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KRISLAI
Giria Petro Krapo poemą. 
Sumanūs veikėjai, 
hna laikraštininkus.
Protestuoja.

Rašo R. Mizara

Praėjusį sekmadienį pralei
dau dailiajame Worcesterio 
Olympia parke, kur vyko 
spaudos piknikas.

Teko kalbėtis su daugeliu 
mūsų žmonių.

Mk- kitko, tūli draugai pagei
dauja. kad būtu išleista kny
goje Petro Krapo poema “l’ž 
tu sienų mūru.”

Southbostoniškis M. Kaz
lauskas sako :

— Reikėtų ši klausimą kelti 
per Laisvę, kad skaitytojai už
sisakytu poemą iš anksto, tai 
Laisvei būtu lengviau ją išleis
ti knygoje.

Petro Krapo poema visiems 
labai patinka.

Kaip neimsime, o mūsų vei
kėjai Massachusetts valstijoje 
yra pilni geru sumanymu. Ir 
svarbu tai. jie moka gerai sa
vo sumanymus realizuoti gy
venimam Ką nutaria, tą atlie
ka ir atlieka pavyzdingai.

Worcesterio Aido Choras 
ruošiasi prie savo koncerto, 

uris, berods, bus skirtas Mi- 
>3 Petrausko S(> metu gimime 

sukakčiai paminėti.
Brocktoniečiai ir worceste- 

riečiai, beje, ryžtasi kviesti 
Brooklyno Aido Choro vaidin
tojus pastatyti Miko Petraus
ko operetę ‘‘Adomą ir levą.”

Brocktoniečiai dar galvoja 
ir apie suruošimą vieno pikni
ko. kada nors spalio mėnesi.

Šiomis dienomis New Yorke 
buvo areštuotas vienas rusu 
dienraščio “Ruskij Golos” re
daktorių, — Boris Sklar.

Jis patalpintas Ašarų Saloj.
Tai dar vienas smūgis pa

žangiajai spaudai Amerikoje.
Iš viso ligi šiol, rodosi, jau 

yra “baderuojami” apie 12-ka 
laikraštininku.

Suimtiesiems darbininkų 
veikėjams, ypatingai komunis
tams, šiuo metu yra labai sun
ku gauti advokatus.

štai antrojo pasaulinio karo 
veteranas -herojus, Robert 
77įompsoiY. pargabentas iš Ka- 
h*?rnij’os j New Yorką, dai 
vis negali gauti gynėjo.

Advokatai nenori komunis
tus ginti, — bijosi, nes už tai 
jie esti komercinėje spaudoje 
terliojami ir bendrai perse
kiojami, apšaukiami raudonai
siais.

Trys amerikiniai laikrašti
ninkai, — kolegijų laikraščių 
redaktoriai, — išskrido i Ta
rybų Sąjungą pasižvalgyti.

Juo daugiau žmonių nu
vyksta į tą šąli, juo sveikiau. 
Deja, ne visus norinčius ten 
vykti mūsų valstybės depart- 
mentas išleidžia, ne visiems 
duoda pasus.

Šiemet Tarybų Sąjungą ap
lankė daugelio pasaulio kraš
tų delegacijos, — intelektua
lų ir darbininkų delegacijos. 
B«et iš ^Amerikos nebuvo nei 
vienos. *

Anglijoje vis daugiau pro
testų balsų kyla prieš mūsų 
šalies vyriausybę dėl to, kad 
ji kišasi į Europos reikalus.

Andai smarkiai prieš Ame
riką pasisakė darbiečių vado-

IRANO KARININKAI 
Inusmerkė buvusįjį ' 
PREMJERĄ PAKARTI

: Jie tarnauja anglam, norintiem 
' atgriebti Irano naftos pramonę

Teheran, Iran. — Anglų 
■korespondentai praneša, 
i jog karinis teismas nusmer- 
i kė pakart buvusį Irano 
premjerą Mossadeghą; pa- 

• skelbė jį “išdaviku” už tai. 
i kad Mossadeghas buvo iš
vijęs Irano karalių Rizą 
Pahlevį.

Šį ketvirtadienį kitas 
generolų teismas tvirtins 
bausmę Mossadeghui.

Mossadeghas rugp j ū č i o 
viduryje buvo nuslopinęs 
karališkujų k a r i n i n k ų 
maištą, kur jie bandė pa
šalint premjerą Mossade- 
gha kaip premjerą arba nu
žudyt jį.

Bet rugpjūčio 19 d. kara
liaus generolai surengė pla
tesnį sukilimą ir suėmė 
Mossadeghą. Tada jie pa
statė generolą Zahedj nau
ju premjeru.

Generolų sukilimą rėmė 
Amerikos ir Anglijos agen
tai.

Mossadegho valdžia buvo 
atėmus iš anglų ir suvals
tybinus naftos pramonę 
Irane. Mossadeghas atme
tė anglų - amerikonų rei
kalavimus sugrąžinti an
glus į tą pramonę. Kara
lius pritarė jų reikalavi
mams. (Suprantama, iog 
naujoji generolų valdžia

Durkin kaltina prezidentą 
kaip prižado laužytoją

St. Louis. — Buvęs valdi
nis darbo sekretorius Mar
tinas Durkin kaltino prezi
dentą Eisenhowerį už su
laužymą pasižadėjimo—pa
taisyti streiklaužišką Taf- 
to-Hartley’o' įstatymą.

Durkinas, ka 1 b ė d a m a s 
Darbo Federacijos suva
žiavime, pareiškė, jog Ei- 
senhoweris buvo asmeniš
kai jam pasižadėjęs pakeis
ti 19 posmų to įstatymo, bet 
paskui atsisakė vykdyti pa
sižadėjimą. Todėl Durki
nas, federacinės Plumberių 
Unijos pirmininkas, ir pasi
traukė iš valdžios.

Danija.—Pranešama, kad 
Danijos seimo rinkimuose 
konservatoriai gavo trupu
tį daugiau balsų, negu so
cialdemokratai.

Tokio. — Japonijos kara
lius apdovanojo aukščiau
siu savo medaliu generolą 
M. Clarką, pasitraukiantį 
iš tarnybos vyriausia Ame
rikos komandierių Tolimie
siems Rytams.

vas Attlee, o šiomis dienomis 
kitas darbietis, Denis Healey 
pasakė aštrią kalbą Europos 
Taryboj e, Strasbourge.

priims anglus atgal į -Ira
no naftos pramonę.

(Premjeras Mossade
ghas svarbiausia todėl nu
verstas ir areštuotas, kad 
jis laikė naftos šaltinius ir 
fabrikus valstybine Irano 
nuosavybe, kaip teigė pir
mesni pranešimai.)

Deportavimui suimtas 
Sklar, Russky Golos 
redaktorius

New York. — Ateivybės 
valdininkai areštavo Borisą 
Sklarą, Russky Golos dien
raščio redaktorių. Valdžia 
mojusi deportuot jį iš Jung
tinių Valstijų, kaip neturin
tį pilietinių popierių komu
nistą.

Sklar yra 68 metų, gi
męs Minske, Baltarusijoje.

Indijos premjeras 
reikalauja paplatint 
politinę konferenciją

New Delhi, Indija.—Indi
jos premjeras Nehru, kal
bėdamas šalies seime, ra
gino priimti ir neutralius 
kraštus į busimąją konfe
renciją dėl taikos vykdymo 
Korėjoje.

Jis taip pat reikalavo 
duoti Azijos šalims dau
giau balso Jungtinėse Tau
tose. Sykiu Nehru peikė 
Ameriką, kad jinai atmeta 
didžiąją Kinijos respubliką 
nuo Jungtinių Tautų. Ji
sai sakė, jog tai net juokin
ga, kad amerikonai pripa
žįsta Čiang Kai-šeko kinus 
tautininkus Formozos salo
je “visos Kinijos atstovais” 
Jungtinėse Tautose, kuo
met Čiang Kai-šekas iš ti
krųjų tėra tiktai pačios 
Formozos atstovas.

Graikija priima Bulgarijos 
siūlymą panaujinti ryšius

Athenai, Graikija.—Grai
kų valdžia priirfia Bulgari
jos Liaudies Respublikos 
pasiūlymą tartis apie di
plomatijos ryšių panaujini- 
mą tarp tų dviejų šalių.

Bet manoma, kad Graiki
ja reikalaus atpildų už nuo
stolius, kuriuos* senoji fa
šistinė Bulgarijos valdžia 
padarė Graikijai, talkauda- 
ma naciams Antrajame pa
sauliniame kare.

ORAS.—Būsią šilčiau ir 
giedra.

Buvęs prezidentas Trumanas pasisveikina su Adiai 
Stevensonu Demokratu Partijos mitinge Chicagoje. Ste- 
vensonas, sugrįžęs iš kelionių po pasaulį, sakė, kad mūsų 
šalies valdžia turėtų vykdyti derybas taikai su Tarybų 
Sąjunga.

Lenkų teismas įkalino vyskupą 
ir tris kunigus kaip Amerikos 
ir popiežiaus šnipus

Varšava. — Karinis len
ku teismas nuteisė kataliku 
vyskupą Česlovą Kačmare- 
ką 12 metų kalėti kaip 
Amerikos ir popiežiaus šni-. 
pą; sykiu pasiuntė kalėji- 
man tris kunigus, šnipinė- 
jusius po vyskupo koman
da. Kun. Jan Danilevič už 
tai gavo 10 metų kalėjimo, 
kun Jozef Dombrovski 9 
metus ir kun. Vlad. Vidlak 
5 metus.

Šnipė minyška Valerija 
Niklevska buvo nuteista 5 
metus kalėti, bet teismas 
suspendavo jai bausmę.

Kaip vyskupas ,taip ii* tie 
kunigai teisme prisipažino, 
kad:

Jie šnipinėjo karines Len
kijos jėgas, pramonę ir ūkį.

Sušnipinėtas žinias per
leidinėjo amerikiniam am
basadoriui Varšuvoje bei 
šmugeliavo jas popiežiui. 
Popiežius perdavinėio šni
pų raportus newyorkiniam 
kardinolui Spellmanui, o šis 
nranešinėjo Amerikos val
džiai.

Amerikos ambasadorius

Eisenhoweris ragina aukoti ir 
drabužius rytiniams vokiečiams

Washington. — Vakari
nės Vokietijos premjeras 
Adenaueris atsišaukė į pre
zidentą Eisenhovverį. pra
šydamas, kad amerikiečiai 
aukotų drabužius bei čeve- 
rykus vadinamiems “varg
šams” vokiečiams, gyvenan
tiems rytiniame Berlyne bei 
kitur Rytinėje Vokietijoje, 
kuri yra sovietinėje žiny
boje.

Eisenhbweris parėmė 
Adenauerio prašymą. Savo 
laiške Adenaueriui prezi
dentas sakė: “Aš tikiuosi, 
kad Amerikos žmonės mie
lu noru ir gausingai atsi
lieps i tamstos atsišaukimo 
per įvairias privatines įstai
gas.”

Valstybės department© 
valdininkai sako, tur būt, 

duodavo vyskupui Kačma- 
rekui daug pinigų b<*i do
vanų. Vyskupas tais pini
gais rėmė lenkus ir ukrai- 
nus teroristus, kurie žudė 
Lenkijos valdininkus, poli
cininkus bei sovietinius ka
rius; sprogdino tiltus, fa
brikus ir darė kitus ken
kimo žygius.

Vyskupas taip pat prisi
pažino, jog kalbėdavosi su 
A merikos ambasadorium 
kad jeigu nepavyks per su
kilimą nuversti esamąją 
Lenkijos valdžia, tai “rei
kės per karą prieš Sovietus 
paliuosuot ją nuo komunis
tu.” C (

Visi teisiamieji sakė, kad 
gailisi nusidėję liaudiška- 
jai valdžiai, nors ta valdžia 
nepersekiojo religijos ir net 
rėmė katalikų b a ž n y č i ą , 
steigdama naujas parapi
jas.

Valdžia teisme įtarė, kad 
vyskupas Kačmarek ir jo 
kunigai net per išpažintis 
šnipinėjo pageida u j a m a s 
Amerikai žinias.

Nacionalė Katalikų Labda
rybė, kitos įvairių religijų 
organizacijos ir Raudonasis 
Kryžius apsiims rinkti ir 
siųsti drabužius bei avalus, 
kurie bus dalinami ryti
niams vokiečiams, vyrams, 
moterims ir vaikams.

United Press rašo, kad 
amerikonų dalinami maisto 
pundeliai “gerai patarnavo 
rytiniams berlyniečiams,” 
kurstydami juos prieš ko
munistus. Tikimasi, kad 
panašiai patarnaus ir ame
rikiniu drabužiu dalinimas 
jiems.

Viena, Austrija.—Susirin
kę iš septynių šalių, ame
rikiniai diplomatai tariasi, 
kaip veikti prieš Sovietų 
politiką.

ĮJUNGT. TAUTU SEIMAS 
ATSISAKO SVARSTYT 
SOVIETU PASIŪLYMĄ—

■ Višinskis sako, Amerika pastoja 
kelią konferencijai dėl Korėjos

United Nations, N. Y. — 
j Amerikonai su savošalinin- 
1 kais Jungtinių Tautų sei- 
: me antradienį 40 balsų prieš 
‘ 8 atmetė Sovietų delegato 
; Andriaus Višinskio pasiūly- 
i mą — svarstyti Kini j o s 
I Liaudies Respublikos ir 
. Šiaurinės Korėjos reikala

D. Federacija išbraukė 
laivakrovių uniją už 
gengsterių globojimą

St. Louis. — Darbo Fe
deracijos suvažiavimas be
veik vienbalsiai nutarė pa
šalinti Laivakrovių Uniją 
iš Federacijos. Nes “amži
nasis” tos unijos preziden
tas Joe Ryan ir kiti vadai 
neapvalė unijos nuo gengs- 
terių, raketierių bei žmog
žudžių.

Teisėjas Medina 
atmetė valdžios bylą 
prieš banką trustą

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas, milijo
nierius Harold Medina pa
naikino šalies valdžios bylą 
prieš septyniolika bankinių 
kompanijų. Valdžia kalti
no jas kaip suokalbį ir trus
tą, kuris bandė užgrobti ir 
monopolizuoti biznį iš nau
jų šėrų-bonų leidimo.

Valdžios byla buvo velia
ma per 34 mėnesius, iki ją 
Medina atmetė.

Tai tas pats teisėjas yra 
nuteisęs 11 komunistų vadų 
iki 5 metų kalėti už vadi
namą “su o k a 1 b i a v i m ą 
skelbti, kad varu reikėsią 
nuversti A m e r i k o s val
džia.” c

Sovietinė Gruzija 
pakeitė premjerą

London.—Pranešama, jog 
Sovietinės Gruzijos Respu
blikos aukščiausioji taryba 
(seimas) pašalino savo 
premjerą Valerijaną Ba- 
kradzę už politinius nukry

pimus ir už nevykdymą pla
nų dėl pramonės bei ūkio 
pakėlimo. Sakoma, Bakra
dze buvo šalininkas Beri- 
jos, kuris Maskvoj suimtas 
kaip anglų-amerikonų agen
tas.

Bakradzės vieton paskir
tas G. D. Dzavachišvili, bu
vęs premjero pavaduotojas.

vimą, kad būtų paplatinta 
politinė konferencija tai
kai daryti Korėjoje, įtrau
kiant konferencijon ir pen
kis neutralius kraštus: In
diją, Pakistaną, Burma, So
vietų Sąjungą ir Indonezi
ja

Už Višinskio pasiūlymą
balsavo Švedija, Burma, So
vietų Sąjunga, Indonezija, 
Ukraina ir Baltarusija ir 
dar vienos šalies delegatas.

Nuo balsavimo susilaikė 
Argentina, Afganistanas, 
Egiptas, Guatemala, Indija, 
Irakas, Lebanas, Saudi Ara
bija, Syrija, Yemenas ir Ju
goslavija.

Seimo dauguma tokiu bū
du vėl užgyrė amerikinį 
planą, kad politinėje konfe
rencijoje dalyvautų tiktai 
Amerika su kariniais savo 
talkininkais, įš vienos pu

lses, ir Šiaurinės Korėjos 
i Liaudies Respublika su Ki- 
i nija, iš antros pusės.
i

Višinskis smerkia
Amerikos užsispyrimą

Višinskis sakė, jog Ame
rikos “užsispyrimas gręsia 
iš anksto suardyti planuo
jamąją konferenciją.”- Jisai 
spėjo, kad Šiaurinė Korėja 
ir Kinija gali atsisakyti 
nuo dalyvavimo konferenci
joje, jeigu jon nebus priim
ti neutraliai kraštai.

Amerikos delegatas Hen
ry Cabot Lodge pareiškė, 
jog kai konferencija prasi
dės tarp dalyvavusiųjų ka
re, tai jie patys galėtų su
sitarti pakviest ir tūlas ne
kariavusias šalis.

Višinskis atsakė, jog 
Lodge delsdamas tiktai 
“suvelia dalykus.” Be to, 
Lodge stato savo siūlomąją 
siaurą konferenciją aukš
čiau už Jungtines Tautas, 
kuomet jis perša, kad pati 
konferencija pasirinktų 
neutralius dalyvius, apei
nant Jungtines Tautas.
Bus svarstoma pasiūlymas 

uždraust atom-bombas
Jungtinių Tautų seimas, 

tačiau, 56 balsais prieš 0 
nutarė įtraukt į svarstymų 
programą Višinskio pasiū
lymą —uždraust atomines 
ir hydrogenines bombas, 
trečdaliu sumažint penkių 
didžiųjų valstybių apsigin
klavimą ir užgint karinę 
neapykantos propagandą.

Hanoi, Indo-Kin.—Fran- 
cūzai, naudodami ameriki
nius lėktuvus, nuolat bom
barduoja Vietnamo liaudi
ninkus, mėgindami suardyt 
jų ruošiamą ofensyvą.
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UE SUVAŽIAVIMAS
CHICAGOJE šią savaitę vyksta United Electrical, 

Radio and Machine Workers unijos, kuri sutrumpintai 
žinoma kaip UE, suvažiavimas.

Ši unija kadaise buvo didelė, galinga, bet kai CIO 
vadovai pradėjo vykdyti “valymą,” kai šią uniją pa
šalino iš ten, ji sumažėjo, nes greta jos atsistojo ki
ta unija. Kitais žodžiais, UE buvo apskaldyta, bet ji 
dar visvien tvirta.

Suvažiavime dalyvauja apie 500 delegatų. UE pre
zidentas Albert J. Fitzgerald ,atidarydamas suvažiavi
mą, griežtai pasmerkė makartizmą, pasmerkė keliantį 
galvą fašizmą ir ragino visus unijos narius neatlaidžiai 
prieš reakciją kovoti.

—Mes galime ir privalome atmušti 'fašizmą, — sakė 
Mr. Fitzgerald.

Prezidentas priminė, jog Kongrese yra įneštas bi- 
iius, — Butler Bill, — kuris, jei pataptų įstatymu, už
duotų organizuotiems darbininkams tokį smūgį, kokio 
jie dar neturėjo. Butlerio bilius mierija padaryti unijas 
kcmpaniškomis, samdytojų įrankiais. Todėl jau dabar 
apdairesni darbininkų vadovai rengiasi daryti viską, kad 
Kongresas tą bilių atmestų.

Žinoma, jei visos darbo unijos griežtai pasisakys 
prieš’tą bilių. tai jis nebus priimtas.

ARGI REPUBLIKONAI
IŠDRĮS TAI DARYTI?

ADLAI STEVENSON. kaip žinia, neseniai pasisa
kė už tai, kad Amerikos vyriausybė tartųsi su kitomis 
didžiosiomis valstybėmis,—'karybų Sąjunga, Francūzija. 

'Britanija,—dėl g’nklaw'mo mažinimo, dėl baigimo šaltoje 
karo politikos. dėl išsprendimo visų nesusipratimų dery
bų keliu.

Stevensono sumanymas sveikintinas, geras sumany
mas. Eisenhoweris kol kas viešai nieko tuo reikalu ne- 

, pasakė, tačiau kai kurie republikonai jau puola Steven- 
sona.

Aną dieną Chicagoje sakė kalbą Michigano valsti
jos senatorius Homer Ferguson. Ferguson yra ne eilinis 
republikcnas, o vienas vadovų.

Na, ir šis republikonų lyderis pasmerkė Stevensoną 
už jo tokį sumanymą, nes, girdi, Stevensonas nori “ap
taisyti” Tarybų Sąjungą. Fergusonas sakė, kad jis ir jo 
partija sekamų metu kongresiniuose rinkimuose aiškiai 
pasisakvs prieš bet kokias derybas su Tarybų Sąjunga.

Mums atrodo, jei republikonai tai padarys, jei jie 
•.tokios taktikos, kokią siūlo Fergusonas, laikysis, tai jie 
rinkimus prakiš.

Šiandien, atsiminkime, dauguma Amerikos žmonių 
stoja už susitarimą, už derybas, už taiką, prieš karą.

Juk nėra šiandien niekam paslaptis, kad Eisenhow- 
ris rinkimus laimėjo tik dėl to, kad jis pasisakė už 

•baigimą karo Korėjoje, kad jis pasisakė už numažini
mą žmonėms taksų.

Taigi tenka paabejoti, ar republikonai sekamų metų 
rinkiminėje kampanijoje išdrįs joti ant karinio arkliuko.

“ ‘Pasaulis, kaip aš jį ste
bėjau? Po tuo antgalviu 
■Stevenson dėsto savo min
tis ir įspūdžius, sukolektuc- 
tus kelionėj po trisdešimtį 
valstybių.

“Jis prisipažįsta, kad jį ‘ap
ima nerimas, nes Amerikos 
prestižas .ir įtaka mažėja?

“Vienas atsakomingas eu
ropietis lyderis jam pasa
kęs, kad McCarthy ‘per aš- 
tuonius mėnesius daugiau 
pakenkė Amerikai, n e g<u 
Sovietų prop.a g a n d a per 
aštuonius -metus?

“Vadinasi, McCarthy' ter
šia Amerikos vardą, nes jo 
vardas yra sinonimas reak
cijos, inkvizicijos.

“Bet ką daro tie genieji 
demokratai, kad pataisius 
Amerikos prestižą? Ne tik 
nieko nedaro, bet faktinai 
priima McCarthy, .Kno.w- 
lando ir kitų .panašių .poli
tiką Rusijos, Kinijos ir In
dijos atžvilgiu!

“Kas girdėjo, kad Adlai 
i Stevensonas, ar Trumanas 
protestuotų prieš civilių 
laisvių laidojimą ir keltų 
savo balsą už Teisių Biliaus 

; atsteigimą?
“Trumanas, kalbėjęs De- 

i troite Darbo Dienoj, taiks- 
i tesi prie darbo unijų ir akė- 
I jo eisenhowerinius milijo- 
I nierius.

“Bet anie McCarrano ir A
j Smitho aukas, apie reakci- 
i nę isteriją—nei žodžio.

“Ar to nemato Azijos ir 
' Europos saliui visuomenė?”

K A .KORĖJOS MINISTRU 
PIRMININKAS PASAKĖ 

MASKVOJE
Elta paduoda trumpą kal

bą, kurią Šiaurės Korėjos 
ministrų pirmininkas Kim 
Il Sen pasakė atvykęs su 
delegacija į Maskvą. Tarp 
kitko jis sakė:

GERAS ŽYGIS
SAN FRANCISCO darbo unijos šaukia politinę kon

ferenciją aptarimui miestavų rinkimų, kurie ten įvyks 
Šį rudenį. Konferencija šaukiama sekamą šeštadienį.

Konferencijos šaukėjai sako, organizuoti darbinin
kai neprivalo eiti prie urnų aklai, jie privalo gerai apgal
voti visus klausimus, susijusius su rinkimais, jie privalo 
susipažinti su kandidatais į miesto administracijos 
vietas.

Mums rodosi, jog šis žygis yra labai pagirtinas. Jei 
visų miestų organizuoti darbininkai panašiai prieš rin
kimus padarytų, jie daugiau laimėtų. - -

“Korėjos Liaudies Demo
kratinės Respublikos vy
riausybinė delegacija atvy
ko į Maskvą tam, kad per
duotų visos korėjiečių tau
tos nuoširdžią padėką Ta
rybinei vyriausybei už jos 
nutarimą paskirti 1 mili
jardą rublių, kaip pagalbą 
korėjiečių tautai karo su
griautam liaudies ūkiui kuo 
greičiausiai atkurti ir iš
vystyti, o taip pat, kad ap
svarstytų klausimus, lie
čiančius tolesnį ekonominio 
ir kultūrinio bendradarbia
vimo plėtimą bei stiprinimą 
tarpe Korėjos Liaudies De
mokratinės Respublikos ir 
didžiosios Tarybų Sąjun
gos.

“Aš esu giliai įsitikinęs, 
kad Korėjos vyriausybi
nės delegacijos .atvykimas į 
Maskvą padarys savo įna
šą į tolesnį broliškų drau
giškų santykių stiprinimą 

• tarp Korėjos Liaudies De
mokratinės Respublikos ir 

Prisiekdinamas naujai sudarytas komitetas, kurio bus pareiga prižiūrėti, Jog 
nebus jokios rasinės diskriminacijos tuose,fabrikuose, kurie turi valdžios kontraktus. 
Viduryje paveikslo matome prezidentą Eiserthowerj. Taveikslo kairėje pusėje 
antras stovi vice-prezidentas Nixon.

Tarybų Socialistinių Respu
blikų Sąjungos, į kuo spar
čiausią sugriautojo liaudies 
ūkio atkūrimą bei išvysty
mą ir tolesnį liaudies demo
kratinės santvarkos stipri
nimą mūsų Respublikoje, o 
taip pat į taikaus mūsų Tė
vynės suvienijimo pasieki
mą ir taikos bei saugumo 
sustiprinimą Azijoje.”

APIE TUOS JŲ “ŽYGIUS”
■Dienraštis Vilnis rašo:
“Lietuvių atžaga r e i v i ų į 

spauda pranešė, kad kon- 
gresmanas Kerstenas susi
baladojo į Reutlingeną, Va
karų Vokietijoj, ir .ten mi
tingavo su ‘vyriausio’ ko
miteto šulais. K e r s t e n ą 
sveikino Krupavičius ir Žal
iauskas.

“Anot ‘Draugo? Krupavi
čius pareiškė Kerstenui ‘gi
liausią padėką vardu kry
žiuojamos Lietuvos?

“Tame mitinge dalyvavo 
amerikiečiai Rudis ir Kižy- 
tė, gvigaitiniąi šimutiškos 
tarybos perlai.

“Verta .patėmyt, kad ta- 
'.me klumpių sunešime ne
buvo lozoraitininkų, kurie 
atstovaujasmetoninę di
plomatiją. Iš to galima 
spręsti, kad įvyks naujas 
kačių koncertas dėl ignora
vimo ‘diplomatijos šefo?

“Kerstenas, dėdamasis di
deliu demokratu, ginklavo
si Amerikos Nepriklauso
mybės Deklaracija ir pori
no apie žmonių lygybę, pri
mindamas, kad Eisenhowe- 
ris ‘niekados nesutiks su 
kurios nors tautos pavergi
mu?

Jeigu Kerstenas būtų kal
bėjęs Moroke ir Tunisijoj. 
ar kurioj kitoj pavergtoj 
Afrikos šalyj, tai jo žodžiai 
būtų turėję reikšmės. Bet 
ten, kur reikėtų kalbėt, ne
kalba nei Eisenhoweris, nei 
jis. Ir kaip tik dėl tos prie
žasties, kad jie eina išvien 
su pavergėjais, o ne pa
vergtaisiais?’

Tikra, tiesa!
Toliau laikraštis primena 

tai, kad mūsų krašto Ne
priklausomybės Deklaraci
ja “skelbia, jog kiekviena 
tauta turi teisę, pasirinkti 
tokią valdžios formą, ko
kios ji nori, o ne būtinai 
a m e r i k o nišką kurpalių,” 
na, ir lietuvių tauta pasi
rinko tokią valdžios formą, 
kokia jai geriausia tiko.

Kerstenas dabar patampa 
didelis vyras. Žiūrėkit, jis 
važinėja, tyrinėja, klausinė
ja 'ir vis apie Pabaltijį. Pa
baltijo kraštai savo san
tvarką pakeitė viešai, per 
liaudies seimus. Apie tai 
rašė ir Amerikos komerci
nė spauda, na, ir kas norė
jo, sužinojo, kaip ir kas ten 
įvyko.

Kas gi Kerstenui “liū-, 
,dys”? Vilnis atsako:

“Liudytoją jie gali surast 
tiek ir tiek. Nereik nei 
prašyt, nei baladotis po Eu
ropą. Visiems žinoma tų 
liudytojų giesmė be galo. 
Liudys ir vyskupai ;Padols- 
kis su Brizgiu, ir Kairys - 

I Kaminskas, ir Bielinis, ir 
šimtai kitų bė.glių,. Jie 
krankščia ir baubia .iš Tų 
naciu gadzinkų nuo to lai
kų, kada jie nešdinosi iš 
Lietuvos, sykiu su hitleri
ninkais . Savo propagan- 
distiniam įtūžime jie iš- 
nliurpė viską, kas tik buvo 
jų luobonėse. Nieko nau
jo jie nepasakys.

“Taigi, tas inscenizavimas 
‘tyrinėjimo’ apie 1940 me- 

i tu įvykius bus niekas dau
giau. kaip sukoncentruotas 
propagandos finalas su tais 
.pačiais o rateliais ir artis
tais.”

Stebėtinį sutvėrimai tie 
grigaičiai, vaidylos, šimu
čiai ir visa tų gobšų veislės 
virtinė! Jie skelbiasi kovo
ja “išlaisvinti” Lietuvą. O 
patys jau -yra atsisakę nuo 
Lietuvos. Kiekvienas as
muo priimdamas šios šalies 
pilietybę turi prisiekti, kad 
atsisako ir atsižąda buvu
sio savo krašto, iš kurio jis 
paėjo. Taip ir jie kiekvie
nas yra tą padarę.

Sakosi norį “išlaisvinti” 
Lietuvą joje negyvendami 
ir nebūdami jos piliečiais. 
Tačiau patys kautis jie nei
na. Jie pirmiau prašė pre
zidento Trumano, o dabar 
prezidento Eisenhowe r i o., 
kad jiems atkariautų Lie
tuvą. Tai tikri ainiai Jo
gailos, kuris nužudė savo 
dėdę Keistutį, taipgi jo žmo-' 
na garbingąją Birutę.

Būdami dideliais sava
naudžiais, jie steigia viso
kius fondus ir tarybas “Lie
tuvai vaduoti.” Kas metai 
apvaikščiodami vasario 16- 
tąją susirinkimuose ir pra
kalbose paskleidžia karui 
prieš Lietuvą kurstyti pro
pagandos ir pasirenka į 
tuos fondus aukų.

Varjotai-patrijotai
Nebūdami Lietuvos pilie

čiais, neva vardan Lietuvos 
susikviečia į hotelj Wash
ingtone keletą politikierių 
ir su jais apvaikščioja Lie
tuvos karaliaus Mindaugio 
septynių šimtų metų sukak
tuves. Atsišaukia į visus 
Amerikos lietuvius, kad 
siųstų jiems ten savo pini
gus, nes labai yra svarbu 
juos praleisti tame kotely
je.

Jeigu tie pseudo - demo
kratai taip myli garbinti 
karalius, tai kodėl jie nesu
taria paminėti bent vieną 
iš buvusių Anglijos kara
lių. kurie valdė šią šąli? O 
gai dar susitars ir pami
nės?

Naujas Thedoro Roosevelto 
paminklas Long Islande

Amerikiečiai turi naują 
tautinį paminklą. Daugiau 
kaip metus buvo uoliai dir
bama, kad restauravus The- 
odoro Roosevelto Sagamore 
Hill, Oyster Bay, L. L, na
mus, amerikiečio preziden
to.

Sagamore Hill Theodoro 
Roosevelto namas buvo pa
statytas 1884 metais už 
$20,000. Su laiku, jis buvo 
pristatytas ir šiuo metu Tu
ri 26 kambarius. Roosevel
to laikais (jis mirė 191i9) 
šie namai buvo mecca sena
toriams, ambasadoriams, 
mokslininkams, “cowboys,” 
ūkininkams, medžiotojams, 
finansininkams ,poetams ir 
politikams.. Trofėjų kam
baryje, žemutiniame aukš
te, 26-šis JAV ^prezidentas 
priėmė Rusijos ir Japonijos
atstovus, ,su kuriais buvo 
paruošta Portsmouth Tai
kos sutartis, kuria buvo 
užbaigtas 1905 >mctų Rusi
jos - Japonijos karas. (Už 
šias past.-Figas Theod u’ui 
Roosevcltui buvo suteikta 
Nobelio Taikos premija.)

Ir restauruotuose namuo
se trofėjų kambarys atro
do lygiai taip pat, kaip 
anais laikais, pilnas ragų, 
Kailių iv ilčių, .kuriuos Mr. 
Roosevelt -surinko kelionėj 
i Afriką 1909 metais. Dau
guma Įiiiisivežtų paukščių 
bei žvėrių buvo atiduota 
Smithson Institucijai ir ki
tiems muziejams. Namuo
se, trečiajam aukšte, yra 
taip vadinamas “gunroom,” 
kuriame surinkti visi 'Roo
sevelto šautuvai ir kitas

Didelis laimėjimas
Paskiausiu laiku su dide-, 

liu džiaugsmu daktaras, re
daktorius ir sek r eterius 
(vienas jr tas pats) prane
ša, kad Kongresas nutarė 
jiems tyrinėti Lietuvą. Tai 
ką jie ten tyrinės? Gal su
ras, kad Smetonos valdžia 
buvo, o dabar jos nebėra? 
Ar kad Valdemaras, Yčas, 
Šliupas buvo, o dabar jų 
nebėra? Ar kad jų Hitlerio 
taipgi nebėra — ilsisi sau 
ramiai, o Lietuvos žmonės 
nusibalsavo ir susitvarkė, 
kaip jie norėjo.

Ginklai išris
Susirinkimuose jie tvir

tina, būk Lietuvos atgavi
mą jiems ginklai išris, tai 
yra, bus prieš Lietuvą ka
ras, ko jie labai trokšta.

Daleiskime, kad Amerika 
su vokiečiais eitų į' karą 
prieš Tarybų Sąjungą ir 
Tarybų Lietuvą (Anglija ir 
Francija nenori eiti prieš 
Tarybų Sąjungą į karą, at
sisako). Vėl daleiskime, 
kad Amerika su vokiečiais 
apgali Tarybų Sąjungą (o 
jie turėtų žinoti, kaip jų 
Hitleris atkando dantį), 
nuverčia tarybinę santvar
ką. Kas tada įvyktų?

Nuvertimas tarybų val
džios (ko ponai niekad ne
sulaukę) “paliuosuotų” ne 
tik lietuviams ponams Lie
tuvą, bet ir lenkų šlėktoms 
Lenkiją, rusų kontr - revo- 
liucijonieriams Rusiją. Ta
da jie visi grįžtų atsiimti 
kas savo: lenkai atsiima 
Vilnių su apylinkėmis ir 
dar magaryčioms Suvalkus, 
vokiečiai atsiima Klaipėdą 
ir Mažąją Lietuvą. Na, o 
kas Kerenskio, tai Kcrens- 
kiui — visą likusią Lietu
vos dalį su Kaunu pasiima 
Kerenskis.

Tai taip tie žabaliai “iš
laisvintų” Lietuvą.

Jeigu galėtų ir kiaulės 
ragus turėtų. L. S.

m e d ž i o klės “apsišarvavi- 
mas.” Jame taip pat ran
dama jo kovos įrankiai, ku
riuos jis naudojo North 
Dakotoje, Ispanijos - Ame
rikos kare, kuriam jis va
dovavo “The Rough Rid
ers” kavalerijos savanorių 

.pulkui.
Theodoro Roosevelto na

mas įdomus ne vien tik dėl 
jame esančių trofėjų, įvai
riausių riš viso pasaulio su
rinktų atsiminimų, bet ir 
dėl to, :kad tai ,yra tipiškas 
amerikiečio namas. Kaip 
pats Rooseveltas yra išsi
reiškęs: “I have had the hap
piest home life of any man 

■I have ever known.” Jis tu
rėjo keturius sūnus ir dvi 
dukteris ir .niekad dėl jų-ne
buvo perdaug užimtas, kad 
ąšeitų su jais .pasivaikščio-
ti, .pažaisti ar jiems ką įdo
maus paskaityti.

Theodoro Roosevelto vie
šoji tarnyba prasidėjo, kai 
jis buvo 28 metų jaunuolis, 
išrinkus į New Yorko sei
melį. /Po poros metų jis 
buvo paskirtas US .Civil 
Service Commissioner, po 
to New Yorko Policijos Ko- 
misioųierium; tada US Ka
ro laivyno ministro asisten
tu. Grįžus iš Ispanijos - 
Amerikos karo jis buvo iš
rinktas New Yorko valsti
jos /gubernatoriumi. Se
kantis postas buvo vice-pre- 
zidentūra. 1901 metais, nu
žudžius pręz. McKinley, jis 
ėjo prezidento pareigas iki 
1904 metais jis buvo naujai

2 pus!.—Laisve (Liberty)-Ke t virt., Rugsė jo-Sept. 24, 195«

Biologų ekspedicija

KAUNAS.— Lietuvos Mok- 
siu akademijos biologi.josl in
stituto Kauno botanikos Sodo 
direktoriaus Lukaitienės vado
vaujama pomologu ir dendro
logy ekspedicija vykdo tyrimo 
darbus šiaurės, rytų ir pietų 
Lietuvoje. Biologai išaiškina 
geriausias vietines vaismedžių 
bei vaiskrūmių rūšis respubli
kos sodų veislei pagerinti, c 
taip pat ieško miškų bei deko
ratyvinių medžių, tinkančių 
miestams apželdinti. Ekspedi
cijos surinktoji medžiaga bus 
panaudota TSRS Mokslų aka
demijos biolog. instituto lei
džiamajame veikale “Tarybų 
Sąjungos medžiai ir krūmai.’-

Daug vertingų medžiagų 
rūšių ištyrė ekspedicija Trakų 
rajone. Kariotiškiirose surasti 
vertingi spygliuočiai — pociil
giai, kurie gerai prigyja mies
tuose ir auga pusantro karto 
greičiau, negu eglės. Pociūgis 
turi taip pat didžiulę pramo
nine reikšmę, nes jo mediena 
yra daug kietesnė, negu visų 
kitų spygliuočių, augančii 
publikoje.

Užtrakio parke ištirt.
šios liepų rūšys, šie medžiai 
žydi įvairiu laiku. Tai leidžia 
sudaryti konvejerį bičių me- 
donešiui nuo birželio iki rug- 
piūčio mėnesio. Surastos taip 
pat 6 klevų, ir 4 uosio rūš.ys. 
Tai vertingi medžiai miestams 
apželdinti. Ištirtosios dvi Sibi
ro kėnių rūšys ir pilkas riešut 

į medis d co d a gerą medieną 
medžio apdirbimo pramonei.

Biologams pavyko surasti 
vietą, kurioje auga kam.štme- 
džio rūšis “Amūro aksomas.” 
šis Tolimuosiuose Rytuose au
gantis medis sutiktas pirmą 
kartą respublikoje. Medis ver
tingas ne tik savo žieve, iš ku
rios gaminami aukštos koky-v 
bės kamščiai: iš jo šakini gan 
narni geltoni dažai.

Šiuo metu ekspedicija* 
ko i Nemenčinės rajoną. ■ \ <

(ELTA)/

Gerėja avalynes kokybe
i KAUNAS. — “Lituani
kos” avalynės fabriko ko
lektyvas plačiai išvystė ko
vą už avalynės kokybės pa
gerinimą.

Visų cechų darbininkai 
prisiėmė naujus socialisti
nius įsipareigojimus — ne
sumažinant gamybos tem
pų padaryti ją gražesne.

NiiosavtiG.se namuose
Anykščiai.—šalia Anykš

čių plytinės auga naujas 
darbininkų miestelis. Tai 
įmonės darbininkų statomi 
individualūs gyvenami na
mai. Šiomis dienomis še
šios įmonės darbininku šei
mos šventė įkurtuves nau
juose patogiuose .butuose.

M. j Urbu lis _________T___ \
Revoliucijos nėra padaro

mos ,jos pačios ateina. Re
voliucija auga taip pat na
tūraliai, kaip ir ąžuolas. 
Rev.oliucija dygsta iš pra
eities. Wendell Phillips.

..i ■ ■■■■■■ ■■ I i im ■ ....   Iiiimim ■ 1.ĮI.. Į I I I ■ ,1. ,

išrinktas. 1909 metų' kovo
4 d. jo kadencijos terminas 
pasibaigė, ir nors 1912 me
tais jis kandidatavo į prezi
dentus kaip progresyviųjų 
partijos nominuotasis, iš
rinktas nebuvo lygiai tai]), 
kai]) ir William Howard 
Taft, kuris buvo tikrosios 
republikonų partijos kandi
datas.

Šio namo restauracija 
Saga m ore Hill vi e to ve j e, 
Oyster Bay rajone, padidi
no Theodoro Roosevelto 
paminklų skaičių .|Kiti pj? 
minklai yra jo kapo pamin
klas Young’s M e m o r i a 1 
C e m c t ery, The Roosevelt 
Bird Sanctuary ir Theodore 
Roosevelt Memorial Pa*rk.

Common Council

NiiosavtiG.se


HARTFORD, CONN.
Pamirė Adomas Tot°rėlis 
IPakaJnis)

RvJgpiūčio 24 d. pamire A. 
Toto'e lis. Draugas sirgo dau
giau kaip metus laiko, šerme
nimis rūpinosi jo brolys Justi
nas. šermenys buvo privatinės 
be jokių ceremonijų. Rugpjū
čio 26 d. buvo nuvežtas j 
Springfield, Mass., krematori- 
ją ir sudegintas. Kas su pele
nais atsitiko, tai neteko gir
dėti.

A. Totorė!is išgyveno šioje 
šalyje daugiau kaip 40 metų. 
Buvo geras progresyvio dar
bininkų judėjimo rėmėjas, 
prigulėjo prie Laisvės Choro 
ir Lietuvių Literatūros Draugi
jos 68 kuopos. Nors jau buvo 
virš 81 metų, bet lankydavo 
kožną vieną parengtą kon
certą ir teatrą. Buvo stiprus 
rėmėjas darbininkiškos spau
dos, mylėjo skaityti Laisvę, 
Vilnį ir Liaudies Balsą. Visuo
met, kada tiktai matė reikalą., 
paaukodavo dėl jų palaikymo. 
Vienu žodžiu sakant, biro 
st apraus nusistatymo

Adomas Totorėlis 
nis) gimė Lietuvoje, 

žmogus.
(Pakal-

V i l*niaus
gubernijoje ir Vilniaus apskri
tyje, dabartiniame Gelvonių 
(Ukmergės) valsčiuje, Žabe
lių kaime. Nors Totorėlis gy
veno nuo šių žodžių rašytojo 
tiktai 3 verstai, bet Lietuvoje 
neteko pažinties turėti. Susi
pažinome Hartforde 1921 me

PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
-—— - Kalėjimo vaizdai. Poema -i.;--

(Tąsa)
Gnytino, kaulijo Domas ir skundės,—
Vis jam morfino, vis pilnas pagundos,— 

Džiovas tik davė tablečių tokių, 
Taip tik, dėl visko, matyt, dėl akių.

. )žekas tuo tarpu gražiai atsigavo,—
Vis monotoniškai tąsė, raliavo,

Kai jam užeidavo ūpas koksai, — 
Šiaip nieko vyras, neblogas visai.

Tiedu jaunieji vyriukai su pirštais —
Smarkiai paburzgia, parėkia, panirsta...

Taip tai ir ūžia tasai kambarys...
Džioniui kančia, bet neką jis darys...

Šitaip ir slinko dienelė po dienai, —
Nėr įvairumo, nėra ir naujienų.

Vis ta vienoda, pilka rutina, — 
Džioniui nus’bodo — jau būtų gana...

Jei ne tas triukšmas, ne kvailas 
burzgimas,

Būtų nekas, bet jį nerimas ima, 
Nes susitelkti negali jis čia, — 
Dienos tos ilgos vis eina tuščiai.

Savo nervan jis sugrįžti svajoja,—
Štai ir atėjo dienelė lauktoji:

Peržvelgė daktaras, sako: “Gerai,— 
Gali sau eiti šie trys padarai”...

Džionis nudžiugo ir tiedu berneliai,
Greit susikraustė, kelte net juos kelia: 

Dom&s nuliūdęs. “Na ką gi veiki? 
Džekai ir Domai, tai būkit sveiki!”

Marš visi trys, nusiteikę padoriai,
Neria — net alda ilgi koridoriai...

Centrui parodė sustoję lakštus:
Savo sparnan dabar kelias status.

Tiedu burzguliai — į sparną septintą,
Džionis į antrą,— jo būklė nekinta: 

Narvas tas pats atrakintas — vidun! 
Gera, ramu... apsipratina nūn.

32.
šį tą nudulkino, šį tą nušluostė —
Džionis, pribuvęs į įprastą uostą: 

Atneštus daiktus sūdėstė tvarkiai. 
Žiū, ar nebuvo čia kartais vagiai?...

Ne, jų nebūta,— štai viskas ant vietos:
Duonos riekelės sudžiūvę ir kietos,—

Et, užsikąsk bus kada pravartu, 
Kai tau burnoj pasidaro kartu. • •

Dirst į dėžutę — keli apelsinai
•puvo/palikę: va du sus’gadinę,

Vilias supuvęs taip pat obuolys:
Išmetė tuos, o kitką suvalys.

Pogulio virto maigūnan: nors kieta, 
Bet jis pamėgo ramesnę šią vietą!

Niekas netrukdo. Ką nori, darai.
Paėmė knygą — skaityt čia gerai.

Godžiai jis skaitė tą vakarą visą, 
Skaitė, kol jojo lemputė uždviso.

Kimšo ausis ir tik bumpt patalan,— 
Migo—įsmigo jis sapno galan.

Rytą prabudo, kai lempa sužibo,
Ir, kaip matai, jis į knygą įkibo.

Pusryčių ėjo, suėjo kai ką,—- 
Tam kitam žodį, kiek leido tvarka.

Samas anksti jį suėjo tą rytą, —
Kaip operacija, klausė, daryta, — 

Džiaugės, kad visa ats’ėjo gerai, 
Bet va su darbu — kiti padarai.

Džionis neteko to darbo krautuvėj,— 
Kitas ton raštipėn greitai pribuvo.

Ką padarysi? Nėra tai nėra, 
Bent operacija buvo gera!

Darbo kad nėr, tai, kai jam, ne pro šalį:
Džionis ir taip bet ko dirbt dar negali.

Pirma lai piūviai gerai sutvirtės, — 
Tąsyk jis pr’eis prie kokios išeities.

Džionis chirurgo klausys patarimo, — 
Taip bus geriau, tai jisai ir nurimo.

Sugaištą laiką atpildyt bandys,
O, kai dėl darbo, tai jis ne gaidys.

Mato visi ir visi gerai žino,
Kiek čia be darbo gaišuoja vaikinų, 

Vyrų gabių ir diržingų, sveikų,— 
Dirbtų jie darbą tikrai, be juokų.

Bet tų dalbų, mat, visiem nepakanka:
Įmonių maža, o persvara ranku, — 

Pusė be darbo čia šlaįstos beveik,— 
Ir vis daugiau jų pribūva, kaip reik.

Matė nekartą jisai kino salėj:-
Tu suskaityk, kiek bedarbių būt gali.

Turi kalėti bedarbiai ilgiau, — 
Jiem neatsimeta laiko daugiau. 

f

Džionis ilgokai ligoninėj buvo, —
Darbo narve jis gražaus turi krūvą.

Šamą ir Lapą sueit gal jis gaus, — 
Tai priklausys ir nuo oro staigaus.

Geras sekmadienį oras ■— tai laimė.
Kiemas pilnutis, tai aišku savaime.

Samas štai eina, tai Džionis greičiau 
Jį pasivijo: “Gerai, pamačiau!”

Stojo prie saulei, kur nėr bent tiek 
vėjo, —

Kalbasi, kas tik labiausiai rūpėjo.
Samas pasakė, kas dirba tenai, 
Džionis kur dirbo netaip dar senai.

Raštinėj dirba dabar industrinėj
Gan sugabus raudonplaukis vaikinas,— 

Taip kad dabar turi būt surasta — 
Džioniui kad tiktų vietelė kita.

*
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tais. Nors Adomas buvo ne 
jaunas žmogus, bet dar galėjo 
gyventi. Buvo nevedęs, pavie
nis, išgyveno laimingai virš 
aštuoniasdešimt metų. O da
bar tegu ilsisi šios šalies že
mėje.

Balis Muleranka

Cleveland, Ohio
Iš LLD 15-ts Apskrities 
komiteto susirinkimo

Rugsėjo 17 d. Įvykusiame 
apskrities komiteto susirinki
me dalyvavo 8 komiteto na
riai. Tik vienas draugas Ja- 
siūnas, dėl nekurtos priežas
ties, nepribuvo i susirinkimą. 
Susirinkimo dalyviai visi buvo 
susikaupę gerais sumanymais 
ir nokurie dalykai buvo karš
tai, bet draugiškai diskusuo- 
j am i.

Finansų raštininkas išdavė 
platų raportą, ir kad prisidė
jus prie pasiuntimo Clevelan- 
do delegato į LLD nacionalio 
komiteto praplėstą posėdį su 
$20; ižde randasi $79.42.

Susirinkimas padarė pasta
bą 22 kuopos valdybai už ne
pildymą apskrities komiteto 
nutarimo sušaukti kuopos na
rių susirinkimą sutvarkymui 
spaudos pikniko rengimo da
lykų, kad spaudos piknikas 
būtų pasekmingas.

Nutarta, kad apskrities se

kretorius pasirūpintų, kad vi
sos apskrities kuopos pakvies
tų savo narius į bendrą susi
rinkimą išklausymui delegato 
raporto iš LLD suvažiavimo. 
Taipgi nutarta, kad minėtame 
visų kuopų bendrame susirin
kime apskrities komitetas pa
tiektų vaišes susirinkimo daly
viams.

Tapo išrinkti atsakomingi 
šeimininkai surengimui vaka
rienės, kuri įvyks spalio 10 d., 
LDS svetainėje, ir nutarta, 
kad visas pelnas nuo vakarie
nės eitų apgynimui mūsų ap
švietus organizacijos, kuri 
skleidžia apšvietą tarpe Ame
rikos lietuvių jau arti 40 me
tų ir jau išleido arti 60 mok
slo, istorijos ir dailiosios lite
ratūros knygų. Taipgi nutar
ta paaukoti tam pačiam tiks
lui $10 iš iždo. Visos 15-tos 
Apskrities kuopos privalėtų 
pasekti apskrities komiteto 
pavyzdį, surengdamos po pra
mogą ar paaukodamos iš iždų 
tam svarbiam tikslui.

Pasibaigus susirinkimui, 
draugė Mariute Gedeminskie- 
nė nevien, kad suteikė svetai
nę komiteto susirinkimui, bei 
ir pavaišino susirinkimo daly
vius kavute, skaniais užkan
džiais ir net krupniku, kurio 
pagaminimui Mariutė yra ek
spertas. Mariutei už tokią ge
raširdystę privalome palinkėti 
geros sveikatos ir ilgo am
žiaus.

J. N. S..

HARTFORD, CONN.

Adomas Totorėlis (Pakalnis)
Ąlire Rugpjūčio 24-tą

Jo idėjos draugai atiduoda jam pagarbą už 
jo garbingą išsilaikymą tarpe pažangiųjų lietu
vių darbininkų,

Taipgi išreiškiame gilią užuojautą jo broliui 
Justinui, marčiai ir jų

J. P. Kazlau
V. Kazlau
J. Bernett
M. Bernett
P. Giraitis
J. žemaitis
J. J asas

MONTREAL, CANADA
Organizuos raštinių 
darbininkus

Geležies industrijos unijos 
— United Steelworkers of A- 
merica — čia atlaikytoje trijų 
dienų, konferencijoje aptari
mui nacionale papėde politi
nės veiklos, tarp kitko, nutarė 
imtis galimų žygių suorgani
zuoti į unijas savo industrijoje 
ir raštinių darbininkus.

Konferencijoje taipgi būvu 
karštai ir gyvai diskusuota 
Neramios . ir Timmins mainie- 
rių streikai ir nutarė visais ga
limais būdais— moraliai ir fi
naliniai — remti mainierių 
streikus iki pergalės. Priimta 
rezoliucija, šaukiant visus Ka
nados unijų lokalus, kad na
riai būtų aptaksuojami po $2 
sukėlimui str e i k u o j a n t ie ms
mainieriams paramos.

Išaiškėjo misteriškos 
vieškelių vielos

Visais vedančiais į Montre- 
alą vieškeliais prieš tiltus lęai 
kada būna pertiestos vielos, 
kas automobilių vairuotojus 
baugino, kad tos ‘‘misteriš
kos” vielos pertiestos tam, 
kad sugauti per greitai va
žiuojančius. Ęet .pasirodo, ,kad 
baimė bereikalinga. Tačiau 
paaiškėjo, kad vielos perves
tos ne policijos, bet provinęia-i 
lio kelių departmento. Jos re
gistruoja ne važiavimo greitį,, 
o kiek kuriuo keliu pravažiuo
ja automobilių per dieną. Tuo 
norima nustatyti judėjimą ant 
kelių .ir kad tuo vadovaujantis 
galima būtų pagerinti važiuo
tų.

Tiesa, yra mašinos su vielo
mis ir važiavimo greičiui re
gistruoti, bet jos kol kas Kve- 

1 boko provincijoje dar nenau- 
j dojamos.

Kriminalystės siaučia
I

Policijos direktorius rapor- 
i tavo, kaip vietinė spauda pa

duoda, kad vien tik liepos mė
nesio laikotarpyje Montreale 
buvo papildyta 1,128 krimina
lystės-vagystės. Tame laiko
tarpyje pavogta .178 automo
biliai, iš kurių 160 buvo atras
ta; I84.stubų apiplėšimai, iš 

1 kurių 78 buvo tuojau išrišti: 
I padaryta 14 apiplėšimo tiks- 
j lais užpuolimų (hold-up), iš 
; kurių policija atrado $7,979; 
i apvogti 146 pastatyti automo- 
: Diliai, bet F Rig (vagysčių iš 
! automobilių) skyrius išaiškino 
į lik 84.
j Tai baisus moralis supuvi

mas mūsų didmięstyjc.

Apiplėštas lietuvis X
Kalbant apie siautėjimą va-

gysčių-apiplėšimų, čia vienas

dukrelei Vandai.

V. Staugaitis 
F. J. Repšys
A. Kiškiūnas 
O. Kiškiūnienč
L. Mankienė
B. Muleranka
M. Johnson

ir lietuvis papuolė į jų.rankas, 
būtent, sekmadienio (rugs. 13 
d.) naktį Jokūbas Kiesielius, 
jam beeinant St. Lawrence 
bulvaru, buvo užpultas būrio 
jaunuolių ir apiplėštas. Atėmė 
iš jo pinigus ir kitas su savimi 
turėtas vertybes. Po apie už 
valandos laiko du vaikogaliai 
policijos buvo areštuoti.

Windsor gatvės prailginimas 
atidarytas

Nugriovus senąją CNR Bo 
naventure gelžkelio stotį, 
Windsor gatvė prailginta tarp 
St. James ir Notre Dame gat
vių, kuri įsijungia į Colborne 
gatvę ir jau atidaryta važinė
jimui.

Turtu°se skendęs, palaidotas 
kajp pavargėlis

Pabaigoje pereito mėnesio 
gatvėje buvo rastas susirgęs 
70 m. senis, J. Cunningham. 
Policijai sakėsi, kad jis netu
rįs giminių bei pažįstamų, nė 
kur gyventi.^ Nuvežtas į Bor
deaux kalėjimo ligonbūtį ir 
ten rugsėjo 5 d. mirė. Provin
cijos pareigūnai palaidojo 
paprastai kaip pavargėlį. Vė
liau paaiškėjo, kad prieš mirtį 
jis gyveno gražiame apart- 
mente, o vėliau atsirado jo pa
žįstamų ir giminių. Pagaliau 
atvažiavo iš Chięągos jo gi
minaitis ir visi, pažįstami ir 
.giminės, spėja, kad jis turėjo 
apie $100,000 ir kito nekilno
jamo turto.

Tyrimas tęsiamas apie jo 
pasakiškąjį turtą.

Vagia moterims batus nuo 
k°jų

•Pereitą savaitę čia liko ba
sos dvi moterys bevaikščioda- 
mos — pavogė juodvięm. ba
tus nuo kojų. Miss Suzana Le- 
febre, 411 Galt Ave., Verdun, 
raportavo policijai, kad jai 
dienos metu, įeinant į Bell Te
lephone pastatus ant Beaver 
Half Hill, jaunas vyrelis grie
bė už kojų, nutraukė raudo
nus batelius, vertės $8 ir pa
bėgo. O dieną prieš tai, kitai 
merginai, Miss Rita Racine, 
2397 Dorion St., einant į savo 
stubą, irgi jaunuolis griebė už 
kojų ir nusitraukęs batelius 
pabėgo.

J.

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisves spaustuvė^pigiai 
.ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, ftai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Washington, D. C.
;L. L. D. kuppa veikia

L.L.D. 25 kuopos susirinki
mas rugsėjo 14 d. Baltimorėje 
parodė, kaip galima gražiai ir 
naudingai apsvarstyti kuopos 
reikalus, o jų prisirinko gana 
daug per vasarą.

Būdamas narys tos kuopos 
(gyvenu apie keturiasdešimt 
mylių tolumo mieste Washing
ton, D. C.), atvažiavau į kuo
pos susirinkimą ir į paskirta 
vietą be pavėlavimo.

Iš pirmininko pranešimo pa
tyrėme, kad pavasarinis pik
nikas, kuris buvo skirtas para
mai dienraščio Laisvės, buvo 
labai pasekmingas, pinigais ir 
morališkai. Toks skaitlingu- 
mas pasirodė laišviečių lietu
vių iš tolimų kolonijų ir iš 
apylinkės, kad senieji veikėjai 
nebeatsimena, kada buvo tiek 
svieto.

Susirinkime plačiai kalbė
jome apie apšvietos darbą a- 
teinantį sezoną. Mes nežada
me sėdėti, ir nieko neveikti. 
Kuopos valdyba prižadėjo 
likti labai veikli ruošime pas
kaitų įvairiomis temomis. Tuo
jau, ant vietos, liko parinkta 
vieta ir diena dėl metinės va
karienės.

Visi kaip vienas, mes esame 
nuomonės, kad šiandien mū
sų draugijos apgynimas nuo 
prokuroro pasimojimo įtrauk
ti ją į “subversyvišką” sąrašą,' 
yra mūsų svarbiausias uždavi
nys. Todėl mes ir remiame fi
nansiškai komiteto pastangas. 
Visi susirinkusieji nariai vien
balsiai balsavo' skirti Centrą- 
liniam Komitetui $25.

Sekretorius perskaitė pa
vardes tų kandidatų, kurie ap
siėmė ištikimai tarnauti Cent- 
raliniame Komitete. Balsavo
me už septynius kandidatus. 
Proga pasinaudojant, sekre
torius išdalino dėl narių kny
gas, gautas iš Centro.

Tik jau jūs, mieli nariai, ne
pamirškite susirinkimuose da
lyvauti. Ir šiame susirinkime 
galėjo būti gerokai daugiau 
narių. Oras jau atvėso, nebus 
niekam pasiteisinimo kuopos 
susirinkimus apleisti.

L. L. D. yra mūsų darbinin
kų organizacija. Dabokime ir 
ginkime ją nuo priešų pasimo- 
jimų. Visi už vieną, vienas už 
visus!

Steponas Joniškietis

Klausimai-atsakymai
Klausimas: Ką tik į Ame

rikos Jungtines Valstybes 
gavęs lankytojo vizą atvy
ko mano 19 metų brolis. Ar 
privalės atlikti karinę prie
volę Jungtinių Amerikos 
Valstybių kariuomenėj, jei
gu jis pasiliks šiame kraš
te kaip mano svečias ilgiau 
nei 1 metus?

Atsakymas:—Pagal 1952 
metų Visuotinio Karinio 
Parengimo Aktą, visi vy
rai, sulaukę 18 metų iki 26 
metų, privalo registruotis 
vietinėse pašaukimo įstai
gose, bet tik piliečiai ir pri
imtieji pastoviam apsigyve
nimui galės būti iškviesti 
apmokymui. Jūsų brolis, 
kaipo lankytojo teisėmis 
atvykęs svetimšalis, bus pa
skirtas į specialią kategori
ją 4-C, kas reiškia “svetim
šalių registraciją.”

Tačiau jei jis pašiliks šia
me krašte ilgiau nei metus, 
jūsų brolis bus iš naujo per
registruotas ir paskirtas į 
atitinkamų pašaukia m ų j ų 
grupę, jei jis prieš tai ne
bus padavęs specialaus pra
šymo vietinei šaukimo 
įstaigai taip vadinamos 
“Application by Alien for 
Relief from Training and 
Service in the Armed For
ces.” Prašymą patenkinus, 
jis nebus kviečiamas kari
nei tarnybai, bet taip pat 
jis niekad negalės gauti 
Amerikos pilietybės ir nie-

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

CANDY MAKER’S HELPER. Ex
perienced preferred. Opportunity for » 
advancement. Steady work; good 
working conditions. Apply in person, 
SHANE CANDY CO.. 110 Market 
Street.

(188-194)

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. Sec Mr. Thompson. 
FLETCHER WORKS. 2nd įk Glen- 
woęd Ave., near Erie.

(187-193)
HELP WANTED FEMALE

OPERATORS. Exp. Double needle, 
as well as single needle and Bind
ing. Bindings on Union Special. Long 
term gov. contract. Apply in person. 
LAW - MAR MANUFACTURING 
CO.. 924 So. 3rd St., Camden, N.J.

(188-194)

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. 
only.

(187-193)

HOUSEKEEPER
Gen. housewk for 2 adults. Own 

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

MALE and FEMALE

COUPLE. Exp. Settled. Must have 
references. Good cook and house
man. Some driving. Free to travel. 
Steady position for right couple. 
Phone MELROSE 5-1644.

(188-190)

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS. 

(Montello)
Moterų Apšvietos Klubas turės 

blynų pikniką sekmadieni, rugsėjo 
(Sept.) 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 piętų.

Rengimo Komisija.
(187-189)

kad negalės išvažiuoti iš šio 
krašto būdamas tikras, kad 
jis bus vėl i jį įleistas.

C. C.

Šypsenos
Pavojingi bučkiai

Susirinkus vaikams po 
atostogų mokyklon, moky
toja jau pirmąją savaitę 
sumanė duot mokiniams 
pamoką apie sveikatą. Ji
nai papasakojo, kaip įvai
riai galima ligomis užsi
krėsti ir įgrąsė vaikus nie
kuomet nebučiuoti jokio gy
vulėlio nei paukščio.

Paskui mokytoja paklau
sė:

“Kas galite duoti pavyz
dį, jog bučiuoti gyvulėlius 
tikrai pavojinga?”

“Aš galiu,” mitriai atsi
liepė Robertukas. “Mano 
teta Ona dažnai bučiuoda
vo savo šunelį.”

“Ir kas gi atsitiko ?” klau
sė mokytoja.

“Vargšas šunelis nugai
šo,” gailingai atsakė. Ro- 
bertukas. . ',

Sutaisė Kas Kitais

Laisvės koncertas bus lapkri
čio 8 d., 1953.
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/ SERGA
Williamsburgietis Vincas 

Lazauskas jau per tūlą laiką 
yra Greenpoint ligoninėj. Sa
koma, sunkiai sergąs. Linki
me jam sėkmingai ir greit pa
sveikti.

Gavę 1,000 parašu 
už kandidatą

Norite patikrinti 
krūtines sveikatą?

Impellitteris vis dar 
žada kandidatuoti

Už pakeltą fėrą bus 
mažiau patarnavimo

“Kaip buvo iš pradžios, 
taip bus ir visados’’ su pakė
limu fėro. Atsimenate, po 
pirmojo pakėlimo fėro tuojau 
pablogėjo patarnavimas. Ly
giai taip pat po to, kai tapo 
miestiniu linijų vedėjais gu
bernatoriaus Dewey su majo
ru Impellitteri uždėtas Tran
zito Autoritetas.

Tasai Transit Authority jau 
paskelbė, kad bus praretinta 
patarnavimas ne paskubos va
landomis. šeimininkė, kuri 
dienos metu vežina vaikus ar 
palikusi vaikus pridaboti kai- 
minkai važiavo apeiti savo 
reikalus mieste, turėdama 
laukti ilgai traukinio ar buso, 
negalės važinėti. Neturės spė
kų ilgiau kūdikį ar pundus 
ant rankų laikyti. Nespės lai
ku sugrįžti pasitikti, iš mo
kyklos parsivesti vyresnius 
vaikus.

Rinkėjai parašu uždėti 
George Blake Charney ant ba
loto kandidatu į Manhattan 
distrikto prokurorą gavę virš 
1,000 piliečių parašų praėjib 
si sekmadienį.

Kampanijos vedėjas atsi
šaukė į pažangiąją visuome
nę ateiti į talką parašams 
rinkti, nes laiko mažai liko. 
Uždėjimui kandidato į tą urė
dą- reikia 5,000 parašų. Kam
panijos vedėjai žino, kad vi
suomet daug parašų atmeta 
tais atvejais, kuomet kandi
datai yra pažangieji, kad jie 
nebūtų ant baloto. Dėl to no
ri surinkti ne 5, bet 8 tūks
tančius parašų. Parašams 
įteikti paskutinė proga yra 
rugsėjo 29-tą.

Tam bits proga nemokamai, 
Williamsburge, spalių 8-tą ir 
13-tą dienomis.

Pirmasis. X-Ray nuotraukų 
ėmimas spalių 8-tą bus vyk
domas tarp 12:30 ir 5:30 po 
pietų, ’Chas. Vintis posto pa
talpose. 20G Bedford Avė.

Antrasis, spalių 13-tą, bus 
prieinamas ii* dirbantiesiems 
dienomis. Vykdys nuo 3 po 
pietų iki 8 vakaro Alliance 
Half, 195 Grand St.

Nuotraukoms imti nusireng
ei in ėti nereikia.

Majoras Impellitteri buvo 
pasišaukęs spaudos atstovus 
ir pareiškė, kad jo parti j ūkė 
—- Experience Party — ren
ka parašus jį uždėti kandida
tu į majorą su jo žinia ir už
gynimu.

Unija prieš tai protestavo, 
bet valdovai žada unijos pa
tarimo neklausyti.

Iš to visko bus mažiau pa
jamų iš važiuotės. Seks dau
giau kėlimas fėro.

š-e.

Nušovė turtingą kinietį
Stephen Wang, 51 metų, ta

po nušautas savo krautuvės 
užpakaliniame kambaryje 423 
2nd Ave., New Yorke. Spė
jama, jog šovėjas turėjęs bū
ti jo pažįstamas,’ patikimas, 
nes nerasta jokio apsigynimui 
ženklo.

Rinkimas parašų nėra leng
vas. Charney statomas mažai 
žinomos People’s Rights par
tijukes tikietu. Rinkėjai nu
ėję pas pilietį pirmiausia iš
aiškina, kad Charney buvo 
Foley Square vykdytame teis
me nuteistas einant nedemo
kratiniu Smith įstatymu kaip 
darbininkų vadas komunis
tas, kovotojas už taiką. Kad 
jo byla yra apeliuojama. Jie 
išaiškina, kad uždėjimu Char
ney ant baloto suteiks progą 
piliečiams už jį balsuoti lap
kričio 3-čią. Balsavimas už 
jį parodys, kad New York o 
piliečiai nepritaria darbinin
kus ir minties laisvę perse- 
kiojantiems Smith. McCarthy 
ir McCarran įstatymams.

Tik tą viską išaiškinus pra
šoma parašo. Tik tą viską 
apsvarstę žmonės parašą duo
da. Tas viskas ima daug lai
ko. Vienas rinkėjas mažai te
gali apeiti. Tai dėl to statan
tieji Charney kandidatu atsi
šaukė į viso miesto pažangie
čius prašydami tam darbui 
talkos.

N-tis.

Egzaminą imti pataria se
niems ir jauniems. Tos apy
linkės Sveikatos Centro vedė
jas Dr. Sidney S. Wasscr- 
strom sako, kad daug atran
da sergančių džiova po 15 
metų. Silpnėjąs organizmas 
pasiduoda bakterijoms. Ne
gavę egzaminų, toki žmonės 
yra pavojumi ne tik sau. Daž
nai senyvi žmonės, ypačiai 
moterys, patarnauja dukte
rims ar kitoms .jaunoms mo
terims prižiūrėti vaikus. Tu
rintieji santykių su vaikais 
būtinai turėtų patikrinti krū
tinės sveikatą, kad neužkrėsti 
vaikų. Vaikų švelnus orga
nizmas greičiausia pasiduoda 
ba kterijoms.

Egzaminus teikia Williams
burg - Greenpoint Sveikatos 
Komitetas. Tai yra valdinė, 
miestinio Sveikatos Depart- 
mento užlaikoma įstaiga.

Jo politikos stebėtojai, ta
čiau, nežino, ar jis tikrai kan
didatuos. Spėjama, kad jeigu 
demokratai ir mažumų parti
jos bus pasidalinę, jisai kan
didatuos, kad užtikrintų repu- 
blikonų laimėjimą. Jeigu 
anos susivienytų už vieną kan
didatą, majorui nebūtų pras
mės kandidatuoti. Kiti gi kai 
ba, kad jo kandidatūra sta
toma tikslu pagązdinti kitus 
i]- išsiderėti jam ir jo arti
miausioms valdininkams dau
giau koncesijų iš laimėsiančių 
partijų. Niekas netiki, kad 
pats Impellitteri galėtų laimė
ti rinkimus.

Vandalizmas vaikui 
kainavo gyvybę

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

Francis Smith, 25 metų, 
turės atbūti kalėjime 30 die
nų už iššaukimą gaisragesių 
be reikalo. Būtų galėjęs ka
lė jiman neiti, jei būtų turėjęs 
$50 pabaudai pasimokėti.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS <

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y. j
Gerai Patyręs Barbeįis

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-6233

Kūdikis žuvo dėl blogos 
inspekcijos

Taip kalba buvusieji gyven
tojai namo 274 W. 119th St., 
New Yorke, kur praėjusį 
Šeštadienį sudegė 11 mėnesių 
kūdikis ir 12 šeimų likosi be 
n am ų.

Tame pat name prieš porą 
metu buvęs gaisras. Po gai
sro, inspektoriai užgyrę namą 
padarius tiktai paviršutines 
pataisas. Nebuvę įdėta meta
linių išlaukinių į butus durų. 
Orvalkui ola taipgi pasiliku
si medinė. Dėl to šis gaisras 
buvo staigus. Prasidėjęs apa
čioje, tuojau nupleškėjo per 
visus 5 aukštus.

Dešimties metų berniukas 
mirė, o kitas, 13 metų, tebe- 
sirado pavojingoje padėtyje 
pasėkoje gaisro ir eksplozijos 
mokykloje prie Webster Ave. 
ir 187th St., Bronxe. ♦

Berniukai sekmadienį buvę 
įsigavę į mokyklą tikslu išdy
kauti. Daug ką apžaloję. Įsi
smaginę, kai ką užkūrę. Ug
nis dasigavo prie guminio ce
mento, eksplodavo ir degančiu 
cementu juos aptaškė ir pa 
vėjingai apdegino. Visa tai 
įvyko pasėkoje nebuvimo vai
kams priežiūros jų liuoslai- 
kiu. -

♦

Inžinieriai prisidėjo 
prie Arma streiko 
Ii

Techniškų darbininkų strei
kui užsitęsus du mėnesiu Ar
ma Corp., Carle Place, L. L, 
šapose, kompanijai nesisten
giant su jais susitarti, šiomis 
dienomis išėjo į streiką ir in
žinieriai. Jie .yra nariais ne
priklausomos Engineers Asso
ciation.

Technikos darbininkai, 750, 
yra nariais IUE, CIO.

Virginia B-612SPETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 
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WITHOUT GLASSES!

ROXY--“
Continuous Performances * Doors Open 9 A.M. 
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CINemaSCOPĖ

Dienraščio Laisves

KONCERTAS
Pirmas iš didžiųjų rudeninių parehgimų, 

įvyks sekmadienį

Lapkričio 8 November
LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Pradžia 3:30 vai. po pietų

Žymiausi lietuvių talentai dalyvaus programoje. 
Visi iš anksto reng’kites į šį koncertą.

BŪTINAI TURITE JĮ PAMATYTI IR
IŠGIRSTI

HELP, WANTED—FEMALE

REIKALINGOS ARTISTĖS
Piešimui gėlines dekoracijas ant 

metaliniu indu. 
BATES ART CREATORS 

116 2nd Ave., (prie 10th St.) 
Brooklyn, N. V.

(188-194)

BAKERY
Salesgirls patyrusios 
Pilnam ar daliai laikp 
Gera mokestis, nuolatinis darbas 
Geros darbo sąlygos 
BAYSIDE HILLS BAKERY 

48-05 Bell Blvd., Bayside, L. I.
(188-190)

HAIRDRESSER—PERM’WA VER
Patyrusi — pilnai mokanti. Nuo

latinis darbas, 5 dienos, gera alga 
prisideda komisas. Linksmos darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

IRVING’S BEAUTY SHOP 
736 Allerton Ave., Bronx 

Tel. OL. 5-9390
(188-194)

OPERATORĖS
Patyrusios ant Singer mašinos. 

ITNISHERS, taipgi special machine 
operatorės. Darbas prie geresniu 
suknelių. Siūti visą drabuži ar sek
cijų darbas. Nuolat, gera mokestis.

Kreipkitės:
CARLENE DRESS MFG. 

92 Jewett Ave., (užpakalyje) 
Port Richmond, S. I.

(188-190)

OPERATORĖS
Patyrusios Kvalduotojos 

Darbininkes prie Nosinių 
30 Main St., 11-tos lubos.

Brooklyn, N. Y.
(187-191)

I 
I

11 motery bus teisme 
už pikietavimą

Vienuolika moterų, narės 
Moterų Komiteto Puerto Rico 
Politiniams Kaliniams Išlais
vinti, prieš keletą savaičių bu
vo areštuotos už pikietavimą 
Jungtinių Tautų. Jų teismas 
įvyks Manhattan magistrato 
teisme rugsėjo 25-tą.

Tarpe teisiamųjų yra Mrs. 
Rosa Colazzo, žmona nuteis
tojo visą amžių kalėti Oscar 
Colazzo. Jisai buvo nuteistas 
už įvykusį apsišaudymą prie 
prezidento rezidencijos Wa
shingtone laike Trumano ad
ministracijos.

Aido Choras
Choro pamokos įvyks šio 

penktadienio vakarą, 8 va!., 
Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems choristams svarbu daly
vauti, nes pradedame pasi
ruošti naujoms programoms.

Choro Prezid.

Mitingas reikalaus 
ligoninės

Brooklyno Bedford-Stuyve- 
sant srities organizacijų ir įs
taigų atstovų, taipgi atskirų 
darbuotojų susirinkimas nu
tarė šaukti masinį mitingą 
spalių 7-tą tikslu iškelti rei
kalą ligoninės tai sričiai.' 

Įvyks A.M.E. Zion bažnyčio
je, kampas Tompkins Ave., 
ir McDonough St.

Policistai turės eiti 
iš darbo suėję 63 m.

Vyriausiojo teismo teisėjas 
Joseph A. Cox atmetė 241 po- 
licisto užvestą bylą. Policistai 
reikalavo, kad suėjusieji 63 
metus amžiaus nebūtų versti
nai atstatomi iš pareigų, jeigu 
jie nori ir yra pajėgų tas pa
reigas eiti.

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)

SLAUGĖS—REGISTRUOTOS

Gcneralėms pareigoms. Taipgi OR 
scrub nurse. 8 valandos. 5 dienų sa

vaitė. Privatinė ligoninė, šaukite:
TE. 8-8200

(187-193)

HELP WANTED MALE

METALO DARBININKAS, 
PATYRĘS

Prie Stainless Plieno 
Restauranto; Virtuvės įrankiai.

Gera Alga — State Kitchen
54 Bleeeker 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)

REAL ESTATE

BENSONHURST — 2 šeimų, pu
siau atskiras. 2 Apts. tušti. 6 ir 7 
rūmų. Aliejum šildomi. Garadžius 
Brass. Tuojau užimami. Prašo 
$23,000. Duodama išmokėjimui, 

CANTALUPO REALTY CO. — 
1438 _ 86th St., Brooklyn. Tel. 
Bensonhurst 6-7300.

(188-190)

UŽ RENDĄ
JŪS GALITE TURĖTI NAMĄ 

Broadway 207th —646 W.
Blokas iki 8th Ave. 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 — 25-33 Murray St.
2 miegrūmiai, ranch — atskiras 

mūrinis, 1 metų, 38x100. Skiepas, 
aliejus, garadžius. $17,800.

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

HELP WANTED—FEMALE
----------------- - ------------ j--------------------- 

REIKALINGOS
BEAUTY OPERATORES 1

Patyrusios - pilnai mokančio* Nuo
latinis darbas. 5 dienų savayiė. va
landos 9—6. Gera alga. Uždara pir
madieniais. Kreipkitės:

ALBERTS VANITY
176 — 65 Union Turnpike

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

SLAUGĖS
Gimdymų rūmui ir operacijų rūmui.

New York R. N. 12 M.- 8 A. M.
Telefonuokite
ULster 4-1600

Mrs. Purvis
(183-189)

EMBROIDERERS
Patyrusios bullion—pearls. Aukš

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

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

’ (184-188)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios prie geresnės line of 

Street dresses. Nuolatinis darbas, 
unijinė dirbtuvė, gera mokestis.

Kreipkitės:
BEATRIC E DRESS CO.
20 Bergen St., Brooklyn

(184-188)

FINGERWAVER ' į
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)

REIKALINGOS PRESERKOS
Patyrusios ir be patyrimo. Dar

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

suteikiame nemokamai transportaci- 
ją j mūsų New Rochelle fabriką.

STANLEY STORES 
2007 Boston Rd., 

(West Farms stotis) Bronx 
Ar

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

REIKALINGA STONESETTER
Patyrusi. Reikalinga prie kostu- 

meriškų džiulerių išdirbimo. Nuola
tinis darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės:
TRES JOLIE

2028 McDonald Ave., Brooklyn ' * 
(185-191 1

FINGER—PERMANENT WAVERS’
Nuolatinis darbas. Gera alga. Pri 

sideda komisas. Linksmos darbo ,s;, 
lygos. Kreipkitės:

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

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

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)

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 
garbę akyse kitų kuopų, kurios jau
pasimokėjo.

Valdyba.

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

GROSERNĖ
Jackson Heights

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

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

MAISTO KRAUTUVĖ
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 jeigu. 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)_______ ___________________ Į_____ _

Mrs. Dora Amse, 40 metų, 
tapo pavojingai pašauta j 
sprandą padykusio vidurinės 
mokyklos mokinio, 13 metų. |

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. Alga pri

dedant pilną užlaikymą. Linksmos 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

ST. GILES HOSPITAL
1346 President St., Brooklyn 

(186-188)

Į

RADIO & T. V. SUSTATYMUI 
DARBININKĖS

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 AGENCn
115 W. 42nd St.jN. Y. .

__________________ ' (186 •'j 88)

REIKALINGOS
STALŲ PATARNAUTOJOS

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

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

(187-189)

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

landos. 5 dienos. Kreipkitės:
44 W. 74th 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 Ave. prie 9th St., N. Y. C.
•.___________________ (187-188)
PAGELBINĖ KNYG\^EDft

Pay roll clerk. Turi mokėti type.
Nuolatinis darbas. 5 dienos.

Kreipkitės:
FRANK C. MEYER CO., INC.*
259 Lexington Ave., Brooklyn

(187-191)

4 pusi.-Laisve (Liberty)- Ketvirt., Rugsėjo-Sept. 24, 1953




