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Kinijoje šiuo metu 
amerikinis laikr<

korespondentu

kitą 
čiuose

kada pamatome vieną 
amerikiniuose lai k raš
ko res pond e n ei ją apie 

Kiniją, tai ji parašyta arba
Hong Konge, arba britų ži
nių agentūros Reuters atstovo, 
esančio Kinijoje.

Kitais žodžiais, apie tą mil-

žmonių kuria naują gyveni
mą, amerikiečiai tegauna vi
siškai mažai arba ne: jokių

Bet apie mažytį Izraeli, 
kur, rodosi, nėra nė 2-jų mi
lijonų gyventojų. angliškoje 
spaudoje žinių telpa beveik

N#ks nėra, žinoma, priešin
gas žinioms iš Izraelio, bet 
kiekvienas galvojantis asmuo 
turi pilną teisę reikšti nepasi
tenkinimo, kad tiek mažai ži
nių teduodama žmonėms iš 
Kinijos.

—Betgi Kinijos vyriausybė 
atsisako įsileisti koresponden
tus tų šalių, kurių vyriausy
bės Kinijos oficialiai nepripa-

Tuomet tenka paklausti: 
tai kodėl nepripažinti? Ko
dėl n esu mėgsti diplomatinius 
ryšius su 600 milijonų žmonių 
valstybe ?.’

Iš Londono pranešama, kad 
Anglijos žmonių gyvenimo ly
gis šiemet gerokai pakilo.

žmones daugiau dirba ir 
daigiau užsidirba. Visokio 
matisto kontrolė tapo panai
kinta, — šiandien britas ga
li (jei turi pinigų) pirktis 
visko, kiek tik jis nori.

Kodėl ten tokio dalykai

C, L O. smerkia 
įstatymą prieš 
J V komunistus

Washingtonas.— CIO 
oficialus organas “CIO 
News” vedamajame straip
snyje pasmerkė įstatymą 
prieš Amerikos komunistų 
partiją ir prieš kairias uni
jas. CIO organas išreiš
kia viltį, kad Kongresas po 
rinkimų ramesnėje ir rim
tesnėje atmosferoje atmes 
ant greitųjų isterijoje pri
imtą diktatorinį įstatymą.

Savo priešingumą komu
nistų draudimo įstatymui 
pareiškė eilė kitų unijų or
ganų. Prieš įstatymą aiš
kiai pasisakė geležinkelie
čių organas “Labor”, di
džiųjų krautuvių ir san
delių darbininkų unijos or
ganas “Record.” Anksčiau 
prieš įstatymą pasisakė 
siuvėjų unijos (CIO) orga
nas “Advance.”

“Labor” sako, kad to 
įstatymo pirmi smūgiai 
bus prieš kairiųjų vado
vaujamas unijas, ir tarp 

; tų unijų pati pirma būsian
ti Vakarinio Pakraščio lai
vų krovikų unija, kuriai 
vadovauja Harry Bridges.

Ankara. — Turkijos pre
zidentas Celei Bayar atei
nanti trečiadienį atvyksta 
i Belgradą.

Ruošiama nauja byla prieš 
buvusi hukbalahapsų vadovą

Manila. — Reakcinė Fi
lipinų spauda reiškia 
pasitenkinimą, kad 
mas nuteisė buvusį 
tizanų hukbalahapsų 
da Luis Taruca tik 12
tų kalėjimo. Pats preziden
tas Magsaysay ir išreiškė 
nepasitenkinimą, jis 
vadina švelnia bausme.

Tarucas, komunistas
vadas, 
ir da-

savo 
už ka.4- > 

jam buvo
Vie- 

laikraštis 
sa-

ne- 
teis- 
par-
va- 

me-

tai

ir
liaudies partizanų 
šį pavasarį pasidavė 
bar apgailestaująs

Į praeities veikimą, 
' kaip manoma 
' duota švelni bausmė.

Šanchajaus uoste šiandien • nas reakcinis 
matysi britų prekybiniu laivų “Manila Evening Star 
daugiau negu kurios kitos ša- J ko> kad bausmė yra ‘ 
ies’ šaliai” ir Tarucas užsitar-

~. v I navo aštresnės pabaudos.Mazesneses automobilių ga- j 1
minimo kompanijos susijungė — ----*—»—— _■
į didesniąsias: Packard Mo-i 
tor kompanija susijungė r" 
Studebaker korporacija, Bud- i 
son kompanija susijungė su 
Nash kompanija, ir tt. Tai 
padaryta, sakoma, dėl to, kad 
atsilaikyti kompeticijoje prieš 
milžiniškas Fordo ir General 
Motors korporacijas.

Kalbama, jog ir plieno 
pramonėje bus padaryta tas 
pa&>’. Antai, Bethlehem Steel 
k oyo r a c i j a jungiasi su 

Steel and Tube 
ir tt.
hotel iai pereina 
korporacijų kon-

iowei» Kari isnianijos vyriau
sybė su prote jo; todėl, Kad ji 
leidžia anglams vesti preky
bą su Kinija ir socialistiniais 
kraštais.

■” i žesniosios korporacijos; jun- 
siu giasi vis j didesnes, į galin- 

į gesnes.
Tai reiškia monopoliją!

Maisto produktu pardavi
mas sparčiai pereina į A & P, 
Food Fair, Grand Union ir ki
tų korporacijų rankas.

Mažiesiems
dirva vis traukiasi

biznierėliams 
ir trauk ia-

_________ „J pranešimai
Francūzijos parlamentas galutinai atmetė McCarthy bylOS

Youngstown 
korporacija,

Didžiuliai 
į stambiųjų 
trolę. Jungiasi ir įvairios gu
rno, chemikalų išdirbimo mo-

Visa tai tarytum 
ko darbininkams: 
ganizuokitės ir jungkitės į sa
vas organizacijas, jei norite 
ryškiau apginti savo intere
sus I

sakyte sa- 
ir jūs or-

Denveris. — Prezidentas 
pradėjo sa- 

: jis 
kartu su eks - prezideptu 
Hooveriu žuvauja.

Washingtonas. — Gerai 
informuoti šaltiniai sako, 
kad Amerikos Legiono su
važiavimas priims rezo
liuciją už santykių su So
vietų Sąjunga nutraukimą.

Londonas. — Britanija 
panaikino uždraudimą par
davinėti Egiptui ginklus.

Jeruzale. — Arabų gin
klavimosi .akivaizdoje Iz
raelis skelbia norįs bent 
100,000 jaunų karo tar
nybos amžiaus imigrantų 
iš Europos ir Amerikos.

Paryžius. — Tarp visų 
Francūzijos partijų bal
suojant apie EDC socialis
tai buvo labiausiai pasida
linę: 53 balsavo prieš EDC, 
50 už.

Guatemalos Miestas. — 
Pirma grupė politinių pa
bėgėlių, kurie slapstėsi Ar
gentinos ambasadoje, išvy
ko į Argentiną.

Rio de Janeiro. — čionai 
skleidžiami nepatvirtinti 
gandai, kad komunistų va
das Luis Carlos Prestes 
grįžo iš tremties užsienyje 
ir darbuojasi pogrindyje.

EDC planą: didis nusivylimas Washingtone apklausinėjimas vo -pilnas” atostogas:

Paryžius. — Francūzijos 
parlamentas 319 balsų 
prieš 264 atmetė taip vadi
namą EDC planą, pagal 
kurį Francūzija būtų tu
rėjusi įjungti savo armiją 
kartu su naujai atkurtu vo
kišku Wehrmachtu į ben
drą Vakarų Europos armi
ją prieš komunizmą.

Pats premjeras Men
des - France iki paskutinės 
minutės nepasisakė aiškiai, 
kurioje, pusėje jis stovi, pa
brėždamas, kad jis priims 
parlamento nutarimą. Re
miamą kalbą už EDC atme
timą pasakė senas, 84 me
tų amžiaus, radikal-sociali- 
stų (vidurinės klasės par
tijos) vadas Herriot, buvęs 
šalies premjeras. Jis sa
kė, kad balsavimas už EDC 
būtų balsavimas už naciz
mo atgaivinimą ir Francu- j 
zijos galą.

Partijų susiskaldymas
Tuo tarpu, kai Herriot 

ir kiti radikal - socialistų 
vadai stojo prieš EDC, ke
li jų, ypatingai buvęs prem
jeras Rene Mayer, stojo 
už. Socialistų partijoje, ir
gi buvo susiskaldymas: Ju
les Moch, buvęs premjeras, 
stojo prieš, keli kiti vadai 
už.

Katalikų partija (MRP) 
su Bidault ir Schumann be
veik vieningai stojo už pri
ėmimą EDC. Komunistai 
vieningai stojo už atmeti- 

už EDC 
komuni-

vėl atnaujintas
Washingtonas. — Sen;

kad bal- 
giedojo 

o

mą. Į 319 balsų 
atmetimą įeina 95 
stų balsai.

Pranešimai sako, 
savusieji sustoję
šalies himną Marselietę, 
komunistai paskui sugiedo
jo Internacionalą.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris, ku-

I ris pirmadienį trumpam i 
laikui atskrido iš Denverio i 
į Washingtona, kartu su | to komisija, kuriai duotas 
Dullesu skaitė gautą ka- 
blegramą apie Francūzijos 
parlamento ntuarimą. Abu 
pripažino, kad nutarimas 
yra didelis smūgis Ame
rikos užsienio politikai ir 
buvo labai nusivylę. Bet 
Eisenhoweris pareiškė, jog 
dar ne viskas prarasta, kad 
Amerika nepasitrauks į 
izoliaciją, o tęs savo ban
dymus sudaryti Vakarų 
Europos karinę santarvę 
nrieš komunizmą.

Londonas. — Britų spau
da sako, kad Amerika ir 
Anglija suteiks Vakarų 
Vokietijai suverenumą ir 
jai leis greitu tempu gin
kluotis. Nurodoma, kad tas 
izoliuotų Francūzija, ku
riai Lenkija iš savo pusės 
yra pasiūlusi draugingumo 
ir nepuolimo sutartį.

Nepaisant kiršinimų, žmonės 
stoja už bendras mokyklas

Hobbs, New Mexico. — 
Per visą vasarą rasistiniai 
elementai kiršino, 
“kraujas liesis” ir “tas 
kad nebus prileista.”

kad 
nie- 
Bet 

jraeito mėnesio pabaigoje, 
<ada šiame miestelyje at
sidarė mokyklos, balti ir 
negrai vaikai pirmu kartu 
susėdo bendrose klasėse, 
ir visi buvo patenkinti: mo
kytojai, vaikai ir tėvai.

Hobbs turi 15,000 - gy
ventojų, dešimtadalis
negrai. Baltieji beveik vi
si yra ateiviai iš Texaso ir 
iki šiol skaitomi rasistiniai 
nusiteikusiais. Bet bend
ros mokyklos, kaip pasiro
dė, visų priimamos, išski
riant grupelę kiršintojų.

jų

370,000 buvo streikuose 
liepos m., 280,000 biržely]

Washingtonas. — 
statistikos biuras, 
ka įstaiga, skelbia, 
370,000 darbininkų 
kavo Amerikoje liepos mėj 
nesį, tuo tarpu, kai 
lyje streikavo tiktai 
000 darbininkų.

Statistikos biuras 
kad dalis streikavusių lie
pos mėnesį yra tie patys, 
kurie streikavo ir biržely
je.

Manoma, kad rudeniui 
artinantis streikai padaž- 
nės, nes vasara paprastai 
yra retesnių streikų metų 
dalis.

Darbo 
valdiš- 

kad 
strei-

birže-
280,-

sako

Washingtonas. — Kalbė
dama Amerikos Legiono 
suvažiavime. Mme Čiang 
Kai-šekienė sakė, kad “Ki
nija yra Sovietų Sąjungos 
pavergta?’

Tarybų Sąjungos ir Skandinavijos 
žvejai draugauja Baltijos jūroje

Stokholmas. — Tarybų 
Sąjunga, kuri anksčiau va
dovaudamasi tarptautiniais 
jūrininkystės įstatymais, 
neprileisdavo svetimų kra
štų žvejų laivų arčiau ne
gu 12 mylių nuo savo kran
to, dabar sušvelnino kon
trolę. Švedijos ir Danijos 
žvejai dabar dažnai Bal
tijoje plaukioja tarybiniuo
se vandenyse i|* 
jiems nekliudo.

Bendrai Baltijos 
dabar viešpatauja

niekas

jūroje 
dides-

Skelbė ištisą milijoną, o 
išvyko tik dešimtadalis...

Hanoi. — Amerikiečiai ir 
francūzai skelbė, kad ma
žiausiai milijonas Šiaurės 
Vietnamo žmonių evakuo- 
sis į Pietus. Amerikos lai
vai ruošėsi gabenti šimtus 
tūkstančiu kiekvieną mė
nesį, o Pietinio Vietnamo 
premjeras Diem skelbė, 
kad tai bus “didžiausias 
migravimas pasaulio isto
rijoje.”

Spauda Saigone (Pieti
niame Vietname) sako, kad 
persikėlė tik koks dešimta
dalis, apie 100,000 žmonių, 
ir nedaug daugiau persi
kels.

Guatemalos Miestas. —
Armaso valdžia skelbia, 
kad policija suėmė buvusio 
liaudies parlamento narį 
Jaime Barrio Archilą, ku
ris nekurį laiką slapstėsi 
Argentinos ambasadoje, 
bet iš jos pasitraukė ir 
slapstėsi pogrindyje. Jis 
esąs pasiųstas į koncentra
cijos stovyklą*

nis draugiškumas. Latvių, 
lietuvių, estų žvejai da
bar dažnai draugauja jūro
je su švedais, danais ir suo
miais, vieni kitiems padė
dami.

Tarybų Sąjunga taipgi 
išreiškė savo pasirengimą 
tartis su Švedija ir Danija 
apie koordinuotą saugumo 
sistemą Baltijoje, kad vie
nos šalies laivai galėtų at
siliepti į kitos šalies laivo 
pagalbos signalą nelaimes 
atsitikimu.

uždavinys tyrinėti kaltini
mus prieš senatorių Mc
Carthy, pradėjo apklausi
nėjimus. Senatorius Mc
Carthy, kuris tik grįžo iš 
atostogų, nekviestas atsis
kubino į pirmą posėdį sa
kydamas, kad jis turįs ką 
tai svarbaus pasakyti. Ma
noma, kad jis sakys, jog 
vienas komisijos narių, se
natorius E. C. Johnsonas 
iš Colorado, nėra bešališ
kas.

Komisija posėdžiavo pir
madienį tris valandas prie 
uždarų durų. Dešimtą va
landa ryto antradienį ji 
pradėjo antra posėdį, kuris 
jau buvo viešas.

Senatorius Morse tarp 
kitko kaltino McCarthv. 
kad jis bandė pasigriebti 
prezidentines pareigas, 
pats xbe jokio įgaliojimo 
tardamasis su graikais lai
vu savininkais, kad įie ne- 
vežtu prekių į socialistinius 
kraštus.

McCarthy kaltina, kad 
senatorius Johnsonas pa
sirodė šališku, nes Den
verio laikraštyje “Post” 
tilpo jo pareiškimas, jog 
Kongrese vargiai yra de
mokratas, kuris jo neap
kęstu, v c-

Darbiečiai ir jaunimas
Londonas. — Britu Dar

bo Partija skundžiasi, kad 
silpnėja darbietiškas judė
jimas jaunimo tarpe. 1951- 
mais metais šalyje buvo

Mažiau uniformų 'Maskvoje; 
uniformuoti tik kariškiai

New Yorkas. — “Times” 
korespondentas Maskvoje 
H. E. Salisbury sako, kad 
ten matosi žymiai mažiau 
uniformuotų žmonių, ne
gu buvo tik keli mėnesiai 
atgal. Naujas patvarky
mas reikalauja iš įvairių 
ministerijų pareigūnų dė
vėti civilius drabužius, tuo 
tarpu, kai iki visai neseniai 
dauguma pareigūnų dėvėjo 
uniformas su antpečiais, 
panašiai kaip kariškiai.

Taipgi fabrikų ir įstaigų 
sargai dabar yra civiliai 
vilkinti žmonės, o ne uni
formuoti.

“Kai matai dabar unifor
muotą žmogų Maskvoje, tai 
žinai, kad jis kariškis,” sa
ko

mo skyriai, o dabar tėra 
tiktai 366.

Varšuva. — Varšuvos 
centre bus pastatyta 
džiulė Stalino statula.

di-

Salisbury.

Frankfurtas. — čia 
atidarytas naujai 

rašytojo
VO 
budavotas 
ethe’s muziejus.

bu- 
at- 

Go-

Jeruzale. — Arabų snai
periai nušovė izraeliečių 
kaimo Ramat Rąziel sar
gybinį.

JAV laivai Rytu Vokietijoje, 
Japonų laivai Mandžiurijoje

Berlynas. — A m e r i k os 
laivai atplauks į Rytų Vo
kietijos uostą Rostocką 
(Baltijos jūroj), kur atveš 
per Tarptautinį Raudonąjį 
Kryžių teikiamą pagalbą 
potvynio aukoms. Tai pir
mas kartas kaip Amerikos 
laivai gauna leidimą įplau
kti į Rytų Vokietijos uostą 
nuo 1946 metų, kai paskuti
nį kartą ten plaukė šelpimo 
įstaigos UNRRA reikalais.

Pekingas. — Kinijos val
džia pranešė japonams, kad 
bus leidžiama jų laivams 
įplaukti į didįjį Daireno 
uostą Mandžiurijoje. Dai- 
renas japonams yra pato
giausias uostas prekybai su 
Kinija. Tai bus pirmas 
kartas nuo karo pabaigos, 
kad japonu laivai atplauktų 
į Mandžiūrijos uostą.

ORAS. — Gieldra ir vūsu.

Eisenhower neištesi pažadu 
unijoms, sako Stevensonas

Chicago. — Adlai Ste
vensonas kalbėjo AFL ele- 
ktristų unijos suvažiavi
me, kuriame dalyvauja 
3,500 delegatų. Stevensonas 
sakė, kad Eisenhowerio ad
ministracija neištesėjo nei 
vieno svarbesnio pažado 
darbininkams. Pažadas pa
naikinti Tafto - Hartley 
įstatymą dabar pamirštas, 
administracija bando slėp
ti tikrus faktus apie ne
darbą ir tt., sakė Stevenso
nas.

Stevensono kalba buvo 
sutikta audringais ploji
mais.

Londonas. — Į metinę 
Darbo Partijos konferen
ciją, kuri spalio pradžioje 
vyks Scarborough kuror
te, pristatyta daugybė re
zoliucijų prieš Vokietijos 
ginklavimą.

Ženeva. — Per tarptau
tinį Raudon. Kryžių pa
siųsta čekams potvynio nu- 
kentėjusiems pagalba pa
čioje Čekoslovakijoje bus 
išdalinta vietinio Raudono
jo Kryžiaus.

Teheranas, Iranas. —
Karinis Teherano guber
natorius Bakhtiaras įsake 
suimti apie 60 armijos ir 
policijos karininkų, kurie 
įtariami simpatijoje Tudeh 
(komunistams artimai)
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BALSAS UŽ KOEGZISTENCIJĄ
Visi iš visų pasaulio kampų taikos šalininkai gali 

nuoširdžiai pasveikinti Pasaulinės Bažnyčių Tarybos 
kongresą, vykstantį Evanston, Ill. Jo nutarimai turės 
didžiulės įtakos į pasaulinę situaciją. Apie tai negali 
būti jokios abejonės.

Šio kongreso darbų, savaime aišku, nesveikins mūsų 
makartistai ir naujo karo kurstytojai. Jie, matyt, nu
jautė, kad šis dvasininkų kongresas neatitiks jų apeti
tams, todėl jį visaip diskreditavo dar prieš sesijų atsi
darymą. Tuo pačiu nelabai garbingu sumetimu viena 
mūsų kongresinė komisija pradėjo ieškoti dvasininkuo
se subversyvių ir kvietė tūlus dvasininkus ateiti ir po 
priesaika jai atlikti politinę išpažintį.

Viskas, žodžiu sakant, buvo daroma, kad pažeminti 
šį nepaprastą keturiasdešimt astuonių kraštų protes
tantiškų bažnyčių atstovų’suvažiavimą. Ir tai darė ne 
bedieviai, ne ateistai, ne heretikai, bet tūli save skaitą 
tikėjimo ir krikščionybės pilioriais. Juo didesnis kre
ditas tu i i eiti tiems šimto šešiasdešimt penkių milijonų ti
kinčiųjų dvasininkams, kad jie neišsigando tokios pro
pagandos. Juk jie galėjo labai gražiai apeiti aplinkui 
pasaulinę situaciją, apie naujo karo grėsmę, apie krikš
čionybės santykius su komunizmu, savo tarimus apri
bodami beprasmėmis frazėmis apie tikinčiųjų pasiruo
šimus užgrabiniam gyvenimui. Bet jie to nedarė. Jie 
pasirinko tokį kelią, kuris veda tiesiai į konfliktą su 
/įsais naujo karo kurstytojais ir šalininkais.

Nereikia būti tikinčiu bei sutinkančiu su kunigijos 
požiūriu į religines dogmas, kad pripažint dvasininkams 
didžiulį vaidmenį šių dienų gyvenime. Jie veikia milijo
nus ir milijonus žmonių.’ Jie turi kontaktą su masėms. 
Dar ir šiandien daugybė paprastųjų žmonių dvasininko 
žodį skaito dievo žodžiu iit neišdrįsta jam prieštarauti.

Todėl, suprantama, šio Pasaulinės Bažnyčių Tarybos 
kongreso balsas už koegzistenciją arba už taikų sugy
venimą tarpe įvairių socialinių santvarkų, ypač už koeg
zistenciją tarpe krikščionybės ir komunizmo, turės ne
apsakomos reikšmės visuose kraštuose.

kurių šiuo 
klauso.”

Kodėl niekas neklauso? Ogi 
todėl, kad :

“Dabar daug kalbama apie 
‘taikų sugyvenimą’ su komu
nistiniais kraštais. Apie tai 
daugiausiai kalba patys bolše
vikai Maskvoje ir Pekine, kur 
už ‘sugyvenimą’ keliamos tall
ies ir vodka liejasi1.! Apie 
tą ‘sugyvenimą’ kalbą ir lais
vojo pasaulio vadai ir irgi 

; neslepia savo noro ar netgi 
'troškimo ‘taikiai sugyventi’su 
: Rusijos ir Kinijos valdovais.”

Tokios kalbos apie taikų 
sugyvenimą ir taikos pasauly- 

I je išlaikymą Keleiviui nepa
tinka. Todėl jis taip nuliū
dęs ir nepasitenkinęs esamąja 
padėtimi.

DAR VIENAS PAMIRŠTAS 
RAKETIERIUŠ

Kodėl, o kodėl pastaraisiais 
laikais visas pasaulis buvo 
taip gražiai pamiršęs smarku 
diplomatą ir karštą smetoni- 
ninką K. Škirpą?! Tai toks 
nusidėjimas, kokio visa diplo
matijos istorija nebuvo ma
čiusi !

Taip mano 
Jis rašo ilgą 
prisiekia, kad 
tiesioginiai ir

paisai I Škirpa, 
laišką įr jame 
į is, ir tiktai jis 
teisėtai tebėra

“Lietuvos atstovu“ Vokietijo
je. Jis juo buvo prie Smeto
nos, iš tos vietos jis niekados 
nepasitraukė, Vaakrinės Vo
kietijos valdžia niekuomet jo 
neatmetė. O kas svarbiausia, 
žinoma, kad ponas Škirpa vi- 

kooporavęs 
Jis apie 
is u ome t

Ve kieti jos 
’ Lozorai-

! suome t ištikimai
■ su “ šefu ’ ’ Lo z o ra i č i u. 
į lai dažnai rašęs ir
informavęs 
valdžią, tiek
t j ir tiek visus raketięrius iš 
VLIK o.

■ Nežiūrint to, kaip žinia, nei 
Krikščionys niekados negali priimti, kaip vienintelę ' Lozoraitis, nei VLIKąs savo

ilguose ginčuose dėl atstovy
bės Bonnoje Škirpos vardo nė 
suminėti nesuminėjo. ’

Jau ir mums tikrai gaila to
kio baisaus Škirpos likimo.

prieinamą tautoms egzistenciją, nuolatinį įtempimą, ve
dantį į neišvengiamą karą,” sako dvasininkų pareiškimas. 
“Priešingai, krikščioniškasis įsitikinimas yra, kad karas 
nėra neišvengiamas, nes dievas nori taikos.’’

Krikščionybės ir komunizmo sugyvenimui, toliau sa- 
mi- 
Jos

ko dvasininkų suvažiavimas, reikalingos tam tikros 
.įimum sąlygos. Kokios tos sąlygos turėtų būti? 
turėtų būti sekamos:

Įsitikinimas, kad tautos gali taikoje sugyventi 
laikotarpį.

Sutikimas nenaudoti jėgos kaipo politikos Įrankio už 
savo šalies rubežių.

Ryžtingos pastangos prašalinti visur socialinius ir 
kitokius neteisingumus, kurie galėtų privesti prie karo. 

Griežtas laikymasis padarytų pasižadėjimų.
Stengimasis susitarti visais didžiaisiais klausimais, 

kai}), pav„ taikoj ir nusiginklavimo klausimai.
Sutikimas neišspręstus klausimus pavesti bešališkai 

tarptautinei organizacijai.
Tokių sąlygų prisilaikant, jie sako, nėra jokio rei

kalo ruoštis karams ir laukti konflikto. Visos tautos su 
įvairiausiomis socialinėmis santvarkomis gali gyventi

Pasaulinės Bažnyčių Tarybos kongresas tarė savo 
žodį ir kitu nepaprastos svarbos klausimu. Jis pasisakė 
už uždraudimą vartoti masinio žmonių žudymo įrankius. 
Čia įeina atominiai, hydrogeniniai, biologiniai, cheminiai 
ir kitokį žmonių žudymo išradimai.

Kongresas taipgi pasisakė už sumažinimą apsigin
klavimo iki minimumo.

Dvasininkai pasižada tokioje dvasioje darbuotis.
Reikia, tačiau, atsiminti, kad šitame Evansto- 

no kongrese nedalyvavo katalikų bažnyčios dva
sininkija. Katalikų kunigams buvo griežtai uždrausta 
ateiti į kongresą, kad ir tik stebėtojais. Iš to galima 
suprasti, jog katalikų bažnyčios aukštoji hierarchija iš 
anksto permatė Pasaulinės Bažnyčių Tarybos kongreso 
veiksmų pažangu pobūdį. Kataliku bažnyčios hierar
chija nebepasitiki nė savo žemesniąja dvasininkija. Bi
jo, matyt, kad ir jinai neužsikrėstų koegzistencijos 
dvasia.

Angelui greit nusuko 
sparnelius: už ką?

Atsimenate, kieki New 
j Yorko ir kitų miestų spau
da garbino francūzę ^slaugę 
Genevieve de Galačd-Ter- 
raube. Ją iškilmingai ve
žiojo po miestus. Sieksniais 
apie ją rašė. O kai ji par
skrido namo į Paryžių rug- 
piūčio 18-tą, tie patys sieks- 
niabraižos New Yoike 82- 
me puslapyje, tarp skelbi
mų, apie ją beparašė, lygiai 
5 eilutes, įskaitant datas.

Kame priežastis tokios 
pakaitos?

Kai ją išlydint reporte
riai klausinėjo apie jos pa
tyrimus Indokinijoje, ji at
sakė: karas yra baisus. Sa
kė, kad ji niekam pasauly
je nelinki karo. Ir nei žo
džio nepasakė pasmerkti 
Indokinijos žmones.

pienešaltai nėję randasi 
gaunamo vitamino A, nes šal- 
tainei daryti vartoja grietinės, 
kurios daugiausia surenkama 
ir sušaldoma vasarą, kada 
grietinės gausu. Vitamino A 
randama daugiau toje 
tinėje, kuri gaminta v 
mėnesiais.

grie- 
asaros

PROPAGANDOS APARATAS
Jungtinių Valstijų Informacijos Agentūros direkto^f 

rius Theodore C. Streibert pateikia įdomių informacijų. 
Jis sako, kad 1955 metams Kongresas šiai agentūrai pa
skyrė $77,000,000.

Agentūros qlarbas susideda iš propagandos už mūsų 
vyriausybės politiką užsieniuose. Agentūra turinti 9,539 
tarnautojus, kurie darbuojasi visuose pasaulio kampuose.
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Kolonados valstijoje 
Montrose susidūrė auto 
klio traukiamu vežimu 
tapo daug aplamdytas, 
išliko nepaliestas.

tics 
su ar- 

Auto 
arklys

pleni- 
i vai-

šaltainėje gauname 
nių proteinų, reikalingų 
kams raumenų auginimui ir' 
suaugusiųjų raumenų ir plė
vių pataisoms, atbudavojimui.

MOTERŲ KAMPELIS
I

Pagrobtos Amerikones laiškas 
Amerikos prezidentui
(Pabaiga)

Peržvelgus tuos faktus, 
pone prezidente, ar tai nė
ra aiškiai nesąžininga J. V. 
atsisakyti atsakomybės už 
boki poelgį, kuriuomi mano 
šeima tapo suardyta, o aš, 
literatiškai kalbant, tarsi 
koks bagažas tapau išdum- 
puota Jungtinėse Valstijo
se. Ar galima rimtai nu
ginčyti, kad manęs depor
tavimas ir įkalinimks TWA 
rankose buvo ne vien tiktai 
Amerikos pareigūnų vado
vaujamas, bet taip pat ir 
jų įkvėptas? Aš taip pat 
pareiškiu, pone prezidente, 
kad tiktai aukštas J. V. 
pareigūnas galėjo gauti iš 
premjero ceyloniečius stul
pus ir scenos statytojus 
gryniausiai amerikoniškam 
veikalui.

Pirm manęs deportavimo, 
Ceylono premjeras nieka
dos nebuvo išdeportavęs 
svetimšalio, kuris legaliai 
radosi šalyje. Ceylone, kaip 
ir daugumoje Azijos kraš
tų, perskyrimas šeimos yra 
ypatingai priklus įstatymas 
ir priešiškas jų papročiams. 
Tas atsispindi greitume, su 
kokiu Aukščiausias Teis
mas veikė išleidimui writ 
of habeas corpus. Ceylono 
valdžia, kaip aš pastebėjau, 
negalėjo kaltinti ir nekal
tino manęs jokiu kaltinimu, 
nes aš nieko nelegalaus 
Ceylone nepadariau.

Dešimtys tūkstančių pa- 
trijotinių ir garbingų Cey
lono piliečių labai garsiai— 
ir prisilaikant įstatymų 
kritikuoja j. V. politiką 

; pietinėje Azijoje. ( * * ♦ A
j Daleiskime momentui, 
I pone prezidente, kad įsakas 
mane deportuoti ištikro bū- 

į tų buvęs Ceylono premjero 
i nepriklausomu veiksmu. 
Jeigu taip būtų buvę, tuo
met buvo tiktai vienas ti-

■ k ras' ir pateisinamas kelias 
i J. V. ambasadai — jeigu ji 
veiktų kaip kad amerikonai 
mano, kad jų ambasados 
užsieniuose turėtų veikti— 
turėjo daryti viską neleis
ti spėka atskirti žmoną nuo 
jos vyro. Ambasada priva
lėjo surasti mūsų proble
mos išrišimą tokį, kad bū
tų priimtinas abiem.

J. V. ambasados pareiga 
buvo atidėti lėktuvo išskri
dimą (vienas paskambini- 
mas telefonu būtų tą pada
ręs), kad būtų galėję įteik
ti writ of habeas corpus. 
Jeigu tas nepadaryta Cey
lone, J. V. pareigūnai turė- 

. jo dar vieną teisėtą funk
ciją: visais galimais būdais 
paskubinti manęs sugrąži
nimą į Ceyloną, kad aš bū
čiau galėjusi stoti priešais 
Aukščiausią Teismą paro
dymams,, dėl ko aš neturė
jau būti išdeportuota.

Vieton to, ką gi J. V. am
basada Ceylone darė? Jie 
pagamino pasą “tiktai re- 
patrijacijai” be mano suti
kimo ir be mano žinios. Tas 
turėjo užtrukti keletą die
nų. Jie atsiuntė du netu
rinčius asmens liūdymo vy
rus, kurie vadino save 
■‘ kon sulatiniais agentais” 
mane erzinti ir bandyti 
gauti mano parašą ant tuš
čios aplikacijų blankos, kuo
met jie žinojo, kad “vien 
tik repatrijacijai” pasas 
jau buvo išduotas keliomis 
dienomis anksčiau ir jau 
paduotas lėktuvų linijoms. 
Jie atsigabeno fotografą, 

kuris mane sekiojo su ka
mera. Jie nuo manęs slė
pė faktą, kad tuojau mane 
išveš. Pagaliau, jie mane 
lyginai galvatrūkčiais išga
beno iš Ceylono — ir sma
giai kvatojo dėl savo pasi
sekimo. Bombay’u je ame
rikonai oficialai apsiėjo su 
TWA lyg su kokia “Nepri
klausoma Sala” ir ant jos 
mane laikė kaliniu.

Visu keliu amerikonų 
personalas nieko daugiau 
neturėjo pasakyti, kaip tik 
tai, kad “mes tave vežame 
i New Yorką, per spėką, 
jei bus reikalas. Mes vyk
dome įsakus.” Tie žodžiai 
sukelia pasibaisėtinus atsi
minimus bile kuriam, kas 
yra gyvenęs tarp suardytų 
gyvenimų ir sunaikintų 
miestų Europoje po Antro
jo Pasaulinio Karo.

•4= « *

Pareiškimas žmogaus tei
sių, kurį priėmė Jungtinių 
Tautų Generalė Asemblėja 
1948 metų gruodžio 10-tą ir 
už kurį J. V. delegacija bal
savo, pareiškia:

“šeima yra naturalis ir 
pamatinis visuomenės vie
netas ir teisėtas gauti ap
saugą iš visuomenės ir iš 
valstybių.”

Čia nepasakyta nieko, kas 
ribotų tokią protekciją tik 
toms šeimoms, kurių pažiū
ros sutinka su šių laikų po- 
pulįarėmis tūlai J. V. am
basadai, ar ypatingai kon
gresinei grupei, ar kuriam 
valstybės sekretoriui — ar 
net ir tūlam prezidentui. 
Ar užrubežiuose gyvenan
tieji amerikonai skaitomi 

į esant chameleonais, kurių 
• nuomonės kaitaliojasi vie
nai administracijai Wash
ingtone pasikeičiant kita? 
Ar tai joms lieka tik viena 
kita išeitis laukti, kad ne
matoma ranka pasieks juos 
ir sudaužys jų namus, suar
dys šeimas, nutrauks jų 
darbą ir kitaip sutrikdys jų 
gyvenimą? Kaip ilgai gali 
kidnapinimas ir “repatrija- 
cija per spėką” gyvuoti 
greta mūsų amerikinio pa
veldėjimo minties nepri
klausomybės?

Daug iškalbingumo išeik- 
vojama Jungtinėse Valsti
jose — žodžiu ir raštu — 
apie šventenybę namų, apie 
žmogaus laisvę pasirinkti 
ir sąžinės laisvę. Ar tų 
elementų dabar yra dau
giau čionai ir ar daugiau 
branginami, negu kitose ša
lyse, kur aš gyvenau pas
kiausiais dešimtimi metų, 
ne tame klausimas. Aš, kaip 
Jungtinėse Valstijose gi
męs asmuo, užrubežiuose 
laisvai pasirinkau priimti 
savo vyro pilietybę ir gy
venti jo šalyje. Ką aš ga
liu pareikšti, tai tą, kad 
mano asmens atveju visus 
tuos laisvių elementus Ame
rikos pareigūnai sutrempė 
kojomis.

Joseph de Silva ir aš esa
me kilę iš šalių, atskirtų 
puse pasaulio; iš skirtingų 
socialių ir kultūrinių aplin
kų, skirtingų civilizacijų. 
Mes net esame apvilkti 
skirtingų spalvų odomis. 
Bet savo gyvenime ir mūsų 
darbe mes buvome prisiri
šę vienas kitam ir neatski
riami.

Aš protestuoju jums, po
ne mrezidente, ne vien tik
tai/už save, ir už jį, bet už 
visus tuos amerikonus, ku
rių gyveniniai pastatė juos

svetimuose kraštuose ir ku
rių ramus darbas ir pats iš
silaikymas yra pastatomi 
pavojun, jei tokiems prece
dentams, kaip šis kidnapi
nimas, yra leidžiama įvykti 
be atitaisymo skriaudos.

Dėl to aš šį įvykį prista
tau jūsų dėmesiui ir dėme
siui visuomenės opinijos, 
kuriai neseniai jūs pareiš- 
kėte pasitikėjimą.

Esu užtikrinta, jog jūs, 
kaip aukščiausias šios ša
lies autoritetas, esate pozi
cijoje prižiūrėti, kad visokį 
reikalingi veiksmai būtų 
vykdomi paskubinti gali
mybę man iš naujo susiei
ti su mano vyru Joseph de 
Silva.

Su pagarba,
Rhoda Miller de Silva* * *
Vertėjos žodis

Šis laiškas prezidentui 
Eisenhoweriui buvo rašy- > 
tas liepos 24-tą, šių metų. 
“Ką darė prezidentas?” 
klausinėja žmonės mūsų ša
lyje ir visame pasaulyje. 
Palaukite! Kai tik bus 
naujų žinių, matysite šiame 
skyriuje. M-tė

Nepraktiški namai 
suėda moters laiką

Jautėsi pavargusi po die
nos darbo namieu? Namų 
darbas, kaip žinia, net ne
siskaito darbu, nes nesam
domai moteriškei už jį nie
kas nemoka algos. O jeigu 
prie jo per daug pavargsti, 
ekspertai sako, jog kas 
nors negerai. Kame blogu
mas?

Wayne, universiteto namų 
| ekonomikos skyrius nese
niai vykdė tyrinėjimą. Jų 
raportas sako, kad nuovar
giui gali būti viena arba 
ir visos iš sekamų priežas
čių:

Netvarkiai sudėti rakan
dai ir darbo įrankiai.

Nesupratimas darbo me
todų.

Blogai suplanuotos vir
tuvės ir visas butas.

Ekspertai apskaičiavo, 
kad vidutinė moteris iš- 
vaikšto 500 žingsnių iki 
pagamina vieną valgį. Na
mų ruošoje 75 procentai 
žingsnių, pasilenkimų, kėli
mų esą bereikalingi.

Daugumoje nuotikių, mo
terims vieną ar daugiau 
persidirbimo priežasčių už
deda kiti. Tačiau yra ma
tyta, kad kai kurios pačios 
stengiasi įsitaisyti sau gra
žų kalėjimą, iš kuria net į 
susirinkimą nebegali' išeiti. 
Prisidaro be skaičiaus daug 
nereikalingų kambarių. Vi
sus kampus prikemša ne
reikalingais baldais tik dėl į 
to, kad kur nors kokia po
nia tokius turi. Užmiršta, 
kad poniai darbus nudirbs Į 
samdytos darbininkės, o ji | 
pati dirbdama persidirbs, J 
jog net ir vyrą užmirš. Vy-. 
rai retai kuris savo žmo-! 
nai tokio kalėjimo nori. Jie ; 
daugiau pasitenkina p a - 
prastesniu butu ir linksma i 
žmona. E.

šaltainė yra ne tiktai ska- i 
nu valgyti, bet ir geras mais- , 
tas. šaltainės apie 4 penk- ■ 
tosios dalys yra pienas, o tai i 
yra pamatingiausias maistas.

Du trečdaliai puoduko (di- j 
doką porcija) šaltainės mais- • 
tingumu prilygsta apie pusei 
stiklinėj pieno.

Mūsų laikais visuomet ga
lima turėti šaltainės namie 
dėka moderniškiems Šaldytu 
vains. Laikyk gerai uždeng
tų vaškuotu popierių, šal
čiausioje vietoje.

Moteris laimėjo 
golfininką siekį

Mrs.. Roy -Bargy. tapo 
pirmiausia moterim\/gu
riai pavyko sulošti horm
one Rancho Santa Fe golfo 
kurse. Ji laimėjo per 145 
yardus pasiekdama No. 3- 
čio olą. Vartojo No. 3 laz
dą. šis vakarinėse valstijo
se paskilbęs kursas veikė 
per 25 metus, bet tik dabar 
sulaukė tokį moters pasižy
mėjimą.

Mrs. Bargy tą žaismę lo
šė keturiese, su pulkininku 
ir Mrs. Kenneth Barger ir 
su savo vyru. Jos vyras 
Roy Bargy, beje, yra muzi
kos direktorius Jimmy Du
rantes T. V. programoms.

Šaltainės lašeliai
Padavimai teigia, y kad 

pirmiausią šaltainę gaAval
gė išdykintas Romos im
peratorius Neronas. Jw ver
gai būdavę vejami bėgti į 
aukštu kalnu viršūnes iš 
ten parnešti sniego. Virė
jai sniegą įmaišydavo į me
dų, vaisių sunkas ir taip 
padarydavo valdovui ir jo 
dvariškiams skanius šaltus 
gėrimus.

Šiandieninės šaltainės ga
mintojai Amerikoje bėgiu 
vienerių metų išparduoda 
tris bilijonus kvortų. Šal
tainė valgoma viena. Su ja 
skaninami kiti valgiai. Ji 
skaninama sti vaisiais, uo
gomis, riešutais ir kitais 
prieskoniais.

Šaltainė vra sveikas ir 
maistingas valgis. Gerai, 
teisingai daryta šaltainė 
turi apie 80 procentų pie
no ar jo dalinių: džiovinto 
pieno, grietinės. Likusią 
dalį sudaro cukruj prie
skoniai.

Skaitant kalorijomis, vie
na porcija duoda apie 200 
calories. Vidutinio ūgio 
veikliai moteriai yra leista 
imti viso maisto apie 2,000 
iki 2,500 kalorijų per die
ną. Norinčioms suliesėti —- 
nuo 1,400 iki 1,800 kalorijų 
per dieną. Iš to matome, 
kad šaltainės porcija kas 
kelinta diena, ar kad ir kas 
dieną dar neatima progos 
valgyti ir kito maisto.

Pattern 9175: Misses’ Waist 
Sizes 24. 25, 26. 28. 30 inches. All 
given sizes: one yard 54-inch.

Užsakymą su 35 cental ir 
pažymėjimu formos eme
rio ir dydžio siųskite’; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.



CLEVELAND!) ŽINIOS
SPAUDOS PIKNIKAS

Kairvjau nujaučiama, į mū
sų ^/bandos pikniką, kuris 
įvyk? rugsėjo (Sept.) 5 d., 
Rūbo pikniką darže, žmonės 
rengiasi iš arti ir toli. Tam, 
matoma, ir visos aplinkybės 
yra labai palankios. Pirma, 
tai kad piknikas mūsų spau
dos paramai. Antra, kad tai 
paskutinis piknikas šiame se
zone. Trečia, kad turėsime 
ant rytojaus šventę (Labor 
Day). Ketvirta, tai kad ko
misija deda didžiausias pa
stangas, kad šis piknikas bū
tų vienas iš didžiausių, kiek 
kada nors yra buvusių. Na, 
o tą viską sudėjus į krūvą, 
tai, anot to posakio: kad ir 
kuolais lytų, reikia važiuoti į 
pikniką. O iš tiesų, lietus ir 
neturėtų nei vieno sulaikyti 
nuo šio pikniko, nes pastogės 
ten užteks visiems.

Taigi, iki laimingo pasima
tymo. piknike. Jurgis

Velionis buvo vokiečių kil
mės, bet vedęs lietuvaitę, čia 
gerai žinomų pažangių tėvų 
Petro ir Marijonos Vasiliaus
kų vyriausią dukterį Auna. 
Dideliame liūdesyje paliko 
savo žmoną, rodos, 8 • metų 
dukrytę, tėvus ir daug drau
gų net ir lietuvių tarpe. Cle- 
velando progresyviai visuome
nei jis buvo žinomas kaip ge
ras dainininkas-solistas. Kiek 
buvo čia koncertų, Williamas 
visuomet buvo kviečiamas ir 
niekuomet neatsisakė patar
nauti. Turėjo nepaprastai 

i gražų ii’ stiprų balsą, taip 
kad publiką jis tikrai suža-
vėdavo.

Palydėti į Knolwood kapus 
susirinko gerokas būrelis pa
lydovų, kaip lietuvių, taip ir 
kitataučiu ir su liūdesiu vei- 

I duose visi jam palinkėjo am- 
I žino ramaus poilsio.

Mirė jaunas karo veteranas
Detroit, Mich

dotas jaunas, dar tik 36 metų 
sulaukęs karo veteranas Wil
liam Hegedorn. Mirties prie
žastis, veikiausia, buvo iš karo 
parsivežtos, čia dar nežino- 

jmos ligos perų, kurių vieti
niai daktarai per eilę metų 
neįstengė ištirti ir prašalinti.

Vargšų armijos augimas

Tikrai stebėtini dalykai de
dasi šiame industriniame cen
tre. Gal jokiam kitam miesto 
nėra tiek bedarbių, kiek De
troite. O bedarbių armija te
beauga. Tūkstančiai Chrysler 
kompanijos darbininkų neten
ka darbo.

Rašo SUSNINKŲ JURGIS
(Tąsa)

Jaunas vengriūkas pradėjo keiktis, 
bet pulti Jurgio nedrįso, nes mainose 
muštis buvo griežtai draudžiama, 
sugrįžusiam mainieriui jis sakė:

“Tavo alperis mane norėjo kastuvu 
užmušti.” Ir kaip tyčia pasimaišė for- 
manas ir jo pagelbininkas, kurie ką tai 
mierojo, ramsčius tikrino. Vairuotojas 
ir jiems tą patį pasakojo.

Tik

“Aš ne jį, tik jo rimbą išmušiau, kad 
jis taip nekankintų nekalto gyvūnėlio.”

Formanas patikrino mulų pasturga
lius, paskui numuštą rimbą. Ir jis ra
do, kada rimbo gale radosi ne visai ma
žytis vinis. Jurgis už tai nuo formano 
gavo pagyrimą kaip gyvuliams atjau
čiantis geraširdis. O tas vairuotojas iš 
savo pareigų buvo atleistas.

Bet tas kažkodėl nepatiko mainieriui, 
Jurgio bendradarbiui, ir jis savo ruožtu 
Jurgį po keleto dienų iš darbo paleido. 
Jurgis skundėsi formanui, bet mainie- 
rio jau buvo pasakyta, kad Jurgis tam 
darbui netinka, kad jis perdaug silpnas, 
ir tuomi dalykas buvo baigtas.

Bet neilgai teko Jurgiui be darbo 
vaikščioti.- Kuomet jis kitą sekmadienį 
nuėjo bažnyčion, tai sutiko savo gerą 
draugą.

Neturiu darbo, sakė Jurgis.
—- Tai gerai, mano bode, leberys, ry

toj išvyksta į viršutines, tai gali a,teiti 
ir dirbti su manimi.

Tuomi Jurgis buvo patenkintas, ir 
sekantį pirmadienį jau dirbo su nauju 
draugu* Deja, neilgai jam ten teko dirb
ti. Už kokio pusmečio, vieną rytą, kai 
vairuotojas atvarė vežimą su pakinky
tais mulais, tai po ratais padėjo atramą, 
nes kitaip vežimėlis būtų pradėjęs ristis 
į pakalnę. Mulai apsigrįžo ir retežiu 
reikėjo pritraukti iki vietos, o jo bode 
gale karuko turėjo užkabinti tam tikrą 
geležį, į kurį atsimuša karukas, jei ana 
atrama neatsilaikytų.

Bet anas šį kartą nesuspėjo prikabin
ti. Vairuotojas spėjo šuktelėti, kai tik 
užkabino retežį, vežimėlis pasileido pa
kalnėn. Ir mului liko nulaužyta viena 
koja.

Vaje, vaje, kokią bataliją sukėlė ta 
mulo nelaimė! Tokios jie dar nebuvo 
matę. Po keliolikos minučių jų darbo
vietėje atsirado ne tik formanas, jo pa
gelbininkas, bet ir superintendentas. Ir 
pradėjo visi rūsčiai kamantinėti Jurgį, 
jo bendradarbį mainierį ir vairuotoją. 
Klausimai pylėsi viens po kito: “Kaip 
tai atsitiko? Kaip tai prileidote? Kie
no čia kaltė?”

Viską jie surašė į knygutę, viską pa
sižymėjo, o mainieriui liepė vakare at-

Svarbus reiškinis tame, kad 
tūkstančiai bedarbių išbaigė 
savo bedarbių apdraudos pa
šalpas, o darbą gauti neturi 
jokios vilties.

Kur toki darbininkai pasi
dės? Ypač ekonominis gyve
nimas smaugia tuos, kurie tu
ri dideles šeimas, o neturi dar
bo.

Detroito miestas, kaip! ir ki
ti miestai, turi “Welfare!’ 
dą. Pradžioje metų buv 
matyta, kad daugiausia
vargšų, kuriuos reikės maitin
ti iš “Welfare” fondo, 
būti apie 3,700. Bet ką

fon- 
o nu- 
tokių

galės 
mato

me šiandien? šiandien, pasiro
do, iš to fondo imančių pašal
pą jau yra daugiau kaip šeši 
tūkstančiai. O gavimui 
pos iš “Welfare
syk lės labai aštrios, 
turi įrodyti, kad jis yra 
dūręs 
tikrai badauja pirma,
prieis prie pašalpos.

Tas parodo, kad beda 
pabaigę bedarbės

rnšal- 
fondo tai- 

žmogus 
atsi-

gyvenimo bedugnę ir 
negu

rbiai, 
apdraudą, 

turi ieškoti kur nors pašalpos, 
kad galėtų apsisaugoti nuo 
bado mirties. Nereikia d delio 
galvočiaus įsivaizdinti, k?d to
kių vargšų armija dar smar
kiai paaugs, kai vis daugiau 
ir daugiau tūkstančių bedar
bių išbaigs savo apdraudas.

Koresp.

Belgradas. — Jugoslavi
joje duonos kaina pabrango 
ant 20 procentų.

m ar-

eiti į raštinę. Einant namo mainierys 
sakė:

“Gal mes, Jurguti, šiose mainose I. 
paskutinę dieną dirbame.”

Bet raštinėje nieko nepatyrė, nes Ii 
ateiti rytoj iš ryto, kuomet ten rasis 
peris. Ir kai atėjo sekantį rytą, tai 
niekur nieko fajerbosis liepė eiti dir 
Nejaugi taip viskas ir baigsis?

Prieš pietus, betgi, abu, formanas 
superis, pasirodė. Jie turėjo nuospi 
dį mainieriui:

“Tavo kaltė, Piter! Užmušei musų 
mulą, nes jau turėjome jį nušauti, 
už tai turėsi sumokėti šimtą dolerių.

Mainierys, žinoma, priešinosi, aiški
no, kad tai vairuotojo, ne jo kaltė, nes 
tai jis liepė Jurgiui ištraukti atramą ir 
todėl vežimėlis pradėjo dardėti.

Derybos ir ginčai tęsėsi net keturias 
dienas. Ketvirtą dieną mainierys jau 
buvo įniršęs, ir nieko nepaisydamas 
pasidarė labai drąsus, atsakinėjo rūsčiai 
i klausimus.

Tą dieną jis vėl buvo pašauktas į raš
tinę, kur jam buvo pasakyta, kad jei su
mokės 50 dolerių, viskas bus tvarkoje. 
Dargi žadėjo jam lengvatą, atmokėti 
laipsniškai: iš kiekvienos algos kas apt- 
rą savaitę atimti tik po vieną dolerį]

Bet mainierys jau buvo praradęs kan
trybę. Ir atrėžė bosui:

“Aš čia mainose galiu būti užmuštas 
bile kurią dieną. Jei jūs, pone superin
tendente, pasirašysite, kad tokiu atsiti
kimu užmokėsite, tai ir aš pasirašysiu 
ir mokėsiu už mulą!”

Pono veidas apsiniaukė:
“Gaila mums tavęs, Piter, nes tu ge

ras darbininkas ir darbą gerai supranti. 
Bet jei nenori pasirašyti, tai imk visus 
įrankius ir trauk namo. Tau šiose mai
nose daugiau darbo nebus. Tu už tą 
mulą gali užmokėti penketą desėtkų do
lerių labai lengvai, o už žmogų nėra tiek 
pinigų, kad atlyginti.” \i

q -
Kai abu draugai neteko darbo, :ai 

mainierys pradėjo ieškoti naujos vietos 
sau ir, Jurgiui, bet Jurgis greit pats s 
sirado vietą su tūlu jankiu. Žmogus j'au 
buvo senas, bet geras ir teisingas. pu 
juomi Jurgis išdirbo kokius metus.

Vieną rytą mainierys liepė Jurgiui 
palaikyti lempą, kad jis galėtų g-eriau 
matyti ką daro. Buvo prisprogdirita

jau

epe

lyg 
bti.

ir į 
en- ;

U-

vos ir iškėlė lempą. Ir staiga jis išgir
do ką tai įtartino: lubos braška...

Jo pirma mintis buvo,— bėgti, bet be
veik tuo pačiu laiku kas tai su trenksmu 
prislėgė jo kairę ranką. Akmens skevel
dra gulėjo ant jos ir slėgė prie anglies. 
Jis nori ją ištraukti, kad bėgti, tik bėgti 
kur akys neša nuo šios pavojingos vie
tos, bet ranka jį laiko kaip prikaltą.

(Bus daugiau)

Toronto, Canada
Didžiausias žmonių 
susirūpinimas ir protestai

J. B. Selsberg, Ontarijos 
seimelio narys, ir Stewart 
Smith, Progresyvės Darbo 
Partijos lyderis Ontarijoj, 
pasiuntė Ontarijos premje
rui L. Frost sekančią tele
gramą:

“Mums grūmoja neteki
mas kanadiško jūrų kelio. 
Cornwall ir kiti Ontarijos 
miestai vadovauja patrioti
nei kovai už išgelbėjimą šio 
didžiojo Kanados projekto. 
Cornwall teisingai sako, 
kad Kanados tautinis suve
renumas pavojuje. Globe 
teisingai sako, kad mūsų 
prigimtos teisės parduoda
mos už puoduką sriubos. 
Jūsų vyriausybė privalo 
kalbėti dabar. Ontarijos in
teresai pavojuje. Žmonės 
reikalauja, kad parlamen
tas būtų sušauktas. Jūsų 
vyriausybė privalo išstoti 
už kanadišką jūrų kelią ir 
sušaukti seimelį išgelbėji
mui nuo atidavimo Kana
dos gyvybės linijos sveti
mai kontrolei. Prašome su
tikti mūsų delegaciją šiuo 
reikalu kaip galima anks
čiau.”

Šios partijos nacionalis 
komitetas pasiuntė atsi- 
kreipimą į CCF nacionalį 
komitetą su raginimu atsi
liepti šiuo klausimu ir pasi
sakyti prieš išsižadėjimą 
kanadiško jūrų kelio.

“Jai skaudžiausias smū
gis Kanados suverenumui 
ir nepriklausomybei,” sako 
PDP nacionalis komitetas 
laiške CCF nacionaliam ko
mitetui.

“Mūsų manymu, parla
mentas turi būti sušauktas 
tuojaus1 sulaikymui kabine
to nuo pravedimo šio anti- 
kanadiško įstatymo.”

“Mes bandėm pasimatyti 
su kabinetu, kad įteikus 
jam mūsų nuomonę. Taip
gi Taginom, kad ir CCF na
cionalis komitetas duotų ži
noti, kur jis stovi šiuo tau
tai taip svarbiu klausimu.”

Sujudimas po ■ visą šalį. 
Unijos ir kitos organizaci
jos ir pavieniai reiškia pro
testą už tokį nusižeminimą 
šiuo taip reikšmingu klau
simu.

Pittsburgh, Pa
“Breadline” auga

Vargiai kuri kita valstija 
gali sukirsti Pennsylvaniją be
darbių skaičiumi. Pittsburgas, 
aišku, stovi pirmoje vietoje. 
Valdžia pripažįsta, kad viena
me Allegheny paviete apie 
100,000 darbininkų gauna iš 
valdžios perviršio maisto fon
do pašalpas. Visoje valstijoje 
įsą tokių pašalpos gaunančių 
620,000 žmonių!

Beduonių bei pašalpos ieš
kotojų armija kasdien auga. 
Tai svarbus reiškinis. Pav., 
Allegheny paviete birželio 1 
d. buvo užsiregistravusių pra
šyti maisto tik apie 8,000 dar
bininkų. Su liepos 1 diena jau 
buvo 75,000. Rugpjūčio 1 d. 
maisto prašytojų armija paki
lo iki 33,000. Šiandien jau 
gal bus daugiau kaip 100,000!

Maisto perviršio fondo pa
reigūnai sako, kad jie nebe
gali visus prašančius pašalpos 
aprūpinti. Fondas pradeda iš
sisemti.

Tiktai neseniai prezidentas 
Eisenhoweris pasmerkė tuos, 
kurie kalbą apie depresiją ir 
nedarbą. Jis pamiršo Pittsbur- 
gho ir apylinkės tūkstančius 
bedarbių.

Koresp.

Apie permainas. — Revo
liucijos nėra padaromos; 
jos pačios ateina.

Wendell Phillips

Elizabeth, N. J
Franas Savičius, gyveno po 

219 Clark Pl., Elizabeth, N. 
J., mirė rugp. 26 d. Alcxian 
Eros, ligoninėje.

Kūnas buvo pašarvotas Bra- 
zinski Funeral Home, 151 
Second St., Elizabeth; laido
tuvės Įvyko rugp. 30 d., 10 
vai. ryto, į Evergreen kapines, 
Hillside, N. J.

Velionis paliko liūdesyj 
žmoną Konstanciją, 3 sūnus 
Albert, Dexter ir Arthur; se
serį Petronę Juškienę (Eliza- 
bethe) ir motiną ir brolį Lie
tuvoje.

Kai buvo sveikas, tai ne 
sykį yra pasidarbavęs dien
raščio vajaus reikaluose. Jo 
našlei ir šeimai, giminėms ir 
draugams išreiškėme užuo
jautą.

Šią liūdną žinią pranešė, 
velionio žmona penktadienį, 
vidurdienyje, kada šeštadienio 
laida buvo atspausdinta.

Philadelphia, Pa.
Protestas prieš tenorą

Trys vietiniai kunigai pa
siuntė miesto policijos komi- 
sionieriui Thomas J. Gibbins 
aštrų protestą. Jie protestuoja 
prieš policijos nesistengimą 
pastoti kelią terorui prieš ne
grus. J,i e savo proteste sako:

“Nepasistengimas policijos 
apginti Mr. ir Mrs. Wiley J. 
Clark teises ir griebtis pasek
mingų ir greitų žygių prieš 
pavojingą gaują, kuri apsupo 
jų namus po num. 2836 North 
Judson St., nesuprantamas. 
Kaip atstovai 5,000 šios apy
linkes negrų piliečių, mes gi
liai piktinamiesi policijos ne
paisymu savo pareigų ir for
maliai reikalaujame paaiškini
mo tokio iš Philadelphijos po
licijos puses pasielgimo.”

Telegramą pasirašė: R.A. 
Cromwell, Pastor, Childs Me
morial Baptist Church ; C.M. 
Smith, Pastor, Wayland Tem
ple Bapt. Church : ir William 
H. Gray, Jr., Pastor, Bright 
Hope Baptist Csurch.

Panašų protestą policijos 
komisionieriui pasiuntė ir 
Pennsylvanijos Civilinių Tei-

Istorija tokia: Mr. ir Mrs. 
Clark, tėvai keturių vaikų, 
nusipirko namą po num. 2836 
North Judšon St. ir rugpiūčio 
18 dieną susikraustė gyventi. 
Jie namą pirko per J.N. Wil
liams. Įnešę du šimtu dolerių, 
sutiko patys- namą pasitaisyti 
ir paskui savininkui mokėti po 
$50 per mėnesį. Bet jų namą 
užpuolė baltųjų chuliganų 
gauja ir jį beveik sugriovė. 
Kreipėsi policijos pagalbos 
nauji namo savininkai, prašė 
policiją atsiusti apsaugą ir na
mo pardavėjas, bet veltui. Po
licija ten buvo tik tada, kada 
gauja jau buvo savo piktą 
darbą atlikus. Nors prie namo 
dar rado daugybę įtūžusių 
chuliganų, bet policija sulaikė 
tiktai du sutvėrimu.

Visiems aišku, kad čia bu
vo sąmoningas ar nesąmonin
gas policijos nepaisymas Mr. 
ir Mrs. Clark pilietinių teisių. 
Jų ir jų mažųjų vaikų gyvybe 
buvo pastatyta į pavojų.

Gerai, kad negrai dvasinin
kai protestuoja prieš toki poli
cijos pasielgimą. Reikia, kad 
ir baltieji žmonės pakeltų bal
są prieš tokį nepateisinamą 
chuliganų ir rasistų siautėji
mą.

Ko**esp.

Detroito Žinios
LLD 188-tos kuopos 
išvažiavimas

Mūsų kuopos išvažiavimas 
atsibus sekmadienį, 
5 d., ant Paulikų 
15642 
12-tos 
kelio.

Rio de Janeiro. — Na
cionalis studentų kongre
sas priėmė rezoliuciją, ku
rioje pasisako už visų ato
minių ginklų uždraudimą.

Common Rd. 
ir 13-tos mylių

] 8 8-tos

rugsėjo 
farmos, 

tarpe 
ant 97

kuopos 
jau nuo

LLD 
ir jų draugai 
pradėkime rengtis savo 

išvažiavimui.

Tokyo. — Japonijos ko
munistų partija iš savo 
eilių per šiuos metus išme
tė 500 narių, kurie vienu ar 
kitu būdu nusikalto parti
nei disciplinai.Visi 

nariai 
dabar 
organizacijos
Tai bus antras vasarinis išva
žiavimas i laukus būryje drau
gų ir draugių ir smagiam pra
leidimui laiko ir kartu parė
mimui savo mylimos ir svar
bios organizacijos, kuri ap
šviesta ir kultūra kelia ne tik 
tarpe narių, bet ir abelnai 
lietuvių šioj šalyje.

Užkandžių ir kitko bus at
silankiusiems iki valios.

Rengėjai.

SKELBK1TĖS LAISVĖJE

Nėra tokio daikto, kaip 
morališka arba nemorališ- 
ka knyga. Yra tik gerai 
parašytos arba blogai para
šytos knygos.

Oscar Wilde
(Doriano Gray’o 

Paveikslas)

15 tūkstančių marijonų.
Roma. — Šio mėnesio 8 

d. čia susirinko 15,000 ma
rijonų vienuolių iš 62 ša
lių. Jie dalyvaus keturių 
dienų Marijos metų pami
nėjime.

; MATTHEW A
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»

>

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

4

Worcester. Mass

LAISVES NAUDAI PIKNIKAS
Rengia Naujosios Anglijos lietuviai

Naujosios Anglijos Lietuvių Piknikas dienraščio 
“Laisvės”4naudai Įvyks Worcesterio Olympia 
Parke, 12 d. Rugsėjo (Sept.).

Kaip visiem jau yra žinoma, kas metai po 
darbo dienos (tai yra po Labor Day) įvyksta 
antras “Laisvės” piknikas rudenį Olympia Par
ke, taigi ir šį metą, kaip jau minėjau, “Laisvės” 
piknikas įvyks 12 dieną Rugsėjo, Olympia par
ke. Čia prašau visų kolonijų, draugės ir drau
gai, talkos, kad šis piknikas būtų pasekmingas 
taip, kaip mes visi tikimės jį matyti. Jeigu visi 
rūpestingai kooperuosime, draugiškai padirbė
sime, pasekmės bus geros. Mes ruošiamės, kad 
piknikas būtų gražus, dėsime visas pastangas, 
kad svečiai būtų patenkinti visukuomi. Jeigu 
pasitaikytų lietinga diena, piknikas vis vien 
įvyks, nes Olympia Parke patalpos yra erdvin
gos ir gražios, niekas nebus sulytas. O kadangi 
šį metą buvo lietinga vasara, tai parkas labai 
gražiai žaliuoja ir kvietkos žydi, labai gražu bus 
praleisti dienelę. Mes stengiamės ko nors gra
žaus dėl programos, bet jeigu nepavyks, tai tu
rėsime pasitenkinti vien tik muzikos kompozici
jomis.

Kas liečia šio pikniko rengėjus, turbūt viską 
pasakiau. O iš kolonijų draugės ir draugai vis
gi ką nors parašys ir pasistengs atvykti laiku, 
kad padėti mums padirbėti. Na, svečiai gal ir 
dovanų atneš, kad padaryti šį pikniką turtin
gesnių. Dar gražiai visus ir visas kviečiu iš vi
sų kolonijų—arti ir toli—-12 d. Rugsėjo tegul 
visi keliai veda į Worcesterio Olympia Parką.

Už pikniko komisiją, J. M. L.

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:

Room - two double beds

Room - double bed

One
One Room - one double bed, one single bed
Ono

Day Week
$7.00 $30.00
$5.50 $27.50
$4.00 $22.00

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

3 psl.—Laisvė (Liberty)-Trečiadienis, Rugs. (Sept.) 1,1954



Aido Choras turėjo 
gražy pikniką

Aido 
metini

Choras 
pikniką

Kasmočių
parke ir salėje, 91

įvykdė savo 
rugpiūčio 
gražiame

Steamboat

NwYorko^/M^Zlnloi
NEW YORK NEW YORK

HELP WANTED—FEMALE REAL ESTATE

Piknikas visais 
pavyko. Net pati 
dėjo. Oro pranašų 
ta lietaus, tačiau diena išaušo 
skaisti ir tokia išbuvo, lietų 
atidėjo pirmadieniui.

Publikos atvyko apsčiai. Pa
tys Brooklyn iečiai atvažiavo 
dideliu virš 10 sėdynių busti į 
ir daugeliu privatinių auto. 
Draugiškai skaitlingi atvyko 
vietiniai, greatnekiečiai' At- Į 
vyko pagirtina grupė sietinio- j 
čių iš Newarko ir apylinkes, 
taipgi J. Bimba iš Hawthorne 
ir Klimas iš Fairlawne.

Aidiečiams suteikė džiaugs
mo susitikimas savo piknike 
svečių iš tolimų miestų. Prie 
vieno stalo susitikau Mr. ii’ 
Mrs. James De Moranville iš 
So. Weymouth, Mass., Mrs. 
Anna Macukas iš Lakeville, 
Mass., ir jos anūkus Theresa 
ir Paul. Iš Eastona atvyko Til
vikas. Malkaitis ir dar kas 
nors. Iš New Haven atvyko j 
Petkus.

Kita džiuginanti grupė, tai , 
jauni ir kiti buvusieji choris- į 
tai. Jų dalyvavimas choro p ra- i 
mogoje rodo, kad jų širdis , 
tebsiranda chore ir kad tinka- ' 
mai progai pasitaikius jie grįš i 
į chorą. Aido Choras širdin- : 
giausia prašo ir laukia, kad į 
visi, kuriems jau galima, su- i 
grįžtų į chorą

Pirmoji 
atostogų < 
rugsėjo 
tadienį, 
muzikos 
kas penktadienį įvyks pamo
kos per visą 
d a lygiai 8 
giai 10.

Prievakarį 
liaudies dainų 
rioje dalyvavo veik visa pub
lika, nes didelė dauguma jittb- 
likos yra buvę 
kurio nors choro nariais. Ta
čiau pirm pradėjimo dainuoti, 
choro pirmininkas Jonas Gry
bas paskelbė, jog mes čia tu
rime programoje ką nors to
kio, ko primosime mokytoja 
nedalyvavo. Paprašė choristus 
prasiskleisti ir ten pamatėme 
parėdytą stalą. Sako: mūsų 
mokytojos- Mildred Stensler 
šiomis dienomis pripuola gim
tadienis ir jinai turės jums pa
rodyti viską, kas čia sudėta 
ant. stalo. Taip ir įvyko. Čia 
buvo bukietai nuo Great Neck 
menininkų, smulkios dovanė
lės nuo atskirų choristą ir 
prietelių, nuo choro rankinu
kas gaidoms susidėti, taipgi 
Onos Čepulienės specialiai iš
keptas gimtadienio piragas.

Choras dar sudainavo “Hap
py Birthday ir “Ilgiausių me
tų,” o tada jau pakvietė mo
kytoją vykdyti jos suplanuotą 
visai publikai dainuoti 
ma.

Grįždami iš pikniko 
kalbėjo, jog šis buvo 
smagiausių piknikų jų gyve
nime. O jis tokiu buvo dėl to, 
kad visi choro prieteliai ko
operavo jį tokiu padaryti.

Choras dėkingas visiems 
dalyviams, ypatingai dėkingas 
padėjusioms sumobilizuoti bu
tą, taipgi atvežusiems svečius 
savo privatiniais auto.

šiame piknike visi pasigedo 
linksmojo dainoriaus Petro 
Grabausko, kuris būdavo vi
sur esantis, tačiau dabar vis 
dar ligoninėje ilsisi. Smagu 
buvo matyti Evą Mizarienę. 
Aido piknikas buvo jos pirmo
ji pramoga 
j e ji galėjo 
racijos.

atžvilgiais 
gamta pa-

dabar.
vidurvasario 

pamoka įvyks 
vakarą, penk-

Auditorijos

po 
choro

10-tos
Liberty 
kambaryje. Ten pat

sezoną. Praside- 
val., baigiasi ly-

choras įvykdė
programą, ku-

ar dabar yra

progra-

žmonės 
vienu

šią vasarą, kurio- 
dalyvauti po opo-

Dėkingi už dovanas

Mūs parama čikagiečių Prasidėjo Įdomi meno 
laikraščiui Vilniai , paroda ACA galerijoje

Praėjusį sekmadienį labai 
šauniame Aido Choro piknike 
buvo proga susitikti didelę 
grupę gerų pažangios spaudos 
r ėm ė j ų. Pr is i m i n i a u
apie C h ic a gos dienraščio Vil
nies vajų dėl 

į (ančių dolerių.
giečių dienraščiui 
sekamų prietelių:

A. Bimba .... 
S. Sasna .........
Tilvikas (easton ietis)

Aido Choras dėkingas ap
dovanojusiems pikniką. Kle
mensas Depsas padovanojo 
choro piknikui tą pačią bonką 
stiprios, kurią buvo parsivežęs 
iš pernykščio pikniko. Gi Ma
rijona Wilson dovanojo vie
ną parsivežtą iš Kanados grįž
tant iš atostogų. Už kožną tų

žmogus, kuris praeito 
metu buvo pagarsėjęs

jiems kapitonas
Karo metu

Pa i'a mos cik'a 
gauta

A. Balčiūnas .............
V. čepullis ..................
M ai kaltis (easton ietis)

Gavrilavičius ...........
V. Karlovas .............
A. G i Įmanąs ...........
V. Bunkus ...............
C h.. Aleksynas .........
Ikse Bimba .............
M. Virbickas ...........
Joneliūnas ...............
M. Wilson ...............
J. ir M. Balaikai . . . 
S. B. ........................

Grubis ...............J.

Easton ietė .........
O. Vi.šniauskienė
J. Šimaitis .........
V. Jonauskas . . .
Baltrušaitis ....
V. Kazlauskas . .

Mrs. Eimutiene .........
Stakovas ....................
Z. Gailiūnas ................
M. Kreivenienė .........
Klastauskas ...............
Tarnas ..........................
Motiejus ......................
K. Kisielius ................
P. Beeis ......................
Visiems širdingai ačiū

daugelio gerų pažangiečių ne
teko pamatyti ir su jais apie 
Vilnies vajų pasišnekėti, 'ri
kiu, kad ir jie prisidės.

Bent jau lauksime.

karo

uno

5.00 
5.00 
5.00
5.00 
5.00
5.00
5.00 
5.00 
3.00

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
J .00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 
Dar

Žydų jaunimas vykdys 
festivali kempėje

Jaunieji Fraternalistąi ren
gia savo metinį festivalį kem
pėje Lakeland prie Hopewell 
Junction, N.Y., savaitę prade
dant rugsėjo 6-tą, baigiant 
12 d. Paminės žydų įsikūrimo 
Amerikoje 300 metų sukaktį.

Ryšium su ta sukaktimi 
vykdo muzikos, literatūros ir 
dailės kompeticijas, Taipgi 
bus visokių jaunimo mėgsta
mų sportų, žaismių, kuriomis 
domisi jaunimas. Tuo susido
mėjusius prašo kreiptis į Sho- 
lem Studios, 11 W. 18th St., 
New Yorke.

Pardavinėjęs vaisius 
ir narkotikus sykiu

James Taska, 34 m., gyve
nantis 150-39 75th Avė., Kew 
Gardens, tapo nuteistas paši- 
mokėti $1,100 pinigais ir 70 
dienų už 25 trafiko tikietus. 
O jeigui neatsimokės piniginės 
pabaudos, turėsiąs būti kalė- 
jfrne dar 250 dienų. Jo dar 
laukia kitas teismas. Jį kalti
na, kad sykiu su vaisiais jis 
pardavinėjęs ir narkotikus. 
Vaisių biznis buvęs tiktai tam 
kitam, pelningesniam bizniui 
pridengti.

bonkų choras pelnė po $12.50.
Apolonija Bėčienė iškepė ir 

dovanojo didelę blėtę (daug 
svarų) vaisinio pyrago. Povi
las Beeis pasidarbavo viską 
reikalingą piknikui supirkti, 
suvežti, taipgi dapildyti trūks
tamus produktus pikniko die
ną ir daug gelbėjo dirbti viso
kio darbo.

Taipgi choristai yra dėkin
gi visiems gėlėmis puošniai, 
šventiškai išdabinusiems par
ka. Kep.

ulzakas buvo pirmas negras

kas. Apie 
niu buvo

tapybos kuri 
a AC A gale

itsidarė ši pirmadieni ir tęsis

sekmadieniais ir

galerijoje
P

■n po

paroda.

t retus, tarp jų rašytojo I 
Goldo ir Lietuviams gerai 
Žistamo ra? o

pa- 
sū-

Laivakroviai svarsto 
firmoms reikalavimus

Pagaliau, National Labor 
Relations Board pripažino In
ternational Longshoremen’s 
Unijos (ILA) du kartus lai
mėtus balsavimus pasirinki
mui unijos. ILA pripažino tei
sėta New York (r uosto ir apy
linkėse dirbančių to amato 
darbininku atstove. Pripažini
mą paskelbė rugp. 27-tą.

senasis kon-

unijai pavyks išside-

Rega buvęs 
nušautas kerštinčiu

nu
tiltas Gerardo Rega nebuvęs

atrastasis

rojęs

kad tie 
kam-

Dabar aišku ir 
nušovė ne bile kr 
gaudomieji būriais nuo 
pų ir parkų nieko su žmogžu
dyste neturi. Kai Regą atrado 
sukniubusį prie rato savę au
tomobilyje prie 
Herkimer Sts., Brownsvilleje,
pas jį rado $1,147 pinigais. O 
ant piršto 
vertes deima

Tapusi oficialiu laivakrovių 
atstovu ILA paskelbė, kad 

j tuojau reikalaus laivų kompa
nijų derėtis , dėl naujos sutar

ties darbininkams, žada rei- 
I kalanti ir mokesties priedo, 
i Taipgi reikalauti, kad tie prie
ždai, koki bus gauti, būtų su- 
i mokėti ir už praėjusi laiką 
nuo 1953 metų spalio 1-mos, 

, kuomet 
i traktas.

Jeigu
reti nors tiek priedo, už kiek 
jie pernai spalio 1-mą buvo 
sustreikavę, už praėjusį laiką 
vidutinis reguliaris laivakrovis 
gautų po apie $200. Bendroji 

' visiems gavinio suma su si d a- 
įiylii iki 4 milijonų dolerių.

Pernykštis laivakrovių rei
kalavimas, ant kurio jie būtų 
sutikę susitarti su firmomis, 
buvo po 10 centų per valandą 
mokes.ties priedo ir po 3 cen
tus i gerovės fondą. Firmos 
tuomet ir lig šiol nuo susitari
mo išsisuko dėl to, kad NLRB 
nebuvo unijos pripažinusi. 
Vieni balsavimai pasirinkimui 
unijos įvyko 1953 m. gruodžio 
24, o antrieji. 1954 metų gegu<- 
žės 26-tą. ILA laimėjo abiejus 
balsavimus, tačiau pripažini
mas atėjo tik dabar.

Sack m an ir

si keitęs su s 
gu tam ture 
tomobiliuje i 
automatinį

toti.
Skelbiam a

tebebuvo $ 
utinis žiedas

1,000

is ir jis būti a p- ;
>avo priešais, jei-
jęs progą. J< ) au-
radę 22 ka libro
šautuvą, bei dar
nepriruoštą vai*-

. kad®pa.skir Ii 34
žžmogžudžių i oš-

koti

Jaunuoliai praktikavę 
mašininiu šautuvu

Astorijoje suimti 4 po 16 
metų ir du po 17 metų jau
nuoliai kaip praktikuoitojai 
šaudymo su Vokietijoje! ga
minta .sub-machine gun, K a d » 
nepi ’ak t i k a vo, vaiki n u k a i 
šinini 

t

ina- 
šautuvą laikę po Heli 

Gate tiltu. Sakėsi jį turėję nuo 
pavasario.

Magistratas teisėjas ’ Mc- 
Kennee nustatė jiems kauci
jos po $5,000, bet tėvams) pa
tarė su kaucija neskubėti, 
ti vyrukams pagalvoti

leis-
savo

MOTERIŠKĖ

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

Te). IV. 3-6137
(167-170)

ASTORIA X
Gerai statytas, attached 2
šeimų namas. JI Rūmų, (VK»rC?.s du
plex apartmentas), Garu šildomas, 
daug ekstra įrengimų. Gražus už
pakalinis kiemas. Arli mokyklų, 
krautuvių, transportacijos ir Astoria 
parko, 
duoda 
ką.

Tikrai gražus namas par- 
prieinamai. šaukite savinin-

sekei j i- 
eina 
kož- 
ma-

Į Unijistai diskusuoja 
; siuvėjų darbo sąlygas
l Moteriškų ploščių siuvimas 
netolimoje praeityje skaityda
vusi aukštai mechanišku dar
bu. Tačiau pastaruoju laiku 

■ eiliniai unijistai skundžiasi, 
; kad tas darbas vis daugiau ir 
; daugiau padaromas
Į niu” darbu. Sykiu su tuo 
i mažinimas mokesties. Su 
, nu darbo susimilk in imu, 
|žėja rūbo darbo kaina.
i

Unijistuose daug diskusijų 
sukūlė lokalu 48-to nario An- 

i thony Siracusa laiškas, adre- 
isuotas International Ladies 
Į Garment Workers Cloak Joint 

viršininkui Isa d o re
Siracusa kritikuoja 

Tuo planu

! Boardo 
I Nagler.
' “Naglerio planą.
i skaitomas Naglerio padrąsini- 
' mas fabrikantams įvesti dau
giau “sekcijinio darbo pigos- 

, niu rūbų gaminime.’ Nagleris 
įsako, kad darbas būtų pada
rytas pigiam ir būk sustabdy
tų šapų bėgymą nuo unijos į 
kitus miestus.

Sirasuca savo laiške paro
do, kad einant tuo planu unija 
nesustabdė šapų nuo išbėgi
nio. O sekcijinis darbas pra- 
plito ir nukapojo uždarbius ne 
tiktai 
boję, 
mybą 
rodo,
piginimas nebus unijos sustab
dytas, bosai netiktai kad nu
mažins visų uždarbį, bet ir 
tūkstančius darbininkų išmuš 
iš šapų.

pigiųjų drabužių gamy- 
bet ir brangesniųjų ga- 
nupigino. Jis toliau nu- 
kad jeigu toks darbo

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 iki 
4 P. M. Nepricšingi moteriškei tu
rinčiai vieną ar du vaikus.

Smithtown 2-2799 R.
(168-170)

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. 2-04 J 8
(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)

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

Tel. Roslyn 3-6089
(169-175)

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 4-3720
(169-170)

Tel. AS. 8-9372
(167-17.3)

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. 3-6137.
Geras pirkinys. Taipgi pageidauja
mas kambarys išnuomavimui, pas 
puikią moteriškę. Labai patogūs na
mai.

(168-174)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

For Sale

AUTO SEAT COVER S*ORE
Turime parduoti, puikiausia^ vieta, 
kampinė krautuvė su 3 show win
dows, puikus {rėdymas. Automobi
lių sekcijoje, arti 21st ir Avė., 
veikli judėjimo (thoroughfare) vie
ta. Puikiausias pirkinys. Šaukit nuo 
9 iki 6 P. M. Užimtina tuojau.

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

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)

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. CY. 9-4332
(169-170)

Minia moterų suėjo 
ieškoti bargenų

■ Orbach’s1 moteriškų drabu
žių ir kitokių aprėdų ir 
smulkmenų pardavimo krau
tuve paskelbė duosianti “nu- 
piginimų” proga atidarymo 
krautuvės miesto centre neto
li Empire 'State pastato. Suėjo 
minios kostumerių, daugiau
sia moterys, ieškančios kelių 
centų nu piginimą gauti. Dau
gelis Išstovėjo ant gatvės po 
valandą laukiant progos įeiti.

Prisipažinsiu, dauguma lau
kiančių neatrodė, kad ten sto
vėtų iš didelės “prosperity.” 
Juk būtų neįvertinimas savo 
trumpo gyvenimo išstovėti va
landas laukiant sutaupyti 
penktuką, jeigu tų penktukų 
nereikėtų perdaug branginti.

Siracusa sugestuoja, kad 
išeitis yra ne mažinime uždar
bių, bet reikalavime iš bosų 
užtikrinimo, kad ir kiekvienas 
“piece workeris“ 
35 valandas algą.

NAMŲ DARBININKĖ
Mažas namas, L. I. Linksma 
linkę, 3 mokyklos mergaitės, 
{rengimai elektriniai, atskiras 
barys ir televizija.

Great Neck 2-4677
(169-171)

apy-
Visi

kam-

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

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

For Rent

Yonkerse prigėrė 7 
Roman Moroz, nukritęs 
rą nuo floato, ant kurio

Susirinkimas

metų

pasis-

RICHMOND HILL, N. Y.

L.D.S. 13-tos kuopos susirinkimas 
įvyks 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.

Dr. A. Petriką'

NAMŲ DARBININKĖ
Balta, su charakterio paliudijimu, 
mylinti vaikus, guolis vietoje, at
skiras kambarys ir maudynė. $100 
{ mėnesj.

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. Puiki 
apylinkė, gražūs namai ir kaimynis- 
tė. Su vėliausiais plačiais paliudiji
mais.

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

MANHATTAN 4

34th St. didelė viena krautuvė, pa
talpa ir skiepas, su sprinkler siste
ma, 425—lOth Avė., prie 34th St. 
kampo. $85 i mėnesj. Prižiūrėtojas 
ant vietos. Tel. SU. 7-1233.

(167-171)

3—BAY
Gas Station, Complete 

Žemutiniame Westchester 
$25,000

Pinigais arba Išmokėjimais 
Sutaisome

Tel. PElhani 8-9712
(167-173)

MALE and FEMALE

Už muštynes John J. Zilins- 
ki užeigoje, Quenns Village, 
12 jaunų vyrų nubausti pasi- 
mokėti po $25. Pats savinin
kas sulaikytas po $1,000 kau
cijos. Įtarė, kad jis vartojęs 
“blackjack” muštukams mal
šinti.

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

TONY’S

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)

OPERATORĖS

Patyrusios prie suknelių 
$6.75 Line 

LOR—AINE
2704 White Plains Ave., Bronx 

Allerton Ave. Sta.
Tel. OL. 3-0888

(170-172)

INSTRUMENT 
MODELMAKER 

15—20 metų Patyrimu 
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 sutartį 
Telefonuokite: YE. 2-4600, E*: 210 

(168-170)

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE
DRUGS. Inc.

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL
i Eyck St Brooklyn, N. Y
Telephone: EVergreen 4-8174

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-6288

NAMŲ DARBININKĖ—VIRĖJA 
Puikiausias Darbas—Gera 
Naujas namas, elektriniai 
bu geriausiais vėlesniais 
mais. Atskiras kambarys
nė. Yra kiti darbininkai, lengvi skal
biniai. 3 vaikai.

Great Neck 2-5207
(170-173)

Mokestis, 
įrengimai, 
paliūdiji- 

ir maudy-

Worcester, Mass
Tai jau susilaukėme rugsėjo mė

nesio, kuris atnešė ir Darbo Dienos 
šventę. Kartu primina mums, kad 
jau baigiasi šilta vasara. Todėl Dar
bo Dienos šventės proga, rugsėjo- 
Sept. 4, 5 ir 6 dienomis, Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Broliška Draugija 
rengia pokilj. Taigi kviečia visus 
atsilankyti j Olympia Parką pasi
grožėti besibaigiančia vasara ir kar- 
tu būsite pavaišinti skaniais užkan- 
dižais ir palinksminti gražia muzi
ka.

Pabėgę iš namą kita 
jaunuolių pora

Dar nepasibaigė byla vienos 
poros nuo tėvų pabėgusių ap
sivesti Šešiolikinių jaunuolių, 
kai iškilo kita panaši. Kai dvi 
Islip, L.I., šeimos rūpestyje 
dūsavo ir ašarojo, 16-kos me
tų Charlotte Franz skambinu
si iš kur nors toli savo drau
gei, 14 metą mergaitei. Merg
šė gi tikrina, kad kalbėdamosi 
su bėgle, ji girdėjo tolumoje 
ir bėglės mergaitės vaikinuko 
balsą. Bėglys vyrukas Thomas 
Puma atrodo paaugliu, bet 
yra tiktai 15 metų. Spėja, 
kad jie pabėgę apsivesti.

—Rengėjai.
(170-172)

Rugpiūčio 27-tą misteriškai 
prapuolė kariškio Espiritu 
žmona anglikė, ką tik atskri
dusi iš Anglijos.

Aš, Franas Jakimavičius, paieš- 
kau savo seserės Evos Jakimavičiu- 
tės, po vyrui Brasiūnienė, gyvenan
ti North Amerikoj. Ji išvyko dar 
prieš pasaulini karą, kokioj valsti
joj gyvena—nežinau. Prašau atsi
šaukti sekamu adresu, ar apie 
ją žinote, malonėkite pranešti: Fra
nas Jakimavičius, Calle Tilcara 
2989, Buenos Aires, Argentina.

(170-171)

Laisvi (Liberty) Trečiadienis, Rugs. (Sept.) 1,1954




