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KRISLAI
Linkėjimai vilniečiams.
Toje Chicagoje.
Vis tas “skurdas”.
Tiek jauno džiaugsmo!
Kada nors ir ji bėgs.

Rašo A. BIMBA

Stebėjau, kaip energingai 
Chicagos vilniečiai ruošiasi 
prie savo didžiojo pikniko. G 
piknikas Įvyks jau \i sekma
dienį. rugp. ’-d d. Didelės do- 

)varnos duodamos prie Įžangos. 
Ale y irgi esam'? pasipirkę ju 
pikniko tikietu.

Mes turime nemažai lajs v ie
čių Chicagoje ’r visoje apy
linkėje. Nuo savęs karštai ra
ginu visus vilniec’ii pikni
ke dalyvauti ir visaip kaip jj 
paremti.

Vilnis reikalinga geros fi
nansinės paramos. .Ji nemaža! 
jos tikisi iš šio pikniko.

Geriausio pasisekimo!
—o—

<) štai ir baisiai bianri žinia 
iš tos pačios Chicagos. Ten 
valdžios namu projekte ant 
Bensley Ave.-* pradėjo dūkti 
rasistai. Tikros riaušės. Kele
tas žmonių sužeista.

Išsigimėliai ir niekšai siiki- 
' » prieš negru seimą. atsi
krausčiusią gyventi i tuos na-

i ažeminimas i)- įžeidimas vi. 
s ai Amerikai.

šiomis dienomis beveik vi
są Europą apvažinėjo Ameri
kos socialistu lyderis Norman 

' Thomas. Ištisas šešias savai
tes maršrūtavo. Sugrįžęs New 
Yorkan laikraščiu reporte
riams jis pasakė: Niekuomet 
pirmiau amerikiečiu ir Ameri
kos vardas Europos žmonių 
akyse nestovėjo taip žemai!

Netikusi politika — priežas
tis viena, rasine netolerancija 
—kita.

Ir pamėgo kapitalistinė 
spauda kasdien giedoti apie 
“vargą” ir “skurdą’’ socialis
tiniuose kraštuose. Gieda be 
pertraukos ir be nuovargio.

Šios taip uoliai kepamos 
propagandos tikslas dvejopas, 
nustatyti Amerikos darbo 
žmones prieš socializmą ir nu
kreipti jų mintis nuo savo 
sunkios gyvenimo būklės.

1 XIš •Rumuni jos sostinės, Bu
ch arešto, gavome- angliško 
laikraštuko “Festival” 26-ta
numerį. Visas užpildytas ži
niomis apie tarptautinį jauni
mo taikos kongresą ir muzi- 
kos-d ai n ų-šo k i ų f esti vai į.

Dalyvių ir svečių daug, if : 
visų pasaulio kraštų, tūkstan- I 
čiai ir tūkstančiai jų. Visos 
Bucharesto gatvės, visos įstai- I 
gos jiems atdaros.

Visas miestas skęsta pašau- i 
linio jaunumo dainoje ir į 
džiaugsme.’

—o—
Jau paspruko ir Irano ka

ralius, vadinamas “shahu”. i 
Gal ir Iranas paseks Egyptc į 
pėdomis ir pasiskelbs respub- ; 
lika.

Naturališkai kiekvieno pro- j 
taujancio žmogaus galvoje ky- : 

* la klausimas: Kada bėgs Bri- I 
t^f/iijos y^-alienė?

Nejau fe britai bus paskuti- ! 
niais atsikratyti monarchijos, I 
kuriai jau seniai nebėra vietos ‘ 
civilizuotoje tautoje.

'—o—
Prancūzai vėl turi daug bė

dos su Morocco. Beveik misi-

IRANIEČIAI ŠAUKIA 
NUŠLUOT MONARCHIJA, 

|O JKURT RESPUBLIKA 

į Reakcininkai puola minias. 
š reikalaujančias respublikos

Teheran, Iran.—Bangavo
■ didžios žmonių demonstra
cijos, reikalaujant visiškai

i panaikint monarchiją (ka- 
1 raliją) ir tuojau paskelbt 
respubliką.

Reakciniai tautininkai 
! bei fašistai, įsikalę aštrius 
geležgalius į pagaikščius, 

j užpuldinėjo demonstrantus, 
! o šie evnesi akmenimis bei 
i plytgaliais. Policija ir ka- 
I riuomenė blaškė riaušes, 
į mėtė ašarinių dujų bom- 
į bas: mušė demonstrantus 
buožėmis bei šautuvų drūt
galiais ir grasino šaudyti.
TUDEH REIKALAVIMAI

Respublikinėms demon
stracijoms vadovavo komu
nistinė Tudeh (masių) par
tija. Jinai taip pat atspaus
dino ir plačiai paskleidė to
kius reikalavimus:

Panaikint visus karalijos 
palaikus ir įsteigt demo
kratinę respubliką.

Išvyt karinę Amerikos 
misiją ir jos Ketvirtojo (pa
galbinio) Punkto politikie
rius: uždaryt visus ameri-

■ kinius konsulatus, panai
kint karines sutartis ‘ su 
Amerika; taip pat iššluot 
kolonijinius Anglijos politi-

■ kierius.
Panaikint karinį stovį; 

i sugrąžint visas politines 
i teises Tudeh partijai.

Komunistų Partijos 
komiteto pranešimas

New York. — Nacionalis 
Komunistų Partijos komi
tetas paskelbė, jog neseniai 
buvo atlaikyta visos parti
jos konferencija, kuri ap
svarstė šiuos svarbius ra
portus:

1. Naujos progos dėl Ko
vos už Taika ir Demokra
tiją — pamatinis raportas.

2. Kova už Vieningą Dar
bininku Veikimą.

3. Sekantis žingsnis Ko
voje už Negrų Laisvę.

4. Partijos organizavimas 
pergalei prieš reakciją.

Konferencija pasiuntė 
sveikinimus vienuolikai Ko
munistų Partijos vadovų, 
įkalintų pagal Smitho įsta
tymą, ir partijos pirminin
kui Williamui Z. Fosteriui.

ORAS. — Vis giedra ir 
nekaršta.

rito nuo sosto .jų pastumdėlis 
sultanas Youseff. Jo kailį lai
kinai išgelbėjo Prancūzu gink
lai.

Dalykas paprastas ir natū
ralūs: Morocco žmonės rei
kalauja savo kraštui laisvės 
ir nepriklausomybės. Jie ne
benori būti smaugiami ir 
stumdomi Paryžiaus lekajų.

Sudaryt bendrą frontą j 
tarp Tudeh ii* kitų organi-į 
zacijų, kovojančių prieš an- j 
glus-amerikonus, kurie ban-i 
do paversti Iraną savo ko
lonija.

Tudeh partijos komite
tas sykiu perspėjo premje
rą Mossadeghą, kad jokia 
valdžia neturės pasisekimo 
be Tudeh pagalbos.

Eisenhower nusileido 
elektros trustui

Washington. — Republi- 
konų valdžia su prez. Ei- 
senhowerio užgynimu išlei
do pareiškimą, kad valdžia 
nelaikys savo pareiga sta
tyti tvenkinius ir elektros 
fabrikus, kurie būtų varo
mi vandens jėga. Sako, tai 
miestų bei atskirų valstijų 
dalykas statyti sau vanden- 
elektros jėgaines.

Valdžia nutarė taip, kaip 
elektros trustas reikalavo.

žymėtina, kad elektros jė
gainės, demokratų valdžios 
pastatytos, pardavinėjo gy
ventojams elektrą pusiau 
pigiau, negu kompanijos.

Vargas farmeriams 
bulvių augintojams

Riverhead, L. L, N. Y. — 
Kompanijos, supirkinėjan- 
čios bulves, duoda farme
riams jau tik 1 dolerį už 
šimtą svarų, tai 25 centais 
mažiau kaip pereitą savai- 
tę.

Pernai šiuo laiku bulvi

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos premje
ras Adenaueris dar pirmą 
kartą sutiko su Sovietų Są
jungos pasiūlymu—sušauk
ti Keturių Didžiųjų konfe
renciją dėl vakarinės ir ry
tinės Vokietijos suvieniji
mo.

Vakarų Vokietijos socia
listai jau nuo pirmiau rei
kalavo surengt tuo tikslu 
Keturių Didžiųjų sueigą — 
prezidento Eisenhowerio ir 
Sovietų, Anglijos ir Fran
ci jos premjerų.

Bet socialistai ir Adenau
erio valdžia atmeta-naujau
sio sovietinio pasiūlymo 
punktą, kuris reikalauja 
sudaryti bendrą laikinąją 
visai Vokietijai valdžią, ku

niai farmeriai Long Islande 
gaudavo $4.50 už šimtą sva
ru, v

Washington© valdžia pra
neša, jog šiemet visoje ša
lyje bus užauginta 382,835,- 
000 bušelių bulvių, arba 35,- 
331,000 bušelių daugiau ne
gu pernai.

Plėšikas pagrobė $191,280 
iš Long Islando banko

Floral Park, Long Island. 
—Jaunas ginkluotas plėši
kas užklupo Franklin Na
tional Banko antrinį vedė
ją E. H. Gronwalla iš ryto 
prie jo namų. Privertė 
Gronwallą savo automobi
liu nuvežt plėšiką į banką, 
o banke prispyrė jį sudėt 
$191,280 pinigų į tris mai
šiukus. Plėšikas nešėsi du 
maišiukus, o Gronwalla 
privertė nešti trečią; įvarė 
Gronwalla atgal į jo auto
mobilį; privertė kelias my
lias pavežti už miestelio, 
kur išspyrė Gronwallą lau
kan.

New York. — Per 6 pir
muosius mėnesius šiemet 
Didžiajame New Yorke 
buvo piktadariškai nužudy
ta 285 žmonės, tai yra, 22 
procentais ir vienu dešim
tadaliu daugiau, negu per 
tą patį 1952 metų laikotar
pį. Tatai paskelbė New 
Yorko policijos komisionie- 
rius Monaghan.

Anglai-amerikonai bijo 
respublikos Įvedimo Irane

Teheran, Iran. — Anglai- 
amerikonai bijo, kad Irane 
neįsikurtų respublika. Tuo
met dingtų jiems viltis at
griebt suvalstybintą Irano 
naftos-aliejaus pramonę.

Tuomet plėšikas, dar kiek 
pavažiavęs, paliko automo
bilį ir nežinia kur paspru
ko.

Šiaurinės Korėjos kareiviai, paleisti iš amerikonų 
kempių Pietų Korėjoje, pasipiktinusiai nusiplėšia 
jiems suteiktus rūbus ir meta tiesiai i Amerikos 

sargų akis.

Jau ir Adenaueris sutinka. kad 
jvyktų 4-rių Didžiųjų sueiga . 
del Vokietijos suvienijimo

rią parinktų vakarinės ir 
rytinės Vokietijos seimai.

Kaip Adenaueris, taip so
cialistai sako, valdžia su
vienytai Vokietijai galėtų 
būti sudaryta tiktai per vi
suotinus laisvus rinkimus 
ištisoje Vokietijoje.

Adenaueris. spiriasi palai
kyti karines sutartis su 
Amerika net po to, jeigu 
vakarinė ir rytinė Vokieti
ja būtų sujungtos į vieną 
valstybę.

Socialistai p r i e š i n a s i 
toms sutartims, sakydami, 
reikia atidėti jas, iki bus 
įkurta bendra visai Vokie
tijai valdžia per rinkimus. 
Tiktai tokia valdžia galėtų 
spręsti apie karinius bei 
politinius savo ryšius su ki
tais kraštais.

Žmogžudysčių skaičius į Irano karalius 
pakilo 22 procentais \ perlėkė Italijon

Roma.—Irano karalius su 
pačia atlėkė iš Irako į Ita
liją.

Kuomet pereitą sekma
dienį Irano premjeras Mos
sadegh su armija sutriuški
no karaliaus šalininkų su
kilimą prieš Mossadeghą, 
tai karalius paspruko į gre
timąją Irako valstybe.

Pranešama, jog is Italijos 
jis skris Anglijon.

207 susirgo ligoninėje 
nuo sugedusiu vėžiu

Brooklyn, N. Y. — Vete
ranų. Ligoninėje nuo suge
dusių vėžių susirgo 150 li
gonių, 67 daktarai, slaugės 
ir tarnautojai.

Korėja. — šiaurinė Korė
ja sugrąžino dar 75 ameri
konus belaisvius. Visi jie 
sveiki ir smagūs.

j SKIRTINGI SOVIETU IR 
AMERIKOS PLANAI DEL 
POLU. KONFERENCIJOS

/ ...

\ Anglija ir Francija taip pat 
priešinasi Amerikos siūlymui

United Nations, N. Y.— 
| Andrius Višinskis, Sovietų 
delegatas, siūlė Jungtinių 
Tautų seimui paskirti šias 
vienuolika šalių kaipo daly
vius politinės konferenci
jos taikai įvykdyti Korėjo
je:

Burma, Lenkija, Švedija, 
Indija, Sovietų S ą j u n g a , 
Jungtinės Valstijos, Angli
ja, Francija, Kinijos Liau-

Prancūzu unijos atmeta 
Į valdžios atsišaukimus I
I --------------

Paryžius. — Premjeras 
Laniel vėl atsišaukė j 5 mi
lijonus streikierių, kad 
grįžtų darban. Bet valdi
nių ir privatinių įmonių 
darbininkai atmetė atsišau
kimus, reikalaudami pakelt 
uždarbį ir panaikint naujus 
valdžios įsakymus, kurie 
dar labiau skriaudžia dar
bininkus.

Premjeras buvo atskirai 
pasišaukęs socialistinių ir 
katalikiškų unijų vadovus; | 
įkalbinėjo, kad jie saviškius j 
atšauktų iš streiko. Bet ir 
šie 'atmetė premjero ragi
nimus. Taigi ii* toliau strei
kuoja išvien su komunistų i 
vadovaujamomis unijomis.

Baisus skurdas ir 
tamsybė Italijoje

Roma. — United Press, 
amerikinė žinių agentūra, 
surado Italijoj šitokią tam
sybę ir skurdą:

56 procentai žmonių ne
moka nei skaityt nei rašyt. 
Milijonai šeimų negauna nė j 
sykį per metus paragaut 
mėsos ar cukmus. Šimtai 
tūkstančių šeimų gyvena 
ka’lnų urvuose. Daugybė 
jaunų .mergaičių lytiškai | 
parsidavinėja dėl duonos.

Bent pustrečio milijono Į 
fabrikinių darbininkų yra I 
bedarbiai. 

’ ■ I
I 
I

Amerika reikalauja grąžint 
visus karo belaisvius

Korėja. — Amerika vėl 
pareikalavo, kad Šiaurinės 
Korėjos Respublika sugrą
žintų visus amerikonus be
laisvius, taigi ir tuos, kurie 
ten nuteisti bei sulaikyti 
kaip kriminaliniai prasižen
gėliai.

Pranešama, jog Amerika 
teis kaip išdavikus tuos 
amerikonus,-kurie, nelais
vėje būdami, per radiją 
kalbęjo bei rašė, smerkda
mi karinę Amerikos politi
ką.

dies Respublika, Šiaurinė 
(liaudininkų) Korėja ir Pie
tinė (tautininkų) Korėja.

Sykiu Višinskis ragino 
pakviesti šiaurinės Korėjos 
ii^Kinijos atstovus daly
vauti diskusijose, kur poli
tinis Jungtinių Tautų ko
mitetas svarstys apie mini
mos konferencijos sudary
mą. Tie atstovai galėtų 
tiktai kalbėti, bet ne bal
suoti, sake Višinskis.

Politinis‘komitetas toliau 
svarstys Višinskio siūlo
mus taikos konferencijos 
dalyvius.

Bet šis komitetas 34 bal
sais prieš 18 atmetė kvieti
mą šiaurinės Korėjos į dis
kusijas. 7 komiteto nariai 
susilaikė nuo balsavimo. O 
kvietimą Kinijos atmetė 34 
balsais prieš 14. Devyni su- 
silaike nuo balsavimo.
AMERIKOS

PASIŪLYMAS
Amerikos delegatas Hen

ry Cabot Lodge siūlė, kad 
politinėje konfere n c i j o j e 
dalyvautu atstovai tiktai 
tu šalių, kurios veikliai ko- 
vojo kare prieš šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
ka. Jis peikė Višinskio pa
siūlymą. Sakė, jeigu Vi
šinskio planas būtų užgin
tas, tai komunistai galėtų 
paimti viršų politinėje kon
ferencijoje.

Lodge priešinosi ypač In
dijos ir Kinijos priėmimui į 
tą konferenciją. Nors 
Lodge sutiko, kad pa
ti Sovietų Sąjunga daly
vautų, bet sakė, jog Sovie
tai turėtų būti laikomi tik
tai komunistų atstovu kon
ferencijoje, o ne Jungtinių 
Tautu atstovu.

Anglija, Australija, Ka
nada ir Naujoji Zelandija 
patarė priimti Indiją į po
litinę konferenciją.

Anglijos delegatas Lloyd 
priešinosi amerikiniam siū
lymui, kad Sovietų Sąjunga 
būtų laikoma tiktai komu
nistų atstovu konferencijo
je; jis ragino pripažinti So
vietus kaip vieną iš Jungti
nių Tautų atstovų.

Francijos /delegatas Šu- • 
manas, remdamas Sovietų 
dalyvavimą, taip pat nesu
tiko su amerikiniu piršimu 
laikyti Sovietų Sąjungą 
tiktai komunistų atstovu 
politinėje konferencijoje.

Mirė N. Y. demokratų 
politikierius Flynn

Dublin, Airija. — Atvy- • 
kęs Airijon į atostogas, mir 
rė Edward J. Flynn, 61 me
tų amžiaus, New Yorko de
mokratų politikierius, naci- 
onalio Demokratų Partijos 
komiteto narys. Jis krito 
nuo širdies ligos.
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NEJAUGI RHEE DIKTUOJA?
Jungtinių Tautų Aseinblejos Politiniame Komitete 

prasidėjo diskusijos dėl sudarymo politinės konferencijos 
Korėjos reikalams spręsti. Antradienį komercinėje spau
doje pasirodė pranešimas iš Seoul, kad Syngman Rhee 
žadas bėgti iš tos konferencijos, jeigu jon bus įsileista 
Indija.

Dabar paniški, kodėl Indijos įsileidimui priešinasi Ei- 
* senhowerio vyriausybė. Ar tai reiškia, kad mūsų valsty- | 

bės sekretorius John Poster Dulles davė Rhee pažadėjimą 
neįsileisti Indijos?

Dalykas ir neaiškus ir keistas. Nejaugi Syngman 
Rhee jau diktuoja Dullesui politiką? Nejaugi jis jau šie- : 
kia diktuoti ir Jungtinėms Tautoms?

\ Bet, žinoma, Rhee yra gramafonas tam tikrų mūsų 
šalies ratelių, kurie nenori Tolimųjų Rytu taikos ir kurie 
priešingi pasaulinei taikai. Jų įtaka, matyt, labai stambi 
Eisenhowerio administracijoje. Jų Įtakoje sušilęs dar
buojasi Syngman Rhee.

Ką kas gali turėti pries Indijos dalyvavimą toje po
litinėje konferencijoje? Indija ir Kinija yra didžiausi 
Azijos kraštai. Jie yra pajėgūs kraštai. Savo pajėgumą 
jau įrodė Kinija šiame konflikte dėl .Korėjos. Netenka 
abejoti, jog, progai pasitaikius, Indija irgi atlaikytų kvo
timą. *•

Indija buvo vienas iš tų kraštų, kurie daugiausia ir 
konstruktyviškiausia darbavosi dėl pasiekimo paliaubų 
Korėjoje. Juk Indijos pasiūlyta Jungtinių Tautų asem- 
blėjoje rezoliucija dėl karo belaisvių klausimo išsprendi
mo pagaliau buvo abieju pusių priimta. Indija yra vie
na iš tų neitrališku šalių, kurios dabar prižiūri belais
vių paleidimą ir paliaubų, sutarties laikymąsi. ,

Kur pintas šitai Indijai uždaryti duris Į konferenci
ją, kurioje bus sprendžiami ne tik Korėjos, bet ir kiti 
Azijos reikalai?

Nė mažiausio pasiteisinimo neturi nei mūsų vyriau
sybė, nei Syngman Rhee.

NAUJOS PROGOS
Mes tiktai galime pasveikinti mūsų vyriausybės su

tikima ištraukti tain vadinamą “trumpa” sutartį ir pra
dėti iš naujo derybas “ilgosios” sutarties projekto pa
grindu Austrijos reikalais. Tas duoda progą derėtis ir 
susitarti.

Tarybinė vyriausybė priėmė amerikiečių ir britų 
pasiūlymą laikyti užsienio reikalų ministrų pasitarimą 
dėl Vokietiios. -Ji šiomis dienomis patiekė ir projektą 
sutarties dėl apvieniiimo Vokietijos. Labai smulkme
niškai išdėstoma, kaip prie to tikslo galima prieiti. Ji 
savo projekte sako: Tegu Rytinė ir Vakarinė Vokieti
ja sudaro bendrą laikina valdžią. Toji valdžia praves 
laisvus, demokratinius 'rinkimus visoje Vokietijoje. Po 
tų rinkimų susidarys nauia apvienytos Vokietijos vy
riausybė.

Vakarinės Vokietijos premjeras Adenauer i an atme
tė Sovietų planą. Paryžiuje, Londone ir Washingtone 
iis tebėra diskusuojamas. Mūsų šalies komercinėje spau
doje prasidėjo plati propaganda už pasiūlymo atmetimą.

Mums gi atrodo, kad šitie žygiai dėl Austrijos ir 
Vokietiios atidaro naujas progas deryboms ir susitari
mui. Reikia .geros valios ir noro susitarti. Tie visi iš 
vie.nos ir kitos pusės sumanymai turėtų būti labai rim
tai apsvarstyti.

Visam, pasauliui aišku, kad sutvarkymas Austrijos 
ir Vokietijos veikalu būtu milžiniškas žingsnis linkui 
užtikrinimo pasaulinės taikos ir užbaigimo šaltojo karo, 
kuris taip baisia f vargina visą žmoni ją. ,

KLERIKALAMS TO 
DAR NEUŽTENKA

Naujienos ir Keleivis ap
sidžiaugė, kad Socialistų 
Internacionalo Kongresas, 
įvykęs Stockholme, priėmė 
iš Lietuvos pabėgusius 
menševikus. JJąi skaito di
džiuliu laimėjimu. Kam? 
Ogi “Lietuvos išlaisvinime 
reikalui.”

Brooklyno Pranciš k o n ų 
Darbininkas daro tokią pa
stabą :

“Pažymėtina, kad Euro
pos socialistai ilgiausia iš 
visų grupių delsė priimti 
pabaltiečius. Ju akys vis 
labiau tebėra nukreiptos su 
simpatija i Maskvą. Ai* ne
keista, kad net tas Stock- 
holmo kongresas rado rei
kalo protestuoti nriėš Ame
rikos sutartį su Ispanija.”

Ši pastaba nepatiks Ke
leiviui ir Naujienoms. Juk 
jie savo brolius iš Socialis
tų Internacionalo skaito 
geriausiais ir nachališkiau- 
Jais komunistų priešais, o 
čia Pranciškonu organas 
jiems primeta simpatizavi
nį ą Maskvai. Didesnės nuo
dėmės nė įsivaizduoti ne
begalima.

KAS SI J KUO 
NESISKAITO?

Brooklyno klerikalų Dar
bininkas sako: “Komunis
tai gali elgtis su belais
viais, kaip nori. Jų nesais
to tarptautinė Ženevos su
tartis.”

Čia apsilenkiama su isto
rija. Istorija sako, kad mū
sų šalis tebėra neužgyrusi 
Ženevos sutarties. Komu
nistai, gi ta sutartį yra už- 
gyrę ir paliaubų derybose 
dažnai reikalaudavo laiky
tis tos sutarties nuostatų

Darbininko redaktoriams 
p ra vartų būtų geriau susi
pažinti su istorija ir fak
tais.

DIEVAS AR 
SUSITARIMAS?

“Auga,, gausėja milijonai 
ranku, keliamu i viršų,” sa- 
ko Darbininkas, “ne su
spausta kumštini, bet su 
padėka Dievui, kad išgelbė
jo, su maldavimu gelbėti 
kitus, su tvirtu pasiryžimu 
tam pridėti ir savas jėgas.”

Betgi visiems žinoma, kad 
joks dievas šiame kare nie
ko neišgelbėjo. Karas bai
gėsi procesu ilgų derybų ir 
susitarimo.

KLERIKALIŠKI 
APETITAI

bai norėtų numarinti. De
ja, kol kas su jų norais 
niekas rimtai nesiskaito.

NE PRISIPAŽINIMAS, 
BET ISTORINE 
TIKROVE

Savo pranešime Tarybų 
Sąjungos parlamentui Ma
lenkovas priminė, kad dau
giausia krašto jėgų sukuo- 
pimas į sunkiąją pramonę 
buvo sąmoningai vedama 
tarybinės vyriausybės po
litika. Nes nebuvimas sun
kiosios p r a m o n ė s “būtų 
reiškęs pražūtį revoliucijai, 
pražūtį mūsų kraštui, nes 
mes būtume pasijutę nu
ginkluoti kapitalistinio ap
supimo aki vaizdo je.”

Menševikų Naujienos to, 
matyt, nežinojo bei nema
tė. Girtji, “labai reikšmin
gas prisipažinimas.”

Nereikia nė aiškinti, jog 
tokią politiką Naujienos at- 

i virai ir griežtai pasmerkia.
Bet tas tik dar syki pa

rodo, jog mūsų menševi
kams, kaip ir jų kolegoms 
socialdemokratams, b ū t ų 
geriau patikę, jeigu revo- 

i liuciia būtų, pasilikusi ne
ginkluota ir būtų buvusi be 
didelių ir ilgų ceremonijų 
Hitlerio nušluota nuo že
mės paviršiaus.

Dar daugiau: Jeigu Ta
rybų Sąjunga būtų buvusi 
neginkluota ir jeigu hitleri
nės gaujos būtų ją užka
riavusios, kas būtų pasili
kę iš likusios pasaulio da
lies Ar Anglija būtų at
silaikiusi, kai Francūzija ir 
Italija ir visi Balkanai jau 
buvo Hitlerio rankose?

Vadinasi, Hitleris būtų 
laimėjęs karą ir užkariavęs 
visą pasaulį. Štai ką būtų 
reiškusi neginkluota revo
liucija. štai, ko, matyt, 
troško Naujienų redakto
rius. Štai kodėl iš tų pačiu 
Naujienų pastogės išplaukė 
šūkis “Trys valio už Hitle
rio legionus!”

štai kodėl, pagaliau, Gri
gaitis dar ir šiandien ne
gali atleisti tiems, kurie 
neprileido prie revoliucijos 
nuginklavimo “kapitalisti
nio apsupimo akivaizdoje,” 
ir kartu su Amerika ir Di
džiąją Britanija sutriuški- 
n'o Hitlerio armijas ir užda
vė smūgi fašizmui.

Čia tai jau tikrai “labai 
reikšmingas -p ris i p a ž i n i - 
mas” — prisipažinimas Gri
gaičio. ‘ 
• i

Kinija protestuoja, kad 
jankiai sulaiko belaisvius

Vokietij os socialdemokratų 
vaidmuo ir nigs. 6 rinkimai

Jau labai arti Vakarinės 
Vokietijos parlamentariniai 
rinkimai. Jie turi įvykti rugsė
jo 6 d. Prie jų ypatingai ener-* A gingai ruošiasi trys partijos, 
kurioms vadovauja dabartinis 
premjeras Konrad 'Adenauer, 
šias partijas, reikia žinoti, re
mia ir mūsų vyriausybė. Tasai 
raketas su dalinimu veltui 
maisto Rytinės zonos žmonėm 
buvo iškeptas tuo sumetimu, 
kad pagelbėti Adenauer lai
mėti rinkimus.

Bet prie rugsėjo 6 dienūs 
rinkimu taip pat labai ener
gingai ruošiasi galinga Vokie
tijos Socialdemokratu partija. 
Socialdemokratai norėtu lai
mėti rinkimus ir sudaryti vy
riausybę. Tai natūralūs troški
mas ir jiems to pavydėti ne
reikia.

Įdomu tiktai tas, kad kaip 
liktai tie patys socialdemokra
tai išaugino Adenauerio parti
jų koalicijai ragus. Per visą 
laiką jie ištikimai kooperavo 
sir okupacinėmis jėgomis, kad Į 
išgelbėti ir atsteigti Vakarinė
je Vokietijoje kapitalizmą. 
Dabar, kai kapitalistinės par
tijos gali ir be ju talkos apsi
eiti, jos jiems parodė špigą. 
Mauras baigė savo darbą— 
Mauras eina laukan. Sena is
torija.

Bet, žinoma, svarbiausia yra 
tas, ką duos rugsėjo 6 dienos 
rinkimai ? Socialdemokratai 
labai susirūpinę. Jie išleido

special) aplinkraštį, suside
dantį iš šešiasdešimt trijų do
kumentų prieš Adenauerio 
koaliciją. Knyga esanti svarbi 
ir įdoiYii. Joje socialdemokra
tai iškelia kaltinimus prieš 
valdančiąją koaliciją, kurie, 
be abejo; turės Įtakos Į busi
muosius rinkimus. Kaltinimai 
yra' labai rūstūs.

Pati minėta “knyga“ pava
dinta taip: “Biznio milij°naj 
perka politinę galią. Samdy
tojų klase finansuoja ir tvir- 
kerta valdiškąsias partijas.*’

Socialdemokratai įrodo do
kumentais, jog Adenauer kli
ka ,bei tos trys valdiškosios 
partijos pradėjo prie šių rin
kimų ruoštis jau prieš porą 
metų. Jos visiškai pasidavė 
kapitalistų įtakai. Kapitalisti
nės korporacijos bei kompani
jos rinkimų reikalams sėdėju
sios nuo $25,000,000 iki $37,- 
000,000. Tai būtent tais “kal
nais” dolerių, dabar Adenaue
rio partijos mojasi laimėti 
rugsėjo 6 dienos linkimus.

Ir veikiausia laimės. Ypatin
gai gera Adenaueriui laimėli 
proga dar ir todėl, kad jo 
koaliciją visomis keturiomis 
palaiko britai, francūzai ir a- 
merikiečiai, kurie laiko Vaka
rinę Vokietiją okupavę ir A- 
denaueriui diktuoja. Adenau
er yra tiktai paklusnus įran
kis. Argi to dar nežino broliai 
socialdemokratai? Jeigu neži
no, tai jie nieko neišmoko.

Salietis.

Darbininku 
Sveikata

KAI KRAUJAS TEKA <
J. J. Kaškiaučius, M. y).
Jei tau praefejo kraujas 

tekėti iš piršto ar veido, 
įsipiovus ar įsidrėskus, tai 
gali sustabdyti, barstyda
mas ir spaudydamas pri
skustu kreidos milteliu. *• C-

Operos festivalis sename kasyklų mieste

Harold R. Cross, detroitietis, paskutinis Am'erikos 
karys žuvęs Korėjoje. Čia jo atvaizdas, taip p&t ir 

jo žmonos, kuri verkia ga.vus pranešimą apie jos 
vyro žuvimą.

Chicagos kunigų Draugas 
sako: “Pasaulio taikai ir 
gerovei būtų sveikiau, daug 
sveikiau, jei ne tik komu
nistinė Kinija nebūtų pri
imta į Jungtines Tautas, 
bet išvyti laukan dabar ten 
esantieji komunistiniai re
žimai — > Sovietų Rusija su 
visais savo satelitais, nes 
ligišiol jie tiktai trukdė tos 
organizacijos darbą ir agre
sijos žygius darė arba juos 
rėmė.”

Vėl čia turime reikalą -su 
kiaule be ragų. Aišku, kad 
jeigu mūsiškieji klerikalai 
turėtu galią, jie nė ant svie
to neleistų gyventi “komu
nistiniams režimams.” Vi
sa bėda tame, kad tie reži
mai jau gana daug metu 
gyvuoja ir žada gyvuoti. 
Taip pat visiems žinoma, 
kad jie dalyvavo ir Jung
tiniu Tautu organizavime. 
Be jų Jungtinės Tautos, 
kai]) buvo sukurtos, neįma
nomos. Taigi, kurie reika
lauja komunistinius kraš
tus išmesti laukan, reika
lauja Jungtinėms Tautoms 
mirties. Klerikalai jas la-

Peking, rugp. 14.—Kini
jos radijas protestavo, kad 
amerikonai “slaptai sulai
ko 129 belaisvius” (kinus 
savanorius bei Korėjos liau
dininkus) nuo grąžinimo 
namo.

Kinija per radiją taip pat 
sm'erkė amerikonus, kad jie 
vėl ašarinėmis dujų bombo
mis atakavo belaisvius Ko- 
dže stovykloje. Tos dujos 
aptroškino ir atvykusius 
Šiaurinės Korėjos bei kinų 
Raudonojo Kryžiaus dar
buotojus, taip kad jie be są
monės- krito ant žemės.

Francija kursto maištą 
prieš Morokko sultaną

Rabat, Morokko. — Pran
cūzu valdininkai sušaukė 
vietinius mahometonų ku- 
riigaikštukus, savo pakali
kus. Tad jie ir tarėsi, kaip 
per sukilimą nuversti tauti
nį morokkiečių valdovą sul
taną Ben Yussefą, nes jis 
reikalauja savo šaliai ne
priklausomybės nuo Fran
ci jos.

Kiekvieną vasarą Central 
1 City, Colorado, Įvyksta operos 
i festivalis. Tai tradicija, pasili- 
i kusi dar iš tų laikų, kada šis 
j mažas miestelis Rocky kalny- 
I no buvo garsus aukso ir sida
bro kasyklų pramonės cent
ras. šią vasarą ten bus stato
ma “Carmen” ir “VVindsoro 
Kūmutės,“ miesto sename 75 

'metų amžiaus operos pastate. 
Pasibaigus operos keturių sa
vaičių sezonui, teatre bus sta
tomas vienas iš Broadway 
spektaklių.

Ne vien tik šis operos festi
valis Į šį miestą vasarą su
traukia apie 400,000 turistų. 
Pats Central City savo senie
nomis. primenančiomis jo kles
tėjimo laikus, būna pakanka
mai įdomus visiems tiems, ku
rie nepatenka į vieną kurį 
operos pastatymų. Central Ci 
ty yra lengvai pasiekiama vie
ta : nuo Denver, . Colorado 
sostinės, iki jo vos valanda 
kelio, pravažiuojant Clear 
Creek Canyon.

Central City minimas jau 
1859 metais, ten atradus auk
so ir sidabro. Tuo mėtų Kali
fornijoje aukso ieškojimo 
karštligė buvo praėjusi ir ge
ros žinios iš Colorado sutrau
kė čia daugybę svieto. Mini
mais metais ten privažiavo 
laimės ieškotojų—amerikiečių 
anglų, kiniečių. Miestą iš pra
džių sudarė rastinės /trobos. 
Vėliau atsirado lentiniai pa
statai. Buvo pradėtas leisti ta
da moderniškas laikraštis, ku
ris dar dūban tebeišeipa. Pa
state malūną, plytinę ir netru
kus atsirado, nemaža mūrinių 
namų. 1872 metais buvo pa
statytas garsusis viešbutis 
“Teller House.” Jo šaligatvis 
gen. Granto atsilankymo-proga 

i buvo išgrįstas sidabriniais dole
riais. Miestas tada kur kas 
nustelbė Denverį. 1878 metais 
buvo pastatyti operos rūmai, 
iš Colorado granito. Sienos bu
vo net 3 pėdų storio, kad at
laikytų žiemos šalčius ir per
mainas.

Anksčiau Central City buvo 
populiari ir drama. 1896 m.- 
ten atvyko artistų trupė ir 
gastroliavo šešias savaites. 
Dainininkai atvažiuodavo iš 
Denverio. ūkininkai gi dai
nuodavo savo dainas. Pasta
čius operos rūmus, juose pasi

rodydavo žymiausi tų dienų 
dainininkai ir vaidino geriau
si artistai. Praturtėję ieškoto
jai savo mėgiamuosius artis
tus apmėtydavo auksu ir si
dabru.

Gyvenimas Central City bu
vo linksmas ir turtingas iki 
piniginės 1893 m. suirutės. Ka
syklos užsidarė, namai buvo 
išnuomuoti. Tūkstančiai išva
žinėjo. Central City būtų ta
pes kaip ir daugelis kitų mies
tų, “vaiduokliais“ apgyven
tas, jei ne dvi moterys. Viena 
buvusi gyventoja, kita—mies
to įkūrėjo duktė. Jos norėjo, 
kad Central City pasiliktų, 
kaip gerųjų, senųjų dienų liu
dininkas. Su visa eile kitų 
Denverio gyventojų jos įkūrė 
Central City Operą Associa
tion. Draugija atstatė ilgai 
nenaudotus Operos Rūmus ii; 
suruošė pirmąjį operos festi
valį. Tai įvyko 1932 metais. 
Nuo tada kiekvienais metais, 
išskyrus • karo laikus, Central 
City Opera Draugija paruošia 
festivalį, kuriame dainuoja 
pasaulinio garso dainininkai ir 
vaidina žymūs artistai.

Common Council

Nereikia argumentuoti 
su redaktoriais

Nekartą teko man su 
draugais korespondentais, 
kurie rašinėja į mūsų laik
raščius, pasikalbėti, ir jie 
nusiskundžia, kad jų raši
niai ne visuomet būna pa
talpinti. Sako, kartais tal
pina, bet gerą dalį pralei
džia. Kitas vėl sako, 
kad mano korespondenciją 
patalpina, bet iškraipo į vi
sas keturias pūseš.

Na, manau sau, pabandy
siu ir aš rašyti, pažiūrėsiu, 
kaip jie ir su mano raši
niais pasielgs. Tuojau per
sitikrinau, kad tas pats, 
kad taip pat jie ir su mano 
rašiniais daro.

Man tas suprantama, tai 
naturališka. Mat, jiems rei
kia išvalyti iš rugių dirses, 
kad būtų duona gryna, kuo 
geresnis maistas skaityto
jams. Jų užduotis dėtį į

Dar geriau, jei atsargoj 
namie turi labai, labai daug 
kam naudingų bismuto gel
tonųjų miltelių — “bismuth 
subgaljate.” Pridėk tų mil
telių storai, aptvarstyk 
medvilne, aprišk—ir gerai.

Menkesnį kraujavimą ga
lį sustabdyti ir plonuoju 
popierium, “toilet paper.” 
Pridėk to popieriaus prie 
kraujuojančio taškelio, pa
laikyk paspaudęs porą mi
nučių.

Net ir tavo seilės maži
na kraujavimą, kur ant vei
do, besiskutant įsipiovus. 
Seilės padeda triskart gueir 
čiau sukrešėt kraujui. 4 >

Kraujavimui stabdyt ir 
žaizdai greičiau užgydyt vi
sai neblogas yra kaimiškas 
vaistas, tam tikros smul
kiai karpytos susiraitę žo
lelės — sraujanosiai. Ne
vienam piemeniui ir nekar
tą teko išmėgint tų srauja- 
nosių vaistinė pagalba.

Įsipiovei pirštą, tuoj tau 
piemenukas sutrins delne 
krūvelę sraujanosių, užvar- 
vins jų žalios sunkelės ant 
žaizdos, dar ir tų trintų žo
lelių uždėjęs, apriš. Ir ge
rai. Nei kraujo nei nieko. 
Kraują sustabdo ir gydo.

Ir tai nėra koks tuščia 
prasimanymas. Medicina , 
daug išmoko iš papra^ A 
kaimiečių patyrimo, iš
moksta dar ir dabar. I 
lių ir lapų gyvingoji me
džiaga — žaliag r ū d ž i a i, 
chlorofilas yra puikiausias 
vaistas žaizdoms gydyti. 
Net ir vaistinėse vra chlo
rofilo miltelių, mosties ir 
skystimų. Naudinga krau
javimui mažinti, žaizdai 
bei opai gydyti, net ir 
burnai plauti, kad kvapas 
taip neatsiduotų. Tam tiks
lui gerai kramtyti bet ko
kių žalių lapų ar žolelių: 
pienių (dandelion”), trūk- 
žoliu ar kitokiu, v v

Senatorius Charles W. To
bey iš New Hampshire, 
kuris šiomis dienomis 
staiga mirė nuo širdies 
smūgio. Jis mirė sulau
kęs 73 metus amžiaus.

laikrašti kuo svarbesnius ir 
naudingesnius raštus. 
Jiems rūpi nė koresponden
tus patenkinti, bet skaity
tojus, ir korės p o n de n tų 
tikslas turi būti tas pats.

Todėl, jeigu kada nepa
talpina jūsų rašto, mšyMte 
ir vėl ką svarbesnioji!’ tilps. 
Patarčiau k o r e s p o n den- 
tams ir rašėjams nepykti 
ir neiti į ginčus su mano 
ir jūsų redaktoriais. L. S.

2 pusi.-Laisvė (Liberty)- KetvirtacL, Rugp.-August 20, 1953



Cleveland, Ohio BOSTON, MASS.
Onų vardadienio parengimas

Liepos 17, Gendrič namuo
se U yko Onų vardadienio at- 
žy(įėjimas. Tą sumanymą Į- 
vyffįdė J. Werner, M. Nikas ir 
J.' žiburienė. Visos trys jos 
pagamino maisto ir paaukojo. 
Sukvietė net 8 Onas ir apie 
14 viešnių.

Mikalajūnienė aukojo rau 
donų rožių su žaliais padabi- 
nimais ir papuošė jas visas. 
Jos pakviestos prie stalo.

Viena Ona turėjo sykiu ir 
gimtadienį ir varduves. Suei
gos pirmininkė J. Werner už
dainavo “Happy Birthday T° 
You”, o kitos ją pasekė.

Didelis ačiū tetai žiburienei 
už tokias gražias ir vertingas 
dovanas taipgi ačiū M. Nikas, 
A. Baronienei, A. Palionienei, 
A. Gedaminskienei. Ta at
mintis pasiliks su manim iki 
aš būsiu gyva.

Pirmininkė paskui pakvietė 
visas iš eilės pasakyti po kele
tą žodžių. Užbaigę kalbas jos 
sudėjo $37.25 dėl svarbių rei
kalų parėmimo. Mes visi žino- 
nie tą svarbą ir pagirtinas jų 
GW'bas.
Spaudos piknikas

Spaudos piknikas, rugpjūčio 
2, pavyko, nors diena buvo u- 
kanota ir kelis sykius lynojo. 
Publikos buvo vidutiniškai ne
paisant ir tokio oro.

Galėjo būti ir daugiau žmo
nių. šventadieniais juk gražu 
pabuvoti gražiame sode, tyru 
oru kvėpuot. Bet kurie atvyko,

davė geras pasekmes.
Turėjome svečių iš Akrono. 

Iš Milwaukee, Wis., buvo Ju
lius Neumannas su žmopa 
Anna. Tai malonūs svečiai iš 
tolimos kolonijos. Neumannas 
davė gerų linkėjimų, patari-, 
mų. Jo kalbos visi gerai klau
sėsi. Neumannai buvo nuskri- 
dę dideliu lėktuvu į Washing
ton, D. C., paskui buvo New 
Yorke, aplankė Lietuvių Kul
tūros Centrą. Sakė, R. Mizara 
sveikino pikniką. Neumannai 
sustojo LDS Klube, nakvynę 
turėjo pas Rogersus, o J. že- 
brys juos pavežiojo. Jiedu pa
skui vyko Chicagon, iš ten na
mo.

Piknike buvo ir chieagietis 
J. Mažeika. Jis pasakė gražią 
kalbą dienos svarbiausiais 
klausimais.

Paskui jis gavo nemažai 
dienraščiui 'Vilnis’ paramos iš 
clevelandiečių ir farmerių.
Serganti veikėjai

Eva Simans, pusėtinai susil
pnėjus, negalėjo ir piknike 
dalyvauti. Linkime jai greitai 
pasveikti ir vėl su mumis da
lyvauti.

Aplankėme d. J. Bacon, 
kuris buvo smarkiai susirgęs, 
gavęs širdies ataką. Smagu jis 
ir mes, kad išliko gyvas ir 
sveiksta.

J. Šimkus turėjo operaciją, 
bet jau gražiai sveiksta.

Aplankėme J. Kubilių, ra
dome jau sėdintį, skaitantį 
‘Vilnį’. Jis nevaldo kairiosios

Tarptautinis piknikas
Didysis metinis tarptauti

nis piknikas darbininkiškos 
spaudos paramai įvyks sekma
dienį, rugpiūčio 23, Max 
Damm’s Locust Parke, Forest 
St. (prie Newburyport Turn
pike), West Peabody. Pradžia 
11 vai. dieną.

Bus skanių valgių, paga
mintų pagal įvairių tautų Šimo
nį, šiltų ir šaltų gėrimų. Gera 
muzika ir įvairių žaismių.

Dalyvaus svečias kalbėtojas 
.Joseph Clark, Daily Workerio 
korespondentas, neseniai grį
žęs iš Sovietų Sąjungos, ten 
išgyvenęs net tris metus.

Bus įvairių vertingų dovanų 
prie įžangos tikietų. Įžangos 
tikietai 50c. su taksais.

Bušai į pikniką eis nuo 
446 Tremont St. 10:30 vai. 
ryte. Transportacijos tikietai 
tik $1 į abi puses.

Kaip matote, šis daugelio

pusės, bet šiaip gražiai atro
do. Jau 10 mėnesių kaip jis 
negali ant kojų pastovėti. Ku
bilienė taipgi yra po gydyto
jo priežiūra, silpna nusikama
vusi su ligpniu, dieną ir naktį 
tenka jis prižiūrėti.

Nors .jiedu ir sunkioje pa
dėtyj, užsimokėjo prenumera
tą, nereikėjo nei priminti.

Kam tik laikas leidžia ap
lankykite ligonius. Visų mūsų 
pareiga tai daryti. Ir sergan
čiam geriau, kai žino, kad 
draugai neapleidžia. A. R.

tautų piknikas būš gražus ir 
svarbus. Todėl kviečiame vi
sus dalyvauti ir išgirsti svarbų 
kalbėtoją, patetnti darbinin
kišką spaudą ir sykiu sihagiai 
praleisti laiką. Rengėjai.

Chicago, 111.
Žagariečių Klubo veikla 

žagariečių Klubo pusmetinis 
susirinkimas įvyko liepbs 2'6- 
tą dieną. Nariu dalyvavo skai
tlingai ir draugiškai svarstyti 
Klubo reikalai.

Pirmininkas Wm. Kriščiū
nas pranešė, kad bėgyje pas
tarojo mėnesio mirė du Klu
bo nariai—Kazimieras Jano
nis ir Joana Geistarienė. Susi
rinkimas pagerbė mirusių na
rių atmintį atsistojimu.

Raštininkas J. Keturakis 
perskaitė protokolą ir aplika
ciją naujos narės. Barbora 
Danik vienbalsiai priimta į 
Klubą.

Iš komisijos raporto paaiš
kėjo, kad Klubo piknikas bir
želio 28-tą dieną buvo pasek
mingas visais atžvilgiais. Lie
pos daržas jau paimtas ii' 
1954 metų piknikui, kuris į- 
vyks ateinančia vasarą, birže
lio 27 d.

žagariečių Klubas turės dar 
vieną pikniką šią vasarą. Jis 
įvyks šio mėnesio 23 dieną, 
Liephs darže. Tą pačią dieną 
pripuola mėnesinis- Klubo su
sirinkimas, bet jis atidėtas, 
neš nariai norės dalyvauti pik
nike. Žagarietis.

WORCESTER, MASS.

PIKNIKAS
MENO ŠVENTE

Rengia L. M. S. 2-ra ir 3-čia Apskritys

Sekmadienį, Rugp. 30 August
OLYMPIA PARK

68 S. Quinsigamond Ave. Shrewsbury, Mass,
li ■ Dainų ir Šokių Programa Susidedanti iš: 7

NEW YORKO AIDO CHORO ŠOKIKIŲ GRUPĖ.
VIETINIAI TALENTAI.

STUDENTAI IR MOKYTOJAI BUVUSIOS 
LMS VASARINĖS MOKYKLOS.

Šeštadienį įvyks buvusios Vasarinės Mokyklos 
studentų “atnaujinimas pažinčių” (reunion).

O sekmadienį, pačiame piknike, dalyvausime vi
si,— studentai ir svečiai. Čia bus proga susitikti su 
draugais iš tolimesnių koloriijų; taipgi ir su. vieti
niais draugais puikiai praleisti laiką šiame piknike, 
gražią jame Olympia Parke.

Todėl kviečiame — vietinius ir iš toliau.
Rengėjai.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

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 Bustleton Ave., 
Philadelphia.

(161-164)

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

Sec 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 6-0300
Philadelphia.

(162-164)
I ---------------------------------------------------------------

AUTO MECHANIC. Oldsmobile, 
exp. pref. Day light shop. Salary 
and bonus, insurance, vacation. Ap- 
)y 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., 5606 Tacony Street.

DE. 6-9737.
(162-164)

HELP WANTED FEMALE

! PETKAS KRAPAS

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

(Tąsa)
“Taigi čia jų pirmutinė gyduolė: 
Irmėdė, gripas ar kas tau įpuolė, 

Žandą tau skauda, kieti viduriai, 
^•Koją sugrūdai ar ką padarei,—

Tau, bra, -vienintelis vaistas, ką gausi, 
Ir atsimink dar, kad gausi jo gausiai :

Tuoj tau kaskara, karčioji druska,— 
Ligą ar skausmą išvaro viską...

Dideliam butely skystis tas rudas 
Skaitosi čia viso gydymo grūdas...

Mineralinis aliejus taipgi 
Priemonė čia ir pigi ir saugi.

Vidurius tau kad išdrasko, išdrožia, 
Tai tu tįsai, kaip nuvytusi rožė, 

Silpnas, lepus, kaip nucibus katė... 
Nori nenori, tau duoda: vū—te!

Vidurius tuos kam draskyt?
Taip nereikia: 

Organų planą gamtinį išdraiko, 
Smarkiai suerzina grobų plėves,— 
Tau dar rimtesnę tai ligą atves.

Pikta ir juokas iš gydymo tokio: 
Toks jis nevykęs, netikęs, net dvokia.

Tai jau geriau jo neimt ir visai,— 
Koks negalumas praeis ir patsai.

Arba iabletės ten kokios, piliulės: 
Lovoj pabūk tu geriau atsigulęs,—
|Be aspirino, chinino geriau, 
yAš tokį planą seniai jau variau.

O kad jie duotų visiems vitaminų— 
Taip jų gerų juk dabar pagamina,—

Muzika visiškai būtų kita: 
To ųuskriausta reikalauja gamta!

Maistui čia, žinot, labai daug ko trūksta, 
Ilgainiui, bra, tai karčiai atsirūgsta.

Maistas—ne vaistas: tai pagrindas tąs, 
Ką tau palaiko pajėgas tvirtas.

Štai kad ir Džioniui—Dalykas čia tokis: 
Kas tau į kraują pateko, žinokis,— /

Kraujo .atoveiksnis savo kelius 
Turi ir veikia,—čia organam klius,

Taipgi liaukom pagamint atsparumą,— 
Ima tai laiko, ir būdo nėr ūmo

Kaip nors paraginti darbą gamtos, 
Jūs’ organizmo jėgos įgimtos.

Kai dėl peties, tai kompresai geriausia,— 
Čia jau ir daktaro nėr ko nė klausia,— 

Karštas vanduo, dar gerai su druska, 
Žiliai sumažins tinimą ir ką.

Druskos tau skiedinio karšto paduodu 
Šiam dubeny: tai palengvins tą nuoda

is to raumens pavaryti toliau, 
Kad jis pasklystų plačiau ir lygiau.

Aš fotografas, ne daktaras kokis, 
Bėt iš nAminio šio budo nejuokis —

Tuoj va pradėk tuos kompresus dėliot, 
Bus gerėliau, ir sakysi valio!”

Džionis tad Džimiui gražiai padėkojo,
Ir pasidarė stipriau net ant kojų,

Petį taipogi atleido skaudėt,-—
Gal nebereiks ir šią naktį kentėt.

Rytdieną Džionis tikrai jau smagesnis,
Tai ir įsmigo galvon šitas dėsnis:

Jis ateity ir patsai jau žinos 
Ir vidurių jis jau. nebalados...

Dar už savaitės ir vėl tie naujokai
Buvo sumizgę, pabūgę gerokai:

Vėl jiem į petį su adata čirkšt, 
Bet tų baisybių neteko patirt.

Šįkart tą petį tik truputį maudė
Ir trupučiuką tik buvo paraudę.

Trečią gi kartą—beveik tik juokai,— 
Tų nesmagumų nejuto visai.

14.
O tuo tarpu jiem reikėjo dar kito
Gaut patyrimo, maišyto, darkyto:

Reikė pas kunigą — pastorių eit, 
Sielos dalykais -parūpintis greit.

Suvedė būrį į didžią svetainę,
Sekmą kur dieną ir pamaldos eina: 

Meldžiasi čia katalikai pirmiau, 
O protestantai po jų tuoj, paskiau.

Na tai gerai. Visi laukia susėdę,
Lyg neramu, lyg ir pikta ir gėda:

Nori nenori, o kunigui štai
Tu privalai pasakyti tirštai.

Sambūry šiam štai va sėdi ir Čalis:
Jis katalikas, tautybe italas.

Įžengė jis kambarėli n mažan,— 
O kunigėlis jau laukia jo ten.

Visą litaniją klausimų davė,
Vis tai dėl sielos išganymo tavo:

Išpažinties ar eini tu kada?
O į bažnyčią lankais visada?

Vedęs esi? o vaikų kiek turėjai?
Krikštyti jie? Ar bažnyčios veikėjai?

Kur jie gyvena? kokie adresai?
Ar nuo maldų neatlyžo visai?

Čalio atsakymai jam nepatiko.
Pikta net liko dėl jojo dalykų:

Čalis bažnyčioj nebuvo seniai, 
Dar prastesni jo kiti dariniai.

Krikštytas? Taip. “Birmavotas”—tai- 
‘ • pogi,

Kur-ir kada? Visa tai jis suvokia:
Ten, dar Ital’joj, bažnyčioj tokioj, 
Bet su vedybom — jis būklėj keblioj...

(Bus daugiau)

Hamilton, Canada
Nelaimėj žuvo J. ŠeinaUskas

Pereitą šeštadienį buvo pa
laidotas J. šeinauskas, kuris 
žuvo automobilio ir buso ne
laimėje. Būsas drožė automo
biliui iš tos puses, kur jis sė
dėjo, ir užmušė. Dvi moterys, 
kurios buvo tame pat automo
biliu j e, buvo labai sužeistos.

Velionis buvo apie 50 metų 
amžiaus, pažangus žmogus, 
veikė lietuvių organizacijose.

Laidotuvėse dalyvavo nema
žas skaičius jo draugų ir dar
bininkų iš dirbtuvės, kurioje 
jis dirbo, taipgi buvo keli au
tomobiliai iš Toronto1. Rep.

š Y P S E N O S
Užmiršo

Vieną dieną žurnalo “Mu
zikos kurjeras” redakto
rius Leonard Lifebling ren
gėsi su savo šeifna pietau
ti. Tarnaitė pranešė, jog 
kažkoks svečias atėjo. Su
si j audinės tokiu helaikiniu 
svečio atėjiihū, Liebiingas 
liepė tarnaitei paprašyti 
svečią palaukti.

Neskubiai papietavęs, 
Liebiingas išėjo pas svečią, 
atsiprašyd amas1: “Gaila, 
kad jums teko laukti, bet 
mes visuomet septintą va
landą pietaujame.”

“Aš irgi taip maniau,” jo 
svečias - draugas atsakė, 
“kai jūs anįdifeh marie ant 
šio vakaro pas save pie
tauti užkvietėte.”

Sutaisė Kas Kitas

Pranešimas
MONTELLO, MASS.

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

Bus graži niUžikalė 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 pasilih’ksrninti.

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

Rengimo Komitetas.

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, pasivaišinti ir kartu su jais pasilinks
minti. . Taigi mainicriai iš arti ir toli 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
nių, todėl neapvilkite rengėjų, pribūkite visi.

Rengėjai.

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. Ei
senhart!. Bristol Rd., Ivyland, Pa.

(161-164)

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

(161-164)

YOUNG WOMAN. Settled and 
reliable lor 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 2143.

(162-168)

Produkcija viršum plano
RADVILIŠKIS. — Stiklo 

fabrike kolektyvas sėkmingai 
vykdo savo įsipareigojimus 
Tarybų Lietuvos 13-ųjų meti
nių garbei. Fabrike suvesti 
socialistinio lenktyniavimo re
zultatai už liepos mėnesio pir
mąją pusę. Fabrikas viršijo 
pusės mėnesio užduotį ir davė 
viršum plano dešimtis tonų 
aukštos kokybės silikatinio 
stiklo, žymiai sumažinta pro
dukcijos savikaina, sutaupyta 
daug kuro ir elektros energi
jos.

Gintarų ŽemesRadio Programos

METINIS PIKNIKAS
. Įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio 23 August
LIET. TAUT. NAMO PARKE

KESWICK ROAD MONTELLO, MASS.
r_rr/-.-^r rr^r_rr

Bus Šaunus Muzikalis Programas, susidedantis iš Montellos, 
Worcesterio ir Bostono spėkų

GROS GERA ORKESTRĄ

Turėsime įvairių valgių ir vaišių,-- 
visi būsite patenkinti

ANTANAS VASARIS, žymus futrų siuvėjas, rengia 
brangiakailių-futrų parodą

Kviečiame visus lietuvius dalyvauti šiame piknike; jūsų dalyvavimais parodys 
Komitetui, kad pageidaujate prograirio atnaujiniirto. —Rengėjai. .

3 pusi.-Laisvė (Liberty) - Ketvirtad., Rugp.-August 20, 1953



NewYtrto^iK^yZlnloi
Liberty Auditorijoje 
piknikas spalių 3

Pirmiau buvo rašyta šioje
vieloje, kad Lietuviu Namo 
Bendrovės direktoriai ruošia
rudenini pikniką Liberty Au
ditorijoje. Bet diena nebuvo
dar paskelbta.

Gerai apsižiūrėjus pasirodo, 
kad spalio 3 diena bene bus 
parankiausia tokiam piknikui. 
Tai bus kaip tik rudeninio 
sezono pradžia ir kitų dides
nių parengimų tarp lietuvių 
tuo laiku nesigirdėti.

Tai dabar laikas visiems 
prie šio pikniko ruoštis. Pik
nikas Įvyks šeštadienio vaka
re, tai bus gera proga pasi
linksminti, ant rytojaus pa
silsėti.

Tad visi prašomi tą dieną 
pasižymėti, kad joje dalyvau
ti rudeniniame piknike. Rep.

Meilužis apvogęs
Mrs. Dolores Fried, pasitu

rinčio kontraktoriaus gyvanaš
lė, apsiskundė policijai prieš 
porą savaičių susitikusi gražų 
ir tikrai džentelmanišką vyrą. 
Turėjusi su juomi malonų (Įei
tą. Ir viskas sekęsi puikiausia 
iki tą vyrą Įsileidusi Į butą 
apie 4 valandą ryto, pavaišin
ti namie virta kava. Moteriš
kė sako, kad vos tik Įkėlęs 
koją i butą meilužis užmiršo 
kavą, užsklendė duris, ją iš
prievartavo ir išėjo nešinas 
jos brangu mynais, vertės 
$3,600.

Viskam, mat, yra tas pir
masis kartas. Moterims, ypa
čiai piniguotoms, verta labai 
atsargiai pasirinkti svečius ir 
valandas svečiams priimti.
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’ DIREKTORIUS J
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J 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. Į
* MArket 2-5172 J
> 4

Virginia 0-8125

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

TYRIMUI

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

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. I., N.Y.

Šį sekmadienį visi į LDS 
kuopų pikniką

Ši sekmadieni 23-čią rugpjū
čio LDS narių ir jų pritarėjų 
šventė, piknikas. Į ši paskuti
ni šią vasarą pikniką prašo
mi visi ir visos.

Prašomi palikti kitus išėji
mus ir būti savame piknike. 
Kuopų komitetai atminkite 
pažymėti ant Įžangos tikietų 
kuopos numeri ir miestą. Jei
gu jūsų kuopa turės savų na
rių ar pritarėjų 50-ti piknike, 
tai gausite Apskrities skiria
mą dovaną $10.

Tačiau ne dešimtinės čia 
klausimas, bet garbės ženklas, 
kad kuopa gerai pasižymėjo 

b '

Šaukia demonstruoti 
prieš terorą Kuboje

Ne wyork ietis pilietinėms 
teisėms ginti organizacijos 
skyrius šaukia demonstruoti- 
prie Jungtinių Tautų centro. 
Reikalaus atsteigti Kuboje 
laisvę ir sustabdyti sufrėmavi- 
mus ir persekiojimus liaudies 
važių.

Demonstracija Įvyks atei- 
-nantį antradieni, 25-tą, tuo
jau po darbo, nuo 4 iki 7 va
karo.

Taipgi vykdomi kiti veiks
mai. Šio penktadienio ryto 9 
vai., rugp. 21-mą, organizaci
jų atstovų delegacija eis pas 
Kubos delegaciją Jungtinėse 
Tautose, 350 Fifth Ave., Room 
6212. Ragins delegaciją veik
ti i savo valdžią, kad ji su
stabdytų persekiojimus darbi
ninku ir liaudies vadu. * v

Mirė dar 1 sužeistas 
eksplozijoje i

Rugpjūčio 17-tą mirė dar 
vienas iš buvusiu sužeistu Na-i 
vv Yard oficieriu namo cks- ' * *
plozijoje, Įvykusioje vėlai sek- j 
madienio vakarą. Keturiolika 
kitu asmenų buvo sužeisti. i " !Laike eksplozijos buvo užmuš
tas Francis Conklin, 50 m., iš ■ 
Ozone Park. Paskiau mirė 
Frank Licata, 55 m., iš Hol- | 
lis.

Eksplozija Įvyko komandie- 
riaus George Greer bute, bet 
jis su šeima nenukentėjo, nes : 
tuo tarpu nebuvo viduje.

Ligoninė sustabdė 
lankytojus i

Long Island College llospi- j 
tai Brooklyne 60 štabo narių 
susirgo užkrečiamu gerklės į- 
degimu. Norint neleisti ligai 
skleistis, tūlą laiką neleido j 
ligoninę ligonių lankytojų.

sutraukdama gražų būrį savų 
narių ir pritąrėjų. Turime pri- 
mi nti ir tą, .jogei Montgomery 
parkas geras ir nėra baimės 
lietingo oro. Pastogė didelė ir 
piknikas Įvyks, nepaisant, ko
kis oras bus.

Atvažiavę i Newark, N. J., 
imkite b ūsą 16-tą Clinton 
Ave. ir tiesiai iki 123 Montgo
mery Ave. Montgomery Park 
yra tik už vieno mažyčio blo
ko po dešinei. Bušą imkite 
nuo Penn, stoties. Automobi
liais irgi tiesiai Clinton Ave. 
iki Montgomery Ave.

Kviečia, Rengėjai.

Wagnerio demokratai 
i pakeitė kandidatą

Wagnerio demokratų kan
didatas Į Manhattan preziden
tą Katz pasitraukė. Jau pir
miau buvome rašę, kad numa
toma, .jog jis buvo tik laikinas. 
Numatyta buvo, kad .jo vieton 
bus pastatytas negras kandi- 

; datas.

Taip pat pasitraukė libera- 
; lų partijos tikintu buvęs no
minuotas toms pareigoms Ar
thur Braun, menama, dėl tos 
pat priežasties, užleisti vietą 
negrui. Taip yra dėl to, .jog 
yra numatyta, kad be negro 
sąrašas šiemet negalėtų laimė
ti.

Fėras pakeltas tikslu 
miestiečius nubausti

Tokia išvada gavosi išklau
sius republikonų kandidato j 
majorą Harold Riegelmano 
kalbos, sakytos per radiją 
rugpjūčio 16-tą. Riegelmanas 
turėtų žinoti, nes jis yra gu
bernatoriaus Dewey parinkti- 
nis.

Riegelmanas sakė, kad val
stijos (Deweyaus) administra
cija “bus linkusi būti libera- 
liškesne miestui, kurio admi
nistracija ji pasitikės...”

Per metų metus buvo paro
dyta, kad gubernatoriaus De
wey administracija sulaikinė- 
jo nuo miesto čia sumokėtų 
taksų miestui priklausančią 
dali, ją mažino, tiro m i vers
damas miestą uždėti gyvento
jams specialius taksus ir kel
ti fėra. 4

RANDAVOJIMAI
Patogus kambarys prie pavienio 

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

(162-164)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 5MWM

Namą savininkas vėl 
pasimokėjo pabaudą

Bernard Lamstein, 36 me
tų, vedėjas 20 apartmentna- 
mių milijonieriui savo uošviui, 
tapo nuteistas pasimokėti 
$15,000 pabaudos už save ii 
$5,000 užmokėjo pabaudos už 
namo prižiūrėtoją.

Lamstein taipgi prisipažino, 
kad yra dar 27 jo rendaunin- 
kai, iš kurių jis yra paėmęs 
neteisėtomis rendomis stam
bias sumas pinigu. Pirmiau 
jis buvo prisipažinęs turinčiu 
tokių skolų 84 asmeninis ir at
mokėjo $28,988.

12 metą atpratino 
nuo jos dukterį

Brooklyno teismabutyje Į- 
vyko keista byla. Tikroji mo
tina 12-kos metų mergaitei 
žinoma kaip krikšto motina, 
užvedė prieš auklėtoją bylą 
tikslu ątsavinti mergaitę. 
Pasikalbėjęs sir mergaite, tei
sėjas gavę& Įspūdį, kad mer
gaitė linkusi pasilikti su auk
lėtoja. Pas ją ir paliko.

Motina buvusi Įsimylėjusi 
auklėtojos vyrą, kai pora bu
vo laikinai persiskyrę. Bet vy
ras nuo meilužės vėliau su
grįžęs pas žmoną. Nėščia mer
gina nuėjusi pas žmoną, žmo 
na sutikusi, kad mergina susi
lauktų kūdikio jų namuose ir 
paliktų auginti jai ir kad duk
terį lankytų tiktai kaip krikš
to motina. To ir laikėsi lig 
šiol.

Kalbės apie vizitą 
Alcatraz kalėjime

Helen SobėlF, kuri neseniai 
buvo nuvykusi. Į Kaliforniją 
atlankyti savo vyrą Morton 
Sobell, įkalintą Alcatraz kalė
jime trims dešimtims metų, 
bus viena vyriausių kalbėtojų 
bronxieciu rengiamame mitin
ge. Taipgi bus kiti geri kalbė
tojai ir dainų.

Įvyks rugp. 19-tos vakarą, 
salėje prie 163 St. ir Southern 
Blvd., Bronx,

Užsimušė darbe
Bronxietis Joseph^ Tauber, 

stogo dengėjas, užsimušė nu
kritęs nuo trečio aukšto. Ne
laimė ištiko nutrūkus ar atsi- 
liuosayus mazgui virvės, ant 
kurios pakibęs jisai dirbo.

Linksmai Praleiskite
LABOR DAY ŠVENTĘ

Važiuokite busti į pikniką, kurį rengia New Jersey lie
tuviai paramai dienraščio Laisvės, šiame piknike rasite 
Maug savo draugų ir pažįstamų iš tolimesnių kolonijų, 
čia linksmai su "jais praleisite laiką, pasivaišindami ir 
pasikalbėdami. •

&Busas išeis nuo’ Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y., 1-mą valandą po pietų. 
Kelionė į abi pusi $2.00. Busas grįš iš pikniko 8-tą va
landą vakare ir’1 parveš visus vėl prie Piliečių Klubo.

Piknikas sekmadienį prieš Labor Day, rugsėjo (Sept.)
6 d. Taigi ant rytojaus šventė,♦‘bus gera proga patogiam *• 
poilsiui po pikniko. Ir tai gal bus jau paskutinis šią 
vasarą piknikas. Tad nepraleiskite progos pasinaudoti 
paskutiniu šio sezono pikniku.

Piknik'as bus labai patogioje vietoje, Montgomery Park, 
123 Montgomery Ave., Irvington, N. J. čia yra gera sa
le šokiams, puiki virtuvė valgių gaminimui ir geras ba
ras aptarnavimui pikniko dalyvių gėrimais.

Bušo bilietus galimą gauti Liet. Amer. Piliečių Klube, 
Laisvės raštinėje ir pas platintojus, prašome tuojau 
įsigyti.

Eksplozija Navy Yard 
name vieną užmušė, 
8 asmenis sužeidė

Apie 11 valandą sekmadie
nio vakarą Įvykusi Navy Yard 
oficieriu name eksplozija Į- 
griovė to namo, sieną. Eksplo
zijoje .— ar jos pasėkoje— 
vienas asmuo užmuštas ir 8 su
žeisti.

Ant greitųjų subėgo pačios 
laivyno bazės sargyba, miesto 

‘policija ir gaisragesiai. Sveti
mų arti nelaimės vietos nelei
do. Eksplozijos pažastis taip 
pat iš karto nebuvo aiškina- 
jna.

Eksplozija trenkė ir nu
dundėjo ilgu griausmu porą 
kartų. Esantiems ties Lietu
vių Amerikos Piliečių Klubu 
prie Lituanica Aikštės atrodė, 
kad griaustinis griaudžia. Ta
čiau pasidairę i dausas matė
me, kad skliaute virš mūsų 
žybčioja žvaigždės. Taip ir 
spėliojome, kad gal bus kur 
nors priemiesčių portuose ka- 
nuolių šūviai ar eksplozijos.

Rep.

Inžinerijos kursai 
vakarais

Adelphi College ir New 
Yorko Universitetas skelbia 
dar priima studentų vakari
niams inžinerijos kursams, 
šešerių metų vakarinis kursas, 
sakoma, prilygsta per ketve
rius metus išeinamam kursui 
dienomis. Pagreitinimo atsiek
ta vakarinį kursą pratęsiant 
per 40 savaičių bėgiu vienerių 
metų, kuomet dieninis vykdo
mas tiktai 30 savaičių.

Informacijų klausti vietoje. 
Abiejų Ištaigų adresai randa
mi telefonų knygoje.

Majoras neturėtą 
skirti teisėją
'' " * * * * t. L
Tokį pasiūlymą pateikė 

New . Yorko* miesto .vyriausias t ; i , - J
magistratas Johfi "M.? Murtagh. 
Jis sako, kad teisėjų skyrimas 
turėtų būti kurios nors teisda- 
rybinės įstaigos rankose, ne 
majoro. Jo manymu, tuo bū
du teismai mažiau priklausy
tų nuo politikos.

Gaisras sužalojo bamboo 
dirbinių šapą 889 Park Ave., 
Brooklyne. Įvyko anksti rytą. 
Nukentėjo 14 gaisragesių, bu
vo pridusinti dūmais.

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

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE
REIKALINGA HAIRDRESSER
Visai savaitei ar gale savaičių. 

Valandos 9 iki 6. Uždara trečiadie
niais. Nuolatinis darbas.

Gera mokestis, šaukite:
FL. 8-9184

MERGINOS ,

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

šaukite:
ST. 4-2908

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios. Pusiau sekcijų darbas 

prie suknelių, Local 91. Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis. Oringa dirb
tuvė.

Taipgi reikalinga Plain Seamer.
Kreipkitės:

LEE NORE DRESS CO. 
4303 — 8th Ave.

Brooklyn
(164-165)

SLAUGĖS-—REGISTRUOTOS 
LAISNIUOTOS PRACTICALS

Privatinėm pareigom ir ligoninių 
darbui.

Daug vietų.
Kreipkitės:

UNITED MISSIONARY NURSES 
REGISTER

1289 Bedford Ave., Brooklyn 
Tel. MA. 2-1784

(164-168)
REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios prie Singer mašinos. 

Nuolatinis darbas.
Gera mokestis. Kreipkitės:

68 TIFFANY PLACE (6th floor) 
Brooklyn

(Crosstown Bus prie Borough Hail 
iki De Grow St.) 

Tel. TĘiangle 5-6628
(164-166)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios prie Singer mašinos. 

Darbas prie bliuskučių, nuo šmotų. 
Sekcijų darbas.

Nuolalinis darbas. 
Gera mokestis.

Kreipkitės:
78-06 Woodside Ave. 

Woodside, L. I.
(2 blokai nuo 74th St. ir Roosevelt 

Stoties)
(164-165)

SLAUGĖS—R.N.P.N.
. ir

PAGELBININKĖS
Valandos 7 iki 3, 3 iki 11, 11 iki 7.

NETELEFONUOKITE
Matykite Mrs. O'Callaghan 
Pasitarimas 2 iki 4 P. M.

PARSONS HOSPITAL 
,85-06 PARSONS BLVD., Flushing 

(164-170)
HELP WANTED-MALE

.SUPERINTENDENT ✓
Dėl trijų 5-kių aukštų namų.

Vienas boileris. \
Turį atlikti pataisymus.

3-rūmų apartmentas, $150.
KNAPP 

1467 First Avė. 
Tel. BU. 8-8882

(164-166)

FOUNDRY
Siūlo nuolatini darbą, 45 valandų 

savaitę su viršiausiom pašalpom ir 
sąlygomis vyrams prie

PYLIMO ir IŠKRATYMO 
GRINDERS & CHIPPERS 

CUT-OFF OPERATORS 
GENERAL HELPERS

Pagyrimas nereikalingas.
ALLOY STEEL PROD. CO.
34 Farrand St., Bloomfield, N. J. 
879 North Ave., Elizabeth, N. J.
^jenas blokas nuo Route 25 

Tel. Bloomfield 2-5058
(160-166)

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. 9-9468

(163-165)

Nežinomas numirėlis 
orlaido dugne

Septynių aukštų apartmenti- 
niame name 300 W. 17th St., 
New Yorke, pačiam oro lei
dimui olos dugne atrastas vy
riškio kūnas. Asmuo buvęs 
apie 45 metų, 5 pėdų ir 8 co
lių, 140 svarų. Apsivilkęs vien 
tik apatinėmis kelnėmis.

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

4 pusl.-Laisvė (Liberty)—KetvirtacL, Rugp.-August 20, 1953

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios prie party dress<%< 

Nuolatinis darbas. Gera mokwtis.
Kreipkitės: |

„BILJOY MODES '
8725 — 18th Ave., Brooklyn

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

REIKALINGOS OPERATORĖS
Reikalingos patyrusios merrow el

astic ir binder operatorės. Dirbti 
prie moteriškų apatinių aprėdalų. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis.

Šaukite:
EV. 7-556L

(160-164)

BEAUTICIAN—VEDĖJA
Reikalingas pilnas patyrimas. Vir- 

šiauisia alga priskaitant komisą. 
Puikiausia proga vesti biznj.

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

EV. 5-2610
(160-164)

STALŲ PATARNAUTOJOS
Patyrusios

SAGAMORE HOTEL 
LAKE GEORGE

American Plan
BIG TIPS

Pradėkite Dabar — iki Oct. 1st

Kreipkitės: 207 West 46th St., 
N. Y. C.

(160-164)

OPERATORĖS
Patyrusios. Dirbti prie blouses ir 

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

Kreipkitės:
BRUNO BLOUSE

10 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.) 
N. Y. C.

. (161-165)

MOTERIŠKĖS ,
(amžiaus 18-85) ’

Keliolika darbų dėl jaunų mote
riškių, kurios interesuojasi n uola?}- . 
niu darbu. 1-mam ir 2-ram šiftujFŠ^ 
Fabriko patyrimas pageidaujamą bety 
nebūtinas Pradinė mokestis $1J>5 į 
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 rogu- 
lerių Įstaigos nuošimčių.

Kreipkitės:
2nd floor—Personnel

GERTZ—FLUSHING
186-50 Roosevelt Ave.,

Flushing
(162-164)

BEAUTY OPERATORĖ
Pilnai patyrusi. Rinktiniai klien

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

RUTH & SUE HAIRDRESSERS
84 Craft St., Bronxvill€|, N. Y.

Tel. Bronxville 2-0«00
f (15^66)

MERGINA -
Reikalinga abelnam namų darbui.

Guolis nuosavam kambaryje.
Gražūs Brooklyne namai. Moderni

niai įrengimai.
Puiki alga.

Tel. CLoverdale 8-8709
(163-167)

‘ 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. 9-9468
(163-165)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios prie Singer mašinų. 

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

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

kampas Allison Ave.
Tel. KI. 7-6505

(162-165)

REIKALINGA HAIDREs|sER
Patyrusi. Nuolatinis darbas^ Gera 
mokestis. Kreipkitės:

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

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




