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KRISLAI
Demesis i žemės ūki.
Kun. S. Stonys.
Puolimas ant dvasininku.
Ark. Skvirecko sukaktis.

Rašo R. Mizara

Tarybų Sąjungos Komunis
tu panijos pirmuoju sekreto
riumi tapo išrinktas ukrainie
tis Nikita S. Kruščevas.

Dėl jo išrinkimo i tą vietą 
mūsų krašto komercinė spau
da nemažai spekuliuo ja. Tai 

J job biznis.
pilims svarbu tai, kad Kruš

čevas šiomis dienomis atkrei
pė visos šalies dėmėsi i tai. 
kad ji privalo sukaupti savo 
jėgas žemės rikiui, ypatingai 
gyvuliu ūkiui kelti, kad Ta
rybų Sąjungos žmonės turėtu 
juo daugiau mėsos ir pieno.

★
Savo kalboje Kruščevas pri

minė vieną Įdomu dalyką.
•Jis sakė, kad tarybinė šalis 

jau pastatė' savo industriją, 
sunkiąją pramonę, aukštame 
lygyje, todėl dabar didesnis 
piliečiu dėmesis privalo būti 
nukreiptas i lengvąją pramo
nę ir žemės ūki.

Lengvoji pramonė. žemės 
ūkis teiks piliečiams naudo
jamus produktus didesniais 
Juokiais ir tai kels žmonių gy- 

, ymimo lygi.
Ligi šio] t.oje šalyje vyriau- 

žmonių dėmesis buvo nu
kreiptas i nauju, didžiulių 
fabriku statymą, i geležinke
lių tiesimą, i anglies pramonę, 
i aliejaus pramonę.

★

Neseniai Newark? buvo pa
laidotas 58 metų amžiaus ka
talikų kunigas, S. Stonys.

J Ameriką kun. Stonys at
vyko 1928 metais, siunčiamas 
Šv. Kazimiero draugijos (ku
ri leido knygas) reikalais. Jis 
čia ir apsigyveno, atsisakyda
mas smetoninėn Lietuvon 
grįžti.

Klebonavo tūlose New 
Jersey lietuviškose parapijose, 
bet vėliausiu laiku, prieš mir
ti, jis ėjo kapeliono pareigas 
Orange, N. J., ligoninėje.

Apie velionį galima tiek 
pasakyti: jis buvo vienas iš 
tų dvasininkų, kurie atsisakė 
pūsti į raudonbaubizmo triū- 
bą.

Su juo galėjo surasti bend
rą žodį ii Hepoteris, ir bedie- 
xis^ygiai, Kaip ir parapijonas.

Bėgy j pastarųjų keleto die
nų spaudoj pasirodė nemažai 
insinuacijų prieš visą eilę dva
sininkų.

Tuos dvasininkus šmeižia 
įvairūs šnipai ir šiukštinėto- 
jai, gauną iš valdžios dideles 
algas ir gyveną vien tik iš 
šmeižtų, taikomų prieš įvai
rius pažangesnius individua
lus.

Paliesti ir du žydų rabinai: 
Stephen S. Wise ii- Judah L. 
Magnes. Užkabintas ir pas
torius John Haynes Holmes, 
Community Church klebonas 
New Yorke.

Ragangaudžiai šią savo ne
garbingą misiją pradėjo su 
komunistais, su darbo unijų 
vadovais, o baigia su dvasi
ninkija.

Arkivyskupas Juozas Skvi

reckas šio mėnesio 18 d. mi
nės savo 80 metų amžiaus su
kaktį.

Klerikalų ir tautininkų 
spauda arkivyskupą labai gar-

(Tąsa 3-čiam pusi.)

AMERIKA ATMETA NET 
KALBAS APIE KINIJOS 
PRIĖMIMĄ I J. TAUTAS
Vakarai atmesią Kinijos siūlymą 
paplatint politinę konferenciją

Denver, Colo. — Prezi
dentas Eisenhoweris griež
tai priešinasi net diskusi
joms Jungtinėse Tautose 

i apie Kinijos Liaudies Res- 
■ publikos priėmimą i Jungt. 
i Tautų organizaciją.

Eisenhowerio valdžia 
I “veržte išveržė” iš Angli- 
i jos ir tūlų kitų Amerikos 
talkininkų pasižadėjimą, 

I kad jie bent 1953 metais 
priešinsis Kinijos priėmi
mui i Jungtines Tautas, 
kaip teigia Scripps - How
ard laikraščių koresponden
tas Andrew Tully. Sako, 
pats prezidentas stos prieš 
Kinijos Įleidimą į Jungti
nes Tautas ne tik šiemet, 
bet kitąmet ir toliau.

AMERIKA SUBŪRĖ SA
VO BENDRUS ATMEST 
KINIJOS PASIŪLYMĄ 
United Nations, N. Y.—

I z

i Amerika iš anksto paveikė 
anglus, francūzus bei kitus 
'savo talkininkus, kad at
mestų Kinijos pasiūlyma— 
paplatinti busimąją politinę 
valstybių konferenciją, ku- 
ir mėgins daryti taiką Ko
rėjoje.

Kinija ir šiaurinės Ko
rėjos Liaudies Respubliką 
siūlė Jungtinių Tautų sei
mui (asemblėjai):

įtraukti į politinę konfe
renciją ir penkis neutralius 
kraštus — Indiją, Sovietų 
Sąjungą, Pakistaną, Burma 
ir Indoneziją.

(Pereitoji Jungt. Tautų 
sesija priėmė Amerikos pla
ną, kad toje konferencijoje 
dalyvautų tiktai 17 kraštų,

» — •     - -  ------------------- . .  

Trumano raštui numušama 
165,000 doleriu taksu

Washington.—Buvęs pre
zidentas Trumanas yra pa
daręs sutartį, kad už $600,- 
000 parašys žurnalui Life 
atsiminimus apie savo pre
zidentavimą. Jeigu žurna
las sykiu sumokėtų jam 
tuos pinigus, tai Truma
nas turėtų atiduoti valdžiai 
$503,000 kaip taksus, ir 
jam pačiam liktu tiktai apie 
$97,000.

Bet Trumanas susiderėjo 
su taksų biuru ir žurnalu 
Life, kad atlyginimas už jo 
raštą bus išmokėtas per 6 
metus lygiomis dalimis. To
kiu būdu Trumanas sumo
kės valdžiai tik apie $338,- 
000 taksų, o jam liks apie 
$262,000 uždarbio.

Prezidentas Eisenhoweris 
pirmiau, susiderėjęs su tak
su biuru, sutaupė bent 
$200,000 nuo, taksų už sa
vo atsiminimų knygą apie 
karą vakarų Europoj.

kurie tiesiogiai kovojo ko- 
rėjiniame kare.)

Kinijos premjeras Čou 
En-lai savo kablegramoje 
Jungtinių Tautų sekreto
riui pereitą sekmadienį 
taip pat siūlė pakviesti Ki
nijos. ir šiaurinės Korėjos 
atstovus, kad jie galėtų da
lyvauti svarstymuose apie 
politinės konferencijos su
darymą taikai vykdyti Ko
rėjoje.

Sovietų Sąjungos delega
tas Andrius Višinskis rei
kalauja, kad Jungt. Tautų 
seimas aptartų tuos pasiū
lymus.

Prancūzai vėl per 
greitai pasigyrė

Hanoi, Indo-Kin. — Pran
cūzai buvo pasigarsinę, kad 
keli tūkstančiai jų su ame
rikinių lėktuvų pagalba 
pralaužę Vietnamo liaudi
ninkų frontą apie. 30 mylių 
nuo Hanoi didmiesčio. Bet 
truputį vėliau tą pačią die
ną francūzai buvo* priversti 
prisipažint, kad liaudinin
kai juos atmušė.

Trukšmaują atsisakantieji 
grįžti namo belaisviai

Panmundžom, Korėja. — 
Amerikiniai koresponden
tai pasakoja, jog nenorin- 
tieji grįžt belaisviai, šiauri
niai korėjiečiai bei kinai, 
kelia riaušes, kuomet jie 
varomi į naujas stovyklas 
nuginkluotame ruožte. Šios 
stovyklos yra globoje tarp
tautinės neutralių šalių ko
misijos.

Tie belaisviai, sakoma, 
keikią komunistus ir akme
nimis laidą i komunistu ko
respondentus bei stebėto
jus.

Belaisvius tvarko Indijos 
kariuomenė, nevartod a m a 
ginklu.

Kad tokie belaisviai gau
tų mažiau progos trukš- 
mauti, tai komisija nuta
rė sumažini koresponden
tų - tėmytojų skaičių. Iki 
šiol buvo leista po 25 kores
pondentus nuo Jungtinių 
Tautu ir nuo šiaurinių ko
rėjiečių bei kinų komunis
tų. Dabar bus prileidžia
ma tiktai po 5 korespon
dentus iš vienos ir antros 
pusės.

Washington. — Farmerių 
gaunamos kainos šiemet 
nupuolė 10 procentų, bet 
miestuose dar pabrango 
maisto produktai.

Korėja. — Tapo pervesta 
i neutralės komisijos žiny
bą 320 nesutinkančių grįžt 
narna belaisvių, tarp kurių 
yra ir amerikiečių.

Lenkų vyskupas prisipažino kaip KINIJA VĖL PATARIA
Amerikos ir popiežiaus šnipas FRANCIJAI DARYTI

Varšava. — Kekės diece
zijos vyskupas Česlavas 
Kačmarek teisme prisipa
žino šnipinėjęs Jungtinėms 
Valstijoms ir popiežiui 
prieš Lenkijos liaudies val
džią. Vyskupo- prisipažini
mas buvo tiesiog iš jo lū
pų skleidžiamas per Lenki- 
jos radiją.

Taip pat prisipažino kal
tais trys kunigai ir viena 
minyška, kad šnipinėjo pa
gal vyskupo komandą.

Vyskupas prisiėmė visa 
kalte sau, sakydamas: “Aš 
juos išvedžiau iš kelio ir už 
tai gailiuosi.”

Vyskupo Kačmareko iš
pažintis teismui sakė, kad:

Jis 1945 metais turėjo 
slaptas sueigas su Ameri
kos ambasadorium Arthuru 
B. Lane ir visuomet kalbė
josi apie greitą karą prieš 
Sovietų Sąjungą. Ambasa
dorius sakydavo, jog Ame
rika planuoja naują kara.

1949 metais Kačmarek da
vė rašytą šnipišką raportą 
grįžtančiam namo ameriki-

Galingoji vokiečiy 
unija kovoja prieš 
Adenauerio diktatūra 

<-■

Bonn, Vokietija. — Kuo
met Vakarų Vokietijos 
premjeras Adenaueris su 
savo katalikais - krikščio
nimis demokratais laimėjo 
rinkimus rugpjūčio 6 d., tai 
to krašto valdovai pareiškė, 
jog Vokiečių Darbo Unijų 
Sąjunga turės būti perimta 
į valdžios kontrolę. Mat, 
ta unijų organizacija dar
bavosi rinkiminiame vaju
je, kad būtų išrinkti soci
alistai.

Tam Adenauerio pasimo- 
jimui dabar griežtai pasi
priešino galingoji Vakari
nės Vokietijos Plieno ir 
Metalų Darbininkų Unija.

Vyriausioji unijos taryba 
vienbalsiai užgyrė rezoliu
ciją, šaukiančią unijistus 
atmušt bandymus, siekian
čius užkarti unijoms valdi
nę diktatūrą.

Spaak ragina Europą 
taikytis su Sovietais

Strasbourg, Franci j a. — 
Paul-Henri Spaak, Belgijos 
socialistų vadas ir buvęs 
premjeras, ragino greitai 
sudaryti Jungtines Vaka
rų Europos Valstybes ir 
ieškoti taikos su Sovietų 
Sąjunga draugiškais, “šei
myniškais” pamatais.

Spaak, raportuodamas pa
tariamajam vakarų Euro
pos seimui, sakė, kaip So
vietų Sąjunga, taip ir va
karinės Europos kraštai 
turėtų eiti į derybas be*jo
kių griežtų, iš anksto nu
statytų reikalavimų.

ORAS. — šilta ir dalinai 
apsiniaukę.

*CK| PALIAUBAS VIETNAME
Hlond specialiai šnipinėjo j ____________

Anfill'ai Sako. Vietnamo liaudis vis tiek
“Po karo mudu su kar- i 7 1 v . ~

dinolu Hlondu nu t a r ė m e į galų gale, sumas francuzus 
vesti neatlaidžią kovą prieš l ” ~ 
esamąją valdžią tiesioginiai 
arba per nauja tarptautini 
karą.” ’ ‘ -

Vyskupas Kačmarek, ap
gailestaudamas, pridūrė:

“Ši valdžia remia mūsų 
bažnyčią, steigdama naujas 
parapijas. Aš to nesupra
tau ; aš bendradarbiavau su 
sveti mųjų kraštų propa
ganda.

“Tam tikros jėgos nu
ginklavo mano sielą ir pro
tą; tad aš ir siuntinėdavau 
ganytojiškus laiškus savo 
kunigams, ragindamas juos 
kantriai ii’ ištikimai pasi
duoti hitlerinei valdžiai ka
ro metu.

“Taip pat reikia žinoti, 
jog popiežius visuomet va
dovavo priešlenkiškai poli
tikai.”

i Kambodija iš tikrųjų 
i nežada taikanti I 
francūzy karui

Saigon, I n do - K i n.—K am - 
bodijos premjeras Pen 
Nouth buvo pasakęs: Jei
gu Vietnamo komunistai - 
liaudininkai ištrauks savo 
kariuomenę iš Kambodijos, 
tai kambodiečiai nepadės 
francūzam kariauti prieš 
Vietnamo liaudininkus.

(Kambodija. yra viena iš 
trijų Tndo-Kinijos dalių.)

Paskui senatorius Know- 
land, repu b 1 i k o n ų vadas 
Amerikos Senate, ir ameri
kinis ambasadorius nuvyko 
pas Kambodijos valdinin
kus; žadėjo jiems pinigų 
bei ginklų, jeigu kambodie
čiai talkaus francūzams, ir 
paskelbė, būk Kambodijos 
valdžia “jau sutinka tai
kanti vakarams prieš Viet
namo komunistus.”

Bet Kambodijos užsienio 
reikalų ministras Strit Ma- 
tak po to viešai užginčijo 
neva Kambodijos sutikimą 
kariauti išvien su francū- 
zais prieš Vietnamo liaudi
ninkus.

Wall St. serai nusmuko dar 
dviem bilijonais doleriu

New York. — Vien tik- 
tai pirmadienį Wall Stryto 
pramonių šėrai vėl nupuo
lė daugiau kaip dviem 
tūkstančiais milijonų dole
rių. Šerus puldo ypač gan
dai, kad valdžia piažins ka
rinius užsakymus fabri
kams.

Washington. — Valdžia 
davė užsakymą General Mo
tors korporacijai pastatyti 
tankų dar už 200 milijo
nų dolerių.

Peking.—Valdinis Kinijos 
radijas jau antrą kartą pa
tarė Franci jai daryti pa
liaubas su Vietnamo komu
nistais - liaudininkais, In- 
do-Kinijoje. Nurodė, kad 
galima būtų surengti pana
šias paliaubas kaip Korėjo
je.

Pekingo radijas sakė:
“Milijonai taikos reika

laujančiu žmonių pasaulyje 
tano galinga jėga, ši jėga 
privertė amerikinius už
puolikus ieškoti paliaubų 
Korėjoje ir galės priversti 
francūzus užpuolikus sudė
ti savo ginklus Vietname.”

Turky manevrai prieš 
Sovietų Sąjungą

Ankara, Turkija. — Tre
čioji Turkijos armija pra
dėjo plačius rudeninius ma
nevrus Erzerumo srityje, 
paliai sovietinio Kaukazo 
siena.

Turkija prašė Ameriką 
dar pastiprinti turkų armi
ja ir oi'o jėgas—duoti dau
giau pinigų, ginklų ii- ka
rinių mokytojų.

Vyru “palydovės” Chicagoje 
gaudavo iki $500 per naktį

Chicago. — Policija už
klupo brangių prostitučių 
lizdą, kuris vadinosi “paly
dovių biuru.”

Tas neva biuras parsam- 
dydavo gražias prostitutes 
daugiausia turtingiems biz
nieriams, kurie mokėdavo 
no $50 iki 500 dolerių už 
nakti.

Areštuota lizdo šeiminin
kė Kay Jarrett, 15 jos 
mergšių ir 3 jų “patronai.”

Republikonai - tai tik 
ardytojai, sako Trumanas 

i

Chicago. — Buvęs prezi
dentas Trumanas. kalbėda
mas demokratų vadų kon
ferencijoj, pareiškė, jog re- 
publikonų valdžia Washing
tone elgiasi taip, kaip “ar
dytojų gengė” — naikina 
demokratų įvestus pageri
nimus žmonėms.

Trumanas, tarp k i t k o , 
pastebėjo;

Nors Eisenhoweris rinki
miniame savo vajuje žadė
jo numušti taksus, bet jc 
valdžia planuoja apkrauti, 
n a u j a i s taksais visokius 
kasdienio vartojimo daly* 
kus.

Douglas, Anglija. — De
šinieji vadai anglų Darbo 
Unijų Kongrese įpiršo re
zoliuciją, kad Anglija turi 
nemažint ginklavimosi iš
laidu.

Kinijos radijas kiek pir
miau taip pat perspėjo 
francūzus, kad jeigu jie ir 
testu kara, vis tiek vietna- 
miečiai ir kiti Tndo-Kinijos , 
žmonės sumuštu ii' išvytu 
francūzus.

PRANCŪZU
PRARISIMAI

Jau aštunti metai kai 
francūzai kariauja, ir Viet
namo liaudininkai per tą 
laiką atėmė iš francūzų 
daugiau kai]) pusę Vietna
mo, svarbiausio Indo-Kini
jos krašto.

Francija tam karui išeik
vojo po 1,000 milijonų do
lerių kas metais, o per tre
jetą paskutinių metii dar 
Amerika davė francūzams 
po 500 milijonu doleriu pi
nigais bei ginklais kovai 
prieš vietnamiečius.

FRANCIJA GALI BŪTI 
PRIVERSTA BĖGT

Iš INDO-KINIJOS
New Yorko World-Tele

gram (ir kiti amerikiniai 
Scripps - Howard laikraš
čiai) kritikuoja valdinę 
Amerikos Saugumo Komi
siją, kad ii patarė duoti 
Francijai dar 385 milijonus 
dolerių karui prieš Vietna
mo liaudininkus. World - 
Telegram rašo;

“Ir šis pasiūlymas duo
damas tokiu laiku, kuomet 
uati Fran ei i a gali pasi
traukti iš Indo-Kinijos bile 
momentu — tad mums nie
ko daugiau neliktu kaip 
pasmerkimas už tuščiai iš
eikvotus pinigus.”

(Amerikos valdžia jau 
pirmiau paskyrė 400 mili
jonų dolerių šiam Franci jos 
karui einamais metais. Jei
gu duotų dar 385 milijonus 
dolerių, tai būtų jau 785 
milijonai per metus.)

N .Y. World - Telegram 
daro šitokią išvadą:

“Ta kova prasidėjo 1946 
metais kaip karas už ne
priklausomybę nuo Franci- 
ios. Didžioji dauguma azi
jiečių dar ir šiandien tebe
žiūri į tą karą kaip kovą 
už tautinę nepriklausomy
bę. nepaisant, kad vietiniai 
komunistai vadovauja.

“Mūsų (Amerikos) įsivė
limas negauna ten mums 
jokiu draugų kaimyniškuo
se (Indo-Kiniiai) kraštuo
se — Indijoi, Burmoj ir In
donezijoj, kur kolonijinis 
pajungimas iš svetimųjų 
pusės yra laikomas dides
niu blogumu, negu komu
nizmas.

“Ką gi mes ten galėtume 
daugiau laimėti, kaip tik 
dar vieną juodą akį?”

(Kai kurie Francijos po
litikieriai jau pirmiau sakė, 
reikėtų pasitraukt iš Indo- 
Kinijos, norint išvengt ban
kroto namie.) \
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TAMSA PRIEŠ AUŠRĄ
SAVAITRAŠTIS “National Guardian” rugsėjo 14 

d.) išspausdino editorialą, analizuojantį dabartinę niū-

Straipsnis įdomus; jis rašytas Darbo" Dieną ir pra
sideda šitaip:

“‘The National Guardian’ yra nepalaužiamos nuo
monės, kad tos aspiracijos, kurios sukūrė Naująją Da
lybą, Amerikoje nėra mirusios.

“Per penkeris šiurkščius metus, per kuriuos ameri
kinės žmonių laisvės buvo nuolatos brukamos atgal lin
kui prieš-jeffersoninę padėtį, kai kito pasaulinio karo še
šėlis gulė mūsų šalį, mes prisimygusiai sakėme, jog ko
va prieš Didžiąją Išdavystę Washingtone ir Wall st ryte ; 
gali ir bus žmonių laimėta. Mūsų laikraščio nuolatinis 
pasirodymas ir gyvavimas yra pateisinimas šios mūsų 
vilties ir isitikinimo.” v

Pasakęs tai, laikraštis tačiau primena, kad ženklai, 
rodą greitą tuojautinę ateitį, nėra geri, — juo blogesni 
dalykai atrodo dėl to, kad dar vis permaža amerikiečių 
visuomenės dalis stoja veiklon, darban, kad tąjį blogą 
sulaikyti.

Tuomet, kai Amerikoje yra ruošiamas Buchenwal-

į puodą taip, kad tai-]) jų 
praeidinėtų vanduo ir kad 
viršų apsemtų mažiausia 1 
colį, iki 2 colių.

Vaisių virimo laiką skai
tyk nuo tada, kada puodĄ 
esamasis vanduo p r JUd ėis 
smarkiai virti. Užb&gjs 
virti, nudenk puodą. Po 
vieną stiklinę iškelk ir pa
baik sandariai uždaryti.

Stiklinių dangtelius 
priruošti virimui

Porcelininis, užsukamas: 
Užmauk ant stiklinės kaklo 
iki briaunos guminę rinku- 
tę. Uždėk ir visai užsuk 
kepurę, bet vėl šūktelk at
gal apie ketvirtadalį colio. 
Vaisiams išviuis/ pabaik 
stipriai užsukti kepurę. (

Stiklinis: Užmauk iki 
briaunos guminę rinkutę. '
Uždėk stiklo dangtelį. Vir
šutinę vielą įstumk j dang
telio ravuką, bet šoninę vie
lą palik nenuspaustą že
myn. Vaisiams išvirus, nu 
spausk ir šoninę vielą.

Dangtelis su Įlieta gumi- 
I ne rinkute (lid).- Uždėk 
dangtelį ir visai užsukjme- f . 
talinę, kiauru viršumį^ri\\ 
kūtę (yra ir tokių stiklinių, 
kurioms tas dangtelis pri
spaudžiamas su viela). Jei
gu rinkė buvo gerai prisuk
ta ir verdant neatsiliuosa- 
vo, tie dangteliai bus taip 
pritraukti, kad rinkes ga
lėsi nuimti ir vartoti ki
tiems p rezervams daryti,

! dangteliai neatsiliuosuos.
Patikrinti prezervų 
uždarymo saugumą

Kuomet prezervai atša
lo, tas stiklines, kurioms 
uždėjai metalines rinkutes, 
palenk. Jei nevarva, ne- 
šnypščia oras, palik stovė
ti. Jei varva, atsikvepia, 
turėsi atidaryti, iš naizjo 
atvirti tai]), kaip iš sykio 
darei.

Turinčiais savyje gumiųj^? 
rinkutę dangteliais užd^c^g- 
tas stiklines lengvai pa
skambink metaliniu šaukš
tu. Jei garsas skambus, 
bus sandariai užsidariusios, 
o jei duslus, tarškus, turėsi 
panaujinti procesą iki užsi
darys saugiai .

Bėgiu sekamų 10 dienų 
vis stebėk, gal stiklinėse 
atsirado gyvybės ženklų. 
Jei pastebėjai vienoje, at
sargiai patikrink visas to 
virimo stiklines. N. K.

Skaičiau komercinėje spau
doje Mrs. Perle Mesta pra
nešimą apie tai, ką jinai 
matė Tarybų Sąjungoje. Ji 
tenai lankėsi neseniai, po 
užbaigimo Jungtinių Vals
tijų ambasadorės pareigų 
Luksemburgo valstybėlėje.

Greta kitko, Mrs. Perle 
Mesta minėjo, jog ji gavo 
nepaprastą įspūdį dalyvau
dama Tar. Sąjungos Aukš
čiausios Tarybos posėdyje. 
Ją daugiausia jaudino tas, 
kad ten matė daugybę mo
terų.

Taip, tikrai ji matė te
nai daug moterų — visas 
280. Jos buvo ne atėjusios 
šiaip sau pavėpsoti, bet yra 
tos tarybos narėmis. *

Po to visko ta politiniai 
jautri amerikone išsitarė, 
jog matymas tiek daug mo
terų jai sukėlė rūpestį. Ko
kį rūpestį? Dėl mūsų. O 
susirūpinti verta:

Tarybų Sąjunga yra tik
tai virš 30 metų amžiaus 
respublika, o jau 280 mote
rų suspėjo pakilti į kon- 
gresmanes. O mūsų šalyje 
Amerikoje, su virš pusan
tro šimto metų turinčioje 
respublikoje, vos 11 mote
rų šiaip taip dasikasė į Kon
gresą. To šiaip taip dasiek- 
ta per dideles varžybas už 
galią praėjusiuose prezi
dentiniuose rinkimuose. Jas 
prileido į rinkimus dėl to, 
jog buvo numatyta, kad 
moterų balsai bus nusveria- 
moji pajėga.

Kas nors, kur nors turi 
būti pas mus bloga, tariau 
sau. Pradėjau dairytis 
mums pasiteisinimo. Ban
džiau teisintis, kad socialis
tinė valstybė turį apie 4 0 
milijonų daugiau gyvento
jų, negu mūsų šalis. Tačiau 
imant procentais gyvento
jus ir išrinktąsias pama
čiau, kad mario šis pasitei
sinimas silpnesnis voratin
klio.

Imu Albaniją, mažiau 
dviejų milijonų gyventojų 
valstybėlę, skaitau: 17 mo
terų išrinktos į Seimą, trys 
iš jų yra prezidiume; dvi 
moterys yra ministrais; 
596 išrinktos į Liaudies Ta
rybas miestuose ir kaimuo
se. Kas ten per valdžia? 
Sužinojau, jog 1945 metų 
gruodžio mėnesi išrinkti ko
munistai ir jie esą vyriau
sia valdžios partija iki šių 
dienų.

Ieškojau pasiteisinimo pa
lyginime politinės padėties 
mūsų moterų su moterimis 
kitų kelių valstybių, kurios 
Amerikos spaudoje yra 
skaitomos blogomis, prieš 
kurias mes esame ragina
mos ruošti savo sūnus ka
riauti. Informacijų radau 
daug. Skaitau:

Bulgarijoje 37 moterys 
yra Seimo narėmis; 11,306 
narėmis vietinių tarybų, 2 
moterys ministrai ir 3 vice
ministrai. .

čechoslovakijoje 37 mo
terys yra Visašališkojo Sei-

mo narėmis; 30 moterų yra 
vietinių ir visašališkųjų ko
mitetų nariais ar viršinin
kais; 24 procentus visų ju
ridinių pozicijų užima mo
terys.

Lenkijoje 67 moterys yra 
Seimo (Diet) narėmis; 15,- 
000 yra vietinių tarybų na
rėmis ir apie 1,500 yra tų 
tarybų prezidentais.

Mongolijoje 22 procentai 
visų atstovų Nacionaliame 
Seime yra moterys.

Rumunijoje 66 yra Seimo 
narėmis, 135 teisėjais ir vie
na Aukščiausiam Teismui 
patarėja; 27,841 yra na
riais vietinių tarybų ir 
tūkstančiai kitų užima ki
tas atsakingas pareigas.

Vengrijoje 72 moterys yra 
Parlamento narėmis; 60,- 
000 veikia vietinėse tarybo
se.

Prisipažinsiu: tie skaičiai 
sukėlė manyje dėmesį ne ka
riauti prieš jas, bet kai ko 
iš jų pasimokyti, kad galė
tume mes prašalinti tą mū
sų šalies moterų atsilikimą. 
Ir sukėlė norą ką nors veik
ti jau dabar, šiuose miestų 
valdžios rinkimuose. Tai 
svarbu. Šių rinkimų pasė
kos veiks į ateinančiais me
tais įvyksiančius kongresi
nius rinkimus. T-a.

“Mandagiu riaušininkės 
veiksniu” pavadino komer
cinė spauda susitikimą žy
mios amerikonės švietėjos 

i Alice Prentice B arrows su 
ponu senatorium Jenner 
praėjusio birželio 23-čią.

Barrows, ankstybųjų 
Amerikos puritonų ainė, at
sisakė ragangaudžiams nu
silenkti. Tačiau komercinė ■ helių, gėlių, plunksnų šapo- 
spauda neišdrįso jos išmin- ’ se ar knygų apdarinėjimo 
tingą, mandagų ir demo-! prakaitaunėse, kuomet jos 
kratinį poelgį vulgarizuoti. į turėjo būti mokyklose!” 

Puritonai jos prosenoliai, i - ■
atsisakydami leisti jų gady- ■ brikuos(Tii 
nes ragangaudžiams Tau-1 
sioti po jų sielas ir įsitikini-;
mus, atvyko Amerikon 1630- 
jų metų laikotarpiu. Jie y 
atvyko į Naująjį Pasaulį ti- • -- - • -~
kėdami laisvei žodžio, span- į ~ - -■
dos, tikybos. Jie tuos įsi- > pVOga šviestis, mokslintis. tikinirniic iv.innvrinn L-nun. i v , ... .. i Ji nesidrovėjo stotis ant 

fivohucijo-1 dėžėS 'sakyti praka)bas už 
' tą, kuomi jinai tikėjo. 1914 
i metais ji vedė propagandą 
už tokį mokslo' planą, ku- 
riuomi mokiniai turėtų pro
gą “dirbti, studijuoti ir 
žaisti.” Ji nuo dėžės kalbė
jo tūkstančiams žmonių 
prie 42nd St. ir 5th Avė., 
taipgi prie kitų sankryžų.

“Apie moteris!” sako 
Miss Barrow su pasipikti
nimu ir jos mėlynos akys 
sužaibuoja pr i s i m e n a n t 
tuos pasikalbėjimus su fa
brikų darbininkėmis 1908 
metais. “Kokios moterys? 
Daugelis jų buvo 14 ir 15 
metų vaikai, dirbančios po 
10 valandų per dieną skry-

Po išbandymo pažinti fa- 
/ varganuose na

muose gyvenimą, Alice 
i Barrows niekad nebegrįžo 

.Ji nu- 
j sprendė daryti viską savo 
i galioje, kad vaikai, o taip 
j pat ir suaugusieji, turėtų

tikinimus patvirtino kovo
mis Amerikos R<
je, Civiliniame Kare ir už, 

| Teisių Bilių visuomet, kuo-i. 
i met tiktai jis būdavo išsta- 
i tomas pavojun.

Susi tikusi su Jennerio 
mitetu, Alice Barrows 
reiškė, jog jinai taipgi 

das visiems tiems, kurie taria žodį už taiką, laisvę ir ; voja už tas teises, 
gausą visiems, daugelis amerikiečių, i 
progresyvių žmonių, žiūri neteisinga kryptim arba lau
kia, kad Jurgis suorganizuotų kokią nors veiklą.

Laikraštis toliau nurodo, jog šiandien yra laikas 
kiekvienam vyriškiui ir moteriškei įsitikint, kad tamsa, 
užeinanti prieš aušrą, yra arti, ir kad jis tęsis taip ilgai, ■

ko- 
pa-

“The National Guardian” redakcija yra įsitikinusi, i 
jog taiką mylinčioji žmonija sulaikys pasaulinį karą, ta-; 
čiau desperatai karą gali pradėti.

Šitie desperatai atgaivino žmogžudiškąjį vokiečių 
nacionalizmą Vakarų Europoje, o sen. Knowland, tasai, 
kuris mėgsta .pasikliauti tik atomine bomba, vizituoja 
Oiang Kai-šeką ir Rhee ir jis vizituoja juos ne juokams.

Įkarštingas ruošimasis karui, — žmonės tai turi su
prasti, sako laikraštis, — neišvengiamai bandys sunai
kinti paskutinę mūsų laisvių. O jeigu jiems nepavyks 
karą pradėti, jei pasaulio žmonija prie to jų neprileis, tai 
jie juo žiauriau pradės puolimą ant prieš karą nusista
čiusių žmonių namie. Pradėję puolimą ant komunistų, 
desperatiški karo treškėjai nepasigailės nei vieno kito ne 
taip, kaip Xjie galvojančio asmens.

Atsiminkime, savaitraštis nurodo, jog neseniai Jen
ner Komiteto paskelbtas raportas priskaito visą Naują
ją Dalybą prie “komunistinės konspiracijos.”

Tik neseniai justicijos departmento sekretorius 
Brownell paskelbė, būk, girdi, išiuo metu komunistai grū
moja Jungtinėms Valstijoms labiau negu kada nors 
grūmoję. Jis taip pasakė ir tuo pačiu kartu pripažino, 
kad, jo nuomone, komunistų Jungtinėse Valstijose šiuo- 
metu tesą tik 25,000. Be to, yra žinoma, kad eilė ko
munistų vadovų jau yra kalėjimuose, o arti šimto komu
nistų vadovų yra nusmerkti kalėti, bet jų bylcs kol kas 
yra apeliuotos į aukštesnius teismus.

Ką tai rodo? klausia laikraštis.
Tai rodo, jog justicijos departmento sekretorius ne

kalbėjo apie komunistus, bet jis kalbėjo apie tuos ameri
kiečius, kurie buvo Naujosios Dalybos šalininkai, kurie 
nori, kad mūsų šalis grįžtų prie Naujosios Dalybos po
litikos.

Tarp makartistų ir republikonų administracijos yra 
atviras sandarbiavimas. McCarthy nubaltino ir justici
jos departments, išteisindamas jį dėl visų jam primestų 
finansinių suktybių, kurias buvo iškėlęs senatinis ko
mitetas,

Amerikos Legiono suvažiavime, įvykusiame 
Louis mieste, buvo reikalauta 
Liberties Union, 
kalauta, kad būtų atimta teisė praktikuoti, kaip advo
katui, Emanuel Blcch’ui, gynusiam Ethelę ir Julių Ro- 
senbergus. Tame pačiame legionierių suvažiavime ADF 
prezidentas Meany ir CIO prezidentas Reuther buvo pa
gerbti kalbėtojai.

Jei darbo unijų eiliniai nariai,—'toliau sako “The 
National Guardian,” — neįma.to, ką siūlo Butlerio bilius, 
pagal kurį visos darbo unijos būtų paverstos į kompa
nijas uni jas, tai iie vėliau labai gailėsis.

Savaitraštis sako: laikas vėlus, — uraganas stovi 
prieš mūsų akis. Kiekvienas Naujosios Dalybos šalinin
kas ,kuris nėra sugadintas prigavikišku “raudonojo suo
kalbio” “triksu,” turėtų tuojau stoti savų reikalų ir vi
so krašto sargybom

Laikraštis nurodo, kad ir jis pats yra puolamas, ta
čiau, nežiūrint viso to, jis, t. y.,jo štabas, yra pasiryžęs 
dirbti, veikti, kad tasai uraganas būtų pašalintas.

ku- 
ir ypatingai daug ‘ rias kovojo jos prosenoliai, 

i Kad kovoja už jas ne vien 
j tiktai dėl savęs, bet už tei
ses kiekvienam. Ji sakė: 
“Baisi padėtis, kad šiandie
ną žmonės nesupranta, jog 
Penktasis Amend m e n t a s 
yra apsaugai nekaltų, kaip 
kad ir prasikaltusiųjų.”

Jos kūdikystėje ją mig
dant pasakotos jai pasakos 
buvo apsakymai apie Ame
rikos Revoliucijos didvy
rius. Susėdus vakarieniau
ti, jos tėvui pirmininkau
jant, kalba eidavo apie po
litika ir civiliniu teisių 
klausimus (jos tėvas, kaip 
kad jos senelis ir proseno
lis, buvo kongregaci- 
jonų dvasiškis). Po tė
vo mirties tiems pokal
biams vadovavo jos dėdė 
Thomas Brackett Reed, 
dviemis atvejais buvęs Kon
greso Atstovų Buto kalbė
toju.

Miss Barrows su pagarba 
prisimena, kai]) jos dėdė 
“ne kartą, bet šimtus kar
tų” yra mokęs, kad “’Lais
vės laipsniu bile kurioje ša
lyje yra laisvė jos mažiau
siojo piliečio. Tai dėl to 
Paskelbimas Nepriklauso
mybės ir Teisių Bilius yra 
tarp didžiausiųjų žmogaus 
laisvės pareiškimų!’ Tai 
buvo jo tikyba, tai yra ir 
mano tikyba taip pat.”

UZ

JUGOSLAVIJA VĖL 
PERSPĖJA ITALIJĄ

Belgrad. — Jugoslavijos 
ministras Bebler, kalbėda-1 
mas jos seime, pareiškė:

— Jeigu Italijos armija 
dar nesiliaus manevravus 
prie Jugoslavijos sienos, tai 
Jugoslavija darys tinkamus 
žygius iš savo pusės, ginda
ma savo reikalus.

(Italija ir Jugoslavija da
bar ginčijasi ypač dėl Tri
esto žemės. Viefta ir kita 
savinasi Triesto sritį.)

Tais laikais, kaip ir da
bar, dažnai stokavo pinigų 
svarbiais švietimo reikalais 
info r macijai visuomenėje 
skleisti, nukaukuoti neda- 
teklius . Tad ji eidavo pas 
išsigalinčiūs atskirus asme
nis ir prikalbindavo tokius 
projektus paremti. Jos 
(1912 m.) paruoštą Voca
tional Guidance Survey, 
New Yorko Miesto Švieti
mo Tarybos išleistą rapor
tą, asmeniškai finansavo 

. Dorothy Whitney, vėliau 
ištekėjusi už Wi 11 a r d 
Straight.

Įgijusi visašališką repu- 
| taciją kai]) švietėja, Alice 
Barrows 1919 metais įstojo 
į J. V. Švietimo Raštinės 
štabą. Vienu pirmiausių jos 
projektų tose pareigose bu
vo studijuoti suaugusiųjų 
švietimą Passaic mieste, N. 
J., audyklų tvirtovėje. Sve- 
turgimiai darbininkai nesi
naudojo vakarinėmis klasė
mis, ir Miss Bar rows norė
jo žinoti, dėl ko. Ji netru
ko sužinoti. Pirmą dieną 
jai atvykus į Passaic, vir
šininkas Woolen Mills Ta
rybos nuėjo pas mokyklų 
viršininką raportuoti, kad į 
miestą • atvyko 
pa vėjingas asmuo, 
jis privalo tuojau 
siųsti atgal ten, iš 
atvyko.

Išgirdusi, kad jos 
šnipinėjamas, Miss 
rows nuėjo tiesiog pas fa
briku viršininką ir išrėžė 
viską, ką jinai apie tai mąs
to. Firmos.prezidentas ban
dė atsiprašinėti, aiškinosi, 
kad jo šnipai laikomi rapor
tuoti ne apie tokius šimto 
procentų amerikonus, kaip 
ji. Bet Alice Bar rows atsi
sakė atsiprašinėjimą pri
imti: 
jūsų darbininkų, 
da to nepakęs, 
ant bačkos dinamito.

Ne už ilgo po to visoje 
šalyje nuaidėjo žinios apie 
šnipijadą audinių centruo
se ir nuūžė masiniai strei
kai prieš vergiškas darbo 
sąlygas ir ’alkio algas.

Minėtieji yra tiktai keli 
bruožai iš turtingo darbais 
jos gyvenimo. Tarpe kitko, 
ji suorganizavo komitetą 

rinko davinius Russell Sage ginti Marioną Bachrach, 
apie “Moteris vieną iš 17-kos darbininkų 

vadų komunistų New Yor-

A lice Barrows baigė Vas
sar kolegijoje mokslą 1909 

! metais, pasiruošusi eiti mo- 
! kytojauti. Ji mokino per 
‘ kelerius metus Ethical Cult- 
1 ure School ir New Yorke ir 
I Vassar Kolegijoje. 1907 
i metais Vassar jai davė sti-

St. I pendiją studijuoti Colum- 
tyrinėti” American Civil bia-Universitete po John 

taipgi Consumers Union; ten buvo rei- Dewey. ^Susižavėjusi jo fi
losofija “mokytis iš veiks
mų,” ji priėjo išvados, kad 
liaudies mokyklos turėtų 
būti perorganizuotos pro
gresyvine linkme ir norėjo 
tam ką nors veikti.

“Bet nedaug galėjau pa
gelbėti iki sužinojau šiek 
tiek apie gyvenimą ir ap
linka vaikų, kurie lankė 
liaudies mokyklas,” sakė ji. 
Tad, ji metė a k a dėmi n į 
•mokslą ir stojo* pas Mary 
Van Kleeck dirbti tyrinė
toja. Van Kleeck tuomet

Fundacijai ;
Industrijoje.”

foreignerė, 
ir kad 
ją pa-

darbas
Bar-

“Nesu skirtinga nuo 
Jie visa- 

Jūs sėdite v

ke, įkaitintų einant Smitho 
Aktu. Ji pareiškė, jog “Smi
tho Aktas yra nekonstitu- 
cingąs,” nes juomi vadovau
jantis valdininkai gali per
sekioti žmones už “moky
mus ir patarimus — juk tai 
teisės, kurias suteikia 
mums visięms Konstituci
ja.”

Po ilgų ir nuodarbių savo 
amžiaus 75 metų, Miss Bar
rows nesiruošia pasilsiui, 
nes tas ateis, ir neieškomas. 
Jinai yra pilna kovingo gy
vumo ir ryžto padėti mums 
atsiekti dar daug laimėji
mų “gyvenimui, laisvei ir 
siekimuisi džiaugsmo.”

M-tė.

Seoul, Korėja. — Bent 9 
pietiniai korėjiečiai belais
viai atsisakė namo grįžti.

ŠEIMININKĖMS
Vaisių prezervai

Rugsėjo 2-ros laidoje šia
me skyriuje tilpo informa
cijų apie vaisių prezervavi- 
mą su mažai cukraus ar
ba ir visai be cukraus. 
Taipgi buvo paduota pro
porcija preservams syru- 
po ir paprastasis būdas ke- 
navimui.

Paprastasis būdas: Nu
valyti, paruošti vaisiai z iš- 
verdami pagal skonį pasal
dintame vandenyje ir jau 
gatavai išvirus supilami į 
sandariai uždaromąsias sti
klines (jars).

Virimas stiklinėse
Virimui gatavai sudėtų 

s t i k 1 i n ėse vaisių (water 
bath metodu) yra dvi pa
matinės priežastys:

Vaisiai išeina neapsitry
nę ir juos apsemiąs skystis 
(syrupas) nesudrum s,t a s, 
gražesni, ir—

Dauguma darbo būna pa
daryta iš pradžios.

Pasiruošimas ir procedū 
ra darbo yra tokia:

Puodas, į kurį statysi sti
klines, turi būti bent tre
jetą colių gilesnis už sti
klinę (jar-džiar). Jis turi 
būti gerai uždengiamas.

Puodo dugne įtiesk gro
telį, to neturint, audinį, kad 
statysimos j puodą stikli
nės nesiektų dugno, būtų 
bent ketvirtadaliu colio ar 
daugiau atstu nuo dugno. 
Pripilk verdančiu vandeniu.

Vaisių pridėtas ir karštu 
syrupu pripiltas ir pri- 
dangstytas stiklines statyk

Pattern 9399 for shorter, fulh r 
figures. Half Sizes 14’Ą.
W/2. 2O’Z>, 22’i, 24U. Size IG’.į 
takes 4% yards 39-iuch.

Užsakymą su 35 ccnU^.k 
pažymėjimu formos v^we- 
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,
N.
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NEW JERSEY NAUJIENOS
Tie, kurie aplankė A. 

Stripeiką, sako, kad jam 
> reikės išbūti ligoninėje bent 

6 Cavaites. Sužalotas ga
na išlinkiai, ypatingai ranka 
ir Roja, ir išėjus iš ligoni
nės ims laiko, kol galės 
vaikščioti. Gaila, kad ran
dasi tolokai nuo savo drau
gų ir nėra lengva ji aplan
kyti. Lakewood, N. J., nuo 
Elizabeth, N. J., randasi 
virš 40 mylių.

A. Stripeiką nėra amžiu
mi jaunas. Tačiau savo 
d a r b š tumu susilygina ’ su 
jaunų metų darbuotojais, ir 
tikiu, kad visi pažangūs lie
tuviai New Jersey valstijo
je ir New Yorke linki A. 
Stripeikai greito ir pilno 
pasveikimo.

• ”*

Pradžioje rugsėjo mėne
sio Orange ligoninėje, 
Orange, N. J., mirė kunigas 
S. Stonis. Kunigas Stonis 
būdamas gyvas buvo Įdo
mus tuo, kad su juo buvo 
galima susikalbėti, ir kle
bonaudamas lietuvių para
pijoje Jersey City jis įvyk
dė porą svarbių parengi
mų bendrai su progresy
viais lietuviais. Kalbėjo nuo 
vienos estrados su R. Mi- 
zara Lietuvos klausimu, 
kuomet Lenkijos reakcijos 
valdytojai buvo pasimoję 
užgrobti Lietuvą.'

Ilgai jisai negalėjo būti 
klebonu Jersey City. Iš 
Jersey City buvo perkeltas 

PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
--------------------------- Kalėjimo vaizdai. Poema — ~---------- ;.r——

(Tąsa)
* Galvą kas sveria, lyg būtų švininė, 

-Sunkiai prislėgta kažin ko krūtinė,
Kojos negyvos,—nei just onei krust,— 
Koks sumedėjęs, visai nevikrus...

Valandą kitą jis šitaip merdėjo,—
Vis pamėgina — ir štai sukrutėjo 

Pirštai jam kojos vienos ir kitos: 
Ai tai gerai — stiprėlesnis jis stos.

Čiumpa ranka jis tai pilvą tai šlaunį,— 
Nėr da kaip reikia, bet lyg atsigauna:

Gal lengvėlesnė bent kiek ir galva,— 
Vis dar puodynėj dar vis nesava...

Vis dar neskauda, kur buvo jam piauta, 
Bet jau ir ten lyg gyvesne pajauta,— 

Lyg kad būt’ karšta ir lyg kad
sunku,— 

Palietė jis iš lengvelio ranka:
Rūbas koks... a, tai matai, aptvarstyta...
Pusę jam pilvo, kaip kokią banytą... 

Jau ir alsuoti jam daros lengviau, 
Muša širdis, irgi lyg stiprėliau...

A! tai nelemtas tas migdomas nuodas— 
Šalinas kiek, nebetoks jau jis juodas,— 

Ims dargi laiko, visai kol išeis,— 
Kol organizmas eis ratais savais.

W)žiovaA įėjo,—kaip jaučias—paklausė, 
jfcžionis atsako, nustebęs labiausia:

Balsas jam kažkaip plonytis toksai, 
Lyg iš po žemių, net graudžias patsai.

Džiovas padrąsino, palietė pulsą,—
Tik palaipsniui nesmagumai atpulsią,— 

Vėl jis ateisiąs truputį paskiau: 
šį tą tada pataisys patogiau.

Džionis geriau jau pakrutina koją,
Vis atsargiai jis mėgina, daboja,— 

Galvą sakyta laikyt vis žemai, — 
Nes, jei pakels, tai, bra, bus negerai.

Valandą kokią dar taip palūkėjus, 
Džiovas tas slaugė ir vėl čia atėjo,— 

Lovos kojūgalio būta aukščiau,— 
Lygiai nuleido — tai bus patogiau.

Džionis pasakė, kad šalta kiek kojom,—
>Priegalvį Džiovas uždėjo, apklojo:

Vis dar aukštielninkam liepė gulėt,' 
Patarė vis po truputį krutėt:

Kraujo apytaka būsiant veiklesnė,
i Tai' >i savijauta būsiant vaiskesnė: 

“Na, o kur piauta, ar skauda labai?” 
“Skauda ir'degi na, graužia kažkaip”...

“Daktaras sakė įleisti morfino,
Jei labai skauda,” bet Džionis juk žino,

Būtų geriausia aps’eiti be to,— 
Kęsti, mat, reikia — dienelė kita...

Džionis ir kenčia, kentėt nusiteikęs,— 
Nėr gi kas daro, supranta — ne vaikas.

Džiaugiasi Džiovas—ligonis kantrus, 
Tad greitėliau viduriai jam sukrus.

Taip. Viduriai... Viduriai, Džionis 
junta —

Lyg kad apmirę, tarytum jie punta, 
Taip jie išpūsti, pūslė lyg plati, 
Nors išvalyti, išplauti, tušti.

Jokio judėjimo; jokio gurgimo,—
Mat, nuo to svaigalo žarnos nurimo,—
• Svaigalas tas kol galiausiai išeis, 

Šito slogučio dar kęsti pri’eis...
“Valgyt ir gerti veikiausiai jau nori?
Ne? Vakarienę vistiek tau padoriai

Neša jau štai—dieta tau skirta:
Pieno puodukas, ąriubelė skysta.”

Pakaitį tuoj jam pristūmė ant lovos, 
Dėjo padėklą, kad būtų pastoviai.

Džionis išgėrė,—stipriau gal jam bus, 
Gal vidurių taip labai nebepus.

Taip. Jis pajuto judrumą menkutį, —
Taii> jau veikiausia ir turi jam būti,— 

Piūviai tie skauda labai, jei tik krust, 
Jei tik sukosės... ai koks nevikrus...

29.
Šiam kambary buvo Džionis tik vienas,-- 
Džiaugės—tylu taip čia buvo kas dieną, 

Miego netrukdė, rašyt ar skaityt: 
Bet tau gana to ramumo, katyt...

Džiovas įleido bent dujen vyraičius,
Jaunus, mitrius, gaivalingus ber

naičius,—
Džionis pamąstė: Oho, štai bent du,— 
Taip gal gulėt man nebiĮs nuobodu.

Bet—atvirkščiai—kokie jiedu burz- 
guliai!

Džionis skausmų surakintas tik guli,— 
Tie gi tik tračia, tik mala bėgai: 
Apsiklausyt mūs’ ligonis negal...

Žvitrūs tokie — Džionis mano—kam 
jie čia?

Rodos, liga-jokia jų nepaliečia,— 
Klausia: “Ir jum operacija bus?” 
Jiedu parodė jam savo pirštus.

Aprištą pirštą jie turi po vieną:
Dirbo — abiem mašina aną dieną

Kapt ir nukando jiem smilių galus,— 
Ką jiem chirurgas sakys, taip ir bus...

(Bus daugiau)
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i Bayonne, N. J., į Eliza- 
be th port. Iš Elizabethpor- 
to i Harrison, N. J., ir pa
galiau į St. Mary’s ligoninę 
Orange, N. J., kurioje ėjo 
kapeliono pareigas iki savo 
mirties. Jisai klebonavo ir 
Patersone.

Jau keletas savaičių, kai 
A. Skairius nesijaučia ge
rai. Nors su skaudančia 
koja, • bet vis dirbo, tačiau 
per paskutines porą savai
čių jau ilsisi namie.; A. 
Skairius-yra LDS Trečios 
Apskrities komiteto narys 
per ilgus metus. Linkiu d. 
Skairiui greito pasveikimo.

—B *

Elizabeth, N. J., Aušros 
draugijoje vyksta negeisti
ni ir draugijai kenkianti 
ginčai. Jau visiems yra 
aišku, kad lietuviams šioje 
šalyje nykstant dauguma 
pašalpinių organizacijų už
baigė savo gyvenimo die
nas; kitos dar laikosi, da
ro planus, kad kuo ilgiau 
galėtų gyvuoti.

Ir štai viename Aušros 
draugijos susirinkime pa
daroma tarimas, kad panai
kinti antrąjį skyrių įr pa
likti tik pirmąjį skyrių su 
6 doleriais savaitėje pašal
pos ir $150 pomirtinės. An
tro skyriaus nariai, kurie 
mokėjo aukštesnes pašal
pos ir pomirtinės mokestis, 
su tuo nesutiko. Ginčas ėjo 
tolyn, aštryn ir pagaliau I 

abi pusės turi advokatus, ir 
jeigu nebus prieita prie su
sitaikymo, tai pasieks ir 
teismabuti.

Pasiekus teismą, draugija 
nukentės sunkiai. Nauda 
bus advokatams ir kitiems, 
bet skriauda patiems na
riams.

Bet Aušros Draugijos na
riai iš abiejų skyrių turėtų 
daryti nusileidimus. Įsi
karščiavimai, kaip vienų, 
taip ir kitų, dalykų nepa
taisys, bet pablogins. Iš pa
šalpinių organizacijų narys 
ar narė jau taip nėra leng
va prašalinti, kaip iš kokių 
kultūrinių organizacijų. Ir 
mano patarimas būtų abie
jų pusių nariams: nedasi- 
leisti prie to, kad Draugija 
sunkiai nukentėtu, tik to- 
dėl, kad yra taip, o ne ki
taip, kaip kas nori.

•
Pabaigoje rugpjūčio mė

nesio mirė Ona Vernickie
nė, LDS 133-čios kuopos na
rė, Jersey City, N. J. Ona 
Vernickienė buvo katalikiš
kų pažvalgų moteris ir jau 
sulaukusi arti 60 metų. Ši 
moteris savo gyvenime ma
tė daug vargo. Jos vyra 
užmušė traukinys virš 15 
metų atgal; liko ji su 6 vai
kais, viena mergaitė nere
gė. Ją šelpė ne tik kata
likai, bet ir progresyviai 
įvairiais būdais. Ji, atsimo
kėdama, priklausė prie ka
talikiškų organizacijų, ne 
našalpinių, ir prie LDS 133 
kuopos. Ji buvo įrašiusi ir 
savo sūnų prie LDS 133 kp., 

bet, kaip dauguma čia au
gusių, išstojo iš LDS, bet 
motina pasiliko nare iki 
mirties.

Ona Vernickienė paliko 4 
vaikus vedusius ir du dar 
nevedusius. Pilietis

Worcester, Mass
Dar koletas žodžių į Naujo

sios Anglijos lietuvių visuome
nę, kas liečia antrą Laisvės 
pikniką, kuris įvyks Olympia 
Parke 20 dieną rugsėjo. Čia 
prašau visų jsitėmyt. Piknikas 
įvyks kad ir lietingas oras bū
tų, nes pas mus pastogė yra 
erdvi ir graži. Todėl tegu ne
prielankus oras nei vieno ne
baugina. Bus visiems smagu 
užbaigti šios vasaros didžiuo
sius parengimus gražiajame 
Olympia Parke. Aido Choras 
yra pasiruošęs dar kartą gra
žiai mums padainuoti, nes mo
kytojas Jonas Dirvelis sumo- 
kino chorą gražių dainų. Ona 
Dirvelienė ir Jonas Sabaliaus
kas, tai mūsų garsusis duetas 
irgi dalyvaus, girdėsime juos 
gražiai dainuojant. O pikniko 
komisija ruošiasi, kad svečiai 
galėtų šauniai pasivaišint taip, 
kad visko būtų užtektinai. 
Kas atnešite dovanų piknikui, 
tai matykite Dominiką Jusiu 
užrekordavimui. Taipgi visos 
kolonijos lietuviai žinokite, 
kad reikės ir darbininkų dėl 
patarnavimo svečiams; darbi
ninkai ir darbininkės, atva
žiavę tuojau matykite Joną 
Skliutą.

Lauksime daug svečių. Iki 
pasimatymo.

J. M. L.

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

bina. Tiesa, arkivyskupas iš
vertė į lietuvių kalbą bibliją 
ir Naująjį Testamentą.

Bet ar arkivyskupo litera
tūrinis darbas atsveria jo 
klaidą, kai jis pabėgo iš Lie
tuvos pas Hitlerį “laimės 
ieškoti” ?

Rugpjūčio mėnesį Medelly- 
no mieste įvyko lietuviškų di
pukų, gyvenančių Kolombijoj 
(Pietų Amerikoje) suvažiavi
mas. Kiek jame dalyvavo as
menų, nepasakoma: matyt, 
jis buvo skystas. Įdomu tai, 
kad Kolumbijoje gyveną di
pukai “pareiškė pilną pasiti
kėjimą Vlikuii...”

Na, ir kas tokio!

Keliama Nauja Kova Už
• Teises Morton Sobell

• Teisybę Apie Kosenbergus
Išgirskite

• LEON BEVERLY, prezidentas 
Local 347, CIO United Pack
inghouse Workers of America

• Kun. GLENDON PARTRIDGE 
iš Kanados

• HELEN SOBELL, žmona Mor
ton Sobell

• EMILY ALMAN, N. Y. Exec, 
sekretorė National Rosenbergs 
Committee

Dainas suteiks

• Martha Sehlammc
• Pete Seeger

ROSENBERG— 
SOBELL 
PAGARBAI 
SĄSKRIDIS

Randall’s Island Stadiume
Tree., Rugs. 16, 7:30 p.m.
Būkite laiku, mitingas prasidės 
nurodytu laiku, nes 10:15 p. m. 

turime baigti.

Jei lytų, sąskridis įvyks 
ketvirtadienį, Sept. 17 

v

Tikletai: $1 ir taksai
Sėsti arčiau: $1.50 ir taksai 
Jaunesniems kaip J6 m. veltui

Ti kietai įgyjami pas 
National Committee to Secure 
Justice in the Rosenberg Case 

.1050 Sixth Ave., N. Y. 18

, - ■ -Y ■<■■■»■,|I^WI,I,m.

MONTREAL, CANADA
Siekiamas! panaikinti 
tiltų mokestį

Miesto .tarybos valdyba 
paskutiniu laiku pradėjo 
rimtus žygius, — bent taip 
atrodo,—panaikinimui mo
kesčių už pe. i* v a ž i a v i m ą 
Jacques Cartier ir Victoria 
tiltais. Tą galima spręsti iš 
to, kad valdyba priėmė re
zoliuciją, kuria valdybos 
pirmininkas J. O. Asselin 
įgaliotas vykti į 011 a w a 
tartis tuo klausi jn u su 
transportacijos m i n. i s t r u 
Chevrier. O kiek anksčiau 
jis buvo nuvykęs į Kvebeką 
ir tarėsi tuo pačiu klausimu 
su provincijos premjeru 
Duplessiu.

Prieš ėmimą mokesčių už 
pervažiavimą su automobi
liais tiltais stipriai pasisakė 
ir Darbo ir Amatų Tarybos 
Montrealo unijų skyrius.

Siūlomas geležies 
industrijoj susitarimas

Geležies išdirbystės Do
minion Bridge Kompanijos 
darbininkai, kuriuos atsto
vauja United Steelworkers 
of America unija, reikalau
ja pakelti 10 c. į valandą al
gos ir sutrumpinti darbo 
savaitės valandas nuo 42 
ikį 40 valandų, paliekant tą 
pačią algą. Darbdaviai at
sisakė išpildyti jų reikalavi
mus. Dalykas buvo paves
tas išspręsti betarpinei (ar- 
bitracijos) komisijai. Ko
misija nesusitarė ir visi 
trys komisijos nariai pasiū
lė skirtingas rekomendaci
jas. To pasekmėj, darbi
ninkai parėmimui savo rei
kalavimų nubalsavo strei
kuoti. Streikavimiui laikas 
nenuskirtas.

Kad išvengti bereikalingo 
streiko, unijos pareigūnai 
kreipėsi į provincialę vy
riausybę, kad ši dėtų pa
stangas suvedimui iiš naujo 
deryboms kompanijų su 
unija dėl išlyginimo skirtu
mų ir priėjimui prie ben
dro susitarimo. Kas iš to 
išeis, šiuos žodžius rašant 
dar nėra žinios.

MTC atidėjo1 autobusų 
nutarimą neregiams

Čia vis daugiau ir dau
giau pakeičiant gatveka- 
rius autobusais, neregiams 
susidaro problemos. Tie ne
regiai, kuriuos lavinti šu
nys vedžioja, turi teise va
žiuoti su šunim ant gatve- 
kar-io, bet neturi teisės šu
nis vežti autobuse. Kana
dos Neregių Instituto dele
gacija kreipėsi į Montreal 
Transportation C o m m i s - 
sion prašydama, kad jiems 
būtų leista ir autobusais 
važinėti su savim vedantis 
šunis. Komisija, išstudija
vusi neregių prašymą, kol 
kas nutarimo dar nepadaro 
— atidėjo tolimesniam 
svarstymui.

Atomic Energy Commission sudarė speciaJę darbo ko
misiją. Jai esą pavesta rūpintis darbininku reikalais. Bet 
komisija susideda daugumoje iš žmonių, kuriems tie rei
kalai nedaugiausia terūpi. Komisijos primininku yra kun. 
Leo C. Brown.

Užmuštas kūdikis 
popieriniam bakse

Ant Iberville gatvės Pi- 
card’ų vaikučiai žaidė su 
popieriniais baksais lėnoje. 
Atvažiavo sunkvežimis, ku
riam 5 mietų vaikutis pasi
suko ant kelio. Vairuoto
jas pasuko savo sunkveži
mį į šoną išvengimui nelai
mės ir užvažiavo ant popie
rinio bakso, o tame bakse 
berniuko sesutė 4 metų am
žiaus žaizdama buvo nuo jo 
pasislėpusi, ir taip sunkve
žimis ją užmušė.

Filmų Komisija 
a t s i kels M o n t real a n

Nacionalė Filmų Komisi
ja, kuri lig šiol veikė Ot- 
tawoje, nutarė ir daro vi
sus pasiruošimus atsikelti Į 
Montrealą. Numatyta tuo
jau pradėti statyti 5 mili
jonų dolerių vertės ir nuo
savus pastatus, ant Cote dc 
Liesse Road. Tiesa, prieš tai 
stipriai protestuoja apie 
530 Komisijos darbininkų, 
kadangi kai kurie ten (Ot- 
tawoje) įsigyvenę su šei
mom ir jiems bus keblumų 
i čia persikelti . Nepaisant 
to, visvien nutarimas keltis 
i Montrealą, sakoma, bus 
vykdamas.

Perkėlimo į Mon t r e a 1 ą 
motyvas yra tas, kad č i a 
vietoje yra visos “kultūri
nės priemonės” filmų ga
minimui, kaip tai: teatrų, 
muzikos ir televizijos. Tuo 
labiau, kad čia yra dvikal
bių (anglų ir francūzų) ta
lentų, taipgi televizijos cen
tras.

Pavogė $2,000, 
išsigere sunkos

Laike Labor Day šven
tės vagys įsiplėšė į Keri’ 
Steamships, Ltd., pastatus, 
matomai, išdriliavę saugio
sios šėpos (safe) duryse 
skylę, dinamitu ar kuo kitu 
ją susprogdino ir išvogė 
apie $2,000. Ir atrodo, “pro
fesionaliai,” neskubiai tą 
atliko. Nuėję rūsy j, į vir
tuvę, pasiėmė ten esančių 
vaisių ir dar atsidarę kenus 
tomeičių įsigėrę sunkos.

Pagerbti Janulioniai
Kazimieras ir Marijona 

Janulioniai rugpiūčio 29 d. 
buvo pagerbti juodviejų 25- 
kių metų vedybinių sukak
tuvių proga.

Ištekėjo
Rugpiūčio 29 d. ištekėjo 

Magdalena Mikalauskaitė 
(Marės Simijo.nienės bro
lio, velionies Mikalausko 
duktė) už francūzų tauty
bės jaunikaičio.

Susižiedavo
Mary Zečiūtė rugpiūčio 

29 d. susižiedavo su anglų 
tautybės jaunikaičiu. Ne
teko patirti, kada juodvie
jų vestuvės įvyks.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALĖ
AUTO MECHANIC. Exp. 5 day wk. 
St. wk. Good working conditions, 
Apply in person. Seo Joe (Service 
Manager). PACKARD BRYN MAUR 
CO., Lancaster & Lee Axes., Bryn 
Maur, Pa.

(181-183)'

AUTO MECHANICS & HELPERS. 
Must be first class. Highest salary 
in town. Steady work, good work
ing conditions. Large modern, shop. 
Apply in person. See George (Serv
ice Manager). WAYNE JUNCTION 
MOTORS, (Studebaker Dealer),

4921 Wayne Ave.
(177-1Š3)

Furniture Spray Painter and Re* 
finisher. Must be 1st class. Steady 
work. Good working conditions, 
good pay. Apply in person. JAY & 
JAY. 316 Jackson Street.

(176-182)

AUTOMOBILE MECHANIC
Chevrolet. Exp. preferred. Good pay. 
Paid holidays. Vacation after 1 year 

See Mr. Wenstrom.
COOPER CHEVROLET, INC.

7200 Park Ave., Pennsauken, N. J.
(180-186)

HELP WANTED FEMALE
CLERK-TYPIST

Knowledge of figures. Some gene
ral office work. Prev. exp. helpful, 
but not necessary. Pleasant work
ing conditions. 5 day week. Starting 
salary $35. Apply in person or phone 
Miss Terri Daniel. LO. 4-3932.

1635 Hamilton Street.
(177-183)

Serga
Albinas Vaitiekūnas tu

rėjo vidurių operaciją, Her
bert Reddy Memorial ligo
ninėje.

Mire
Rugsėjo 5 d. mirė Adol

fas Rezminas, sulaukęs 53 
metų amžiaus. Palaidotas 
per Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčią, Gote dės Nei*. 
ges kapinėse. J.

Apie Social Security
Klausimais: Mano žmo

na ir aš suėjome 65 metus 
amžiaus. Žinau tai, kad, 
man apleidus darbą, mes 
abu galime prašyti social 
security apdraudos. Jeigu 
aš numirčiau pirmiau, ar 
yra užtikrinimas, kad ma4 
no našlė g^us čekį per visą 
likusį jos gyvenimą? J

Atsakymas: Kaip jūsų 
žmona, ji gaus pusę tokios 
sumos, kokią duos jums 
(tūlais atvejais galį gauti 
biskelį mažiau, ne pusę). O 
kaip jūsų našlė ji gautų 
tris' ketvirtadalius tokios 
sumos, kokią mokėjo (ar 
būtų mokėję) jums suėju
siam 65 metus. Tą sumą 
jai mokės visą gyvenimą ar 
iki vėl išeitų už vyro. Išė
jusioms už vyro sustabdo 
našlės davinį.

Šypsenos
Vienas politikierius, no

rėdamas geriau išgirti sa
vo kandidatą publikai aiš
kina, kad jis nesjika nei į 
kairę, nei į dešinę, bet vi
sada važiuoja pirmyn ir 
pirmyn ir niekas jo negali 
pasukti nuo to tikslo. Tada 
jis užklausė publikos, kam 
toks žmogus geriausia tin
ka.

“Troko vairavimui,” kas 
tai iš publikos atsiliepė.

jwv.vwww********^

i MATTHEW A.!
• BUYUS :
J (BUYAUSKAS) J
» LAIDOTUVIŲ J
; DIREKTORIUS 5

; 426 Lafayette St. <
! Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 J
» 4



NoH'Yorko^/^/zr/liikti
Abu demokratą sparnai Impellitteris gavo 
tikėjosi laimėti nuo Ryano užgyrimą

Nepaprasta programa mitinge 
rugsėjo 16, Randall’s Island

Nominacinių balsavimų die
nai artinantis (nominacinių 
balsavimų diena yra rugsėjo 
15-tą, nuo 3 po pietų iki 10 
vakaro), abi žymiausios de
mokratų partijos frakcijos ti
krino, kad jos laimės.

Majoras Impellitteris tik
rino, kad jis laimėsiąs.

Wagnerio demokratai tikri
no, kari jie laimės.

Wagncris atsišaukė į demo
kratus, kad visi eitų nominuo
ti kandidatus. Jus Įsitikinęs, 
kad juo daugiau eilnių žmo
nių eis nominuoti kandidatus, 
tuo didesnę galimybę turi lai
mėti jo (Wagnerio) demokra
tu sąrašas.

Mieste yra 2,132,181 as
muo užsirašę (enrolled) de
mokratų partijos balsuotojais. 
Iš anksto buvo spėliojama, 
kad tarp 800.000 iki 1,750,- 
000 bus pasinaudoję teise no
minuoti demokratų partijos 
kandidatą į majorą ir i kitas 
vai d vietos.

AR JAU TURITE BUŠE 
VIETĄ 20-tai rugsėjo?

Busas iš Brooklyn© Į Great 
Neck (j kuopų pikniką) išeis 
nuo L. A. Pil. Klubo 1:30. Pa
skiau sustos prie Auditorijos 
paimti ten susirinkusius. Ti- 
kietas (round trip) $1.75. 
Kviečiame visus važiuoti. Pra
šome užsisakyti vietą iš ank
sto. N. K.

Susirinkimas
BROOKLYNO MOTERIMS

Moterų Apšvietos Klubo susirin
kimas įvyks rugsėjo 17-tos vakarą, 
8 vai., Lietuvių Kultūriniam Centre. 
Visos narės prašomos dalyvauti. Tu
rime pasiruošti šio sezono veiks
mams. LLD skyriaus narės dar tu
rės Centro Komiteto balsvimus ir 
gaus naują knygą. O užbaigus rei
kalus, turėsimo vaišių. Narės pra
šomos atsivesti ir savo drauges.

Valdyba.
(181-182)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

|B---------------------------------------------------------------------------------------------------------- m

Virginia 0-6125PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 8’-20 85th streot

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L.I., N.Y.
I |_.________________________________________ 1___________________________ r i

| PETRAS KAPISKAS
i ra

| VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

Dešimtims unijų lokalų pa
sisakius už Wagneri ir jo visą 
kandidatų sąrašą, Impeilitte- 
rio sąrašo šalininkai despera
tiškai stengėsi gauti unijų sau 
rėmėjais.

Gale praėjusios savaitės tie 
jų troškimai išsipildė. Impel
litteris buvo pakviestas Į “ka
raliaus” Ryano leitenantų 
kontroliuojamo Horatio Sey
mour Demokratų Klubo mi
tingą laivų rugsėjo 10-tą. Ten 
dalyvavo ir Ryanas, pasidabi
nęs Impellitterio guziku.

Ryanas, kaip žinia, yra 
įkaitintas trimis dešimtimis 
kaltinimų kaip išgavinėtojas 
iŠ firmų kyšių ir naudojęsis 
unijos iždu saviems reika
lams.

Wagnerio rėmėjai kalba, 
jog Ryano užgyrimas Impel- 
litteriui rodo, kad majoras ne
sistengė šalinti raketierizmą iŠ 
pajūrio.

Angly kalbos ir kitos 
pamokos vakarais

Anglų kalbos pamokos sve- 
turgimiams teikiamos Liau
dies Mokykloje 90, 109th St., 
Richmond Hill. Kadangi mo
kykla randasi arti Jamaica 
Ave., praeina keli Husai ir 
BMT Jamaica linijos trauki
niai, tad patogu mokyklon at
važiuoti ir iš toliau. Už mok
slą mokėti nereikia.

Toje pat mokykloje bus ir 
siuvimo klasės.

Vienoms ar kitoms klasėms 
registracija rugsėjo 15 ir 16 
vakarais nuo 7:30 iki 9 va
karo. Pamokos prasidės rug
sėjo 21-mos vakarą ir bus 
vykdomos trimis pirmais sa
vaičių vakarais — pirmadienį, 
antradienį ir trečiadienį. Va
landos nuo 7:30 iki 9:30.

Važiuodama į ligoninę, Sta
ten Island gyventoja Mrs. Be
yers apsižiūrėjo, kad ligoni
nės nepasieks laiku. Apsisto
jo pas gaisragesius ir ten su
silaukė dukrelės, prigelbstima 
gaisragesio.

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

Rosenbergu ir Sobell bylos 
padėčiai aiškinti šaukiamame 
masiniame mitinge šio tre
čiadienio vakarą, rugsėjo 16, 
bus nepaprasta programa.

Kalbės žymus unijistas Leon 
Beverly, taipgi dvasiškis iš 
Kanados, Glendon Partridge 
kuris kalbėjo Ethelės ir Ju
liaus Rosenbergu laidotuvėse. 
Mrs. Helen Sobell skaitys pra
nešimą nuo savo vyro Morton 
Sobell. įkalinto Alcatraz ka- 
1 ė j i m e, K a 1 i foru i j o j e.

Koki yra faktai Sobellio by
loje? Apie tai beveik nesame 
girdėję arba girdėję mažai, 
nes visos pastangos pirmiausia 
buvo atkreiptos į gelbėjimą 
Rosenbergu, kuriems gręsė 
pirmiausias pavojus. Kaklus 
apie Sobell šiame mitinge pa
teiks Emily Almon, Nacio nu

Darbiečiai smerkė 
užmojį nedaleisti 
valdžion negrą

Clifford T. McAvoy, Ame
rican Labor Party kandidatas 
į majorą, pareiškė, kad jis 
nominavimą Brumondo ir 
Burkės kandidatais į Man
hattan prezidentą, skaito pa
stangomis nedaleisti išrinkti 
negrą toms pareigoms.

Brumond ir Burke, baltieji, 
statomi neva kaip nepriklau 
somi. Tačiau McAvoy už
tikrina, .jie statomi ne be ži
nios re publikonų ir d omo k ra
iti viršenybės. Kad jie stato
mi tikslu nedaleisti negrą iš
rinkti.

Manhattane darbiečiams bu
vo pavykę sudaryti tokią są
lygą, kad nežiūrint, kuri par
tija laimėtų rinkimus, ta vie
na vieta viso miesto valdžio
je turėtų tekti negrui. Pir
miausią negrą nominavo dar
biečiai. žinodami, kad be ne
grų balsų negali laimėti rin
kimų, tai pat vietai pastate 
irgi po negrą republikonai, 
abi demokratų frakcijos ir li
beralų partija.

) ' ‘____________

Hofstra kolegija, Long Is
lande, tikisi virš dviejų tūks
tančių vakarinių studentų 
įvairiuose kursuose. Kurso 
vidutinė kaina yra $57, dau
gelis po daugiau, tūli po ma
žiau.

Rockaways prekybininkai sa
ko, kad $4 pabaudos už per il
gai palikimą auto yra per auk
štos, kenkia bizniui. Ragino 
bausti ne daugiau $1.

Dienraščio Laisves

KONCERTAS
Pirmas iš didžiųjų rudeninių parengimų, 

įvyks sekmadienį

Lapkričio 3 November
LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Pradžia 3:30 vai. po pietų

Žymiausi lietuvių talentai dalyvaus programoje. 
Visi iš anksto rengkites į šį koncertą.

*
BŪTINAI TURITE JĮ PAMATYTI IR

IŠGIRSTI

lio Rosenbergu Komiteto se
kretorė.

Nuostabiai talentingi artis
tai Martha Schlamme ii* Pe
ter Seeger teiks meniškąją 
dalį programos.

Mitingo pradžia 7 :3(). Įžan
ga suaugusiems $1.20 (įskai
tant taksus). Jaunesniems 16 
metų įžanga nemokama. Au
to parking nemokamai.

Randall’s Island pasiekia
ma Triboro Tiltu (randasi po 
tuo tiltu netoli Manhattan). 
Automobiliais pasiekiama iš 
abiejų pusių. Vartojantiems 
subways geriausia važiuoti 
IRT Lexington Ave. ekspresu 
arba 3rd Avenue L. iki 125th 
St. stoties. Iš ten imti į Ran
dall’s Island einantį b ūsą ar
ba eiti pėstiems ima apie 10 
—15 minutų. E. U.

Impellitteris nestojo 
televizijos programon 
su kitais kandidatais

Praėjusį sekmadienį New 
Yorke buvo suruošta televizi
jos programa, kurioj buvo pa
kviesti į debatus visi demo
kratų partijos kandidatai j 
majorą. Ten nuvykęs, majo
ras Impellitteri atsisakė į de- 

i batus stoti, sakydamas, kad 
jis supratęs esąs kviečiamas į 
programą tik vienas. .

Ypačiai, sakė jis, negalįs 
dalyauti sykiu ten, kur daly
vauja Wagnerio demokratų 
lyderis DeSapio.

Kadangi majoras atsisakė 
dalyvauti, WNBT 12:30 po 
pietų turėjusioji būti progra
ma tapo visiškai atšaukta, ne
leido nei kitiems kalbėti. Vė
liau kiti kandidatai gavo lai
ko kalbėti WABD programo
je. Gi Impellitteris pats vie
nas dviem is atvejais kalbėjo 
programose kitose stotyse.

ĮVYKO ‘ESU AMERIKONAS’ 
DIENOS APEIGOS

New Yorko Central Parke 
rugsėjo 13-tą įvyko iškilmingos 
apeigos. Jos buvo suruoštos 
minėti “1 Am an American” 
metinę dieną. Apeigų progra
mon buvo suverbuota nema
žai valdininkų ir šiaip asmenų, 
užimančių aukštas vietas. Oras 
šį kartą pasitaikė patogus: nei 
karštas, nei šaltas. Publikos 
atvyko daug..

Jones Beach maudynės bus 
atdaros iki rugsėjo 27-tos.

NEW YORK
~ - HE A Lest ATE

GLENHEAD — KAMPAS WALL 
IR SCHOOL

3 miegamieji Ranch — Attached 
Garage. Kampinis lotas arti mokyk
los. RR, shopping.

GLen Cove 4-7828
(182^186)

Glendale, L. I., 7116 — 66th Place,

2 šeimų atskiras mūrinis namas, 11 
kambarių, Gražus kiemas. Angliniai 
pečiai. Du išnuomojimai.

Kaina $12,500.
GL. 6-2012

(182-186)
MASPETH? 1 šeimos pusilu at

skiras mūrinis namas. 5 kambarių, 
2 miegamieji. Ištaisytas skiepas. Sun 
Deck ir kiti įrengimai. Puikiausiame 
stovyje. $13,500. 60-44 70(11' St.

Tel. HA. 6-3772
(182-186)

Už randą, kaip dabar jūs mokate, 
jūs galite turėti nuosovą namą 
Broadway 207th—646 W„ blokas nuo 
8th Avė. Subway. 2 šeimų, 3 . aukš
čių, mūrinis namas, moderniškas, 
aliejus, 7 rūmai tuojau užėmimui, 
leigos $2460.00. Kaina $20,000. Iš
mokėjimai. Lengvai pertaisomas ant 
6 šeimų. Raktai pas Mrs. Shikar, 
2nd fl. Tel. LO. 9-7068 ar šaukite 
WA. 3-3228 dėl pasitarimo.

(181-183)

JAMAICA, L. I.
139-19 97th Avė.

8 kambarių kampinis namas. Leng
vai pertaisomas dėl 2 šeimų. Cent- 
ralinėj apylinkėj. Aliejum šildoma. 
Visi moderniniai įtaisymai. Gara- 
džius. Namas Al stovyje. Skam
binkite:

OL. 8-1424
(181-185)

WOODSIDE
2 šeimų semi-detached. 11 didelių 

kambarių, 5 tušti, aliejaus, gara- 
džius, arti subway. $13,900 (išmokė
jimai).

Taipgi
6 šeimų mūrinis, 30 kambarių, jei- 

gos $3,312. Kaina $16,990. Mažo 
įnešimo reikalauja.
THOMAS GOLDEN REALTY CO.

) 39-84 61st St., Woodside
Tel. HA. 4-8777

(178-182)

BENSONHURST
(arti 18th Ave. 'ir 62nd St.)

Puikus 1 šeimos medinis namas, 
7 kambariai, uždari porčiai, aliejum 
šiltu vandeniu šildomas, gražus kie
mas, gerose sąlygose. Arti visų pa
togumų. Tikrai geras pirkinys.

O. M. CLOCK
7607 3rd Ave., Brooklyn

Tel. SH. 8-9402
(178-184)

HILL SECTION—BROOKLYN
Stebėtina įplaukų Proga 

302 Carlton Ave.
2 šeimų Brownstone, 5 kambariai 

užėmimui. leigos už 2 dabar užim
tus $240 j mėnesį. Tik pirkėjai.

Arti transportacijos.
Tel. MA. 5-9722 

________________________ (178-182)
NAUJAS 3 ŠEIMŲ 

Gun Hill Rd. Kaimynystė
Atskiras mūrinis, aliejus, gara- 

džius. 3714*100. Tuojau užimamas, 
kviečiami Brokeriai.

Vieno fėro zonoje
8084 Young Ave., 2 blokai nuo 

subway
Šaukite VIETRI. Tel. TA. 9-3172

(178-182)

Policijos ieškomasis 
pats pasidavė

William Howell, 35 metų, 
įtartas ką nors žinant apie 
suokalbininkus nužudyti Tho
mas F. Lewis, praėjusį sek
madienį pats pasidavė polici
jai.

Howell sako, kad jis nieko 
apie tą žmogžudystę nežinąs, 
Tis prasišalinęs iš New Yorko 
tiktai dėl to, kad turi polici
joje kriminališką rekordą. Jis 
bijojęs, kad dėl to rekordo j j 
būtų tardę ir gal įtarę. Da
bar jis pasiduodąs žmonos 
prašomas tai padaryti.

People’s Rights Party 
pastatys komunistą

People’s Rights Party pasi
ryžo pastatyti kandidatą į 
New Yorko (Manhattano) ap
skrities prokurorą. Tuo kan
didatu jie pasirinko George 
Blake Charney, darbininkų 
vadą komunistą, vieną perse
kiojamųjų einant Smith Ak
tu.

Gale praėjusios savaitės 
pradėjo rinkti parašus uždėti 
Charney ant baloto. Parašų 
reikia mažiausia 5,000. Steng
sis surinkti daugiau. Skel
bia, kad darbininkų distrik- 
tuose gauna daug pritarimo. 
Viename tiktai bloke viena 
jauna pora parašų rinkėjų 
gavę 49 parašus.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

EXPERIENCED LAUNDRY 

MARŠKINIU PROSO 

OPERATORES

Gera mokestis, pilna valanda pie- 
tams, moterims, poilsio periodas, va- 

kacijos, darbininkams nuolaidos. At
eikite ir pasikalbėkite su mūsų Mr. 
Lovvy.

WALLACH LAUNDRY. INC.
384 East 59th St.. N. Y. C.

OPERATORES
Dirbti prie suknelių $6.75 iki 

$8.75 line. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis. Kreipkitės:

STERLING DRESS
462 — 7th Ave.. N. Y. C.

Tel. CIL 4-5374
(182-184)

CROCHET BEADERS

Patyrusios. Nuolatinis darbas.
Gera mokestis. Kreipkitės:'
ARAWAY EMBROIDERY
306 W. 38th St., N. Y. C.

(182-186)

FINGERW AVER—MANICURIST
Pilnam laikui, nuolatinis darbas. 5 

dienų savaitė, gera mokestis. Užda
ra pirmadieniais.
MIKE & JOE’S BEAUTY SALON 

1700 E. 4th St.. Brooklyn
Tel. DE. 9-9688

(182-188)

REIKALINGOS 
BEAUTY OPERATORES

Patyrusios—pilnai mokančios. Nuo
latinis darbas. 5 dienų savaitė, va
landos 9—6. Gera alga. Uždara pir
madieniais. Kreipkitės:

ALBERTS VANITY
176 — 65 Union Turnpike 

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

BEAUTY PARLOR MAID
Reikalingos merginos kaipo pagel- 

bininkės dėl beauty shop. 5 dienų 
savaitė. Nuolat. Nereikalinga beauty 
operatorių pareigos. Kreipkitės:

JOHN’S BEAUTY SHOP 
2901 — 3rd Ave., Bronx 

Tel. ME. 5-4538 
(182-186)

SALAD GIRLS—PATYRUSIOS
5 dienų Savaitė.

Sekmadieniais Nedirbama.
PRESIDENT CAFETERIA

120 E. 41st St., N. Y. C.
(182-184)

HAIRDRESSER
Pilnai mokanti beauty opratorė- 

patyrusi; Nuolatinis darbas, gera 
mokestis. Reikalinga jauna moteriš
kė. Kreipkitės:

MARIO’S BEAUTY SALON
61 E. 57th St., N. Y. C.

Tel. PL. 9-4484
(182-188)

REIKALINGOS OPERATORES
Dirbti prie moteriškų koutų. Sek

cijinis darbas. Guzikus siūti ranka, 
Nuolatinis darbas. Gera alga.

ROCK FASHIONS
11 Rock St., Brooklyn 

(arti Wilson Ave.)
Kreipkitės: (176-182)

HELP WANTED MALE

MERŽIO ŠINGELIŲ VYRAI 
ASPHALT 

PATYRŲ PLYWOOD 
APPLICATORS

ABELNAI $175.00 J SAVAITĘ
, DEL CAMPO

111 ALVIL RD., 
ELSMER, DELAWARE 

TEL. WILMINGTON 3-6400—
9 A. M.—5:30 P. M.

(181-187)

METAL SPINNER 
TOOL & DIE MAKERS

Gera mokestis. Nuolatinis darbas.
Geros sąlygos.

WASLEY PRODUCTS, INC.
Plainville, Conn.

Tel. Sherwood 7-2784
(181-185)

VYRAI
Šluotų ir Šepečių

Fabrikui
Pilniausia patyrę. Gera vieta tinka

miem vyram pakilti į aukštesnę 
poziciją.

Kreipkitės 897 Glenmore Avė., 
Brooklyn. Tel. AP. 7-4854

(181-183)

MALE and FEMALE

SUPERINTENDENT 
Viduramžių Pora

Patyrę, Brooklyne. Puikus 3 rūmų 
apartmentas, ant pirmų lubų, prak
tiškai naujas namas, eleveiteris, alie
jum šildomas, vienas darbininkas, 
47 šeimų namas. $170. Skambinkite 
PR. 8-1626 tarp 1—4 P. M.

(181-183)

George Weaver, 65.metų, 
tapo nušautas prie namų New 
Yorke. Kaimynai ir giminės 
ęakosi nežiną priežasties, nei 
kas tie du jį nušovusieji vy
rai.

4 pusl.-Laisvė (Liberty)— Trečiad., Rugsejo-Sept. 16, 1953

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA HAIRDRESSER
Patyrusi. Nuolatinis darbas. Pa/įę* 

gios valandos, aukšta mokestis.
Kreipkitės: f

MAJOR MARIE BEAUTY HALON
1425 Madison Ave., N. V. C.

Tel. AT. 9-0533
(176-182)

BAKERY SALESGIRL
Pageidaujama itališkai kalbanti. 

Nuolatinis darbas. gera mokestis. 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės: 
5123 New Utrecht Ave.. Brooklyn

Tel. GE. 6-1837
(178-184)

WEARING APPAREL PRESS 
OPERATOR AND FAMILY 

IRONER.
Patyrusi ar nepatyrusi. Nuolatinis 

darbas; gera alga; puikios darbo są
lygos.

MURRAY HILL LAUNDRY 
34-38 Union St., Flushing, L. L 

FL. 9-8267
(180-182)

REIKALINGOS 
BINDERY GIRLS

Pat yrusios— perforat or - wi rest i t ch- 
Patyrusios—perforator - wirestitch

er—tableworker. Nuolatinis darbas. 
Gera mokestis. Puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

GOTHAM EBERT CO.
165 Williams St.. N. Y. C.
(8th H.) Tel. CO. 7-2848

(179-185) 
---------------------------------------

Nuolat. Apskritiems metams dar
bas. Gera alga. Puikios darbo sąly
gos.

Tel. OR. 5-1700
(180-183)

ATYDOS!
BLACK ROCK AND

WEST END
Patyrusios, Single-Needle 

Siuvamųjų Mašinų Operatorės 
Kodėl nedirbti arti namų, links
moje vietoje, prie gerų darbo są
lygų. LEATHERMODE reikalau
ja nuolatinių darbininkų.

LEATHERMODE 
SPORTSWEAR

118 BURR CT., BLACK ROCK 
APYLINKĖJ

BRIDGEPORT, CONN.
(180-182)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

HOUSE FURNISHINGS STOHK; * 
Žema Randa — Lysas. priežda r/s 

pardavimo—liga. Gera vieta.
822 East 160th St., Bronx

Tel. LU. 9-1362
Šaukite šią savaitę ii’ kitą savaitę.

(182-184)

SUCCESSFUL SODA VENDING
Parsiduoda Machine Business 
Savininkas Serga — $15,000. 
Tel. CO. 5-0225 ar rašykite:

Box S-14, Rm. 830, 11 W. 42nd St. 
New York City 

(182-188)

STATIONARY STORE 
LUNCHEONETTE

3 rūmų apart, su šiluma 
Gera vieta, geras Lysas 

214-69 Jamaica Ave., Queens Village
Tel. HO. 5-9747

(179-183)

CORONA. L. I.
GROCERY—DELICATESSEN

Įsteigtas biznis su 4 rūmų apart.
Prieinama randa, ilgas lysas. turi 

paleisti su nuostoliu greitam par
davimui. )

Tel. IL. 8-8(1477 (17^-183)

GROCERY & DELICATESSEN
Daroma Virš $1,000 į Savaitę
Geras biznis ant alaus, gera vieta. 

Šeimų užeiga. 2 kambariai užpaka
lyje. Pilna kaina $6,500.

119 Wadsworth Ave., N. Y. C.
Tel. WA. 8-9214

(178-182)

CROSLEY 47. PICK UP TRUCK
Įrengtas pardavimui Frankfurters. 
Ice Cream ir Soda. Garantuota vie
ta uždarbiui $90 j savaitę. Kaina— 
$550.

6488 —84th St., Rego Park 
Tel. DA. 6-8189

(180-182)

OPERATORES 
BRASSIERES

Aukšta Mokestis; Nuolat
...PASTOVUS DARBAS...

Lllyette Brassieres
842 Broadway (arti 14 St.) 

priešais Ohrbachs
(181-183)

COUNTERGIRLS & BUSGIRLS
Patyrusios. Nuolatinis tjarbas.

dienų savaitė. Sekmadieniais ir šven
tėmis nedirbama. Puikios darbo są
lygos. Kreipkitės:

COFFEE SHOP
40 Rector St., N. Y. C.

(179-183)




