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KRISLAI DARBO SEKRETORIUS
Antradieni.
Dalyvauti primary

balsa vimu°se,
Keičia savo pobūdi.
Kokis majoras reikalingas ? i 

Rašo R. MIZARA
■■ ■ 11 ——

Niekam nėra paslaptis, kad 
Didžiojo New orko gyvento
jai nori išsirinkti geresnę mie
stinę valdžią. — geresnę už 
ta. kulią turi, kurios priešą- Į 
kV'e stovi majoras Impellitte- i 

f ’ I
1’7.

Majoru Impelldteriu liepa- 1 
sitenkinusi dauguma miesto I 
žmonių dėl to. kad j<s nieko [ 
gero jiems nedavė.

Mieste siautėja gvngsteriz- i

DURKIN APLEIDŽIA
EISENHOWERIO VALDŽIA
Protestuoja, kad prezidentas 
nebando taisyt Tai to įstatą

Washington.— Darbo de- 
partmento sekretorius Mar
tinas P. Durkin ketvirtadie
ni pasitraukė iš Eisenhowe- 
rio valdžios. Protestavo, 
kad prezidentas sulaužė sa
vo pasižadėjimą, duotą rin- 
k i m i nė j e kampa n i j o j e—tai-

19 pataisų tame įstatyme, 
bet ir šį prižadą užmiršo.

Durkinas yra Amerikos 
Darbo Federacijos Plumbe- 
rių Unijos pirmininkas.

Walter Reuther, CIO uni
jų prezidentas, taip pat

Vakarų Vokietijos valdžia 
įveda diktatūrą unijoms

Bonn, Vokietija. — Va
karų Vokietijos premjeras 
Adenaueris su savo krikš
čionių demokratų partija 
įsakė taip pertvarkyti Vo
kiečių Darbo Unijų Sąjun
gą, kad valdžia tiesioginiai

viešpatautų toms unijoms.
Adenaueris mojasi uždėti 

savo diktatūrą tai unijinei 
organizacijai todėl, kad 
rinkimuose jinai rėmė soci
alistu kandidatus i Vakari
nės Vokietijos seimą.

AMERIKA, AUSTRALIJA 
IR NAUJ. ZELANDIJA 
NEPRISIIMA ANGLIJOS

mas.
Miesto važiuotus sistemai 

I suprastėjo, — tuo pačiu sy- j 
kit: pakeltas važiuotos 1‘ėras: 
už jo pakėlimą yra atsakingas 
majoras.

Pakeltos butu nuomos.
Miešti* stoka mokyklą.
Tai tik Įdėtas ncgeioviu, 

iš to. kad miesto administra
cijos priešakyje stovi nekom
petentingas asmuo.

syti streiklaužišką, priešu- 
nijinį Tafto-Hartley’o įsta
tymą.

Paskui Eisenhower is bu
vo prižadėjęs Durkinui, kad 
siūlys Kongresui padaryti

smerkė r e p u b 1 ikonų val
džia, kad jinai laužo visus 
pasižadėjimus, kuriuos Ei- 
senhoweris buvo davęs dar
bininkams rinkiminiame sa
vo vajuje.

Reikalauja nepriimt Kinijos į 
J. Tautas ir nepripažint jos

Rhee išvijo dar du 
savo ministrus

■ Statoma helikopteris 
atominiam karui

Washington. — Jungtinės 
Valstijos susitarė su Au
stralijos ir Naujosios Ze
landijos užsienio reikalų 
ministrais nepriimt Angli
jos į karinį savo sąryšį, —

kretorius Dulles ir tiedu 
ministrai taip pat nutarė 
priešintis Kinijos Liaudies 
Respublikos priėmimui į 
Jungtines Tautas ir pareiš
kė, jog- Amerika, Australi-

ADENAUERIS PLANUOJA 
GINKLUOT VOKIEČIUS, 
NEPAISANT FRANCUOS

_________ ___________

Žada rekrutuot pusę milijono 
\vyrų ir įsi oi į Atlanto sąryšį

M i estą v i rinkimai i\ yks lap
kričio 3 dieną.

Bet pirmiau stovi kitas dar
bas, kuri balsuotojai privalo 
plikti, jei nori ImpelIitterĮ iš
vesti iš miesto majoro būsti
nės.

Antradieni, rugsėjo 15 die
ną, bus primary balsavimai.

Juose bus pasisakyta, ku
ris asmuo bus kandidatu ma
joro vietai nuo demokratu 
partijos: Robert F. Wagner 
ar Impellitteri ?

Kiekvienas balsuotojas, pra
ėjusiuose rinkimuose užsire
gistravęs demokratu, privalo i 
primary balsavimuose daly
vauti ir balsuoti už Wagnerj.

Mūsų mieste yra mil donai 
piliečiu, užsiregistravusiu de
mokratais. Ju tarpe yra daug 
ir lietuviu balsuotoju.

Taigi: antradieni eikite prie 
urnų ir paduokite savo balsą 
už Wagnerj. kad jis būtą de
mokratu partijos kandidatu 
majoro vietai.

Wagneris yra pažangesnis 
už Impellitteri. Wagneris bal
savo priaš fėro pakėlimą.

ImpePytleris yra Dewey- 
l’aw\ey kandidatas. Ji remia 
m įkarti štai.

Rinkiminės kampanijos kei-

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentas Syngmamts Rhee 
pavarė iš savo valdžios dar 
du ministrus ir įsake užda
ryti visas jaunuolių orga
nizacijas.

Jo išvyti yra vidaus rei
kalu ministras Chin Hyon 
Shik ir žemdirbystės minis
tras Shin Chung Mok.

Rhee bijojo, kad tiedu 
įtakingesni ministrai nepa- 
veržtu valdžia nuo io. 0 
jaunuolių organizacijos pa
sirodė ypač priešingos Rhee 
diktatūrai.

Sen. Knowland perša 
apleisti Jungt. Tautas, 
jei jos priimtų Kiniją

Formoza.—Amerikos re- 
publikonų senatorių vadas 
sen. Wm. Knowland viešėjo 
pas Čiang Kai-šeką, kinų 
tautininkų valdovą Formo- 
zos saloje. Čiangas suren
gė jam didelį bankietą.

Paskui Knowlandas pasi
šaukė laikraščiu korespon
dentus ir užreiškė:

—Jeigu komunistinė Ki-
Čia savo pobūdi.

Atsimename, prieš kelioli
ka, kelias dešimt metų, būda
vo rinkiminėse kampanijose 
miesto gatvėse vyksta, mitin
gai. Kalbėtojai rėžia prakal
bas, o žmonės klauso.

Šiandien tokiu mitingą ma
žai teįvyksta, šiandien parti
ją kandidatai bando pasiekti 
balsuotojus per'radiją ir tele
viziją. Jie turi savo stambią 
spaudą.

Turtingą, stambiąją parti
jų kandidatams tai lengva 
padaryti, nes jie gali įsiverž
ti visur.

Kitaip yra su mažąją par
tijų kandidatais, šios partijos 
biednos, neturi pinigą televi
zijos radijo stotims apmo
kėti. \

Bet ranką netenka nuleisti. 
Prieš progresą kovoti negali
ma. Tenka ir mažoms parti
joms surasti būdus, kaip žmo
nes pasiekti.

New Yorko miestas reika-

; nija būtų priimta į Jungti- 
i nes Tautas, tai aš reika
laučiau, kad Amerika pasi
trauktų iš Jungt. Tautų.

Sykiu Knowlandas piktai 
smerkė Angliją, už tai, kad 
anglai veda prekybą su Ki
nijos Liaudies Respublika.

Buffalo. N. Y. — Ūmai 
i griuvo ardomas senas na- 
; mas, užmušant 1 darbinin
ką.
| -----------------------------------
| lingas tokio . majoro, kokiuo 
j kadaise buvo La Guardia.

Jis turi būti pažangus. Jis 
turi būti pro-darbininkiškas. 
Jis neprivalo .bijoti tarti žodį 
prieš Wall strytą ir jo agen
tus. Jis privalo nuolat sielo
tis daugumos žmonią intere
sais.

Tokį žmogų miesto majoru 
mes turėsime, jei piliečiai bu
dės. Jei jie netingės eiti prie 
urną ir savo balsais pareikšti 
savo valią.

Washington. Marinu ge
nerolas Lemuel C. Shep
herd paskelbė, jog Amerika 
statydina didžiausią ir grei
čiausią. pasaulyj helikopte
rį - lėktuvą. Šis lėktuvas 
galės nešti 26 pilnai apgin
kluotus kareivius ir “bus 
naudingas ypač atakai po 
to, kaip bus numesta ato
mų bomba į priešų žemę.”

(Helikopteris lekia vien 
tiktai besisukančiais virš jo 
sparnais, be jokių pryšaki- 
nių sparneliu - propelerių. 
Jis gali veik toje pačioje 
vietoje pasilaikyti ore, nuo 
bile kur pakilti beveik tie
siog aukštyn ir bile kur nu
sileisti.)

Valdžia suranda daug 
taksy sukčių

*
Washington.—Taksų biu

ras praneša, kaip tūli biz
nieriai suko taksus.

Vienas newyorkietis, kve
palų bei gražylų fabrikan
tas, išleido šimtus tūkstan
čių dolerių, vaišindamas 
mergas naktiniuose klubuo
se ir pirkdamas joms bran
gias dovanas. Bet tokias 
išlaidas jis atmušė sau nuo 
taksų, vadindamas “biznio 
lėšomis.”

Valdžia apie tai sužinojo 
ir pagrasino teismu. Tad 
kvėpalinis biznierius ir su
mokėjo $400,000, nusuktų’ 
taksų.

Tūlas drabužiu krautu
vės savininkas Clevelande, 
pildydamas taksų blankas, 
užslėpė, jog bizniavo ne tik 
dienomis, bet ir per tris va
karus kas savaite. Tuo bū
du nukniaukė $81,000 tak-’ 
sų už vakarines pajamas.

Vienas gimdymu dakta
ras savo taksų blankose už
slėpė daugiau negu pusę 
kūdikių, kuriuos jis “paga
vo.”

Taksų biuras šiemet su
sekė jau tūkstančius tokių 
sukčių. €

nes Australija ir Naujoji 
Zelandija yra savivaldiniai 
anglų imperijos nariai.

Amerikos valstybės sė

ja ir Naujoji Zelandija, at
sisako “net kalbėti apie ko
munistinės Kinijos pripaži
nimą dabartinėse sąlygose.”

Amerika duos dar $385,000,000
Franci jos karui Indo-Kinijoj

Washington.—šalies Sau
gumo (karinė) Komisija 
patarė Eisenhoweriui, kad 
paskirtų Franci jai dar 385 
milijonus dolerių per metus 
karui prieš Vietnamo ko
munistus - liaudininkus, In-

do-Kinijoje. Teigiama, kad 
prez. Eisenhoweris taip ir 
padarys.

Amerika jau pirmiau šie
met davė 400 milijonų do
leriu tam francūzu karui, v k-

Žiopla provokacija įgabenama 
\ Amerikon prieš komunistus

New York.— čionaitinis
Daily Mirror, gatvinis laik
raštukas, pasakoja, kad da
bar laivais ir Parcel Post 
siuntiniais įgabenama Ame
rikon “daug komunistinių 
knygelių, šaukiančių nu
versti šios šalies valdžią.”

Pasak Daily Mirror’o, ant 
tų knygelių, atsiunčiamų iš 
Sovietų Sąjungos bei Kini
jos, pažymėta, “printed in 
the Soviet Union,” o ant jų 
pundelių išspausdinta žo
dis “Communist” prieš kiek-

vieno asmens ar įstaigos 
varda, kam siuntiniai adre- 
suojami.

Bet Daily Mirror džiau
giasi, kad “akyli” muitų 
inspektoriai sulaiką tokius 
siuntinius.

(Suprantama, jog ta “li
teratūra” provokatorių pa
dirbta užsienio “vakaruo
se” ir vartojama kaip meš
kerė bei pjudymas prieš 
spėjamus komunistus Jung
tinėse Valstijose.)

ORAS. — Nekaršta ir da
linai apsiniaukę.

Vėžys N. J. numarino 
9,219 per metus

Trenton, N. J. — New 
Jersey sveikatos depart- 
mentas praneša, jog vėžio 
liga pernai pasmaugė 9,219 
tos valstijos gyventojų, 
daugiausia 65 t metų am
žiaus bei senesnių.

Jokūbas Malikas keliauja 
į Jungtines Valstijas

/ •

London. — Jokūbas Mali
kas, Sovietų ambasadorius 
Anglijai, išplaukė Queen 
Mary laivu į Ameriką.' Da
lyvaus Jungtinių Tautų sei
mo (asemblėjos) sesijoje, 
New Yorke.

Vaikėzai pačiupo 
$32,000 iš banko

Stamford, Conn. — Du 
murzini, apšepę vaikėzai 
isibriovė i Fidelity and 
Trust banką, kai tik jis at
sidarė iš ryto. Grasinda
mi revolveriais, sustatė prie 
sienos banko vedėją ir du 
tarnautoius. Susikuope iš 
stalčių $32.000 ir pabėgo. r 
Plėšikai atrodė keliolikos 
iki 20 metų amžiaus.

Washington. — Praneša
ma, jog Vakarinės Vokie
tijos premjeras ragins 

I Franci ją. pasirašyti karines 
• sutartis su Amerika per du 
iki trijų mėnesių. O jeigu 

j Francija to nepadarys, tai 
į Adenaueris pradės rekru- 
i tuoti pusę milijono vokiečių 
; i savo armiją. Tada Jung- 
Į tinės Valstijos, sakoma, ir 
■priims Vakarų Vokietiją į 
i karinį Atlanto kraštų są- 
i ryšį prieš komunizmą.

Didžiuliai manevrai 
Vakary Vokietijoje

Berlin. — Amerikonai, 
anglai ir jų talkininkai da
ro didelius karinius prati
mus Vakarinėje Vokietijo
je, paliai rubežių su Ryti
ne Demokratine Vokiečių 
Respublika.

Tuose manevruose daly
vauja 175 tūkstančiai ka
riuomenės su visokiais nau 
jaisiais ginklais ir atomi
niais bombonešiais. Bombo 
nėšiai praktikuojasi, kaip 
nutaikyti atomų bombas. 
Suprantama, vartoja ne ti
kras atom-bombas. bet va
dinamus “nekaltus” sprogi
mus.

Adenauer tapęs tikru 
vakariniy šaliy vadu

Bonn,. Vokietija. — Bile 
kokioje svarbioje Ameri
kos, Anglijos ir Francijos 
konferencijoje dalyvaus ir 
Adenaueris, Vakarinės' Vo
kietijos premjeras, — kaip 
rašo R. H. Shackford, ko
respondentas N e w ' Y o; r k 
World - Telegrama ir ke
liolikos kitu Scripps - How
ard laikraščių.

—Jeigu jis kūniškai ir ne
būtų Trijų Vakarinių Di
džiųjų sueigose, vis tiek 
anglai, amerikonai ir fra.n- 
cūzai turės pirmiausiai skai
tytis su Adenauerio nuo
monėmis bei pasiūlymais, 
sako tas korespondentas,— 
pridurdamas:

—Adenaueris jau paėmė j 
savo rankas vadovybe už
sieninėje Europos politiko
je.

Amerikinis planas reika
lavo, kad Francija, Vakarų 
Vokietija, Italija, Belgija, 
Holandija ir Luksem burgąs 
išvien sudarytų bendrą 
tarptautinę armiją prieš 
Sovietų Sąjungą. Bet šis 
planas galėtų įsikūnyti tik
tai tuomet, jeigu visų še
šių minimų kraštų seimai 
užgintų tarptautinę armi
ja. . •

Iki šiol tiktai viena Va
karų Vokietija su savo sei
mu užgyrė tą plana.

Amerika laikė Vakarinę 
Vokietija ir Francija sti
priausiais tarptautinės ar
mijos šulais. Bet francū- 
zai bijo vokiečiu armijos; 
nužiūri, kad vokiečiai gale- 
tų tapti tikraisiais tarptau
tinės armijos komandie- 
riais. Nors vokiečių ka
riuomenė iš pradžios būtų 
įjungta į tarptautinę armi
ja. bet toliau galėtų atsi
skirti ir vėl užpulti Fran
cija. To ypač biio francū- 
zai, todėl ir delsią, drove- 
damiesi užgirt amerikinį 
planą.

Žemės drebėjimas 
pražudė 40 žmoniy 
Cyprus saloje

Cyprus saloje smarkiai 
Į drebėjo žemė: pražudė 40 
'žmonių, sužeidė apie 100; 
I sunaikino 500 namų trijuo
se miesteliuose bei kai
muose, ypač Pafos apylin
kėje.

Cyprus yra anglų užimta 
didelė sala rytinėje Vidur
žemio Jūros dalyje. Salos 
gyventojai daugiausia grai
kai. Anglija areštuoja tuos, 
kurie reikalauja sugrąžint 
Cvprų Graikijai, kuriai ši 
sala nuo senovės priklausė.

Žemė ten dabar taip 
smarkiai drebėjo, kad An
glijos karo laivynas tuo 
tarpu sulaikė savo prati
mus. Kai kurie anglų lai
vai paskui davė pagalbos 
nukentėjusieins.

Žemės drebėjimas papur
tė ir Izraeli, bet nepadarė 
jam nuostolių.

Sudegė našlė, mėgindama 
pasiimt dirbtinę koją

Zahedi pyksta, kad Amerika 
duoda jam tik $45,000,000

New York.—Mirė Cur
tis W. McGraw, 57 me
tų amžiaus, pirmininkas di
džios McGraw-Hill moksli
nių ir techninių knygų lei
dyklos.

Teheran, Iran. — Irano 
premjeras gen. Zahedi 
pyksta, kad Amerika pa
skyrė jo valdžiai tiktai 45 
milijonus dolerių naujos 
paramos. Dėl to Zahedi 
skundėsi Amerikos amba
sadoriui Hendersonui. Rei
kalavo 300 milijonų dolerių.

Staten Island, N. Y.—Kai 
naktį užsidegė namas, tai 
našlė Martha Beaudry, 60 
metų amžiaus, dar bandė 
surasti dirbtinę savo koją. 
Taip sugaišdama, ir žuvo 
gaisre. Keturi kiti įnamiai 
paspėjo pabėgti.
Marthos kūnas rastas ant 

grindų, su ištiesta ranka 
linkui medinės kojos. Ti
kroji koja buvo nupjauta 
per operaciją pirm keleto 
metų.
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DAILY WORKER 
REIKALINGAS 
FINANSINĖS PARAMOS

Angliškas darbininkų dien
raštis, Daily Worker, atsi
dūrė sunkion finansinėn 
būklėm Jo leidėjai ir re
dakcija praneša, kad laik
raštis turįs apie $25,000 
skolų ,tad pradeda vajų už 
sukėlimą ne mažiau $60,- j

Jie dažnai tarp mūsų ak
tyviausių draugų. Draugai, 
kurie gyvena gerai, niekam 
nenusideda; mes kovojame, 
kad visi taip gyventų.

“Tad, tegul tie, kurie taip 
aprašo keliones, neužsigau
na. Bet dalykas tame, kad 
tas duoda tik daliria vaiz
dą.” v

Kiekvienas daiktas turi

savaitę jis turi
BRITANIJOS DARBO UNIJOS gauti ne mažiau $6,000 įvai

rioms sąskaitoms (“bi-
ŠIĄ SAVAITĘ įvyko Britanijos Darbo Unijų kon- ' toms”) apmokėti, nes jei jų

gresas. Jis įvyko Douglase, Isle of Man, Anglijoje.
Britanijos darbo unijoms priklauso apie 8,000,000 

to krašto darbininkų. Jų suvažiavimai įvyksta kiekvie
nų metų rudeni. Po darbo unijų suvažiavimo vyksta 
Britų Darbo Partijos suvažiavimas; Darbo Partijoje 
svarbų vaidmenį vaidina unijistai.

Kiek mums teko pastebėti iš pranešimų spaudoje, 
šis britų unijistų suvažiavimas yra blaivesnis už ame
rikiečių darbo unijų suvažiavimus. Blaivesnis jis net ir 
tuo, kad jame raudonbaubizmas nėra toks aštrus, kaip 
pas mus, Amerikoje. Tie, kurie bandė būti perdideliais 
raudonbaubiais, gavo pylos.

• Šis britų darbo unijistų suvažiavimas, tačiau, buvo 
konservatyvus tuo požiūriu, kad jis priėmė rezoliuciją, 
faktinai pasisakant prieš pramonės nacionalizavimą, 
suValstybinimą.

Tuo klausimu rezoliucija buvo priimta 3,702,000 bal
sų prieš 2,640,000. Apie 1,700,000 darbininkų atstovai su
silaikė nuo balsavimo.

Kodėl tokio milžiniško skaičiaus darbininkų atstovai 
susilaikė nuo balsavimo, nieks turbūt tikrai nežino.

Vienas aišku: dešinieji darbo unijų vadovai stojo 
už tai, kad nebūtų griebiamasi nacionalizuoti pramonę, 
kairieji kalbėjo už nacionalizavimą. Dešinieji laimėjo.

Tenka manyti, kad.šis klausimas panašiai bus pra
vestas ir Darbo Partijos suvažiavime. O tai reikš nusi
leidimą konservatyvams, priešingiems bent ką naciona
lizuoti.

Pramonės nacionalizavimo klausimo pravedimas 
taip, kaip nori konservatyviai darbo unijų vadovai, pa
rodo, kad britu darbo unijų lyderiai smarkiai dešinėja. 
Jie įsigalėję. Jie jaučiasi tvirti. Kiti gal ir praturtėję, 
todėl apie reformas jiems nesinori nei galvoti.

Per metų metus to krašto darbininkai nuolat ir nuo- 
1?/ kartodavo daug maž taip: mes norime, kad visos 
pramonės būtų nacionalizuotos, suvalstybintos. Dabar 
pradėjo “pūsti kiti vėjai.”

Ar ilgai taip, bus?

neapmokės, tai negalės iš- 
I eiti.

Daily Workerio leidėjai ir 
redakcija pataria savo skai
tytojams daryti šitaip:

Kiekvienas jo skaitytojas, 
nežiūrint, ar jis yra davęs 
pirmesnėje šių metų kam
panijoje kiek aukų, priva- 

j lo tučtuojau duoti $5 arba 
i daugiau.

Tas skaitytojas, kuris 
niekaip neišgali to padary- 

| ti, turėtų duoti po $1 ar 
i $2 kas savaitę tol, kol vajus 
I pasibaigs.

Skaitytojai raginami or- 
j ganizuoti savo namuose ne
didelius pobūvėlius (pares) 

j ir juose sukelti kiek tiek 
; pinigų šiam'dienraščiui.

Atsišaukime primenama, 
kad, jei laikraštis negaus 
reikiamos paramos, jis ga
li būti priverstas sustoti 
ėjęs.

1954 metais, beje, sukaks 
30 metų, kai Daily Worker 
buvo pradėtas leisti. Jam 
nuolat reikalinga aukinė 
parama dėl to, kad jis, kaip 
sako leidėjai, rėkiamų-skel 
bimu negauna, nes turčiai 
jį boikotuoja.

1 dvi puses, kiekvienas mies
tas bei miestelis turi savo 
“gražius” ir “negražius” 
rajonus. Kiekviena darbo 
žmonių šeima turi vargų ir 
rūpesčių, — net ir tokia 
šeima, kuri, paviršium žiū
rint, atrodo “viskuo paten-

I kinta.”’
Įspūdžių rašy t o j a m s, 

i trumpai čia ir ten. pabuvo
jus, nėra lengva patirti vis
ką, todėl jie dalinasi tik pa
viršutiniškais, lengvai pa
stebėtais įspūdžiais.

Vertėtų rašyti “giliau,” 
bet tai nėra lengvas dar
bas.

Prašymas finansinės paramos
Jokia kita lietuvių organizacija nėra atlikusi tiek 

daug apšvietos ir kultūrinio darbo, kiek atliko Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija per savo 
trisdešimt aštuonerių metų gyvavimą. Ji niekuomet nė
ra turėjusi jokio nesusipratimo su valdžios įstaigomis. 
Ji inkorporuota New Yorko valstijoje ir įregistruota 
daugelyje kitų valstijų. Ji yra tikrai bepartyviška visų 
lietuvių organizacija. Jon gali įstoti kiekvienas padorus 
lietuvis. Jos eilėse rasime įvairiausių politinių įsitikini
mu žmonių. I v

Bet šiandien, kaip jau žinoma, valstybės prokuroras 
yra pasimojęs šią apšvietos ir kultūros organizaciją pa
daryti “subversyviška” organizacija. Mes esame pasi
ryžę Draugiją ginti visais galimais legališkais būdais. 
Tokių būdų yra keletas. Jau esame pasisamdę teisinin
ką (advokatą), kuris teikia legališkus patarimus. Ga
limas daiktas, kad jeigu prokuroras nesiliaus mūsų or
ganizaciją persekiojęs, būsime priversti eiti teisman ir 
ten ieškot teisybės, ten. ginti konstitucines teises ir de
mokratines laisves.

Visa tai, suprantama, nemažai kaštuos. O mūsų 
Draugija neturi tūkstančių dolerių ižde, kuriais būtų 
galima vesti gynybos darbas. Todėl esame priversti at
sikreipti į Draugijos narius ir kuopas finansinės para
mos gynybos reikalams. Ypatingai pasiturinčiosios ir 
iišgalinčiosios kuopos prašomos tuojau atsiliepti su pa
rama.

APIE KELIONIŲ ISPŪ-

ANGLIJOS SAVAITRAŠ
TIS APIE TARPTAU

TINĘ PREKYBĄ
Londone išeinąs savait

raštis “Tribune” neseniai 
parašė straipsnį, analizuo
jantį tarptautinę prekybą. 
Tarp kitko šis savaitraštis 
šitaip rašė:

“Beveik baisiu greičiu 
irsta šaltojo karo sudaryta 
pasaulinės prekybos siste
ma. Amerikoje, tikriausiai, 
netrukus įvyks seniai lauk
tas smukimas. Neparduo
tų prekių atsargos auga 
parduotuvėse ir sandėliuo
se. Žemės ūkio produktų 
kainos smunka taip pat, 
kaip ir pajamos. Prekių 
pardavimas labai svarbioje 
automobilių pramonėje pra
deda mažėti.

Visi ir visos žinokime, kad jeigu mes neginsime savo 
organizacijos nuo užpuolįmo, tai niekas kitas neapgins. 
Taipgi kiekvienas privalome žinoti, kad gindami savo or
ganizaciją, mes giname visų Amerikos žmonių teisę or
ganizuotis ir šviestis.

Laukiame paramos!
LLD Ccntralinis Komitetas

Valstybių pravardžiavimai

Verstinas mokymas Lietuvoje praplėstas
RUGSĖJO 1 d. I .ietuvoje prasidėjo vidurinėse ir 

septynmetėse mokyklose mokslas.
Iš viso Lietuvos respublikoje su ta diena pradėjo 

mokytis arti pusė milijono vaikų.
Kaip praneša to krašto spauda,' su ta diena Lietu

voje buvo atidaryta 29 naujos vidurinės mokyklos ir 114 
naujų septynmečių mokyklų. Tai geras skaičius, rodąs

DžIŲ APRAŠYMUS
Vienas Vilnies skaityto- 

1 jas rašo apie tuos, kurie ra- 
i šo iš savo kelionių įspū- 
I džius. Jis žvmi:•-
j “Per paskutinį dešimtine-1 
; tį mūsų laikraščiuose dau- 
I giausia telpa aprašymų,

“Neseniai padarytoje ana
lizėje ekonomistai pranaša
vo sekančių metu pabaigai 
orodukcijos gamybos suma
žėjimą 9 procentais. Stam
biosios prekybinės šalys — 
Anglija, Vokietija ir Japo
nija — praneša apie augan
čius sunkumus ieškant rin-

Jungtinių Tautu Asemblėjos 
politiniame komitete mūsų ša
lies delegacijos galva Henry 
Cabot Lodge klausosi Višins
kio kalbos ir kasosi smakrą.

mokyklų tinklo sutankėjimą, o tai reiškia: apmokymo 
•sutvirtinimą, praplėtimą.

•' Bet ne apie tai mes norime čia pasisakyti.
Svarbu tai, kad šiais metais įvedamas visuotinis 

vidurinis (gimnazinis) apmokymas didesniuose Lietuvos 
miestuose.

Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Panevė
žyje šiais metais visi, baigusieji septynmetes mokyklas 
vaikai turės eiti į gimnazijas, vidurines mokyklas.

Visoje Tarybų Sąjungoje jau yra nutarta, kad su 
1955 metų pabaiga visuose miestuose būtų įvestas vi
suotinis vidurinis apmokymas.

Neužilgo po to toks pats visuotinis apmokymas bus 
pradėtas ir kaime.

Lietuvoje jau yra įvestas verstinas visų vaikų ap
mokymas: kiekvienas vaikas turi baigti septynmetę mo- 
kyjdą. Neužilgo kiekvienas Lietuvos vaikas, nežiūrint, 
kur jis begyventų, baigęs septynmetę mokyklą, turės 
Stoti į gimnaziją (vidurine mokyklą) ir ją baigti.

Ilgainiui,—žinoma, ne už keleto, bet už desėtko ki
to metų,—Lietuvoje bus visi žmonės gimnazistai .

Prie to yra einamą rimtai ir sistematiškai.

IR NEATSIBOSTA
JUDAMŲ PAVEIKSLŲ aktorė Rita Hayworth, bū- 

.dįma gyvanašle, kadaise ištekėjo už tūlo Indijos princo- 
įfidoko, Aly Khan.
ZZ. Princas Khan yra turtingas, milijonierius, o gal bi- 
Bjonierius. Su iuo Rita Hayworth susilaukė dukters, ku
riai davė Jasminos vardą.

Pagyvenusi kiek tiek su tuo laidoku, aktorė atsi
skyrė. Dabar ji ieško nuo princo ištuokos (divorso), 
nes yra pakėlusi sparnus tekėti už kokio kito.

Princas Khan sutinka divorsuotis ir sutinka pa
skirti milijoną dolerių savo dukteriai Jasminai, bet jis 
noris, kad Jacmina būtų auklėjama mahometomškai. Ri
ta Hayworth pareiškė: ji niekad nesutiks “už pinigus 
parduoti savo dukters.” Girdi, josios duktė turinti būti 
auklėjama “amerikietiškoje ir krikščioniškoje dvasioje.”

Dabar radijas ir spauda labai daug apiė tai plena. 
Girdi: žiūrėkite, kokia dora amerikietė Hayworth! Ko
kia ji patrijotė!

Tačiau, tikrumoje, skirtumo nėra tarp jos ir ma
hometono Khano. Tai kodėl apie tai tiek daug šūka
loti? Kam čia kvailai kaišioti amerikonizmą ir krikš-

į kaip gyvena labiau pasitu- 
i tinti draugai lietuviai. Tai 
i gali atrodyti keista, bet 
i taip yra.

“Dalykas, kaip man at- 
j rodo, štai koks. Labai re
tai laikraščio redaktorius, 
gali padaryti kelionę, ir jei 
ją padaro, tai yra užimtas 

i tiek uždavinių, vyriausiai 
paramos laikraščiui kėlimo, 
kad apie platesnę vietinių 
lietuviu studiją nei kalbos 
negali būti...

“Kas daugiausia rašo 
apie išsimėčiusius lietu
vius, apie mūsų kolonijas? 
Draugai, kurie vyksta ato
stogoms, kurie keliauja. Ir 
čia reikia konstatuoti la
bai paprastą faktą: ilges
nes keliones dažniausiai at
lieka mūsų labiau pasitu
rinti draugai. Jie apsistoja 
pas labiau pasiturinčius.

“Iš to išplaukia visa eilė 
reiškinių. Mes skaitome per 
metų metus kelionės apra
šymuose, kaip tas ar kitas 
‘puikiai gyvena? Mes skai
tome apie rezidencijas, apie 
fordukus ir ševius. Mes 
skaitome apie tai, kaip tas 
ar tas draugas “puikiai įsi
steigęs,” kaip “gyvena be 
rūpesčio,” ir taip toliau.

“Prieš einant tolyn, norė
čiau pasakvti štai ką: prieš 
labiau pasiturinčius nieko 
neturiu. Jie tikriausiai ne 
eksploatatoriai, o dažniau
siai tai žmonės, kurie per 
ilgus metus sunkiai dirbda
mi ir taupydami kaip nors 
sutaupė didesnes sumas.

kų savo eksportui. Japoni
ja dabar visiškai priklau
so nuo dolerinės pagalbos 
ir nuo pajamų, kurias ji 
gauna iš savo padėties, ku
rią ji užima kaip SNO ka
riuomenės Korėjoje bazė. 
Japonijos laikraščiai atvi
rai rašo apie ‘taikos Korė
joje pavojų.’

“Vokietijos eksportinin- 
kai yis dažniau būna pri
versti pardavinėti prekes 
kreditan, ypač Viduriniuo
se Rytuose ir Lotynu Ame
rikoje, turėdami mažai vil
ties kada nors sulaukti mo
kėjimų. Anglijos ekspor
tas, nepaisant mūsų privi
legijuotos padėties Nacijų 
sandraugos rinkose, eilė 
mėnesių mažėja. Visam 
Vakarų pasauliui gresia 
prekių pardavimo krizę, 
kaip tai pranašavo Stalinas 
pereitais metais.”

žemes drebėjimai Graikijos 
salose padarė didžiulius 

nuostolius
Athenai, Graikija.—Grai

kų valdžia paskelbė, jog že
mės drebėjimai Kefalonijoj 
ir dviejose kitose Graikijos 
salose pražudė 424 žmones, 
sužeidė 1,032; visai sunai
kino 20,000 namų ir labai 
apardė 75,000 kitų. Prašo 
iš Amerikos bei kitu kraštuV 4.
daugiau paramos nukentė
jusiems.

(Sovietų Sąjunga taip pat 
davė $10,000 jiems sušelp
ti.)

< Vienybę ?! 2 pus’.—Laisvė (Liberty)- Šeštad., Rugsėjo-Sept. 12, 1953

Liaudis visad mėgsta pra
vardžiuotis. Randa savo var
dus kaimynams, miesteliams 
ir valstybėms. Tokiu būdu, 
kiekviena federacijos valstybė 
turi savo “pravardę.” Now 
Yorko valstybė paprastai dar 
vadinama “The Empire Slate” 
dėl jos turtingumo ir gyven
toju skaičiaus. New Jersey, 
ankščiaus garsėjusi kaip 
“Moskito” valstybė, dabar ta
po perkrikštyta į “Sodo” val
stybę.

Kelios valstybės gavo savo 
vardus iš anekdotų ir pasako
jimų apie jų gyventojus. Con
necticut dar ir dabar vadina 
“The Nutmeg State,” prisi
mindami pasakojimą apie fab
rikantą, -kuris bandė pardavi
nėti medinius “nutmeg.”

Šiaurinę Karoliną vadina 
dar “The Tar Heel State.’ 
“Tar Heel” buvo pravardžiuo
jami pušynų gyventojai, kurie 
gamindavo terpentiną, kani- 
folę ir dervę.^Nors ši promonė 
sunaikino krašto miškus šio 
šimtmečio pradžioje, gyvento
jai dar ir dabar šiuo vardu 
pravardžiojami.

• “Sooner” yra Oklahomos 
pravardė. Tūlas kolonistas nu
sisenki ino jam patinkamą že
mę, dar prieš šią teritoriją 
prijungiant prie Valstybės. 
Amerikiečiai mano, jog “soo
ner” tipiškai aptaria pirmuo
sius Oklahomos kolonizato
rius.

Missouri ypatingai didžiuo
jasi savo pravarde — “The 
Show Me State.” Kitaip ta
riant, missouriečiai niekuo ne

tiki iki jiems neįrodoma fak
tais.

“Sucker State” yra Illinois 
valstybės vardas. (Tačiau kiu 
ią vadina Prairie State). “Suc
ker” yra į rytus nuo Mississi- 
pės baseino upių žuvis. Tačiau 
“Sucker” anglų kalboje turi 
ir kitą prasmę — tai kvailelis. 
Dėlto daugeliui amerikiečių 
ši pravardė linksmai skamba.

Kita dalis valstybių yra 
“pakrikštyta” gyvulių, gėlių 
ar charekteriškų vardais. Ar
kansas — yra “Meškos” val
stybė. Kentucky — “Mėlyno
sios žolės,” žolės, kuria būda
vo šeriami eikliausi arkliai.

Maine, kurioje yra apie 16,- 
000,000 akrų miškų, vadina
ma “The Pine Tree” valstybe. 
Michiganas — “The Wolve
rine State” užvadintas mažo, 
plėšraus, dabar išnykusio žvė
relio vardu. Wisconsin vadi
nama opšro (badger) vardu. 
Mississippi šaukiama dar ir 
“MagnoliaAlabama—“Med
vilne.”

Colorado savo vaj’dą gavo 
kaip “Dešimtmečio” valstybė, 
nes buvo priimta i Uniją Ne
priklausomybės dešimtmečio 
sukakties metu. Texas, di
džiausia savo plotu JAV val
stybė, buvo nepriklausoma 
valstybė nuo 1836 iki 1845 
ir tais metais turėjo net savo 
vėliavą — su viena žVaigžde 
viduryje. Unijon Įstojo 1845 
metais gruodžio mėnesyje. 
Nuo tada tebevadinama kaip 
“Vienišos žvaigždės” val
stybė.

Common Council

Šypsenos
Meškiška istorija

Du medžiotojai susgilo1 
į užsikąsti, o šautuvus neap- 
| dairiai pastatė prie medžio 
! keliolika žingsnių atstu. 
I Ūmai netoli iš tankumyno 

■ išlindo meška ir leidosi tie
siai prie jų- Vienas vyriš
kis greit įsikeberiojo į ar- 

! timiausiąjį medį; antrasis 
! gi, būdamas žymiai sunkes- 
i nis, leidosi bėgti, o meška 
—jį vytis.

Meška buvo jau jį bepa- 
gaunanti, bet jis ūmai din
go kažkokioje duobėje. 
Meška įsibėgėjus peršoko 
per duobę ir pabėgėjo to- 

I lyn. Tuo tarpu vyrišku 
greitai iššoko iš duobės i. 
bėgo kiton pusėn, o mesk; 
vėl paskui jo. Jisai vėl me- 

! tesi link duobės ir jon įkri- 
‘ to; meška gi vėl duobę per* 
šoko. Baskui medžiotoęas' 
atgal iššoko ir vėl bėga, o

; meška įkandin.
Tam lenktyniavimui vis 

kartojantis, jo draugas, 
medyje sėdėdamas, sušuko:

“Ei, tu, kvaily! Kodėl gi 
tu, i)o perkūnais, nebūni 
toje duobėje?”

“Negalima,” prašvokštė 
dusdamas ir vis bėgdamas 
storulis. “Ten, duobėje, yra 
kita meška!”

Surinko Kas Kitas

Muzikos mokykloje, mo
kytojai aiškinant kompozi
torių darbus, vienas jau
nuolis studentas atydžiai 
klausydamas pirštu laikė 
užkišęs vieną savo ausį.

Mokytoja klausia: Ko
dėl jūs laikote pirštu už
kimšęs ausį .

Studentas: ,M;Jno moti
na sako, kad mari klairMn- 
tis per vieną ausį įeina, per 
kita išeina. Todėl aš užkim- 
šau kitą ausį, kad jūsų aiš- 

’ kinimas neišeitu laukan. 4-

New Yorke vienas valdiškų namų projektas pavadintas bankininko Bernard M. Baruch var
du. Čia matopie namų atidaryino ceremonijosedalyvaujant iš kairės į dešinę; New Yorko val
stijos gub. Thomas Dewey, prezidentas Eisenhower ir Bernard Baruch.
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Rašytojas-demokratas
(100 metų nuo V. G. Korolenkos gimimo)

Cleveland, Ohio
Klubiečių atidai

Dei lietuvių kalbos Lietuvos 
vidurinėse mokyklose

Lietuvoje didžiulio dėmesio kreipiama 
į tai, kad lankantieji mokyklas gerai iš
moktų lietuvių kalbą. Andai Vilniaus 
Tiesoje tilpo tuo klausimu* raštas. J j pa
teikė stojamųjų i aukštesnius mokyklas 
aplikantų egzaminų komisija: J. Žukau
skaitė, J. Pikčilingis ir G. Adomaitis.- 
ši komisija, matyt, tikrino baigusiųjų 
gimnazijas moksleivių, kurio pori stoti 
į aukštąsias mokyklas, darbus ir iš jų 
padalė išvadas. žemiau paduodame iš 
to rašto platesnes ištraukas.— Laisvės 
Red.

Ryškų lietuvių kalbos ir literatūros 
dėstymo pagerėjimą vidurinėse mokyklo
se rodo ir šių metų stojamųjų egzaminų 
i Vilniaus Valstybini universitetą rezul- 

. tatai.
Prieš pusantrų metų, 1952 m. sausio 

mėn., už žemą gimtosios kalbos dėstymo 
lygį “Tiesoje” buvo kritikuojama Duse
tų vidurinė mokykla. Reikia pasakyti, 
kad mokytojai ir mokyklos vadovybė tei
singai suprato kritiką ir padarė iš jos 
reikiamas išvadas.

Reikia pažymėti didelę'Darbo jaunimo 
vidurinių mokyklų auklėtinių pažangą, 
padarytą mokantis lietuvių kalbos ir li
teratūros. Jeigu anksčiau šių mokyklų 
abiturientai silpniau parašydavo rašo
muosius darbus, silpniau atsakinėdavo 
už normalių vidurinių mokyklų abitu
rientus, tai šiemet šio atsilikimo nėra. 

i Biržų ir Klaipėdos šių mokyklų buvusie
ji moksleiviai stojamuosiuose egzami- 

’ f nuošė į universitetą pralenkė daugelio 
kitų vidurinių mokyklų auklėtinius.

* Gerą lietuvių kalbos ir literatūros ži- 
nojimą, sugebėjimą savarankiškai dary
ti išvadas — parodė Kretingos, Utenos, 
Šiaulių II, Vilniaus IT, Gelvonių, Papi
lio, Kauno VI Darbo jaunimo ir kitų vi
durinių mokyklų abiturientai.

Džiugina ir tas faktas,, kad šių metų 
laidos abiturientai geriau rašo. Žymi 
stojančiųjų dalis savo rašomuosius dar
bus parašė be gramatinių klaidų. Ta
čiau šioje srityje nusiraminti pasiektais 
rezultatais dar negalima, reikia pasiekti 
tokio lygio, kad visi baigę vidurines mo
kyklas rašybos klaidų visiškai nedarytų.

Rimtus lietuvių kalbos dėstymo trū
kumus galime pastebėti Anykščių, Žel
vos, Kovarsko, Kauno V, Vilniaus VII, 
Mažeikių ir kitų vidurinių mokyklų 
auklėtinių rašto darbuose ir atsakymuo
se. Neleistinos klaidos, lietuviu kalbos
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gramatikos ir sintaksės taisyklių nežino
jimas kalba apie tai, kad dar ne visur 
lietuvių kalba dėstoma su prideramu rū
pestingumu.

Gerinant lietuvių kalbos dėstymą vi
durinėje mokyklose, ypač reikėtų at
kreipti Vnokinių dėmesį į išskirtinių sa
kinio dalių skyrybą, į linksnių mokslą. 
Per egzaminus išryškėjo, kad linksnių 
mokslas — labiausiai apleista kalbos 
mokslo sritis, jei ne visose, tai bent di
džiojoje dalyje vidurinių mokyklų. Daž
nas abiturientas neskiria ilgųjų ir trum
pųjų balsių, nežino nosinių raidžių rašy
mo taisyklių.

Yra trūkumų ir lietuvių literatūros 
istorijos bei literatūros teorijos dėstyme.

Skaitydami rašomuosius darbus, ran
dame daug tuščios gražbylystės, nereika
lingo postringavimo, dirbtinio patoso, 
kitaip sakant, maža minties, daug žo
džių, už kurių slepiasi menkas rašančio
jo literatūrinis išsilavinimas. Abitu
rientai ne visada sugeba atsakyti į temą, 
o rašo visa, kas tik ateina į galvą.

Ne pavieniai atsitikimai, kai atsaki- 
nėjantysis, užuot davęs rašytojo kūrybos 
apžvalgą, parodęs jo evoliuciją, tepapa
sakoja keletą faktų iš jo biografijos, te- 
papasakoja tik kūrinių turinį.

Kartais turėdamas teisingą nuomonę 
apie rašytojo pažangumą ar reakcingu- 
m’ą, laikantysis egzaminą nesugeba savo 
teiginių pagrįsti faktine medžiaga. Čia 
pat reikėtų pastebėti, kad abiturientai 
per maža kūrinių moka atmintinai.

Negalima praeiti tylomis pro faktą, 

kad tam tikras abiturientų skaičius atė
jo į egzaminą neskaitę paskutiniųjų ta
rybinių lietuvių literatūros veikalų.

Tačiau bene pati silpniausioji vieta 
šių metų laidos abiturientų žiniose tai 
literatūrinio-teorinio jų išsilavinimo ly
gis. Į tai vidurinių mokyklų mokytojai 
turi atkreipti ypatingą dėmesį, nes ne
galima toliau taikstytis su abiturientų 
visišku nenusivokimu literatūros teori
jos klausimuose. Stojantieji į universi
tetą kartais nesiorientuoja, o dažniausiai 
labai silpnai tesugeba panagrinėti meni
nes veikalo ypatybes. Užuot kalbėjęs 
apie pagrindinę kūrinio idėją, jame ke
liamas problemas, egzaminuojamasis, 
paprastai, pasakoja veikalo turinį. Re
tas kuris turi bent silpnoką supratimą 
apie literatūrines sroves, apie kritinio 
ar socialistinio realizmo metodus, retas 
tenusivokia žanruose ar žanrinėse ypa
tybėse. Tai reiškia, kad mokytojai ne
pateikia moksleiviams pačių aktualiau
sių literatūros problemų.

To pasėkoje stojantieji nežino, kas tai 
yra vaizdas meno kūrinyje, kas tai indi
vidualizavimas ir tipizavimas, nemoka 
nagrinėti personažų charakterio, neski
ria siužeto ir kompozicijos sąvokų, ne
randa skirtumo tarp rimo ir ritmo.

Tai labai atsiliepia ir į jų pačių suge
bėjimą rašyti. Rašomųjų darbų stilius 
dažnai sausas, dirbtinis.

Šia proga norime atkreipti dėmesį ir į 
mokinių savarankiškumą, į jų sąžiningu
mą. Reikia galutinai išgyvendinti nusi
rašinėjimą, “špargalkas” ir pan.

Norėtųsi palinkėti, kad kitais metais 
moksleiviai paliktų vidurinių mokyklų 
suolą dar labiau pasiruošę, kad visi čia 
suminėti trūkumai būtų išgyvendinti. 
Aukščiau minėtos Dusetų vidurinės mo
kyklos pavyzdys liudija, kad, šalinant 
gimtosios kalbos dėstymo trūkumus, 
daug "galima padaryti per palyginti 
trumpą laiką. Artimiausiu laiku ryžtin
gai šalinti esamus trūkumus — toks yra 
kiekvieno lietuvių^ kalbos ir literatūros 
mokytojo uždavinys.

Stojamųjų egzaminų komisijos 
nariai:
J. Žukauskaite
,1. Pikčilingis
G. Adomaitis

Filmai dubliuojami j 
lietuvių kalbą

VILNIUS.— Lietuvos kino studija iš
leido į respublikos kino teatrų ekranus 
dubliuotą lietuvių kalba meninį filmą 
“Vasilijaus Bortnikovo sugrįžimas.” 
Šiuo metu dubliuojamas meninis-filmas 
“Džambulas”. Užplanuota - artimiausiu 
metu įgarsinti lietuvių kalba vengrų me
ninį filmą — muzikinę komediją “Vie
noje universalinėje parduotuvėje.”

Šiais metais kino studija jau įgarsino 
gimtąja kalba tarybinius kino filmus 
“Kompozitorius Glinka”, “Sadko”, “Re
vizorius’-, < “Maksimka”, ‘Neišskiriamieji 
draugai” ir kitus.

Dubliuojant lietuvių kalba kino fil
mus dalyvauja respublikos teatrų akto
riai. Antai, Bortnikovo vaidmenį įgar
sino lietuvių kalba respublikos nusipelnęs 
artistas Stalininės premijos laureatas J. 
Rudzinskas, admirolo Ušakovo vaidmenį 
— Stalininės premijos laureatas J. Ka
valiauskas, Potiomkino — A. Mackevi
čius (abu vaidmenys yra iš filmo “Ad
mirolas Ušakovas”) ir kiti.

Dubliuojama daug mokslo populiari- 
zacijos kino filmų. Jau įgarsinti lietu
vių kalba 5 numeriai žurnalo “Mokslas 
ir technika” ir 4 numeriai žurnalo “Že
mės ūkio naujienos”, o taip pat trumpa- 
metražiniai kino filmai “Gyvulininkys
tės fermų mechanizavimas ir elektrifika
vimas”, “Visata” ir kiti. Artimiausiu 
metu kino studija įgarsins mokslo popu- 
liarizacijos filmą “Pasaulio augalų įvai
rumas.”

“Visą gyvenimą, eidamas sunkiu did
vyrio keliu, jis ėjo pasitikti dienos, ir su
skaityti negalima viso to, ką padarė V. 
G. Korolenko tos dienos aušrai pagrei
tinti”, —' rašė M. Gorkis.

V. G. Korolenko gimė dar baudžiavos 
laikais, 1853 m. liepos 27 d. Ukrainoje, 
Žitomiro mieste, valdininko šeimoje.

Iš pat mažens busimasis rašytojas 
matė baudžiavos baisenybes, liaudies iš
naudojimą. Tas išnaudojimas nesibaigė 
ir po vadinamojo baudžiavos “panaikini
mo”. Be to, Ukrainoje jis pastebėjo dar 
vienos rūšies neteisybę — mažųjų tautų 
nacionalinę nelygybę ir priespaudą.

Korolenko mokėsi Žitomiro ir Rovno 
gimnazijose, kurių programose nebuvo 
Gogolio, Turgenevo veikalų. Bielinskio, 
Dobroliubovo, Pisarevo, Nekrasovo vei
kalus gimnazistams skaityti buvo griež
čiausiai uždrausta. Tačiau V. Korolen
ko su dideliu dėmesiu skaitė šiuos rašy
tojus, žavėjosi ukrainiečių revoliucionie- 

, riaus Ševčenkos poezija.
Kai 1871 m. V. Korolenko nuvažiavo 

į Peterburgą ir įstojo į Technologijos in
stitutą, jis aktyviai įsijungė į pažangių
jų studentų sąjūdį, gilinosi į socialinius- 
ekonominius klausimus, svarstė priemo
nes kovai su vienvaldyste.

1874 m. persikėlęs į Maskvą ir įstojęs 
j Žemdirbystės bei miškininkystės aka
demiją (dabar Timiriazevo. vardo aka
demija), V. Korolenko prisijungia prie 
revoliucionierių studentų. Akademijos 
vadovybė už revoliucinę veiklą jį pašali
na iš Akademijos. Prasideda jam dabar 
sunkus persekiojamo kovotojo kelias. 
Daug kartų jis buvo areštuotas, po ka
lėjimus tampomas, "į įvairius užkampius 
tremiamas." Pagaliau 1881 m. jis buvo 
ištremtas į Rytų Sibirą, Jakutijos sritį, 
į Amgos kaimą, iš kur tik 1885 m. grį
žo į laisvę ir apsigyveno Nižnij-Novgo- 
rode.

Sibiro ištremtyje jis parašė puikius 
veikalus, kaip “žmogžudys”, “Makaro 
sapnas”, “Nuostabioji”, tačiau išspaus
dinti juos tegalėjo sugrįžęs iš ištrėmi
mo.

1886 m. pasirodė V. Korolenkos pir
masis apybraižų ir apsakymų rinkinys. 
Jau savo pirmaisiais apsakymais V. Ko
rolenko užsirekomendavo kaip talentin
gas, subrendęs menininkas, gerai pažįs
tąs gyvenimą. Jis laikėsi revoliucinių 
demokratų laikotarpio literatūrinių tra
dicijų: gyvenimą vaizdavo teisingai, kri
tikavo jį, kėlė laisvės ir išsivadavimo iš 
visokios priespaudos idėjas.

Apsakyme “žmogžudys” jis parodo, 
kaip caro laikų teisingumo organų val
dininkai neteisingai elgiasi, už kyšius 
paleidžia nusikaltėlius, kalėjimuose pū
do nekaltus žmones. Čia demaskuota ir 
tikybininkų moralė, skatinanti daryti 
nusikaltimus: “jei nenusidėsi — nesigai
lėsi, o jei nesigailėsi — nebūsi ir išga
nytas.”

“Makaro sapne” išreikštas karštas, 
piktas protestas prieš socialinę neteisy
bę. Jakutijos valstietį Makarą visą gy
venimą engė, stumdė, išnaudojo visi, kas 
tik norėjo.

Apsakyme “Nuostabioji” atvaizduotas t 
ryškus, žavus revoliucionierės paveiks
las.

“Žmogus sukurtas laimei, kaip paukš
tis skridimui,” sako rašytojas apsakyme 
“Paradoksas”. Šia mintimi persunkti 
visi V. Korolenkos veikalai. Jis stengėsi 
parodyti, kad nepaisant tragiškų tikro
vės prieštaravimų, gyvenimas yra did
žiausia gerovė. Tačiau laimės problema 
virsta paradoksu, laimė neįmanoma, jei 
tikrovėje viešpatauja socialinė neteisybė.

Korolenko tačiau neigia egoistinę as
mens laimę. Tikroji žmogaus laimė yra 
kova už pavergtos liaudies laimę. “Did
žiausias žodžio menininkas Korolenko”, 
— kalbėjo M. I. Kalininas, — savo “Ak
lajame muzikante” aiškiai parodė, kaip 
problematiška, netvirta ta paskiroji žmo
gaus laimė... Žmogus... gali būti laimin
gas tik tada, kai jis visomis savo sielos 
gijomis, kai visu kūnu ir visa širdimi su
sijęs su savo klase, ir tik tada jo gyve
nimas bus pilnas ir prasmingas.”

Rašytojui teko važinėti ir po užsie
nius. Jis buvo Amerikoje. Apie Ameri
kos įspūdžius jis rašo apysakoje- “Be

Šiais metais respublikinė kino studija 
išleis į respublikos kino teatrų ekranus 
13 pilnametražinių meninių ir dešimtis 
trumpametražinių kino filmų. 

kalbos”. Rašytojas vaizduoja ukrainie
tį valstietį Matviejų Lozinskf, patekusį 
į Ameriką. Jis sąžiningas, darbštus, 
aukštos dorovės žmogus. Tačiau jo kil
nios savybės nevertinamos krašte, * kur 
viešpatauja amerikoniškas gyvenimo bū
das, buržuaziniai papročiai, kur visi ver
gauja doleriui. Lozinskis nemoka vieti
nės kalbos, jis nesupranta ir tos tvarkos, 
kur “žmogus žmogui yra vilkas.” Jis 
nusimena.

Geriausiai Lozinskis supranta bedar
bių reikalus. Bedarbių mitinge centrali- 
niame parke jis pasijaučia milžiniško 
kolektyvo dalimi, su bedarbiais jis ran
da bendrą kalbą.

V. Koyolenko karštai ir nuoširdžiai 
protestaVo prieš buržuazinio gyvenimo 
negeroves. Bet jis savo protesto nesu
gebėjo privesti iki galo, nesusiejo su re
voliuciniu proletariato judėjimu. Ir 
Didžiosios Spalio socialistinės revoliuci
jos metu ir vėliau rašytojas ligi galo ne
suprato klasių kovos būtinumo liaudies 
laisvei laimėti.

V. I. Leninas 1907 m. Korolenką pa
vadino progresyviu rašytoju. Charakte
rizuodamas valstiečių gyvenimą, Leni
nas remiasi Korolenkos veikalu “Pavlo
vo apybraižos.”

V. Korolenko paliko daug literatūri
nių straipsnių apie Bielinskį, Glėbą Us- 
penskį, černyševskį, L. Tolstojų ir kt. 
Jo yra nemaža ir publicistikos.

Didelę reikšmę turi jo kapitalinis dar
bas, 4 knygų veikalas “Mano amžininko 
istorija”, rašytas iki pat mirties (1921 
m.). Tai memuarų žanro veikalas, rašy
tas apie 15 metų, vienas iš geriausių tos 
rūšies veikalų rusų literatūroje.

V. Korolenko — vienas iš stambiausių 
rusų demokratinės literatūros atstovų, 
įžymus žodžio meistras. Tuo jis brangus 
visai tarybinei liaudžiai. Mūsų tėvy
nės darbo žmonės gerbia ir myli didįjį 
rašytoją už tai, kad jis drąsiai ir nesvy
ruodamas demaskavo išnaudotojišką san
tvarką, skelbė meilę žmogui, giliai tikė
jo neišsemiamomis liaudies jėgomis. Jo 
kūriniai įėjo ne tik į mūsų šalies, bet ir 
į viso pasaulio literatūros lobyną.

V. Korolenkos kūryba turėjo ir tebe
turi didelės įtakos kitų tautų literatū
rai, taigi ir lietuvių. Iš jos lietuviai ra
šytojai mokosi .meistriško gyvenimo vaiz
davimo, humanizmo, Šviesaus optimiz
mo, kuriuo trykšta rašytojo kūriniai.

Doc. St. Paliulis.

Sezono atidarymas 
Vilniaus dramos 

teatruose
VILNIUS.— Rugpjūčio 27 d. Valsty- 

biniame dramos teatre įvyko sezono ati
darymas. Teatro kolektyvas savo darbą 
pradėjo rašytojo J. Baltušio pjesės 
“Anksti rytelį” premjera. Naujajame 
sezone Dramos teatras taip pat numato 
parodyti žiūrovams M. Baratašvili pje
sę “Žiogas”, S. Michalkovo inscenizuotą 
Mark Twaino pasaką “Princas ir elge
ta”, paruošti pastatymą pagal L. Tolsto
jaus pjesę “Švietimo vaisiai”.

Vilniaus rusų dramos teatre parody
tas premijos laureatų brolių Turų pjesės 
“Trečioji jaunystė” spektaklis.

Drauges klubietės bei na
rės, prašau įsitėmykite gerai 
dieną susirinkimo, kuris įvyks 
rugs. 17 d., 10:30 v. ryto.

Malonėkite skaitlingai daly
vauti. Bus proga išgirsti komi
sijos pikniko rengimui rapor
tą. Bus malonu vienai su kita 
pasimatyti ir pasikalbėti, nes 
jau seniai tūlos narės nesi
matė. Pasibaigus vasaros karš
čiams, pradėsime darbuotis 
salėse. Nepamirškite, draugės, 
pakviesti ir savo pažįstamas 
Įstoti į klubą.

Apie Piknikus
Moterų piknikas buvo links

mas ir gražus. Diena buvo 
šilta ir tarpais ūkanota.

Bus dar vienas pikniką? :— 
ūkininkų. Jis įvyks rugs. 20 d. 
toje pačioje vietoje. Ūkinin
kai taipgi kviečia visos apylin
kės geros valios žmones daly
vauti jų piknike, užbaigiant 
vasaros sezoną. I * < « «

Serga
Eva Simans rugp. 31 dieną 

tapo išvesta į Mainsain ligoni
nę. Jau virš savaitė ji ten ran
dasi. .......

Keidė Salen turėjo sunkią 
operaciją; dabar yra namie, 
8903 Esterbrook Ave. Mes vi
sos klubietės žinome, kad Vei
duke yra nuoširdi darbuotoja, 
ypatingai ji daug pasidarbavo 
Moterų klube. Ją reikia ap
lankyti. Kai draugės ir drau
gai ligonę aplanko, tai ir liga 
lengvesnė pasidaro.

J. Shimkus vis dar serga, 
taipgi ir A. Mockaitis. , \ 

.Vincą Lobikį patiko nelai
mė rugs. 5 d. Jis ėjo žuvauti; 
automobilis jį užgavo ir sulau
žė dešinę ranką, sužeidė kak
tą ir veidą. Vincas yra šiuo 
tarpu ligoninėje. Namų adre-, 
sas : 9215 .Stewart Ave.

Linkime ligoniams greitai 
pasveikti.

‘ Linksma naujiena
Man teko girdėti linksmą 

naujieną: šių metų lapkričio 
mėn. 15 d. Įvyks kas tokią pe- 
paprasto. Tą dieną atvyks ’“iš 
Paryžiaus’’. 4 ar 5 kukoriai 
su visais tarnais ir pagamins 
nepaprastus pietus, kurių kai
na bus tik $1.25 asmeniui. Įsi
gykite tikietus iš anksto, kad 
tie kukoriai žinotų, kiek ga
minti maisto.

Buvo linksmas piknikas
LDS 55 kuopos piknikas .bu

vo gražus ir labai linksmas. 
Kadangi ant rytojaus po pik
niko buvo Labor Day, tai.ne- 
kurie pikniko dalyviai pasili
ko piknike iki vėlumos ir lai
ką praleido šokdami ir dai
nuodami.

A. R.

Filmą apie Klaipėdą
KLAIPĖDA.— Klaipėdoje ant Kur

šių marių kranto statomas ištisas kvar
talas naujų triaukščių gyvenamųjų na
mų. Vieni iš jų dar apsupti statybinių 
pastolių, kituose vyksta vidaus apdailos 
darbai. Čia pat tiesiamos naujos gatvės, 
važiuoja sunkvežimiai, pakrauti plyto
mis, cementu ir kita statybine medžiaga.

Tai vienas epizodas iš kuriamos nau
jos kino apybraižos — “Klaipėda.” Dvie
jų dalių trumpametražiniame kino filme 
žiūrovas pamatys Klaipėdos miesto ir 
jo apylinkių gyvenimą: darbą Klaipėdos 
uoste, gintaro įmonę, naująsias statybas, 
darbo žmonių kultūrinį gyvenimą, kraš
to augmeniją ir gyvūniją. Kino apy
braižos scenerijų parašė L. Maciulevi
čius.

Jau baigiama paruošti kino apybraiža 
apie neseniai įvykusią moksleivių turis
tinę estafetę — “Pasauliui taika”. Ku
riama taip pat dar viena kino apybraiža 
apie Nemuno upeivių gyvenimą.

V. Mikalauskas.

William L. Hutcheson, 
senasis, neteko vietos A- 
merikos Darbo Federacii 
jos taryboje, kuomet jo 
sūnaus vadovaujama dai- 
lydžių unija pasitraukė iš 
Federacijos. Dar ir šian
dien neišryškintos prie
žastys, kurios privertė ar
ba privedė tos didelės 
unijos pasitraukimą. In
ternational Brotherhood 
of Carpenters and Join
ers turi apie 800,000 na

rių.

3 pusi.—Laisvė (Liberty)—Še šia d., Rugsėjo-Sept. 12,1953
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Įspūdžiai ir patyrimai iš keliones 
po rytines valstijas

Rašo S. Vešys
(Pabaiga)

Dėl to vasaros metu ten 
suvažiuoja iš Bostono, Brock- 
tono ir kitų miestų apie de
šimts tūkstančių žmonių kož- 
ną dieną praleisti smagiai lai
ką—pasimaudyti.

Ten visu pakraščiu per dau
gelį mylių tęsiasi kaip mies
tas pristatytų visokių vasar
namių ir visokių biznių Įstai
gą.

Taip pakraščiu bevažiuo
jant pagal namus ir biznius, 
neužilgio mūsų “šoferis” Ma
rytė sustabdė savo masina 
prie pat Balkių rezidencijos 
durų.

Ten prie savo namo i ado
me bestovinčią, lyg mus be
laukiančią; Veroniką Putvins- 
kaitę - Balkienę. Aš tikėjau
si ją matyti tai greit paži
nau. Na. o jinai nesitikėjo 
.mane matyti ir todėl po 35 
metų nesimatymo manęs ne
pažino. Reikėjo man persi- 
statyti kas esu. Ji sako: “U 
je. Kaip seniai bematytas 
svečias, net nebepažinau 
Tuomet pasisveikinome ir at
naujinome pažintį, besikajbė- 
dami.

Smagiai tą’dieną praleidom!' 
bfesimaudydami jūroje ir sau
lės spinduliuose ir besikalbė
dami apie praeitį iš atsimini
mų, kaip mes jauni būdami 
ten gražiai ir smagiai laiką 
praleidome.

Marytė užfundino žemaitiš
kų kukulių skanius pietus, o 
Verutė—vyno. Tarp trijų 
draugių aš ten turėjau tikrą 
balių, nepaprastai gražioje 
vietoje ir geroje -kompanijo
je. ’

Neužilgio pargrįžo iš dar

Rengia LLD 11 ir 155 Kuopos, Worcester, Mass.

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 2® September
OLYMPIA PARKE Shrewsbury, Mass.

I ANTRAS METINIS 
■SPAUDOS PI KHI KAS

4 pusl.-Laisvė (Liberty)-Seštad., Rugsėjo-S^pt. 12, 1953

BUS DAINŲ PROGRAMA
Dainuos vietinis Aido Choras vadovybėj Jono Dirvelio. Taipgi choro šaunusis 

duetas: Ona Dirveliene Jonas Sabaliauskas

bo ir jos vyras drg. Balkis, 
labai draugiškas žmogus. Jis 
dirba prie laivų statymo šip- 
jardyje. Gerai uždirba ir pa
siturinčiai gražiai gyvena.

Po to atsisveikinome ir'lai
mingai sugrįžome į savo na
mus.
Bridgewater, Mass., atlankom 

lietuviu fabriką

Mudu su Justinu Mickevi
čium, būdami šėrininkais Ko
operatyvus Bendro\ės, atlan
kėme tą savo fabriką, kuria
me išdirba st’prius, gražius 
ir plačiai žinomus “Over 
Globe” vyriškus čevetykus - 
batus.

\ isų pirma, biznio ofise su
tikome manadžerį to fabriko, 
gerbiamą Juozą Kasper, ku
rio vadovybėje yra vedamas 
tas dideles ir garsios koope
racijos biznis.

Jis buvo mums labai man
dagus ir draugiškas žmogus. 
Turėjome ilgoką pasikalbėji
mą su juo apie bendrovės sto
vį ir biznį. Jis sake: “Nors 
yra sunku verstis, su didžio
siomis čeverykų kompanijo
mis lenktyniuoti, bet mes 
vistiek gerai išsilaikom. Da
bar jau 18 metų, kai gyvuo
ja mūsų bendrovė ir su kiek
viena diena mūsų biznis sti- 
prūja-auga ir plečiasi ir ben
drovės šeri] kaina kyla.’

Mudviem, kaip tos bendro
vės šerini ūkams, buvo sma
gu girdėti toks optimistiškas 
manadžeriaus prane š i m a s . 
Po to mes perėjome visą fa
briką. Pastudijavome tą vi
są. procesą, kaip moderniško
mis mašinomis darbininkai 
greitai, gražiai ir stipriai če- 
verykus padaro.

Pasikalbėjome su savo drau
gais ir draugėmis ten dirban
čiais darbininkais, bet neno
rėdami nuo darbo gaišinti, 
jų dešinę paspaudę greitai 
mūsų fabriką apleidome su 
pakilusiu ūpu ir pasididžia
vimu,, kad mūsų, progresyvių, 
bendrovė puikiai gyvuoja ir 
progresuoja.

Aplankius rochesteriečius

Kalbant apie Rochester! rei
kia priminti, kad jis susideda 
iš arti 400,000 gyventojų 
skaičiaus, šis didelis ir gra
žus miestas yra išpuoštas di
deliais parkais, kuriuose ran
dasi ne vien daug įvairių gra
žiu medžių, bet ir daugybė 
g ė I i ų.

Už tai Rocliesteris ir va
dinasi gėlių miestu. Be to, jis 
stovi ant didelio kranto kaip 
jūra ežero Ontario, kurio pa
kraščiais yra daug maudynių 
ir daug gražių parkų, o pa
čiame ežero—daug žuvų.

Vieni iš geriausių mano 
draugų buvo tai Jurgis Ka
nišauskas ir Napalis Jurėnas. 
Ten gyvendamas praleidau 
smagiausią laiką savo gyveni
me. Nebuvo nei vieno vaka
ro, kad parėjus iš darbo ne
atvažiuotų pas mane Napalis 
Jurėnas su Jurgiu Kanišaus
ku ir automobiliu mane po 
parkus nepavežiotų.

Ir dabar, iš praeities, sau 
stiprybės pasisėmęs^ po 34 
metų, nuvykau atlankyti Ro
chester! ir roc liesteriečius, 
tuos pačius geriausius drau
gus Jurgį ir Napalį.

Suradau didelį skirtumą ta
me, kad dabar Jurgis Kani
šauskas jau ne' lik vedęs ir 
gražiai, pasiturinčiai su savo 
žmona savo gražioje reziden
cijoje gyvena, o jau ir duk
terį Rūtą turi išauklėtą, kuri 
jau universitetą lanko ir bai

gia siektis profesijos "private 
secretary.’

Matote, kaip daug permai
nų įvyko gyvenime.

Na, o Napalis Jurėnas per 
tą laiką persiskyrė su savo 
žmona ir dabar pavienis su 
nauju Packardu važinėja po 
Floridą ir kitur žiemos metu, 
o vasarą su Kajetonu Survila 
ant gražios farmos arti Ro- 
chesterio kaip rojuje gyvena, 
nesunkiai dirba ir džiaugiasi 
gyvenimu.

Po tiek daug laiko nesi
mačius buvo man labai sma
gu su Jurgiu ir jo šeima ir 
Napaliu dar sykį gyvenime 
pasimatyti ir labai smagiai 
laiką po Rochesterio parkus 
ir miestą bevažinėjant pra
leisti. Beje, labai daug sma
gaus laiko praleidau bevaži
nėdamas ir su bičiuliu Aloi- 
zu Jančium, kuris dar nese
niai yra atvykęs iš Vokietijos, 
buvęs mokytojas, labai rimtas, 
inteligentiškas ir draugiškas 
žmogus.

Po keturių dienų praleisto 
linksmo laiko atsisveikinau su 
rochesterriečiais draugais ir 
draugėmis ir palydėtas į stotį 
sėdau į Greyhound busą ir 
patraukiau namų link. Vieną 
naktį pernakvojau Clevelan- 
de. Ten pasilsėjęs ant ry
tojaus anksti sėdau į busą ir 
vėl po ilgos, linksmos kelio
nės laimingai pargrįžau į sa
vo namus.

Knygos - Skaitykite - Žinokite
Naudokitės Nužemintų Kainų Proga

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais pataisymais. 
Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklausomybę. Puslapių 320, kai
na $2.00. DABAR TIK $1.50,

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė Dr. A. Petriką, 
puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietuvis. Parašė 
Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Prisjkėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, puslapių 224, kai
na $T00, DABAR TIK 75c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveikslais, .sutaisė 
Dr. J. J.. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

---- Į <

Worcester, Mass.
Šią vasarą Olympia Parke 

neįvyko atostoginės meno mo
kyklos seminaras, tačiau jo 
mylėtojai vis tik tiek suvažia
vo iš arti ir toli nors porai 
dienų atnaujinimui senų pa
žinčių ir su skaitlinga Massa
chusetts publika praleido lai
ką jaukioje Olympia Parko 
atmosferoje, linksmindamiesi 
prie dainų, muzikos ir žaislų.

Rašėjui šių žodžių teko lai
mė susitikti labai daug metų 
nematytą ir nesutiktą daini
ninką K. Kriaučiūną. Priėjus 
ir paspaudus jam dešinę ir pa
sakius, kad aš esu vienas iš 
dalyvių, lošusių Miko Pet
rausko operetėje “šventoji 
Naktis” su juo, to įgudusio il
gamečio lietuviškų operečių 
dainininko akys sužaibavo ir 
tuojau užtraukė Herodo Ari
ją iš jos. Keturios dešimtys 
metų atgal aš jį jau radau 
Amerikoje dainuojant lietu
viškoje scenoje ir, kaip matyt, 
jis dar ir dabar su tokiu pat 
pasišventimu ir menininko ais
tra neapleidžia mylimo jam 
darbo.

POEZIJA
Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija ir trumpa au
toriaus biografija. 256 puslapių, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Usnyne
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavėjanti poema, puslapių 
160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, kaina $1.00, DA
BAR TIK 75c.

APYSAKOS 
Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą giliai atsidus
damas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. Parašė Rojus Mizara, pus
lapių 368, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių kultūrinio, eko
nominio ir politinio gyvenimo. Parašė, Mikas Rasoda—Mizara, puslapių 
314?kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai trūkumai, aš
trus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos ir įvairios kitos bėdos ir 
vargai. Parašė Mikas Rasoda, pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Worcesterio Aido Choras, 
vadovystėje Jono Dirvelio, 
girdėjau, rengiasi šį rudenį 
koncertuoti Didžiojo N. Yor- 
ko apylinkėje, o sugrįžus iš 
ten, duos porą koncertų čia 
pat Massachusetts. Abu kon
certai bus skirti atminčiai M. 
Petrausko. Vienas įvyks Wor- 
cesteryje, o kitam dar galuti
nai vieta nenusikirta, bet bus 
Bostono apylinkėje.

Šliuptarniai
Dr. Jono šliupo gyvenimas, jo darbai del lietuvybės ir kovos už laisva- 
manybę. Puslapių 650, kaina $5.00, D^BAR TIK $4.00.

Užbaigimui vasarinio sezo
no išvykų, sekmadienį, rugsėjo 
20 dieną, Worcesterio Olym
pia Parke įvyks šaunus dien
raščio Laisvės naudai pikni
kas.

Į šį pikniką, suprantama, 
suvažiuos svečių ne tik iš. vi
sos Massachusetts, bet ir iš to
limesnių lietuviškų sodybų. 
Tad tikiu, kad,’ be tolimesnių 
raginimų, Massachusetts lietu
viai masiniai * dalyvaus šiame 
piknike, ir rugsėjo dvidešimtą 
dieną visi keliai ves į Olympia 
Parką.

Korespondentas Z

Gerbiamieji! Šis piknikas yra lyg ir užbaigt u ves visų piknikų parkuose 
ir laukuose. Skardusis Aido Choras atidarant Olympia Parko vasarinį sezoną 
puikiai padainavo, o uždarant piknikų sezoną dar puikiau padainuos. Lietuviš
kos dainos meliodingai skambės. Lietuviški valgiai skaniai kvepės. Įvairiausių 
gėrimų nestokuos. Svečių iš visos Naujosios Anglijos prigužės. Taigi' būkite 
kiekvienas, nepaisant, kad ir lytų.

Rengimo Komisija.

Lankydamas kapines 
Raulas išskaitė ant vieno 
paminklo sekamą užrašą:

“Čia guli advokatas ir 
teisingas žmogus.”

Raulas nusistebėjo, kaip 
vienoje duobėje galį išsi
tekti net du lavonai •— ad
vokato ir teisingo žmogaus.

aKT-V?-

/

KNYGOS APIE SVEIKATĄ
Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimą apie sveikatą, nurodymai kaip gelbėtis pasi
reiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų praša- 
linintųį. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuo
laidos).

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėmis kaip užsilaikyti, kuomi maitintis, kad 
būti svejku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr, J. J. Kaškiaučius, pusla
pių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

Pįrmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai viduriais apsirgus 
nesant galimybės greit gauti daktaro pagelbos. Paduodama daug recep
tų. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR 60c.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisves knygyne. 
Kąrtu su, užsakymais prasęjmę prisiusi ir pinigus.

LAISVĖ
110-12—ATLANTIC AVE., RICHMOND JIILL, N. Y.
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PETRAS KRAPAS

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

New Yorko Žinios

* (Tąsa)
Ta idėja jam priduoda tvirtybės,— 
Laikosi jos jis tvirtai įsikibęs,—

Vis idėja tai galybė gyva!
i

turėt patyrimą: 
Jis sunerimo.

Džioniui reikėjo
Ant operacijos!

Eit į ligoninę
Na, čia naujiena, sakyt, nesmagi.

Jam senokai toks išeina gūželis, 
^Kartais sueina, paskui vėl jis kelias,— 
Nutarė — bus patrūkimas, kyla.

Daktaro klausė,—tasai apžiūrėjo,— 
Ant operacijos lakšto padėjo.

Sakė — pašauks už savaičių kelių: 
Reiks sutaisyt operac’jos keliu.

Štai ir ligoninėn pašaukė Džionį.
Pašaukė: ką gi? reik eit į tą šoną.

Ir nusisprendė — tegulgi jau bus,— 
Knygų pasiėmė, savo rūbus.

: ®ugė ligoninėj knygon užrašė — 
Tėvus jo, adresus — ką tai panašų.

Dairosi. Džionis, jis toks pastabus,— 
Jam operac’ja antradienį bus.

Šiandien penktadienis — dargi trys 
dienos,—

Džionis pamąstė ir žengia sau vi-enas, 
Žengia į viršų: ten jam kambarys, 
Lova ir stalas,— jis ką ten darys.

Daiktus jis savo stalinėn sukraustė,— 
Knygų atsinešė: gal jų negaus ten,— 

Tai apsirūpino, taip bus tikriau, 
Laiką praleis kad ir čia vertingiau.

Dirst apsižvalgė: pataikė į vietą, —
Lova švarutė, gulėt bus nekieta,

Priegalviai plunksnų, kaip reikia, 
net du—

Ir čiužinys — tai miegot! bus saldu. 1
Vietos gana, čia net šešetas lovų.
Kaip tie kiti kambariai? Kiek ten stovi?

Landžiot drovu dar kol kas po. kampus; 
fe Tai pamatys, kai ilgiau čia pabus.
Įžengė tuoj bąltaįs rūbais vaikinas, 
Jaunas ir greitas, jis Džiovas vadinas.

Prievaizdas kambario' šito jišai, 
Vyriškas slaugė — sakyt ištisai:

Šviesūs plaukai, jis atrodo jaunutis, .
Susišukavęs, glūdžiai nusiskutęs, 

Trisdešimt metų jis sako turįs, 
Geras jis čia ir žvalus tvarkdarys.

Jis už vagystę kalėjimą gavo, —
Pasakot smulkiai gyvenimo savo

Džiovas n-emėgo — jam lyg sarmata, 
Kreipia tuoj kalbą tema jis kita.

Antrąjį aukštą jis Džioniui parodė,—
Džioniui tai buvo didžiulė paguoda:

Šitas, kur jiedu dabar, kambarys 
Paskirtį tik operuotiems turįs.

Šešios čia lovos, tai tiek ir ligonių
Gali sutilpti glūdžiai ir maloniai,—

Tik kad tos štangos languos ir durys’ 
Rodė—kalėjime vietą turįs.

Kits kambarys tokio dydžio, kaip šitas,
Cukral

. Nūn
< priežiūrą, sako, neblogą turį.

j Jie specialią čia turi dietą:
f Cukraus, krakmolų kad maža turėtų.

Jie insulino įšvirkšti išvien — 
Adatas dukart net gauna kasdien.

<<

j 
i

Igęi pridabot prirašytas, — 
Vliabetikai ten keturi —

Kraują, šlapimą dažnai tyrinėja,— /
Prievolė tai ypatingo veikėjo:

Laboratorijos darbus jisai
Gan sudėtingus atlieka patsai.

Štai va dabar jis ten stovi prie durų,
Išvaizdą tokią pridarnią jis turi, —

Moris jo vardas, suprask, kalinys,— 
Čekį klastavo, užtat čionai jis.

Prievoles savo atlikti netingįs, —
Kolidžą baigęs, gabus, išmintingas:

Techniką tokį jei reiktų samdyt, 
Gražią algelę jam tektų švaistyt.

Na, o čionai- — šeši centai per dieną,— 
Algą kalėjime moka vis vieną.

V Ištaria Moris naujokų visų 
Flegmą, šlapumą, kraujus—iš tiesų.

Koks tik ligoninėn vyras atkanka, 
.Eina per miklią šio techniko ranką.

Sąstatas kraujo — dalykas keblus^— 
' Moris suskaito visus ten galus.

Džionis su pagarba apžvalgė Morį:
Toks kultūringas,— ęus’tikti jį nori.

Akys jam greitos, juodų jis plaukų, 
Susipažinti su juo būtų jauku!

Džiovas pasakė, kad Moris bus čionai— 
Kraujo ištirt pasiims jis iš Džionio.

Tai susieiti su juo bus smagu, 
Dasilyteti jo proto jėgų...

•t - '

Kambarį didįjį Džiovas parodė,—
Žvilgsnį čia Džionis apymetė godų: 

Dvidešimt lovų,—ligonių štai va— 
Panorama tai iš tikro gyva...

, . Vyras senyvas štai guli prie durų,—
* Plaučių abie’ uždegimą jis turi:

Slaugės bernaičiai prie jo čia bent du, 
Spiritu brauko, net tam, bra, saldu...

Džiovas paaiškino: šitas senukas 
Visiškai buvo' nupiepęs, susmukęs.

Dusino smarkiai piktoji liga, — 
Čia tai pagalba visai nelengva.

Ėmė jam čirškinti peniciliną:
Nieko geriau, tąsyk streptomyciną,— 

Vis jam nekaip. Tada davė burnon
. Aureomyciną — tuoj jam naudon!
Aureomycino minkštos kapsulės
Gera padarė: ir jis atsigulęs

Būt nebenori, — jį traukia sėdėt, 
Šonan vartytis, vyniotis, krutėt.

Rentgeno šiandien jam atvaizdus traukė: 
Puikiai'! jam trūksta visai nebedaug ko.

Keletą dar gal pabus čia dienų,— 
Grįžt tat galėtų prie būklių senų.

Šiaip ligončlių yra čia visokių:
Vis viduriai. Mat, nedaug kas suvokia,- 

Maistą tu sau pridabok apsukriai, 
Kad nesukliurtų nuo ko viduriai.

Taip čia kalėjime maistą vienodą 
Lygiai vis porcijom duoda ir-duoda.

Bet — nevienodi visų viduriai, 
Tai ir pas’daro kai kam negerai.

.Tuokart ligoninėj pertvarko maistą, 
Duoda tokiem nuo rūgimo ir vaistą,—

Ir pasijunta ligoniai geriau — 
Ir pasimoko, kaip valgyt toliau.

Irmėdės,. slanktai ūžėina, katarai, —
Jie nesmagumų visur juk pridaro,— 

Paguli šičia dienas bent kelias — 
Kvitą — ir mauna vėl savo keliais.

Kitas silpnutis, sukiužęs ir senas — 
-Nuolat ligoninėj sau pagyvena,

Kol pasiilgsta sparninių draugų,— 
Grįžti tada jam į sparną smagu.

. *

Joseph pasisakė už 
Wagneri

Miesto iždininkas Lazarus 
Joseph pasisakė, jog jis no
minacijose rems Wagner j 
kaip demokratų kandidatą į 
majorą, nes tik Wagneris tu
ri progą laimėti rinkimuose. 
Joseph pareiškė:

“Esu įsitikinęs, kad Imp.elli- 
tteris negalėtų laimėti rinki
muose net jeigu jis ir laimėtų 
nominaciją. Aš esu įsitikinęs, 
kad Bob Wagner gali laimėti 
ir laimės rinkimuose lapkričio 
mėnesį. Tą išvadą darau, 
remdamasis pareiškimais nuo
monės tūkstančių žmonių, ku
rie man tai sakė paskiausio
mis keliomis savaitėmis.”

Joseph sako, 
yra reikalingas 
majoras.

kad miestui 
demokratas 

Toks demokratas, 
kuris vykdytų specialio ko
miteto rekomenduotas miestui 
pagerinti reformas. Jis žymi, 
kad dabartinis majoras toms 
rekomendacijoms paruošti iš-> 
leido virš du milijonus dole
rių, bot nieko nedarė toms re
le o m end ac i j oms vy k d y ti.

Majoras, Impellitteri, žino
ma, tikrina, kad Wagneris ne
galįs laimėti.

Jdomu, ar ištikro newyor- 
kiečiai labai džiaugiasi, pakel
tu fėru ir norėtų tokių pakė
limų daugiau? Jeigu taip, tai 
jie kandidatų nominacijose 
ateinantį antradienį balsuos 
už Impel litter j, kuris pakėlė 
fėrą. Arba jie visai neis bal
suoti ir tuo būdu leis Impclli- 
t.teriui laimėti.

Tačiau aišku, jog tie, kurie 
nenori pakelto fėro, eis bal
suoti ir balsuos už tuos, ku
rie priešinosi fėro kėlimui. 
Tokiu demokratuose yra Wag
neris, o liberalų partijoje Hal
ley. Jie abu balsavo prieš fė- 
roj kėlimą.

Liekasi tiktai klausimas, ar 
žmonės žino, ar atsimins, kas 
yra fėro kėlimo kaltininkas, o 

fėro kėlimo.kas yra priešas
Spauda pirmiau tą faktą ne
aiškiai pažymėdavo, o dabar 
ir visi nutyli.

T-as.

gali 
pilie- 

praėjusį ru- 
ir kurie 
partijų

uz-

tiktai tos

Kas galės balsuoti 
šį antradienį?

Balsuoti nominacijose 
tiktai tie piliečiai, kurie 
čių registracijoje 
denį registravosi 
sirašė (enrolled) 
suotojais.

Balsuoti galės
partijos balotą, kurios parti
jos balsuotoju yra užsirašęs. 
Tačiau nėra būtina balsuoti 
už tos partijos balote pasta
tytus kandidatus. Jeigu pa
statytais kandidatais nepa
tenkintas, yra teisėta įrašyti 
į balotą vardą ir kito asmens, 
kurio vardas nėra atspausdin
tas ant baloto.

Balsavimas vis viena yra 
slaptas. Rinkimų vedėjai no- 
minaciniuose balsavimuose ži
no, kurios partijos balotą var
tojai, bet jie negali žinoti, 
už kuriuos asmenis balsavai.

Balsavimo valandos (jeigu 
nepakeis paskutinę dieną) 
yra nuo 3 po pietų iki 10 va
karo. Yra raginimų prailgin
ti laiką, nes tikimasi masinio 
dalyvavimo nominacijose.

Anfuso negalėsiąs 
būti kandidatu

tokiais pat, kokiais buvo anais 
metais, ar dar numažėjo, kuo
met eilinis žmogus, mažojo 
namelio savininkas ar rendau- 
ninkas didžiausiuose 
muosc, yra apkrauti 
kiaušiais aptaksavimais.
ŽUJU 
bu.

Philadelphia, Pa.
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na- 
viso- 
Ma-

taksavimui nesimato ri-

New Yorke savo bute Hotel 
Bedford 14-tame aukšte ras
tas nusišovęs turtingas 
katas Charles Pascal 
chot, 66 metų.

advo-
Fran-

ŽINIOS 1S LIETUVOS
Darbo žmonėms — aukštos 
kokybės konditerijos dirbiniai

šiomis dienomis Vilniaus 
Liepos 21 d. vardo konditeri
jos fabrikas išsiuntė Karelijos- 
Suomijos TSR sostinės Petro- 
zavodsko darbo žmonėms nau
ją savo produkcijos siuntą— 
pieninius-likerinius žirnelius 
“Kaviniai”*, saldainius “Kregž
dė”, kurių masinė gamyba šio- 

imis dienomis įsisavinta, ir kt.
šiemet fabrikas žymiai iš

plėtė dirbinių asortimentą, 
pagerino jų kokybę.

AUTO MECHANICS & HELPERS. 
Must be first class. Highest salary 
in town. Steady work, good work
ing conditions. Large modern shop. 
Apply in person. See George (Serv
ice Manager). WAYNE JUNCTION 
MOTORS, (Studebaker Dealer), z

4921 Wayne Ave.
(177-J.83)

•
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)

AUTO 
TRAINES

4 young men to work in used car 
reconditioning department of the 
largest Ford dealer in the area. 
Paid vacation and holidays. Hospi
talization. excellent chances for ad
vancement. Phone or apply Mr. 
EdwaM Barlow, Merchantville 8- 
2200 before 11 A. M. RICE & HOL
MAN. Moorestown Pike, Merchant
ville, N. J.

(179-181,-)

Džionis gražiai už viską padėkojo,— 
Rods, jam lengviau pasidarė’ ant kojų,—

Sėdi ir Dikensą skaito jisai, 
Visą šį vakarą vienas visai.

Sargas atėjęs duris užrakino, 
Šviesos užgeso, berods, kaip devynios.

Džiaugiasi Džionis, kad guli minkštai, 
Dar ir netenką dėkot kam už tai...

Štai ir šeštadienis, šešios iš ryto,— 
Džionis iš lovos gražiai išsirito,—

Čiaupas tau šalto ir karšto vandens,— 
Prausias—švariai jis dabar pagyvens.

Pusryčiai jam atnešti ant padėklo:
■ Kaip ir spafnfe — štai javinė tau sėkla,' 

Pienas, ragaišis, duonelė, kava,— 
Tai dieta Vis bendrinė, sava.

Kambarius šluoja, apvalo negraičiai, 
Miklūs, rinktiniai jaunučiai bernaičiai.

Džionis nėra dar ligonis, dar ne, — , 
Mato, kad čia vis geriau, ne sparne.

Moteris slaugė pati vyriausioji
Po dvi didnas vis į darbą nestoja,— 

Esti ligoninėj tąsyk Įaisyiau, :— 
Priežiūros nėr, tai todėl ir linksmiau.

Kaip ir sparne šią šeštadienio dieną, 
Taip ir ligoninėj — filmai vis viena.

:. Eina visi, kas tik gali ^paeiti. • 
Laikas bežiūrint prabėgs tenai greit.

Džionis tą dieną daugiau sus’pažino,— 
Štai kokie puikūs čia dirba vaikinai:

Gabūs, jauni, uoliai miklūs darbe, 
Tai ir ligoninei tenka garbė.

Slaugių bernaičių devynetas viso, — 
Rodos, jie dirbti čia visa išdrįso.

Pilnas ligonių dar viens kambarys — 
Pirmojo, aukšto, ten slaugės dar trys.

Prie operacijų padeda dujen^ 
Rentgenografijoj — du ant greitųjų.

Nuotraukų darbo kai esti daugiau, 
Tai dar ir trečias, kad būtų greičiau...

(Bus daugiau)

Rugsėjo 9-tos vakarą pra
sidėjo žydų naujieji metai, 
5714-ji. švenčių sezonas baig
sis 19-tos vakarą.

NAUJI PARODYMAI
• Atominis žinovas dr. Ralph 

Lapp pareiškia, jog nėra jokit 
atominių sekretų; Rosenbcrgai

nebūtų'galėję išduoti Rusijai 
A-bombą.

• Yra įrodymas, jog kaltintojai 
buvo susiderėję su kreivai pri
siekusiais liudytojais prieš Ro- 
senbergus ir Mortoną Sobell’į.

Valstijos apeliacinis teismas 
Alba.nyje parėmė Impeilitte- 
rio sąrašo šalininkus dviejose 
atskirose bylose.

Užgyrė Impellitterio sąrašo 
kandidatą Chauncey M. Hoo
per į Manhattan prezidentą. 
Prieš Hooperį buvo argumen
tas, kad jis negyvena Man- 
hąttane, tad nėra legalus kan
didatas. Tik antrašui turi
mas negyvenamas kambarys 
įstatymiškai nėra skaitomas 
namas. Hooper gyveną Dutch
ess apskrityje. Teisėjai vien
balsiai nusprendė Hooperį e- 
sant teisėtu kandidatu nežiū
rint to argumento.

Kita byla buvo Impellitterio 
šalininkų prieš brooklynietį 
Victor L. Anfuso, Wagnerio 
demokratų sąrašo kandidatą 
į Brooklyno prezidentą. Jis 
yra kandidatu prieš esamąjį 
Cashmore, Impellitterio ir 
republikonų kandidatą. Tei
sėjai 4 balsais prieš 3 Anfu
so atmetė.

Prieš patį Anfuso jokio ar
gumento nebuvo. Bet skun
dėjai sakė, kad jam nominuo
ti komiteto narys Pugliese in
formacijose 
davęs 
vento 
rino,

Nauja specialybė

KAUNAS. — Sodininkystės- 
daržininkystes technikume a- 
tidaromas naujas ekonomikos- 
buhalterijos skyrius.-

J šį skyrių gausiai pareiški
mus paduoda kolūkiečių vai
kai. E. Gegeckas.

AUTOMOBILE MECHANIC
Chevrolet. Exp. preferred. Good pay. 
Paid holidays. Vacation after 1 year 

See Mr. Wenstrom.
COOPER CHEVROLET. INC.

7200 Park Ave., Pcnnsauken, N. J» 
(180-186)

HELP WANTED FEMALE

NAUJA STIPRYBĖ
• Nuo vieno pajūrio iki kitam 

kalba Amerikos sąžinė... spau
doje... laiškuose redakcijoms... 
nuo viešųjų .platformų... balsa
vimuose apie nuomęnes... Am
erika reikalauja TEISYBES. .

NAUJAS TEISMAS
• Galima išgauti naują teismą 

Mortonui Sobell’iui. Amerika 
sužinos tiesą apie Rosčnbergų- 
Sobell’io bylą.

DALYVAUKITE

Rosenbergam-Sobell’iui
Pašvęstame
Sambūryje

Randall’s Island Stadiume
Tree., Rugs. 16, 7:30 p.m

’; ■--------- - —,---------------------- ------------------------------------—...................... . , ■ ■ —-

5 p.ti>J.”Lai3V,e (Liber.ty)- Šeštajd., Rugsejo-SeP(t. 12, J953 Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

Tildetal: $1 ir taksai
Sėsti arčiau: $1.50 ir taksai 
Jaunesniems kaip 16 m. veltui

Tikietai įgyjami pas
National Committee to Secure 
Justice in the Rosenberg Case 

1050 Sixth Ave., N. Y. 18

•**** •H'

apie save ne pa
teisi ngai distrikte išgy- 
laiko. Gi Pugliese tik- 
kad jis teisingai pasa- 
bet registratorius klai

dingai užrašęs.
Pasirodo, svarbu pačiam pa

tikrinti, kaip esi užrašomas 
įstaigose.

Miestas veltui praranda 
milijonus dolerių

Miestui priklausomi milijo
nai dolerių pasilieka stambių
jų nuosavybių savininkams, 
pareiškė Arthur Schutzei, 
American Labor Party kandi
datas į miesto iždininką.

Kalbėdamas rinkiminiame 
mitinge, Bronxe, Sehutzer 
Skaičium parodė 23 stambius 
komercijai ir industrijai var
tojamus pastatus, kurio vieni 
atneštų miestui ekstra milijo
nus dolerių taksų, jeigu jie 
būtų įkainuoti pagal jų vertę. 
Jis sakė:

“Atrodo netikėtina, bet 
tiesa, kad tokios komercinės 
nuosavybės, kaip Irving Trust 
Co., R. H. Macy, National Ci
ty Bank ir 40 Wall Street bū
dingas tikrovėje yra dabar 
įkainuoti mažiau, negu buvo 
1932 metais, depresijos me
tais.”

Tokių sakė jis, jei patikrin
tume visą miestą, butų dau
gybė. Stambiųjų nejudomo 
turto savininkų taksai už nuo
savybę šiandien tebepasiliėka

Reformuojamas liejimo cechas

Eilę labai reikalingų mūsų 
respublikos žemės ūkiui lieji
niu išleidžia Vilniaus “Komu- 
naro” žemės ūkio mašinų fa
briko liejimo cechas. Čia ga
minamos atsarginės dalys 
traktoriams, sėjamosioms ii 
kitoms žemės ūkio mašinoms, 
o taip pat dalys pašarų 
s m u 1 k i n t u v a m s, į v ai
nis ūkiški liejiniai. Šiuo 
metu cechas rekonstruojamas.

Nežiūrint atliekamų rekons- 
truavimo darbų, cecho kolek
tyvas žymiai viršijo liepos 
mėnesio gamybinę užduotį, 
įvykdytas pilnumoje ir asorti- 
mentinis planas.

BILLING CLERK. To operate 1 
BM electric typewriter. Nęat. accu
rate typing essential. Exp. pref, but 
not nec. Salary depends upon pre
vious exp. Apply in person. See 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)

CLERK-TYPĮST
Knowledge of figures. Some gene

ral office work. Prev. exp. helpful, 
but hot necessary. Pleasant work
ing conditions. 5 day week. Starting 
salary .$35. Apply in person or phone 

Terri Daniel. LO. 4-3932.
1685 Hamilton Street.

(177-183)

Baltimore, Md
HELP WANTED—FEMALE

PRANEŠIMAI
HARTFORD. CONN.

A.L.DL.D. 68 kuopos susirinkimas 
jvyks 14 d. rugsėjo. Laisvės 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

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

(174-180)

nutarsime surengti.
Organizatorius. A. K. 

(178-180)

MONTELLO, MASS.
Literatūros Draugijos 6-tos 
mėnesinis susirinkimas jvyks 
pirmadieni .rugsėjo (Sept.)

Liet, 
kuopos 
.sekanti 
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
kalų aptarimui.

Valdyba.
(178-180)

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

mas jvyks pirmadieuj. rugs. (Sept.) 
J4 d., prasidės 7:30 vai. vakare, bus 
Lietuvių Salėje, 29 Endicott St.

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

A.
(178-180)

kitų

W.

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

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

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

Kuopos Sekr. 
(178-180)

WORCESTER, MASS.
L.L.D. 11-tos kuopos susirinkimas 

jvyks rugsėjo (Sept.) 13 d., 10:30 
ryto. 29 Endicott St. Čia turėsime 
pasitarti dar Laisvės pikniko rei
kalais. kuris jvyks 
Olympia Parke. )

Draugai, čia visų 
visi.

20 d. rugsėjo, 

reikalas, būkim 

M. Lukas, sekr.
(179-180)

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kuopos pjknikas jvyks 

rugsėjo 13 d.. Olympia Parke. Ren
gėjai kviečia visus atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti. Kuopos su

virinkime išrinktos gaspadinės pa
gamins specialių lietuviškų valgių, 
gėrimų taipgi bus ganėtinai.“

Komisija.
(178-180)

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

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

Pajieškojimai
Pąieškau 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)________  J
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)

MATTHEW 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-S172



- NewWko^<M^ZInlos
Paskutinis piknikas 
atvirame ore įvyks 
20-tą, Great Neck

Brooklyno ir apylinkės L.L. 
D. kuopų išvyka (busti, auto 
ir traukiniais) pas mūsų gerus 
prietelius j Great Necką įvyks 
jau už savaitės sekmadienį, 
rugsėjo 2O-tą. Vieta: visiems 
žinomasis K asm očiii gražus 
sodelis ir salė, 91 Steamboat 
Road, Gi eat Neck, L. 1.

Šis jau bus mūsų apylinkės 
paskutinis žymus sąskridis at
virame ore. tad pasinaudokim 
proga pasigrožėti gamta ir 
sykiu pasilinksminti.

Busas išeis 1 :<°>0 nuo L.A. 
Piliečių Klubo, o 15 minutų 
vėliau sustos prie Liberty Au
ditorijos (ant tikietų yra mi
nėta tiktai auditorija). Abie
jų Brooklyno-Queens centrų 
gyventojams patogu busą pa
siekti. Užtikrinimui buse 
vietos įsigykite tikietus iš ank
sto. Visa kelionė (round 
trip) kainuos tik $1.75.

N. K.

Susirinkimai
Moterų Klubo susirinkimas 

įvyks rugsėjo 17, 8 vai. vaka
ro, Kultūros Centro Knygyno 
kambaryje.

Pasilsėjusios per vasarą, 
mėginkime susirinkt skąitlin- 
giau, negu kada pirmiau. Pa- 
sirodykime, kiek vakacija 
mums energijos suteikė. Ti
kimės daug naujienų išgirsti, 
nes kuomet mūsų klubietes 
vakacijas leidžia po visą Ame
riką, tai jos ir parveža ką 
nors naujo, gero ir įdomaus. 
O mes iš to mokinamės.

Pg susirinkimo turėsime 
vaišių, visokiausių ir daug, tai 
prašome atsivesti savo drau
ges. Sykiu susipažinsime, pa
sikalbėsime ir praleisime va
karą kultūriškai ir linksmai.

Klubietė.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

ANTANAS LEIMONAS 
Savininkas 

306 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y. 

Gerai Patyręs Barberis

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP

Vlrglnla 9-61Z5PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 87-2° 85th street

Except l’hurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.

spręsti, tačiau filmą įdomi. 
Ypačiai ji bus įdomi tiems, 

[ kurie įdomauja religijos klau
simu. Gaminta užrubežyje.
. 'Guild Teatras randasi 50th 
St., netoli Broadway, New 
Yorke. <, S.

Kandidatas kritikavo 
Ilgas darbo valandas

A be Stark, demokratų kan- 
• d i datas į Miesto Tarybos pre
zidentą ant Wagnerio demo
kratų tikieto, atviru laišku 
kreipėsi į miesto valdinių įs
taigų darbininkus.

Starkus savo pareiškime ap
gailavo “tą faktą, kad randa
si miesto darbininkų, kurie 
dar neturi 40 valandų savai
tės.”

Reiškia, tebedirba po dau
giau valandų.

Jis taip pat kritikavo, kad 
pensijos ir algos vieno de- 
partmento darbininkų neata- 
tinka kito departmento tokio 
pat stažo darbininkų algoms. 
Jis sakė, kad jau “laikas pra
šalinti tuos netikslumus.” Val
dinėse įstaigose algos turėtų 
bent jau prilygti tokio pat 
stažo darbininkų algoms pri
vatinėse industrijose.

“Kai asmuo pasamdomas 
dirbti miestui, tai nereiškia, 
kad jis turėtų būti išnaudo
jamas ar neigiamas.”

Nueikime pasveikinti 
drąsią kovotoją!

Šį sekmadienį, rugsėjo 13, 
labai svarbiu lietuvišku suei-V k

gų nebus, Tad visiems yra 
proga atlikti bendrą su kitų 
tautų žmonėmis naudingą 
darbą. Vienu tokių bus pasi
matymas su Katherine Hynd
man, viena iš pirmiausių per
sekiojamų po Walter-McCar- 
ran įstatymu. Jinai ką tiktai 
tapo paliuosuota iš kalėjimo, 
kur ji išbuvo 10 mėnesių.

Rengia Jugoslavų Salėje, 
405 W. 41st St. (prie pat 9th 
Ave*), New Yorke. Pradžia 
3 vai. Įžanga 60c. Tikietų 
randasi ir pas lietuves.

Eisiu.

Mrs. Grace Strauss, 72 me
tų, buvusio moteriškų drabu
žių fabrikanto našle, atrasta 
ijegyva kieme prie namo, kur 
ji turėjo butą. Giminėms pa
likusi raštelį.

Daugiau Vietos Žinių rasite 
5-tame puslapyje

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.

I
Tel. EV. 7-6233

Reikalauja apsaugoti 
nominaciją balsus

Wagnerio demokratų sąra
šo du atstovai lankėsi miesti
nėje Rinkimų Taryboje su 
prašymu, kad rinkimams tvar
koje vesti ir sudėtiems bal
sams apsaugoti nuo suktybių 
būtų išleistos spausdintos tai
syklės.

Taisyklėms -esant iškabin
toms visiems matomose vieto
se būtų išvengta nesusiprati
mų ir niekas nedrįstų dadėti 
falšyvus balotus ar vogti tik
ruosius.

Speciales apsaugos jie rei
kalavo šiemet dėl to, Kad šie 
rinkimai yra nepaprasti — 
daug kandidatų lenktyniuoja 

! už vieną vietą. Nominacijose 
tikimasi dalyvausiant daug 
piliečių.

FILMOS-TEATRAI
Radio City Music H«ll

Tebepasilieka ta pati fil
mą “Roman Holiday’’ ii sce
noj e spektaklio aktai “Con
fetti,” “Get Happy” ir kiti.

Roxy Teatre
I

Koletą dienų pasilieka se
noji programa. Rugsėjo 16-tą 
pradės rodyti “The Robe.”

Capitol Teatre
Rodo “From Here to Eter

nity.”
Stanley Teatre

Naujos filmos “Life In the 
Arctic” ir “Snow Maiden” 
pradėjo antrą savaitę. Pirmo
ji parodo gamtą ir gyviją 
šiauriniuose ledynuose. O an
troji yra. šiaip sau meniška, 
gaminta populiariško's pasa
kėčios sėkmė apie sniego ka
ralaitę, panašiai, kaip kad 
buvo apie akmens gėlę.

'“Martin Luther” Guild Teatre

Nauja - Rochemont’o pro
dukcijos filmą “Martin Lu
ther” vaizduoja iš istorijos 
mums jau žinomąjį vienuolį 
Martiną Lutherį, kuris 16-me 
šimtmetyje kovojo už katali
kų bažnyčios reformas. Tų 
kovų pasėkoje jis turėjo nuo 
Romos atskilti ii- taip gimė 
nauja evangelikų tikyba.

Filmoje yra rimtų ir dra
matišku momentų. Lutheris 
tikrina, kad dievas yra geras. 
Jis nereikalauja, kad jo gar
bei žmogus save skriaustų. 
Asmuo gali gerinti savo gy
venimą ir tuo patim būti išti
kimas savo dievui. Jį gali 
garbinti savaip—kaip jis ge
riausia supranta, o ne būtinai 
taip, kaip įsakyta bažnyčios 
valdovų pagamintose dogmo
se. Lutherį įspūdingai vaidina 
Nial McGinnis.

Veiksmai vaizduojami įvai
riose scenose: bažnyčių, vie
nuolynu, teismų, valdovų rū
muose. Kaip jos artimos isto
rinėms buvusioms, sunku

Sėkmingas mitingas 
padėty išlaisvint 
Įkalintą SobelI

Nacionalis Komitetas Gauti 
Teisėtumui Rosenbergų Bylo
je pasiuntė Alcatraz kalėjime 
esančiam Mortonui SobelI pa
sveikinimą. Jame, greta kit
ko, sakoma:

“Jūs būsite mintyse ir šir
dyse tūkstančių jūsų prietelių 
amerikonų, kurie susirinks į 
Randall’s Island Stadiumą 
ateinančio trečiadienio vaka
rą, rugsėjo 16-tą.

“Sykiu mes pasižadame, 
kad mes nenustosime dirbti 
iki jūs gausite naują teismą. 
Mes skleisime faktus apie Ro- 
senbergų-Sobell bylą po visą 
šalį.

“Mes skaitome jūsų įkali
nimą Alcatraze, aršiausia už- 
kietėj tįsiems kriminalistams 
vietovėje, pastangomis pri
versti jus neteisingam prisipa
žinimui. Mūsų šalies tradici
jos reikalauja teisėtumo, ne 
trečiojo laipsnio metodų. A- 
kyregyje to, mes raginame iš
leisti jus iš Alcatraz laukiant 
jūsų apeliacijos teisme.”

Mitingas, pirmasis masinis 
veiksmas po Rosenbergų nu
žudymo, bus atviro oro sta
dione. Tad, jeigu tą vakarą 
lytų, mitingas įvyks sekamą 
vakarą, 17-tą. įžanga $1.20 
(įskaitant taksus). Jaunuo
liams iki 16 metų įėjimas ne
mokamas. Lietuviai prašomi 
įsigyti tikietus iš anksto, pas 
saviškius, tuomi parodyti sa
vo priejautą Sobellio išlaisvi
nimo reikalui.

R.K.A.

“Dėl ko darbiečiai 
turėty balsuoti ”

• ■ : ' "i : ■ v "j
“Juk darbiečiai vieningi. 

Tarp darbiečių kandidatų šie
met lenktynių nėra. . Tai kam 
balsuoti nominacijose,” argu
mentuoja virš paduoto klausi
mo statytojas. “Argi neuž
teks balsavimo pačiuose rin
kimuose?”

ATSAKYMAS: neužteks.
Didelis skaičius balsų už 

darbiečių kandidatus nomina
cijoje bus signalu visų parti
jų kandidatais, kad darbie
čiai nėra užmigę, kad jie 
veiks. O tai reiškia, kad bile 
kurios partijos kandidatai tu
rės prielankiau darbo žmo
nėms kalbėti, prielankiau 
veikti, daugiau pažadėti ir po 
rinkimų kai ką iš tų pažadu 
patenkinti.

Dar yra ir kitas tikslas dėl 
ko darbo žmonės turi nesnau
sti nominacijose, nežiūrint, 
kurios partijos. Politikoje yra 
buvę tokių nuotikių, kur pa
žangiojo sparno priešai užsi
rašo partijos balsuotojais tik
tai tam, kad galėti) iškirsti 
šposą. Jie nominuoja ar
šiausią (galima nominuoti ir 
nesančįiis ant baloto, įrašius 
jų vardą), tos partijos sie
kiams priešišką asmenį. Nė
jusieji balsuoti tos partijos na
riai ir balsuotojai ant rytojaus 
apsižiūri, kad jiems nelauktai

NEW YORK
HELP WANTED-MALE

CARPENTER
Patyręs prie Komercijinių 

Walk-In Refrigerators 
KELLY KATZ EQUIPMENT CO.

94 Avenue U, Brooklyn, N. Y. 
Pulkus darbas. Kreipkitės tuojau

Tel. ES. 8-9200
(176-178)

MEDŽIO ŠINGELIŲ VYRAI
ASPHALT

PATYRŲ PLYWOOD 
APPLICATORS

ABELNAI $175.00 I SAVAITĘ
DEL CAMPO

111 ĄLVIL RD., 
ELSMER, DELAWARE

TEL. WILMINGTON 3-6400—
9 A. M.—5:80 P. M.

(176-180)

DINING ROOM WORKER
Berniukų Mokykla. Užmiestyje

Alga ir Užlaikymas
Te]. ŲN. 4r4701

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 savaite. 
Reikia suprasti angliškai.

Kreipkitės Antradienių Rytais 
ir Visą Savaite i

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

(176-178)

SUPERINTENDENT
Patyręs. Mechanikas dėl 30 šei

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

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

TU. 8-4829
(178-180)

VYRAI (18-44)
Lengvas Fabriko darba 

Puikiausios Darbo Sąlygos
Gera pradinė alga. pakilimų pro

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

Kreipkitės Antradinių Rytais 
ir Visą Savaitę į

NATIONAL BISCUIT CO.. .. i, , .
85 Tenth Ave.j N.,Y. O„ prie 15th St.

(179-180)

MALE and FEMALE

SUPERINTENDENT (Angliškai 
kalbantis)

Vyras Visiems darbdmš; pora prie 
30 šeimų apartmentinio namo York
ville. Garu šildoma: 3 kambariai ir 
$60 į mėnesį. Skambinkite po 3 
P. M.

. FA. 7-2460.
(179-180)

REAL ESTATE
BENSONHURST

(arti 18th Ave. ir 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 gefas pirkinys.

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

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

--- — -  —■ — M - - — - - - -- - -------  ■ .
HILL SECTION—BROOKLYN

Stebėtina įplaukų Proga 
302 Carlton Ave.

2 šeimų Brownstbne, 5 kambariai 
užėmimui. Įeigos už 2 dabar užim
tus $240 i mėnesi. Tik pirkėjai.

Arti transportacijos.
Tel. MA. 5-9722

(178-182)
NAUJAS 3 ŠEIMŲ

Gun Hill Rd. Kaimynystė
Atskiras mūrinis, aliejus, gara- 

džius. 37^x100. Tuojau užimamas, 
kviečiami Brokeriai.

Vieno fėro zonoje
3084 Young Ave., 2 blokai nuo

1 subway
Šaukite VIETRI. Tel. TA. 9-8172

(178-182)

HOWARD BEACH, L. I.
2 Šeimų. 8 kąmbarių ir porch.

2 maudynės, 4 miegrūmiai, garadžius. 
Privatinis įėjimas. Water front. • 

$12,800
160-41 99th St. VI.. 8-4688 

' (179-181)

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED—FEMALE

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

... Medil$alė Pagalba ir Apdrauda

... Poilsio Periodai

... Apmokamos Vakacijos
270 Marble Ave. Pleasantville 2-2800

. , , .Extension 29
(175-181)

LAUNDRY SHIRT AND 
WEARING APPAREL PRESS

> OPERATORĖS 
Nuolatinis darbas. Gera mokestis. 

Kreipkitės:
SUPERFINE LAUNDRY 

1822 Garrison Ave., Bronx 
(179-181)

MERGINOS (21-30)

Lengvas Fabriko Darbas 
Patyrimas nereikalingas

40 valandų savaitė. Gera proga pa
kilimams. Naktinis darbas. 
Kreipkitės Antradienio rytą 

ir ištisą savaite:

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

(prie 15th St.)
(179-180)

COUNTERGIRLS & BUSGIRLS
Patyrusios. Nuolatinis darbas. 5 

dienų savaitė. Sekmadieniais ir šven
tėmis nedirbama. Puikios, darbo są
lygos. Kreipkitės:

COFFEE SHOP
40 Rector St., N. Y. C.

(179-183)

ČROCHltT beaders

Gera mokestis — Skyriaus krau
tuvė—3023 Middletown Rd.. Bronx.

Ofisas:
rex-aRt embroidery CO.

239 W. 39th St., N. Y. C.
' (179-181)

‘ REIKALINGOS 
BINDERY GIRLS 

Patyrusios—perforator—wires! it ch- 
Patyrusios—perforate; —wirestitch

er—tableworker. Nuolatipis darbas. 
Gera mokestis. Puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės!'

GOTHAM EBERT CO.
165 Williams St., N. Y. C.
(8th fl.) Tel. CO. 7-2848

(179-185)

REIKALINGA SAMPLEHAND *
Nuolat. Apskritiems metams dar

bas. Gera alga. Puikios darbo sąly
gos.

Tel. OR. 5-1700
(180-183)

EXPERIENCED LAUNDRY 
MARŠKINIŲ PROSO 

OPERATORĖS
Gera mokestis, pilna valanda pie- 

tams, moterims poilsio periodas, va- 
kacijos, darbininkafns nuolaidos. At
eikite ir pasikalbėkite su mūsų Mr.
Lowy.

WALLACH LAUNDRY, INC.
884 East 59th St, N. Y. C.

ATYDOS!
BLACK ROCK AND
/ ' WEST END

Patyrusios, Single-Needle 
Siuvamųjų Mašinų Operatorės 

Kodėl nedirbti arti namų, links
moje vietoje, prie gerų darbo są
lygų. LEATHERMODE reikalau
ja nuolatinių darbininkų.

LEATHERMODE 
SPORTSWEAR

118 BURR CT.. BLACK ROCK 
APYLINKĖJ

BRIDGEPORT, CONN. 
______________________ (180-182)

REAL ESTATE

HAIR DYER—FINGERWAVEpA 
MANICURIST 7

Pilnai patyrusi. Nuolatinis /laibas. 
$60 j savaitę. Linksmos darbo sąly
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 savaitė. 
36% bonų. Unijinė dirbtuvė. Nuola
tinis darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės:
ROSEBANK SPORTSWEAR 

100 St. Mary’s Ave., Rosebank, S. I.
Tel. GI. 7-1881

(175-181)

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
Vicntik 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.
_______________________(J7j|17^

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)

I TN G ERVVA VER—M A NICUR 1ST
Patyrusi, pilnai išsilavinusi beauty 

operatorė. Nuolat ar savaitgaliais 
kaip pageidaujate. Gera mokestis, 
puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

FRANK’S BEAUTY SALON 
416 Avenue I*. Brooklyn 

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

REIKALINGA BEAUTICIAN
Nuolatinis darbas. 5 dienų savai

tė. Gera alga, linksmos darbo są
lygos. uždara pirmadieniais.

JOHN’S BEAUTY SHOP
300 Hempstead Ave., Malverne

Tel. Lynbrook 9-1721 f
( 178-184)

BAKERY SALESGIRL
Pageidaujama itališkai kalb^mt’/. 

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

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

WEARING APPAREL PRESS 
OPERATOR AND FAMILY 

IRONER.
Patyrusi ar nepatyrusi. Nuolatinis 

darbas; gera alga; puikios darbo są
lygos.

MURRAY HILL LAUNDRY 
34-38 Union St., Flushing. L. I. 

FL. 9-8267
(180-182)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

STATIONARY STORE 
LUNCHEONETTE

3 rūmų apart, su šiluma
Gera vieta, geras Lysas 

214-69 Jamaica Ave., Queens Village 
Tel. HO. 5-9747

< 179-183)

SUPER MARKET. Groceries, mėsa, 
daržovės. Pilnai įrengtas pirkimo 
centre, Staten Island. įsteigtas prieš 
20 metų—nėra unijos. Savininkas 
retiring. Prieinama kainįa. Dėl pilnų 
informacijų apie lysą. leigas ir tt. 
kreipkitės: HOneywooJu 6-0.395 — 
3995, Amboy Rd., Great Kill, sHaten
Island. .»A

(179-181)

CORONA, L. I.
GROCERY—DELICATESSEN

Įsteigtas biznis su 4 rūmų apart.
Prieinama randa, ilgas lysas. turi 

paleisti su nuostoliu greitam par
davimui.

Tel. IL. 8-8647
(179-183)

BAKERY—ARTI PARKCHESTER
Gera vieta. Kepimas ant vietos.

Ant pirmų lubų. Lietuvis savininkas.

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių Glenn Šeimos nuosavybė

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

4. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue

ELBA RADRIGĘUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainiętiškas ir kitas dainas

Paikas valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

(arti 14th St.)
New York, N. Y.

Telefonas GR. 3-9866

NĖRA MINIMUM MOKESTIES IR NĖRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos ir BoldaL šauni Orkestrą.

ir nepageidautai įmestas va
nagas į jų gusta, o j y pats 
gerasis kandidatas išstumtas 
iš vietos. Bet jau būna pavė
luota.

Taigi, darbiečiams, o taip 
pat ir demokratams, kurie no
ri turėti kandidatus pagal sa
vo norą, nominaciniai balsa
vimai (primaries) pastaty
mui kandidatų yra taip jau 
svarbūs, kaip ir patys rinki
mai.

Kandidatams pastatyti bal
savimai įvyks šį antradienį, 
rugsėjo 15-tą, nuo 3 po pietų 
iki 10 vai. vakaro.

D-1 is.

BRONX, N. Y.
2 ŠEIMŲ NAMAS—

Aliejus — Užėmimui 4 Rūmai.
$10,000

Šaukite: TAImage 3-5150

Ar TA. 2-8952
(174-181)

Tel. TA.'3-5150—TA. 2-3952

(174-18(1

GROCERY & DELICATESSEN
Daroma Virš $1,000 j Savaite
Geras biznis ant alaus, gera viela, 

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

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)

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

(178-182)

CROSLEY 47. PICK TRUClf

Įrengtas pardavimui Frankfurters. 
Ice Cream ir Soda. Garantuota vie
ta uždarbiui $90 i savaite. Kaina— 
$550.

6438 — 84th St., Rego Park 
Tel. DA. 6-8189

(180-182)

6 pusi.—LaisvS (Liberty)— šeštad., Rugsėjo-Sept. 12, 1953




