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KRISLAI
Šalin ghettos’ PLANUOJA ŽINGSNIUS PRIES PAŽANGIAS UNIJAS
Ir čia vėžys.
Bažnyčia ir tikėjimas.
Ir jie kalbėjo i 

vargšę Lietuvėlę.
Nejaugei ?
t Rašo A. Bimba

Mūsų miestuose atskyrimas 
ir &»jkimšimas negru i atski
ras sritis yra nesveikas rasis
tinis padarinys. Nesusidrrina 
nė sir žmoniškumu. Tik todėl, 
kad žmogaus spalva nebalta, prezidento
jis negali gyventi, kur nori ir 
išgali!

Hitleris taip darydavo su 
žydais. Tokios vielos būdavo 
vadinamos “ghettomis.”

Gerai, kad mūsų šalies ne
grai visur kelia suki: “Šalin 
ghettos!”

Ghettos turi eiti šalin. Jos 
daro gėda Amerikai.

Vėžys yra vėžys. Kur jis 
pasisuka, visur daug žalos 
pridaro.

Vėžys ėda žmones, bet ne- 
pj^ieka ramybėje nė sąjūdžiu, 

šiuo tarpu vėžys, matyt, 
apniko “Lietuvos vaduotojus.” 
Tysliava ji vadina “Tremties 
vėžio liga.”

Bet vėžiu serga ne tik 
“trem&niai”. Pešasi ir niauj’a- 
si “^‘af/uotojai’’ iš Dirvos, Vie
nybes, Naujienų ir Draugo.

Vėžiu jau pradėjęs sirgti 
visas VLIK as.

VLIKas atleidęs šešis tar
nautojus. Pinigų pritrūkęs. 
Krupavičius ir Zaikauskas bu
vo atlėkę Washingtonan atsi
daryti duris i “Lietuvos aukso 
fondą.” Nieko nepešė. Gi 
Amerikos lietuviai suskūpėjo. 
supratę Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir VU Ko raketą.

Pranciškonų Darbininkas su
žinojęs dar vieną “Lietuvos 
bolševikų suokalbį.” Jis esąs 
tikrai baisus. Jis esąs nukreip
tas prieš bažnyčią ir kunigus.

Jie nori “išrauti” iš žmonių 
tikėjimą, “oficialiai nutraukti 
katalikų ryšius su Roma, skel
biant tautinę bažnyčią.’’

Čia Darbininkas smarkiai 
griešija. Jis nebepasitiki die
vui. Jis tiesiog sako, kad die
vas neatsilaikys, kad bolševi
kai jį nugalės. Ir Darbininkas 
muša trivogą ir gvoltu šaukia.

liečia bažfnyčią; tai ko
dėl ji turi būtinai priklausyti* 
Romai? Juk daug geriau, gra
žiau ir patriotingiau būtų, jei
gu Lietuvos bažnyčia priklau
sytų Lietuvai ir Lietuvos žmo
nėms. Dievui juk skirtumo ne
turėtų būti. Nejaugi Roma tu
ri monopolį ant dievo ir dan
gaus ?

Menševikai neseniai atlaikė 
“kongresą”. Suvažiavo viso la
bo 35 asabos. Beveik visi bu
vo “svečiai.”

Pastebėjau, kad į naują LSS 
komitetą nebeįeina Jonas Bui
vydas. žmogus, nori ar nenori, 
turės kraustytis ant burei o pas 
prelatą Balkūną. Gal tas pasi
gailės “sūnaus paklydėlio“ ir 
suteiks palaiminimą.

Bot ne tas. svarbu. Daug 
svarbiau, kad šita nusususi 
me^evikų grupelė Broookly- 
ne Kalbėjo ir šaukė į Lietuvą. 
Jie ateisią ir Lietuvą išva
duosią.

Kalbėjo Grigaitis ir Michel- 
sonas su Michelsoniene.

Ateisią “lemiami įvykiai,”

Eisenhoweris, Hooveris ir 
Brownelis tarėsi Denvere

Amerika nepraranda vilties 
apginkluoti Vak. Vokietiją

Denver. — Federalio Ty
rinėjimo Biuro (FBI) gal
va Edgar Hoover ir gene
ralinis prokuroras Herbert 
Brownell Jr. buvo atvykę Į 

Eisenho w e r i o
vasarvietę ir su juomi ta
rėsi apie sekamus žingsnius 
prieš unijas ir komunistus.

FBI viršininkas Hooveris 
paskui pareiškė, kad jis ir 
generalinis prokuroras pa
tiekė Eisenhoweriui planus, 
pagal kuriuos bus imtasi 
žingsnių užgniaužti komu
nistus.
Pirmbiausia prieš unijas 
Brownellis atidengė, kad 

pirmieji žingsniai bus pa
daryti prieš unijas, kurios, 
anot jo, randasi po komu
nistų Įtaka. Teisingumo de- 
partmente dabar darbuoja
masi, kad surinkti doku
mentinį pamatą, pagal kurį 

. bus galima panaudoti prieš 
tas unijas naują Kongrese 
priimtą įstatymą.

Paklaustas, kurios unijos 
i bus paliestos, generalinis
■ prokuroras atsisakė jas 
i įvardyti, bet primine, kad
■ CIO iš savo eilių yra išme
tusi 11 unijų. Tarp jų ran-

1 dasi kailiasiuvių, liejykų- 
į kasėjų, elektristų, vakari- 
• nio pakraščio uosto krovi
kų ir kitos unijos.

Kooperuos su McCarthy
Hooveris buvo paklaus- 

! tas, ar savo pastangose 
prieš kairiečius jis koope
ruos su sehatorium McCar- 

i thy. Jo atsakymas buvo, 
kad kooperuos su visomis 

! senato ir atstovų buto ko
misijomis. “Ar tas reiškia, 
kad ir su McCarthy komi
tetu?” jis buvo paklaustas. 
“Taip,” atsakė FBI galva.

Hooveris pakartojo savo 
senokai darytą pareiškimą, 
kad Amerikos komunistai 
dabartiniu laiku savo par
tijoje turi tik 25,000 narių,

I .--------------- ■------------------■ ■ ....

Orleansvillle, Alžyras. — 
į Po sunkaus žemės drebėji
mo (praeitą savaitę, šis 

; miestai jau grįžta prie 
normalumo. Žuvusiu skai- 

I čius tikrai siekia virš tūks- 
' tančio.

ĮMichclsonas neabejoja, kad 
j “kova bus laimėta.”

Pastebėjau, kad nė vienas 
neprisiminė apie atominę 
bombą. Pirmiau būdavo juk 
labai madoje Lietuvą vaduoti 
atomine bomba.

“Duokime bent vienos die
nos uždarbį tremtiniui lietu
viui!” šaukia SLA organas 
Tėvynė. Naujas šūkis.

Daugybė “tremtinių” jau 
turi savo namus ir automobi
lius. Kodėl mes jiems turėtu
me atiduoti dienos uždarbį?

Tėvynės redaktorius mulki
na SLA narius,

mažiau negu bile kada tos 
partijos istorijoje, bet dėl 
kiekvieno komunistų parti
jos nario, sakė jis, randasi 
10 bendrakeleivių, kurie ga- 

I Ii būti skaitomi komunis
tais.

Naujasis įstatymas nu
mato, kad jei unija randa
ma esanti “komunistų in
filtruota,” nuo jos gali būti 
atimtos kolektyvinių dery
bų ir NLRB (Nacionalės 
Darbo Santykių Tarybos) 
teisės.

i  ___________ _  ______________ _______ ......................................................-—.
Į ’ . ..................

Tarybą Sąjunga 
už diplomatijos 
ryšius su Tokyo

Maskva.—TSRS užsienio 
reikalu ministras Viačesla
vas Molotovas sakė, kad jo 
šalis norėtų atsteigti nor
malius diplomatinius santy
kius su Japonija kaip su 
kiekviena savistove šalimi. 
Jis sakė, kad tam kelyje 
stoja kai kurie japoniški 
rateliai, kurie po Amerikos 
i t aka. 
v

Molotovas pareiškė tą sa
vo nuomonę atsakydamas į 
Japonijos laikraščio “Čubo 
Nipon šimbu” bendradar
bio Mitsuru Suzuki laišką. 
Molotovo atsakymai šį pir
madienį tilpo “Pravdoje.” 
“Čubu Nipon Šimbu” yra 
vienas didžiausių Japonijos 
laikraščių, turintis milijo
no rytmečio laidos cirkulia
ciją ir 900,000 vakarinės 
laidos.

Dabar Tarybų Sąjunga ir 
Japonija neturi normalių 
diplomatinių santykių. 
TSRS misija randasi Toky- 
joje, bet ji neturi diploma
tinio stovio. Sovietai nepri
pažino taikos sutarties, ku
rią Amerika savystoviai pa
sirašė su Japonija, ir skai
to, kad dabartinis Japoni
jos režimas yra Amerikos 
padaras.

Des Castries Francnzijoje,— 
priimtas tyliai, be paradu

Paryžius.—Generolas dės 
Castries, anksčiau garsin
tas kaip Dienbienfu didvy
ris, jau grįžo Francūzijon. 
Apie savaitę anksčiau viet
namiečiai, kurie jį paėmė 
belaisvėn Dienbienfu tvirto- 
tovėje, jį išlaisvino.

Paryžiuje generolas dės 
Castries atvyko civiliai ap
sirengęs, ir apart šeimos 
narių jo niekas nesutiko. 
Nebuvo paradų nei jokių 
kitų karinių pagerbimo ce
remonijų.

Manoma, kad to tylaus 
šalto priėmimo priežastis 
yra des Castries palankūs 
vietnami e č i a m s pareiški
mai, kuriuos jis padarė po 
išlaisvinimo,

□
Smūgis Adenaueriui
Socialdemokratai 
laimėjo rinkimus

Bonna.—Vokietijos social
demokratų partija (SDP) 

! laimėjo Landtago (seimelio) 
rinkimus Schleswig - Hol- 
steino provincijoje, gauda
ma balsų daugumą ir pra
lenkdama kanclerio Ade
nauerio krikščionių - de
mokratų partiją. Krikščio
nys - demokratai anksty
vesniuose rinkimuose 1953- 
iais metais gavo du kart 
daugiau balsų negu social
demokratai, dabar mažiau 
negu jie.

Dar ne visi galutini re
zultatai rodo, kad balsavo 
1,21,49 žmonių. Už social- 7 7 v

demokratus balsavo 3i96,- 
067 arba daugiau negu 33 
nuošimčiai, už Adenauerio 
klerikališką partiją 384,870 
arba daugiau kaip 32 nuo
šimčiai. 14 n u oš i m č i ų 
balsų teko tremtinių-bėglių 
partijai, 7 nuošimčiai lais-

Paskutiniai 
Washing tonas.— šiandien 

(pirmadienį) senato tyrinė
jimo komisijai turėjo liu
dyti generolas Zwickeris, 
kurį senatorius McCarthy 
užgauliojančiai puolė. Ma
noma, kad tai bus paskuti
nio liudininko apklausinė
jimas, ir po to komisija, 
Watkinso vadovybėje, iš
neš sprendimą.

Sprendimas galės būti 
vienas trijų: tiesioginiai pa
smerkti McCarthy, nepa
smerkti, arba perduoti pa
čiam senatui su vienokiu ar 
kitokiu pasiūlymu.

Orleansville. — šioje Al
žyro srityje žuvusių nuo 
žemės drebėjimo skaičius 
didesnis, negu buvo many
ta. Pasiekus vieną kaimą, 
kuris iki sekmadienio buvo 
atkirstas nuo likusio pašau-Ėtenai užsikrėtė 
lio, rasta, kad ten žuvo be
veik visi. Bendras žuvusiu 
skaičius staiga pakilo iki 1,- 
000, ir dabar bijoma, kad 
galutinas apskaiči avimas 
bus virš 2,000.

Berlynas: — Spandau ka
lėjime miršta buvęs Hitle
rio užsienio reiaklu minis
tras Von Neurath. Jis turi 
81 metų ir kartu su Hessu 
ir kitais aukštais nacių va
dais tarptautinio Niurnber
go tribunolo buvo nuteistas 
kalėjimui iki gyvos galvos.

Spandau kalėjimą kontro
liuoja bendra okupaciniu 
jėgų (JAV, TSRS, britų, 
francūzų) administracija.

Waishingtonas. — Globe
master orlaivis nukrito 
Grenlandijoje netoli šiauri
nio ašigalio. Iš 15 orlaivyje 
buvusių asmenų 10 žuvo, li
kusieji sužeisti.

viesiems demokratams, li
kusi mažesnėms partijoms.

Naujas Landtagas turės 
25 socialdemokratų deputa
tus, tiek pat krikščionių 
demokratų, tremtinių par
tija 10, laisvieji demokra
tai o.

Manoma, kad krikščionys 
demokratai įstengs pasilai
kyti valdžioje Schleswig- 
Holstein, nes sudarys koa
liciją su tremtiniais ir taip 
vadinamais laisvaisiais de
mokratais.

Rinkimų rezultatas skai
tomas, vienok, dideliu smū
giu Adenauerio politikai ir 
netiesioginiai Amerikai. 
K r i k ščionys - demokratai 
smarkiai agitavo už E D C 
ir įsijungimą į vakarinį blo
ką, o socialdemokratai už 
Vokietijos vienybę ir Ke- 
turik Didžiųjų jėgų (įskai
tant TSRS) konferenciją.

pranešimai
Pekingas. — Kinai išlais

vino laikytus kalėjime tris 
amerikiečius ir viena nutei
sė amžinu kalėjimu už 
šnipinėjimą. Išlaisvintieji, 
radijo pareigūnas R. Ap
plegate, laikraštininkas D. 
Dixon ir laivyno .atsargos 
karininkas B. Krasner i s 
buvo suimti, kuomet ma
žu laiveliu plaukinėje neto
li Hong Kongo Kinijos van
denyse. Nuteistas už šni
pinėjimą yra tūlas F. Red
mond.

Rio de Janeiro.—Per pa
skutines dvi paras policija 
suėmė 51 asmenį, kurie kal
tinami komunistiniame vei
kime.

Chicago. — Karo vetera
nas, kuris tarnavo Pacifike, 

raupsais 
(leprozija). Tas tik dabar 
buvo atidengta. Veterano 
vardas nepaduodamas. Bi
joma, kad su laiku atsiras 
daugiau tokių užsikrėtusių.

(Raupsai yra nepagydo
ma liga, kuri su laiku pri
veda prie žmogaus raume
nų supuvimo).

Buenos Aires. — Argen
tinos prezidentas Peronas 
šį pirmadienį priėmė Indi
jos delegatą Jungtinėse 
Tautose Krišną Menon. Me- 
nonas lankosi Pietų Ameri
koj, kur tariasi su atsako- 
mingais vadais.

Londonas. — Pietų Afri
kos karo reikalų ministras 
F. Erasmus tarėsi su Bri
tanijos karo reikalų minis
tru Duncan Sandys. Tarta
si apie karinę sutartį tarp 
Britanijos ir jos dominijos 
Pietų Afrikos Sąjungos.

Washington as.— Aukštas 
valstybės departmento par
eigūnas Hobert D. Murphy 
išskrido Europon, kad tar
tis su Vakarų Europos vals
tybių galvomis apie Vaka
rų Vokietijos įtraukimą Į 
NATO arba suradimą kito
kio būdo Vakarų Vokieti
jai ginkluoti.

Robert D. Murphy karo 
metu buvo žinomas kaip tas 
Amerikos diplomatas, kuris 
atsinešė palankiai j Vichy 
režimą F r a n c ū z i j o j e.

Skilimas Pietųc.

Vietname; varo 
lauk Vau Rinką

Saigonas.—Francūzų val
domame Pietiniame Vietna
me įvyko vidujinis skilimas. 
Premjeras Ngo Dinh Diem 
įsakė generolui Nguyen Van 1 
Hinh’ui pasišalinti iš par
eigų ir palikti šalį. Pasku
tiniais pranešimais genero
lui buvo duotas ultimatu
mas pasišalinti šį antradie
nį, o jei ne, jis būsiąs su
imtas.

Bet, kaip pranešama, ar
mijos komandierius buvo 
pasiryžęs neklausyti prem
jero ir tikėjosi, kad gaus 
270,000 karių p a r a m ą., 
Premjero rūmus tuo tarpu 
saugo 
taipgi 
kariu 
namo 
kad reikalui esant priešin
tis generolo Hįnho jėgoms.

Vieni pranešimai sako, 
kad skilimas tarp premjero 
ir armijos vado įvyko dėl 
atsinešimo į komunistus. 
Premjeras įsakęs generolui 
imtis griežtesnių žingsnių 
prieš liaudiečius, kurie te
beveikia Pietiniame Viet
name, bet armijos vadas at
sisakė pravesti įsakymą.

800 policininkų. Jis- 
iššaukė batalijoną

iš Centralinio Viet- 
atvykti į Saigoną,

Sovietai gal statys plieno 
fabriką Indijos užsakymu

New Delhi.—Sovietų Są
junga Indijai pasiūlė ir In
dija principe priėmė planą 
pastatyti Indijoje plieno fa
briką. Tas fabrikas galės 
per metus išdirbti pusę mi
lijono tonų plieno.

Nehru tarėsi su savo ka
binetu apie šį reikalą ir So
vietams pasiųstas pakvieti
mas atsiųsti specialę misi
ją, kad plačiau apie šį rei
kalą tartis.

Tuo pačiu reikalu Indija 
daro sutartį su Vakarų Vo-

briko pastatymą.

ORAS. — Labiau debe
suota, lietus galimas vėlai 
popietį arba vakare.

A. Edenas tikina kitus
Britanijos užsienio reika

lų ministras Anthony Ede; 
nas tuo tarpu lankėsi Va
karų Europos sostinėse. 
Pranešama, kad jis bandė 
įtikinti, jog laikas įtraukti 
Vakarų Vokietiją į šiaurės 
Atlanto Pakto Organizaci- 

gavęs Olandijos - Belgijos 
ir Luksenburgo pritarimą. 
Italija dar svyruojanti, o 
Francūzija, kaip manoma, 
tam būtų prieš.

Murphy uždavinys, vkaip 
pranešama, yra surasti ko
kią nors formulę, su kuria 
sutiktu ir francūzai.

Bonna. — Kancleris Ade- 
naueris dabar jau pageidau
ja, kad Vakarų Vokietija 
būtu įtraukta i NATO, bet 
prieš tai jai turi būti duo
tas “pilnas suverenitetas,” 
kas reiškia, okupacinės jė
gos (Amerika, Britanija ir 
Francūzija) atsisakytų bet 
kokių kontrolės teisių Vo
kietijoje. Amerikos-Brita- 
nijos - Francūzijos karinės 
jėgos galėtų likti Vokietijo
je, bet ne kaip okupacinės, 
o “pagal sutartį,” kaip są
jungininkės.

(Gerai informuoti šalti
niai Washingtone sako, kad 
prezidentas Eisenhoweris ir 
sekretorius Dulles dabar re
mia tą Adenauerio stovį. 
Britanija ir sutinkanti, bet 
svarbiausia kliūtis lieka 
Francūzija, kuri nenori at
sisakyti okupacinių teisių 
Vokietijoje ir nenori duoti 
šiuo momentu Vakarų Vo
kietijai pilno suverenumo.)

“Edna” buvo gan švelni, bei 
“Florence” gimsta Atlante...

New Yorkas. — Uraga
nas “Edna,” kuris šeštadie
nį ryto pasiekė New Yorką, 
Long Island ir kiek vėliau 
Naująją Angliją, buvo gan 
švelnus. Jo smarkiausias 
centras palietė Long Is
land rytinį galą, ir New 
Yorką tokiu būdu tik jos 
silpnesnis išlaukinis 
nas.

Nors pats viesulas

spar-

nebu- 
anks- 

tyvesnis (“Carol”) ir ne
pražudė tiek žmonių, elek
tra daugelyje vietų buvo 
nutraukta ir nuo sunkiu 
liūčių (didžiausi New Yor
ke 45 metų bėgyje) dauge
lyje vietų nebuvo galima 
važinėt automobiliais. Mi
rė nuo su viesulu surištu 
priežasčių 20 žmonių.

Tuo tarpu oro biuras pra
neša, kad šeštas iš eilės šių 
metų viesulas - uraganas, 
“Florence,” jau formuojasi 
Atlante ir pradeda judėti 
ta pačia linkme, nors dar 
peranksti nustatyti, kokia 
bus galutina kryptis.

i
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BINGO, BINGO!
Kartais reikia pasikalbėti ir tokiais keistais sutve-

kaip bingo skaito grynai moterišku “pašau-

ten nebuvę, bet bingo gali pavirsti be galo 
dideliu klausimu ir New Yorko valstijos rin- 
Su judi m as didelis. Reikalavimas didelis, kad 

Visa katalikų baž-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
KOMUNISTAI GAL IR SU | rikos vyriausybės nepavei- 

JAIS SUSIDOROSIĄ kė.

Gyvenimas ir mokslas ant 
ledo lyties

Komunistų landumas ti
krai nesvietiškas. Jie esą 

j pasinioję sunaikinti ir “Lie- 
I tuvos vaduotojų pogrindį.”

Tai sužinome iš kanadiš- 
i kės Nepriklausomos Lietu
vos. Polemizuodama s u 
smetonininku Gedrimu N. 
L. rašo:

“Būtų naivu manyti, kad 
Lietuvos okupantas nesi- 
skverbia į Lietuvos laisvi
nimo pogrindį, kur tik gali 
ir kada tik gali. Bet kur 
įsiskverbęs jis padeda ža
rijas,, kurios mūsų Lietuvos 
laisvinimo darbą turi sunai- 

; kinti ar bent apnaikinti. 
■ Nuo tos konstruktyvios ko
munizmo veiklos nėra ap
saugotos nei institucijos, 

i nei asmenys. Jeigu net V. 
Vokietijos slaptosios apsau
gos šefas pateko pas juos, 
tai reikia skaitytis su viso
kiais galimumais. Jo pate
kimas, be abejo', padarys 
žalos prieš komunizmą ko
vojančiam pogrindžiui. Da
lis tos žalos teks gal ir 
mums. Tai nėra viešai 
svarstytini dalykai.”

velia arba esti įvelti Į politiką. Pernai bingo padėjo 
demokratams laimėti rinkimus New Jersey valstijoje. 
Demokratai bingo įsidėjo į savo platformą, o republi- 
konai buvo priešingi. Žmonės, ypač katalikai, bingo 
skaito geru, beveik šventu bizniu ir balsuoja už tuos., 
kurie bingo legalizuoja.

Bingo, aišku, yra gemblerystė. Bet nė kiek nepiktes- 
nė už visas kitas gemblerystes, kurių pilnos visos mūsų 
kapitalistinio gyvenimo tvoros. Gal bingo išsiskiria iš 
arklių, šunų, kačių lenktynių, visokių “slot” mašinų, ra
dijo ir televizijos laimėjimų tiktai tuomi, kad tai skai
toma beveik išimtina moterų gembleryste. Kol kas vy
rai kažin 
kimu.”

Kaip 
rimtu ir 
kimuose.
bingo gemblerystė būtų legalizuota, 
nyčios, pradedant davatkomis ir baigiant kardinolu, įta
ka suverčiama ant svarstyklių už bingo legalizavimą. 
Demokratai žada savo platformon įrašyti, reikalavimą 
bingo legalizuoti.

Bingo jau sukėlė didžiausią skandalą New Yorko 
mieste. Visi apie tai kalba, visi laikraščiai apie tai rašo. 
Jau išlėkė laukan iš gana saugios ir gana riebios vietos 
policiios inspektorius Louis Goldberg. Jis padarė klai
dą, didelę klaidą. Jis, mat, pamanė, kad įstatymas yra 
įstatymas — jis paliečia visus, jis apeina visus, visi pri
valo jo prisilaikyti. Įstatymas negali būti vieniems pri
valomas, o kitų nepaisomas. Todėl jis ėmė ir patvarkė 
kad bingo turi važiuoti laukan iš klebonijų ir bažnyti
nių skiepų.

Katalikų bažnyčios kunigai, kaip audra, sukilo prieš 
tokį, atsiprašant, kiaulišką inspektoriaus Goldberg pa
sielgimą. Kai]) jis išdrįso taip patvarkyti! Juk tūks
tančiai ii1 šimtai tūkstančių dolerių'plaukdavo per bingo 
iš nelaimingų moterėlių kišenių Į kunigėlių kišenes. Kur 
jo protas užkabinti tokį šventą biznį!

Išsigando policijos komisionierįus Adams ir miesto 
majoras Wagneris. Kas gali New Yorko mieste atsi
laikyti politinio sprando nenusisukęs prieš kardinolą 
Spell maną!

Bingo, ir vargšas Goldbergas važiuoja laukan iš in
spektoriaus vietos!

Tikrai nepaprastas atsitikimas. Tikrai keistas at
sitikimas. Viršininkas šluojamas laukan už vykdymą 
jam vykdyti pavesto įstatymo! Jau stebisi ir komerci
nė spauda. Niekas negali suprasti...

Policijos komisionierius Adams ir majoras Wagner 
maskuoja savo žygį prieš Goldbergą tuo blofu, jog jie 
išmetę jį iš vietos tik už tai, kad jis jiems nepranešęs, 
jog jis, Goldberg, mojasi bingo gemblerystei padaryti 
galą. Gemblerius (šiame atsitikime katalikų kunigus), 
kurie buvo bingo išvystę klebonijose, parapijinėse mo
kyklose ir bažnytiniuose skiepuose iki aukščiausio laips
nio, inspektorius užklupo iš netyčių!

Reikia nepamiršti, kad šita gemblerystė buvo griež
tai draudžiama visoms kitoms įstaigoms. Tik bažny
čioms ir taip vadinamoms “labdarybės” įstaigoms bu
vo leidžiama biznį varyti be jokio varžymo, dar su val
džios ir policijos palaiminimu ir apsauga. Įstatymas 
prieš bingo buvo nukreiptas tiktai prieš vieną dalį New 
Yorko žmonių ir organizacijų.

PAMIRŠTA GENOCIDO 
SUTARTIS

Savo laiku Amerikos spau
doje buvo cJaug rašoma apie 
genocido sutartį. Lietuviš
ku makartistu laikraščiai 
vedė net specialį vajų “pa
veikti Jungtines Valstijas, 
kad jos sutartį ratifikuo
tų.” Po to užviešpatavo 
amžinoji tyla.

puse 
kad

bar kunigų Drauge 
lūpų prasitariama, 

“šis kraštas, bent ko! 
visai nesiruošia geno- 
konvencijos ratifikaci- 

reiškia, kad 
ir kitų

veikimas Ame-

cido
jai.’
Naujienų, Draugo
“vaduotojų”

ATTLEE MISIJA PAAIŠKĖJO
Toliau eina buvusio britų premjero Clement Attlee 

straipsniai iš kelionės po Kiniją. Sunku įsivaizduoti, 
kaip jis ir galėjo juos visus taip greitai dar nesugrįžęs iš 
kelionės parašyti. Kaip atrodo, tai jau bent jo straips
nių metmenys buvo sumestos prieš jam pasileidžiant ton 
ilgon kelionėn.

Daugeliui iš karto buvo sunku suprasti, kaip tai 
galėjo atsitikti, kad tas Attlee, kuris taip griežtai Dar
bo Partijoje kovojo prieš siuntimą delegacijos Kinijon, 
staiga apsivertė aukštyn kojomis ir net atsistojo dele
gacijos priešakiu? Buvo manyta, kad jis tiktai norėjo 
kairiasparnį Bevaną išstumti iš delegacijos vadovybės. 
Bet dabar paaiški ir dar kas kita. Dabar paaiški, kad 
jis turėjo mintyje dar ir kitą misiją.

Attlee, pasirodo, atsistojo darbiečių delegacijos pryš- 
akin dar ir tuo tikslu, kad pakurstyti Kiniją prieš Ta
rybų Sąjungą. Tai visiškai aišku iš jo straipsniu. Kiek
viename straipsnyje jis kartoja tą pačią mintį: kaip 
puikūs kinai, kaip netikę rusai. Vienoje vietoje Attlee 
tiesiog pasako, kad Mao Tse-tung esąs tokio pas “tvirto 
būdo” vyras, kai]) Jugoslavijos Tito!

Beje, kiti delegacijos nariai dar beveik nė burnos 
nėra atidarę apie savo patyrimus ir įspūdžius. Veikiau
sia jie irgi turi šį tą pasakyti. Galimas daiktas, kad 
ne visi jie sutiks su Attlee nuomone.

“Ši žinia,” dejuoja Drau
gas, “suprantama, turime 
turėti drąsos prisipažinti, 
gali labai nuliūdinti ir 
Įskaudinti visus pavergtųjų 
tautų draugus.”

GALVOJANČIO KUNIGO 
NUOMONĖ

Chicagos Vilnis rašo:
“Ir šiais isterijos laikais 

visus apjakina pagieža, 
žmonių, kurie šalčiau mąsto, 
ii esi va d no j a neapykanta.
“Įdomu, kad tūli kunigai ge

riau moka protauti už mūsų 
kongresmanus ir senatorius, 
net už buvusius profesorius, 
tokius kaip Paul Douglas.

“Kunigas Louis Twomey, In
stitute of Industrial Relations 
prie Loyola Universiteto, New 
Orleans, La., vedėjas; kalbė
damas Chicago} katalikų jau
nimo vasarinėje mokykloje, 
sakė:

“Amerikiečiai turi supras
ti komunizmą. Jie turi žinoti, 
kad komunizmas kyla iš tam 
tikrų sąlygų, iš didelio darbi
ninkų išnaudojimo, skriaudų, 
beteisės ii’ diskriminacijos, o 
tatai bujoja ‘Vakarų kapita
lizmo šalyse.’

“Komunistai buvo ir tebė- 
j a m i 

sako

, ne
Yra

metus

ra nuožmiai pers c k i o 
(langelyje šalių, bet, 
k u n. Twomey:

“ ‘Per pastarus 37
komunizmas paplito greičiau 
negu bile kuris judėjimas vi
soj žmonijos istorijoj, grei
čiau kaip krikščionybė.*

I “Kodėl?
“Dėl to, kad tam yra prie

žastys. Jis sako:
“ ‘Galima laikyti mažus 

' žmones paneigtais tūlą laiką, 
bet anksčiau ar vėliau jie eis 
kovon prieš tai.’

“Azijos žmonės kentė “per 
šimtmečius baltveidžių domi- 
naciją ir kolonializmą,’ bet 
pagalios pritrūko kantrybės ir 
įsibangavo kovos už laisvę.”

Laisvoji Sakykla
AR TIK NEBUS ' Ir paskui eina ašarojimas
PASTOVUS RAKETAS? atiku. Duokite ir duokite!

v

Visko šioje ašarų pakai- Kur ir kada bus galas? 
neje yra. Joje atsiranda i Kaipgi su tais pabėgėliais? 
žmonių, kurie nori verstis 
apgavystėmis. Yra žmonių, 
kurie pripranta gyventi ki
tų geru. Yra pagaliau žmo
nių, kurie iš labdarybės da
ro raketą, veda suktą biz
nį.

Šitos mintys man kyla 
galvoje dėl teberenkamų 
aukų neva šelpimui Vokie
tijoje lietuvių pabėgėlių. 
Štai skaitau naują atsišau
kimą, atėjusį iš Vokietijos. 
Jį rašo koks ten Izido
rius Rugienius. Pasirašo 
“BALFo įgaliotiniu Vokie
tijoje.”

Žmogus jis, matyt, gu
drus. Verkti jis labai mo
ka. Minkštinti mūsų ame
rikiečių ir taip jau labai 
minkštas širdis jis yra spe
cialistas. Pav., Izidorius 
sako:

“Jau dešimti metai, kaip 
mes klabename jūsų širdžių 
dūri ;, prašydami ‘šio to sa
vajai gyvybei palaikyti.’ 
Mes puikiai suprantame, 
kad jums jau galėjome iki 
gyvo kaule įkyrėti. Ir, ga! 
būt, jau ne vienas yra pa
sakęs: ‘Prašo ir prašo, 
Duok ir duok. Tam davi
mui ir galo nėra? Tikrai, 
mieli lietuviai, mes tai su
prantame ii‘ jus pilnai at
jaučiame. Daug maloniau 
būtų, jei nereikėtų prašyti, 
jei patys sau galėtume kas
dieninę duonelę užsidirbti. 
Deja, ne dėl savo kaltės li
kome bejėgiai, našta ki
tiems, o tuo pačiu ir nekie
to neneigiam” (N., rugsė
jo 3 d.).

Rašo
I. ARTIOMOVAS

(Kelionės pastabos)

Štai ir noriu pažiū-

jūri n inkai.
kiti palydi, t 

spaudžia ranką uostamiestis, 
juokiasi buvęs 
s “šeimininkas” 
rta jo — gal in-

Arktikoje
—Gydytis man, tiesą pasa

kius, nėra nuo ko, bet štai 
būtinai noriu pažiūrėti, kaip 
obuoliai auga. Vieną kartą 
buvau Pietuose — bet tai bu
vo pavasarį, ir obelys tiktai 
Žydėjo. O taip, kad obuolys 
kabotų ant šakos — neteko 
matyti.
rėti, — juokiasi senukas.

. . .Diksonas — tai jau ne 
žiemavojimo stotis, susidedan
ti iš keturių namukų, kokia 
ją prisimena dešimtys ekspe
dicijos dalyvių. Tai—poliari
nis miestelis, vienas iš stam
bių uostų šiaurės jūrų kelio 
trasoje. Jūrų uostas, dirbtu
vės, vidurinė mokykla, du 
klubai, biblioteka, ligoninė, 
vaikų darželiai ir lopšeliai, 
savo įrengimu neatsiliekantie- 
ji nuo geriausių sostinės vai
kų įstaigų, savas spausdinti
nis laikraštis, erdvūs dviaukš
čiai namai, du1 viešbučiai, par
duotuvės — žodžiu čia yra 
beveik viskas, ką turi turėti 
kiekvienas save gerbiantis 

Diksone yra po
liarinė observatorija, kur dir
ba dešimtys meteorologų, as
tronomų, aerologų, aktinome- 
tristų, radijo technikų. Dik- 
soniečiai didžiuojasi savo in- 
spektais, kur ištisus metus au
ginamos šviežios daržovės. O 
ar seniai tai buvo, kai žurna
listas, apsilankęs Diksone, ra
šė :

—Diksono salos poliarinėje 
radijo stotyje kiekvienas žie
ma voto j as, saugo d am a si s
skorbuto, stengėsi tamsųjį žie
mos laiką kaip galima dau
giau judėti, žmonės kovojo 
su mieguistumu, 
save...

Vakarinė Vokietija yra 
didžiule šalis. Joje gyvena 
keturiasdešimt milijonų su 
viršum žmonių. Kraštas po 
karo jau atsistatęs. Pabė
gėliai jau turi darbus ir 
verčiasi taip, kaip verčiasi 
visi kiti gyventojai.

Tai kam jiems reikia au
kų? Kur jie tas aukas pa
deda? Argi galima, kad 
pabėgėliai amžinai ir turės 
gyventi iš aukų? Argi ne
kyla klausimas, kad gal tūli 
jų nė nesirūpina įsikūrimu, 
susitvarkymu, pasidarymu 
pragyvenimo?

Rugienius duoda keletą 
pavyzdžių. Toje šeimoje 
yra tėvas senas. Kitoje šei
moje yra džiovininkas.

Tai vis, žinoma, gali būti 
tikriausia tiesa. Bet rask 
šiandien Amerikoje šeimą, 
kurioje nebūtų seno bei ne
galai! j ančio žmogaus. Kas 
jais rūpinasi? Kas!jiems 
renka aukas? Kas juos šel
pia? Ogi niekas. Rūpinasi 
patys savaisiais.

Todėl man ir atrodo, kad 
tas l inkimas aukų neva pa
bėgėliams virsta pastoviu 
raketų. Kas nors juomi 
naudojasi. Galimas daik
tas, kad tie seneliai ir tie 
džiovininkai nieko negau
na. Jau keletą sykių pačių 
pabėgėlių, eilinių žmonių, 
buvo nusiskųsta, kad jie iš 
Amerikos jokios pašalpos 
nėra gavę. Skaitytojas

MASKVA-DIKSONAS
Tai buvo ankstų pavasario 

rytą. Maskva dar miegojo. 
Rodos, nemiegojo tik kiemsar
giai, tvarkydami miestą-gra
žuolį, kol jis dar nepabudo, 
ir budintieji milicininkai. To
kią ankstyvą valandą buvo 
gyvas judėjimas tik viename 
iš Pamaskvio aerodromų, kur 
prie pakilimo tako išsirikiavo 
lėktuvai, pasiruošę bet kurią 
sekundę pakilti į orą.

Aerodrome daug žmonių, 
bet atvyksta vis nauji ir nau
ji žmonės. Visų nuotaika pa
kili, kiekvieno veide matyti 
džiugus jaudinimasis.

Iš čia tuoj startuos aukštų
jų platumų 1954 metų ekspe
dicija. čia—šalies poliarinių
tyrinėtojų elitas — mokslinin
kai, aviatoriai, 
Vieni išvyksta, 
štai kažkam 
ir smarkiai 
Šiaurės poliau 
Papaninas, gr
ga VodopjanoVo figūra. Kaž
kur čia turi būti jo sūnus 
Vladimiras —\tėvas ir sūnus 
skrenda kartu. Tėvas — kon
sultantu, sūnus — bortmecha- 
niku. Atvažiavo Mazurukas— 
flagmaninio laivo vadas. La
kūnų grupėje kažką linksmai 
pasakoja čerevičnas. Prie 
vieno iš lėktuvų stovi lenin- 

; gradiečiai — Arktikos institu- 
; t o darbuotojai — Frolovas, 
' Volkovas, kartu su jais eks- 
1 pedicijos mokslinis sekreto
rius — taktiškiausias ir ma
loniausias žmogus žemėje, 
Jevgenijus Matviejevičius Siu- 
ziunfovas. . . Išdaigos, juokas. 
Džiaugsmingi sušukimai se
niai nesimačiusių draugų. At
sisveikinimas, geriausi linkėji
mai... žodžiu viskas viskas, 
kaip išleistuvėse.

Startas. Vienas po kito 
lėktuvai skrodžia Maskvos pa- 

! dangę.
Iki pasimatymo, Maskva, po 

keleto mėnesių, kai sužaliuos 
tavo bulvarai ir parkai, vėl 
susitiksime! Visos šiais lėk
tuvais skrendančių į plačiąsias 
Arktikos erdves žmonių min
tys į tai, kad garbingai būtų 
įvykdyta užduotis.

...Po trijų valandų su mi
nutėmis — Archange Iskas. 
Nakvynė, ir rytą vėl į šiaurę— 
j Diksono salą—visų ekspedi
cijos dalyvių susitikimo vie
tą—'didelė grupė leningradie
čių ten atvyks tiesiog iš Le
ningrado.

DIKSONAS

žmonės 
nugalėdami ‘

nedi

Dabar apie tai 
simenama, kaip 
mažai įtikimą, 
kultūrininkas Diksone žino 
apie skorbutą tik iš knygų.

Diksono gyventojai ne tik 
daug dirba, bet ir stropiai 
mokosi — ypač j a u n i m a s. 
Vien tik iš poliarinės stoties 
kolektyvo 17 jaunuolių ir 
merginų mokosi vidurinėje 
darbininkų jaunimo mokyklo
je. Tai ne taip jau lengva, 
nes mokykla yra už sąsiaurio. 
Diksono užutekyje, ten, kur 
.yra jūrų uostas, kuris nuo 
čia yra maždaug už penkių 
kilometrų. ' Šį nuotolį tenka 
įveikti poliarinės nakties sąly
gomis ir dažnai siaučiant pū
gai, o čia — 
Neretai per 
mazgą galima 
pūgos išeiti už 
bu kategoriškai draudžiama. 
Gyvenvietėje galima vaikščio
ti tik grupėmis.” Ir žmonės, 
nugalėdami viską, mokosi.

Toks yra Diksonas, tokie 
žmonės.

jone Trešnikovo dreifuojant 
čia stotį. Vėl, bazuodamasi 
į Diksoną, L T. čerevično gru
pė, sudariusi tarpinį punktą 
Franco Josifo žemės rrtjne ir 
ant lyčių, turi po to p^.^icsti 
į poliaus rajoną nuo lyties 
ant lyties dvi 
grupes, be to, 
milžiniškame trikampyje be
veik visu jo perimetru turi 
reguliariai skraidyti “skrai
dančioji observatorija.” Jos 
uždavinys yra ledynų žvalgy
mas, meteorologiniai 
loginiai stebėjimai.

Čia pateikta 
o “natūroje’’ 
sudėtingesnis, 
k rantė je, tiek 
jančių lyčių turi 
tas dar tarpinių 
kląs, kur reikia 
galus lėktuvams, 
nėms, palapines, 
tant didelio kiekio įvairiausių 
krovinių, kuriuos reikia per
mesti ant dreifuojančių lyčių 
mokslinio tyrimo stotim^.

. . .Reikia atsižvelgti, * kad, 
kaip ir kiekviename sudėtin
game darbe, kiekviena^gran- 
dis kimba už kitos, nuo vie
nos operacijos įvykdymo pri
klauso sėkminga tolesnių ope
racijų baigtis. Vadinasi, rei
kalingas nepaprastas tikslu
mas vykdant numatytą gra
fiką. O čia įneša savo ko
rektyvas Arktikos oras — ta 
klastinga ir pikta ragana, 
štai ji apsimetė gražuole: iŠ 
žydro dangaus a k i n a n č a i 
šviečia saulė, begalėmis dei
mantų žėri sniegas, oras gry- 
n.as ir vaiskus, visur tyla... 
Bet nepraėjo nė kokių poros 

į valandų, kai pradeda siausti 
’ audra, saulė pasislepia už 
i švininės miglos, dar valanda, 
i ir pūga pavirsta kažkokia ra- 
; ganų puota — vėjas švilpia ir 

■ stūgauja, versdamas nuo kojų 
žmogų, dangus susilieja su 
žeme, sniego migla tokia,

nuo lyties 
mokslininkų 
nurodytame

ir anro-

tiktai 
planas 
nes tiek 
ir

Washingtonas. — Mažas 
gaisras buvo kilęs Kongre
so atstovų buto raštinėse.

Štai ir Diksonas — 
dėlė salelė Jenisiejaus 
kos šiaurės Rytų dalyje. Nuo 
žemyno salą skiria tik siau
ri sąsiauriai — Vega, Lena 
ir Prevenas, bet dabar snie
go danga sulygino viską — 
neatskirsi, kur sala, kur są
siauris, kur žemynas.

Nespėjome išlipti iš lėktu
vo? kai prie mūsų smarkiai 
privažiavo automobilis ir šu
nimis pakinkytos rogės, val
domos liemeningo senuko, tu
rinčio senelio šalčio veidą. Su 
kailine striuke, be kepurės 
(esant temperatūrai minus 
25), su didžiule barzda, jis 
panašus į klasikinį rusų miš
kinio tipą. Susipažįstame. Tai 
— žinomas visoje Arktikoje 
Grigorijus Moisiejevičius Kuz
necovas — Archangelsko miš
kinis. Keturiasdešimt metų, 
kai jis beveik neišvykdamas 
dirba Arktikos platybėse, 
kur nėra žmogaus, kuris ne
pažintų jo asmeniškai arba 
nebūtų girdėjęs apie jį. Da
bar Kuznecovas Diksone va
dovauja šunvi veisimo punk
tui. Įsišnekėjome.

—Noriu kaip nors būtinai 
nuvažiuoti į Pietus, į kurortą, 
ar ką. . .

—Pasigydyti ?

jo

schema, 
žymiai 

pa- 
ant dreifuo-
būti sudary- 
punktų tin- 

permesti de- 
maistą žmo- 
Tai, neskai-

Diksone pri-
apic kažką j

JaunuoliS.fiz.!l'ad..at.rod<>' >^Pa™tyS1 savo
Diksone i pirštinės per ištiestą ranką. 

Ne tik kad skristi, bet rizi- 
( kinga nutolti keletą ^žingsnių 
nuo namo — 
jo ir žūsi.

Bet darniai 
j ei jos žmonės, 
! kad ir kaip 
Arktikos oras,

paskiau derasi

žvarbūs vėjai.
vietinį radijo 
išgirsti: “Dėl 

gyvenvietės ri-

dirba ekspedi- 
jie įsigudrina, 
klastingas yra 
šiaip ar taip

įvykdyti grafiką. Stebiesi šių 
žmonių ištverme, jų energija 
ir pasiryžimu siekti tikslo.

—Du dalykai reikalingi
Arktikoje, jeigu tu nori būti 
nugalėtoju, — sako seni polia- 
rininkai, — tai mokėti kan
triai perlaukti blogą orą (ne
veltui Nansenas sakė: “Koks 
vargšas tas, kuris neturi kan
trybės”), bet jau jeigu tik 
oras apsiramino, tai per tą lai* 

: kotarpį reikia sugebėti sukon
centruoti visas savo moralines I 

| ir fizines jėgas ir jų negailėti.
Ir taip, pagal grafiką, Tit- 

lovas išskrido iš Diksono j Ry
tus, pasiėmęs Tolstikovo gru* 
pę ir dalį jos krovinių. Li
kusieji vėliau bus pristatyti. 
Ten pat išskrido ekspedicijos 
viršininkas, kad vietoje tie** 
siogiai vadovautų dreifuojan
čios stoties išlaipinimuv? Dau
guma korespondentų nutarė 
dalyvauti 
n i kovo
Imame savo 
poliarininkai 
na savo 
m’us maišus
lėktuvais skrendame į čelius
kino iškyšulį, iš kur bus at
liktas šuolis ant lyties į Cen- 

Arktikos rajoną.
(Bus daugiau)

rengiasi iš- 
Kur? O gi ar maža 
Naująją žemę, į če- 
iškyšulį, į Tiksį—eks- 
savo tyrinėjimais ap-

išlaipinant Treš- 
grupę — stotį SP-3.

sidorus” —taip 
kažkodėl vadi-

didžiulius brezenti- 
ir eiliniais

Ekspedicijos planas

Diksone viešbutyje dieną ir 
naktį grūstis. Bet kuriuo pa
ros metu koridoriuose galima 
sutikti žmonių su lakūno rū
bais: vieni tik ką atskrido ir 
ieško viešbučio “šeimininkės,” 
kad gautų kambarį, kiti, prie
šingai, pailsėję, 
skristi, 
kur — į 
liuskino 
pedicija
ima milžinišką trikampį—nuo 
Kolos pusiasalio Vakaruose 
iki V vangelio salos Rytuose 
ii- poliaus šiaurėje,—taip, kad 
yra kur skristi.

Diksone ekspedicijos vado
vybė supažindina laikrašti
ninkus su savo planu. Sche
matiškai ekspedicijos planas 
atrodo taip: lakūno M A. 
Titlovo grupė, bazuodamasi 

lį Tiksį ir šmidto iškyšulį tu
ri išlaipinti • rytiniame Arkti
kos sektoriuje dreifuojančią 
Tolstikovo stotį; 1. S. Kotovo 
grupė, bazuodamasi į Dikso- 
ną, čeliuskino iškyšulį ir ki
tus pakrančių punktus, išlai
pina Centrinės Arktikos ra-

t r in ės

Canberra (Australija).—- 
Attlee svečiuojasi pas bri
tų gubernatorių Australijo
je generolą Slim.

Tokyo. — Tokyo gyven
tojų skaičius dabar sįckia 
7,736,113. Didžiausiu3^ pa
saulyje miestu lieka ) Lon
donas, turintis virš 8 mili
jonus gyventojų.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)- Antrad., Rugsėjo (Sept.) 14, 1954



Auga visuomeninis ūkis 
kyla kolūkiečių gerovė

* Rašo
I. LAVICKAS

Šiaulių rajono “Naujo Gyve
nimo” kolūkio pirmininkas

Jei anksčiau buvusios Lie- 
ponių apylinkės valstiečiai 
neužaugindavo didesnio der
liaus, kaip po 7-8 centnerinę 
iš hektaro, tai kolūkinės san
tvarkos sąlygomis ta pati že
mė pradėjo duoti daug geres
nį derlių.

1952 metais visame pasėlių 
plote gavome vidutiniškai po 
18.5 centnerio rugių iš hek
taro. Neblogai užderėjo ir 
\ ašarinės kultūros.

Gausus derlius buvo ir 1953 
metais. 41 hektaro žieminių 
kviečių plote surinkome po 
21 centnerį iš kiekvieno hek
taro.

Aukštas derlius pats savai
me Agentėje. Jis buvo iškovo
tas sąžiningo darbo, plataus 
pažangiosios agrotech n i k os 
taikymo ir aukštos mechani
zacijos dėka.

Laukų įdirbimo kultūra mū
sų kolūkyje labai pakilo. Dir
va visada gausiai tręšiama. 
Grūdinėms ir kaupiamosioms

kultūroms į kiekvieną hekttu 
ra išvežėme po 30 tonų or
ganinių trąšų ir po 130 kilo
gramų mineralinių. Organinių 
trąšų gavome, neskaitant kol
ūkio fermų, dar iš kolūkiečių 
sodybų ir iš miesto gyventojų.

Kolūkyje visuomet laiku 
atliekamas rudeninis arimas. 
Ariame 18-20 centimetrų gi
lumu. Sėjame į grynuosius 
pūdymus.

Pagrindiniai dirvų plotai 
apsėjami sėjamosiomis maši
nomis, o nemaža jų dalis— 
siauraeiliu ir kryžminiu bū
dais.

Neatsilieka ir mūsų kolūkio 
gyvulių augintojai. Kolūkis 
Įvykdė gyvulininkystės išvys
tymo planą. Iš gyvulininkys
tės praėjusiais metais turėjo
me 334 tūkstančius rublių 
pajamų. Gyvulininkystės pro
duktų gamyba kas metai vis 

i didėja. Jei 1950 metais kiau
lienos mėsos g y v o s v o r i o 

i kiekvienam 100 hektarų ga
vome po 679 kilogramus, tai 
1952 metais jos buvo gauta 

j 100 hektarų- po 1,460 kilo
gramų, o 1953 metais — po 
1,868 kilogramus.

Sparčiais tempais vystome 
ir daržininkystę, šiemet dar
žovėmis užsodinome 16.5 hek
taro, pastatėme 3 šiltnamius 
ir inspektų ūkį išplėtėme iki 
250 langų. Daržininkystės pa
jamos praėjusiais metais su
darė 228,942 rublius, o šie
met jų numatome gauti ne 
mažiam kaip 300 tūkstančių.

Daržininkystės produktai 
pardavinėjami mūsų kioske, 
esančiame Šiaulių miesto tur
gavietėje.

Stiprėjant kolūkio visuome
niniam ūkiui, didėjant pini
ginėms pajamoms kyla ir 
kolūkiečių gerovė. 1953 me
tais už darbadieni buvo iš
duota po 4 kilogramus grūdų, 
po 4.5 rublio ir daug kitų že
mės ūkio produktų. Eilė kolū
kiečių, kaip Gudeikis, Ven
cius, Poškus ir kiti, gavo dau
giau kaip po 7 tonas grūdų 
ii- apie 8,000 rublių pinigais, 
šiemet kolūkiečių; darbadie
nis bus dar gausesnis.

šiuo metu kolūkyje spar
čiai vyksta pintis. Mes pa
darysimo viską, kad derlius 
būtų nuimtas laiku ir be 
r. uostolių.

Kovosime už tai, kad mūsų 
kolūkis ir sekančiais metais 
turėtų teisę dalyvauti Visasą
junginėje žemės ūkio parodo

je.

CHICAGOS ŽINIOS

Lietuvos Sūnus —Išeivis
-  — - :.-^Rašo SUSNINKŲ JURGIS—..................

(Tąsa)
Jurgis ir manė: padirbėsiu kiek laiko, 

ir taipgi gausiu tiek... Ir jis neklydo, nes 
padirbėjęs 6 mėnesius jis paprašė * for- 
mano pakelti algą ant 25 centų, ir tai 
gavo, tuo būdu uždirbdamas doleri su 
puse, tiek, kiek uždirbo daugelis darbi
ninkų,kurie jau dirbo kelintus metus fa
brike.

Tas mechanikas, kuris pirmą dieną 
Jurgi pamokino prie mašinos, buvo lie
tuvis vardu Martynas. Kartą tas Mar
tynas parodė Jurgiui savo algos vokelį. 
ŽiūrvUurgis, ir nenori tikėti savo akims 
—Martynas gauna net 14 dolerių ir dar 
80 centų... Jurgis grobė Martynui už 
rankos ir sakė:

—Vaje, kiek tu gauni? Juk tai baisiai 
didelė algelė, su tokia tai tik dirbk ir 
norėk!

—Ne, man tuoj pakels... Jau prašiau 
ir gausiu 16 su centais.

—Kaip puiku tokį amatą mokėti!
Kai Jurgis išdirbo dar aštuonius mė

nesius, jis vėl kreipėsi į formaną su pra
šymu aukštesnės algos. Bet šiuo kartu 
formanas jau visai kitaip pasielgė: jis 
susiraukė, pagrobė Jurgį užu rankos ir 
nusivedė prie didelės mašinos kitame 
kampe ir pirštu rodydamas sakė:

—Ar tu matai šį mažą kuprotą vyru
ką? Jis čia dirba jau 11 metų, ir gauna 
tik dolerį su puse dienai. Jis ir numirs 
ir daugiau negaus. O kiek tu čia dirbi? 
Q jau gauni dolerį su puse ir reikalauji 
dar 25 centus! Važiuok sau į Ohio, jei 
nori tiek uždirbti.

Jurgis matydamas, kad nieko neišeis, 
norėjo čia pat viską mesti ir eiti namo, 
bet formanas jį dar laikė už rankos ir 
kajAjėjo:

—Tu turi gerą algą ir pastovų darbą, 
tau rūpintis nereikia. O aš ir norėdamas 
negalėčiau tau algos pakelti, nes joks pa
prastas darbininkas čia daugiau neuž
dirba.

—O kaip būtų kitame fabrike? Gal du 
doleriu galima būtų užsidirbti?

—Galima, bet tu ten turėsi dirbti sun
kiai, kaip velnias. O čia tu dykas.

Formanas buvo švedas, jau su kaupu 
70 metų senis, plaukai balti kaip pienas, 
bet dar diktas, smarkus vyras ir darbi
ninkas. Nekurie darbininkai jį vadinda
vo tėvu, o jis niekad jų neskubindavo.

Darbininkai jį mėgo ir gerbė. Jurgis 
su juo labai gerai sugyveno, nes laiks 
nuo laiko jam padėdavo. Kartais pietų 
metu, kai visi darbininkai išeidavo, lik
davo tik Jurgis ir formanas, nes abu, to
lokai gyvendami, valgė vietoje. Matyda
vo kartais Jurgis, kaip formanas valgy- 
c^mas kąsnį ima burnon ir skubina nuo 
vienos mašinos prie kitos, taiso diržus, 
ir^pagailėdavo jam kartais senelio, ir 
jam padėdavo.

Bet algos pakelti Jurgis negavo, ir to
dėl kartą formanui nieko nepasakęs, ne
pasirodė daugiau darbe.

Jam šiuo kartu nerūpėjo, kaip gaus** 
kitą darbą, nes. jau žinojo, kaip dirbti 
ant kai kurių mašinų, ir žinojo daugelio 
mašinų vardus. Tai jau dabar gauti dar
bas buvo tik baikos. Ir neklydo.

PLIENO FABRIKE
Pavandravojęs keletą dienų Jurgis ga

vo darbą už padėjėją plieno fabrike. Ten 
taip pat mokėjo po dolerį su puse už de
vynių darbo valandų dieną. Bet galima 
buvo dirbti ir viršvalandžius, kiek tik 
kas ištesėjo, net iki 24 valandų.

Bet kai Jurgis pirmą darbo dieną su
grįžo po pietų pertraukos, jis pastebėjo, 
kad anoj pusėj vartų vaikščioja pikietai. 
Pasiteiravęs jis sužinojo, kad kitame fa
briko gale keli departmental sustreikavo, 
ir, kad unijos organizatoriai nori išvesti 
į streiką ir antrą fabriko pusę.

Kitą dieną pietų pertraukos metu or
ganizatoriai sakė prakalbas, šaukė viso 
fabriko darbininkus išeiti į solidarumo 
streiką su savo draugais užstreikavu- 
siuose departmentuose.

Sekančią dieną Jurgis buvo nuvestas į 
liejyklą, kur jam buvo duotas sunkus 
darbas. Ten į tam tikras formas pildavo 
ištirpusį plieną. Jurgis turėjo kilnoti 
tam tikrus dangčius. Jie buvo sunkūs, 
padaryti iš rudos ir geležies pusiau, su 
skyle per vidurį. Kai molderis pripilda
vo pilną formą, tai alperis turėjo kuo at
sargiausiai dangtį nuimti ir ant kitos 
formos taip atsargiai uždėti.

Bedirbant jis sužinojo, kad ir molde
ris lietuvis.

—Ar čia yra ir daugiau lietuvių? 
klausė Jurgis.

—Yra, ir dar kaip. Išskiriant keletą 
lenkų ir rusų visi kiti lietuviai....

—Bet, kodėl čia niekas apie streiką 
nekalba? Juk anoje pusėje jau sustrei
kavo?

Atsakymas tikrai nustebino Jurgį:
—Streikuoja tiktai tinginiai, nenuo

ramos, kurie nenori dirbti. Mūsų kom
panija gera, ir ji mums pakels algas, jei 
ir nereikalausime per streiką. Jau dery
bos vedamos.

Jurgį apėmė pyktis. Jis pradėjo kal
bėti savo bendradarbiui susijaudinęs:

—Taigi, taigi, drauguti, kompanija 
jau pasidarė tokia gerutė ir visiems ža
da pakelti algas, bet tai tik todėl, kad 
ana pusė jau išėjo į streiką. Bet tik pa
galvok, kas būtų, jeigu rytoj išeitume ir 
mes, jei su streikieriais solidarizuotu- 
mės! Matytumei, kaip greit algos būtų 
pakeltos visiems.

. Anas išklausęs savo padėjėjo žodžius 
atrodė kiek nustebintas:

—O iš kur tu tą visą taip gerai žinai? 
Tu didelis politikierius, kaip matyti....

Kai darbas buvo baigtas, jis tarė Jur
giui:

—Nenueik, palauk.
Jurgis buvo kiek nustebintas ir taipgi 

susirūpinęs. Ar tik jis neišsiplepėjo per
daug nepažįstamam žmogui?

(Bus daugiau)

POŽĖLOS IR “ANGELO” 
LAIDOTUVĖS

Apie 16 metų atgal Karo
lis Požėla ristynių sporto rei
kalais važinėjo Europoje. Ten 
jis susitiko su dar jaunyvu 
vyru Maurice Til let. Susitiko, 
susidraugavo ir iki mirties 
nebesiskyrė.

Grįždamas Amerikon Po
žėla parsivežė ir Tilletą. Su 
juom kartu važinėjo Ameri
kos didmiesčiuose, Pietų Ame
rikoje rengdami ristynes. 
Mažai kas žinojo tikrąja Po
žėlos draugo pavardę. Sporto 
rateliuose jis visiems buvo ži
nomas kaip “French Angel.”

Nežinau, kiek “Angelas” 
buvo gabus ristynių sporte, 
bet kur tik jam Požėla su
ruošdavo grumtynes, žiūrovų 
netrūko. Mat, “Angelas’’ dėl 
įvykusios vaikystėje nelaimės 
išaugo nenormalus. Gimęs 
jis iš francūzų tėvų Maskvo
je 1903 metais. Iki 16-jų 
metų augo normaliai. Arklys 
įspyrė galvon, ir pažeidė ko
kią tai liauką prie smegenų, 
Nuo tada jaunuolis Maurice 
pradėjo augti platyn—galva, 
krūtinės kaulai, rankos ir tt. 
Aukščio nei kiek nebepaaugo 
po nelaimės, bet storiu dvigu
bai pralenkė normalį vyrą.

Pirm susitikimo sui Požėla 
Till etas jau buvo pagarsėjęs 
Europoje kaipo cirko atrakci
ja. Nemažesnė atrakcija bu
vo ir čia sporto rateliuose.

Kai Požėla jau nebedalyva- 
vo aktyvėse ristynėse, jis tu
rėjo įsisteigęs sporto ii' 
mankštos mokyklą Mildos sa
lėje per keliolika metų, tre
niravo jaunus policininkus ir 
ristikus. Su “Angelu'” buvo 
n e p ers k i r i a m i d ra u ga i.

Pagalinus keliolika mėnesių 
atgal abudu draugai rimtai 
apsirgo — Požėla plaučių vė
žiu, o Tilletas — širdies ir 
inkstų sunegalavimu. Mrs, 
Požėla abudu slaugė savo na- 

i muose veik iki paskutinės 
dienos. Prieš tai jiedu abudu 

J buvo išvežti ligoninėn ir pa- 
| guldyti atskiruose kambariuo
se.

Rugsėjo 4 dienos rytą, apie 
9:45, Požėla mirė. Grabo- 
rius Ridikas įgaliotas apie jo

draugo »mirtį pranešti “Ange
lui.” Išgirdęs tai, jis tuoj 
neteko sąmonės ir tos pačios 
dienos vakarą, apie 11:45, 
mirė.

Matyti, neperskiriami drau
gai buvo iš anksto susitarę 
apie laidotuves, nes abejų la
vonai buvo pašarvoti Ridiko 
koplyčioje ir abudu buvo pa
laidoti Požėlos šeimos lote 
Tautiškose kapinėse.

Gaila pasižymėjusių sporti
ninkų. Požėla savo laiku 
yra apvažinėjęs veik visą pa
saulį. Mirė sulaukęs 61-m u s 
metus amžiaus. Jo draugas 
“Angelas” buvo dešimčia me
tų jaunesnis.

Kaimynas

Stakjarduose paskersta 
bilijonas galvijų

Nuo 1865 metų, kada Ka
lėdose atsidarė Chicagos stak- 
jardai, šioj didžiausioj pasau
lyj mėsinyčioj paskersta bi
lijonas karvių, kiaulių, avių.

Lengva pasakyti bilijonas. 
Bet bilijonas reiškia tūkstan
ti milijonų pa pi autų galvijų. 
Jei visas mėsos kiekis būtų 
sukrautas kalnais, tai jos pa
kaktu šešiolikai metu visiems 
Amerikos žmonėms.

Rašo iš ligoninės
Jau antras mėnesis esu 

miesto džiovininkų ligoninėje, 
1919 W. Taylor St. Ligoni
nė dar nauja, turi apie 500 
lovų, bet tik apie pusė už
imta, nes negauna gana slau
gių.

Priežiūra ligoninėje gera, 
ir valgis kai kada geras. Po 
dviejų mėnesių jaučiuosi daug 
geriau, tik dar nežinau, ka
da išeisiu. Biskį nuobodu, 
liepia daug gulėti ir daug 
valgyti, o pasivaikščioti nėra 
L: u r.

Mano laimei turiu gerų 
I draugų, kurie mane aplanko 
po du-tris kartus į savaitę, 
kaip tai: Southsaidės Binkiai, 
Adomas Jakutis, mano kaimy
nas Joe Klastauskas ir mano 
paties šeima. Taip ir nustu- 

'miu nuobodulį. Ligoninėje dar 
' nesusidraugavau nei su kuom, 
tad nėra draugiškų pasikal-

1 bėjimų. Louis Binkis
t

ja. Šitie darbininkai, 
kia nepamiršti, priklauso 
prie nepriklausomos pažan
gios United Electrical, Ra
dio and Machine Workers 
unijos. Kompanijos savi
ninkai yra pasiryžę uniją 
sudaužyti, apšaukdami ją 
“raudona” ir bandydami su 
ja nebesiskaityti.

Stebėtinai gražus daly
kas buvo tas, kad šitiems 
streikieriams atėjo pagal
bon visas CIO judėjimas 
šioje apylinkėje. Wayne 
County CIO Council of 
Communications išleido at
sišaukimą į visas unijas pa
dėti fabriko Square D dar
bininkams atmušti užpuoli
mus ir streiką laimėti. Tuo
jau atsiliepė automobilistų 
unijos vadai ir nariai. Pir- 
mon vieton atsistojo didy
sis Fordo lokalas su prezi
dentu Carl Stellato pryša- 
kyje.

l’ei- I Darbininkai

Rugsėjo 9 d. susidarė ma
sinis pikietas. Pikiete da
lyvavo taip pat Stellato ir 
kiti automobilistų nariai. 
Nepaisyta nė teismo išduo
to indžionkšino, kad tik šeši 
darbininkai gali pikietuoti 
fabriką. Organizuoti dar
bininkai masiniai pikietavo. 
Tai labai džiugu.

Nereikia nė sakyti, jog 
toks didelis organizuotų 
darbininkų parodymas už
uojautos streikieriams su
stiprino pastarųjų dvasią. 

I Jų eilės pasilieka nepalau- 
I žiamos. Jie pilni ryžto 
; streiką laimėti. Koieisp.

DETROIT, MICH.
Milžiniška darbininkų 
demonstracija

Šiemet Detroite Labor 
Day buvo tikrai iškilminga 
diena. Tai buvo diena, ka
da organizuoti darbininkai 
parodė pirmiau nematytą 
vieningumą. Organizuotų 
darbininkų paradas gatvė
mis buvo toks didelis, kokį 
tik retai pirmiau būdavo 
galima matyti. Apskaito
ma, kad demonstracijoje 
dalyvavo daugiau kaip šim
tas tūkstančių organizuotų 
darbininkų. Stebėtojų gi 
buvo dar daug daugiau.

Svarbu tas, kad demon
straciją ruošė CIO ir AFL 
unijos bendromis jėgomis. 
Nebuvo nė kalbos apie pasi
dalinimą. Nuo tos pačios 
platformos kalbėjo abiejų 
sąjūdžių vadai — CIO pre
zidentas Walter Reuther ir 
Wayne County AFL lyderis 
Frank Marteli Abudu kri
tikavo republikonų adminis- 
s t raciją už nepaisymą dar
bininkų ir abudu išreiškė 
troškimus taikos pasaulyje.

Parade matėsi daugybe 
iškabų su įvairiausiais štv 
kiais. Svarbiausi šūkiai bu
vo tokie:

“Joe Must go”
“Peace, P r o g r e s s and 

Prosperity”
“Fight the Depression”
“Job Security Now”
“Wage Increases, No 

Wage Cut”
“Farmers - Workers, let’s 

work together against the 
depression makers”

“Don’t Let the Big Steal 
Replace the New Deal.”

“We Want Work Now, 
Not Next Year”
“Guaranteed Annua] 

Wage.”
Labor Day demonstraci

joje garsiai skambėjo var
das McNamara. Mat, Mc
Namara yra Darbo Federa
cijos unijų vadas ir organi
zuotų darbininkų remiamas 
kandidatas į Jungtinių 
Valstijų Senatą. Manoma, 
kad McNamara gali laimėti 
rinkimus. Jis statomas prieš 
republikonų ' kandidatą se
natorių Homer Fergusoną.

Federacijos lyderis Mar
tel prisiminė ir prezidentą 
Eisenhoweri, kuris nuola
tos šneka apie pralobimą ii' 
gerovę. Martel sako: gerai 
būtų, kad, kai ateis rinki
mai ir Detroitan pribus 
prezidentas agituoti už re
publikonų kandidatus, du 
šimtai tūkstančiu Detroito 
bedarbių sudarytų komisiją 
jo pasitikimui ir priėmimui. 
Gal jis susiprastų, jog mes 
neturime gerovės, kai pa
matytų tokią armiją bedar
biu. 4-

Galingas pikietas prie 
Square D

Rugsėjo 9 d. rytą Detroi
tas ilgai atmins. Tai buvo 
pademonstravimas organi
zuotų darbininkų solidaru
mo. Darbininkų vieningu
mas buvo demonstruojamas 
prie Square D fabriko, ku
rio 1,200 darbininkų jau ke
turiolikta savaitė streikuo- «

padeda 
kolūkiečiams

KLAIPĖDA. — “Aušros” 
kojinių fabriko 70 darbininkų 
išvyko į šefuojamą Kretingos 
rajono LKP VI suvažiavimo 
vardo kolūkį. Jie kartu su 
kolūkiečiais baigė kaupti bul
ves ir ravėti daržoves.

Masines išvykas į šefuoja
mas žemės ūkio arteles regu
liariai rengia celiuliozės - po
pieriaus kombinato, konservų 
fabriko ir jūrų prekybos uos
to darbininkai. Įmonių agi
tatoriai dirba didelį aiškina
mąjį darbą kolūkiečių tarpe, 
mobilizuoja juos sėkmingai 
įvykdyti, rugsėjo, vasario-ko
vo ir birželio Plenumų nuta
rimuose iškeltuosius uždavi
nius. įmonės teikia kolūkiams 
nuolatinę techninę paramą 
ruošiant inventorių derliaus 
nuėmimui.

• Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

Montello, Mass.
Lietuviu Tautiško Namo knygy

no piknikas įvyks rugsėjo 19 d., 1 
vai. dieną. -

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

nikas įvyks October 10 d., minėta
me parke.

Pranešėjas— Geo. Shimaitis.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
įvykdytas septynių mėnesių 

gamybos planas
A k m eilė.—K a 1 k i n ės kolek

tyvas įvykdė 7 mėnesių gamy- 
i binę programą. Tame pačia- ! 
;me gamybiniame plote dabar 
j išleidžiama pusantro karto , 
daugiau produkcijos, negu į 
anksčiau.

i Gerai dirba įmonės durpy
nas “Pabalvė”, kuris pusės , 
įmetu gamybinį planą žymiai ; 
! viršijo.■ i 

įmonėje statomos dvi nau
jos kalkių deginimo krosnys, į

■ kurios dar šiais metais duos 
I pirmąją produkciją. Naujai
i pastatytas 275 arklio jėgų pa- , 
ijčgumo lokomobilis aprūpins
Įmonę elektros energija.

I ‘ I
i Apskaičiavęs savo galimu- • 
mus, kolektyvas įsipareigojo !

■ 8 mėnesių gamybos planą Į
■ įvykdyti iki Tarybų Lietuvos ;
14-ųjų metinių dienos, paga- j 
minti viršum metinio gamybi- j 
nio plano 4.000 tonų kalkių. 
Metinį gamybinį planą pasi
žadėta įvykdyti iki lapkričio 
7 dienos.

St. Alksnis

B

*w**wfe**4

• MATTHEW A.;
I BŪTOS •
» (BUVAUSKAS) JI J
J LAIDOTUVIŲ J
I DIREKTORIUS <

j
J 426 Lafayette St. <
‘ Newark, 5, N. J. <> <
> MArket 2-5172 f
• (

Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Vaikinas
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 
$22.00

Room - two double beds
Day 
$7.00One

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

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

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Antrad., Rugsėjo (Sept.) 14, 1954



Policijos viršininkas 
nubaudė tarnautoją 
dėl ginčo už bingo

NewYoito^/a^foZlnlos
BBBn HBECXZ

nubaudė Brooklyno policijos 
žymų) vadą Louis Goldbergą 
už “nepaklusnumą.” Tasai 
“nepaklusnumas” gavosi iš to, 
kad Goldbergas sustabdė įsta
tymais uždraustas bingo gem- 
blerystes. Tačiau 
gemblerystes polici 
ninkas norėjo leisti.

i Protestuoja prieš
I kėlimą telefoną kainos

ONA DEPSIENĖ

' Iš portorikiečią 
nacionalistą teismo

Trylikos portorikonu nacio
nalistų teisme, tarpe kitų, liū- 
dijo Puerto Rico policijos lei
tenantas Astol Calero.

Chief Inspector laipsnyje, bu
vo vadas Brooklyno Morais 
Squad. Ji nužemino į kapitono 
laipsnį, Už keliu valandų

Mirties tapo atskirta nuo mūsų rugsėjo 10-tos rytą, 
po sunkios ligos per kelis mėnesius.

Depsienė ilgą eilę metų buvo naru Lietuvių Litera- 
• tūros Draugijos Centro Komiteto, keletą metų ėjo iž-

rūpinosi Draugijos

Teisiamieji yra kaltinami, 
būk jie suokalbiauja “spėka ir 
prievarta nuversti J. V. val
džią.” Toks argumentas vy
riausia sudaromas iš to, kad 
jie yra ar įtarti esančiais na
riais portorikonu nacionalistu

, būtų masiniai atsikreipta į 
! Public Service- Commission ją

: kelti. Viskas priklauso nuo tos

m is i.jos.
Kompanija prašymuose leis

ti kainas kelti aimanuoja, 
kad ji šiemet negausianti tiek 
pelno, kiek gavo pirmiau. Ta-

veiksmuose, taipgi alsu
Moterų Komiteto gerove.

Liūdime netekę ištikimos narės ir draugės.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui Klemen

sui. Draugijos komitete' nariui, jos dukrai Albinai 
ir anūkei Virginia, taipgi sesutei ir kitiems giminėms 
ir artimiems.

iki 1950 
paskirtas 
susirinki- 
m itin gal

('E\TEO KOMITETAS

Vystosi į 
Cxi tuo 
plačiai 

apie tą 
ša pose,

nu kūlimas po karo. Telefono 
kainos pakeltos 16 procentu.

Daugelis organizacijų ir įs
taigų yra pasisakiusios prieš 
naują kėlimą telefonų kainų, 
kuris jau ruošiamas. Darbo

virši- | partija ir eilė kitų darbinin
kiškų organizacijų jau seniau 
nur°dė tą pavojų ir protesta
vo. šiomis dienomis protestą 
pareiškė ir Kings Highway 
demokratų klubas.

Protestuose nurodoma, kad 
vsuomenė dar galėtų paveik-

cijos pareigų. Adams pastatė , ti prieš kainų pakėlimą, jeigu 
jo vieton vyriausio inspekto
riaus asistantą James B. Leg
gett. Tačiau1 tas taip pat su
stabdė vieną žaismę tą patį 
\akarą, kuomet mažiausia 3 
žinomos kitos žaismės buvo 
vykdomos netrukdomai, mato
mai, palaimintos “iš aukšty
bių.”

Numatoma, kad tie inciden
tai nesibaigs tarp policijos vir
šininko ir tų dviejų jo paval
dinių inspektorių, 
skandalą politikoje,
tarpu eiliniai žmonės 
ir garsiai diskusuoja 
bingo traukiniuose, 
restaurane. Neteko girdėti nei
vieno, kad užgirtų Adamsą. 
Visi užtaria jo pavaldinius, 
žmonės sako:

Kas neįstatymiška vienam, 
turi būti nelegaliu visiems. 
Kai tūlas pastebėjo, būk leis
tosios žaismės buvusios labda
rybei, kiti, vienas po kito su
šunka :

“Parodyk man organizaci
ją, įstaigą ar kad ir mažiausią 
Įdubėlį, kuris neturėtų savų 
reikalingų pagalbos vaikų, se
nukų, ligonių ar šiaip nelai
mėse nukentėjusių. Jeigu lab
darybė reikalinga milionierių 
klubams, tai ji daugiau reika
linga kitur.”

Ką sako jaunimas 
apie savo padėtį
nimo Lyga (Labor Youth

Jau

pro- 
nuogramą apsaugai jaunimo 

blogdarybių. Jie savo pas i ū li
mits pasiuntė majorui Wagner 
laišku, taipgi paskelbė toje 
spaudoje, kuri jaunimo balsą 
įsileido.

> /■ * v • 1 © 1 0Kviečiame į meno parodą n
pobiivį. rugsėjo 19-tą

19-ta.
sekmadienį,
Liberty Auditorijoje 

Lies kūriniu paroda ir 
rograma. Menininkai

rugsėjo .išstatyti parodoje, pristatyti i.;
Liberty Auditorijon
parodos komisijos na-

anksto 
Įteikti 
riui R.meno

kviečia visus vietinius ir iš to
liau atvykti pasižiūrėti ir pasi- 

i klausyti to, ką menininkai

Williston Park gyventojas 
Harry T. Scherm, taksų surin
kimo agentūros vedėjas, kalti
namas, kad jis falšyvai rapor
tavo savas pajamas ir išmo-

rengejai taipgi j kesčius. Sulaikytas po $3,500 
turinčius ką nors kaucijos.

visų blogumų yra stoka orga
nizuotų centrų jaunimo veiks
mams; vaikų ir jaunimo gyve- 
nipią liečianti diskriminacija; 
bandymas policija ir teismais ' 
spręsti jų šeimynines proble
mas; taipgi militarizmo ir ka

lio šmėkla, nuolatos kankinan
ti jaunimo mintį.

Pasiūlymuose sako, kad rei
kia įkurti atstovingą, plačiai

Pabėgo kita pora 
jaunuoliu

Oną Depsienę laidos 
rugsėjo 14-tos rytą

dis

Viena jau surinkusi 
40 parašų už Flynn

Bronx 24-to kongresinio
trikto darbo žmonės tebesi
darbuoja rinkime parašų pa
statyti Elizabeth Gurley 
Flynn kandidatu į Kongresą. 
Flynn, ilgametė kovotoja už 
darbininkų reikalus, komunis
tė ir’už tai persekiojama ei
nant minties kontrolės Smith 
Aktu, kandidatuoja People’s 
Rights Party tikietu.

Išstatymui kandidato į Kon
gresą reikia 3,000 parašų, pri
pažintų gerais. Jie darbuojasi 
gauti 5,000, kad užtektų ir 
tuomet, jeigu rasis negerų. O 
negerais paskaitomi ir dėl vi
sai menkų pasirašytojo pada
rytų klaidų.

Parašų rinkimo vedėjai dė
kingi Brooklyno jaunimui, ku
ris lig šiol suteikęs talkos dau
giau, negu bile kuri kita mies
to apskritis. Tūli atskiri asme
nys dažnai eina parašų rinkti 
ir jų gauna. Viena “viduram
žė šeimininkė” jau gavusi 40 
parašų, sako komiteto prane
šimas.

galios tikrą jaunimo tarybą. 
Pagina tuojau įkurti .jaunimui 
saviveiklos centrus su atsakin
gais p ri žiūrovą is. Paskirti

mokytojams. Įsakyti policijai 
sustabdyti diskriminacinius ir 
brutaliskus veiksimus prieš 
jaunimą. Kooperuoti su darbi
ninku judėjimu lavinime jau
nimo amatu. Ir daug kitu nau
dingu sumanymu pasiūlyta.

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

, turi

jeigu nori pa-

i ir persidirbk, to nesulauksi.

Atrodo, jog ta tiesą supran
ta ir vaikai. Per ilgą laiką 

{mieste nieko nesigirdėjo apie 
i vaiku pabėgimus apsivesti.

Ona Depsienė mirė rugsėjo 
1 O-tą. Pašarvota Shalins Fune
ral Home, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhaven . (Forest 
Parkway stotis ant BMT Ja
maica linijos). Laidos rugsėjo 
14-tos rytą, 10 vai., Cypress 
I tills kapinėse. Vyras Klemen
sas ir duktė Albina prašo vi
sus draugus ir pažįstamus at
vykti į šermenis ir palydėti.

kui1 i u
teatro savininkas. Tą porelę 
plačiai išgarsino, išfotografa
vo. Už kelių dienų tas pasiro
dė ideališka forma kitai pore
lei. Dar už keliolikos dienų 
paspruko ir trečioji tokia.

Paskiausioje poroje mergšė 
yra 15, o vaikinukas 17 m. 
Mergšė išsivežusi motinos 
$4,000 pinigais ir gražumy-

SKELBKITeS LAISVfJE

PIETUS - D AINOS - J UOKĄ T

Jvyks Sekmadienio Popieti

Spalio 5 October

Policijos leitenantas Calero 
savo liūdime sakė, jog jis nuo 
1948 metu birželio 
metų spalio buvo 
lankyti nacionalistų 
mus. Sako, kad jų
buvo tvarkūs ir kad juose ne
buvo nieko tokio, už ką reikė
tų areštuoti—areštų nebuvo.

Teisiamųjų apgynėjai advo
katai leitenanto klausinėjo 
apie nacionalistų partijos ly
derio Pedro Albizu Campos 
prakalbas. Pasižiūrėdamas Į

Apartmentą savininkai, 
tai ne veiterka

Rugsėjo 9-tą pas magistra
tą teisėją Murtagh buvo pa
šaukti 785 namų savininkai, 
kaltinami įvairiais prasižengi
mais švarai ar saugumui. Iš 
tų 29 tapo nubausti. Jų visų 
pabaudas sudėjus bendrai su
si d arė $925. Daugelis nei ne
atėjo, juos atstovavo advoka
tai.

Kitas 310 bylų teisėjas ati
dėjo iki 1955 metų vasario 
8-tos. Jeigu jie blogumus pa
taisys, gal teismų ir bausmių 
visai nebus. Jiems užteks Įs
pėjimo, kad jie turi pasitaisyti.

Tik keliomis dienomis pir
miau! tame pačiame New Yor
ke veiterka Margarita Jau
nio, 26 metų , motina 2 kūdi
kių, buvo nuteista pasimokėti 
$3,650 pabaudų už trafiko ti- 
kietus. O kadangi ji tokių pi
nigų neturėjo, ją nuteisė 6 
mėnesius kalėti.

T-a

| NEW YORK
j HELP WANTED-MALE

MAŠINISTAS |
Patyręs kaišimui ir suiciding ma
šinom dalių. Nuolatinis darbas. Vi
sos pašalpos.

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

<170-179)

For Rent

PROFESSIO NA L A PA RTM E N T 
GLENDALE, STORE ir didelis rū
mas, maudynė, garu šildomas, nau
jai i.šdekoruotas, tinkantis del suk
nelių siuvėjo, batų taisytojo, dakta
ro, dentisto, chiropodisto ir 1.1.

71-72 —691h St. (Myrtle) 
Tel. VI. 9-7437

(177-178)

HELP WANTED—FEMALE

AUKLĖTOJA
NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA

Viduramžė. Guolis nuosavam kam
baryje. Pora biznieriai. Pasitikima. 
Yra du vaikai. Pageidaujama, kad 
kalbėtų biskutį angliškai ar vokiš
kai. $175 į mėnesį. Tcl nuo 9:30 vai. 
ryto iki 6 v. v.—EN. 9-3680. Vaka
rais 7:30 vai. LO. 6-8392. *

(178-180)

jas sakė, jog Campos nebuvo 
areštuotas už prakalbą 19-18 
metu gruodžio 19-tą nei už

liūdymuose buvo sakyta, jog 
i gruodžio 19-tą konvencijoje 
I Ca’mpos sakęs, kad “jankiai 
i siurbia Puerto Rico kraują.” 
Jis pataręs atsiminti Trumaną 
ir Munoz-Marin, tuomet buvu
sį Puerto Rico gubernatorių. 
Campos pareiškęs, kad “jie 
kris taip, kaip Hitleris.”

Leitenantas toliau liudijo. 
I kad nacionalistų mitingai dau
giausia būdavo vykdomi pa
gerbimui tų, kurio kovojo ar 
kovoja už Puerto Rico 
klauisomybę ir tautinių

ncpri-
Įvykiu

Pinto

Elektra užmušė kitą 
jauną darbininką

John Watson, Jr., iš Frank
lin Square, L.I., tapo elektros 
užmuštas darbe Rye miestely
je prie New Haven Railroad 
stoties. Padėdamas nukelti 
nuo platforminio vagono boi
lerį, jis palietė 11,000 voltų 
laidą.

Nelaimę matė jaunuolio tė
vas, tačiau buvo bespėkis sū
nų išgelbėti. Jo sūnus, 27 me
tų, dirbo sykiu su tėvu maši
nerijų perkraustymo firmai.

NAMŲ DARBININKĖ

I Švari, Sumani. Pagelbėti prie val- 
Į gių gaminimo, pasitikima prie vai- 
1

kų. Vieta guoliui.

Telefonas: OLympie 7-5931

(178-179)

PLAUKŲ DABINTOJA

Turi būti patyrusį.

Pilnai Išsilavinusi Operatorė.
5 dienos, Gera Alga.

Tel. FO. 5-8450 
(178-180)

REAL ESTATE

Teisiamasis Julio
Gandia, kuris būna pats savęs 
apgynėju teisme, klausė leite
nanto apie “Ponce skerdynių” 
paminėjimą, įvykusį 1949 me
tų kovo 21-mą. To paminėji
mo dalyviai maršavo Į kate
drą, iš ten Į kapines, o nuo 
kapinių j viešą aikštę, kur 
Campos kalbėjo atminčiai tų 
žuvusių skerdynėse. Gandia 
klausė leitenanto Calero, kiek 
toje skerdynėje buvo užmuš
tų. Leitenantas sakėsi neatme
nąs.

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

REGO PARK
Vienos šeimos detached, mūrinis na
mas, 6 rūmai, 3 miegrūmiai, l’.fc 
maudynių, 2 garadžiai, lašai, ištai
sytas skiepas, aptvertas kiemas, 
daug ekstra įrengimų. Arti mokyk
lų,. krautuvių, transportacijos ir ba
žnyčių.

$24,00*0 — — II A. 4-3890

ssiNisns
OPPORTUNITIES

---------------------------------y--------  
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KEPYKLA PARDAVIMAI

Su gražiu 6 Rūmų Apartmentu.

Cypress Hills sekcijoje, Brooklyno.

Žema randa, puikausią pradiniams. 

Prieinama kaina greitam pirkėjui.

Šaukite: G L. 6-9339

DĖMESIO !
Jeigu Tamsta ieškai pirkti ar 

nuomoti kokio nors biznio ir ne
turite pinigu, arba negalite gauti 
iš bankos paskolos dėl kokiu nors 
trūkumu, kreipkitės pas mus. Mes 
pagclbstame visokiais būdais įsi
gyti biznius be pinigu, lengvom 
sąlygom ir išmokėjimais.

Dabar mes turime Bar ir Res
taurant ant pardavimo, arba iš
nuomavimui be jokių pinigų įne
šimo; pats biznis mokasi. Turi
me daugiau panašių progų ir ki
tokių biznių. Kreipkitės:

G.W.C. Joseph Lugauskas
423 South 5th St.

Brooklyn, N. Y.
(177-179)

Gandia sakė, kad po tos 
skerdynės, kur 21 tapo už
muštas ir 215 sužeistų, buvo 
atvykęs iš J. V. Civilinių Lais
vių Unijos darbuotojas Arthur 
Garfield Hays tyrinėti. Gan
dia norėjo toliau tęsti liūdymą 
ta linkme, bet jam neleido.

Lolita Lebron, viena 4 anks
čiau nuteistųjų už sužeidimą 
kongresmanų praėjusio kbvo 
4-tą, visą laiką teismabutyje 
sėdėjo skaitydama Bibliją ar 
kalbėdama rožančių.

Norintieji Įeiti Į teismabutj 
kiekvienas yra iškrečiamas. 
Visur daug policijos.

Pradeda žvejoklę po 
uniją gerovės fondus

New York o valstijos ap- 
drau'dų departmentas skelbia, 
kad rugsėjo 13-tą pradeda ty
rinėjimą unijų gerovės fondų.

Unijų padėties žinovai sako, 
jog sutaikymas tų tardymų su 
prasidėjusia rinkimų, kampa
nija rodo, kad tas neva gel
bėjimas nuo žulikiškų indivi
dualų turi kitą tikslą—nusuk
ti visų dėmesį Į tai, kokios 
esančios blogos unijos, kad su
mažinti jų balsą už darbinin
kams prielankesnius kandi
datus.

Apartmento eksplozija 
1 užmušė; padarė žalos

New Yorke viename name 
ištikus eksplozijai tapo už
muštas to buto gyventojas Jo
seph Kassick, 50 metų. Jis bu
vęs prieš apie pusvalandį pa
rėjęs namo pasilsėti ir užkąsti. 
Jo žmona tuo metu buvo pasi
likusi darbe, netoli turimoje 
krautuvėlėje.

Kassickų kaimynai tyrinė
tojams sakė, kad jie kelinta 
diena suuodę gaso dujų dvo
ką ir spėlioję, kad kas nors 
name yra sugedę. Tačiau na
mo prižiūrovas tikrina, kad 
name viskas buvę tvarkoje. 
Vienaip ar kitaip dujų priė
jusiame bute eksploziją galė
jęs padegti gasiniame šaldytu
ve esąs automatinis degtuvas.

l prasidės 3-čią vai. popiet. Va 
duodami tuojau po programos.

Liberty Auditorijoje
110-0(i Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y.

Neklauskite pietų kainos, ateikite ir pietaukite, o mo
kėsite tiek kiek jūs patys matysite verta.

Ši sueiga yra rengiama pradėjimui vajaus, gavimui 
Laisvei naujų skaitytojų proga. Taipgi kartu ir ap- 
vaikščiojimas dienraščio Laisvės 35 metu sukakties. PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

V TONY’S ’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

New Yorke suimti dc\ nar
kotikų pardavėjai ir 4 varto
tojai kai jie jautėsi visai sau
gūs. Jie turėję pasamdytus 
sargus, kad sušvilptų nepažįs
tamiems pasimaišius apylinkė
je, bet detektyvai nuėję ir to
je apylinkėje pasislėpę anks
čiau.

BUS PUIKI DAINŲ PROGRAMA

Ši pramoga 
sekmadienį, 

šeštadienį, o

įvyksta grybavimo sezonu, todėl rengiame 
duodame progos grybininkam pagrybauti 
sekmadienį pasirūpinkite būti parengime.

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

PEIST LANE] 
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-6238

-------- ------------- --------------------•--------n

WEBSTER APTS.
BROOKLYNO PUIKIAUSI 

KOOPERATYVIAI 
APARTMENTAI 

47th St. ir Webster Ave.
UŽIMTINI SPALIO MENESĮ 

41/2 ir 5% Rūmai už $100.95 
įeina Gesas ir Elektra 

Išdekoruoja Pagal Jūsų Norą 
Lengvi Cash {mokėjimai

VIENO FĖRO SRITYJE
By SUBWAY: BMT Culver Line 
to 18th Ave. express sta. Walk 
1 blk. to property. BY Aljai'0: 
Ocean Parkway to Webster Ave. 
(20 blks. from Occtin P‘kv^y& 
Newkirk Ave.) bet. 47th S&. & 
McDonald Ave.

Exclusive Sales Agents
Tel. GEdney 8-1200 — 9818
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