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KRISLAI
Skaudus nuostolis.
Visiems ačiū.
Dvi drąsios moteriškės.

Gal negalėjo, gal 
nesusiprato.

V Rašo A. BIMBA

SENATO KOMITETAS 
LŽGYRĖ NAUJĄ BILIŲ 
UNIJOMS ARDYTI

$10,000 Fondo JEic^a
Stanley Kuzmickas, iš Shenandoah, Pa., prisiuntė 

blanką ir $43.00 pinigais. Aukojo sekami asmenys:

Praejusį sdkmadieni Brook- 
Jyne 'laisvės pikniką gerokai 
aplijo.

Žinote, kas atsitinka, kai 
pikniką užklumpa blogas o- 
ras.
• šis piknikas nedavė tiek 
raudos, kiek iš .jo tikėtasi ir 
kiek jis būtu davęs, .jeigu o- 
las būtu buvęs gražus.

Didelis, skaudus dienraš
čiui nuostolis.

Ragina atimtideises unijoms, 
kur suras komunistų Įtakos

Washington. — Teisminis 
Senato komitetas užgyrė 
Brownell - Butlerio bilių, 
reikalaujantį

kę” komunistų.
Senatoriaus 

bilius ragino atimti
Butlerio 

tO T

Senas Jurgis .... $10.00 
. Vytautas ..............
Agota ir Kazys ..

Kazokas
E. M. ..

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

P. Link ..
A. Winkler

3.00
2.00

1.00
1.00

ku- 
dalį 

ir

DAUGUMA JUNGTINIU 
TAUTU PASISAKO UŽ
KINIJOS PRIĖMIMĄ
Knowland šaukia atsimest nuo 
J. Tautų, jei jos priimtų Kiniją

Iš Los Angeles, Calif, gavome blanką ir laišką, 
ris skamba: “Gerbiamieji: Skubiname siųsti savo 
i dešimties tūkstančiu fondą iš mūsų miesto. Nors ir 
toli gyvendami nuo rytiečių, visvien negalime atsilikti, 
matydami reikalą. Tad priimkite mūsų dovaną Lais
vei, kad ir biskutį pavėluota — $100. Vardai sužymėti 
ant blankos, rinkėja buvo A. 
kai, J. A. Dementis.”

Aukojo sekami asmenys:
J. ir M. Demenčiai $
P. Reuba..............

' priėmimą.United Nations, N. Y.
Didžioji dauguma Jungti-i pažino, kad Jungtinių Tau- 
nių Tautų atstovų sakė,! tų seimas (asamblėja) jau 
Kinijos Liaudies Respubli-1 pirmiau būtų nutaręs' pri- 
ka turėtų būti priimtą ' Į t imti Kiniją, bet dauguma 
J. Tautu organizaciją: 'delegatų tada, pataikauda-

New York Times korės-' mi Amerikai, dar vis bal- 
pondentas A. M. Rosen-i savo prieš Kinijos įsileidi- 
thal apklausinėje visus imą į Jungtines Tautas, 
nekomunistinius' .Jungti-j vjsi apkiausinėti Jungti
nu Jautų diplomatus ir;nių Tąuty atstovai tvi,,tino> 
suiado, kad eveik kiek-■ įeigU Amerika nepa- 
vienas stoja uz Kinijos | st()tų keljo> tai j Taut^ 
----------------------------------- [seimas ateinantį rudenį 

! tikrai priimtų Kiniją.
Amerikos atstovas, su

prantama, vetuotų (atmes
tų) Kinijos priėmimą, bal
suodamas prieš ją Jungt. 
Tautų Saugumo Taryboje, 
nepaisant, kad seimas ir 
pasisakytų už Kiniją.

suardyt to- kioms unijoms teisę 
kias darbo unijas, į kurias stovauti darbininkus 

bose su samdytojais.
Senato komitetas 

bar sujungė abu bilius į 
vieną, kuris siūlo, kad Ša
lies Darbo Santykių Komi
sija atimtų atstovybę de
rybose toms unijoms, kur 
bus surasta “komunistų 
itaka.” . €

dery-
“prasikošia” komunistai. •*

Komitetas planuoja ne-1 
tįkėtai pakišti tą sumany
mą Senatui balsuoti ir tertp 
pasalomis jį pervaryti. To
dėl neribotam laikui atidė
jo prašymus Darbo Fede
racijos ir CIO unijų leisti 

j joms liudyti prieš Brownell 
I -Butlerio bilių.

Brownell, generalis Jun- Į 
prokuro- 

I ras, savo biliuje piršo tuo- 
ijau išardyti unijas, kur bū- 
i’ try “įsiskverbus komunistu 
j itaka.” Jis paliko valdinei 
I “neištikimųjų veiksmų” 
kontrolės komisijai spręs
ti, ar unijon yra “prasisun-

da- Levišauskienė. Draugiš-

Bet Montello jo Laisvės pik
nikas puikiai pavyko. Ten o- 
ras buvo tiesiog ideališkas 
dėl pikniko — nei per šiltas, 
nei per šaltas.

Turėjome gražios publikos.
Sutikau šimtus ' draugu. Jie 
įteikė Laisvei gražios finansi-■ gtinių Valstijų 
nes paramos.

Visiems širdingai

Prancūzai nusmerkė 
mirti 6 morokiečius

W., Poster ...........
Ch. Marcinka .. 
Jonas ir Marė .. 
W. Marin...........
Joe Ross ...........
A. Bernot .........

puslapyj)

40.00 Mrs. Sh. .............. 1.00
20.00 B. X. ........................ 1.00
15.00 E. W., brooklynietė. 1.00

5.00 A. M. yonkerietė- . . 1.00
5.00 Capalas .................. 1.00
2.00 K. Pečiulis ............. 1.00
2.00 Antanas .................. 1.00
1.00 Mrs. A. Babize....... 1.00
1.00 M. L.......................... 1.00

DuPont ir GM paleis 
dar 2,480 darbininku

(Tąsa 2-rame

štai ir vėl turimo šaunu 
drąsos ir didvyrybės pavyzdi. 
Jį mums duoda dvi moteriš
kės, kurii.4 viena jau gerai pa- 
gyvenusi.yjl m^n gerai pažįs
tama Wl ar iš senu laiku.

Aš kalbu apie
Yettą Land, klevlandietę.

Beveik visi vyrai advokatai 
tame dideliame mieste taip 
pamiršta visus savo garbingos 
profesijos principus ir atsisa- 

ginti

Moroko. — Karinis fran- 
cūzu teismas nusmerkė 
mirti 6 morokiečius kaip 
teroristus ir nuteisė kalė- 
jiman 18 kitų.

■'IIl-r.-—1 — r ~ ■ ■ ■■ ■«?-A■ ■.—. _ ... . ‘ ‘

Sen. Jennerio komisija tyrinėja 
vadinamų propaganda armijoje

advokatę

t ■

603 amerikiečiai žuvo 
per švenčių nelaimes

ko net ir už pinigus 
Smith Akto aukas.

Bet ne taip elgiasi 
Land. Ji nepamiršta tu 
cinų ir savo 
šaukimo. Ji 
apginti.

Jai talkon ateina advokatė 
Thelma Furry iš Akron, Ohio. 
Ji irgi lieka ištikima 
aukštam pašaukimui.

prm- 
profesijos pa

ps i ėmė juosius

savo I

New York. — Associated 
Press galutinai apskaičia
vo, jog per Liepos Ketvir
tosios šventes žuvo 603 
amerikiečiai.

Automobiliai užmušė 
324. Besimaudant prigėrė 
174 asmenys. Lėktuvų, kri
timuose užmušta 10. Ntio 
šaudymų, sprogimų bei ki
tų nelaimių žuvo 95.

PER MAIŠTUS TUNI- Z 
SIJOJ UŽMUŠTA 10

•Tunis. — Naujose susi
kirtimuose tarp Tunisijos 
tautininku ir francūzų ka
riuomenės užmušta 10 as
menų ir sužeista 6.

Pasitraukė tautinis Tu
nisijos premjeras M’Zali 
su savo ministru kabinetu. 
Prisipažino, jog nepajėgia 
suvaldyt savo tautiečių 
maištų prieš francūzus.

Antradienio N. Y. Tim esc 
ant pirmo puslapio tilpo pa
veikslas. Jame matėme ketu
ris generolus, kurie nuvertė 
Guatemalos žmonių . išrinktą 
valdžna. Be to, ten po dešinei 
sėdi sutonuotas Gennaro Ve- 
rolino, paties popiežiaus pa
siuntinys !

Ką tai parodo?
Tai odo, kad tame smur

te pries demokratiją aktyviš- 
kai ir oficiališkai dalyvavo 
kataliku bažnyčia.

Tas parodo, kad ir Guate- 
maloje bažnyčios rolė anti-de- 
mokratiška, prieš] iaudiška.

Pagaliau tas parodo, kad 
fašistinius sąjūdžius įvairiuo
se kraštuose tiesioginiai palai
ko Vatikanas.

Šis atsitikimas turėtų pla
čiai atidaryti akis daugeliui 
katalikų.

Armija “baigia maišyt 
negrus su baltaisiais”

Syrija reikalauja išduoti 
teismui buvusį jos valdovą, 
pabėgusį į Franciją

Kodėl Guatemalos demo
kratinė valdžia neišvalė savo 
armijos nuo fašistiniu genero
lą ?

Klausimas labai svarbus. 
Aiškaus atsakymo dar netu
rime^, Gal ji buvo bejėgė, o 
gal yiesuprato reikalo. Gal 
perdaug pasitikėjo tais, kurie 
dęmokjatijai rodė tiktaLJor- 
irialj* lojališkumą. c

Tuo tarpu teroras siautėja. 
Generolai^ sudarė naują vy
riausybę. Nė nekalba apie

Washington. — Armijos 
valdyba sako, j at!** daugiau 
kaip 98 procentai negrų ka
reivių įtraukta į mišrius 
kariuomenės junginius su 
baltaisiais, nedarant skir
tumų tarp vienų ir kitų.

Dabar telieka tiktai 15 
grynai negriškų* armijos 
junginių, atliekančių spe
cials tarnybos pareigas.

ČOU EN-LAI KALBĖJO
SI HO čl MINHU

Peking. — Kinijos, ra
dijas sakė, kad jos premje
ras Čou En-lai, grįždamas 
iš užsienio, matėsi ir su Ho 
Či Minhu, demokratinio 
Vietnamo pyezidentu.

Damaskas, Syrija. — Sy- 
rijos valdžia reikalauja, 
kad Francįįa, išduotų teis
mui buvusįjį Syrijos pre
zidentą, pulkininką Adibą 
šišeklį kaip žmogžudį.

šišeklis 1952 metais mir
tinai primušė vieną syrą 
kareivį kalėjime.

Karinė šišeklio valdžia 
buvo nuversta vasario mė- ** 
nesį šiemet. Tad jis pa
bėgo Francijon kaip politi
nis tremtinys.

Washington..— Senato 
komisija, vadovaujama re- 
publikono sen. Jenner’io, 
pradėjo tyrinėti, kaip ko
munistai varę savo propa
gandą armijoje per Antrą
jį pasaulinį karą.

Jenneris klausinėjo Ri
chardą L. Criley ir Lute W. 
Wilsona, tarnavusius, tada C 7 .

armijos žinių ir švietimo 
skyriuje: — Ar buvote ko
munistai pirm tarnybos, 
laike jos ar po tarnybos?

Criley, užsitarnavęs ka
pitono laipsriį, ir Wilsonas, 
buvęs saržentas, nėdavė at
sakymo į klausimą. Pasirė
mė Konstitucijos Penktuo
ju skyrium — neliudyti pa
tiem prieš save.

Kvočiamas St. Fisher

prisipažino buvęs komunis
tas, bet atsisakė išdavinėti 
kitus.

J. Kenneth Kerr, apdrau- 
du biznierius, buvęs arini- t 7 V
jos šnipas, ir Ralph de To
ledano, 
žurnalo

dabar Newsweek 
redakcijos narys, 

matę “rusiškos 
propagandos” prelekcijose, 
kurios buvo duodamos ka
riniuose apšvietus cent
ruose. Toledano įtarė Vla
dimirą Kazakevičių, Cor
nell Universiteto profeso
rių, kaip vieną iš tokių pro
pagandistų.

Sykiu jis skundėsi, kad 
armijos valdyba atsisakė 
pakelti jį į oficierius todėl, 
kad jis buvo per daug prie
šingai komunistam.

Žemės drebėjimas Nevadoj 
ardė sienas, vartė kaminus

Vietnamiečiai rengia 
francūzams kilpą 
Hanoi srityje

Fabrikantai remia 
Dubinsky o siūlymą 
dėl uniją fondu

Buffalo, N. Y. — Du- 
Pontų kompanija paskel
bė, kad nuo rugsėjo pra
džios sustabdys “Cordu- 
ra” rayono verpalų gami
nimą čionaitiniame fabri
ke. Bus paleista apie 1,000 
darbininkų.

KNOWLANDO ŠAUKS
MAI IR PASITARIMAI 
SU VALDŽIOS VADAIS

Washington. — Republi- 
konų senatorių vadas Wm. 
Knowlandas slaptai tarėsi

is

linkimus. Jau sulaikyta ir su
kišta į kalėjimus du tūkstan
čiai darbininkų ir valstiečių 
vadu, v 1

Marijonų Draugo korespon
dentas Romoje J. Liausa dar 
nežino,ar Italijos komunistai 
prieis prie valdžios ar ne. Jis 
tik storai pabrėžia, kad “Ko
munistų partija. . . labai 
veikli, sakyčiau, nuostabiai 
veikli, tai dalinai ir yra jos 
pasisekimo raktas,” /

Pallon, Nevada. — Žemės 
drebėjimas čia apardė du 
mūro namus, padarė ply
šius daugelio kitų namų 
sienose, nuvertė daug ka
minų, sutraukė kai kuriuos 
elektros laidus ir kelioms 
valandoms pertraukė elek
tros šviesą ir jėgą. .Taip pat 
sužalojo didįjį plentą.

Žemės drebėjimas buvo 
juntamas ir Californijoj. '

ORAS. — Giedra, šilčiau 
ir sausiau* i

Hanoi, Indokin. — Trys 
divizijos demokratin. Viet
namo armijos iš šiaurės ry
tų ir kitos trys divizijos iš 
pietiniai - rytinio šono užė
mė pozicijas jau tiktai už 
20 mylių nuo Hanoi did
miesčio. Tuo būdu vietna
miečiai - Vietminhai grę- 
sia suimti į reples francūzų 
kariuomenę Hanoi srityje, 
Raudonosios Upės Deltoje.

O jau ir tame plote, ku
rį francūzai “tebevaldo,” 
yra prasiveržę 25,000 Viet- 
minhų kareivių ir susibūrę 
25,000 jų ginkluotų parti
zanų.

Pranešama, jog karinin
kų derybose dėl paliaubų 
frarlcūzai sutinka užleisti 
demokratiniam Vietnamui 
šiaurinę to krašto pusę, bet 
dar reikalauja palikti fran
cūzams Hanoi ir jo uosta
miestį Haifongą*

Washington. — Clem D. 
Johnston, Jungtinių Val
stijų Verslo Rūmų pirmi
ninkas, ir Amerikos Fab
rikantų Susivienijimo va
dai giria Davida Dubinsky, 
federacinės Sukniasiuvių 
Unijos pirmininką, kuris 
pageidauja, kad Kongre
sas išleistų jstatymą uni
jiniams 
liuoti.-

Dubinsky, Darbo Fede
racijos vice-pręzidentas, ra
šo tos organizacijos žur
nale American fredera- 
tionist, kad tūli unijų vadai 
“suka sau pinigus” iš uni
jinių fondų, kur nariai mo
ka duokles būsimoms savo 
pensijoms; todėl-reikią juos 
prižiūrėti.

Didžioji dauguma CIO 
ir Darbo Federacijos uni
jų, tačiau, smerkia siūly
mus pavesti tuos fondus

fondams kontro-

Chicago. — Du General
Motors Eelectromotive j 
fabrikai Chicagoj ir apy-jsu prezidentu _Eisenhowe- 
linkėj pranešė, jog visai pa-; riu ir valstybės sekreto- 
leis 1,480 darbininkų, o I num Dullesu, kaip AmerL 
šimtus kitų pasiųs namo ka galėtų pasitraukti
vienam iki dviejų mėnesių. Jungtiniu Tautų, ieigu jos K 

'nutartu įsileisti Kiniją. Ji
sai reikalavo tuomet atsi
mesti nuo J. Tautų organi- 

: zacijos.
Bet Knowlandas susidu- 

; ria su viena kliūtim. Nes 
Jungtinių Tautų konstitu
cijoje nėra tokios taisyklės, 
kad bet kuri šalis galėtų iš 
jų pasitraukti. Konstituci
ja turi tik nuostatus apie 
narių . išbraukimą bei su
spendavimą iš Jungt. Tau
tų organizacijos.

Republikonas kongres- 
manas Kit Clardy todėl pa
siūlė nutarti, kad:

Jeigu Jungt. Tautos pri
imtų Kiniją, tai Amerika 
apleis jąsias ir neduos jo
kios finansinės paramos 
Jungtinėms Tautoms.

Toks pasiūlymas jau pir
miau įteiktas Sepatui.

Taigi, Kongresas užblo
kuotų pinigus, 
Jungt. Tautom 
Tuo būdu Amerika 
lėtų atpulti nuo jų 
zacijos.

Pranešama, kad 
dentas ir Dulles 
Knowlandui
ištraukt šią šalį iš Jung
tinių Tautų.
KARO BAIMĖ .

Kai kurie‘demokratai ir 
republikonai Kongreso na
riai pareiškė baimę, kad 
jeigu Amerika atsimestų 
nuo J. Tautų, tai net dėl 
menkos priežasties galėtų 
kilti trečias pasaulinis ka
ras*

Kompanija sako, suma
žėjo dyzelinių lokomoty
vų bei kitų darbų užsaky
mai.

Čekoslovakija siūlanti 
grąžint 7 amerikonus 
mainais už 3 čekus

Baernau, Vokietija. 
Čekoslovakijos sargai 
ėmė 6 amerikinius karei
vius ir jų kapitoną, kurie 
buvo palikę pasienyje savo 
šarvuotą automobilį ir per
žengę sieną į Čekoslovaki
ją. Jie buvo dalyviai jan
kiu manevrų toje srityje-. 
Čekoslovakija todėl sulaikė 
juos kaip nužiūrimus ka
rinius šnipus.

Associated Press pra
neša, kad Čekoslovakija 
siūlėsi paleisti suimtuo
sius amerikonus, jeigu mai
nais būtų sugrąžinti tiys 
čekai, pabėgę ^iš darbinės 
grupės į Vakarų Vokieti
ją.

SU-

pra-

reikalingus 
palaikytu 

ir gal- 
organi-

VIJAJA LAKšMI PAS 
ANGLŲ KARALIENĘ

London. — Anglijos ka
ralienė ^Elzbieta priėmė ap
silankiusią Vijają Lakšmi, 
Indijos premjero 
seserį, Jungtinių 
seimo. prezidentą.

prezi- 
patarė 

nesiskubinti

Nehru 
Tautų

kontrolei politikierių, ku
rių dauguma yra unijų 
priešai.
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■ Ar jie paklausys?
CIO žurnalas “Economic Outlook” liepos mėnesio 

laidoje nurodinėja reikalingumą darbininkams algas pa
kelti jr taksus numažinti. Tiktai tada bus galima tikė
tis

Chicagos ‘/Draugas,” ra
šydamas apie Churchillo ir 
Edeno čia lankymąsi, sta
to didelį klausimą, “ko jie 
čia atvyko,” nes jie čia 
ko nelaimėsią. Rašo:

“Anthony Edenas, 
glijos užsienių reikalų 
ruotojaš, prieš pasfišvažiuo
damas Amerikon, parla
mentui išdėstė savo politi
ką, kuri griežtai priešinga 
JAV šiandieninei • užsienių 
politikai:—Jis net matė rei
kalą išplūsti JAV sekr.

n i e-

An- 
vai-

;znio apyvartos pakilimo ir depresijos sumažėjimo.
^Tuo 1953 metų rugpjūčio^ mėnesio, CIO žurnalas 

apskaičiuoja, bendra darbininkų algų mokėjimo suma 
—pradėjo žymiai mažėti. Dabar jinai sumažėja kas mė

nesį maždaug vienu bilijonu dolerių. 
t _

Per pastaruosius 12 mėnesių fabrikantai panaikino 
apie pusantro milijono darbų. O tai reiškia, kad tiek 
darbininkų pastoviai neteko darbo ir kartu penkių bi- 
lijonų dolerių metinių algų. į '

Pusantro milijono darbininkų, netekę darbų ir al
gų, žymiai padidino bedarbių skaičių,. kuris šiuo metu 
siekia iki penkių milijonų. Jų ekonominė padėtis, aiš
ku, kasdien eina blogyn.

Tuo pačiu sykiu aukštos pragyvenimo reikmenų 
kainos milijonams darbininkų jau nebepasiekiamos. Be
darbiai, ir mažiau uždirbantieji, suprantama, daug ma
žiau begali jiems reikalingų reikmenų įsigyti.

Jeigu dirbantiesiems algos būtų pakeltos, viešieji 
darbai išplėsti, kuriuose milijonai bedarbių galėtų gau
ti užsiėmimą, kaip CIO nurodo, tada galima tikėtis dep
resijos sumažėjimo.

Kad tai pasiekti, vien teisingo nurodymo tačiau ne
pakanka. Tiktai vieningai unijoms veikiant , galima 
susilaukti laimėjimų.

Grasina viską išardyti.
Senatorius Khowland paskelbė savotišką kąd’ą 

liaudiškai Kinijai ir visiems tiems,, kurie bandytų ją 
įsileisti į Jungtinių Jautų organizaciją.

Sužinojęs, kad Anglija ir Francūzija šį' rudenį bal- 
/ suosiančios už liaudiškos Kinijos priėmimą į Jungtines i 

Tautas, sen. Knowland pareiškė viską darysiąs, kad ,
• prie to nedaleisti. <
1 da jis bandysiąs ištraukti iš Jungtinių Tautų Jungtines 
; Valstijas ir išdraskyti Jungtiniu Tautų organizaciją.

Turime žinoti, kad taip kalba šis senatorius ne
2 vien už save, bet ir už didžiulę reakcininkų, naujo ka

ro kurstytojų grupę, kuriai jis bando vądovauti.
Jie grasino pirmiau skandinti kiekvieną laivą, ku- 

.2 ris palaikys prekybą su Kinija; grąsino boikotu kiekvie
ną šalį, kuri pardavinės savo produktus Kinijai. Bet su 
tuo grąsinimu jie nieko nelaimėjo.

Šiomis dienomis Pekino radijas paskelbė, kad pre
kyba su Anglija padidėjo 33 procentais, su Francūzija 

2 — 100 procentų, o su Vakarų Vokietija — 1,000 pro-
• centų. Taipgi žymiai pakilo prekyba su Japonija ir ki

tais kapitalistiniais kraštais. šiuo metu Londone
į lankėsi Kinijos prekybos misija tikslu žymiai padidinti 

tarp abiejų šalių prekybą.
Ar gi galima dabar pastoti kelią toms šalims pre- 

’ kiauti su Kinija? Žinoma, kad negalima ir neįmanoma.
Taipgi ar gi galima 6 šimtų milijonų gyventojų 

; kraštą palikti nuošaliai Jungtinių Tautų? Aišku, kad 
nebus galima, jeigu mes norime, kad Jungtinės Tautos 
vaidintų pasaulinį vaidmenį taikos ir kitais svarbiai
siais reikalais. v '

Atrodo iš visko, kad senatoriaus Knowlando ir jo
• šalininkų grasinimai pasiliks tik grasinimais, kaip ir 
2 pirmiau tokiais jie pasiliko.

davęs anglų prosovietinei 
politikai.

“Kaip ' žinome, Anglija 
yra pripažinusi komunisti- 

1 nį 7(Kinijoš) režimą. Su 
tuo režimu ji veda įvairios 
rūšies prekybą. Ji verčia, 
kad ir Jungtinės Valstybės 

! pripažintų komunistinį re- 
ižimą, įleistų jo atstovus į 
Jungtines Tautas ir tiesio
giai derėtųsi su juo Indo- 
kinijos padėties reikalu. 
Bet laimei, ti-ek prez. . Ei- 
senhoweris, tiek sekr. Dul
les pakartotinai yra pasisa
kę prieš visa tai, ką anglai 

! siūlo. Mūsų politikai ir di- 
! plomatai šiandien jau pui
kiai supranta, kad bent 
viena nauja komunistams 
nuolaida atneštų pasauliui 

j naują katastrofą, atidary- 
! tų kelius komunistams pa- 
i imti visos Azijos domįnavi- 
i mą. Reikia laukti, kad ši- 
i tiems ponams nepavyks 
įkalbėti Jungtinių Valsty
bių vyriausybę eiti i naujus 

i kompromisus su Kremlium 
! ir Peipingu. Ne Amerika

šiandien turi taikintis prie 
britų užsienių politikos, bet 
britai prie Amerikos, nes 
ir britų, likimas daugiau
sia pareina nuo Amerikos.”

Iš pasitarimų paskelbimo 
ir komentarų, tačiau, atro
do, kad Churchillas ir Ede
nas paveikė Eisenhoweri ir 
Dullesą nedaryti ūmių mi- 
litarinių žygių Azijoje, 
ypač Indokinijoje, kol ne
bus išnaudotos visos gali
mybės susitaikyti su viet
namiečiais.

Taipgi atrodo, kad Angli
jos diplomatai šiek tiek at
šaldė Jungtinių Valstijų 
valdovus nuo atominių grą- 
sinimų ir privedė juos prie 
realistiškesnio pasisakymo 
už taikingą sugyvenimą ka
pitalistinių kraštų su soci
alistiniais kraštais* Tai pa
rodo kad ir prez. Eisenho- 
werio 
nors 
mas,
priešinga taikiai sugyventi 
su Rusija ir Kinija ir sų 
tais kraštais vesti prekybą. 
Tai vis žingsnis pirmyn.

spaudos atstovams 
miglotas paaiškini- 
kad Amerika nėra

GINA MOKYTOJĄ
• Laikraštis “Patriot-Led

ger,” išeinąs Quincy, Mass., 
pareiškė tvirtą protestą 
prieš išmetimą iš darbo 
mokytojo Charles Chase už 
seniau priklausymą prie 
Komunistų Partijos.

Visi mokiniai, kuriuos jis 
mokino, myli jį, tvirtina 
minimas laikraštis.

Keletas Bostono laikraš
čių taipgi pareiškė, jog šis 
gabus anglų kalbos moky
tojas neturėjo būti išmestas 
iš darbo vien todėl, kad jis 
kadaise buvo komunistas.

METODISTAI UŽ TAIK-i
O -jeigu Kinija būsianti priimta, ta- > Detroite įvykusi metinė 

metodistų konferencija iš- drabužiuose Indokinijoje 
klausė raportą kunigo John padėtų francūzams, prista- 
S. Jury, kuris’dalyvavo Pa- tytų jiems ginklus, kad In- 

Taikos Komiteto i d o k i n i ją išlaikyti kaip 
Francūzijos koloniją.

Konferencijoje plačiai bu-

amerikiečiai civiliu i u o s e

Pasidairius po Vilniaus 
parduotuves

Virš žilosios Lietuvos sos
tinės — Vilniaus giedria
me, žydriame danguje švie
čia saulė. Atėjo ilgai lauk
tas pavasaris. Sekmadienį 
ypatingai pagyvėja miesto 
gatvės. Tūkstančiai darbo 
žmonių išeina pasivaikščio
ti. Juos džiugina pakvipęs 
išpurpusiais kaštonų pum
purais pavasario oras.

Štai grupė žmonių ap
žiūri vitrinose išstatytus 
vasaros asortimento nau
jus avalynės modelius, au
dinius, gatavus drabužius* 
Plačiai atidarytos -esančio 
Stalino prospekte penkia
aukščio masyvaus pastato 
universalinės parduotuvės 
durys. Nenutrūkstama sro
ve čia juda pirkėjai. Pra
dedant adata bei nosine ir 
baigiant naminiu šaldytu
vu ir motociklu su prieka
ba, jie čia randa viską, kas 
patenkina jų skonį ir parei
kalavimus. akAnt prekystalių simetri
niai išstatyti pačių įvai
riausių porcelianinių ir na
minių indų, krištalo pavyz
džiai; išdėstyti muzikos in
strumentai, juveliriniai ga
miniai. Išstatyti baldų 
komplektai, elektros ir ra
dijo prekės, tūkstančiai ki
tų liaudies vartojimo reik
menų. Visa tai ne tiktai 
sukelia gyvą* pirkėjų susi
domėjimą, bet ir vyksta di
delis įvairių prekių parda
vimas.

Vyksta gyva prekyba. 
Pas pardavėjus auga apmo
kėtų čekių krūvelės ,o lan
kytojai įsigyja didelius 
naujų daiktų ryšulius.

Daug žmonių audinių 
' skyriuje. Neoninėmis lem- 
I pomis apšviestose didelėse 
' vitrinoses iškabinti šilki-

saulinio
posėdyje.

Minimoje_ konferencijoje Konferencijoje plačiai bu-
buvo atžymėti sekami punk-1 apįe c]abartinę

' pasaulinę padėtį. Nurody-
I J 1 1 1J * 1 1

tai:
1. Berlyno ir Gen-evos 

konferencijos neturėtų būt 
nutrauktos, bet pakartotos 
po kelis kartus tikslu šal
tajam karui sumažintį, su
sitarimus padaryti ir taiką 
išlaikyti.

2. Jungtinių Valstijų gin
kluotos jėgos ir prie karo 
pasiruošimas turėtų būt su
mažinta, žinant tai, kad 
šiuo metu apie 70 procentų 
mūsų nacionalio budžeto ei
na karo reikalams.

3. Sumažinti prekybos ap- 
ribavimus; svar blausia 
tarp vakarinių ir rytinių 
valstybių turėtų būt - pra-

ken-

Pusė vaikų bemoksliai.
, Dr. Luther Evans, Jungtinių Tautų Apšvietos, 

Mokslo ir Kultūros Organizacijos generalinis direkto
rius, kalbėdamas septintoje metinėje šios organizacijos 
konferencijoje Genevoje, raportavo, kad pusė 550 mili
jonų pasaulio vaikų neturi progų lankyti mokyklas, pa
silieka bemoksliai.

Bet jis nepaaiškino J kodėl pusė vaikų'yra bemoks
liai. Kas dėlto kaltas, kad jie bemoksliai?

, Jeigu pažiūrėsime į koloniales ir pusiau koloniales 
šalis, ten rasime daugiausia beraščių žmonių. Supran
tama, ten visai mažytis nuošimtis vaikų gauna* progą 

. mokyklą lankyti.
’ Imperialistinių kraštų pavergta Afrika gali būti 

. pavyzdžiu. Ten tik- baltosios rasės žmonių vaikai turi 
progų mokytis. Kitų rasių vaikams tų progų labai ma
žai. Milžiniška jų dauguma pasilieka beraščiai.

Azija buvo antrasis kontinentas, kuriame beraščiai 
sudarė apie 90 procentų gyventojų: Bet dabar tūli 
Azijos kraštai, pasiliuosavę iš imperialistų jungo, smar
kiai kyla aukštyn. Ypač Kinijos respublika, kurioje 
beraštiškumas greitu laiku bus visai likviduotas.

Lotynų Amerikoje taipgi matomas tuo klausimu

4. Moksliniai išradimai ir 
atominė energija turėtų bųt 
mažiau naudojama milita- 
rizmui, daugiau naudojama 
civiliniam gyvenimui.

5. Kinija turėtų būt pri
imta į Jungtines Tautas 
taip greit, "kai jinai nebe
kariauja prieš Jungtinių 
Tautų kariuomenes. Ki
tos valstybes, kurios dar 
nėra Jungtinių Tautų na
rės, turėtų būt priimtos į 
Jungtines Tautas.

6. -Jungtinės Valstijos 
turėtų ištraukti vzi s o k i.ą 
francūzams pagalbą Indo
kinijoje. Neleistina, kad

ta, kad šaltasis karas 
kia pačiai Amerikai.

Šioje konferencijoje 
lyvavo atstovai, nuo 
metodistų bažnyčių, 
pasisakė už taiką ir žadėjo 
pasiryžusiai kovoti prieš 
naujo karo kurstytojus.

Bažnyčių atstovai taipgi 
pasmerkė McCarthy ir visą 
makartizmą, kaip pavojin
gą civilinėms žmonių lais
vėms; taipgi pasisakė prieš 
rasinę ir tautinę diskrimi
naciją.

Argi nebūtų j>ražu ir 
prakilnu, jeigu ir kitos baž
nyčios panašiai pasisakytų 
užtaiką ir prieš tuos, ku
rie ruošiasi naują pasaulinį 
karą sukurti? Gri-kis

da- 
500 
Visi

Mexico City. — Įkalintas 
už L. Trockio užmušimą 
Jacques Mornard prašė jau

Vai-paleisti iš kalėjimo, 
džia atmetė prašymą.

Berlyn, — Rytine Demob 
kratine Vokiečių Respublika 
paskyrė Richardą Fischerį sa
vo ambasadoriumi šiaurinės 
Korėjos* Liaudies Respublikai.

Tetuan, Ispan. Moroko.— 
Nuvirtus busui nuo kalno, 
užmušta 30 žmonių.

2 push—Laisvė (Liberty)- Ketvirtad., Liepos (July) 8, 1954

.* 
didelis atsilikimas. Biednuomenei, kuri sudaro milžk- 
niš.ką žmonių daugumą, mokyklos beveik neprieinamos. 
Kaip tėvai, taip ir jų vaikai gyvena vergoviškose sąly
gose.

Tik laisvas kraštas tegali suteikti visiems žmonėms 
prieinamą mokslą.

įgiau, negu 
Palyginti su 

praeitais metalu produkci

 

jos laida šiais m>tai& padi
dės 21 procentu. 1 jk 

Apie Plataus vartojimo 
prekių pramonės ministeri
jos įmonių vystymosi tem
pus respublikoje liudija to- ♦ 
kie daviniai: per paskuti
niuosius keturis metus bal
tinių trikotažo gamyba pa
didėjo 9 kartus, viršutinių 
drabužių trikotažo — 5.5 
karto, kojinių — 4.5 karto. 
Beveik dvigubai’ daugiau 
dabar gaminama vilnonių 
audinių, trigubai daugiau 
—šilkinių audiniu.

Didindamos gamybos ap
imtį, respublikos pramonės 
•įmonės kartu gerina ir ga
minių kokybę. Jų kolekty
vai stengiasi duoti darbo 
žmonėms pagerinto asorti
mento prekes su gražiu iš
viršiniu apdailinimu. kiek
vienas naujo audiny raš
tas, drabužio arba pako fa
sonas prieš leidžiant ga
mybą apžiūrimas meno ta
rybos, į kurią įeina pramo
nės, prekybos ir vartotojų 
atstovai. Šiomis dienomis 
taryba aprobavo šimtus 
naujų avalynės, galanteri
jos ir pavasario - vasaros 
asortimento siuvinių mode
lių. Paskutiniuose ’ Mask
vos m-eno tarybų posėdžiuo
se aukštą, įvertinimą gavo 
daugelis lietuvių dailininkų 
ir modelininkų gaminių. Jų 
tarpe —“Litekso” fabriko 
grynos vilnos audiniai, 
“Kauno audinių” raštuoti 
audinį ai, “Trikotažo” ir 
“Verpsto” fabrikų trkotaži- 
niai gaminiai, Vilniaus 
“Raudonosios žvaigž dės” 
kombinato avalynės ir odos 
galanterijos modeliai.

Visasąjunginės prekybos 
rūmų plataus vartojimo 
prekių geriausių a vyz
džių pavilijono nefsen^i or
ganizuotoje Vilniuje paro
doje buvo išstatyti apie 1,- 
000 rūšių audinių, avaly
nės, trikotažo, galanterijos,

1950 metais:

univermage kas dieną buvo 
parduota šilko 12 tūkstan
čių rublių, avalynės — 24 
tūkstančiais rublių, gatavų 
drabužų — 20, tūkstančių 
rublių, dviračių virš dviejų 
kartų daugiau, negu praė
jusį mėnesį.

Parduotuvės darbuotojai 
nuodugniai seka gyventojų 
paklausą. Kiekvienoje sek
cijoje yra specialus sąsiuvi- 
nys, kuriame užrašomi pir
kėjų pasiūlymai. Prekybos 
skyrių vadovai kartu su 
pardavėjomis stropiai na
grinėja šiuos pasiūlymus ir 
jais remiantis sudaro pa
raiškas tiekėjams.

Taip daroma ir kitose 
respublikos parduotuvėse.

Nuolat auga Lietuvos 
darbo žmonių pirkimo ga
lia. 1953 metais respubli
kos gyventojai per valstybi
nės ir kooperatinės preky
bos tinklą įsigijo pramoni
nių ir maisto prekių už 319 
milijonų rublių daugiau, 
negu 1952 metais, o šių me
tų pirmame ketvirtyje — 
160 milijonų rublių dau
giau, negu per raeitų metų 
tą patį laikotarpį.

Plačia, kas kartą augan
čia srove eina liaudies var
tojimo prekės į tiekimo ba
zes. Jas gamina Lietuvos 
ir broliškų respublikų pra
monė.

Lietuvoje sudaromos visos 
sąlygos nepalia uja m a m 
pramonės įmonių vystymui
si, kurios kiekvienais me
tais, kiekvieną mėnesį išlei
džia vis daugiau prekių. 
Respublikos pramonės vals
tybinis planas 1953 metais 
įvykdytas 105.5 procento.

Praeitais metais gyvento
jams virš programos paga
minta už 64 milijonus ru
blių liaudies vartojimo pre
kių. Palyginti su praeitais 

į ir šilkiniųniai ir vilnoniai, drapo, Ii-| metais vilnonių 
audinių gamyba šiais me- metalinių ūkinės apyvokos 
tais išaugs 40 procentų, gaminių, elektrinių 
avalynėsUr trikotažo — 20 
procentų. Jau šiais, penk
to TSRS išvystymo penk- 
metinio plano (1951-1955 
metai) ketvirtaisiais me
tais bus įvykdyta šilkinių, 
vilnonių ir medvilninių au
dinių, trikotažo baltinių ir 
siuvinių penkmečio užduo
tis.

Tiktai Vilniaus siuvimo 
fabrikas “Lelija” 1953 me
tais pagamino produkcijos

niniai audiniai. Puikūs 
krepdešino audiniai taip 
puošnūs, kad, rodosi, kaž
kas dosnia ranka išbarstė 
žydinčias aguonas ir tulpes, • 
putnias rožes ir jurginus.

Pardavėja Milija Bukaus
kaitė maliniai pasakoja 
lankytojams apie šilkinių 
audinių/ kokybę, jų vertin
gumą. Daugelis pirkėjų, 
pasigrožėję medžiaga, pra
šo išrašyti čekį į kasą.

Vardavimui randasi 250 
rūšių, spalvų ir raštų šilki
nių audinių. Pateiktas di
delis'. įvairių medvilninių 
audinių kiekis, padidėjo 
vilnonių audinių, elektri
nių kaitinimo prietaisų, ko
jinių ir trikotažo gaminių, 
Modelinės avalynės,1 baldų 
ir kitų prekių gavimas.

Naujai atidarytoje, juveli- 
rinių gaminių sekcijoje yra 
didelis auksinių ir sidabri
nių daiktų pasirinkimas. 
Per 18 balandžio mėnesio 
dienų čia parduota prekių 
daugiau, negu per visą pra
ėjusį mėnesį.

• Kasdien univermage 
įvyksta 12-15 
pirkimų.

Universalįnės 
vės kolektyvas 
pirmo ketvirčio prekių apy
vartos planą įvykdė 119 
procentų. Įvairių prekių 
parduota 7.5 milijono ru
blių daugiau, negu praėju
siais metais tuo pa^iu laiku. 
Po naujo, septinto iš eilės 
vyriausybės nuo 1954 metų 
balandžio pirmos pravesto 
kainų sumažinimo maisto ir 
pramones prekėms, paly
ginti su kovo mėn. vidutinė 
dienos prekių apyvarta pa
didėjo 65 tūkstančiais ru
blių. . Balandžio mėnesyje-

kaiti
nimo prietaisų ir kt.

Lietuvos respublikos, kaip 
ir visos tarybinės 
pramonė smarkiai 
Štai kodėl čia taip 
prekių parduotuvių 
nose, ir vartotojai jšigyja 

 

jose viską, kas pateifkina jų 
skonį. Štai kodėl taip gyvai 
vyksta prekyba Vilniuje ir 
kituose respublikos mies
tuose.

šalies

dąug

L. Vasiliene

$10,000 Fondo Eiga
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

kita blanka gauta nuo 
Bėčis - Klaston, iš Great 
Neck, N. Y., ir $60.00 pi
nigais. Aukojo:

M. Adomonis .... $10.00
P. Beeis................  10.00
A. Vinickas ......... 5.00
J. Kupčinskai............ 5.00
F. Klaston.................5.00
J. Kupčinskai............5.00!

M. Virbickas .........
F. Lideikis ...............
A. Simokaitis .....
T. Vizdžiūnienė . .4. ✓
L. Julia ..................
A. Lideikienė .........
O. Lukauskienė ....
J. Giedrynas...........
A. Bečienė .............

5.00
5.00
4.00
3.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00

tūkstančiu

parduotu-, 
šių metų

Nuo atskiru asmenų gauta dovanu sekamai:
V. V., Brooklyn, N. Y............................. $10.00
Geras brooklynietis 1................ ........ 10.00
M. S., Brooklyn, N. Y............................... 10.00
A. Luputis, Brooklyn, N. Y..................... 10.00
Broliai Adomas ir Jonas Paulukaitis,

(Phila., Pa. ir Ludington, Mich) 
A. Zazas, Plymouth, N. H................

Laisvės skaitytoja, Rochester, N. Y. 
P. Petraitis, Brooklyn, N. Y............
Ona Kačinskas, New Britain, Conn.
J. ir E. Grubiai, Brooklyn, N. Y........
Vincas Delnickas, Bridgeport, Conn.
J. Casper, Largo, Florida ...............
Iš anksčiau gauta $5323.04. Dabar įplaukė 3274.00.

Iki šiol gauta $5597.04. s
Ačiū visiems už tokį gražų parėmimą dienraščio. 

Šį raštą 1 dedant spaudon, tvarkoma aukos ir pavardės, 
kurios buvo surinktos piknike liepos 4 d., Woodside, N.
Y. Laisvės Adm-cija.

. 10.00

.. 5.00

.. 5.00

.. 4.00

.. 2.00
... 2.00

x



Cleveland, Ohio
Yetta Land priimtuves
šį sel^padienį

m nip Clevelando skaity
tojams jau žinoma, advokatė 
Yetta Land grįžo iš Arkansas 
valstijos, kur ji buvo išvažia
vusi pataisymui sveikatos po 
sunkios, pavojingos operaci
jos. Jinai parvažiavo atgal, 

• nes Clevelando advokatai, Į 
bauginti mikartizmo, atsisakė 
ginti vienuolika Smith Aktu 
kaltinamųjų žmonių. Tik adv. 
Land iškėlė savo prmcipus 
aukščiau baimės. Tą patį pa
darė ir kita moteris a d v. Thel
ma Furry iš Akrono. Jos abi 
stojo prie to svarbaus darbo 
ginti Smith Akto aukas.

I ginti vienuolika Ohio Smith 
i Akto aukų, ką kiti Clevelan
do advokatai pabijojo dary
ti. Jie bijojo sumažėjimo sa
vo įeigų ir galimo atsidūrimo 
kalėjime už gynimą “raudo
nųjų,” kaip kad nekuriuose 
miestuose advokatams jau at

sitiko. 0 mes, gyvendami mi-
! kartizmd gadynėje, irgi neži
nome, kuriam iš mūsų pirmiau

I prisieis * ieškoti tokių drąsių
advokatų. kurie apgintų 
mus, kada pateksime į mi
kartizmo nagus.

Komitetas nutarė duoti 3 
gražias ir visiems naudingas 
dovanas: pirma dovana bus 
17-kos akmenų moteriškas 
rankinis laikrodėlis, vertės 
$45; antra dovana taipgi 17 
akmenų, auksuotasT vyriškas 
rankinis laikrodėlis, vertės 
$38; trepia dovana puikus 
eloktrikinis prosas, vertės 
$14.50.

Dabar jau turime ir tikie- 
tus, kuriuos jau pradedame 
skleisti tarpe mūsų gerųjų 
draugų ir draugių platinimui 
tarpe clevelandiečių ir apy
linkės miestuose.

JNS.

Užtai visa Clevelando pa
žangioji vusuomenė, už jų
dviejų pasišventimą ir drąsą, 
pasiryžo surengti joms ati
tinkami} pokylį jų pagerbi
mu it Jis įvyks sekantį šeš
tadienį, liepos 10, prasidės 
8:30/-val. vakare, Ukrainian 
Lab<) Temple svetainėje, 
1050 Auburn Ave. • Neturint 
auto galima -nuvažiuoti W. 
14th busu ir išlipus ant Au
burn Ave. paeiti apie bloką 
į rytus, rasite Ukrainų svetai
nę. Toje sueigoje bus gerų 
kalbėtojų, kurie išaiškins da
bartinių dalykų stovį mūsų 
šalyje ir užsieniuose esamus. 
Bus patiekta bufet mados va
karienė.

Todėl visi privalome pasi
švęsti, kad užpildyti Ukrainų 
svetainę įrodymui, jog mes 
įvertiname tų dviejų advoka
čių!, Yetta Land ir Thelma 
Furry, drąsų ' žygį, stojimą

Mažai Amerikos žmonių 
i tikėjosi, kad čia įvyks tokie 
| laikai.
Iš spaudos pikpiko komiteto 
susirinkimo f

Clevelando Draugijų Sąry
šis turi nutaręs surengti pik- 

iniką tą dieną prieš Labor 
i Day, rugsėjo 5-tą, Jono Rūbo 
piknikų darže, kuris jau žino
mas ne vien clevelandie- 
čiams, bet ir apylinkės mies
tų žmonėms.

Apie porą savaičių atgal 
spaudos pikniko komitetas 
atlaike susirinkimą, kad iš 
anksto imtis už darbo prisi
rengimui prie pasekmingo 
spaudos pikniko. Iš karto su
sirinkime pasirodė kiek pe
simizmo, bet tuojau prieita 

j išvados, kad komiteto nariai 
į patys turi įdėti nuoširdaus 
i darbo ir kviesti talkon visus 
i draugus ir drauges, kurie su
pranta pažangiosios spaudos 
svarbą ir kurie žino, ’kad pa- 

1 laikymas pažangiosios spau
dos yra mūsų visų reikalas.

Boston, Mass,
Klaidos pataisymas

Neseniai Laisvėje buvo 
minėta, kad Bern. Mizara 
yra Veteranų Hospitalyje 
Roxbury, Mass. Tai klaida. 
Jis yra Veterans Hospitaly
je (ligoninėje) Jamaica 
Pl^in’e, vadinas, kitoj Bos
tono dalyje. Ši ligoninė 
nauja, didelė, apie 14-kos 
aukštų. B. Mizara yra 9-ta- 
jame aukšte — Ward i9-B. 
Kas iš pažįstamų turi laiko 
ir noro, gali ligonį aplanky
ti tarp 10:30 ryto ir 7:45 v. 
vakaro bile dieną.

Rep.

Jei Tamsta dar neprenu- 
: meruoji dienraštį Laisvę, tai 
; tuojau užsisakykite. Jis kas- 
i dieną atneš jums į hamus 
1 svarbiausias žinias iŠ viso pa- 
į šaulio.

Jūrininko Pasakojimas
A. Navikovas-Pribojus

(Tąsa)
— Duok, Gračiovai, atbulinį bėgį — 

ir baigfcV Ar tai tavo snukiui, panašiam 
į įpožeKtorių, tokią panelę vilioti ? Tai 
taš pat, kaip aukščiau stiebo viršūnės 
užlipti... x

7 O aš jaučiu, nepasitraukti . man nuo 
jos. Nėra jėgų. Tartum plieniniai^ ly
nais priveržė mano širdį...

Kodėl gi jai, galvoju, neištekėti už ma
nęs? Nemokytas? Išmokys. Bus vaikų 
— į gimnaziją leisime.

Prasidėjo Kalėdų savaitė. Neišken
čiu... Nors gulk ir mirk...

Nutariau pasiaiškinti. Bet kaip aiš
kintis, ką pasakyti? Čia tau ne Nastė. 
Ją-abordefzu nepaimsi ir prie pinučių ne- 
prispausi. Prie jos reikia prieiti atsar
giai, moksliškai...
’ Kaip tik perskaičiau aš romane apie 

vieno advokato meilę. -E, štai kaip, reiš
kia, reikia veikti! Gerai. Keletą naktų 
nemiegojau vis galvodamas, kaip reikės 
prie Olgos Petrovuos prieiti, kokius žo
džius pasakyti.

Pirmąją Kalėdų dieną nusiskutau, ap
sipiliau, pasirėdžiau. Išvykstu pas ją. 
Atidarau duris. Sveikinu su šventėmis. 
Žiūri-į mane ir nustebusi.klausi^:

— Kas jums, Nikanorai Matvėjevi- 
vičiaai?

-e Nieko, Olga Petrovna.
— Jūs sergate? ,
— Kol kas, ačiū dievui.
Manimi rūpinasi, kažkokius miltelius 

duoda, pataria nueiti pas gydytoją, sten
giasi mane pralinksminti. Niekas ne
gelbsti. Mano sieloje baisiausias praga
ras. Motina su sūnumi išvažiavę į Pite
rį. Noriu pasinaudoti šia proga ir pri
sipažinti — trūksta drąsos. Truputį pa
sėdėjau ir išėjau.' f į

Vėl visą naktį nemiegojau. Sekančią 
diehą buvau lyg pasiutęs. O kąi pas Gi
gą Petrovną atėjau, ji net išsigando.

— Jūsų, — sako, — akys baisios...
Klausinėja mane nesustodama, nori 

priežastį sužinoti. Aš nesisakau.
— Geriau ką nors paskambinkite, — 

prašau jos. *
Atsisėdo prie rojalio ir sudavė per kla- 

v^ius. Stygos pravirko. Liūdna dai
na... Supratau be žodžių, tartum apie 
maq£ ji sukurta, h’ čia mano sielą pa
gavo toks nerimas, kad net ašaros ištryš
ko. Aš pasilenkiau. Prieina prie manęs 
Gigą Petrovna, deda ranką ant peties ir

,3 psl.—Laisvė (Liberty)- Ketvirtad., Liepos

užjausdama klausia:
— Jūs, rodos, verkiate?'
Noriu pasakyti jai, bet nė vienos min

ties galvoje. Pamiršau visus geruosius 
žodžius. Tiktai linkčioju tuščia makau
le, lyg arklys gainiodamas bimbalus...

?— Kas su jumis?,— pristoja ji.—Sa
kykite gi dėl dievo...

Iššoviau aš, kas pirmiausia ant liežu
vių pasisuko:

'— Aš be jūsų, kaip laivas be kompa
so... Negaliu...

— Aš jūsų nesuprantu...
Čia man reikėjo priklaupti ant vieno 

kelio ir bučiuoti pirštelius, kaip romane 
pasakyta. Gal kas ir išeitų... O aš, vėp
la, nutvėriau ją ir į lūpas... (

Ištrūko ji iš manęs ir į kampą įlindb. 
Pabalo, dreba, akys didelės. Laikydama
si rankomis už galvos, kužda:

— Išeikite... Aš jus mylėjau, kaip iš
gelbėtoją, kaip tikrąjį brolį... O jūs štai 
koks...

Supratau aš viską... Po* krūtine žiok- 
telėjo... Paėmiau į rankąs kepurę, pada
riau šešiolikos rumbų posūkį ir išvykau 
įgulon. Eidamas gatve, svirduliuoju. 
Medalį “už išgelbėjimą” velniop nume
čiau. Dabar, galvoju, galas man. Ir taip 
pasidarė koktu, kad dievo šviesos nema- 

' čiau?į.
Kažkas sugriebė mane už peties.
Pakeliu galvą — pirmo rango kapito

nas. Kimba:
— Aš tau šaukiau — sustok, o tu ne

klausai!..
— Kaltas,, jūsų knybe...
— Kodėl kepurė rankoje? Kodėl pa

garbos neatiduoti? Girtas?
— Tikrai taip, trupučiuką išgėriau...
Vakare aš sėdėjau karceryje. 1 Pen

kioms paroms areštavo... Čia prasidėjo 
įvairūs kliedėjimai. Kas toliau su ma
nim atsitiko — neatsimenu. Atsipeikė
jau tik po trijų savaičių ligoninėje. Bal
tąja karštlige sirgau.

Išėjės i.¥ ligoninės, išvažiavau atosto
gų. Vėl su Naste meilę užsukau. Ir vi
są ilgesį tartum ranka nuėmė. Išeina — 
kuo susižeidei, tuo ir gydykis. Šį kartą 
priėjau ligi krašto... Sūnelis gimė... Bet 
tai tik džiaugsmui... Baigsiu tarnybą — 
atpirksiu nuodėmę vestuvėmis.

Taigi, štai kaip...
— Oho! Stiklinės dvylika muša. O nuo 

keturių mums į sargybą. Laikas pasil
sėti, vyručiai. Vėliau kaip nors dar pa
sikalbėsime.

(Pabaiga)

WORCESTER, MASS.

PIKNIKAS
j \

Rengia ALDLD 11 ir 155 Kuopos
Užbaigimui Dienraščio Laisvės 

Finansinio Fondo $10,000 v
įvyks Sekmadienį

Liepos 11 July
Pradžia 1-mą valandą po pietų

Olympia Park, Shrewsbury, Mass.
Kviečiame visos apylinkės visuomenę dalyvauti šiame 

piknike ir prisidėti prie garbingo užbaigimo 
dienraščio Laisvės finansinio vajaus.

Rengimo Komitetas
•r-.—r-r.-- -- — o . i , i ■! Juaniu’

ŽINIOS IŠ
Kandidatai į visasąjunginę 
žemes ūkio parodą

Nemenčinė. — Nemenčinės 
miškų ūkis — kandidatas j 
Visasąjunginę žemės ūkio pa
rodą. čia pasiekti aukšti dar
bo rezultatai vykdant gamybi
ni planą, o taip pat .išaugi
nant daigynus ir paruošiant 
aukštos kokybės medžių sė
klas. /

Miškų ūkio daigynuose. iš
auginta apie 1,500,000 pušai
čių viršum plano. Per dvejus 
metus ūkio darbininkams už 
aukštą kultūrų pri gijimą bu
vo išmokėta 82 tūkstančiai 
rublių premijų.

fce miško kultūrų auginimo 
darbų sėkmingai atlikta eile 
miškų ūkio priešgaisrinių ir 
kitų priemonių. Tas padėjo 
toliau vystyti miškų ūkį ir jį 
plėsti su tikslu aprūpinti pra
monės ir žemės ūkio statybas 
padarine miško medžiaga. 
Daug atleista kuro medžiagos. 
Vien per paskutiniuosius dve
jus metus įvairioms organiza
cijoms, kolūkiams, tarybi
niams ūkiams realizuota dau
giau kaip 18 tūkstančių kiet- 
metrių miško medžiagos, ta
me tarpe apie 14 tūkstančių 
padarinės.

Už gerą darbą į Visasąjun
ginę žemės ūkio parodą vyks 
du miškų ūkio girininkai: 
Bezdonių girininkijos girinin
kas V. Mackevičius, Varnėnų 
girininkijos girininkas V. Stu- 
pelis.

G. L

Ruošiasi derliaus nuėmimui

KĖDAINIAI. — Atsiliepda
mi į kelmiečių kreipimąsi, Kė
dainių MTS mechanizatoriai 
sparčiai ruošia žemės ūkio 
mašinas derliaus nuėmimui. 
Kombainų remontininkų bri
gada, susidedanti iš 12 žmo
nių, per 3 savaites atremonta
vo 5 kombainus. Brigada 
kombainų remontą vykdo pa
siskirsčiusi mazgais. Veikia 
variklių, kuliamųjų, važiuok
lių, radiatorių remonto ir kiti 
mazgai. Geriausiai dirba va
riklių remonto* mazgas, vado- 
vau j amas Labučio, šis maz
gas atremontavo 4 variklius. 
Jau pilnutinai atrentontuotos 
6 ir sumontuotos 4 naujos 
traktorinės šienpiūvės. Pa
ruošta darbui pusė siloso ka
poklių.

Geriausi kombainininkai> » 
prisiėmė socialistinius^ įsipa
reigojimus. Komb. Karma
zinas pasižadėjo per sezoną 
nuimti derlių nuo 400 hektarų 
ploto.

A. Melnikas

Plaunamos daugiametės žolės

JONAVA. — Visuose Žei
mių tarybinio ūkio skyriuose 
pjaunami dobilai, kurių jau 
nupiauta daugiau kaip 50 
hektarų.

Pašarams* laikyti pastatytos 
3 daržinės — 600, 400 ir 200 
tonų talpos.

LIETUVOS
Sunkvežimiai už viršumplani- 
nius produktus

AKMENĖ. — Daugelis ra
jono kolūkių pareitais metais 
įvykdė pieno, mėsos ir bulvių 
paruošas bei pristatė dešimtis 
tonų šių produktų viršum pla
no. 5 kolūkiai buvo sudarę 
sutartis su gyvulinkystės pa
ruošų kontora pristatyti po 6 
tonas mėsos laisvam pardavi
mui. Už pristatytus viršum- 
planįnius produktus šiems 
kolūkiams išskirti sunkveži
miai. Sunkvežimius jau gavo 
Julijos žemaitės vardo, Stali
no vardo kolūkiai. Artimiau
siu1 metu juos gaus Lenino 
Vardo, “Raudonosios vėlia
vos” bei Simano Daukanto 
vardo žemės ūkio artelės.

LTSR futbolo pirmenybės

Birželio 19 d. Vilniuje įvy
ko Lietuvos futbolo pirmeny
bių rungtynės tarp Vilniaus 
miesto “Spartako” ir “Elfos” 
komandų. .

Spartak iečiai su pakilimu 
sužaidė susitikimą ir laimėjo 

'rezultatu 4:1 (0:1).
Jaunių rungtynes rezulta

tu 8:0 (5:0) laimėjo sparta- 
kiečiai.

> Ri Grušas

Pasėlių priežiūra

PANEMUNĖ. — “Perga
lės’’ žemės ūkio artelės dar
žininkystės brigada, vadovau
jama šuopio, šiais metais tri
gubai padidino daržovių plo
tą. 22-jų hektarų plote augi
nami pomidorai, agurkai, ri
dikėliai, svogūnai, kopūstai ir 
kitos .daržovės, šiltnamyje iš
auginti daržovių daigai buvo 
persodinami į inspektus, o vė
liau į atvirą gruntą. Tai davė 
teigiamus, rezultatus, čia jau 
ankstyvosios daržovės pri
brendo., ir dabar kolūkis par
duoda agurkus, svogūnus, ri
dikėlius Kauno turgavietėje, 
Už parduotas daržoves artelė 
gavo daugiau1 kaip 5,000 rub
lių. šiuo metu1 vykdoma stropi 
daržovių priežiūra. D'arži-1 
ninkystės brigados nariai ravi, 
daržoves nuo piktžolių, pa
pildomai tręšia. ' <

Taip pat gerai prižiūrimi 
ir vasarinių grūdinių kultūrų 
pasėliai. Tik trečiosios lauki
ninkystės1 brigados nariai nuo 
usnių ,ir kitų; piktžolių išra
vėjo 40 hektarų vasarinių 
kviečių, miežių ir kitų pasė
lių. •

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Worcester, Mass
Garbingam užbaigimui dienraščio • 

Laisvės, finansinio vajaus piknikas 
įvyks sekmadienį, Liepos - July 11 
prasidės 1-mą vai. popiet, Olympia 
Parke, Shrewsbury, Mass Rengia 
ALDLD 11 ir 155 kuopos.

Kviečiame skaitlingai dalyvauti 
šiame piknike ir prisidėti prie gar
bingo ^užbaigimo dienraščio Laisvės 
finansinio vajaus.

Renginio Komitetus
129-130)

Labai Naudingos Knygos
Parduodamos Nužemintom Kainom

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais, Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplanke Lietuvą, pus
lapių 224, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

POEZIJAI

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. 256 puslapių, kaina $1.00, 
DABAR TIK 75c.

Usnyne
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavėjanti poe
ma, puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

_ Pavasario Godos
Stasio Jasilionio' gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

APYSAKOS ''
! •• • • 1 '

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapiu 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikoj lietuvių 
kultūrinio, ekonominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mi
kas Rasoda—Mizara, puslapių 314, kaina $1.00, DABAR 
TIK 75c.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasąda, 
pusi. 342, kaina-$1.50, DABAR TIK $1.00.

Šliuptarniai
Di< Jono šliupo gyvenimas, jo darbai dėl lietuvybės ir ko
vos už laisvamanybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR 
TIK $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

Sveikatos šaltinis
Daug naudingų patarimų aę>ie sveikatą, nurodymai kai£ 
gelbėtis pasireiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas 
pažinti ir būdai jų prašalinimui. Parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuolaidos).

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi mai
tintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J. 
J. Kaškiaučius, puslapių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai vidu
riais apsirgųs nesant galimybės greit gauti daktaro pagel- „ 
bos. Paduodama daug receptų. Parašė Dr.- J. J. Kaškiau
čius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisves 
knygyne. Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 

ir pinigus.

LAISVĖ
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill} N. Y.
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Svečiai iš Grand ■

Rapids, Mich.
Šią savaitę New Yorke sve

čiuojasi Russell ir Volga Mor- 
renai, iš Grand Rapids. Mich., 
su savo dukrele Linda. Mrs1. 
Volga Russell yra duktė vei
kėjų P. ir V. Gasperų. Svečiai 
buvo atvykę ir i Laisves pik
niką ir čia įteikė nuo P. ir V. 
Gasperų $10 Į Laisvės fondą. 
Jiedu apsistojo pas Mrs. Ruth 
Bell ir josios vyrą, ne^ Ruth 
yra Volgos sesutė.

' i

Vienatinis N. Y. negrų 
kandidatas atmetamas

Valstijos senatorius Julius 
A. Archibald ateinančiuose 
rinkimuose turės kovoti už 
teisę atstovauti savo žmones 
ateinančiame New Yorko 
Valstijos Seimelyje.

Archibald, vienatinis negrų 
atstovas Seimelyje, praėju
siuose rinkimuose buvo iš
rinktas-kaip demokratas, bet 
su parama kitų grupių. Tos 
grupės buvo pasiryžusios iš
rinkti negrą vieton tuomet bu
vusio senatoriumi Pankeno. 
Ir išrinko.

šiemet Tammany Hall kon
troliuojantieji politikieriai ne
leidžia "Achibaldui būti kandi
datu ant demokratų partijos 
baloto. Tik vienas iš 4-rių dis- 
trikto tammaniečių lyderių. 
L. E. Dickens, pasisakė už 
ji.

Kadangi jo atstovaujamasis 
21-ras senatims distriktas yra 
gausiai < apgyventas negrais, 
tikimasi, kad Archibaldas ir 
be Tammany Hali ir demo
kratų baloto palaiminimo lai
mėtų, jei darbininkai ir neg
rai ji paremtų. Vienok mano
ma, kad tammaniečiai to ne- 
daleis. Kad jie statys kitą 
negrą prieš Archibaldą. Sta
tys ne tikslu išrinkti, tik .sus
kaldyti negrų balsus, kad ta
mmaniečių palaimintasis koks 

' reakcinis baltasis laimėtu.. I *
Pažymėtina tas, kad Ar

chibaldas nėra koks pažan
gietis. Darbininkų organizaci
jos 1952 rinkimuose i j rėmė 
iš principo, kad negrų liau
dis privalo turėti savo atsto
vą jstatymų leidimo Įstaigose. 
Jr savo agitacijoje už ji vi
suomet tai pažymėjo.

SYRACUSE, NJ Y.—Jau
nas laivyno veteranas Pel
ham Miller nušovė savo 
žmoną ir pats nusišovė, pa
liekant, du kūdikiu našlai
čiais.

LAIVU IŠPLAUKIMAI $8
Ištisą Dieną 

Darykite nuobodžią vasarą 
smagia, susitikit naujų draugų

• Pilnai “Išmokite Laivu
Plaukioti” Kursai

• Mažos Klasės—
Asmeniškai Instrukcijos

Klauskite Apie
Moonlight Sailings— 

Privatinėm Grupėm Išvažiavimai 
Bosun Sailing School

Booking Agent for Al Urbel’s, 
Capt, of YALMAYHAP 

Sheepshead Bay, B’klyn, N. Y. 
Dėl informacijų Saukite:

WO. 4-2000

meduis
Su Lemonadu—

Tai Gėrimas Karščiuose

Tuojau Įsigykite medaus ir 
sveikatai naudingai atsivė
dinkite Šaltu lemonadu karš
tomis dienomis.

•
Bitininko Končiaus Medus

KAINA 11.25 UŽ KVORTĄ
UŽ PUS? GALIONO $2.50

•
Gaunamas

Laisvės Įstaigoje
v

NewYorko^<M^čy2lnloi

i yra se-

Dvasiškis Melish stojo 
apginti organizaciją •
Kunigas . William Howard 

Melish pasiruošęs liepos 16 d. 
išstoti liudytoju amžinti Ame
rikos- Tary b ų D rąu gi ngu,m u i
organizaciją. Melis
niau buvęs tos organizacijos 
visašališkuoju pirm ninku.

Apie dvasiškio Melisho iš
stojimą liudyti pranešė spau
dai Dr. John A. Kingsbury, 
dabartinis pirmininkas. Greta 
to, išleido pareiškimą organi
zacijos vardu, kur tarp kit
ko. rašo;

“Mes stipriai tikime, kad 
mes vykdėme patriotini, patar
navimą ii- kad mes pagelbėjo- 
me siekiui taikos pasaulyje.

“Didžiu o j ii oisd National 
Council of American-Soviet 
Friendship rekordu. Kaipo 
jos pirmininkas, greta su savo 
kolegomis, darysiu viską pa
teisinti tą rekordą prieš šią 
tarybą ir mano gimtosios ša
lies žmones vardan taikos ir 
Diliaus.”

Posėdžiai 
ginti 
prie 
Kontrolės 
Yorke.

organizacijai ap- 
prasidėjo liepos 6-tą 
Neamerikinių Veiksmų 

Tarybos, New

15 metų berniukas gal 
neteks akies

Newyorkietis 15 metų M. 
Murphy sulaukė liepos 4-sios 
iškilmių 1 i go n i n ė.i e pagulę! y- 
tas ant operacijų stalo. Dak
tarai gi savo šventę leido 
darbe operuoti jo aki, kurią 
sužalojo piniginių gobšų iš- 
mislyti ir skleidžiami, o kvai
liukų vartojami “firecrak- 
ers.” Tik už kelių dienų ga
lėsią žinoti ar akis išliks. Jo 
žandą susiuvę su 11 diksnių.

Berniukas, sakoma, pats 
tais ‘ sprogimais nežaidus. 
sproginĮ kas nors metęs nuo 
netolimo namo stogo, kai ber
niukas, motinos pakauktas i 
vidų, nenoromis pasijudino 
eiti. Sproginys ištikęs ties pat 
jo priešakiu gatvėje.

Vaiko motina pro ašaras 
pasakojo, kad jos sūnelis tik 
pirmu kartu buvęs tą dieną 
išėjęs i gatvę valandžiukei. 
Vaikas esąs dusulingas. Visą 
dieną jis išbuvęs bute, sau
godamas jaunesni.]i broliuką 

tt 2 sesutes, kol motina sugrį
žo iš darbo restaurane.

Nelaimės ištikta šeima 
vena 465 W. 131st St.

gy-

Gaisragesių leitenantas A- 
lex Dari d a, gyvenąs Elmhurst, 
tapęs skaudžiai apžalotas, kai 
jis bandė pagauti tiesiai Į ji 
^proginiu metusi gengsteriu- 
ką. Gengsteriukai buvę 8 ar 
9 ir visi puolę jį. Jam sudau
žyta alkūnė, nykštis, apdau
žyti dantys. Policija suėmusi 
4 Įtartuosius. Menama, kad 
susiras ir kiti. Visi turės stoti 
Į tardymą.

ASglTTgą NEW YORK NEW YORK
Business Opportunity. HELP WANTED—FEMALE

Laisves prietelių pasiryžimas‘Vaistinių darbininkai
nugalėjo ir lietingą orą

Publika žymiai padaugėjo ir 
pagyvėjo.

Jersey ir w llgo- 
Salos. Atėjo uoliausieji 
pramogos lėmėjai
Bendrai susirinko publi-
pakankamai, Kad pato- 

linksmintis.

vi et i

Dienraščio Laisvės metinis 
piknikas liepos 4-tą Įvyko, ne
žiūrint lietingo oro. Atvyko 
pagirtina grupė svečių iš to
liau. Atvažiavo gru])ė.\kaimy- 
nų iš New 
s i os 
šios 
niai. 
kos 
gi a i

Susij’inkusieji draugiškai ir 
smagiai pasilinksminome. Net 
atėjus laikui baigti vis dar 
nesinorėjo skirstytis. Juk ne 
kas dieną susieiname Laisves 
pramogose. Metinis piknikas, 
koncertas, banketas, dar kai 
kada paroda, tai ir viskas, ką

Piknike toko susitikti kele
tą šeimų iš Floridos, jauna 
pofą iš Chicagos, svečių iš 
Philadelphijos, Ch esterio.
Naujosios Anglijos lietuviai 
taip pat mūsų neapleido, nors 1 
jie turėjo ta pačia diena vyk- j 
domą jų pačių pikniką Mon- 
tolloje. -Matėsi svočių iš Wor- 
cesterio, Waterburio, Brįdge- 
porto ir kitų vietų. Aišku, 
svečių buvo iš daugiau mies
tų, negu čia minėta. Vienas 
niekada negali susitikti visus 
tuose metiniuose są<skri- 
džiuose.

priims $5.50 priedo
Whelan

Cigar krautuvėse 
į unijistai 
savaitinio 
Sutikta 
metams kontraktą..

Ne visi darbininkai po tiek 
gaus piniginių priedų. Tai tik 
po tiek duota per visus bend- 

jskaitant no piniginius 
kurio skiriami 

panašiai.

vaistų ir United 
dirbantieji 

sutikę priimti 5.50 
mokesties priedo, 

pasirašyti dvejiems

STATIONERY—FOUNTAIN
Pilnai įrengtas. Geia veikli vieta. 
Žema renda duodamas lysas 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Savininkas 
parduoda šią puikią biznio progą 
labai prieinamai išeina i militarine 
tarnybą. Matykite savininką:

200 E. 771h SI., N. Y. C.
Tel RE. 4-9606

(131-134)

Iškrito per langą

BARMAID v
Pasitikima ir patyrusi. dar

bas. Kreipkitės;
BILL’fi BAR & GRII4,
44-69 2 J st St., L. f. C.

Telefonas:
RA. 9-9450

, (102-193)

Male and femąle
--- ----------------- —.... Ų -------- e

l SUPERINTENDENT

programą 
, va d o vy

davo mokytojos Mildred 
parinko 
žinomas

Trumpą dainų 
suteikė Aido Choras,

Stensler. Dainas jinai 
lengvutes, visiems 
liaudies melodijas ir užko- 
mandavo visą publiką dainuo
ti. Iš sykio publika lyg nedrį
so bet vėliau Įsismagino. Bū
tame galėję ir ilgiau dainuo
ti, jeigu ne reikalas užleisti 
laiką norintietms šokti, 
taus padarytoji pertra. 
persi k raustant iš parko Į 
ir jiems juk sutrukdė.

Wilson. N'astutp 
ir Konstancija Kar-

Kiti dirbo aptar-

irai ir
I pagerinimus, 
' pensijoms ir

Piniginiai priedai pilną lai- 
jką dirbantiems bus $4 iki $6. 
į Pradeda mokėti nuo liepos 1 
įdienos. Dali laiko dirbantiems 
prideda po 10 centu už va
landą. Kitkas, eina į pensijų 

! fondą. Taipgi padidins duoklę 
į social security fondą viena 
puse vieno procento.

Paliečia 750 darbininkų.
Tuo pat sykiu unija pra- 

i neša, kad Liggett krautuvių 
d u o t i 

ii’ kad
savininkai 
nei

tuk a 
sale

R oPo dainų, redaktorius 
jus Mizara tarė keletą 
džių i publiką, primindamas, 
kad $10,000 vajus dar nebaig
tas. Prašė padėti užbaigti. To 
pasėkas matysite atskirai.

Primintina, kad sale ten 
didelė ir patogi, langai iš a- 
bie.įų pusių;. Būtume galėję 
ir ten piknikauti. Tačia 
tu i nustojus, vis viena
bematant ištuštėjo. Tam ir 
piknikas, kad linksmintis par-

Po lietaus, pradėjus padan
gei prasiblaivyti, dar atvyko 
nemaža grupė tų, kurie gy
vena artimoje kaimynystėje.

Prie sunkiųjų, bet veik ne
matomų darbų virtrtvėje, ap
tarnauti svečius valgiais, 'dir
bo Mary 
Buknie.ne 
pavičienė
nauti svečius gėrimais, prie ti- 
kietų. žodžiu, visi direktoriai, 
gaspadorius ir knygvedė buvo 
užimti darbais piknike.

Beje, vos neužmiršau pri
minti, kad ateinant Į pikniką 
mane pasitiko taip vadinami 
Adolfo “išvietintieji.” čia 
vaikščiojo viena poniųlė, ve
dina dviemis vyrais. Norėjau 
stebėti, kaip Čia jiems einasi, 
tad lyg ir tyčia užėjau pas 
čia pat gyvenanti pažįstamą, 
su kuriuo sykiu .dirbu fabrike. 
Susėdome verandoje pasikal
bėti. Stebėjau, kai]) atsineš 
i juos einantieji Į pikniką. Y- 
patinga: niekas nekreipė dė
mesio. Lietuviai jau gerai tuos 
elementus pažįsta. Jie žino, 
kad rimtieji nauji ateiviai tuo

sale^tneužsiima, o kokių 
dvasioje” juk nėra ko 
net neišmintinga 
ir užsiimti. xNe 
ponai ir tebuvo, 
išėjus pasidairyti
jau jų nebuvo nei “dūko.

tų mažų 
prisieiti

nesutinka 
priedų 
skelbti streiką 

bile dieną. O tose krautuvėse
kai kur pradine mokestis 
santi net $16 mažesne, 
makama pas Whelan, 
kad mokama 
-langelyje
krautuvių, kuriose dirba 
4,000 unijistų.

e- 
negu 
Sako, 
.negumažiau

nepriklausomų
apie

Policistas G. Ruthven, 
m e t ų, tapo u ž m u št a s
Westchester Ave., White 
Plains. Jis tarnavo trafiko 
prižiuro vu, motorciklistu. Jo 
motore ik lis susidūrė su auto.

35

Dviem sunkvežimiams susi
dūrus ant kelio Bronxe, vienas 
apsivertė. Užtruko pusvalan
di ji atstatyti iri paliuosuoti 
Irafiką. Keturi vežimuose bu
vę asmenys išliko beveik svei
ki, tik apibraižytj.

Willie Sutton buvo suimtas 
prieš porą metų. Bet tik da
bar jo duktė galėsianti atgau
ti jo auto, su kuriuo jis 
areštuotas. Nesakoma, 
mokės garažo iškaščius.

ŠLIUPTARNIAI
Parašė Algirdas M ar gėris

Amerikos Lietuvių Tautinio Atgimimo Laikų
1 Istorinis Romanas

652 puslapių, Drabužiniais Apdarais Knyga.

buvo 
kas

lietuvių kunigija prakeiksmu puolė Dr. 
kunigai

Kodėl
Joną Šliupą? Kodėl jo-
vadino “šliuptarniais”? Pagaliau, kas ištJkro bu
vo Dr. Jonas Šliupas. Kodėl jis. buvo garsiausias 

lietuvis ant žemės kamuolio?
Kaina $5.00, Nupiginta Kaina $4.00

Perskaitykite knygą ŠLIUPTARNIAI ir- 
žinosite tiesą apie Šliupą.

Knyga Šliuptarniai gaunama Laisvės Knygyne.

būtuc
ilgai
Apie
po apylinkę

“ubagų 
paisyti, 
su jais 
čia tie 
4 vai.

Išleido žinias apie 
Guatemala

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker išleido 
speciali priedą. Ji skleidžia 
po visą miestą.

Keturių puslapių leidinyje 
sugrupuota daug informacijų 
apie Guatemala. Aprašo, ko

tos valstybėlės vai- 
santvarka; kuo yra 

valdžia; kokioje 
radosi darbininkai 

valstiečiai; kokios

kia buvo 
džia ir 
dabartinė 
padėtyje 
ir darbo
perspektyvos yra dabar. Gau

to laikraščio leidyk- 
New

namas1 
loję, 3 
Yorke.-

12th St.,

Skaitęs

Keri in, 25 m., 
subadytas aludėje 

43 
New Yorke. Ker-

tapo
mirtinai
Old Colony Restaurant,
W. 8 th St
lin buvęs atvykęs iš Indianos,
ruošęsis mokytis žurnalizmo 
pasinaudojant GT teisėmis. 
Gyvenęs 302 Hicks SL, Brook
lyne.

• MATTHEW A
: BIJYUS»
» (BUYAUSKAS)
»

>

«

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

4 
«

t

$5,000 išpilami ant 
šiukšlyno kas dieną

Sakoma, kad miesto išren- 
duotas privatiškoms kompa
nijoms šiukšlynas Brooklyne 
kainuojąs J miestui po $5,600. 
Ten iškilusioms ugnims išlais- 
toma po 2,000,000 galionų ge
ro vandens per dieną. Ir mies
tinis gaisragesybos aparatas 
ten turi budėti trimis pakai
tomis per parą.

šiukšlynas randasi 10 blo
kų plote prie Ralph Ave. nuo 
Avenue L. Plotą
k o n t rak tor i u s, kuri; 
ža išversti šiukšles, 
darąsis pelno 50 
dolerių metams.

Miesto valdžiai
uždraustų kūrenti šiukš- 

Sako, turėtų 
žemėmis ar 
tas gaisrų 

kainuos
pinigų ir išeikvos jau

išren davusis 
ten suvc- 

tuo bizniu 
tūkstančių

pasiūlyta,

būti užpila- 
polcnais. Ki- 

gesinimas 
milžiniškas

kad 
les.
mos
taip
miestui
rūmas
ir be to išsenkančius' vandens

New > Yorko West Sidėje 
veikiančius 33-čios Liaudies 
Mokyklos 61 mokyto.)as išsiųs
ti 6 savaičių kursui Į Puerto 
Rico. Grupėje yra 20 vyrų 
ir 41 moteris. Esą pageidau
jama, kad jie išmoktų pritai
kyti mokymą portorikonų vai
kams čionai

MINTIES SPfiJIKfi
Pasikalbėkite dėl patarimų. Vi

sokiais reikalais. Dvasinės pagal- 
bos-gydymas.

Pasimatymai nuo trečiad. iki 
sekmad. Sekmadieniais nuo 1 v. 
iki 6 v. v. Kitomis dienomis 11 
vai. ryto iki 6 v. v. Sutartis ne
reikalinga. Privatiniai pasimaty
mai. SPECIALŪS PASIMATY
MAI—$1.00.

MRS SAUNDERS 
1197 Dean ŠOflcamp. Nostrand) 

Brooklyn, N. Y.
(130-148)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St. •

Brooklyn, N. Y.
Visoki 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
4

Dviejų metų mergytė iškri
to per langą nuo 4 aukšto 
Harlem'e. Krisdama ji už
kliudė drabužiams džiauti 
virvę, kuri biskį pasuko ir su
lėtino jos kritimą. Ji nukrito 
ant 2 ' aukštų namo sto
go. Menama, kad pasveiks.

Mergytė buvusi palikta bū
to su dviem vyresniais vai
kais, 3i ir 5 metų, taipgi 4 ' 
mėnesių kūdikiu. Motinos į 

i tuomet buto nerado. Kai ją j 
i suieškojo, pirmiausia nutem- 
■ pė policijom Neleidžiama na
mo, nežinodama padėties, ji 
įpuolė isterijom Ja surakintą 

. nuvežė į ligoninę.
Kur, kokiais reikalais ji 

buvo išėjuąi, kad kūdikius.pa- 
j liko vienus? šiuo tarpu nėra 
i žinios. O reikalų ji galėjo tu- 
I rėti didelių, ir daug. Jos vy- 
i ras esąs Įkalintas. O vaikai 
susirgę vėjaraupėmis. Po mor- 

i gytės iškritimo per langą ir 
i motinos suėmimo, visi vaikai 
: patalpinti ligoninėje.

Mrs. Katherine Mayer, prl- 
žiūrovė namo 286 Jerome 
St., parėjusi šventadienio va
karą, užtikusi name vagis. Ją

■ upmušė, atėmė laikrodėlį ir
■ $200 pinigų. Jai reikėjo ap
žiūros ligoninėje.

Greitasis traukinys bus pa- 
i statytas parodai Grand 
.Central stotyje per 4 dienas, 
pradedant liepos 8. Jį išban
dant. juomi važiavo 102 my
lias per valandą.

New Yorke išbandomas ra
dar instrumentas atmieruoti 

'greitį einančių vežimų. Jei pa
sirodys korektiškas, jį vartos 
nustatyti prasikaltimus ir pa
baudas netaisyklingai vairuo- 

i jautiems. I ----

New Yorko West Sidėje 
■ krautuvės savininlcąs tapo ap
muštas ir įpiauta 'ranka ban

dant pravyti jauną plėšiką. 
I Plėšikas laimėjo prieš 73 me
lų amžiaus savininką, iš »pri- 

' mušto atėmęs $25 ’pinigais ir 
i apie $300 vertės brangumynų. 

d TONY’S I 

I UP-TO-DATE I

BARBER SHOP
i i 1I ANTANAS LEIMONAS |

Savininkas ■

306 UNION AVENUĘ į 
BROOKLYN, N. Y. ' | 

! Gerai Patyręs Barberis |
II 1

VINCAS SODAITIS

Viduramžiaus pora prie 16 šeimų 
apartmentinio namo. Yonkers. Alie
jum Šildomas. Gaus 4 kambarių 
apart meni ą, priskailant algą.

Yonkers 9-7152
(129-131)

REAL ESTATE
v EAST 8th STREET 

21šehni) namas, naujai šingeliuotas, 
in<»derni7.uotas Vidus, arti mokyklų 

ir subway.
Kaina $15,000.
Tel. ES. 5-9565

(130-132)

ASTORIA
Gerai budavotas mūrinis, f 2 šeimų, 
7 metų senumo namas. gražūs 
41,2 rūmų apartmentai ir sienas 3 
rūmų. Jei gos iš rendų $287 į mė
nesį. Žalvariniai plumbing, gesu 
šildomas ir kili ekstra įrengimai. 
Gera kaimynystė Ditmars sek
cijoje. Ąrti mokyklų, krautuvių ir 
transportacijos. Tikrai geras pir
kinys tik už $23,000.

' Šaukite Savininką:
Tel. AS. 8-2349

(131-137)

E. ELMHURST
Gerai budavotas. grynų plytų, 3 
šeimų namas. 2-3*2 rūmų .apart
mentai. Viršuj vienas 5*2 rūmų 
apari. Žemai prisideda 2 rūmų iš
taisytas skiepas. Geros jeigos. 2 
garadžiai, aliejum šildomas, storm 
windows ir durys, screens. Venetians. 
Gera sekcija, arti mokyklų, baž
nyčių. krautuvių ir transportacijos. 
Gražus namas, parsiduoda prieina
mai. ^Šaukite savininką:

MR. SURACE, Tel. HI. 6-1612
(131-133)

, BAYSIDE
Gerai budavotas grynų plytų kam
pinis namas. Ideališkas profesiona
lui, dideli rūmai, prisideda ištaisy
tas skiepas, išeinamoji ir garadžius 
Gera rezidencinė sekcija, arti moky
klų, krautuvių ir transportacijos.' 
Gražus namas, parsiduoda prieina
mai. Kreipkitės tik' pirkėjai. Bro
keriai nesikreipkite. šaukite:

Tel. BA. 94A9.9
’ ^31-133)

HELP WANTED-MALE

MASTER 'MECHANIKAS »
Labai geras mechanikas su taxi cab 

patyrimu.
Dieninis Darbas. Nuolat.

Tel. EV. 7-2603
(131-133)

Kovai prieš vėžio ligą rin
kimas aukų atsilieka, sako to 
vajaus vedėjai. Brooklyne pa- 
simota tam surinkti $250,000, 
bet iki šiol surinktą tik $165,- 
235.51.

Dr. A. Petriką'
DANTŲ GYDYTOJAS 

221’ South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-686^

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

PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. X A 

Telephone: EVergreen 4-8174
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