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KRISLAI
Tie patys visi keliai. 
Ieškojęs ir nesuradęs. 
Pašalpa ar pašaipa? 
Iš blogo geras. 
Ne visi paminėti.

Rašo A. BIMBA

Ateinantis 
svdrbus* diei

unet.

G'?ri žmonės

paramos.

f .a i visi
•llo Lietu-

Alan atrodo, 
i energingai

ui Connecticut pa 
? Jiems irgi lengv

\ iruiami.
--- O---

Kuirigas Steponavičius ra-

.vra
nėra.’’

niekur .netikinčiu ju ik
Jeigu taip, tai kun

Kam jis
n i kalingas?

kunigas,

jie’jrodo,
da.

Bet taip pat lygiai lengva

n<

\ i

Tie “argumentai” 
seni. Kunigas

Richmond Hill 19, N. Y., Ketv., Liepos (July) 2, 1953

44 V AK AR AI” AMERIKOJE 
APTARS PLANUS PRIEŠ 

į SOVIETŲ SĄJUNGĄ
$8,000 FONDAS LAISVEI

Vajus pratęstas iki Liepos 15

[Dulles laukia isukilimų9 prieš 
I draugiškas Sovietam valdžias

Washington. — Praneša- 
! ma, kad liepos 10 d. čia su- 
įsirinks Anglijos užsieninio 
; ministro p a v'a duoto j as, 
; Francijos užsienio reikalų 
i ministras Bidault ir Ameri-
■ kos valstybės sekretorius
| Du i les. v

Jie slaptai tarsis, kaip
■ sudaryt vieningą ir stiprų 
j Trijų Vakarinių Didžiųjų 
i frontą prwš Sovietų Sąjun- 
1 gą. Tuo būdu pasiruoš bū-
• si majai prez. Eisenho-werio 
konferencijai su Anglijos ir 
Francijos premjerais.

Amerikos valstybės se
kretorius Dulles (užsienio 
reikalų ministras) pranešė, 
kad jis, tarp kitko, tarsis 
su Anglijos - ir Francijos 
ministrais, kaip išnaudoti

Korėjos/ liaudininkai 
užėmė 6 mylią ruožtą

be
Stepona\ ičius '

Seoul, Korėja, liep. 1. — 
' šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai išvien su kinais per 

ivi paskutines savaites už- 
'ųiė iki 6 mylių pločio ruož-

I tus vakariniame, vidurinia- 
’ me bei rytiniame frontuo

—o— 

nelaimė

girdėta sausra sunaikino viską 
25 1 pavietuos!? Texas vilsti-

m a valstijoje.

ore
kad
nu-

Reikia Skubiai Veikti, Kad Spėjus Sukelti 
$8,000.

mu.
Jiems pagalbon “skubiu 

prezidentas Eisenhoworis 
Kongresas. Nuo sausros nu
kentėjusioms paskyrė SS.ooi),. 
000.

i Amerikonų laimėjimas
Amerikonai skelbia, 

ių lakūnai antradienį
i mušė 15 rakietinių Šiauri- 
I nes Korėjos lėktuvų MIGų. 

. ■ O per mėnesį, sako, sunai- 
J kino 74 MIGus. Neprane-

Daug panašiau i pašaipą, 
ne iVnišalna.

o

Provokatorių ir uitu

Vok i et if?) j e n e p ra ė j o

tuvų per menesi.
Šiaurinės Korėjos liaudi

ninkai trečiadieni užėmė 
Arrowhead kalno poziciją 
vakariniame fronte ir Vir
ginia. Hill ^rytiniame fron
te. Bet amerikonu talki
ninkai, Pietinės Korėjos 
tautininkai, atgriebė Look
out kalną rytiniame fronte.

Viena, jos parodė, kad ma
sės žmonių su jomis nieko .ne
turėjo.

—o---

Antra, Jos atidarė akis
tiems, kurie manė, kai tojo
dalyje Vokietijos su 
jau apsidirbta.

poni.ja

. “Vidurio” keliu toli non įl
važiuosi. Iki šiol Vok ieti j os
Demokratinė Respublik: 
dė tuo keliu važiuoti.

i ban-

vardijo tris žmones Rosenber- 
gų nužudytojais—Edgar Hoo
ver. prokuNn^į Brownell ir 
prez. Eisenhower.

Apsaugojimui savo profesi-

Japonai susierzinę, kad 
Amerika varžo prekybą ir 
ruošia juos naujam karui

Tokio, Japonija. — Japo
nai vis ryškiau pyksta ir 
viešai p r o t e s t u o j a, kad 
Amerika taip varžo jų pre
kybą su Kinijos Liaudies

\<wio.’ kad ne mažesne (at«a- 
turi pasiimti. Itirsen- 

bergii nuteisė.jas Kaufmipnn ir 
šeši Aukščiausio ' Teismo na
riai. Jie galėjo juos išgelbėti, 
bet neišgelbėjo.

Kaip savo tokį pasielgimą 
jie suderina su savo sąžine, 

, sunku pasakyti. z j

Japonija labai nervuoja- 
si ir bijo, kad Jungtinės 
Valstijos greitu laiku lieps 
iai visais garais ginkluotis 
būsimam karui prieš komu- 

.nizmą, — kaip rašo New 
Yorko World - Telegram, 
paduodamas United, Press 
ir Associated Press žinias. 
'„.Jungtinės Valstijos jau 
pėr kelis paskutinius mė
nesius siūlė Japonijai me
džiaginę - karinę paramą. 
Ir tik dabar Japonijos val
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maištus bei sukilimus prieš 
komunistų valdžias rytinė
je Vokietijoje, Lenkijoje, 
Čechoslovakijoje bei kituo
se draugiškuose Sovietam 
kraštuose.

Taip pat bus svarstoma, 
kaip “garbingai išeiti” iš 
Korėjos karo.

Prieštaraują gandai 
bei pranešimai apie 
riaušes prieš Sovietus

Berlin. — Amerikonai ir 
anglai iš vakarinės Berly
no dalies skleidžia pasako
jimus apie rįaušes, anglia- 
kaiyklų padegimus, fabri
kų/ bei geležinkelių sprog
dinimus, kuriuos Sovietų 
priešai darą į v a i r i u o s e 
miestuose rytinėje Vokieti
joje ir vakariniame Lenki
jos ruožte. Taip pat skel
biama, kad komunistai suė
mę “13,000 vokiečių,” kurie 
dalyvavę riaušėse.

Bet tie pasakojimai prieš
tarauja žinioms, kad sovie
tine komanda ištraukė sa
vo armijos divizijas iš ryti
nio Berlyno, palengvino ke
lionę tarp rytinės., ir vaka
rinės Vokietijos ir greit vi
sai atšauks karinį stovį.

Gražiai ateina dovanos fondan, tačiau dar trūksįą 
pusantro tūkstančio dolerių. Tai stambi suma! Turime 
visi labai susirūpinti, kad ji būtų sukelta iki liepos 15-tos 
dienos! ,) (

Juozas Steponaitis, brooklynietis, jau davė $25.00, 
bet jis pareiškė, jog dar duos prieš liepos 15-tą; jis sako, 
fondas turi būti užbaigtas su apskritais astuoniais tūks
tančiais. Laukiame daugiau tokių prietęlišku balsų.

Šiuo kartu įplaukė $436.00. Iš anksčiau gauta 
$6.069.88, viso įplaukė $6,505.88. Dar reikia sukelti 
$1,494.12.
Per P. Repečką,
Inglewood, Cal.:

Kurseniškis .........  $2.00
A. A. Buddy....... . .  2.00
'Mrs. Lopas....... «... .50
J. Tekinis................... 50

Per R. Mizarą

Teigiama., kad Amerika atmes 
jo reikalaujamą karinę sąjungą

jeigu nori, kad Syngmana?
su daromo-

Seoul, Korėja, liepi 1.
Pietinės Korėjos tautiniu- Rhee sutiktų 
kų prezidentas SyngmanasI mis paliaubomis:
Rhee išstatė Amerikai rei-: Jeigu per 90 dienų po pa-
kalavimą: ; liąuhų padarymo

Jungtinės Valstijos turi i užtikrinta, J

J. Lastauskas .
J. Šinkūnas,

Sana amunicijos
(Tąsa 2-rame puslapyj)

i nebūtu 
kad šiaurinės 

iš anksto pasirašyti sekamą ! Korėjos Liaudies Respubli- 
karinę sąjungą su Pietinės' ka taps prijungta Pietinei 

Korėjai, tai
1 Amerika turi padėti jam 
* ginklais užimti ir prijungti 
šiaurine Korėja.

Tas reikalavimas fakti- 
nai pražudė prez/dento Ei- 

. ^enhoWerio pasiuntinio Ro- 
bertsono vilti susiderėti su

ietinės į ka tap
Korėjos tautininkų valdžia,; (tautininku) £------ ------------------------

Amerikonai Korėjoje 
visuomet turėjo

(per Wm. Patten) z

Eisenhower i s sulaikys bilijoną 
dol. Europai^ jeigu ji nevykdys 
karinių Amerikos planų

Washington. — Senatas 
vienbalsiai nutarė įgalinti 
prezidentą Eisenhowerį nu
mušti tūkstantį milijonų 
dolerių karinės paramos 
šešiems . vakarų Europos 
kraštams, jeigu jie nesuda
rys bendros tarptautinės 
armijos prieš komunizmą, 
kaip kad Amerika reika
lauja.

Tie kraštai yra Francija,

vakarų Vokietija, Italija, 
Belgija, Holandija ir Luk- 
sembur&as.

Jeigu jie sukurtų tokią 
tarptautinę armiją, tai gau
tų apie 3,000 milijonų dole
rių per metus, o jeigu ne, 
tai tik 2,000 milijonų.

Viso skiriama 5,318- mili
jonų dolerių svetimiems 
kraštams ginkluoti prieš 
komuriistus per metus.

. 1 KINIJOJ BŪSIĄ SURASTA
■ &,ie. 500 MILIJONŲ GYVENTOJI]Rytų Vokietijos ir 

tų radijai kartojo, kad tai 
Amerikos agentai buvo iš
šaukę riaušes.

Gen. Dibrova reikalauja 
nesiąst gengsterią Į 
rytini Berlyno ruožtą

Berlin. — Generolas P. T. 
Dibrova, Sovietų komandie- 
rius rytiniame Berlyno 
ruožte, reikalavo užtikrint, 
kad “vakarai” liausis bru
kę gengsterius - kriminalis
tus kaip riaušininkus iš va
karinio Berlyno į rytinį. 
'Sako, tik tuomet bus gali
ma atidaryti laisvus ėjimus 
bei važiavimus iš vakari
nės miesto dalies į rytinę.

(Vakarinis Berlynoi ruož
tas užimtas anglų, ameri
konų ir fraricūzų, o rytinis 
Sovietų kontroliuojamas.)

EKSPLOZIJA GVATE
MALOJ UŽMUŠĖ 13

Guatemala City. — Vie
nas sandėlis čia taip smar
kiai sprogo, kad sugriovė 
bei apardė visą bloką na
mų. užmušė 13 žmonių ir 
padarė nuostolių iki pusės 
milijono dolerių.

raginta pradėti derybas su 
amerikonais dėl tos para
mos. i

• Seoul, Korėja, lien. 1. —

man da atmetė skleidžiamus

amerikonam fronte

Washington. — Genero
las Lawton Collins, armijos j 
štabo galva, užginčijo, kad I 
sttfkavo amerikonams amu
nicijos, todėl būk negalėję 
užkariauti visą Šiaurinę

jie visuomet turėjo apsčiai 
amunicijos.

Jis raportavo kongresi
nei komisijai, jog nuo ka
ro pradžios tik iki H 952 me
tų gruodžio mėnesicrJTneri- 
konai Korėjoje iššovė iš 
pątranku bei minosvaidžių 
1,070 milijonų tonų sviedi
niu ,neskaitant oro bombų 
ir paprastų kulkų.

Hong Kong, liep. 1. —

ka “pradėjo visuotiną savo 
gyventojų su ra š i n ė j i m ą

Paprastai buvo skaičiuo
jama, jog Kinija turi 450 
milijonų žmonių ar kiek 
daugiau. Bet dabartinis jos 
gyventojų skaičiavimas ga
li parodyti 500 milijonų Ki
nijos gyventojų, gal net 
daugiau, kaip teigia New 
Yorko Times koresponden
tas H. R. Lieberman.

Kinijos valdžia sakė, viT

Smarkiai didėja naftos 
gamyba Sovietų Sąjungoj

Maskva. — Sovietų spau
da praneša, kaip sparčiai 
auga naftos - aliejaus ga
myba vakarinėje Uralo ‘kai
rių srityje. Baškirijos alie
jaus versmės per 6 pirmuo
sius šių metų mėnesius da
vė 21 su puse procento 
daugiau naftos, negu per 
tokį pat 1952 metų laiko-

London. — Anglija pasi
rašė metinę $3,052,000 ver
tės prekybos sutartį su So
vietų Sąjunga,

r ei-sų piliečių surašymas 
kalingas ypač tam, kad ga
lima būtu tiksliai išrinkti

Profesorius nežino, už
ką jam valdžia moka 
po $9,600 per metusse imą). T i k r o gy v e n to j ų

skaičiaus sužinojimas įvai
riose vietose taip pat nuro-/ 
dys, kiek reikia naujų gy-/ 
vennamių pastatyti ir kaip mas Fisher, buvęs ^Syra- 
aprūpinti medžiaginius pi-1 cuse Universiteto profeso- 
liečių reikalus. < ! riųs, sakė * “j

Pirmas valdinis Kinijoj 
žmonių skaičiavimas buvo 
padarytas z 1742 m., viešpa
taujant.Imperatoriui Čieįi 
Langui. 
143,411,559 gyventojai.

Washington. — Dr. Tho-

Tada

Reikalauja užgini judi, 
■kaipo įžeidžianti japonus

Tokio, Japonija. — Ame-j 
rikonų Prekybos Rūmai’ 
reikalavo uždraust Japoni-j 
joje rodyti amerikini judi 
“Task Force.” Tas judins 
vaizduoja, kaip didvyriš
kai Amerikos laivynas su
mušė japonų laivyną An
trajame pasauliniame, kare,..

Amerikiniai Prekybos 
Rūmai perspėja, kad šis ju- 
dis galėtų sukiršint japo
nus ir labai pablogint san
tykius tarp Japonijoj ir 
Jungtinių Valstijų.

, sakė tyrinėjančiai 
Kdngreso komisijai, j o g 
pafs nežino, už ką jam val
džia moka po $9,600 algos 
per metus.

Tokią algą jis gauna nuo 
1952 metų vasario mėnesio, 
kada buvo paskirtas direk
toriaus padėjėju Techninio 
Bendradarbiavimo A d m i - 
nistracijoje.

Visas prof. Fisherio “dar
bas” nuo to laiko buvo tik
tai pasišnekėjimas per 3 
minutes su tos įstaigos di
rektorium Franku Soren- 
sonu, kuris apleido tarny
ba, birželio 1 d. šiemet.

IZVIESTIJA KALTINA 
NORVEGIJA

vietų valdžios laikraštis, 
kaltino Norvegiją už pa
smarkintą rengimąsi karui 
pries Sovietų Sąjungą.

ORAS. — Giedra ir vis 
karšta.

Washington. — Valdinin
kai, tūli senatoriai ir kon- 
gresmanai priešinasi kari
nei sąjungai su Syngmanu 
Rhee. Teigia, kad Senatas 
“niekuomet neužgirtų” to
kius sąjungos.

Prancūzai apgulė 
Kambodijos sostinę

Saigom Tndo-Kin.—Pran
cūzai apstatė kareiviais ir 
patrankomis Pnompe n h ą, 
Kambodijos sostinę, Indo- 
Kinijoje^ Išvijo kainbodie- 
čius iš .nešiu miesto blokų, 
apginklavo tą vietą ir įsa
kė francūzams bei kitiems 
baltiesiems gyve n t o j a m s 
bėgti ten Į prieglaudą, jei
gu kiltų mūšiai tarp Kam
bodijos tautines kariuome
nės ir francūzų.

Kambodiecių kariuomenė 
tebelaiko užėmus valdinius 
rūmus.

Taktinis Kambodijos ka
ralius Norodom Sihanuk . 
grasino atvirais karo veiks
mais' f r a n c ū z ams, jeigu 
Franci ja vis dar nesuteiks 
Kambodijai nepriklausomy
bės.

Francijos seimo 
ministru kabinėti S

Paryžius.—Francijos sei
mas 386 bals, prieš 212 už- 

i gyrė naująjį Franc, minis- 
| trų kabinetą su premjeru J. 
Laniel’iu pryšakyje. Tai 
jau devynioliktas kabinetas 
po Antrojo pasaulinio karo. 
Dauguma ministrų tie pa
tys, kaip ir buvusiame ka
binete. \

Tai vėl bus silpnas mi
nistru kabinetas, Nudarytas ' 
iš kelių deši jjų partijų bei 

riria ame
rikiniai stebėtojai.

Abejojama, ar premjero 
Laniel’io valdžiai pavyks’ 
įtikinti seimą, kad užgirtų 
Amerikos reikalą ujamas 
karines sutartis su vakarų 
Vokietija ir penkiais kitais 
vakarinės Išropos kraš
tais.
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NEBUS JIEMS RAMYBES
ĮDOMIŲ ŽINIŲ dabar ateina .iš Indo-Kinijos, kur 

verda žmonių kara/ prieš francūzus imperialistus.
Ligi šiol oficialiai į karą buvo įstojusi tik vietna

miečių tauta, Vietnamo liaudis.- Bet gi Indo-Kiniją su
daro trys valstybės: Vietnamas, Laos ir Cambodia. Pa
starosios dvi oficialiai nebuvo įsitraukusios į-karą už 
tautinį išsilaisvinimą. į

Tik pastaruoju laiku pasigirdo protestų balsai iš 
Laos ir Cambodijos. Šitie balsai patvirtina tai, kad vi
sos Indo-Kinijos tautos nori francūzus išvyti iš savo že
mės ir gyventi laisvai.

' štai, net Cambodijos karalius Norodom Sihanouk 
“pasišiaušė” ir reikalauja savo kraštui nepriklausomy
bės, reikalauja tautinės laisvės. Jei ko, ten prasidės 
mūšiai tokie, kokie Vyksta Vietname.

Kodėl karalius^Norodom taip daro? Kodėl jis rei
kalauja savo kraštui laisvės? Todėl, kad žmonės didžiai 
nepasitenkinę francūzų viešpatavimu, žmonės verčia jį 
tai daryti.

Visą Indo-Kiniją apėmė4 didžio . nepasitenkinimo 
liepsnelė ir jos francūzai,—nežiūrint, kiek daug ginklu 
jie gaus iš Amerikos,—nebepajėgs nuslopinti.

FRANCŪZIJOS IMPERIALISTAI akli. Jie dar vis 
mano jėga galėsią tautas vergijoje laikyti, kaip laike 
pirmiau. Į Azijos ir Afrikos tautas francūzai imperia
listai žiūri su panieka, kaip žemesnes, kaip netinkamas 
savivaldybei.

Jie daro didžiausią klaidą neatsisakydami senos po
litikos, nebandydami sugyventi su tomis tautomis drau
giškai, kaip lygi su lygia.

Prancūzijoje, kaip jau žinia, liaudis nęri baigti karą 
Indo-Kinijoje, įtraukti, iš ten ginkluotąsias pajėgas, pa
liekant tam kraštui tvarkyti savo reikalus, kaip jis nori.

Prancūzijos komunistų partija, stovėdama už karo 
baigimą Indo-Kinijoje, 'praėjusiuose municipaliniuose 
rinkimuose gavo daugiau balsų negu kuri kita partija.

Šių metų birželio mėnesio viduryje, Paryžiuje, įvyko 
Prancūzijos komunistų partijos centro komiteto plenu
mas, kuriame tos partijos sekretorius Duclos darė pra
nešimą. Trumpai suėmus, pranešimo branduolis tokis:

“Mūsų partija,—pareiškė Diuklo,— visomis jėgomis 
/kovodama už darbininkų klasės, kaip liaudies jėgų su
sivienijimo pagrindo, veiksmų vienybę... yra didžiųjų 
nacijos interesų gynėjas.

“Nacionalinės nepriklausomybės, socialinės pažan
gos ir demokratiniu laisvių gynimo politiką, atitinkančią 
Prancūzijos reikmes ir /naudies lūkesčius, galima api
būdinti šitaip:

.—Nustatyti taiką Vietname ir sudaryti susitarimus 
ekonominiais ir kultūriniais klausimais, atitinkančius 
Vietnamo, Patet-Lao ir Kchmeros tautų interesus ir 
prancūzų tautos interesus;

—Atsisakyti nuo kolonijinio engimo metodų;
—Atsisakyti nuo Bonos ir Paryžiaus sutarčių ra

tifikavimo !
y—Vykdyti politiką visiems ginčijamiems klausi

mams sureguliuoti derybų keliu, siekiant paruošti pa
lankias sąlygas visuotiniam /Taikos Paktui sudaryti.

—Žymiai sumažinti karines išlaidas;
—Įvesti teisingą mokesčių sistemą;
—-Gerbti demokratines laisves ir konstitucines ga

rantijas.”
. Kaip mateyre, ši partija ir šiuo metu centriniu sa

vo obalsiu turl&aro\baigimą Indo-Kinijoje.
Jei naujasis Prancūzijos premjeras Joseph Lan.iel 

nevykdys taikos Indo-Kinijoje, tai ir jo viešpatavimas 
bus labai trumpas.

JAU PRADĖJO’
• PRAĖJUSĮ PIRMADIENĮ kongresmanas W. y. 

'Wheeler (demokratas iš Georgia valstijos) jau pradėjo 
.savo kampaniją prieš teisėją William 0. Douglas.

Kongresmanas Wheeler kalbėjo Kongreso sesijoje 
visą valandą. Jis reikalavo išvesti (to impeach) iš

- aukščiausio teismo teisėję) vietos Douglasą.
Už ką?

- Kongresmanas Wheeler, surinko prieš teisėją Dou
glasą riet šešis “griekus,” kurių vyriausias: “išdavystė.” 
‘‘Išdavystė” atsieit taikoma ta prasme, būk teisėjas iš
davęs priešui nadsų krašto reikalus. Kur ir kaip teisėjas

.-Douglas tai padarė? Ogi, pasak kaltintojo, teisėjas 
_Douglas darąs viešus pareiškimus, kurie “patinka Krem- 
' liui.” Jis, teisėjas, praėjusiais metais, girdi, kalbėjęs 
' Viešai už pripažinimą Kinijos Liaudies Respublikos!

Matot, kaip “drąsiai” galvoja reakcininkai kongres- 
* tnanai! x

Tarp kitų Douglaso “griekų” prikergiamas kaž 
/•koks “nemoralinis jo elgęsis” Oregon valstijoje.

Reakcininkai griežia dantimis prieš teisėją, kuris 
/ turėjo drąsos sulaikyti Juliui ir E'thelei Rosenbergams 

mirties vykdymą! ’ *

TIESA APIE ITALIJOS 
RINKIMUS

Šių metų birželio 14 d. 
laidoje Vilniaus Tiesoje tel
pa straipsnis apie bėga
muosius tarptautinius įvy
kius. Jame tarp kitko lie
čiami ir praėjusieji Italijos 
rinkimai. Straipsnio auto
rius Afonininas rašo:

Italijos demokratines jėgos 
iškovojo stambią pergalę per 
birželio 7—8 dd. vykusius 
parlamento rinkimus. Ypatin
gą šios pergalės reikšmę suda
ro tai, kad buvo sužlugdytas 
valdančios’ krikščionių demo
kratų partijos ir jos sąjungi
ninkų mėginimas panaudoti 
savo interesais antidemokrati
nį rinkiminį įstatymą, kurį jie 
prastume parlamente. 1

Kaip yra žinoma, šis įstaty
mas tuo atveju, jeigu krikščio
nių demokratų blokas (t.y. 
krikščionys demokratai, so
cialdemokratai, liberalai ir 
respublikonai) būtų surinkęs 
50 procentų balsų plius vienas 
balsas, teiktų šiam blokui tei
sę gauti 6.\ procentus vietų 
deputatų rūmuose. Tuo būdu 
krikščionys demokratai tikėjo
si užtikrinti sau tvirtą daugu
mą parlamente, kad ir toliau 
vykdytų savo antinacionalinę, 
iš anapus vandenyno padik
tuotą politiką, karo ir demo
kratinių laisvių slopinimo ša
lyje politiką.

Yra žinomi šios Italijos val
dančiųjų sluoksnių “atlantiš- 
kosios” politikos padariniai — 
skurdas, nedarbas, didžiulis 
brangumo' augimas, užsienio 
prekyboj rezorganizavimas ir 
tt. Pakanka pasakyti, kad Ita
lijoje yra daugiau kaip 6 mi
lijonai visiškų ir dalinių be
darbių. Šalyje yra 4,5 milijo
no šeimų, kurios valgo mūsą 
rečiau kaip vieną kartą per 
savaitę.

Visa tai negali nesukelti au
gančio liaudies masių nepasi
tenkinimo.

Dideles viltis dėjo krikščio
nys demokratai į savo rinki
minę “.reformą”. Duodamas 
intervju Amerikos žurnalui 
“United States News and 
World Report”, Italijos minis
tras pirmininkas do Gasperi 
pareiškė, kad jis iškėlė rinki
minės reformos tikslą “su
triuškinti komunizmą”. Kartu 
de Gasperi nepraleido progos 
pabrėžti savo intervju: “Jūs 
turite suprasti štai ką—aš esu 
už Atlanto paktą. Aš—už vie
nybę su Amerika,—tai visų 
pirma”.’

Taigi, Italijos valdančiųjų 
sluoksnių rankose buvo ištisas

I t

priemonių arsenalas. Jie turė
jo “stebuklingą” rinkiminę 
“reformą”, vyriausybinį apa
ratą ir policiją: jie nesibiau- 
rėjo niekuo, kad sužlugdytų 
demokratinių partijų rinkimi
nę kampaniją, griebdavosi su
klastojimų, savivaliavimo ir 
smurto.
Tačiau “atlantiškųjų” politi

kų ir jų globėjų viltys nuga
lėti sužlugo.

Dauguma rinkėjų atsisakė 
paremti juos. Surinkęs 49,8 
procento balsų, krikščionių’ 
demokratų blokas neteko tei
sės gauti vadinamąją “daugu
mos premiją”, antidemokrati
nis rinkiminis įstatymas visiš
kai sužlugo ir vietos rūmuo
se paskirstytos tarp partijų 
proporcingai jų gautų balsų 
skaičiui.

Svarbus parlamento rinki
mų rezultatas yra krikščionių 
demokratų ir jų sąjungininkų 
pozicijų susilpnėjimas. Paly
ginti su pereitais rinkimais 
1948 metais jie neteko apie 3 
milijonus balsų. Jeigu ankš
čiau krikščionys demokratai 
vieni turėjo deputatų rūmuo
se 307 vietas iš 574, tai dabar 
jie kartu su savo sąjunginin
kais turi tik 303 vietas iš 590.

Kartu rinkimai liudija apie 
kairiųjų partijų įtakos didėji
mą šalyje. Jos surinko 1,426,- 
000 balsų daugiau, negu 1948 
metais. Už jas balsavo dau
giai! kaip 35 procentai rinkė
ju*

Komunistų partija gaus de
putatų rūmuose 143 manda
tus (1948 metais turėjo 131); 
socialistų partija—75 vietas 
vietoj 52 pereitame parlamen
te.

Kraštutinės dešiniosios par
tijos (monarchistai ir neofa- 
šistai) gavo 69 vietas.

Rinkimų į senatą rezultatai 
teikia iš esmės analoginį vaiz
dą.

APIE LIETUVOS KOMU
NISTŲ PARTIJOS

CK PLENUMĄ
New York Timese ir ki

tuose Amerikos laikraš
čiuose tilpo neilga žinia 
apie tai, kad neseniai Vil
niuje įvyko Lietuvos Ko
munistų partijos Centro 
Komiteto plenumas, kuria
me buvo savikritiškai pa
žvelgta į kai kuriuos par- , 
tijos darbe trūkumus.

Smulkiau apie šį plenumą 
pasisako tos partijos orga
nas Tiesa, kurioje skaito
me:

Šiomis dienomis įvyko Lie
tuvos KP CK eilinis plenumas. 
Plenumas apsvarstė klausimą 
dėl stambių trūkumų politinia
me darbe ir vadovavime ūki
nei bei kultūrinei statybai 
Lietuvos TSR.,

Plenumas pažymėjo rimtas 
klaidas bei trūkumus Lietuvos 
KP CK ir Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos darbe ir, visų 
pirma, buvimą iškraipymų 
vykdant mūsų partijos lenini- 
nę-stalininę nacionalinę politi
ką. šie iškraipymai ypač pasi
reiškė lietuviškųjų nacionali
nių kadrų silpnu ugdymu bei 
iškėlimu į vadovaujantį parti
nį, tarybinį ir ūkinį darbą. 
Plenumas pasmerkė partinių 
ir tarybinių organų plačiai 
praktikuojamą a d m i n i st ra v i - 
mą vietoj .masinio-politinio Į 
darbo vystymo. Plenumas taip 
pat atskleidė stambius trūku
mus bei klaidas stiprinant kol
ūkius organizaciniu-ūkiniu at
žvilgiu.

Lietuvos KP CK. plenumas 
pripažino reikalingu ryžtingai 
ištaisyti padarytas klaidas ir 
nužymėjo konkrečias priemo
nes politiniam darbui respub
likoje sustiprinti, lenininei— 
stalininei nacionalinei politi
kai nuosekliai vykdyti, page
rinti nacionalinių lietuviškųjų 
kadrų ugdymą, parengimą ir 
platų iškėlimą vadovaujan
čiam darbui į partinius, tary
binius ir ųkinius organus, stip
rinti kolūkius politiniu ir or
ganizaciniu-ūkiniu atžvilgiais.

Plenumas taip pat apsvars
tė organizacinius klausimus.

Plenumas išrinko Lietuvos 
KP CK antruoju sekretorium 
V. Niunką, CK sekretorium 
K. Liaudį, papildomai išrinko 
į CK biuro sudėtį K. Liaudį, 
Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos Pirmininko pirmąjį pava
duotoją M. šumauską, E. O- 
zatskį ir Lietuvos TSR Vidaus 
reikalų ministrą J. Vildžiūną.

Plenumas patvirtino CK 
partinių, profsąjunginių ir 
komjaunimo organų skyriaus 
vedėju Lietuvos KP CK,biu
ro narį F. Bieliauską, pramo- 
nės-transporto skyriaus vedė
ju E. Ozarskį, propagandos 
ir agitacijos skyriaus vedėju . 
J. Smilgevičių, žemės ūkio 
skyriaus vedėju S. Juozapavi
čių, mokslo ir kultūros sky
riaus vedėju S. Lazutką, ad
ministracinių ir prekybinių-fi- 
nansinių organų skyriaus ve-' 
dėjn J. Jurgaitį.

Į)--------------------------------------------------------------

Valdžia šelpia sausros 
nusiaubtas farmas

Washington.—Prez. Tru- 
mario valdžia °ant greitų
jų” skiria 8 milijonus do
lerių kaip paramą far- 
moms, kur karšta sausra 
sunaikino derlius ir nusvi
lino pievas 330 apskričių 
Texas ir Oklahomos valsti
jose.

Daugelis žino, kad Social 
Security Aktas užtikrina se
natvės ir šeimos našlaičių ap- 
draudą darbininkams, kurių 
darbai šio akto yra liečiami ir 
iš kurių algos yra išskaitoma 
šios Apdraudos fondam Ta
čiau, daug mažiaū kas žino, 
kad tikrumoje tas pats Aktas 
įsteigė dabartinę Nedarbo 
Apdraudos sistemą, nors .į šį 
fondą moka tik darbdaviai 
(išskyrus Alabamos ir New 
Jersey valstybes, kur damoka 
ir darbininkai).- Įdomu, kad 
šios pašalpos būna išmokamos 
ne federalinės vyriausybės į- 
staigų, bet valstybių Darbo į- 
staigų, kurios randasi visose 
4 8 valstybėse, ne taip, kaip 
senatvės ir našlaičių pensijos, 
kurias išmoka juk federalinė 
vyriausybė.

Nors Darbo biržų tarnyba 
beveik visose valstybėse yra 
ta pati, kiekviena valstybė, į* 
skaitant ir Alaska, Hawaii 
bei Columbijos Distriktą, turi 
savuosius nuostatus, kurie pa
pildo nedarbo apdraudos įsta
tymą ir vykdo-savąją progra
mą. (Pašalpų dydis, pašalpų 
išdavimo laikas, administraty- 
vė tvarka ir tinkamumas pa
šalpai gauti yra skirtingas be
veik visose valstybėse. Tačiau 
vistiek visos valstybės privalo 
susiderinti su tam tikrais fe
deralinės vyriausybės įstaty
mais, nes ji apmoka šių pro
gramų administracijos išlai-
d as, įskaitant viešųjų darbo 
paklausos įstaigų išlaikymą.

Programa veikia šiuo būdu

Kiekviena valstybė turi ne
darbo apdraudos mokesčio į- 
statymą, kuris nusako kokio 
didumo fondas* turi būti suda
romas iš darbdavių mokesčių. 
Surinkti mokesčiai, kiekvienos 
valstybės atskira sąskaita su
plaukia į Federalinį Rezervo 
Fondą. Iš jo kiekviena vals
tybė ir išreikalauja apdrau- 
dai reikalingas išmokėti su
mas. Kiekvienos valstybės į- 
statymas pažymi, jog šitokia 
apdrauda mokama tik laiki
nai darbo netekusiems asme
nims, kurie uoliai ieško kito 
darbo. (Paskutiniu laiku ne
darbas yra tiek sumažėjęs, 
jog valstybių nedarbo apdrau
dos rezervai yra nepaprastai 
išaugę; Praėjusį gruodžio mė
nesį fondas turėjo 8 miliardus 
400 milijonų dolerių).

Fėderaliniai ir valstybiniai
nedarbo apdraudos įstatymai 
globoja prekybos ir pramones 
darbininkus, kurių darbdaviai 
užlaiko stambesnę samdomąją 
jėgą. Daugelis valstybių ne
globoja mažų bendrovių su 
vienu, dviemis, trimis darbi
ninkais arba firmų, kurios di
desnį darbininkų skaičių ne
naudoja pastoviai ilgiau kaip 
20 savaičių kalendoriniuose 
metuose.

Kongresmanas Ray J. 
Madden, demokratas iš 
Indianos. Jis reikalauja, 
kad Kongresas' paskirtų 
komisiją ištyrimui, kokis 
ryšys yra tarpe atominių 
bombų sprogdinimo ir 
neseniai kilusių tornadų. 
Jis mano, kad tas audras 
pagimdė ’bombų, išjudin

tas oras.

Šiuo metu nedarbo apdrau
dos įstatymas negloboja že
mės ūkio, namų ir vyriausy
bės darbininkų ir tarnautojų, 
dirbančių nepelno, švietimo, re
liginėse ir šalpos organizaci
jose. Specialus federalinis į- 
statymas užtikrina nedarbo 
apdraudą geležinkelio darbi-, 
n inkams.
Pašalpos dydis

Daugelyje valstybių nedar
bo apdraudos pašalpos dydis 
priklauso, kaip ilgai jis dirbo 
tarnyboje, kuri buvo šios val
stybės įstatymo globojama ir 
kiek jis uždirbo, iki jis darbo 
neteko. Paprastai už pirmąją 
nedarbo savaitę jis nėra ap
mokamas. Jei jis darbą palie
ka savanoriškai be rimtos 
priežasties arba jis atleidžia
mas dėl blogo elgesio, jis tu
ri dar ilgiau laukti savo pir
mosios pašalpos.

Visos valstybes draudžia 
‘mokėti nedarbo pašalpą dar
bininkams, kurie tiesioginiai 
dalyvauja streike, nors dvi iš 
jų pradeda mokėti', jei strei-' 
kas Užsitęsia ilgesnį laiką.

Didžiausios pašalpos nesie
kia daugiau kaip $20—$30 
per savaitę. 11 valstybių moka 
papildomai už kiekvieną ne
dirbančiojo šeimos narį. Pašal
pa mokama ne ilgiau kaip 
16-26 savaites. Daugiau kaip 
pusėje valstybių šis laikas yra 
nustatytas 22 savaitės.

Darbininko teisės
Atleistas darbininkas, žinąs, 

jog jis turi teisę gauti nedarbo 
pašalpą, privalo užsiregistruo
ti nedarbo apdraudos įstaigo
je ir tuo pačiu metu privalo 
užsiregistruoti darbo pasiūlos 
valstybinėje įstaigoje. Jis ne
gaus pašalpos, jei jis nesutiks 
eiti jo profesijos tinkamo dar
bo, kurį jam pasiūlytų minėta 
įstaiga. Tačiau jo negali pri
versti imti siūlomą darbą; jei 
ši vieta yra laisVa dėka strei
kų .ar kitokių nesusipratimu, 
arba sąlygos yra menkesnės, 
negu kad darbininkas turėjo 
pirmiau. Iš jo negalima reika
lauti, kad kaip naujojo darbo 
sąlyga jis privalo pereiti į 
naują uniją, ar kad pasitrauk
tų, atsisakytų įsijungti į regu
liarią jo amato uniją.

Pašalpa yra mokama ją

$8,000 Fondas Laisvei
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

A. J. Pranaitis .... 10.00 
Laisvę. Mylintis,

Phila., Pa............. 3.00
L. Tureikis,

Phila., Pa. ....... 3.00 
St. Urbonas,

Mt. Ephraim, N. J. 2.00 
P. Valanti enė,

Phila., Pa..............1.00
Per L. Prūseiką,
Chicago, Ill.:

A. šešelgis ............. 5.00
Sabutis .................. 5.00
P. Zalkus ......... ... 3.00
Sagadinas ............... 3.00
Vaiciulionienč ....... 3.00
Griškėnas ............... 2.00
Stasiukėlis ............. 2.00
Valentienė ............. 2.00
Klibienė.....................2.00
Orininkaitienč ..........2.00
Misevick ................  2.00
Dauderis ................  2.00
Gegužis .................. 1.00
J. Urmonienė............1.00
Danyla ................... 1.00
Andrijauskas ......... 1.00
G. Keller ................... 1.00
Lapinskas......... . . .  1.00
Pajėdienė ............... 1.00
Rudaitis ................ . 1.00
Dorinąs .................. 1.00
L. Valančius............. 1.00
Butkis ...................   LOO
Marozienė ............... L00
Jonyla .................... ; 1.00
Poškus/....... r.... L00
Jokubl/a ..... A ... 1.00
Avižienis ................  1.00

Iš New Haven, Conn. 100.00 
(tilpo koresp.)

t ♦
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E LIETUVOS
Pasitarimas vaizdines 
agitacijos klausimais

VILNIUS. — Lietuvos KI^ 
Vilniaus miesto komitetas su
rengė stambiausiųjų miesto 
pramonės įmonių pirminių 
partinių organizacijų sekreto
rių pasitarimą, skirtą vaizdi
nės agitacijos pagerinimo 
klausimui. Pasitarimo daly
viai papasakojo apie vaizdi
nes agitacijos patyrimą.

Jie taip pat nurodė į rim
tus trūkumus vadovaujant 
vaizdinei agitacijai. Eilėje į- 
monių plakatai ilgą laiką ne
atnaujinami. Partijos miesto 
komiteto ir rajonų komitetų 
propagandos ir agitacijos skw 
riai nepakankamai padj/fa 
pirminėms partinėms organi
zacijoms organizuojant vaiz
dinę agitaciją, miesto vykdo
mojo komiteto kultūros-švie
timo darbo skyrius nepakan
kamai padeda šiuo reikalu 
miesto masinėms ir .fabriki
nėms bibliotekoms, blogai or
ganizuoja vaizdinę agitaciją 
profsąjungų klubai. i

Nauja produkcija

NAUJOJI VILNIA. — Da
žymo aparatų gamykla pradė
jo naujos produkcijos rūšies— 
kompresorių serijinę gamybą. t

Naujasis kompresorius yra 
galingas kilnojamas agrega
tas, pad uodas suspaustą orą 
dažymo darbams atlikti. Jis 
gali būti panaudotas visose 
pramones šakose pneumati
niams įrankiams maitinti, ba
lionams užtaisyti i]’ kitiems 
tikslams.

Kalbine ekspedicija

Alytuje lankėsi LTSR Moks
lų akademijos lietuvių kalbos . 
ii’ literatūros instituto dialek- ' 
tologinė ekspedicija, vadovau
jama jaunesniojo mokslinio’^ 
bendradarbio Sapijanskaites. / 
Rajone ekspedicija suri’.iko * 
nemaža vertingos medžiagos 
dialcktologiniam lietuvių kai- ' 
bos atlasui.

tinkamiems gauti darbinin
kams kaip jų dalis, ne dėl to, 
kad jie reikalingi pašalpos, 
kaip piniginės paramos.

Common Council.

Iš Lawrence, Mass. 80.00 
(nuo bankieto, 
per S. P.)

Iš St. Petersburg, Fla. 32.00 
(tilpo* korės]).)

Per Geo. Urban,
No. Braddock, Pa.:

Geo. Urbonas......... 5.00
W. K1 i maviči u s ... 12.00

Nuo pavienių: K
Nuo T re n tono 

lietuviu ........ 80.00
Ona ir Jurgis Šilkai,

Wethersfield, 
Conn.............. ,... 25.00

Ch. Da neis, Aliquippa,
Pa. (per A. Š.) . . 3.00

J. P. Dragun, W. -
Roxbury, Mass. 2.00

Paul Berintonis, 
'Cassville, N. Y. 2.00

A. Barštis, Grand
Rapids, Mich. ... 2.00
(per J. A.)

A. Butrimas, 
Merrill, Wis..... 2.00

A. Burt, 
Raymond, Wash. 1.00,

Širdingai dėkojame vi
siems aukojusiems, kurių 
vardai aukščiau išspausdin
ti, už taip gražias dovanu 
fondui. Taip pat dėkojan Z 
pasidarbavusiems 
rinkimui. Pasispaus k i m e 
visi parinkti aukų ir pa
aukoti, kad sėkmingai už
baigus fondą.

Laisves Administracija



r

Lowell, Mass, ir Nashua, N. H. Laisves piknike) programa NEW JERSEY NAUJIENOS
Šios dvi kolonijos organizuoja 
žmones j bendrą didelį busą 
'Važiuoti i pikniką.

Lovvellio ir Nashua lietuviai 
tikrai stengiasi daugmeniškai 
nuvažiuoti ir dalyvauti Lais
vės didžiajame piknike šį šeš
tadienį, liepos 4-tą dieną Liet. 
Taut. Namo parke—Keswick 
Rd. ir >Vinter St. Montello, 
Mass.

NASHUA \draugai ir drau
ges turės biskj anksčiau pasi
skubinti, kad 1 1 :30 va', jau 
galėtų išvažiuoti i Lowell, o iš 
čia, kad galėtumėm išvažiuo
ti ne vėliau kaip 12 vai. die
na, j Montello, nes kelione a- 
pie 50'mylių, tai ima laiko nu
važiuoti.

Šiemet pikniko programa 
prasidės anksčiau. Tad geriau, 
kad ir publika suvažiuotu 
anksčiau. Abieju miestu žmo
nės, mananti busu važiuoti, 
privalo iš kalno turėti kelio
nes tikintus. Nelaikąs tuomi 
rūpintis paskutinėje valando- 
v

Nash u as draugai, matykite' 
dėl tikintu įsigijimo Egeri, Vil- 
kauską. E. Buslavičiu arba 
Žukauską. .lie jus aprūpins 
važiavimu į pikniką. (Ii Lo- 
wellio žmonės, norintieji va
liuoti į šį gražųjį pikniką, 
dėl tikintu matykite šiuos 
draugus: J. Blažonį, S. kau
leli ką arba J. Karšo na. Jie 

t

DVIEJŲ DIENŲ 

PIKNIKAS
Bengia Massachusetts Lietuvių Organizacijos

PARAMAI DIENRAŠČIO LĄISVES
Jvyks Šeštadieni ir Sekmadienį

Liepos 4 ir 5 July
LIET. TAUTIŠKO NAMO PARKE
Keswick Rd. ir Winter St., Montello, Mass.

RICHARD BARRIS ALDONA WALLEN

Art Mason’s Orkestrą Šokiams
Pikniko pradžia 1 vai. poxpietu, orkestrą nuo 5:30 iki 10:30 

Programa 4 vai. po pietų.
ra-------------------------------------------------------------------- ------------ a

ŠAUNI DAINŲ PROGRAMA:
Worcesterio AIDO CHORAS, vadovybėj J. Dirvelio;
Duetas: A.Dirvelienė ir J.Sabaliauskas;
Hartfordo LAISVES CHORAS, vadovybėj V. Hollis;
Akordionistas Richard Barris, is Dedham;
Montello LIUOSYBeS CHORAS, vadovybėj Al Rotsiaus;V ,

1 Solistai: Aldona Wallen, Rožė Stripinis ir kt. \
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti!

Tai bus puikiausia sueiga, linksmas pasimatymas sir daugeliu seniai maty
tų, ir puiki proga įsigyti naujų pažinčių. Kartu su dideliu sau malonumu pa- 
remsite ir dienraštį Laisvę. Todėl kviečiame visus atsilankyti. —Rengėjai.

jus aprūpins tikintais. Ypatin
gai J. Blažonis, jį galite maty
ti bile kada Lietuviu Piliečiu 
Klube, 14 Tyler St. Nashuoje 
busas sustos ant High St. po 
1 1 vai. ir žmones paėmęs iš
važiuos į Lowell kaip 1 I :30. 
Gi Lowellio žmonės turi susi
rinkti prieš 12-tą vai. į Klubo 
svetainę, 14 Tyler St., ir čia 
lauksime draugu našviečiu. Iš 
čia visi kartu, apsiginklavę 
smagiomis dainelėmis, traiia- 
mh^Įami, trauksime į tos die
nos smagiausią piknikinę iš
kilmę. Kadangi kiti važiuoja 
privatiškomis mašinomis, o čia 
busas imamas didelis, reikia ji 
pripildyti žmonėmis, tad pra
šomo visu talkos. Kegistrooki- 
tės tuojau, dabar. Pagelbėki- 
te mums įvykdyti šį gana sun
ku darbą ir naudingą pikniko 
rengėjams, o tai reiškia pa
čiai Laisvei.

Už jūsų prielankumą mes. 
rengėjai, būsime labai dėkin
gi. O iš pikniko sugrįžę turė
simo geras vaišes Klubo pa
talpose.

Na, gerbiamieji, susitiksimo 
važiuojančiam buse su pilnu 
malonumu.

Jonas M. Kars°nas.

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

Teko kalbėtis su žmonėmis 
apie būsiantį Laisvės pikniką, 
kuris įvyks šį šeštadienį ir 
sekmadienį—liepos 4—5 dd., 
Montello, Mass. Ypatingai 
kalbėta apie Subatos pikniką. 
Mat. tą dieną bus labai gra
žiu dainų programa.

Na, ir prisiminta apie armo- 
nikos-akordiono muziką. Ma
no prietblis sako: “ah, kaip 
aš myliu armoniką.” Prisime
nu,'jis sako, “kuomet Lietu-, 
voje-kaime, paskendusiam di- 
deliuoše medžiuose, būdavo 
užtrauks ant armonikos, tai 
metu šaukštą ant stalo ir bė
gu klausytis. Užsirėmęs ant 
vartų praleisdavau no vieną 
valandą. O mano linksmos 
svajonės toli lėkdavo kartu su 
armonikos galingais garsais!” 

‘‘() ar jūsų piknike bus ar
monika?” mano prietelis už
klausė. “Taip”, atsakiau jam.

Laisvės piknike liepos 4 d., 
apart kitu programos punktu, 
bus jaunas gražus vaikinas, 
žymus akordionistas Richard 
Barris iš Dedham, Mass. Jis 
duos gražios muzikos, kuri 
skambės daug gražiau Liet. 
'Tautiško parko žaliajame pu
šyne, negu skambėdavo ten 
senosios Lietuvos kaime. Ir ši
tos šaunios muzikos, kaip ir 
visu dainų ža vejančiu me liudi
ju, klausysis tūkstančiai žmo
nių, kurie ten nuvažiuos ir da
lyvaus.

Dėl to mes organizuojamo 

važiavimą busu, kad tik dau
giau žmonių galėtų nuvažiuoti 
ir viskuom pasigrožėti. Jeigu 
neturite kuomi važiuoti, tai a- 
teikite į Klubo svetainę, 14 
Tyler St., Lowell, Mass., dar 
prieš 12 vai. dieną iš čia bu
su visi važiuosime į pikniką. 
Na, ir taip tai bus klausimas 
išrištas. J. M*. Karsonas.

New Haven, Conn.
Iš mūsų tėvų dienos 
parengimo

Parengimas įvyko birželio 
21 d. West Haven Lietuvių 
Parke. Buvo labai pasekmin
gas, labai geras. Parengime 
buvo svečių iš Bridgeport©, 
Waterburio ir New Britain.

Diena praleista labai malo
niai, kad geriau ir negalėjo 
būti. Gauta dovanų spaudos 
naudai. Visi aukotojai žino, 
kam jie aukavo.

Todėl tėvų dienos rengėjai 
taria ačiū aukotojams.

Gal daugiau ir nereikia nie
ko pasakyti. Garbė gaspado- 
riams ir gaspadinėms už- jų 
gražiai atliktą darbą.

Parengimo apyskaita paro
do, kad spaudai liko vienas 
šimtas dolerių, čia neįskaito
mos aukos.

Gyvuok, Laisve, ilgai!
Būtų gerai, kad ir kitos ko

lonijos stotų į darbą su paren
gimais spaudos naudai. Dabar 
laikas! J. S. K.

Miami, Fla.
Naujienų No. 138, birželio 

12 d., žiūriu ir savo akims ne
tikiu, kaip tūlas ūkininkas 
ponas W. G. Laskys su visomis 
keturiomis nusikraustė pas 
progresyvių lietuvių' ėdiką Pi- 
jušą Grigaitį bendradarbiauti. 
Jis jam graudžiai verkšlena ir 
pyksta ant Chicagos Dailės ir

• Dramos Klubo, kam Klubas 
nusipirko Mildos pastatą kul
tūrinei lietuvių veiklai Chica
go.]’o už vieną šimtą tieksian
čių dolerių.

Jeigu p. Laskys per Naujie
nas būtų paaiškinęs, kaip rei
kėtų kiaules ir vištas auklėti,

• tai gal ir būtų buvęs savo 
vietoje, gi dabar jis stvėrėsi 
ne už savo rūšies profesijos. 
Jis ten prirašė visokių nesą
monių,. o senukas, Naujienų 
čyfas, visas gramatiškas klai
das ištaisė, dar ir nuo savęs 
daug ką pridėjo, kas buvo 
Laski o nedarašyta, būk tai 
kad Chicagos progresyviai 
lietuviai krinka ir smunka, ir 
esą nedraugiški, ir kad iš pa
rengimų jokio pelno nebusią, 
ir kad jaunoji karta visai jų 
neremsianti, tai ir nuošimčių 
nebūsią iš ko apmokėti ir tt. 
Ant galo- užgiedojo, kad net 
nė dy pūkai pas juos neisią. 
Ot tau, Jurguti, ir devintinės. 
Bet kam čia taip striokavoti, 
ponas Lasky, juk jūsų vištelės 
dėl to nenukentės?

Mano nuomone, be reikalo 
tas faęmerys nuklydo į priešų 
spaudą ir tiktai bergždžiai 
savo kopūstą eikvoja. Chica
gos progresyviai lietuviai ži
no, ką jie daro, ir be jokių 
planų jie nepirko Mildos pa
stato. Ką gi jau vertas šian
dieninis doleris? Verčiau in- 
vestuot jį į tokią šaunią įstaigą 

ir varyti biznį visais garais— 
parengimais, , perstatymais, ■ 
koncertais, išnuomavimais.

Ir kam dar taip ablavūkiš- 
kai plepėti, kad mes neturime 
progresyvės visuomenės?
Pagirtinas Chicagos lietuvių 

sumanymas. Bravo, Chicagos 
lietuviams. Senas Mianrcietis.

Valgyk, idant pats pasi
tenkintum!, bet rėdykis, 
idant kitus patenkintumi.

Ben. Franklin

Aš gerbiu tikėjimų, bet 
abejonė tai priemonė, kuri 
mus išmokslina.

W. Mimer .

Birželio mėnesis atėjo ir 
praėjo, palikdamas lietuvių 
progresyvių judėjime neatpil- 
domus nuostolius. Mirtis iš
plėšė iš mūsų judėjimo du ge
rus draugus: Kazį Steponavi
čių iš Cliffside ir Joną Čepin
skį iš Bayonne, N. J. Stepo
navičius mirė sulaukęs 64 
metus, Čepinskis—59. . ,

Steponavičius buvo progre
syvių judėjime žymus žmogus, 
kaipo geras veikėjas, rasėj as, 
ir pasižymėjęs duosnumu. Če
pinskis buvo ramaus būdo ir 
tik savoje kolonijoje veikda
vo, bet lankymo parengimų 
apylinkėje ir Brook lyne, žy
mesnių, neapleisdavo. Su au
komis irgi neatsilikdavo.

Tačiau jie palaidoti buvo 
skirtingai. Pirmutinis Stepona
vičius, palaidotas su visomis 
bažnytinėmis apeigomis ir 
dar, pridėčkui, per Stuk o pa
rijo pusvalandį buvo uždėta 
žymi antspauda ant velionio 
kapo. Antrasis gi palaidotas 
laisvai, — taip, kaip velionis 
gyvas būdamas gyveno, tikė
jo ir veikė. Reikia suteikti pa
garbos žodis velionio Čepins
kio likusiai moteriai ir visai 
šeimai.

Mane nustebino K. Stepo
navičiaus moters elgęsis. 
Steponavičių pažinau per eilę 
metų, ir jeigu man kas būtų 
sakęs, kad jam mirus su jo 
palaikais bus taip pasielgia, 
niekuomet nebūčiau tikėjęs. 
Tačiau taip įvyko įr nemanau, 
jogei tinkamai pasielgta.

Abu draugai mirė nuo šir
dies smūgio. 

—o----
Metai laiko atgal, irgi bir

želio mėnesį, mirė Dominikas 
Krūtis, ilgametis Elizabetho 
gyventojas ir progresyvių or
ganizacijų narys ir progrosy- 
\ės spaudos bendradarbis. Jo 
mirties metinę sukaktį jo li
kusi motina atžymėjo stam
bia parama Laisvei ii’ Vilniai. 
Taipgi neatsiliko ir jo artimi 
draugai, prisimindami liūdną 
1952 metų birželio mėnesį, pa
remdami su doleriu kitu prog- 
resyvę spaudą.

Gyvenimas eina savo keliu: 
vieni miršta, kiti apleidžia 
šią apylinkę, kiti paseno ir vi
siškai apleido veikimą, kuriuo 
pirmiau taip domėjosi,' veikė, 
būdami jaunesni. Nors jie nė
ra taip seni, bot prasišalino iš 
viso judėjimo. Negerai, bet 

Dienraščio Laisves Paramai

DIDIEJI PIKNIKAI
Iš. anksto ruoškimės juose dalyvauti. Tai bus 
puikus pasimatymas su daugeliu seniai ma

tytų ir proga įsigyti naujų pažinčių.

BROOKLYN, N. Y.
Piknikas Įvyks šeštadienį

Liepos 11 July
Šiemet Laisvės piknikas bus naujoje vietoje, 

Gerai įsitėmykite naujos vietos antrašą:
k

National Hall & Park
65-13 38th Ave. Woodside, L. I.

Pikniko pradžia 2 vai. po pietų

SHENANDOAH, PA.
Piknikas įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio 23 August
Swank’s Grove 
Brandonville, Pa.

taip yra/ ir mes savo valstijo
je turime kelis tokįus buvu
sius veikėjus, kurie užmigo 
amžinuoju miegu, dap.nemirę.

—o—
Atėjo mintis ir ja noriu pa

sidalinti su visais New Jersey 
valstijoj progresyviais lietu
viais. Mes jaunesniais kykais 
turėjome pusėtinai gerų dailės 
spėkų mūsų tarpe. Chorai gy
vavo Elizabeth, Bayonne, bet 
dabar turime tik vieną Siety
no chorą Newarke.

Taip, vieną Sietyną, kuris 
mus linksmina savomis daino
mis, ir tie, kurie dalyvavome 
jų suvaidintoje operetėje Cu
krinis Kareivis gegužės mene
sį, jų vaidinimu’ gėrėjomės. 
Tie vyrai ir moterys, kurie pa
laiko Sietyną, užsitarnauja 
mūsų visų pagarbos.

Ir mano širdingas patarimas 
visiems tiems, kurie išgalime, 
bet negalime ir neturime pro
gų dalyvauti ir kartu veikti 
chore, ar tai gyvendami Ne- 
warke ar kitose kolonijose: 
tapti choro garbes nariais, pa
simokant tam tikrą metinę 
mokestį. Butų gerai, kad Sie
tynas tartų savo žodį metinės 
mokesties reikalu. Aš esu pil
nai įsitikinęs, jogei galėtų bū
ti pasekmių.

—o—
Progai pasitaikius,.su drau

gais Churliais teko aplankyti 
draugus Vertelius Point Plea
sant, N. J. Draugai Verteliai 
apleido Lindeną ir apsigyve
no šioje apylinkėje netoli jū
rių girioje. Gamtos atžvilgiu 
vieta graži, namai statomi, 
kaip vasarnamiai, taip pat ir 
apsigyvenimui žiemos laiku. 
Drg. Vertelių vienos šeimynos 
namas gražus ir gražiai įtai
sytas. Turi kambarių i)’ dėl 
svečių, kurie mylėtų praleisti 
atostogas vasaros laiku. Drau
gės Vertei i enės sveikata žy
miai pasitaisė, jos sveikatai ši 
apylinkė ir oras tinka. Tačiau 
draugams Verteliams apleidus 
Lindeną, pasidarė nuostolis 
progresyviam lietuvių judėji
mui no tik Lindene, bet ir vi
soje apylinkėje. Pilietis.

Nėra kitų asmenų, mo
kančių tai}) žemai nusilenk
ti .kaip moka tie, kurie pa
siryžę virš kitų iškilti.

Mencken

f
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Philadelphia, Pa.
MALE and FEMALE-

Instructions. Enroll Now! Steel
man Business School. Accounting, 
Bookkeeping, typewriting, shorthand. 

Day and evening employment ser
vice, 502 Linden Street, Camden, 
N. J. Woodlawn 4-3369.
________________________ (127-129)
HELP WANTED—MaLE

AUTO MECHANIC. Experienced 
1st class. Steady work; good work
ing conditions; .$80 week to start. 
Paid holidays and vacation. Short 
hours. Apply in person, see Mr. H. 
Loring, SUBURBAN MOTORS, 
1200 Collings Rd., Fairview, Cam
den, N. J.

(127-130)
GARDENER. Man with knowledge 
of gardening, to weed, trim hedges, 
turn over ground, keep landscape in 
good condition. Steady work for 
the right man. Apply or phone Mr. 
N. Reinhardt,
TARK VIEW APARTMENTS, Coll
ingswood, N. J., Collingswood 5-5906 

(127-130)
MECHANICS. Must be 1st class. 

Experienced for construction equip
ment. Steady work; good working 
conditions. Apply ' or phone,; F. 
CLAUSS & SONS, 4400 D Street. 
MI. 4-7963.

(127-130)
AUTO MECHANIC. 1st Class. 

With State Inspection, Hydramatic 
experience. Good salary and com
mission. Steady work; good condi
tions for right man. Apply in per
son or phone: HAROLD MOTOR 
SALES. York & Street Road, War
minster. Hatboro 2808.

(127-129)
CLERK. Experienced, age 50 Oi’ 

over. Apartment House. Hours mid
night to 8 A. M. Steady position for 
right man. Phone ST. 2-2601. Mr. 
Sigler or Mr. Ruck for appointment.

________________ (127-130)
AUTO MECHANIC 

And HELPER
Experienced. Own tools.. Good sa

lary, excellent chance for advance
ment duo to expansion. All benefits. 
Phone Ed Malloy, DE. 4-6312.

I (127-130)
WELDER-MECHANIC

Experienced. Steady work; good
working conditions, good opportuni
ty for right man. Apply in person 
or phone OR. 3-8132. II. C. PRICE 
CO., Bustleton Ave. & Haldeman.'

I (127-129)

Baltimore, Md.
For Sale

Sacrifice at $4,250.00. Owner 
must sell quickly. 7 rooms and bath. 
Good condition, newly painted, low 
expenses. Taxes $95.00; ground 
rent $49.00. Southwest Baltimore. 
GI. 5-4870W

(127-129)

Brockton, Mass.
Mr. ir Mrs. Barce susilaukė 

dukrelės. Ji gimė gražioje 
birželio mėnesio 9-tą dierią, 7 
svarų ir 13 uncijų, puikioje 
sveikatoje' Motina Mrs. Ellie 
Barče taipgi laimingai pergy
veno motinystės pareigas ir 
kartu su savo vyru Ray džiau
giasi pirmuoju savo kūdikiu. 
Vardas jai duotas Linda-Ka- 
therine.

Mrs. Ellie Barce yra duktė 
Mr. ir Mrs. A. K. Railų, ilga
mečių Brocktono gyventojų. 
Antanas K. Raila yra gerai į- 
sisteigęs sportiškų rūbų ir 
‘rain coat’ siuvėjas. Jo įstai
ga randasi: Raila Coat Co., 
41 E. Main St., Avon, Mass'.

šią ja malonia proga sveiki
name Mr. ir Mrs. B'arc^ir jų 
tėvus Mr. ir Mrs. Railws. Nau
jagimei linkime kuo gražiau
sios ateities. Draugas.

MONTELLO, MASS.
L.L.D. 6 kp. mėnesinis susirinki-^ 

mas jvyks liepos-July 6 d., pradžia 
7:30 vai. vakare, Liet. Taut. Namo 
kambariuose. Visi nariai prašomi 
dalyvauti, nes yra atėjusi nauja šių 
metų laidos knyga — ‘‘Po Audros”, 
tad būkite susirinkime ir pasiimkite 
ją. Taipgi išgirsite raportą iš Įvy
kusio Laisvės naudai pikniko.

Valdyba.

t MATTHEW AJ
• BUYUS :
J (BUYAUSKAS) J
J LAIDOTUVIŲ 2
I DIREKTORIUS 5

I 426 Lafayette St. J
; Newark, 5, N. J. J 
! MArket 2-5172 J
> ) <

m M M « •
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MALE and FEMALE HELP WANTED—FEMALE

Ry skinasi fėro kėlimo 
autoriteto tikslai

Teismo keliu bandys apginti 
laivakroviŲ unijos teises

Gubernatoriaus Dewey 
majoru Impellitteri Įkurtasis 
fėrui kelti Transit Authority 
turi ir kitą tikslą, apart 
mo fėro.

Autoriteto viršininkas 
sey paskelbė, kad jis 
pys” nesamdymu naujų 
bininkų atleistųjų ar 
traukusių vieton. CIO
pareiškė, jog tas reikš pavojin
gą paskubą ir bloginimą vi
suomenei patarnavimo, tam 
pasipriešino. Tada Casey bu
vo pasišaukęs atstovus kelių 
smulkių unijėlių neva gauti iš 
jų patarimą ir pritarimą, kaip 
tą “taupymą
atstovai Į tą pasitarimą 
šaukti. Gi CIO atstovauja mil
žinišką daugumą 45,000 mies
tinių linijų transportininkų.

kėli

International Longshore
men’s Association vadai tarė
si, kaip galėtų 

i per teisdarybę 
I vadinamuosius 
mos” bilius.

Įstatymiškai ir 
atmušti taip 

pajūrio “refor-

iau
ti ar- 
pasi- 
unija

vykdyti. CIO 
ne

per-

Malioriai perrinko 
valdybą

Maliorių Unija įvykdė
rinkimą Distrikto 9-jo Tary
bos. Eilinių Narių Komitetas 
statė 4 kandidatus į agentus, 
trys tapo išrinkti. Viso rinkta 
11 biznio agentų. Eilinių lai
mėtojais yra Ralph French, 
A. Grobman, Sam Roserf^

Tarybos sekretorių išrinktas 
tas pats Rarback. Prieš jį bu
vo išstojęs M. Dubnickas, ma
žai težinomas nariams, išsky
rus savo lokalą. Mažai už jį 
tesidarbuota, tad jam nebuvo 
progos net gerai pasirodyti 
balsais.

Tie biliai neva taikomi prieš, 
raketierizmą pajūryje. Ta
čiau Įgudusioms unijistams 
matosi, kad jie daromi Įran
kiais nužudyti pačią uniją. 
Biliai tapo priimti Valstijos 
Seimelio spėcialėje sesijoje 
birželio 26-tą.

Tuos prieš uniją bilius per
varant per abu butus jų au
toriai veik nesusitiko rimto 
pasipriešinimo. Republikonų' 
pasiūlytiems -biliams demokra
tai tiktai vienas kitas biskelį 
pasipriešino, kiti juos pralei
do ramiai. Valstijos CIO nie
ko nesakė. AFL protestai atė
jo pavėluotai ir nepakankami. 
Pati laivakrovių unija nebuvo 
sumobilizuota protestuoti ma
siniai. Išstojo keli viršininkai, 
tarpe tų tūli patys jau Įtartie
ji, priešakyje su Joe Ryan, 
kuris yra įkaitintas, po teismu 
už raketierizma.

Unija liekasi beteise
Visoje šios valstijos prieš- 

darbininkiškų įstatymų istori
joje nebuvo buvę taip aršių į- 
statymų, kokiais yra šie nau
jieji, išleisti prieš laivakrovius. 
Niekad keliems asmenims ne
buvo duota tiek galios, kiek 
šie įstatymai teikia Įkuriamai 
Port Commission. Kiek ant 
greitųjų buvo galima patirti, 
ta komisija turės visuotiną 
teisę:

Registruoti ir laisniuoti uos
tui darbininkus.

Pavaryti iš darbo, kada no
ir už ką nori.
Ragangaudystės priemonė

mis laužyti" streikus, verbuoti 
skebus, šalinti iš pajūrio ko
vingus darbininkų vadus.

Įstatymas Įeis galion gruo
džio mėnesį. Jisai bus Įstaty
mu New Yorko ir New Jersey 
pajūriečiams, nes abi valstijos 
priėmė. Iki Kongresas Įvyk
dys savo tarimą, abiejų valsti
jų komisijos veiks paskyrium. 
Kongresui užgyrus, numato
ma abiejų valstijų komisijas 
vykdymui to Įstatymo sujungti 
i viena. * *

skyrių 
miesto

viršinin-
Tarybos
Halley, 
balsavi-

ri

Liberalu partija jau 
stato kandidatą

Liberalų partijos 
delegatai sušaukė viso 
skale konferenciją Į
Statler nominavimui kandida
tų į miesto majorą. Buvo nu
matoma, kad partijos 
kai pasirinks Miesto 
prezidentą Rudolph 
Jis “šiaudiniuose”
muose pasirodė gaunančiu 
daug balsų. Greta to, jie tiki
si jam gauti gubernatoriaus 
Dewey šalininkės organizaci
jos — Citizens Non-Partisan 
Komiteto užgyrimą.

. Eiliniai nariai liberalų par
tijoje tokna kombinuote nepa
tenkinti. Jie iš patyrimo jau 
žino, kad kas gauna iš Dewey 
šalininkų paramą, tas netar
nauja darbo liaudies reika
lams. Gi daugumaYos partijos 
eilinių taipgi yra darbo žmo
nės.

Ethel ir Julius Rosenb^r- 
gu gynimo advokatas E- 
manuel H. Bloch. Jis ir 
dabar tvirtina, kad tie 
jauni tėvai buvo nužudyti 
nelegališkai ir kad jie 

buvo nekalti.

NORITE GERO DARBO — 
MATYKITE HERMAN

MOTERIŠKES — kambarių tvar- Į 
kytojos, virėjos, stalų patarnautojos, 
pantry ir tray girls, virtuvės dar
bininkės reikalingos visokių rūšių. 
Ligoninei darbininkės. Apžiūrėjimui, 
pagelbėjimui viešbučiam darbininkės.

VYRAI —Apvalytojai, eleveiteriam 
vyrai, Chefs, virtuvei vyrai, aptai- 
symam^yyrai, daržininkai, namų dar
bui vyrai, lab. pagelbininkai, visokių 
rūšių ligoninėm darbininkai, 
sandėliui vyrai ir 
ninkai. Mieste ar 
Tuojau statoma j 
vietoje ar kitur.
Claremont Majestic Agency

80 Warren St., N. Y. C. (Rm. 307) 
Tel. CO. 7-4138—Klauskite Herman

(126-13$))

Valgių 
viešbučiam darbi- 
užmiestyje darbai, 
darbą, gyvenimas 

Kreipkitės anksti.

ap-

Rockefelleriene

Clemente bus teistas 
dviemis kaltinimais

Michael Clemente, Interna
tional Longshoremen’s Asso
ciation. 856-to Lokalo finansų 
Sekretorius, tapo įkaitintas 
kaip neteisingai prisiekęs. O 
nuo seniau prieš jį yra kalti
nimas, kad jis 
portation Co. 
$60 kyšio nuo 
dos atvežamo 
vinio.

iš Davie Trans- 
išreikalavęs po 
kožno iš Kana- 
popieriaus kro-

~ Central Parko ežerėlyje 
prigėrė 10 metų berniukas. 
Vaikas įbridęs vandenin, pasi
stojęs ant slidžios skalos, 
bandęs atnarplioti netoli ska
los įkliuvusią meškerę.

< TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
< ANTANAS LEIMONAS
< Savininkas
Į 306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

Virginia 9-6125

Geras patarimas 
mylėtiniams

gyventojas

krykštau- 
kad jų

Hollister

Dėl žaislo pražudė 
savo gyvybę

East Meadow
Hollister pataisė pas jį atbė
gusiems kaimynų vaikams žai
slinį lėktuvėlį-vanagėlį (kite). 
Pataisęs, paleido oran jį iš
bandyti. Vaikams 
jant iš džiaugsmo, 
“vanagėlis” pakilo,
krito ant žemės negyvas.

Tyrimas nustatė, kad žais
las buvęs namų darbo, be 
saugumo nuostatų. Vietoje 
siūlo, jam suvarstyti ir pri
rišti vartota aluminės vielutės, 
kurių taisytojas gal nepaste
bėjo ar užsimiršo apie jų reik
šmę. Iškilęs oran, žaislas už
kabino elektrinės pajėgos 
vielą. Elektra Hollisterį už
mušė. Jeigu ne jis, veikiausia 
kuris vaikas, ar keli vaikai 
būtų nuo to mirę.

viename komerciniame 
New Yorko laikraštyje skai
tau :

“Jau arti Liepos 4-ji, kuri 
visuomet teikia baisių patyri
mų gyvuliukams. Jeigu jūsų 
apylinkėje vartojami sprogi
mai, gyvuliukų neleiskite lau
kan. Trenksmas juos nervina, 
net susargdina.”

Išaiškino užmuštojo 
asmenybę

Buvęs Belmont State Park 
ežerėlyje atrastas vyriškio kū
nas tapo atpažintas kaip Ro
bert Wilson, gyvenęs Bay 
Shore, L. T. O po atpažinimo 
greitai sekė tyrinėjimas, atra
dimas ir įtarimas jo užmušėjų.
Anot policijos, Wilsonn už

mušęs jo žmonos giminaitis, 
Daniel Kasulka, Levittown 
gyvento.)as. Ji buvusi pasišau
kusi užmuštojo žmoną, kad ją 
apgintų nuo vyro, nes 
piktai ją puolęs.

vyras

Areštuotas dėl turėjimo ne
legalaus šautuvo ir patalpin
tas policijos daboklei) Charles 
Bali, 31 metų, marininkas 
rastas toje daboklėje miręs.

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

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ ' 

TYRIMUI

By Appointment 
Except Thurs. & Holidays

87-20 85th Street 
WOODHAVEN, L. I., N. Y.

PETRAS KAPISKAS
IR .

VINCAS SODAMS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

leistų taip 
žmonėms! 
Juk tū Išs

Taip rašo gyvuliukų mylė
tojas. Galvojau sau: “Ot, kad 
rastųsi žmonių mylėtojų laik
raštininkų, kurie 
rašyti patarimus 
Būtų tikra laimė,
tančių žmonių nervai apd di
narui arba ii’ visai sudarkomi 
tais sprogimais aplink namus, 
jau nekalbant apie Korėją, 
kur tie sprogimai taikomi tie
siog Į žmones.”

žmones saugoti šiais laikais 
nemadnu, nes nuo to nukentė
tų sproginių fabrikantų pel
nai. Gal net visai “subversy- 
viu” būtų apšauktas tas, ku
ris išdrįstų žmonių gerovei 
patarti tą, kas patariama šu
nų ar kiečių gerovei. T-a.

Išvyko j ligoninę
Draugė Amilė Raulušaitienė 

paimta į Farmingdale Sana
torium. Taip neseniai draugė 
dalyvavo su sveikais, darba
vosi, kiek galėdama, lanke 
darbininkiškus parengimus, 
visai nemislydama, kad taip 
greit reikės palikti draugus. 
Taigi, draugai, kuriems sąly
gos leidžia, aplankykite drau
gę. Lankymo valandos nuo 3 
po pietų ir vakare 7 iki 8.

Farmingdale Sanatorium 
randasi Farmingdale, L. L, 
N. Y. Jos drauge.

Užrašyklt Laisvę Savo Draugui.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes

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. 7-6288

St.

MERROW OPERATORES ■<
Single needle, preserkos 1r egaą- 

minuotojos naujoje dirbtuvėje, gcf 
mokestis. Nuolatinis darbas.

SANBROOK KNITTING MILLS 
.30 Prince St.

(arti Park Ave. ir Tiliary St.)
Brooklyn. Tel. UL. 2-8700

(125-129)

a

FINGER WAVER
TEDDY’S BEAUTY SHOP 

1622A Broadway, 
Brooklyn, N. Y. 

(Halsey St. Stotis) 
(127-133)

OPERATORES
Overlock ir Morrow; but Ion ir 

buttonhole darytojos. Dirbti prie 
vaikučių kąlatų. Nuolatinis darbas. 
Gera alga. Kreipkitės:

SAUTER BROS.
17 East 22nd St. (11 th floor)

Apiplėšė dentistą 
ir klijentus

♦

Keturi ginkluoti vyrai atėjo 
Į deritisto Dr. Irving Madow 
kabinetą 404 55th St., Brook- 
lyne. Kabinete, apart paties 
daktaro ii’ tarnaitės, buvo dvi 
klijentės. Plėšikai juos visus 
suvarė Į vieną kambarį, surišo, 
išrankiojo nuo jų - pinigus ir 
nuo klijentės $500 vertės žie-

Per sekamas 4 valandas jie 
pasitikinejo klijentus, vaišino, 
iki surinko iš 16 klijentų $345 
pinigais.

Menama, kad jie tikėjosi 
gauti ir narkotikų. Privertė 
gretimai turinčią savo kabine
tą daktarę Sonyą Monen ati
daryti saugiąją šėpą, bet nar
kotikų negavo.

Daug prigyveno milijonie
riaus Winthrop Rockefcllerio 
žmona Barbara (Bobo) bėgiu 
tų kelių dienų, kai jinai atvy- | 
ko į New0Yorką ir apsigy.vcno 
savo vyro bute, buvusiame sa
vo bute, prie 770 Park Ave.

Dėl jos ten gyvenimo ar ne
gyveni/n o įvyko net kelios 
konferencijos tarp jos vyro ir 
jos advakatų. Ji ten Įėjo be 
rakto ir sakė, j<5g ten gyvens 
taip ilgai, kaip ilgai bus roi- 

’kalas ar kaip ilgai užteks sū- ; 
neliui ii’ sau maisto. Pagaliau, 1 
advokatai nusprendė, kad Ro- 
ckefellerio žmoną laikyti tokia i 
belaisve netinka, nutarė jai : 
suteikti raktą, kad ji galėtų i 
Įeiti ir išeiti.

Suprantama, kad gavimu 
rakto ji apsidžiaugė. Tą pla
čiausia atžymėjo vietos span- j 
da. Bet... Rockefelleriai nebū
tų jais, jeigu nesinaudotų vi- ■ 
šokiomis galimybėmis nugalė
ti kiekvieną ir visus. Pasigir
do, kad ją nori eviktuoti iš bu
to. Kuo tas veiksmas pasi
baigs, ateitis parodys.

Reporteriai stengėsi 
ti, dėl ko jinai stengėsi 
ti i butą vyrui nesant
Ji srAėsi, kad New Yorkan ji 
atvyko pripuolamai. Viešbu
čiuose gyventi su vaiku netu
rėjusi ištekliaus. Mažesniame 
bulę gyvenančią seserį ir jos 
šeimą nenorėjusi apsunkinti, 
tad staiga jai atėjusi mintis 
nueiti Į savo vyro butą, prie 
puošniosios Park Ave. kuria
me randasi 15 kambarių. O. 
jis pats šiuo tarpu ten negy
vena. Išskyrus tarnaites, bu
tas tuščias.

sužino- 
įsigau- 
namle.

Aido Choras
Aidiečiai nevykdys pamoką 

ši penktadienį, liepos 
Pamoka įvyks liepos 
vakarą, 8 vai., Liberty 
torijos Music Room.

Choro prezid.

3-čią. 
10-tos 
Audi-

Iš New Yorko j Europą iš
skrido 35 ADA organizacijos 
nariai. Jie žada tyrinėti poli
tinę, socialę ir ekonominę pa
dėtį Europoje, Izraelyje ir In
dijoje. Americans for Demo
cratic Action nėra politinė 
partija, tačiau pasisako dau
geliu politinių klausimų.

PUIKIAUSI DARBAI 
DUODAMI TUOJAU

MOTERIŠKES—virėjos, namų 
tarnautojos, motinom pagclbininkės,
kambarių tvarkytojos, stalų patar
nautojos, tarnaitės, virtuvės sandė
lio ir tray girls, auklės.

VYRAI — Aptarnautojai, virtuvės 
darbininkai, apvalytojai, aptaisyto
jo!, daržininkai, virėjai ir šefai.

Daug darbų. Guolis vietoje. Mies
te ar užmiestyje.
darbai. Kreipkitės

43 W. 47th
ROULEX
Tel. W. CO. 5-3293

(126-139)

Tuojau duodami 
tuojau:

AGENCY

HELP WANTED-MALE

PUODŲ MAZGOTOJAS 
(pagelbėjimui prie daržovių) 

VIRTUVEI VYRAS
Abelnai valymas, palaikymui šva

ria naują virtuvę. 40 vai. savaitė: 
geros darbo sąlygos. Gera alga.

Šaukite:
Jamaica Hospital, Miss McKean, 

JA. 6-7500, extension 144
(128-130)

REAL ESTATE
COLLEGE POINT /

2 šeimom mūrinis namas, 1 maši
nai garadžius, šiltu vandenių šildo
ma, oil burner, 
šėpukės, Magic Chef gas 
ligatviai ir kanalizacija.

Kaina: $18,500. Tel. FL. 9-5153.
GENE C. FUSCO 

BUILDER
7-12 & 7-14 127th St., College Point

(127-129)

Whitehall/virtuvė, 
'angej ša-

BROOKLYN
Dviem šeimom namas, 5 ir 6 

kambarių apartmentai. Randasi tuš- 
apartmentas, naujas stogas, 

Arti
čias apart meni as, naujas 
aliejum šildomas, šaldytuvas.
visų komunikacijų ir mokyklų. Ap- 
kainuotas greitam pardavimui 
$10,000. Šaukite: HY. 6-7931.

(128-130)

(127-131)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios prie suknelių. Gera al

ga. Nuolatinis darbas. Puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

117 West 63rd St., N.
Tel. SU. 7-5951

CO.
Y. C.

(127-133)

NAMŲ RUOŠĖJOS

VIRTUVĖJ PAGELBI^’INKES <
Dirbti Bankos darbininkų res4^- 

rante. Valandos: 11 ryte iki 4 popie

ty. 5 dienų savaitė. $22.50 j savaitę. 
Atostogos ir pašalpos.

Amžiaus nuo 30 iki 45.
Kreipkitės 46 Cedar St. 4th floor, 

New Yor^5,
Nuo 9:30 ryto iki 3:30 popiet, (Arti 

Wall St. subvių)
(127-129)

REIKALINGA 
PATARNAUTOJA

Patyrusi. Valandos 10 A. M.- 6 P.M. 
Nuolatinis darbas. Alga priskaitant 
gerus tipsus. Kreipkitės:

FRIEL’S YE OLD TAVERN 
672 Myrtle Ave., Brooklyn 

Tel. MA. 4-9135 \
131)

REIKALINGA 
MOTERIS

Patyrusi prie užbaigimo naktinių 
(negliges). Suprantanti paternas ir, 
kirpimą, 
alga.

Nuolalinis darbas.
Kreipkitės:
ADELINE LINGERIE 

25 W. 57th St., 
N. Y. C.

‘0 
Gera

_______________ -_________ (K7y 131)|
KAMBARIŲ 
VALYTOJOS

Mokančios kalbėli angliškai.
5 dienos. 40 valandų. $34.40 j sa
vaitę. Kreipkitės:

HOUSEKEEPER 
5th Avė. ir 9th St., 

N. Y. C.
(127-131)

REIK ALI N G A Fl N G ER WA V E R 
Patyrusi—pilna operatorė. Nuola

tinis darbas, gera mokestis. Puikios 
darbo sąlygoš.

ŠAUKITE MISS ADELE 
GEdney 8-9304

(127-133)

Patsai Rockefelleris, sako
ma, dabar gyvena Arkansas 
valstijoje tiktai tikslu greitai 
gauti divorsą. Ten galioja i- 
statymas, kad trejus metus 
negyvenusi sykiu pora gali 
gauti divorsą be jokių kliūčių 
kai bile kuris ten išgyvena 
dienų.

Hudsono vaduo miestui

90

geriamo 
tiktai 40 

Kritikuoja

Pilietinė Budžeto Komisija 
sako, kad iš Hudson aukštumų 
atvedimas (miestui 
vandens kainuotų 
milijonų dolerių.
atvedimo iš Delaware projek
tą, kuriam, aprokuojama, iš
leis 190 milijonų. O vanduo 
būsiąs prastesnis wž Hudsono. 
PeekskiJiU miestas Hudsono 
vandenį vartojąs jau 75 metai.

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

lietuvių Glenn Šeimos nuosavybė

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 8-9865

NĖRA MINIMUM MOKESTIES IR NĖRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos Ir AoklaL Šauni Orkestrą.

JURGIS KLIMAS

Filmininkas Jurgis Klimas savo 
atostogų proga aplankys daugelį lie
tuvių kolonijų. Bot tai jis nevienas 
lankysis, su juom vyksta Palangos 
Birutė, kunigaikštis Keistutis, ir 
daug kitų Brooklyno ir apiclinkes 
menininkų, viso apie 50.

Klimas lankysis Binghamton, N. 
Y., July 7, 8 ir 9 ir pastatys Operą 
“BIRUTĘ” ir “Paparčio Žiedas”, 
taipgi ir kitas įdomias filmas.

July 10, 11 ir 12 Rochester, N. Y.; 
July 16 ir 17 Amsterdam, N. Y., 
July 18 ir 19 Manchester, Conn.

Prašome sekti perstatymus vieto
se, kur dar nepažymėta. Datos, lai
kas ir antrašai bus pažymėti žemiau 
šio skelbimo.

J. Klimas, pranešėjas.

REIKALINGA 
MOTINOS. P AG ELBININ K E

Nereikia virti, nėra sunkaus dar
bo. Prižiūrėjimas vaikų amžiaus 2 ir 
5 metų. Nuolatinis darbas. $35 j sa
vaitę, pridedant atskirą rūmą ir 

maudynę. Turi kiek nors kalbėti 
angliškai. Darbas naujuose Long Isl
and namuose. Paliūdyjimai.

šaukite:
FRanklin 4-4057

(127-129)
STALŲ PATARNAUTOJOS

Patyrimas Nereikalinga, 
Dėl Banko Dining RūriJų 

in a :u: o vi U

Savaitė

Uniformos
25 iki 40
N. Y. C. (3rd fl.)

Republikonai turi 
11 kandidatų

Republikonų partijos virše
nybė suka galvas, kaip Čia 
gauti kandidatą į majorą. 
Kaip gauti vieną, kad pasisa
kiusių ir kovojančių kandida
tais būti turi net 11. O kiek 
dar nepasisakiusių, bet tos 
vietos norinčių? Kas gali tuos 
suskaityti ?

Jeigu jiems nepavyks tuos 
atliekamus. 10 pasisakiusių 
kandidatais j majorą įtikinti, 
kad jie atsisakytų, partija tu
rėtų grupę kandidatų ir balsai 
pasidalintų. Tuo tarpu kitos 
partijos taipgi žada statyti sa
vo atskirus kandidatus. Ne
gaudami mažumų partijų pa
ramos, o dar būdami susiskal
dę, republikonai majoro rin
kimų laimėti negali.

5 dienų

Duodamos
Amžiaus

57 William St.,
(arti visų Wall St. Subways)

Ateikite tarp 9 A A. M. ir 4 P. M.
(127-129)

REIKALINGA
NAMŲ DARBININKE

Ranch Type namuose. Mylinti vai
kus. Visi moderniniai įrengimai. Dar
bas visai vasarai, kiek nors turi kal
bėti angliškai. Gera mokestis. Šau
kite po 6 P. M.

Gręat Neck 2-9521
’(127-129)

REIKALINGOS MOTERYS

Pilnam ar Daliai Laiko

Kaipo Darbininkės
Bendlx Laundry

Nuolat mis darbas, gera mokestis.
AS. 8-6492

v(129-13D

Miestui pašto viršinink^ 
Riegelman žada nukelti k/ena 
valanda vėliau paskuUgf su
rinkimą laiškų iš dėžučių gat
vėse.
X.- .. .. ......... — ................. ........................ I — •

SKELBKTTeS LAISVeJK

4 pusL-Laiivft '(Liberty)* Ketvirtadien., Liepos-July 2> 1953




