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KRISLAI
Jaukus pažmonys.
Prieš kaina.*

Liepos 3-čioji.
Piktažodžiavimp meistrai. 
“Supuvusiomis galvomis.” 
Tegu bus ir socializmas!

Rašo A. Bimba

Man labai patiko praėjusį 
selmadienį newhavenieciii su
ruoštas tėvų pagerbimui pa- 
žmonys. Laisvė gaus paramos. 
Labai ačiū Medaliams už su
teikimą gražaus parko paren
gimui. Jie ir kiti vietos lais- 
viečiai darbavosi sušilę.

Jie sako, kad šiemet i tėvų 
pagerbimą suėjo dvigubai 
daugiau žmonių, negu pernai. 
Prie to, aišku, prisidėjo geras 
Laisvėje pagarsinimas.

Man asmeniškai labai ma
lonu buvo susitikti daugybe 
gerų, širdingų, malonių Con
necticut laisviečių.

Dar kaitą įsitikinau, kad 
Indian Grove parkas, kuris 
randasi West Havene, yra id e- j 
ališka panašiems ir daug di- ; 
desniems parengimams vieta. 
Man atrodo, kad ten labai 
gražiai pavyktų visos valstijos 
mastu ruošiamas spaudos pik
nikas.

Virfi mūsų draugai, su ku
riais teko pasikalbėti Indian 
Grove parengime, labai susi
rūpinę Laisvės ateitimi, jos 
dabartiniuoju vajumi. Visi at
sargiai seka vajaus eigos ži
nias. Kai kurie antru kartu 
paaukojo.

Diena po dienos ir žingsnis 
po žingsnio vajaus laikas bai
giasi. Vajus, kaip žinia, turi 
baigtis su liepos 15-ta. O dar 
vis iki pasibrėžto tikslo trūks
tamo daugiau poros tūkstan
čių dolerių.

Į pabaigą vajaus prisieina 
“lipti į kalną.” Bet aš tikiu, 
kad mes į tą kalną įlipsime ir 
ten pasidžiaugsime atlikę tik
rai gerą, naudingą darbą. 
Tvirtai tikiu, kad Connecticut 
laisviečiai dar gerokai prisi
dės prie tų pastangų.

Nuo dabar koncentruokime 
dėnjesį į liepos 3-čiąją. Turi 
šimtu procentų išdegti abudu 
didieji Laisvės piknikai—Mon- 
telloje ir Brooklyne. Ir čia 
mums padės Connecticut lais
viečiai. Visi, kuriuos mačiai*, 
žada būti viename ar kitame 
piknike. Pav., iš Hartfordo 
Brooklynan pribus didžiulis 
busas. Betgi visa eilė kitų 
hartfordiečių mašinomis pa
trauks į Montello pikniką.

Panašiai, tikiu, atsitiks su 
.Wiaterburio, Bridgeport©, New 
Haveno ir kitų miestų laisvie- 
čiais.

Lietuviškiems kryžiokams aš 
atiduodu kreditą už vieną da
lyką: jie yra tikriausiais pik- 
tažodžiavimo meistrais. Varg
šę Lietuvą jie moka sumaišy
ti su purvais. Jie moka meis
triškai šmeižti ir niekinti jos 
socialistinę santvarką.
J Jiems, žinoma, smarkiai pa
deda) /flelas. Melas yra myli
miausias jų įrankis. Prastai 
informuoti arba neinformuoti 
žmonės jų melui patiki. Kaip 
tik tokie nelaimingi žmonės ir

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

Padėtis Argentinoje miglota Tikslas: $10,000

dera. Lucero perimąs 
vadeles nuo Perono Laii s vės Fondo
Buenos Aires. — Argenti

nos spauda ir radijas per 
paskutines kelias dienas be
veik nemini Perono vardo. 
Oficialėse Vėliavos Dienos 
ceremonijose centraliniu as
meniu buvo armijos vadas 
generolas Lucero. Iš to da
roma išvada, kad Peronas 
nustojo būti vyriausiu va
du, kad jis dalinsis galia su
keliais kitais generolais, o 
gal visai galios neturės.

Iš viso darosi aišku, kad ' 
diktatorium tampa genero
las Lucero. Jo vadovauja
ma armija padėjo peronis- 
tams užgniaužti laivyno ir 
aviacijos karininkų sukili
mą, bet jis dar tariasi su. 
sukilimą rengusiais karo 
vadais. ♦

Pirmadieni laikraštinin
kai matė Peroną atvyks
tant i karo reikalu minis
teriją, kur susirinko keli 
tuzinai generolų. Manoma, 
kad ten buvo tartasi apie 
karines juntos (išsitaria 
chuntos ir reiškia tarybos) 
sudarymą. Yra gandų, kad 
junta apdarys trys genero
lai, Lucero, Peronas ir at
stovas iš aviacijos, bet yra

New Bedfordo streikieriam 
skaitė komunistų lapelį

New Bedford, Mass. — 
Apie 700 Hathaway audy
klos strikierių savo mitinge 
klausėsi komunistų partijos 
išleisto lapelio įskaitymo. 
Vietiniai komunistai išleido 
lapelį, kuriame aiškinama, 
kaip New Bedfordo laikraš
tis “Standard Times” eina 
ranka rankon su bosais ir 
policija. Lapelis buvo išda
lintas tūkstančiams.

Streikierių mitinge keli 
darbininkai paminėjo, kad 
jie gavo tą lapelį. Pasigir
do reikalavimai, kad jis bū
tų viešai perskaitytas, o lo- 
kalo pirmininkas ManueJ 
Caetano tai padarė. Strei- 
kieriai plojo, kai lapelio 
skaitymas buvo baigtas.

Apie 13,000 audyklų dar
bininkų dar s t r e i k u o j a 
Naujojoje Anglijoje.

Kipro nacionalistai pradėjo 
teroro veiksmą prieš britus

Nicosia. — Kipro nacio
nalistai, kurie stoja už tos 
salos prijungimą prie Grai
kijos, pradėjo plačiai išvys
tytą teroro kampaniją prieš 
britiškus okupantus. Slap
tas nacionalistų radijas pa
skelbė, kad teroras bus ve
damas, iki britai nešdinsis 
namo.

įTombos buvo išsprogdin
tos Nicosijoje (sostinėje), 
Kyrenijdje, Lapithose, Pa- 
phose ir Famagustoje. Du 
policininkai ir vienas bri
tų valdininkas buvo sužeis
ti. Teroyistams vadovauja 
organizacija, kuri vadinasi 
Eoka, kas reiškia — Kova 
už Kiprą. 1 

ir gandų, kad Peronas laips
niškai visai bus išstumtas 
iš valdžios.

“La Prensa,” kuris yra 
sindikatų - unijų organas, 
ir kiti laikraščiai pirma
dienį trumpai paminėjo Pe
roną, sakydami, kad “Šalies 
prezidentas dėkoja visiems 
argentiniečiams, kurie pri
sideda prie tvarkos ir ra
mybes palaikymo.”

J. Nehru kalbėjo masiniame 
mitinge Maskvos stadijone

Maskva. — Indijos prem
jeras Nehru sugrįžo Mask
von iš kelionės po Tarybų 
Sąjungą. Jis lankėsi Sta
lingrade, Leningrade, Gru
zijoje, Uzbekistane ir tt.

I

Čia jis kalbėjo masinia
me mitinge Dinamo stadio
ne, kur jo klausytis susirin
ko dešimtys t.ū k s t a n čių 
žmonių. Tai pirmas toks 
atsitikimas, kad užsienio 
nekomunistinės valstybės 
galva kalbėtų masiniame 
mitinge TSRS sostinėje.

Dabar Nehru pradėjo pa
skutinius pasitarimus su 
tarybiniais vadais ir, kaip 
manoma, prirengiamas ben
dras komunikatas. Nehru 
jau pareiškė -spaudos atsto
vams, kad jis daug ko iš
moko Tarybų Sąjungoje, 
kad jis galėjo nemažai pa
simokyti naudojimui pačios 
Indijos penkerių metų in
dustrializacijos plane.

Pažangi negrų organizacija 
priversta nutraukti veiklą

New Yorkas, — Afrikos 
Reikalų Taryba (African 
Affairs Council), Ameri
kos negrų organizaci
ja, kuri rūpinasi Afrikos 
negrų tautinio išsilaisvini
mo kova, nutarė baigti sa
vo egzistavimą. Tai orga
nizacijai vadovavo tokie žy
mūs negrų pažangiečiai, 
kaip Paul Robeson, profe-
sorius DuBois ir kiti.

Užsidarydama, organiza
cija paskelbė, kad valdžios 
persekiojimas padaro jos 
tolimesnę veiklą visai nega
lima. Organizacija buvo už
dėta ant taip vadinamų 
subver šyvių o r gan i z a c i j ų 
sąrašo, traukiama teisman 
ir tt.

Mažiau nelaimių be sirenų
Paryžius. — Auto-nelai- 

mės čia sumažėjo bent ant 
vieno ketvirtadalio nuo to 
laiko, kai vidaus reikalų 
ministerija uždraudė auto- 
sirenų vartojimą. Iki’ to 
laiko automobilistai Pary
žiuje sukeldavo didžiausią 
triukšmą savo sirenomis, 
pasitikėdami jomis, o ne 
šviesomis arba kitais žen
klais.
sidentų mažiau.

le yra jos, ponios Hobby, 
Dabar ramiau ir ak- sveikatos departmento par

eigūnas, bet neatsakomin-

r

Vajaus Eigoje
K. Čiurlis, Elizabeth, N. J., prisiuntė blanką ir $42. i • » -Aukojo:

L. D. P. K............................................................. $10.00
Varėnos Dzūkas ..............................  10.00
W. Barštis (Pattenburg) ............................... 10.00
V. Paulauskas .............   5.00
A. Staniulis (Hampton) ..................................... 5.00
J. Augutienė (Hampton) ..................  2.00

Nuo atskirų asmenų gauta sekamai: 
Petronėlė Degutis, Philadelphia, Pa.......... . .  $25.00
S. Yurkin, New Britain, Conn......................... 20.00
Vincas Deksnys, Stamford, Conn.................... 20.00
Kliubietė, Philadelphia, Pa..............................   10.00
A. Taraška, San Leandro, Calif...................... 10.00
S. J., Richmond Hill, N. Y................................  10.00
S. ir K. Sadauskai, Brooklyn, N. Y................ 10.00
A. Gilman, Springfield Gardens, L. 1.............. 10.00
J. Baubonis, Kenosha, Wis.................................. 7.00
Petras Poškus, Elizabeth, N. J............................. 5.00
Nellie Kanopa, Brooklyn, N. Y......................... 5.00
T. Bačanskienė, Philadelphia, Pa....................... 5.00
John Žilinskas, St. Petersburg, Fla......................5.00
Paul Bernitonis, Cassville, N. Y...................... 2.00
J. Gendrėnas, Hot Springs, Arkansas ........... 2.00
Wm. Vance, Brooklyn, N. Y............................. 2.00
P. Walkins, Coal Center, Pa. ................................. 50
J. P. Chepulis, Southbury, Conn....................... .50

Iš anksčiau gauta $7,266.92. Dabar įplaukė $191.00.
Viso gauta $7,457.92. Dar reikia $2,542.08.

Širdingai ačiū viršminėtiems prieteliams už puikią 
paramą dienraščiui, ir tiems, kurie pasidarbavo rinkime 

Vajaus pabaiga artinasi, bet dar toli gražu nuo pa- 
sibrėžtos kvotos. Laukiame dar nuo tų draugų, kurie 
neprisidėjo prie vajaus — subruskite!

x LaisvėsAdministracija

Adenaueris priverstas atidėti 
Wehrmachto mobilizavimo planą

Bonna.—Kancleris Kon 
vadas Adenaueris atidėjo 
parlamento debatus apie 
savanorių rekru t a v i m ą 
Vakarų Vokietijos Wehr- 
machtui. Jis buvo pri
verstas taip padaryti dėl 
vis didėjančios opozicijos. 
Jo paties krikščionių-de
mokratų partijos veikėjai 
jį įspėjo, kadi geriau de
batus atidėti. Bundesra
te (senate) rekrutavimo 
įstatymas buvo atmestas. 
Bundestage (parlamento

Ponia Hobby jau kratosi kaltės., 
sako., kad Scheele atsakomingas

Washingtonas. — Sveika
tos ir gerbūvio reikalų se
kretorė Oveta Culp Hobby 
pasakė, kad tai valdiškasis 
daktaras Leonard A. Schee
le, o ne ji, atsakomingas už 
anti-polio vaksino reikalą. 
Ji nesakė, kad Scheele “kal
tas,” tik sakė, kad jis “at
sakomingas,” bet iš to daro
ma išvada, kad ji manda
giu aplinkiniu būdu visvien 
bando suversti kaltę ant jo.

Sekretorė Hobby tas savo 
nuomones išreiškė per 
spaudos interviu, padarytą 
per radiją. Dakthras Schee

žemesniame bute) pačių 
krikščionių - demokratų 
deputatų dalis ir kiti de
šinieji stoja prieš tą įsta
tymą, panašiai, kaip so
cialdemokratai.

Dauguma Vakarų Vo
kietijos laikraščių taipgi 
smerkė tą įstatymą, kurį 
jie vadino “blic-mobiliza- 
cija,“ — mobilizacija, ku
ri būtų tokia staigi, kad 
ji neišvengiamai atgai
vintų militaristines kli
kas Vakarų Vokietijoje.

gas jai tiesioginiai, nes jį 
skiria pats prezidentas ir 
tik pats prezidentas gali jį 
iš tarnybos atleisti.

Hobby išsisukinėjo iš at
sakymo, ant kiek Cutter ir 
kitos laboratorijos atsako- 
mingos už negerų skiepų 
pagaminimą, ant kiek buvo 
apsileidimo. Ji sakė, kad 
vis dar tyrinėjama, kad 
dar “ims daug laiko,” iki 
galima bus padaryti pilnas 
išvadas.

Khartumas. — Sudano 
premjeras Ismailas ei Az- 
hari išmetė iš savo kabine
to darbo reikalų ministrą 
Mohamedą Nūrediną už tai, 
kad tės buvo perdaug drau
gingas Egiptui.

Jungtinių Tautą sesijoje

Eisenhowerio kalba 
palankiai priimta

San Francisco. — Eisen
howerio sveikinimo kalba 
jubiliejinėje Jungtinių Tau
tų sesijoje buvo visų dele
gacijų palankiai priimta. 
Nors jis daug kalbėjo apie 
taiką ir atominės jėgos var
tojimą taikos tikslams, pa
lankiausiai buvo sutikti jo 
labiau konkretiški išsireiš
kimai, kaip tai pažadas, kad 
Amerika sieks “per dery-

Paskutiniai 
pranešimai
Detroitas. — Fordę dar-

1 bininkai pradėjo balsuoti, 
ar jie sutinka su savo uni
jos vadovybės pasirašytu 
paktu su kompanija. Di
dysis pažangiečių vadovau
jamas 600-tas lokalas stoja 
prieš sutarties patvirtini
mą, reikalauja atnaujinti 
derybas ir išsikovoti dau
giau nusileidimų iš kompa
nijos.

Dayton, Ohio. — Prisaik
dintų teisėjų taryba (jury) 
išteisino Benjaminą Smil
gą, kuris buvo apkaltintas 
šnipinėjime Tarybų Sąjun
gos naudai -ir melavime 
teismui. Smilgą kaltino 
Harry Gold, tas pats, kuris 
kaltino Rosenbergus. Jis 
sakė, kad jis pats rekruta
vo Smilgą šnipinėjimui. Bet 
teisėjai atmetė Goldo kalti
nimus, paskaitė juos mela
gingais.

Roma. — Italijos policija 
ieško keturių amerikiečių, 
kurie, kaip manoma, balan
džio 6 dieną W o o d s i d e, 
Queens, pagrobė $305,000 iš 
Chase Manhattan banko. 
Amerikos ir Italijos polici
ja bendradarbiaudamos su
rado, kad plėšikai išvyko 
Europon ir dabar slepiasi 
Neapolyje.

Washingtonas. — Federa
linis teisėjas Holzoff nutei-' 
sė Marie Natvig 8 mėn. iki
2 metų kalėjimo. Ji anks
čiau liudijo prieš kelius ko
munizme apkaltintus asme- 
nius, tarp jų Toledo gyven
toją Lambą. Paskui ji pa
reiškė, kad melavo taip liu
dydama.

Philadelphia. — Fed. tei
sėjas Cullen Ganey nuteisė 
9 Pennsylvanijos komunis
tus po dvejus ir trejus me
tus kalėjimo. Nuteistieji 
yra David Davis, T. Na- 
bried, J. Robertas ir J. Kuz-1 
ma, kurie gavo po 3 metus, į 
ir poetas W. Lowenfels, 
Klonsky, I. Katz ir N. 
Weis, kurie gavo po 2 me
tus. Jie dabar išleisti po 
kaucija. *

Londonas. — Britų val
džia paskelbė, kad streikuo
jantieji jūrininkai bus mo
bilizuojami armijon, • jeigu 
nebaigs streiko. v 

bas Jungtinių Tautų dva
sioje rišti pasaulinių san
tykių problemas.”

Prezidentas Eisenhowe- 
ris sakė, kad, kaip 1945-tais 
metais, mes dabar pergyve
name “naują vilties perio
dą.” Jis turėjo omenyje 
geresnius taikos prospek
tus. Šie jo pareiškimai bu
vo smarkiausiai aploduoti. 
Prie aplodismentų prisidėjo 
ir Molotovas, sėdintis ant 
estrados . Ten sėdėjo apie 
40 delegatų, kurie dalyva
vo 10 metų atgal originalė- 
je įsteigimo sesijoje.

Taipgi kalbėjo jubiliejinio 
mitingo pirmininkas Dr. 
van Kleffens ir gen. sekre
torius Hammarskjoldas.

Antradienį kalbas pasa
kė Belgijos Paul Henri 
Spaak, Britanijos Macmil
lan, Brazilijos Cyro de 
Freitas-Valle ir Sirijos, Da
nijos, Čilės bei Liberijos de
legatai.

Trečiadienį kalbas sakys 
Kolumbijos, Naujosios Ze
landijos, Graikijos, Pakista
no, Panamos, Izraelio, Hai
ti ir Islandijos delegatai.

Gerai informuoti šaltiniai 
sako, kad Molotovas turi 
tam tikrą konkretišką pla
ną. Jis nori, kad jubilieji
nė sesija būtų ne vien cere- 
monišJka, bet kad joje būtų 
priimta konkretišką rezo
liucija už taikos stiprinimą. 
Sakoma, kad tarybinės de
legacijos nariai, įskaitant 
patį Molotovą, veda kam
paniją tarp įvairių šalių at
stovų, ieškodami pritarimo 
savo planui. Jiems jau pri
taria Indija, Indonezija, Ju
goslavija ir eilė kitų kraš
tu, v

Atstovų butas nubalsavo už 
algų pakėlimą valdininkams

Washingtonas. — Atsto
vų butas 370 balsų prieš 
3 nubalsavo pakelti apie mi
lijono smulkių “baltakalnie- 
rių” valdininkų algas ant 
7 su puse procento. Pa
našus algų pakėlimas pu
sei milijono pašto tarnau
tojų pravestas kelios savai
tės atgal.

Dabar atstovų buto pri
imtas įstatymas, siunčiamas 
konferavimui su senatu, 
nes tas butas yra priėmęs 
10 procentų algų pa
kėlimą. Bendra komisija 
turėsianti rasti kompromi
są, kuris bus priimtinas 
abiems butams.

Saigonas. — Visokie Hoa 
Hao ir kitokie sukilėliai 
traukiasi po Diemo kariuo
menės puolimu, bet atstei- 
gia savo bazes tolėliau nuo 
centrų.

ORAS NEW YORKE
Kiek vėsiau, gali būti

^lietaus.
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Sing Sing kalėjime elektros kėdėje (paskubomis!) nu
žudyti Julius ir Ethelė Rosenbergai.

Ta proga įvyko nedidelis prie Rosenbergų kapo sam
būris, Wellwood kapinėse, kur buvo sakyta kalbos ir 
skaityti eilėraščiai, skirti Rosenbergams.

Rosenbergai mirė elektros kėdėje prieš dvejus me
tus, tačiau jų vardas nemirė. Nemirė ir garsioji jų byla. 
Daugelis žmonių (Amerikoje ir visame pasaulyje) dar 
ir šiandien sako, kad Rosenbergai buvo nuteisti mirti 
neteisėtai, kad jie buvo tos karinės propagandos, kuri 
tuomet siautėjo, auka.

Daugelis žmonių sako: jei šiandien jų byla būtų 
pravesta, — šiandien, kai politinė atmosfera nėra tokia 
karšta,—be abejojimo, Rosenbergai būtų išteisinti.

Pasaulis nepamiršo ir nepamirš to didvyriškumo, 
kurį parodė Julius ir Ethelė Rosenbergai. Būtų užtekę 
jiems pasakyti žodį “kalti,” ir jie nebūtų buvę nužudyti. 
Bet jie atsisakė tai padaryti, nors buvo prašyti, buvo ra
ginti pačių aukščiausių Washington© pareigūnų!

ROSENBERGAI mirė, jų jau nieks neatgaivins, ne
žiūrint, kad ir kažin kokius liudijimus šiandien išstaty- 
tum prieš teisėja, kuris juos nuteisė mirti.

Bet su Rosenbergais kartu buvo teistas ir kitas as
muo, mokslininkas Morton Sobell, kuris buvo nuteistas 
30 metų įkalinimo ir šiandien yra uždarytas Alcatraz 
kalėjime.

Ir dėl to, minint Rosenbergus, amerikiečiai iš naujo 
reikalauja, kad būtų suteiktas Sobell’ui naujas teismas, 
kad jis būtų ištrauktas iš katorginio kalėjimo.

Tiek įkalintojo žmona, Mrs, Morton Sobell, tiek ko
mitetas pasiryžęs išlaisvinti Sobellį, sako, jog yra surasti 
nauji daviniai, įrodantieji Sobello nekaltumų.

Tuo reikalu Mrs. Sobell parašė laišką prezidentui 
Eisenhoweriui, prašaant, kad jis išlaisvintų iš kalėjimo 
josios vyrą.

Vis daugiau ir daugiau reikalavimų kyla, kad So
bell turėtų gauti naują teismą arba visiškai būtų paleis
tas iš kalėjimo..

KAM TAS RIKSMAS?
SENATORIUS Symington nuolat ir nuolat “įspėja” 

Ameriką, gązdindamas žmones, būk Tarybų Sąjunga tu
rinti daug didesnę karinę aviaciją ir geresnius sprus- 
minius (jet) lėktuvus negu Jungtinės Valstijos.

Kodėl sen. Symington tai daro? Kodėl jis gąsdina 
Amerikos žmones? Aišku, jis tai daro tam, kad Kon
gresas skirtų didesnes pinigų sumas Amerikos karinei 
aviacijai tvirtinti.

Mes nežinome, kiek iš tikrųjų Tarybų Sąjunga turi 
karo lėktuvų. Nežino to tikrai ir senatorius Symington. 
Nieks čia pas mus to nežino. Bet mes žinome vieną, 
būtent, dalyką: Tarybų Sąjunga mūs šalies neužpuls, nes 
to krašto žmonės sielojasi ne karo reikalais, o taikos.

O jeigu is tikrųjų Tarybų Sąjunga turi tvirtesnę 
aviaciją už mūsiškę, tai reikėtų tartis, reikėtų daryti 
viską, kad ginklavimasis būtų sumažintas, o ne didintas.

Londone kaip tik dėl to tariamasi. San Francisco 
mieste vykstančioje Jungt. Tautų konferencijoje taipgi 
tariamasi dėl taikos, o ne dėl karo.

Neužilgo Ženevoje įvyks keturių džiųjų konferenci
ja, kurioje taikos sutvirtinimo klausimas bus darbų 
dienotvarkyje.

Jeigu taip, tai kam gąsdinti žmones? Kodėl, kaip 
sakoma, nemušti į vieną taikos išlaikymo tašką?

ŽINOMA, TOKS PASAULIS DAR TOLI
KALBĖDAMAS STANFORDO Universiteto stu

dentams, praėjusį sekmadienį, Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Dag Hammarskjold, be kitko, pasakė, 
kad pasaulis dar toli gražu nėra pribrendęs turėti vie
ną valdžią, pasaulinę valdžią.

Generalinio sekretoriaus nuomone, šiandien reikia 
tarnauti savo tautai, ištikimai tarnaujant pasauliui; 
tarnauti pasauliui, ištikimai tarnaujnt savo tautai.

Tarnavimas savo tautai ir pasauliui yra galimas. 
Mr. Hammarskjold, matyt, kalbėdamas apie tai, turėjo 
mintyje, kad kiekvienas pilietis, kiekvienas doras žmo
gus šiandien turi mylėti savo tautą, o kad ją mylėti, jis 
privalo darbuotis už taiką. Meilė savo tautai, darbas 
už taiką reiškia meilę pasauliui.

Turėti vieną valdžią visam pasauliui, aišku, šian
dien tėra tik sapnas, nors gražus sapnas. Kaip gi tai 
būtų galima pasiekti? Šiandien niekaip? Turime at
siminti, kad kai kurios tautos turi vienokią socialinę 
sistemą, kitos—kitokią.

Jungtinės Tautos, tačiau, gali labai daug prisidėti 
prie sušvelninimo santykių tarp tų tautų. Bet į Jungti
nes Tautas turėtų būti įleistos tokios šalys, kaip Kinijos 
Liaudies Respublika, turinti 600,000,000 gyventojų!
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(Pabaiga)
Radosi falšyvų nuomonių, 

kad dirbančiosios motinos 
esančios priežastimi prasi
kaltimų jaunime. Tam ra
dosi šiek tiek pritarimo iki 
delegatas griežtai parodė, 
jog tai yra tas pats pasitei
sinimas, kurį naudoja sam
dytojai atimti nuo moterų 
darbus, ypačiai vedusių, o 
pirmoje vietoje nuo negrių.

Dar kiti delegatai užgyrė 
rezoliucijos branduolį, bet 
priešinosi motinystės punk
tui. Jie sakė, kad nors mes 
privalome leisti moterims 
dirbti, mes neprivalome jas 
į darbą akstinti. Reutheris 
įvedė dar didesnį neaišku
mą į padėtį. Nors jis ra
gino remti rezoliuciją, bet 
po to dėkojo dievui, akd jis 
paeinąs iš šeimos, kur mo
terys buvo namie. Tuo bū
du unijos prezidentas pasi
žymėjo sėdėjimu ant dvie
jų kėdžių viena sėdyne, vie
noje ir toje pat konvencijo
je pasisakydamas už 2 vie
na kitai priešingas pozici
jas.

Likosi nemažas skaičius 
neatsakytų klausimų. Dėl 
ko ši konvencija praleido 
neįdėtą s a v o rezoliucijon 
reikalavimą, kuris pernai 
buvo priimtas didele dau
guma balsų? Dėl ko nerei
kalavo iš visašališkosios 
valdžios fondų įsteigimui 
gerai prižiūrimų centrų 
globai dirbančių m o t i n ų 
vaikų dienomis? Aš ne
žinau, bet norėčiau žino
ti, dėl ko unija neturi mo
terų viršininkių aukštosiose 
pareigose, kuomet vienas iš 
kožnu aštuoniu nariu yra 
moteris? Dėl ko yra tiek 
daug lokalų, kurie iš metų į 
metus balsuoja už moterų 
rezoliuciją, bet apie ją už
miršta > vos tik suėjus už
baigti konvenciją?

Visviena, tai buvo rezo
liucija, kuria galima pa
sididžiuoti. Nežiūrint vi
sų argumentų prieš', ji 
buvo priimta didelės dau
gumos. Dabar liekasi ko
voti už jos vykdymą iki 
moterų teisė dirbti taps 
taip neabejotina, kaip kad 
yra teisė kvėpuoti. Reikės 
kovoti už ją iki taps iško
vota moterims teisė turėti 
lygias progas su vyrais, tuo 
pat laiku gaunant specialę 
apsaugą sveikatos ir mo-, 
terims gamtos skirtų prie
volių. Privalu kovoti iki 
tas taps darbo unijų judė
jimo vienu vyriausiųjų rei
kalavimų.

Greta pripažinimo mote
rims teisės dirbti, turi eiti 
paremiamoji kova, kuri pa
dės tą teisę įgyvendinti 
praktikoje. Turi būti iš
gauta motinystės apdrau- 
da; motinai palikti didesnę 
dalį jos uždarbio netaksuo- 
jamu, kaip paramą vaiko 
priežiūrai; steigti daugiau 
ir geresnius vaikams prie
žiūros centrus. Svarbu rei
kalauti daugiau .ir pigiau 
gaunamų komercinių patar
navimų, kurie palengvintų 
milžinišką, namų ruošos 
naštą. Reikia apylinkėse 
gerų, prieinamomis kaino
mis restauranų, taipgi at- 
steigti būtiniausiems reik
menims pirktis centrus, ko
ki buvo įkurti daugelyje fa
brikų karo metu. Automo
bilistų unijos moterų de- 

partmentas laikas nuo lai
ko yra tą viską pasiūlęs, ir 
visi tie pasiūlymai yra 
įvykdomi.

Abejoju, ar kas kitas) 
konvencijoje galėjo pasaky
ti puikesnę kalbą už sese
rį Szur iš 174-tojo loka
lu. Ji, greta kitko, sakė:

“Mes, moterys, pagelbė- 
jome suorganizuoti šią uni
ją. Mes mokame duokles; 
lankome susirinkimus, taip
gi daugelis iš mūsų išsto- 
jame prieš firmos vedėjus 
geriau, negu tūli iš silpnes
niojo molio lipdytieji mūsų 
broliai. Mes žygiuojame pi- 
kieto linijose per ledą ir 
sniegą — aš pati tai dariau 
prie General Motors taip 
ilgai, kaip ilgai mes strei
kavome.

“Kas gali pasakyti, ar 
moteris turi, ar neturi dirb
ti ? Kur mūsų demokrati
ja, jeigu moteris negali bū
ti laisvu žmogumi ir pati 
savo reikalus spręsti? Man 
atrodo, jog pradėjimu kal
bėti, kad jos gali, ar negali 
dirbti, jūs jau neigiate jų 
civilines teises.”

Gražios, tai gražios, ! 
bet “taip negerai”

New Yorko majorui Wag
ner i ui nuvykus į Francūzi- 
ją, jis buvo pasitiktas, pa
lyginti, amerikoniškai. Jį 
apspito beveik nuogos gra
žuolės ir ne bile kokios —1 
Miss France, Miss Paris ir 
Miss Switzerland. Viena 
ant kaklo pakibo, kitos 
šiaip prisiglaudė, visai už
miršdamos sykiu atvykusią 
jo žmoną. Tuo tarpu fo
tografų aparatai papsi, 
šaudo. New Yorko majo
ro pasitikimo paveikslai ne
užilgo pasklido Į visus pa
saulio kraštus.

Įpratęs pats pasitikti į 
New Yorką atvykusius kitų 
valstybių d i p 1 o m a tus ar 
šiaip aukštus pareigūnus 
(o. kai kuriuos dar ir su 
“didvyrių” paradais p e r 
miestą lydėjo), Wagneris 
gal ir ne visai patogiai jau
tėsi pasitiktas merginų, ta
čiau jis to neparodė—šyp
sojosi, kaip pritinka geram 
skautui.

Sekamą dieną Paryžiaus 
miesto tarybos prezidentas 
Lafay matė reikalą sušauk
ti specialį spaudos atstovų 
susirinkimą. Jis tikrino, 
jog miesto valdžia merginų 
neįgalino majoro pasitiki- 
mui, vienok neišaiškino, ko
kiu būdu maudynių kostiu
muose merginos užėmė ten 
turėjusių būti aukštų par
eigūnų vietą.

Paryžiaus tarybos prezi
dentas Lafay sakė, jog 
toks New Yorko majoro 
sutikimas jį nustebino ir 
kad jis skaito įvykį apgailė
tinu.

Šiuos žodžius rašant, dar 
nebuvo girdėta, ką pasakė 
tos merginos, kuomet iš
girdo, kad jos ten buvu
sios nesiųstos ir neprašy
tos. O gal jos ir patylės, 
kad kam ųors aukštumose 
nereikėtų rausti. Pagaliau, 
juk gali dar ir susiprasti, 
kad ir labai gražiems daly
kėliams yra vieta, laikas ir 
saikas.

Pagyvenusiy žmonių 
maistas dienai

Ekspertai pataria pagy
venusiems žmonėms valgy
ti maistingus valgius ir po 
mažiau ir dažniau. Tas vi
siškai suprantama. Jeigu 
mūsų rankos nenori kelti 
tokios naštos, kokią kėlė
me jauni būdami, jeigu ko
jos nenori taip daug ąr 
greitai žengti, tai ir mūsų 
skilvis reikalauja tokios pat 
užuojautos.

Pataria pavalgyti tris vi
dutinius valgius. O tarp 
valgių, du ar tris kartus 
per dieną, gerti pieno ir 
valgyti vaisių ar gerti vai
sių sunkos. Netunkantiems 
galima paimti ir kokių grū
dinių ar kitokių užkandžių 
tarp valgių.

Žemiau paduodamasis Na
tional Dairy Council pa
ruoštas sąrašas valgių yra 
pakankamas pagyvenusiam, 
bet dar veikliam žmogui 
(labai veikliam ir dideliam 
gali būti permažai, o smul
kiam ir neveikliam — per
daug) :

PUSRYČIAMS:
1 porcija citrinio vaisiaus
1 kiaušinis
1 porcija grūdinės košės 

ar gatavųjų cereal, arba 
gali būti riekelė duonos su 
sviestu

stiklinė pieno.
PIETUMS:

Porcija mėsos, arba gali 
būti Kiaušinių, sūrio, o ret
karčiais galima pakeisti pu
pelėmis, žirniais ar pinatų 
sviestu.

porcija daržovių ar vai
sių

riekelė ir pusė duonos ir 
sviesto

stiklinė pieno
paprasto vaisių ar pudin

go dezerto.
VAKARIENEI:

porcija mėsos, paukštie
nos ar žuvies

po porciją bulvių ir kitos 
daržovės

porcija vaisių 
duonos su sviestu 
šaltainės ar kito lengvo 

dezerto.
«

Daržovių ir vaisių porci
ja yra pusė iki 2 trečdalių 
puoduko.

Mėsos (ar kitų proteino 
teikiančių valgių, kaip žu
vis, kiaušiniai, pupelės) 
amerikoniška porcija yra 4 
uncijos. Bent tiek reika
laujama per dieną suvalgy
ti vidutiniam veikliam žmo
gui.

Vienos mergšės balius
Ispanijoje gyvenimas yra 

varganas, bet ne visiems. 
Finansierius March nese
niai rengė savo dukters J 
įvesdinimui į suaugusius 
balių. Jam išleido $200,000. 
Puotą rengė ant Majorca 
salos. Aptarnavimui 1,500 
ponų du šimtai veiterių ir 
50 virėjų buvo lėktuvais 
nuskrisdinti iš Madrido.

Apdraudų firma aproka- 
vo, kad po 1960 metų bus 
labai daug vedybų. Tai bus, 
kai suaugs karo metų ir 
pokariniai vaikai. Bet šiais 
sekamais penkeriais metais 
bus vedybų mažiau, negu 
būdavo paskiausiais dešim
timi metų, kai vedėsi di
džiosios imigracijos vaikai.

Suomių jaunuolė Inga 
Birtt Soederberg laimėjo 
panelės., Europos titulą. 
Antrosios vieta teko turkei 
Suna Soley, o trečioji yra 
francūzė Monique Lambert.

Šeimininkėms
Pienas yra vienu pama- 

tingiausių dėsnių mūsų 
maiste. Žmogaus ar galvi
jo naujagimis ištisus mė
nesius gali būti ne tiktai 
gyvas, bet ir augti, bujoti 
misdamas vien tiktai pienu.

Yra žmonių, kurie ne
mėgsta pieno. Nuo pieno 
gėrimo jie atsikrato saky
dami, kad “pienas tik vai
kams.” Jie daug klysta. 
Tiesa, yra kitų produktų, 
kurie suaugusiam nors da
linai pavaduoja pieną, be 
jeigu asmuo nuolatos tų 
papildomųjų produktų ne
gauna, jo organizmas nu
kenčia.

Ekspertai sako, kad suė
jusiems 40 ar daugiau metų 
amžiaus pieno reikia ma
žiausia dviejų stiklinių 
(pusės kvortos) per dieną. 
Jeigu negauna, kūnas kal
kes traukia iš kaulu. Kal
kių reikia užs t a b d y m u i 
kraujoplūdžio, pastiprinti 
nervus, muskulus, kaulus. 
Gi senstančio asmens visas 
organizmas darosi trapes
nis, greičiau dėvisi, reika
lingas atpildymo, atstaty
mo.

Jeigu pienas pagelbsti 
mažam augti, jis turi būti 
naudingas pagyvenusio kū
nui atsibūdavote

Mitybos ekspertai sako, 
jog pusė kvortos pieno su
teikia asmeniui tris ketvir
tadalius per dieną reikalin
gų kalkių. Ketvirtąją dalį 
jis gali susirinkti, jeigu 
kasdieną valgys po porą 
kartų daržovių ir vaisiu, 
kiaušinį, bent kartą per 
dieną mėsos ir ketvertą rie
kelių duonos.

Nemėgstantiems gerti 
pieną naturalėje jo formo
je, reikia jį suvartoti kitais 
būdais: sriubose, sūryje, 
šaltainėje, pieniniuose gėri
muose, pudinguose, -ar kaip 
kitaip.

APSAUGA NUO KAN
DŽIŲ VASAROS METU

Vidurvasariu kandys dau
giau veisiasi, tarpsta, kaip 
ir bile koki kiti gyviai. Tai 
nereiškia, kad žiemomis 
esame nuo jų saugūs. Jeigu 
kandies peteliškaitė kiauši
nį padėjo vilnos audinyje 
ar kailyje, viskas bepriklau
so tiktai nuo to, kaip ilgai 
tas kiaušinis . ten pasiliks 
ramybėje ir kokia bus tem
peratūra.
Kas gali apsaugoti 
nuo kandžių

Kaip ir apie viską, ko ge
rai nežinome, taip ir apie 
kandis yra pasklidę daugy
bė visokių neva informaci
jų. Dauguma jų — netei
singos, nieko nereiškiančios 
apsaugai. "Tūlos tos “infor
macijos” prilygsta burtams.

Tūlų firmų audiniai da
bar garsinami, kaip chemiš
kai apsaugoti. Bet nesa
koma, ar visam laikui. Gal 
rūbas saugus tik tuo tarpu, 
kol parsineši namo. Kadan
gi dažnai pasitaiko netei
singų garsinimų, tad (tu
rint gerą rūbą) nevertėtų 
atsidėti ant garsinimo, ap
sauga. rūpintis patiems.

Kaip su visokiais chemi-. 
kalais, parduodamais tam 
tikslui, ar jie apsaugo?

Taip ir ne. Jeigu chemi
kalų maišelį ar indą padėsi 
atvirame kambaryje, neap 
saugos. Prileidus chemika
lo tiek, kad kandys uždus
tų, pati prisikvėpuosi iki li
gos. Bet sudėjus rūbus į 
sandariai uždaromą popie
rinį ar plastikinį maišą ir 
jame, įdėjus stiprią dozę 
chemikalų, kandys ar jų pe
rai gali uždusti. Bet—

Jeigu švariai išvalytą, be 1

Paskaninimas valgio, įvai
rumas, pagerina apetifją, o 
tai naudinga ir mėgstan
tiems pieną.

Štai pora 'National Dairy 
Council išbandytų receptų 
pieniniams gėrimams:
Su bananėmis ir šaltaine:

4 puodukai pieno
4 suplaktos bananės
2 šaukštai lemono sunkos

šaukštelio cinamono 
biskytis druskos
3 šaukštai cukraus 
puskvortė vanilinės šal

tainės.
Viską sykiu sudėjus ge

rai sumaišyk, pilk Į stikli
nes ir tuojau paduok. Bus 
6 stiklinės.

Su ruduoju cukrum ir 
šaltaine: ,

| puoduko rusvojo \ cu- 
kraus

į šaukštelio cinamono
J puoduko šilto pieno • 
3Į/j puoduko šalto pieno 
! šaukštelio vanila eis- —

trakto <
puskvortė vanilla šaltai

nės.
Į cukrų įmaišyk cinamo

ną ir ištirpyk šiltame piene. 
Įmaišyk šaltąjį pieną ir va
nilla. Įdėstyk į stiklines po 
kaušą šaltainės. Pripilstyk 
skysčiu. Kvapui ir dekora
cijai uždulkink cinamono. 
Pagražink su maraschino 
vyšnia. Bus 6 aukštosios 
stiklinės.

Receptuose paduodamieji 
puodukai yra mieriniai (4 
kvortoje).

Prieskoniniai priedai, kaip 
vanilla ar cinamonas, mais
tingumo neprideda nei at
ima. Jie dedami tik pakai
tai skonio ir kvapo. Kas 
jų nenori, ar neturi po ran
ka, skaniai atsigers ir be 

• to, nes cukrus, šaltaine1, ar 
bananės jau pakeitė .pieno 

i skonį.

perų rūbą padėsi tame pa
čiame maiše ir be chemika
lų, jis bus taip pat saugus.

Visas sekretas yra toks— 
neįleisti į rūhą kandžių.

Pirm padedant rūbą il
gesniam laikui, iššluok iš 
užsiūlių, kišenių ir visų pa
siekiamų kampelių dulkes.

(Tąsa 3-čiam puslj

fcdays Patiem

' Pattern 9267: Children’s Sizes 2.' 
4 6 8 10. Size 6 dress and jacket- 
require 2% yards 35-inch fabric;^ 

yard contract fabric*

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

i



Philadelphia, Pa.
jie susiinteresavo kuopos vei-ŽINIŲ Iš PHILADELPHIJOS

Visų pirma reikia pranešti 
apie mūsų ligonis ir paragin
ti, kad tie, kuriems laikas pa
vėlina, juos aplankytų. Turi
me suprasti, kad sergantis 
žmogus labai išsiilgsta savo 
draugų ir prietelių. Ligoniui 
pasidaro smagiau, kai nors 
valandėlę sveikieji jį aplan
kome.

Jau ilgas laikas kaip serga 
LDS 5-tos kuopos nariai J. 
Rainys. 110 W. Thompson St; 
Emilia Bender, Rd. num. 1, 
Collegeville, Pa.; M. Pakai- 
tienė, kurios adreso nežinau, 
ir A. Smitas, 5809 N. Fairhill 
St. O sekanti ligonė nėra LDS 
5 k p. narė:

Mrs. Sidabrienė, 20 t Norris 
St., susižeidė koją jau prieš 
astuonias savaites ir gydosi sa
vo namuose. Ligonė yra nuo
latinė mūsų parengimų lanky
toja.

IŠ SUSIRINKIMO
Gegužės 20 d. įvyko L.L.D. 

10f kuopos susirinkimas. Narių 
atėjo ^gražus būrys. Ačiū, kad

kimu. Iš visų gerų nutarimų, 
sekamas buvo geriausias: nu
tarėme turėti parengimą atei
nantį rudenį. Svetainė jau yra 
paimta, tai bus rugsėjo (Sep
tember) 24 d., 414 Green St. 
Kas bus parengimo programo
je, dar nesame nusitarę. Tada 
jau būsime visi baigę vakaci- 
jas ir besiartinant žiemai, tu
rėsime smagų susitikimą su 
gerais draugais ir pažįstamais. 
Todėl būkim visi sveiki iki 
rugsėjo 24 dienos, ir ant vi
sados.

Teko nugirsti, kad ir L.D.S. 
5 kp. yra paėmusi svetainę. 
Jos parengimas įvyks Spalio 
(October) 29 d., 414 Green 
St. Tuo būdų turėsime du ru
deniniu parengimu. Dar turi
me gražaus laiko prie jų pri
sirengti. Taipgi ir svečiai iš 
apylinkių kviečiami ruoštis 
pas mus dalyvauti, o mes jū
sų lauksime.

P. Walantiene

Ar jau rengiate ką Laisve* 
paramai?

Chicagos Žinios
PAKELS TAKSUS , 
ANT PIRKINIŲ

Valstijos legislatūra jau su
tiko pakelti taksus ant pirki
nių po pusę cento ant dolerio. 
Be to, tuom pat kartu- suteikė 
miestų valdžios savo naudai 
pridėti dar po pusę cento. 
Reiškia, netrukus mokėsime 
ne po du centu1 taksų pirkda
mi reikmenis, bet po tris.

Kolektavime taksų ant pir
kinių eina didelis graftas. Pa
vyzdžiui, įstatymas leidžia 
prekybininkui paimti iš pirkė
jo du centu nuo dolerio. Bet, 
jei pirksi ką nors už 20 cen
tų, kartu turėsi primokėti cen
tą taksų. Tokiu būdu pareina 
ne 2%, bet 5%.

Kodėl reikalinga pakelti 
taksus? Majoras Daley ir kiti 
valdininkai sako, jog miestas 
nebegali išsiversti iš gaunamų 
pajamų. Kodėl nebegali?

Pavyzdį to turime šiom die
nom iždinės ofise. Ten per 
daugelį metų dirbo virš 30 
pareigūnų, daugiausiai politi
kierių. “Dirbo” po vieną die
ną savaitėje, bet algas ėmė po

$7,000 per metus. Išeina po ■ 
$179.95 į dieną.

Dar daugiam: Kada iždinin
kas Morris B.) Sachs atleido 
vieną tokį “.darbininką,” pa
aiškėjo, kad jis kartais ir tą 
vieną dieną savaitėje neatėjo 
į raštinę. O kada ir atėjo, nie
kas jo nėra matęs dirbant. Be 
to, tas atleistasis “darbinin
kas” yra legislatures atstovas 
Springfielde ir vis iš valstijos 
ima algą po $5,000 per metus.

Vien iš miesto iždinės tokių 
“darbininkų” Mr. Sachs palei
do tris. Tuo sutaupyta miestui 
$21,000 per metus. Kiek tokių 
politikierių - siurbėlių randasi 
kituose miesto departmentuo- 
se?Jei kitų miesto departamen
tų galvos turėtų tiek pilietiš
kos drąsos kaip Mr. Sachs, 
nereikėtų kelti taksus biednio- 
kams, kad šerti dykaduonius 
politikierius.

Piktas Pilietis

Montreal, Canada
Autobusų darbininkai susita
rė su samdytojais

V. VARGUOLIS

Surado ž Imargę
(Tąsa)

Antanas, paskendęs į tokią svajonę, į 
tuos visus atsiminimus ir pergyveni
mus, lyg į gilų, tykų vandenį, kiek ap
rimo, bet ne ilgam; jam ir vėl baisios 
mintys lenda Į galvą ir skausmai dras
ko krūtinę, o širdis lyg ir paukštė užda
ryta ankštoj narvoj, tik blaškosi, šoki
nėja ir, rodos, ims ir iššoks iš krūtinės 
ir leisis su audrų vėjais ieškoti sau lais
vės ir ramybės, h- nepaisant, kaip An
tanas nebandytų atsikratyti tų, jį taip 
kankinančių minčių, kurios kaip kokie 
žaibai jam nardo galvoje ir kelia vis di
desnį neramumą ir baimę, jam dabar 
rodos, kad jis tikrai stovi ant kryžkelės 
tarpe gyvenimo ir mirties; jis jaučiasi 
vikiui vienas, kaip pūstynėj palaužtas 
medįs — be draugų, be artimų, visų ap
leistas. Nieks jo dabar nesupranta ir 

<įąm atjausti negali; viskas, kas jam li
ko dabar, tai kuriuo keliu pasukti: gy- 

\ venimo ar mirties; ieškoti į gyvenimą 
' naujo kelio, ar eiti į kapus ten šalia jos.* * *

Gal ilgai Antanas dar būtų kankinę
sis tose baisiose svajonėse, tose šiurpu- 

’ lingose mintyse, jei durys nebūt atsivė
rę ir švelmai malonus balsas nebūt at
simušęs į Antano ausį: — Labas! — ir 
nė atsakymo nelaukdamas, tęsė toliau.— 
Ir kada gi tas dievas susimylės ir nu
stums tuos juodus debesis ir atskleis 
saulutei kelią į šį taip labai paniurusį 
klonį? — ir pašiepiančiai dar pridėjo.— 
Turbūt tokie žmonės ant žemės, tai tok- 

^sai ir jų dievas danguj.
Antanas taip nelauktai išgirdęs kie

no žodžius, net krūptelėjo, kaip žadina
mas iš gilaus, sunkaus miego ir baisiai 
kankinančių jį sapnų. O kada jis atsi
suko į duris, tai išvydo senioką jau bai
giantį aštuntą kryželį savo amžiaus, bet 
dar gana jėgingą ir pojūčiuose ir min
tyse, kuris kasdiena užeina į Antano 
buveinę, idant praleisti nors kiek to jam 
laisvo laiko ir šį bei tą pasikalbėti. O 
jis visados turi ką nors tokio įdomaus 
papasakoti iš savo ilgo gyvenimo paty
rimų.

Tai buvo Charles Thomas, nedidelio 
ūgio, baltaplaukis, malonaus veido ir 
pilkai melsvų akių žmogus, su kuriuo 
Antanas į trumpą laiką spėjo susipa- 

. žinti ir palikti, kaip seni bičiuliai. Tai 
plačiai protaująs žmogus ir visados pil
nas sveiko humoro, ypatingai jau reli
gijos dalykuose, ir bene pirmas velšių 
tautos žmogus, ką Antanui teko susipa
žinti, kuris yra nesvyruojantis laisva
manis ir gana plačiai apsiskaitęs. O 
prie to, dar ir pradinis (amateur) as
tronomas. Tai tikrai interesingas žmo
gus. Ir nepaisant, kaip labai šio mies
telio žmonės yra dideli bažnyčių lanky
tojai, šis senelis neslepia savo lais- 
vamanybės, o vistiek jį visi didžiai ger
bia., Ir atsilankymas šio senelio, Anta- 
nyrr buvo, nors laikinai, didelė laimė, 
nes greitai pajuto palengvėjimą savo 
krūtinėj; rodos, kad būt kas nustūmęs 

\ tą, jį labai sloginantį sunkumą ir jį bū- 
\ tų ištraukęs iš kokių tai replių ir tų bai- 
\srą kančių, tų sūkurių, kada tarp juo-

dviejų prasidėjo pokalbis ir mintys tapo 
nukreiptos į kitas gyvenimo sritis. O 
šiandien, rodos, kaip tiksliai šis senelis 
buvo pasirengęs daug ką papasakoti iš 
savo paties gyvenimo, iš tų ilgų gyveni
me patyrimų. Ir apsidairęs, apsižval
gęs ten, kur tas triukšmas verda prie 
tilto statybos darbų, jis pradėjo:

— Tai jau trečias tiltas bus per šią 
upę mano gyvenimo dienose. Pamenu, 
— jis sako, — buvo medinis ir su sto
gu, kuris atitiko tik “horse and buggy” 
gadynę. Penkios ar d a u g i a u de
šimtys metų, kai tą savo dienas atgyve
nusį gremėzdą nugriovė, o pastatė ce
mentinį, kuris ir tarnavo iki šių dienų. 
Vienok inžinierius, kuris vadovavo tada 
tilto statybą ar per savo neapsižiūrėji
mą ar nepaisymą, ar dėlei kokio kito iš- 
rokavimo, perdaug siaurino upės 
krantus ir tas vėliau mažam O. mieste
liui kainavo nemažai ir ne kartą už tą 
inžinieriaus klaidą. Ir kažin, ar jis ne
suprato, ar nenorėjo suprasti, jog jis, 
susiaurindamas upės krantus, daro ne
gerai, ir kad kada nors šis mažas mies
telis gali turėti didelių nuostolių; kad 
šis nors ir nedidelis upokšnis, bet po di
delių liūčių pasiekia viršų savo kran
tų i ir parodo, ką jis galįs. Iškilęs 
augštai vanduo vietomis plačiai išsilie
ja, na, o čia susiaurinta upės tėkmė su
daro kamštį (bottle neck). Ir taip čia 
per daugiau penkiasdešimtmetį ne kar
tą šis miestelis buvo skaudžiai išmaudy
tas. Bet dabar atrodo, jog darbas ve
damas į gerąją pusę ir toji klaida bus 
atitaisyta. Visgi geriau vėliau, negu 
niekad.—

Ir jis tęsė toliau savo pasakojimus 
apie tą seną praeitį.

— Buvau gal keturių metų amžiaus, 
kada mano tėvas atsikėlė gyventi j šią 
apylinkę — pamenu labai gerai šią vi
są mainų sritį. Mano tėvas atsikėlė iš 
Swoyersville miestelio ir apsigyveno, 
ana, tenai, Už miestelio ant kalno taip 
vadinamo Welsh Hill. Tais laikais dau
giausia velšių tautos žmonėmis buvo 
apgyventa ši vietovė. Motina mano bu
vo mirusi ir aš jos neatmenu — augau 
prie pamotės. Nors pamotė ir buvo ge
ra moteriškė, gera pamotė ir ji mane 
neskriaudė, ne ujo, kaip kad yra tokių 
pamočių, o betgi aš nežinau, kas yra 
motinos meilė; jei ir visą dieną kur 
klaidžiojau, neparėjau namo,’ tai ir per
daug nesirūpino ir manęs neieškojo. 
Daug dienų buvau alkanas, žinoma, ne 
iš jos kaltės. Žinai kaip vaikai: išbėgi 
kur, užsibovijai, kad pamiršti ir pareiti 
namo pavalgyti. Bet šiaip ji buvo vi
sapusiškai gera. Tėvas buvo mainierys, 
kaip ir visi tų laikų čia gyvenantieji 
darbo žmonės. Labai vargingai tada 
čionais žmonės gyveno, neišskiriant ir 
velšių tautos. Skurdas čia tada pas 
mainierius ir tvorose žydėjo ir jei 
tu šiandien papasakoji jauniems, šių 
dienų žmonėms apie tuolaikinį gyveni
mą, tai jie juokiasi ir mano, kad mes 
tada buvome tamsūs ir neišmanėliai, jei 
taip skurdžiai gyvenome.

(Bus daugiau} ____

Apie 250 autobusų vairuo
tojų, prižiūrėjimo ir raštines 
darbininkų, kurie dirba Colo
nial Coach Lines kompanijo
je, nors buvo nutarę streikuo
ti, bet streiko išvengė. Susita
rė sui samdytojais geruoju. Su- 
lyg naujos sutarties, visi pri
žiūrėjimo ir raštinės darbinin
kai gavo 44 valandų darbo 
savaitę su tuo patim užmokes
čiu, kaip pirmiau gaudavo už 
ilgesnes valandas. O vairuoto
jai gauna 2 centu į valandą 
pakėlimą algų ir $1 pakelta 
dienos uždarbio minimumas.

Darbininkus atstovauja Ca
nadian Brotherwood of Rail
ways Employes and Other. 
Transport Workers (CCL-CI- 
O) unija.
Su pažadais pardavė, 
atsisėdo kalėjiman 

t
( Vienas baldų parduotuvės į 
i bendrininkas, Emil Beaudry, 
į garsino, kad jo baldų kompani
ja galinti parūpinti prieinama 
kaina išrendavimui apartmen- 
tų, jei kas sutiks pirkti nema
žiau, kaip už $300 baldų. 
Esant stubų trukumui, žmo
nės pirko baldus, bet nupir
kus baldus, atsakymą gavo, 
kad “geriausia paties pasirū
pinti, susirasti ir išsirenduoti 
apartmentą.”

Dalykas atsidūrė teisme ir 
teismas kaltininką už apga
vystes nuteisė šešiems, mėne
siams kalėjimo.
Pasigailėjo, bet vistiek apvogė

Amerikonų, turistų kamba-, 
ryje naktį įsibrovė vagišius, 
užsidegė lempą ir, nuduoda
mas, kad jis turi revolverį ki- 
šeniuje, pareikalavo, kad ati
duotų jam laikrodžius ir pini
gus. Moteris padavė savo ir 
vyro laikrodžius ir $3 pini
gais, ir pradėjo jam kalbėti, 
kad ji pati turi tokio pat am
žiaus (apie 20 m.) sūnų. Va
gišius atsiprašė, pasakė, kad 
jis neturįs revolverio ir padė
jo ant lovos laikrodžius ir pi
nigus. Bet po sekundės, susi
krimtęs ir pilnomis akimis aša
rų, “atsiminė,” kad jam reikia 
pinigų, pasigriebė pinigus ir 
laikrodžius ir pabėgo.

SUSITUOKĖ I
Birželio 9 d. apsivedė Ber

tha Elizabeth Ann Jokšytė. 
Ji ištekėjo už anglų tautybės 
jaunikaičio Mr. Clifford Jo
seph Tooker. Po bažnytinių 
apeigų, jaunųjų tėvai surengė 
gražią vestuvių puotą, kurioje 
dalyvavo didelis būrys svečių.

SERGA
R'egina Jurkštienė susirgusi 

aplaikė operaciją Dr. Rabinc- 
vičiaus ligoninėje, o dabar jau 
namie, sveiksta.

MIRĖ

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo, pusi.) 

sudeda tūkstančius dolerių 
“Lietuvos vadavimo” raketo 
bizniui palaikyti.

Pavyzdžiui, menševikiško 
tipo kryžiokas šaukia (me
luoja) : “Tūkstančius žmonių 
Maskvos raudonieji budeliai 
nužudė, šimtus tūkstančių iš
gabeno į Sibirą. Jų turtus 
okupantai pagrobė.”

Tuo tarpu Lietuva šiandien 
gyventojų skaičiumi daug 
skaitlingesnė, negu buvo prieš- 
socialistiniais laikais. Jos tur
tai taip pat dvigubai ar trigu
bai didesni šiandien, negu bu
vo smetoniniais laikais.

Kalbėdamas apie VLIKo ly
derius, mūsų kaimynas Juozas 
Tysliava labai diplomatiškai 
jiems liepia nepamiršti, kad 
“žuvis pradeda pūti nuo gal
vos.” Nediplomatiškai tatai 
reiškia, jog VLIKo vadai yra 
supuvusiomis galvomis.

Švenčiausia tiesa!

Sveikatos ir socialinių rei
kalų ministras Mrs. Hobby sa
ko, kad vaikų skiepijimas nuo 
polio veltui reikštų socializmą. 
Ji gi socializmo nenorinti ir 
bijanti.

Tas tik parodo tos moteriš
kės ignoraciją ir žiaurumą. Ji 
geriau leis vaikams mirti ar
ba tapti paliegėliais, negu su
tiks valdžios kaštais čiepyti.

PRAŠOME KOLONIJŲ DĖ
MESIO! Nesivėluokite su pik
nikų rengimu savo organiza- 
kite Laisvės naudai.
cijų naudai, ir ką nors sureng-

Ar Tamsta jau gavai Lais* 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Philadelphia, Pa.
Birželio 20 d. pasimirė 

Simanaį (Sam) Kovalchu- 
kas, gyvenęs po num. 4628 
N. Tampa St., Philadelphi- 
joje-

Bus pašarvotas pas gra- 
borių Michael Nasevich, 
717 Brown St., penktadie
nio vakare, birželio 24 d., 
ir palaidotas iš ten pat šeš
tadienį, birž. 25 d., 10 vai. 
ryto. R. M.

APSAUGA NUO KAN
DŽIŲ VASAROS METU

(Tąsa nuo 2 pusi.)
Rūbą ilgokai pavėdink sau
lėje, kad perai išgaištą,tap
tų iškrėsti. O jeigu yra ga
limybių, kad kandis galėjo 
pridėti kiaušinių ranka ne
pasiekiamuose kampeliuose, 
pirm uždarant maišą, ap
saugai, įberk saują chemi
kalu.

Seniau būdavo sakoma, 
būk cedro (Cedar) dėžė ap
saugo. Paskiau jau išmo
ko pądaryti cedru sukyė- 
pintus maišus. Dabar ir tų 
nebedaro. Tie visi būdavo 
saugūs tiems, kurie padė
davo rūbą be perų. Ir bū
davo nesaugūs tiems, kurie 
sukrovė maišan sykiu su 
perais. Paprasčiausias po
pierius apsaugo, jeigu kan
dis per jį neįeis. J—i

Ispanas marininkas Julio 
Garmen d ia tapo suimtas San 
Francisco mieste, deportavi
mui. Birželio 16 atgabeno 
New Yorkan, o sekamą dieną 
išdeportavo. Išvežamas, Gra- 
mendia nušoko nuo laivo, ta
čiau už apie valandos gaudy
mo vandenyje, ji sugavo ir iš
vežė jau įkalintą.

. AUKSINE PROGA 
ATSAKANČIAM ŽMOGUI

Paieškau partnerio arba parduo
du visą biznį. Atsakančiam žmogui 
tame biznyje duosiu ant Royalty. 
Aš išdirbu 5 rūšių svarbias gyduo
les—mostis, kurios pagelbsti nuo 
daugelio ligų. 13 metų kaip po val
džios priežiūra legališkai parduodu" 
Amerikoje, Canadoje ir kitose šaly
se. Siunčiu per paštą ir ekspresu. 
Hartforde daugelis vaistinių par
duoda jas. Būtų daug geresnis biz
nis, jei visur vaistinėse būtų galima 
išdėti jas. Bet aš to negaliu pada
ryti, reikia daug pinigų įdėti ir rei
kia sveikatos. Tad aš vienas ir ne
bejaunas, neturiu giminių nė gerų 
draugų, to negaliu padaryti. Taigi 
aš norėčiau perleisti lietuviui, re
gistruotam vaistininkui ar chemi
kui, kuris tokį biznį suprastų. Aš 
turiu medžiagų “herbs” už kelioli
ka tūkstančių dolerių. Kuris eis su 
manim į partnerius ar pirks biznį, 
aš nurodysiu kaip padaryti gyduo
les ir iš ko jas padaryti. Mostys 
labai greit gelbsti, kurios sudarytos 
mano patyrimais bei išradimais. 
Priimnai kvepiančios mostys. Kurie 
jau vartojo, tie gerai žino.

No. 1, nuo įvairių odos ligų. Nuo 
užsivėtrijimo, odos trūkėjimo, išbė
rimo, vočių (boils), ‘Athlete’s Fęet’, 
sinus,, nudegimo, susižeidimo, ro- 
nų (tik ne nuo vėžio). Taipgi nuo 
įvairių kitokių ligų.

No. 2, nuo paviršutinių skausmų: 
romatiškų, kaip tai sąnarių ir mus
kulų skaudėjimo.

No. 3, nuo dantų skaudėjimo ir 
sustiprina smegenis (“gums”).

No. 4, nuo poison ivy, rash, ir 
niežėjimo odos.

No. 5, labai svarbi mostis nuo 
hemorrhoid, piles. ' Greit sustabdo 
kraujavimą ir skaudėjimą. Ją var
todami išvengia operacijų, jei dar 
nėra išsivysčiusi vėžio liga. Kad ir 
kelių metų užsisenėjusi ta liga bū
tų, vis tiek pagelbsti.

Svarbu tai, kurie interesuojatės, 
kad tuojau atvyktumėte, nes nuo 1 
d. liepos-July turėsiu atnaujinti 
laisnius. Laisniai $50. Rašydami 
adresuokite:

Mat. J. Švilpa, 
597 Broad St., Hartford, Conn. 
(Prašau kreiptis registruotais laiš
kais).

(119-122)

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite^ Jis kas* 
dieną atneš jum^* į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa* 
šaulio.

BOSTONO APYLINKĖJE
Dienraščio Laisves Paramai

PIKNIKAS
Per Dvi * J _ „ Liepos 
Dienas Į Į "JĮ July

Gražią Liaudies Dainų Programą Duos:

Aido Choras
iš Worcester, Mass.

Vadovaujamas .L Dirvelio

Vyri/ Choras 
iš South Boston 

Vadovaujamas S. Pauros

Art Mason’s Orchestra Šokiams
Sekmadienį nuo 5 iki 9 P. M. Pirmadienį nuo 4 iki 8 P. M.

Lietuvių Tautiško Namo Parke
Winter St. ir Keswick Rd. Brockton (Montello), Mass.

*

PERTEKLINGAI BUS GERŲ VALGIŲ IR ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ

Birželio 13 d. mirė Magda
lena Beržinskienė, sulaukusi 
68'm. amžiaus. Taipgi tą pa
čią dieną mirė Marijona Bų- 
zienė, sulaukusi 73 m. am
žiaus.

Nuo Laisvės įstaigos į šį pikniką vyksta 
Katrina Petrikienė, Jonas Grybas ir kiti

i t

8 PsL—’Laisvė (Liberty)- Trečiad.. birželio (June) 22. 1956

i



■ NewWto^K0gfe?inlof
LDS kuopų piknikas įvyko 

sėkmingas ir gražus

‘ Birželio 
Ethelės Ra

Gina nuo išsiuntimo 
į retežius

Grąsinamam išsiųsti j Flori
dos “chaingang” Willie Reid 
jo apgynėjai išgavo dvi savai
tes laiko, kad jis galėtų atsi
kreipti į gubernatorių Harri- 
maną, jo prašyti, kad neleistų 
Reid’ą išsiųsti.

Advokatas Lewis Flagg 3- 
sis, sako, jog Reid, farmų dar
bininkas, buvo tame retožinia- 
me kalėjime įkalintas nelega
liai. Turi parodymų, kad “su 
juomi ten apsieita žiauriai, 
nežmoniškai.” Tad jis iš ten 
pabėgo “nuo neteisėtumo, ne 
nuo teisdarystės.”

Visašališkoji nebaltiesiems 
Žmonėms apginti ir pagelbėti 
organizacija atsišaukė į visuo
menę, kad prašytų gubernato
riaus Harrimano leisti Willie 
Reid’ui pasilikti New Yorke.

Darbininku spaudos 
piknikas pavyko
Angliškasis darbininkų dien

raštis skelbia, kad jo pikni
kas, įvykęs birželio 1 -tą, bu
vo sėkmingas, nežiūrint lietu
mi grąsinusio oro. į kempę 
Midvale suvažiavo 15 šimtų 
publikos, daugiausia jaunimo, 
nors kelionė vienam kainavo 
$1.50 už busą ir įžanga į pik
niką $1.

Rengėjai turėjo samdyti 
daug ekstra busų, kad galėtų 
nuvežti visus norinčius va
žiuoti į pikniką.

Rosenbergą sukakties 
dieną atlankė ją kapą

)-tą, Juliaus ir 
bergų nužudy

mo 2 metų sukaktyje, prie jų 
kapo Wellwood kapinėse įvy
ko apeigos. Dalyvavo būrys 
velionių artimųjų, šiaip publi
kos ir grupė žymių visuome
nininkų.

Kalbėjo Helen Sobell ir 
skaitė ištraukas iš savo vyro 
Morton. Sobellio laiško, rašyto 
Šiai sukakčiai minėti, panauji
nant pareiškimą, jog Rosen- 
bergat nukentėjo ir jis pats 
kenčia nekaltai.

Taipgi kalbėjo Ted Jacobs 
iš komiteto Sobelliui gauti tei
sėtumą. Jis sakė, jog daug 
žmonių visame pasaulyje mi
ni šią sukaktį ir pažadina 
darbuotis, kad “tokių tragedi
jų daugiau niekada neįvyktų 
Amerikoje.” Poetas Yuri Suhl 
Skaitė specialę poemą “Tą 
pirmšventišką valandą.” Poe
tė Edith Segal sugiedojo poe
mą “Kur toji rožė raudonoji.”

Pagerbė darbo 
už taiką vadą

Apie du šimtai publikos 
birželio 16-tą susirinko pa
gerbti Thomas Richardson, ne
grą darbuotoją už taiką, pas
kiausiais metais veikusį visa- 
Šališkoje Taikos Krusadoje, 
nuo kurių pareigų jis šiuo 
tarpu pasiliuosuoja.

Jo darbus atžymėdami, jį 
pagerbdami, pobūvyje kalbė
jo žymus teisių gynimo advo
katas Dr. Royal France, dai
nininkas Paul Robeson, moks
lininkas Dr. Philip Morrison, 
New Yorko negrų darbo tary
bos sekretorė Victoria Galvin, 
Dr. Willard Uphaus, Mrs. 
Betty Haufrecht, dvasiškis 
John Darr, aktorė Karen Mor
ley.

Parkų Departmentas pradės 
marijonečių teatro veiklą 
miesto parkuose. Pirmasis 
įvyks birželio 30~tą, paskuti
nis liepos 20-tą.

Birželio 19-tą Brooklyno 
LDS kuopos surengė pikniką 
savo 25 metų sukakčiai pami
nėti. Įvyko Kasmočių sode ir 
salėje, Great Necke. Nežiū
rint lietumi grėsmingo oro, 
narių ir prietelių atvyko daug. 
Gi lietus, tarsi susipratęs, jog 
negražu trukdyti tokiam drau
giškam ir kultūringam pobū
viui, luktelėjo iki pavakario.

Pirmojo lietaus laikotarpiu 
pasinaudodami, susibūrę į sa
lę, įvykdė trumpą programą. 
Netikėtą numerį suteikė jau
nuolis Vinco Karione svečias 
iš Pennsylvanijos, gabus ar- 
monistas. Trumpai kalbėjo 
LDS prezidentas Jonas Gasiū- 
nas, apie LDS gražius tikslus, 
kvietė jin stoti. O užbaigai, 
Aido Choras, vadovybėje mo
kytojos Mildred Stensler, su
dainavo keletą pavasario dai
nų, “Tykiai, tykiai,” jubilieji
nę, dzūkišką “Šų nakcely,” ir 
“Tykus buvo vakarėlis.” Kaip 
jauną muzikantą, taip pat kal
bą, chorą ir jo solistus publi
ka šiltai įvertino. Choro vedė
ja apdovanota gražiu bukietu.

Newyorkieciai buvo pirmieji 
pagerinti nedarbo apdraudą

Daug kalbama apie Fordo 
darbininkų išsikovotą priedi- 
r.ę nedarbo apdraudą. Ir tai 
natūralu, nes ištikro yra labai 
svarbus darbininkams priedas. 
Tačiau mažai kas girdėjo ar 
atsimena, kad newyorkieciai 
buvo pirmieji tokį priedą iško
voti.

Pirmasis toks laimėjimas 
buvo iškovotas newyorkiečių 
Brotherhood of Electrical 
Workers narių ir valdinės 
New Yorko Unemployment 
Divizijos užgintas. Jis įėjo ga
llon 1954 metų sausio 1-mą 
dieną.

Į tą priedinės nedarbo ap-

Miestas pradeda 
savo festivalį

Suįdominimui svečių iš kitų 
miestų, New Yoyko miesto 
valdžia įvedė koncertines ir 
įvairumų programas atvirame 
ore, o kartais ir žymiuose pa
statuose, kaip gelžkelio stoty
se. Tai vadina festivaliu.

Šiemetinio vasarinio festiva
lio pirmoji programa pradėta 
koncertu birželio 21-mą, pietų 
laiku, Battery Parke. Kita to
kia programa tuo pat laiku 
vykdyta Pershing aikštėje, o 
dar kita Gand Central stotyje.

Vykdantysis majoras Abe 
Starkus pritaria Moses planui 
nugriauti senmiesčio prastės* 
nius pastatus, o tuose plotuo
se pastatomiems firmų pasta
tams duoti paliuosavimus nuo 
taksų ir kitas lengvatas tikslu 
“pagelbėti bizniui, industri
jai.”

Susirinkimas
LLD 1-mos kp. susirinkimas 

įvyks birželio 23-čią, 7:30
vai. vakaro, 280 Union . Avė., 
Brooklyne. Prašome narius ne- 
sivėluoti. Dar turime ir kny
gos “Amerikos prezidentai,” 
nariai galės čia gauti, o atosto
gomis bus labai gera proga 
perskaityti. Gi po atostogų 
gausime kitą naują knygą, 
kuri jau spausdinama. Svar
bu būti pasiruosusiems ją gau
ti. Valdyba

Skaitymo, Slibizavojimo ir kitų 
pradinės mokyklos subjektų

Mokina Mokytojas
Ekstra Mokinimai Atsilikusių

Vaikų
$1.50 Į Valandą
Tel. GI. 7-4054

” „(119-122).

Solo dalis choro dainose 
pirmą dainavo Augustinas 
Iešmantą, antrąjį — Elena 
Brazauskienė, tretįjį — Nellie 
Ventienė. Programai » pirmi
ninkavo Kazys Jankaitis.

Po programos, lietui nusto
jus, svečiai vėl pasklido po so
dą iki antrasis užeinantis bū
rys lietaus pradėjo svečius ra
ginti namo biskelį anksčiau 
planuoto laiko.

Grupė narių, tūli ir gana 
sunkiai ir ilgai, padirbėjo ap
rūpinti svečius vaišėmis, kiti 
darbavosi išleisti dovanas. Gal 
tai atžymės patsai, komitetas.

Elzbieta ir Jonas Grubiai 
atvežė gražią dovaną, kuri 
sunaudota kuopų pikniko nau
dai.

Daugelis svečių šiame par
ke dalyvavo pirmu kartu. Jie 
gyrė vietą ir džiaugėsi progra
ma. Išgirdę, kad toje pat vie
toje, tas pats Aido Choras, ku- 

1 ris čia dainavo, vykdys savo 
pikniką rugpjūčio (August) 
21-mą, sakė, jog stengsis vėl 
čia . pribūti.

, Rep.

draudęs fondą (“annuity 
fund”) samdytojas nuo kožno 
dirbančio darbininko moka 50 
ikk 67 centų per valandą, pri
klausant nuo to, kiek valandų' 
dirba, 8 ar 6 valandas. O iš 
to fondo visiems po tuo kon
traktu esantiems darbinin
kams moka per savaitę po 
825, nežiūrint dėl kurios prie
žasties jis nedirba — dėl ne
darbo, ligos ar sužeidimo dar
be.

Tie $25 mokami kaip prie
das prie nedarbo apdraudos, 
ar prie ligoje pašalpos, ar at
pildo už sužeidimą. Taipgi mo
ka $2,000 pomirtinės.

Padėka
širdingai dėkoju visiems gi

minėms, draugams ir pažįsta
miems, kurie atsilankymu į 
šermenis, palydėjimu į kapus, 
gėlėmis, pareiškimu Laisvėje, 
laiškais, atvirutėmis ar kuo 
kitu pareiškėte velioniui ma
no vyrui Jurgiui Kanopai pa
garbą ir man užuojautą.

Negaliu asmeniškai visiems 
padėkoti, tad prašau visus 
priimti šią mano vrtšą pa
dėką.

Anelė Kanopa

ATOSTOGOMS
Greenwood Lake. Point Lookout 

Hotel. Tel. Greenwood Lake 7-8521. 
Tarptautiškas valgis. Šviesūs kam
bariai. Tekantis vanduo. Graži apy- 
linka.

F. H. Stephan, sav.

“Vakaciją Poilsevimas Sullivan 
County” 

Lake Jefferson Hotel 
Jeffersonville, N. Y. Tel. 332

Tiesiai prie puikaus ežero. Priva
tinis beach su medžių pavėsiais. 
Puikūs maudymosi patogumai. Ne
mokamai laivukai, žuvavimas, me
džiojimas. Gražus namas, geros lo
vos, TV. Puikiausi vokiečių valgių 
gaminimai. $40.

OTTO HOERING

LINDENMERE
Center Moriches. Long Island
Graži vieta prie Moriches Bay — 

maudymosi mariose. 8l/z gražiausių 
parkų. Atlikite rezervacijas dabar. 
Aplankykite ir pamatykite ^mūsų 
įstaigą.

OTTO AND MARIE AMENDE 
Tel. Center Moriches 3-0553

HILDA FIRMBACH’S
Shady Lawn Cottages, West Hur
ley, N.Y. (30-ti metai). Tel. Kings
ton 1463-M-l. Gražūs vokiečių re- 
zortai. Stebėtini vaizdai. Kilniai 
apaugę mišku. Miesto patogumai, 
šiltas ir šaltas vanduo. Maudymosi 
prūdas pamiškėje. Tennis, Ping- 
pong ir tt. Muzika kiekvieną šeš
tadienį. Puikiausiai gaminti val
giai. Birželyje $37.50 į savaitę —- 
Liepos mėn. iki Labor Day $40 j 
savaitę,

Įsigėrusią jaunuką 
muštynėse 2 sužeisti

Williamsburge areštuotas 
bartenderis ir ieškomi keli 
jauni vyrukai, kurie sužeidė 
du jaunuolius. Jie abu randa
si Greenpoint ligoninėje.

Keturi jaunuoliai (vienas 
tik 14 metų) grįždami iš mo
kyklos baigtuvių pobūvio už
ėję į aludę, 384 Broadway. 
Ten įsigėrę alaus, susivaidijo 
su tenai buvusiais kitais pen
kiais jaunais vyrais. Susivai
dijusius bartenderis išvarė 
laukan. Tačiau ties karčiama 
vaidas baigėsi muštynėmis ir 
liet peiliais. Tie penki prasiša
lino pirm pribuvimo policijos.

Bartenderis Van De Ven 
teisinasi, kad jaunuoliai atro
dė daug vyresniais, negu yra. 
Sako, kad nebūtų pardavęs 
alaus, jeigu būtų numanęs jų 
amžių.

Ir už antrąją nelaimę 
kaltina darbininkus

Įvykusioje subway trauki
nių nelaimėje praėjusio sek
madienio rytą Coney Islande 
d2 asmenys tapo mažiau ar 
daugiau sužeisti, ši jau buvo 
antroji subways nelaimė bė
giu paskiausių trijų savaičių.

Pulkininkas F. H. Bingham, 
kuris yra vykdančiuoju New 
Yorko Transit Autoriteto di
rektoriumi, tuojau suskubo vi
są atsakingumą sudėti ant dar
bininkų. Vieno nelaimės trau
kinio motormaną Edward 
Gleason tuojau suspendavo.

Pirmesnėje nelaimėje taip
gi buvo pasielgta taip pat. 
Tačiau unija tuomet sakė, kad 
darbininkai kaltinami bereika
lingai ir kad unija juos gins. 
Dar nebuvo tekę matyti uni
jos pareiškimo dėl šios, antro
sios nelaimės.

Nelaimė Įvyko vienam 
traukiniui išeinant iš stoties, 
kitam įeinant stotin aut vienų 
ir tų pačių trekių. Jie tvojo 
vienas kitam kakton, kaip 
ožiai. Dėl ko neveikė automa
tiški trekių kontroliai, nesu
stabdė, nepasuko traukinių, 
šiuos žodžius rašant tebebuvo 
neatsakyta.

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

DIDIEJI PIKNIKAI
Paramai Dienraščio Laisvės

Prašome visuomenę įsitemyti ir kviečiame atsilan
kyti į juos, kuriems distancija nekliudys. 
Prašome kitų organizacijų tomis dienomis 

nieko nerengti.

Liepos Q
July O

Brooklyno Apylinkė
National 'Hall & Park 

65-13 38th Avenue 
Woodside L. L, N. Y.

T. ' Bostono Apylinkė
Liepos O 4 , . t . m p uT 1 ~ n /■ Liet. Taut. Namo Park
July f Keswick Rd. ir Winter St.

Montello, Mass.t

šie piknikai bus puikiausia proga pasilinksminti laike 
jūsų vakacijų. Į kurį tik nuvyksite, ten rasite daug sa
vo gerų pažįstamų, (seniai matytų. O taipgi įsigysite ir 

naujų pažinčių.
■4I-

Unijos protestuoja 
prieš persekiojimą 
mokytoją

Mokytojų Unijos organe 
Teachers News praneša, kad 
daugėja unijų ir kitų organi
zacijų protestai prieš New 
Yorko mokytojų vertimą tap
ti informeriais.

Tarpe jų pareiškusių pro
testą yra Amalgameitų buče- 
rių laikraštis Butcher Work
men, taipgi rakandų darbinin
kų lokalas, kailiasiuviai, dau
gelis pačių mokytojų ir tėvų 
organizacijų.

Mažą namą savininkai 
nepatenkinti taksavimu

Mažųjų namų savininkų or
ganizacijų atstovai kalba, kad 
jie mobilizuosis ir kovos prieš 
užmojį vėl pakelti nejudamo
jo turto taksus. Jie sujudę 
kovoti ne vien tiktai prieš pa
tį pakėlimą. Yra nuomonių, 
kad taksavimo formos patai
kauja stambiųjų žemiui ir na
mų savininkams, o pertaksuo- 
ja mažuosius.

Dabartiniai taksai yra $3.- 
68 už kožną $100 vertybės, o 
ir tie yra aukštesni už visus 
bent kada buvusius miesto. Gi 
numatyta pakelti iki $3.85.

Eiliniai dažytojai 
gina savo teises

United Painters eilinių na
rių komitetas kritikuoja esan- 
čiąją unijos valdybą, kad ji
nai prašalino iš kandidatų į 
naują valdybą Max Rosen. 
Sako, kad prašalinimas vado
vaujantis techniškumu “neigia 
demokratiją unijoje.”

Lokalai valdybos rinkimus 
vykdo šiomis dienomis, baigs 
birželio 27-tą.

Eilinių pastatytieji kandida
tai į Distrikto 9-jo tarybą yra : 
Ralph French, Sam Winn, 
Sam Rosen, Abe Grobman.

Ragina vilioti atgal 
subway keleivius

Harris J. Klein, nesutinkan
tis su Transit Authority daugu-' 
ma penktasis to Autoriteto na
rys, sako, jog miestas privalo 
imtis rimtų priemonių sugrą
žinimui keleivių į subways ir 
kitas miestines linijas.

Kleinas pasiūlė, kad pir
miausiu žingsniu turėtų būti 
nupiginimas fėro, duoti du fė- 
rus už 25c. Dabar 1 f eras yra 
15 centų. Klein sakė turįs ir 
kitų pasiūlymų.

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS
Mokytis Teatrališką

Parūką Darymo
Turi Kalbėti Angliškai

LERCH
67 West 46th St., N. Y. C.

Vandalai apžalojo 
maldnami
Praėjusį sekmadienį vandalai 

buvę įsigavę į First Reformed 
Church, esančią prie Jamaica 
Ave. ir 153rd'St., Jamaica. 
Suraižė minkštų kėdžių apmu
šalus, kiaušiniais aptaškė pia
ną, vargonus, sužalojo apeigi
nių aprėdų ir kitus -reikmenis.

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

FISHING & BOATS

HOWARD BEACH

SABALO
CHARTER FISHING 

Capt. Bill Schmitt 
NOW BOOKING 

VI. 3-8324

CAPT. GREGORY’S 
FISHING STATION

Leaves Daily Captree. 8 A. M. 
Boats, Motors, Bait, Tackle Turn 

right on Wellwood Ave., and 
Merrick Rd. (at Diner).

Lindenhurst 5-2910

GREENPORT 
Weakfish—Porgies 

Išnuomojame Laivus 
TEX I Open Boat, kasdien, tik ne 

šeštadieniais ir sekmadieniais. 
TEX H Išplaukia šeštad. ir sekmad.
7 v. ryto, nuo MITCHELL’S PIER 

MITCHELL’S MARINA 
Greenport 7-0430. Baras, Restaur., 

Viešbutis

JO-BOB Open Boat 7:30 A.M.
Tuesday, Wednesday

Saturday, Sunday
CHARTER MON.—THURS—FRI. |

A. P. White’s Bait Shop,
Greenport, L. I.

DAUG FLUKES ŽUVIES

NICKS Jūrų Užtvankoj 
Žuvavimo Stotis 
Tel. HA. 2-0409

Užkandžių bufetas, šaltas alus, 
žuvims kąsniai. Žuvaukite už
tvenktose vandenyse.

JESS LOU The 2nd. Geo. Lindley
For Charter $5 per person. $85 min. 
plus bait. Leaves 135 Woodcleft.

Now taking reservations for 
Blue Fish.

LYnbrook 9-2427

:: Beer & Ales, Inc. ;•
• ’ Pristatytojai geriausios rūšies ‘ ’
• • importuoto ir vietos gaminimo * • 
J ’ alaus, ėliaus ir Stouts. Aptar- I *
• • naujame restaurantus, sales, • •
* J vestuves ir pares. •.
H 146-152 Šo. 1st Street, o
* J Brooklyn, N. Y. • •
« I Telefonas EVergreen 7-5471 • •
ai M
* .T. aSa aSa aSa ^Xa a2a ^2a aSa aAA AaA aSa AvA aSa AAA A aWW WWW A 4 * * i i

^TONA'S ■
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS JĮ 

Savininkas
306 UNION AVENUE : 

BROOKLYN, N. Y.
' Gerai Patyręs Barberis

( JT- X J*1 j— —* ■**“ —'

MATTHEW A.i:
BUYUS

I i (BUYAUSKAS) • ’
II * ’

:: laidotuvių ::
:: direktorius ::
a. '

:: 426 Lafayette St- ■ •
;; Newark N. J. !:

ai

■; MArket 2-5172 H

4 gilti. Laisve ŲLIbartyJL Trečiad., birželio (June) 22, 1955

Nurses — RN. (2) Dienom.' pra
leiskite vasarą 7 mailių nuo jt’Vros, 
110 lovų ligoninė. Abelnai 1 aY 2 
lovose ligoniai, skyriuje 18 lovų, 
Pilnas užlaikymas; linksma aplinka. 
Nuolat jei pageidaujama, šaukite ar 
rašykite Supt. Allen Wood Tubercu
losis Hospital, Allenwood, N. J.

FArmingdale 5-6361
(108-121)

REAL ESTATE

Parduoda savininkas — Lynbrook. 
De Luxe Customs, 2 šeimų Cape 
Cod Rancher, 5 metų senumo. Ply
tų ir akmens. Erdvūs rūmai, ugnia
vietė. 19x16 salionas. Aluminum 
screens, storms. Indų plovimui ma
šina, daug kitų ekstra dalykų. Sa
vininkes persikelia kitur. Greitam 
pardavimui $27,500.

Lynbrook 9-7603.
(118-121)

Parduoda savininkas — Staten Is
land. Stationery, candy krautuvė. 
Sodės fontanas, West Brighton. 
Veikli intersection. Patyrusi pora 
gali traukti iki $1,000 j savaitę jei
gu. Turime parduoti su nuostoliu už 
$5,250 — greitam pardavimui. Šau
kite: HO. 6-1483.

(119-122)

Hartsdale — Parduoda Savininkas.
1- mos lubos 2 miegrūmiai, gyvena
masis rūmas, virtuvė ir maudynė.
2- ros lubas dalinai ištaisytas rt^ieg- 
rūmis, den, garadžius. Suncteck, pa
tio. 14 sceniškos žemės. Patogu j 
mokyklas ir bažnyčias. Greitam 
pardavimui tiktai $16,500. Šaukite: 
DO. 8-7017.

(120-123)

Valley Stream, Long Island. Medi 
dinis bungalow ant 40x100 loto, 
naujoje rezidencijinėje sekcijoje. 
Tiktai 4 blokai iki buso. Tiktai 
$3,500. Agentas: MICHAEL CES- 
TAR, 366 Union Ave., Brooklyn. 
EVergreen 7-1414—EV. 7-9882.

(120-121)

SCARSDALE GREENACRES 
DU NAUJI SPLIT LEVEL

Patogioje vietoje prie Claremont 
Ftd., nuo Bronx River Parkway. 6 
dideli rūmai, 2 tiled maudynės, 3 
miegrūmiai, moderninė virtuvė, pil
nas skiepas, ištisai išdekoruotas. 
Randasi puikiausioje Scarsdale vie
toje. Tie namai netikėtinai žemai 
apkainuoti, žemiau $30,000. šauki
te būdavotoją: BRiarcliff 6-5759 
arba SC. 5-2325.

MERRICK — 130x100 —vienu galu 
uždaroje, medžiais apaugusioje gat
vėje. Daug tvarkiai susodinti^ me
džių ir krūmelių. Plytų ir akmens 
konstrukcija. Breezeway ir » cimen- 
tinis takas, didelis 2 karam madin
gas garadžius, vingiuojanti drive
way, aptverta dratine tvora. 2 
tniegrūmjai, gyvenirhui rūmas, vir
tuvė, dinette, maudynė ant žemų
jų lubų. 2 miegrūmiai, miegojimui 
porčiai, maudynė ant aukštutinių 
lubų, atskirai statytas, karštu van
deniu aliejum šildomas. Lauke grill 
Ir ekstra vandens teikimas. Madin
gas skiepo rūmas. Gryna kaina
is,000. 150 Woodpecker Lane.

FReeport 9-5017.
(121-123)

Parduoda savininkas — Babylon 
West. (Lady of Perpetual Help Pa
rish — Crown Manor). 3 metų se
numo Cape Cod. Kaip naujas. 5 rū
mai, skiepas su party rūmu. Per 
Hsą attic. Vieta dar dėl 2’^ mieg- 
rumių. Pilnai aptaisytas kiemas, 
attached garadžius, screens, storms 
ir blinds. Tiktai $11,200. TU. 8-1478

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Kepykla. Parduoda savininkas, 10 
metų lysas. Ideališka patyrusiai po
rai. Metinės įeigos siekia iki $50,- 
000. Pardavimo priežastis—savinin
ko nesveikata. Greitam pardavimui 
tiktai $12,000 (su tavoru.) Įneši
mas $6,000. LA. 8-8367. i

(119-121)

New Yorke apartmentinio 
namo 5-jo aukšto bute iškilęs 
gaisras pridusiiro dūmais 7 
asmenis.

MEDUS
^Su Lemonadu— 

i; Tai Gėrimas Karščiuose
•

; Tuojau įsigykite medaus ir 
:; sveikatai naudingai ateivė- : 
; dinkite šaltu lemonadu karš- ' 
imtomis dienomis.

•
Bitininko Končiaus Medus

KAINA $1.25 UŽ KVORTĄ

UŽ PUSĘ GALIONO $2.50

Gaunamas
Laisves Įstaigoje




