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KRISLAI IRANIEČIAI ŠAUKIA: 1 Burmiečiai nukovę
Kas girdėti Š. Korėjoje/ 
Kinijos parama. 
Republikonų darbo vaisiai. 
Rosenbergų teismas. 
Alkoholikams pa&taba.

Rašo J. GASIŪNAS

Israel Epstein, spec in lis sa
vaitraščio "‘National Guar- į 
dian” korespondentas, dabar I

PAKART KARALIŲ KAIP 
LATRĄ IR ŽILIKV
Piliečiai sunaikino karaliaus 
statulas ir jo paveikslus

1,082 čiangininkus
Rangoon, Burma.— Bur- 

mos karo ministerija pa
skelbė, jog per trejus me
tus burmiečiai užmušė 1,-
082 čiang Kai-šeko kinus 
įsiveržėlius; suėmė 463 ir

lankosi Siaurinėje Korėjoje.
Jis ten pastebi stebėtina • 

iZm^aiiu pasišventimą ir pasi- ' 
auKojimą savo krašto veika- ’ 
Jams.

Seni ir jauni, v.vrai ir mote- | 
rys karo metu aprūpino fron
tą, dabar atstato išgriautus j 
miestus ir kaimus.

-o- j
Stebėtiniausias dalykas, ra

šo Epstein, keliaujant per 
plačius Šiauriu Korėjos lau- į 
kus. Kaimai su d e g i n t i, 
nuo žemės paviršiaus nušluoti, 
bet kiekvienas dirbamas že- 

- i ,. ... . _ imes kąsnelis apsodintas, užsė
tas. žemė išduoda dabar dau-

Teheran, Tran. — Iranie
čių minios išvartė bei su
daužė pabėgusio karaliaus 
Pahlevio ir jo tėvų pamin
klus, nuplėšė ir sudraskė jų 
paveikslus.

Karalius paspruko Į Ira
ką, kuomet premjero Mos- 
sadegho kariuomenė su
triuškino karališkąjį sukili
mą prieš premjero valdžią.

Irano užsienio reikalų mi
nisterijos laikraštis Bach- 
tar-e-Emruz rašo: r

—Karaliaus palocius bu
vo kekšynas, šlykšti supu-

vėlių ir parsidavėlių gus
ta... Iraniečių tauta trokš
te trokšta, kad tu (kara
liau) būtum pakartas.—

Tuo tarpu Mossadegho 
valdžia ieško pasislėpusio 
generolo F. Zahedio, kuris 
sakėsi esąs teisėtas, kara
liaus paskirtas premjeras.

Valdžia tariasi paskirti 
karaliaus pavaduotojų ko
misiją. vieton pabėgusio ka
raliaus. Piliečiai gi demon
struodami reikalauja visai 
panaikint karaliaus įstaigą 
ir paskelbt respubliką.

sužeidė 1,297.
Tie įsiveržėliai yra Čian- 

i go armijos likučiai, kurie 
i persimetė šiaurinėn Bur- 
i mon, kuomet Kinijos ko
munistai galutinai supliekė 

j čiangininkus. Burmoje jie 
i gyvena kaip banditai, už- 
puldinėdami miestus ir kai
mus, viską piešdami bei 

i naikindami.

Čiang Kai-šekas esąs 
po “Amerikos padu”

Formoza. — Jungt. Vals
tijos privertė Čiang Kai-še- 
ka, kinu tautininku valdo- v 7 c 4.
va Formiozos saloje, pasi
žadėti, kad jis pirma pasi
tars su Amerika, negu da
rys karinį įsiveržimą į Ki
nijos Liaudies Respubliką, 
kaip praneša New Yorko 
Herald Tribune korespon
dentas.

(Amerikinė spauda todėl 
rašo, kad “Čiang Kai-šekas 
yra po Amerikos padu,” 
nes faktinai vien tik Ame
rika ginkluoja čianginin
kus.)

į Anglai ir Prancūzai kritikuoja 
Ameriką už maistą rytiniams 
vokiečiams, kaip provokaciją

VAKARAI ATMESIĄ
SOVIETŲ SIŪLOMĄ 
PLANĄ DEL VOKIETIJOS
Nesutinka, kad patys vokiečiai 
tvarkytų būsimus savo rinkimus

giau ūkišku produktu, negu 
pries' karą.

Važiuojant miestais matai 
baisiausi vaizdą. Ištisi miestai 
griuvėsiuose. Bet žmonių pil
nos gatvės. Visi skuba į savo 
atsakomingas vietas. Masiniai 

miestai.
—o—

5
karo metu, kaip Epštein pa

tyrė, beveik visos mokyklos 
buvo nugriautos, bet mokslas 
buvo tęsiamas skiepuose, ur
vuose, laukuose ir mokiniu bu. 
vo daugiau, negu prieš karą.

Dirbtuvės buvo išdaužytos, 
bet gamyba ėjo savo keliu— 
daugiausia po žeme, kalnu 
gelmėse ir produktu buvo pa
gaminama daugiau, negu prieš 
karą.

Beveik visi senieji tiltai iš
daužyti, bet taip greit jie lai
vo atstatomi, kaip greit su
daužomi.

—o—

Kinijos savanoriai karei
viai, Epstein rašo, padėjo Ko
rėjos liaudininkams ne tik 
fronte kariauti, bet tiltus, na
mus, darbavietes atstatyti.

Šiaurių Korėjos liaudis to
dėl labai dėkinga Kinijos 
žmonėms už tokią milžinišką 
pagalbą. i 

-o-
Liepos 31 d. rendų kontro

lė pasibaigė 43 valstijose. Pa
siliko tik N. Y. N. J., Conn., 
Mass, ir Kans, valstijose.

Pasekmės štai kokios. Bėgy
je pirmos savaitės nuo federa- 
Ifis kontrolės panaikinimo ron
dos pašoko nuo J 5 iki 200 
procentų. Milvvaukėje ir Bir- 
niinghame rondos pakeltos iki 
48 procentų.

San Francisco rendu super- 
vaisoris Dewey Mead rapor
tuoja, jog namų savininkai, 
bekopiami rendas visai pa
kvaišę, daugelis jų pakėlė net 
iki 200 procentų.

Tai republikonų administra
cijos darbų vaisiai.

—o—
Paryžiaus laikraštis “Obser- 

vatuer” rašo, jog ruošiamasi 
Europoje turėti nužudytųjų 
I’DMCljbc^Kų teismą, kuriamo 
i)iR»/ą jrVfyta, kad jie buvo 
suokalbiir'aukos. Manoma to- : 
kj teismą turėti Londone.

Jau keletas žymių advoka- j 
tų-juristų pasisakė tame teis
me dalyvausią. Tokiam teis
mui pritaria nemažai Europos

(Tąsa 4-tam pusi.)

N. Y. rendų kontrolė 
tarnauja sukčiams

Brooklyn, N. Y. — New 
Yorko valstijos Įstatymas 
dėl rendų kontrolės taip 
gudinai sutaisytas, kad na
mu savininkai gali nuolat 
kelti įnamiams rendas ir iš
sisukti nuo bausmės, sakė 
teisėjas Louis Goldstein, pi
niginiai nubausdamas B. 
Lamstein.ą, kuris apgavin- 
eai išveržė iš įnarhiu kelias 
dešimtis tūkstančiu doleriu.

Įstatymas pilnas skylių, 
i pro kurias sukčiai savinin- 
i kai pasprunka, ir taip ke- 
I bliai sunarplintas, kad net 
advokatas iš sykio negali

■ jo suprasti, kaip pastebėjo 
į teisėjas Goldstein.

Tai republikonai New 
, Yorko valstijos seimelyje 
surezgė tokį įstatymą, tar- 

i naudami ypač apartmenti- 
; niu namu savininkams.

Yra tūkstančiai atsitiki- 
i mu, kad savininkas padėjo 
! kokią cacą namo1 priemenė- 
! ie bei prieduryje ir jau kė-
■ lė rendą už vadinamus 
i “naujus pagerinimu.”

Suklypę vyriausieji 
Anglijos ministrai

London. — Anglų spauda 
reikalauja, kad valdžia pa
sakytu teisybę, kaip prem
jeras Winstonas Churchill 
iš tikrųjų serga.

Dar neatsigriebė Anglijos 
užsienio reikalų ministras 
Anthony Eden, sugrįžęs iš 
Jungtinių Valstijų, kur jam 
buvo padaryta tulžiapūs- 
lės operacija.

Pirmiau pačioj Anglijoj 
per dvi operacijas buvo mė
ginama sutaisyti Edenui 
tulžiapūslę, bet nepavyko.

Egiptas pirksiąs 
ginklų iš Sovietų

Kairo, Egiptas. — Egip
to valdžia padarė neforma- 
les prekybines sutartis su 
Sovietų Sąjunga ir čecho- 
slovakija.

Sutartys numato, kad 
Egiptas pirks iš Sovietų Są
jungos mašinas, ginklus, 
anglį ir naftą - gazoliną 
mainais už bovelną bei ki 
tu s Egipto produktus.

Francijos valdžia grasina 
ginklais triuškinti 
milijoninius streikus

London.—Darbo Partijos 
atstovai Anglijos seime 
kritikavo Ameriką už mais
to dalinimą neva alkaniems 
vokiečiams iš Sovietų kon
troliuojamos rytinės Vokie
tijos.

Kaip darbiečiai, taip kiti 
seimo nariai sakė, jog ame
rikonai, viliodami maisto 
pundeliais rytinius vokie
čius, tuo būdų kelia nuola
tinius ermyderius paliai sie
ną tarp rytinio Berlyno ir 
vakarinės miesto dalies, už
imtos anglų - amerikonų. 
Taigi amerikinės dovanos 
gali išprovokuoti susikirti
mus tarp rytinio ir vakari
nio Berlyno.

Kai kurie Anglijos valdi
ninkai irgi peikė Ameriką 
už “provokacinį” maisto

dalinimą rytiniams vokie
čiams.

PRANCŪZAI BIJO 
PAVOJŲ Iš AMERIKO
NU “LABDARYBĖS”

P a r y ž i u s.—Franc i j os va 1 - 
dininkai pageidavo, kad 
Amerika nustotu dalinus 
maisto pundelius rytiniams 
vokiečiams. Francija bijo, 
kad ta “labdarybė” gali pri
vesti prie kruvinų susikir
timu.

Francijos ir Anglijos po
litikai įspėja, kad jeigu 
Amerika su savo maistu ir 
toliau kels tokį vokiečių 
blaškymąsi tarp rytinio ir 
vakarinio Berlyno, tai So
vietų vyriausybė gal visiš
kai uždarys sieną tarp ry
tinio ir vakarinio Berlyno.

Washington. — Amerikos 
i valdžia tariasi su Anglijos 
ir Francijos ’diplomatais, 
kaip galima būtų dailiau 
apeiti ii* atmesti Sovietų 

■ Sąjungos pasiūlymą dėl ry
tinės ir vakarinės Vokieti
jos sujungimo į vieną de
mokratinę, nekarinę vokie
čių valstybę ‘ir dėl taikos 

I sutarties su jąją.
Amerika priešinasi ypač 

i tiems sovietinio pasiūlymo 
1 punktams, kurie sako:

Rytinės ir vakarinės Vo
kietijos seimai turi sykiu

Du amerikonai nuteisti 
už korėjiečio nužudymą

Taegu, Korėja. — Kari
nis amerikonu teismas nu
teisė leitenantą Geo. Schrei- 
berį ir lakūną Thomą Kin
der) kalėjimai! visam am
žiui už nužudymą vieno 
pietinio korėjiečio.

Trečias žmogžudystės da
lyvis Robertas Toth yra 
teismui gabenamas į Jung
tines Valstijas.

Sovietai reikalauja sau 
besąlyginio dalyvavimo 
politinėje konferencijoj

G. ELECTRIC PALEIDO 
1,000 DARBININKŲ

Schenectady, N. Y.—Kuo
met 50 darbininkų sustrei
kavo General Electric di
džiųjų motorų skyriuje, tai 
kompanija paleido ir 1,000 
kitų darbininkų.

Paryžius. — Francijos 
premjeras Laniel, negalė
damas kitaip sulaužyti mi
lijonų francūzų streiką 
prieš valdžią, grasino už
traukti armiją ir žandarų 
policiją, k a d triuškintų 
streiką.

Kartu jis grūmojo draf- 
tuoti streikierius kariuome
nėn ir baustinai įsakyti 
jiems dirbti.

Nepaisant grūmojimų, 
streikas plinta, apimdamas 
jau apie 5 milijonus darbi
ninkų. Gręsia ir visuotinas 
Francijos darbininkų strei
kas.

Syngman Rhee kartoja, kad 
“pats vienas” kariausiąs

Seoul, Korėja.—Syngma- 
nas Rhee, Pietinės Korėjos 
tautininkų prezidentas, vėl 
pakartojo, kad jeigu busi
moji politinė konferencija 
nesuvienys Korėjos, tai jis 
“pats vienas” kariaus už 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublikos prij u n g i m ą 
prie Pietinės Korėjos.

Rhee pareiškė viltį, kad 
Amerika remtų jį ginklais 
bei pinigais, kuomet jis 
“vienas” k ariant ų prieš 
Šiaurinę Korėją.

ORAS. — Giedra ir vis 
nekaršta.

Suimtas dar vienas 
philadelphietis kaip 

valdžios pnesas

Žemiausiai nupuolęs 
Amerikos vardas 
Europoj, sako Thomas

Philadelphia. — Slaptai 
sušaukta federalė grand 
džiūrė apkaltino Robertą 
Klonsky, pagal S m i t h o 
įstatymą, kad jis suokalbia- 
vęs su kitais skelbti, jog 
reikėsią varu nuversti Ame
rikos valdžią.

Panašiai jau pirmiau ap
kaltinti 8 kiti philadelphie- 
čiai kaip komunistų vado
vai.

ST. LOUISE APKALTIN
TI 5 TARIAMI KAIP 

KOMUNISTAI
St. Louis, Mo. — Fede

ralė grand džiūrė čia ap
kaltino 5 suimtus komu
nistus už vadinamą “suo- 
k a 1 b i a v imą mokyti, kad 
reikėsią nuversti Amerikos 
valdžią.”

VENGRIJA PALIUOSA- 
VO ANGLŲ ŠNIPĄ
Budapest. — Vengrijos 

valdžia paleido anglą biz
nierių Edgarą Sandersą, 
kuris buvo nuteistas 13 me
tų kalėti kaip karinis šni
pas. Sanders išbuvo kalė
jime pusketvirtų metų. Jo 
žmona išprašė dovanoti li
kusiąją dalį bausmės.

New York. Parlėkęs iš 
vakarinės Europos, Nor
man Thomas, amerikinių 
socialistų vadas, pareiškė: 
Amerikos vardas dabar 
taip žemai nupuolęs Euro- 
pok"’ kaip dar niekuomet 
pirmiau. O tai todėl, kad 
Jungtinių Valstijų politiko
je vyrauja ragangaudis 
sen. McCarthy su savo šni
pais.

Norman Thomas sakė: 
“Važiuoju pas prezidentą 
Eisenhoweri ir užklausiu, 
kas iš tikrųjų .vadovauja 
Amerikos politikai — ar 
prezidentas ar McCarthy 
su savo agentais?”

(Andai McCarthy’o pa
siųsti šnipai Schine ir Co
hen urmu ištaškė nepatin
kamas sau knygas iš ame
rikinių knygynų vakarinė
je Vokietijoje, liepdami jas 
sudegint.)

Newarko policija reikalau
ja daugiau algos.

Newark, N. J.—Šio mies
to policija ir gaisrininkai 
reikalauja pakelti algą bent 
po $500 per metus kiekvie
nam, kad galėtu gauti iki 
$5,300.

United Nations, N. Y.— 
Amerikos atstovas Jungti
nių Tautų seime perša ši
taip apriboti Sovietų Są
jungos dalyvavimą busimo
joj politinėj konferencijoj 
dėl taikos įvykdymo Korė
joj. Sako, Sovietai galėtų 
dalyvauti toje konferenci
joje tiktai, jeigu Šiaurinės 
Korėjos komunistai ir Ki
nija to reikalautų. Bet So^- 
vietų delegatai tuomet tu
rėtų konferencijoj sėdėti 
su šiauriniais korėjiečiais 
ir kinais kaip komunistų 
atstovai.

Sovietų Sąjungos atsto
vas Andrius Višinskis rei
kalauja, kad Sovietai da
lyvautų kaipo Jungtinių 
Tautų narys sykiu su ki
tais jų nariais “aplink ap
skritą stalą.”

susirinkti ii* sudaryti ben
drą laikinąją valdžią išti
sai Vokietijai. Laikinoji 
valdžia privalo dalyvauti 
gaminime rinkimų - balsa
vimų įstatymo sykiu su 
Amerikos. Sovietų Sąjun
gos, Anglijos ir Francijos 
atstovais.

Laikinoji visos Vokieti
jos valdžia turi kartu su 
šių keturių didžiųjų vals
tybių atstovais paruošti ir 
taikos sutarti su busimąja 
suvienyta Vokietija.

Laisvus visos Vokietijos 
linkimus privalo tvarkyti 
tiktai laikinoji vokiečių val
džia, be jokių svetimų ša
lin įsikišimo.

Jungtinės Valstijos bijo, 
kad jeigu šitaip būtų pa
ruošti ir tvarkomi visos 
Vokietijos rinkimai, tai į 
jos valdžią ieitų ir komu
nistai iš rytinės Demokra
tinės Vokiečių Respublikos, 
esamos sovietinėje globoje.

Amerika, kaip ir jos tal
kininkai—Anglija ir Fran
cija, pirmiau piršo, kad jų 
vadovaujama Jungtinių 
Tautų komisija visųpirm 
“ištirtų, ar galima įvykdy
ti laisvus balsavimus ryti
nėje Vokietijoje.”

Sovietu Sąjunga dabar 
sako, įtikėtų tuojau pradė
ti pasitarimus apie Vokie
tijos suvienijimą ir taikos 
sutarti su ja. O po šešių 
mėnesių turėtu būti sušauk
ta Keturių Didžiųjų konfe
rencija tiem klausimam iš
spręsti.

Amerika taip pat bijo, 
kad šis Sovietų pasiūlymas 
gali pakenkti Adenaueriui, 
vakarinės Vokietijos prem
jerui, laimėti rinkimus rug
sėjo 6 d.

Japonų socialistai ragina 
susitart su Sovietais

Tokio, Japonija. — Kai
riųjų Japonijos Socialistų 
Partijos.pirmininkas Mosa- 
buro Suzuki pareiškė, kad 
Japonija turėtų panaikinti 
karinę sutartį su Jungtinė
mis Valstijomis ir padaryti 
taikos sutartį su Sovietų 
Sąjunga.

Anglai grūmoja supleškint 
didžiuli malajiečių kaimą .

Kuala Lumpur, Malają.— 
Anglų komandierius gen. 
Gerald T e m p 1 e r grasino 
subomtyarduot ir sudegint 
4,000 žmonių kaimą Sungei 
Peleką, jeigu jo gyventojai 
neišduos kovojančių prieš 
anglus partizanų.

Angiai jau ir pirmiau 
naikino malajiečių kaimus, 
kuriuos nužiūrėjo kaip par
tizanų rėmėjus.

PARAPIJINĖS CALIF. 
MOKYKLOS TURĖS 
MOKĖTI TAKSUS

Oakland, Calif. — Aukš
tesnysis Californijos teis
mas atmetė išleistą pernai 
įstatymą, paliuosuo j a ntt į 
parapijines mokyklas nuo 
taksų. Surado, kad tas įsta
tymas priešingas konstitu
cijai.

San Francisco.—Per gais
rą St. Johns Kotelio apart- 
mentuose du žmonės sude
gė ir 20 sužeista.
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JUNGTINIU TAUTU ASEMBLEJA
PIRMADIENĮ prasidėjo nepaprastoji Jungtinių Tau

tų Asemblėjos sesija. Ji sušaukta svarstymui Korėjos 
reikalų. O tie reikalai svarbūs ir opūs. Čia įeina ne tik
tai karo ir jo padarinių likvidavimas, bet ir Korėjos 
ateities likimas.

Pagal paliaubų susitarimų, turi įvykti politinė kon
ferencija. Toji konferencija turės pasverti visas pro
blemas. Syngman Rhee ir John Foster Dulles susitarė 
iš tos konferencijos išmaršuoti, jeigu jinai neduotų su
vienytos Korėjos Syngman Rhee diktatūrai per 90 die
nų. Rhee sako, tokiam atsitikime, atnaujinsiąs karą. 
Mūsų sekretorius sakosi jis nepažadėjęs Rhee vėl blokšti 
Amerikos vyrus i atnaujinto karo frontus.

Kaip ten nebūtų, Jungtinių Tautų Asemblėja turi 
nustatyti tokios konferencijos sąstatą, taip pat vietą, 
kur konferencija susirinktų, šiais klausimais kils smar
kių diskusijų ir bus, kaip nematoma, labai rimtų pasi
dalinimų. Jau iškilo aikštėn, kad Jungtinės Valstijos 
ir Didžioji Britanija neturi vienos nuomonės dėl kon
ferencijos sąstato, l’av., mūsų vyriausybė iš sykio sa
kė oriešinsis įsileidimui Tarybų Sąjungos, kurios rū
beliai susieina su Korėja, ir Indijos, kuri* yra viena iš 
didžiausių pasaulio taniu. Dabar jau ji sutinkanti įsi
leisti Tarybų Sąiu!,gą, bet nesutiksianti prisiimti Indiją. 
Britanija gi norinti konferencijoje matyti ne tik Tarybų 
Sąjungą, bet ir Indiją. Panašių skirtumų išryškės dau
giau šios sesijos eigoje.

Nieko nežinoma, kokias Asemblėjos sesijai proble
mas iškels Tarybų Sąjunga ir Indija. Pav., klausimas 
Kinijos narystės Jungtinėse Tautose. Daugelis kraštų 
yra įsitikino, kad be didžiosios Kinijos Jungtinėse Tau
tose negali būti nė kalbos , apie išsprendimą Korėjos 
problemų. Todėl šioje sesijoje reikėtų išspręsti Kinijos 
narystės reikalas. Bet, žinoma., tam griežtai priešinas; 
mūsų vyriausybė.

Kaip tos visos problemos bus išspręstos, dabar dar 
sunku pasakyti. Šios sesios darbus reikia atidžiai sekti.

FARMERIŲ REFERENDUMAS
RUGPJŪČIO 14 D. dalis Amerikos farmerių turėjo 

savotiškus balsavimus. Nors tai palyginti tik saujelė 
farmerių tuose balsavimuose dalyvavo, bet jie buvo 
reikšmingi. Jie skaitomi dideliu vyriausybės pralaimėji
mu. Tūli “pranašai” iš šių balsavimų jau eina prie iš
vados, kad visa republikonų politika pradedanti, bent jau 
tarpe Amerikos farmerių, susmukti.

Minėtame referendume turėjo teisę dalyvauti ir da
lyvavo tiktai kviečių augintojai. Kviečių gi auginimas 
Amerikoje yra labai aukštai monopolizuota pramonė. 
Kviečius augina daugiausia stambieji ūkiai. Jų daugiau
sia randasi vidur-vakarinėse valstijose. Tie ūkiai veda
mi kapitalistiniu pagrindu. Daugelis jų priklauso kom
panijoms bei korporacijoms. Juose kviečiai auginami 
aukštoje technikoje. Žemė paruošiama, kviečiai pasėja
mi ir paskui nuimami- ir iškalami traktoriais ir kom
bainais. Fizinio žmogaus darbo mažai teįdedama.

Todėl referendume dalyvavo, iš keleto desėtkų mi
lijonų farmerių, tiktai truputį virš keturi šimtai tūks
tančių. Jiems buvo leista pasisakyti, ar jie nori palaikyti 
kviečių sėjimo ir kainų kontrolę. Už kontrolės palai
kymą balsavo 361,392, o prieš 53,252 — septyni prieš 
vieną!

Prezidentinėje rinkimų kampanijoje Eisenhoweris 
sakė, kad mūsų farmeriai nenori vyriausybės kišimosi 
į jų biznį,—jie tikį i visiškai laisvą rinką. Prezidento 
Eisenhowerio Agrikultūros sekretorius Benson iki pat 
rugpjūčio 14 dienos kalbėjo ir visiems skelbė, kad tiek 
kviečiu augintojai, tiek visi kiti farmeriai ištroškusiai 
laukia tos dienos, kada jiems bus sugrąžinta laisvoji rin
ka ir laisvos lenktynės. Kviečių augintojai davė atsaky
mą: septyni prieš vieną pasakė, kad jie nori pasilikti pc 
senaisiais potvarkiais, dar 1938 metais demokratų 
įvestais.

Iš tikrųjų kviečių augintojai būtų pasielgę kvailai, 
jeigu jie būtų vyriausybės teikiamą jiems pagalbą at
metę. Jie gi nėra kvailiai. Jie supranta savo ekonomi
nius interesus — labai puikiai supranta. Po esama val
džios kontrole, jie nepralaimi beveik nieko, o laimi be 
galo daug.

Tiesa, vyriausybė pavasarį pasakei, kokio dydžio plo
tą farmerys turi teisę apsėti kviečiais. Jeigu jis ne
klauso (jis turi teisę neklausyti), tada jis negali tikėtis 
iš vyriausybės užtikrinimo, kad jo kviečių kaina bus to
kia, o ne žemesnė. O kai jis priima vyriausybės nusta? 
tytą plotą, jam kviečių kaina, ir labai aukšta kaina, 
esti užtikrinta.

Daleiskime, kad kviečių bušelio kaina šiandien man
kete yra vienas doleris. Jeigu rytoje ta kaina pakyla 
iki $1.20, farmerys turi teisę pasiimti tiek už savo kvie
čius. Valdžia nesikiša. Imk kiek nori ir kiek gauni—juo 
daugiau, tuo tau geriau. Bet lai kviečių kaina pradeda 
kristi žemyn (dėl per gero derliaus, arba dėl sumažėjimo 
eksporto), ir nukrinta iki 80 centų. Čia, pagal esamą

MOTERŲ KAMPELIS
Moterys šiandienineje Lietuvoje
(LAIŠKAS Iš KAUNO)
Tarybinė moteris turi ly-! 

gias teises su vyrais viso
se gyvenimo srityse. • Vals
tybinė motinos ir. vaiko ap
sauga, pašalpos daugiavai
kėms ir vienišoms moti
noms, dekretinių atostogų 
teikimas nėščiai moteriai, 
paliekant jai darbo užmo
kestį, platus gimdymo na
mų, vaikų lopšelių bei dar
želiu ir visuomeninio mai
tinimo įmonių tinklas — vi-

vendinimui toms teisėms, 
kurias moteriai suteikė ta
rybų v

t kultūros lobynus, į politi- 
| nio ir visuomeninio gyve
nimo aukštybes.

Vis daugiau moterų iš
moksta tokių profesijų, ku
rios buržuaziniais laikais 
buvo laikomos neprieinamo
mis jų sugebėjimams. 1952 
metais Kauno Politechnikos 
institutą baigusių jaunų 
specialistų tarpe buvo 66 
inžinieriai - moterys, šie
met Politechnikos institute 
mokosi 591 moteris. Reikia 
pažymėti, kad per visą bur
žuazijos viešpatavimo lai- 
tarpį i n ž i n i e r i ų mokslą 
Kauno universitete teišėjovaldžia.

Dainavimo studentės pamokti metu.

Per tarybų > valdžios me- 
į tus nepažįstamai pasikei- 
• tė Lietuvos moterų gyveni- 
j mas. Jos išėjo į platų vi- 
. suoimeninio ir valstybinio 
Į gyvenimo kelią, tapo akty- 
Į viais statybos dalyviais. 
; Šimtai tūkstančių moterų 
> pramonės įmonėse, trans- 

i porte, kolūkiuose ir tary
biniuose ūkiuose kelia savo 

j meistriškumą ir gamybinę 
i kvalifikaciją, apvaldo tech- 
' niką ir priešakinius darbe 
I metodus.
ij

Kartu su visomis tarybų 
i šalies moterimis šlovinguo-, 
! ju statybos keliu tvirtai 
1 žengia ir Kauno moterys.
Vien tas faktas, kad 44! 
procento visų dirbančiųjų 
miesto pramonės įmonėse 

, sudaro moterys, byloja, jog 
! jos įneša didelį indėlį į 
' liaudies ūkio išvy s t y m ą . 
' “Trikotažo” fabriko kolek
tyve — 97 procentai mote- 

, rų. Šiai įmonei vadovauja 
I srities Tarybos deputatė 
Į Krževeckienė. “Laimės” fa- 
i briko darbininkės sudaro 
. 75 procentus kol e k t y v o . 
i Plačiai išgarsėjo “Laimės” 
; fabriko darbininke Janina 
! A m b a j e v a itė. kuri labai 
j sėkmingai dirba.

Naujoji santvarka atvėrė 
moterims duris į mokslo ir

V • fff
mano žinomi namai

Tai]) pareiškė kalifornie- 
tė Mrs. Miriam Stevenson, 
areštuota deportavimui ei
nant aršiuoju Walter-Mc- 
Carran aktu. Ja sulaikė 
Terminal Island kalėjime. 
Iš ten ji rašo:

“Amerika 
liais namais, 
tikro ’žinau, 
čia pasilikti, 
aš kovoju prieš deportavi
mą dėl to, kad aš noriu bū
ti su savo šeima ir su dau
geliu milijonų žmonių, ku
rie kovoja už atšaukimą to 
pikto įstatymo. Aš nenoriu 
išvažiuoti iš šios šalies ne
užbaigusi kovos. Juk ne
gali apleisti' kovos, kol yra 
daug puikiū kovotojų.”

Mrs. Stevenson, profesio
nalė šokėja ir šokių moky
toja, didžiosios depresijos 
’nikais padėjo suorganizuo
ti šokėjų unija. Karo lai
ku dirbo fabrike karui lai
mėti. darbą ir ėjo pareigas 
kailiasiuvių, o vėliau elek- 
tristų unijose. Jos vyras 
Ken yra praėjusio karo ve
teranas.

Jeigu persekiotojams pa
vyktų ja išdeportuoti. An
glijo^., čionai liktųsi ser
gantis jos vyras, sena mo
tina ir sūnus, 23 metų. Ji 
pati būtų priversta pradė
ti vienišą gyvenimą jai vi- 
<ai nepažįstamame krašte
li buvo atvežta į Jungtines 
Valstijas iš Kanados, bū
dama 13 metų.

Ją ginanti moterų orga
nizacija atsišaukė į orga- 

; nizacijas ir asmenis siųsti 
iš protestus prieš jos deporta- 

; vimą. Protestus adresuoja 
imigracijos ir naturalizaci- 
ios viršininkui Herman R. 
Landon, 458 S. Spring St., 
Los Angeles, Gal.

Visuomenė galėtų jos ir 
kitų persekiojimus sustab
dyti, jeigu gyvai subrustų 
dalyvauti 
muose už 
žmonėms 
minto 
McCarran akto.

yra vienintė- 
kuriuos aš iš- 
ir aš kovoju 
Dar daugiau.

tik dvi moterys. Viena 
jų, inžinierė - elektrike Ra- 
šauskienė, dabar dirba vy
resniuoju dėstytoju Poli
technikos instituto elektro
technikos fakultete. Apie 
savo padėtį buržuazinėje 
visuomenėje Rašaus k i e n č 
pasakoja štai ką: gavusi 
inžinieriaus diplomą, ji ii-1 
gą laiką vaikščiojo po įvai- į 
rias įstaigas, prašydamas!, 
priimama į darbą, ir va r- ■ 
gaiš negalais susirado dar- i 
bą tuometinėje e 1 e k t r o s 
draugijoje. Tačiau jai mo
kėjo tik pusę darbo užmo-i 
kesčio, nustatyto pagal eta
tus.

Šiuo metu vien Kaune < 
aukštosiose mokyklose mo-! 
kosi apie du tūkstančiai | 
moterų. Medicinos institu-j 
te moterys sudaro 66 pro
centus studentų, Veterina- į 
rijos akademijoje—42 pro
centus, Žemės ūkio akade
mijoje—37! procento. Ne
maža moterų dirba miesto gogai, auklėjantieji ir mo- 
aukštosiosė mokyklose. Po-1 kautieji 
litechnikos 
mokslinių darbuotojų 
dėstytojų yra 40 moterų. 
Šiuo metu 80 procentų Kau
no medicinos darbuotojų 
sudaro moterys. Jos gar
bingai saugo darbo žmonių 
sveikatą. Doru, sąžiningu

Valdžios svirnuose randasi šimtai 
O už duona

kontrolės programą, atsiskubina vyriausybė, paima iš 
savo iždo šimtus milijonų < dolerių ii’ superka kviečius, 
užmokėdama farineriams po- 90 centų už bušelį, arba 
10 centų daugiau, negu jie gautų, parduodami rinkoje!

Tai ką gi kviečiu augintojas turi pralaimėti po to
kia kontrole? Absoliutiškai nieko. Kai kviečių kaina 
aukšta, jis ją pasiima, nesakydamas niekam nei dokui, 
nei išgraužk. O kai kaina nukrinta, jam valdžia ateina 
pagalbon. Jis tik laimi!

Valdžia į kviečių augintojų subsidijas yra įvesdinusi 
virš bilijoną dolerių.
milijonu bušelių. Jie*ten genda, nyksta, 
mes mokame aukštą kainą. Milijonai Amerikos žmonių 
galėtų daug daugiau duonos sunaudoti, jeigu ji būti] 
prieinamesnė.

Manoma, kad už tokią-pat kontrolę pasisakys ir 
medvilnes augintojai, ir bulvių augintojai, ir kornų 
augintojai.

Visuomet reikia turėti mintyje, kad šitokia kon- 
I trolė mažai gero tesuteikia milijonams vargingųjų far
merių. Ja puikiai pasinaudoja stambusis žemės ūkio 
luomas, — o pirmoje vietoje, grūdų spekuliantai. Jin 
susižeria bilijonus doleriu, o smulkiems farmeriams, dar
bo farmeria.ms, nurieda i kišene tiktai centas kitas.

visuose veiks- 
atšaukimą to 

kankinti paga- 
padaro — Walt e r- 

M-tė.

darbu nusipelnė liaudies 
meile ir autoritetą medici
nos mokslų kandidatė gy
dytoja Gruodytė, apdovano
ta Darbo Raudon. Vėlia
vos ordinu, Domaševičiaus 
vardo sanatorijos direktore 
Elena Makauskienė, Požė
los rajono ligoninės direk
torė Boguckienė ir šimtai 
kitų specialistų.

Didžiulį, atsakingą užda
vinį vykdo tarybiniai peda-

busimuosius ko^ 
institute tarp munizmo statytojus. Kau- 

ii’ i ne tarp pedagogų yra 75 
procentai moterų. Savo dar- 

j bu miesto pedagogės nusi
pelnė visų darbo žmonių 
pagarbą. Mokytoja Rugšė- 
nienė, pavyzdžiui, išrinkta 
į Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos deputatus.

Tarybinės moterys su pa
sididžiavimu ir džiaugsmu 
naudojasi teisėmis, kurias

■ joms suteikė krašto kon- 
I stitucija. Apie garbingą 
i moterų padėtį mūsų visuo- 
i menėje įtikinamai byloja 
į tai, kad jos aktyviai daly- |
■ vau j a šalies valdyme. Per ; 
: eilinius rinkimus į vietines j 
! Darbo žmonių deputatų ta- 
| rybas vien Kaune į deputa- i 
I tus buvo išrinktos 309 mo- i 
i tei'ys. Tai— geriausios Jie-1 
i tuviu tautos dukros. Jų i 
j tarpe fabrikų darbininkės:
“Audimo” — Regina Tamu- 
šytė, “Kovos” — Veronika 
Medelytė ir Stasė Bedarfie- 
nė, “Drobės” — Eidinie- 
nė, rašytoja Ieva Simonai
tytė ir daug kitų garbingų 
lietuvių tautos dukrų.

E. Neščiukaitiene

Kūdikio guolis
Geležinė lova geresnė už i 

medinę ar pintą, nes ją 
lengviau plauti. Kūdikiui 
pirmuosius du mėnesius ga-' 
limaTiaudoti baltinių pinti-' 
nę, į kurios dugną patie
siamas matracas . Matracą ! 
užvis geriausia iškimšti ar-! 
kliu ašutais arba jūrų žo- • 

, k; blogiausiu atveju ma
tracą galima iškimšti plo
nais, gerai išplautais plau
šais ar drožlėmis, 
šiaudais, kuriuos 
dažniau keisti.

Duknos ir 
kūdikiui kenkia: 
sios p e r 
tos, nugrimzdęs ,į jas 
kūdikis perkaista, o čiuži
niuose būna daXig dulkių. 
Pagalvę reikia padaryti 
ploną ir taip pat iškimšti 
arklių ašutais, o dar geriau 1 
išsiversti visai be pagalvės, i 

Kad matracas (čiužinys) 
nesiterštų, ant jo patiesia
ma cerata (neperliejamas 
Audinys), tik nereikia ja 

' uždengti viso matraco. Ce
ratos kraštai turi siekti tik 
kūdikio krūtinės vidurį ir 
kelius. Jokių užuolaidų vai
ko lovelei daryti nereikia: 
i ja turi laisvai prieiti oras. 
Reikia .atminti, jog pirmai
siais metais kūdikis dides- 

i nę gyvenimo dalį pralei
džia lovoje.
Jei visa šeima gyvena vie

name kambaryje, kūdikio 
lovelę reikia pastatyti į pa
čią geriausią, šviesiausią 
kambario dalį. Negalima 

i lovos statyti prie krosnies.
■ nes kūdikis šils, prakaituos, 
blogiau valgys ir miegos. 
Reikia visiems laikams at-

i sisakytį nuo žalingo pa
pročio imti vaikus pas save 

. į lovą; svetimoje lovoje kū- 
i dikis kvėpuoja žmogaus 
kūno garu užterštu oru.

Kai kurie tėvai, bijodami 
peršaldyti kūdikį, yra lin
kę niekuomet neatidarinėti 
lango ar orlaidės ir laikyti 
kūdikį tvankiame, visokių 
garų pripildytame ore.

Jei kambaryje, kuriame 
laikomas kūdikis, tenka ga
minti valgį ir skalbti bal
tinius, reikia kūdikį kiek 
galima dažniau išnešti į orą 
ir grįžti į kambarį tik tada, 
kai skalbimas baigtas ir 
kambarys išvėdintas.

Kūdikiui augant, kamba
rio apstatymas papildomas 
specialiais vaikiškais bal
dais. Tatai anaiptol ne pra
banga ir ne pramoga. Tai
syklingai padaryti vaikiški 
baldai kūdikiui yra būtini: 
jie. sėdi ant tinkamos jam 
kėdės už stalo, pritaikyto 
jo ūgiui; jam nereikia 

- lankstyti nugaros, nuo ko 
neretai gaunasi stuburo iš-

■ krypimai, kuprotumas ir tt.
(Iš “Motina ir Vaikas”)

Į Puspatė gaus išlaikymą
Milijonierius Lafayette 

Lenz turės mokėti buvu
sios nelegalės savo puspsy 

i tės išlaikymui po 750 fiole- 
rių per mėnesį. T

arba

čiužiniai 
pirmo- 

daug minkš-

Lentz, dabar 70 metų, 
i merginą buvęs prisiviliojęs 
apie 15 metų atgal, kai ji 

i buvo apie 18 metų amžiaus, 
j Jai tada nesigailėjęs gėry- 
' bių. Bet pastaruoju laiku 
paliegęs, tapęs tų smagurių 

' negalinčiu pasiekti. Dėl to 
j jis ir jo žmona norėjo su
stabdyti buvusiai jo meilu- 

! žei davinį. Norristown 
I miestelio teisėjas Holland 
to padaryti neleido.

Amerikos diplomatė giria 
Sovietu svetingumą

Maskva. — Perle Mesta, 
buvusi Amerikos atstove 

' Luksemburgui, sakė kores- 
! pondentams, išvažiuodama 

į Leningradą:
“Sovietų Sąjungoje a 

apkeliavau apie 10,000 my 
lių. Jų valdžia labai sve
tingai elgėsi su manim ir 
leido man keliauti, kur lik 
norėjau.”

London. — Anglų biznie
rius Sydney Lane pasirašė 
sutartį pristatyt Sovietams 
elektrinių masinu už $4,- 
200,000.

ŠEIMININKĖMS
Pyčių ir slyvų džemas
4! puo'duko 

priruoštų vaisių 
7! puoduko cukraus 
1 bonkutė vaisinio 

(fruit) pectino.
Nuplauk svarą ir muj# 

nunokusių pyčių, 
kauliukus. Nuvalyk apie 
svarą slyvų, išimk kauliu
kus. Smulkiai supiaustyk 
ir sukapok ar sumalk. At- 
mieruok 4į puoduko į puo
dą. Dadėk cukrų, sumai
šyk. Greitai užvirk ir smar
kiai pavirk 1 minutę. Nu- 
kaisk. Įmaišyk pektiną. Pa
maišyk ir nugraibyk iški
lusias putas ar stambius 
gabaliukus vaisių. Supilk 
į stiklinėles ir tuojau už
pilk apie aštuntadaliu colio 
karštos parafinos.
Likusi vištiena su rvžiais
Du puodukai supiausty- 

tos vištienos
puodukas virtų ryžių / 
puodukas k e n u o t ų a r

šviežiai virtų toma^A 
sukapotas svogūnas.. / 
sukapotas žaliasis pairas 
šaukštas worcestersh i r e

soso
druskos, p i p i r ų pagal 

skoni.v
Sumaišyk viską ir pama

žu pavirk apie 15 minučių. 
Norint dar paskaninti ir 
pagražinti, sudėk į kepamą 
indą, apiberk pasviestuo- 
tais duonos trupiniais ir 
pakepk apie pusvalandį vi
dutiniu karščiu (375 F).

Today’s Pattern

o

G?

Wiesbaden, Vokietija 
Atvykęs Amerikos oro 
gų sekretorius H. E. 1 
bott apžvalginėja savo la
kūnų stovyklas vakarinėje 
Vokietijoje ir Francūzijoje.

.ie-

9311 12—20; 30—42

Pattern 9311: Misses’ Sizes 12. 
14, 16, 18. 20; 30. 32. 34, 36. 38, 40, 
42. Size 16 takes. 3% yards 35- 
inch fabric.

Užsakymą su 35 dtntayf it 
pažymėjimu fornws nume
rio ir dydžio siųskite’'Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

2 pusi.—Laisvė (Liberty)- Trečiad., Rugp.-August 19, 1953 ♦



Roseland, Ill.
Roselando Moterų Klubo 
veikla

Dfoselando Moterų Kultūros 
Kfjibas užbaigė atostogas. Su- 
siiįlnkimas įvyko rugpiūčio lo
tų dieną. Kadangi atskiros 
narės dar tebeatostogauja, tai 
ir susirinkimas nebuvo skait
lingas, bet nutarta įvykdyti 
keletas svarbesnių dalykų.

Susirinkime priduotas na
rystės certificatas iš Dramos 
ir Meno .Klubo (Mildos svetai
nės). Taigi, roselandietės gali
me pasididžiuoti, jog esame 
daliuos savininkės kultūrinio 
centro Chicagoje—Mildos.

Nors susirinkime dalyvavo 
nedaug narių, bet vistiek iš
rinkome komisijas ir darbinin
kes būsimam Moterų Klubo 
piknikui. Piknikas Įvyks Ryan 
Woods.

Kasos globėja A. Nutautie 
nė pranešė, jog negales eiti 
pareigų, nes išvažiuoja toliau 
neribotam laikui. Tuom tarpu 
jos vieta neužpildyta; esamos 
valdybos narės atliks kasos 
globėjos pareigas bent laiki-

Si:^irinkime atsilankė jaunų 
moterų ir merginų klubo (So
rority) atstovė N. Gorgin. Ji 
užkvietė Roselando Moterų 
Kultu ros Klubą prisidėti prie 
jų ruošiamo parengimo Mildos 
pastato naudai. Nutarta prisi
dėti. Pareigūnės šio darbo at
likimui bus išrinktos vėliau.

M. Noruišienė.

PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
n- Kalėjimo vaizdai. Poema .. ..... ------ ■

(Tąsa)
Daktaro šauktis? kokių čia paralių? 
Kaip bus nakčia? Ir suprast jis negali.

Ag, sirguliavo ir trys jo draugai— 
xDar pirma jo, bet netiek—tik lengvai. 

Taip, anot Džimio, gyvųjų čia karstas... 
Štai tu kentėk, ir diegliai tave varsto.

Et, nėr kas daro, gal gulti geriau?
Brūkšt nusivilko—į lovą ir jau.

Guli ramiai, tai vėl šonan pasvyra, 
Sausa gerklėj, tai gal vandenio tyro?

Edis jam padavė,—geria jisai.
Na, ar geriau? nesuvokia visai.

Štai pagaliau ir šviesas užgesino,— 
Koks gi bus miegas ligoto vaikino?

Jei taip numigtų nors puse nakties,
Perdegtų karštis ir skausmas peties.

Kur tau tą miegą! Visaip jis mėgina. 
Kai apsikloja, labiau dar slogina,

Jei atsiklos, tai jį tuoj šiurpuliai,— 
Taip susipainiojo klaidūs keliai.

Blaškės jis, blaškės, ant šonų jis vartės, 
Nuimtas visas, apglebęs, apkaitęs,

Bandė aukštielninkas, bet vis tąsią, 
Tartum pristojo pikta jį dvasia...

Mintys betvarkės,
į kaip skruzdės, kaip bitės, 

SkraiWojo, spaistės, visai jį apspito: 
1 NeiVuvaikyt, nei krūvon jų suvest,— 
> Visas klaikus—nepažintų savęs...

Kaip jis ilgai taip kliedėjo sujušęs, 
Perimtas tvylančio skausmo vis mušės, 

Kaip virpulingai jam daužės širdis,— 
Kad ir norėt’—negi kam jis sakys.

Kaip jis užmigo, per sapną tai matė? 
O gal iš tikro tai buvo gyvatė,

Ką jam įkando, įgėlė petin,—
Jis negalėtų suvokti itin...

Kai tik. subirzgo rytinis Varpelis, 
Šviesos nutvisko, jau įnamiai keliaš, 

Klast ir pravėrė ir Džimis akis: 
Kur jis klajojo—ir kam jis sakys?

Edis sužiuro, gėlingai paklausė: 
“Džioni, kaip tau ?”—O tasai apsiblausęs, 

Lėtas pakirdo ir spokso skersai, 
Nustragaliojo ir žemėn jisai.

“Daktaro?”
klausia praeivis “klapčiukas,” 

“Mgn’ užrašyk:
ta &alva man taip sukas...” 

Pusryčių eitų, bet tas kvaitulys,— 
Pats nesugaudo, ką jis bedarys.

Vistik nuėjo, kavos tik gurkšnelį, 
O čia jau kiemas, ir laukan jį kelia:

Na, reiks juk eiti,—širdy kartulys, 
Vaikščiot, stovėt ar galėtų gi jis?

Apie garsųjį Yosemite 
naeionalį parką

Alvinas
(Pabaiga)

A vikst u mos e aplink matosi 
balto sniego pusnys, o vėjuo
toje dienoje susidaro miglos 
judesiai, todėl atrodo, kad 
sniegas krinta ant viršausi tų 
kalnų.
Medžiai milžinai

Yra dvi didelės girios kraš
te parko. Viena pavadinta 
Wawona a pie linkę, kita— 
Mariposa. Į tas apielinkes 
žmonės specialiai važiuoja 
pamatyti milžiniškų Sequoia 
medžių. Keletas medžių yra 
užvardinti įžymiais vardais, 
k.t. Giant [Forest, General 
Grant, General Sherman, Gri
zzly Giant, Columbia, Virgi
nia, Mark Twain, California, 
ir daugelis kitų. Medis Mas- 
sachusett nuvirtęs 1927 m. ir 
taip storas, jog yra įtaisyta 
laiptai užlipti ir ant jo vaikš
čioti. Yra ir daugiau medžių 
iš šaknų išvirtusių, ir stovės 
jie per eiles metų. Jų niekas 
niekam nenaudoja, laiko kai
po istorinius dalykus, — tik 
jeigu medis nupuola ant kelio, 
tą dalį nupjauna ir atima, kad 
galėtų pravažiuoti. .

Apie medžius Sek vaja yra 
Įdomi istorija. Tie medžiai ne
auga iš šaknų ar iš atžalų, 
bet turi išdygti tik iš tos veis
lės sėklų, if turi augti saulė
toje vietoje. Todėl, kada tie j 

Ką gi? stirpsojo, prigludęs prie sienos: 
Daugel tokių, negi tik kad jis vienas,— 

Balę, išbalę, nusmurgę visi, 
Kas ten viduj jiems? argi surasi.

Dūsavo, skundės tokiem pat, bėdojo:
Skųskis neskųskis, broliuk, tai vis toja... 

Priejautos, sąjausmo te r tarpsavy,— 
O nuo valdybos—nelauk tu, kvaily.

*

Štai i)ro duris stipriabalsis klapčiukas 
Numerius šaukia,—

na, būk linksmučiukas: 
Daktaras čia,—vis pagalbą tau duos, 
Vaisto ar ko, bus kokios bent naudos...

Skubo vidun. O čia šluosto tik valo
Akinius daktaras, stovi už stalo, 

Knygą didžiulę atskleido jisai, 
Nušniurkštė nosi ir žiūri skersai.v-

Buteliai du su vaistais ant staliuko,
Krūvos čia pat popierinių puodukų, 

Dar ir piliulių dėžutės bent trys, 
Taigi dabok, kaip čia bus, kaip darys...

Sargas čia pat tavo numerį šaukia,— 
Džionis tuoj eina, išbalęs, kaip kaukė.

“Kas tau ?”—“Aš, daktare, visas sergu, 
Petį man skauda, man silpna, baugu.”

♦

“E, nebijok: tai skiepai tebeveikia,
Tai ne liga, tai praeis visa veikiai.”

Tufoj padėjėjas įpylė vaistų:
Štąi tau puodukas—išgerk, vaike, tu.

Džionis tik makt ir ištraukė lig dugno, 
Dar ir paskui vandenuko kiek drungno,—

Narvan savan tuoj ir smuko skubiai: 
Ėmė jam kiurkt/ir sopėt viduriai.

Vidurius jam, br/, netrukus paleido, 
Dargi labiau jis/pabalo ant veido:

Varo ir van/ jam vidurius lauk,— 
Tu nebijok, bus gerai, tik palauk...

Iškošė visą, išdraskė, išvarė,—
Dar jam silpniau ir blogiau pasidarė: 

Lept ir apalpo ir guli štai va,— 
Tuoj čia sujudo trejukė sava.

Lovon įkėlė jį Edis su Biliu,—
Stovi nustebę, tik dairos ir tyli.

Štai tau ir vaistas, ir kas čia daryt? 
Nagi ir būklė! sakyk tu, brolyt.

Nėjo pietų, nes persilpnas ant kojų, 
Valandas keturias taip padrybsųjo:

Kiek ramesni jam ir tie viduriai,— 
Nagi ir teko vargšeliui sūriai...

Veikiai pribuvo patyrelis Džimis,— 
Džionis tįsojo jau šiek tiek aprimęs.

Jam fotografas ir tarė tyliai, 
Kad neišgirstų kokie ten kvailiai.

(Bus daugiau)

medžiai pradėjo augti, reiš
kia,, kad toje vietoje kitokių 
medžių nebuvo. Mokslininkai 
rodė jaunus medžius, po 50 
ir po šimtą metų senumo. Tai 
dar visai maži medeliai. Sek- 
vaja medis iki 10 ar 15 metų 
auga gana sparčiai, vėliau juo 
jis eina senyn, tuo jis lėčiau 
auga, įr už tai tie medžiai 
pragyvena tūkstančius motų ir 
tebėra sveiki ir gražūs. Daug 
yra Sekvaja medžių su pa
džiūvusiomis viršūnėmis. Mok
slininkai nurodo, kad tokiem 
medžiam būna stoka drėg
mės, ir nepajėgia įgauti gy
vumo iki viršūnės, todėl vir
šūnės pradeda apmirti. Bet 
abelnai medis tebesti pilnai 
sveikas. Medis ypatingas tuo- 
mi, kad jokios ligos jo nekan
kina ir joks gyvis jo neėda.

Sekvaja medis išvaizda la
bai panašus Į raudonmedį, bet 
pamatiniai daug skirtingesnis.
Apie Yosemite indijonus

Dabartinis parkas ir toji a- 
pielinkė yra buvusi labai tir
štai apgyventa indijonais. Ai
šku, kad jie čia gyveno per 
šimtmečius, kolei europiečiai 
atvykę pradėjo juos užka
riauti ir naikinti jų gyvenimo 
vietas. Indijonai buvo ener
gingi ir narsūs kovotojai 
prieš pavergėjus. Jie niekam 
nesidavė pavergti, todėl, kovo

jo iki mirties.
Indijonai visas dabartines 

vietas turėjo už vadinę savotiš
kais vardais, net patį dabartie 
nį parką vadino indi joniškai 
—Ahwahnee, kas reiškia gilią 
žolę.

Indijonai ramiai gyvenoj 
po šią apielinkę iki 1851 me
tų. Vėliau atėjūnai — ispa- I 
nai, anglai ir francūzai, turto 
ir garbės ieškotojai, pradėjo 
juos persekioti ir išnaudoti, 
Tada prasidėjo aštri kova, ir 
ėjo veik per du metus. 1853 
metais indijonų galia buvo 
sunaikinta ir jų vadas liko nu
žudytas. Kas ir kada jį nužu
dė, Yosemite parko istorija 
nepasako. • f

Nežiūrint, kad atėjūnai tą 
indijonų vadą nužudė, bet jo 
vardu pavadino parką. Pasku
tinis indijonų vadas buvo Yo- 
hamite, — tą žodį biskelį pa
dailino ir pasidarė Yosemite.

Dabartiniu laiku parke ran
dasi keletas indijonų šeimų, 
kurios yra užlaikomos val
džios kaštais.
Prie užbaigos
« Nežiūrint to, kad Yosemite 
parką aplanko tūkstančiai 
žmonių kas metai, bet žinau, 
kad daug yra jame nebuvusių 
ir nemačiusių. Tad nors pa
viršutiniai galės iš šio aprašy
mo šį-tą sužinoti.

Amerikos valdžios užlaiko
mų parkų yra 28-se valstijo
se, bet du iš jų, Yosemite, 
Calif., ir Yellow Stone, Wyo
ming, gal bus žingieidžiausi iv 
plačiai pagarsėję savo gamti
niais turtais ir kitais įvairu
mais.

Kitą sykį gal pavyks dau
giau įvairumų patirti, tad ir 
vėl parašysiu.

Chicago, 111.
Mirė advokatas David Bentall

Gavome žinią, jog mirė adv. 
David J. Bentall, berods su
laukęs jau arti 80 metų/

Adv. Bentall yra gerai žino
mas lietuviams.

Bentall gimęs ir augęs Mi
nnesota valstijoje. Kilęs iš 
švedų šeimos. Advokatavo jis 
beveik visą laiką Chicagoje.

Jisai uoliai dalyvavo anks
tyvame socialistiniame judėji
me. Kada socialistai skilo, jis 
ėjo su kairiaisiais.

Jis yra vedęs daug politinių 
bylų. Bene geriausia jis pasi
žymėjo gindamas darbo unijų 
vadus ir organizatorius Pieti
nėse Valstijose. Jis gynė visą 
eilę politinių—Chicagoje ir a- 
pylinkėje.

Pastaruoju laiku jis tačiau 
jau buvo persenas ir tokias 
bylas veda kiti.

Bentall yra vedęs bylas ir 
eilės lietuvių-nevien. politines, 
bet kitokias. Vienu tarpu jo 
firmoj dirbo bent pustuzinis 
jaunesnių advokatų.

Jo vyresnis brolis buvo pa
garsėjęs kaipo iWW unijos 
vadas tuo laiku, kai ta unija 
labai žymiai figūravo šioje 
šalyje, būtent, laike pirmojo 
pasaulinio karo ir tuojau po 
karo. Jis veikė su Bill Hey- 
woodu ir kitais. Bet jis miręs 
pirmiau už advokatą Bentall.

Politinėse bylose, ir abelnai 
bylose, kurias džiurė spren
džia, David Bentall buvo ge
ras. Jis mokėjo pasukti džiu- 
rę savo pusėn. Jam tačiau ge
rokai kenkė tas faktas, kad 
jis buvo labaD daug visokių 
bylų paėmęs ir pradėjęs ir 
kartais negalėjo reikiamo dė
mesio visoms duoti.

Reikia sakyti, jog nors ii 
advokatas, jisai visą savo gy-. 
venimą gerąi veikė, ką galėjo 
darbininkų judėjimo labui. 
Tuo jisai užsitarnavęs didelės 
pagarbos ir pasitikėjimo.

Senatvė privertė jį trauktis 
iš veikimo ir dėlto pastaruoju 
laiku jis .kiek'apmirštas buvo.

Dabar politiniam lauke vei
kia jaunesni geri advokatai.

Man teko asmeniniai gerai 
pažinti velionį Bentallą ir aš 
turiu vien gerus apie jį atsi
minimus. Draugas.

Montello, Mass.
Moterys turės radijo 
piknike stalą

■ Gintarų žemės piknikas jau 
čia pat. Jis įvyks sekmadienį, 
rugpiūčio 23, Lietuvių Tautiš
ko Namo Parke, Keswick Rd. 
Pradžia 1 vai. po pietų.

So. Bostono moterys apsi
ėmė paruošti valgių stalą. To
dėl kitų miestų moterų klubai 
turėtų prie šio stalo prisidėti, 
ką nors paaukoti. Taipgi ir pa
vieniai turėtų prisidėti. Tai 
žymiai pagelbėtų pikniko sėk
mingumui.

J. Masteika, hambuigų ku- 
korius, vėl keps ant lauko 
hamburgus. Jam tai gerai se
kėsi Laisvės piknike. Dabar 
jis vėl svečius pavaišins su vi
taminais.

A. Vasaris, kailių (futrų) 
specialistas, parodys naujų 
kailių madas.

Montellos, S. Bostono ir 
Worcesterio menininkai pildys 
muzikalę programą.

Prašomi visi ir visos daly
vauti.

Rengimo Komitetas.

Philadelphia, Pa.
Advokatų Sąjunga siūlosi 
ginti komunistus

Jau žinome, kad šiame mie
ste yra areštuoti astuoni ko
munistai ir kaltinami mokini
mu jėga nuversti valdžią. 
Valdžia skaito juos prasižen
gusius Smitho įstatymui. Sep
tyniems paskirtos po $25,000 
kaucijos, o vienam — $50,000.

Septyni areštuotieji sako 
negalį gauti advokatų juos 
ginti. Tik vienas turi advoka
tą. Teisėjas Grim, kuris pa
skyrė nesvietiškai didžiules 
kaucijas, sako galįs gauti 
jiems davokatus. Jis pasiūlė 
advokatų sąjungos patarnavi
mu, v

Philadelphijos advokatų są
jungos civilių teisių komiteto 
pirmininkas James M. Brittain 
priėmė teisėjo Grim rekomen
daciją, kad šios* sąjungos ad
vokatai galės apsiimti areštuo
tus komunistus ginti, nežiūrint 
to, kad jie yra dideli komu
nistų priešai.

Galima suprasti, koks gali 
būt gynimas tų, kuriuos tokie 
advokatai skaito esant nusi
kaltusiais dar pirm teismo.

1 Rep.

Camden, N. J.
Valentino apeliacija 
išklausyta

J. V. apeliacijų teisme, Phi- 
ladelphijoje, buvo išklausyta 
Anthony Valentino apeliacija.

Valentino advokatas T. D. 
McBride išrodinėjo, kad Va
lentino neteisingai žemesnio 
federalio teismo buvo nuteis
tas ir duota jam 5 metų kalė
jimo bausmė neva už netei
singą liudijimą.

Valentino liudijo, kad jis 
nesąs komunistas, dėlko jis 
kaltinamas. Bet valdžios ad
vokatas tikrino, kad jis esąs 
komunistas.

. Valentino buvo apkaltintas 
1952 metų spalio 24 d. ii 
penkių metų bausme buvo 
paskirta tų pačių metų lap
kričio 7 d.

Anthony Valentino yra biz
nio agentas United Packing
house Workers Unijos 80-to 
lokalo, Campbell Soup Co. 
darbininkų unijos*

Kadangi jis yra geras kovo
tojas už savo darbininkų rei
kalus, tai aišku, kad kompa
nija pagelbėjo valdžiai perse
kioti šį darbininkų kovotoją.

Rep.

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

Detroit, Mich.
Unijos prezidentas 
kalbės piknike

Hugh Bryson, National 
Union of Marine Cooks and 
Stewards prezidentas, apsiė
mė kalbėti Labor Day piknike, 
rugsėjo 7 d., Pardee Parke, 
Telegraph ir Wick Rd.

Šį pikniką ruošia bendrai 
Sveturgimiams Ginti Michigan 
Komitetas ir Civilių Teisių 
Kongresas.

Prezidentas Bryson • yra 
tvirtas kovotojas prieš Taft- 
llartley įstatymą, prieš Smith 
ii- McCarran Įstatymus. Visur 
jis gina demokratines žmonių 
teises.

Tautinės grupės apsiėmė 
pagaminti piknikui maistą. 
Bus visokių gėrimų ir garsi šo
kiams orkestrą. Taipgi bus 
muzikalė ir sporto programa, 
taipgi vaikų žaismės.

Pelnas eis civilių teisių gy
nimui.

Svarbu visiems šiame pikni
ke dalyvauti. Lietuviai netu
rėtų nuo kitų atsilikti. Pasi
žymėkite rugsėjo 7 d. ir da
lyvaukite šiame garsiame pik
nike. Ateivis.

Worcester, Mass.
Vyks į Montello

VVorcesteriečių nemažai 
ruošiasi važiuoti Į Montello, 
Mass., rugpiūčio 23 d., kur į- 
vyks Gintarų žemės Radijo 
metinis piknikas LTN Parke 
ant Keswick Rd.

Mūsų veikėjų daugumas 
vyksta ne vien piknikauti, pa
siklausyti muzikalės progra
mos, bet ir pasitarti su dauge
liu ten su vykusių kitų veikė
jų, kaip sėkmingiau pravesti 
antras, t.y. rudeninis “Lais
vės” naudai piknikas, kuris į- 
vyks Worcester, Mass., rugsė
jo 20 d., Olympia parke.

Literatūros Draugijos abi 
kuopos turi išrinkusios plačią 
komisiją tam reikalui. D. J.

Pranešimas
MONTELLO, MASS.

Gintarų Žemė Radio- programos 
metinis piknikas jvyks sekmadieni, 
rugpjūčio (August) 23 d..; Lietuvių 
Tautiško Namo Parke, Keswick Rd. 
ir Winter St., pradžia 1-mą valandą 
popiet.

Bus graži muzikalė programa, ku
rią duos Worcesterio, So. Bostono 
ir Montellos mūsų meno žvaigždės 
ir gros gera orkestrą.

Antanas Vasaris, pasižymėjęs kai
linių— Futrų siuvėjas rengia naujų 
gražiausių futrų parodą.

Šiame piknike bus gerų valgių ir 
gėrimų. Tad kviečiame vietinius ir 
iš, apylinkės dalyvauti šiame pikni
ke ir pasilinksminti.

Malonu pranešti, kad bus ir mo
terų stalas, kurį tvarkys bostonie- 
lės, pasižymėjusios gąspadinės. O 
Muątcika keps Hamburgers atvira
me ore. Visi būsite pasitenkinę, 
kurie tik atvyksite.

Rengimo Komitetas.
, (163-165)

ŠYPSENOS
Ji nežiūri

Barbė (pajūryje): “Anas 
vyriškis jau Visą valandą į 
mane žiūri ir žiūri, nei akių

SHENANDOAH, PA.
Šį sekmadienį, rugpjūčio-August 23-čią dieną, 

įvyks mainierių didysis piknikas paramai dien
raščio Laisvės. Jis bus Swank’s Grove, Bran
donville, Pa. Puiki vieta pasilinksminimui.

Kviečiame visus apšvietą branginančius žmo
nes į šį gražų pasilinksminimą. Atsilankę tu
rėsite sau malonaus pasitenkinimo ir tuom pa
čiu kartu paremsite dienraštį Laisvę.<>•

Į šį pikniką atvyksta svečių iš Brooklyno ir 
iš Philadelphijos. Jie nori pasimatyti su mai- 
nieriais, *p'asivaišinti ir kartu su jais pasilinks
minti. Taigi mainieriai iš arti irvtoli būkite 
šiame piknike pasimatymui su svečiais iš toli
mų . kolonijų.

Rengėjai rūpinasi pagaminti piknikui gerų 
valgių, taip kad visi galėtų tinkamai pasivai
šinti. Viskas yra ruošiama ant daugelio žmo- 

mių, todėl neapvilkite rengėjų, pribūkite visi.
Rengėjai.

3 pusl.-Laisvė (Liberty) -Trečiad., Rugp.-Augiut 19, 1963

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

LAYOUT MAN
Experienced in miscellaneous iron 

and light structural steel. Excellent 
opportunity and steady work for 
right man. Apply in person or phone 
Mr. Branella.

WALTER MUELLER CO. 
945 So. 53rd Street 

GR. 6-8561. Evenings Call 
Sunset 9-2786

______ _________________ (160-163)
AUTO MECHANICS. 1st class 

only. 50-50 pay with guaranteed 
salary. Ford experience preferred,. 
Steady work; good working condi
tions. See Jack Wolf. SWIRSDING 
MOTORS, INC., 9734 Bustlcton Ave., 
Philadelphia.

(161-164)
AUTO MECHANICS. De Soto 

Plymouth dealer. Must be exper
ienced. Steady work; good pay, all 
benefits. Apply in person.

See Mr. Bolin 
5621 Walnut Street 

(161-164)
MECHANIC

Experienced to do outside service 
work for one of Philadelphia’s larg
est industrial lift truck firms, trav
eling expense paid. But must have 
own car. .Steady work for right 
man. Phone MR. D’ANGELO.

Evergreen 6-0800
Philadelphia.

(162-164)

YOUNG MAN

To learn Trade
In the Printing field.

Must be Steady,
Willing Worker & Dependable 

BUTLER-THOMAS CO.
1315 Cherry St.,

(162-163)
AUTO MECHANIC. Oldsmobile, 

exp. pref. Day light shop. Salary 
and bonus, insurance, vacation. Ąp- 
ly in person. See Mr. Brady. ŠELMI 
OLDSMOBILE, 3318 No. Broad St.

(162-164)
WEAVERS

Experienced. Narrow fabrics. Flet
cher looms. Steady work; good 
working conditions. Apply in person 
or phone: ARISTOCRAT NARROW 
FABRIC CO., 5600 Tacony Street.

DE. 6-9737.
(162-164)

HELP WANTED FEMALE
Wanted responsible woman for 

gen. hsewk. and to help prepare 
vegetables in hotel. Restaurant in 
Poconos. Live in. Sal., rm. and bd. 
Steady yr. rd. wk. Vac. Phone Elm
wood 7-3113 or write: Mrs. M. El- 
senhard. Bristol Rd., Ivyland, Pa.

(161-164)

STENOGRAPHER. Experienced 
with some knowledge of bookkeep
ing. 5 day week, 9 to 5. Steady pą- 
sition. $50 to start. Apply in person 
or phone: J. KINDERMAN& SONS, 
181 Market Street, MA. 7-6551.

(161-164)
YOUNG WOMAN. Settled and 

reliable for It. housekeeping; cook 
dinner, It. laundry. Asst, with year 
old child. Sleep in or sit 3 • nights 
week. 1 day wk. and every other 
Sunday off. Gd. sal. Aparment.

Lynnewood Gardens.
Call Turner 2148.

(162-168) 
................ -................... . ' — ’l ... ..

CLERICAL. Good at figures. Ge
neral Office work, some typing nec. 
St. work; good working conditions. 
Apply in person. See Mr. Reed, 
QUAKER CITY PAPER CO., 811 
Vine Street, Phila. 6.

(162-163)

nenuleidžia.”
Lilė: • “Ne tiesa, jis tai į 

mane visą laiką žiūri!”
Barbė: “Į tave! 0 kaip

gi tu tu žinai, kur jis žiū
ri?”

Lile: “Aš tik tavąjį 
žvilgsnį seku ir man aišku, 
į kurią mūsų jisai žiūri.”



Rudeninis piknikas
Liberty Auditorijoje

Gaisragesys atbuvo 
už daktarą

Už pašovimą traukia 
teisman miestą

Pajūriečiai streiku
apgynė savo nan

Iš anksto užsisakykite

Jau buvo šioje vietoje minė 
ta, kad Lietuvių Namo Ben
drovės direktoriai ruošia ru-

torijoje.
šiam piknikui diena > bus 

nuskirta taip greit, kaip tik 
bus patirta, kada kitos orga
nizacijos ruošia savo paren
gimus spalio mėnesį. Mat di
rektoriai nenori suruošti savo 
parengimo tą dieną, kada bus 
kokios nors kitos lietuvių or 
ganizacijos ruošiamas paren
gimas. Manoma dieną parink
ti visiems prieinamą.

B i e d n u o m e n ė s apgyventoje 
Bedford-Stuyvesant srityje bū. 
simasis tėvas Bernard Morris 
atbėgo pas gaisragesius pra
šyti pagalbos. -Jis sakė, kad 
jo žmona namie, 940 DeKalb 
Ave., raičiojasi skausmuose, 
gi ambulanso laukia ir nesu-

William Burdick, 55 metų, 
statybos firmoje suporintom 

ko, kad jis pasiliko 
visam amžiui nuo 

buvo pašovęs 
sausio

patraukė teis
tą policistą.

sužalotas
pašovimo. Jį 
policistas 1952 metų 
23-čią. Dėl to 
man miestą

NEW YORK NEW YORK NEW YORK
MALE and FEMALE HELP WANTED FEMALE HELP WANTED—FEMALE

prieŠ 
kom-

MERROW OPERATORIAI 
ir 

LOOPERS
Patyrę ant model P. Nuolatinis 

darbas.
1257 Gates Ave., Brooklyn 
arti visų busų ir subvių. 

Tel. GL. 3-9579
(160-163)

REIKALINGA, HAIRDRESSER
Visai savaitei

Valandos 9 iki 6.
niais. Nuolatinis

C J a isragesy bos 1 e i tena n tas 
Edward T. Dunne nuskubėjo 
pas moteriškę ir netrukus pa
gelbėjo' jai priimti mergytę, 
jų septintąjį kūdikį. Ambu
lanso sulaukė, motei-) išvežė 
ligoninėn jau su kūdikiu.

galima užsisakyti. Vincas 
Kazlauskas sakė organizuos 
didelį stalą savo draugams ir 
draugėms. Jonas Katinas ke
tino sudaryti savo stalą ar 
stalus. Katinas turi daug pa
žįstamų, kurių daugelis daly-

■ vans šiame piknike.

Tai apylinkei, vienai tirš
čiausia apgyventų visame mie
ste, arčiausia miestinė ligoni
nė yra už kelių mylių. Atsi
žvelgiant į dabartinį trafiką, 
tūlomis valandomis reikalinga 
ilgalaikės kelionės. Dėl to 
motinų ir kūdikių mirtingu
mas čia daug didesnis negu 
kitose Brooklyno dalyse.

met buvę įsakyti gaudyti au
to, kurio laisnis prasideda su 
numeriu 9N. - Burdicko auto 
irgi tokį numerį turėjęs. Skun
de sako, kad policija jį vijo
si gatve, sulaikė, neteisėtai 
darė kratą, pašovė ir arešta
vo, neturėdama tam pagrindo 
nei varantų. Polio 
si, būk pašovimas 
tyčia.

Laivakrovių streikas 
Moore-McCormack laivų 
paniją pasibaigė rugpjūčio 14- 
tą. Firma sutiko sugrąžinti j 
darbininkų saugumo prižiuro- 
vo pareigas James Garvey, 
kurį firma buvo nukėlusi į že
mesnį stažą. Garvey buvo iš
dirbęs fiiTuai 13 metų ir ta
me aukštesniame 
trejus metus.

HELP WANTED-MALE

laipsnyje

Greta reikalavimo 
atstatytąjį į jo stažą, 
kai pareikalavo ir gavo paža
dą derėtis su darbininkais 

naujo kontrakto.

atsteigti 
darbinin-

ir
dėl

aiški na- 
kes ne«

Galima užsisakyti vietas pa
šaukiant VI. 9-4678. Rep.

Pradėjo svarstyti 
sekamą budžetą

val- 
Fiteinan- 
paskyrų 

Miestinė Bu-

Trims dešimtims miesto 
džios skyrių reikėsią 
čių metų veil 
$785,193,536.66.
džeto taryba sekamomis dvie- 
mis savaitėmis išklausys at
skirų department!) reikalavi
mus ir argumentus. Paskiau 
pateiks savo pasiūlymus. O 
viešųjų posėdžių tikisi apie vi
durį spalių mėnesio. Tuomet 
Įeis ir piliečių organizacijų 
atstovams pasisakyti.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

s Savininkas ?
306 UNION AVENUE I 

Brooklyn, N. Y.
< Gerai Patyręs Barberis >

Jau daug metų kai šios sri
ties gyventojai reikalauja čia 
pastatyti ligoninę. Kai miesto 
valdžioje buvo išrinkta ir dar
bininkų atstovų, ligoninė jau 
buvo prižadėta ir net plotui 
nepirkti suma nutarta. Bet 
kai darbininkų atstovus reak
ciniai politikieriai visiškai iš
ėdė iš valdžios, net tų nutar
tų žemei nupirkti pinigų dar 

j nedavė.

Panaši padėtis su įvairiais 
! žmonių reikalavimais yra New 
Yorko Harleme, kur pirm rin- 

i kinių kai kas pažadama, o po 
i rinkinių užmirštama. Ilarle- 
! me, kaip ir Bedford-Stuyve- 
įsant srityje, dauguma gyven- 
1 tojų yra negrai ir bendrai 
biednuomenė.

Negrai, biednuomenė ir tik
rieji darbininkų vadai yra-pa
siryžę ^šiemet išrinkti negrą 

į Manhattan 'prezidentu. Ka
dangi apskričių prezidentai 
turi balsą miestinėje Budžeto 
taryboje, tuomi jie tikisi gau
ti ir biednuomenei pagerini
mų. Darbiečiai ir 
žangieji remia tą 
nes tai būtu visu 
nių gerovei.

“Nereikėjo į rinkamus 
velti asmens kilmės”

Taip pareiškė Victor Anfu- 
so, demokratų partijos, kandi
datas į Kings County Court 
teisėją ant Wagnerio tikieto. 
Jis sakė, jog apgailėtina, kad 
kandidatai ieško sau paramos 
atsidėdami ant rasinės, 
nes ar tautinės kilmės.

Suprantama, kad 
pastabą taikė majorui
Hitleriui, kuris savo kalboje 
bandė prisitaikyti italams.

Anfuso sakė, jog jis būda
mas kongresmanu veikė ne 
kaip italų kilmės amerikonas, 
bet kaip Amerikos žmonių iš
rinktas atstovas, 
išrinktas teisėju,
taip pat laikytis to principo, 
stengtis “teisingai tarnauti 
visų J. V. žmofiių gerovei.”

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
katalikų ir kitų religinių 
kūjų.

ve i-
Cl

—o—
Neamerikinės veiklos komi

tetas • Washingtone baisiai ne
smagiai jautėsi klausydamas 
metodistų pastoriaus McMi
chael kalbos.

tikybi-

jis tą 
Impe-

Tyrinėtojų kambaryje šis 
kunigas pasakė: Jeigu taika ir 
badaujančių vaikų Ispanijos 
civilio karo metu parėmimas 
yra skaitomi subversyvūs, ii’ 
pats Jėzus Kristus turėtų būt 
apšauktas prasižengusiu ir t 
rinėtas.

Jeigu būtų 
jis žadėjo

Darbiečiai ruošiasi 
rinkimams

bendrai pa
su manymą, 
darbo žmo-

Iš visų lig šio] matytų Ame
rican Labor Party pareiškimų 
atrodo, kad ta partija ruošia
si laikytis rinkimuose su savo 
kandidatais. šiuo tarpu ne
matyti polinkio ištraukti savo 
kandidatus paramai bent ku
riu kitu, v t

MATTHEW A 
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Sunkvežimis įvažiavo 
krautuvei!

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Praradęs kontrolę Railway 
press Agentūros sunkveži- 
o vairuotojas bandė sunk- 
žimį kreipti šian ir ten. Bet 
klydėlis jo vežimas, tarsi 
jausdamas reikalą, pasisu

ko ir mhė>stačiai per duris j 
automobiliams dalių ir reik-

Partijos kandidatas į majo
rą Clifford T. McAvoy šiomis 
dienomis išleido pareiškimą, 
kuriame liberalų partijos pa
keitimą vieno kandidato kitu 
skaito padarytu tiktai politi
niais sumetimais. Sako, kad 
Halley atstatė iš kandidatūros 
teisėją Marchisio “tiktai eili
nių narių ir viešosios nuomo
nės Spiriamas,” o ne iš širdin
gų pastangų suteikti negrams 
jiems priklausančią vietą val
džioje. *

Virginia 9-6125

Avė. Sunkvežimis duris nu 
galėjo be didelio vargo, išli
ko nesugniužęs ir vairuotojas 
gyvas.

Bėgiu dvieju savaičių liepos 
mėnesi*37 brooklyniečiai pra
radę auto leidimus, o kitiems 
26 laikinai uždraudė-vairuoti. v

BPETER 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.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

I

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-68G8

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

ta

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street 
st.

Užlaiko puikų

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

Telephone E Vergreen 4-8174

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. 7-6283

FOUNDRY
Siūlo nuolatini darbą, 45 valandų 

savaitę su viršiausiom pašalpom 
sąlygomis vyrams prie

PYLIMO ir IŠKRATYMO , 
GRINDERS & CHIPPERS 

CUT-OFF OPERATORS 
GENERAL HELPERS

Patyrimas nereikalingas.
ALLOY STEEL PROD. CO.
34 Farrand St., Bloomfield, N. J.
879 North Ave., Elizabeth, N. J.

Vienas blokas nuo Route 25 
Tel. Bloomfield 2-5058 

(160-166)

ir

REIKALINGI
FOUNDRY DARBININKAI
Squeezer, molders, taipgi chippers 

sunkiam darbui ir foundry paprasti 
darbininkai. Kreipkitės tik patyrę 
minėtuose darbuose.
BATHGATE FOUNDRY CO.

CREEPER HILL RD.,
- NORTH GRAFTON, MASS.

Tel. Grafton 762
(165-167)

REIKALINGAS
PILNAI MOKANTIS CAKE 

BAKER IR FINISHER 
Turi Mokėti Žydišką Stilių 

Gera Alga.
HILLCREST BAKERY

178-07 Union Turnpike, Queens.
Tel. RE. 9-9463

(163-165)

Jeigu mes norime Jėzaus 
principais vaduotis, tai šį in- 
vestigacijų komitetą .turime 
pastumti užpakalin ir tūlas 
Thomas Jefferson laisves at
steigti, Jack McMichael pa-

Chicagos 
Sun-Times” pla- 
jog dideli alko- 

pirm laiko 
gali būti tik

-----O-----

Dr. W. Alvarez 
dienraštyje 
čiai aiškina,
holio naudotojai 
miršta. Išimtys 
pas tuos, kurie turi tvirtą or
ganų sistemą, tai juos ne taip 
greit alkoholis nugalabina.

Dideli alkoholio naudotojai 
turėtų tai gerai įsitėmyti, jei
gu jie nenori gėrimu sutrum
pinti savo amžių. *

■ —o—

Sekmadieni, rugpjūčio 23, 
bus gera proga pasilinksminti 
LDS 3-Čiosios Apskrities pik
nike, Irvington, N. J.

Rengėjai tikisi nemažai da
lyvių. Jie tam yra pasiruošę 
su valgiais, gėrimais ir žavė- 
jančia muzika.

RANDAVOJIMAI
V

Patogus kambarys prie pavienio 
vyro, su privilegija naudotis virtu
ve, šaldytuvu, rjidio, televizija ir te
lefonu, Williamsburge, arti greitųjų 
važiuotės linijų. Informacijų gausi
te pas Mrs. Augulis, 358 So. 3rd 
St., Apt. 24. EVergreen 8-4958.

(162-164)

ar gale savaičių.
Uždara trečiadie- 

darbas.
Gera mokestis. Šaukite:

FL. 8-9184

MERGINOJ

Sustatymui elektroninių dalių. Mo
derninis fabrikas. Pilnos darbininkų 
pašalpos. Medikalis aptarnavimas ir 
apdrauda. Nuolatinis darbas.

šaukite: 
ST. 4-2903

REIKALINGOS OPERATORĖJ 
Patyrusios prie party diressfl#. 

Nuolatinis darbas. Gera nWWestis,
Kreipkitės: ’

BIMOY MODES 
8725 — 18th Ave., Brooklyn 

Tel. CL. 6-4990
(158-164)

REIKALINGA HAIDRESSER

REIKALINGOS OPERATORES 
Single needle. Aukšta nuo šmotų 

mokestis. 
Nuolatinis darbas. 

Vienas daiktas. 
Kreipkitės: 

BEST 
408 E. 59th St.

Patyrusi. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis. Kreipkitės:

B. B. BEAUTY BOX
2028 Williamsbridge Rd., Bronx 

Tel. TA. 2-9584
(162-168)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios prie Singer mašinų. 

Darbas prie suknelių. Nuolatinis 
darbas, gera mokestis. Kreipkitės:

J. & M. DRESS
2700 Olinvllle Ave., Bronx 

kampas Allison Ave. 
Tel. KI. 7-6505

(162-165)
CORSET

PARDAVĖJA
Mažas Patyrimas Pagelbėtų.
Daug darbininkams pašalpų.

Kreipkitės:
7th floor—Personnel Office 

GERTZ—-JAMAICA 
162-10 Jamaica Aw.

1161-167)

(160-163)

REIKALINGOS OPERATORĖS

Reikalingos patyrusios morrow el
astic ir binder operatorės. Dirbti 
prie moteriškų apatinių aprėdalų. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis.

šaukite:
E V. 7-5561

(160-164)

FINGERW AVER—MANICURIST
Pilnai patyrusi grožio operatorė. 

Nuolatinis darbas. Viršiausia mokes
tis. Puikiausia proga. Kreipkitės:

GATEWAY BEAUTY SALON 
897 Guinea Wood Road, Roslyn, L. I, 

Tel. Roslyn 8-5880
(160-21630

Smagiai piknikavome
Rugpjūčio 16-tą richmond- 

illięčiai įvykdė bene pirmą 
tokį pusiau privatinį, tačiau 
tuo pat sykiu turtingą pikni
ką. Jis įvyko pas draugingus 

i Long Island farnrerius, kurie 
nepagailėjo savo labai gražiai 

j įrengto kiemo ir sodelio pri- 
; imti miesčionis savo svečiais. 
Už visą tai miestiečiai labai 

Į dėkingi draugingiems tautie
čiams farmeriams.

Richmond Hill ir apylinkių 
gyventojos geros šeimininkės 
nusivežė gatavai pagamintų 
hamių, dešrų, raugintų ko
pūstų, duonos, pyragų. Ten 
pat vietoje > sudarė šviežių 
daržovių, išvirė kavos. Vyrai 
atsigabpno kitko reikalingo 
piknikui. Turėjome tikrai vai
šingą pobūvį.

Svečių buvo 
žinoma, būtų 
daugiau, jeigu 
skelbta vieta, 
daryti ne dėl to, kad kam bū
tų užvydėta laimės smagiai 
praleisti dieną, bet kad vieta 
nėra paruošta šimtams sve
čių susodinti—ne bizniui, tik 
draugiškiems mažų ir viduti
nių grupių pobūviams.

STAYERS, STRIPPERS, QUAD,Etc.

Patyrę prie set-up popierinių dėžių.
COUNTY PAPER BOX CO.

201 South Second Ave.,
Mt. Vernon, N. Y.

Tel. MO. 8-7862
(160-163)

BEAUTICIAN—VEDĖJA
Reikalingas pilnas patyrimas. Vir- 

šiauisia alga priskaitant komisą. 
Puikiausia proga vesti bizni.

Taipgi reikalinga Fingerwavor — 
Manicurist. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis, šaukite:

EV. 5-2610
(160-164)

gražus būrys, 
atvykę daug 
būtų buvusi 

To negalėjome

Laikinai jis buvo paskaity
tas saužudžiu. Tačiau neišaiš
kinta, kaip jis olon galė
jęs patekti. Apklausinėjus 26 
iš 30 name gyvenančių šeimų, 
niekas to ąsmens nepažino.

LDS KUOPŲ (N. J. IR N. Y.)

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 August
MONTGOMERY PARK

123 Montgomery Ave. Irvington. N. J

Pradžia 1-mą vai. dieną

Gera Muzika Šokiams
Įžanga 75 centai. Kviečia Rengėjai

KELRODIS: Iš Newark, nuo Pennsylvania stoties, 
busas No. 16 Clinton Ave. atveža iki Montgomery Ave., 
paeit vienas blokas po dešinei. Springfield Ave. busais 
25—26: išlipt ant Avon Avė. ir eit 3 blokus po kairei.

Karais atvykę j Newark, Market St. iki Broad St.: su
kite po kairei ir važiuokite iki Clinton Ave., sukite po 
dešinei į Clinton Ave. ir tiesiai važiuokite iki Montgo
mery Ave., sukite po kairei į Montgomery, už vieno blo
ko parkas.

RHINESTONE & 
NAILHEAD SETTERS 

Aukštos kainos. 
Daug viršlaikių.

Kreipkitės:
METROPOLITAN BUTTON 

WORKS
270 W. 38th St., N. Y. C.

(161-163)

STALŲ PATARNAUTOJOS
Patyrusios

SAGAMORE HOTEL 
LAKE GEORGE

American Plan
BIG TIPS

Pradėkite Dabar — iki Oct. 1st
Kreipkitės: 207 West 461h SI.,

CONER-TUBER
Patyrusios
Gera Alga.

Nuolatinis Darbas.
PARAMOUNT THREAD
151 W. 26th St., N.Y. C.

Kreipkitės:
(161-162)

REIKALINGA ' 
FINGERW  AVER 

Taipgi 
REIKALINGA MANICURIST 

Nuolatiniai darbai. Gera alga. Pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės: 

MERMAID BEAUTY SALON 
61 W. Tremont Ave., Bronx 

TR. 8-9204.
(163-165)

MERGINA

Gražios Išvaizdos

Reikalinga už "baro ir kaipo stalų 
patarnautoja.

DOBS FERRY 3-9762

REIKALINGOS SALESGIRLS
Air Conditioned Bakery

Gera mokestis. Puikios darbo sąly
gos. Reikalinga dirbti šeštadieniais 
ir sekmadieniais.

HILLCREST BAKERY 
178-07 Union Turnpike, Queens 

Tel. RE. 9-9463
(163-165)

MERGINA 
Reikalinga abelnam namų darbui. 

Guolis nuosavam kambaryje.
Gražūs Brooklyne namai. Moderni

niai įrengimai.
Puiki alga.

Tel. CLoverdale 8-3709 
(163-167)

Sampsono šalininkai. 
laimėjo rinkimus i

New Yorko laivakrovių uni
jos lokalo 794-to vykdytuose 
rinkimuose valdybos gale pra
ėjusios savaitės išrinkti šali
ninkai Sampsono, kuris Ryano 
pastangomis buvo prašalintas 
iš viršenybės lokalo tiktai ke
liomis dienomis anksčiau.

Ypatinga tas, kad buvo 
skelbiama, jog patys lokalo 
nariai balsavimais Sampsoną 
atstatydino. Balsavimai buvo 
vykdyti paties lokalo savikon
trolėje, be priežiūros iš šalies. 
Dėl to Sampsono šalininkai į- 
tardinėjo, kad Ryano šalinin
kai sufiksavę balsavimus, šie 
paskiausieji rinkimai, kuriuo
se Sampsono šalininkai laimė
jo, vykdyti su priežiūra iš ša
lies per Honest Ballot Asso
ciation. /

4 pusi

(160-164)

OPERATORĖS
Patyrusios. Dirbti prie blouses Vt 

dresses. Nuolatinis darbas, gera 
kestis, puikios darbo sąlygos. , T

Kreipkitės: '
BRUNO BLOUSE

JO W. 18th St., N. Y. C.
(158-164)

MERGINOS IR MOTERYS 
Dėl vokų dirbtuvės.

Geras ir nuolatinis darbas.
Kreipkitės:

PAPER CRAFTS 
225 Varick St.

(arti West Houston St.)

(161-165)
OPERATORĖS
Patyrusios Prie

JUNIOR MISSY DRESSES 
$6 iki $8 LINE 

Nuolatinis Darbas
Vakacijos ir Pašalpos
A. & L. DRESS CO.

50-20 103rd St., Corona 
Tel. HA. 9-8720

(161-165)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Sekcijų darbas. Patyrusios prie 

blouses. Galima uždirbti nuo $60 ik 
$90 į savaitę. Kreipkitės:

F. J. CHAMBART
424 — 3rd Avė., (arti

Brooklyn

CO.
7th St.)

(161-163)

, MOTERIŠKĖJE)
(amžiaus 18-85W t

Keliolika darbų dėl jaunų Mote
riškių, kurios interesuojasi nuolati
niu darbu. 1-mam ir 2-ram šiftui. 
Fabriko patyrimas pageidaujama bet 
nebūtinas Pradinė mokestis $1.05 j 
Valandą. Automatiški pakėlimai. Bo
nų planas, grupinė apdrauda, ap
mokamos vakacijos ir šventės. Turi 
kalbėti ir suprasti angliškai. Kreip
kitės j Employment Office,

EMPIRE BOX CORP.
70 Outwater Lane, Garfield

New Jersey
(162-168)

BEAUTICIANS
Tuojau priimamos j Gertz labai 

busy Beauty Salon Flushinge. Pui
kiausia proga pakilimams. Garan
tuota alga priskaitant komisas. 
Trumpos valandos. Teisė dėl regu- 
lerių Įstaigos nuošimčių.

Kreipkitės:
2nd floor—Personnel

GERTZ—FLUSHING
186-50 Roosevelt Ave., 

Flushing
________________________(162-164)

BEAUTY OPERAToSė
Pilnai patyrusi. Rinktini« kli^ 

tai. Nuolatinis darbas. 5 gnenų sa
vaitė. Uždara pirmadieniais. Gera 
mokestis. Kreipkitės:

RUTH & SUE HAIRDRESSERS
84 Craft St., Bronxville, N. Y. 

Tel. Bronxville 2-0600
(162-166) •

Į ----  ---- i ----
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