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T Ji dar vienas ir paskutinis 
Laisvės naudai piknikas. Jis 
Įvyks ateinanti sekmadieni. 
Įvyks gražiajame Olympijos 
parke, Worcesteryje. Tai vi
sos Naujosios Anglijos lietu
vių sąskridis.

Tegu visi keliai ves i Lįste- 
n!

Susipratusiam lietuviui dar
bininkui savo laikraščio išlai
kymas yra apskritu metu už
duotis. štai kodėl ir ofiriališ- 
kai vajui pasibaigus vis dar 
ateina Laisvei finansinės pa
ramos.

Taip ir reikia. Tu rėkime 
mintyje ir tą faktą, jog šiemet 
keletu šimtu doleriu pasibrėž- 
to tikslo nepasiekėme. Tą 
spragą reikia nors dabar už
lopyti.

Didelis kreditas eina Dr. 
G. M. Gilbert. psichologijos 
profesorių i iš Mich įgano ko
legijoj

j^r. Gilbert šildo senato
riui McCarthy pasiduoti pro
to išegzaminavimui. Iš to bū
tu daug naudos ne tik visam 
kraštui, bet ir pačiam sena
toriui.

Kad sir tuo senatorium kas 
nors negerai, tai visiems se
niai aišku. Bet tiktai profe
sorius Gilbert išdrįso apie tai 
viešai prabilti. •

Dr. Gilbert sutinka su vi
sais, kurie tvirtina, kad sena
torius McCarthy yra ryškiau
sias pavyzdys beširdžio dema
gogo.

Panašiai buvo su Hitleriu. 
Dabar visi žino, kad Hitlerio 
demagogija ir žiaurumas bu
vo protinio nenormalumo pa
darinys.

. C<al aš klystu, bot man at
rodo, kad kunigu Draugas re
gresuoja. Nuo šėtono jis nu
sikraustė pas velnią, — ir dar 
“švelniai kalbantį velnią.”

Tas keistas velnias, žinoma, 
visiems jau labai daug kartų 
gilėtas Kremlius.

Tai Kremlius, sako Drau
gas, išgalvojo ir svietan pa
leido “taikingo sugyvenimo 
mitą,” kuris “neįtikėtinai už
valdo vis daugiau galvų” 
(Draugas, rugs. 1 d.).

Kas atsitiks, kai visos gal- i 
vos visur persi ims tuo mitu? 
Nebebus karų, nebereikės ka
rų.

štai kame pavojus kuni
gų Draugo bizniui.

Atsiminkime, kad paskuti- j 
nis pasaulinis karas kunigų > 
ir Draugo biznį iškėlė į pa
danges. Draugas suriebėjo, 
nutuko. Karas beveik iš nu
mirusių Draugą prikėlė.

Kanadiškis Nepriklauso
mos Lietuvos! mandrapypkis 
Kardelis išdavė ultimatumą 
VElKUI ir Jx) zoraičiui. Jin 
tiesiog sako:

“Mos sakomo: Jūsų daly
kas, kaip jūs padarysite, bet 
susitarimas yra būtinas! Ly
giai yra būtinas- nutraukimas 
veiksnių tarpe nesantaikų, at- 
šakumo ir nekorektiškumo...”

Smarkūs ir dideli žodžiai,

| ITE ragina vieningon lėktuvai 
Ico^on visas unijas vlsPuolaKlniM

9 Taipei (Formoza). —
New Yorkas. — Nepri

klausomoji .elektristų unija 
(United Electrical Wor
kers, UE) atsikreipė į vi
sas unijas Amerikoje su 
raginimu kovoti prieš įsta
tymus, kurie aprėžia Ame
rikos žmonių politines ir 
organizacines teises* UE 
ragina unijas kovoti prieš 
Įstatymą, kuris atimą tega
lės teises nuo komunistų 
partijos ir nuo kairiųjų 
unijų. *

UE prezidentas Albert J. 
Fitzgerald pasirašė po UE 
laišku, kuris buvo pasiųstas 
šešiems tūkstančiams uni
jų, dvasiškių ir kt. svarbių 
veikėjų. U E sako, kad jei 
bus vieningai kovota, įsta
tymas bus atmestas nauja
me Kongrese.

Elektristai nurodo, kad 
i Įstatymas gręsia visoms 
unijoms, ne tik kairiečių 
vadovaujamoms, nes strei
ko ar kitokio konflikto at
sitikime kiekviena unija 
gali lengvai būti paskelbta 
kairiųjų kontroliuojama.'

Mirė Antanas Petrikonis
Stamford, Conn. —Iš čia 

telefonu pranešama, kad 
trečiadienį staiga mirė An
tanas Petrikonis, veikėjas, 
“Laisvės” skaitytojas, ir 
plačiai lietuviuose žinomas 
žmogus Stamforde. Mirė 
sulaukęs 65 metų amžiaus.

Nuliūdime lieka jo žmo
na Magdalena Petrikonie- 
nė. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, rugsėjo 10 d., 
11 vai. ryto.

Laisvės personalas reiš
kia nuoširdžią užuojautą 
velionio žmonai ir visiems 
artimiesiems.

Kruvinas susirėmimas 
taip Nigerijos partijų
Lagos, Nigerija. — Čio

nai Įvyko kruvinas susirė
mimas tarp dviejų Nigeri
jos partijų šalininkų. Ni
gerijos ir Kamerūno Na- 
cionalės • Tarybos šalinin
kai kovojo prieš valdiškos 
partijos, taip vadinamos | 
Akcijos Grupės, narius. 6 
asmenys žuvo iki tvarka 
buvo atsteigta.

Nigerija yra britų kolo
nija, su tam tikra savi val
dyba.

Tik nežinia, ką mūsų man
drapypkis padarys, jeigu ra- 
ketieriai iš VLIKo ir šefas su 
jo ukazu nesiskaitys. O kad 
jie nesiskaitys, tai aš lengvai 
galiu eiti su Kardeliu į lažy
bas iš viso nikelio.

Prezidentas Eisenhower is 
pasirašė naują “social secur
ity” įstatymą. Apie dešimt 
milijonų žmonių įeina ton so
cialinei! apsaugo n. Taip pat 
keliais doleriais per mėnesį 
pakeliamas socialinės apdrau- 
dos davinys.

Iš visų praėjusio Kongreso 
priimtų ir prezidento pasira
šytų biliųi, tik šis vienas yra 
kraštui, naudingas;

Laiške- atsikręipime tar
pe kitko sakoma:

“Mes esame įsitikinę, kad 
Amerikos žmonės netole- 

•i ruoš laisvo darbininkų ju
dėjimo sunaikinimo, neigi 
Teisių Biliaus aprūbėžiavir 
mo.”

■L-JM."------ ! UJ-A1" - ----------- --  X ----------__--------- ---------------------------" .!!_■!------------- jp

Dewey sako, jis 
nekandidatuos

New Yorkas. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius Dewey pareiškė, kad 
jis ateinančiuose rinkimuo
se nekandidatuosiąs į tą 
pačią vietą. Politiniuose 
rateliuose buvo ilgai spė- 
liota, ar jis kandidatuos. 
Jo dabartinis pareiškimas, 
manoma, yra beveik galuti
nas.

New Yorko “Times” rei
škia nuomonę, kad senato
rius įves būsiąs republiko- 
nų kandidatu į gubernato
rius.

Dewey sakė, kad jis ne
kandidatuos “šį rudenį”. 
Kai kas tai supranta kaip 
ženklą, kad jis dar turi vil
čių kandidatuoti į prezi
dentus 1956-tais metais. 
Dewey du kartu buvo re- 
publikonų p r e z i dentinis 
kandidatas ir du kartu pra
laimėjo.

Bevanas jau kelyje namo, 
Attlee vieši Australijoje

Hong Kongas. — Beva
nas ir šeši kiti darbiečių 
vadai, kurie keliavo po Ta
rybų Sąjungą, iKiniją ir 
Japoniją, atvyko čia ir pa
buvę dieną jau išskrido per 
Singapore namo, į Britani
ją. Čia būdamas Bevanas 
pareiškė, kad komunistai 
taikos pageidavime yra 
“bent tiek nuoširdūs, kiek 
ir mes.”

Attlee tuo tarpu atvyko 
Australijon. Ten jis parei
škė, kad nei Australija nei 
kiti kraštai neturėtų rū
pintis dėl Kinijos agresijos, 
nes naujoji Kinija yra tai
kinga šalis, * iki ausų pasi
nėrusi statybos ir gerbū
vio kėlimo pastangose, ir 
ji apie agresiją negalvoja.

Irane suėmė 400 karininku, 
planuoja suimt dar daugiau

Teheranas. — Irano val
džia suėmė dar 170 karinin
kų, tokiu būdu pakeldama 
suimtų per paskutinius ke
lius mėnesius karininkų 
skaičių iki 400. Praneša
ma, kad jau numatyta su
imti dar 200 armijos kari
ninku. c

Valdžia sako, kad suim
tieji yra komunistai, bet 
tarp suimtųjų, kaip prane
šama, randasi daug anti - 
komunistų, Mosadego ša
lininkų, kurie nepatenkinti 
dabartinės Zaheidio val
džios pro-amerikietiška po^ 
litika.

Čiango šaltiniai sako, kad 
lėktuvai iš Formozos tęsia 
Kinijos pakraščio bombar
davimą. Esąs bombarduo
jamas Kinijos krantas prie 
saliukės Quemoy, kurioje 
čiangininkai turi savo ba
zę. čiango štabas sako, 
kad kinai liaudiečiai rengia 
invaziją prieš minimą sa
lą, ir bombardavimas sie
kiąs tą invaziją sulaikyti.

Anot to štabo pranešimų, 
Čiango orlaiviai paskandi
no vieną kinų karinį laivu- 
ką ir apie šimtą baržų. Esą 
sutriuškintos kelios kinų 
liaudiečių patrankų bazės 
prie Amoy.

Chicagos lietuvių kapinėse 
palaidotas ristikas Požėla

Chicago. — Vakar, tre
čiadienį, čia buvo palaido
tas Lietuvių Tautinėse ka
pinėse staiga miręs lietu
vių garsus ristikas - imti- 
ninkas Karolis Požėla. Po
žėla buvo pagarsėjęs ne 
vien Amerikoje, bet visa
me pasaulyje, ir buvo vie
nas pirmųjų • savo sporto 
šakos čempijonų, laimėjęs 
daugelyje pasaulinių olim
piadų.

Karolis Požėla gimė Lie
tuvoje Steigvilių kaime, 
Žeimelio valsčiuje, Šiaulių j 
apskrityje. Jis gimė 1893- 
čiais metais ir dar kaip jau
nas vaikinas carinėje. Rusi
joje tapo žinomas kaip ris
tikas. 1924 metais jis at
vyko Amerikon.

Keliomis valandomis po 
Požėlos mirties mirė kitas 
garsus ristikas, Maurice 
Tillet, žinomas kaip “An
gelas” (“The Angel”). Jis 
buvo artimas Požėlos drau
gas, gyveno Požėlos na
me ir mirė tuoj po savo ar
timo bičiulio netekimo.

Arbenzas, taipgi 760 kitu, 
gales išvažiuoti Meksikon

Guatemalos Miestas. — 
Armaso diktatūrinė vai- f 
džia paskelbė, kad buvęs 
prezidentas Arbenzas ir 
dar 760 buvusios valdžios 
pareigūnų bei pažangių 
partijų veikėjų galės išvyk
ti iš šalies. Jie dabar ran
dasi Meksikos, Argenti
nos, Čilės bei kelių kitų 
kraštų ambasadose.

Bet Armaso valdžia ne
duoda leidimo visiems iš
vykti. Šimtai, kurie gavo 1 
prieglaudos, Armaso yra 
kaltinami kaip “krimina
listai,” ir jie kol kas turės 
likti ambasadose.

New Delhi. — Portugali
ja ir Indija nutraukė dery
bas dėl neutralės komisi
jos portugalų kolonijų In
dijoje reikalu.

Rorvik, Švedija. — šeši 
asmenys užsimušė ir apie 
50 susižeidė, kai Stokhol
mo Malmo greitasis trau
kinys nusirito nuo bėgių.

Pasirašytas Unijos paktas, bet 
ne visai '■ pagal Dnlleso planus

Manila. — Pietrytinės 
Azijos paktas jau pasirašy
tas, bet toli ne toks, kokį 
jį iš anksto planavo sekre
torius Dulles. Paktą pasi
rašė trys Azijos valstybės 
(Siamas, Thailandas, Fili
pinai ir Pakistanas) ir

Žvejų santarve 
Baltijos jūroje

Maskva. — Tarybų Są
junga ir Švedija pasirašė 
sutartį, pagal kurią abiejų 
kraštų laivynai ir orlaivy- 
nai bendradarbiaus Balti
jos jūroje, gelbstint vieni 
kitų laivus, pasikeičiant 
meteorologinėmis (oro) 
informacijomis ir taip to
liau.

Sutartis daugiausia at
sineša į žvejybą, nes Balti
joje žvejoja lygiai Tarybų 
Sąjungos ir Švedijos žve
jai. Tarybų Sąjungos žve
jų flotilos Baltijoje yra ke
lių respublikų: Rusijos Fe
deralinės Respublikos žve
jų, kurie išplaukia iš Le
ningrado, Estijos, kurie 
išplaukia iš Talino, Latvi
jos, kurie išplaukia-iš Ry
gos, Liepojaus ir kitų uos
tų, bei Lietuvos, kurie iš
plaukia iš Klaipėdos ir 
Šventosios uosto.

Persekioja dar ligoninėje 
esančią naujagimio motiną

Miami, Fla. — Valstijos 
prokuroras atsiuntė įsa
kymą prisistatyti tyrinė
jimui po penkių dienų mo
tinai, kuriai tik keturios 
dienos anksčiau gimė kūdi
kis. Įsakymas jai buvo 
pristatytas ligoninėje. Ki
tas įsakymas buvo įteiktas 
jos vyrui, — prisistatyti 
rytoj, nors tą dieną jis tu
rėjo vežti žmoną ir nauja
gimį namo.

Persekiojama pora yra 
Mr. ir Mrs. Graff. Jie per
sekiojami kaip pažangie
čiai, ir ragangaudžiai jau 
anksčiau juos kamantinėjo.

Georgetown. — Britai 
šį šeštadienį paleis iš kalė
jimo britų Guianos premje
rą Dr. Jaganą. Jis buvo 
įkalintas praeitą balandžio 
mėnesį, kuomet britai jėga 
pašalino demokratiniai iš
rinktą valdžią.

Britų advokatai, daktarai, sporto 
atstovai ir unijistai lanko TSRS

Maskva. — Skaitlingos 
britų delegacijos dabar 
lankosi arba planuoja ar
timiausiu laiku aplankyti 
Tarybų Sąjungą. šiuo 
metu čia lankosi advokatų, 
daktarų, istorikų delegaci
jos. Netrukus planuoja 
atvažiuoti futbolo koman
da “Arsenai” ir grupė uni
jų atstovų.

Advokatų delegacijai

j penkios ne Azijos (Ameri
ka, Britanija, Francūzija, 
Naujoji Zelandija ir Aus
tralija). Originaliai Dulles 
planavo į paktą įtraukti In
diją, Ceiloną, Burma, Indo
neziją ir kitus Azijos ne
komunistinius kraštus.

Dulles pareiškė, kad pa
sirašytas paktas bus žino
mas kaip Azijos “Monroe 
doktrina,” bet nurodoma, 
kad šis apibūdinimas ne vi
sai tinka, nes Monroe dok
trina savo laiku apėmė vi
sas Šiaurės, Centrinės ir 
Pietų Amerikos teritorijas, 
o Pietrytinės Azijos pak
tas neapima nei pačios 
Pietrytinės Azijos teritori
jos pusės.

Dulles planavo, kad pak
tas pasisakytų prieš “ko
munistinę agresiją,” bet 
Britanija ir Francūzija ne
sutiko ir susitarta, kad bus
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Detroit. — Mirė lakūno 
Lindbergho motina Evan
geline Lodge Land Lind
bergh.

Išleido vyrą, įkalino žmoną
Georgetown (Britų Gui

ana). — Užvakar britai iš
leido iš kalėjimo daktarą 
Cheddi Jaganą, buvusį bri
tų valdomos Guianos pa
žangų premjerą, kurį bri
tai jėga pavarė iš pareigų. 
Jaganas pasėdėjo kalėjime 
apie pusę metų.

Bet nespėjo vyras iš ka
lėjimo sugrįžti, kai britų 
policija suėmė ir įkalino 
Jagano žmoną Janet, Ame
rikos Jungtin. Valstybėse 
gimusią. Ji įkalinta, nes ne
galėjo sumokėtų piniginę 
bausmę, kuri jai buvo už
dėta už politinį veikimą.

Popiežius pas marijonus
Roma. — Popiežius Pi

jus XII sugrįžo iš savo va
sarinių atostogų Castel 
Gondolfo kaime, kad da
lyvauti pasauliniame mari
jonų kongrese. Jame daly
vauja 12,000 marijonų. Po
piežius priims delegatus Šv. 
Petro bazilikoje.

Hanoi. — Išlaisvintasis 
generolas de Castries sa
ko, kad paliaubos Vietna
me buvo sveikintinas daly
kas, žingsnis link pasauli
nės taikos.

vadovauja D. N. Pritt, bu
vęs darbiečių deputatas 
parlamente ir pagarsėjęs 
civilių teisių gynėjas. Jis 
buvo priimtas Tarybų Są
jungos teisingumo reikalų 
ministro Goršenino.

Apart oficialių delegaci
jų, šimtai pavienių britų, 
tarp jų nemažai komercis- 
tų, lankosi Tarybų Sąjun
goje.

pasisakyta “prieš agresiją” 
bendrai.

(Prieš pat konferenciją 
vienas karščiausių to pakto 
šalininkų, Filipinų prezi
dentas Magsaysay, pareiš
kė, kad jis nesutinka su 
Dulleso apibūdinimu apie 
agresiją. Agresija gali 
būti skaitoma, sakė Mag
saysay, tik įsiveržimas iš 
lauko, o ne vidujiniai na
cionalistinio išsilaisvinimo 
judėjimai.)

Per dvi konferencijos die
nas Dulles laikėsi nuomo
nės, kad žodžiai “komunis
tinė agresija” negali būti 
išmesti, bet paskui nusilei
do.

Konferencijoje nedalyva- 
vavo, kaip tai anksčiau bu
vo planuota, Britanijos 
Edenas ir Francūzijos val
džios premjeras Mendes- 
F rance.

Paskutiniai 
pranešimai
Washingtonas. — šian

dien (trečiadienį) senato
rius McCarthy pradėjo sa
vo gynybą senatinėje ko
misijoje, kuri jį tyrinėja. 
Dieną prieš tai laikrašti
ninkas Walter Winchell 
liudijo, kad jam buvo duo
ta kopija slapto dokumen
to, kurį McCarthy prisi
pažino kaip nors išgavęs iš 
karo ministerijos (Penta
gono) raštinių. Bet Win
chell tvirtino, kad jis ne
atsimena, kas jam doku
mentą davė. €

Londonas. — Kalbėda
mas britų unijų suvažia
vime Brightone (Anglijo
je) AFL atstovas Paul 
Phillips pareiškė, kad su 
laiku ir Amerikos darbo 
žmonės, kaip Britanijoje, 
turės sukurti savo partiją. ' 
Jis sakė, kad tai įvyks, ka
da susivienys AFL ir CIO, 
įsikurs kooperatyvinis ju
dėjimas ir atsiras plataus 
apimčio politinė vadovybė.

Roma. — Jungt. Tautų 
Maisto ir Ūkio Organizaci
ja šaukia tarptautinę kon
ferenciją prieš skėrius. Da
lyvaus Amerika, TSRS ir 
kitos valstybės.

Detroit. — Automobilis
tų unija (UAM-CIO) pa
siuntė sveikinimą Corke 
(Airijos) Fordo fabriko 
darbininkams, kurie strei
kuoja. Pats Henry Ford 
(Antrasis) neseniai lankė
si Corke, ir jo fabriko dar
bininkai jį sutiko su užra
šais: “Darbininkai badau
ja!, kai bosai lėbauja.”

Toronto. — Kanados už
sienio reikalų miinstras 
Pearsonas mano, kad Va
karų Vokietija turėtų būti 
įtraukta į NATO.

ORAS. — šilta ir gied
riau.
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DAR VIENAS PIKNIKAS
Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 12 d., Worcesteryje 

įvyks rudeninis ir paskutinis šį sezoną Laisvės naudai 
piknikas. Labai svarbus dalykas. Reikia, kad šis pik
nikas būtų skaitlingas. Reikia, kad visi Naujosios An
gliji susipratę lietuviai tuomi susirūpintų.

Mes labai karštai raginame visus laisviečius pasi
darbuoti padarymui šio pikniko skaitlingu publika ir 
gausiu Laisvei parama. Mes žinome, kad mūsų darbš
tieji usteriečiai visus svečius gražiai priims ir šauniai 
pavaišins.

Tad lai visi keliai iš visų Naujosios Anglijos kolo
nijų sekmadienį ves į Worcester, Mass., — į. paskutinį

MENŠEVIKIŠKAS 
“MARKSIZMAS”

Koks ten K. Dubysa men
ševikų Naujienose pasimo- 
jo Amerikos dūrbininkus iš
mokinti, kaip jie turi elgtis 
ir gyventi. Ypatingai jis 
nesigaili pamokų organi
zuotiems darbininkams.

Pavyzdžiai:
“Jeigu darbininkų vadai 

vadovaujasi teis i n g u m u , 
siekia tik gero darbo žmo
gui, tada nėra nesantaikos 
tarp darbininko ir darbda
vio ; darbininkas net u r i 
pykčio .ir keršto turtinges- 
niam. Jei darbdavys dau
giau uždirba, jam daugiau 
atlieka atskaičius gamybos 
kaštus, tada ir darbininkas 
turi teisę reikalauti dau
giau. Pasitarimais ir tai
kiomis priemonėmis randa
ma išeitis, ir viskas sklan-

susikirtimų su darbdaviais.
To gal nežino pabėgėlis 

Dubysa. Bet berods tikrai 
turėtų žinoti Naujienų re
daktoriai, ypač jų čyfas.

“JUDOŠIŠKI MASKVOS 
GUNDYMAI.. ”

Smetoninė Clevelando Dir
va irgi susirūpinus Euro
pos likimu . Jai irgi nepa
tiko Prancūzijos parlamen-

mas EDO.
Kas toliau? Toliau dar 

blogiau: Pusė bėdos būtų, 
jeigu dabar šitie francūzai 
užsidarytų burnas ir tylėtų.

Lietu va industrializavimo 
kelyje

no “Pergalės” turbinų gamy
klą, aprūpinta aukšto efekty
vumo staklėmis, tobuliausiais 
metalo piovimo bei energeti
niais įrengimais, išleidžia 
aukštos klasės turbinas.

VARTOJIMO PREKIŲ 
PRAMONĖ

PAVOJINGA SITUACIJA
Tai, kas dedasi Tolimuosiuose Rytuose, sudaro tai

kai pavojingą situaciją. Apie tai negali būti jokios abe
jonės. čiango klika, globojama ir apsaugoma mūsų ka
rinio laivyno, valdo keletą salų prie pat Kinijos saus- 
žemio. Iš jų jis leidžia darban karinius lėktuvus ir ant 
Kinijos miestų sėja mirtį. Juo toliau, tuo dažnesni da
rosi tokie užpuolimai.

Kinijos valdžia pradeda žygius dėl tų salų išlaisvini
mo. Jokia šalis negalėtų toleruoti tokio peilįp po savo 
kaklu.

Ginkluotų jėgų susikirtimai aštrėja.
Mūsų vyriausybė yra pareiškus,; kad, reikalui iš

kilus, darban pasileis mūsų karinis laivynas. Jis ginsiąs 
ne tik Formozą, bet ir salas, kurios, girdi, reikalingos 
Formozos gynybai.

Reikia nepamiršti, kad čiang trokšta išprovokuoti 
karą tarpe Kinijos ii- Jungtinių Valstybių. Mūsų vy
riausybės politika, prižadant jam visokią militarinę pa
ramą, lošia į Čiango rankas. Jis nepraleis nė mažiausios 
progos uždegimui nauju karu visų Tolimųjų Rytų.

Čia mes turime gryniau
sią m e n š e. v i ko filosofiją. 
Nebėra jokios klasių kovos. 
Nebėra ir nebereikia jokių 
konfliktų tarpe darbo ir 
kapitalo. Tereikia vieno da
lyko: darbininkų vadų, ku
rie “vadovaujasi teisingu
mu.” Tada viskas plauks, 
kaip iš pieno. Iš darbinin
ko išnyks net pavydas ir 
kerštas turtingesniam. Bus 
tikras rojus šioje ašarų pa
kalnėje — menš^vikiš k a s, 
žinoma, rojus, kitaip—kvai
liu rojus, sukurtas arba

Dirvai šaukia:
“Dar toįiau eina 

prancūzu planas. Jis aiškiai 
paremtais judošiškais Mask
vos gundymais. Mendes - 
France nori rezervuoti tei
sę faktiškai susprogdinti 
Europos Gynybos Bendruo
menę, jeigu sovietai leistų

kitas

si jungti visai Vokietijai. 
Savaime suprantama, kad 
tokia Vokietija turėtų būti 
‘neutralizuota,’ kaip to sie
kia Kremlius... Nesunku 
Įsivaizduoti, kad kiti Briu
selio konferencijos dalyviai 
nusimano, kur nuvestų pa
našūs kėslai ! Pagaliau, 
prancūzų plane numatyta 
dar visa eilė kitokių pakei
timų, jų tarpe pereinamojo' 
laikotarpio pratęsimas nuo 
trijų iki astuonių metų.”

BUVUSIO PREMJERO ĮSPŪDŽIAI
N. Y. Times pradėjo spausdinti buvusio Britanijos 

Premjero darbiečio Clement R. Attlee straipsnius iš 
'Igos kelionės nuo Londono per Maskvą iki Kinijos sosti- . 
nes Peipingo. Komercinis dienraštis editoriale ragina 
savo skaitytojus ir visus amerikiečius lengviau atsi
kvėpti. Jeigu kas pirmiau manė, kad Attlee ir jo ko
legos per šią kelionę‘pataps Maskvos ir Pelningo agen
tais, dabar galės ramiai naktimis vėl sau miegoti. At
tlee savo' įspūdžiuose pasilieka ištikimas “demokratijai 
ir Vakarams!”

Mes taip sakėme darbiečių delegacijai dar neišskri- 
dus iš Londono. Ne tik Attlee, dešinysis, bet ir Darbo 
partijos kairiojo sparno lyderis Bevan, kaipo socialde
mokratai, tik su viena kad ir labai ilga kelione dar ne
taps marksistais bei komunizmo šalininkais. Ko buvo 
iš jų tikėtasi ir laukta, tai kad jie iš šios kelionės par
sivežtų tikresnį, blaivesnį supratimą apie padėtį Kinijoje 
ir apie to milžiniško krašto demokratinės vyriausybės 
ir žmonių giliausius troškimus bei siekius.

Ar pirmieji Attlee ir Bevano išsireiškimai, pasie- 
-kus Hong Kongą, Britanijos Koloniją Kinijoje, suvylė 
tuos, kurie to iš šių dviejų vyru tikėjosi? Ne, nesuvylė. 
Kad ir šis Attlee straipsnis anie įspūdžius Maskvoje ne
pagrįstas kurstymais. Kalba jis šaltai ir rimtai. Mask
voje matė jis didelių pasikeitimų, didelį progresą. Ne
patinka jam tarybinė demokratija. Bandė jis įtikinti 
Mikojaną ir kitus socialistinio krašto vadus, kad buržu
azinė demokratija, kokia yra praktikuojama Britanijo
je, toli gražu pranašesnė už tarybine demokratiją. Jis, Į 
prisipažįsta, kad nei jis anuos įtikino, neigi jis anų 
argumentais tano atverstas prie tarybinės demokratijos. 
Demokratijų prašmatnumą bei pranašumą, matyt, tu
rės išspręsti patys tų kraštu žmonės.

galvoje.
Pažvelgiame į istoriją, 

šios šalies istoriją. Ką gi 
ji byloja? Ji byloja visai 
ką kitą. Jis mums parodo: 
Nors mūsų darbo unijų ju
dėjimo, pryšakyje didžiųjų 
darbo unijų, visuomet sto
vėjo tokie konservatyvūs, 
pasak Dubysos, 
mu besivadovaują
kaip Mitchell, Lewi$, 
pers, Green, Meany, 
man, bet Amerikos 
nizuoti darbininkai neapsė-

ABEJOJA PASĖKMINGUMU

teisingu- 
vadaij 
Gom- 
Hill- 

orga-

triausiu kovu ir kruvinu

Net jau menševikų Keleivis 
abejoja Kongreso priimtuoju 
Įstatymu prieš komunistus. 
Keleivis sako:

“ D e m o k r ati n ė j e t va r k o j e 
toks įstatymas, kaip jis pri
imtas, komunistinio judėjimo 
neužsmaugs. Neišnyks bolše
vikų spauda, neišnyks nė jų 
Įvairios ‘fronto’ organizacijos, 
neišnyks nė jų propaganda. 
Atrodo, kad tas įstatymas yra 
tik rinkiminis žestas. Po rin
kimų kai kurie to Įstatymo 
autoriai patys žada jį ‘per
žiūrėti’.”

PASTABOS
Jungtinių Valstijų kalė

jimų biuro direktorius 
James Bennett nurodo, kad 
kaliniu skaičiui nuolat au
gant pasidaro kalėjimų trū
kumas. Jis primena tai, 
kad šiuo metu kalėjimuose 
randasi' 20,049 kaliniai,kuo
met praeitais metais buvo 
18,727. Tai nemažas paau
gintas — apie 13 šimtų dau
giau.

Bennett taipgi numato 
netrukus dar didesnį kali
nių skaičiaus padidėjimą, 
kuomet būsiąs naujas anti
komunistinis įstatymą s 
pradėtas gyveniman vykin
ti
greso skirti apie 
dolerių 
prastai 
būdavo

Todėl jis prašo Kon- 
milijoną 

negu pa- 
reikalams

nestiją ir fašistinių įstaty
mų atšaukimą. Tada ir ka
linių skaičius galėtų žymiai 
susimažinti.

“Baitische Rund
ir “Baltische Brie-

Kinija ištraukia septynias 
divizijas iš Šiaur. Korėjos

Pekingas. — Kinijos ra
dijas sako, kad septynios 
kinų savanorių divizijos, 
kurios padėjo Šiaurės Ko
rėjos armijai karo metu, 
ištraukiamos iš Korėjos.

(Kinų divizijos yra ma
žesnės negu amerikiečių ir 
manoma, kad tos septynios 
divizijos kartu turi apie 
48,OOCf karių, maždaug tiek, 
kiek amerikiečiai planuoją 
ištraukti su keturiomis sa
vo divizijomis iš Pietų Ko
rėjos.)

Pietų Korėjos premjerai 
Pyun pareiškė:

“Tas ištraukimas nieko 
nereiškia, nes kinai bilc 
kuriuo metu gali lengvai 

” \Tni>A^AlYln kcTC' 

nebus 
bet 
sa

lose, taipgi galį grįžti grei
tai, — oru.

Nurodoma,t 
ameriekičiai, kurie 
gražinti Amerikon,

i liks Pacifike kur nors

Kalkuta. — Potvynis ne
seniai taip aptvindė Dibru- 
garh miestą prie Bramapu- 
tros, kad bijoma, jog mies
tas bus visai paskandintas.

-------------------------------- ------------------r.'. . ~ '
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daugiau, 
kalėjimų 
skiriama.

Sparčiais tempais įgyvendi
nama liaudies vartojimo pre
kių pramonės išvystymo pro
grama, siekiant per 2-3 me
tus žymiai pakelti gyventojų 
aprūpinimą maisto ir liaudies 
vartojimo pramoninėmis pre
kėmis. Respublikos pramonės 
įmonės, įgyvendindamos par
tijos ir vyriausybės nutarimus 
liaudies vartojimo prekių ga
mybai smarkiai padidinti, ome 
pertvarkyti savo darbą. An
tai, vien per 1953 metus šil
kinių audinių gamyba respu
blikoje palyginti su 1952 me
tais išaugo 33 procentais, 

! trikotažo baltinių — 37 pro
centais, emaliuotų indų — 37 
procentais, konditerijos gami
nių — '39 procentais, maka
ronų — 28 procentais, įvai
rių konservų — 34 procen
tais. Pramoninės gamybos 
planas 1953 metais viršytas 
pagal daugelio liaudies varto
jimo prekių rūšis. Viršum 
metinio plano pagaminta vil
nonių ir lininių audinių, tri
kotažo baltinių, kojinių bei 
puskojinių, duonos bei pyra
go, makaronų bei konditeri
jos gaminių.

Dar didesnį užmojį Įgaus 
liaudies vartojimo prekių ga
myba šiais metais. 1954 mo
tais Plataus vartojimo prekių 
pramonės ministerijos Įmonė
se bus pagaminta medvilninių 
audinių du kartus daugiau, 
negu 1950 metais, vilnoniu ir 
šilkiniu 
kojinių 
kartus, 
karto.

Maisto prekių pramonės 
.kariniais 1940 metais padidė-į įmones 1954 metais padidins 
jo 3,4 karto. Pramonės lygi-! palyginti su 1950 metais duo

biamasis svoris respublikos 
i liaudies ūkyje jau sudaro 65 
! procentus.

jos 
kai 
tos

VILNIUS.—Per trejus oku
pacijos metus hitlerininkai pa
darė liaudies ūkiui milžiniš
ką žalą. Toli gražu nepilnais 
duomenimis Lietuvos nuo prie
šų okupacijos turėjo nuosto
lių daugiau kaip 17 milijardų 
rublių.- Pramonės galingumas 
sumažėjo ligi 30-35 procentų 

prieškarinio lygio. Faktiš- 
visos Įmonės buvo išves- 

iš rikiuotės. Priešas sugrio- 
1.7*00 pramoninės bei ga

mybinės reikšmės pastatų, 56 
elektrines, sunaikino bei suga
dino tūkstančius mechanizmų. 
Didžiuliai nuniokojimai buvo 
padaryti Lietuvos sostinėje 
Vilniuje. Čia buvo susprogdin
tos visos pramonės Įmonės, 
apiplėšti ir sugriauti geriau
sieji miesto pastatai, geležin
kelio stotis, elektrinės ir kiti 
svarbūs visuomeniniai pasta
tai bei Įrengimai. Miestas ne
teko daugiau kaip 40 procen
tų gyvenamojo ploto.

PIRMIEJI ŽYGIAI

Per laikotarpį, praėjusį 
nuo hitlerinių grobikų išviji
mo iš Tarybų Lietuvos terito
rijos dienos, neatpažįstamai 
pasikeitė mūsų respublika, 
Buvo sukurta įvairepusiška 
socialistinė pramonė, aprūpin
ta pirmaeile technika. Res
publikos darbo žmonės, sėk
mingai įvykdė pirmojo poka
rinio penkmečio programą 
liaudies ūkiui išsivystyti, su 
dideliu entuziazmu kovoja už 
Įvykdymą tų didingų uždavi
nių, kuriuos nužymėjo parti
jos XIX suvažiavimas penkta
jame penkmetyje.

Respublikos pramonę metai 
iš mitų didina gamybos tem
pus. Bendrosios produkcijos 
planas 1953 m. respublikos 
pramonėje me tik Įvykdytas, 
bet ir viršytas. Bendroji pro
dukcija 1953 metais palygin
ti su 1950 metais padidėjo 80 
procentų ir palyginti su prieš-

dėjo palyginti su 1945 metais 
daugiau kaip 12 kartų. Vil
niaus miestas tapo stambiu 
respublikos pramonės t«Įntru.

Metai iš metų auga (Men
čių jų Vilniaus pramonės Įmo
nėse skaičius. t Per praėjusius 
10 metų jis padidėjo keturius 
kartus. žymiai padidėjo in
žinierių bei technikų skaičius.

KITŲ RESPUBLIKŲ 
PAGALBA

Tiekiant respublikai pramo
nės Įrengimus, dalyvauja vi
sos Tarybų Sąjungos respubli
kos. Mūsų fabrikams ir ga
mykloms atsiunčiamos staklės, 
pagamintos 52-se miestuose, iš 
40 pramoninių centrų gauna
me metalą. Tūlos miestas 
siunčia Lietuvai ketaus lieji
nius, Dnicprodzeržinskas — 
valcuotą metalą, Magnitogors- 
kas — rūšinę geležį ir tt. 
“Elfos“ gamyklai įrengimus 
siuntė 46 miestų įmonės. Mas
kva parūpino gamyklai uni
kaliuos ištekinamąsias stakles, 
Leningradas atsiuntė avestos 
kokybės automatines stakles, 
Odesa tiekia sriegimo l)^įt rif- 
liavimo automatus, Vitebskas 
— universalines galandimo 
stakles. Kasmet respublikos 
liaudies ūkis gauna nepapras
tai daug verpalų, medvilnės, 
vilnų, daug benzino, akmens 
anglies ir kitų degalų bei te-

DIDELI LAIMĖJIMAI
i Respublikos energetikai, 
[Siekdami padidinti per penk- 
I mėtį elektros energijos gamy- 

įgyvendina 
galingumo 

pagerinti

Iš Pabaltijo pasitraukę 
vokiečiai pirmiau Įeidinėjo 
Vakarų Vokieti joje du laik
raščius 
schau”
fe,” Abu laikraščiai vedė I

I

smarkią kampaniją už Pa-1 
balti jos “i
munistų kontrolės.” 

e •.
Bet šis “laisvinimo” dar-! 

bas, atrodo, pastaruoju lai
ku tain nusmuko, Ikad jie 
nebepajėgia abiejų laikraš
čių išlaikyti. Tai nusitarė 
tik vieną išleidinėti.

Klausimas, ar ilgai jie ga
lės ir ta viena išleidinėti?

i bą 2—2,5 karto, 
’ tolesnį ęlektrinių 
i augimą. Siekiant
energijos. tiekimą, statomos 
elektros linijos. 1954 metais 
bus pagaminta elektros ener- 

i gijos du kartus daugiau, negu 
1950 metais.

Durpių pramonė, kuri bur
žuazijos valdymo metais buvo 
visiškai atsilikusi, dabar per
sitvarko į naujovišką, aprū
pintą puikiomis mašinomis, 
pramonės šaka. Per paskuti
niuosius trejus metus mašinų 
gamybos. įmonėse išleidžiamos 

padidėjo

audinių — 2.5 karto, 
bei puskojinių — 2 
odinės avalynės—1.8

nos bei pyrago gaminių iš
leidimą 1.5 karto, konditeri
jos gaminių — 1.4 karto, mė
sos ir sviesto — 1.5 karto ir 
lt. Ypač audringai vystosi 
jaunoji Lietuvos žuvies pra
monė. Mūsų žvejai jau žve
joja ne tik Baltijos jūroje, 
bet ir Atlanto vandenyne. 
Bus viršytas uždavinys.

KAPITALINĖ STATYBA

Sąjunginės vyriausybės nu
matyta per artimiausius metus 
pastatyti Vilniuje eilę naujų 
stambių Įmonių. Jau ateinan
čiais metais išsivystys medvil- 

' nes verpimo fabriko statyba 
Į ir daugelio kitų pramonės 
Įmonių.

Greta priemonių miesto in- 
' dustrijai išplėsti bus Įvykdy- 
1 tos didelės priemonės butų 
ūkiui išvystyti ir eilei kultū- 
rinės-buitinės paskirties ob- 

i lėktų pastatyti.
šiais motais Sąjunginė vy

li iausybė papildomai išskyrė 
• lėšas naujų gyvenamųjų na- 
Į mų, bendrojo lavinimosi mo- 

1 kyklų, vandentiekio tinklų 
statybai. Numatoma pajįpar- 

; tinti klinikinės ligoninės staty- 
1 bą ir pradėti statyti vaikų 

infekcinę ligoninę. Bus pra
dėta statyba pastatu nuolati- 

I i.ei žemės ūkio parodai. Vers
lines kooperacijos kultūros 
namų ir tt.

1 Neatpažįstamai p a s i k e is 
inūsų sostinės išvaizda per.

■ ; artimiausius metus. Pramo- 
1 : nes, kultūrinių-buitinių įstai

gų augimas sukels žymų Vil
niaus ekonomikos vystymąsi ir 
padidins jo vaidmenį respw- 
publikos liaudies ūkyje.

Respublikoje vykdoma mil
žiniško užmojo kapitalinė sta
tyba. f954 metų valstybinia
me plane numatyti kapitali
niai įdėjimai žymiai viršija 
praėj usių metų s t a t y b o m s 
skirtas sumas. Šis statybos 
darbų padidėjimas ypač pa
stebimas respublikos sostinėje 
Vilniuje.

Per 10 praėjusių po i švari a- 
vitno metų Vilniaus pramo
nės pobūdis smarkiai pasikei
tė. Pirma buvusios smulkios, 
pusiau amatininkiškos įmonės 
buvo rekonstruotos, aprūpin
tos priešakine tarybine techni
ka.

Per šiuos metus 
veikti eilė stambių 
“Elfos” gamykla, 
skaitiklių gamykla, 
siuvimo fabrikas, 
konditerijos fabrikas, 
pieninė, šaldytuvas, 
gamykla Nr. I ir kt. 
rekonstruoti ir praplėsti tri
kotažo fabrikas “Sparta,” Ei
dukevičiaus vardo odos-avaly- 
nės kombinatas. “Raudono
sios žvaigždės“ ] 
lanterijos kombinatas, “Vikto
rijos” odinės avalynės fabri
kas, Vito vardo kailių fabri
kas, “Komunaro” žemės ūkio 
mašinų gamykla ir daug kitų.

Augančiai kapitalinei staty
bai užtikrinti žymiai išplečia
ma statybinių medžiagų pra- i 
inonė.

žymūs laimėjimai išvystant 
pramonę bu/vo pasiekti plačiai 
išvystyto socialistinio lenkty
niavimo dėka. Miesto ben
drosios pramonės produkcijos 
išleidimas 1953 metais padi-

Šypsenos
Netaip jau pavojinga

“Kadangi dabar esi ve
dęs, tai tur būt norėsi ap
drausti savo gyvybę,” agitavo 
gyvybės apdraudos agentas 

i naujavedį. -
“Ji nėra ant tiek pavojin

ga,” atsakė naujavedis.išlaisvinimą iš ko-! produkcijos apimtis 
•• ' 'beveik 2,5 karto.

Ypatingai išplečia 
mūsų respublikoje 
mašinų Įmones Vilniaus mies- 
te^ “Elfos” elektrotechnikos ] 

'įnjLonė įsisavino nauijų rūšių 
produkcijos— elektrinių pate
fonų, motorų naminiams* šal
dytuvams bei kitų elektro
technikos dirbinių gamybą. 
Gamyklos produkcijos apim
tis pastaruoju metu padidėjo 
keletą kartų. Kasmet vis didė
ja elektros skaitiklių gamy
klos produkcijos, išleidimas. 
Netrukus bus paleista į darbą 
viena iš stambiausių respubli
koje elektrotechnikos plataus 
vartojimo prekių gamybos 
įmonė. Atskiruose jos ce- 
chiuose jau gaminama naujo
ji produkcija — elektriniai 
patefonai, skalbimo mašinos, 
dulkių siurbliai ir kt.

Toliau didinama staklių ga
myba. “Žalgirio” gamyklos 
produkcija—įvairių tipų sta
klės, — buvo gerai Įvertinta 
ne tik broliškosiose respubli
kose, bet ir liaudies demokra
tijos šalyse. . 1

Sėkmingai vystosi respubli
koje turbinų gamyba. Kau-

militarinė va-
McCarran - Walter įsta- i dovybė nusitarė įsteigti Pa- 

tylnas, vyriausiai taikomas j jistanė ’ militarinę patavia- 
prieš sveturgimius, padėjo komisiją, kuri koope.- 
papildyti kaliniais kalėji
mus. Kuomet 1953 metų 
gegužės pradžioje buvo ap
skaičiuota , areštuotų sve- 
Tirgjmių 2,895, tai šių metų 
gegužės mėn. buvo jau 3,- 
991.

Toliau vykinant tą įs’ta- i 
tymą tikimasi turėti dau
giau .areštuotų sveturgimių. 
Jiems todėl Bennett ruošia
si surasti vietos perpildy
tuose kalėjimuose.

Laikas rimtai pagalvoti 
apie politinių kalinių am-

ruos su Pakistano militari- 
:iiu štabu. Taipgi tai komi
sijai yra paskirta 75 mili
jonai dolerių tik šiems pir
miems metams.

Taip, mūsų vyriausybė 
laimėjo Pakistaną, bet tuo 
pačiu kartu nustūmė nuo 
savęs 365 milijonų gyven
tojų Indiją.

Reakcinė Pakistano val
džia buvo galima pinigais 
papirkti ir savo politikai 
panaudoti, bet to negalima 
padaryti su Indijos valdžia.

. Grikis

gamybą 
elektros

Įmonių: 
elektros 

“Lelijos” 
“Pergalės” 

miesto 
duonos 
žymiai

Lengva išspręsti 1
Mandrapypkis kreipėsi į 

vieną nuošaliai laikantis tau
tietį, norėdamas patirti, ar 
jis neturi idėjos, kaip galima 
būtų pašalinti nesantaiką tarp 
dplomatų šefo ‘'Lozoraičio ir 

Krupavi-! Vliko pirmininko
; čiaus.

“Labai paprastas 
atsakė jis. “Reikia 
užšaldyti tą auksą

dalykas,” 
tiktai vėl 
Washin g-

tone.

Vistiek Suras
“Pa, ką aš turiu daryti, kad 

šalo manęs 
nuolatos kaltina mane,’’ skun
dėsi tėvui aukštesniosios mo
kyklos studentas, teisindama- 

I sis dėl nekokių pažymėjimų.
“žinoma, būtų galima per- 

kelti tave į kitą kėdę, betpei- 
gu ji tokia, kaip tavo moį/na, 

■ tai ji vistiek susiras tava f pa- 
, reiškė tėvas.

pakinktu-ga-
“VU-tn. ! įU’aži mergaitė

Skausmas ir džiaugsmas, 
lyg šviesa ir tamsa, vienas 
antrą seka.

Laurence Sterne

4
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Worcester, Mass., įvyks labai gražus 
piknikas rugsėjo 12, Olympia Parke 

tu- senos dainelės:Massachusetts lietuviai 
įėjo didelį pikniką liepos 4- 
tą. Jis buvo didelis todėl, 
kad visų miestų lietuviai ja
me skaitlingai dalyvavo.

Bet mes turime pasibrėžę, 
kad kas metai įvykdyti du di
džiuosius piknikus: vieną lie
pos 4-tą. Montello, Mass., o 
Jutą Worcester, Mass., Olym
pia Parke, rugsėjo mėnesyj, 
po Labor Day.

Draugės ir draugai, dabar 
priklausys nuo mūsų visų su
sirūpinimo, ant kiek mes Įver
tinsime paties reikalo svarbą, 
kad kuo skaitlingiausiai ir ši

Linksminkimės ir džiaugki- 
mės, pakol jauni esam;

Nebus laiko mums links-* 
mintis, kai jau- pasenesim.

Tuom’et mūsų jaunos die
nos, senatvės sulaukę,

Slinks į praeiti, o patys ei
sim susitraukę.

Savo senas žilas galvas i 
žemę nulenksim,

Ant lazdelės pasirėmę ka
pui vietą rinksim.

Bet, mieli draugai ir drau- 
’ ges, mes visi dar neperseni, 
i nežiūrint, kiek kuris amžiaus 
i metu turime. Ir mes, nuva-

tame piknike dalyvauti ir tuo- • ziavę Į Olympia Parką, ne ka
riu ksi m, o daug, 

smagumo Įsigy- 
ir smagiai pra- 
visuomet sutei- 
naujo gyvumo.

mi paremti svarbų reikalą.1
Rugsėjo 12 dieną, anksty

vam popietyj, Olympia Par
kas prisipildys masėmis žmo
nių, kad dar kartą prieš užsi- 
baigiajj^t gražiai vasarėlei su
sitikti sveikiems ir dar .kartą 
palinkėti vieni kitiems 
ateitie/ ir sveikatos, 

visur ir v 
šiame gražiosios 
festivalyje. Kol 
mokėkime links-

ere ros

i pu i vietą
. daug naujo
jK’m. Gražiai 
leistas laikas

į kia žmonėms
Taipgi piknike pasiklausy- 

jsime gražių dainų ir išmoksi- 
tme vieną-kitą naują, kad pa
jus padainuotumėm važiuoda
mi! namo, kaip paprastai bū-

paiinkte 
ateitie/

Taigi, iš 
lyvaukime 
01 y m pi jos 
dar galime, 
mai sunaudoti laiką prie gra- 1 New Yorko. 
žiu programų, tai bus geriau- Taigi, gerbiami lietuviai, 
sias receptas palaikyti gėrės- i pasimatysime sekmadienyj, 
ni sveikatingumą., Anot tos' rugsėjo (Sept.) 12,

Kas svarbu, tai kad daini- 
' ninkai bus net iš Didžiojo

MONTREAL, CANADA
Reikalauja vietos darbinin

kams samdyti miesto 
darbams

tarybos nary si J. M. 
sakė, jog jis kreip-

Imas sako, “dabar, pradžioje, 
kadangi vaikučiai per vasarą 
užmiršo, kad ir jie patys turi 
būti atsargūs gatvėje, o kiti, 
kurie pirmi metai eina mo
kyklon, to

eina 
dar visai nežino.

Miesto 
Sa vigu a c 
sis Į miesto valdybą, reikalau
damas, kad
kontraktorius, kurie 
miesto darbus, 
syti, kad kontraktoriai 
dytų vietos darbininkus, 
pastebi, kad mieste 
išaugusi 
tuo tarpu daugumas 
torių samdo iš kitur 
vusius darbininkus, 
jie už pigesnę kainą

Teisingas šio tarybos 
pasisakymas ir reikalavimas.

atsikreiptų į 
paima 

Ragina pro
sam- 

Jis
bedarbė 

i iki rimto laipsnio, o 
kontrak- 
atvažia- 
kadangi 
dirba.

nario

Perspėja automobilistus
Royal Automobile Club iš

leido perspėjimą visiems auto
mobilių vairuotojams, kad su 
šia savaite, kada prasidėjo 
vaikučiams mokyklos sezonas, 
būti atsargiems važiuojant 
gatvėmis. Ypač būti atsar
giems lyte, laike pietų ir po 
pietų, kada vaikučiai palei
džiami iš mokyklos, juo la
biau mokyklų zonose. “Tas 
ypatingai svarbu,” pareiški-

•me Olympia Parke, LLD 11 
tos kuopos piknike.

J. M. Karsonas

Rašo SUSNINKŲ JURGIS
(Tąsa)

“Kam tau, vaikeli, trankytis po Ame
riką? Ar tu negali kaip ir mes būti čia 
ant vietos?”

Kitas dėdė sake:
“Vaikeli, atmink, wą aš tau pasakysiu. 

Čia, kur mes dabai* gyvename,'tai ge
riausia vietelė. O jei mūsų neklausysi ir 
išvažiuosi, tai prapulsi amžinai. Aš, vai
keli, išvažinėjau visą Ameriką, ir gerai 
žinau. Kartą buvau nuvažiavęs j tokią 
vietąu kžad tik primusus kompanijos sar
gą naktį mums pasisekė pabėgti. Mes 
ten buvome nuvažiavę keli kompanijos 
apmokamu biletu per agentus, už kurį 
būtum-e neatidirbę per visą savo gyveni
mą...”

Sesutės sakydavo :
“Kaip tu paliksi mus vienas? Paliksi 

gimines, kaimynus ir visus pažįstamus, 
o ką rasi tarp svetimų žmonių?”

Ir brolelis pridėdavo:
“Tarp svetimų, broleli, visuomet būk 

atsargus! Giminės tau visuomet padės, 
liet nelauk to nuo svetimo!”

Bet Jurgis neklausė nei vienų nei ki- 
jtų, ir ėjo drąsiai prie savo užsibrėžto 
tikslo, jokioms kalboms netikėdamas, jo
kiems atgrasinimams nepasiduodamas. 
Vieną gražų vakarą, prieš senos vietos 
apleidimą, jis aplankė visus kaimynus, 
pažįstamus, draugus. Atsiskaitė su tais, 
kuriem buvo kaltas, su visais gražiai at- 
sistfcikino, su nekuriais ant visados, kaip 
tai paskui pasirodė.

I|* nuėjo jis gulti ramus, jausdamas, 
kad kas nuspręsta, tai nuspręsta, ir nie
kas to nepakeis.

AijA, rytojaus buvo nepaprastai gražus 
vidurvasario rytas. Jurgis atsikėlė anks

čiau negu paprastai, kai visi dar sal
džiai miegojo. Susikrovė jis visą savo ba
gažą ir žiūri, kad tuo tarpu vyrai jau iš
ėjo. Nusileido jis laiptais ir paspaudė 
dešinę vyresnei sesutei, duodamas jai 
karštą bučkį, ir palikdamas ją stovėti 
nustebintą it pritrenktą virtuvėj aslos 
viduryje...

Staigmenos pritrenkta ji lyg negalėjo 
nieko sakyti, tik pro ašaras lyg murmė- 

Ho: “o kas čia dabar?...”
Į Važiuoju į viršutines!... Sudiev, sesu
te, gudbai!” ir išėjo jis gatvėn, kur pa
gal sutarti jo jau turėjo laukti draugas. 
Rytas buvo puikus, nei šiltas nei šaltas. 
Vėsus oras glostė jo veidą ir lyg pridavė 
drąsos naujam žingsniui. Saulė tekėjo, 
įkaisti, skaisti... Su tvirtu žingsniu jie 
^į)u žengė link stoties. Traukinis turėjo 

greit, kokią septintą valandą. 
Štai jau jis, ir sudiev juodųjų deimantų 
kalvystei, sudiev tamsumai ir požemiui, 

; .jau daugiau nereikės dirbti kasyklų ba- 
Į ronams...

Vakare jie buvo naujoje vietoje. Mies
telis vidutinio didžio, ant aukštoko kal
nelio, taip, kad iš kur Jurgis ir jo drau-

gas stovėjo, matėsi visa apylinkė. O tų 
fabrikų kaminų kaminai, kaip koks miš
kas, kaip kokie ąžuolai stiepiasi link dan
gaus. Jurgiui ir jo draugui tie kaminai 
reiškė viena dalvka: čia vra daug1 dar-
bu, visokių darbelių.

Kvartirą, kambarius, jie gavo tą patį 
vakarą, nes draugas ten turėjo pažįsta
mų, kaimynų iš Lietuvos. Ir su darbu 
jam nebuvo didelio vargo. Tai buvo lai
kai, per Pirmą pasaulinį karą, kai dar
bas ėjo visais garais. Ypatingai fabrikai, 
kurie išdirba amuniciją, dirbo dienomis 
ir naktimis.

Bet pačiam Jurgiui pradėjus darbą 
ieškoti', pasirodė, kad ne taip jau lengva. 
Pamatė jis, kad neturinčiam amato žmo
gui ne taip jau lengva darbo susirasti. 
Kiekviename fabrike jis gavo panašų 
atsakymą: mums reikia patyrusių dar
bininkų. - ‘

Jį taipgi stebino faktas, kad prie kiek
vieno fabriko darbo davimo raštinės sto
vėjo ilgos eilės bedarbių, kai kur net šim
tai jų. Kai vieną rytą atvykęs Jurgis pa
matė prie fabriko ypatingai ilgą darbi
ninkų ir darbininkių eilę, jis savęs klau-

“Nejaugi tie visi neturi amato? Ne
jaugi jie visi ir atvykę iš kitur?”

Savaitę kokią dar jis vaikščiojo ieško
damas, ir nusiminimas pradėjo jį spaus
ti. Jį pradėjo kankinti mintis: ar tai vėl 
gal teks grįžti į mainas?

Bet draugas jį drąsino, sakydamas, 
kad nereikia bėdavoti, kad į kasyklas 
grįžti neteks, kad reikia pavaikščioti dar 
kokią savaitę, ir jis tikriausiai darbo SU

nugalėjo kaltinimą
Haszculinski, umg- 
d., atsistojo prieš

Romansas
- Roman 

piūčio 25 
teisėją būti nuteistu už už
puolimą ant merginos, bet 
vietoj kalėjimo, jis teisėjo li
ko pasveikintas. Kaltintoja 
geltonplaukė Jodwiga Regino 
paaiškino, kad nuo to laiko, 
kai jinai padavė jį į teismą, 
Įvyko didelių pakaitų. ,.Rug
pjūčio 3 d. jis ją užpuolė ir 
sumušė, bet šią dieną ji kalti
nimą panaikino ir pranešė, 
kad jos su Romanu įvyks ves
tuvės rugsėjo 11 d.

“Tu turi Imintyj, 
sumušė ir dabar ji 
ištekėti ?,” teisėjas 
Jodwigos advokatą.

Jūsų didenybe,” šis 
“Tada aš panaikinu 
teisėjas atsakė, “ir linkiu juo- 
dviem geriausios laimės.”

Jodwiga su Romanu susika
binę rankomis išėjo iš teisma- 
bučio.

ją 
jo

kad jis 
nori už 
paklau
sai p, 
atsakė.
bylą,”

Bus daug vestuvių—Jiems 
pagerbtuvės

šio r u d e n s lakotarpis 
Montrealo lietuviams žada 
daug naujų šeimynų. Rugpjū
čio 27 ir 28 dd. įvyko net trys 
pagerbimo susibūrimai jau
nuoliams, kurie ruošiasi vedy
biniam gyvenimui, kaip tai: 
Viktorui Skripkai — jo ves
tuvės įvyks- šį šeštadienį, su 

langių tautybės mergina: Ane- 
i Jei Labūnaitei, kurios vestu- i • e, vės Įvyks netolimoj ateityj su 
\ A. Skruibiu; ir May Guson 
! (lietuvaitė) — jos vestuvės 
; Įvyks spalio mėnesyj.

SERGA. Susirgo villasaa- 
! lietis Juozas Jaseckas. Ligo
nis paguldytas ligoninėje. Gai- 

| la, be nepavyko sužinoti, ko- 
■kia liga serga, nei kokioj ligo- 
! ninčj jis randasi.

MIRĖ. Rugpjūčio 27 die
ni i re Tetraultville gyvento- 
Jonas Mikulis, sulaukęs 75 

metų amžiaus. Palaidotas per 
šv. Kazimiero parapijos baž
nyčią, Cote dės Neiges kapi
nėse. J.

na

vielos sutraukytos. Visur ei
na valymas bei taisymas. Re
tai kuris stogas neapdrasky
tas.

Atvykęs pas saviškius paty
riau, kad jau kelinta diena 
be elektros šviesos. Atėjus 
vakarui arba eina gult kartu 
su tamsa arba užsižibina kc- 
rosininę “vilko akį.” Didžiau
sias jiems nepatogumas — tai 
neveikianti šaldytuvai. Pieno 
ilgai laikyt negali. Sviestas 
aptirpęs. Mėsos rezervo nė
ra. Kas turi vištų, tai šios 
nabagės susilaukė švenčių 
peilio. Kadangi mieste (gal 
ne visur) irgi ilgokai šviesos 
nebuvo, tai užmiesčio gyven
tojai bijo pirkti mėsos krau
tuvėse, nes mano, kad gal ji 
ilgai buvus šiltuose šildytu
vuose bus jau pavojinga val
gyt.

Užmiestiečiai, turintieji dar
žus ,ir ūkius, šiemet džiaugia
si, kad viskas gražiai užaugo, 
nes buvo gana lietaus.

čia visi aimanuoja dėl dar
bų. • Didžiosios audyklos jau 
ne tokios, kokios • buvo anks
čiau. Ant daugelio jų sienų 
matosi Įvairių mažų fabrikė
lių užrašai. Tūli lawrencie- 
čiai buvo gavę darbus netoli
mam Lowellyj, irgi tekstilės 
centre. Dabar ir ten darbai 
sulaikomi, mašinų diržai nu
imami ir padedami neribotam 
laikui. Sakoma, būk kels ma
šinas i pietuose statomus fa
brikus, kur darbininkai tebė
ra pigūs.

MONTELLO, MASS
Dienraščio Laisvės rudeni

ms piknikas įvyks rugsėjo 
J Sept.) 12-tą d., Worcester, 
Mass.. Olympia Parke. Ten 
suvažiuosime, sueisime, pasi
kalbėsime apie spaudos rei
kalus.

Ištiko nelaimė J. Mastei- 
ką, pirmiau gyvenusį Dor
chester, Mass., o dabar Can
ton, Mass. Jis su savo žen
tu taisė trijų aukštų namo 
stogą. Nukrito. Buvo ligoni
nėje ant “danger list.’ 
bar gal biskį geresnis.

Da-

d žiu . 
taipgi 
lių. 
lietu ri

Vietos 
pridarė 
Daugelis 
elektros

gyventojams 
daug nuosto- 
dar ir dabar 
Šviesos.

Žolynas

Naujojoj Anglijoj viesulas I 
pridarė daug visokių nuosto
liu, mažu ir dideliu.

Liet. Taut. Narnas irgi nu
kentėjo. Elektros neturėjo 
per visą savaitę. O parke iš
vartė apie 12 pušyno me-i

Mitingai, Piknikai ir Parengimai
LLD 6 kp. .susirinkimas jvyks rug

sėjo 13 d.. Liet. Taut. Namo kam- 
bariuosd, 7:30 v. v. 
šomi dalyvauti.

LiiięsyJjės Choro 
rugsėjo 12 <1., Liet. 
Parke. 1 vai. dienų.

Lietuvių Tautiško Namo knygy
no piknikas įvyks rugsėjo 19 d.. 1 
vai. dienų.

Išleistuvių parė, j Liet. Meno Są
jungos Suvažiavimų, dek gates Al-

, donos Wallan, jvyks rugsėjo IS d., 
! Liet. Taut. Namo Parke, 5 v. v.

Trijų miestų paskutinis dienos pik
nikas jvyks October 10 d., minėta- 

; me parke.
Pranešėjas- Goo. Shimaitis.

(175-1771

Visi nariai pra-

piknikas jvyks

LrenmnaiTC:

WORCESTER, MASS
Massachusetts Lietuvių Rudeninis

vtį'A inntnnnnra.TnnniSI.TniitrcnnTfnmnnrjnr
---------------------------------------------------

Jonas J. Grybas Kazys B. Kraučiūnas

I

DŪKŠTAS. — Turistai, ke
liaudami i Drūkšius, kur yra 
pastatyta “Tautų draugystės” 
hidroelektrinė, niekada ne
pamiršta užsukti prie A p var
dų-. ežero. Didžiojo karo me
tais atkakliame mūšyje su vo
kiškaisiais grobikais čia žuvo 

Tarybų 
Mavytė 
budelių 
istorinę 
žmonių, 
ekskur- 
Paukštė

keturi partizanai, o 
Sąjungos Didvyris 
Melnikaitė pakliuvo į 
lankas. Kasdien šią 
vietą aplanko darbo 
stud e ntų, m o ks 1 e i v i ų 
sijos. B.

Suktybė tai tikriausioji 
visokio biznio prigimtis.

August Bebel

Rugsėjo d 2 Septembei 
Gražiame Olympia Par 
68 So. Quinsigamond Ave., Shrewsbury,

Kaip sakyta, tai buvo per Pirmą pa
saulinį karą. Darbai ėjo gerai. Ypatin
gai tie, kurie dirbo prie amunicijos ap
dirbimo, garai uždirbo, moterys iki pen
kiasdešimt dolerių i savaitę, o vyrai, ku
rie dirbo kaip specializuoti darbininkai, 
net iki šimto, nors, tiesa, 
valandų savaitę.

Fabrikantams, žinoma, 
nepatiko, ir jie vis bandė 
dus kaip darbininkams algas sumažinti.

Ir štai viename fabrikantų susirinki
me jie tarėsi, tarėsi ir priėjo prie išva
dos, kad mažinti algas bus galima nelei
džiant darbininkams keltis iš vienos 
pramonės į kitą, iš vieno fabriko į kitą. 
Kaip tai padaryti? Ogi, su kortelių sis
tema. Visiems darbininkams bus išduo
tos kortelės, ir joks fabrikantas nesam
dys darbininko, kuris šiaip sau apleido 
kitą fabriką. Be kortelių bus samdomi 
tiktai ką tik mokyklą baigusieji jaunuo- ’ 
liai.

Be to kortelių sistema ir kitaip fabri
kantams tarnausianti: padės susekti ne
pageidaujamus elementus, kaip tai uni
jų organizatorius, nepaklusnius darbi
ninkus.

Stratford, Conn., ir 
Lawrence, Mass. ;.

Praėjusį savaitgalį teko bū
ti Stratforde ir Lawrencaus 
apylinkėj. ;

Į Stratfordą teko nuvežti 
huntingtoniečius Kaulinius pas 
ilgamečius jų draugs Rajec
kus. Ten jie su būriu kitų 
draugų ( b r i d g e p ort iečių) 
linksmai praleido šventes ir, 
atsisveikindami, savo malonų 
susitikimą atžymėjo parama 
Laisvei — abieji Įteikė dien
raščiui po $5. Labai pavyz
dingai: smagiai vaišindamiesi 
pasirūpino pasilikt dolerinių 
ir svarbiam . visuomeniniam 
reikalui. Linkiu jiems daug 
linksmu susitikimų !

Worcester, Mass
A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki

mas jvyks pirmadienį, rugsėjo-Scpt. 
13 d., prasidės 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių salėje, 29 Endicott. St.

Visos nares malonėkite dalyvauti, 
turėsime pasitarti dėl rudeninių rei
kalų. -A. V.

hi 
Hl

dirbo ilgą 60

tokia padėtis 
išgalvoti bū- audros padaryta nuo- 

Connecticut valstijos 
(Merrit Parkway ir 
audros padarytų žy- 

Bet pra-

LAISVES
KONCERTAS

e

Mūsų dienraščio rudeninis 
sąskridis jau artinasi. įvyks 
lapkričio (November) 1.1 d., 
Liberty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Avenue, Richmond 
Hill, N. Y.

Koncerto komisija darbuo
jasi programos sudarymu. 
Numatoma žymių talentu 
programai, stengiamasi su
daryti gerą programą.

Jau laikas žinoti visuome
nei kada koncertas Įvyks, ir 
pasiruošti jį pamatyti ir iš
girsti.

(Bus daugiau)

Palikęs huntingtoniečius 
Stratforde, nuvažiavau aplan
kyt saviškius Į Lawrencaus 
apylinkę, Methuen srityje. 
Važiuojant tėmijau pakelėse, 
ar daug 
stolių. 
pakelėj 
Rte 15)
mių matyt neteko, 
važiavus Readingą (už Bosto
no) jau negalėjai to nematyt. 
Andoveryj labai daug ir di
delių medžių išvartyta-išlau- 
žyta. Pakelėj, krūvos nuvaly
tų medžių. Lawrencui — taip 
pat. Park strytyj teko matyt 
milžinišką medį užverstą ant 
medinės stubos; Bruce gatvėj 
ant kitos stubos milžinas už
griuvęs. Stubos. rodos, ne-
jlaužtos. Gatvės vos spėta
nuvalyt trafikui. Važiuojant 
Howe stryčiu (Metheunuose) 
abiemis pusėmis 
vartyti, telefono

medžiai iš- 
ir elektros

»
)

I

»

>

I

MATTHEW A - <i 
BUVUS 
(BUVAUSKAS)

4

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

< 

<

4
4
4
4
4
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HARTFORDO LAISVES CHORAS 
Dainuos gražiausias lietuvių liaudies dainas 
Bus labai įdomi programa. Atvyksta iš Brooklyno

Kazys Kraučiūnas ir Jonas Grybas
Jiedu duos gražią komiškų dainų programą. 
Taipgi bus ir vietinių talentų, kurie suteiks gražių 

dalyke)ių programai.

Kviečiame visos Naujosios Anglijos lietuvius dalyvauti 
šiame piknike, paremti apšvietus reikalą ir 

pasiliksminti.
■Jį nfflnitoinffjirfimtEiamummiax^ininEnnminiiiiatam mmmmuiiuagm i'nirjin

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

Short Orders

Sandwiches

Dinners

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

Puikiausias praleidimas weekend. Kainos už kambarius: 
Week 

$30.00 
$27.50 
$25.00

Room - two double bods
Day 
$7.00One

One Room - one double bed, one single bod - $5.50
One Room - double bed $4.00

9

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

3 psi.—Laisvė (Liberty)- Ketvirt., Rugsėjo (Sept.) 9, 1954



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Stambios kolūkio pajamos

ŠIAULIAI. — Rajono kolū
kiuose suvedami rezultatai, 
pasiekti per pirmąjį siu metų 
pusmetį. Daugiau kaip 575 
tūkstančius rublių pajamų 
šiemet gavo “Raudonosios vė
liavos” žemės ūkio artelė. 380 
tūkstančių rublių gauta reali
zavus gyvulininkystės produk
tus. Nuo metų pradžios kolū
kis realizavo 332 bekonus, 
kurių kiekvienas vidutiniškai 
svėrė 90 kilogramų. Kiaulių 
fermos darbuotojai Įsiparei- 

•gojo iki metų pabaigos nupe
nėti dar 369 kiaules, pasiek
ti, kad kiekvienam 100 hek
tarų ariamos žemės būtų rea
lizuota po 25 tonas kiaulie
nos.

Nemažus laimėjimus pasie
kė motininių kiaulių prižiūrė
tojos. Jau dabar iš kiekvie
nos motininės kiaulės gauta 
po 12 paršelių, o kandidatas į 
Visasąjunginę žemės ūkio pa
rodą Pranė Tajaunskaitė iš 
prižiūrimų 9 motininių kiau
lių gavo po 14 paršelių. Ji 
įsipareigojo iki metų pabai
gos gauti iš kiekvienos kiau
lės dar po 10 paršelių.

Neatsilieka ir karvių mel
žėjos. Iš kiekvienos karvės 
jos jau gavo vidutiniškai po 
1,237 litrus pieno.

225,000 plytų 
viršum plano

JONIŠKĖLIS. — Plytų fa
briko kolektyvas pirma laiko 
įvykdė birželio mėnesio ga
mybinį planą. Viršum plano 
išleista 225,000 plytų.

Įsisavindami priešakinį ply- 
tininkų patyrimą, smarkiai 
pakėlė darbo našumą formuo
tojai. Per pamainą sufor
muojama iki 39,000 plytų 
pusfabrikačių. V. Grinius

Naujas fabrikas

Respublikoje plečiama bal
dų gamyba. Ateinančiais me
tais numatoma pagaminti bal
dų tris kartus daugiau, negu 
1953 metais, žymiai padidi
nama puikios kokybės baldų 
— miegamųjų, valgomųjų ir 
kabinetinių garnitūrų išleidi
mas. Gaminami nauji baldų 
modeliai.

Didinant gamybą, plečiami 
respublikos baldų fabrikai. 
Neseniai Klaipėdoje atida
rytas naujas baldų fabrikas. 
Įmonė aprūpinta naujausio
mis tarybinėmis mašinomis. 
Baldų apdaila mechanizuota.

Dabar fabrikas išleidžia 
drabužių spintas. Produkci
jos asortimentas bus plečia
mas. Įmonė gamins ir mie
gamuosius garnitūrus.

Fabrikas tobulins gamybą. 
Bus įrengtas spintų surinkimo 
konvejeris. Išsiplės mašinų 
cechas.

1955 metais fabrikas išleis 
baldų už 6 milijonus rublių.

Viršijami durpių gamybos 
planai

Plungė.— “Linų audinių” 
fabriko durpynuose verda 
įtemptas darbas. Šiais metais 
durpių gamintojai turi iškas
ti 9 tūkstančius tonų durpių. 
Gerai pasiruošę ir anksti pra
dėję gamybą, durpyno darbi
ninkai durpių iškasimo metinį 
planą birželio 17 dienai jau 
įvykdė 52,2 procento. Deka- 
diniai išdirbio rodikliai nuo
lat viršijami.

Fabrikas pereitais metais 
pradėjo durpes gaminti bage- 
rine durpių kasimo mašina, 
kuri žymiai paspartina ir pa
lengvina darbą. Prie šios ma
šinos dirbanti darbininkų bri
gada šiemet įvykdo po pus
antros gamybinės užduoties.

“Linų audinių” fabriko dur
pyno kolektyvas pasiryžęs 
durpių gamybos planą įvykdy
ti 10 dienų anksčiau nusta
tyto laiko. Tai leis visas dur
pes gerai išdžiovinti, laiku Ir 
be nuostolių jas suimti.

P. Buivydas
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NewWko^g^&Zinlos
Aido Choro i 
atostogos užsibaigė

Choro pirmutinė šį sezoną j 
į pamoka bus 10 <1. rugsėjo, Li- Į 
■ berty Auditorijos muzikos 
; kambaryje. Pradžia 8 vai. va- ' 
| karo.

Nė nejutome, kaip atosto- j 
| gos prabėgo žaibo greitumu ir ; 
. vėl mus ragina prie dideliu i 
'meninių darbų. Pasilsėję, su-, 
į stiprinę sveikatą, grįšimo prie i 
darbo, prie sezoninio veikimo, * 
dainų. Bus malonu susitikti, 
pasimatyti sui choristaisl ’ '

O ypatingai bus malonu su- 1 
sitikti mūsų naujus daininin- ! 
kus, kurie yra pasižadėję 
ateitį į chorą, į reikalinga • 
pagalbą. Yra pasižadėjusios ' 
net keturios: Aldona Alcknie- į 
nė, Vera Bunkienė, Ona Vai- | 
čekauskiūtė ir dar vienos pa- 1 
vardės neatmenu' (tai tiek' I 
pasižadėjo tik man; kiti cho- i 
ristai gal irgi turi pažadu).)

Kaipgi, su vyrais? Vyrai I 
taipgi kviečiami. Keli draugai 
gerai pasirodė choro piknike 
padėdami chorui dainuoti. 
Kviečiame visus ir visas. Ti- ' i 

•kiu, kad davusieji garbės žodį 
ateiti į chorą, jo neatmainys, 
ateis dainuoti, atvyks laiku 
paskirtą vakarą.

Choras ruošia gražų pasiti
kimą būsiančių choristų, su 
užkandžiais ii- gėrimais.

Tuomi pačiu kartu choras 
gavo nemalonią žinute. Pra
nešta, kad gabi artiste šokių 
mokytoja ir choristė pasitrau
kia iš choro, nes iškeliauja iš 
New Yorko, apsigyvens toli 
nuo mūsų. Tad proga pasitiki
mo naujų choristų, choras 
rengia ir iškeliaujančios cho
ristės išleistuves. Mes visi ją 
gerai žinome, gėrėjomės jos 
grtipės šokiais. Tad kviečiame 
ir publiką, jos draugus, .jos 
pažįstamus ir visus, kas tik 
galėsite dalyvauti, ateikite jai 
palinkėti laimingos keliones.

Tas viskas įvyks 10 d rug
sėjo, šio penktadienio vakarą. 
Prašome visus dalyvauti šiame 
dubultavos svarbos pobūvyje.

Tikiu, kad K. Kriaučiūnas 
irgi jair bus grįžęs iš vakacijų. 
Tai mūsų artistas-štukorius, 
juokdarys. Jis parveš naujų 
istorijų ir juokų.

Gaila, kad mūsų chorietis 
Petras Grabauskas randasi li
goninėje. Laukiame, kad ir jis 
sugrįžtų sveikas į draugės iš
leistuves ir į pamokas.

Choriečiai susirinks anks
čiau, kad suspėtų turėti trum
pą pamoką ir pakankamai lai
ko pasilinksminti po pamokos.

Prašomi visi dalyvauti iš
leistuvėse. V. K.

Veteranai protestavo 
prieš slėpimą žinių

Kariavusieji prieš fašizmą 
Ispanijoje veteranai per Lin- 
kolno Brigados komandierių 
Milton Wolff protestavo prieš 
Justicijos Departmento spren
dimą neleisti televizijoje pa
rodyti visuomenei tos organi
zacijos liūdymus.

Abrahomo Linkolno Briga
dos vadai buvo CBS užkviesti 
ir sutikę per televiziją pasa
kyti dalį savo liūdymų, ku
riuos jie patieks Subversyvių 
Veiksmų Kontrolės Tarybai- 
(SACB). Bet Justicijos Dc- 
partmentas uždraudė vetera
nų reikalą rodyti per TV. Ta
rybos posėdžiai numatomi 
prasidėsiant rugsėjo 13-tą, 
kambaryje 35, Federaliame 
Teismabutyje prie Foley Squ
are, New Yorke.

Wolff savo pareiškime ge- 
neraliam prokurorui Brownel- 
’iui sako, jog tas uždraudimas 
parodyti visuomenei veteranų 
turimus davinius paeina iš to, 
kad valdininkai “bijosi infor
muotos publikos.”

Rooseveltas gauna N.
Y. darbininką paramos

New Yorko valstijoje vyk
domuose tarp demokratų bal
suotojų “šiaudiniuose“ balsa
vimuose kongresmanas Fran
klin D. Roosevelt (‘iria pirmuo
ju. Antroje vietoje randasi 
Averell Harrimanas, buvęs 
ambasadorių Maskvoje ir ben
drojo saugumo administrato
riumi.

Demokratų balsavimai dar 
nebuvo paliete New Yorko 
miesto, kur sentimentas už 
Rooseveltą yra stipriausias.

FarFy, demokratų partijos 
reakcinio sparno vyriausias 
šulas atsilieka net tuose dis- 
triktuo.se, kur tikėtasi jį bū
siant stipriausiu. Farley velio
nio prezidento Roosovelto lai
kais buvo sumobilizavęs baub
lių chorą’ prieš 'Rooseveltą 
vienoje demokratų konvenci
joje Brook lyne. Dabai1 jis irgi 
stengiasi neprileisti Roosevel- | 
to sūnui patekti demokratų ) 
kandidatu į New Yorko vals- j 
t i.jos gubernatorių.

Tie “šiaudinių’’ balsavimų 1 
daviniai yra reikšmingi, nes 
jie parodo, link kurio numaty- ’ 
tojo į kandidatas krypsta dali- ; 
gumos balsuotojų balsai. Ta- ■ 
čiau eiliniai demokratai ir kiti Į 
piliečiai reiškia baimes, kad j 
makartistu šalininkai denio- ; 
kratuose dės visas pastangas ! 
neprileist i konvencijoje pasta- i 
tatyti Rooseveltą kandidatu į j 
gubernatorių. i

Numatoma, kad New Yorko 
miesto eiliniai demokratai 
“šiaudiniuose” ir tikruosiuose 
rinkimuose gausiai paremtų 
savo balsais Rooseveltą. Bet 
taip pat tiesa, kad dauguma 
distriktų miešti' tebekontro- 
liuo.ia reakciniai lyderiai. O 
nuo .jų daug priklauso gini
mas kandidatui prielankių de
legatų į konvenciją. New Yor
ko miesto demokratai kontro
liuoja 5 10 iš 1,018 konvenci- j 
jos balsi,i. 'Taigi, nors Roose- i 
veltas ir gauna daugumą de
legatų savo pusėn “up-stale.” 
gavimas ar negavimas kandi
datūros priklausys nuo New 
Yorko miesto demokratų dele
gacijos.

Vilnis dėkoja 
už paramą

Prieš keletą dienų Vilniai 
pasiunčiau, nuo darbininkiškos 
spaudos prietelių surinkęs 888 
paramos. Dienraščio adminis
tratorius Pauliukas rašo:
“Laiškutį ir aukas Vilniai ga

vome. Labai ačiū jums visiems 
aukotojams už širdingą para
ma dienraščiui.”

Siųsdamas pinigus taip pat 
pastebėjau, kad ta parama 
bus ne paskutinė. Dar ne visus 
dilesniuosius laisviečius toko 
pamatyti ir paprašyti Vilniai 
a u k ų.

Gaila,' kad šiomis dienomis 
Brooklyne nebuvo jokios lie
tuvių sueigos, tad dar neteko 
daugiau Vilniai pasidarbuoti. 
Laukiame progos.

Tuo tarpu Jonas Gasiūnas 
įteikė savo penkinę ir mūsų 
nuoširdaus spaudos rėmėjo 
Krunglio d vidolerinę. Ačiū 
jiems.

Labai raginu kitus atsiliep
ti.

Dienraščio Vilnies vajus dėl 
dešimties tūkstančių dolerių 
dabar pačiame “įkaitime.” Pa
dėkime vilniečiams pasibrėžtą 
tikslą pasiekti su kaupu. Jie 
visuomet padeda dienraščio 
Laisvės vajuose.

Aw B.

Demokratai nuginčija 
Dewey’aus “gerovę”

New Yorko valstijos demo
kratų partijos komitetas išlei
do pareiškimą Darbo Dienos 
proga. Pareiškime kaltina, 
l.ad gubernatorius Dewey 
bando prasilenkti su tiesa 
valstijos bedarbių klausimu.

Demokratai sako, jog ne
darbas bus vyriausiu diskusi
joms punktu šiuose rinkimuo
se kurie įvyks lapkričio 2 die
ną. Jie sako, jog nežiūrint, 
kad gubernatorius vaizduoja 
darbo paveikslą labai skaisčiu 
(rožėmis klotu), faktai rodo, 
kad valstijoje nedarbas pra
ėjusį liepos mėnesį buvo 80 
procentų padidėjęs lyginant 
su 1953 metų liepos mėnesiu.

šių motų sausio mėnesį 
imančių nedarbo apdraudą 
buvo 328,784. gi pernai tuo 
pat laiku tebuvo 244,22G. šių 
metų liepos mėnesį toji skait
linė užaugo iki 340,500, da- 
sidė.jo 60 procentų daugiau 
imančių nedarbo apdraudą, 
negu buvo 1953 motu liepos 
mėnesį.

Tikroji skaitlinė yra dar di
desnė, sako demokratų pareiš
kimas. Tame neįskaitomi be
darbiai tarp 500.000 tų, ku- 
i ie yra neapdrausti nuo ne
darbo dėl to, kad .jie dirbo 
mažose įstaigėlėse. Dirbant 
mažiau 4 vienam bosui dar 
nėra apdrausti nuo nedarbo.

Prie demokratų pasakyto 
primintina ir tas, kad į oficia
li bedarbių skaičių neįeina tie, 
kurie dėl Hughes-Brees įsta
tymo negalėjo gauti bedarbio 
čekio dėl to, kad praėjusiais 
darbo metais noišdirbo 20 sa
vaičių. Taipgi neįskaityti tie, 
kurie šiemetinį gavint jau iš
baigė, tad čekio negauna nors 
ir tobebūna be darbo.

3-čią Dieną Spalio
3-čią dieną spalio mėnesio Lai
svės Bendroves Direktorių 'Ta
ryba rengia pramogą. Tai bus 
atidarymas vajaus gavimui 
Laisvei naujų skaitytojų.

Bufetiniai Pietūs
Bus parūpinta bufetiniai pie
tūs. Bet tai ne užkandžiukai— 
Pilni pietūs. Kainos už pietus 
rengėjai neskiria. Valgysite 
kiek norėsite ir užsimokėsite 
tiek, kiek jūs patys manysite 
verta.

Dainos ir Juokai

Mūsų menininkai rūpinasi su
darymui dainų ir juokų progra
mos. žinant jų gabumus, aiš
ku, jog programa bus įspūdin
ga. Pasirūpinkite būti šiame 
parengime. Vieta:

Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Avė.

Richmond Hill, N. Y.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

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

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

Ginčijasi dėl miestui 
uždėtą Boną

New Yorko miesto iždinin
kas G erosą savo raporte kede
na buvusią seniau miestui ne
naudingą republikonišką vals
tijos administraciją. Jisai aiš
kina, kaip 1865 metais įsta- 
tymdavystę valdžiusieji re- 
publikonai miesto finansams 
išleistais įstatymais “apšuka- 
\o” miestą.

Tas darbas buvęs padary
tas tarime finansuoti statybą 
Jerome Ave. kelio, Bronxe. 
Ta vieta tuomet buvo Morisa- 
•nia ir West Farms kaimų sri
tyje, tebepriklausė Westches
ter apskrityje.

'Pasakojimas įdomus tuo, 
kad parodo, kaip panaudota 
miesto iždas privatinių asme
nų naudai:

Kelio iškaštis bu v ils $377,- 
500. Tai sumai sukelti seime
lis leidęs išleisti bonus. Iš tų 
8278,000 sumai išleisti galio
jančius 278 metus, su mokėji
mu už juos po 7 procentus pa
lūkanų. O kitus $99,500 sumai 
išleisti galiojančius 100 motų, 
taipgi su 7 procentais palūka
nų.

Tų bonų savininkai turėjo 
susirinkti tomis palūkanomis 
$3,442,000 iki bonų subrendi
mo (atmokesčio laiko). Tuos 
bonus susipirkusiems nereikė
jo mokėti dėl to kelio padidė
jusių taksų, nes ne už ilgo 

j tuos kaimus prijungė prie Di
džiojo New Yorko ir taip iš
vengė. taksavimo savo bonų 
naudai. Skolą ir palūkanas at
mokei! inejo visas miestas.

To dar neužteko: 1913 me
tais federate valdžia paliuosa- 
vo tuos bonus nuo taksų mo
kėjimo už palūkanomis gau
namas dideles pajamas. Dėl į 
(o tų bonų savininkai taip kie- I 
tai laikosi įsikabinę į tuos bo
nus, jog net pats miestas turi 
sunkumų tų bonų nusipirkti. 
T’ik neseniai iždininko raštinei 
pavykę įgyti miestui tų bonų 
$36,500 sumai, už kurią atei
tyje dar būtų reikėję išmokėti 
procentais $202,473.54.

MEDUS
Su Lemonadu—

Tai Gėrimas Karščiuose
•

Tuojau įsigykite medaus ir 
sveikatai naudingai atsivė
dinkite šaltu lemonadu karš
tomis dienomis.

•
Bitininko Končiaus Medus

KAINA $1.25 UŽ KVORTĄ

Už PUSę GALIONO $2.50

•

Gaunamas

Laisvės Įstaigoje

Pajūrio rezoriai 
tarėjo daug lankytoju

Didžiojo New Yorko srities 
rezortai džiaugiasi šventėmis 
turėję daug lankytojų ir gerą 
biznį. Oras visomis dienomis 
pasitaikė šiltokas* ir gražus.

Garsusis, dažnai perpildy
tas Coney Island bėgiu trijų 
dienų turėjęs 2,250,000 lanky
tojų. Tai viena vieta, kur ga
li vienu kartu matyti dau
giau žmonių negu kur nors 
kitur šioje šalyje, o gal ir pa
saulyje.

Rockaways per tris dienas 
sulaukė 1,850,000 svečių; 
Jones Beach—295,000; At- 
lantic Beach—80,000. Gi New 
Jersey šone esančioji linksnia
vimų ir įvairybių vieta—Pali
sades Park—sutraukė 150,000 
per tris dienas.

Gelžkeliais kursavo kelios 
dešimtys ekstra traukinių iš
važiuojantiems ir sugrįžtan- 
tiems aptarnauti. Lėktuvui li
nijos taipgi raportavo turėju
sios pridėti dešimtis ekstra 
skridimų, 

r
Iki rugsėjo 7-tos priešpiečio 

New Yorko valstijoje ant ke
lių buvo mirę 14 asmenų nuo 
važiuotos nelaimių.

Pasikumščiavęs su 
New Yorko policija

Anksti rugsėjo 3-čios rytą 
du policistai išgirdę stiklų 
žvangesį ir prie kiauro krau
tuvės lango ties 551 Fifth 
Ave. pamatę Kęstutį Stasiūną, 
iš New Haven.

Neteko patirti ar jis žemai
tis, ar aukštaitis, tačiau* apsu
krus 32 metų vyras nuspren
dęs kišimosi į jo užmoji nepri
pažinti. Anot policijos, jis vie
nas išstūmęs vieną policistą iš 
radio mašinos, su kitu ir pats 
išsiritęs ant gatvės. Tik pribu
vus kitiems dviem policistams 
Stasiūną nugalėjo.

Stasiūnas sulaikytas iki tar
dymo po $5,000 kaucijos. Vie
nas policistas raudasis ligoni
nėje sir pramušta galva, o ki
tas netekęs dviejų dantų, gy- 
dąsis namie.

RieR.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

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.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE
DRUGS. Inc.

7

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

----  - ■ ■■ 'I
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE 

NAMŲ DARBINI^Jį

Paprastas Valgių Gaminimą* Mies
te, 3 suaugę. 1 mokyklos vaikas 5 
dienos, iki po vakari* s

$40 j Savaitę

TęL SC. 4-1877

NAMŲ DARBININKfc—VIRfcJA
Guolis vietoje, atskiras kambarys ir 
maudynė, visi jrengimai elektriniai, 
jimant indų mazgojimą. Turi mylėti 
vaikus; su vėliausiais paliudijimais. 
Aukšta alga.

Tel. HOllis 8-2904
(175-182)

BEAUTICIAN
Patyrusi visame darbe. Darbas sa

vaitgaliais. Nuolatinis darbas.
Kreipkitės:

MARIE-LOUISE
225A Post Ave., Westbury, L. I.

WE. 7-3XJ6 .
\Z (174-176)

NAMŲ DARBININKft—VIRftJA
L. I. Ranchhouse, 1 vaikas^ guolis 
vietoje. Atskiras kambarys/nuosava 
maudynė. Visi moderniniai patogu
mai. Gera Mokestis, $40 Pradžiai. 
Reikalingi vėliausi platūs j^paliūdiji- 
mai.

Tel. Roslyn 3-6089
(169-175)

NAMŲ DARBININKE
Paprastas žydiškas valgių gamini
mas, 4 suaugę, guolis vietoje, atski
ras kambarys, gražus kambarys su 
maudyne. Visi įrengimai elektriniai. 
$180—$200 j mėnesį. Linksma na
mų atmosfera. Patyrusi, su paliudi
jimais.

Šaukite: NA. 8-4189 ’
(172-175)

ABELNAI NAMŲ DARBININKE
Viduramžė moteriškė dėl šeimos 3 
suaugusių. Puikiausios darbo sąly
gos. Atskiras kambarys ir maudy
nė. Telefonuokite:
BO. 3-5514. Bile rytą tarpe 8 ir 9 v.

(171-177)

MALE and FEMALE

PORA
Butler-IIcuseman. šiek tiek vai

ravimo. Virėja- kambarių tvarky
toja. 3 suaugę šeimoj. Vieta, Deal, 
N. J. Darbas apskritiem metam. 
Turi mokėti angliškai. Malonėkite 
smulkmeniškai aprašyti patyrimus 
angliškai. Adresas: Box A31, Rm. 
830, 11 W. 42nd St., Y. C.

7 (1171-175)

. BUSINESS 
OPPORTUNITIES

SALDAINIŲ KRAUTVft 
UŽKANDŽIAI

Gera įeiga. Parduosime su nuosto
liu, jeigu kas greitai atsiras pirkti.

80 West Kingsbridge Rd.,
Bronx

(174-176)

Ko dabar siekia
N. Y. laivakroviai

Rugsėjo 7-tą susirinko viso 
rytinio pajūrio International 
Longshoremen’s Association 
skyrių atstovai tikslu galutinai 
nutarti ir pasiūlyti New Yorko 
Shipping Associacijai sąlygas 
naujam kontraktui.

Derybos už kontraktą ne
bus lengvos. Bosams padės tas 
faktas, kad darbininkams su
sivienyti pastoja kelią jų spė
kų skaldytojai. Skaldyti pade
da tie, kurie būtinav* bruka 
laivakroviamSs, ir kitą unija—• 
AFL-ILA—darbininkų daugu
mos atmestą praėjusiuose rin
kimuose. AFL esanti paskyru
si $500,000 kovai už paėmi
mą savo kontrolei! 1LA, nepri
klausomos.

Vyriausi laivakrovių reika
lavimai yra po 10 centų mo- 
kesties priedo ir tą priedą, at
mokėti ir už praėjusį laiką 
nuo 1953 metų spalio 1 d.

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

s c n o o l s
GILBERT (Į

PRADINĖ MOKYKLA J
*, Specializuojame skaityme, rašy-' 

me, skaitliavime. Remedial skai- / 
J tymas kasdien. Kiekvienas stu
dentas progresuoja pagaj^jlsavo s 
greitumą. Visus atskirai moKina- 

,me. Draugiški su patyria** mo- \ 
kytojai. šviesūs, patogūs rftokini-' 
mo kambariai. Taisyklės pagal1 

1 Board of Education. 15 min. nuo 
Time Square. 120 Montague St., 
Brooklyn, N. Y. ULster 8-8825. !'

triktuo.se



