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KRISLAI
Dr. Kinsey.
Va kuo susirūpino.
Tai kodėl gi apleido?
Gal jau paskutiniai.

Rašo A. Bimba

Niekas negali vadinti Du. 
Kinsey prastu biznieriumi. 
Žmonės myli sensacijas, jis .jas 
jiems ir kepa. Jo naujoji kny-
ga apie Amerikos moterų ly
tini užsilaikymą jau turinti 
Ą50JJ00 prenumeratorių.

40 Ar žinote, kad viena knyga 
pirkėjui kaštuos $8.50? Sudė
kite ir pamatysite, kokia dide
lė krūva doleriu pasidarys.

Katalikiškieji dvasininkai 
jau paskelbė knygai vainą. Ji 
esanti nemorališka. Ji kirki
nanti mūsų žmones. Taip “ne
gražiai” ir atvirai apie moterų 
lytini gyvenimą esą neleistina 
kalbėti. Vedą i pagundą. Die 
vas esąs uždraudęs.

žiūrėkite, kas susirūpino 
moterų moralybe!

Jeigu komercinė spauda ne
ieškotu sensacijų ir apie tą 
Dr. Kinsey knygą neblofintų, 
ji gal turėtu šiokios tokios 
mokslinės naudos. Bet spauda 
iš jos išpešioja “riebiausias” 

^►/vietas ir savo skaitytoju atsi- 
^’’ešimą ir nuotaiką sugadina. 
Bkmogus paskui nebegali “šal
tai“ knygą skaityti ir iš jos 
pasisemti žinojimo.

Iš Britanijos pas mus pribu
vo keista delegacija. Ji čionai 
atvyko Amerikos prostituciją 
patyrinėti ir iš jos “pasimo
kinti.“

Kaip svietas svietu yra, to
kios delegacijos jokia tauta 
nėra niekur siuntusi.

Kas su tais britais pasidarė? 
Argi jie nebeturi geresnio 
daikto tyrinėjimui ir studija
vimui? x

Dar vis klerikalu spauda 
nepamiršta Italijos rinkimų. 
Smarkus komunistų ir socialis
tų pasirodymas beveik iš pro
to juos iškraustė.

Kunigų Draugo bendra?
darbis sakosi suradęs visiems 
katalikams puikią pamoką. 
Girdi, “užleistas religinis įsisą- 
moninim»s> yra didžiausia 
priežasti v. dėl kurios sekasi 
kdkinunistarns Italijoje.’*

Bet tada, kaip yla iš maišo, 
išlenda “baisus” klausimas: 
Kodėl tas įsisąmoninimas yra 
apleistas? Argi Romoje nesėdi 
pats popiežius? Ar Italijoje 
negyvena du trečdaliai visų 
kardinolu ? t I

Blogai, tikrai blogai.
Pasiųskime mūsų prelatą 

Balkūną sutvarkyti popiežiaus 
ir visos katalikų bažnyčios rei
kalus Italijoje. Jei taip toliau 
pasiliks, tai kitais rinkimais 
gali iš to viso religinio įsisą
moninimo bepalikti tiktai ko
munistinis įsisąmoninimas.

Yra kuomi susirūpinti, ir la
bai greitai. . .

Rugsėjo 20 dieną Worces- 
teryje įvyks rudeninis Laisvės 
piknikas.

Tą pačią rugsėjo 20 d. Di- 
,džiojo‘ /\’ew Yorko Lietuvių 
'Literatūros. Draugijos kuopos 
turės pikniką Great Necke.

Atrodo, jog tai jau ir bus 
paskutiniai šią vasarą šioje a- 
pylinkėje piknikai.

Skaičiau pranešimą iš Lie

JUGOSLAVIJA BIJO 
VAKARU SĄMOKSLO SU 
ITALIJA DEL TRIESTO
Italai perša balsavimus del 
Triesto, paliekant ten jankius

Split, Jugoslavija.—Jugo
slavų prezidentas Tito pa
reiškė baimę, kad anglai - 
amerikonai gal padarė slap
ta sąmokslą urmu atiduoti 
Italijai visą Triesto žemę.

Kalbėdamas 100,000 žmo
nių susirinkime, Tito sakė, 
kad jeigu Italija su anglų, 
amerikonų bei francūzų pa
galba mėgintų užgrobti gin
čijamąjį Triesto karštą, tai 
“atsidurtų kaip kakta į mū
ro sieną, nes mes esame ka
riniai gabesni už juos.”

Pasak Tito, italai, tur 
būt, jau pereitą savaitę pla
navo užgrobt Triesto ruož
tą A, esamą anglų-ameri- 
konų globoje, bet Jugosla
vija budėjo, paruošdama 
savo armiją;.todėl italai ir 
atlėžo.

Kartu Tito perspėjo ame
rikonus ir anglus, kad jeigu 
■jie remtų Italijos žygį prieš 
Triestą, tai prarastų Jugo
slavijos draugiškumą Vaka
rams.

ITALIJOS SIŪLOMI 
BALSAVIMAI

Roma. — Italijos premje- 
' ras Pella siūlė surengti vi
suotinus balsavimus Tries
to žemėje, kad gyventojai 

! pasirinktų, ar priklausyt 
I Italijai ar Jugoslavijai.

Darant balsavimus,’ sake 
' Pella, Italija nesiųstų savo 
I kariuomenės į Triesto ruož
tą A; už tat Jugoslavija tu
rėtų ištraukt visą savo ka
riuomenę iš ruožto B (ku
ris buvo pavestas Jugosla
vijai globoti po Antrojo pa
saulinio karo).

Bet Pella nereikalavo iš-
traukt anglų - amerikonų 
kariuomenę iš ruožto A, 
kuris yra jų globojamas,

Prancūzai nužudė 
tunisiečių vadovą '

Tunis. — Francūzų agen
tai užtaisė bombą, kuri su
sprogdino namą, užmušda- 
ma jo gyventoją Hedį Ča- 
kerį, vadovą Tunisijos pa- 
trijotų, reikalaujančių savo 
šaliai ’nepriklausomybės 
nuo Franci jos.

Kada Čakeris pajuto pik
tadarius, tai šaukėsi fran
cūzų policijos, bet policinin
kai pavėlavo.

Jis, narys tautinio tuni
siečių komiteto, buvo fran
cūzų ištremtas į Naheul 
kaimą, kur ir nužudytas.

London. — Atlanto Van
denyne rengiami didžiuliai 
manevrai Amerikos, Angli
jos ir kitų Atlanto kraštų 
karinių laivynų.

tuvos, kad šiauliškis dviračių 
fabrikas ateinančiais metais 
duos šimtą tūkstančių dvira
čių. Gražus progresas.

Suprantama, jis tikisi, kad 
amerikonai ir anglai padėtų 
jam laimėti balsavimus.

Jis šaukė Vakarus negai
šuojant išspręsti; Triesto 
klausimą Italijos naudai. 
Baugino, kad dėl Triesto 
gali netikėtai užsikarti 
naujas karas ,panašiai kaip 
Hitleris užkūrė Antrąjį pa
saulinį karą dėl Dancigo.

(Pačiame Triesto mieste, 
sakoma, yra daugiau „italų, 
bet visame Triesto plote 
esą dauguma slavų.

(Jugoslavijos prezidentas 
Tito reikalavo sau visos 
Triesto žemės, apart paties 
Triesto uostamiesčio, kurį 
siūlė padaryti laisvu tarp
tautiniu miestu.)

Fabrikantų pinigai 
išrinko Adenauerį

Bonn, Vokietija. — Stam
bieji Vakarinės Vokietijos 
fabrikantai finansavo rin
kimine Adenauerio ir jo 
krikščioniu demokratu 
kampaniją, taip kad Ade- 
naueris laimėjo rinkimus,— 
rašo M. S. Handler, New 
Yorko Times koresponden
tas.

Už tai dabar fabrikantai 
reikalauja, kad valdžia su
grąžintu jiems tūlas pra
mones, kurios buvo; suvals
tybintos . Kitas jų reikala
vimas yra, kad valdžia jo
kiais įstatymais nemėgintų 
suvaržyti Jaisvąjį biznį — 
nelnytis tiek, kiek tiktai jie 
įkabina.

(Didžiųjų fabrikantų fi
nansai seniau ir Hitlerį už
korė Vokietijai.)

Driscoll būsiąs paskirtas 
darbo sekretorium

Washington. — Praneša
ma, kad prezidentas Eisen- 
howeris planuoja paskirti 
republikoną New Jersey 
gubernatorių Alfredą Dris- 
coll’ą kaip darbo depart- 
mento sekretorių vieton pa
sitraukusio iš tos vietos 
Durkino, Darbo Federaci
jos Plumberių Unijos pir
mininko.

Driscoll yra plačiai žino
mas kaip streiklaužis.

Generolą teismas tardo 
buvusi Irano premjerą

Teheran, Iran. — Aukš
tieji Irano karaliaus kari
ninkai teisia buvusįjį prem
jerą Mossad e ghą, ypač 
kaip maištininką, kuris bu
vo išvijęs karalių.
Mossadeghas laikė karalių 

Anglijos ir Amerikos pa
stumdėliu. Karalius darba-

Reakcinis senatorius Pat McCarran (dešinėje) aplaiko 
medalį nuo fašistinės Ispanijos ambasadoriaus. Mat, sen. 
McCarran pasidarbavo dėl išgavimo generolui Franco iš 
Amerikos didelės paskolos.

ATTLEE PEIKIA AMERIKĄ 
UŽ ATMETIMĄ INDIJOS

London. — Anglijos soci
alistų vadas Clement At
tlee, buvęs premjeras, smer
kė Ameriką už tai, kad ji 
su savo bendrais Jungtinė
se Tautose atmetė Indiją 
nuo dalyvavimo politinėje 
konferencijoje dėl taikos 
vykdymo Korėjoje.

Kalbėdamas viešame su
sirinkime Lancashire, At
tlee sakė, jog Indija, kaipo 
“svarbiausia demokratine 
Azijos valstybės,’ būtų la
bai naudinga toje konfe
rencijoje.”

Attlee sykiu peikė Angli

Advokatų Gildija 
atmeta Įtarimą, būk 
ji komunistinė

New York. — Nacionale 
Advokatų Gildija griežtai 
atmetė generalio Jungtinių 
Valstijų prokuroro Herber
to Brownell’io įtarimą, -būk 
jinai esanti komunistinė or
ganizacija. Jis apšaukė ją 
komunistine todėl, kad Gil
dija gynė persėki o j a m u s 
komunistus bei progresy
vius.

Brownell, neseniai kalbė
damas dešiniųjų Advokatų 
Sąjungos sūvažiavime Bos
tone, ketin įtraukti Gildiją 
į “subversyvių” (priešval- 
diškų) organizacijų sąrašą.

Advokatų Gildijos komi
tetas* dabar pareiškė, jog 
kovos visais galimais bū
dais, kad atmuštų Brow
nell’io šmeižtą.

Gildijos komitetas sako:
—Mes laikomės tiktai 

amerikinio mokymo apie 
laisvę ir civilines teises vi
siems. Mes nedvejodami at-, 
metame visokias diktatū
ras.

šiaurines Korėjos Liau
dies Respublika sakė, nega
lės sugrąžinti tų Amerikos 
lakūnų, kurie buvo numuš
ti, kuomet skrido per Kini
jos žemę. ’ 

vosi sugrąžint anglams Ira
no, naftos - aliejaus pramo
nę, kuyią Mossadegho val
džia suvalstybino. 

jos konservatorių valdžią, 
kad jinai parėmė grūmo
jantį Amerikos pareiškimą 
—gal turės būti paplatin
tas Korėjos karas, jeigu 
politinė konferencija nepa
darys taikos.

Attlee pareiškė:
“Mes (anglai) dalyvavo

me šiame kare ne tam, kad 
apgintume Syngmaną Rhee. 
Niekuomet neužmirškime, 
kad Jungtinės Tautos kovo
jo tiktai ‘atmušt užpuoliką,’ 
bet jos nevedė Amerikos 
karo prieš komunistiniu sa
liu bloką.”

<- *■

McCarthy šneka, būk 
Amerikos armija vedė 
soviet, prapagandą”

Washington. — Ragan- 
gaudis senatorius McCar
thy vis dar nesiliauja šne
kėjęs, būk armijos koman
dos išleista knygelė apie 
Sovietų Sibirą “skleidė ko
munistinę propagandą.”

Tos knygelės buvo at
spausdinta tiktai 100 eg
zempliorių, kaip slaptas do
kumentas. Ji turėjo būti 
padalinta tiktai aukštes
niems komanduojan tiems 
oficieriams, kad iš anksto 
susipažintų su Sibiro gy
ventojais, jeigu ameriko
nams tektų įsiveržti į Sibi
rą.

Bet McCarthy išgavo kny
gelės kopiją, peržengdamas 
įstatymą apie karinius se
kretus. Jis išpešiojo iš jos, 
pavyzdžiui, tokias ištrau
kas :

“Sovietiniai įstatymai 
aukščiausiai gerbia darbi
ninkus.

“Sibiras sociale prasme 
vra gana panašus i Ameri
kos Tolimuosius Vakarus, 
kaip kad jie buvo po 1800 
metų... Sibire yra apsčiai 
progų pakilti amatiniuose 
darbuose.

“Keliavusieji per Sibirą 
svetimšaliai vienbalsiai 
praneša, kad rusai yra drau
giški žmonės.”

McCarthy rėkia, jog toks 
aprašymas — tai sovietinė 
propaganda. Jis pasakoja, 
kad “negavęs kelių pasku-

I KINIJA REIKALAUJA
IPAPLATINT POLITINĘ 
KONFERENCIJA
Jungi. Valstijos atmeta Kinijos

i siūlomus konferencijos dalyvius
Į

United Nations, N. Y.— 
Kinijos Liaudies Respubli
kos premjeras Čou En-lai 

I atsiuntė kablegramą, reika- 
j Jaudamas, kad Jungtinių 
> Tautų seimas (asemblėja) 
I iš naujo persvarstytų visa 
i klausimą kas liečia politinę 
j k o n f e re ncija, kuri turės 
i vykdyti taiką Korėjoje.

Čou En-lai kablegrama. 
adresuota Hammaršyldui. 
generaliam Jungtinių Tau
tų sekretoriui, sako:

i Naujoji Jungt. Tautų sei
mo sesija, atsidaranti šį an
tradieni, privalo pakviest ir 
Kiniją ir Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respubliką į svars
tymus apie politinę konfe
renciją.

Lenkija teisia vyskupą 
kaip Amerikos šnipą

Varšuva. — Tapo suimtas 
katalikų vyskupas Česlavas 
Kačmarek’as Kielce mieste. 
Lenkijos .valdžia kaltina jį 
kaip Amerikos ir popie
žiaus šnipą, globėją slapu
kų kenkėjų bei teroristų, 
kurie žudė valdininkus bei 
karius, sprogdino geležin
kelius, tiltus ir kitus Įren
gimus.

Vysk. Kačmarekas taip 
pat kaltinamas, kad įsakė 
savo kunigams slapstyti 
ukrainus teroristus, o karo 
metu padėjo slaptajai nacių 
policijai.

Šį antradienį prasideda 
karinis teismas prieš Kač- 
mareką, tris jo kunigus ir 
vieną minyšką kaip šnipus 
ir kenkėjus.

Knowland perkalbėjo 
Kambodijos karaliuką

Saigon, Indo-Kin.—Kam
bodijos karaliukas buvo da
vęs pasiūlymą Vietnamo 
komu nistams - liaudinin
kam: — Jeigu jūs ištrauk
site savo kariuomenę iš 
Kambodijos, tai aš atšauk
siu savo kariuomene, kad 
netaikanti! f r a n c ū z a m s 
prieš jus.

(JCambodija yra viena iš 
trijų Indo-Kinijos provinci
al.)

Dabai’ gi atvyko Ameri
kos republikonu senatorių 
vadas Knowland ir, sako
ma, išgavo Kambodijos val
džios pasižadėjimą “laiky
tis išvien su Vakarais prieš 
Vietnamo komunistus.”

ORAS. — šilčiau ir dali
nai apsiniaukę.

tinių tos knygelės lapų,” 
kur Amerikos komandieriai 
smerkia visą Sovietų san
tvarką.

Toje konferencijoje, be 
i kitko, turėtų dalyvauti ir 
; penkj neutraliai kraštai — 
Indija, Sovietu Sąjunga, 
Pakistanas, Indonezija ir 

i Burma.
Amerikos valstybės de-. 

j partmentas tuojau atmetė 
i šiuos Kinijos pasiūlymus ir 
j pabrėžė, kad jokiu būdu ne- 
■ sutiks priimti Kinijos ar 
j Šiaurinės Korėjos atstovų 
į i diskusijas Jungtinių Tau- 
I tų seime.

Pereitoji Jungtinių Tautų 
seimo sesija nutarė, pagal 

1 Amerikos reikalavimą, kad 
' politinė konferencija susi- 
j dėtų tiktai iš Amerikos ir 
j kitų šalių, kurios tiesiogiai 
I kovojo Korėjos kare. O jei- 
I gu Kinija ir Šiaurinė Ko- 
I rėja norėtų, tai konferenci- 
I jon galima būtų priimti ir 
1 Sovietų Sąjungą, bet So
vietų delegatai tuomet tu
rėtų sėdėti antroje pusėje 
stalo su “priešais - komu
nistais,” šiaurinės Korėjos 
ii* Kinijos liaudininkais.

Dabartinis Kinijos pasiū
lymas pageidauja konferen
cijos apie “apskritą stalą,” 
kur dalyvavusieji kare ir 
neutraliai kraštai sykiu 
svarstytų klausimus, kaip 
lygūs su lygiais, neišski
riant vadinamų priešų.
Kinija kaltina Ameriką už 
bandymą suardyt politinę 

konferenciją
Sykiu Kinija kaltina 

Ameriką už norą, kad su- c t 7
irtų konferencija, idant ga
lėtų panaujinti karą prieš 
Šiaurinę Korėjos Liaudies 
Respubliką.

Kinijos premjeras Čou 
En-lai sako savo kablegra- 
moje:

—Amerika, siūly dama, 
kad konferencijoje dalyvau
tų tik tiesiogiai kainavusie
ji, iškraipo paliaubų su
tarti, o Amerikos valdžia ir v 7
Syngmano Rhee Pietinės 
Korėjos tautininkų šaika 
jau šaukia — pasitraukti iš 
politinės konferencijos už 
90 dienų po jos atsidarymo. 
Tatai gi būtų vykdymas jų 
iš anksto padaryto plano— 
suardyti tą konferenciją.

Nuskendo F. Belskis

Centereach, N. Y.—Pri
gėrė Feliksas Belskis, 35 
metų, bežvejodamas su sa
vo uošviu Peconic Bay už
lajoj, prie Long Islando.

Ūmai kilusi audra nuplė
šė vairą nuo jųdviejųvalties. 
Belskis šoko jūron, mėgin
damas išgriebti vairą. Bet 
bangos pagavo Belskį, nu
nešė tolyn ir paskandino.

Belskio uošvį E. N. Brews- 
terį išgelbėjo kitas laivu- 
kas, kuomet audra blaškė 
apšlubintą Brewsterio val
tį kaip plunksną.
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AŠTUNTOJI METINĖ
ASEMBLĖJOS SESIJA

RUGSĖJO 15 DIENĄ atsidarys aštuntoji- metinė, 
Jungtinių Tautų asemblėjos sesija.

Sesijos darbų dienotvarkyje žada būti daug klau
simų, kurie reikės spręsti,—svarbių klausimų.

Dėl kai kurių tų klausimų valstybių atstovai tarėsi1 
pirmiau negu sesija atsidarė. Spėjama, jog dėl tūlų 
klausimų jau yra susitarta tarp Amerikos, Didžiosios į 
Britanijos ir Francūzijos.

Kinijos Liaudies Respublikos įsileidimo i Jungtines ! 
Tautas klausimas yra vienas didžiųjų. Sakoma, būk ■ 
Jungtinių Valstijų? Didžiosios Britanijos ir Francūzijos 
atstovai jau priėjo bendros nuomonės, kad šitoje sesijo
je Kinijos Liaudies Respublika nebūtų priimta į Jung
tines Tautas.

Bet ar šis susitarimas reiškia, kad Kinijos klausi
mas nebus svarstytas? Ne, jis to nereiškia. Kinijos 
klausimą iškels Tarybų Sąjunga, norį kas ar nenori. 
Tąjį klausimą iškels ir jis turės būti svarstomas. Atsi
ras valstybių, kurios parems sumanymą, kad Kinijos 
Liaudies Respublika būtų priimta i Jungtines Tautas.

Spėjama, kad Korėjos karo baigimo klausimas taip
gi būsiąs čia iš naujo iškeltas.

Yra rimtų spėjimų, jog Kinijos Liaudies Respublika 
ir Šiaurės Korėja atsisakysiančios nuo dalyvavimo po
litinėje konferencijoje, atsisakysiančios dėl to, kad, jų 
nuomone, toji konferencija buvo be jų žinios, be jų bal
so paruošta. Kol kas, aišku, niekas tikrai nežino, kai}) 
bus, bet yra tik spėjimai, jog bus taip. Tikrai sužinosi
me tik atsidarius aštuntajai asemblėjos sesijai.

Jeigu šiai sesijai teks iš naujo svarstyti politinės 
konferencijos sudarymo reikalą, tai, galime įsivaizduoti, 
kiek laiko teks praleisti debatams.

Nemaža valstybių delegacijų trokšta, kad ši sesija 
baigtųsi su šių metų pabaiga. Bet abejojama, ar tai}) bus. 
Perdaug didžiulių darbų stovi prieš jos akis.

DURKIN PASITRAUKĖ
KAI EISENHOWERIS. šių metų pradžioje, ėmė 

formuoti savo administraciją,—ministrų kabinetą,—jam 
rūpėjo jį padaryti “visiems priimtiną.“

Paskyręs į svarbiausias vietas milijonierius ir bili- 
jonierius, prezidentas Eisenhoweris sugalvojo, kad į jų 
tarpą būtų nebloga įleisti ir vieną unijistą. Sumany
mas-visiškai geras: kai ministrų kabinete bus r.nijistas, 
jis, prezidentas, galės lengvai atremti priekaištus tų, 
kurie jo kabinetą puls, kritikuos. Jis galėsiąs lengvai 
pasakyti: žiūrėkite, kokis aš platus,—į; savo kabinetą 
įleidau net darbininkų atstovą.

Na, ir darbo sekretoriaus (ministro) vieton prezi
dentas Eisenhoweris paskyrė Chicagos plumberių uni
jos (ADF) prezidentą Martyną P. Durkin’ą.

Mr. Durkin yra demokratas. Praėjusių metų rin
kiminėje kampanijoje jis agitavo už išrinkimą Stevens 
šono. Šis faktas Eisenhoweriui turėjo dar didesnės 
reikšmės, nes jis parodė prezidento “platumą,” “parti
nių skirtumų nepaisymą” renkant valdžiai žmones.

Būdamas darbo sekretoriumi, Mr. Durkin, ištikrųjų, 
nieko naudingo, darbininkams neatliko,—jis ir negalėjo 
atlikti, kadangi visas republikonų valdžios aparatas yra 
nustatytas prieš darbininkų interesus.

Dėl to Mr. Durkin dabar pasitraukė iš darbo se
kretoriaus pareigų. *

Vyriausia pasitraukimo priežastis, sako jis pats, yra 
ta: Mr. Durkin norėjo, kad būtų pataisytas Taft-Hart- 
ley įstatymas,^—argi Eisenhoweris nepažadėjo* jį taisy
ti? Tačiau, juo daugiau Mr. Durkin klabeno į Baltojo 
Namo duris, kad T-H įstatymas būtų taisytas,, juo la- 

. biau jis nusivylė.
Milijonierių valdžia atsisako švelninti įstatymą, 

nukreiptą prieš organizuotus darbininkus.
Matydamas, kad nieko gero iš jo’ buvimo darbo 

sekretoriaus vietoje neišeis, Mr. Durkin, rezignavo. Pre
zidentas jo rezignaciją priėmė apgailestavimu. Na, ir 
baigta.

Galima pridėti dar ii* tai, kad* net paties Mr. Dur
kin’o unijoje buvo iškilusi “pekla” prieš jį ir prieš re
publikonų administraciją.

Be to,. CIO ir ADF vadovai,, matydami, kad repu
blikonų administracija darbininkų reikalų nepaiso, kad 
jai rūpi tik turčių interesai, pradėjo ją kritikuoti. Šis 
faktas taipgi paakstino Mr. Durkin’ą pasitraukti.

Jei demokratų partijos vadai mokės šį Durkin’o žy
gį išnaudoti, tai 1954 metų kongresiniuose rinkimuose 
tai padės jiems užvaldyti Kongresą, 
nieko neišeis.

Kas Ką Rašo ir Sako
GYVENIMAS
BRANGSTA IR 
URUGVAJUJE

Uruguajaus lietuviu laik
raštis Darbas rašo:.

“Prieš 9 metus “asado“ 
mėsos kilas kainavo- 21 cen- 
tesimą, o šiemet tas pats 
‘asado’ kilas jau kainuoja

bininkiškame laikr a š t y j e 
kalba darbo žmonės, ir kal
ba apie' savo reikalus ir ko
vas prieš išnaudotojus ir 
apie šviesesni rytojų.”

kan-t, būtiniausias, darbi
ninko maistas pabrango 
net 523%. Tuo -tarpu, kai 
1944 m. ‘asado’ kilas kai
navo 21 et., paprastas sta
tybos darbininkas uždirbo- 4* 
pezus 20 et. per darbo die
ną, o šiuo metu; tas pats 
darbininkas tegauna 8 p. 30' 
et.; tas parodo, jog per ta 
patį laikotarpį darbininko* 
alga nepakilo nei 100%. Šis- 
ir daugelis ki,tų faktų ver
čia kiekvieną darbo žmogų 
apsvarstyti, kodėl taip, 
yra?”

PATARIMAS. 
KAIP RAŠYTI 
LAIKRAŠČIUI

Pietamerikiečių laikraš- 
| tyje (Darbe) J. Krūmėnas
* duoda patarimus neįgūdu- 
siems rašyti darbininkams,

• kaip rašyti, laikraščiui ko^ 
I responenciją ir straipsnius.
Ir mūsų krašto lietuviai 
darbininkai, mažai rašę, 
galėtų pasinaudoti jo pata
rimais. J. Krūmėnas nu- 

!rodo:
“Daug žmonių mano, kad 

rašyti į laikraštį yra labai 
sunkus dalykas. Tiesa, nie
kuomet nerašiusiam į laik
raštį nėra jau taip lengvas 
riešutas- perkąsti. Tačiau, 
suprantant reikalą, k.ad 
darbo žmogui reikia kalbė
ti už savo' reikalus ir per 
spaudą, nėra jau taip labai 
ir sunkus, kaip įsivaizduo
jame-.

“Pirmučiausia, rašant į • 
laikraštį kokią nors žinutę 

i ar korespondenciją, reikia 
| stengtis rašyti kiek galima 
trumpesnę ir kiek galima į 
ją sutalpinti tik reikalingus 

(žodžius išreiškimui, ka 
nori pasakyti; bereikšmiai 
žodžiai, pagražinimui rašto, 
reikia visi išmesti, nors ir 
rodosi, kad jie siejasi su gi- 

| musia smegenyse mintimi, 
i Ypatingai reikia saugotis 
! pasirodyti save, mandru 
j rašančiu. Kuo paprasčiau 
parašyta žinutė ar korės- : 
pondencija, tuo ji tinka- | 
mesnė laikraščiui..

“Pradiniams rašantiems į 
laikraštį, visuomet ’ r e i. k. i a 
pasilikti* kopiją savo rašto*, 
pasiunčiamo1 laikraščio /re
dakcijai. Paskui, kai raš
tas esti patalpintas laikraš
tyj, palyginti su kopija ir 
atrasti,, ką redakcija iš
braukė, ką pridėjo, bei' ką 
pataisė. Nors kartais esti 
ir graudu,, kad redakcija 
raštą ‘sudarkė,.’ bet reikia 
susilaikyti nuo užsigaviiųo* 
ir gerai apgalvoti, kodėl re
dakcija išbraukė žodį kitą, 
ar visą sakinį, bei pridėjo, 
ko visai nesi: rašęs. Ir tik 
po tokio* šalto apgalvojimo 
pastebėsi, kad iš tikrųjų re
dakcija teisi. Ir tada, se
kantį kartą vengti padary
ti tas pačias klaidas.

“Šitaip mokydamiesi iš
moko rašyti šimtai darbi
ninkiškų laikraščių bendra
darbių. Šitaip turime rr 
mes, pietamerikiečiai lietu
viai*, mokytis. O mokvtis 
rašyti' į laikraščius reikia 
kiekvienapi darbo žmogui. 
Jeigu darbo žmogus remia 
savo spaudą sunkiai uždirb
tais pezais, turi ją remti ir 
nuo sunkaus darbo dreban- 

Bet jei nemokūs,— čia ranka parašytais- savo

DĖL ADVOKATŲ 
GILDIJOS

Dienraštis Vilnis rašo:
“Generalis prokuroras 

Herbert Brownell anądien 
pareiškė, kad į ‘subversy- 
vi.ų’ organizacijų sąrašą jis 
manąs įtraukti ir Nacio na- 
,lę Advokatų Gildiją.

“Gildija susideda iš ad
vokatų,. kurie laikosi įstaty
mo* raitas ir amerikinių 
tradicijų, kad advokatas — 
gynėjas ar prokuroras — 
yra neatskiriama dalis jus
ticijos;. taip jau svarbus, 
kaip* ir bile teisėjas.

“Brownell’ui nepatinka 
Gildijos nusistatymas ir jis 
paskelbsiąs tą advokatų or
ganizaciją “subversyve.’’ Su- 
lyg jo nuomone,, advokatas- 
gynėja$: privalo- sutikti su 
prokuroro kaltinimais, nors 
jie kažin kiek nukryptų 
nuo įstatymų ir konstitucir 
nių garantijų..
“Tikėkime, jog Mr. Brow

nell atšips dantis. Mat, šį 
kartą užkabinta ne pavie
niai asmenys advokatai, bet 
didžiuė organizacija juris
tu.” v

Mes girdėjome, jog Ad
vokatu Gildija jau pradėjo 
žygius apsigynimui nuo 
Mr. Brownell puolimų. Or
ganizacija rengiasi eiti i 
teismą, reikalaujant,, kad ji 
nebūtų į. subversyvių sąra
šą įdėta.

Tikrai šiurpulingas vaizdas ant geležinkelio, šalia Ault, 
Colorado... Užsidegė lokomotivas ir sudegė pečkurys Paul 
Evans. Lok-omotivo vairuotojas John Elsier 62 metų,, taip 
pat buvo pavojingai sužeistas, bet jis nepasitraukė nuo 
savo pareigų,, kol nesustabdė traukinio. Nelaimė atsitiko, 
kai traukinys užvažiavo ant sunkvežimio su žibalu. Užsi
degęs žibalas žaibo greitumu apėmė ir traukinį.

Visokios Pastabos
turi
yra

jų

Lenkai pabėgėliai irgi 
savo “laisvintojus”. Jie 
veiklūs ir energingi.

Bet aną dieną vienas
vadas per radiją skundėsi. 
Jų darbui labai kenkia apie 
šių dienų Lenkiją leidžiami 
melai'. Sako, kai birželio 17 
d. Berlyne Įvyko riaušės, tuo
jau visam pasaulyje buvo pa
skelbta žinia, kad visoje Len
kijoje einą sukilimai. Tuo 
tarpu jokių sukilimų Lenkijo
je nebuvo. Lenkijos žmonės, 
sužinoję apie .tokį biaurų iš- 
mislą, sako: Tie pabėgėliai 
yra hitleriniai melagiai. ,

Mūsų menševikams lengvai 
išsisprendžia visi klausimai. 
Jie dabar sako: Tegu eina 
velniop Indija su 350,000,000 
gyventojų ir Kinija su 500,- 
000,000! O tegu gyvuoja 
Syngman Rhee ir Čiang Kai
še k as!

Mat, taip gieda visi 
cionieriai. Keleivis ir 
j ienos nuo jų atsilikti 
ir nežada.

reak- 
Nau- 

negaii

jungos vyriausybe išleido pa
tvarkymą prieš “naktinius” 
darbus. Ten buvo seniai prigi
jusi kai kuriose įstaigose kvai- 

ila mada darbą pradėti po pic-v 
į tų ir tęsti iki viruhnakčio. <

Nuo dabar visur viešpatfaus 
'astuonių valandų darbo diena 
i ir darbas kiekvieną dieną pra- 
! sides nuo ryto ir baigsis 5 ar
6 vai. po pietų.

Sunku net suprasti, kodėl 
vyriausybė taip ilgši toleravo 
seną nesveiką darbo sistemą.

Guatemalos vyriusybė kon
fiskavo 234,000 akrų žemės, 
kuri priklausė Jungtinių Val
stybių United Fruit kompani
jai. Ta žemė buvo apleista ir 
nedirbama, o tuo tarpu šimtai 
tūkstančių Guatemalos val
stiečių neturėjo žemės nė dar
žovėms pasisodinti. Buvo žiau
ru ir neteisinga.

Ar mūsų valdžia už tai pa
sveikino Guatemalos vyriausy
bę? Nebus tų baikų! Ji pa
siuntė protestą prieš “nu- 
skriaudimą” mūsų United 
Fruit kompanijos.

Reikia nepamiršti, kad 
Guatemalos vyriausybė mj^ė-k 
tą žemę atėmė ne už dyką^Ji 
sutinka kompanijai užmokėti 
$600,000.

Salietis

Vak. Berlynas šmugeliauja 
maistą iš Rytu Berlyno

Berlin,. — Kuomet ameri
konai vakariniame Berlyne 
dalina maisto pundelius at
ėjūnams iš rytinės, sovieti
nės miesto dalies, tai šmu- 
gelninkai tonų tonais slap
tai gabena mėsą, kiaušinius 
ir kitus maisto produktus 
iš rytinio Berlyno i vaka
rini.

Rytų Vokietija pastatė 
daugiau policijos prie šie- j 
nos tarp rytinio ir vakari
nio Berlyno, kad stabdytu* 
tą šmugeli. /

Žymėtina, jog po to, kai 
Vakarinės Vokietijos prem
jeras Adenaueris laimėjo 
rinkimus, tai amerikonai 
jau labai sumažino maisto 
dalinimą rytiniams berly
niečiams. Valgių pundeliais 
pirm rinkimų jie stengėsi 
padėti Adenaueriui laimėti.

Nebelieka jokios abejonės, 
kad1 prezidentas Eisenhoweris 
pasirašys “apsigynimo” sutar
tį; su kruvinuoju Ispanijos gen.

i Franco. Franco1 leis Amerikai 
' Ispanijos žemėje laikyti mili- 
tarines bazes, nes u z tai gaus 
gerą dolerinį atlyginimą.

Kiek iš tos sutarties bus A- 
merikos žmonėms naudos? 
Jokios nebus.

Amerikos sutartis su fašis
tine Ispanija tik dar labiau 
nupuldys Amerikos vardą pa
saulinės demokratijos akyse.

“Gauta tikrų žinių iš Lie
tuvos,” rašo Chicagos Drau
gas, “kad neseniai sunkiai sir
go J. E. vyskupas Paltarokas. 

Į Jis buvo operuotas Vilniuje, 
bet dabar jau pasveikęs.”

Ačiū Draugui už informa
ciją. Argi tas neparodo, kad 

i vyskupas šaukęsi, pagalbos ne 
’ Ir argi 

i tas neparodo, kad tie Lietu- 
į vos komunistai nesigaili moks- 
; linių pastangų gelbėti1 gyvybę 

ii* dvasininkų?

Dirva mano, jog j dievo, bet gydytojų? 
redaktorius ne- ‘ -

vardo,” gi Kelėi- 
turi.

JO “GERAS VARDAS”
Keleivis ginčijasi su Dir

va dėl P. Grigaičio “gero 
vardo.” 
Naujienų- 
turi gero 
vis sako:

Jei mums būtų leistina i 
tas diskusijas įsikišti, pa
sakytume: Grigaitis turi 
“gerą vardą” pas tuos, ku
rie nori pasisemti provoka
cinių šlykštybių, kvailybių 
ir melų. Grigaitis tai ijems 
suteikia. Pas tos rūšies ele
mentus jis tikrai turi gerą 
vardą.

Areštai » už “paskalas”
Kairo. — Egipto valdžia 

j suėmė dar tuzinus komu
nistų bei kitų asmenų tik 
už tai,, kad. jie “skleidžia pa
skalas# prieš Egipto prem
jerą Naguibą.

New York.. — Per nese
niai buvusius karščius nu
vyto daug medžių šioje 
apylinkėje.

1951 metais Kinijoje buvę 
penki tūkstančiai užsieninių 
misijonierių.. Kiekvienas jų 
buvo parazitas, atvykęs iš ki
to krašto kinams įpiršti savo 
dievą.

Dabar, sakoma, Kinijoje 
beliko penketas šimtų, tokių 
misijonierių. Ir tie esą siste
ma tišk ai kraustomi laukan iš 
Kinijos.

judėjimų is- 
visuose kraš
tai kuose: kai

Keistas tas mūsų valstybės 
prokuroras ponas Brownell. 
Jis gaudo komunistų veikėjus 
ir tuo pačiu laiku verkia, kad 
vis sunkiau ir sunkiau komu
nistus pasigauti, nes jie pe
reina j slaptą gyvenimą! Ir 
muša ir rėkia.

Darbininkiškų 
tori j a tokia pat 
tuose ir visuose
jiems valdovai neleidžia lais
vai ir viešai darbuotis, jie su
siranda kitokius, būdus. Juk 
taip buvo carsitųiėje Rusijo
je. Taip1 senais laikais buvo 
ir Amerikoje, kad, pavyz
džiui, darbininkams buvo 
draudžiama organizuotis į 
darbo unijas.

Visai kvaila politika darbo 
žmonių sąjūdžiui neduoti pa
sireikšti; laisvai ir viešai.

Didžiulių Hearn’s krautuvių darbininkai' streikuoja nuo ge
gužės 14 dienos. 150,000 New Yorko gyventoju pasirašė pe*- 
ticiją, kurioje raginama* Hearn’s kampaniją' eiti i derybas 
ir susitarti su unija. Abiejų Hearn’s krautuvių .darbininkai 
organizuoti į CIO Distributive, Processing and Office Work--

E f
m

Pastebėjau,, kad Tarybų Są-

Anglija uždraudžia ame
rikonams stebėti ir būsimus 
naujus atominius bandy
mus, kuriuos anglai darys 
Australijoje.

Apie garbingą senutę
pradedanti šlubuoti. Buvu
si pas gydytoją. Tas sakęs, 
kad tokia akių liga jaunes
nio amžiaus žmogui labai 
lengvai prašalinama. Bet, 
girdi, tokio amžiąus, kaip 
mūsų Senutė, 
rija. Dar gali 
s a sunaikinti.
ka kitos išeities, -- 
akis palikti ramybėje ir te
gu jos tarnauja dar tiek, 
kiek išgali.

Rugsėjo 6 d. Irvingtone 
spaudos piknike prieina 
prie manęs mūsų senas ir 
labai nuoširdus laisvietis 
Jonas M. ir sako: “Gau
site geroką pluoštą pinigų. 
Mūsų Harrisono Senutė no
ri tapti amžina garbės na
re Kultūrinio Centro. Tai 
bus šimtinė.. 0 kadangi jai 
sueis rugsėjo 21 dieną ly
giai 73 metai amžiaus, tai 
jinai aukoja Laisvei $73— 
po* vieną dolerį nuo kiekvie
nu metu.” C v

Tai labai, labai, graži pa- i judėjimo rėmėja daugiau- 
rama darbininkiškiems rei-, šia savo laikąpraleidžianti 
kalamu ir lietuvybei.

Paskui piknike pamatau 
ir pačią “Harrisono* Senu
tę.” Prieinu prie* jos pasi
kalbėti.

Man. iš išvaizdos Senutė 
neatrodo tokio jau gražaus 
amžiaus- moteriškė. Nieka
dos nebūčiau spėjęs, jog ji

ui l<ita isto- 
isyskai 3yie- 
Todėl nfeVie- 

kaip tik

. ir kukli mūsų pažangaus

raštais. Darbininkiška spau-
Ką Eisenhoweris paskirs į Durkin’o vietą, liekasi d'a tuo ir skiriasi nuo bur-

žuazinės spaudbs, kad dar- I ers uniją.

dešimtmetį’.
Mudu pradėjome kalbėtis. 

Klausiu, kaip jos sveikata 
jai dar tarnauja. Viskas, 
sako, būtų- gerai, ale kad 
tos akys pradeda “temti.” 
.Viena jau visai menkai be
tarnaujanti, o kita irgi

, prie radijo. Bet, sako, te- 
i gu juos paraliai, į ką tas 
(.didelis ir svarbus apšvietus 
įrankis šiandien tapo pa
verstas. Tiktai apie užmu
šimus ir kriminalystes te
kalba beveik vifcos progra
mos. Sunku kas nors žmo
niškesnis išgirsti.

Aš čia noriu Harrisono 
Senutei širdingai padėkoti 
už stambią Laisvei auką, 
karštai 
tapimą 
garbės 
širdies
daug daug metelių gyven
ti. A. B.

ją pasveikinti 
Kultūrinio^ Cent/o 
nare ir iš gilumos 
palinkėti jai dar

palaukti ir pamatyti. .2 pus’.—Laisvė (Liberty)•• Antrad., Ru-gsėjo-Sept. 1*5, 1953
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Lewiston-Auburn, Me.
Pastaba

Laisvės No. 172 A. Apšegic- 
ne ^parašė gerą korespoiulen- 
cij;£ Tik vienas patarimas rei
kia! pastebėti. Ji sako: K. 
Steponaitis pavargęs, reikėtų 
ilgų vakaci.jų po gydytojo 
priežiūra I

Čia pridursiu trumpai: Va- 
kacijose turėti gydytoją, tai 
brangiai kainuotų! Steponaitis 
jaučiasi sveikas, kaip ridikas. 
O jei ims va k ac i j as, tai jis turi 
malonią žmoną. Jeigu reikės, 
tai pati prižiūrės! Va, taip ir 
išlaidų našta nukris.

Steponaitis yra Laisvės 
skaitytojas ir pasiturinčiai gy
vena. Turi savo namus ir auto- 
mobilj. Steponaičiai išauklėjo 
tik vieną labai gražią dukterį, 
kuri yra vedusi. Tai jos vyras 
ją protektuoja. Dabar Stepo
naitis lėtai dirbdamas gali 
puikiai gyventi.

Steponas

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.1 v —

BINGHAMTON, N. Y.
žmonės vis dar važinėja a- 

tostogų. Aną dieną užėjo pas 
mus geras laisvietis Jonas Ka
minskas. Paklausus, “kaip vis
kas pas jumis,“ atsakė, kad 
sugrįžo iš vakacijų, kurias abu 
su žmona praleido pas giminę 
Philadelphijoje, Atlantic City 
ir New York City. Jis patiesė 
visą dešimkę ir sako: “Bus už 
ajnaujintą Laisvės prenumera
tą ir $2 auka į Laisvės fondą.“

Draugas J. K. jau seniai ne
dirba dėl nesveikatos. Jis da
bar gyvena iš senatvės pensi
jos. bet nepamiršta ir dienraš
čio Laisvės. Mažai mes turime 
tokių gerų rėmėjų.

J. K. Nelesh

A. Navalinskas išvažiavo į 
Philadelphiją pas brolį ir bro
lienę, Povilą ir. Benediktą Na
valinskus. Mat, brolis Povilas 
sunkiai serga. Turėjo opera
ciją, kurią padarė rugp. '19-tą.

A. Navalinskas taipgi ža
dėjo aplankyti ir kitus drau
gus ir pažįstamus tam mieste.

Labor Day šventės laikotar
piu mūsų mieste lankėsi sve
čių. V. Andrulis iš Chicagos 
svečiavosi porą dienų pas ar
timus draugus*’ir drauges. V. 
ir A Valukai iš Scrantono 
lankėsi pas mus ir kitus jų ar
timuosius. Džiugu buvo sve
čius matyti ir su jais pasikal
bėti.

Josephine.

Rugp. 19-tą Veronika Kapi- 
čiauskienė ir dukra Adelė ga
vo telegramą iš Woodside, 
L. L, kad mirė Povilas Vaiž- 
možis-With, Kapičiauskienės 
brolis, Adelės dėdė. Nuliūdi
me paliko sūnų ir dukrą, dvi 
seseles šioje šalyje, Veroniką, 
Binghanitone, Oną Piešk ienę, 
Montello, Mass., taipgi dvi se
seles Lietuvoje ir du brolius.

Iš Lietuvos paėjo Prūsilią 
kaimo, Vabalninku parapijos.

Reiškiame užuojautą drau*- 
gėms Veronikai Kapičiauskie- 
nei ir dukrai Adelei Kapi- 
čiauskaitei.

A. ir J. K. Navalinskai.

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

Philadelphia, Pa.

PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
, - i Kalėjimo vaizdai. Poema ■ •■■■■ ■••• ••—-a

(Tąsa)
Kai optometras čia akinius renka — 
Dukart per mėnesį, — ten, nors ir 

menką,
Slaugės pagalbą vis reikia patieki,— 
Tuosyk sklandžiau pasibaigia vistiek.

Vienas dar slaugė miklus prie dentisto, 
Kitas su daktaru eina,— pažįsta

Daugelis jį dideliuose sparnuos: 
Jis tau paskirtąjį vaistą paduos*

Asla visur kambariu, koridorių
Keletas negrų prižiūri padoriai.

Dar čia mašininkai dirba keli,— 
Tarška jie nuolat — girdėti gali.

' ^Vienas dar slaugė yra čia naktinis, 
Tenka jam aukštas-dažniau viršutinis:

Kam ant greitųjų palengvint, padėt,— 
Greitai su sargu abiem paskubėt.

Džionis,. kur galima, ėjo, žiūrėjo, 
Džiovo ar kito dažnai klausinėjo,— 

Įspūdį gavo gan gerą, kol kas,— 
Gal pražiūrėjo kur ydas menkas...

Štai ir sekmadienis — irgi sau tyliai 
Skaito mūs’ Džionis, o knygą jis myli.

Kunigas buvo atėjęs paklaust, 
Gal malonėtų ką tokio reiklaus —

Prieš operaciją jam padaryti,
Į pavojingą įžengdamas sritį... 

Džionis tik — dėkui, bus viskas gerai, 
Juk tai nesvarbūs kokie padarai...

28.
1 . Jau nuo ankstyvo pirmadienio ryto 

Džioniui' rengimą pradėjo daryti,— 
Prieš operaciją kad būtų tvarkoj, 
Mat,, operacija bus jam rytoj.

Laboratorijos technikas Moris
Džioni(Ą šlapimą ištirti jau nori,—

{ A Džiovas bonkutė ir nunešė jam: 
Kelios minutės — ir jau po visam...

Tuoj ir pats technikas Moris įeina
/ Į dabartinę mūs’ Džionio buveinę, 
/ Kartu įeina ir Džiovas čia pat,— 

Technikui turi padėti jis, mat.
Džioniui kiek paveržė raikštį guminį, 
Kraują -■— tik čirkšt į tirtukę stiklinę — 

Išimtą švirkšto iš rankos putlios, 
Patepė jodu, uždėjo vatos.

. I
Džionis stebėjo tą vinklųjį Morį,—

i Toks simpatingas, užkalbint jį nori: 
“Ne, ne dabar—va skubu—kitą kart,” 
Tuos kelis žodžius tik spėjo ištart,—

Laborator’jon skubiai jis nukūrė, 
Kruviną skystį ištirti jis turi,— 

Aiškiai ligonraštin viską įtraukt, 
Kad žioplinėt nereikėtų taip daug.

Džionis jau mato: jo laikas artėja, 
k a Laukia ateinant jam tyčia skutėjo: 

Niekutę pilvą ir nugarą jam,—: 
Aišku- be žodžio, kokiem tai galam.

Nėr vakarienės, — jis to negailėjus. 
į Padavė Džiovas ricinos aliejaus,— 
| Gėrimas tirštas, labai negardus,— 
V Bet turi tuščias jam būti vidus...

■ 3 pusi.—Laisve (Liberty) -Antrad’., Rugsėjo-SepL

Na> ir, kaip reikia, ištuštino vyrą,— 
Silpna net liko, ant kojų net svyra,— 

Dar prieš gulimą — kapsulę nuryt, 
Kad pamiegotų gerai iki ryt.

Ankstuj į rytą, vos lempa nušvito, 
Slaugė naktinis — kapsulę jam kitą,— 

Vidurius dargi išplovė gerai, — 
Lovon ir vėl, kol pribus daktarai.

Sare atėjo — tai slaugė vyriausia,—
Kaip dabar juntasi, Džionį ji klausia: 

Džionis miegūstas, pabalęs toksai, — 
Kaip operuos jį, paklausė jisai.

Bus du chirurgai, paaiškino slaugė:
Piąustys abu jie ant sykio po draugei: 

Daktaras Šika tai šone vienam, 
Jo padėjėjas taisys dešiniam.

Migdymą Džioniui darys nugarinį:
Į smegeninį kanalą centrinį — 

Vaisto įleisią švirkštu tiktai tiek, 
Kad nesijaustų ten skausmo nė kiek.

Džionis lyg pusgirtis, svaigusia galva, 
Net akyse mirguliuoja jam spalva.

Rengti jį pradeda slaugės bent trys,
1 Siautalu baltu, —ką dar jie darys?

Tuoj ir paguldė į baltą vežimą,—
Klojo, apklojo: jį šaltis lyg ima,— 

Baltą kepurę jam tuoj ant galvos, 
Veža jį kur, — lai jisai negalvos...

*
Džionis jau čia, operacijų salėj,—
Kiek tiktai jis nusijusti dar gali: 

Gal bent penki, vis su rūbais baltais, 
Kažkaip visi jie atrodo keistai...

■''Apvertė Džionį ant kairiojo šono, 
Adatą davė į ranką: maloniai

Jis pasijuto, lyg girtas visai,— 
Junta, kad nugaron duria kas tai.

Kelios minutės — ir jis lyg be kojų, 
Gulį ant nugaros, skausmo neboja... -

Lyg kad per miegą tik girdi jisai ū 
Kalbasi tyliai skirtingi balsai...

Lyg- kas jį užgulė, dusina sunkiai, 
Regis į vandenį smunka ir smunka...

Čiuptelia savo ranka jis šlaunies: 
Lyg kad medinė, ne savo išties.

Slaugė didžioji jam gaivą palaiko, 
Liepia kvėpuot ir kvėpuot visą laiką,.—

O čia kvėpuot taip sunku jam, vargu, 
Muša širdis taip iš lengvo, baugu...

Ragina slaugė, giliai kad alsuotų,
Veidą net gnibtelia, vis kad kvėpuotų... t 

Junta jis — kelia jį vėl vežiman, 
Veža atgal, kambarin tan pačian.

Įvežė, perkėlė vėl jį į lovą,
Kojom aukščiau kad gulėtų pastoviai, 

Klojo apklojo jie Džionį šiltai: 
Paslikas- pusgyvis guli, matai...

Guli taip Džionis jau paliktas vienas,
Bando alsuoti giliau, — baltos sienos, 

Baltos ir lubos ir lova balta, 
Dirstels į ranką — baltutė ir ta...

(Bus daugiau)

Bort Richmond: Liūdnos ži
nios, miršta lietuviai ir 
lietuvės

Su pradžia pereito birželio 
mėnesio iki pabaigos rugp. 
men. mirė jau septyni lietu
viai.

Pirmas buvo Pranas Luckus, 
mirė 6-tą d. birželio, 73 metų.

Antras, Ona Pabalis, 48 
metų, mirė 21 dieną liepos.

Trečias, Baltrus Usevičius, 
mirė 3 d. rugpiūčio, 77 metų.

Ketvirtas, Kazys Barkevi- 
čius, mirė 9-tą d. rugp., 53 m.

Penktas, Antoneta Pečiuke- 
vičius, mirė 12-tą d. rugp., 
29 metų.

šeštas, Benis Koprūnas, mi
rė 16-tą d. rugp., 56 metų.

Septintas, Antanas šalna, 
mirė 21-mą d. rugp., 63 m.

Šiems lietuviams į jų am
žiną poilsį suteikė malonų, 
gražų patarnavimą laidotu
vių direktorius Pranas A. Ba
lin (Justino Balinsko sūnus).

Apie Baltrų Usevičių
Dabar čion nors trumpai 

noriu pabrėžti apie Baltrų 
Usevičių, kaipo seniausį lietu
vį biznierių Richmonde, Phila
delphijoje.

Baltrus Usevičius atvyko j 
šią šalį 1903 metais ir apsisto
jo pas savo brolį Vincą Usevi
čių, kuris jau buvo išgyvenęs 
porą metų Amerikoje. Brolis 
Vincas surado jam darbą kli
jų dirbtuvėje. Darbas buvo 
sunkus, 60 vai. savaitėje ir 
$7.50 užmokestis. Baltrus 
dirbo ir džiaugėsi, gaudamas 
tokį didelį anų laikų užmo
kestį.

Velionis spaudė dolerį prie 
dolerio ir sutaupė šiek tiek 
dolerių, nusipirko kampinį na
mą ant Madison St. Namą iš- 
rendavojo kitiems, pats sau 
pasiliko vieną kambarį ir ja
me gyveno. Tai buvo 1908 m.

1912 metais atvažiavo iš 
Lietuvos jo parapijonka Stefa
nija Nakutavič. Baltrus greitai 
su ja susipažino ir susidrau
gavo. Mat, panelė Stefanija 
Nakutavič Lietuvoje šiAulių 
mieste keturis metus mokinosi 
ir studijavo kriaučystės amatą 
ir buvo pagarsėjusi kaipo 
dvarponiška. kriaučianka viso
je apylinkėje. Tas Baltrui la
bai patiko, ir 1913 metais ją 
apsivedė ir tuojau; jo namuose 
Stefanija pradėjo kriaučišką 
biznį. Ir Baltrui jau neberei
kėjo eiti prie jo to sunkaus 
darbo.

Palaikę kelius metus kriau- 
čystę, pardavė kitiems ir nusi
pirko duonos ir pyragaičių ke
pyklą. Palaikę keletą metų, 
kepyklą pardavė ir vėl 1933 
metais nusipirko trijų aukštų 
biznišką namą, 3172 Rich
mond St., ir čia vėl pradėjo 
siuvimo ir aprė^lalų biznį, 
kurį išlaikė iki šių dienų. Biz
nis ėjo gerai, nes Usevičiai 
buvo teisingi ir mandagūs su 
žmonėmis, tad žmonės juos

mylėjo.
Dabar Baltrus jau turėjo 

77 metus ir staiga apsirgo, ir 
po kelių dienų ligoninėje 3 d. 
rugpiūčio numirė. 5-tą rugp. 
buvo pašarvotas pas jo dukte
rį Augeniją ir 6-tą d. tapo pa
lydėtas į Šv. Jurgio bažnyčią, 
kur buvo suteiktas pilnas baž
nytinis patarnavimas ir paly
dėtas į amžinastį Šv. Kryžiaus 
kapinėse.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
Žmonių, lietuvių ir kitataučių. 
Daugybė gėlių puošė jo kar
stą. Prie to, Liet. Muzikalėjc 
salėje buvo parengti iškilmin
gi pietūs pagerbimui Baltraus, 
nes jis su visais gražiai sugy
veno. Laidotuvių direktorius 
Pranas A. Balin atliko savo 
darbą kuopuikiausiai.

A. a. Baltrus Usevičius pa
liko nuliūdime savo žmoną 
Stefaniją, sūnų Edmontą, 39 
metų,' kuris yra vedęs ir turi' 
šeimą ir biznį — restaurantą; 
dukterį Augeniją, 37 metų, 
kuri yra vedusi, turi šeimą ir 
kafeterijos biznį; sūnų Nor-- 
montą, 35 m., kuris tebėra pa
vienis ir gyvena prie motinos, 
suteikdamas jai patarnavimą. 
Abu sūnūs tarnavo Dėdės Ša
mo kariuomenėje ir už jų ge
rą tarnybą turi pažymėjimus.

Baltrus ir jo du broliai, Vin
cas ir Juozas, kurie yra mirę, 
pirmiau buvo tvėrėjai ir kū
rėjai lietuviškų draugijų ir 
Šv. Jurgio parapijos. Visur 
buvo pavyzdingi ir aktyvūs 
nariai.

Lietuvoje ,velionis paėjo iš 
Baisogalos parapijos, Pucinė- 
lių vienkiemio. Taipgi ir Ste
fanija yra iš tų pačių vietų 
Lietuvoje. v

Tad lai būna Baltrui ir jo 
broliams lengva ilsėtis Dėdės 
Šamo žemelėje.

O jo žmonai Stefanijai, sū- 
nams ir dukteriai kantrybės ir 
geriausios sveikatos .jų dabar
tinėje nuliūdimo valandoje.

1 Richmondietis .

Volga upės skamba liaudiš
kom dainom. Tai rusai ii- lie
tuviai apdainuoja savo vargus 
ir laimėjimus!

Dabar Gedemino Draugystė 
turi 50 narių ir $7,000 kasoje. 
Tūli sako, kad G. D. buvo 
progreso lopšys tarpe \ietos 
lietuvių. Jos nariai sutverė 
chorus ir lavinimos ratelius.

Užpereitą sekmadieni A. 
Stu ko farm oje atsibuvo pikni
kas Lietuvos Dukterų Drau
gystės. žmonių buvo nemažai. 
Lietuviškos dainos skambėjo 
ir žaidimai lydėjo. . .

Sustojau Selemonienės ūky
je. Daržovės ir vasarojus už
derėję gausiai: žirniai, kuku
rūzai, pamidorai ir kt. Bulvės 
didelės: viena bulvė sveria 
svarą ir pusę.

Teisybėje Paskendęs

Pittsburgh, Pa.
v

Nuoširdi padėka
Kada žmogų prispaudžia 

nelaimės ar ligos, tik tada jis 
supranta, kas yra jo tikrieji 
draugai. Man prisiėjo pasi
duoti operacijai. Ligos sunku
mą palengvino mano brangūs 
draugės ir draugai, taip šir
dingai mane užjautę.

Reiškiu širdingą padėką vi
siems, kurie mane taip skait
lingai aplankėte ligoninėje ir 
namie. Ačiū už gėles ir visas 
brangias dovanas, už laiškus 
ir suraminimo atvirutes, kurių 
gavaui daugybę. Pirmieji pa
siekė Emma ir Juozas Sliekai 
iš Miami, Florida.

Gaila, kad negaliu visų var
dus ir pavardes suminėti, nes 
tai užimtų daug laikraštyje 
vietos. Dabar esu savo namuo
se ir manau, kad greit ir pil
nai išsveiksiu.

Sofija Karsokienė,
102 N. Euclid Ave., 
Pittsburgh 2, Ha,

15, 1953 UžraSyklt Laisvę Savo Draugui.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE
AUTO MECHANIC. Exp. 5 day wk. 
St. wk. Good working conditions. 
Apply in person. See Joe (Service 
Manager). PACKARD BRYN MAUR 
CO., Lancaster & Lee Aves., Bryn 
Maur, I‘a.

(181-183)

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),

4921 Wayne Ave.
(177-183)

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

(176-182)
AUTO 

TRAINES
4 young men to work in used car 

reconditioning department of the 
largest Ford dealer in (he area. 
Paid vacation and holidays. Hospi
talization. excellent chances for ad
vancement. Phone or apply Mr. 
Edward Barlow, Mcrcliantvillc 8- 
2200 before 11 A. M. RICE & HOL
MAN. Moorcstown Pike, Merchant
ville. N. J.

(179-181)

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

Sec Mr. Wenstrom.
COOPER CHEVROLET, INC.

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

HELP WANTED FEMALE
BILLING CLERK. To operate 1 

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

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

CLERK-TYPIST
Knowledge of figures. Some gene

ral office work. Prev. exp. helpful, 
but not necessary. Pleasant work
ing conditions. 5 day week. Starting 
salary $35. Apply in person or phone 
Miss Terri Daniel. LO. 4-8932.

1635 Hamilton Street.
(177-183)

Lewiston, Me.
Piknikai

Gedcmino Draugystės pik
nikas įvyko rugs. 6 d. Diena 
buvo paniurusi saulutė slė
pėsi ūkanose. Dalyvių buvo 
vidutiniai ir visi įvairiai link
sminosi. Vakaro sutema ap
dengė būrį daininikų. Laisvės 
skaitytoja Stukienė vadovavo 
daihoriams. Tai ūkininkė mo
teris, turinti gražų balsą.

Stukų duktė Mildred iš to-> 
limų valstijų atvyko pas tėve
lius gražiame ūkyje vasarą 
praleisti. Mat, jos vyras tar
nauja Dėdės Šamo kariuome
nėje. Mildred, puošniai pasi- 

t d abi n u si, ėjo per žolyną, ją 
lydėjo gėlėmis apaugęs take
lis stubon. Čia man prisimena 
Antonovo sakyta kalba Mon- 
telloje. Jis sake: Nemunas ir

Žmona kongresmaną ramina: “Taip baisiai nesirūpink, 
mano brangusis. Republikonaj subalansuos bųdžetą ‘sales’ 
taksais per visą kraštą.’’

Apie Social Security
j Klausimas: Per klaidą 
įgavau du skirtingus social 
security numerius. Ką' tu
riu daryti ?

Atsakymas: Informuok 
savo Social Security Field 
Office tuojau. Svarbu, kad 
visas jūsų uždarbis būtų 
užrekorduotas po vienu nu
meriu.

• • • "*

Klausimas: Man suėjo 75 
metai amžiaus. Dar tebe
dirbu ir uždirbu virš $20 
per savaitę. Malonėkite 
man pasakyti, ar aš galiu 
gauti social security pen
sijos kas mėnuo ir laikytis 
darbą? Ar turėčiau savo 
bosui pasisakyti- savo am
žių, kadangi ten, kur dirbu, 
lig šiol man nereikėjo teik
ti jokių informacijų apie 
savo amžių?

Atsakymas: Kadangi jau 
esi virš 75 metų, gali užsi
dirbti virš $75 per mėnesį 
social security apdrausta
me darbe ir tuo pat sykiu 
teisėtai tebegauti social se
curity pensiją. Nėra reika
lo bijotis, kad bosas iš so
cial security įstaigos su
žinotų j ū s ų amžių, nes 
social security rekordai yra 
laikomi slaptybėje.

Šypsenos
Gyveno katalikų pora. 

Vyras mirė. Moteris šer
menyse gailiai verkė vyro. 
Kunigas tą patėmijo, tad 
po šermenų nuėjo pas ją ir 
sako:

—Sapne mačiau tavo vy
rą čyščiujeį visas dega ug
nyje. Žinoma, jį galima bū
tų išgelbėti, bet reikalinga 
mišias užpirkti.

Moteris užpirko mišias jr 
I užmokėjo $10. Po kokio lai-

ko kunigas vėl nuėjo pas 
ta moterį. Ji klausė, kur 
dabar yra jos vyras. Ku
nigas jai atsakė:

—Dabar jo galva jau lau
kė, bet visas kūnas dar 
liepsnoje dega, reikia dar 
užpirkti mišias.

Moteris vėl užpirko mi
šias ir sumokėjo 10 dole
rių. Vienok po kokio lai
ko kunigas ir vėl ateina. 
Moters paklaustas apie vy
rą, kunigas atsakė, kad vy
ras dar iki juosmens ugny
je dega, reikalinga dar už
pirkti mišias ir papoteriau
ti už jį. Moteris ir vėl su
moka dešimkę už mišias. 
Bet kunigas ir vėl ateina. 
Moteris klausia, kaip jos 
vyras. Kunigas atsako:

—Jis visas yra išėjęs iš 
ugnies, tik kojos jam dar 
dega.

Moteris užsimąstė. Va
landžiukę pamislijusi, pa
sakė :

—Tegul jis ten būna, ba 
jis visada turėjo šaltas ko
jas.

P. S. Moteriškė turbūt 
susiprato. A. K.

Sūnus klausia biznieriaus 
tėvo, kokia yra biznio mo
ralybė, apie kurią žmonės 
kalba.

“Tokia yra biznio mora
lybė: jeigu kostumeris duo
damas dešimkę per klaidą 
paduoda dvidešimkę, tada 
kyla klausimas, ar tai pa
sakyti savo partneriui,” sū
nus gavo paaiškinimą.

i MATTHEW A.!
: buyus :
J (BUYAUSKAS) J
J LAIDOTUVIŲ J
J DIREKTORIUS J
• ;
* 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J
! MArket 2-8172 J
» ■ ' «
L _ _______________  i
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Draugo Petro Vaznio 
dvimetinėmis

15-tą sueina dvo
kai netekome Petro 

ilga m e č i o orga n i z ac i- 
Laisvės skaitytojo ir 

metu buvusio sandar- 
dienraščiui leisti is-

Rugsejo 
ji metai 
Vaznio, 
jų nario, 
per eilę 
bininko 
taigoje.

Laikatarpis 
mums nebuvo
tas. Tai daugelio sąjūdžių, 
skubių veiksmu ir rūpesčių 
metai. šiandien daugiausia
pajuntame, kaip brangus dar
bo žmonių judėjimui kiekvie
nas žmogus. Tuo patimi juo 
brangesnė darosi atmintis bu
vusiu talkininku darbuose. % * *

Petras buvo taip tų. kurie 
ima nors dali atsakomybės už 
pažangą šiai dienai ir rytojui 
ir kurie pasižadėtą darbą 
stengiasi atlikti pagal geriau
sią išgalę. O kad spėkų ma
žėjimas neleido prisidėti dar
bu, jį paremdavo nors daly
vi! mu, kaip vienas iš visur 
esančių. Tai reiškia gerinimą 
nuotaikų, gavimą naujų drau
gų ir stiprinimą draugingu
mo. Mūsų gadynėje \ isa tai 
labai reikalinga. Petro anks
tokas gyvenimo saulėleidis 
nuo mūsų atėmė talkininką.

Anei, Gigai ir Carolynai, 
kurios jautriau už mus pane
ša mylimo tėvo netekimo nuo
stoli, linkime stiprybės.

D-ė.

Thompson? teis iš 
naujo, New Yorke

Robert Thomnson, praėju
siojo karo didvyris veteranas, 
komunistas, bus pargabentas 
iš Kalifornijos j New Yorką 
stoti čia i teismą rugsėjo 16. 
J j nori teisti kaip “paneigė-
ją teismo” už tai, kad jis ne
pripažino Smith Akto byloje 
nuteisimą teisėtu ii' kalėjimai! 
nėjo.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M

Virginia 9-6126PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

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

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

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

Wagneris kritikavo 
majoru už fėrą

be Petro ir 
rožėmis klo-

Robert F. WAgder, Jr., de
mokratu kandidatas i majorą, 
buvo pakviestas kalbėti CIO 
Transport Workers Unijos 
mitinge ties jų darbaviėte, 
l-17th St. i)’ Lexington Ave. 
Jis ten kalbėjo rugsėjo 10-tą, 
darbo pertraukoj pietums.

Wagneris sakė, kad Impel-
litteris per šešis mėnesius nuo 
1952 metų rugsėjo žinojo gu
bernatoriaus Dewey planą
prispirti miesto valdžią prie 
tokios padėties, kad pakeltų 
fėrą. Sykiu kaltino, kad ma
joras Impellitteris tą žinią 
slėpė nuo miestinės Budžeto 
Tarybos. Slėpė iki ,siu metų 
kovo mėnesio. Kad jis tai da
rė tikslu užvilkinti visą daly
ką, Įtraukti i tą jo planą ki
tus tos tarybos narius ir t įlo
mi pats pasiliuosuoti nuo at
sakomybės už pakėlimą fėro.

Nežiūrint I m pel 1 itterio pa
stangų, jis negavo vienbalsio 
pritarimo fėrui kelti —■= Wag
neris ir Halley balsavo prieš 
kėlimą fėro. Tas faktas pa
dės vienam ai- kitam rinki
muose išsodinti Impellitterj iš 
majoro kėdės.
/____ ____  __

Gal Įvyks New Yorko 
laivakroviy streikas

Rugsėjo 30-ji yra laivakro- 
viii unijos su laivų ir prieplau
kų firmomis kontrakto pasku
tinė diena. Daug kartų buvo 
pradėtos derybos dėl naujo 
kontrakto ir taip pat daug sy
kių kompanijų tapo nutrauk
tos be jokių galimybių susi
tarti.

Kalbama, kad unijai nebus 
kitos išeities, kaip tik. skelbti 
streiką.

Kompanijos gauna sau ne
paprastai daug padrąsinimo iš 
to, kad naujasis Įstatymas vi
są galią paveda kompanijoms 
su Dewey aus ir New Jersey 
gubernatoriaus paskirtiniais. 
Taipgi iš to, kad rąketieriii 
kontroliuojama unija mažai 
teturi galios ir nariuose Įta
kos.

PEIST LANE 
DRUGS,, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-62M

AMŽINAI ATMINČIAI

Petras Vaznys (Wagnis)
Mire Rugsėjo-Sept. 15, 1951

• • • •

r
Jau suėjo antrieji metai kai mirtis atėmė iš 

mūs tarpo mylimą tėvelį, kurio dar vis liūdime 
ir labai pasigendame.

Jo dukterys —
CAROLYN BARETELA
OLGA MARGOS
ANNE YAKSTIS
Taipgi žentai ir anūkai.

Mūšy L. L. D. kuopa jau 
atsiskubino

L.L.D. 185 kuopos susirin
kimas praėjusi ketvirtadieni 
parodė, kaip galima daug kas 
padaryti, turint gerus norus ir 
tvirtą pasiryžimą. Susirinkime 
patyrėme, kad aną dieną įvy
kęs mūsų šeimyniškas išvažia
vimas Į Long Islandą pavyko 
geriau, negu mes sapnavome. 
Išvažiavimas davė apie $60 
pelno. Ir ar žinote, kam mes 
tuos pinigus paskyrėme? Ogi, 
Draugijos apgynimui. Visi 
mes esame vienos nuomonės, 
kad šiandien mūsų Draugijos 
apgynimas nuo prokuroro pa- 
simojimo įtraukti ją į “sub- 
versy viską” sąrašą yra mūsų 
svarbiausias uždavinys. To
dėl mes ir remiame finansiš
kai komiteto pastangas.

Susirinkimo plačiai kalbėjo
me apie apšvietos darbą atei
nantį sezoną. Mes nežadame 
rankas susidėję sėdėti ir nieko 
neveikti. Mes išrinkome iš

Piliečiai, balsuokite N. Y. miestui 
valdininky nominacijose 

rugsėjo 15 dieną
ŠĮ antradienį, rugsėjo 15-tą, 

Įvyks piliečių balsavimas no
minuoti (pastatyti) kandida
tus Į majorą ir Į kitas vald- 
vietes. Valandos po pietų iki 
10 vakaro.

Kiekvienas registruotas pi
lietis turėtų eiti balsuoti, kad 
geriausias asmuo būtų pasta
tytas kandidatu.

Šios nominacijos ypačiai pa
liečia lietuvius, nes didelė 
dauguma lietuvių yra užsirašą 
(enrolled) demokratų parti
jos balsuotojais. Gi demokra
tų partijoje šiemet eina smar
kios lenktynės tarp kandidatų 
už vietą ant tos partijos balo
to. Yra keli kandidatai Į 
majorą. Tačiau svarbiau
siais, Į kuriuos kreipiama viso 
miesto, visos šalies ir pasau
lio dėmesis yra Wagneris ir 
Impellitteris.

Apie abu tuos du vyrus 
daug kas galima pasakyti. 
Tačiau daugumai žmonių 
daugiausia pasakys vienas pa
skiausias jų abiejų veiksmas:

Wagneris balsavo prieš kė
limą fėro.

Impellitteris stojo už kėli
mą fėro.

Wagherj remia ta demokra

poros labai veiklių narių ko
misiją ruošimui paskaitų bei 
prelekcijų Įvairiomis temomis. 
Be to, mes galvojame apie 
suruošimą, gal po Naujų Me
tų didelės metinės vakarie
nės.

Kaip ir paprastai, po susi
rinkimo turėjome skanių už
kandžių. Laike vąišinimosi 
draugiškai ir smarkiai pasi
kalbėjome.

Sužinojome, kad spalių mė
nesi turėsime Onos ir Walte- 
rio gimtadienius. Pasitikime 
jais, kad jie mus visus seka
mame susirinkime gerai pa
vaišins. Tik jau jūs, nariai, 
nepamirškite susirinkime da
lyvauti. Ir šiame susirinkime 
galėjo būti gerokai daugiau 
narių. Kai oras atvės, nebe
bus niekam pasiteisinimo kuo
pos susirinkimus apleisti.

Narys.

tų partijos vadovybė, kuri bu
vo su Rooseveltu.

Impel litter j remia tie, kurie 
buvo prieš Rooseveltą ir ku
rie skaitomi artimais guber
natoriui Dewey, vyriausiam 
fėro kėlimo inžinieriui.

To ir užteks: Jūs, skaityto
jau-, kandidatą pasirinkite 
pats pagal tą, kuris būtų nau
dingiausias juips ir daugu
mai miesto žmonių.

Nežiūrint, už kurį jūs bal
suosite, būtinai balsuokite. 
Tai lengviausia, bet svarbiau
sia piliečio prievolę demokra
tijoje.

Tuo pat sumetimu visi dar- 
biečiai turėtų dalyvauti savo 
partijos kandidatų nominaci- 
joje. x

Elektristas tapo 
užmuštas darbe

Thomas Blatcher, 33 metų, 
tapo elektros užmuštas darbe. 
Jis paslydo būdamas stulpo 
viršuje ir pdlieJė 2,400 voltų 
laidą.

NEW YORK
HELP WANTED MALE

MERŽIO ŠINGELIŲ VYRAI 
ASPHALT 

PATYRŲ PLYWOOD 
APPLICATORS 

ABELNAI $175.00 J SA VAITŲ 
DEL CAMPO 

111 ALVIL RD., 
ELSMER, DELAWARE 

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

(181-187)

METAL SPINNER 
TOOL & DIE MAKERS

Gera mokestis. Nuolatinis darbas.
Geros sąlygos.

WASLEY PRODUCTS, INC.
Plainville, Conn.

Tel. Sherwood 7-2784
(181-185)

VYRAI 
šluotų ir Šepečių 

Fabrikui
Pilniausia patyrę. Gera vieta tinka

miem vyram pakilti j aukštesnę 
poziciją.

Kreipkitės 897 Glenmore Avė., 
Brooklyn. Tel. AP. 7-4854 

(181-183)

MALE and FEMALE

SUPERINTENDENT 
Viduramžių Pora

Patyrę, Brooklyne. Puikus 3 rūmų 
apartmentas, ant pirmų lubų, prak
tiškai naujas namas, eleveiteris, alie
jum šildomas, vienas darbininkas, 
47 šeimų namas. $170. Skambinkite 
PR. 3-1626 tarp 1—4 P. M.

(181-183)

Valstija turėjo daug 
atostogautojų
'J New Yorko valstijos atosto
gų rezortai — valstijiniai par
kai ir privatiniai — turėję 
vieną iš geriausių sezonų. Gal 
būt tam prisidėjo ilga, karšta 
vasara, o gal ir kitos priežas
tys.

Valstijiniai 79 parkai turė
ję virš 18 milijonų vizitorių, 
apie pusę milijono daugiau, 
negu pernai. Catskill srities 
lankytojai padaugėję 20 pro
centų.

AR JAU TURITE BUŠE 
VIETĄ 20-tai?

Pusaš iš Brooklyn© į Great 
Neck (į kuopų pikniką) išeis 
nuo L. A. Pil. Klubo 1:30. Pa
skiau sustos prie Auditorijos 
paimti ten susirinkusius. Ti- 
kietas (round trip) $1.75. 
Kviečiame visus važiuoti. Pra
šome užsisakyti vietą iš ank-* 
sto. N. K.

Susirinkimas
BROOKLYNO MOTERIMS

Moterų Apšvietos Klubo susirin
kimas įvyks rugsėjo 17-tos vakarą, 
8 vai., Lietuvių Kultūriniam Centre. 
Visos narės prašomos dalyvauti. Tu
rime pasiruošti šio sezono veiks
mams. LLD skyriaus narės dar .fu- 
rės Centro Komiteto balsvimus ir 
gaus naują knygą. O užbaigus rei
kalus, turėsime vaišių. Narės pra
šomos atsivesti ir savo drauges.

Valdyba.
(181-182)

Specialiai kursai
City College, 17 Lexington 

Ave., New Yorke, skelbia tu
rėsianti 45 specifiškus kursus 
norintiems pasimokyti darbo 
arba vedimo darbo prekybi
nėse ir industrinėse įstaigose. 
Apima pažinimą prekių, su
pirkimą, pardavimą, garsini
mą, darbo paskirstymą, patik
rinimą ir daug kitų klasifika
cijų.

Registracija rugsėjo 17, 21 
ir 22 nuo 6 iki 8 :30 vakaro.

Jei nori, matyti 
pažangią filmą—

New Yorko Greenwich Vil
lage srityje, prie 6th Avė. ir 
9th St., yra įstaiga vadinama 
Club Cinema. Jame kas sa
vaitė — penktadienio, šešta
dienio ir sekmadienio vaka
rais, vieną kartą — rodoma 
kokia nors pažangi filmą. 
Daugelis rodoiAa niekur teat
ruose nematytų. Kitos pakar
tojamos jau seniau rodytos, 
bet dabar skaitomos perdaug 
pažangiomis teatruose rody
ti. > . Matęs.

Edmund Anderson, 22 me
tų, tapo užmuštas po trauki
niu subway stotyje, New Yor-
ke.

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 fnc. 
Siūlo patyrusioms
ASSEMBLERS
SOLDERERS 

WIRERS
Transformer Assemblers
TURI BUT U. S. PILIETES '

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

... Automatiški algos pakėlimai

... Ligoje Pašalpa

... Medikalū Pagelba 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

1322 Garrison Ave., Bronx 
(179-181)

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)

OPERATORĖS 
BRASSIERES

Aukšta Mokestis; Nuolat
.. .PASTOVUS DARBAS. . . 

Lilyette Brassieres
842 Broadway (arti 14 St.) 

priešais Ohrbachs 
(181-183)

REAL ESTATE
Už randą, I kaip dabar jūs mokate, 
jūs galite turėti nuosovą namą 
Broadway 207th—646 W., blokas nuo 
8th Ave. Subway, 2 šeimų, 3 aukš
čių, mūrinis namas, moderniškas, 
aliejus, 7 rūmai tuojau užėmimui. 
Jeigos $2460.00. Kaina $20,000. Iš
mokėjimai. Lengvai pertaisomas ant 
6 šeimų. Raktai pas Mrs. Shikar, 
2nd fl. Tel. LO. 9-7068 ar šaukite 
WA. 3-8223 dėl pasitarimo.

(181-183)

JAMAICA, L. I. 
189-19 97th Avė.

8 kambarių kampinis namas. Leng
vai pertaisomas dėl 2 šeimų. Cent- 
ralinėj apylinkėj. Aliejum šildoma. 
Visi moderniniai įtaisymai. Gara- 
džius. Namas Al stovyje. Skam
binkite:

OL. 8-1424
(181-185)

BRONX, N. Y.
2 ŠEIMŲ NAMAS—

Aliejus — Užėmimui 4 Rūmai.
$10,000

Šaukite: TAImage 3-5150

Ar TA. 2-3952
(174-181)

WOODSIDE
2 šeimų semi-detached. 11 didelių 

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

x 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)

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

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

O. M. CLOCK
• 7607 3rd Ave., Brooklyn

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

HILL SECTION—BROOKLYN
Stebėtina Įplaukų Proga 

302 Carlton Ave.
2 šeimų Brownstone. 5 kambariai 

užėmimui. Įeigos už 2 dabar užim
tus $240 i mėnesi. Tik' pirkėjai.

Arti transportacijos.
Tel. MA. 5-9722

I (178-182) 
NAUJAS 3 ŠEIMŲ

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

džius. 3714x100. Tuojau užimamas, 
kviečiami Brokeriai.

Vieno fėro zonoje
3084 Young Ave., 2 blokai nuo 

subway
Šaukite VIETRI. Tel. TA. 9-3172

(178-182)

HOWARD BEACH, L. I. !
2 Šeimų, 8 kambarių ir porch.

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

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

(179-181)

CROCHET BEADERS J

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

Ofisas:
REX-ART EMBROIDERY CO.

239 W. 89th SL, N. Y. C.
(179-181)
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REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios prie Singer mašinoj. 

“Group 2”. Darbas sekcijom arba 
viso drabužio. 35 valandų 4bwaitp. 
36% bonų. Unijinė dirbtuve. /Nuola
tinis darbas. Gera mokestis./

Kreipkitės:
ROSEBANK SPORTSWEAR 

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

(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)

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)

BAKERY SALESGIRL
Pageidaujama itališkai kalbanti. 

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

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

WEARING APPAREL PHMKS > 
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. 9-3267
(180-182)

REIKALINGOS 
BINDERY GIRLS

Patyrusios—perforator wires! it cb- 
Pat yrusios — perforator — wires! it ch- 

er—tableworker. Nuolatinis 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-lfc)

AT YDOS! $
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)

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 kaina. Dėl pilnų 
informa’cijų apie lysą, jeigas ir 
kreipkitės: HOneywoo.
3995, Amboy Rd., Great A Kill, Staten 
Island. F <

/ (17PV181)
-------- ---------------------^4—

tt.
6-0395 —

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
1 (179-183)

GROCERY & DELICATESSEN
Daroma Virš $1,000 j Savaitę
Geras biznis ant alaus, gera vieta. 

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

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

(178-182)

CROSLEY 47. PICK UP TRUCK
Įrengtas pardavimui Frankfurters, 
Ice Cream ir Soda. Garantuota vie
ta uždarbiui $90 j savaitę. Kaina— 
$550.

6438 —84th St., Rego Park 
Tel. DA. 6-3189

(180-182)




