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KRISLAI
Kam toliau erzinti?
Ketveri metai.
Dr. E i nst Reuter.
Nebebaisūs.
Atsiteisė.
Argi dar neužteko?

Rašo A. Bimba
---- . ----------

Sunkiai einasi “operacijai” 
su nenorinčiais namo prizt; 
karo belaisviais.

Vienas dalykas aiškus: Jie 
\pa gerose rankose. Niekas 
iwgali daryti Indijai bei visai 
komisijai užmetimo apie šališ
kumą, Tegu ji tuo ir rūpinasi.

Komisija skundžiasi. Sako, 
kad iš šios pusės jai pavesti 
karo belaisviai buvo gerai in
struktuoti ir suorganizuoti nė- 
kooperuoti. Jie ir nekoope
ruoja. Komisijai net spėką 
tenka pavartoti.

Pasirodo, toliau komisija 
skundžiasi, kad tie karo be
laisviai tebepalaiko ryšius su 
Jungtinių Tautų komanda ir 
gauna instrukcijas. Tai nesu
derinama su paliaubų sutarti
mi.

Tolimesnis tų belaisviu erzi
nimas ir kurstymas nepadeda 
užgydyti karo padarytas žaiz 
d as.

Kinijoje iškilmingai atšvęsti 
ketveri metai nuo pabėgimo 

l'C’iango ii įsikūrimo naujosios 
santvarkos. Didelė ir svarbi 
iškilmė visai tautai.

Visi, kuri'* tėmyja naujosios 
Kinijos nūdieni gyvenimą, pri
pažįsta didelį progresą. Kraš
tas su vienytas, tauta suvieny
ta, — viena vyriausybė, viena 
armija. O dar taip neseniai 
Kinija buvo išdalinta į provin
cijas, kinių kiekviena turėjo 
savo generolą su savo armija. 
Kraštas buvo bejėgis, imperia
listams išnaudojimo objektas.

Visai tai praėjo, kaip kokia 
tamsi naktis.

Pasimirė Vakarinio Berlyno 
majoras Dr. Ernst Reuter. 
Mirtis buvo staigi. M tisu ko
mercinė spauda labai gailisi. 
Reuterj skaito dideliu didvy
riu.

Bet Dr. Reuter nebuvo joks 
didvyris. Kadaise jis ėjo su 
komunistais. Kai pamatė, kad 
pas komunistus karjeros pa
sidaryti \ negalės, nusidavė 
/)Mas socialdemokratus. Tapo ju 
^Mitinguoju lemonu. Tapęs 
Vakarinio Berlyno majoru, 
Reuter ištikimai darė viską sa
vo jėgoje, kad tarpe Rytu ir 
Vakarų didėtų praraja.

Reuter buvo vienas iš tų, 
kurie sušilę darbuojasi atstei- 
gimu Vokietijoje hitlerizmo.

Ar jo mirtis pagerins pa
dėtį? Vargiai. Jis juk buvo tik 
įrankis daug didesnių jėgų.

Vėl turi gražaus darbo 
vargšas popiežius. Jo bizniui 
prastai klojasi Lenkijoje. Jo 
vienas kardinolas (Wyszyn- 
ski) tapo pasodintas į klioš- 
torių, — ne į kalėjimą, tiktai 
į klioštorių.

Popiežius paskelbė eksko- 
munikaciją (prakeikimą) vi
siems, kurie kuo nors prisidė
jo prie šitokio kardinolo “pa- 
žemininąo.”

Jei būtų senovės inkvi
zicijos laikai, tie visi žmonės 
sudegtų ant laužo. Dabar gi 
niekas nebesiskaito su popie
žiaus prakeikimais. Jie nebe
baisūs.

Didelis progresas.
(Tąsa 4-tam pusi.)

! TEISĖJAS ĮSAKE UOSTŲ 
STREIKIERIAM TUOJAU 
GRĮŽTI DARBAN
Tokį, sakymą davė laivakroviam 
pagal prezidento reikalavimą

New York. — Preziden
tui Eisenhoweriui pareika
lavus, federalis teisėjas Ed
ward Weinfeld pirmadienį 
įsakė streikuojantiems lai- 
vakroviams čia ir kituose 
rytiniuose uostuose tuojau 
grįžti darban, pagal Tafto- 
Hartley įstatymą streikam 
šaldyti. Prezidentas sakė, 
jog-šis streikas “kenkia ša- 

1 lies sveikatai ir saugumui.”
Teisėjo įsakymas įteiktas 

International Longshore
men’s (laivakrovių) Unijai. 
Ir unijos pirmininko Joe 
Ryano p a v a d noto j as Pa
trick J. Connolly pašaukė 
streikierius darban jau pir
madienio vakare. Bet dau
guma jų tegalėjo grįžti dar
ban tiktai antradienio Vytą.

Šis teisėjo įsakymas - in- 
džionkšinas duotas tik de
šimčiai dienų. Bet jeigu 
per šį laikotarpį dar užsi
liktų ar atsirastų streikie- 
rių, tai indžionkšinas būtų 
pratęstas iki 80 dienu, baus
tinai liepiant dirbti pagal 
minimali įstatymą.

Kai kas spėja, kad gal 
dar nepasiduos įsakymui 
naujosios laivakrovių unijos 
nariai, kuria Darbo Fede- 
racija organizuoja vieton 
senosios.

Pastarasis Darbo Federa
cijos suvažiavimas išbraukė 
senąją Ryano uniją iš tos

Angly lordas ragina 
atidaryti laisvą 
prekybą su Kinija

London. — Lordas Eli- 
bank, Anglijos seimo “ankš
tųjų” rūmų narys, reikala
vo laisvos prekybos su Ki
nijos Liaudies Respublika.

Amerikai raginant, Jung
tines Tautos uždraudė par
davinėti Kinijai vadinamus 
strateginius (naudingus ka
rui) daiktus, kol ėjo karas 
prieš Šiaurinės Korėjos liau
dininkus. Bet jau padaryta 
ten paliaubos, todėl nėra 
prasmės toliau varžyti An
glijos prekybą su Kinija, 
sakė Elibank.

Jis žadėjo duoti savo ša
lies seimui pasiūlymą, rei
kalaujant nuimti Jungtinių 
Tautų prekybos blokadą 
nuo Kinijos.

Per pirmuosius 7 mėne
sius šiemet Anglija parda
vė Kinijai už $10,175,000 
paprastų vartojimo dalykų, 
o iš Kinijos pirko už $14,- 
000,000 reikalingų anglams 
medžiagų.

Nairobi, Kenya.— Anglai 
ištremia dar 22,000 nužiū
rimų Mau Mau negrų, kaip 
savo priešų, į tolimas vie
tas.

organizacijos todėl, kad jos 
vadai palaikė ryšius su ra- 
ketieriais - gengsteriais (o 
ir pats ėmė kyšius iš kom
panijų bei sau pasilaikė na
rių sumokamas unijines 
duokles).

Viso streikavo apie 65,- 
000 laivakrovių, reikalau
dami daugiau algos.

17 vaikų užtroško 
senuose šaldytuvuose

Grand Haven., Mich.—Pa
mela Pfishner ir Lila M. 
Carpenter, abidvi ketverių 
metų mergaitės, bežaisda- 
mos ilindo i sena, išmesta 
šaldytuvą ir užsisklendė. 
Pamela užtroško ,o Lila bu
vo atgaivinta.

Tai viso jau 14 vaikų šie
met užtroško senuose šal
dytuvuose Jungtinėse Vals
tijose ir 3 Kanadoje.

Amerika pirko karines 
medžiagas iš Kinijos, 
o jai nieko nepardavė

Washington. — Pernai 
Jungtinės Valstijos pirko iš 
Kinijos už $27,725,000 pre
kių, daugiausia reikalingų 
karui medžiagų ,o per 6 pir
muosius mėnesius šiemet 
jau tik už $4,027,000, kaip 
praneša valdinis prekybos 
departmentas. Bet nerapor
tuoja apie jokius ameriki
nius pardavimus Kini j a i 
1952 ir 1953 metais.

Egiptas grasina pertraukt 
derybas su Anglija

Kairo, Egiptas. — Egipto 
premjero pava d u o t o j a s 
Nasser pareiškė, “šiandien 
mes esame taip toli nuo su
sitarimo su anglais kas lie
čia Suezo kanalo ruožtą, 
kaip ir pirmiau, kada jie 
pradėjo derėtis su mumis.”

Jis grasino pertraukti de
rybas, jeigu Anglija vis iš
sisukinės nuo pamatinio 
egiptėnų reikalavimo — at
šaukti anglų armiją iš Su
ezo.

Irano generolai grasina 
karti visus komunistus

Teheran, Iran. — Irano 
generolų valdžios prokuro
ras Azemodeh užreiškė, jog 
kas tiktai mėgins atgaivin
ti uždraustą komunistinę 
Tudeh (masių) Partiją ar
ba organizuos slaptas jos 
kuopas ar veiks jose, tai 
bus nusmerktas ir pakar
tas.

Jungtinių Valstijų ambasadorius Ispanijai James Dunn 
(dešinėje) sveikinasi su Ispanijos ministru Francisco 
Arburua. Jie pasirašė tris sutartis, kuriomis iš mūsų ša
lies iždo bus duota fašistui diktatoriui Franco $226 mi
lijonai dolerių tuojau ir ateityje duodama daugiau. O 
diktatorius duoda Amerikai Įsitaisyti Ispanijoje kelias 
karines stovyklas.

Amerikinis blokas parinko 
Turkiją į J. Tautų Saugumo 
Tarybą; paneigė Lenkiją

United Nations, N. Y. — 
Amerika su savo šalinin
kais Jungtinių Tautų seime 
išrinko Turkiją kaip Sau
gumo Tarybos narį dve
jiems metams, pradedant 
nuo 1954 m. Sovietu dele
gatas Andrius Višinskis 
siūlė išrinkti Lenkiją, kaip 
atstovą iš rytinės Europos. 
Jis priminė susitarimą iš 
1946 metų, kad šeši Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybos 
nariai privalo būti parenka
mi pagal geografines vie
tas.

Dabar Saugumo Taryboj 
nėra atstovo iš rytinės Eu
ropos, o jeigu Lenkija bū
tų atmesta, tai rytų Euro
pa ir vėl neturėtų atstovo

Anglija siunčia kariuomene, kad 
malšintų Britiškos Guianos 
žmonių reikalavimus laisves

British Guiana. — Kari
niai Anglijos laivai gabena 
daugiau kariuomenės i an
glų koloniją British Guia
na, kad malšintų bruzdėji
mus prieš anglų gubernato
rių, c-

Darbininkai demonstruo
ja prie seimo rūmųGeorge- 
towne, kolonijos sostinėje, 
šaukdami užgirį Progresy- 
vės Liaudies Partijos su
manymą — priversti visus 
samdytojus pripažint dar
bo unijas. Seime yra 18 
progresyvių ir 6 priešingi 
jiems.

Britiškosios Guianos prem
jeras dr. Cheddi Jagan ir 
kiti ministrai taip pat pro
gresyviai.

Pranešama, kad Anglijos 
valdžia įgalina savo guber
natorių Alfredą Savage su
spenduoti Br. Guianos kon
stituciją ir sauvališkai val
dyti tą koloniją per 6 mė
nesius, apeinant seimą ir 
ministrų kabinetą. 

toje įstaigoje. Antra ver
tus, dabar Viduriniai Ry
tai turi Graikiją kaip savo 
atstovą, o jeigu būtų Turki
ja išrinkta tarybon, tai jie 
ir vėl turėtų savo atstovą, 
kaip nurodė Višinskis.

Bet Jungt. Tautų seimas 
vis tiek parinko Turkiją ta
rybon, duodamas jai 40 bal
sų, o Lenkija gavo tiktai 19 
balsų.

Už Lenkiją daugiausiai 
balsavo Azijos ir Europos 
kraštų delegatai.

Kiti penki Saugumo Ta
rybos nariai yra nuolati
niai, nerenkami; tai Ameri
ka, Sovietų Sąjunga, An
glija, Franci j a ir Kinija.

Britiškoji Guiana yra 
šiauriniai - rytiniame Pie
tų Amerikos kampe. Tai 
90,000 ketvirtainių mylių 
kraštas su 364,000 gyvento
jų-

Progresyviai bei komu
nistai reikalauja atimti gu
bernatoriui teisę, kur jis, 
pagal Anglijos įstatymus, 
galėjo panaikinti Br. Gui
anos seimo nutarimus.

Ponai anglai Guianoje 
pelnosi daugiausia iš cu
krinių nendrių plantacijų ir 
iš romo alkoholio gamini- o 
mo.

Komunistų vadovau jamos, 
darbo unijos paskelbė vi
suotiną plantacijų streiką.

ATMINTIES GERINIMAS
Brooklyn, N. Y.—Brook

lyn College atidaro pamo
kas suaugusiems, kaip pa
gerinti atmintį ir išlavinti 
tėmijimą, kad greičiau su
prastų ką skaito.

GEN. CLARK REMIA RHEE 
GRŪMOJIMĄ PABEGDINT 

i GINČIJAMUS IMTINIUSI
Rhee valdžia grasina ginklais

i paliuosuoti tokius belaisvius
Munsan, Korėja. — Ge- 

i nerolas Clark, vyriausias 
i Amerikos komandierius To- 
| limuose Rytuose, atsiuntė 
| grūmojantį laišką neutra- 
i lei komisijai — nenaudot 
i jėgos bei prievartos prieš 
’ tokius belaisvius, kurie “at- 
1 sisakė namo grįžti.”

Tuo laišku gen. Clark pa- 
—.. ••' .—

i Japonija pastate
Amerikai didlaivi

Kure, Japonija. — Čia ta
po pastatytas amerikinei 
Bulk Carriers ‘kompanijai 
didžiulis Phoenix laivas, 
722 pėdų ilgio ir 46,000 to
nų. Jis bus vartojamas naf
tai - gazolinui gabenti.

Washington.—Senato ko
misija pradėjo slaptai tyri
nėti Korėjos karo žiauru
mus.

Vadinami “nušluoti” 
vietnamiečiai vėl 
muša francūzus

Hanoi, Indo-Kin. — Pran
cūzai ginasi nuo Vietname 
liaudininkų netoli didmies
čio Hanoi. Liaudį n i n k a i 
smarkiai atakuoja francū
zus paliai Ra u d o n o s i o s 
upės žiotis. O francūzai bu
vo pasigyrę, kad jau perei
tą savaitę apsupę ir “nu
šlavė” ten Vietnamo liau
dininkus - komunistus.

Pavogta “stebuklingoji” 
Marijos statula

Lima, Peru. — Policija 
bando surasti, kas pavogė 
vadinamą “stebuklingąją” 
statulą Marijos, Peru ka
riuomenės patronės. Vie
ton jos vagis ar vagys pa
statę naują statulą, pada
rytą panašiai kaip senoji.

Įtariamas ir vienas ku
nigas. Jisai sako tik švel
niau permaliavojęs statulai 
veidą, nes kaip pirmiau vei
das buvo numaliavotas, tai 
Marijos veidas buvęs pana
šus į vyro.

NUŠNEKA KEISČIAU 
negu joe McCarthy

Washington. — Sen. Mc
Carthy su kitais ragangau- 
džiais pašalino P. M. Deacą 
iš Amerikos Balso, radijo 
propagandos prieš komu
nizmą. Deac dėl to pasa
koja, kad McCarthy išmeta 
iš tarnybos tokius karštus 
patrijotus kaip jis pats, bet 
“palaiko marksistus (ko
munistus), valdžios priešus 
ir balamūtus.” 

rėmė Pietinės Korėjos tau
tininku prezidento Syng- 
mano Rhee grasinimus gin
klais atidaryti tų belaisvių 
stovyklas, mušant Indijos 
kariuomenę, kuri saugoja, 
kad jie nepabėgtų.

Kuomet Clark “vardan 
Jungtinių Tautų” grūmojo 
i n d u s a m s, stovvklu sar
gams, tai Syngmano Rhee 
valdžia ruošė kerštingus 
masinius susirinkimus —• 
kurstė ginklais nuvyti In
dijos kariuomenę nuo sto
vvklu, kur laikoma 22,100 
“nenorinčiųjų g r į ž t i” be
laisvių, šiaurinių korėjie
čiu bei kinų.

Tokius belaisvius laikinai 
globoja neutralių šalių ko
misija — Indija. Lenkija, 
Švedija, čechoslovakija ir 
Šveicarija. Indijos kariuo
menė sergėja šių belaisvių 
stovyklas.

Pereitą savaitę belaisviai 
dviem atvejais kėlė riaušes, 
puolėsi pralaužti aptvarus 
ir ištrūkti iš stovvklu. Kuo
met jie neklausė indusų Įsa
kymų nusiraminti, tai indu- 
sai šovė, nukaudami tris ir 
sužeisdami 10.

(Indijos spauda, rašo,kad 
tarp tų belaisvių buvo ty
čia įmaišyta Čiang Kai-še- 
ko kinų tautininkų, kaip 
orovokatoriu ir kurstytojų. 
Tatai buvę daroma su ame
rikonų komandos pritari
mu.)

“Atsisakantieji grįžt” be
laisviai yra laikomi stovy
klose nuginkluotame ruož
te, kad jų valdžių atstovai 
galėtų ateiti ir paaiškinti, 
kodėl jie turėtų grįžti.

Bet generolo Clarko laiš
kas teigia, kad “nereikia 
jokių aiškinimų” — užten
ka, kad jie jau pirmiau at
sisakę grįžti.

Izraelis, pabūgęs Egipto, 
apleidžia neutrali ruožtą

Kairo, Egiptas. — Izrae
lis jau ištraukia savo ka
riuomenę, kurį buvo įsiver
žus į neginkluotą, neutrali 
ruožtą ir ten užėmus Aują. 
Manoma, izraeliečiai pabū
go Egipto grūmojimo — iš
mušti juos iš to ruožto.

(Izraelio valdžios atsto
vas, priešingai, sakė, kad 
izraeliečiai tiktai sulaikė 
egiptėnų bandymą prasi
veržti gilyn į neutrali ruož
tą.)

E. Los Angeles, Calif. — 
Vežantis plieną trokas su
triuškino keleivinį automo
bilį, užmušant 6 vaikus ir 
moterį, auto, vairuotoją.

ORAS.—šaltoka giedra.
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PRADEDA PRABYLI!
SMAGU, KAI) ATSIRANDA vienas kitas darbo 

unijų vadovų, kurie taria savo žodį politiniais klausi
mais,—drąsesnį žodį.

Štai CIO Transport Workers unijos prezidentas Mi
chael Quill nesenia’ atviriau pasisako dėl Amerikos-Ispa- 
nijos militarinio pakto, neseniai pasirašyto, pagal kurį 
amerikiečiai gauna, mditarines bazes* Ispanijoje ir už tai 
Franko valdžią rems finansiškai.

Rašydamas savo unijos organe, “TWU Express,’’ 
Mr. Quid tarp kitko sakė, kad toji diena, kurią buvo pa
sirašytas paktas, “buvo juodžiausia diena pasaulio isto
rijoje nuo Perlu Uoste įvykių.”

Mr. Quill toliau sako, kad šiuo paktu mūsų vyriau
sybė išdavė demokratiją, tačiau tai nereiškia, jog visa 
tai lengvai praeis. Ne. Važiuotės darbininkų unijos pre
zidentas pareiškia, jog amerikiečiai darbininkai netylės. 
—jie protestuos, kovos tol, kol tasai paktas, toji sutartis 
nebus panaikinta.

Jis mano, kad panašiai darys ir kitų kraštų darbi
ninkai, nes jie negalės pakęsti to fakto, kad. Amerika,, 
besiskaitanti “demokratijų vadove,” turėtų pilti pini
gus fašizmui tvirtinti.

JIEMS IR KALĖJIME GERAI
IŠKILO NAUJAS SKANDALAS čia pat po musų 

nosimi. Sing Sing kalėjime buvo uždarytas tūlas Joseph 
S. Fay, raketierius ir, žinoma, politikierius.

Pasirodo, kad tas gaivalas, būdamas kalėjime, kišo 
save nagus i įvairius biznius ir palaikė ankštus ryšius su 
įvairiais politikieriais ir požemio karaliais.

Paniški, kad Fay buvo net šešis kartus aplankytas 
kalėjime einančiojo gubernatoriaus padėjėjo pareigas 
Arthuro H. Wicks’o. Fay lankė ir kiti žymūs asmenys,— 
pavyzdžiui net ir ADF prezidentas Meany!

Visa tai paaiškėjo šiomis dienomis. Gubernatorius 
Dewey, “tik dabar sužinojęs,” kad taip vyko, perkėlė 
Fay iš Sing Sing kalėjimo, i kitą,’Dannemora kalėjimą.

Kuo šis skandalas baigsis, liekasi palaukti ir pa
matyti. Užtenka to, kad demokratų partijos kandidatas 
į New Yorko miesto majorus reikalauja, idant Dewey 
pašalintų įš gubernatoriaus padėjėjo vietos Wicks’a. To 
paties reikalauja ir kiti žymesnieji asmenys.

Šis atidengimas aiškiai parodo, kaip mūsų krašto 
aukšti politikieriai sėbrauja su raketieriais. Esant to
kiai padėčiai, aišku, ląketierių neišnaikinsime.

RUOŠIA PROVOKACIJAS
VISKAS RODO, kad Pietinės Korėjos Syngman 

’Rhee neprileis Įvykti taikai Korėjoje. Jis, kaip praneša 
spauda, jau ruošia naujas provokacijas. Jis, sakoma, 
bandys “išlaisvinti” visus šiaurės Korėjos ir Kinijos 
karo belaisvius, kuriuos šiandien globoja Indijos kariuo
menės daliniai.

Rhee tai gali padaryti.
Bet ką sako mūsų vyriausybė? Ar ji leis tam pro

vokatoriui daryti tai, ką tik jis nori?

Kas Ką Rašo ir Sako
vojęs, ką jis rašo, tai ne-RAšO, NEŽINODAMAS 

KĄ
Marijonų Drauge tūlas J. 

Gobis šitaip posmuoja:
“Neseniai pasirašytas kon

kordatas tarp šv. Sosto ir 
Ispanijos, kaip ir galima 
buvo iš -anksto numatyt, 
‘pažangioj’ spaudoj sukėlė 
neapykantos bangą Vatika
no ir Ispanijos adresu.

“Šia proga ypač piktai 
rašoma Lenkijoj, Vengrijoj 
ir* Čekoslovakijoj, t. y. ka
talikiškuose, bet ateistų pa
vergtuose kraštuose.

“Mūsų manymu, Vatika
nui nesvarbu, kad gen. 
Franco vyriausybė ‘pažan
giųjų’ nekenčiama ir kva
lifikuojama kaip ‘reakcijos 
reprezentante.’ Vatikanui 
rūpi, kad didžiųjų šventųjų 
ir mistikų, didžiųjų meni
ninku tauta nenutrauktų 
savo istorinio kontinuiteto, 
kad ir toliau pasiliktu kata
likiška. Šv. Sostas Franco 
režimo nelaiko idealu, bet 
randa galima su juo sugy
venti.”

Jei p. Gobis būtų pagal

SKURDAS, VARGAS
Uruguajaus lietuvių laik

raštis Darbas rašo:
“Urugvajaus šiaurėje, 

prie Bella Union ir Arapey, 
randasi didelės cukriniu 
švendrių plantacijos. Kai 
ANCAP ir CAINSA kom- 

I panijos jas steigė, vietos 
I darbininkai džiaugėsi būsi- 
' muoju darbu. Tačiau teko 
j nusivilti. Kaip spauda pra- 
i n.eša, darbininkų samdymas 
tapo atiduotas kontraktis- 
tams. Štai Bella Union.e 
kentraktistas mister Brown 
moka darbininkui tik 1.40 
et. už nukirtimą 100 metrų 
švendrių eilės, o ANCAP 
moka tam Brownui 1.80. 
Be to, kompanijos sandėly
je maisto prekės labai bran
gios, taip kad darbininkai

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

MOTERŲ KAMPELIS
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Uždrausta motery organizacija 
įvykdė didįjį Kongresą

Paika, paikiausia yra 
mintis tų, kurie tikisi 
drausmėmis ir bausmėmis 
galėsią sustabdyti laisvąją 
minti ir troškimą laisvės ir 
laimės!

Ryškiausiu tos tiesos pa
vyzdžiu galima imti Tarp-
tautinę Demokratinių Mo
terų Federaciją. Ji įsikūrė 
pirmaisiais pokariniais me
tais, Francūzijoje. Bet pa
staraisiais trejais metais 
tos šalies valdžia uždraudė 
Federacijai gyvuoti. Už
draudė tie, kurie norėjo 
tęsti karą Korėjoje ir plės
ti jį į kitas .šalis pasaulyje. 
Gi Federacija kovojo ir ko
voja už taiką. Daug kur 
kitur Federacijos skyriai 
tapo pei'sekiojami .

Drausmės nesustabdė Fe
deracijos veiklos nei įta
kos . Ta uždraustoji, nu
baustoji Federacija šių me- 

! tų (1953) pavasarį (birže- 
! lio 5-10) sušaukė Pasaulinį 
j Moterų Kongresą. Šis jau 
' buvo trečiasis po karo už- 
■ baigos. Kai negalėjo jį 
i šaukti Francūzijoje, sušau- 
j kė Kopenhagene, Danijoje. 
! Organizacijos centrui nega- 
i lint veikti Paryžiuje, jis 
i persikėlė į Berlyną.
Į Kongrese dalyvauti buvo 
’ pasižadėjusios 70 valstybių 
* moterys ir išrinkusios dele- 
i gates. Bet dalyvavo tiktai 
67 delegacijos, 1,198 delega
tės ir stebėtojos. Kur pa
sidėjo kitos trys delegaci
jos? Danijos valdžia neįlei
do Korėjos, Malajų ir Viet- 

. Namo ’delegacijų. Jų šau- 
! Rimą taikos išgirdo šis Kon
gresas ir pasaulis. Gi tryli
kos valstybių valdžios ne
išleido savo delegacijų is 
namų.

Pažymėtina, kad ir Jung
tinių Valstijų moterys savo 

i delegacijas rinko patylomis. 
I Tačiau ir taip išrinktosios

Young men and women eligible-'for marriage: men u»ually are 2 to 3 years 
older than women at time of first marriage. On this basis fheri were only 61 
unmarried males 21-22 for each 100 unmarried females in the 18-19 group.

bu tų to daręs. Jis nežino, 
kad civilinio karo metu Is
panijoje Vatikanas griežtai 
palaikė ne respubliką, o fa
šistą Franko, kuri, savo 
ruožtu, visaip ginklavo ir 
rėmė Hitleris ir Mussolinis. Netekėjusios moterys Jungtinėse Valstijose pernai 

buvo daug skaitlingesnės už nevedusius vyrus, sako 
Cenzo Biuro raportas. Našlią moterų’ taipgi daugiau už 
našlius vyrus. Našlėmis lieka daugiau dėl to, kad vyrai' 
mirtingesni ir kad vyrams našliams yra daugiau progų 
apsivesti.

visados esti skoloje. Dar
bininkai, nepakeldami to 
išnaudojimo, pradėjo iš te
nai bėgti.”

K. BIELINIS SAKO: 
NETIESA

Praėjusią savaitę mes ci- 
Į tavome tūlo K. Žuko Nau
jienose tilpusi rašinį apie 
K. Bielinį, apie 1920 metais 
turėtą su juo pasikalbėjmą 
Kaune dėl karo stovio įve
dimo. Dabar K. Bielinis ra
šo atvirą, laišką Naujienų 
redakcijai, kuriame sako, 
kad niekados nėra buvęs K. 
Žuko bute ir su juo nesikal
bėjo taip, kaip Žukas para1- 
še.

kai kurios negavusios paso 
išvažiuoti į užsienį. O vie
nok Kongrese amerikonės 
dalyvavo ir daugelyje vietų 
šį sezoną išgirsime jų ra
portus.

Sugrįžusios iš Kongreso 
delegatės vietinėje spaudo
je ir specialiuose leidiniuo
se rašo savo įspūdžius, pa
tyrimus. Dėsto, ryškina 
tarimus . Gi Federacija lei
džia speciali biuletinį, ku
riame talpina ištraukas ti
piškų pareiškimų, taipgi 
originalius delegačių raš
tus apie veiklą jomis sugrį
žus.

Francūzė Colette Jeanson 
leidinyje L Quinzaine, gre
ta kitko, rašo:

Tarpe visų šio Kongreso 
pamokų dvi ypačiai pasta
bios:

Viena, nežiūrint triuški
nančių sunkumų ir kančių, 
kurias moterys pergyvena 
tūlose darbo srityse pagal 
esamas jų šalyje sąlygas,... 
moterys nenori būti namie. 
Jos nori dirbti, ir jos rei
kalauja, kad teisė dirbti bū
tų joms užtikrinta.

Iš kitos pusės, moterys 
supranta, kad jų ekonomi
niai, socialiai ir politiniai 
poreikiai yra dalimi gene- 
ralės problemos. Šiuo lai
kotarpiu tie bendrieji liau
dies reikalai toli pralenkia 
jų pačių specialius reikala
vimus, dėl to moterų kova 
yra visos visuomenės- kova. 
Tuo supratimu vadovaujan
tis “feministiniai” požiūriai 
dabar atmetami.

Koki yra tie bendriniai, 
svarbiausieji šiandieniniai 
moterų reikalavimai? Pir
miausias šūkis pačios Fran
ci jos leidžiamame biuletiny- 
je šaukia:

“Vienykimės apgynimui 
savo teisių, savo vaikų, tai
kos!” A-a.

Komunistą i t u r i daugiau 
lėktuvų Tolimuose Rytuose 
negu amerikonai

Tekio, Japonija. — Gene
rolas Weyland, Amerikos 
oro jėgų komandierius To
limuosiuose . Rytuose, pasa
kojo, kad* komunistai turi 
antra tiek daugiau karinių 
lėktuvų sovietiniame. Sibi
re,' negu amerikonai turi 
.Japonijoje, Korėjoje irOki- 
navos saloje.

Berlin.— Amerikonai sa
ko, jog pereitą savaitę dar 
600 vokiečių perbėgę iš ry
tinio, sovietinio ruožto' j va
karinį Berlyną.

Gyvenimo
Yale Universiteto grupė 

tyrinėjo, kaip alkoholis vei
kia studentus. Užklausė 
27,000 studentų 27-se kole
gijose. Įsigeriančiais pasi
sakė 74 procentai, iš tų apie 
pusė pradėję ragauti pirm 
12 metu amžiaus, v

Merginoms bus ypačiai 
įdomu tas, kad įsigerian
čios merginos daugiau kvie
čiamas “deitams,” bet kur 
kas rečiau tekalbinamos 
apsivesti.

. Nežiūrint didžiausio gar
sinimo perkamo ir parduo
damo veidui grožio, 90 pro
centų Amerikos moterų te- 
beatsideda ant paprastoje 
muilo ir vandens.

Sugrįžusi į Washingtons 
po ' šešių savaičių atostogų 
Denveryje, prezidento žmo
na Mrs. Mamie Eisenhower 
susišaukė spaudos konfe
renciją. Tikriausia ji tu
rėjo ką svarbaus pasakyti 
po taip ilgo nesimatymo. 
Laikai pilni rimties. Anot 
spaudos, prezidentienė sa
kiusi :

“Rytą nusprendžiu, kuo 
vilkėsiu eidama puoton, o 
iki vakaro pakeičiu mintį.”

. • * •
• • •

Amerikoje yra bent vie
na moteris, kuriai nereikia 
būti- virėja iš prievartos. 
Kuomet dainininkas. Diek 
Haymes apsivedė su aktore 
Rita Hayworth, greta kit
ko, tūlas reporteris užklau
sė: “Ar jums patinka Ri
tos virti valgiai?”

“Eik, eik, tamsta,” atsa
kė aktorius, “kas gi vestų 
Ritą dėl jos gaminamo val
gio?”

Aktorė Terry Moore su
grįžo tęsti mokslą Kalifor
nijos Universitete. Ją sam
dančiai filmų gaminimo 
kompanijai pertraukus dar
bą keliems mėnesiams tiks
lu perdirbti studiją, ji su
skubo pasinaudoti tuo lau 

, ku pagilinti savo žinojimą.
“ • • •

Piktai ir nešvariai vėl 
pradėjo komercinė spauda 
plūsti Mrs. Eleanor Roose
velt, velionio prezidento 
našle. Kaltina buvus “rau
donųjų” užtarėja. Mat, vis
kas, ką Rooseveltas veikė 
šalies ir liaudies gerovei, 
makartizmas dabar skaito 
raudonu.

Daily News John O’Don
nells daėjo iki to, jog pra
našauja, kad Rooseveltienė 
turėsianti “suryti savo 
prieš keleris metus rašytas 
kolumnas ir sakytas pra
kalbas.” !

Tikrai plačios tų ponų 
žiaunos. Nykštukai pasi- 
mojo praryti milžiną. Jei
gu ateitų diena, kad jie ga
lėtų prezidento Roose velto 
našlei padiktuoti, tai būtų 
fašizmas. Bet liaudis prieš 
tai kovoja. Tikėkime, jog 
mūsų šalis neprieis to gė
dingo laipsnio. Darbuoki
mės kad1 prie to neprieitų.

• * • J
• • •

Britiškosios Guianos Sei
mas, kurio daugumą suda
ro Liaudies Progresyvių 
Partijos nariai,, nutarė ne
vykdyti oficialaus pasitiki
mo Britanijos karaliui Elz
bietai. Jinai ruošiasi atlan
kyti tas salas lapkričio mė
nesi. Jie nutarė, kad tas 
kainuotų perdaug laiko ir 
pinigų.

Vėpli tie britai. Turėtų, 
karalių atsiųsti mums. Mes 
čia veik kas savaitė kelia
me viešas sutiktuves viso- 
k i e m s rojališkiems sve
čiams, net tokiems, kurie 
yra tiktai devintas vanduo 
nuo rojališko kisieliaus. O 

margučiai 
prieš tokią jauną, gražią 
karalių galėtų dieną naktį 
amerikonai ponai tupinėti. 
Pinigų irgi čia netrūksta. 
Pas mus lengva — uždėjai 
naujus taksus, pakėlei fė- 
rą, pinigų bus, kaip šieno.

Detroite jauna motina su 
trimis vaikais atrasta gy
venant apleistame sunkve
žimyje. Drabužių jie turė
jo tik tiek, kiek tuo tarpu 
vilkėjo. Daržovių ir vaisių 
atmatų ji pas i r i n k d a v o 
naktį nuėjusi į netolimą 
prekyvietę.

Bandyta gauti vaiku
čiams ir jai užlaikymą iš 
miestinės labdarybės, bet 
pašalpos jai nedavė, nes ga
vimui pašalpos reikia turė
ti “tinkamą ir pastovią re
zidenciją.” Nei viena įstai
ga neparodė, kur tokį ste
buklą būtų galima rasti ne
turint pinigų.

Vienuolika portorikiečių 
moterų pikietavo Jungtines 
Tautas, reikalaudamos Pu
erto Rico kraštui nepri
klausomybės. Jas areštavo 
ir nuteisė, kaįp prasikaltu
sias atsisakyme “eiti šalin” 
iš ten, kuomet policija įsa
kė. Tačiau nubausti nedrį
so, bausmę panaikino. •

• • •
Newyorkietės moterys pi

lietės raginamos užsiregis
truoti balsavimui šią savai
tę. Paskutinė diena yra 
spalių 10-ta,. bet patartina 
nelaukti paskutinės dienos. 
Valandos yra nuo 3 iki 10:- 
30, paskutinę dieną nuo 7 
ryto lig 10:30 vakaro.

V-a,

Anglija prašo Ameriką 
neleist Izraeliui 
nukreipt Jordano upę

London. — Anglija pra
šo Jungtines Valstijas su
laikyt Izraelį nuo Jordano 
upės nukreipimo į Izraelio 
pusę. Bijo, kad tas darbas 
galėtų sukelti arabiškų ša
lių kara su Izraeliu.

Izraelis nori užtvenkti 
nukreiptą savo pusėn Jor
daną, kad galėtų pastatyti 
vanden-elektros gamyklą.

Nuskendo vokiečių laivas, 
susikūlęs su Amerikos laivu

Port Huron, Mich. — St. 
Clair upėje susikūlė preki
nis Vokietijos laivas su 
amerikiniu laivu, gabenan
čiu geležies rūdą. Vokiečių 
laivas nuskendo, pražudant 
du savo jūrininkus. O ame
rikinis laivas dar plūdu
riuoja.

ŠEIMININKĖMS
Kalifijorų sezonas

Ta baltutė daržovė yra 
skani ir greit išverda, bile 
kada patogu pasigaminti. 
Prie mėsų skanu ką tik iš
virta tyrame vandenyje. 
Duodant be mėsų, paskani
na padažas. Greta papras
tojo baltojo soso, kuris pa
daromas iš riebalų su mil
tais ir pieno ar vandens, 
tinku daugelis kitų sosų.
Padažai-sosai

Vienu mėgstamiausių pa
skaninimu yra gerai iškep
ti, bet nesudeginti lašiniu- 
kų spirgai. Tačiau kai ku
riems, ypač senyviems žmo
nėms, lašiniukai gali būti 
per stiprūs. Tokiems užteks 
užpilti ištirpyto sviesto ar 
margarinos. Sviestas yra 
priimti niausiąs riebalas 
daugumai žmonių, išsky

2 pual.-Laisve (Liberty)-Trečiadienis, Spalio-Oct. 7, 1953

rus sergančius tūlomis ligo
mis.

Kiti vartoja pašildytą ir 
biskį pasūdytą raugintą 
grietinę. 1

Mėgstantieji stipresnius 
skonius į grietinę įmaišo po 
biskytį muštardos ir krie
nų, taipgi pipirų.

Turtingas skoniais yra 
daromasis iš pak a i t i n t ų 
svieste žaliųjų ir raudonų
jų saldžiųjų pipirų, svogū
nu. Parūkština citrinos 
sunka. Viską užpylus ant 
cielos ar kekėmis sudėsty
tos kalifi joro galvutės, gra
žumui dar užbarsto kapoto
mis petruškomis ir cayenne 
pipirais.

Dirbtinai palaikomos 
Kainos

Kalifijorų (cauliflower) 
sezonas niekad nesibaigia. 
Žiemą ir anksti pavasarį 
juos atveža . iš Arizonos, 
Kalifornijos, Floridos. Ru
deniop ir iki švenčių gau
name augintus Long Islaik- 1 
de ir už Hudsono. Dabarti
niams kelionė artima, kai
nos turėtų būti daug že
mesnės. Kainų nemažėjimo 
priežastį išaiškina sekama 
neseniai New Yorko spau
doje pasirodžiusi žinelė:

—Riverhead ir apylinkės 
farmeriaį pradėjo vežti į 
prekyvietę kalifijorus, taip
gi agurkus, svogūnus, Įima 
beans.-.. Daugelio daržo
vių kainos farmeriams šie
met žemesnės. Kai kuriu 
kalifijorai likosi visai ne
pirkti. O perkamuo sius 
verslininkai nusipirko už 
apie pusę pernykščios kai- 

. nos. Pernai farmeriams už 
crate mokėjo $1.40 iki $1.- 
90. Dabar perka už 60 c. 
iki $1, .

Reiškia, pelnagrobiai nuo 
farmerių visų kalifijorų 
nepirko tikslu palaikyti 
mieste aukštas kainas.

Kas įvyko toje Long Is
land prekyvietėje su kalifi- 
jorais, tas įvyksta su dau
gybe visko to, ką farmeriai 
užaugina, įskaitant mėsą. 
Darbininkų šeimoms mies
te mėsos vis mažiau ir ma
žiau tenka. X.

, Today’s Pattern

Pattern 9100 tor shorter, fuller 
figures. Half Sizes 14%, 16%. 
18%, 20%, 22%, 24%. Size 16% 
takes 3% yards 39-inch.

Užsakymą su 35 centais ty* 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite? Pat
tern Dept, 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.



CLEVELANDO ŽINIOS
Iš pereito susirinkimo

/ L. M. Klubo susirinki- 
] kuris įvyko rugs. 17 d., 

1} pirmas susirinkimas po 
atostogų. At- 
ir skaitlingas 
bei narių. Iš
kilos linksmai 
vienos šeimos

Eva

San Francisco, Cal. Batai Philadelphia, Pa.

clevelan- 
prispausta 

ad- 
Dr.,

ni as 
bu v 
vasaros karščių 
silankū gražus 
būrelis draugių 
siilgusios viena 
kalbėjosi, kaip 
sesutės.

Susirinkimui atsidarius, pik- 
. niko komisija davė gražų ra

portą. Ir nutarta surengti ko
kį nors žaislų vakarą. Išrink
ta komisija, kuri ir dieną pas
kirs. ♦

Draugės raportavo apie 
sergančias nares. Išrinkta ke
turios narės į komisiją aplan
kyti sergančias. Nutarta pa
siųsti užuojautos kortelę su 
maža dovanele draugei Rau- 
lušaitienei, buvusiai 
dietei, kuri yra
sunkios ir ilgos ligos. Jos 
resas yra: 4 Croydon 
Bellmore, L. L, N. Y.

Taipgi buvo pranešta, 
Gabrūnų sunirs išeina tarny- Į 
ban. Nutarta pasiųsti užuojau
toje kortelę tėvams. Man teko 
girdėti, kad jų sūnus dar pasi
liko namie ant 
ar savaičių.

Į mūsų klubą 
narė, tai draugė

Užbaigus susirinkimą, turė
jome paprastas vaišes ir link
smai laiką praleidome.

Brangios draugės, ar tai ne 
malonu tokias sueigas turėti 
mūsų dienose? Aš manau, 
kad tai yra labai vertinga.

keleto dienų

įstojo nauja 
Jasiūnienė.

Pasistengkime gauti daugiau 
naujų narių ir visos laikykime 
susirinkimus. Sekantis susirin
kimas įvyks spalio 15 d., 
10:30 vai. ryto.

Sergančios draugės:
Simans, Karalienė, Rauluševi- 
čienė ir IGSalen. Aplankius d. 
Simans rugs. 23 d., džiugu 
minėti, kad ji jau po biskį 
sveiksta, pradeda kalbėti ir 
ant kojų atsistoja. Aplankėme 
Rauluševičienę rugs. 24 d. Ji 
jau beveik sveika, linksma; ji 
turėjo skaudamą.koją. Tą pa
čią 24-tą dieną aplankėme 
Keidukę Salen. Ji sunkiai ser
ga. Turėjo dvi operacijas. 
Randas Mount Sinai ligoninėj. 
Draugė Karalienė irgi turėjo 
skaudamą koją, buvo ligoni 
nėję ir turėjo operaciją. Jos 
adresas: 448 Bishop Rd.

Aplankėme d. V. Lubikį 
rugs. 24 d. Dar ranka negib- 
suota, nesugijusi, veidas jau 
apgijęs. Turėjo abiejų šonų 
kaulus įlaužtus. Sėdi ir liūdi 
žmogelis Mount Sinai ligoni
nėje. Kabario num. 320. Lan
kymo valandos nuo 2:30 P.M.

Visiems ligoniams vėlinamo 
greitai pasveikti.

Mirė
Mirė Juozas Bagdonas, gy

venęs po no. 7922 Kosciuszko. 
Juozas tapo palaidotas rugs. 
18 d. 1 vai. po pietų Lake 
View kapinėse arti Romandie- 
nės. Velionis paliko nuliūdi
me žmoną Anną, tris poduk
ras, žentus ir du brolius, 
Charles ir Peter. Abudu gyve

Pas draugus
Darbo Dienos šventėje va

žiuojant į Sacramento fėrus, 
sustojome aplankyt mūšy 
nuoširdų rėmėją draugą Joną 
Bekerj, kuris gyvena Vallejo, 
Calif. Jonas turi nedidelę stu- 
belę,. bet labai patogią,, — už 
tektinai vietos dėl visko. Prie
šakyje ir užpakalyje stubos 
turi puikų sodelį su daug vai
sių, ir visur puikiai išdabinta 
su visokiais žolynais.

Draugas Bekeris gyvena 
vienas, iš.,senatvės pensijos. 
Liuesu laiku dirba prie barbe

A. ČECHOVAS
HELP WANTED—MALE

(Pabaiga) <"
Be galo stenėdamas ir fizines: j 

raukydamasis, Mu r k i n a s nuospaudą.

čių, jam teko dar kęsti ir 
užtrynė sau

AUTO METAL MAN. Must be 1st 
class. Experienced and reliable. 
Steady work. Apply in person. See 
Mr. Louis. STEIN BROS.,

5539 Chestnut St.

Da- 
kui 
nes, 
tad 
Bet

na Chicagoje. Velionis sirgo 
per porą metų, bet buvo sus- 
veikęs ir dirbo drapanų valy
mo krautuvėje. Prieš mirtį 
sirgo tiktai tris savaites. Ve
lionis Juozas Bagdonas buvo 
Vilnies skaitytojas. Aid. Vil
kelis Virbi mandagiai patar
navo, ant kapų pasakė gražią 
padėką ir pakvietė visus da
lyvius ant užkandžių. Visi bu
vo gražiai priimti.

Gili simpatija žmonai ir vi
sai šeimai.

Ūkininkų piknikas
Ūkininkai turėjo labai gra

žų pikniką. Likosi dar neuž
baigtas vasaros sezonas. Drg. 
Rūbas užkvietė visus ant spa
lio 4 d. “šuniukus spirginti.”

Noriu tarti žodį ir atiduoti 
kreditą mūsų kaimynams 
draugams akroniečiams. Jie 
nepraleido nė vieno pikniko. 
Labai puiku!

A. R.

PETRAS KRAPAS

UŽ TU SIENŲ MŪRU
-7.;..-.^^;^----------------------------------------- —Kalėjimo vaizdai. Poema ---------------- ‘----------

Ta įstaiga gan didžiulė, plati: I
Jąją užlaiko valstybė pati.

Yr’ tai kalėjimas, tipo tik kito.
Nėr čia prasmės labai daug ką sakyti: 

Namas pamišėlių—skausmo vieta,— 
Ten ir drausmė atkari ir kieta.

Du, net ir trys tenai tūkstančiai esti: 
Protinės ligos daugėja ir klesti...

Įstaigą tą net klaiku aplankyt,— 
i O jau ten būt, tai jau ką ir sakyt!

Nėr ten mūrinių aukštų kokių sienų: 
Spyglio vielų ten tvora — tai vis viena.

Tu ten įkliuvęs, pabėgt negali, 
Net jei tau būtų nagučiai smaili.

Moterys skyrium ir vyrai taipogi,— 
Ten įkliuvai —tai jau popieriai blogi...

Grotos ir štangos — ar durys, langai, 
Kaip ir kalėjime, taipgi sargai.

Kaip ten pamišėliai vargsta, kankinas, 
Kaip ten juos gydo, jei gydo, maitina,— 

Būtų, istor’ja perdaug jau klaiki,— 
Lai pavaizduoja vaizduotė laki.

*

(Tąsa)
Pienas, kiauliena, mėsa ir kiaušiniai —
Patys tie maisto dėsniai pagrindiniai,—

Lanko skyrius sistematingai kitus,— 
t Ištisus turi užtekti metus.

rių, prisiduria dalį įeigų dėl 
gyvenimo.

Kiek teko patirti, Jonas 
yra daug, studijavęs visokios 
rūšies mokslą. Turi net septy- 
nius skirtingus diplomus už 
gabų atsižymėj imą tuose ama
tuose ir šakose mokslo* 
bartiniu laiku jis mažai 
važiuoja į parengimus, 
sako, turįs silpną širdį, 
turi užsilaikyti ramiai,
jis niekados neatsisako-parem
ti mūsų spaudą ir kitus reika
lus. Todėl vertas pagerbti 
toks draugas. Sakėsi, liuosą 
laiką praleidžia aplink gėles 
ir medelius žiemą ar vasarą.

Man atrodo, kad mes turė
tum laikas nuo laiko aplanky
ti savus draugus ir priduoti 
jiems smagumo nors valandą 
laiko; Nes aš visados prastai 
jaučiuosi, » kada niekas pas 
mus neatsilaiko per ilgą laiką. 
Organizacijų nariai daug ge
riau jaučiasi, kada jų 
draugai nepamiršta.

Apie Sidney Rodgers
Aš vis laukiau, kad 

Oakland iečiai ką parašytų į 
laikraščius apie gerą draugą 
Sidney Rodgers, kuris kalba 
per radijo kiekvieno sekma
dienio vakarą iš stoties 
KR0W arba No. 960 kc. Oak- 
lando mieste, laikas turėtų 
būti nuo 8:30 iki 9, bet jam 
stotis duoda, tik 20 minučių 
laiko nuo 8:35 ir uždaro 5 
minutes iki 9. Taip sumaišo, 
kad dauguma žmonių negali 
net sužinoti, kuriuo laiku jis 
kalba. Jį samdo kalbėti laivy
no kepėjų ir patarnautojų li
nija.

Patartina kiekvienam pa
klausyti jo kalbos. Tai 'tikrai 
kalba iš faktų. Paliečia dar
bininkų gyvenimo dalykus, 

. kodėl yra taip persekiojami 
darbininkai pagal Walter-Mc- 
Carran įstatymą. Puikiai nu- 
maskuoja, kas kaltas dėl Oak- 
lando busų ir trainų transpor- 
taėijos streiko. Todėl kiekvie
nas būtinai atsisukite radijo 
sekmadienio vakaro 8:30, ant 
Stoties KR0W (960 kc.) 
landė.

savi

užsitraukė ant savo kojų 
du kairiuosius batus ir 
šlubčiodamas nuėjo pas ge- 
nerolienę Ševeliciną. Kiau
rą dieną vaikščiojo jis po 
miestą, derino fortepijonus 
ir kiaurą dieną jam atrodė, 
kad visi žmonės žiūri į jo 
kojas ir mato ant jų batus 
su lopais ir nušleivotais už
kulniais! Be moraliniu kan-

kuopų

Waterbury, Conn.
Jvyks L. L. D. Apskrities 
metinė konferencija

L. L. D. 3-čios Apskrities 
metine konferencija įvyks 
spalio 11d. ir 11 vai iš ryto 
svetainėje 103 Green St., Wa
terbury, Conn.

Pageidautina, kad
delegatai atvyktų laiku, tai ir 
patti konferencija baigsis ank
sti.

K. Stanislovait'ienė, L. L. D. 
C. K. pirm., yra pasižadėjusi 
pribūti ir ką svarbaus iš Cen
tro apie organizaciją pranešti. 
Su ja kartais gali atvykti ir 
daugiau tolimesnių svečių,

Domėdamiesi 
ir kuopų nariai 
prašomi užeiti 
konferencijos
Galėsite su delegatais ir pie
tus aplaikyti.

LLD. III Apskr. Komitetas

konferencija 
nedelegatai 
pasiklausyti 
svarstymų.

Vienas dar dičkis kalėjimo skyrius —
Rovės miestely. Jei tu kiek patyręs,

Gali tave ten nuvęžt bet kada,— 
Įstaigai bus—na ir tau bus nauda.

Fabrikas yr’ ten mašinų dikokas,—
Daiktus metalo gamina visokius,
/ Lopia ir taiso tenai vežimus, 

Automobilius naujus ir senus.
Krosnys įmantrios, suprask, elektrinės,
Šaldymo įrangos vis motorinės,

Radijai, net televizja ir ta — 
Taisomi ten: patogi tai vieta.

Taip, patogu ten netik pareigūnam, 
valdiškiem suktojo plauko- siaubūnam—

Įstaigų centran, visokiem sargam,— 
Gera taip pat jų bičiuliam, draugam.

Taiso mechanikai tie kaliniukai,
Dilina, tašo, sukaitę, apniukę,—

Gauna už dieną šešis tuos centus, 
Pilką {drabužį ir kąsnius prastus.

Skitas kalėjimo skyrius šalinis — 
žymiai didesnis, negu kad centrinis:.

Užima plotą didesnį jisai,
Šiaip visa kuo jis beveik tas patsai.

Laisvės daugiau kalinėliai čia gauna,
Kiemą bent triskart didesnį ir šaunų

Turi jie—daug patogesnį žaislam, 
Sportui, lenktynėm, žaidimų galam.

Ferma yra nemaža šitam skyriuj/—
Ten trumpalaikiai vyrukai patyrę

Vislab daržoves augina gražias,
Valo, ravėja, apkaupia ežias.

Šiaipgi tvarka ir režimas veik visas —
Toks, kaip centrinio: vyrukai čia knisas,

Triūsias ir ilsisi vis po raktu:
Susidorot, mąt gi, šitaip spartu.

Gauna čia vyrai dažniau ir daržovių,.—
Tuo dar dalykai geriau šičia stovi:

Tavo lankytojai gali atšaut, 
Vaisių, saldainių atnešti jie tau.

Tr’ daįrgi vienas kalėjimo skyrius,—
Ima ten moteris, ima ir vyrus,

Jei kieno protas nebėr normalus,
Jei suterlioji visokius galus.

YF tai ligoninė protligėm gydyt.
Bepročių būklės juk nieks nepavydi,—

Šiaip iš kalėjimo žingsniai nelėti:
Tenka narve tau ilgai pakalėti —

Vis po raktu uždarytam vienam:
PVotas tam kartais tik blinkt po

galam...
Nuotykiai esti staigaus pamišimo —
Bet kur kalėjime,—šiurpas net ima:

Kitas pamyšta ūmai taip, antsyk,—
Baisu žiūrėt, da baisiau yr’ klausyt.

Štai kad ir Džionis to šiurpo patyrė,
Kai dar jis buvo ligoninės vyras:

Vienas ligonis ant kito kad šoks!
Ims jį tuoj koliot — tu toks ir tu

toks!...
Griebė jis kėdę ir būt’ jau palaidęs,—
O jūs maty tu t, baisus koks jo veidas!

Tuoj jį sulaikė, subėgę kiti,—
Perkalbėt bando, skubos ištikti.

Tas gi tik veržias, mauroja ir daužos,
Lyg tas buliukas, įpykdytas baužas...

Visas ant kojų tasai kambarys,—
Stebi apstoję, kas- jam, ką darys.

Grūdas visi kambarių gretimųjų,—
Smuko ir Džionis vidun ant greitųjų:

Tas gi paklaikęs, — pašiurus galva, 
Visas išpūtęs, spalva nesava.

Kas jam pas’darė? Įpuolė koks “Šurnas”?
Kas jį užpykdė? Toks išprotis ūmas!

Tuoj atbildėjo bent dujen sargai:
Guldo jį lovon, nelaukę ilgai.

(Bus daugiau)
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Oak-

Nauja busų linija
San Francisco mieste 

niai pradėjo po miesto centrą 
važinėti šeši busai dėl krautu
ves lankančių žmonių. Važi
nėja nuo 10:30 ryto iki 3:30 
po pietų ir veža tik už 5 cen
tų fėrą. Miesto transportaci- 
jos skyrius džiaugiasi, kad tas. 
sumanymas gerai vyksta, kad' 
šeši busai nespėja imti pasa- 
žyrius ir visados užimti visą 
laiką busai. Busas važiuoja 
tik 10 blokų, nuo Van-Ness 
Avė. iki 2nd St. ir Market 
gatve grįžta atgal, kur di 
džiausios biznio įstagos.

Požeminis garadžius
Jau apie pusė metų kai pra

dėjo statyti arba kasti, pože
minį garadžių po St. Mary 
skveru. Užims apie tris blo
kus. Užtruks apie metus laiko 
užbaigti. Kainuos $2,100,000. 
Tilps apie 2,000 automobilių 
vienu sykiu sustatyti, nes gat
vėse netelpa- automobliai.

Tai bus antras tokios rū
šies garadžius San Francisco 
mieste. Pirmasis yra Union 
skvere.

ii eso

Detroit, Mich.
Svarbi konferencija sulaiky
mui neamerikinės komiteto 
veiklos

Sekmadienį, spalio 11 d., 
Hotel Tuller, Detroite, įvyks 
konferencija sulaikymui nea- 
merikinio komiteto veiklos ir 
kovai prieš Smith Akto perse
kiojimus. Pradžia 9:30 ryte. 
Konferenciją šaukia Michigan 
Civilių Teisių Kongresas.

Teisimas šešių Michigan pi
liečių vadovaujantis Smith 
Aktu, skirtas prasidėti spalio 
13 d., prie teisėjo Picard fc- 
deraliame Teisme Detroite, 
bet perklausinėjimas jau pra
sidėjo pirmadienį.

Konferencijoje vyriausiu 
kalbėtoju bus William Sent- 
ner, nacianalis atstovas Uni
ted Electrical Union, St. Louis 
ir Smith Akto auka.

; Neamerikinės Veiklos Ko
mitetas pranešė, kad jis grįž
ta į Detroitą lapkričio mėn. 
Tas dvigalvis blogas grasina 
demokratinei minčiai ir lais
vai veiklai Michigane. Civilių 
Teisių Kongresas savo atsišau
kime pabrėžia:

— Mes atsišaukiame i visas 
organizacijas, visus unijų na
rius, visus asmenis, kurie ne
pakenčia McCarthyzmo ir ku
rie laiko demokratiją ir mūsų 
konstituciją prie širdies, daly
vauti šioje konferencijoje.

—Mes kviečiame dalyvauti 
kaipo delegatai ar stebėtojai, 
arba asmeniškai, kad pada
rius konferenciją sėkmingą.

Lietuvių organizacijos turė
tų konferencijon pasiųsti 
skaitlingą delegaciją.

Rep.Diskriminacija
Šiais metais gegužės, mėne

sį meksikiečiai dirbdami ant 
ūkės pas buožes susiorganiza
vo sau Agrikultūros Darbinin- 
ki) Uniją. Pradėjo statyti rei
kalavimus geresnių sąlygų ir 
daugiau mokesties — algų. | mi čia Kalifornijoje daugiau, 
Buožės griebėsi visų priemo
lių tą uniją suardyti, tad su
rado, kad pirmaeiliai darbi
ninkai meksikonai dar nėra 
piliečiais. Juos tuojau padavė 
imigracijos agentams, ir už po
ros mėnesių liko išdeportuoti 
į Meksiką kaipo maištininkai. 
Kiti unijos nariai esti visikiais 
būdais persekiojami, kad ne
gautų progos išreikalauti sau 
geresnių gyvenimo ir darbo 
sąlygų. Reiškia, darbininkas 
tol geras, kolei jis buožei pi
giai dirba. Bet kada nori ge-

resnių sąlygų, tada ponai dis
kriminuoja juos visokiais bū
dais, kad suardyti darbininkų 
vienybę.

Meksikečiai yra išnaudoja-

negu kur kitur. O jų čia yra 
labai daug. Todėl dabar imi
gracijos agentai stovi ant sar
gybos pas kiekvieną turčių ū- 
kinjnką, šiais metais jau yra 
išdeportuota iš Kalifornijos 
į Meksiką 2,500 darbininkų, 
o 1952 metais išdeportavo į 
Meksiką 618,000 meksikiečių. 
Tas rodo, kad meksikiečiai 
pradėjo nepakęsti sunkių dar
bo sąlygų ir pradėjo organi
zuotis, tad buožės pasiuto juos 
deportuoti.

Alvina^

Vakare jis buvo teatre. 
Vaidino “Mėlynąją Barz
dą.” Tik prieš paskutinį 
veiksmą, ir tai per pažįsta
mo gleitisto protekciją, jį 
įsileido už kulisų. Įėjęs į 
vyrų persirengiamąjį, jis 
rado visą vyrų personalą. 
Vieni rengėsi, kiti dažėsi, 
treti rūkė. Mėlynoji Barzda 
stovėjo su karaliunl Bobe- 
šu ir rodė jam revolverį.

—Pirk! — kalbėjo Mėly
noji Barzda. — Pats pirkau 
atsitiktinai Kurske už aš
tuonis ,na, o tau atiduosiu 
už šešis... Puikiai muša!

—Atsargiau... Juk- už
taisytas'!

—Ar galiu matyti poną 
Blistanovą? — paklausė įė
jęs derintojas.

—Aš pats! — atsigręžė Į 
jį Mėlynoji Barzda. — Ko 
jums reikia?

— Dovanokite, pone, už 
trukdymą, — pradėjo de
rintojas maldaujamu' bal
su: — bet, tikėkite...
esu žmogus ligotas, 
tikas... Gydytojai 
man kojas laikyti 
je...

—Bet ko jums, 
kalbant, reikia?

—Matote...—kalbėjo to
liau derintojas, kreipdama
sis į Mėlynąją Barzdą.—Ši
tąjį... šiąnakt jūs malonė
jote būti pirklio Buchtieje- 
vo mebliuotuose kamba
riuose. .. 64 numeryje...

—Na, ką meluoji! — nu
sišypsojo karalius Bekešas. 
—64 numeryje mano žmo
na gyvena!

—Žmona? Labai malo
nu... — Murkinas nusišyp
sojo.—Ji būtent, jūsų žmo
na, kaip tik man ir padavė 
jo batus... Kada jie,—de
rintojas parodė į Blistano
vą, — iš jos išėjo, aš pasi
gedau savo batų... šaukiu, 
žinote, koridorinį, o kori- 
dorinis ir sako: “Aš gi, po
ne, jūsų batus gretimame 
numery pastačiau!” Jis per 
klaidą, būdamas įkaušęs, 
pastatė 64 numery mano 
batus ir jūsų, — pasisuko 
Murkinas į Blistanovą: — 
o jūs ,išeidami šit iš jo žmo
nos, apsiavėte mano...

—Bet ką gi jūs čia? — 
pratarė Blistanovas ir 
siraukė. — Liežuvauti 
atėjote, ar ką?

—Anaiptol! Sergėk 
ne dieve! Jūs manęs 
supratote... Aš juk 
ko? Dėl batų! Jūs juk tei- 
kėtės nakvoti 64 numery
je?

—Kada?
—Šiąnakt.
—O jūs mane ten matė

te?
—Ne, nemačiau, — atsa

kė Murkinas smarkiai su
mišęs, sėsdamas ir greit 
traukdamasis nuo kojų ba
tus. — Aš nemačiau, * bet 
man jūsų batus šit jo žmo
na išmetė... Tai' vietoj 
manųjų;

—Tai kokią jūs turite 
teisę, gerbiamas pone, tvir
tinti panašius dalykus? 
kalbu apie save, bet 
įžeidžiate moterį ir 
akivaizdoje jos vyro!

Už scenos kilo baisus 
triukšmas. Karalius Bobe- 
šas, įžeistasis vyras, staiga 
paraudo ir iš visų jėgų 
trenkė kumščiu į stalą taip, 
kad gretimam persirengia-

aš 
reuma- 
i sak ė 
šilumo-

atvirai
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čia
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(197-198)

YOUNG MAN. Able to assemble 
Storm Windows and Doors. Must be 
able to run cut of saw, hand drill, 
etc. Steady work; good working con
ditions; 5 day week for right man. 
Apply in person or phone. Mr. . 
Walker, GR. 7-3373. FEATHER- 
LITE OF PENNA. 2021 N. 63rd St.

(197-203)--*

HEAD TENDERS. Second shift 
2 men. Full time. 5 day wk. 3:30 
P.M. to 11:30 P.M. Steady wk. 
ply in person. STANFORD & 
Krams Ave. & Silverwood St., 
nayunk. Or phone Mr. Hunter
2-0106. Bet. 7 A. M. to 5 P. M. or Mr. 
Wm. J. Henderson, Norristown 5- 
8896, between 5 P. M. to 7 P. M.

(197-203)

Ap- ' 
CO.
Ma-
IV.

MEAT CUTTER. For processing 
plant. Vicinity Hatboro, Pa. Top. 
starting wage. Pleasant working con
ditions; 5 day week. No retail. Ap
ply in person or phone Elmwood 7- 
4544. PENN BRANCH FROSTED 
FOODS, INC. Street Road; South 
Hampton.

(197-199)

AUTO MECHANIC’S HELPER. 
With some . exp. or willing to learn. 
St. wk; good wking conditions. Ap
ply in person or phone Mr. McCor
mick. McCORMICK’S GARAGE. 1907 
Susquehanna Rd.. Abington, Pa. — 
Ogontz 8790—Ogontz 9627-W.

_____________________ (195-197)

LETTER PRESS
OPERATOR r

Familiar with Little Giant or Au
tomatic presses. Permanent position 
with large Insurance Company. All 
employee benefits. Apply in person 
or phone. Mrs. George, LO. 3-2284. 
GENERAL ACCIDENT FIRE & 
LIFE ASSURANCE CORP.. 414 
Walnut Street.

(195-197)

DENTAL MECHANICS
Denture dept, for polishing and 

plaster department. Also waxerand 
bite blocks. Commercial Lab. Steady 
position for experienced men only. 
Apply in person. SUPERIOR DEN
TAL. 311 S. Broad Street. 
____________________________ (195-197).

BAKER. Exp. 1st hand 
rolls, sweet dough, Danish 
wk; steady wk; good wki 
tions. Apply in person. 
STATE ROAD BAKERY,
Chester Pike, Upper Darb

15 West

194-200)

n pies, 
Night 

g condi-

HELP WANTED FEMALE
CLERK. Billing. General \ Office 

 

work. Inventory control. Mu\>t be 

 

experienced typist. Steady position. 
Pleasant working conditions, 
in person or phone. MAGIČ 
CORP., 540 N. 63rd St. SH. 7-1724. 
(Mention paper when applying).

(197-203)

pply 
EAT

YOUNG LADY. Pressing and ap
prenticing. operating slip covers. Ex
perienced or willing to learn. Steady 
work; 5 day week. Apply in person. 
502 Spruce Street.

(197-199)

majam kambaryje dviem 
artistėm pasidarė bloga.

—Ir tu tiki? — rėkė jam 
Mėlynoji Barzda. — Tu tiki 
šitam niekšui? O-o! Nori, 
aš jį užmušiu, kaip šunį? 
Nori? Aš iš jo bifšteksą 
padarysiu! Aš jam galvą 
perskelsiu!

Ir visi, vaikštinėjtįsieji tą 
vakarą miesto sode^ palei 
vasaros teatrą, pasakoja 
dabar, kad jie matė, kaip 
prieš ketvirtą veiksmą nuo 
teatro didžiąja alėja nubė
go basas žmogus geltonu 
veidu ir siaubo pilnomis. 
akimis. Jį vijosi žmogus 
Mėlynosios Bazdos kostiu
mu ir su revolveriu ranko
je. Kas atsitiko toliau — 
niekas nematė. Žinoma tik, 
kad Markinas paskui, po 
susipažinimo su Blistanovu, 
dvi savaites sirgo ir prie 
žodžių: “aš esu žmogus li
gotas, reumatikas” pridė-, 
davo dar “aš esu žmogus 
sužeistas..

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUKAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

9 426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

I
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Pasikalbėkime apie savo 

veiklą šiuo sezonu!
Egzaminai norintiems 
gauti H. S. diplomą

Visiems turintiems vidurines 
mokyklos mokslo laipsni, bet 
neturintiems diplomos yra 
proga išlaikyti kvotimus ir 
gauti diplomą. Į kvotimus ga
li stoti ir nelankiusieji viduri
nės mokyklos, savamoksliai, 
bile tiktai jaučiasi prasilavi
nę iki gretimo laipsnio.

Aplikaciją stojimui i kvoti
mus galima gauti bile kurio
je vidurinėje mokykloje 
(High School). Kvotimus 
vykdys spaliu 1 1-tą prade
dant 3 :30 po pietų ir spaliu 
15-tą nuo 6:15 vakaro. Vie
ta: Jamaica High School, 
168th St. ir (loth Drive, Ja
maica.

K RTS L AI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Visi žino, kad Californijos 
gubernatorius neturi nei ypa
tingu gabumu, nei kvalifikaci
jų būti Aukščiausio Teismo 
pirmininku. Ji ton aukšton 
vieton prez. Eisenhoweris pa
sodino tik todėl, kad norėjo 
jam atsimokėti už jo talką re
pu b! ikonų konvencijoje.

Gub. Warren buvo vienas 
iš pirmųjų nukrypti Eisenho
wer i o pusėn ir su savimi nu
sivesti skaitlingą Californijos 
delegaci ją.

čia turime reikalą su “ran
ka ranką mazgoja’’ politika.

Kodėl iš esamųjų teisėjų 
prezidentas nė vieno nepakė
lė pirmininko vieton ?

Su jais nebėra reikalo rim
tai skaitytis. Partijų kovoje 
jie mažai bereiškia.

Argi mūsų kraštui ir visam 
pasauliui dar neužteko Korė
jos ?

Dar tas konfiktas neužbaig
tas, o jau plečiamas ir gilina
mas konfliktas Indoknijoje. 
Mūsų vyriausybė skiria nau
jus šimtus milijonų dolerių. 
Jau ir to karo našta suverčia- 
mą ant Amerikos žmonių pe
čių.

ę»-
ši sekmadieni, spalių 11-tą, 

yra proga susieiti pasikalbėji
mui ir diskusijoms visokiais 
rūpimais klausiniais. Tokių 
yra daugybė. Pradedant lietu
viškaisiais artimais veiksmais, 
baigiant miesto rinkimų sriti
mi, yra svarbu kiekvienam iš
girsti ’kitų nuomonę, pasisaky
ti savają.

Kviečiame visus ateiti ly
giai skirtu laiku, 3 valandą 
po pietų, į Liberty Auditori
ją, kampas Atlantic Avė. ir 
llOth St., Richmond Hill. Bus 
laiko pasikalbėti apie viską. 
Paskui prie bufeto užsikąsime 
ir be paskubos laiku sugrįšim*4 
namo.

Piliečių Grupė.

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
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306. UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis \

Virginia 9-6123

Darbiečiai prašo narius 
ir prietelius užsirašyti 
ALP balsuotojais

American Labor Party iš
siuntinėjo savo nariams ir 
orieteliams prašymą, kad re- 
gistruodamiesi balsuoti užsira
šytų (enroll) tos partijos (A- 
LP) balsuotojais. ALP, jei ne
klystu, yra 4-ta eilėje (iš kai
rės i dešinę) enrollmento 
blan koje.

ALP žymė ant blankos yra 
ratas ir jame besisveikinan
čios dvi rankos. Apačioje po 
tuo ratu paprasta rinkutū 
Įrašymui kryžiuko. Įrašymas 
kryžiuko reikš, kad užsirašai 
tos partijos balsuotoju.

Quill smerkė sutartį 
su fašistu Franco

New York ir visašališkosios 
Transportacijos Workers Uni
jos viršininkas Michael J. 
Quill pasmerkė mūsų šalies 
valdžios su Ispanijos diktato
riumi Franco padarytąją . su
tarti kaip “išdavimą demo
kratijos.”

Quill pareiškė, kad “Mes 
Ispanijos darbininkų neaplei- 
sime. Mes vykdysime protes
tus sykiu su visais laisvę my
linčiais prieteliais visame pa
saulyje iki bendravimo su 
Franco politika bus atkeista.”

Atvykusieji iš Europos lai
vais gale praėjusios savaitės 
keleiviai turėjo patys išsineš
ti, išvežti savo bagažus,, nes 
prieplaukose darbas buvo su
stabdytas.

Kokis skirtumas tarp 
registracijos ir 
enrollment?

U ž s i r e g i s t r a v i m ’a s b alsuoti 
yra privalomas kiekvienam 
piliečiui, kuris nori balsuoti. 
Nesiregistruosi, nebalsuosi.

En ro 11 m e n t (u žs i rašy m as 
kurios nors partijos balsuoto
ju) nėra privalomas. Jis vi
sai nepaliečia rinkimų. Jis pa
liečia tuos, kurie nori daly
vauti kurios nors partijos kan
didatų pastatyme — nomina- 
vinie ateinančiais motais. Ta
čiau ir tas svarbu. Pavyzdžiui, 
1954 metais bus renkama ii 
New Yorko valstijos valdžia. 
Galėjimas balsuoti pastatyti 
geresnį kandidatą yra taip 
pat svarbus dalykas.

Užsirašiusius partiniu bal
suotoju neverčia šiuose ar bi
le kuriuose rinkimuose bal
suoti už tos partijos kandida
tą, jeigu jis nepatinka. Rinki
mai, kaip žinia, yra slapti. 
Taip pat neverčia balsuoti no
minacijose kandidatų atei
nančiais metais jei asmuo tuo 
tarpu nemato reikalo nomi- 
n uoti.

Taigi, nuėjęs užsiregistruoti 
tą enrollment blankutę gali 
pildyti arba* gali nepildy
ti. Ji nieku nesusiriša su re
gistracija, tiktai vykdoma tuo 
patim laiku. Jei nori būti ku
rios nors partijos balsuotoju 
(enrolled), po tos partijos žy
me aprėžtame ratukyje pade
di kryželį.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki 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

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

L.L.D. 185 kuopos susirinkimas 
įvyks spalio-Oct. 8 d., pradžia 7:30 
vai. vak., 110-06 Atlantic Avė. Visi 
nariai malonėkite ateiti j šj susi
rinkimą. Kurie dar neužsimokėjote, 
malonėkite užsimokėti.

Komisija.
(195-197)

RICHMOND HILL. N. Y.
L.D.S. 13-tos kuopos susirinkimas 

jvyks ateinantį trečiadieni. 7 d. spa
lio, 8 vai. vakare. Liberty Auditori
joj. Visi nariai dalyvaukite. Kurie 
neužsimokėje duokles, užsimokėkite, 
kad neliktumėte suspenduotais.

Valdyba.

Svarstys deportavimui 
sulaikyti bylą

Newyorkieciai Alexander 
Bittelman, Betty Gannett ir 
Claudia Jones spalių 7 d. stos 
teisman argumentuoti prieš 
“parole” sąlygas.

Prieš kiek laiko jiems buvo 
pasiūlyta pasirašyti taip va
dinamą “supervisory parole” 
pareiškimą. Jie atsisakė pa
sirašyti, atsisakė priimti tas 
sąlygas.

Tom neva “laisvai buvimui 
pataisoms” namie—tai paro- 
lei—vyriausios sąlygos yra: 
pasirašęs turi, eiti kas savai
tė raportuotis Ellis Islande; 
pasiduoti proto egzaminams; 
po priesaika pasisakyti kiek
vieną savo žingsni ir veiklą; 
uždraudžia išeiti toliau 50 
mylių nuo Times/ Square, žo
džiu, turi atsižadėti žmogaus 
teisių.

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas prašo lais
vių prietelius dalyvauti teis- 
mabutyje ši trečiadienį, 7-tą 
spalių. Bylą svarstys fe d era- 
lis teisėjas Weinfeldd, fede- 
raliniame teismabutyje, Foley 
Square.

Queens gyventojams
American Labor Party' ren

gia masinį mitingą spalių' 14- 
tos vakarą, 8:30, Sunnyside 
Garden, 45th St. ir Queens 
Blvd. Kalbės kandidatas j 
majorą Clifford T. McAvoy ir 
buvęs kongresmanas Vito 
Marcantonio.

Meno programoje žymūs 
dainininkai, komikai ir kiti. 
Įžanga rezervuotoms vietoms 
$1, nerezervuotoms 50c.

Pilieti, registruokis 
balsavimui!

Registracija vykdoma visą 
šią savaitę.

Darbadieniais valandos 3:30 
iki 10:30.

Spalių 10, paskutinę dieną, 
nuo 7 ryto iki 10:30 vakaro.

Registruotis gali kiekvienas 
pilietis, kuris rinkimų dieną, 
lapkričio 3-čią, jau bus išbu
vęs New Yorko valstijoj vie
nerius metus, apskrityje 4 mė
nesius, rinkimų distrikte 30 
dienų.

Kas šią savaitę neužsiregis
truos, negalės balsuoti miesto 
valdžios rinkimuose lapkričio 
3čią.

REIKALAVIMAI
Reikalingas Porteris prie namų 

prižiūrėjimo. Yra vieta apsigyventi 
pavieniam vyrui. Darbas nuolatinis. 
Pageidaujama, kad būtų lietuvis. 
Dėl daugiau informacijų galit skam
binti bile laiku. Virginia 9-4678.

(197-199)

Brooklyniečiam gamma 
globulino nedavė

Boulevard Houses projekto 
East New Yorke gyventojai 
buvo nusiuntę savo delegaci
ją ir į Albany prašyti to pro
jekto vaikams gamma globu
lino. Projekte randasi apie 
1,800 vaikų, kurie vienu ar 
kitu būdu galėjo turėti kon
takto su dviem is to projekto 
vaikais, susirgusiais vaikų pa
ralyžiumi.

Valstijos valdininkai atsisa
kė tėvų prašymą patenkinti.

Pirm siuntimo delegacijos J 
Albany, to paties projekto gy
ventojai per keletą dienų ir 
naktų vykdė sėdėjimą mies
tinio Sveikatos Department 
raštinėje. Miesto valdininkai 
teisinosi, kad miestas savo iš
teklių GG negamina. Kad ga
vimas ar negavimas to vaisto 
priklauso nuo to, kiek Albany 
valdžia miestui suteikia. Dėl 
to siųsta delegacija ir Į Al
bany.

Dar šimtams šeimų 
bus atimtas butas

Militariškasis laivynas nu
sprendė perimti iš miesto ties 
Floyd Bennett Field veteranų 
projektą. Kadangi jį vaitos 
savo tarnautojų butams, tad 
apie 150 iš ten gyvenančių 
252 veteranų šeimų turėsian
čios projektą apleisti. Turės 
susirasti kitą butą sunkiausiu 
butams gauti laiku, bėgiu se
kamų poros mėnesių.

McAvoy reikalavo 
pakeisti taksavimą

American Labor Party kan
didatas Į majorą Clifford T. 
McAvoy pareiškė, kad mies
to valdžios pirmuoju žingsniu 
būtų pertvarkymas taksų, jei
gu jisai taptų majoru.

McAvoy sako, kad turi bū
ti paskirti atsakingi nuosavy
bių vertės patikrintojai ir 
nuosavybė aptaksuota pagal 
tikrąją jos vertybę. Kaip da
bar yra, daugelis stambiųjų 
firmų tebemoka taksus tokius, 
kokius mokėjo didžiosios de
presijos laikais, o tūlos ir ma
žesnius. Tas neša miestui 
daug milijonų dolerių nuosto
lių ir suverčia visą taksų naš
tą ant mažųjų piliečių.

New Yorko downtown prie 
Broadway ir Stone St. statys 
30 aukštų pastatą raštinėms. 
Kainuos $25,000,000.

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

FING ER WAVER
Patyrusi — pilnai mokanti. Nuo

lat, 5 dienos. Gera mokestis. Links
mos darbo sąlygos. Kreipkitės:

HOTEL
1 Fifth Ave., N. Y. C.

Tel. SP. 7-7000
(197-199)

OPERATORĖS
Patyrusios kaipo Heat Sealers ant 

plastikinių lietpalčių. Naktinis lif
tas. nuolatinis darbas. Geros darbo 
sąlygos. Gera alga, priskaitant 5% 
bonų dirbant naktinį šiftą.

Kreipkitės:
TEXICOTE

537 Broadway, N. Y. C. (5th fl.) 
Mr. C. Freeman

(197-99)
MALE and FEMALE

HAIRDRESSER
Vyras ar moteriškė—su patyrimu. 

Nuolat. 5 dienos. Puikiausia alga. 
Linksmos darbo sąlygos. Air condi-- 
tioned. Uždara sekmadieniais ir pir
madieniais. Kreipkitės:

HENRI HAIRDRESSERS
7 Depot Way West, Larchmont 

Tel. Larchmont 2-1778
(195-199)

REIKALINGAS
Vedės vyras darbui išlauko prie 

mažos įstaigos (daržininkavimui ir 
1.1.) Turi mokėti prie pataisymų ir 
vairavimą. Gera mokestis ir Cot
tage.

Žmona daliai laiko. Reikalinga pa- 
liūdiiimai. Rašykite:

HI-PINES, BREWSTER. N. Y.
ar telefonuokite: MU. 2-8078 darbo 
dienopi ar Brewster 9-3123.

(195-197)
HELP WANTED MALE

AUTO MECHANIKAS
Patyręs prie chassis ir fare wheel 

alignment. Nuolatinis darbas. 
Gera mokestis. Telefonoukite:

RA. 8-9381
_________ (196-200)

REIKALINGAS VERPĖJAS 
Naktiniam Darbui

Fiat—Links ir Links Mašinos. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis.
DANBURY KNITTING MILLS 

1026 Cypress Ave., 
Ridgewood, Brooklyn 

((196-198)
TORTŲ KEPĖJO 

PAGELBININKAS
Kreipkitės asmeniškai pirm 12 

vai. dieną, bile dieną savaitėje.
HACKER BAKERY 

3740 E. Tremont Ave., Bronx, N. Y. 
________________________ (195-197)

MALIAVOTOJAI — $18—$20 

Kasdien
Unijiniams maliavotojams 

$3.25 Į Valandą 
EDWARDS AGENCY 

73 Warren Street, N. Y. C.
(194-197)

CUTLERY GRINDER
Žirklių ir Peilių 

Tekinimui ir Taisymui 
Pilnam ar Daliai Laiko

SUPREME CUTLERY CO.
Tel. EVergreen 6-4483 

(197-199)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

DŽIULERIŲ
RANKOM TAPYTOJAS

Pilnam ar daliai laikei
Kreipkitės: Į

BAROQUE ART PRODUCTS
926 Broadway, Brooklyn

Tel. H Y. 7-4460
(193-197)

COTTAGE MOTHER
Asistantė (35 iki 50 metų), neve

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

White Plains 9-0665 
(Pasitarimai 9—5) 

________________________ (192-198) 
PINKERS—TOP STOPPERS— 

SLIDER MOUNTERS 
R. PEE ZIPPER CO.

Nuolatinis darbas. Gera mokestis. 
Puikios darbo sąlygos. 

Kreipkitės:
2151 Dean St., Brooklyn

/ (arti 8th Ave. Subway)
Tel. DI. 2-5182

;/ .(191-198)
HAIRSTYLIST

Patyrusi—pilnai mokanti. Gera 
alga, prisideda komisas, trumpos va
landos, nuolat. Kreipkitės:

HENRY & NICHOLAS
157 W. 72nd St., N. Y. C.

____________________ (194-198)
MANICURIST-SI

Patyrusi. Nuolatinis 
alga. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MORGAN’S BEAUTY SALON

75-12 37th Ave., Jackson Heights. 
Tel. NE. 9-7474

(195-199)
OPERATORĖS

Prie 'Suvėrimų Mašinų 
Tau Specialties

Mokančios Angliškai skaiyti ir ra
šyti. Nuolatines darbas, gera mo
kestis. \
ADVERTISING'TAG & PRINTING 

CO.
11 Beach St., N. Y. C. (6th fl.) 

________________________ (195-199) 
ABELNAS FABRIKO

DARBAS
Patyrimas Nereikalingas

Nuolatinis darbas. Gera proga 
pakilimams.

CARLIN BROS., INC.
345 Elder St., arti Irving Ave.

Brooklyn
(195-201)

REIKALINGOS MERGINOS '
Reikalinga kalbėti Angliškai

Sustatymų darbas, žaislų dirbtuvei \
Kreipkitės 9 A. M.

GOTHAM PRESSED STEEL CORP, 
656 E. 133rd St., Bronx 

(195-199)
BINDERY GIRLS — GERA 

MOKESTIS
Patyrusios Carbon Collators 

Dienpm ar naktim, nuolat. 36’į va
landų savaitė. Pertraukom poilsio 
periodhi. Darbininku pašalpos.
FEDERAL BUSINESS PRODUCTS

90 Gold St., N. Y. C. (3rd floor) 
Visom Subways — Arli Brooklyn 
Bridge.

(195-199)

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

TYRIMUI

<9

87-20 85th Street 
WOODHAVEN, L. I., *

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

Except Thurs. & Holidays

Dienraščio Laisvės-

KONCERTAS
Pirmas iš didžiųjų rudeninių parengimų, 

jvyks 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 rengkites j šj koncertą.

❖

~ BŪTINAI TURITE JĮ PAMATYTI IR 
IŠGIRSTI

Šaunus Pokilis
Pagerbimui

Katrines Petrikienės
Sukaktimi 60 metų Jos Amžiaus

Visi dalyvaukite pokilyje pa
gerbimui Katrinos Petrikienės 
kaipo žymios visuomenininkės 

ir jau sulaukusios 60 metų 
amžiaus.

Pokilis Įvyks

Spalio 25 Oct.
LIBERTY AUDITORIUM 

110-1? Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

•
Šis pokilis prasidės vidurdienį, 
1:30 vai. popiet. Moterų Ap- 
švietos Klubas surengs pui
kiausius pietus, Melodijos kvar
tetas duos gražią programą.

PIETOS $3.00 ASMENIUI

Šį pokilį rengia Laisvės Bend
rovės direktorių taryba, pager
bimui Katrinos Petrikienės kai
po ilgus metus ištarnavusios 
direktorių taryboje ir kaipo 

veiklios visuomenininkės.
♦

Pokilio bilietai jau gatavi, pra
šome išanksto įsigyti. Galima 
gauti Laisves raštinėje ir pas 
platintojus*

PARSIDUODA BAR & GRILL
163 Avenue B—(tarp 10-11 Sts.). 

Patraukiantys, pilnai įrengtas, neša 
geras įeigas. bruzdi vieta, nebrangi 
randa — 5Vz metų lysas. Savininkas 
parduoda su nuostoliu iš priežasties 
kitų interesų. Labai prieinama kai
na. Ne atsisakys nuo tinkamo pa
siūlymo. šaukite savininką:

CA. 8-9840
__ ______________________ (196-198)

FOR RENT
FLUSHING — (150-27—25th Ave.)

Pasirandavoja malonus nefomi- 
šiuotų 8 rūmų bungalow. Aliejum 
šildomas, gera rezidencijinė sekcija. 
Arti prie krautuvių, mokyklų ir 
transportacijos. Prieinama randa.

Šaukite savininką:
FL. 9-8470

(196-197)

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Piknikas Lietuvių Tautiško Namo 
Parke, Winter St., ir Keswick Rd. 
Įvyks sekmadienį, spalio-Oct. 11 d. 
Rengia Lietuvių Tautiško Namo 
Knygynas. Prasidės 1-mą vai. po 
pietų.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
atsilankyti į minimą pikniką ir dar 
nors kartą prieš žiemą pasimatyti 
žaliajame pušyne. Pasikalbėsim, pa- 
silinksminsim, būsim stipresni per
gyventi žiemą.

Rengimo Komisija.

DETROIT, MICH.
Svarbus L.L.D. 188 kuopos mėne

sinis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
spalio-Oct. 11 d., pradžia 11 yal. ry
te, bus 2934 Yemans St.

Tad, mielieji, susirinkime visi, ku
riem tik laikas leidžia, nes turime 
padaryti svarbių tarimų ir turime 
spaudos vajams išrinkti vajininkus. 
Taipgi turėsime pasirūpinti aukomis 
mūsų L.L.D. Centrui del apsigyni
mo. Taigi matote, kad bus didelės 
svarbos tarimai daromi. O prie tos 
pačios progos atsiimsite naują kny
gą, kurie dar neatsiėmėte.

Valdyba.

SLAUGĖS—R.N.—P.N.
Abelnom pareigom. O.R. delivery, 

8 valandos, 5 dienos. Labai gera al
ga pridedant pilną užlaikymą.

Kreipkitės:
ST. JOSEPH’S HOSPITAL 

827 Beach 19, Far Rockaway 
Tel. Far Rockaway 7-7700 

(195-199)
HAIRDRESSER

Patyrusi—pilnai mokanti operato
rė dėl vidurmiesčio rinktinių klientų. 
Nuolat, puikiausia mokestis, links
mos darbo sąlygos. Šaukite:

TE. 8-2058
9—6 darbo dienom

(196-200)

OPERATORĖS ANT SIJONŲ
Nuolatinis darbas. (Gera mokestis, 

apmokamos vakacijos. \
Kreipkitės:
MOHAWK

704 Broadway, N. Y. C.
Tel. G R. 8-8654

(196-197)

COSTUME JEWELRY WRAPPER
Wholesale — patikrinimui prekių.
Vietntik patyrusios. Nuolat, gera 

mokestis. Kreipkitės:
294 — 5th Avė., N. Y. C.

Tel. BR. 9-0725
(196-202)

COUNTER — WAITRESS 
Valandos 11—5:30„ sekmadieniais 

nedirbama. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis, prisideda puikiausi tipai, 
linksmos darbo sąlygos. Kreipkitės:

MALLY’S COFFEE SHOP 
52 E. Parkway, Scarsdale 

(priešais N.Y.C.R.R.) 
Tel. Scarsdale 8-9747 

(196-200)

PATYRUSI JAUNA MOTERIŠKĖ 
Kaipo stalų patarnautoja vaikų val- 
gomojame rūme, vaikų ligoninėje. 
Turi kalbėti ir suprasti angliškai. 
Pasikeičiamais šiftais. fUL dienų 
vaite. Alga $90.00 į mėfiesį, prisi<^ 
da kambarys ir užlaikymas.

šaukite Miss Rogers 
BA. 4-0400. Ar rašykite: 

ST. MARY’S HOSPITAL FOR 
CHILDREN

29-01 216th St., Flushing, L. I.
(197-199)
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