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KRISLAI j VIŠINSKIS RAGINA
Argi negalima?
Didžioji baimė.
Dėl tos konferencijos.
Turėtų būtu
Šnipų rolėje.

Rašo A. Bimba

Vienas klerikalinis balamū- 
tas gieda: “Negalima Įsivaiz
duoti gyvenimo be religijos, ir
užtat mokykla be tikybos pa- i ------
mokų nėra pilna.’’ United Nations, N. Y.—

4 Milijonai žmonių netiki i Sovietų delegatas Andrius 
v Jaus religinius burtus ir la- Višinskis pirmadienį reika- 
bai gražiai gyvena. Daugumoj į lavo, kad Jungtinių Tautų 
Amerikos viešųjų mokyklų į Saugumo Taryba negaisuo- 
nėra tikybos pamokų, o .jos j jant ir b e s ą 1 y g i n i a i už
kibai gražiai verčiasi. draustų vartot atomines ir

Taigi, ir gyvenimas galimas : hydrogenines bombas bei 
be religijos ir mokykla gali kitus urminio žudymo gin- 
apsieiti be tikybos pamokų. ' klus

Kalbėkis su kuom nori, į 
kiekvieną jau purto didžioji į 
baimė: Užeis nedarbas. Ką į 
darysime ?

Sena istorija. Nuo los bai
mės žmones gali paliuosuoti 
tiktai socializmas. Tai matome 
praktikoje. Niekas nekalba a- 
pie nedarbą socialistiniuose 
kraštuose.

Aūlai Stevenson sukėlė 
prieš save visą reakcinį širšių 
Uždą. Kam jis pritarė pasita
rimams ir konferencijai su Ta- 

r'.-bu Sąjunga.’ Nusidėjo .jis 
amžinai tiems, kurie tebegy
vena atominės galybės filoso- 
fi ja.

Bet kitos protingos išeities 
nesiranda. Konferencija su 
Tarybų Sąjunga ir visais so
cialistiniais kraštais turės i 
vykti.

Prezidentas Eisenhower pa
ieško kandidato Į Aukščiausio 
Teismo pirmininkus. Vieni 
siūlo Calif, gub. Warren, kiti 
— N. Y. gub. Dewey.

Bet abudu labai prasti kan
didatai, nepriimtini Amerikos 
darbo žmonėms.

Laikas prezidentui pagalvot 
apie ton vieton Įstatymą ne
gro. Kur teisybė, kad per visą 
gyvenimą Aukščiausiam Teis
me nėra buvę negrų atstovo?

O tai vietai randasi ir la
bai geras kandidatas. Benja
min Davis, buvęs New Yorko 
miesto tajybo narys, pilnai 
kvalifikuotas.

Dis dalL'U’ uždarytas kalėji- 
wfa'n. Iš ten išėjęs ir patekęs 
į Aukščiausią Teismą, Davis 
padėtų apsidirbti su Smith 
Act, McCarran Act ir su visais 
kitais ragangaudiškais aktais.

Vėl byla Lenkijoje. Teisia
mas Vyskupas Kaczmarek ir 
keletas kunigų. Jie kaltinami 
šnipijadoje. Jie Įvelia Ameri
kos kardinolą Spellmaną.

Atsimename senuosius carų 
laikus. Atsimename, kaip lie
tuviškieji kunigėliai pardavi
nėjo ir išdavinėjo kovotojus už 
laisvę caro žandarams.

Pasikeitė laikai, bet nepasi
keitė tūlų dvasininkų rolė. Ne
garbingi jie žmonės ir negar
bingais darbais jie užsiimdi- 
nėja.

Kas nors turėtų pradėti va
jų už apvalymą katalikų baž
nyčios Mierarchijos nuo šnipų.

žiūriu, kad yra susiorgani
zavęs Vydūno Fondo Komite
tas. Jis išleisiąs Vydūno raš
tus.

Vargiai kas išeis. Tame ko- 
(Tąsa 4-tam pusi.)

UŽGINT ATOMINES IR 
HYDROGENINES BOMBAS
Reikalauja panaikinti karines 
amerikonų stovyklas užsienyje

Kalbėdamas Ju n g t i n i ų 
Tautų seime, Višinskis taip 
pat ragino:

Per vienus metus suma- 
žint visu trečdaliu apsigin
klavimą Penkių Didžiųjų— 
Amerikos, Sovietų Sąjun
gos , Anglijos, Kinijos ir 
Franci jos.

Panaikint visas 49 ameri
kines karo laivyno ir lėktu
vu stovyklas, kurias Ame
rika įsitaisė 27-se svetimo
se šalyse.

Stabdyt karinę neapykan
tos propagandą.
PAPLATINT POLITINĘ 

KONFERENCIJĄ
Višinskis pakartojo pir

mesni Kinijos Liaudies Res
publikos ir Šiaurinės Korė
jos reikalavimą — papla- 
tint politinę konferenciją 
dėl taikos darymo Korėjo
je, priimant į tą konferen
ciją penkis neutralius kraš
tus: Indiją, Sovietų Sąjun
gą, Indoneziją, Pakistaną 
ir Burma, v

(Amerikinis blokas Jung
tinėse Tautose yra nutaręs, 
kad konferencijoj dalyvau
tų tiktai tie kraštai, kurie 
kariavo Korėjoje.)

Višinskis pabrėžė, jog šis 
reikalavimas “būtinai turi 
būti patenkintas... ir ne
galima bus apsieiti be kon
ferencijos paplatinimo.”

Jis kaltino Ameriką už 
rengimąsi naujam pasauli
niam karui. Sakė, jog Ame
rika vartoja Atlanto Kraš
tų sąryšį kaip “karinį va-

23 jankiai belaisviai 
atsisako grįžti

Korėja. — Anglas komu
nistinis korespondentas 
Wilfred Burchett pranešė 
amerikiniams reporteriams, 
jog tarp atsisakančių grįžt 
namo belaisvių yra 23 ame
rikonai, vienas anglas ir 335 
pietiniai korėjiečiai.

Visi šie belaisviai bus 
ketvirtadienį perkelti į sto
vyklą nekariniame Pan- 
mundžomo ruožte, kur juos 
globos neutralių šalių ko
misija, o tvarkys Indijos 
kariuomenė. Amerikonai ir 
jų talkininkai galės atsiust 
savo atstovus į stovyklą, 
perkalbinėt belaisvius, kad 
grįžtų.

ORAS.—Giedra ir vešu. 

rikli” Jungtinėse Tautose ir 
kaip savo įrankį planuoja
mam karui prieš Sovietų 
Sąjungą ir jos draugus.

Kas liečia, atomines bei 
hvdrogenines bombas, tai 
Višinskis siūlė sudaryti tin
kamą tarptautinę inspekci
ją, kuri taip veiktų, kad jo
kia šalis negalėtų gamintis 
tu bombų.

Rhee suėmė buvusi savo 
redaktorių kaip šnipą

Seoul, Korėja. —• Pieti
nės Korėjos tautininkų pre
zidento Syngmano Rhee po
licija suėmė Čung Kuk 
Uną, redak torių Yonhp 
Šinmun laikraščio, remian
čio Rhee valdžios politiką.

Redaktorius, turtingas 
biznierius ir sykiu policijos 
valdininkas, yra 'kaltinamas 
už šnipinėjimą šiaurinės 
Korėjos komunistams.

Cechoslovaki ja nori 
pirkt Ceilono gumą

Colombo, Ceilon. — Iš Če
koslovakijos atvyko Josef 
Veseley ir kiti pasiuntiniai. 
Nori padaryt sutartį, kad 
Ceilonas pardavinėti! Čeko
slovakijai gumą (robą). Žaj 
da mokėti Ceiloh.ui daug 
aukštesnes kainas, negu jis 
gautų atvirose pasaulinėse 
rinkose. Čekoslovakija at
mokėtų Ceilonui už gumą 
mašinomis, fabrikiniais dir
biniais bei pinigais.

Ceilonas pristato Kinijos 
Liaudies Respublikai 50,000 
tonų gurno per metus; už 
tai Kinija siunčia jam ry
žius bei kitus grūdus.• •

Ceilonas yra savivaldine 
sala, anglų imperijos dalis, 
į pietų rytus nuo Indijos.

Amerika laiko gumą ka
rine medžiaga; todėl mėgi
no suardyt Ceilono sutartį 
dėl gurno pardavinėjimo Ki
nijai.

Amerikos robot-Iėktuvas 
įlėkė j miegamąjį kambarį

•Sculthorpe, Anglija.—Pats 
savaime skraidantis ameri-’ 
kinis lėktuvas, be lakūno, 
įlėkė į Berthos Elwood’ie- 
nės miegamąjį kambarį an
trajame namo aukšte, kuo
met jinai kepė blynus vir
tuvėje apatiniame bute.

Virtuvėn, krito plytgaliai, 
bet nesužeidė Elwoodienes.

Tas robot-lėktuvas buvo 
paleistas oran, kad prieš
lėktuviniai anglų - ameri
konų šauliai galėtų lavintis, 
kaip numušinėt karinius 
priešų lėktuvus.

Šiaur. Korėja sako, Amerika 
reikalauja sugrąžint “tyčia 
išmislytus” belaisvius

Panmundžom, Korėja. — 
Amerikos generolas BĮ. M. 
Bryan reikalavo, kad Šiau
rinė Korėja praneštų, kur 
ji dėjo 3,404 ąmerikonus ir 
jų talkininkus. Gen. Brya- 
nas i tarė, kad Šiaurinės Ko- 
rėjos liaudininkai buvo pa
ėmę juos nelaisvėn.

Šiaurinės Korėjos gene
rolas Lee Sang čo atsakė: 
“Didžioji dauguma jų nie
kad nebuvo nelaisvėn paim
ti. Tiktai jūs patys gre
mėzdiškai juos suklastavo- 
te kaip belaisvius.

Gen. čo sakė, jog Šiau
rinė Korėja jau sugrąžino 
519 likusiųjų belaisvių, o 
apie kitus 380 jau seniai 
pranešė kaipo paleistus pa
čiame fronte, pabėgusius 
arba žuvusius. Čo nuo sa
vęs reikalavo atskaitos, kur 
amerikonai dėjo 98,742 pa
imtus nelaisvėn šiaurinius 
korėjiečius ir kinus.

Anglų darinėtis smerkia 
"liegailestingą Amerikos 
spaudimą Europai”

Strasbourg, Franci ja. — 
Susirinko vadinamoji Euro
pos Taryba. Svarsto Belgi
jos socialistų vadovo Spaa- 
ko pasiūlymus, kad:

1. Vakarinė ir Rytinė Vo
kietija turi būti sujungta į 
vieną vokiečių valstybę.

2. Jungtinės Valstijos, 
Anglija ir Francija turi pa
sirašyti nepuolimo sutartį

Syrija reikalauja 
nelejst Izraeliui 
užtvenkt Jordaną

Damaskas, Syrija. — Iz
raelis stato tvenkinį sker
sai Jordano upės, kad jo 
vanduo varytų busimąją 
elektros gamyklą.

Syrijos valdžia dėl to 
skundžia- Izraelį mišriajai 
Jungtinių Tautų komisijai, 
kuri turi vykdyti paliaubas 
tarp Izraelio ir arabiškųjų 
jo kaimynų •— Syrijos, Jor
dano ir k t.

Syrija sako, Izraelio tven
kinys nukreips Jordano 
vandenį kuriuo Syrijos vals
tiečiai drėkina sau laukus. 
Pastačius tvenkinį, 12,000 
akrų syriečių žemės taptų 
nudžiovinta dykuma. O tai 
būtų paliaubų sutarties lau
žymas.

Syrijos valdžia todėl rei
kalauja, kad paliaubinė ko
misija užgintų Izraeliui 
statyti tą elektros jėgainę.

EISENHOWER PATARIA 
NESIGAILĖT TAKSŲ 
Boston.—Prezidentas Ei- 

senhoweris, kalbėdamas re- 
publikonų ‘ bankiete, sakė, 
“jokių taksų nėra per daug, 
kuomet turime ginti ameri
kines laisves nuo bedieviš
kojo komunizmo.”

Jankiai užmoka $100,000 
už pavogtą jiem rakietinį 
Šiaurinės Korėjos lėktuvą

Washington. — Amerikos 
oro jėgų komanda įsakė už
mokėti 100 tūkstančių dole
rių Šiaurinės Korėjos lakū
nui už tai, kad jis užgrobė 
naują rakietinį jos lėktuvą 
MIGą ir perlėkdino jį ame
rikonams Pietinėje Korėjo
je.

Taigi amerikonai tyrinės 
sekretus MIGų, kaip juos 
Sovietų Sąjunga pastato, 
kad MIGaj greičiau lekia ir 
aukščiau gali iškilti, negu 
naujausi Amerikos rakieti- 
niai lėktuvai.

Dar nežinia, ar Amerika 
pasilaikys tą Šiaurinės Ko
rėjos MIGą ar po ištyrimo 
sugrąžins jį.

Amerikonu kvoč i a m a s, 
lėktuvo vagis pasakoja, kad 
Sovietu o f i c i e r iai lavine 
Šiaurinės Korėjos lakūnus, 
ir išdavi n ėja kitus jos “se
kretus.”

su Sovietų Sąjunga.
Anglijos darbietis Denis 

Healy, atidarydamas šį su
sirinkimą, smerkė Ameri
ką už tai, kad ji “daro, be- 
gailestingą spaudimą savo 
talkininkams” vakari nėję 
Europoje, versdama juos 
sudaryti bendrą tarptauti
nę armiją prieš Sovietų 
Sąjungą.

Vietnamo liaudininkai 
pasiruošę ofensyvui 
prieš francūzus

Hanoi, Indo-Kin.—Pran
cūzų komanda sako, Viet
namo liaudininkai baigia 
pasiruošti rudeniniam savo 
ofensvvui. 50,000 liaudiniu- 
kų jau užėmė pozicijas arti 
linijos, kur francūzai gina 
Hanoi, 150,000 gyventojų 
miestą.

Vietnamiečiai liaudinin
kai - komunistai taip pat 
sutelkė daugiau kaip 70,000 
partizanų, kurie puls fran
cūzus iš užnugario.

Bus tyrinėjamas Miamės 
‘perskyrų malūnas’

Miami, Florida. — Ap
skrities teisėjas Vincent 
Giblin įsakė ištirti, kokiais 
būdais šiemet Miamėje ga
vo perskyras - divorsus 3,- 
700 moterų ir vyrų, laiki
nai atvažiuodami iš kitų 
valstijų. Suprantama, jog 
dauguma tų perskyrų buvo 
gauta klastomis bei melais.

Įvairios valstijos nepri
pažįsta gautų Floridoje 
perskyrų.

Miami lenktyniuoja su 
Reno, Nevada, kaip “divor- 
sų malūnas.”

VALDŽIA TARNAUJA TIK 
SAUJELEI TURČIŲ, SAKO 
D. FEDERACIJOS VADAS
Fabrikantų Sąjunga veikia kaip 
“tikroji” Amerikos valdžia

St. Louis. — George Mea
ny, Amerikos Darbo Fede- 

<7 ’

racijos pirmininkas, pareiš
kė, kad Eisenhowerio val
džia veda šalies reikalus 
taip, kad tarnauja “sauje
lei godžiųjų turčių.”

Meany kalbėjo Darbo Fe
deracijos suvažiavime ii' 
priminė, jog neseniai gavo 
Amerikos Fabrikantų Susi-

Egipto valdžia areštuoja
, buvusius valdininkus

Kairo, Egiptas. — Egip
to prezidento Naguibo val
džia suėmė buvusįjį prem
jerą Nahasą, jo pačią ir 12 
kitų senųjų politikierių. -Jie 
būsią teisiami už suokalbia- 
vimą nuversti dabartinę 

i valdžią ir už suktybes, ku
rias jie darė kaipo buvusio
jo karaliaus Fa ruko valdi
ninkai.

Keistos pasakos apie 
“Berijos pabėgimą”

Washington. — Nesiliau
ja pasakiški spėliojimai, 
kokiu būdu amerikonai ga
lėję pabėgdint Lavrentijų 
Beriją, buvusį Sovietų vi
daus reikalų ministrą, su
imtą Maskvoj kaip “Ameri
kos imperialistų agentą.”

Ragangaudis senatorius 
McCarthy sakė, “aš dar ne
tvirtinčiau, kad Berija ti
krai pabėgdintas užsienin.” 

Kiti politikieriai spėja, 
kad gal koks panašus į Be
riją žulikas bando iš ame
rikonų pasipinigauti, žadė
damas išduoti atominius 
bei kitokius Sovietų sekre
tus.

O kai kurie kiti spėlioja, 
kad gal Sovietai tyčia pa- 
bėgdinę Beriją užsienin, 
kad jis meluotų ameriko
nams, slėpdamas tikruosius 
sovietinius sekretus.

Šiaip ar taip, valdžia siųs 
naujus savo agentus į “vie
ną neutralę šalį,” kur, sa
koma, Berija apsistojęs. Jie 
pasikalbėsią su vadinamu 
Berija ir paskelbsią, kaip 
iš tikrųjų yra. N
ŠVEDŲ KAPITONAS 
AREŠTUOTAS Už 
ŠMUGELIAVIMĄ LENKŲ

Stockholm, Švedija:—Už
sieninė Švedijos ministeri
ja praneša, kad Lenkijos 
valdžia areštavo Gdanske 
(Dancige) švedu laivo Gun
nel kapitoną. Lenkija sa
ko, jis išmugeliavo kai ku
riuos lenkus į užsienį.

Washington.— Fabrikan
tų vadai lėmė, kad darbai 
sumažėsią gal tik 10 pro
centų.

vienijimo aplinkrašti, at
siųstą prezidentinių Baltų
jų Rūmų konverte ir be 
paštaženklio, vadinasi, kaip 
valdžios reikalą.
Fabrikantai naudoja 
Baltuosius Rūmus 
kaip savo agentūrą

Prie fabrikantų aplink
raščio buvo prisegta pasta
ba nuo Walterio William- 
so, prekybos sekretoriaus 
pavaduotojo, kuris sakė: 
“Verta jums šį aplinkraštį 
skaityti ir laikyti kaip me
džiagą savo prakalboms.” 
O aplinkraštis agituoja tik 
už fabrikantų biznį.

Tas pats Williams veikia 
ii- kaip valdininkas susisie
kimams tarp prezidento Ei
senhowerio ir prekybos de- 
partmento.

Šis dalykas reiškia, kad 
Fabrikantų Susivienijimas 
jaučiasi prezidenti n i u ose 
rūmuose kaip savo namuo
se i)’ valdžia “laiko jį ofi
cialia valdžios dalim,” sake 
Meany.
Republikonų politika 
skriaudžia dauguomenę

Meany smerkė valdžią ir 
republikonišką jos Kongre
są už tai, kad:

Republikonai griežtai nu
mušė lėšas gyvennamiams 
statyti ir veda dalykus 
taip, jog Amerika gali tap
ti “lušnvnų šalim.”

Jie sulaužė rinkiminį savo 
prižadą pataisyti streik- 
laužišką Tafto - Hartley’o 
Įstatymą.

Republikonų valdžia ski
ria teisėjais darbininkų 
priešus.

R e p ublikonai nenumušė 
taksų, kaip kad buvo pasi
žadėję.

(Jie taipgi panaikino kai
nų ir rendų kontrolę, pa
brangindami gyvenimą 
dauguomenei amerikiečių.)

“Aukštieji valdininkai da
bar galvatrūkčiais lenkty
niuoja, katras galėtų grei
čiau ir geriau patarnauti 
Fabrikantų Susivienijimui, 
—sakė Meany. —' Jie veikia 
tokiu supratimu, kad jeigu 
korporacijos bus pelnais 
nutukusios, tai nuo jų ‘sta
lo nukris šiek tiek trupinių, 
tad ir visi žmonės būsią lai
mingi.”

Federacijos pirmininkas 
Meany ragino pasmarkinti- 
politinį veikimą, kad gali
ma būtų išrinkt Kongresan 
tinkamesnins darbininkams 
žmones.

700 suvažiavimo delegatų 
karštai ir kartotinai svei
kimo Meany’o pareiškimus.

Raportas parodė, jog 
Darbo Federacija turi jau 
10 milijonų narių.

Jeruzalė. — Izraelio teis
mas patrumpino bausmę 
13-kai nuteistų teroristų.
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ADF SUVAŽIAVIMAS
ŠIĄ'SAVAITĘ St. Louis mieste vyksta Amerikos 

Darbo Federacijos metinis suvažiavimas.
Amerikos Darbo Federacija, aišku, yra tvirčiausia 

organizuotų darbininkų jėga Jungtinėse Valstijose, — 
organizacija su 8,000,000 narių. Todėl ir jos balsas, tar
tas vienu ar kitu klausimu, turi didelio svorio.

Į suvažiavimą būvu pakviestas kalbėti prezidentas 
Eisenhoweris, bet jis pats ten nebus,—jo vietą užims 
vice-prezidentas Nixon. .

Nixon — nėra organizuotų darbininkų draugas bei 
prietelius. Bendrai, šiandien Baltajame Namie organi
zuoti darbininkai savo draugų neturi. Jeigu tūli manė, 
kad Eisenhoweris galės kaip nors būti “visiems ge
ras,” tai dabar, po darbo sekretoriaus Martin Durkino 
pasitraukimo iš valdžios, tasai manymas išgaravo.

Ką ADF suvažiavimas pasakys šių dienų svarbiais 
bėgamaisiais reikalais, nežinome. Mes tačiau trokšta
me, kad jis tartų savo žodi visa eile klausinių, gyvai 
liečiančių daugumą Amerikos visuomenės ir, žinoma, 
organizuotus darbininkus.

Tafto-Hartley įstatymo atmetimas turėtų būti or
ganizuotiems darbininkams vienu svarbiausiųjų klausi
mu. Walter-McCarrano istatvmo atmetimas, Smitho ista- 
tymo atšaukimas—taipgi yra gyvai susiję su visu darbi
ninkų judėjimu, su jo reikalais.

Kova prieš makartizmą, kova už taiką, kova prieš 
keliančią galvą reakciją abelnai turėtų būti kiekvienos 
darbo unijos reikalu jos darbų dienotvarkėje.

Tikėkime, kad šitie klausimai ADF suvažiavime 
bus iškelti ir kad jie susiras ten .šilto pritarimo.

GERAS ŽINGSNIS
. ŠIEMET ST. LOUIS mieste vyko ir vyksta didžiu

lių suvažiavimų.
Ten neseniai įvyko Amerikos Legiono suvažiavimas, 

ten šiuo tarpu vyksta Amerikos Darbo Federacijos su
važiavimas; ten praėjusią savaite įvyko nepriklausomos 
unijos, — International Union of Mine, Mill and Smelter 
Wo r k e r s,—s u va ž i a v i m as.

Šis suvažiavimas reikšmingas buvo tuo, kad jis vien- . 
balsiai įpareigojo savo viršininkus darbuotis už taiką.

Apie 300 delegatų, sudariusių suvažiavimą, pasisakė i 
už tęsimą kovos prieš keliančią galvą reakciją, už civili- I 
nes žmonių teises, už organizuotų darbininkų apvieniji- 
ma.

Jei visos mūsų krašto darbo unijos sektų tuo pavyz
džiu, kokį parodė kalbamoji unija, tai būtų galima tuo 
'pasidžiaugti.

FARMERIŲ PADĖTIS PRASTĖJA
NEŽIŪRINT Į TAI, kad agrikultūros sekretorius | 

Ezra Benson ramina farmerius, mūsų krašto farmerių 
padėtis kasdien blogėja.

Agrikultūros produktų kainos nuolat krinta že
myn, bet tuo pačiu sykiu maistas miestuose ne tik nepin- 
ga, o branąėja.

Vienas laikraštis andai rašo, kad Amerikos farme
rių buitis eina prastyn vyriausiai dėl to, kad sumažėjo 
eksportas į kitus kraštus. Laikraštis pažymi, jog med
vilnės eksportas sumažėjo 52 procentais, palyginti su 
praėjusiais metais, kviečių eksportas sumažėjo 36 pro
centais, o tabako—13 procentų.

Kodėl taip?
Taip yra vyriausiai dėl to, kad mūsų vyriausybė lai

kosi blogos politinės linijos, kad ji boikotuoja socialisti
nius kraštus, kad ji kenkia prekybai. Tai ir atsiliepia į 
Amerikos farmerių kišenę. Tai kenkia visam kraštui, 
visam žmonių gyvenimui.

Kodėl tokia stoka “gamma globulin” kovai su polin? 
Well,šitoje Raudonojo Kryžiaus stotyje Washingtone 
viena Kryžiaus'tarnautoja “paaiškino” laikraščių reporte
riams. Ji pasakė, kad ima tris mėnesius pagaminti tik 

vieną “gamma globulin” dožą iš kvortos gryno kraujo’ 
Ji veikiausia nė nežino tikrosios priežasties. Tikroji prie
žastis yra tame, kad valdžia nenori tam svarbiam reika
lui lėšų paskirti.

MOTERŲ KAMPELIS
Labdarybe prasideda namie?

Amerikonai jau seniai tu
rime posakį: “Charity be
gins at home!” Vienok, juo 
daugiau stebiu mūsų kas
dieninį gyvenimą, tuo dau
giau man atrodo, kad tą 
posakį mes būsime pasi
skolinę nuo kurios nors ki
tos tautos. Amerikonai (ar 
bent mūsų valdininkai) to 
posakio nesuprantame ir 
nevykdome. Ar gal mes 
jau taip sugedome ir su- 
rambėjome, kad joks žmo
niškumas link savo žmonių 
neapeina.

Šią mintį manyje sukėlė 
iš San Francisco atsiųsta, 
darbininkų laikraštyje til
pusi sekama žinia. Laikraš
tis žymi, kad to miesto gy
ventoja M i*s. Amanda Bar
nett, 27 metų, 6 mažame
čių vaikų motina, verkda
ma tai pasakojo. Ji skun
dėsi:

“Neturiu maisto nei pi
nigų pastarosiomis dviemis 
savaitėmis, o dabar dar 
piisidėjo pakėlimas ren- 
dos.”

Moteriškei aimanuojant, 
pravirko kūdikis. Laikraš
čio korespondentė pamatė 
mažytėje, vienam mažam 
kūdikiui lovelėje suguldy
tus keturių mėnesių am
žiaus dvynukus. Suguldy
tus vienas prieš kitą kojo
mis. Vieno kojytės sugip
suotos:

“Viena kūdikiu turiu nu
nešti i ligoninę 4 sykius per 
savaitę. Kur a.š dabar gau
siu pinieų jį nuvežti į li
gonine šią savaitę?” Tai 
tarusi motina ir vėl pra
virko. Šiek tiek apsirami
nusi, ji pasakojo, kaip pri
ėjo tos beviltingos padėties:

“Mano vyras apleido ma
ne gegužės mėnesį. Jis mo
kėdavo po $25 per savaite 
vaiku užlaikymui. Greta 
to, labdarybės departmen- 
tas' duodavo man po $22 per 
mėnesį. Iš tos sumos aš 
turėjau užsimokėti po $40 
per mėnesį rendos. Su liku
siais šiaip taip, per dideles 
pastangas, išsimaitinome.

“Prieš porą savaičių ma
no vyras sustabdė davinį. 
Tuo pat laiku ir labdary
bės departmentas sustabdė 
davimą pašalpos. Jie rei
kalavo, l<ad mano vyras at
eitu i labdarybės raštinę. 
Kai jis nenuėjo, jie man su
stabdė pašalpą.

“Ką aš galiu daryti ? Pa
sibaigė maistas, neturiu pi
nigų. Mano renda nemokė
ta už dvi savaites. Tūli 
žmonės išmeta maistą. Jei
gu jie žinotų, kad mane 
vaikai alksta, gal iie .susto
tų ir pagalvotu. Jeigu aš 
turėčiau tiek, kiek jie išme
ta, man atrodo, kad mano 
vaikai būtų sotūs ir aš bū
čiau laiminga.”

Moteriškė verkė ir pasa
kojo. kaip ji daug kariu 
lankėsi' įstaigose prašyti 
kad ja įleistų į visuomeniš
ka pigiomis rendomis pro
jektą. Tačiau per dvejus 
metus prašinėjimo jai' tos 
progos nesuteikė. Ji F 
menko šeimos uždarbio tu
rėjo už kambariuką ir ma- 
žvtę virtuvėlę 1176 EPU 
St. mokėti po $40 ir ankš
tume gyventi. O dabar y.rr 
reikalaujama dadeti dar 
$7.50. Pakėlė po to, kai 
Kalifornijoje tapo panai
kinta rendų kontrolė.

Išgirdę apie vaikų alkį, 
kaimynai pradėjo jai at- 
nešdinėti tam sykiui mais
to. Bet argi kiti beveik 

tokio pat ištekliaus žmo
nės gali visuomet pagelbė
ti? Koks gyvenimas moti
nos, kuri nežino, iš kur at
eis sekamas duonos kąsnis 
jos vaikams? Kokia bus 
sveikata vaiku, kurie kada 
valgo, kada ne?

Bile kuri motina, o ypa
čiai daugiavaikė motina tu
rėtų gauti iš valdžios pa
galbos. Turėtų gauti ne 
vien tiktai duonos pakanka
mai. Ji turėtų bent ret
karčiais gauti ir vaikams 
priežiūrą. Reikėtų ją nors 
dieną ar pusdienį per sa
vaitę išleisti kur nors išeiti, 
laisvai atsikvėpti, pasilsėti 
be r ū p e s t i e s apie vaikų 
priežiūrą.

Pas mus motinai turėtų 
būti teikiama . valdinė pa
galba dar ir dėl to, kad 
daugelis mūsų šalies mote
rų yra motinomis iš prie
vartos. Išeinančioms už vy
ro ar jau išėjusioms nėra 
įstaigos, kur galėtų gauti 
patarimą ar priemones pla
nuotai šeimai. Kūdikiai 
ateina nelaukiami, po
vai nepris i r u o š u s, ne
turint ištekliaus augin
ti. Seka kūdikis po kū
dikio. Per dažnus nėštumai 
ir gimdymai, persidirbimas 
buri vaikų prižiūrint, rū
pesčiai dėl neturėjimo ište
kliaus juos tinkamai paval
gydinti, aprengti išsemia 
motinos sveikatą, pakrikdo 
nervus. Neretai tokia šei
ma krinka ir dar daugiau 
nelaimių užgula motiną..

Argi nuostabu, kad var
giai praeina savaitė be bai
sių žinių, fog viename ar 
kitame mieste ar kaime 
jauna motina pamišo ir iš
žudė visą šeimą? Jas prie 
to stumia ištaigų įžūlūs ne
paisymas šeimos gerovės iv 
motinos bei kūdikio sveika
tos.

Šimtus būtų galima rasti 
pavyzdžių, kur motinos ir 
vaikai kenčia dėl stokos bū
tiniausių dalykų. Motinos 
priverstos išmaldauti nuo 
kitų šeimų atlikusių drabu
žių ir kitų reikmenų. To
kių atoišąukimų pilna ir 
komerciniuose laikraščiuo
se visuomet, o ypatingai 
pirm švenčių.

Tie nelaimingi šeimų įvy
kiai ir išmaldavimai pagal
bos stato mums klausimą:

Dėl ko mūsų valdžia tu
ri bandyti įbrukti Rytų Vo
kietijon maisto., kur to nie
kas' nereįkalaųja? Dėl ko 
negalėtų beht dali to turto 
išleisti suteikti d augia u 
maisto ir drabužių mūsų 
biednuomenei, ypačiai vie
nišoms motinoms su vai
kais? ■ ■ :

Šiuos žodžius rašau dar 
gy.vai tebeatsimenant pačių 
amerikonų nutraukta ir 
žurnale Life tūpusį Rytų 
Vokietijos tūlų ponių pa
veikslą. Po tuo paveikslu 
buvo parašyta, kad tai “iš
badėjusios” Rytų Vokieti
jos biedniokčs atsigeria ge- 
rą ši r dingų amerikonų iš 
Amerikos atgabento piene
lio. Gi tos “baduolės” po- 
niulės atrodė sveriančios 
bent i>o porą šimtelių sva
rų.

Ar ne laikas m a ž i a u 
b r u k t i turto svetimiems 
mūsų pagalbos nereikalin
giems, o atsiminti savo ša
lies alkstančius vaikus ir 
rūpesčių kankinamas , moti
nas ? T-a.%

Ji buvo “už tų sienų mūrų”
Šių metų rugsėjo 13-tą 

taikėsi užeiti New Yorke j 
Jugoslavų Salę, kur vykdė 
susitikime su neseniai iš
leista iš kalėjimo Kathe
rine Hyndman. Tai buvo 
vienas įdomiausių pobūvių. 
Nesakyčiau, kad jis buvo 
linksmas — kalėjime būvis 
nėra džiaugsmai, tad ir ap
sakymas apie jį nebuvo 
vien juokai. Vien klegėti— 
tai žąsų užsiėmimas. Žmo
nės progai pasitaikius pasi
juokia- bet reikale neuž
miršta ir rimtu reikalu. V

Hyndman — įdomi mote
ris. Amerikon ji buvusi at
vežta mažytė, 6 metų am
žiaus. Čia išgyveno 40 me
tų. Augusi didelėje, varga
noje šeimoje, kuriai kartais 
ir duonos pritrūkdavo, ji 
nuo vaikystės išmoko bran
ginti darbą ir mokslą, my
lėti žmones ir siekti sau ir 
visiems sotesnio, laiminges
nio gyvenimo. Dar jaunu
tė būdama pradėjo eiti liau
dies organizacijose parei
gas, organizuoti darbinin
kus. .

Didžiojo karo metu ji iš 
valdžios įvairių įstaigų ga
vo apie dešimtį pažymių už 
nuopelnus darbuose karui 
prieš fašizmą laimėti. Ta
čiau dabar, makartizmo ga
dynėje, kada visokį veiks
mai prieš fašizmą skaitomi 
prasižengimu, ji tapo sulai
kyta deportavimui. O kad 
ją aštriau nubaustų, ją iš
laikė apskrities kalėjime. 
Indianoje, 20 mėnesių, neiš
leido po kaucija.

Apie tą kalėjimą ir kali
nes ji ir pasakojo, o mes 
gaudėme kiekvieną jos žo
dį, nes tai užimantis pasa
kojimas ir gera pamoka 
tiems, kuriems galėtų tekti 
atsidurti už panašių “šie- j 
nu mūru.”

Hyndman buvo laikoma 
sykiu su kriminalistėmis. Ji 
džiaugiasi tuo, kad ją laikė 
su jomis. Ji sako: buvo 
daug linksmiau ir sveikiau, 
negu būfų buvę ten būti' 
vienai atskirtai. Taip pat 
daug ko nuo jų išmokau 
apie tą gyvenimą, kurio ne
pažinojau pirmiau.

Kalinės veik visos kilu
sios iš darbininkų ir bied- 
nuomenės šeimų. Tūlos da- 
bay žmogžudės, vagilkos, 
prostitutės, muštukės ar 
gal tiktai opiumo ar alko
holio aukos. Tačiau visose 
jose Hyndman įmatė žmo
gų ir apie tą žmogų 
ji atsiliepė 'su prie j au
ta ir meile. Ji matė, 
kad užpakalyje jų prasikal
timo slypėjo žiaurios, des-

Naujas apsirengimas kar
ščiuose. Miss Bolens ir Mr. 
Kotzen demonstruoja Phi- 
ladelphijoje. Jie sako, kad 
šitoks apsirengimas sumaži-
na karšti keletu laipsnių! 

peracijon pastūmėjusios są
lygos. Hyndman išmoko 
jas suprasti, su jomis sugy
venti, bendrai palaikyti net 
žmoniškesnę tvarką kalėji
me .

Jaudinančiai gražiai ji 
pavaizdavo kalėjime pergy
ventas šventes . Su padėka 
a.tsiljepė apie šimtus atvi
ručių ir laiškų, kuriuos ji 
gavo nuo laisvėje pasiliku
sių draugų ir net nuo visai 
nepažįstamų žmonių. Taip
gi parodė daug stiprybės 
prisimindama savo mielą 
motiną.

Išvarginta rūpesčių, jos 
motinos gyvybė užgeso ne 
už ilgo po sulaukimo duk
ters sugrįžusios iš kalėji
mo. Tiesiog iš motinos lai
dotuvių Katrina atvažiavę 
iš vidurvasarių į New Yor- 
ką, į prižadėtą mums su
sitikimą. Ji sakė: “mamytė 
visuomet įvertino mano žy
gius darbo žmonių gero
vei.”

Atsistojimu ir minute ty
los pagerbta jos motina, o 
pati viešnia buvo pasitikta 
ir išleistą atsistojimu ir jau
tria ovacija.

Tame pat mitinge pažy
mėtiną kalbą pasakė jauna 
motina, persekiojama nupi- 
lietinimu už veiklą darbi
ninkų judėjimui ir taikai 
Sophie Gerson. Apie ją rei
kėtų atskiro rašto.

Nedaug kalbėjo, bet taip 
pat įdomiai pasirodė kita 
jauna moteris Mrs.’ Doyle, 
kurios vyras, unijų vadas 
Charles Doyle, yra perse
kiojamas jau penkeri me
tai. O nuo 1953 metų ko
vo 17 dienos tebelaikomas 
įkalintas Ellis Island be
laisvėje. Mrs. Doyle pirmi
ninkavo šiam mitingui.

Nuostabiai gražiai ir reikš
mingai dainavo Lillian 
Goodman. Taipgi šoko ju- 
goslavių grupė. < Dal.

Naudingas gėrimas
Ar žinai, kad verdant 

daržoves vandenyje ištirps
ta iš jų daug naudingų mi
neralų ir vitaminų. Dėl to 
daržoves (įskaitant bulves) 
virk su mažiausia vandens, 
o nuosunkas suvartok sriu
bai. Arba gerai uždengtas 
padėk atšalti ir kuo nors 
paskanintas paduok išger
ti.

Bulviu ir morkų nuosun- 
kos visuomet būna skanu 
įmaišius druskos ir pieno.

žalių lapuočių .stiprios 
sunkos tinka kopūstienei 
arba šaltos su kokia sti
priai skoninga vaisiu sun
ka, kaip su grapefruit. Tū
los skanu su paprasta ge- 
riamąia sode. Kadangi ne 
visų skonis vienodas, verta 
išbandyti vienaip ir kitaip 
iki atrasi, kaip skaniau.

Skoningumo taipgi nega
lima neigti. Yra patirta, 
kad su apetitu, skoningai 
suvalgytą maista organiz
mas veikia greičiau ir ge
riau, ųegu prievarta su
krauta, v

ŠEIMININKĖMS
Vištienos kroketes, keptos 

pečiuje
Kroketes paprastai daro 

iš likusios virtos ar keptos 
mėsos, ją sumalus ar su
kapojus, iš nuotrupų. Arba 
daro iš žuvies, šviežios ar 
kenuotos. Pridėjus daržo
vių ar kitokių priemaišų 
v ra skalsu ir skanu.

Dažniausia kroketes kepa 
riebaluose. Tačiau pečiuje 
keptos irgi išeina pakanka
mai skanios ir mažiau ap- 
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veltos riebalais. Kita pe
čiuje kepimo gerovė yra ta, 
kad, kroketėms kepant, šei
mininkei yra laiko pabaigti 
priruošti kitką pietums.

2 puodukai sukapotos Viš
tienos J

puodukas tiršto baltojo 
soso

2 šaukštai petruškų 
druskos ir pipirų pagal

skonį
šaukštas sutarkuoto svo

gūno
■ puodukas smulkiai suka

potų ar s u t a r k u o t ų 
morkų

puodukas smulkiai suka
potų seterių

puodukas sausų baltos 
duonos trupinių.

Baltajam sosui:
3 šaukštai sviesto ar ki- 
, tų riebalų
4 šaukštai miltų
:j puoduko pieno.
Nuolat maišydama, svies

te pavirini^ miltus, bet ne- 
sugruzdink. Supilk pieną 
ir, maišant, užvirk ir pa
lengva pavirk 5 minutes.;

Nukaisk. Įmaišyk pnv- 
skonius (druską, pipirus, 
svogūną— jei tų skonių ne
mėgsti, gali nedėti). Su
maišyk daržoves, mėsą ir 
viską įmaišyk į susą. Įmai
šyk pusę trupinių.

Pasipilk ant vaškuoto po
pieriaus likusius trupinius. 
Suformuok mėsos mišinį į 
apie pusantro colio storio 
(platesne apačia, smailes
niu viršumi) stulpelius. Ap- 
voliok trupiniais. Statyk j 
pateptą negilią blėtelę. Kepk 
karštame pečiuje iki per- 
keps kiaurai ir paviršius 
aprus.

Nemėgstantiems ar nega
lintiems valgyti daržovinių 
priemaišų, galima vienos » 
kurios arba nei vienos ne
dėti. Galima kepti kroke
tes tiktai su priemaiša prį.ę. 
mėsos trupinių ir biskelio ' 
baltojo soso. Sosą deda 
tam, kad mišinys suliptų.

Teisingumas be jėgos, ar
ba jėga be teisingumo — 
tai baisios nelaimės.

Joubert.

Nei glėbiais beriami juo
kai, nei maišais duodamos 
dovanos neatlygins už te- 
rionybę ir priespaudą.

Jeremy Colliers.

Today’s Pattern

Pattern 9170: Misses’ Sizes 12. 
14. 16, 18. 20. Size 16 takes 4% 
yards 35-incii; bolero, 1% yards.

Užsakymą su 35 centais 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.
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San Francisco, Cal. New Haven, Conn. Oakland, Cal.
Gal nėra kito miesto vi

soje Amerikoje, kuriame 
būtį taip politiniai terori
zuojami mokytojai, kaip 
pas* mus San Francisco. 
Štai šiomis dienomis moky
klų taryba nutarė, kad vi
si mokytojai, kurie nori pa
laikyti darbus, turės atlik
ti net dvi priesaikas. Vie
na priesaika yra reikalau
jama pagal įstatymą Lever
ing Act. Čia mokytojai pri
siekia Amerikai ir Califor-' 
nijai ištikimybę. Bet ran
dasi ir kita priesaika, ku
ri reikalauja, ar mokyto
jai nėra buvę per pasku
tinius penkerius metus ir 
dabar nėra nariais Komu
nistų Partijos.

Mokytojų taryba sako, 
kad šita priesaika reikalin
ga pravedimu įstatymo, ku
ris įėjo galion ir kuris sa
ko, kad joks komunistas ne
gali būti mokytoju!

Prieš naują priesaiką pa
kale balsą American Civil 
Liberties Union direkto
rius Ernest Besig. Jis sa
ko, kad taryba elgiasi ne- 
tiesotai, reikalaudama iš 
mokytojų antrosios prie
saikos . Jis sako, kad Le
vering Act numato tiktai 
vieną priesaiką. Bet, žino
ma, mokyklų taryba nesi
skaito su jokiais protestais

PETRAS KRAPAS

! UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
. ..„.r — -..-7-.- -—Kalėjimo vaizdai. Poema ........—•........ ~~ ~

(Tąsa)
Vėl vėl skubiai apsiklostę ligoniai, — 
Migdos, ant kito apsivertė šono...

Džionis standžiau vėl užkimšo ausis,— 
Bent nesukiršintų koks bildesys...

IDžionis sukluso: kažkas kepestojas...
Nagi tai Domas kriuksėdamas stojas,— 

Džionį pamatė: “Išlipt man padėk! 
Ai ta pūslė! Tu greičiau paskubėk.”

Gal kiek primigo — šviesa ta į akį —
Durst tau —ir dega, ir visa pasakė:

Nori nenori, o keltis turi,— 
Krutinąs jau ir visi keturi.

Domas vėl daro centrinę figūrą.
Greit apie jį bent keli susibūrė,—

Padeda rėksniui iš lovos išlipt — 
Padeda reikalą kokį atlikt... 

t

Mat, šioj ligoninėj taip sutvarkyta:
Patys aps’eina bent valandą kitą,

Kolei tau Džiovas iš sparno pribus,
Eiti pradės jam paskirtus žygius. ,

Technikai, slaugės, mašininkais tinką, 
Taipgi bėgikai ir šiaip darbininkai—

Grįžta po darbo kas savo narvan,
Kas kam paskirta.— šeštajin sparnam

Štai ant padėklų ir pusryčiai tavo:
Valgyk greičiau, ir, nors nieks ne-

J kukavo,
i Domui padėti pavalgyt turi,—

Domas tebėr vis pačiam vidury...
Vos tiktai įžengė koja čia Džiovo,
Domas iš tolo tuoj jam išsižiojo:

“Adatą! adatą duok man greičiau,—
Vis,ą naktelę skausmus aš kenčiau.”

Džiovas patikrino temperatūrą,—
Pulsas, kaip reikia, ir karščio neturi:

“Ne, tau morfino aš duot negaliu,—
Tau normaliu viskas eina keliu.”

“Bet tie skausmai mane įveikė visą”...
“Reikia pakęst,— man ir ausys ištįso!

Turi ligoniai visokių skausmų,
Vistik jie vaikšto su veidu linksmu, t

Daktaras bus čia ir slauge vyriausia.
Jei jie sakys, tai morfino tu gausi.”

Džiovui nėr laiko čia gaišti—skubu, 
Pilnos jam rankos visokių darbų.

Štai, rūpestingai jis patalus kloja,—
Miela stebėt, kaip lengva Džiovo koja:

Brūkšt ir pa brūkšt—ir balti patalai,—
Visa kas vi-etoj. ir kėdės, stalai.

Baltinius išnešė, didelę krūvą,— 
Ten, koridoriun daugiau dar pribūva,
3 pusi.—Laisvė (Liberty) • Trečiad., Rugsėjo-Scpt. ^3, 19j3 Užtaky M t Laisvę maudosi gatvėse. į paramai?

Įvairios žinutes

L. L. D. 32 kuopa laike su
sirinkimą rugs. 15 d. Narių 
buvo nedaug. Turėjo būti 
daugiau. Perbėgus kuopos rei
kalus, prieita prie Centro da
lykų. Radus, kad valdžia nori 
pridėti mums kaip paniekos 
nereikalingą žodį, kurio mū
sų nariai nenori ii- kad tokiais 
mes nesame, ant vietos sudė
jome $10 dėl apgynimo mūsų 
gero- vardo.

Kaip girdėjome, Hartfordo 
draugai rengia atidarymą lie
tuvių spaudos vajaus. Jie ren
gia vakarienę. Todėl New Ra
velio draugai rengiasi juos ap
lankyti. Tai bus spalio 18 d.

Biskis apie lietuvių radijo 
programą, kuri girdisi Conn, 
valstijoje. Man sustojus pas 
gerai žinomą D. P., klausiu: 
Ar ponas klausais lietuvių 
programos ant radijo? Jis at
sako: Nėra verta klausytis. 
Man girdėjosi Lietuvoje dar 
mažam esant panašus giedo
jimas numirusį lydint. Jeigu 
geriau neišgali, tai turėtų 
liautis juokus krėtę iš savęs.

J. S. K.

Laisves koncertas bus lapkri
čio 8 d., 1953.

ir reikalauja, kad kiekvie
nas mokytojas sudėtų abi
dvi priesaikas. Koresp.

Visokios naujienos

Rugsėjo 11 d. susirinkimą 
LLD kuopos laikėme pas A. ir 
K. Mugianius. Turėjome Dr. 
Boriso paskaitą. Draugė Ka- 
rosienė aiškiai perskaitė. Pas
kaitoje nurodoma, kaip žmo
nės turi užsilaikyti sveikais ir 
ilgai gyventi.

Nutarėme turėti vieną išva
žiavimą bendrai su San Fran
cisco draugais Red Wood miš 
kelyje rugs. 20 d. Tai bus pik
nikas.
Turime ir ligonių. Dig. Stan

ley Shlegeris turėjo sunkią 
operaciją. Turėjo tūmerį ant 
inkstų. Operacija pavyko ir li
gonis sėkmingai sveiksta.

Girdėjome, kad Antanas 
Kalvaitis gavo “stroką.” Nete
ko sužinoti, kaip jam einasi. 
Draugė Yankauskienė nesvei
ku o j a, bet ji visada yra links
ma ir sykiui dalyvauja su mu
mis. Abudu Yankauskai yra 
malonūs žmonės ir gero veli
janti. Mes nuo savęs velijame 
visiems ligoniams greitai sus- 
veikti.

Po susirinkimo draugai Mu- 
gianiai skaniai pavaišino 
maistu ir gėrimais. Tariame 
jiems ačiū.

Turėjome svečių iš Chica- 
gos. Buvo draugai Stukai. Ma
lonų buvo su jais pasikalbėti.

Buvome sustoję pas drau
gus Mazūraičius, 'kurie užlai
ko James ręsta u rantą, 367 
12th St., Oaklande.

Šitas ir laitas, visi kambariai —• 
Viskas atrodo gražiai ir švariai.

Štai iš skalbyklos atskubo vyrukai, 
Baltinius krauna į ryšulius, bruka,—

Vėkšt tik ant nugaros—mauna žemyn, 
Vėl į skalbyklą tolyn ir tolyn.

Kambarius šluoja, mazgoja berniokai,
Eina lenktynių, kad skuba, net

šniokia:
Slaugė vyriausia kuomet čia pribus, 
Tavo kampelis tur būti žibus!

Ji mergina — savo metais senyva,— 
Nuotaiką turi jaunuoliškai gyvą.

Airių tautybės, jai vardas Sara, 
Tvarko viską, ūkvedė ji gera.

Dirba ligoninėj trisdešimt metų,
Daug ką patyrus, — kas dedas, ji mato.

Darbą daugiausia atlieka kiti, 
Bendrą tik priežiūrą daro pati.

Moteris ji tik viena, — kiti vyrai.
Kur pasisuks, jai vis sąmojai byra: 

Pokštą, išdaigą ji mėgia pakrėst, — 
Juoko visi ir smagumo turės...

Kur tik ji pereis, veidai tuoj nušvinta...
Pirmą tik kartą ar kartą kelintą — 

Vis ji su sąmojais, vis ji smalsi,— 
Gerbia ją, mėgia ligoniai visi.

Dažną ligonį surūgusi, rimtą
Pokštais ir triukais prajukdė, pa-

krimto,—■
Na ir patenkinta neria kitur, — 
Balsas jos laibas nuskamba visur.

Štai kad ir Domas. Jau toks jis 
kemėras,—

Ji pasisuks — kumeliukas jis bėras...
Savo humoru tokia ji smagi, — 
Ragina dažną ligonį pagyt.

Džionis pamėgo jos taktiką tokią, —
Juoko, humoro jis svarbą suvokia: 

Linksma stebėt ją, kai Domą jinai— 
Niurko, pašiepia, pajuokia žvainai.

Buvo sumanęs prašyt jos morfino,— 
Pokštu smalsiu ji gražiai suramino,—

Jis net užmiršo visai užsimint,— 
Ji nulazgėjo smagi ir rami.

*

Taip tai ir vakaro Domas sulaukė,—
Aikčiojo, skundės, pukšėjo nejaukiai,— 

Slauge naktinis, tik gulant visai, 
Adatą davė — aprimo jisai. ’

Buvo antroji naktis vidutinė,—
Miegas ramesnis — lengvesnė krūtine, 

Tai ir smagesnė rytojaus diena, 
Nors, kai dėl triukšmo, jo buvo gana.

(Bus daugiau)

Jau 6-ta savaitė streikuoja 
Oaklando busų vairuotojai. 
Unijos ir busų’ kompanija ne
gali susitaikyti. Nežinia, kaip 
ilgai dar streikas tęsis. Tiems, 
kurie neturi automobilių, yra 
labai sunku aplankyti ligonis, 
arba kur su reikalu nuvažiuo
ti. Bet yra draugų, kurie ne
atsisako juos aplankyti. Ačiū 
jiems.

Dar norėtųsi prisiminti apie 
senus laikus. Sykiu dirbome ir 
draugavome kaip broliai. Da
bar išsiskyrė iš mūsų tarpo 
Jurgis Užunaris. Mirė jau 
prieš du metu, būdamas C h i- 
cagoje. Paliko žmoną Zonę, 
sūnų ir dukterį. Dabar vėl ga
vome telegramą, kad mirė 
Martinas Užunaris. Paliko di
deliame nuliūdime žmoną Ma
ry. Kitą laišką gavome nuo 
mano brolio sūnaus Povilo, 
kad jo brolis Jokūbas Lape
nas mirė. Labai liūdnos žinios. 
Ateis ir mums ta pati kaleina.

G. ir E. Lapenai

Lewiston-Auburn, Me.
Steponui

Matyt, Tamsta rašai pasta
bą visai dalyko nežinodamas. 
Gal tik iš už kampo nusiklau
sęs ?

Taip, Laisvės No. 172 A. 
Apšegienės tilpusioje kores
pondencijoje K. Steponaičiui 
buvo duotas patarimas. Dėlto, 
kad kuopos susirinkime jis ne
suprasdamas tūlų piknike dir
busių pasielgimo (kuris nebu
vo girtinas), užsipuolė ant se
kretoriaus, sakydamas, kad 
būk tai jis vienas viską dirba, 
nieko neatsiklausęs. Visiems 
gi yra* ‘žinoma, kad surengti 
piknikas ar kas kita, tai nėra 
vieno žmogaus darbas.

Patarimas pastabos rašyto
jui Steponui!: Nerašinėkite 
laikrašti n dalykų nežinoda
mas, ir taipgi nekliudykite 
draugijų bei ypatų, apie ku
riuos mažai težinote. Iš tokjo 
rašymo naudos nėra.

‘ Pavargęs

Worcester, Mass.
Rugsėjo 1 d. įvyko Lietuvos 

Sūnų ir Dukterų Pašalpinės 
Draugijos narių mėnesinis su
sirinkimas. Valdyba ir įvairios 
biznio komisijos išdavė rapor
tus' iš draugijos veikimo. Vis
kas tvarkiai vedama.

Labor Day piknikas ant O- 
lympia Parko buvo pasekmin
gas. žmonių nemažai dalyva
vo. Buvo svečių ir iš kitų mies
tų

Uždarymo -vasarnamio ba
lius įvyks spalio 31 d., tai pa
skutinį to mėnesio šeštadienį.

Norintieji prigulėti prie L. 
S. D. Draugijos, malonėkite a- 
teiti į sekantį L. S. D. susirin-

Dar taip neseniai Texas valstija kentėjo neišpasakytą 
sausrą. Bet šiomis dienomis užėjo lietingas sezonas ir be
veik viską paskandino vandenyje. Penki tūkstančiai žmo
nių neteko pastogės. Čia mieste Jacinto vaikai gražiai sau

Įvairios Žinios
Vakarų Berlyno bedarbių 

komiteto kreipimasis
BERLYNAS, Rugp. 15 d. 

—Agentūra ADN paskelbė 
Vakarų Berlyno bedarbių 
komiteto kreipimąsi į visus 
Vakarų Berlyno bedarbius 
ir pensininkus.

Su kiekviena diena, sako
ma kreipimesi, auga vargs
tančių bedarbių, pensininkų 
ir darbininkų protesto ban
ga prieš provokacinę “pa
galbos Rytų Vokietijos gy
ventojams” maistu kampa
niją, kurios ėmėsi JAV. 
Mes, gyvenantieji iš pašal
pų ir pensijų, teisėtai rei
kalaujame išduoti maisto 
produktų paketus mūsų pa
čių šeimoms jų sunkiai pa
dėčiai palengvinti. Milijo
nai dolerių yra išleisti mė
ginimui įvykdyti birželio 
17-osios pučą. Tačiau mums 
pinigų nesurandama. Mi
lijonai dolerių yra paskir
ti apgulingai kombinacijai 
su maisto produktų pake
tais, o mums norima neduo
ti duonos.

Mes nenorime, nurodoma 
kreipimesi, kad Adenaueris 
vėl taptų federalism kanc
leriu. Mes pasisakome už 
vieningą^ demokratinę Vo
kietija su vieningu Berly
nu. Mes nenorime, kad ka
ras būtų perkeltas iš Ko
rėjos į Vokietiją. Mes esa
me prieš tai, kad vokiečiai 
šaudytų į vokiečius, berly
niečiai į berlyniečius ir kad 
būtų atkurtas f a š i z m a s. 
Mes nenorime visą savo gy
venimą registruotis darbo 
biržoje. Mes reikalaujame 
darbo ir laimingo gyveni
mo taikos sąlygomis. To
dėl mes nenorime, kad Ade
naueris ir Reiteris (Vaka
rų Berlyno oberburmistras. 
—Red.) pasiliktų valdžioje. 
Mes raginame bedarbius ir 
pensininkus: pro testuokite 
prieš tyčiojimąsi iš mūsų 
vargo. Mes turime teisę Į 
pagalbą.

Kreipimesi raginama iš
vystyti aktyvų pasiruošimą 
Vakarų Berlyno bedarbių 
konferencijai, kuri numa
toma rugsėjo mėnesį.

Rumunijos darbo žmonių 
gamybiniai laimėjimai 
Išvadavimo Dienai

BUKAREŠTAS, rugp. 18 
d.—Fabrikuose ir gamyklo

kimą, kuris įvyks spalio 6 d. 
7:30 vai. vak., 29 Endicott 
St., Worcester, Mass.

Reporteris 

se, šachtose ir naujosiose 
statybose ,transporte — vi
sur Rumunijoje plačiai iš
sivystė socialistinis lenkty
niavimas rugpiūčio 23-osios 
—dienos, kai tarybinė ar
mija išvadavo šalį—garbei.

Lenktyniavimo iniciato
rius buvo Bukarešto gamy
klos “Vulkan” kolektyvas. 
Panaudodami priešakinius 
tarybinius darbo metodus, 
o taip pat Rumunijos ga
mybos novatorių patyrimą, 
gamyklos darbininkai žy
miai viršija normas. Kal
vių cecho kolektyvas jau 
duoda produkciją rugsėjo 
plano sąskaita. Gamykloje 
plečiasi novatorių judėji
mas: liepos mėnesį įdiegtie
ji į gamyba racionalizato- 
riniai pasiūlymai jau įgali
no sutaupyti 107 tūkstan
čius lejų.

“Daugiau aukštos koky
bės prekių gyventojams!”- 
su šiuo lozungu dirba leng
vosios ir maisto pramonės 
darbuotojai.

Atstatomas Vonsanas
PCHENJANAS. — At

statomas bombardavimu su
griautas Korėjos miestas - 
didvyris Vonsanas. Kaip 
praneša Korėjos Centrinė 
telegramų agentūra, atsta
tytoji Vonsano plytine ap
rūpina produkcija statybi
ninkus. Pradėtas tekstilės 
fabriko ir maisto kombina
to atstatymas. Miesto gy
ventojai atstato centrinės 
miesto ligoninės korpus. 
Mieste jau veikia vanden
tiekis, darbininkai - elektri
kai atkuria elektros tinklą. 
Artimiausiomis di e n o m i s 
elektros energiją gaus įmo
nes, ir bus apšviesti gyve
namieji namai bei miesto 
gatvės.

Aviacijos diena Rumunijoje
BUKAREŠTAS.—Rumu

nų tauta pirmą kartą pažy
mėjo aviacijos dieną. Avi
acijos šventės garbei Buka
rešto aerodrome “Beniasa” 
i vyko oi’o paradas. Gausūs 
žiūrovai susidomėję stebė
jo skraidant sklandytuvus, 
sportinius ir reaktyvinius 
lėktuvus, kuriuose rumunų 
lakūnai demonstravo savo 
meistriškumą. Parado pa
baigoje įvyko grupinis pa
rašiutininkų šuolis.

Aviacijos dienos proga 
Rumunijos Liaudies Respu
blikos Didžiojo nacionalinio 
susirinkimo prezidiumas ap
dovanojo ordinais ir meda
liais grupę karininkų, inži
nierių, meistru ir techniku C f v »€
už nuopelnus aviacijos vys
tymo srityje.

Vengrijoje sumažintos 
maisto ir kt. prekių kainos

BUDAPEŠTAS. — Ven
grijos Liaudies Respublikos 
Ministrų taryba ir Vengri
jos Darbo žmonių partijos 
Centro Komitetas išleido 
nutarimą del mažmeninių 
kainu sumažinimo maisto 
ir masinio vartojimo pra
monės prekėms.

Hidroelektrinių statyba 
Čekoslovakijoje

PRAGA. — Kasdien vis 
plačiau vystomi statybiniai 
darbai prie Vago upės Slo
vakijoje. Čia statomos 6 hi
droelektrinės. Hidroelektri
nė vietovėje Nove Mjesto 
pradės veikti šiais metais.

Stambiausia Vago kaska
dos statyba yra Nasicos hi
droelektrinė. šiuo metu-ten 
visu spartumu vyksta sta
tybiniai darbai.

Ar jau rengiate ką Laisves

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE
CLERK TYPIST. For gen. office 
duties: good at figures, chance for 
adv. Steady work; apply in person. 
JETS. INC.. S. W. Cor. 3rd & Cum
berland Streets. GA. 6-4850.

(186-188)
MECHANICS & SOLDERERS. Ex

perienced on 18 gauge Stainless 
steel. Steady work: good working 
conditions. Apply in person. PHILA 
SIGN CO.. INC.. 305 Brown Street. 
____________________ (186-188)

BAKERS. 2nd hand; 1 for night 
work and 1 for day work. No Sun
day: steady work; good hours. Ap
ply in person. 6646 Germantown Av. 
________________________ (186-192)

FOUNDRY. Experienced. Floor 
and bench molders. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person. See Mr. Thompson. 
FLETCHER WORKS. 2nd & Glen
wood Ave., near Erie.
__________________________ (187-193)

HELP WANTED FEMALE
WOMAN, Settled. Cooking and 

downstairs. 3 Adults. 3 children. 
Must be thoroughly experienced and 
have excellent references. Must be 
fond of children. $40 week. 1 day a 
week and and every other Sunday 
after dinner at noon. Transportation 
excellent. Call Whitemarsh 8-1105 
between 7:30 P. M. to 9:30 P. M. 

i only.
__________________________ (187-193)

CLERK TYPIST. Experienced. 
General Office work. 10 A.M. to 7 
P. M. Steady position: good work
ing conditions. Apply in person or 
phone Mr. Wetzel. NE. 4-0631.

NOVICK TRANSFER CO.. INC., 
2839 E. Tioga Street.

(186-192)

HOUSEKEEPER
Gen. housewk for 2 adults. Own 

apt. May bo couple, husband empl. 
elsewhere. Ref. req. Phone Medford 
7-4074 before 10 A. M. or evenings. 
__________________________ (183-189) 

Washington, D. C.
Neatšauks streiko

CIO Communications 
Workers unijos prezidentas 
J. A. B eime pareiškė, kad 
unija neatšauks streiko 
prieš Bell Telephone kom
paniją, kol nebus sugrąžin
ti darban dvidešimt darbi
ninkų. Streikas tęsiasi aš
tuntą savaitę ir paliečia 7,- 
000 darbininkų.

Daugiausia važinėjantis 
senatorius

Senatorius A. Willis Ro- 
bėrtson iš Virginijos, de
mokratas, gali didžiuotis, 
kad jis bus daugiausia va
žinėjančiu senatoriumi. Jis 
tik šiomis dienomis sugrįžo 
iš ilgos kelionės po Europą 
ir Aziją, o dabar planuoja 
septynioms savaitėms išva
žiuoti į Centralinę ir Pietų 
Ameriką. Iš anos keliones 
jis sugrįžo gana nusivylęs. 
Bet, girdi, kelionė į Centra- 
linės ir Pietų Amerikos 
kraštus bus daug smages
nė. Rep.

Šypsenos
Ąžuolas jį iškėlė

Policistas (pamatęs ąžuo
lo viršūnėje sėdintį nusku- 
rėlį):

“Ei! Kaip gi tu ten įsi
kūrei?”

Nuskurėlis: Aš ir pats 
nežinau, kaip čion patekau. 
Vakar atsiguliau ant lygios 
žemės ir užmigau, o šįryt 
štai, kur pasijutau beesąs... 
Regimai, aš pataikiau ant 
ąžuolo gilės atsigulti.”

PRANEŠIMAS
BROCKTON. MASS.

(Montello)
Motery Apšvietos Klubas turės 

blynų pikniką sekmadienį, rugsėjo 
(Šept.) 27 d.. Lietuvių Tautiškame 
Parke. Keswick Rd. ir Winter St. 
Gal jau bus paskutinis piknikas 
šiuom sezonu. Kviečiame atsilanky
ti. Pradžia 1-mą vai. po pietų.

Rengimo Komisija.
(187-189)

I MATTHEW A.
• BUYUS
J (BUYAUSKAS)
5 LAIDOTUVIŲ
J DIREKTORIUS
J
5 426 Lafayette St.
J Newark, 5, N. J.
J MArket 2-5172
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NewYorko^/z^feTZlnloi
Koks ten bus piknikas 
Liberty Auditorijoje?

To klausinėja daugelis žmo
nių. Į tai gerą atsakymą gali 
duoti visi tie, kurie yra buvę 
Liberty Auditorijoje vykdy
tuose šeimyniškuose Naujie
siems Metams pasitikti pobū
viuose. O tokių tuos pobūvius 
pažįstančių visame Brooklyne- 
New Yorke ir priemiesčiuose 
yra šimtai.

Tačiau tiems, kurie dar 
nebuvę, reikia suteikti atsa
kymą ir spaudoje:

Dalyvausiantieji tame pik
nike iš anksto užsisako sau 
stalus su tokia vieta, kokios 
jam ar jai reikia. Atsineša 
savo vaišes, kokių pageidauja, 
dideles ar mažas. Kadangi čia 
bus daug puotų vienoje, čia 
gali minėti savo šeimos su
kaktis, varduves, gimtadie
nius, sužiedotuves, arba nors 
ir vestuves ar krikštynas su
sirengti.

Įvyks spalių 3 dieną. Pra
sidės 1 valandą. Tęsis taip 
ilgai, kaip ilgai svečiai norės 
baliavoti.

Salės priruošimo, taipgi ki
tiems su prirengimu surištiem 
iškaščiam bus imama įžangos 
$1 (taksai įskaityti). Rengia 
Lietuvių Namo Bendrovė ir 
kviečia visus.

Nek.

Majoras norįs kito 
valdinio darbo

New Yorko spauda spėlio
ja, kad majoras Impelllitteri 
ginčijasi dėl kandidatūros į 
majorą tiktai tikslu išsiderėti 
sau tokį valdinį darbą, kuria
me išdirbęs dvejus metus ga
lėtų gauti gerą pensiją visam 
likusiam amžiui. Jeigu jis iš
būtu aukšto valdininko darbe 
dar dvejus metus, iki sueis 55 
metų, jis gautų apie $20,000 
pensijos per metus.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6888
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

^Virginia 9-6128PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M. . .
By Appointment 87-20 88th Street

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

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

BAR & GRILL 
I

32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8174

Nominacijose dalyvavo 
mažiau, negu laukta

Demokratų partijos balsuo
tojais New' Yorko mieste yra 
užsirašė virš du mil. balsuo
tojų. Tačiau kandidatams pa
statyti balsavimuose dalyvavo 
tiktai apie ketvirtoji dalis, vi
so 545,380. Iš anksto apro- 
karimuose buvo tikimasi apie 
800,000 iki milijono su virš.

Balsai pasidalino sekamai: 
už Wagnerj 350,00; Impel! it- 
terį — 180,880; Blaikie — 
9,298; Sullivan — 5,202.

Nežiūrint nedidelio skai
čiaus, atėję iš viso miesto bal
sai parodė, kur krypsta gai 
rėš. Jie parodė vienam ir 
kitam pritarimą procentais. 
Pasirodė, kad net tuose d iš
tiektuose, kurie buvo skaito
mi Impellitterio tvirtumomis, 
tūlose laimėjo Wagneris, ki
tose veik išėjo lygiomis, o 
kai kur Impellitteris laimėjo, 
bet mažyčiu skirtumu balsų.

Bendrai sudėjus visus Im
pellitterio balsus gaunasi ma
žiau trečdalio to skaičiaus, 
kuri gavo Wagneris.

Nominacijos, tačiau, nepa
sako visko. Laimėjimai galu
tinuose balsavimuose lapkri
čio 3-čią priklausys nuo kan
didatų pateiktos proogramos 
ir nuo to, kaip pajėgs tas pro
gramas išaiškinti.

Mokytojai neatėjo į 
nesaugu darbą

Mokyklų atidarymo dieną 
į New Yorko mokyklas neatė
jo 200 iš naujai paskirtų 
1,100 mokytoj ų. Atėj usie j i 
mokytojai, turėdami ir be to 
perpildytas klases ir kupinas 
rankas darbo, kai kur turė
jo paimti po dvigubą skaičių 
mokinių.

Spėjama, jog tie 200 kva
lifikuotų į mokytojus asmenų 
apsisprendė, kad nedamokėtą, 
apkrautą sunkumais ir dėl ra- 
gangaudystės nervus ardanti 
ir nesaugų darbą neverta nei 
pradėti.

Laisvės įstaigoje galite 
gauti medaus.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6283

Blogi įstatymai, tai 
vortinklis žmonėms 
gaudyti ir žudyti

Vienu tokių blogųjų yra 
W a 1 te r- M c C a r ra n i st a ty m as. 
Beveik nėra žmogaus, kuri 
jis negalėtų kaip nors api
painioti, pakrikdyti šeimą, at
imti žmogaus darbą ir duoną. 
Atėmimas darbo ir namų yra 
atėmimu darbo žmogui gyve
nimo, ir jo žudymu.

Tai dėl to tiek daug žymių 
Amerikos visuorųenininkų ir 
milijonai darbininkų per savo 
unijas ir kitas organizacijas 
yra pasisakę už atšaukimą 
Walter-McCarran Įstatymo. 
Jie šaukia ir visus kitus pri
dėti savo balsą.

Pareiškimui protesto prieš' 
tą Įstatymą, jo išaiškinimui, ir 
reikalavimui ji atšaukti yra 
rengiamas masinis mitingas ši 
sekmadienį, rugsėjo 27-tą d., 
Hotel Diplomat, 108 W. 43rd 
St. (netoli Broadway), New 
Yorke. Durys atdaros 2 vai., 
mitingo pradžia 2:30. Įžanga 
50 centų. Rengia nepartinis 
komitetas. Kviečia visus. Y- 
pačiai ragina tuo susidomėti 
sveturgimius ir turinčius svo
tu rgimių giminių, kuriuos tas 
Įstatas už vis plačiau liečia.

Lietuviai to darbo rėmėjai 
taipgi turi Įžangos bilietų par
duoti iš anksto. Įsigykite bi
lietus, tuomi parodant, kad ir 
mes, lietuviai, Įvertiname ge
rą darbą. Ir visi dalyvaukite 
išgirsti sau svarbių informa
cijų.

Vienu vyriausių kalbėtojų 
1 bus žymus Brooklyn© advo- I
katas Frank Serri. Taipgi kal
bės paskilbusi profesorė Lo
uise Pettibone Smith.

Miestinė švietimo Taryba 
nutarė mokyklų priežiūros 
valdininkams pridėti algos. 
Bėndra visų priedų suma 
sieks $200,000 metams.

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

mitete smarkiai figūruoja 
prelatas Krupavičius ir “še
fas” Lozoraitis.

Tais politiniais raketieriais 
negalima pasitikėti nė per na
go juodymą.

Four Freedoms Foundation 
apdovanosiąs Harry S. Tru- 
maną “Four Freedoms” me
daliu.

Geriau būtų tą medali van
denin numesti. Trumanas jo 
neužsitarnavo. Beprezidentau- 
damas jis privirė visokios ko
šės. Jokiomis laisvėmis jis ne
pasižymėjo.

Darbo Federacijos prezi
dentas Meany kritikuoja prez. 
Eisenhowerį. Prezidentas esąs 
be jokio nugarkaulio. Jis pa- 
siduodąs stambiajam bizniui.

Nieko nauja. Prezidentas 
stambiojo biznio atstovus su
sivedė Į savo kabinetą.

Prieš juos jam lenktis ne
reikia. Jie jį už nosies vedžio
ja.

Keleivis dejuoja: “VLIKo 
vardas paskutiniu metu lyg 
nubluko. . . Rodos, visapusiai 
reikalinga pačiam VLIKui at
sinaujinti. . .”

Tam yra ir būdas. Gera do
žą “monkey glands” tuojau 
visą VLIKą ir keleivinius jo 
garbintojus atnaujintų.

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
šį ketvirtadienį," rugsėjo 24 d., 7:30 
vakaro, L. A. Piliečių Klubo patal
pose. 280 Union Avė. Visų narių da- 
lyvumas yra reikalingas. Ypačiai 
prašome atydos tų, kurių duoklės 
dar nemokėtos ir knyga neatsiimta. 
Atsilikimas mažina mūsų kuopos 
garbe akyse kitų kuopų, kurios jau 
pasimokėjo.

Valdyba.
(186-187)

Wagneris pakviestas 
kalbėti CIO sesijoje

New Yorko Valstijos CIO 
konvencijoje šią savaitę, Long 
Beach, yra pakviestas ir tiki
masi, kad atvyks kalbėti de
mokratų partijos kandidatas 
Į majorą Robert F. Wagner. 
Unijų atstovų susirinkimas, 
daug laiko pašvęs svarstymui 
ateinančių majoro rinkimų, 
nes sir tuo rišasi daug darbi
ninkų reikalų.

Unijistai ypačiai susirūpinę 
gubernatoriaus Dewey ir jo 
republikonų' grasinimu atei
nančioje Valstijos seimelio Se
sijoje Įvesti Įstatymus, kurie 
sužalotų Darbininkams Kom- 
pensacijos,taipgi darbo valan
dų ir unijos teisių nuostatus. 
Jau praėjusioje Seimelio se
sijoje buvo bandymų pablo
ginti Įstatymus,.bet bendra A. 
F.L. ii- CIO unijų veikla Įsten
gė to nedaleisti. Bendra pa
stiprinta veikla ir išrinkimas 
darbininkams artimesniu žmo
nių miesto valdžion pastiprin
tų unijas atmušti ir būsimus 
užmojus.

Kalbama, kad unijistams 
ims daug laiko ir kandidato 
Į majorą pasirinkimas. Tarp 
veikliųjų unijistų nesą abejo
nių pasirinkime tarp Wagne- 
rio ir Impellifterio (jeigu pa
starasis vis viena stotų kandi
datu). Jie už Wagnerj. Pa
sidalinimas yra pasirinkime 
Wagnerio ar Halley. Dauge
lis linkėtų, kad tie sarašai bū
tų susivieniję, nes bijomasi, 
kad be to galėtų miesto val
džią laimėti republikonai.

Kandidatas turės 
pasisakyti

Prieš po^ą metų Įsikūrusi 
New Yorke Negrų Darbo 
Taryba praėjusį penktadienį 
Įvykdė savo konvenciją. Uni
jų ir šapų delegatų ir svečių 
susirinko apie 200. Buvo kvie
sti keturi negrai kandidatai į 
Manhattan prezidentą. Bet 
atvyko kalbėti 1 tiktai Ameri
can Labor Party kandidatas 
Andronicus Jacobs.

Kalbėtojas aiškino, kad tik
tai ALP turi atitinkamą neg
rų ir visos liaudies reikalams 
programą. Dėl to valdančių
jų partijų kandidatai negalės 
ALP ignoruoti. Kvietė remti 
jo partiją, kaip vienatinę tai
kos ir liaudžiai gerovės par
tiją.

Konferencija pasisakė ir 
toliau kovoti už demokratinę 
lygybę 'negrams darbuose pri
vatinėje industrijoje ir val
džioje. Pareiškė, jog tame 
jau daug atsiekė.

Darbininką pašalpinė 
šaukia konferenciją

International Workers Or
der, darbininkų pašalpinė, per 
savo centrą New Yorke pra
neša spaudai, jog šaukia kon
ferenciją Washingtone spalių 
4 dieną.

Organizacija specialius pa
reiškimus siuntinėjo atmuši
mui komentatoriaus Walterio 
Winchell išbubnytos per radi
ją nesąmonės, būk 1WO šau
kianti mąršavimą ant Wash- 
ingtono. Pažymi, kad 100 iki 
150 skyrių atstovų susirinki
mas nėra jokiu “maršavimu” 
ir nėra planuojamas kaip 
maršavimas ar demonstracija. 
Bus tiktai konferencija, ku
rioje svarstys tolimesnius žy
gius apginti organizaciją nuo 
ikvidatorių.

Rengia mitingą taikai
Nacionalė Meno, Mokslų ir 

Profesijų organizacija rugsėjo 
27-tos vakarą rengia masinį 
mitingą Carnegie Įlall. Pro
gramoje tikimasi visos šalies 
plotme žynpų kalbėtojų ir 
įdomios meninės dalies.

NEW YORK New YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE
FINGERWAVER—MANICURIST
Patyrusi pilna operatorė. Pilnam 

laikui. Nuolatinis darbas. $50 pri
sideda komisas. Kreipkitės:

OSCAR’S BEAUTY SHOP 
1054 — 6th Ave., N. Y. C.

(187-193)
HAIRDRESSER

Patyrusi — pilna operatorė. Pil
nam ar daliai laiko. Nuolatinis dar
bas. gera mokestis. Air conditioned 
— linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
VILLAGE HAIRDRESSER

14 Chase Rd., Scarsdale 
Tel. Scarsdale 3-0164

(187-189)

SLAUGES—REGISTRUOTOS

Generalėms pareigoms. Taipgi OR 
scrub nurse. 8 valandos. 5 dienų sa
vaitė. Privatinė ligoninė, šaukite:

TE. 8-8200
(187-193)

OPERATORES
Patyrusios Kvalduotojos
Darbininkes prie Nosinių
30 Main St., U-tos lubos.

Brooklyn, N. Y.

(187-191)

HELP WANTED MALE

METALO DARBININKAS,
PATYRUS

Prie Stainless Plieno 
Restauranto; Virtuvės Įrankiai.

Gera Alga — State Kitchen 
54 Bleecker St., N. Y. C.

Tel. CA. 6-2866
(187-191)

REIKALINGAS VYRAS
Bus išmokytas dirbimui ant Hyd

raulic Press. Patyrimas nereikalin
gas. Neviršaus 40 metų amžiaus. 
Telefonuokite 8:30 iki 10 A. M.

Tel. PL. 7-6344
(185-188)

MECHANIKAS, A-l
Prie Sheet Metalo 

PatyręS prie jvedimo oro ištraukimo 
ir įtraukime sistemos.

WY. 2-3221.
. (185-187)

i

Mokyklą viršininkui 
suteikė patarimą

Mokytojų Unija pasiuntė 
laišką New Yorko miesto mo
kyklų viršininkui Jansenui. 
Laiške žymi, kad ' mokytojų 
stokos nebūtų, jei Jansenas 
pašauktų atgal tuos mokyto
jus, kuriuos jis ‘brutal iškai ir 
neteisėtai privertė pasitraukti 
iš profesijos.”

Unija pataria viršininkui 
nesistebėti, kad jo valdomos 
mokyklos priėjo tokį laipsnį, 

4<ad reikia skelbti ėmimą bile 
ko, bile kaip į mokytojus. Ra
gina pasiklausyti liaudies bal
so, kuris įtikintų, kad ragan- 
gaudystėmis negalima mokslo 
Įstaigoms vadovauti.

Fėro kėlimą atidėjo 
iki po rinkimą

New Yorko Miesto Budže- 
to Taryba atidėjo privatinių 
busų kompanijų prašymą leis
ti pakelti fėrą. Jeigu tarimo 
neatkeis, dabartihis £ėras pa
siliktų bent iki sausio 1-mos.

Miestinė Budžeto Taryba 
nusprendė išleisti $1,310,000 
statybai naujo Raymond St. 
kalėjimo, Brooklyne.

Miesto valdžia leido statyti 
lėktuvų linijų busams stotį 
prie 42nd St. ir 10th Avė., 
New Yorke, netoli esamosios 
didelės kitiems busams^ sto
ties.

Queens gyventoja p-lė Joan 
Kaible, kuri Miss America 
konteste vos negavo ir karū
nos, sugrįžo linksma konteste 
laimėjusi 2-rą Vietą ir $3,000 
stipendiją kolegijos mokslui.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškau savo giminaičio Adomo 

Šaulio. Jis kilęs iš Rokenčių kaimo, 
Daugų parapijos. Nežinau, kur jis 
Amerikoje gyvena. Prašau atsiliepti.

, Marijona Vilkauskienė,
37 Fairmount St., Nashua. N. H.

(187-188)

MERGINOS—MOTERYS
35—40

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

17—40 metų 
Lengvas fabriko darbas. Sėdėti.

Kreipkitės:
AMERICAN AGENCY

20 E. 42nd St., (arti 5th Avė.), 
N. Y. C.

(185-187)

RADIO & T. V. SUSTATYMUI 
DARBININKES

Dratų dėjimui, sulydinimui, susta
tymui. $1.30^ j valandą. Pilnos dar- 
bininkų pašalpos. Puikios darbo są
lygos, priimamos tik U.S. pilietės. 
Turi kalbėti angliškai. Kreipkitės iš
tisą savaitę.

AD AGENCY
115 W. 42nd St., N. V. 

________________________ (186-188)

REIKALINGOS
STALŲ PATARNAUTOJOS

Jaunos, patraukiančios: cocktails. 
$40 j savaitę. Geri tipai. Kreipkitės 
po 12 P. M.

BAMBOO ROOM
145 W. 47th St., N. Y. C.

(187-189)

SLAUGES—R. N.
Nursing Home. Gera alga. 8 va

landos, 5 dienos. Kreipkitės:
44 W. 74 th St.

N. Y. C.
(187-191)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
$37.40 j savaitę ir tipai. 40 va

landų savaitė, 5 dienos. Nuolatinis 
darbas.

Kreipkitės: HOUSEKEEPER 
5th AVE. HOTEL

5th Avė. prie 9th St., N. Y. C.
____________________ • (187-188)

PAGELBINE KNYGVEDE
Pay roll clerk. Turi mokėti type.

Nuolatinis darbas. 5 dienos.
Kreipkitės:
FRANK C. MEYER CO., INC.
259 Lexington Ave., Brooklyn

(187-191)
REAL ESTATE

UŽ RENDĄ
JDS GALITE TURĖTI NAMĄ 

Broadway 207th — 646 W.
Blokas iki 8th Avė. subvės; 2 Šei

mų 3-jų aukštų, mūrinis, moderninis 
namas. Aliejus, tuoj užimėmui 7 
kambariai. Įeiga $2460. Kaina $20.- 
000. Išmokėjimai. Lengvai pertaiso
ma j 6 šeimų. Raktai pas Mrs. Shikar, 
2nd fl. LO. 9-7068 ar WA. 3-3223 
pasitarimui.

(186-188)
FLUSHING — 25-83 Murray St.

2 miegrūmiai, ranch — atskiras 
mūrinis, 1 metų. 38x100. Skiepas, 
aliejus, garadžius. $17,800.

Tel. IN. 3-2356
(184-188)

REIKALINGOS OPERATORES
Darbas prie Jackets ir Sijonų. Sek
cijom, nuo kavalkų. Nuolatinis dar
bas. Gera mokestis. Kreipkitės:

B. J. SPORTSWEAR
58 Walton St., Brooklyn.

(4th floor)
Tel. STagg 2-7180 

________________________ (185-187)
~~BUSINESS 
OPPORTUNITIES

GROSERNE
Jackson Heights

Daroma geras biznis (40x100).— 
5’/2 kambariai užpakalyje krautu
vės. 2 karam garadžius.

Tel. AS. 8-9850
(185-189)

MAISTO KRAUTUVE
Ideališka vieta

1941 Amsterdam Ave. — Pilnai 
įrengta .— įsteigta prieš 35 metus. 
i-BėstKreipki anifu..-u wwę bs 

' Tel. WA. 6-4145
.(185-189)

PARSIDUODA GAS STATION
Gera kampinė vieta.

Parduodamas iš priežasties ligos.
654 Glenmore Avė.

Tel. AP. 7-9694
_________________________ (185-189)

SUCCESSFUL SODA VENDING
Parsiduoda Machine Business
Savininkas Serga — $15,000.
Tel. CO. 5-0225 ar rašykite:

Box S-14, Rm. 830, 11 W. 42nd St.
New York City

(182-188)

TAILORING — CLEANING STORE
20 metų kai įsteigta. $300 savai

tinių įeigų. Crown Heights sekcija 
1630 Bedford Ave. Prieinama kaina.

Tel. ULster 7-5501
(184-188)

LUNCHEONETTE
Parduodamas su nuostoliu

Greit parduodamas—ilgas lysas
2 kambariai užpakalyje,

162 Alabama Ave.
Tel. DI. 2-8309

(184-188)

4 pusl.-Laisve (Liberty) — Tr^ciad., * Rugsejo-Sept. 23, 195£

REIKALINGOS 
BEAUTY OPERATORES

Patyrusios—pilnai mokančios, i Nuo. 
latinis darbas. 5 dienų savaito, va
landos 9—6. Gera alga. Uždari) pir
madieniais. Kreipkitės: ’

ALBERTS VANITY 
176 — 65 Union Turnpike

Flushing Tel. JArnaica 6-1203
(182-188)

MERGINOS
Fabrike darbininkės. Koja spausi) 

preso operatorės. Nuolatinis darbas. 
Gera alga. Tuoj kreipkitės.

PROVIDENCE—NEW YORK 
FINDINGS, INC."

45 Lispenard St., N. Y.
(183-187)

SLAUGES
Gimdymų rūmui ir operacijų rūmui. 

New York R. N. 12 M.—8 AM.
' Telefonuokite

ULster 4-1600 
Mrs. Purvis

(183-189)

HAIRDRESSERS
Ar jums atsibodo jūsų dabartinis 

darbas? Mes jums mokėsime kiek 
jūs manote esate vertos. Štai nuo
latinis gerai apmokamas darbas: 
Dirbti linksmoje atmosferoje prie 
puikių klientų. Ateikite ar telefo
nuokite DABAR.
PRIMO’S PERMANENT WAVING 

46 Riverdale Ave., Yonkers
Tel. YO. 9-8936 ar YO. 9-8451 

_______________________  (183^/87)^ 

EMBROIDERERS
Patyrusios bullion—pearls. Aukš

tos algos, geros darbo sąlygos.
Kreipkitės:
HERTOLA EMBROIDERY CO.

17 E. 31st St., N. Y. C.
(4th floor)

(184-188)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios prie geresnės line of 

street dresses. Nuolatinis dalbas, 
unijine dirbtuvė, gera mokestis.

Kreipkitės:
BEATRICE DRESS CO.
20 Bergen St., Brooklyn

(184-188)

FINGERWAVER

, Pilnai mokanti operatorė, busy 
shop. Nuolatinis darbas. 5 dienų sa
vaitė. Aukšta alga, prisideda komi
sas. Kreipkitės:

GENE’S BEAUTY SALON
989 Nostrand Ave., Brooklyn

Tel. PR. 3-8544 )
(184-190) ’

REIKALINGA
STALŲ PATARNAUTOJA f

Nuolatinis darbas. Gera Mokestis.
Geri tipai. Kreipkitės:

COLLEGE RESTAURANT
1279 — 1st Ave., N. Y. C.

(185-187)
REIKALINGA

ST AUT PATARNAUTOJA 
Pilnam laikui. Valandos 11 A. M. 
iki 8 P. M. Gera mokestis ir geri 
tipai. Kreipkitės:

D. & H. RESTAURANT
31-01 30th Ave., Astoria

(185-187)

REIKALINGOS PRESERKOS
Patyrusios ir be patyrimo. Dar

bas prie rupaus ar šilko. Nuolatinis 
darbas. Geros darbo sąlygos. Mes 

suteikiame nemokamai transportaci- 
ją į mūsų New Rochelle fabriką.

STANLEY STORES 
2007 Boston Rd., 

(West Farms stotis) Bronx 
Ar

64 Drake Ave., New Rochelle
(185-189)

REIKALINGOS MOTERIŠKES
Galinčios rankom siūti.

PROGA
išmokti užlopimus ant rugs ir car
pets. 5 DIENŲ SAVAITE.

Kreipkitės:
L. I. CARPET CLEANING CO. 

36-01 87th Ave., LI I. C.
-J (185-^7)

REIKALINGA STONESETTER
Patyrusi. Reikalinga prie kostu- 

meriškų džiulerių išdirbimo. Nuola
tinis darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės:
TRES JOLIE

2028 McDonald Ave., Brooklyn
(185-191)

FINGER—PERMANENT WAVERS
Nuolatinis darbas. Gera alga. Pri

sideda komisas. Linksmos darbo są
lygos. Kreipkitės:

MARTHA’S BEAUTY SALON
3578 White Plains Rd., Bronx

Tel. OL. 2-0024
(186-188)

STALŲ PATARNAUTOJOS — 
PATYRUSIOS

Valandos 9-4 P. M. Sekmadieniais 
nedirbama. $25 į savaitę, prisideda 
geri tipai. Duodama valgis ir unifor
mos. Nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
PALACE OF SWEETS 

2272 —3rd Ave. (Arti 124th St.) 
N. Y. C.

(186-188)

PANTRY WAITRESS
Su jsidirbtu patyrimu. Jįiga prij 

dedant pilną užlaikymą. Linksmos 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

ST. GILES HOSPITAL
> 1846 President St., Brooklyn

(186-188)




