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KRISLAI
Newyorkieciai, registruo

kitės!
Sportas pas mus ir Lietuvoj.
Brovvderio nonsensas.
Įteiktas kaltinimo aktas. ■

Rašo R. Mizara

New Yorko mieste šią sa
vaitę vyksta registravimasis 
piliečiu, kurie norės balsuoti 
lapkričio •”> dieną.

Kaip žinia, tą dieną vyks 
Nįe\v Yorko miesto adminis- 
tiY<ci.jos rinkimas, o šiemet 
pas mus m i ėst a v i rinkimai tu
rės didžiulės svarbos.

Taigi kiekvienas pilietis 
privalo užsiregistruoti, — jo! 
dar neužsiregistravo, — tame 
rajone, kur jis gyvena.

Registravimosi laikas baig
sis sekamą šeštadienį.

Baigėsi World Series,— bai
gėsi laimėjimu Yankiu tymui. 
Taigi Brooklyno Dodgers ir 
vėl pralaimėjo, bet. kiekvienas 
pripažįsta, kad jie laikėsi tvir
tai.

Niekas tiek daug neatkrei 
fra amerikiečiu dėmesio, kaip 
Wirld Series. Per keletą, die
nu atrodė, kad dauguma žmo
nių apie nieką daugiau ir ne
galioja, kaip tik apie tai: ku
rie h i m ės?

Nt, tai dabar ir vėl bus ra- 
^miau jki 1954 metu šito lai
ko.

Lietuvoje neseniai pasibai
gė kitokios sportininku rung
tynės: lenktyniavo Lietuvos 
dviratininkai.

Grupė jaunu, smarkiu vyru 
pasileido dviračiais aplink vi
są Lietuvą. Paskutinis lenkty
nių etapas buvo Varėna - Vil
nius.

“Skriedami topoliu ir pušų 
alėjomis, sportininkai artėjo 
prie Vilniaus,’’ rašo Tiesos ko
respondentai V. šarpis ir St. 
Vaitkūnas, kuriedu per visą 
lenktynių laiką buvo su spor
tininkais.

Pagaliau jie pasiekia Lietu
vos sostinę.

Kurie buvo nugalėtojais— 
laimėtojais? Penki dviratinin
kai : K. Paršajtis, A. Juodžba- 
lis, J. Paršaitis, M. Jarmola
vičius ir V. Liutkus,

Vilniau^ valstybiniame sta
dione lenktynių laimėtojai bu- 
vA apdovanoti premijomis.

Sportas Lietuvoje užima ne 
paskutinę vietą. Apie sportą 
ir sportininkus nuolat rašo 
Lietuvos spauda, palaikanti 
specialius sporto skyrius.

Earl Browderis aną dieną 
pasakė bene didžiausj »iš visu 
savo nonsensu. Jis pasakė, 
būk Tarybų Sąjunga tiek pat 
nenori, kad Kinijos Liaudie* 
Respublika būtų priimta j 
Jungtines Tautas, . kiek ’ ir 
Jungtinės Valstijos.

Štai jums, jei norite!
Kitą* dalyką Browderis pa

sakė: jis niekad nėra buvęs 
100 procentų komunistas ir 
dabar nesąs.100 procentų 
anti-komunistas!. . .

Bet kada Koster i s Brovvde- 
riui kadaise sakė, kad jis esąs 
Į“nedakcptas komunistas,” tai 
jis labai ant Foster i o tuomet 
pyko.

Irano Mossadegh u i tapo į- 
teiktas kaltinimo aktas ir jam 
pasakyta: pasiskirk advokatą, 
nes tuoj turėsi stoti teisman

In dusai ketina nešaudyt 
ginčijamų imtinių, kurie 
bandytų urmu ištrūkti
Žada panaudot ašarines dujas 
prieš riaušininkus stovyklose

Panmundžom, Korėja. —■ 
Indusų generolas K. S. Tbi- 
mayja sakė koresponden
tams, kad jo kariuomenė 
nešaudys “atsisakančiu 
grįžti” belaisvių, jeigu jie 
mėgintų urmu išsiveržti iš 
stovyklų ir pabėgti. “Nes 
jeigu būtų šaudoma, tai 
Įvyktų baisios žudynės.”

Indijos kariuomenė, pa
gal neutraliu saliu komisi
jos susitarimą, saugoja sto
vyklas, kur laikoma “neno- 
rintieji grįžt” belaisviai, 
daugiausia šiauriniai korė
jiečiai ir kinai.

Gen. Thimavja pareiškė, 
kad jeigu belaisviai kels 
riaušes stovyklose, bandy
dami pasprukti, tai indusai 
malšins juos troškinančių 
ašarinių bombų dujomis.

Pereitą savaitę indusai 
nušovė tris iš riaušininku, 
mėginusių pralaužti užtva
rus ir pabėgti; sužeidė 10 
kitų. Bet tada indusai dar 
neturėjo dujokaukių (mas- 

I kų), reikalingų patiems ap- 
i sisaugoti nuo tokių dujų. 
Todėl teko pavartoti šau
tuvus, sakė gen. Th i may ja.

Kalbama apie indusų 
atšaukimą iš Korėjos

New Delhi, Indija.—Pra-

Sovietai aptaksuoja 
Amerikos reporterius

Maskva. — Sovietu Są
jungą įves 10 iki 13 pro
centų taksus amerikonams 
korespondentams už algas, 
viršijančias 600 rublių (ar
ba 150 dolerių) per mėnesį. 
Tai todėl, kad Amerika jau 
nuo 1951 metų taksuoja so
vietinius korespondentus.

Maskvoj dabar yra penki 
amerikiniai koresponden
tai.

Roma. — Italijos kairiųjri 
darbo unijų vadovai prane
ša, jog ateinančią savaitę 
pašauks 6 milijonus darbi
ninkų į visuotiną 24 valan
dų streiką, v

“už išdavystę.”
Kokią išdavystę Mossadeg

has atliko, mums žinoma. Vie
nas aišku : jis buvo priešas 
britų; jis ryžosi padaryti taip, 
kad Irano aliejaus pramonę 
valdytų patys iraniečiai, o ne 
britų aliejaus magnatai.

Taigi dabar už tai Mossa
degh u i grūmoja mirties baus
mė.

Kadaise, kai Mossadeghas 
buvo iš valdžios išverstas, vie
nas žmogus man sakė:

—Irano Grinius, griniškai 
vadovavo ir susilaukė griniško 
likimo.

Mossadeghas buvo minkšta- 
košis.

nešama, kad jeigu Pietinės 
Korėjos prezidento Syng- 
mano Rhee tautininkai im
tų ginklais užpuldinėti in- 
dusus, belaisvių stovyklų 
sargus, tai gal Indija at
šauktų savo kariuomenę iš 
Korėjos.

Indijos spauda kaltina 
amerikonus, kad jie nemė
gina sulaikyt Pietinės Ko
rėjos tautininkų nuo grū
mojančių indusams veiks
mų.

Vietnamo liaudininkai 
laimėjo kelias pozicijas

Hanoi, Indo-Kin. — Viet
namo liaudininkai komu
nistai, atakuodami francū- 
zus prie Raudonosios upės 
žiočių, atgriebė kelias ap- 
tvirtintas pozicijas, kurias 
francūzai buvo užėmę per
eitą. savaitę.

Amerika įsiskolinac, 
virš 274 bilijonu dol.

Washington.— Šalies val
džia iki naujų metų turės 
dar įsiskolinti apie 2,000 
milijonų dolerių, kaip pra
nešė Jungtinių Valstijų iž- 
do< sekretorius. Tad viso 
bus skolinga jau 274,500 
milijonų dolerių (arba 274 
su puse bilijonus).

Ligšiolinis įstatymas lei
džia valdžiai įsiskolinti tik
tai iki 275 bilijonų dolerių. 
Prezidentas Eisenhoweris 
prašė ir vėl prašys pakelti 
paskolų lubas iki 290 bili
jonų dol.

Russky Golos redaktorius 
suimtas deportavimui

New York.—Ateivybės di
rektorius Edward Shaugh
nessy įsakė deportuot iš 
Amerikos Borisą Sklar ą, 
Russky Golos dienraščio re
daktorių. Taigi Sklaras ir 
nugabentas kaip kalinys j 
Ellis Island ateivybės sto
tį.

Valdžia nori deportuot 
Sklarą kaip sveturgimį ko
munistą, neturinti ameri- 
kinės pilietybės popierių. 
Jis yra 68 metų amžiaus, 
gimęs Baltarusijoje.

Reikalauja panaikint 
amerikonų bazes

Berlin.—Rytų Vokietijos 
premjeras Grotewohl sakė, 
norint suvienyti Vokietiją, 
turi būti panaikintos kari
nės amerikonų bazės Vaka
rinėje Vokietijoje.

ORAS. — Giedra ir vėl 
šaltoka.
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(Tąsa 2-rame ptislapyj)

VALDŽIA SUĖMĖ DAR 7 
ĮTARIAMUS KOMUNISTUS; 
KALTINA UŽ “SUOKALBĮ”

Washington. — Genera- 
lis Jungtinių Valstijų pro
kuroras Herbert Brownell 
pranešė, jog valdžios FBI 
agentai suėmė dar septynis 
komunistų veikėjus. Juos 
kaltina pagal Smitho įsta
tymą, už “suokalbiavimą 
skelbti, kad reikėsią varu 
nuversti Amerikos val
džią...”

New Yorke dėl to suim
tas Robert Alf. Campbell: 
Newark e, N. J.. Joseph 
Brandt; Clevelande, Ohio, 
David Katz, jo žmona Frie-

Socialistas Danijos 
premjeras remia 
karinį Atlanto bloką

Kopenhagen, Danija. — 
Naujasis Danijos premje
ras Hans Hedtoft, socialis
tų vadas, ragino šalies sei
mą ir toliau užgirti Dani
jos bendradarbiavimą su 
Atlanto k raštų s ąryšiu 
prieš komunizmą.

Jis taip pat sakė, reikė
tų Atlanto kraštam leisti 
palaikyti savo karinius la
kūnus Danijoje, bet dar ne 
tuojau, nes dabar “būtų 
dar nepraktiška” juos pri
imti.

Socialistai rugsėjo 22 d. 
laimėjo Danijos seimo rin
kimus. Rinkiminiame va
juje jie reikalavo neduoti 
Amerikai ar kitiems Atlan
to kraštams įsitaisyti kari
nių lėktuvų stovyklas Da
nijoje. Tuo būdu gavo 
daug priešingų karui balsų.

(Bet laimėję rinkimus 
socialistų vadai kitaip kal
ba.)

Putnam Valley, N. Y. — 
Kalnan sudužo lėktuvas, 
užmušant 3 žmones.

da ir Elvador Cl. Green
field, buvęs komunistų kan
didatas į gubernatorius. 
Lorain’e, Ohio .Joseph M. 
Dough ei* (arba J. M. 
Walsh).

Už Brandto paleidimą iki 
teismo reikalauja $50,000 
užstato, o už Katzus po 
$25,000.

Be to, neseniai buvo su
imtas Clevelande vienas as
muo už važinėjimo taisy
klių laužymą, o dabar jau 
kaltinamas už suokalbiavi
mą prieš Amerikos valdžią.

3 egiptėnai įkalinti 
visam amžiui kaip 
respublikos išdavikai

Kairo, Egiptas. — Egip- 
tinės respublikos teismas 
nuteisė Ibr. Farragą, buvu
sį išvytojo karaliaus Faru- 
ko ministrą, kalėjiman vi
sam amžiui. Farragas ir 
jo sėbrai suokalbiavo su 
Anglija panaikint respubli
ką ir sugrąžint karalių.

Pora dienų pirmiau už 
panašius nusikaltimus bu
vo nusmerkti mirt I. A. Ha
di, buvęs premjeras, ir A. 
M. A h wad, tarnavęs an
glams elektrinių kas. Bet 
dabar teismas pakeitė jiems 
mirties bausmę amžinu ka
lėjimu.

Japonijos ginklavimas 
sausumoj, ore ir jūrose

Tokio. — Japonijos val
džia planuoja sudaryti re
guliavę 200,000 vyrų armi
ją, įsitaisyti 1,500 lėktuvų 
ir pasistatyti eilę karo lai
vų, viso iki 150,000 tonų.

Prez. Eisenhoweris įsako 
vis sparčiau gaminti 
hydrogen ines bombas
Kiti valdininkai nesusišneka, 
ar Sovietai turi H-bombu. ar ne <- 7

Atlantic City, N. J.—Pre
zidentas Eisenhoweris an
tradieni pranešė amerikie
čiams, kad jis įsakė ga
minti dar daugiau atomi
nių bei hydrogeninių bom
bų, esą, kad “galėtume at
grasinti Rusiją nuo užpuo
limo.”

Prezidentas kalbėjo Baž
nytinių Moterų suvažiavi
mui, kur dalyvavo 5,000 de
legačių. Sykiu jis pageida
vo susitarti su Sovietų Są-

Amerikos kareivis perbėgo 
i Rytinės Vokietijos globą

Berlin.—Amerikietis ka
reivis Norman M. Lowell ir 
du Holandijos kareiviai 
perbėgo į Sovietų kontro
liuojamą Rytinę Vokietiją 
ir prašė priimti juos prie- 
glaudon kaip politinius pa
bėgėlius. 4

Trukšmas dėl Bibliją 
N. Jersey mokyklose

Trenton, N. J.—New Jer
sey valstijos vyriausias teis
mas spręs ginčą kas liečia 
protestantų Gideon draugi
jos mėginimą dovanai pa
skleisti sutrumpintas Bibli- 
jas viešose mokyklose.

Pernai ši draugija pa
skleidė viešose Rutherford, 
N. J., mokyklose kišenines 
laidas Naujojo Testamento 
ir ištraukų iš Senojo Tes
tamento. Katalikai tada 
sukėlė trukšmą, kad pro
testantiški Biblijos verti
mai klaidingi. Žydai visai 
nenorėjo Naujojo Testa
mento ir sakė, jog protes
tantai savo vertimuose iš
kraipo Senąjį Testamentą.

Dalykas atsidūrė valstiji- 
niarne teisme Harkensalk, 
N. J. Šis teismas užgyrė tų 
Bibliju skleidimą mokyklo
se.

Dabar gi aukščiausias 
valstijos teismas spręs, ar 
Bibliją dalinimas moki
niams viešose mokyklose 
sutinka su N. J. konstituci
ja-

Čiaudymas ir kvėpavimas 
platina kūdikių paralyžių

Washington. — Dr. Gay
lord W. Anderson, Minne- 
sotos Universiteto sveika- 
tinis\ profesorius, liudijo 
kongresinei komisijai, kad:

Jo supratimu, kūdikinis 
paralyžius daugiau plečiasi 
iščiaudomais, iškvėpuoja
mais bei išspjaunamais tos 
ligos perais, negu nuo ap
krėsto vandens, pieno, val
gių ar musių. 1 

junga, kad galima būtų iš
vengti baisiausios atomi- 
nio-hydrogeninio karo ne
laimės.

Washington. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
John Foster Dulles teigė, 
kad valdžia svarsto, kaip 
galima būtų padaryti ne
puolimo sutartį su Sovietų 
Sąjunga.

Tuo pačiu laiku senato
rius Knowland, republiko- 
nų vadas Senate, pareiškė 
k o r e s p o n d e n.tams, jog 
Amerikos valdžia turi “ne
sileisti į jokias kalbas apie 

i nepuolimo sutarti su So- 
I vietais.”

Keistos, prieštaraujančios 
valdininkų šnekos 
apie Sovietų H-bombą

Washington. — Gynybos 
sekretorius Charles E. Wil
son spalio 6 d. sakė, “abe
joju, ar Sovietų Sąjunga 

i turi tokią h y d r o g e n i n ę 
bombą, kad jau galėtų pa
naudoti karui.”

Arthuras S. Flemming, 
galva apsigynimo mobiliza
cijos, pereitą sekmadienį 
sakė:

—Sovietų Rusija turi vi
sų baisiausią ginklą (by- 
drogeninę bombą) ir galė
tų juom atakuoti pasiren
kamus taikinius Jungtinė
se Valstijose.

Vai Petersonas, civilinės 
gynybos administratorius, 
antradienį pareiškė:

—Aš manau, kad nei 
Amerika nei Sovietų Sąjun
ga dar neturi hydrogeninės 
bombos, tai yra tokios, ku
rią galėtų pavartot kaip 
ginklą kare.

James Reston, New Yor
ko Times korespondentas, 
dėl to rašo:

Amerikos valdininkai, 
vieni kitiems prieštarauda
mi; taip nušneka apie hv- 
drogenines bombas, kad iš
eina tik “maišalienė.”

Paštas pradeda oru gabent 
tricentinius laiškus

Washington.. — Paštas 
pradėjo oru siuntinėti pa
prastus laiškus už 3 centus 
ir atvirutes už 2 centus 
tarp Washingtono, New 
Yorko ir Chicagos. Bet ši
taip bus siuntinėjama tik
tai tiek laiškų, kiek pašti- 
niuose lėktuvuose liks vie
tos nuo reguliarių oro laiš
kų su 6 centų paštažen- 
kliais už unciją.

Jeigu seksis oro paštu 
siuntinėti paprastus laiš
kus tarp trijų minimų did
miesčių, tai bus oru gabe
nami tokie laiškai ir tarp 
kitu stambiu miestu, v
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AUTOMOBILIŲ PRAMONĖS centre, Michigano ' 
valstijoje, pasireiškia rinitas nedarbas.

Pagal tos valstijos valdinių įstaigų apskaičiavimą, 
šiuo metu ten yra 103,000 bedarbių, o spalio menesio 
viduryje jų skaičius sieks nemažiau 120,000. Tai vis dau
giausiai automobilių pramones darbininkai.

Nedarbas šiuo metu ten nukirto perkamąją darbi- i 
ininkų galią septyniais milijonais dolerių per savaitę. 
Vadinasi, nedarbas rimtai atsiliepia į visų darbo žmonių 1 
gyvenimą.

Aiškus daiktas, bedarbiai nesėdės rankas susiėmę, 
bet kovos. Yra pašildymų, kad bedarbiams būtų moka
ma nemažiau 50 procentų algos, kurią jie dirbdami ga-, 
vo, kitaip jų pragyvenimas bus sunkus.

Vidutinė Michigano valstijos darbininkų savaitinė į 
alga yra $86.23 per savaitę, na, o iiš. bedarbių fondo jie ' 
šiuo metu tegauna vidutiniškai tik apie $27.21. Iš nedar
bo fondo mokėjimas yra ribotas,—po tam tikro laiko, 
jei nedarbas pasitęs, jiems išmokėjimai bus nukirsti.

Visa tai-verčia darbininkus rūpintis, kad išgauti di- , 
desnes bedarbių “pašalpas.” ■

Susirūpino tuo klausimu ir United Automobile 1 
Workers unijos vadovybė. Ji nutarė šaukti specialę kon- ! 
ferencija nedarbo reikalams svarstyti. Konferencija 
įvyks šių metu gruodžio 6-7 dd. Washingtone. Ten, sa- | 
koma, dalyvaus'apie virš 1,000 delegatų. Konferencija, i 
sakoma, išdirbs programą, pagal kurią bedarbiams būtų ' 
mokamos “pašalpos” ar kaip ten. pavadintume; bus rei-Į 
kalauta, kad Eisenhowerio vyriausybė pradėtų visuome- j 
ninių darbu projektus, kuriuose bedarbiai gautų darbo. :

Kiti UAW unijos lokalai turi savo programose rei
kalavimus, kad mūsų šalies vyriausybė leistų daryti pre- i 
kybą su visomis šalimis, kad būtų galima parduoti ki- . 

•.toms šalims amerikinių automobilių, sunkvežimių ir 
traktorių.

Gerai, kad darbo unijų vadovai pradeda rūpintis be- ! 
darbių reikalais, kad nelaukia, kol milijonai bedarbių ’ 
atsiras už fabrikų sienų be jokio cento, be jokių pajamų. I

CENTRINES AZIJOS TAUTOS •
NEW YORKO TIMESO korespondentas Maskvoje,' 

Harrison E. Salisbury, neseniai keliavo po Centrinę Azi
ją. Jis aplankė Kazachstano, Kirgizijos, Uzbekijos, la- 
džikistano ir Turkmėnijos respublikas.

Kaip pats korespondentas pažymi, jis keliavo ne
varžomai. Keliavo lėktuvais, automobiliais, busais. Kal
bėjosi su daugeliu eilinių tų respublikų piliečių ir stebėjo 
tų kraštų žmonių visą gyvenimą, ekonominį ir kultūrinį.

Mr. Salisbury pripažįsta, jog tos respublikos, kurios 
dar neseniai buvo labai atsilikę, padarė milžinišką pro
gresą tiek ekonomijoje, tiek ir kultūroje. Tiesa, jis 
mano, kad ekonomijoje jos galėjo padaryti didesnį pro
gresą, negu padarė, — tai jo nuomonė. Tuose milži
niškuose kraštuose jis mate pravestus naujus geležin
kelius, sukurtus naujus ekonominius didžiulius centrus, 
pavyzdžiui Karagandoje, Uralske, ir tt.

Žymėtinas dalykas ir tas: tarybinė vyriausybė visur 
rūpinasi žmonių sveikatingumu, higiena.

Bet už vis svarbiausias dalykas, kurį koresponden
tas pabrėžia, yra tas: visose suminėtosiose respublikose 
vyrauja tų tautų, kurios sudaro daugumą gyventojų, 
kultūra.

Tiesa, kai kuriuose miestuose korespondentas suran
da gyvenančių nemaža nišų ir ukrainiečių tautų žmo
nių; kai kuriuose miestuose eina dienraščiai net trimis 
kalbomis,—dėl to, kad ten gyvena įvairių tautų žmonių.

Korespondentas, tačiau, mums rodosi, neapčiuopė 
būtent vieno dalyko: kodėl tam tikruose miestuose yra 
daug rusų ir ukrainiečių? Argi ne todėl, kad šitų tautų 
žmonės, technikai, inžinieriai ir kitokie lavinti darbinin
kai bei tarnautojai nuvyko ten padėti tų respublikų 
žmonėms sukurti pramonę ,sukurti gražesni, šviesesnį 
gyvenimą?

Bats Mr. Salsbury pripažįsta, jog tokioje Tadžikijo
je, kuri kadaise buvo labai atsilikusi, rusai literatai pa
deda ištcbulinti tadžiku kalba, tadžiku literatūra.

Mokyklose pagrindinė kalba yra vietos žmonių, ta
čiau antra ja kalba yra rusų, kuri tarnauja visoms ta
rybinėms tautoms priemone susikalbėti, vesti prekybą, 
statyti kraštą ir plėsti kultūrą.

Vienok net šiuo atžvilgiu korespondentas pripažįs
ta, kad jis suradęs Uzbekijoje ir Tadžikijoje vietos žmo
nių, kurie rusų kalbos-dar neišmoko. Tie žmones—dau
giausiai valstiečiai, kaimo žmonės.

Šis New Y orko Timeso korespondento pasisakymas 
užduoda smūgi tai spaudai, kuri, pavyzdžiui, skelbia, 
oūk Lietuvoje esanti naikinama lietuvių kalba ir lietu
viška kultūra, būk ten žmonės esą rusinami.

Iš tikrųjų tarybinėse respublikose jokios tautos kul
tūra ir kalba nėra naikinama, bet puoselėjama, tvirtina- 
ma.

Tautinė forma, socialistinis turinys! Štai kokiuo 
Obalsiu vadovaujamasi visose tarybinėse respublikose.

President, JOHN GRYBAS; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA
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Queens Co......... $5.00 per six mos.
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KAS TIE DUKABORAI?
Kanadoje savotišką ju

dėjimą sudaro dukaborai, 
savotiška gentis, nusista
čiusi prieš karą. Kas jie 
y r a ? kai}) j i e ten atsi rado ? 
Kanadiškis Liaudies Balsas 
paduoda apie juos išsames
nį raštą, kurio dalį čia per- 
spaudinsime. Skaitome:

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 
under the Act ot March 3, 1879.

KOVA SU NEDARBU

“Birma dukaborų grupė 
atvyko Kanadon 1899 me
tais ir apsigyveno Saskače- 
van.os provincijoj. Jų bu
vo apie 7,500. Jie norėjo 
žemės, laisvės nuo carizmo 
persekiojimo. Tarp 1900 ir 
1927 metų pribuvo daugiau. 
Viso susidarė apie 20,000.

“1878 m. priimtas vy
riausybės parėdymas (pir
ma negu dukaborai atvy
ko) pripažįsta dukaborų 
pacifistinius įsitikinimus, 
paliuosuoja juos nuo mili- 
tarinės tarnybos. Tuo pa
rėdymu paliuosuojami du
kaborai nuo militarinės tar
nybos visam laikui ir įskai
tant jų vaikus, vaikų vai
kus ir tt.

“1908 metais persikėlė 
grupė dukaborų į Britų Ko
lumbiją. 1914 metais atsi
kėlė daugiau. Viso susida
rė 6,000 žmonių kolonija. 
Dabartiniu metu BC pro
vincijoj yra apie 10,000 du
kaborų. Jie apsigyvenę Ko- 
otenavs j r Grand Forks sri
tyse, su didžiausiomis kolo
nijomis Grand Forks, Kres
tova, Slocan Vallye, Glade, 
Oostecheriie, Pass Creek, 
Castlegar ir Shoreacres.

“Dukaborai d a 1 i n a s i į 
tris svarbiausias grupes 
dėl savo įsitikinimų: Uni
on of Spiritual Communi
ties of Christ su 5,000 pa
sekėjų; tai liekana Christi
an Community of Univers
al Brotherhood; jos sekre
torium yra J. J. Veregin. 
ši sekta turi 10 mokyklų, 
kuriose vaikai mokinami 
rusų kalboje.

“Antra grupė yra Society 
of Independents, gyvuojan
ti per pastaruosius 10 me
tų. Ji gražiai kooperuoja 
su pirmesne, ypač, taikos 
klausimu. Jos lyderiu yra 
P. P. Abrossimoff .

“Trečia grupė yra Sons 
of Freedom su apie 3,000 
pasekėjų, šios sektos atža
la, vadinama Christian 
Community and Brother
hood of Reformed Duka- 
bors, vadovaujama dipuko 
S. Sorokino. Tie 144 suim
tieji priklauso šiai sektai. 
Sorokinas šiuo tarpu Uru- 
guajuje ieško naujos vietos 
šiai grupei.

Visų sektų dukaborai yra 
didelį pacifistai. Daugiau- 

Filmų aktore Mae Clark, 
j kartą dirbusi Hollywood 
! teatre svečiu priėmėja ir 

uždirbusi $39, bet valdžiai 
neraportavusi. Ji buvo pa
šaukta j teismą, kaip prasi
žengusi valstijiniam nedar
bo apdraudos aktui.

šia jų nesusipratimų su au
toritetais išplaukia dėl jų 
įsitikinimo, kad valdžia ne
pildo savo pažadų, duotų 
dukaborams, kada jie kėlė
si į Kanadą.

“Laike antrojo pasaulinio 
karo jie visai atsisakė re
gistruotis dėl selektyvės 
tarnybos.

“Nuogų demonstraci j as 
dažnai praktikuoja Sons of 
Freedom. Karališkoji po
licija dėl to griebėsi griežtų 
priemonių prieš juos.”

O kas tos do priemonės? 
Kanadiečių laikraštis atsa
ko: Kanados valdžia paė
mė savo “globon” 104 du
kaborų vaikus ir ji, valdžia, 
ruošiasi paimti “iš dukabo
rų milijonų dolerių vertės I 
žemę, namus ir kitus pasta- I 
tu s Slocan Valley” srityje.

MIRĖ ČEKŲ LAIKRAŠ
ČIO REDAKTORIUS

Vilnis praneša, kad Chi
cago je mirė cechų laikraš
čio “Nova Doba” redakto
rius Gus Pikai. Jis'buvo 
žymus žurnalistas cechų 
amerikiečių tarpe ir pažan
gaus nusistatymo žmogus.

BAIMI.TASI
Vilais rašo:
“Drew Pearson, Wash- 

i ingtono kolumnistas ir ra
dijo komentatorius, rašo, 
jog valstybės departmental 
pasiūlius laikyti Korėjos 
taikos konfe r e n c i j ą San 
Francisco ar Honolulu, Ha
waii salose, sukėlė baimę 
pas daugelį.

“Sutinkama, kad taikos 
konferencija būtų kur ki
toj šaly, bet ne Amerikoj.

“Girdi, San F r a n c i s c o 
mieste yra daug kinų. Dau
gelis jų gali pakrypti prie 

) komunizmo, girdėdami tai- 
j kos atstovų kalbas.
i “Bet juk kalbas sakys ir 
Amerikos, ir kitų šalių at

stovai. Kodėl netikėti, kad 
ne vien kinai, bet ir kiti 
amerikiečiai bus daugiau 
patraukti Vakarų demo
kratijų pusėn?

“Ta baimė rodo, kaip 
prastai mano apie savo de
mokratiją, apie savo pozi
ciją bijantieji taikos kon
ferencijos Amerikoj.”

NEVALIA ŠAUDYTI 
KURAPKAS

J. Šokas Vilniaus Tiesoje 
rašo:

“Paskutinės dvi . šaltos 
žiemos kurapkoms buvo la
bai sunkios. , Daug kur ku
rapkų labai praretėjo, o 
vietomis jos visiškai išny
ko.

“Medžiojamai faunai ap
saugoti Žemės ūkio ir pa
ruošų ministerija, sutinka
mai su medžiojimo ir me
džioklės ūkio vedimo taisy
klėmis. įsakė nuo 1953 me
tų spalio mėnesio 1 dienos, 
ligi sekančių metų sezono, 
kurapkų medžioklę už
drausti visoje Lietuvos 
TSR teritorijoje. Kurapkų 
medžiojimas po rug sėjo 
mėnesio 30 dienos, laikomas 
brakonieriavimu.

“Medžiotojų draugijų val
dybų, o tai}) pat ir kiekvie
no medžiotojo pareiga ko
voti prieš kurapkų naikini
mą.” v

Mexico City. — Meksikos 
policija' ieško plėšiku, kurie 
nušovė Amerikos diploma
tą dr. R. B. Swaina, atsto
vą Niką ragu ai.

Bonn, Vokietija. — Ne
paprastai gerai užderėjo 
bulvės ir grūdai Vakarinė
je Vokietijoje.

AFL 72-je konvencijoje, Įvykusioje St. Louis, išrink
tieji viršininkai (iš kaires) : Prezidentas George Meany, 
pirmasis vice-prezidentas Matthew Woll, finansų sekre- 
torius-iždininkas William F, Schnitzler.

Apšvieta Lietuvoje
(Laiškas iš Vilniaus)

Knyga tvirtai įėjo į Lie
tuvos plačiųjų darbo žmo
nių masių buiti. Nemažai 
čia nusipelnė mūsų biblio
tekos. Bibliotekose siste
mingai organizuojami lite
ratūriniai vakarai ir skai
tytojų konferencijos, pasi
kalbėjimai apie naujas kny
gas, pranešimai ir paskai
tos, parodos, veikia litera
tūriniai rateliai. Štai ko
dėl nuolat auga ir skaityto
jų kontingentas, didėja jų 
domėjimasis literatūra. Pa
kanka pasakyti, kad šiuo 
metu yra 350 tūkstančių 
nuolatinių skaitytojų — 20 
kartu tiek, kiek buvo senai-
siu i s laikais.

Paimkime, pavyzdžiui.; 
Mažeikių rajono biblioteką. 
Seniau joje buvo ne dau
giau kaip l;000 knygų, c! 
skaitytojų čia buvo 150. 
šiuo metu šitos bibliotekos 
knygų fondą sudaro 15 
tūkstančių tomu., o nuo
latinių skaitytojų yra 2,- 
000 žmonių. Vien praėju
siame pusmetyje čia buvo 
surengta 20 pranešimų ir 
paskaitų i vairiausiomis te
momis. Įvyko keli litera
tūriniai vakarai, buvo su
organizuotos 23 parodos.

Tokiu bibliotekų mūsų 
respublikoje dabar yra 
daug. Jei senojoje Lietu
voje buvo 135 bibliotekos, 
tai dabar respublikoje vien 
kultūros - švietimo įstaigų 
sistemoje veikia daugiau 
kaip 1,000 stacionarinių bi
bliotekų ir apie 3,000 bibli
otekų prie klubu - skaity
klų. Jų knygų fondas vir
šija 5.5 milijono tomų — 4.2 
kartus daugiau, negu buvo 
visose smetoniškosios Lie
tuvos bibliotekose. Įsteigta 
800 vaiku bibliotekų, kurių 
seniau aplamai nebuvo.

Naujame penkmetyje kai
muose bus įsteigta dar 600 
bibliotekų. Respublikos sos
tinėje statomas didžiulis 
pastatas centrinei respubli
kinei bibliotekai. Tai bus 
vienas gražiausių Vilniaus 
pastatų, 

i
Šiandiena respublikoje 

veikia daugiau kaip 3.300 
kultūros namų ir klubų 
skaityklų. Dauguma jų ta
po tikrais socialistinės kul
tūros židiniais.

Viename tolimiausių res
publikos ■kampelių įsikūrė 
kolūkis “Lenino keliu.” Pra
eityje čia tebuvo tik viena 
pradinė mokyklą. Dabar 
čia įsteigta vidurinė mo
kykla, įkurti Kultūros na
mai, klubas - skaitykla, bL 
blioteka, kurios skaityto
jais tapo beveik visi kolū
kiečiai. Kolūkiečių namai 
radiofikuoti. Kultūros na
muose dažnai demonstruo
jami filmai.

Menas užėmė milžiniška 
vietą žemės ūkio artelės

narių gyvenime. Apie tai 
įtikinamai byloja tas, kad 
150 žmonių dalyvauja kol
ūkio dainų ir šokių ansam
blyje, kuris respublikinėje 
saviveiklos ratelių apžiūro
je užėmė pirmąją vietą.

Penktajame penkmetyje 
numatyta plati naujų klu
bų - skaityklų ir kultūros 
namai Simne, Kaišiadory
se, Rokiškyje, Varėnoje, 
Statomi kultūros namai 
Dauguose, Maž e i k i u o s e, 
Naumiestyje, Šilalėje ir ki
tur.

Nuolat augantis kultū

LAISVĖS VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

nys pasižymėjo punktais su atnaujinimais ir aukoms.
Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet, ciica- 

gietiSiL. Prūseika tuoj stojo į vajų, prisiųsdamas anau-/x 
jinimų ir aukų. Jis rašo, kad neužilgo prisius ir r.-jujų 
prenumeratų. Puiku’

Štai graži pradžia iš New Britain, Conn.—J. Am
brose prisiuntė naują prenumeratą ir rašo, kad labai 
džiaugiasi savo pavykimu. Tai yra pavyzdys kitiems 
pavieniams skaitytojams.

Hartfordo vajininkė L. Žemaitienė taipgi gražiai 
įstojo į vajų su atnaujinimais ir aukomis. Mes tikimės, 
kad bus toliau gražesnių jos darbo rezultatų.

Naujai įstojo į vajų seni darbuotojai V. Padgals- 
kas, Mexico, Me., ir J. A., Rochesteryj. Laukiame dau
giau va j ininkų įstojant.

Aukų šį sykį gavome sekamai:
Agnes Ling, Hartford, Conn., $25.
Povilas Mikolajūnas, Binghamfon, N. Y., $10.
Geo. Peleckas, Higganum, Conn., $6.20.
Nuo Geo. Wareson stalo, Richm.^Hill, N. Y., $6.
L. A., Long Island, N. Y., $5.
Po $2: G. Jakčius, Chicago, Ill.; H. Troskienė, Pala

tine, Ilk; J .Kulys, Rochester, N. Y.; A. Kunevičius, Mas- 
peth, N. Y.; M. Laukus, Brooklyn, N. Y.; D. Navickas, 
Hartford, Conn.; A. Dagilis, Hartford, Conn.'; J. Vaiče
kauskas, Binghamton, N. Y.; K. Stanulis, Johnson City, 
N. Y. )

Po $1: M. Krunglienė, Woodhaven, N. Y.f ir Mj/\y 
Dobįnis, Ozone Park, N. Y.

šie miestai stovi aukomis sekamai:

Vajaus pabaigoj virš Iminėtų miestų vajininl^ii gausy 
punktus už aukas. Tad pasistengkite, kad jūsų’ miesto/ 
vajininkai laimėtų daug punktų ne tik už’prenumeratų 
atnaujinimus, bet ir už naujas ^prenumeratas ir aukas.

Širdingai dėkojame visiems geriems prieteliams už s 
jūsų pasidarbavimą ir puikią paramą.

Laisves Administracija
2 pusi.—Laisvė (Liberty)- Ketvirtadien., Spalio-Oct. 8, 1953

V

Worcester, Mass.............................................  $289.50
San Francisco, Calif........................................ 91.00
Harrison, N. J.................................................. 73.00
Brooklyn, N. Y................................................... 38.75
Hartford, Conn................................................. 35.20
Philadelphia, Pa........................................... 20.00
Plymouth, Pa. ................................................... 17.00
Boston, Mass. ... ^...........................  15.00
Binghamton, N. Y........ ........................   14.00
Cleveland, Ohio...................................................  6.10
Detroit, Mich.........................................  4.00
Chicago, Ill.................   4.00
Haverhill, Mass................................................... 2.00
Great Neck, N. Y.................................................... 2.00
Newark, N. J........................................................ 2.00
Scranton, Pa...........................................  2.00
Paterson, N. J......................................................  2.00

ros-švietimo įstaigų tinklas 
vra reikalingas aukštos 
kvalifikacijos kadrų, sic 
kadrai rengiami Vilniaus 
bibliotekininkystės techpi- | 
kume, kur mokosi 160 stu
dentų; Vilniaus valstybirjic 
universiteto istorijos - filo
logijos fakulteto biblioteki
ninkystės skyriuje aukštąjį 
mokslą gauna 90 busimųjų 
bibliotekininku. 500 - 600 
žmonių kasmet baigia res
publikinius kultūros - švie
timo darbuotojų kursus.

Siekiant toliau pagerinti 
kadrų parengimą kultūros- 
švietimo įstaigoms, numa
tyta reorganizuoti penkias 
muzikos mokyklas, kurios 
rengs kvalifikuotus kultū
ros namu ir klubu - skaity
klų vadovus. Be to, Kaune, 
Klaipėdoje ir Šiauliuose 
įsteigiami nuolat veikian
tys trijų mėnesių kursai 
kultūros - švietimo darbuo
tojams.

V. Girdžius

Leista indusams bausti 
riaušininkus belaisvius

Korėja. — Neutralių sa
lių komisija, tvarkanti ne
norinčius grįžti belaisvius, 
nutarė, kad indusų kariuo
menė turi teisę bausti to
kius belaisvius, kurie ban
dys ištrūkti iš stovyklų ar- 

Į ba kels jose riaušes. Indi- 
į jos kariai veikia vardu vi- 
I sos komisijos.

Komisijos nariai yra In
dija, Švedija, Lenkija, švei- 

i carija ir Čekoslovakija.



Mahanoy City, Pa.
Šių metų rugsėjo 23 d. 

mirė Jonas Tofilius Mika- 
lionis/ veiklus LDS 104-tos 
kuopas narys. Jonas atvy
ko įvši kraštą jaunas vy
ras ir išgyveno Mahanoyuj 
visą laiką, dirbdamas mai- 
nose. Jono moteris mirė 9 
metai atgal. Jis paliko liū
desy j sūnų, marčią ir anū
ką. 'fe*

Buvo pašarvotas grabo- 
riaus Waters Funeral 
Home. Palaidotas šeštadie
ny j, rugsėjo 26 d., Odd Fel
lows kapinėse, Frackville. 
Pa. Grabą nešė Robert 
Goodwin, Jr., George Kli- 
pola, Simon Dilenik, S. Kur- 
žinskas, J. Mikalauskas ir 
Peter Kochesky. Graborius 
— Charles Reklitis.

Ilsėkis, Jonai, šios šalies 
laisvoje žemelėje.

LDS 104 kp. koresp.

PRAŠOME ATIDOS

Tamstos ir kiekvieno 
asmens
Laisvei 
šio va

ap

CHICAGOS ŽINIOS
Skubinasi apginti gerą vardą 
Lietuvių Literatūros Draugijos

svi<fetą branginančio 
uždaviniu yra gauti 
naują skaitytoją laike 
jaus.

Lietuvių Literatūros Drau
gija, veikianti visos Amerikos 
plotmėje nuo 1915 metų, turi 
tūkstačius narių ir pritarėjų. 
Bet ji turi ir priešų, kuriems 
su kultūriniu veikimu nepake
liui. Yra ir tokių neįabų žmo
nių, kurie skundžia draugiją.

Draugijai esant apskųstai 
ir genąraliniam prokurorui 
pasimojus įtraukti LLD j 
“subversyvių” surašą, nusi
tarta gintis visomis legalėmis 
priemonėmis. Kad apgynus 
Draugijos gerą vardą, reikės 
dalyvauti perk lausinėj imu ose, 
reikės gintis teismuose. Tam, 
žinoma, reikia finansinių iš
teklių, nes Draugija visus gau
namus nuo narių pinigus iš
leidžia knygų leidimui.

Būtiniausio šiose sąlygose 
gynimosi reikalui nariai 
pradeda aukoti.

LLD Pirmoji Apskritis 
do paskyrė $50.

Per 19 kuopą įplaukė

susi- 
kuo-

jau

iŠ iž-

auki!

me- 
$8, pusei metų $4.50. 
turėkite mintyje pa- 

žmpnes užsisakyti 
Laisvę. Užsisakę, jie 

bus jums dėkingi.

Laisvės prenumerata 
tams yra 
Visada 
kalbinti

Lietuvių Literatūros Drau
gija turi tūkstančius narių, 
kurie brangina knygas, ku
riems brangios šios Draugijos 
tradeijos.

Kuopa aukojo $50 LLD 
apsigynimui

Įvyko LLD 86 kuopos 
rinkimas. Paaiškėjo, kad
pos pirmininkas Butneris jau 
geras laikas yra Cook County 
ligoninėje. Jis turi, sakoma, 
“cukraligę,” yra ir kitų kom
plikacijų. Jo padėtis sunki.

Kuopa labai apgailestauja 
savo gerą pirmininką.

Po rūtynos reikalų buvo į- 
domus pranešimas apie LLD 
bylą ir abelnai generalio pro
kuroro puolimą aut* tūlų orga
nizacijų.

Nutarta tuojau pasiųsti 
centrui $50 LLD apsigynimo 
bylos vedimui. Visos kuopos 
turėtų prisidėti kiek kuri gali 
apsigynimo bylos vedimui, 
kad Centro Komitetui neskau
dėtų galvos, kur imsime lėšų 
bylai.

šis susirinkimas buvo labai 
geras — gyvas, entuziastin
gas.

Įžanga bins tik 75 centai, 
įskaitant ir taksus.

Rengimo komisija prašo pa
galbos juo geresniam pasiruo
šimui prie šio festivalio. Ge
riausia parama tai pardavinė
jimas tikietų.

Tikietų galima gauti ir 
Vilnies raštinėje, taipgi pas 
apsigynimo komiteto narius. 
Jie platinami organizacijų su
eigose. Įsigykite tikietą, par
duokite kitiems, tuo labai ge
riau pągelbėsite 
festivaliui.

DETROIT, MICH Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

Narys

Ruošiasi tautybių festivaliui

Spalių 24 d. bus Penktas 
Metinis Tautybių Festivalis, 
People Auditorijoje. 2457 
Chicaga Avė. Pradžia 8 
vakare.

Į Kalbės profesorė
Visi jie neabejotinai prisi-| ttibone Smith, iš 

dės prie apgynimo gero vardo 
šios Draugijos.

W.

prisirengti

Rep.

Juozas Jankus išėjo iš 
ligoninės

Jau kelintu kartu operuotas 
Juozas Jankus, North Sidde, 
vėlei išėjo iš ligoninės ir jau 
dirba. Buvo labai smagu j j 
matyti gerai išrodantį. Many
ta, kad jis turi vėžio ligą, bet 
po operacijų jis rodos sveik
sta. >

Paskesnių laiku jis gan il
gai išbuvo ligoninėje.

Detroito lietuvių pažangiečių 
klubai

Orui atvėsus prisieis

klubuose, kur mes 
lietuviai turime i)

dau
giau būt svetainėse, Be netu
rint orgniz. meno spėkų sun
ku bus surengti kultūriški va- 
karai-vakareliai. Prisieis laiką 
praleisti 
Detroito
abu gražiai, moderniškai ištai
syti ir įrengti.

Vyrų Klubas, 4114 Vernoi 
FIWY, yra turtingas lankyto
jais ir, kaip girdėti, dar vis 
auga naujais nariais. Berods, 
pereitame susirinkime Įstojo 
4 nauji nariai ir klubas daro 
gerą apyvartą biznyje.

Kitas klubas Ėastsidėje, pa
šaipiais, kur priklauso vyra; 
ir moterys —■- Lietuvių Ameri
kiečių Piliečių Klubas, 11917 
Conant St.

šis klubas pasižymi pokilių 
surengimu. Tankiai
nariams vardadienius, 
juos yra Onų, Jonų, 
vardadienis 
Pranų. Ir puikūs jų tie 
Visuomet šviežiu, geru 
apkrauti stalai, 
rimų ir tik už 
Už tai ir svečių 
ko.

Eastsi (liečiu

Gi rugsėjo 26 d. visų drau
gijų delegacijos sueigoje tar
tasi dėl rudeninio i)- žieminio 
sezono programos, kaip pra
vertus naujos planuotos paren
gimus, kurie teiktų naudos 
kaip mūsų draugijoms, taip ii 
pažangiam, taikiam darbo 
žmonių judėjimui.

Labai gražu, kad tariamės, 
planuojame ir dirbame.

Eastsidietis

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

5539 Chestnut St.
(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)

College, Mass.
Bus labai įdomi

S. M. programa.

Louise Pc-
Wellesley

ir graži

PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MORŲ
- T—.;---------------- Kalėjimo vaizdai. Poema =====--------------------------------------------- —*=

Preina ligoniai artyn, pasiklauso, —
Kad pažiūrės tau, kad riktels į ausį: 

“Ar pasirengęs prieš Dievą tu stot?
Nuodėmes savo sunkias ten paklot?

Nė negudrauk, tu prieš jo mdjestotą
Taip, kaip .čia stovi, turi atsistoti... i 

Ką gi? Vyrukai paklauso—juokai,—
Šaiposi, vaiposi, tartum vaikai.

Vėl psichiatras. Vėl vienas važiuoja
Bepročių įstaigon, tyliai, gražiuoju.

Džiovas pridėjo, taryt paslapčia:
“Jį piromanija atvedė čia:

Mėjus padegdavo namą didoką
Ir, paėjėjęs saugiai ir tolokai

Džiaugės, gėrėdavos gaisro liepsna,— 
Jo piromanija, mat, jau sena.”

*

Magdalena Žebraitienė 
tebeserga

Gerai žinoma northsidietė 
Magdalena žebraitienė, gyve
nanti ant 1657 N. Major Ave., 
tebeserga. Jinai yra apie 89 
metų, bet iki šiol buvo stipriu 
dalvaudavo susirinkimuose.

Po trafiko aksidento tačiau 
jos sveikata žymiai sumažėjo. 
Jinai negali gerai valgyti. Tas 
ją ypač, kankina. "♦

Linkiu jai sustiprėti, atsi
kratyti tos nelemtos ligos, ku
ri ją jau geras laikas kankina.

Vilnietis

surengia 
Pas 

pereitas 
buvo Mykolų ir 

baliai; 
maistu 
ir ge-ta i pgi

vi en'ą
daug atšilau-

Skaitytojų Balsai
PAKELTAS PRAKILNUS 

KLAUSIMAS
Klausimas pakeltas nors 

vėlai, bet visgi jis turi di
delės svarbos-reikšmės.

A. Bimba rašo Laisvės 
Krisluose, iškeldamas savo 
ilgai svajotą mintį, kaip jis

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

(197-203)

IV.

(Tąsa)
Tas gi net gargia, priveikt nesiduoda.
Slaugė su adata — šmikšt jam po oda:

Beprotis vistik nerimsta ir gan, —
Griebė bent šešetas, velka narvam

Narvas kampe įtaisytas tam tyčia
Tam kambary dideliam — magaryčiom 

Slaugė į vidurius leido čia jam,
Ką tai turėjo inde atneštam.

Prašome Laisvės patrijotų 
nevėlinant surengti savo kolo
nijoje kokią nors pramogą 
Laisvės paramai laike šio va
jaus, gavimui naujų skaityto
jų ir sukėlimui tinkamo budž- 
to 1954 metams.

klubas suren
gia ir gerus meniškus parengi
mus porą sykių i metus. I e- 
rei.tą metą turėjo puikų kon
certą ir del vaikučių X-mas 
parę.

Rugsėjo 6 d. turėjo pikniką 
kunigo čižausko darže. Girdė
jau nuo valdybos, kad pelno 
turėjo beveik 12 šimtų.

Puikiai mūsų klubai gyvuo
ja: ant Vernor MWy P. Smals
čiui vadovaujant, o ant Co
nant C. Martinui.

Koresp°ndente

Užbaigus vasaros parengimus

Vargšas.nuo vaisto galop ir nurimo, 
Taip atsileido — ir miegas jį ima.

Tai ir gerai,— lai jis ten pramiegos: 
Protas nušvis gal, įgaus gal jėgos.

Visas būrys išsisklaidė, kur tinka:
Galvą tas kraipo, tam sudreba kinka...

Laukia neramūs, koks galas čia bus,—
Įvykis šitoks siaubingai šiurpus.

Daktaras tik ant rytojaus atvyko,—
Čiūpojo vyrui tam nugarą pliką,

Klausė jį patį ir slauges kelis,—
Vyrai stebėjos, kur ten jis nukils.

Porą dienų tas dar vis užrakintas,—
Protas, matyt, nelabai ką jam kinta.

Štai psichiatras pribuvo, matai:
Na tai anam dabar bus jau prastai...

Tas psichiatras išklausė, ištyrė,
Rašė surašė — išrašė tą vyrą:

Jau civiliniai rūbeliai jam štai,—
^Padeda vilktis tam vargšui sargai.

Jau ir išsivedė... tiek t*e jį matė,—
Vyrai sužiuro, tik galvas pakratė:

Bepročių namui bus vienu daugiau.
Ten įkliuvai — tai ir galas ir jau...

*
Džioniui paskui apie nuotykį tokį
Teko girdėt įdomybių, žinoki:

Džionis tik klausė ir dėjo galvon, — 
Jis užrašys vis knygon savon.

Sakė ir Džiovas ir dar kiti slaugės,—
Klausėsi Džionis, sakytum įbaugęs:

Kiek pamišimų įvyksta čionai,—
Nei ką sakyt, nei daryt išmanai. ..

Štai į ligoninę skirtas vaikinas,
Drūtas, kaip muląs, jis Mėjus vadinas:

Priepuolį celėj turėjęs jisai,—
Dar neseniai čia patękęs visai.

Tai epileptiko esama vyro,—
Nervai menki jam, ir protas jam yra:

Visą Zą dieną ir dalį kitos —
Marma ir kalba beveik nuolatos.

šventraštį jis, evangelijas varo:
Įkalbą ką tai, tai riktelia, bara,

Bara, grūmoja jis Teismo Diena:
Smarkiai baisi ir gresmi bus ana!...

Bepročių įstaigon kartais patenka 
Vyras neblogas už nuotykį menką.

Na, o jau kartą į ten patekai,— 
Jau ir supainioti tavo takai...

Buvo sparne šeštam jaunas vaikinas, 
Grižęs iš karo, jis pravarde Dinas.

Buvo tylus jis, gal būt ir niūrus,— 
Tik, ko užpykęs, spiarkiau jis sukrus.

Darbo jis kokio ilgai nepalaikė:
Toks nekantrus, tai gan ilgą jis laiką— 

Bet kur nurpsodavo sau nuošaliai,— 
Kartais pajuokdavo pliuškiai kvailiai.

r
Jis įžeidus ir užpykdavo greitai, —
Ir nepatikdavo sargui jis Breitai.

Breita ir erzino jį gan dažnai,— 
Tą gi uždegdavo pykčio sparnai.

Kartą, kai sparnas į darbą išėjo,
Dinas pasieniais sparne slankinėjo.

Sargas iš lengvo užpykdė vėl jį: 
Jau tu tada pasisaugot gali..’.

Dinas kėde užsimojo ant sargo, —
Tas gi kad šoko, iš pykčio net margas— 

Primušė Diną kėde ta pačia, 
Na ir ligoninėn nutempė čia.

Tuoj protokolą rašyt nepatingo:
Dinas pamišęs esąs pavojingai, —

Sargą kėde pasimojęs užmušt, 
Taip kad net kėdei ats’ėjo sulūži...

Ir psichiatro jau čia nereikėjo:
Bepročių įstaigon Diną fiudėjo,— .

Tai ir žinokis, vargšeli Djnuk 
Piktas ant sargo jau niekad nebūk.

*

Kitas štai nuotykis—tikras būdingas:
Pirštą susižeidė vyras .diržingas.,—

Vyko nelaimė jam, leidžiant garus: 
Nykštį sukniužino daiktas svarus.

(Bus daugiau)

3 pu*l.-Lai»vi (Liberty) • Ketvirl.adien., Spalio-Oct. S. 1953 Užj-ažyklt Laisvę Savo DrautfuL

žįsta porą pasiturinčių 
draugų, kurie, jo nuomone, 
galėtų paaukoti nors po 10 
tūkstančių doleriu vienos 
kitos • knygos išleidimui.

Mano nuomone, tas klau
simas reikėjo pabrėžti ant 
popieros jau seniai, kam 
gera mintis laikyt savo gal
voje? Mes žinome daug 
progresyvių lietuvių, kurie 
yra prasisiekę turte, o ne
turi šeimos; o kuomet vie
nas arba ir abu, vyras ir 
žmona, “atiduoda dievui 
dūšia,” tai tuomet artimes
ni giminės pešasi už palik- 

tūrta, o kas daugiau- 
to paliktojo turto laimi, 
advokatai. Pasistatyt 

Darninkla būtų prakilnu, 
ir paminklai esti nevie

nodi. Manau, kad būtų ge
riausia, jeigu LLD CK ap- 
diskusuotų ir p r a n e š t u 
p r o g r e s y vei visuomenei, 

bus rašoma toje 
kuria (’K nužiūri 
Jeigu bus į valias 
knyga, pa moki- 

aiškinanti dienos 
, darbininku ko-C

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)
BAKER. Exp. 1st hand on pies, 

rolls, sweet dough, Danish. Night 
wk; steady wk; good wking condi
tions. Apply in person.
STATE ROAD BAKERY, 7415 West 
Chester Pike, Upper Darby.

(194-20D)
HELP WANTED FEMALE
CLERK. Billing. General Office 

work. Inventory control. Must be 
experienced typist. Steady position. 
Pleasant working conditions. Apply 
in person or phone. MAGIC HEAT 
CORP., 540 N. 63rd St. SH. 7-1724. 
(Mention paper when applying).

(197-203)

tąjį 
šiai

sau 
bet

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)

Mūsų vasariniai parengi- 
. mai, piknikai fir išvažiavimai 

Ką planuojate rengti šį ru-j-HlV0 veikimas pažangiems ir 
denį? Laisvės spaustuvė pigiai naudingiems darbo žmonių in- 
įr gražiai padarys spaudos. tcresams> kaip tai : paramai 

progresyvių spaudai, gynimui 
persekiojamų sveturgimių ir 
kitiems svarbiems reikalams.

Dėlto buvo galybės darbų, 
reikėjo nemažai sukelti para
mos, aukų aukščiau suminė
tiems reikalams, žvelgiant pa
rengimus, padaryta visokių 
pagerinimų iš didžiųjų veikė
jų pusės, kurių buvo mažuma 
ir ant jų buvo kalnai suversta 
svarbių darbų. Gražu žymėti, 
kad tie veikėjai nesiskundė, 
kad sunku ir jau nebus galima 
tiek darbo padaryti ir nudirb
ti, o vienok jie dirbo su visu 
nuoširdumu ir neribotu . kant
rumu. Už tai jiems pridera 
tarti didelis, didelis 
kas dėkui už tai!

Per tas 
būrio nepaprastas 
buvo sukelta daug 
per vajų ir piknike, apsigyni
mui per parengimus, o vėliau
si jau ir Chicagos Mildos pa- 
tatui. Pastarajam jau nusiųstą 
suvirš tūkstantis dolerių.

darbus jūsų parengimams.

PRANEŠIMAI
1 MONTELLO, iMĄSS.

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 piknikų ir dar 
nors kartą prieš žiemą pasimatyti 
žaliajame pušyne. Pasikalbėsim, pa
silinksminsiu), būsim stipresni per
gyventi žiemą.

Rengimo Komisija.
(19,7-19.8)

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

sinis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
spalio-Oct. 11 d., pradžia 11 vai. ry
te, bus j£934 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 ncatsiėmėte.

Valdyba.
(197-198)

d raugiš-

veikėjųnedidelio
pastangas 

paramos

“Karalius” Joseph P. Ryan (dešinėje), kurio kontro- 
liuojamą Jflte.rnątionąl Longshoremen’s Association tapo 
prašalinta iš AFL už neprašalinimą raketierių. Jis čia 
matomas pasikalbant su vienu savo leitenantu, su Antho
ny Anastasia. Tapęs prašalintu iš AFL, Ryanas pasiūlė 
kompanijoms taikytis už 10 centų mokesties priedą vie
toje pirmiau reikalautų 50 centų. Jis siūlėsi priimti bile 
kokį kontraktą, kad tik pasiliktų galioje.

... <

n :s

knygoje, 
išleisti, 
vertinga 
n anti, ; 
klausima, 
vas už būvi, kovas už pasi- 
liuosavimą iš priespaudos, 
tai atsirastų ne vienas iš 
mūsų nebūtinai, kad jau po 
10 tūkstančių dolerių, bet 
no $1,000 paaukotume. Tai 
būtų geras dalykas visuo
menei ir aukotojui pamin
klas. Bet jeigu mes paau
kosime didelę suma pinigų, 
o išleisite tik, kaip iki šiol 
išleidžiate,* vien tik apysa
kaites, tai žinoma, kad ne
atsiras su stambiomis au
komis draugų aukotojų ir 
nenorės tokio sau pasista-

daugiau 
apsvars- 

leidžiama 
Šviesą rei-

LLD CK turėtų 
kreipti atydos ir 
tyti dabartini 
žurnalą šviesa, 
kia nustot leidus. Tuos raš
tus, kurie telpa Šviesoje, tu
rėtų talpint Laisvė ir Vil
nis. Tokiu būdu pasidarytų 
laikraščiai daugiau įdomes- 
ni-vertesni ir sutaupytu
me^ daugiau pinigų, kad 
galėtumėt išleisti 2-3 geras 
knygas per metus, ir atsi
rastų ukvatninkų paaukoti 
į knygų fondą stambesnę 
sumą pinigų. Kalbant apie 
Laisvę, tai per pastaruosius 
keleris metus labai sumen
kėjo raštais. Vilnis kiek 
geriau pasirodo su vertin
gesniais raštais.

Artoriksas 
Miami, Fla.

ŽINIOS K LIETUVOS
Pieno cukraus cechai

KLAIPĖDA. — Sviesto-sū
rių pramonės tresto Vilkiškių 
ir Usėnų sūrių gamybos įmo
nės šiomis dienomis gavo ne
mažas įrengimų siuntas iš bro
liškųjų respublikų. Tai maši
nos ir mechanizmai pieno cuk
raus gamybai.

Šiose dviejose įmonėse jau 
šiais metais pradės veikti pie-

•MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

»

9

»

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

no cukraus gamybos cechai. 
Vakuum aparatų, centrifūgų 
ir kitų įrengimų pagalba iš iš
rūgų, kurios gaunamos kaip 
atliekos gaminant sūrius, bus 
išgaunamas pieno cukrus — 
laktoza.

Usėnų sūrių gamybos įmo
nė, ryšium su pieno cukraus 
cecho statyba, bus pilnai e- 
lektrifikuota. Joje numatoma 
įrengti jėgainę. Elektros e- 
nergija su mechanizmų pagal
ba atliks visus daug darbo 
reikalaujančius gamybinius, 
procesus.

Konferencija vidinių rezervų 
panauddojimo klausimu 
KAUNAS. — “Litekso” fa

brike įvyko konferencija vidi
nių rezervų panaudojimo 
klausimu. Pranešimą padarė 
vyr. inžinierius Bazevičius.

Įąionės kolektyvas aktyviai 
dalyvavo konferencijos darbe, 
iškėlė eilę vertingų pasiūlymų.

Konferencijos priimtame 
nutarime numatomos priemo
nės darbininkų kvalifikacijai 
kelti, įrengimų priežiūrai pa
gerinti, 
rublių 
kt.

duoti 125 tūkstančius 
viršplaninio pelno ir

P Riekumas

Naujos parduotuvės
PABRADĖ. — Rajone yra 

apje 50 maisto produktų ir 
pramoninių prekių parduotu
vių. Prekybos įmonių tinklas 
nuolat auga.

Pastaruoju metu atidarytos 
naujos pramoninių prekių par
duotuvės “Naujo kelio” ir “11- 

priesakų” kolūkiuose.

pramoninių prekių ir 
parduotuvė, o taip pat

iičiaus
Rajono 
viena 
duonos
mėsos ir žuvies produktų bei 
daržovių parduotuvės.

t
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NewWko^K^^Zinlof
Yankiai nugalėjoPilieti, registruokis 

balsavimui!
Registracija vykdoma visą 

šią savaitę.
Darbadieniais valandos3:30 

iki 10:30.
Spaliu 10, paskutinę dieną, 

nuo 7 ryto iki 10:30 vakaro.
Registruotis gali kiekvienas 

pilietis, kuris rinkimu dieną, 
lapkričio 3-čią, jau bus išbu
vęs New Yorko valstijoj vie
nerius metus, apskrityje 4 mė
nesius, rinkimu distrikte .30 
dienu.

Kas šią savaitę neužsiregis
truos, negalės balsuoti miesto 
valdžios rinkiniuose lapkričio 
3čia. * i

Darbiečiai ant radio 
ir televizijoje

American Labor Party pra
šo visus pasiklausyti jos radio 
programų ir susipažinti su 
jos kandidatais televizijoje. 
Programos jau yra numatytos 
sekamos:

Televizijoje kas pirmadie
nio vakarą nuo 7:15 iki 8, 
stotis WABD ((’h a n nei 5).

Radio (ispaniškai) kas sek
madieni 5:15 iki 5:3o po pie
tų, stotis WBNX.

Kitas programas praneš j u 
klausytojams por jau minėtą
sias.

Asmeniškai išgirsti kandida
tus Įvyks eilė mitingu. Didy
sis pirmrinkiminis masinis mi
tingas (gal paskutinis pirm 
rinkimu) rengiamas spaliu 28 
vakare, Manhattan Center, 
New Yorke.

D-tis.*

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL. N. Y.

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

Komisija.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

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

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

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Dodgerius
New Yorko Yankee tymas 

laimėjo World Series žaismę 
prieš Brooklyn Dodgers . ty
mą. Laimėjo 1 prieš 3.

Yankiu tymas penktaisiais 
iš eilės metais pasilieka base- 
bolės čampionu. C i Dodge- 
riai liūdi. Nugalėję dešimtis 
kitu geru tymu, būdami prie 
pat pergales atsimuša i Tan
kius nepasiekę čampionato.

B’lly Martin, jaunas vyru
kas, skaitomas laimėtojos žai
smės čampijonu.

Sviedinį “šaudant” ir gau
dant matyti bėgiu visu World 
Series žaismių, bendrai per vi
sas dienas, dalyvavo 307,350 
žiūrovu. Įžangomis sumokėjo 
$1,779,269.44.

Iš tos sumos abieju žaidė
jams fondui (Įskaitant tiktai 
kętiiriu pirmųjų dienu Šeras) 
8691,34 1.61. Komisionieriaua 
Šeras $266,890.42. Basebolės 
klubu ir lygos šėras $959,844 
ir 68c.

Tikietu pirkėjai Įžangomis 
sumokėjo kur kas daugiau. 
Čia mjnima tiktai suma, ku 
rią gavo žaismės rengėjai. Ti
kietu iš anksto daug susiper- 
ka atskiri asmenys ir agen
tai. l’žsispyrusieji žaismę 
matyti, negavusieji tikietu 
prie kasos, užmoka daugerio
pai padidintas kainas.

Dar žaismę tebevykdant 
buvo pašauktas i teismą tūlas 
asmuo, kaltinamas pardavime 
8 tikietu už $130, kuomet jii 
originale kaina buvo tik $56.

Bendrai paėmus, basebolės 
žaismė yra daugmilijoninis 
biznis, jeigu pridėsime ir tas 
pirmines tymu persiėmimo 
žaismes Įvairiose šalies vieto
se, kur taip pat surenkama 
milijonai doleriu Įžangomis. 
Taigi, kaip pas mus nėra me
nas menui, taip pat nėra nei 
sportas sportui. j

S. N.

Nusodintas nuo laivakrovių 
unijoje sosto “amžinasis’’ ILA 
prezidentas Joe Ryan susir
gęs. Ligoninėje prie jo pa
statyta sargyba, nes bijąsis, 
kad raketieriai gali ateiti ji 
nužudyti.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6283

Atidarė 7 vėžiui 
tirti klinikas

Brooklyne šiomis dienomis 
atidarytos vėžiui tirti klinikos 
prie septynių ligoniniu, kur 
pirmiau tokiu kliniką nebuvo.

Daktaras Peter J. Dulligan, 
tos srities sveikatai darbo pri- 
ziūrovas, sako, kadxtarpe lan
kiusiu nuo seniau esamas kli
nikas pastaruoju ląiku 17 as 
menu atrado turint veži, o 50 
rasta dar neaiškiu nesveikatą. 
Bendrai tose klinikose egza
minuota 3,748 asmėnys, ku
rie abejoja, gal ją nesveika
tos bus vėžys. Iš tu 2.101 at
leisti kaip visai sveiki, o 1,644 
turintieji Įvairias neišaiškin
tas nesveikatas dar bus laika 
nuo laiko patikrinami ir ste
bimi, kur link krypsta ją pa
dėtis.

Naujosios klinikos taip pat 
užsiims tiktai egzaminu, ne, 
gydymu. Atrastieji turint ve
ži turės gydytis kitur. Tačiau 
egzaminams žada turėti eks
pertus daktarus.

Dabar atidarytosios klini
kos yra prie Šią ligoniniu: 
Beth El, Wyckoff Heights, Je
wish. John E. Jennings, Long 
Island College, Methodist, it 
St. Marys. Visos minėtos li
goninės yra privatinėmis ir 
šios klinikos yra Įsteigiamos 
pastangomis taip pat privati
nės labdarybės Įstaigos — 
Brooklyno Komiteto. Tai to, 
kuris iš visuomenės renka au
kas tam tikslui.

Valdiniu ligoniniu Brookly
ne viso yra tik -1 bendruo- 
sioms ligoms ir viena džiovi
ninkams. Vėžio Institutas vei
kia prie Kings County ligoni
nės.

Jungtinėse Tautose pasiūly
ta vykdyti pasaulinę loteriją 
tos Įstaigos palaikymo ir veik
los fondui sukelti.

Ilgus metus vaidintas ant Broadway muzikališkas vei
kalas “Oklahoma” bus gaminamas filmoje nauju Todd- 
AO procesu. Filmui sutartį pasirašė (iš kaires j dešinę): 
Oscar Hammerstein II ir Richard Rodgers, kurie sutinka 
savo veikalą leisti filmuoti, ir George Skouras, Magna 
Theatre Corporation viršininkas, kuris paima teisę tą vei
kalą filmuoti. Veikalas New Yorke vaidinamas paskutine 
savaitę, N. Y. City Center, 131 W. 55th St.

Katrinos Petrikienės 
Pagerbimui Pietūs

• • • •
Pagerbkime žymią visuomenininkę 60 metų am
žiaus sukakties proga. Skaitlingai dalyvaukime 

ta ja proga rengiamame pokilyje sekmadienio 
popietyje —

Spalių 25 October
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave. ; Richmond Hill, N. Y.
Pradžia 1-mą valandą po pietų -

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.

Reikalauja kandidatui 
laiko ant radio

Peoples Rights Party kandi
datas George Blake Charney 
yra susiplanavęs eilę radio 
programą, kurias tikisi pa
skelbti neužilgo.

Jo kampanijos vedėjas Si
monas Gersonas buvo nuėjęs 
i stoti WQXR, kurios savinin
ku yra New York Times. 
Jiems pranešė, kad čarnis da
bai’ yra teisėtu kandidatu ir 
pasakė, kad kandidatas nori 
pirkti radio laiko. Savaite 
anksčiau, kai tebebuvo renka
mi parašai, čarnis prašė lai
ko toje stotyje. Jam tuomet 
laiko nedavė. Pasiteisino, jog 
laiko parduoda tiktai kandi
datams.

Rugsėjo 29-tą Čarnis Įteikė 
valdinei rinkimu tarybai 9,000 
?u- virš piliečiu parašą (kan
didatui i prokurorą reikėjo 

.tiktai 5,000 parašu) ir tapo 
oficialiu kandidatu.

Pikietuoja UN prieš 
Byrneso ten buvimą

New Yorko Civiliniu Teisių 
Kongresas išleido lapelį, ku
riame •šaukia demokratijos 
mylėtojus dalyvauti pikiete 
prie UN spalių 8-tos prieva
karį. Demonstraciją vykdys 
nu?) 4 iki 7 valandos, 42nd 
St. ir 1st Avė.

• Lapelyje sako-: ‘.‘Neleiskite 
linčo Įstatymui atstovauti mus 
Jungtinėse Tautose.” Pietinės 
Carolines gubernatorius Byr
nes, Eisenhoverio paskirtas J. 
V. atstovu Jungtinėse Tauto
se, “simbolizuoja linčiuoja
mąją virvę virš Jungtinių Tau
tų ir grasina žmonėms visame 
pasaulyje,” pareiškė William 
L. Patterson, pikietą šaukian
čios organizacijos sekretorius.

Starkus neprtariąs 
auto taksams

Automobilistų klubui už« 
klausus Abe Stark, kandidatą 
i Miesto Tarybos prezidentą, 
kaip jis žiūri Į auto savinin- 
kystės taksus; atsakė, kad 
jiems nepritariąs. Kad jis 
stengtųsi kovoti prieš tuos ir 
kitus panašius erzinančius 
taksus, jei būtų išrinktas val
džion.

Kur gautų pinigų pavaduoti 
tuos taksus? Juk miestas be 
pinigų neišsivers. Į tai Star
kus atsakė, kad jis kovotų už 
geresni paskirstymą taksuo- 
jamosios galios ir taksais su
rinktų pinigų tarp miesto ir 
valstijos. Tai reikštų, kad 
jis reikalautų didesnę .dali 
mieste surenkamų taksų, ne
gu dabar kad atiduodama.

Marcantonijus ragina 
rašytis darbiečiais

Vito Marcantonio, American 
Labor Party pirmininkas New 
Yorko valstijoje, atsišaukė | 
tos partijos balsuotojus to
kiais ir užsirašyti nuėjus už
siregistruoti balsavimams. Tai 
svarbu tos partijos kandidatų 
nominacijoms ateinančiais me
tais. Taip pat svarbu parti
jos prestižui.

Gasiniai šaldytuvai 
atsidūrė teisme

Sveikatos komisionierius 
John F. Mahoney pasiūlė pa
skelbti visus gasinius šaldy
tuvus nelegališkais. Pasiūly
mas padarytas po to, kai vie
nas New Yorko gyventojas 
rugsėjo 26-tą užduso dujomis 
iš gasinio apdegusio šaldytu
vo. Kreiptasi Į sveikatos ir 
teismines įstaigas. Tyrimas 
papilė, kad daugelis kituose 
butuose esĄmu- tokii^; paį šal
dytuvų yra nesaugūs.

Mechanikams įdomu
Brooklyne, 132 ’54th St., 

atidaryta masinu ir mašininių 
'įrankių paroda. Eksponatų 
yra iš 7 valstybių, apie 200 
firmų gaminiai. Paroda spe
cialiai taikoma industijos ve
dėjams, atdara iki 9 vakarais.

Laivai turėjo plaukti 
į kitas prieplaukas

Vietoje plaukti į New Yor
ko uostą, laivas Queen Mary 
buvo sustojęs Halifax uioste. 
Turėjusieji keliauti į New 
Yorką\ar per New Yorką apie 
1,800 sh virš asmenų atvežti 
į New YoKką specialiais ke
liais traukimais. Tais pat trau
kiniais išvgs^ iš New Yorko 
į Halifax turinčius imti tą lai
vą.

Transport Workers Unija 
kreipėsi į teismą pastangose 
sustabdyti Transit Authority 
nuo bloginimo važiuotėje pa
tarnavimo ir prieš didinimą 
paskubos darbininkams.

Du newyorkieciai užsimušė 
jų auto susidūrus su traukiniu 
ties Freeport, L. L Viena jau
nuolė pavojingai sužeista.

Sekmadienį, spal. 11-tą
Kviečiame visus ateiti ly

giai skirtu laiku, 3 valandą 
po pietų, į Liberty Auditori
ją, kampas Atlantic Avė. ir 
UOth St., Richmond Hill. Bus 
laiko pasikalbėti apie viską. 
Paskui prie bufeto užsikąsime 
ir be paskubos laiku sugrįšim*1 
namo.

Piliečių Grupe.

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)

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

CROCHET BEADERS
Patyrusios. Darbas prie sweaters. 

Nuolat, apskritu metu darbas. Puiki 
mokestis, geros darbo sąlygos.

Kreipkitės:
JO—MAR NOVELTY

1885 White Plains Rd., Bronx 
Tel. TA. 9-3100

________________________ (198-200)
FINGERWAVER

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)

OPERATORES
Patyrusios kaipo Heat Sealers ant 

plastikinių lietpalčių. Naktinis šif- 
tas. nuolatinis darbas. Geros darbo 
sąlygos. Gera alga, priskaitant 5% 
bonų dirbant naktinį šiflą.

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)

REIKALINGI NAMŲ
RUOŠOS DARBININKKAI

Puikiausios Vietos Atviros Dėl
•Virejų-Kambarių Tvarkytojų

Stalų Aptarnautoj’ų-Abelnai
Namų Ruošos Darbininkų

Slaugių—Governankų
•

PUIKŪS DARBAI RANDASI DEL 
Butler—Daržininku

Chauffeurs—Abelnai Vyrams 
Namuose

• 
POROS

Labai Reikalingos Visokiam 
Darbui Namuose

Mes Aptarnaujame Puikiausius 
Klijentus

Kreipkitės Ištisą Savaitę 
UNITED EMPLOYMENT AGENCY

7 East 59th St., N. Y. C.
HELP WANTED MALE^

AUTO MECHANIKAS
Patyręs prie chassis ir fare wheel 

alignrpent. Nuolatinis darbas. 
Gera mokestis. Telefonoukite:

RA. 8-9881
(196-200)

REIKALINGAS VERPĖJAS
Naktiniam Darbui 

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

1026 Cypress Ave., 
Ridgewood, Brooklyn 

((196-198)
CUTLERY GRINDER

Žirklių ir Peilių 
Tekinimui ir Taisymui 

Pilnam ar Daliai Laiko
SUPREME CUTLERY CO.

Tel. EVergreen 6-4483 
(197-199)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

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

Patraukiantys, pilnai įrengtas, neša 
geras įeigas. bruzdi - vieta, nebrangi 
randa — 5% mėtų 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)

AUTO REPAIR SHOP
14 karų vieta, pilnai įrengta, ne

ša geras įeigas. Gera bruzdi vieta. 
Tikra biznio proga, už prieinamą 
kainą. Matykite savininką.

MR. CORREA.
1939 Lexington Ave., N. Y. C. 

ar telefonuoklte: LE. 4-9263
(198-202)

Nori pakelti L. I. 
elektros kainas

Long Island Lighting Co. 
įteikė valdinei įstaigai reika
lavimą, kad leistų firmai kelt 
elektros kainas Rockaways 
sričiai, taipgi Nassau ir Suf
folk apskritims. Nori gauti 
priedams $1,674,025 pajamų 
metams.

New Yorko Saugumui Ta
ryba skelbia, kad 51 gaisras, 
kur žuvo gyvybių, buvo už
kurtas neatsargių rūkorių. 
Beveik ketvirtadalį visų pra
žūtingųjų gaisrų užkūrė rū
koriai.

PINKERS—TOP STOPPERS—
SLIDER MOUNTERS I
R. PEE ZIPPER CJj.

Nuolatinis darbas. Gera niokosi is.
Puikios darbo sąlygas.

Kreipkitės:
2151 Dean St., Brooklyn
(arti 8th Ave. Subway)

Tel. DI. 2-5132
(191-198)

HAIRSTYLIST
Patyrusi—pilnąi mokanti. Gera 

alga, prisideda komisas, trumpos va
landos, nuolat. Kreipkitės:

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

(194-198)
MANICURIST-SHAMPOO

Patyrusi. Nuolatinis darbas. Gera 
alga. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MORGAN’S BEAUTY SALON

75-12 37th Ave., Jackson Heights.
Tel. NE. 9-74 74 

________________________ £195-199) 
OPERATORES

Prie Suvėrimų Mašinų
Tag Specialties

Mokančios angliškai skaiyti ir ra
šyti. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis.
ADVERTISING TAG & PRINTING

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

(195-199)
ABELNAS FABRIKO 

DARBAS 1
Patyrimas Nereikalingi 

Nuolatinis darbas. Gera proga 
pakilimams.

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

B rook hm
(195-201)

REIKALINGOS MERGINOS
Reikalinga kalbėti Angliškai

Sustatymų darbas, žaislų dirbtuvėje.
Kreipkitės 9 A. M.

GOTHAM PRESSED STEEL CORP.
656 E. 138 r d St., Bronx

(195-199)
BINDERY GIRLS — GERA 

MOKESTIS
Patyrusios Carbon Collators 

Dienom ar naktim, nuolat. 36*2 va
landų savaitė. Pertraukom poilsio 
periodai. Darbininku pašalpos.
FEDERAL BUSINESS PRODUCTS 

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

(195-199)

SLAUGES—R.N.—P.N.
Abelnom pareigom. O.R. deh\' 

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

Kreipkitės: A
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)
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 3-9747 

(196-200)
PATYRUSI JAUNA MOTERIŠKE 
Kaipo stalų patarnautoja vaikų val- 
gomojame rūme, vaikų ligoninėje. 
Turi kalbėti ir suprasti angliškai. 
Pasikeičiamais šiftais. 5'2 dienų sa
vaitė. Alga $90.00 į mėnesį, priside
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)

COTTAGE MOTHER J
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 $135.00, 
pridedant užlaikymą. Šaukite:

White Plains 9-0665 
(Pasitarimai 9—5) 

(198-204)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusi ant zig-zag mašinų. Nuo
latinis darbas. Gera alga.

Puikios darbo sąlygos, šaukite:
CY. 9-2504

(198-204)

REIKALINGOS MERGINOS
Patyrusios prie rankinės skalbyk

los. Nuolatinis darbas. Gera mokes
tis. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
CHARLES HAND LAUNDRY 

94-18 37th Ave., Jackson Heights 
Tel. NE. 9-1251

__________________ (198-204)

REIKALINGA PAUDAVEJ.4 \ 
Patyrusi kepykloje. Ndolatinis kir
bas. Gera mokestis. Puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

KAYAR BAKE SHOP 
89-14 No. Blvd., Jackson Heights 

Tel. HA. 9-8691
(198-202)
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