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KRISLAI t
Piktybės šaknys.
Atvirieji parsidavėliai.
Kairiųjų augimas.
Jie turi rezoliuciją.
Karo padarinys.
Klerikalizmo apetitas.

Rašo A. BIMBA

Britai nebuvo blogesni žmo
nės už kitus. Bet kas nors su
jais pasidarė, istori jos eigoje, j 
jog jie buvo pavergę jau be- ■ 
veik pusę žmonijos.
Vjų apetitus, ju troškimus, .jų 

galvoseną išvystė iii ekono
miniai interesai. Kiti žmonės 
jiems pasidarė tiktai priemo- į 
nė pasinaudojimui.
Taip buvo imperializmo kle- I 

stėjimo laikais. Dar ir šian
dien jie tebėra nelaisvi nuo 
tos piktosios “dvasios”.

Imperializmas ilgainiui pa
veikia ir dirbančiuosius. Impe
rializmo yra paveikti Britani
jos ir darbininkai. Jie linkę iš 
aukšto žiūrėti Į kolonijų žmo- 
n es.

—o—

Panašiojo padėtyje atsiran
da ir mūsų šalies dirbantieji.
Mūsų darbo unijos, pavyz
džiui. nekelia balso prieš stei- 
girną militariniu bazių visuose 
“laisvojo” pasaulio kampuose.

rėmė visą Trumano užsie- 
F ninę politiką, remia dabar

Ftyenhowerio.
Mūsų didžiųjų darbo unijų 

vadai kalba taip, tartum jie, 
būtų išrinkti ir pašaukti išmo- ! 
kyti Azijos ir Afrikos žmones, 
kaip jie turi gyventi ii- klausy
ti imperialistinių pavergėjų.

—o—
Gal girdėjote apie “Ameri

can Committee for Liberation 
from Bolshevism.” Jis finan
suoja pabėgėlių sąjūdžius—fi
nansuoja visus, kurie sutinka 
jam parsiduoti. Kiek milijonų 
dolerių komitetas turi ir išlei
džia, niekas nežino. Niekas 
nežino, kiek jo, kaštų paden
gia mūsų vyriausybė, o kiek 
privatiški kapitalistai. Niekas 
jokių atskaitų nėra matęs.

Įvairios pabėgėlių grupės 
nesusitaiko, kokia turėtų būti 
“išlaisvinta ir atstatyta” Rusi
ja. Ukrainiečiai gieda savo, 
baltarusiai gieda savo, kitos 
grupės turi kitokius “polė
kius.” g

(Įdmv’u būtų sužinoti, kiek 
Įto komiteto gauna lietuvis 
’ji Lietuvos “laisvintojai”. 

ijų išlaidos baisiai didelės, 
šimtai jų iš to ir pragyveni
mą pasidaro.

Surinktos iš lietuvių aukos 
"š nepadengia nė vieno procento 

“laisvinimo” kaštų.

Štai kaip dalykai stovi Ita
lijoje. 1918 metais kairieji so
cialistai ir komunistai surinko 
tiktai apie aštuonis milijonus 
balsų ir išrinko i parlamentą 
182 atstovus.

šiemet rinkimuose jie lai
mėjo devynis ir pusę milijono 
balsų ir išrinko 218 atstovų.

Kryžiokai turi Kersteno re
zoliuciją, bet Lietuvos žmonės 
turi Lietuvą ir nežada jos 
niekam parduoti už jokius pi-

Latipime ir žiūrėsime, kurio 
daugiai laimės.

—o---
Vien tiktai doleriais vien 

tiktai Amerikai Korėjos su
griovimas atsiėjo apie 15 bili
jonų dolerių.

(Tąsa 3-čiam. pusi.)

I UŽSIDARĖ KONGRESO 
j SESIJA IKI 1954 METŲ 
I SAUSIO MĖNESIO

■ Republikonų Kongresas laužė 
rinkiminius jų pasižadėjimus

Washington. — Antradie
nį užsidarė pirmoji sesija 
83-čio Kongreso iki kitų 
metu sausio mėnesio.

Šis Kongresas su republi
konų dauguma faktinai su
laužė visus pasižadėjimus, 
kuriuos davė Eisenhoweris 
ir republikonų kandidatai į 
senatorius bei kongresma- 
nus . O tarp sulaužytų pri
žadų yra šie:

Numušt taksus, sumažint 
valdžios išlaidas, pradėt at- 
mokėt šalies iždo skolas, 
pagerinti senatvės apdrau- 
dos Įstatymą, pataisyti Taf- 
to-Hartley priešunijinį Įsta
tymą. *z V

Vakarinės Vokietijos 
valdžia priperėjo 200 
naujų milijonierių

Bonn, Vokietija. — Soci
aldemokratų Partija išleido 
platų pareiškimą, išdėstant, 
kaip premjero Adenauerio 
valdžia vakarų Vokietijoj 
tarnauja fabrikantams ir 
skriaudžia darbininkus. Pa
reiškimas nurodo, jog:

Adenauerio valdžia per 4 
metus priperėjo 200 naujų 
milijonierių; pabrangino 
maistą, drabužius ir kitus 
gyvenimo reikmenis 50 iki 
100 procentų.

Darbininkų algos per 2 
paskutinius metus pakilo 
tik 10 procentų, nors jie pa
gamino 40 procentų dau
giau dirbinių, negu pirma.

Valdžia neišrenka taksų 
iš turčiu, bet du trečdalius u Z
visų savo pajamų išlupa iš 
biednuomenės taksais, ku
liais apkrauti kasdieniai 
vartojimo dalykai.

Vakarinėje. Vokietijoje 
yra 10,000 asmenų, gaunan
čių per metus po $15,000 bei 
daugiau.

Tuo tarpu Anglijoj tėra 
tiktai 60 asmenų, turinčių 
po $15,000 metinių įplaukų 
ar daugiau.

Laosiečiai, vietnamiečiai 
išvien muša francūzus

Saigon, Indo-Kin.—Laoso 
patrijotai ir Vietnamo liau
dininkai vėl smarkiai ata
kuoja francūzus. Pirmi puo
limai prieš francūzus Lao
se įvyko pereitą pavasarį;, 
paskui buvo atslūgę.

Laos yra viena iš Indo- 
Kinijos provincijų. Kitos 
dvi provincijos — Vietna
mas ir Kambodija.

Texarkana, Tex. — Per 
gaisrą pigiame nakvynių 
Avenue Kotelyje naktį su
degė 7 žmonės ir apdegė 4 
kiti.

Kas liečia lėšų taupymą, 
tai republikonai Įvarė ša
lies iždą dar keliais tūks
tančiais milijonų dolerių gi
lyn Į skolas. O prezidentas 
Eisenhoweris reikalavo 
leisti dar įsiskolinti 15 bi
lijonų dolerių, viso iki 290 
bilijonų dol. Atstovų Rū
mas užgyrė šį reikalavimą, 
bet Senatas atidėjo iki po 
naujų metų.

Panaikinus republikonam 
kontrolę, rendos p a kilo 
bent keliolika procentų net 
iki 50 ir 100 procentų, o 
maistas pabrango daug la
biau, negu prie Trumano 
demokratų valdžios.

Į Graikijos fašistai 
nusmerkė sušaudyt 
ligoni komunistą

Athenai, Graikija. — Ni
kolas Plumbidis, džiovinin
kas, 50 metų amžiaus, ta
po nusmerktas sušaudyt už 
komunistinį veikimą. Grai
kų monarcho - fašistų teis
mas surado jį kaltu už su
sisiekimus per slaptą radi
ją su Sovietų Sąjunga bei 
kitais komunistiniais kraš
tais.

Dvi moterys, kurios slė
pė Plumbidio radiją, nu
teistos 11 iki 12 metų kalė
jimo.

Šeši kiti graikų komunis
tai už akių nusmerkti mirt, 
nes valdžia nežino, kur jie.

Bulgarija nupigino 
visus pirkinius

Sofija, Bulgarija. — Bul
garijos Liaudies Respubli
ka dikčiai numušė kainas 
maisto produktams, drabu
žiams ir visiems kitiems 
kasdienio vartojimo daly
kams.

Savaime įvykę masiniai 
darbininkų susirinkimai vi
suose Bulgarijos kampuose 
sveikina savo valdžią už bū
klės gerinimus.

Įsakymas nupiginti reik
menis išleistas vardu val
džios ir Komunistų Partijos 
centro komiteto.

piccioni mėgins 
SUDARYT ITALIJOS 
MINISTRŲ KABINETĄ

Roma. — Italijos prezi
dentas L. Einaudi pakvietė 
A. Piccionį suorganizuot 
naują ministrų kabinetą 
vieton žlugusio premjero 
de Gasperio kabineto.

Kaip de Gasperi, taip Pic
cioni yra katalikų partijos 
vadai. Piccioni buvo prem
jero pavaduotojas de Gas
perio kabinete.

Du žymiausi paliaubą derybų vedėjai. Kairėje-— 
amerikiečiu atstovas Leit. gen. William K, Harrison, 

dešinėje—Šiaurinės Korėjos atstovas Leit. gen. Nam 11.

DIDŽIULIS PASAULINIS 
JAUNUOLIŲ S^SKRIDIS 
RUMUNIJOJE DĖL TAIKOS

Bucharest, Rumunija. — 
Suvažiavo 30 tūkstančių 
jaunuolių iš 102 įvairių tau
tų į Ketvirtąjį Pasaulinį 
Jaunimo Festivalį dėl Tai
kos.

Tarp kitko, festivalyje 
dalyvauja tūkstančiai mer
gaičių ir vaikinukų iš An
glijos, vakarinės Vokieti
jos, Italijos ir kitų vaka
rinės Europos šalių.

Į pradinį festivalio mi
tingą susirinko 70,000 žmo
nių, i-

Iraniečiai beveik vienbalsiai 
remia premjerą prieš karalių

.Teheran, Iran. — Pirmą
ją visuotinų balsavimų die
ną 153,825 piliečiai sostinė
je Teherane parėmė prem
jero Mossadegho siūlymą— 
išsklaidyt esamąjį seimą ir 
paskelbt naujus rinkimus. 
Prieš tą siūlymą balsavo 
tiktai 173.

Kitose vietose Mossade- 
ghas taip pat gauna 999 
balsus iš kiekvieno tūkstan
čio. Taigi visai susmuko 
religinio mahometonų vado 
Ajatolos Kasamo fanatiški 
kurstymai prieš Mossade
gh ą.

Karaliaus šalininkai ir 
anglų pakalikai ligšiolinia
me seime ųuolat trukšma- 
VO', taip kad nustelbė prem
jero Mossadegho reikalavi
mus — pašalinti karalių iš 
komandos kariuomenei ir

Aukščiausios Sovietų 
Tarybos susirinkimas

Maskva. — Ši trečiadieni 
susirenka aukščiausioji So
vietų Sąjungos Taryba (sei
mas).

Neoficialiai pranešama, 
kad Taryba spręs apie val
džios pajamų - išlaidų są
matą ir valdinius pakeiti
mus, kaip kad pavarymą 
Beri jos, buvusiojo vidaus
reikalui, ministro, ir kt.

rke porkčapas pa-New 
brango Iki 99 centų svarui, lietaus.

Festivalis tęsis dvi'savai
tes. Bus jaunuolių dailės- 
meno parodos, teatriniai 
vaidinimai, muzikinės pro
gramos, šokiai, politiniai 
susirinkimai ir maršavimai 
gatvėmis.

Rumunijos Liaudies Res
publikos sostinė Buchares- 
tas taip švarus ir pasipuo
šęs dėl festivalio, kad net 
blizga, sako amerikiniai 
korespondentai. Festivalin 
atvyko ir daug kitų vaka
rinių kraštų koresponden
tu. € 

valstybinei policijai; iššluo
ti iš karaliaus palociaus 
suokalbininkus, kurstančius 
riaušes prieš valdžią. Tie 
suokalbininkai planuoja ir 
sugrąžint anglams suvals
tybintą naftos p r a m o n ę 
Irane.

Komunistinė Tudeh (ma
sių) Partija balsavimuose 
rėmė Mossadeghą prieš ka
ralių, nors ši partija ofi
cialiai uždrausta.

Policija užpuldinėjo Tu
deh Partijos susirinkimus, 
kur buvo reikalaujama iš
vyti karinę Amerikos mi
siją ir uždaryti amerikinę 
“Ketvirtojo Punkto pagal
bos įstaigą.”

Balsavimai buvo vieši, 
taip jog kiekvienas pilietis 
turėjo paduoti savo vardą- 
pavardę ir adresą. ’

Anglijos socialistų 
vadas sveikina Tito

Belgrad, Jugoslavija. — 
Buvęs Anglijos premjeras 
elementas Attlee, socialis
tų - darbiečių vadas, atvy
ko į svečius pas Jugoslavi
jos valdovą Tito ir gyrė va
dinamus “socialistinius Ju
goslavijos laimėjimus.”

Tito valdžia eina vienu 
frontu su Jungt. Valstijo
mis prieš Sovietų Sąjungą.

—šilčiau ir gal busORAS.

32 KONGRESO NARIAI 
REIKALAUJA PAKEIST 
ATEIVYBES ĮSTATYMUS

— - _  - -__  ■

i Nedeportupt ateivių, gyvenančių
\ šioje šalyje bent 10 metų

Washington. — Aštuoni 
senatoriai ir 24 kongresma- 
naį davė Kongresui pasiū
lymą— pakeist McCarrano- 
Walterio įstatymą dėl atei- 
vybės ir pilietybės, taipgi 
pataisyt ir senesnius atei- 
vybės įstatymus.

Šis pasiūlymas, visųpirm 
suplanuotas newyorkiecio 
demokrato sen a t o r i a u s 
Herberto Lehmano, tarp 
kitko, reikala'uja:

Uždrausti deportuot iš 
Amerikos tokius sevtiirgi- 
mius, kurie išgyveno šioje 
šalyje 10 metų ar daugiau.

Pernai išleistas McCarra- 
no-Walterio Įstatymas įsa-

Advokatas už $65,000 
išsuko fabrikantą nuo 
milijono dol. taksų

Washington. — Chemika
lu fabrikantas Wm. S. Las- 
don iš Yonkers, N. Y., bu
vo nusukęs valdžiai milijo
nus dolerių taksų. Bet pa
sisamdė pcrlitikierišką ad
vokatą W e 1 b u r n a Mav- 
cocka Washingtone už $65,- 
000, ir advokatas, taip “ap
dirbo” valdininkus, kad su
taupė Lasdonui milijoną 
doleriu “nukniauktu” tak
su, v

Šį skandalą išvilko aikš
tėn tyrinėjančioji Kongre
so komisija.

Bolivija dalina dvarų 
žemes valstiečiams

La Paz, Bolivija. — Bo
livijos valdžia įsakė pada
linti dvarų žemes valstie
čiams, bežemiams ir maža
žemiams. Jiems skiria po 
123 akrus dvarinių žemių.

Visųpirm padalinta žemė 
milžiniško dvaro, kuris pri
klausė šeimai Ismael io 
Montes, seniau buvusio Bo
livijos prezidento, mirusio 
pirm 20 metų .

Visus gumos ir riešutų 
medžius lytinėje Bolivijo
je valdžia paskelbė visuo
menės nuosavybe naudai 
darbininkų, kurie augina 
bei prižiūri tuos medžius.

JANKIAI LAVINA TUR
KUS KARIAUT RAKE
TINIAIS LĖKTUVAIS

Diyąrbakir, Turkija.
Amerika yra davus Turki
jai 300 rakietinių (^prūs- 
tamųjų) lėktuvų. Pulkinin
kas Jack W. Hayes ir kiti 
amerikiniai lakūnų oficie- 
riai, dalyvavę Korėjos ka
re, veikliai mokina turkus 
kovoti rakietiniais lėktu
vais.

ko deportuot net iki 40 
metu išgyvenusius Ameri
koje ateivius, jeigu jie įta
riami kai]) “neištikimi” val
džiai arba nusikaltę bet ko
kiais, nors ir menkais, pra- 
sižengimėliais.

Dabartinis pasiūlymas, 
paremtas 32 Kongreso de
mokratų, smerkia McCar- 
rano-Walterio įstatymą už 
suktas gudrybes, kuriomis 
įpainiojami visai nekalti 
sveturgimiai. Nurodo, kaip 
pagal McCarrano įstatymą 
neigiami bei skriaudžiami 
įsipilietinusieji Amerikoje 
ateiviai: kai]) šis įstatymas 
skirsto norinčius Amerikon 
keliauti pagal “aukštesnes 
bei žemesnes tautas” ii- tt.

Siūlantieji naują, pado
resnį ateivybės įstatymą 
reikalauja, kad Kongresas 
imtų jį .svarstyti netrukus 
po naujųjų metų.

Žuvo Francijos lėktuvas 
su 4-riais keleiviais

♦

Beiruth, Lebanon. — Nu
krito Francijos keleivinis 
lėktuvas Constellation, už
mušant keturis iš savo ke
leivių. Lėktuvas buvo iš 
Amerikos gautas.

Troku vairuotoju streikas 
Naujoje Anglijoje

Providence, R. I. — Nau
jojoj Anglijoj streikuoja 
13^000 trokų vairuotojų, 
plačiai išvežiojusių krovi
nius. Streikas paliečia 
Massachusetts, Rhode Is
land ir Connecticut valsti
jas. Vairuotojai, Darbo Fe
deracijos unijistai, reika
lauja pakelti algą po 15 
centų per valandą.

80 metu brolis išgelbėjo 
dar senesnes seseris

Cleveland. Sprogus pe
čiui, virtuvėje, užsidegė na
mas, kur gyveno Frank 
Norton, 80 metų amžiaus, 
ii* dvi jo seserys, viena 81, 
kita 82 metų amžiaus. Nu
senęs brolis pajuto gaisrą 
ir išgelbėjo dar seneses se
seris.

Gen. Gruenther lankys 
vakarų armijas Vokietijoje

Koblenz, Vokietija.—At
vyko Amerikos generolas 
Alfred M. Gruenther, vy
riausias vakarinių talkinin
kų komandierius Europoje. 
Jis apžvalginės ginkluotas 
amerikonų, anglų ir fran- 
cūzų jėgas vakarinėje Vo
kietijoje.
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BLOGAS PASKYRIMAS
PREZIDENTAS EISENHOWERIS paskyrė ameii- 

kinę delegaciją į Jungtinių Tautų asemblėją, kuri su
sirinks šio mėnesio 17 dieną.

Delegacijon įeina vienas iš aršiausiųjų diksikra.tų, 
rasistų, South Carolina gubernatorius James Byrnes.

Gubernatorius Byrnes yra atviras, žiaurus priešas 
negrų. Jis stoja už jų segregavimą, jis skaito, jog bal
toji rašė yra daug aukštesnė už negrų rasę.

Prieš Byrneso paskyrimą protestavo NAACP vado
vai, protestavo Americans for Democratic Action (de
šiniųjų liberalų organizacija), protestavo Emil Rieve, 
prezidentas tekstilės darbininkų unijos (CIO), protesta
vo ir kiti darbo unijų vadovai.

Atrodė, kad tuomet, kai prezidento nominuotieji pa
sieks senatą, pastarasis Byrnes išskirs ir atmes. Deja, 
senatas užgyrė visą delegaciją, kokią prezidentas pa
skyrė !

Įdomią telegramą tekstiliečių unijos prezidentas 
Emil Rieve pasiuntė prezidentui Eisenhoweriui.

“Jūs turėtumėte žinoti,” sako Mr. Rieve, “kad 
Byrnes yra vyriausias rasinio segregavimo šalininkais 
ir aršus priešas lygių teisių visiems amerikiečiams. Jis 
pakartotinai įsakė: jei aukščiausias šalies teismas nuįsta- 
tymins segregaciją viešose mokyklose, tai jis tuomet pa
naikinsiąs jas, viešąsias mokyklas South Carolina vals
tijoje. Jam vadovaujant, South Carolina seimelis priėmė 
visas priemones, pagal kurias šis neįtikėtinas veiksmas 
bus vykdomas...”

CIO United Packinghouse Workers (mėsos pramo
nės darbininkų) Unija pasiuntė panašią prezidentui Ei
senhoweriui telegramą, — panašią į Emil Rieve telegra
mą, raginant prezidentą atšaukti gubernatoriaus Byrnes 
kandidatūra, v

Taigi, kai Jungtinių Tautų asemblėja susirinks, joje 
vienu mūsų krašto delegatu bus Byrnes,—asmuo, kurio 
rasiniu požvilgiu programa niekuo nesiskiria nuo Pietų 
Afrikos Malano.

Tai gėda!

KĄ DAVĖ 83-ČIASIS KONGRESAS?
. 83-čIASIS KONGRESAS šiomis dienomis išsiskirstys 

atostogų.
Galimas daiktas, kad dar šiemet bus sušaukta spe

ciali jo sesija kai kuriems dalykams aptarti, tačiau, ben
drai imant, šio Kongreso pusė tarnybos daug maž jau 
yra užbaigta.

Sekamais metais Kongresas, — ilgiau ar trumpiau— 
paposėdžiaus ir tuomet išsiskirstys ,nes sekamų metų 
rudenį įvyks nauji kongresiniai rinkimai, rinkimai 84- 
tojo Kongreso.

Ką gi šis Kongresas gero davė Amerikos darbo žmo
nėms?

Nieko.
Jis nenumažino taksų už pajamas, nors Kongreso 

nariai pernai šiuo metu, kai jie ryžosi kandidatuoti, 
žadėjo tai padaryti.

Jis, šis Kongresas, panaikino bent kokią nuomų bei 
produktų kainų kontrolę.

Visa tai pasunkino darbo žmonių gyvenimą labai 
žymiai.

Jokio įstatymo, kuris lengvintų liaudies gyvenimą, 
83-čiasis Kongresas nepravedė.

Piliečiai tai privalo žinoti ir, kai jų kongresmanas 
bei senatorius sugrįš namo atostogų, jie, piliečiai, turėtų 
jam tai atvirai pasakyti.

KODĖL TIE AREŠTAI?
PHILADELPHIJOJE praėjusios savaitės gale tapo 

suareštuoti aštuonį darbininkų judėjimo veikėjai. Jie 
areštuoti einant Smitho įstatymu. Įkalinti ir padėti po 
aukšta bėla.

Kodėl visa tai? Mums nesuprantama. Nesupras to 
milijonai kitų žmonių.

Juk karas Korėjoje pasibaigė, nieks negalės dabar 
sakyti, būk šitie suimtieji kliudę karui, kiršinę žmones 
už taiką.

Sakyti, būk šitie suimtieji kaž ką “konspiravę,” ne
išlaiko jokios kritikos; tai nunešiotas argumentas. Jie 
neatliko jokios prievartos Jokio veiksmo, kuris būtų kuo 
nors pažeidęs mūsų krašto interesus bei ramybę.

“ADF NEWS REPORTER” skelbia, kad šiuo metu 
Japonijos darbininkuose vyksta kairėjimas.

Neseniai, sako laikraštukas, Tokio mieste įvyko ket
virtoji reguliarė vienos darbo unijos, turinčios apie 3 
milijonus narių, konvencija. Joje, be kitko, darbininkai 
protestavo prieš Amerikos militarines bazes Japonijoje. 
Be to, suvažiavime buvo reikalaujama, kad Japonija “ne
sėdėtų ant tvoros,” kad ji atsisakytų neutralistų pozi
cijos, o stotų su tomis valstybėmis, kurios kovoja už 
taiką.

ĮVAIRIOS žinios
KINIJOS-BULGARIJOS 
KULTŪRINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

SOFIJA. — Pernai tarp 
Bulgarijos Liaudies Respu
blikos ir Kinijos Liaudies 
Respublikos buvo sudary
tas kultūrinio bendradar
biavimo susitarimas. Per 
praėjusius metus kultūri
niai ryšiai tarp dviejų ša
lių žymiai išsiplėtė. Šių me
tų vasario, - kovo mėnesiais 
Bulgarijoje lankėsi įžymių-, 
jų Kinijos kultūros veikė
jų delegacija, kuri susipa
žino su Bulgarijos kultū
ros - švietimo įstaigų dar
bu. Abi šalys organizavo 
pasikeitimą studentais.

Sofijos universitete įsteig
ta kinų kalbos katedra. 
Bulgarijos leidyklos išleido 
naujas kinų autorių kny
gas . Didelis indėlis į kul
tūrinį dviejų šalių bendra
darbiavimą buvo Mao Cze- 
duno rinktinių kūrinių iš
leidimas bulgarų kalba. Pir
masis tomas išėjo neseniai.

Bulgarijos teatrai perei
tame sezone pastatė kinų 
rašytojo Chu Kės pjesę 
“Jie išaugo mūšiuose.” Di
delį pasisekimą Bulgarijoje 
turėjo kinų filmai: “Kini
jos dukros” ir “Kibirkš
tys.” Iki metų pabaigos 
Bulgarijos ekranuose bus 
demonstruojami dar keli 
nauji kinų filmai. Šių me
tų pavasarį Bulgarijos ko
mitetas draugystei ir kul
tūriniams ryšiams su užsie
niu organizavo parodą, 
skirtą liaudies Kinijai.

Kanadoje auga užsienio 
prekybos deficitas

OTTAWA.—Kanados sta
tistikos biuras pranešė ži
nias apie užsienio prekybos 
būklę gegužės mėnesį ir 
per penkis šių metų mėne
sius. Importas gegužės mė
nesį vėl viršijo eksportą, ir 
mėnuo pasibaigė esant ne- 
nalankiam 37,200 tūkstan
čių dolerių prekybos balan
sui. Per penkis šių metų 
mėnesius Kanados ekspor
tas sudarė 1,603,700 tūks
tančių dolerių ,t. y. buvo 
137,200 tūkstančių dole
rių mažesnis, negu per 
tą patį p e r e i t ų metų 
laikotarpį. Per tą patį lai
ką importas padidėjo iki 
1,813,600 tūkstančių dole
rių palyginti su 1,626,100 
tūkstančių dolerių pereitais 
metais. Užsienio prekybos 
deficitas per penkis šių me
tų mėnesius sudarė 2019,900 
tūkstančiu doleriu, kai tuo v V 7
tarpu per tą patį praeitų 
metų laikotarpį Kanada tu
rėjo palankų 114,800 tūks
tančių dolerių prekybos ba
lansą. Jungtinių Valsty
bių prekybinės ekspansijos 
ir protekcionistinės politi
kos išdavoje deficitas Ka
nados prekyboje su Jungti
nėmis Valstybėmis vien ge
gužės mėnesį sudarė 90,600 
tūkstančių dolerių, o per 
penkis 1953 metų mėnesius 
—378 milijonus dolerių pa
lyginti su. 284,800 tūkstan
čių dolerių per penkis per
eitų metų mėnesius.

Kanados eksportas į 
Angliją per penkis šių me
tų mėnesius sumažėjo iki 
238,50.0 tūkstančių dolerių 
palyginti su 318,100 tūks
tančių dolerių per tą patį 
pereitų metų laikotarpi, kai 
tuo tarpu importas iš An
glijos padidėjo 35 procen
tais palyginti su atitinka
mu pereitų metų laikotar
piu.

Maskva. — Planuojama 
dar 8 myliomis pailginti po
žeminį Maskvos geležinke-

MOTĖRŲKAMPELIS
Moterys laimėjo sau teises 

ne taip jau gražiuoju
(Tąsa, straipsnis 4-tas)
Kovojant už teisę balsuoti 

vienu pirmiausių uždavi
nių buvo gauti Baltojo Na
mo šeimininko pritarimą. 
Jis, kaip prezidentas, ir 
kaip viršininkas valdan
čiosios partijos, gali pri
spirti Kongresą priimti 
jam pageidaujamą įsta
tymą. Viena pri e m o n i ų 
veikti į prezidentą bu
vo pikietų linijos prie Bal
tojo Namo, Tad per dvejus 
metus aplink vyriausiojo 
valdininko rezidenciją mar- 
šavo balsavimo teisių rei
kalaujančios moterys .

Ko prieš jas neišbando 
Užsiųsdavo valkiojus — tū
li ateidavo unifo r m u o t i. 
Policija nusisukdavo šalin, 
išskyrus tuos atvejus, ka
da atsisukdavo areštuoti 
pikietuotojas ar joms pri
tarėjus. Priešai nešvariai 
k o 1 i o d a v o tas moteris. 
Traukiojo joms iš rankų 
iškabas. Tūlas parmušda
vo, spardė, už plaukų vil
ko, kai jos bandė atsistoti 
ir vėl užimti savo vietą pi- 
kieto linijoje. Sufragisčių 
centrai buvo persekiojami 
raidais ir daužomi. Niekas 
negelbėjo. Moterys — viso
kios moterys — iš šapų ir 
namų, iš farmų ir fabrikų, 
repu blikonės, demo k rates,
socialistės, aidoblistės, žy
dės, krikščionės, atejistės, 
baltosios ir negrės pylėsi į 
Washingtoną nuo Maine iki 
Texas ir Oregono. Jos pa
laikė pikieto linijas žiemos 
šlapdraboje ir vasaros karš
čiais.

Valdžios pagalba— 
ne moterims

Tuomet įsikišo valdžia. 
Pirmiausia, 1917 metu bir- 
želio 22 dieną prie Baltojo 
Namo tapo areštuotos tik
tai dvi pikietuotojos, Lucy 
Burns ir Katherine Morey. 
Merginos plakate nešė vie
ną kilniųjų frazių, kurias 
buvo sukūres Baltojo Na
mo okupantas: “Mes kovo
sime už tuos dalykus, ku
riuos mes visuomet laikėme 
arčiausia prie mūsų širdies 
—už demokratiją, už teisę 
tiems, kurie kreipiasi į au- 
.toritetus teisės turėti balsą 
savosiose valdžiose.”

Areštuotosios merginos 
reikalavo pasakyti, kokia 
kriminalybe jos kaltinamos. 
Oficierius atsakė: “Mes 
dar nežinome, koks bus 
kaltinimas. Tą jums pasa- 

Evah Conley, 6 metų mergaite (viduryje paveikslo), 
yra vėžio auka. Ja aplanko ligoninėje radijo ir tele
vizijos žvaigždės. Kairėje jos pusėje sėdi Robin Mor
gan, o dešinėje—Gloria De Haven. Mergytė džiaugia
si jai padovanota lėle. Kaip ilgai ims vėžiui ją sunai
kinti, niekas nežino. O gal gi mokslui dar pavyks tą 

jaunutę gyvybę išgelbėti.

kyšime vėliau.”
Kaltinimų šį sykį nepa

teikė ir kalinės tapo paleis
tos. Keturias areštavo se
kamą dieną ir vėl paleido. 
Dvylikai areštuotų birželio 
25-tą—tas pats. Devynios 
areštuotos birželio 26-tą 
taipgi paleistos. Bet bir
želio 27-tą areštavo šešias 
ir nepaleido. Jas kaltino 
“trukdyme trafikui.” Nuo
stabu, teisėjas jas pripaži
no kaltomis. Išbaręs už 
“nepatrijotinį, beveik išda
vikišką užsilaikymą,” nu
baudė pasimokėti po $25 
arba po tris dienas kalėti.

“Nei dolerio tavo pabau
dos nemokėsime,” pareiškė 
moterys ir nuėjo kalėji
mam šioje grupėje radosi 
Miss Katherine Morey iš 
Masscachusetts, Mrs. Annie 
Arneil ir Miss Mabel Ver
non iš Delaware, Miss La- 
viąia Dock iš Pennsylvani- 
ios, Miss Maud Jamison iš 
Virginijos ir Miss Virginia 
Arnold iš North Carolina.

Kovose judėjimas augo
Po to areštai įvykdavo 

reguliariai —nepraleidžiant 
net Liepos Ketvirto sios. 
Areštuodavo po 10, 20, 30, 
ir bausmės pasidarė aštres
nės, kalėti nuo 30 dienų iki 
7 menesių. O areštuotosios 
vis darėsi veiklesnėmis. Tuo 
pat metu pastangos jas iš
laisvinti, sustabdyti perse
kiojimą, kėlė visą judėjimą 
į nebesuvaldomas aukštu
mas.

Suimtosios atsisakydavo 
trauktis atgal nuo perse
kiojimų. Štai vienas iš dau
gelio tų pavyzdžių:

Mrs. Gilson Gardner, 
w a s h i n g tonietė, nuteista 
1917 metų liepos mėnesį, 
pirm išgirdimo nuospren
džio teisme, sakė:

“Manęs neįtikinate, kad 
mes tapome areštuotos už 
trukdymą trafiko ar už- 
blokavimą publikai vieške
lio.

“Mes vykdėme aiškiai po
litinio pobūdžio veiklą, ir 
tie politiniai veiksmai, ma
tomai, erzino tūlus esan
čius galioje. Sekė areštai. 
Dalcidžiu, kad tie areštai 
yra tyrai politiniai ir kad 
kaltinimas neteisėtame su
sirinkime ir trukdyme tra
fikui yra .politikai priedan
ga. Tad jeigu aš būčiau 
siunčiama kalėj iman, ko aš, 
gerbiamasai, nesitikiu, aš 
būčiau kalėjime ne už truk

dymą trafikuij bet už poli
tinį prasikaltimą, kadangi 
aš iš šios valdžios reikala
vau moterims laisvės.”

Mrs. Gardner buvo nu
teista 60 dienų kalėti sun
kiųjų darbų kalėjime. Bet 
protestai paveikė preziden
tą, jis jai dovanojo bausmę 
po išbuvimo kalėjime tik 
vieną mėnesį.

Tų pat metų rugpiūčic 
mėnesį 11 įkalintųjų mote
rų parašė Jungtinių Valsti
jų valdžiai pirmąjį politi
nių kalinių protestą Ame
rikos istorijoje . Tą įdomų 
dokumentą tikimės per
spausdinti šiame skyriuje 
kada nors vėliau.

Moterų energinga, ne- 
nuolaidi veikla prispyrė 
valdininkus pradėti su mo
terimis derybas.

(Pabaiga bus sekamame 
skyriuje)

Kūdikio maiste irgi 
reikia įvairumo

Tik dėl to, kad kūdikis 
pradeda savo gyvenimą 
misdamas vien pienu, tū
luose susidariusi nuomonė, 
būk jam ir pakanka vieno
do maisto. Laimei, ta klai
dinga nuomonė užtinkama 
vis rečiau ir rečiau. Apie 
tai knygelėje Motina ir 
Vaikaš randame sekamą 
patarimą:

Kūdikio maistą reikia 
įvairinti; negalima keletą 
dienų iš eilės duoti vienus 
ir tuos pačius valgius. An
traisiais gyvenimo metais 
pas vaikus išsivysto skonio 
jutimai, ir čia reikia pažy
mėti, kad kūdikis gana 
greit ima skirti mėgiamus 
ir nemėgiamus valgius.

Motina turi atsiminti, 
kad su apetitu suvalgomas 
maistas organizmo geriau 
įsisavinamas. Jei motina 
verčia kūdikį valgyti tai, 
kas jos nuomone naudinga, 
o ne tai, kas jam patin
ka, jis lengvai gali netekti 
apetito ir net imti vemti. 
Kūdikiui staigiai netekus 
apetito, galima laikinai so- 
tesnį maitinimą užtęsti, ga
lima vieną maitinimą net 
praleisti, tačiau duodant 
kūdikiui pakankamai van
dens ir sunkų.

Apskritai, kūdikio maiti
nimas—nelengvas dalykas; 
jis reikalauja iš motinos 
didelio atidumo ,ramumo ir 
pastabumo. Motina niekuo
met neturi reikšti nusimi
nimo, jei vaikas nevalgo; 
jis , tatai greit pastebės ir 
valgydinant kiekvieną kar- 
tą ims ožiuotis.

Pasakojama apie Sovietų 
lėktuvų skraidymą per 
Amerikos bazes šiaurėj

Washington. — Pasakoja
ma, kad sovietiniai lėktuvai 
apie tuziną sykių skraidė 
virš karinių Amerikos lėk
tuvų stovyklų Grenlandijoj 
ir kitur tolimojoj šiaurėj 
per paskutinius 12 -mėne
sių.

] ... ............. .........

Brockto.ne neseniai išėjo iš 
kalėjimo jaunas tėvas Con
ley, išbuvęs kalėjime 37 mė
nesius. Jis buvo nuteistas 
kaip pagrobėjas savo duk
rytės nuo divorsuotos save 
žmonos.

Jau demonstruojamos 
žeminės skrybėlės. Mad- 
niausiais joms pagražini
mais bus kailiukai ir meta
liniai bei akmens blizgu
čiai Forma patogi: mažos, 
daugelis su antausiais.

Stockholm, Švedija.—Amu
nicijos fabriko sprogimas 
užmušė 4 švedus.
* ■" ' 1 .......  ■■■«■<■• -r-«.................  » K -
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Amerikinis bekonas įsigi
jo “sparnus.” Jis (jo kai
nos) skrenda į dausas, ne
žiūrint spaudos būbnijimo,
būk maisto kainos atpin
gančios. šiomis . dienomis 
lašiniukų svaras kainavo 
94 centai, kai kur daugiai.

Nebaltinti miltai dabar 
gaunami 2 svarų pakeliuo
se. Kaip maistingesni už 
baltintus, jie greičiau kir
mija, tad dideliais kiekiais 
nepr.aktiška pirkti..

SEIMININKĖMS
Gėrimai su buttermilkt
Pienas ir pieno produk

tai suteikia įvairumo vasa
ros valgiams. Pavargę, per- 
šilę dažniausia pajuntame 
ilgesingą skonį varškei su 
grietine ar rūkščiu pienu. 
O kiti jau įpratę vartoti ir 
amerikinį rūkštaus pieno 
dvynuką yogurtą ar pasu
kų giminaitį buttermilk.

Gerai atšaldytas butter
milk yra skanus ir gaivi
nantis gėrimas pats vienąjį x 
Tačiau mėgstantiems įvar ♦ 
rūmą yra daugybė receptų 
vartoti mišriai su vaisių 
sunkomis. Kadangi iš but
termilk yra išimti veik visi 
riebumai, tad jis nėra pa
vojumi net bijantiems nu
tukimo. Štai vienas tų pa
įvairintų gėrimų:

6 puodukai šalto butter
milk

puodukas ir pusė oranžių 
sunkos

6 šaukštai citrinos sun
kos

6 šaukštai cukraus 
žiupsnytis cinamono 
žiupsnytis nutmeg
2 šaukštai smulkiausiai 

sutarkuotos o r a n ž i c \ 
žievės.

Iš tokio kiekio bus 6-šioš 
aukštosios stiklinėlės. f

Viską turėk šalta. Su
maišyk ir, plakdama, su
vienodink. Pilk į šaltas sti
klines. Pagražina plonu 
rateliu oranžio ii’ šakele 
mėtų, užkabintais ant sti
klinės krašto.

Oranžio griežinėlį į rėžia 
ir tuo piūviu jį užsodina 
ant stiklinės, krašto. Pana- 
šiai uždedamas ritinėlis ci
trinos paduodant su arbata 
asmeniui, kurio skonis 
mums nežinomas.

Today’s Pattern

Pattern 9137: Misses’ Sizes 12.
14. 16. 18, 20; 40. Size 16 takes 
4% yards 35-inch fabric.

Užsakymą su 35 centais iy 
pažymėjimu formos n|Lmc- 
rio ir didžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.



PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
-------------    Kalėjimo vaizdai. Poema ----- ——

f _ (Tąsa)
2.

Štai va ir narvas. Nag nieko gūžtelė...
O, čionai tupi bent trys jau paukšteliai! 

“Labą jum, vyrai!...
Čia jūs ar seniai?”

“Trys jau savaitės, 
pagriebtų velniai!... ”

Na, ir prasideda žodis po žodžio,
Pokalbiai sklinda sklandžiai, 

net ir godžiai:
Kaip kieno vardas, iš kur, ar ilgam, 
Kas atsitiko, kada, kaip ir kam...

Žemėj staliukas ir trys taburetės,— 
Tai ir sėdėk ar gulėk susirietęs.

Išvietė laukia, praustuvė greta, 
Juos panaudot tai proga nereta.

Daiktus, knygas, kas tiktai kokias turi, 
Laiko dėžėj kur palovėj—prižiūri.

Darbo neduoda čia: laiko turi,— 
Taip čia ir kiurkso visi keturi.

3.
Amžium ir šiaip pranašesnis—tai Edis,
Daug ko patyręs ir daug ką nusviedęs, 

Koledžiuj buvęs ir skaitęs knygas, 
Raštines trynęs, vietas gan geras. '

Lyg kad paskui lengvėliau pasidaro,
Lyg kad dalelė pritvinkusio garo

Tau iš krūtinės išėjo—ir jau
Tau bent tam kartui palieka smagiau.

Lyg debesis tau bent kiek suplonėjo, 
Genamas, vejamas rudenio- vėjo.

fe* Lyg kad skaistesnė pas’daro galva,
> Lyg ir lengvesnė kelionė tava.

z Kito girdi tu sloginantį skundą,—
^^Sf^ionėj tau kitos mintys atbunda,—

Kad štaj kitų dar sunkesnė našta, 
Klaikiai gyvenimo čia antmesta.

Pilnas gyvenimas pikto žiaurumo!
Milionus į klampynę įstūmė!

Kiek juodo melo, dviveidės klastos,
Santvarkos šitos visur pribruktos!

Aišku, tokioj susukto j atmosferoj
Pilna smulkių ir stambiųjų aferų.

Čia ir šaltinis veikimų suktų,— 
Gylį klastos nukentėjai ir tu.

Čia psichologija tokia išsivystė,
Kad prisiveisia skubrių egoistų:

Riesti žvėrelio nagai į save^j-
Gribštelt jis tykoja štai bjfave.

Žmonės bet kur Čia, nuo’pat Kūdikystės,
Skurdo, beteisės geluonį pažįsta.

Santvarka taip surangyta visa,—
Kad parazitams nerštėti tiesa...
susidaro jų gūžtos ir nerštai,

Kad tik nusukt ką—
V vis pirštai jiem peršti. .
Sukčių, grobikų didžių ir mažų
Pilna visur—ir minėt negražu.

Ne būtinai tie žmogeliai pilkieji: '
Kur tau? daugiau jų aukštybėse skrieja.

Teismas, policija, senatas, valdžia,—
Visa kas rieda ta linija sklandžia.

Nūo policisto lig pat prezidento— 
Sukčių, vagišių tirštai prigabenta.

Knygvedžiu banke ilgokai jis dirbęs, 
Sąskaitas vedęs,—suktybių pridirbęs:

Nukniaukė sau tūkstantėlių dešimt,— 
Gavo kalėjimo buitį pažint.

Gavo nedaug—pusantrų tiktai metų,
Bet iškalėt nereikėsią ir net tų: 

Trejetą mėnesių jam nukapos,— 
Taip jau paskirta parolės tvarkos'

Edis dėlto nelabai tesiskundžia:
Poilsis bus ir saugi čia paskliundžia.

Kresnas, aptukęs; žili smilkiniai,— 
Gėręs ir valgęs pilnai ir skaniai.

Povyza, mostai tarytum artisto:
Daug ką pasako—ir daug ko nedrįsta.

Daržą turįs, gražų sodą, namus,— 
Buvęs gyvenimas sotus, ramus.

Koledže mokos sūnus ir dukraitė,— 
Mokos ir žaidžia ir šoka sukaitę.

Visą sodybą prižiūri pati,— 
Namas už miesto, kalniukai stati.

Miestan netol, tai su automobiliu
Nupleška greit tą penkioliką mylių...

Tiek patsai Edis pareiškė šį kart’ 
Džioniui, lyg modamas dar ką patart.

Bilis storulis—tai tipas jau kitas,
Aukštas ir drūtas, gerai aptrankytas, 

Smurgūs, apkabę, nejudrūs veidai, 
Stiprus tvirtuolis jis buvęs kadai. t

Mokslo pradmėj^mokykloj kiek lietęs, 
Tapo taip/šau, vidutinis pilietis,

Dirbo ii\vargo nuo pat mažumės, 
Tykojo-Mcąsnį gal kas nors primes.

Augo be. tėvo mažutis našlaitis,
Mamai padėjo, rankas atsiraitęs, 

Ketvertą dar užauginti vaikų. 
Dar mažametis—minėti klaiku—

Dirbo jau šiur tai- kitur fabrikuose— 
Vargą tą jo argi kaip išmatuosi?

Vedė, augina vaikus, regis, tris.
Lyg negana dar keblumų turįs,—

Jei juos į krūvą suvestum visus, 
Būtų iš tikro tai vaizdas baisus:

Pasidarytų kalėjimo kraštas...
Nesutalpintų jų jokis jau raštas...

Ką besakyt apie turto tūzus?
Pramonės, verslo piktuosius guzus?

Įmonių, trestų, dirbyklų mogulus?...
Šmėkla ši laiko mūs’ kraštą užgulus—

Ir vis da siekia užgriebti plačiau, 
Visą pasaulį paglemžti greičiau...

Pavogė seną kur automobilį, 
Pertaisė, perdažė, džiaugias ir tyli...

Na, ir sugavo vargšelį galop,
Taip ir nuėjo jam viskas velniop:

Gavo penkis ligi dešimčiai metų!
Vargo “istorUų” girdėt čia nereta...

Edis jį molV) rašyt kai kada 
Laišką saviems: pasakytum bėda—

Bilis nemokša, nors lankė pradinę, 
Bet permažai įsidėjo puodynčn...

Temų tokių ir kalėjime būna,—
Ten, mat, sueina visokių “siaubūnų”:

. Sako kiekvienas vis savo bėdas, 
Kas^kur patyru suktybes, klastas.

Pcjcsakyo savo nelemtąją bylą—
- Skausmas patirtas ilgai nenutyla— 

Suvadus daro ir savo planus, 
Kokius galvojo, naujus ir senus .

Taip ir tie mūsų paukšteliai naujokai, 
Dvylikto narvo rinktiniai berniokai—

Pokalbį pirmą pradėjo tyliai,
Pažintį darė—jau jie ne bailiai.

Džionis, ir Edis, ir Bilis, ir Čalis, 
Šis ir anas jau pablogęs, pabalęs,

Vis kito miesto—įkliuvę čionai,— 
t Teks jiems krūvoj pakentėti nūnai... 
Sparnas penktasis—gūžta karantino:' 
Mėnesių porą “svečius” pakankina,—

Čiepija, skiep’ja kartus bent kelis, 
Eilės tyrimų, kvotimų paplis.

Sparnas tas jau gan seniai pastatytas,
Narvų sutvarkymas irgi čia kitas:

Narve vienam esti trys, keturi, 
Tat pažintis čia labiau patvari.

Džioniui, pribuvusiam šičia šiandieną, 
’Jek4 maigūnas Viršuj, palei sieną:

. JA Dt\viršutiniai, o du apačioj,—
Teks pagulėti lovelėj šiurkščioj.

Šie keturi artimai susibūrę,
Savo maigūnus pakloja, prižiūri.

Priegalvis šieno, taip pat čiužinys,— 
, Gauna kietai pagulėt kalinys.
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Čalio istorija vėl jau kita, 
Čia jo dažnai jau sakyta, girta.

Čaliui jau perbėgo pusšimtis amžiaus,—
•Jis jau gėrybes gražios prisiglamžęs:

Glamžė jis automobilių dalis, 
Vogtas jis pirko pigiau kiek galįs.

Puikią krautuvę jis savą turėjo,
Na, ir dalis tas jis pardavinėjo.

Pardavinėjo, suprask, ir kitas, 
Per agentūrą pigiai pirktas.

Didelis fabrikas automobiliu
Buvo nuo jo tik už trejeto mylių.

Ten darbininkai, kada kam gludžiau,
Ims kokią dalį paslėps ir nudžiaus...

Čaliui veik pusdykiai tuoj ir parduoda,—
Ten surūšiuoti ir klakso aruodai.

Na, o pirkėjų tai buvo būriai.
Viskas taip ėjo slidžiai, apsukriai,—

Verslas ten vietoj,—ir net Argentinoj
Šmugelio biznį nemažą vaidino.

Kartais padėjo vaikai ir žmona,—
Dėjo ir dėjo—ir vis negana...

Štai pagaliau, fabrikanto šnipeliai
Nuožiūrą gavo ir suseko Čalį:

Davė metus iki trijų baudos, 
Bet mūsų čalis dėl to neraudos.

Mat, advokatai vikriai vedė bylą:
Teismo sprendimas gražiai jam nudilo..

Čalis čia gavo daug ką iš namų — 
Priegalvį minkštą—miegot jam ramu.

(Bus daugiau)

Cleveland, Ohio
Iš LLD 15-tos Apskrities 
Komiteto Susirinkimo

Susirinkimas pasitaikė tuoT 
met, kada 2 komiteto narės, 
Mariutė Gedeminskienė ir O- 
nutė Kaziulionienė, buvo iš
važiavusios į atostogas. Agnes 
Palton dėl kitos kokios prie
žasties negalėjo pribūti, o Po
vilą Ęurulį, buvusį ilgametį 
apskrities finansų sekretorių 
tik prieš porą dienų buvome 
palaidoję amžinam atilsiui. 
Tai iš 9 komiteto narių susi
rinkime dalyvavome tik 5. Ve
lionio Povilo Kurulio vietoje, 
f in. sekretoriumi tapo išrink
tas J. Žebrys.
LLD 22-ros kuopos pirminin

kė Ona Gendrėnienė, kuopos 
vardu skundėsi, kad keli jos 
kuopos nariai sauvaliai neda
vė progos kuopai išrinkti pik
niko komitetą, rengia kuopos 
vardu spaudos pikniką, ir to
dėl kuopa neturinti progos 
prie to pikniko patvarkymų 
prisidėti. Apskrities komiteto 
susirinkimas nutarė,’ kad 22 
kuopa ant greitųjų sušauktų 
susirinkimą dalyko sutvarky
mui.

Susirinko dalyviai, turėda
mi mintyse reakcijos puolimą 
ant mūsų apšvietos organiza
cijos, Lietuvių Literatūros 
Draugijos, nutarė surengti pa- 
žmonį, kad pasidarius įeigų, 
jeigu būtų reikalas LLD apgy
nimui. Pažmonys įvyks spalio 
10 d.

Iždininkas J. Stripeika ra
portavo, kad išmokėjus konfe
rencijos paskirtas aukas, viso 
$75, ir "dabar su likusiu nuo 
pikniko pelnu ir nuo konferen
cijos delegatų bei svečių su
riestomis aukomis laike pietų, 
ižde esą $99.42.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Liaudies Balso, kuriame dėka- 
voja už auką ir, tarpe kito, ra
šo: “Visokeriopa parama dar
bininkiškiems laikraščiams la
bai laukiama ir ji atlieka svar
bų1 vaidmenį, visuomeninėje 
veikloje.”

Pasibaigus susirinkimui, pir
mininkė Ona Gendrėnienė pa
kvietė susirinkimo dalyvius 
prie stalo, kuris buvo ap
krautas viskuom. čia jau ne
buvo vien užkandžiai, bet tik
ra puota. Linkėtina Onutei 
geriausios sveikatos ir ilgo 
amžiaus už jos pasidarbavimą 
apsviltojo ir už jos gerašir
dystę.
Onutės gerai pasižymėjo

Čia įvyko puiki Onučių 
vardadienio pažymėjimo pare, 
į kurią buvo susirinkusių daug 
Onučių ir jų draugių bei drau
gų. Jos turėjo susinešusios d 
vairių gardumynų bendram 
pasivaišinimui, ir gražioje 
nuotaikoje praleido keletą 
valandų. Onučių vardadienio 
atžyniėjime nebuvo pamiršti 
nei persekiojami sveturgimiai, 
ir jos sumetė jų apgynimui ar
ti $40.

Linkiu Onutėms sulaukti 
daug, daug savo vardadienių 
ir būti sveikoms. J. N. S.

Worcester, Mass.
Į kiekvienus namus nelaukia
mi svečiai ateina

Liepos 30 d. Worcesterio 
mieste ir Worcesterio paviete 
22 federaliniai agentai pradė
jo darbą atsilankymo į kiek
vienus namus ir biznio vietas 
žiūrėti, ar visi žmonės yra už
simokėję . pajamų taksus fede- 
ralinei valdžiai. “The Evening 
Gazette” rašo editorialą ir sa
ko, kad tas darbas bus lėtas, 
gali imti net 15 metų. Tai di
delis erzinimas piliečių, ku
rie jau ir taip didelius taksus 
moka. Agentų' gi lėšos neapsi
mokės iš to, ką jie suras. Tai 
bus dar daugiau taksų gyven
tojams. Atrodo, jog tai yra 
panašu į bandymą atomine 
kanuole nušauti musę. D. J.

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

ŽINIOS IŠ
Automatizuojamas stiklo 
fabrikas

KAUNAS. — “Aleksoto” 
stiklo fabrike .vykdomi gamy
bos mechanizavimo ir auto
matizavimo darbai. Metų pa
baigoje įmonė pavirs fabriku- 
automatu. Iš broliškųjų res
publikų jau gauti nauji įren
gimai, jų tarpe stiklo pūtimo 
automatai ir ventiliatoriai.

Platus gamybos automatiza
vimas ir mechanizavimas pa
lengvins darbininkų darbą, 
atpalaiduos daug darbo jėgos. 
Stiklo pūtimo ceche, kur da
bar dirba 70 žmonių, automa
tizavus gamybą, dirbs penki 
darbininkai.

Rajono dainų šventė
DAUGAI. — šiomis dieno

mis rajono centre susirinko 
daugiau kaip 400 menb savi
veiklininkų. Čia įvyko dainų 
šventė. Joje dalyvavo “Tary
bų Lietuvos,” ’“Trakų pilies”, 
“Naujojo, gyvenimo” ir kitų 
kolūkių gausūs meninės savi
veiklos kolektyvai, o taip pat 
Įstaigų bei mokyklų chorų, 
liaudies šokių ratelių dalyviai.

Jungtinis rajono choras at
liko J. Švedo —- “Artojų dai
ną,” V. Kuprevičiaus “Mes 
už taiką, jaunieji draugai”, 
Šimkaus — “Saulute tekėjo” 
ir kitas dainas.

Atskirų kolektyvų pasirody
muose pasižymėjo “Trakų pi
lies” kplūkio meninės savivei
klos kolektyvas, vadovauja
mas Tešmantaitės, Onuškio 
apylinkės liaudies šokių rate
lis, vadovaujamas Zubrickai- 
tes, ir Daugų vidurinės moky
klos choras.

Odininkų vasaros poilsis
Vilniaus Eidukevičiaus var

do odos-avalynės kombinato 
darbininkė N. Smalkienė ga
vo atilsinę į Kislovodską. Va
kar ji išvyko į kurortą.

Daugiau kaip 160 kombina
to darbininkų ir inžinierinių- 
techninių darbuotojų šiemet 
pasilsės sanatorijose ir poil
sio namuose. Sočyje dabar sti
prina sveikatą gamybos pir
mūnas G. Šajavičius. Iš Birš
tono neseniai grįžo darbinin
kai P. Pūras ir M. Galkina.

Kombinatas turi savo nakti
nį profilaktoriumą Valakum- 
piuose. Dabar čia ilsisi įmonės 
pirmūnai G. Kraujūnas, A. 
Kensminas, Z. Subačius ir ki
ti, iš viso 14 žmonių.

Vasaros mėnesiais organi
zuojamos darbininkų išvykos į 
užmiestį, kolektyvinis teatrų 
lankymas.

Skalbimo mašinos
Vilniaus medicinos apara

tūros fabrikas įsisavino skal
bimo mašinų gamybą. Vienu 
metu ši mašina gali skalbti 
80 kg sausų skalbinių. Pirmo
sios mašinos išsiųstos Vilniaus 
I tarybinei ligoninei, Pažais
lio neurologinei ir Šiaulių 
miesto ligoninėms.

J. Baltušio pjesių pastatymas
Lietuvos TSR Dramos teat

ras paruošė- pastatymui J. 
Baltušio 4 veiksmų pjesę 
“Anksti rytelį.” Tai kūrinys 
iš lietuviško kolūkio gyvenimo. 
Teatras šia pjese numato pra
dėti savo naująjį darbo sezo
ną. Pjesę taip pat stato Pane
vėžio pramos teatras.

Anksčiau parašyta vilniečio 
rašytojo pjesė “Gieda gaide- 
deliai” susilaukė pasisekimo 
liaudies demokratijos šalyse. 
Ją pastatė 44 Lenkijos teatrai. 
Neseniai “Gieda gaideliai” 
pjesės premjera1 įvyko dvie
juose Čekoslovakijos teatruo
se — Pragos ir Gotvalduvo 
miestų.

——u——-------------- ;

Nauja specialybė
Vilniaus Tarybinės preky

bos technikumas kasmet iš
leidžia būrį kvalifikuotų spe
cialistų tarybinei prekybai, 
šiemet mokyklą baigė 78 bu
halteriai. maisto ir pramonės

LIETUVOS
prekių žindvai. Be šių specia
lybių ateinančiais mokslo me
tais technikumas ruoš dar ta
rybinės prekybos planuotojų 
specialybės kadrus.

Kasdien ateina jaunuoliai 
su pareiškimais įstoti į tech
nikumą. šiuo metu jau gauti 
69 pareiškimai. A. Čižauskas

Širdingai dėkoju
Mane irgi buvo prispaudus 

nelaboji liga. Kad kiek smar
kiau, tai jau būčiau su na-
bašninkais, kurių eilės ir taip
jau didelės. Man labai daug 
pagelbėjo atgauti sveikatą 
draugų ir draugių užuojauta. 
Aš net niekada nesitikėjau, 
kad yra tiek daug man pri
jaučiančių draugų ir draugių.

Kada Laisvėje pasirodė po
ra eilučių apie mano nelaimę, 
tai tuojau pradėjo ateiti dau
gybė laiškučių su širdingais 
linkėjimais. Jų atėjo apie 50, 
— net iš taip toli kaip Cali- 
fornija, New Yorkas, Brook- 
lynas, Bostonas, Chicaga, Rū
dingas, Philadelphia, ir iš 
kitų mažesnių miestelių. Dar 
nepajėgiu visiems pavieniai 
paaciuoti. Už tai širdingai a- 
Čiuoju visiems per Laisvę.

Taip pat ir mūsų mylimai 
Laisvutci labai ačiū, ir sykiu 
siunčiu nors mažiukę jai dova
nėlę—penkinėlę.

Su pagarba,
Emilia Bendaravičienė, 

Evansburg, Pa.

(Tąsa iš pirmo pusi.)
Dabai’ prezidentas Eisenho- 

weris sako, kad vien tiktai 
pietinės Korėjos atstatymas 
mums kaštuos daugiau kaip 
bilijoną dolerių.

Ta pati istorija su šiaurine 
Korėja.

Štai ir turime aiškų karinės 
beprotystės padarinį. Tačiau 
vistiėk dar randame išsigimė- 

ilių, kurie norėtų naujo ir ko
i'lis šimtus kartu didesnio ka- 
[ ro negu, buvo šis Korėjos 
“policinis” žygis.

—o—
Krikščioniu Demokratu In- ‘ 

ternacionalas kongresavo. Jis 
priėjo išvados, jog negali bū
ti jokio taikaus sambūvio tar
pe komunizmo ir kapitalizmo. 
Pasaulis galįs būti tiktai ko
munistinis, arba . krikščioniš
kas.

Todėl klerikalai, į kuriuos 
tenka įskaityti ir lietuviškuo
sius, reikalauja jau dabar 
skelbti atvirą ir griežtą karą. 
Vėliau būsią blogiau.

Keista tik tas, kad tie suto- 
nuoti a pj akeliai nieko ne pasi
mokė iš praėjusio karo. Hitle
rio karas buvo jų karas. O ta
me kare juk tas “krikščioniš
kas pasaulis” neteko visos ei
lės šalių. Naujame kare netek
tų dar daugiau. Jeigu jie to 
nenumato, jie aklesni už ak
liausius.7

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

METAL MAN with experience on 
motor trucks. Steady work; good 
working conditions. Apply in per
son. AJAX BODY WORKS, 1832 
N. Front Street. GA. 3-2323.

(148-154)

MACHINIST
All around Mechanic. Small parts. 

Day work; set up and operate Har- 
dinge Turret Lathe, Millers Drills, 
Bench and Assembly work. Steady 
work; good working conditions.
Mr. Robert. LO. 3-7756—17 N. 7th 
Street.

(153-159)

FLORIST. Must be experienced 
designer. Steady work; good salary 
and working conditions. Phone: 
Mr. Johnson. GE. 8-0373. After 6 
P. M. Ogontz 1666.

(153-155)
HELP"WAI^^FEMAlZ

GOVERNESS - HOUSEKEEPER. 
Live in. Cooking, light housework; 
other help kept. Salary dependent 
on ability to assume responsibility. 
Call Hiltop 6-0117.

(147-153) .

Massachusetts Valstija
Gintarų žemės Radio Programo 

Metinis Piknikas.
Nors mūsų programas šiuo laiku 

turi primestas atostogas, vienok me
tini pikniką jau nuo seniai užsibrėž
ta — komiteto rėmėjų nutarimų — 
paskirtu laiku laikys. Piknikas 
jvyks sekmadieni, RugpiūČio 23 d., 
Liet. Tautiško Namo Parke, Mon- 
telloje. Yra pasižadėję visa eilė ge
rų dainininkų dalyvauti programoje.. 
Todėl komitetas prašo rėmėjus, dar
buotojus ir klausytojus dalyvauti 
jame ir jeigu piknikas bus skaitlin
gas ir entuziastiškas, tada komitetas 
dės pastangas kuo greičiausiu laiku 
baigti atostogas ir vėl pradėti tran- 
siliuoti programą oro bangomis.

Komiteto Narys.

Newark, N. J.
LLD 5 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, Rugpiūčio-August 6 
d., bus' laikomas ant 57 Beacon St., 
prasidės 7:30 vai. vakare, kartu su 
LDS 8 kuopos susirinkimu. Visi 
LLD 5-tos kuopos nariai dalyvau
kite susirinkime ir pasiimkite nau
jai išleistą knygą: “PO AUDROS."

Šiame susirinkime turėsime išrink
ti darbininkus savo didžiajam pikni
kui, kuris įvyks sekmadienį prieš 
Labor Day, rugsėjo-Sept. 6-tą. Taip
gi reikės pasitarti ir visu pikniko 
reikalu. Tai būkite visi.

Sekretorius.

Philadelphia, Pa.
Labai svarbus susirinkimas

ALDLD. 10-tos kuopos ekstra su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 6 d. 
rugpjūčio, vakare, 1150 N. 4th St..

Vienas dalykas, tai jau yra gautos 
knygos už šiuos metus ir atsilankę 
nariai gausite. Kitas, esame užpra
šyti dalyvauti laisviečių piknike rug
sėjo 6-tą .'dieną. Tai bus sekmadie
nis prieš Labor Day. Tą dieną įvyk
davo pas mus dideli piknikai, dabar 
mus užprašo važiuoti į Newark, N. 
J. Taigi būkime visi 8 v. vakare.

Komitetas.

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

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieskokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

SHENANDOAH, PA

5

5

R

5

Dienraščio Laisves Paramai

įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 Augusi
Swank’s Grove 
Brandonville, Pa.

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

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

3 pusl.-Laisvė (Liberty) -Trečiadien., Rugp.-August 5, 1933 -

>
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COUNTER GIRL

patys patarnaus ir savo prie- 
telius automobilistus gaus tal
kon nuvežti brooklyniečius Į 
Great Nock šį sekmadienį. Tas 
jų gražus pažadas suteikia 
progų visiems dar kartą šią 
vasarą pasiekti gražią Ilgąją 
Salą ir smagu pikniką be di
delių iškaščių. Visa kelionė 
kainuos po $1 asmeniui.

Piknikas ivyks jau šį sek
madienį. rugpiūčio 9-tą, Kas- 
močių Parke. 91 Steamboat 
Road. Groat Neck. N. Y.

Automobilistai išvažiuos 1 
valandą dieną iš sekamu vie
tų : •

L. A. Piliečiu Klubo. 280 
Union A ve., Brooklyne (Wil- 
liamsbnrge). ir nuo Liberty 
Auditorijos. Atlantic A ve ir 
110 St.. Richmond Hill.

Piknike bus graži choro 
dainų- programa ir masinis 
dainavimas, gera muzika šo
kiams, taipgi vietoje gaunami 
valgiai ir gėrimai. Rep.

Rooseveltas remia 
Wagneri į majorą

Franklin D. Roosevelt J r., 
New Yorko kongresmanas, 
pareiškė, kad jis rems Wagne- 
rį jo pastangose tapti New 
Yorko miesto majoru. Jis sa
kė, jog Impollittori yra majo
ru “tik iš vardo“. Jis tai sakė 
CBS televizijos programoje.

Velionio prezidento sūnus 
tikrino, kad Wagneris bus iš
rinktas. Jis sakė, jog žmonės 
nerems Impellitterį dėl to. kad 
jie “nerems kandidato, kuris 
buvo paslu Tomo Deweyaus ir 
republikonų partijos ciniškai 
programai.“

Williamsburge stato 
žymy portorikieti

Brooklyno darbiečiai vienu 
savo kandidatų į City Council 
narius pastatė žymų portofi- 
kietį darbininkų vadą Jesus 
Colon. Jis bus ant baloto vi
same 8-me senatoriniame aist
ri kte, api manei ame Williams- 
burgo ir Borough Hali sritį.

Ispaniškai kalbantieji 
i pareikalavo teisių i

New Yorko portorikiečių ir 
kitų ispaniškai kalbančiųjų 
piliečių atstovų komitetas pa
reikalavo, kad raštingumo eg
zaminai balsavimo tikslams 
būtų vykdomį. ispaniškai.
Vykdymas raštingumo egza

minų anglų kalba prilygsta 
egzaminams iš tos kalbos. 
Tas visai yra nereikalinga 
balsavimo tikslams, sako ko
mitetas. Ispaniškai kalbantie
ji piliečiai turi ir skaito savo 
kalboje spaudą, žino viską, 
kas reikalinga žinoti, ką jie 
nori žinoti. Vykdymas egza
minų anglu kalba atima poli
tinę atstovybę pusei milijono 
ispaniškai kalbančių.jų piliečių 
New Yorko mieste.
Reikalauja atstovybės

Komitetas taipgi pareikala
vo statyti portorikiečius ir ki
tus ispaniškai kalbančius pi
liečius kandidatais į Miesto 
Tarybą, taipgi į miesto ir vy
riausio teismo teisėjus. Ragi
no prašalinti diskriminaciją 
samdoje, švietime ir visame 
gyvenime.

Imant proporcionaliai pa
gal skaičių gyventojų, ispaniš
kai kalbantieji pu iečiai turė
tų Miesto Tarybon išrinkti po
rą atstovi]. Bet tą jie galėtų 
padaryti tiktai prašalinus dis
kriminaciją, valdžiai pilnuti
nai vykdant demokratinius 
nuostatus.

1 mirė nuo narkotikų, 
trys areštuoti

Brooklyne areštuoti trysSb 
iki 19 metų amžiaus vaikinė
jai kaip vartotojai narkotikų 
ir sykiu kaip dalininkai mir
ties ketvirtojo 16-kos metų v vy
ruko, kuris mirė dėl vartoji
mo narkotikų.

Vienas, vyresnysis, kaltina
mas narkotikus pardavinėjus, 
sulaikytas po $10,000 kauci
jos. »O du, jaunesnieji, po $2,- 
500 kiekvienas.

Hearns streiką nori 
nuslėpti, sako unija

Distributive, Processing’ and 
Office Workers of America 
Distriktas 65-tas, kuris vado
vauja Hearns darbininkų 
streikui, pareiškė, kad esąs 
suokalbis “tylėjimu’’ numarin
ti 800 darbininkų streiką.

Strei kas vy k d omas j a u 12- 
ta savaitė.

Unija nurodo, kad įstaigos, 
kurios turėtų stengtis nesusi
pratimą išspręsti ir darbinin
kams sugrąžinti jų darbą, nie
ko neveikia. Jos “keistai tyli 
kuomet einasi klausimas gy
venimo ir gerovės 800 teisln-, 
gų, padorių Amerikos dirban
čiųjų vyrų ir moterų, kurių 
daugelis jau yra senstelėje.“ 
Tarpe .jų yra išdirbusių He
arns firmai po keliolika ir 
daugiau metų.

Tomis “keistai tylinčiomis“ 
įstaigomis unija įvardina New 
Yorko Valstijinę Tarpininka
vimo Tarybą, Fe d erai ę Taiky
mo Tarybą ir Majoro Darbo 
Santykiams Komitetą.

Unija žymi, kad pradžioje 
streiko dienraštis Post bandė 
biskelį streikierius užtarti. 
Tačiau jis greit tapo nubaus
tas—kitos Hearns savininkų 

j valdomos ar su Hearns turin
čios ryšius kompanijos ištrau
kė savo paskelbimus iš to 
laikraščio.. Po to Postas apie 
streiką daugiau nerašo.

—Kas nors lyg kokiu pata
lu dusliai tvojo ką nors kie
mo, — pastebėjo viena kitai 
newyorkietes kaimjnkos. Ke
lios galvos pro 4angus sužiuro 
į kiemą. Ten gulėjo užsimušu
si Florence Danby, 70 metu, 
iškritusi ar iššokusi iš savo 
buto.

Šaukia pikietą už 
lygybę darbuose

Negrų Darbo Taryba New 
Yorke paskelbė pikietavimą 
Statler viešbučio rugpiūčio 6- 
tos prievakarį, 5 vai. šaukia
mas pastiprinti reikalavimą 
lygybės samdoje.

Taryba savo atsišaukime į 
visuomenę pažymi, kad tarpe 
to viešbučio samdomų 1,300 
darbininkų tiktai apie šimtas 
yra negrai ar portorikiečiai. 
Tačiau ir tie samdomi tiktai 
prasčiausiems ir mažiausia 
apmokamiems darbams. Nuro
do, kad tinkamu dirbti lavintu 
darbą negrų ir portorikiečių 
yra pakankamai ir kad pa
aukštinimai turėtų būti duoda
mi pagal sugabumą ir ilgumą 
išdirbto laikomo ne skirstant 
pagal, odos spalvą ar tautinę 
kilmę.

Komitetas žymi, jog dėka 
veiklai už lygybę ir visuome
nės pritarimui viešbučiai Stat
ler, Taft ir Whitehall pažen
gė žingsnį pirmyn, kelios 
kambarinės pakeltos į buto 
šeimininkes. Tačiau dar /oii 
iki .pilnos, lygybės. Daugelyje 
vietų negrai net prie stalu pa
tarnauti neleidžiami.

Wagnerio demokratai 
stato Troy

Te i s ė j u i Troy ’ pasi ū 1 y ta 
kandidatūra į Brooklyno pre
zidentą ant Wagnerio demo
kratų sleito. Teisėjas pasiūly
mą priėmęs. Gi oficialieji de
mokratų lyderiai stato esamą
jį prezidentu Cashmore, ant 
Impellitterio sleito. Troy buvo 
paskirtas teisėju laike velio
nio LaGuardia administraci
jos.

Brooklyno Atydai
Sekmadienį prieš Labor Day, Rugsėjo-Sept. 

6-tą diehą įvyks svarbus sąiskridis iš labai plačiai 
į Montgomery Park, 123 Montgomery Avenue, 
Irvington, N. J. 'Is Brooklyno busit važiuosime į 
tą didįjį pikniką.

Busas išeis nuo Piliečių Klubo, 280 Union 
Avė., Brooklyne, 1-mą vai. popiet; grįš 7:30 P. M. 
Kelionė i abi pusi $2.00.

t Prašome visų norinčių važiuoti į pikniką tuo
jau įsigyti buso bilietą, nes svarbu iš anksto žino
ti, kiek asmenų yra norinčių važiuoti busais. Bi
lietai gaunami Laisves raštinėje, pas platintojus 
ir Piliečių Klube.

Maggie McNamara filmoje “The Moon is Blue,” 
rodomoje Victoria ir Sutton teatruose, New Yorkė.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
>

Užlaiko puikų

BAR & GRILL

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—B vakare 
Penktadieniais uždaryta

• TONY’S ;
UP-TO-DATE

| BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

? Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
3 Gerai Patyręs Barberis

32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y
Telephone E Ver green 4-8174

Virginia 9-6126

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

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

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street

WOODHAVEN, L.I., N.Y.

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

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 PEIŠT, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. £..

TeL EV. 7-6283

i MATTHEW A. i
• BUYUS :
J (BUYAUSKAS) J
J LAIDOTUVIŲ !
S DIREKTORIUS J

; 426 Lafayette St. J
; Newark, 5, N. J. J
i MArket 2-5172 J
» 4

Trūkusi vandens dūda 
užplukdė subways

Praėjusio sekmadienio po
pietį po 14th St. ties 4th Ave
nue, New Yorke, trūko di
džioji vandens dūda, 36 colių. 
Smarki srovė šniokšdama lei
dosi į subway, į skiepus.

Dėl to potvinio įvyko daug 
i šalutiniu nelaimių. Jeigu tai 
| būtų įvykę darbadienį, kada 
subway ir visa apylinkė pilna 
žmonių, tos nelaimės galėjo 

j būti daug didesnės. I
Apią tūkstantis ir pusė as

menų užtruko sustojusiuose 
traukiniuose. Juos turėjo iš 
ten išvedžioti. Kiti turėjo ap- 

j leisti filmų teatrus ir kitas įs- 
taigas apylinkei tapus pavo- 

i jinga.
Ties Luchow rostauranu 

įstaiga iškilo 36 pėdų plotas 
' pagrindo ir riaumodamas šovė 
i 300 pėdų į orą garo geizeris, 
i Eksplozija įvyko trūkus garo 
i laidui. Laidas buvo 16 colių 
storio. Eksplodavo šalto van- 

j dens bangai palietus karštą 
i dūdą. Apylinkėje įvyko ma
žesnių garo eksplozijukių.

Vanduo buvo užliejęs visų 
| subways stotis ties ta vieta. 
I Canarsie 14th St. linijos trau- 
I kiniai buvo sustabdyti nuo 
i Bedford Ave. stoties, Brook- 
[ lyne. Vietomis buvo net 6 pė- 
! dos vandens. IRT lokalinius 
traukinius sustabdė tarp 42nd 
St. ir Brooklyn Bridge.

Daugelis krautuvių, turin
čios prekes skiepuose, bus pa- 

i nešusios didžius nuostolius.
Tūkstančiai telefonų tapo 

nutraukta. Daug gaso įvadų 
sugadinta. Pastatyta sargyba 
saugoti nelaimės sritį. Polici
ja užtvėrė 14th St. tarpe 
3rd ir 4th Avės., taipgi cla-

I lį Fourth Ave. tarp 13th ir 
-14 th Sts. iki patikrins jų sau- 

• gumą publikai.

Pamišęs asmuo nušo
vęs du žmones C*

New Yorke areštuotas Ge
orge Saleeby, 43 -metų, buvęs 
laikomas pamigusiems įstaigo
je, bet pastaruoju laiku pa
leistas. Jeigu jo “prisipažini
mas“ nėra ligonio bandymu 
pasigirti, tai jis esąs pašovęs 
bent tris asmenis, kurių diu 
jau mirę.

Saleeby savo cieliui pasi
rinkdavęs miegančius. Pas
kiausią jis. nušovęs Dr. Harry 
L. Gold wag, 62 metų, šiam 
miegant savo kambaryje, 203 
W. 81st St., New Yorke, 
žmogžudystė papildyta rug
pjūčio 1-mą. Jį šovęs iš apart- 
mentinio namo, 202 W. 82nd 
St., kur jo motina gyvena.

Dabar spėliojama, kad gal 
jis nušovė ir Frank Soską, 60 
metų, kuris buvo rastas miręs 
ant laiptukų prie savo namų, 
206 W. 82nd St. Jis buvo pa
skelbtas mirusiu širdies liga. 
Dabar atkas ir tyrinės, ieškos 
kulku. A *

5 vyrukai įtarti 
bandyme apiplėšti

South Jamaica suimti pen
ki tos apylinkės vyrukai, 19 
iki 21 metų amžiaus. Vyrukai 
pagrasinę krautuvės savinin
kui, tačiau' tas nenusileidęs, 
juos išgązdinęs. Vyrukai pa
bėgo, bet vienas buvęs atras
tas netoli esančiame tuščiame 
lote pasislėpęs. Po to susekė 
ir kitus.

JIEŠKO ŽMONIŲ, KURIE 
KVALIFIKUOTI KAIPO

INSPEKTORIAI 
MAŠINISTAI

SUDĖTI MAŠINAS 
MAŠINŲ OPERATORIAI 

TOOL, DIE, FIXTURE 
DESIGN SUDĖSTYTOJAI

Jūs Galėsite Pasitenkinti 
šiom Progom /

1. Liberališkas Algų Sutvarkymas.
2. Proga Pakilimams/
3. Draugiški Bendradarbiai.
4. Apdrauda anl Gyvasties, Aksi- 

dentų, Mfdikališka pagalba. 
Ligoninės i)' Polio.

5. Geriausi įrankiai ir medžiaga 
duodami.

6. Puikios darbo sąlygos moderni- 
nėj šapoj.

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI 
8 A. M. IKI 5 P. M.

REVERE CORPORATION 
OF AMERICA

845 North Colony Rd., 
Wallingford, Conn.

(153-157)

Nuolatinis darbas. Gera alga. -^5 
dienos. Skambinkite arba kreipki
tės j

SUPER DINER )
473 Morgan Ave., Brooklyn

EV. 4-7988
(152-154)

RANKOM ISSIUVTNftTI 
Ant Šilko ir Vilnų 

RANKOM SUSICTI 
Gera Alga. Nuolat. 
WILL—MAR CORP.

162 E. 23rd St., N. Y. C.
(151-153)

BUTTONHOLE OPERATORES 
OPERUOTI MAŽĄ REECE 
BUTTON HOLE MAŠINA 

TAIPGI SINGER MANNISH 
MACHINE

9 A. M.-5 P. M. 5 DIENOS 
ROXY BUTTONHOLE

& EYELET CO.
.308 W. 38th St., N. Y. C. LO.8-1977

(151-157)

MERGINOS IR MOTERYS 
Reikalingos Audinyčioje 

Patyrimas nereikalingas; lengvas 
darbas; nuolat, gera proga pakili
mams; puiki aplinka; užmokamos 
šventės; arti subvių, DeKalb Ave. 
Stotis, 14th Str. Lino.

OAKDALE MILLS
101 Wyckoff Ave., kampas Hart Str. 

Brooklyn, N. Y.
(151-153)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Tavern su nuosavybe 

(property); 12 kambarių namas su 
visais įtaisymais. Tas pats savi
ninkas per 24 'metus. Kaina 
$32,000. Dėl daugiau informacijų, 
prašome kreiptis pas: W. A. M., 
113 Adam Street, Newark, N. J.

(148-156)

Autoritetas panaikins 
Third Ave. liniją

Transit Authority žada pa
naikinti New Yorko Third I
Avės. aukštąjį geležinkelį. 
Aiškina, būk 76 metus ištar
navęs geležinkelis esąs blogo
je padėtyje. Taipgi sako, būk 
panaikinimu tos linijos būsią 
sutaupyta po pusantro milijo
no dolerių per metus.

Autoriteto inžinieriai sako, . 
kad dabartinėje padėtyje li
nija dar galėtų veikti tik a- 
pie penkerius metus. Jeigu 
norėtų liniją palaikyti ilgiau,- 
pataisos kainuotų $100.000,- 
000, sako jie. Siūlo panaikinti 
nuo City Hali iki 149th St. O 

•nuo tos vietos iki Gun Hill
Road palikti.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, rugpiūčio 9 d.. Aido 
Choras rengia pikniką, Olympia Par
ke. Kviečiame visus dalyvauti gra
žiajame Olympia Parke, linksmai 
praleisti laiką su aidiečiais.

(153-155)

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kp. susirinkimas įvyks 10 

d. rugpiūčio, Laisvės Choro salėje, 
155 Hungerford St.. 8 v. vy Visus 
narius kviečiame dalyvauti, gausite 
šių metų knygą. Kurie dar neužsi
mokėjote duokles, malonėkite užsi
mokėti. — A. K.

'(153055)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. piknikas įvyks rugpiū

čio 9 d., Liet. Taut. Namo Parke, 
Winter St., ant Keswick Rd. Pra
džia 1 vai. dieną. Bus gera muzika, 
valgių, gėrimų. Kviečiame ir iš to
liau dalyvauti, praleisti linksmai 
dieną tyrame ore. — Kom.

(153-155)

GIRLS (20), 5D., S41. ST-i 
Lite Factory Work

Steady Job. Good Advancement. 
“Hurry These Jobs Will Go Fast.” 
Complete Fee $15. Job Guarantee.

CALL MR. O’HAN
KLING AGENCY—LU. 9-0729
1063 West. Farms Rd., Bronx.

Please Bring This Ad.
(151-154)

HELP WANTED MALE

REIKALINGI MAŠINISTAI

Mokanti naudoti

Designing ir Developing Mašinas. 

Vieta’ Midtown—Nuolatinis Darbas.
Tel. CH. 2-3890

(151-154)

SIENŲ VALYTOJAS
TVARKYTOJAS

Kreipkitės į

DOCTOR’S HOSPITAL

540 E. 88th St., N. Y. C.
(151-15^

TOOL & DIE MAKER

Puiki proga su išdirbėjais paveiks- 

linių įrankių Long Island City.

šaukite MR. DENNIS.

EX. 2-0100
(151-154)

REIKALINGAS VYRAS

BARTENDERIS-PAGELBININKAS.
Gera alga. Trumpos valandos, nuo

latinis darbas. East side location. 
Kreipkitės ištisą dieną nuo 11 A. M.

OR. 9-4283
(152-153)

REAL ESTATE

FLUSHING-BROADWAY
1 Šeimai, 11 kambarių (tinkama 

ir dviem šeimom); dvi virtuvės; dvi 
vonios; dviem karam garadžius; 
naujai ištaisyta. Priverčiami už 
$19,000. IN. 8-5660. Po 6 P. M. 
Kasdien ir savaitgaliais.

(151-153)

New Jersey Lietuviu

PIKNIKAS1
Rengia LLD 5-toji Kuopa 

PARAMAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”
%

Tai bus paskutinis didelis vasarinis sąskridis šią 
vasarą, sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 6 September
Ant rytojaus Labor Day šventė, tai puikiausia t 

' proga pasilinksminti piknike ir 
ant rytojaus pasilsėti. * /

Pikniko Vieta—

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

Visa New Jersey privalo dalyvauti šiame puikiame 
iąskridyje. Visos kolonijos privalo turėti savo gru- 
/ peš piknike malonesniam laiko praleidimui, v

Brooklynas ir Philadelphia busais važiuoja f 
į šį pikniką.

Lauksime žinių iš kitų kolonijų.

4 pusl.-Laisve (Liberty)- Trečiadien., Rugp.-August 5, 1953




