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KRISLAI
Už koegzistenciją.
Geras pasiūlymas.
“Dievo kaleina.“ .
šaunus šūkis.
Rūgsta-pūsta.
Nereikėtų.

A Rašo A. BIMBA

Prince tono universitete 
prezidentas Dr. Dodds yra 
smarkus vyras ir protingas 
filosofas. Gal jis pateks rna- j 
kartistu nemalonėn.

Dr. Dodds, bene pilnuti
nis iš universitetu preziden
tų, pasisakė už taikingą ko
egzistenciją. Jis mano, kad 
su tuo susieta visa Šio kraš
to ateitis. Jis mano, kad 
viso pasaulio ateitis pri
klauso nuo išmokimo tai
kingai gyventi.

Kas atsitiks, jeigu mes 
atmesime taikingą koegzis
tenciją tarpe Įvairių socia
linių santvarkų?

Ginkluosimos ir ginkluo- į 
simės. Laikui bėgant šitie 
ginklai pradės “kalbėti.” 
Tada bus karas. Tada visi 
pražūsime.

Štai Dr. Dodds išvada. 
Štai išvada kiekvieno blai
vaus proto.

^aily Workerio kolum- 
nistas John. Pittman turi 
gerą pasiūlymą. Jis sako: 
Štai susirenka Kinijos par
lamentas. Kodėl Amerikos 
darbo unijos ir Kongresas 
negalėtų pasiųsti delegacija 
stebėti parlamento eigą ir 
susipažinti su Kinijos padė
timi?

Netenka abejoti, jog nau
joji Kinija tokią delegaciją 
nuoširdžiai priimtų.

Kunigu Draugas tiesiog 
ir sako: “Kremlius kovoja 
dievą.“ Vadinasi, iau atėjo 
kaleina ir dievui. Draugas, 
matyt, išsigandęs, bet drą
sina savo skaitytojus, kad 
“visos dabartinės komunis
tų pastangos skelbti bedie
vybę nebus sėkmingesnės 
už buvusias praeityje.“

Nežinau, ar visi esate 
pastebėję labai dideli prieš
taravimą visoje kunigų fi- 
losofijoie. Iš vienos pusės 
iic^kelbia dievą visagalin
čiu ir ragina viernuosius 
prašyti jo užtarimo, iš ki
tos pusės — gvoltu šaukia, 
kad dievas pavojuje, kad 
reikia ji gelbėti nuo “komu
nistų pastangų.“

“35 valandų darbo savai
te,” štai šūkis, kuri iškelia 
Amerikos Darbo Federaci
ja. Jis aktualus. Jis duo
da darbo unijoms taikiklį. 
Ji išgirs ir supras dirban
čiųjų masės.

Kodėl tebesnaudžia CIO 
vadovybė? Kodėl ii tokia 
iniciatyvą užleido Federaci
jai?

•

Krupavičiaus ir Žalkaus- 
k<x atsilankymas Amerikon 
tiK vėl priminė mums, “kas 
paį mus rūgsta,“ ir “kartu 
parodė, kad su pačiu VIi- 
ku nėra gerai.“

Šitaip dejuoja J. Kamins
kas.

Taip, taip, visas šitas

Vokietijon ginklavimas
!Planas- p© plano, bet 
i dar nematoma galo

Paryžius už Briuselio pakto plėtimą, bet tik 
vėliau į N A T0 priėmimą; bus tartasi Londone
Washingtonas. — Ameri

ka priėmė* Britanijos pa
kvietimą dalyvauti devynių 
valstybių konferenc i j oje, 
kuri prasidės Londone šio 
mėnesio 28 dieną. Toje 
konferencijoje bus tartasi 
apie paskutiniu laiku tiek 
svarstoma reikalą, Vakaru v- c 7 b

\r< j L i c t i j o s g i n k 1 a v i m ąi.
Valstybės depart m e n t o 

aukšti pareigūnai mano, 
kad Londono konferencija 
bus tik pradžia visos konfe
rencijų eiles, kurios gali 
tęstis ilgus mėnesius.

Amerikos diplomatai tuo 
tarpu studijuoja paskutini 
Mendes - France pasiūly
mą, kuri jis padarė Štras- 

1 burge. Mendes siūlo įjung
ti Vakarų Vokietiją į Briu
selio paktą, ir tik paskui 
laipsniškai i NATO, bet su 
tam tikrais aprubežiavi- 
mais. Kad Vokietija nesi
jaustų užgauta, tie patys 
aprubežiavimai of ic i a 1 i a i 

i bits uždėti ir ant kitų pak
to dalyvių. Tik vienas

I svarbus punktas išskirs Vo-

Stassenas vyks i ‘Madridą
Washingtonas. — Užsie

nio pagalbos administrato
rius Stassenas vyksta į Eu
ropą, kur aplankys dvi sos
tines ir tarsis su dviem va
dais: Ispanijos generalisi
mu Franco ir Jugoslavijos 
maršalu Tito.

Abiejuose kraštuose Stas
senas tarsis apie ekonominę 
pagalbą toms šalims ir neo
ficialiai apie politinius rei
kalus. Sakoma, kad Titui 
nepatiko Stasseno nutari
mas lankyti Belgradą tuoj 
po Madrido (įspūdis nege
ras), bet nieko negalėjo pa
daryti.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir V LT Ko raketas rūgsta- 
pūsta. Laikas jam užsida
ryti.

Los Angeles mieste esąs 
susidaręs “Prof. Mykolui 
Biržiškai sušelpti komite
tas.“ Komitetas išleido at
sišaukimą ir prašo aukų.

Matote, ko susilaukė prof. 
Biržiška. Jis manė, kad jis 
čia susiras rojų. “Rojuje“ 
tenka elgetauti.

Lietuvoje gi jis galėjo gy
venti gražiai ir naudingai, 
kaip ir visi kiti intelektu
alai, kurie nesusižavėjo hit- 
lerizmu ir nebėgo per ber-. 
žyna į Berlyną.

Kodėl prof. M. Bir
žiška negrįžta Lietu
von ? Lietuvos liaudis, 
m c s manome, pamirštų 
jo klaidas ir suteiktų 
jam progą be elgetavimo 
baigti likusias gyvenimo 
dienas šiltoje pastogėje, 4 

kictiją: jai nebus leista ga
minti atominių ginklų.

Mendes - France kalbėjo 
Štrasburge taip vadinamo
je “Europos Patariamoje 
Asamblėjoje,“ kurioje daly
vauja 15 šalių. Adenaueris 
buvo planavęs ten ir daly
vauti, bet sakoma, kad Dul- 

I les jį atkalbino nuo to, kad 
parodyti Mendesui, jog jis 
ignoruojamas.

Londone laikomasi nuo
monės, kad galų gale turės 
būti priimtas Edeno planas, 
kuris menkai skiriasi nuo 
Mendes-France plano, apart 
to, kad Mendes-France no
rėtų, kad britai labiau įsi
jungtų į bendrą Vakarų 
Europos karinę santarvę. 
Mendes - France planas ir 
Edeno planas žymiai ski
riasi nuo Dulleso plano, ku
ris gan panašus į Adenaue
rio planą, kuris savu ruožtu 
svarbiais klausimais diame- 
triškai priešingas Mendes- 
France planui. Vienas bri
tų diplomatas išsireiškė:’ 
“Viskas, dėl ko mes susita
rėme, tai toliau tartis.“

Karo stovis paskelbtas 
Čilės streiko laužymui

Santiago. — Neatsiklaus
damas parlamento, prezi
dentas Carlos Ibanezas pa
skelbė apgulos stovį Čilėje, 
kad būtų lengviau sutriuš
kinti vario kasėjų streiką. 
Apgulos stovis yra lygus 
karo stoviui, ir visos civilės 
laisves po tokiu stoviu lai
kinai panaikinamos.

Ibanezas kreipėsi į senatą 
su prašymu jam duoti teisę 
paskelbti apgulos stovį, bet 
senatas nutarė nesiskubin
ti. Pasėkoje prezidentas 
pats tą stovį paskelbė.

Streikas dar tęsiasi, nors 
valdžia paskelbė, kad strei- 
kieriai mobilizuoti į armi
ją ir todėl turi eiti darban 
po kariniais įsakymais.

Beveik visos kasyklos, 
kuriose streikas vedamas, 
priklauso amerikietiškoms 
firmoms.

Tibeto vadovai apsilankė 
Pekinge; iškilmingai priimti

Pekingas. — Čia dabar 
lankosi Tibeto aukščiausias 
dvasininkas, taip vadina
mas Dalai Lama ir aukš
čiausias pasaulietiškas par
eigūnas, kuris vadinasi 
Panchen Lama. Juos abu 
i Pekinga pakvietė Liaudies 
Kinijos centrinė valdžia, ir 
jie buvo iškilmingai sutikti 
stotyje Čou En-lajaus ir ki
tų vadų.

Tibetas yra Liaudies Ki
nijos dalis su tam tikra au
tonomija.

Kelios dienos atgal spau
da pranešė apie sukilimus

Iš Taryby Sąjungos grįžo nnes‘ 
korespoiideiit.; kę rase, ir ką rašė

New Yorkas. — Jau ke
liolika dienų, kaip iš Tarybų 
Sąjungos yra grįžęs New 
Yorko “Times“ korespon
dentas Maskvoje Harrison 
E. Salisbury. Jis išgyveno 
Maskvoje penkius metus, ir 
dabar yra pakeistas nauju 
korespondentu.

Šio mėnesio 19 dieną 
“Times“ pradėjo spausdin
ti eiklių Salisbury straips
nių, kuriuos jis parašė jau 
šioje šalyje. Nors per pa
skutinius laikus jo praneši
mai iš TSRS buvo dažnai 
gan draugiški tos šalies re
žimui, ir net buvo nuomo
nių, kad jis pasidarė “pro
sovietinis,“ jo dabartiniai 
straipsniai griežtai anti-so- 
vietinėje dvasioje.

Rugsėjo 20 straipsnyje jis 
teigia, kad Stalinas buvo 
giliai neapkenčiamas dikta
torius, kurio bijojo visa ša

Sekretorius Mitchell 
piktai kaltino A.F.L.

Los Angeles.—Darbo rei
kalu sekretorius James P. 
Mitchell kalbėjo Amerikos 
Darbo Federacijos (AFL) 
suvažiavime. Bet vietoje ge
rintis prie organizacijos, 
kuriai kalbėjo, kai]) tai pa
prastai daroma, jis ją smar
kiai bare.

Mitchell sakė AFL dele
gatams, kad jų organizaci
ja smerkia Eisenhowerį ir 
jo politiką neteisėtai. Jis 
tarp kito sakė, kad “Jūs 
smerkiate Eisenhowerio ad
ministraciją ne del jos veiks
mų, be dėl jos partinio po
būdžio.“

Mitchell dar bandė duoti 
suprasti, kad tik unijų va
dai smerkia Eisenhowerio 
administraciją, bet eiliniai 
unijistai taip nejaučia.

Jo kalba buvo sutikta šal
tai, tik mandagiais ploji
mais.

Po Mitchello kalbos AFL 
prezidentas George Meany 
savo pastabose vėl kritika
vo republikonų administra
ciją kaip anti-darbininkiš- 
ką. Suvažiavime dargi kal
bėjo Stassenas ir Tarptau
tinės Laisvųjų Darbo Unijų 
Konfederacijos (ICFTU) 
atstovas Omer Becu. ICFTU 
yra dešinių socialdemokra
tų vadovaujama, organiza
cija, kuriai priklauso at- 
skalūnės dešinės u^ijų gru
pės Italijoje ir Francūzijo- 
je, Vakarų Vokietijos uni- Į 
jos, britu TU C ir Ameri
kos CIO bei AFL.

ORAS. — Vėsiau, giedra, 
vėjuota.

prieš liaudies valdžią Tibe
te. Pranešimai 'buvo atėję 
per Indiją, bet vėliau Indi
jos šaltiniai patys paneigė, 
kad kas nors rimto įvyko 
Tibete. Gali būti, sakė In
dijos spauda, kad valdžios 
kariai turėjo susiremti su 
kokia nors atsilikusia kal
nų gentimi, bet nebuvo ben
dro sukilimo. 

lis, ir kurio mirtis buvo ge
ras dalykas Tarybų Sąjun
gai.

Nurodoma, kad dieną po 
Stalino mirties Salisbury 
rašė iš Maskvos, kad nu
liūdimas žmonėse visuoti
nas, kad minios laukia šal
tyje ilgose eilėse, kad pa
matyti mirusį Staliną ir 
kad 'daugelio akyse žiba 
ašaros. Jis pridėjo, kad 
“toks liūdesys negali būti 
dirbtinas.“

Taipgi nurodoma, kad 
nors cenzūra egzistavo ir 
egzistuoja užsienio kores
pondentams Tarybų Sąjun
goje, niekas negalėjo pri
versti Salisbury rašyti tai]) 
apie žmonių liūdesį. Ji* da
bar statomas klausimas: 
Jei Stalinas buvo tain ne
apkenčiamas, kaip dabar 
Salisbury sako, kodėl mi
nios taip liūdėjo?

Paskutiniai 
pranešimai 
Washingtonas. — Buvo 

laukta, kad semitinė komi
sija padarys savo praneši
mą apie McCarthy šį ket
virtadienį, bet dabar prane
šama, kad tai įvyks tik se
kantį pirmadienį.

Pekingas. — Kinijos ra
dijas sako, kad francūzų 
kariai nužudė 74 civilius in- 
dokinus ir sužeidė 56, pra- 
vesdami skerdynes dviejuo
se Pietinio Vietnamo kai
muose, Nagansone ir Chi- 
thanhe.

Detroitas.-Detroito mies
to taryba priėmė rezoliuci
ją, kad tarpininkavimas tu
ri būti įvestas Square D 
streike. Iki šiol savininkai 
atsisakė derėtis su unija, 
kairiečių vadovaujama U E, 
ir bandė streiką laužyti. 
Praeitą pirmadienį pikie- 
tas prie fabriko buvo di
džiausias.

Kompanija buvo pasiūliu
si, kad 20 streiko vadu ,tiu 7 V

ri būti išmesti ir 200 streik
laužių priimti į darbą pa
stoviai. UE nariai atmetė 
pasiūlymą.

White Sulphur Springs, 
W. Va. — Negrų Pažangos 
Nacionalis Susi vieni j i m a s 
(NAACP) sako, kad balti 
mokiniai, kuriuos rasistai 
buvo sukurstę prieš negrus 
vaikus, ir kurie buvo pa
skelbę streiką, dabar pakei
tė nuomonę ir jau nesiprie
šintų mokinimuisi kartu su 
negrais vaikais.

Mokyklos pareigūnai, bet
gi, dar laiko mokyklą užda
rytą, kad parodyti, jog se
gregacija reikalinga.

San Francisco. — Cutter 
Laboratories firma panau
dojo teisme prieš krovikų 
ir sandėliu darbininku uni
ją naujo anti-komunistinio 
įstatymo argumentą. Uni
jai vadovauja Harry Bri
dges.

J anglines Tau tos
Mlsidaro generalės 
asamblėjos posėdis
Olandas Kleffens pirmininkaus; daugiau jėgą 
už Kinijos priėmimą; pabėgėliai protestuoja
Jungtinės 'fanto:-, N. Y.— 

Šiandien (antradienį) po
pietį, trečią valandą, atsi
darė Jungtinių Tautų Ge
neralines. Asamblėjos nau
jas posėdis. Amerikos de
legacijai šiuo kartu vado
vauja pats Foster Dulles, 

i Tarybų Sąjungos delegaci- 
I jai jos nuolatinis pirminin- 
j kas Andriejus Višinskis, 
j Prieš asamblėją stovi to- 
I kie klausimai, kaip Kinijos 
; priėmimas i JT, Kipro sa
los gyventojų skundas prieš 
britus ir eile kitų.

Olandas pirmininkaus
Kai]) paprastai, tai]) ir 

Į šiai generalinei asamblėjai 
; renkamas naujas preziden
tas - pirmininkas. Praeitos 
asamblėjos pirmininku bu
vo Indijos Mine. Vivajat 
Lakšmi Pandit, Nehru se
suo. Ji ir atidarė šią sesi
ją, iki naujas pirmininkas 
bus išrinktas.

Amerikiečiai pirmininku 
siūlė Thailando princą Wan 

| W a i t h a y a k o n’ą. Britai, 
• francūzai ir kiti vakaru eu- 
; rūpinčiai siūlė olandą dr.

Žodis “CIO” neminimas 
USW-CIO suvažiavime

Atlantic City.—čia vyks
tančiame plieno darbininku 
unijos (United Steelwork
ers of America) suvažiavi
me beveik neminimas žodis 
CIO, nors unija prie CIO 
priklauso. į suvažiavimą 
nebuvo kviestas joks CIO 
vadas, nei pats prezidentas 
Reutheris.

Manoma, kad plieno dar
bininkų unijos prezidentas 
McDonaldas, kuris varžėsi 
dėl CIO vadovybės su Reu- 
theriu, norėtų uniją visai 
ištraukti iš CIO arba bent 
nesiskaityti su centru.

McDonaldas suvažiavime 
atakavo “mar k s i s t i n e s 
tendencijas“ unijų judėji
me. Iš jo kalbos buvo aiš
ku, kad jis tai taiko ne vien 
prieš komunistus, bet ir 
prieš tokius socialdemokra
tus kai]) Reutheris.

Anot McDonaldo, Musso- 
linio režimas Italijoje ir bu
vo “marksistinis“ ir toks 
buvo net Hitlerio režimas 
.Vokietijoje...

Firmos advokatai teigė, 
kad gali išmesti iš darbo 
bile kokį tos unijos narį, 
nes unija kaltinama esan
ti komunistų įtakoje.

Chicago. — Pašalpą gau
nančių šeimynų skaičius 
pakilo nuo 38,501 iki 40,511 
per vieną mėnesį. Miesto 
gerbūvio komisioniėrius Al
vin E. Rose sako, kad pa
prastai šiuo metų laiku be
darbių skaičius mažėja, o 
ne didėja.

Felco N. van Kleffens’ą. 
Thailando princas skaito
mas visiškai Amerikai pa
lankiu. Bet kelios dienos 
atgal Indija paskelbė, kad 
ji rems Kleffensą, o ne 
thailandietį, ir kuomet pa
aiškėjo, kad princas neturi 
šansų laimėti, jis amerikie
čių patariamas ištraukė sa
vo kandidatūrą, tuomi be
veik užtikrindamas Klef- 
fenso išrinkimą.
Liaudies Kinijos punktas

Liaudies Kinija vėl yra 
formaliai padavusi prašy
mą būti priimtai į Jungti
nes Tautas. Buvo numa
tyta, kad šiandieninei sesi
jai atsidarius TSRS delega
tas Višinskis pirmu kartu 
pastatys Kinijos priėmimą. 
Amerikos delegacija buvo 
pasi ryžusi neprileisti balsa
vimo apie priėmimą iš prin
cipo, o vietoje to reikalauti k 7 t’
visa dalyka vėl atidėti.

Kinijos priėmimas šioje 
j asamblėjoje turi žymiai 

d a u g i a u paramos, negu 
praėjusioje. U ž Kinijos 
priėmimą iš principo stoja 
ir dauguma vakarietiško 
bloko, išskyrus pačią Ame
riką ir eilę jos glaudžiausių 
sąjungininkų, kai]) tai Fili
pinai. Thailandas, Kuba ir 

: tt. Britanija, Francūzija, 
| Belgija, Olandija stoja už 
i priėmimą, bet leis reikalą 
atidėti.

Iš kitos pusės, Indija, In- 
doneziįa, Burma ir eilė ara
bišku kraštu bei Skandina
vijos trys šalys (Norvegija, 

s Švedija, Danija) ir visas 
I tarybinis blokas stoja už 
tuojautinį Kinijos priėmi
mą, v

Pabėgėliai protestuoja
Prieš atidarant asamblė

jos sesiją Rytų Europos pa
bėgėliai Amerikoje laikė sa
vo suvažiavimą New Yzorke 
ir pasiuntė pro testą Jungti
nėms Tautoms. Protestas 
sako, kad dabartinės Len- 

i kijos ir Čekoslovakijos de
legacijos Jungtinėse Tauto
se-neatstovauja savo šalių, 
ies “yra užmestų toms ša
lims valdžių.“

Pabėgėliai sudarė orga
nizaciją, kurią pavadino 
“Pavergtų Europos Tautų 
Asamblėja.“ Prie jos pri
klauso reakciniai pabėgė
liai iš Estijos, Latvijos, Lie
tuvos, Lenkijos, Čekoslova
kijos, Rumunijos, Bulgari
jos, Vengrijos ir Albanijos.

Jų suvažiavimas taipgi 
priėmė Vaclovo Sidzikaus
ko patiektą revoliuciją pro
testuoti Jungtinėms Tau
toms prieš Pabaltijo vals
tybių įsijungimą į Tarybų 

į Sąjungą.
Prie jungtinių Tautų arti 

stovintieji sakė, kad tos 
protesto rezoliucijos bus 
ignoruotos.
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JUNGTINIŲ TAUTŲ SEIMAS
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT, atsidaro devintasis 

metinis Jungtinių Tautų Seimas (asambėja).
Pirmiausiai tenka pasakyti, jog šis seimas neat

kreips pasaulio tiek daug dėmesio, kiek kreipė pirmasis 
seimas, įvykęs 1945 metais San Francisco mieste, kur 
buvo formaliai ir oficialiai įkurta Jungtinių Tautų or
ganizacija.

Kodėl ?
Todėl, kad Jungtinės Tautos, atvirai kalbant, nu

vylė daugelį žmonių, palaužė daugelio žmonių viltis, dė
tas į šią organizaciją.

Kaip kiekvieneriais metais, taip ir šiemet, tiesa, 
Jungtinių Tautų seimo darbų dienotvarkis yra platus, 
apimąs daug klausimų, svarbių klausimų. Bet patys 
svarbiausieji klausimai, kaip jau praeitis parodė, šio 
tai plautinio seimo tribūnoje neišsprendžiami.

Neišsprendžiami jie dėl to, kad šitoje organizacijo
je vyrauja blokas kraštų, su Jungtinėmis Valstijomis 
priešaky, kuris viską nori išspręsti tik savaip.

Sakysime, Lotynų Amerikos šalys, kaip praeityje, 
taip ir dabar, yra nusistačiusios kelti rankas ten, kur 
kelia ranką Dėdė Samas, nežiūrint, kokiu klausimu.

O Dėdė Samas dažnai stato savo ožį.
Štai, paimkime Kinijos įsileidimo į Jungtines Tautas 

klausimą. Kinijos Liaudies Respublika sudaro vieną 
ketvirtadalį visos pasaulio žmonijos. Bet ji nėra Jung
tinių Tautų narė. Kiniją čia “atstovauja” Čiang Kai- 
šeko klika, išvyta iš Kinijos, tupinti Formozos saloje ir 
ten saugojama Amerikos laivyno, Amerikos ginklo.

Kinija nori įeiti į Jungtines Tautas. Daugybė pa
saulio šalių stoja už tai, kad ji būtų priimta į Jungtines 
Tautas. Bet mūsų šalies vyriausybė sako: ne!

Ir šiandien, pirmadienį, komercinės spaudos rašei
vos sako, kad šiame seime Kinija nebus priimta į Jung
tines Tautas. Jie sako, kad Dėde Sama tuo klausimu z -v v
parems Lotynų Respublikos. Be to, atsiras ir kitų ša
lių atstovų, kurie stovės su Dėde Samu .

bfepriimti šalies į tarptautinę organizaciją, sukur
tą taikai išlaikyti — šalies su 600 milijonų žmonių — 
yra daugiau negu bloga. Tai užkerta kelią taikai palai
kyti Tolimuosiuose Rytuose. Ir Kinija nepriimama tik 
dėl to, kad ten prieš šešerius metus įvyko revoliucija, 
kad liaudis nuvertė pragaištingą režimą, kad kinų tau
ta pasirinko socialistinę santvarką, kuri nepatinka Dė
dei Šamui!

PRIEŠ TŪLĄ LAIKĄ generalinis Jungtinių Tautų 
sekretorius skundėsi, kad įvairios valstybės pradeda JT 
ignoruoti, praeiti pro šalį sprendžiant didžiuosius klau
simus.

Tarp kitko jis suminėjo Ženevos konferenciją, kurio
je buvo nutarta baigti karą Indokinijoje. Sekretorius 
Hammerškjold sakė, jei šitaip visuomet bus, tai Jungti
nės Tautos nustos savo vertės, niekas nekreips į jas dė
mesio.

Teisinga buvo pastaba, bet kyla klausimas: ar 
Jungtinės Tautos būtų galėjusios baigti karą Indokini
joje tai]i sėkmingai, kaip baigė Ženevos konferencija? 
Veikiausiai ne.

Jungtinės Tautos turėtų spręsti daug klausimų, ku
riuos sprendžia paskiros konferencijos.

Štai, Vokietijos suvienijimo, klausimas, Vokietijos 
sudemokratinimo klausimas, Korėjos suvienijimo klau
simas, — vis tai didžiulės svarbos dalykai. Jie kaip tik 
tiktų sprękti Jungtinėms Tautoms. Deja, Vokietijos 
suvienijimo klausimo šis seimas veikiausiai nei nesvars
tys, gi Korėjos klausimą svarstys, bet abejojama, ar 
prie dabartinių sąlygų jį teigiamai išspręs.

Nežiūrint visų trūkumų, pasireiškiančių Jungtinių 
Tautų organizacijoje, mes stojome ir stojame už jų pa
laikymą. Mes tik sakome, kad į šitą organizaciją turėtų 
įeiti visos šalys, gyvenančios nepriklausomą gyvenimą, 
nežiūrint, kokią socialinę santvarką jos turi. Kinija, 
Italija, Rumunija, Bulgarija, Albanija, Vengrija ir kt. 
turėtų būti priimtos į Jungtines Tautas dar šiame seime.

Linkime 9-tojo metinio Jungtinių Tautų seimo daly
viams geriausių sėkmių!

MAŽA, BET GRAŽI PRADŽIA
Miestelis Hobbs, New Mexico, su penkiolika tūks

tančių gyventojų, guli tiktai už keturių mylių nuo Texas 
rubežiaus. Didelę dalį gyventojų sudaro negrai. Jie 
turi 400 mokyklinio amžiaus vaikų. Tie visi vaikai buvo 
sukimšti į vieną mokyklą. Per desėtkus metų viešpata
vo rasinė segregacija mokyklų sistemoje.

Kai Aukščiausias Teismas patvarkė, kad rasinė se
gregacija priešinga Konstitucijai, šio miestelio apšvietus 
taryba nusprendė nutarimą tuojau, dar šiemet, pravesti 
gyveniman pilnai. Prasidėjo gandai, kalbos ir propa
ganda, kad kils rasinės riaušės, prasidės kraujo pralie-

2 pusi.—Laisvė (Liberty)- Trečiad., Rugsėjo (Sept.) 22, 1954

Gyvenimas ir mokslas ant
ledo lyties Arktikoje MOTERŲ KAMPELIS
(Pabaiga)

Bet štai lėktuvas pradeda, 
daryti viražus. Priglundame 
prie iliuminatorių ir pastebi
me ant lyties keletą juodų taš
kų. Atskridome pas Kotovą! 
šatrovas ramiai, su pasitikėji
mu leidžia sunkiai pakrautu 
lėktuvu, tartum atskrido ne 
ant lyties, o i Vnukovo aero
dromą.

Ant lyties jau pastatytos 
dvi puikios inžinieriaus šapoš- 
niko konstrukcijos palapinės. 
Jos įrengtos pagal čukotų ja- 
rangų tipą. Palapinės griau
čiai, susidedantieji iš lengvai 

; išnarstomų diuraliumininių 
vamzdelių, aptraukti specialiu 
brezentu. Grindys taip pat 
brezentinės... Palapinėse jau
ku, dega dujinės plytelės, ir 

j tie, kurie atskrido ankščiau 
vaišina mus sultingais bifštek
sais.

Apžiūrinėjame lyti. Nieko 
— tvirta. Sužinome, kad per 
nepilnas 3 dienas ji suspėjo 
n u dreifuoti apie 25 kilome- 

jtrus. Netrukus atskrenda la- 
i kūnas Mironenko, po to Stupi- 
šinas. Po poros dienų čia jau 
buvo atgabenta dešimtys tonų 
įvairiausi ų k ro vi n i ų—d egal ai, 

i laboratoriniai įrengimai, pro- 
I dūktai, protatyviniai stalai, lo
vos.

Atskrido malūnsparnis. Jį 
vairavo lakūnas A. F. Baben
ko ir šturmanas A. T. Mina-
kovas. Pasiekę 86-tąją lygia
gretę, .jie tuo pačiu pasiekė 
pasaulinį rekordą. Dar nie
kuomet panaši ąiašina nebu
vo pasiekusi tokios platumos. 
Malūnsparnio komanda pelny
tai susilaukia ekspedicijos vir
šininko padėkos.

...Kotovas su Trešnikovu iš
skrido j iš anksto numatytą 
rajoną ieškoti lyties, kad or
ganizuotų joje mokslinę stotį. 
Mes su juo susitikome tik po 

; keliu dienų.
. —Na kaip, Uja Spiridonovi-
' Čiau, gerą lytį suradote?..

—Ne lytis, o gražuolė, pa
ltys pamatysite, žmonės ten 
jau įsikuria visu spartumu.

Dreifuojančios stoties budė- 
i tojų žurnale vėliau teko skai
tyti pirmąjį įrašą apie tai,; 
kaip buvo surasta lytis ir kaip; 
buvo pradėta organizuoti sto- 
1 is.

"... 1 1 valandą 30 minučių 
Maskvos laiku dreifuojančios 

' stoties viršininkas A.F. Treš- 
n i kovas, centrinės krypties
skraidomojo būrio vadas l.S. 
Kotovas nusileido dideliame 
daugemečio ledo lauke, šis 
laukas buvo parinktas iš oro 
prieš keletą dienų, bet dėl 
paviršiaus nelygumų ir dide
lių aštrių iškilimų lėktuvas 
nenusileido jame, o ant arti
miausios tinkamos lyties 7 ki-
lometrų į pietvakarius, šian
dien, kai atskrido lakūno Stu- 
pišino vairuojamas lėktuvas 
AN-2, nusileisti ant lauko ne
buvo didelio vargo. Apžiūrė
jus pasirodė, kad lytis visiš
kai tinka stovyklai įrengti.

114 valandą į vadinamąją nu
tūpimo aikštelę, esančią netoli 
nuo išrinkto stovyklai lauko, 
atskrido Mazuruko vairuoja
mas flagmaninis lėktuvas. Juo 
atvykę V.F. Burchanovas, vir
šininko pavaduotojas mokslo 
reikalams V. V. Frolovas ir 
grupė jų padėjėjų. Jie apžiū
rėjo lytį ir davė komandą: 
“Gerai.” Dreifuojanti stotis 
“šiaurės polius-3” pradėjo gy- 
\ uoti.”

j

f dreifuojančią mokslinę stotį
Kotovas nemiegojo, t ui* 

j imas. Pakilo baptistų kunigas ir pradė jo įrodinėti iš 
Biblijos, kad pats dievas įvedęs rasinę segregaciją.

Laukta “baisių” rezultatų. Tuos rezultatus jau turi
me. Miestelio mokyklos jau atsidarė. Rasinė segrega
cija panaikinta. Balti ir juodi vaikai gražiai sumar- 
šavo į bendras mokyklas. Niekur jokių riaušių nekilo. 
Niekur nė vienas kraujo lašas nenusiliejo!

Miestelis Hobbs davė šaunų pavyzdį, kaip klaidin- 
į gi tie, kurie įsivaizduoja visokius rasinius susikirtimus 
? dėl Aukščiausio Teismo nuosprendžio panaikinti rasinę 
segregaciją mokyklose.

būt, jau keliasi paras. Tarp 
kitko, čia žodis “para” relia
tyvi sąvoka, nes visą laiką 
diena, saulė nenusileidžia, 
sukdama horizontu beveik 
vienodame lygyje. Bet garsus 
poliarinis lakūnas žvalus, ra
mus, su nuolatine malonia 
šypsena veide. Kotovas atėjo 
į poliarinę aviaciją prieš 17 
metų. Nuo to laiko jis šimtus 
kartų nusileisdavo ant lyčių, 
no kartą buvo poliuje,, skersai 
ir išilgai, apskrido visą Ark
tikos baseiną, dalyvavo viso
se aukštųjų platumų ekspe
dicijose, kokios tik buvo. Jo 
krūtinę puošia Tarybų Sąjun
gos Didvyrio aukso žvaigždė.

Skrendame žemai. Kotovas 
iš savo profesinio įpročio pa
stebi “geras” lytis tinkamas 
lėktuvui nuisileisti— taip sau 
bet kuriam atvejui

Po poros valandų Uja Spi- 
ridonovičius, ištiesdamas ran

is lėktuvo žvilgsnis tolumo
je sugauna ant bekraštės sme
go dangos juodus taškus — 
mokslinės stoties stovyklos pa
lapines. štai ir stovykla. Ji 
įsikūrusi centre daugiametės 
lyties, turinčios elipsės formą, 
kurios didesnis skersmuo su
daro apie pustrečio kilometro. 
Lytis primena Koralų salą. 
Jos. kraštuose daugybė pačių 
keisčiausių ledo gūbrių.

Lytis jau apgyventa. Atvyko 
beveik visi. Joje pastatyta 
apie pusantros dešimties pala
pinių, stiebiasi radijo stiebai, 
prie pakilimo-nutūpimo aikš
telės suverstos dėžės su krovi
niais, statinės su degalais. 
Kiekvieną, kuris čia patenka, 
nenoromis apima nepaprasto 
kolektyvo darnumo ir įtempto 
darbo atmosfera, darbo, kurį 
gaubia kažkoks ypatingas po
etiškas žmonių pakilimas, 
draugiškumo jausmas.

Pasakojamos stovyklos nau
jienos. Beveik 3 paras be per
traukos dirbo jaunas moksli- 
ninkas-okeanologas Vladimi
ras šamontjevas, kuris yra 
stoties viršininko pavaduoto
jas. Kartu su savo dviem pa
dėjėjais G.A. Ponomarenka ir 
A.l. Dmitrijevu per tą laiką 
jis suspėjo įrengti duobeles hi
drologiniams darbams, sumon
tuoti sudėtingus unikalumis 
prietaisus pradėti reguliariai 
matuoti vandenyno gylį ir ki
tus tiriamuosius darbus. To
kiu pat tempu dirba aerolo- 
gai—gausių poliarinių ekspe
dicijų dalyviai V.G. Kanaki ir 
P.P Poslavskis, o taip pat jau
nas poliarininkas Igoris Cigel- 
nickis. Po kokių 30 valandų 
po to kai jie nusileido ant Iv- 
ties į žydrą dangų griežtai 
nustatytais laiko tarpais pra
dėjo lygiai kilti balionai—ra-
dijo zondai...

—Na ką—einame gyventi 
pas mane į palapinę—sako 
linksmiausias ir sąmoningiau
sias visoje Arktikoje žmogus, 
stoties gydytojas Vitalijus Vo- 
lovičius. Pagyvensite pamaty
site, kaip gyvena ir dirba 
žmonės dreifuojančioje stoty
je.

Krakmolo yra dvejopo: vie
nas jau yra gatavas, tik iš
maišyti vandenyje ir vartoti, 
o kitą reikia pavirti. Jeigu 
reikalingąjį virti pavartosi 
nevirtą, krakmolas lips prie 
proso. Nusipirkus nežinomą 
rūšį visuomet verta paskaity
ti ant dėželės atspausdintas 
instrukcijas,

Moterys Jungtinėse Taniose
žymi amerikone Eslanda 

Robeson norėjo sužinoti, 
kokios moterys sėdi Jung
tinėse Tautose ir kokias jos 
eina pareigas. Mrs. Robe
son ypačiai susidomėjo tuo, 
kad spauda apie jas veik 
nerašo. Jinai nuvyko į UN 
jas stebėti darbe ir tai api
pasakojo sekamai:

Gaila, bet tiesą, kad ge
nerole mūsų šalies spauda 
per mažai kreipia dėmesio 
i moterų veiksmus ir inašą 
į Jungtines Tautas. Tą ap
leidimą spauda turėtų ati
taisyti, kadangi tos delega
tes atstovauja moteris po 
visą pasaulį ir jos veikia 
gyvybiniais reikalais.

Joms susirinkus Aštunto- 
jon Metinen Sesijon Mote
rų Padėties Komisijos dar
bui (kovo 2 iki balandžio 
9) UN Centre, New Yorke, 
aš sėdėjau jų posėdžiuose. 
Sekiau jų darbus, stebėjau, 
jų rimtą atsinešimą į pro
blemas, kurios liečia kiek
vieną moterį kiekvienoje 
šalyje. Čionai noriu pa
teikti atspindį to, ką ma
čiau ir sužinojau.

iĮ: *

Aštuoniolikos narių ko
misija, visos moterys, vien
balsiai užgyrė savo rapor
tą Ekonominiams ir Sod
eliams Reikalams Tarybai, 
po kuria ta komisija pri
klauso. Taip pat vienbal
siai nutarė sekamai sesijai 
s u s i r i n k t i Ž e n e v o j e.

* * X:
Tūlos tų moterų šiemet 

buvo specialiai įdomios ir 
spalvingos. Ten dalyvavo 
ir jau pažįstamos figūros:

Panelė Minerva Bernar
dino (Dominican respubli
kos) vėl pirmininkavo. Ap
valaina ir labai moteriška, 
nuostabias skr y b ė 1 a i t e r 
kaip nors pavojingai krei
vai užtupdžiusi ant toliau
sio šono savo garbinių. P- 
lė Bernardino yra nepa
prastai patyrusi pirminin
kė. Ji diskusijas komisijo
je vedė gabiai, su įžvalga ir 
taktu.

Ten buvo lygiai apvalaina 
Mrs. Faina Novikova (Bal
tarusijos), su duobutėmis 
skruostuose, švelniu balsu 
ir šilta šypsena. Taip pat 
panaši ir nenurimstančiai 
gyva Mrs. Fortuna Augus
tin Guery (Haiti), mokyto
ja, kuria, tur būt, mokiniai 
labai myli. Čia pat matau 
Mme. Marie-Helene. Lefau- 
cheux (Francijos) patrau
klią, puošnią, vikrią, labai 
francūzišką ir draugišką, 
P-lė Uldarica Manas (Ku
bos) sėdi vienplaukė, su pa
žįstamomis kasomis susuk
tomis virš abiejų ausų.

Tarpe mažiau pažįstamų 
figūrų radosi Mrs. Agda 
Rossel (Švedijos), apsiren
gusi kriaučiškai griežtomis 
linijomis kostiumu, su iš
balusiu ruožu tamsiuose 
plaukuose. Tyki ir ilgesin
ga išrodo Mrs. Mitra Mi- 
trovic (Jugoslavijos), Par
lamento narė, autorė,.par
tizanė didvyrė. Aukšta, 
trumpai kirptais plaukais 
dėvi p-lė Gabriela Mistral 
(Chilės). Ramiai draugin
ga Mrs. Vera A. Fomina 
(Tarybų Sąjungos), univer
siteto profesorius. Ponia 
Lorena Hahn (Jungtinių 
Valstijų) puošni ir bizniu
ką, svarbi asmenybė Ame
rikos Legijono moterų pa
galbinėje. Mrs. John War- 
de (Britanijos), milukais 
apsirengusi kaimietė, yra 
komisijos pirmuoju vice

pirmininku. Mrs. Zofija 
Dembinska (Lenkijos) yra 
komisijos antruoju vice - 
pirmininku, o namie jinai 
tarnauja švietimo ministro 
pavaduotoju. Jinai kalbą 
paįvairina gražiu jumoru. 
Čia vėl tamsiaplaukė Mrs. 
Safiyeh Firouz (Irano), la
bai serioziškai atrodanti 
gražuolė.

Ten taipgi dalyvavo Mrs. 
Isabel S. de Urdaneta (Ve- 
nezuelos), Mrs. Laure Ta- 
bet (Lebanono), savo šalies 
vadas, Raudonojo Kryžiaus 
prezidentas. Čia radosi 
smulkutė, mažytė (Bur- • 
mos) mergina Daw Khin 
San Yi, kuri visuomet sė
dėjo ant kraštelio kėdės, ir 
netaip jau smulki panele 
Grace Yang (formozinės 
Kinijos), kuri visuomet sė
dėdavo sudribusi i savosios 
kėdės atkaltę.

Galop, ten mačiau gra- 
žuoliškai žavingą Begum 
Anvar Ahmed (Pakistano), 
gracioziškai įsisupusią Į sa
vo spalvingą saris, visuo
met labai susidomėjusią tuo, 
kas svarstoma.

Asmenybė tų moterų bu
vo labai įdomi. Tūlos labai 
gražios, taip pat ir jų dra
bužiai, kostiumai, skrybė- j 
lės.

Prisipažinkime — geriau
sia apsirengusios Vakarų 
moterys neprilygsta i y tie- i 
tems su jų paprastomis i 
s k r a i s t ėmis, kurios taip ’ 
spalvingos, gracio z i š k o s, • 
gražinančios ir patogios. »!; =|: *

i
Apie tai, ką tos gražios : 

moterys ten veikė, kurių j 
vyrai matė reikalo savąsias ■ 
ganyti, o kurie pasitikėjo! 
moterimis, matysime seka-1 
mose šio skyriaus laidose.

B-tė

Šaltainės lašeliai
j 

Mūsų respublikos tėvas' 
irgi buvęs šaltainės megė-1 
ju. Jis 1790 metų vasarą ! 
New Yorke prie Chatham I 
St. išpirkęs šaltainės už i 
$200. Ten buvusios susi-! 
spietusios pirmosios komei’-! 
cinės šaltaininės.

Generolas Washingtonas 
sumanęs tuos šaltainės pir- i 
kimo iškaščius sumažinti ir į 
visuomet galėti pavaišinti ■ 
svečius su šaltaine. Jis iš • 
Philadelphijos parsi vežę s j 
“Cream Machine for Mak- ’ 
ing Ice” ir turėjęs “du ci- 
ninius šaltainei puodus.”

I 
* >:=

Dolly Madison šaltaine 
įgyvendino tradieijon, kai į 

I jinai pradėjo šaltaine vai- ’ 
| sinti svečius Baltajame Na- 
; me. Antrajame inaugura- 
i eijos baliuje šaltaine taip 
patiko parinktiniams sve
čiams, kad nuo to laiko be 
šaltainės neapsieinama vi
sose svarbiose puotose. Ji
nai išmokinusi tarnus da
ryti šaltainę su “pot freez
er,” kratant mišinį puode, 
jį įstačius į ledus su drus-

i ka.

GAL MENAS PADEDA?
Grandma Moses, kuri jau 

senatvėje tapo paskilbusia 
piešėja, rugsėjo 7-tą minėjo 
94 metų amžiaus sukaktį. 
Dieną praleido ramioje šei
myninėje sueigoje su dar 
gyvais užsilikusiais trimis 
savo vaikais ir keletu arti
mų draugų.

Senutė gyvena Eagle 
^Bridge, N. Y.

Šeimininkėms
Balansuotas maistas yra 
svarbu mūsų sveikatą

—Kaip atrodo tas h^Jan- 
suotas maistas, apie kurį 
iūs dažnai primenate? —
klausia tūlas skaitytojas.

Trumpai pasakyta ilga is
torija yra tokia: reikia kas 
dieną valgyti po porciją 
kožnos. iš 7 svarbiųjų mais
to grupių. Jomis yra:

Pienas: kvorta vaikams 
ir nėščioms; kvorta ir puse 
žindančioms; kitiems suau
gusiems ne mažiau puses 
kvortos per dieną.

lapuočių ir ankštinių ža
liu daržovių.

geltonų ir baltų daržovių, 
citrinių ir kitų vaisių.
mėsos ar jos pavaduoto

jų : į) a u k š t i e n os, žuvies, 
kiaušinių, pupelių, žirnių, 
riešutų.

čielo grūdo duonoj ar 
kitko.

sviesto ar kitų gerų rie
balų.

Seniems, turintiems besė
ti ar saugotis nutukimo 
kartais ir visai nereikia 
valgyti riebalų.
Taip atrodo balansuoto 
maisto viena diena

PUSRYČIAI: pusė puo
duko oranžio, 2 virti kiau
šiniai, riekelė ir pusė ap- 
gruzdintos duonos, pusan
tro ketvirtainiuko sviesto, 
puodukas čielo pieno.

Pieno ii’ kitko puodukai 
skaitomi ne mažieji, bet 
mieriniai. Puodukas yra 
ketvirtoji dalis kvortos.

PIETŪS: didoka/porcija 
keptos vištienos, | puoduko 
dresingo, į puoduko mažų
jų kopūstėlių, į ketvirtai
niuko sviesto, s. a uk š t a s 
spanguolių soso„ trečdalis 
puoduko agurko su svogū
nu ar su kita nevirta dar
žove, puodukas čiele * pieno, 
vidutinė grūšė. V*

VAKARIENE: po liepsna 
spragintas sandvičius iš 2 
riekelių sūrio ir 2 riekelių 
bacon ant 1 riekelės toast, 
1 tomatė su salotomis, puo
dukas čielo pieno.

šiame recepte porcijos 
taikomos norinčiai suliesė
ti,. vidutinio ūgio ir darbo 
moteriškei. Kadangi čielo 
pieno retai kur gaunama, 
galima imti daugiau svies
to.

'todays Pattern

Pattern 9024: Jr. Miss Sizes 11.; 
13, 15, 17. Size 13 jumper, 2 yards 
54-inch; blouse, 1% fards 35-incbi 
fabric. . .

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



Worcester, Mass.
laisves piknikas

GRAŽIAI PAVYKO
Jvi^’sėjo 12 dieną netikėtai 

skaistus saulėtas oras. Mėly
na visa padangė, kuomet vaka
rykštę dieną, rugs. 11-tą, tokia 
baisi audra buvo,— ta Edna— 
uraganas siautė, lietus pylė, 
kaip niekad nematytai, nema
žai blėdies pridarydamas. Pa- 
,status ir augalus daužė, vande
niu užliejo slapesnes vietas ne
pereinamai.

Mūsų pikniko gaspadinės, 
begaminančios piknikui valgius, 
buvo susirūpinusios, kad ne- 
užsitęstu tokis blogas oras, nes 
j pikniką niekas negalės atvyk
ti. Per radiją pranešimai tik 
pilasi, kad visokie pobūviai su
laikomi, atidedami tolesniam 
laikui; Bet mes, laisvinčiau 
pilni vilties, kad bus giedra ir 

* vykinsime pikniką. Ir jis taip 
puikiai išėjo, gražiai pavyko. 
Publikos privažiavo i Olympia 
parkak .kaip vietinės taip ir iš 
kitų miestu, tik bedarbės la
biau paliestieji nepribuvo. Di
delė jjįdėka reikia duoti hard- 
fordieciam choristam už jų pri
buvimą ir taip gražiai ir daug 
dainų ;sudainavimą.

Kuomet daug svečių, tai visų 
pakilęs ūpas, jauki draugiška 
nuotaika; visi linksminasi ir 
šnekučiuojasi. O vietinių ge
rokas skaitlius draugių ir 
draugų turėjo gerokai pasisu
kinėti; kad aptarnauti maistu 
ir gedimais piknikicrius.

Apylinkės gerų dovanų su
teikė piknikui, bet tai bus H 
kp. koresp. reikalas juos sumi
nėti.

Senutė V. Vaškienė, iš 
Quincyi Mass., irgi pribuvo Į 
pikniką. Priėjusi man sako: 
noriu už Laisvę užsimokėti, 
nes jau baigiasi prenumeratos ! 
laikas :■ duosiu visą dešimtinę, i 
Sakau labai gerai. Ačiū!

j 1). ,J. j

L.ietuvos Sūnus— Išeivis
SUSNINKŲ JURGIS^ =.____

(Tąsa)
Šeimininkė buvo geltonplaukė, balto 

labai skaustaus veido, nepaprasto grožio 
moteris. Ji buvo tik dvieji metai atgal 
atvykusi iš Lietuvos ir ištekėjusi užu to 
senio. Visų aplinkinių namų vyrai dir
bo fabrikuose, o moterėlės, apsidirbusios, 
gražiomis vasaros dienomis susieidavo, 
susėsdavo po vynuogėmis, ir kalbėdavos, 
kalbėdavos.— Vynuogės buvo šeimininko 
gražiai aptvertos, buvo įtaisyti patogūs 
suolai, kad pavėsyje sėdėti. Tai buvo jų, 
moterų, susiėjimo vietelė, ir ten jos pra
leisdavo ištisas dieneles.

Būdavo, parsineša alaus, ir gerosios 
kaimynės gurkšnodavo, kalbėdavosi pa
vėsyje, juokdavosi, kartais net iki vyrai 
pareidavo iš darbo. Vėliau, kai šeimi
ninkė su juo apsiprato, tai pradėjo ir 
Jurgį kviesti prie bendros kompanijos, 
mat, jis naktimis dirbdamas paskui ry
tą išsimiegojęs popietyje turėjo laiko.

Žinoma, kad jis, kaipo vyras, turėjo 
joms alučio parnešti, nes tuomet mote
rims nebuvo patogu eiti į saliūnus. Dar 
vėliau, kai jie labiau susidraugavo, tai 
kaisĘynės jau nelaukė, iki Jurgis ateis, 
bet jo šaukdavo, o šeimininkės klausda
vo: “>Kur tavo Jurgis?”

Dažnai Jurgis girdėdavo tuos per juo
kus statomus klausimus:

“Ar jau tavo Jurgis išsimiegojo? Mes 
norime alučio!”

Paskui šeimininkė pradėjo atsargiai 
atidarinėti jo kambario duris, pasižiū
rėti, ar jis jau keliasi. Jis kartais nuduo
davo dar miegančiu, nes dar neturėjo 
palinkimo keltis. Bet kuo toliau, tuo 
dažniau ji ateidavo. Būdavo, po 10 ar 
15 minučių ir vėl jis mato, kaip durys 
prasiveria ir ji vėl čia. Šiuo kartu jau 
bando jį prikelti, šaukia:

“Jurguti! Kelkis, kaimynės seniai jau 
nori alučio.”

Kartais, kai jis radosi geresnėje nuo
taikoje, jos paklausydavo ir atsikeldavo, 
o kartais griežtai atsisakydavo.

i^et kuo toliau, tuo mažiau miego ji 
jam davė. Ji pradėjo Jurgį kelti net 
piropą valandą, šaukdavo:

. “Jurgi, jau viešnios po greipsais, kel
kis, tu jau išsimiegojai, eik parnešk alu
čio.” O Jurgis dar saldžiai knarkdavo, 
paukšteliu dausose skraidydavo, ir n-eno-»

rėjo jos klausyti... Bet vėliau pasidarė 
beveik neįmanoma atsisakyti, nes šeimi
ninkė taip įsidrąsino, kad kai tik pama
tydavo viešnias, tai tiesiai eidavo į Jur
gio miegamąjį kambarį jį žadinti, trauk
davo nuo jo antklodę, purtydavo, šauk
davo: “Jurguti! Kelkis greičiau, eik 
alučio! Jau viešnios seniai laukia!”

Ir taip jaunoji šeimininkėlė jaunuo
liui nedavė pakankamai išsimiegoti. Ka
da jis parnešdavo alutį, jis būdavo pa
kviečiamas, jį pasisodindavo, ir kaimy
nės su juo juokaudavo. O kada neuž
tekdavo alaus, Jurgiui reikdavo ir dar 
kartą eiti, daugiau parnešti.

Na, o prie alučio, žinoma, buvo kalbų, 
kalbelių visokių. Gaspadinėlė prie Jur
gio jau buvo taip pripratusi, kad elgėsi 
su juom taip laisvai, kad tiesiog jį ste
bino.

Vasarai pasibaigius kaimynės nusto
jo ateiti, bet šeimininkė jau buvo įpra
tusi prie alučio ir prašydavo Jurgio jo 
parnešti, o jei jis delsdavo, tai jį tingi
niu išvadindavo.

Romansas tarp jų jau buvo pusėtinai 
įpusėjęs. Pasakojo ji, kaip jai teko už 
senio ištekėti. Senis jos namus lanky
davo, kai ji dar buvo visai jaunutė, be
veik vaikas, ir vis žadėdavo, kad išva
žiavęs Amerikon jai laivakortę atsiųs. 
Ir kai išvyko Amerikon, pažadą išpildė, 
kad ir ne labai greitai, bet išpildė vis- 
vien.

Toliau ji pasakojo, kaip atvykusi A- 
merikon nenorėjo užu jo tekėti. Pradė
jo Jurgis suprasti, kad jąuna žmonele 
prie jo, Jurgio, jau perdaug šliejasi, len
da. Jo kambarį lankydavo beveik kas
diena. Būdavo, ateidavo tykiai, tylutė
liai, prieidavo ir staigiai .puldavo ant lo
vos, apkabindavo, skaistų savo veidelį 
prie jo karšto mieguisto veido priglaus
davo.

Sekdavo pasiglamonėjimai, bučkiai... 
Jurgiui tai buvo visai nauji dalykai, ko
kių jis anksčiau nebuvo patyręs.

Taip slinko dienos ir savaitės. Santy
kiai tarp jų vis ėjo glaudyn ir glaudyn. 
Jei iš karto jos elgesys jam atrodė keis
tas ir stebėtinas, tai paskui jam tai ta
po paprasta pramogėlė.

(Bus daugiau)

Toronto, Canada.
TORONTO, KANADN

Čia įvykusioj auto darbi
ninkų unijos “policy” konfe
rencijoj, kurioje buvo 100 de
legatų nuo 75.000 darbininkų, 
buvo priimta rekomendacija, 
kad auto darbininkų unijos 

■Jokalai pasikeltų mėnesines 
duokles pusiau, kad būtų 
lengviau finansuoti streikus.

Dabar nariai moka $2.50 į 
mėnesį, o siūloma mokėti $5.

Pirmiausia iš to naudą tu
rėtų 3,000 Massey-Harris-Fer
guson darbininkai, kurie per
eitą savaitę išėjo į streiką. 
Konvencija paskyrė $500 iš 
iždo dėl streikierių paramos 
ir nutarė kas savaitę duoti po 
$100, kol streikas tęsis.

L. B.

Chicagos Žinios
Šiaučių bėdos

Kaip shoemaker’is turėda
mas progos, aplankiau savo 
amato bičiulius. Besikalbant 
su daugeliu kurpių, kiekvie
nas nusiskundžia blogom sąly
gom.

Daugiausia sunkina aukštos 
rondos. Ir iš tiesu, vienas sa
ko: “$60 moku rondos už ši
tą skylę, kur tik mašinerija 
vos išsitenka; su šeima, nors 
ir maža, negalima čia gyven
ti; rendavoju ruimus atskirai, 
moku- ' rendos $50, tai viso i 
$110. Pamanyk, kiek aš tu
riu tų batų pataisyti. Beda,” 
pridūrė jis.

Kitas turi šapelę prie 32- 
ros, netoli S. TIalsted St., gy
vena su moteria taip ankštuo
se kambariuose, kad sunku1 ir 
apsakyti, moka rendos $55, ’ 
ruimo suvis mažai.

Darbas dabar šiūmeike- i 
riams sumažėjo suvis dėl to, i 
kad batų yra gana pigių, o i 
materijolas batams taisyti ga- ; 

na brangus, turi imti brangiai 
už taisymą. Daugelis nešioja, 
ligi laikosi ant kojų, potam 
meta ir perka naujus.

Daugelis šiaučių nori tuos 
biznius parduoti, bet dėl nuo
mų aukštumo niekas nenori 
pirkti. Taip ir vargsta šiauče- 
liai.

Vienas Iš Jų.

EKS-MAINIERIŲ KLUBO 
REIKALAIS

Klubas jau eina 15-tus me
tus. Jis per tą 14-ką metų gy
vavimą išaugo didelis ir atliko 
daug naudingų darbų.

Klubo pastangomis tapo su
organizuotas gabus Eks-Mai
nierių Choras, kurio dainos 
skamba visuose lietuviškuose 
parengimuose.

Taip pat klubas prisideda su 
parama visuomet kiekvienoje 
naudingoje kovoje už darbinin
kiškus reikalus.

Narių pareiga: Kiekvienas 
narys turi stengtis gauti 
naujų i narių i klubą. Na
riai privalo žinoti ir pildyti 
klubo įstatus. Svarbiausia III 
Skyriaus paragrafas 1. Nariai 
moka duokles pradžioje metų 
sausio menesį. Paragrafas 2. 
xNarys lieka pilnu nariu po tri
jų menesių nuo dienos priėmi
mo į klubą. Paragrafas 3. Na
rys neužsimokėjęs duoklių per 
tris mėnesius tampa suspen
duotas. Neužsimokėjęs per 6 
mėnesius tampa išbrauktas ir 
gali būti priimtas tik kaipo 
naujas narys.

Eks-Mainierių Klubas miru
siam nariui duoda $15 vertės 
gėlių vainiką, arba pagal pa
geidavimą mirusio giminėms ar 
artimiems draugams išmoka 
15 dolerių.

Korespondentus.

Ką planuojate rengti ši ru
denį? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

MIRUS

ONAI DEPSIENEI
Reiškiame giliausią užuojautą velionės vyrui 

Klemensui Depsui, dukterei Albinai ir jos šei
mai.

J. ir K. vtfičekauskai
l. Vczie
V. Kaminskiene

Binghamton, N. Y.

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

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

Lietuvių Meno Sąjungos

Plymouth, Pa.
Iš LAIDOTUVIŲ

Rugsėjo 9 d. gavome telegra
mą nuo P. Šlekaičio iš Scran
ton, Pa. Telegramoje skaitome 
liūdną žinią, kad Šlekaičio žmo
na Domicėlė mirė rugsėjo 8 d., 
laidos šeštadieno 2-rą vai. po
piet. Jau žinojome pirmiau, 
kad Domicėlė jau seniai serga 
ir gana sunkiai.

Domicėlė buvo • pašarvota 
Pėstininko koplyčioje, kur daug 
žmonių lankėsi, kad atiduoti 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinti mielą draugę ant visa
dos.

Rugsėjo 11 d., apie 11-mą 
vai., nuvykus į laidotuves, jau 
radome daug žmonių ir vis 
dauginosi, taip, kad apie 20 mi
nučių prieš dvi, koplyčia jau 
buvo pilnutėlė. Lygiai 2-rą vai. 
ceremonijos prasidėjo. Pėsti
ninkas pranešč-paprašė ramy
bės ir perstatė R. Mizara pasa
kyti atsisveikinimo kalbą. R. 
Mizara, Laisvės redaktorius, 
pasakė atatinkamą, labai gra
žią atsisveikinimo kalbą. Nors 
jis nesistengė ką nors sugrau
dinti, vienok patėmijau daugelį 
žmonių ašarojant.

Po Mizaros kalbos, graborius 
Pėstininkas (jaunasis) vėliai 
pakvietė dalyvius atsisveikinti

I Domicėlę ir tvarkingai susėsti 
į palydovų karus. Palydovų bu
vo 30 pilnų karų. Kapinėse 
ant gražaus kalnelio, prie duo
bės, į kurią Domicėlė bus įleis
ta amžinam poilsiui, R. Miza
ra pasakė antrą ir jau paskuti
nę atsisveikinimo kalbą.

Baigiant ceremonijas kapi
nėse, R. Mizara ir graborius 
Pėstininkas pranešė, kad Šle
kaitis su savo dviem sūnajs ir 
dukra kviečia visus palydovus 
į jo stubą ant pietų. Nežinau 
ar visi palydovai čia buvo, bet 
pilna stuba buvo, kurie tinka
mai ir! mandagiai pavaišinti 
buvo. Reikia duoti kreditas P. 
Šlekaičiui ir jo šeimai už pa
vyzdingas šermenis, nes jie vis
ką darė taip, kaip ir pridera 
pažangiečiams daryti. Dar rei
kia pridurti, kad velionės pa
gerbimui gėlių vainikų buvo la
bai daug; tai labai gerai ir 
gražu, kad, ypatingai, giminės 
savąjį mirusį taip pagerbia; 
bet dar gražiau, kai pašaliečiai 
savo draugą ar pažįstamą pa
gerbia žodžiu per savo spaudą. 
Taip pasielgė Domicėlės drau
gai ir pažįstami, šis spaudoje 
paberbimas niekuomet neišdils; 
tuo tarpu gėlės už kelių dienų 
visiškai pranyko, o kainavo 
daug daugiau. Man rodosi, kad 

• yra daug gražesnis ir vertin
gesnis pagerbimas žodžiu per 
spaudą, kuris turėtų patapti 
tradicija.

Linkiu P. Šlekaičiui ir jo šei
mai ištvermės ir ramybės! O 
Domicėlei amžiną atlsį!

E. ž.

Bostonas ir Apylinkė
Sckmadienj, rugsčjo-Sept. 26 įvyks 

menininkų piknikas, Olympia Parke. 
Baigiasi vasara ir vakacijų laikas. 
Tačiau daugelis iš dainininkų nega
lėjo turėti ramių vakacijų, nes jiem 
reikėjo parengimuose dainuoti. Ap
art vasarinių pramogų, jie turėjo 
rūpintis pasiruošimui žiemos sezo
nui. Šiame paskutiniame šios vasa
ros piknike Hartfordo, Worcesterio 
ir Montello dąinininkai palinksmins 
mūsų publikų savo gražiomis daino
mis, o mes palinkėsime savo meni
ninkams laimingos keliones j Chica
go ir ten jiems gražiai atsižymėti ir 
atstovauti Mass, valstiją Liet. Me
nininkų Festivalyje ir nacionaliamc 
suvažiavime.

Kviečiame visus į šį pikniką.
LMS 2-ras Apskritys.

Camden, N. J.
Pas mus naujienų didelių 

tuo laiku nesigirdi. Dėl įvairių 
priežasčių progresyvis veiki
mas yra apmiręs, nieko svar
besnio negalima nuveikti.

LLD 133 kuopos susirinki
mas atsibuvo 12 d. rugsėjo. 
Tarp kitko, per Pranaitį tapo 
įnešta, kad kiek nors paskirti 
paramai progresyvūs spaudos. 
Visi draugai tam sumanymui 
pritarė ir paskyrė $5 Laisvei. 
Gaila, kad negalėjome daugiau, 
kadangi iždas yra silpnas, o 
dapildyti nėra galimybės. ■

Pagaliau, draugai nusitarė, 
kad dabar randasi gyvas reika
las gelbėti mūsų organizaciją 
nuo persekiojimo. Visi vien
balsiai tam sumanymui pritarė 
ir sumetė $8. Aukavo šie 
draugai:

J. A. Pranatis $2
C. Bakshas $2
J. Vaitkus $2
U. Guzonienė $1
Camdenietis $1

į . LAISVĖS VAJUS
; Draugai ir draugūs Laisvės 
skaitytojai, žinote, kad kaip 
kasmet, taip ir šiemet Laisvės 
vajus prasideda nuo 1-mos d. 
spalio mėnesio. Kai]) papras
tai, vajininkai darbuosis užra
šinėti minėtą dienraštį nau
jiems .skaitytojams ir atnaujin
ti seniesiems.

Draugų vajininkų pasiauko
jimas yra didelis. Taigi, susi
mildami, nevarginkite jų berei
kalingai, bet kai]) galint padė- 

j kite jiems tame svarbiame dar- 
i be. Patys žinote, kokia brangi 
! yra važiuoto. Lietuviai dabar I
randasi labai išsiskirstę. Prie 
kiekvieno durų strytkariu ne- 
davažiuosi. Reikia vaikštinėti 
ir pėsčiam. O juk mes visi va
jininkai jau esame seni, jau 
kojos gana sunkios, per tai 
vaikščioti nėra tai]) lengva, 
kai]) tuomet, kada buvome jau
ni.

Taigi, draugai Laisvės skai
tytojai, dar kartą meldžiu jūsų, 
kooperuokite su vajininkais, 
padėdami jiems visu kuo. O la
biausia, tai užsimokėkite pasi
matyme su pirmu vajininkų. 
Labai atima energiją kai skai
tytojas atidėlioja užsimokėji
mą, sakydamas: kitą sykį, dar 
yra laiko.

Camdeno draugai nutarė 
darbuotis kartu su Philadelphi- 
jos draugais, priskiriant jiems 
pointus ir aukas, ir išrinko tą 
patį vajininką. Taigi, visi dar
buokimės dėl pasekmingo Lais
vės vajaus ir viso progreso.

Camdunietis. i 
---- / į 

| Rochester, N. Y. Į

LLD moterų ir vyrų kuopos ! 
rengia pažmonį spalio (Oct.) 9, j 
šeštadienį. Vieta: Gedemino į 

Į svetainė, 575 Joseph Ave. Pra- * 
sides 6:30 vakari).

Kadangi su pirma spalio pra- i 
sides Laisvės vajus, mes ši r- į 
dingai kviečiame visus lietu- i 
vius i)1 Laisvės skaitytojus da
lyvauti šiame parengime ir ap
tarti vajaus reikalus.

Nevalgykite vakarienės na
mie, nes bus labai skaniai pa
gaminta vakarienė: kepta jau
tiena, kugelis ir daugiau viso
kiu skanėsiu.

Brangūs draugai ir draugės, 
maloniai visus kviečiame daly
vauti ir paremti šią svarbią 
pramogą. Širdingai prašome.

Reny ėjai.

nacionaiis
FESTIVALIS

Ir Visuotinas Suvažiavimas

Spaliu 12,13,14,15,16 ir 17 dienomis
Mildos Teatro patalpose, Chicagoje

Kas Gali ir Privalo Dalyvauti?
Chorai, Dramos Grupės, Muzikai, Kompozitoriai, 

Dailinlnkai-Piešejai, Meniškų Rankdarbių 
Artistai-Artistes

LMS Visuotiname Suvažiavime dalyvauja delegatai 
nuo visų LMS priklausančių vienetų.

LMS Festivalio programos knygoje skelbiasi ir teikia 
savo sveikinimus progresyvūs organizacijos, biznieriai, 
profesionalai ir pavieniai Lietuvių Liaudies Meno Mėgė
jai. ’

Norintieji patalpinti savo skelbimą ar sveikinimą 
LMS Festivalio programos knygoje, privalo tuojau pri
duoti parašytą tekstą.

Visais Festivalio ii- abelnai LMS reikalais kreipdamie
si adresuokite:

LITHUANIAN FINE ARTS LEAGUE, Inc.
3116 S. Halsted St., Chicago 8, Ill.
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WORCESTER, MASS

SVARBUS PRANEŠIMAS
DA I NOS—M ENO—MYLĖTO.! AMSI

Gerbiami Kultūros—grožio mylėtojai!
Tai baigiasi mūsų visų taip mylima, šiltoji, gra

žioji vasara. Su ja reikalinga tinkamai atsisveikinti, 
nors laikinai. Ir dar kiek galint pasišildyti, pasigro
žėti jos teikiamais spinduliais. Tą gražią progą su
teiks mums Menininkų Antroji Apskritis, kuri rengia 
šaunų pikniką sekmadienį, rugsėjo (September) 26 d., 
Olympia Parke.

Bus graži dainų programa, kurią išpildys Hartfor
do, Montello ir Worcesterio-dainininkai. Tai bus jau
paskutinis Uo sezono piknikas. Todėl prašome ir ra
giname meną ir dainą mylinčiąją visuomenę atsilan
kyti į šį pikniką. Visi ruoškitės būti Olympia Parke, 
26-tą rugsėjo. Visi būsite svetingai pavaišinti ir pa- 

5 linksminti muzika ir dainomis.
H E . . .J Rengėjai.
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i Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas
I

Į Peter A. Vali imas
| Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

i THE LAWRENCE HOUSE
I

1 Cairo - Saugerties Highway 32
I R. D. 1, Catskill, N. Y. Tel. Palenville 3990

Puiki Restauracija, Geri Valgiai
| Kainos tikrai žemos sulig valgio ir patarnavimo gerumo.
I Puikiausias praleidimas weekend. Kainos už kambarius:
| Day Week
I One Room - two double beds.......................... $7.00 $30.00
J One Room - one double bed, one single bed - $5.50 $27.50
i One Room - double bod ------- $4.00 $22.00
9

Rašykite ar telei’onuokite del rezervacijų
Ežeruose maudynės, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas.

3 psl.—Laisvė (Liberty)- TrečiacL, Rugsėjo (Sept.) 22, 1954
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Moterys stojo darban 
pradžioje sezono

Pirmiausią savo susirinkimą 
šį sezoną Moterų Klubas pra
dėjo su svarbiausiais darbais. 
Jos surokavo visus turimus ir 
dar galimus gauti dolerius ir 
centus. Atidavė centrui pri- 

. klausiusią duoklę. Apdovano
jo abu- dienraščius po $15. O 
likusiems iždo nedatekliams ir 
ateities reikalams imsis darbų.

Kad viskas gerai sektųsi, 
moterys supranta, jog organi
zacijos gerovė prasideda nuo 
geros valdybos. Sis klubas

kią turėdamas. Tą įvertinimą 
ir džiaugsmą nusprendėme 

Sykiu 
padėtikviečiame

ir kitietnis 
mums

Moterys tem tikslui rengia
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Paskutinė savaitė 

. parašams rinkti
Darbuotojai uždėti ant bu

joto darbininkų kandidatę Eli
zabeth Gurle.v F 
. kad praėjusio 
lietus jiems buvo

: nomis. Daugumą
1 radę namie. Tą 

jie surinkę

r
l ūs smagus

s/ V « *

hz- dviem
popietis lik
savaičių

į Spaudos piknikas įvyko 
nežiūrint lietaus

Montello, Mass
Moterų Apšvielos Kliubas rengia 

bulvinių blynų parę. Liet. Taut, na
mo parke, įvyks rugsėjo-Sept. 26 d., 
11 vai. dieną. Bus ir kitų jvairių 
valgių gėrimų. Kviečiame visus iš 
arti ir toli atsilankyti.

■ Rengimo Komitetas..

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

nksmiul o jai” su viskuo, 
tivi geriausio, ruošiasi

lio 17, 1 vai. Liberty Audito- j 
rijoje. Kainuos tik $2. Duos [ 
tokiuš. kokius moterys suren
gė praėjusį sezoną. Dalyviai 
buvo jais patenkinti. Tikimės, i 
kad ir šiemet jie ateis ir kitus ' 
paragins ateiti.

sek madienio 
aukso mai- 
žmonių jie 

vieną - d ieną
310 parašų.
itsiėjo no lengvai.

I Kai tūli sugrįžo mėsini po ko
jis parašus, buvo tokių, kurio 
1 nelaimėjo nei vieno. Sugrįžu- 
n’oji sako, kad pritarimą ran
da veik visur, tačiau kai kurie 
iš baimės nepasirašo.

Nežiūrint lietaus, sekmadie
nį išėjo vaikščioti iš buto i bu
tą 400 darbuotojų, dauguma 
moterys, merginos. Jos eina 
poromis. Daugelis pasižadėjo

ruošiamą popieti.
Tai dar nebus koncertą

je bus bufeto vaišes. Vai- 
šinsūnes, kiek kas išmany
sime, o užmokesčiui prisi
dėsime kiekvienas yiagal sa
vo išgalę ar nuožiūrą, kiek

giU| SĮUaglIS.

miosi me 
su savo

er bus iii 
ainavimui.

Tas smagus pobūvis įvyks 
spalio 3 popietį, 3 vai., Li- 
jci-ty Auditorijoje. Pro- 
'■raoia prasidės 3 vai., vai- 
o:; po programos. Rengia 
lien rūsčio Į/iisvės direkto-

A n gi išk osios d arbi n i n k ų
spaudos piknikas Midvale 
kempėje, New Jersey, rugsėjo 
19-tą įvyko nežiūrint visą die
ną kritusio lietaus. Susirinko 
apie 600 publikos.

Lietui sutrukdžius sporto 
rungtynes1, pulika praleido po
pietį pastogėje, dainuojant, 
bosi vaišinant. Menininkai Llo
yd Gough, Karen. Morley, Al. 
Moss ir Betty Sanders dalyva-

ROCHESTER, N. Y.
Gedom i no Draugystė rengia 

nią vakarienę spalio (Oct.) 2 dieną, 
šeštadieni, Gedemino svetainėje, 575 
Joseph Ave. 6:30 vakaro. Tikietas 
$1.00, Visi lietuviai prašomi daly
vauti ir savo prietelius svetimtau
čius kviesti. Visi turėsite gerus lai
kus, nes Gedemino Draugystė visa
da parengia geras vakarienes.

Komisija.

NAMU DARBININKE
Prie pusiau invalido, pajj/daujama 
viduramžė. Atskiras kambaVrs, guo
lis vietoje. Puikūs namai, puikiau
sia alga. Nėra sunkaus namų darbo, 
nėra vaikų. Turi kalbėli angliškai.

Tel. BA. 9-6520
<183-186

ska-
NAMU DARBININKE—VIRĖJA

Atskiras kambarys ir maudynė. Al
ga $45 į savaitę, kiti darbininkai. 
Turi kalbėti angliškai ir būti mylin
ti vaikus. Viduramžė priimtina. Rei
kalingi paliudijimai.

Tel. SA. 2-8244
(184-186)

vo programoje kaip kad buvo
AUKLĖTOJA 

NAMU PRIŽICRETOJA
Viduramžė. Guolis nuosavam kam
baryje. Pora biznieriai. Pasitikima. 
Yra du vaikai. Pageidaujama, kad 
kalbėtų biskutj angliškai ar vokiš
kai. $175 j mėnesį. Tol nuo 9:30 vai. 
ryto iki 6 v. v.—EN. 9-8680. Vaka
rais 7:30 vai. LO. 6-8892.

(178-180)

bilietą. O bilieto karna. ši< 
brangumo 
Imti maž i imgo-

rūsčio 35 metu sukaktį i)' 
pradėti vajų gavimui nau
ju skaitytoju ir atnaujini
mui semi. Kviečia visus 
dienraščio prietelius.

Dainy - Juokų - Programa

Po Programos Vakariene

Pietūs bus pirmos rūšies— 
kepta mėsos banda. 3 virtos 
ir viena žalia daržovė, kava ir 
pyragas. Prie to viena jauna 
narė, to darbo ekspertas, ža
dėjo pagaminti apetito aks- 
tintoją (appetizer). Ką jinai 
ten įdės, tai jau ekspertų se
kretas. Taigi. ruoškitės visi 
būti su moterimis tą dieną.

Moterys pasižadėjo daly
vauti Laisvės direktorių ruo
šiamame pobūvyje spalio 3- 
čią, Liberty Auditorijoje.

Pastatymui kandidato j 
mgrosa reikia gauti 3.000

parašų. Jie bando surinkti 
tarp -1 ir 5 tūkstančių. Para
šus renkant išaiškina kiekvio- 
nam, kad Flynn stato Poo-

didatė yra komunistė, perse
kiojama po minties kontrolės 
įstatymu—po Smith Aktu.

K-nas

Rooseveltas eiliuoja

Aplankėm Juozą
Kačergiu

Dar 1,500 rakandų 
dirbėjų streikuoja

Rengia Laisves Bendrovės Direktorių Taryba

NAMU DARBININKE
Gražus sode apartmentas, su sargu, 

i Darbas del našlės motinos. (Vakarai 
'4-12), gyvenimas vietoje, vienas vai
kas 3 metų amžiaus, pilna/4 priežiū
rai.

Telefonuokite ar rašykite:
OL. 7-0844 — 9-12 A. M. Wen tik.
Rašymui: Box G 14A, Rwm 830,

11 West 42nd St., N. Y. C.
(180-186)

Įvyks Sekmadienio Popietį

ll ienų 
ir aš 
Citv.

nuvyko m o

i c gerąja jo žmo-

0'!

Apie 1,200 rakandų darbi
ninkų sugrįžo į darbą laimėję 
nauja kontraktu Kiti virš 1,-

keliems skir- 
lokalams.' 
nariai United

Spalio 3 October
Programa prasidės 3-čią vai. popiet. Valgiai bus 

duodami tuojau po programos.

MOTERIŠKE
Pasitikima, 4 vaikai, pagelbėjimui 
abelnam namų darbui. Yra kiti dar
bininkai. Privatinis kambarys, gera 
mokestis.

Mrs. M. SCHNEIDER 
213-03 35th Avė., 
Bayside, Queens 
Tel. BA. 9-1413

(179-185)

Pirmininkė priminė, 
mes turėjome nuostolingą 
sąrą, netekome dviejų drau
gių: Onos Venckūnienės ir 
Onos Depsienės. Susirinkimas 
jas pagerbė atsistojimu ir mo
mentu tylos. Abiejų šermenis 
draugės lankė gana skaitlin
gai, abiem suteikta gėlių.

Finansų sekretorė perskaitė 
visas užsimokėjusias už šiuos 
metus ir dar skolingas. Įdomu, 
jog tos drauges, kurių šiemef 
netekome, dar ir po mirties 
liekasi narių įrašuose, ir ki
tais metais dar bus skaitomos, 
nes buvo Užsimokėjusios pir
myn. Tas rodo jų ypatingą 
meilę savo organizacijai.

jog 
va-

paumtojęs. ha.Ko, galis ge
rai -valgyt ir miegot, me
džiaginiai apsirūpinęs, ma
lonios savo žmonos prižiū-

X
Paskutinėmis dienomis pirm

rimas. Didžiausia 
kojomis: kairioji

būda 
koja

su 
da

demokratų partijos konvenci linai paralyžiuota tai ne-
jos Franklin D. Rooseveltas gali laisvai vaikšč iot. De
pasuko į Brooklyną. Jis vyk- šinioji puse veido f a ingi lia-

riais distriktuoso. Tačiau sa
koma, jog ni'eknr lyderiuose 
nesutinka tiek atsparumo jo 
kandidatūrai, kiek Brooklvno.

{neišaiškinama. VLsi žino, kad 
kongresmano Roosevelto tėvas

ei a u. 
rot s

visuomet aukš

žmonos gerumu.

500 dar likosi 
šieji priklauso 
tingioms uni.jos

Laimėj’usieji. 
Furniture Work
B, išsiderėjo dvejiems metams 
kontraktą,1 po 6 centus priedo 
mokesties tuojau ir kitus 5 
centus prides bėgiu vienerių 
metų. Minimum mokestis pa
keliama po 10 centų.
Streikuojančių reikalavimai
Lokalas 76 reikalauja po 10

bar ir 5 centų sekamais mo
tais, po 25 c. pakelti minimom 
mokestį ir kitų pagerinimų.

Lokalas U0 reikalauja po 
7.5 centus priedo per valandą 
už ištisus praėjusius vienerius 
metus dėl to, kad bosai nuvil- 
kino susitarimą apie tiek lai-

Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic A ve. Richmond Hill, N. Y

Neklauskite vakarienės kainos, ateikite ir vakarieniau
kite, o mokėsite tiek kiek jūs patys matysite verta.

Ši sueiga yra rengiama pradėjimui vajaus, gavimui 
Laisvei paujų skaitytojų proga. Taipgi kartu ir ap- 
vaikščiojimas dienraščio Laisvės 35 metų sukakties.

Pasižymėkite ant kalendoriaus dieną ir tikrai dalyvaukit.
■&!rt

NAMŲ DARBININKE 
ADIRONDACK NAMUOSE

Valgių gaminimas, abelnai namų 
darbas, turi mylėti vaikus, turi kal
bėti angliškai. Atskiras kambarys. 
Puikiausia alga, gražūs namai.

Tol. REpubllc 9-2082
(183-184)

NAMŲ DARBININKE ir VIRĖJA
Nuolatinis darbas tinkamai ypatai, 
kuri myli vaikus. Guolis vietoje, 
kambarys ir maudynė. Geri namai. 
Gera alga.

Apt. 6 G. Tel. EN. 9-0709 
520 E. 90th St., N. Yė C.

(183-185)

Svarstyta, kaip vykdysime 
šio sezono susirinkimus. Vėl 
kilo klausimas turėti ar netu
rėti vaišių po susirinkimo. At
rodė, jog daugumos mintis su
puolė, kad naudinga yra turė
ti karštos arbatos ar kavos, 
bet vengti iškaštingų vaišių. 
Užtenka turėti arbatos, po 
sausainiuką ar ką panašaus. 
Tačiau neatsisakėme, kai Ele
nytė vietinės įstaigos sukak
čiai ir pirmam sezono susiėji
mui paminėti pavaišino ir vy
nu. žinoma, kitą sykį jau ap
sieisime tik su arbata.

Klubietė

tas daugiausia pritarimo gau
davo Brooklyno. Visi žino, 
kad visokį nauiadalybiniai žy
giai pirmiausia, karščiausia 
buvo sveikinami Brook lyno. 
Dėl to jiems keista, dėl ko 
jaunasis Rooseveltas neturėtų 
gauti Brooklyno delegacijos 
balsus, kai bus nominuojamas 
demokratų kandidatas į Now

Vietinės politikos žinovai tą 
keistą padėtį aiškina tain:

Kitose darbiu inkais apgy
ventose New Yorko valstijos 
apskrityse demokratų lyde
riais yra artimesni darbo žmo
nėms asmenys. Dėl to 
Rooseveltas visų

Jaunuoliai užsimušė 
ant auto kelio

Eleanor Mollier, 18 metų, 
tapo atrasta sužalota ant In- 
terboro Parkway prie pat 
Woodhaven Blvd. Už apie 3 
mylių nuo tos/ vietos atrastas 
taipgi jau miręs, užsimušęs 
ar užmuštas automobiliuje 
John James Masterson, 26 
metų.

Mergina buvusi išvažiavu
si su Masterson u. Pirm, to jie 
vakarą praleidę sykiu tūloje 
parėję, tačiau sakoma, kad 
parė buvusi blaiva. Tad tyri
nėtojai iš karto negali išaiš
kinti, ko-kiu būdu galėjo įvyk
ti ta tragedija ir dėl ko tos 
tragedijos aukos mirė pasky- 
rium, o ne sykiu, ne vienoje 
vietoje.

Matersonas atrastas ant 
Grand Central Parkway prie 
69th Rd. Jo auto peršokęs ke
lio pertvarą, tvojęs į priešais 
einantį kitų dviejų jaunų vy
rų auto. Tie abu nugabenti j 
ligoninę pavojingai sužeisti.

suoti už jį į kandidatą.
Brooklyno—kita padėtis, 

čia demokratų partiją valdo 
dešiniausio ji demokratuose. 
Daugelis jų yra ir nacionalini 
lyderiai, tad turi didžią ga
lią. Mažesnioji distriktų lyde
riai bij'o jiems nusidėti. Jeigu 
Rooseveltas negaus Brooklyno 
delegacijos, tai bus tiktai dėl 
tos baimės.

Brooklyno demokratų orga
nizacija kontroliuoja ISO de
legatų. Be brook]yniečių para
mos vargiai Rooseveltas gale- 
tų būti nominuotas. Gi tą de

1 in in
savo

demokratų 
lyderius.

veikimas

N. D.

jau rengiate ką Laisves 
paramai ?

- -- --------------------- --  -----  -
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SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS 

BENDIX-THOR
Įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST 4-6777 ST. 6-408(1
G80-186)

Juozas didvyri ag" ii kal
ba apie mirti--laid ir tuo
jau. Bet noi mes nei jo 
žmona jo mirtie:- nelaukia
me. Linkime jam malonaus 
pagyvenimo.

l’0W(T

gal apie 5 kvortas alaus. Kai 
tokioje padėtyje atėjęs neto
li namų, pamatęs kitą jau
nuolį Loesch mušantis su Con
don. Pastarasis parpuolęs prie 
jo kojų ir dėl to jį spyręs. '

Kitų lipdymai buvo skirtin
gi. Tūli sake, kad jie girdejo- 
matė tą mušimą ir Wysokows- 
kį su Loesch barė, šaukė su
stoti, bet kad tie neklausė. 
Bent du liudytojai sakė, kad 
Wysokowskis šokinėjęs aukš
tyn ir žemyn ant primuštojo 
galvos po kelis kartus, pats 
pasilaikydamas įsikabinęs į 
tvorą.

po
li pie $160 už praėjusį laiką. 
Taipgi reikalauja po 2.5 cento 
priedo, 'kuris prasidėtų dabar, 
ir kitų pagerinimų.

Bosai jau siūlė duoti už 
praėjusį laikų visiems lygiai 
po $25, taipgi pridėti po 5c., 

| bot darbininkai tą pasiūlymą 
I at mete.

ATIDARYMO PRANEŠIMAS

ROYAL PRINCESS SHOES
1709 2nd Ave., N. Y. C. Tel. SA. 2-5363

(tarpe 88—89 Sts.)
SPECIALIZUOJASI

Kostumorsk’o darbo čeverykai ant užsakymų—Vėliausių madų 
iš viso 
Romos, 
lui vedybiniai, 
ir School 
kymo. 
Padaroma 
jos, kuris 
glijos karalienei, kuri dar tebebuvo Karališka princesė, už ką 
vėliau gavo nuo jos laišką, kaipo pranešimą ir įvertinimą.

Taipgi taiso čeverykus, Briefcases ir Handbags.

'pasaulio: U.S.A., Paryžiaus, Viennos, Berlyno, Londono, 
Originaliai suplanuoti (designed) bile kokiam reika- 

vakariniai ir 1.1. Taipgi daroma Briefcases 
Aukštos klasės oda iš sandėlio ar ant užša

eksperto batsiuvio Richard Egle — iš Rygos, Latvi- 
padarė vedybinę dovaną—batukus jos didenybei An-e

b

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

Dr. A. Petriką

TONY’S

1 
»
&

jį nužudyti.
Lindynių ūpe

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

įvyks rugsėjo 22 d., 5:30 prie
vakarį, tuojau po darbo. Vie
ta: unijos svetainėje, 11-27 
Arion Place, Brooldyne. Bus 
raportas iš CIO konvencijos, 
dapildymas skyriaus vykdan
čiosios tarybos ir kiti svarbūs 
reikalai. Turėkite su 
unijos ir social security

Kriaučių dėmesiui
'Lietuviu kriaučių linijos

savimi
kor-

rą tik nuspirti tolyn, kad jį 
nepagautų už kojų. Nenorėjęs

su-
žmogaus brookly-

Wysokow.sk i

j Nužudęs netyčia
'Teisiamasis už mirtinai 

| trempimą
nii’tis Thomas
(eisme tikrino,

TcL EV. 74288
21

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.

t

»

> 
» 
»
» 
» 
»

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J,

MArket 2-5172

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL EVergreen 7-6868

Jei Tamsta dar neprenu- 
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE 
DRUGS. Inc.

VIDURAMŽE MOTERIŠKE
Priežiūrai 3-jų mažų va''<U. Lengvas 
valgių gaminimas, nėra AiJBįų valy
mo darbo. Gyvenimas vietoje, geri 
namai, maža mokestis, pridedant iš
laidas. Angliškai kalbanti.

Šaukite Mrs. Revis
Freeport 9-8931, Po 7 P. M.

(183-187)

HELP WANTED MALE

OIL BURNER

SERVICE MEN

Del No. 2 Oil ar No. 6 Oil Burners. 
Reikalaujama patyrusių.

Gera mokestis, nuolatinis darbas.
Tol. MAin 5-3800

(183-189)

l

1

FRAMING CARPENTERS
GRUPES

Metų darbas — Aukšto Algos
Fireside Terrace

York, Pa., 8-1081 — 2-4214
(180-184)

PATYRŲ

Woolen Card Room
Finishers—Tenders

Kreipkitės Asmeniškai
MATSON MILLS, INC.

South Glastonbury, Conn.
(182-184)

FRAMING CARPENTERS

GRUPĖS
1 Metų darbas—Aukštos Algos

FIRESIDE TERRACE 
York, (Pa. 8-1031—2-4214

šaukite Dabar.

(184-188)

MALE and FEMALE

SUPERINTENDENTAS
VYRAS GALI DIRBTI KITUR

Turi atlikti mažus pataisymus, 30 
šeimų, 4 rūmų apartmentas ant pir
mų lubų, pridedant algą.

, RITHOLS
160 So. 3rd St., Brooklyn 

Tol. EV. 7-4681
(184-190)

Joseph Goldfader, buvęs 
mūrininkas, pasikoręs iTelle- 
vue ligoninėje, kur jis.)buvo 
apie mėnesį laiko.

SKELBK1TES LAlSVfiJE

4 puil, Lai»v6 (Liberty) Trečiad., Rugsėjo (Sept,) 22t 1954

o

Wysokow.sk



