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KRISLAI
Pasimatysime!
Mandrapypkio pamokslas. 
Pražiopsojo, ar nebuvo? 
Kam gi ji priklausė? 
Giliau j skolas.

Rašo A. BIMBA

Kalbėjausi su žmonėmis, 
kurie dalyvavo M o n t e 1 1 o s 
spaudos piknike. Visi vienos 
nuomonės: piknikas buvo
pirmosios klasės. Dienraščiui 
nhs gražios paramos.

< Džiugu girdėti.
Ateinantį šeštadienį įvyks 

dienraščio Laisvės piknikas 
Brooklyne. žiūrėkime, kad 
taip pat gerai pavyktu. Ir 
pavyks, jeigu visi laisviečiai 
taip panorės.

šiemet su pikniku geras 
dalykas tas, kad visas parko 
biznis priklausys rengėjams— 
pelnas nuo valgiu ir gėrimu 
eis Laisvei. Turėkite tai min
tyje.

Viskuo visi būsite aprūpin
ti. Tiktai pribūkime į pikniką.

“O ką gi gera per ta laiką 
esame padare, ką reikšmingo 

• ar bent nazityvans esame nu
veikė?” susirūpinusiai klau
sia kanadiškęs Nepriklauso
mos Lietuvos mandrapypkis 
J. Kardelis.

•Jis pats ir atsako: “Mes, 
ka^J atrodo, l.vg ‘laukiame 
giedros prie jūros’.”

Kaip daug, girdi, “gražaus 
laiko nutekėjo be jokios mums 
naudos.” Dar baisiau ir “liūd
niau, kad ir galo tam nema
tyti.”

Galo nesimato todėl, kad 
jo nėra ir nebus. Kryžioku 
troškimai susilaukti ponijos 
viešpatavimo Lietuvon sugrįž
tant niekados neišsipildys.

žino tatai ir J. Kardelis.

“Vakariečiai pražiopso) o 
progą,” dejuoja kitas kryžio
ku orakulas. Kai rytinėje 
Vokietijoje įvykę riaušės, rei
kėję “vakariečiams’’ paleisti 
darban šautuvus, bombas ir 
tankūs.

Man gi atrodo, kad ton jo
kios panašios progos nebuvo. 
ITžteko keliems tankams pa
sirodyti, ir visas fašistinis 
pučas subyrėjo. Fašistai, kaip 
žiurliK išsislapstė.

N<wMitų j u 'išgelbėjęs joks 
tam) a vadinamu “vakarinė i if” 
pafS/mojimas.

Vis daugiau žinių ateina 
apie tą fašistinį pučą. Jis bu
vo* seniai ruošiamas.

Skaitau Vokietijos Socialis
tinės Vienybės Partijos rezo
liuciją. Partija birželio 1 I d. 
buvo priėmusi nauja taikos ir 
šalies gerovės reikalais pro
gramą.

Fašistai išsigando ir nuta
rė užbėgti už akiu: sukėlė 
riaušes.

Buržuazinėje Lietuvoje vei
kė visokios kapitalist i n ė s 
kompanijos. Jų šėrų vertė 
siekė 97/100,000 litų. Ar 
žinote, kad G0,000,000 litų 
vertės šorų priklausė užsienio 
kapitalistams ?

Lietuvos ekonominis gyve
in jii^us nepriklausė Lietuvai.

jhi fašistinėje spaudoje 
darffci* plačiai' kalbama apie 
sugrąžinimą nuosavybės “iš
laisvintoje” Lietuvoje, tai rei
kia turėti mintyje ir tų G0 
milijonų litų savininkus.

MOsų valdžios deficitas

Richmond Hill 19, N. Y„ Tree., Liepos (July) 8, 1953

į TEISMAS ATIMA IS 
KOMUNISTU ADVOKATO 
TEISE ADVOKATAUTI
Baudžia advokatą SacherĮ už 
tariamą “paniekinimą teismo"

New York. — Jungtinių 
■ Valstijų apeliacinis teis- 
. mas patvirtino pirmesni 
1 sprendimą, kuris uždraudė 
i komunistu advokatui Har-

i deralių' teismų bylose šioje

Sacher baudžiamas už 
tai, kad “paniekinęs teis
mą,” gindamas vienuolika 
komunistu vadovu 1949 me
ta, is. Vienas “paniekinimas”.

“Jeigu šis valdžios proku
roras McCįphey būtų gyve
nęs Kristaus laikais, tai jis

$8.000 FONDAS LAISVEI
Vajus pratęstas iki Liepos 15
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RAGINA JI AG I'. TAUTAS 
PASMERKT SYNG. RHEE

Reikia Skubiai Veikti Kad Spėjus Sukelti I Rhee reRtalauįa tęsti karą,

jog kiti du teisėjai “žiau
riai kerštauja” prieš Sache- 
rį.

Federaliai ir New Jersey 
'valstijos teismai yra atėmę 
advokatavimo teises ir A. 
J. Issermanui, kitam vie
nuolikos komunistų advoka
tui, surasdami, kad jis taip
gi “paniekinęs teismą.”

Bešvenčiant Liepos 4, 
žuvo 434 amerikiečiai

Chicago. — Per įvairius 
išvykius bei pasilinksmini
mus ryšium su Liepos Ket
virtąja žuvo 434 amerikie
čiai, kaip suranda National 
Safety Council.

Automobiliai užmušė 262 
asmenis; nuskendo 121 be-

cherį 6 mėnesiais kalėjimo simaudant, o 51 žuvo nuo 
už vadinamą “paniekinimą šaudymų, gaisrų, 
teismo.”

New Yorko Advokatu Są- 
įungą reikalauja 
cheriui

zų.
Teisėjas Harold R. Me

dina, vadovavęs teismui 
prieš 11 komunistų, tuojau

atimti Sa- į

advokatavimo tei- 
valstijiniuose teis- 
Tai pagal tų advo- 

skundą apeliacinis 
teismas dviem balsais prieš 
tris dabar užgvnė Sacheriui 
advokatauti federa 1 i u o s e 
teismuose šioje apskrityje.

Priešingas tam sprendi
mui vienas iš trijų teisėju,

muose.

AFL ir CIO vadai šankia 
remi riaušes prieš Sovietus

Stockholm, Švedija. — 
Amerikos Darbo Federaci
jos pirmininkas George 
Meany ir CIO unijų pirmi
ninkas Walter Reuther iš
vien pasiuntė 
Eisenhoweriui 
ragindami “■

prezidentui 
telegramą, 

paremt rytinės 
Vokietijos darbininkus ko
voje” prieš Sovietų vyriau-

Meany ir Reuther daly
vauja suvažiavime Tarp
tautinės Laisvųjų Darbo 
Unijų Sąjungos. Savo te-

kaltino komunistus rytinė
je Vokietijoje už “žmoniš
kumo teisių laužymą” ir 
reikalavo sujungt rytinę 
Vokietiją su vakarų Vokie
tija pagal amerikinius pla
utis, atmetant Sovietų pa-

K orė i a. — Naujas Ame
rikos karimo transporto 
laivas apsidaužė i pojūrines 
uolas ir “prisvilo.”

sieks šešis bilijonus doleriu. 
Prezidentas Fisenhoweris sko
lins iš banku ir žmonių pini
gus tam deficitui padengti.

Visos šnektos apie budžeto 
subalansavimą išgaravo kaip 
kamparas. Viską suėda mi- 
litarizmas.

“fajerkre-
kiu” ir kt. k

Kenyos negrai užpuolė 
Elzbietos II palociu

Nairobi, Kenya. — An
glai dvarininkai yra pasta
te už $700,000 medžioklinį 
palociu ir padovanoję An
glijos karalienei Elzbietai 
II ir jos vyrui. Dabar tą

Man Man negrai .

ĮSAKYMAS PRIEŠ
McCarthy

Washington. — Valstybės 
departmentas liepė sugrą
žinti daugumą knygų, ku
rios buvo išmestos iš ame
rikinių knygynų vakarinėje 
Vokietijoje, pagal sen. Mc
Carthy’o šnipų įsakymus.'

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų valdžia pakėlė mai- 
nieriams algas.

Fondo baigimui veikiama gražiai. Keletas veikėjų 
puikiai pasidarbavo aukų rinkimui, ir gražus būrys gerų 
Laisvės patriotų gražiai paaukojo. ~ 
dienos baigiasi; turime darbuotis 
nusistatytą kvotą.

Šiuo
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Pravda vadina Eisenhower i 
“karinių kivirčų sėjiku”

Maskva. — Pravda, So
vietų komunistų laikraštis, 
vadino prezidentą Eisenho
wer į ir jo valstybės sekre
torių Dullesą “sėjikais tarp
tautinių kivirčų” ir karo 
kurstytojais.

Pravda pareis k ė, kad 
Amerikos vadų" “fabrikuo
jami šmeižtai ir kurstan
tieji atsišaukimai” nieko 
nelaimės tiems politikie
riams ir atsikreips prieš 
juos pačius.

Pravda, tarp kitko, pri-

mmė republikono senato
riaus Al. Wiley’o šauksmus,, 
kad draugiški Sovietams 
kraštai sukiltų prieš Sovie
tų Sąjungą.

Pravda rašo, jog ameri
konu sukurstytos riaušės 
prieš komunistus rytiniame 
Berlvno ruožte ir Pietinės 
Korėjos tautininku prezi
dento Syngmano Rhee atsi- 
sakinėjimas -nuo paliaubų 
tai yra “provokaciniai pa
darai tos pačios ameriki-

Hitlerinis kryžius ant McCarthy’o paminklo
Baltimore. — Republiko- 

nas Temus Bright, automo
bilių biznierius, pastatė 
marmurinį paminklą ra- 
gangaudžiui senatoriui Mc- 
Carthy’ui. Paminklą ati
dengiant Liepos Ketvirto
joj, kiti republikonai poli
tikieriai susiriesdami gar
bino McCarthy kaip karžy-

gį prieš komunizmą.
Bet naktį po to kažin 

kas nupiešė svastikinį Hit
lerio kryžių ant paminklo 
ir didžiulėmis raidėmis už
rašė prakeiksmus McCar- 
thy’ui, kaip “Amerikos lais
vių naikintojui, Konstituci
jos išdavikui” ir tt.

iki Šiaurinė Korėja bus užimta
London.—Anglijos prem-

me:
Jeigu nepavyktų padary

ti paliaubas Korėjoje per 
užsispyrimą S y n g m a n o 
Rhee, Pietinės Korėjos tau
tininkų prezidento,’tai An-

Korėjos liaudininkai 
naudojasi potvyniais

Korėja. — Tvaniškos liū
tys bei potvyniai per 5 die
nas nuskandino du ameri- 

i komis ir aštuonis jų talki - 
Į ninkus, sugniuždino jankiu 
patalpas, nunešė daug til
tų, suklampino lėktuvus,

Bet Šiaurinės Korėjos ko
munistai per tas liūtis juo 
smarkiau gabeno frontan 
savo kariuomenę, ginklus ir 
amuniciją, kaip rašo Fr. C. 
Painton, United Press ko
respondentas.

ĮSIVERŽĖ Į AMERIKO
NŲ POZICIJAS

Seoul, Korėja, liep. 7. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai ir kinai, atakuoda
mi per gilius dumblus, už
ėmė dvi pozicijas Pietinės 
Korėjos tautininkų, Ameri
kos talkininkų, prie Pork
chop Kalno, vakariniame 
fronte, ir įsiveržė i ameri- 
kinius apkasus arti Arrow
head Kalno, viduriniame 
fronte.

• Panmundžom, liep. 7. 
Vėl susirinko Amerikos 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų atstovai tartis apie 
paliaubų pasirašymą.

u

ORAS.—Giedra ir šilčiau.

Mekartizmas suardė nervus pačiam propagandos vadui
Washington. — Profeso

rius Robertas L. Johnson 
pasitraukė -iš vietos kaipo 
direktorius amerikinių kny
gynų užsienyje ir viršinin
kas Amerikos Balso propa
gandos.

Johnsonui suardė nervus 
valdiškai - kongresinė mai
šatis kas liečia “neištiki
mų” knygų šlavimą iš kny
gynų ir kivirčai dėl Ameri
kos Balso žinių.

Knygų deginimas šukele 
panieką Amerikai

Ragangaudžio senato
riaus McCarthy’o naujokai 
šnipai nusmerkė išmesti bei 
sudeginti daugiau kaip 30 
tūkstančių knygų iš ameri
kinių knygynų vakarinėje

Vokietijoje ir kituose kraš
tuose. Nutarė sunaikinti 
ne tik vadinamas komunis
tines knygas, o kartu ir to
kias, kurių!rašytojai neda
vė atsakymų į McCarthy’o 
bei kitų raudonbaubių klau
simus.

Toks knygų “valymas” 
sukėlė pajuoką ir panieką 
prieš Ameriką svetimuose 
kraštuose. Vokiečių laik
raščiai rašo, kad ameriki
niai knygynai liko pavers
ti tik propagandos sandė-

New Yorko Times rašė, 
jog vakariniai europiečiai 
laiko Amerikos Balso pra
nešimus ne žiniomis, bet 
plikais propagandos poste- 
ringavimais prieš komuniz-

tin ių Tautų seimą, pa
smerkti Rhee ir nutarti, 
kokiais veiksmais turi būti 
Įvykdyta taika Korėjoje.

Jeigu Syngmanas Rhee 
mėgintų “pats vienas ka
riauti,” nepaisant Jungti- * 
nių Tautų paliaubų su Šiau
rinės Korėjos liaudininkais, 
tuom jis statytų .pavojun.ir 
anglų kariuomenę, tarau
jančią amerikonams kare 
prieš Korėjos liaudininkus, 
kaip pastebėjo tūli Anglijos 
seimo nariai. Butleris pri
pažino, kad tokiame atsiti
kime grėstų ir anglam pa
vojus.

Nehru pareiškimas prieš 
Syngmaną Rhee

dijos premjeras Nehru 
griežtai pasmerkė Syngma
no Rhee grūmojimą ka
riauti, nežiūrint darytinų 
paliaubų tarp amerikonų iv 
Šiaurinės Korėjos liaudiA 
ninku. Nehru reikalavo 
negaišuojant sušaukti 
Jungtinių Tautų seimą, kad 
nutartų, kokiais žygiais rei
kės suvaldvt Rhee.

Ta pati Syngmano giesme
Seoul, Korėja. — Pietų 

Korėjos tautininkų prezi
dentas Syngmanas ’ Rhee 
pakartojo savo reikalavimą 
vienuoliktame pasikalbėji
me su Robertsonu, prezi
dento Eisenhowerio pasiun
tiniu, kad:

Jeigu paliaubų sutartis 
neužtikrins šiaurinės Korė
jos prijungimą prie Pieti
nės Korėjos, tai Jungtinės 
Tautos'turi išvien su Syng
mano Rhee tautininkais pa
naujinti karą ir kariauti, 
iki užims visa Šiaurine Ko
rėją.

Sausros nusiaubtom faunom 
reikėsią $100,000,000

pasi- 
radi-

kon-

mą. Jie daug labiau 
tiki Anglijos valdinio 
jo pranešimais.

Bet ragangaudžiai 
gresmanai bei senatoriai
rėkia, kad Amerikos Balsas 
dar per lėtai veda propa
gandą prieš komunizmą.

Vienaip kalbama, kitaip 
daroma

Prezidentas Eisenhowe- 
ris sakė, leistina skaityti 
Markso ir Lenino raštus, 
kad žinotume, kas yra ko
munizmas. Bet 
siunčia kalėjiman 
už marksizmą-leninizmą.

Jungtinių Valstijų vice
prezidentas Nixonas, kal
bėdamas Liepos Ketvirto
joj, taip pat neva patarė 
skaityti' komunistų raštus,

teismai 
žmones

kad amerikiečiai galėtų su
sipažinti su komunizmu. 
Bet’ jeigu mokytojas ai* pro
fesorius drįsta savo klasei 
paaiškinti komunizmą pa
gal Marksą, Leniną bei 
Staliną, už tai greit varo
mas per šerengą ir išguja
mas’ iš tarnybos.

Prof. Johnsonas buvo 
Philadelphijos Temple Uni
versiteto prezidentas, iki 
valdžia pakvietė jį į Ame
rikos Balso ir užsieniniu 
knygynų direktorius šie
met vasario mėnesi. Bet 
Johnson o nervai atlaikė 
tiktai ketvertą mėnesių, iki 
jo gydytojai dabar griežtai

Washington. — žemdirbi
ais Kongreso komitetas už- 
gyrė valdžios bilių, reika
laujantį paskolų farmoms, 
kurias sausra nusiaubė 
Texas ir Oklahomos valsti
jose.

Žemdirbystės departmen- 
tas sakė, reikės iki $100,- 
000,000 paramos farme- 
riams, kurių javus, daržus 
bei ganyklas nusvilino sau
lė per aršiausią iki šiol 
sausrą.

New Delhi, Indija.—Indi
jos premjeras Nehru kriti
kavo Franci ją, kad jinai 
valdo Morokką ir Tunisiją 
kaip pavergtas, beteises ko
lonijas.

šaltojo karo pozicijas, ven
giant visiško sveikatos su
irimo. *

Malaja.—Medžioklei prieš 
Mala jos partizanus anglai 
vartoja ir tam tyčia‘išla
vintus didelius šunis. ‘

P
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RAŠYTOJO MALTZ’O KNYGA
VIENU Iš JAUNESNIŲJŲ ir gabiųjų amerikinių 

rašytojų yni Albert Maltz.
Dar prieš antrąjį pasaulinį karą jis parašė įdomią 

novelę, pavadintą “Cross and the Arrow.”
Karo metu ši novelė buvo išspausdinta valdžios lė

šomis,—iš viso atspausta buvo 140,000 egzempliorių, — 
ir buvo siuntinėjama į mūsų kariuomenes knygynus, bu
vo siūloma mūsų kariams, kaip viena iš geriausių no
velių.

Kas gi atsitiko šiandien su šita novele?
Šiandien valstybės departmentas įsakė ištraukti 

“Cross and the Arrow” iš amerikinių bibliotekų-knygy- 
nų, esančių užjūryje. Šiandien ši novele skaitoma “sub- 
versyve.” Jos autorius taipgi skaitomas “subversyviu,” 
nes jis kadaise atsisako nusilenkti prieš kongresinį ne- 
amerikinį komitetą ir už tai buvo nubaustas vieneriems 
metams kalėti.

Rašytojas Albert Maltz per metų eilę Įiuvo Holly- 
woode ir ten rašė trinioms veikalus. Jis parašė veikalus 
tokioms filmams, kaip “The Pride of the Marines,” 
“Destination Tokyo'1 ir daug kitų. Tosios filmas, su
kurtos pagal Maltz’o veikalus, buvo labai populiarūs.

Šiandien, kaip matome, pradėjo pūsti “nauji vėjai” 
ir rašytojas Albert Maltz jau skaitomas negeru, jo raš
tai,-jo knygos šalinamos iš bibliotekų, — knygos, kurios 
tik vakar buvo geros, plačiai skaitomos, gerbiamos, Imi p 
ir pats rašytojas.

Argi dar reikia daugiau faktų įrodymui to, kai|- 
mūši] krašto valdinės įstaigos krypsta į fašistinę pusę?!

KURIUO TIKSLU TAI DAROMA?
NESENIAI mūsij krašto vyriausybė atėmė iš Kai- 

ser-Frazer kompanijos vieną kontraktą, pagal kurį ši 
kompanija dirbo lėktuvus.

Tuojau po to Kaiser-Frazer kompanija paleido iš 
darbo apie 15,000 darbininkų.

Sakoma, kad ir iš kitų mažesnių automobilių kom
panijų bus atimti valdiniai darbai, susiję su aviacija.

Kuriuo tikslu tai daroma?
CIO viršininkai sako: tai daroma tuo tikslu, kad 

išspausti iš mažesniu kompanijų valdinius darbus ir 
atiduoti juos stambiosioms kompanijoms, tokioms,'kaip 
General Motors korporacija.

Vyriausiu dėl šito reikalo kaltininku yra krašto ap
saugos ministras - sekretorius Charles E. Wilson, kuris 
yra General Motors stambus šėrininkas ir buvo tos 
korporacijos prezidentas pirmiau negu jis užėmė vietą 
Eisenhowerio valdžioje.

Žmonės sako: kiekvieno pirštai linkę į save. Tai 
geriausiai parodo šitie, kad ir nedideli, įvykiai.

LOBSTA
SAKOMA, kad senatorius McCarthy bėgyje ketve

rtų metų pasidėjo į bankus $115,000.
' Senatorius McCarthy gauna algos per metus $15,- 

000. Taigi šiandien kyla toks klausimas: kaip jis galėjo 
. “susitaupyti” tokią sumą pinjgų, gaudamas tik tiek al

gos?
Žmonės reikalauja, kad justicijos departmento se

kretorius Brownell, kuris taip uoliai ieško “subversy
viu,” patyrinėtų patį McCarthy, jo “sutaupąs.” Bet jus
ticijos departmento sekretorius nieko kol kas tuo rei
kalu nedaro.

McCarthy, kaip žinia, šiandien simbolizuoja mūsų 
krašte visa, kas yra bjauriausio politiniai.

Ar dėl to Mr. Brownell tyli ir nieko nedaro?

Broliai Arthur ir Armando Salcido ^įgrižo iš Korėjos.

Jų motina, Mrs. Carmen Salcido, juos pasitiko. Pasi
tiko su gailiomis ašaromis ir širdperša: Mat, jos 
sūnus Armando sugrįžo karste. Arthur bando mo

tiną suraminti ir paguosti.

KOPENHAGA, birž. 11 d. 
—Pasaulinio moterų kon
greso baigiamajame, posė
dyje buvo priimta Moterų 
teisių deklaracija, kurioje 
sakoma:

Mes, šimtų milijonų mo
terų iš 70 šalių pasiuntinės, 
atstovaujančios įvairioms 
rasėms ir tautybėms, įvai
riems socialiniams sluoks
niams, profesijoms, įvai
riems politiniams ir religi
niams įsitikinimams, susi
rinkome Kopenhagoje į Pa
saulini moterų kongresą. 

| Pirmą kartą moterų judė
jimo istorijoje tiek daug 
pasaulio šalių moterys pa
kelė savo balsą, kad dar 
kartą pareikštų apie būti
numą iš pagrindų pakeisti 
ir pagerinti esamą ekono- 

’ minę, politinę ir pilietinę 
moterų padėtį daugumoje 

| pasaulio šalių.
Milijonai moterų už lygų 

su vyrais darbą gauna že
mesnį atlyginimą. Labai 
dažnai. Ištekėjusioms mote
rims nesuteikiama teisė į 
darbą. Milijonai moterų 
negauna atostogų nėštumo 
atveju, o nėščios moterys 
dažnai atleidžiamos iš dar
bo. Vaikų lopšelių ir dar
želių nebuvimas arba nepa
kankamas jų skaičius dau
gelyje šalių apsunkina dir
bančiųjų motinų gyvenimą 
ir tuo pačiu faktiškai aprė- 
žia jų teises į darbą ir da
lyvavimą. visuomenių i a m e 
gyvenime. Augant nedar
bui, moterys pirmosios at
leidžiamos iš darbo. Jos su
daro žymią bedarbių armi
jos dalį. Daugelyje šalių 
moterys neturi teisės eiti 
eilę visuomeninių pareigi], 
tiek renkamųjų, tiek ir pa
gal paskyrimą. Apriboja
ma jų teisė gauti mokslą ir 
įsigyti profesijas. Jos ne
turi vienodų pilietinių tei
sių su vyrais. Visp, tai ati
ma moteriai galimumą ak
tyviai dalyvauti politinia
me ir ūkiniame savo šalies 
gyvenime.

Dar v.ra nemaža šalių, 
kur moterys visiškai betei
sės, engiamos, kur jų žmo
niškas orumas nuolat pa
žeidžiamas. Milijonų vals
tiečių - moterų gyvenimas 
yra ypatingai tragiškas. 
Karo rengimo sąlygomis, 
kai blogėja ekonominė dar
bo žmonių padėtis ir puo
lamos moterų demokrati
nės teisės bei laisvės, mote
rų gyvenimas darosi dar 
sunkesnis. Todėl šiandien 
labiau, negu bet kada, rei
kia kovoti moterų teisėms 
apginti ir joms iškovoti. Iš
reikšdamas jų lūkesčius ir 
siekimus, Pasaulinis mote
rų kongresas skelbia šią 
Moterų ‘teisių deklaraciją.

Visoms moterims, nepri
klausomai nuo jų rasės, 
tautybės ir socialinės pa
dėties, turi būti pripažin
tos šios teisės:

Garantuota teisė į darbą.
Moterų teisė laisvai pa

sirinkti bet kurią profesiją 
ir užsiėmimą.

Teisė eiti bet kurias ad- 
ministratyvin.es ir visuo
menines pareigas.

Lygūs galimumai iškilti 
bet kurioje veiklos dirvoje.

Lygus atlyginimas už ly
gų darbą.

I .ygi teisė į socialinį drau
dimą.

Teisė į valstybinę moti
nos ir vaiko apsaugą. Su
teikimas apmokamų ato

stogų nėštumo ir gimdymo 
metu, įsteigimas miestuose, 
pramonės centruose ir kai
muose reikalingo skaičiaus 
gimdymo namų, moterų ir 
vaikų konsultacijų, vaikų 
lopšelių ir darželių.

Suteikimas darbininkėms, 
dirbančioms žemės ūkyje, 
vienodų teisių su pramonės 
darbininkėmis darbo užmo
kesčio, darbo: apsaugos, mo
tinos ir vaiko apsaugos at
žvilgiu.

Valstiečiu - motoru teise 
valdyti ir naudotis žeme.

Teisė į mokslą, konkre
čiai, į profesionalinį.

Visu moterų teisė rink
ti ir būti išrinktoms i vi
sus valdžios organus be ap
ribojimo ir diskriminacijos.

Lygios su vyrais pilieti
nės teisės turto, santuokos 
ir vaikų atžvilgiu.

Teisė į moterų demokra
tinių organizacijų steigimą 
bei laisvą jų veiklą ir į da
lyvavimą kitose demokrati
nėse organizacijose.

Visos šios teisės turi būti 
įstatymiškai įtvirtintos, ir 
turi būti sudarytos reika
lingos sąlygos, f a k t i š k a i 
joms įgyvendinti.

Būtina taip pat išplėsti 
gyvenamųjų namų statybą, 
padidinti lėšas, skiriamas 

. socialiniams pore i k i a m s, 
s u m a ž i nant asignavimus 
kariniams tikslams, nes tik 
keliant gyventojų gyveni
mo lygį ir išsaugant taiką 
visame pasaulyje, gali būti 
pagerintas moterų gyveni
mas ir užtikrintas laimin
gas šeimos židinys.

Šioje Deklaracijoje išdės
tyti reikalavimai, už ku
riuos kovojo ištisos kartos, 
yra visiškai realūs ir įgy
vendinami. Tai rodo paty
rimas eilės šalių, kur vy
riausybės, veikiančios su
tinkamai su tautų valia, ne 
tik įstatymiškai suteikė 
moterims visas teises, bet 
ir sudarė reikalingas sąly
gas, įgalinančias jas šiomis 
teisėmis naudotis.

Pasaulinis moterų kon
gresas ragina viso' pasau
lio moteris glaudžiai ben
dradarbiauti, organizuotai 
ir atkakliai kovoti už sa
vo, kaip motinų, darbo 
žmonių ir piliečių, teises.

Suvienykime mūsų pa
stangas šioje kilnioje kovo
je . Vienybė—mūsų perga
lės laidas!

Muzika iš prievartos
Atsimenate, prieš kiek 

I laiko New Yorke buvo gar
siai kalbama apie įvedimą į 
subways skelbimų ir propa
gandos programų. Bet ki-. 
lo didelis visuomenės pasi
priešinimas. Kadangi žmo
nės važinėja iš reikalo, bu
vo sakoma, jog paleidimas 
tu blerbynių, net ir geriau
sias programas duodant, 
būtų muzika iš prievartos. 
O geras programas retai 
užtinkame.

Daug kur kitur taip pat 
tas bandyta įpiršti ir bent 
1.4-j e miestų buvo įvesta. 
Pasirodė, kad bent 11 tų 
programų jau užsidarė. Jos 
negavo rėmėjų. O negavo 
dėl to, kad priverstieji tų 
programų klausytis tose 
programose pasiskelbian
čių biznio nerėmė. Pas
kiausia iš vienuolikos su
stabdžiusių programas sa
vo vežimuose buvo Capital 
Transit firma Washingto
ne.

Bedžiaugsme vaikystė
Tailande yra aukštasVilniaus “Tiesa” paduoda 

sekamų žinių apie vaikų pa
dėtį Tailando krašte:

Nors Tailande yra įsta
tymas, kuris draudžia iš

maudė ti jaunesnių, kaip 14 
metu, vaiku darba, šis ista- 
tymas lieka tiktai popieriu
je. Tarptautinės darbo or
ganizacijos eksperto pareiš
kimu, 7 metų amžiaus vai
kai dirba Bangkoko fabri
kuose tamsiuose ir nešva
riuose cechuose, kuriuose 
nėra ventiliacijos. Resto
ranų, parduotuvių savinin
kai ir kiti įmonininkai no
riau išnaudoja vaikų dar
bą, kuris yra trigubai pi
gesnis už suaugusio darbą. 
Viename iš Tailando vidaus 
reikalų ministerijos pareiš
kimų sakoma, kad “yra la
bai daug vaikų ir moterų, 
dirbančių tokį darbą, kuris 
laikomas žalingu jų sveika
tai.”

Dažnas reiškinys Tailan
de yra tai, kad valstiečiai, 
atsidūrę lupikų ir dvarinin
kų vergovėje, parduoda vai
kus. Mažieji vergai nežmo
niškai išnaudojami.

Kovinga senutė
Washingtonan buvo pa

šaukta Miss Alice P. Bar
rows, 73 metų amžiaus, iš 
pensijos gyvenanti East 
Blue Hill, Me.

Neamerikinio veikimo ty
rinėtojai pradėjo ten ją ka
mantinėti ir klausti, 'ar ji 
yra komunistė. Jinai griež
tai jiems atsakė, jog į to
kius klausimus visai neat
sakinės.

Miss Barrows nurodė, 
jog jos dėdė, buvęs Kon
greso pirmininkas ir ištar
navęs Kongrese virš 22 
metus, mokinęs ginti kon
stituciją ir teisių bilių. Jei
gu jis šiandien būtų gyvas 
(Thomas Brackett Reed 
mirė 1902 m.), jis pasmerk
tų tokias investįgacijas, ji 
sakė.

Ji taipgi nurodė, jog jos 
prosenoliai čia atvyko lais
vam gyvenimui. Jie buvo 
puritonai ir visa jos pakale
ni ja yra puritoniška.

Ji sakė išmokusi iš savo 
šeimos mokymų, jog 5-tasis 
konstitucijos pataisymas 
suteikia apsaugą tiek ne
kaltiems, tiek kaltiems ap
siginti. Jinai atsisakė liu
dyti prieš save, tuo konsti
tucijos priedu pasiremda
ma.

Miss Barrows praleido 
41 metus apšvietos darbuo
se ir 24 metus valdžiai tar
naudama.

Tnvestigatoriai prikaišio
jo jai, būk ji palaikiusi ry
šius su žinomais komunis
tais, ypač su Dr. Wm. 
Wirth, kuris pas įą lanky
damasis išsireiškęs, kad 
prezidentas Roose v e 1 t’a s 
esąs amerikinis Kerenskis, 
po kurio seksiąs amerikinis 

,Stalinas. Miss Barrows pa
neigė tokį tvirtinimą.

Miss Barrows parodė 
drąsą ir sugabumą atmuš
ti . ragangaudžių užpuoli
mus.

“Didžiausias priešas”
Darbo žmonių apdrau- 

dos organizacija, kaip kad 
LDS, ima savo nariais vi
sus, kurie nėra visuotiniais 
ligoniais. Tačiau komerci
nės apdraudų kompanijos 
daugiau apsižiūri. Jos na
rius juk ima tiktai tam, 
kad iš jų būtų pelno.

Norinčio jo apsidr austi 
privatinėje gyvybės ap- 
draudai k o m p a nijoje di
džiausiu priešu yra didelis 
pilvas. Juosmens plotis 

mirtingumas aplamai ir 
ypač vaikų tarpe. Kaip 
praneša spauda, 70 procen
tų vaikų iki 14 metų ser
ga tuberkulioze. “Nuo tu
berkuliozės,” — rašo laik
raštis “Bangkok Post,” — 
Tailande kasmet žūsta 10,- 
000 žmonių (dauguma iš jų 
vaikai), tuberkuliozė pa
kerta šimtu tūkstančiu 
žmonių sveikatą.”

Šalyje labai mažai ligo
ninių ir trūksta. vaistų. 
Darbo žmonėms praktiškai 
yra neįmanoma gydyti vai
kus ligoninėje.

Šalyje yra labai m a ž a i 
mokyklų, esančių vyriausy
bės žinioje. Ministras pir
mininkas Pibunsongram a s 
yra pareiškęs, kad šalyje 
reikalinga dar 30 tūkstan
čių mokyklų, kad visi vai
kai galėtų mokytis. Kad 
vaikus mokyti privačiose 
mokyklose, tėvai turi mo
kyti už vieną vaiką apie 
350 batų per metus. Darbo 
žmonės paprastai negali 
tiek sumokėti.

jiems yra blogu ženklu. 
Kompanijų atsargiai su
rankioti duomenys rodo, 
kad tokiems greičiau grę- 
sia susirgimai širdies, krau
jo apytakos ir inkstų ligo
mis. Jeigu kompanija ir 
priima riebučkį, tai jis mo
ka daug aukštesnę duoklę.

Jeigu riebumas neapsimo
ka apdraudos kompanijai, 
tai juo daugiau jis neap
simoka tam, kuris turi tą 
nereikalingą naštą nešioti, 
iš to rizikuoti patekti į 
pirmlaikines nesveikatas ir 
senatvę.

Moteris išradėja
Birželio 29-tą, Tennessee 

valstijoje, mirė Mary An
derson, išradėja pirmojo 
mechaniško įrankio auto
mobilių priešakiniam lan
gui valytį. Jis buvo ope
ruojamas ranka. Tam savo 
išradimui 1903 metais ji 
buvo gavusi ir patentą 17- 
kai metų.

Išradimui mintis gimė jai 
lankantis New Yorke. Ji. 
pamačiusi, kaip gatvekario 
konduktorius atida r i n ė j o 
langą pamatymui keli b 
sniegingą žiemos dieną. 
Tas jai pasirodė be
reikalingu konduktor i a u s 
ir keleivių laiko eikvojimu, 
paakstino sugalvoti įrankį 
sniegui nuo lango nuvalyti. 
Kiti jį pagerino.

SUDEGĖ KATALIKŲ 
BAŽNYČIA NEWARKE

Newark, N. J. — Sude
gė Šv. Brigitos katalikų 
bažnyčia, klebonija, para
pijinė mokykla ir minyškų 
vienuolynas.

Argentinoj dabar žiema; 
šalčiai kai kur iki 13 laips- ; 
nių žemiau 0.

ŠEIMININKĖMS j 
Karščių sezonu saugokitės 
greit gendančių valgių

Brooklyne prieš porą sa-1 
vaičių ūmai susirgo 15 žino-, 
nių nuo apsinuodijimo 
maistu. Tai nereiškia, kad | 
tas maistas btfvo origina- i 
liai blogas. Jis galėjo būti! 
taip pat švariai gamintas. ’ 
Bet jis sugedo dėl to, kad 
tūlos blogosios bakterijos 
nepaprastai greit daugina
si vasaros temperatūroje.

Bakterijų gali įsigauti į 
maistą ant jo užtūpus mu

•2 pusi.—Laisve (Liberty)-Trečiadien., Liepos-July 8, 1953

sei, vėjui užpūtus su dulkė
mis ar net ir iš gana tyro 
oro, jei maistas ilgai palie
ka nedengtas. Paskui, iš- 
sivežus į parkus ar paju-f 
rius, tie užkandžiai per ga
landi! valandas kaista, supi- v 7

ta ir bakterijų gimine po 
giminės veisiasi.

Brooklyno Sveikatos De
partmento maisto užnuodi- 
jimąms tyrinėti ekspertas 
Samuel Plotkin dėl to pa
taria:

Nesinešti i laukus su vi
sokiomis košelėmis ir kre
mais darytų pajų, pyragai
čiu.

Nesinešti bulviu ar ma
karonu salads. Namie, kur 4 7

viską paimi iš šaldytuvo 
ir greit padedi atgal j šal
dytuvą, jie gali būti gerais 
yalgiais. Bet supiaustinė- 
jant, sumaišant į juos ir į 
jiems vartojamus sosus ga
li būti patekę bakterijų, 
kurios šilumoje išbujos ir 
milijonais pasidaugins.

Nesinešti kitokių pjausty
tų, maišytų maisto nuotru
pų, kaip kad likusios mal
tos mėsos, vakarykščiai lf^- T 
vusios ant stalo supiausty- 
tos mėsos, jeigu ji nebuvo 
tuojau pO to atkaitinta iki 
kepimo ar virimo. /

Mėsą ar sūrius imkite (te-yc 
piaustytus. Kiaušiniai gt> 
riausia virti, su visu lukš
tu. Visą ką laikyti šaldy
tuve iki paskutinės minu
tės.

Kūdikiams sutaisytą for
mula taip pat laikyti šal
dytuve.

Naudinga praktika
Bene svarbiausia yra ap

saugoti maistą nuo įsigavi- 
mo jin bakterijų, nežiūrint, 
ar tas maistas bus vartoja
mas namie, ar nešamas < 
pikniką. Tam nereikia di
delio žinojimo ar patogi?^ 
mų, tiktai atsiminti: X

Niekad nelaikyti riuistą 
neuždengtą.

Išvirus ar iškepus mais
tą laikyk verdantį ar ke
pantį kol prirengsi indus tą 
maistą greit sudėti ir san
dariai, kol karšti,-uždeng
ti. Nelauk atliekamą mais
tą padėti iki pavalgysi. At
liekamą padėk pirmiausia 
po saugia uždanga, o tada 
valgyk tam kartui pasi
skirtą porciją. B—te.

Pattern 9235 (embroidery trans
fer too): Child’s Sizes 2, 4, 6, 8, 
10. Size Q Sundress. 2 yards 35- 
inch; jacket, % yard; bonnet, Vi 
yard.

Užsakymą su 35 centaėf> \fr 
pažymėjimu formos wfnie- 
rio ir dydžio siųskite; Pat- j 
tern Dept., 110-12 Atlantic / 
Avenue, Richmond Hill 19, ' 
N. Y.

V

ministratyvin.es


$8,000 Fondas Laisvei
(Tąsa iš pirnio pusi.)

Per Stasį Kuzmicką, 
Shenandoah, Pa.:

Vytautas Maurukas 
Senas rėmėjas .... 
A. ir K. Naravai .. 
E. ir K. Motuzai .. 
V. ir S. Kuzmickai 
Mr. ir Mrs. Kaimai, 

St. Clair .........
A. Kazokas...........
Petras ir Ona Gvėrai 5.00 
M. O.......................
J. P., Lost Creek ..

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

5.00
5.00

2.00
2.00

A. Winkler,
1.00

Per Joną Grybą
(Mass, piknike)

V. Žilaitis,
Norwood...........

V. ir M. Stasiai, 
Cambridge . ....

Anna Buivid,
Dorchester .........

Per J. Bimbą,
Paterson, N. J.:

S. Aliukonis ...........
Vienas iš Dzūkų ...

Nuo pavienių;
Laisvės skaitytoja,

Ossining, N. Y.. 12.00
J. Chelus,-

Fords, N. J.........10.00

10.00

5.00

4.00

2.00
2.00

5.00Easton, Pa.
Jonas Waznvs, 

Richm. Hill, N.Y. 5.00
Jonas Barkus, 

Brooklyn, N. Y.
P. Papėvis,

5.00

Antanas Varanauskas,
Chenango Bridge, 
N. Y...................... 3.00

. Ona Kibirkštie,nė, 
Worcester, Mass.

J. Gendrėnas (perJ. ž.), 
Cleveland, Ohio .. 2.00

2.74

Auburn, Ill/....... 2.00
Helen Vukadinovich

Washington, Pa.
M. Kalušis,

Fitchburg, Mass.
K. Milenkevicius,

2.00

2.00

Elizabeth, N. J.:
K. Čiurlis .............
V. Paulauskas ....
L. Bartkus, Linden
Joe Davis, Linden

Per C. K. Urban,
Hudson, Mass.:

C. K. Urban.........

Richm. Hill, N. Y

Sudbury ..
P. Vaitekūnas

10.00
5.00
5.00
5.00

5.00
2.00

2.00
1.00

Richmondiečiai ...
V., Richmond

10.00
10.00
10.00

10.00

Dorchester, Mass. 7.00 
A. Petronis

(per Liaudies Balsą),
Hamilton,
Ont., Canada .... 5.00 

K. C. Strauss

2.00 
vi

siems aukojusiems ir pasi
darbavusiems aukų 
mu. Prašome 
rankų paskutinėse 

Turime

Širdingai dėkojame

rinki- 
nenuleisti 

vajaus 
dienose. Turime sukelti 
fondui apskritus $8,000.

Laisves Administracija

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

M. ILJINAS

Gamtos nugalėjimas
(Tąsa)

Žalieninės sistemos priešininkai ka
daise teigė: jei dvejiems metams, saky
sime, septintadalį ariamosios žemės už
leisime pieva, — bus netekta daug grū
dų. O ką rodo gyvenimas? Jis rodo, 
kad pasėjus žoles, derlius padidėja dvi
gubai. Tai, kad viename lauke netenka
ma grūdų derliaus, su kaupu išlygina ki
tų laukų derlius, 6 svarbiausia — der
lius darosi pastovus ir likviduojama sti
chijų valdžia žemdirbiui. Tai tik vienas 
pavyzdys. Jų būtų galima pateikti dau-

Paimkime kad ir Akmeninę stepę!
Jeigu Dokučajevas, kaip tas pasakos 

keleivis, ateitų dabar į Akmeninę stepę, 
jis pamatytų nuostabias permainas.

Nepasikeitusi tenai pasiliko, tur būt, 
tik viena trobelė su šiaudiniu stogu, kur 
kadaise gyveno Dokučajevas. Bet ji iš
saugota sąmoningai, kaip saugojama re-

pė davė tris-keturis kartus daugiau grū
dų, negu aplinkiniai, dar mišku neap
saugoti laukai.

Sausvėjui nepavyko įsibrauti į Akme
ninę stepę pro miškų sienas, tarsi tenai 
būtų buvę parašyta: “Sausrai įeiti drau
džiama”.

Kaip nudžiugintų visa tai DokuČaje- 
vą! Jis išvystų stepę ne tik išgydytą, 
bet ir dar sustiprėjusią, dar derlingesnę.

Jis išvystų tokius žmones, kurie, val
dydami žemę, myli, tą žemę, žino jos dės
nius ir moka, remdamiesi tais dėsniais, 
tvarkytį vieningos, nedalomos gamtos 
gyvenimą.

Bet dar džiugiau jam būtų sužinojus, 
kad ne vien tik Akmeninėje stepėje, bet 
ir visame stepių ir miškast-epių krašto 
plotejau vyksta milžiniškas puolimas 
prieš satrsrą.

SEPTINTASIS SKYRIUS

I

Aukštai išaugusios miškų juostos pa
dalijo stepę keturkampiais. Dabar ak
meninė stepė — tai ne stepė, ir ne miš
kas, ir ne miškastepė. Tai kažkas nauja, 
sukurta ne gamtos, o žmogaus minties.

Akmeninėje stepėje nebėra . daugiau 
griovų, kurios, kaip ugnikalniai, vadina
mos veikiančiomis. Tenai, kur žemėje 
buvo vingiuoti, gilūs tarpkeliai su griū
vančiais šlaitais, dabar yra daubos ir 
tvenkiniai, apaugę aplink medžiais ir 
krūmais; tenai, kur anksčiau buvo dau
bos, atsispindi ramiame vandenyje žąsų 
pulkeliai.' C

Jwp miškų juostų esančiuose plotuo
se plaukėją rinktiniai kviečiai, aukštai 
stiebiasi daugiametės žolės, kreipiasi į 
saulę tūkstančiai saulėgrąžų galvų.

Kadaise Dokučajevui nepavyko gauti 
lėšų laukų bandymams. O dabar Akme
ninėje stepėje veikia DokuČajevo vardo 
mokslo tiriamasis institutas. Laukų 
bandymai vykdomi plačiu mastu ir tobu
liausiais būdais. Čia visas darbas re
miasi mokslu, kurį yra sukūręs DokuČa
jevo, Kostyčevo, Viljamso, Mičiurino, 
Lysenkos darbas.

Miškų juostos žiemą sukaupia sniegą, 
o pavasarį pamažu atiduoda jį laukams. 
Daugiametės žolės ir ankštiniai augalai 
atstato trupininę dirvos struktūrą, kuri 
suardoma ariant laukus. Trąšos duoda/ 
dirvai tai, ko jai trūksta. Išvestos nau
jos kviečių, žolių, daržovių veislės, prisi
taikiusios, prisiderinusios prie gamtos, 
prie klimato. Vykdomi laukų drėkinimo 
bandymai.

-.fcmtasi visų priemonių, kad “žaliasis 
laWikas” galėtų dirbti kiek galint na- 
šiatT

Ir rezultatai aiškiai matyti: prieš įve
dant žali-eninę ’ sistemą, Akmeninė stepė 
išaugindavo 10 centnerių grūdų iš hek- 

. (aro, dabar išaugina 20 ir 25. Net saus
ringaisiais 1046 metais Akmeninė ste-

STRATEGINIS PLANAS
TIES BUSIMŲJŲ KOVŲ 

ŽEMĖLAPIU
Praslinko iš viso keleri metai nuo to 

laiko, kai Tarybinė Armija kovojo mū
šius su priešu didžiuliame plote nuo Le
dinuotojo vandenyno iki Kaukazo kalna
gūbrio. Visas pasaulis atsimena tas 
dienas, kai, pagal Stalino planą, mūsų 
kariuomenė perėjo į puolimą ir ėmė vyti 

. fašistus į vakarus. 
t

Stebėdamas tada vykusiųjų didžiųjų 
mūšių žemėlapius, matai, kaip raudonos 
strėlės, rodančios smūgio kryptį, apima 
priešo dalis žnyplėmis, suardo gynybines 
ribas, kerta upes ir aukštumas.

*’’•* z-ww —- r r - b r> e.T'.T ■»'. »> „.7

Ir štai vėl priešais mus kautynių žė- 
mėlapis. Bet šį kartą karas vyksta ne 
su priešų gaujomis, o su stichinėmis 
gamtos jėgomis — su juodosiomis aud
romis ir saus vėjais, su vasaros kaitra ir 
žiemos pūgomis, su ištvinusių pavasario 
vandenų ardomąja jėga ir lakiųjų smė
lynų slinkimu į laukus.

Vėlei, kaip ir tada, puolimas vykdo
mas pagal strateginį planą ir vairu,oja 
milijonų žmonių pastangas. Bet šie 
žmonės ginkluoti ne tankais ir patran
komis, o’ medžių sodinamosiomis mašino
mis, traktoriniais plūgais, ekskavato- 
riais, buldozeriais, skreperiais, greide
riais — visokiausiais įrankiais miškui 
sėti ir sodinti, želdiniams prižiūrėti, 
tvenkiniams, keliams, drėkinamiesiems 
kanalams įrengti.

Jie turi ir gerą rankinį įnagį — sodi
namąjį durklą ir sodinamąjį kardą. 
Durklas įsmeigiamas į žemę, kai reikia 
sodinti tuopos arba gluosnio skiepelį, o 
sunkus geležinis kardas naudojamas ta
da, kaip norima padaryti platų plyšį sė
jinukams sodinti.

Kardas visada buvo mirties ginklas, 
o sodinamąjį kardą būtų galima pava
dinti gyvybės kardu.

(Bus daugiau)

Cleveland, Ohio
PARĖMĖ SPAUDĄ

Apie metai laiko atgal teko 
aplankyti sunkiai sergantį drg. 
Juozą Apšegą. Tuomet jis pa
darė prižadą ir davė įsakymą 
savo žmonai, kad kuomet jis 
numirs, kad jinai įteiktą $100 
“Vilniai” ir $100 “Laisvei”, 
neis jis visuomet mylėjo ir rė
mė progresyvę spaudą ir buvo 
ilgametis “Vilnies” skaitytojas. 
Prabėgo arti metai laiko. Drau
gas kiek tai susveiko. Teko jį' 
matyti pora mėnesių atgal. At
rodė kiek nušvitęs, nors ir ne
buvo pilnai pasveikęs. Birželio 
26 d. jo žmona .pašaukė telefo
nu ir sako, jog Apšega vėlei 
blogoje padėtyje ir nori mane 
matyti. Aišku, ilgai nelaukęs 
nuvykau. Tiesa, draugas 'sun
kiai serga ir jis mano, jog nėra 
jam vilties pasveikti, ir tuoj 
man sako: “Prižadėjau neuž
miršti mūsų spaudos, tai dabar 
jau ir laikas tą prižadą išpil
dyti.
šimtinę dėlei “Vilnies” 
šimtinę dėlei “Laisvės” 
šė nevilkinant pasiųsti, 
dar sulauktų jo aukos 
bimą.

LOWELL, MASS.
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLU-

‘ BAS GYVUOJA
Tai jau pusė metą praslinko, 

kaip klubo prezidentu yra Jo
nas Gicevičius. Nors draugai 
Gicevičiai gyvena dešimt my
lių atstui nuo miesto, vienok 
jiedu aktyviai lankosi į klubo 
susirinkimus. Kaipo preziden
tas, Jonas visai gerai veda su
sirinkimus.

Tačiau birželio mėnesio susi
rinkime buvo nutarta pačiam 
vidurvasaryje, būtent liepos ir 
rugpjūčio menesiuose, nelaiky
ti susirinkimų. Reiškia, po šiai 
vakacijai pirmas Klubo susi
rinkimas įvyks rugsėjo 6 dieną, 
kaip ir paprastai, 4 valandą po 
pietų, Klubo salėjo, 1 1 Tyler 
Street.

KAS PASKLEIDĖ RA
SK A LŪS?

kaip ir per ką

Narių draugiškumas daugiau
sia nusveria esančiam ir 
siančiam stoviui.

Geriausia, vietoje, kur

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

bū-

nors 
nepamatuotai kalbėti, blogesnes 
ydas kelti ir diskusuoti susirin
kimuose, tai iš to bus naudos 
visiems.

J. M. Karsonas.

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.

(130-136)

Jo žmona tuoj paskaitė 
ir kitą 
ir pra- 
kad jis 
paskel-

Kažin
paskleisti netikę paskalai

Buvo galima girdėti
išlaukinių kaimynų

buvo 
apie

Iš tiesų, drg. Apšega, mato
mai, prie visko prisirengęs, 
net ir su graborium sutartį tu
ri pasidaręs. Bet tai dar ne
reiškia, jog draugas turi ir 
mirti. Mes žinome, jog gyve
nime yra buvę gana daug pa
našių beviltiškų įvykių, o žmo
nės pasveiksta ir dar ilgai, il
gai pagyvena.' Taip gali būti 
ir su draugu Apšega. To mes 
jam visi linkime, o ypatingai 
L.L.D. 190 kuopos nariai, nes 
tos kuopos nariais ir draugai 
Apšegai yra.

J. Žebnjs.

Rochester, N. Y.
Klaidos pataisymas

Birželio 25 d. koresponden
cijoje įvykusi klaida sąraše

šį klubą, 
net nuo 
vienokį ar kitokį išpūstą bur
bulą, bet kaipo burbulas, greit 
ir subliūško. Keno nors ban
dyta iš paprasto nosu.sitvarky- 
mo didelę prarają padaryti. 
Tai buvo daryta ne iš gero ve- 
linimo pačiam klubui.

Bet galiu storai pabrėžti, jog 
Lowellio Liet. PiL Klubas šiuo 
laiku puikiai gyvuoja ir gražiai 
tvarkosi savo reikaluose. Biz- 
niškai stovi gana gerai.

Klube lankosi daug svečių, 
kurie visuomet klausosi sau pa
tenkinančios muzikos ir šoka
mais laikais smagiai pasišoka. 
Draugiškumas irgi, ypač tarpo 
vadovaujančių draugų, kaip ir 
pačfam komitete, yra gana ge
ras.

Lai draugiškumo pavyzdys gy
vuoja tarpo visų klubo narių!

Ne viskas yra “tik pinigas”.

Šypsenos
Klausimas, ar gi tiesa, 

kaip skundžiasi Dievo 
paukštelis, kad, esą, “jeigu 
ne komunistai, tai būtų nie
ko sau gyventi ir Ameriko
je. Bet tie komunistai tai 
ardo mano ramybę. Dirbu 
siuvėjų amate ir kartu su 
komunistu vieną darbą dir
bame ir pusiau dalinamės. 
Tai argi ne komunizmas?”

Man atrodo, kad čia ko- 
m u n i z m o n ė r a. Reikia 
džiaugtis, kad dar yra kuo

Raminkis, raminkis, tų,
Dievo paukšteli brangus, 

Tikėk, kad “post mortem” 
jūs laukia dangus.

Užmirški/ kas buvo!
♦ Dar ne viskas žuvo,

ir geriau dar, bus...

Paaiškinimas. — Šios ei
lutės pereito šeštadienio 
Laisvėj tilpo atskirai. Bet 
jos turėjo tilpti kartu su 
virš, jų esančiu prozos 
šmoteliu; — todėl dabar tą 
šypseną ištisai pakartoja
me ir atsiprašome jos au
torių. Redakcija.

aukotojų. Pasakyta, kad $3 
aukojo F, Maleikis, o turėjo 
būti F. Matcikis. Attsiprašo- 
me. Redakcija

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

CLEVELAND, OHIO

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio (August) 2d
RUBOS ŪKYJE

prie kelio 422
5-kios Vertingos Dovanos Prie Įžangos Tikieto

AUKA 25 CENTAI GERA MUZIKA ŠOKIAMS

Rengia LLD 22-ra kuopa ir LLD 51-ma kuopa

Visus lietuvius kviečiame iš visų apielinkių, iš artimų Jr tolimesnių kolo
nijų, dalyvauti piknike.

Piknikui vieta graži ir paranki privažiuoti. O komitetas, kuris susideda • 
daugiausia iš moterų, rengiasi visus svečius ir viešnias gražiai priimti ir 
pavaišinti skaniais valgiais. i

P. S.: Važiuojant iš Clevelando automobiliais, privažiavus Wellshfield, 
Ohio, dar pavažiuot 2 ir pusę mylias ir rasite pikniko vietą.

Rengimo Komitetas.

Dienraščio Laisves Paramai

UžraSykit Laisvę Savo Draugui.

SHENANDOAH, PA

»
»

įvyks Sekmadienį

Rugpitičio 23 Augusi
Swank’s Grove
Brandonville, Pa

»

» 
t

DESK CLERK. Experienced. Age 

 

50 or over. Apartment h/use. Hours 

 

Midnight to 8 A. M. Steady position 
for right man. Phone /ST. 2-2601, 

 

Mr. Sigler or Mr. Ruch/for appoint
ment.

(130-133)
MECHANICS or man having some 

mechanical experience on cars, to 
tost cars and install equipment in 
new Fords. Excellent opportunity 
to gain automotive! experience. In
terview. Mr. Marvill. KOELLE- 
GREENWOOD CO., 161 W. Chelten 
Avenue.

(131-134)
TOOL & DIE MAKERS (2); also 

MACHINIST (1). Must be 1st class 
for tool work. High ratęs and over
time. Steady work; good working 
conditions. Apply in person, or phone 
JE.. 3-3558. ORBAN BROTHERS 
MACHINE/ TOOL CO., 4114 Wor
rell Street. *

(131-133)
BOOKKEEPER. Experienced in 

double entry, control system. Full 
charge of small set of books for 
private hospital. Steady jiosition for 
right person. Apply or phone Mr. 
Hoistrum, CH. 7-1600.

WISSAHICKON HALL 
9801 Germantown Ave.

______  (131-133)
WELDERS. Combination preferred 

Also needed METAL WORKERS. 
Heavy gauge. Must know drawings. 
Apply in person or phone. Mr. Tabor, 
•UNITED FABRICATORS COMPA
NY, 24 W. Clements Bridge Road, 
Runnemede, N. J. Timber Creek 2- 
3361.

(132-134)
AUTO GLASS MAN. Expcrienc^- 

Toj) wages.
GENERAL AUTO GLASS CO.,

5113 Westminster Ave.
GR. 7-9096

(132-134)
AUTO MECHANICS. Experienced. 

Must he first class. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person. See Mr. Zeitz, WOODBURY 
MOTOR CO., 537 Mantua Avenue, 
Woodbury, N. J.

(132-134)
METAL SPINNER. Experienced on 

brass and silver for church goods 
manufacturer. Good pay; Health in
surance, steady work. No slack sea
son. ASSOCIATED METALCRAFT 
CO., 185 Master Street. NE. 4-8750.

(132-134)
HELP WANTED—FEMALE

WAITRESSES. With or without 
experience. Good working conditions. 
Steady work and good pay. Plus 
insurance Plan. Apply in person.

1427 Walnut Street.
< , (132-138)

Youngstown, Ohio.
Mūsų ligoniai

šiuo tarpu serga net trys 
mūsų LDS 9 kuopos nariai. 
Petras Sodeikis randasi sana
torijoje. Serga ilgas laikas.

Juozapas Jeznas serga nuo 
balandžio 28 d. Jis randasi 
ligoninėje. Jo adresas: 804 
Fifth St., Nile, Ohio.

Taip pat Dominikas 
kutis serga nuo gegužės 
Turi plaučių uždegimą,
gulėjo ligoninėje kokį menes] 
laiko. Dabar randasi savo 
namuose.

Būtų gerai, kad visi mū
sų ligoniai greitai ir pilnai 
pasveiktų.

Prašau ligonius aplankyti.
S. J. Eizonas

Vai*
3 d.

Jis

SUSIRINKIMAI
WORCESTER,. MASS.

ALDLD. 155 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, liepos-July 13d., 
pradžia 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
salėje, 29 Endicott St.

Visos narės malonėkite atsilanky
ti, nes turime svarbių reikalų apta
rimui. —A.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

Laidotuvių
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

(133-135)

HARTFORD, CONN.
v Pranešame visiems Literatūros t 

Draugijos nariams, kad *L.L.D. 68 
kuopos svarbus susirinkimas įvyks 
pirmadienį, liepos-July 13 d., prasi
dės 7£0 vai. vakaro, Laisvės Cho
ro svetainėje, 157 Hungerford St. 
Susirinkimas yra svarbus tuomi, kad 
1953 metų knyga jau gatava ir jau 
prisiųsta kuopai, kiekvienas t narys 
ja gaus šiame susirinkime, tad atei
kite pasiimti ją. Antra tai bus cen
tro valdybos nominacijos, visų narių 
yra pareiga dalyvauti ir atlikti no
minacijų balsavimus. O trečia, tai 
kurie dar nesate užsimokėję duoklių 
ateikite ir užsimokėkite.

Finansų Raštininkas.
(133-135)

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-»Trečiadien., Liepos-July 8. 1853
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Daug išvyko svetur ir 
daug atvyko Į N. Y.

Unijų viršininkai perilgai I Barzdočius svečias

Daugelis New Yorko miesto 1 
gyventojų, gavę atostogas, iš- i 
vyko poilsiauti ir pasisvečiuoti 
Užmiesčiuose. Gi pasilikusieji į 

. mieste turi daug svečių iš už
miesčių. |

Pasilikusieji namie didmies- 
tiečiai, su savo svečiais, vieto
mis margai, o kitur tirštai pri-1 
pildė pajūrio rezortus. Coney 
Island skaičiuoja sekmadienį . 
turėjęs 1,300,000 lankytojų. 
Ročka ways skelbė lygų m i lijo-1 
ną. šeštadienį šiuose abiejuose 
skelbta.po daugiau lankytojų. 
Kiti rezortai panašiai buvo pil
ni publikos.

Sugrįžimas iš rezortų buvo ; 
. varganas minioms pasisukus 

link namų keliomis paskutinė- i
va- ■mis prievakario ir vakaro 

landomis.
turi 
kitu

Girdisi, kad ir lietuviai 
nemažai savųjų svečių iš 
miestų. Tikimės su jais pasi
matyti Laisvės piknike šį šeš
tadienį, liepos U-tą, National 
Hali ir Park, 38th Avė. ir 
St., Woodside, L. L

65th

snaudžia rinkimų reikalu
Darbininkų laikraščio Daily 

Worker kolumnistas Michael 
Singer įspėja darbininkų judė
jimą skubiai ir veikliai susido
mėti rinkimais. To nepadarius, 
sako jis, yra pavojus, kad dar
bininkų judėjimas pasireikš 
permažai ir pervėlai.-

Singeris sako, jog nebuvimas 
darbo unijų viršenybėje pasi
sakymo kandidatų ir progra
mos dėlei lošia naudai dvipar- 
tinės valdančiųjų partijų poli
tikos, ypačiai ' naudai republi- 
konų. Darbininkų tyla leidžia 

Dewey pasiruoš- 
darbinin- 
.ranka į

AFL, CIO turėtų būti prie
šakyje rinkiminės kovos. Da
bartinė nuolaidi tų organizaci
jų viršenybės ramybė gali pa
drąsinti dabar esančius valsti
jos valdžioje leisti dar aršes
nius priešdarbininkiškus įsta
tymus. Pavyzdžiui, praėjusioje 
Valstijos Seimelio sesijoje 
buvo pasiūlyta uždrausti uni
joms veikti politiniai ar parem
ti kandidatus finaųsiniai. Bu
vus geram
tie pasiūlymai 
Tačiau užtektų 
snusti, užleisti 
daugiau pozicijų, republikonai
gali ’sekamoje sesijoje paanU 
rinti ir priimti tuos pačius ar
ba dar aršesnius bilius.

Laisvės piknike

Nelsonas operuotas 
N. Y. ligoninėje

Darbininkų organizuotojas, Į 
karo prieš fašizmą veteranas 
Steve Nelson šiomis dienomis 
buvo operuotas prašalinimui 
goiterio. Jo draugai su juo 
susisiekia per Civilinių Teisių 
Kongresą, 6 E. 17th St., New 
Yorke.

Tai bent gėrimėlio!
Trys ginkluoti plėšikai 

mę ir surišę sargą prekių 
tyje, Newarke. Iš ten išvažia
vę vežini traileriniu sunkveži
miu, prikrautu 880 dėžių deg
tinių. Grobis įkainuojamas 
$60,000.

suė- 
sto-

Trumanas išvyko namo
Pamitingavęs su demokratų 

partijos viršininkais New Yor
ke, pabaliavojęs su jais, Tru- 
manas išvyko namo.. Jo namai 
randasi Independence, Missou
ri. Išvažiavo vairuodamas sa- 

' vo privatinį auto. Jų duktė pa
siliko čionai. Ji gyvena New 

Yorke. z

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas t
l 306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
5 Gerai Patyręs Barberis E

E>
Virginia 8-6125

gubernatoriui
ti pozicijas. Leidžia 
kų priešams numoti 
darbifiinkų judėjimą, kaip i ne
reikšmingą.

Paramos reikalingas 
meilužis

Brooklynietė Priscilla Ber
nardo apsiskundė policijai, kad 
jos per dvejus metus turėtas 
sužadėtinis pagrasinęs “jos 
draugams ir pasauliui apskelb
ti ją nedora,” jeigu neduosianti 
daugiau pinigų.

Mergina skundėsi, kad jinai 
per dvejus metus jam davinė- 
jusi pinigų “įsidirbti į biznį.” 
Iš pirmos pažinties jis jai pa
sisakęs esąs salesmanu. Pas
kiau, kada jinai pastebėjo jį 
nešiojantis revolverį, sakęsis 
tarnaująs FBI.

Praėjusią savaitę tasai Alan 
Parco (jai sakęsis esąs Parke
riu) ją susitikęs po darbo al
gos dieną. Savo automobiliumi 
nuvežęs į svetimą jai apylinkę 
ir vėl pareikalavęs pinigų. Jam 
pasiūliusi $20. Jis ją aprau
sęs, įsakęs, kad jam turėsianti 
duoti po $30 kas .savaitę, jeigu 
norinti turėti savo gerą vardą..

Paleista, ji nuėjo į policijos 
stotį. Laike arešto, jo namuo
se, radę užtaisytą maiizerį;’ dll’ 
šautuvus ir krūvą šovinių.

Daugybėmis .kartų yra girdy
ta, kad meilužiai, kurie iš my
lėtini ų pinigų pranešėja, yra 
merginoms-moterims rizika. /
Tačiau nuostabu, kad vis ran
dasi tokių geraširdžių, kurios 
tikisi esančios gudresnėmis už 
kitas, kurias apgavo kiti. Ši 
mergina sakosi per tuos dvejus 
metus išmokėjusi tam Parco 
$4,000.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Te], EVergreen 7-6868

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

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINĖS MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ . 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

PETRAS KAP1SKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

sąjūdžiui unijose,
buvo atmesti;

unijoms ap-
reakcininkams

Darbininkai laimėjo 
“sirgimo” streiką

Long Island Rail Road darbi
ninkai praėjusį ketvirtadienį 
buvo pradėję “sirgti.” Vakari
nei pamainai ir-penktadienio 
rytui dar daugiau raportavosi 
ligonių, negalėsiančių dirbti dėl 
“ligos.” Turėjo sustabdyti virš 
200 traukinių..

Pagaliau, firma susiprato, 
pasišaukė unijos atstovus į de
rybas. Darbininkai pasveiko 
firmai pažadėjus su darbinin
kais tartis ir tūlus jų reikalavi
mus išpildyti. Iš anksto užtik
rino, kad nekeršys 
rie buvo “susirgę.” 
cija tapo atsteigta 
tadienio vakaro.

Nežinau, kiek bus barzdočių 
Laisvės piknike. Tačiau žinau 
tiek, kad rochesterietis Jonas 
Vaivoda užsiauginęs gražią 
baltą barzdą specialiai Laisvės 
piknikui. Nustebau, kai jis 
prisistatė, nes seno pažįstamo 
šį kartą nepažinau..

— Kaip gi jus pažins pikni
ke, jeigu net aš nepažinau? — 
užklausiau jo. *

— Jūs praneškite Laisvėje, 
kad aš .dabar esu barzdočius. 
Visi mano prieteliai' mane pa
žins. Jei ir būtų keli kiti toki, 
vis jau barzdočių nebus tūks
tančiai. Nebarzdotos publikos 
sueina tūkstančiai. Aš esu bu
vęs Laisvės piknike ir žinau, 
kaip sunku susirasti vienas ki
tą neturintiems specifiško žen
klo.

Linkiu jam ir visiems Lais
vės svečiams susitikti savo pa
žįstamus. O kad geriau pavyk
tų, vely atvažiuokite anksti. 
Piknikas prasidės 2 vai.

Piknikas įvyks šį šeštadienį, 
liepos 11-tą, National Hali ir 
Park, 38th Avė. ir 65th St., 
Woodside, L. L

KELRODIS SUBWAYS:
Independent GG traukiniu. 

Išlipti 65th St. stotyje. <
BMT ir IRT Corona-Flush

ing traukiniais. Išlipti 69 St. 
stotyje. Rep.

Akys esančios 
nelaimiu priežastimi

Newyorkietis Saugumo Tary
bos skyrius skelbia savo tyri
nėjime auto nelaimių priežas
čių atradęs, kad daugelio nelai
mių kaltininkėmis yra auto 
vairuotojų silpnos akys. Tuo 
tikslu patikrino akis 8,000 mo
toristų. Kas penktojo akys at
rasta persilpnos ar perlėtai vei
kiančiomis dėl nesveikatų ar 
senėjimo. Daug tyrinėtojų pa
tys buvo nustebę dėl tokių at
radimu. c

Šimu ruja apdraskė 
praeivę moterį )

Mrs. Ellen Sheridan, 60 mo- 1 
tų, randasi Queęns General . 
Hospital. Jos gyvybė vis dar' 
pavojuje po to, kai ją apdras-: 
kė ruja šunų liepos 3-čią. Ji | 
įkąsta 30 kartų.

Moteriškė tapo užpulta šunų 
eidama lankyti Hyland’Nursing ! 
Home esantį liguistą savo vyrą. ■ 
Ligoninė randasi, apdraskymas j 
įvyko Baysidėje, prie 28-55 
gatvės.'

AUTO PRALAIMĖJO

216

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

KAMBARIŲ 
VALYTOJOS

Mokančios kalbėti angliškai. 
5 dienos. 40 valandų.

$34.40 į savaitę. Kreipkitės: 
HOUSEKEEPER 

5th AVE. HOTEL 
5th Ave. ir 9th St.,

.(133-137)

RHINESTONE — PASTERS

Vien lik Patyrusios. Nuolatinis 
Darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės:
B ILL ARI)

63 West 88th St., N. Y. C.
(133-135)

tiems, ku- 
Transporta- 
pirm penk-

Trumpa ir vargana 
buvo ju laisvė

savi-
41 

mergšei

Pavėlavo gelbėti
Brooklyne saldaininės 

ninkas James Di Gaetano, 
m., įdavęs kaimynų
raštelį nunešti jo parapijos ku
nigui. Atidaręs laišką, kunigas 
šoko prie telefono ir pats pas
kiau
2829 Church Ave.- Visi pavėla
vo, Gaetano jau buvo pasiko
ręs.
vęs pranešęs, kad jis nusižudys.

Automobilius trenkė 
liais * traukiamo vežimo 
kalį ties Old Westbury, 
Auto vairuotojas ir jo 
leivis užsimušė. Arkliai 
vairuotojas išliko sveiki.

uzpa-

sanke- 
ir JU

REIKALINGA VIRĖJA
Nauja moderninė, pilnai įrengta 

vi it u vė. Gera alga. Gyvenimas vie
toje. Kreipkitės:

ST. MARY’S HOSPITAL FOR 
CHILDREN

216th St. & 29th Ave., Bayside
Tel. BA. 4-0400

(133-135)

nuskubėjo krautuvei),
Iš Didžiojo New Yorko 

grų vaikų išvyko svečiais 
baltųjų šeimas Vermont valsti
joje.

70 lie
pas

Laiške kunigui jisai bu-

Teatro mėgėjams

REIKALINGA 

FINGERWAVER

TEDDY’S BEAUTY SHOP 
1622A Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

(Halsey St. Stotis)
(127-133)

Vyrukai bus teisiami
Keturi Queens vyrukai, 17 

iki 19 metų amžiaus, bus tei
siami kaip “banditai, turėjusie
ji norą nužudyti” kitą vaikinu
ką. 'Jų pašautasis Salvatore 
DePrimo, 16 metų, Corona gy
ventojas, buvo pašautas krūti
nėn, bet tikimasi, kad jis pa
sveiks.

Vyrukai, sakoma, buvę nuva
žiavę į Corona ten vilioti mer
ginas. Ten gyvenantieji vyru
kai pasipriešinę. Svetimieji iš
važiuodami iš auto šovė j gru
pę. Šovėjų gaujoje vienas yra 
iš Bayside, vienas iš Flushing, 
du iš Maspetho.

zino-
Cru-

ši šeštadienic c

Gerų veikalų mėgėjams 
tina, jog veikalas “The 
cible” užsidarys 
po išbuvimo Marti
atre, W. 45th St., New Yorke, 
šešis mėnesius. Rudeniop, rug- j 
sėjo menesį, £rupė išvyks gas- ! 
trelėms po kitus miestus.

* * *
Tarybinė spalvingoji filmą 

“Sadko” rodoma paskutinę sa
vaitę Stanley Teatre, 7th Avė. 
arti 42nd St.

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios prie suknelių. Gera 

ga. Nuolatinis darbas. Puikios davoo 
sąlygos. Kreipkitės:

JEANNINE DRESS
117 West 63rd St., N.

Tel. SU. 7-5951

co

(127-133)
REIK A LIN G A FI NG ER WAVER

Patyrusi— pilna opera’ )rė. Nuola
tinis darbas, gera mokestis. Puikios 
darbo sąlygos.

ŠAUKITE MISS ADELE 
GEdney 8-9304

(127-133)

Filmos—Teatrai MALE and FEMALE

Valdininkas gyrė samdytą šn 
Joseph B. Cavallaro, nese

niai valdininkų paskirtas New 
Yorko miestinės švietimo Ta
rybos pirmininku, savo kal
boje gyrė Makarčio šnipą J. 
B. Matthews. Jis jį gyrė kal
bėdamas Nepriklausomybės 
Dienos .. minėjome 
Prospect Pariję,

thews, tai tas pats Įsruti o, ku
rio raštus 
“melagingus,” 
lių žymiausių
religijų vadovaujantieji 
siškiai.

Du 18 metų vaikinėliai, bu
vę patalpinti Riverside ligoni
nėje ant North Brother Island 
kaip narkotikai, bandė iš ten 
pabėgti. Jie laimingai per
plaukė apie ketvirtadalį mylios 
kunkuliujončioš, pavojingos 
East River. Bet ant kranto 
juos jau pasitiko policija, kuri 
visą laiką juos mačiusi, stebė
jusi jų kelionę..

Brooklyno! Bėgliukai atiduoti jų tėvams 
... Jjkj"teismas išspręs-jų tolimesnį 

'it

Ronald Bock, 14 motų, pri
gėrė nukritęs į Hudsoną* žais
damas ties prieplauka.. Jis, su 
savo draugu bandė pavaikš
čioti pakrante užtiestu rąstu.

<3

likimą.

Chris Beisser, 8 metų, tapo 
sužeistas automobiliaus grįž
damas iš mokyklos paskutinę 
mokslo dieną. Nelaimė ištiko 
prie 111th St. ir 109th Avė., 
Richmond Hill.

ir kalbas, kaipo 
pasmerkė ke- 
protestoniškų 

dva-

Nužudytas ir išmestas 
gatvėje dienos metu

Praėjusį sekmadienį Bronxe 
tapo nužudytas ir išmestas gat
vėje James V. Manzo, 32 metų. 
Pirmuosiuose spėliojimuose bu
vo sakoma, kad jį nužudę kerš- 
tinčiai, kurie dar tebebuvo ne
išaiškinti. Kalbama, kad jis 
gembleriavęs ir mėgdavęs 
linksmauti.

Manzo buvęs sušaudytas ka
da nors apie 2 valandą. Jo kū
ną atrado prie Havemeyer
Randall Avės, apie 2: 45. Ke
turi asmenys matę iš auto iš
metant kūną. Du vaikinėliai 
dar užsirašė ir auto leidinio nu
merį. Jeigu jiems pavyko tei
singai užsirašyti, 
savininkai buvo 
Tony Galgano,
Mrs. Rose Russano esanti ar 
buvusi nužudytojo Manzo mei
lužė.

ir

tai to auto 
Mr. ir Mrs. 
kurio sesuo

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptą Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288

“Dangerous When Wet
Radio City 

bai* rodomoji 
sau nekaltas

Virš 600 našlaičių ir paliegu
sių vaikų iš ligoninių buvo vie
nai dienai išvežti Į Ročka ways 
žaisti policijos posto jiems su
ruoštame autinge.. Laive pro
gramą vykdė Peter Kazlauskas 
ir policijos benas.

John Biller, 55 m., užsimušė 
nukritęs nuo 5 aukšto keltuvo 
olon New Yorke, kur jis dir
bo ir gyveno. Jis bandęs tai
syti 5-me aukšte sustojusį 
keltuvą. »

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas 

barys, privatus įėjimas, 
įrengtas, gražioje vietoje, 
rest Park. Prašome šaukti. 
7-7256 W.

(133-135)

kam- 
patogial 

arti Fo- 
Vlrginia

Lėktuvų trafiko sargai stu
dentą Joel I). Rabin pašaukė 
teisman už per žemai skrai
dymą. Jis skridęs per Coney 
Island title 200 pėdų aukštu
moje, vieton Įsakytų 1,000 p.

PIKNIKAS
RENGIA DIENRAŠČIO LAISVeS BENDROVi

Įvyks šeštadienį

Liepos-July 11
Pradžia 2-rą vai. po pietų. Įžanga 75c 
Bus naujoje vietoje. Prašome gerai įsitemyti:

NATIONAL HALL & PARK
65-13 38th Avenue Woodside, L. I.

(38th Ave. ir 65th St. kampas)

George Kazakevich’s Orkestrą Šokiams
ĘT ------------------ŠAUNI DAINŲ PROGRAMA:-------------------

Sietyno Choras iš Newark ir Brooklyno Aido Choras
Diriguojant Mildred Stensler duos gražią liaudies dainių

Q... B
Rengėjai pavaišins gerais valgiais ir gėrimais, čia taipgi 

turėsite malonių pasimatymi] su svečiais iš kitų miestų. Tad 
ateikite patys ir pakvieskite savo draugus į šį gražų sąskridį.

Rengėjai.

Music Hali da- 
filma, yra šiaip 
ir vietomis dai- 
kūrinėlis.

Veikalas einasi apie vidur- 
vakarinių valstijų “džcntel- 
maną” farmerį, kurio darbai, 
atrodo, kaip nors patys save 
nudirba, nes tarnų nesimato. 
Jisai pats, griežtas sveikatos 
kultūros šalininkas, rytą atsi
kėlęs skubina šeimą vesti į 
prūdą paplaukioti ir saulės 
spinduliuose pasišvitinti.

Šeimą pastebi tūlos firmos 
vandenėlių garsinimo ir par
davimo agentas, ją pasamdo 
garsinimų programoms. Priei
na prie to. kad, garsinimų su
metimais, visa šeima prikalbi
nama keliauti Europon per
plaukti Anglijos kanalą. Se
ka paruošos ir pačios plauki
mo varžybos, kuriose yra ro
manso, kai kada juokų ir dra
mos. Aišku, amerikone turi 
laimėti. Farmerio duktė per
plaukia kanalą. Parsiveža pri
zus ir gražų francūzą.

Pirm tų varžybų vaizduo
jamas farmerkaitės sapnas, 
jos plaukimas slėpiningu po- 
vandeniu, per jo grožybes ir 
pavojus. Gražūs vaizdai. Vai
dina Esther Williams, Fer
nando Lamas, Jack Carson, 
Charlotte Greenwood, Denise 
Darcel.

NORITE GERO DARBO —
> MATYKITE HERMAN

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

VYRAI—Apvalytąja], eleveiteriam4 
vyrai, Chefs, virtuvini vyrai, apiak 
symam vyrai, daržininkai, namų dar
bui vyrai, lab. pagelbininkaiAvisokiij^j 
rūšių ligoninėm darbininkai. Valgius^ 
sandėliui vyrai ir viešbučiam <arbif 
ninkai. ^Mieste ar užmiestyje darbai. 
Tuojau statoma j darbą, gyvenimas 
vietoje ar kitur. Kreipkitės anksti.
Claremont Majestic Agency

80 Warren St., N. Y. C. (Rm. 807) 
Tel. CO. 7-4188—Klauskite Herman

(126-139)

PUIKIAUSI DARBAI 
DUODAMI TUOJAU

MOTERIŠKĖS—virėjos, namų ap- 
tarnautojos, molinom pagelbininkės, 
kambarių tvarkytojos, stalų patar
nautojos, tarnaitės, virtuvės sandė
lio ir tray girls, auklės.

VYRAI — Aptarnautojai, virtuvės 
darbininkai, apvalytojai, aptaisyto- 
jai, daržininkai, virėjai ir šefai.

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

43 W. 471 h
ROULEX
Tel. W. CO. 5-3293

(126-139)

Tuojau duodami 
tuojau:
St., N.Y. C.
AGENCY

HELP WANTED MALE

LYDYTOJAI

$1.71 |Z2 J Valandą

ii

Paprastiems DarbininkAma 

$1.56 f Valandą' I

CECO STEEL PROD. CORP.
625 Glenwood Ave., 

Hillside, N. J.

(13-135)

INDŲ MAZGOTOJAI

VYRAI VIRTUVEI

Patyrę. Gera alga, pridedant val
gį. Kreipkitės ištisą dieną, bi dieną. 
Matykite Steward.
50 Greene Ave., Brooklyn, N. Y.

(132-134)

JURGIS KLIMAS

Filmininkas Jurgis Klimas savo 
atostogų proga aplankys daugelį lie
tuvių kolonijų. Bet tai jis nevienas 
lankysis, su juom vyksta Palangos 
Birutė, kunigaikštis Keistutis, ir 
daug kitų Brooklyno ir apielinkės 
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 16 ir 1? 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..

SUSIRINKIMAS
RICHMOND įiill, n. y.

L. L. D. 185 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, liepos-July 9 d., 
pradžia 9 vai. vakare, Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic Avė. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti ir pa
simokyt i duokles. . ' V

Miesto daugelyje sri&Ų kle
vus apsėdo lapus siurbiantieji 
vabaliukai (aphids). Iščiulpti 
lapai nudžiūsta ir nukrinta 
pirm rudens.

4 pusi.-Laisvi ^Liberty)—Trečiadien., Liepos-July 8, 1953




