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KRISLAI
Anglies pramonėje krizė.
Ką sako Mr. Lewis?
Prelato A. Briškos turtas.
ADF vadovybė.

Rašo R. Mizara

Šiuo tarpu Jungtiniu Valsti
jų anglies pramonėje viešpa
tauja krizė. Angliakasiai te-

Amerikos lėktuvai iš 
Ispanijos, sakoma, 
galėtų pulti Uratus

Washington. — Kariniai 
valdininkai kalbasi, kad 
Amerikos lėktuvai iš Ispa
nijos galėtų lengvai pasiek-

Indija ir Churchillas siūlo sušaukti 
Keturių Didžiųjų konferenciją

Pranešama, kad Soviet u vyriausybė bendrai 
sutinka sn angly-a merikony pasiūlymu

1 Trumanas ragina
I išrinkt Wagneri
! N. Yorko majoru

I New York.—Atvyko Har- 
i ry S. Trumanas, buvęs pre
zidentas, ir ragino newyor- 
kiečius išrinkti miesto ma-

dirba tik dali laiko. Aliejus 
šalina anglį iš pramonės ir iš 
namu. Anglies eksportas žy- 

. miai susitraukė.

klausimu, prieš porą 
savaičių, viename biznierių 
mitinge Washingtone kalboje 
angliakasiu unijos preziden
tas John L. Lewis.

ti Sovietų Uralu kalnyną, 
bombarduoti ten atomines 
gamyklas bei kitus ginkli
nius fabrikus ir sugrįžt Is
panijon arba nusileist kitur 
vakarinėn Europon.

Air. Levis kritikavo tuos, 
kurie stoja irž plačią tarptau
tinę prekybą. Jis kritiKavo ir 
mūsų šalies politiką, kuri, pa
sak jo. kenkia anglies pramo
nei.

Amerika, sake jis, šiemet 
turėtu eksportuoti i kitus kraš
tus nemažiau 50 milijoną to
nu anglies, o ji eksportuoja 
tik mažą to skaičiaus dalelytę.

— Mes duodami* pinigu 1- 
talijai, Francūzijai. -Jugosla
vijai ir kitiems kraštams, o jie 

♦ už tuos pinigus perkasi anglį 
iš čechoslo\ aki jos". . . Mes 
'duodame pinigu Japonijai, o 
pastaroji perkasi angį i iš 
Jhandž.iūrijos. . .

eitą savaitę pasirašė kari
ne sutarti su fašistiniu Is
panijos diktatorium Fran
ku. Jis davė Amerikai ke
lias karinių laivų bei lėk
tuvų stovyklas. Amerika 
už tai duos Frankui 226 mi
lijonus dolerių tuojau, ir, 
tur būt, dar 275 milijonus 
dolerių kiek vėliau, kaip 
teigia politiniai korespon
dentai iš Washingtono.

United Nations, N. Y.— 
Krišna. Menon, Indijos de
legatas Jungtinių Tautų 
seime, ragino keturias di
džiąsias valstybes “be cere
monijų” sueiti ir tartis apie 
taikos palaikymą pasauly
je. Tols valstybės yra Ame
rika, Sovietų Sąjunga, An
glija ir Francijaj

Sykiu jisai siūlė, kad 
Jungt .Tautų seimas pada

rytų pareiškimą, užginant 
vartoti atomines ar hydro
gen ines bombas, taip pat 
uždraudžiant napalmą (de
ginančius gazolino drebu
čius), ligų bakterijas ir 
nuodingas dujas.

Menon sakė, Keturių Di
džiųjų sueiga turėtų tartis 
ypač apie Vokietiją, Korė
ją, Austriją ir ginklavimo
si aprėžimą.

ja priimti konferencijon ir 
Kinijos Liaudies Respubli-

Amerika, Anglija ir Frau, 
cija rugs. 2 d. siūlė, kad ta 
konferencija s v a r s t y t ų 
klausimus tiktai dėl Vaka
rinės ir Rytinės Vokietijos 
suvienijimo ir dėl taikos 
sutarties su Austrija.

Bet Sovietų Sąjunga no
rėtų dar atidėtį Austrijos 
klausimą.

TRUMANAS TAIP PAT 
RAGINA TARTIS 
SU SOVIETAIS

New York. — Buvęs pre
zidentas Trumanas kalbėjo 
Keturiu Laisvių bankiete 
Waldorf - Astorija Hotely- 
je. Sakė, Amerika turi bū
ti pasiruošus apsiginti, bet 
privalo ir tartis su Sovie
tų Sąjunga ir “komunisti
nio bloko” šalimis.

Jau ir 'McCarthy abejoja 
apie “Berijos pabėgimą”

SOVIETAI PRIIMĄ 
AMERIKOS PASIŪLYMĄ

Pakilo Kairiųjų 
Anglijos darbiečiy- 
socialishj Įtaka

Niekas negali užginčyti to- 
fakto, kad Lew isas yra gabus 
vyras. Ne! Bet jis. kaip dau
gelis gabiu žmonių, i tam tik
rus dalykus žiūri viena akimi.

Jei jis žiūrėtu abiem akimi, 
tai Mr. Lewisas nebūtu “eko
nominis nacionalistas,“ — jis 
stotą už plačią tarptautinę 
prekybą, už prekybą su Ki
nija, Tar. Sąjunga ir kitais so
cialistiniais kraštais, nes tik 
tuomet, iš tikrąją, ir Ameri
kos anglis prasiskintu kelią i 
tarptautinę rinką.

Da-
Darbo

ro-

Neseniai Chicagoje mirė 
prelatas A. Brisk a.

Vienas laikraštis rašo, kad 
1934 metais šis dvasiškis tu
rėjo $250,000 turto ir “tuomet 
buvo vienas turtingiausiu lie
tuviu Chicagoje.’’

Jam mirus, Šiemet, paniški, 
sako laikraštis, kad prelatas 
B/liška paJiko apie $100,000 
:i'*"tie pinigai perėję kardino
lo žinion.”

Dabar kyla klausimas: jei
gu Briška 1934 metais turėjo 
$250,000, o 1953 m. mirda
mas tepaliko tik $100,001), tai 
kur sutirpo kiti $150,000?! . ..

Rodosi r'ašytoja žemaitė yra 
pasakiusi : kunigo naudą vel
niai gaudo.

Margate, Anglija. — 
‘ bartinis Anglijos
Partijos suvažiavimas 
do, jog padidėjo įtaka kai
riųjų darbiečių - socialistų, 
kuriems vadovauja Aneu
rin Bevan, buvusios dar- 

I biečiu valdžios ministras.
New Yorko Times kores

pondentas praneša, kad į 
Darbo Partijos vykdomąją 
tarybą dabar išrinkta dau
giau kairiųjų, negu pirma.

Kairieji siūlė atvirai pa
smerkti Amerikos politiką 
kaip jungą Anglijai ir ka
ro pavojų visam pasauliui. 
Ypač kaltino Ameriką už 
smaugimą anglų prekybos 
su Kinija bei kitais komu
nistiniais kraštais.

Bet dešiniųjų dauguma 
suvažiavime atmetė atvirą 
pasmerkimą Amerikai. To 
vieton priėmė rezoliuciją, 
kuri apgailės tau j a, kad 
“vakariniai kraštai nesi
stengė atliuosuot griežtus 
susispyrimus tarp Rytų 
Vakarų.”

Washington. — Ragan- 
gaudis senatorius Joe Mc
Carthy jau sako, .“gandai 
apie buvusiojo Sovietų vi
daus ministro Berijos pa
sprukimą užsienin pradeda 
atrodyti kaip monas.”

(Sovietų vyriausybė areš
tavo Beriją kaip anglų - 
amerikonų agentą.)

McCarthy spėja, jog kas 
kitas, iš pažiūros panašus į 
Beriją, apsimetė esąs ti
kruoju Berija (norėdamas 
pasipinigauti iš Amerikos, 
žadant išduoti sovietinius 
sekretus). Tas apsimetėlis 
dabar esąs Ispanijoje.

O dar pirm keleto dienų 
McCarthy ketino atsikvies
ti tariamąjį Beriją kaip 
“liudytoją prieš Sovietus.”

liju ambasada. Francijoje 
antradienį pranešė, kad 
Sovietų Sąjunga “jau besą
lyginiai priima” amerikinį 
pasiūlymą surengti Ketū
nų Didžiųjų užsieninių mi
nistrų konferenciją spalio 
mėnesį Šveicarijoje. * Bet 
Sovietų Sąjunga pageidau-

CHURCHILLAS 
PAKARTOJA SAVO 
PASIŪLYMĄ

London.—Anglijos prem
jeras Churchillas pirmadie
nį pakartojo pabrėždamas 
savo pasiūlymą iš gegužės 
11 d. — sušaukti aukščiau
siųjų Amerikos, Anglijos, 
Sovietų Sąjungos ir Fran- 
cijos konferenciją.

Paspruko pavojingas, 
žmogžudiškas pamišėlis

joru progresyvi demokratą 
Robertą F. Wagneri.

Trumanas pareiškė:
—Wagneris būtų geriau- 

I sas valdininkas. Jis yra re- 
guliaris, pažangus demo
kratas ir veikia kaip demo
kratas ir veiki akai pdemo- 
kratas. Jis yra tikras de
mokratas.

Tai]) Trumanas netiesio
giniai užtepė R u d o 1 p h u i 
Halley ir dabartiniam ma
jorui Imepellitteriui. Nors 
jiedu tai]) pat demokratai, 
bet Halley kandidatuoja 
į majorus nuo Liberalų

ir

čio-

Amerika sudraudžia Izraelį
- nenukreipt Jordano vandenį

Valdžia užsakė atominius 
bombonešius už 250 
milijonų doleriu

Beje, praėjusią savaitę Chi
cagoje mirė lietuvis dantų gy
dytojas Lawrence F. Si a k is, 
sulaukęs 53 metu amžiaus. 
Jis buvo Amerikoje gimęs.

Amerikos Darbo Federaci
jos suvažiavime, kuris baigėsi 
praėjusią savaite St. Louis 
mieste, tūli delegatai siūlė, 
kad j veikianČąją tarybą bū
tų įsileista “naujo kraujo.” 

k Buvo Siūlyta, kad į tą auk- 
tftą vietą įeitą nors viena mo
teris ir nors vienas negras.

Deja, dauguma delegatą to 
prašymo negirdėjo ir j vei
kiančiąją tarybą išrinkti tie 
patys 17 asmeną, kurie ir pir
miau ten buvo.

Japonija prašo armijai 
šimtą milijonų dolerių

Tokio. — Japonijos finan
sų ministras Ikeda lekia į 
Washingtoną. Prašys šim
tų milijonų dolerių, kad Ja
ponija galėtų sudaryt gana 
didelę armiją ir apginkluot 
ją karui prieš komunizmą.

Washington. — Amerikos 
oro jėgų sekretorius Ha
rold E. Talbott davė užsa
kymą Boeing orlaivių kom
panijai pastatyt būrį milži
niškų naujųjų bombonešių 
B-52 už 250 milijonų dole
riu.

Tokie bombonešiai, varo
mi astuonių galingų moto
rų, galėsią per tūkstančius 
mylių nugabenti atom-bom- 
bas ir atgal sugrįžti, nie
kur nenusileidžiant.

Tel Aviv, Izrael.—Jungti
nės Valstijos ragino Izrae
lį sulaikyt kasimą jo kana
lo, kuris nuvestų Jordano 
upės vandenį į Izraelio pu
sę.

Izraelis planuoja žemiau 
užtvenkti tą kanalą, kad 
tvenkinio vanduo suktų ra
tus busimojo elektros fabri
ko. Vanduo kristų 700 pė
dų žemyn.

Tas kanalas suvogtų van
denį, plaukiantį iš Huleh 
ežero ir jo pelkių į Jorda
ną, faktinai išdžiovindamas 
Jordaną toje vietoje. Užtat 
12,000 akrų Syrijos laukų 
rytiniame Jordano šone 
taptų nudžiovintomis dyku
momis. Dabar tie syriečių 
laukai drėkinami Jordano 
vandeniu.

Trys arabiški kraštai —

Syrija, Lebanas ir Jordano 
valstybė — protestuod a m i 
reikalavo, kad Jungtinės 
Tautos u ž g i n t ų Izraeliui 
vykdyti tą planą. Jung
tinių Tautų p a 1 i a u b i - 
nės komisijos pirmininkas 
generolas Vagn Bennike 
taip pat ragino Izraeli su
silaikyti, nurodydamas, kad 
Izraelis tuo planu laužo sa
vo paliaubas su arabiškais 
kraštais.

Arabų kraštai grūmojo 
net ginklais sustabdyti to
kius Izraelio darbus.

Izraelio valdžia iš pra
džios sakė, jog, nepaisant 
protestų, vykdys savo pla
ną. Bet kai Amerika da
bar sudraudė, tai Izraelio 
ambasadorius Abba Eban 
jau pradėjo dėl to tartis su 
Amerikos valstybės depart
ment Washingtone.

Newtown, Conn.—Iš 
naitinės ligoninės paspru
ko žmogžudiškas kvailioto- 
jas Seymour Steinberg, bu
vęs mechanikas ir dailės 
studentas! Jis du sykiu 

i mojosi nužudyti daktarą R.
T. Solway, pasakodamas, 
kad tas daktaras numarino 
mažiukę jo dukterį.

Pernai Steinbergas sude
gino savo namus ir bandė 

; nusižudyti, nurydamas di
delę saują migdančių vais
tų.

Policija spėja, kad tas 
pavojingas pamišėlis pabė
go į New Yorką, kur galįs 
bile ką be priežasties nu
šaut. Tuo tarpu policija 
areštavo jo pačia, kuri kal
tinama, kad padėjo Stein- 
bergui ištrūkti iš ligoninės.

taikstosi gal vėl kandida- 
tuot nuo Experience Parti
jos.

Sudužo Amerikos lėktuvas, 
beskrendant Ispanijon

Lėktuvo nelaimėje 
žuvo 22 kariškiai

Japonai lekia Kinijon 
dėl platesnio biznio

Moterys šiuo metu Ameri
kos darbininką judėjime su
daro milžinišką pajėgą, todėl 
visai teisėtai jos turėtą būti 
atstovaujamos darbo uniją va-

Milijonai negrą taipgi dir
ba pramonėje, priklauso uni
joms, tačiau ją atstovo nėra 
tokioje svarbioje Įstaigoje, 
kaip ADF veikiančioji taryba.

Tai bloga!

Perpignan, Francija. — 
Karinis Amerikos lėktuvas, 
skrisdamas iš Franci jos Į 
Ispaniją, sudužo'į Pyrinejų 
kalnus, kuriais rubežiuoja- 
si Francija nuo Ispanijos. 
Žuvo' visi 4 lakūnai.

Seoul, Korėja. — Sakoma, 
“valkatos” čia p r i mušė 
Yangą, Pietų Korėjos am- 

I basadorių Amerikai.

Amerika galvoja atginkluot 
Vakarinę Vokietiją ir 
įtraukt Į Atlanto bloką

Kar-

Lenkija suspendavo 
kardinolą kaip 
valstybes priešą

Varšava. — Lenkijos val
džia suspendavo kardinolą 
Stefaną V y š y n s k į nuo 
aukštųjų bažnytinių parei
gų ir leido jam apsigyventi 
viename klioštoriuje. Taip 
pabaudė kardinolą už prie
šingą valstybei veiklą.

Valdžia sako, jog kardi
nolas laužė Lenkijos vysku
pų sutartis su valstybe. To
se sutartyse jie pasižadėjo 
bažnytiniai bausti dvasiš
kius už priešingus šaliai 
veiksmus.

Kardinolas Vyšynskis, 
tarp kitko, kaltinamas už 
tai, kad sakydavo, jog rei
kėtų sugrąžint Vokietijai 
žemę, kuri buvo prijungta 
Lenkijai po Antrojo pasau
linio karo.

Lenkijos vyskupai dabar 
pasirinko savo vadu Lodzės 
vyskupą Michailą Klepačą 

.vieton pašalinto kardinolo.

Louisville, Ky.— Nukrito 
ir sudegė lėktuvas, pražu- 
dant 22 kareivius bei la
kūnus, daugiausia portori- 
kiečius. Kiti 22 tapo su
žeisti.

Jie buvo gabenami iš 
Camp Kilmer, N. J., į Fort 
Knox, Ky.

Tokio.—25 Japonijos sei
mo nariai išlėkė Kinijon. 
Tarsis su Kinijos liaudies 
valdžia, kaip galima būtų 
paplatinti prekybą tarp jos 
ir Japonijos.

An- 
ka-
su

pa-
300 
ry

Berlin.— Amerikonai 
sakoj a, kad šį mėnesį 
vokiečių policininkų iš 
tinės, sovietinės Berlyno 
dalies perbėgę į vakarinį 
Berlyną.

London.—Reakciniai 
glijos laikraščiai giria 
rinę Amerikos sutartį 
Ispanijos diktatorium Fran

ku.

Vatikanas. — Popiežius 
vėl smerkė bandymus apri
boti kūdikių gimdymą.

Bonn, Vokietija. — 
tojasi pranešimai, kad jei
gu Francijos seimas greitu 
laiku neužgirs karinio 
Amerikos plano, tai Ameri
ka apginkluos Vakarų Vo
kietiją ir priims ją j At
lanto kraštų sąryšį. Taip 
daryti patarė ir Anglijos 
užsienio reikMų ministro 
pavaduotojas Nutting.

Amerikinis planas reika
lauja sudaryti tarptautinę 
armiją prieš Sovietų Są
jungą, įtraukiant į tą armi
ją šešių vakarinės Europos; 
kraštų kariuomenę— Fran-; kyti tame ruožte 5,000 sa- 
ei jos, Vakarų Vokietijos, Į vo oficierių bei karinių in- 
Italijos, Belgijos, Holandi-1 žinierių, kurie ten pasiliktų

Egiptas dar nevisai 
susitaria su Anglija

Kairo, Egiptas. — Egip
to valdžia dar ne visai su
sitarė su Anglija kas liečia 
anglų armijos ištraukimą iš 
Suezo kanalo ruožto.

Anglija reikalauja palai-

jos ir Luksemburgo.

SERGĄS VOROŠILOVAS
London. — Girdėta, kad 

serga Klementijus Voroši- 
lovas, pirmininkas Sovietų 
aukščiausios tarybos prezi
diumo.

ORAS. — Giedra ir vis 
šiltoka.

po anglų armijos atšauki
mo ir nešiotu karinius dra
bužius. Egiptas sako, jie 
turėtų vilkėti tiktai papras
tus civilinius drabužius.

Egiptas sutiktų vėl pri
imti anglų armiją Į Suezo 
ruožtą tik tokiame atsiti
kime, jei reikėtų apginti 
Egiptą ar kitą arabišką 
kraštą.
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BRITŲ DARBO PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

ŠIĄ SAVAITĘ Margate, Anglijoj, vyksta metinis 
Britanijos Darko Partijos suvažiavimas.

Toje partijoje v ra du sparnai,—kairysis ir dešiny
sis. Tačiau, sakoma, kad tam tikrais svarbiais tarptau
tiniais klausimais abu “sparnai” šiame suvažiavime 
veiks išvien. Kai kurie spėjikai teigia, jog suvažiavime 
kairysis sparnas ims viršų. ' . .

I

Vienas dalykas aiškus: šio suvažiavimo nutarimai ■ 
nepatiks tiems Amerikos sluoksniams, kurie ryžtasi pa- l 
šauliui diktuoti ir pasauli valdyti.

Darbiečiai stoja už tai, kad Kinija būtu priimta į 
Jungtines Tautas, gi Formoza, kurioje tupi Čiang Kai- 
šeko klika, turėtu būti neutralizuoti. Ilgainiui, tūli dar
biečiai stoja už tai, kad Formozos gyventojams būtu 
leista nusispręsti savo ateitį.

Didelis noras suvažiavime reiškiasi už tai, kad su i 
Tarybų Sąjunga būtų surasta bendra kalba, kad visi ne- | 
susipratimai būtų išspręsti derybomis, o ne “šaltuoju’' ■ 
bei “karštuoju” karu. Į

Darbiečių vadovai atvirai sako: su Amerika sunku su- į 
sikalbėti del to, kad ten, Amerikoje, siautėja nepažabo
tas makartizmas.

I

Darbiečiai priešingi skubotam Vakarų Vokietijos i 
ginklavimui. Jie dar vis turi vilties, jog Vokietiją ga- Į 
Įima apvienyti ir padaryti taikia valstybe. Tokios vil
ties laikosi ir Pytų Vokietijos žmonės ir Tarybų Są- I 
junga.

Atrodo, kad šis Anglijos darbiečių suvažiavimas ir ! 
laikysis aukščiaus paminėtų punktų.

Ką suvažiavimas nutars dėl Britanijos vidujinė* l 
padėties, dėl nacionalizavimo pramonės, dėl darbo žmo-1 
nių būvio gerinimo, matysime netolimoje ateityje.

POTOFSKIO K ALBA
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ, Long Beach mieste, N. Y., 

įvyko CIO unijų New Yorko valstijoje atstovų suvažia
vimas, kuriame Amalgameitų (vyriškų rūbų siuvėjų) 
unijos prezidentas Jacob S. Potofsky pasakė įdomią 
kalba, v

Kodėl, kuo ji buvo įdomi?
Tuo, būtent, kad jis kalbėjo atvirai, kaip darbininkų 

vadovas turėtų šiandien kalbėti; jis kalbėjo objektyviai: 
jis kalbėjo, išeidamas iš liaudies, taiką mylinčių žmonių 
interesų, o ne iš kapitalistų klasės interesų, ne iš im
perialistų interesų.

Potofskis ragino mūsų krašto valdovus išmokti, 
kaip sugyventi su Tarybų Sąjunga, atsisakyti nuo už
mojų ją sunaikinti, pradėti su ja derybas ir tik derybi
niu keliu išspręsti visus nesusipratimus.

Jis pasmerkė makartizmą; jis ragino Eisenhowerio 
vyriausybę, kad ji suvaldytų makartizmą, kad ji pa
smerktų knygų degintojus ir inkvizitorius,

Jis stoja už tai, kad mūsų kraštas pereitų iš karinės 
ekonomijos į civilinę.

Washingtono valdovai turėtų persiorientuoti savo 
nusistatyme link darbo unijų; organizuoti darbininkai 
turėtų sėdėti už vieno stalo su kitais, nustatančiais mū
sų šaliai naminę ir užsieninę politiką. Didysis biznis 
visuomet negali viešpatauti ir naudoti šalies resursus sa
vo naudai.

Potofskis teisingai priminė: taikos reikalu, taikos 
1 išlaikymu labiausiai sielojasi tik darbo žmonės, nes 
jiems iš karo nėra jokios naudos, o tik nelaimės.

Tokie vyriausi punktai vyravo Potofskio kalboje. 
Ir 800 delegatų nesigailėja už tai jam katučių.

Įsivaizduokime, jei tokią bei panašią kalbą būtų 
pasakęs Mr. Meany, Amerikos Darbo Federacijos pre
zidentas, tos organizacijos suvažiavime. Kiek tai būtų 
buvę naudos!

Amalgameitų unija yra CIO dalis. Būtų geistina, 
kad Mr. Potofskis darytų visa, kad tokia politika būtų 
pravesta ir CIO suvažiavime, kuris įvyks neužilgo.

BATISTA TEBESIAUTEJA
KUBOJE, kaip jau nekartą esame nurodę, siautėja 

nepažabota fašjstmė reakcija, kuriai vadovaują to kraš
to diktatorius gen. Fulgencio Batista.

Kalėjimai pilni politinių kalinių,—daugiausiai dar
bininkų veikėjų. Spauda smaugiama. Susirinkimai su
varžyti. Na, o šiomis dienomis Batistos užsiųsta* polici
ja įsiveržė į Havana Universiteto rūmus ir pradėjo te
rorizuoti studentus. Suareštuota ir įkalinta visa eilė 
pažangesnių studentų.

MOTERŲ KAMPELIS
J" ' — • —

Filmai įtikinėja, būk moterims 
neverta vartoti proto ir valios

Amerikos filmų centro 
leidinyje Ho 11 y w o o d Re
view rašoma:

Kas nors baisaus atsitiko 
moterims ekrane.

Ne daugumai heroinių. 
Tos tebėra prisirišusios ro
mantiškiems ir naminiams 
siekiams, kurie joms užti
krinti jų nepaprastu kūno 
grožiu, parodomu įdomiau
siai pagamintomis liemenė
mis ir taikliausia savęs 
priežiūra.

Tai mažuma heroinių — 
turinčiųjų valią — pergy
vena nugarkaulį tirpdančią 
pakaitą.

Karo metais buvo tebe- 
prisilaikoma tradicinio mo
terų vaizdavimo ekrane, 
nežiūrint to, kad karas sta
tė moterims pirmiau nie
kad n. e b u v u s i ų poreikių. 
Retkarčiais pa rodydavo 
moteris fabrikuose, civili
nių savisaugoje ir ginkluo
tose jėgose, bet bendrai jų 
prisidėjimas būdavo paro
domas tiktai paviršutiniai 
ir prabėgamai.

Vienok parodyta ir kelios 
tikrai didvyriškos .heroines, 
moterys, kurios buvo atsa
kingos pilietės, savgarbios 
ir visuomenei naudingos. 
Tarpe žymiausiųjų buvo 
Bettv Field, vaidinusi “To- 
morrow the World,” ir Bet
te Davis, matyta filme 
“Watch on the Rhine.”

Posūkis link vaizdavimo 
taip baisiai moterų, kokio
mis jos statomos 1953 'Be
tų filmuose, prasidėjo pa
baigoje karo. Tuo pat lai
ku filmų industrija bendrai 
pasuko į “Tough Cycle” — 
pabrėžiantį prievarta ir 
žmogžudystę, sykiu užkal- 
binėjant, būk suktybės ir 
prievarta esanti žmogaus 
įgimta vidinė ypatybė.

Stiprios valios moterys 
tapo padarytos pavojingo
mis. Jų gyvybė ir protas 
kabo tarsi ant plauko; ki
tais atvejais jos statomos 
pavojumi kitų gyvybei ir 
išminčiai. Jos padaromos 
aukomis alkoholizmo, pra
radimo atminties, nervų pa
krikimo, vėžio, širdies bė
dų, gašlumo ir godumo. Jos 
be galo daug meluoja...

Gi šių 1953-jų metų fil
muose pokarinis posūkis 
jau daėjes iki to, kad į sti
prios valios moterį žiūrima 
nuogąstaujančiai, jeigu jau 
ne visai pasibaisėiama. To
kios ir reikėtų bijotis, nes 
ji vaizduojama žmogžude ir 
jos nervai sustiprėję to
kiems darbams šaltajam 
karui einant vis šaltyn. Ti
piškai, ji vaizduojama šal
takraujiškai plan u o j a n t i 
žiaurumus ir begailestingai 
juos vykdanti. ‘

Pradžioje metu p-lė de 
Havilland vaidino “My 
Cousin Rachel,” sykiu blo
gą ir gerą, paliekant pa
čiam žiūrovui bandyti at
rinkti vieną nuo kitos. •

Tą pat savaitę Jennifer 
Tones pasirodė kaip “Ruby 
Gentry.” Ruby yra maiš
tinga merga, kuri tebęsi- 
vaiko paskui meilužį po to, 
kai abu jau yra ekonomi
niai sėkmingai apsivedę. 
Kai ji įgyja vyro finansi

nę galią, jinai tą galią pa
vartoja nubankrūtuoti sa
vo buvusi miesteli kerštui 
prieš tuos, kurie ją atmetė. 
Galų gale jos brolis užmuša 
jos meilužį, o jinai užmuša 
brolį.

Kiek vėliau, kaip mergi
na su apgavingu “Angeliš
ku Veidu,” Jean Simmons 
planuoja nužudyti savo pa
motę, netyčia nužudo ir sa
vo tėvą. Įgijusi patyrimą, 
jį panaudoja nužudyti savo 
naują vyrą ir pati save.

Filme “Niagara” Mari
lyn Monroe su savo meilu
žiu planuoja nužudyti jos 
vyrą, bet galų gale visi trys 
žūsta netikėta mirtimi.

Barbara Payton vaidin
dama “Bad Blonde” pasisa
ko savo meilužiui, kad ji
nai jau esanti nėščia jo kū
dikiu. Tai daro tikslu pri
kalbinti jį nuskandinti jos 
vyrą. O kai apgavystė iš
eina aikštėn, ji nunuodija 
savo meilužį, kad jis nepa
sakytų tiesos.

“Problem Girls” filme 
Helen Walker lengvai pra
lenkia blogumais visus ki
tus nedorus charakterius 
savo rolėje kaip viršininkė 
įstaigos nervingoms turtuo
lių dukterims.

Anne Baxter vaidindama 
“Blue Gardenia” tikisi esan
ti žmogžudė. Sužinojimas, 
kad ne ji nužudė žmogų, 
nedaug džiugina, nes mena
masis vis viena buvęs nu
žudytas kitos moters tuo 
laiku, kai filmo heroine bu
vo taip girtutėlė, jog neži- 

. no j o, kad ne ji pati žmog
žudystę papildė.

“The Girl Who Had Eve
rything” ir “The Star” jau 
jungia dvi temas: šiemetinę 
(1953 metų), kad stiprios 
valios moterys yra pavojin
gos, ir senesnę, kad tokios 
moterys turi pasiduoti sti
presnių - protingesnių as
menų valiai ir kontrolei. 
Anot filmu išvados, mote
rys privalo nesiekti tokių 
dalykų, kurie ne jos nosiai 
pasiekiami, o tenkintis vien 
“ribotais” m o t e r i m s šie- ( 
kiais.

Elizabeth Taylor kaip 
“The Girl” ir Bette Davis 
kaip “The Star” vaizduoja 
stiprios valios moteris, ku
rios yra daugiau naikinan
čiomis save, negu visuome
niškai. P-lė Taylor, išmo- ’ 
kusi nuo tėvo nepriklauso
mai laikytis, susideda su 

j piktu gengsteriu ir vos su 
juo neapsiveda. Miss Da
vis patampa alkoholike ir 
kleptomane pastangose vėl 
tapti žvaigžde. Abi tos kie
takaktės pavojingos, tačiau 
jos jau neina iki galo, kaip 
tos minėtosios kitos, bet 
“susipranta,” “pasitaiso,” 
atsisako savo valios stipru
mo.

Filmų heroine dar gali 
susilaukti ir 1953 metu fįl- 

I v

me laimingos užbaigos, jei
gu tiktai ji priims herojaus 
vadovybę, autoritetą ir sie
kius. Arba, kaip kad fil
muose “Confidentially Con
nie” ir “Scandal at Scou- 
rie,” jeigu jos motinystės 
siekis nesipriešins jos vy
ro siekiams.

Tuomi paveikslas moters,

Pradedant Savo Didįjį 
Darbą

Su pirma diena spalio prasideda vajus gavimui 
Laisvei naujų skaitytojų. Vajus eis per 3 menesius, 
iki 31 d. gruodžio, 1953 m. Kas tik kaip išgalėdami 
pasidarbuokime vajuje.

Kiekvienam Laisvės skaitytojui yra pasiųstas pa
kvietimas Stoti į kontestą. Visų prašome atydžiai 
perskaityti tą pakvietimą ir prašome tuojau užsi
registruoti į kontestą.

Kurie negalėsite dalyvauti konteste, tai pasirūpin
kite gauti nors po vieną naują skaitytoją. Laisvės 
platinimas yra būtina pareiga kiekvieno apšvietą 
branginančio žmogaus. Tad darbuokimės visi, kiek 
tik išgalėdami, gavimui naujų skaitytojų.

Kurie esate tokiose aplinkybėse, kad negalite gauti 
naujų skaitytojų, tai pasirūpinkite nors stambesne 
auka paremti dienraštį (jei finansiniai išgalite). 
Parama aukomis darosi vis reikalingesnė, nes vis
kas labai brangsta.

širdingai kviečiame visus ilgamečius Laisvės vaji- 
ninkuis dalyvauti ir šiame vajuje. Nes jūsų paty
rimai, plačios pažintys su žmonėmis, išsilavinimas 
ir talentas įtikinti žmogų, kaip svarbu yra prenu
meruoti ir skaityti Laisvę, niekaip negalima pava
duoti naujais vajininkais. Jūsų triūsas vajuje yra 
pati pagrindinė garantija dienraščio išlaikymui.

Tikimės, kad į šį mūsų pakvietimą atsiliepsite tei
giamai, tad linkime kuo geriausio pasisekimo vaj- 
n inkam s ir jų pagelbin inkams. Lauksime gerų va
jaus pasekmių.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

Francijos socialistai jau 
remsią tarptautinę armiją

Strasbourg, Franci j a. — 
Prancūzų socialistų vacfe 
Guy Mollet, kalbėdami 
viešame susirinkime, sak/ė, 
jog socialistų atstovai Fran
cijos seime jau rems ame
rikinį planą—sudaryti ben
drą tarptautinę armiją še
šių vakarinės Europos vals
tybių prieš komunizmą. Tos 
valstybės yra Vakarų Vo- 

; kietija, Francija, Belgija, 
i Holandija, Italija ir Luk- 
■ zemburgas.

Taigi manoma, kad ir 
Francijos seimas, galų gale, 
užgirs tą planą.

* ŠEIMININKĖMS
Kukurūzų pudingas

Turintiems savo darže ar 
galintiems gauti ką tik nu
skintų geltonų kukuruzų 
negali būti skanesnio pu
dingo už žemiau paduotąjį. 
Man teko tokio valgyti pai 
farmerius. Tačiau mieste 
beveik geriau išeina vartoti 
kenuotus, negu kelinta die
na krautuvėje džiūstančias 
varpas. Kenuose pirkti ap- 
maltus (creamed).

2 kiaušiniai
2 puodukai pieno 
puodukas minkštų duo

nos trupinių
2! puoduko k u k u r u z ų 

(corn — vienas No. 2 
kenukas)

druskos ir pipirų pagal 
skonį.

Suplak kiaušinius. Da- 
dėk pieną, trupinius, kor
inis ir prieskonius. Supilk . 
į pateptą kepamąjį stiklinį f 
ar blėtmį indą. Kepk vidu
tiniu karščiu (350 F) apie 
valandą ir pusę. D

Vaiky darbas prie 
mašiny juos žudo

• I

Vaikai pasilieka vaikais. 
Neįgudusi planuoti jų min
tis nespėja su įgimtu smal
sumu žinoti, daryti. In
stinktas ir vikrūs kūno ju
desiai vaiką neša greitai. 
Pavojai jam dar nežinomi, 
nepatirti. O kartais net 
jau žinomas ir apgalvotas 
žygis nepavyksta dėl to, 
kad neįguduęios rankos dar 
nėra įgavusios reikalingo 
pajėgumo* ar taiklumo.

Nacionalio Vaikų Darbui 
Komiteto raporte žymi, jog 
tiktai devyniose vidurvaka- 
rių valstijose vienerių me
tų sėjos ir derliaus nuėmi
mo laikotarpiu įvyko 110 
nelaimių su vaikais prie 
farhių mašinų. Iš tų 38 mi
rė. Kadangi skaitlinė rink
ta tiktai iš paduotų laikraš
čiuose žinių apie nelaimes, 

kuri gyvuoja nuolankavi- 
mu, pastatomas prieš tvir
tos valios moterį, kaip vel
nišką jėgą, vedančią net iki 
žmogžudystės... 

• • •
Straipsnio autorė Sylvia 

Jarrico išvadą daro tokią:
“... Posūkis filmų nuo 

sexy-sexy į sexy-mirtingą, 
jau nėra rodyklis, bet yra 
daugiau kaip kardas. Kuo
met nepriklausomos ir tiks
lingos moterys be pertrau
kos yra vaizduojamos ne 
tiktai kaip priežastys skaus
mams ir nervingumui (kaip 
praeityje), bet kaip prasi- 
radėlės ir žmogžudės, tuo
met rami tema, būk nuolan- 
kavimas esąs natūrali mo
terų ypatybė, jau užleidžia 
vietą agresyvei temai, kad 
moterys turi būti nuolan
kios.

“Tuo laiku, kai įvairių 
klasių moterys Jungtinėse 
Valstijose atstovauja milži
nišką pajėgą, aktualią ir 
galimąją, išsaugojimui pa
saulio taikos, Hollywoodo 
nedorosios heroines sudaro 
aštresnį puolimų ant progų 
ir galimybių tikrosioms mo
terims sėkmingai imtis vei
klos už gerovę sau, savo 
šeimai, savo kaimynijai ir 
savo šaliai.”

tad menama, kad skaičiai 
patekusių Į nelaimes turi 
būti daug didesni.

Tos skaitlinės taipgi ne
apima daugelio mažų vaikų, 
kurie tapo užmušti esant 
sykiu su dirbančiais tėvais 
ar globėjais, bet tiktai tie, 
kurie patys buvo pastatyti 
dirbti prie mašinų ar jas 
prižiūrėti. Tų mažųjų dar
bininku amžius siekė nuo 
6 iki 17 metų; 55 buvo jau
nesni 14-kos metų, o 17 jau
nesni dešimties.

Profesorė keliaus Į 
vakarus su visiems 
svarbia misija
Louise Pettibone Smith, il

gu metu prof e s o r i a v u s i 
Wellesley Kolegijoje, dabar 
Amerikinio Sveturgimiams 
Ginti Komiteto viršininkė, 
spalių, lapkričio ir gruo
džio mėnesiais lankysis vi- 
durvakariuose ir vakarinė
se valstijose. Ji aiškins to 
komiteto nuoveikius svetur
gimiams apginti. Taipgi 
praneš, kas svarbiausia da
bar apsigynimo srityje. Vi
siems, ypačiai moterims, 
reikėtų su ja susitikimuose 
dalyvauti masiniai.

Gastrolę pradės spalių 16- i 
19 dienomis Chicagoje ir 
apylinkėje. Spalių 23-28— 
Los Angeles ir apylinkėse; 
28 iki lapkričioi 2 — San 
Francisco ir apylinkėse. 
Paskiau bus Portlande, Se
attle. O grįždama lankysis 
Detroite, Clevelande, Pitts- 
burghe, Philadelphijoje ir 
kituose minėtų apylinkių 
miestuose.

Jau pigiai būsią 
gaminama H-bombos

Washington. — Tūli val
diniai atomų jėgos moksli
ninkai pranašavo, kad ne
užilgo bus jau urmu gami
namos hydrogenines - pra

Tortui riebalus ir cukrų 
svarbu gerai išplakti. Nuo 
to • daug priklauso torto 
lengvumas, putnumas ir 
vienodumas.

• Tortas vienodžiau iškils, 
jei miltus ir skystį įmaišy
si ne vienu sykiu visą, bet 
dalimis: apie ketvirtadalį 
mieros miltų, paskui skys
čio, vėl miltų, vėl skysčio.

Pattern 9035: Women’s Sizes 
34. 3G. 38. 40, 42. 44. 4'3. 48. 50. Size 
36 takes 4’/^ yards 35 inch.

garinės bombos, daug sy
kių smarkesnės už papras
tąsias atomų bombas. Sa
kė, tuomet hydr o g e n i n e 
bomba lėšuos net pigiau už 
paprastąją atom-bombą.

Užsakymą su 35 ce 
pažymėjimu formos 
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 11042 Atlantic
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.
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DETROITO ŽINIOS
Mes pasimoję plačiai veiklai

R u
interfliūgas ir gyvas L. L. D. 
188 kimpos susirinkimas. Jam 
pirmininkavo mūsų visuomeni
ninke ir dainininkė d. Ancieta 
Zigmantienė, kuri gabiai ir 
maloniai vedė susirinkimą.

Kuopos valdybos buvo svar
būs raportai, kaip organizato
riaus, finansų sekretoriaus d. 
Varaneckienės. Visi jie 
priimti su pagyrimais.

Iš Draugijų Sąryšio

ėjo buvo labai

buvo

buvo 
geras raportas komisijos, kad 
daug 
mūsų dienraščių ir 
Balso,

paramos sukelta dėl 
Liaudies 

kiek jiems buvo pada-

reikalingas. Nutarta aut se
kančio susirinkimo tuo klau
simu aukavimą padaryti.

Jis taipgi gražiai paaiškino 
apie Chicagoje pirktojo Mil
dos Teatro pastato reikalus ir 
prašė detroitiečius, kad chica- 
giečiams padėtume finansiš
kai patampant nariais ir kito
kiais būdais. Sumodernizavi- 
mui Mildos, jis sakė, nemažai 
bus išmokėjimų. Svečiai pas 
mus padarė didelės įtekmės. 
Nekurie nariai jiems nemažai 
pagelbėjo. Kiti darbuojasi, 
kad daugiau surinkus chica- 
giečiams pagalbos, greitos pa
galbos.

Narys

San Francisco, Cal
nominacijose ir 
lapkričio 3-čiai.

Draugijų Sąryšio delegatai 
konferencijos buvo įgalioti, 
sugrįžę į savo draugijas, kad 
atsiklaustų savo organizacijų, 
ar jos nori ir pageidauja pri
sidėti ir bendrai rengti didelį 
rudeninį koncertą visų drau
gijų naudai ir spaudos para
mai. Kaip kitos visos draugi
jos sutiko ant tokio didelio 
naivngimo, taip ir mūsų L. L. 
į). ^88-ta kuopa padarė nuta
rimą prisidėti. Taipgi, kad tas 
didžiulis parengimas-koncer- 
tas būtų greitai surengtas 
gaip galima.

Svečiai iŠ Chicagos
T u re j o m e susirinki m c

paprastų svečių iš Chict
tai dd. J. Jokubką ir G. K. 
Budrį. Jie čia mums kalbėjo 
svarbiu klausimu.

Drg. J. Jokubka mūsų L. L. 
D. kaltinime su bversyv iškilme 
aiškino, jog turėsirpe gintis ir j 
prisidėjimas su aukomis y r;

SmagUs buvo išvažiavimas
Rugsėjo 20 d. įvykęs L. L, 

D. 52-ros kuopos ir Moterų 
Pažangos Klubo bendras išva
žiavimas pas draugus Smitre- 
vičius gražiai pavyko. Oras 
pasitaikė gražus, tai nemažas 
skaičius abiejų organizacijų 
narių smagiai praleido laiką.

Išvažiavime daugiausia dar
bavosi šie draugai: M. Ara- 
nuk, Andrulienė, Rusaftienė, 
Jakštienė ir prie gėrimų Jak-

Diggs, Jr., negras valstijos se
natorius, baigė virš 4-tos vie
tos iš 9 tarybos narių. Visi 9 
kandidatavo 
perrinkimui

Darbininkų mėgiamas tary
bos narys Edward Connor bu
vo ketvirtoje vietoje. Diggs 
buvo šeštas tarpe 18-kos no
minuotų iš apie 100 kandidatų 
4-rių metų .tarnystei su nauja 
$12,000 alga metams.

Meras Albert E. Cobo, in- 
dorsuotas AFL, kuomet CIO 
neindorsavo nei vieno, aplaikė 
du sykius tiek balsų, kiek vi
sus 14 mero vietai kandidatus 
sudėjus į krūvą. CIO tvirtai 
spaudė buvusį J. V. senatorių 
Blair Moody kandidatuoti, bet 
jis nenorėjo likti antru kar
tu politikoje supliektu, kai jį 
sukirto republikonas Charles 
Potter pereito lapkričio bal- 
sivimuosc. Moody sakė Dar
bo Dienoje, kad jis žvalgosi 
dėl biznio parūpinimui užsa
kymų savo naujai spaustuvei.

Petras ir Agota Norkai
Gražiai atžymėtos auksinės 
vestuvės

ue-

Draugė V. Smaksticnė 
mažai tikietų pardavė 
Draugijų svetainės palaikymo 
rengiamos vakarienės, kuri į- 
vyks spalio 18 d., 4097 Porter 
St.

Korespondente

Miesto Tarybos n°minacijos
Detroito miesto primerėse Į 

.. , rugsėjo 15 d. buvo padaryta 
a | rasinė istorija, kai Charles C.!
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Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

TILE MEN to install steel, plas
tic, ceramic wall tile. Steady work; 
car necessary. 2910 W. Diamond St.

(192-195)

AUTOMOBILE MECHANIC
Must be 1st class. Excellent work

ing conditions. High salary. Gua
ranteed Steady work. Apply in per
son. See Mr. Rodeman.

HARRY KROUSE INC.
667 N. Broad Street

(191-194)

įvairūs išsireiškimai
Vienas akras nudirbtojo 

darbo yra vertesnis už vi
są pasaulį prižadėjimų.

James Howell.
Surinko Kas Kitas

Nors mūsų neskaitlinga lie
tuvių kolonija, bet pramogėlių 
pas mus nestokuoja. Jei. ne 
vješi parengimai, tai turime 
draugiškų pažmonių, ir net tu
rėjome porą auksinių vestu
vių.

liko surinkta $4 1. Tada mūsų 
geras laikraščio Laisvės rėmė
jas ir skaitytojas pasakė: Jei
gu visi kiti tiek aukų sudėjo 
dėl Laisvės, tai ir aš su žmona 
duodame $50. Ir paklausė, kas 
aukos daugiau? Bet tokios 
stambios sumos aukų nesira
do, kad juos -viršytų, tad taip 
ir pasiliko aukų surinkta viso 
sykiu $91. Tai geras ir pažy
mėtinas darbas paremti lai-

1.
the publisher, editor, managing edi
tor, and business managers are:

Publisher Laisvo, Inc., 110-12 At
lantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Editor Roy Mizara. 110-12 Atlan
tic Avc., Richmond Hill, N. Y.

Managing Editor Roy Mizara, 
110-12 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y.

Business manage)' Frank P. Buck, 
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y.

2. The owner is: (If owned by a 
corporation, its name and address 
must be stated and also immediate
ly thereunder the names and ad
dresses of stockholders owning or 
holding 1 percent or more of total 
amount of stock. If not owned by a 
corporation, the names and addres
ses of the individual 
be given.)

Laisve, Inc., 110-12 
Richmond Hill, N. Y.

Pres. John Grybas, 
St., Richmond Hill, h

Manager Frank I’. Buck,
Atlantic Avc., Richmond Hill, N.Y.

Secy-Trcas. Wm. Chapels, 
Chauncey St., Brooklyn, N. Y.

3. The known bondholders, mort
gagees, and other security iTolders 
owning or holding 1 percent or more 
of total amount of bonds, mortga
ges, or other securities arc:

Lithuanian Cooperative Publ. Soc., 
Inc., 110-12 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

Wm: Chapels, 442 Chauncey St., 
Brooklyn, N. Y.

John Grybas, 95-23 
Richmond Hill, N. Y.

Alex Vclcchko, 6150 
Rego Park. L. I. N. Y.

Michail Stakoff, 460 
Brooklyn, N. Y.

Katherine Petrick, 
St., Brooklyn, N. Y.

Julius Kalvaitis, 833 Hart St.,

owners must

Atlantic Ave.,

114th

110-12

Vo

CANDY MAKER’S HELPER. Ex- 
pericnccd preferred. Opportunity for 
advancement. Steady work; good 
working conditions. Apply in person. 
SHANE CANDY CO.. 110 Market 
Street.
________________________ (188-194)

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)
MAINTENANCE MAN. 

icnced. All around repairs, 
work. Private Club. Write 
full details. Box B-233, 711 
son Bldg., Phila. 7. Pa.

Expcr- 
Stcady 
giving 

Jcffer-

Naudokis dabartiniais 
džiaugsmais taip, idant ne- 
pakenktumi ateityje gali
miems įvykti džiaugsmams.

Seneca.
Surinko Kas Kitas

Padėkite savo vajininkam; 
gauti Laisvei naujų skaitytojų 
Laisvės kaina $8.00 metams.

I PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
Kalėjimo vaizdai. Poema =

(Tąsa)
viršutiniai — kalėjimo rūbai, 

Tai uniforma. O šiaip, kas parūpo, 
Čalis čia gauna arba iš namų: 
Jam patogu čia ir sotu, ramu.

Nuosavus baltinius, rankšluosčius, antes 
Patys čia vyrai privalo nuplauti.

Čalis vienok nemazgoja patsai,— 
Tuoj patarnaus jam kiti, kaip matai!

Duoda už tai papirosų ar maisto,—
Jis džentelmenas, gražiai pasišvaisto: 

Kad ir kalėjimas—jam tai niekai, 
Nėr jam taip sunkūs nelaisvės laikai.

*
Paslaugą greitą turėt jis panoro,—
Tuoj jam išpildo bet kokį jo norą:

Jis atsilygins patogiais daiktais,— 
Visko jis gauna mainais ir mainais!

Maisto bendrai pagaminto virtuvėj
Gali nevalgyt: jam buvę nebuvę:

Valgių ir savo jis turi pilnai,—
Bet ko mainais jam pristato tarnai.

Nėr čia tįik Čalis vienintelis tokis, —
Yr’ nemažai panašių — tai žinokis: •

ITuoj juos pažinsi iš vien pažiūros, 
Mostų, laikysenos gan atžarios.

Gan išdidžiai toks iš viso atrodo,
Lyg kad kokioj jis čia eitų parodoj,—

Nosį jis riečia kur tau kaip aukštai:
Kas tu prieš jį? Aš tai aš! Ogi štai!

Net viršutinė ir ta uniforma —
Daug pridarnesnė, mitresnė jos forma.

Gludūs, net blizga jam tie marškiniai,
Mat, suglaistyti jam tik neseniai.

Švaisto, nešioja ir švederį kokį,
Vis švelnučiuką, vilnonį, žinoki, —

Tik tau kad būtų spalva mandagi:
Tokios taisyklės Čia veikia, regi.

Kelnės ir tos, nors ir 'pilkos milinės,
Švarios, sulaidytos, lyg išeiginės.

Na, o jau batai — tai pagrindas juk:
Blizga iš tolo, — žiūrėk, nesijuok!

Kojinės, žinoma, smarkiai spalvuotos,'—
Šitokių, bra, neturės idiotas.

Plunksna gražutė, pieštukai bent du 
-Jaunant krutinės kyšoja kartu.

Žengia pu i korius, atstatęs krūtinę,
Tartum jis vaidmenį dramoj vaidina:

Riteris koks ar didžiūnas šaunus, 
Kokio biznieriaus išdykęs sūnus...

*
Tipai kalėjimo taip pasipūtę —
Buvę dažniausia kokie šalaputai,

Gal reketieriai ar sukčiai bendrai:
Kaip ir pirmiau, ir dabar tam gerai.

Darbą jiem paskiria šičia patogų,
Ką paprastai neprivargina žmogų:

Raštinėj ką pridabot ar padėt, 
Gal tam sargybiniui ką priskubėt. /

Šitokie žmonės — vis pinigo tipai,—
Bet kur jie šliaužia slidžiai sau prilipę, 

Paslaugas, daiktus vis gauna mainu: 
Lengva darbe ir prie stalo ska^u.

Sąskaitą Džionis turėjo gan kuklią,
Vistik ir tai jam palengvina būklę:

Obuolį gal apelsiną išvien
Mėgsta dietai papildyt kasdien.

Gauna krautuvėj ir “Hemo” taipogi,—
Tai mišinys vitaminų neblogas:

Vis tai esmingi sveikatos daiktai, 
Džionis ir kitko dar gauna retai.

Samas landus — kur nulemia, nubūva,--
Maisto jis gauna vogčia iš virtuvės:

Ten darbininkai nukniaukia kai ką, 
Duoda mainu tau — ir esti taika.

Še papirosų, — mėsos gabaliuką
Šamui įglaudžia slaptai tie valiūkai,— 

Žinoma, vis tai labai atsargiai, 
Kad nenutvertų uoslieji sargai.

Kartais jis gauna ir porą svogūnų, —
Mėgsta juos valgyt ir linksmas tad 

būna, —
Kištelia Džioniui svogūną slaptai: 
Tai papirosų jis gauna už tai.

Vis tatai mainas padaro ir mainas,—
Taip tai dalykai apyslidžiai einas — 

Tai atvirai, tai ir vėl paslapčia — 
Pilką gyvatą pagyvina čia.

Nevisada tai ats’eina be kliūčių,
Net ir srity tų mainybų mažučių,—

Ypač kada jos įvyksta slaptai, 
Tai pasitaiko kai kam ir prastai.

Kartą virtuvėj, kaip nieko nebūta,
Vienas vyrukas ranka savo drūta

Kapt už mėsos, na ir neria slidžiai,— 
Vargšas užbėgo ant sargo stačiai...

Blinkt jis tą gabalą—sliuogia pro šalį,
Vistik ištrūkti, matai, nebegali:

Sargas už rankos tik capt — ir abu 
Tiesiai į centrą... ot tai įstabu...

(Bus daugiau)
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ped i jo 
suren- 

rugs.

ir ke- 
kurie 
m i n-

Vienos iš tų auksinių vestu
vių, tai draugų Petro ir Ago
tos Norkų, kurie atžymėjo sa- 

50 metų ženybinio gyveni
mo sukaktį. Kadangi jie turi 
nemažą savo stubą ir 
užpakalyje stubos, tad 
gė puotą savo stuboje 
13 d. ir turėjo sukvietę 
skaičių artimų draugų 
lėtą savo kaimynų. Visi, 
buvo kviesti, atvyko su
čia, kad dalyvauja vestuvėse, 
todėl visi buvo puikiai pavai
šinti su pietais ir įvairiais gė
rimais, kas ir kiek norėjo. Už- 
tad dalyviai buvo labai užga
nėdinti, ir visi linksmai pralei
do laiką, vieni sau šnekučiuo
damiesi, kiti dainuodami ir lt.

Visiems skaniai papietavus, 
draugės moterys pakvietė ves
tinių rengėjus, Petrą ir Ago
tėlę Norkus, praplauti vestu
vių tortą-keiksą. Bet pirma, 
negu bus praplautas keiksas, 
vestuvių rengėjai' privalo su
dainuoti duetą (dainelę), 
nes, paprastai, drg. Norkai 
mėgsta dainuoti, žinoma, jie 
neatsisakė sudainuoti. Tik ma
tėsi. kad Agotėlė labai pavar
gus rengdama vestuves, o Pet
relis kažin kodėl buvo sujau
dintas, todėl dainavimas ma
žai harmonizavosi. Bet yis vie
na tas visiems labai patiko, ii 
biiivo priimta už gerą su del
nų plojimu. <

Vestuvių keiksas buvo labai 
puikus ir skaniai padarytas, 
visi gėrėjosi, kurie tik ragavo.

Kadangi buvo auksinių ves
tuvių atžymėjimas, tai drg. 
Norkai gavo keletą gražių do
vanėlių nuo svečių ir draugų. 
Taipgi aplaikė keletą telegra
mų ir laiškų su širdingais svei
kinimais ant atžymėjimo 
metų ženybinės sukakties, 
daug gerų linkėjimų, 
Brooklyno, Pittsburgho ir 
kitur.

ne tik už $50, taipgi visiems, 
kurie prisid$w su auka del 
Laisvės.

Tas rodo, l«id mūsų pažmo- 
nių rengėjai pradeda suprasti 
svarbą visuomeninių reikalų, 
ii' žino, kad būtinai reikia juos 
paremti aukomis.

Padėka už pagalba
Mes žinom, kad d. Norkienė 

turėjo daug triūso 
mui savo vestuvių
reikmenų, bet ji yra labai dė
kinga savo sūnui Arthurui ir 

uuiium xxaivci 
marčiai Gigai už didelę pa-, Brooklyn, N. Y. 
galbą prie maisto ir tt. Taipgi- 
ji dėkuoja draugėms mote
rims, kurios atėjo į pagalbą su 
savo triūsu tos dienos darbe,

visokiu

442

114th St.,

- 80th St.,

DeWitt Ave.,

221 So. 4th

ir

drg. Norkai įdėjo 
rengdami vestu- 
labai 

svečiai 
dėkuoj a

Nors 
daug triūso 
ves, bet jie 
kad kviesti 
ii- širdingai
už atvežtas gražias 
dėl jų. Dauguma tų 
bus atmintis visam jų 
mui.

linksmūs, 
atsilankė, 

visiems 
dovanas 
dovanų 
gyveni-

Svečių dalyvavo net 
lietuvių kolonijų, — San Fran
cisco, Oaklando ir San Lean
dro. Tas sudarė gerą skaičių 
lietuvių šioje puotoje. Vestu
vių rengėjai gėrėjosi svečiais 
tame, kad visi apsiėjo. labai 
mandagiai, taip sakant, kaip 
tikri džentelmonai. Yra labai 
smagu, kad mūsų tarpe yra 
gerų dainininkių moterų, ku
rios visados puikiai padainuo
ja. Tas labai pagražina suei
gą.

Visiems pasilinksminus ii 
pasisotinus, pas moteris kilu 
mintis, kad vestuves reikia at
žymėti su kuo nors, kad parė
mus visuomeninį darbą. Atsi
rado tam pritarėjų, ir pradėjo 
rinkti aukas dėl sustiprinimo 
Laisvės fondo. į trumpą laiką

iš trijų

__________________________ (189-192)
AUTO GLASS MAN. Experienced 

for installation work. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person or phone CHEP TURNER, 
2413 N. Broad St. RA. 5-3644.

_________ _________ (189-192)
MECHANIC. Exp. 5Vj day 
Libera) Company benefits.

work; pleasant working con- 
Apply in person. See Ser-

AUTO 
week. 
Steady 
ditions. 
vice Manager. INGRAM MOTORS, 
1978 Federal Street, Camden, N. J. 
__________________________ (190-193)

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)

Draugai Norkai turi gėrėtis, 
turėdami savo taip draugišką 
ir nuoširdų sūnų ir marčią su 
dviemis anūkais. Jie visados 
atvyksta pas tėvus, kada lik 
yra jiems reikalas, ir daug 
jiems pasitarnauja su automo- 
biliumi ir savo darbu.

Kaip daugeliui yra žinoma, 
Art. Norkus yra profesionališ
kas klubų muzikantas, groja 
drchestruose per eiię metų 
puikiose vietose, ir savo liue
su laiku užsiima namų parda
vinėjimu. Reiškia, 
man urną dėl visko, 
gyvenimo namą, ir 
gina savo dukrele

vasarą
namą

jis turi su- 
Turi puikų 
gražiai au- 
ir sūnelį.

Kaip man atrodo, tai ((įau
gai Petras ir Agotėlė jau se
niai rengėsi prie savo auksinių 
vestuvių, nes jie šią 
puikiai padabino visą 
iš lauko ir išdekoravo
daus visus tris aukštus. Dabar 
viskas puikiai atrodo. Kaip 
žinome, Norkai yra geri siu
vėjai, ir dirba savo namuose, 
reiškia, nereikia eiti darbo ieš
koti, atneša jiems tiek darbo, 
kiek tik jie gal apdirbt. Todėl 
galime palinkėti draugams 
Norkums, kad po šių auksi
nių vestuvių jie dar ilgai svei
ki gyventų ir džiaugtųsi lai
mingu gyvenimu.

Nors draugai Norkai dažnai 
prisimena savo mylimą duk
relę Elziutę, ir daug sykių ma-

Chas. Milcn, 6925 — 4th Avc., 
Brooklyn, N. Y.

Anthony Mureika, 17 Fillmore PI., 
Brooklyn, N. Y.

Geo. Wares, 136 McKibben St., 
Brooklyn. N. Y.

John Rushinskas 3730 -74th St., 
(Jackson Ills., N. Y.

Frank Reinhardt, 60-11 70th
( Aye., Brooklyn, N. Y.

William Kazei. 72-03 Austin St., 
Forest Hill, N. Y.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in 
cases whore the stockholder or se
curity holder appears upon the 
books of the company as trustee or 
in any other fiduciary relation, the 
name of the person or corporation 
for whom such trustee is acting; 
also the statements in the two pa
ragraphs show the affiant's full 
knowledge and belief as to the cir
cumstances and conditions under 
which stockholders and security 
holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capa
city other than that of a bona fide 
owner.

5. The average number of copies 
of each issue of this publication sold 
or distributed, through the mails or 
otherwise, to paid subscribers du
ring the 12 months preceding the 
date shown above was: (This infor
mation is required from daily, 
weekly, semiweekly, and triweekly 
newspapers only.) 8,975.

FRANK BUCK. Bus. Mgr.
Sworn to and subscribed before 

me this 23rd day of Sept., 1953.
LILLIAN BELTE,

Notary Public, State of Now York 
No. 24-0235050

Qualified in Kings County 
Certs, filed with Kings Co. Clk.& 

Reg. Corts, filed with Queens Co.
Clk. & Reg. Commission Expires 

Mach 30, 1955.

WOMAN. Settled. Cooking and 
downstairs. 3 Adults. 3 children. 
Must be thoroughly experienced and 
Jiave 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) .
r^Testatė-

Bucks County
Selection of homes. $4.500 & up. 

Conv. to churches, schools, stores & 
transp. P.S.—6 rms. & bath can be 
had with $1,000 dn. balance monthly. e 
Business Opportunity. Hardware 
store, furniture store and other bus. 
opp. now aval., incl. 2 new stores 
and dwelling. Professional location 
avail. Choice bldgs, sites, inds. grnds. 
TYRON AGENCY. Andalusia, Pa. 
Cornwells 0732.

(190-196) ,

Čilės valdžia paskelbė ka
rinį stovį, kad sulaužytų < 
10,300 darbininkų streiką 
prieš Anglo-Lautaro nitra- ’ 
tų kasyklas.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

A.L.D.L.D. 155 kuopa rengia pa
silinksminimo vakarą. Spalio-Oct. 2 
d.. įvyks penktadienio vakarą, pra
džia 7:30 vai. vak.. Lietuvių salėje, 
29 Endicott St. Prašome visus atsi
lankyti, nes tai bus pirmutinis ru
dens parengimas. Bus ir žaislų.

A. W.
(192-193)

J.HARRISON, N
L.L.D. 136 kuopos susirinkimas 

įvyks pirma sekmadienį po pietų, 
spalio-Oct. 4 d., toje pačioje vietoje, 
visi nariai malonėkite atsilankyti. 
Dar kai kurie nariai neatsiėmė Šių 
metų knygos. Ateikite ir atsiimkite. 

Kviečia Valdyba. 
(192-193)

Gazolino sprogimas 
užmušė 26 turkus

čiau, kaip iš gailesčio ašaros 
per veidus jiems riedėjo, kad 
jų dukrelė Gasiūnienč per 
jauna atsiskyrė su šiuo pasau
liu, žinoma, visiems yra 
savo šeimynos narių, bet 
me i sutikti su: gyvenimo 
mu : norime ar nenorime,
me laipsniškai pamiršti tą

gaila
turi-

tu ri

Aukotojų vardai
Senas L. skaitytojas... $50
V. ii- U. Burdai ......... ... 5
B. i rV. Sutkai . . . ... 5
J. ir S. Karosai . . . ... 5
A. ir K. Mugianiai... . . .2
F. ir D. Mačiuliai . . . k >
Tilda V. Kingienė . . . 2
Marie Balton ............... 2
A. ir N. Baronai . . . . . . .2
G. ir E. Lapenai . . . . 9« « «

Ankara, Turkija. — Su
sprogo didelis turkų gazoli
no sandėlis Karšo srityje, 
netoli sovietinio Kaukazo. 
Sprogimas užmušė bei su
degino 26 žmones ir sužeidė 
48.

to jams.

Z. ir M. Mozūrai Lis. ... 2
J. ii- M. Alvinai . . . ____ 2
K. šilkaitienė ......... . .1.50
E. Vilkaitė............ . . . .f
F. ir A. Balčiūnai . . . . . . 1
J. Kazlauskas . . . . . . . . 1
J. ir M. Rados . . . ......... 1
Senbernis . . . . . - . . . . 1
Smulkių....................... . .3.50
Viso $91.00,
Širdingai ačiū visiems atiko-

Alvinas

MONTELLO, MASS.
Rudeninis piknikas. Rengia L.L.D. 

6-ta kuopa. įvyks sekmadienį, spalio. 
(Oct.) 4 d.. Liet. Taut. Namo Par
ke. Winter St. ir Keswick Rd. Bus 
gerų valgiu ir gėrimų. O svarbiau- 
ia tai pakvėpuosite šviežiu oru. pri
sirengsite savo sveikatą atsilaiky
mui prieš žiemos šalčius. Pelnas yra 
skiriamas svarbiems darbininkų rei
kalams. Tad prašome visus dalyvau
ti. Ypač kviečiame iš apielinkės at
silankyti. Kurie atsinaujinsite ar 
naujai užsirašysite Laisvę, tiem. G. 
Shimaitis duos “ant sveikatos.”

Rengimo Komisija.
(192-193)

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

ADA konvencija 
pasirinko 2 kandidatus

Americans for Democratic 
Action newyorkiet 
savo konvencijoje 
didalus i New Yt 
majoro pareigoms 

'vald vietos. Org 
ri yra skaitoma 
palų partijai, 
se rinkimuose
visuotino pritarimo \ 
kuriam kandidatui.

Kviečiame

miesto 
į kitas 
jai, kp- 

artima libe 
sirodė siuo-

imam

gia Lietuvių Namo Bendrovė, 
Įvyks jau- šį šeštadienį, spalio 
3-čią, Liberty Auditorijoje, 
kampas Atlantic Avė. ir 110 
St.. Richmond |lill. Pradžia 
1 vai. dieną. Įžanga $1.

Piknikauti kviečiami visi 
smagių pramogų mėgėjai. Gi 
namo bendrovės šėrinmkai ir 
prieteliai prašomi daugiau 
ko: iš jūsų, draugai, tikimasi 
ir talkos. Ne vien tik patys

ir prašome
kas nori: pavienis, grupėje ai 
ir dideliame būryje. Norin
tieji dideliam būriui ar gru
pei stalų vienoje vietoje, už
sisakykite stalus iš anksto. 
Mažos grupės ar pavieniai ras 
pakankamai patogumų ir be 

.užsisakymo stalų. Visus kvie
čiame. Visų lauksime.

apie visus kand 
gojo konvencijos

siu pranešimu

Greta patogumo baliavoti 
puošnioje Auditorijoje, ši 
ne bus paskutinė proga 
sigrožėti ir darželiu, vis 
šventiškai pasipuošusiu

be- 
pa- 
d ar

Pikietuos UN protestui 
prieš Byrnes

Spalio 8-tą šaukiama ma
sinė demonstracija prie UN 
pastatų New Yorke. Jos tiks
las: protestuoti prieš pasky
rimą South Carolina valstijos 
gubernatoriaus James Byrnes 
atstovu Jungtinių Valstijų de- 
1 egac i j o n J u n gt i n ėse 
Pi kietą vykdys nuo 
vakaro. Ją šaukia 
Teisių Kongresas.

Tautose.

COTTAGE MOTHER
Asistantė (35 iki 50’metų), neve

dusi, baigusi High School. Patyrusi 
prie vaikų ir namų tvarkymo. Gero 
karakterio. maža protestantų įstai
ga. Namai užlaikymui 28 mergai
čių—amžiaus 6—12. Alga $35. pri
dedant užlaikymą, šaukite:

White Plains 9-0665 
(Pasitarimai 9—5) 

' ' (192-198)

FINGER WAVER—MANICURIST
Patyrusi pilna operatorė.. Pilnryi 

laikui. Nuolatinis darbas. W50 pri
sideda komisas. Kreipkitės/

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

(187-193)
SLAUGES—REGISTRUOTOS

nematys.
ateiti, kaip Nek.

kad

zoliucija. Rezoliucijoje pri
pažįstama, kad kaip liberalų 
partijos kandidatas Į majorą 
Halley, taip demokratų kan
didatas Wagneri; 
mi rinkti majoru, 
liekama kiekvier 
vencijos delegat
nario nuožiūrai darbuoti už 
asmeniškai pasirenkamą kan
didatą.

Halley ir Wagneris buvo 
atvykę kalbėti kon\uncijoje 
ir abu kreipėsi i organizacijos 
narius paramos.

yra tinka- 
Tačiau pa

šius kon- 
ir ADA

Ryano leitenantai 
priešinsis AFL

Karaliaus” Ryano valdytų 
c Yorko laivakrovių ir su

įsakys mažinti mums 
patarnavimą

William L. Paterson, orga
nizacijos nacionalis sekreto
rius, pareiškė, kad paskyrimas 
Byrneso yra įžeidimu negrų ir 
visų progresyvių žmonių ypa
čiai po to, kai Byrnes grasi
no panaikinti liaudies moky
klas vieton leisti bendras 
mokyklas.

juomi kooperavusių kitų unijų 
valdovai viršininkai esą 
tarę neleisti American Feder
ation of Labor paimti vado
vybę New Yorko unijoms.

AFL paskiausioje savo kon
vencijoje nutarė . prašalinti 
International Longshoremen’s

nusi-

Gimtadienio proga

jos. delegatams

pasirinkimą kandidatu.

vo nutarta neskolh 
Taipgi nutarta, k a
kandidatas į majorą 
51 procento visų 
balsų, konvencija 
neužgirs nei vieno 
to. Matomai, nei 
procento negavo. N
linėmis neskelbta, tačiau 
k o n v e n c i j os va d o vy b ės 
kimų matėsi, kad bab 
sidalinę arti lygiomis 
Ha]ley ir Wagnorio.

I jeigu
negausi 

d (degatų 
oficialiai

vienas to

pą- 
tarp

Newyorkietis 58 metų vy
ras pasišovė save valydamas 
revolverį, kuriam jis neturėjo 
leidimo. Tad atbuvęs gydy
mosi laika ligoninėje, paskiau 
turės eiti į kalėjimą.

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

TONY’S

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas

306 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

UP-TO-DATE

BARBER SHOP

Virginia 9-6120

busu, subway ir 
;clžkelių linijomis, 

linijų

Miestinių važiuotos linijų 
viršininkas Casey įsakė, kad 
dar mažins patarnavimą mie
stinėmis 
aukštųjų
Tuo klausimu 
darbininkams iškabinami dar
bavietėse jau šią savail 
ž i ū r i n t T r a ns p o r t i n i n k ų 
jos protesto.

, ne- 
Uni-

Po ilgų metų menininkui 
K. B. K.raučiūnui, sulaukimo 
70 metų proga, šio mėnesio 
(rugsėjo) 20 turėjome 
mą puotą privatiškoje 
j e, Brook lyne.

lin ks- 
šeimo-

nepaklau- 
prasalinti iš 
raketierius. 

tuojau po tarimo pra- 
nutarė 1LA narius ne
be unijos, bei peror- 

>ti. tai yra palaikyti

“karalius” Ryanas 
sė reikalavimo 
unijos 
Tačiau 
Šalinti 
palikti

Greitosiomis motorinėmis val
timis plaukimo kontosto dalyvis 
Sam Raymond pateko į trauk- 
lio laivuko plaukimu padarytą 
vandenyje vagą ir apvirto. Jį 
ištraukė netoli nelaimės vietos 
buvusieji prieplaukos žmonės.

J u b i 1 i j’ a ntas j a u č i asi 
sveikatoje, 
ant toliau, 
gyventi ir 
tarpe.

May

pilnoje 
jam irko linkime

Linkime linksmai
maišytis lietuvių

& J°seph Merk

prieš ta AFL užmojį 
leitenantai buvo susi-

laivakroviai 
darni į AFL. 
“strategiją” 
strategijos vadovu 
ne 
mu,

uniją, 
rius.

Tai 
Ryano
rinkę ir, be atsiklausimo uni
jos narių lokaluose, paskelbė, 

orko ir apylinkės 
nesiduosią perve- 
Jie išsidirbę savo 

veiksmui. Tačiau 
paskirtas

Ryanas, kuris yra po teis- 
k a 11 i n a m as k y š i n i n k y s-

* ir išeikvojime unijos 
fondų.. Vadu paskirtas ka
pitonas William V. Bradley, 
1LA trauklių laivukų operuo- 

333 prezidentas’ 
(Tough Tony) 

bosas prieplaukų 
tikrino, būk “ka-

Anthony 
Anastasia, 
Brook lyne, 
pitonas Bradley turi po savi
mi 95 procentus visos unijos.”

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hevves

Brooklyn, N. Y
st.

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

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

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

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

40

Woodhaveniete Mrs. Eunice 
D. North mirė po nukritimo ar 
nušokimo nuo gaisrinių ko
pėčių 6-me aukšte namo, kur 
ji gyveno.

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

AUDITORIJOJ
Rengia Lietuvių Namo Bendrove

Šeštadieni, Spalių-October 3
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y

šis piknikas, bus tekis kaip ir Parke. Visi būsite ap-

rūpinti stalais, sėdynėmis ir kitais dalykais. Bus gali
ma turėti organizuotas savo grupes ir atsinešti savo 
maistą ir kitokius skanumynus. Dabar laikas pradėti

organizuoti savo grupę ir tuojaus užsisakyti stabą.

Dėl platesnių informacijų skambinkite

Lietuvių Namo Bendroves Gaspadoriui—Walter 
Brazauskui: Tel. Virginia 9-4678.

Pikniko pradžia 1 vai. dieną
Įžanga $1.00 (Įskaitant taksus)

Bus gera orkestrą.— Rengėjai turės skanaus 
maisto visiems.

Katrinos Petrikienės
Pagerbimui Pietūs

Pagerbkime žymią visuomenininkę 60 metų su
kakties proga. Skaitlingai dalyvaukime taja pro
ga rengiamame pokilyje sekmadienio popietyje

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS

Spalių 25 October
LIBERTY AUDITORIUM

Užlaiko puikų

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

Telephone E Ver green 4-8174

Richmond Hill, N. Y.
Pradžia 1-mą valandą po pietų

110-06 Atlantic Avė.

Bus dainų programa, kurią duos merginų Melo
dijos Kvartetas, o Moterų Klubo geriausios gas- 
padinės pagamins puikiausius pietus. Tad kiek
vienas iš anksto pasirūpinkite būti šiame pokilyje.

Rugsėjo 27-tos vakarą, Car
negie Hali, mokslo ir meno dar
buotojų organizacija įvykdė 
masinį mitingą taikai, po obal- 
siu “Nuo Korėjos paliaubų į 
pasaulinę taiką.”

Mitingui pirmininkavo pro
fesorius Henry Pratt Fairchild, 
National Council of the Arts, 
Sciences and Professions na
cionalis pirmininkas.

Pradėdamas programą pirmi
ninkas paskelbė, jog mitingą 
rengiančioji organizacija nesi
klausė, necenzūravo to, ką kal
bėtojai pasakys, tad nėra atsa
kinga už jų mintis. Ir
taip pat kalbėtojai nėra atsa
kingi už politiką ar veiksmus- 
šios organizacijos. Tas forma
lumas paskelbtas tikslu neleisti 
ragangaudžiams dalyvius pa
gaut ant markantizmo “guilt 
by association” meškerės.

Reikšmingai ir aiškiai kalbė
jo Miss Bertha C. Reynolds, bu
vusi Smith Kolegijoje socialių 
veiksmų mokslo direktorė ir 
autorė “Social Work and Social 
Living.”

Senukas Dr. W. E. B. Du 
Bois kalbėjo apie demokratiją, 
civilines teises ir laisves sąry
šyje su taika. Nuostabus kal
bėtojas ir teoretikas.

Taipgi kalbėjo atominio mo
kslo profesorius Philip Morri
son.

Dainų programą įvykdė žy
mūs artistai Pete Seeger ir 
Hope Foye. Rinkliavą įdomią 
pravedė aktorius Elliot Sulli
van.

Mitingas pareiškė, jog už tai
ką privalome kovoti ii' tai pa
rėmė aukomis.

OPERATORES
Patyrusi prie geresnių housecoats. 

Siuvimui viso drabužio. Tinkamos 
merginos gali užsidirbti puikiausias 
algas.

Kreipkitės:
5 W. 81st St. (10th Floor), N.Y.C.

(191-195)
HAIRDRESSER 

PERMANENT WAVE
Darymui plaukų tinting. Patyrusi 

— pilnai mokanti. Dėl ketvirtadie
nių. penktadienių ir šeštadienių. Ge
ra mokestis, linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
NEIL & LEON HAIRSTYLIST 
99 New Lots Ave., Brooklyn 

Tel. DI. 2-9298
(191-198)

Generalėms pareigoms. Taipgi OP.

scrub nurse. 8 valandos. 5
vaite. Privatinė ligoninė.

TE. 8-8200

dienų sa-
Saukite:

(187-193)
HAIRDRESSER—PERM’WA VER
Patyrusi — pilnai mokanti. Nuo

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

IRVING’S BEAUTY SHOP 
786 Allerton Ave., Bronx 

Tel. OL. 5-9890

Rep.

Įdomiame susirinkime 
užtarti sveturgimiai

Profesionalų ir kitų visuome
nininkų įkurtas komitetas dar
bui už atšaukimą Walter-Mc- 
Carran Akto įvykdė masinį su
sirinkimą Hotel Diplomat bal-- 
ruimyje rugsėjo 27-tą.

Svarbių faktų apie žalingu
mą to biliaus pateikė National 
Guardian redaktorius Cedric 
Belfrage, patsai jau persekioja
mas einant tuo įstatymu, taip
gi profesorė Louise Pettibone 
Smith. Gi pirmininkaujantis 
advokatas Joseph Navarra, 
taipgi paskutinis kalbėtojas ad
vokatas Frank Serri vyriausiai 
koncentravo savo kalbas aiš
kinti reikalą visiems veikti at
šaukimui — panaikinti to įsta
tymo. Jis toks aršus sveturgi- 
miams ir amerikiniams svetur- 
gimių artimiesiems, jog jo 
biaurumo negalima net apsa
kyti, “jį tik galima užuosti,” 
pareiškė Serris.

Po prakalbų priimta kelios 
rezoliucijos. Viena tų užgiria 
senatoriaus Lehmano ir kon- 
gresmano Cellerio bilius at
šaukimui to įstatymo. Užgyrė 
su pažymėjimu, jog ne viskas 
tuose biliuose yra užgiriama, 

xkad ir tie biliai yra taisytini. 
Vienok jie būtų milžinišku pa
gerinimu padėties nuo to, ko
kią daro esamasis Walter-Mc- 
Carrano bilius. Pasiuntė padė
ką Lehmano-Celerio bilius re- 
miantiems kongresmanams.

žavingai gražią dainų pro
gramą suteikė Peopled Artists 
grupės nariai Leon Bibb, Betty 
Sanders ir Lillian Goodman, 
dainuodami po vieną, duetuose 

į ir trio.
( Vykdytoje rinkliavoje kovai 
prieš tuos aršius įstatymus su-

i dėta arti $600. Lietuvių atsto- 
| vai nuo čia dalyvavusių lietu
vių ir nuo kitų pirmiau gauto
mis aukomis įteikė $60.

VISIEMS TAS APEINA
Kalbėtojai atsišaukė į daly

vius parnešti į savo organiza
cijos komjt. prašymą paremti

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis dirbti Bar 

& Grill. Gali atsiliepti vyras ar mo
teriškė. Geros darbo sąlygos ir su 
alga susitarsime ant vietos. Dėl dau
giau informacijų kreipkitės: Josep 
Lugauskas, 426 So. 5th St., Brook
lyn. N. Y.

(190-192)

HELP WANTED MALE
PRIŽIŪRĖTOJAS

L. L IŠTAIGAI
Vedusi pora, be vaikų. $250 j mėnesi 

su 4 rūmų cottage.
PARAGON (AGENCY)

220 W. 42nd St. (arti 7th Ave.)

REIKALINGAS PATYRĘS
ART LOCKSMITH

Ir Pagelbininkas
ART IN METAL CO.

18-15 Frost St.; Brooklyn
Tel. EV. 7-6150

(191-193)

REIKALINGAS VYRAS
Patyręs Lathe Operuotojas 

Pageidaujama Abel no Patyrimo 
Geros darbo sąlygos ir visos 

pašalpos. 
Kreipkitės:

ACME TOOL & MACHINE
CO.

580 DAVIS AVE., .KEARNY, N. J. 
(190-192)

DOORMAN

PAGELBININKAS
Gražūs Rūmai ir Maudyne

$95 I Mėnesį
120 W. ISSrd Street

TeL FO. 4-6573
(190-192)

MALE and FEMALE
REIKALINGI NAMŲ 

RUOŠOS DARB1NINKKAI
Puikiausios Vietos Atviros Dėl

Virėjų-Kambanų Tvarkytojų
Stalų Aptarnautojų-Abelnai

Namų Ruošos Darbininkų
Slaugių—Governankų

PUIKŪS DARBAI RANDASI DEL

Chauffeurs—Abelnai Vyrams 
Namuose

Labai Reikalingos Visokiam 
Darbui Namuose

Mes Aptarnaujame Puikiausius
Klijentus

Kreipkitės Ištisą Savaite
UNITED EMPLOYMENT AGENCY

7 East 59th St., N. Y. C.

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

GROCERY, moderniniai vedamas, 
Įsteigtas prieš 16 metų. Vėliausi į- 
rengimai, gera vieta. Nėra kompe- 
tici.jos. $1,350 iki $1,500 savaitinių 
jeigu. Savininkai apleidžia miestą. 
Gaunami rūmai. Tel. DEwey 9-1590 

(189-193)
MAISTO KRAUTUVE

Ideališka vieta
1941 Amsterdam Ave. — Pilnai 

įrengta — įsteigta prieš 35 metus.
Tel. WA. 6-4145

(190-194)

Lehmano ir Celler bilius. Se
nate tas bilius yra vadinamas 
S-2585, o Atstovų Bute vadina
si H.R. 6820. Ragino atlankyti 
savo kongresmanus namie ir 
prašyti, kad jie paremtų tuos 
bilius, taipgi parašyti jiemts.

Kor.

Ridgewoodo advokatas 
Frank Malfetto susižeidė nak
tį su auto atsimušęs į stulpą.

Prie Beth Israel ligoninės, 
New Yorke, atidaryta nauja 
klinika, kainavusi du milijo
nus dolerių.

(188-194)
REIKALINGOS ARTISTES

Piešimui gėlines dekoracijas a-nt 
metalinių indu.

BATES ART CREATORS 
116 2nd Ave., (prie lOth St.) 

Brooklyn, N. Y.
(188-194)

OPERATORES
Ant $8—$10.75 suknelių. Nuolati

nis darbas. Gera mokestis.
darbo sąlygos. Kreipkitės:

CLOVER FROCKS 
166 Neck Rd., Brooklyn 
Tel. Nightingale 5-9673.

(190-192)
SHAMPOOER & MANICURIST 
Plauku taisymo nereikalinga.

5 dienos, valandos 9--6 P. M. Gera 
mokestis. Kreipkitės:

TOWN & COUNTRY 
HAIRDRESSERS

439 Madison Ave., N. Y. C.
Tel. PL. 8-2775

( (190-196)
BEAUTICIAN

Patyrusi, pilnai mokanti. 5 dienų 
savaitė, gera mokestis.

Kreipkitės: 
ILA HAIRDRESSERS 

25 E. 77th St., N. Y. C.
(190-194)

r. n. & Licensed practicals
Abelnoms pareigoms. Taipgi R. N. 

gimdymo rūmai, šiftai 3-11 ar 11-7. 
2 kartu valgis pridedant algą. f

Telefonuokite:
TW. 7-2000

(190-19'2)
MERGINOS—MOTERYS— < 

MERGINOS
Dienom—Naktim—$45 j Savaitę. 

Pakuotojos, sustatytojos. abclnam 
darbui, mašinų operatorės. 

Pradinės ir mokinės mūsų speciali
zacija. Naujos vietos kasdien.

Turi mokėti kiek nors angliškai 
$15 mažiausia mokestis jmokėjimui 

iš anksto.
SUPREME EMPL. AGENCY 

238 W. 42nd St. (room 208) N.Y.C.
(190-192)

ABELNAI NAMŲ DARBININKE
Paprastas valgių gaminimas, gy

venimas vietoje, Daktaro namuose, 
atskiras kambarys ir maudynė. Su
augę. mokyklos vaikai, gera alga. 
Telefonuokite: New Rochelle 6-8267 

(191-193)
PATYRUSI

mezgėja, abelnai taisymui .
40 valandų savaitė, gera mo- 
Šaukite del pasimatymo:

BARELIŲ VEREJA
Gera 

nuolat, 
kestis.
AMERICAN BEAD & NOVELTY 

CO
BA. 7-2397

71 Nassau St.. N. Y.C.
(192-193)

FINGERWAVER—MANICURIST
Patyrusi visame dąnbe. Nuolati

nis darbas. 5 dienos. Cždara 
dienais. Gera alga. Kreipkite':

NORTHOLD
3657 Broadway (arti 151 st St.)

N. Y. C.
(192-194)

REIKALINGA COUNTER GIRL
Patyrusi. Turi kalbėti angliškai. 

Nuolatinis darbas, 5’2 dienos, gera 
mokestis. Kreipkitės: 
LEVITT & ZALKIN

201 E. 28rd St., N.Y.C.
(192-196)

AR JŪS NORITE GERO DARBO
Mes turime vietas dėl:
Countergirls •— Stalų patarnauto

joms — Virėjoms — namų ruošos 
darbininkėms, governankoms. slau
gėms. ofisų darbininkėms, kambarių 
tvarkytojoms ir prie virtuvės dar
bams. Taipgi turime vietų prie vi- 
šokių rūšių fabriko darbų.

Namų aptarnautoju — Virėja, rei
kalinga j užmiestį. Rūmas ir valgis. 
Kreipkitės visą savaitę:

GOLD AGENCY
80 Warren St., N. Y. C., Rm. 410 A

(192-194)

CROCHET BEADjERS
I

Patyrusios apt Frames.*Aukščiau
sia kaina mokama. Kreipkitės ištisą 
savaitę.

SUNSET BLVD. EMBROIDERY
110 W. 40th St., N.Y.C., Rm. 207

(192-193)

4 pusl.-Laitvž (Liberty)-Trečiad., Ru^sėjo-Sept. 30, 1953




