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KRISLAI
Ką valgyti?
Tvirti žodžiai.
Protingas teisėjas.
Kodėl bijosi?
Sekretoriaus klaida.

Rašo A. BIMBA

Kas daugiausia išguldo 
amerikiečiu ?

Širdies sutrikimas ir gyslų 
sukietėjimas.

Kas tas dvi nelaimes mū- I 
uitose pagimdo?
' Maistas — geras, bet per j 
riebus maistas.

Riebalai, visokį riebalai, pa. 
sidarė mūsą duobkasiai.

Prie šitokios išvados priėjo l 
ir pačios stambiausios moks- i 
linės galvos, iš viso margojo 
pasaulio susirinkusios Kana- i 
dos mieste Montreal.

Bet kodėl taip gražiai vis; j 
pamiršta visiems žinomą isto
riją tu žmonių, kurie privers
ti gyventi be riebalu ? Juos 
sunaikina kitokios ligos.—to
kios, nuo kuriu mes esame lai
svi.

Blogai su riebalais, dar blo
giau be riebalu.

Aišku tik vienas dalykas: 
mirtis tave kaip nors ir kada 
nors pasigaus.

Amerikos Legionui apie Vo
kietiją kalbėjo mūsą valsty
bės sekretorius ponas Dulles. 
Kalbėjo apie Vokietijos pa
dalinimą. Kalbėjo piktai ir 
rūsčiai.

Vokietijos padalinimas esąs 
skandališkas dalykas, krimi- 
nališkas dalykas. Vokietijos Į 
padalinimas esąs pavojingas i 
pasaulio taikai.

Su tuo viskuo galima dali
nai sutikti. Tiktai klausimas, 
kiek mūsą šalies politika pri- i 
sideda prie to padalinimo pa
laikymo ?

Ir dar kitas klausimas: Ar | 
mažesnis būtu skandalas, ar j 
mažesnė būtu kriminalystė, ar ■ 
mažesnis būtu taikai pavojus j 
Vokietija, suvienyta po hitle- I 
rizmo vėliava? j

Kaip tik tokio suvienijimo j 
siekia Adenauer.

Dar turime vieną žmogų, 
kuris |4uia i išmintingą teisėją 
surašą. I Tai Philadelphijos 
įrišėjas E. O. Lewis. Jjs už
draudė maudynių prūdą sa
vininkams diskriminuoti prieš 
negrus.

Nežinau, ką gerą kitais rei
kalais teisėjas Lewis yra nu
veikęs. bet šis jo pasielgimas 
vra sveik intinas.

Tiktai penki Jungtiniu Tau
tą Saugumo Tarybos nariai 
balsavo uz svai'stymą Moro- 
ko skundo prieš Prancūziją. 
Tuo būdu pasiūlymas atpuolė, 
nes reikėjo septynių balsą..

Prieš svarstymą balsavo 
Jungtinės Valstijos, Britanija 
ir Francūzija.

Tuo savo balsu mūsą atsto
vas Saugumo Taryboje įrašė 
Ameriką į negarbingą sąrašą.

Kodėl tos didžiosios kapita
listinės valstybės bijosi, išgirs
ti Moloko žmonių skundą ir 
jį apkarstyti? Ko vertos ją 
kalbos apie žmonią laisvę ir 
demokratines teises? Kodėl 
Moroko žmonėms nepripažįs
tamos tos teisės?

J šiuos klausimus paieškos 
atsakymo visi Amerikos ir 
Azijos žmonės.

ADENAUERIS LAIMĖJO
RINKIMUS VAKARINĖJ
VOKIETIJOJ
Eisenhower ir Dulles vadina 
tatai žygiu prieš komunizmą

Bonn, Vokietija. — Bal
savimuose pereitą sekma
dieni buvo išrinkta i Vaka
rinės Vokietijos seimą 244 
premjero Adenauerio krikš
čionys demokratai, tai yra, 
vienu daugiau negu pusė 
visų seimo narių. Seimas 
susideda viso iš 487 atsto
vu.

Be to, išrinkta: 95 artimi 
Adenaueriui “laisvieji de
mokratai” ir Vokiečiu Par
tijos nariai."

Socialistai pravedė Sei
man 150 saviškių, tai yra, 
19 daugiau, negu senajame 
seime.

Komunistų neišrinkta nė 
vieno.

(Maskvos spauda rašo, 
kad policinis teroras padė
jo krikščionims demokra
tams taip laimėti rinkimus.

Krikščionys demokratai 
gavo 12,440,799 balsus; so
cialistai 7,939,774, “laisvie
ji demokratai”*2,628,146 ir 
Vokiečių Partija 879,952 
balsus.

Laimėjęs rinkimus Ade- 
naueris pasižadėjo atkurti 
vokiečių armiją, sutartinai 
su Amerika bei jos talki
ninkais atremti; komuniz
mą ir pasistengti, kad bū
tų prijungta Rytinė Vokie-

*

Automobiliai užmušė 
336 per šventes

Chicago.— National Safe
ty Council paskelbė, jog. 
per trijų dierm šventes ry
šium su Darbo Diena auto
mobiliai užmušė 336 ameri
kiečius visoje šalyje.
' Tuo tarpu 49 nuskendo 
besimaudant, o 87 kiti žu
vo per šaudymus, gaisrus 
bei kitokius nuo tikins.

Taigi tų švenčių nelai
mės pražudė viso 472 žmo
nes. *

Somerset, Pa. — Nukrito 
privatinis lėktuvas dviejų 
Steuben orlaivinės kompa
nijos viršininkų. Abudu už
simušė.

Naujasis Jungtinių Tautų 
sekretorius ponas Tag Ilam- 
marskjold padarė klaidą, kai 
jis atsisakė išpildyti pasauli
nės organizacijos aukščiausio 
tribunalo patvarkymus dėl 
prašalintų tarnautojų.

Kai sekretorius nesilaiko 
savo organizacijos taisyklių ir 
tradicijų, tai prastas pavyz
dys kitiems. Jis įveda vieno 
asmens diktatūrą. Jis išsike
lia virš organizacijos.

Aukščiausias tribunalas 
vienbalsiai nutarė ir patvarkė, 
kad keturi Amerikos piliečiai, 
kurie buvo paleisti - iš tarny
bos, turi būti sugrąžinti į sa
vo vietas.

tija prie Vakarinės bei su
grąžinta Vokietijai kiti 
“lytiniai plotai” (vadinasi, 
tie, kurie buvo priskirti 
Lenkijai po Antrojo pasau
linio karo.)

EISENHOWERIO IR 
DULLESO DŽIAUGSMAS

Prezidentas Eisenhowe
ris ir jo valstybės sekreto
rius Dulles labai džiaugėsi 
Adenauerio laimėjimu; ta
tai vadino svarbiu veiksmu 
fronte prieš Sovietų Sąjun
gą bei jos draugus.

Gaisre sudegė 16 
Chicagos negrą

Chicago. — Per gaisrą 
lūšniniame keturių aukštų 
name sudegė 16 negrų, jų 
tarpe 8 vaikai. Gaisro prie
žastis esanti nežinoma.

Dulles žada Italijai 
visą Triesto žemę

Washington.— Amerikos 
valstybės sekretorius Dul
les užtikrino Italijos atsto
vybę, jog ši šalis ir dabar 
stoja už visos Triesto sri
ties grąžinimą Italijai, kaip 
kad Jungtinės Valstijos jau 
1948 metais pareiškė.

Tuoj po pasaulinio karo 
viena Triesto žemės dalis, 
vadinama A su Triest uos
tu, buvo perimta į anglų - 
amerikonų globą, o kita da
lis—B pavesta Jugoslavijai 
globoti per tam tikrą laiką. 
Pirm karo Italija valdė vi
są Triesto plotą.

....... . ■ .... . .... . ■
Angly lėktuvas greičiau 
skrido negu Amerikos

Dayton, Ohio. — Nacio- 
nalėje oro parodoje čia pir
madienį amerikietis kapito
nas Harold Collins skrido 
rakietiniu lėktuvu 708 my
lias per valandą.

Anglijoj tą pačią dieną 
Neville Duke, anglų oro jė
gų karininkas, lėkė rakieti
niu lėktuvu apie 728 my
lias per valandą. >

Rekordinis dirbančiųjų 
amerikiečių skaičius

Washington. — Valdžia 
raportudja, kad šiuo laiku 
63 milijonai, 408 tūkstan
čiai amerikiečių dirba, gau
dami algas.

Pasak ^raporto, tai 16 mi
lijonų fabrikinių darbinin
kų dabar gauną po $1.77 už 
darbo valandą, vidutiniai 
imant, arba 21 procentu 
daugiau kaip pirm Korėjos 
karo pradžios.

SPĖJAMA, jog dar ne visi 
BELAISVIAI GRĄŽINAMI

Panmundžom, Korėja. — 
Amerikonai spėja, kad Šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
sulaiką daugiau kaip 100 
belaisvių, amerikonų bei jų 
talkininkų.

Šiaurinė Korėja įtaria, 
kad amerikonai dar nepa
leidžia iš savo stovyklų 425 
belaisvių, šiaurinių korėjie
čių bei kinų.

Pereita šeštadieni buvo 
paskelbta, kad jau baigtas 
apsikeitimas belaisviais.

22,600 šiaurinių korėjie-

amerikonų bei kitų nekorė- 
jiečių atsisako grįžti. Jie 
taip pat bus perkraustyti į 
naująsias s t o v y k las, kur 

i juos galės perkalbinėti at- 
čių bei kinų belaisvių, ku- i stovai Amerikos bei kitų 
rie “atsisaką grįžt namo,” ! atitinkamų kraštų.

Irano valdžia vis 
medžioja komunistus

Teheran, Iran. — Kara
liškoji premjero gen. Zahe- 
dio valdžia tęsia medžio
klę prieš Tudeh Partijos 
komunistus ir buvusiojo 
premjero Mossadegh o rė
mėjus. Suėmė dar 55 žmo
nes. Policija sako užklupus 
dar penkias tos partijos 
kuopeles.
Melas apie Sovietų 
ambasadorių

Sovietų vyriausybė užpro
testavo prieš skleidžiamą 
Irano spaudoj pasaką, būk 
Sovietų ambasadorius Ana
tolijus Lavrentjevas mėgi
nęs nusižudyti.

Tokios “provokacinės pa
sakos mojasi suardyti drau
giškus ryšius tarp Irano ir 
Sovietų Sąjungos,” sako 
TASS, sovietinė žinių agen
tūra.

Mirė Fred Vinson, 
Aukščiausio Teismo 
vyriausias teisėjas

Washington. — Anksti 
antradienio rytą netikėtai 
mirė Fred Vinson, vyriau
sias Aukščiausio T e i s m o 
teisėjas, 63 metų amžiaus. 
Jis krito nuo staigaus šir
dies sustojimo.

Velionis Vinson buvo re
akcininkas, panašus kaip ir 
Tom Clark, kitas to teismo 
narys.

Dar daugiau išleidžiama 
valdžios samdiniams

Washington. — Amerikos 
valdžia šiemet išleidžia 9 
bilijonus, 863 milijonus do
lerių civiliniams savo tar- 
n a u t o j a m s bei darbinin
kams, tai -yra, 322 milijo
nais dol. daugiau, negu 1(952 
metais, nors republikonai 
buvo pasižadėję taupyti lė- 
šag.

Nors valdžia paleido apie 
100,000 darbininkų-tarnau- 
tojų, bet kai kuriems liku
siems pakėlė algas. Taip 
ir padidino išlaidas.

Valdžia dabar samdo 2,- 
469,640 civilinių tarnauto
jų bei darbininkų.

bus perkelti į naujas stovy
klas nuginkluotame ruožte, 
kur juos globos Indijos ka
riuomenė. Juos ten lankys 
Kinijos bei Šiaurinės Korė
jos atstovai ii* kvies namo 
grįžti; užtikrins, kad jie ne
bus baudžiami.

Šiaurinė Korėja pranešė, 
jog daugiau kaip 300 pieti
nių korėjiečių ir suvirs 20

Armijos sekretorius 
susitaria su McCarthy

Denver, Colo. — Ameri
kos armijos sekretorius Ro
bertas T. Stevens pareiškė, 
jog pats taip nekenčia ko
munistų, kaip ir ragangau- 
dis senatorius Joe McCar
thy. Stevens todėl žadėjo 
padėti McCarthy’ui išravė
ti nužiūrimus komunistus 
civilinius armijos tarnauto
jus New Yorko srityje.

Pirmosios armijos ko
manda New Yorke pereitą 
savaitę atmetė McCarthy’o 
reikalavimą — išduoti, kas 
pasamdė tarnybon vieną 
moterį, kurią McCarthy va
dina komuniste. Ta mote
ris tarnavo kariuomenės 
maisto skyriuje, bet, pasak 
McCarthy’o, “galėjo išduot 
karinius sekretus Sovie
tams.”

Tito grasina suburt 
Jugoslavijos armiją 
Į Italijos pasieni

Okruglica, Jugoslavija. — 
Jugoslavų valdovas Tito, 
kalbėdamas 200,000 miniai, 
užreiškė, kad jeigu Italijos 
kariuomenė vis dar manev
ruos paliai Jugoslavijos ru- 
bežių, tai jis sutelks jugo
slavų armiją manevruoti 
prieš Italiją.

Sykiu Tito sakė, visa Tri
esto žemė turi priklausyti 
Jugoslavijai, apart paties 
Triesto uosto, kuris tuvi 
būti paverstas tarptautiniu 
miestu.

NUŽUDYTAS KOŠERNU 
MĖSININKŲ VADAS

Monticello, N. Y. — Ne
žinia kas nužudė Israelį 
P r e s e n tą, “sportaujantį” 
Brooklyno Košernų Mėsi
ninkų Sąjungos pirmininką. 
Lavonas rastas ant Presen- 
to vasarnamio pievaitės 
Catskill kalnuose.
žmogžudis ar žmogžudžiai 

iškratė Presentui kišenes 
ir numovė $2,000 vertės dei
mantinį žiedą, bet nepaste
bėjo dar $230 vienoje ki
šenėje.

ORAS.—Giedra ir nešilta.

TRUMANAS SAKO, JOG 
REPUBLIKONAI REMIA
TIK DIDĮJĮ BIZNĮ

I

D. Federacija smerkia valdžią 
už darbininką apleidimą

Detroit. — Buvęs prezi
dentas Trumanas pareiškė, 

į jog Eisenhowerio republi- 
konų valdžia nepaiso far- 
merių nei darbininkų rei
kalų ir padeda tiktai didžia
jam. bizniui.

Kalbėdamas Darbo Die
noje, Trumanas nurodė su
sirinkusiems 50,000 žmonių 
Cadillac Square, kaip repu- 
blikonų valdžia pakėlė ren- 
das, p a b r a n g ino maistą, 
faktinai sulaikė gyvenna- 
mių statymą valdinėmis lė- 
š o m i s, padidino palūka-

I
Susprogo bombonešis, 
lėšavęs $2,500,000
Columbus, Ohio. — Nukri
to ir susprogo žvalgybinis 
bombonešis RB-47, lėšavęs 
pustrečio milijono dolerių. 
Visi trys jo lakūnai pabru
ko pro liepsnas.

Italija atmeta 
Tito reikalavima

Roma. — Italijos valdžia 
šiurkščiai atmetė Jugosla
vijos prezideito Tito. reika
lavimą, kad italų armija 
liautųsi manevravus paliai 
Jugoslavijos rubežių.

Laikraštis II Popolo, Ita
lijos premjero Pellos val
džios organas, net koliojo ir 
pašiepė Titą.

Jugoslavija protęs tavo, 
kad ginkluoti Italijos karei
viai vėl įsiveržė į jugoslavų 
žemę.

Miesto išmatos šeria 
žuvis N. Yorko žvejams

Madison, Wis. — Daugy
bė išmatų, kurios plaukia 
iš New Yorko, Brooklyno ir 
New Jersey miestų į jūrą, 
maitina daugybę žuvų ir 
padeda veistis mažyčiams 
gyvūnėliams, kuriuos tos 
žuvys taip pat ėda, sakė 
Cornell Universiteto profe
sorius Charles Powers, kal
bėdamas biologijos moksli
ninkų suvažiavime . Todėl 
taip sekasi žvejams tuose 
jūrų ruožtuose.

MINYŠKŲ DŽIOVA
Roma. — Kapucinų vie

nuolynų vadovės skundėsi, 
kad daugelis jų minyškų 
serga džiova nuo alkano 
gyvenimo, nes žmonės per 
mažai a u k o j a vienuoly
nams. Sunku minyškas ir 
gydyti, nes’ to “zokono” 
taisyklės užgina pasirodyti 
jaunesniems kaip 55 metų 
amžiaus daktarams.

1 n as už paskolas, o ypač 
duosniai apdovanojo trus- 
tus - korporacijas, kuriems 
atidavė vanden-elektros jė
gą ir gausingus po jūrinius 
naftos - aliejaus šaltinius.

Trumanas taipgi pastebė
jo, kad Eisenhoweris rin
kiminėje kampanijoje buvo 
pasižadėjęs pataisyti prieš- 
unijinį Tafto - Hartley’o 
įstatymą, bet užmiršo ir tą 
savo prižadą .

Pagalinus, Trumanas kri- 
i tikavo Eisenhowerio val
džią ir už tai, kad ji “ma- 

l žiną lėšas šalies apsigyni-

DARBO FEDERACIJOS 
VADŲ PAREIŠKIMAI

i Washington.— Darbo Fe- 
■ deracijos pirmininkas Geo.
1 Meany smerkė republikonų 
valdžią už tai, kad: -^-1,

Ji beveik visai sulaikė 
1 naujų gyvenamųjų namų 
statybą su valdžios para
ma; ne tik nepagerino, bet 
dar blogina socialę apdrau- 
dą — Social Security; pa
laiko streiklaužišką Tafto- 
Hartley’o įstatymą; mažina 
lėšas sveikatai bei apšvie- 
tai; pakėlė rendas ir lei
džia kainoms taip kilti, kad 
gręsia pavojinga infliacija.

Panašiai ir kiti Darbo 
Federacijos, viršininkai kri
tikavo Eisenhowerio val-

i džią.

‘^Dvasiniai kankinimai” 
privertę jankius liudyti 
apie ligų bakterijas

Inchon, Korėja. — Iš ne
laisvės sugrąžinti, 3 Ame- 

I rikos lakūnų oficieriai pa
sakojo, kad šiaurinės Korė
jos komunistai “dvasiniais 
kankinimais” privertė juos 

1 liudyti, jog amerikiniai lėk
tuvai skleidė apkrečiamųjų 
ligų bakterijas. Komunis
tai atkakliai juos klausinė
ję per desėtkus valandų pa
eiliui, versdami pripažint, 
kad amerikonai vartoję 
bakterijas kaip karo įran
kį. Tai buvus nepakenčia
ma dvasinė kankynė.

Pulkininkas Fr. Schwalbe 
sakė, jog jis taip buvo kvo
čiamas šaltyje ir buvę gra
sinama jį nužudyti, jeigu 
jis neliudys apie bakterijas.

EISENHOWERIS 
PASKYRĖ IRANUI 
DAR $45,000,000

Denver, Colo. — Prezi
dentas Eisenhoweris pasky
rė 45 milijonus dolerių ka
rališkajai generolų val
džiai Irane. Be to, jai duo
da 23 milijonus, 400 tūks
tančių dolerių iš vadinamo 
Ketvirtojo Punkto fondo.

t
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GENGSTERIZMAS UNIJOSE
PRIEŠ VIRŠ SAVAITĘ Bronkse (N. Y.) buvo nu- 

šautas Tommy Lewis, Building Service Employees uni
jos lokalo 32-E prezidentas.

Jį nušovė kažin kieno pasamdytas profesionalis žu- 
deika, gengsteris Ryan, kurį policijai pavyko nušauti 
žmogžudystės vietoje.

Kas Ką Rašo ir Sako
ROOSE VELTAS APIE 
INDOKINIJĄ

Šiuo metu, kai Indo-Kihi- 
joje verda karas už to kraš
to nepriklausomybę, verta 
prisiminti tai, ką api'e tą 
krėstą kadaise šėke prezi
dentas F. D. Roošėyėltas.

1944 m. sausio 24 dieną 
Rooseveltas rašė laišką tuo
metiniam valstybės sekre
toriui Cordell Hull. Laiške, 

i be kitko, Rooseveltas šitaip 
sake:

i
‘•Prancūzija per arti šimtą 

metu valde šią sali (lndo-Ki- 
niją. — Laisves Redakcija) SU 
jos 30,000,00Ū gyventojų, ta- 

' čiau tos šalies žmonės š’ian-

Kadangi žmogžudį-gengsterį policija nušovė, gyvo 
nesuėmė, tai nėra “ryšio,” aiškiai vedančio į tuos, kurie 
ji,‘žmogžudį, pasamdė.

Kitas asmuo, kuris sėdėjo automobiliuje (tūlas bu
vęs kriminalistas Howell) ir laukė žmogžudžio, kad ga
lėtų jį paimti ir pabėgti, kai pamatė, kad žmogžudys 
nušautas, pats pabėgo.

Policija Howell’io ieško, tačiau yra spėjimų, kad ir 
čis. būsiąs nužudytas,—nužudytas tų, kurie jį ir jo “part
nerį” žmogžudį pasamdė nužudymui Lewiso. Spėjama, 
kad suokalbininkai bus kur nors Hovvell’į pasigavę ir 
nužudę, kad jis nepakliūtų į policijos rankas ir kad ne
išduotų tų, kurie jį ir Ryaną samdė.

Taigi dabar kyla klausimas, ar policija kada nors 
atris šį mazgą, ar ji suseks tuos, kurie pasamdė gengs- 
terį pašalinti iš kelio Lewisa. lenką suprasti, kad tie, 
kurie suplanavo Lewisa nužudyti, yra “įtakingi asme
nys, bagoti. O tai reiškia, kad jiems lengva išsisukti.

dien gyvena blogiau negu se- 
■ niau . . . Kiekvienas dalykas 
j turi stovėti ant savo koją, 
tačiau Indo-Kinijos dalykas 

Į yra savaime aiškus. Francu- 
i zi.ja melžė ją per 100 metų. 
Indo-Kinijos žmonės yra vert) 
ko nors geresnio, negu jiems 
duodama.“

Taip sakė Rooseveltas. 
Jis stojo už tai, kad Irido- 
Kinija, po karo, būtų išlais
vinta. Deja, Trumanaš, o 
vėliau Eisenhoweris, užuot 
padėjus to krašto žmonėms 
išsilaisvinti, remia francū- 
z'us, žiauriai Indo-Kinijoje 
šeimininkaujančius.

REIKIA SUPRASTI, kad ir nušautasis Lewis nebu
vo angelas. Į šito unijos lokalo prezidento vietą jis įėjo 
suktais būdais. Jo metinė alga buvo, berods, $24,000. 
Bet tai ne viskas. Lewis buvo įkišęs nagus į visokias ki
tokias bizniavus avantūras, iš kur jis gavo daug pi
nigu. Lewis buvo bagetas ir vis siekėsi būti dar ba- 
gdtesniu.

Yra spėjimų, kad tie, kurie suplanavo Lewisa nu
žudyti, buvo vienaip ar kitaip jo, Lewiso, nuskriausti pi- 
nigiškai.

Lewisas kadaise buvo net penkis kartus areštuo
tas, bet kiekvieną kartą jam pavyko išsisukti nuo baus
mės. Jis buvo areštuotas už išprievartavimą tūles mo
teriškės, jis buvo areštuotas už apmušimą policma.no, jis 
buvo areštuotas už apmušimą unijos nario, ir tt.

Lewisas pagarsėjo “geru, patrijotingu amerikiečiu” 
po to, kai jis 1940 metais iš savo vadovaujamo lokalo iš
braukė 21 narį. Kadangi tie nariai lankėsi i unijos mi
tingus ir kovojo prieš neteisybes lokale, tai Lewisas ap
skelbė juos “komunistais” ir išbraukė. Už tai jis susilau
kė reakcinėje spaudoje pagyrimų, “gero amerikiečio” 
vardo.

Į šito lokalo vadovybę Lewisa kadaise įstatė tūlas 
George Scalsie, Building Service International Union 
prezidentas. Bet vėliau pats Scalsie buvo teismo nu- 
smerktas nuo 10 iki 20 metų kalėjiman už pavogimą 
unijos pinigų.

1940 metais to paties lokalo 32-E viršininkas Sam 
Abram buvo nusmerktas teismo kalėjiman už pavogi
mą lokalo pinigų ir už ėmimą kyšių iš samdytojų. Tuo
met kai Abrams buvo nuteistas kalėjiman, Lewis dar 
nebuvo lokalo prezidentas—buvo jo biznio manadžerium.

Bendrai, lokale 32-E niekad nebuvo geros tvarkoš, 
nes jo viršininkai neleido nariams tarti žodžio prieš ne
teisybes. Kiekvienas, kuris tik išdrįsta pasakyti žodį, 
Apšaukiamas “raudonuoju.” Kitais žodžiais, šis lokalas 
buvo valdomas panašiai, kaip Laivakrovių unijos lokalai, 
kariuose vyrauja kriminalistai, gengsteriai.

Būtų gerai, kad ADF viršininkai ištirtų visą lokale 
32-E padėtį ir dalykus pataisytų.

Gengsterizmas iš unijų turi būti iššluotas laukan!

ATSISA KE^VARSTYTI
ILGOKI DEBATAVUSI, pagaliau, Jungtinių Taū- 

. Įų Saugumo Taryba atsisakė įdėti savo darbų dieno- 
tvarkin Morokko klausimą.

, Morroke, kaip žinoma, francūzai imperialistai pasi
ryžo šeimininkauti taip, kad to krašto žmonės ilgiau 
.nebegali pakęsti. Neseniai francūzai pašalino iš val
džios jiems nepatinkamą sultaną ir jo vieton pastatė tą, 
kuris nuolankiai klauso, ką pasako Paryžiaus valdžia.

Visa tai .veda ne prie gero.
Dėl to Morokkko žmonės pasiryžo tą klausimą iškelti 

jungtinių Tautų Saugumo Taryboje. Deja, po debatų, 
kai prisiėjo balsuoti, tai balsų skaičius pasidalino pen
kiais prieš penkis. Pakistanas, Tarybų Sąjunga, Čilė, 
Lebanonas ir Čiang Kai-šeko atstovas balsavo už, gi 
Jungtinės Valstijos, Britanija, Prancūzija, Kolobibija ir 
Danija,—prieš. Einant Jungtinių Taiitų konstitucija, 
ŠAligumo Taryba tegali tik tada imti klausimą svarsty
ti, jei už jį Pasisako septyni jos nariai.

Tačiau Morokko klausimas visvien nebus taip lengvai 
įstumtas, kaip nori Francūzija. Sekamoje metinėje 
Jungtinių Tautų asemblėjoje Morokko klaušihias bus iš
dalijo iškeltas.

Liūdna darosi, kad mūšų krašto atstovai Jungt. 
Tautose atsisako išklausyti pavergtų žmonių balso.

PAGERBIA
LEVĄ TOLSTOJŲ

Vilniškė Tiesa rašo:
Rugsėjo 9 d. Tarybų Sąjun

gos darbo žmonės pažymės 
reikšmingą datą — genialaus 
rusų tautos Sūnaus Levo Ni- 
kolajevičiaus Tolstojaus 125 
ąsias gimimo metines. Nemir
tinguosius didžiojo rašytojo 
kūrinius brangina ir skaito 
plačiausios liaudies masės.

L. N. Tolstojaus jubiliejui 
pažymėti leidžiami nauji 65 
pavadinimų jo knygų leidiniai 
30 TSRS tautų k a 1 b o mis. 
Ukrainos, Uzbekistano, Azer
baidžano, Kirgizijos leidyklos 
išleidžia romaną “Karas ir 
taika.“ Ukrainiečių, kazachų, 
latvių, uigurų kalbomis lei
džiamas romanas “Ana Kare
nina,’’ moldavų, suomių ir to
torių kalbomis — “Prisikėli
mas,“ Baškirijos, Buriatijos - 
Mongolijos, Mordovijos, Ud- 
m tirti jos, Komi ir kitose auto
nominėse respublikose lei
džiamos plačiai pagarsėjusios 

I rašytojo apysakos ir apsaky- 
| mai. Jubiliejinių leidinių tar
pe yra tokie L. N. Tolstojaus 
kūriniai, kaip “Kazokai,“ 
“Chadži Muratas,” “KaukAzo 
belaisvis,“ “Po baliaus,“ “Se
vastopolio apsakymai.“

Didžiausią Tolstojaus knygų 
skaičių — beveik penkis mili
jonus egzempliorių — išlei
džia šiemet Valstybinė groži
nės literatūros leidykla. Iki 
jubiliejaus numatyta išleisti 
paskutinį - keturioliktąjį raštų 

• tomą ii- devynis akademinio 
I leidinio tomus. Didelį įdo'mū- 
j mą sukelia meniškai iliustruo

tos knygos “AnA Karenina,” 
“Karas ir taika,“ “Kazokai.” 
Didžiuliais tiražais leidžiamos 
atskiros apysakos ir apsaky
mai.

SAKO, LEIS
LIETUVOS ISTORIJĄ

Viename Įaikraštyje skai
tome, būk Tėvynės Mylėto
jų Draugi ja j k tiri per pa
starųjų Pietų eilę buvo gy
vas nabašriirikaš, nusitarė 
leisti knygoje Lietuvos is
toriją. Ją parašė Sruogie
nė, dipuke.

Leisti, tai leisti, bet kur 
gauti pinigus? Sakoma, 
TMD iešk'bš “garbės na
rių,” galinčių dūoti po $1'0 
kriygai išleisti.

United NditibPs, N. Y. — 
Indijos atstovas sakė, Ame
rika iš tikrųjų nedavė Por
to Rikai laisvės.

ŽINIOS IŠ
Baigė rauti linus

PASVALYS. — Anksti šie
met pasėjo linus “Kiemelių“ 
žemės ūkio artelės įlariAi. 
Todėl lihAi čia anksti pribren
do ir įgAlino kolūkiečius pra
dėti jų rovimą, šiuo metu li- 
narūtis jau baigta. NAuj'ojo 
derliaus nuėmimą paspartino 
darbų mechanizacija; čia 
dirbo lihų rovimo agregatas.

Nuėmus linus, pradėtas pir
minis jų apdirbimas.

I. Paliulis.

“Mokyklų parengimas 
naujiesiems mokslo metams”

NAUJOJI VILNIA, VII. 14 
d. — Rajono mokyklose pra
dėta veikliai ruoštis naujie
siems mokslo metams. Visur 
remontuojamos klasių patal
pos, apsirūpinama kuru, įsi
gyjamos vaizdinės priemonės, 

Gerai atliktas remontas 
Rukainių septynmetėje mo
kykloje. Išbaltinti visi klasių 
kambariai, atremontuotos kro
snys, sutvarkyti suolai. Re- 
montūiojant žymią pagalbą 
suteikė' kolūkis “Pergalės die
na.“ Per trumpą laiką paruoš
tos naujiesiems mokslo me
tams mokyklos Kalveliuose,
Slabadoje, šatrininkuose. Lai-* 
giamas Kirtimų, Medininkų, 
Senasalio mokyklų remontas.

Šiemet mokykloms remon
tuoti asignuota 100 tūkstančių 
rublių.

Baigtos remontuoti Salantų 
vidurinė mokykla, Šilėnų, No
tėnų ir kitos septynmetės mo
kyklos,' o taip pat visos rajo
no pradinės mokyklos.

Eilėje mokyklų pagaminti 
nauji suolai. Naujiesiems mok
slo metams pilnutinai paruoš
tos naujos septynmetės mo
kyklos Dovainiuose, Juodupė- 
nuose ir Gintališkėse.

į mokyklas atvyksta 20 
jaunų mokytojų, baigusių 
šiais metais aukštąsias ir pe
dagogines mokyklas. Pargabe
nami nauji vadovėliai ir kitos 
mokslo prieihonės.

ŠIRVINTAI. — Sparčiai 
vyksta mokyklų remontas. 38 
mokyklos iš 45 esančių rajone 
jau pilnutinai atremontuotos, 
aprūpintos kuru ir pasiruošu
sios pradėti naujus mokslo 
metus. Baigiama atremontuoti 
eilė likusių mokyklų.

-A. Širvys

Zoplogijdi sode
KAUNAS. — Miesto pakraš

tyje žaliuojančio miško prie
globstyje yra KAuno Zoologi
jos sodas. Smarkiai jis išaugo 
tarybinės santvarkos metais. 
Dabar čia yra įvairiausių fau
nos atstovų. l5aug žvėrių ir 
paukščių į Kauną prisiuntė 
Maskvos zoologijos sodas ii 
Žoocehtrd bazė. Prie sodo ta
kelių išši dėš'ciuši Ošė patalpose 
gyvena šiaurės elniai, poliari
nės lApėš, Azijos kalnų gyven
tojas jakas, juodosios hieškos, 
beždžionės ir daug kitų, van
dens baseine nardo ruonis.

Prezidentas EisenhoweHs pasikvietė valstybės prdkūrorą Mr. 
hrownell pasitarimui i Denver, ColorAdd. ^inrtie pasitarime 
jiedu diskiišavip', ką daryki su viš didėjančia aronija mekši- 
kiečity, kurie, slaptai pereina rubežfų ir patenką i Jungtines 
Vaidijas. BiroU^iell pažadėjo prežidėnliii srriarkiau kovoti 
prieš meksikiečius. ’ , ,

LIETUVOS
Gausūs yra mažųjų žvėrelių, 
o taip pat paukščių skyriai.

Sodą gausiai l'Ahko respub
likos darbo žriYdnės. šiais me
tais čia jau b'ūvo atvykę 300“ 
ekskursijų. A. JAkiinAvičius

Moksleivių eš^Afete Rokiškyje

ROKIŠKIS. — P6 didelio 
žygio į miestą atvyko ZArasU 
moksleiviai — žvaigždinės 
estafetės “Pasauliui—taika !“ 
dalyviai, Rokiškio darbininkai 
aplinkinių kolūkių nariai, mo
ksleiviai širdingai sutiko jau
nuolius kovotojus už taiką. 
“Nemuno“ fabriko darbininkė 
Sabaliauskaitė, moksleivis Ni
konovas ir eilė kitų, kalbėda
mi susirinkime, išreiškė vie
ningą rokiškiečių taikos troš
kimą. 4 *

Uždegamas taikos laužas. 
Suskamba tarybinių kompozi
torių ir lietuvių liaudies dai
nos. Kultūros namų, “Nemu
no“ įmonės saviveiklininkai 
atliko liaudies šokius. t -

E. Tebeliškyte.

Masinio vartdjihio prekes 
laukininkystės brigadose

PRIEKULE. — Rajono pre
kybinės organizacijos organi
zavo plačią išvežiojamąją ir 
išnešiojamąją prekybą kol
ūkiuose derliaus nuėmimo lai- 

i kotarpiū. Į žemės ūkio artelės 
atvežami pakinktai, pavaikai, 
pirmojo pareikalavimo prekės.

Vilkyčių apylinkės parduo
tuvės vedėja Bučienė dažnai 
lankosi “Tiesos“ kolūkio lau
kininkystės brigadose. Der
liaus nuėmimo dienomis ji 
pardavė kolūkiečiams įvairių 
prekių trijų tūkstančių rublių 
sumai.

Pre kybi n ių organi zaci j ų 
darbuotojai pastaruoju metu 
surengė 50 išvykų į kolūkius. 
Gerai organizavo kolūkiečių 
aprūpinimą prekėmis Lenino 
vardo kolūkio parduotuvės 
pardavėją Milienė. Švėkšnos 
apylinkės vartotojų koopera
tyvo darbuotojai lankėsi po 
kelis kartus J. žemaitės var
do, “Spartudlio“, “Pakalniš
kių“ ir kitUdsė kolūkiuose.

Veterinarijos darbuotojų 
konferencija įvyko Gruzdžiuo
se (Šiaulių r.). Joje buvo ap- 
švarstytaš klausimas apie pa
galbos teikimą kolūkiams vy
stant gyvulininkystę, keliant 
jos produktyvumą.

J. Genys

Vaikų aikštelės prie 
gyvenamųjų namų

Vilniaus miesto gyvenamų
jų namų kiemuose numatoma 
įrengti žaidimų aikšteles mA- 
žiesiemš gyventojams. Dešim
tis tokių aikštelių šiuo metu 
ruošia Stalino rajono namų 
valdybos. DAūgverslinė artelė 
“Pašvaistė“ jau pagamino

l.

dvylika komplektų įrengimų 
vaiku aikštelėms. Kiekvieno 
komplekto sudėtyje: smėlio 
dėžės, kopėtėlės, supuoklėsjr 
kita.

Scena Chicagos divorsų teisme
Liūdnos, sunkios ir vargin

gos dienos kaip kurioms Ame
rikos moterims einant į teis
mą Su sAvo frentais samdy- 
tAis liūdihinkais iš abiejų pu
sių ir puse tuzino advokAt'ų. 
NuotikiAi, aplinkybės varo į 
perskyras-divorsą.

Mdteris ciniškai mirktelėji
mu d’ūdda ženklus savo drau- 
gūihs Advokatams. O tie pie
šia ta taip vaizdingą vyro pa
veikslą: jo žiauruYhą, beširdiš
kumą, piktumą, žvėriškumą.

Vyras priešinasi. Reikalau
ja teismo sulaikyti žmoną, 
kuri naktimis be Vyrd žinios 
šalinasi iš namą, žmona, pik
tais žvilgsniais mesdama į sa
vo vyrą, kaltina jį žiaurume 
(cruelty). Vyras klausęs savo 
žmonos, kur gavai tą “mink 
coAt?“ Jinai atgrįžusi jam 
nugarą. Jis liejęs ant jos ko
kia tai kava.

Moteriškė apsipylė ašaro
mis. Sėdi liudytojo kedėje vi
sa penfuota, su geriausiais sa
vo • kvepalais, net oras pakvi
pęs. Pakėlus savo suknelę 
aukščiau kelių “pin-up mode
lio styliumi“ rodo savo kojas. 
Per veidą rieda ašaros, kaip 
žirniai. Teisėjas greitai prane
ša nuosprendį, $20 gal iki 
$500 alimbnijos ir priedo 
“lump sum cash.” Vyras savo 
žmonai tuH sumokėti lygiai 
80 procentų visų savo sutau
pą.

Tas, tūr būti, daugiau nesi- 
ves. Anot tos dAiiios: “neves
ki, vaikine, nev’eski pačios, 
neteksi, brolyti“, liudsybės sal
džios!“ Bet, kas£i iš mūsų iš
kenčia? Nė nepasijunta kaip 
įpuola į moteriškės sterblę. 
Na ir bėdavoja, kad negali 
gyventi su jomis ir negali gy
venti be jų. Skundžiasi, kad 
bosas kankina šapoje, o pati 
h’Amie.
Receptas nuo divorso

Namai, tai tavo meilės ii 
ramybės ■ gūšta. žinok, kad 
moteriai namie darbo galo 
nėra. Kuo ji daugiau dirba, 
tuo jai daugiau darbo. Jeigu 
tu ją pradėsi niekinti —“tas 
negerai, kitas hegerai“, mote
ris gyvenimu’ nesidžiaugs. Vi- 
sAš tavo pasiryžimas ir gyve
nimas neslilaikomai griūna.

Būk savo moteriai pilnai iš
tikimas. Nebandyk ją skriaus
ti. Įvertink jos darbą. Nesi
gailėk jai komplimentų. Jos 
vardo dieną hupirk jai dova
nėlę. Niekad neik vienas. Pra
šyk jos, kad tave nuvestų j 
koūcertūs, t'eAtrus. Tuomet 
nuodėmės ir pagunda pra
nyks. Kubnlet teisingas susi
pratimas įvyks, moteris bus 
tau geriausia sviete. Neįvyks 
taip, kaip anam kaimynui.
Receptas į divoršą

VyrAs telėfonuoja savo 
mielai žmdnAi: “Ma, būk to
kia gerutė’, nesirūpink, ne
lauk maiięš su vakariene. Tu
riu’ labai daug darbo: kont
raktas padaryti, tuos visus po
pierius sutvarkyti, tą užsitę
susią bylą turiu užbaigti.” 
žmona atsako: “OK, papa.” 
O čia papai stenografė ant 
kelių. r Ir kiek tų taip saldžių 
bučkių! Kiek šnapso, vyno, 
saldainių ! KAs ta vAkarienė 
arba ką Veiškia žmoha prieš 
tą viską.

štai kitA pAiiaši medalio pu
sė. žmona rytmetį išleisdama 
savo vyrą pro fronto duris 
meiliai šaukia “bai-bai, papa, 
bai-bai!“ O čia pro užpakali
nes dui’is jau ateina meilužis. 
Kiek čia džiaugsmo, kiek tos 
saldžios meiles!

Niekas negalėtų tikėti, kad 
tokioje rimtoje šeimoje, su to
kia aukštA reputacija, toki da
lykai dėtųsi. Bet taip yra.
Kitas receptas divorsui

Yra žmonių, kurie visas 
moteris matuoja viena kur 
nors matyta ar įsivaizduota 
miera. Jiems “moteris gamtos 
visai kitaip sutverta, negu 
vyras. Jos plaukai ilgi, mintis 
trumpa. Još širdis ir meilė be 
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ribų. Ji neretai su vienu guli, 
į kitą žiūri, trečią šaukia. Ir 
visada mano, kad vyras tai 
tiktai jos boisas. Didžiausiias 
jos priešas, tai kita motori/s." 
Šeimos prietiki^ vaidmuo

Vyras neturi tokios kantry- 
■ bes, kaip moteris, štai atsiti- 
i kimas, kurį aš labai gerai ži- 
į ųau.

Yra daug žmonių, kurie tiki 
į dievą, bet labai neapkenčia 
kunigų, dėl to, kad jie pre
kiauja dievu. Vienas toks vy- 

į ras išleido moterį į bažnyčią, 
o pats paliko namie pridaboti 
lopšyje dviejų mėnesių kūdikį. 
VaikAs pradą.]o klykti. Vyrui 
didžiausias striokas. “čiūčia, 
liūlia“ jis vaikui giedojo ir 

I lopšį kratė, bet tolyn darėsi 
vis blogyn.

Netekęs kantrybės, vien
marškinis, be kepurės, palikęs 
vaiką, dui į bažnyčią. Įbėgęs 

'bažnyčion, užriko: “padėk, 
I dieve, po viena puse ir po ki- 
I ta, ir tam, kur kubile stovi 
l (tai į kunigą, kuris sakė pa
mokslą), o tu, greičiau namo! 
Vaikas rėkia, visas apsimau- 
rojęs.“

Tekinas jis leidosi iš baž
nyčios lauk, moteris paskui jį. 
Kūdikis iš persirėkimo vos 
gyvas. Moteris jį rūpestingai 
apžiūrėjo ir kūdikis vėl ra
mus. Gi vyrės iš to išgąsčio 
dreba, kaip apušės lapas.

Vyras, koks jis nebūtų, nuo 
pat kūdikystės iki mirties turi 
didesnį palinkimą į motiną, o 

: ne į tėvą. Su tėvu jam tenka 
.susibarti, kai kada net susipeš
ti. Bet prieš savo motiną jis 
niekada nepakels rankos.
Sąlyginis receptas divorsui

Rodos taip neseniai, kaip 
i vakar, įvyko vestuvių pokilis: 
ūžia, £eria, triukšmą kelia. 
Privežė įvairių baldų, televi
zijų, ’šaldytuvų, kas tik reika
linga gyvėnimui. Pirkta planu 
“no money down,” vien ti’f 

! ąnt abiejų parašų ir mokėti 
; tik. po kelis centus į dieną.

Kai tik medaus mėnuo pasi- 
I baigė, pasibaigė ir gyveni
mas, veža viską Atgal. Varto
tų baldų, pilnos “warehouses” 
prikrautos taip, kaip ir tų 
vartotų automobilių, kurie ne
besutelpa ant tuščių lotų.

Už tą viską juk reikia už
mokėti. Nėra tau progos iš tų 
“loan sharkų” išsisukti. Kur 
tu nebūsi, kur tu nedirbsi, tu
rėdami tavo parašą jie dubel- 
tavai iš tavęs iškolektuos. šio
je sistemoje nėra pastovaus 
gyvenimo.

Nejučiomis taip greitai per
simaino ir kitaip jau veikia ir 
tos paslėptos fizinės jėgos, 
kurios reguliuoja visą žmo
gaus vidinį gyvenimą. Tuose 
fiziniuose procesuose slypi vi- 
sąėsmfngieji, paslaptingieji 

! skysčiai. Akstiną organų audi
nius. Pereina į kraują. Plauna 
smegenis. Sudaro ūpą, jaus
mus, mintis, idėjas. t

Persimaino vidujiniai pro
cesai, persimaino rr asinėms 
visa buitis, charakteris. Kuo
met visas jausmų amžinumas 
ar laikinumas pareina nuo ko
kių tai liaukų skysčių, tuomet 
tame nėra asmens kaltininko, 
nėra ir teisingo, nėra tam nu
statyti įstatymų, nėra amži
nos prisiegos ir nėra dorinės 
meilės. Pašalietis.

ŠYPSENOS
Senelis skundžiasi savo 

anūkui: “Tu dar nežinai, 
ką tai reiškia būti senam 
ir sulinkusiam.”

“Bet aš žinau, ką tai reiš
kia būti jadnam ir nusi
bankrutavusiam,“ a n u k as 
atsakė..

“Kur tu buvai ir ką veikei 
į)er pastaruosius k&tveria 
metus ?” klausia b ūrs i m of 
daktaro draūgas.

“Buvau kolegijoje, ėmiau 
mediciną.”

“Na, ar jau pilnai pasvei
kai?”

policma.no


Įspūdžiai it* patyrimai iŠ keliones 
po rytines valstijas

Rašo S. Vešys
f (Tąsa)

Su J* Gužu

Jonas Gužas yra vienas iš 
seniausių ir geriausių mano 
draugų, todėl mudu po New 
Yorką besiblaškydami pra
leidome bent porą dienų lai
ko. Visur mudu buvome:

Pas Dr. A. Petriką

• Nepraleidau progos, apsi
lankiau ir pas Dr. A. Petriką. 
Per daugelį metų nesimatę, 
išsiilgę, buvo smagu pasima
tyti ir pasikalbėti. Jis daug 
klausinėjo apie Hot Springs, 
Ark., gyvenimą ir apie pro
gas ten rezidencijos pirkimo, 
ir tt.
* Vėliau pargrįžus man į na
mus atlaikiau nuo jo atviru
tę iš Miami, Florida. Matyt, 
važinėjant po tropišką kraštą 
studijuoja vasaros metu kok
sai ten oras yra ir kitos ap
linkybės gyvenimo. Taip at- 
rjfcio, kad jis rengiasi apleisti 
dentisterijos profesiją ir pra
dėti “be darbo gyventi.’’ 
Good luck, Doctor!

Po šešių dienų viešėjimo 
New Yorko mieste ir jo a py 
linkėse atsisveikinau su drau
gais ir paėmęs Grayhound bo

PETRAS KRAPAS

UŽ TU SIENŲ MŪRU
■ .... — kalėjimo vaizdai. Poema ■■■■'■ 5- - -•=

(Tąsa)
Viskas gražu, nors diena apsiūkus,—
Dėdės jau butas, sustojo taksiukas. -

Priėmė dėdė Fatimą gluodžiai:
Prašom gi, sėskitės,, būkit svečiai...

Tiek tų svečių, tik viešnia—tai malonė!
J^anas atsikvietė būsimą žmoną.
* Viskas atrodo taip miela, gražu,—

Na, apsipras ir gyvens pamažu.
Mat gi, jaunieji ilgai čia nedelsė:
Dėdė tuoj puotą vedybinę skalsią

Šauniai iškėlė — ir buvo smagu:
Tiek tos energijos! tiek tų jėgų!...

Nuotaka veikiai pritapo, prigijo,
Dirbo valgykloj,— gyvenimo giją

Tęsė jaunoji sklandžiai ir slidžiai,— 
. Žmonės savi, jau dabar ne svečiai.

Dienos, savaitės ir mėnesiai ėjo,—
Lanas ją myli, bet... jis pastebėjo:

Lyg kas hetaip... lyg čia esama ko...
Koks įtempimas, kažkaip nejauku.

Nuožiūrą keistą įgavo į širdį,—
Bet jis apsimetė nieko negirdįs —

Nieko nepaprasto, viskas tvarkoj,
Bet ta mintis jam įstrigo galvoj...

Nutarė paslaptį permatyt Lanas,
Nors jis ir dėjos, būk nieko nemanąs.

Viertį taip rytą išėjo darban,
Be niekur nieko, gražiai sali ir gan.

ValanAą kokią mieste palūkėjęs,
C^rįžo rkamo ir įpuolė, kaip vėjas,— 
r Brūkšt kambarin jis. įbėgo greičiau:

Dėdė Fatimą... jo lovoj... ir jau...
Lanas nustebo, nubalo, nurimo...
Griebė, kaip tigras-, draskyt jis Fatimą!

Lyg išprotėjęs, pamišo jisai...
Smaugė, sudraskė negyvą visai.

Smulkmenų čia išskaičiuot nebeverta.
Žmogų kai smūgis staigus koks pakerta,

Pagieža; pyktis, ‘ pavydo narta,—
Jis jau esybė visai nebeta...

Ką gi? Jau suimtas Herkulas sėdi...
Visą gyvenimą jis už tą bėdą —

Gavo kalėjimą lig pat mirties...
Niekas pagalbos jam rankos neties.

24.
Mėnesių keletą Lanas — nesavas.
Bet pamažu iš kančių atsigavo:

Rimtds pas’darė ir blaivas, ramus, 
Taikytis ėmė į rūsčius namus...

Taip, 1 kaip ir daugelis, buvo be darbo
Laiką'ilgoką, bet laiką tą svarbų —

Laiką išmoko jisai čia naudot, 
Vis kad nuv'eikus, pAdAriūs naudos.

Anglų kalbos jis tuoj mokytis ėmė, 
Bandė užmiršt savo tamsiąją dėmę,—
3 (Liberty) -trečiad., Augiejo - Sept., A, 1Ū53 Užra«yldt Labvę Savo DratttttL

są 18 d. birželio išvažiavau j 
Dorchester, Mass., atlankyt) 
Juozą ir Mary Masteikius.

Dorchester, Mass.

Keliaujant Greyhound bo
su iš New Yorko į Rumford, 
Maine, pusiaUkelyje buvo 
Dorchester, Mass., kur gyve
na nuo semi laikų mano geri 
draugai Marytė ir Juozas Ma- 
steikai.

Dabar buvo gera proga pas 
juos užsukti ir atlankyti.

Atvykęs paspaudžiau rezi
dencijos durų skambutį, o Ma
rytė pravėrus duris netikėtai 
mane pamate ir nustebus su
šuko: “Oje-oje, ką aš dabar 
matau, tai netikėtas iš toli at
vykęs svečias!”

“Atsiprašau, Maryte, kad 
jums išanksto nepranešiau, 
bet pagaliau, ne svečiuotis at
vykau, o tiktai pernakvoti ir 
su jumis pasimatyti ir pasi
kalbėti, nes jarr labai senai 
besimatėm”. Po tų pirmų žo
džių sekė tolirhesnis pasikal
bėjimas. Neužilgo klausiu: 
“Na, o kur Juozas?”

Jinai sako: “Krautuvę ren
gia prie pardavimo, tai lan
gus plauna ir ‘florus’ šaruo- 
ja... kad geriat! atrodytų.”

Laikraščius, knygą ai* ten žurnalus 
Skaitė ir liko akylas, buklus.

Gavo ir darbą prie ledo, ant oro:
Ledo pristato jis, kiek kas panoro,— 

Darbo nedaug, ir to laiko gana,— 
Tik pažiūrėk — ir praėjo diena.

Porą gal metų po pirmojo karo —
Jis jau kalėjime — atpildą daro, — • 

Dvidešimt metų ir dar septyni — 
Sėdi jis čia, tai laikai jau seni...

Teks jam kalėti gyvenimą visą...
Ai nusibodo tas viskas, įįriso!

Ląnas nepametė vilties tačiau:
O gal ir teks išsilaisvint greičiau...

Bėgis gyvenimo greitas, ne lėtas, 
Statiškai niekas nestovi ant vietos,—

Tvirtint, laiduoti tikrai nėgAli, 
Ką mums atneš dar meteliai kiti...

Lanas jau tapo seniai realistas,—
Seka istor’ją, kaip begiš jds vystos, 

Verda ir plinta kaip klastą kova, 
Laisvė nors tramdoma, vis ji gyvA!...

Pažangą Lanas gyvenimo mato:
Tamsiosios jėgos istorijos rūtą —

Kaip bebandytų pasukti atgal, 
Veikiai suklutnpa — Atsukti negal.

Kovą už laisvę jis m Ate- tęvyhėj,— 
Tėvas jam taką kovingą pramynė.

Lanas juo sekė nAmiė ii* svetur, 
Kovą įvairią jis matė bet kur.

Jis ir kalėjime pažangą varo,—
Nors parišti čia sparnai laisvo aro,— 

Net ir narve jis suranda takus,— 
Vis jam darbuojasi ptotAs lakus.

Kritiškai skaito jis laikraštį; knygą, 
Pastabas daro, pabrėžia, pamyga,-—

Straipsnį patėmys, ką tokio subas— 
Išvadas daro savihgai geras.

Centai šeši už visos dienūs dhrbą.
Tiek jis čia gauna—naudoja jis svar

biai!
Knygom, žurnalahi naudoją jis tai,— 
Šviesai pasiekti tokie jo ryžtai!

Keletą metų žinių jis negavo
Nuo giminių ir gimdytojų savū, —

Štai sūšilaukė žinios pagaliau,— 
Tuoj jam visam pasidarė smagiau!

Jau iš Tarybų Armėnijos lAišką
Atsiuntė motina tokį jam aiškų:

Tėvas jo miręs, vArgu jai ir gan,— 
Gi*įžo todėl ji gimtajih kaiman.

Tėviškėj ji atsigavo, priprato,
Atvertė naują gyvenimo lapą.

Lahas su ja susisiekia retai,— 
Laukia jis laukia, kol laiškas Ateis.

(Bus daugiau)

“NA, tai įeral,” sukati, “ei
kime padėsiu jam dirbti.”

Nuėjom ii- JŪozą radome 
apie langus besidarbuojantį.

Netikėtai Juozas pamatė 
mane ir sako: “Na, tai jau 
dabar mano darbas pabaig
tas!..”

Neužteko pasmaukti deši
nę, kad išreikšti pasiilgimo 
jausmą. PasibučiaVoiiiė ir po 
to persistatymo linksmaūs 
momento ėjome į Juozo ir 
Marytės nuosavą grAžiai gė
lėmis papuoštą rezidenciją, 
praleisti smagiai laiką. Ten 
netikėtai sutikome jų gražią 
dukterį ir žentą, prie pat re
zidencijos durų. Smagu su- 
jais buvo pirmą pažintį tu
rėti (bet gaila, kad pamir
šau jų vardus).

Ant rytojaus thanęs neišlei
do į kelionę. Prašė, kad nors 
24 valandas p;Aš juos pasisve
čiuočiau. Dėlei to, Juozas net 
iš darbo pasižadėjo pusę die
nos išlikti. O Maryte sako: 
“Eisime į jūrą pasimaudyti, 
kol Juozas iš darbo pargrįš.”

O rytas buvo saulėtas, šil
tas ir nialonus. Susidėjus to
kioms prielankioms aplinky
bėms su mielu noru padariau 
kompromisą ir problema iš- 
sirišo, kaip mes visi trys no
rėjome iš kalno.

Jūrų Maudynėse
Senai bebuvau maudęsis jū

roje, tai sūrus jūrų vanduo 
man patiko, o dar labiau pa- 

beveik Visai nuogi, tik men
kai pridengę savo kūno “griė- 
šną dalį”, su “šlūtū” 4x6 au
deklo lopuku, kūris liedidės- 
nis už figos lApą, o kaip ku
rių ir tas lapukas nukrypęs į 
šoną. Tačiaū niekas vyrams 
laisves nevaržo, nes moterys 
atskirtos aukšta lentų tvora, 
maudosi atskirai ir su dides
nio “saizo” siūtais, negu vy
rų.

Išsi maudžius, su Mūry t e 
parvykę namo, radome Juo
zą pargrįžus! iš darbo.

Po sveikai ir linksmai pra
leistos dienos, vakarą pralei
dome visi d Ar smagiau, niisi- 
lankę į svečius pas Masteikų 
gerus draugus — Reinardus.

Kaip ten nebūtų shiagu ir 
gerai, bet laikas nepavelina 
ilgiaūi viešėti, dėlei to ant ry
tojaus turėjau atsisveikinti su 
savo geriausiais senais drau
gais, Maryte ir Juozu Mastei- 
kais, ir paėmęs Greyhound 
busą- išvažiavau aplankyti ar
timų giminių į Rumford ir 
Mexico, Maine.

“Nebe toks jaunuolis”

Būsas rieda greitai pajūriu, 
palikdamas Bostono prieplau
kas ir priemiesčius. Važiuo
jam toliau pro gražias farmas, 
pro pievų lankas, pro kviečių 
ir kornų laukus, pro sodus 
ir miškelius. Gražūs va- 
ir miš miškelius. Grražūs va
saros gamtos vaizdai jau ma
nęs nebe užžavėjo. ..

Aš buvau giliai užsimąstęs 
apie praeitį, — apie tai, kaip 
svarbią rolę suldšia laikas 
žmogaus gyvenime. Atsimi
niau labai gerai tuos lAikus, 
kai aš važiavau tais pačiais 
keliAis 1907 metais keliauda
mas iš Lietuvos į Rumford, 
Me., pas savo brolį Jurįgį. Ji
sai tad A buVo dar jaunas, ne
vedęs, '6 Aš bUvaU 20 nietų 
amžiaus berniokas.

Nuo to laiko dabar žaibo 
greitumu prabėgo 45 metai. 
Kokia didelė permaina įvyko 
gyvenime, galima spręsti iš 
to, kAd aš dAbaV keliavau jau 
h'ebe 20 metų, bet 65 nietų 
“jaunuolis.” Nebe tOksAi jau
nuolis, kai’O pirmiau buvau.

Dabar didelis skirtumas ne 
tik išvaizdoje, bet ąpėkoje ir 
energijoj. Dabar keliavAū jau 
nebe pas brolį Jurgį, bet pas 
brolienę Uršulę. Brolis Jur
gis miręs jau 30 metų atgal, 
bet jo paliktus mažiukus 2 
sūnus ir 2 dukteris motina 
Uršulė išauklėjo.

Dabar jau visai kas kita. 
Abu sūnūs ir abi dukterys ve
dę. Kiekviena šeima savisto
viai gražiai gyvena.. Abelnai 
imant, jau sugyveno ir auklė
ja 9 vaikus trečiosios geiit- 
kartės, mano anūkų. Vieni iš 
jų eina pradihėh mokyklon, 
kiti gi, vyresnieji, eina aukš- 
tesnėn mokykloA. Atrodo, kad 
visi anūkai bus mokyti žmo
nės, o nekUrie pAsi’ėks net 
aukštąjį mokslą. Vienas jų 
mAh atvirai pAsisakė, jog jis 
bus didėlių tiltų būdavo.) imo 
ihžihiehiuš.

Smagu, kad m An o anūkų 

skaičius didėja, sveiki, gražiai 
auga ir pavyzdingai Mokina
si. Tame ne vien tėvų laimė, 
bet ir man džiadgsfhas ir už
tikrinimas, jog po mano mir
ties antroji ir- trečioji Du- 
bendrių gentkartė gyvuos ir 
mano pavardė niekados neiš
nyks.

Smagu buvo atlankyti drau
gus ir drauges, kuriuos dar 
radau. Natūralu, per 45 me
tus daugelis yra išmirę, o ki
ti persikėlę kitur gyventi.

Atlankiau Juozą Venskų ir 
jo sergančią žmoną. Jisai su
pažindino mane su savo jau 
užaugusiais sūnumi ir dukre
le. Graži šeima, smagu bu
vo su jais visais pasikalbėti.

(Bus daugiau)

Baltimore, Md.
MIRĖ AUTO MECHANICS 

Ford experience preferred.
50-50 basis. Guaranteed salary.

Steady work. Clean, Modern shop. 
See Service Manager.

NITTINGER FORD
6th & Diamond Sts.

(174-180)

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)

Rugpiučio 28 d. mirė John 
J. Strauss, gyvenęs po num. 
1705 Hiollins St. Po širdies 
atakos rugp. 24 d. buvo nu
vešiąs ligoninėn ir ten neatga
vęs sąmonės pasimirė.

Velionis Straus buvo gimęs 
LietūVoje, Biržų apylinkėje. 
Ilgai gyveno ir dirbo Latvijo
je ir kituose miestuose. Atva
žiavęs į Ameriką ilgai gyve
no Chicago; 111. Ten ir jo 
brolis ir kiti giminės gyvena. 
Brolis jau miręs.

Baltimore.] e velionis dirbo 
B. and O. geležinkelių kom
panijai, dailydės amate, čio
pai gyvendamas vedė savo 
jaunų dienų draugę Oną Pe
lams (po tėvais Skeberdis). 
Buvo linksmo būdo žmogus, 
visuomet mėgdavo savo drau
gus pasveikinti su kokiu nors 
juokingu išsireiškimu. Visa
da būdavo su progresyviais. 
Dalyvaudavo draugijų paren
gimuose ir gausiai rėmė dar
bininkiškus reikalus. Pašar
votas buvo C. W. Kachusko 
šermeninėje, 637 Washington 
Blvd. Palaidotas rugsėjo 1 d., 
10 vai. ryto, Holy Cross ka
pinėse.

Velionio karstą puošė gy
vų gėlių vainikai nuo artimų 
giminių ir draugų : nuo L.L.D. 
25 kuopos, nuo jo kaimynų 
V. A. Jekevičių, nuo A. C. 
Vitkų ir kitų. Paliko liūde
syje žmoną Oną, posūnį Pe
lams, jo žmoną Paris W. Pe 
lanis ir jų dukrytę Shirley 
Loryann, ir kitus gimines ii 
draugus. Velionis buvo Lai
svės Skaitytojas.

Gaila draugo ir progresso 
rėmėjo. Lai jam būna lengva 
šios šalies žemelė. O šeimai 
reiškiu giliausią užuojautą 
šioje liūdesio valandoje.

' P. Pašerskis, 
Šeimynos draugas.

Įvairus išsireiškimai
Klaidinga mintis. — Mo

teriškės yra išmintingesnės 
už vyriškius, kadangi jos 
mažiau žino, bet daugiau 
supranta. James Stephens.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE
AUTO MECHANICS & HELPERS. 
Must bo first, class. Highest salary 
in town. Steady work, good work
ing conditions. Large modern shop. 
Apply in person. Sec George (Serv
ice Manager). WAYNE JUNCTION 
MOTORS, (Studebaker Dealer),

4921 Wayne Ave.
(177-183)

Furniture Spray Pairtter and Re- 
finisher. Must be 1st class. Steady 
work. Good working conditions, 
good pay. Apply in person. JAY & 
JAY. 316 Jackson Street. 
________________________(176-182)

AUTO METAL MAN. Must be 1st 
class. Piece wk. considered. St. wk. 
Good working conditions to right 
man. Apply in person or phono EV. 
2-5313. RIGHT HAND BODYSHOP, 
1238 So. Melville Street.

(175-177)
MATTRESS FILLING MACHINE 
OPERATOR. Must be exp. St. wk. 
Good working conditions. Apply in 
person or phone. SA. 2-3600. KING 
BEDDING CO.. 2119 W. Toronto St.

(175-77)

Chicago, Ill.
Keno naudai įsteigti namų 

projektai

Kaip žinia, praeito karo 
metu Chicagoje labai trūko 
gyvenimui butų. Tuom tarpu 
karinė industrija kilo kaip 
ant mielių. Tūkstančiai darbi
ninkų atitraukta iš kitų valsti
jų ir juos reikėjo apgyven
dinti.

Tada pradėta statyti di
džiuliai gyvenamų namų pro
jektai — valdžios lėšomis. 
Vienas tokių prijektų išbūda- 
votas Bridgeporte, užpakalyj 
“Vilnies” leidyklos ir apima 
kvartalą tarpe 31-mos ir 32- 
ros gatvių, ir nuo elės į vaka
rus nuo Halsted iki Lituanica. 
Projekte viso yra 18 pastatų, 
kuriuose randasi 141 apart- 
mentas.

Lig šiol Bridgeport© namų 
projektas buvo išnuomojamas 
išimtinai tik baltveidžių šei
moms. Kaip bus toliau, pama
tysime.

Penktadienio laidoje mari
jonų “Draugas” paskelbė gąs
dinančią neva žinią, jog —

“Bridgeporte leista gyventi 
negrams.” Kolei kas projekte 
dąr nėra negrų. Paskaitęs 
“Drauge” pranešimą jūsų Re
porteris , nuėję Įį projekto raš
tinę pasikalbėti su direktoriu
mi. Persistačiuš raštinės vedė
jai kas esu, turėjome gana 
draugišką pasikalbėjimą. Su
žinojau sekamus faktus:

Vietinė raštinė apartmentų 
neišnuomoja. Juos išnuomoja 
centrine visų projektų raštinė, 
kuri randasi po num. 608 S. 
Dearborn. Kai centrinė rašti
nė išnuomuojama blie kuriam 
projekte apartmentą, vietiniai 
autoritetai neturi teises nepri
imti nuomininko šeimą. Tai te
kis yra patvarkymas visuose 
valdšikuose namų projek
tuose.

Paklausiau raštinės vedėją, 
ką mano daryti, jei, atsitiki
me negrų įsikraustymo į 
Bridge perto namų projektą 
čia kiltų rasinės riaušės kaip 
dabar vyksta Trumbull Park 

■projekte? Atsakė, jog to be
veik galima tikėtis, nes 
Bridgporte dominuoja katali
kai ir esą labai nusistatę prieš 
kitos rasės piliečius. Bet, sako, 
Amerikos įstatymai neskirsto 
piliečius pagal odos spalvą ar 
tautinę kilmę. Prieš įstatymus 
yra visi lygūs ir lygiai bus 
traktuojami.

Pagaliau abudu priėjome 
išvados, jog valdiškieji namų 
projektai yra išbudavoti ne 
vien baltveidžių piliečių tak
sais, bet taip jau negrų, žydų, 
meksikiečių ir kitų tautybių 
žmonių. Diskriminacija bile 
rasės žmonių yra ne tik nedo
ra, bet draudžiama aukščiau
siais valstybės įstatymais.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE

BOOKKEEPER. Young woman cap' 
able of taking complete charge of 
books and office work. Daily 9—5. 
No Saturday. Good pay. apply in 
person or phone. METALS REFIN
ING CO.. 944 W. Tioga St. ..BA, 
2-2044.
__________________________ (176-179)
HOUSEKEEPER for business couple 
and 2 grown boys. Good cook, light 
housekeeping. No laundry, apart
ment. Sleep in. Own room. $30 wk. 
Ref. and exp. req. Apply in person. 
GREEN CUT RATE DRUG STORE, 
439 South St.

(175-177)
PAT PAGE LADIES SPECIALTV 

SHOP
Now has immediate openings for 

(1) Salesgirl and (1) cashier. Stea
dy work. 40 hr. week. 5 days. Li
beral salary plus commissions. Ap
ply in person. See Mr. Ribner. Ger
mantown and Chelten Aves.

(175-77)
. BILLING CLERK. To operate 1 

BM electric typewriter. Neat, accu
rate typing essential. Exp. pref, but 
not ncc. Salary depends upon pre
vious exp. Apply in person. See Mr, 
Turiak. ALEXANDER SMITH, 

INC., 23rd & Wood Street.
(175-181)

HOUSEWORK, general. Plain cook
ing. Help with 2 children. Settled 

woman. New home in Haverford, 
Sleep in. Own room and bath. St. 
position and good sal. for right wo
man. Phone Midway 2-0951. for in
terview.

(175-177)
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)
STENOGRAPHER. Exp. Must be 

neat and accurate. Central City. , 
Hrs. 9—5. No Saturday. Starting 
salary $190 per month. Steady work 
for right girl. Phone for. appdint- 
ment only. Mr. Wieder. RI. 6-1300.

(176-178)

CLERK-TYPIST. High School Gra
duate. Permanent position, good 
working conditions, 5 day week. Cen
tral City. Air conditioned office. 
Phone Mr. Bell PE. 5-9907 for in
terview.

(177-179)

BOOKKEEPER
Capable of handling all phases of 

operation of NCR 3000 Machine. 
Good salary with liberal employee 
benefits and excellent working con
ditions in modern office. Apply in 
person or phone Mr. Dickinson, EV. 
6-2750. GEORGE P. PILLING & 
SON CO., 3451 Walnut Street.

(177-179)

CLERK-TYPIST
Knowledge of figures. Some gene

ral office work. Prev. exp. helpful, 
but not necessary. Pleasant work
ing conditions. 5 day week. Starting 
salary $35. Apply in person or phone 
Miss Terri Daniel. LO. 4-3932.

1635 Hamilton Street.
(177-183)

HOUSEWORK. General, 5 days 
and every other Sunday. Fond of 
children. Sleep in preferred. . All 
City reference. $35.00. Call TR. 
7-0569.

(177-179)

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- 
RĄNT, Jessup, Md. Cali Waterloo 
224J .

(174-180)

SVEIKATA
JUMS KEIKIA ILGO POILSIO—

SUSTIPRĖJIMO
ANT AVANTA FARMŪS 

Čia sveikatą taisantis 
MAISTAS IR ORAS. 

Išskalbiame drabužius. 
Mokestis $100 j mėnesi

Rašykite: AVANTA FARM,
Ulster Park, N. Y.

(175-179)

i MATTHEW A J
: buyus :
J (BUYAUSKAS) J
J LAIDOTUVIŲ <
J DIREKTORIUS J

J 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 J
b 4
L____ _____________.

Projekto vedėja priming ir 
tą faktą, jog šiom dienom kė
lios baltveidžių šeimos, kūHbs 
prisidėjo prie rasinių riaušių 
Trumbull Park projekte, pap
rašytos pasiieškoti butą kitūr.

Reportefriš
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Rynos eksplozijos 
sužeidė 23

Glendale srityje ties Ridge
wood Teatru praėjusio ketvir
tadienio vakarą su didžiausiu 
trenksmu šovė Į orą vienas ry
nos dangtis ir paskui jį lieps
na. Ne už ilgo, sekė kitas 
trenksmas, vėliau trečias, ket
virtas.

Teatre tuo tarpu buvo apie 
500 asmenų. Gatvės taipgi bu
vo pilnos žmonių. Tad, nežiū
rint policijos Įspėjimo, 23 as
menys tapo sužeisti. Manoma, 
kad visi pasveiks.

Jaunam gaisragesiui Charles 
Rimevicz pažeistos akys ii* ap- 
žalotas veidas. Jis, gal būt, 
nukentėjęs daugiausia,

Unijistai jau veikia 
už Wagnerj

United Automobile Workers 
lokalai 671 ir 770 surengė du 
mitingus atvirame ore Wagne- 
riui paremti. Jie pasiryžę ne- 
daleisti Impellitteriui laimėti 
demokratu partijos nominaciją.

Nomi naciniai balsavimai 
(primaries) Įvyks už savaitės, 
šio mėnesio 15 d.

Karštyje mirtingumas 
padvigubėjęs

New Yorko Sveikatos De- 
partmentas paskelbė, kad bė
giu paros, pasibaigusios rug
sėjo 1-mos rytą, mieste mi
rė 411 asmenų. Skaitlinė 
esanti daugiau dvigubos 24 
valandų laikotarpiui..

Sveikatos Departmentas 
pataria: neskubėti, Rengtis 
protingai. Gerti įvalias šalto, 
bet ne lediniai šalto vandens. 
Valgyti lengvai, daugiausia 
vaisių, daržovių ir salads. Ne
būti saulėje. Vengti smar
kios, ilgos, n u v a r g inančios 
mankštos.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

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

n-------------------------------------------------------------------------------------m

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

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

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

■-------------------------------------------------------------------------------------a

Boro Park Klubas 
rems Wagnerj

Pradžioje kampanijos no
minuoti kandidatus i majorą 
Boro Park srityje veikiantis 
Victory Democratic Club lai
kėsi tame demokratų partijos 
sparne, kuris remia dabarti
nio majoro Impellitterj kan
didatūrą. Bet šiomis dieno
mis klubo viršininkai Joseph 
Kottler ir Ruben J, Aronson 
viešai paskelbė, kad klubas 
atsimeta nuo Impellitterio, o 
rems Wagnerj.

Greta kitko, Aronsonas sa
kė :

“Treji metai Impellitterio 
nevadovybės mūsų miestui at
nešė finansinę padėti, dėl ku
rios tapo Įvestas 15 centų fė- 
ras ir pakelti sales taksai.“ 
Pareiškia, kad Impellitteris 
yra Roe-Farley frakcijos kan
didatu. Tai ta pati frakcija, 
kuri anais metais demokratų 
konvencijoje buvo suorgani
zavusi baublius prieš Roose- 
veltą kaip perdaug nusilei
džianti darbo žmonėms.i

Pagerbė policistą už 
nušovimą žmogžudžio

Policijos viršininkas Mona
ghan policistą Vincent Langan 
pakėlė iš paprastojo Į detekty
vą.

Langan dar tapo apdovano
tas prizu už nušovimą Ed war- 
do Ryan, bėgusio iš unijos vir
šininko Lewiso namų, kur jis 
buvo Lewisa nušovęs. Jis apy
linkėje buvęs trafikui saugoti, 
būtų galėjęs nesikišti Į žmog
žudžio gaudymą. Gaudomasis, 
atsišaudydamas, paleido 5 šū
vius. Policisto laimė, kad tie 
šūviai nepataikė jam.

Cemento vežėjai sutikę 
baigti streiką

Statyboms cemento ir žvyro 
pristatymo sunkvežimių vai
ruotojų unija sutikusi priimti 
visašališkojo prezidento Dave 
Beck raginimą grįžti Į darbą. 
Grįžti algų ir kitus reikalavi
mus paliekant arbitracijai.

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. 7-6233

“Biedniokė” paliko 
valdžiai $34,000

Yonkers, 23 Jefferson St., 
tapo atrasta mirusi savo bu
te Mrs. Anna Marcin, 76 me
tų. Ji kaimynų būdavusi skai
toma vargšelė. Kaiminkos iš 
metų i metus ją beveik mai
tindavo, kad ne viena tai ki
ta atnešdamos savo šeimai vir
to viralo bliūdelj, kad ji ne
mirtų badu. Prieš apie treje
tą metų jos vyras miręs li
goninėje, už kurią jie nemo
kėję dėl “bieclnystės.”

Kai policija pradėjo apžiū
rinėti užgriozdintą jos butą, 
radę šian ir ten Įsiuvinėtų 
$14,467 pinigais, stalčiuose 
dar arti 5 tūkstančių, bankų 
knygutėse taipgi 15 tūkstan
čių su kaupu. Matomai, mo
teriškė tikėjosi turtą nusineš
ti su savimi. Tačiau, veikiau
sia, viskas teks valdžiai, nes 
vaikų neturėjo. Iki šiol buvo 
atrasta buvusio jos vyro gimi
naitė Julia Rizzo, gyvenanti 
16 Summit St., Yonkers.

City Fusion Party, 
pasisakė už Wagnerj

Vis daugiau, ir daugiau miej 
sto sričių, demokratų klubų 
ir kitų pilietinių organizacijų 
ir grupių pasisako prieš no- 
minavimą Impellitterio Į ma
jorą.

Paskiausias stambus smūgis 
majorui suduotas City Fusion 
Party pasisakymu už Wagne- 
rį ir jo sąrašą. Ta partija 
per savo viršininką .Michael 
Potter pareiškė, kad Wagne- 
ris yra tinkamu nugalėti im- 
pęllitterį ir kad už Wagnerj 
darbuosis ne tiktai nominaci
joje, bet ir rinkimuose. Sako, 
kad Wagneris atstovauja ge
riausias LaGuardia tradicijas. /
Fusionistai iš karto statė tei
sėją Leibowitz kandidatu j 
majorą. Bet paskiau Leibo
witz savo kandidatūrą iš 
traukė, sakydamas, kad jis 
neturįs pinigų rinkimų kam-' 
panijai vesti.

Jauna pora nusižudė
Owen Kelly, 43 metų, ir jo 

žmona Mary, 37 metų, atrasti 
mirę savo bute nuo miegui tab- 
letėlių.. Jos paliktame raštely
je sakoma, kad jinai- vyrą my
linti, norinti būti greta jo. 
Prašanti nekaltinti nieko, tiktai 
ją. Tačiau iš to nesuprato, ar 
saužudystė buvo jos vienos 
planas, ar abiejų sutartis.

Jos vyras' mirtinai sirgęs vė
žiu. x

Karštis užmušė
Charles Blythe, 18 metų, 

krito ir mirė Peekskill mie
stelio mokyklos sporto aikš
tėje po 15 minučių sporti
nės mankštos 100 laipsnių 
karštyje. Po mankštos, jau
nuoliai buvo užkomanduoti 
bėgti aplink aikštę. Vyru
kas krito pusėje to bėgio.

Brooklyne 3 metų mergytei 
pavyko atstumti neužkabintą 
vielinę Jango uždangą. Ji nu
krito Į kiemą 10 pėdų, bet išli
ko beveik nesužeista.

SCHOOLS
Tortų Dekoracijos-Kepyklos ir Sal

dainių mokykla
Dabar Praneša Naujus Kursus.

1465 —3rd Avė., N. Y. C.
RE. - 4-5475

(x)

RANDAVOJIMAI
Patogus kambarys prie pavienio 

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

(x)

Queens redaktorius 
pabūgo tarybą

Septyni kolegijų laikraštukų 
redaktoriai buvo kreipęsi Į Ta
rybų Sąjungą prašyti leidimo 
važiuoti Į Tarybų Sąjungą jr 
ten 'savo akimis pamatyti tos 
šalies gyvenimą. Tarpe tų bu
vo ir James Grant, vienas 
Queens College laikraštuko 
Rampart redaktorių.

Šiomis dienomis prašytojai 
leidimo gavo pranešimą, kad 
jie Įleidžiami, tik turės pasimo- 
keti po $2.50 už vizą ir gali va
žiuoti. Kad jie Įleidžiami be
sąlyginiai, gali pasirinkti lan
kytis “bile kur.“ Tai išgirdęs, 
Grant suskubo atsisakyti nuo 
važiavimo. Jis bijąsis tapti 
“Tarybų Sąjungai propagandos 
Įrankiu.“

Už žiurkes numažino 
apartmentą rendas

Virš 50 šeimų išsikovojo 
numinsimą vendų New Yor
ko apartmentiniame name 
146 W. 64th St. Priežastis: 
savininkai neprašalino žiurkių 
ir kitų parazitų. Rendos nu
mušta 33 su virš procentais.

Pataria medeliu 
savininkams

R. C. Jenkins, Brooklyno par
kų direktorius, pataria savinin
kam jaunų, neseniai persodintų 
medelių juos gerai palieti kar
tą ar porą per savaitę. Lieti vė
lai vakare ar-anksti rytą.

Dėl sausros medžiai baigia 
prarasti lapus jau dabar, kuo
met normaliai jie pradėtų la
pus mesti gale rugsėjo ar pra
džioje spalių. Jenkins sako, jog 
seniems medžiams dėl to nėra 
pavojaus, bet jauni ir nauji 
persodintieji galėtų nudžiūti.

Kaltina unijistus
New Yorko grand džiūrė šau

kia Į tardymą tris W0R sto
ties pikietuotojus, AFL Inter
national Brotherhood of Elec
trical Workers narius. Kalti
nimuose sako, būk jie sustabdę 
ir bandę apkumščiuoti vieną tos 
stoties viršininką ir jo bandy
tą atsivežti streiklaužį.

Unija sako, kad jos nariai 
jokio užpuolimo nevykdė.

Waldman pasitraukiąs 
nuo laivakroviu

Advokatas Louis Waldman, 
socialistas, ilgus metus advoka
tavęs laivakroviu karaliui Ry- 
anui, pasiskelbė pasitraukkiąs 
iš tolimesnio jam advokatavi
mo. Waldmanas yra dau^ pa
tarnavęs Ryanui ir jo pakali
kams kovose nedaleisti eili
niams laivakroviams apvalyti 
uniją nuo gengsterių, įsivesti 
tikrą unijizmą pajūryje.

Prisiekdinti du J. V. 
prokuroro padėjėjai

New Yorko rytinio dis- 
trikto prokuratūrai paskir
ti du' nauji asistentai dirbti 
prie prokuroro Leonard P. 
Moore. Jais yra panelė 
Margaret E. Milius, 30 m., 
gyvenanti 353 E. 17th St., 
Brooklyne, ir Edgar G. Bri- 
sach, 39 m., iš Heampsted, 
L. I.

Kas nors bus sveikas
New Yorke iš auto pasta

tymui ploto išvogtas sunkve
žimis. Jis buvęs prikrautas 
$5,000 vertės, prekių, daugiau
sia vaistų, ką tik parvežtų iš 
Bostono įvairioms *'New Yorko 
firmoms.

NEW YORK
HELP WANTED-MALE

VYRAI
Išlavinti ar nelavinti.

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

LAMINATED VENEERS CO.
100-05 82ąd Ave., Richmond Hill 

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

(174-177)
CARPENTER

Patyręs prie Komercijinių 
Walk-In Refrigerators

KELLY KATZ EQUIPMENT CO.
94 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

Puikus darbas. Kreipkitės tuojau
Tel. ES. 3-9200 

________________________ (176-178)
MEDŽIO ŠINGELIŲ VYRAI

PATYitĘ plywood 
APPLICATORS

ABELNAI $475.00 I SAVAITĘ] 
DEL CAMPO 

111 ALVIL RD., 
ELSMER, DELAWARE 

TEL. WILMINGTON 3-6400—
9 A. M.—5:30 P. M.

(176-180)

DINING ROOM WORKER
Berniukų Mokykla. Užmiestyje

Alga ir Užlaikymas
Tel. UN. 4-4701 

X
Šaukite Antradieni 9 A. M.

iki 4:30 P. M.
(176-178)

VYRAI (18-44)
Lengvas Fabriko darbas

Puikiausios Darbo Sąlygos
Gera Pradinė alga. Pakilimų Pro

gos. 5 dienų. 40 valandų savaitė. 
Reikia suprasti angliškai.

Kreipkitės Antradienių Rytais 
ir Visą Savaitę j

NATIONAL BISCUIT CO.
85 Tenth Ave.. N. Y. C., prie 15th St.

(176-178)

CABINET MAKERS
Darbas prie kostumerskų naujų 

rakandų ir pataisymų. Nuolat, gera 
mokestis.

FINISHERS
Prie kostumersko darbo rakandų. 

Spraying ir kiti darbai. Nuolat. Ge
ra ‘ mokestis. Kreipkitės:
WOODWORKING SPECIALTIES 

ČO., INC.
34-69 Collins Place, Flushing 

Tel. Independence 8-1993
, (175-183)

LATHE DARBININKAI
Reikalingi Du 1-os Klasės Vyrai.

Taipgi
Pilnai Išsilavinę 

Mašinistai 
TRANS-ATLANTIC MACHINERY

LTD
200 East Second St., Mineola, L. I.

(177-179)

PRANEŠIMAI
PATERSON, N. J.

Piknikas ir šokiai
Rengia bendrai Lietuvių L.L.D. 

84 kuopa su rusais. įvyks sekma
dienį, rugsėjo (Sept.)* 13 d., Rusų 
National Home Park, 52 Mereline 
Ave;, West Paterson, N. J. Gros 
smagi orkestrą. Įžanga 60c.

Gerbiami Patersono ir apielinkės 
lietuviai!

Malonėkiie skaitlingai atsilankyti 
j šj linksmą pikniką ir smagiai lai
ką praleisti. Čia bus skanių valgių 
ir įvairių gėfimų.

Širdingai kviečia rengėjai.
KELRODIS:

Atvažiavę iš kitur į. Patersoną, 
klauskite McBride Ave., West Pa
terson ir susiradę McBride Ave., va
žiuokite apie dvi mailes iki Neesers 
Lane. Ten bus Blakely Tavern. Čia 
sukite po kairei j kalną ir pavažia
vę du blokus, sukite po tiesiai, dar 
pavažiavę tris blokus, vėl sukite po 
kaire ir važiuokite aukštyn. Rasite 
pikniko vietą.

(177-179)

CLEVELAND, OHIO
L.L.D. 190 kuopos susirinkimas 

yra šaukiamas penktadieni, rugsėjo 
(Sept.) 11 d., bus Kliubo svetaianė- 
je, 9305 St. Clair Ave. Turime cen
tro blankas viršininkų nubalsavimui 
ir turime du naujus narius,' kuriuos 
formaliai priimsime i kuopą. Šiame 
susirinkime. Taipgi turime pasitarti 
bendrai visu kuopos veikimu ir abel- 
nai draugijos reikalais. Tad visi na>- 
riai ateikite į šį susirinkimą. Pra
džia 8val. vakare.

Meno Grupės Reikalai.

Teko girdėti, jog greitu laiku bus 
šaukiamas ,Meno Grupės susirinki
mas. Kadangi meno jėgos Clevelan- 
de sumenkėjo, bet vistik nors maža 
grupė palaiko gyvybę. Patartina 
šaukti netik meno grupės, bet ir 
kiek platesnį susirinkimą vietos vei
kėjų ir ilgai nelaukus, nes jau lai
kas žiemos sezonui prisirengti.

J. žebrys.
(177-1791 ' I ’

Brooklynietis ' korporalas 
Henry T. Zimmerman tapo 
užmuštas lėktuvo nelaimėje, 
kuri įvyko rugsėjo 3-čią, Wa- 
shingtono valstijoje.

Atidarytas naujas gimdy
vėms ir kūdikiaijps skyrius 
prie Brooklyn Women’s Hos
pital.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

MERROW OPERATORS
! Vien tik patyrusios. Darbas prie? 
boys sweaters. Nuolatinis darbas. 
Gera mokestis. Kreipkitės:

PICWICK KNITTING MILLS 
49 Junius St., Brooklyn

(5th floor)
(175-179)

REIKALINGOS OPERATORES
Siuvimui pamušalų moteriškiems 

koutams. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis. Kreipkitės:

TAILORCRAFT SPORTSWEAR
470 Broome St., N. Y. C. 

(3rd floor)
(175-179)

Sulig Webster žodyno.
PROGA YRA

“Patogių sąlygų supuolimas“
Pleasantville Instrument

Corp.
Šaka

General Precision Laboratory Inc. 
Siūlo patyrusioms
ASSEMBLERS
SOLDERERS 

WIRERS
Transformer Assemblers
TURI BUT U. S. PILIETES

ŠIOS SVARBIOS APLINKYBES 
teikia ateičiai padidinimą electronic 
fabriko. Nuolatinį. linksmą darbą, 
moderninėse sąlygose.
ĮEINA PATENKINANČIOS PA
ŠALPOS:

... Automatiški algos pakėlimai

... Ligoje Pašalpa

... Medikalė Pagelba ir Apdrauda
.’.. Poilsio Periodai
... Apmokamos vakacijos

270 Marble Ave. Pleasantville 2-2800 
Extension 29

(175-181)

HAIR DYER—FINGERWAVER
MANICURIST

Pilnai patyrusi. Nuolatinis darbas. 
$60 j savaitę. Linksmos darbo sąly
gos. Kreipkitės:

HARRY’S BEAUTY SALON 
v205 E. 167th St., Bronx 

Tel. JE. 6-9850
(176-180)

APPLIQUE CUTTERS

Vien tik patyrusios. Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis. Kreipkitės:

ARLINGTON EMBROIDERY

114 E. 25th St., Bronx
(176-177)

REAL ESTATE

EAST NEW YORK — 324 Shep- 
| pard. Ave., 2 šeimų moderninis mū

ro namas, aliejus, karšias vanduo, 
arti visko. Puikiausiose sąlygose. 
Užimamas tuojau po nupirkikimo. 
Kreipkitės be agentų.

APpIegate 7-6961
(175-179)

BUSHWICK SECTION
2 šeimų medinis namas

9 kambariai, karštas vanduo 
Parquet Floors. Tuščias apartment as

Tel. NE. 4-3137
(175-179)<

2 ŠEIMŲ NAMAS—

Ąliejus — Užėmimui 4 Rūmai.
$10.000

Šaukite: TAlmage 3-5150

Ar TA. 2-3952
(174-181)

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. BAyslde 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)

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

ALDLD. 185 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, rugs. (Sept.) 
10 d., pradžia 7:30 vai. vakare, 110- 
06 Atlantic Avė. Visi nariai daly
vaukite, nes yra svarbių reikalų ap
tarimui.

Komiteteas.
(176-177)

BROOKLYN, N. Y.
L.D.S. 46 kp. mitingas įvyks tre

čiadienį, rugsėjo 9 d.. 8val. vakare, 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., 'Richmond Hill, N. Y.

Visi nariai būkite, nes reikės pa
sitarti kas link ateinančios žie
mos sezono veikimo.

Valdyba.
(176-177)
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REIKALINGA HOUSEKEEPER
Guolis vieloje. Nuolatinis 4Larbas. 

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

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

(173-177)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios prie Singer mašinos. 

“Group 2“. Darbas sekcijom arba 
viso drabužio. 35 valandų savaitė. 
36% bonų. Unijinė dirbtuvė. Nuola
tinis darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės:
ROSEBANK SPORTSWEAR 

100 St. Mary’s Ave., Rosebank, S. I.
Tel. GI. 7-1381

(175-181)

REIKALINGOS OPERATORES
Dirbti prie moteriškų koutų. Sek

cijinis darbas. Guzikus siūti ranka. 
Nuolatinis darbas. Gera alga.

ROCK FASHIONS
11 Rock St., Brooklyn 

(arti Wilson Ave.)
Kreipkitės: (176-182)

CROCHET BEADERS
Vieni ik patyrusios. Linksmas nuo 

šmotų darbas. $65 ir aukščiau. Nuo
latinis darbas. Atdara šeštadieniais.

Kreipkitės:
MAX A. SOMMER CO.

5 W. 36th St., N. Y. C.
(176-178)

MERGINOS (21-30)
Lengvas Fabriko Darbas 
Patyrimas nereikalingas

40 valandų savaitė. Gera proga pa
kilimams. Naktinis darbas.

Kreipkitės Antradienio rylą 
Ir ištisą savaitę:

NATIONAL BISCUIT CO.
85 Tenth Ave., N. Y. C.

(prie 15th St.) 
___________________________(176-177)

REIKALINGA FINGERWAVER
Nuolatinis darbas. $55. Linksmos 

darbo sąlygos. Uždara pirmadieniais. 
Kręipkitės:
MERMAID BEAUTY SALON 

61 West Tremont Ave., Bronx 
Tel. TR. 8-9204

_______________________ (176-177) 
REIKALINGOS

FINGER WAVERS (2)
Pilnai patyrusios ekspertai beauty 

operatorės. Nuolatinis darbas, vir
šiausios algos. Kreipkitės:

TYRONE BEAUTY SALON 
381 Amsterdam Ave., N. Y. C.

(arti 79th St.) >
Tel. TR. 4-6855

<176-i 77V
REIKALINGA MANK CRIST y

Patyrusi. Nuolatinis darbas. ' w .i 
alga. Linksmos darbo sąlygos. 

Kreipkitės:
WEST END HAIRSTYLIST 

262 West End Ave. (72nd St.) 
Klauskite Mr. Tone 

Tel. SU. 7-0070
(176-180)

REIKALINGA HAIRDRESSER
Patyrusi. Nuolatinis darbas. Pato

gios valandos, aukšta _mokestis.^ 
Kreipkitės:

MAJOR MARIE BEAUTY SALON 
1425 Madison Ave., N. Y. <’. 

Tel. AT. 9-0533
(176-182)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

CLEANING STORE
Įsteigtas 8 metai, žema renda. 4 

metų lysas. ispaniška sekcija. Tur) 
greit parduoti su nuostoliais.

144 Atlantic Ave.. Brooklyn
Tel. Ui.. 5-0922 '

(174-178)

BAKERY—ARTI PARKCII ESTER

Gera viela. Kepimas ant vietos.

Ant pirmų lubų. Lietuvio savininkas.

Tel. TA. 3-5150—TA. 240 
• J X

(174-180

MEAT MARKET—EAST BRONX 
Puikiausia vieta 

4044 White, Plains Ave.
Geros jeigos — Kaina žema 
Parduodama su nuostoliu.

- Tel. KI. 7-7550 
__________________________ £174-178) 

GAS STATION 
REPAIR SHOP

Ilgas Lysas 
Turime Parduoti 

1452 Westchester Ave.
Bronx

T Y. 3-5780
(173-177)

FRUIT 
& 

VEGETABLE STORE 
Gera proga. 

Parduodame iš priežasties ligos. 
Turite pamatyti, kad įvertinti. 
Tclefonuokite STerlIng 3-0867 

Tarpe 1—7 P. M.
(175-179)

BODY SHOi? L f
Abelnai 35x40. didelis kAmas. teV- 

pa 6 karai, aliejum garfa šildoma, 
visi reikalingi'permitai, 5 h. p. com
pression jacks, Porto Power, ir kiti 
įrengimai. Renda $150. Pageidauja
ma lysas. šaukite tuojau.

35-21 Farlngton St., 
Tel. FL. 9-2824

(175-179)




