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KRISLAI
Galėjo būt ir geriau. 
Iki rugsėjo 6-losios. 
Matote, kaip yra. 
Elizabetiečiams, 
Karas ir garbė.

Rašo A. BIMBA

Praėjusi sekmadieni Irving* 
tone Montgomery parke Susi
vienijimo kuopų piknikas bu-

MOROKKOS TAUTIEČIAI 
AKMENIMIS ATAKUOJA 
AMERIKOS LAKŪNUS
Kaltina Ameriką kaip Francijos 
rėmėją prieš Morokkos laisvę

Vogeler reikalauja $500,000 
iš kompanijos, kuri įtėdė jj 
kaip šnipą Vengrijoje

IRANO GENEROLAI 
TERORIZUOJA VISUS 
LAISVES ŠALININKUS

vo geras, bet galėjo dar ge
resnis būti, žmonių buvo ma- Rabat, Morokko. — Mo dama užgerint subruzdu-

kuo-1
atsi-1

žcįV.ai. Atrodo, kad kuopsi ne- 
reikalingai pasidarbuota

Jos gi neturi pasiteisinimo.
Dar galėjo ir pinigu pasidary
ti. parduodamos tikietus.
Man labai patinka Montgo

mery parkas. Geresnės vieton 
piknikams nereikia.

Gerai, kad lietuviai pradėjo 
ten piknikus ruošti.

★

Rugsėjo B d.. išvakarėse 
Labor Day, ten, kaip žinote, i

rokkiečiai akmenimis bom
bardavo važiuojančius au
tomobiliais Amerikos lakū
nus. Išbelde automobilių 
langelius ir truputi sužeidė 
kai kuriuos lakūnus.

(Francijai leidus, Ameri
ka Įsitaisė dideles karinių 
lėktuvų stovyklas Morok
ko j.)

Morokkos patrijotai žiuri 
i Ameriką kaip Francijos

sius m oro k kiečius, žada 
jiems duoti daugiau demo
kratiniu laisvių.

(Tokie francūzų prižadai 
praeityje pasirodė apgau
lingi.)

New York. — Robertas 
A. Vogeler apskundė teis
mui International Telefonų 

j i r Telegrafų kompaniją, 
į Reikalauja pusės milijono 
i dolerių atlyginimo už var- | 
gus, kuriuos jis nukentėjo, i 
tarnaudamas Veng r i j o j e ' 
kaip antrinis tos kompani-'

Vengrų teismas nuteisė i !,^a , kaf - aS b I dieną ir nakt’ daro ab]avus 
kalėti I ^a in^as Vengi ųoje. ! bei kratas, areštuodami ko- 

Betar- * (Vadinasi, jeigu kompa-1 monistinės Tudeh - masių

nešiu, tapo paleistas, 
met jo pati tiesiogiai 
kreipė į Vengrijos liaudies: 
valdžią, prašydama dova- i 
not jam likusiąją dalį baus-1 
mūs.

j Vogeleris dabartinėje sa-i karaliaus premjeras, gene- 
I vo byloje sako, jog kompa-1 rolas Faz Zahedi su sav0 

iš tam tikro atžvilgio p a j n j nkais ir žandarais

Urmu medžioja progresyvius ir 
buvusiojo premjero rėmėjus

Teheran, Iran. — Irano

i n i ja

vyks didžiulis spaudos pikni
kas. Kalbėjausi su daugeliu 
žmonių iš daugelio kolonijų. 
Visi pikniku susirūpinę, žada 
i pikniką sumobilizuoti visą 
svietą.

Girdėjau, kad smarkiai ruo
šiasi filadel fiečia i. Brook lynas 
Aaip pat judinusi.

Padarykime J pikniką tik- 
rpė\ pasekmingu. Kiekvieno 

sviečio talka reikalinga.

Kalbant apie spaudą, ypač 
apie Laisvę, štai ką noriu pa
stebėti. Gal tas padės vienam 
kitam “vaitojančiam” draugui 
susiorientuoti.

Brooklyno smetoninė Vieny
bė skelbia finansinį vaju. I ra 
šo septynių tūkstančiu doleriu 
aukų. Iš prenumeratų ir biznio 
n e bėga 1 i n t i išsi verst i.

Ar žinote, kiek jos metinė 
prenumerata? Ogi net $B! Ar 
žinote, kaip dažnai jinai išei
na? Ogi tiktąi vieną kartą per 
savaitę

Laisvė išeina penkis sykius. 
Tai reiškia, kad Laisvės pre
numerata turėtų būti net 
$30! Laisvės gi prenumerata 
tik $8.

Net ir iš tokios prenumera
tos Vienybė nebeišsiverčia. O

: talkininkę prieš juos, kuo
met jie reikalauja nepri
klausomybes nuo Franci
jos.

I

Demonstracijos ir 
sabotažas

Didėja Morokkos maho
metonų demonstracijos ir 
sabotažo v e i k s m a i prieš 
francūzus. Žmonės sujudo 
ypač todėl, kad Francija 
deportavo jų sultaną - ka
ralių į Korsikos salą, o jo 

' vieton pasodino ant sosto 
i Sielį Safarą, francūzų pa- 
i tai kūną.

Francūzų kariuomenė ir 
i žandarai suėmė jau' kelioli
ka šimtu demonstrantų. 
Gaudo visus nužiūrimus 
n e p riklausomybės šalinin
kus.

Tarp kitų sabotažo žy
gių, morokkiečiai praardė 
g e 1 e ž i n kelio bėgius^ taip 
kad nuvirto greitasis fran
cūzų traukinys, užmušant 
du asmenis ir sužeidžiant 
12.

Francūzų valdžia, nore-

Amerika duos pietinei 
Korėjai $50,000,000

Seoul, Korėja. — Ameri
ka žadėjo Pietinės Korėjos 
tautininkams greitai duoti 
50 milijonų dolerių kaipo 
pradine paramą tam kraš
tui atsigriebti po karo. To
liau duos jiems daugiau.

Vogelerį 5 metus
kaip karinį šnipą.
dant Vogeleris ten. prisipa- Į nija nebūtų ‘ įsakius jam , 

i žino, jog šnipinėjo pagal į šnipinėti, tai jam nebūtų | 
kompanijos įsakymus. I reikėję kalėjiman atsidur- į

Išbuvęs kalėjime 17 mė-į ti.)

partijos vadovus ir narius, 
demokratijos šąli n i n k u s, 
buvusiojo premjero Mossa- 
degho rėmėjus, jo minis
trus, priešingus karaliui 
seimo narius ir k t. Suėmė

sutiksi vieną kitą draugą, ku
ris sudejuoja: Vis tų aukų, 
vis tos finansinės paramos jūs 
prašote il^sų spaudai!

Sekmadienį piknike kalbė
jausi su elizabetiečiais. Iš jų 
išgirdau nelabai malonų daly
ką.

Jie turi nesusipratimą Auš
ros draugijoje. Susipyko “do
leriniai” su “pusdoleriniais”,
Dalykas jau esąs atsidūręs ad
vokatų rankose.

Rezultatas gali būti , toks, 
kad advokatai suvalgys visa 
draugijos iždą.

Abiejose pusėse yra susipra
tusių žmonių, gerų žmonių, 
žmonių ąu galvomis.

Mano nuoširdžiausias pata
rimas: Susieikite, susitarkite.

Didžiausi bombonešiai 
skrenda per Pacifiką

Washington. — Keli mil
žiniški Jungtinių Valstijų 

i bombonešiai B-36, pakilę iš 
i Californijos, lekia per Paci- 
fiko vandenyną į Japoniją 
vienu pradėjimu, nenusi- 

| leisdami jokion salon. Da- 
■ ro pratimus ypač atom- 
bombas gabenti.

Smarkiai didėja bedarbių 
skaičius Japonijoje

n esupi pratini urf išl y g i n k i to.
Gelbėkitės nuo advokatų ’

Dar ir štai del ko karai tu
rėtų išnykti. Jie visą moraly
bės sąvoką apverčia aukštyn 
kojom if.

Jėigij 5-mogus žmogų revol
veriu nmuna, mos jį pasodi
name kalėjiman arba elektros 
kedėie iškepame.

Bet štai vienas kareivis ka
re savo ranka nukovė šešias
dešimt tokių pat jaunų vyrų,

(Tąsa 3-čiam pusi.) -

Tokio. — Japonijos darbo 
i ministerija dejuoja, kad žy- 
' miai padidėjo bedarbių 
■ skaičius. Tai todėl, jog po 
I paliaubų paskelbimo Korė- 
joje labai sumažėjo darbai, 
kurie buvo atliekami pagal 
karinius Amerikos užsaky
mus.

Holandija protestavo, kad 
Amerikos kariniai laivai 
apšaudė keleivinį h olandų 
lėktuvą, beskrendant jam 
virš Caribbean Jūros.

Rhee atmeta Indiją nuo 
polit. konferencijos

United Nations, N. Y. — 
| Pietinės Korėjos tautininkų 
■ prezidento Rhee ministras 
I Y. T. Pyun, kalbėdamas po
litiniame Jungt. Tautų sei
mo komitete, bažijosi, kad 

I jeigu Indija bus priimta Į 
[ politinę konferenciją, tai 
I Pietinė Korėja “jokiu būdu 
nei spasabu” nedalyvaus to
je konferencijoje.

Amerika taip pat griežtai 
priešinasi Indijos dalyvavi
mui toje konferencijoje dėl 
taikos vykdymo Korėjoje.

Izraelio teismas surado 
kaltais 13 teroristų

Tel Aviv, Izraelis. —Ka
rinis Izraelio teismas sura
do kaltais 13 slaptosios 
Sterno šaikos narių kaip 
pavojingus teroristus. Teis
mas įtarė, jog tokie teroris
tai sprogdino Sovietų ir 
Čechoslovakijos atstovybes 
ir, gal būt, nužudė švedą 
grafą F. Bernadotte, Jung
tinių Tautų tarpininką, 
1948 metais.

Bausmė teroristams dar 
nepaskirta.

Sterno saikai priklauso 
religiniai fanatikai, reika
laujantieji rabinų valdžios. 
Jie taip pat svajoja apie 
busimąją didžią žydų vals- 
tybę.

Italijos seimas užgyre 
naują premjerą Pellą

Roma. — Italijos seimas 
315 balsų prieš 215 užgyrė 
naująjį premjerą, katalikų 
vadą Giuseppę Pellą, kuris 
pasižadėjo “bizniškai” vesti 
valdžią.

Kinija reikalauja plačios
politinės konferencijos t

• Peking. — Kinijos Liau
dies Respublikos premjeras 
Čou En-lai per radiją pa
reiškė, jog:

Ateinančioje poli t i n ė j e 
valstybių konferencijoje dėl 
taikos įvykdymo Korėjoje 
privalo dalyvauti ne tiktai 
šalys, kovojusios korėjinia- 
me kare, bet ir kiti kraštai, 
kuriuos paliečia Korėjos 
klausimai.

Ta konferencija turėtų

pirmiausiai svarstyt klausi
mą apie ištraukimą visų 
svetimųjų kariuomenės iš 
Korėjos, taip kad sykiu bū
tų ištraukta ir Jungtinių 
tautų kariuomenė ir kinai 
savanoriai.

Kinija nesutiks su tokiais 
nutarimais, kuriuos ameri
konai su savo talkininkais 
vienpusiškai padarytų toje 
konferencijoje.

Mokslininkus muša pasaką apie 
atominių sekretų išdavimą

New York. — Atominis 
Amerikos mokslininkas 
prof. Ralph E. Lapp ne tik
tai sumušė, bet ir pašiepė 
tokius politikierius, kurie 
pasakoja, būk Sovietų Są
junga tik todėl taip grei
tai pasigamino atominę ir 
hydrogeninę bombą, kad 
šnipai išdavę Sovietams 
atomiinius Amerikos sekre
tus.

Prof. Lapp, buvęs direk
torius Amerikos valdinės 
Atomų Jėgos Komisijos, 
pareiškė, jog nebuvo ir nėra 
atominių sekretų. Sovie.ti-

lygiai 
a tomis-

Amerika faktinai siūlo 
Irano karaliui pinigus

Washington. — Amerikos 
valdžia tuojau suteiktų Ira
no karaliui tinkamas sumas 
pinigų, kai tik jis tiesiogi
niai paprašytų, —■ sako visi 
pranešimai iš Washingto- 
no.

Užginta grąžinamiem 
belaisviam šnekėti

Azoda, nari buvusios kara- 
liškos Qajaro šeimos.—Tai 
dabartinio karaliaus Rizos 
Pahlevio tėvas 1925 metais 
nuvertė karalių Qajara ir 
užgrobė sostą.

Generolų suimtas prem
jeras Mossadeghas iš pra
džios buvo laikomas kaip 
belaisvis oficierių klube. 
Dabar jis slaptai įmestas į 
kažin koki kalėjimą. ‘Bus 
teisiamas kaip “išdavikas.”

Generolai užgrobė valdžią 
pereitą trečiadienį, netru
kus po to, kai piliečiai per 
visuotinus balsavimus dau
giau kaip 99 procentais už
gyrė. premjero Mossadegho 

| valdžią prieš karalių.
. v ! '
is • Pats Mossadegh kaltas už 

savo nelaimę
Mossadeghą stipriai rėmė 

kad Tudeh partija ir jos sekė- 
i jai. Tačiau Mossadegho po- 
į licija ir kariuomenė žiau- 

jų mitin- 
demon.stracijas prieš

niai mokslininkai, 
kaip ir amerikiniai 
tai, jau nuo seniai 
ką reikia daryti, norint pa
gamini atominę bei hydro
geninę bombą. Visas klau
simas buvo tiktai tam e, 
kaip atlikti paprastus sta- ’ 
tybos darbus, nors tai ir j Kah.o EgJptas _ Egipt(, 
dideli dalbai. prezidentas Mohammed

(Amerikos gi valdžia nu- Naguib, šaukė visus maho- 
žudė Julių ir E'thelę Rosen- metoniškus kraštus išvien 
bergus elektros kėdėje už kovoti, kad išvytų svetim- 
vadinamą “bandymą išduo- i bučius, ypač . anglus

Panmundžom, Korėja. — 
Amerikinė komanda už
draudė grąžinamiems 
Šiaurinės Korėjos jankiams I 
belaisviams kalbėtis su ko-! 
respondentais. Bijo, 
jie “komunistiškai nenušne 
ketų.”

United Press teigia, kad riai užpuldinėjo 
135 amerikonai ir anglai gus - 
atsisako grįžt namo. Jie karalių.
pasiliksią pas Šiaurinės Ko-1 Taigi paties Mossadegho 
rėjos komunistus bei persi- į žandarai ir kariuomenė bu- 
kelsią į Kinijos Liaudies i vo šalin numušę tudehie- 

čius, kuomet generolai darė 
----------- ' p e r v e r s m ą, kaip pastebi

Naguib ragina mahometonus New Yorko Times korės-

žinojo,! Respubliką .

išvyt francūzus ir anglus i pondentas Robert C. Doty. 
Jis leidžia suprasti, kad jei
gu Mossadeghas būtų pa
šaukęs Tudeh partiją tal
kon, tai gal būtų buvęs su
muštas karališkasis genero
lų perversmas.

ti Sovietams atominius 
Amerikos sekretus.”)

Stapčioja Phila., Mass.
85 metų kalvį dėl $6 ir R. L telefonistai
Du plėšikai užmušė

Atlantic City, N. J.—Du 
kaliniai, baudžiami už ki
tus prasižengimus, prisipa
žino, kad gegužės mėnesį 
užmušė Ja,mėsą M. Abelį, 85 
metų amžiaus kalvį, išplėš
dami iš jo apie $6. Tiedu 
žmogžudžiai yra Hurley A. 
Turner, 21 metų, ir Hersey 
Johnson, 33 metų.

Yonkers.—Nugriuvus pa- 
laipams, užmušta du stovė
jusieji ant jų maliavotojai.

Čilėje viesuliška audra 
pražudė 45 žmones.

Philadelphia. — Rengda
miesi streikui, pradėjo 
stapčioti telefonistai Phila- 
delphijoj, Massačūzėj ir 
Rhode. Islande.

Indianoj, Missouri ir tri
jose kitose vidurvakarinėse 
valstijose streikuoja 50,000 
telefonistų. Reikalauja 
sutarties su pagerintomis 
sąlygomis.

Formoza. — čiang Kai- 
šeko kinų tautininkų gin
kluoti laivukai suėmė pre
kinį anglų laivą, plaukusį 
su kroviniais į Kinijos Liau
dies Respubliką.

> ir 
francūzus, kurie vergia ma- 
hometoniškas tautas.

Naguibas sakė per radi
ją:

—Prancūzai Morokkoj ir 
Tunisijoj skerdžia mūsų 
brolius, kaip kokias Dievui 
aukojamas avis, kurias mes 
pjauname didžiajai 
šventei Bairamui.

Atimta balsavimo teisė 
naujųjų nacių vadui

savo

Arabiškų tautų vadai 
planuoja karini sąryšį

Kairo, Egiptas. — Susi
rinko kariniai vadai Egip
to, Irako, Jordano ir ketu
rių kitų arabiškų kraštų, 
kurie priklauso Arabų Tau
tų Sąjungai. Dabar jie pla
nuoja tarpsavinio apsigyni
mo sąryšį.

ORAS. — Vis giedra ir 
Šilta.

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos valdžia 
atėmė balsavimo teisę Wer- 
neriui N a u m a n n u i kaip 
naujųjų nacių vadui. Tai
gi atimta jam teisė ir kan
didatuoti į seimą rugsėjo 6 
d. rinkimuose.

Agituodamas už save, 
Naumannas žadėdavo iš
naikinti komunistus ir gir
davo ragangaudį Amerikos 
senatorių McCarthy.

Potvinis Burmoj nuskandi
no 1,000 žmonių

Rangoon, Burma. — Per ’ 
smarkias liūtis taip ištvino 
Sittang upė,‘ kad faktinai 
sunaikino šveginą, 5,000 
gyventojų miestelį, ir nu
skandino 1,000 žmonių. 

■
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DAUGIAU ISTERIJOS
Gaila, kad prie isterijos kurstymo ir palaikymo savo 

balsu prisideda ir Jungtinių Valstijų Senatas. Va ką 
skaitome pranešime iš Washingtono: “Senate Subcom
mittee on Internal Security raportuoja, kad sovieti
nė tarptautinė konspiracija pasekmingai įsiskverbė Į 
Jungtinių Valstijų valdžią tokiame baisiame laipsnyje, 
jog jinai (konspiracija) iki šiol tebėra pilnai neiškelta 
aikštėn.”

Komunistai buvę giliai suleidę savo rankas beveik 
visuose valdžios departmentuose.

Koks gi šio raporto tikslas? Jo tikslas pagąsdinti 
Amerikos žmones, padilginti jų- nervus, neduoti jiems 
naktimis miegoti.

Ar šis komiteto raportas turi rimto pagrindo? Ne
turi. Tiesiog absurdas sakyti, kad komunistai buvę “sa
vo konspiracija” persunkę Trumano administracijos de- 
partmentus, arba kad tos “konspiracijos” dar ir šian
dien negali sudoroti Eisenhoweris.

Eina tyrinėjimus po tyrinėjimo, ieškojimas po ieš
kojimo. Kur nors saujelė apčiuopiamų faktų, parodan
čių tokios konspiracijos buvimą? Neturi jų ir nepatiekia 
nei McCarthy, nei Veide, nei Edgar Hoover, nei Brow
nell. Beveik nieko daugiau nebedirba visas FBI apara
tas su tūkstančiais agentų, vienok niekur nesuranda tų 
komunistų, tų “konspiratorių” valdžios aparate.

Korėjos karui baigiantis, reikia naujo stimulianto 
isterijai palaikyti.

Advokatų Susivienijimas pataikė i tašką, kai jis nu
tarė patyrinėti kongresinius tyrinėtojus. Toks patyri
nėjimas galėtų būti labai konstruktyvus. Gal geriau 
išryškėtų tos jėgos, kurios taip energingai darbuojasi 
palaikymui isterijos. Išryškėtų, kam taip puikiai apsi
moka Amerikos žmonių sistematiškas gąsdinimas “ko
munistinėmis konspiraci jomis” valdžioje, kurių nė vie
nos niekas dar nėra mates.

Juo greičiau advokatai savo rezoliuciją praves gy- 
veniman ir pasigilins į visokius tyrinėtojus ir “suokal
bių” perėtojus, tuo bus sveikiau Amerikos žmonėms.

PRASNAUDĖ PROGĄ
Nuverstasis Irano premjeras Mossadegh pasodin

tas kalėjiman ir laukia teismo ir bausmės. Jis paskelb
tas išdaviku. Shah Pahlevi žada nepasigailėtu Nuverti
mui Mossadegh Teherane paskersta virš trys šimtai žmo
nių. Ką gi reiškia septyniasdešimt trijų metų Mossa
degh galva!

Iranas suteikė žmonijai dar vieną klasikini įrodymą, 
kaip vystosi ir veikia socialinės jėgos. Dr. Mossadegh 
.veikiausia nė nesapnavo, kad jo karjera gali pasibaigti 
kartuvėse ar ant kaladės. Per porą metų iis kalbėjo ir 
verkė, žengė pirmyn ir traukėsi atgal, rodė kelią save 
nacionalistams ir vedžiojo iuos už nosies. Bandė panau
doti žmonių mases savo programos prave.dimui, bet ne
leido' joms įgauti jokios įtakos savo valdiškame apara
te ir ne kartą pavartojo jėgą prieš jas, kai jos iš jo 
reikalavo griežtesnių žygių prieš monarchistu ir užsie
nio imperialistų agentus. Buvo laikai, kai Mossadegh 
galėjo sutvarkyti armiją ir pastatyti jos pryšakin na
cionalistus, bet paliko ją karaliaus rankose.

Kitais žodžiais, Mossadegh gyveno “kvailių rojuje.” 
Vietoje pravesti konkrečius žygius užtikrinimui laimė- i 
jkmo, jis flirtavo su savo priešais. Rezultatai liūdni ir 
apgailėtini.

Nacionalistai pasirodė ištižėliais, nemokančiais arba 
.nepajėgiančiais išnaudoti progas savo programos įgy
vendinimui .

Ar šį susikirtimą su Mossadegh ir nacionalistais lai
mėjęs karalius Pahlevi sustiprins monarchiją ir pajėgs i 
vėl daugeliui metų paaukoti Irano tautinius reikalus bri
tams ir kitiems imperialistams? Klausimas diskusuoja- 
mas.

Karalius šaukiasi užsienio pagalbos. Prašo dideles 
paskolos Amerikoje.

Tokia paskola ir susitaikymas su britais, sugrą- : 
žinant jiems žibalo interesus, laikinai gal ir pa- i 
taisytų finansine šalies padėtį. Betgi pasilieka 
to$ priežastys, kurios stūmė Iraną 'kovon prieš i 
imperialistus ir už tautinę laisvę. Pasilieka1 
veikti tos socialinės jėgos, kurios veržiasi pirmyn. 
Pasilieka varge ir skurde skęstančios žmonių masės. Ne 
karaliui ir jo klikai tuos klausimus išspręsti.

Todėl negalima sakyti, kad nuo dabar Irane už
viešpataus ilgas ramybės laikotarpis. Gal nepraeis nei 
metai, nei kiti, kąi shah Pahlevi atsidurs ten, kur dabar 
sėdi Dr. Mossadegh . Irano darbo masės dar netarė sa
vo žodžio. O jis turės būti ištartas.

Redakcijos Atsakymai
Paklydėliui. — Jūsų eilė

raštį “Seni ir Jauni” įdėsi
me. Bet šypsenos apie 
“ponus I). P.” gali būti pa
skaitytos paneigimu visų

dipukų. Juk toli gražu ne 
visi jie yra tokie, kokiais 
jūs pavaizduojate. Me$ da
rome skirtumą tarpe dipu
kų ir dipukų.

Vistiek, ačiū už rašinėji
mą.

iifAT’r'AiT iz i »mr<iir Streikuoi an tieji už duoną MOTERŲ KAMPELIS i>augLmųJ nebijo

Ar jūs būsite viena tų 
nelaimingųjų?

Valdinis Cenzo Biuras 
aprokavo, kad mūsų šalyje 
yra apie 12,000,000 asmenų, 
suėjusių 65 ar daugiau me
tų amžiaus. Pažymi, kad 
dabar kas metai 365,000 as
menį] peržengia 65-sius me-

kius, prie kurių jos nebuvo 
įpratusius ar kuriems kon
troliuoti silpstantis kūnas 
nebeturi taiklumo ir pajė-

Ko

dil- 
ieš- 
bet

SU.

Tarpe sveturgimių tSenu- 
1 kų skaičius ypačiai yra di- 
. delis dėl to, kad bėgiu ke- 
; lerių metų pirm pirmojo 
\ karo atvyko milijonai jau- 
i nuoliu, kurie dabar vienu 
! laiku paseno.

Dr. William A. Reggio, 
Instituto Saugiam Gyveni
mui ekspertas, sako, kad 
bent 300,0.00 to amžiaus vy
rų ar moterų pavirs ar nu- 

, kris ugniuose. O tokios ne
laimės to amžiaus žmo
nėms, sako jis, dažnai bai
giasi mirtimi ar sužaloji
mu visam likusiam gyveni
mui.

Nauji namai-pragarai

daugiausia nukenčia tie,, 
kurie dėl stokos ištekliaus 
susikrausto gyventi su vai
kais ar .giminėmis. Tokių 
jau netekusių savo buto 
esama apie trys milijonai 
šeimų. Neįprastos naujos 
patalpos, ne savo padėjime 
įvairūs daiktai, rakandai 
prisideda nelaimėms.

Neišgalinčių sen a t v ė j e 
gyventi savuose namuose 
kategorijoje randasi daug 
lietuviu. Kaip sveturgimiau 
svetimkalbiai ir be amato 
žmonės, atvykę laikotarpiu, 
kuriuomi nebuvo apsigyni
mo per unijas, dauguma 
mažai uždirbo. Jų ir social 
security gavinys retai ku- ; 
rio siekia aukščiausią su- | 
mą. Norint pratęsti ište 
kliu gyventi daug yra ver 
čiami sueiti su kitomis šei 
momis į bendrus butus.

Pirmuoju senųjų priešu 
svetimuose ar savuose na
muose skaitomi laiptai. O 
mūsų šalyje namai, tarsi 
stokuotų žemės vientisam 
butui, statyti vis laiptuoti.

Antruoju priešu yra nu
slidintos grindys, ant jų už- 
dėstyti slidinėjantieji užtie
salai. Seka kliūvančios iš- j 
kištos rakandų kojos, vai
kų ar šiaip nepaisėlių pa
likti ant grindų ar laiptų 
išmėtyti įrankiai, žaislai, 
išraizgioti ant grindų elek
tros laidai.

Senutės apdega ar ■ sude
ga virtuvėje užsikarus dra
bužiams. Susižeidžia var
tojant mechaniškus įran-

Gerų norų neužtenka .
Ekspertai teikia senų 

žmonių prižiuro vams gerų 
patarimu. Tačiau praktiš
kame eilinių žmonių gyve
nime kartais sunku juos 
pritaikyti.

Jaunai šeimininkei bus 
sunku suprasti, dėl ko se
nutė sudaužė tą brangią 
lėkštę. — Juk ji ne vaikas, 
turėjo saugoti.

Tūlam atrodys senių “už
sispyrimu” jų noras kurią 
dieną iki pietų pamiegoti, 
kai jauniesiems norėsis ra
diju ar patefonu groti. Kas 
norės, kas galės suprasti, 
kad senis per naktį raičio
josi dėl reumatinių skaus
mu sąnariuose ar dėl 
viduriuose?

Senių silpstančios, 
raktais apraizgytos

kata- i 
akys 

gali daug ko nepamatyti 
ausys blogai nugirsti ar iv 
visai ko negirdėti. Staigūs ; 
širdies truktelėjimai, art- J 
rito ar kitoki staigūs skaus-j 
mai išmuša iš rankų ar ko- | 
ju veiksmo ritmą arba ir Į 
visai apsvaigina momentui; | 
Dėl to įvyksta nelaimių. Gi f 
jauniems ir sveikiems toki ! 
senųjų priepuoliai gali at- I 
rodvti senių nesisaugojimu ; 
ištižimu ar prasimanymais i 
ieškojimu simpatijų, privi- j 
legijų. Dėl to ne vienoje i 
šeimoje įvyksta vieni kitų 
nepaisymų, nesantaikų.

Seniesiems reikia kitko
Senųjų gerovei reikia, 

kad jie galėtų gyventi na- ■ 
muose su mažiausia pavo- Į 

i jų ir su mažiausia atsidėji-! 
j m o ant šeimos ar bile ko- i 
kios labdarybės. Galin-į 
tiems ir norintiems dirbti i 
visuomenė privalo suteikti i 
sąlygas dirbti tada ir tiek, I 
kada ir kiek gali. Nedar- I 
bo valandomis reikia se- i 
niems progos susieiti, kal
bėtis, veikti su sau lygiais, i 

Pirmiausia ir virš visko j 
valstybė, kuriai asmuo sa- • 
vo naudingu darbu visą am- ' 
žiu tarnavo, turi duoti iš- ! 
tekliaus senukams gyventi | 
nuosavame bute, kurie to i 
pageidauja. Arba žmonis- į 
ką kambarį, gerą užlaiky
mą ir priežiūrą bendrabu- i 
tyje visiems to reikalin
giems, o ne varu juos su-i 
brukti pas ankštumoje ir į 
skurde gyvenančias jų šei-: 
mas. S-tė.

Moteris žieminiame sporte.

z V® m
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Kelintąją dieTią Francūzi

jos darbininkų gen e r a 1 i o 
streiko pasigirdo jiems bau
ginimų. Buvo skelbiama, 
kad jie spėka ir prievarta 
bus sugrąžinti į darbą, 
tie žmonės nori?

Tas klausimas man 
gino mintį ir atsakymo 
kojau eilėje laikraščių,
daugumoje aiškaus atsaky
mo nesimatė. O vienok 
priežastis turėtų būti svar
bi. Darbininkui svarbiau- ; 
siu gyvenimui įrankiu yra ' 
darbas. Jis jį saugo, bran- > 
gina, už jį kovoja.

Nusprendžiau atsakymo j 
ieškoti tų darbininkų gyve- 1 
nimo sąlygose ir čia man ■ 
talkon atėjo Amerikoje gi- į

■ musios, už francūzo ištekė-! 
i įusios, Francūzijoje gyve-, 
nančios trijų vaikų motinos 
Barboros Laborde raštas j 
Amerikos spaudai. Štai iš
trauka iš to rašto, parodan-

I ti dalelytę darbininkų šei
mininkės problemų:

“Užėjus vasaros karš- 
Į čiams, kai temperatūra sie- 
i kia 90 laipsnių, imu galvoti, 
i kaip puiku būtų turėti elek- 
1 trini šaldytuvą, kad pienas 

, j nesurūgtų ir kad sviestas 
■ | neištirptų. Vienok čia šal

dytuvas, panašus dėžei, kai
nuoja 4.2,000 frankų ($120), 
o šeimai tinkamo dydžio iki 
180,000 frankų ($500). Ma
žai kas teišgali pirkti.

“Neturint šaldytuvo, rei
kia dažnai vaikščioti į pre
kyvietę. Pieną perkame • karo prieš kovojančius iš- 
grosernėje. Jie turi šaldy- silaisvinti Viet-Nam gyven
tu vus. Bet jiems atvežan- i tojus. A-a.

Mokytojų Unija smerkia 
ragangaudiškus “valymus”

Peoria, Ill. — Amerikos 
Mokytojų Federacijos
važiavimas priėmė rezcfliu- 
ciją, smerkiančią ragan- 
gaudžius, kurie mėto iš tar
nybos mokytojus tik už tai, 
kad mokytojai, naudoda
miesi konstitucine . teise, 
neduoda atsakymo i klausi
ma: — Ar esi komunistas? 

‘ Ar bent kada priklausei 
' Komunistų Partijai?

r V r *. J ■ * < w .

tieji pieną sunkvežimiai' 
yra be šaldytuvų, tad apie 1 
ketvirtoji dalįs pieno su-! 
rūgsta ta pačia diena.

“Mūsų miestelyje d u I 
kartus per savaitę vykdo- ■ 
ma atviro oro prekyvietė... : 
Privežama visokiausių pre
kių... Bet, kokios kainos!.. 
Spekuliantai turėjo susi- 
krauti daug turto... ”

Tuo tarpu kaitaliojasi i 
valdžios. Ir vis susidarinė-, 
ja tokios, kurios pataikau-1 
ja pelnagrobiams. Gi pas- 
kiausioji reakcinio premje
ro Laniel valdžia pasiūlė. 
Francūzijos darbinink amsi 
dar daugiau “ekonomizuo- 
ti.”

Tas įsakas “ekonomizuo- 
ti” reikalavo, kad darbinin-' 
kai dirbtų už mažiau mo-" 
kesties. Uždirbantiems po 
apie $11 iki $20 per savai- S 
te nebeliko galimybės dau- j 
giau pilvą veržti. Retai ka-: 
da francūzų darbininkų šei
ma ant savo stalo mato 
kąsneli mėsos, alksta. Šei- 

' mos laukia gyvenimo pa
gerinimo. O čia ponas mi
lijonierius Laniel ragina 
mažiau valgyti, daugiau 
mokėti taksų. Darbininkai 

! atsakė streiku. Darbinin- i 
i kų priešai gali juos dažyti 
Į bile kokiomis spalvomis, 
bet darbininkai nesutiks sa- 

Į vo šeimą daugiau alkinti 
tam, kad šalies turtas bū- į 

i tų eikvojamas rengimui 
daugiau karų ar tęsimui

Denver, Colo.—Preziden
tas Eisenhower tarėsi 
“gerovės-sveikatos” 
tore 
kaip paplatint Social Sec
urity (kuriai 
priešinga).

su 
sekre- 

Hobby’iene,

Hobby’ienė

Šypsenos
Bailys—kvailys

Vienas jaunuolis, iš pri
gimties labai nedrąsus, pair
tą įsidrąsino ir atnešč^ah? 
patinkamai merginai gra
žių kvietkų puokštę.

Mergina, atsidėkędama ir 
norėdama jį padrąsinti, ap
sikabino jaunuolį ir pabu
čiavo. Pastarasis, tačiaus, 
šokosi ir pasigriebė savo 
skribelę.

“Kurgi tu bėgi?” jinai 
sušuko, jam einant prie du
rti, “aš visai nemaniau ta- V Z
ve įžeisti.”

“O, aš visiškai neįžeis
tas,” jaunuolis atsiliepė. 
“Aš tik bėgu daugiau kviet
kų nupirkti.”

A-a. Susirūpino

Lai vaikai įpranta namy ruošos darbą
Kiekvienas yra matęs, 

kiek džiaugsmo vaikams 
suteikia turėjimas molio ar 
kokios kitos minklės “pa
lams kepti.” Dar daugiau 
džiaugsmo jie turėtų, jeigu 
jie galėtų Ištikro kepti to
kius, kuriuos galėtų ir val
dyti. Kur išgalima, reikia 
jiems tą progą suteikti.

Man teko matyti, kaip 7 
iki 12 metų mergaitės, be- 
įuokaudamos, prikepa šei
mai tokių tortų, prie ku
rių neįgudusi šeimininkė 
rūpestyje ir prakaite pra- 
vargs pusdienį. Duodant 
medžiagų, jos dirbo, viena 
kitą kritikavo, lenktynia- 
vosi ir įgudo. Berniukai 
neatsilieka.

Berniukams sunkiau to
kiuose namuose, kur seny- 
biniu įpročiu darbas būna 
skirstomas į vyriškus ir 
moteriškus, kur moteriška
sis niekinamas kaip maža
vertis. Tokioje šeimoje ber
niukai vengs vadinamų mo
teriškųjų darbų ir liksis ne
sugebančiais juose pagelbė
ti.

, Ne visus darbus vaikas I 
mėgsta. Įpratinti prie rei
kiamojo, ne vien tiktai prie 
mėgstamojo, molinai tenka ; 
pavartoti daug kantrybės 
ir takto. Kartais reikia net • 
papirkinėti — teikti atpik i 
da, skirti ir užmokėti ati-1 
tinkamą kainą.

Ar jūs kada stebėjote 
skirtumą tarp motinų, nu- 

i ėjusių krautuvei! su maža 
mergyte? Man teko stebė- I 
ti. Vienos dukrytė laksto | 
Į)o visą kambarį ,kaišo pirš
telius visur, vartalioja už
kliuvusius daiktus, Motina 
ją barą. O kitos dukry
te, nešina mažu kašikėliu, 
panašiu į motinos, veda de
rybas su pardavėju ir per
ka prekę. Pamaniau, gal 
motina bus naujokė, nesu
kalbanti angliškai. Smalsu
mas privedė arčiau. Ame
rikone ir motina.

— Gerą pagelbininkę tu
rite! — pastebėjau jai.

—Šiandien mano diena 
išrinkti ,nupirkti pyčes. Ki
tą dieną mama pirks,—at
sakė mergytė, teisėtai pa
sididžiuodama savo role.

V. D.

na busa ir atsisėdo viena- V
tinėje tuščioje sėdynėje, 
greta įkaušusio, bet rWJ 
maus vyriškio. Paskui im^- 
teriškė išsiskleidė Man’džu- 
rijos žemėlapį ir ėmėsi jį

ŠEIMININKĖMS
Vynuogių ir slyvų dželč
3.Į puoduko sunkos
4į puoduko cukraus 
viena 2.į uncijų dėželė 

powdered fruit pectin.
Nuvalyk, nuskabyk kote

lius ir sugrūsk apie svarą 
ir pusę gerai nusirpusių 
vynuogių (grapes). Su
grūsk (su visa žievele) apie 
du svarus nusirpusių slyvų. 
Sudėk abiejus sykiu. įpilk 
apie •} puoduko vandens, 
užvirk ir palengva, uždeng
tus, pakaitink 10 minučių. 
Supilk i dželei sunkti mai
šelį ir išspausk sunką.

Atmieruok į verdamą 
puodą sunką. Sudėk pekti
ną ir gerai sumaišyk. Mai
šydama, staigiai užvirk. 
Tuojau įmaišyk cukrų. Vėl 
greit užvirk ir pavirink 1 
minutę. Nukaisk, nugrai
byk putas ir dželę skubiai 
supilstyk į stiklinėles. Už
pilk vieno aštuntadalio co
lio storio klodu karštos pa
rafinus ir palik atvėsti. 
Laikyk sausoje, vėsioje vie
toje.

Iš to • kiekio bus apie 8 
stiklinėlės.

studijuoti.
Greta sėdintysis vyriškis 

tūlą laiką domingai spok
sojo į žemėlapį, paskui, 
valąndžiuke pamąstęs, 
pestingai moteriškės 
klausė:

“Ar jūs užtikrinta, 
paėmėte tikrai tą busą, 
ris jums reikalingas?”

Sutaisė Kas Kitas

ru-

jog 
ku

Today's Pattern

9139 <
12—go __

Pattern 9139: Misses’ Sfz^s 12. 
14. 16, 18. 20. Size 16 tak^s 1% 
yards 35-lnch fabric.

1
4

Tūlus chemiškai gamin- 
' tus audinius nereikia pro
sy ti, jeigu jie nebuvo raukš
lėti pirm plovimo. Tokius Užsakymą su 35 i 
džiauname nenugręžus. Pa- pažymėjimu form’
džiovus ant pakabų, leidžia rio ir dydžio siųskite: Pat

tern Dept, 110-12 Atlantic 
a w-*. •• w w w • al Zk

taisy ar 
nume-

nuvarvėti. Siūles atprosi
ja tarp pirštų kol rūbas te- Avenue, Richmond Hill 19, 
bėra šlapias. - j N. Y.
2 pus!.—Laisvė (Liberty)- Trečiad., Rugp.-August 26, 1953
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New Haven, Conn Detroit, Mich MONTREAL, CANADA WORCESTER, MASS
Įvairios žinutes

IXD 32 kuopa laikė savo 
sutrinkimą rugpiūčio 21 d.

kas palikta užbaigti sekan
čiam susirinkimui.

Sekantis susirinkimas Įvyks 
rugsėjo 15 d. Butų labai gra
žu, jei nariai nepamirštų die
nos ir dalyvautų šiame susirin 
kimo.

Nepaprastas piknikas
Štai šūkiai: “Nugalėti nu

karti z mą ! Atšaukti Walter- 
McCarran Aktą, Smith Aktą 
ir Taft-Hartley Aktą! Parem
ti Lehman-Celler Bilių! Neįsi
leisti j Detroitą Neamerikinio 
Veikimo agentų!”

šiais šūkiais bus atžymėtas 
Labor Day piknikas, 
vyks rugsėjo 7 d;., 
Park, Telegraph ir

Kirpėjai reikalauja 
pakelti kainas

Gera naujiena iš Hartfordo. 
Ten draugai nusitarė turėti 
didelį parengimą spalio 18 d.

Ar nebūtų gerai ir kitų ko
lonijų draugams 
dieną atdarą ir
žinoti į Hartfordą, 
tame parengime?

kuris į- 
Pardee 

Wick 
Roads. Pikniką rengia Civili
nių Teisių Kongresas ir Michi- 
gano Sveturgimiams 
mite tas.

Ginti Ko

visiems va-
dalyvauti

žmonių, 
Californi-

vai kutisamžiaus
valdiškos
1950 metų auto-

cw

12 metų 
ištrukęs iš 
dos, radęs 
mobilĮ, leidosi važiuoti Į N 
Yorką.

Policistas pamatęs, kad au
tomobilis neturi valstijos nu
merių, sulaikė ji ir rado jame

Apart kitų žymių 
piknike dalyvaus iš 
jos darbininkų vadas Hugh 
Bryson, Marine Cooks and 
Stewards unijos prezidentas.

Piknike Įvairios tautinės 
grupės turės savo skyrius. Pi
knike bus Įvairiausių žaidimų. 
Reikia tikėtis, kad gerai pasi
rodys ir Detroito lietuviai.

. Koresp.

^Patartina norą kinių auto
mobilių nepalikti.

tų vidų. Dabar visiems žino
ma, kad tokie niekšai kartais 
save dideliais vadinasi.

Plaukų kirpėjai kreipėsi j 
provincijos vyriausybę prašy
dami, kad jiems 
pakelti minimum 
plaukų kirpimą. 
Kvebeko valdžios 
nustatyta žemiausia 
kokią kirpėjai gali imti—ne
gali kirpti plaukų už žemesnę 
kainą. Bet turi teisę imti aukš
tesnę kainą, kiek tik kuris 
kirpėjas nori a r gali gauti.

Dabartinis minimumas vei
kia, 65c. savaitės 
75c. šeštadieniais, 
35c. paprastomis 
55c. šeštadieniais, 
gi kirpėjai prašo, kad mažiau
sia (minimum) 
nustatyta 70c. 
dienomis ir 80c. šeštadieniais. 
Vaikams minimumas 45c. pa
prastomis dienomis.

Barzdos nuskutimui nerei
kalauja pakelti. Dabartinis 
minimumas, kuris ir pasilie
ka, už barzdos nuskutimą 40c.

■būtų leista 
kainas už 

Mat, su lyg 
patvarkymo 

kaina,

dienomis ir 
o vaikams 

dienomis ir 
Nuo dabar

kaina būtų 
paprastomis

pribuvus į New

jo apvalyti miesto sodą, ku
riame suėmė apie 30 vyrų ir 
visi kaltinami tokiais darbais, 
kurių ir spaudoje netinka mi
nėti. i

Patartina 
Haveną vėlai 
nėti po miestą, nes randasi 
daug mušeikų, kurie apdaužo 
ne vieną žmogų.

Policija jau turi suėmusi 
penkis tokius muštukus ir lai
ko saugioje vietoje. J. S. K.

Gazolino stotys nori 
užsidaryti 7 v. v.

Gazolino stočių operuoto- 
jai, kurie aptarnauja automo
bilius, kaip žinia, ligšiol buvo 
priversti laikyti daugeliu atsi
tikimų atdaras savo stotis išti
sas naktis, ar bent iki vėlyvo 
vakaro. Juos tai vertė daryti 
gazolino stočių savininkai.

PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
-Kalėjimo vaizdai. Poema —

(Tąsa)

Žiūri tik Džionis: švieselė raudona
Zibt — ir sužiuro viduj diktofono:

Ką tiktai Džionis sakys, kaip sakys, 
Jau rekorduoja raudona akis.

Džionis suprato, ką visa reiškia:
Tavo žodžius jie, jų dikciją aiškią, 

Balso niuansus sugaudys, ir čia 
Tavo istor’jai pati apačia!

Dar gal tikriau už rekordą teisminį— 
Nuotykį tavo, motyvą Čia mini,—

Žodį, aliai balseliuką, viską 
Perpasakos mašinukė šita...

Na, ir va šita mažutė plokštelė— 
Bloga daryt, gal ir gera ji gali,

Kai jie tave prieš parolę statys, 
Kamantinės ir tau svilins akis...

Saviškai Džionis viską atpasakė,
Punktą kurį užtylėjo norakiai —

Tyčia, kad viskas skambėt’ prie
lankiai,

Laisvės kad jam nenuvogtų vagiai —
Tie sukempėję teisėjai paroles: 
Kryptelsi kur — ir, žmogel, tu pra

puolęs,™
Jie Čia tave dar ilgiau palaikys, 
Laisvės svajones žiauriai išblaškys... ,

Bet n-Wologas toliau dar vis varo, 
Tjaikli^, neskaudžiai—bet duoda tau 
' garo:

“Tavo šeimos adresai ir vardai?
Ką gi jie veikia ar veikė kadai?

Laisvėn išėjęs, daryt ką planuoji?
Darbą kalėjime kokį geruoju

Pats išsirinktum ir mėgtum daryt, 
Jei tau paskirtų šiandieną ar ryt?

Rūpinies ko? ar gerai besi jauti?
Miegi? Sapnuoji grūmojantį jautį? 

Gal tu girdi paslaptingus balsus? 
Ar pas’vaidena koks vaizdas baisus?

Tas neurologo tyrimas niaurus 
Užkuria tavo krūtinėj garus... '

*
Dar kelios dienos — ir vėl tau tyrimą,
Vėl tave bailė ir nerimas ima...

Pas psichologą maršuoja būrys,— 
Ot tai tau... ką gi dabar tau darys?

Šaukia vidun paeiliui, vėl pavieniui, —
Stūkso kiti, pasirėmę į sieną.

Džionis įeina nedrąsiai, kukliai,— 
Trūkčioja paakį jam traukuliai.

Štai psichologas, jau požilis vyras.
Veidas jo atviras, balsas jo tyras— 

Suteikė Džioniui rimties ir drąsos, 
Tai jau dabar jis bet kaip nesnopsos.

Šis psichologas' tavęs nekedena,
Lyg kokią vyžą išvėpusią, seną.

Nuotaikas, polinkius tyrė tavus:
Suktas esi tu ar šiaip apsukrus?

Santykiai tavo šeimos tarpsaviniai?
Tavo kokie gi ryšiai su kaimynais?'

Įtaką blogą ar darė tau kas?
Tavo motyvai ar varė rankas?

Tavo vaikų adresai? Ką jie daro?
Gerdavai kiek tu nami-e ar prie baro?

Tu mergininkas? ir taip sau laisvai 
Vaisiaus užginto ar daug ragavai?

Ką tu sapnuoji ir ką pasvajoj i?
Kaip tau darbuotė laisva, mėgiamoji?

Šį tą užrašė — ir sveikas sau eik,— 
Linkt Džionis galvą: jis jaučias gerai.

*

Kaip sveiki buvo tėvai ir seneliai?
Kuo kada sirgęs? Kas baimę tau kelia?

Valgai gerai? Ogi kaip viduriai?
Ką darinėji? Ką pirma darei?...”

Klausia iš lėto, perdaug jis nemyga, 
Protarpiais brūkšt dar užrašo į knygą...

Tyre, žiūrėjo jis tau j akis,
Stot tau palieps, užsimerkt pasakys,

■Tau>Hels per kelį, ramiai pasodinęs,
Dursrcls ūmai tau j šoną krūtinės,

Dar žodį kitą — ir neškis tu sau: 
Savo tyrimą atliko jis jau.

Džionis išėjo, o laukia dar eilės — 
Eina į vidų ir žvalgosi bailiai, —

Dargi diena — tau ir vėl psichologas...
Kas gi čia dar? Gal tau raportas blogas?

Stebisi vėl susidaręs būrys:
Kurgi čia vėl juos pašauks ar varys?

Na ir suvarė visus juos iš karto:
Kas? mokykla čia? gal būtų pravartu...

Kėdės, staleliai sklandžiai, atskirai,— 
Sėdo, nutilo nelaisvės arai.

Va psichologas. Jis sąsiuvų krūvą
Greit išdalijo — lai nieks nepražūva —

Gatavus davė visiem pieštukus:
Ką tu tik moki—rašyk, būk smarkus.

Tuoj psichologas paaiškino tvarką
Klausimų duotų—lai nieks nesudarko,—

Viską pažymi, kaip ką išmanai, 
Ką kur išmokai dabar ar senai.

Rodyk čia savo mokslumą ir žinią,
Atmintį, pastabą gal galutinę,

Ką išmanai ir ant kiek tu gabus,—
Kaip, kokio darbo vartytum lapus...

Baigta. Kas kiek sugebėjo, suspėjo,
Tiek ir gana, tai kiekvieno rašėjo

Lyg ir kvotimas, egzaminas koks,— 
Gal čia kalėjime dar ko pramoks?

.(Bus daugiau)

Bet dabar didelė jų daugumą 
(sako apie 85%) pasirašė pe
ticiją ir Įteikė miesto valdy
bai, kad būtų ir jiems taiko
mas pravestas miesto Įstaty
mas, kaip ir visiems kitiems 
bizniams reguliuojant uždary
mo valandas.

Jei mįpstas jų reikalavimus 
išpildytų ir tą Įstatymą pritai
kytų, tai reikštų, kad moto
ristai galės nusipirkti savo 
automobiliui gazo paprasto
mis savaitės dienomis tik iki » i '
7 vai, vakare. O penktadie
niais ir šeštadieniais iki 9 ir 
11 vai. vakare.

Naujosios Anglijos 
visuomenės žiniai

Svarbu pranešti apie įvyk
siantį pokilį-pikniką gerbia
mai meną-dainas mylinčiai vi
suomenei, kad rugpiūčio 29 ir 
30 dd. aplankys Worcester} 
dauguma buvusių atostoginės 
mokyklos mokinių ir mokyto
jų. O tai reiškia, kad ir vėl 
suskambės daina, sujudės šo
kiai, kurie sukėsi Olympia 
Parke per pastarąsias penkias 
vasaras atostogų metu.

Per šias porą dienų turėsi
me meno-dainos šventę, kurią 
ruošia bendrai antroji ir tre
čioji menininkų apskritys.

Worcesterieciai šią vasarą 
pasigedome širdingų ir malo
nių svečių, skaitlingai mus 
lankiusių per pereitas penkias

vasaras atostogų mokyklos 
metu. Tai šiuo metu mes esa
me pasiruošę sutikti ii’ širdin
gai, svetingai pavaišinti visus 
atsilankiusius svečius.

Mūsų menininkai ne juo
kais ruošiasi Visus atsilankiu
sius palinksminti su gražia, į- 
vairia muzikale programa.

Todėl lai visi keliai veda į 
Worcesterį rugpiūčio 29 ir 30 
dd. visus dainą ir kultūrą my
linčius žmones. Visi susirinksi
me į Olympia Parką ir ten tas 
dvi dienas gražiai, kultūrin
gai praleisime.

Vėl suskambės Balevičiaus 
ir kitų kompozitorių muzika, 
nuo kurios ir parko pušys su- 
siubuos. Pasimatysime, pasi
klausysime ! M. S.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE
HOUSEWORK. General. Lt. cook

ing. No ironing. Sleep in. Own room 
and bath. Must be fond of children. 
$35. Ref. and exp. req. Steady posi
tion for right woman. Phone MA. 
5-0965 anytime after 9. A. Mi.

_________________ (167-173)
BOOKKEEPER. Age 30-40. Exp. 

Gen. office wk, in Home Improve
ment or Building Line. Familiar with 
cr. and banking. St. wk. Good work
ing conditions. Good sal. Phone BA. 
3-6717 for interview.

(165-171)

Immediaate Opening for WAIT
RESSES. Neat appearance, over 21. 
Good wages & tips. Room and Board 
furnished. Permanent position for 
competent girls. KELLY’S RESTAU
RANT, Jessup, Md. Cali Waterloo 
224J.

(166-172)

HELP WANTED—MALE

pereitą 
pro vi n- 
visiems 

pirmiau

Hartford, Conn

LOOM FIXER. Experienced, want
ed in narrow fabric textile mill. 2nd 
shift. Modern working conditions. 
Employee benefits, opp. for advance
ment. Apply or phone: HORACE 
LINTON DIVISION, 3601 Ruth St. 
Call GA. 6-6640.

Nori raudonų leidimo lentelių 
prasižengusiems vairuotojams

Pravedimui pasekmingesnės 
kovos prieš automobilių vai
ruotojus, kurie laužo kelių tai
sykles, kriminalio teismo tei
sėjas Oscar Gagnon 
savaitę rekomendavo 
cialei valdžiai, kad 
vairuotojam, kuriem
už taisyklių sulaužymą leidi
mas buvo suspenduotas, būtų 
išleistos užkabinimui ant auto- 
mobiliaus leidimo lentelės— 
raudonos. Tas, jis sako, jei 
tokie vairuotojai būtų atžymė
ti, kad visi žmonės galėtų ma
tyti, priverstų juos būti atsar
gesniais, daug sumažintų ke
lių su automobiliais nelaimes.

Pavogė miegančiam dantis
čia vienas 60 m. amžiaus 

senelis, vieną gražią saulėtą 
dieną Viger aikštelėje prigulė 
ant suolo ir užsnūdo. Nubudęs 
apsižiūrėjo, kad jo mažas če
modanėlis, kurį jis buvo šalia 
savęs pasidėjęs, pavogtas. 
Nuskriaustas pasiskundė poli
cijai. Policijos pareigūnas jam 
sako, kad “šiomis dienomis, 
jei sodelyj užmigtum su atda
ra burna, tai tau gali ir dan
tis pavogti”. Senelis jam at
sakė: “Kaip tik taip ir atsiti
ko. Aš dirbtinus dantis turė
jau pasidėjęs tame čemodanė
lyje ir dabar man juos pavo
gė’’

Kaltininkas nesurastas, se
nelis turi vaikščioti be dantų.

Pas-mus šiuo tarpu nieko 
ypatingo nėra. Vasara baigia
si ir vakacijos baigiasi. Lais
vės Choras per porą mėnesių 
pamokų neturėjo. Priežastis: 
mokytoja sirginėjo, net turė
jo eiti Į ligoninę. Paskui, kad 
sveikatą geriau atgauti, pasi
ėmė vakacijas. Taipgi ir visi 
kiti choristai turėjo vakacijas. 
tokiu budu nesirūpino veiki
mu.

Bet dabar, kada oras pra
deda atšalti ir vasara baigiasi, 
draugai pradeda kalbėti, kad 
reikia ką nors daryti. Reikia 
žiūrėti, gal bus galima vėl 
pradėti choro pamokas. Ma
noma, kad dabar mokytoja 
gal jau bus pasveikusi ir ga
lės vėl mokyti.

Tuo būdu visi Laisvės Choro 
nariai privalote būti choro su
sirinkime, kuris įvyks ketvir
tadienį, rugpiūčio 27 d. Prasi
dės 7:30 vai. vakare. Vieta 
visiems žinoma: 155 Hunger
ford St. Turime daug svarbių 
reikalų. Visi ir visos dalyvau
kite.

Choro Koresp°ndentas

(Tąsa iš pirmo pusi.)
Mes jam suteikėme garbės 
drąsos medalį.

(165-169)

ir

Karai

AUTO MECHANICS. DeSotO-Ply- 
mouth Dealer. Must be experienced. 
Steady work; good pay, all benefits. 
Apply in person. See Mr. Bolin. 
BERGER BROS., MOTORS, INC., 
5621 Walnut Street.

tai ir per aukštas troš- 
Bct ju/k šiame kare 

kas išmokta. Jis paro-

Karai turi išnykti, 
turės išnykti. Tegu šis Korėjos 
karas bus buvęs paskutinis ka
ras !

Gal 
k imas, 
daug
dė, kad ginklais nebegalima 
susikalbėti ir nieko iš jų ne
begalima laimėti.

Atominė bomba, vandenilio 
bomba, biologiniai karo gink
lai, karus pavertė nesąmone. 
Reikia tikrai sužvėrėjusio 
žmogaus galvoti apie išspren
dimą pasaulinių klausimų van
denilio bombos pagalba!

(165-171)
AUTO BODY & FENDER MEN (7) 
Also needed helpers. Must be exp. 
St. wk. Good pay; good wking con
ditions. Apply in person or phone 
Mr. C. E. Lloyd._£AMDSN AUTO 
PAINTING, Ferry Ave. & Filmore 
St., Camden, N. J. Woodlawn 4-1405 

(167-169)

BODY MAN. Experienced. Must 
be 1st class. Top wages; steady 
work. Apply ready to work, 8 A. M. 

 

GRAY’S GARAGE, 2118 E. Dauplpn 
Street.

67.-173)’

ŽINIOS IS LIETUVOS

MECHANIC. Experienced on trucks. 
Steady work; good salary. Excellent 
opportunity. Apply in person or 
phone Phllat New Jersey Express 
Inc., American & Green Streets.

LO. 3-5308.
(167-JL69)

Montrealas turi 
žmonų mušėjų

Rugpiūčio 18

daugiausiai

d. kriminali
nio teismo teisėjas Armand 
Cloutier, nagrinėdamas net 
penkias bylas vieną dieną 
prieš vyrus, kurie sumušė sa
vo žmonas (ir tai ne pirma 
diena jam tokia buvusi), pa

to k ioms 
su žmona

ir sako jis negalįs su- 
“kodel tokie žmonės 
įsivaizdinti, kad to- 

atsitikime advokatai

sau (daugiausiai 
skaldyti galvas“, 
pridūrė, kad jis,

reiškė apgailėjimą 
poroms, kuy vyras 
mušasi 
prasti, 
negali 
k i am
geriausi kovotojai pasaulyj— 
ir kodėl jie nepaveda savo 
kovų advokatams muštis, vie
toj patys 
žmonoms) 
Ant galo
teisėjas, mano, kad “Montrea- 
le yrą daugiausiai vyrų, kurie, 
savo žmonas muša, negu bile 
kur kitur Kanadoje.”

Tai ne kokia rekomendaci
ją Montreal o jaunikaičiams, 
jei kurie mano vestis paną iš 
kito miesto, o seselėms mer
ginoms reikia gero pagalvoji
mo, jei-mano ištekėti už vyru
ko montre&liečio...

Vy-

Sako, pasisekęs
Klubo išvažiavimas

čia gyvuojančio DLK 
tauto Neprigulmingo Klubo
valdyba ir board’o direktoriai 
nutarę ir įvykdė šiais metais 
Klubo
Piknikas įvyko sekmadienį, 
vugpiūčio 16 d., Vekterų far- 
moje, Mascouche, Que. Vi$i 
Klubo nariai apie vykstantį 
išvažiavimą-pikniką buvo in
formuoti sU atvirutėmis.

Tai buvo Klubo pirmas pik
nikas bėgyje kokių dvidešim
ties metų. Dalyvavusieji pikni
ke pasakoja, kad tai buvo 
puikiai pavykęs, pasekmingas 
išvažiavimąs-piknikas. Kadan
gi pas lietuvius dabar ne
trūksta automobiliu, tai, sako,

išvažiavimą-pikniką.

Maskvoje “Daily Wor- 
korespondentas Joseph 
Pikniko dalyviams Mr. 
papasakos

Dialektologinė ekspedicija
Į Vilnių grįžo dialektologi- 

nės ekspedicijos dalyviai. Eks
pediciją organizavo universi
teto lietuvių kalbos katedra. 
Jos metu dvylika studentų, 
vadovaujami dėstytojo J. Pa
lionio, tyrė Druskininkų rajo
no Marcinkonių, Puvočių, 
Merkinės, llgininkų, Ratnyčios 
ir kitų gyvenviečių tarmių 
ypatybes. Surinkta eilė įdo
mių pavyzdžių iš fonetikos, 
morfologijos, leksikos ir sin
taksės sričių. Ši medžiaga bus 
panaudota ruošiamam lietuvių 
kalbos tarmių atlasui.

K. Morkūnas

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, rugpjūčio (Aug.) 30 
d*., Olympia Parke, įvyks L.M.S. 
2-ros ir 3-čios apskričių piknikas. 
Tai bus meno šventės piknikas.

Į šį menininkų rengiamą pikniką 
suvažiuos daug buvusios menininkų 
mokyklos mokinių ir mokytojų. Jie 
Čia suvažiuos atnaujinti įgytas pa
žintis laikais buvusiųjų atostoginių 
meno mokyklų. Suvažiavę meninin
kai pateiks gražią ir įvairę progra
mą, kuri susidės iš dainų ir instru
mentų muzikos. Taigi bus ne tik 
malonu vėl visiems pasimatyti, bet/ 
kartu bus proga išgirsti ir gražią 
programą. Tad visi atsilankykite, o 
turėsite sau malonaus pasitenkinimo,

Rengėjai.
(167-169)

tai, ką jis 
p a m atė ir

irgi labai

Cleveland, Ohio
Labor Day piknikas

Rugsėjo 7 d. tarptautinis 
piknikas žada būti įdomus vi
sais atžvilgiais. Nepaprasta 
bus tas, kad piknike daly
vaus ir kalbės keletą rpetų iš
buvęs 
kerio’ 
Clark. 
Clark
ten gyvendamas 
patyrė

Pikniko tikslas 
svarbus. Visas pelnas eis tau
tinės spaudos palaikymui.

šis nepaprastas piknikas į- 
vyks West Cleveland Vete
rans Grove parke, 2137 Rid
gewood Drive, tarpe State if 
Broadway Roads.

Man atrodo, kad šiame pik
nike turėtų gerai pasirodyti ir 
atsižymėti Clevelando lietu
viai. Rep.

buvo suvažiavę gerokai virš 
šimto automobilių ir visi pilni 
žmonių. Vekterio gerai įtaisy
toj šokiams salėj prie geros 
muzikos, dalyviai, linksmai 
pasišoko, linksmai laiką pra
leido.

Serga
Pranė Bendžiaitienė susilau

žė koją taip, kad Royal Vic
toria ligoninėje turėjo jai ko
ją sugipsuoti. Dabar ligonė 
gydosi namuose.

Pranas Vizbaras susirgęs ir 
randasi General ligoninėje. 
Taipgi serga Antanas Tamke- 
vičius, sakoma, irgi esąs ligo
ninėje, bet nepavyko sužinoti, 
kokia liga serga ir kokioj li
goninėj randasi. Serga ir Sta
sė Dudėnienė, kuri gydosi na
muose, St. Coliks. Kuris lai
kas, tik dabar teko sužinoti, 
buvo susižeidęs namo dekora
vimo kontraktorius, Otto Ra
manauskas, bet dabar jau pa
sveikęs. Buvo susirgusi ir Ona 
Brunzienė. J.—

Naujas aktorių būrys
VILNIUS. — Prie 

Valstybinio dramos 
veikianti dramos studija išlei
do naują aktorių laidą.

Baigiamiesiems egzaminams 
studijos auklėtiniai, vadovau
jami režisierių A. Kernagio ir 
J. Biržio, pastatė gruzinų ra* 
šytojos Baratašvili 4 veiksmų 
komediją — “žiogas“. Stu
dentų R. Čaikausko, M. Ku- 
darauskaitės, M. Černiauskai
tės ir kitų sukurtus pagrindi
nius vaidmenis egzaminų ko
misija įvertino labai gerai. 
Visiems studentams įteikti di
plomai.

Mokslo pirmūnai M. Kuda- 
rauskaitė ir R. Čaikauskas 
pradės dirbti LTSR Valstybi
niame dramos teatre. Į Klai
pėdos dramos teatrą išvyksta 
studijos auklėtinis B. Baraus
kas. Kai kurie studentai to
liau gilins savo žinias Vilniaus 
Konservatorijos teatriniame 
fakultete.

LTSR 
teatro

MONTELLO, MASS.
Li uosy bes Choras rpngia savo me

tinį pikniką, kuris įvyks Labor Day 
šventėje, rugsėjo (Sept.) 6 ir 7 die
nomis, Lietuvių Tautiško Namo Par
ke, Keswick Rd., ir Winter St. Pra
džia 1-mą vai. popiet. Bus gera mu
zika ir dainų. Dainuos Latvių Cho
ras iš Roxbury, Mass., vad. Edw. J. 
Sugar. Taipgi dalyvaus ir vietiniai 
talentai. Bus trio, duetų ir solų, va
dovybėj Alb. Potsiaus.

Taipgi bus skanių valgių ir gėri
mų. Kviečiame visus atsilankyti.

Rengimo Komitetas.
(167-169) *

Tai — viena iš centrinių mies
to gatvių, kurią zarasiečiai 
pavadino Marytės Melnikaitės 
vardu, šioje gatvėje atstaty
ta, o taip pat pastatyta naujų 
dvidešimt gyvenamųjų nąpių. 
čia dažnai atsilanko įvairių 
respublikos mokyklų pionie- 
rių-moksleivių ekskursijos, pa
vieniai darbo žmonės. Jų šir
dyse padėka narsiajai partiza
nei, paaukojusiai savo gyvybę 
už lietuvių liaudies laisvę Ir 
laimę.

Marytės Melnikaitės tėviškėje
Zarasų miestelyje tebestovi 

namelis, kuriame gimė ir augo 
Tarybų Sąjungos didvyrė Ma
rytė Melnikaitė. Kada Mary
tė buvo maža, kvartalas, ku
riame ji gyveno, vadinosi Šal- 
tupės vardu. Tai buvo skur
dus Zarasų priemiestis. Karo 
metu vokiškieji grobikai su
griovė daugiau kaip pusę čia 
stovėjusių namų.

Pasibaigus karui, sparčiai 
pradėjo atsistatyti męrgaitės- 

’d id vyrės gimtinė, šaltupės 
priemiesčio dabar nebepažinti.

Įvykdė metines užduotis
PANEVĖŽYS. — Trisdešimt 

geriausių Panevėžio miesto 
pramonės kombinato darbinin
kų Įsipareigojo iki Tarybų 
Lietuvos 13-ųjų metinių įvyk* 
dj'ti metines užduotis.

Miesto pramonės kombina
to kolektyvas per šešius su pu
se mėnesio pagamino-viršum- 
planinės produkcijos už 200 
tūkstančių rublių.

Jei Tamsta dar nepręnu

tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums- į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio. /
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— ^ -- --- ■ - ■ ’ »»■»>«*~nnriirirr-^rnTrMmnw«»

NewWto^^ėžzfe2lnloi
Trys darbininkai 
užsimušė darbe

Praėjusį ketvirtadienį bė
giu mažiau valandos laiko 
dviejose skirtingose didmies 
Čio vietose užsimušė trys pa
statu darbininkai.

Manhattan? užsimušė Aa
ron Schenk, 49 m. Jis taisė 
lietaus vandeniui subėgti ryną 
prie viešbučio Ashley penkto.- 
jo aukšto. Nukrito trūkus pa
stolio virvei. Gi Yonkerse už
simušė Victor Mnieckowski, 
62 metu, ir jo žentas Nathan 
Agilietti. 43 metu. Jie nukri
to nuo pastolio maliavojant 
namą.

Žada gilinti ir 
platinti upę

Armijos inžinieriai esą už- 
gyrę planą pagilinti ir papla
tinti lludsoną, patį upės vi
durį. Tas esą reikalinga tam. 
kad didesni laivai galėtų 
plaukti iki Albany.

Plane numatyta kanalą gi
linti nuo dabar esamų 27 pė
dų iki ^1 tose vietose, kur yra 
uola, ir iki 32 pėdų ten, kur 
dugnas minkštas. Kanalo 
plotis tarp New Yorko ir 
Kingston būtų 600 pėdų, tarp 
Kingston i)- Albany 400 šimtai 
pėdų. Dabar tarp Albany ir 
Kingston yra tiktai 300 pėdų.

Dviem auto susidūrus ant 
kebo Brooklyn? viena moteris 
tapo užmušta, o kitos mašinos 
Vairuotojas ir keli kiti jau
nuoliai lengvai sužeisti. Mir
ties mašinos vairuotoja išliko 
nesužeista.

Kriaučių atydai
Rugpjūčio (Aug.) 26 d. į- 

vyks lietuvių kriaučių 54-to 
skyriaus susirinkimas J1-27 
Arion PI., unijos svetainėje. 
Pradžia 7 :30 vakaro.

Gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos, numeskite savo 
naminius reikalus į šalį ir da
lyvaukite susirinkime, nes yra 
svarbus. Tuomi yra svarbus, 
kad, po visų vakacijų, bus 
naujų pranešimų kriaučių rei
kalais.

Turėkite su savimi unijos ir 
social security korteles, kitaip 
jūsų neįleis į susirinkimą.

J. S.

Susirinkimas
Brooklyn, N. Y.

LLD 1 kuopos labai svarbus 
susirinkimas įvyks šį ketvirta
dienį, rugpjūčio 27-tą, 7:30 
vakaro, L. A. Piliečių Klube, 
280 Union Avė. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. Yra rinki
mai Centro Komiteto ir turime 
pasiruošti kuopų piknikui, 
taipgi kiti reikalai. Valdyba.

0}-----------------------------------------------------------------------------------------------------------m

Virginia 0-6125PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3* 6-8 P M
By Appointment 87-20 85th street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.
11----------- ------------- —-------------------------------------------------------------------------- o

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

Eviktuotas knygas 
išpirks nuo ugnies

Apte 20,000 knygų neteko 
pastogės savininkui eviktavus 
vietinį Amter vardo klubą iš 
pastato 1301 Boston Road, 
Bronx. Klubas, sakoma, prasi
skolinęs rendomis. Seniau irgi 
tokių prasiskolinimų pasitai
kydavo, bet klubo nešalindavo 
iš buto. Klubas su laiku vėl 
atsimokėdavo.

Klubo reikmenims atsidūrus 
ant šaĮigatvio, valdinis Bureau 
of "Encumbrances nugabeno 
juos į miestinį sandėlį. Sakė, 
kad jie užgriozdina šaligatvi. 
Taip suimti daiktai būna iš
leidžiami varžybomis, o jei 
pirkėjų nesiranda, daiktus ga
li bile kaip sunaikinti. Dėl to 
vietinis radijušas apsidžiau
gęs, kad raganiai galėsią 
sukurti puikų laužą evikcijoje 
iš darbininkų atimtomis kny
gomis.

Išgirdlęs apie užmojį kny
gas deginti, komunistų organi
zacijos įstatyme! a vyste i atstos 
vas Simon Gerson pasiuntė 
valdinei įstaigai pasiūlymą 
knygas nupirkti. Sykiu pasiun
tė $100 užmokesčiui už tas 
knygas ir kitus SU' knygomis 
eviktuotus ir paskui areštuo
tus daiktus.

Darbiečiai kritikavo 
legalizavimą skiepų

Clifford T. McAvoy, Ameri
can Labor Party kandidatas į 
majorą, kaltino majorą Impe- 
1 lifte rį už padėjimą namų sa
vininkams legalizuoti skiepus 
kaip gyvenamus namus.

Darbiečių lyderis įspėja, 
kad miestinis “Department of 
Housing and Buildings” ką 
tiktai paskelbė, kad jisai jau 
teikia namų savininkams apli
kacijų blankas,_ pagelbstinčias 
skiepus padaryti apartmen- 
tais.”

Dėl didelės stokos namų ir 
pirmiau skiepai buvo išnuo- 
muojami kaip butai. Negrai ii 
šiaip biedniokai namų prižiū
rėtojai ar prižiūrėtojų “asi
stentai” būdavo duodami 
skiepo kamputyje progą gy
venti. Dažnai išrenduodavo 
bile kam. Tačiau už tokią 
gyvenvietę negalėjo imti pil
nos rėndos, kiek imama už bu
tą. Namų "prižiūrėtojams (su- 
periams) duodantieji tokį 
skiepo kamputį taipgi negalė
davo už tą kamputį skiepo iš
imti iš algos kaip mokestį už 
butą. Dabar, legalizavus skie
pus, galės davimą skiepo 
kampučio atrokuoti iš uždar
bio kaip mokestį už butą.

Pirmą pradžią legalizavi
mui skiepų suteikė gubernato
rius Dewey, kurio kontroliuo
jamas Valstijos Seimelis tai 
nutarė praėjusioje sesijoje. 
Dewey tą tarimą pasirašė.

Linksmas vyrukas 
rastas nužudytas

Anksti sekmadienio rytą 
tuščiame lote, savo mašinoje, 
Rockaway Beach, atrastas už
muštas marininkas Edward S. 
Bates, 22 metų.

Vaikinukas su savo giminai
čiu Edward Gardener per va
karą šokę daugelyje Rocka
way taverną šeštadienio vaka
rą. šokę su daugeliu mergi
nų. Protarpiais įsigerdavę. Po 
pusiaunakčio jo giminaitis 
staiga jo pasigedęs ir daugiau 
nematęs.

Po atradimo kūno bėgiu ke
liolikos valandų policija ap
klausinėje su virš 40 asmenų, 
bet dar nieko nebuvo susekę, 
kas galėtų parodyti užmušėją 
ar užmušėjus. Jo tėvai, gyve
nantieji 64 Wilson Ave., Ami
tyville, L. I., apie sūnaus mir
ti išgirdę klausydamiesi radio. 
Sūnus pastaruoju laiku tarna
vęs Norfolk, Va., bet dabar 
buvęs parvykęs dešimčiai die
nų atostogų.

100 CIO viršininkų 
susitiko su Wagneriu

Lai k rasti n i n k ų G i 1 d i j os
Klube, New Yorke, rugpjūčio 
20-tą buvo suruoštas su demo
kratų kandidatu į majorą 
Wagneriu susitikimas. Jame 
dalyvavo šimtas žymių CIO 
unijų viršininkų. Jų dalyvavi
mas rodo, kad tų unijų virše
nybė rems Wagneri demokra
tų partijos kandidatų nomi
nacijose, kurios įvyks rugsėjo 
15-tą.

Tarpe kitų, pobūvyje daly
vavo Transport Workers Uni
jos prezidentas Michael J. 
Quill, Amalgameitų Siuvėjų 
Unijos vice-prezidentas Louis 
Hollander, miestinio CIO uni
jų centro sekretorius Morris 
lushewitz.

Rūkymas lovoje nužudė 
tris asmenis

Newarke viena jauna moti
na su kūdikiu užduso dūmais, 
kita jauna moteris mirė nuo 
susižeidimo po išsekimo nuo 
trečio aukšto, o jos vyras su
sižeidė. Kiti 25 namo gyven
tojai liko be buto. Visa tai 
įvykę pasėkoje tūlo rūkoriaus 
užmigimo berūkant.

1
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UP-TO-DATE

BARBER SHOP• ANTANAS ŲEIMONAS 
Savininkas >

306 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.> Gerai Patyręs Barberis >

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. 7-62M

Nacionalis CIO užtarė 
Hearns streikierius

Visašal-i.škoji CIO unijų 
centro taryba smelkė Hearns 
depart-mentinių krautuvių fir
mą kaip bandytoją “melų 
kampanijomis” sulaužyti dar
bininkų streiką. Bandymai 
streikui r vadovaujančią uniją 
“Distributing, Processing and 
Office Workers Uniją apšauk
ti ‘komunistine’ yra streikui 
laužyti paruoštas melas,” sako 
CIO savo pareiškime.

CIO organizacijų vadovybė 
šioje valstijoje-taipgi užtarė 
streikierius. Pareikalavo, kad 
kompanija bandytų su strei- 
k i oriais susiderėti. CIO pagra
sino masiniai pikietuoti krau
tuves jeigu firma vis dar nesi- 
derės su darbininkais. Kalti
na, kad laužymu’ streiko ban
do streikieriams atimti darbą, 
kuriame tūli yra išdirbę po 15 
ir daugiau metų.

Per 13 valandų gaudė 
grasinantį žudytis

Veter, marininkas Sid. Her-' 
man, 23 metų, gyvenęs 62-11 
Myrtle Ave., Queens, per 13 
su virš valandų stovinėjo, 
vaikščiojo Brook lyno Vetera
nų Ligoninės 14-me aukšte. 
Vaikščiojo siaurute sienos 
briauna grasindamas nusižu
dyti.

Kai daktaras bandė jį at
kalbinėti, su juo derėjosi, pora 
savanorių gaisragesių, liuosu 
nuo savo darbo laiku, pasisiū
lė jį gelbėti, sudarė savo pla
ną ir jį pasiūlė gaisragesybos 
viršininkui Loftus. Tam leidus, 
jie ėmėsi gelbėjimo. darbo. 
Rizikuodami patys užsimušti 
ar susižeisti, jie Hermaną su
ėmė.

Gaisragesiai yra John Don
gai, 4 1 m., 103—12 96th St., 
Woodhaven, ir James Rice, 
40 m., gyvenantis 26 Ira 
Court, Bi’ooklyne.

I MATTHEW A. 5
; BUYUS :
J (BUYAUSKAS) J
I LAIDOTUVIŲ i
J DIREKTORIUS !

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

New Jersey Lietuvin

PIKNIKAS
Rengia LLD 5-toji Kuopa 

PARAMAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”
Tai bus paskutinis didelis vasarinis sąskridis šią 

vasarą, sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 6 September
Ant rytojaus Labor Day švente, tai puikiausia 

proga pasilinksminti piknike ir 
ant rytojaus pasilsėti.

Pikniko Vieta—

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

Visa New Jersey privalo dalyvauti šiame puikiame 
sąskridyje. Visos kolonijos privalo turėti savo gru

pes piknike malonesniam laiko praleidimui.
Brooklynas ir Philadelphija busais važiuoja 

į šį pikniką.
Lauksime žinių iš kitų kolonijų.

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA HEMMER 
Dirbti prie polo skirts ir Cardigans,

Nuolatinis darbas.
Gera mokestis, puikios darbo 

sąlygos.
Kreipkitės:

ANITA SPORTSWEAR
120 East Broadway, N. Y. C.

(5th floor)
RE. 2-2988

(168-173)

REIKALINGOS OPERATORES 
Patyrusios ant singer mašinos. 

Nuolatinis darbas. 
Gera mokestis.

Kreipkitės:
MESSINA BROS.

238 Męlrose St., Brooklyn 
(Broadway—Jamaica line or Myrtle 

Ave. line iki Broadway ir Myrtle 
stoties.)

(168-170)

REIKALINGOS MERGINOS
Dėl book binding. Su ar be patyri
mo. Nuolatinis darbas. Geros darbo 

sąlygos.
Kreipkitės:

PAUL & CĖNTELLMO
116 East 27th St., N. V. C. 

(9th floor)
(168-174)

RANKINE MARŠKINIŲ 
LANKSTYTOJA

Arba marškinių lankstytojos ant 
prosperity stalo. Taipgi bosom ope

ratorės. Su Laundry patyrimu. 
Nuolatinis darbas.

Gera mokestis.
Kreipkitės: 

PROSPERITY PRESS 
1830 E. Tremont Ave., 

Bronx
(168-172)

REIKALINGOS OPERATORES
Singer—Single Needle. 

Darbas prie megstinių blouses. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės:
6 West 18th Street,
N. Y. C. (41h floor)

(168-170)

Apsišaudyme suimti 
4 jauni vyrai

New Yorke apšaudyti ir su
imti 4 jauni vyrai, kurie, va
žiuodami automobiliu, tapo 
sustabdyti gatvėje įtarimu, 
kad jie esą plėšikai. Prieš .ke
letą minučių policijai buvę 
raportuota, kad tokia mašina 
pabėgę plėšikai, apiplėšusieji 
restauraną prie Lexington 
Ave. ir 75th St. Įtartieji tapo 
suimti prie 41st St. ir 2nd 
Avė.

Pirm suėmimo, du iš ketu
rių sustabdytųjų vyrų tapo po. 
licistų pašauti. Policija sako, 
kad jie priešinęsi suėmimui, 
šaudant įtartuosius, viena po
licijos kulka pataikė ir poli- 
cistu.i John Potter kojon.

Pranešimas
HARTFORD, CONN.

Laisvės Choro mėnesinis susirin
kimas atsibus rugpjūčio 27 d., 155 
Hungerford St. Prasidės 7:30 vai. 
vak. Privalote visi ir visos dalyvau
ti, nes turime svarbių reikalų.

Choristas.
(168-169)

SKELBKITĖS LAISVĖJE

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED—FEMALE

OPERATORES
Patyrusios ant vaikų suknelių. 

Sekcijų darbas. Pilnam ar daliai lai
ko. Nuolatinis darbas. Gera mokes
tis. Kreipkitės: x

PRINCE MARK
16 Weirfield St., x

Brooklyn
(168-172)

NURSE, R. N. 
ar 

LAISNIUOTA PRACTICAL
Patyrusi prie nusenusių, nesvei

kiems Įstaigos.
Naktinėm pareigom.

5 naktys, nuolat, alga. 
Kambarys ir valgis.

Tel. RE. 9-2523
 (168-174)

REIKALINGA HAIRDRESSER
Visai savaitei ar gale savaičių.

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

Gera mokestis. Šaukite:
FL. 8-9184

DENTAL HYGIENIST
Daliai ar pilnam laikui. Grand 

Central apylinkėj. Alga pagal sutar
ti. Kreipkitės:

DR. A. CONATY
10 E. 43rd St., N. Y. C.

MU. 2-4427
(167-169)

OPERATORES
Patyrusios ant Singer sewing 

mašinos.
Nuolatinis darbas.

Gera mokestis.
Kreipkitės:

30 Prince St., 
Brooklyn 

Tel. UL. 2-7219
(167-171)

REIKALINGOS 
SINGER OPERATORES 

Patyrusios. Darbas prie blouse. 
Taipgi

MERROW OPERATORES 
Patyrusios ant Wilcox-Gibbs maši
nos. Nuolatinis darbas. Gera mo

kestis. Kreipkitės:
PAULA FASHIONS

142—5th Ave., N. Y. C. (arti 19 St.)
(167-169)

REIKALINGOS OPERATORES 
Patyrusios. 

Darbas prie sijonų. 
Nuolatinis darbas. 

Gera mokestis. 
Kreipkitės:

ALLISON SPORTSWEAR 
30 E. 23rd Street 

N. Y. C. (6 th floor) 
(167-169).

HELP WANTED MALE

HANDY MAN—CARETAKER

Pora, Vasarvietėj.
Bungalow—Colony.

Puiki Alga.
Nuolatinis darbas apskritiem melam.

Tel. EVergreen 6-0400
(168-171)

CABINET MAKER

MAŠINŲ MECHANIKAS
Reikalingas seniai įsisteigusiam 

išdirbėjui Kitchen Cabinettes. Nuo
latinis darbas.

Kreipkitės: ES. 7-4600
(167-173)

VYRAI
PRODUKCIJOS
DARBININKAI

Pasikeičiamais šiftais, naujas fab
rikas, darbininkų pašalpos. Puikiau
sios progos. Tinkamas kiekis virš
laikių.

Kreipkitės tik asmeniškai

KENTILE, INC.
Kentiie Rd., 

South Plainfield, N. J.
(167-173)

SADDLER
Patyrę Prie Ornament Odos 

dirbiniams ir balnų darytojas. 
Gera alga.

ARCARO & DAN SADDLERY 
835 Hempstead Turnpike, 

Elmont, L. I.
Floral Park 4-1026

(166-169)

REAL ESTATE

FLATBUSH 
1974 East 1st St. 

$17,500
2 šeimų detached, išrandavojamas 

skiepas.
$120 randa priskaitant tuoj užėmi

mas 6 kambarių ir garadžių.
Šaukite savininką: 

Dewey 9-5435
(168-172)

FLATBUSH
1 šeimos mūrinis su vaidrodžiais 

sienose, 
GYs kambarių namas.

Taipgi 
Išrandavojamas 2%zrūmų, ant pirmų 

lubų apartmentas. 
Refrigerator ir daug kitų įrengimų. 
Arti mokyklų, krautuvių ir trans- 

portacijos.
šaukite savininką:

ES. 7-5068
(168-172)
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MERROW OPERATORES 
and

SINGER MACHINE OPERATOR^
Patyrusios. Darbas prie I’WUskn- 

čių. Nuolatinis darbas. Gerli mo
kestis. Puikios darbo sąlygos/ 

Kreipkitės:
TEXTILE BLOUSE 
773 Prospect Ave., 

Bronx
(167-171)

RHINESTONE
. and
NAILHEAD SETTERS

Patyrusios 
Nuolatinis Darbas. 

Gera mokestis.
Kreipkitės:

GAY CREATIONS
315 West 36th St., 

N. Y. C.
(167-173)

MOTERIŠKES
(amžiaus 18-35)

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)

REIKALINGA HAIDRES

Patyrusi. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis. Kreipkitės:

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

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

SLAUGES-r—R.N.P.N. 
ir 

PAGELBININKES 
Valandos'7 iki 3, 3 iki 11, 11 iki 7. 

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

PARSONS HOSPITAL 
35-06 PARSONS BLVD., Flushing 

(164-170)

FLOCKERS 
SILK SCREENERS 
Nuolatinis darbas. 

Gera mokestis. 
Geros darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MONARCH EMBLEM CORP.

808 Broadway, t
(arti 11th St.)

N. Y. C.
(16G-f^>

REIKALINGA BEAUTICI4N J 
Patyrusi. Pilna operatorė. Jfucis

tinis darbas.
Gera mokestis, 
Air conditioned.

Kreipkitės:
JIMMY’S BEAUTY SALON 

.1657 Castle Hill Ave., 
Bronx 

Tel. TA. 2-9447
(166-170)

CORSET FITTERS
Daliai ar pilnam laikui. Patyru

sios. Nereikia operuoti siuvamos 
mašinos. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis. Kreipkitės:

SYLOETTE CORSET SHOPS 
5 E. 170th St., 

Bronx 
(kampas Jerome Ave.)

(166-170)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant Singer mašinos. Dar

bas prie apatinių aprėdalų ir linge
rie. Nuolatinis darbas. Gera mokes
tis. Apmokamos vakacijos ir kitos 
pašalpos. Kreipkitės:
ACME MACHINE ROLLING CO.

9 Great Jones St.
(tarp Broadway ir Lafayette) 

N. Y. C.
Tel. <RR. 5-7671

y (166-170)

REIKALINGOS PRESERKOS
Patyrusios rankinės pjreserkos, 

šeimos drabužiJū.
Nuolat. / \

Gera mokestis.
Kreipkitės: 

ROSLYN HEIGHTS HAND
LAUNDRY

10 Station Plaza, 
Roslyn Heights, L. I.

Tel. Roslyn 3-1860
(166-170)

SLAUGES—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)

MERROW OPERATORES 
Patyrusios prie drobulių 
RUFFLE OPERATORES 
Patyrusios prie Curtains 

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
Kreipkitės:

RITE CURTAIN 
655 Dean St., Brooklyn 

Tel. NEvins 8-8000 
(167-169)

REIKALINGA COUNTER/ GIK^
Nuolatinis darbas® f 

Drabužių valymo krautuvėje. 
Kreipkitės: 

PRIMO CLEANERS 
202 Elizabeth St.

N. Y. C.
Tel. WO. 6-8289 

(167-171)




