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KRISLAI
Gerai, kad rūpinasi. 
Ka kiti daro? 
Šėtoniška galybė. 
Smarkus talkininkas. 
Politinė moralybė.

Rašo .1. Rimbą.

Mūsų Aido (’boras jau smar
kiai rūpinasi rudens ir žiemos 
parengimais. A id iečiai jau
pradėsią mokytis operetę “Pe- j 
pitą”. Nežinia, kada jie ją 
perstatys. Lauksime.

(j kodėl taip vi’skas tylu d ra- Į 
mos fronte, taip pat' apšvietos 
-r-paskaitu. prelekciju — fron
te

Vietos visiems parengimams 
yra labai gražios. Kultūrinis 
Centras turi net tris puikias 
sales.

Visoms organizacijoms lai-; 
kas susitvarkyti su parengi- j 
mais. Juos reikia anksti išgar- j 
sinti. Juo anksčiau, tuo ge-j 
riau.

šios pastabos tinka ne tik 
E rook lynu i-Richmond u i.

Nepamirškite Laisvės reika
lu. Pagalvokite apie suruošimą 
koncerto, bankieto, Įoeustatymo, 
vakarienės, baliaus ar ko kito 
dįus paramai.-

Dabar jau žinote, kaip tai 
ubu.

usteriečiai jau garsina 
Laisvės rudeninį pikniką. Jis 
įvyks Olympia parke rugsėjo 
20 dieną.

Reikia, kad ir šis piknikas 
pavyktu taip* gerai, kaip pavy
ko spaudos piknikas Montelloj.

Tai bus .gal jau ir paskutinis 
didelis socialinis lietuviu 'sujo
simas po atviru dangum.

Niekas nesuk irs Dr. Kask jau
čiaus kovoje su rūkymu ir ta
baku. Jis su šiomis piktybėmis 
vajavojasi per daugelį, daugelį 
rfietų.

Džiugu, kad dabar jis susi
laukė smarkaus talkininko. Ir 
dar kur: pranciškonų fronte.

- Darbininke skaitau Dr. J 
Adomavičiaus tabakui prakei
kimą. Tai esanti tikrai šėto
niška galybė.

Daktaras pliekia tą bjaurybę 
gerais argumentais. Man jie 
patinka, štai jie:

“Visa tabako stiprybė bei 
nuodingurr^as kyla iš nikotino. 
Apie* jo šėtonišką galią mus žu- 
dytiZfciekvienas gali suprasti iš 
atliktų bandymų. Prikišus vie
ną nikotino lašą giedančiai ka
narėlei, ji tuoj krinta negyva. 
Veršiuko dydžio šuo tokia pat 
etagia mirtim nugaišta, vos de
šimt nikotino lašų ant jo liežu
vio sulaša. Rainai katytei ar 
mažam pupsiukui reikia tik 
dviem lašais patrinti dantų 
smegenis, ir jie per dvi minu
tes nusikapstys.

—■ O kaip rūkorius, atseit 
žmogus šiam nuodui atsparus? 
—paklauskite. Nelaimei ir žmo
gus po šiuo dalgiu, tarsi šalnos 
pakąstas jurginas, palinksta: 
pusė gramo nikotino žmogaus 
sielą atskiria nuo kūno. Nere
tai net 65 miligramus to nuo
do žmogų dausosna palydi.”

Nemanau, kad šėtonas būtų 
|... toVs gal|igas,— bent jau nie- 
» nėr A matęs šėtoną nuva

rant ką nors į kapus. Gi taba- 
* ko aukomis pripildytos kiekvie

nos kapinės? 
i --------
“The Catholic Worker” įdėjo 

straipsnį įdomiu pavadinimu.
(Tąsa 3-čiam pusi.)

REPUBLIKONŲ VADAS 
SLAPTAI TARĖSI SU 
SYNGMANU RHEE I
Rhee bažijasi, kad pats maršuos 
užkariauti Šiaurinę Korėją

Seoul, Korėja. — Atvy
kęs senatorius Knowland, 
vyriausias republikonų va
das Jungtinių Valstijų Se
nate, slaptai tarėsi su Pie
tinės Korėjos tautininkų 
prezidentu Syngmanu Rhee 
ir su jo ministrų kabinetu. 
Sakoma, Knowlandas prašė 
Rhee “daugiau bendradar
biauti” su Amerika—nelau
žyti paliaubų.

Amerika duosianti Irano 
karaliui $100,000,000

Teheran., Iran. — Ameri
kos ambasadorius Hender- 
sonas vėl slaptai tarėsi su 
karališkuoju Irano premje
ru, generolu Zahedi. Prem
jeras prašė kuo greičjausios 
piniginės paramos.

Neoficialiai pranešama, 
kad Amerika netrukus “pa- 

į skolins” ar kitaip suteiks 
Į Iranui apie 100 milijonų 
! dolerių. „

Pravda sako, Amerika nori 
: oer Vietnamą išvystyti 
i karą prieš Kiniją

Maskva.— Sovietu komu- 
i nistų laikraštis Pravda ra
šo, kad Amerika, remdama 
francūzų karą prieš Viet
namo liaudį Indo - Kinijo
je, nori iš ten praplatinti 
karą prieš 'Kinijos Liau
dies Respubliką.
Atmeta šnekas apie 
belaisvių sulaikymą

Pravda taip pat kaltina 
Ameriką už bandymą “pa- 
naujint Jungtinėse Tautose 
šmeižtą,” būk Sovietų Są
junga sulaikanti tūkstan
čius Antrojo pasaulinio ka
ro belaisvių. Esą, Ameri
ka vadina belaisviais ir 
tuos nacius, kurie buvo už
mušti karo fronte.

Gurno streikieriai 
laimi algos priedą

Cleveland, O.—Firestone 
Rubber kompanija padarė 
sutartį su streikavusiais 
25,000 darbininkų. Jų CIO 
unija išsiderėjo po penktu
ką daugiau algos per va
landą.

Streikas buvo Akrone, 
Ohio; Los Angeles, Calif.; 
Fall River, Mass., ir pen
kiuose kituose miestuose.

Dabar Goodrich gurno 
darbininkai rengiasi strei
kuoti.

ORAS. Giedra ir vis karšta.

Bet Rhee pakartojo, kad 
jeigu busimoji politinė vals
tybių konferencija neati
duos jam Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respublikos, tai 
Rhee “pats” su savo Pie
tinės Korėjos tautininkais 
maršuos užimti Šiaurinę 
Korėją ir “iki mirties ko
vos,” kad Šiaurinė Korėja 
būtų prijungta Pietinei Ko- 

I rėjai.

Sovietai išbandė dar 
vieną atomų bombą

Washington. — Amerikos 
Atominės Jėgos Komisija 
pirmadienį pranešė, jog So
vietų Sąjungoje rugpjūčio 

'23 d. buvo išsprogdinta dar 
viena atomų bomba. Ko
misija spėja, kad Sovietai 
pradeda eilę naujų atomi
nių bandymų. Minimoji 
bomba buvo tokios rūšies, 
kaip kad amerikonai nese
niai sprogdino N e vados 
valstijos dykumoje.

Atominė Amerikos Ko
misija sako, jog toliau pra
neš tiktai apie svarbesnius 
sprogimus Sovietų Sąjungo
je, jeigu, pavyzdžiui, ame
rikiniai žvalgai sužinos, kad 
ten išsprogdinta kita hy- 
drogeninė (pragarinė) bom
ba.

Bronwell dar smarkiau 
“valysiąs” unijas

Washington. — Genera- 
lis Jungtinių Valstijų pro
kuroras Herbertas Brow
nell pasakojo, • kad “nami
niai Amerikos komunistai 
dabar yra didesnis pavojus, 
negu bet kada pirmiau, o 
jų yra darbo unijose dau
giau, negu kur kitur.”

Brownell todėl žadėjo 
dar smarkiau valyti komu
nistus iš darbo unijų. Jis 
gyrė ragangaudį senatorių 
McCarthy ir slaptosios 
FBI policijos direktorių 
Eidgarą Hooverį kaip Ame
rikos “gynėjus nuo komu
nizmo.”

■ ■ ■ ■ - .......... .1 *■■■■ —___________________

Mieli, bedarbiai reikalauja 
pagerint nedarbo pensiją

Detroit, Mich. — Čia yra 
daugiau kaip 100,000 be
darbių, paleistų iš automo
bilių fabrikų. Jų unija rei
kalavo sušaukt specialę se
siją Michigano valstijos 
seimelio, kad pagerintų be
darbiams-pensijas. Bet vals
tijos gubernatorius neatsi-

ATSIDARĖ MILŽINIŠKAS
NAUJASIS LOMONOSOVO
UNIVERSITETAS MASKVOJ

Maskva. — Atsidarė nau
jai pastatytas Maskvos 
Universitetas Lomonosovo 
vardu. Tai vienas iš pačių 
didžiausių universitetų pa
saulyje.

Centraliniai universiteto 
rūmai yra 32 aukštų; be to, 
pastatyta 36 kiti stambūs 
universiteto rūmai.

Amerika duoda francūzam 
20,000 tonų ginklų kas 
menesį karui Vietname

Washington.— Jungtinės 
Valstijos kas mėnesį nu
siunčia daugiau kaip 20 
tūkstančių tonų ginklų ir 
amunicijos francūzams Tn- 
do-Kinijoj, karui prieš Viet
namo liaudininkus - komu
nistus.

Jau treji metai kai Ame
rika duoda po 500 milijonų 
dolerių paramos kasmet 
tam francūzų karui. Pati- 
Francija išleidžia jam po 
1,293 milijonus dolerių per 
metus.

Francija išgąstingai šau
kiasi dar daugiau paspir
ties iš Amerikos, pasakoda
ma, kad Vietnamo komu
nistai per mėnesį gauną 
apie 3,000 tonų ginklų iš 
Kinijos Liaudies Respubli-

Kodėl tik dabar japonai 
fabrikantai surado, kad 
Kinijos anglis “netikusi”?

Tokio, Japonija. — Trys 
japonų plieno kompanijas 
andai padarė prekybos su
tartį su Kinijos Liaudies 
Respublika, kad Kinija pri
statys 179,000 tonų anglies, 
o jie atmokės Kinijai japo
niškais dirbiniais bei pro
duktais.

Taip japonų kompanijos 
gavo- ir naudojo 124,000 to
nų anglies iš Kinijos. Tik
tai dabar, galų gale, sura
do, kad tai “prasta” anglis; 
todėl ir panaikino likusiąją 
sutarties dalį — dėl dar ne
pristatytų 55,000 tonų an
glies.

(Daugiau kaip du trečda
liai tos anglies iki šiol bu
vo geri, bet dabar -kažin 
kas pasakė japonams, kad 
likęs mažiaus kaip vienas 
trečdalis tos anglies esąs 
“niekai.”

(Amerika, kiek įmanyda
ma, stabdo Japonijos pre
kybą su Kinija.)

New York.—Wall Stry- 
to Šerai nupuolė 3 punktais.

liepia į reikalavimą.
Nedarbo pensija Michiga- 

ne yra tik apie $26 per sa
vaitę.

Lomonosovo Universite
tas taip šauliai atrodo, 
kad United Press vadina jį
mokslu katedra.t

Pravda rašo, jog šio uni
versiteto rūmai turi dau
giau vietos, negu f didysis 
Columbia 
New Yorke.

Universitetas i griežtai

kos (tai yra bent 6 sykius 
mažiau, negu Amerika duo
da francūzams).

. Francija labiausiai bijo, 
kad Kinija neatsiųstų 
lėktuvų MIGų, gaunamų iš 
Sovietų Sąjungos . O prieš 
MIGus negalėtų atsilaikyti 
nei savieji Franci jos lėktu
vai, nei tie, kuriuos Ame
rika davė francūzams In- 
do-Kinijoje, kaip rašo ame
rikiniai Scripps - Howard 
laikraščiai.

Jau 7 metai kai francūzai
kariauja prieš Vietnamo 
liaudininkus. Per tą laiką i 
liaudininkai atėmė iš fran- i 
cūzų daugiau kai]) pusę! 
Vietnamo, kuris yra svar- į 
biausia Indo-Kinijos pro-1 
vi n ei j a. į

Kodėl Amerika nešelpia i
221,000 alkaną bedarbiu 
vakariniame Berlyne? |

-Berlin. — Kuomet vaka-j 
rinio Berlyno valdyba dali- j 
na amerikinius maisto purr-; 
delius ateinantiems iš ry-; 
tinęs, sovietinės miesto da- ' I
lies vokiečiams, tai 221,000 | 
bedarbiu vakariniame Ber- j 
lyne pusiau - alkanai gyve- į 
na. Alksta ir 300,000 Ruse
nusiųjų.

Bedarbiai ir senukai va
kariniame Berlyne, todėl 
klausia: — Kodėl Amerika 
neduoda mums maisto? Ko
dėl ji dalina valgius tiktai 
sotiems rytiniams berlynie
čiams.

—Tokiais klausimais ko
munistai skaudžiausiai įgi- 
lia Ameriką ir vietinius va
karinio Berlyno valdinin
kus, — sako New Yorko 
Times korespondentas Wal
ter Sullivan. — Todėl va-, 
karinio Berlyno valdžia jau 
pradėjo galvoti, kaip reikė
tų pašelpti saviškius be
darbius, kad atremti tą ko
munistinį argumentą:

FRANCŪZAI NUžUDe 
DAR 2 TUNISIEČIUS
- ’ Tunis. — Francūzų poli
cija susikirto su grupe Tu- 
nisijos patrijotų. Nušovė 
du tunisiečius, o jie užmušė 
vieną francūzų policininką.

TITO PROTESTUOJA, KAD 
ITALAI ĮSIVERŽĘ 
Į JUGOSLAVIJA
Anglai-amerikonai bijo karo
tarp Italijos ir Jugoslavijos

Belgrad, Jugoslavija. — 
J u g o s 1 a v u Tito valdžia 

užprotestavo Itali
jai, kad 25 italai kareiviai 
įsiveržė 50 metrų i Jugosla- 

: vijos žemę. Jie buvo gin
kluoti automatiniais šautu
vais ir pilnai paruėštį mū- 

; šiui,- sako protestas. Bet 
kada Jugoslavijos kariuo- 

■ menė pagrasino šaudyti įsi- 
; veržėlius, tai italai pasi-
traukė atgal per sieną.

Ben Gold paleistas 
už $10,000 užstatą

Wash i ngton.—Ben tGol d, 
Kailiasiuvių Unijos prezi
dentas, tapo paleistas už 
$10,000 užstatą iki teismo. 
Jis buvo apkaltintas ir areš
tuotas už tai, kad “melavo 
prisiekdamas,” pagal Taf- 
to-Hai tley’o įstatymą, jog 
nebuvo Komunistii Partijos 
narys..

Kailiasiuvių Unija siūlė
si užstatyt $10,000 vertės 
valdžios bonų už Goldą. 
Federalis apskrities teisė
jas Ch. F. McLaughlin at
metė ši užstatą. Tuomet 
unija gavo užstatą iš priva-
čiu biznierių. Teismas da
vė jiems pasipinigaut iš 
unijos. Tuo tarpu Goldas 
buvo išlaikytas apie pusan
tros valandos kalėjime.

Francija bando prižadais 
sulaikyti streikus
Paryžius.-Francijos prem

jeras Laniel įsakė kitą sa
vaitę numušti mėsos kai
nas 10 procentų. Toliau ža
da nupiginti kavą, muilą, 
taukus, dirbtinį sviestą ir 
makaronus.

Tais prižadais Franci jos 
valdžia stengiasi užgerinti 
darbininkus, kad vėl neim
tu masiniai streikuoti, c.

Ilgiausi karščiai 
N. Yorko istorijoje

Pirmadienį karščiai Di
džiajame New Yorke pasie
kė 97 laipsnius. O per ke
turias dienas pirmiau bu
vo 95 iki 96 laipsnių s>vir
šum*

Tai ilgiausia didžiųjų 
karščių banga visoje New 
Yorko Oro Biuro istorijoje.

Damaskas, Syrija.— Pra
nešama, jog Syrija prižadė
jo arabiškam Jordanui ka
rinę pagalbą, jeigu Izraelis 
užpultų Jordaną.

Jugoslavija smerkia tą 
italų žygį kaip karinę pro
vokaciją ir grūmoja panai
kint taikos sutartį, kuri 
1947 metais' buvo padaryta 
tai’]) Italijos ir Jugoslavi
jos.

Italija sutelkė kelias di
vizijas savo kariuomenės, 
kuri manevruoja visai arti 
Jugoslavijos rubežiaus. Ita
lija taip pat subūrė Adria- 
tiko Jūroje karinius savo 

: laivus, kurie daro prati- 
i mus tik u z keleto mylių 
i nuo Jugoslavijos krantų.

Italijos valdžia pasakoja, 
kad J ugosla vi j a planavo 
galutinai užimti Triesto že- 

i mes ruožtą B, kurį talki- 
■ ninkai po Antrojo pasauli- 
i nio karo /pavedė Jugoslavi
jai globoti per tam tikrą 
laiką. Kitas tos žemės skly
pas su ' Triesto uostamies
čiu, vadinamas A ruožtas, 
buvo pavestas anglams - 

i amerikonams globoti.
Jugoslavijos valdžia kalti- 

• na amerikonus ir anglus A 
: ruožto globėjus, kad jie da- 
; ro taip, kai]) Italija nori, 
i O Italija geidauja atgriebti 
Į visą Triesto žemę, kurią 
j Jtalija valdė iki Antrojo 
pashulinio karo. Tame plo
te gyvena daugiau slavų, 
negu italų.

Vakarai tariasi, kaip 
išvengt karo tarp Italijos 
ir Jugoslavijos

Washington— Jungtinių 
Valstijų, Anglijos ir Fran
cijos diplomatai tariasi, 
kaip galima būtų išvengti 
atviro ginkluoto susikirti
mo tarp Italijos ir Jugosla
vijos. Pasitarimuose daly
vauja ir Italijos ambasado
rius.

(Jugoslavijos radijas pro- 
: testavo, kad Trys Vakari
niai Didieji' pasikvietė tik 
Italijos atstovą į tuos po
kalbius, apeidami Juogsla- 
viją.)

SILPNIAUSIAS VAKARŲ 
FRONTAS PRIEŠ 
SOV. SĄJUNGĄ

Paryžius.—Amerika, An
glija ir Francija tikėjosi 
suderinti Italijos ir Jugo
slavijos armijas į vieną ka
rinį frontą prieš Sovietų 
Sąjungą. Bet dabar beveik 
nėra nė kalbos, kad Jugo
slavija susidėtų į tokią ben
drovę su Italija.

Amerikos laukta Jugo
slavijos talka su Italija yra 
silpniausias vakarų fronto 
skvernas prieš Sovietų Są
jungą, sako New Yorko 
Times korespondentas C. L. 
Sulzberger.
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VOKIETIJA TURINTI BŪT NEUTRALI
UŽ KETURIŲ DIENŲ, rugsėjo 6 d., Vakarų Vo- 

kietijoje Įvyks seimo deputatų rinkimai.
Šitie rinkiniai, niekas neužginčys, turės milžiniškos 

svarbos ne tik Vokietijai, bet visai Europai ir visam 
pasauliui.

Rinkimuose dalyvauja visa eilė partijų bei grupių, 
tačiau vyriausios jų yra dvi: krikščionių demokratų par
tija ir social-demokratų partija.

Taigi nuo to, kuri iš šitų partijų praves į seimą 
daugumą savo atstovų, priklausys ir Vokietijos ateitis, j

Krikščionių demokratų partijos vadas, dabartinis j 
kancleris, Konrad Adenauer, reikšdamas savo partijos i 
vadovybės norus, stoja už tai, kad Vakarų Vokietija i 
būtų įjungta į Vakarų Europos valstybių bloką, kad ji | 
būtų tvirtai apginkluota, kad ji būtų ruošiama naujam 
karui. Dėl to daugelis vokiečių .šiandien Adenauerį ir! 
vadina Hitlerio politikos tęsėju. Jei Adenauerio parti
ja rinkimus laimės, Vakarų Vokietija bus siekiamas! j 
ginkluoti ir ji sudarys nuolatinį pavojų pasaulinei tai- i 
kai. Apie Vokietijos — Rytų ir Vakarų, — sujungimą j 
gal ir bus kalbama, bet jas sujungti bebus galima, jei 
Adenaueris pasiliks valdžioje.

Social-demokratų partija užima kitokią politiką. 
Vokietijos social-demokratai, numatydami pavojų, kurį 
sudarytų Vakarų Vokietijos apginklavimas, paruošimas ; 
karui, kovoja prieš Adenauerio politiką. Vakarų Vokie
tijos social-demokratai šiandien rodosi lyg “neutralis- 
tais,” jie nori, kad Vokietija būtų apjungta, kad ji ne
būtų įtraukta, kaip Amerika nori, į Vakarų Europos i 
valstybių bloką.

Ligi šiol, rodosi, aiškiausiai Vokietijos social-demo
kratų partijos nusistatymą pareiškė vienas jos vadovų, j 
Fritz Heine.

Heine kalbėjosi su britų žinių agentūros Reuters ko- j 
respondentais ir jis pasakė: Vokietijos social-demokra
tai stoja už tai, kad Vokietija būtų apvienyta ir kad ji 
būtų neutrali,—tokia, kaip Švicariia bei Švedija.

Vokietija neturėtų turėti didelės kariuomenės, bet, 
tokiuo atveju, jos neliečiamybę turėtų garantuoti ketu
rios didžios valstybės: Tarybų Sąjunga, Jungtinės Vals- Į 
tijos, Didžioji Britanija ir Francūzija.

Šveicarija ir Švedija, atsiminkime, ligi šiol per kokį 
šimtą metų nekariavo, nebuvo įsitraukusios į jokį tarp- > 
tautinį konfliktą. Neužpuolė niekas jų, nepalietė nie- j 
ko jos. Jeigu Vokietija užimtų tokią poziciją, tai, aiš
kus dalykas, Europoje karo pavojus būtų išvengtas il
gam. laikui.

Bet, jei rinkimus laimės Adenauerio vadovaujama | 
partija, jei Vokietija pasiliks padalinta, jei Vakarų Vo- ! 
kietija bus apginkluota, paruošta karui, tai Europoje ra- ! 
mybės nebus: Europoje gali įvykti “antra Korėja,” o 
iš to prasiplėšti pasaulinis karas.

Mūsų krašto militaristai trokšta, kad rinkimus lai- j 
mėtų Adenauerio partija,—karo partija. Tam tikslui | 
jie nesigaili nieko.

Bet taiką mylinčioji žmonija nori, kad šiuos rinki
mus laimėtų taikos šalininkai.

Neužilgo matysime, kaip ten bus.

DEMOKRATŲ KONFERENCIJA
APIE ŠIO MĖNESIO VIDUR! Chicago.! Įvyks de- 

mokratų partijos veikėjų konferencija.
Šitoje konferencijoje dalyvaus demokratų buvusis 

kandidatas prezidento vietai Adlai E. Stevenson, kuris 
neseniai grįžo iš kelionės po pasaulį.

Konferencijoje, galimas daiktas, bus ir buvęs pre
zidentas Harry Truman.

Tačiau į konferenciją atsisako važiuoti kai kurių 
pietinių valstijų demokratų lyderiai. Pavyzdžiui: Flo
ridos senatorius Spessard L. Holland pareiškė, kad nei 
jis nei kiti demokratų vadovai Floridos valstijoje nema
to reikalo į Chicagą vykti dėl to, girdi, kad Florida bal
savo už Eisenhowerį. Panašiai, be abejojimo, pasielgs 
ir aršus rasistas South Carolina gubernatorius Byrnes. 
Juos paseks ir kiti reakcininkai demokratų vadovai.

Ką ši demokratų konferencija tars, liekasi palaukti 
ir pamatyti.

Demokratai daug ką galėtų pasakyti republikonų 
adresu. Republikonai ligi šiol neišpildė nei vieno paža
do, žadėto pernai rinkiminėje kampanijoje!

Deja, ligi šiol demokratai Kongrese ir kitur ištiki
mai rėmė republikonų politiką. Išskiriant senatorių 
Lehmaną ir dar nedidelį skaičių kitų Kongreso narių, 
kurie kėlė savo balsą prieš makartizmą, kiti demokratai 
tylėjo, kaip burnoje vandens prigėrę.

Jei demokratai iš tikrųjų nori sekamus Kongreso 
rinkimus laimėti, jie turėtų keisti savo politiką; jie tu
rėtų kovoti republikonų valdžios politiką, žalingą liau
džiai; jie turėtų ypatingai kovoti prieš makartizmą, 
prieš rasistus, prieš tuos, kurie daro žalą mūsų kraštui.

Bet ar jie išdrįs tai daryti?
2 pusi.—Laisve (Liberty)-Trečiadien., Rugsėjo-Sept. 2, 1953

83 metu amžiaus Mrs. 
Ella Edwards savo na
muose, Spanish Fort, U- 
tah, siūlo savo dešinę a-, 
kj anūkui Howard J. Be- 
adleson, kuris yra paleis
tas iš Š. Korėjos kaip ka
ro belaisvis. Kare jis ne

teko vienos akies.

MOTERŲKAMPELIS

Prieš kiek laiko šiame 
skyriuje tilpo eilė raštų po 
antrašte: “Am'erikos mo
terys laimėjo teises ųe taip j 
jau gražiuoju.” ą Juose bu-1 
vo minėta ir apie pirmąsias į 
Amerikos moteris politines ' 
kalines.

Ką darė patekusios kalė- ' 
jiman. moterys? Įdomu, 
kad jos parašė pirmąjį Ame
rikos politinių kalinių pro-: 
testą valdžiai. O valdžia j 
tikrino (ir dabar tebetikri- . 
na), kad Amerikoje politi
nių kalinių nėra.

Ką jos sakė tame pareis- į 
kime, kuris pasiliko užre- 
korduotas Amerikos istori
joje? Štai artimas nuora- ■ 
šas to pareiškimo, įteikto 
valdžiai 1917 metų rugpiū
čio mėnesį, Washingtone:
“Komisijonieriams 
Kolumbijos Distrikte:

“Kaip politinės kalinės 
mes, žemiau pasirašiusios, 
atsisakome dirbti kalėjime. 
Mes taip nusprendėme iš 
principo, po gero apsvars
tymo, tad nuo to nesitrauk
sime atgal.

“Tas veiksmas yra reika
lingas protestui prieš netei
sėtą bausmę. Primindamos 
prezidentui Wilsonui apie 
jo pirmrinkiminius priža
dus link moterų teisės bal
suoti, mes tiktai vartojome 
teisę taikiu būdu prašyti, 
kaip tą garantuoja J. V. 
Konstitucija, kuri pareiš
kia, kad Kolumbijos Dis
trikte ramus pikietavimas 
yra legalus... Mes norime 
parodyti nenuoseklumą ir 
neteisingumą mums uždėtų 
pabaudų. Vienoms iš mū
sų skyrė šešias dešimtis 
dienu, kitoms trisdešimt c z

dienų, o dar kitai grupei 
panaikino pabaudą, nors vi
sos buvome teisiamos už ly
giai tą patį veiksmą.

“Jausdamosios, todėl, kad 
mes veikėme pagal aukš
čiausią pilietybės standar
tą, mes prašome disktrikto 
k o m i s i j o n i e rių suteikti 
mums teises, atitinkamas 
politiniams kaliniams. Mes 
prašome, kad mus daugiau 
neskirstytų ir neuždarinėtų 
po užraktu ar už grotų ma
žomis grupėmis, bet kad 
leistų pasimatyti vieną su 
kitomis, ir kad Miss Lucy

kalanti paprasčiausių žmo
gaus teisių kaliniams. Nors 

■ to neatsiekėme, mes dabar 
i norime patraukti komisijo- 
I nierių dėmesį į svarbų po
litinių kalinių stažą. Pa
gal mūsų informaciją, ko- 
misijonieriai turi visuotiną 
autoritetą distrikto kalėji
mui ir. darbavietei padary
ti nuostatus tokius, kokių 
jie pageidauja...”

Tą istorinį atsišaukimą 
pasirašė Mary Winsor, Lu
cy Branham, Ernestine Ha
ra, Hilda Blumberg, Maud 
Malone, Pauline, F. Adams, 
Eleanor A. Calnan, Edith 
Ainge, Annie Arniel, Doro
thy J. Bartlett ir Margaret 
Fotheringham.

Vilniaus motery 
susirinkimas

VILNIUS. — Valstybinės 
filharmonijos salėje įvyko 
Vilniaus motoru aktyvo susi
rinkimas,. skirtas Pasaulinio 
moterų kongreso Kopenhago
je rezultatams.

Salėje gausiai susirinko pra
monės įmonių darbuotojos, in- 
teligenti jos atstovės, priemies
tinių kolūkių moterys. Prane
šimą padarė kongreso dalyvė, 
Lietuvos KP CK darbo tarp 
moterų skyriaus vedėja M. 
Kavinaitė. Pranešėja papasa
kojo apie nepalenkiamą ir 
nuolat augančia viso pasaulio 
moterų kova už tvirta taika 
visame pasaulyje, už demo
kratiją ir socializmą.

— Kongreso delegatės — pa
sakė M. Kavinaitė, — išreiškė 
didžiulę meilę ir dėmesį tary
binei delegacijai, gėrėjosi is
toriniais tarybinės liaudies 
pasiekimais.

Susirinkimo pasisakiusios 
moterys' išreiškė karštą soli
darumą su. viso pasaulio dar
bo moterimis, kovojančiomis 
už savo žmogiškąsias teises. ’

Susiriąkimo dalyvė, Vil
niaus vaikų ligoninės direkto
rius Kačiutė kalbėjo apie tai, 
kad milijonai visų šalių mo
terų tvirtai pasiryžę apginti ir 
išsaugoti taiką. Kačiutė pasa
kė,'kad tik Tarybų valdžios 
metais lietuvė moteris nusi
kratė priespauda, kurią ji 
kentė buržuazijai valdant.

Poetė V. Vaksiūnienė, pasa
kodama apie sunkią Lietuvos 
moterų praeitį, perskaitė iš
trauką iš savo eilėraščio “Se
seriai”. Valsiūnicnė karštai 
pritarė l’aąaulinio moterų 
kongreso Kopenhagoje nutari
mams, užtikrino, kad respub
likos inteligentijos atstovės 
visada bus ištikimos taikos ir

Burns, kuri simpatizuoja 
šiam laiškui, būtu, išlaisvin- 
ta iš vienutės, esančios ki
tame pastate, ir sugrąžinta 
mums.

“Mes prašome paliuosuo- 
ti nuo kalėjimo darbo. Pra
šome pripažinti mūsų legalę 
teisę pasitarti su advokatu, 
gauti maisto nuo saviškių 
išlaukyje, gauti rašymui 
medžiagų tokiam susiraši
nėjimui, koks mums reika
linga, gauti knygas, laiš- j 
kus, laikraščius, pasimatyti 
su giminėmis ir draugais.

“Mūsų vieningas reikala
vimas politinio su mumis 
apsiėjimo tapo suvėluotas 
dėl to, kad įėjusios kalėji
mą n radome sąlygas tokio
mis blogomis, jog pirm ga
lėjimo reikalauti, kad su 
sufragistėmis būtų apsiei
nama kaip su politiniais 
kaliniais, reikėjo stoti rei- i

Gyvenimo margučiai
Jaunutė Jeanne Stensler, 

žinomosios choąrvedės du
krelė, dalį savo atostogos 
paskyrė nelaimiu g e s n i ų 
jaunukų pagalbai. Ji nupy
nė gražių puodams kilnoti 
renkenukų (pot holders - 
puodkelių) ir juos išparda
vė LDS kuopų piknike. Nau
da skirta kaimynijos įstai
gai, kuri rūpinasi pagelbėti 
celebral palsy ligos sužalo
tiems vaikams.

Gražu matyti mergaitės 
polinkį į visuomenišką dar
bą, c

Europoje karas pasibai
gė prieš aštuonerius metus. 
Tačiau to karo pasėkoje šių 
metų rugpiūčio 2-rą Vien- 
noje tapo užmušti keturi 
vaikai. Jie suradę neiš
sprogdintą artilerijos šovi
nį, sumanė juo pažaisti.

• • • • • •
Graiku fašistinis teismas 

nuteisė po 12 metų kalėti 
Erenę Chanou ir Nikolitsą 
Cotsifą už tai, kad jos slė
pė Graikijos darbininkų va
da komunistą Nicholas 
Ploumbidis. Patsai vadas 
nuteistas mirtim

Nežiūrint persekiojimų 
(ir Amerikos dolerių darbi
ninkų persek i o t o j a m s), 
darbiu inkų judėjimo už- 

, gniaužti negali.'
• • •

Anglijoje gauta Kalifor- 
; nijos oranžių pirmu kartu 
I po 14-kos metų. Ir tai gau- 
: ta iš Vokietijos mainais už 
j sardinkas.
i -:- -:-

Cornell Universitete bu- 
! vę apklausinėti vieniši stu- 
i dentai, viso 550. Apklaus- 
I tųjų 52 procentai merginų 
ir 36 procentai vaikinų sa
kė, kad kampuso ribose esą 
perdaug girtavimo.

Ko daugiau galima tikėtis 
sąlygose, kurios grasina 
vaikinus išvaikyti po visus 

; pasaulio* kraštus saugoti 
svietą “nuo komunizmo” 
milijonierių naudai? Tuo 
patimi merginoms grąsipa 
vienišas, liūdnas gyveni
mas. 

• • •• ■ • •
Anglikė Mrs. Ann DavL- 

į son, 38 metų, našlė, nese
niai atplaukė į Miami žėgli- 
niu 23 pėdų laiveliu. Iš 
Anglijos, Gloucestershire, 
ji išplaukė 1952 metų gegu
žės 18 dieną. Išsėdo Mia- 
mėje 1953 metų rugpiūčio 
12-tą.

Moteriškė graži, sveika, 
linksma. Apie jokias kan
čias nekalba. Ji čeliavo vie
na.

Atsimenate, kiek ašarų 
išliejo Lietuvos priešai, kai 
anuomet grupės latvių ir 
estonų atplaukė daug pato
gesniais laivukais. Spauda 
rašė sieksninius pasigailėji
mus jų ir spėliojo, kad jie 
turėję būti baisiai kankina
mi, jeigu jau išdrįsę tokį 
vargą panešti kelyje per 
vandenyną į “pažadėtą že
mę.”'

• • *" •
Auksas nėra toks bran

gus, kaip iš tolo atrodo. 
Viskas priklauso nuo , to, 
kaip storai juo tepama. 
Neseniai New Jersey kapi- 
toliaus bokšto 60 pėdų ta- i 

d erų ok ratij os re ikal ui.
Daugiavaikė motina Stanke- 

vič, “Lelijos” fabriko darbuo
toja Macejkienė, Vilniaus 
miesto Dzeržinskio rajono 
vykdomojo komiteto, pirmi
ninkė Sevčenkienė Ur kitos 
kalbėjusios karštai pritarė 
Tarptautinio moterų kongreso 
nutarimams.

1)0 apdengta 24-karatų au
kso klodu. Viskas kainavę 
apie $8,500.

Popiežius žada šių metų 
rugsėjo 8-tą išleisti prokla
maciją (popiežišką bullą - 
bull), paskebti 1954 metus 
Panelės Marijos metais. Su
eina šimtmetis nuo to laiko, 
kai katalikų bažnyčia pa
skelbė nekaltą pradėjimą.

Įdomu, ar rastųsi bent 
vienas kunigas visame pa
saulyje, kuris galėtų užti
krintai ir mokslui supran
tamai priparodyti kaltumą 
ar nekaltumą prieš dešimtį 
metų palaidotos moters? 
Gi Marija gyvenusi prieš 
apie du tūkstančius metų.

V-a.

ŠEIMININKĖMS
Kenavimas be cukraus 
ar su mažai cukraus

Negalintiems saldžiai val
gyti arba ir šiaip norin
tiems gauti vaisius beveik 
natūralaus saldumo, kena- 
vimo priemonės yra biskį 
skirtingos nuo • tų, kurios 
taikomos dželėms-džemams.

Lengviausias būdas yra 
išvirti paprastame puode, 
greit supilti į sterilizuotas 
stiklines ir sandariai užda
ryti. Tam nereikia didelio 
prisirengimo ir galima da
ryti vienu kartu po tiek, 
po kiek pageidaujama, nors 
ir po vieną puskvortę.

Antrasis būdas yra virti 
jau sudėjus į stiklines, sti
klines sustačius į verdantį 
vandenį, šis būdas varto
jamas daugiausia tam, kad 
vaisiai išeitų neapspausdyti 
ir syrupas tyras, nedrumz- 
linas.

Trečiasis ir ketvirtasis' 
prezervavimui būdai yra 
virtį spaudimu (sudėjus į, 
pressure canners) arba su
šaldyti. Abu šie būdai per 
brangūs mažų Jr vidutinių 
išteklių šeimoms, nes tie 
įrankiai brangūs, neapsi
moka po mažai darantiems.

Pyčių prezervavimas 
paprastuoju būdu

Parink nunokusius, bet 
dar neaptižusius vaisius. 
Ryšulėlyje ar pintinė
je merk į verdantį van
denį apie pusei minutės, 
paskui į šaltą. Tuojau lupk. 
Plikyk nedideliais kiekiais, 
nes ilgiau stovint žievelė vėl 
pridžiūsta.

Perpiauk. Išimk kauliu-! 
kus. Dėk į puodą. Apipilk 
skystu^ verdančiu syrupu i 
(IĮ puoduko keturiuosei 
puodukuose vandens). Pa
lengva virk apie 4 iki 8 mi- 
nutų. Išvirk, bet neleisk! 
aptišti. Virimo laiką vi
suomet skaityk nuo prade-! 
j i mb virti. '

Turėk sterilizuotas sti- • 
klines (jars - džiars) ir i 
dangtelius karštame vande-1 
nyje. Išimk po vieną. Tą ' 
pripylusi ir uždariusi, imk; 
kitą. Vaisius stiklinėn dėk 
piuviu žemyn. Užpilk sy-, 
rupu, paliekant stiklinėje 
apie pusę colio tuščios vie
tos. Uždėk ir sandariai pri
tvirtink dangtelį. Palik at- i 
vėsti.

Laikyk vėsioje, sausoje 
vietoje .

Tuo pat būdu galima pre- j 
zervuoti slyvas, apricots, 
obuolius, grūšes ar kitus I 
panašiai minkštus vaisius.

Silpnaskoniams vaisiams, 
kaip grūšėms ir kai ku
riems obuoliams, reikia dė
ti prieskonių. Grūšėms de
da citrinės rūkšties ar ac
to. Saldiniams ir neutra- 

lauš skonio obuoliams taip
gi deda rūkšties ir dar ci
namono.

Pyčių, slyvų, vyšnių skonį 
pagerina pa virinimas 
pe jų pačių sėklos. Be® sė
klą reikia išimti syrupją iš
virus. Nepervirusi sėkla 
gali pradėti vaisių rūgimą.

Prezervavimas verdant 
stiklinėje sudėjus

Vaisių paruošilno sistema 
visiškai ta pati, kaip ir ver
damiems puode. Tik reikia 
ilgėliau virti — apie 15 mi
liutų.

Pridėjus stiklines vaisių 
ir užpylus syrupu, dangte
lį biskelį pritvirtink. Sta
tyk stiklines į puodą su 
verdančiu vandeniu. Dug
nas turi būti audiniu ar 
groteliu paklotas . Viršuje 
turi stiklines' apsemti. 
Dangtelį sandariai pritvir
tink tiktai pabaigus virti.

Kitų syrupu proporcija 
ir maisto saugumas

Vidutinis — 2} puoc^/kn) 
cukraus trijuose puodukuos 
se vandens. f

Tirštas — 3į puoduko cu
kraus dviejuose puodukuo-'] 
se vandens.

Svarbu įsitėmyti, kad 
tirštumas syrupo nieko ne
reiškia vaisių išlaikymui. 
Tai tik prisitaikymas sko
niui. Išlaikymą nusako tik
tai du dalykai:

Išvirimas iki to laipsnio, 
kad sunaikinama bakteri
jos.

Saugumas indų ir jų greit 
ir sandariai uždarymas vai
sius jau išvirus.

Visokį vaisiams laikyk 
indai ir dangteliai turi bū
ti patikrinami pirm vau.įįbįr 
jiino, kad nebūtų įtrūką 
nelygiai padarytais kraš
tais, kurie sandariai neužsi
daro.

Guminės rinkutės turi bū
ti nenusenusios*. To darbo 
ekspertės šeimininkės pa-. 
lietimu atskiria saugias nuo 
nesaugių. Jos -kartais pa
vartoja ir senesnes, jeigu 
tos rinkutės gerame stovy
je. Neįgudusiai šeimininkei 
vartojimas senų rinkučių 
gali kainuoti sugadintą 
maistą. N. K.

Today’s Pattern

Pattern 9329: Child’s Sizes 2.
4, G, 8, 10. Size 6 jacket and 
jumper, 2% yards nap-' į
blouse, % yard 35-inch Abrfc. -

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Ye



Plymouth, Pa.
įspūdžiai iš Laisvės pikniko, 
kuris įvyko rugpiūčio 23 d., 
kirti surengė Shenandoah 
Laisvės skaitytojai.

Vlymouth’e buvome susita
rę trys automašinos važiuoti j 
pikniką, bet artinantis pikni
kui, likomės tik viena ir pusė, 
o kuomet Mankauskas iš 
Tunkhannock, Pa. sustojo 
Plymouth’e irgi tik tryse, tai 
Mankausko patarimu, ta pusė 
mašinos persikėlėme j jo ma
šiną ir 1 a-ta-ta i Į Laisvės pik
niką. Už valandos ir dešimts 
minučių, jau mes Brandonvil
le Pa., Swank’s Grove parke. 
Piknikas buvo dar tik prasi
dėjęs ir žmonių dar nebuvo 
daug, bet vis dauginosi, ir a- 
pie keturias pusę jau buvo 
apsčiai; net ir iš Brooklyno, 
bei Richmond Hill dvi pilnos, 
Grybo ir Warisono, auto ma
šinos buvo. žodžiu sakant, 
piknikas žmonėmis buvo gana 
skaitlingas ir labai draugiš
kas.

Malonu buvo susitikti čionai, 
su naujais draugais ir seniai 

matytais bičiuliais. Kaip 
tintai, susitikau jau gana se
niai matytą Petrą Urboną. P. 
Urbonas, kai paaiškėjo, per 
suviršum du' metus gana sun
kiai sirgo širdies nusilpnėjimu 
ir kitais negalumais, bet dabar 
jau pasveikęs ir gana gražiai 
atrodo. Petras yra senas Lais
vės skaitytojas ir abelnai pa
žangos rėmėjas. Linkiu Petrui 
tvirtos sveikatos, ištvermės ii 
visuomet būti su progresu.

Piknikas, iš materialio at
žvilgio, rodosi, bus puikiai 
pavykęs, nes valgiai ir gėri
mai buvo išbaigti dar kur kas 
prieš parko uždarymą.

Bet parkas tai man nepatin
ka : stalai, suolai sugniužę, su
lūžę, platformos šokiams vi
sai nėra, muzikos nėra. Tiesa, 
mūsų kartoje šokikų jau ma
žai yra, bet vistiek dar randa
si, ypatingai porą už lūpos 
išmętę, dar nori ir patrepsėti* 
O kas liečia jaunuolius,—nors, 
tiesa, jų čia nedaug buvo, jie 
labai nerimavo, nes jiems vi
siškai nebuvo kas veikti, ir jie 
sakė: Kitą kartą jūs mūsų 
čionai nematysite. Kaip mato
te, jaunesniuosius žmones taip 
nuo savęs ir atstumiame.

Dar vienas trūkumas šiame 
piknike, man rodo, buvo, tai 
tas, kad pikniko komisija bei 
pirmininkai nepravedė jokios 
programos, kurios mūsų pub
lika visuomet pageidauja. O 
j irk programa buvo iš ko su
daryti pusėtinai gera, nes iš 
Brooklyno buvo: Z. Kazokytė, 
Grabauskas, Kriaučiūnas ir 
Grybas, ir vietinis gerai žino
mas S. Kuzmickas. Taigi, pro
grama galėjo būti iš dainų ir 
kalbų. Bet nežinia dėl kokios 
priežasties šis reikalas buvo 
apleistas. V. ž.

Cleveland, Ohio
Laukiame Labor Day 

Pikniko
Netenka abejoti, kad La

bor Day piknike dalyvaus 
gražus būrys ir Clevelando

lietuvių. Tai bus tarptau
tinis piknikas paramai tau
tinės spaudos. Todėl skait
lingai dalyvaus tautinės 
grupės.
" Piknikas įvyks Veterans 
Grove, 2137 Ridgewood 
Drive, Parma, Ohio. Vy
riausiu kalbėto jumi bus 
Joseph Clark, Daily Wor- 
kerio specialus reporteris, 
kuris per paskutinius kele
tą metų darbavosi Tarybų 
Sąjungoje. Jis esąs pasi
rengęs pulbikai plačiai pa
pasakoti apie savo patyri
mus. Reporteris

Detroit, Mich.
“Darbininkų vienybė — 

raktas į pergalę” bus tema 
prakalbos, kurią pasakys 
įžymusis darbo unijų vadas 
iš Californijos, Hugh Bry
son. Jis kalbės Detroito 
Labor Day piknike, kuris 
įvyks pirmadienį, rugsėjo 7 
d. Piknikas bus laikomas 
Pardee Park, Telegraph 
ir Wick Roads.

Kaip jau žinoma, šį pik
niką rengia M i c h i g a n o 
V a 1 s t i jos Sveturgimiams 
Ginti Komitetas ir visus 
kviečia dalyvauti.

Reikia žinoti, kad šiame 
piknike, apart svarbios 
prakalbos, bus įvairiausių 
žaislų, taip pat valgių ir 
gėrimų. Koresp.

*

Iš Connecticut Valstijos
MIRUS

EDVARDUI SKUČUI
Išreiškiame užuojautą jo dukrelei, motinai, 

sesutei ir broliams. Mes atsimename kai Ed
vardas augo ir išaugo į pavyzdingą vyrą visuo
menės darbuotėje, ypatingai meno srityje, dai
nose, vaidyboje, paišyboje ir kiti darbai nebuvo 
jam per dideli, nei per maži.

O. Visockienė
Remeitienė

S. Yurkūnas
A. Bakevičia
V. ir E. Valley
L. ir J. Žemaičiai

ŽINIOS IŠ

L. Mankienė
E. ir J. Kalvaičiai
O. ir J. Šilkai

Repšys
ir J. Thomas

O. Giraitienė

LIETUVOS

■■■ ■ — ■■■■ i.-, —ik.i ■ ■ ■■■■ ■■ ■■ u i, ■■■■■ , ■■■■■■■■■ n n.. ■■ i ■■■■■■■■,   r i

j PETRAS KRAPAS

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

(Tąsa)
< Kelis sušuko: “Gyvate smauglioji!

Visą gyvenimą man’ apgaulioji!
/v Smaugei tu, smaugei, pasmaugei 

visai!”...
Tuoj už gerklės, už gerklės tuoj jisai—

Griebė, pasmaugė nagais geležiniais:
“Štai tau, gyvate! Velniai tegul žinos!”

Trenkė negyvą! Daugiau ką sakys?
Brūkšt ir išnėrė, kur vedė akis...

Kas gi toliau? Na, teismai, procedūros...
Kelis kalėjime tuoj atsidūrė,—

“Visą gyvenimą” gavo kalėt, 
Kiek tik įstatymų buvo gale...

20.
Užbaigė Samas istoriją šiurpią...
Džionis pajuto — plaukai net pašiurpo...

Tai tau gyvenimas, rėk ar nerėk,— 
Vargše žmogeli, tu galvą turėk.

Gyvas numirėlis... karstas gyvųjų.:.
Visas gyvenimas—pinklės suktųjų...

Suktas gyvenimas, teisė sukta, 
Santvarka ta tai sukta susukta!...

Šiandien sekmadienis — popietis laisvas, 
Oras Kvažus, tai kieman geriau -eisme,— 
, Va^hndą kitą pabūti ore 
f Bus pravartu, bus dalykai dori.
Dūdos, orkestras štai maršus kad 

drožia,—
Plerpia iš tolo tos muzikos grožė...

Eina pro šalį, maršuoja sparnai,
Vis pasimitrinę, žengia darnai,

Kol pramaršuoja pro centro valdybą: 
Viskas ten nušveista, blizga ir žiba.

Centro platforma tokia jau vieta, 
Disciplina kur aštri ir kieta.

Vienas po kito sparnai pramaršavo, 
Priežiūroj, žinoma, sargo vis savo.

Sparnas antrasis praeina štai va,— 
Vis ta pati pilkutėlė .spalva.

Vis kad apykaklės būt’ užsagiotos:
Jei kas netaip, tai, bra, koks “idiotas”— 

Taip tau išrėkaus, kad tu, kitą kart’ 
Bėgsi, bijosi ir žodį ištart.

Stebi vis centras tą mišrų paradą,
Stebi kasdien — ir nekartą surado 

K.4Mą progelę aprėkt ar nubaust, 
Pr\ikabint prie žmogelio bailaus...

Štai išmaršavo į didįjį kiemą,—
Vis čia ko esti ir vasarą, žiemą,— 

Tūkstantis pusė — didžiulis būrys: 
Jie tau išdaigų kokių pridarys.

Buklūs sargai sukinėjasi, vaikšto, 
Stebi, kad kas neišeitų į aikštę,—

Nesusipeštų, pramuštų galvų, 
žaidžiant ar lakstant kad būtų 

blaivu...
Proga čionai paš’kalbėt, susieiti,
Tėmyt žaismų, lenktyniavimų greitį, 

žodžių piktų kakarinę išgirst, 
Kokią išdaigą ar triuką iškirst.

Štai ant laiptų mūs’ kvartetas susidęs: 
Džionis, ir Čalis, ir Bilis, ir Ędis,— 

Klausimų, pokštų pilna jiem burna, 
Kalbasi, šnekasi — ir vis negana.

Džionis patenkintas — darbą surado,— 
Trys jo draugai tebelaukia to prado, 

Rūpinas, kokį gi darbą jie gaus, 
Gal ir išgirstų ką tokio staigaus.

Bet staigmenų taip dažnai nesimaišo: 
Laumė nebarsto tau jų, kaip iš maišo,— 

Vaikšto be darbo keli net šimtai — 
Jie irgi jaučias dėl šito rimtai.

Laikas be darbo, mat, šliaužia perlėtai,- 
Tiek jo perdaug ir betiksliai tu mėtai,

Jei tau nėra nustatytų vagų,—
Taip neramu tau tuomet, nesaugu...

Kalbasi, tariasi mūs’ ketvertukas,
Stebi, kieme kaip gyvenimas sukas: 

Vaikšto ir laksto, bėgioja antai,— 
Daug ką čia pastebi, daug pamatai.

Samas prie jų tuoj prisėda svetingai, 
Jis iškalbus, pasakyt ką netingi.

Džioniui parūpo šio to pasiklaust, 
Knygai ko tokio išgirst pritiklaus.

Sam^ į pažintį suvedė Džionis:
“Štai trys draugai iš penktosios

pašonės.” 
Pokalbis ėjo dabar da sklandžiau: 
“Kas tik parūpo ar ką pamačiau —

Aš arba tu arba jis ar kas kitas,
Bus pakedentas, tiksliai apskaitytas.” 

“Čia, kaip matytis yr’ negrų apsčiai,— 
Jų čia pilnoki visi pakraščiai...

Šamai, žinai, kas tas aukštasai vyras, • 
Negras, girdi? ir jam balsas toks tyras?” 

“O, taigi Beilis, gražuolis tasai,— 
Jo ,tai istor’ja suklibus visai.”

* I.

“Na na sakyk, na už ką gi jis šičia?” ' 
“Už prievartavimą... Jis Čia lyg tyčia...

Tai džimkroizmo juodoji skriauda, 
Mūs’ demokrat’jos didžioji bėda.

(Bus daugiau)
3 push—Laisve (Liberty) - Trečiadien., Rugsėjo-SepL 2, 1953 Uirufiyklt Laisvę Savo DraupiL

Prasidėjo stojamieji 
egzaminai

Pasibaigus brandos atesta
to egzaminams, į Vilniaus 
universitetą pradėjo plaukti 
šimtai pareiškimų. Ypač jud
ru ir gyva čia buvo šiomis 
dienomis, prieš prasidedant 
stojamiesiems egzaminams. 
Kasdien į universitetą užeida
vo vis nauji jaunuoliai, pasi
ryžę toliau gilinti savo ži
nias šioje aukštojo mokslo į- 
staigoje. iš viso universitete 
gauta daugiau kaip 900 parei
škimų. 350 jaunuolių, baigu
sių vidurines mokyklas, parei
škė norą studijuoti Istorijos- 
filologijos fakultete. Šimtai

pareiškimų paduota j Gamto 
Medicinos, Teises ir kitus L 
k u lietus.

itete prasidėjo sto.ja- 
ia taip pat 

gzamina laikė ,gru-

Univers 
mieji egzaminai 
pirmąjį 
pė jaunuolių, kurie išvyko mo
kytis į Maskvos Lomonosovo 
vardo universitetą, Maskvos 
Pedagoginį institutą, Lening
rado ždanovo vardo universi
tetą ir j kitas šalies aukštą
sias mokyklas.

Daugiau kaip 6(H) jaunuo
lių pirmąjį stojamąjį egzami
ną laikė Vilniaus Pedagogi
niame institute.
Auginamos naujos kultūros

KĖDAINIAI, — “Pakeltos

velėnos’’ kolūkyje žymiai iš
plėsta daržininkystė. Daržove-, 
mis apsodinta 12 ha plotas. 
Vien per šią savaitę už par
duotas ankstyvąsias daržoves 
kolūkis gavo 1,500 rublių pa
jamų. Iš viso per metus iš dar
žovių numatoma gauti ne ma
žiau kaip 200 tūkstančių rub
lių.

Kolūkio bandomajame skly
pe auginamos naujos mūsų 
respublikoje augalų kultūros.

Daržininkystes grandies na
riai, vadovaujami sumanaus 
grandini n ko Baltrūno, pasiekė 
neblogus rezultatus, šiuo me
tu daržininkystės grandies 
nariai ruošia kompostą sekan
čių metų inspektams.

“Tarybinis kelias”

Dailės paroda kolūkyje

KĖDAINIAI. — “Šėtos” 
kolūkyje atidaryta Kauno dai
lės muziejaus kilnojamoji pa
roda. Joje eksponuojama apie 
100 tarybinių dailininkų kūri
nių, vaizduojančių mūsų kra
što pramonės suklestėjimą, 
kolūkinį gyvenimą, tarybinių 
tautų kovą už taiką.

Č. Lenickas.

pro-

d ar
sa vo

Melžėjų laimėjimai

RADVILIŠKIS. — Kalno— 
Gražionių tarybinio ūkio gy- 
vulininkai suvedė rezultatus, 
pasiektus per šių metų septy
nis mėnesius socialistiniame 
lenktyniavime už gyvulių 
duktyvumo kėlimą.

G y v u 1 i n i n k y stės fe r m ų 
bu oto j ai, pa n a u d o d a m i
darbe priešakinės zootechni
kos pasiekimus, pasiekė aukš
tus rezultatus. Melžėja V. 
Grigaitytė primelžė vidutiniš
kai po 2,700 kg. pieno iš 
kiekvienos jai priskirtų 10 
karvių. Po 2,400 kilogramų 
pieno primelžė G. Nikitina ir 
B. šiukštaitė.

Pieno primelžimą padidino 
tai. kad gyvuliai papildomai 
šeriami žaliąja mase.

LINKSMAI PRALEISKIT
Labor Day Šventę

Važiuokite į New Jersey

LIETUVIŲ PIKNIKĄ
Rengia LLD 5-toji Kuopa

PARAMAI DIENRAŠČIO “LAISVES”

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

f .

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

malonesniam laiko praleidimui. '

Brooklynas ir Philadelphia basais važiuoja į šį pikniką

Laukimė Linksmo Pasimatymo Piknike
KELRODIS: Iš Newark, nuo Pennsylvania stoties, Springfield Avenue busais 

25—26: išlipt ant Avon Ave. ir eit 3 blokus po kairei.
Karais atvykę į Newark, Market St. iki Broad St.: sukite po kairei ir važiuo

kite iki Clinton Ave., sukite po dešinei į Clinton Avė. ir tiesiai važiuokite iki Mont
gomery Ave., sukite po dešinei į Montgomery, už vieno bloko bus parkas.

*

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE

WOMAN General housework; 
plain cooking. 2 adults Thursday 
and Sunday off. Sleep in. No heavy 
cleaning. References and experience 
required. Call WA. 4-4422.

(172-174)

HELP WANTED—MALE
ELECTRICIAN

1st class man for plant maintenance 
department in Paper Mill. Steady 
employment, excellent starting rate 

for right man. Apply in person.
RUBEROID CO., Charles & Water 
Streets, Gloucester, N. J.

(172-174)

AUTO BODY & FENDER MAN. 
Experienced. Must have own tools. 
Steady work, good position. Apply in 
person. J. FENN AUTO REPAIR
ING, 1328 W. Girard Ave.

(172-178)
BODY MAN. Experienced. Must 

be 1st class. Top wages; steady 
work. Apply ready to work, 8 A. M. 
GRAY S GARAGE, 2113 E. Dauphin 
Street.

(167-173)
BAKER. Good all ’round man. 

Must be experienced. Steądy work. 
Apply in person or phone. VILLAGE 
PANTRY, 1! City Ave. Bala Cyn- 
wyd, Welsh Valley 4-0813.

(170-176)

Apie Social Security
Klausimas: 1940 metais 

išpildžiau aplikaciją social 
security apdraudai gauti. 
Po gavimo čekio ar poros 
man tapo pasiūlytas darbas 
su aukštesne alga ir nuė
jau dirbti. Dabar mane vėl 
atleido. Ar mano nuo 1940 
metų uždirbtieji pinigai pa
didins mano dabar gausimą 
mėnesinį gavinį?

Atsakymas: Atrodo, jog 
taip turėtų būti. Tačiau 
pilnutiną atsakymą gali 
duoti tiktai jūsų vietinė so
cial security raštinė, kuri 
turi visus jūsų uždarbio re
kordus.

Klausimas: Ar reikia mo
kėti už patarnavimus social 
security raštinėje?

Atsakymas: Ne. Tai yra 
valdinė apdraudos sistema 
ir tarnautojai raštinėje pa
statyti tam, kad patarnau
tu visuomenei nemokamai, v

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
“The Immoral Politics of 
Christians”. Faktų ir argumen
tų pilna. Krikščionių politikie
rių sugedimas baisus.

Straipsnio autorius kunigas 
Stratmann šaukia už galvos 
rankas susidėjęs. Nė su žibu
riu, sako, nebesurasi religiško 
tikėjimo. Visur siautėja ap
gavystė, prievarta, įsaumylys- 
tė, auksas ir ginklai.

Krikščionių esą prieita to
kios išvados, jog “su tikėjimu 
šiame pasaulyje nieko nebepa
sieksi.”

Nežinau, kaip kun. Strat- 
mann galėtų dalykus pataisyti, 
pats toje purvynėje klampoda
mas.

Krikščioniški politikieriai 
yra praktiški ir labai suktL 
Tos (suktybės meistriškumą pui
kiausiai pavaizduoja vokietis 
Adenauer ir italas De Gasperi.

Arba, ar gali kas tame ama
te pralenkti Spellmanus, arba 
mūsiškuosius Balkanus Jr Kru
pavičius ?

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

9 426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

M
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Suėmė mergaičiųt-

užpnldinėtoją
- Alfred Larsen,* 3 ! metų, 
bedarbis bartenderis, pats pa
sidavė Bronx policijai is bai
mės, kad užpuldinėtųjų mer
gaičių tėvai jį neužmuštų. Sa
koma, kad jis bėgiu pastarų
jų 2 mėnesių lytiškai tvirkinęs 
12 mergaičių, 
giatr. Tiktai
vardan jų pateikti 
mai. Mergaitės buvusios 4 
15 metų.

Su jais ilgai nesimatėme 
ir vėl negreit matysimės

o gal ir dau- 
12 žinomos ir 

apkali ini-

Wagnerio sąrašas bus 
pirmuoju ant baloto

Robert R. Wagner ir jo vi
sas sąrašas kandidatų į miesto 
valdininkus bus pirmojoje vir
šutinėje eilėje demokratų par
tijos narių balsavimuose nomi
nuoti kandidatus. Nominaci- 
niai balsavimai (primaries) į- 
vy ks ru gsė j o 15-tą.

Antroji ant baloto vieta te
ko Impellitterio sąrašui, 
čia ją gavo Sullivan as, o 
virtąją Blaikie.

Kalbu apie atvykstančius 
atostogauti New.Yorke chica- 
giečius Vincą Andrulį ir Joną 
Jokubką.. Su vienu retai ma
tomės, su kitu jau ilgai esame 
nesimatę.. Jie ęia ne ilgai bus. 
Tolima kelionė paima daug lai
ko, mažai laiko lieka svečiuotis. 
O jie čia prietelių turi daug.

Kad jie galėtų pasimatyti su 
visais savo prieteliais, o p riete-, 
liai su jai's, išgirdusi apie jų 
būsimą čia atostogų buvusiųjų 
chicagiečių grupe nusprendė 
visų pasimatymui turėti vaka-

visus chicagiečių 
pasimatyti su sve- 
mumis šio penkta-

Prašome 
prietelius 
čia is ir su 
dieni o va’
7:30, Liberty Auditorijos Gyni 
Hall, Richmond Hill, N. Y.

Karščių nereikia bijotis,, nes 
čia salė vesi, langai ir abiejų 
šonų. Jei bus karšta, pasivai
šinsime šaltu lemonadu. O jei 
atšals, išsivirsime karštos ar
batos. (Lauksime gėlių sta
lams papuošti.)

chii^yietis.

Didžiojo pikniko diena jau 
šį sekmadienį

tre-

BROOKLYNIEČIA1!
Tuojau užsisakykite vietas 

* buse važiavimui j pikniką 
sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 6 
d., į Montgomery 
Montgomery Ave., 
N. J.

park, 123
Irvington,

valandąBiisas išeis 1-mą 
po pietų, nuo Liet. Amerikos 
Piliečių Klubo, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. Kaina 
$2.00 i abi pusi. Bušo bilie
tai gaunami Piliečių Klube, 
Laisvėje ir pas xplatintojus. 
Labai reikalinga iš anksto 
žinoti, kiek asmenų važiuos 
busti i šį pikniką, tad prašo
me tuojau užsisakyti.

Kurie važiuosite automobi
liais i tą pikniką, tai isitėmy- 
kite kelrodį, kuris yra paduo
tas prie pikniko skelbimo.

Dr. A. Petriką

t

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 *
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Virginia 9-6125

Nevvjersiečių rengiamasis pa-J 
ramai dienraščio laisvės pik-! 
nikas įvyks jau gale šios 'savai-j 
tės, rugsėjo (Sept.) 6-tą, Mont- ■ 
gomery Bark, 123 Montgomery ' 
A Ve 
kas 
dvi 
500

įvyks, jei ir lytų, nes yra; 
didelės salės. Vienoje telpa : 
publikos. i

J šį pikniką suvažiuos masi- i 
niai newjersieciai, kuriems čia'

T

arčiausia. Tačiau ten bus

įkalintas Joe Ryano 
prietelius Ferrone

Pasquale (Patsy) Feruorie, 
International Longshoremen’s 
Association Bokalo 1235 biz'
ll io agentąs, tapo įkaitintas 
suokalbyje ‘suktai išveržti iš 
laivų iri prieplaukų kompani
jų 4701)00,000. ;.

Periuli 1 vykdytuose New 
YorkęVyaTstijinės 'Crime Com
mission'1 tardymuose pajūrie
čių buvo sakyta, kad jis iš
veržė iš firmų $70,000 už lei
dimą iškrauti 
jungos atgabentą 
vertės kailiukų krovinį.

Atsimenate, 1 <<-*.
tizmo” spauda 
vusi * Ityanu i 
Ferrone tuo laikui kai Ferj’one 
derėjosi- su .kompjanijomiš už 

garįrijSami ('kaip 
ejP prekes 
uždangos.

FRUIT 
. & 

VEGETABLE STORE 
Gera proga.

Parduodame iš priežasties ligos. 
Turite pamatyti, kad įvertinti.
Tclefonuokite STerling 3-0367

(169-173)

NEW YORK
HELP WANTEC^¥emTlE

REIKALINGA HOUSEKEEPER
Guolis vietoje. Nuolatinis darbas. 

-Gera alga. Puikūs namai ir atmos
fera. Geras darbas tinkamai mergi
nai. ar moteriškei. Skambinkite:

HO. 4-3536 (pirm 10 A. M.) ar
ST. 4-8760 (tarpe 2 P. M.—5 P. M.) 

(173-177)

REAL ESTATE

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

• RHINESTONE 
and 

NAILHEAD SETTERS i
Patyrusios W

Nuolatinis Darbas. y 
Gera mokestis. 

Kreipkitės:
GAY CREATIONS 
315 West. 36th St., 

N. Y. C.
(167-173)

jų >$70,

iš Tarybų Są- 
$3,0(H),000 

■ • ' i
kiek “patįĄ’o- 
mivo prirbka- 

ir jo pakalikui

Išvyko atostogų

BAR & GRILL—BAYRIDGE
4524 8th Ave., Brooklyn.

$1100 Savaitinė Įeiga. 90%ąuobaro. 
Lengvi išmokėjimai. Vien tik 

pirkėjai kreipkitės.
. GE. 6-04 25 (2—5 P. M.)

(169-173)

į 348 W. 24th St.
R Fornišiųot j Kambarių Namai 

28 raktai, 5 metų lysas.
f Geros įeigos.

Savininkas vietoje kiekvieną dieną 
po pietų. 

Tarp 3 ir 4
Ar šaukite tarp 9:30 ir 10 A. M.

Yfc. 2-3023.
(169-173)

BAYSIDE — 211-06 46th Rd.
2 Šeimų medinis namas. 60x100 - 

Kampas. 5 rūmų, an( pirmų lubų, 
on title. Aliejum šildomas1. Arti mo
kyklos, krautuvių ir transported jos.

$15,500 — Tel. BAyside 4-0332
(173-177)

NURSE, R. N.
ar

LAISNIUOTA PRACTICAL
Patyrusį prie nusenusių, nesvei

kiems įstaigos.
Naktinėm pareigom.

5 naktys, nuolat, alga.
Kambarys ir valgis.

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

FLATBUSH
2 Aukštai Tušti

5-6 Kambariai arti 
IRT ir BMT

Kaina $14,5(10
Šaukite po 4 P. M. BU. 7-0840

(173-177)

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

sąlygos.
Kreipkitės:

BREWER & CENTELLMO
116 East 27th St., N. Y. C. 

(9th floor)
(168-174)

ne 
jie vieni. Iš Brooklyno važiuos 
busais. Jš Philadelphijos. taip
gi atvažiuos busu ir mašinomis; 
Svečių bus iš daugelio rytinės 
Pennsylvanijos miestų, iš up
state New Yorko, Conn. Taip
gi girdėta, jog atvyks grupe 
svečių ir iš tolimesnių miestų, 
nes sekama dieną yra šventė— 
Labor Day.

grobįH Buvo 
didvyriai, suĮaik 
iš. už “geležinė

Viskas nutilo, kai Ferrone, 
sykiu su Anthony; Gidlitomasi, 
išgavęs iš Britįsh-Americair 
Fur Corp. $70,000 už leidimą 
tuos kailiukus .fekrauti Port 
Elizabeth, N. jįį Tai įvykę 
1950 metų rugsėjo mėnesį. A- 
pie tą įvykį liudijo Gregory 
Butman, tos firmos preziden
tas.

GAS STATION
REPAIR SHOP

Ilgas Lysas
Turime Parduoti 

1452 Westchester Ave.
Bronx

TY. 3-5730
(173-177)

CANDY —STATIONERY STORE

Tinkantis dėl Luncheonette
2 Užpakaliniai kambariai
271 Prospect Park West 

Brooklyn
Tel. STerling 8-8728

(171-175)

922
ALBERMARLE RD.

2 Šeimų. 11 Kambarių
2 karam garadžius. Plot 50x120

IN. 2-5616 
(173-175)

QUEENS
Floral Park, 80-59 265th St.

3 Miegamieji, Shingled Bungalow. 
Ištaisytas Attic. Front Porch. 2r2 
metų senumo. $14,250. Parduoda sa
vininkas. Šaukite Fleldstom* 7-0844

(173-175)

i Nužudė šeima ir save Areštavo 8 ‘masažistus
Rugpjūčio 28 d. ridgewoodie- 

te Marijona Kalvaitienė išvyko 
pas savo vyrą Julių Kalvaitį į 
Rochesterio apylinkę keletą i 
dienų atostogų.

Marijonos vyras atostogauja j t ' 
jau nuo birželio mėnesio pas|v 
savo senovės draugus Arlaus
kus, Webster, N. Y. (tai yra 
Rochesterio apylinkėje). Apart 
kitų reikalų, Julius Kalvaitis 
buvo parvykęs specialiai daly
vauti Laisvės piknike liepos 11 
d., Woodside, L. L Linksmai 
praleido pikniką. (Reikia pasa
kyti teisybę, kur Kalvaičiai da
lyvauja, ten turi būti linksma, 
nes jie moka draugiškai, links
mai orientuotis.) Piknikui pra
ėjus, Julius grįžo pas Arlaus-i 
kus į. Webster, N. Y. 
Julius Kalvaitis seniau 
metų buvo Rochesterio 
Gedemino Draugystės 
manadžeris, tai turėjo 
daug draugų ir pažįstamų.

Linkim Juliui ir Marijonai 
Kalvaičiams linksmų atostogų. 
Ridgewoodieciai jūsų laukia su
grįžtant .su dar didesne veikla.

Kadangi 
per eilę 
lietuvių 

biznio 
ir turi

įsakė vairuotojams 
streiką baigti

International Brotherhood of 
Teamsters visašališkasis virši
ninkas Dave Beck įsake lokalu i 
282 baigti sunkvežimių vairuo
tojų streiką iki rugsėjo 1-mos. 
To nepadarius, žadėjo ginčą 
tarp unijos ir kompanijų pa
vesti arbitratoriui spręsti.

M

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

Except Thurs. & Holidays
3

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

TYRIMUI

87-20 85th Street 
WOODHAVEN, L. I., N. Y.

t

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

apie* metai 
su žmona ir

i turįs su ja pasikalbėti svarbiu 
I reikalu, žmona su juo pasima
tymo nenorėjusi, tačiau ii’ pa- 

i rojaus neįtarusi, leido .jam a- 
Į teiti į butą, 15 19 Metropolitan

Už apie 10 minučių po jo 
atėjimo, 1515 Metropolitan 
Avė. gyvenantis detektyvas

poli- 
Šo ve
šu n e-'

5

suvins. 1/asisauKęs Kitą 
cistą, nubėgo pažiūrėti, 
jas, jo žmona ir 9 metu 
lis jau buvo mirę. Vienas
metų sūnelis dar buvo gyv 
bet ir jis už kelių valandų 
mirė.

Brooklyne policijai vaikantis 
raudoną šviesą pravažiavusi 
automobilį W i 11 i a m sbu r ge 
dau žytiems automobi 1 iams 
daryta $1,800 nuostolių,
važiavusysis lempą galįs būti 
nubaustu pasimokėti $130 pa
baudos ir netekti leidimo vai
ruoti auto.

ap- 
pa- 

Pra-

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th
Cor. Howes

Brooklyn, N. Y.
Visok? 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. 7-6233

Street 
st.

Susirinkimas
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
ateinantį trečiadienį, 2 d. rugsėjo 
(Sept.), 8 vai. vakaro, Liberty Au
ditorijoj. Visi nariai dalyvaukite.
• ■ Valdyba.

PARDAVIMAI
Dviejų Šeimynų mūrinis namas, 

11 kambarių. Aliejum šildomas, kar
štas vanduo ir visi kiti patogumai. 
Arli transportacijų^ Yra 6 tušti kam
bariai. Dėl daugiau informacijų, 
kreipkitės: 849 Hendrix St.,-Brook
lyne. Tclefonuokite bile kada —

CL. 7-1481.
(170-175)

RANDAVOJIMAI
Patogus kambarys prie pavienio 

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

(x)

Policija aplankė Baronesės 
Kay šauniai įrengtas “masa
žistų” patalpas New Yorke 
ir areštavo 7 moteris ir vieną 
vyrą. Sakoma, kad gražiai, 
baltai apsirengusios masažis
tės pagelbėdavo tiktai vienai 
vyru anatomijos “nesveika
tai.”

Užeigos savininkas Kaye 
nesąs jokiu baronu, tiktai tu
rinčiu palinkimo diduomeniš- 
ka.i gyventi naudojantis mer
ginų nelaimingu likimu.

Ragina statyti negrą 
kandidatu i teisėją

Angliško darbininkų dien
raščio Daily Worker vedėjas 
Alan Max atsišaukė į New 
Yorko politines partijas, advo
katų sąjungas 
organizacijas 
statyti negrą 
Supreme Court teisėją.

Jis sako, kad organizuoti 
750,000 miesto piliečių neg
rų to reikalauja ir kad de
mokratiniai mąstantieji bal
tieji newyorkiečiai tokį 
paremtų.

ir darbininkų
su pasiūlymu

į< and i datų Į

v •
žygi

Bronx demokratai 
užgyrė Buckley

Bronx demokratų lyderiui 
Flynn mirus, jo vieton lyderių 
viršininkai paskyrė kongres- 
maną Charles Buckley. Dabar 
Bironx demokratų organizaci
ja oficialiai jį išrinko savo ly
derių/.

Buckley, kaip ir jo pirmta- 
kūnas Fiynn, kandidatu į ma- 

betjorą remia ne Impellitterį, 
AVagnerį.

Prie radio stoties 
įvyko ergelis

Prie WOR radio ir televizi
jos stoties praėjusio sekmadie
nio rytą stoties vice-preziden- 
tas ir su juomi į užstreikuotą 
vietą važiavęs tūlas William 
McEvilly būk buvę ištraukti iš 
taksiko ir apkumščiuoti.

Kadangi tos stoties inžinie
riai streikuoja, kompanija tuo
jau paskelbė, būk pikietuotojai 
tai padarę/ Taipgi tuojau iš 
teisėjo gavo įsaką sumažinti 
pikietą nuo 35 iki 5 pikietuoto- 
JU. . ' ‘ .

Unija pareiškė, jog ynijistai 
užpuolimo nevykdė. Unijistai 
sako, kad tai buvo pačios kom
panijos provokacija tikslu ap
riboti pikietą*.

AUTO REPAIR SHOP
2801 Webster Ave.,

Pilnai įrengta —
• Turi Parduoti
Uždara Sekmadieniais ir

Pirmadieniais
CY. 8-7076

(173-175)

FRUIT & VEGETABLE STORE
JFisi moderųiniai įrengimai 

Walk In Refrigerator—
Puiki A^ieta

Arti Project— 
Prieinama Kaina.

3360 White Plains Ave.,' 
Tel. OL. 4-7559

(171-173)

BROOKLYN 
652 Union St.

Arti 5th Avė., 2 šeimų mūrinis na
mas, su krautuve 80 pėdų ilgio, abu 
apartmentai tušti, su darželiu ant 
stogo. Automatiška aliejum šiluma, 
karštas vanduo.

1 Įeigos $150 j mėnesį 
Dasideda patiems gyvenimo vieta 

Kaina $15,500
Šaukite UL. 7-6436

(172-176)

HILL SECTION—BROOKLYN
Stebėtina Įplaukų Proga

30 Carlton Avė.
2 šeimų Brownstone, 5 kambariai 

užėmimui. Įeigos už 2 dabar užim
tus $240 j mėnesį. Tik pirkėjai.

Arti transportacijos.
Tel. MA. 5-9722

(172-176)

sivvaava simsisia 
operatore

Pilnam laikui ar daliai. Vėsinga 
dirbtuve.

Nėra naktinio darbo. Su alga 
susitarsime.

Uždara Pirmadieniais.
Skambinkite: MANHASSET 7-8*33

(171^731

REIKALINGA
JAUNA MOTERIŠKE 

Dirbti kaipo feeder prie mangle 
mašinos.

Nuolatinis darbas.
5 dienos, duodama valgis, 

gera mokestis.
Šaukite:

Mrs. Beekman.
Tel. UL. 4-1600

(171-176)

REIKALINGA
JAUNA MOTERIŠKE

Lengvam fabriko darbui.
Turi būti greita.

Puikiausios darbo sąlygos.
Šaukite:

AL. 4-3940
(171-173)

PUIKIAUSIAS PIRKINYS

Launderette 
Flushing

20 Bendix — 2 Extractors. .
2 Dryers. $225 L savaitę.

Kaina $9,500
Šaukite LA. 7-1294

(171-175)

BENSONHURST
2264 — 79th St.

2 šeimų mūrinis, stucco, atskiras. 
Tuojau galima užimt i abu apart- 

mentu.
Arti mokyklų, krautuvių ir Irans- 

portacijos..
Garadžius, aliejum šildomas.

Prašo $17,000.
Tel. CLoverdale 6-9277.

(170-174)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios.

Darbas prie suknelių.
Nuolatinis darbas.

Gera mokestįs.
Unijinė dirbtuvė.

Kreipkitės: ^1
STEIN—MODE DRESSES
315 West 36th St., N. Y. C. U

Tel. IX). 3-4036 ’ '
(171-177)

HELP WANTED-MALE ~

Transportininką taryba 
užgyre Wagneri

CIO Transport Workers Bo
kalo 100 Taryba savo posėdyje 
praėjusį penktadienį vienbal
siai užgyrė Wagnerį kandidatu 
į New Yorko miesto majorą. 
Wagneris yra vienu iš keturių 
demokratų kandidatų, iš kurių 
demokratai turės pasirinkti 
kandidatą hominaciniuose bal
savimuose (primaries) rugsėjo 
15-tą.

Pirmu kartu transportinin
kai, viena žymiausiųjų unijų, 
matė reikalo parinkti kandida
tą nominacijose.. Paprastai už- 
gyrimai kandidatų ateina pirm 
pat galutinųjų rinkimų (elec
tion). Tas unijos pasisakymas 
rodo, kaip svarbūs 
miestiniai rinkimai.

Unijos pasisakymas 
Wagnerio kandidatų 
daug svorio. Lokale 
klauso kelios dešimtys
čių ir miestinių važiuotės lini
jų darbihiųkų, kurių didelė 
dauguma yra užsirašę demo
kratais balsuotojais.

CORONA, L. I.
2 šeimų atskiras, tinkamas namas. 

3 šeimom. Naujai cementuotas, nau
jai dekoruotas. Parko pavydalo gat
vė, vienas blokas nuo mokyklos. Ar
ti krautuvės ir gera transportacija. 
Tuščias 7 rūmų apartmentas.

$16,000.
IL. 8-5973

(170-174)

yra šie

suteikia 
sąrašui 

100 pri- 
tūkstan-

Pakūreno ir pečių
gilta ore. Tačiau 2023 Bel- 

Ynont Ave.’, Bronxe, gyvento
jams pasijuto kažkaip staiga 
šilčiau., žiūri, kad jų net radia
toriai braška nuo karščio. Nu-• i
bėgo pas namo prižiūrėtoją, ne
rado namie. Pasišaukė ' polici
jos ekspertą eiti sustabdyti kar
štį iš (skiepo, į skiepą durys už
rakintos.

■ i
Policįstas patarė užsukioti 

savo radiatorius ir išeiti iš na
mų kelioms valandoms iki kar
štis iš buto išeis.

FLATBUSH 
2 šeimų, 2 aukštų. 

Mūrinis—stucco, 17 kambarių 
namas

11 kambarių duplex ir 3 kam
bariai tušti.

1384 E. 10th St., 
Tel. DE. 9-2838

' (170-174)
LUNCHEONETTE-DELICATESSEN 

ULTRA MODERNINE 
Alaus laisniat—Stationery 

Pilnai air conditioned. Turime par
duoti su nuostoliu dėl priežasties ki
tų interesų.

Puikiausia vieta — 
196-17 Northern Blvd., 

Flushing 
ar Šaukite 
HA. 9-9711

(169-173)
BENSONHURST—BROOKLYN

8714 —-*■ 20th Avė., kampas Benson 
Avenue.

3 šeimų — 2-5 rūmų apartmentai. 
1—4 rūmų apart.', 2 garadžiai.

šaukite CL. 9-1410
(171-175)

Įvairūs išsireiškimai
Slaptybės. — Tikrovė yra 

paprasta ir matoma; už 
stebuklų gi visuomet slypi 
melas. Gamta yra visuomet 
teisinga, jos įstatymai vi
suomet lieka patys sau iš
tikimi. P. Golbachas.

•
Daug klaidingų žingsnių 

padaroma tuomi, kad sto
vima vietoje.

Lord Dewar.

HAND FINISH-PRESSER
Geros Lainės Vyrų Darbas.

Nuolatinis Darbas, gera mokestis.
Geros darbo sąlygos.

S. MARKOWITZ
17 E. 16th St., N. Y. C.

(9th Floor)
(173-175)

CABINET MAKER

MAŠINŲ MECHANIKAS

Reikalingas seniai įsisteigusiam 
išdirbėjui Kitchen Cabinet tęs. 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. X

Kreipkitės tik asmeniška/ 4
KENTILE, INC. I

Kcntile Rd.,
South Plainfield, N. J.

(167-173)

DELICATESSEN 
GROCERY CLERK

Vicntik Su Patyrimu
Geras Darbas. Tuojaus Kreipkitės.

KINGSBRIDGE 9-7654
(171-173)

REIKALINGOS (2) BEAUTICIANS 
Pilnai patyrusios. Pilnam ar pu

sei laiko. Nuolat. Puikiausia alga. 
Linksmos darbo sąlygos. Kreipkitės:

GRAND’S BEAUTY' SALON 
, 1317 Ave. U, Brooklyn

Tel. DEwey 9-9855 
(172-178)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios diržų siuvėjose TaipH 

patyrusios prie Singer mašįAos. Dav-r 
bas prie slacks. Sekcijų dalbas, nuo
latinis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės:
SUZY TOGS

601 East 187th St, Bronx 
MO. 5-3657

(172-175)

4 pu«l.-Laisve (Liberty) —Trečiadien., Rugsėjo-Sept. 2, 1953




