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KRISLAI
Antanas Petrikonis.
Karolis Požėla.
Britai nori žinoti.
Meany sako: nežinokime.

Rašo R. MIZARA

Stamford miesto (Conn.) 
gyvena lietuviu, bet ir 

juos retina beširde mirtis.
Št<ai rugsėjo 8 d. mirė ten 

ilgametis laisvivtis, Antanas 
Petrikonis.

Tik prieš savaitę laiko rašė 
jis man. laišką, bet apie tai, 
kad serga, neminėjo.

Velionis nuolat parėmė mū
sų dienrašti finansiškai. Buvo 
malonus, geras žmogus, nuo
širdus veikėjas.

Lai ilsisi jis ramiai, o
žmonai ir visiems aidimie
siems—mūsų visų nuoširdi
užuojauta!

.10

Mirtis kerta ir milžinus-ga- 
1 įjotus.

Antai Chicagoje mirė risti- 
kas Karolis Požėla, sulaukęs 
61 metų amžiaus.

Požėla buvo vidutinio ūgio 
ii* vidutinio svorio sportinin
kas. Bet jis turėjo retą talen
tą. Tai buvo, sakyčiau, 
kas-menininkas, kokių p 
lis nedaug turėjo.

Jis guldė milžinus ne 
savo Jėga. kiek talentu. 
bu\^> plačiai daugelyj 
žinomas.

Išstos jis arenon. žvilgterės 
’ į publiką, kartą kitą persimes 

su savo oponentu, ir žiūrovų 
prijautimą jis jau pasigavo’

Dailaus ūgio, malonaus vei
do, santūrių ir apgalvotų mos
tų žmogus!

tick

Kadaise, kai daugiau do
mėjausi sportu, kai Karolis 
Požėla atvykdavo į New Yor- 
ką Madison Gardene rungtis, 
mudu* buvome geri bičiuliai.

Kiekvieną kartą jis prašy
davo po rungtynių sutikti jį, 
—jis užfundys “karališką va
karienę.”

Pasakodavo jis man, kaip 
užsilaikyti, k 
žmogus būtum
tas, .miklus ir fiziškai gajus.

Jis visuomet buvo punktua
lus; nelatraudavo. Na, ir man 
atrodė, kad šis lietuviškasis 
Apolonas bus visuomet svei
kas, tvirtas ir gyvens labai il
gą amžių.

Deja, žiaurioji vėžio liga

kad

skyrė iš gyvųjų tarpo, kaip 
daugelį kitų mūsų žmonių.

Iš Didžiosios Britanijos 
daug svieto vyksta į Tarybų 
Sąjungą ir kitas socialistines 
šalis.

Vyksta profesionalai, vyks
ta darbo unijų veikėjai, vyks
ta visuomenininkai.

Ko jie ten vyksta?
Susipažinti su nau jai kuria

mu gyvenimu.
Kruščiovas juk pasakė Att

lee ir kitiems jo kolegoms:
—Mes tik pradedam gyven-

Tai reiškia, kad atstatę hit
lerininkų sugriautą ūkį, Tary
bų Sąjungos tautos tik dabar 
rimtai ir labai sparčiai pra
deda savo gyvenimo lygį kelti 
ankštyn.

&t mūsų šalyje prakeikia
mas kiekvienas, kuris drįsta 
vykti į Tarybų Sąjungą pasi
dairyti, susipažinti.

ADF prezidentas Meany 
Am. Legiono suvažiavime ne-

Dallesas pas Čiangą 
tariasi apie Formozą 
Kinija pasmerkė Manilos sutartį; 
Čiango jėgos bombarduoja Kiniją

Taipei. ■— Amerikos už
sienio reikalų sekretorius 
Dulles nelauktai sustojo čia 
ir per tris su puse valandos 
tarėsi su Čiang Kai-šeku. 
Po pasitarimo jie pareiškė, 
kad abu patenkinti rezul-

pašiepia, pakto vardą,' nu
rodydamas, kad penkios iš 
astuonių dalyvių tame 
“Azijos” pakte nėra Azijos 
valstybės: Amerika, Bri-

V f

tanija, Naujoji Zelandija

Didelis žemes drehejimas 
Alžyre; žuvo 800 žmoniij
Paryžius. — Iš Alžyro 

gauta žinia, kad ten Orlen- 
sville srityje įvyko didelis 
žemes drebėjimas ir vidu
tinio didumo miestelis be
veik visai sunaikintas. Dre
bėjime žuvo mažiausiai 
800 žmonių, bet kasant 
griuvėsius vis randama 
daugiau aukų.

Drebėjimas sutrupino vie
tomis vandens užtvankas 
ir potvynis prisidėjo prie 
aukų ir sumišimo. Drėbė ji-' 
mo atgarsiai buvo jausti i 
beveik visoje Šiaurinėje Af
rikoje, iki Egipto ir Čado, veik pusiau balsuojantapic 
Mokslininkų stotys visame 
pasaulyje jį rekordavo.

Darbiečiai pasmerks 
vokiečio ginklavimu 
Stipri opozicija prieš Vokietijos 
ginklavimą britą uniją kongrese

Brighton, Britanija. — 
Britų Darbo Unijų Kongre
sas (TUC) pasidalino be-

toles- 
Liau-

tarpu

Manoma, kad Dulles 
rosi su Čiangu apie 
nius veiksmus prieš 
dies Kiniją.

Čiango štabas tuo
praneša, kad jo orlaiviai 
dar vis bombarduoją Kini
jos krantus, ypatingai 
Amoy sritį. Komunikatai 
kalba apie baržų skandini
mus, artilerijos lizdų su
naikinimus ir panašius ak-

Seouias. — Pietinės Ko
rėjos premjeras Pyunas 
sako, kad Manilos sutartis 
nereikšminga, nes Amerika 
Azijoje “turi tik vieną tik
rą sąjungininkę: Pietinę 
Korėją.”

(Amerika nekvietė į Ma
nilos konferenciją Pietinės 
Korėjos ir Čiango, nes ne
norėjo perdaug įerzinti bri
tų, kurie su tuo nebūtų su-

McCarthy vėl užpuldinėja 
generolą Ralph Zwickeri

Pekingo radijas sako, jog 
Maniloje pasirašytas pak
tas, taip vadinama Pietry
tinės Azijos Pakto Sutar
ties Organizacija (SEATO) 
yra agresingas įrankis, 

! skaldantis Aziją ir nutei- 
i kiantis azijatus prieš azi
jatus.

Pekingo

Washingtonas. — Sena
torius McCarthy atsakinė
damas į klausimus, kuriuos 
jam stato senatinė tyrinė
jimo komisija, vėl užpuldi
nėja generolą Ralph Zwi- 
ckerį, kuris, anot jo, atsa- 
komingas už garbingo iš 
tarnybos atleidimo davi
mą majorui Peressui. 
joras Peress, sako
Carthy, yra komunistas.

McCarthy pakartojo, kad

Potvyniai Pakistane
Karači. — Premjeras 

sako, kad visi Rytinio 
kistano gyventojai, 42 
lijonai jų, buvo daugiau ar
mažiau paliesti potvynių. 
Pakistanas iš viso turi 70 
milijonų gyventojų.

vo prieš. Dabartinis’ bal
savimas beveik užtikrina, 
kad Darbo Partijos suva
žiavime, prie kurio darbie
čiai dabar rengiasi, bus nu
balsuota prieš Vokietijos 
ginklavimą.

Darbo Partija susideda 
iš trijų sudėtinių dalių: 
unijų, kooperatyvų ir pa
čios partijos vietinių poli
tinių skyrių. Politiniai 
skyriai ir kooperatyvai vi
suomet balsuoja kairiau už 
daugumą unijų, ir dviejuo
se praeituose suvažiavi
muose pasisakė prieš 
kietijos ginklavimą, 
unijos nusvėrė prieš, 
bar, kuomet ir apie
unijų stoja prieš ginklavi
mą, balsas už tai darbie-4. 7 

čiu suvažiavime užtikrin-

Vakarų ginklavimą. Dele- 
I gatai, atstovaujanti kiek 
daugiau negu keturius mi
lijonus (4,077,000) narių 
parėmė ribotą ginklavimą, 

! bet atstovaujantieji beveik 
| tiek pat, 3,622,000, pasisakė 
prieš.

Prieš Vokietijos ginkla
vimą balsavo mašinistai, 

Į dalis angliakasių, geležin- 
mano, I keliečai ir kitos unijos.

Tai skaitoma dideliu Vo
kietijos ginklavimo priešų 
laimėjimu, nes iki šiol tik 
koks trečdalis unijų stoda-

Zwickeris “neturi teisės 
dėvėti generolo uniformą.” 
Paklaustas, ar jis : 
kad Zwickeris neturi teisės 
iš viso dėvėti karinę uni
formą, McCarthy pagalvo
jęs sakė, kad jis turi ome
nyje tik generolo.

McCarthy taipgi bandė 
šaukti apie “komunistinį 
pavojų,” bet komisijos pir
mininkas sen. Watkins jam 
tam nedavė daug progų.

Vo- 
bet 
Da- 

pusė

“Pravda” smerkianti Attlee 
už nedraugingas pastabas

New Yorkas. — AP ži
nių agentūra praneša iš 
Maskvos, kad tenykščia
me komunistų organe dien
raštyje “Pravdoje” tilpo 
straipsnis, kuriame Attlee 
smerktas kai]) reakcijos 
įnagis. “Pravda” taipgi 
sakiusi, kad Attlee tuoj po

Turkija nugalėjo Sovietus 
su A-bomba,--manevruose...

A'n k r a.. — Pasibaigė 
Turkijos kariniai manev
rai, kurių svarbiausia da- 

’ lis vyko prie Tarybų Są- 
i jungos pasienio. Paskuti- 

taipgi • nėję manevrų fazėje prie-
i šas (“Sovietai”) atakavo,. , . - . ...

=“ M Tnrl-iiA. nv.nnimQ mJ atVyk0 AuStfallJOn po JO 
ilgos kelionės Kinijoje, jo 
laukė daug laikraštininkų. 
Buvo žadėta, kad jis atsa
kys į spaudos atstovų klau
simus. Bet laikraštinin
kams buvo pranešta, kad 
būdamas Australijoje Att
lee nekalbės spaudai.

Australijos laikraščiai 
sako, kad Attlee gavo man
dagų bet griežtą įspėjimą 
nuo konservatyvės Austra
lijos valdžios nekalbėti. 
Jam buvo pasakyta:

“Mes mielai priimame 
jus mūsų šalyje, bet ne jū
sų mintis; prašome tylėti.”

Ma-
Mc-

Ali

mi-

Harriman, įves 
būsią parinkti
New Yorkas. — Po to, 

kai gubernatorius Dewey 
pareiškė, kad jis šį rudenį 
nekandidatuos dar kartą Į 
New Yorko guberntorius, 
republikonai paskelbė, kad 
jų kandidatas bus. Irving 
M. įves, kuris dabar yra 
senatorius.

Tuo pačiu laiku praneša
ma, kad oficialioji demo
kratų vadovybė yra pasi
rengusi remti kaip savo 
kandidatą Averell Har- 
rimaną, kuris ėjo aukštas 
valstybines pareigas po 
Rooseveltu ir Trumanu.

Bet kitas stiprus preten
dentas į demokratines no
minacijas egzistuoja: tai 
Franklin D. Roosevelt Jr.x 
mirusio prezidento sūnus. 
Jis turi CIO ir kitų unijų 
paramą ir darbininkų skai
tomas labiausiai . priimtinu 

/kandidatu. Galutinai kas 
bus nominuotas, bus nu
spręsta tos partijos valsti- 
jinėje konvencijoje, kuri 
įvyks šio mėnesio 21 dieną.

Harrimaną remia Wag- 
neris, senatorius Lehma- 
nas ir kiti' įtakingi demo
kratų vadai.

1 šas (“Sovietai”) atakavo • 
bet Turkijos aviacijos nu-Į 
mesta “atominė bomba” iš
taškė visas priešo divizijas.

Manevrus stebėjo ir Ame
rikos karininkai. Be to, 
amerikiečiu marinu dali
nys dalyvavo, išlipdamas 
Turkijos krante “po ugni
mi”, o amerikiečių laivynas 
visur sukinėjosi.

Australijos konservatoriai 
neleido Attlee’ui kalkėti

Sidney. — Kuomet^Attle

Attlee kritikavo
Liaudies Kimi

Attic ™ J

New Yorkas. — Savo 
įspūdžiuose iš Tarybų Są-! 
jungos ir Kinijos, kurie 
telpa dienraštyje “Times”, į 
darbiečių vadas Clement į 
Attlee išreiškia nemažai 
kritikos šalia teigiamų at-

;pl jungos ir Kinijos, iškraipė 
matytus faktus ir nemažai 
šmeižė šiuos du kraštus.

(AP pranešimas 
da tiktai trumpas 
kas iš “Pravdos”

gražiai, neetiškai puolė Att
lee, Bevaną ir kitus, nuvyku
sius i Tarybų Sąjungų ir Ki
niją.

Pas jį taip: juo žinosi ma
žiau,—bus geriau..

Amerikiečių 25 divizija 
išsiveža savo ginklavimą

Inchon (Korėja). — 25- 
ta amerikiečių divizija pra
dėjo per šį uostą evakuotis. 
Rhee valdžia tkėjosi, kad 
divizijos, kurios išvyks, pa
liks savo ginklus, bet bent 

vežasi 
visą

25-toji su savimi 
tankus, patrankas ir 
aprangą.

Amerikos teismas nuteisė 
buvusįjį Kubos prezidentą

New Yorkas.— Amerikos 
federalis teismas nuteisė 
$9,000 pinigine pabauda bu
vusį Kubos prezidentą 
Carlos Prio Socarras. Jis 
kaltinamas ginklų supirki
nėjime šioje šalyje ir ban
dyme juos šmugeliuoti į 
Kubą. Kartu su eks-prezi- 
dentu buvo nuteistas ir bu
vęs jo vidaus reikalų mi
nistras Segundo Curti Mes
sina. __
Jam buvo duota $6,000 pa

bauda. Abu nebandė neigti 
kaltinimo ir nesigynė.

Jeruzalė. — Izraelis kal
tina, kad arabai susprogdi
no vandens vamzdžius, ku
rie jungia izraeliečių sody
bas Negevo dykumoje su 
likusia šalimi. Anot Izrae
lio, vamzdžiai buvo su
sprogdinti Gazos srityje, 
netoli Egipto rūbežiausi

Pulkininko Flemingo byloje 
klausyta rekorduotu kalbų

Fort Sheridan, Ill. — čia 
tęsiasi leitenanto pulk. H. 
Flemingo bylos nagrinėji
mas. Jis teisiamas už “ko
laboravimą su priešu,” kai 
buvo belaisvis korėjiečių 
liaudiečių rankose.

Flemingas nepaneigia to, 
kad pasirašė po taikos pe
ticijomis ir vadovavo be
laisvių politinėms diskusi
joms.

Jau kelinta diena . kai 
teisėjai klausosi užrekor- 
duotų kalbų, kurias pulk. 
Flemingas padaręs per 
Pyongyango radiją. Tas 
kalbas, kaip daugelio kitų 
belaisvių kalbas per Pyon- 
gyangą ir Pekingą, bandė 
rekorduoti Amerikos kari
nė žvalgyba. Bet rekor
dai ne labai aiškūs ir tei
sėjai gali sugriebti tik ma
žą dalį aiškių sakinių.

Beirutas. — Atsistatydi
no Libano ministrų kabi
netas, kuriam vadovavo 
Abdula Jafi. Prezidentas 
bando formuoti naują ka
binetą.

Jis sako, kad darbo uni
jos Kinijoje ir Tarybų Są
jungoje yra valdžios įran
kiai kelti darbingumą, bet 
ne darbininkų organai gin
ti savo reikalus. Lyginda
mas Tarybų Sąjungą ir 
Kiniją, Attlee sako, kad ki
nai daug lengviau priima 
kritiką nuo pašaliečių, pri
sipažįsta prie daugiau ne- 
dateklių ir netikslumų, ne
gu Tarybų Sąjungos vado
vai.

Attlee taipgi mano, kad 
Kinijoje, “kaip ir kituose 
komunistiniuose kraštuo
se,” dauguma vadovaujan
čių asmenų yra ne. 
ninku klasės kilmės, 
dūrinės. Iš kitos 
sako jis, darbininkų 
sės kilmės asmenys
prie vairo “socialdemokra
tų valdomuose kraštuose.” 
Jis nesakė, kokius kraštus 
turi omenyje. Pats Attlee 
yra vidurinės klasės kil
mės asmuo, buvęs armijos 
majoras.

paduo- 
ištrau- 

straips- 
nio, iš kurio neaiškus visas 
straipsnio tonas. Bet spau
doje dabar jau keliamos 
mintys, kad Attlee darė ne
mažai pastangų skaldyti 
Kiniją nuo Tarybų Sąjun
gos, ir tai buvo vienas jo 
kelionės tikslų.)

I

Vienišas britas plaukikas
pranyko Lamanšo vandenyse

Calais (Francūzija). — 
Dvi savaitės atgal plauki-

darbi- 
o vi- 
pusės, 

kla- 
stovi

Denver. — Prez’. Ęisen- 
howerio sveikata buvo pa
tikrinta karinėje Fitzsi
mmons ligoninėje. Jis bu
vo rastas geriausiame, sto
vyje. Eisenhoweris, sako 
istorikai, ima daugiau ato
stogų ir poilsio negu bet 
koks kitas prieš jį buvęs 
Amerikos prezidentas. Jis 
eina ankščiausiai miegoti, 
nes neskaito vakarais.

Unijų suvažiavimas taip
gi balsavo apie bendradar
biavimą tarp pasaulinės de
šiniųjų unijų federacijos 
(International Confedera
tion of Free Trade Unions) 
ir kairiųjų unijų federaci
jos (World Federation of 
Trade Unions). Po to, 
kai Deakinas pasakė smar
kią anti - komunistinę pra
kalba, atstovaujanti 5,- 
986,000 unijistų pasisakė 
prieš geresnius santykius 
su kairiomis unijomis, bet 
.ir čia opozicija buvo ne
menka: 1,886,000.

Nurodoma, kad šie skai
čiai rodo, jog už bendra
darbiavimą su kairia unijų 
federacija (prie kurios pri-

lijos, Francūzijos ir kt. uni
jos) balsavo ne vien komu
nistai, bet nemenkas dar- 
biečių skaičius.

Scranton, Pa.
Rugsėjo 8 d., State Hos- 

, mirė Domicėlė
Gyveno po 

plaukti Lamanšo kanalą iš 1225 Diamond Avė., Scran- 
Francuzijos į Angliją. Bet į (,one< 
jis nusilpo ir kelios mylios 
nuo kranto praplaukiantis 
laivas jį pastebėjo ir išgel
bėjo.

Šį antradienį jis vėl ban
dė: nors francūzų policija 
nenorėjo jam leisti (ir atė
mė jo pasą), jis išplaukė 
vienas, prie savęs turėda
mas tik išpūstą lanką, prie 
kurio pritaisė du romo bu
telius, cukraus ir raudoną 
bei baltą elektrinę šviesą 
su mažiuke baterija.

Bet jau kelios dienos, kai 
nuo plaukiko May nieko ne
girdėta, ir manoma, kad jis 
nuskendo.

Į kas Ted May, britas, ban- • pitalyje, 
dė vienas be palydovų per-! šlekaitiene.

i 1 i • T" v 1 1 • v Į

New Delhi. —Indija siek- 
sis iki 1956 metų pakeisti 
visus užsieniečius eksper
tus jos tanyboje savaisiais

ORAS. —Debesuota, lie
tus po pietų.

Kūnas pašarvotas Wal
ter Pėstininko koplyčioje, 
1721 North Main Avenue. 
Lankymo valandos koply
čioje yra: dieną tarp 2—4

Laidotuvės įvyks šešta
dienį, rugsėjo 11 d., 2 vai. 
dieną, Abbington Hills ka
pinėse. Kalbės dienraščio 
Laisvės redaktorius Rojus 
Mizara.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Petrą, du sūnus, Jo
ną ir Antaną, dukterį Ele- 

giminiųną ir daug artimų 
ir draugų.

Šią liūdną žinią 
Laisvės raštinei 
Petras Šlekaitis.

Petrui Šlekaičiui ir jo 
šebnai Laisvės personalas 
reiškia giliausią užuojautą. 
Kitose laikraščio laidose 
bus plačiau parašyta apie 
velionės gyvenimą ir laido
tuves.

pranešė 
telefonu
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mūsų mokyklų sistemos pašalinti 
Tai daugiausia paliečia pietines

plutokratijai .teismo nuosprendis 
Ant kojų sustojo visi ra-

Rasistai tebesispardo
Jau tuojau atsidarys viešosios mokyklos. Į jas su

plauks desėtkai milijonų vaikų. Pasikartos senosios 
bėdos: permažai mokyklų, neužtenka mokytojų, perdi- 
delės klasės, vaikai negauna tinkamos priežiūros ir 
tinkamo apmokymo.

Bet šiemet visoje viešųjų mokyklų sistemoje turime 
visiškai naują reiškinį. Jis susidaro iš Aukščiausio Tei
smo nuosprendžio iš 
rasinę segregaciją.
valstijas.

Pietinių valstijų
nepatinka ir nepriimtinas, 
sistai, visi šovinistai, visi juodųjų žmonių persekiotojai. 
Neužtenka, kad jie žodžiais atmeta teismo nuosprendį.. 
Jie mojasi darbais tą nuosprendį apeiti, pažeisti, pavers
ti niekais.

Tas procesas jau prasidėjo Mississippi valstijoje. 
Mississippi veikiausia paseks kitos pietinės valstijos.

Mississippi rasistų priešakiu atsistojo pats valstijos 
gubernatorius Mr. White. Jų žygiai prieš teismo nuo
sprendį nežmoniški. Jeigu jiems pavyks, Aukščiausio 
Teismo sprendimas prieš rasinę segregaciją pietuose pa
siliks mirusia raide.

Štai to griebiasi Mississippi valstijos rasistai. Jie val
stijos seimelio atstovų bute pravedė nutarimą, kuris pa
taiso valstijos konstituciją. Pataisymas suteikia teisę 
bei galią seimeliui visiškai panaikinti viešąsias mokyklas. 
Nėra abejonės, kad šitą pataisymą užgirs seimelio se
natas. Tada bus paleista referendumui. O kadangi to
kiame referendume negrai nebus prileisti prie balsavi
mo, tai niekas neabejoja, jog rasistų planas bus užgintas.

Kadangi Aukščiausias Teismas kalba tiktai apie
viešąsias, valdžios valdomas ir užlaikomas mokyklas,' 
tai jis, sako rasistai, nepaliečia privatinių mokyklų. 
Nušlavus viešąsias mokyklas, pasiliks tiktai privatinės 
mokyklos, kurias valstija finansuos ir 
rasinė segregacija.

Šitaip gub. White ir jo rasistiniai 
apeiti Aukščiausio Teismo nuosprendį,
me White bando apkaltinti negrus už panaikinimą vie
šųjų mokyklų. Girdi, jų vadams buvo siūlyta geruo
ju susitarti, kad jie, negrai, nereikalautų teismo nuo
sprendį vykdyti gyveniman Mississippi valstijoje. Bet 
tie negrų vadai kategoriškai ir griežtai atmetę guber
natoriaus pasiūlymus.

Garbė tiems negrų vadams. Jie pasirodė susipra
tusiais amerikiečiais. Jie, reikia tikėtis, mokės arba 
bent jau stengsis atmušti Mississippi valstijos rasis
tų pasimojimą apeiti Aukščiausio Teismo nuosprendį.

kuriose pasiliks

kolegos mojasi 
Savo pareiški-

Jau turime ir SEATO
Kai šitie žodžiai pasieks skaitytoją, jau bus pabai

gusi darbus aštuonių valstybių konferencija Filipinų 
sostinėje Maniloje. Jau bus pasirašyta nauja sutartis 
ir oficialiai gims SEATO. Tos penlįios raidės reikš: 
Southeast Asia Treaty Organization. Jos tariamas tik- 

k slas: Pietrytinės Azijos apgynimas.
Ją sudaro: Jungtinės Valstijos, Didžioji Britanija, 

Australija, Naujoji Zelandija, Francūzija, Pakistanas, 
Thailandas ir Filipinai. Iš jų tik paskutinės trys yra 
Azijos tautos. Kitos penkios randasi už tūkstančių 
mylių nuo Azijos.

Kaip žinia, didžiausios Azijos tautos — Indija ir 
Kinija — ne tik šioje konferencijoje nedalyvavo, bet ją 
atmetė ir pasmerkė. Indijos premjeras Nehru pareiš
kė, kad šitokia sąjunga tiktai pakenks Azijos taikai. Jis 
sako, kad sąjunga organizuojama be Azi jos tautų 
prieš Azijos tautų norus ir interesus.

Tik Pakistanas kiek didesnė Azijos tauta. Ji yra 
Britanijos Komonvelto narys. Bet ji šioje konferenci
joje dalyvavo tik kaipo stebėtoja. Ji dar pas

■ svarstysianti, kaip ji atsineš linkui SEATO.
SEATO, kaip ir NATO (North Atlantic 

Organization), yra grynas Jungtinių Valstijų 
nys. Šios sąjungos tėvas yra mūsų valstybės 
rius Johjų Foster Dulles. Jis pažadėjo 
nar

ir

padari- 
sekreto- 
SEATOvisas

nkluoti ir ioms-ekonominiai gelbėti.
Tačiau, sakoma, sekrt. Dulles ne viską šioje konfe

rencijoje laimėjo. Jis savo projekte turėjęs įdėjęs fra- 
ę ir norėjęs įrašyti į sutartį, kad SEATO turi tik vie- 
ą tikslą: kovoti komunizmą. Kitos delegacijos pa

sipriešinusios ir sutartyje tos frazės nebebūsią.
Su gimimu SEATO gimė dar vienas militarinis blo

kas. Jis remsis Jungtinių Valstijų galybe ir ginklais.

(VAIRUMAI
i

Japoniškas namas
New Yorko Moderniško 

Meno Muziejus šiuo tarpu 
yra. surengęs ypatingą pa- 

; rodą: japoniško namo. Tas 
I namas atvaizduotas ne pie
šiniuose, ne planuose, dia
gramose arba fotografijo
se. Ne, jis stovi, tikras ir 
pilnas, m u z i e j a u s sode. 
Kiekviena jo dalis ir dalelė 
buvo atvežta iš Japonijos. 
Per kelius mėnesius japo
nas architektas ir statyto
jai,—staliai, mūrininkai bei 
kiti specialistai, — veik visi 

J japonai,—jį statė. 
: Tūkstančiai žmonių da- 
! bar tą namą aplanko užsi
mokėdami įeigos biletą (60 
centų).

Ne vien namas pastaty
tas, bet aplink jį sudarytas 
kiemas ir sodelis, kurio 
kiekviena detalė, nuo ak- 
meninės-plytinės tvoros iki 
augalų viduje, japoniški. 
Ir kaip tai tradicinga japo- ; . . 
nu butuose, du įėjimai eg- į11 
zistuoja: vienas pačiai šei- . 
mynai ir paprastiems lan- į 
kytojams,“ kitas ypatingai 
gerbiamiems svečiams.

Popieriniai pantufliai
Priemenėje lankytojui pa 

duodamas žalias popierinis 
maišelis,' kuriame jis suran
da tam tikrus popierinius 
pantuflius. Kas su jais da
ryti? Ogi, į namą įeiti su 
vakarietiškais batais, ko
kius dėvime mes, amerikie
čiai,—jie perkieti ir gadin- 

• tu delikatiška šiaudu-bam- 
bu raizginio grindis. Japo
nijoje žmonės nusiima ba
tus prieš įeidami į namą/' 
būti su batais ten. skaitosi 
nehigienišku dalyku, čia 
lankytojas atsisėda, nusi
ima savo batus, užsideda 
popierinius pantuflius, įde
da batus į maišelį, ir taip 
vaikščioja maišelį nešdama- ■ 
sis...

mums įprasti baldai, 
grindų gulinti pagal-
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Is

se ne 
o ant 
viai, ant kurių atsisėdama, 
atsiremiama.

Bet kaip su lovomis, sta
lais, kėdėmis? Pirmiausia 
reikia pasakyti, kad muzie
juje pastatytas namas yra 
tradicinis japoniško sty- 
liaus namas, japoniškos ar
chitektūros pavyzdys. Da
bartinėje Japonijoje namų 
statyboje, kaip visame ka
me, žymiai jaučiama'vaka
rų įtaka ir' jau vartojami 
kai kurie k vakarietiški bal
dai. Bet ir tuo atsitikimu 
tie baldai dienos metu pa-! 
dedami į nematomas vietas, 
sulankstomi, kad grindys 
liktų tuščios. Japonai jau
čia, kad tuščiuose kamba
riuose jie gali geriau 
voti, mąstyti.

Virtuvė žemėje
Virtuvė tradiciniai, 
turtingiausiame name, 

' neturi grindų. Ant kietos 
į molėtos žemės pamato pa
statytas mūrytas pečius. 
Ant sienų kaba mediniai 
indai. Virtuvė kiek že
miau kitų kambarių, taip, 
kad į ją reikia nusileisti 
ąipteliais. Šviesa įeina ne 
pr angus, bet pro tam ti
krus ' paliktus plyšius po 
stogu, kurie tuo pačiu lai
ku tarnauja ventiliacijai.

Namas turi dar daugybę 
ypatybių, bet prie jų susto
sime tik trumpai. Vonios 
kambaryje viskas iš šviežio 
medžio, įskaitant pačią vo
nią, kuri yra kaip ketur- amžiaus pasaulyje buvo tik 
kampe dėžė. Verandos vi- į du dideli valdonai — Rusi- 
sos atdaros, bet po stogu',! ja ir Napoleono Francija.

Kartoninės sienos '
Apart skirtingos išlauki- j 

nės architektūros ir namo 1 
vidus į lankytoją tuojau pa
daro egzotiškumo ir didelio 

įspūdį. Visų 
metasi į akis 

neturi 
vidujinių

ski r tingumo 
pirmiausia 
faktas, kad namas 
pastovių storų 
mūrytų arba medinių sie
nų. Vietoje to, sienos yra 
lyg į medinius rėmus įdėti 
kartono (storo popieriaus) 
lakštai. Tos sienos gali bū
ti stumiamos kaip moder
niškos vakarietiškos durys. 
Keliais judesiais japonų na
me kelius kambarius gali
ma paversti vienu, nustū
mus sienas, keisti, kombi
nuoti.

Tuščios grindys
Kitas pamatinis skirtu

mas: apart salės (“Soin” 
japonų kalboje) ir “čašit- 
su” (arbatos gėrimo kam
bario) visos - grindys tuš
čios, be jokių baldų. Ir 
tuose dviejuose kambariuo-

gal-

kad

ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomf^kas

neteks visai sosto. Rusijos ; 
caras Aleksandras Pirma- Į 
sis prašė Napoleono palikti Į 
nors- kiek Prūsijos valsty- į 
bės. Napoleonas sutiko, į 
ir sudaryta Prūsija iš Rytų į 
Prūsijos, tai yra teritorijų, 
kurias siūlė Rusijai, taipgi 
iš Berlyno sričių, padary
damas ją savo pavaldiniu. 
Gi iš Lenkijos teritorijų su 
Va r ša va, kurios pirmiau 
buvo pagrobtos vokiečių, 
taipgi ir Suvalkijos Napole
onas sudarė taip vadinamą 
Varšavos Hercogystę (ku
nigaikštystę) ir jos prieša
kin pastatė buvusio Lenki
jos karaliaus Stanislavo Po
niatovskio brolį Juzefą Po
niatovskį. Suprantama, ši
ta lenkų Kunigaikštystė bu
vo taip pat Napoleono įran
kis.

VIDURYJE ANT NEMU
NO SUSITIKO NAPOLE

ONAS IR RUSIJOS 
CARAS

Franci jos liaudies revo
liucija, prasidėjusi 1789 me
tais, purtė tų laikų baudžia- 
vizmo pasaulį. Per dauge
lį metų Franci ją puolė visi 
senojo pasaulio šalininkai, 
pradedant Romos popie
žium ir baigiant Rusi jos ca
rais. Francijos liaudis už
puolikus atmušė, nes senoji 
baudžiavizmo santvarka tu
rėjo mirti.

Bet kovų eisenoje Franci
jos buržuazija ir visi tų lai
kų turčiai apvogė liaudį— 
pasigrobė galią į savo ran
kas. Revoliucijos eisenoje 
buvo nuverstas karalius ir 
nukirsta jam galva, bet ne
trukus valdonai pasigamino 
naują karalių, į imperato
riaus vietą pastatė Bono- Į 
partą Napoleoną, vieną iš i 
generolų.

Napoleonui atsistojus 
Francijos valdonų prieša
kyje, jis vedė jau ne apsi
gynimo karus, bet puolė už
kariauti kitas šalis. Ir Na
poleonui sekėsi. Užkaria
vus naujas šalis, Napoleo
nas nuvertė ten buvusius 
karalius, o jų vieton pasta
tė savo brolius: taip Nea
polio karaliumi tapo Napo
leono brolis Juozas; Olandi
jos — Liudvikas; Vestfali-1 Napoleonu taip pat, kad 
jos (Vokietijoje sudarytos laimėjus laiko sutraukimu' 
valstybės) — Jeronimas, o naujų savo jėgų, 
kitur — kiti jo giminaičiai,

x Pradžioje devynioliktojo

o rusų n ixapojeonc Y^ar- 
diečiai turėjo bendrus/pie-

Dalyviams metėsi į akis 
viena ypatybė: Rusijos ca
ras • Aleksandras Pirmasis 
buvo gražus ir aukštas 
žmogus, Napoleonas mažiu
kas. Kada jie savo tarpe 
“draugiškai” kalbėjosi, tai 
Napoleonas užrietęs galvą 
žiūrėjo carui į akis.

Po caro ii* Napoleono pa
simatymų ant Nemuno ir 
Tilžėje jie jų turėjo ir dau
giau. Tarpe dviejų didžių
jų valdonų užviešpatavo 
“draugiškumas.” Net ka
da 1809 metais Napoleonas 
vėl užklupo Austriją galuti
nam jos pavergimui, tai 
Rusijos caras gvardijos 
pulkus pasiuntė į pagalbą

Bet tas jų “drau£išku- 
priedlmga. 

Napoleonas 1809 metais su
kurstė prieš Rusiją Švedi
ją, o netrukus ir Turkiją. 
Rusijos ir Turkijos karas 
tęsėsi dar ir 1812 metais, 
kada jau Napoleonas pasi
rengė karui prieš Rusiją.

Bet pirm šie jo planai bu
vo pravesti gyveniman, tai nias” buvo tik

1 jis ir Rusijos caras pasima-
’ tė ir užmezgė “didelį drau

giškumą.” Kada Napoleo
nas sukūlė Prūsijos armiją 
ir uždavė smūgį Rusijos ar
mijai prie Fridlando, tai jo 
jėgos pasiekė Nemuno ir 
Vislos upes. Napoleonas ap-

ras Aleksandras Pirmasis— 
Šiauliuose. Napoleonas no
rėjo susitikti su caru, kad 
išlaimėti laiko, pirm negu 
jis puls Rusiją, o Rusijos 
caras norėjo pasimatyti su

mo priešakyje Rusijos ar
mija supliekė turkus ir pri
vertė taikytis.

Napoleono 1812 metų už
puolimas ant Rusijos bai-

Rusijos caras pasiuntė Į
taip, kad jos apsaugo nuo į Anglija vos laikėsi ant sa-, sutiko 
lietaus, bet kitu atžvilgiu 
jos yra sodelio dalimi. Vie
noje sodelio dalyje tam ti
kras vandens vaseinas, ku
riame svečiai nusiplauna 
rankas prieš eidami į ar
batos gėrimo kambarį.

Pavyzdinis namas 
estetiniai labai gražus, nors 

| vakarietiško patogumo sko
nio jis nepatenkina: nėra 
pakankamai vietos kur at
siremti, išsitiesti ir visa 
aplinka lyg ragina prie ty
los ir susikaupimo, kas 
priešinga vakari etiška m 
charakteriui.

Šis namas yra kopija tra
dicinio 19-to šimtmečio gry
nai japoniško styliaus na
mo, turtingesnio luomo 
žmonių namo. Tas ir išaiš
kina daugelį dalykų. Tame 
name bent keliolika kaniba- 
.rių, specialė galerija meno 
kūriniams, specialė . vieta 
arbatai gerti ir specialė 
vieta jai virti ir tt. Aišku, 
kad nei 19-taihe nei dabar
tiniame šimtmetyje taip 
negyveno valstiečiai ar 
miestų darbo žmonės.

Ne kaip iliustraciją, bet 
kaip istorinį architektūros 
kūrinį visiems verta tą ja
ponišką namą pamatyti.

lų. Švedija ir Turkija, su-1 
kurstytos per Angliją ir | 
Napoleoną, vedė karą prieš'

yra

MARGUMYNAI

leono veik dešimt metų ėjo 
karas pirm 1812 metų. Pa
baigoje aštuonioliktojo am
žiaus Rusija pasiuntė armi
ją Austrijai į pagalbą. Su- 
vorovo* žygis Italijoje ir 
Šveicarijoje. 1806 metais 
Rusija pasiuntė armiją pa
galbai Vokietijai. Bet pirm 
rusų armija pasiekė vokie
čių jėgas, tai Napoleonas 
vokiečius sukūlė. Paskui 
vokietys generolas Benikse- 
nas žioplai vadovavo rusų 
armijai prie Fridlando, ir 
ten Napoleonas sumušė ru
sus. Bet jis dar nedrįso 
pulti pačią Rusiją, nes Is
panijoje prieš jo viešpata
vimą ėjo liaudies partizanų 
karas. Europoje nors ir nu
versti karaliai, pastatyti 
Napoleono broliai ir gimi
naičiai į karalių vietas, bet 
liaudis dar nebuvo su juo- 
mi. Jis norėjo apraminti 
pavergtų šalių žmones ir 
sukulti Angliją ant jos sa
lų, todėl sutiko laikinai 
Rūsį j a susitaikyti.
Napoleonas ir caras 
susitinka ant Nemuno

1795 metais galutinai
vo pasidalinta Lenkija. Prū
sija buvo užgrobus didelį 
plotą Lenkijos iki Vislos 
upės ir jos sostinę Varšavą. 
Kada 1807 metais Napoleo
nas parbloškė Prūsiją ir siū
lė taiką Rusijai, tai jis pa
siūlė Vislą rubežiumi tarpe 
Napoleono valdomos Euro
pos ir Rusijos. Rusijai bū
tų tekę visa Rytu Prūsija 
iki Vislos ir Dancigo. Bet 
Rusijos caras buvo susi
draugavęs su Prūsijos ka
raliumi Fride riku - Willhel-1 gus Napoleonas ir 
mu III-jų ir bijojo, kad tas : nujojo į Napoleono buveinę.

su

bu-

volą Lobana — Rostovski 
siūlydamas pasi m a t y m ą. 
Napoleonui tas patiko ir jis 

pasimatyti su caru.

mu. Pralaimėjus jam Ru
sijoje, sukilo prieš jį pa
vergtos tautos. Rusijos ar
mija nusivijo Napoleono jė
gas net į Paryžių. Angli
ja atsigavo ir iškėlė savo 
jėgas i Europą. 1815 me
tais Napoleonas buvo suim
tas ir ištremtas ant Šventos 
Elenos salos, kur jis 1821 
metais mirė. '•

vykti ant. Rusijon 
nes manė, kad ta; 

nusižeminimas,” nei- 
norėjo

‘ Mėgėjai-amatininkai
Statistika rodo, kad trys 

ketvirtadaliai A m e r ik o s 
krautuvėse parduotų dažų 
buvo parduota ne amatnin- 

[ kams-dažytojams, bet žmo- 
' nėnis, kurie patys imasi 
j dažyti savo namų sienas, 
I langus ir duris, tvoras ir 
| baldus. Taipgi privatiniai 
__ ___ ; (ne amatninkai) 

kitą Aleksan-> pCr metus dabar išleidžia 
ir buvo pada- ; apįe 3 bilijonus dolerių me- 

1 chanizuotiems įrankiams, 
kaip tai elektriniams pjūk
lams, grąžtams, ir taip to
liau.

Žmonės vis dažniau ne 
tik patys imasi dažyti savo 
sienas ar grindis bei lipdi
nius išdirbinius, bet patys 
pasigamina baldus, pasista- 

as, išmūrija pečius, 
elektrinius įrengi- 
Daugelis patys pa- 

verandas \l“por- 
garažus, o šimtai 

tūkstančiu amerikiečiu lai
svomis nuo darbo dienomis 
kiekvieną savaitę išvažiuo
ja į užmiestį, kur jie savo 
šeimos, o kartais ir draugų 
pagalba statosi sau vasar
namius ar šiaip namus, — 
nuo pamato iškasimo iki 
kamino.

Bet 
norėjo 
žemės, 
būtų “ 
gi Rusijos
vykti ant h 
tos žemės. Todėl buvo su
tikta ant vidurio Nemuno 
upės, ties Tilžės miestu pa
statyti didelį plukdą iš me
džių (sienojų) ir ant jo 
įrengti pavilioną iš atskirų 
dviejų kambarių — vieną • žmonės 
Napoleonui, 
drui. Taip 
ryta.

1807 metų
2-rą valandą po pietų, tame 
pavilione ir įvyko pirmas 
Napoleono ir Rusijos caro 
Aleksandro susitikimas. Va
karinėje pusėje Nemuno iš
sirikiavo Napoleono gvar
dija, o rytinėje—caro gvar
dija. Napoleonas plauke 
linkui paviliono g r a ž i o j c 
valtyje, apsuptas savo ge
nerolų ir maršalų, ant val
ties plevėsavo dvi vėliavos 
su didele raide “N.” Ru
sijos caras, taip pat apsup
tas savo generolų, gražioje

birželio 25 d..

Įtaiso mus. sista t o

Eilinis amerikietis lan
ko daktarą keturius kartus 
per metus, šeštadalis tų 
apsilankymų yra tik, kad 
patikrinti sveikatą, kiti ap
silankymai yra dėl įvairių 
ligų.

Senovės germanų genty-i 
se vyras galėjo būti bau
džiamas mirtimi, jei Jis 
prieš merginos norą palies
davo jos ranką vir5 alkū
nės. Iš kitos pusės, vyras 
negalėjo būti baustas už 
bučkį. •

Praeitais metais ameri
kiečiai išleido arti 150 mi
lijonų dolerių klasiškos mu
zikos plokštelėms (rekor
dams).

Po 70 metų pasaulis tu
rės dvigubai tiek gyvento
ju, kiek dabar. Dabar 
yra 2,469,000,000.

jų

Pirm užsimanant pirkti, 
tarkis, tarkis su savo pini
gine. — Bell. Franklin.

* ’ V Z V Į

valtyje plaukė linkui pavilk j 
ono po vėliava “A.” Na-; 
poleonas pirmas priplaukė, 
plukdą, užžengė ant jo. Iš i 
kitos puses priplaukė ca-. 
ras. Jie susitiko, pasisvei-; 
kino ir nuėjo tartis į pavi
lioną. Jie tarėsi valanda ir i 
53 minutes laiko. Tarėsi' 
be liudininkų ir išėjo iš pa- j 
vilione abu labai linksmi ii i 
‘draugiški.”

Po šio pasitarimo netru
kus buvo pasirašyta Tilžė
je taika tarpe Rusijos ir! 
Francijos. Tilžė je į v y k o 
Rusijos ir Francijos gvar
dijos paradas. Caras Alek
sandras ir Napoleonas svei
kino paradą. Jam pasibai-

caras

Tiesa, toks namo staty
mas dažnai užtrunka kelius 
metus, bet galų gale namas 
pastatomas.

Didmiesčiuose dabar yra

men to sienas sukviečiami 
draugai ir pažįstami į “da-

Draugai pakviečiami at
vykti savo darbo (Įtū
žiuose, prirengiama ^pa
kankamai dėl visų gilaus, 
užkandžių ir, žinoma, šepe
tuku bei dažu.

Profesiniai dažytojai jau
(Tąsa 3-me puslapyje)



CHICAGOS ŽINIOS
'Pasikalbėjimas su “Vilnies” 
administratorium Pauliuku;

A'.s sako, kad $10,000 
bus sukelta

Jau menesi s laiko, kaip 
“Vilnies” direktoriai paskelbė 
v a j ų už sukėlimą $10,000 
dienraščio reikalams. Ners 
pradžia vajaus labai gera ir 
jau sukelta daugiau ketvirtis 
sumos, bet tas nereiškia, kad 
jau visi “Vilnies” skaitytojai 
suprato svarbą šio vajaus. Jei
gu visi būtų supratę, tai $10,- 
000 lengvai būtų buvę sukel
ta per mėnesį laiko. Daug 
skaitytojų vis dar delsia, lau
kia, kad kiti sukeltų, kad ne
reikėtų prisidėti su dešimke 
ar penkine. Nors mažai 
tokių “Vilnies skaitytojų, 
yra.

Kad aiškiau iškelti šio
jaus svarbą, teiksi uosi patiek
ti nuomonę apie ši vajų paties 
“Vilnies” administratoriaus J.

mašinų manumentaeijai, kurių 
kainos iškilo taipgi nesvietiš
kai? Tačiau už laikrašti pre
numeratos kaina tebėra veik 
ta pati, kokia buvo daug me
tų atgal, kai laikraščio leidi
mas. atsieidavo kelis kartus pi
giau. Be to, reikia atsiminti, 

j kad mūsų laikraščio skaityto- 
I i u eilės retėja, žmones pase- 1 • ♦ 
! nę. ir miršta vienas po kito, 
i Tas irgi daug prisideda 
į pajamų sumažėjimo.

—O kaip ilgai bus ūžt 
tas dienraščio gyvavimas, jei- 

i vu bus sukelta $10,000? —

prie
darbuotis už 
nebūdavo. P 
kieno. Paulė

v ra

va-

000 ^Vilnies” direktoriai pas
kelbė todėl, kad padengti 
dienraščio pajamų deficitą. 
1 ad užtikrinti laikraščiui gy
vavimą. Pajamų deficitas su
sidarė nn dėl kokio neapdai
rumo, o dėl nepaprasto kainų 
iškilimo reikmenims laikraščio 
išleidimui. Pavyzdžiui, už po- 
pieri šiuo metu reikia mokėti 
kelis kartus brangiau, negu 
keli metai atgal. Laikraščio 
spausdinimui rašalas irgi pa
brango. O kur visi kiti daly- kur kas daugiau, negu $10,- 
kėliai reikalingi spaustuvei Ir 000. Praėjo jau mėnesis laiko . vajaus realizavimui.

nuo vajaus paskelbimo ir tetu
rime vos apie tris tūkstančius 
dolerių tesukėlę. Reiškia, kad 
dar labai mažai skaitytojų 
prisidėjo prie vajaus. Ir. kaip 
matote, prisidėjo daugiausia 
tik chicagiečiai. Iš kitų koloni
jų veik nieko nėra.

—Jūs kalbat labai pesimis- 
I iškai,—pastebėjau Pauliukui. 
—Nejaugi nėra optimistiškų, 
džiuginančių bruožų šio va
jaus eigoje?

—Džiuginančio yra tas
kad visa eilė veikėjų ėmėsi 

vajų, ko seniau 
vyzdžiui, Doč
kus, Ethel Pau-

Mažeika ir visa eilė ki
šu kėlė po šimtą dole- 
darbą tęsia toliau. O 

įTuseika šukele net $300. Be 
to, džiugu, kad mūsų daug 
skaitytoju senukų, kurie gy
vena iš skrumnią pensijų, 
šiam vajuje pasirodė jau la
bai gražiai po dešimkę, po 
penkinę ir net po dvidešimts 

' penkius dolerius paaukauda- 
užeina toki^ ūpas Į mi dienraščiui. Palyginus juos 

savo laikraštj, kad be su tais kurių pajamos siekia 
vajaus skelbimo auko- 

: mis suplaukia per metus po 
.virš dešimts tūkstančių dole
rių. Bet šiemet kažkodėl skai
tytojai skūpėja savo laikraš-

sima.
—Sunku pasakyti,—Pauliu

kas tarė.—Jeigu s.ukelcim 
S10.000, gali būti dienraščio 
gyvavimas užtikrintas metams

daugeliui metų

i užsibaigus vajui, 
skaitytojus

■ remti

Priklausys 
bus duosnūs 

j ui. Kartais pas

CLEVELAND© ŽINIOS

i tą jau 
i riti ir 
Itk?. -

■ į savaitę po keliasdešimts do- 
jlerių. tai šių senukų atsidavi- 
i mas dienraščiui gana brangus 
i ir kiekvienam vilniečiui at- 
i mintinas.
! Toliair Pauliukas ėmė pasa- 
i koti, kad jis turi vilti, jog šis 
i vajus bus pasekmingas visvle- 
na, Pagal jo pasakojimą, esą 
dar labai daug gerų “Vilnies” 

nepasigailėtų nors po penkinę ! prietelių ir skaitytojų, kurio 
tai j dienrašti kartkartėmis pare

iki jo pabaigos, gruodžio m. jmia ir su gana gausiomis su- 
• pradžios, turėtu būti sukelta (momis: jie dar nepasirodė, 

bet pasirodys prisidėdami šio

cun.

Jeigu kiekvienas

prisidėti prie

skaitytojas

Gražus buvo Mariutės 
Gebienes gimtadienio 

paminėjimas
Mariutė Geibienė jau per

žengė per septintą dešimtį 
savo amžiaus metu ir vis 
dar jaučiasi jauna savo 
idėjos dvasioje. Apie 42 
metai atgal Mariutė atvy
ko iš Lietuvos i Clevelan- 
dą jau būdama kiek susipa
žinusi su darbininkų judėji
mu ir čionai atvykusi stojo 
prie draugijinio veikimo. 
1916 metais Mariutės ir ke
lių kitų moterų pastango
mis tapo suorganizuota 
Lietuvių Moterų Progresy- 
vio Susivienijimo k u o p a 
Clevelande ir per 2 metus 
ji pirmininkavo toje kuopo
je ir visuomet gerai darba
vosi kitose organizacijose 
bei tarpe kitų tautų.

Todėl kelios jos drau
gės — Julia AVer nėr, M. 
Plaušinienė ir kitos — su
rengė Mariutei šaunią pa- 
rę atžymėjimui jos 70-to 
gimtadienio ir 40 metų su
kakties draugijiniame vei
kime. Į parę susirinko ne
mažas skaičius jos draugių 
ir keli draugai. O virš mi
nėtos draugės savo veltui 
pateiktais valgiais skaniai
ir iki sočiai pavaišino visus, ninku.

Julia Werner, atidaryda-1 
ma tą puošnią parę, kurios I 
stalai buvo apdėti įvairiais | 
skanėsiais ir daugybe gė-! 
lių, pranešė parės tikslą ir | žymiai jaučia tos mado 
užvedė — “Happy Birth-, zuitatuš: 
day to you...” Vėliau bu
vo sudainuota ir daugiau 
iinksmu dainelių. C €

skaitlingą atsilankymą ir 
tokį gausų apdovanojimą 
manęs. Tas viskas duos 
man daugiau spėkų ir pa
siliks mano atmintyje ant 
visados, kol gyvensiu.

Dar kartą nuoširdžiai dė
koju visiems.

Jūsų Mariutė Geibienė
c

pa-

.-Rašo SUSNINKŲ JURGIS
anuos vyrus, ir dirbk.

Boston, Mass
Boston and Maine Railroad 

rugpiūčio 31 d. paleido' 400 
savo darbininkų j bedarbių 
eiles. Būk tai kompanija tu
rėjusi kelis milijonus dolerių 
nedatekliaus. Daugiausia pa
leido tuos, kurio buvo paimti 
dėl vasarinio darbo, taisymo 
bėgių.

Taipgi palietė ir senesnius 
darbininkus. Kurie b u v o 
“foremanų” padėjėjais, tai 
jų darbai panaikinti. O jie 
turėjo didesnes algas už pa
prastą darbininką, 
tie turės daugiau 
mažesnę algą. T 
tai” yra 
Ii ką metų,

Moksleivių estafetes 
dalyviai Šiauliuose

ŠIAULIAI.— šventiškai 
puošta “Pergalės” a i k i
Plevėsuoja vėliavos, šūkiuo
se įrašyti žodžiai skelbia, kad 
Tarybų šalies darbo žmonės 
reikalauja taikos, smerkia 
karo kurstytojus. Aikštėje su
sirinko tūkstančiai šiauliečių : 
darbininkai, t a r n a u t o j a i, 
moksleiviai. Tribūnos papė
dėje estafetės “Taika ir drau
gystė” ketvirtojo etapo—Ak- 
monė-šiauliai komandos daly
viai. Skardžiai nuaidėjo pi
onieriškas trimitas, suskambė
jo jaunimo maršo garsai. Ket
virtojo etapo komandos vado
vas Mėlinis raportavo apie 
sėkmingą keliones užbaigimą 
ir perdavė Akmene# mokslei
vių dovaną Vilniaus pionie
riams. Šiaulių miesto vykdo-

I fe

jaunesui 
bedarbiu eiles.

Dabar ir 
dirbti už 
“asisten- 

pradirbę po kelio-
tai dabar jie grįž- 
senas vietas, o tie 
darbininkai eina į

ninkus paleido. Kožna gru
pė dirbusių darbininkų liko 
sumažinta nuo 2 iki 1 darbi-

Trackman

Mėgėjai-amatininkai
(Tąsa nuo 2 pusi.)

s rė
žy m iai 

Tą patį jau- 
mū- 
Mi

namu

mojo komiteto pirmininkas 
Bagaslauskas ir komjaunimo 
miesto komiteto sekretorius 
Baltrušaitis pasveikino estafe
tės dalyvius ir palinkėjo sėk
mės tolesniame žygyje.

Montello, Mass
Mitingai, Piknikai ir Parengimai
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks rug

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

Liuosybės Choro 
rugsėjo 12 d., Liet. 
Parke, 1 vai. dieną.

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

Išleistuvių parė, j Liet. Meno Są
jungos Suvažiavimą, delegatės Al
donos Wallan, įvyks rugsėjo 18 d., 
Liet. Taut. Namo Parko, 5 v. v.
Trijų miestų paskutinis dienos pik

nikas įvyks October 10 d., minėta
me parko.

Pranešėjas- Geo. Shimaitis.
(175-177)

Visi nariai pra-

piknikas įvyks
Tautiško Namo

Įįjm uuinrcnm:uimiuunmnuuuim:raii!iiimiini:uiiiiJiiuu.iiun'4°

WORCESTER. MASS
Massachusetts Lietuvių Rudeninis

Rengia L. L. I). 11-ta Kuopa

Jvyks Sekmadieni
Rugsėjo 12 September 

Gražiame Olympia Parke 
68

Ir tas planas gerai jiems tarnavo, nes i- 
jei darbininkas norėjo pasiliuosuoti nuo 
nepakenčiamo varginančio darbo, to dar 
neužteko. Nes, jei jis fabrikantui buvo 

s, jam neišduodavo tinkamos 
su kuom galėtų kitur gauti

reikama 
kortelės, 
darbo.

rištas prie savo darbo vietos it vergas. 
' Taip buvo ir su tik atvykusiu i tą mie
stą Jurgiu. Jis išvaikščiojo visus miesto 
fabrikus, didelius ir mažus, o darbo vis 
dar negalėjo susirasti. Veltui jis aiški
nosi, kad šiame mieste dar niekur nėra 
dirbęs: jis nebuvo priimtas. Nepadėjo ir 
aiškinimas, kad jis ką tik atvyko iš ka
syklų.

Vieną pirmadienį jis taip liūdnas ėjo 
prie fabrikų kaip ir kitomis dienomis, o 
galvon vis skverbėsi njjntis: ar tai išti- 
krųjų jam reikės grįžti į kasyklas? Juk, 
praeis dar savaitė kita, ir visos santau
pos pasibaigs, ir tada tai jau tikrai jis 
bus prilipęs liepto galą. Ko gero, dar tu
rės pas draugą prašyti dėl sugrįžimo bi-

’Ir štai jis mato prie vienos gatvės 
apie desėtką dirbančių vyrų. Jie kasa, 
bet jų kastuvai toli ne tokie dideli, kaip 
kad vartoja kasyklose, jie visai mažyčiai 
žiūrint mainerio akimis, ir jam, Jurgiui, 
maiojeriui, atrodo, kad jie -visai nesun
kiai dirba, tik žemę žarsto.

Galvoja jis: “Kasžin, ar aš negalėčiau 
Čia padirbėti?”

Pasiteiravo jis formano, ir jam buvo 
parodyta, kad tas storulis, kuris stovi 
prie telegrafinio stulpo, tai bosas.

Jurgis ilgai nelaukęs pasiteiravo, ar 
gali gauti darbo. Storulis, kurį vargiai 
du vyrai galėtų apimti, atsakė:

ji. Čia kasdiena ^painiu po viena ar du 
nauju darbininku, bet sekančia dieną 
jų nebėra.”

“Aš noriu gauti bet kokį darbą ir su 
norų dirbsiu. Atvažiavau iš mainų ir fa
brikuose negaliu gauti darbo, nes netu
riu specialybės”, atsakė Jurgis.

Storulis -Jurgį pervėrė savo žvilgsniu

‘‘Jei nori dirbti, ar ateisi rytoj iš ly

^Pradėčiau dabar,” Jurgis atsakė 
džiaugsmingai.

Storulis be žodžio jį nusivedė prie di
delės dėžės, ištraukė mažą kastuvuką ir 
sako:

Staigmenos pritrenktas Jurgis pamir
šo net pasiteirauti apie algą,—taip jis 
buvo nudžiugęs turėdamas darba. Dir- c f k- »

vaitos ir gauna algelę ir isskaitliavo: jis 
gauna po vieną dolerį ir 75 centus už 

dieną. Tai ne
laikąs, dargi 

kuriuose fabri-
gal anuo 
noru a i

ni prie jo prisiartino storulis ir sako:
—Tu eik šia n, su manimi.
Nuvedė jis Jurgį tolokai užu kalniu

ko, pasišaukė kitą vyrą ir sako:
—Imkite šitą vyrą, jis gerai dirba. Ir 

atsigrįžęs į Jurgį: —Čia tai tu gausi po 
du doleriu į dieną.

Ir nuėjo sau.
Pasirodė, kad ten dirbo du

toriai, kurie kartu tęsė bėgius dėl tram- 
vajaus-gatvekario. Vienas jų, storulis, 
tik bėgius tiesė, o kitas kitus kasimo 
darbus vedė.

kontrak-

gauti, nes

geležinkelis buvo baigtas. Ir vėl jis pa
siliko be darbo, vėl kur nors turėjo ieš
koti kito.

Kartą susipažinęs su tūlu vyruku, su 
kuriuo kartu ieškojo darbo, Jurgis jam 
nusiskundė, kad mielai prie bile kokio 
darbo dirbtų, tik 
neturi jokio amato.

Anas jaunuolis nusišypsojo:
—Ar tai tu ir jiems sakai, kad netu

ri jokio amato? Jei taip, tai vargiai dar
bą gausi. Jiems reikia sakyti,—moku 
keletą darbo rūšių, ant keleto mašinų...

Keletą mašinų jis ten pat vietoje pa
minėjo. Jurgis atsargiai atsiminė tų ma
sinu vardus, suprasdamas, kad šiuo kar- 
tu susitiko su tikrai apsitrynusiu vyru
ku, ir nutarė jo tuoj nepaleisti, o dar 
kalbėtis ilgėliau.

Kai jie abu išėjo iš fabriko raštinės, 
jis savo draugą pakvietė į saliūną prie 
alaus stiklo, kur tikėjosi turėti gerą 
progą pasikalbėjimui. Ten Jurgis jį pra
dėjo klausinėti, kaip ilgai jis šiame mies
te, kokios čia darbo sąlygos ir taip to- 

Ant galo paklausė, koks jo vardas, 
atsakė jau

bau
—Mano vardas Walteris, 

nuolis, pavardės tai niekam neskubinu 
sakyti, nes pavardžių turiu tiek daug, 
kad tu vis vien jų visų neatminsi. Kal
bėdamiesi jaunuolis jam priminė ir uni
jas:

(Bus daugiau)

ir palinkėję Mariutei geros !
sveikatos ir ilgo amžiaus, 

i Gluosniai sudėjo jai ant do
vanų, o Julytė Werner, ku
ri didžiumą valgių padova- 

j no jo, dar dvidešimkę padė
jo ant dovanų. .Tokiu bū
du Mariutei dovanomis su- 

; si darė arti $90.
Mariutė Geibienė, gražiai 

' padėkojusi už tokią gausią 
i dovaną, sakė, kad ji ati- 
; duos tą gražią dovaną ten, 
i kur jos siela esti daugiau- 
: šiai prisirišusi. Bet parės 
, dalyviai nesidomėjo, kur 
Mariutė tą dovaną dės, nes 
jie sudovanojo jai už jos 
gerus darbus praeityje.

Nepamirškime užsiregis 
truoti balsavimui

Visi, kurie yra persikėlę 
kitą vietą gyventi ar ne

balsavę per tūlą laiką, pri
valo užsiregistruoti tuojau, 
nes registracija užsidarys 
su rugsėjo 23. Būkime vi
si prisirengę, kad savo bal
sais galėtume kuo daugiau
siai išmesti makartistų iš 
Kongreso ir kitų valdvie- 
čių, o jų vietosna sudė
ti geresnius, progresyviš- 
kesnius žmones, kurie dar
buotųsi už taiką ir darbo 
žmonių gerovę, o ne vien 
tik už turčių reikalus. Pa- 
sistengkime sužinoti, ko
kius kandidatus rekomen
duos Progresyvių Partija.ir 
kitos panašios organizaci
jos. J. N. S.

i

Širdingiausias ačiū 
draugėms

Iš gilumos širdies dėkoju 
draugėms, kurios surengė 
man mano 70-to gimtadie
nio atžymėjirtią ir tuomi 
suteikė man tiek daug gar
bės, kurios aš niekados ne
sitikėjau. Didžiausias ačiū 
Julytei Werner, kuri įdėjo 
tiek daug triūso ir iškas
ėtų, taipgi draugei Plauši- 
nienei ir kitoms, kurios 
prisidėjo su valgiais ir dar
bu, ir taipgi visoms drau
gėms ir draugams už tokį

jie turi 
mažiau darbo.
čia staliai, elektristai, 
ri n inkai, mechanikai, 
lijonuose Amerikos 
rūšyse įtaisoma vis
nesnės dirbtuvės,— mecha-' 
nikos, medžio apdirbimo ir! 
tt.

Daugelyje vietų atsidarė 
net specialūs kursai mė
gėjams. Pittsburghe viena 
medžio pardavinėjimo kom- 
panija (Mark Lumber Co.) į 
atidarė vakarinius medžio ■ 
apdirbimo kursus,' kuriuos 
lanko daugiau kaip 200 mė

ti ž 
bet 
vis 1 
nes 
me-

gėjų kas vakarų. Jie 
kursus nieko nemoka, 
žinoma, kompanijai tai 
vien gerai apsimoka, 
mėgėjai perka daug 
džiagos.

LAISVĖS
KONCERTAS

Mūsų dienraščio rudeninis 
sąskridis jau artinasi. Jvyks 
lapkričio (November) 11 d., 
Liberty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Avenue, Richmond 
Hill, N. Y.

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

'Jau laikas žinoti visuome
nei kada koncertas jvyks, ir 
pasiruošti j j pamatyti ir iš
girsti.

MATTHEW A-! 
.BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

So. Quinsigamond Ave., Shrewsbury, Mass.

Kazys B. KraučiūnasJonas J. Grybas

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

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

dalykėlių programai.

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

pasiliksminti.
_________ :_____________nninninuinBinimiinraunini:iuii

Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valiunas
Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo - Saugerties Highway 32

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

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: 
Week 
$30.00 
$27.50 
$22.00

One
One
One

Day
Room - two double beds ----- $7.00
Room - one double bed, one single bed - $5.50 
Room - double bed.................................... $4.00

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

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Penkt., Rugsėjo (Sept.) 10, 1954



Newyorkieciai sužeisti 
ant kelio New Jersey
parvežantis kariškius pilnas 
busas visu smarkumu tvojo j

ruotoi Clement

nai sutrėkštas. JĮ 
vietos ištraukė jau "mirusi. Du

\ airuoto io

tųjų Hl vi a

Smerkia labdarybę 
už kūdikiij mirti

ves

ma pagalbos
Džiūrė tos

valdiniam gero- 
) departmental 
sti savo sistema 

išvados priėjo
Įkaltinimus 11

motinai, kurimetų amžiaus 
bus teisiama kaip kaltininke 
mirties savo kūdikio.

Džiūrė siūlė suvesti vienon 
įstaigon šelpimą tokių šeimų, 
kuriose “pastebima nepriežiū- 
ia ar galimybių, kad įvyks ne
priežiūra vaikų.” Pareiškime, 
greta kitko, sakė: 

“Mes tą stipriai jaučiame 
Šiuo atveju. Mes tikime, kad 

J;ia mašinerija būtu 
nebūtų Įvykusi ši tra- 
kurios išdavoje siūlo- 
rekomendaciios.” -

buvusi.

m a
Paruošiant Įkaltinimus. bu

vo pašaukti apklausinėti keli 
miestinio Welfare Department 
to tarnautojai, turėjusieji ry
šio su ta šeima ar tuo skyriu
mi, kuris privalėjo -rūpintis ta 
šeima. Jų liūdymai neskelbia
mi. tačiau (Įžiūrės rekomenda
cija leidžia spręsti, kad lab
darybės darbininkai savo Pū
dymuose parodė (‘samus blo
gumus ir sugestavo pataisas.

Kaltinamoji už 2 mėnesių 
kūdikio mirtį yra 
Xenos, gyvenusi 
St., New Yorke.

peralkimo.

namie, kai

Jos sūnelis 
buvo atrastas miręs, o 18 mė
nesių dukryte Maria pavojin
gai serganti nuo
Namie nebuvo nei jokio mais
to. Tėvų n (‘ra d o
kaimynai ir policija Įsilaužė į 
2 kambarių butą. Tėvas, be
darbis kriaučius, irgi laikomas 
kalėjime be kaucijos, kaip 
kad ir motina.

•f

bu-

Buvęs policistas 
rastas prigėręs

Sidney Selig, 45 motų,
vęs policistas, atrastas prigė
ręs Coney Island. Rugsėjo 
3-Čią jo brolis buvo raporta
vęs policijai, kad Selig išėjęs 
maudytis ii- nesugrįžo. Iš veik- 

> lies tarnybos jis buvo atleis
tas nuo 1941 m., dėl nesvei- 

i katos.

Nuteisė 6 mėnesiams 
už trafiko tikietus

Margarita Jau me , 26 metų, 
kuri uždarbiauja sau ir savo 
dviem kūdikiams pragyveni- 
mą kaip veiterka, nuteista pa- 

> simokėti po $50 už kožną tra
fiko tikietą, arba po tris die
nas kalėti. Jos 34 tikietai su
sirinkę, daugiausia, už pasta
tymą auto ne vietoje. Kokia 
galimybė yra surasti vietą tu
rint skubėti į darbą ar su vai
kais einant ko nusipirkti, tas 
jau aišku visiems.

Kadangi ji neturėjo $3,650 
užsimokėti pabaudos, ją pa
siuntė šešis mėnesius kalėti.

KOLEGIJOS KURSAI
New Yorko City College 

praneša, jog turi 35 skirtin
gus kursus įvairiomis, taiko
momis prekybos su užsieniais 
reikalui. Mokslas prasidės 
rugsėjo 20 d.

Informacijų ir registracijai 
Ireiptis rugsėjo 15-17 vaka
rais nuo 6 iki 8:30, 17 Lex- 

■ ington Avenue.

Ba

NewYorto^^g^g^ZInloi
Dygsta suktos “darbų 
radimo” agentūros

Mechanikų savitarpinio in
formacijai ir draugingumui 
organizacija — Construction
Men’s 

a <rent ūsuktų
rų.”

Organizacija sako, jog to
kiu pridvgo ne tiktai New

net toleviziją. O tūlos buvo 
susektos paštu siuntinejant 
apgavingų garsinimų, vilioji
mų cirkuliarus.

Savo skelbimuose žada di- 
i dėlių darbų statybose užsie
niuose. su algomis paprastiems 
darbininkams iki S 1,000 ii*dau
giau per mėnesi; sunkvežimių 

i vairuotojams po $1,300; ofisų 
| darbininkams iki $1.500; o su- 
I periams net iki $2.000 mėne
siui. ’•*

Organizacija įspėja, jog pa
prastų darbininkų ir trukina
mi užrubežiams visai nesam- 

; do. Statvbu superintendentai
fl a u-menesiui nogauti

$90(1. raštininkai ne dau-I giau • 
į giau < 
tuvų

i $2.90
I tiems

100, o mechaniškų kas- 
operatoriai ne daugiau 
už valanda Tačiau ir

nera,
naujų nesamdo.

Atsiradimas tų agentūrų ro
do, kad pasunkėjo darbų ga
vimas. Tuomi 
lės iš alkano, 
žmogaus atimti

naudojąsi' ryk- 
d es p era t iŠ k o 

i paskutinį (lo
tų nesami] dar-

Suraižė barnyje už 
58 w ! m! važiuotės klaidas

Brooklynietis James DiRi- 
( nzo tapo pavojingai sužalo- 

| tas peiliu netoli Doverio ir ten 
padėtas i ligoninę, o jo suža- 
lotojas Peter Van Vourellis 
Įkalintas.

tam kaip draiveriai, užvažine- 
ję priešais, gi atsilikusis 
kumptelėjęs pirmajam į užpa
kali. Kai sustojo prie raudo
nų šviesų, išlipę iš auto baigti 
ginčą kumščiais, kuri vienas 
baigė peiliu.

Pradedant sezoną Brookly
no 
kojų patikrinimą, 
žiemą tokiame

vykdo studentų
Praėjusią 

patikrinime 
patikrintų 5
turėjo kokiąstudentų, du 

nors nesveikatą.

PIETŪS - DAINOS - JUOKAI
Rengia Laisves Bendrovės Direktorių Taryba

Įvyks Sekmadienio Popietį

Spalio S October
. prasidės 3-čią vai. popiet. Valgiai bus 
duodami tuojau po programos.

Li I >er t y Au d itori jo j e
*1VC. Richmond Hill, N. Y.110-06 Atlantic

Neklauskite pietų kainos, ateikite ir pietaukite, o mo
kink jūs patys matysite verta.

S' sueiga yra 
Laisvei naujų 
vaikščiojimas

BUS PUIKI DAINŲ PROGRAMA

Ši pramoga Įvyksta grybavimo sezonu, todėl rengiame 
sekmadieni, duodame progos grybininkam pagrybauti 

šeštadienį, o sekmadienį pasirūpinkite būti parengime.
i Eyck St. Brooklyn, N. Y
Telephone: EVergreen 4-8174

JLA vadovybė užgyre 
reikalavima 13 centu

1 nternat ional Longshore
men’s Association, nepriklau
somos. vadovybė nutarė reika
lauti po 13 centų per valandą 
priedo bendrai viskam. De
šimtis centų eitų tiesioginiai 
algoms, o li-kusieji pagerini
mui gerovės fondų.

ILA vadovybė sako, jog da
bartinės derybos, yra už per
nykšti kontraktą, kuris turėjo 
prasidėti nuo 1953 metų spa
lio 1 dienos. Tad ir šie reika
lavimai turės būti patenkinti 
pradedant su ta pernykščių 
diena, tai yra, reikalaus at- 
mokesčio ii* už tą praėjusį

k on- 
al gų 
p er
ine-

pažymiu, kad 
būtų iš n a u. j o 

ateinančiais

dole

IOS, 
tų uostų
Tų uostų

Taipgi žada reikalauti 
trakto su 
klausimas 
svarstytas 
tais.

Pasitarime dalyvavo
gatai iš Bostono. Philadelphi- 

Baltimorės, Norfolk ii' ki- 
r y t i n i a m e p a j ū ry j e. 
darbininkų atstovai 

būtinai Įrašyti į kon- 
re i k a 1 avi m ą u n i j i n ės 

Šapos sąlygų.

Iš Republic Aviation 
atstato 6 tūkstančius

Republic Aviation pradėjo 
masinį atstatinėjimą darbinin
kų iš Farmingdale, L. L, šapų. 
Sakoma, kad gale šios savai
tės atstatytųjų skaičius sieks 
6,000, Įskaitant kiek pirmiau 
atstatytus.

Uždarant šapas dviejų sa
vaičių atostogoms rugpiūčio 
23 .jau buvo numatyta būsiant 
atstatymų, bot tuomet buvo 
tikimasi tiktai 2,000. Daugelis 
pirmųjų išeidami nei nežino
jo, kad jie atstatomi visiškai, 
-lie tai sužinojo tiktai tuomet, 

Ivie.jų savaičių bandė 
pradėjo klausinėti, 
pradės dirbti.

atstatymais suma- 
skaičius darbininkų 
ketvirtadalio. Tuo

šapų prašalina apie 
International Associ- 
Machinists lokalu na-

Bendrai 
ž i namas 
daugiau

a t i on of 
rių.

žinovai sako, kad kompani
ja darbininkus atstatinėja ne 
dėl stokos darbo. Sako, jog 
firma dar turinti bilijono do
leriu sumai užsakymų jot .ir

Long Island City gyvento
ja Mrs. Anne Keesling susi
laukė dukrelės baigiama vežti 
Į St. Albans Naval Hospital.

rengiama 
skaitytojų 
dienraščio

pradėjimui vajaus, gavimui 
proga. Taipgi kai‘tu ir ap- 
Laisvės 35 metų sukakties.

■

raš-

Apgavo, apiplėšė 
namo prižiūrovą

Į Sunset Apartmentų 
tinę prie 68 Nass Walk, Co
ney Islande, vos atidarius raš
tinę, atėjo du gražiai apsiren
gę jauni vyrai. Jie elgėsi taip, 
kaip elgiasi atėję ieškoti bu
to. O kai jau buvo visai arti, 
Įsakė klauptis, surišo rankas 
ir kojas ir įkišo burnon rank
šluostį. Dar sudavę per galvą. 
Išnešę 
rinktų 
dą.

$2,800 rendomis 
pinigų ir jo paties

su

Rengia įdomu pikniką 
spaudos naudai

R u gs ėjo 19-tą re n g i a m a s 
Įdomus piknikas angliškosios 
darbininkų spaudos naudai.

Įvyks reguliarėje vasaroto
jams kempėje Midvale, N. J. 
Ten vasarą gyvena keli šim
tai žmonių, o gale savaitės 
kartais suvažiuoja tūkstančiai. 
Dėl to ten yra ir visokių pa
togumų : maudynėms prūdai, 
sportui aikštės ir visoki įren
gimai, šaunus restauranas no- 
i intiem.si formališkai, pilnai 
pietauti, žodžiu, vieta labai 
patogi visiems, o ypačiai jau
nimui. Priminkite savo jaunie
siems apie tai, paraginkite nu
vykti. Bus organizuota pro
grama vaikams, gi jiems iki 
16 motų Įžanga nemokama. 
Suaugusiems Įžanga $1.50.

Taigi bus dainų ir liaudies 
šokių programa. Išpardavimas 
farmerių sudovanotų gatavų 
valgių ir produktų. Daugelio 
tautų valgių stalas, žodžiu, 
daug Įvairumo, progų gerai 
pasilinksminti ir pasivaišinti.

Kempė Midvale randasi ne
toli Paterson, N. J., newjer- 
siečiams lietuviams patogu ten 
nuvykti ii* lengva surasti, nes 
visa plati apylinkė kempę ži
no, dažnai nuvyksta pasilinks
minti su vasarotojais. Iš mies
telio Midvale į kempę važiuo
ja Snake Don Road-keliu.

Būsiu

Muzikos mokykla 
turės naujus kursus

Metropolitan Music School 
skelbia pradėjusi dar kelis 
naujus kursus prie jau pir- 
mesniais semestrais vykdytų. 
Vienas iš tų yra dar nepradė- 
jusiems eiti į mokyklą maža
mečiams. Kitas paruošiamasis 
Įstojimui į muzikos mokyklą. 
Taipgi moko instrumentais 
groti, balso, dramos, muzikos 
teorijos ir praktikos. Yra pri
taikyti atskiri kursai mažiems 
ir suaugusiems. .

Registraciją vykdo jau da
bar mokykloje, 18 W. 74th 
St.’, New Yorke.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL

Renka džiūrę teisti 
pusbernius žudeikas

Brooklyno renkama džiūrė 
teisti du- 17 ir 16 metų vyru
kus, Thomas' Wysokowski ir 
Ronald Yocsch, kaltinamus 
užmušime Thomas A. Condon, 
4 0 metų, 4 vaikų tėvo. Vyru
kai tardyme po suėmimo sakę, 
kad jisai jiems pasirodęs ne
patinkamu, nes praeidamas 
niūniavęs' dainą ar kokį muzi
kos gabalą ir dar atėjęs sker
sai gatvę link jų. Vyrukai jį 
mirtinai užkumščiavo, užspar
ei ė

New Yorke pirmą mokslo 
metų dieną, rugsėjo 13-tą, 
pradės veikti 7 naujos moky
klos. Yra padaryta daugiau 
patalpų ir prie 8 seniau pa
statytų mokyklų. Naujieji 
priedai talpins 12,786 moki
nius. Pastatai kainavo $23,- 
819,041.

Staten Island Rapid Tran
sit Railway Co. nori nutraukti 
tos srities gyventojams patar
navimą. Vietos gyventojų vi-' 
šokios organizacijos bendrai 
Įvykdė susirinkimus ir parei
kalavo, kad miesto valdžia įsi
kištų, neleistų panaikinti kė
lė i v i a m s patarnavimą.

Auto mechanizmo klasės
Brooklyno Automotive Eve

ning Trade School, 50 Bed
ford Ave., skelbia, kad nemo
kamai teiks pamokas vakarais 
norintiems pasimokyti auto 
mechanizmo, žada mokinti 
teorijos ir reikalaus praktiš
kai padirbėti šapoje. Pamo
kas pradės rugsėjo ’ 15-tą.

Yra pasiūlymų Welfare Is
land paversti senukams1 pasil- 
sio centru. Ten perkeltų se
nukus iš kitų ligoninių tikslu 
ligoninėse paliuosuoti lovas 
veikaiingesniems medikališkos 
pagalbos1.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

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 TONY’S

Aido Choro nariams 
ir prieteliams

Aido Choro pirmoji pamo
ka ir sykiu išleistuvės vienos 
veiklios choristės Įvyks rug
sėjo 10-tos vakarą, Liberty 
Auditorijoje, Atlantic Avė. 
ir 110th St., Richmond Bill.

Visi buvusieji choristai ir 
sutinkantieji pradėti dainuoti 
prašomi pradėti šiandien. 
Praktikos prasideda 8 
Pageidaujame ši vakarą 
dėti anksčiau.

Choro prieteliai taipgi 
šomi atvykti padėti mums 
gražai išleisti, pasidarbavusią 
jauną choristę. Valdyba

pra-

pra-

RANDASI LIGONINĖJE
Kaziūnė Sukackienė, wil- 

liamsburgietė, jau apie savai
tė randasi Prospect Heights 
ligoninėje. Nuvyko patikrin
ti sveikatą, kaip pavyko po 
operacijos, kurią jinai pergy- 
vend prieš keletą mėnesių. 
Ligoninė randasi 775 Wash
ington 
diena 
karo.

Avė. Lankymas 
nuo 11 ryto iki 8

kas

Pradės teisti 
būrį portorikonų

New Yorke, policija apsta
tytame federaliame teismabu- 
tyje renkama džiūrė, kuri tu
rės teisti 13 portorikonų, kal
tinamų esant nacionalistų par
tijos nariais ir suokalbininkais 
“spėka ir prievarta nuversti 
Jungtinių Valstijų valdžią.”

Tie 13 yra sulaikytieji ma
sinėse ablavose ant portoriko- 
iių po to, kai keturi asmenys 
apšaudė kongresmanus 
shingtone praėjusio kovo 
nesį.

Wa
rne-

far- 
bu-

Katalikų prieglaudos 
moję ant Staten Island 
liūs ragais pavojingai subadė 
darbininką, atnešusį buliui pa-

Brooklyn Heights Western 
Union raštinėje vienas plėši
kas surišęs raštinės vedėją ir 
paslą su išplėštu raštinėje te
lefono laidu ir išnešęs $160.

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

Dr. A. Petriką I

DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

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

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE 
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligoniu kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-6288
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

JAUNA MERGINA
Namų aptarnautoja ir fc*j^)bininkė 
prie vaikų. Atskiras kamb«r^_Skal
biamoji mašina, džiovintuvas, indų 
mazgojimui mašina. N<-reikalinga 
kalbėli angliškai.

Tel. CL. 2-4079
(176-177)

NAMŲ DARBIMNKf: 
GERA VIRfcJA

Guolis kitur, nuolatinis darbas 
$50 į 
7-tos.

savaitę, darbas nuo 8:30 iki

MANHATTAN HOUSE
Tel. TE. 8-1877

(176-177)

BEAUTICIAN
Patyrusi visame darbe. Darbas sa

vaitgaliais. Nuolatinis darbas
Kreipkitės:

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

WE. 7-3316
(174-176)

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

(171-177)

HELP WANTED-MALE

MAŠINISTAS
Patyręs kaišimui ir suleidimui ma
šinom dalių. Nuolatinis darbas. Vi
nos pašalpos.

GRIES REPRODUCER CORP.
125 Beechwood Ave., 
New Rochelle, N. Y.

(176-179)

REAL ESTATE

For Sale

BRONX, N. Y.
4140 Paulding Ave. Parsiduoda gra
žus moderninis 6 rūmų namas. Gali 
būti perdarytas į 2 šeimų namą. Ge
ra transportacija, arti visko, priva
tinių rezidencijų vieta. Ištaisytas 
skiepas, prašo $16,900. Porčiai iŠ 
priekio ir iš užpakalio. Gera biznio 
proga. Galima išrandavoti skiepą ir 
garadžių. šaukite bile laiku.

Tel. OL. 5-0011

WHITE PLAINS—GEDNEY
MEADOWS
Tik $26,500

l’-i metų senumo Ranch ant ’ akro. 
Kiemas, 3 miegrūmiai, 2 maudynės, 
2 karam garadžius — Jkstra {ren
gimai. ji
Savininkas: WHite Plains 9-0956

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

SALDAINIŲ KRAUTVfi

UŽKANDŽIAI

Gera jeiga. 
liu, jeigu kas 

80 West

Parduosime su nuosto-
greitai atsiras pirkti.
Kingsbridge Rd.,
Bronx

(174-176)

Hartford, Conn
A.L.D.L.D. 68 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks pirmadienį, rug- 
sėjo-Sept. 13 d., prasidės 7:30 vai. 
vakare, Laisvės Choro svetainėje, 
157 Hungerford St. Visi nariai ir 
narės malonėkite dalyvauti. Vasara 
jau baigiasi, gal nutarsime surengti 
kokį parengimą rudeniui artinantis. 
Nepamirškite atsilankyti. )

(176-177)

Skelbia kursus
I

raštinių darbininkams
Y

New York City College 
skelbia vakarinius kursus dir
bantiems raštinėse, norintiems 
pagilinti savo žinojimą jau 
dirbamame darbe ar įsigyti 
žinių kitiems to darbo sky
riams, siekti aukštesnių laips
nių.

Už mokslą reikia mokėti. 
Infoijnaciją ir registraciją 
teiks rugsėjo 15-17 vakarais 
nuo 6 iki 8, 17 Lexington Avė., 
Baruch School of Business 
raštinėje. Mokslas prasidės 
rugsėjo 20-tą.

Yonkerse pagal Central Ave. 
nuvertė kelioliką pastatų tiks
lu užleisti plotus ekspresi
niam keliui.

Rugsėjo 10 atidarė ^aują 
Pulaski tiltą per Newton upelį 
tarp Brooklyno ir Queers. Jia 
pavaduos senąjį Vernon tiltą. 
Kainavo $11,228,000.




