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KRISLAI
Rudens sezonas. 
Ravykęs piknikas. 
Prisimenant A. Smetoną.
IWO kovoja.
ALDLD daro tą pati.

Rašo R. Mizara

! FRANCIJA NUSIGANDUS, 
i KAD ADENAUERIS
LAIMĖJO RINKIMUS

Darbo Diena praėjo, o tai 
reiškia, kad mes įžengiame į 
rudeninį sezoną.

Pravda rašo, kad “amerikiniai 
jo bosai - tikrieji laimėtojai”

Mūsų kult m inis darbas, mū
sų visuomeninė veikla dabar 
jau prasidės salėse.

Lutu gerai, kad visa lai 
šiemet pasireikštu geriau negu 
pernai šiuo metu.

•

Praėjusį sekmadieni living
tone (N, J.) ivvkęs piknikas 
buvo visais atžvilgiais gražus, 
įspūdingas.

Philadelphiečiai buvo atvy-

Paryžius.—Francijos vai-' 
džia juo labiau nusigando , 

į vokiečiu pavojaus, kad Va
karu Vokietijos premjeras 
Adenaueris laimėjo absoliu- 
tę seimo (kongreso) daugu- 

i-mą rinkimuose pereitą sek- 
1 madieni.

Adenaueris darb u o j a s i 
kaip galint greičiau įvyk- 

' dyti amerikinį planą — re

krutuoti pusę milijono vo
kiečiu ir įjungti juos į bu
simąją tarptautinę vakarų 
Europos armiją prieš ko
munizmą, u

Maskva. — Sovietu komu
nistu laikraštis Pravda ra
šo, jog tikrieji rinkimų lai
mėtojai yru “amerikiniai 
Adenauerio bosai.”

Dešinėje sėdi senatorius McCarthy, ragangaudžiu 
karalius. Jis kalbasi su senatoriumi Dirksenu, repub- 
likonu iš Illinois, apie tyrinėjimą federalinės valdžios

KEPI BUKOM, VADAS- 
KARINIU KONTRAKTU 
ŠMUGELIUOTOJAS
Reikalavo sau 4 procentų už 
valdžios užsakymų išgavimų

Washington. — Aukštas 
republikonų ponas Warren 
1St e p s e n s o n a s žadėjo 
Drayer - Hanson kompani
jai išgauti iš valdžios už
sakymus, vertus milijonų 
dolerių — statyti mašinas, 
reikalingas kariniams lėk
tuvams pajkilti nuo laivų. 
Už tai reikalavo iš kom
panijos 4 procentų pelno

arba po $2,000 algos per 
mėnesį.

Kongresmanų komisija 
žada ištirti, kaip Stephen- 
sonas, viršininkas preziden
tiniu Eisenhowerio įkurtu- *■ 4-

vių komiteto, iš anksto su
žinojo, kad valdžia užsa
kys daug tokių mašinų pa
statyti.

kę busu ir automobiliais: tą 
patį padarė ir brooklyniečiai.

Deja, iš tūlu pačios New 
Jersey valstijos miestu žmo
nių buvo permaža.

I ūli vanotai skelbė. būk 
iie šį pikniką pi k ietuosią, bet 
savo “garbingo žodžio“ neiš
laikė, nes miesto policija šiuo 
atžvilgiu buvo nuosaiki: atsi
lakė leisti jiems juokinti žmo
nes, 

■a —
Vienas (’hieagos Draugo 

■Aendradarbis cituoja nabaš- 
•ffinko A. Smetonos kalbą, sa
kytą 1931 metais Kaune tau
tininku jaunimo mitinge. Sme
tona taip pasakęs:

“Kam gi esate susirinkę 
šią dieną? Tam. kad pagerb- 
tute* savo vyriausią dvasios 
vadą. Aš tačiau ne vien iūsu 
vadovas, bet. ir mūsų valsty
bės vadas.“

Tas pats marijonu laikraš
čio bendradarbis pripažįsta, 
kad Smetonos “raštuose ran
dame visą eilę gražiu religi
niu minčių, kuriomis galima 
tik pasigėrėti.“

•

Kad Smetona buvo fašistas, 
kad jis tuo pačiu sykiu- buvo I 
ir klerikalų bičiulis, to niekas 
neužginčys.

Dėl to klerikalai, su kun. 
Krupavičium priešaky, 1926 
metais laimino Smetoną, lai
mino ir tą smurtą, kurį jis i 
atliko. A j

^International Workers Or
der, amerikinė fraternalė or
ganizacija, kurion įeina apie 
15-kos tautybių žmonių, tebe- , 
veda kovą už išlikimą.

Kaip žinia, šią organizaciją į 
siekiamas! uždaryti, — užda
ryti išimtinnai dėl politinių 
priežasčių.

Po ilgo bylinėjimosi New ! 
Yorko teismuose, IWO apelia- 
vo į aukščiausj šalies teismą j 
Washingtone, šiuo metu šios 
organizacijos nariai siunčia! 
aukščiausiam teismui petici
jas, prašant, kad jis jų bylą 
svarstytų.

Be to, šių metų spalio 4 d. 
Washingtonan yra saukiama 
1WO narių atstovų nepapras
ta konferencija.

Energingai ir ryžtingai 
IWO nariai gina savo organi
zaciją.
' 1

Praėjvisį savaitgalį New 
Yorke įvyko Lietuvių Literatū
ros Draugijos veikėjų pasita
rimas dėl gelbėjimo savo or
ganizacijos.

Kaip žinia, šią, per arti 40 
metą gyvuojančią, kultūros ir

Policijos “vaina” su 
plėšikais tunelyje

New York. — Du pikta
dariai, John Metcalf ir Pe
ter Simon mėgino dienos 
laiku apiplėšti turčių namą 
South Orange, N. J. Bet 
buvo nugąsdinti ir bėgo au
tomobiliu i New Yorka. Po
licijos automobiliai pasivi
jo plėšikus Lincoln tunely
je po Hudson upe, tarp 
New Jersey ir New Yorko. 
Bėgliai ir policininkai šau
dė, paleisdami 40 kulkų iš 
abiejų pusių.

Vienas plėšikas pavojin
gai pašautas, kitas leng
viau. Abudu suimti. Vie
nas policininkas taip pat 
sužeistas.

Per “vainą” tunelyje va
žiavo apię 100 kitų automo
bilistų, nusigandę ir mėgin
dami išvengt kulkų.

Dailidžių unija grįžta 
i Darbo Federaciją

Washington. — “Amžina
sis,” nerenkamas Dailidžių 
Unijos prezidentas Wm. L. 
Hutchesonas pereitą mėne
sį buvo ištraukęs ta 800,000 
narių uniją iš Darbo Fede
racijos. Tai todėl, kad Fe
deracijos komitetas buvo 
susitaręs su CIO unijų ko
mitetu, jog nei Federacija 
nei CIO jau nebandys grob
ti viena kitos unijas.

Federacijos valdyba da
bar pasikvietė ir užgerino 
Hutchesoną, taip kad jis 
pasižadėjo sugrąžint savo 
uniją į Federaciją. Hutche
sonas užtat išreikalavo, kad 
kitos federacinės unijos ne
mėgintų užgrobt Dailidžių 
Unijos skyrius ir kad 'ne
bandytų paveržt jų darbus.

Amerikonai Pietų Afrikoj 
ieško atominių medžiagų

I

Pietų Afrika. — Čia at
vyko pasiuntiniai Amerikos 
Atominės Jėgos komisijos, 
senatoriai ir kongresmanai. 
Apžvalginėja atominių me
džiagų kasyklas Pietinėje 
Afrikoje. Žada jas plačiau 
išvystyti, jeigu Pietų Afri
ka sutiks duoti Amerikai 
tam tikrą dalį medžiagų 
atom-boimboms.

Rumunijos gamyba 
sparčiai auga

Bucharest, Rumunija. — 
Naftos - gazolino) gamyba 
Rumunijos Liaudies Respu
blikoj per metus pakyla 
bent po 10 procentų. Da
bar apdirbama 9 milijonai, 
300 tūkstančių tonų naftos 
per metus, o 1955 metais 
bus pagaminta jau 11 mili
jonų tonų naftos produktų, 
kaip rodo ligšiolinė tos pra
monės eiga.

Jei gamyba tiktai tiek di
dėtų, kaip iki šiol, tai ang
lies 1955 metais bus iškas
ta 8,500,000 tonų, arba 
2,400,000 tonų daugiau, ne
gu šiemet.

Šiemet padaroma 750,000 
metriškų tonų plieno, o 
1955 metais bus jau dau
giau kaip milijonas tonų.

Panašiai vyksta elektros 
gamyba ir kitos fabrikinės 
pramonės.

Tuo pačiu laiku pinga 
maistas ir fabrikai paga
mina vis daugiau ir geres
nių kasdienio vartojimo 
daiktų.

leidykloje. Jis užuodęs, kad ir ten esą įsiskverbusių

Amerika nekviečia 
Anglijos i derybas 
su Australija

“raudonųjų.’’

Prezidentas paskelbė 
gedulą dėl mirusio 
teisėjo Vinson

Kūnas lede per 50 metu 
išsilaikė kaip gyvas

Stevens žada svarstyt 
McCarthy reikalavimą

ORAS.—Giedra ir vėsu.

apšvietos organizaciją justici
jos departmentas siekias’ pa
daryti “subversyve.“

Savo konferencijoje' veikė
jai nusitarė prieš tai kovoti, 
— jei bus reikalas eiti net ir 
į teismą.

Kitos organizacijos, kurias 
šalies prokuroras mojasi pa
daryti “subversyvėmis,“ daro 
tą patį.

SENIAU NEW YORKE 
BUVĘ DAR KARŠČIAU

New York.—Miesto svei
katos rekordai rodo, jog 
per didžiąją karščių bangą 
1896 metų rugpjūtyje New 
Yorke, mirė 765 žmonės, o 
Brooklyne 333.

Šiemet gi 11 dienų karš
čiai rugpjūčio pabaigoj ir 
rugsėjo pradžioj numarino 
tiktai apie 50 žmonių New 
Yorke, Brooklyne ir apylin
kėje.

New Yorko valstijoj per 
savaitę dar 134 asmenys su
sirgo kūdikiniu paralyžium.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos yra padariusios 
karinę sutartį su Australi
ja ir Naująja Zelandija, sa- 
vivaldiškais anglų imperi
jos kraštais.

Dabar atvyko Australijos 
I ir Naujosios Zelandijos už
sienio r e i kalų ministrai. 

' Amerikos valstybės sekre- 
I torius John Foster Dulles 
slaptai su jais tariasi, kaip 
stiprinti bei ginkluoti tą 
karinį sąryšį Pacifiko Van
denyne prieš komunizmą.

Anglijos valdžia kartoti
nai prašė, kad Amerika 
priimtų Angliją į šį karinį 
bloką. Amerika atsisakė. 
Anglų valdžia geidavo, kad 
Amerika pakviestų ją bent 
į savo pasitarimus su Au
stralija ir Naująja Zelandi
ja. Bet Amerika vis dar 
nekviečia Anglijos, nors 
tiedu kraštai yra anglų im
perijos nariai. *

Washin.gton.—Mirus Fre
dui Vinsonui, vyriausiam 
Aukščiausio Teismo teisė
jui, prezidentas Eisenhow
er is labai jį išgarbino ir pa
skelbė viso mėnesio gedulą 
(žėlavas) dėl Vinsono. Įsa- 

i kė per tą laikotarpį nuleis- 
j ti Amerikos vėliavas iki pu- 
Į siau stiebų Jungtinėse Vals- 
j tijose ir kituose kraštuose.
: KĄ SKIRS VIETON
I VINSONO?

Kalbama, kad prez. Ei- 
! senhoweris skirs vieną iš 
dviejų kaip naują vyriausią 
Aukščiausio Teismo teisė
ją — Californijos guberna
torių Earla Warren.ą arba 
New Yorko valstijos guber
natorių Tomą Dewey.

Automobiliai užmušė 
405 per šventes

Sa 1 zbu i ‘g, Aus tr i j a.—P i rm 
50 metų buvo snieginiais 
Fandlšarten kalno ledais 
užgriūtas Kurtas švhigho- 
feris, kalnų laipiotojų va
das.

Dabar, aptirpus ledui, bu
vo pastebėta žmogaus ko
ja. Tad policija ir išėmė 
jo kūną, kuris atrodo taip 
sveikas ir dailus, kaip gy
vo žmogaus.

Oveta Hobby nieko nežada 
jaunuoliams taisyti

Chicago. — Apskaičiuo
ta, jog per Labor Šventes 
574 amerikiečiai žuvo viso
kiose nelaimėse. Vien, au
tomobiliai užmušė 405 žmo-

Philadelphia. — Oveta 
Culp Hobby’ienė, Eisenho- 
werio sveikatos, apšvietos 
ir Social Security depart
ment sekretorė, dejavo, 
kad dar 17 procentų padau
gėjo kriminaliniai nusikal
timai berniukų bei mergai
čių nuo 10 iki keliolikos me
tu amžiaus, v

Kalbėdama suvažiavime 
Nacionalės Miestų Sąjun
gos, Oveta linkėjo tiktai, 
kad bažnyčios ir mokyklos 
stengtųsi atitraukti jau- 

' puolius nuo piktadariškų 
žygių. Iš savo pusės, ji 
nieko nežadėjo kovai prieš 
jaunuolių kriminalizmą.

(“Gerovės” ministrė Ove
ta Culp neseniai reikalavo, 
kad Kongresas dar mažiau 
paskirtų pinigų reikalams 
apšvietos bei gerovės. Pir
miau ji priešinosi ir senat
vės apdraudai.)

nes.

Anglai atvyko tyrinėt 
prostituciją Amerikoje

New York.—Atvyko Lon
dono policijos komandie- 
rius E. A. Cole ir Anglijos 
vidaus reikalų ministro pa
vaduotojas Philip Allen. 
Jiedu tyrinės, kaip New 
Yorko, Chicagos ir kitų 
Amerikos didmiesčių valdi
ninkai elgiasi su prostitu
tėmis.

Tiedu anglai kalbėjosi' su 
New Yorko policijos komi- 
siomierium ir bent tiek pa
tyrė, jog čia “baisiai blo
gai’’ elgiamasi su nužiūri
momis gatvėse prostitutė
mis. Jos be jokių tikru pa
rodymu areštuojamos ir be 
jokių liudytoju siunčiamos 
kalėjiman . Nieko čia ne
daroma, kad jas ištraukti 
iš prostitucijos ir perau
klėti padoriam gyvenimui.

I Tęsiasi kivirčai dėl 
i negrąžinamą belaisvią

Munsan, Korėja. — Šiau- 
į rinės Korėjos liaudininkai 
i sugrąžino 3,597 amerikonus 
belaisvius. Bet Amerikos 
generolas BĮ. M. Bryan spė
ja, kad liaudininkai nepa
leidžia dar 944 amerikonus 
iš nelaisvės. Jis grūmoda
mas reikalauja parodymų, 
kur jie laikomi arba kas 
jiems atsitiko.

Šiaurinė Korėja atsako, 
jog amerikonai “meškerio
ja,” vadindami belaisviais 
užmuštus fronte arba din
gusius be žinios. Šiauriniai 
korėjiečiai, iš savo pusės, 
kaltina amerikonus už su
laikymą 357 Korėjos liau
dininkų bei kinų, kurie no
ri grįžt namo, bet ameri
konai vadina juos “neno
rinčiais.”

Pranešama, kad 400 pie
tinių korėjiečių, amerikonų 
ir jų talkininkų atsisako 
grįžti. Jie norį pasilikti 
pas Šiaurinės Korėjos liau
dininkus bei -persikelti Ki
ni j on.

Washington. — Armijos 
sekretorius Robertas T. 
Stevens užfundijo ragan- 
gaudžiui senatoriui McCar- 
thy’ui pietus ir besikalbant 
prižadėjo persvarstyt gene
rolų “įžeidimą” McCarthy’- 
ui. Mat, generolai atsisakė 
išduot vardus civilinių ar
mijos darbininkų bei tar
nautojų, kuriuos McCarthy 
nužiūri kaip komunistus. 

; McCarthy’o vadovau j a m a 
' tyrinėjančioji Senato komi
sija nori juos kvosti.

Stevens užtikrino, kad 
jis “neslėps ir nemėgins nu
baltinti” armijos samdomų 
civilinių žmonių: nelaikys 
tarnyboje tokių, kurie su
silaiko n u o atsakymo i 
klausimą: — Ar esi komu
nistas? Ai’ kada nors pri
klausei Komunistu Parti
jai?

Daily Worker prašo 
greitos paramos

New York. — Komunisti
nis dienraštis Daily Work
er atsišaukė i skaitytojus, 
prašydamas $60,000 greitos 
paramos, kad galėtų pasi
laikyti iki siu metu pabai
gos. Sako, būtinai reikia 
bent $8,000 jau šią savaitę.

Čile nutarė prekiauti 
su Sovietą Sąjunga

Nužudytas dar vienas 
Francijos pastumdėlis

Tunis. — Vienas karštas 
Tunisijos patrijotas nušovė 
francūzų pastumdėlį Abdelį 
R. Mahmudą, arabų maho
metonų kuni g a i k š t u k ą. 
Prancūzai suėmė šoviką.

Washington. — Praneša
ma, kad Vakarų Vokietija 
ir kiti vakarinės Europos 
Europos kraštai per 6 pir
muosius šių metų mėnesius 
pasidarė bilijoną dolerių at
sargų.

Santiago, Čilė.—Čilės val
džia nutarė sumegzti pre
kybos ryšius su visais kraš
tais, taip pat su Sovietų 
Sąjunga ir su jos draugais; 
pardavinėti jiems visokius 
reikalingus dalykus.

(Čilė, pagal Jungtiniu 
Valstijų reikalavimą, iki 
šiol užgindavo pardavinėti 
komunistinėm šalim vadi
namas karines medžiagas.)

Šiuo tarpu Čilė, tarp kit
ko, veda derybas su Jung
tinėmis Valstijomis dėl 65,- 
000 tonų vario pardavimo 
joms.

Bulgarija siūlosi pasiųst 
savo ambasadorių Jugosla
vijai.
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PO RINKIMŲ VOKIETIJOJ

ne-

ADEN A VERIO VALDŽIA rinkimų dieną naudojo 
visokiausias priemones slopinimui savo oponentų.

Tačiau jo laimėjimo negalima aiškinti tik tuo, kad 
jis žiauriai slopino savo oponentus.

Vyriausią jam opoziciją sudarė social - demokratų 
partija. Tačiau ši partija nevedė tinkamos rinkiminės 
kampanijos. Social-demokratu vadovai, nors jie keliuose 
teminiuose punktuose nesutiko su Adenaueriu, viena
me pilnai sutiko ir tas pasitarnavo ne social-demokra- 
tams, o krikščionims-demokratams. ?

Social-demokratai nuolat kalbėjo apie “komunistinį 
pavojų” iš Rytu. Tą patį skelbė ir Adenaueris. Social
demokratai, pasirodo, nieko nepamiršo ir nieko neišmo
ko. Skelbdami “komunizmo pavojų,” Vokietijos social
demokratai kadaise pasitarnavo Hitleriui įsigalėti, da
bar jie panašiai pasitarnavo reakcininkui Adenaueriui.

Vakarų Vokietijos komunistų partija rinkimuose pa
sirodė silpna, matyt, dėl to, kad Adenauerio priešai, tai
kos šalininkai, nenorėdami suskaldyti balsų, balsavo už 
social-demokratus.

Bilionai Amerikos dolerių buvo įvezdinta į Vakarų 
Vokietiją, kad padėti Adenaueriui įsigalėti.

Dabar tie, kurie įvezdino savo pinigus, tikėsis juos 
atgauti su dideliais procentais.

TAČIAU, NEŽIŪRINT šitų rinkimų pasekmių, ne
žiūrint visko, reakcininkams, fašistams, karo provokato
riams nebus galima padaryti tai, ką padarė Hitleris.

Vakarų- Vokietijos vokiečiai, net ir patys žiauriausi 
ir akliausi naciai, juk dar nepamiršo to, kas buvo ties 
Maskva, kas buvo ties Leningradu, kas buvo Stalingrade. 
Jie gerokai pagalvos pirmiau negu ryšis pradėti karines 
avantiūras prieš Tarybų Sąjungą, prieš liaudiškas de
mokratijas.

Tarybų Sąjunga šiandien yra daug kartų galingesnė 
negu ji buvo 1941 metais. Tarybų Sąjunga šiandien tu
ri milžinišką talkininkę — Kinijos Liaudies Respubliką, 
taipgi daug mažesnių talkininkių.

Be to, demokratinės jėgos Prancūzijoje, Anglijoje, 
Italijoje ir kituose Europos kraštuose, matydamos, kas 
dedasi Vakarų Vokietijoje, be abejojimo, uoliau subruz 
kovoti ūž taiką, prieš fašizmą.

Amerikos darbo žmonės taipgi, anksčiau ar vėliau, 
susipras ir stos darban, stos talkon visai taiką mylinčia- 
jai žmonijai, kovojančiai prieš karo pavojų ir fašizmą.

, MŪSŲ NUOMONE, Adenauerio laimėjimas visųpir- 
miausiai kirs didesnį smūgi pačiai vokiečių tautai, esan
čiai Vakarų Vokietijoje,—smūgį pirmiausiai darbininkų 
klasei.

Tai privers ją ir jos talkininkus darbo žmones ener- 
giŠkiau veikti, kovoti.

VAKARl/ VOKIETIJOS parlamento rinkimai pra-i tas gaminamas 
ėjo. Juos laimėjo krikščionių demokratų partija su Kon- gražiai atrodytų, 
rad Adenaueriu priešakyje. i

Adenauerio partijos laimėjimas yra laimėjimas 
stambiojo kapitalo, vokišku imperialistų, vokiškos re- i 
akcijos ir pasaulinės reakcijos bendrai.

Žiūrėkime, kas šiuo Adenauerio laimėjimu džiaugia
si? Juo džiaugiasi patsai reakcingiausias elementas 
Amerikoje, patsai reakcingiausias elementas Europoje.

Nesąmonė yra reakcininkų skelbime, būk šitie rin
kimai esą Vokietijos demokratijos pergalė.

Argi ne tos pačios socialūs jėgos Vokietijoje rė
mė Adenauerį, kurios kadaise rėmė Hitlerį? Taip, toji 
pati stambiojo kapitalo klasė, kuri kadaise rėmė naciz
mą, šiandien remia Adenauerį ir jo partiją, jo politiką.

Adenauerio laimėjimas sudarys vis didesnį pavojų 
taikai, nes bus intensyviau ruošiamasi prie karo, bus 
organizuojama vokiečių armija, kurios priešakyje atsi
stos tie patys generolai, tie patys karininkai, kurie va
dovavo hitlerinei armijai.

Kartu Vakarų Vokietijoje tvirtės fašizmas ir tai su
darys tam kraštui naują fašizmo pavojų.

Su Adenauerio laimėjimu, atrodo, kad Vokietija 
bus sujungta, nebus apvienyta į vieną tautinę valstybę. 
Atrodo, jog bus dvi Vokietijos, kai]) jos yra šiandien. 
O kadangi jos bus dvi, tai ir nuolatinis karo pavojus ten 
bus, nuolatinės provokacijos bus daromos karui išpro
vokuoti.

Muilas, sakoma, nuvaląs 
daugumą atominių nuodų
Chicago.—Foster D. Snell, 

ehfetnikalų kompanijos pir
mininkas, pasakoj o, kad 
šeimininkės, po atomų bom
bos sprogimo, galėtų vande
niu su muilu nuvalyti apie 
99 procentus atominių nuo
dų nuo kambarių sienų.

(Bet kažin kodėl niekas

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

MOTERŲ KAMPELIS
Ar žinote^ ką mes valgome?
Būtų tikru drąsuoliu tas, 

kuris galėtų prieš publiką 
atsistoti ir, ramia sąžine, 
pasakyti: “Žinau!”

Pasirodo, kad net mūsų 
valdžia to nežino ir lig šiol 
nebuvo nė įstatymo, kuris

— leistu mūsų valdžiai tai ži- 
! noti. Jau seniai yra žino- 
I ma, jog mūsų šalyje mais-

taip, kad 
akstintu 

apetitą ir būtų pelningas 
parduodant. Tačiau man, 
o gal ir daug kam kitam, 
buvo naujiena išgirsti, kad 
mūsų valdžia neturėjo net 
įstatymo, kuriuomi einant 

■ ji turėtų teisę prižiūrėti 
maisto gerumą, tyrumą.

Valdžios inspektoriams 
buvo leistina eiti tiktai i 
tas šapas, kurių savininkai 
norėjo juos įleisti per ofi
są, patys atidaryti duris. 
Tuo būdu karo laiku “Įvyk
davo inspekcija” tose šapo- 
se, kuriose gamindavo mais
tą kariškiams. Inspekcijos 
raštinė pirma paskambina 
šapos savininkui, sužino, 
kada įleis. Jeigu šapoje dar 
ne viskas paruošta inspek
cijai, galima inspektoriui 
pasakyti, jog boso dabar 
nėra.' Tuo būdu inspekto
rius niekada blogų pažymių 
neras šapoje, nors jis turė
tų ir geriausius norus są-
žiningai vykdyti savo pa
skirti, tarnauti visuomenei.

Paskiausioje K o n g r e s o 
sesijoje buvo pa siūlyta 
maisto gamybai prižiūrėti 
bilius. Labai lengvutis, vie
nok visgi žingsnis pirmyn. 
Pasiūlyta, kad valdinės 
Maistui ir Vaistams Admi
nistracijos inspektoriai ga
lėtu įeiti j maista ir vaistus 
gaminančias šapas be fa
briko savininko leidimo.

Prieš tą pasiūlymą kilo 
didelis fabrikantu lerinas. 
Fabrikantus smarkiai užta
rė kai kurie kongresmanai, 

| sakė ilgas, jiems gailestin
gas kalbas. Girdi: leidimas 
inspektoriams eiti i šapas 
peržengtų fabrikantų “kon
stitucines teises.”

Už leidimą inspektoriams 
eiti į šapas gerai argumen
tavo Mrs. Sullivan, demo
kratė kongresmanė iš Mis
souri, taipgi kongresmanas 
Wolverton, republikonas iš 
New Jersey. Jie pateikė 
įdomių argumentų.

Čia yra Misą Marta Klompe,
holaridiete. Ji skaitoma veik
liausia moteriškė. Ji yra narė 
neseniai sudarytos europinės 
anglies ir plieno asėmblėjos, 
ji yra Holandijos parlathente 
narė ir delegatė Jungtinėse 
Tautose. Bė td, Miss Klbnipe 
dalyvauja net šešiuose jvai 
ritld.se tarptautiniubse korriite- 
tuose. Ir sakoma, kad ji nie
kur nėra savo pareigų aplei
dusi.

: nepajėgė net per trejus me- 
I tus apvalyti nuo atominių 
j nuodų laivus, buvusius ar- 
Į ti vietų, k u r A m e r i k a 
sprogdino atom - bombas. 
Taigi paskui ir sunaikino 

Į tuos laivus.)

Costa Mesa, Calif—Nu- 
kritus privačiam lėktuvui, 
užsimušė 3 sportininkai.

Mrs. Sullivan, pavyzdžiui, 
sakė, kad tūli sukti mėsos 
pakuotojai vartoja “thiou- 
ria” kaip “prezervuotoją” 
mėsos. Bet tas elementas 
“yra nuodas. Vienas jo la
šas gali sutrikdyti kūdikio 
augimą. Gali būti priežas
timi goiterio, ar pavojingai 
pažeisti smegenis.”

Abu minėti kongresmanai 
argumentavo, jog bile koks 
nuodas, nešvara, ar kad ir 
pavartojimas arklienos vie
ton jautienos maiste po to, 
kai maistas jau yra maišy
tas ir permaišytas, sunku 
yra laboratorijose išskirti, 
susekti, . atmieruoti. Kad 
dėl to yra būtina eiti Į ša
pas ir matyti, iš ko ir kaip 
maistas yra daromas.

Galėjimas įeiti i šapas, ta
čiau, dar ne viską išspren
džia. Tam reikia stambių 
paskyrų. O kol daug šalies 
turto skiriama karams 
ruošti, mažai arba hieko 
nelieka sargybai visuome
nės sveikatos ir gyvybės. | 
Vienok ir esamasis mažas I 
inspektorių skaičius gali į 
laisviau dirbti ir daugiau I 
nudirbti gavus prielankes- i 
nius įstatymus. Gi tas I 
mums vėl primena, kaip j 
svarbu yra išrinkti tokius i 
asmenis, kurie leistų gerus j 
įstatymus.

Vienu tiktai liepos mene-: 
siu valdinė maistui ir vais- i 
tams prižiūrėti įstaiga kon-1 
fiskavo apie 105,000 svarų 1 
nešvarių ar apgedusių grū-. 
dinių maisto produktų,] 
kiaušinių, žuvies, paukštie-1 
nos, uogų. Užvesta bent 
13 teisminių bylų prieš fir
mas, kurios neteisingai gy
rė savo produktus. Tūlos 
žadėjo kalnus sveikatos, kai 
tuoi tarpu tie jų produktai 
buvo benaudis ar mažanau- 
dis kemšalas. A-a.

Vaikai liekasi vaikais
Daugybė nuomonių sklin

da apie šių dienų vaikus 
ir jaunimą. Tas domina vi
suomenės pažiūrų registra
torius. Neseniai Alfred ..Po
litz Research, Inc., bandė 
padaryti šiokią tokią išva
dą moksliniais visuomenės 
nuomonei patikrinti bū
dais.

Tyrinėjimui jie parinko 
1,547 vedusius vyrus ir mo
teris, su vaikais ir bevai- 
kius. Jų klausė, ar šių die
nų jaunuoliai “yra bloges
ni ar geresni už buvusius 
prieš 15 ar 20 metų. Jeigu 
tai]), tai dėl ko.” Pasėkos 
tokios:

33.5 procentai Visų už
klaustųjų sakė, kad šiandie
niniai esą blogesni už 1930 
metų laikotarpio; 13.6 sa
kė, kad gel’esbi; o 52.9% 
sakėsi nematą žyniaus skir
tumo.

Į klausimą, kas darytiria 
pagerinimui jauni ino, di
džiausias 1 procentas (46.4) 
atsakė, kad tėvai turi pra
leisti su vaikais daugiau 
laiko; 14.2 reikalavo kaimy
nuose daugiau visuomeniš
kų priemonių vaikams žais
ti, pasilinksminti; l.i9 siūlė 
bausti prasikalstančių vai
kų tėvus; 1.9 siūlė duoti 
vaikams daugiau atsakomy
bės.

Įdomu, kad bevaikiai su
darė didesnę dalį tų, kurie 
siūlė tėvams praleisti dau
giau laiko su vaikais. Ma
tomai, būna lengviau patar
ti, negu pačiam tuos pata
rimus vykdyti. TAa.

Naujosios mados
Tarpe ankstybųjų rude

ninių drabužių pamatinių 
pakaitų kaip ir nematyti. 
Tačiau yra šiek tiėk naujo 
įvairumo.

Madų pasaulyje daugiau
sia kalbų sukėlė frkncūzo 
Dior pasiūlymas trunipų 
sijonų (16-17 colių nud že
mės). Trumputei ar vidu
tinio ūgio moteriškei ta 
miera reikštų maždaug iki 
kelių, stovinčiai...

Daugumai moterų, kurios 
turi apie ką rūpintis apart 
savo sijono padėties, talkon 
ateina kiti taip pat žymūs 
madų ekspertai. Jie pata
ria sijono ilgį, kaip ir visus 
kitus drabužius, taikyti pa
gal savo reikalą.

Dabar esamieji veik pu
siau blauzdos ilgio sijonai, 
yra gražūs ir praktiški. Ne
tenka rūpintis apie jtios sė
dint, nei yra pavojaus į 
juos įkliūti čėvėrykų kul
nais lipant laiptais.

Rudeninių bliuzių yra 
praktiškų: marškonių ar 
kitų minkštų audinių, mar
gų ir dryžainių, pasiūtų 
vyriškų marškinių stiliumi, 
ilgomis arba alkūnės ilgio 
rankovėmis. Ir yra žaketi- 
nės formos, prig 1 ū d u s i ų 
prie figūros.

Storesniųjų audinių sijo
nai siauri ar vidutiniai ir 
priglūdusieji prie figūros.

Taip pat tebepasilieka 
plačiam vartojimui beran
kovės suknelės (jumper - 
džiumperiai), paprastosios 
ir pagražintos.

• • ♦
Rudeniniai ir žieminiai 

ploščiai pereina nuo ap- 
gražintų. blizgučiais prie 
apvadų kailiukais, įvairiose 
formose. 

• • — *
Bateliai, ypačiai baliniai, 

daromi visokiausių spalvų: 
vienos, arba ir sudėtiniai, 
dviejų spalvų. Tūli net ap
siuvinėti karieliais.

Formos naujas posūkis 
yra į specialiai smailius ga
lus, koki nėra praktiški dė
vėti nei sveiki kojoms. Nė 
ožka neturi taip smailių 
kojų, kokių dabar vėl yra 
daroma čeverykų.^

Nenorinčioms už kelėrių 
metų vaitoti dėl iškyšulių 
(bunions) ant kojų nepa
tartina šios žalingos mados 
čeverykėlių pirkti. Ypačiai 
saugotis tų, kurių galas 
nusmailintas iš vidaus. Nor- 
mališka koja, nesužalota 
koja iš vidaus yra beveik 
tiesi. Iš vidaus stumian- 
tieji didįjį pirštą čevėrykai 
su laiku pirštą nukreipia 
link išlaukinio kojos šono, 
hariuką tarp piršto ir le
tenos, išvaro iš vietos. Tas 
iškyšulis ilgainiui ir pa
virsta į skausmingą bunion.

* • •
Skrybėlės, daugumoje, 

mažos, praktiškos. Daug 
pagražintų plunksnomis ir 
kailiukais. Kai kui'ios ąpi- 
plUnksnuotos kaip .pereklės 
vištos lizdas. .

Moterų skrybėlėms ga
minti ar dabinti tinka vis
kas. Bile tik kitaip. Ne
seniai vienas francūzas mo- 
distas, greta kitų, išrado 
būdą patarnauti trumpu
tėms moterifns, skrybėlai
tėje pribūdavo jo kelis co
lius aukščio. O kad nebūtų 
sunki, dėvėtojai nehusuktų 
sprando, tą aukštį padaręs 
iš pinties (spO-nge). Vis
kas buvo gerai iki jo klijėh- 
tę gatvėje užklupo smarkūs 
lietus ir skiybėlaitė pavir
to' į rezervuarą.

Bendrai, pastarųjų kele- 
rių metų mados patogios. 
Gal būt del to} kad retkar
čiais pateikiamus nepato
gias madas, nežiūrint jų 
gyrimo, dauguhia eilinių 

moterų atsisako įsavinti. 
Jos nori pritiklių figūrų, 
jas dabinančių, bet sykiu ir 
praktiškų drabužių, nes jos 
neišgali kas sezonas pirktis 
naują aprahgą. Be to ne
galėtų apsieiti, jeigu dra
bužius pii'ktųsi neplanin
gai, neapgalvotai. N. M.

Cohoes miestelio gyven
toja Mary Kelly rugp. 11-tą 
minėjo 99 savo amžiaus me
tus. Tačiau didžiausioji įdo
mybė apie ją ne metuose, o 
tame, kad būdama 22 metų 
amjžiaus ji buvo pripažinta 
turint širdies nesveikatą ir 
dėl to grėit mirsianti. Ji 
pragyveno 3 brolius ir 3 se
seris.

Tebeklimpsta angly į 
derybos dėl Suezo

Kairo, Egiptas. — De
rybose su Egiptu anglai, 
sakoma, sutiktų ištraukti 
savo kariuomenę iš Suezo 
kanalo ruožto, kol nėra ka-' 
ro Viduriniuose Rytuose,- 
bet reikalauja, kad Egiptas 
leistų Anglijos kariuome
nei sugrįžt į Sūezą, jei kil
tu karas.

Egiptas sakė, anglai galė
tų sugrįžt į Suezą tiktai to
kiame atsitikime, jeigu kas 
užpultų Egiptą ar kurią 
nors kitą arabišką tautą.

Anglai dar stengiasi įkal
bėti Egiptui, kad leistų 
jiems naudoti Suezo kana
lu, jeigu Turkija įsiveltų 
karan prieš komunizmą ir 
reikėtų vakarams ją apgin
ti.

Dabar gi derybos vėl per
trūko.

ŠEIMININKĖMS
Vynuogių dželė

5 svarai concord vynuo
gių (grapes)

pusė puoduko karšto 
<vandens

7į puoduko cukraus
pusė puoduko sky stojo 

pėctin.
Nuplauk vynuoges, leisk 

nuvarvėt. Nuskabyk kote
lius. Sugrūsk uogas ir da- 
pilk vandenį. Nuolat mai
šantį greit užvirk. Apdengk 
ir pamažu kaitink 5 minu- 
ites. Supilk į dželių sun
koms maišelį ar į paprastą, 
bent dvilinką marlę (Oheese 
cloth). Išsunk šyvUš. Iš to 
kiekio turėtų būti 4 puodu
kai.

Supilk sunką ir cukrų į 
pUOdą. Maišant-, greit Už
virk. Dadėk pektiną. Vėl 
smarkiai Užvifk ir pavirk 
vieną minutę. Nukaisk. 
Nugraibyk putas ir iškilu
sius tirščius. Skubiai su
pilk į sterilizuotas stikli
nes. Jei Stiklinės be dang
telių, tuojaū užpilk karšta 
parafinu vieno aštuntada
lio colio storio. O jėi sti
klinės su dangteliais, para- 
finos nereikia, tik sanda
riai uždarinėti, kad neįeitų 
oras. .

Konservams stiklines
Dželėms/o taip pat ir ki

tiem tinka ir tos stiklinės, 
kuriose perkame kavą ir 
kitus panašius produktus. 
Žinoma, tinka tiktai tada, 
jeigu jų dangteliai nėra 
sulankstyti ar kaklo viršus 
nenudaužytas, jei gali san
dariai užsidaryti .

Dangteliai ne visu tinka, 
kai kurie rudy j a. Tokioms 
stiklinėms reikia pirkti tų 
stiklinių dydžio dangtelius 
(lids). Jūose yra įlieta gu
minė rinkutė. Lid užden
gia visą stiklinės kakliuką. 
Maistas visai nesusisiekia 
sU originaliu bonkos dang
teliu. TuOs lids vartojant, 

- ’’■V.' . '■ ■ -- ■ 
2 pusi.—Laisvė (Liberty)* KetVirtad., Rūgšėjo-Sėpt. 10, 1953

originalis stiklinės dangte
lis tarnauja tiktai priver- 
žimui prie stiklinės to lid.

Lids yra bent trijų dy
džių — mažesnioms, kvorti- 
nėms, dvikvortinėms.

Geri, bet ne visiems ' 
prieinami būdai

Daugeliui vaisių, o už vis 
daugiau daržovėms kenuoti 
yra labai ’ didelė pagalba 
aukštu spaudimu verdan
tieji puodai (pressure can- 
ners). Tačiau tie puodai 
brangūs ir ne bile kas turi 
jiems laikyti vietos., Dėl to 
mažai kam tenka jais nau
dotis.

Tie puodai veik nepavaduo- 
jami kenavimui mėsų ir pro
teino turinčių daržovių, kaip 
visokios pupelės, taipgi ir 
krakmolingų, kaip komai. 
Be aukštojo spaudimo juos 
reikėtų labai ilgai virti, vie
nok ir tuomet pasisekimas 
nėra užtikrintas . Kartais 
pradeda gesti sukenuotas 
maistas, nesilaiko.

Kitu labai geru maistu 
prezervuoti būdu yra sušal- 
dymas. Tačiau tam tink^ 
mi šaldytuvai irgi yra la
bai brangūs. Tad mažųjų 
išteklių šeimoms neapsimo
ka.

Karo laiku daugelyje 
miestų ir kaimų buvo įsteig
ti visuomeniški kenavimo 
c e n t r eliai. šeimininkės Į 
juos nusinešdavo savo reik
menis ir ten sukenuodavo 
tuose pressure keneriuose. 
Jeigu kur toki centreliai te
beveikia, verta jais naudo
tis. Patogi įranga, eksper- 
tiškas pamokymas vartoti 
tuos mechaniškus įrankius 
padės išvengti nelaimių ir 
maisto sugadinimo.

Farmerių miesteliuose yra 
įrengtos šaldyklos tai]), kad 
galima pasirenduoti šėpeles 
—didesnę ar mažesnę, pa
gal reikalą. Farmeriai jo-x 
se laiko mėsą, uogas, daržo
ves. Šėpelėmis naudojasi ir 
miestiečiai, turintieji savo 
daržus arba galintieji iš 
farmerių pigiai, stambia s 
kiekiais, nusipirkti farmų 
produktų.

Gatavoji vartoti be viri
mo kava jau niekam ne 
naujiena. Dabar pagamin
ta ir tokios arbatos. Yra 
skiedinyje: įsipili lašais ar 
šaukštukais, pagal skonį.

Today’s Pattern

Pattern 9275: Girls’ Sizes 6. F.
10. 12, 14. Size 10 jumper, 2% 
yards 35-lnch; blouse, 1V& yards.

Užsakymą su 35 ccnlkūs it 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite.* Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

ritld.se


Įspūdžiai ir patyrimai iš keliones 
po rytines valstijas

Puidokus, 
pavyzdin

is nasi-

Rašo
S (Tąsa) 

' Taipgi atlankiau 
Jie yra pažangūs, 
gi, gražiai gyvena,
kalbėjimo pasirodė, jog Rum
ford e gyvuoja LLD ir LDS 
kuopos ir kelios pašalpinės 
draugijos. Jie tin i savo lietu
vių svetainę ir pasilinksmini
mui klubą. Atrodo, jiems nie
ko netrūksta. Vienok nusi
skundė, jog senas amžius ir 
tiko tas, kad vyrai maudosi 
trijų šiftų darbas, Vienintelia
me Oxford Paper Co. fabri
ke, kenkia visuomeniniam vei
kimui.

Rumford ir jo apylinkės

Rumford miestukas, su 30,- 
”00 gyventojų, ir jo apylinkės 
atrodo labai gražiai. Tai vie
na. iš gražiausių vietų, kiek 
man teko matyti ir patirti.

Per patį vidurį miestuko 
teka upė, su gražiu vanden- 
piioliu, ir gražūs tiltai puo
šta pieštuko išvaizdą. Pats 
mie&tukas švarus, turi užtek
tinai daug gražiu krautuvių ir

Vešys
kitų įstaigų.

Miestukas apsuptas dide
liais kalnais. Ten taip, kaip 
Lietuvoje šaltame klimate, ant 
kalnų auga įvairios rūšies 
medžių ir medelių, beržų, lie
pų. šermukšnių ir kitokių, ku
rie sudaro tankius nepereina
mus miškus.

Tarp kalnų randasi tęsinys 
didelių ežerų, kurie vadinasi 
Rengley Lakes Region. Pae
žeriais matosi daug vasarna
mių, o ant vieno ežero kran
to stovi gražus kaimas, va
dinamas Rengley Town.

Kiek toliau kitas didelis 
ežeras, Saugu Pond, ant kurio 
kranto stovi turčių miestukas, 
vardu Bethel, Tame išpuoš
tame miestelyje, su gražiais 
namais, gėlėmis, medžiais ir 
medeliais, gyvena išimtinai tik 
ponai ir jų tarnai, šiame vė
siame ir gražiame šios šalies 
kampelyje ponai praleidžia 
vasaros karštą sezoną, o kuo
met atšala, keliauja į Floridą 
arba Kaliforniją.

Smagu ir gražu ten man

su giminėmis buvo aUtdhiobi- 
liu pavažinėti ir prisižiūrėti į 
višr minėtas vasaros metu 
gražias gamtos dekoracijas, 
scenas, kuriu nebuvau matęs 
per daugelį metų. Pasiliks 
tik atsiminimuose Rumfordo 
gražiai gamtos papuoštos apy
linkės.

Atsisveikinant su savo gi
minėmis buvo gaila skirtis, nes 
negreit pasimatysime, ir kol 
gyvensiu aš jų nepamiršiu.

Aburn, Me., atlankius 
jaunystes draugus

Gyvenimas būtų labai ne
mielas ir monotoniškas, jei ne
turėtum idėjos ir asmeniškų 
draugų bei draugių. Tačiau 
ir turint ne su visais galima 
dažnai susieiti.

Kartais gyvenimo bangos 
nubloškia patį arba artimus 
draugus į kitą svieto pakam
pį, net už 1,000 ar daugiau 
mylių.

Už tai ir man dabar prisi
ėjo keliauti į daugelį miestų, 
kaip kur net už 1,000 mylių, 
kad atlankyti jaunystės dienų 
senus draugus.

Keliaujant iš Rumford, Me., 
i Montello, Mass., pakeliui 
buvo Auburn, Me., gražus 
ūkis, kuriame gyvena mano

I PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
.. . ■jaa.n.j,, ■ ’ 1 Kalėjimo vaizdai. Poema------------------------ -----

(Tąsa)
Lanui žurnalą atsiust ji ketina, —
Gauna dabar jis, ir linksma vaikinui!

Kyla gimtoji Armėn’jos šalis:
Galgi ir jis ją kada pamatys...

*
Traukia kiekvieną Tarybų tėvynė!
Vis ji vaizduotėj—ji kelia, gaivina...

Kalnai, pakalnės — gražybė anų!
Ai atminimai jaunųjų dienų...

/nro jau antrąjį pusšimtį .Lanas, —
T'Urtas, gabus ir gavus tebėr anas:

Turkų, arabų, armėnų kalbas
Moka nuo seno — atsivežė jas.

Angliškai pats iš savęs jis pramoko,
Na, o politiką rask tu čia tokį!

Tokį, kaip Lanas vargiai čia rasi!
Jo apsukrumą numano visi.

Ogi kilimai! didingi, stori!
Džiaugtis, grožėtis bent kuo tu turi...

Lanas nekartą nustebino Džionį
Dirbiniu kokiu iš tikro maloniu.

Bet įdomiau ir svarbiau už viską 
‘‘Motina” buvo — ta Gorkio knyga.

Turinį Lanas jam perdavė pirma,
Prasmę, idėją laikotarpio širmo,

Reikšmę didžiulę klasinės kovos,
Grėsmę, žlugimą carinės valdžios...

Štai iliustruotas Armėn’jos žurnalas,—
Stebi mūs’ Džionis įtempęs, išbalęs:

Pažangą kokią* padarė šalis. .
Taip tik Tarybinis kraštas galįs...

.Lanas jam rodo didžiulę dirbyklą,
Valymą naftos, teatrą, mokyklą,

Vynuogių sodą, laukus ir daržus,
Puikų pajūrį ir rūmus gražius...

Tvirto ir praktiško esama Lamo,—
Smulkioj mechanikoj jis nusimano:

Amžinas plunksnas sutaiso gražiai,— 
Taip tai nagingų meistrų čia mažai.

Įnagių smulkių smulkučių jis turi,
Plunksnų dalių įvairių visą būrį —

Turi ant stalo tvarkiai, po ranka,— 
Jo “dirbtuvėlė” visai nemenka.

Amžinas plunksnas naujas pagamina.
Šitokią vieną net savo tėvynėn —

Motinai nusiuntė jis čia kadais — 
Dar su kokiais daikteliais mažais.

Turi jis plunksnų dalių katalogą.
Laikrodį daro jis irgi neblogą.

Žino jo darinius čia kaliniai, —
Amatsu šitą jis moka seniai.

Yr’. čia ilgėjų su pirštais nemaža.
Puošmeną kokią padaro jie gražią:

Taip tu stebiesi, įbedęs akis —
Tik ir klausais, ką tau meistras sakys':

“Štai rankinuką suvarstytą gražų,
Tokio, kaip šis, ar tau tinkamo dažo —

Už papirosų kartonų dešimt
Tau padaryčiau. Galėtum išimt -—

Man, bra, iš sankrovos sąskaiton savo
Tų rūkalų,— nemažai man kaštavo...

Ar gal tau tinka karoliai tokie?
Ai' štai žiedai su geltona akia?

Štai va apyrankė,—imk ir žinokis,—
Tai bent brasletas, kaip tas ar

kitokias!...
O gal tau juostą tokios va rūšies?
Kelios tik dienos — ir tu sau nešies!...

Sagės štai kokios, rangyti segtukai, 
Rūbam susekt išdabinti smeigtukai...

Žmonai, merginai puiki dovana!
Nuolat graži, niekados nesena..'.”

Taip, stebėtis galėtut pamatę, 
jū’ek Čiąi jie rankdarbių taipgi pristato!

Vėrinius varsto ant siūlų storų,—
Darbas dažniausia toks esti negrų/

Staltiesės didelės, visiškai mažutės, 
Juostos, dirželiai, dirželiam sagutės...

25.
Džionis tų žygių nebuvo dar matęs,
Jis nenumanė —: suprasite patys —

Žygių progreso Tarybų šalies,—
Kas ten jam tokį švietimą palies?

“Motiną” skaitė jisai susitelkęs,—
Kitą dar kartą, — ir išėmė velkes —

Brūkšt atidarė sau proto duris:
Daug pažangiau jis galvos ir darys!

Knygų kitų jam patarė Lanas,—
Smarkiai jau Džionis dabai1 užsimanęs

Knygą tik gerą, vertingą skaityt,
Visą teisybę aiškiau pamatyt.

Skaitė jis Gorkį ir Epton Sinklėrį,—
Proto jam akys plačiau atsivėrė.

Dreiserį, Londoną, Viktor Hiugo,
Hauard Fastą skaityt jam smagu!

klasikus jis ypatingai pamilo:
Įspūdį darė jam gyvą ir gilų, —

Ten jis išvydo didybę šviesos!
Prasmę gyvenimo, jėgą tiesos!...

Edį ir Bilį ir Čalį sus’tinka,
Bet tik trumpai ir.ne tiek, kiek patinka:

Valgo dabar jis skirtingu laiku,
Darbas vėl varo kitokiu taku.

Narvan tik savo tuoj skuba kiekvienas.
Taip visuomet esti šiokią čia dieną.

Tik jei sekmadienį oras gražus, 
Proga kieme susieit nepražus.

Jei tik netikęs sekmadienį oras,
Būsi narve, ir tau veltui tas noras

Ką susieit ir' plačiau pas’kalbėt,—
Šiaip bet kada — vis kas sau, vis 

skubėk.
Džionis sueina ir Šamą ir Laną,
Darbas juos suveda — ten jie gyvena:

Tarpas laisvesnis — ir gali kalbėt, 
Gali skaityt, kai nereikia skubėt.

Džionis dagi reto, kad Bills ir Čalis
Pametė antrąjį sparną... paraliai!

Darbą iš karto jie gavo abu —
Tuoj išsikraustė su savo labu.

(Bus daugiaū)

jaunų dienų geras; draugas 
Povilas Jurkštas.

Pro šalį važiuoj’ant labai 
malonu ir smagu ten buvo 
sustoti ir atlankyti per 40 me
tų nematytą jaunų dienų 
draugą Povilą.

Mano palydovės brolienė 
Uršulė ir dukterėčia Josefina 
prašoma staiga sustabdė au
tomobilį ties pat Povilo ūkio 
vartais. Aš skubinai priėjęs 
pabeldžiau į Povilo “palo- 
ciaus” duris ir gavęs pakvie
timą pravėriau d uitis ir pama
čiau ten ne tik Povilą Jurkš- 
tą, bet ir kita mano gerą 
draugą Petrą Vizbarą.

Po tiek daug laiko nesima
tymo netikėtai atsilankius jie
du manęs nepažino, tik po 
persistatymo abu nustebo ir 
staiga apsikabinę pasibučia
vome.

Apie tą įvykį P. Vizbaras 
Laisvėje, tarp kitko, rašė:

“Po tam sužinojau, jog tai 
yra S. Vėšys iš Chicagos! Gi 
man teko su Stasiu praleisti 
jaunystės dienas, energingai 
diskuSuojant bei rišant pro- 
gresyviško gyvenimo užduo
tis.”

Po to sako:
“Per tiek laiko nesimačius 

buvo linksmiausias pasisvei
kinimas ir netikėtas susitiki
mas.”

Ištikto, taip ir aš jaučiau
si Povilą ir Petrą sutikęs. Ir 
man buvo linksmiausias pasi
sveikinimas su jaunystės die
nų senais draugais po 40 motų 
nesimatymo.

Atsisveikinau su broliene ir 
Josefina ir pasilikau pas Po
vilą porą dienų pasisvečiuoti 
ir pasidalinti mintimis.

Povilas Jurkštas yra inte
ligentiškas ir draugiškas žmo
gus. Jis buvo vedęs ir išau
klėjo ir išmokslino du sūnus 
ir vieną dukterį. Jo žmona 
jau mirus. Povilas ne tik pa
vyzdingas tėvas, bet ir darbš
tus ūkininkas. Jis ant savo 
mažos farmos išlaiko net 4 
karves ir 4 mažus keliukus, 
augina kiaulių, vištų ir faza
nų nemažą skaičių turi, ir 
vienas, be pagalbos kitų, vi
sus darbus priderančiai atlie
ka. Na, o jau senyvas žmo
gus, baigia septintą dešimtį 
metų. Iš kur pas jį tiek ner- 
gijos randasi?

Petras Vizbaras pasirinko 
visai skirtingą gyvenimo ke
lią: jis buvo nevedęs visą sa
vo amžių. Gyvenime didelio 
vargo nematė. Gerai atro
do pagal 65 metų amžių. Ne 
tik lietuvių kalboje prasilavi
nęs taisykliškai rašyti, bet jis 
ir anglų kalboje net poemas 
gali rašyti. Jo poemų yra 
daug tilpę anglų spaudoje.

Gaila, kad jis yra nutolęs 
nuo lietuvių judėjimo ir spau
dos. Jis yra ne tik poetas, bet 
ir geras “strielčius,” medžioja 
po Maine valstijos girias, sma
giai laiką praleidžia. Pasi
turintis ir pensiją gauna. Jo
kio darbo nereikia dirbti, pra
gyvenimas užtikrintas.

Tai taip atrodė mano jau
nystės draugų dabartinis gy
venimas.

Buvo labai smagu ne tik 
pasimatyti ir pasikalbėti, bet 
ir taip kaip Lietuvoje to sma
gumo pairti: ne tik šienavau, 
bet ir ant šieno nakvojau ir 
sriauniame upelyje su “Ado
mo drabužiais” maudžiausi: 
vietoj alaus, šalto, šviežio 
šalto pieno kiek norėjau ge
riau. žodžiu sakant, didelių 
permainų turėjau.

Matote, ką reiškia gerus 
draugus atlankyti, o ypatin
gai tokį gerą ūkininką, kaip 
Povilas Jurkštas.

Prabėgo pora dienų žaibo 
greitumu. Atsisveikinau su 
jaunystės draugais ir iš ten iš
vykau į Montello, Mass.

(Bus daugiau)

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

4921 Wayne Ave.
(177-183)

Furniture Spray Painter 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 MECHANICS
Ford experience preferred.

50-50 basis. Guaranteed salary. 
Steady work. Clean, Modern shop. 
See Service Manager.

NITTINGER FORD 
6th & Diamond Sts.

, (174-180)

3 pusi.—Laisve (Liberty) - Ketvirtad., Rūgsčjo-Sept. 10, 1953 UžraSyklt Laisvę Savo Draugui.

Philadelphia, Pa.
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)

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)

BILLING CLERK. To operate ,1 
BM electric typewriter. Neat, accu
rate typing essential. Exp. pref, but 
not nec. Salary depends upon pre
vious exp. Apply in person. Sec Mr.
Turiak. ALEXANDER SMITH, 

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

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

(176-178) ”

Port Richmond: Trumpai apie 
Lietuvių Muz. N. Bendrovę

Bendrovės šiame pusmeti
niame susirinkime 15-tą dieną 
liepos buvo renkama dalis 
valdybos narių 1954 m. Buvęs 
per keturius metus finansų 
rašt. Pranas A. Baliu atsisakė 
nuo to darbo, nes jo biznio 
gyvenimo aplinkybes tolesnei 
raštininkauti bendrovei įiepa- 
velina. Frank A. Baliu buvo 
pavyzdingas per keturius me
tus bendrovės finansų rašti
ninkas. Tvarkė knygas ir fi
nansus taip, kad per jo tarny
bą nei nariai, nei knygų žiūrė
jimo komisija nesurado ma
žiausios klaidos. Tad už tai 
nariai susirinkime suteikė jam 
aukštą pagarbą. vienbalsiai 
nutardami remti Baliną, kai
po tinkamą laidotuvių direk
torių, nes jis yra pilnai drau
giškas ir mandagus laidotuvių 
patarnavime, ir turi gražią ir 
erdvią koplyčią ir visus reika
lingus laidotuvėms patarnavi
mus. Jo įstaiga randasi po nu
meriu 2016 E. Allegheny Av.; 
tol. G A 3—141 I.

Į Frank Balino vietą tapo 
išrinktas finansų rašt. jaunuo
lis, 22 metų, William Adams 
(Adomaitis). William Adams 
priėmė nuo Balino finansų 
knygas ir pilnas instrukcijas, 
kaip yra geriausia tvarkyti fi
nansų knygas.

Toliau, Vice-pirmininku pa
siliko užtvirtintas tas pats jau
nuolis Jonas Tūbelis. Direkto
riai Užtvirtinti tie patys jau
nuoliai, Juozas Uždavinis ir 
Pranas Jarašius. Gaspadorius 
užtvirtintas tas pats D. Ven- 
džiulis, nes tvarkiai ir pavyz
dingai prižiūri namą ir visą 
namo biznį.

L. M. N. Bendrove yra 
skaitlinga nariais ir kapitalu. 
Nors visada turi ligonių ir mi
rusių narių, bet iki šiol visiems 
apmokėjo pašalpas ir dar ban
kuose turi pinigų atsargai. 
O bendrovės namas yra tin
kamas, visokiem parengimams 
ir už prieinamą kainą renda- 
vojamas. Richm°ndictis

PRANEŠIMAI
PATERSON, N. J. 
Piknikas ir šokiai

Rengia bendrai Lietuvių L.L.D. 
84 kuopa su rusais. Įvyks sekma
dieni, rugsėjo (Sept.) 13 d., Rusų 
National Home Park, 52 Mercline 
Ave., West Paterson, N. J. Gros 
smagi orkestrą. Įžanga 60c.

Gerbiami Patersono ir apiolinkės 
lietuviai!

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

Širdingai kviečia rengėjai.

KELRODIS:
Atvažiavę iš kitur j Patcrsoną, 

klauskite McBride Ave., West Pa
terson ir susiradę McBride Ave., va
žiuokite apie dvi mailes iki Neesers 
Lane. Ton 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

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 phono Mr. Dickinson, fcV. 
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 535. 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)

L.L.D. 190 kuopos susirinkimas 
yra šaukiamas penktadienį, rugsėjo 
(Sept.) 11 d., bus Kliubo svetaianė- 
je, 9305 St. Clair Avė. Turime cen
tro blankas viršininkų nubalsavimui 
ir turime du naujus narius, kuriuos 
formaliai priimsime j kuopą. Šiame 
susirinkime. Taipgi turime pasitarti 
bendrai visu kuopos veikimu ir abel- 
nai draugijos reikalais. Tad visi na
riai ateikite j šj 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 nelik meno grupės, bet ir 
kiek platesnį susirinkimą vietos vei
kėjų ir ilgai nelaukus, nes jau lai
kas žiemos sezonui prisirengti.

J. žebrys.
(177-179Y .

Baltimore, Md.
HELP WANTED—FEMALE

Immediate Opening for WAIT
RESSES. Neat appearance, over 21. 
Good wages & t ips. Room and Board 
furnished. Permanent position for ' 
competent girls. KELLY’S RESTAU
RANT, Jessup, Md. Call Waterloo 
2° 4,1

(174-180)

Chicagoje susirinkimas American Telephone and Telegraph 
kompartijos dafbiriiftki). Jie reikalauja, kad kompanija pa
sirašytų su unija naują kontraktą. Susirinkime dalyvauja 
2,000 darbinihki). Tai vis daugiausia jaunos moterys bei mer
ginos. > -

HARTFORD, CONN.
A.L.DL.D. 68 kuopos susirinkimas 

įvyks 14 d. rugsėjo, Laisves Choro 
svetainėje. 155 Hungerford St., pra
sidės 7:30 vakare. Visi nariai ir na
rės privalote dalyvauti, kadangi va
sara pasibaigia ir prasidės ruduo, tai 
gal ką nutarsime surengti.

Organizatorius. A. K. 
(178-180)

MONTELtO. MASS.
Liet. Literatūros Draugijos 6-tos 

kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekantį pirmadienį .rugsėjo (Sept.) 
14 d., prasidės 7:30 vai. vakare, bus 
Liet. Taut. Namo kambariuose.. Vi
si nariai yra prašomi dalyvauti šia
me susirinkime, nes yra svarbių rei
kalu aptarimui.

Valdyba.
(178-180)

WORCESTER. MASS.
A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki

mas jvyks pirmadieni, rugs. (Sept.) 
14 d., prasidės 7:30 vai. vakare, bus 
Lietuvių Salėje, 29 Endicott St.

Visos narės malonėkite dalyvauti, 
turėsime, aptarti pikniko reikalą, 
kuris jvyks rugsėjo (Sept.) 20 d., 
paramai Laisvės. Taipgi yra ir kitų 
svarbių reikalų aptarimui.

A. W.
(178-180)

BALTIMORE, M D.
A.L.D.L.D. 25 kuopos susirinki

mas įvyks pirmadienį, rugs. (Sept.) 
14 d., prasidės 7:30 vai. vakare, bus 
naujoje vietoje. Redman’s Hall. 745 
W. Baltimore St.

Visi nariai ateikite į šį susirinki
mą, nes turime daug svarbių reika
lų aptarimui. Kviečiame ir nenarius 
dalyvauti. Turėsime aptarti reikalus 
dėl rudeninės veiklos.

Kuopos Sek r.
(178-180)

Įspėjimas
—Jei tu tai darysi, aš 

rėksiu.—
—Jei aš darysiu, ką?—
—0 argi tu nesirengi man 

ką nors daryti?—
—Visiškai ne.—
—Tai ko ir atėjai?—

Anon.

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kuopos piknikas jvyks 

rugsėjo 13 d.. Olympia Parke. Ren
gėjai kviečia visus atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti. Kuopos su
sirinkime išrinktos gaspadinės pa
gamins specialių lietuviškų valgių, 
gėrimų taipgi bus ganėtinai.

Komisija.
(178-180)

Pajieškojimai
Paicškau Praną Gelumbicką iš 

Plungės. Kontamčių parapijos. Pra
šau jo paties atsiliepti arba kas apie 
jį žinote prašau rašyti:

Jonas Gelumbickas,
C. Montevideo N. 1767,

V. Madcrra (snc 728), 
ARGENTINA.

_____________ (178-180)____________

SVEIKATA
JUMS REIKIA ILGO POILSIO—

SUSTIPRĖJIMO
ANT AVANTA FARMOS 

Čia sveikatą taisantis 
MAISTAS IR ORAS. 

Išskalbiame drabužius. 
Mokestis $100 j mėnesi

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

(175-179)

DETROIT, MICH.
L.L.D. 188 kuopos nepaprastai 

svarbus susirinkimas jvyks sekma
dienio rytą, 11-tą valandą, ant rusų 
restaurant o. Jau antras mėnuo kai 
L.L.D. Centro atėjo nariams nauja 
knyga, bet nevisi atsiėmė ją. taigi 
turime atsiimti. Taipgi bus pasiruo
šimai rudeniniams parengimams ir 
kili svarbūs reikalai. Tad visi .na
riai dalyvaukite susirinkime ir atsi
vesk it e nauju narių.

Gi po susirinkimo važiuosime j 
mūsų bendrą išvažiavimą ant Pau- 
likų Farmos. Tai yra L.L.D; 188 ir 
L.D.S. 86 kuopų išvažiavimas. Taigi 
visi esate kviečiami dalyvauti susi
rinkime ir tada visi važiuosime i 
mūsų bendrą išvažiavimą.
1 *•** * Valdyba.

. (178-179)

: MATTHEW A. į: buyus :
J (BUYAUSKAS) }

1 LAIDOTUVIŲ t
J DIREKTORIUS *
! ‘ ?

J 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. ,
J MArket 2-5172 J 
t i
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Skaudžiai nukentėjo 
auto nelaimėje

Elizabeth, X. J.— Rugpjū
čio 30 (sekmadieni) grižo iš 
Sea Shore Antanas Stripeika, 
Louis Paulauskas ir William 
Paulauskas. Kiti norėjo pra
lenkti juos ir užkliudė jų ma
šiną. Antanui Stripeikai su
žalota ranka, koja, galva i ri
jose- vietose, rankos kaulas 
trūkęs, spėja, kad ir kojos... 
Jis randasi Paul Campbell li
goninėje, Lakewood. X. J.

Antanas Stripeika

Vairuotojas Louis Paulaus
kas tapo sutrenktas, randasi 
namieje. William Paulauskas 
taipgi sutrenktas, buvo nu
vežtas į Alexis Brothers ligo
ninę, apžiūrėjimui, bet dabar 
jau namuose.

Stripeikos lankymui valan
dos yra nuo 6:30 iki 8 P. M.

Brooklynietis Israel Pre
sent, košernų bučerniu orga
nizacijos viršininkas, 18 metą, 
rastas nužudytas savo b nuga
li ūkyje už ptrsės mylios nuo 
Monticello miestelio Catskill 
srityje. Spėja, kad nužudy
tas tikslu apiplėšti.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6888

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LETMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

¥

D---------------------------------

Virginia 9-8125PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

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

Except Thurs. & Holidays

PETRAS KAP1SKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

Laisves paramai piknike buvo 
svečių iš daugelio miestų

Rugsėjo 6-tą newarkieciu su
rengtas dienraščio Laisvės pa
ramai piknikas Montgomery 
Parke, Trvingtone, buvo vienu 
iš Įdomiausiu šios apylinkės 
pikniku. Įdomus tuo, kad čia, 
visai netikėtai, susitikome gi
miniu ir prieteliu, su kuriais 
buvome ilgai nesimatę.

Man teko susitikti svečiu iš 
Chicagos, Pittsburgho, Flori
dos. Binghamtono, daug pažįs
tamu iš Philadelphijos ir iš ki
tu Pennsylvanijos miestu. Phi- 
ladelphiečiai buvo atvykę busu 
ir keliomis privatinėmis auto 
mašinomis. Jie pribuvo anksti, 
atidaryti parką.

Taip pat gražiu būriu—busu 
ir keliais auto—atvyko brook- 
lyniečiai. Jie rado philadel- 
phiečius jau pietaujant, o gru
pę newarkieciu įšilus dirbant 
pikniko šeimininkystėje ir prie 
valgiu ir gėrimu. Paskiausia, 
kaip jau įprasta, pradėjo masi
niai rinktis vietinė publika, ar
timųjų Jersey miestu gyvento
jai.

N’ewjersieciai man ypačiai 
patiko tuomi, kad daugelis at
vyko sykiu su savo jaunimu: 
su vaikais ir anūkais. Gražu

Tikisi pakelti ir 
kitą liniją fėrą

Mieste kursuojančiu priva
tiniu busu linijų savininkai 
taipgi ruošiasi kelti fėrą. Iki 
šiol tos kompanijos operavo 
su 10 centų fėru, išskyrus 
Fifth Ave. Coach Co., kuri jau 
ima 12 centų.

Kailių darbininkai 
rems Hearns streiką

Kailių išdirbėjų ii’ dažytojų 
unijos taryba nutarė teikti vi
sokeriopą paramą Hearns de- 
partmentinių krautuvių dar
bininkams. Unija turi 6,500 
nariu, 4.

Hearns darbin'niKai baigia 
ketvirtą mėnesį streiko lauko 
ir tebesilaiko vieningai ir 
pavyzdingai.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-62M

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

19

stebėti tuos mažuosius šokėjus 
ir malonu susitikti nenutolu- 
sius nuo lietuvių jaunus jų tė
vus, mūsų gentkartės lietuvių 
sūnus ir dukteris.

Piknike taipgi metėsi į akis 
viena labai didelė ir linksma 
grupė brooklyniečių. Prie tų 
stalų linksmai sukinosi jau ži
nomos. svetingos brooklynietės 
Sprainienė ir Vitkauskienė. 
Ant stalų matėsi gražus namie 
keptas pyragas ir kite's šventiš
kos vaišės. Tarpe svečių sėdė
jo gražiu korsažu pasipuošusi 
Marcelė Navikienė. Tai jos pa
garbai minėtosios draugės su- 
ruošusios surprizą šiame pik
nike. Rugsėjo 7-ji—Marcelės 
gimtadienis. Kuris? Lai tą pa
sisakys ji pati..

Sunkti darbą prie valgių, at
rodė, visą dieną dirbo tiktai 
dvi newarkietes. Prie baro ir 
kituose darbuose kooperavo ir 
grupė kitų draugų ir draugių 
iš apylinkės ir brooklyniečių.

Piknikas baigėsi ankstokai. 
Apie 7vai. užėjus smarkiam 
lietui daug svečių išskubėjo į 
auto ir birstis ir piknikan ne
grįžo.

Rep.

Septyni nukentėjo 
prie gaisro

Vienas gaisragesys apdegė 
pavojingai, kiti du lengviau 
gesinant Amco Brass Co. gais
rą* prie 555 Johnson Avė., 
Brooklyne. Visi apdegusieji 
yra iš Engine Co. 217. Kiti 
keturi buvo pridusinti dū
mais.

Nužudyta 12 metų 
mergaitė

Judy Bortnyk, 12 metų, še
štadienio rytą nu žindyta Ho
ward Beach srityje, Queens. 
Mergšė fiziškai atrodžiusi su
augusi ir linkusi dalyvauti 
grupėse su vaikinais. Penkta
dienio popietį ji praleidusi 
Astorijos Parko prūde, iš ten 
išėjusi 10 vai., bet namo ne
grįžo.

Mirė žymus unijistas
Irving Simon, 58 metų, pre

zidentas CIO Retail, Whole
sale & Department Store Uni
jos, mirė nuo širdies smūgio, 
staiga, New Yorke pradžioje 
rugsėjo mėnesio.

Simon, pradėjęs Tlirbti če- 
verykų parduotuvėje būda
mas 10 metų amžiaus, karčiai 
išbandė ant savęs jaunuko 
darbininko gyvenimą be uni
jos. Tad būdamas 16 met(i 
padėjo įkurt čever.ykų parda
vėjų unijos lokalą 1268 ir 
pirm suėjimo 30 metų jau bu
vo to lokalo vedėju. Su savo 
lokalu nenutraukė ryšių net 
tapęs visašališkuojū unijos 
viršininku.

Turėjo gelbėti nuo 
automobilistų

Apie 200 automobilistų su
sibūrė ant kelio ir grasino su
mušti brooklynietį Rudolph' 
King, 23 metų. Jisai juos į- 
pykdęs vingiuodamas po tra- 
fiką 70 mylių per valandą ir, 
pagaliau, sudavė ir apvertė 
senyvų Nannes mašiną. King 
ir jo brolį išgelbėjo policija, 
bet paskui areštavo.

Nannesų mašina tris kart 
apsivertė ir apsistojo ant ke
lio viršumi žemyn. Jie apža- 
loti. Laimė, kad į tą mašiną 
n-esuvažiavo kitos.

SKELBKITeS LAISVfiJE
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJI

Rosenbergams mitinge 
žada Įdomią programą

Komitetas Rosenbergų by
loje teisėtumui gauti šaukia 
masinį mitingą Randalls Is
land Stadiume rugsėjo 16-tos 
vakarą, 7:30. Jame dalyviai 
išgirs naujausius davinius ir 
planus, kuriais einant bus to
liau vykdoma kova išteisinti 
Rosenbergus ir išlaisvinti tre
čiąjį tos bylos dalyvį, Morton 
Sobell, kuris yra nuteistas vi
są amžių kalėti.

Įėjimas asmenims iki 16 
metų amžiaus nemokamas. 
Suaugusiems $1.20. Tikietų 
yra atsiųsta ir lietuviams. Pra
šo įsigyti iš anksto.

R. K. A.

Charney kandidatuos 
į prokurorą

Manhattan piliečiai stato 
Georgė Blake Charney kandi
datu į prokurorą ant People’s 
Rights Party tikieto.

Charney, darbininkų orga- 
nizuotojas, kaip komunistas, 
buvo teisiamas einant Smith 
Aktu ir nuteistas dvejiems 
metams. Tą nuteisimą yra 
apeliavęs, laukia bylos. Pra- 
jusio karo laiku buvo pa
gerbtas su Bronze Star ir 
dviemis mūšių žvaigždėmis už

I pažymius karo fronte. Yra 
tėvas, d vie j ų vai k ų.

Charney kandidatuos prieš 
dabartinį prokurorą Hogan, 
dvipartinį Dewey su Farley 
kandidatą. Kad galėtų būti 
ant baloto turi gauti 5,000 pi
liečių parašų. Jisai atsišaukė 
į visų partijų ir į nepartinius 
balsuotojus pasirašyt People’s 
Rights Partijos peticiją.

Savo atsišaukime kandida
tas žymi, jog “puolimas ant 
komunistų yra pirmuoju žing
sniu kelyje į fašizmą’ ir kad 
parašas už jį, kaip komunis
tą, suteiks nepriklausomiems 
balsuotojams progą vesti ko
vą už demokratiją, prieš fa
šizmą.

Žuvautoji! laivelis 
nuskendo

šeši žuvautojai vos neprigė
rė ties Point Lookout, L. L, 
praėjusį sekmadienį. Nelaimė 
ištiko kai smarkios vilnys už
liejo ir sustabdė motorus. Ki
ta smarki vilnis už kelių mi
ntytų tvojo jau sustojusį ir 30 
pėdų laivukas panėrė apie 
mylios tolume nuo kranto.

Laivuko savininkas Leonard 
Thurston numetė savo drabu
žius ir leidosi plaukti link 
kranto, komanduodamas vi
sus laikytis grupėje. Kadangi 
visi, apart Thurstono, turėjo 
užsidėję gyvybei saugoti dir
žus, tas jiems pagelbėjo išsi
laikyti iki iš Hempstead re- 
zorto pribuvo gyvybės gelbė
tojai. Ir tie tik du galėjo pa
imti į vieną irkluojamą valtį, 
o kiti patys plaukdami su sa
vim traukė gelbstimuosius.

Dvejų metų berniukas pa
vojingai susižeidė iškritęs per 
langą iš 6-to aukšto Long Is
land City.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

ALDLD. 185 kuopos susirinkimas 
Įvyks ketvirtadieni, 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 jvyks tre- 

'čiadienj, 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) ’

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

CARPENTER 
t

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 

ASPHALT 
PATYRŲ PLYWOOD 

APPLICATORS
ABELNAI $175.00 J SAVAITŲ 

DEL CAMPO .
Ill 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

Šaukite Antradieni 9 A. M. .
iki 4:30 P. M.

(176-178)

VYRAI (18-44)
Lengvas Fabriko darbas 

Puikiausios Darbo Sąlygos
Gera Pradinė alga. Pakilimu 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)

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)

SUPERINTENDENT
Patyręs. Mechanikas dėl 30 šei

mų namo. Anglim šildoma. Gauna
mas 3 kambarių apartmentas. Gesas 
ir šviesa veltui priskaitant $120 j 
mėnesi algos.

80 Maple Ave., Apt. 1A, 
Tuckahoe, N. Y.

TU. 3-4829
(178-180)

Marcantonijus ragina 
balsuoti nominacijose

Buvęs kongresmanas Vito 
Marcantonio pareiškė:

Kiekvienas darbietis turėtų 
dalyvauti kandidatų nominavi- 
me ateinantį antradienį, rugsė
jo 15-tą, kai įvyks miesto no- 
minaciniai balsavimai (prima
ries).

“Masinis darbiečių išėjimas 
balsuoti už savo kandidatus 
bus patvirtinimu mūsų princi
pų ir g.ynimu liaudies reikalų.”

Darbiečiai dėl kandidatų gin
čo neturi, yra vieningi. Tačiau 
52,734 darbiečių ėjimas bal
suoti nominuojant kandidatus 
būtų puikus parodymas liau
dies pritarimo American Labor 
Party, kuri vienatinė iš dides
niųjų partijų be atlaidos gynė 
darbininkų reikalus ir rimtai 
kovojo prieš kėlimą fėro.

Partijos vyriausiais kandida
tais yra Clifford T. McAvoy į 
majorą, Charles I. Stewart j 
Miesto Tarybos prezidentą, Ar
thur Schuster į iždininką.-

Vėl ragino prailginti 
balsavimo laiką

Niekad pirmiau nominacijose 
kandidatų nedalyvavo tiek daug 
balsuotojų, kiek dalyvaus šiuo
se, kurie įvyks už savaitės ant
radienį, rugsėjo 15-tą. Dėl to 
naujadalybinių demokratų kan
didatas Wagneris antru kartu 
kreipėsi į gubernatorių Dewey 
su raginimu prailginti balsavi
mo laiką.

Wagneris nurodo, kad nuo 3 
po pietų iki 10 vakaro nepa
kankamai laiko. Be to, tūlos 
piliečių grupės liktųsi visai ne
balsavusios. Tarpe tų būtų mo
terys, kurios tomis valandomis 
turi daugiau užsiimti su vai
kais, taipgi dirbantieji popieti
nį šiftą.

Nusižudė po traukiniu
John Valasquez, 23 metų, 

nušokęs po traukiniu Broad
way-Seventh Ave. linijos 86th 
St. stotyje, New Yorke. Mo- 
tormanas tai matęs, bet trau
kinį sustabdyti spėjo vienam 
vagonui per jį perėjus. Va- 
žiuotė buvo sustabdyta 43 mi- 
nutas.

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 OPERATORĖS
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. Nuolatini, 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)

REAL ESTATE

EAST NEW YORK — 324 Shep
pard. Ave., 2 šeimų moderninis mū
ro namas, aliejus, karštas vanduo, 
arti visko. Puikiausiose sąlygose. 
Užimamas tuojau po nupirkikimo. 
Kreipkitės be agentų.

APplegate 7-6961
(175-179)

BUSIIWICK SECTION
2 šeimų medinis namas

9 kambariai, karštas vanduo 
Parquet Floors. Tuščias apartmentas

I . Tel. NE. 4-3137
; (175-179)

BRONX, N. Y.
2 ŠEIMŲ NAMAS— 

Aliejus — Užėmimui 4 Rūmai.
'$10,000

Šaukite: TAImage 3-5150

Ar TA. 2-3952
(174-181)

BENSONHURST
(arti 18th Ave. iij 62nd St.)

Puikus 1 šeimos medinis namas, 
7 kambariai, uždari porčiai, aliejum 
šiltu vandeniu šildomas, gražus kie
mas. gerose sąlygose. Arti visų pa
togumų. Tikrai geras pirkinys.

O. M. CLOCK
7607 3rd Ave., Brooklyn 

Tel. SH. 8-9402
(178-184)

HILL SECTION—BROOKLYN
Stebėtina įplaukų Proga 

302 Carlton Ave.
2 šeimų Brownstone. 5 kambariai 

užėmimui. leigos už 2 dabar užim
tus $240 j mėnesj.' Tik pirkėjai.

Arti transportedios.
Tel. MA. 5-9722

(178-182)

WOODSIDE
2 šeimų semi-detached. 11 didelių 

kambarių, 5 tušti, aliejaus, gara- 
džius, arti subway. $13,900 (išmokė
jimai).

Taipgi
6 šeimų mūrinis, 30 kambarių, jei- 

gos $3,312. Kaina $16.990. Mažo 
įnešimo reikalauja.
THOMAS GOLDEN REALTY CO. 

39-84 61st St., Woodside 
Tel. HA. 4-8777

(178-182)

NAUJAS 3 ŠEIMŲ 
Gun Hill Rd. Kaimynystė

Atskiras mūrinis, aliejus, gara- 
džius. 37^x100. Tuojau užimamas, 
kviečiami Brokeriai.

Vieno fėro zonoje
3034 Young Ave., 2 blokai nuo 

subway
šaukite VIETRI. Tel. TA. 9-3172

(178-182)

Miestui nedave GG
New Yorko Sveikatos De- 

partmento viršininkas Maho
ney sugrįžo iš Washingtono ne
gavęs gamma globulino, kurio 
jis prašė miesto vaikų reika
lams. Washingtono valdžia 
aiškinosi negalinti “ištuštinti 
sandelius.”

Tėvai nepatenkinti tokių Wa
shingtono valdžios aiškinimu. 
Jie sako, jog sutaupąs tos me
džiagos reikia vartoti pagalbai 
jau turėjusių santykių su ser
gančiais vaikų paralyžiumi, o 
ne taupyti tam, ko dar nėra.

4 pusi .-Laisve (Liberty)—Ketvirtad., Rugsėjo-Sept. 10, 1953

H AIR, DYER—FINGERS AX Eli
MANICURIST

Pilnai patyrusi. Nuolatini
S60 j savaitę. Linksmos da 
gos. Kreipkitės:

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

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

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios prie Singer mašinos. 

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

Kreipkitės:
ROSEBANK SPORTSWEAR 

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

(175-181 )
______________ a  _______________ _——-------------------

REIKALINGOS OPERATORĖS
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
Vientik 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)

Patyrusi. Nuolatinis darbas/^Grw 
alga. Linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
WEST END HAIRSTYLIST

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

Tel. SU. 7-9070
(176-180)

REIKALINGA HAIRDRESSER
Patyrusi. Nuolatinis darbas. Pato

gios valandos, aukšta mokestis.
Kreipkitės:

MAJOR MARIE BEAUTY SALON
1425 Madison Ave., N. Y. C.

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

FIN G ERW A VER—M ANICUR J ST
Pat yrusi, pilnai išsilavinusi beaut y 

operatorė. Nuolat ai- savaitgaliais 
kaip pageidaujate. Gera mokestis, 
puikios darbo sąlvgos. Kreipkitės:

FRANK’S BEAUTY SALON 
416 Avenue P, Brooklyn

Tel. DE. 9-9429
(178-180)------------------------------ I

REIKALINGA BEAUTICIAN
Nuolatinis dfirbas, 5 dienų savvS 

tė. Gera alga, linksmos darbo 
lygos, uždara. pirmadieniais. ' _

JOHN’S BEAUTY SHOP
300 Hempstead Ave., Malverne 

Tel. Lynbrook 9-1*721
(178-184)

BAKERY SALESGIRL
Pageidaujama itališkai kalbanti. 

Nuolatinis darbas. gera mokestis. 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės: 
5123 New Utrecht .Ave., Brooklyn

Tel. GE. 6-1337
(178-184)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

CLEANING STORE 
įsteigtas 8 metai, žema renda. 4 

metų lysas, ispaniška sekcija. Turi 
greit parduoti su nuostoliais.

144 Atlantic Ave.. Brooklyn
Tel. UL. 5-0922

(174-178)

BAKERY—ARTI PARKCHESTER

Gera vieta. Kepimas ant vietos.
Ant pirmų lubų. Lietuvis savininkas.

' Tel. TA. 3-5150—TM. 2-3952
____________________? (17^-180

MEAT MARKET—EAST BRONX 
Puikiausia vieta

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

Tėl. KI. 7-7550
(174-178)

FRUIT 
& 

VEGETABLE STORE 
Gera proga.

Parduodamo iš priežasties ligos. 
Turite pamatyti, kad įvertinti.
Telefonuokite STcrling 3-0367 

Tarpe 1—7 P. M.
(175-179)

, BODY SHOP
Abelnai 35x40, didelis kiemas, tel

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

35-21 Farington St., 
Tel. FL. 9-2324

L (175-179)

GROCERY & DELICATESSEN A
Daroma Virš $1,000 įJksavaittl
Gera^ biznis ant alaus/gera vieta. 

Šeimų užeiga. 2 kambariai užpaka
lyje. Pilna kaina $6,500.

119 Wadsworth Ave., N. Y. C.
Tel. WA. 8-9214

(178-182)




