
LAISVE-LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse valstijose
Metam prenumerata: *

Jungtinėse Valstijose ................ $8.00
Dalls Queens apskrityje (N. Y.) _ 9.00
Kanadoje ..................................  - D.OO
Kitur užsienyje .............................. 10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

- I - - - -

Richmond Hill 19, N. Y„ 'Anti-., Liepos (July) 21, 1953

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States' 
110-12 Atlantic Avenue 
Richmond Hill 19, N. Y. 

Telephone Virginia 9-1827—1828
PRICE 5c A COPY

No. 142 Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tieji.

KRISLAI
Hilaire Belloc. 
Kas turi vadovauti? 
Vincas Zabulionis. 
Ar biednesni?
Mane puola.

Rašo R. M1ZARA

Praėjusią savaitę Anglijoje 
mirė gausus rašytojas, Hilaire 
Belloc, sulaukęs 83 metų am
žiaus.

Belloc’o mirtis buvo trpgiš- 
Jęd- jis Įgriuvo savo namuose 
į. .besikūrenantį sieninį pečių, 
apdegė ir, nugabentas ligoni
nėn, baigė savo gyvenimą.

Sakoma, šis asmuo iŠ viso 
yra parašęs 153 knygas. Bel
loc buvo katalikų tikybos 
žmogus ir popiežius ji buvo 
padaręs švento Jurgio kava
lieriumi.

šį mėnesį, beje, sukako aš- 
tuoneri metai, kai mirė žymio
ji lietuvių tautos poetė Salo
mėja Nėris.

—o—
Aną dieną New Yorke sakė 

kalbą kailiasiuvių unijos pre
zidentas Ben Gold.

Kalbėdamas prieš McCarthy 
ir makartizmą,‘jis pasakė:

—Tol, kol organizuoti i 
darbo unijas darbininkai ne
pradės plačios kovos prieš 
Ynakartizmą, toji kova bus 

ųjip^a.
Paskyrios unijos šen ir ten 

pasisako prieš McCarthy, ta
čiau ADF ir CIO vadovybės 
kol kas tuo reikalu nieko ne
veikia.

O žmonės laukia, kad jos 
pradėtų veikti.

—o—
Neseniai New Yorke viešė

jo detroitiškis Vincas Zabu
lionis. Jis čia praleido porą 
savaičių atostogų, buvo Lais
vės piknike ir ten susitiko 
daug save senu bičiulių.

V. ZaMulionis yra kadaise 
gyvenęs Brooklyne ir čia vei
kęs. Bet tai buvo seniai. Vin
cas —spaustuvininkas-zoceris 
ir jis dirba kitataučių spaus
tuvėje Detroit0.

—Grįžkite i lietuviška span, 
stuyję,—patariau jam, bet jis 
atsisako.

—Ten. kur dabar aš dirbu, 
darbo sąlygos geresnės negu 
lietuviškose spaustuvėse.

žinaiy'isą eilę žmonių, pra- 
mokLisiV>zecerio darbo lietu
viškose spaustuvėse, o dabar 
dirbančių pas kitataučius.

* —o—
Mūsų dienraščio vajus už 

sukėlimą $8.000 fondo jau 
baigėsi. Tikslas sėkmingai pa
siektas.

Bet tai nereiškia, kad mes 
privalome liautis rūpinęsi lai
kraščio ateitimi. Ne! Ja tenka 
rūpintis nuolat.

Šiandien, kai $8,000 sudėti, 
kiekvienas iš mūsų, kurie esa
me davę po dešimtine, penki
ne daugiau ar mažiau, gali 
statyti toki klausimą:

—Ar dėt to aš esu bieclnes- 
nis už tuos, kurie nieko ne
davė, nors tai galėjo padary
ti?

Nesame biednesni nei tru
pučio, o “ant širdies’’ daug 
lengviau, kad atlikome savo

Men^fvikiškų Naujienų re
daktorius rašo:

“Mizara yra ‘išsitriksinęs1 
melagis.”

Tame pačiame .Naujienų 
numeryj (liepos 15 d.) kaž 
koks išsitriksinęs P. Grigaičio

49 žuvo su dviem
kariniais lėktuvais

Milton, Fla., — Sudužo 
karinis transporto lėktu
vas, užmušant 41 asmenį. 
Tame skaičiuje buvo ketu
ri įgulos nariai ir 37 kole- 
giniai studentai, .'kurie la
vinosi į atsargos (rezervo) 
oficierius.

______________ / ■

Williams Air base, Ariz.- 
Susikūlus dviem bombone
šiam vienam į kitą ore, su
sprogo vienas .bombonešis, 
užmušant bei sudeginant 8 
kariškius.

Taksai dar turėsią 
būt pakelti

Washington.— Demokra
tas senatorius Harry Byrd 
tvirtina, kad Kongresas tu
rės dar pakelti taksus; o 
jeigu ne, tai šalies iždas per 
metus įsiskolins dar 10,000 
milijonų dolerių.

Per metus valdžia išleis 
74,000 milijonų dolerių, 
daugiausia kariniams rei
kalams, o taksų gaus tik
tai iki 64,000 milijonų dol., 
kaip skaičiuoja sen. Byrd.

Stassenas mėgina 
sudraust McCarthy

Washington. — Haroldas 
Stassen, direktorius fondo 
svetimiems kraštams rem
ti prieš komunizmą, suba
rė raudonbaubį senatorių 
McCarthy, kuris rėkė, kad 
Amerikos talkininkai per
nai pardavė komunistinei 
Kinijai daiktų už 2,000 mi
lijonų dolerių.

Stassenas patarė atsi
žvelgti į Anglijos ir kitų 
vakarinių kraštų reikalus. 
Jiems labai reikalinga pre
kyba su Kinija. Be to, jie 
pardavinėja Kinijai neka
rinius dalykus, o iš Kini
jos gauna reikalingų sau 
medžiagų.

Iškriko Irano seimas
Teheran, Iran.— Iškriko 

Irano seimas, kuomet pasi
traukė 56 atstovui, premje
ro Mossadegho ’šalininkai. 
Liko tiktai 23 premjero 
priešininkai, karaliaus rė
mėjai. Tuomet seimo pir
mininkas Moazami ir pa
skelbė seimą iširusiu.

Reikia 69 atstovų, kad 
Irano seimas būtų laikomas 
veikiančiu.

Premjero Mossadegho 
valdžia planuoja naujus 
rinkimus.

ORAS.—Vis dar per šilta.

učnius, J. Vėjo slapyvardžiu 
prisidengęs peckelis, rašo:

“Rojus Mizara, vienas ryš
kiausių lietuvių tautos išsigi
mėlių.

Ot, jei norite!
Na, tegu jie plūstasi.
Anot Meterlinko: jie “mato 

kitame tai, ką patys savyje 
regi...”

Generolas Clark tikisi^ kad paliaubų 
sutartis bus greitai pasirašyta

Amerikonai leisią Korėjos liaudininkams atmušti 
Rhee taut i įlinkus, jeigu pats Rhee panaujintų karą

Panmundžom, Korėja, lie
pos 20. — Amerikonai ir 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai daro pasiruošimus 
paliaubų sutarčiai pasira
šyti.

Korėjos liaudininkai per
eitą sekmadienį sutiko su 
pamatiniais amerikonų pa
siūlymais.

Generolas Mark Clark, 
vyriausias Amerikos ko- 
mandierius Tolimi e s i e. m s 
Rytams, pareiškė, jog tiki
si, kad paliaubinė sutartis 
bus netrukus pasirašyta.

Generolas Wm, K. Har-

Provokuojama riaušės 
prieš Tudeh partiją

Teheran, Iran. — šį an
tradienį bus minima metinė 
sukaktis riaušių, per kurias, 
buvo nuversta senoji kara
liško premjero A. Ghavamo 
valdžia.

Sukaktyje demonstruos 
dabartinės valdžios rėmė
jai, Tudeh (masių) partija 
ir kt.

Tudeh liaudininku - ko
munistu laikraštis Sahbaz 
rašo, jog karalius Pahlevi 
ir Amerikos ambasada ren
gia savo agentus, kad iš
provokuotų žudynes prieš 
Tudeh. Agentam esą įsa
kyta įsimaišyti į minias ir 
šaukti: — Mirtis karaliui! 
Tegyvuoja Tudeh partija! /

Tokiais šauksmais provo
katoriai bandys sukurstyt 
kruvinus užpuolimus prieš 
komunistus.

Socialistų Internacionalas 
stoja ūž 4 Didžiųjų sueigą

Stockholm, Šved.—Socia
listų Internacionalo konfe
rencija su delegatais iš 31 
šalies užgyrė rezoliuciją, 
reikalaujančią sušaukti Ke
turių Didžiųjų sueigą — 
prezidento Eisenhowerio, 
Sovietų premjero Malenko- 
vo, Anglijos ir Francijos 
premjerų.

Sykiu konferencija 
smerkė Amerikos planuoja
mą karinę sutartį su Ispa
nijos fašistiniu diktato
rium Franku.

SEKASI PENKTUKINIS 
ALAUS BIZNIS

Norwalk, Conn.—šio mie
sto saliūnų /ir valgyklų są
junga nusitarė pakelti 
alaus kainą iki 15 centų sti
klui.

Bet Michael Damato, Ye 
Old Pine, smuklės savinin
kas, numušė kainą iki penk
tuko stiklui ir didžiuojasi, 
kad “biznis puikiai eina.” 

rison, vyriausias Jungtinių 
Tautų atstovas derybomis 
dėl paliaubų, sakė: Jeigu 
Pietinės Korėjos tautininkų 
prezidentas S y n g m a n a s 
Rhee laužytų sutartį ir 
pats vienas panaujintų ka
rą, tokiame atsitikime ame
rikonai neduotų jam para
mos, o šiaurinės Korėjos 
liaudininkams ir kinams 
butų leista atmušti atakas 
iš Rhee pusės. -

Liaudininkų delegatas ge
nerolas Nam II užklausė:— 
Ar tiesa, kad amerikonai 
yra susitarę laikytis pa
liaubų tiktai per tam tikrą 
skaičių mėnesių bei savai
čių ?

Amerikos generolas Har- 
risonas atsakė: — Nėra jo
kio apribojimo kas liečia 
paliaubų laikotarpį.

Harrisonas u ž t i k r i n o, 
jog:.

Pietines Korėjos tauti
ninkai, kaip ir amerikonai, 
nustos šaudę už 12 valan
dų po paliaubų pasirašymo 
ir per 72 valandas pasi
trauks iš bufferinio ruožto. 
Tai bus pustrečios mylios

Vyskupas B. Oxnam atsako’ 
ragaiigaudžiui McCarthy’ui

Washington. — Mėtho- 
distų vyskupas Bromley 
Oxnam pareiškė, jog “baž
nyčia daugiau nuveikė ko
voje prieš komunizmą,” ne
gu visi McCarthy’© bei kiti 
kongresiniai tyrinėjimo ko
mitetai.

Oxnam ir du kiti metho- 
distų vyskupai, Gerald ir 
Wm. C. Martin kalbėjo sek
madienį per radiją. Užgin
čijo ragangaudžio McCar
thy’o agento J. B. Mat
thews pasakojimą, kad 
“tarp protestantų kunigų 
yra didžiausia komunizmo 
rėmėjų grupė.”

k Vysk. Oxnam sakė: “Dar

Tisenhoweris prašo leist 
dar giliau isiskolint

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris ragins. 
Kongresą leisti valdžiai įsi
skolinti dar bent iki 285,000 
milijonų dolerių, nes ir se
kamais metais išlaidos vir
šys valdžios iždo pajamas.

Ligšiolinis įstatymas lei
do valdžiai užsitraukti sko
lų tiktai iki 275,000 milijo
nų dolerių. O jau dabar ša
lies iždas įsiskolinęs 272,000 
milijonų dolerių.

Turin, Italija. — Audrin
gos liūtys pražudė. 4 žmo
nes šiaurinėj Italijoj.

pločio nekarinis ruožtas. 
Jam sudaryti amerikonai 
su savo talkininkais pasi
trauks 1 mylią ir ketvirta
dalį atgal nuo einamosios 
karo linijos; tiek pat pasi
trauks ir Korėjos liaudi
ninkai su kinais.

Dabar tariamasi apie ti
krą nustatymą fronto lini
jos, atsižvelgiant į tai, jog' 
pereitą savaitę liaudininkai 
laimėjo gana daug naujų 
pozicijų.

Taip pat svarstoma apie 
pervedimą tarptautinei ko
misijai 22,000 belaisvių, ku
rie, pasak amerikonų, ne
nori grįžti Šiaurinėn Korė- 
jon bei Kinijon. (Syngnia- 
nas Rhee pereitą mėnesį 
sauvališkai paleido 27,000 
tokių belaisvių iš stovyklų 
Pietinėje Korėjoje.)

Lenkijos ir Čechoslovaki- 
jos pasiuntiniai į tarptau
tinę komisiją jau atvyko į 
Kinijos sostinę Pekingą. 
Švedijos ir Šveicarijos pa-
siuntiniai jau nuo pirmiau 
yra Japonijoj. Komisijai 
pirmininkaus Indija, kuri 
atsiųs ir reikalingą skaičių 

jokioje protestantiškoje ša
lyje komunistai neįsivyra
vo, ir protestantų bažnyčia 
atkakliai kovoja prieš be
dieviška komunistu filoso
fiją.”

Bet jis rėmė naudingus 
dauguomenei judėjimus, su
tinkant su evangelija, tęsė 
Oxnam. McCarthy gi ir 
kiti kongresiniai tyrinėto
jai persekioja visus progre
syvius kaip “komunistus.”

Vysk. Oxnam šį antra
dienį dėstys Kongresmanų 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetui skirtumus tarp 
krikščioniško protestantiz
mo ir komunizmo;

Amerika atsiuntė dar 50 
lėktuvą Į vakarų Vokietiją

Sambach, Vokietija. — 
Jungtinės Valstijos atsiun
tė dar 50 savo bombonešių 
ir rakietinių lėktuvų į va
karų Vokietiją.

STAIGUS PARALYŽIUS
Tanganyikoj, Anglijos ko

lonijoj, Afrikoj, plinta stai
gaus ir labai skaudaus pa
ralyžiaus liga. Bijoma, kad 
ji nepersimestų į kitus 
kraštus.

Korėjos liaudininkai pra
neša, kad nušovė 5 Ameri
kos lėktuvus.

savo kar i u o m e n ė s, kad 
tvarkytų ginčijamų belais
vių stovyklas. Tuomet Ki
nijos bei Šiaurinės Korėjos 
atstovai galėtų lankyti sto
vyklas ir kviesti belaisvius 
namo, užtikrindami, kad 
belaisviai nebus nei bau
džiami nei persekiojami.

(Syngmano Rhee užsie
nio reikalu ministras tuo 
tarpu vėl grūmojo f panau
jinti karą, jeigu per 6 mė
nesius po paliaubų pasira
šymo dar Šiaurinė Korėja 
nebus pervesta Pietinės Ko
rė jos tautininkam.)

Korėjos liaudininkai 
užėmė dar 3 kalnus

Korėja, liep. 20. — šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
išvien su kinais užkariavo 
tris kalnus nuo Amerikos 
marinų ir jų talkininkų vi
duriniame fronte. Tie kal
nai yra Wohn, Berlin ir 
East Berlin.

Pereitos savaitės pradžio
je Korėjos liaudininkai ir 
kinai užėmė 70 ketvirtai
nių mylių plotą vidurinia
me fronte, daugiausia į 
pietus nuo Kumsongo.

Paskui amerikonai su sa
vo talkininkais kontr-ata- 
kavo ir atgriebė dalį to plo
to.

Amerikonai praneša, kad 
jų lakūnai nušovė 9 rakieti- 
nius Šiaurinės Korėjos lėk
tuvus.

61,300,000 amerikiečių 
užsidirba algas

Washington. — Prekybos 
departmentas apskaičiavo, 
kad 1952 metais 61,300,000 
amerikiečių turėjo alginius 
darbus, tai yra, daugiau 
negu bet kada po Antrojo 
pasaulinio karo.

Manoma, jog šiuo laiku 
turi apmokamus darbus 
dar daugiau negu 1952 m. 
• Pernai buvę tik 1,700,000 
bedarbių.

Kongresmanas Roosevelt 
Jr. vadina Eisenhoweri 
“silpnu prezidentu”

New York. — Demokra
tas kongresmanas F. D. 
Rooseveltąs, Jr., kalbėda
mas per radiją, tvirtino, 
kad prezidentas Eisenho
weris turi per silpną su
pratimą apie daugelį svar
bių klausimų; neturi savi
stovios pozicijos ir patai
kauja reakciniams republi- 
konams politikieriams.

Rangoon, Burma. — Ka
ren gentės maištininkai už
puolė Burmos valdžios lai- 
vuką ir užmušė 30 buvusių 
jame asmenų.

į Potviniuose žuvo bei 
dingo 6,000 japonų

—
' Tokio. — Per naujus po- 
į tvinius Japonijoj žuvo 4,- 
1000 žmonių ir be žinios 
dingo 2,000. Potviniai ap
sėmė ištisus kaimus bei 

1 miestelius ,nunešdami 3,000 
namu.

Upės ištvino nuo liūčių, 
1 kurios ūmai pripliaupe 15 
colių lietaus. • '

O jau pirm trijų savaičių 
potviniai pražudė 700 japo
nu.*-

Sudarytas Syrijos 
ministrų kabinetas

Damaskas, Syrija.—Nau
jai išrinktas prezidentas 
pulk. Adib šišeklis sudarė 
ministrų kabinetą, kuria
me jis pats bus ir prem
jeras.

Užsienio reikalų minis
tru tapo Chahil M ardam 
Bey, Arabų Akademijos 
pirmininkas. Gynybos mi
nistras bus gen. Rafaat 
Char»kan, ir kt.

Demokratai negrįžta į 
McCarthy o komisi ją

Washington. — Trys de
mokratai senatoriai atme
tė ragangaudžio republiko- 
no sen. McCarthy’© pakvie
timą grįžti į tyrinėjančiąją 
Senato komisiją.

Tie senatoriai — Stuart 
Symington, J. L. McClellan 
ir H. M. Jackson — aplei
do komisiją, protestuoda
mi, k'ad republikonai komi
sijos nariai davė visą va
lią pačiam McCarthy’ui 
samdyti, kokius tik jis nori, 
sau padėjėjus. Demokratai 
reikalavo, kad komisija 
spręstų apie samdinius.

Taigi McCarthy, nieko 
nesiklausdamas, ir pasisam
dė FBI slaptosios policijos 
šnipus kaip savo pagalbi
ninkus.

Toj komisijoj buvo 4 re
publikonai, įskaitant Mes 
Carthy, jos pirmininką, ir 
3 demokratai. McCarthy 
sudarė daugumą, pats už 
save balsuodamas kaip sau- 
vališkas padėjėjų samdyto? 
jas.

Cleveland, Ohio
Paul Kurulis, gyvenęs po 

num. 3570 East 72nd St., 
mirė liepos 17 d. Buvo 
brolis Veronikos BekevR 
čienės ir-dėdė Adelės Sko- 
gus. Kaimynai bei draugai 
kviečiami atsilankyt i Wil- 
kelio šermenine, 6202 Su
perior Ave., iš kur bus lai? 
do j amas kūnas "šį antradie
ni, liepos 21 d., 2 vai. po
piet.

Wilkelis Funeral Home.

SUMAŽĖS AUTOMOBI
LIŲ DARBAI

Detroit. — Automobiliu 
fabrikantai numato, kad 
neužilgo turės sumažinti 
automobilių statymą.
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IŠTIRTI SENATORIAUS
McCarthy pajamas

VIS DAUGIAI’ IR DAUGIAU žmo.njii balsų kyla 
už tai, kad būtų ištirtos senatoriaus McCarthy pajamos, 
jų šaltiniai.

Jeigu McCarthy pasiryžo moraliai sunaikinti tūks- 
< tančius žmonių tik del to, kad jie nepritaria fašistinei 
' politikai, tai žmonės turi pilna teisę (ir pareiga) pa

klausinėti apie paties senatoriaus kai kuriuos reikaliu
kus.

Yra surasta ir įrbdyta faktais, kad senatorius Mc
Carthy bėgyje ke.tverių metų pasidėjo į savo bankines 
sąskaitas 172,000 dolerių, kuomet jo lųetinė alga buvo 
15,000 doleriu.

Ir tai įrodyta ne kur nors privačiuose pasitari
muose, o Jungtinių Valstijų senatorių raporte.

11952 metais Jungtinių Valstijų senate buvo paskir
tas specialus komitetas McCarthy reikalams tirti. Ko
mi tetan įėjo senatoriai: Thomas C. Hennings, Jr., Carl 
Hayden ir Robert C. Hendrickson.

Komitetas reikalą ištyrė ir paruošė raportą. Rapor
tas buvo atspausdintas knygoje, bet greit atspaustoji 
knyga dingo ir senatas atsisakė daugiau jos spausdinti!

O žmonės vis reikalavo, reikalavo to raporto, rei
kalavo brošiūros, nes visiems buvo įdomu sužinoti kiek 
tiek apie tą reakcinių jėgų organizatorių, apie tą rėksnį 
ir puolėją ant pažangių žmonių McCarthy.

Tuomet atsirado išlaukinė organizacija, kuri tą se
natorių raportą išleido knygoje, pavadintoje: “The 
Financial Affairs of McCarthy.” Ta organizacija yra: 
Americans for Democratic Action.

Buvo išleista apie 4,000 kopijų ir visos kaip bema
tant buvo išpirktos, išplatintos.

Tuomet McCarthy advokatas pagrūmojo ADA: jei I 
jūs bandysite išleisti kitą šitos brošiūros laidą, tai Mc- | 
Carth'y trauks jus į teismą.

Šiomis dienomis ADA organizacija atspaude naują ' 
brošiūros laidą ir pasiuntė telegramą senatoriui McCar
thy,/paginant jį traukti leidėjus į teismą. Brošiūros 
leidėjai galvoja taip: gal būt mes kaip nors McCarthy • 
pasigausime ir kiek tiek išnešime, su teismo pagalba, iš į 
jo informacijų apie tuos pinigus, kuriuos jis dėjosi į | 
banką.

'Tagi Americans for Democratic Action organizaci
ja atliko visuomenei didele paslaugą išleisdama šią bro
šiūrą. c

Senatorius McCarthy, kaip žinia, yra didelis šalinin
kas jam nepatinkamų knygų deginimo. Bet jei jis su- i 
čiuptų šitą brošiūrą ir turėtų galią, tai jis sudegintų 
kiekvieną jos egzempliorių. f

NEMAŽA ŽYMIŲ AMERIKIEČIŲ reikalauja, kad 
justicijos sekretorius Herbert Brownell, pasiremdamas 
senatiniu pranešimu-raportu, pradėtų senatorių McCar
thy tyrinėti.

Tarp kitų reikalautojų, yra buvęs justicijos depart- 
mento sekretorius Francis Biddle, Hunter Kolegijos pre
zidentas George^Schuster, ir kiti žymūs žmonės. Justi
cijos departmento sekretorius, tačiau, dar vis delsia, dar 
vis laukia, atidėlioja, — o gal jis nei negalvoja apie Mc
Carthy ištyrinėjimą?!

Atrodo, jog šiuo metu žmonės, pradėję griežtesnę 
kampaniją už fašistinio senatoriaus finansinių pajamų 
ištyrinėjimą nesiliaus tol, kol tai-’bus padaryta.

PRIEŠ WALTER-McCARRAN AKTA
AMERIKOS ŽMONĖS šiuo metu privalo nepamiršti 

vieno svarbaus darbo, būtent, kovos už atšaukimą Wal
ter-McCarran įstatymo.

Mes girdėjome, jog senatorius Lehmana-s ruošia 
naują imigraciniam įstatymui projektą-bilių. Kada tas 
-bilius pasieks Jungtinių Valstijų senatą, mes nežinome, 
bet tikimės, jog pasieks neužilgo.

Senatoriaus Lehmano bilius, jei jį Kongresas pri
ims, jis pavaduos Walter-McCarran įstatymą,—šį baisų, 
žiaurų įstatymą.

Tačiau, kol Leh manas savo bilių įteiks, šiuo metu 
tenka darbuotis, telkiant žmones i bendrą frontą, už tai, 
kad Walter-McCarran įstatymas būtų atšauktas, šis? 
įstatymas liečia kiekvieną nepilietį, kiekvieną, Mitūrali- 
zuotą pilietį, kiekvieną jų šeimos narį.

Daug žmonių nepiliečių jau buvo pulta; areštuo
jami žmones, išgyvenę Amerikoje virš 40 metų, seno 
amžiaus žmones, niekuo nenusikaltę mūsų kraštui žmo
nės. Areštuojami ir terorizuojami!

Visa tai privalo išjudinti kiekvieną, nežiūrint jo po
litinio nusistatymo bei tikybinio įstikinimo,—išjudinti 
už Walter-McGarran įstatymo atšaukimą.

Ką gi sako patys Italijos 
komunistai apie rinkimų 

rezultatus?
Amerikos spaudoje buvo 

labai plačiai rašoma apie 
Italijos parlamenta r i n i u s 
rinkimus. Buvo suorgani
zuota kampanija paveikti 
Amerikos italus, kad jie 
siųsti] saviškiams Italijoje 
laiškus ir ragintų balsuoti 
už krikščionis demokratus. 
Tačiau, kaip žinoma, visa 
ta propaganda nuėjo vė
jais. Italijos Komunistų ir 
Socialistų partijos ne tiktai 
atlaike savo pozicijas, bet 
dar laimėjo naujų pasekė
jų. Tas labai nustebino 
Amerikos komercinės spau
dos “informuotą” visuome
nę, kuri su šiais parlamen
tariniais rinkimais tikėjosi 
komunistų ir kairiųjų soci
alistų išnykimo. ' I

Įdomu mums, kai]) tų rin
kimų rezultatus vertina pa
tys Italijos komunistai, že
miau patiekiame ištraukų 
iš rezoliucijos, kurią priė
mė Italijos Komunistų par
tijos vadovybė tuojau po 
rinkimų. Joje, tarp kitko, 
c akom a:

“Komunistų partijos va
dovybė, susirinkusi birželio 
17 ir 18 dd. Romoje, atliko 
pirmąjį neseniai įvykusių 
parlamento rinkimų rezul
tatų studijavimą. Ji pir
miausia reiškia savo gilų 
pasitenkinimą didžia italų 
tautos pasiekta pergale ir 
komunistu bei socialistu 
pergale.

Italų tauta nugalėjo to
dėl, kad. po ilgos ir sunkios 
kovos jai pavyko sužlugdy
ti nepakenčiamąjį rinkimų 
įstatymą, kuris būtų turė
jęs duoti Italijai atstovavi
mą, neatitinkanti tautos 
valios, ir tuo būdu, užtikrin
ti penkeriems metams ne
žabotą reakcijos viešpata
vimą. ..

A) )g: i v i k iško jo įs ta tymo 
sužlugimus yra demokrati
jos pergale ir gėdingas pra
laimėjimas krikščionių de
mokratu, socialdemokratu, 
liberalu ir respublikonų 
partijų vadovų, kurie pa
statė ant apgavikiškojo 
įstatymo kortos savo asme
ninį ir politinį ’prestižą. 
Tautos valia juos pasmer
kė, priversdama grįžti į de
mokratinio teisėtumo ir 
konstitucijos rėmus. Komu
nistų pasisekimas prašoko 
bet kokias viltis ir teisin
gai apvaini kuoja daugiau 
kai]) penkmetį vykusį mūsų 
partijos priešinimąsi ir ko
vą prieš mėginimus atplėš
ti ją nuo liaudies masių, iš
stumti ją už teisėtumo rė
mų, ją izoliuoti ir sutriuš
kinti. Šie mėginimai gėdin
gai sužlugo, nepaisant to, 
kad juos parėmė vyriausy- į 
bū ir įpionininkai, kurie 
griebdavosi visokių gudry
bių, atvirai p a ž e i d i n ė jo 
įstatymą ir švaistė valsty
bines lėšas.

Italijos komunistų parti
ja išėjo iš parlamento rin
kimų dar stipresnė, negu 
anksčiau...

Komunistų partijos per
galė rinkimuose >— tai ko
munistinės taikos politikos 
tarptautinėje ir vidaus sri
tyse pergalė. Ji reiškia, kad 
piliečiai teikia vis platesnę 
paramą komunistinei pro
gramai kovos prieš skurdą, 
už piliečių gyvenimo lygio 
pakėlimą laiku įvykdant 
respublikoniškosios konsti
tucijos numatytąsias socia
lines reformas. Komunistų 
partijos pergalė rinkimuo
se reiškia ’atvirą pasmerki
mą karo ruošimo, nesantai
kos ir vaidų šalies viduje 

politikos, privilegijų ir so
cialinio neteisingumo gyni
mo politikos, kurią krikš
čionių demokratų partija ir 
jos sąjungininkai vykdė 
nuo 1947 metu...

v

Taip pat nereikia pa
miršti to, kad per šiuos rin
kimus, gal būt, labiau negu 
per ankstesniuosius buvo 
visokiomis priemonėmis ap
ribota piliečiu rinkiminė 
laisvė, buvo mobilizuotos 
visos valstybes priemonės 
liaudies jėgų laimėjimui su
kliudyti ir bažnyčios orga
nai vėl' rimtesnėmis, negu 
pernai, formomis neteisėtai 
ir skandalingai kišosi, siek
dami įbauginti tikinčiuo
sius ir patraukti ji] balsus 
į reakcijos pusę.

Visa tai dar kartą de- 
mąskuoja dabartinio reži
mo gėdą, buržuazinės - de
mokratinės santvarkos ri
botumą ir teikia dar dides
nę reikšmę kairiųjų liau
dies jėgų žengimui pir
myn.”

“Padėtyje, kuri susidarė 
po birželio 7-8 dd .rinkimų, 
— toliau sakoma rezoliuci
joje, — komunistų partijos 
vadovybė mato ir pabrėžia 
pirmiausia tai, kad reikia 
demokratiškai atsižvelgti į 
balsavimą, kuris pasmerkė 
apgavikiškąjį įstatymą ir 
jo iniciatorius, paskelbti iki 
Šiol vykdomos politikos pa
keitimą ta prasme, kuria 
to reikalauja kairiosios 
partijos. Už tą pakeitimą 
pasisakė balsavimo keliu 
daugiau kaip 10 milijonų 
piliečių.

Komunistai supranta bū
tinumą, kad Italija turėtų 
pastovią vyriausybę, ir da
ro išvadą iš šio būtinumo. 
Komunistai supranta, kad 
dabartinėje parlamentinėje 
situacijoje pastovi vyriau
sybė gali būti sudaryta tik 
susitarimo tarp įvairių po
litinių jėgų pagrindu. Ta
čiau, ieškant kelių i šį susi
tarimą, negalima neatsi- 
žvelžti į tautos tikrosios 
orientacijos analize ir dau
gelio milijonų rinkėjų nuo
mone, rinkėjų, kurie atida
vė savo balsus komunistų 
ir socialistų partijoms, rei
kalaudami vykdyti naują 
taikos ir socialinių refor
mų politiką. Kaip tik šia, 
o ne kuria nors kita kryp
timi šiandien reikia vykdy
ti Italijos politiką. Bet koks 
mėginimas neigti šį būti
numą ir išvengti jo> gali bū
ti savo išdavoje tik bergž
džias ir liūdnas situacijos 
komplikavimas šalyje...

Per rinkimus birželio 7-8 
dd. buvo išmušta nauja ir 
itin plati spraga neapykan
tos ir antiiųok u n i s t i n i o 
kvailumo sienoje. Mėginti 
likviduoti šią spragą, užuot 
padėjus sukurti' tvirtą de
mokratinių ir liaudies jėgų 
vienybę, reiškia atvirai ir 
įžūliai veikti reakcingiau
siu jėgų naudai.

Komunistų partijos vado
vybė nutarė pavesti Cen-' 
tro komitetui toliau studi
juoti rinkimų rezultatus ir 
patikslinti pozicijas, kurias 
gins naujojo parlamento 
rūmuose partijos atstovai, 
ištikimi mandatui, kurį 
jiems išdavė liaudis.”

Redakcijos Atsakymai
K. čereškienei, Montello, 

Mass. — Apie Domicėlės 
Bartkienės mirtį gavome 
kiek anksčiau kitą kores
pondenciją. Vis tiek labai 
ačiū už rašinėjimą.

Buvęs prezidentas Harry S. Trumanas New Yorke 
sveikinasi su Jungtiniu Tautu sekretoriumi Dag 
Hammerskjold. Pirmu sykiu Trumanas aplanke 
naująsias tarptautinės organizacijos patalpas.

Pasipelno ir apgaudinėja visuomenę
Paskutiniais laikais be

veik visuose komerciniuose 
laikraščiuose ir žurnaluose 
užtiksite viso puslapio riks- 
mingus garsinimus. Visuo
se juose užtiksite frazių 
apie “komunistinį pavojų,” 
apie “lojališkumą.”

Tai vis garsinimai di
džiųjų korporacijų ir stam
biųjų kapitalistų. Už juos 
sumokama desėtkai milijo
nų dolerių. Bet daugeliui 
nežinoma, kad tos milžiniš
kos pinigų sumos beveik iš
imtinai pareina iš federali
nės valdžios kišenės. Da
lykas, mat, tame, kad tos 
korporacijos išlaidas už 
tuos garsinimus gali išskai
tyti iš savo taksų. Jos tik 
parašo, kad tiek ii- tiek mi
lijonų dolerių išmokėta gar
sinimams, ir už juos val
džiai nereikia mokėti tak
sų. Tai priskaitoma prie 
“normališku” biznio išlai
dų.

Šitą biaurų raketą aikš
tėn iškelia ir pasmerkia ge
ležinkeliečių brolijų orga
nas “Labor.” Už pavyzdi 
laikraštis painia Timken 
Roller Bearing kompaniją. 
Jos garsinimų pilna visuo
se didlapiuose. Visuose juo
se pučiamas komunistinio 
pavojaus burbulas. Savo 
garsinimus kompanija skel
bia “tvirtovėmis prieš ko
munizmą.”

Savaitraštis “Labor” pa
rodo, kas iš tikrųjų, šiai 
kompanijai apeina. .Laik
raštis sako: “Tiesa yra 
tame, kaip kiekvienas, ku
ris p a s t u d i j uos Timken 
garsinimus, galį pamatyti, 
kad jie nėra nukreipti prieš 
komunizmą. Jų tikslas yra 
sukelti visuomenę prieš 
darbo unijas, prieš libera
liškus Kongreso narius ir 
prieš kiekvieną, kuris ne
patinka didžiojo biznio re
akcionieriams. Anti-komu- 
nistiniai atvaizdai ir anti- 
munistines kalbos tarnauja 
tiktai kaip maska.”

Kongi’esmano Kerstcnox 
vaidmuo

Lietuviams bus įdomu nors 
truputį susipažinti su kon- 
gresmano Kersteno veikla, 
kurios mažytę dalelę nuims 
patiekia geležinkeliečių 
“Labor.” Tad tas pats kon
gresmanas, kuris pastarai
siais laikais taip smarkiai 
figūruoja lietuviškoje anti
demokratinėje spaudoje. 
Mat, jis įnešė Kongresan 
rezoliuciją, “dėl ištyrimo 
Lietuvos.”

“Labor” sako, kad minė
tos Timken Roller Bearing 
kompanijos agentas rene
gatas Rushmore prieš rin
kimus San Francisco kote
lyje laikė konferenciją su 
kongresmanu Kerstenu iš

Wisconsino ir sudarė suo
kalbį prieš liberališkų pa
žiūrų Frank R. Havenner, 
kuris kandidatavo į Kon
gresą. Daugiausia Haven
ner buvo biauro jamas per 
Hearsto San Francisco laik
rašti. šmeižtus ir niekini
mus prieš Havenner kepė 
Rushmore ir Kersten.

Bet Rushmore ir Kersten 
suokalbis nepavyko: Ha
venner laimėjo . rinkimus. 
Po rinkimų Havenner pa
traukė teisman Hearsto 
San Francisco laikraštį. 
Laikraščio leidėjai ir suo
kalbininkai išsigan d o. 
Hearsto laikraštis įdėjo, 
pasak “Labor,” “save pa
žeminantį atsiprašymą net 
a n t p i r m o j o puslapio.” 
Kongresmanas Hav e n n e r 
bylą ištraukė ir taip daly
kas buvo likviduotas.

Salietis

Darbininkų
Sveikata

NAUJAS BAKTERIJŲ 
PADARAS

Viena pačių pavojingiau
sių jų bakterijų rūšis yra 
streptokokai. Kiek tie ne
labieji parazitai numarino 
moterų, nuo’ kraujo užnuo- 
dymo, po gimdymų, po per
sileidimų! Kiek jie privar
gina su gerklės užtinimais, 
su sekamais paskui to reu
matiniais karščiais, kurie 
sugadina širdis!

O pasirodo, kad ir tie 
piktieji streptokokai turi 
savyje ir ką germ Moksli
ninkai juose surado du ga
lingus raugus (“enzymes”), 
kurie ištirpina kraujo kre
šulius, pūlius ir negyvus 
žaizdų bei opų audinius. Iš
valo, nušvarina bet kokią 
opą ir padeda paskui' jai 
geriau gyti.

Pirma, gydytojams ir 
chirurgams vargu buvo 
išskaptuoti, išvalyti viso
kias žaizdų nuosėdas. Da
bar visą tą žaizdų valomą
ją darbą lengvai padaro tų 
dviejų raugų mišinys — 
“varidase.” Tą labai nau
dingą varideizą gauna “Le
derle laboratorijos.” Vari
deizas veikia lyg koks chi
rurginis peiliukas, kurs be 
skausmo, be kraujavimo 
prašalina žaizdų bei opų 
krešulius, nuosėdas. Palie
ka švarią žaizdą, kurią pa
skui užgydo: pačio ligonio 
gyvybinės jėgos, arba pa
dedą joms užgyti kokie an
tibiotikai, kaip penicilinas.

i ■

Šitas varideizas įgalina 
dabar ęhirurgus daryt pir
ma nelabai galimas opera-
1 " ■■ — " ■ ■ /'■■■ ...............
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ei jas. Sakysim, d i d e 1 e s 
plaučių operacijas, su tirš
tais kraujavimais. Vari- 
deizas ištirpina susimetusi 
kraują, ir žaizdos gražioj 
tada gyja. 1

Dar blogiau būdavo su 
pūvančiais kaulais (“osteo
myelitis”). Viduj k a u 1 ų 
pripildavo bakterinių ir au- 
dininių puvėsių, kurių ne
galima būdavo žmoniškai 
išvalyti, iškuopti. Dabar 
varideizas viską, kas nebe
gyva. ir kas sugedę, viską 
ištirpina . Tada chirurgas 
gali prašalinti aštrias kau
lo skiauteles, dėti penicili
no: ir kaulo vidus pasitai
so, užgyja.

Krūtinės pūliai, kurių 
kartais susidaro aplink 
plaučius, pleuriniuose tuš- 
timuose, po plaučių uždegi
mo ar džiovos atsitikimais, 
irgi sėkmingai išvalomi vis 
to varideizo.

Varideizas gražiai “nuo
dą” nugulėtų opų (“bed
sores”) prišvinkusias, dvo
kiančias nuosėdas. Pasini 
bepiga jas užgydyti, primi- 
ginant naujos odos skiau
teles.

Varideizas labai naudin
gas ir karo lauke: padeda 
išgelbėt ranką ar koją, ku
ri gal būtų reikėję nu
pjauti. Varideizas padeda 
išvalyt ir įsisenėjusį vi
daus ausies varvėjimą.

Bendrai, šitas naujas 
žaizdų valomasis prepara
tas, kaip parodo daugelis 
raportų medicinos žurna
luose, yra svarbus įnašas 
medicinos pažangoj.

J. J. Kaškiaučius, M. 1).

ŽINIOS IŠ LIETUVOS ’
Kolūkiai įsigyja mašinas >

PLUNGĖ. — Praeitais /me/ 
tais žymiai padidėjo rajono 
kolūkių nedalomieji fondai, 

j Tai įgalino juos įsigyti įvai
raus žemės ūkio inventoriaus 
ir mašinų daugiau kai]) už 
250 tūkstančių rublių.

“Pergalės” kolūkis šiais 
metais įsigijo 25-jėgį lokomo- 
bilį, aparatą sėkloms beicuoti 
ir malūną “Universal”, kurio 
vidutinis paros pajėgumas — 
2,5 tonos grūdų. Malūnas bus 
panaudotas pašarams ruošti. 
Kolūkyje taip pat įtaisomas 
skriestuvinis piūklas, staklės 
malksnoms kolūkinėms staty
boms gaminti.

Lokomobilius, naftos varik
lius, šiaudų kapokles, grūdų 
valymo mašinas ir kitą žemės 
ūkio inventorių įsigijo 
“Kontaučių”, A. Rekašiaus 
vardo ir kiti kolūkiai. Keturi 
kolūkiai įsigijo sunkvežimius.

Pusmečio planas įvykdytas
KLAIPĖDA. — žuvies^ kon

servų fabriko kolektyvas Ta
rybų Lietuvos XIII metinių 
garbei buvo įsipareigojęs pus
mečio gamybos planą įvykdy
ti trim dienom anksčiau nu
statyto laiko.

Fabriko darbininkai ir inži- 
nieriai-techni kiniai darbuoto
jai, plačiai išvystę socialistinį 
lenktyniavimą, savo įsiparei
gojimus įvykdė pirma laiko.

★ Hidr°elektrinę ,ant Mer
kio, ties Puočių kaimu, pradė
jo statyti dešimt Druskininkų 
rajono kolūkių.

. J. Mazgelis

★ Jaunųjų literatų susitiki
mas įvyko Šeduvoje. Savo kū
rinius skaitė vietos pradedan
tieji literatai — V. Povilaity
tė, A. Morozovas ir kiti Itoo 
aptarta jaunųjų kūrybA. r

AjftcUa
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★ Ekskursiją į Leningradą, 

Taliną ir Rygą surengė Kq- 
varsko rajono kultūros-švieti
mo darbuotojai. P. Vaitkūnas



MONTELLO, MASS.
Iš antros pikniko dienos $ ■

Liepos 5 tai buvo antroji 
dkCj Laisvės pikniko. Višnu 
da/bavosi vieni montolliečjai. 
Virtuvėje — K. Kalvoličįne.: 
A.a Kukaitienč, B. Lapinskiene , 
ir M. Markevičiene. Jonis ne-' 
buvo lengva, nes reikėjo jung
tu aprūpinti apie pusantro 
šimto žmonių. Prie alaus ii 
stiprumu dirbo A. Abišalienė, 
F, Čeroška, K. čereskiene, F. 
Markevičius ir A. Mickevičius. 
Dana Kleinauskas (Beniuly- 
tė) pasidarbavo del išleidimo 
“ham”, o G. Steponauskap ir
A. Sauka — “lašu”, kas-pa
didino pikniko Įplaukas, (’'lit
rų vertelga Antanas Vasaris 
be prašymo piknike davė 
mums pagalbos. Bravo, Anta
nai !

Virtuvėn priduotos dovanos: 
K. Kalvelienė paaukojo du 
didelius pyragus ir du sūrius;
B. Lapinskienė — vieną dide
lį pyragą ir vieną sūri; Zose 
Grakauskiene — kugeli: M. 
Gutauskienė — ” tuzinus
kiaušinių; Anna Munuika, iš 
TM^rchester, Mass., — vieną 
boiiką vyno-. K. J. Sireikai. 
mūsų krautuvininkai, pristatė 
valgomus daiktus, aukavo iš
virdami dešras. Waitin' Kolloy, 
taip pat be prašymo, piknike

atėjo j pagalbą. P. Baronas 
buvo prie vartų Įžangos tikie- 
tų tvarkytojas. J. Kukaitis ir 
K. tįstu pas Įžangos ir -kitus 
tikietus tvarkė.

Visiems širdingai ačiū už 
dovanas ir pasidarbavimą.

Pikniko gaspadorius,
G. Shimaitis.

—o—
Mirtis

Liepos I I d. mirė Domicėlė 
B a i 't k i e n e (D r a y e c k a i t ė),
žmona Tomo Bartkaus. Velio
ne ilgai sirgo ir daug kentėjo, 

j daug kaštavo daktarai ir li
goninės. Bet pagalbos niekur 
nesurado.

Velionė Bartkienė priklau
sė ' prie Biručių ir Vienybės 
pašalpinių draugijų ir Liet. 
Tautiško Namo Draugoves. 
Lietuvoje paėjo nuo Ylakių. 
Paliko nuliūdimi' savo mylimą 
vyrą, dvi dukteris ir du žen
tu. Duktė Domicėlė ir žentas 
Antanas Rudokas gyvena Le
wiston, Me., o Bertha ir C. W. 
Erickson gyvena čia Brockto- 

! ne. Taipgi paliko tris anūkus 
ir du brolius — Adomą Dray- 
ecki Lewiston, Me. ir Silvest
rą Drayecki Portland, Me.

Palaidota miesto Melrose 
kapinėse. Sveika būdama, ve
lionė daug mums pagelbėdavo 
dirbti parengimuose.

mi ai, ęo:;

CHICAGOS ŽINIOS
i a ' a '♦ n - '

10,000 žmonių girdėjo Paul 
Robesoną dainuojant 
Chicagoje *i

Liepos 12 d. Chicagos Wa
shington Parke, kur veikia 
atviras forumas, buvo pakvies
tas dainuoti ir kalbėti žino
mas artistas Paul Robeson.

Kadangi parko administra
cija kažin kodėl suvėlavo 
garsiakalbių sistemą, progra
ma gerokai suvėluota. Pirma 
Robesono gražiai padainavo 
Negrų Himną Gregory Pas
cal. Jauna pianistė skambino 
pianu.

Kalbėjo keli vietiniai kalbė
tojai. Jų tarpe ir Ken Born, 
vienas UE. unijos pareigūnų. 
Jisai yra nepaprastai geras 
kalbėtojas ir entuziastingai 
buvo sutiktas ir palydėtas.

žmonių minia vis didėjo,

Mūsų ligoniai
Stanley Baronas vėl tapo 

nuvežtas Į ligoninę. Mat, po 
tos nelaimės, kaip jį užgavo 
trekas, atsirado kitokių ligų, 
nuo kurių turi daug kentėti.

Skiotienė nuo seniai sunkiai 
serga. Dabar, girdėjau, ligos 
labiau ją suėmė ir turėjo atsi
gulti i lovą.

Linkiu jiems laimingo pa
sveikimo. Žolynas.

n. ’

ąu^o.. ;P#gaJi$F Dir
raui ivoucson. ir uuvo oulu.-’ 
ziasungai, sunktas.

jLvouesonaš prauejo ten, Kur 
born pabaigei Truputį panar
nėjęs jis pradėjo įdainuoti. 
Diuelis, nepaprastai išlavintas 
jo baisas kaip" griaustinis ėjo 
per parką, žmones, Kurie gal 
ir nežinojo apie šią progra
mą, traukė link sios vietos, 
uzgirdę tokį balsą.

Jisai dainavo angliškai, 
ispaniškai, žydiškai, aiškino 
vieną dainą lenkiškai ir vieną 
rusiškai.

Kada jis užtraukė “Old 
Man River’”, vienas klauso- 
vas man sako:

“Kada jis dainuoja šią 
dainą mane tiek sujaudina, 
kad einu prie durnavojimo”.

“Ne tu vienas”, — pridėjo 
sale stovintis. \

Tikrai dainuodamas tą dai
ną jis sukelia žmoguje kažin 
kokį keistą ūpą, jausmą.

Robesonui. ilsintis, Miss 
Walton, skambino pianu ir 
dainavo, Ji turi, skambų bal
są. mitriai naudoja pianą, ’

Bet daug geriau žmones 
sujaudino Robesono pianistas. 
Jisai važinėja su Robesonu 
akompanuodamas jam, Jis yra 
nepanra.stai. geras pianistas,

Po kokios 12 ar daugiau

E UNIJŲ VEIKLOS
Samdytojai priešingi 
unijų vienybei

Chicago, 111. — Jau prasi
dėjo pasitarimai tarp , didžių
jų mėsos kompanijų ir darbo 
unijų. Tai pirmutinis žygis 
linkui pilnų derybų dėl atnau
jinimo dviejų metų kontrak
to. 4t

Darbininkus atstovauja CIO 
United Packinghouse Wor
kers unija ir AFL Amalga
mated Meat Cutters and But
cher, Workmen unija. Kompa
nijų atstovai pareiškė, kad 
jiems nepatinka, kad tos dvi 
unijos susitarė bendrai laiky
tis derybose. Samdytojams 
daug sveikiau, kai darbinin
kai pasidalinę.

—0-7-

Reikalauja prašalinti ministrą

Reading, Pa. — AFL unijų 
leidžiamas savaitraštis “The 
Now Era” reikalauja, kad 
prezidentas prašalintų iš vie
tos vidaus reikalų sekretorių 
Douglas McKay. Laikraštis 
sako,, kad ponas McKay pasi
rodė darbininkų priešu, pa
siūlydamas į kasyklų direkto
riaus vietą Tom Lyons. Buvo 
įrodyta, kad Lyons gauna iš 
Anaconda Copper Co. penkis 
tūkstančius dolerių metines

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED MALE

OPPORTUNITY
One .of the world’s fastest growing 

most successful Life Insurance 
Company will add 4 young men to 
present outstanding Sales Depart
ment.

Successful performance and exten
sive training will lead to managerial 
position. College, married, teaching, 
coaching or athletic background 
helpful. But not essential.

Starting salary .$300 per month. 
For interview call Mr. Aufhaminer, 
supervisor for Lee Agency, Penn 
Mutual Life Insurance Co. Lombard 
3-7321.

• (139-141)

AUTO BODY MEN (2) For Com
bination work. Also needed 1st class 
painter. Steady work; good work
ing conditions. Apply in person or 
phone: M. & M BODY SHOP, Mac- 
dade Blvd. & Wycomb Ave.

Farragut 9-9771.
(142-144)

HELP WANTED FEMALE

OPPORTUNITY
Young lady for typing and 

ral Office duties. Excellent 
ing conditions. 5 day week,
vacation, insurance, etc. Phone for 
appointment.

MR. MINNIS 
LO. 4-3920

(142-144)

Philadelphia, Pa.
HELPWANTED— MALE

NEW CAR MECHANIC
First class. Ford exp. preferred, 

but not necessary. Straight time for 
40 hrs; . time & half over 40. 47’/^ 
hr. reg." wk. Pleasant working con
ditions,? coveralls, paid holidays; va
cation with pay. Insurance coverage.

See Mr- I^eschke or Mr. Volz.
WINNERS, For Agency. 444 Haddon 
Ave., Haddonfield, N. J. Lincoln 7- 
2000.

(140-142)

MEN (2)
For

NEW CAR MAKE READY
Installing radios and accessories.
Experienced preferred, but not 

necessary.
Steady work.

Contact MR. GORHAM 
COLONIAL MOTORS

166 W. Chclten Ave. VI. 4-9035
(140-143)

AUTO BODY AND FENDER MAN. 
Experienced. Must be first class.■ 
Steady position. $2.50 per hour. Va
cation with pay. Apply in person. 
CHITTICK, 206 N. 22nd Street.

(141-142)

AUTOMOBILE 
MECHANIC

M. JLJINAS

Gamtos nugalėjimas
J  . ■ - - --- —   _   .

—    "■ ■■■■         ■’   ' " ■ I J *■■■■  

(Tąsa)
Mūsų sena pažįstama vovere — taip 

pat geras gilių Rinkėjas.
Bet jei gilei ir pavyksta nepatekti 

kėkštui į snapą arba voverei į nagus, ji 
neišvengs kitų pavojų. Ateis žiema, ir
giles sušals užėjus pirmiesiem šalčiam.

Kad to neatsitiktų, surinktas giles rei
kia iš rudens supilti i gilią duobę, užbe- 
rus'drėgna žeme, ir iš viršaus pridengti 
nuo šalčio kaupu žemių arba storu 
sieksniu sniego.

GYVENIMAS ATBUNDA -
Apie būsimą medi reikia pradėti gal

voti tada, kada jo dar negalima vadinti 
medžiu, kada jis aplamai nepanašus į 
gyvąJ>ūtybę.

Nukritusi ant žemes gilė atrodo ne 
daugiau gyva vuž šalia jos gulinti akme
nuką. Bet ji tokia pat gyva, kaip gyva 
lėlyte, iš kurios paskirtu laiku išsirita 
sparnais plazdenanti peteliškė. — Lėlytė 
tai tik viena'iš peteliškės vystymosi sta
dijų. Ir medžiams taip pat tenka praei
ti ramybes būklę, kuri panaši į nebūti.

Bet tai tik tariama ramybė. Po tan
kia gilės žieve, po riešuto kevalu vyksta 
paslėptas nuo mūsų akių darbas.

Kevalas, žieve, kauliukas — tai tvir
tovė, ginanti miegantį gemalą nuo prie
šų ir nelaimių. Nebūtų žievės, sėkla bū
tų suėsta arba supūtų žemoje.

Tvirtovėje — žievėje — paruošta mai
sto-atsarga — baltymų ir riebalų. Ge
malui, kai jis pabus, reikės ne tik mais
to, be&ir vandens. Vandeniui sunku bū
tų čsiSų^erbti į tvirtovę, jeigu jam nebū- 

lietas slaptas įėjimas.
Tirdami riešuto struktūrą, mokslinin

kai užtiko kevale plonytį, plika akim ne
įžiūrimą įėjimą vandeniui. Ir tokie pat 
įėjimai yra ir vyšnių, migdolų, abriko
sų kauliukuose, obels sėkloje. Joks prie
šas negali įsibrauti į tvirtovę pro šiuos 
siauručius vartus, bet bičiuliui — vande
niui — jie pakankamai platūs.

Kai vanduo patenka į sėklą, gemalas iš
brinksta, žievė suminkštėja. Maisto at
sargos pavirsta iš žaliavos — iš riebalų 
ir baltymų — Y krakmolą, tokį maistą, 
kurį gemalui lengviau įsisavinti. Visam 
tam reikia laiko — kartais kelių mėne
sių. Mūsų nekantrioms akims tada at
rodo, kad sėkla ir nesirengia dygti. 0 
tuom tarpu ji delsia ne taip sau. Gal 
būt, žievė dar nepakankamai minkšta ir 
daigas negali išeiti iš tvirtovės, kuri jam 
paSidare ankštu kalėjimu. 0 gal būt, 
uždelsta dėl to, kad gemalui negatavas 

maistas arba vanduo per lėtai įsi- 
'femWa. savo slaptais įėjimais.

Triada žmogus, kuriam nėra kada 
laukti, pradeda galvoti: o ar negalima 
pabudinti gemalo anksčiau? Ar negali
ma jam kaip nors padėti, įsikišti į jo li
kimą?

Pušų arba beržų sėklomis rūpintis nė
ra ko: jos išdygsta greitai ir išleidžia

daigus pirmąjį pavasarį. 0 štai liepos 
arba platanlapio klevo sėklos, jei jos pa
sėjamos pavasarį, išleidžia daigus tik po 
vienerių metų.

Gali pasitaikyti ir taip, kad žemėje 
gulinti sėkla niekad taip, ir neatbus, ne
pastebimai pereis iš miego į mirtį.

Štai čia ir reikia laiku pabudinti sėk
la.

Koks gi mums tikslas sėti tam, kad sė
klos netvarkingai gulėtų žemėje, o kai 
kada ir žūtų?

Bet kištis į seklų vystymąsi reikia at
sargiai, gerai žinant, ko joms reikia, kad 
pribręstų.

Visoms joms reikalingas vanduo. Va
dinasi, reikia joms duoti ligi soties van
dens: sumaišyti su drėgnu smėliu, o pas
kui retkarčiais smėlį sudrėkinti ir išmai
šyti.

Sėkloms reikia oro: juk jos kvėpuoja. 
Vadinasi, reikia laikyti jas kartu su 
drėgnu smėliu tokioje patalpoje, kur bū
tų langeliai: dėžėje’ su pragrąžytomis 
sienelėmis.

Sėkloms ne vis tiek, kur jos saugoja
mos — šiltoje ar šaltoje vietoje. Yrasėk- 
los-pietietės, kurios priprato baigti bręs
ti šilumoje. 0 yra ir šiauriečių, kurios 
nuo amžių baigia bręsti sniege. Visatai 
reikia žinoti, kad galima būtų laiku 
joms suteikti šilumos arba šalčio.

Kai gilės žiemai pilamos į duobę, tai 
daroma ne tik tam, kad jos būtų išsau
gotos, bet ir paruoštos sėjai. Duobėje 
joms ne per šilta ir ne per šalta. Jos 
turi pakankamai vandens: kiekvie
nas gilių sluoksnis užbertas drėgna že
me. Ir kai pavasarį gilės išimamos iš 
duobės, jos jau esti paruoštos sėjai: iš 
jų kyšo trumpučiai stiprūs daigeliai.

MEDŽIŲ MOKYKLA IR VAIKŲ 
DARŽELIS

Yra medelynų, kur medžiai auginami 
griežtoje ir budrioje priežiūroje. Tas da
lykas nenaujas. Mūsų miestų gatvėse ir 
vaismedžių soduose jau yra nemaža lie
pų, klevų, obelių, baigusių sąvo laiku 
“medžių” arba “vaisių” mokyklą valsty
biniame medelyne. Aš pavartojau žodį 
“mokykla” ne juokais, o todėl, kad taip 
miškininkai ir sako..

Bet medelyne, be “mbdžių mokyklos”, 
kur auga gana dideli medžiai — sodi
ninkai — yra ir “vaikų darželis” — “sė
jos skyrius”, — kur iš sėklų auginami 
sėjinukai.

Vieni sėjinukai bus perkelti arba, tik
sliau sakant, persodinti į mokyklą, ir ta
da jie virs sodinukais. O kiti tiesiog iš 
sėjos skyriaus bus pasiųsti į stepę ir te
nai jau išaugs tiek, kad gales kariauti 
su sausvėjais. ’ ' . !

Medelyne mažais medeliais rūpinama
si, kaip mažais vaikais. ,

(Bus daugiau)

dainų, pagalios Robesonas pa
sakė kalbą, taipjau gerą, ar
tistišką, kaip ir jo daina.

“There is no doubt but 
that Robeson is an outstan
ding Negro leader”, sakė ne
gras .kunigas šalę stovintis.

Jis yra pats žymiausias ne
grų vadas, Jis taipgi yra vie
nas pačių žymiausių kovotojų 
už žmonių teises m už taiką,

Visa eilę jaunų negrų kal
bėtojų ji.\ artistų dalyvavę 
programoje didžiavosi proga 
būti vienoj programoj su Ro
besonu.

Šis forumas, veikiantis kas 
sekmadienis, tapo svarbiu 
kultūriniu centru, ypatingai 
negrų, čia suvažiuoja žmonės 
iš visų miesto dalių. Forumas 
įgyja vis geresnę reputaciją.

Lietuvių matėsi nemažai. 
Mano manymu, tačiau nesi
matė visos eilės tų, kurie tik
rai turėtų tokiose sueigose 
dalyvauti. Susieidami mažose 
savo organizacijų sueigose, 
kur daugiau senesni žmonės 
dalyvauja, žmonės negali į- 
gauti tokio įspūdžio kuris gau
namas minioj tūkstančių žmo
nių ir tai daugiausia jaunų 
žmonių.
Reikia pasakyti, kad klausė

si Robesono ir kitų šioje pro
gramoje dauguma jaunų ar 
apyjaunių žmonių.

Viso rodos buvo apie 10,- 
000 žmonių.

Buvo daug policijos/ bet ji 
laikėsi gerai ir nuošaliai. Visa 
programa išėjo juo gražiau
sia. Nors ji tęsusi datigia.u 4 
valandų, kada baigėsi žmonės

pensijos.

Britanijos mainieriai už 
priėmimą Kinijos

London. — Britanijos mai- 
Tiiorių unijos konferencija pa
sisakė nė priėmimą Kinijos į 
Jungtines Tautas. Konferenci
joje dalyvavo atstovai nuo 
700,000 organizuotų mainie- 
rių.

Toliau unijos konferencijos 
rezoliucija reikalauja, kad 
Britanija liautųsi pataikavus 
Amerikos Tolimųjų .Rytų poli
tikai.

, —o— "■
Unijos pagalba unijai

San Francisco, Calif. — 
Jūrininkų unija pasiūlė ifctmų 
statymo lokalo 241 nariams, 
kurie streikuoja, keletui die
nų darbo prie laivų. Streikie- 
riai priklauso prie Amerikos 
Darbo Federacijoj unijos. Jie 
jūrininkų unijos pagalbą su 
mielu noru priėmė.

dar nenorėjo skirstytis.
Metai laiko atgal buvo čia 

tokia pat programa su Robe- 
s^,nui, bet šį sykį žmonių da
lyvavo kur kas daugiau. Ma
tėsi geras.būrys kunigų buvo 
taip pat daktarų’ ir kitų pro
fesionalų, žinoma daugumą 
sudarė darbininkai.

Nuo to, kai negrai pradėjo 
organizuotis į darbo unijas, 
žymiai paaugo jų kultūrinis 
ir meninis veikimas ir padidė
jo abelnai pažanga. Rep.

Sako policistui: “Sveikinu jus karščiausiai. Praėju
siais metais jūs suareštavote daugiau streikuojančių, 
darbininkų , negu bile kuris kitas šio miesto policis-

‘ . * taš.”
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gene
work- ( Experienced all around man needed 

in addition to present staff to handle 
expanded sendee volume. Studeba- 
'ker experience not necessary. Good 
man can top $100 a week. Bring 
tools ready for work.

Ai Uber, Service Manager. 
DRUCK MOTOR CO.

1601 Haddon Ave., Camden, N. J.
, (141-143)

Paid

BOOKKEEPER. Must be expe
rienced. Full charge. Complete 
double entry system. Some typing 
necessary; steady work, pleasant 
surroundings. Vicinity 21st & Fair
mount. Phone KI. 5-5889.

‘ (142)148)

TYPIST
officeExperienced for general 

work; jircferably from South 
To also learn to run billing machine.

Phila.

Good opportunity. Write full de
tails or call in person.

METAL MASTERS CO. 
127 Catharine Street.

(142-144)

Social Security
įstatymas veikia jau 
1936 m.„ vienok ir da- 
dar randasi neaiškumų 
to, kas ir kokiomis sąly-

Socialio saugumo (secur- 
ity) 
nuo 
bar 
dėl
gomis gaus iš socialio sau
gumo apdraudos. Tad čia 
bandome atsakyti i daž
niausia gaunamus 
mus.

SANDERS & POLISHERS. Exp. 
Steady position; good working con
ditions. Plenty overtime. Apply in 
person any time. ADAMS AUTO 
PAINT AND BODY REPAIR, 4240 
No. 5th Street.

(141-147)

AUTO BODY AND FENDER MAN
Must be A-l. Pleasant working 

conditions. Modern shop. Apply New 
Car Dealer, See Stanley.

NORTHEAST AUTČ SALES 
2386 Orthodox Street.

JE. ,8.-6500
(141-144)

AUTOMOBILE MECHANICS. First 
class. Experienced on all makes. 
Steady work; good working condi
tions. "-Apply in person. WALTON 
GARAGE, 6031' Larchwood Ave.

(141-143)

HELP WANTED—FEMALE

DICTAPHONE TYPIST
Young lady with knowledge of

I shorthand for secretarial position 
j *

■ open in our system sales manager’s
klausi- ' dept. At present, centrally located, 

we will move shortly t« Northeast 
section.

Klausimas: Iš mano al
gos kas savaitę išskaito 
(greta taksų) kelių dešim
tų centų mokestį, ant al
gos čekio pažymėtą SS. Ne 
už ilgo man sueis 65 me
tai, norėčiau mesti darbą. 
Kai kas sako, kad iš socia
lio saugumo fondo negau
siu pensijos, nes turiu na
muką.

Atsakymas; ^Pensiją gau
si. Socialis saugumas nėra 
biednuomenei pašalpa. Gali 
būti nors ir milijonierius, 
bet' pagal buv.usį uždarbį ir 
tam fondui nuo to uždarbio 
mokėtą duoklę išmokės 
pensiją.

(Bus daugiau)

Call LO. 3-4746
(137-143)

REAL ESTATE

MANTUA TERRACE
5 room bungalow. Lot 25x150. 

Porch on both ends. Water, gas, elec
tric. 1 bloęk to transportation; 2 
blocks from school. Priced for quick 
sale. Only $2,000.

MANTUA. Vacant store, 2 apart
ments. Center of town. Large lot 
with all conveniences. Convenient to 
transportation, must sell, because of 
illness, priced for quick sale. Only 
$20,000. CHARLES E. GELLEN- 
THIN (Realtor), Mantua Terrace, 
Mantua, N. J. Wenonah 8-0150.

(137-143)

FOR SALE
Bus. Opp. Grocery Store. Beautiful 

corner, So. Phila. Established 40 yrs 
ago. Good living quartets. Immediate 
possesion. Selling on acct, of death.

Call FU. 9-3806
(141-143)

SHENANDO
MAW

PA

Dienraščio Laisves Pdramai

Swank’s Grove
Brandonville, Pa

s

įvyks Sekmadieni

Riigpiūčio 23 August

Visi šios mainų apylinkės lietuviai yra kviečiami 
į šį puikų pasilinksminimą. Turėsime svečių iš 
Brooklyno. Kviečiame Philadelphią ir Baltimorę. 
Scrantonas ir Wilkes-Barre rūpinkitės skaitlingai 
atsilankyti.

Labai graži vieta piknikui, linksmai praleisite
Rengėjai.laiką su svečiais iš tolimų kolonijų. .

3 pusi.-Laisvė (Liberty)-Antradienis, Liepos-July 21, 1953



Apiplėšimas Jono 
Patašiaus jewelry 
krautuvėje

Liepos 16-tos ryto 11 vai. 
atėjo vienas apie 25 metu am
žiaus, vidutinio ūgio, blondi
nas, vienmarškinis, nosinę 
skepataitę užsirišęs ant no
sies vyras. Su revolveriu* ran
koje nusivarė savininką i už
pakalinį kambarį. Iškraustė 
kišenes, paėmė iš piniginės 
$31.

Tuo momentu atėjo kitas, 
tamsesnio veido, juodais plau
kais, panašaus į pirmąjį ūgio 
ir amžiaus jaunuolis. Pastara
sis pradėjo ieškoti po kamba
rį-

Pirmasis pareikalavo atida
ryti seifą. Atėjom į krautuvės 
kambarį, tai yra į pačią krau
tuvę ir, įsakius, atidariau jam 
seifą.

Tada mane vėl atvedė į už
pakalinį kambarį. Tuo pat 
laiku antrasis, tamsiaplaukis, 
prisirinko klijentų suneštų, 
jau pataisytų laikrodukų. Lai
krodukai buvo sukabinti ant 
kabliukų, patikrinimui. Kiti 
ten pat šalę, irgi užpakalinia
me kambaryje, buvo ant 
kaunterio geležinėje skryne
lėje. Laikrodukų, kurie buvo 
sukabinti, paėmė gal 20-25. 
Buvusius geležinėje skrynelė-
je paliko tvarkoje.

Momentaliai, jiems šeimi
ninkaujant, atėjo trečias, taip 
pat jaunas vyras, klijentas. 
Vienas iš jų pasigavo klijen- 
tą, irgi vienmarškinį. Atvarė 
pas tikrąjį šeimininką i užpa
kalinį kambarį. Prinarpliojo 
mano ranką prie išeinamos 
durų klemkos. Paėmęs rankš
luostį, pririšo klijento ranką 
prie mano rankos. įstūmė 
abudu j išeinamąjį kambariu
ką ir uždarė duris.

Kai jiedu triūsė ■ pačioje 
krautuvėje, mudu pasiliuosa- 
vome. Sulaikytojo mano kli- 
iento būta policisto. Pagalvo
jęs. šis vyras staiga prišoko 
prie seifo. Garsiai suriko: 
“Stick up.»T am a cop!”

>Man, esančiam užpakalinia
me kambarvie. pasigirdo po
ra šūvių* stiklu čežėjimas ir 
bildesis rungtynių. Staiga ir 
vėl. atveda pas mane tą poli- 
eistą, žinoma. jau beginkli. 
Įstūmė abu i ta pat kambarė- j 
Ii. užkeikė ir įsakė stovėti 10 
minutu.

Nelaukus nė noros minutu 
mano “partneris” išverčia du
ris, kurios buvo užgriozduotos 
krėslais. “Svečjai” jau buvo 
pabėgę. Valei vytis, ieškot, 
šaukti policiia, kuri pribuvo 
už keletos (10-15) minutu.

Pribuvo kartu ir gvdytojas, 
kuris sulonė mano “partne
rio” galva ir nusivežė į Green- 
point ligonine.

Likusioii grupė detektyvų 
ir policąstų, fotografų, repor
teriu dirbo ir surinko kulkas.

Nuostoliu bus tarn 12-14 
Šimtų doleriu. Savininkas, a- 
part materijalaus .nuostolio,
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NeH'Yorki^/ž^rZliikii
Knygynas parduoda 
McCarthy raportą

Brentano’s knygynas New 
Yorke, 586 Fifth Ave., praė
jusį ketvirtadienį viena diena 
gavęs “daugybę” pašaukimų 
ir užsakymų Senato raporto 
apie McCarthy.

Raportą -buvo perspausdi- 
nusi-išleidusi Americans for 
Democratic Action organizaci
ja. Raporto nemažai parduo
davę ir pirmiau. Bet po to, 
kai McCarthy grasino sustab
dyti tą raportą grasinimu to 
raporto leidėjus traukti teis
man kaip apšmeižėjus, pradė
jo užsisakymai to raporto a- 
teiti masiniai.

Darbininkų laikraščio repor
teris kreipėsi Bostone esan- 
čion įstaigon, kuri tą raportą 
spausdino, j Beacon Press. No
rėjo žinoti, ką jie darys. Par
davimų vedėjas Edward Dar
ling atsakęs:

“Dėl ko mes . turėtume su
stabdyti pardavimą. Juk ta) 
yra Jungtinių Valstijų Sena
to Raportas. Kiek mums žino
ma, perspausdinant nėra pa
daryta klaidų.” - -

Raporte, pasirašytame trijų 
senatorių, greta kitko, yra pa
minėta, jog McCarthy per ket
verius metus pasidėjo į banką 
172 tūkstančius dolerių tuo 
laiku, kai jis gavinėjo algos 
po 15 tūkstančių metams kaip 
senatorius.

Vadovaujantis tuo Senato 
raportu, žmonės kelia reikala
vimą McCarthy tyrinėti.

Demokratai dar karta 
išėjo be kandidato

Po penkių valandų specia
laus posėdžio, miesto demo
kratų lyderiai praėjusį ketvir
tadienį vėl išėjo nepaskelbę 
savo kandidato į majorą.

Brooklyno, Queens ir Rich
mond lyderiai stoję už Impe- 
llitterį. Manhattano ir Bronx 
lyderiai bijąsi, kad su fėro 
kėlimo Impellitteriu demokra
tai pralaimės rinkimus. Jie 
siūlę Uarrimaną.

Jam bile vanduo
Anglas biznierius Edgar 

Foster, 54 metų, nušoko nuo 
laivo Queen Elizabeth 80 pė
dų į North River panardyti. 
Toks sportavimas nuo laivo 
esąs uždraustas, bet laivo ko- 
mandieriai to nežinoję iki 
Fosteris savo ekskursiją už
baigė. Ir miestas draudžia 
ten nardyti. Panardęs, jis pats 
išplaukė į krantą ir laiptais 
sugrįžo į laivą.

nieko fiziškai nenukentėjo.
J. P.

Užmuštoji buvo arti 
žvaigždinės rolės

Florence Forsberg, 25 me
tų, blondinė dainuojanti akto
rė, stovėjo kelyje į teatro 
žvaigždes, pasakoja su ja vai
dinusieji aktoriai. “Ji turėjo 
talentą,” pareiškė Rosalind 
Russell.

Miss Russell vaidina vado
vaujančią rolę veikale “Won
derful Town,” muzikališkoje 
komedijoje. Florence buvo pa
vaduotoja (understudy) ant
roje tame veikale žymiausioje 
moters rolėje, Eileenos, kurią 
vaidina Edith Adams.

Florences užmušėjas Lester 
Johnsen, 26 metų, kai kada 
su ja išeidavęs. Jr tą dieną po 
teatro buvęs su ja klube. Spė^ 
jama, kad jis ją parlydėjo ir 
bandė pasmaguriauti lytiniai,
o jai nuo to ginantis ją sumu
šė, paskui peiliu subadė. Ji 
mirusi dėl nutekėjimo kraujo.

Johnsen paliktame raštely
je teisinasi buvęs girtas. Pirm 
karinės tarnybos Johnsen bu
vo Nacionales 'Gvardijos na
riu. Paskui išbuvo 16 mėnesių 
Korėjoje, iš kur neseniai su
grįžo. Daleidžiama, kad jis 
būdamas girtu galėjo atgauti 
tą negirtam įkaltą į jo siste
mą reikalą mušti, piauti, šau
ti. O kai atsipeikėjo, išsigan
do savo darbo ar bent jo pa
sėkų, pats nusižudė parėjęs 
namo.

Coney “griešninkai”
Viena diena praėjusį antra

dienį į Coney Island teisma- 
butį buvo sušaukti 226 asme
nys. Teisėjas Ramsgate išme
tinėjo, kad sušauktieji sugai
šavo dieną, daugelis iš darbo, 
už tokius griekelius, kaip.loši
mas kortomis ant smėlyno ar 
užėjimas ant lentinio tako 
maudymosi kostiume. Policis- 
tai teisinosi, kad jiems įsaky
ta tokius imti.

Teisėjas sutiko, kad reikia 
drausti ir bausti nuo tokių 
žaismių, kuriomis trukdoma 
kitiems ilsėtis ar yra pavojus 
sužeisti. Baudė už mėtymą 
sviedinio, žaidimą akrobatikos 
žaismių. Taipgi baudė už nu
sirengimą patiltėje ir nelais- 
niuot'us prekiautojus.
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SKELBKIT6S LAISVĖJE

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS / 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868

VALANDOS: ;TV
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais užtaryta

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.

Receętų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. Ey. 7-6288

Kita didžiausioji
konvencija i

Praėjusią savaitę mieste 
paradavo, gudravojo, posė
džiavo minios shrinerių ir jų 
šeimų, suvykusių į New Yor- 
ką savo konvencijon ir miesto 
įdomybių pasižiūrėti. Turin
tieji iš ko, ^šauniai pabaliavo- 
jo.

Galop savaitės pradėjo rin
ktis Jehovah’s Witnesses savo 
konvencijon. Pasamdyti plotai 
žemės ties New Market, N. J., 
ir apstatyti jų atsigabentais ir 
specialiais traileriais. Ten 
paruošė nakvinę 20,000 narių. 
Tačiau tikėtasi, kad visi tie 
ir apie 100 tūkstančių kitų 
praleis daugumą savo laiko ir 
pinigų New Yorko mieste. 
Miesto centro biznieriai tuo 
džiaugiasi.

Laivakroviai pasiūlę 
samdos planą

‘International Longshore
men’s Association atstovai bu
vo susitikę su New Yorko Shi
pping Association atstovais. 
Unijos atstovai pasiūlę kom
panijos atstovams savo planą 
darbininkų samdymui. Jis tu
ri pavaduoti panaikinamąjį 
“shape-up”.

ILA pasiūlytasis planas žy
mi, kad unija bendrai su 
kompanijomis turėtų palaiky
ti samdos salę (hiring hall).

Veiteriai sugrįžo 
i savo darbus

Keturias dienas, palaikę sa
vo įstaigas uždarytomis, apie 
70 puošnių restauranų ir ka- 
fejų savininkai sutiko su savo 
veiteriais derėtis. Gi unija su
tiko' tuojau sugrąžinti vęite- 
rius į darbą.

Pradės pardavinėti 
fėro tokenus

Pakelto fėro, mokesčiui blė- 
teles (tokens), po 15 centų 
už vieną kelionę, pradės par
davinėti liepos 21-mą. Už va- 
žiuotę jais pradės mokėti lie
pos 25-tos rytą tuojau po pu
siaunakčio.

Brooklyno kongresmanas 
Victor L. Anfuso siūlo pakeis
ti įstatymą taip, kad biznie
riai galėtų pasirinkti sau 
šventadienį — šeštadienį ar 
sekmadienį. Dabar visi turi 
švęsti sekmadienį.

PASIRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai, visi 

šviesūs, visada šiltas vanduo, mau
dynės, visi kiti moderniniai įrengi
mai. Arti krautuvių ir iš visur pato
gus susisiekimas traukiniais. Pagei
dauju randauninkų be. vaikų. Kreip
kitės rytais iki 9 vai., ar vakarais 
po 7 vai.,<88 Stuyvesant Avė., Brook- 
lyne.

(141-142)

SUSIRINKIMAS
BROOKLYN, N. Y.

L.D.S. 46 kuopos mitingas įvyks 
trečiadienį, liepos 22 d., 8 vai. vak., 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Visi nariai pasistengkite dalyvau
ti, nes turėsime kai kuriuos kuopos 
reikalus, apsvarstyti.

• Valdyba.
,(141-142)

i MATTHEW A. i
: BUYUS :
J ■ (BUYAUSKAS) J 
» LAIDOTUVIŲ J
J DIREKTORIUS J
J 2
5 426 Lafayette St. J
» Newark, 5, N. J. J
i MArkct 2-5172 J
> <

Teks stovėti eilėje 
už tokenus

Pirmą tokenams parduoti 
dieną, liepos 22-rą, žada par
duoti tiktai po du tokenus. 
Esą dar nepakankamai priga
minę. Turintiems per dieną 
suvartoti po kelis, atrodo, 
teks pastovėti eilėse pirmomis 
keliomis dienomis.

Vėl bėda dėl šunų
Buvęs armijos šnipų šnipas 

Martin Dish art turi naujų bė
dų dėl šunų, bet ne dėl to, 
kad .jį būtų užpuolę. Prieš jį 
atsirado' daug skundų dėl jo 
buvusio įkurto šunims “univer
siteto.”

Sumokėję po $200 iki tri
jų šimtų su virš dolerių už 
“mokslą,” šunų savininkai 
sako, kad jų diplomantai su
grįžo nemokšomis. Mokytasis 
nekąsti, pirmą dieną po gavi
mo diplomo įkandęs kaimyną. 
Turintysis atsiliepti į pasiun- 
dymą pulti, nesipuoląs prie 
nieko kito, kaip tik prie gero 
kaulo. Lavintas džentelmeniš
kai apsieiti namie, visą butą 
apdraskęs.

Brook lyne areštuotas ir su
laikytas teismui 21 metų ka
riškis, kuris sakėsi nežinąs 
dėl ko jis pagrobė nu’o vai
ruotojo busą ir jį įvairavo ba- 
lon.

Valstijinis apeliacijų teis
mas užgyrė žemesniojo teis
mo nuosprendį buvusio poli
cijos detektyvo Reardon o by
loje. Jis buvo nuteistas 2 iv 
p\sę metų kalėti. Kaltino, jog 
jis\melavęs džiūrei, kad su 
GrosMi ryšių neturėjęs, kuo
met toki ^ryšiai buvę.

Columbia Universitete už- 
rekorduota, kad krestelėjo 
žemė kur nors ne toliau 10 
mylių nuo Manhattan. Įspėjo? 
kad tame nieko- nepaprasto. 
Apie pora tokių įvyksta kas 
metai.

Mineolos gyventoja Mrs. 
Cesari pagimdė' dvynukus. 
Berniukas svėrė 9 svarus, 
mergaitė 8 svarus ir 3 uncijas. 
Spėjama, kad šie gal yra di
džiausieji žinomi dvynukai 
Amerikoje.

Brolau, neištrūksi!
Apsigauna turintysis auto 

dabartinis subway vartotojas, 
kuris sau tylomis žada atsi
mokėti pakėlusiems f erą. Mie
stui planuoti komisijos posė
dyje jau buvo pasiūlymas į- 
vesti mokestį ant visų tiltų1 
tarp Manhattan su Brooklynu 
ir Queens.

New Jersey Lietuviu

Paskutinis didelis vasarinis sąskridis šią vasarą
bus sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 6 September 
• a

Ant rytojaus Labor Day šventė, tai puikiausia 
proga pasilinksminti piknike ir 

ant rytojaus pasilsėti.

Tas Piknikas Bus

MONTGOMERY PARK
123 Montgomery Ave., Irvington, N. J. 

a

Visa New Jersey, Brooklynas ir Philadelphia turi 
dalyvauti šiame puikiame sąskridyje. Visos koloni
jos privalo turėti savo grupes piknike malonesniam 
laiko praleidimui.

Tikra kova prieš 
makartizmą dar 
nei nepradėta

New Yorke įvykusiame kai- 
liasiu.'Vių naujos valdybos pa
silikimui masiniame mitinge 
Governor Clinton Uote'] unijos 
vadas Ben Gold įspėjo unijis- 
tus, kad dabartinės kovos ma- 
kartizmo nenusodins nuo bal
no. Jis ir toliau tremps unijis- 
tų ir visų darbo žmonių teises, 
žudys, žalos unijas.

Kailiasiuviai audringai svei
kino Goldo pareiškimą, kad 
jeigu kailiasiuviai vadovautų 
CIO, ta organizacija demon
stracijai prieš makartizmą 
“sumobilizuotų general] strei
ką bent vienai dienai.” Jis sa
kė:

“Viįi smerkia McCarthy... 
Bet Reutheris ir Meany neor
ganizuoja kovos prieš ma
kartizmą. O be darbininkų ju
dėjimo negali būti tikros ko
vos.”

Goldas įspėjo, kad juos 
užklupęs didžiausias nedar
bas, koks kada buvo toje in
dustrijoje narių atmenamais 
laikais, rodo į būsimas sun
kias kovas. Tas kovas unija 
išgyvens su pergale tiktai lai
kydamosi pažangios progra
mos ir geležinio, veiklaus vie
ningumo, kokį unija parodė 
lig šiol.

♦------...    —----——

Numušė pakeltą rendą
Rendų administracija numu

šė buvusį valdžios duotą ren
dų pakėlimą savininkui 25 
šeimų namo 406 New Lots 
Ave., Brooklyne. Rendaunin- 
kai skundėsi ir tyrimas patvir
tino, kad savininkas nedaręs 
reikalingų pataisų ii' nedavęs 
priežiūros namui.

Flushing gyventojas Jack 
Tchernowitz, 44 m., inžinie
rius, bus teisiamas kaip žmog
žudys. Jis užmušė savo kai
myną David Shapiro. Jį įtaręs 
bendraujant su jo žmona, 
dviejų vaikų motina.

Sveikatos Departmental 
paklausė apylinkės gyventojų 
skundu. įsakė apvalyti tuščia 
plotą Brooklyne prie Ave. X 
ii’ E. 23rd St. Apvalys mies
tas. bet bilą pasiųs ploto savi
ninkui.

Dainininkas Anthony Do 
Robertis, 31 metų, bandęs žu
dytis. Bet, kad skaudu, netu
rėjęs spėkų savo riešelius 
piauti, tik įsibrėžęs.

New Yorke areštuota vagių 
trejukė. Dvi moterys su tarba 
ėjusios po krautuves trauk
damos tarbon daiktus, o lau
ke vyriškis su auto laukęs 
grobį priimti.

Miesto Planavimo Komisija 
nutarė leisti . statyti naują 
teismams pastatą plote tarp 
Centre, Franklin, Lafayette 
ir White Sts

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGOS RANKIN^

SIUVĖJOS h
Prie moteriškų odinių pirštini!).
Nuolatinis darbas, gera mokesti}?.
Kreipkitės:

PARK & SCIILISINGER
419 — 4th Avė., N. Y. C. (12th fl.)

M U.. 5-7720
(136-142)

OPERATORĖS
Patyrusios. Darbas prie slip covers.

Nuolatinis darbas, gera mokestis.
Kreipkitės:

TRADE DECORATORS INC.
1066 Coney Island Ave., 

Brooklyn
Tel. GEdney 4-3918

(137-141)

REIKALINGOS
STALŲ PATARNAUTOJOS 

Dieniniam ar naktiniam darbui.
Duodama valgis ir uniformos.

MISS BRUTON, PASITARIMUI
Kreipkitės:

HOWARD JOHNSON’S
1st Ave. ir 17th St., N. Y. C.

(139-145)

HELP WANTED-MALE

AUTOMOBILE-MECHANIC
Gara mokestis, nuolatinis darbas, 

5 dienų savaitė, puikios darbo sąly
gos, vakacijos ir kompanijos pašal
pos.

RUCKLE PONTIAC CO., INC.
232 So. Broadwdy, Yonkers i 

Yonkers 3-7710 L
(142-Q^)

LYDYTOJAI
S1.71V2 I Valandą

Puikios Darbo Sąlygos 

Kompanijos Pašalpos

CECO STEEL PROD. CORP.
625 Glenwood Ave.,

Hillside, N. J.

(139-143)
_________________ i_______________________

HELP WANTED MALE

TINSMITH & ROOFER

Reikalingas patyręs pagelbininkas.
Nuolatinis darbas palikimam vyrui.

69-32 Myrtle Ave., Glendale

Tel. EV. 6-2050 
4

< 140-1

VYRAS j
Dirbti

Ice Cream Dirbtuvėje

ŠAUKIT KARL DROGE, SH. 8-0711
6508 — 6th Ave., Brooklyn 

(141-142)

REALESTATE
BORO PARK — BROOKLYN

Gražus stucco ir plytų atskirtas, 
2 šeimom namas. 5 ir 3 rūmai. Visi 
modernizuoti. Ištaisytas skiepas. Ga- 
radžius, aliejum gildomas, storms, 
Venetians, karpetai, skalbimui maši
na, šaldytuvas. Atviri porčiai, kie
mas užpakalyj. Arti visų patogumų. 
Tikras pirkinys. Tik $18,500. šau
kite savininką:

GE. 5-7836
(139-145)

RANDAVOJIMAI
7 RŪMŲ DUPLEX APT. 

WILLIAMSBURG—BROOKLYN 
Maudynės, privatinis namas — šal

tas. Arti krautuvių, mokyklų, baž
nyčių ir transportacijos. Prieinama 
randai!

EV. 4-1336
(141-145)

Kongresmanai skiria/‘fri” 
$60,000,000 propagami

Washington. — Prez. Ei- 
senhoweris reikalavo 87 mi
lijonų dolerių vadinamam 
Amerikos Balsui per metus 
—propagandai prieš Sovie
tų Sąjungą ir jos draugus.

Kongreso Atstovų Rūmas 
nutarė tam skirti “tiktai” 
60 milijonų dolerių.

Washington. — Prez. Ei- 
senhoweris pasirašė Kon
greso priimtą bilių, kuris 
iki naujų metų pratęsia 
aukštesnius taksus nepa
prastai dideliem pelnam.

New Yorko Third Ave. busų 
linijos žada leisti į darbą 25 
naujutėlius busus, taiko 
sušvelninti keleivių barni 
pakelto fėro.




