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KRISLAI
Gengsterizmas 
Piliečiai, isitemykite. 
Lenino kalnuose. 
400,000 studentų.

Rašo R. M1ZARA

Praėjusią savaitę Bronkse, 
N. Y., buvo nušautas Thomas 
E. Lewis, AEL Building Serv
ice Employes unijos 23E loha
lo prezidentas.

Jo šovikas buvo ten pat po- 
liclįjos kulka paguldytas, — 
nespėjo pabėgti.
/ Asmuo, kuris buvo automo- 
biliuje ir laukė žudeikos, pa
spruko. Policija mena, jog 
tuo asmeniu būsiąs tūlas Wil
liam Howell, su kriminaline 
praeitimi jaunas vyras; jis 
ieškomas.

Bet tai ne viskas.
Kiekvienam suprantama, 

kad ši žmogžudystė yra atlik
ta sąmokslu tam tikros dide
liu gengsterią gaujos, pasiry
žusius Lewisa pašalinti iŠ ke- 
jio.

J tą visą Įveltas ir tūlas Jo
seph Pizzo, miesto majoro 
Impelliterio šalininkas.

Pasirodo, kad Pizzo turėjęs 
tiek ir tiek neaiškiu piniginiu 
i\ šių ir k i virčių su nušautuo
ju Lew isu.

Kas iš to viso išeis, parodys 
netolima ateitis.

Bet šiandien jau kiekvie
nam doram žmogui yra aišku- 
tai: nuo to laiko, kai New 
Yorko majoro vietą užėmė 
O’Dwyeris, mūsų didmiestis 
tapo apspistas gengsterių, ra- 
ketierių, galvažudžių. Ir jie 
tebesiautėja.

Piliečiai, kuriems rūpi mie
stą apšvarinti, privalo gerai 
pagalvoti ir sekamuose majo
ro rinkimuose balsuoti taip, 
kad miesto administracija' bū
tų švari, kad didmiestis būtų 
apvalytas nuo požemio vieš
pačių !

Man kadaise esant Maskvo
je A. Vadapalas sakė:

— Pavažiuokime Maskvos 
pamatyti.

Jis mane nuvežė ant aukš
toko kalboj saulėtoje dienoje 
mudu stebėjome Maskvą. Va- 
damalas Alke:

Prieš virš šimtą metų ši
toje pačioje vietoje stovėjo 
Napoleonas ir stebėjo degan
čią Maskvą.

Tas kalnas ir buvo vadina
mas Napoleono kalnu, bet 
po 1917 metų revoliucijos 
jis buvo pavadintas Lenino 
vardu, “Lenino kalnais,” nes 
ten ir daugiau yra kalnų.

Na, ir šituose Lenino kal
nuose dabar stovi 32-jų aukš
tų • milžiniškas pastatas, — 
naujas Maskvos Lomonosovo 
vardo universitetas..

Ši mokslo šventovė tapo ati
daryta praėjusį antradienį.

Tai yra vienas didžiausių 
universitetų pasaulyje.

Greta aukšto maskvinio 
dangorėžio, pastatyta daugy
bė žemesnių pastatų,— vištai 
Juniver^fWo rūmai.

8,0(w asmenų tapo čion 
priimti siektis aukštesniojo 
mokslo.

Išviso 50 tautų ir tautelių, 
žinoma, tame skaičiuje ir lie
tuvių, sūnūs ir dukros čia pra
dėjo semtis .aukštąjį mokslą.

atominius
Prancūzai reikalauja 

į žinių apie
Amerikos pasiruošimus

i

j Paryžius.—Franci jos mar

šalas Al. Juin, Atlanto kraš
tu kariuomenės komandie- 
rius viduriniame vakarų 
fronte, kreipėsi į Jungtines 
Valstijas, kad jam pasaky
tų, kiek atominių bei hydro- 
geninių bombų Amerika 
yra paruošus karui prieš 
komunizmą.

Juin skundžiasi, jog Ame
rika slepia nuo jo žinias 
apie tas bombas; todėl jis 
negalįs tinkamai suplanuo
ti karinius “apsigynimo” 
veiksmus.

Vyriausias visų Atlanto 
kraštų komandierius yra 
Amerikos generolas Gruen- 
ther. 0 francūzų maršalas 
Juin tiktai dėl “Francijos 
garbės”' paskirtas vadu da
lies vakarinio fronto.

Jau visi 9 Phila. 
darbininką vadovai 
paleisti už užstatus

Philadelphia. — Jau pa
leista iš kalėjimo ir Juoseph 
Kuzma su Robertu Klons- 
ky po $20,000 užstatų vie
nam ir kitam.

Jie, kaip ir 7 kiti Phila- 
delphijos darbininkų vado
vai, buvo suimti ir apkal
tinti pagal Smitho įstaty
mą, kad “suokalbiavę mo
kyti, jog reikėsią varu nu
versti Amerikos valdžią.”

Šie septyni jau pirmiau 
paliuosuoti už užstatus iki 
teismo.

Eisenhoweris žada 
paremi Irano karalių

Fraser, Colorado. — Pre
zidentas Eisenhoweris per
eitą savaitę pasiuntė tele
gramą Irano karaliui Ri- 
zai Pahleviui, sveikindamas 
jo sugrįžimą sostam

O antradienį šią savaitę 
Eisenhoweris telegrafiniu 
laišku užtikrino generolui 
Zahediui, karališkam Irano 
premjerui, kad Amerika 
duos jam tinkamos pinigi
nės paramos.

(New Yorko Times ko
respondentas sako', Eisen
howeris stengiasi atitrauk
ti Iraną nuo bet kokių su
sitarimų su Sovietų Sąjun- 
ga.) • .

Tarybų Sąjungoje mokyklos 
atsidaro anksčiau negu Jung
tinėse Valstijose.

Iš viso šiemet į Tarybų Są
jungos aukštąsias mokyklas, 
— universitetus, aukštuosius 
institutui ir kolegijas,— įsto
jo apie 400,000 studentų.

šių metų'rugpjūčio pabaiga 
ir rugsėjo pradžia ypatinga: 
siautėja karštis.

Susiraminti galima tuo, kad 
jis paliečia visus lygiai: tur
čius ir biednus. Tiesa, daug 
turčių išsidangino į šaltesnius 
kraštus, ko biednuomenė pa
daryti negali.

*

Jungt. Tauty teisinas jsakė vėl samdyti 
4 pareigūnus, kuriuos ragangaudžiai 
išmetė iš tarnybų Jungtinėse Tautose
Teismas taip pat nusprendė atlyginti septyniems 

kitiems amerikiečiams, pašalintiems iš tų tarnybų
United Nations, N. Y.— 

Aukštasis Jungtiniii Tautų 
teismas Genevo j e, Šveicari
joje, nusprendė sugrąžint į 
tarnybas Jungtinių Tautų 
centre keturis amerikie
čius pareigūnus, kurie bu
vo pašalinti dėl to, kad ne
atsakė į tūlus ragangaudiš- 
kus klausimus. Tuos klau
simus jiems statė tyrinė- 
jančioji Amerikos senato 
komisija pernai spalio mė
nesį.

Sykiu Jungtinių Tautų

Vakari] Vokietija per vėlai 
stabdo nacių kandidatus

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos ministrų 
kabinetas rugsėjo 1 d. pra
šė konstitucinį to krašto 
teismą atmest visus naujų
jų nacių kandidatus, stato
mus. rinkimam Seiman. O 
rinkimai įvyks už ketverto 
dienų, ateinantį sekmadie
nį.

Todėl, manoma, teismas 
nepaspės padaryti sprendi
mo kas liečia 39 hitlerinin
kus, buvusius senosios na
cių partijos veikėjus, kan
didatuojančius dabar į sei
mą . v

Šiaurnės Korėjos vadai 
išvyko Maskvon pasitarti

Šiaurinės Korėjos radijas 
praneša, kad jos premjeras 
Kimi II Sung ir užsienio rei
kalų ministras Nam II išvy
ko Maskvon pasitarti.

Neoficialiai pranešama, 
jog tarsis ypač dviem klau
simais: 2) Ko Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai reikalaus 
ateinančioje politinėje kon
ferencijoje dėl taikos ir 2) 
Kaip Sovietų Sąjunga pa
dės Šiaurinei Korėjai atsi
griebti po karinio nuterio- 
jimo.

Skandališka Francijos išlaidy ir taksy politika
Paryžius.—Francijos val

džia kas metai išeikvoja po 
kelis milijonus dolerių po
niškoms suknelių siuvy
kloms. Paryžiuje yra 60 
tokių madingų siuvyklų. 
Jos samdo 5,000 darbinin
kių bei darbininkų ir per 
metus pasiuva viso 20,000 
suknelių, tai yra tik po 4 
sukneles nuo samdinio.

Francūzų Simca automo
bilių kompanija samdo apie 
7,800 darbininkų, ir jie per 
metus pastato 70,000 auto
mobilių ; taigi kiekvienam 
darbininkui išeina po 9 nau
jus automobilius per me
tus. Vadinasi, vienai suk
nelei pasiūti sugaištama 
daugiau laiko, negu dviem 

teismas jsakė apmokėti 
jiems visas algas už ištisą 
laikotrpį, per kurį jie buvo 
pavaryti iš tarnybų.

Teismas taip pat nuspren
dė, kad Jungtinės Tautos 
turi atlyginti po $6,000 iki 
$40,000 septyniems kitiems 
amerikiečiams Jungt. Tau
tų centro tarnau tojams, 
kurie buvo pašalinti pagal 
ragangaudišką' senat orių 
reikalavima. v

Tuo būdu Jungtinės Tau
tos turės sumokėti $200,000 
iki $250,000 tiems vienuoli
kai amerikiečių, kurie, bu
vo kontraktini^ pasamdy
ti į Jungt. T aūlų tarnybas.

Teismas, tačiau, sutiko, 
kad 10 kitų pavarytų ame
rikiečių liktųsi pašalinti be 
atlyginimo; o tai todėl, kad 
Jungtinės Tautos nebuvo 
padariusios kontraktų su 
jais.

I PAVYZDYS
Už ką amerikiečiai tar

nautojai buvo pavaryti, ma
tysime iš šio pavyzdžio, ku
rį nurodo aukštasis Jungti

Ryty Vokietijos komunistai traukia Į vakaru 
Berlyną neva amerikinio maisto gauti, o 
ten agituoją prieš Adenauerio valdžią

Berlin. — Vakarinio Ber
lyno valdžia skundžiasi 
naujais vargais, kuriuos 
sudaro amerikiniai maisto 
pundeliai, dalinami atėjū
nams iš rytinės, sovietinės 
miesto dalies. Sako, jau
nieji vokiečiai komunistai 
šimtais traukia iš rytinio 
Berlyno į vakarinį, nuduo
dami, būk norį gauti ame
rikinių valgių. Bet paskui 
tie jaunuoliai sprunka į Va
karinę Vokietiją, kur agi
tuoja žmones balsuoti prieš 
Adenauerio valdžią rinki

automobiliam pagaminti.
Valdžia gi primoka po 50 

dolerių (skaitant ameriki- 
kiniais pinigais) už kiekvie
ną iš 5,000 naujų sikrtingų 
suknelių kaip už* mados 
“kūrinį.” Ir tų siuvyklų 
savininaki dažniausiai ne
moka valdžiai jokių taksų.’
Turčiai išsisuka nuo taksy

Dauguma fabrikantų, 
bankininkų ir stambiųjų 
biznierių išsisuka nuo bet 
kokių taksų už savo pel
nus.

Advokatai, daktarai ir ki
ti profesionalai taip pat iš
vengia taksų. Nerašo savo 
pajamų į knygas. Gauna
mus pinigus susideda tie

nių Tautų teismas: t
Amerikietė Rutha Craw

ford buvo pareigūnė Jun- 
tinių Tautų žinių skyriuje 
su $9,000 algos per metus. 
Senatorių kvočiama, ji pri
sipažino, jog 1935 metais 
buvo įstojus i Komunistų 
Partiją, bet sekančiais me
tais pasitraukė iš partijos.

Tuomet senatoriai reika
lavo išduot vardą asmens, 
kuris kvietė ją į Komunis
tų Partiją. Bet Rutha at
sisakė išdavinėti bei šnipi
nėti. Už tai buvęs Jungti
niu Tautų sekretorius 
Trygve. Lie, pagal Senato 
komisijos reikalavimą, ir 
pavarė Rutha iš tarnybos.

Pirmiau jinai tarnavo 
valdžios raštinėje Washing
tone. Pirm negu buvo pri
imta raštinėn, tai slaptosios 
FBI policijos agentai su
rengė kvotimus R u t h a i. 
Tada jinai irgi prisipažino, 
kad 1935 metais priklausė 
Komunistų Partijai. Bet, 
nepaisant prisipa ž i n i m o , 
FBI užgyrė ją kaip tinka
mą valdžiai tarnautoją.

Todėl jau pilnai buvo pa-- jai

muose rugsėjo 6 d.
Vakarinės Vokietijos po

litikieriai pasakoja, jog tuo 
būdu prigužėjo tūkstančiai 
jaunų komunistų iš Ryti
nės Vokietijos ir varo smar
kią propagandą prieš Ade- 
nauerį; vadina jį kariniu 
Amerikos pastumdėliu.

Adenauerio policija todėl 
medžioja nužiūrimus jau
nus komunistus, kaip “įsi- 
skverbėlius” iš Rytinės Vo
kietijos, ir areštavo jau 
daugiau kaip 3,000 jų.

siog į kišenes, nepalikda
mi valdžiai jokių parody
mų apie savo pajamas.

Tiktai iš darbininkų algų 
griežtai ištraukiami taksai 
kas savaitę, taip kad darbi
ninkai sumoka valdžiai 85 
procentus visų taksų nuo 
įplaukų. ♦

Įvairūs kasdienio varto
jimo dalykai taip pat ap
krauti taksais. Taigi dar
bo žmonės ir čia sumoka 
didžiąją daugumą taksų.
Amerika atpildo taksus, 
kiniuos Francijos turčiai 
nusuka nuo savo valdžios

Bet kad turčiai pasprun
ka nuo taksų, tai Franci-

tikrinta Ruthos ištikimybė 
pirma, negu ji buvo pasam
dyta"] Jungtinių Tautų cen
tra, sako minimas teismas, c 7 1
primindamas, kad:

Jungtinių Tautų štabo 
taisyklės pripažįsta savo 
nariams teisę laikytis poli
tiniu savo nuomonių.

Ruthos Crawford “paša
linimas iš tarnybos todėl 
yra • nežmoniškas pasielgi
mas, kuris laužo neliečia
mąsias Jungtinių Tautų 
štabo teises.”

Užginta viršlaikiu darbas 
Sovietų raštinėse

Maskva.—Sovietų vyriau
sybė įsakė griežtai vykdyti 
8 valandų darbo- diena raš
tinių tarnautojams, ven
giant viršlaikių, apart to
kiu atsitikimu, kur būtinai 
reikia viršvalandžių.

įsakymas reikalauja re
guliariai raštinėse dirbti 
nuo 9 valandos diena iki 6 
valandos, su vienos valan
dos pertrauka, pietums.

Iki šiol raštiniu tarnauto- 
dažnai dirbdavo “pasi

renkamomis” sau valando
mis dieną bei naktį, o už 
naktines valandas reikėda
vo daugiau algos mokėti.

KARŠČIAI PADVIGUBI
NO MIRIMUS

New York. — Per aštuo- 
nias karščių dienas paeiliui 
Didžiaiame New Yorke an
tra tiek daugiau newyor- 
kiečiu mirė, negu per tą pa
tį laikotarpį pirmesniais 
metais, kuomet būdavo ne- 
taip karšta.

Dabartinė karščiu banga 
buvo nuo 95 iki 97 laipsnių 
kasdien.

ORAS.—Giedra ir vis dar 
karšta.

Nice, Francija. — Kal- 
nan sudužo keleivinis lėktu
vas, užmušant 42 žmones.

jos iždas visuomet antban- 
krūto kranto, nepaisant, 
kad taip smaugia darbinin
kus matomais ir nemato
mais taksais. O kai. šalies 
iždas išdžiūva, tai Franci
jos politikieriai šaukiasi 
paramos iš Amerikos: — 
Gelbėkite! Nes jeigu nu- 
bankrūtuosime, tai komu
nistai užvaldys Francija!

Taip Amerikos valdžia 
savo žrponių taksais ir su
moka pinigus, kuriuos Fran
cijos turčiai nusuka nuo sa
vo valdžios.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

| Jugoslavija reikalauja 
i sustabdyt grūmojan- 
; čius italu manevrus
i Belgrad, Jugoslavija.—Ju
goslavijos Tito valdžia pa
siuntė Italijai smarkų pro
testą dėl to, kad italų ka
riuomenė daro grūmojan
čius karinius pratimus prie 
pat Jugoslavijos rubežiaus.

Tito, iš savo pusės, gra
sina traukti Italiją į “tarp
tautinį teismą,” jeigu dar 
nebus sustabdyti šie italų 
manevrai.

Valdinė Jugoslavijos spau
da kaltina anglus - ameri
konus, kad jie suokalbiauja 
atiduoti Italijai visą ginči
jamą Triesto plotą, kur 
dauguma gyventojų yra 
slavai.

Adenauer gąsdina, kad 
be vokiečių armijos 
tai “pražūtu Europa”

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos premje
ras Adenaueris gąsdino sa
vo piliečius, kad jeigu jis 
prakištų rinkimus ateinan
tį sekmadienį, tai “Sovietų 
Rusija laimėtų.”

Adenaueris karštai re
mia Amerikos planą — at
gaivinti vokiečių armiją ir 
įjungti ją į tarptautinę še
šių vakarinės Europos 
kraštų armiją atspirčiai 
prieš komunizmą. Pasa
koja, kad jeigu nebūtu re
krutuota 500,000 vokiečių 
armija, tai Sovietai galėtų 
nušluoti ne tik Vakarinę 
Vokietiją, bet ir visą vaka
rų Europą.

Socialistai, antra didžiau
sia Vakarinės Vokietijos 
partija, reikalauja atmesti 
karines Adenauerio sutar
tis su Amerika ir sudaryti 
tokią nekarine valdžią, kad 
savistoviai laikytųsi, nesu- 
sidedant nei su Amerika 
nei su Sovietų Sąjunga.

Skiriama 3 vietos 
polit. konferencijai.

Washington. — Amerika 
ir susirinkę jos talkininkų 
atstovai skyrė tris vietas, 
kur turėtų įvykti politinė 
valstybių konferencija dėl 
taikos vykdymo Korėjoje. 
Tos vietos yra San Fran
cisco, Geneva, 'Šveicarijoj, 
bei Honolulu, Filipinuose. 
Konferencijai su s i r i n k t i 
siūloma spalio 15 d.

Laukiama atsakymo iš 
Kinijos ir šiaurinės Korė
jos, ar sutinka su skiriama 
konferencijai vieta ir laiku.

SUGRĄŽINTA
DAR 41 AMERIKOS 
OFICIERIUS

Panmundžom, Korėja. — 
Šiaurinė Korėja sugrąžino 
iš nelaisvės dar 41 Ameri

kos oficierių ir 59 aukš
čiausio laipsnio saržentus.

San Francisco. — Dingo 
lėktuvas su 20 karių.
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NEAIŠKU
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT, Washingtone vyksta 

pasitarimas dėl to, kur įvyks politinė konferencija Ko
rėjos reikalams spręsti.

Konferencijoje dalyvauja atstovai 16-kos valstybių, 
kurios turėjo savo kariuomenės dalinius kare prieš Šiau
rės Korėją.

Kaip žinia, Jungtinių Tautų asemblėja, kurios sesija 
baigėsi praėjusią savaitę, priėmė Amerikos delegacijos 
pasiūlymą, kad politinėje konferencijoje tedalyvautų tik ' 
tos valstybės, kurios turėjo savo kariuomenės dalinius 
kare prieš šiaurės Korėją, — iš viso 16-ka valstybių, 
taipgi Pietinė Korėja, šiaurės Korėja, Kinija ir, “jei pa
starosios dvi nori,”—Tarybų Sąjunga.

Tarybų Sąjungos delegacija buvo pasiūlusi kitokį 
sumanymą politinei konferencijai sudaryti. Ji siūlė, kad 
konferencijoje dalyvautų keletas tų valstybių, kurios tu- | 
rėjo savo kariuomenės dalinius kare, keletas neutralių 
valstybių, jų tarpe Indija, na, ir Pietinė Korėja, šiau
rės Korėja ii' Kinijos Liaudies Respublika. Bet šis pasiū
lymas negavo dviejų trečdalių asemblėjos balsų, tai ir ne
praėjo.

Be to, Tarybų Sąjunga siūlė, kad pasitarimuose dėl 
sudarymo politinės konferencijos ir dėl jai laiko ir vie
tos nustatymo būtų pakviesti atstovai nuo Šiaurės Korė
jos ir Kinijos Liaudies Respublikos. Šis pasiūlymas taip
gi nepraėjo.

VADINASI, dabar galutinį politinės konferencijos 
sudarymą ir jai vietos nustatymą sprendžia 16-kos vals
tybių atstovai ir jie tariasi ne Jungtinių Tautų būstinė
je, o Washingtone.

Ką šita konferencija nutars, dar nežinome, bet kai 
ji nuskils, sakysime, konferencijai vietą, tuomet tą nu
tarimą įteiks Jungtinių Tautų sekretoriatui, o pastarasis 
pasiųs nutarimą Kinijos Liaudies Respublikai ir Šiau
rės Korėjai, taipgi Pietų Korėjai.

Kiek tai liečia Pietinę Korėją, didelio galvosūkio 
nebus, nes Syngman Rhee gali būti priverstas daryti tai, 
ką Washingtonas nori, nes jis iš tikrųjų savo vietoje 
laikosi tik iš Washingto.no malonės.

Bet kaip bus su šiaurės Korėja? Kaip ubs su Ki
nijos Liaudies Respublika? Ar jos klausys, ką ši kon
ferencija nutars? O jei neklausys, tai kas bus tuomet?

Šis klausimas ir sudaro neaiškumus. Jeigu Šiaurės 
Korėja ir Kinija, neturėdamos balso politinės konfe-, 
rencijo-s sudaryme, atsisakys dalyvauti, ką tuomet da
rys tie, kurie šiandien Washingtone dalykus taria?

Visa tai rodo, kad politinės konferencijos sudary
mas ir jai vietos nustatymas neatliekamas taip, kaip, 
mūsų nuomone, turėtų būti atliekamas.

Su Šiaurės Korėja ir Kinijos Liaudies Respublika 
mūsų krašto ir jo talkininkų pareigūnai elgiasi taip, 
kaip elgiamasi su kare pralaimėjusiais. Betgi Šiaurinė 
Korėja ir Kinijos Liaudies Respublika nebuvo nuga
lėtos. Jei jos būtų likusios nugalėtos, tuomet, aišku, ka
rą laimėjusios valstybės galėtų padiktuoti joms, kur, ka
da taikos konferencija turinti įvykti. Ir pralaimėjusios 
karą šalys būtų priverstos klausyti: kuomažiausiai kal
bėti ir pasirašyti ten, kur joms parodoma.

Panašiai buvo pasielgta 1945 metais su vokiečiais, o 
vėliau su japonais. Tačiau Šiaurės Korėja ir Kinijos 
Liaudies Respublika nėra toje padėtyje, kokioje buvo vo
kiečiai ir japonai. Jos yra valstybės, kurios karo ne
pralaimėjo, todėl, mūsų nuomone, reikėtų su jomis ir 
elgtis, kaip su tokiomis.

' Jei šiaurės Korėja ir Kinija atsisakys nuo tų nu
tarimų, kurie šiandien bus padaryti Washingtone, tai 
visas reikalas gali ir vėl atsidurti Jungtinių Tautų asem- 
blėjojc, kuri susirinks šio mėnesio viduryje.

BEN GOLI)
BEN GOLI) yra vienas šių laikų darbo unijų va

dovų, kurie ištikimai dirba savo nariams. Jis yra ilga
metis International Fur and Leather Workers (mes 
dažnai ją vadiname “kailiasiuvių unija”) unijos prezi
dentas. 

t

Ben Gold kadaise priklausė Jungtinių Valstijų ko
munistų partijai. Bet po to, kai Taft-Hartley įstatymas 
įsigalėjo, tai, prieš trejetą metų, Ben Gold atvirai ir 
viešai pareiškė, kad jis iš komunistų partijos išstoja. 
Išstoja dėl to, kad, einant Tafto-Hartley’o įstatymu, jis, 
kaip unijos prezidentas, būdamas komunistu, negalėtų 
unijai vadovauti, negalėtų daryti su samdytojais su- 

- tarčių, nes valdinės įstaigos galėtų tas sutartis atmesti, 
jų nepripažinti.

Išstojęs iš komunistų partijos, Ben Gold tačiau jos 
neprakeikė, bet buvo progresyvus ir laikėsi progresy
vaus nusistatymo.

Kadangi jis komunistų neprakeikė, už tai šiomis die
nomis jis buvo grand džiūrės įkaitintas, suimtas, padė
tas po $10,000 bėla ir dabar laukia teismo. Gold’as kalti
namas tame, kad jis nenutraukė ryšių su komunistais.

Jeigu reakcijai pavyks Ben Gold’ą įkaitinti, tuomet

Kas Ką Rašo ir Sako
NEPASITIKI
TAIKOS REIKALU

Keleiviniai peckeliai ne
tiki, jog galima pasaulyje 
pastovesnė taika. Jie ir ne
norėtų tokio dalyko.

Vienas Keleivio redakto
rių, pasirašąs J. D., prisi
mygęs tvirtina, kad “esmė
je abiejų didžiųjų stovyklų 
ginklavimasis bus tęsiamas, 

iki
su-

kraštu ir tautu žiaurūs ir 
neprisotinami lyderiai.

Jeigu taip, sako laikraš
tis, “tai kokiems galams 
mes šloviname karus?”

Statyba Lietuvoje

iki įvyks karas, arba 
viena ar kita pusė 
grius be karo.”

Kas liečia Tarybų žemės 
vadus, tai jie esą pasimoję 
“atskirti Italiją ir Prancū
ziją nuo Atlanto, sukelti 
prieš Ameriką Azijos tau
tas, ‘suvienyt’ Korėją savo 
saujoj, paimti savo draugiš- 
kon globon Irano aliejų ir 
atlikti panašius ‘taikius’ žy-

i gins.” Todėl, suprantama, 
j taikos negalima tikėtis, ir 
Keleivio rašeiva nesitiki.

Be to, Keleiviui pabėgę 
lenkai pasakę, kad “Lenkai 
tik laukia,
karas.” Taip 
ir mūsiškiai 
menševikai.

Bet, žinoima, 
rioji žmonija

i nevilčiai. Visa žmonija ko 
j voja už taikos sustiprini 
mą ir Jšlaikymą.

kad prasidėtu 
laukia, kaip 
keleiviniai

visa pado- 
nepasiduos

I VISI ESAME BROLIAI
“Charleston Gazette” ra

šo vedamąjį “.Why?” apie 
paliaubas Korėjoje. Laik
raštis sako:

“Talkininkai ir kiniečiai j 
kareiviai Korėjoje po pa-i 
skelbimo paliaubų pradėjo 
dalintis dovanėlėmis. Išleis- į 
tas įsakymas, kad jie nesi- i 
broliautu.

“Tas tik parodo faktą,

BELGIJOS VERGIJON 
PATEKĘ LIETUVIAI

“Belgijos Bendruomenės” 
pirmininkas P. Sekmokas 
skundžiasi Belgijos lietuvių 
likimu. Pasak “PLB Vok. 
Informacijos”, Sekmokas 
pasakęs:

Belgijos lietuviu bendruo
menė yra silpna, o pragyveni
mo sąlygos sunkios. Sąrašuo
se registruotų lietuvių yra 
298, nežinomų lietuvių dar ga
li būti apie 40. Dirbančiųjų 
yra 97, daugiausia kasyklose 
arba sunkioje metalų pramo
nėje. Darbininkų uždarbiai 
dienai 200 iki 250 frankų. 
Pragyvenimas brangus, todėl 
su šeimynomis iš uždarbio 
sunku pragyventi. Viengun
giams būtų lengviau, bet jie 
visi beveik kilę iš darbininkų 
ar ūkininkų, be to, buvę kare, 
todėl sunkiai uždirbtą pinigą 
lengvai ir neapdairiai išlei
džia.

Lietuviai gyvena išsisklaidę. 
Sunku su butais ir dauguma 
gyvena jau šešetus metus bu
vusiuose belaisvių barakuose. 
Lietuvių sveikatingumas nėra 
geras. Jau yra dėl nesveikatos 
atleistų iš darbo. Nustoję 
įmonėj sveikatos, gauna apie 
1,000 frankų mėnesinės pašal
pos, iš kurios pragyventi vi
sai neįmanoma. Yra 3 chro-

i vienas j 
Petraitis, j

Pažvelkite į Lietuvos že
mėlapi, ir jūs pamatysite, 
kad statybos vykdomos vi
suose Lietuvos kampeliuo
se.

Penktajame penkmetyje 
(1951-1955 m.) bus pradėta 
statyti Kauno hidroelektri
nė. Dideli darbai numaty
ti žvejybos įmonių, ir gele
žinkelių bei vandens trans
porto rekonstruavimo sri
tyje. Vis didesniu mastu 
respublioje toliau vykdoma 
gyvenamųjų namų ir kultū
rinių - buitinių įstaigų sta-

Buržuazinėje Lietuvoje 
statybinės mašinos negalė
jo būti ir nebuvo nors 
kiek plačiau naudojamos. 
Tai ir suprantama. Bedar
biu masės tada veržėsi i 
miestą, mėgindami pusdy
kiai parduoti savo darbo 

Statybos rangovams

uždarbiu

studentas, 
pradėjęs studijuoti be para 
mos, iš atsitiktinių
ir pažįstamų pagalbos. Yra
vienas jaunas lietuvis invali
das su nuplautomis kojomis.

Lietuvių nuotaikos liūdnos, 
nes nematoma geresnės atei
ties.

Ponas Sekmokas nepasa-
jog visi mes esame broliai | ko, bet galima įsivaizduoti, 

kaili šitie vergijon patekę 
lietuviai prisimena tuos fa
šistus agentus Vokietijoje, 
kurie jiems 
žinoti Belgijon, vietoje grį
žus į Lietuvą. Lietuvoje jie 
dabar gyventų ramiai ir ge
rai, o 'Belgijoje vargsta ir 
nyksta.

po oda. Tas tik parodo, 
kad labai mažai tesiranda, 
arba visiškai nesiranda, as
meniškos neapykantos mo
derniškuose karuose. Tas 
tik parodo, jog jeigu būtų 
palikta žmonėms išspręsti, 
nebūtų jokių karų.”

Už karus esą atsakingi

ŽYMĖTINI ISTORINIAI 
ĮVYKIAI AMERIKOJE

le pasitikėjo 
vyriausybe ir velijo 

b u v u s i ą j ą v a 1 s t y b i ų 
ėl steigėjai 
nstitucija į- 
avus devy-

Amerikos Konstitucijos 
Ratifikavimas

Kai 1787 m. Valstybės stei
gėjai paruošė Konstitucijos 
projektą, jie žinojo, kad rati
fikuoti jį nebus lengva, nea 
daugumas eilinių 13-k oje ko
lonijų natūraliai 
centrine 
verčiau
konferencija. Tod

i pažymėjo, jog Ko 
atgalios ją ratifil' 
nioms valstybėms.

Delaware,
; New
I ko, bet buvo neaiš 
i kitos šešios valstybes.
m. pradžioje pasirase 
gia ir Connecticut
setts priėmė Konstlitucijos pro
jektą vasario m
jos’sekė Mary land as ir Pietų 
Carolina. Tada bir 
1788 m., galiausia 
d ė New II ampshir

Tuoj po tos devintosios rati
fikacijos, Konfederacijos Kon
gresas 1789 m. kovo 4 dienų 
paskelbė, kaip Konstitucijos į- 
sigaliojimo, kada ir preziden
to bei naujojo Kongreso rin
kimai turėjo būti pravesti.
Tačiau prezidento Washing- 

tono įvedimas į pareigas užsi-

Pennsylvania ii 
Jersey ratifikuoti netru- 

<u, ką darys 
1788 

Geor-
; Massachu-

ėnosyje

i apsispren-

va-

delsė iki 1789 m. balandžio 
30 dienos. Ligi tos dienos 

Į Konstituciją papildomai ra
tifikavo New Yorkas ir \Va- 
shingtono valstybė Virginija. 
Tik North Carolina ir Rhode 
Island pasiliko nepasirašiu
sios. Tačiau ir North Carolina 
pasirašė 1789 metais, o Rho
de Island 1790 m.

Valstybines valiutos įvedimas

Pirmosiomis šio krašto savi
valdos dienomis, iki dar nebu
vo išleista Jungtinių Amerikos 
Valstybių valiuta, buvo nau
dojami Anglijos, Prancūzijos 
ir net Vokietijos auksiniai ir 
sidabriniai pinigai. 13 valsty
bių tai iššaukdavo nemaža ne
susipratimų ir klim 
bos vystymuisi.

Galiausiai .1785

mok ėjimo

179Z metu 
naudojama,

met'; is 
Konfederacijos Kongresas pri
ėmė rezoliuciją įvesdamas do
lerį ir centą, kai] 
priemonę, šiame 
čiau dar net ligi 
nebuvo visuotinai
kol Amerikos Konstitucija bu
vo galutinai įgyvendinta. Ta
da šie pinigai buvo pradėti 
liedinti Philadolphijoje ir jais 
buvo pakeičiama visa svetima

nebus saugus joks progresyviškesnis darbo unijų veikė
jas, buvęs Naujosios Dalybos šalininkas.

Del to kailiasiuvių unija yra pasiryžusi savo pre
zidentą visais būdais ginti.

Jėgą.
buvo naudingiau išnaudoti 
pigų žmonių darbą labiau
siai varginamuose darbuo
se, negu leist lėšas statybai 
mechanizuoti. Štai kodėl 
senosios Lietuvos statybos 
aikštelėse mes negalėdavo
me aptikti nei ekskavato
rių, nei skreperių, nei bokš
tinių kranų, t. y. tų mecha
nizmų, kurie dabar vis pil
niau įeina į respublikos 
statybinių organizacijų 
darbo praktiką.

Tarybų šalyje dėmesio 
centre yra žmogus.

Tarybų valdžios laikais 
Lietuvoje respublikos sta- 

I tybos aikštelės gavo daug 
! naujos tėvyninės technikos. 
Ypatingai daug įvairių ma
šinų Lietuvos statybos ob
jektams buvo pradėta siųs
ti penktojo penkmečio me
tais. Gavus žymų kiekį 
mechanizmų, tapo galima 
įsteigti Vilniuje speciali
zuota mechanizuotu darbų 
valdybą, kurios pajėgomis 

1 atliekami visi daug darbo 
reikalaujantieji procesai 
respublikos sostinės staty
boje.

Štai kai kurie pavyzdžiai. 
Per daugelį šimtmečių žem
kasys tebuvo apginkluotas 
kastuvu. Kastuvas kartu 
su dalba ir neštuvais buvo 
vienintelis darbininko - sta
tytojo gamybos įrankis bur
žuazinėje Lietuvoje.

Dabar Lietuvoje statybos 
aikštelėse dirba visas kom
pleksas žemės kasimo ma
šinų ir visų pirma didžiai 
produktyvių ekskavatorių. 
Dabar jūs ekskavatorius 
aptiksite ' karjeruose, kur 
kasamas žvyras ir smėlys, 
beveik visų stambių pasta
tų pamatų daubose. Žemės 
kasimo mašinos, kurių par
kas metai po metų auga, 
naudojamos Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos, Šiaulių, Ak
menės ir kitų respublikos 
miestų statybose.

Žemės kasimo mechaniz
mų skaičius Lietuvos sta
tybose ir toliau didės.

Respublikos statybininkai 
yra apginkluoti ir kita di
džiai produktyvia technika.

Jų dispozicijoje — skrepe- 
riai ir buldozeriai.

Be žemės kasimo darbų, 
statybininkai atlieka plytų 
klojimą, dengia stogus, ap
dailina pastatus ir tt.

Dar maždaug prieš ketu
riolika metų . bet kurioje 
Kauno statybos aikštelėje 
(o jų buvo labai maža) jūs 
būtumėt pamatę plytų, ak
menų ir smėlio krūvas. 
Krisdavo-į akis medžio plo
vėjai, ant ožių pjaunantieji 
rąstus. Žemėje būdavo iš
kasamos kalkiaduobės. Jūs 
būtumėt atkreipę dėmesį Į 
tai, kaip svyruojančiais pa
stoliais laipioja, sulinkę po 
plytų našta, nešikai. Ant 
nugaros' pas dar b i n i n k ą 
specialus prietaisas — “kel
tuvas” — keli pūdai plytų, 
rankose — kibirai su skie
diniu. Taip buvo statomi 
namai buržuazinėje Lietu
voje.

O štai kaip dabar suor
ganizuotas darbas priešaki
nėse respublikos statybos 
aikštelėse.

Aplink augantį pastatą— 
ažūriniai metaliniai pasto
liai. Namo sienos kyla, jau 
apdarytos puošniomis 
plokštelėmis. Aikštelės cen
tre stiepiasi didžiulis bokš
tinis kranas, judantis bė
giais išilgai statybos fron
to, Lengvai pasukti svertą 
mašinisto kabinoje — ir 
daug tonų sveriančios de
talės, konteineriai su ply
tomis, bunkeriai su skiedi
niu, gelžbetoninės sijos 
greitai kyla į viršų, tenai, 
kur klojamos plytos ar da
romos perdangos. Automa
šinos atgabena reikalingas 
medžiagas ir statybines de
tales, pagamintas industri
niu būdu.

Kaip tik šitaip statoma 
plataus vartojimo elektros 
reikmenų gamykla, silikati
nių plytų gamykla, eilė gy
venamųjų namų* Vilniuje. 
Kaip tik šitaip suorgani
zuotas darbas daugelyje 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių 
ir Akmenės statybos aikš
telių. Dėka to pramoninių 
ir gyvenamųjų objektų pa
statymo terminai palyginti 
su prieškariniu laiku kele
riopai sutrumpėjo.

Eilės profesijų statybos 
darbininkų sunkų vargina
mą darbą pakeitė mašinos. 
Pakanka pasakyti, kad res
publikoje beveik visiškai 
mechanizuotas vertikalusis 
transportas, betono ir skie
dinio paruošimas, statybi
nių medžiagų gavyba ir at
gabenimas.

Tarp mechanizmų, kurie 
dosniai siunčiami į Lietuvą 
iš broliškųjų respublikų,

. reikia paminėti taip/pat au
tomobilinius kranus, pritai
kytus kroviniams perkalti, 
kilnojamąsias elektri nfc s, 
kurios naudojamos varyti 
transporteriams ir /kitoms 
mašinoms tokiose vietose, 
kur dar nėra elektros ener- 

i gijos, šnekinius elevatorius, 
' skirtus vertikaliai perkelti 
I biralams, tokiems kaip ce- 
: mentui, žvyrui, smėliui ir 
tt., galingus traktorius “S- 
80,” autokrautuvus, savai
me išsikraunančius sunkve
žimius ir daugelį kitų.

Jų naudojimas leido pa
versti statybininko darbą 
iš primityvaus, koks jis bu
vo buržuazinėje Lietuvoje, 
industrinio darbo rūšimi.

Bet mūsų respublika ne 
tik gauna m e c h a n i z mus 

i i š broliškųjų respubli- 
I kų, bet ir pati juos ga- 
i mina. Vilniuje veikia vals- 
1 tybinė Lietuvos Statybos 
; ministerijos mechaninė ga
mykla Nr. 1. Čia sėkmingai 
išmokta gaminti portMyJ 

1 vius stiebinius keltuvas 
kroviniams vertikaliai 
perkelti, kalki ų gesin
tuvus, išardomus metai i- 

įnius pastolius, konteine- 
I rius plytoms, bunkerius 
• skiediniui ir tt. Artimiau
siom dienom įmonė išleis 
pirmą bokštinių kranų par
tiją.

Dar nelabai seniai stogų 
dengimo ir armatūros dar
bai buvo daugiausiai atlie
kami rankomis. Skardos 
sulenkimas, falcų ir kraigų 
įtaisymas buvo vykdomi su 
kūjo pagalba. Dabar res
publikos statybos aikštelė
se visa betonavimui reika- 

1 linga armatuYu^Jenkiamą) 
į piaustoma ir profilhiojania 
i ne rankomis, o spemliomč* 
staklėmis. / * » .

Per tarybų/valdžios iAcj 
| tus respublikoje suindus- 
i trinta ir daugelis kitų sta- 
■ tybos procesų, tame tarpe 
betono ir skiedinio paruo
šimas. Prie kiekvienos 
stambios statybos veikia 
savos betono dirbtuvės, ku
riose gaminamos perdan
gos, žiedai, sijos, blokai ir 
kitos detalės. Ateityje šio
ji statybos šaka žymiai iš
siplės. Pavyzdžiui, Vilniu
je statoma, betono - skiedi
nio gamykla, kuri tieks sa
vo produkciją visoms mies
to statyboms.

Statybos darbai nūdieni
nėje Lietuvoje kas metai 
įgauna vis didesnį užmojį. 
Atsižvelgdama i tai, TSR 
Sąjungos vyriausybė siun
čia Lietuvos statybinėms 
organizacijoms vis naujus 
ir naujus mechanizmus.

V. Rakinskas

valiuta.
Pirmieji nukalti pinigai bu

vo 5 centai, kurie ' buvo nu-

no namų apyvokos sidabro, 
šio pinigai nebuvo paleisti a- 
pyvartom Specialiu Kongreso 
parėdymu jie buvo padovano
ti tam pačiam prezidentui, ku
ris juos išdovanojo kaip suve- 
nirus saviesiems draugams.

Tuo pačiu potvarkiu Kong
resas paskelbė ir kitų pinigų 
nukalimą iš aukso, sidabro, ni
kelio ir vario. Tačiau visuome
nė dar ilgai laikėsi angliško
sios valiutos sistemos ir pati 
vyriausybė tai. toleravo, priim
dama mokėjimus ją pašto į- 
staigose ir kaikuriose vietovė
se. Comm°n Council.

Vaizdas Paryžiuje. Valdžia pastatė kareivius Kolck 
tuoti busuose ferą, kai Paryžiaus darbininkai išėjo j 

streiką. Armija priversta' streiklaužiauti.
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Minersville, Pa.
Iš Laisvės pikniko

Rugpiūčio 23 d. iš ryto die
na graži, saulutė šviečia skai
sčiai. Na, tai trauksime j 
SYilnandoah ant pikniko. Ma
no" susiedai Paukštaičiai pri
žadėjo važiuoti ir mane nu
vežti.

Ilgai nelaukę ir važiuojame 
per kalnus. Paukštaičio “juo
dis” prišertas, gerai bėga. Tai 
Į pusę valandos jau ir pikni
ko vietoje. Randame draugus 
šenadoriečius jau dirbant. 
Tuojau pasikratėme rankas su 
Stasiu Kuzmicku ir tuojau pa
ėmėme po vieną ant drąsos... 
Nugi, žiūriu, ateina Petras 
Grabauskas su savo draugais 
brooklyniečiais. Tuojau pada
vėme vienas kitam dešines. 
Jis man perštato draugus 
Kriaučiūną ir Grybą. Labai 
buvo malonu su drg. Grybu 
susipažinti, nes Laisvėje daug 
apie jį esu skaitęs. Tai labai 
malonus draugas ir dar tiktai 
pusamžio. Dar jis gali labai 
daug gero nuveikti mūsų dar
bininkų judėjime. Taip ir 
teko man pasikalbėti su juomi 
ualandėlę apie mūsų began
ius reikalus.

Paskui jau pradėjo dau
giau žmonių rinktis. Pasima
čiau su J. Rušinsku, mano se
nu pažįstamu. Taipgi iš Rea
ding, Pa., buvo draugai Ro- 
mikaičiai ir kiti draugai.

Piknikas buvo gražus, link
smas, bet nedidelis.. Mat, mū
sų amžiaus draugai jau bai
gia nykti, o mūsų jaunoji kar
ta mums nepritaria. Todėl ir 

PETRAS KRAPAS

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

(Tąsa)
Beilis darbavos andai užkandinėj,
Valė ir taisė, stalus padabino.

Greitas, kur reikia, vikrus, paslaugus, 
Mylimas buvo visų ir brangus.

Dirbo ten pat ir daugiau darbininkų.
Beiliui stalų padavėja patiko,

Jai pas’dabojo taipogi jisai.
Kas, kad negriukas? tai nieko visai.

Dirbo gražiai jiedu metų ten porą,
Rodos, jie niekam nesudrumstė oro,

Bet vieną nakt’, nei iš šio nei iš to, 
Klankt ir pras’dėjo istor’ja keista.

Beilį sulaikė, polic’joj uždarė,
Išprievartavimo bylą užvarė, —

Taip jau užsuko teisybės ratus, 
Kad nusikaltimas būtų status...

Liudyt pastatė prieš jį padavėją.
Ji gi, kaip tyčia, visai nenorėjo

Beiliui užmest nei jokios ten kaltės,—
Manė — išteisinti jam ji padės.

Neužsileido bet teismas baltųjų:
Dvidešimt — trisdešimt metų sunkiųjų

Priteisė Beiliui kalėjime pūt, ‘
Visiškai negrą sunaikint—kaput...

Na, o ineklaužadą tą padavėją
Metam v kalėjimo bausmėn įdėjo:
1 Kam ųi išdrįso su juodu sus’dėt, 
F Kam nenorėjo valstybei padėt —
Liudyt, būk jis ją varu prievartavo...
“Štai tau, žmogel, kur teisybė ta tavo.

Beilis atbuvo jau pusę bausmės, 
Tai dar dažnai jį matysime mes.

Dirba čionai jis, kaipo mašinistas.
Giria visi, kas tiktai jį pažįsta.

Na, pasakykit, ar čia jam vieta?...
Mūs’ teisingumo makaulė kieta!

Patį gražumą jis, pačią jaunystę,
Geismą gyvent (jūs gerai išmanys’te)

Šis jaunikaitis čia turi žudyt,
Pagiežą karčią to vietoj ugdyt...”

“Na, o kaip ta padavėja baltoji? , 
Bausmę atbuvus, vėl dirbti pastojo?

Vėl užkandinėj, gal būt, toj pačioj?”
“Taip, jūs įspėjot, kaip tik toj pačioj.

Dirbti ten pat jinai vėlek pradėjo,
Ir, žinot ką, ta pati padavėja

Tūtoj iš pirmosios menkutės algos,
Be yerlezynės kokios ten ilgos,

Dvyliką dolerių atsiuntė Beiliui...
Pats apie tai pasisakė jis gailiai.

Kur ji ir kaip ji gyvena šiandien’, 
Jis to nežino, ir tai jau visvien...

Dar ir dabar jis gražuolis, jūs matot.
Bet tie teisėjai neturi sarmatos —

Jį čia ganūdyti dar kita t
Dešimt dar metų, ir kas ta

tek,— * 
d beliek’?”

21- .
Mūs’ ketvertukas stebėjos7 ir
Samas tų'nuotykių paberia gausiai,—

Tarė jis vėl: “O jūs mąįo
Negras prie akmenio sUV

Taipgi miklus ir valyvas vaikinas,— 
Už prievartavimą,— Haris vadinas.

Irgi istor’ja tokia jo gaili,... '
Vos išklausyti ramiai ją gdi...

Laikė kadai gazolino stočiukę;
Dvejeto metų dukraitę mažiukę,

Mylimą žmoną turėjo patsai,
Sakė, patenkintas buvo visai.

Naktį vėlybą uždaręs stočiukę,
Grižo ramiai jis pas savo pačiukę.

Vos tik jis spėjo įžengti vidun,1
Girdi: brazdena duris dun-dun-dun!...

“Kas čiagi? kas čia dabar do paraliai?”
Brikšt atidarė duris iki valiai:

Du policistai už rankų jį capt:
“Eikše su mum, ir tu cit, onei vampt!”

M

M

klausė,—

va štai: 
aukštai?

“Ką jūs čia? kas jum į galvą įpuolė?
“Cit! O jei ne, paragausi štai kuolo.

“Bet susimildami! kam ir už ką?
“Tark tai teisėjui! ne mūsų tvarka.

Štai ir stoty. Užrakino tuoj Harį, 
Nors tu čia stipk, onei žodžio netarę...

Rytą teisėjas jam tuoj —- taip ir taip, 
Išprievartavimą prikergė veik...

Stebisi Haris, suprast nesupranta, 
Kam jį užgrūdo ant šitokio kranto.

Teismas didysis įvyko paskiau,— 
Kaltino taip, kad atrodyt’ tvarkiau.

Liudyt pristatė tad moterį baltą,—
Ta negalėjo įrodyt jo kalto,

Vis dėlto nuosprendis teismo status:
Gavo kalėjimo ilgus metu^ —

Į

Nuo aštuoniol’kos lig trisdešimt metų,—
Nuosprendžių tų čia išgirsti nereta...

Rėk ar spurdėk, tave laiko kietai — 
Paukštį narve tie teismų įstatai.

Haris penkiolika metų atbuvo.
Dirba tolydžio jis batų dirbtuvėj.

Gal ir paleis jį už metų poros,— 
Tai priklausys nuo paroles doros...

(Bus daugiau)

šiame piknike jaunosios kar
tos beveik nebuvo..

Aš tai turbūt buvau šiame 
piknike seniausias, jau. persiri- 
tęs per 80 metų. Mano am
žiaus draugų jau nebėra, visi 
jau nuėję į amžiną atilsį.

Mūsų jaunoji karta prapuo
lė tarp kitataučių, kaip lašas 
vandens jūroje. Ir mes nieko 
negalime padaryti. Nuo to 
lietuviško priežodžio: “Kaip 
pasiklos, taip išmiegos.” Ateis 
laikas, kada jie turės susipras
ti, nes gyvenimas privers juos 
protauti. Dabar jie dar tyli. 
Jie neskaito darbo žmonių 
progresyviškos spaudos, kuri 
parodo, ką darbininkas turi 
žinoti, kaip pagerinti savo bū
vį. Jie tik skaito kapitalisti
nius išpūstus apgarsinimus, 
kad čia viskas gerai, nežiūrėk 
kito, tik savęs. Taip jie ii 
elgiasi: nežiūri kitų, tik sa
vęs. Kol kas jie nežino, kad 
vienybėje yra galybė.

V. R.

Elizabeth, N. J.
Visų New Jersey lietuvių pik

nikas įvyks šį sekmadienį, rug
sėjo (Sept.) 6 d., Montgomery 
Park, 123 Montgomery Ave., 
Irvington, N. J. šiame piknike 
dalyvaus profesionalai, biznie
riai, ūkininkai ir darbininkai.

Aišku, kad daug ir elizabe- 
thiečių dalyvaus šiame piknike. 
Mes norime jiems palengvinti 
nuvažiuoti. Prašome susirinkti 
po num. 408 Court St. 1-mą 
valandą po pietų, tai iš čia jus 
automobiliais nuveš tiesiai į 
pikniką.

Chicago, III.
Praėjusių, metų rugpiū

čio 15-tą diėną buvo palai
dota Ona Shills - Šilkąitie- 
nė, buvusi Miller. Vos tik 
metai prabėgo, jau ir My
kolo Shills - Vilkaičio nebė
ra gyvųjų tarpe. Jis mirė
rugpiūčio 22 dieną. Tapo 
palaidotas rugpiūčio 25 die
ną, kaip ir jo žmona, Lie
tuvių Tautinėse kapinėse.

Mykolą Šilkaitį pažinojau, 
kada jis dar buvo jaunas 
vaikinas, LSS 4-to j kuopoj, 
kaip ir daugelis tų laikų 
jaunų vyrų. Šilkaitis mėg
davo susirinkime pasidis- 
kusuoti. Buvo gražus ir tu- 

aikraščius ir

rėjo švelnau^ tono balsą, 
maloniai skambėdavo jo sa
kiniai. šilkaįtis, būdamas 
socialistu, skaitė socialistiš- 
ką spaudą,
knygas. Pusėtinai buvo 
prasilavinęs ir mokėdavo 
su draugais ir pašaliniais 
žmonėmis kritįikuotis. Lie
tuvių Socialistų Sąjungos 
organizacijoje susikibdavo 
su kuopos nariais ir pašie
piančiai išperdavo kailį už 
neveiklumą. Vilkaitis dar
bininkiškame judėjime da
lyvavo per daugelį metų.
Bet, kiek pašlijus sveikatai, 
į senatvę bevejk pasitraukė

Iki malonaus pasimatymo
sekmadienį.

Piknikų Mylėtojas.

/

HARTFORD, CONN.

Mirus mūsų menininkui

EDVARDUI SKUČUI
Išreiškiame giliausią užuojautą jo dukrelei, 

motinai, sesutei ir broliams.

— Laisvės C livras.

iš judėjimo. Bet jį dažnai 
tekdavo matyti' ir kairiojo 
ir dešiniojo fronto lietuvių 
judėjime. Labiau buvo lin
kęs remti pažangųjį spar
ną. Tik pas Šilkaitį buvo 
įsivyravus idėja, jog kone 
visi veikėjai atrodė suga
dinti, negeri ir jokio nusi
statymo nebeturėjo.

Iš amato M. Šilkaitis 
(Shills) buvo technikos in
žinierius ir užlaikė krautu
vėlę ant Archer avė. Jo 
širdis jau buvo, sužalota 
per keliolika metų. Taip 
sakant, buvo per ilgą laiką 
ligoniu. O žmonai mirus, 
galimas daiktas, gyvenimo 
sąlygos dar labiau pablogė
jo ir priartino mirtį.

Šilkaitis buvo draugiškas 
ir gero velijantis kitiems.

R. š.

LINKSMAI PRALEISKIT
Labor Day Šventę

Važiuokite j 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 šventė, tai puikiausia proga 

pasilinksminti piknike ir ant rytojaus pasilsėti.

MMMMlS

Miami, Fla.
Paskutinis koncertas, 
svečiai iš Rochester, N. Y.

Rugpiūčio 26 d. buvo pa
skutinis vasarinio sezono 
koncertas Bayfront Parko 
amphitheatre. Koncertinę 
programą pildė maestras 
Caesar La Monaca su savo 
šauniu simfoniniu orkes
tru. Grojo tokių kompozi
torių veikalus, kaip Wag
ner, Strauss, Sousa, ir dar 
kitų. Per keturis kartus iš
stojo solistė supranas Do
lores Barron; tūkstantinė 
publika jai gausiai plojo. 
Po dviejų valandų koncer- 
tavimo užbaiga buvo su ša
lies himnu “Star Spangled 
Banner,” solistei Dolores 
Barron pritariant savo 

aukštai išlavintu balsu. 
Įžanga buvo veltui.

Ačiū miesto pareigū
nams, kuriu pastangomis 
yra ruošiami toki šaunūs 
muzikališki koncertai savo 
piliečiams ir svečiams iš 
šiaurinių valstijų.

Sekanti savaitiniai kon
certai prasidės lapkričio 
mėnesį. Spalio 12 bus Ko
lumbo diena. Jau dabar 
garsina, kad bus koncertas 
toje pačioje vietoje — Bay- 
front Parke. 

• • • " • *" ** • *"
Pereitą savaitę pas drau

gus Mikitus lankėsi svečiai 
iš Rochester, N. Y. Tai 
buvo Juozas To toris su 
žmona Liudvika. Ta pro
ga užsuko ir pas mus pa
sikalbėt.

Laisvietis To toris planuo
ja, ar negalėtų čia pas mus 
Floridoje apsigyventi.

V. J. Stankus

Cleveland, Ohio
PASKUTINIS PIKNIKAS
Nors pirmiau ir’ buvo pa

skelbta, kad L.D.S. 55 kp. pik
nikas įvyks rugs. 2 d., bet ka
dangi kuopa tą dieną užleido 
spaudos piknikui, todėl L.D.S. 
55 kuopos piknikais įvyks rug
sėjo 6 d. Kadangi ant rytojaus 
bus Labor Day šventė, tai ne
reikės skubėti namo, arba galė
sime ir abi dienas piknikauti. 
O antra, tai bus jau paskuti
nis piknikas šią vasarą. Todėl 
tikimės turėsime skaitlingą bū
relį sveteliu ne tik iš Clevelan- 
do, bet ir visos apielinkės. Ko
misija pasiruošus visus svečius 
tinkamai priimti ir viskuom 
aprūpinti.

Taigi, iki laimingo pasima
tymo rugsėjo 6 d. J. Rūbo gra
žioje piknikų vietoje ant 422 
kelio.

It engėjai

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)

GIRLS. For machine shop. Secon
dary operation. Some experience req. 
Good starting salary. St. wk. Small 
plant. Apply in person or phone. 
DE. 6-9531. EVANS SPECIALTY 
& MACHINE CO.. 4550 Richmond 
Street.
________________________ (174-180)
HELP WANTED^ MALE

AUTO MECHANICS
Ford experience preferred.

50-50 basis. Guaranteed salary. 
Steady work. Clean. Modern shopS 
Sec Service Manager.

NITTINGER FORD
6th & Diamond Sts.

(174-180)

AUTOMOBILE MECHANICS. Ex
perienced. 1st class. Top salary. 
Steady work. Nice shop. Apply in 
person or phone DE. 8-5000.

SATTERFIELD MOTORS. 4627 
Longshore Street.

(174-176)

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. I.

(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)
BAKER. Good all ’round man. 

Must be experienced. Steady work. 
Apply in person or phone. VILLAGE 
PANTRY, 11 City Ave. Bala Cyn- 
wyd, Welsh Valley 4-0313.
_____________________ (170-176)

Baltimore, Md.
HELP WANTED—FEMALE

Immediate 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. Call Waterloo

(174-180)

Įvairūs išsireiškimai
Apie nuotaiką. — Nežiū

rėk gailestingai į praeitį; 
ji jau niekuomet nesugrįš. 
Išmintingai gerink dabartį; 
ji tik tau priklauso. Be bai
mės ir stipria širdim ženk 
pirmyn, pasitikt miglotąją 
ateiti.

Henry W. Longfellow.

Apie Social Security
Klausimas i Suėjau 64 

metus amžiaus. Suprantu, 
kad darbas kaip tarnaitės 
privatiniuose namuose pa
eina po Social Security 
Įstatymu nuo 1951 metų 
sausio 1-mos. Kaip ilgai 
turėsiu dirbti, kad galėčiau 
gauti apdraudos čekius kai 
sueisiu 65 metus?

Atsakymas: Gavimui kas 
mėnuo Social Security In-v 
su rance čekių suėjus 65 
metus amžiaus turite būti 
išdirbusi apie metus ir pu
sę po 1951 metų sausio 1- 
mos. Jeigu dirbsite iki su
eisite 65 metus, gaunamoji 
suma bus didesnė.

3 pusi.—Laisvė (Liberty) - Ketvirtai!., Rug»ėjo-Sept. 3, 19B3 VžroSyldt Utave S.vo DrangoL

Pikniko Vieta--

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

♦ 1 
' 1 *♦

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

' malonesniam laiko praleidimui.

Brooklynas ir Philadelphia busais važiuoja j šį pikniką.

Laukime Linksmo Pasimatymo Piknike
-------------------------------------_ ; ■

KELRODIS: 1 Iš Newark, nuo Pennsylvania stoties, Springfield Avenue busais 
2,5—26: išlipt ant Avon Avė. 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 Ave. ir tiesiai važiuokite iki Mont
gomery Ave., sukite po dešinei į Montgomery, už vieno bloko bus parkas.

I
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Pranešimas
PITTSBURGH, PA.

Labor Social. Parengimas įvyks 
rugsėjo 6 d.. 7 v. v., Ukrainų salėje, 
6th ir Cabot Way. South Side. Bus 
vaišinimų. Kviečiami dalyvauti.

(174-175)

: MATTHEW A. J
: buyus :
J (BUYAUSKAS) J
J LAIDOTUVIŲ !
J DIREKTORIUS J

; 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 / j> e* <



NewVirto^^K^^Zlntof
Turėsime su svečiais 
linksmą pobūvį

Did>•sis Brooklynas ir Chica- 
ga—tradiciniai lietuviu centrai. 
Jeigu kam pasijuto neramu ar 
nepakankama dirvos savo už
mojams viename centre, tas 
ieškomų progų, laimės ieškos 
antrajame. Dėlto labai mažai 
lakiųjų, veikliųjų didmiestiečių 
yra tokių, kurie nebūtų buvę 
nors laikinai viename ir kita
me iš tų centrų.

Gretimai su buvusiais vizi
tais kiekvienas yra įsigijęs pa
žinčių, draugų, organizacinių ir 
asmeniškų. Tad ir brooklynie- 
čiams visuomet yra įdomu su
sitikti svečius iš Chicagos. To
kią progą turėsime i)’ šio penk
tadienio vakarą kai į Rich
mond Hill atvyks šioje apylin
kėje atostogaują Jokubka ir 
Vincas Andrulis.

Visi norintieji su jais pasi
matyti kviečiami užeiti į Liber
ty Auditorijos Gym Hali lygiai 
7:30 vakaro rugsėjo 4-tą, šį 
penktadienį.

Huvęs Chicac/ietis.

Spausdina komunistų 
pažiūras į rinkimus

Rugp. 31-mos laidoje angliš
kas darbininkų* dienraštis Dai
ly Worker išspausdino eilę 
klausimų ir atsakymų apie ko
munistų pažiūras į New Yor
ko miesto rinkimus ir kandida
tus. Daug kas, gal būt, atitin
ka ir daugelio kitų miestų rin
kimams. šį rudenį apie 600 
miestų renka savo valdžią.

K Jausi mus-atsakymus žada 
spausdinti ir toliau tąsomis. 
Laikraštis daugelyje miesto 
dalių gaunamas ant standų.

Skaitęs.

Laike policijos metinės kon
ferencijos prie Hotel Commo
dore išstatytas parodai lengva
sis policijos lėktuvas. Tūkstan
čiai praeivių sustoja jo pažiū
rėti.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Te!. EVergreen 7-6868

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

B--------------- --------- -----------------------------------------------------------------------------------B

Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
* MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ

'TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M. „ .
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.

■------------------------------------------------ •--------------------------------------------------------- 0

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
. Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

Važiavimui į New Jersėy pikniką 
buse vietii dar yra, bet...

Vietos gali išsibaigti. Tad 
visiems norintiems užtikrintai 
važiuoti, verta užsisakyti buse 
vietų tuojau. B ūsas išeis nuo 
L. A. Pil. Klubo salės lygiai 
1 vai. Vakare parveš atgal 
prie klubo. Kaina (round trip) 
$2.00.

Tačiau, jei kam rimta prie
žastis neleido iš anksto užsire
gistruoti. vis., viena ateikite 
prie klubo. Iš kelių dešimtų 
žmonių kam nors užsiregistra
vusiam gali pasitaikyti rimta 
priežastis nevažiuoti. Toki 
džiaugiasi, kad jų draugai uži
ma jų vietą.

Bušo išleisti ateis kas nors

Žada pakeisti auto 
apdraudas

Auto apdraudų kompanijos 
sudariusios planą, kuriuomi ei
nant bus pakeista auto apdrau- 
dos. Labai mažas skaičius gaus 
apdraudos duoklės numažini
mus. Didelei daugumai apdrau
dos duoklės bus pakelta.

Tarpe daugiausia pakeliamų
jų bus dvi žymios grupės: jau
nesnieji 25 metų jaunuoliai, ne
gyvenantieji pas tėvus, taipgi 
tie suaugusieji, kurie vartoja 
auto važiuoti į darbą.

Pavydįs: už auto apdraudą 
ne namie gyvenantis jaunuolis 
mokės $310 metams. Gi tokios 
pat kvalifikacijos auto šeimai, 
kurioje nėra vairuotojų jau
nuolių ir kur auto vartojamas 
tiktai pasivažinėti, apdraudos 
duoklės bus $123 metams.

Privatiniai auto padalinti j 
7 klasifikacijas: vien tiktai pa
sivažinėjimui, važiavimui į dar
bą ne daugiau 10 mylių į vieną 
pusę, važiavimui į darbą virš 
10 mylių, pas tėvus gyvenančių 
jaunesnių 25 metų, pas tėvus 
negyvenančių jaunesnių 25 me
tų, bevaikės poros, biznierių, 
kurių mašinos gali būti varto
jamos daugiau negu nuvažiuoti 
į darbą.

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

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. 7-8288 

iš brooklyniečių, žinančių ke
lią miestinėmis linijomis. Jei 
kas netilptų į busą, galintieji 
koletą blokų paeiti pėsti, nuva
žiuos sykiu..

Piknikas įvyks jau šį sek
madienį (ne Labor Day, bet 
dieną pirm Labor Day), rug
pjūčio 6-tą, Montgomery Park, 
123 Montgomery Ave., Irving
ton, N. J., Čia suvažiuos sve
čių ne tiktai iš Didžiojo New 
York o ir New Jersey, bet ir iš 
kelių rytinių valstijų, o gal ir 
iš labai toli, nes šventėmis pa
sitaiko svečių iš viso lietuviško 
svieto.

Darbiečiai kritikavo 
reakcinius kandidatus

Clifford T. McĄvoy,< Ameri
can Labor Party kandidatas j 
New Yorko miesto majorą, kri- 
tikavo demokratų ir repnbliko- 
nų ,taipgi liberalų partijų są
rašus, kad jie be pataikavimo 
reakcionieriams negali apsieiti.
0 jeigu jau jie nei sąrašų ne
gali sudaryti be pataikavimo 
reakcijai, kas bus, jeigu tie jų 
kandidatai taptų išrinktais.

Ypačiai kritikuoja paskyri
mą Peter Campbell Brown 
Wagnerio kampanijos vedėju. 
McAvoy sako, kad Brownas yra 
“aktyvus civilinių teisių ir 
konstitucinių garantijų priešas. 
Mr. Brown yra niekas kitas, 
kaip tik buvusis narys Subver- 
syvės Veiklos Kontrolės Tary
bos, įkurtos pritaikyti prakti
koje nedemokratinį ir neameri- 
kinį McCarran Aktą.

“Wagneris turi savo Peter 
Brown, Impellitteris turi savo 
James Farley, Riegelmanas sa
vo Dewey, o Halley turėjo sa
vo Juvenal Marchisio,” sako 
darbiečių lyderis.

Tyrinėja, dėl ko nušovė 
unijos viršininką

Thomas E. Lewis, 35 metų, 
tapo nušautas prie pat savo 
apartmento, 50 E. 191st St., 
New Yorke. Šovėjas Edward 
Ryan tapo nušautas netoli pa
sitaikiusio policisto Vincent 
Langan kai Ryanas nesileido 
areštuojamu.

Suimtas tardyti Lawrence 
Lynch iš Hopewell Junction, N. 
Y.., taipgi ieškomas William 
Howell. Pastarojo auto buvęs 
matytas netoli žmogžudystės 
vietos. Spėjama, kad žmogžu
dys buvo planavęs su tuo auto 
pabėgti.

Kaip šovėjas Ryan, taip tar
domasis Lynch ir ieškomasis 
Howell jau turėjo kriminališką 
rekordą, buvo paleisti iš kalėji
mų pataisoms. Buvę nuteisti 
už kriminalius darbus. Kadan
gi menama, jog šovėjas buvo 
tam pasamdytas, dėl to norima 
tardyti išlikusius gyvais, kad 
galėtų atrasti, kas buvo’ tie 
samdytojai.

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsųf parengimams.

PARDAVIMAI
Dviejų šeimynų mūrinis namas, 

11 kambarių. Aliejum šildomas, kar
štas vanduo ir visi kiti patogumai. 
Arti transportacijų. Yra 6 tušti kam
bariai. Dėl daugiau informacijų, 
kreipkitės: 849 Hendrix St., Brook - 
lyne. Telefonuokite 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.

1 (X)

Hearns streikas kryps
ta gerojon pusėn

Numatoma, kad gal bus eina
ma prie susitarimo Hearns de- 
partmentinių krautuvių strei
ke, užsitęsusiam 1.7 savaičių.

Svarbiausiu pažymiu buvo 
tas, kad AFL Retail Clerks 
Unijos Lokalas 1648-tas ištrau
kė savo reikalavimą jį pripa
žinti atstovaujančiu tos krau
tuvės darbininkus.

Lokalo viršenybė ir visi 
Hearns darbininkai žinojo, kad 
tas lokalas neatstovauja tų 
krautuvių darbininkų. Tačiau 
firma buvo tą lokalą pasikvie
tusi verbuoti streiklaužius Ji* 
jau btivo gavusi iš valdinės įs
taigos leidimą balsuoti pasirin
kimą unijos, neprileidžiant bal
suoti apie 800 išėjusių streikan 
darbininkų.✓

Paskiausiomis savaitėmis įsi
kišo valstijos ir miesto CIO va
dovybė. Kol kas nežinoma, kas 
paveikė AFL lokalą sustabdyti 
žalingą darbą; Spėjama, kad 
gal paveikė visos CIO viršeny
bės įsitikinimas ir tarp AFL 
su CIO visašališkaja plotme su
daryta sutartis vieni nuo kitų 
neužgrobinėti jau organizuotų 
šapų ir sričių.

Ruošia susitikimą su 
Katherine Hyndman

Rugsėjo 13-tos popietį, Jugo
slavų Salėje, 405 W. 41st St., 
New Yorke, newyorkiete mote
rų organizacija ruošia arbatėlę 
susitikimui su Mrs. Katherine 
Ehrlich Hyndman, neseniai pa
leista iš kalėjimo.

Mrs. Hyndman yra žymi pro
gresyvių veikėja Gary, India-, 
noje. Jau seniai buvo pradėję 
ją persekioti. Einant Walter- 
McCarran įstatymu ji buvo iŠ 
naujo areštuota 1952 metų spa
lių 7-tą ir 10 mėnesių neišlei
džiama iš kalėjimo nei po kau
cija. Pagaliau, 1953 metų lie
pos 29-tą ji tapo išleistą.

Vyriausias prieš Mrs. Hynd
man kaltinimas buvo, kad ji 
1950 metais dalino lapelį, .šau
kiantį sustabdyti karą Korėjo
je.

Susitikimo laikas — 3 valan
dą po pietų. Tikimasi įdomios 
programos. Įžanga 60c.

ALP kandidatas 
televizijoje

Charles I. Stewart, American 
Labor Party kandidatas į Mies
to Tarybos prezidentą, buvo 
pakviestas pasakyti kalbą rug
sėjo 1-mos vakarą, 10:30 vai., 
Channel 5. .

Darbiečiai kandidatai dažnai 
bus girdimi per radio ir televi
zijoje aiškinant įvairius, svar
bius klausimus.

Tardė Impellitterio 
kampanijos vedėją

Joseph Pizzo, majoro Impel- 
litteri rinkimų kampanijos ve
dėjas Bronxe, buvo Bronx pro
kuroro pašauktas tardyti sąry
šyje su nužudymu Bronx uni-

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybe

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd A venue
(arti 14th St.) ' Telefonas GR. 3-9865

NĖRA MINIMUM MOKESTIES IR NĖRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, šeštadieniai# Ir Sekmadieniais Floor Show, 

‘ "t Dalnot Ir šokiai. Mauni Orkestrą.

Marla Ray demonstruoja 
krūčių priedangą-brazirą 
iš 2,000 perlų $10,000 

vertės.

jos lyderio Thomas E. Lewiso. 
Jis nebuvo kaltinamas, tik ban
doma iš jo gauti informacijų.

Pizzo pašaukimas tardyti Im- 
pęllitterį nugązdino. Jis iš isy-
kio nuginčijo, kad Pizzo nesąs 
jo kampanijos vedėju, tiktai 
“veikliu darbuotoju.” Tačiau 
paskiau paliovė ginčyti, tik ba
rėsi ant tų, kurie priminė Piz
zo buvus jo rinkimų kampani
jos vedėju Bronxe 1950 metų 
rinkimuose ir esant vedėju 
šiems rinkimams. Jisai žy
miai figūravo neseniai įvy
kusiame Impfellitterio kampani
jos centro atidaryme Bronxe.

Joseph Pizzo tardytas vado
vaujantis tuomi, kad jis turėjo 
ant Lewiso pyktį. Jis seniau 
per 18 mėnęnų taYpąyo Yon
kers Raceway “< 
kalų prižiuro; 
gavęs $55,0010 
pareigas. Iš 
tas dabar nušautajam Lewisui 
to reikalaujant.

“dalrbininkų ret- 
u.” Tuo laiku jis 
mokęsties už tas 
ten tapo atstaty-

Brooklyniečiai nenori 
brangią projektu

Lenruth Hali įvykęs įvairiau
sių organizacijų atstovų masi
nis susirinkimas vienbalsiai nu
tarė priešintis panaikinimui 
darbininkų namukų. Pasiprie
šinimas kilo sužinojus, kad 
tuos namukus nugriovus statys 
brangiomis rendomis projektus. 
Paliečia Pratt Institute apylin
kės gyventojus.

Fikietuoja City Hali
Bensonhurst Day Camp lan

kančių vaikų tėvai praėjusį pir
madienį tebepikietavo City 
Hali su reikalavimu vaikams 
gamma globulino. Kelintą die
ną pikieto vis dar tos pagalbos 
nebuvo gavę. Reikalas paliečia 
apie 450 vaikų.

Sekmadienį tie patys tėvai 
pikietavo Gracie Mansion, ma
joro rezidenciją.

Gesinant gaisrą New Yorke 
gaisragesys Julius Feldan tapo 
veržlios oro srovės išpūstas per 
langą ir pavojingai sužeistas.

ELBA RADR1GEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED-MALE HELP WANTED—FEMALE

VYRAI 
Išlavinti ar nelavinti.

Medžio apdirbimo fabrikui. 37% 
valandos, plas viršlaikiai. Nuolat 
5 dienų savaitė.

LAMINATED VENEERS CO.
100-05 82n<l Ave., Richmond Hill 

Queens
(tarp Atlantic ir Jamaica Aves.)
Šaukite darbo dienom VI. 9-5628

(174-177)

HAND FINISH-PRESSER
Geros Laines Vyrų Darbas.

Nuolatinis Darbas, gera mokestis.
. Geros darbo sąlygos.

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

(9th Floor)
(173-175)

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 (tarjie 2 P. M.—5 P. M.)

(173-177)

REAL ESTATE

2 ŠEIMŲ NAMAS—

Aliejus — Užėmimui 4 Rūmai.
$10,000

Šaukite: TAImage 3-5150

Ar TA. 3952
(174-180)

BAYSIDE — 211-06 46th Rd.

2 Šeimų medinis namas, 60x100-- 
Kampas. 5 rūmų, ant pirmų lubų, 
on title. Aliejum šildomas. Arti mo
kyklos, krautuvių ir transportacijos.

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

FLATBUSH
2 Aukštai Tušti

5-6 Kambariai arti 
IRT ir BMT

Kaina $14,500
Šaukite po 4 P. M. BU. 7-0840

(173-177)

922
ALBERMARLE RD.

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

1N. 2-5616
(173-175)

QUEENS
Floral Park, 80-59 2651 h St.

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

(173-175)

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.

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 Ave.
2 šeimų Brownstone, 5 kambariai 

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

Arti transportacijos.
Tel. MA. 5-9722

(172-176)

BENSONHURST
2264 — 79th St.

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

mentu.
Arti mokyklų, krautuvių ir trans

portacijos..
Garadžius, aliejum šildomas.

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

(170-174)

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)

FLATBUSH
1 2 šeimų, 2 aukštų.

Mūrinis—stucco, 17 kambarių 
namas

11 kambarių duplex ir 3 kam
bariai tušti.

1884 E. 10th St., 
Tel. DE. 9-2888 

______________ (170-174)
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)

4 pusi.-Laisve (Liberty)—Ketvirtad., Rugsėjo-Sept. 3, 1953

OPERATORE-PINKER
Patyrusi ant side and yoke pinking..Y

Taipgi A
Overlock Machine Operatorės. iNuo- 
laliniai darbai. Gera mokestis/

Kreipkitės:
IMPERIAL UNDERGARMENT CO.

36 E. 31st St.. N. Y. C.
(174-178)

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)

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)

VISIEMS DARBAMS 
OPERATORE

Pilnam laikui ar daliai. Vėsinga 
dirbtuvė.

Nėra naktinio darbo. Su alga 
susitarsime.

Uždara Pirmadieniais, 
Skambinkite: MANHASSET 7-8883 

(174-176)

REIKALINGA l
JAUNA MOTERIŠKE 7

Dirbti kaipo feeder prie mangle 
mašinos.

. Nuolatinis darbas.
5 dienos, duodama valgis, 

gera mokestis.
Šaukite:

Mrs. Beckman.
Tel. UL. 4-1600

(171-176)
REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios diržų siuvėjos. Taipgi 

patyrusios prie Singer mašinos. Dar
bas prie slacks. Sekcijų darbas, nuo
latinis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės:
SUZY TOGS

60! East. 137th St., Bronx 
MO. 5-3657

(172-175)
BUSINESS

OPPORTUNITIES
( LEANING STORE

įsteigtas 8 metai, žema remia. 4 
metų lysas. ispaniška sekcija. Tuh^ 
greit parduoti su nuostoliais.

144 Atlantic Ave.. Brooklyn įf*
Tel. UL. 5-0922 J

__________________________ (174-AtO

BEAUTY SALON
Įsteigta 20 Metų.

Turime parduoti biznį su nuosto
liais už $2,500. 3 wet Booths. Pato
gi Plaukų dažymo vieta. Arti Sea 
Beach line.

162 Avė. O, DEwey 9-9727
(174-176)

BAKERY—ARTI PARK CHESTER

Gera vieta. Kepimas ant vietos.

Ant pirmų lubų. Lietuvis savininkas.
Tel. TA. 8-5150—TA. 2-8952 

_________________________ (174-18(1 
MEAT MARKET—EAST BRONX 

Puikiausia vieta 
4044 White Plains Ave.

Geros įeigos — Kaina žema 
Parduodama su nuostoliu.

Tel. KI. 7-7550
(174-178) 

"....... . ' .......... ""'"U u ----------- -

DRY CLEANING

Geriausia New Yorke vieta, 266

W. 72nd St. Soniai įsteigta. Aukštos 

kainos. Parduoda su nuAsioliu už 
$3,000. Tel. TR. 7-803?L \

________________________ (174-776) 
STATIONERY 

LUNCHEONETTE 
Prie didelio kelio.

$1200 savaitinių jeigu. 
Ilgas lysas.

Išeina militarinėn tarnybon. 
Parduoda su nuostoliais.

Tct BAldwin 8-9756
(174-176)

GAS STATION
REPAIR SHOP 

Ilgas Lysas 
Turime Parduoti 

1452 Westchester Ave. 
Bronx 

TY. 8-5780
(173-177)

CANDY —STATIONERY STORE 
Tinkantis dėl Luncheonette

2 Užpakaliniai kambariai 
271 Prospect Park West 

Brooklyn
Tel. STerllng 8-8728

(171-175)
PUIKIAUSIAS PIRKINYS

Launderette k
Flushing /

20 Bendjx — 2 Extractors.
2 Dryers. $225 Į savaitę.

Kaina $9,500
Šaukite LA. 7-1294

(171-175)




