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KRISLAI
Išsigando smarkios moteriš- 
Pamiršta tema. [kės.
“Tautos fondas.”
Gražūs žodžiai.
Darbai ir gerovė.

Rašo A. BIMBA

Turiu pasakyti, kad musu 
kunigai labiau bijo smarkios, 
drąsios moteriškės, negu vel
nias kryžiaus. Bav., Draugas 
surinka: “Sena komunistė ir 
žiauri paskirta Rytinės
Vdkieti.jos teisingumo minist
ru. Tai ženklas, kad ‘minkš
tos’ politikos nebus.“

Kunigai negali paslėpti savo 
anti-semitiniu ilčių.

Komunistai moteris skiria 
ministrais, o kunigai .jas vaiko 
net i* bažnytiniu choru. Die
vas nenorįs moteriško balso 
klausytis.

Tik viena “garbinga“ vieta 
moterims bepaliekama: klebo
nijose už gaspadines.

čia mūsų tie sutonuoti bro
liai dar vis negali be moterų 
apsieiti.

Washingtone niekas nė ne
bekalba apie Taft-Hartley i- 

^st.aty m o “pataisymą“.
Didžiosios darbo unijos pa

darė klaidą, kai jos sutiko pa- 
fsitenkinti to netikusio įstaty
me, pataisymu. Niekas iš to 
neišriš. Jeigu jos būtų vienin
gai kovojusios už jo atšauki- 
ma, daugiau būtų laimėjusios.

CIO ir AFL vadai pasirodė 
prastais strategais.

—o—

Nusidėvėjo Baltas, išsigimė 
VI i kas, neteko pasitikėjimo ši
mučio ir Grigaičio Taryba.

Dabar jau kepamas naujas 
raketas po vardu “Tautos fon
do”. Visi Amerikos lietuviai 
turėsią į tą fondą savo dole
rius kloti, o raketieriai iš Vli- 
ko ir Amerikos Lietuvių Tary
bos jiems Lietuvą išvaduosią.

—o—
Kai nori, tai ir aukšti poli

nkioriai moka gražiai pakal
bėti. žodžiai jiems mažai te
ka štuoj a.

Paimkime mūsų vice-prezi- 
dentą Richard Nixon. Nese
niai jis sveikino penkiasde
šimt tūkstančiu skautų ir 
jiems nesakė: “Įsteigimas tai
kos .yra® kiekvieno jūsų reika
las.’*

(rerai tą vaikams žinoti. 
Bet ką jie galėtų padaryti? 
Nelabai daug, kuomet valdžio
je sėdi žmonės, kuriems taika 
nėra jų reikalas. Pats vice
prezidentas priklauso tai kon- 
servatyviškai grupei valdovų, 
kurie taikos labai bijo.

—o—
Praėjusieji metai buvę A- 

merikos pramonei labai turtin
gi. Viso dirbančiųjų buvę 
61,300,000.

Bet taipgi žinoma, kad pra
ėjusieji metai buvo Korėjos 
karo ir milžiniškų militarinių 
išlaidu metai.

Vadinasi, ta mūsų gerovė 
■buvo paremta karine ekono
mika.

O karinė ekonomika apkrė
tė daugybę žmonių karine 
psichologija. Jie pradeda bijo- 
twtaiw^. Kas bus, girdi. J<ai 
kanuc>t:s sustos baubusios?

'—o—
Ar būtinai reikalingas ka

ras ir ginklavimasis palaiky
mui gerovės?

Ne. Reikia proto ir geresnio 
susitvarkymo.

Kapitalistams, kurie valdo

SOVIETAI SUTEIKIA 
857,000,000 MAISTO 
RYTINEI VOKIETIJAI
Siunčia rytiniams vokiečiams 
mūsą, sviestą, taukus ir kt.

7___
Berlin, liep. 21.—Sovietui 

i Sąjunga siunčia rytinei De-1 
| mokratinei Vokiečių* Res- 
publikai maisto už 57 mi- 

(Ii jonus dolerių. Tarp siun- 
| tinių bus 20,000 tonų mėsos, 
. 27,000 tonu sviesto, 10,000 
tonų taukų, 26,000 tonų val
gomųjų augalinių aliejų, 7,- 
000 tonu audeklu ir kt. u

Rytine Vokietija už tuos 
produktus duos Sovietų Są-

Izraeliui atsiprašius, Sovietai 
panaujina ryšius su juo

Maskva. — Izraelio val
džia atsiprašė Sovietų Są
jungą dėl to, kad fanatiški 
izraeliečiai bombomis 
sprogdino sovietinę atsto
vybę, Te] Avive, Izraelyje, 
vasario 11 d. šiemet. Da
bar Izraelis geidė panau
jinti diplomatijos ryšius su 
Sovietų Sąjunga

Sovietų vyriausybė priė
mė atsiprašymą, sutiko vėl 
pasiųsti savo atstovą Izra
eliu ir priimti Izraelio at
stovą Maskvon.

Sovietų Sąjunga buvo at
šaukus savo atstovą, kada v z

Izraelis nepatenkino sovie
tinio protesto - reikalavimo

Egiptas uždraudžia 
prekybą su anglais

Kairo, Egiptas. — Egip
to valdžia uždraudė siųsti 
anglams reikmenis į Suezo 
kanalo ruožtą ,užgynė egip- 
tėnams bent kokį biznį su 
anglais tame ruožte kitaip, 
kaip tik pagal specialius 
Egipto valdžios leidimus.

Saržentas prisipažino 
nužudęs 5 asmenis

Canandaigua, N. Y. — 
Amerikos marinu saržen
tas Eugene Magnus, 18 me
tų amžiaus, prisipažino nu
žudęs studentą Williamą 
A. Bravermaną ir keturis 
kitus asmenis. Bus teisia
mas kaip pirmojo laipsnio 
žmogžudis.

Ekvatorinėje Afrikoje, 
Francijos kolonijoje, suras
ta dideli klodai mangano, 
kuris reikalingas kaipo 
priedas geram plienui ga
minti. 

%
mūsų kraštą, kurie iš kiekvic-* 
no karo išėjo pralobę ir nutu
kę, kaip tik ir trūksta proto. 
Nors jie žino, kad ir šis Korė
jos karas nebus amžinas, bet 
dar ir šiandien neturi jokios 
programos perėjimui prie civi
linės gamybos. Kaip tik tas 
ir grūmoja nedarbu po karo. 

jungai fabrikinių savo dir
biniu, v

O jau pagal pirmesnę su
tartį Sovietų Sąjunga šie
met teikia rytinei Vokieti
jai 300,000 tonų sviesto, 
935,000 tonų grūdų, 18,000 
tonų valgomųjų aliejų. 62,- 
000 tonų medvilnės (bovel- 
nos), 8,200 tonų vilnų, dide
lius kiekius mėsos, konser
vuotos žuvies ir kt.

po minimų bombų išsprog
dinimo.

Izraelio valdžia, dabar 
prašydama panaujinti di
plomatinius ryšius, pasiža
dėjo toliau ieškoti sprogdin
tojų ir, jeigu suras, tinka
mai nubausti juos .

United Press praneša, 
kad Izraelio' valdžia ge'rina- 
si Sovietų Sąjungai dėl 
dviejų dalykų. Vienas — 
tai kad Jungtinės Valstijos 
pataikauja ar a b i š k i e m s 
kraštams ir žada jiems 
ginklų, o ginklus arabai 
galėtų nukreipt prieš Izra
elį. Kitas dalykas, tai kad 
rzraelis nori platesnės pre
kybos su Sovietų Sąjunga.

Amerikiniu maisto 
dovaną dalinimas 
rytiniams vokiečiams

Berlin. — Amerikos lai
vai gabena taukus, cukrų, 
bulves, kenuotą mėsą bei 
kitus maisto produktus į 
vakarinę Vokietiją kaip 
maisto paramą rytinės Vo
kietijos gyventojams. Tie 
dalykai siunčiami iš prezi
dento Eisenhowerio $15,- 
000,000 paskirto fondo tiem 
žmonėm pamaitinti.

Obuoliai, bulvės bei kiti 
valgiai imami iš amerikinių 
sandėlių vakarin. Berlyno 
ruožte ir per sienos liniją 
pigiai pardavinėjami vokie
čiams rytinėje, sovietinėje 
/miesto dalyje.

Amerikiniai maisto daly
kai iš vakarinio Berlyno 
taipgi pundeliais siunčiami 
“giminėms” į rytinį Berly
ną. '

Vakariniame Berlyne, be 
to,, dalinamos dovanų kor
telės ateinantiems iš ryti
nio Berlyno. Su tokia kor
tele galima gauti maisto už 
penkias markes.

(Sovietų vyriausybė sakė, 
jog Amerika tokiomis doi- 
vanomis bando tik pakurs
tyti vokiečius prieš rytų 
Vokietijos valdžią ir prieš 
Sovietų Sąjungą.)

PILNAI SUKfiLEME
$8,000 FONDJL

Šios vasaros finansinis 
vajus išlaikymui dienraščio 
Laisvės Užbaigtas su pui
kiausiu pasisekimu . Su kė
lėme $8,165.12. Gražiai 
baigtas mūsų didysis dar
bas.

Širdingiausiai dėkojame 
organizacijoms ir kolonijų 
veikėjams už puikų pasi
darbavimą — sųr u o š i m ą 
pramogų ir parinkimą ati
ku tam svarbiam reikalui. 
Taipgi labai dėkojame vi
siems, kurie suteikėte fi
nansines dovanas fondo su
kėlimui.

Sėkmingas fondo sukėli
mas parodo gražų visuome
nės ivertinima dienraščio 
Laisvės ir branginimą ap- 
švietos . Tai yra gražus ir 
linksminantis dalykas. To
kia puiki visuomenės nuo
taika linkui Laisvės stipri
na ūpą dirbantiems pačio
je Laisvės įstaigoje ir ko
lonijų veikėjams — vis dar
buotis dienraščio išlaiky
mui ir skleidimui tiesos žo
džio Amerikos lietuvių at- 
eivijoje. Ši gausi finansinė 
parama liudija, jog visuo
menė įvertina ir brangina 
tai, kas Laisvėje rašoma, 
nori turėti Laisvę savo na

$8.000 Fondas baigtas
šiuo kartu įplaukė $199.00. Iš anksčiau gauta $7,966.12 

viso Įplaukė $8,165.12.
Per Lucy, iš Hartford, 

Conn.:
LLD 68 kp..............$5.00
J. Staugaitis...........5.00
J. Josas ................  4.00
B. Muleranka......... 1.00
O. Giraitienė ......... 1.00
F. Repšys .. ............  1.00
L. Mankienė ..>... 1.00
A. Dagilienė ......... 1.00
Žemaitis ................ 1.00

Per Antaną:
A. Klepacky,

Cranford, N. J. 10.00 
P. Vaičionis,

Cranford, N. J. 5.00
Per Geo. Shimaitj,
Brockton, Mass.:

Jurgis Deksnys .... 5.00
Jonas ir Barbora

Jakaičiai ............. 5.00
Nuo pavienių:

J. Apšega,
Cleveland, Ohio 100.00 

V. Deksnys,
Stamford, Conn. 20.00 

S. A. Smith,
La Porte, Ind. .. 10.00 

J. G., Maynard, Mass. 5.00 
Joe Kunigonis,

Brooklyn, N. Y. 5.00 
Valerija Kaminskienė,

Binghamton, N .Y. 5.00
(Per JKN)

S. Rakštys, Sudbury,
Ont., Canada .... 3.00 

J. Karanasky,
Scranton, Pa........ 2.00

Roman Stashis,
Alhambra, Cal. 2.00

M. Y........................ 2.00
Dėkojame visiems auko

jusiems ir visiems pasidar

muose kaipo patarėją ir 
mokytoją svarbiaisiais gy
venimo reikalais.

Fondo sukėlimas sėkmin
gai baigtas, tačiau dienraš
čio išlaikymui darbas ir 
rūpestis nesibaigia. Fondą 
baigus, Laisvės finansinis 
rezervas vis tiek tebėra 
menkas. Be pertraukos tu-' 
rime rūpintis ir darbuotis 
ruošimu pramogų ir rin
kimu aukų dienraščio i šiai-' 
kymui. Tad fondą baigęI 
rankų nenuleiskime, betl 
stipriu darbininkišku pasi- i 
ryžimu tęskime savo darbą i 
apšvietos reikalui.

Labai gražiai darbavosi ■ 
kolonijos fondo sukėlimui. I 
Visus dirbusius šiame va
juje ir visus finansiniai pri
sidėjusius į fondą didžiai 
Įvertina Laisvės leidėjai — 
šėrininkai — ir visa pažan
gioji Amerikos lietuvių vi
suomenė. Jūsų sunkus dar
bas ir finansinės dovanos 
fondui yra neapkainuoja- 
mos vertybės dalykas.

Dėkodami už atliktą dide
lį darbą, prašome darbuo
tis ir ateityje savo dienraš
čio išlaikymui.

Laisves Bendroves 
Direktorių Taryba

bavusiems fondo sukėlimui. 
Darbas baigtas laiku ir su 
puikiausiu pasisekimu.

Laisves Administracija

Amerikonai mokys 
franefizus Indo-Kinijoje

Saigon, Indo-Kin.—Ame
rika atsiuntė 50 savo oro 
oficierių, kurie mokys fran- 
cūzu lakūnus, kaip atakuo
ti Vietnamo liaudininkus.

Anglijos Mainieriu Unija 
ragina priimt Kiniją 
Į Jungtines Tautas

Hasting, Anglija. — An
glų Mainieriu Unijos suva
žiavimas, atstovą u d a m a s 
700,000 narių, vienbalsiai 
pareikalavo priimti Kinijos 
Liaudies Respubliką į Jung- 
tines Tautas.

Suvažiavimo užgirta re
zoliucija ragina Anglijos 
valdžią pasistengti, kad 
Amerika liautųsi ginklavus 
Čiang Kai-šeką karui prieš 
liaudies Kiniją.

John Wood, Mainieriu 
Linijos vice - prezidentas, 
užreiškė, jog Amerika, rem- 
dama “tą gengsterį čiang 
Kai-šeką Formozoje,” suda
ro didžiausią karo pavojų 
Tolimuose Rytuose.

Berlin.—Amerikonai pra
neša, kad rytinės Vokieti
jos teismas įkalino 16 vo
kiečių už vadovavimą riau
šėms pereitą mėnesį Berly
ne.

SYNGMANAS RHEE VĖL 
PRIEŠINASI PALIAUBŲ 
SUTARČIAI KORĖJOJE
Spiriasi, kad Šiaurine Korėja 
turi būti prijungta Pietinei

Korėja, liep. 21. — Ame
rikonų komandieriai buvo 
sakę, kad Syngmanas Rhee, 
Pietinės Korėjos tautinin
kų prezidentas, laikysis bu
simosios paliaubų sutarties 
su šiaurinės Korėjos liau
dininkais . Dabar gi Rhee 
pareiškė, kad jo- sutikimas 
su paliaubomis buvo “ne 
galutinas.”

Rhee užsienio reikalų mi
nistras Pyun Yung-Tae pa

Naujieji naciai laiko McCarthy 
irMcCarraną savo draugais

Mannheim, Vokietija. — 
Suvažiavo 628 delegatai 
nuo įvairių naciškų organi
zacijų iš visų vakarinės Vo
kietijos dalių ir įsteigė nau
ją nacių partiją, pavadin
dami ją Tautiniu Sambū
riu. Su šia partija naciai 
dalyvaus ateinančiuose va
karų Vokietijos rinkimuo
se.

Kalbėtojai kaltino velioni 
prezidentą Rooseveltą už 
Antrąjį pasaulinį karą.

Vienas “svarbiausių” kal
bėtojų buvo Edward A. 

' Flpchenstein, Jungt. Vals
tijų pilietis, gyvenąs Wee- 
hawkene, N. J.

Sovietai protestuoja 
prieš vakartį karo 
laivus Turkijoje

Maskva. — Sovietų užsie
nio reikalų ministerija už
protestavo prieš Amerikos 
ir Anglijos karinių laivynų 
plaukimą Turkijon “į sve
čius.” Sakė, Turkija turė
tų nepriimt jų. Nes šis ka
ro laivų “vizitas” būtų grū
mojimas Sovietų Sąjungai.

Tie laivai plauktų per 
strateginį Dardanellų są
siauri, o tarptautinė sutar
tis užgina Turkijai įsileis
ti ten karinius svetimų ša
lių laivus, v

Amerikos diplomatė giria 
Sovietą pramonę ir kūrybą

Maskva. — Perle Mesta, 
buvusioji Amerikos amba
sadorė Luksemburgui, ap
keliavo Kijevą, Odesą ir 
kitas sovietinės Ukrainos 
vietas. Sugrįžus Maskvon, 
Mesta sakė, kad jai padarė 
didelį įspūdį pramonės 
įrengimai ir naujoji staty
ba Ukrainoje.

Dabar Mesta išvyko į so
vietinį Kaukazą, kur stebės 
naftos gamybą bėi kitas 
pramones.

reiškė, jog Amerika turi 
visųpirm užtikrinti, kad 
Šiaurinė Korėja bus pri
jungta pietiniams Korėjos 
tautininkams; tiktai po to
kio užtikrinimo Syngma
nas Rhee sutiktų nelaužyti 
paliaubų. *

Panmundžome ameriko
nai ir šiaurinės Korėjos 
liaudininkai svarsto jau 
“paskutines smulkmenas” 
link paliaubų pasirašymo .

Jis persistatė kaipo pir
mininkas Amerikos Vokie
čių Balsuotojų Sąjungos ir 
pranešė, kad Vokietija turi 
“daug tikrų draugų” Jung
tinėse Valstijose.

—Tarp tų mūsų draugų, 
—sakė Flechenstein, — yra 
senatoriai Joseph McCar
thy, Pat McCarran ir Eve- 

. rett M. Dirksen.
Jisai smerkė demokratiją 

kaip “bukapročių valdžią.”
Karl Meissner, naujųjų 

nacių suvažiavimo vadas, 
gyrė buvusius Hitlerio 
smogikus ir pridūrė:

—Anglijos orėm j eras 
Churchillas labai džiaugtų
si, jeigu turėtų dešimtį mū
siškių smogikų divizijų prie 
Suezo kanalo (prieš Egip
tą).

Kiti kalbėtojai ragino 
statyt griežtesnius reikala
vimus Amerikai ir teigė, 
kad Amerika su savo talki
ninkais nėra tokia stipri, 
kaip tūliems atrodo.

Tiktai 14 marinu 
tegrįžo iš mūšio

Korėja, liep. 21.—Iš žūt-' 
butinio mūšio dėl dviejų 
strateginių kalneliu sugrį
žo tiktai 14 Amerikos ma
rinų. Šiaur. Korėjos liau
dininkai ir kinai urmu už
plūdo kalnelius, vadinamus 
Berlin ir East Berlin, arti 
Panmundžomo; sunaikino 
bei suėmė daugumą ameri
kiniu marinu ir užvaldė tas 
pozicijas.

Associated Press teigia, 
kad ten buvę viso 60 mari- | 
nų.

Antradieni amerikonai su 
savo talkininkais mėgino 
atsigriebti fronte, bet Šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
sulaikė juos.

Washington. — Amerikos 
ambasadorius Bohlen išlė
kė atgal Maskvon.

ORAS. — Giedra ir vis 
per šilta. M
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PRANAŠAUJA KRIZĘ
AUTOMOBILIŲ pramone, bėgyje pastarųjų helerių 

metų, veikė normaliai, be krizės, be nedarbo. Jeigu sen 
ir ten kai kur buvo pasireiškęs nedarbas, tai jis, kaip 
taisyklė, nebuvo ilgas ir nedaug darbininkų buvo pa
liesta.

Pokariniais metais automobilių pramonė gerai vei
kė dėl to, kad ji turėjo patenkinti pareikalavimus ne tik 
amerikinės rinkos,—amerikinius automobilius pirkosi ’ir 
kiti kraštai, ypatingai Lotwu Amerikos buržuazija.

Taigi šiemet, kaip sakoma, automobilių pramonė su 
savo gamyba pasiekė čiūkurį ir dabar, anot New York 
Times bendradarbio Elie Abel, tos pramonės viešpačiai 
žino ir supranta, jog aukščiau pakilti gamyba nebegali, 
jog dabar reikės gamyba mažinti.

Pasirodo, automobilių yra pridirbta daug ir žmo
nės jų jau nebeišperka, nebepajėgia išpirkti; be to, 
“jardai” užversti naudotais automobiliais.

Taigi spėjama, jog netrukus automobilių gamyba 
bus žymiai sumažinta, o su tuo prasidės toje pramonė
je nedarbas.

Kai pasireikš nedarbas automobilių pramonėje, jis 
pasireikš ir plieno pramonėje, ir gurno pramonėje ir 
kitose.

ŠIAURIEČIAI SUTINKA

Kitas dalykas, susijęs su karo baigimo Korėjoje : 
reikalu, yra tokis: na, jeigu mūšiu paliaubų sutartis iri 
bus pasirašyta, bet jei Syngman Rhee karą Nnaujo iš- į 
provokuos, tai kas tuomet bus? I

Ar tuomet mūsų vyriausybė ir vėl rems Syngmaną 
Rhee karo lauke?

Kai kurie amerikiniai karininkai į ši klausi imi ši
taip atsako: jei Syngman Rhee išnauio pradėtų kariau
ti, tai amerikiečiai griežtai atsisakytų jam taikiniu-, 
kauti.

Na, kai]) ten bebūti], mes nekantriai laukiame, kad 
Juo greičiau būtu pasirašyta sutartis, skelbianti mu
arų paliaubas Korėjoje.

TAIKĄ MYLINTYSIS pasaulis smagiai apsidžiau
gė po to, kai Šiaurės Korėjos ir Kinijos vyriausybės nu
sitarė pasirašyti mušiu sulaikymo sutartį.

Buvo manyta, kad šiauriečiai ir kinai atsisakys po 
mūšių paliaubų sutartimi pasirašyti dėl to, kad Syng-; 
man Rhee valdžia sakosi su ia nesiskaitysianti.

Tuomet, kai amerikiečiai ir ių talkininkai Korėjoje 
stoja už mūšių paliaubų sutarties padarymą, tai Syng- 
man Rhee ir jo pakalikai rėkia, būk jie visvien kariau- 

• šią prieš šiauriečius.
Ką iš tikrųjų mūsų valstybės departmento pasiunt'mys 

Mr. Robertson sutarė su Syngman, nežinome. Bet šian
dien Syngma n agentai visur sako: jie kol kas klausysią 
sutarties punktu, kol kas nekariausią, tačiau, jei po tri- i 
jų mėnesiu po sutarties pasirašymo nebus patenkinti I 
Syngman Rhee geiduliai, tai jis, nieko nepaisydamas, j 
pradėsiąs kariauti iš naujo.

Taigi, akiregyje šitų faktų buvo manyta, jog Šiau- ; 
rėš Korėjos vyriausybe ir Kinijos Liaudies Respublikos : 
vyriausybė atsisakys pasirašyti po mūšiu paliaubų sutar- ; 
timi, kadangi jos negarantuoja Pietų Korėjos vyriau
sybė.

Dėl to, kai sekmadieni šiaurės Korėjos delegacijos , 
pirmininkas leitenantas generolas Naan II per radiją pa- ! 
reiškė, kad jo šalis sutinka po sutartimi pasirašyti, vi- j 
sas reikalas pakrypo į geresniąją pusę ir pasaulis ramiau ! 
atsiduso.

Kai kurie skelbia, būk sutartis bus pasirašyta beg v- 1 
je keletos dienu. Sutartis yra sudaryta, liekasi tik j 
smulkūs dalykėliai aptarti, kuriuos galima aptarti per j 
'trumną laiką.

Bet kas žino, ką Syngman Rhee ir jo amerikiniai i 
pakalikai turi rankovėje? Ar jie per ta laika nepadarvs | 
kokios nors naujos provokacijos? Ar jie nciškirs kokio 
nors šposo? Visko galima tikėtis. Dėl to ir negalima ’ 
užtikrinančiai sakyti, jog karo paliaubų sutartis būti
nai bus pasirašyta tuojau.

Apie Social Security
Klausimas: Man suėjo 65 

metai, bet aš tebedirbu. Ar 
galiu prašyti senatvės pen
sijos iš sociali© saugume 
fondo?

Atsakymas: Jeigu dirbai 
social security apdraustą 
darbą, tam fondui mokėjai 
nuo savo uždarbio duoklę,, 
turi teisę prašyti pensijos. 
Pensiją pradeda mokėti 
nuo tos dienos, kai suėjo 
65 metai. Bet pensijai gau-

LAISVE MOTERŲ KAMPELIS
Moterys laimėjo sau teises 

ft/ cJ

ne taip jau gražiuoju

į t i vi ’a dar dvi sąlygos:
Moka tiktai už tuos mė

nesius, kuriuose nedirbi; 
arba

Moka ir už tuos mėnesius,- 
kuriuose dirbi, bet nėr me
nesi neuždirbi daugiau 875. 
Kiekvienas pensįjonicrius 
turi teisę dasidirbti iki 875 
per mėnesi. Jei uždirbo 
daugiau, už tą mėnesį su
laikys pensijos, čekį.

Suėjusiam 75 metus pen- 
sijonieriui nebesulaiko pcn< 
sijos, nors jis ir daug užsi
dirbtų.

(Tąsa, straipsnis 2-ras)
Pirmiausia J. V. valdžios 

politine kaline pasėko je mo
terų kovų už teisę balsuoti 
buvo Susan B. Anthonv. 
Toji kovinga vadovė ryžo- 

■ si balsuoti nacionaliuose 
rinkimuose .1872 metais sa
vo mieste, Rochester, N. Y. 
Ji -pareiškė, kad ji yra pi lie
tė (čiagirnė) — kaip teigia 
Konstitucija. O būdama pi
liete ji turi teise ir privalo 
balsuoti. Tad ji nuėjo bal
savimo vieton sykiu su ke- 

jturiolika kitų narsių mote
rų. Tos 15 moterų įtikino 
tris vyrus rinkimu valdi
ninkus. kad teisėtumas ir 
įstatymas yra. jų pusėje,-ir 
jos balsavo.

Federate valdžia tuojau 
ėmėsi žygių tą judėjimą 
užgniaužti. Lapkričio 28 
d., 1872 metu, Miss A n th o- 
n y ir tie trys leidusio j i mo
terims balsuoti valdininkai 
— Beverly W.. Jones, Edwin 
T. Marsh ir William B. 
Hali—tarno areštuoti. Teis
mui data paskirta 1873 me
lų birželį.

Byla, patraukė visos ša
lies — 1 įkrovoje, viso pa
saulio —- domesį. Moterys 
ir kai kurie vyrai bur
damiesi paremti Miss Au
ti i o n y, i š j u d i n o p i i "m y n ha il
gą judėjimo už amnestiją 
persekiojamiems ir už mo
toru teises.

Pati Susan B. Anthony 
tą pusmetį tarp arešto ir 
teismo pa vartojo aiškinti 
visuomenei apsigynimo rei
kalą. New Yorko upstate 
miestuose ir kaimuose ji 
kajbėjo tūkstančiams žmo
nių. Kalbėjo temose: “Ar 
yra kriminališka J. V. pi
liečiui balsuoti?” ir “Tei
siamos yra. Jungtinės Vals
tijos, no Susan B. Antho
ny.”

Iš teismo rūmų
Birželio 18-tą prasidėjęs 

prie džiūrės teismas baigė
si dviemis dienomis. Ja kal
dinantis prokuroras išdėstė 
valdžios bylą, paremtą įkai
tini mu už “balsavimą be 
įstatymiškos teises balsuo
ti.” Parodymų, žinoma, ne
reikėjo jokių apart to, kad 
kaltinamoji tikrai balsavo 
ir kad ji yra moteris. Tei
siamosios advokatas argu
mentavo, kad Miss Antho

ny yra pilietė ir dėl to, ei
nant Konstitucijos 14-ju ir 
15-iu Amendmentais, ji tu
rėjo teisę balsuoti. Visą 
kitą atliko teisėjas. Džiū- 
rei svarstyti neleido, tik 
pasakė, .’kad nuosprendis 
turėtų būti, jog ji yra kal
ta.

Miss Anthony kalbėjo tik
tai tuomet, kai teisėjas, 
ruošdamasis paskelbti pa
baudą, paklausė, ar ji tu
rinti ką pasakyti.

“Taip,” atsakė kaliųė. 
“Aš turiu daug ko pasaky
ti, nes savo įsako išnešti 
apka Įtinantį nuosprendį jūs 
sutrempėte po k o j o m i s 
kiekvieną gyvybinį mūsų 
valdžios principą. Mano 
įgimtos teises, mano pilie
tines teises, mano politinės 
teisės, mano juridinės tei
sės tai]) pat yra ignoruoja
mos. Išplėšus iš manęs 
pamatinę pilietybės pri
vilegiją, aš esu pažemi
nama nuo stažo pi
liečio į pavaldinį. Visa tai 
padaroma ne man vienai 
asmeniškai, bet visus mano 
lyties žmones tamstos nuo
sprendis nustumia į politinę 
pavaldinystę 'po šia taip va
dinama republikoniška val
džios forma.”

Teisėjas, išgirdęs sau ne
malonią jos kalbą, nuspren
dė padaręs klaidą pašauki
mu kalbėti. Jis jai įsakė 
nutilti. Jinai spyrėsi tęsti 
kalbą, bet teisėjas kelis 
kart pertraukė, pagaliau, 
pareikšdamas:

“Kalinė buvo teista pa
gal priimtas įstatymų for
mas.” Tai išgirdusi kaline 
—tūkstančiais kartų didin
gesnė už. tų įstatymo for
mų prižiūrovą — sušuko:

“Tai]), gerbiamasis, bet 
per formas įstatymo, kurį 
padarė vyrai, aiškina vy
rai, vykdo vyrai vyrų nau
dai ir prieš moteris... Kaip 
kad anuomet vergai, kurie 
gavo sau laisvę turėdami 
peršokti, apačia perlįsti ar 
kiaurai pereiti neteisėtas 
įstatymų formas, lygiai taip 
dabar moterys ima įstaty
mus pastangose gauti sau 
teisę balso šioje valdžioje. 
Taip ir aš pasiėmiau įsta
tymus savo reikalui ir ke

pinu imti kiekviena proga.”
1 (Bus daugiau sekamame 

skyriuje)

Vaizdas Coloradoje. Karštis saulėje pasiekia iki 110 
laipsnių. Viskas išdeginta.. Lietus su griausmu kar
tais staigiai pripildo luomas, bet saulė tą pat dieną 

vėl visą vandeni išgarina.

Darbingas, garbingas ir 
ilgas jos gyvenimas

Kalifornijos progresyvių 
veteranė - vadovė ir komu
nistė Anita Whitney minė
jo savo 86-j į gimtadienį.

Anita gimė 1867’metų lie
pos 7-tą dieną, San Fran
cisco mieste, žymioje ame
rikonų šeimoje. Kaip ga
vusi gerą pradžią gyveni
mui, graži ir gabi, ji ga
lėjo siektis ir patekti į dy
kinėtojų turtuolių aukštu
mas. Tačiau tas jos ne
traukė. Tikrosiomis ver
tybėmis ji skaitė tarnavi
mą liaudžiai, progresui, tai
kai. Ji veikė visuomenei ge
rovės srityse. Daug darba
vosi judėjimui už moterų 
teisę balsuoti.

Panirusi veikloje, Ani
ta negalėjo nepamatyti tos 
tiesos, kad be politinių tei
sių ir veiklos liaudis liekasi 
nustumta į antraeilę pilie
tybę. Ji įstojo socialistų 
partijom Vienok, kada tos 
partijos viršenybė nuėjo 
tarnauti liaudies priešams,

Nuo sutros gavus 
odos įdegimą

Karštomis vidurvasario 
naktimis dažnai girdisi kū
dikių spiegimas. Jų klyks
mo priežastimi dažniausia 
būna odos įdegimas, o kai 
kada ir nebuvimas apsau
gos nuo uodų.

Odos išbėrimai vargina 
ir suaugusius, kurių oda 
labai jautri. Vaistai čia 
mažai ką gelbės. Vyriau
sia pagalba yra dažnai su 
švelniu muilu nuplovimas. 
Po maudynės, daugiausia 
įdegusioms vietoms duoti 
lyg ir kompresą lengvo 
skiedinio kepamosios sodos 
ar boric acid vandenyje, 
apie šaukštelis stiklinėje. 
Gumuliuką vatos ar švarų 
skuduriuką padažius švel
niai patekšlenti įraudusias 
vietas.

Turintiems greit įdegan
čią odą pataria dėvėti sū
rėlesnius, prakaitą suge
riančius baltinius. Odą įde
gina ne tiek karštis, kiek 
neturįs kur susigerti iš kū
no išsisunkęs prakaitas.

Suaugusiems po maudy
nės galima apsidulkinti bo
ric acid pudra, kuri sausi
na ir sykiu yra kaip ir an
tiseptikas . Kūdikiams to 
naudoti negalima, nes kūdi
kis gali pačiulpti. Imti į 
vidų boric acid negalima— 
yra nuodingas. N. G.

Ginklas nuo karščio
Turbūt nėra geresnio 

ginklo už vandenį vasaros 
karščiui malšinti. Tačiau 
dėl to nėra reikalo tapti 
antimi, visą dieną, visą am
žių tekšlentis baloje. Van
duo pasilieka vandeniu, bus 
jis iš, krano, šulinio, upe
lio, ežero ar jūrų.

Platūs, gilūs vandenėliai 
reikalingi sportui — pa
plaukioti, panardyti. Ne
galint. sportauti, naudoki
mės vandeniu namie. Jei 
kada nėra sąlygų įbristi 
maudynėn ar po lašais pa
lįsti, kojoms panardyti už
tenka dubenio, o visam kū
nui šlapios kempinės ar 
šluostuko. Dažniau, geriau. 
Viena tokia maudynė pra
šalina daug karščio laips
nių ,o kelios per dieną da
ro gyvenimą visai patogiu.

New York.—Lašiniai pa
brango iki 94 cehtų svarui. 

Anita nuėjo su šiaurinės 
Kalifornijos narių daugu
ma ir tapo viena komunis
tų partijos įkūrėjų.

Už nuėjimą tarnauti liau
džiai, turtuolių luomas ant 
Anitos visuomet niršo. Bet 
ją nubausti išdrįso tiktai 
iškilus persekiojimų isteri
jai po Pirmojo Pasaulinio 
Karo. Ją nuteisė kalėji- 
man iki 15 metų. Byla ir 
kova už jos išlaisvinimą 
buvo ilga ir sunki. Daug 
masinių mitingų įvyko. Žy
mūs visuomenės pareigūnai 
ir daug darbininkų vadų 
pasisakė prieš tą žiaurų 
persekiojimai Bylai einant 
iš teismo ą teismą, paga- 

j liau, gubernatorius C. C. 
Young 1927 metais bausmę 
dovanojo ir tuomi byla už
sibaigė. <

Anita daug dirbo ir daug 
pergyveno, tačiau iš kovų 
ji išsinešdavo naujos sti
prybės1, naujo ryžto dar 
daugiau nudirbti. A.

Vaiky maitinimas 
po vieneriy mėty

Vienerių metų kūdikis pa
prastai jau būna pakanka
mai pripratintas prie įvai
raus maisto. Tokio amžiaus 
kūdikiui ir maisto reikia 
daugiau: jis daug juda, sto
ja, kartais net pradeda 
vaikščioti. Jis eikvoja daug 
jėgų, ir todėl jam reikalin
gas sotesnis ir maištinges
nis maistas.

Kūdikio virškinimo orga
nai tuo metu jau būna su
stiprėję. Jis turi 6-8 dan- 
tisj išskiria daug seilių; jis 
gali graužti obuolį, sutrinti 
dantenomis virtų daržovių 
ar duonos gabalus, suvirš
kinti didelį kiekį krakmo- 
lingo maisto (duoną, tirštą 
košę, džiūvėsius, sausai
nius, daržoves), gali valgy
ti ir mėsą, žinoma, susmul
kintą.

Atsiradus mažie s i e m s 
krūminiams dantims, kūdi
kis pradeda dar geriau 
kramtyti maistą. Kramty
ti maistą kūdikį reikia pra
tinti palaipsniui. Pripratęs 
vien tik prie skysto^ maisto, 
jis vengs valgio, j kurį pa
teks kas nors kietesnio — 
pieno graimelis, ar duonos 
trupinėliai; tuo būdu jis 
nustos kai kurių maistingų 
medžiagų .

Antraisiais gyvenimo me
tais kūdikiui galima duoti 
kiaušinio, pradžioje tik try
nį—pridėti arbatinį šaukš
telį žalio trynio į buljoną 
ar košę. Jei kūdikis ji pa
kelia, tai yra neriaugčioja, 
nevemia, ir išmatos nedvo
kia, galima duoti ir visą 
trynį, minkštai išvirus 
kiaušinį. Vėliau galima 
duoti ir baltymą. Kūdikiui 
galima duoti kiaušinį (ne 
daugiau kaip vieną) pradie- 
niųi, žinoma, tik visiškai 
šviežią.

Reikia atminti, kad nuo 
kiaušinių vaikams kartai:.’ 
išberia odą, dėl to prieš 
pradedant vartoti kiauši
nius reikia pasitarti su gy
dytoju.

(Iš Motina ir Vaikas)

Maskva. — Sovietų vy
riausybė pastatė Petrikove 
paminklą baltarusiui Vasi- 
liui Talašui, kuris, būda
mas 100 metų amžiaus, par
tizaniškai kovojo prieš na
cius.
2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Trečiadienis, Liepos-July 22, 1953

Senatorius A. S. Mike 
Monroney, demokratas iš 
Oklahoma, Senate atvirai 
ir griežtai pasmerkė sen. 
McCarthy ir jo ragan- 

gaudišką taktiką.

ŠEIMININKĖMS
Jautienos liežuvis

Pastaruoju laiku jautie
nos liežuvis vietomis buvo 
gaunamas po 49 centus 
svaras. Kadangi nedaiU- 
giausia yra nuo liežuvio 
matų, tad tik vidutiniai at
sieina liežuvio pietūs ar 
sandvičiai.

Liežuvį gerai nuvalyk, 
nuplauk. Virk su mažai 
vandens, palengvėliu, apie 
2 valandas ar ilgiau, iki 
minkštai išvirs. Nulupk 
plėvę. Jei vartosi sandvi
čiams, išrankiok storajame 
gale esančius kauliukus..

Prie liežuvio tinka švieži 
arba rauginti kopūstai, 
taipgi burokėliai. Gali būti 
šviežiai virti, saldūs (kas 
mėgsta) arba šalti, raugin
ti ar “pickled” (sutaisyti 
su actu, svogūnais).

Kiti mėgsta stiprų skonį 
turintį liežuvį . paskaninti 
daržoviniu sosu. Jį daro iš 
to paties skysčio, kuriame 
liežuvis virė, dadėjus rie
baluose pakepintų miltų.' 
Dažniausia vartojamomis 
sosui sykiu ver d a m o m i s 
daržovėmis yra pomidorai, 
morkos, seteriai. Bet gali 
būti ir kitokios, kai]) kad 
žalieji pipirai, svogūnai, 
vietoje morkų gručkas, vie
toje pomidorų rūkštinis 
obuolys ar kitas x kuris 
rūkšties ir spalvos teikian
tis vaisius, uogos ar daržo- 
ve. X

Today’s Pattern

Inį
Pattern 9196: Women’s Sizes 34, 

36, 38, 40, 42', 44, 46, 48. Size 36 
tnkfia 3% yards 39-inch fabric.

i i .7 
Užsakymą su 35 cetins ir 
pažymėjimu formos Tuime- 
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y. .
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Jan tūlas laikas prabėgo 
po Laisves didžiojo pikniko

Jin kelios savaites prabėgo 
po {nykusio labai pasekmingo 
“Laisves” paramai pikniko, 
kurį surengė Massachusetts 
pažangiu lietiniu organizaci
jos liepos 1-tą 'Pantiško Namo 
Parke, Montello. Mass.

Mes tą pikniką vadiname 
“Didžiuoju”, ir jis tradiciniai 
to vardo užsitarnauja, nes vi
soje Naujoji* Anglijoje lietu 
vių tarpe tik “Laisvės” para
mai esti tokie milžiniški pik
nikai surengiami, liepos 1-tą 
apvaikščiojant. Tam lygaus 
nėra. Ypač šios vasaros jau 
atsibuvę, visi kiti piknikai tą 
faktinai parodė.

“Laisvės” piknike, imant 
mažiausią, galėjo būti n? ma
žiau trijų tūkstančiu žmonių. 
O šiuo laiku, kaip žmonės sa
ko, einant piknikams iš “ma
dos”, beretėjant senajai kar
tai, šis piknikas buvo labai 
madingas: jis buvo didelis, 
gražus ir pilnas gyvumo.

tmoniu buvo iš daugelio 
i valstiją : pradedant \ ie
nų galu šalies—Kalifornija,

baigiant kitu galu — Maine. 
Imant skersai : nuo Detroito 
iki Floridos. Ir taip susidarė 
tūkstantinės masės “Laisves” 
patriotu, pripildančiu Monte
llo dideli ir gamtiškai gražu 
parką.

Buvo labai graži, tiesiog ža- 
vėjanti dainą programa, ku
rią išpildė vyriausiai Worces- 
terio Meno jėgos: Aido Cho
ras, vadovybėje puikaus diri
gento ir mokytojo Jono Dir
velių, ir Onos Dirveiienčs ir 
Jono Sabaliausko duetas.

Taip pat visą mylimu dai
nininkių Aldonos Wallen ir 
Rožės Stripinienės (Merkeiiu- 
* vs), dainelių žavėjanti aidai 
maloniai pynėsi iškilusiu ža
liuojančiu pušų viršūnės'?. La- 
' >ai gaila, kad aš nepajėgiau 
s uzijvoti visą kas pildė tą pro
gramą, todėl atsiprašau, ku
riu negaliu suminėti, bet turiu 
tiek pasakyti, kad tai buvo 
labai graži programa. Ir norė
dama atsidėkoti tūkstantinė 
publika labai gaišiai, gausiai

plojo.
Manau, kas nors arčiau prie 

to buvęs geriau suminės pro
gramos pildytojus.

Kaip ir pirmiau buvo pasa
kyta, piknike galima buvo 
susitikti labai retai matytus 

j draugus bei gimines.
šio pikniko proga susitikau 

Elzbietą Panzer iš Cleveland, 
Ohio, kuri su sūnumi dar iš 

■ vakaro buvo atvažiavusi i Lo- «■ 
welii. Buvo labai malonu juos 
sutikti netikėtai. Jiedu daly
vavo “Laisvės” piknike. Iš 
Kalifornijos Ona Siderienė 

: džiaugėsi turinti progą daly- 
l vauti šitame piknike. Susiti- 
I kau draugą Malinauską iš 
Rochester, N. Y. Labai senai 
matytas, kada tai gyvenęs 
Cambridge, Mass. Buvo malo- 

j nu ji matyti. Jie visi senai 
i bematyti, bet gerai atrodo.

Na. o iš New Yorko svečiai, 
j tai ką ii1 besakyti’ Net gar
bingiau žmogus jautiesi juos 
susitikęs! O jie bmvo: Jonas 
Grybas. Petras Grabauskas ir 
Pranas Bukn.vs,— tai tiek ją 
aš susitikau. Neteko susitikti 
draugą Rojų Mizarą, nors jis 
ten buvo ir pasakė ne per il
gą, bet labai šaunią kalbą. 
Sunku buvo man ji susirasti 
per tirštumą svieto, nors norė
jau susitikti ji ir pasikalbėti. 
Iš moterų susitikau gerąsias 
draugas: Evutę Mizarienę ir 
Nastutę Buknienę. Tai vis ne
tikėtas malonus susitikimas! 
Nežinau, ar daijčkas daugiau 
buvo iŠ New Yorko didmies
čio? .Susitikau daug ir arti
miau esančiu draugu, bei 
draugią iš Worcester, Boston, 
Norwood, Haverhill, Lawren
ce, Nashua, Denvers, Stough
ton, Montello, Cambridge, 
Brighton, Dorchester, Bridge
water, Hudson, Mass, ir Hud
son, N. H., Fitchburg, Gard
ner, Lynn ir daug kitą vieto
vių, įskaitant ir saviškius lo- 
wclliccius.

Tai vis buvoNbegalinis ma
lonumas, kad ir po keletą žo- 

j dzin prasitarti ir rankom pa
sispausti !

SO. BOSTON, MASS,
L. D. S. 62-ros kuopos, A.L.D.LJ). 2-ros kuopos ir
\ Moterų Skyriaus

PIKNIKAS
A J vyks Sekmadienį

'Liepos (July) 26 d.
Lietuvių Tautiškam Pušyne

Keswick Read, Montello, Mass.

VįjKis kviečiame atvykti ir iš kitų kolonijų. South 
Bcisttjfas nesuvils, paganedins viskuo visus.
f t Rengėjai.

Tikiu, jog visi turėjo tarn 
tikrą malonią susitikimų šiame 
piknike. Tai buvo tikras lietu
viškas fiestas, į kurį tūkstan
čiai žmonių suplaukė iš visų 
kolonijų (parapijų) ir sudarė 
stebėtiną vaizdą. Dar teks 
daugiau kalbėti apie šį pik
niką kitą kart. Bet ve, skaity
kite, kas daroma daugiau. Ką 
veikia bostoniečiai?

Grožėkimės ir naudokimės 
pikniką sezonais

Sakoma, kad piknikai eina 
iš mados. Bet gi nieks nėra 
amžinu.-Ateis gadynė, kad ir 
pati gyvybė ant mūsų žemės 
išeis iš mados ir niekas ant 
jos nebegyvens.

Piknikai yra pačių žmonių 
padaras, žmones rengia pikni
kus, kada jie nori juos turėti. 
Rengia, kada yra reikalas ir 
rengia, kad turėti atvirame 
ore kultūrinę pramogą, bei 
pasilinksminimą. O tas bus 
reikalinga turėti vienokioje ar 
kitokioje formoje ir ateityje.

Bet geriausia rūpintis tuo, 
kas reikalinga šiandien. Kam 
varginti save tuo, kas bus, 
mums nebesant? /

Dabar gražiausias vasaros 
laikas, — grožėkimės gamtos 
gražumais ir atviru oru, kurį 
tiktai vasaros laiku tegalima 
pasinaudoti. O tai laikas vi
sai neperiIgas, Bežiūrint li
ve! turėsimų lysti į svetainių 
pobūvius. Daug smagumo tu
rėjome ‘Laisvės’ piknike lie
pos d, montelliečių parke? •— 
dar tos smagios mintys ir tie 
malonūs susitikimai nevisai 
išgaravo, nors jau praslinko 
kelios savaitės nuo to laiko. 
Bet kad vėl atnaujinti—atpil
dyti tą smagumo nusėdusią 
taurę, tai So. Bostono Lietu
viu Literatūros Draugijos 2-ra 
kuopa, tos kuopos moterų sky
rius ir Susivienijimo vietinė 
kuopa—bendrai rengia šaunų 
pikniką šį sekmadienį — lie
pos (July) 26 dieną, Lietu
viu 'tautiško Namo parko, 
Winter St. ir Keswik Rd., 
Montello, Mass.

Manoma, jog ir į šį pikniką 
I suvažiuos daug žmonių, ir to- 
' dėl regėjos ir rengėjai rū- 
Ps ^ruošiasi dėl jo. Ti- 
kimjttj, kad iš apylinkės drau
gai firdraugės, apart pasilink
sminimo, supras ir patį reika
lą ir skaitlingai dalyvaus, kad 
paremti bostoniečių rūpestin
ga veikimą.

J. M. Karsonas.

ROCKFORD, ILL.
Gyvenimas ir laidotuves 
Juozo Jankausko

šeštą liepos Greenwood ka
pinėse palaidotas Juozas Jan
kauskas. Į kapines Juozo la
voną palydėjo didelis būrys 
vietos lietuvių ir atvykusių iš 
Chicagos. Juozas turėjo daug 
draugų, o priešų neturėjo. 
Seniai Rockforde buvo įvykę 
tokios didelės laidotuvės.

Juozas Jankau-skas gimė 
žardiškio vienkiemy, Butkiš- 
kių par., arti Dubysos. Jan
kauskų šeimoj augo penkios 
seserys ir du broliai.

Amerikon atvyko 1912 me
tais. Pirmiausia apsigyveno 
Port Washington, Wis., o po 
to visą laiką, su maža tik 
pertrauka, gyveno Rockforde. 
1914 metais Amerikon atsi
kvietė savo sesutę Marijoną. 
Marijona vėliaui ištekėjo už 
Antano Šimonio. Pas Šimonius 
Juozas, kuris nebuvo vedęs, iš-

i
SHENANDOAH, PA.

Dienraščio Laisves Paramai
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įvyks Sekmadienį

Rugpiiičio 23 August
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Swank’s Grove
Brandonville, Pa.
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įkiši šios mainų apylinkės lietuviai yra kviečiami 
šĮ^bu i k ii pas i I in ksm i n i ma. T u rosime

Kviečiame Philadelphia ir

S

| Brook lyno.
Scran tonas
atsilankyti.

Labai graži vieta piknikui, linksmai 
a laikų su svečiais iš tolimų kolonijų.

svečių iš 
Baltimorę.

praleisite
Rengėjai.

Montello, Mass.
Iš Laisvės pikniko, atsibuvu
sio liepos 4-5 dd. Lietuvių 
Tautiško Namo parke

šiemet kolonijų draugai, 
vyrai ir moterys, iš Norwood, 
Worcester, So. Bostono, Law
rence ir iš kitur, taip pat vie
tiniai, kur tik užėmė vietas, 
prie moterų stalo, prie, alaus, 
prie vartų, prie įžangos tikie
tu,. barčokių pardavinėjimo, 
automobilių pastatymo, — sa
vo pareigas atliko pagirtinai 
(taip ir reikia!). Aptarnavi
mas virtuvėje turi būt sun
kiausias darbas. Ten reikia 
prirengti maistas, skuba ne
svietiška, ten du dideli karšti 
pečiai, visokio valgi'ai, dešros, 
“karšti šuniukai”, kava ir ki
tokie pridėčkai, taip pat so
de, saldainės, cigarai; cigare
tės. Todėl į virtuvę sunkiausią 
gauti darbininkus. Liepos 4 d. 
šiemet monteliečių virtuvėje 
dirbo: K. Kai velionė, B. La
pinskienė, A. Šukienė, M. 
Markevičienė, prie “ice 
cream”. Labiausia tuomi buvo 
susi rūpi n uis i draugė K. K. ir 
mano įvarė į rūpestį, net nak
čia negalėjau miegoti. Bet ant 
laimės, anksti - ryto atvažiavo 
worcesterietes, July Yušienė, 
A. Vosilienė, M. Mickienė, E. 
Pilkauskienė ir pasisiūlė virtu
vėje dirbti. Montellietės labai 
nudžiugo, nes worcesterietes 
patyrusios tame darbe. Jos' 
davė gerą pagalbą; nuo pat 
ryto iki vėlumui vakaro. Visų 
laisviečių . vardu joms didelis 
ačiū. G< Shimaitis.

Miami, Fla.
Visokios žinios

Iš Eastono ir Philadelphijos, 
Pa., seni mūsų kolegos rašo 
mums, kad pas juos dideli 
karščiai. Taipgi jie mano, kad 
ir mes čia Floridoje saulės 
čirškinami kaip spirgučiai ant 
skaurados. O nieko tokio bai
saus. Pasižiūrėjus į oro tem
peratūros lentelę, tai tik 2—3 
laipsniais karščiau negu Phi- 
ladelphijoje. Čia namai nesu- 
sigrūdę, turi plačius tarpus, o 
pavėsyje pasislėpus, tai net 
nė prakaituoti nereikia. Di
džiuma kirpyklų, vaistinių, 
“super marketų”, apartmentų 
ir kitokių viešųjų įstaigų turi 
įvedę oro šaldymo (air condi
tion) sistemą. O Atlanto jūros 
vanduo šiltas ir švarus kaip 
krištolas, tik maudykis ir no
rėk !

i —o— i
Iš Easton, Pa., praneša, kad 

birželio 28 d. mirė Kazimiera 
Montrimienė, paliko nuliūdi
me Stanislovą Montrimą, duk
rą Jennie Adams; sūnų Stan
ley ir anūkę Yvonę. Siunčiame 
užuojautą visai šeimai. O Ka
zimierai lai būna lengva Dė
dės Šamo žemelė.

—o—
Marijona Paukštaitienė, ku

ri buvo sunkiai susirgusi, jau 
parėjo iš ligoninės ir randasi 
savo namuose. Jos sveikata 
pasekmingai taisosi.

—0—
Kaip jau buvo Laisvėje’ ra

šyta, kad H. Glover geležinių 
įrankių suskaldė trijų vaikų 
galvas, tai kriminalinių bylų 
teisėjas nuteisė jį 10 metų ka
lėj iman. Bet tokios “vakaci- 
jos” jam nebe pirmos: buvo 
jis teistas ir pirmiau.

—o—
šiomis dienomis mes gavo

me labai malonų laišką iš Lie
tuvos, iš Jonavos rajono, Bu
konių parapijos, Rukuižių 
kaimo. S. S. šeima su žmona, 
kurie mums rašo, dirba kol
ūkyje, o gyvena savo nuosa
vam name, turi porą karvių, 
porą paršų, tuziną vištų ir ge
rą sklypą žemės apie savo 
triobą pasisodinimui. daržovių, 
bulvių, miežių kruopom ir viš
telėm. Sūnus ■ Vincukas, 12 
metų, lanko Bukonių mokyk
los 4ztą klasę. Bukonių gi kle
bonas esąs geras ir sąmonin
gas kunigas, tvarkingai vedąs 
savo parapijos reikalus, žo
džiu sakant, žmonės patenkin
ti savo gyvenimu ir visa so
vietine naująja tvarka. s 

* * * l
Kadangi nuo jų nebuvome 

gavę laiško per du metu, tai 
dabar parašė daug naujienų, 
kas mirė ir kas kaip kur gyve
na. Mes siuntėme jiems kelius 
paprastus laiškus su penkių 
centų pašto ženklu, bet ma
tyt, jie tų laiškų negavo. Tuo 
būdu šių metu gegužės 8 d. 
pasiunčiau registruotą laišką 
ir oro paštu. Tas man lėšavo 
62 centai. Na, ir liepos 9 d. 
gavome nuo jų atsakymą su 
padėkojimu už mūsų laišką.

V. J. Stankus.

gyveno daugiau kaip 30 mo
tų. Gražiai, broliškai jie su
gyveno.

Juozas priklausė prie Susi
vienijimo ir Nepriklausomo 
Piliečių Klubo. Bteveik visą 
laiką dirbo forničių industri
joj.

Prie partijų Juozas nepri
klausė, bet pirmeivišką spau
dą rėmė labai širdingai. Dar 
neseniai jis buvo įteikęs “Vil
nies” reikalams $50. Dabar, 
pagerbdami jo atmintį, Šimo
niai aukojo $25.

L. Prūsei ka, kalbėdamas 
Julien Poorman koplyčioj, 
tinkamai apibūdino velionio 
gyvenimą, pažymėdamas, kad 
čia susirinko įvairių įsitikini
mų žmonės, bet visi jie yra 
geros nuomonės apie mirusį 
Juozą.

Kalbėtojas, varde visų, reiš
kė gilios užuojautos žodžius 
sesutei Marijonai, Antanui Ši
moniui ir velionio broliui An
tanui, kuris taip pat dalyva
vo laidotuvėse.

Greenwood kapinėse kalbė
tojas dar tarė kelis žodžius.

Kapinėse visi palydovai bu
vo užprašyti susirinkti į lietu
vių klubą, 1108 So. Main. Ten 
susirinko beveik visi palydo
vai, kur Šimoniu rūpesčiu visi 
buvo maloniai priimti. Gražiai 
pasikalbėta apie velionį ir į- 
vairius kitus reikalus.

Marijona ir Antanas Šimo
niai taria nuoširdų ačiū vi
siems, kurio juos suramino, 
paguodė ir padėjo sunkiomis 
gedulo dienomis, savo geriems 
kaimynams ir prieteliams. Ši
moniai taria padėkos žodį 
grabnešiams ir visiems, kurie 
prisiuntė gėlių.

Ramiai ilsėkis, Juozai, 
Greenwood kapinių sieroj’ že
melėj !

Laidotuvių Dalyvis.
—o—

Amerikos Piliečių 
Nepriklausomas Klubas

ABNK sena organizacija. 
Klubas pasekmingai darbuo
jasi ir turi 160 narių. Klubo 
iždas geram stovyje—turi a- 
pie $15,000. Parengimai pa
prastai būna pasekmingi.

Klubo pirmininkas A. Stat- 
kevičius,

Vicc-pirmininkas J. Versec
kas,

Iždininkė Gricienė,
Protokolų sekretorius J.

Gricius,
Finansų sekretorius Stefa 

Dagienė.
Klubo piknikas įvyko 19 d. 

liepos ūkyje. *
K°resp.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

OPPORTUNITY
One of the world’s fastest 

growing most successful Life In
surance Company will add 4 
young men to present outstand
ing Sales Department.

Successful performance and ex
tensive training will lead to 
ruotiagerial position. College, 
married, teaching, coaching or 
athletic background helpful. But 

not essential.
Starting salary $300 per month. 

For interview call Mr. Aufham- 
nier, supervisor for Lee Agency, 
Penn Mutual Life Insurance Co. 
Lombard 3-7821.

(143-145)

HELP WANTED FEMALE

BOOKKEEPER. Must be expe
rienced. Full charge. Complete 
double entry system. Some typing 
necessary; steady work, pleasant 
surroundings. Vicinity 21st & Fair
mount. Phone KI. 5-5389.

(142)148)

TYPIST
Experienced for general office 

work; preferably from South 
Phila. To also learn to run hill
ing machine. Good opportunity. 
Write full details or call in per
son.

METAL MASTERS CO.
1.27 Catharine Street.

(143-145)

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

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

Worcester, Mass.
Piknikas

Rengia ALDLD 11 ir 155 
vyrų ir moterų kuopos, įvyks 
sekmadienį, Liepos-July 26 d., 
gražiajame 0 1 y m p i a Parko, 
Shrewsbury, Mass.

Kviečiame visus atsilankyti 
į šį gražų pasilinksminimą.

Komitetas
(143-145)

PRANEŠIMAS
SO. BOSTON, MASS.

Didysis So. Bostono trijų organi- 
acijų metinis piknikas įvyks sek
madienį, Liepos-July 26 d., gražia
jame Tautiško namo pušyne, Mon
tello, Mass., prasidės 1-mą vai. po
piet ir tęsis iki vėlyvo vakaro.

Jaunimas turės progos gražiai pa
silinksminti prie geros orkestros, o 
moterų stalas su gerais namie ga
mintais skanumynais pavaišins vi
sus.

Šį pikniką rengia LLD 2-ra kuo
pa, LDS 62-ra kuopa ir LLD 2- 
ra moterų kuopa.

Kviečiame visus iš arti ir toli at
silankyti. Rengėjai.

(143-145)

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)

AUTOMOBILE 
MECHANIC 

Experienced all around man needed 
in addition to present staff to handle 
expanded service volume. Studeba
ker experience not necessary. Good 
man can top $100 a week. Bring 
tools ready for work.

Al Uber, Service Manager. 
DRUCK MOTOR CO.

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

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

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

NORTHEAST AUTO SALES 
2386 Orthodox Street.

JE. 3-6500
(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)

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)

HELPWANTED—FEMALE
»

DICTAPHONE TYPIST

Yobng lady with knowledge of 
shorthand for secretarial position 
open in our system sales manager’s 
dept. At present, centrally located; 
we will .move shortly to Northeast 
section.

Call LO. 3-4746
• (137-143)

OPPORTUNITY
Young lady for typing and gene

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

MR. MINNIS
LO. 4-3920

(142-144)

REAL ESTATE

MANTUA TERRACE
5. room bungalow. Lot 25x150. 

Porch on both ends. Water, gas, elec
tric. 1 block 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 quarters. Immediate 
possesion. Selling on acct, of death.

Call FU. 9-3306
(141-143)

CLEVELAND, OHIO

SPAUDOS PIKNIKAS
įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio L August) 2d.
RUBOS ŪKYJE

prie kelio 422
5-kios Vertingos Dovanos Prie Įžangos Tikieto

AUKA 25 CENTAI . GERA MUZIKA ŠOKIAMS
______________ ___________________________________ J_______ _____________

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

Visus lietuvius kviečiame iš visų apielinkių, iš hrtimų ir tolimesnių kolo
nijų, dalyvauti piknike.

Piknikui vieta graži ir paranki privažiuoti. O komitetas, kuris susideda 
daugiausia iš moterų, rengiasi''visus svečius ir vi-ešnias gražiai priimti ir 
pavaišinti skaniais valgiais.

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

Rengimo Komitetas.

3 pusi.—Laisve (Liberty)-Trečiadienis, Liepos-July 22, 1953.



ŽINIOS E LIETUVOS
Dvigubai daugiau siloso 
negu pernai

JURBARKAS. — šiais me
tais rajono kolūkiai pagamins 
beveik dvigubai daugiau silo
so, negu pernai, 
darbai vis labiau 
j am i. Jurbarko
MTS pagamins 
ūkiuose siloso
daugiau, negu 1952 metais.

Silosavimo 
mechanizuo- 

ir Vytėnų 
šiemet kol-

kelis kartus

Natūralusis šilkas viršum 
plano

KAUNAS. VI. 18 d. — Na
tūraliojo šilko gamyba reika
lauja iš audėjų didelio įgū
džio darbe, kruopštumo ir 
tikslumo. Vis daugiau didina 
natūraliojo šilko gamybą 
“Kauno audinių’’ fabrikas.

Mechanizuojami cukriniu 
runkelių pasėlių 
priežiūros darbai

Tirkšlių MTS mechanizato
riai šiais metais pirmą kaitą 
atliko cukrinių runkelių sėji
mą su MTS sėjamosiomis ma
šinomis “Jaunosios gvardijos“, 
“Už taiką“ ir “Vienybės“ kol
ūkiuose.

Dabar MTS mechanizato
riai ruošiasi pradėti cukrinių 
runkelių pasėlių priežiūros 
darbus su MTS turima techni
ka.

Cukrinių runkelių pasėlių 
priežiūros darbų mechanizavi- 
mas kolūkiečiams žymiai pa
lengvins darbą, padės išau
ginti gausius runkelių derlius.

Statyboms 
tūkstančiu

Gyvenamieji namai 
kolūkiečiams

PAGĖGIAI. VI. 30 d. — 
Didelis pagyvėjimas vyrauja 
“Naujo kelio“ kolūkio staty
binėse aikštelėse, 
čia atvežta 400
plytų, 220 kubinių metrų miš
ko medžiagos, 40 tonų kalkių, 
daug cepiento ir kitų statybi
nių medžiagų. J pagalbą sta
tybininkams išskirtos dvi au
tomašinos ir penki vežimai. 
Statybininkų brigada padėjo 
12 namų kolūkiečiams pama
tus. 4 namai bus baigti sta
tyti jau iki liepos 21 d., liku
sieji
namai bus elektrifikuoti.

Po 12 namu kolūkiečiams 
bus pastatyta šiais metais 
taip pat Molotovo vardo ir 
“Aušros“ kolūkiuose. ‘

Gyvenamųjų namų ir ūki
nių patalpų statybai kolūkiai 

’gavo didelius valstybinius.kre
ditus.

iki lapkričio 7 d. Visi

Naujos vidurines 
mokyklos statyboje

ŠIAULIAI, VII. 2 d. — 
Prieš kelis mėnesius Taikos 
gatvėje buvo pradėta statyti 
nauįa 960 vietų vidurinė mo
kykla. Greitai išaugo 4 aukš
tų mūrinio pastato sienos. 
Statybininkai pirma laiko bai
gė ne tik išorinių sienų, bet 
ir vidinių sienų bei pertvarų 
mūrijimą.

Statybininkų kolektyvas. į- 
sijungęs į lenktyniavimą Ta
rybų Lietuvos 13-ųjų metinių

ra

Farley diktuojąs N. Y 
demokratams
Demokratų partijos eiliniuo

se nariuose kilo garsios kal
bos ir didelis nerimas, kad 
Farley norįs pasičiupti visą 
partijos kontrolę ,į savo ran
kas. Kad jis esąs pasiryžęs 
pastatyti Impellitterį demo
kratų kandidatu į majorą.

Eiliniai demokratai Impelli- 
tterio bijosi. Jo pastatymas 
kandidatu reikštų atidavimą 
miesto valdžios Deweyaus re- 
publikonams, sako jie.

Patsai Farley, žinoma, ne
turi ko pralaimėti. Jis. kaip 
vienas reakcingiausių demo
kratuose su tokiais pat repub- 
likonais geriausia sugyvena. 
Tikrai demokratiškų demokra
tų jis nepaiso. Juk tai jis a- 
nais metais buvo Brooklyne 
sumobilizavę^ baublius prieš 
velionį prezidentą Rooseveltą. 
Tačiau eiliniai nariai mylėjo 
Rooseveltą, tad Rooseveltas 
tuomet laimėjo nominaciją ir 
rinkimus nežiūrint baublių.

Ar eiliniams demokratams 
pavyks pasipriešinti prieš Far
ley galią, tik ateitis parodys, 
žinoma tiek, kad eiliniai esą 
ryžęsi statyti 'savo kandida
tą, jeigu Farley ir jo šalinin
kai varu bruktų demokratams 
Impellitterį. Tam progą jie 
turėtų rugsėjo 15-tą, kada pi
liečiai nominuoja kandidatus.

Pajūriečiai kalba apie 
reikalą kelti algas

New Yorko pajūriečių dar
bininkų leidžiamas laikraštu
kas Dockers News paskiausia- 
me leidinyje ragina laivakro- 
vius reikalauti bent po 23 cen
tus mokesties priedo. Ragina 
reikalauti dabar, tuojau.

Laikraštukas taip pat ragi
na pajūriečius nenusileisti 
samdos klausimu. Reikalauti 
samdos per uniją ir kad tik 
“reguliariai“, tai yra nuolati
niai tą darbą dirbantieji dar
bininkai būtų samdomi.

Laikraštukas nurodo, kad 
paskubėti su tais reikalavi
mais laikas dabar dėl to, kad 
gruodžio 1-mą įeis galion nau
jasis darbininkų su kompani
jomis santykiams įstatymas. 
Pagal tą įstatymą samdos if 
visokių reikalų nustatymas pa
liekamas valdžios paskirti- 
niams.

Darbininkams gauti laimėji
mų dabar galimybę leidžia 
tame Įstatyme įrašytas punk
tas, kad bus skaitomasi su 
kontraktais, koki būtų buvę 
padaryti pirm to Įstatymo Įė
jimo galion.

Mokykloms paskyros 
toli nepakankamos

Mokytojų Unijos įstatym- 
davystei atstovė Mrs. Rose 
Russell pareiškė, kad Valdinės 
paskyros miesto mokyklų rei
kalams toli nepakankamos. 
Atstovė sako, jog miestinės 
Švietimo Tarybos aiškinimas, 
būk $100,000,000 paskyros 
yra “didžiausios,“ nepasako 
tiesos.

Tėvams neužmirštama, 
liūdna sukaktis ,

Ridgewoodieciai Antanas ir 
Ona Zurnis minėjo jiems liūd
ną liepos 21 diena. Tos dienos 
jie niekad negalės užmiršti, 
nes tą dieną jie neteko myli
mo ir daug žadėjusio sūnaus 
Leonardo.

Daktaras su žmona
atrasti mirusiais

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

SERGA
irBrooklyno, o taip pat 

daugeliui Connecticut vai 
jos lietuvių pažįstamas Jo
seph Marshalonis šiuo tarpu 
serga. Randasi Waterbury 
Hospital, Waterbury, Conn.

Marshalonis sveikas būda
mas daug kur dalyvaudavo. 
Pastaraisiais keleriais metais 
dažnai jį varginančios nesvei
katos retai kur leidžia pasi
rodyti. Tačiau apie savo drau
gus ir pažįstamus jis nuolat 
gauna žinių per dienraštį Lais
vę-
žinodama, kaip jos tėvui bū

na Įdomu apie savo draugus 
sužinoti, Marshalonio duktė 
Mrs. Mastrandrea prašė apie 
jos tėvą pranešti Laisvėje. 
Jam būtų džiausmo, jei kuris 
ii atlankytų asmeniškai ar lai-

Brooklyne suimta 20 motų 
mergina, įtarta pagrobime nuo 
kitos moters piniginės. Kalti
na, kad ji peiliu apraižiusi 
apiplėšiamąją norėjusi ap
ginti asmenį.

garbei, įsipareigojo perduoti 
naująją mokyklą eksploatavi
mui mėnesiu anksčiau nusta
tyto laiko.

B

Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
i 

87-20 85th Street
WOODHAVEN, L. I., h

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

Except Thurs. & Holidays

4 ptul.-Lalrvft (Liberty)- Trečiadienis, Liepos-July 22, 1953

PETR4S KAP1SKAS 
IR 

VINCAS SOPAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

Tikrovėje ta suma, sako, jis, 
yra tik lašas į kibirą didelio 
reikalo. Valdinė taryba nepa
rodė, kad ta suma turės pa
dengti daugybę praeityje ap
leistų darbų.

Mrs. Russell sako, kad karo 
laiku mokyklų visai nestatė. 
Kad 365 iš 800 mokyklų yra 
virš 50 metų senumo. Kad no
rint spėti pataisyti užsiliku
sias senas ir pastatyti pakan
kamai naujų gyventojų prie - 
augliui apmokyti reikėtų sta
tyti po 50 naujų 
metai. Gi šiame 
matyta tiktai 26 
^daugelis būtinų
paliekamos netaisytomis.

Leonardas, praėjusiojo karo 
veteranas, dailininkas, siekda
masis dar daugiau mokslo bu
vo nuvykęs Meksikon ir ten, 
mieste San Miguel, 1949 mo
tų liepos 21-mą sutiko netikė
tą mirtį. Jo kūnas buvo par
vežtas iš ten ir rugpiuČio 8 d. 
palaidotas šv. Jono 
Brooklyne.

Sykiu su tėvais 
gailiai mini jo brolis 
sesuo ir švogeris 
Walter Heyer, taipgi giminės 
ir draugai. D-e.

Puošniame apartmentinia- 
me viešbutyje Berkeley Hou
se. New Yo/ke, atrasti mirę 
daktaras Felix Hoffman, 52 
metų, ir jo žmona Grace, 47 
m. Jie rasti ant lovos, apsika
binę. Moteris mirusi gerokai 
anksčiau. Jisai ką tik miręs.

Kiek ankstėliau kas nors 
pašaukė ir sakė, kad ten ser
ganti moteris, prašė ambu- 
lanso. Patirta, kad pašauki
mas buvo iš daktaro buto, bet 
dar nebuvo nustatyta, ar pa
šau kėju buvo pats daktaras.

REIKALINGOS <
STALŲ PATARNAUTOJOS. ” 

Dieniniam ar naktiniam darbi®.
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
Gera mokestis, nuolatinis darbas, 

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

RUCKLE PONTIAC CO., INC.
232 So. Broadway, Yonkers

Yonkers 3-7710

kapuose,

Leonardą 
; Viktoras, 
Evelyn ir

leistų legalizuoti 
gemblerystę

Teisėjas Leibowitz, miesto- 
fusijos partijos kandidatas į 
majorą, sako, kad jis leistų 
piliečiams nusibalsuoti, ar jie 
nori legalizuoti lažybas bile 
kur mieste.

Puikios Darbo Sąlygos / 

Kompanijos Pašalpos / 

CECO STEEL PROD.-€ORP.

(142-1 48)

LYDYTOJAI
$1.71v2 J Valandų

625 Glenwood Ave.,

Hillside, N. J.

mokyklų kas 
budžete nu- 
stątybos. O 

pataisų vėl

Karščiai naudingi 
kam nors '

Eksplozija prie uosto
Brooklyno Eastern Distinct 

Terminal ties N. 9th St. ir 
Kent Ave. praėjusio sekma
dienio vakarą įvyko inžino 
boilerio eksplozija. Sužeisti 8 
asmenys, 7 darbininkai ir vie
nas 12 metų berniukas, atne
šęs tėvui vakarienę.

Penki iš tų sužeisti pavojin
gai. Jais yra inžinierius For
rest Marrs, berniukas Antonio 
Chrzanowsky, Joseph Valen
tino, Walter Lata ir Thomas 
Travolina. Lengviau sužeisti: 
Nathan Moore, Mario Miglio- 
nico ir John Dempsey.

Trenksmas
aplink ir keliose 
iškilusi ugnis.

Stotis priima 
vagonais prekes,
vyko traukiant iškrauti ketu
ris vagonus sušaldytos jautie
nos.

kon-

girdėjosi
vietose

toli 
buvo

ir išsiunčia

Neamerikiniai šaukia 
dar 3 unijistus

Trys newyorkieciai alaus 
darytojų unijos viršininkai 
tapo pašaukti Į Washingtona 
pas Veldės vadovaujamą Ne- 
amerikinių Veiksmų Komite
tą. Pašauktieji -yra William 
Greenstein, Charles Klare ir 
I. Philip Sipser.

Iš Staten Island į Manha
ttan plaukianti pervaža su 
500 keleivių turėjo Sustoti vi
durkelyje inžinams sugedus. 
Per radiją prišaukta pagalba 
pervažą atvarė į uostą.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street 
st.Cor. Hewes

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288

Šimtai konvencijos 
dalyvių apalpo

Jehovah’s Witnesses
venčijos dalyvių ' kelioms de
šimtims tūkstančių sekmadie
nį 'susirinkus į atviro oro sta
dioną, keli šimtai dalyvių 
apalpo, susirgo nuo karščio ir 
tiesioginių saulės spindulių.

Už Yankee Stadiumo sienų 
po audekliniu stogu buvo į- 
rengta milžiniška kafeterija, 
kuri, sakoma, valgydinusi 40,- 
000 asmenų.

Konvencijos lyderiai skel
bia, kad, greta masiniai sumy
kusių amerikonų, atvyko dele
gacijos ir iš 96 kitų šalių.

Sekta skelbiasi dievo'žodžio 
aiškintojais, visus pasaulietiš
kus nuotikius bando rišti 
gal Biblijos nuosakus.

Kai miestiečiai dejavo dėl 
karšto oro (iki 96 šeštadieni ir 
85 laipsnių sekmadienį), pa
jūrio rezortų savininkai nie
kad nesijautė geriau. «

Garsusis Coney Islandas 
didžiavosi abiemis dienomis 
turėjęs po 1,300,000 lankyto
jų. Jau aišku, kad biznis bu
vo geras. Rockaways vskelbe 
turįs po milijoną. Net toli nuo 
miesto esąs Jones Beach ir 
tas šeštadienį turėjęs 185,4)00 
lankytojų, sekmadienį 125,- 
000.

Dabar lažybos (betai) 
pgi yra’ legališkos, bei 
prie arklių lenktynių lauko, 
kur biznierius turi tam kon
cesiją, už kurią jis moka nu
statytą procentą taksų val
džiai. Mieste be leidimo vyk
dantieji gemblerinius veiks
mus gali Būti areštuoti ir bau
džiami. šiems gaudyti palai
komi būriai detektyvų ir spe
cialiai teismai.

tai fl 39-143)

MALE and FEMALE

PORA
Dirbti anl Vištų Farmos

Patenkinanti mokestis. Patogi 
gyvenimui vieta. 55 mailės nuo, 
New Yorko miesto. Dėl informa
cijų

ŠAUKITE M U. 3-1891
(143-145)

pa-

Paštininkai privalo 
gražiai atrodyti

Pašto viršininkas Riegelman 
leidęs paštininkams vilkėti at
dara apykakle marškiniais. 
Bet Įspėti, jog jie turės pasi
rodyti rytmetinei inspekcijai. 
O tai reiškia, jog turės būti 
naujai apsiskutę ir vilkėti 
gražiai suprosytais drabužiais.

Oi, tie sveteliai!
Lawrence miestelis1 Long Is

lande susirūpinęs, kad ten 
nuvažiavę miestiečiai užmirš
tą vietiniu gyventojų padorius 
jausmus ir vaikščioja po mie
stelį su trumpomis kelnaitė
mis ar su maudynių rūbu. Yra 
pasiūlyta uždrausti tokią ap
rangą dėvėti gatvėse visiems 
vyresniems 12 metų amžiaus.

TONY’S |
UP-TO-DATE :■

BARBER SHOP |
ANTANAS tEFMONAS

Savininkas s
306 UNION AVENUE į

Brooklyn, N. Y. §
Gerai Patyręs Barberis .

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

M a ž esu i ej i rez ortą i 
turėjo rekordinius 
svečių.

Macfadden kandidatuos 
į New Yorko majorus

New York. — Bernarr 
Macfadden, 8J metu am
žiaus, plačiai žinomas kūno 
kultu ros apaštalas, paskel
bė, kad jis kandidatuos Į 
New Yorko miesto majo
rus.

RANDAVO.HMAI
7 RŪMŲ DUPLEX APT. 

WILLIAMSBURG—BROOKLYN 
Maudynės, privatinis namas — šal

tas. Art 
nyčių ir 
randa!!

krautuvių, mokyklų, baž- 
M'ansportacijos. Prieinama

EV. 4-1.836
(141-145)

Pagrasinus numažinti ren- 
das, birželio mėnesi 1,670 bu
tų savininkai permaliavojo 
butus, o 1,983' kiti atsteigė 
kitokius patarnavimus.
822 savininkai prarado rendų 
pakėlimus dėl to, kad 
steigė patarnavimų. Prarado 
ten, kur rendauninkai to 
k alavo.

Kiti

neat-

rei-

Perdaug bauginimo

Lucille Darcy, 23 m., 
skundė 'policijai, kad maspe- 
tietis jos vaikinas John Knauff 
ją nustp^nė nuo platformos In
dependent linijos Morgan 
Avė. stotyje. Tiesa, sakė ji, 
gal tai buvo tiktai gązdini- 
mas, nes jis pats tuojau nušo
ko ant trekių ir ją iš ten už
kėlė ant platformos pirm atė
jimo traukinio. Tačiau toks 
gąsdinimas jai pasirodė per
daug stiprus. *

apsi-

M.acfaddenas, kalbėda
mas per radiją, sakė, jog 
miestą vargina *‘seni ir 
jauni kopūstgalviai, atsili-' 
kėliai” valdininkai. Jis bus 
“Teisingumo Partijos” kan
didatas. Bet tokios parti
jos dar nėra.

Francfizų parašiūtistų 
žygiai Indo-Kinijoje

Saigon, Indo-Kin.—Fran- 
cūzai sako, kad tūkstančiai 
kareivių su parašiutais nu
sileido iš amerikinių lėktu
vu ir išdaužė Vietnamo 
liaudininkų sandėlius bei 
pozicijas šiauriniame Viet
name, arti Kinijos rube- 
žiąus, ir pietinėje Vietna
mo dalyje.

Bucharest. — Rumunija 
pasirašė prekybos sutarti 
su Suomija (Finliandija).

New Jersey Lietuviu

Čiang ragina iššluot 
komunistus iš Azijos >

Formoza. — Kinu tauti
ninkų vadas Formozojeįu 
Čiang Kai - sekas radiny* 
Jungtines Valstijas n^ęai- 
šuojant iššluoti komunis
tus iš Azijos. Reikalavo 
daugiau pinigų ir ginklų iš 
Amerikos; gyrėsi, kad jei
gu Amerika duotų jam ga
na paspirties, tai čiang 
Kai-šeko armija iš Formo- 
zos per pusmeti nuo šiol 
galėtų Įsiveržti į Kinijos 
Liaudies Respubliką ir “iš
laisvinti ja nuo komunis
tu.” v

Pokalbyje su amerikiniais 
korespondentais Čiangas 
sakė,’nors dabar ii’ būtų pa
darytos paliaubos Korėjoje, 
bet Amerika turi ruošti 
Syngmaną Rhee, Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentą, naujam karui, kad 
Rhee galėtų užimti Šiauri
nę Korėjos Liaudies Res
publiką.

Sykiu Čiangas r Ag 
.Ameriką sparčiau 
francūzus Indo-Kinijoį
Thailandą karui prieš ko
munizmą.

n o 
loti

•L

Paskutinis didelis vasarinis sąskridis šią vasarą 
bus sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 6 September
Ant rytojaus Labor Day švente, tai puikiausia 

proga pasilinksminti piknike ir 
ant rytojaus pasilsėti.

' Tas Piknikas Bus

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

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

Singapore. — Pranešama, 
kad anglų laivas Glengarry 
išplaukė su kariniais krovi
niais Į Kinijos respubliką.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių Neprigul- 
mingo Klubo susirinkimas j- 
vyks liepos (July) 31 d., L. A. 
Piliečių Klubo svetainėje, 280 
Union Avė. Susirinkimas pra
sidės 7:30 vakaro, o mokes
čiai bus priimami nuo 6 va
landos vakaro. Taigi, kurie 
norite duokles pasimokėti, pa- 
sistengkite ateiti anksčiau, 
kad nereikėtų laukti po susi
rinkimo. i

Pinmininkas J. Peterjn. r'

BROOKLYN, N. Y.
L.D.S. 46 kuopos mitingas jvyks 

trečiadieni, 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.




