už dyką,—
Džionis patyrė gerai šį dalyką, 

Tuoj iš pačių pirmutinių dienų: 
Be tokio verslo gyvent neskanu...

Kaip jį skyrė sparnan karantino, 
Dvyliktan narvan tupėt įstamino, — 

Džionio maigūnas ant plautų aukštai, 
Jis nė nežino, kam dėkui už tai.

Ką gi? Maigūnas visai, kaip išpuola, 
Bet atsigulk tu—tai kieta, kaip uola!

Pats čiužinys tai iš viksvų kietų, 
Niekur kietesnių nerastumei tu...

Na, čiužinys, tai bala jo nematai,— 
Duotas paniekai ir tavo sarmatai,

Bet kurgi priegalvis? nėr’ jo visai...
Kaipgi gulėt? pasirūpink patsai...

Čalio maigūnas taip pat viršutinis, 
Bet apsukrus jis ir verstas žmogynas.

' Priegalvio Čaliui taipogi nėra, 
Bet r&s jis būdą — gera jam galva.

Praktiškas Čalis ne baloj išdygęs, 
Tuoj pasirodė — jis velniapinigis...

Na tai tokiam tai pagalba lengva: 
Tėptelėk kam—tuoj tau “prašom, 

štai’ va”...

Kaipgi taip greit papirosų jis gavo?
Edis turėjo — paskolino savo.

Skola grąžinta paskiau su kaupu, 
Tai ir patenkinti buvo abu.

Skolą anam už savaitės grąžino,—
Teko bent kiek palūkėti žmogynui, . ■

Kol užsakyti ant blankos daiktai — 
Jam už savaitės pribuvo tiktai.

Pinigo gryno neturi nei Čalis,
Bet, kaip parodo iš centro kvitelis, 

Sąskaitoj stovi penki jam 'šimtai,— 
Tuoj tau giesmė čia kitokia už tai!...

Kaip su tuo priegalviu — patarė Edis: 
Jis čia pirmiau, pasakyt nesigėdys...

Čalis ir griebės tuoj šitaip daryt,— 
Tuoj va dabar ir nelaukt iki ryt.

Pašaukė tuoj jis vyresnį klapčiuką: 
“Priegalvio nėr”,— tas tik galvą pasuko, 

t Numykė ką ir nuėjo savaip...
Oi! Tu matai... Čia jau reikia kitaip!

Čalis bėgiką tą vėl pasišaukia,
Mirkt vieną akį, jam rankon įbraukia— 

Gi papirosų pakelį — matai: 
Šitaip? aha, tai kiti pamatai!...

Priega'Jvį tuoj jam—naujutį ir ilgą, —
Nieko —ne viksvų—minkštučių va 

smilgų!
Mat gi, patepk tik ratus degutu,— 
Tuoj, bra, geriau pavažiuosi ir tu!...

’34.
Džionis vargšelis tada pražiobsojo.
Priegalvio prašė ir jis, bet vis toja:

Mat, nesuprato jis ratų patept,—
Priegalvio nėr, kai maigūnan jis lept.

Priegalvį tad jis sudėstė iš rūbų,
Maigė po galva tą gumulą skubų.

Kiek jis miegojo tą naktį, kiek ne,
Gal neužmigo visai — nežinia.
o

Tuoj ryto metą jis pasekė Čalį,—
Gavo iš Edžio vėl tokį pakelį:

Priegalvis tuoj jam jau čia toks
patsai...

Pamoką pirmą jau gavo jisai!
"V

Užsaką jis už savaitės tegavo —
Vis iš krautuvės, tik sąskaiton savo.

Atsidėkėjo jis Edžiui tada, —
Žino, kokia iš to maino nauda.

•ar.
Vis dar ten pat, tam sparne karantino
Džionis stebėjo, ką mainas vaidina:

Jei tavo sąskaitoj y r’ pinigų, 
Bet kokioj vietoj netaip tau baugu.

Čalis narve tam geriausiai stovėjo, —
Jį visi gerbė, lyg kokį veikėją.

Visko jam pilna: krautuvėj mat jis
Gauna gėrybių, tai jis nebailys.

Atveža daug ką žmona jam ir brolis—
Dėžę prikrautą, — matyt jau iš tolo:

Jis apsitaisęs gražiai ir šiltai,
Sėdi patogiai, — tai visa matai.

Jam apatiniai visi baltiniukai —
Brangūs vilnoniai, tokie minkštučiukai;

Kojinių, nosinių, mat gi, krūva,— 
Narvo apyvoka jam jau sava.

Batai, batukai, šlepetės bent kelios,—
Bet koks čia pereit lengvesnis jam kelias.

Šiltas jam apsiaustas celėj sėdėt!...
Šalta nebus jam, nereiks jam drebėt!...

giuosi, kad aš jai pavedžiau 
vaikus. Jeigu aš būčiau jai 
vaikų ne pavedęs, jinai būtų 
turėjusi dar didesnę priežastį 
jį šauti.” Tikrai nepaprastas 
šio teisėjo samprotavimas!

Štai kas be galo svarbu ii' 
štai kur gerai atsirekomenda- 
vo mūsų lietuvis daktaras. 
Teisėjas Comley pripažino, 
kad Dr. Stanislovaitis “vadi
no Mrs. Stonkus pavojinga 
moteriške” ir kad “jinai gali 
užmušti savo vaikus ar ką 
nors kitą.” Tačiau teisėjas 
daktaro nuomonės ir patari
mo, matyt, nepaklausė. . .

Teis. Comley sako, kad jis 
suprato, jog Dr. Stanislovai
tis atstovauja tiktai Stonkų, 
tai yra, tik jo pusę palaiko by
loje, ir todėl jam tenka pa
laukti Mrs. Stonkienės paro
dymo Probate teisme kas dėl 
jos protinio stovio. Tuo tarpu, 
kaip jau sakyta, teisėjas nu
sprendė vaikus pavesti Ston
kienei.

įteikia taipgi žinoti, kad 
teisme tebėra byla, kurią už
vedė Joseph Stonkus prieš sa
vo žmoną dėl atgavimo nuosa
vybės. Stonkus tvirtina, kad 
nuosavybė ant Pleasant St. 
priklauso jam. Stonkaus pusę 
gina advokatas O’Connor. Ad
vokatas sako, kad Stonkienė 
užgrobė nuosavybę ir į namus 
nebeįsileidžia savo vyro.
Abudu Stonkai pas Dr. Sta- 
nislovaitį

Di*. Stanislovaitis sako, kaci 
dar prieš šitą tragediją abudu 
Stonkai buvo pas jį atėję. Jis 
sako, kad Stonkienė jam atro
dė prastai. Jos akys buvo 
“keistos” ir jos šnekta buvo 
“nužiūrima.” Savo namuose 
ji šviesas degindavo per istisas 
naktis ir laikydavo užrakinusi 
visas duris. Daktaras sako: Ji 
buvo įsitikinusi, kad jos vyras 
norįs ją užmušti! Todėl bū
tent daktaras ir buvo .ją padė
jęs į minėtą valstijos ligoninę.

Rugpiūčio mėnesį. išėjusi 
iš ligoninės, Mrs. Stonkienė 
savo vyrą patraukė krimina- 
liškan teisman. Kaltino jį, kad 
jis jai neduoda ramybės, kė
sinasi ant jos fiziškai ir ne
duoda jai užlaikymo. Bet ji
nai nieko prieš vyrą nelaimė
jo. Porai savaičių praslinkus, 
vyras patraukė teisman savo 
žmoną, kaip tik tais pačiais 
kaltinimais, būtent, kad ji ji 
sumušė geležine “paipa” vie
ną dieną, kai jis bandė Įeiti j 
namus. Teisėjas Pracny vyro 
skundą atidėjo trims mėne
siams ir patvarkė, kad viskas 
priklausys nuo Stonkienės 
užsilaikymo. Jis taipgi padėjo 
ją po $1,000 kaucija, kad ji
nai neteisingai prisiekė, kai 
tvirtino, kad jos vyras ją su
mušė.

Apie Joseph Stonkų
Stonkai apsivedė 1946 me

tais New Yorko valstijoje, 
paskui, po poros metų, paėmė 
antra šliuba St. Thomas baž
nyčioje Waterburyje. Prieš 3 
metus gyveno ant Hill St., 
Waterburyje, paskui persikė
lė į Wolcott.

Mr. Stonkus dirba Water
bury Barrel Foundry and

Mme Vijaya Pandit, In
dijos delegacijos Jungtinė
se Tautose vadovė, tapo iš
rinkta šios UN Generalės A- 
semblėjos pirmininku. Ta
me ji gavo pritarimą iš J. 
V. ir iš Tarybų Sąjungos 
delegacijų.

masi žiemai sanatorijose Nr.
2, Nr. 3 ir t. t.

Pirma karta žiemos sezone 4 v
Druskininkuose veiks gydyk
la su Įvairiomis gydymo vo
niomis: purvo, angliarūgščio, 
pušų ir kitomis.

K. Skrižanauskas

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

AUTOMOBILE MECHANIC
Must be 1st class. Excellent work

ing conditions. High Sasary. Gua
ranteed Steady work. Apply in per
son. See Mr. Rodeman.

HARRY KROUSE INC.
667 N. Broad Street

191-193)

Staltiesė blizga gražiai jam ant stalo,
Stalas apkrautas nuo galo lig galo,

Pilnos stalinės, pilna pastalė, — 
Dėžės sudėtos po lova, gale.

Knygų, knygučių, knygelių, žurnalų
Dėžės bent kelios, net kampas pabalo.

Blizga nauji tualeto daiktai — 
Net ir tokie, ką vartoja retai.

(Bus daugiau)

3 pusi.—Laisvė (Liberty) -Antrad., Rugsėjo - Sept. 29, 1953 uiraSyldt Laisvę Savo Draugui.

ŽINIOS iŠ LIETUVOS
Pirmaujanti įmone

- KYBARTAI. —. Aukšius 
darbo našumo rodiklius antra
jame siu metų ketvirtyje pa
siekė Susisiekimo kelių minis
terijos Virbalio plytinės ko
lektyvas. Šiomis dienomis į- 
menei buvo įteikta VI’SOT ir 
Susisiekimo kelių ministerijos 
pereinamoji Raudonoji vėlia
va ir pirma piniginė premija.

A u k šta s a p d o v a n o j i m as
paskatino plytines darbinin
kus siekti naujų gamybinių 
laimėjimų. Vykdydami prisi
imtus įsipareigojimus Spalio 
socialistinės revoliucijos meti
nių garbei, jie šią savaitę į- 
vykdė metinį plytų formavi
mo planą. Plytų, apdegėjai 
yra pasiryžę iki metų pabai
gos išdegti viršum plano nuli- į 
joną plytų.

V. Pileičikas

Kurortas ruošiasi žiemos 
sezonui

DRUSKININKAI. — Dau
gumas šio kurorto sanatorijų 
iki šiol veikdavo tik vaęaros 
sezono metu. Nuo šią metų 
kai kurios sanatorijos veiks ir 
žiemą. Jose pradėta ruoštis 
naujam sezonui. Remontuoja
mos patalpos. Baigiaiiia įreng
ti naują vaikų sanatoriją^ Joje 
gydysis daugiau- kaip 150 li
gonių išsyk. Sparčiai ruo.šia-

Kultūrinių pastatų statyba 
sekančiais metais

Lietuvos Kultūros ministeri
ja yra numačiusi sekančiais 
metais dar labiau išplėsti kino 
teatrų, bibliotekų, kultūros 
namų ir kitų kultūrinių pasta
tų statybas, šiam reikalui pla
nuojama 24,250,000 rublių.

Didelės statybos bus vykdo
mos Vilniuje. Numatoma pra
dėti Centrinės miesto bibliote
kos rūmų statybą, kultūros ir 
poilsio parko (Vingio parko) 
sutvarkymą. Respublikos sos
tinėje bus statomas dar vienas 
kino teatras Raudonosios ar 
m i jos prospekte, o taip pat 
dieninis kino teatras vasaros 
sezonui. Naują kino teatrą 
artimiausiais metais turės 
Naujosios Vilnios darbo žmo
nės.

Kaune numatoma pradėti 
Jaunojo žiūrovo teatro rūmų 
statybą.

V. Klimavičius.

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Indijos premj. Nehru kri
tikuoja Jungt. Tautų Saugu
mo Tarybą. Joje nesiranda nė 
vieno milžiniškos Azijos atsto
vo. čiango pastumdėliu, kuris 
sėdi Taryboje, sako Nehru, 
[('atstovauja Formozą.

Gryniausia tiesa. Tokia mū
sų vyriausybės politika. Jei 
ji nepalaikytų, čiango atsto
vas negalėtų nė kojų susįšil- 
dyti Saugumo Taryboje.

Bet kur tokia siaura ir kvai
la politika nuves? Ar ilgai 
Azija tylės?

Negales tylėti. Nehru kalba 
daugiau kaip bilijono žmonių 
vardu.

CANDY MAKER’S HELPER. Ex- 
perienced preferred. Opportunity for 
advancement. Steady work; good 
working conditions. Apply in person. 
SHANE CANDY CO.. 110 Market 
Street.
________________________ (188-194)

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)

FOUNDRY. Experienced. Floor 
and bench molders. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person. See Mr. Thompson. 
FLETCHER WORKS. 2nd & Glen
wood Ave., near Erie.

(187-193)
MAINTENANCE MAN. Exper

ienced. All around repairs. Steady 
work. Private Club. Write giving 
full details. Box B-233. 711 Jeffer
son Bldg., Phila. 7, Pa. 
________________________ (189-192)

AUTO GLASS MAN. Experienced 
for installation work. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person or phone CHEP TURNER, 
2413 N. Broad St. RA. 5-3644. 
________________________ (189-192) 
AUTO MECHANIC. Exp. 5’/a day 
week. Liberal Company benefits. 
Steady work; pleasant working con
ditions. Apply in person. See Ser
vice Manager. INGRAM MOTORS. 
1978 Federal Street. Camden, N. J. 
________________________ (190-193) 
STENOGRAPHER. Young man only. 
Must be competent at short-hand 
and typing. Excellent future with 
advancement in building product 
sales. Lansdowne, Pa. Madison 6- 
2666.
________________________ (190-191)

HELP WANTED FEMALE

OPERATORS. Exp. Double needle, 
as well as single needle and Bind
ing. Bindings on Union Special. Long 
term gov. contract. Apply in person. 
LAW - MAR MANUFACTURING 
CO.. 924 So. 3rd St., Camden, N. J. 
________________________ (188-194)

WOMAN. Settled. Cooking and 
downstairs. 3 Adults. 3 children. 
Must be thoroughly experienced and 
have excellent references. Must be 
fond of children. $40 week. 1 day a 
week and and every other Sunday 
after dinner at noon. Transportation 
excellent. Call Whitemarsh 8-1105 
between 7:30 P. M. to 9:30 P. M. 
only. i

____________ ______ (187-193) 
~ REAL ESTATE

Machine komp. Kaimynai 
sako, kad jis yra geras ir su
kalbamas žmogus. Jis yra va
das Wolcott Cub Scout klubo. 
Stonkus gimęs New Yorke. 
Mrs. Stonkus gimusi Water
buryje ir lankiusi St. Ann’s 
mokyklą, • Bunker Hill moky
klą ir Holy Fam ii,y akademi
ją. Jos tautinė kilme nepa- 
duota.

Kaip jau sakyta, šios visos 
informacijos paimtos iš “Wa
terbury Republican.”

Francijos premjeras Joseph Laniel (kairėje) užtikrina 
pataikūnui Vietnamo valdovui Nguyen Van Tam, kad jis
gaus iš Jungtinių Valstijų 385 milijonus ekstra dolerių 
teikimui jam militariškos paramos kariauti prieš Viet
namo žmones. ■- •-

~ A. —y . —-r -*• .T -

Kas pasidarė su Keleiviu ?
Jo redaktoriai pritrūko lie

tuvaičių. Pasigavo jie kokią 
ton “vokietaitę,” pasprukusią 
tiesiai iš “raudonojo praga
ro,” ir ją savo špaltose prie
vartauja. Nė sarmatos nebe
turi.

O ta “vokietaitė,” matyt, 
yra ir vėtyta ir mėtyta, nes jo
kia amžinai neprasimelavusi 
mergina nepasiduotų menše- 
vikiškiems peckeliams terlioti.

Keleivio “vokietaitei” bai
siai nepatikusi Lietuva. Aišku, 
kad ir negalėjo patikti. Lietu
vos žmonės kovojo ir laimėjo 
ne tam, kad keleivinio tipo 
vokietaitėms rojų sukurti.

Bent jatr tiek turėtų supras
ti kad ir jokia politine išmin
timi niekados niekur neatsižy
mėję Keleivio redaktoriai.

Waterbury, Conn.
Iš kuopos susirinkimo

L. L. D. 28 kuopos susirin
kimas įvyko rugsėjo 9 d. Pro
tokolas priimtas ir sekretorius 
raportavo, kad keli nariai dar 
n epas i mokėję duoklių už šiuos 
metus. Tai labai gaila, kad 
draugai neatlieka savo užduo
ties. Katrie nariai yra pasimo- 
kėję duokles, tai gauna labai 
gerą knygą “Po Audros.” Pa
tartina visiems pasimokėti 
duokles ir pasiimti knygą.

Narių šiame susirinkime bu
vo atsilankę nemažai, — dau
giau negu kada nors pirmiau; 
Turbūt todėl, kad K. Stanislo- 
vaitinė išdavė raportą iš LLD 
komiteto praplėsto posėdžio, 
įvykusio rugsėjo 5 d. Ji išaiš
kino, kokie kvaili užmetimai 
yra daromi apšvietos organi
zacijai. Ji sakė, kad susirinki
mas nutarė organizacijos tei
ses ir garbę apginti visais le- 
gališka,is būdais, net einant į 
teismą.

žinodami, kad tam svar
biam apgynimo reikalui reikės 
finansinės paramos, Šio susi
rinkimo dalyviai suaukavo 
$10 į apsigynimo fondą. Tai

BEN SALEM TWP. 
Bucks County

Selection of homes. $4.500 & up. 
Conv. to churches, schools, stores & 
transp. P.S.—6 rms. & bath can be 
had with $1,000 dn. balance monthly. 
Business Opportunity. Hardware 
store, furniture store and other bus. 
opp. now aval., incl. 2 new stores 
and dwelling. Professional location 
avail. Choice bldgs, sites, ind.s. grnds. 
TYRON AGENCY, Andalusia, Pa. 
Cornwells 0732.
________________________ (190-196)

gera pradžia. Ir kitos koloni
jos turėtų tuojau pasekti mū
sų pavyzdį ir prisidėti su au
komis prie draugijos apgyni
mo.

Nutarta surengti apskričiui 
vakarienę. Išrinkta darbšti ko
misija.

Apskričio konferencija į- 
vyks Waterburyje, bet diena 
dar nepaskirta, nes reikės su
sižinoti su svetainės rendavo- 
toju. Taip pat išrinkome kuo
pos delegatus į konferenciją. 
Išrinkta šie: K. Yenkeliūnie- 
nė, II. Buzas, M. Strižauskie- 
nė, J. Paugis ir K. Krasnickas.

Susirinkimui pasibaigus tu
rėjome arbatėlę ir tortą. La
bai linkėčiau, kad ateinančia
me susirinkime dar daugiau 
narių dalyvautų.

Kuopos Korespondentė

Įvairūs išsireiškimai
Taika tai įgimtoji lai

minga žmogaus padėtis; 
karas gi pačią žmogaus pri
gimtį sukaneveikia ir iš
niekina. Thompson.

I MATTHEW A.!
; BUYUS :
J (BUYAUSKAS) J
i LAIDOTUVIŲ 5
l DIREKTORIUS 1
’ «
J 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 J
» «

I
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Pasitraukė iš Laisvės 
įstaigos

Jonas Barkus, ilgametis 
Laisvės darbininkas-korekto- 
rius, praėjusią savaitę pasi
traukė iš įstaigos, kurioje išti
kimai dirbo 35-rius metus. Jis 
pasitraukė dėl svekatos silp
nėjimo.

Filmos—Teatrai
“From Here To Eternity”
Rodoma Capitol Teatre, 

New Yorke, ši filmą vaizduo
ja kariškių posto gyvenimą 
Pacifike pirm pat antrojo pa
saulinio karo. Parodoma, 
kaip tūli karininkai “moko” 
eilinius “paklusnumo” ir kaip 
jie sau naujų paaukštinimų 
ieško šmugeliškais ir eiliniams 
žiauriais būdais.

Tačiau ir eiliniai, nors pa
doresni, taip pat išeities teieš
ko girtavime ir pas mergas. 
Vienok pas žiūrėtoją simpa
tijų persvara krypsta eili
niams. Tam pataisyti, užbai
goje rodo, būk žiauruoliai pa
reigūnai teisiami. Be to, ban
doma parodyti, būk visa, kas 
bloga, dėjosi Roosevelto ad
ministracijos laikais, nes vis
kas baigiasi japonų užpuoli
mu ant to jų posto Pearl Har
bor. O kai tūlas tų gerųjų 
žūsta, grįždama iš karo zonos 
į J. V. jo sužadėtinė garba- 
voja, kad jis buvęs tikras pa- 
trijotas, nes paėjęs “iš pieti
nių valstijų.”

Nežiūrint kai kurių nelikro- 
vinių priedų, filmą yra viena 
geresniųjų.

F. Ž.

Ties Point Lookout, L. . L, 
vilnis apvertė nedidelį lai vil
ką ir 3 asmenis suvertė į van
denį. Jiems pavyko išsilaikyti 
vandens paviršiuje iki pribu
vo pagalba.

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

■-------------------------------------------------------------------------------------n
Virginia B-6125

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

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 8’-20 88th 8treet

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L.I., N.Y.
n----- j-------------------------------------------------------------------------------9

PETRAS KAPISKAS |
ir i

VINCAS SODAITIS |
;> Užlaiko puiki} s?

BAR & GRILL I
;i 32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y. g

Telephone E Vergreen 4-8174 X

KONCERTAS
Pirmas iš didžiųjų rudeninių parengimų, 

įvyks sekmadienį

Lapkričio 8 November
LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Pradžia 3:30 vai. po pietų

Žymiausi lietuvių talentai dalyvaus programoje.
Visi iš anksto rengkitės į šį koncertą.

*

BŪTINAI TURITE JĮ PAMATYTI IR
IŠGIRSTI

—

Darbininkuose dar nėra 
vieningos pažiūros į 
šiuos rinkinius

Amerikos darbo partijos 
(ALP) New Yorko Apskrities 
Komiteto / susirinkime rugsėjo 
23-čią buvo pasisakyta už ge
rą programą šiuose rinkimuo
se. Tačiau kalbose apie kan
didatus (kalbant ne apie pa
čius darbiečius kandidatus, 
bet bendrai, apię visų partijų 
kandidatus) jautėsi lyg abe
jonių.

Darbiečiams kalbėjusieji A. 
L.P. kandidatai, daugelis, sa
vo vyriausią kritiką taikė 
Halley ir Wagneriui. Jie tuos 
du įtarė apsimetėliais, nenuo
širdžiais aukšto foro ir taksa- 
vimo priešais ir dėl to nepati- 
kėtinais majoro pareigoms. 
Tačiau klausytojų atsiliepi
mas tam negalima būtų skai
tyti vienbalsiu.

Tūli darbiečiai ir daugelis 
jų prietelių, nors visais at
žvilgiais myli ir patiki dar- 
biečių vadovybę ir kandida
tus, vienok bijosi, kad neap- 
sivienijimas visų darbo jėgų 
gali užleisti vietą Dewey ir 
makartizmo šalininkams bili- 
jonieriams valdyti ir miestą. 
O jie ir be to jau yra pusėti
nai įsigalėję.

Taigi, darbininkų kempėje 
nėra vienos nuomonės, nėra 
bendro fronto už kandidatus. 
Viena laimė yra tiktai ta, kad 
bent lig šiol išvengta pikto 
išsibarimo. Diskusuojama, gal- 
vbjama, bet nesibarama.

Vienu klausimu sutinka vi
si : lapkričio 3-čią įvykstan- 
tieji rinkimai yra toki, kurių 
atbalsis pasiliks po visą . pa-' 
šaulį Gi naštos ant mūsų ku
pros didėjimas ar mažėjimas 
pasakys, ar gerai mes balsa
vome. O kad galėtume bal
suoti, visi užsiregistruokime 
piliečių registracijoje šią sa
vaitę. Nesiregistravęs neturi 
teisės balsuoti.

Pilietis.

James Calabresa, 40 metų, 
vienas Ryano grupės viršinin
kų laivakrovių unijose Jersey 
prieplaukose, nuteistas metus 
kalėti už gemblerystę.

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. 7-6288

Kandidatui neleido 
matyti rekordų

Rugsėjo 23-čią ALP New 
Yorko Apskrities Komitetas 
svarstė ateinantiems miesto 
valdžios rinkimams progra
mą. American Labor Party 
kandidatas į miesto iždininką 
Arthur Schutzer iškėlė įdo
mų dalyką. Jis sakė, kad 
jam, kaip kandidatui į iždi
ninką, ypačiai svarbu yra ži
noti ir žmonėms pasakyti vis
ką apie miesto finansus. Tie 
dalykai labai svarbu žmo
nėms žinoti, nes nuo finansi
nės padėties priklauso mies
to gerovė ar negerovė. Bet 
kada jis nuėjo įstaigon, kur 
laikoma taksavimo dokumen
tai, dabartiniai valdininkai at
sisakė jam parodyti tuos do
kumentus, kurie liečia 1953 
metų taksavimą. Jam sakę, 
kad tie dokumentai esą užra
kinti.

Schutzeris yra žinomas kaip 
reikalautojas pilnai Įkainuoti 
ir takšnoti stambias nejudina
mo turto nuosavybes. Jis sa
ko, kad stambiosios nuosavy
bės ir dabar tebetaksuojama 
pagal didžiosios depresijos 
laikais apkainavimą, 1932 
metų kainomis. O tos nuosa
vybės dabar yra keleriopai 
vertos ir ima daug aukštesnes 
pajamas.

Kandidatas sako, kad to
kias nuosavybes tinkamai ap- 
taksavus ateitų miestui daug 
milijonų dolerių ir būtų gali
ma apsieiti su mažesniu feru 
ir pagerinti visą miestą. Ta
čiau neprile-idus prie tų metų 
rekordų, kandidatui atimama 
galimybė paremti savo kalbą 
ir raštus skaitmenimis apie 
daugumą tokių nedataksuotų 
pastatų. Jis turi tenkintis 
tiktai argumentais apie asme
niškai žinomus rekordus kelių 
ar keliolikos pastatų.

Bizniukas išrokavimas

Mieste eina kalbos, jog rin
kimuose laimėjimai ir pralai
mėjimai šiemet galį būti taip 
artimi, kad biznieriai nerizi
kuoja nei “betų.“ O tūlas biz
nierius pasakęs, kad jis jau 
užtikrintas laimėjimu. Kaip? 
Jis davęs pinigų visų valdan
čiųjų ir su jomis kooperuo
jančių partijų kandidatų rin
kimų , kampanijai: davęs Im- 
pellitterio, Halley, Riegelma- 
no ir Wagnerio partijų tos 
apylinkės lyderiams.

Demokratų kandidatas j 
majorą Wagneris sako, kad 
Riegelmanas praėjusio sau
sio mėnesį siūlė tokį planą, 
kuriuomi einant teras būtų 
buvęs pakeltas iki 25c.

Dienraščio Laisves

Paskyrė pajūriečiams 
naują valdovą

Laivakrovių “karaliui“ Ry- 
amui nusiritus nuo sosto, New 
Yorko ir New Jersey guber
natorių paskirti pajūriui val
dyti kariškiai komisijonierial 
paskyrė pajūrio vykdančiuoju 
viršininku L a w r e n c e E. 
Walsh, buvusį Dewey u i pata
rėją.

Komisijonieriais, kurių pa- 
skirtinio Walsh o komandoje 
bus samdomi ir atleidžiami 
pajūriui valdininkai ir darbi
ninkai, yra: leitenantas gene
rolas George P. Hays, New 
Yorko gubernatoriaus paskir
tims, ir majoras generolas 
Edward C. Rose, New Jersey 
gubernatoriaus paskirtims.

Walsh turėsiąs sau štabą 
iŠ 100 iki 120 asmenų. Jeigu 
kuris darbininkas laivakrovis 
dar tiki, jog ta naštelė bus 
jam lengvesnė už gerą uniją, 
tas susilauks didelių surprizų. 
Tiesa, Ryano karaliaujama li
nija nebuvo gera, bet galėjo 
būti gera, jeigu nariai būtų 
užmiršę apie Ryano aprėkau- 
jamus “raudonuosius?’ kurių 
jo unijoje kaip ir nebuvo, o 
būtų veikę apšvarinti ir stip
rinti uniją.

Pajūrietis.

Nušautasis gerai 
pelnęs iš unijos

Tyrinėjime padėties prie 
Yonkers Raceway nustatyta, 
kad nušautasis ten dirbusių 
darbininkų unijos viršininkas 
Thomas F. Lewis irgi nebuvęs 
iš tų, kurie kovoja už darbi
ninkų gerbūvį.

Lewis buvo įsteigęs neva 
apdraudos agentūrą Welfare 
Services,' Ine., kuri vedė visus 
unijos gerovės fondo reikalus. 
Už tą patarnavimą unijos ge
rovės fondas Lewiso firmukei 
sumokėdavęs per vienerius 
metus $63,000. Tą firmukę 
sudarė patsai Lewis, jo žmona 
(įregistruota po savo mergiš
ka pavarde) ir vienas kitas 
labai jiems artimas asmuo.

Marciano pasiliko 
čampijonu

New Yorko Polo Grounds 
įvykusiame persiėmime sun
kiasvorio čampiono kumšti
ninko Rocky Marciano su Ro
land LaStarza, Marciano vėl 
pasiliko čampionu. Nugalėjo 
11-me round e.

Kumštynių stebėti buvo su
gužėję svietelio 44,562.

"Karalius” Ryan 
mažina reikalavimus

Laivakrovių “amžinasis” 
prezidentas Ryan, pajūriečių 
vadinamas “karalium,“ vieto
je pirmiau reikalautų darbi
ninkams 50 centų algos prie
do, dabar jau nusileido iki 
10 centų. Jis desperatiškai 
skubina gauti bent kokį nors 
kontraktą ir kaip nors išsilai
kyti viršininku. Jo senasis 
kontraktas baigsis rugsėjo 
30-tą.

Ryano striokas padidėjo po 
to, kai AFL konvencija nuta
rė International Longshor- 
men’s Association (1LA) pra
šalinti iš ĄFL. Dėl to prie 
ILA priklausiusios unijos su
bruzdo persiorganizuoti ir 
pasilikti AFL ribose jau be 
Ryano karaliavimo.

Čamiui jau turėjo 
4,000 parašą

Darbuotojai uždėti ant ba
loto darbininkų vadą komu
nistą George Blake Charney 
skelbia, kad rugsėjo 23-čią 
jau turėjo surinkę 4,000 pi
liečių parašų. Iki reikės peti
cijas įteikti valdinei Rinkimų 
Tarybai turėjo dar surinkti 
mažiausia 1,000 parašų. Pen
kių tūkstančių reikia, kad 
galėtų pastatyti kandidatą j 
d įstrik to prokurorą.

Parašų rinkėjai, nežiūrint 
nuovargio per virš savaitę ne
atlaidaus darbo, buvo pasiry
žę surinkti parašų kelis tūks
tančius daugiau, negu reika
laujama. Mobilizavosi eiti po 
namus visus likusius vakarus, 
o taip pat šeštadienį ir sekma
dienį. Paskutinė diena para
šams įteikti yra rugsėjo 29-ta.

ALP stato kandidatus 
teisėją pareigoms

American Labor Party nu
tarė statyti tris kandidatus j 
teisėjus New'Yorko apskrity
je. Apeliacijų teismui nomi 
nuotas Edward Kuntz. Mi
chael B. Atkins ir Isadore 
Needleman statomi vyriausio 
teismo teisėjais Pirmajame 
Teisdarybės Distrikte.

Reikalauja atpildo 
už įkalinimą

Muzikantas Christopher Ba
lestrero, 43 metų, užvedė by
lą, reikalaujančią $500,000 
atpildo už neteisėtą areštą, 
įkalinimą ir sunaikinimą jo 
reputacijos.

Balestrero, dviejų sūnelių 
tėvas, buvo suimtas nuėjęs 
Prudential Insurance Co. raš- 
tinėn, Jackson Heights. Įstai
gos tarnautoja Saresi jį paži
nusi kaip plėšiką. Jis buvo 
laikomas kalėjime be kauci
jos ilgą laiką, aprašytas spau
doje kaip plėšikas, teisiamas, 
nors visą laiką jis įrodinėjo, 
jog jis yra nekaltas. Jo žmo
nai dėl to pakriko nervai, at
sidūrė ligoninėje.

Balestrero tapo išlaisvintas 
tiktai po ilgo laiko, kai kitas 
asmuo, į jį panašios išvaizdos, 
tapo areštuotas ir prisipažino 
įvykdęs ir tą apiplėšimą.

Atidarytas naujasis ruožas 
kelio ant Brooklyn Bridge. Jis 
buvo uždarytas pataisoms 
1950 metų pradžioje.

RANDAVOJIMAI
Turime išnuomojimui tris gražius 

kambarius su baldais (furnished 
rooms) ir kitais reikmenimis. Gra
žioj, švarioj rezidencijoj. Pageidau
jama vedusią porą be vaiku arba 
pavienius asmenis. Kreipkitės bile 
laiku. 88 Crystal St. (tarpe Liber
ty ir Glenmore Avenues) Brooklyn, 
N. Y. Telefonas: TA. 7-4590, 
___________i ________ (190-191)

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis dirbti Bar 

& Grill. Gali atsiliepti vyras ar mo
teriškė. Geros darbo sąlygos ii' su 
alga susitarsime ant vietos. Dėl dau
giau informacijų kreipkitės: Josep 
Lugauskas, 426 So. 5th St.. Brook-

REIKALINGAS VYRAS
Patyręs Lathe Operuotojas 

Pageidaujama Abelno Patyrimo 
Geros darbo sąlygos ir visos 

pašalpos. 
Kreipkitės:

ACME TOOL & MACHINE 
CO.

580 DAVIS AVE., KEARNY, N. J.
(190-192)

DOORMAN

ir 
PA GELBININK AS

Gražūs Rūmai ir Maudynė 
$95 I Mėnesį

I 120 W. 183rd Street
Tel. FO. 4-6573

(190-192)
MALE and FEMALE

REIKALINGI
• NAMŲ RUOŠAI 

DARBININKAI
Puikiausios Vietos Atviros Dėl 

• 
Virėjų-Kambarių Tvarkytojų

Stalų Aptarnautojų-Abelnai 
Namų Ruošos Darbininkų 

Slaugių—Governankų
•

PUIKŪS DARBAI RANDASI DEL 
Butler—Daržininku

Schauffeurs—Abelnai Vyrams 
Namuose

POROS
Labai Reikalingos Visokiam 

Darbui Namuose
Mes Aptarnaujame Puikiausius 

Klijentus
Kreipkitės Ištisą Savaite 

UNITED EMPLOYMENT AGENCY 
7 East 59th St., N. Y. C.

REAL ESTATE
85748 LITTLE NECK PARKWAY 

FLORAL PARK, L. I.
5 kambariai, 2 miegamieji, gry

nai mūrinis pastatas. 20 pėdų living 
rūmas, 16 pėdų vyriausias miegama
sis. garadžius. Skiepas lengvai per
taisomas i apartmentą. Prieinama 
kaina. Daug patogumų.

Savininkas. Fleldstone 7-3252 
________________________ (189-191) 

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

GROCERY, moderniniai vedamas, 
įsteigtas prieš 16 metų. Vėliausi į- 
rengimai, gera vieta. Nėra kompe- 
ticijos. $1,350 iki $1,500 savaitinių 
jeigu. Savininkai apleidžia miestą. 
Gaunami rūmai. Tel. DEwey 9-1590 
________________________ (189-193) 

MAISTO KRAUTUVĖ

Ideališka vieta
1941 Amsterdam Ave. — Pilnai 

įrengta — jsteigta prieš 35 metus.
Tel. VVA. 6-4145 

________________________ (190-194) 

Angliškam darbininką 
laikraščiui parama

Angliškas darbininkų laik
raštis Daily Worker skelbia 
per tris savaites gavęs aukų 
virš $10,000. Tame jau yra 
prisidėję ir kai kurie lietu
viai. Tačiau laikraštis dar tu
ri sukelti apie $50,000, kad 
galėtų išsilaikyti iki galo šių 
metų.

lyn. N. Y.

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALEHELP WANTED—FEMALE

OPERATORĖS
Patyrusi prie geresniu housecoats.

Siuvimui viso drabužio. Tinkamos 
merginos gali užsidirbti puikiausias 
algas.

Kreipkitės:
5 W. 31st St. (10th Floor), N. Y. C.

(191-195)
HAIRDRESSER 

PERMANENT WAVE
Darymui plauku tinting. Patyrusi 

—, pilnai mokanti. Dėl ketvirtadie
nių. penktadienių ir šeštadienių. Ge
ra mokestis, linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
NEIL & LEOX HAIRSTYLIST
99 New Lots Ave., Brooklyn

Tel. DI.-2-9293 
___________________ ± ‘(191-197)

HELP WANTED MALE
REIKALINGAS PATYRUS

ART LOCKSMITH

Ir Pagelbininkas
ART IN METAL CO.

13-15 Frost St., Brooklyn
Tel. EV. 7-6150

(191-193)
METALO DARBININKAS,

PATYRĘS

Prie Stainless Plieno
Restauranto; Virtuvės įrankiai.

Gera Alga — State Kitchen
54 Bleeeker St., N. V. C.

Tel. CA. 6-2866
(187-191)

REIKALINGA STONESETTER

Patyrusi. Reikalinga prie kosi i A 
meriškų džiulerių išdirbimo. ^Juola- 
tinis darbas. Gera mokestis. ▼

Kreipkitės: j
TRES JOLIE

2028 McDonald Avė., Brookh^u
(185-191)

SLAUGĖS—R. N.
Nursing Home. Gera alga. 8 va

landos, 5 dienos. Kreipkitės:
44 W. 74(11 St.

N. Y. C.

(187-191)
PAGELBINĖ KNYGVEDĖ

Pay roll clerk. Turi mokėti typo.
Nuolatinis darbas. 5 dienos.

Kreipkitės:
FRANK C. MEYER CO„ INC.
259 Lexington Ave., Brooklyn 

______________ (187-191)
FI N G ER W A V ER—M A NI CUR 1S T

Patyrusi ‘ pilna operatorė. Pilnam 
laikui. Nuolatinis darbas. $50 pri
sideda komisas. Kreipkitės:

OSCAR’S BEAUTY SHOP
1054 — 6th Ave., N. Y. ('.

(187-193)

SLAUGĖS—REGISTRUOTOS

Generalėms pareigoms. Taipgi OP. 

scrub nurse. 8 valandos. 5 client 
vaite. Privatinė ligonine. šaukite;

TE. 8-8200

 0 87-193) 
OPERATORĖS

Pa t yrusios Kva 1 duot o jos
Darbininkės prie Nosinių
30 Main St., II-tos lubos.

Brooklyn, N. Y,

(187-1911
HAIRDRESSER—PERMAVAVER
Patyrusi - pilnai mokanti. . Nuo

latinis darbas. 5 dienos, gera alga 
prisideda komisas. Linksmos darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

IRVING’S BEAUTY SHOP 
736 Allerton Ave., Bronx 

Tel. OL. 5-9390
(188-194)

REIKALINGOS ARTISTĖS

Piešimui gėlines dekoracijas ant 
metalinių indų.

BATES ART CREATORS 
116 2nd Ave., (prie 10tli St.) 

Brooklyn, N. Y.
(188-194)

FINGERWAVER

Patyrusi, pilnai mokanti visą dar
bą. Nuolatinis darbas. Gera mokes
tis, 5 dienu savaitė, linksmos darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

AL’S HAIRSTYLIST
2665 Broadway. N. Y. C.

Tel. AC. 2-4065
(189-191)

OPERATORĖS
Ant $8—$10.75 suknelių. Nuolati

nis darbas. Gera mokestis. Puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

CLOVER FROCKS
166 Neck Rd., Brooklyn
Tel. Nightingale 5-9673.

(190-192)
SHAMPOOER & MANICURIST
Plaukų taisymo nereikalinga.

5 dienos, valandos 9—6 P. M. Gera 
mokestis. Kręipkitės:

TOWN & COUNTRY 
HAIRDRESSERS

439 Madison Ave., N. Y. (’.
Tel. PL. 8-2775

( (190-196)
BEAUTICIAN

Patyrusi, pilnai mokanti. 5 dienų 
savaitė, gera mokestis.

Kreipkitės:
ILA HAIRDRESSERS

25 E. 77th St., N; Y. C.
_________________ Z (190-194)
R. N. & LICENSED I^RACTIC^LS

Abelnoms pareigoms. Taipgi R. N. 
gimdymo rūmai. Šiftai 3-11 ar 11-7. 
2 kartu valgis pridedant algą.

Telefonuokite:
TW. 7-2000

(190-192)
MERGINOS—MOTERYS— 

MERGINOS
Dienom—Naktim—$45 j Savaite.

Pakuotojos, sustatytojos, abelnam 
darbui, mašinų operatorės. 

Pradinės ir mokinės mūsų speciali
zacija. Naujos vietos kasdien.

Turi mokėti kiek nors angliškai 
$15 mažiausia mokestis jmokėjimui 

iš anksto.
SUPREME EMPL. AGENCY 

288 W. 42nd St. (room 203) N.Y.C. 
_____________________ (190-192) 

ABELNAI NAMŲ DARBININKĖ

Paprastas valgių gaminimas, gy
venimas vietoje. Daktaro namuose, 
atskiras kambarys ir maudynė. Su
augę, mokyklos vaikai, gera alga. 
Telefonuokite: New Rochelle 6-8267 

_____________________ (191-193) 
KARĖLIŲ VĖRĖJA — PATYRUSI

Gera mezgėja, abelnai| taisymui 

nuolat. 40 valandų savaitė, gera mo
kestis. Šaukite del pasimatymo:

OPERATORĖS
BA. 7-2897

(191-194-196)

(190-192) pusl.-Laisve (Liberty)-Antrad., Rugsėjo- Sept. 29, 1953




