
Tas pats vaidmuo.
Sveika* kritika.
Keista logika.
Didelis apžiojimas.
.Olimpiada.

Rašo A. BIMBA

Dar žodis apie socialistus. 
Šiuo tarpu apie Belgijos socia
listus. Jie skelbia vienos die
nos streiką. Streikas įvyks a- 
teinantį šeštadienį. Jie protes
tuoja prieš įvedimą dviejų 
metų verstinos militarinės tar
nybos.

Jų žygis geras, sveikintinas. 
Bet turime atminti, kad tie 
patys socialistai išaugino Bet 
gijos kapitalizmui ragus. Po 
karo jie lengvai galėjo buržu
aziją nuginkluoti ir nusavinti. 
Išsiaugino priešą, kuris dabai 
su jais nebesiskaito.

Taip pat, kaip Vokietijoje. 
Toks jau socialistų vaidmuo. 
Kai kapitalstamę riestai, jie 
skubinasi jiems talkon. Kai 
kąmitalistai tvirti ir saugūs, 
socialistai prieš juos protes
tuoja.

ifcirime organizaciją vardu 
“katalikų Susivienijimas už 
Tarptautinę Taiką.’* Nereikia 
nė sakyti, kad joje lietuviškų 
klerikalų nė su žiburiu nesu
rastum.

Kaip ten nebūtų, šis katali
kų susivienijimas protestuoja 
prieš McCarran-Walter imi
gracijos įstatymą. Biaurus ir 
piktas tas įstatymas. Jis be
veik uždaro duris imigracijai 
iš Azijos kraštų.

Katalikų susivienijimas sa
ko, jog tai neteisinga ir ne
žmoniška. D i s k r iminacija 
prieš Azijos' žmones dar la
biau pakenks Amerikos var
dui.

Kritika vietoje. žiūrėsime, 
ar reakcionieriai ir šiuos ka
talikus paskelbs “raudonai- 

Aiąis * 
7 *

Dar štai ko svietas nebuvo 
girdėjęs^ Anglijos teismas, sė
dėdamas Londone, nutarė ke
letą tuzinų Kinijos lėktuvų 
atiduoti Amerikos kapitalis
tams !

Kai Kinijoje nebeliko vie
tos Čiangui, anglai kiniečių 
lėktuvus užgrobė ir laikė 
Hong Konge. Dabar, vietoje 
sugrąžinti Kinijai, juos pave
da amerikiečių kompanijai. 
Būk ta kompanija tuos lėktu
vus buvus iš Kinijos nupirkus.

Amerika pirko lėktuvus iš 
Kinijos, kuri tais laikais gal 
neturėjo pati pasigaminus nė 
vieno lėktuvo!

Absurdas, žinoma. Bet ame
rikiečiai pareikalavo ir anglų 
teismas turėjo svetimą turtą 
wnis atiduoti.
jKinija protestuoja prieš ši

tą* ,/įmurtą. Bet kiek tas pagel
bės!

Paryžius toli nuo Japonijos. 
/Bet Paryžiuje sėdės keturių 
šalių komisija ir tvarkys Ja
ponijos prekybą su Kinija ir 
kitais socialistiniais kraštais. 

’ Niekas be jos leidimo neišeis 
iš Japonijos.

Komisiją sudaro Jungtinės 
‘'Valstybės, Francūzija, Kana
da ir Anglija.

Labai didelis pasimojimas 
be galo daug apžioti. Ilgai1 
niui neapsimokės.

Anglai nepasimokė iš savo 
klaidų, amerikiečiai nesimoko 
iš anglų bėdų Azijoje.

Jau pasibaigė olimpiniai 
i žaidimai. Oficialiai daviniai 

dar nežinomi. Bet šiaip pra
nešimai sako, kad daugiausia 
punktų pasidarė ir daugiausia 
medalių laimėjo Amerikos 
sportininkai. Jie padarę 614 
punktų, o Sovietai — 553. 
Paskutinėmis dienomis ameri
kiečiai labai šauniai pasirodė. 

M^BVienas radio komentatorius 
suriko: žiūrėkite, kaip 

kapitalistinio (“laisvojo”) pa
saulio sportininkai supliekė 
socialistinio pasaulio sporti
ninkus.

Argumentas vaikiškas, kvai-

No. 153

Darbo Žmoniy 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE Sc A COPY

THE LITHUANIAN DAILY
v ................ ■ ■■■ II IS

Richmond Hill 19, N. Y., Tree., Rngp. (Aug.) 6, 1952

/

įsakyta supleškini 
dar 78 miestus 
Šiaurinėj Korėjoj
Amerikonai perspėja civilinius 
gyventojus bėgti iš tų miestų

Tokio. — Amerikonų ko
manda liepė savo lakū
nams visai sunaikint dar 
78 miestus Šiaurinės Korė
jos Liaudies Respublikoje, 
kaip pranešė oro jėgų ge
nerolas Glenn 0. Barčus 
antradienį šią savaitę.

Amerikonai todėl per ra
diją ir mėtomus iš lėktų-

Kongr osmanas ragina pavaryt 
Mac Arthur ų nuo valdžios lovio

New York. — Generolas 
McArthuras turėtų gėdytis 
ėmęs iš valdžios algą da
bar, kai jis pasisamdė Rem
ington Rand korporacijai 
tarnauti už daugiau kaip 
$100.000 algos per metus, 
sako republikonas kongres
manas Emanuel Geller.

Gen. MacArthur neina 
jokių karinių pareigų. Ima 
iš valdžios $19,548 metinės 
algos. Be to, valdžia išmo
ka jam dar tūkstančius do
lerių pragyvenimui ir duo
da tris karininkus kaip pa
dėjėjus..

Tokiomis le n g v a t o m i s 
MacArthuras naudojasi

Iš LDS suvažiavimo
(Telegrama)

Detroit, Mich., rugp. 4.— 
Dešimtasis Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Nuva
žiavimas šiandien atlaikė 
dvi sesijas. Dalyvauja dau
giau kaip 70 delegatų.

Pirmininkauja J. žebrys. 
Pirmininko pavaduotojas 
yra Al. Casper.

Valdybos raportai priim
ti.

Rytoj bus svarstoma 
konstituciniai dalykai.

Platesni pranešimai siun
čiami paštu.

Korespondentas

Kinija sako, Amerika 
nori paplatint karą

Peking, Kinija. — Kinijos 
respublikos radijas kaltino 
A m e r i kos imperialistus, 
kad jie planuoja iš Korėjos 
praplėsti karą prieš Kiniją, 
eidami link naujo pasauli
nio karo.

Todėl amerikonai taip 
atidėlioja paliaubų darymą 
Korėjoj, sakė Kinijos radi
jas.

Haga, Holandija. — Spar
čiai plinta kūdikių paraly
žiaus liga Holandijoj.

las. Jei taip, tai kodėl taip to
li atsiliko Anglijos, Suomijos, 
Švedijos ir visų kitų* kapitalis
tinių kraštų sportininkai?

vų lapelius perspėjo gyven
tojus bėgti iš tų miestų.

Pirmadieni amerikiniai 
lėktuvai supleškino prie
miestį Pyongyango,< Korė
jos liaudininkų uostinės, 
numesdami 268 tonus bom
bų, 6,500 galionų liepsno
jančių gazolino drebučių, 
15 rakietų ir iššaudami 20 
tūkstančių kulkų.

kaip penkiažvaigždis gene
rolas.

—Ką tie trys kariškiai 
veikia? — klausia kongres
manas Celler ir pats atsa
ko: — Vienas, tur būt, lai
ko MacArthuro kepurę; ki
tas uždega jam pypkę, o 
trečias atverčia MacArthu
ro marškinių kalnierių.

—Jeigu MacArthuras tu
rėtų gana padorumo, tai 
pats tuojau atsisakytų nuo 
generoliškos, savo vietos su 
tokia didele alga iš val
džios, — pridūrė kongres
manas, Celler. —• O jeigu jis 
pats nepasitrauks, tai aš 
duosiu pasiūlymą sekančiai 
Kongreso sesijai, kad pri
verstų jį pasitraukti. •

Reikalauja panaikint 
kaltinimus prieš 
6 Pa. komunistus

Pittsburgh. — Komunis
tų advokatai federaliame 
teisme reikalauja panaikint 
džiūrės padarytus kaltini
mus prieš Steve Nelsoną, 
Williamą Albertsoną ir ke
turis kitus komunistus. Jie 
apkaltinti pagal Smitho 
įstatymą, kad “suokalbiavę 
nuversti Amerikos val
džią.”

Teisman buvo iš kalėjimo 
atgabentas ir Nelsonas. Jis 
jau pagal Pennsylvanijos 
•valstijos įstatymą nusmerk- 
tas 20 metų kalėti neva už 
maištų kurstymą prieš val
džią. ■

Advokatai nurodė, jog 
tai priešingas Jungtinių 
Valstijų Konstitucijai daly
kas teist žmones antrą kar
tą už tą patį neva nusikal
timą.

—:------- į----------

Amerika užsisakė Europoj 
ginklų už $400,000,000

Heidelberg, Vokietija'. — 
Amerikos armija per tris 
pastaruosius mėnesius už
sakė vakarų ’Europos fabri
kantams, kad pagamintų 
amerikonam ginklų už 400 
milijonų dolerių.

ORAS. — Vidutiniai šilta 
ir giedra.

$10,000 FONDO SUKĖLIMUI LAIKAS 
BAIGSIS SU RUGPJŪČIO 16-TA

------------------ I,-------- --------------------------- -

Rūpinkimės garbingai užbaigti 
__ — f

JAV SUKELTA. $9,'050.91;
DAR REIKIA $949.09

“Gerb Laisvės Administracija:
Štai dar prisiunčiu $33.00 Laisvės sustiprinimui. 

Šios aukos yra surinktos dd. Čepulio ir Gasiūno susi
rinkime su clevelandiečiais. Aukojo sekamai:
B. Kirstukas $10, Clevelandietis $5, J. Palton $2; po 
$1: Dulskienė, P. Kirdeikis, V. Vilčinskas, J. Stripeika, 
J. Krosin, Clevęlandukė, S. Lideikis, P. Kurulis, Do- 
rofėjus, Benis, J. Stripeikai, A. Žukas, G. Gabriūnas, 
J. Žebrys, M. K. ir J. Simas. Viso $33..

Draugiškai; J. žebrys, Cleveland, O.”
“Gerbiama Laisvės Administracija!

LLD 133 kuopa per savo pereitą susirinkimą nutarė 
antru kartu paaukoti į Laisvės $10,000 fondą $10. Tai 

, iš pelno, kuris pasidarė parėję, birželio 29, pagerbimui 
draugo Patten 70 metų jo amžiaus sukakties proga.

Draugas Lastauskas apgailestavo, kad me's tiek 
menkai tegalėjome, prišidėti prie palaikymo mūsų my
limo dienraščio, tai sako, kibą aš dar duosiu dešimtinę, 
ir tuos žodžius tardamas paklojo dešimkę ant stalo.- 
Užklausiau jo: “Kiek jau draugais šiemet aukojote 

(Tąsa ant 3 puslapio) f

Valdžia taipgi perša, kad 
visi Komunistų Partijos 
nariai susiregistruotų
Komunistai sako, valdžia bando 
užkart kreivų McCarrano įstatų

Pusantros savaitės daiko beliko vajaus užbaigimui. Jei 
tūkstantis žmonių primestų po vieną dolerį, tai mūsų 
dienraščio finansinis vajus būtų baigtas. Prašome pa
galvoti apie tai.

Pasiskaitykime gražių laiškelių fondo reikalu:

Washington.— Jungtinių 
Valstijų valdžia pareiškė, 
kad šios šalies Komunistų 
Partija “visuomet elgėsi ir 
elgiasi taip, kaip jai nuro
dė Sovietų Sąjunga bei So
vietų Komunistų Partija.” 
Tokį pareiškimą paskelbė 
generalis Jungtinių Valsti
jų prokuroras, reikalauda
mas, kad komunistai susi- 
registruotų valdžioje pdgal 
McCarrano įstatymą.

' .v, .* Tas įstatymas, išleistas
1950 metais, rugsėjo mėne
sį, taip pat reikalauja, kad 
susiregistruotu organizaci
jos, kurios veikia podraug 
su komunistais kokiuose 
nors reikaluose/ Generalis 
prokuroras už tai ja^ ap
šaukia “neištik i m o m i s. ” 
Bet dar nėra galutino įsa,- 
kymo jiems susiregistruoti.

Tardymai
Tam tikra valdinė komi

sija, sudaryta pagal Mc
Carrano įstatymą,.' darė 
tardymus, pradedant nuo
1951 metų balandžio; tyri
nėjo, ar amerikiniai komu
nistai turi susiregistruoti, 
kaip “svetimos šalies agen
tai.” Tardymai tęsėsi iki 
liepos 1 d. šiemet. Komu
nistus gynė jų partijos par
eigūnai ir advokatas Vitas 
Marcantonio, buvęs kon
gresmanas.

Generalis prokuroras, 
kaltindamas Komunistų 
Partiją, pasakoja^ kad ji

--------- •— ■ — *-■*»'

ftfrctai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

Drafto direktorius • 
žada imti karau ir 
jaunus tėvus
Įtaria, kad 900,000 jaunuolių, 
vengdami karo, tyčia apsivedė

Washington.— Generolas 
Lewis B. Hershey, verstino 
rekrutavimo direkt orius, 
pareiškė, jog reikės kariuo
menėn šaukti ir jaunus tė
vus iki 25 metų amžiaus.

Hershey sakė, pradeda 
pritrūkti tinkamų armijai 
pavienių vyrų, o ateinantį

Daug “lakstančių lėkščių” dar 
tebėra slaptybė, sako generolas

Washington. — Oro ge
nerolas Roger M. Ramey 
lyg kad abejojo, ar yra to
kie daiktai, kaip “lakstan
čios lėkštės;” bet, kalbėda
mas per televiziją sekma- 
dięni, Ramey pripažino, jog 
20 iš kiekvieno šimto “lėkš
čių,” apie kurias buvo pra
nešta, dar tebėra neišaiš
kinta slaptybė.

Karinė vyresnybė pereitą 
savaitę tvirtino, kad laks
tantieji šviešos skrituliai 
yra atspindžiai nuo žemės, 
kuriuos oras atmuša atgal 
žemyn.

5 Kai kurie lakūnai protes
tavo prieš tą tvirtinimą. 
Jie patys susidūrę ir su to
kiomis' šviesomis, kurios

Advokatai teigia, kad 
angly spauda užtyli 
jankiu karo bakterijas

London.—Advokatas Jack 
Gaster kaltino Anglijos val
džią ir komercinius laik
raščius, kad jie užgniaužia 
faktus, kaip “amerikonai iš 
oro mėtė apkrečiamųjų li
gų perus” į Šiaurinės Korė
jos Liaudies Respubliką.

Sako, tuos faktus surin
ko devynių advokatų komi
sija, kurią Korė j on nusiun
tė Tarptautinė Demokrati
nių Advokatų Sąjunga. Tos 
tyrinėjančios komisijos na
rys buvo ir pats Jack Gas
ter.

rėmė ir remia Sovietų po
litiką, pradedant huo 1919 
metų ir baigiant einamai
siais metais. Pavyzdžiui, 
komunistai dabar smerkia 
Amerikos karą Korėjoje, 
kuriam Sovietai priešinasi.

Komunistų atsakymai
Prie tų kaltinimų genera

lis prokuroras trumpai pri
duria komunistų gynėjų 
Marcantonio ir Johno Abto 
atsakymus, kad:

Aemrikos’ Komunistų 
Partija savistoviai veikia; 
ją kontroliuoją tik patys 
nariai demokratiniu būdu. 
Jai nediktuoja Sovietai.

Amerikos valdžia netei
sėtai bėga j praeitį, ieško
dama parodymų prieš Ko
munistų Partiją. Gal galė
tų kaltinti ją tiktai už 
veiksmus po 1950 metų rug
sėjo mėnesio, kada buvo iš
leistas McCarrano įstaty
mas.

Valdžia, kibdama prie 
komunistų už laikotarpį 
pirm to įstatymo išleięlimo^ 
peržengia pačią Jungtinių 
Valstijų Konstituciją. Nes 
Konstitucija ų ž d r a u džia 
teisti žmones už veiksmus, 
atliktus pirma, negu būna 
išleistas įstatymas, pasmer
kiantis tokius veikimus.

O valdžia nepristatė jo
kio įrodymo, kad Komunis
tų Partija būtų “nusidėjus”' 
priešingais McCarrano 
įstatymui darbais po to,

kai šis įstatymas išleistas.
Taigi valdžia neturi jo

kios teisėtos priežasties rei
kalauti, kad Kom u n is t ų 
Partijos nariai susiregis
truotu. (O užsiregistravi
mas būtų ir verstinas liudi
jimas prieš pačius save, ką 
taip pat užgina šalies Kon
stitucija, kaip nurodė ko
munistų gynėjai.)

“Vienintelis Komunistų 
Partijos tikslas yra dar
buotis geriausiai Amerikos 
žmonių naudai,” sako ko
munistų gynėjų pareiški
mas, kurį generalis Jungti
nių Valstijų prokuroras 
trumpai paduoda po savo 
statomų kaltinimų prieš 
komunistus.'
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spalio mėnesį turės būti 
draftuota ypač daug naujo
kų. • .

Rašydamas žurnale Se
lective Service, generolas 
Hershey įtarė, jog apie 900,- 
000 jaunų vyrų tyčia apsi
vedė ir įsitaisė kūdikius, 
kad išvengti karinės tarny* 
bos Korėjoje.

pralėkdamos sudrebino bei 
šalin pastūmė jų lėktuvus.

Nors Washington© kari
ninkai sakosi netikį “laks
tančiomis lėkštėmis,” ta
čiau liepia greičiausiems 
rakietiniams lėktuvams vai- 
kytis ir fotografuqti jąsias. 
Valdžia užsakė ir didžiau
sius specialius fotografijos 
aparatus toms lėkštėms fo
tografuoti.

Pereitos savaitės pabai
goje vėl pasirodė jos įvai
riose vietose, buvo nufoto
grafuotos ’ir jų pavidalai 
atspausdinti amerikiniuose 
laikraščiuose. Ž

Korespondentai užklausė 
generolą Ramey:— Gal A- 
merika daro bandymus 
naujų ginklų, kurie' skrai
do kaip šviesos rutuliai?

Rcmey atsakė: — Aš ga
liu tikrai pasakyti, kad tos 
lėkštės ne mūsų darytos. -

Areštuotas Japonijos 
komunistas seimo narys

Tokio, Japonija. — Tapo 
areštuotas komunistas Ja
ponijos seimo narys, Yoši- 
miči Watab už “šmeižimą 
amerikonų kariu omenės” 
Japonijoj.

Kinų lėktuvas pašovė 
Amerikos orlaivį

Washington. — Ęakieti- 
nis Kinijos lėktuvas apšlu- 
bino žvalgybinį Amerikos 
orlaivį virš Geltonosios Jū
ros; nušovė 2 lakūnus ir su-- 
žeidė 2 kitus. Bet sužalo
tas orlaivis šiaip taip su
grįžo. k * * . ’ *■

(Iš pradžios buvo '.pra
nešta, kad Sovietų rakieti- 
nis lėktuvas nukirtęs tą 
orlaivį artį Sibiro krantų.)

Irano senatas vengia 
kliudyt Ghavamo lobį

Teheran, Iran. — Irano 
seimo atstovų rūmas nuta
rė užgrobti valstybės* nau
dai turtus buvusiojo prem
jero Ghavamo, Anglijos pa
kaliko.

Bet senatas tatai atidėjo 
neribotam laikui.

Ghavamo lobiai skaičiuo
jami 9 iki 50 milijonų dole
rių.
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NEGRAI IR SENOSIOS PARTIJOS
Z. TIE NEGRŲ POLITIKAI, kurie sutiko su Republi- 

konų ir Demokratų suvažiavimų programomis, yra “Dė
dės Tomai.” ' Taip sako kongreso narys Adam Clayton 

.... Powellis. Tai reikšmingas pareiškimas. “Dėdė Tomas” 
(iš romano “Dėdės Tomo Trobelė,” kurį parašė H. B. 
Stowe) yra simbolis, kuriuomi apibūdinami tie Ame
rikos negrai, kurie pataikauja skriaudėjams, nusilei
džia vergėjams, kurie tikisi per palankumą susilaukti 

r geresnio traktavimo.
Amerikos negrų gyvenime mes tuos “Tomus” sutin- 

. • kame dažnai: tuo tarpu, kai Robesonai, Du Bois’ai ir 
:: kiti kovingi vadai šaukia savo tautiečius stoti atviron 

kovon už savo teises ir prieš visokią priespaudą ip dis
kriminaciją, įvairių laipsnių “Tomai0 vis perspėja: “Ne
išsišokime, elgkimės santūriai, susilaikykime, greituoju 
nieko neatsieksime, bandykime išsirūpinti pritarimo pas 
galinguosius, remkime juos, turėkime kantrybės” ir tt. 
>rtt. I

Kongreso narys Powellis pats nėra kovingas savo ra
sės žmonių reikalų gynėjas kaip Robesonas, Du Bois ir 
jų draugai. Jis pats praeityje pakartotinai pareiškė, kad 
“staigios kovos metodos nieko neatsiekia.” Jis pats, kad 
ir ne “Tomas,” dažnai gan arti “Tomų” stovėjo.

Ir tame visas reikšmingumas jo pareiškimo. Jis, ku
ris pats yra demokratas, jis, kuris tiki (ar bent iki šiol 
tikėjo), Kad negrai gali veikti už savo reikalus per se
nąsias partijas, prarado kantrybę. Jis pamatė, kad ir 
RepubliKonų ir Demokratų konvencijose visos kalbos apie 
civiles teises, apie rasinės diskriminacijos panaikinimą 
ir teisingą samdą liko tuščiomis kalbomis, kad kaip nors 
platformose visi tie pareiškimai buvo sujungti su kompro
misais, taip, kad pietiniai burbonad rasistai yra pilnai 
patenkinti ir Republikonų ir Demokratų platformomis, 
nors dėl akių jie jas dar pakritikuoja.

Kaip atsimename, Powellis ir eilė kitų delegatų de
monstratyviai apleido Demokratų konvenciją, kuomet 
Sparkmanas buvo nominuotas į vice-prezidentus. Dabar 
Powellis nuėjo toliau: jis pareiškė, kad negrai boiko
tuos abi senas partijas. Jis nemini progresyvių, vienin- 

• teles partijos, kuri tikrai kovoja už negrų teises. Bet 
pasmerkdamas Demokratus ir Rępublikonus, jis padarė 
dar vieną žingsnį iki logiškos išvados: tikras kovotojas 
už negrų teises vėliau ar anksčiau turi suprasti, -kad 
tik kartu su pažangiečiais ta kova galima.

IRGI “DRĄSUOLIS”
Vakarinės Berlyno sekci

jos majoras Dr. Reuter pa
sakęs,

“Sovietų padėtis rytinėje 
Vokietijoje,” sako Reuter, 
“nėra, tokia stipri, kaip 
daugelis mano.

“Rytinės Vokietijos žmo
nės yra mūsų pusėje. Bol
ševikams būt tenai reiškia 
didelį įtempimą ir jie jau
čiasi labai nejaukiai dėl vi
sos šios problemos. Jie ži
no, kad jie gyvena lyg ant 
ugniakalnio.”

Ar tie bolševikai žino, 
mes nežinome. Tai jų rei
kalas.

Bet mes, pusėtinai daug 
žinome apie Dr. Reuter ir 
jo kliką. Mes žinome, nes tai 
yra mūsų reikalas žinoti. 
Ne kitų, bet mūsų kaštais 
(ginklais ir doleriais) Dr. 
Reuter įsigalėjo, užviešpa
tavo ir pasilaiko. Jis bai
siai drąsus, tik todėl, kad 
žino, jog tais ginklais ir 
doleriais jis gali pasitikėti. 
Vakarinės Vokietijos bur
žuazija nebūtų įsigalėjus;, 
jeigu ne mūsų ginklai. 'Tai 
juk visam pasauliui žino
ma. * Kaip greitai tie gin
klai paliaus ją globoję, taip 
greitai Vokietijos žmonės 
pasiųs ją į ii 
vūnų muziejų, 
žino, mums atrodo, ir 
Reuter.

šnykus.ių gy- 
. Ta puikiai

Dr.

<W

* M>

!•»

til

OLIMPIADA IR KOVA UŽ TAIKĄ
DIDŽIOJI PASAULINĖ OLIMPIADA pasibaigė Hel

sinkyje. Vėliava su penkiais jungtiniais lankais nuleis
ta, ir tūkstančiai sportininkų vyksta namo į savo šalis.

Reikia pasakyti, kad šis didžiulis tarptautinis sporto 
konkursas buvo ne tik varžytinės už pirmąsias vietas, 
bet ir nėmenka demonstracija už taikingą tautų sugy
venimą. Tarybų Sąjungos, Naujosios Kinijos ir kitų so
cialistinių šalių dalyvavimas, draugiški sūsitikimai tarp 
“Rytų” ir “Vakarų” sportininkų prie to žymiai prisi
dėjo.

New Yorko “Times” sako, kad, imant domėn, jog 
TSRS olimpiadoje dalyvauja tik pirmu kartu, jos atsie- 
kimai stebėtini, ir labai gali būti, kad ateinančioje olim
piadoje, kuri įvyks 1956-tais metais Australijoje, ji toli 
pralenks visus.

Beje, Amerikos spauda skelbia, kad mūsų šalis tapo, 
olimpiados .“čempionė.” Esą, mes laimėjome 614 punktų, 
tuo tarpu, kai TSRS tik 553. Bet pats olimpiados komi
tetas pakartotinai pabrėžė, kad skaitliavimas punktais 
neteisingas, kad lošimai vyksta dėl vieno ar . kito sporto 
laimėjimo, bet kad bendro apskaičiavimo padaryti ne
galima. Mat, punktai punktams nelygūs, ne visos spor
to šakos lygiai svarbios.

" LDS SEIMAS ......

PIRMADIENĮ Detroite prasidėjo dvimetinis LDS sei
mas. Seime dalyvauja Laisvės redaktorius Rojus Mi-< 

į žara, iki šiol buvęs Susivienijimo prezidentas. Taipgi 
dalyvauja naujai išrinktas prezidentas Jonas Gąsiūnas. 
Neabejoj*ame, jog jie nepašykštės faktų apie šį seimą 
Amerikos lietuvių pažangiajai spaudai.

Šiuo tarpu mes tik norime palinkėti LDS 10-jam Sei- 
rtiui geriausio pasisekimo visuose darbuose.
. LDS yra be galo svarbi Amerikos lietuvių organiza- 

Jai priklauso tūkstančiai lietuvių. Organizacija 
L gerai, teisingai vedama, ir tvirtai laikosi. LDS gali di- 

ožiuotis savo jaunimu. Senieji susivienijimai tuo rei- 
£ kĘlu labai toli atsilikę nuo LDS.
le
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Kiek mums žinoma, šiame seime, nesitikima didesnių 
pakeitimų. Veikiausia tik vienas kitas konstitucijos pa
taisymas bus reikalingas, kad išpildžius įvairių vals
tijų apdraudos departmentų nurodymus bei reikalavi
mus. Taip pat nesigirdi, kad Susivienijime būtų koks 
nors tarpe narių bei viršininkų nesusipratimas. Visoje 
organizacijoje viešpatauja gražus, broliškai susiklausy-

HITLERIO KOLABO
RANTO BLOFAS

Vėl prabilo Kazys Škirpa, 
tas įžymusis Hitlerio pa
stumdėlis ir lietuvių tau
tos išdavikas. Savo kolabo- 
racijas su hitleriniais nevi
donais jis bando apmas- 
kuoti patriotizmu, het pa
siaukojimu lietuvių tautai.

Kur tą ilgą išpažintį da
bar Škirpa atlieka? Ogi 
menševikų Naujienose, ku- 
kurios anais baisiais 
laikais, džiaugėsi Hitlerio 
kuriamu “nauju lietu
viu.” Toks tokį pažino 
ir į svečius pavadino : 
Grigaitis atidarė savo laik
raščio špaltas, Hitlerio ko
laborantui Škirpai tęsti 
veidmainiavimo ir apgaudi
nėjimo misiją.

Žiūrėkite, kaip Škirpa 
bando apmuilinti Amerikos 
lietuviams akis. Girdi:•

Politinė koncepcija, kurios 
laikiausi 1941 m., buvo sekan
ti : nepasiduoti nevilčiai, ne
su pasuoti prieš jokius pavojus 
ir niekur iš savo posto nepasi
traukti; bet, priešingai, likti 
Berlyne, observuoti kas toliau 
darysis, irtis per visas kliūtis 
bei materialinius sunkumus ir, 
jei susirastų nors mažiausia 
galimybė ką padaryti Lietuvos 
labui, tabnevengti rizikų ir. at
sakomybės, kitaip sakant, ne
vengti žaidimo su naciais, 
kad, laimėję laiką, nutiestame 
konspiratyviškus ryšius su 
kraštu. Jie buvo reikalingi ne 
taip sau dėl smalsumo, kad 
patirtume apie .sovietiškojo o- 
kupAnto teroro aktus Lietuvo
je, bet svarbiausia tam, kad 
paskatintume, painstruktuotu- 
me bei visaip^ kaip tik buvo 
įmanoma,' padrąsintume ryž- 
tingesniuosius mūsų tautos e- 
lementus iš anksto ir sistemin
gai pasiruošti paryškinimui 
tautos valios Už teisę | laisvę: 
atstatyti. Lietuvos nepriklauso
mybę bei paskelbti sudarymą 
naujos, tautinės, Lietuvos Vy
riausybės revoliuciniu bei tau
tos sukilimo bodu, jei dėl jos 
paskelbimo dar prieš rusų-vo
kiečių karą susitarti su Berly
nu nebūtų įmanoma, kitaip sa
kant, galutinai išryškėtų jog 
Reicho politinė vadovybė nuo

savo piktos užmačios į Lietu
vą neatsisako. (N., liepos 
30 d.).

Škirpa žino, kad šiam jo 
blofui patikės gal tik Gri
gaitis . ir menševikai, bet 
netikės Amerikos lietuviai. 
Jis pats tai pripažįsta. Gir-’ 
di: “Prileidžiu, jog tokia 
politikos linija galėjo atro
dyti užokeanio lietuviams 
nepopuliari,/gal stačiai net 
nesuprantama...”

Ne, netiesa. Užokeanio 
lietuviams ji buvo puikiai 
suprantama, bet su pasipik
tinimu jų pasmerkta ir at
mesta. Škirpai, kaip ir vi
siems lietuviškiems Hitlerio 
pastumdėliams, dalyvavu
siems nacių. “Naujos Euro
pos” steigime, kurioje lietu
vių tauta turėjo būti tiktai 
trąša, ir “naujo lietuvio” 
kūrime, rūpėjo ne lietuvių 
tautos likimas ir interesai, 
bet gelbėjimas savo kailio 
ir šiltų Vietų, talka naciams 
sunaikinti Lietuvą ir kitas 
tautas, padėti jiems suhit- 
lerizuoti visą pasaulį. Štai 
kas jiems terūpėjo,
kaip užokeanio lietuviai 
“politinę liniją” suprato 
supranta. 1

Štai 
jų 
ir

darbovie- 
už menk- 

veikčjas 
buvo tuo-

O pulkiiiinkas

KUMŠČIO 
“DIDVYRIAI”

Viename laikraštyje ko
respondencijoje iš Phila- 
delphijos rašoma:

M. Dumšos baldų dirbtuvė
je “Krometal”, kurioje dirba 
nemažas naujakurių' skaičius, 
įvyko nemalonus atsitikimas, 
apie kurį dabar kalba beveik 
visos Philadelphijos naujaku
riai. Žinomas tautininkų vei
kėjas ir organizatorius, kurio 
senelis tėvas daktaras nese
niai atšventė devyniasdešimt 
metų jubiliejų, su geležies 
gabalu rankoje užpuolė ir 
skaudžiai apmušė buvusį Lie
tuvos kariuomenės pulkininką. 
Būta ir kraujo praliejimo. A- 
budu naujakuriai dirbo toje 
pačioje “Krometal’’ 
tėję. Jie susipyko 
niekius. Tautininkų 
M. Dumšos iš darbo 
jau atleistas.
ruošėsi užpuolikui iškelti teis
me bylą. Už kelių šonkaulių 
įlaužimą tautininkų veikėjui 
grėsė kalėjimas.

Vietos visuomenės veikėjai, 
nenorėdami, kad • įvykis atsi
durtų teisme, o tuo pačiu ir 
amerikiečių didžiojoje spau
doje, susikovusius ėmė taikin
ti. Buvo suruoštos išgertuvės, 
abiejų pusių atstovai pasakė 
jaudinančias iki ašarų kalbas. 
Pulkininkas' spaudimo neat
laikė, lietuvio širdis atlaidi, ir 
užpuolikui dovanojo. Tuo iš
vengta lietuvių vardo pažemį* 
nimo amerikiečių spaudoje.

Toje pačioje korespon
dencijoje skaitome. toliau;

7Justinas Matijošaitis, jau
nas naujakurys, neseniai ’iš 
Europos atvykęs, staiga susir
go ir patalpintas nervų ligų 
ligoninėje. Liga paaiškėjo, kai 
J. Matijošaitis ruošėsi vykti į 
Atlantic City ir iš ten . savo 
jėgomis plaukti per Atlantą.”

Tas nelaimingas žmogus 
yra fašistinės, 'propagandos 
aukai. Jis buvo sukurstytas, 
bėgti iš Lietuvos. Jam bu
vo įkalbama negrįžti Lietu
von. Jo gimtoji šalis jam 
buvo perstatoma pragaru. 
O jiš išsiilgo savo tėvynės, 
savo Tautos. Protas pašli
jo. Tarybininkai gali p&si- 
-džiaugti, žmogų pražudę.

Pabėgėliams buvo ir tebė
ra Lietuvos durys atdaros 
sugrįžimui. Ir laimingi tie, 
kurie jau sugrįžo.

Kiek dar aukų nusineš 
raketieriai iš Amerikos Lie
tuvių Tarybos?

mas. Tai puiku, tai sveika organizacijai. Esame- tikri, 
kad ir seime viešpataus toks, pat draugiškumas. Visi nu
tarimai bus padaryti atsižvelgiant tiktai į organizacijos 
ir visų narių gerovę.— - . •
'f . > ' . ' ; '

MOTERŲ KAMPELIS
. • ■ r

Indija nusprendė nebausti 
moterų už neištikimybę

Supykusieji ant savo žmo
nelių ir kitų moterų, tūli 
Indijos parlamento nariai 
buvo pasišovę moterų doro
vės sargais. Jie pasiūlė pa
daryti tokį įstatymą, ku
ris įsakytų už neištikimy
bę savo vyrui žmonas baus
ti kalėjimu.

Parlamente kilo karštų 
ginčų. Prieš tokį įstatymą 
smarkiai kalbėjo Mrs. Jay- 
ashri Raiji, Kongreso par
tijos atstovė. *Ji sake, kad 
Indijos moterys ir be to jau 
yra tiktai “vienu dideliu be- 
spėkiu žmogienos gabalu.”

Indijos moterys, sakė ji, 
neturi jokios asmenybės. Į 
jas žiūrima, kaipo į kokią 
vyrų privatišką nuosavybę. 
Joms sąlygos tokios, kad 
jos turi viskame atsidėti 
ant vyrų. Tokiose sąlygose 
moterys negali būti ištiki
mos . Ji klausė:

“šalyje, kur mes tebeturi
me tokius prakeiktus pa
pročius, kaip vaikų apves- 
dinimas, kurie leidžia de
šimties ar 12 metų mergai
tę išleisti už 40 ar 50 metų 
amžiaus vyro — pakanka
mai seno būti jos senuku— 
kaip galime mes tikėtis, 
kad ji būtų ištikima?

“Visuomenėje, kur vy
rams leidžiama turėti po 
keturias ar penkias žmo
nas, o mergaites parduoda
mos vergėmis už pinigus
.......— 7' - - .....

per jų pačių tėvus, kaip 
mes galime tikėtis, kad 
mergaites būtų ištikimos 
savo vyrams?”

Po tokių spirginančių ar
gumentų, net patsai to bi- 
liaus pasiūlytojas Dabhi su
tiko, kad nesuderinama 
bausti nepastovią žmopą, 
“kuomet įstatymai teikia 
vyrui privilegiją privesti 
savo zenaną (moterims tai
komą namų kampą) pilną 
moterų.” Parląmentas bilių 
atmetė.

Kai kuriose Indijos tau
telėse daugpatystė - daug
vyrystė jau yra uždrausta. 
Tokia yra tarp Hindusų 
santvarka Bombay valsti
joje. Tačiau daug kur ki
tur poligamija ir polya/ndri- 
ja tebėra teisėta ir prakti
kuojama.

Moslernų religija leidžia 
turėti ne daugiau 4 žmonų.

Daugvyrystė tebėra prak
tikuojama Himalajų ir kai 
kuriose kitose kalnynų sri
tyse.

Indijoje yra įstatymas, 
kuriuomi einant gali bausti 
vyrą iki penkerių metų ka
lėjimo už svetimoterystę, 
bet moterų tas įstatymas 
neliečia. Įstatymas atrody
tų vienpusišku, pataikau
jančiu moterims, jeigu ne
žinotume to, kad moterims 
vyrus parenka kiti, norin
tieji ar iš alkio turintieji 
iš to pelnytis. I. S.

' fabriko ir rastinės darbi
ninkių, o darbadieniais ra
dę tiktą.1 mažus skirtumus, 
tad abiejų kategorijų dar
bininkėms skyrė kojinėms 
pirkti budžetą vienodą.

Tyrinėtojai pripažino ir 
tai, kad vienodos kojinės 
ne visoms vienodai tarau
ja. Apklausinėtųjų grujfts’ 
32 nuošimčiai sakė, /Kad 
joms kojinės laikosi nuo 1 • 
iki 8 dienų; 25 nuošimčiams 
nuo 8 iki 14, 12 nuošimčių 
15 iki 21, 4 nuošimčiams 22 
iki 28 dienų. Buvo ir tokių, 
kurios sakėsi nešiojančios 
vieną porą 50 ar daugiau 
dienų. Tačiau net tyrinė
tojai abejojo, ar jos beatsi- 
mena, kiek kitų porų jos 
dėvėjo protarpiais ir kiek 
dienų vaikščiojo nuogomis 
blauzdomis.

Kojinių ištvermė vyriau
sia priklauso nuo dėvėjimo 
sąlygų. Dirbi brangiais ra
kandais įrengtoje raštinėje, 
gyveni švelniai įrengtame ? 
bute, niekur neskubi—ilgai 
dėvėsi. Bet jei sėdėsi ant 
rupių kėdžių darbe, kelyje • 
ar namie, skubėsi pro to
kius rakandus, gal dar j|&ž- 
nai patrinsi salėse sotLs, 
priedams dar turėsi ®ao . 
krūvos indų, grindų plovi- ' 
mo ar kito panašaus darbo 
įplaišėjusias rankas, su ko
jinėmis ilgai nesugyvensi. 
Pirkusi 30 porų metams 
dažnai -padėvėsi lopytomis.

Pažymėtina, kad nyloni- / 
nes nesiduoda net .pado- / 
riai sulopyti. Reikia stiprių / i 
akių, geros šviesos, neatmo- / 
karnai daug laiko it kantry-1 
bes. Iš sykio visur buvo j 
prisisteigę daug ekspertų I 
lopytojų-taisytojų, betgrei- j 
tai tos visos įmonėlės iš
nyko. Net su mašinomis11

“Pinigai jūsų kojinėse”
Čia kalbama ne apie tuos 

pinigus, kuriuos pirm de
presijos ir nyloninių koji
nių laikų moterys nešioda
vosi kojinėse. Nors, pagal
vojus,. reikia pripažinti, kad 
tokia kasdieninio “banko” 
sistema buvo nebloga. As* 
muo būtų turėjęs moterį 
paristi, rizikuoti tapti ap- 
spardytu, įtartu nepadoru
me ir sutikti kitokių bėdų 
iki po ilgais sijonais ir po 
storomis kojinėmis būtų 
atradęs jos ten* paslėptas 
aukso kasyklas. Dabar bile 
pusberniukas gali ištraukti 
iš rankos piniginę.

Šiuomi noriu kalbėti apie 
tuos pinigus, kuriuos nylo- 
ninės kojinės suėda. O su- 
ėdusios pinigus, kartais su
ėda ir pačią tų kojinių dė
vėtoją, jeigu ji nebeturi 
kur gauti daugiau pinigų.

Šiais laikais, kur ir kokį 
darbą bebandytum gautų 
vargiai jį gautum neavėda
ma nyloninėmiš kojinėmis.

Apie kojinės įkalba, jomis 
rūpinasi ne vien tiktai mo
terys. Jų rūšį, kainas, iš
tvermę, grožį ir kitką stu
dijuoja jų gamintojai, par
davinėtojai ir net atitinka
mi valdžios organai.

Gamintojas nori žinoti, 
kiek nestiprias jas gali ga
minti, kad moterys spėtų 
sudėvėti. Ir kokia galėtų 
būti' aukščiausia kaina, kad 
ga minto j as pakankamai 
pelnytų, bet kad taip pat 
moterys išgalėtų tas koji
nes išpirkti.

Pardavinėtojas turi žino
ti, kokias kojinės moterys 
daugiausia mėgsta, ir vi
suomet tokių gauti. Jis 
taipgi vėikia į gamintojus 
ir į pirkėjas už pelningas, 
tačiau sykiu ir išgalimas 
kąinas. ’ *

Valdžios departmental

tų apytikriai nustatyti mi- 
nimalį merginoms - mote
rims būtiną pragyvenimo 
lygį- Tą prisieina nustaty
ti darbininkų unijoms iš
kėlus fabrikantams reikala
vimus pakelti algas. Valdi
nė įstaiga siunčia po krau
tuves ir sandėlius savo ty
rinėtojus. Ir teiraujasi pas 
privatines tyrinėtojų įstai
gas.

Neseniai tuo klausimu 
davinių pateikė M. H. L. 
valdiniame Ne w Y o r k o 
Valstijos leidinyje Industri
al Bulletin, straipsnyje “Pi
nigai jūsų kojinėse.”

Rašytojas pat pradžioje 
pažymi, jog valdinių tyri
nėtojų aprokavimai mote
rims budžeto dažnai būna 
daugiau “konservatyvūs,” 
kitais žodžiais tariant, skū- 
pesni už privatinių apro
buoto jų. Dėl ko? Valdi
niams tyrinėtojams nuėjus 
į krautuves, jiems, kaip kad 
ir pirkėjams, pardavėjai 
yra linkę prekę girti. Gi 
privatinė įstaiga (Fair
child Publications) išsiunti
nėjo anketą- keliems šim
tams merginų savo samdi
nių ir jų .draugėms. Jos at
sakė į klausimus praktiš
kai. Kas pasirodė?

Kojinių reikia sudėvėti 
daug daugiau, negu valdinė 
statistika leido. Raštinėje 
dirbančioji vidutiniai turi 
pirkti 30 porų kojinių per 
vienerius metus. Vidutinė 
apystiprių, gerai pagamin
tų kojinių kaina • yra apie 
$1.25 ir $1.50.

Valdinė įstaiga darbo 
moters budžete buvo įro- 
kavusi tiktai 18 impusę po
rų kojinių. Gi 1949 metais 
tebebuvo rokuojama tik 12 
porų metams.

šventadieniškoje apran
goje nęradę skirtumo tarp

nyko. lx1 et su mašinomis t Į 
taisymas neapsimokėjo. Tai- H 
sant rankomis, j ergu rokuo- 1 
ti sugaišuotą 4aiką bcjpt j 
minimum mokestimi fui j 
darbą, taisymas kojinių gal 
atneštų po 5 iki 10 centų 
uždarbio per valandą. Tai 
būtų adatomis susmaigy- 
mas žmogaus gyvenimo. 
Padėtį, išspręs tiktai aukš
tesni moterims uždarbiai ir 
žemesnės kainos aprėdalų 
ir visų kitų pragyvenimui 
reikmenų. V-a
(Moterų Kampelio

tąsa trečiame puslapy] .)

Today’s Pattern

R 9034 2—10

Pattern R9034: Children's Sizes 
2. 4. G. 8, 10. Size 6 dress; 1% 
yards 354nch; bolero % yard.'— - - r

Užsakymą su 35 
pažymėjimu formos 
rio ir dydžio siųskite 
tern Dept., 110-12 
Avenue, Richmond Hill

Atla
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nori žinoti tam, kad gale-»2 t>ud.-L«d«va (Liberty) -Trečiadien., Rugp.-August 6, 1852



MOTERŲ KAMPELIS
*

Motina ir Vaikas
Kūdikio dantys

Žindomam kūdikiui dan- 
tas paprastai pradeda dyg- 

iki 9-to mėnesio. Jėi 
pirmieji dantys prasikala 
vėliau kaip po 9-10 mėnesių, 
tatai reiškia, kad kūdikiui 
kažko trūksta. Labai pa
vėluotas dantų dygimas ar
ba jų dygimas neįprasta 
tvarka (pavyzdžiui, kai ma
žieji krūminiai dantys pra
sikala anksčiau, negu išdy
go visi priekiniai) yra ra- 
chito ar kitų susirgimų po
žymis.

Paprastai pirmiausia pa
sirodo apatiniame žandi
kaulyje viduriniai prieki
niai dantys (kapliai); po

jų per pusantro ar du mėr 
nesiūs išdygsta keturi vir
šutiniai priekiniai dantys, 
o paskui šoniniai apatiniai 
kapliai. Vienerių metų kū
dikis privalo turėti 6-8 dan
tis.

I

Kiti pieniniai dantys pra
sikala antraisiais gyveni
mo metais tokia tvarka: 
13 iki 16 mėnesių — keturi 
mažieji krūminiai, 18 iki 20 
menesių —- keturios iltys, o 
antrųjų metų gale ar tre
čiųjų pradžioje — dar ke
turi mažieji krūminiai.

Norint sužinoti, kiek kū
dikis privalo turėti dantų 
po vienerių metų, reikia iš 
jo amžiaus mėnesių skai
čiaus atimti 6. Pavyzdžiui, 
jei kūdikis yra vienerių me-

Sveikatos Temomis
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

MENKAS MIEGAS, DUSULYS

/-mis

tų ir 7 mėnesių, tai yra^ 19 
mėnesių, turi būti iš 19 mė
nesių atimta 6, liksis 13. 
Vadinasi, 19 mėnesiu kūdi- 
kis privalo turėti 13 dantų.

Dantys - paprastai kalasi 
be jokių skausmingų reiš
kinių. Temperatūros paki
limą, viduriavimą, kosulį ir 
taip toliau negalima sieti 
su dantų dygimu, — tai ža
lingas prietaras. Žalingu 
mes jį vadiname dėl to, kad 
tėvai, priskirdami šiuos 
reiškinius “dantims,” daž
nai nepastebi besivystančio 
rimto susirgimo, kuris, ži
noma, nieko bendro neturi 
su dantų dygimu. Jei dan
tims dygstant kūdikiui pra
sideda burnos ruimo užde
gimas, tai jis įvyksta dėl 
blogos priežiūros, o ne nuo 
“dantų,” kurie dygsta be 
pertraukos bent per pusan
trų metų. Per tą laiką ga
li būti daug visokių susir
gimų, ir dantys čia visai 
nieku dėti.

Sekamuose skyriuose bus 
šis tas apie skilvio ir kitų 
kūdikio vidaus organų veik
mę.

Šeimininkėms
Watermelon© lukštas

Dauguma šeimininkių bal
tąjį lukštą išmeta. Tačiau 
tūlos šeimininkės, paduo
damos ant stalo ružavąjį 
vidų, lukštą nuplauna, nes 
nevirto lukšto niekas neval
go. Jį pasideda šaldytuve 
ir pirmai progai pasitai
kius išverda/

Saldrūkštis
X

Paduodamasis prie mėsų, 
prie žuvies, arba ir prie ža
liųjų salads darosi taip:

10 puodukų priruošto 
lukšto (apie 4 svarai)

kvorta ir pusė vandens 
kvorta baltojo acto (no

rint ne taip stipraus 
skysčio, imk mažiau ac
to, daugiau vandens)

plonučiais griežin ė 1 i a i s 
supiaustyta citrina (le
mon)

keturi svarai cukraus (jei 
mažinai kieki acto, ma- 
žink ir cukraus)

biskytis druskos 
prieskoniams cinamonų

/(gabalėliuose), po apie 
•M šaukštą nemaltų all

spice, . nemaltų cloves.
Nupiauk žaliąją žievę. 

Nuvalyk ružavuosius' liku
čius. Supiaustyk lukštą į 
pageidaujamos formos ne
storus gabalėlius (supiaus- 
tyti, ilgokais gabalais tai
komi paduoti prie sandvi
čių, kaip agurkai).

Užpilk vandeniu ir pa
virk iki apminkštės, bet ne- 
baigk išvirti. Likusį van
denį su actu, citrina, cu
krumi ir ryšulėlyje įmes
tais prieskoniais užvirk. 
Sudėk apvirtą lukštą. Jei 
reikia, dapilk vandens, kad 
apsemtų. Palengva virk iki 
pasidarys gelsvas ir perma
tomas, kaip virtas anana
sas (pineapple).

Turėk gatavai priruoštas 
sterilizuotas stiklines, gu
mines rinkutes ir dangte
lius. Tuojau sudėk ir už
pilk verdančiu skysčiu, kad 
tirščius apsemtų. Stiklinėm 
je palik nė daugiau vienos 
ketvirtosios dalies colio 
liuosos vietos. Skubiai ir

sandariai /uždaryk. Padėk 
pamažu atvėsti.

■ Laikyk tamsioje, sausoje, 
vėsioje vietoje. Jei vieta 
šviesi, apvyniok stiklines su 
tamsiu popierių.

* * *
Tūli receptai liepia da

rant tokį pat saldrūkštį su
piaustyta lukštą pirm viri
mo mirkyti sūdytame van
denyje. Kiti vėl įsako la
bai ilgai virti. Tai senybi- 
nės formos.

Lukšte nėra nieko ai
traus, ką reikėti! numirky- 
ti, ar ko kieto, kas reikėtų 
per valandų valandas virti. 
Prieskoniu kvapu ir skoniu 
taipgi persiima bonkose, 
nereikia įvirti. N-nė.

Kavos ir valiutos 
“demokratija”

Ponia Katherine Reed, 
aukštai patrijotinga ame
rikone, tapo, Wiesbaden 
mieste nubausta pasimokė- 
ti $3,982 pabaudos už tai, 
kad pardavinėdama juoda
jame turguje kavą ir va

liutu ji skleidė Vokietijoje 
bizniuką ją Šių dienų Ame
rikos demokratiją.

Jos vyras, sako teisėjai, 
nieko .bendro neturėjęs su 
jos šmugeliu, tapo išteisin
tas.

Gal poniutė alko? Gal 
vargai vertė?

Jos vyras, Allen W. Reed, 
yra J. V. Orlaivyno pulkinin
kas, buvęs Wiesbadene mi- 
litariško posto komandie- 
rius. Pirm paskiausiojo ka
riškiams algos pakėlimo 
pulkininko alga buvo $570~ 
mėnesiui, su $42 priedu iš
laidoms ir $120 butui. Įvai
riais algon neįskaitytaiš 
damokėjimais: jis galėjo 
gauti iki $4,000 metinio 
priedo.

Neturiu po ranka duome
nų, kiek paskiausias kariš
kiams algos priedas pakėlė 
pulkininkų uždarbį.

Ne veltui teisme buvęs 
prokuroru našvietis Jerome 
L. Silverstein išsireiškė: 
“Ji buvo labai, labai verta 
kalėjimo.” Ją teisė J. V* 
Aukštosios Komisijos teis
mas. A.

k Gerb. daktare, aš esu naktinis klajoklis, per naktis ne- 
^miegu. Patarkite, bus labai dėkui.

Esu 56 metų jauniklis, sveriu 123 svarus, 5 pėdų ir 5 
colių. Aš gavau astmą prieš 30 metų, kai dirbau anglies 
kasyklose. Bet manęs taip nevargino. Bet pereitą metą 
tai ir lovoje turėjau pagulėti.

Viekas daktaras man davė tokių kapsulių dėl to dusulio. 
Aš vis turiu jas vartoti, kad būtų lengviau ant krūtinės. 
Jei neimu, tai labai troškina. Apetitas geras, tik va tas 
dusulys.-

Man dar skaudėdavo ir kairią ranką. Jokis gydymas 
gero nedarė, kol nepasimečiau gėręs “coca-cola.” Aš jos 
dikčiai gerdavau. Kai nebegeriu, nebeskauda.

Ir man kojos labai kaista naktį, neduoda miegoti. Dieną 
nieko. Galiu vaikščioti, ir, jei atsiguliu, tai dieną nekaista, 
galiu ir užmigti.

N. GOGOLIS

TllDnCllC DITTltlB a JEB aMJEP am

(Tąsa)

• ATSAKYMAS
Drauge, man regis, ar nebus tik jums tos kapsulės, ką 

miegą gadina. Dažnai vaistai nuo dusulio turi efedrino. 
Efedrinas praplečia bronchines dūdeles, atleidžia jų spaz
mą, ir tada lengviau esti atsikvėpti. Bet tas pats efedrinas 
jaudina nervus ir padaro žmogų budrų, neduoda ramiai 
miegoti. Todėl dažniau į dusulio vaistus kartu su efedrinu 
dadedama .dar ir kokio nervų ramintojo. Gal jūsų tos kap
sulės irgi kiek turi kokio ramintojo, bet gal nepakanka
mai. Arba gal per ilgą jūsų organizmas apsiprato ir ne
belabai tereaguoja į tą ramintoją. /

Tai, drauge, tas kapsules galėtute vis taipo pat tebe- 
vartoti, kaip jums gydytojo priskirta. Bet imkite dargi ir 
“Triple Bromides, 15 grains, 100 tablets,”/bent po 2 ar 
3 tabletes, ištarpintas stikle vandens, už \ pusvalandžio 
prieš gulimą. *

Visai bus pravartu imti ir vitaminų, ypač vitamino B 
mišinio.

Manau, kad ir kojom nuo to jums pasidarys geriau. 
Vitaminai prašalina daugybę įvairių nesmagumų. Ir ki
tokie vitaminai svarbūs, bet jų lengviau gauni su maistu. 
Bet vitamino B, kad ir su geru maistu, negalima gauti 
pakankamai.

—o—
KELIŲ GURNELIŲ ĮDEGIMAS

Gerb. gydytojau, ir aš kreipiuosi patarimo.
Aš turiu vieną vaiką, kuriam jau sukako pusketurio- 

likti metai. Vaikas auga gerai, ūgio 5 pėdų, 1 colio, svorio 
120 sv. Mokslas neblogai eina, jau vidurinėje mokykloje.

Bet va ima jis skųsktis, kad jam kojos skauda per ke
lius. Ir kaip kada sustoja, bet jaučiasi silpnokas, kniumba 
kaip kada, o kaip kada tai viskas tvarkoje. Tai aš, neno
rėdamas, kad jam įsimestų kokia kvaraba, pasiunčiau pas 
gydytoją. Tas nutraukė X-spindulių atvaizdą ir sako, kad 
nėra didelio pavojaus, bet užgynė vaikui bėgioti, sviediniu 
žaisti, dviračiu važiuoti per 6 mėnesius arba ir visus me
tus. Bet jokių vaistų arba suveržimų ar trynimų nepatarė.

Tai aš prašyčiau, kad jūs duotumėte nuo savęs kokį pa
tarimą. Mes turime elektrinę paduškaitę šildymui, taipgi 
tūrime elektrinę saulės spindulių lempą. Tai ar būtų pa
tartina su jomis šildyti? Taipgi gal kokių vaistų yra dėl 
greitesnio sustiprinimo?

■ ATSAKYMAS
Jūsų sūnui ties kojų kaulų galais, kelieniuose, pasidarė 

savo rūšies įdegimas. i
Matote, jaunikaičiui, dar tebeaugančiam, ilgieji kaulai 

iš abiejų galų tebėra nesuaugę. Ant tokių kaulų galų už
vožtos lyg kokios kaulinės kepurėlės arba grybai. Tarpe 
paties kaulo ir tų antvožų yra kremzlė. Toji kremzlė ir 
yra vieta, iš kur kaulai eina ilgyn. Visai ' suaugusiam 
žmogui kremzlė ten išnyksta, sukaulėja, ir antvožos' su
auga su kaulais, — nuo to laiko kaulai ilgyn eiti jau ne
begali.

Jūsų sūnui yra tų antvožų ir kremzlių lengvas įdegimas. 
Nepavojingas. Jis susidaro nuo perdaug uolių fizinių pas
tangų. Ir gerai, kad gydytojas patarė sunkesnių mankšty- 
nių ir atletikos nedaryti. Jūsų sūnus tegu susilaiko nuo 
tokių gimnastikų. Bet vaikštinėti gali.

Fizinis gydymas, anot jūsų, šildymas su elektriniu kai- 
tintuvu ir su ultra-violetine lempa — labai geras daiktas. 
Taipo pat gerai yra braukyti, lengvai masažuoti. Pavir
šium ne pro šalį tėptelėti iodino tinktūra, kas antra ar 
trečia diena.

Visam augančiam organizmui reikia gerų statomųjų 
medžiagų, gero cemento, plytų: gero pilno maisto ir da- 
dėčkai vitaminų. v

Tarasas buvo vienas iš pirmųjų senųjų 
pulkininkų tarpe: jis buvo gimęs karo 
triukšmui ir pasižymėjo šiurkščiu savo 
būdo tiesumu. Tada Lenkijos įtaka jau 
buvo pradėjusi reikštis rusų bajorijos 
tarpe. Jau daugelis savinosi lenkų pa
pročius, ėmė prabangingai gyventi, lai
kė išpuoštus tarnus, sakalus, medžioto
jus, kėlė iškilmingus pietus, puošė savo 
rūmus. Tarasas^ nebuvo tam linkęs. Jis 
mėgo paprastą kazokų gyvenimą ir su
sipyko su tais savo draugais, kurie buvo 
linkę Varšuvos pusėn, vadindamas juos 
lenkų ponų bernais. Nuolatos nerims- 
tąs, jis laikė save teisėtu pravoslavijos 
gynėju. Savavališkai įžengdavo į mieste
lius, kur tik nusiskųsdavo nuomotojų 
priespauda ir naujais pridedamais padū
mės mokesčiais. Pats su savo kazokais
juos bausdavo ir laikė taisykle, kad tri
mis atvejais visada reikią griebtis kar
do, būtent: kai komisarai nereikšdavo 
kuo nors pagarbos seniūnams ir stovė
davo prieš juos su kepurėmis; kai ty
čiojosi kas iš pravoslavijos ir negerbė 
senolių papročių ir, pagaliau, kada prie
šai būdavo busurmanai ir turkai, prieš 
kuriuos pakelti ginklą krikščionybės 
garbei jis laike leistinu dalyku bet ku
riuo atveju.

Dabar iš anksto džiaugėsi galvoda
mas, kaip atvyks su dviem savo sūnumis 
į Siečę ir pasakys: “Štai žiūrėkite, ko
kius puikius jaunuolius aš jums atve
džiau!,” kaip perstatys juos visiems se
niems, kovose, užgrūdintiems, draugams; 
kaip pamatys jų pirmuosius pasisekimus 

' karo moksle ir girtavime, kurį taip pat 
laikė viena svarbiausių riterio dorybių. 
Jis buvo iš pradžių bemanąs pasiųsti 
juos vienus; bet, kai pamatė jų jaunu
mą, augalotumą, galingą kūno gražumą,
įsiliepsnojo jo kariška narsa, ir jis ry
tojaus dieną ryžosi vykti su jais pats, 
nors tik vien užsispyrėlio noras darė 
tokį sumanymą būtiną. Jis jau plušėjo 
ir davinėjo įsakymus, rinko žirgus ir ap
rangą jauniesiems sūnums, lankėsi ir 
arklidėse, ir svirnuose, atrinko tarnus, 
kurie turėjo su jais rytoj vykti. Esaūlui 
Tovkačui perdavė savo valdžią, draug 
griežtai įsakęs tuojau atvykti su visu 
pulku, jeigu tik jis duos iš Siečes kokią 
žinią. Nors jis buvo ir įsilinksminęs, ir 
galvoje dar buvo justi svaigulys, tačiau 
neužmiršo nieko; dargi liepė pagirdyti 
žirgus ir įpilti jiems į ėdžias geriausių 
stambių kviečių, ir grįžo pavargęs nuo 
savo rūpesčių.

—Na, vaikai, dabar reikia miegoti, o 
rytoj darysime tai, ką dievas leis. Tik 
neklok mums patalo ! Nereikia mums 
patalo; mes miegosime kieme.

Naktis tik ką apglobė dangų; bet Bul
ba visada eidavo gulti anksti. Jis pa
virto ant kilimo, apsiklojo avies kaili
niais, nes nakties oras buvo gana vėsus 
įr Bulba mėgo šilčiau apsikloti, kai bū
davo namie. Jis greit ėmė knarkti, juo 
pasekė visas kiemas; visi, kas tik gulėjo 
įvairiuose jo kampuose, ėmė kriokti ir 
švilpti. Pirmasis užmigo sargas, nes

daugiausia pasigėrė ponaičių atvykimo 
proga.

Viena vargšė motina nemiegojo. Ji 
prigludo prie galvūgalių savo brangių 
sūnų, gulėjusių greta; ji šukavo jų jau
nas, nerūpestingai ištaršytas garbanas 
ir vilgė jas ašaromis. Ji visa žiūrėjo į 
juos, žiūrėjo visais pojūčiais, visa pa
virto vienu regėjimu ir negalėjo atsižiū
rėti. Ji buvo penėjusi juos’ savo krū
timis; ji išaugino, išpuoselėjo juos ir 
tik vieną akimirką mato juos prieš save. 
“Sūnūs mano, sūnūs mano mielieji! Kas 
atsitiks jums? Kas laukia jūsų?” Kal
bėjo ji, ir ašaros sustojo jos raukšlėse,, 
kurios pakeitė kadaise buvusį gražų jos 
veidą. Iš tikrųjų, ji buvo verta pasi- 

- gailėjimo, kaip kiekviena šio narsaus 
amžiaus moteris. Ji tik akimirką, tik 
pirmame aistros įkarštyje, tik pirmame 
jaunystės įkarštyje, gyveno meile, ir jau 
rūstus jos viliotojas pametė ją, nes pa
milo kardą, draugus, triukšmingą gy
venimą. Ji matydavo vyrą per metus 
dvi tris dienas, ir po to keletą metų apie 
jį nieko nė negirdėdavo. Bet kai ir ma
tydavosi su juo, kai jie gyvendavo drau
ge,—koks gi ten būdavo jos gyvenimas? 
Ji kentėdavo įžeidimus, net smūgius; Ją 
ir paglamonėdavo tik iš malonės; ji bu
vo kažkokia keista būtybė šitame sambū
ryje bernoterių riterių, kuriems triukš
minga Zaporožė suteikdavo savo rūstų 
koloritą. Jaunystė be džiaugsmo švyste
lėjo prieš ją, ir jos dailūs jauni nebu
čiuoti skruostai ir krūtys peržydėjo ir 
prieš laiką susiraukšlėjo. Visa meilė, vi
si jausmai, visa, kas yra švelnu ir ais
tringa moters prigimty,—visa joje pa
virto motinišku jausmu. Ji karštai, ais
tringai, su ašaromis, kaip stepės žuvė
dra, sukinėjosi viršum savo vaikui Jos 
sūnus, jos mielus sūnus atima iš jos — 
atima tam,.kad ji daugiau jų nebepama-, 
tytų! Kas žino, gal būt, pirmame, mū
šyje totorius nukirs jiems galvas, ię ji 
nežinos, kur guli jų numesti kūnai, ku
riuos sules grobuonys pakelio paukščiai; 
o už kiekvieną jų kraujo lašą ji atiduotų 
visą save.’ Raudodama žiūrėjo ji jiems 
į akis, kada visagalis miegas jau pradėjo 
jas merkti, ir galvojo: “O gal Bulba, 
pabudęs, atidės kokiom dviem dienelėm 
išvykimą; gali būti, jis dėl to sumanė 
taip greit vykti, kad daug išgėrė.”

Mėnulis seniai jau iš aukšto dangaus 
buvo apšvietęs kiemą, pilną miegančių
jų, tankų karklų krūmą ir aukštas pikt
žoles, kuriose slėpėsi statininė tvora, su
panti kiemą. Ji tebesėdėjo mielųjų sa
vo sūnų galvūgąly, nė minutėi nepaleis
dama jų iš savo akių, ir nė negalvojo 
apie miegą. Jau žirgai, nujausdami auš
rą, visi atsigulė ant žolės ir liovėsi ėdę; * 
viršutiniai karklų Japai. ėmė pamažu 
šlamėti, ir pamažu šlamanti sroyė nusi
leido jais ligi pat apačios. Ji išsėdėjo 
ligi švintant, visai nepavargo ir savo šir
dies gilumoje norėjo, kad naktis nusi
tęstų kaip galima ilgiau. Iš stepės pu
sės pasigirdo kumeliuko žvengimas; 
raudonos juostos ėmė - aiškiai žėrėti- 
danguje.

, • __ ’(Bus daugiau). .

$10,000 FONDAS
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

tam reikalui?” Atsakė— $45.00. Taigi, draugai, čia 
rasite čekį ant $20.00 Laisvės paramai.

Su geriausiais linkėjimais garbingai užbaigti mūsų 
nusistatytą fondą. Camdenietis.”
“Draugai!

Čia siunčiu $10. Aukojo chicagietis J. Povilonis $5 
ir W. Zubras, West Frankford, Ill., $5. -

Viso gero, L. Prūseika.”
Daugiau dovanų fondui įteikė sekami-asmenys: 
Moterų Pažangos Klubas (per M. Andrulienę),

Detroit, Mich..........................  .-<<••• $20.00
V. Padgalskas, Mexico, Me. .. ............ ...... 10.00
Antanas ir Magdė Navikauskai,

New Canaan, Conn, (antra dešimtinė) 10.60 
K. Mugianienė, Oakland, Calif........................ 5.00
Adomas Dagis, New York .City .................... 5.00
Jozafina Venckienė, Mexico, Me......... ............ 5.00
J. Glodianius, Mexico, Me. ’............................... 5.00
Paul Navalinskas, Philadelphia, Pa............ ....... 5.00
M. Motejūnas, East Coulee, Canada...................4.00
A. Motuzas, Mexico, Me.............................   3.00
B. Yurkonis, Kulpmont, Pa............................... 3.00
K. Stanienė, Baltimore,, Md............................... 1.00
Anksčiau buvo paskelbta, kad Frank Imbras, Pitts

burgh, Pa., aukojo $3. Turėjo būti $10.00..
Šiuom kartu įplaukė gražių dovanų, širdingai dėko

jame visiems, kurių vardai aukščiau išspausdinti, už taip 
puikią paramą dienraščiui.

Laikas vajaus užbaigimui labai trumpas, turime smar
kiai suskubti garbingam užbaigimui.

j . Laisyės Administracija
.       Ml III ■■■■■■—I ■ I imi ■i.llil.ll

Praleiskite Savo Vakacijąs 
Atlantic City, N. J.

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto.

Apartmentai ir rūmai su virtuvės privilegijomis — 
dienai, savaitei ar sezonui.

171 AI 125 ATLANTIC AVĖ.,V Iv/LIL 1 M Atlantic City, N. J.

Vakacijų rezervavimui telefonas:
ATLANTIC CITY 5-2338

Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui.
Norintieji turėti linksmas vakacijas — atvažiuokite.

3 pud.-Laisvė (Liberty)-Trečiadien., b, 1952



Marlboro, N. Y.
Liepos 30 d. mirė Simonas 

Sandaras, 62 metų amžiaus. 
Jaunose dienose dirbo minkš
tosios anglies kasyklose pieti
niame Illinois. Vėliau įsigijo 
nedidelį ūkį “Up State” N. Y., 
Marlboro miestelyje ir čia iš
gyveno ilgus metus. Paliko 
žmoną, tris dukteris ir vieną 
sūnų. Visi vaikai gerokai pa
mokyti ir jau. visi įsisteigę sa
vo šeimas.

Sandaras vertėsi vaisių au
ginimu. Buvo sumanus ūkinin
kas ir geras darbininkas. Die
na iš dienos prisirišęs prie 
darbo, nerūpėjo jam nė šven
tės, nė išeigos. Buvo- pažangus 
žmogus, skaitė dienraštį Lais
vę ir domėdavosi pasauliniais 
Įvykiais.

Laisvės Reporteris.

Apšaudė daužančius 
duris vaikėzus

Bronxietis Joseph La Vopa, 
22 metų, tapo areštuotas už 
apšaudymą trijų vaikėzų, 16 
it 17 metų. Teisėjas jį sulai- 
kė~po $500 kaucijos iki tar
dymo. Jam gręsia pabauda 
už apšaudymą ir už turėjimą 
šaunamo įrankio neturint tam 
leidimo.

Padėtis atrodo iš abiejų pu
sių apgailėtina. La Vopa tėvas 
tuos namus, seniau buvusius 
rezorto klubu, 1400 Shore 
Drive, pirkęs 1950 metais var
žytinėse. Nuo to laiko “šei
mos gyvenimas buvo tikru 
pragaru,” sako advokatas 
Sydney Friedman. Tad trims 
jau atrodantiems į bernus su
augusiais vyrukams pradėjus 
priekines namo duris daužyti, 
La Vopai nebuvo kitos išei
ties, kaip tiktaį “ginti savastį 
nuo valkiozų,” sakė jis.

Vyrukai, taipgi bronxieciai, 
Leonard Plautch, Raymond 
Hellthaler ir James Brode
rick, į duris pradėję lažtis 
12:30 naktį, eidami iš Ameri
kos Legiono baliaus. Jie teisi
nasi tuomi norėję tiktai “pa
juokauti.” Gi vidurnaktį tero
rizuojamai šeimai tai neatro
dė juokinga.

Rumunai minės šalies 
išlaisvinimo sukaktį

......... — /
Aštuonerių metų sukakčiai 

Išsilaisvinimo Rumunijos nuo 
nacių paminėti New Yorko 
rumunai rengia masinį ,mitin-» 
gą-koncertą ateinančio mėne
sio (rugsėjo-Sept.) 5-tą, River
side Plaza Hotel, Broadway ir 
73rd St., New Yorke.

Programoje dalyvaus Ru
munijos reikalų vedėjas Wa
shingtone Cornelius Bogdon,’ 
žymusis amerikonas rašytojas 
Howard Fast, unijos vadas 
Leon Strauss. Koncertų artis
tė Rey Lew ir kiti sudarys į- 
spūdingą meno programą.

East Rockaway nutarė, kad 
UŽ pagkutą be apykaklės šunį 
norintis jį atsiimti savininkas 
turės mokėti po $6;

J/.................................. =---------- :---------------- ----- A
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LDS Šeiminis ir Kartu Metinis 

PIKNIKAS!
Rengia LDS 3-ji Apskritis, New Yorko ir 

New Jersey Valstijų
SEKMAD.1, RUGPJŪČIO-AUG . 24 

MONTGOMERY PARKE
123 Montgomery Avenue, Irvington, N. J.

Durys atdaros 1 vai. dieną. Įžanga prie vartų 50 c.
Bus svečiu iš toli ir arti. Gros A. Pavidžio orkestras

I

KELRODIS: Iš Newarko, * nuo Pennsylvania stoties, 
busas No. 16 Clinton Ave. ir No. 13 Broad St. atveža iki 
Montgomery Ave; paeit vieną bloką po dešinei. Busas 
Springfield Ave.. No. 25-26; išlipt ant Avon Avė ir eit 3 
blokus po kairei.

Atvykę karais iš New Yorko. Jersey City, Bayonnės ar 
Oliffsideės važiuokit Market St. iki Broad St., ir tuoj 
pę dešinei bus Clinton Ave., važiuot iki Montgomery Ave.

Y-.......  —..... .7.- .................................... -Y

Neh Yorko^/W^77liil(i\ 
Laivo išplaukimą turėjo Tas įdomus, paskutinis piknikas Gal įvyks New York
kelis kart atidėti jau netoli, 24-tą rugpjūčio Centra] streikas

✓

Francūzų laivas Flandre iš
plaukė sekmadienio vakarą. 
Po kelių bėdų kelyje atplau
kiant, turėjo kelis kartus ati
dėti išplaukimą iš New Yorko 
uosto. Atidėjimai iš penkta
dienio į sekmadienį firmai kai
navę 269 keleiviams numaži
nimui fėro po $20, o 37 atsi
sakė laukti.

Atėjus laikui išplaukti sek
madienį per pietus, pasirodė, 
kad pataisos dar nebaigtos. 
Dar 14 turinčių skubėti ar su
pykusių keleivių atsisakė. Pa
galiau, laivas išplaukė 6-tą 
vakaro.

Norintiems gauti 
projekte butą

Pradedant rugpjūčio 4-ta, 
New York City Housing Au-. 
thority (butams autoritetas) 
teikia ' aplikacijas prašymui 
buto naujame pigiomis rendo- 
mis projekte — Governor Al
fred E. Smith Houses, Man
hattan. Pirmieji butai bus ga
tavi rudenį.

Viena dalis to pat projekto 
jau užbaigta ir apgyventa se
niau. ši yra antroji dalis. Kuo
met pabaigs, šioje naujojoje 
bus 795 butai. Iš paduotų ap
likacijų bus parinkti busimie
ji gyventojai.

Į projektus . priima tiktai 
šeimas. Taipgi nepriima labai 
biednų, nei pasiturinčių. Pri
ima tokias, kurios turi apytik
riai garantuotas pajamas, kad 
galės išsimokėti tą žemą nuo
mą, bet kurios neturi ištek
liaus pasinuomoti brangesnio 
buto.

šeimoms, ypačiai su vaikais, 
verta pabandyti. Viena tų 
projektų gerovė yra ta, kad 
neatstumia nuo buto dėl vai
kų, kaip tai dažnai sutinka’ 
vaikų turinčios šeimos prisi
ėjus ieškoti buto privatiškuo- 
se namuose.

Dvi pačios, vienam 
vyrui bėda

John March, iškalbus sales- 
manas, matomai, neturėjo 
sunkumo prisikalbinti ir gauti 
dvi pačias. Tačiau jo vieno ta
lentas nebeįveikė perkalbėti 
jas, kuomet jos sužinojo esam 
čios dvi. Jos susitarė, susikal
bėjo ir pareiškė nei viena ne
norinčios su juo turėti daugiau 
reikalų, pasiūlė jį patalpinti 
kalėjime. Jį sulaikė po $5,000 
kaucija.

'Viena, Margaret, su pen
kiais jo vaikais gyvena Astori- 
joje. Mažiausias kūdikis 2 sa
vaičių. Antroji, Tina, ve^ta 
praėjusį pavasarį, gyvena 76 
Sheridan Ave., Brooklyne.

Visame didžiojo miesto dau
geriopų veiksmų centre, kaip 
atrodo iš nugirstų pokalbių, 
yra LDS 3-čios Apskrities pik
nikas. žmonės kalba: kas bus, 
kas nebus, į tą pikniką va
žiuosime.

Tai geras, organizuotiems 
žmonėms pritinkantis ūpas.

Tam ruošimuisi ten važiuo
ti yra kelios geros priežastys, 
štai jos:

Pirmąjį apskrities pikniką, 
kaip ir daugelio kitų organi
zacijų, pavasarį sulijo. Dėl to 
visi LDS nariai ir jų priete- 
liai yra išsiilgę vieni kitų, no
ri pasinaudoti šia proga susi
tikti, pabuvoti sykiu.

Apskrities valdyba dauge
liui kuopų pagelbėjo pasiųsti 
delegatus į Seimą, šiomis die
nomis vykdomą Detroite. Ap
skritis pagelbsti visokiuose 
kuopų reikaluose.

Piknike bus proga išgirsti iš 
Seimo pranešimus.
•* Pagaliau, tai bus paskutinis 
šįo sezono piknikas Didžiojo

Nepaprastas būdas 
įtartiems gaudyti

New Yorke policijos agen
tai per dešimtį dienų sekiojo 
asmenį, įtartą pardavinėjime 
narkotikų, bot * wi'S’*' • ’rtogalepo 
suimti. Tuomet vieną-padalė 
“neregiu/’. įdavė lazdą, mote
rį palydovę, ir .šunį, tariamąjį 
lavintą neregiams . vadovą. 
Kepurę atkišęs įmesti aukoms, 
“neregis” stoviniavo ant Tri- 
boro Tilto, kur įtartasis daž
nai eidavęs.

Dar kiti du slaptieji, vai
dindami girtus, stovėjo neto
liese pasiruošę prie pirmiaū- 
sio signalo sekamąjį asmenį 
suimti. Jie ten suėmė Francis 
Russell. 23 metų, marininką. 
Sako, kad jis ten ant ' tilto 
plyšyje palikęs heroino turė
jusiam ten ateiti pasiimti kos- 
tumeriui. O jo bute radę 24 
uncijas to nuodo. Radinys • į- 
kainuojamas _ $12,500 vertės 
perkant daugmeniškai irfc iki 
šimto tūkstančių išpardavus 
vartotojams.

Penkerių metų amžiaus 
mergytė tapo užmušta sunkve
žimio jai bėgant skersai Myrt
le Ave, tarp Skillman St. ir 
Bedford Ave. Vairuotojo ne
areštavo. ' ~!

Vice-prezidentas Alben 
W. Barkley, 74 metų, 
kuris irgi labai norėjo bū
ti kandidatu į Jungtinių 
Valstybių prezidentus. 
Bet darbo unijų vadai pa
sakė, kad jie jo kandida
tūros negali remti dėl jo 
jau senoko amžiaus. Bar
kley net apsiverkė, unijų 
vadus pasmerkė ir kan
didatūrą .ištraukė. Bet jis 
pareiškė, kad vis tiek jis 
sušilęs darbuotis dėl de
mokratų laimęjimo lap
kričio rinkimuose* >

New Yorko ir artimosios New 
Jersey ribose. O ne vienam 
gal ir visai paskutinis. Ar ma
žai “žiaurus šienautojas” pa
sigavo tų, kurie apskrities pik
nike draugiškai linksminosi 
pernai, bet nebeatvyks šie
met. Niekas nenori šiemet ga
limo draugiško pobūvio atidė
ti kitiems metams. Ir tai yra 
praktiška išvada. Taigi —

Pasimatykime ir linksmai 
pabuvokime LDS piknike rug- 
piūčio (August) 24-tą, Mont
gomery Park, 123 Montgome
ry Avenue, Irvington, N. J. 
Tai yra Newarko priemiestis, 
lengvai pasiekiamas iš New 
Yorko. 1

KELRODIS:
Atvažiavę į Newarka, prie 

Pennsyjvania stoties imkit 
Clinton Avenue busus 15 ar 16 
ir važiuokit iki Montgomery 
Ave. Eiti vienas ir pusė bloko. 
Arba imkit Springfield Ave. 
busą 25. Išlipkit prie Montgo
mery Ave. Eiti trys blokai.

W. K. N.

Susiedija sujudo šeimą 
apginti nuo rasistą

Apnuodinti rasistinės pro
pagandos, tūli žemos rūšies 
asmenys pradėjo persekioti 
Marine Terrace Apartmen- 
tuose gyvenančius Mr. ir Mrs. 
Slocum, mokytojus.

Šeima projekte gyvena jau 
keli mėnesiai. Bet persekioji
mas prasidėjo liepos 5-tą. 
Nuolatos pradėjo skambinti 
jų telefoną, o paskiausiu lai
ku gavę ir grasinantį laišką, 
įsakantį “negrams išsinešti, 
kur priklauso.” Mrs. Slocum, 
mat, yra negre, o jos vyras— 
baltasis.

Pradėjus juos persekioti, 
susidarė kaimynų komitetas, 
iš kurio kas nors būna pas 
grasinamąją šeimą. Gi rugp. 
4-ta komitetas sušaukė konfe
renciją, kuri iškėlė reikalavi
mą policijos apsaugos perse
kiojamai šeimai, taipgi reika
lauja ištirti, iš kur eina tie 
grasinimai. Ištirti, menama, 
būtų visai lengva, nes grasi
nimai ateiną iš vienos ■ ar ne 
daugelio viena kitai artimų 
vietų. „

Suimti du pamišėliai
New Yorke tapo suimti du 

jauni vyrai, kurie, anot polici
jos, prisipažinę buvę pagrobę 
daktarą Alfredo Reyes priė 
St. John’s ligoninės, 
ne, praėjusio penktadienio ry
tą.

Daktaras buvo užpultas, iš 
jo atimta $4, laikrodėlis. Pas
kui surištas jo automobiliuje 
raktu blanketų ir išmestas iš 
mašinos Canarsie mažai apgy
ventoje vietoje.

Jie buvo pabėgę iš krimina- 
liškai pamišusiems kalėjimo 
Matteawan liepos 28-tą. Tą 
laikotarpį dienomis praleisda
vę Times Square ir/kitur mies
te. O naktį miegodavę ant 
stogo 1588 Dean St./ Brook
lyne.

Tos savaitės laikotarpiu bu
vo ir daugiau panašių pagro
bimų ir apiplėšimų, tačiau jie 
ginasi anų nežiną.

. ________ /__________

New Yorke suimti du vyrai, 
20 ir 23 metų, neseniai paleis
ti iš pataisoms įstaigos Coxsa
ckie, N. Y. Juos įtaria, kad jie 
nušovė brooklynietį William 
Hopkins, bandydami jo uošvį 
ir jį apiplėšti. • t

Naujas francūzų laivas 
Flandre neišgijo nei New Yor
ko uoste būdamas. Dėl visokių 
prietikių išplaukimas tapo a- 
tidėtas iš penktadienio į sek- 
madienj. , .«■

Gelžkeliečių keturios unijos 
pagrasino streiku bile dieną, 
jeigu nepavyks susiderėti su 
kompanija. Pasitarimui tarp 
kompanijos ir darbininkų bu
vo sušauktas posėdis NeW 
Yorke rugpjūčio 4-tos rytą'. 
Jeigu nebūtų susitarta, išeitų 
apie 14,000 darbininkų. Pa
liestų apie 65,000 keleivių 
kas dieną. ’ '•

Darbininkų kai kurie reika
lavimai pagerinti darbo sąly
gas ir skundai užsitęsę jau po
ra metų. Firmai nekreipiant į 
tai dėmesio, darbininkams pri
trūko kantrybės laukti, griež
tai pastatė reikalavimus.

Kaltina policiją už 
nedavimą apsaugos

Rugpjūčio 1-mos vakarą Ci
vilinių Teisių -Kongreso 
Queens skyrius suruošė atvi
rame ore masinį mitingą prie 
Union Turnpike ir 258th St., 
Queens, ši sekcija, neseniai 
apstatyta namais ir apgyven
ta tūkstančiais gyventojų, yra 
žinoma kaipo Glen Oaks.

Mitingą atidarė Evelyn Fi
sher, organizacijos vedėja ap
skrityje. Pristatyta pirmininke 
Mrs. Ruth Pascoff, to projek
to gyventoja. Ji atsišaukė į 
moteris darbuotis, kalbėti už 
taiką. Paskiau, pristatė Wil
liam Weinstone, vieną penkio
likos darbininkų vadų, teisia
mų einant Smith aktu. Jis ir
gi kalbėjo apie reikalą taikos 
ir karo šalininkų pastangas 
persekioti feikalautojus tai
kos. i ' ' .

Būrys valkiozų pradėjo kal
bėtoją pertraukir\ėti šauks
mais, mėtyti sprogimus. Ta
čiau esant masinei publikai, 
kalbėtojo nei mitingo fiziškai 
liesti nedrįso. Bet kuomet pa
baigęs kalbą Weinsfone, dvie
jų moterų lydimas, išėjo iš 
mitingo ,valkiozų grupė juos 
sekė. Numatyta, kad jie lau
kė progos fiziškai užpulti. 
Tuomet kas nors iš prietelių 
paėmė kalbėtoją ir tas mote
ris savo mašinon. Tada kita 
organizuotų valkiozų grupė 
su auto ėmėsi sekti juos. Bet 
kiti prieteliai mašinomis tuo 
tarpu' užsuko tuo keliu pir
miau ir taip tuos nenaudėlius 
paliko užpakalyje.

Mitingą rengusi organizaci
ja už leidimą trukdyti mitin
gą kaltina policiją. Sako, kad 
vienas policist&s iš 11-jo Pre- 
cinkto atvyko anksti pirm pra- 

Brooklyn sidėjimo mitingo» patikrinti 
policijos duotą mitingui leidi
mą ir tuojau dingo. Kada pa
sipiktinę valkiozų trukdymu 
mitingo kas nors iš pašalinių 
pašaukė policijos stotin, iš ten 
išgirdė lyg ir pašaipų -atsaky
mą. Pagaliau, pasakę: “pa
žiūrėsim^ kas bus galima pa-1' 
daryti.” Tačiau policija taip 
ir nepasirodė. <' ' »

. Kadangi mitingas niekur 
nebuvo garsintas, tūli kalba, 
kad tie .valkiozai susibūrė 
apie mitingą išgirdę iš polici
jos. Organizacija siunčianti 
oficialų protestą dėl nedavi
mo policijos apsaugos.

Susivaidijusieji už kandida
tūrą į teisėjus Milton Solomon 
ir teisėjas Murray Pearlman 
abu būsią ant demokratų ba
loto nominacijose. Priežastis, 
nerado teisėjo, kuris spręstų 
vieno prieš kitą skundus, visi 
išvažiavę atostogų.

— RADIO CITY MUSIQ HALL 
Rockefeller Center 
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Robert Eliubetb Joan
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Švaros darbininkai 
nepatenkinti

Miestinio švaros Depart
ment© darbininkai praėjusį 
ketvirtadienį demonstravo prie 
City Hali. Jie nusiskundė, kad 
jie tebėverčiami dirbti šešių 
dienų, 48 valandų savaitę.

Savo skundui 'pavaizduoti 
jie atsivežė 5 sunkvežimius, 
kuriuose esamus darbininkus 
šilkine cilinderine skrybėle 
užsimovęs ponas plakė su 6 
p,ėdu bizūnu; Ant sunkveži
mių iškabinti šūkiai:' “Mūsų 
darbas yra lėta žmogžudys
tė.”

Svarstys skalbyklų 
algų klausimą

Valdinės tarybos minimum 
algoms nustatyti skalbykloms 
viršininkas George J. Mintzer 
skelbia, jog rugpjūčio 12-tą, 
10 vai. ryto, 80 Centre St., 
kambaryje 500, įvyks posėdis. 
Jame bus leista šapų savinin
kų, o taip pat unijų ir bend
rai darbininkų iš šapų ar gru-, 
pi u atstovams pasisakyti.

Po tų apklausinėjimų indus
trijoje padėties, taryba spręs, 
kokja gali būti mažiausioji va
landinė mokestis skalbyklų 
darbininkams. Dabartinė mini
mum mokestis yra 57 ir pusė 
centų už valandą.

Unijos vadovybė pareiškė, 
jog tokia skalė yra taip atsi
likusi, kaip “arklys ir medi
niai ratai” kad yra senieniš- 
ka mieste. Kad pradinė mo
kestis turėtų būti bent tarp 
85 centų iki $1 už valandą.

Brooklynietė Mrs. Kathleen 
Pacella susižeidė * krisdama 

subway laiptais. Vežant’į ligo
ninę, ambulansas susidūrė su 
auto, ją iš naujo sužeidė. Ją 
ir ligoninės darbininkę nuve
žė ligoninėn antruoju ambut- 
lansu.

REIKALAVIMAI -
HELP WANTED—MALE
ABELNAI PAGELBININKAI

Sunkiems Fabriko Darbams.
Turi suprasti ir kiek nors kalbėti 

angliškai ir turi būti Įsirašę gavi
mui pirmųjų popierių. ,

6 DIENOS — PRADŽIAI
$1.12 </2 Į VALANDA

Po 6 mėnesių uždarbys $1.29 j vai
Kentile, Ine., 99 — 9th St. Brook
lyn. - (152-157)

HELP WANTED—FEMALE
Reikalinga patikima namų darbi

ninkė mažai šeimai. Gyventi ant 
virtos. Nuosavas kambarys. Valgis. 
Gera alga. Skambinkite: Laurelton 
7-1629. i

SUSIRINKIMAI
MONTELLO, MASS.

Lietuvių Moterų Apšvietos Klu
bas rengia pikniką, kuris jvyks rug- 
piūčio-Aug. 10 d.. Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, Winter St. ir Kes
wick Rd.

Bus skanių valgių ir gėrimų. Prie 
šaunios muzikos linksmai laiką pra
leisite. Tad kviečiame visus atsi
lankyti. Rengėjai

(151-154)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA BIZNIS

Oil Burner Service & Installation, 
taipgi Refrigeration. Didelis sandėlis 
medžiagų. Bizniuojame Long Island 
srityje. Šaukite FRanklin 4-1280 

(153-155)

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

4 pus!.—Laisve (Liberty)-*Trečiadien., Rugp.-August 6, 1952

Auto nelaimėje tapo 
sužeisti 3 kūdikiai

Pasėkoje strimagalviško 
automobiliais zujimo, dviem 
mašinoms susidūrus ant kelio 
Merrick miestelyje, L. L, tapo 
sužeisti vienos grupės vienas, 
kitos grupės du kūdikiai. Iš
augusieji sužeisti keturi. 
nam išlaužti keli šonkauliai, 
vienai moteriškei nulaužta ko
ja, kitai ranka, trečiajai tik 
apraižė veidą.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
. Optometrists

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 . S

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

Matthew A.
BUYŲS

(BUYAUSKAB)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kalnas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-62M




