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KRISLAI
Kodėl vis prieš?
Visų priešas.
Sandariečių cirkas.
Du žingsniai pirmyn.
Mr(. Northen.

Rašo A. BIMBA

/mūsų šalies diplomatams 
reikėtų rimtai pagalvoti apie 
tai: .. Kodėl beveik visur už
sieniuose paprastuose žmone- 
liuose susikuopė tiek daug ne
apykantos Jungtinėms Valsti
joms?

Paimkime kad ir Braziliją. 
Žiūrėkite, kiek ten miestuose 
ir kaimuose pasirodė anti- 
amer ikonišk ų reišk i n i u.

Lengviausia, žinoma, viską 
suverst ant komunistu pečiu. 
Bet visi rimtesni žmonės nu
mato daug toliau. Bent jau 
labai, labai daug anti-ameri- 
konizmo žmonėse iššaukia 
mūsų vyriausybės anti-liaudiš- 
koji politika. Visur ji susie
ta su reakciniais elementais. 
Visur ji remiasi reakciniais 
elementais.

Paimu į rankas LDS orga
ną Tiesą (rugsėjo 1 d.). Ten 
randu ilgą sąrašą Susivieni
jimo narių, mirusių tarpe pa
skutinių dviejų seimų. Per 
dvejetą trumpų metų mirtis 
išrovė ^iš gyvųjų tarpo du 
šimifl vienuoliką vyrų ir mo
terų, senosios kartos žmonių.

Daugelis jų priklausė prie 
kitų vietinių ir nacionalinių 
organizacijų. Daugelis jų skai
tė, apart Tiesos, kitus lietuviš
kus laikraščius.

Koks nuostolis visiems!

Brooklyno smetonininkų ■ 
Vienybėje tūlas S. D. rašo 
apie nelabai seniai įvykusį 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros seimą. Jis jį pa
vadina ‘‘cirku.”

Sandaros pirmininku, kaip 
žinia, yra Stasys Gegužis, 
mahanojietis. Jis pasisakė 
per dvejus metus nė piršto 
nepajudinęs. Savo mieste ne
turi nė sandariečių kuopelės.

O tarpe Sandaros redakto
riaus Vaidylos ir sekretoriaus 
M/ytūzos kilusi negirdėta ba
tai ija. Motūzas pakritikavo 
Vaidylą, o Vaidyla “taip Įsi
karščiavo, kad savo kalbos 
pabaigoje net nepadorius žo
džius pradėjo vartoti. Motū
zas, žinoma, taip ^at netylė
jo, prasidėjo karas.”

Tuo tarpu seimas parodęs, 
kad vargšė sandarielka esanti 
visiškai nusususi, gal neturinti 
nė tūkstantėlio narių visoje 
Amerikoje.

Daugiausia sandariečių gru
puojasi aplinkui Bostoną. O 
Chicagoje, kur Sandara išei- 
dinėja, nesą gal nė septyneto 
desėtkų sandariečių.

Du pranešimai iš Tarybų 
Sąjungos. Vienas, sumažina
mi suvaržymai ant aborcijų ir 
gimdymo kontrolės. Kitas, 
metamos laukan diplomatų 
uniformos.

Žingsniai pirmyn. Ypač tos 
y diplomatų u n i f o r m os buvo 

kvailas dalykas.
Juo mažiau krašte unifor- 

flįdotų žmonių, tuo gražiau ir 
demokratiškiau.

^Labai neišmintingas daly-, 
kas įvedimas uniformų stu
dentams. Kam studentus taip 
išskirti iš abelnojo jaunimo? 
Studentams nereikia jokių

(T*** gnulap*)

{KongresasS!

žmonėms,
nusidėjęs 
sako CIO

Washingtonas. — CIO 
sako, kad 83-čiasis Kon
gresas, kuris tik baigė sa
vo terminą ir atostogauja, 
neišpildė savo pažadų ir 
pareigų žmonėms, ir, kad 
jo rekordas yra gėdingas. 
Vieninteli geri dalykai, ku
rie buvo pravesti, sako C.
I. O., priklauso dar anksty
vesnei administracijai, ku
ri juos pradėjo.

CIO nurodo, kad atsako- 
mingas ne vien Kongresas, 
o ir pats prezidentas Ei
senhoweris. Eilė reakci
nių įstatymu, kaip tai apie 
mokesčius, žibalo šaltinius 
jurų pakraščiuose ir far- 
mų kainas savo pradžią ga
vo ne Kongrese, bet pačia
me Baltajame Name.

Tarp kito CIO kaltina 83 
Kongresą, kad jis:

1. Atiduoda tautos tur-
tus, žibalą, elektrą, atomi
nę energiją privatiniams 
interesams;

2. Laikosi nuomonės, kad 
žmonių gerbūvį galima ge
rinti tiktai nepaprastai di
dinant didžiųjų korporaci
jų turtus, taip, kad žmo
nėms pagerinimas ateitų 
numestų trupinių pavyda- 
le nuo korporacijų stalo;

3. Nieko nedaro, kad su
mažinti nedarbą ir net at
sisako pripažinti, kad pa
dėtis rimta tuo reikalu;

4. Mokesčius mažina kor
poracijoms, palieka maž
daug tokius pačius žmo
nėms, kas reiškia, kad tau
tos turtai vėl dovanojami 
privatiniams interesams;

5. Pakrikdė viešos butų 
statybos programą, nepa
darė jokių rimtų žingsnių 
link tikros medikalės ap
saugos žmonėms;

6. Neištesėjo pažado pa
naikinti Taft- Hartley įsta
tymą;

New Delhi. — Derybos 
tarp Indijos ir Portugalijos 
dėl Goa ir kitų portugališ
kų kolonijų nutrūko be re
zultatų.

ORAS. — Labiau debe
suota, galimas lietus.

Eisenhoweris jau ragina rinkti į 
Kongresą tiktai republikonils

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris per 
Nacionalį Komitetą už 
Eisenhowerj Kongresiniuo
se Rinkimuose išleido pa
reiškimą, kad jis remia vi
sus republikonų kandida
tus. Anksčiau buvo ma
nyta, kad jis rems tik da
lį republikonų ir tęs tei
gimą, kad atstovauja “abie
jų partijų patriotinius ele
mentus.'’

Eisenhowerio pareiški
mas skaitomas įrodymu, 
kad jis rems ir tuos repu
blikonų kandidatus, kurie 
eina su senatorium Mc
Carthy ir jį patį j Eisenho* 

i 7. Priėmė farmų politiką, 
! kuri dar labiau sumažins 
i smulkių farmerių įeigas;

8. Pastatė biudžeto ba
lansavimą virš naciona- 
lio saugumo.

Dar du punktai kalba 
apie tarptautinius preky
binius santykius ir komu
nizmo klausimą.

Turkija padės britams Kipro 
konflikte Jungtinėse Tautose

Istanbulas. — Britanija 
ir Turkija susitarė, kad jos 
eis išvien, kuomet Kipro 
salos reikalas bus iškeltas 
Jungtinėse Tautosė. Tur
kija padės Britanijai, ne
žiūrint fakto, kad Turki-
ja ir Graikija (kartu su Ju
goslavija) yra sudariusos 
karinį paktą.

Graikija reikalaus, kad 
Kipro sala, apgyventa grai
kiškai kalbančiais žmonė
mis, būtų prijungta prie 
jos. Britai dabar tą salą 
valdo.

Turkai turi ’ tam tikrą 
balsą Kipre, nes sala ran
dasi visai netoli Turkijos 
krantų, ir pačiame Kipre 
yra skaitlinga (apie 10 pro
centų) turkiškai kalbančių 
žmonių mažuma.

Sovietų muziejus vėl rodo 
moderniško meno kūrinius

Leningradas. — Hermi- 
tažo muziejuje vėl tapo iš
kabinti Picasso, Matisse, 
Cezanne ir kiti moderniški 
vakarietiški meno kūri
niai, kurie nuo Antrojo 
pasaulinio karo pradžios 
nebuvo rodomi publikai.

Prieš karą tie paveikslai 
radosi specialiame Vakarų 
Meno Muziejuje Maskvoje. 
Karo metu jie buvo laikyti 
apsaugoje, kaip visų kitų 
muziejų kūriniai, bet po 
karo, kai kiti buvo grą
žinti į muziejus, šie liko 
rūsyje. Užsieniuose buvo 
sakoma, kad jie nerodomi 
tarybinei publikai dėl to, 
kad nerealistiniai.

Dabar jie vėl iškabinti 
publikai.

werį, griežtai kritikuoja.
Tuo tarpų Eisenhowe

ris pasiuntė sveikinimą re
akciniam demokratui Te- 
xaso gubernatoriui • Shi- 
versui, kuris laimėjo no- 
monacinius rinkimus 100,- 
000 balsų dauguma prieš 
liberališkesnį demokratą 
Yarborough.

Yarbtfrough buvo regu- 
liarinis demokratų kan
didatas. Shivers prieš 
praeitus prezidentinius rin
kimus atskilo nuo demo
kratų linijos ir rėmė Ei- 
senhowerį rinkimuose 
prieš Stevensoną,

K. P. sako, jos nariai 
neprivalo Registruotis

,New Yorkas. — Ameri
kos komunistų partijos 
New Yorko skyriaus le- 
gislatyvis pirmininkas S. 
W. Gersonas pareiškė, kad 
tos partijos nariai neturi 
registruotis pagal naująjį 
įstatymą, kaip tai sakė 
daugelis laikraščių. Ger
sonas tvirtina, kad įstaty
mas to niekur nereikalauja 
iš tos partijos narių.

Įstatymas taipgi nedaro 
priklausymą komunistų 
partijai nusikaltimu, sako 
Gersonas. Jis tik atima 
nuo komunistų partijos le
gales teises, kas reiškia, 
kad ji neturinti politinio 
teisėto vieneto privilegijų.

Lotynų Amerikos darbininkų 
unijos prieš Armaso terorą

Meksikos Miestas.—Lo
tynų Amerikos Darbinin
kų Konfederacija (CTAL) 
paskelbė rugsėjo 3 dieną 
solidarumo su Guatemalos 
darbo žmonėmis dieną. Tą 
dieną Meksikoje, Čilėje, 
Urugvajuje ir kitosez Lo
tynų Amerikos šalyse 
darbininkai visokiais bū
dais demonstruos savo so
lidarumą su Guatemalos 
darbininkų judėjimu, kuris 
dabar žiauriai užgniaužia- 
mas po diktatoriaus Ar
maso teroru.

CTAL nurodo, kad Gu- 
atemaloje 3,000 asmenų 
pasodinta į kalėjimus, 15,- 
000 buvo suimti, kurių da
lis pranyko, kiti kankinti, 
kamantinėti. Ginkluoti 
fašistai įsiveržia i darbinin
kų namus, praveda nelega- 
les kratas, suima be įga
liojimų.

Brazilijos Darbininkų 
Konfederacija išleido at
skirą solidarumo su Gu
atemalos darbininkais pa
reiškimą.

Himnas apie Joe McCarthy,- 
ir raitelis ant balto žirgo

Washingtonas. — Čionai 
į savo suvažiavimą jau pra
dėjo suplaukti dešimtys 
tūkstančių uniformuotų 
Amerikos Legiono narių. 
Tarp jų sukinėjasi daug 
elementų, kurie varo pro
pagandą už Joe McCarthy. 
Vienas žmogus, apsivilkęs 
Paul Revere tipo kostiumu, 
jodinėja ant balto žirgo ir 
“įspėja” legionerius, kad 
komunizmo pavojus čia pat 
ir, kad tik McCarthy gali 
mus išgelbėti.

Tūlas kunigas Tobias 
Crackerly sukūrė paują 
himną, kuris baigiasi tris 
kartus kartojant “Glory, 
Glory Joe McCarthy.”

Tuo tarpu senatinė ko
misija po Watkinso vado
vybe pranešė, kad ji pir
miausiai tyrinės kaltinimą* 
prieš McCarthy, kuriame 
jam uždedama .. Kongresui 
paniekinimo kaltė.

Pats McCarthy dar ato
stogauja Calif orni joje su 
savo žmona.

SEKTO jau nebūsią, 
tik ūkinė sutartis...

Manila. — Prieš pat pra
dedant taip vadinamą Piet
ryčių Azijos Sutarties Kon
ferenciją (Dulles atvyksta 
antradienį), amerikiečiai 
nutarė pakeisti visą kon
ferencijos vardą ir pobū
dį. Oficialiai dar nekeistat 
bet būsią padaryta konfe
rencijai prasidėjus.

Amerika kaltins Sovietus 
"raudoname kolonializme”

Washingtonas. — Ameri
kos Informacijos Agen
tūros (USIA) direktorius 
Theodore Streiber sako, 
kad nuo dabar jo agentū
ra pradės vis labiau pa
brėžti, kad Tarybų Sąjun
ga yra “kolonialė spaudė- 
ja”, o Jungtinės Ameri
kos Valstybės, — kolonia- 
lio išsilaisvinimo jėga.

Ta propaganda, sako jis, 
ypatingai bus vedama Azi
joje. Bus bandama įro
dyti Indijos, Burmos, Ma
lajų ir kitų Azijos šalių 
gyventojams, kad Tarybų 
Sąjunga savo kolonijomis 
padarė Kiniją, Miandžiūri- 
ją, Tibetą, Sinkiangą, Mon
goliją. pusę Vietnamo, o 
Amerika kovoja už visų 
Azijos tautų išsilaisvinimą 
iš kolonialio jungo...--- ,------
Smogikų uniformos, čebatai 
Vokietijos (Vakarų) gatvėse

Bonna. — Recklinghau- 
sene įvyko Stahlhelmo 
(Geležinio Šalmo) organi
zacijos sąskridys. Stahl- 
helmas yra pro-nacinė ka
ro veteranų organizacija, 
kuri iki 1933 m. veikė ne
priklausomai, o vėliau su
siliejo su nacių S. A. (smo
gikais). Dabar ji vėl at
gaivinta.

Vyriausiu sąskrydžio 
kalbėtoju buvo feldmarša
las Kesserlingas, anksčiau 
britų nuteistas mirtin už 
karo kriminalystes, bet 
dabar laisvas. Beveik vi
si suvažiavusieji veteranai 
dėvėjo pusiau karinius 
drabužius, o didelė dalis 
pilną seną Stahlhelmo žal
svai - pilką (kaip Wehr- 
machto) uniforma su auk
štais smogikiškais čebatų 
aulais.

Moterys prie poliaus
Maskva. — Dvi tarybi

nės mokslininkės aplankė 
plūduruojančią ant ledo 
stotį prie šiaurinio ašiga
lio. Tai pirmą kartą, kad 
moterys dalyvauja tokioje 
arktinėje ekspedicijoje.

Seoulas. — Amerikiečiai 
atvežė į neutralę zoną 
Korėjoje 1,000 užmuštų 
korėjiečių - liaudiečių. Jie 
pirma buvo palaidoti Pie
tinėje Korėjoje, dabar per
duodami šiauriečiams. Pa
starieji greitu laiku pri
statys 4,001 amerikiečių ir 
jų sąjungininkų.

Iki šiol vardas buvo 
SEATO (South-East Asia 
Treaty Organization) ir 
planas buvo sudaryti kari
nę sutartį, kuri apimtų be
veik visas ne - komunisti
nes Azijos šalis. Bet In
dijai, Burmai, Indonezijai 
ir eilei kitų svarbiausių ša
lių atsisakius dalyvauti, 
valstybės departmentas 
Washingtone, kaip tai pra
nešama, planuoja pakeisti j 
visą dalyką:

Vietoje SEATO bus su
daryta tik ekonominė su
tartis tarp dalyvaujančių 
šalių (Filipinų, Siamo, 
Formozos, Amerikos, Bri
tanijos, Australijos. Nau
josios Zelandijos). Vietoje 
SEATO konerencijos ji 
būsianti pavadinta Mani
jos konferencija.

Pranešama, kad Dulles 
vyksta į Manilą labai nusi
minęs, nes iš jo originalių 
planų tiktai mažiukė dalis 
liko. Ekonominė sutartis, 
sakoma, būtų beveik ne
reikšminga, nes pačios da
lyvės (Australija, Filipi
nai. Britanija) vis labiau 
prekiauja su Kinija.

100,000 bedarbių Pittsburgh 
srityje,—skaičius vis auga

Pittsburghas. — šis mie
stas ir jo apylinkė (Alleg
heny apskritis) dabar turi 
apie šimtą tūkstančių iš 
pašalpos gyvenančių be
darbių, o kiek yra bedar
bių, kurie pašalpos jau ne
gauna arba visai negalėjo 
gauti, tikslios statistikos 
nėra.

Pittsburghas turi mili
joną su puse gyventojų, 
kas reiškia, kad vienas 15- 
tadalis nedirba. Bet imant 
vidutiniai, kad kiekviena 
šeima susideda iš trijų as
menų, vienas penktadalis 
Pittsburgho šeimų dabar 
yra bedarbių eilėse.

Santiago. — Streikuoja 
10,000 spaustuvninkų, su
stojo visokis spausdinimas 
apart dienraščių.

Buvęs filipinu partizanių vadovas 
Luis Tarueas nuteistas kalėjimu

Manila. — Filipinų val
džios teismas nuteisė 12 
metų kalėjimo buvusį huk- 
balahapsų (liaudies par
tizanų) vadą Luis Tarucą. 
Tarueas šių metų gegužės 
mėnesį paliko partizanus 
ir pats pasidavė valdžios 
jėgoms. Teisme jis sakė, 
kad apgailestauja savo 
praeitį. Anksčiau, kai jis 
dar vadovavo kovai, val
džia siūlė dideles pinigų 
sumas už jo galvą ir jis 
tikriausiai būtų buvęs nu
teistas mirtim, jei būtų pa
tekęs j valdžios rankas.

Luis Tarūc karo metu 
pagarsėjo kaip vadas Fi
lipinų liaudies partizanų - 
hukbalahapsų, kurie ko

Paskutiniai 
pranešimai 
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris grį
žo vienai dienai iš savo ato
stoginės vietovės Denvery
je į Washingtoną, kad kal
bėti Amerikos Legiono su
važiavime. Suvažiavime 
taipgi kalbėjo admirolas 
Radfordas, kardinol. Spell- 
manas ir Mme. čiang Kai- 
šekienė.

Washingtonas. — Lygia
grečiai dviejose vietose 
prasidėjo bylų sprendimai 
prieš du amerikiečiu, ku
rie kaltinami kolaboravi
me su komunistais, kai jie 
buvo belaisviai Korėjoje. 
Korporalas Bachelor tei
siamas Houstone, Teksuo- 
se, o pulkininkas H. Fle- 
minganas Fort Sheridane, 
prie Chicagos.

Oslo. — Trys tarybiniai 
kreiceriai ir dešimt nai
kintuvų plaukia į pietus 
palei Norvegijos krantą, 
bet laikosi pakankamai to
li, kad būti laisvuose tarp
tautiniuose vandenyse. x

Hong Kongas. — Čionai 
siautė baisus uraganas, ku
ris nusiaubė daug namų. 
Manoma, kad jis pasuko 
Kinijos sausžemio link.

Hanoi. — Vietnamiečiai 
grąžins į belaisvę paimtus 
5 amerikečius, kurie karui 
einant veikė su francūzų 
aviacija kaip specialistai 
mechanikai.

Evanston, Ill. — Pasauli
nės Bažnyčios Tarybos su
važiavimas eina prie galo 
ir laukiama pagrindinės re
zoliucijos.

Derybos dėl žuvavimo
Tokyo. — Sovietų Sąjun

gos valdžia pranešė japo
nams, kad yra pasirengusi 
su jais derėtis dėl žuvavi
mo teisių šiauriniuose 
vandenyse. Paskutiniu lai
ku TSRS patruliniai laivai 
dažnai suėmė japonų žve
jų laivus, kurie patekdavo 
ne į savo vandenis.

Amanas. — Jordano ka
ralius sugrįžo iš Turkijos.

vojo prieš japoniškus oku
pantus. Kai Japonija bu
vo sumušta, hukbalahap- 
sai iš karto siūlėsi ben
dradarbiauti su Amerikos 
remiama Filipinų valdžia, 
bet paskui perėjo į ginkluo
tą kovą už žemės reformą 
ir demokratinius pagerini
mus.

Iki praeito pavasario Ta- 
rucas buvo žinomas kaip 
to judėjimo vadas. Ameri
koje pažangi leidykla iš
leido jo biografiją “Son of 
the People”. Paskui pa
sklydo gandai, kad jis tar
pininkų pagalba derasi su 
valdžia, o gegužės 17 d. jis 
pasidavė.
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Dar tebeieško naujojo įstatymo
The N. Y. Times kolumnistas Arthur Krock sušilęs 

tebeieško naujojo “Communist Control Act of 1954.” 
Nors jau ir prezidentas naująjį įstatymą pasirašė, bet

IR KITUS REIKALUS 
I

Gavėnu e rugsėjo 1 dienos 
Tiesą, LDS organą. Joje 

; tos or- 
ryšyje 

r seimo

plačiai kalbama anie 
ganiZacijos reikalus 
su įvykusiu seimu i 
priimta nauja konstitucija. 
Su tuo bus idomu 
žinti mūsų skaityto

Tiesa, tarp kitko, rašo:
LDS 11-tas Seimas, įvy

kęs liepos mėnesį Chicago j, 
priėmė naują konstituciją.

Ši nauja konstitucija yra 
žymiai trumpesnė, 
senoji.

susipa- 
ams.

negu
Naujoje konstitu- 

iki praėjusio šeštadienio niekas jo kopijos negalėjo gau- į cijoje telpa tik ręikalin- 
ti. Kur jis randasi? Kodėl kopijų negali gauti nė laik- Ogiausieji organizacijos pa
raščių reporteriai?

Dalykas esąs tame, kad naujasis įstatymas dar nėra 
gatavas. Senatoriai ir Atstovų Buto nariai balsavo ne
žinodami, už ką jie balsuoja. Senato ir Atstovų Buto 
komisijos subendrino bilius ir padarė naujų bilių, bet 
niekas neturėjo kopijų originalių bilių. Niekas nematė 
ir neskaitė tų bilių pirma, negu jie buvo nubalsuoti ir 
priimti !

Prezidentas irgi, pasak Krock, pasirašė ne visai 
pilną bilių. Dar ir šiandien įstatymas tebėra redaguo
jamas, taisomas, papildomas. Kai jis bus gatavas ir bus 
paskelbtas, veikiausia nustebins daugelį senatorių ir 
atstovų. Jie pamatys visai ką kitą, negu už ką balsavo!

Tokio atsitikimo mūsų šalis dar nebuvo mačiusi. Tu
rime naują Įstatymą, Kongreso priimtą ir prezidento 
pasirašytą, bet niekas tikrai nežino, ką jis pasako, nes 
niekas negali gauti kopijos. Jis buvo priimtas nepri
silaikant demokratinių tradicijų. Nebuvo jokio apkal
bėjimo. Priimtas lenktynėse tarpe republikonų ir de
mokratų pasirodyti prieš rudeninius rinkimus, kurie di
desni ir smarkesni anti-komunistai. Daugybė advokatų 
tvirtina, kad įstatymas nusižengia Konstitucijai. Dau
gelis yra tos nuomonės, kad šis įstatymas nepraeis per 
teismus, nes jis pilnas prieštaravimų.

Pav., įstatymas nulegalizuoja Komunistų Partiją, 
atimdamas iš jos teisę dalyvauti kongresiniuose rinki
muose, — statyti savo kandidatus, vesti už juos agita
ciją. Betgi šalies Konstitucija sako, kad kiekviena vals
tija nustato, kas turi teisę statyti kandidatus ir kas gali 
kandidatuoti į Kongresą. Teismams teks ir šis klau
simas išspręsti. Jeigu Aukščiausias Teismas pripažin
tų, kad kiekviena valstija, pagal Konstituciją, sprendžia, 
kas turį teisę statyti kandidatus, o kas neturi, tai šis 
įstatymas, komunistus nulegalizuofąs, nieko nereikštų,

, ko-
i ma

Pataikavimas McCarthy
Senato paskirtoji komisija iš trijų narių patyrinėti 

įvairius prieš senatorių McCarthy kaltinimus jau pra
dėjo jam pataikauti. Komisijos pirmininkas sen. Wat
kins jau patvarkė, kad komisija tyrinės tiktai penkis 
kaltinimus. O viso kaltinimų yra net keturiasdešimt šeši. 
Kodėl kiti kaltinimai nubraukti? Kokią teisę komisija 
turi nubraukti tuos kaltinimus, kuriuos ištirti Senatas 
ją paskyrė?

tvarkymai — taisyklės.
Į naują konstituciją ne

įeina mokesčių lentelės. i
Pagal naują konstituciją, 

LDS Centro Valdybos yra 
pareiga, su aktuaro patari; 
mu, nuspręsti, kokias mo
kestis (duokles) imti už 
apdraudą ir už pašalpą, ko
kius apdraudos arba pašal
pos paliudijimus išduoti, 
kaip ir kokias pašalpas mo- 
keti.

Šiame Tiesos numery tel
pa LDS Centro Valdybos 
protokolas susirinkimo, ku
ris įvyko tuojaus po Seimo, 
liepos 14 d.

Kadangi naujoj konstitu
cijoj neįeina mokesčių len
telės ir patvarkymai apie pa
šalpos mokėjimą, tai Centro 
Valdyba tame susirinkime 
turėjo priimti atatinkamas 
rezoliucijas, nužymint 
kios duoklės turi būt 
mos, kokie benefitai moka
mi ir 1.1.

Centro Valdyba nutarė, 
kad iki šiol esančios galio
je apdraudos mokesčių len
telės pasilieka galioje ir 

i ant toliaus. Tas reiškia, 
?kad visos mokesčių lentelės, 
kurios telpa senoj LDS kon
stitucijoj ir jos pataisy
muose, pasilieka galioję ant 
toliaus. Todėl patartina na
riams ir kuopų viršinin
kams pasilaikyti seną kon
stituciją ir pataisymus 
svarbiausia del to, kad ten 
telpa mokesčių lentelės. 
Mat, kartas nuo karto gali 
prisieiti pažiūrėti, kokią 
mokestį ir pagal kokią len
telę narys moka už savo ap
draudą.

Mėnesinės pašalpos duo
klės pasilieka tos pačios, 
kokios buvo pirma Seimo.

Kaip matysite, Centro 
Valdybos rezoliucijoj trum
poj sutraukoj pažymėta, 
kaip ir už kiek laiko pašal
pa mokama.

Kas liečia pašalpos sky
rių, tai padaryta sekami 
trys pakeitimai:

1. Nutarta už moteriškas 
ligas pašalpą mokėti už 6 
savaites. Iki šiol buvo mo
kama tik už 4 savaites: Rei- 
škia, šiame atsitikime pa
šalpos mokėjimas pailgin
tas dviems savaitėms.

2. Naujoji konstitucija 
nusako, kad “Sirgimo lai
ku narys turi kartą į mėne
sį priduoti savo kuopąi 
sitęsiančio sirgimo (No.
blanką, kuopos lankytojų 
pasirašytą.” Pirmiaus Ser
gantis narys turėjo priduo
ti No. 2 blanką kas 14 die
nų (kartą į dvi savaites).

3. Įsirašęs į pašalpos 
skyrių narys turės teisę, 
atsitikime susirgimo ar Su- 
sižeidimo, gauti pašalpą už 
mėnesio laiko po įsirašymo. 
Pirmiaus turėjo praeiti 6 
mėnesiai nuo įsirašymo lai
ko, kol narys turėjo teisę 
gauti pašalpą.

Tie trys pakeitimai pa
daryti naudai narių.

New Yorko politinės kovos
Šį rudenį New Yorke turėsime labai svarbius ir įdo

mius rinkimus. Apart kongresmanų, čionai rinksime 
gubernatorių. Abidvi senosios partijos jau kaustosi rin
kimams.- Gubernatorius Dewey dar nepareiškė, ar jis 
dar kartą kandidatuos. Sakoma, kad ant jo daromas 
didelis spaudimas. Republikonai nesitiki kitu kandidatu 
laimėti rinkimus. Dewey yra eisenhowerinis republiko- 
nas. Gi prezidentas Eisenhoweris tebėra visuomenėje 
populiarus. Jo prestižu Dewey galėtų laimėti.

Bet jeigu Dewey apsitartų nebekandidatuoti, ką ki
tą galėtų Republikonų partija pastatyti? Visi galvoja 
ape senatorių įves. Senatorius įves skaito save liberalu. 
Jis turi šiek tiek įtakos konservatyviškose darbo unijo
se. Jis, daugelio supratimu, galėtų laimėti rinkimus.

Iš demokratų pusės pasiruošimas rinkimams labai 
įtemptas. Demokratai numato progą laimėti ir iš Alba
ny iškraustyti republikonus. Svarbu, sakomą, tas, kad 
Demokratų partija turi du populiariu kandidatu—kon- 
gresmaną Rooseveltą ir diplomatą Harrimaną. Kam
paniją už savo kandidatūrą jau senokai veda Roose- 
veltas. Buvo manyta, kad jis bus nominuotas be jokios 
opozicijos . Bet šiomis dienomis savo kandidatūrą de
mokratams, pasiūlė Harimanas . Dabar, sakoma, abudu 
turi tiek pat perspektyvų būti Demokratų partijos kon
vencijoje nominuotas. Dar kalbama ir apie majoro 
Wagnerio kandidatūrą. Jeigu konvencijoje nebūtų 
daugumos nei už Rooseveltą, nei už Harimaną, natūraliu 
demokratų kandidatu pasirodytų Wagneris, palyginti 
dar jaunas politikierius, bet gana populiarus.

ką šiuose rinkimuose darys Amerikos Darbo Par
tija? Ji turės savo kandidatus, bet ar visur ir į 
visas vietas, dar nežinia. Žinoma ir aišku tik las, kad 
jinai turi už savo kandidatus į valstijos urėdus gauti 
mažiausia 50,000 balsų rinkimuose, jeigu nori pasilikti 
ant baloto kitiems rinkimams. Prie dabartinių isterijos 
sąlygų pažangiai partijai tiek balsų surinkti nebus leng
va. Tai kelia nemažai susirūpinimo New Yorko valstijos 
darbo žmonėse.
«Mil
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Naujienų korespondentas 
rašo iš Urugvajaus:

“Kelios Urugvajaus lietu
vaitės buvo atleistos iš dar
bo. Jos dirbo pardavėjomis 
dideliuose magazinuose. 
Bet kai sukako joms po 32 
metus amžiaus, buvo atleis
tos kaip per senos jau. Įmo
nių pasiteisinimas: ‘Kon
kurencija mus verčia dary
ti taip, kad mūsų pirkėjai 
(klientai) būtų aptarnauja
mi gražių ir žavių moterų. 
Nesakome, ^kad tam tikrais 
atvejais 32 metų amžiaus 
moteris neišlaiko Savo gro
žio ir šiam tam netiktų. 
Bet mes priversti esame 
laikytis bendrosios nor
mos?

“Vargšės moterys! 
kodėl jos bijosi sakyti 
sybę apie savo amžių, 
ri visas privilegijas, 
morčinukė, kol jaunutė ir 
graži, bet kai visa tai grei
tai pasibaigia... laukan, 
jei laiku nemokėjo užsika
binti kuriam nors pirkėjui 
ant kaklo...

“Ar tos turtingos krau
tuvės pardavinėja prekes, 
ar moterų jaunystę bei 
grožį? Jei visa tai nėra 
tam tikras merginų ir mo
terų išnaudojimo būdas, tai 
gal kas nors iš skaitytojų, 
ginančių kapitalizmo mora- 
lingumą, paaiškintų mums, 
kas tai galėtų būti: pasku
tinysis krikščioniškos kul
tūros laiptas ar dar ne?

“Juk visi turčiai yra 
tikomunistai, dešinieji 
krikščioniškos kultūros 
laikytojai...”

štai 
tei- 
Tu- 
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an- 
ir 
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TAI KAS GI BĖGA?
šiaurinis Vietnamas dabar 

bus visas valdomas liaudiečių. 
Buvo kalbėta, kad iš jo pa
bėgs daug žmonių, kurie nusi
teikę prieš komunistus.. Ta
čiau paskutiniai ąpskaičiavi- 
mai kalba, jog norinčių bėgti 
bus daug mažiau, negu buvo 
manyta. Vietoje milijono, gal 
nebebūsią nė pusantro šimto 
tūkstančių.

Bet pabėgėlių bus. Kas jie 
per vieni ? Kas nori pabėgti ?

Į tai atsako klerikalų dien
raštis. pranešime iš Saigono, 
pietinio Vietnamo sostinės. 
Skaitome:

“Į pietinį Vietnamą vyks tik 
politikieriai, stambieji valdi
ninkai, kaikurie policijos par
eigūnai ir tie Vietnamo ka
riai, kurie dar bus likę da
liniuose. Dezertyravimas yra 
didelis — dabar per dieną 
dingsta maždaug dvi kuopos. 
Bėga tie, kurie kilę iš tų vie
tų, kurias užims Vietminh 
valdžia.”

“KAIP NACIONALISTAI 
VIRSTA KOMUNISTAIS”

Menševikų makartistų dien- 
laščiui esą be galo sunku su
prasti. Girdi:

“Nereikia stebėtis, kad ko
munistai siekia Azijos pakraš
čių užvaldymo, bet susirūpini
mą kelia kitas reiškinys: kaip 
jie sugeba patraukti savo pu
sėn žymius krašto žmones, 
kurie savo praeities veiklą bu
vo pašventę kitokiems idea
lams atsiekti, negu komunis
tai skelbia. Jeigu jiems pa
vyktų planai Siame, tai šio 
turtingo daugiau, negu 19 mi
lijonų gyventojų turinčio kraš
to sukomun-istinimas atiduotų 
jiems i rankas visą Indokiniją. 
Dabai-tinis Indokinijos padali
nimas savaime pasidarytų ne
beaktualus.” I

Bangkokas. — Tuo tar
pu, kai gretimose šalyse,— 
Kinijoje, Indijoje ir Pakis
tane, — siaučia potvyniai, 
TJiailandaš kenčia nuo sau
sros.

Pastabos
Amerikos vyriausybė, j ė* 

ga slopindama komunisti
nes idėjas, bando nugalėti 
nenugalimą.

Jinai 
garsiojo 
Viktoro G 

turėtų prisiminti 
francūzų rašytojo 
Hugo pasakymą: 

Vienas dalykas yra galin
gesnis ir už pasaulio armi
jas, tai idėja, kuriai jau at
ėjo laikas.”

Hitleris ir Mussolinis jau 
išbandė tą kelią, kuriuo 
Amerika ruošiasi eiti. Ži
nome pirmųjų antikomunis
tinių ritierių likimą ir pa
sekmes.

Vienas idėjas galima nu
galėti tik kitomis ir daug 
geresnėmis idėjomis.

Valdiškasis darbo statis
tikų biuras paskelbė, kad 
liepos mėn. vėl pakilo gyve
nimo reikmenų kainos. O 
tai reiškia, kad apie mili
jonas automobilių ir ūkio 
mašinerijos darbininkų 
gaus po vieną centą į va
landą algos daugiau. Taip 
yra susitarta unijos su 
darbdaviais.

Bet kaip su kitais darbi
ninkais, kurie neturi tokių 
sutarčių? Kainų pakilimas 
jiems reiškia algų numaži
nimą.

Dar daugiau. Yra ir to
kių atsitikimų, kad pačios 
unijos, viršininkų ^.spiria
mos, sutinka leisti darbda
viams darbininkų algas ka
poti.

Anglijos Darbo Partijos 
delegacija, lankydamasi 
Kinijoje, patyrusi, kad nau
joji valdžia turi didelio pri
tarimo ir pasitikėjimo pla
čiose Kinijos masėse.

Tai pirma Kinijoje val-
nurodo delegacijos vienas iš pirmųjų 

pranešimas, kuri turi tokį traktoriaus vairo.
džia,

didelį kinuose pasitikėjimą 
ir pritarimą.

Pirmiau buvusios val
džios, žinome, buvo aristo
kratų, stambiųjų žemval
džiu. . Jos laikė kinu mases 
didžiausioje priespaudoje. 
Dabar visai kita padėtis. 
Dabar pačios liaudies ge
riausi atstovai sudaro val
džios sąstatą. Grig-kis

Klaidingai skaito 
lengvai skaitomus 

žodžius
Tenka nusistebėt, gir

dint tūlus prasilavinusius 
ir daug skaitančius asme
nis klaidingai skaitant to
kius žodžius, kurie duodasi 
labai lengvai skaityt-ištart.

Du asmenis girdėjau skai
tant: “kūlofcis,” “kūlokie- 
tis,” vietoj kolūkis, kolūkie
tis.

Kolūkis — tai sutrumpin
tas dviejų žodžių pavadini
mas, kolektyvinis ūkis: ko
lektyvinį sutrum pinant į 
kol ir prijungiant ūkis.

Vieną populiarų meninin
ką dažnai girdime sakant 
“festavilis,“ vietoj ‘festiva
lis. Toks lengvutis žodis, 
o kaip jis menininko dar
komas! Juk skaitantis an
gliškai gali matyt, kad ir 
anglai sako “festival,” o ne 
“festavill”

Šia proga.norisi pastebėt 
dar ir štai ką:

Tūli daug skaitą ir lietu
vių kalbą gerbia asmenys 
sako:
—Ten darbininkams moka 

labai mažą prekę.
Gerai būtų, kact tie savo 

kalbą gerbią lietuviai įsitė- 
mytų, jog prekė nėra .' mo
kestis už darbą, o parduo- 
damas daiktas, tavoras 
(angliškai—merchandise).

z Nekantrus

Kolūkiečiai kovoja su 
akmenimis ir dirvonais

— štai, kada linksnjp^a- 
dirbėsime,—šypsodamasis ap
žiūrinėja kraną daržininkys*- 
tės brigados brigadininkas 
Girdzevičius.

Į talką suvažiavo iš visų 
kolūkio brigadų 62 vežimai, 
susirinko daugiau kaip 150 
kolūkiečių, komjaunuolių, at
ėjo Marijampolio ir Žagarės 
apylinkių mokyklų mokslei
viai. Juk jiems statys sep
tynmetę, reikia prisidėti. Ru
daminos MTS atsiuntė du 
sunkvežimius. Ne u ž m i r š o 
kolūkio ir šefai — Vyr. an
trinių juodojo metalo žaliavų 
kontora. Atvažiavo kontoros 
autokranas, vairuojamas ge
riausio kranininko Priščepovo.

—Štai, kada linksmai pa
dirbėsime,—šypsodamasis ap
žiūrinėja kraną daržininkys
tės brigados brigadininkas 
Girdzevičius. *

Tuo metu laukuose darbas 
virte virė. Sunkvežimiais^ ve
žimais prie kasamo karvidės 
pamatams griovio kolūkiečiai 
vežė stambius luitus ir smul
kius akmenis. Akmenų krū
va sparčiai augo. Prie pa
matų duobės darbuojasi kom
jaunuoliai ir moksleiviai. Vi
sų dėmesį patraukia kovos 
lapelis. Komjaunuoliai nu
piešė karikatūrą, kurioje pa
vaizduota Terešiškių apylin
kės klubo-skaityklos vedėja 
Leičenok, kuri ne
tinginiauja. Leičenok susigė
do ir griebėsi kastuvo. Jau- * 
nimas dirba smagiai, pakili 
nuotaika, dainos...

Prie autokrano būriuojasi 
sunkvežimiai, kolūkiečiai su 
vežimais. Malonu pažiūrėti, 
kai strėlė iškyla su dideliu 
uolos gabalu į orą ir, pada- , 
riusi puslankį, nuleidžia jį į 
sunkvežimio kuzovą.

Ir senelis stoja darban
Su arkliais privažiuoja kol

ūkietis Kulakovskis. T
Visi pirmosios brigadowna- 

riai didžiuojasi Kulakovskio. 
Anksčiau buvęs biedniokas su 
2 hektarais žemės ir didele 
šeima niekaip negalėjo galo 
suvesti su galu. Tempė jo 
širmas arkliukas rąstus pono 
rūmams, o jo šeima vis alka
na, nuskurusi.

Tik kolūkyje jis atrado savo 
laimę. Nors senyvas, bet 
energingas, kruopštus kolū
kietis užsitarnauja visų pa
garbą ir meilę.

—Matai, sūnau, kaip 
giai darbas einasi, — 
teri kalviui Tarasevičiui 
Vikentijus Tarasevičius, 

neatsilieka nuo talkinin- 
nors jam jau 83 metai.-— 
prisimepi, kai plušėdavo- 
prie savo pirkelės su tais 

Rašo A. Kezys
Daug akmenų Vilnijos kol

ūkiuose. Sakytum, kas nors 
tyčia jų tiek pribarsto. Sunku 
juos buvo rauti valstiečiams, 
kai jie buvo pavienininkai. 
Smulkesnių akmenų savo skly
peliuose surinkdavo po krūve
lę, o kur dideli, įsmigę į žemę
— tuos palikdavo pūpsoti lau
ke, apsukdami juos kiekvieną 
kartą su žagre.

Mašinos prieš akmenis
Kolūkyje gi reikalai iš karto 

pasikeitė. Akmenys laukuose
— ypatingai didelė kliūtis me
chanizuojant darbą. Antra 
vertus, j pagalbą kolūkie
čiams atėjo traktoriai ir kita 
technika. Apjuosi akmenį ly
nu, traktorius trukteli ir tem
pia į palaukę. Pernai vien Vil
niaus rajono Chruščiovo var
do kolūkyje kolūkiečiai ir me
chanizatoriai nuvalė 75 hek
tarus žemės, išraudami 1,300 
kubinių metrų akmenų. An
trojoje brigadoje 30 hektarų 
plote nepamatysi didesnio už 
kumštį agmens. Dabar šiame 
lauke lygiais kvadratais sudy
go bulvės. Anksčiau čia trak
torius negalėjo ruošti žemės, o 
šiemet ne tik traktorius, bet ir 
SKG-4 šauniai darbavosi. Tan
kiai sužėlė vasarojus. Išvaly
tuose nuo akmenų plotuose be 
jokių kliūčių derlių nuims 
kombainai.

•Šiemet Chruščiovo vardo kol- 
ūkis-kibo rauti didžiaus'us ak
menis. 250 hektarų plote iš
rauta ir suvežta į palaukę 3 
tūkstančiai kubiniu metru ak
menų. Puikiai darbuojasi 
traktorininkai Sakalauskas, 
Jurcevičius ir kiti. Jie gerai 
žino, kokią kliūtį jiems sudaro 
akmenys. Traktorininkas Mi- 
chailovskis — prityręs mecha
nizatorius. Tik atkūrus tary
binę santvarką Lietuvoje, jis 

ėdo prie

— Baisiai vargo mūsų tėvai 
šiose dirvose. Vienas su kastu
vu ir dalba ne ką nuveiksi 
prie tokių akfricnų, — pasako
ja Michailovskis

Akmuo statybai
Tačiau vien* akmenų pašali

nimu iš lauko kolūkiečiai ne
pasitenkina. Nesinori palikti 
brangią statybinę medžiagą 
l-e jokios naudos tūnoti pako

pose. O kolūkyje kaip tik pra
sidėjo didelė visuomeninių 
pastatų statyba. Išaugo 180 
vietų kiaulidė, stiebiasi aukš
tyn keturios didžiulės darži
nės. šiems pastatams jau su
naudota apie tūkstantį kubi
nių metrų 
kolūkiečiai 
akmeninę 
septynmetę

Nemaža tarėsi, svarstė ga
limybes kolūkio pirmininkas 
šadevičius su kolūkio partinės 
organizacijos sekretoriumi Šu- 
kelaičiu, kaip paspartinti kar
vidės statybą. Kilo mintis su
kviesti į talką visus kolūkie
čius. Ankščiau bandė tai dary
ti, bet talkininkavo tik akty
vas ir komjaunuoliai.

Šaunioji talka
Visų septynių brigadų 

riai iš anksto žinojo, kad 
talka ir jai ruošė vežimus, 
įrankius. O> šeštadienio rytą, 
kai saulė vos tik atsiplėšė 
nuo horizonto ir nužėrė spin
duliais rasa žvilgančius lau
kus, visais 
kolūkiečiai 
tybų...

Į talką 
kolūkio 
susirinko 
kolūkiečių, komjaunuolių, atė
jo Marijampolio ir Zagorės 
apylinkių mokyklų mokslei
viai. Juk jiems statys septin- su derlių, 
metę, reikia prisidėti. Ruda
minos MTS’atsiuntė dui sunk
vežimius. Neužmiršo kolūkio 
ir šefai — Vyr. antrinių juo
dojo metalo žaliavų kontora. 
Atvažiavo kontoro autokranas, 
vairuojamas geriausip krani
ninko Priščepovo, i

pastatyti
naują

akmens. O dabar 
nutarė 
karvidę ir 
mokyklą.

li a- 
bus

keliukais važiavo 
prie naujųjų sta-

suvažiavo iš visų
brigadų 62 vežimai, _ , . _

daugiau kaip 150 I jau atkovota. Antrojoje bri
gadoje 120 hektarų apsėta 
rugiais, kitose — vasarojum.
Išsigulėjusi žemė žada gau-

dirba, o

sma
rt iuk- 
tėvas 
kuris

irgi 
kų, 
Tu 
nie
akmenimis.

Akmeninei karvidei pasta
tyti reikia apie 650 kubinių 
metrų akmens. žinoma, tai 
nemaža, bet kai dirbama ran
ka rankon, kolektyviai—pa
naudojant mašinas — darbas

• smarkiai palengvėja.
1 Jąu ši talka kolūkiečiams 
paliko didelį’ įspūdį. Pavar
gę, bet gerokai pasidarbavę 
ir linksmi skirstėsi į namus 
talkininkai. Visi bendrai nu
tarė ir toliau ruošti talkas.

Kova su dirvonais
Darbų kolūkyje nemaža. 

Antai, tūno 320 hektarų ne
naudojamos d i rvonuoj ančios 
žemės. Jau ne vieną dešimtį 

! metų ji stovi nepajudinta, ap- 
I augusi nuskurdusiais bei’že- 
1 liais ir krūmais. O kiek ši 
i vaisingi! žėmė duotų duonos! 
j Tiesa, 150 hektarų piešinių

Kolūkio komjaunuoliai pa
rodė gražią iniciatyvą. Jis«h 
pareigoje bendromis jėgomis 
įsisavinti 100 hektarų dwVo- t 
nų. Ir vėl, sukvietus talką, 
sutrypta ir susigulėjusi žemi 
naujai 
brandų gvildą.

du'odaifcasualsuos,

^4^.



CHICAGOS ŽINIOS
Įspūdingas ‘‘Vilnies” piknkas

Sekiūftdienis, rugpjūčio 22- 
ra dilina. Oras malonus, sau
lutė išlindusi pro pūkinius de
besėlius karts nuo karto nusi
šypso ir lemia nepaprastai 
gražią dienelę.

Dar tik pietų metas, o Wil
low Springs “Laisvės Daržas” 
jau pilnai nusagstytas auto
mobiliais, lyg deimanto sago
mis, tik blizga saulės spindu
liuose. O jau tų vilniečių mi
nios, apsėdę visi stalai, pilna 
prie bufeto, vaišinasi1, šneku
čiuoja; kiti seniai- nesimatę 
apsikeičia įspūdžiais.

Justo Misevičiaus išrikiuota 
visame darže garsiakalbio sis
tema pasiekia visus kampe
lius. Tarpais užgroja liaudies 
dainelę, polkutę. Vėliau pri
buvo ir šaunusis šokių orkes
tras.

Apie penktą valandą prasi
deda .meninė programa. Pir
mininkauja Tex žebraitis. Pir
mausią! iššaukia Roselando 
Aido įphorą. Jam vadovauja i 
Dorothy Yuden. Roselandie- 
čiams ir abelnai Chicagos 
publikai ji nebenauja. Aidą 
ant estrados paseka Ciceros 
Moterų Choras. Tam ir diri
guoja Dorothy.

Pertrauka meninės progra- j 
mos. Kalba J. Jakubka, įspū- i

dingai, atkreipia visų klausy
tojų atydą; turi daug ką pasa
kyti. Jam užbaigus kalba re
daktorius L. Prūseika. Jis aiš
kina svarbą ir reikšmę dabar 
vedamo “Vilnies” finansinio 
vajaus už sukėlimą $10,000 
fondo.

Užsibaigus kalbom išeina 
dainuoti Eks-Mainierių Cho
ras, vadovaujamas Ann Tilvi- 
kienės. Sudainuoja, kaip ir vi
sados, gražiai.. Ek's-Mainierius 
turi pasekti LKM Choras. Pa
sirodo, jų mokytojas Clem 
Deffner negalėjo atvykti. Ką 
daryti? Ant greitųjų LKM 
Chorui diriguoti paima choro 
solistė Estelle Bogden. 4r ko
kis buvo visų nusistebėjimas, 
kada pirmu kartu paėmusi di
riguoti chorui ji taip gražiai 
atliko tą sunkią pareigą. Tas 
parodo, kad progresyvių me
nininkų jėgos nesilpnėja, bet 
auga. Tuom tik galima pasi
džiaugti ir palinkėti geriau
sios kloties jaunom chorve- 
dėm.

Neesu ekspertas kritikas, 
bet iš daugelio klausovų gir
dėjau, jog šį kartą visi ketu
ri chorai labai šauniai pasiro
dė. Dainų solo partijos labai 
puikiai atliktos.

Smagiai ir kultūringai pra
leidome dieną puikiausioje 
nuotaikoje “Vilnies” rudeni

nėje gegužinėje. Nebeilgai 
šią vasarėlę bežaliuos medžiai 
ir bežydės gėlės. Malonu bu
vo pabuvoti arčiau prie gam
tos skaitlingame būįryje drau
gų. Vėlokai vakare būriais 
svečiai ip viešnioj skirstėsi 
vykt? namo, kiti gana toli.

R. š.

šv. Jurgio bažnyčios vi
karas kun. Juozas Prunskis iš
vyko į Guatemala, žadėjo at
lankyti ir kitas Centrinės 
Amerikos valstybes — Hon
duras, Costa, Rica, San Sal
vador.

Prunskis pataikė praleisti 
Guatemaloje, kai ten pučisL 
tai neseniai nuvertė demo
kratinę valdžią, panašiai, kaip 
1927 metais Smetona padarė 
Lietuvoje. Jausis “kaip na
mie.” Jurgis

/ >

Neseniai Chic.agoje įvyko 
lietuvių šaulių, “steigiamasis 
susirinkimas.” z Tai pamėg
džiojimas Smetonos laikais 
Lietuvoje veikusios pusiau mi- 
litarinės šaulių organizacijos.

Susirinkime labai mažai te
dalyvavo, o ir tiems “žino
vai” užpylė šalto vandens už 
kalnieriaus. Jiems pasakyta, 
kad Amerikoje šauliai turės 
elgtis skirtingai, negu Lietu
voje prie Smetonos. Čia to
kiom organizacijom draudžia
ma nešiotis ginklus ir dėvėti 
militarinę uniformą.

Lietuvos Sūnus —Išeivis
-Rač0 SUSNINKŲ JURGIS-----

(Tąsa) gis atsikėlė ir ėjo jį sutikti.
— Matai, jaunas žmogau, aš tau pa

rodžiau visus kasyklos turtus, ar tu pa
tenkintas?

— Labai, labai patenkintas... Dėkin
gas esu...

Ponaitis išėmė iš kišenės kortelę ir 
sako:

— Kada tave iškels į viršų, paduok 
tai kasyklos viršininkui. Supranti?

— Suprantu, suprantu...
Paspaudė jam ponaitis ranką ir liepė 

niekur neiti, tik stovėti.ir laukti keltu
vo. KZ-

— Sudiev... j
Ir staiga vėl tamsu /pasidarė. Laukė 

jaunuolis, bet netrukus pasirodė lyg 
šviesos plyšelis, tai jau artinosi keltuvas, 
o su juom dešimt vyrų:/ Bet vyrai neša 
kitokias lempas, kitokius batūs, kitokius 
drabužius... Ir nei vieno vyro jis pažinti 
negali.

Kuomet keltuvas iškėlė jaunuolį į vir
šų, jis dairėsi ir nieko negalėjo atpažin
ti. Atrodė jam, kad jis visai naujoje 
vietoje. Eina jis į raštinę, bet kur turė
jo raštinė rastis, geležinkelio bėgiai, ir 
ant bėgių vežimėlis, kurį traukia mu
las...

• Pagaliau susirado raštinę; bet ir ten 
jis mato nepažįstamus veidus. Pažiūrė
jo ten esąs senis į jo kortelę ir sako:

— Aš neturiu nei tokios darbovietės 
nejuda r bin i nko su tokiu vardu. Ar tave 
dietas iš dangaus išmetė?

Bet kuomet viršininkas atėjo, jis paė
mė jaunuolio kortelę ir ilgai, ilgai, iki 
Jaunuolis net kantrybės neteko, ko tai 
ieškojo knygose. Pagaliau jis atsikreipė 
į jaunuolį:

“Jaunas žmogau, tu laimingas!”
Iš stalčiaus išėmęs čekių knygą, pasi

rašė ant jos ir sako:
— Štai tau užmokestis. Jau dvide

šimt metų praėjo, kaip tu dirbi šitose 
mainose. O tas ponaitis, kuris tave at
vedė iki keltuvo,— tai mainų dvasia!”

— Už tat, už tą ilgą naktelę štai ant 
Čekio gauni dvidešimt tūkstančių dole
rių. Ir daugiau tau dirbti šitose maino
se nereikės! Nors tu neilgai dirbai čia, 
bet už teisingumą ir sunkų darbą gauni 
štai šitą atlyginimą... Sudiev,—eik!

. Jurgis sėdi ant akmenų krūvos ir gal- 
‘ voja:, kiek- dabar laiko? Nuo visokių 

minčių, nuo galvojimo ir rūpinimosi gal
va jam buvo sunki, pavargusi. Ir stai- 

•’ giai jis išgirsta kur tai trinktelėjo du
rys. Aidas atėjo iš toli, toli ir nuaidėjo 
pp tuščią kasyklą.

1 į Jam buvo aišku, kad kas nors ateina. 
Arjtik nebus gerasis ponaitis?...

; . štai jau matosi silpnutė šviesa,, slen- 
y Kanti vis artyn, štai jaYi aiškiai girdėti 

žingsniai, smėlis girgžda po kojomis. Ir 
kad anas nepraeitų jo nepastebėjęs, Jur-

Št'ai jis jau mato aiškią ano žmogaus 
kontūrą, bet staiga ta žmogysta apsisu
ka ir kaip kokia kulka šauna atgal. Jur
gis paskui jį ir rėkti: ,

“Žmogau, žmogau, sustok, man reikia 
ugnelės!”

Sustojo žmogus ir vėl einą artyn, o 
Jurgis žiūri, kad tai jų fajerbosis, Ru
džiu vadinamas. Tą vardą jis nešiojo, 
nes mainieriai jį skaitė ištikimu kom
panijoms šunim, ir visi jo neapkentė.

Sustojo Rudis, jau nusiraminęs ir iš
klauso apie Jurgio nelaimę. Pirmiausia 
jis davė Jurgiui velnių, kad nebuvo apsi
rūpinęs degtukais, bet po to davė jam ir 
vandens, nes Jurgio burna buvo ne tik 
išdžiūvus, bet ir perdžiūvus.

Rudis buvo prižiūrėtojas, kuris kiek
vieną rytą, antrą valandą pereidavo 
mainą ir peržiūrėdavo, ar viskas tvar
koje. O eidami darban mainierėliai jam 
turėjo pasakyti savo numerį. Jei viskas 
buvo tvarkoje, tai jis leido į darbą, o jei 
ne, tai kartais liepė laukti, o kartais vi
sai namo siuntė.

Eidamas namo Jurgis galvojo: Ne! 
Tai ne tas geras ponaitis mane surado 
ir degtukų davė, ne mainų dvasia, o pik
tasis Rudis. Ir išsikėlęs į žemės pavir
šių Jurgis aplink save matė tą patį, ką 
užvakar ir vakar: tą pačią aplinkumą, 
tuos pačius žmones ir tą patį vargą-var- 
g-elį.

VIII-TAS SKYRIUS
Mulo Ašaros

Vieną rytą į darbavietę su trim mu
lais atvyko ypatingai žiaurus vairuoto
jas, jaunas vyrukas, iš išvaizdos veng
ras. Jis turėjo ilgą rimbą, su kuriuo 
be jokio pasigailėjimo kapojo mulų pas
turgalius. Kad datraukti karuką į pa
čią darbovietę, tai pirmas mulas turėjo 
užlipti net ant anglies krūvos.

Mato Jurgis, kad pirmas mulas jau 
neturi kur eiti, o tas jaunas vyras nenu
stoja kapoti, kad kapoja, tai kapoja pa
kuliniam visai nekaltam mului.

Atsigrįžo gyvūnėlis ir lyg su liūdno
mis akimi^ žiūri kaip kankintojas jam 
raižo be sustojimo. Nusiprunkštė mu
las, lyg sakydamas:

“Budeli, ar nematai, kad neturiu kur 
eiti, kad lipu ant kito mulo?”

Pagailo Jurgiui baisiai kankinamo gy
vūnėlio. Priėjo jis arčiau ir mato, kaip 
iš mulo akių kaip kokie žirniai ašaros 
rieda per visą ilgą snukį, o tas vairuo
tojas nesustoja ir rėžia vis stipriau rim
bu.

To jau Jurgiui buvo perdaug. Nepa
juto jis, kaip staigiai pakilo jo kastuvas 
ir juomi smogė rimbo kotą.*. Rimbas nu
lėkė toli, ant akmenų krūvos, net pagal 
anglies sieną.

(Bus daugiau)

Miami, Fla.
NAUJAS MIESTAS

Mūsų miestas turės naują 
priemiestį, kuriam vardą jau 
davė Coral City. Nuo Mia
mės centro maždaug už de
šimties mylių. Važiuot reikia 
į tą naują miestą N. W. 27th 
Avė. iki 183 gatves ir pasukt 
į kairę, ir ten bus tas nau
jas miestas . Bus išbudavota 
dešimt tūkstančių .namų dėl 
keturiasdešimt tūkstančių gy
ventojų. Namai turės po pen
kis kambarius su dviem mieg- 
ruiimiais. Namų kainas nu
statys nuo $7,025 iki f $8,650. 
Nes kožnas namas bus pabtf- 
davotas skirtingos architektū
ros ir plano. Didumas nevie
nodas, ant sklypo (loto) 75x 
100 pėdų.

Namai pardavojami leng
vais išmokėjimais, įmokant 
maždaug $150 iki $500. O 
po to mėnesiui mokestis bus 
nuo $49 iki $58.

šeši namai pabudavoti pa
rodai (sampeliniai). Sekma
dienį, rugpiūčio 22 d., suva
žiavo tūkstančiai automobilių 
su žmonėmis. Tą dieną par
duota keturi šimtai namų, 
tai yra, gauta rankpinigiai, 
nes kožną mėnesį bus pabū
davote keturi šimtai namų. 
Bus išbudavotos plačios gat
vės, šaligatviai', rynos vandens 
nubėgimui ir “surpaipės.” Bus 
išbudavotas biznio centras, 
super m ark etai, bankas, vais
tinės, valgyklos, kirpyklos ir 
visokios kitokios biznio krau
tuvės.

Dabar yra proga norintiems 
Floridoj apsigyventi nusipirk
ti švarų naują namą už pri
einamą kainą tame naujame 
mieste, Coral City, sutaupant 
apie porą tūkstančių dolerių, 
žmonės, jau davusieji ant 
rankos, pradės kraustytis į 
naujus namus apie lapkričio 
1-mą šiais metais. Taip bu- 
davotojai Gaines Construction 
Co. garantuoja.

Priemiestis Coral Gables 
protestuoja, kani nuo jų var
do pasisavino tą “Coral.” Ta
čiau tie atšauna: jūs turite 
Coral Gables, o mes turėsime | 
Coral City. Iš abiejų pusių 
advokatai planuoja ir protes
tuoja. Jiems daJbar didelis 
galvosūkis, kaip čia užvest to
kią bylą teisme, o ir dolerį 
kitą pasigauti už savo darbą.

Coral Gables turi pas save 
garsųjį Miamės Universitetą 
su dešimt tūkstančių studentų.

' •
Pradžioje rugsėjo mėnesio 

Miami Springs bus atidarytas 
naujas dar vienas geležinis 
tiltas per Miamės upę į Hia
leah priemiestį, kur iš abiejų 
pusių randasi biznio centrai. 
Atidaryme tilto dalyvaus visi 
aukštesnieji ir žemesnieji val
dininkai su visokiomis cere
monijomis ir prakalbomis.

t —:—

Liepos mėnesį Miamės mies
tas šventė sukaktuves, nes 58 
metai kai jis vadinamas mies
tu. Ta proga buvo surengta 
iškilmės Bayfront parko estra
doje Bandshell su prakalbo
mis. vaidinimais ir koncertine 
programa, dalyvaujant tūks
tantinei publikai. Mūsų mies
tas šuoliais progresuoja ir 

I
gyventojais aūga, ir visa Flo
ridos valstija dabar jau nebe 
ta, kokia ji b\ivo prieš de- 
sėtką metų. šaunūs parkai, 
byčiai ir vieškeliai, orandžių 
sodai, kurių gražumu ir žy
dėjimu negalima atsigėrėt.

ši vasara buvo pusėtinai 
karšta, bet nei kiek nekarš- 
tesnė už šiaurinių valstijų va
sarai. Mes dažnai turėjome 
pusėtinai daug lietaus. O kas 
liečia žiemą, tai mes čia tu
rime tikrą rojišką gyvenimą.

V. J. Stankus

Tel Avivas. — Jungtinių 
Tautų tarpininkas genero
las Burns (kanadietis) kal
bėjosi su Izraelio krašto, 
gynimo ministru P. Lavo
nu. Prieš tai Burns tarėsi 
su Jordano valdžios atstos 
vais.

Philadelphia, Pa.
Vasarėlė gražioji jau bai

giasi, Darbo dienos šventė jau 
Čia pat, bet niekur nesima
to skelbimų apie Laisvės pik
niką. Seniau būdavo smagus 
sąjūdis, rengdavo busus, kep
davo kumpius, laukdavo sve
čių. Tai būdavo žymi lietu
vių šventė. . ’.

Viskas pasikeitė, net ir tas 
parkas panaikintas.

Aplankiau keletą senų prie- 
telių, sutikau permainą. Vie
toje glėbio garsinimų kokio 
parengimo, matau krūvas re
ceptų, bonkutes gyduolių, nu
siskundimus negalavimais, gy
dytojų pasirinkimus, abejones 
apie jų gerumą, ir tt., ir tt.

štai žymus pažangos rėmė
jas Antanas Degutis, sugrį
žęs iš ligoninės po sunkios 
operacijos, randasi namie, 
2600 N. 29th St. Bet jo svei
kata labai toli nuo sveikųjų.

Juozas Ivanauskas, 3585 
Salmon Street, ilgametis lietu
vių veikėjas ir Muzikalio Klu
bo raštininkas' per 36 metus, 
labai sunkiai prispaustas li
gos.

Antanėlis Smitas, didžiųjų 
piknikų rengimo ekspertas, 
irgi labai, labai sunegalavęs.

Mūsų “Progresas,” vietinių 
žinelių rašinėtoj as į Laisvukę, 
taipgi jau kelintu kartu nega- 
lauja. Na, o draugės mote
rys — Helenutė Mattis, Juliu
tė Shap — jau senokai ne- 
galauja. O jau ir Laisvutės 
vajus čia pat. . .

Bet visgi čia bus ir kas to
kio naujo, nepaprasto ir la
bai įdomaus. Tai spalio 2-rą 
dieną, subatvakarį, bus pui
kus teatralis pers t a t y m a s . 
Brooklynečių vaidintojų gru
pė čia atvyks ir suvaidins 
puikų veikalą “Ne visada ka
tinui užgavėnes.” Tai įvyks 
414 Green St. Renkimės visi 
iš anksto tą pamatyt.

Philadelphietis

Newark, N. J.
BRUTALIšKAI policijos 

SUMUŠTAS
Miesto majoras Carlin gavo 

telegramą nuo Harold Smith, 
vice-prezidento New Jersey 
Negro Labor Council. Smith 
reikalauja, kad majoras tuo
jau darytų žygius prieš nesvie
tišką Newark© policijos bruta- 
liškumą.

Pasirodo, kad be jokio reika
lo ir pateisinimo policija bru- 
tališkai sudaužė minėtos orga
nizacijos direktorių Edward 
Taylor, negrą. Ir mušė Cen
tral Ward policistai.

Taylor buvo suareštuotas 
prie jo namų, po num. 1136 
Springfield Ave. Du policistai, 
veždami Taylor į policijos sto
tį, policijos vežime baisiai su- 
mušė-sužaloja.

Tą pačią naktį, pasirodo, bu
vo užpultas ir policijos sumuš
tas kitas negras, Fred Ingram. 
Tas parodo, kad policija siste- 
matiškai vartoja terorą prieš 
negrus.

Savo telegramoje Harold 
Smith reikalauja, kad policis- 
tas, kuris sumušė, Taylor, būtų 
suspenduotas iš pareigų.

Harold Taylor yra žinomas 
negrų veikėjas. Jis pirmiau 
buvo CIO United Steel Work
ers unijos Continental Can Lo- 
cal prezidentu ir veikliu nariu 
National Association for the 
Advancement of Colored People 
Newarko kuopos. Kad padėti 
negrams laimėti savo demo
kratines teises šiame mieste, 
Harold Taylor apsiėmė eiti 
New Jersey Negro Labor Coun
cil direktoriaus pareigas, šis 
ant jo policijos užuolimas yra 
susietas su jo veikla šioje or
ganizacijoje.

K ores p.

Washingtonas. — Ame
rika sustiprins savo pro
pagandinę veiklą Vietna
me, sako Jungtinių Vals
tybių Informacinė Agen
tūra. Bus bandoma įti
kinti vietnamiečius, kad 
Amerika stoja prieš kolo
nializmą.

Žinios iš
Muzikę^ mokyklų reorganiza

vimas

Kultūros-švietimo įstaigų 
darbui pagerinti ir meninei sa
viveiklai toliau ’išvystyti res
publikoje vyksta muzikos mo
kyklų reorganizavimas. Cho
rų - dirigavimo skyriai sujun
giami su liaudies instrumentų 
skyriais. Fortepijono ir daina
vimo skyriuose įvedamas pri
valomas chorų dirigavimas, 
kad mokyklą baigusieji galė
tų taip pat'vadovauti chorui. 
Orkestrų skyriuose įvedamas 
privalomas mokymas diriguo
ti orkestrui1.

Kauno J. Gruodžio vardo 
muzikos mokykloje nuo naujų 
metų atidaromas muzikos-dra
mos skyrius, kuris ruoš meno 
vadovus kultūros namams, 
kaimo kultūros-švietimo įstai
gų darbuotojus ir meninės sa
viveiklos dramos ratelių vado
vus. Vilniaus J. Tallat-Kelp- 
šos vardo muzikos mokykloje 
steigiamas neakivaizdinis cho- 
ro-dirigavimo skyrius. Čia kels 
savo kvalifikaciją saviveikli
ninkų chorų vadovai ir viduri
nių mokyklų muzikos dėsty
tojai.

Šiais metais į respublikos 
muzikos mokyklas bus priimta 
mokinių pusantro karto dau
giau, negu pernai.

Paruošti nauji mokymo pla
nai ir padaryti atitinkami pa
keitimai mokymo programose.

Svarbiausios respublikoje 
bibliotekos statyba

Vilniuje, priešais jaunimo 
stadioną, statoma stambiausia 
respublikoje knygų saugykla 
—Lietuvos valstybinė biblio
teka. Priekinis pastato fasa
das bus nukreiptas į Stalino 
prospektą. Fasadą sudaro 8 
kolonų portikas. Paradinių 
laiptų kampuose bus graniti
niai postamentai su ketaus 
skulptūromis, vaizduojančio
mis knygas skaitančius mer
giną ir jaunuolį. Pastato ap
dailai bus panaudotas marmu
ras; raudonasis granitas.

šio didžiulio keturaukščio 
pastato naudingasis plotas su
darys /beveik 13 tūkstančių 
kvadratinių metrų. Biblioteko
je bus įrengtos metalinės len
tynos i? vertikalūs transporta
vimo prietaisai. Be bibliote
kos, rūmuose bus dvi pagrin
dinės skaityklų salės ir knygų 
išdavimo salė, mokslo darbuo
tojų skaitykla, vaikų , jaunuo
lių, paskaitų, parodos salės, o 
taip pat mikrofilmų salė-skai- 
tykla ir kt.

Bibliotekoje bus saugoma 
iki 3 milijonų knygų, jų tarpe 
dešimtys tūkstančių įvairių 
gaidų ip brošiūrų.

Užliejamose Nemuno lankose
ŠILUTĖ. — Užliejamosiose 

Nemuno žemupio lankose šiuo 
metu pats darbo įkarštis. De-

—
J

Lietuvos
šimtys traktorinių ir arklinių 
šienapiūvių, mechaniniai kū
gių krovėjai dirba nuo apy
aušrio iki saulėlydžio. Visus 
pagrindinius darbus atlieka 
mašinos.

350 hektarų puikių lankų 
nušienavo ir visą šieną suvežė 
į kluonus bei kūgius “Raudo
nosios vėliavos” kolūkis.

“Pergalės” kolūkio pašarų 
ruošimo brigada, susidedanti 
iš 50 piovėjų. Darbuose daly
vavo 6 kolūkio šienapiūtės.

Visi Šilutės rajono kolūkiai 
apsvarstė Vilkijos rajono “Ke
lias į komunizmą” kolūkio 
kreipimąsi aprūpinti visuome
ninius gyvulius pakankamu 
pašaro kiekiui. Kolūkiečiams 
išaiškinta tvarka, pagal kurią 
bus išduodamas šienas už dar
badienius. Plataus aiškinamo
jo ir organizacinio darbo re
zultatai akivaizdūs. Eilė rajo
no koiūkių—“Raudonosios vė
liavos” ir kiti jau viršijo šie
navimo planus. Kolūkiuose 
“Ramučiai,” “Tarybinė švie
sa,” “Komjaunuolis” šienavi
mas baigiamas.

Anksti nušienavę lankas, 
kolūkiai gaus daug šieno iš 
atolo. Visuomeniniai gyvuliai 
bus aprūpinti pašaru.

Nauja kaproninių 
kobinių rūšis

KAUNAS. — Vis daugiau, 
įvairesnių ir dailesnių plataus 
vartojimo gaminių išleidžia 
mūsų pramonė. Kauno “Ko- \ 
ton” fabriko kolektyvas šio- 
mis dienomis įsisavino naujos 
rūšies moteriškų kaproninių. 
kojinių gamybą.

Naujosios rūšies kaproninės 
kojinės yra dvigubai plones
nės, negu gaminamos iki šiol. 
Kaprono siūlų vienai porai 
reikalinga daugiau kaip 5,5 
tūkstančio metrų.

Medus Sveikatai
Medus -yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

SKELBKITES LAlSVejB

MATTHEW A.
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

MArket 2-5172
4

Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valiūnas
Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo - Saugerties Highway 32

R. D. 1, Catskill, N. Y. Tel. Palenville 3990

Vynai

Alus

Likeriai

Short Orders

Sandwiches

Dinners

Puiki Restauracija, Geri Valgiai
Kainos tikrai žemos sulig valgio ir patarnavimo gerumo.

Puikiausias praleidimas weekend. Kainos už kambarius: 
Week
$30.00
$27.50
$22.00

Room - two double beds
Day 
$7.00One

One Room - one double bed, one single bed - $5.50
One Room - double bed $4.00

Rašykite ar t detonuokite del rezervacijų
Ežeruose maudynės, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas.

i—i
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KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

uniformų. Sovietai galėtų šia
me atsitikime pasimokinti iš 
Amerikos.

Kitas baisus dalykas: mir
ties bausmė. Ji įvesta Ame
rikoje ir Tarybų Sąjungoje. 
Nėra ko nė vienai pasimo
kinti.

and

Pranešimas iš Galveston, 
Texas: Mrs. Mary Moody 
Northen išrinkta preziden
tu :

American National Insur
ance Co.

Moody National Bank
New Publishing Co.
American Printing Co.
W. L. Moody & Co.
Commonwealth Life 

Accident Insurance Co.
Ji kontroliuos virš penkias

dešimt korporacijų. Jos fi
nansinė imperija verta $100,- 
000,000!

Savo rankomis ji neužsidir
ba nė vieno cento. Visus tur
tus jai paliko mirdamas jos 
senas tėvas, W. L. Moody. Jr.

Savo smegenų ji taipgi 
kur neparodė.

Doleris kalba, doleris 
tauja, doleris valdo.

n;e-

pro-

Sužeistas
eiSusitikus Mike Riskevičių 

nant gatve užkiausiau — kaip 
su Petru Satkumi? Seniai jis 
matytas; girdėta, kad jis bu
vo sužeistas, bet kadangi nie
kas tikrai nepranešė, tai ne
buvo kas rašyti.

Mike Riskevičius atsakė, 
kad Petras Satkus tikrai su
žeistas ir skaudžiai. Jis lipo 
į stulpą pataisyt virvę ir nu
krito, sakoma, kad tas stul
pas buvo senas. Petras nete
ko sąmonės ir atsipeikėjo tik 
tada, kai buvo jau ligoninės 
lovoje. Pirimausia jį nuvežė į 
Queens General, o iš ten jį 
perkėlė į St. Catherine’s ligo
ninę, kuri randasi ant Bush
wick Ave., Brooklyne. .... ''

Petras Satkus yra plačiai 
.žinomas brooklyniečiams, 
kadangi ne visi žinojo, 
jus randasi, tad ir mažai 
jį lankė. Jis ligoninėje 
apie pusantro mėnesio ir 
manoma ilgiau išbūti.
Riskevičių jis pasiskundė, kad 
mažai kas iš Piliečių Kliubo 
jį aplanko, nors nekurie kliu- 
biečiai ir žino, kad jis ligo
ninėje.

Pašaukus ligoninę, sužino
ta sekami: Jis yra Ward M, 
lankymo valandos nuo 2 iki 3 
dieną ir nuo 7 iki 8 vakarais, 
kasdien. Užregistruotas Pe
ter Šatkauskas. L.

ir 
kur 
kas 
yra 
dar 
Per

Teamsteriai atsisakė 
laukti sutarties

Teamsters Unijos 12-kos 
kalų vadovybė savo susirinki
me nutarė sutarties parašymo 
reikalauti tuojau. Samdyto
jai buvo prašę atidėti vienam 
mėnesiui. Senoji sutartis bai
giasi rugpiūčio 31-mą.

Lokalai seniau darydavo 
kožnas savo atskiras sutartis. 
Šiemet pareikalavo vienos 
bendros sutarties visiems Di
džiojo New Yorko ir artimo
sios New Jersey lokalams ir 
apylinkei. Vyriausia tam prie
žastis esanti suvienodinti dar
bo sąlygas ir mokestis visiems. 
Nebuvimas vienodumo t iššau
kiąs nesusipratimų tarp skir
tingų lokalų narių.

10-

PAJIEŠKOJIMA]
Paieškau trijų brolių: Juozapo, 

Prano ir Stanislovo Zalackų. IŠ 
Lietuvos kilę iš Daržininkų kaimo, 
Valkininkų parapijos, Trakų apskr., 
Vilniaus gub. Girdėjau, kad jie gy
vena Philadelphia, Pa. Turiu labai 
svarbų reikalą su jais. Malonėkite 
patys atsišaukti, ar bent kiti paste
bėję Šį paieškojimą praneškite jų 
adresą, būsiu labai dėkingas. Juoza
pas Orblonis, 51 Knox St., Lewiston, 
Me.

Patyręs mėsininkas (butcher) ieško 
pastovaus darbo. Kam reikalingas 
toks darbininkas, malonėkite rašyti 
sekamu adresu:

BUTCHER, 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y.

(167-168)

NowY&rko^^^Zlntof
Kaip apsukimas iždo 
padėjo apsukti 
ir rendauninkus

Anfuso ragino miestą 
veikti sulaikymui 
šapu mieste

Unijistai reikalauja 
darbininkams vietos 
valstijos valdžioje

NEW YORK
BUSINESS

OPPORTUNITIES

For Sale

kuriNėra tokios suktybės, 
padaryta bile kur nors šalyje 
neatsilieptų į darbo žmogaus 
kišenę. Ta tiesa iš naujo pa
aiškėjo dabar New Yorke 
vyk d om u ose apk 1 ausin ė j i m u o- 
se tų, kurie ture.)o ryšio su ga
vimu daug milijonų dolerių 
neteisėtų pelnų namų statybo- ■ 
jo. \

Štai du toki pavyzdžiai:
Alexander P. Hirsh, puikių 

Brooklyne esamų Farragut 
Garden. Apartments vedėjas, I 
sakė senatinei subkomisijai, I 
kad jis įvesdino 15 tūkstan- j 
čių dolerių į šešias korporaci
jas, turėjusias ryšio su statyba 
to projekto. O gavo 4 milijo
nus kai projektas 1 

baigtas 1951 m. Jis sakė, kad 
jis vis dar gauna iš to projek- i 
to pinigų.

Kitas tą pat dieną pašauk
tas turys ryšį su Kings Coun
ty Vanderveer Apartmentais 
real estate advokatas Abra
ham Traub sakė, jog jis turė
jo greitų pajamų $3,377,773, 
c išleido tik $8,571.

Teisėjas Victor Anfuso, de- 
mok ratų 
są 8-me

! iriame
i miesto

kandidatas i Kongre- 
Brooklyno kongresi- 

distrikte, kreipėsi Į 
administraciją pa r a -

ginti, kad ji veiktų sulaiky
mui Safety Razor Co nuo iš
kėlimo šapų iš Brooklyno.

Anfuso pateikė kai kuriuos 
tam pasiūlymus, kurių pora 
paliečia visos šalies valdžią. 
Jie pagelbėtų sustabdyti ir ki
tų miestų šapų bėgimą iš se
nųjų savo vietų. Vienu tų pa
siūlymų yra nustatyti mini
mum mokesti no mažiau $1.25 
už valandą. Kompanijos bėga 
vyriausia dėl to, kad naujo
se vietose, kur nėra unijos,

tapo pa- į darbininkus gauna beviek už

Pašauktas teikti informaci
jų apie tuos pat Vanderveer 
apartmentus George M. Halk, 
dirbantis bankui kaip nuosa
vybių apkainavimo ekspertas, 
sakė, kad savininkai tuos 
apartmentus apkainavo esant 
vertais 21 milijoną dolerių ir 
valdinis Federal Housing Au
toritetas tą apkainavimą už- 
gyrė. Tačiau tie apartmentai 
tėra verti tiktai trylika ir pu
sę milijonų, sakė Halk.

Remiantis tuo suktu apkai- 
navimu tų apartmentų gyven
tojams rendos tapo pakeltos 
nuo $24.94 už kambarį iki 
$26. Halk sakė, “daleistina, jog 
rendos dar bus keliamos, kad 
garantuotų savininkams po 6 
ir pusę procentų pelno ant in- 
vesmentų.”

Pasirodė, kad pelnas skai
tomas ne nuo tikrųjų invest- 
mentų, bet nuo padidinto
sios sumos.

Atėjusi pasiklausyti posė
džių eigos Vanderveer apart- 
mentų gyventoja Mrs. Jennie 
Tomberg sakė reporteriams, 
jog vieno kambario buto ren- 
da pakilo nuo $60 iki $75. 
Buvęs mokamu $99 
kambarių butas dabar 
ja $110.*

keturių 
kai nu o-

viskas,

metais, 
tuojau 

neišlai- 
kuriais

Bet kainos dar ne 
kuo apsukamas valstybės iž
das. Bildingų inspektorius By
ron Hedges sakė senatinei ko
misijai, kad dėl vartojimo 
prastų medžiagų ir prasto 
darbo Farragut pastatai, už
baigti tiktai!951 ir 52 
jau pradėjo irti. Jeigu 
nevykdys pataisų, jie 
kys nei tų< 30 metų,
yra garantuota atmokėjimas 
mortgičių.

Kai tardytojai klausė Trau- 
bo parodyti visą tų projektų 
finansinę apyvartą,.]is sakėsi 
knygų nevedęs. Negalįs paro
dyti, kam jis išmokėjęs milijo
ną su virš dolerių per paskiau
sius šešerius metus. Jis būk 
buvęs pasiskolinęs du milijo
nus dolerių nuo tūlo labai tur
tingo Schoenfeldo. Schoenfel- 
das nereikalavęs nuo jo jo
kio užtikrinimo ir jis jam taip 
atmokėdinėjęs be jokių doku
mentų.

Tą Schoenfeldą tardyti ne
teks, nes jis jau miręs.

L S.

Susirinkimas
RICHMOND HILL, N. Y.

L.D.S. 13-tos kuopos susirinkimas 
jvyks ketvirtadieni, rugsėjo - (Sept.) 
2 d., prasidės 8 vai. vakare, Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Avė.

Visi nariai malonėkite dalyvauti 
susirinkime, ir kurių duoklės neuž
mokėtos, malonėkite užsimokėti.

Komitetas.

irNew Yorko valstijos AFL 
CIO unijų ‘vadai lankėsi pas 
valstijos demokratų partijos 
lyderį Richard H. Balch ir 
Įteikė jam abiejų unijų vado
vybės bendrą reikalavimą sta
tai n d ai bi n inkų atstovą k a 
didatu atsakingoms pareigoms 
valstijos valdžioje.

AUTO SEAT COVER STORE
Turime parduoti, puikiausia vieta, 
kampine krautuve su 3- show win
dows, puikus įrodymas. Automobi
lių sekcijoje, arti 21st ir 4th Avė., 
veikli judėjimo (thoroughfare) vie
ta. Puikiausias pirkinys. Šaukit nuo 
9 iki 6 P. M. Užimtina tuojau.

Tel. SO. 8-0449
(165-171)

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

) REIKALINGA MERGINA
NAMŲ DARBININKĖ—VIRĖJA

Pilnam namų aptarnavimui, 2 suau
gę, 2 vaikai (7 ir 11 metų). Pui
kiausia mokestis, malonūs namai, 
puiki šeima. Kreipkitės:

Tel. ST. 4-1614
(163-169)

OPERATORĖS
Prie lovų aptiesalų, Firankų setų, 
Nuolatinis darbas, gera mokestis, 

puikios darbo sąlygos.
Tel. MU. 4-0042

MOTERIŠKE

(167-169)

REAL ESTATE

PORT RICHMOND, X, l
1278 Forest Ave. 4 rūm^’Siftoder- 
ninis namas, naujai išdeydruotas 
apartmentas, garadžius, $90 j mėne
sį. Labai pageidaujamas apartmen. 
tas ir puiki vieta su puikiausia 
transportacija, arti buso 6 ir buso 
107, ant kampo. Ąžuolinės grindys, 
dideli ir saulėti rūmai.

Šaukite bile laiku:
Tel. GI. 7-2101

(163-169)

4 šeimų Mūrinis Namas 
Brooklyn

Arlington Section — 95 Wyona St.
Modeminis. Aliejaus šiluma. Pato
gu j viską. Prieinama kaina.

Savininkas — HY. 8-2610 
(165-169)

Kitas teisėjo pasiūlymas 
yra tyrinėti bėgančiųjų firmų 
taksų mokėjimą. Yra žinoma, 
kad jie gauna taksų nuolai- į 
das šapų “pagerinimams.”

Anfuso pareiškimajį patvir- 
tipa tai 
unija sakė, kad uždarymu čio
nai tos firmos šapų neteks 
darbo apie 1,400 darbininkų. 
Algųj išmokesčiai sumažės 
sąpie penkiais milijonais dole
rių per vienerius metus. Tiek 
pat trūkumo pajus biznieriai 
ir visas miestas. Del to An
fuso ragina miesto valdžią 
pavartoti visas priemones su
laikymui šapų mieste

Delegaciją sudarė bendra 
abiejų uni jų sąryšių vadovybės 
konferencija, įvykusi rugpjū
čio 22-rą. Jos, priešakyje daly
vavo AFL finansų sekretorius 
Harold Hanover, CIO plieno 
darbininkų Buffalo srities di
rektorius Joseph Maloney, au
to darbininkų New Yorko sri
ties direktorius Charles Ker
rigan, Rochesterio AFL virši
ninkas James Burke, iš AFL 
moteriškų drabužių siuvėjų 
unijos Joseph Tuvim.

LAWRENCE, L. I.
Cleaning store, prieinamai. Gera 
proga, savininkas turi kitus intere
sus. Geras pirkinys, norima greit 
parduoti. Šaukite nuo 9 iki 6 P. M. 
Kaina $3,000.

Tel. CE. 9-0440
(169-170)

FOR SALE 
BRONX, N. Y.

820 E. Tremont Ave.
Sofa, krėslai, lova, sectionals, už pu
sę kainos. Turite pamatyti įvertini
mui. Geras pirkinys, šaukite bile lai
ku:

Tel. C Y. 9-4332
(169-170)

Dviejų dešimtų asmenų de
legacija pasiūlė ir kandidatą 
Charles

. ką United Electrical Buffalo

Kongresmanas Powell 
neis i republikonus

New Yorke buvo pasklidu
sios kalbos, būk vienatinis to 
miesto negras kongresmanas 
Powell esąs, nusistatęs mesti 
demokratų partiją ir pereiti į 
republikonus.

Powell jau ilgas 
kosi Europoje. Kai 
jam pranešė apie
Powell pareiškė spaudai, jog 
tos kalbos yra “100 procentų

laikas lan- 
jo draugai 
tas kalbas,

Joan

Mergina išbėgusi 
nuo užpuoliko

Jamaica gyventoja
Dempsey, 20 metų, buvusi pa
sitikta prie namų naktį, kai ji
nai sugrįžo po praleisto vaka
ro kitur. Nepažįstamas vyriš
kis privertęs sėsti į jo masiną. 
Nusivožęs į tamsią gatvę ties 
gelžkelio vagonų stotimi ir 
bandęs prievartauti.

Mergina gynėsi. Besigru
miant, šiaip taip pavyko iš 
auto ištrūkti. Ji leidosi bėgti, 
o jis vytis, mašinoje. Pagaliau 
išsigandęs jos spiegimo, o. gal 
kai ką ir pamatęs, pabėgo. 
Atsidūrusi tarp žmonių, ji pa
sijuto visai bespėkė, pavirto 
ant šaligatvio.

Geriems krikščioniškiems namams, 
kaipo draugė senyvai moteriškei, 
gyvenimas vietoje ar kitur.

Tel. IV. 3-6187
(167-170)

Halloran, buvusi 
AFL Tarybos prezi

dentą, o dabar einanti to mies
to gaisragesių komisionieriaus 
pareigas. Reikalavo, kad de
mokratai ji statytų į guberna- 
toraus pavaduotoją (Lt. Go
vernor).

Pastatymas ton. vieton kan
didatu užtikrina išrinkimą, 
jeigu ta partija laimės rinki
mus. O tikimasi, kad demo
kratai šiemet gubernatoriaus 
rinkimus laimės. Gi yra įsta
tymas, kad kandidatai į gu
bernatorių ir jo pavaduotoją 
balsuojami vienu balotu.

BRONX, N. Y.
Parsiduoda groseris ir delicatessen. 
Geras pasiūlymas, arti busų, 8th Av. 
Subway, arti 119th St. Kaina $2,300. 
Seniai įsteigtas. Turite pamatyti 
įvertinimui. Greitam pardavimui.

Tel. UN. 4-9815
(167-170)

NAMŲ APTARNAUTOJA — 
VIDURAMŽĖ

Virėja ir prižiūrėtoja 3 vaikų. 2 mo
kyklos amžiaus: 4-6-7 metų. Gražūs, 
komfortiški namai, būti draugė vai
kams, 5 rūmų namas. Graži vieta, 
guolis ant vietos. Šaukite nuo 1 
4 P. M. Nepriešingi moteriškei 
rinčiai vieną ar du vaikus.

Smithtown 2-2799 R.
(168-170)

VIŠTŲ FARMA 
SUFFOLK

3 vištinyčios, vieta dėl 1000 broi
lers ar 400 dedančiom vištom. Gali
ma ir padidinti vietą. Neseniai iš- 
dekoruota; 2 miegrūmiai, puikus na
mas, gražiai apaugtas žaliumynais; 
vaisinių medžių • 1% 
Viskas įtaisyta dėl 
Kaina $16,500. $6000 
DEer Park 2-7658.

akrų žemės, 
ekstra jeigu, 
rankpinigų.—

((*37-169)

For Rent

MANHATTAN

34th St. didele viena krautuvė, pa
talpa ir skiepas, su sprinkler siste
ma, 425—10th Avė., prie 34th St. 
kumpo. $85 į mėnesį. Prižiūrėtojas 
ant vietos. Tel. SU. 7-1233.

(167-171)

3—BAY
Gas Station, Complete 

Žemutiniame Westchester 
$25,000

Pinigais arba Išmokėjimais 
Sutaisome

Tel. PElham 8-9712
(167-173)

iki 
tu-

NAMŲ TVARKYTOJA
Reikalinga namų tvarkytoja, prižiū
rėjimui 4 vaikų del biznierių poros. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis, 
guolis vietoje, veltui apartmentas 
del poros. Gali kreiptis vienas as
muo ar pora. Viena, kuri užintere- 
suota vaikais ir gerai juos prižiūrė
tų. šaukite bile laiku.

SO. 8-6287—-REC. 2-0418
(168-174)

|OPERATORĖS
Patyrusios prie paprasto siuvimo. 

Nuolat. Darbas sekcijinis-savaitinis. 
Moderniška šviesi dirbtuvė. /Muzika.

VOGUE 
40-20 22nd St., Long

Arti Queens Plaza
Island City 
stoties.

(168-170)

RASTI AKINIAI
Aido Choro piknike, Great 

Necke, kas nors paliko aki- 
hius. Klauskite pas choro pir
mininką Joną Grybą, Lietuvių 
Kultūriniame Centre.

Nori įvesti 
kempėms išpažintį

Valstijinio Department 
Commerce leidžiamas sąrašas 
vaikams kempių New Yorko 
valstijoje į pakvietimus ten 
pasiskelbti įdėjo pranešimą, 
kad skelbs tiktai tokias kem
pes, kurios atsiųs prisiektus 
afidavitus. Tuose afidavituose 
reikalauja pareikšti, kad kem
pės nesančios “komunistų ar 
kitų subversyvių dominuoja
mos.”

of

Pakelia pieno kainą
1

Prekyviečių Departmentas 
skelbia, kad leido vėl pakelti 
pieno kainas. Tas jau bus tre
čias pakėlimas šią vasarą. 
Šiuos žodžius rašant dar nebu
vo paskelbta, kiek pakels. 
Nauja kaina įeis galion rug
sėjo 1-mą.

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

Žaibas užmušė 
du žmones

Užėjus žaibų audrai dirbu
sieji prie daromo plaukiojimui 
prūdo North Shore, L.I., dar
bininkai nubėgo po medžiu 
slėptis nuo lietaus. Tuo tar
pu smogė į medį žaibas ir du 
darbininkus užmušė.

Vienas žuvusiųjų yra Char
les Sparadoski, 26 metų, gyve
nęs 92-28 93ird Ave., Wood
haven. Antrasis iš Hempstead, 
Edmund Rojecki, 24 m. Kiti 
trys darbininkai išliko sveiki.

Dr. A. Petriką
‘ DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Vijoki 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. 7-6238

NAMŲ DARBININKĖ—VIRĖJA
L. I. Ranchhouse, 1 vaikas, guolis 
vietoje. Atskiras kambarys, nuosava 
maudynė. Visi modernįniai patogu
mai. Gera Mokestis, $40 Pradžiai. 
Reikalingi vėliausi platūs paliudiji
mai.

Tel. Roslyn 3-6089
(169-175)

REIKALINGA MOTERIŠKĖ 
NAMŲ DARBININKĖ

Guolis vietoje, pageidaujami namai, 
patogi vieta. Privatinė maudynė. 
Nereikia valgių gaminti. Gera mo
kestis. Šaukite bile laiku:

Tel. BE. 2-7272
(169-175)i _______________________________

ABELNAI NAMŲ DARBININKĖ
Vien tik patyrusi, guolis vietoje, 
privatinis kambarys ir televizija. 
Ranch house. Visi moderniniai įren
gimai. Prižiūrėjimas vaikų 5 ir 7 
metų amžiaus. Pagelbėti prie viri
mo. $40. Vėliausi paliudijimai. Skam
binkite sekmadieniais.

Tel. FRanklin 4-8720
(169-170)

NAMŲ DARBININKĖ
Mažas namas, L. I. Linksma apy
linkė, 3 mokyklos mergaitės. Visi 
įrengimai elektriniai, atskiras kam
barys ir televizija.

Great Neck 2-4677
(169-171)

NAMŲ DARBININKĖ
Balta, su charakterio paliudijimu, 
mylinti vaikus, guolis Inetoje, at
skiras kambarys ir maudynė. $100 
į mėnesį.

Tel. STerling 8-1620
(169-175)

NAMŲ DARBININKĖ—VIRĖJA 
Biznierių pora, 2 vaikai, 4 ir 6 me

tų, lankanti mokyklą. Guolis vietoje, 
Atskiras Rūmas — Televizija. Puikį 
apylinkė, gražūs namai ir kaimynis- 
tė. Su vėliausiais plačiais paliudiji
mais.

Tel. BO. 8-2632
(169-171)

NAMŲ DARBININKĖ—VIRĖJA 
Nuosavas kambarys, vonia ir T. V. 
$45 pradžiai. Vėliausi paliudijimai. 
Vien tik geri darbininkai. Puikus 
pastovus darbas, patyrusiai moteriš
kei, guolis vietoje. Skambinkite tar
pe 9—10 A. M. ar 4—6 P. M.

GR. 2-7965
(169-171)

Suėmė pabėgusįjį 
iš ligoninės kalinį

John Meikle, 21metų, buvęs 
ištrūkęs iš Bellevue ligoninės 
antradienį, tapo suimtas ke
tvirtadienį, už penkių blokų 
nuo tos vietos, kur gyvena jo 
motina. Tardo jo draugus 
tikslu patirti, kur jis buvo ga
vęs prieglaudą per arti dvi 
dienas.

ASTORIA
Gerai statytas, attached mįjmnis, 2 
šeimų namas. 11 Rūmų, (vierias du
plex apartmentas), Garu šildomas, 
daug ekstra įrengimų. Gražus už
pakalinis kiemas. Arti mokyklų, 
krautuvių, transportacijos ir Astoria 
parko, 
duoda 
ką.

Tikrai gražus namas — par- 
prieinamai. šaukite savinin-

Tel. AS. 8-9872
(167-173)

NAMAS’ PARDAVIMUI
5 rūmai, fornišiuotas skiepas mo
derninis, 4 metų senumo, arti Kings 
Highway, mokyklų, bažnyčių, krau
tuvių. Su nuolaida $5,700. Naujai iš- 
dekoruotas, gatavai užėmimui. 3 
miegrūmiai, porčiai 100 fronte 165 
užpakalyje. Pakankamai žemės per
darymui ant 2 šeimų. IV. 8-6137.
Geras pirkinys. Taipgi pageidauja
mas kambarys išnuomavimui, pas 
puikią moteriškę. Labai patogūs na
mai.

(168-174)

HELP WANTED-MALE

KALVIS
Nuolatinis darbas. Turi mokėti 

kalbėt angliškai ar vokiškai.
AUGUST BELLON, INC. 

72-11 Amstel Blvd., 
Rockaway Beach 

BEJie Harbor 5-0&44
' f ‘ A167-169)

MEDŽIO DARBININKAI 
Furniture-mašinų Operatoriai ir sta- 
lioriai prie kostumerskų rakandų. 
Nuolatinis darbas, geros darbo są
lygos. Kreipkitės:

30-28 Starr Ave. (3 floor) 
Long Island City
Tel. ST. 4-5400

(167-169)

FLOOR LAYERS
(unijistai)

Kreipkitės:
ERICKSON FLOORING CO.

Tel. FL. 8-2907
(167-169)

ELECTRICIANS
Romex ir Bx Wiring 

Kreipkitės: 3:30 — 5 P. M.
Turi

NORTH

525 Jericho

kalbėti Angliškai
SHORE ELECTRIC 

CORP.
Turnpike, Mineola, L. L

(167-169)

MALE and FEMAL

OPERATORIAI
Patyrę ant Singer Mašinos 

Gera mokestis, nuolatinis darbas.
HOLLY FROCKS

571 Carroll St., Brooklyn 
(4th Ave. lokalu iki Union S'| stot.)

(163-169)

INSTRUMENT 
MODELMAKER 

15—20 metų Patyrime 
su miniatures bearings, su pilnu ži
nojimu viso rūšies mašinerijos. Pa
geidaujama su kiek nors patyrimo 
prie sheet metai.

Gera mokestis, Auganti 
Organizacija

Pasimatymas tik pagal sutarti 
Telefonuokite: YE. 2-4600, Ext: 210 

(168-170)

Baigs amžių kalėjime
Thomas Sheehy, 39 metų, 

sugrąžinamas į kalėjimą vL 
sam likusiam savo amžiui už 
$48, kuriuos jis laimėjęs kratr- 
tuviukės apiplėšime. Bėgiu 
paskiausių 22 metų jisai tik 
16 mėnesių gyvenęs laisvas. 
Paprastai už tokį prasikaltimą 
baudžia mažiau. Jis siunčia
mas kalėjiman nuo 30 
arba ir visam amžiui dėį to, 
kad šis prasikaltimas yrw^jau’ 
ketvirtas.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

4 puti. LaisvB (Liberty) An trad., Rugp. (Aug.) 31, 1954
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