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KRISLAI
Getulio Vargas’o nuopel

nas.
Kas ten bus?
Brazilija—didelė ir turtin

ga.
Lietuviai.

^Rašo R. MIZARA

Vienintelį gerą dalyką Bra
zilijos diktatorius atliko—jis 
pats nusišovė.

Taip, Getulio Vargas susi
varė kulipką i krutinę ir po 
visko!

Tai buvo aršus liaudies 
priešas ir veidmainys. Kadai
se jis žadėjo Brazilijos darbo 
žmonėms gerbūvi ir laisvę, bet 
davė skurdą ir priespaudą.

Vargas’o valdžia naudojo 
visas žiauraus teroro priemo
nes savo opononams iš kelio 
šalinti.

Gniauždamas bet kokį jam 
taikomą kritikos žodį, Vargas 
nesirinko priemonių.

Kai liberalų laikraščio re
daktorius Carlos Lacerda dik
tatorių pakritikavo, tai jo 
gengsteris pasimojo žurnalis
tą nušauti. Bet lemiamasis su
vis pataikė į aviacijos karinin
ką ir pastarasis krito. Po to 
prasidėjo armijoje i V liaudy
je ju^jimas, kad priversti 
Vargasą pasitraukti iš prezi
dento vietos.

Jis vis delsė, sakydamas,: 
“Turiu ištarnauti visus penke
rius metus...”—jis buvo inau
guruotas prazidentu 1950 m. 
sausio 1 d.

Bet žmonių pasipiktinimas 
buvo perdidelis. Tai ir priver- 
tė Vargasą galą pasidaryti.

Orą z i 1 i j a—rrt i 1 ž i n i šk a šalis, 
didžiausia Lotynų Amerikoje. 
Jos plotas siekia 3,288,000. 
ketvirtainių mylių.

Gyventojų turi apie 55,000, 
000.

Brazilijos Jungtinės Valsti
jos—taip oficialiai' vadinasi,- 
turtinga gamtiniais turtais ša
lis. Bet jos daug turtų ir veik 
visą pramonę valdo svetimų 
šalių kapitalistai'.

Del to liaudis ten kenčia 
dvąjopą priespaudą: nuo savų 
ir nuo svetimų išnaudotojų.

To krašto komunistų parti
ja pavaryta pogrindin; jos va- 
dovaA Luis Carlos Prestes jau 
kėniai policijos ieškomas,—jis 
slapstosi,—tačiau toji, partija 
turi didžiulės įtakos liaudyje.

Neseniai buvo pranešta, jog 
• daug komunistų yra Brazilijos 

armijoje,—kareiviuose ir ka
rininkuose.

Laikinai ten gali pasigrobti 
t valdžią žiauresni už Vargasą, 

bet anksčiau1 ar vėliau gali su- 
feiformuoti valdžia, panaši j 
Guatemalos valdžią, kurią 
United Fruit kompanijos sam
diniai pasmaugė.

_ Brazilija nėra Guatemala. 
Ji—milžinas. Jei-liaudies val
džia ten susiformuotų, tai ir 
kitose Lotynų Amerikos res
publikose pradėtų pūsti kito
kie vėjai.
- Visa tai sudarytų nemažą 
galvoskaudį Wall atrytu i.

Jlrazilijos darbininkų judė- 
as yra didelis’ir gajus.

... . :
(Brazilijoje yra nemaža lie

tuvių—apie 40,000. Jie tirštai 
susitelkę Sau Paulo mieste,— 
dideliame ir pramoningame.
Lietuviams darbininkams už- 

* drausta organizuotis ir turėti

kareiviai Rio gatvėse
3 žuvo, 10 sužeista neramumuose 
Rio de Janeiro po Vargo mirties

Rio de Janeiro. — Visos 
svarbesnes Rio de Janeiro 
gatvės, yra patruliuojamos 
kareivių pilnoje karo ap
rangoje. Karių sargybos 
stovi prie visų viešų pasta
tų ir įstaigų.

Vakar, tuojau po to, kai 
buvo sužinota, kad buvęs 
prezidentas Vargas nusi
žudė, neramumai prasidėjo 

"visame mieste. Demons
trantai sudegino kelius au
tomobilius, sulaikė ir ap
vertė laikraščio “O Glo
bo” sunkvežimius, prieši
nosi policijai.

Kai kuriose vietose de
monstracijos įgavo anti- 
amerikietišką pobūdį. De
monstrantai akmenimis su
daužė langus Amerikos 
ambasadoje Rio de Janeire, 
Am. Informacijos Centre 
Belo Horizonte mieste ir 
keliuose konsulatuose pro
vincijoje.

Policija šovė į demons
trantus ir nukovė tris. 10 
buvo sužeista.
Naujas prezidentas

Po Vargaso saužudystės 
nauju prezidentu automa
tiškai tapo vice - preziden
tas Joąo Cafe Filho. Nau
jas prezidentas paskelbė, 
kad “visi brazilai, nežiūrint 
savo politinių skirtumų, 
liūdi mirusio Vargaso.”

Vargas paliko laišką 
“tautai.” Jame jis sako,

2,500 Indijos kaimų pilnai 
vandenyje; žuvo 56 žmonės

New Delhi. — Didieji' 
potvyniai Asame, Bihare, 
Vakariniame Bengale ir 
kitose provincijose paliko 
pilnai po vandeniu apie 2,- 
500 kaimų. Ištisos sritys 
atrodo kaip didžiuliai eže
rai ir nei stogai nesimato. 
Daugelyje vietų žmonės 
įlipo į aukštus medžius ir 
ten radosi per kelias die
nas, iki laivukais juos iš
gelbėjo.

Ant kiek žinoma, žuvo 
56 žmonės. Tiek patvir
tinta, bet galėjo žūti žy
miai daugiau.

Orlaivis užmušė 300 žuvė
drų, pats vos nenukrito 
į jūrą

Londonas. — Britų or
laivis prie Škotijos krantų 
atsimušė į pulką skraidan
čių žuvėdrų.. 300 jų pa
skui buvo rasta užmuštų. 
Pats orlaivis vos nenukrito, 
nes žuvėdros įsimaišą j 
propelerius.

savo spaudą.
O prieš penkerius metus ten 

buvo žiauriai reakcijos nužu
dytas vienas iš šviesiausių to 
krašto lietuvių darbininkų vei
kėjų, Alfonsas Marmą*

kad visuomet tarnavo 
“liaudžiai ir skriaudžia
miesiems,” ir kad prieš jį 
veikė “tarptautiniai eko
nominiai ir finansiniai rei
kalai.”

Vargas gimė 1883 metais 
Sao Borja miestelyje. Ten 
jis ir bus palaidotas. Ka
talikų bažnyčia atsisako su
teikti religines^ laidotuves 
saužudžiams, bet manoma, 
kad šiuo atsitikimu hie
rarchija padarys išimtį.

Kanc. Adenaueris kreipsis 
socialdemokratu pagalbos

Bonna. — Jeigu Pran
cūzijos parlamentas galu
tinai atmes Europos Ap
saugos Bendruomenės (E. 
D. C.) planą apie bendrą 
vakarietišką armiją, kanc
leris . Adenaueris kreipsis 
pagalbos į socialdemokra
tus.

Manoma, kad EDC pla
nams griūvant, Adenaue
rio ir jo krikščionių de
mokratų įtaka Vakarų Vo
kietijoje vis mažėja. So
cialdemokratinė opozicija 
kalba apie Vokietijos vie
nybę ir prieš ginklavimąsi. 
Adenaueris gali, kaip ma
noma, bandyti sudaryti ko
aliciją su socialdemokra
tais, kąd išvengti visišką 
valdžios netekimą.

Nauji ambasadoriai
Guatemalos Miestas. —

Amerikos ambasadorius čia 
Peurifoy paskiriamas am
basadorium Thailande. Gi 
nauju Amerikos ambasado
rium Guatemaloje bus Nor
man Armour.

Paštininkai reikalauja sau 
apsaugos nuo piktųjų šunų
Miami Bieach. — čia vyk

stančioje paštininkų kon
vencijoje buvo nutarta 
reikalauti kokios nors ap
saugos laiškanešiams1 nuo 
piktų šunų. Laiškų išne
šiotojai skundžiasi, kad 
daugelis žmonių laiko ne
pažabotus piktus šunis, o 
kur besikandžiantieji šu
nys ir pririšti, retežiai 
dažnai ilgi, ir šuva perdaug 
laisvas.

Buvo daug" atsitikimų, 
kuomet paštininkai buvo 
piktų šunų sukandžioti.

Guatemalos Miestas. — 
Guatemalos valdžia suti
ko leisti 200 politinių pa
bėgėlių, kurie dabar ran
dasi Meksikos, Argentinos 
ir kitose ambasadose, iš
vykti iš Guatemalos. Dar 
apie 700 tokių pabėgėlių 
lieka, . •

Mao ragino darbiečių vadus 
aiškiau stoti taikos kovon
Pekingas. — Kinijos pre

zidentas Mao Tse-tungas 
ragino darbiečių vadus Att
lee ir jo grupę aiškiau sto
ti už taiką ir ryžtingiau už 
ją kovoti.

Attlee, Bėvanas, Wat- 
sonas ir kiti darbiečių va
dai sugrįžo iš Mandžiūrijos 
į Pekingą. Buvo numaty
ta, kad Mao priims delega
ciją trumpam pusvalan
džiui ir tik bus mandagiai 
pasikeista sveikinimais. 
Bet pasimatymas išsitęsė 
į trijų valandų diskusijas.

Mao ragino darbiečius 
aiškiau ir griežčiau stoti 
kovon už taiką. Jis ragino 
darbiečius stoti prieš Ame
rikos laivyno rolę For- 
mozoje, prieš Japonijos ir 
Vakarų Vokietijos ginkla
vimą.

Jis taipgi sakė, kad juo 
labiau bus plečiama pre
kyba tarp Vakarų ir Ry
tų, tuo geresni šansai bus 
taikai. Kinija niekad, jis

E.D.C. likimas dabar Prancūzijos 
parlamento rankose,sako Mendes

Paryžius. — Premjeras 
Mendes - France perdavė 
EDC (bendros Vakarų Eu
ropos armijos) likimą par
lamentui. Debatai parla
mente prasidės šį, šeštadie
nį ir manoma, kad apie ai- 
tradienį bus prieita prie 
balsavimo.

Parlamentas svarstys 
EDC originalėje formoje, 
kadangi Mendes - France 
patiekti pataisymai Briu
selio konferencijoje nebu
vo priimti. Kalbėdamas 
savo ministrų kabineto po
sėdyje Mendes labai ne

Spėliojimai apie Formozos
i

karo prasidėjimo galimybę
Londonas. — Laikraštis 

“Daily Express” sako, kad 
Kinijos karo jėgų vadas 
Ču Teh daro inspekciją pa
kraščio srityse ir tyrinėja, 
kaip galima būtų geriau
siai pravesti invaziją prieš 
Taivaną (Formozą).

Washingtonas. — Demo
kratinis Kongreso atstovas 
Hays iš Arkansas sakosi 
esąs įsitikinęs, kad Formo- 
zoje nebus prieita prie tik
ro karo. Hays kalbėjo kaip 
atstovų buto užsienio rei
kalų komisijos narys.

Prie R. Valentino kapo
Hollywood. — Kiekvie

nais metais, per 27 metus, 
bevardė juodai apsirengusi 
moteris mirties metinių 
proga padėdavo raudonų 
rožių vainiką ant garsaus 
artisto Rudolfo Valentiųo 
kapo, šiais metais ji pa
reiškė spaudos atstovams, 
kad tai paskutinis kartas: 
ji pasidarė religinga ir “ge
riau tarnaus dievui negu 
Romantiškai atminčiai...” 

sakė, nereikalavo svetimų 
žemių, bet ji yra pasiryžu
si apsaugoti savo rubežius 
ir teritorijos vieningumą.

Po pasitarimo darbiečių 
partijos generalinis sek
retorius Morgan Phillipsas 
išleido pareiškimą. Jame 
šakoma, kad pasitarimai 
buvo labai atviri, nuošir
dūs ir baigėsi draugiškoje 
atmosferoje.

Vienas darbiečių delega
tų, unijų vadovas Watso- 
nas, klausė Mao, kodėl, 
kaip jam atrodė, kasyklose 
ir fabrikuose yra tiek vir
šininkų, kurie atrodo kaip 
partijos biurokratai, o ne 
iš eilinių darbininkų kilę. 
Mao atsakė, kad Liaudies 
Kinija stengiasi pastatyti 
prie pareigų labiausiai tin
kamus ir išsilavinusius 
žmones, o tie “partijos biu
rokratai” beveik visi vis 
vien yra darbininkų kilmės.

Darbiečių delegacija da
bar išvyksta į Šanchajų.

palankiai atsiliepė apie 
Briuselio konferenciją. Jis 
sakė, kad Francūzija ten 
“buvo velkama purve.”

Apie pasikalbėjimus su 
Churchillu jis mažai pasa
kojo. Jis tik perdavė 
Churchillo įspėjimą, kad 
EDC planams galutinai su
griuvus, Amerika gal no
rės visai ištraukti savo ka
rines jėgas iš Europos.

(Washingtone sekreto
rius Dulles pareiškė, kad 
jis dar nepraranda vilties, 
kad jis dar tikisi matyti 
EDC pravestą gyvenime.)

Indonezai parduos Kinijai 
kavą, cukrą, gumą, aliejų

Jakarta. — Indonezija 
pasirašė $16,800,000 vertės 
prekybos sutartį su Liau
dies Kinija. Indonezai pir
miausiai eksportuos į Ki
niją cukrų, kavą, priesko
nius (cinamoną, pipirus ir 
kt.), o vėliau taipgi gumą 
ir aliejų.

Kinai eksportuos į Indo
neziją ūkinius padargus, 
drobę, chemikalus ir vai
sių bei daržovių aliejų.

Frankfurtas.— Apie 700,- 
000 valdžios tarnautojų at
sisakė priimti siūlomą ma
žą algos pakėlimą ir reika
lauja didesnio.

Bombėjus. — Potvyniai iš 
savo namų išvarė mažiau
siai keletą milijonų Indijos 
gyventojų, sako valdžia.

______________ i *

Bernas,. Šveicarija. Ki
nijos Liaudies Respublika 
buvo priimta į Tarptautinę 
Atletikos Mėgėjų Federa
ciją. Už priėmimą balsa
vo ir Amerikos delegacija.

Komunistu partija 
kreipsis į teismus

Prezidentas pasirašė komunistų 
partijos užgniaužimo įstatymą
New Yorkas. — Amerikos 

komunistų partijos atsto
vas pareiškė, kad ta parti
ja tęs savo egzistavimą 
kaip legalė . politinė grupė 
ir per teismus bandys įro
dyti, kad jos uždraudimas 
yra nekonstitucinis. Komu
nistų partija netrukus, 
sakė jis, išleis platesnį pa
reiškimą šiuo reikalu.

Vakar iš Denverio, kur 
prezidentas Eisenhoweris 
atostogauja, atėjo žinia,

Senato komisija netyrinės 
McCarthy dėl jojo finansų

Washingtonas. — Senato 
komisija paskelbė, kad ji 
netyrinės senatoriaus Mc- 
Carthy’io finansinių rei
kalų. Flanders ir kiti se
natoriai originaliai jį kal
tino, kad jis nedamokėjo 
valdžiai mokesčių, ėmė pi
nigus nuo firmų -už gerus 
joms darbelius ir tt.

Sen. Watkinso vadovau
jama komisija finansinį 
reikalą palieka nuošalyje. 
Tyrinėjimas bus vedamas 
apie penkius prieš McCar
thy iškeltus klausimus:

1. Kad jis parodė panie
ką Kongresui, neatsakyda
mas į jam statomus klau
simus;

2. Kad jis ragino valdžios 
tarnautojus išduoti slap
tas informacijas jam be 
viršininkų leidimo;

3. Kad jis neteisėtu būdu 
išgavo informacijas iš vie
no Pe’ntagono tarnautojo;

4. Kad jis įžeidžiančiai 
traktavo kai kuriuos savo 
kolegas senate; -

5. Kad jis neteisėtai ir 
įžeidžiančiai puolė genero
lą Zwikerj.

JAV gintą ne tik Formozą, 
bet ir gretimas saliukes

Washingtonas. — Dulles 
sako, kad Amerikos laivy
nas gintų nuo Liaudies Ki
nijos ne tiktai Formozą, 
bet ir Pescadores saliukes. 
Tos saliukes randasi į Va
karus nuo Formozos, žy
miai arčiau prie Kinijos 
kranto.

Pescadores salynas, ma
žiukių saliukių ilga virtinė, 
dabar randasi Čiango jė
gų rankose. Kinijos liau- 
diečiai tas saliukes galėtų 
užimti daug lengviau negu 
pačią Formozą.

Nairobi. — Britai skel
bia, kad jie nukovė 11 ke- 
nyiečių negrų ir sužeidė ke- 
lioliką bei paėmė belaisvėn 
10 mūšyje į šiaurę nuo 
Nairobi.

ORAS. — Dalinas lie
tus, vešiau.

kad prezidentas pąsiraše 
po Kongreso priimtu komu
nistų partijos uždraudimo 
įstatymu.

Naujas įstatymas vadi
namas “komunistų kon
trolės aktu.” Juomi pati 
partija paskelbiama nele- 
gale, bet atsikiri nariai au
tomatiškai nebus baudžia
mi.

(Teisingumo departmen- 
tas Washingtone sako, kad 
masinių suėmimų nebus, — 
kol kas.)

Komunistai planuoja eiti 
į teismus, kad apginti savo 
teises. Manoma, kad per 
teismus prieš naują įstaty
mą kovos ir kelios unijos, 
kurios anot teisingumo de
partment yra “komunis
tų infiltruotos.”

Nacionalės Advokatų 
Gildijos prezidentas S. 
Schachter sako, kad nau
jas įstatymas aiškiai laužo 
konstituciją.

New Yorko Times sako, 
kad naujas įstatymas yra 
neaiškus, maišytas ir pilnas 
netikslumų. Nei pats Kon
gresas neturėjo jo pilno 
nlano balsuojant, o buvo 
balsuota apie įvairius pa* 
taisymus prie pataisymų ir 
patys Kongreso nariai ne
galėjo aiškiai žinoti, apie 
ką balsavo.

Washingtonas. — čionai 
manoma, kad pirmieji žing
sniai bus ne prieš pačią ko
munistų partiją, bet prieš 
taip vadinamas kairias uni
jas. _________ »

Paskutiniai 
pranešimai

Tokyo. — Aukštas Ame
rikos* karinis pareigūnas 
sako, kad jeigu kinai ban
dytų atimti nuo Čiango 
Formozą, jie prieš save tu
rėtų ne tik jankių septintą 
laivyną, bet ir orlaivyną, 
kurio bazės randasi Japo
nijoje.

Belgradas. — Jugoslavi
ja sutiko priimti pagalbą iŠ 
Amerikos dėl nuo Duno
jaus potvynių nukentėju
sių. Pagalba ateis per tarp
tautinį Raudonąjį Kry
žių.

Haga. — Po 60 pėdų 
vandenyje Šiaurės jūroje 
buvo rastos skeveldros 
olandų lėktuvo, kuris užva
kar sudužo užmušant virš 
20 keleivių. Jau atrasta ir 
keli užmuštų kūnai.

Paryžius. — Atvyko Ma
roko generalinis guberna
torius F. Lacoste. Jis ta
riasi šu valdžios galvomis 
apie padėtį Mdroke, ir esąs 
pasiūlęs daryti kai kuriuos 
kompromisus nacionalisti
nei marokiečių Istiklalo 
partijai.
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JEIGU JIE PROTINGAI BALSUOTŲ
Šiandien mūsų šalis turi 100,223,000 balsuotojų. Ti

krai milžiniška armija. Jie pareina iš visų luomų ir 
klasių. Tačiau didelė jų dauguma yra darbo žmonės.

Kas atsitiktų, jeigu šitie balsuotojai dalyvautų vir
šininku išrinkimuose ir balsuotų išmintingai? šį rudenį 
jie apvalytų Kongresą nuo tokių žmonių, kurie įrodė 
savo nekompetentiškumą bei nesiskaitymą su juos iš
rinkusiais žmonėmis.

Deja, beveik Duse turinčių teisę balsuoti piliečių 
kasmet pamiršta balsuoti. O tie, kurie balsuoja, dau
gumoje balsuoja už senųjų kapitalistinių partijų kandi
datus, kuriems dirbančiosios liaudies interesai neapeina.

Pažangioji visuomenė daug vilčių deda į būsimus 
kongresinius rinkimus. Jau ir kandidatai daugumoje 
žinomi. Pažangiečiai visur siūlo suvienyti spėkas aplin
kui tuos kandidatus, kurie nesvyruojančiai stoja už pa
saulinės taikos išlaikymą ir už pastojimą kelio makar- 

• tizmui.
žmoniją.

TRUSTAI IR DEMOKRATIJA
“Biznio vienijimosi banga stato demokratiją į pa

vojų,” šaukia geležinkeliečių unijų organas “Labor.” 
Laikraštis mano, kad tuo turėtų rimtai susirūpinti Ame
rikos žmonės ir Kongresas.

Geležinkeliečių savaitraštis savo mintis remia 
straipsniu, pasirodžiusiu “U. S. News & World Report,” 
pavadintu: “Business Mergers: Why So Many No\v?” 
Straipsnio autorius pastebi: “biznio vienijimosi derlius 
šiemet ekstra didelis. Dideli apsivienijimai jau įvyko,^ o 
dar didesni ruošiami. Vargiai paimsi biznišką dienraštį 
į rankas, kuriame nerastum poros pranešimų apie biznio 
apsivienijimą. >

Toliau skaitome:
“Metai atgal vienijimosi drugys buvo šiltas; šian

dien jis yra karštas. Jis šluoja per visas svarbias in
dustrijas — automobilių, vaistų, chemikalų, statybinių 
mašinų ir tekstilės.”

Kame svarbiausia priežastis? “U. S'. News & World 
Report” atsako:

“Vyriausybė yra bizniui draugiška. Pramonės ly
deriai nesibijo, kad jų kelią į biznio stambinimą pastos 
anti-trustiniai veiksmai.”

Niekas nė nekalba apie panaudojimą anti-trustinių 
įstatymų prieš biznių ir įmonių stambinimą. Smulkieji 
užvedimai negali atsilaikyti lenktynėse su stambiaisiais. 
Stambieji juos praryja. Kurie nesiduoda būti “suvaldy
tais,” tuos sunaikina.

Mūsų skaitytojai jau yra girdėję konsolidacijas au
tomobilių pramonėje. Ten jau išnyko visos taip vadi
namos nepriklausomos firmos, kurių buvo virš šimto. 
Beliko tiktai šešios milžiniškos korporacijos.

Dabar sužinome apie derybas tarpe Bethlehem Steel 
Corporation ir Youngstown Sheet & Tube Company. Abi 
milžiniškos kompanijos. Kai jos susivienys, jų kapitalas 
sieks du bilijonu ir tris šimtus milijonų dolerių!

O tekstilės pramonėje apsivienijimas toks didelis ir 
platus, jog, pasak “U. S. News & World Report,” visas 
tos pramonės veidas jau pasikeitęs. Panaši tendencija 
pastebima žibalo pramonėje.

Biznio stambinimas, mūsų gyvenimo sąlygose, reiš- | retų būti daroma. Visų rė
kia išmetimą iš darbo daugelio darbininkų ir padidinimą komendacijų kertinis akkia išmetimą iš darbo daugelio darbininku ir padidinimą 
korporacijų, trustų ir monopolijų pelnų. Politiniai šis 
procesas reiškia siaurinimą demokratinių laisvių ir tei
sių Amerikos žmonėms. Stambusis biznis žino, kad da
bartinė vyriausybė prieš iį nesukils. Juk beveik visas 
prezidento Eisenhowerio kabinetas susideda iš didžiojo 
biznio žmonių. *.

Kaip tik tą turi mintyje ir “Labor” redaktoriai, kai 
jie muša trivogą ir šaukia Amerikos žmones susirūpinti 
kylančiu pavojumi Amerikos demokratijai. Niekam nė
ra jokia paslaptis, jog šių dienų makartizmas remiasi 
stambiuoju kapitalu.

Dvi svarbiausios problemos prieš Ameriką ir

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Skamba džiaugsminga daina

Puikiai papuoštame Užven
čio stadione į ketvirtąją ra-/ 
joninę dainų šventę susirinko 
daug žiūrovų. Gausūs šiais 
tnetais Čia kolūkiniai meno 
Saviveiklos kolektyvai. Jų 
tarpe—Kalinino vardo, “Nau
jo gyvenimo” kolūkių chorai. 
Saviveiklos kolektyvai pui
kiai atliko dainų šventės re
pertuarą. Čia pat įvyko kai
mo kapelių yaržybos.

Dainų šventė įvyko taip 
pat Ramygaloje. Geriausiai 

t 
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KAS KA RAŠO IR SAKO
RĖNT UŽ TAI REIKĖTŲ 

PASVEIKINTI
Brooklyno Vienybė pa

duoda sekamą:
“Vilniaus radijo praneši

mu, Ministrų Tarybos ir 
Lietuvos KP CK nutarimu 
‘ryšium su lietuvių litera
tūros ir meno dekada Mas
kvoje buvo priimta visa ei
lė priemonių.’ Sąjunginė 
vyriausybė valstybinio ope
ros ir baleto teatro darbuo
tojams žymiai padidino at
lyginimą ir prailgino ato
stogų laiką. Šiaulių ir Klai
pėdos dramos teatrams pa
aukštintos teisinės grupės. 
Respublikos teatrų ir muzi
kinių darbuotojų skaičius 
padidintas 157, TL valsty
binių leidyklų 64. Nutarta 
mėnesinio atlyginimo suma 
premijuoti darbuotojus, da
lyvavusius dekadoj ir ją or
ganizavusius.

“Sovietai numatę išleisti 

pusėje, nors jis suranda pa
vojų, bet. sūdnosios dienos dar 
nemato. Vakarai šiandien 
tebesą kur kas stipresni. Ir 
“Ateitis šiuo metu dar tebė
ra vakarų rankose.”

Pavojus in viltis 
šitaip išdėsto:

“ 1. Laiko bėgyje
ginėj pažangoj, ypač ginklų 
gamyboje, Rusija gali neu
tralizuoti vakariečių persvarą.

2. Gali Rusija neutralizuoti 
dabartinį geopolitinį vakarie
čių pirmavimą ištęsdama savo 
valdžią į kaimyninius kraštus 
ir artimas bazes. Tuo atžvil
giu pavojinga padėtis; Azijoje, 
yra neraminančių ženklų Af
rikoje, geriau—Europoje.

3. Yra psichologinis-politi- 
uis pavojus vakariečiams su
skilti, kaip to siekia Rusija.

Jeigu Rusijai pavyks dar 
užgrobti ką iš artimų žemių, 
jeigu vakariečiai susipjaus ar 
susiskaldys — laikas veiks so
vietų naudai. Tačiau, jeigu 

# vakariečiai supras pavojų ir 
apie dekadą platų leidinį, stovės vieningai, sovietų verži- 
O LTSR prezidiumo įsaky- masis pasauly bus sutriuškin- 
mu valstybiniam liaudies tas. Atrodo, kad vakarų vals- 
dainų ir šokių ansambliui , lybės kas kart labiau supran- 
suteiktas ‘nusipelniusio res-1 ta pavojų, aktyviai ruošiasi 

var- '18rn atsispirti ir tai teikia ge-publikos ansamblio 
das’.”

KAPITALIZMAS DAR 
ESĄS NEPRAŽUVĘS

Kunigas Prunskis ragina 
vuosius nenustoti vilties, 
jo globojamas kapitalistinis 
pasaulis tebesąs nepražuvęs. 
Gerai ir plačiai apskaičiavęs 
militarines, socialines ir poli
tines jėgas vienoje ir kitoje

Tai ko gi jie norėtų?
I '-7

Mūsų Kongreso Atstovų 
: Butas turi “K o m u n i s t u 
Agresijai Tirti Komitetą.” 
Šis komitetas dabar patei
kia savo :
Jis siūlo visiškai konkre 

' čius žygius, kaip ir kas tu 

rekomendacijas. denta« nėrąj^ireiškęs

pasirodė “Lenino keliu” kol
ūkio liaudies šokių šokėjai, 
atlikdami “Kolūkio pirminin
ką,” “Jievaro tiltą” ir kitus 
liaudies šokius bei žaidimus. 
Gerai pasiruošę pasirodė žiū
rovams Ramygalos ir Kreke
navos vidurinių mokyklų liau
dies šokių kolektyvai.

Akmenės rajone įvykusioje 
trečiojoje dainų šventėje ypač 
šiltai žiūrovų/ buvo sutiktas' 
“Tarybinio artojo” kolūkio 
senovinių liaudies šokių šo
kėjų kolektyvas, atlikęs “Ka
drilių,” “Našlę’ ir kitus liau
dies šokius.

komendacijų 
muo yra ta filosofija, jog 
“taikios koegzistencijos | 
mintis yra komunistinis mi-j 
tas.” Vadinasi, taikios ko-1 
egzistencijos negali būti 
tarpe komunistinių ir kapi
talistinių kraštų.

Išvada?
Išvada aiški ir supranta

ma: visais būdais reikia- 
ruoštis prie karo. O kadan
gi, kaip pats prezidentas 
Eisenhoweris ne kartą yra i 
pasakęs, ,naujas karas ga
lėtu būti tiktai atominis 
karas, tai kongresinis ko
mitetas ‘tokį karą ir turi 
mintyje. Ta pati fįlosofija 
kitaip išreiškiama “preven
tyviu karu,” tai yra, siūly
mu paskelbti karą jau da
bar, ilgiau nelaukiant, nes, 
girdi, laukimas tiktai pade
da komunizmui sustiprėti.

Toliau, tarp kitko, minė
tas komitetas rekomenduo
ja prezidentui tuojau su
šaukti “tarptautinę konfe
renciją,” kurioje būtų for
maliai nutarta:

“a) formaliai konstatuoti, 
kad komunistinis režimas, 
kurio žinioj, yra 800,000,000 
žmonių, nereprezentuoja tų 
žmonių valios;

b) nutraukti su Sovietais 
ir Maskvos kontroliuoja

mais regimais diplomati
nius santykius*;

c) patvirtinti solidarumą 
su komunistų. pavergtomis 
tautomis;

d) paruošti programą 
prekybinėms sutartims ir 
visai prekybai su komunis
tais nutraukti;

e) paruošti dinamišką 
programą komunist i n i a m 
sąmokslui atremti.”

Rekomendacijos tikrai

Prunskis

technolo-

ambicingos. Kas su jomis 
bus daroma?

Nežinia. . Kol kas prezi- 
f nei

rų vilčių.”
Viskas, matote, priklauso 

nuo'žodelių “jeigu” ir “ta
čiau.” Gerai, kad nors šis ku
nigas dar tebėra nenustojęs 

sa- j vilčių. Kai skaitai Draugą ar 
nes , Darbininką, kartais žmogus 

esi priverstas manyti, jog vi
si mūsų klerikalai nebeturi 
jokio pasitikėjimo ateitimi. 
Komunistinį velnią , jie mato 
kiekvienoje palovėje.

H

■ rienail" TU° SS » Žilevičius.—
tarpu dabartinė Kongreso 
sesija užsidarė. Reikia m a- 
Ryti, jog vargiai šios komi- 

■j teto rekomendacijos bus 
Į numestos į gurbą ir pa- 
' įnirštos. Galimas daiktas, 
kad jos bus iš naujo iškel
tos ir pakartotos kitoje 
K o n į r eso sesijoje. Vei
kiausia komitetas reika
laus, kad visomis šiomis re
komendacijomis pats Kon
gresas tartų savo žodį, jei, 
tuo tarpu, prezidentas ryž
tųsi su jomis nesiskaityti.

Saite tis

ŠYPSENOS
Vistiek gerai

Po arklių lenktynių treni
ruotoj as prisipažino, kad jis 
davė arkliui gerą stiklą deg
tinės.

“Tai kas iš to, jis vistiek 
nelaimėjo lenktynių,” skundė
si nusiminęs savininkas.

“Bet mūsų arklys buvo 
linksmiausias iš visų per visas 
lenktynes,” tiešijo trenirūoto- 
jas.

Čiampijonai

žuvininkas mėgo gir-
jis sugauna dideles

Senas 
tis, kad 
žuvis. O kad jam tikėtų, jis 
pasišaukdavo skeptikus ir jų 
akyse -sverdavo sugautas žu
vis.

Vieną dieną atėjo pas jį vie
nas jo pažįstamų pasiskolinti 
svarstyklių. Už kiek laiko 
grįžo jis su svarstyklėmis ir 
sušuko: /

“Sveikink mane! Aš esu 
yas 24 

tė-
svarų vaiko.

Jis jau žino

berniukas ir pranešė 
kad jis įgrioyė ko-motinai,

pėčias į gėlių lysvę.
■ “Bėk ir pasakyk tėvui,” pa

tarė motina.
“Tėvelis jau žino, nesi jis 

kabo ant lango,” paaiškinu 
vaikas.

Naujojoje Klaipėdos žvejų 
gyvenvietėje

Rašo J. M1EŠYS

At-

zve- 
prie

KLAIPĖDA.— Triukš
minga buvo neseniai Klai
pėdos žvejų gyvenvietėje, 
prie Minijos gatvės namo 
Nr. 2. Žmonės kraustėsi į 
naują trijų aukštų gyvena
mąjį namą, turintį 27 bu
tus. Šiuose šviesiuose, jau
kiuose, gerai įrengtuose bu
tuose įsikūrė žvejų šeimos.

Džiugios daugelio nauja
kurių nuotaikos netemdė 
net ir ta aplinkybė, kad vy
rai ir broliai, tėvai ir sūnūs 
yra ne čia, šeimos tarpe, o 
išvykę žvejoti į Baltijos jū
ra, bekraštes Šiaurės V 7
lanto platybes.

Praeis kiek laiko, ir 
jybmiai laivai sugrįš 
savųjų krantų. Su džiaug
smu peržengs savo naujų 
butų slenksčius žvejybinio 
tralerio Nr. 614 vyresnysis 
mechanikas Aleksas Visoc
kas, laivo Nr. 616 kapito
no vyresnysis padėjėjas 
Dmitri jus Mažeika ir dai
gelis kitų.

Daug radiogramų pasta
ruoju metu . iš Didžiosios 
Žemės pasiųsta į žvejybi
nius,laivus. Žmonos ir mo
tinos pranešė apie naujus 
butus — puikiai įrengtus, 
su visais patogumais,—ku
riuos jų šeimos gavo žvejų 
gyvenvietėje.

Daugiau nauju ramų.
Dar jauna žvejų gyven

vietė pietinėje Klaipėdos 
miesto dalyje. Sunku pati
kėti, kad vos prieš trejus 
metus ten, kur šiandien į- 
kurta nauja gyvenvietė, 
buvo dykvietė.’..

—Aš buvau tarp pirmų
jų statybininkų, atėjusių 
čionai, — pasakoja mūri-

16 
to, 
ko- 
po 

bu-

1951 metų rudenį mes pa
statėme pirmą “pastatą”— 
mažą sandėliuką statybos 
įrankiams laikyti. O paskui 
pradėjome dėti triaukščių 
mūrinių namų pamatus.

Pirmajame name, kurio 
statyboje jis dirbo 1951—
1952 metų žiemą, šiuo me
tu gyvena tralerių laivyno 
valdybos žvejai. Dabar sta
tybos pastoliuose yra 
daugiabučių namų. Be 
statomi ištisi kvartalai 
tedžių, turinčių po du, 
keturis ir po aštuonis
tus. Jau atiduotųjų naudo
tis kotedžių gyvenamasis 
plotas sudaro daugiau kaip 
10 tūkstančių kvadratinių 
metrų. Apie didėjantį ko
tedžių statybos užmojį, by
loja vien šis skaičius — per 
artimiausius 2—3 metus 
jais bus užstatytas 280 he
ktarų plotas. Šiuo metu 
Kauno Projektavimo insti
tute ruošiamas generalinis 
projektas, pagal kurį bus 
statoma darbininkų gyven
vietė pietinėje Klaipėdos 
dalyje. Gyvenvietė planuo
jama 45 tūkstančiams žmo
nių.

V

Nauji kultūros židiniai
Sparčiai augančioje Klai

pėdos žvejų gyvenvietėje, 
tolokai nuo centro, žmonės 
negali skųstis, kad jiems 
nuobodu gyventi. Greta gy
venamųjų namų statybos 
darbininkų gyvenvietėje 
kuriasi ir auga vis nauji 
ir nauji kultūros židiniai. 
Pereitų metų pabaigoje čia 
buvo baigtas statyti “Auro
ros” kįnoteatro pastatas.

Naujosios gyvenvietės te
ritorijoje įsteigta bibliote
ka. Ji turi apie 900 nuolą- 
tinių skaitytojų. Čia įsiga
lėjo puiki 'tradicija — at
žymėti kiekvieną įžymią 
datą parodomis-montažais, 

bibliotekos skaitytojų lei
džiamo sieninio laikraščio 
numeriais. Sistematingai 
rengiamos skaitytojų kon
ferencijos, bibliografinės 
apžvalgos.

Nepamiršti vaikai
Daug dėmesio skiriama 

vaikų įstaigų statybai. Gy
venvietės centre pradeda
ma statyti didžiausia mies
te vidurinė mokykla, ku
rioje mokysis 960 vaikų. 
Rajone statomi du nauji 
vaikų darželiai. Jie bus pa
statyti dar šiais metais. 
Kiekviename jų bus po 150 
vietų. Statomas taip pat 
100 vi-etų vaikų lopšelis.

Naujame žvejų miestely
je numatyta pastatyti Kul
tūros namus. Bus įrengtas 
parkas, kurio viduryje bus 
pastatytas stadionas. Li
goninė, poliklinika, vaisti
nė, rajoninė šiluminė elek
tros centrinė, buitinio ap
tarnavimo kominatas, val
gykla, naujos parduotuvės 
— labai daug statoma ir 
bus pastatyta darbininkų 
gyvenvietėje.
Žveju uždarbiai ir gerovė

Vis labiau kyla jūros dar
bo žmonių gerovė. Tatai 
matyti kad ir iš to, kaip 
didėja prekių apyvarta 
miesto žvejų vartotojų ko
operatyvo parduotuvėje. 
Palyginti su šių metų sau
sio-vasario mėnesiais pre
kių pardavimas kovo-ba
landžio mėnesiais padidėjo 
2,5. karto. Gyvai vyksta 
prekyba ir šiuo metu. Y- 
patingai padidėjo aukštos 
rūšies prekių bei ilgo nau
dojimo reikmenų pareika
lavimas.

PASTABOS

Amerikai. Jis tik
Amerikai įsiteigti 

bazes Ispanijoje. Is- 
diktatorius gerai ži-

Jungtinių Valstijų ambasa
da Madride pasigyrė svietui, 
kad jinai pasirašė sutartį su 
Ispanijos diktatoriaus Franco 
valdžia pagaminti Ispanijai 
kanuolių už milijoną dolerių.

Tai bus viso parduota Is- 100,000 metų atgal, 
panijai kanuolių už $10,800,- 
000. Kiek kitokių ginklų 
yra parduota, nepasakoma.

Bet atsiminkime tai, kad 
Franco nieko nemoka už tuos 
ginklus 
leidžia 
karines 
panijos
no, kad tie ginklai, kuriuos 
jis gauna iš Amerikos, ir tos 
bazės jo fašistinį sostą žy
miai sutvirtins, fašistinį regi
mą palaikys galioje ilgesniam 
laikui.

Mūsų’ valdovai skelbia, kad 
jie kovoją prieš visokias dik
tatūras, o praktikoje remia 
bjauriausias diktatūras, kaip 
Franco, Čiang K a i - š e k c , 
Syngman Rhee ir kt.

Tarybų Sąjungos Raudona
sis Kryžius pasiuntė Iranui 
200,000 vertės 'čekį, kaip pa
galbą nuo potvinio nukenteju- 
siems Ghąžvino srities žmo
nėms.

Tarp dabartinės reakcinės 
Irano valdžios ir Tarybų Są
jungos santikiai yra nedrau
giški nuo to laiko, kai Irano 
valdžia pradėjo nusileisti an
glams ir amerikiečiams alie- • 
jaus koncesijų klausimu. Nei 
šios koncesijos veda prie an
O' 
mo Irane, Tarybų Sąjungos 
pašonėje. .

Remdama nuo potvinio nu
kentėjusius'Irano žmones, Ta
rybų Sąjunga padaro skirtu
mą tarp Irano žmonių ir vai 
džiofe, kuri juos teroro pagal
ba priespaudoje palaiko.

' Jei

s Jei aš turėčiau didžią jėg$, 
greit paliuosUočiau visus, ttio-

ir amerikiečių įsitvirtini-

Netoli Indonezijos, miesto
Ųadjitan iškastos žmogaus

daugiau kaip

žinojimą

Tatai paaiškinama tuo, 
kad žvejai gerai uždirba. 
Štai, pavyzdžiui, žvejybinio 
tralerio kapitonas Aleksie
jus Cvychas. Jo vi^į^Lnis 
uždarbis per mėnesį A.TA54 
metais sudaro apie 2,500 
rublių. Kovo mėnesį kapi
tonas Cvychas be uždarbio 
gavo dar premiją už žu
vies sugavimo plano viršiji
mą pirmajame ketvirtyje.

Netoli pramoninių pre
kių parduotuvės yra taupo
moji kasa. Vis daugiau 
žvejų įsigyja taupomąsias 
knygeles. Vien nuo šių me
tų pradžios indėlininkų 
skaičius padidėjo beveik 
200 žmonių, o taupomojoje 
kasoje laikomų indėlių su
ma išaugo 
du kartus.

Kelia
Vakaras, 

vietės butuose užsidega ele
ktra. Ir jeigu užeitume 
tuo metu į žvejų butus, ga
lėtume rasti nemaža įmo
nių, kurie ruošiasi eili
nėms pamokoms niokojame 
kombinate. Tai — busi
mieji laivų mechanikai, to
limo plaukiojimo šturma
nai.

Vien iš kapitono V. Vi- 
kovskio vadovaujamo žve
jybinio tralerio įgulos 4 
žmonės nuvyko į Leningra
dą kelti savo kvalifikaciją. 
Jis pats, V. Vikovskis, šiuo 
metu ruošiasi laikyti egza
minus ir tapti tolimo plau
kiojimo šturmanu. Kartu 
su juo mokosi 30 žvejybinių 
laivų kapitonų. Jiems su
darytos visos sąlygos sėk
mingai mokytis: parinkti 
geriausi dėstytojai iš žuvies 
pramonės vadovaujančių ir 
inžinierinių-techninių dar
buotojų tarpo, paskirtos 
geros mokslo patalpos, be
simokantiems paliekamas 
darbo užmokestis. X

liekanos, kurios rodo, kad jis 
ten gyveno apie 30,000 me
tų atgal Kartu ten buvo su
rasta nemažai įrankių ir kito
kių objektų, kurie rodo ten 
jau žmonių gyventa apie 

šie suradimai dar sykį su
muša biblijinius padavimus, 
kad pirmas žmogus buvęs 
dievo' sutvertas apie 5,000 
metų tam atgal. Šie suradi
mai aiškiai sumuša krikščio
nišką mokinimą apie žmogaus 
atsiradimą.

pra

žmonių 
laikraš- 

kapitalizmo lie-

Tarybų, Sąjungos dienraštis 
“I z vesti jos” pradėjo vajų 
prieš “tipsus,” kurie ir Tary
bų Sąjungoje buvo 
kuo.] a m i. 

ši praktika “žemina 
garbę,” rašo minimas 
tis. Ji yra 
kana.”

Amerikoje “tipinimas7 yra 
.pasiekęs aukštą laipsnį. Nu* 
J ėjęs į valgyklą ar kita viešą 
! įstaigą, jeigu nepaliksi pa- • 
Į tarnautojui dovanėlės-“tipso,” 
i ji$ žiūrės į tave labai pras
ytai, nežiūrint ir to, kad jo al
ga bus daug didesnė už ta
vąją.

Daugelis darbdavių, pasi- ’ 
remdami tuo, kad jų darbi

ai įlinkai gali gauti “tipsų,” už 
i tai nedamoka jiems algų.nedamoka jiems algą.

Gri-kis.

turėčiau jėgą

Berniškose kapitalistinėse ša
lyse, esančius vergus. Aš pri
statyčiau visus žmones dirbti 
naudingą darbą. Tuomet būtų 
lengva ant šio pasaulio gyven
ti ir normaliai senatvės 'Su
laukti, ramiai numirti... \

Girtybė tai niekas kitas, 
kaip savanoriai įsigijama 
beprotybe. Seneca

\



BROCKTON, MASS
Dar turėsime du didelius Į dienų pikniką. Suteiks “gud 

taim” nariams ir visiems, kas 
tik atsilankys į šį parengimą. 

Turėtumėm skaitlingai da
lyvauti šiame piknike dar ir 
dėl to, kad šios dvi draugijos 
susitarė ir rengia bendrai. 
Rengia ne dėl padarymo pel
no, kaip 
davome. 
rymo yra 
nariai ir

parėmimus, į kuriuos turėtu
me ^skaitlingai a t s i 1 a n k yti 
Montellos lietuviai.

Pirmasis: Dvi draugijos 
rengia dviejų dienų pikniką 
Lietuvių Tautiško Namo Par
ke, Montello, rugsėjo (Sept.) 
e ir 6 dienomis, sekmadienį 
ir pirmadienį. Bufe dvi dienos 
švenčių, būsime liuosi nuo 
darbo, tai turėtumėm da
lyvauti. 
Brocktono 
Draugija ir 
Draugija.

Šios dvi 
niausios, didžiausios ir 
čiausios Montelloje tarpe čio
nai gyvuojančių draugijų, ku
rių čionai nemažai yra? Ro- 

buvo suorgani- 
penkios

tai
Tos draugijos yra:

Lietuvių Piliečių
Roko Pašalpinė

draugijos yra se- 
tvir-

ko Draugija 
zuota 1895 metais, 
dešimtys devyncrių metų se
numo. Paskui ją seka Pilie
čių Draugija.

Iš į^adžių šios dvi draugijos 
labai gražiai sugyveno, dirbo, 
veikė!iš vieno. Bet laikui bė
gant buvo pasidaręs kaip 
koks skilimas, nors dauguma 
narių priklausydavo pirmiau 
ir priklauso dabar abiejose 
draugijose. Laikui bėgant ta 
nesantaika pranyko ir vėl 
priėjome prie draugiškumo ir 
vienybės, kaip kad būdavo 
pirmiau; Ir va šios dvi drau
gijos vėl sykiu rengia dviejų

Rašo SUSNINKŲ JURGIS
(Tąsa)

Mažytėje virtuvėje pačiame 
stovėjo skara uždengtas pilnas įkaitinto 
vandens ceberys, pastatytas prie iki 
raudonumo įkaitinto anglinio pečiuko. 
Tai ten Jurgis turėjo praustis kaip kiti 
mainieriai, ten turėjo nusiplauti visą 
juodumą, kurį parsineša iš kasyklų.

Viena bėda nedaėda, ale kai kelios ap
sėda... Teisinga to lietuvių patarlė. Jur
gio rankos buvo suraižytos, supiaustytos, 
bet-fea dar nelaimei atsitiko, kad praus- 
damasis jis kūnu palietė netyčia įkaitusį 
pečiuką ir nusisvilino.

Kankinosi visą naktį skausmuose na
bagutis, bet niekam apie savo skausmus 
kalbėti nenorėjo. Tam perdaug išdidus 
buvo. Ir taip sekantį rytą atsikėlęs jis 
su kitais išėjo į kasyklą, nors tik paėjus 
kelius žingsnius jam jau degino ir skau
dėjo nesvietiškai.

O čia dar kaip tyčia senesnieji mai
nieriai ateina ir jį kabina, erzina, mat, 
laiko turi laukdami karukų. Juokauja 
jie, pajuokia, kad jis praeitą vakarą iš - 
galiūno pabėgo, o Jurgis dirba dantis 
sukandęs ir vos išsilaikydamas.

- Jis krauna anglį sukruvintomis ran
komis, o ant anglių lyg kokie žirniai aša
ros rieda. Ir apima jf begalinė gailes
tis, kartus skausmas:

“Velnias mąne čia nešė į šitą Ameri
kai Lietuvoje vaikščiojau paskui plū-

ir dainuškas dainavau, o čia? Čia 
kenčiu Kalvąrijos kryžiaus kelius...”

Taip mintys skrieja per Jurgio galvą, 
ir tuo pačiu laiku jis lyg pro rūką mato 
kaimynus sėdint ir girdi jų anekdotus.

“Vakar ko neužmušiau savo bobos,” 
sako vienas.

“O ką ji tau padarė, negulėjo su ta
vim?”

“Gulėjo, ale ir velnių man davė...”
Mušęs žmoną paaiškino, kad ji jam 

velnių davė, nes perdaug pinigų pragė
rė.

Bet Jurgis jų beveik neklausė. Užpy
lė jis karuką, paskui iš anglies akmenis 
išrankiojo, su pikiu didelius gabalus - 
trupino, daužė.

Staiga didelis bildesys jį lyg išbudino. 
Vyrai žaibo greitumu leidosi į vieną šo
ną, kiti į kitą/ link vietos, kur girdėjosi. 
fyg žemė sudrebėjo. *

Jurgis ir švogeris nuskubėjo į artimą 
.darbovietę, ir štai prieš juos staiga iš 

> skylės, iš oro valymo “hadingos”, išlen
da pamėlynavęs, išgąsčio apimtas vaiki

nas, kuris garsiai šaukiasi pagajbos: 
“Gelbėkit, gelbėkit, rakas dėdę užgriu
vo)?..,”

Jurgis pasiekė tą vi
• jau darbavosi. Bet,

? Lyg milžiniško pastato.siena sugriu- 
z iršaus nukritusi didelė skala, o 

prislėgtas žmogus, žmogus atsi
sėdančioje pozicijoje, pečiais atsi-

kampe

y-
rar

rėmęs į smulkios anglies krūvą, viena 
ranka atsirėmęs ant čia pat dar stovin
čio kastuvo. Kita ranka ir koja po ak
meniu...

Žmogus dar gyvas, nors visas pamėly
navęs, akys išverstos, o iš jo lūpų vos 
girdimai ateina pagalbos šauksmas.

Vyrai vieni su gręžtuvais, kiti su pli
komis rankomis- bando ką nors' padaryti, 
bet kaip tik gręžtuvai pasiekia akmenį, 
jis pradeda linkti, ir akmuo krinta že
myn. dar labiau slėgdamas nelaimingąjį 
žmogų.

“0 Jėzus, O Jėzus, vyručiai, laužia 
kojas, triuškina kojeles...” dejuoja pri
slėgtasis užkimštu balsu, o vyrai dar
buojasi desperatiškai, ir prakaitas sro
vėmis rieda jų veidais.

Tik kai pribuvo daugiau angliakasių 
ir pakėlė milžiną, tai iš po jo ištraukė 
kasėją — su sulamdytomis kojomis.

Nunešė jie atsargiai sužeistąjį ir pa
guldė ant medinės dėžės, kurioje mai- 
nieriai paprastai laiko savo darbo įran
kius. Sužeistojo vaitojimai" darosi vis 
garsesni,, ir atrodė, kad jis nieko negir
di, nes jo nuraminti nebuvo galima.

Pagaliau, buvo atnešti neštuvai ir šeši 
vyrai jį 'pradėjo nešti link keltuvo, bet 
kaip tyčia nulūžo viena neštuvo ranke
na, ir per mainos tolimas skyles suaidė
jo skaudulingas griaudus sužeistojo, šu
va itoj imas.

Pagaliau jis buvo išneštas į viršų ir 
mulo traukiamu vežimu nuvežtas ligo
ninėn.

Ni^kad pirma savo gyvenime Jurgis ne
buvo panašaus dalyko matęs. Kaip jis 
jautėsi, tik jam pačiam buvo žinoma. Jis 
jau beveik savo skaudulį buvo pamiršęs, 
tik sugrįžęs prie darbo skausmas grįžo, ” 
grįžo degimas.

Švogeris-pastebėjo, kad Jurgio veidais 
ašaros rieda ir jo klausė, ar tai jau jam 
taip gaila sužeistojo, Jono Urbono.

“Taip, atsakė Jurgis, man jo labai 
gaila, nes geras žmogus ir geras kaimy
nas buvo/’

Bet šiuo švogerio neįtikino. Suprato 
jis, kad čia kas nors rimtesnio. Klausi
nėjo Jurgio, ar jam persunku įdirbti, iki 
Jurgis buvo priverstas pasisakyti apie 
savo skausmus.

Jurgis buvo nuvestas namo, kur pri
buvęs gydytojas įsakė bent dešimt dienų 
neiti darban.

Ilsėtis buvo gera, bet Jurgiui rūpėjo 
pinigus uždirbti. Bet kai jau trek pagi
jo, kad galėjo vaikštinėti, giminės pata
rė eiti dirbti ant brokerio. Bet, ką-gi, 
ten suvis mažai mokėdavo. O antra, kuo
mi jis geresnis už kitus? Jei kiti grino- 
riukai, jo draugai, gali mainose dirbti, 
tai kodėl ne jis?

{Bus daugiau)

negali kalbėti.
Taigi, buvo jair pirmiau 

norėta padaryti jam šioks 
toks parengimas, bet kad jo 

i sveikata buvo silpna, tai ki
li jo draugai daktarai neveli
jo ir jis pats buvo labai ner
vingas. Bet jAu dabar biskį 
apsiprato, sustiprėjo ir jau 
galima jį pakviesti j tokį su
sirinkimą, kaip dabar jam 
yra rengiamas.

Ta proga norėčiąu pridėti 
kelis žodžius ir nuo savęs. 
Kiek apie daktarą Budreckį 
esu girdėjęs ir kiek patsai pa
tyręs, jis buvo labai geras 
kaipo žmogus ir nuoširdus, są
žiningas kaipo daktaras. Jis 
—mūsų Brocktono pirmutinis 
lietuvis daktaras. Ir va, bū
davo, bile kokiu reikalu pas 
jį nueisi ar į namus pasišauk
si, jis visuomet su mielu uo
lu patarnaudavo ir patarda
vo, kiek galėdavo. O kada 
atliko savo darbą, paklaustas,' 
“kiek tau, daktare, reikia?” 
tai gaudavai atsakymą: “Kai 

i pasveiksi, tai ateisi ir atsily
ginsi.” Arba, “jei turi, tur
tingas, tai duok dolerį, ir bus 
viskas.”

Jis dar buvo visų Montel
lo draugijų daktaru nuo pat 
pradžios jo daktaravimo, kai 
tik sugrįžo iš kariuomenes 
po pirmojo pasaulinio karo, ir 
buvo iki jį toji nelaimė išti
ko. Jo išlygos—vienas dole
ris į metus nariui, nebuvo 
skirtumo, keliose draugijose

kad pirmiau dary- 
Ne dėl pelno pada- 
rengiamas, bet kad 

pašaliniai svečiai
praleistų laiką linksmai.

Abiejų draugijų valdybos 
turėjo daugelį pasitarimų ir 
sako: kas būsite šiame pikni
ke, iš toli ar arti, nesigailėsi
te, 
nom 
gros 
ir jauniems.

Pasimatysime rugsėjo 5 ir 
6-tą. Nesivėluokite, parkas 
bus atdaras nuo 1 po pietų.

Yra paimtas dviem die- 
geras orkestras, kuris 
visokius šokius seniems

Antrasis pobūvis yra rengia
mas daktarui Budreckiui spa
lio (Oct.) 2, šeštadienį, 6:30 
vakaro, Brockton State Armo
ry, Warren Ave., Brocktone.

Apie šį parengimą nereikėtų 
plačiai aiškinti, nes mums 
montelliečiams visiems yra 
žinoma, kas su daktaru atsi
liko. Jau bus daugiau trejų 
metų, kai jį ištiko nelaimė, 
suparalyžiavo jam visą deši
nę pusę. Negali valdyti ran
kos, kojos ii- sugadino kalbą, 

priklausydavai.
Draugai ir draugės montel- 

liečiai, gal manysite, jog per 
daug prirašiau; Bet kad trum
pai negalima apie jį nei su
minėti. žinant daktarą pir
miau, susitikus jį dabar su
menkusį, ką tik paeinantį su 
lazda pasiramsčiuojant, neži
nai ką daryti, nei ką sakyti. 
Jis norėtų kalbėti, bet nega
li, ir va stovi vienas prieš ki
tą. Jis pradeda verkti, ir pa
čiam negalima išsilaikyti. 
Mat, jis girdi ir supranta, ką 
tu jam sakai, o jis negali at
sakyti.

Tai ką’ sakote,mohtelliečiai 
ir apylinkės lietuviai, ar būsi
te šiame parengime ir ar pa
rodysite savo užuojautą mūsų 
visų mylimam daktarui ? Jei 
taip, tai įsigykite tikietus iš 
anksto pas rengėjus šio ban- 
kieto. Ačiū.

Montellietis

Braddock, Pa.
šioje mažoje lietuviais ap

gyventoje kolonijoje nesiran
da tokių draugų, kurie galėtų 
plunksną valdyti ir netikėtas 
nelaimes ar laimes lietuvių 
tarpe į mūsų spaudą parašyti. 
Todėl prisieina man pačiam 
tatai atlikti, nors ir pro aša
ras.

Antanina (Leliūtė) Urbonienė

Jau nusileido saulutė,
Užgeso šviesi žvaigždutė:

Rugpjūčio aštuntą dieną
Tu palikai mane vieną...

Antanina Urbonienė mirė
8 d., 8 vai. ryto.

rugpjūčio 12 d., 10
Braddocik’o k. ka- 

kai-

rugpjūčio 
Palaidota 
vai. ryto, 
pinėse.
Trumpa Antaninos L. 
Urbonienės biografija

Yra gimusi Krekštėnų
me, Krokialaukio parapijoj, 
Suvalkijoje.

Mudu su Antanina susipa
žinome lankant bažnytinę 
mokyklą Krokialaukyje ir vi
suomet susieidavome kas sek
madienis. Kilus Japonijos su 
Rusija karui, pakilo prieš ca
ro valdžią didis bruzdėjimas, 
kuriame kaipo pusberniui ir 
man užduodavo plakatus 
skleisti. Caro valdžia priešiš
ką sąjūdį sukriušino. žymes
nius universiteto studentus 
caro jėgos išgaudė.

Rodės, viskas ramu, bet 1905 
metais, vežant kviečius, mano 
tėvelis pasišaukė mane į klė
tį ii’ sako man:

—Vaikeli, aš tau duosiu pi
nigų, važiuok į 'Vokietiją ar 
į Ameriką. Po dvejų metų 
sugrįši, būsi gaspadoriumi ant 
šio ūkio.

—Betgi, tėte; aš turiu my
limą merginą, aš jos negaliu 
palikti.

—Tai, vaikeli, apsiženyk ir 
važiuok vienas, o už kiek lai
ko sugrįši, aš taui pranešiu. 
z —Bet, tėte, mūsų kunigas 
nešliūbavos, nes mes per jau
ni.

—Tas niekis: pinigas kalba, 
pinigas tyli.

Sutarta ir taip padaryta, 
kaip mano tėvelis norėjo. 
1906 mėtų vasario mėnesį 
pribuvau į Pittsburghą, o ma
no mylimoji Antanina atvyko 
tais pačiais metais liepos 1 
d., ir taip laimingai, geroje 
santaikoje, gyvenome per 48 
metus.

Suorganizuota LSS, 
LLD kuopos, 
įsikūrus LDS-, 
mokėti į SLA, 
Seimo skilimo

Velionė buvo pažangi ir 
darbšti moteris. 1908 me
tais Dukenuose teko organi
zuoti SLA 172 k p; Jinai bu
vo išrinkta ligonių prižiūrė
toja. Tais pačiais metais su- 
orgnizuota LSS 100-to j i kp. 
Velionė tapo iždininke. 1911 
metais atvažiavus į Braddock, 
Pa., čia neradome jokias pa
žangios organizacijom. Imtasi 
už darbo. Siu velionės pa
galba atgaivinta mirusi SLA 
152 kp.
APLA, LMPS, 
Skilus SLA ir 
velionė atsisakė 
sakydama: nuo
aš eisiu su pažangiečiais. Ga
vus LDS kuopai numerį 59-tą 
velionė ir šioje kuopoje visą 
laiką buvo komitete ir veikė 
pagal savo išgalę ir supra
timą.

1918-1920 metais čia turė
jome teatrališką grupę, kurios 
vaidinime velionė buvo pasi
rinkusi Motinos Gamtos rolę 
ir gana gerai tą rolę suvai
dino.

Velionė Antanina susirgo 
1946 m. ir buvo po daktaro 
priežiūra. Tris kartus buvo 
ligoninėje ir per 2 mėnesius 
prieš mirtį reikėjo pagelbėti ir 
iš lovos išlipti. Mirė miegoda
ma. Sekmadienio rytą 7 vai. 
palikau ramiai miegančią. Nu
ėjęs žemyn, palikau laiptų 
duris atviras, kad būtų ge
riau išgirsti, kada atsibus ir 
mane pašauks. Apsitriūsęs 
virtuvėje, 5 minutės prieš 8- 
tą sugrįžau pas ligonę. Kaip 
palikau, taip 4r radau, bet jau 
mirusią. Ir vis dar netikiu. 
Prisiglaudęs prie Antosiukės 
lūpų supratau, kad jau nusi
leido jos gyvenimo saulutė ir 
užgeso žvaigždutė... Mano 
brangioji paliko mane‘vieną... 
' Taipgi paliko sūnų Jurgį, 

2 anūkus, Gordon — Korėjo
je ir Dale—namie. Paliko 
brolį Lėlių 
vi 11 e, Pa.

ir jo šeimą Marys-

* ♦ * 
širdingas ačiū!Visiems

Seselei Marijai, Jose Wood, 
Hil’dai, Babe, Viktorijai — 
visos iš Detroito, Lėlių šeimai, 
Margelių šeimai, Pikučių šei
mai, sūnui Jurgiui, anūkui 

j Dale dėkingas esu. ūž visokią 
j pagalbą ir u/, užuojautą. Taip
gi širdingai ačiuoju karsto 
nešėjams ir už taip gražias 
gėles, kurie prisiuntėte, pri
imkite nuo manęs širdingiau
sią ačiū. Sykiu tariu ačiū 
graboriui Al. Lesko už gražų 
ir mandagų patarnavimą.

Su didele širdperša 
pasilieku,

Geo. Urbonas

Montello, Mass.
Metinis gražus piknikas jvyks 

rugp. (Aug.) 29 d., Liet. Taut. Namo 
Parke, Winter St. ir Keswick Dr. 
Pradžia 1 vai. popiet, rengia L.L.D. 
6-ta Kuopa. Kviečiame visus daly
vauti, turėsime gerus laikus. Taipgi 
pakvėpuosite tyru pušyno oru. įžan
gos nebus. Būtų gerai, kad veikėjai 
ir kiti dalyvautų ir iš kolonijų. Pa
sitartume apie vieną bendrą rude
ninį pikniką.

Rengimo Komisija.

Worcester, Mass.
L.D.S. 57 kuopos metinis piknikas 

įvyks rugpjūčio-Aug. 29 d., bus 
Olympia Parke, pradžia 1-mą vai. 
dieną.

Visi žinomo, kad ten yra visokių 
geriausių valgių ganėtinai, bet susi
vienijimo piknike specialiai gamin
tų valgių, šiltų ir skanių. Rengėjai 
kviečia visus atsilankyti j šį gražų 
pikniką.

L.D.S. 57 kp. Koresp. ------- 1----- —
Padėkite savo vajininkams 

gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

i MATTHEW A i
: BUYUS>
» (BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

t

DETROIT, MICH.
PASIKORĖ W. PUODŽIŪNAS

William Puodžiūnas, 60 
metų amžiaus, gyveno 2415 
McParson, Detroite. Keistas 
atsitikimas. Turėjo turto $18, 
000, namas išmokėtas, buvo 
išsiėmęs leidimą apsivedimui 
ir už savaitės būtų apsivedęs. 
Niekam nieko nesakęs pasiko
rė savo namuose atiko pasto
gėje.

Kaimynai pasakojo, kad jo 
moteris mirė keli metai atgal 
ir jie turėjo tik vieną sūnų. 
Sūnus yra didelis pabasta ir 
grasinęs tėvams, reikalauda
mas pinigų. Iš syk valdžia 
manė, kad tai bus sūnaus dar
bas. Bet vėliau aptilo. Mat sū
nus gyvena Chikagoj. Tai dar 
nežinia kaip jo dalykas užsi
baigs.

Pabiržietč
__ .__ »

Spaudos piknikas buvo 
didelis—sėkmingas

Progresyvių lietuvių Spau
dos Piknikas rugp. 1 btfvo vie
nas iš liksmiausių ir gražiau
sių . Diena pasitaikė tinka
miausia, tai suvažiavo graži 
minia svieto.

Pikniko darbuotojai sušilę 
turėjo skubėti su aptarnavi
mais. Šimet iš kitų miestų ir 
valstijų buvo daugiau svečių, 
kaip kitais praėjusiais metais. 
Taip pat ir vietinių ir apylin
kės miestelių ir farmų buvo 
daug žmonių. Jaunimo buvo 
nepalyginamai daugiau šimet, 
tai tas davė daugiau gyvumo 
abelnai šioje spaudos iškilmė
je.

Tai ačiū kvietėjams per 
spauidą ir tėvams ir visiems, 
kurie rūpinosi kuodaugiausiai 
jaunimo sukviesti.

Laike paties pikniko garsia
kalbis labai gražiai išnešiojo 
pranešimus, kalbas ir dainas. 
Už tai ačiū Palevičių žentui 
Price.

Iš pikniko liks gražios para
mos mūsų spaudai.

Didelis, didelis ačiū visiems 
darbuotojams piknike ir di
džiulei publikai, kuri savo at
silankymu parėmė savo spau
dą. (Progresyvis

Draugas Varaneckas serga
Girdėjau, kad d. Varanec

kas serga jau ilgas laikas. Da
bar sakė, turėsiąs eiti j ligoni
nę. Neturėjau progos patirti 
kur.

Draugai Varaneckai yra la
bai rimti žmonės ir dirba prie 
mūsųĮ organizacijų per eilę 
metų ir nesiskundžia esą pa
vargę. Bet pastaruoju laiku 
nematau d. Varanecko. Pa
klausus apie jį, sužinojau, kad 
sirginėja. Gaila rimto draugo.

Draugė Varaneckienė taip
gi rimta moteriš. Ji bandė Vil
nies vajuje laimėti pirmą vie
tą. Bet biskį per vėlai supra
tom jos pasiryžimą,, todėl ir 
nelaimėjo. Ji nerūstavo, nes

Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valiūnas
Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo - Saugerties Highway 32

R. D. 1, Catskill, N. Y. Tel. Palenville 3990

Vynai

Alus

Likeriai 

Dinners

Short Orders

Sandwiches

Puiki Restauracija, Geri Valgiai
Kainos tikrai žemos sulig valgio ir patarnavimo gerumo.

Puikiausias praleidimas weekend. Kainos už kambarius:
Day Week

One Roohi - two double beds ----- $7.00 $30.00
One Room - one double bed, one single bed - &5.50 $27.50
One Room - double bed........................ $4.00 $22.00

Rašykite ar telefonuokite del rezervacijų
Ežeruose maudynės, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas.

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Ketvirtad., Rugp. (Aug.) 26, 1954

labai suprato dalykų stovį.
Vėlytaui, kad ji ir vėl stotų 

i vajaus eiles šiemet ir esu tik
ra, ji laimės. Draugė Varanec
kienė yra mūsų LLD 188-tos 
kuopos fin. sekretorė per eilę 
metų. Ji gerai veda knygas, 
todėl mes ir džiaugiamės ja.

IPabiržietė

Harrison-Newark, N. J.
t

Jonas Marcinkevičius pra
neša, kad jis iš ligoninės jau 
sugrįžo namo, 111 John St. 
Dėkingas už pastangas jį su
raminti ir stiprinti. Jis rašo: 

Padėka draugams bei drau
gėms, kurie nepatingėjo ap
lankyti mane ligoninėje. Bū
damas sveikas nemaniau, kad 
aš turiu tiek draugų. Bet da
bar pamačiau, kad dar turiu 
pusėtiną būrelį. Taigi, drau
gams bei draugėms labai šir
dingai dėkoju už manęs ap
lankymą asmeniškai.

Dabar noriu paminėti kelis 
tų, kurie, negalėdami aplan
kyti asmeniškai, aplankė laiš
kais. Pirmas laiškas buvo 
nuo seno draugo, bet greito. 
Nespėjau atverti akis po ope
racijos, kai pamačiau Ant. 
Bimbos, su visu Laisvės šta
bu, linkėjimus.

Kitas labai puikus laiškas 
iš Plymouth, Pa., nuo Žilins
kų. Dar kitas iš Scrantono 
nuo Gluoksnių; su tais drau
gais tik kelis kartus matė
mės.

Newjersieciai Ješmantai 
prisiuntė labai gražią kortą. 
Kai pasidėjau ant staliuko, 
atrodė kaip gėlių bukietas. 
Aplaikiau kortas nuo Šimkų 
ir nuo Kearny-Harrison lie
tuvių grupės. Taipgi gavau 
labai gražų laiškelį nuo mū
sų geros Onutės, su labai 
gražiais linkėjimais.

Visiems raštu aplankiusiems 
taip pat labai širdingai ačiū!

Bet už kelių dienų gavau 
nuo Onutės kitą laišką, kuris 
buvo nesmagus, štai jos pa
čios žodžiai: “sunkų, apsia
vusį ligonį nešiau' ir išsisukau 
koją, dabar prisieina eiti ant 
operacijos.’’ Bet nerašo ku
rioje ligoninėje randasi. Man 
atrodo, kad ji dirba ligoni
nėje. Norintieji atlankyti as-% 
meniškai ar laišku galėtų 
kreiptis šiuo antrašu: Mrs. 
Anna Arlaus, 311 Clinton PL, 
Newark 8, N. J.

J. Marcinkevičius

Redakcijos Atsakymai
Vincui Kanapei. — Atlei

site, kad “atviro laiško” 
neįdėsimė. Viena, kritikuo
jate pasirašę slapyvardžiu; 
antra, reikėtų palaukti 
bent jau veikalo pabaigos; 
trečia, labai panašu į kabi
nėjimusi prie autoriaus.



~ PRAŠOME
Jau gražus būrys Brookly- 

niečių susirašė važiuoti busu 
į Great Necką rugpiūčio 29-tą 
pasilinksminti Aido Choro 
piknke, kuris bus Kasmočių 
sode, 91 Steamboat Rd.

Smagi kelionė 45 sėdynių 
buse jau užtikrinta. Tačiau 
d>ir neužimtos apie 10 sėdynių 
chorui neužtikrina linksmy
bės. Kožna sėdynė turi būti 
kompanijai užmokėta pilna 
kaina, nors ji būtų ir tuščia. 
Iš to jums aišku, dėl ko pra
šome įsigyti buso tikietą iš 
anksto.

Iš Brooklyno busas išeis 1 
vai. nuo Pil. Klubo, Union ir 
Stagg St. Nuo Liberty Audi
torijos, 110 St. ir Atlantic 
Ave., Richmond Hill, išeis 
1:30. Kaina $1.50 (round 
trip).

Linksmai svečiavosi
Julius ir marijoną Kalvai

čiai iš Ridgewoodo, Mary Wil
son iš Richmond Hill ir Char
les Anuškis iš Newark o suma
nėm pavažiuoti kiek toliau 
nuo New Yorko bei Newarko. 
Rugpiūčio 13-tos rytą susėdom 
į C. Anuškio automobilį New- 
arke irvažiuojam link Roches
ter, N.Y., atlankyti senovės 
draugus bei pažįstamus.

Iš Newarko į Rochesterį yra 
tolima kelionė. Pakelyje dar 
buvome sustoję pas Laisvės 
vajininkės Žukauskienės sese
rį, tad į Rochester! pribuvom 
12 vai. vidurnaktį. Pirmiausia 
užėjom į lietuvių klubą, kur 
radom labai daug žmonių be
silinksminant, jų tarpe ir dd. 
švedus, kurie mums suteikė 
nakvynę per tris naktis ir ge
rai- pavaišino. Taipgi svečiavo- 
mės pąs Baronus.

Rugpiūčio 15-tą jaunieji 
Vaitai mūsų pagerbimui su
rengė tokią parę, kad daly
vavo apie pora desėtkų asme
nų. Buvo pagaminta skaniij 
valgių. Vilkelis ir Manelis, 
taip pat ir Bugailiškis vaišino 
mus su stipriais gėrimais.

Užvažiavom, pa viešė jom
pas Arlauskus, kurie turi gra
žiai moderniškai ištaisytą už
eigą Rochesterio priemiestyje, 
Wiebsteryje. Gaila, kad nega
lėjome ilgai ten būti, nes mū
sų kelionės planas taip rodė. 
Gal kitą kartą užvažiuosime, 
tai pabusime ilgiau.

Rugpiūčio 16 d. leidomės 
važiuoti į Toronto, Kanadon. 
Pakelėje sustojome Niagara 
Falls, apžiūrėjom, kiek to 
akmens ten atskilo ir nukrito.

• Įdomus vaizdas.
Toronto privažiavom apie

* 4 vai. prievakarį. Apsistojo
me pas Purus ir dvi naktis ten 
nakvojom. Labaii maloniai jie 
mus vaišino, Žilinskas irgi pa
mylėjo. Užvažiavome pas Kal- 
vaitienės sesers dukterį, kuri 
jau yra vedusi ir laimingai 
gyvena.

Grįžtant iš Toronto link 
New Yorko su mumis sykiu 
važiavo Purėnienė. Sustojom 
Rochesteryje pas t Millerius, 
kurie mums suteikė nakvynę 
ir gerai pavaišino,.

Nors trumpai noriu primin
ti apie Rochesterio lietuvių 
svetainę. Man tai buvo labai 
įdomu, nes keliolika metų at
gal man teko būti ten už ma- 
nadžerį. Labai graži pastaty
ta svetainė. Priklauso didelė 
garbė Rochesterio lietuviams 
už tokį sumanumą.

Antras įdomus man dalykas 
šioje kelionėje patirtas tai tas, 
kad Toronte žmonės taip 
linksmai gyvena. Užėjom pir
madienio vakarą į tokią užei- 
gąV kuri yra keturių aukštų ir 
visi užpildyti pasilinksminto- 
jais. Reiškia, darbo dienos va
karą, o trek daug žmonių ra
dome prisirinkusių. Įdomu!

• '

Par vykom, j savo namus 
rugp. 19 d., laimingai.

Visiems rochesteriečiams ir 
torontiečiams visi labai širdin
gai ačiuojame už draugingą

No w Yorko^/Wa Zlnloi
Viena moteris surinko 
25 parašus už Flynn

Iš Peoples Rights Party 
raštinės pranešama, kad rin
kime parašų pastatyti Eliza
beth Gurley Flynn kandidatu 
į Kongresą įvyksta ypatingų 
dalykų. Tai girdisi užėjus į 
centrus, į kuriuos sugrįžta pa
rašų rinkėjai.

Pavyzdžiui, viena parašų 
rinkėja sugrįžo nešina 25 pi
liečių parašais ir $20 rinkimų 
kampanijai aukų, h- visa tai 
po išaiškinimo, kad Peoples 
Rights Party kandidatė yra 
žinoma darbininkų vadovė 
komunistė, nuteista minties 
kontrolės Smith Aktu, kurios 
byla randasi apeliaciniame 
teisme. Esamose sąlygose 
toks atsiekimas sukėlė dėme
sio visuose, kurie tai' išgirdo.

Tai nereiškia, kad būtų 
lengva parašus gauti. Pati pa
rašų gavimo čampiįonė parė
jo nusivylusi tūlais savo drau
gais ir kaimynais. Ji sakė, jog 
jinai visiems išaiškino, jog 
“vienatinis būdas nugalėti fa- 
šižmą yra kovoti prieš jį. Tū
li sutiko su manimi, beveik 
laukė, kad jų ašaras nušluos- 
tyčiau, bet sakė, kad jie bijo
si pasirašyti bent ką.” Tačiau 
kiti pasirašė ir be ašaroto iš
pažinimo savo kovingumo.

Kiti nelaimėjo tokio skai
čiaus pačioje pradžioje. Ta
čiau po išbandymo darbuotis, 
jie irgi nusistatė sau kvotąs. 
Daugelis jau turi surinkę po 
8. Tūla 63 metų moteris, Šei
mininkė, atnešė 12 parašų ir 
$12. Tūli negalėdami duoti 
parašo, duoda pinigų rinkimų 
kampanijai. Kai kurie duoda 
abiejus: parašą ir pinigų.

Brooklyniečių jaunimas ir 
keli iš senimo taipgi pagelbs
ti bronxieciams tame didelia
me darbe. Geriausia pasižy
mi williamsbiirgieciai, darbo 
žmonių ir bednuomenės dis- 
trikto atstovai. Jie per visą 
pirmą savaitę vadovavo dar
bui iš 862 Tremont Ave. sto
ties.

Pagerbs kovingą teisią 
apgynėją Pattersoną

Rugpiūčio 26-tos vakarą 
Bronxe rengiamas poduvis pa
gerbti William L. Pattersoną 
jo 63 gimtadienio sukakties 
proga. Pattersonas, per eilę 
metų darbavęsis civilinių tei
sių gynime, dabar yra įkalin
tas už tai, kad jis negalėjo su
teikti ragangaudžiams vardų 
tų žmonių, kurie aukojo 
Civilinių Teisių Kongresui. 
Rankietas prasidės lygiai 
7:30, Smalls Paradise, 7th 
Ave. ir 135 St. Vakarienės 
kaina $2.

Suėmė būrį loterijų 
pardavinėtoją

Loterijų sekliams padarius 
kratą viename nužiūrėtame 
bute Long Island City atradę 
daug “palisų” kortelių ir $250 
pinigais.

Po kratos agentai pasiliko 
bute laukti ateinančių ir visus 
iškrėtė. Suimti atnešant dau
giau kortelių 1 vyriškis, 4 mo
terys ir 2 berniukai po 12 me
tų amžiaus. Viso su buto savi
ninkais areštavo 10 asmenų. 
Dvi moterys bus teisiamos už 
kurstymą jaunukų į blogą.

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

ir nepaprastai vaišingą priė
mimą.

Mes newyorkieciai, dar esa
me dėkingi ir newarkieciul 
Anuškiuj, kuris mums suteikė 
progą su juo nuvažiuoti susi
tikti tuos visus gerus žmones.

J.K.

Partijos susirenka 
planuoti rinkimus

Pasiruošdami savo kandida
tų pastatymo konvencijai, de
mokratai šaukia eilę viešųjų 
posėdžių, kuriuose tikisi vi
suomenės organizacijų atstovų 
ir atskirų Įžymių asmenų pasi
sakymo apie demokratų rinki
minę platformą. Suprantama, 
kad nuo to, kaip ta platfor
ma visuomenei patiks, pri- 

j klausys daug balsų. •
Vienas tokių mitingų, su 

visuomenes atstovais, buvo su
šauktas Syracuse., rugp. 
24-tą. Pirm konvencijos įvyks 
dar keli toki susirinkimai, 
kožnas kitame mieste.

Demokratų konvencija įvyks 
rugsėjo 21-22 dienomis.

Republikonų-rugs. 21-23 dd,

VIEŠNIOS
šią savaitę pas Brookly- 

nietę Liliją leidžia atostogas 
viešnios iš Portsmouth, Va. 
Jos atvyko pabuvoti New Yor
ke, apvažinėti Įdomias vietas 
ir, žinoma, nors trumpam lai
kui atsitraukti nuo namų 
darbo. Pirm negu mokyklos 
atsidarys, Lilijos brolienė Ka
therine atsivežė savo anūkę 
Francos parodyt New Yorką. 
Su joms atvyko ir Katherinos 
sesers duktė Fannie ir jos sū- 
nukas Gorden-Wayne.

Linkime viešnioms linksmai 
praleisti atostogas.

Rep.

Apklausinėja liudytojus 
kankintoją byloje

Rugpiūčio 23-čią Brooklyno 
prokuratūra pradėjo apklausi
nėjimą Ii ūdytojų, kurie ką 
nors žinojo apie keturių pady- 
kusiųi vyrukų nužudytus ar 
kankintus žmones. Renkama 
daugiau žiųių ir apie areštuo
tus kankintojus.

Pirmą dieną pašauktais, 
tarpe kitų, buvo nužudytojo 
UlriksoTio brolis, taipgi Mon
terio brolis ii' žmona. Spėja
ma, kad kankintojams oficia- 
lis kaltinimas bus paskelbtas 
rugpiūčio 26-tą.

Reikalauja paskyrą 
žaismavietėms

New Yorko Parkų Depart
ment's kreipėsi į Miestui Pla
nuoti Komisiją sir reikalavimu 
pinigų Įsteigimui 50 žaisma- 
viečių kaimynijose. Septynios 
iš tų būtų viduje, šešiolika ki
tų—prie mokyklų. Taipgi da
lis paskyrų eitų statybai mau
dynių žaismavietėse.

Tiems reikalams ateinan
tiems vieneriems metams pra
šė $36,362,474. Gi ilgalaikei 
žaismaviečių programai lai
kotarpiui 1956-60 metų reika
lavo $87,050,816.

PETRAS KAPICKASVINCAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

■ BARS GRILL
/

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

Mokytojai kritikuoja 
pastovą pogromą”

> New Yorko Mokytojų Unija 
stipriai kritikavo miestinę 
švietimo Tarybą už vykdymą 
“pastovaus pogromo” prieš 
mokytojus.

Mokytojai pavadipo pogro- 
I mu tos tarybos paskelbtą nau- 
i ją ragangaudystę prieš moky
tojus. Praėjusią savaitę valdi
ninkas Saul Moskoff paskelbt^ 
kad virš 150 mokytojų dar 
numatyti tardyti šį rudeni.

Mokytojų Unijos' įstatymda- 
vystei atstovė Rose Russell pa
reiškė, jog pasiūlymas nu
skriausti dar 150 mokytojų 
prie jau nuskriaustųjų apie 
200 yra arši “ ragangaudys- 
tė.” Sako, jog tuo padaryta 

! “milžiniška žala mokytojų 
nuotaikoms.” Tas pasunkina 
tinkamus mokytojus palaikyti 
ir naujų gauti. Ji pažymi, jog 
apie 200 norėjusių gauti .mo
kytojo darbą ir buvusių jau 
priimti į darbą neatėjo dėl to, 
kad nenorėjo ' atsidurti toje 
klaikioje padėtyje ir neužti
krintame darbe. Nestojo į 
darbą dėl to, kad pabijojo 
persekiojimų, kuomet tuos 
persekiojimus gali iššaukti ko
kio norinčio pasipelnyti šnipe
lio ar šiaip blogos valios as
mens liūdymas.

Pradėjo tardymus apie 
pelnus statyboje

New Yorke viešbutyje As
tor pradėjo savo posėdžius se
natį n is bankams subkomitetas. 
Jo tikslas, sakoma, yra tyrinė
ti per nemierą greit įgytus 
daug milijonų suteikusius fir
moms pelnus gyvenamų namų 
statyboje.

Kadangi šie yra rinkimų 
metai, tad tūlii žiūri į tai skep
tiškai. Sako: “pažiūrėsime, ar 
tai bus tikras tyrinėjimas-—o 
gal tik priešiškos partijos rė
mėjų plakimas pirm rinkimų. 
Jeigu iš tikro tyrinės ir baus 
prasikaltusius, dieve duok 
jiems sveikatą. Bet jeigu tik
tai kels cirką, kuris parodo 
didelį lermą ir po rinkimų 
miršta, tai gaila jų gadinamos 
duonos ir eikvojamo valsty
bės iždo.”

Pasikartoja prašymai 
Brooklynui ligoninės

IB'edford-Stuyvesant srities 
gyventojai per savo assembly- 
maną Bertram L. Baker pa- 
rekškė, kad jų- sričiai ligoninė 
yra būtina. Jis aštriai kritika
vo ligoninėms komisijonierių 
MacLean, kad jis atsisakė 
prašyti ligoninių statybai pas
kyrų. Sako, jog toje srityje 
ligoninė jau seniai reikalin
ga.

NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES

AUTO SEAT COVER STORE
Turime parduoti, puikiausia vieta, 
kampinė krąutuvė su 3 show win
dows, puikus įrodymas. Automobi
lių sekcijoje, arti 21st ir 4th /Avė., 
veikli judėjimo (thoroughfare) vie
ta. Puikiausias pirkinys. Šaukit nuo 
9 iki 6 P. M. Užimtina tuojau.

Tel. SO. 8-0449
(165-171)

For Rent

BROOKLYN
15th Avė. Dirbtuvė, 20x65, tinkanti 
bile kokiam bizniui, garo šiluma, 
gerose sąlygose, $100 j mėnesi, šau
kite bile laiku. 9 blokai iki 18th 
Ave. subway. Yra didelis jardas už- 

. pabalyje dirbtuvės.
Tel. BE. 2-7833

(166-168)

For Sale

BROOKLYN, N.Y. 
BAY PARKWAY

Luncheonette ir Fountain store par
davimui. Moderniškas, 31 sėdynių 
atvirais langais. Puikios klasės žmo
nės. $1,200 iki $1,500 savaitinių jei
gu. Geras del pusininkų ar šeimos. 
Puikiausia proga. Prieinamai.

Šaukite nuo 4 iki 6 P. M.
Te). ES. 2-9896

(166-167)

Pittsburgh, Pa
Sekmadieni, rugp. 294 d. įvyks 3-čias 
metinis tautų piknikas — Hencz 
Grove, Hayes, Pa. Turėsime svečių 
kalbėtojų, taipgi šokių ir užkandžių 
su 
ir

Įsigėrimais. Kviečiame vietinius 
iš apylinkes dalyvauti.

Nat. Comm, of Western 
Pennsylvania.

(166-167)

Montello, Mass
Piknikas, piknikas 
mūsų lietuvių, 
darbo žmogių 
Pagotų ir biednų. 
Įvyks Rugpjūčio 29, 
Lietuvių Tautiškam 
pušyno parke, 
Winter St. ir Keswick Rd 
Bus naminių valgių, 
pyrago, kugelių, 
sūrių ir kavos. 
Sočiai prisivalgę 
linksmai šoks. 
Pušyno kvepiantis oras 
pataisys sveikatą 
nevienas žolynuos.

Geo. Shimaitis.

Central ir St. Nicholas par
kuose žada padauginti ir pa
stiprinti šviesas vakarais. Ti
kisi darbą pradėti pasibaigus 
šiam parkų sezonui, baigti bė
giu sekamų 6 metų.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

(Serai Patyręs Barberis

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. 7-4288

NEW YORK NEW YORK
—— ■ -■ -  — lU . •    ... A. ...

HELP WANTED-FEMALE REAL ESTATE

REIKALINGA MERGINA
Guolis vietoje, atskiras rūmas 

$35 j savaitę. Visi įrengimai 
elektriniai. Puiki šeima

Tel. DE. 5-3787
- (165-171)

NAMŲ DARBININKE
Guolis vietoje, atskiras kambarys, 
mylinti vaikus. Turi būti pasitikima.

ES. 7-6042 — 9 A. M.—6 P. M.

FR. 4-2856 — G P. M.—8 P. M.

(161-167)

OPERATORĖS

Patyrusios Prie Suknelių 
Darbas nuo kavalkų, gera mokestis

230 Merrick Rd., Lynbrook
Teb LY. 9-4450

(162-168)

OPERATORES
Patyrusios prie padarymo visą suk
nelę, vertės nuo $10.75 iki $12.75. 
Unijinė šapa, nedidelė šapa. Puikios 
darbo sąlygos.

MAX LANDAU DRESS 
870 W. 25th St., N. Y.

13-tos lubos.
(163-166)

NAMŲ DARBININKĖ—VIRĖJA 
Pilnam namų aptarnavimui, 2 suau
gę, 2 vaikai (7 ir 11 metų), 
kiausia mokestis, malonūs 
puiki šeima. Kreipkitės: 

Tel. ST. 4-1614 
(163-169)

Pui- 
namai,

CORSETIERE
Patyrusi Corsetiere 

Gera Alga 
Linksmos Darbo Sąlygos

FAY’S
45-13 Greenpoint, Sunnyside

(163-166)

OPERATORES
Patyrusios prie geresnių suknelių

Local 89 Shop
TRESTINO DRESS

2000 Bronx St., Tel. DA. 8-0750
(166-167)

OPERATORĖS
Patyrusios prie suknelių 

$6.75 Line
- LOR—AIN E

2704 White Plains Ave., Bronx 
Alberton Ave. Sta.

Tel. OL. 8-0888
(166-168)

NAMŲ DARBININKE
Atskiras kambarys ir maudynė. Vi
si įrengimai. Turi būti gera valyto
ja. Pagelbininkė prie virimų. Su 
vėliausiais paliudijimais. $40—pra
džiai.

Tel. GR. 2-0806
(166-168)

MALE and FEMALE

SLAUGES—R.N.’s
Laisniuotos ir Praktiškos 

Vyrai ar Moterys 
Generalinėj Ligoninėj—215 lovų. 

. Veiklus Operacijų Dept.
Kreipkitės: Director of Nursing 

Service
THE STATEN ISLAND HOSPITAL 

Gibraltar 7-6000
(160-166)

j OPERATORIAI

Patyrę ant Singer Mašinos 
Gera mokestis, nuolatinis darbas.

HOLLY FROCKS
571 Carroll St., Brooklyn »• 

(4th Ave. lokalu iki Union St. stot.) 
(163-169)

PORA VIDURAMŽIŲ
Dirbti ant farmos Conn, valstijoje. 
Galėtų būti ir su vaikais. Vyras 
daržininkystei, moteriškė lengvam 
namų darbui savaitgaliais. Kreip
kitės:

MR. PAUL PORZELT
709 Park Ave., New York City 

Tel. DI. 9-0777 dienomis
Vakarais BU. 8-8685

(164-166)

PORA NAMŲ APTARNAVIMUI
Vyras pataisymams, viduramžiai, 

patyrę prie dviejų šeimų namo ge
ram tokio namo apžiūrėjimui, at- 
sakomingas asmuo, su paliudijimais. 
Gali susitvarkyti šio darbo atlikimui 
į keletą valandų dienoje, savo liuo- 
su laiku ir turėsite 2 rūmų apart- 
mentą. Vienu aukštu į viršų, šauki
te bile laiku.
BE. 6-1485 tarp 9 A. M. ir 1 P. M.

(166-172)

Masinėje medžioklėje ant 
“nepageidaujamų” ir vienas 
detektyvas vos nepateko į tin
klą kai jis prastovėjo pusę 
valandos ant gatvės laukda
mas savo meilužės. Parody
mas FBI žymės jį išgelbėjo 
nuo patekimo į “prasikaltė
lius” ir į kalėjimą.

ST. ALBANS, L. (V
8 kambarių, puikiausiose ?.tpWgose. 

Lengvai gali būti perdirbta \ *2 šei
mų namą. Gražiai apaugta žaliumy-' 
nais, insulated, ištaisytas attic, 3 
miegrūmiai, didelis, šviesus skiepas, 
garo šiluma, privatinis ištaisytas 
užpakalinis kiemas, hedges; didelis 
vienas garadžius, patogu prie visko. 
Kaip laukai. $16,500. 40x100.
LA. 8-6132.

(161-167)

FLUSHING. 1 šeimos, detached, 
80x100. 2 karam garadžius. Gražiai 
apaugta žaliumynais. Brass plumb
ing, automatiškai šildomas, išimtinai 
gerai budavotas. Nužeminta iki $19,- 
500, greitam pardavimui. Savinin
kas: 33-27 191st St. Tel. IN. 8-4122 

(161-167)

FLUSHING
Moderniškas attached, mūrinis na
mas. 1 šerfhos, 5 metų senumo, Flu- 
shinge—Bayside srityje, 5 rūmų, že
mi apšildymo kaštai, su ekstra įren
gimais. Mažiau 5 minučių ėjimas 
iki L. I. geležinkelio. 22 minutės į 
New Yorka.

$11,500 ------ FL. 7-9117,
(1^51-167)

BRIGHTON BEACH,! 
BROOKLYN, N. Y.* 

85 First Walk
Rooming House, pilnai išfornišiuota 
3—4—6 rūmai išfornišiuoti, moder
niniai, puikiausiose sąlygose, šaldy
tuvas, arti visų krautuvių, patogu 
dėl visko. Labai pageidaujami na
mai su puikiausia biznio proga. Pra
šo $25,000. Tel. DE. 2-2049.

(162-168)

PORT RICHMOND, S. I.
1273 Forest Ave. 4 rūmai, moder
ninis namas, naujai išdekoruotas 
apartmentas, garadžius, $90 j mėne
sį. Labai pageidaujamas apartmen
tas ir puiki vieta su puikiausia 
transportacija, arti buso 6 ir buso 
107, ant kampo. Ąžuolinės grindys, 
dideli ir saulėti rūmai.

Šaukite bile laiku:
Tel. GI. 7-2101

(163-169)

4 ŠEIMŲ MŪRINIS, BROOKLYN 
Užimtinas 4 rūmų Apartmentas 

Arlington Sekcija. 95 Wyona St.
Moderniškas, aliejum šildomas, 

arti visko, nebrangus.
Tel. HY. 8-2610

(164-168)

FLATBUSH -į.
Vienos šeimos, 9 rūmų, ■‘garadžius, 
veranda, patio, JSingeliuotas, -wrass, 
insulated, visi komfortai grožio ir 
pageidavimo namams. Visiškai de
tached, 5 miegrūmiai, keletas mau
dynių, furnace, yra fan, naujas alie
jaus įvedimas. Gali būt išdekoruo
tas sulig keno skonio. Labai priei
namai, labai gera transportacija, re- 
zidencijinė vieta. Geras šapinimo 
distriktas, 40x100.

Tel. GE. 4-6076
(164-166)

BROOKLYN
1 šeimos limestone, 10 rūmų namas. 
Rezidencijinis, gerose sąlygosee, pui
kiausia transportacija, arti visko, 
arti Prospect Park. Galimas užimti 
į 60 dieny, automatiškas gas heat. 
Prašo $16,900.

Tel. HY. 9-1989
' (165-168)

FREEPORT 
77 West 2nd St.

Naujas Split level namas, (pleste- 
riuotos sienos), 7 rūmai, 3 maudy
nės, 2 karam garadžius (70x100), 
prie kanalo, privatinė prieplauka.

$81,500 ------ Tel. PI. 6-586^
(165-167)

4 šeinių Mūrinis Namas
Brooklyn

Arlington Section — 95 Wyona St. 
Moderninis. Aliejaus Šiluma J Pato
gu į viską. Prieinama kaina.

Savininkas — HY. 8-2610 
(165-169)

HELP WANTED-MALE
SUPERINTENDENT

50 šeimų namas. Dykman Sekci
joj. Aliejinis pečius. $165 j mėnesį 
priskaitant 4 kambarius, gesą ir 
elektrą.

Tel. EN. 9-2885
(166-168)

DAILYDE
Būk Bosas Pats ant Savęs. Darbas 
parūpinamas. Nusinuomosite, krau
tuvę ar vietą, atsineškite savo įran
kius. Telefonuokite: EVergreen 
2-5885. Ar rašykite angliškai: Box 
No. A—28—-Room 880, 11 West*
42nd St., N. Y. C.

(165-167)

KIRPĖJAS

Patyręs prie Megstinių
WILLIAM KNITTING MIJJ- 

180 Palmetto St., Brooklyn
HY. 1-2280

(165-167)

4 psl.—Laisvė (Liberty)- Ketvirtad., Rugp. (Aug.) 26,




