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KRISLAI
Nesidžiaugia.
Piktosios dvasios.
Kaucijos.

Debs ir Dennis 
Turėty būti galas.

Rašo A. BIMBA

^Cleveland o smetonini n kai 
labap nepasitenkinę. Ameri
koj girdi, politika linkui In
dijos “buvo kieta ir aiški, ko
munistus mušti atgal. Ga'la. 
kad ta JAV politika nei an
glu nei pačiu prancūzu ne
buvo remiama.“

Verkia ir Brooklyno pran
ciškonų Darbininkas. Giliai 
atsidusęs .jis surinka: “Nelin- 
J’ime to niekam, kas padary
ta su Indokinija.“

Jiems būtų geniau ii’ sma
giau, kad ten kraujas lietų
si, kad ir Amerikos jauni vy
rai būtų buvę pasiusti pakloti 
savo galvas.

LIEPTA ŠAUDYT ‘GRASINANČIUS’ KINIJOS LĖKTUVUS
Anglijos valdžia ragina 
Jungi. Valstijas ir Kiniją 
vengti susikirtimų ore

Jankiai nušovė du Kinijos 
lėktuvus, kurie kliudę 
gelbėt žuvusius anglus

A

Už Dirvos ir Darbininko re
daktorius ne goresni ir kitų 
makartistinių laikraščių re
daktoriai. Nesidžiaugia pa
liaubomis nei Draugas, nei 
Naujienos, nei Keleivis.

Trempiama reakcijos kojo
mis dar viena labai graži 
amerikinė tradicija. Tuojau 
politinei Įtartam žmogui ne- 
be&ks progos išeiti iš kalėji
mo po kaucija.

Jau dabar iš sulaikytų žmo
nių pagal Smitho Aktą rei
kalaujama po 20 tūkstančių 
dolerių kaucijos.

Daugeliui neįmanoma to
kias kaucijas sukelti. Dauge
liui tenka kalėjimuose pasi

jukti iki teismo.

1919 metais Eugeno Dobs 
buvo pasiųstas kalėjiman de
šimčiai metų. Nubaustas bu
vo ne už vagystę ar kitokią 
kriminalystę, bet už opozici
ją karui, už idėjas, už įsiti
kinimus.

1951 motais Eugeno Dennis 
pasiųstas į tą patį Atlantos 
kalėjimą. Jis dabar ten te
belaikomas. Taip pat nuteis
tas ir kalintas už idėjas ir 
įsitikinimus.

Paleistas iš kalėjimo Debs 
nebeilgai gyveno. Kalėjimas 
suėdė jam sveikatą, žmogus 
buvo nebe jaunas.

Nors, sakoma, federaliniuo- 
se Whlėj i m u ose d a bar są l y gos 
geresnės, bet jų negalima 
skaityti viešbučiais. Vienu 
laiku ė.įo gandai, kad Dennis 
sveikata rimtai šlubuojanti. 
Vyras jis dar nesenas, bet ke
letas metų kalėjimo gali ir jį 
palaužti.

Indokinijos paliaubos turė
tų labai teigiamai atsiliepti į 
visą taikos reikalą. Tas fak
tas, kad šiuo tarpu nė viena
me pasaulio kampe nesiran
da karo, turėtu diplomatams 
atidaryti akis. Galima apsiei
ti be karo.

Svarbiausias šiandien šūkis: 
taikus sugyvenimas ir bendra
darbiavimas! .

Žmonijai labai dasiėdė šal
tasis karas. Priėmimas ir 
praktikoje pravedimas tai
kaus sugyvenimo filosofijos 
paG*g^ytų galą šaltajam karui.

rraip kalba taikos šalinin
kai. Tuo supratimu reikėtų

Taikos išlaikymas nebus 
vadovautis diplomatams, 
galimas be giliausio įsitikini-

London. — Anglijos val
džia patarė Amerikai ir 
Kinijai apriboti jų lėktuvų 
veiksmus Hainan salos 
srityje, ypač vengti susi
kirtimų ore, kaip praneša 
Associated Press.

Anglijos ministrų pir
mininkas Churchillas ir 
užsieninis ministras An
thony Eden bijo, kad su
sidūrimai tarp Amerikos 
ir Kinijos lėktuvų gali 

1 privest prie naujo pasau
linio karo. Ne?, kilus di
desniems susikirtimams, 
Sovietų Sąjunga taipgi pa
remtų Kinijos Liaudies 
Respubliką.

Anglija gi, vengdama su
sidūrimų su Kiniiois lėk
tuvais, įsake keleiviniams 
savo lėktuvams skraidyti 
ne arčiau kaip už 50 mylių 
nuo Hainan salos.

Nė vienas Anglijos karo 
laivas neatplaukė j ieškot 
saviškiu, kurie dingo jūro
je netoli Hainano, kuomet 
Kinijos lėktuvai preitą 
penktadieni nušovė kelei
vinį anglų lėktuvą.
ANGLIJA PRIIMA 
ATSIPRAŠYMĄ

Anglijos užsienio reika
lų ministras Edenas pra
nešė šalies seimui, kad An
glija “mielu noru priima 
Kinijos atsiprašymą už 
anglu lėktuvo nušovimą 
netyčia.” Kinijos laku-

Rhee ragina Ameriką 
vėl kariaut Korėjoj

Washington. — Atlėkęs 
Syngmanas Rhee, Pieti
nės Korėjos tautininkų 
prezidentas, ragino prez. 
Eisenhowerio valdžią iš
vien su jais panaujinti ka
rą prieš Šiaurinės' Korėjos ! 
Liaudies Respubliką ir 
ginklais prijungti ją prie 
pietinės Korėjos. O jeigu 
Kinija remtų Šiaurinę Ko
rėją, tai bombarduot ir Ki
niją, piršo Rhee.

Eisenhower perša dvasinį 
karą prieš komunizmą

Washington. — Prez. Ei- 
senhoweris, kalbėdamas 
Pasaulio Krikščionių Pas
tangų suvažiavimui, šaukė 
“visas tautas dvasiniai su
sivienyti į didį moralinį 
kryžiaus karą prieš mate
rializmą” (komunizmą).

mo žmonėse ir valdovuose, 
kad taika geriau už karą, kad 
be karų galima apsieiti, kad 
visus nesnusipratimus galima 
ir reikia išspręsti pasitari
mais ir susitarimaisj 

nai per klaidą palaikė šį 
lėktuvą užpuolikišku For- 
mozos Čiang Kai-šeko lėk
tuvu. Kinija taip pat su
tiko atlyganti už lėktuvą 
ir žuvusius su juo anglus.

Formaliai prasideda 
paliaubos Vietname

Hanoi, Vietnam. — An
tradienį 8 vai. ryto, pagal 
Indokinijos laiką, buvo ofi- 
cialė paliaubų pradžia šiau
riniame. Vietname — karo 
veiksmų sustabdymas Viet- 
minho ir francūzų, kaip 
kad nutarta -Ženevos kon
ferencijoje.

Vietminho kariuomenė 
pirm nustatyto paliauboms 
laiko atakavo francūzus 
Raudonosios Upės Delto
je ir į pietus nuo 17-tos pa
ralelės, skiriančios Viet- 
minhą nuo liekamos fran- 
cūzams pietinės Vietnamo 
pusės.

Artėjant formalių pa
liaubų valandai, daugelis 
vietnamiečių, rekrutuotu 
i fraticūzu armija, perbė
go i Vietminho j pusę.

Viduriniame Vietname 
paliaubos prasidės rugp. 1 
ir pietiniame Vietname 
rugp. 11 d.

FRANKO AMNESTIJA 
KALINIAMS

Madrid, Ispanija. — Is
panijos valdovas Franko, 
pagerbdamas šiuos “Mari
jos metus,” paskelbė ma
nifestą, paleisdamas kai 
kai kuriuos mažus nusi
kaltėlius iš kalėjimo ir su
trumpindamas bausmę dau
geliui kitų. Jo manifestas 
palieča apie 25,000 kalinių.

ORAS. — Giedra ir šil
čiau.

Kongresmanai užgiria kompanišką prezidento A-pIaną
Washington. — Kongreso 

Atstovų Rūmas 229 bal
sais prieš 154 užgyrė pre
zidento Eisenhowerio su
manymą, kuris perša:

Įgalinti privačias kom
panijas gaminti atominę 
jėgą paprastiems reika
lams; daryti tokiems dar
bams reikalingą elektrą, o 
elektros perteklių su Kon
greso leidimu pardavinėti 
fabrikams ir namams.

Atidengti tokioms kom
panijoms tūlus atominius 
sekretus, kurie pagal 1946 
metų įstatymą buvo ♦ laiko
mi valdžios slaptybėje.

Pasidalinti kai kuriomis 
atominėmis žiniomis su

$10,000 Fondo I!i<ja
Fondo užbaiga eina našiai. Dąrbūokimės visi ir vi

sur kiek galėdami, kad garbingai baigti fondo sukėlimą. 
Dar daug trūksta, tačiau būtų galima sukelti, jei dau
giau rastųsi patriotų, aukojančių po $1.00 už išgyventus 
metus —.$35.00. Atsiminkime, jog šiemet apvaikščio- 
jame 35 metų dienraščio Laisvės sukaktį.

Pasidžiaukime žemiau paduotu pasidarbavusiųjų ir 
aukojusiųjų gražiu sąrašu:

L. Žemaitienė, iš Hartford, Conn., prisiuntė blanką 
ir $49.00. Aukojo:

M. Nixin ................................................... $10.00
Hartfordietis.......................  10.00
Rėmėjas.................. ..................................... 5.00
J. S. M............................................................... 5.00
J.Barkauskas (Manchester) ......................... 5.00
J. Beržinis............  ..................................... 5.00
Rėmėjas ..................    4.00
J. Josas............................................. 3.00
Drg. Buividienė (Montello) .........................  1.00
A. Mažonienė (Windsor) .............................. 1.00

(Tąsa ant 3 puslapio)

L. Prūseika, iš Chicago, Ill., prisiuntė laišką ir $14.
Aukojo: ~

Mikulėnas ................................................... $5.00
Gegužis ................................. 2.00
Rudokas ....................................................... 2.00

, Jokubka................................  2.00
Ethel, Stulgaitis, Casko—po $1.

K. Čiurlis, iš Elizabeth, N. J., prisiuntė blanką ir
$50. Aukojo:

J. Sabanski ...........................................  $10.00
J. Wizbar............................. ,.....................  10.00
V. Paulauskas ............................................ 10.00
A. Pasil ....................................................... 10.00
P. Poškus ..............   5.00
L. Šerelienė .. ................................................. 5.00

Moteriškė perdūrė 
kunigą prie altoriaus

San Francisco. — Viena 
moteriškė pavojingai pei
liu perdūrė katalikų kuni
gą Bernardą Croniną, ka
da jis, baigdamas mišias 
šv. Gabrieliaus bažnyčioje, 
atsiklaupė prie altoriaus 
papoteriauti.

Persmeigus jam nugarą, 
moteriškė ištrauką. peilį, 
padėjo greta sukniubusio 
kunigo ir ramiai sau nuėjo 
į užpakalinį suolą.

Kunigas nugabentas į 1___ d_____ o_____ t
ligoninę, kur jam padaryta ' sako nei savo vardo.

Amerikos talkininkais.
Jei šis sumanymas tap

tų įstatymu, tai palaipsniui 
atiduotų monopolinėms, di
džiosioms kompanijoms 
milžiniškąjį valdinį Tenne
ssee Valley Authority pro
jektą, kaip tvirtina demo
kratas senatorius Herber
tas Lehmanas, nepartijinis 
senatorius Wayne. Morse 
ir eilė kitų.

To projekto tvenkinių 
pastatymas ir mašinerija 
elektrai gaminti lėšavo 
valdžiai bilijonus dolerių. 
Projektas iki šiol gamino 
elektrą kariniams ato
miniams darbams ir parda
vinėjo ją miestams ir far- 
moms .daug pigiau, negu

t

Kūdikiu paralyžius 
parbloškė mokytoją

Summit, N. J. — Susirgo 
kūdikiniu paralyžium (po
lio) viena iš Elkwood mo
kyklos mokytojų, Eliza
beth Winans, 28 metų am
žiaus. Todėl užsidarė mo
kykla. kurią 100 mokinių 
būtų turėję lankyti iki rug
pjūčio 20 d.

operacija. Moteriškė su
imta, bet neduoda atsaky
mo į policijos klausimą, 
kodėl ji smeigė kunigą. Ne- 

privačios kompanijos. Tie 
projekto darbai būtų, pa
gal Eisenhowerio planą, 
atidavinėjami kompani
joms.

Tas T VA projektas ga
lėtų pats išvystyti atominę 
jėgą ir civiliams reikalams. 
Bet Eisenhoweris sako, 
privačios kompanijos ta
tai “pigiau padarytų.”

Eisenhowerio sumanymo 
priešininkai tvirtina, kad 
jei būtų išleistas toks įsta
tymas, tai padarytų nau
ją “milžinišką šalies tur
to vagystę,” atiduoJant 
TVA. .kelioms monopoli
nėms kompanijoms.
Filibusters tęsiamas

Wm. Knowland Senato

Washington. — Jungtinių 
Valstijų laivyno komanda 
įsakė savo lakūnams “tuo
jau šaudyt” Kinijos lėk
tuvus, kurie tik mėgintų 
“grasinti” amerikonams 
ore bei jūroje į pietus nuo

Kongreso politikieriai 
grūmoja Kinijai

Washington. — Republi- 
konai ir demokratai se
natoriai ir kongresmanai 
gyrė Amerikos lakūnus, 
kurie nušovė du Kinijos 
lėktuvus i Hainano salos 
vandenis.

Demokratas- sen. Stu
art Symington sakė, “mes 
dar nedarome tinkamų vei
ksmų apsigynimui nuo ko
munizmo.” ,

Republikonas sen. H. 
Ferguson pareiškė, “tai pa
vojaus valanda, labai svar
bi valanda mūsų istorijoj.”

Lyndon Johnson, Sena
to demokratu vadas, sakė, 
“šiandieną visi amerikie
čiai, nepaisant nartiiu 
skirtumo, turi susivienvti” 
prieš Kinijos ir Sovietų 
komunizmą.
PRIEŠINGAS MIULERIO 
PAREIŠKIMAS

Vien tiktai republikonas 
kongresmanas Ą. L. Miller 
pareiškė priešingą nuomo
nę. Jisai sakė:

“Aš manau, jog mes ne
turime pasiteisinimo siųsti 
savo lėktuvus, laivus ir ka
rius, kad jie sergėtų Kini
jos krantus ir gintų Angli
jos laivus ir lėktuvus. Te
gul pati Anglija tatai daro.

“Man atrodo, jog čia kam 
nors niežti nagus kariauti, 
o tatai man nepatinka. Ki
tą sykį gali atsitikti, kad 
submarinas gal nuskan
dins vieną iš mūsų laivų...” 

republikonų vadas, siūlė 
apriboti ginčus ir sulaužyti 
filibuster^ — begalines kal
bas prieštaraujančių tam 
prezidento sumanymui. 
Bet už Knowlando pasiūly
mą balsavo tiktai 44, o 
prieš jį 42.

Taigi filibusterio kalbos 
vėl tęsėsi dieną ir naktį, be 
paliovos.

Senatorius Knowland dėl 
to užreiškė, jog vėl laikys 
Senatą nuolatinėje sesijo
je dięną ir naktį be per
traukos, “net iki Darbo 
Dienos šventės,” kad pri
verstų užgirti kompanišką 
atominį Eisenhowerio pla
ną.

, Kinijos salos Hainano.
Amerikos lėktuvai, pa

kilę tenai nuo karinių sa
vo laivų “Hornet” ir “Phi
lippine Sea,” pirmadienį 
nušovė du Kinijos lėktu
vus.

Amerikiniai lakūnai sa
kė, jog kuomet jie skraidę, 
jieškodami jūroje dingu
sių anglų bei amerikonų, 
tai du Kinijos lėktuvai pra
dėję šaudyti. Tada ame
rikonai ir nušovė abudu 
Kinijos lėktuvus.

Jungtinių Valstijų karo 
laivai ir lėktuvai jieško 10 
anglų ir trijų amerikonų, 
“gal išlikusių” iš keleivinio 
Anglijos lėktuvo, kurį du 
kariniai Kinijos lėktuvai 
numušė jūron pereitą 
penktadienį.

Kiniia dėl to afsipvaše 
Anglija. Sakė, jog tik per 
klaida nušovė anglu lėktu
vą. Nes Kimios lakūnams 
atrodė, kad tai Čiang Kai- 
šeko lėktuvas iš Formozos, 
o i o lėktuvai dažnai iš pa
salu užnuldinėia Hainan 
sala ir Kiniios pajūrius.

Karinė Amerikos ko
manda liepė ir toliau savo 
karo laivams ir lėktuvams 
iieškot žuvusiųjų ir šau- 
dvti kliudančius Kinijos 
lėktuvus.

Amerikos valstybės se
kretorius Dulles užgyrė 
žygį savo lakūnų* kurie 
nukirto du Kinijos lėktu
vus. Jis dargi žadėjo 
“smarkiai užprotestuoti 
Kiniios komunistams, kad 
jie žiauriai kliudė žmog
ių ylišką jį veiksmą” ame
rikonu. mėginančių išgel
bėti dingusius su Anglijos 
lėktuvu.

Jungtinių Valstijų ap
sigynimo sekretorius Ch. 
Wilson sakė, jog Kinijos 
lėktuvai puolė amerikinius 
oro žvalgus “toliau kaip 
už 12 myliu linijos” nuo 
Hainan salos. Tad žval
gybos lėktuvai ir nušovė 
Kinijos lėktuvus.

Karinis Kinijos laivu- 
kas taipgi šaudęs j jankių • 
lėktuvus, bet nepataikęs.

Drabužiu fabrikantai 
apvogė unijos fondą

New York. — Teismo 
džiūrė apkaltino penkis 
moteriškų drabužiu fab
rikantus ir du Sukniasiu- 
vių Unijos apyskaitų pa- 
tikrintojus •- akauntantus, 
kad jie nusuko $18,000 nuo 
uniiinio sveikatos - pensi
jų fondo.

Jie nuvogė įmokėjimus į 
tą fondą, kuriuos fabri
kantai turi mokėti pagal 
sutartį su unija.

3^.
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Europos problemos ir ateitis
Londone, Washingtone ir Paryžiuje gauta nauja 

Tarybų Sąjungos nota. Joje randasi pasiūlymas, kad 
trumpiausioje ateityje būtų sušaukta Europos konfe
rencija, kuri apimtų visas tautas ir visus to kontinento 
žmones, apkalbėjimui saugumo ir taikos reikalų. Jei
gu Ženevos konferencija davė paliaubas ir susitarimą 
Indokinijoje, kodėl panaši konferencija negalėtų arba 
neturėtų privesti prie susitarimo visos Europos proble
momis bei reikalais?

Minėtoje notoje ypač storai pabrėžiama ta idėja, 
jog “European Defense Community,” arba “North At
lantic Alliance,” arba “European Army” negali duoti 
Europai nei taikos, nei saugumo. Nurodoma, kad tos 
militarinės sąjungos apima tiktai dalį Europos tautų, 
kad jas sudaro tiktai vienos socialinės santvarkos vals
tybės, todėl jos neišvengiamai yra agresyviško pobū
džio. Notoje teigiama, kad tiktai .visą Europą ir visas 
tame kontinente esančias socialines santvarkas api
manti saugumo organizacija galėtų nedaleisti Vokieti
jos militarizmui atsigriebti ir užtikrinti taiką ir ramy
bę visoms tautoms.

Mūsų komercinė spauda jau prabilo dėl šios tary
binės notos. Ji esanti nauja “Maskvos meškerė”, ir to
dėl mūsų vyriausybė neturinti ant jos užkibti. Londo
nas ir Paryžius turį taip pat Maskvos notą pasmerkti 
ir atmesti.

O kad mūsų atmetimas tos notos neatrodytų nega- 
tyvišku atsinešimu linkui viso taikos reikalo, tai, sako, 
reikia ką nors pasiūlyti iš savo pusės. N. Y. Times pa
tarė “Maskvai atsakyti” senatoriaus Wiley pateiktąja 
programa. Toje gi penkių^ punktų pr6gramoje du punk
tai svarbiausi. Pirmas, mes turime greičiausiai ir griež
čiausiai eiti prie sudarymo Pietrytinės Azijos militarinės 
sąjungos, ir, antras, padaryti didžiausią spaudimą dabar 
ant Francūzijos, kad jos parlamentas užgirtų “Euro
pean Defense Community.”

Bet ar šitie žygiai pateisintų atmetimą visos Euro
pos saugumo reikalais konferencijos? Senatoriaus Wi
ley programa perskeltų Europą per pusę, prikeltų vo
kiečių militarizmą ir padarytų jį dominuojančia jėga 
Vakarų Europoje. Rytinė Europa būtų priversta su
daryti tokia pat militarinę sąjungą. Europa pavirstų 
dvieju militarinių sąjungų ginkluota kempe, kurioje 
nė kalbos nebeliktų apie pastovią taiką.

Taigi, mums atrodo, mūsų vyriausybė neturėtų klau
syti komercinės spaudos neišmintingo patarimo. Reikia 
nesigailėti pastangų suradimui naujų būdų taiką ir sau
gumą užtikrinti visai Europai.

Auksiniai žodžiai
Ir vėl prabilo mūsų šalies prezidentas. Ir vėl 

kalbėjo karštai, pabrėždamas. Kalbėjo World’s 
tian Endeavor konvencijoje ir kalbėjo, žinoma, 
“komunistini materializmu.”

Vienoje vietoje mūsų prezidentas sušuko:
“Tiktai valdžios yra kvailes, d ne žmonių

jis 
Chris- 

prieš
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je dienraštyje Vilnyje, pa- gyvena? Ar ji gyvenimu 
ini Iri a f n Vi 11 na atcihii • 1 J _ > •_ • o a _ ._ t _ i _ t-Lt ateikia tokių pastabų:

“Kai SLA seime Wilks- 
bariuose Kamarauskas, de
klamavo nesvietiškai ilgą 
eilėraštį, delegatai nekėlė 
jokio trukšmo. Mat, Mr. 
Kamarauskas papasakojo, 
kaip anąmet lietuviai prie 
pat Maskvos ‘iškapojo ma
skolius. ..’

Algirdas grižo nuo Mask
vos, ten paliko ‘krūvas lavo-, 
nų prie krūvos,’ ir... ‘ma
žai gyvų gudų teliko.’

“Tai bent 'Smarkus naro- 
das buvo tie mūsų tautie
čiai. Gailisi SLA vadai, kad 
dabar nebe Algirdo laikai 
ir jie nebegali sukapoti nei 
vieno ^maskoliaus.’

“Tolima praeitis... Iš jos

bet... Artima praeitis, tik 
dviejų metų, sugadino ‘mas
kolių kapotojų’ ūpą. Mat, 
viename raporte pritrūko 
$30.000. Ieško io rankoves 
pasiraitoję, o vis tiek ne vi
siems delegatams liko aiš-

“Su komisais tas pats. 
Vis, mat, artimos praeities 
dalykai. Tai, bracia. ne Al
girdo laikai, kada SLA va
dų protėviai—

“Ir iš nelaisvės jau visus 
“ ‘Išgelbėjo, o dar kapojo 
“ ‘Gudų bebėgančių

LABAI BIJO BOLŠEVIKŲ
So. Bostono lietuviškų 

. makartistų Keleivis nenaši; 
tenkinęs Indokinijos paliau
bomis. Tai jis pareiškė dar 

inrieš naliaubų paskelbimą, 
j Keleivis rašė:

“Bolševizmo galybė da- 
■bartiniu laiku tiek jau yra 

< išaugusi,'kad tik vieningas 
j Vakarų valstybių frontas 
I gali jį sulaikyti nuo toli- 
i mesnio plėtimosi. Jei to
kios vienybės nėra, bolševi
kams tuoj atsiranda progų 
siekti naujų laimėjimų.”

Dabar prieš mus Stovi 
klausimas: Kur gi buvo 
Keleivis, kad leido bolševiz- 
mo galybei taip išaugti?

džiaugiasi? Ar turi ateitį?
Elzbieta gal ne biedniokė. 

Ją susitikau Italijoje išsė
dant iš lėktuvo, atvykusią 
iš New Yorko. Iš stoties į 
užmiestį nuvažiavo gražiu 
auto.- Retai kuri darbo mo
teris tai išgalėtų. Jauna, 
graži moteris. Tačiau ji at
rodė liūdna. Ko jinai čionai 
atvyko? Dėl ko patraukė į 
užmiestį, o ne į vaišių ir 
linksniavimų kafejas?

Elzbietos auto sustojo 
prie kapinių, atžymėtų ku
kliais, oro atmainų jau ap- 
dilintais vienodais kryže
liais. Tai jinai atvyko at
lankyti buvusį savo laimės 
sankeleivį, kare žuvusi jau
ną savo vyrą, parsivežti jo 
aptrūnijusius kaulus.

Apibėgo ji kapines pati
krindama eiles ir numerius, 
liūdnai sustojo ties vienu. 
Staiga liūdesiu apsiblaususi 
jos veidą užžiebė dėmesio 
liepsnelė. Kastai? Ties jos 
vyro pavarde pažymėtu 
kryželiu padėta puokštė vos 
tik suskintu žolynėlių. Kas 
padėjo? Keno širdyje ga
lėjo atsirasti pagarba ar 
meilė šiam 'iš tolimo krašto 
atvykusiam ir čia, šaltame 
kaoe pasilikusiam svetim
šaliui?

Gal tai padarė gerieji šių 
kapų prižiūrėtojai? Ji nu
skubėjo to paklausti ir pa
dėkoti prižiūrovams. Šne
kusis italas staiga užsičiau
pė po to, kai Elzbieta pa
sisakė esanti čia palaidoto 
kariškio našlė. Tačiau kar- 

, tą jau buvęs išsitaręs, kad 
| šį kapą dabino ne jis, o jau
na Angela, italas Elzbietos 
kamantinėjimo neišvengė. 
Pagaliau, jis parodė į kal
ne stūksantį apgriuvusį se- 
nienišką pastatą ir pasakė: 
“Angela gyvena tenai.”

Ką galėtų Angela žinoti 
apie Elzbietos mirusį vyrą?

Su didžiausiu 
Elzbieta nu-
Angelą. Su 

beveik

kūnu ir skraiste dengė 
žeistąjį amerikoną nuo 
cių akių. Tai tuo momentu 
jame išsiveržė nesuvaldo
mas noras gyventi. Angela 
neišdrįso janf uždrausti tą 
momentą, pirmą ir vienati
nį jų gyvenime. Už kelių 
minučių nacių kulka nusky
nė jo gyvybę.

—Nekaltink jo! Žiūrėda
mi mirčiai į akis jie visi 
troško gyvent, nežinojo, ką 
daro—maloniai kalbėjo An-

su- 
na-

Jaunutei Angelai likosi 
neišai skinamai rišantis 
jausmas prie nežinomo ka
reivio, kurį nepavyko nuo 
nacių išgelbėti. Greta su 
tuo gyvenime likosi juodas 
vargas ir. brangus kūdikis.

Paskiausiu kartu mačiau 
Elzbietą jau priėjusią išvar 
dds, kad jos vyro palaikai 
turi pasilikti tenai, kur jo 
kapą lankys jaunutė Ange
la ir betėvis jos sūnelis. 
Elzbieta grįžta namo į sa
vo liūdną; vienišą gyveni
mą. Gal ji susiras sau nau
ją laimę? Gal?

masės. 
Valdžius gali siekti galios, teisės viešpatauti, išplėsti sa
vo autoritetą ant kitų. Laisvi žmonės gi to nesiekia.”

Gražūs, auksiniai žodžiai. Kas žodis, tai šventa tie
sa. Jų teisingumą praktikoje, gyvenime šimtais kartų 
įrodė mūsų pačių vyriausybė paskutiniais keleriais 
metais.

Politika linkui Korėjos, linkui Indokinijos, linkui 
Kinijos, ieškojimas ir steigimas viso pasaulio kampuose 
militarinių bazių, sunaikinimas demokratijos Guatemalo- 
je, ginklavimas Vokietijos ir Japonijos, — visa tai ir 
dar daugybė kitų neapgalvotų, klaidingų ir dažnai kvai
lų. žygių pilniausiai patvirtina prezidento Eisenhowe- 
rio žodžius apie valdžių kvailumą.

Kas kita su žmonėmis. Amerikos žmonės, Europos 
žmonės, Azijos žmonės, Afrikos žmonės trokšta ir sie
kia ne* galios, ne uždėjimo savo autoritetų ant kitų, bet 
laisvės, taikos, ramybės, šviesenio rytojaus. . i

Skaudžioji gamtos rykštė
Labai didelius ’mūsų didelės šalies plotus užklpo ne

paprastai ilga sausra. Išdžiūvo žemės, sunyko javai. 
Kenčia gyvuliai, kenčia farmeriai.

Miestiečiai irgi būsime skaudžiai paliesti. Jau kal
bama apie naują maisto kainų pakilimą miestuose, 
mes, kaip atrodo, būsime priversti sausros kaštus 
dengti iš savo aptuštėjusių kišenių.

Tuo tarpu milijonai ir šimtai milijonų svarų 
riąusio maisto ^enda, pūsta sandėliuose. Maistas
pirktas iš farmerių, užmokėtas taip pat iš mūsų kiše
nių. Puiki proga tą maistą paleisti apyvarton, atiduo
ti žmonėms sunaudoti. Nėra jokio pateisinimo maisto 
•kainas pakelti. Nėra reikalo alkanauti nei farmų gy
vuliams, nei miestų gyventojams. ' '

Tiktai trūksta vieno dalyko, būtent, blaivaus pro
to. Ir kai mūsų valdžia tą maistą ir pašarą laiko ir

pa-

ge- 
su-

LOZORAITIS ATSIBALA 
DOSIĄS AMERIKON 
“Šefas” Lozoraitis nenori

nusileisti K r u p a v ičiui ir 
Zaikauskui. Jeigu jie gali 
po Ameriką baladotis ir 
garsinti savo VLIKą, tai 
kodėl Lozoraitis turėtų tu
pėti Romoje, ir nepasisve
čiuoti pas Dėdę Šamą? Jo 
kelionė jo kišenei nieko ne
kaštuotu, nes Lozoraičio vi
si kaštai padengiami iš Lie- 

[ tuvos aukso fondo Wash
ingtone.

Savo kelionei Amerikon 
Lozoraitis jau turi planą ir 
tikslą. Jis pats sugalvojęs 
šių metų rugsėjo mėnesį pa
minėti “Baltijos santarvės”

I 20 metų sukaktį. O kur ge
riausia ir parankiausia ta
tai padaryti, jeigu ne Wa
shingtone? Todėl Lozorai
tis ir pasiūlęs estams ir lat
viams diplomatams susi
rinkti Washingtonan ir “iš
kilmingai paminėti šią su
kaktį” Laukia, jis atsaky
mo nud savo kolegų, tokių 
pat nieko neatstovaujančių 
estų ir latvių. Jeigu jie už
gins jo sumanymą, tai, sako
Lozoraitis, “aš vėl nuva-; troje pusėjė rugsėjo.

| Kas jinai? 
nekantrumu 
skubėjo pas 
įtartinu veržlumu,

■ žiaurumu, ji bando varga
name griuvėsyne gyvenan
čią jauną, gražią Angelą iš
kvosti. Ji veik prievarta 
užsispiria pas Angelą nak
voti, kad tik kak ką suži
notu.

“ . Į
Prietikiu! prispyrus Am 

gėlą išeiti iš namų, Elzbie
ta atrado Angelos instink
tyviai paslėptą nuo jos ma
žą vaikutį. Iš berniuko su
žino, jogx jis vadinasi jos 
vyro vardu ir pavarde. Su
grįžusią Angelą ji pasitin
ka net įžeidinėjančiai. Bet 
Angela jai tik užuojautą 
rodo.

Užėjusi baisiai audringa 
naktis ir kūdikis jas suar
tina. ‘Priejauta našlei aks
tiną Angelą pasisakyti. Ji 
pasakoja apie karo laiko 
panašiai baisią audringą 
naktį, kurią nepažįstamas 
kareivis pasibeldė į partiza
nų globėjo jos tėvo duris. 
Jinai, dar nepilnametė mer
gaitė, po atviromis žaibų 
raižomomis dausomis savo

. — u ‘ * J'; ■ ———! 
žinočiau į Jungtines Ame
rikos Valstybes.”

Kada jis planuoja mus 
aplankyti? Gana artimoje 
ateityje, gal kada nors “an-

Angela simbolizuoja tuos 
tūkstančius jaunų merginų 
ir moterų tuose kraštuose, 
kur vykdyti karai, kur siau
tėjo baisūs mūšiai.

Angelos sūnelis yra sim
boliu tų šimtų tūkstančių- 
betėvių vaikų. Anaiptol ne 
visų tų vaikelių tėvai taip 
dramatiškai krito. Priešiš
kų armijų sužvėrinti kariai, 
ypačiai naciai, naudojosi 
užgrobtų kraštų moterimis 
kaip paprastu karo grobiu.* 
Tolimumas savųjų moterų 
akstino ir draugingųjų 
kraštų karius pasinaudoti 
vietinėmis be atodairos į 
ateitį. Kitų geriausius no
rus tas moteris vesti nu
traukė mirtis ar pavojingi 
sužalojimai kare. Dar ki
tiems finansiniai nedate- 
kliai ir valdiniai varžčiai 
nutraukė širdingiausius pa
žadus ir troškimus parsi
vežti pamylėtas svetimų 
kraštų merginas ir įsūnin- 
ti su jomis prigyventus vai
kus.

Lamingesnės tos netekė
jusios motinos ir tie betė
viai vaikai, kurie gyvena 
Tarybų Sąjungoje ir liau
diškose respublikose. Vals
tybės skiriama parama mo- 

i tinai ir vaikui mažina jų 
vargą. Tačiau ir rūpes
tingiausia globa negali pa
vaduoti šeimyninės laimės, 
kurią atima pražudymas 
vyrų karuose.

Vien tiktai Korėjoje iki 
1953 m. rugpiūčio 14-tos bu
vo 25,604 mirusių; 7,955 
dingę be žinios, kurie daž
niausia irgi yra mirusiais, 
sužeistų 103,492. Štai ir tu
rime 137,051 nusmerktųjų 
vienišam gyvenimui mote
rų.

Antrajame pasauliniame 
kare J. V. turėjo nuostolių 
žmonėmis 1,080,591. Taigi, 
mažiau vienos gentkartės 
laikotarpiu karuose pražu
dyti ar sužeisti 1,217,642 
vyrai. Mirusiais per abu 
karus buvo 434,006. Ta
čiau jau žinoma, kad ir iš 
buvusių sužeistų daugelis 
jauni išmiršta arba šiaip 
yra nepajėgūs pilnai gyven
ti ir išlaikyti šeimą.

Į tas skaitlines neįskaity
ti" žūstantieji ir sužalojami 
ne karo laiku, bet pasiruo
šimuose karui: militariš- 
kuose pratimuose, laivų, 
lėktuvų, džypsų nelaimėse.

Pražūtingą klaidą daro 
tos moterys, kurios užmirš
ta taikos gynimo darbą dėl 
to, kad joms pačioms ne
reikės kariauti, ar dėl to, 
kad jos augina dukrelę, ku
riai, būk, nebūsią pavojaus 
kare. Užaugusi mergaitė 
būna laiminga tiktai tuo
met, kai ji turi galimybę 
gyventi pilnu gyvenimu my- 
limbje ir mylinčioje savo 
šeimoje.
(Daugiau bus sek. skyr.)

Šeimininkėm
Dar viena sotaus, bet 
sveiko gyvenimo diena

PirmesniuOse skyriuose 
jau tilpo keturioms dienoms 
sąrašas valgių, kurie yra 
sotūs ir sveiki' tačiau netu- 
kina. Tai dėl to ir netuki-

1953 mėty imigracijos 
statistikos

Neseniai Immigration 
Naturalization Service iš
leido metinį raportą val
džios biudže t i n i a m s me
tams, baigiantiesiems 1953 
m. birželio 30 d. Raportas 
padengia metus, kuriuose
1952 metų Imigracijos ir 
Tautybės Įstatymas pradė
jo veikti. Tų metų pirmoje 
dalyje nuo 1952 m. liepos 1 
d. ligi 1952 m. gruodžio 31 
d. procedūra, buvo seno imi
gracijos įstatymo, bet tik 
antroje dalyje 1952 m. įsta
tymas pradėjo veikti.

Imigracija sumažėjo nuo 
265,520 1952 metais liki 
170.434 1953 biudžetiniams r
metams. Šis sumažėjimas, 
visas beveik kvotų klasėse, 
įvyko dėl pasibaigimo Dis
placed Persons Act ir pa
ruošimo įvykdyti kvotas 
naujo Immigration and Na
turalization įstatymo.

Pagal raportą, penkta da
lis imigrantų, kurie atvyko 
į JAV per paskutinę dalį
1953 m., turėjo vizas išduo
tas prieš 1952 m. gruodžio 
24 d. Kvotos imigrantų įlei
dimui buvo sumažintos 1953 
m. sausio ir vasario mėne
siais dėl pakeitimo nuo se
no'į naują įstatymą. Bet 
1953 m. birž. mėn. visi imi
grantai buvo įleisti pagal 
naują įstatymą.

Iš 170,434 imigrantų, įleis
tų 1953 m. biudžetiniams 
metams, 84,175 buvo kvotos 
imigrantai.

Iš 85,259 asmenų, kurie 
atvyko kaipo nekvotiniai 
imigrantai—per 14,986 dau
giau, negu praeitais metais

pūdo sandeliuose, neprileidžia prie jo nei žmonių/nei gy^ 
vulių, tai argi bereikia geresnio įrodymo' mūsų preziden
to žodžių teisingumo, kad Įtiktai’ “valdžios kvailos, o 
žmonės nėra kvaili”?!

Elzbieta simbolizuoja tas 
jaunas merginas - moteris, 
kurios liekasi visą amž.ių 
gyventi našlystėje ar vieni
šos merginos gyvenimą.

Yra žmonių, kurie pasi
renka vienišą gyvenimą. 
Tie gali ir nesuprasti blogu
mo padėties tiems, kurie 
vienišo gyvenimo nepaken
čia. tačiau iš Jo išeiti ne
gali. Visiškai skirtingą sa\ 
vi j autą pergyveną tie, ku
rie šeimyninio gyvenimo 
trokšta, bet neturi galimy
bės pasirinkti dalininką, ar
ba jų medžiaginė padėtis 
neteikia vilties bent* kada 
galėti šeimyniškai gyventi/

Mūšų šalies gyventojų1 
surokavime-1950' metais at
rasta 57,042,417 moterų ir 
55,311,617 vyrų. Kur pasi
dėjo kiti, 1,730,800 vyrų? 
Aiškinama1, kad moterys il
giau gyvena, tačiau nutyli
ma, kad bendrų vyrų gyve
nimo ilgio»skaitlinę mažink 
pražudymas^ vyrų karuose;

na, kad žmogų prisotina be ; —didžiuma buvo gyventojai 
persivalgymo, kad suteikia i nekvotinių kraštų. Je su 
visko reikalingo kūnui.

Dijetistai tai vadina ba
lansuotu maistu.
PUSRYČIAI:

pusė vidutinio cantaloupe
2 kiaušiniai
viena ir pusė riekelės ap-

gruzdintos duonos
pusantro ketvirtainiuko 

sviesto
puodukas čielo pieno.

PIETŪS:
salad iš J- puoduko sal

mon, maišyto su celery 
ir šaukštu mayonnaise

du trečdaliai puoduko ža
lių pupelių

į ketvirtainiuko sviesto
2 didesnieji sausainiai
puodukas Čielo pieno.

VAKARIENĖ:
1 čiela porcija mėsos ar

geros šviežios žuvies
puse puoduko burokų
ketvirtainiukas sviesto
salad iš § puoduko žalių

kopūstų, sumaišytų su 
pineapple ir 2 šaukšte
liais mayonnaise 
puoduko čielo pieno 
pintės šaltainės.

Pieno puodukas yra didy
sis, mierinis, ketvirtadalis 
kvortos. Pieno davinys šiai 
vakarienei sumažintas, nes 
ketvirtadalis puoduko ran
dasi šaltainėje.

Čielą pieną miestų gyven
tojai vargiai gauna. Tad 
grietinės riebalų gauna ma
žiau, negu čielame piene. 
Mažiau tunkantieji galėtų 
v a 1 g y ti biskytį daugiau 
sviesto. < X

i 
i

Sing Siti# kalėjime tapo 
numarintas elektros kėdė
je Vander Wyde, prieplau
kų gangsteris,- kuris nušovė 
laivakrovių boseli B. Diet- 
ząv

! savo šeimomis sudarė
099, palyginus su 1952 m. 
48,408. 19,275 žmonos ir 
vyrai Amerikos piliečių at- | 
vyko; tokių 1952 m. atvyko I 
16,851; 3,286 vaikai Amen- I 
kos piliečių įvažiavo kaipo 
nekvotiniai imigrantai.

Pagal seną imigracijos 
įstatymą, profesoriai ir ti- *■

(Tąsa 3-me puslapyje)

Today’s Pattern

9102
SIZES
10-20

Pattern 9102: Misses’ Sizes 10. 
12. 14, 16. 18, 20. Each style in any 
given size takes 1% yards 30-incb1 
fabric or a 100-lb.* feed bag.

EACH\
CUT 
FROM’ 
100 LB. 
FEED 
BAG>

Užsakymą su 35 centais ii 
pažymėjimu formos num* 
rio ir dydžio siųskite; F t- 
tern Dept., 110-12 Atlarim: 
Avenue, Richmond Hill 19,

2 pusi.—LaiįVB (Liberty)-Tree i hd., Liepos (July) 28* 19W -

h! .



Kas daroma prie socializmo Lietuvoje 
pakėlimui materialinio susiinteresavimo?

Ta nepaprastai Įdomia tema rašo Vilniaus Tiesoje Lietu
vos Mokslų akademijos ekonomikos instituto mokslinis ben
dradarbis J. Pričinauskas. Jis išdėsto Lietuvos valdžios prie 
mones pakėlimui valstiečių gerovės ir užinteresavimui jų ko
lektyvinių ūkių medžiagine padėtimi. Žemiau patiekiame 
Pričinausko straipsnio svarbesnes dalis. Jis, tarp kitko, rašo:

Darbo žmonių materia
linio suinteresuotumo pakė
limas vystant socialistinį 
ūkį užtikrinti s e k m i 
įvykdymą Komunistų 
tijos ir Tarybinės 
riausybės iškeltos kvotos 
gramos—per artimiausius 
metus pakankamai patenkinti 
augančias gyventojų reikmes 
iiaudies vartojimo prekėms.
Skirtumas tarp socializmo ir 

kapitalizmo

Materialinio suinteresuotu
mo padidinimas turi didelę 
reikšmę vystant gamybą ir 
kehAnt darbo našumą visose 
visuorneninėse santvark o s e , 
tačiau šis klausimas negali 
bū t v išspręstas visuomeninėje 
santvarkoje, paremtoje žmo
gaus išnaudojimu. Veikiant 
kapitalizmo pagri*n d i n i a m 
ekonominiam dėsniui, iš vie
nos pusės auga kapitalistinių 
monopolijų pelnai, o iš kitos 
pusės didėja darbo žmonių 
nuskurdinimas. Kapitalistinių 
monopolijų maksimalių pelnų 
vaikymasis, dėl ekonomikos 

» militarizavimo vis didėjančios 
karinės išlaidos ir auganti in
fliacija sukelia pragyvenimo 
brangimą ir darbo žmonių re
aliojo darbo užmokesčio smu
kimą.

Dideli laimėjimai

n g ą 
par- 
vy- 

pro- 
, 2-3

suinteresuotu- 
valstybinėse 

Įgyvendinamas 
užmokestį

Įmonėse ‘ yra

kystės produktams ir bulvėms 
bei daržovėms. Taip pat yra 
sumažintos bulvių* privalomų
jų pristatymų normos kolū
kiams. Priemiestinių rajonų 
kolūkiams yra sumažintos / 
grūdų privalomųjų pristatymų 
normos/ o kai bulvės ir daržo
ves užima daugiau kaip 20% 
pasėlių, tai kolūkiai yra visai 
atleidžiami nuo grūdų priva
lomųjų pristatymų. Be to, yra 
naudojama visa eilė kitų pa
skatinimo priemonių : už vals
tybei pristatytus atatinkamus 
grūdų ir bulvių bei daržovių 
kiekius kolūkiai gauna nusi
pirkti sunkvežimius ir eilę ki
tų gamybinės paskirties pre
kių, už aukštus gyvulinkystės 
rodiklius kolūkiai yra premi
juojami sunkvežimiais bei 
gvomis mašinomis.

(Bus daugiau)

leu-

Bridgeport, Conn

Kas naudosis jūsų 
palikimu?

Anądieną Illinojaus valsti
jos prokuroras Gutknecht at
silankė prie palikimų teisėjo 
(Probate Judge) James M. 
Corran ir išsinešė $612,881. 
Tai yra turtas mirusių Cook 
apskrities x piliečių, kurie ne
paliko artimų giminių ir ne
turėjo parašę testamento.

Tokiuose atsi t i k i m u o s e 
Probate Judge paima miru
sio pilečio turtą ir laiko savo 
žinioje per 10 metų, 
laiką neatsišaukia 
žmogaus giminės ir 
teisės į paveldėjimą, 

nuosavybe

Jei Į tą 
mirusio 
neįrodo 

turtas 
lieka nuosavybe apskrities, 
kurioje miręs pilietis gyveno. 
Po dešimties metų, jei kas ir 
atsišauktų, nieko nebegali 
e-anti !

skirstymu' parašant testamen-

NASHUA, N. H.

Tik nuvertus kapitalistine 
santvarką, panaikinus privati
nę gamybos priemonių nuosa
vybę, gamybos priemonėms 
tapus visų dirbančiųjų nuosa
vybe, darbo žmonės tampa 
asmeniškai suinteresuoti vi- 
suomen^iės gamybos vystymu. 
Ta^sumteresuotumas išplau
kia nš pačios socialistinės san- 

itvarkos esmės, iš socializmo 
pagrindinio ekonominio dės
nio, nes socialistinės gamybos 
liksiąs yra maksimaliai pa
tenkinti nuolat augančias gy
ventojų reikmes. Tuo būdu 
darbo žmonių asmeniniai ir 

Į visuomeniniai interesai iš es- 
i mės sutampa. Socialistinėje 
visuomenėje nesant išnaudoji- 
mo nei antagonistinių 

t visuomeninio produkto 
ba ir jo paskirstymas 
visų visuomenės narių 
sais. Tarybų Sąjungoje nenu- i 
trūkstamai didėja' visuomeni- į 
nis produktas ir auga nacio- Į 
nalinės paja.mos, kurios nuo 
1913 iki 1940 metų padidėjo 
6- kartus, o nuo 1940 iki 1953 
metų — daugiau kaip 2 kar
tus. Apie 3/į nacionalinių pa
jamų skiriant į asmenini ir 
vijKomeninį vartojimo fondą, 
gyventojų pajamos nuolat au
ga. Dėl sistemingo kainų ma
žinimo liaudies vartojimo pre
kėms gyventojų realiosios pa- 

auga žymiai sparčiau 
u ž pinigines. Pavyzdžiui, 
1953 metais darbininkų ir 
tarnautojų darbo užmokestis 
padidėjo 2%, o realiosios dar
bininkų ir tarnautojų pajamos 
—13%. Tokiu pat procentu 
padidėjo ir valstiečių paja
mos.

asmeniniu suinteresuotumu, 
ūkiniu apskaičiavimu pasis
tenkite iš pradžių pastatyti 
tvirtus tiltus, vedančius... i so
cializmą; kitaip jūs nepasiek
site komunizmo, kitaip jūs ne- 
nuvesite dešimčių ir dešimčių 
milijonų žmonių Į komuniz
mą”.

Materialinio susinteresuotu- 
mo pakilimas socialistinėje vi
suomenėje yra oblektyvi būti
nybė. Materialinio suintere
suotumo principo Įgyvendini
mas skatina darbo našumo au
gimą, Įgalina stiprinti ekono
mijos režimą, kovoti už gami
nių kokybės gerinimą ir savi
kainos mažinimą ir tuo pa
siekti spartesni visuomenės 
gamybos augimą.

Materialinio 
m o principas
Įmonėse yra
mokant darbo 
Valstybinėse 
įvesta vienetinio darbo užmo
kesčio sistema,mokamas vie
netinis progresyvinis darbo 
užmkestis, nustatomos skati
nančios darbo našumo augimo 
išdirbinio normos. Svarbi prie
monė materialinio suintere
suotumo principui įgyvendim 
t? valstybinėse Įmonėse yra 
ūkiskaita, kuri nustato, kad 
kuo geriau Įmonė Įvykdo vals
tybini planą, o atskiri cechai 
bei brigados — savo gamybi
nes užduotis, tuo labiau gali
ma materialiai paskatinti dar
bininkus bei tarnautojus.

Kolūkių problemos

Materialinio suinteresuotu
mo pakėlimas kolūkiuose api
ma tiek -kolūkių materialinio 
suinteręsuotumo padidinimą 
vystyti įvairiapusišką visuome
ninį ūkį, tiek visuomeninių ir 
asmeniniu interesų derinimą 
kolūkiuose. Visuomeninių ir 

interesu derinimas, 
i pajungi 

visuomeniniams yra že-

Š. m. liepos 24 d., šeštadie
nį, tapo palaidotas Jonas 
Vaznis, kuris mirė dvi dienos 
tam atgal, 
go plaučių 
mėnesių, 
t rusę, dvi
posūni, taipgi pusbroli Vikto
rą.

Jonas Vaznis sir- 
liga per keletą 

Paliko žmoną Pe- 
po dulk ras ir vieną

Tie 
i erių 
rusių 
turtą— 
damas 
cahy. 
jęs ir 
Pinigai

virš 600 tūkstančių do- 
buvo palikti 1,655 mi- 

piliečių. Stambiausių 
- $27,029 — paliko mir- 
; tūlas James W. MuL 

Jokių giminių neturė- 
neparašęs testamento.
atiteko apskrities iž-

Liepos 23 d. mirė Reimon- 
das Blažys. Liepos 4 d. Bla
žys turėjo didelę automobi
lio nelaimę, dėl kurios jį išli
ko mirtis. Kiti asmenys, nu
kentėję toje nelaimėjo, dar ir 
dabar randasi ligoninėje, ta
čiau, pasak vietinio laikraš
čio, kitų padėtis nėra pavo
jinga. Keli mėnesiai tam at
gal mirė Blažio Reimondo 
brolis Jonas Blažys, kuris bu
vo ®per kiek laiko suparaly
žiuotas ir praleido keletą mė
nesių ligoninėje. Trečias bro
lis Blažys randasi Detroite. 
Blažiai mirdami paliko keletą 
namų ir gerokai turto.

Kitas pilietis, A n d r e \v 
Blaes, užrašęs $8,176 seseriai 
Gertrude Blaes. 
nežino, kur sesuo 
ar tebėra gyva,> 
kus per 10 metų,
gai atiteko apskričiai.

Daugelio mirusių: liko gi
minių. Bet jiems neatsišau
kus į laiką, arba negalėjus 

giminystes,

Bet niekas 
randasi ii' 
Neatsišau- 

ir tie pini-

teisme Įrodyti 
palikimas nuėjo valdžiai, nes 
neturėjo parašę testamento.

Virš pusės miįijono dolerių 
turtas vienu kąrtu pateko 
valdžiai. Ir tai tik dėl to, 
kad gyvi būdami piliečiai ne
pasirūpino. tiksliu turto pa-

klasių, 
gamy- 
vyksta 
interc-

I asmeninių 
j asmeninių interesų 
‘ mas ______h.L.
mės ūkio artelės kertinis ak i 

■ muo, 
; kovoti prieš to principo- pažci- 
; dūmus.

Tačiau, kaip nurodė TSKP 
CK rugsėjo Plenumas, kolū
kiuose. buvo Visa eilė materia- 

' linio suinteresuotumo principo 
i pažeidimų, kurie pasireiškė 
; pažeidžiant kolūkių materia li- 
i nį suinteresuotumą vystyti kai 
kurias žemės ūkio šakas, ypač 
gyvulininkystę ir bulvių bei 
daržovių auginimą dėl buvu- 

I šių trūkumų nustatant paruo- 
I ši nes ir valstybių iii supirkimų 
kainas, kai kuriuose rajonuose 
pažeidus hektarinį privalomų
jų pristatymų apdėjimo prin 
cipą, stipresniems kolūkiams 
uždedant didesnius privalo
muosius pristatymus, pažei- 
džiat visuo!meninių ir asmeni
nių interesui derinimo princi
pą, dėl buvusių trūkumų ap
mokestinimo žemės ūkio mo
kesčiais srityje ir dėl trūkumų 
paskirstant pajamas pagal 
darbadienius.

todėl kolūkiuose reikia

Kelerių metų; bėgiu Bridge- 
porte yra mirę jau gerokas 
būrelis lietuvių. Kai kurie 
iš jų buvę gerokai pasiturin
ti, bet prieš mirsiant nėra 
padarę jokių testamentų. Ne
sant 'artimų giminių, ir mirš- 

jtant asmeniui nepaliekant jo- 
i kiu testamentų, kartais gan- 
i na pasipinigauti advokatai.

Svečias

Cleveland; Ohio
LDS Klubo piknikas

< /

Mūsų LDS Klubas kas me
tai surengia pikniką, kuria
me visus savo narius ir sve
čius pavaišina šaltu alučiu 
dykai, o' kitų gardumynų bei 
užkandžių galėsite prieinamo- 
momies kainomis nusipirkti.

Toks piknikas, o gal dar ir 
prašmatnesnis, bus ir šiais 
metais. Jis, įvyks rugpjūčio 
(Aug.) 1 d., J. Rūbo drže, 
prie 422 kelio; apie 2% my
lios pravažiavus Welshfield 

.te mykite užrašus kairėj. .

drausme. di- 
aktyvumas, 
socialistinis 

plečiasi ga- 
sąjūdis. Ta- 
gamybos

Lenino mokymai
Nuolat kylant gyventojų 

Materialinei gerovei ir kultū
rai mūsų šalyje, stiprėja są
moninga darbo

,d£ja gamybinis 
' plačiai vystosi
lenktyniavimas, 
mybos pirmūnų 
čiau socialistinės

. vystymuisi neužtenka vien są
moningos pažiūros į darbą 
stiprėjimo, bet reikalingos ir 
lijįterialinio paskatinimo prie
monės; V. I. Leninas ketvir- 
tųj^jfepalio revoliucijos meti
nių proga rašė:

■ “Ne tiesiog pačiu entuziaz
mu, bet didžiosios revoliuci- 

‘jdS pagimdymo entuziazmo 
pagalba, asmeniniu interesu,

Prienionės pašalinimui 
trūkumų

Buvusiems trūkumams ma
terialinio suinteresuotumo sri
tyje pašalinti ir materialinio 
suinteresuotumo principui 
kolūkiuose pilnutinai įgy
vendinti TSKP CK rugsėjo 
Plenumo nutarime ir pagal jj 
priimtuose nutarimuose numa
tyta visa 
kolūkiai 
kartu su 
pagrindo
m u plačiau išvystyti gyvuliu- 
kystę ir bulvių bei daržovių 
auginimą ir tuo užtikrinti pa
kankamą kiekį masto produk
tų gyventojams ir žaliavos — 
maisto bei . lengvajai pramo
nei, yra padidintos paruošinėa 
ir supirkimo kainos gyvulin-

Taipgi turiu pranešti tiems, 
kūrie neturi mašinų, o norės 
nuvažiuoti Į pikniką. Tie tuo
jau užsirašykite vietą pas 
klubo manadžerį. Vienas klu- 
bietis turi paruošęs troką, 
kuriame gali sutilpti bent 20 
asmenų. Jis nuveš ir Parveš 
už visai mažą atlyginimą. 
Taigi, nieko nelaukę užsire
gistruokite klube ,o tenai pa
tirsite troko išėjimo, laiką ir 

smulkmenas.kitas
Iki pasimatymo pikniko!

J. Žebrys

eile priemonių. Kad 
būtų suinteresuoti 

žemės ūkio gamybos 
— grūdų ūkio vysty-

SKELBĖJAMS

Būti kokiame nors biznyje 
ir nesiskelbti — tai tas pats, 
kaip mirksėti" gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apie savo biz
ni žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje !

Apie svarbą testamento no
riu pareikšti ir savo asmeniš
ką nuomonę. Daugelis turi 
klaidingą supratimą, jog te
stamentą rašyti — tai kaip ir 
pasiruošimas mirčiai. Tikre
nybėje, tačiaus, “ruošimės” 
ar ne, mirtis ateis.

Kiti mano: Tai kas, turiu 
artimų giminių, kai numirsiu, 
mano palikimas vis tiek teks 
jiems. Ne taip lengva, kaip 
pasakyti.

To turto, kuris anądien pa
teko apskrities valdžiai, ieš
kojo net 1,720 paveldėtų. 
Bet kadangi mirusieji nebuvo 
juos įvardiję paveldėjais te
stamente, o teisme nepajėgė 
giminystės įrodyti, nieko ne
gavo.

Išmintingiausia yra — tu
ri giminių ar ne — parašyti 
testamentą.

Pagaliau dar ir kitu išro- 
gavimu testamentas yra rei
kalingas. Sakysime, žmogus 
gyvas būdamas remia kokį 
judėjimą, organizacijas, spau
dą. Jis gal galvoja, kad jam 
mirus giminės tų reikalų ne
užmirš,
kaip galvoja, 
mente užrašyti 
likimo spaudai, 
ar kuriai kitai 
tų kas kita.

Pagaliaus, ką tikrenybėje 
reiškia testamentas? Tik tą, 
kad žmogui mirus jo turtas 
nebus švaistomas, bet pateks 
ten, kur patikėjas nori. Gi 
kol žmogus gyvas, gali tu
rėti nors ir dešimtį testamen
tų, niekas iš jo nepaims nė 
cento.

Apsirūpinęs Pilietis

Bet ne taip išeina, 
O jeigu testa- 
dalį savo pa- 
organizacijai 
Įstaigai, bū-

Pas Lietuvos siti dienų
vyno gamintojus
Rašo

St. Vineiūnas ir A. Jurkėnas

Lietuvos- Anykščių rajo
ne yra vyno, fabrikas — 
“Anykščių vynas”. Metai iš 

Įmetu fabrikas išleidžia vis 
i platesnį įvairių vynų asor- 
: Limentą.

Per Tarybų valdžios me- 
I tus vyno gamyba šiame fa- 
| brike žymiai išsiplėtė, vyno 
gamintojų rankinį darbą 
pavadavo mašinos ir me
chanizmai. Vyno, pusfabri
kačių, rūgščių, uogų ir vai
sių analizes atliekamos spe
cialioje laboratorijoje.

Metai iš metų fabrike ky- 
lo gamybos lygis. Apie tai 
liudija tas faktas, kad vy
no gamyba 1953 metais pa
lyginti su 1945 metais pa
didėjo daugiau kaip vienuo
lika kartų .

Kas mėtai vis labiau išsi
plečia gaminamosios pro
dukcijos asortmentas. Jei 
prieš 9 metus čia buvo ga
minamas tik vienos rūšies 
vynas, tai pastaruoju metu 
Fabriko kieme įrengtas skve- 
jau 11 rūšių vyną. Nuo šių 
metų pradžios gamykla iš
leidžia daug trijų rūšių 
aukštos kokybės desertinio 
vyno.

Pasikeitė ir fabriko dar
bininkų gyvenimas. Be pa
liovos k£la jų rhaterialinės- 
buitinės sąlygos. Fabriko 
darbininkams pastatytas’ 
riaujas gyvenamasis namas. 
Fabriko kieme įrengtas skve
ras. Čia įtaisytos ir krepši
nio, tinklinio bei 
aikštelės. Fabriko 
darbininkai žaidžia 
tenisą, biliardą, lošia 
matais ir šaškėmis,
klubo veikia choras ir dra
mos ratelis, kurių dalyviai

I pasirodo ne tik fabriko dar-

bo žmonėms, bet išvyksta ir 
Į kaimyninius kolūkius.

Kylant darbininkų gero
vei, plečiasi individualinių 
namų statyba. Savus na
mus pasistatė darbininkai 
Balys Kavoliūnas, Jurgis 
Mikalauskas ir kiti.

Fabriko darbininkai kas
met gauna nemokamas ato
stogas. Daugelis jų važiuo
ja į poilsio namus ir sana
torijas, gaudami atilsines, 
kurias pilnutinai arba 70 
procentų apmoka profsą
junga iš valstybinio socia
lini^ draudimo lėšų. Antai, 
darbininkas ' Rinkevičius 
treti metai iš eilės važiuoja 
ilsėtis į Druskininkų sana
toriją. Antanas Paulauskas 
ir kiti nuvyko šiemet į Pa
langos kurortą.

Darbininkai turi radijo 
imtuvus, prenumeruoja 
laikraščius ir žurnalus, per
kasi knygas. Fabriko bib
liotekoje yra daug tūkstan
čių tomų grožinės ir politi
nės literatūros.

teniso 
klube 
stalo 
šach- 
Prie

Plačiai atsivėrė mokyklų 
durys darbininkų vaikams. 
Visi jie lanko pradines ar 
vidurines mokyklas, vasa
ros atostogoms išvyksta į 
pionierių stovyklas. Jaunie
ji fabriko darbininkai turi 
galimybę nenutraukiant 
darbą išeiti mokslą Anykš
čių vidurinėje darbininkų 
jaunimo mokykloj-e. Čia mo
kosi darbininkai Petrošius, 
Keršanskas, Drakštaitė ir 
eilė kitų. Valantinas Pa
jarskas mokosi žemės ūkio 
technikumo neakivaizdinia
me skyriuje.

Kultūringai ir pasiturin
čiai gyvena lietuviškojo vy
no fabriko — “Anykščių 
vyno” darbininkai.

Kaziunė Surkus ir 
Surkus

A. Večkis
F. Žukauskas
D. Margis
A. P. Skliutas
V. Sepuliauskas

Nors laikas

ATMINČIAI MIRUSIO

K. BARAUSKO .
Giliausia užuojauta jo žmonai L. Barauskienei, se- 

serei M. Virbickienci ir visiems giminėms ir artimie
siems.

O. ir J. Egeriai
F. ir P. Buslevičia
M. ir V. Aleksandra
B. ir V. Bredes
M. ir V. Vilkauskai
A. Yutis

mes netekome savo myli
mo šeimos nario, bet liūdėsis laiko mus prislėgęs, ir 
mes, kol gyvi būsime, Tavęs nepamiršime.

Ilsėkis, mylimasis, mes liūdime be tavęs.
Ilsėkis ramiai, brangus drauge, tiek dirbęs 
Garbingai gyvenimo kovas baigei;
Bet ilgai gyvens tavo darbo vaisiai, 
Malonus ir brangus tu žmogus buvai.
Pavyzdingai gyvenęs ir daug dirbęs C » 
Neišdildomą atminti tu mums palikai;
Tu siekei ramybės, tu troškai taikos, 
Tikėjai—ateisią geresni laikai.
Tu laukei prašvintant skaisčios ateities, 
Bet kapo velėna prislėgė tau kūną; Į 
šviesi atmintis, kurią palikai 
Mūs gyvenimo kelrodžiu lai būna!

1953 mėty imigracijos 
statistikos

(Tąsa nuo 2 pusi.)
kybų ministerial galėjo at
vykt kaipo nekvotiniai imi
grantai. Pagal naują įsta
tymą profesoriai gauna tik 
pirmenybę ir įtraukti į 
skaičius “parinktų kvotos 
imigrantų” su specialiais 
gabumais. Ministerial skai

tomi nekvotiniai imigran
tai. 1953 m. jų atvažiavo • 
387 su žmonomis ir vaikais; 
1952 m. atvažiavo 580.

Rasinė kompozicija atvy
kusių 170,434 imigrantų, 
įleistų 1953 m., buvo seka
ma: baltų 163,735; kiniečių 
1,093; rytų indų 96; filipinų 
1,078; japonų 2,489; korė
jiečių 88; negrų 1,816; iš 
Pacifiko salų; 39į
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$10,000 Fondo Eiga
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Margaret Valinchus^iš New Haven, Corių., prisiun-
i blanką ir $38.00 Aukojo:

John Patkus...................    • • -i $10.00
Tumosai............. ‘............. . ...........................5.00
B. Vikšrienė......... ........................................5.00
Margaret Valinchus.............. *................... 5.00
J. Alexas .............................. L .. 5.00
Vincent Beckas (West Haven) .............. . 2.00
A. Sholunas ....................... ..................... 2.00
G. Pileckas, A. Bučionis, J. Žolinienė, Bevardis
—po $1.,

J. J. Mockaitis, Bridgeport* Conn., prisiuntė $25 
nuo A. Pudimienės išleistuvių. Aukojo:

Mrs. A. Pudimas’ ...........................................$5.00
A. Mureikienė ..........   5.00
U. Walins .............................  5.00
N. 0................................................................ 2:00
A. ir A. Jocis.............................................   2.00
J. ir L. Mockaitis............................................2.00
S. Sasna ....................................................... 2,00’ -
Anna Arisonienė, Ilse Bimba — po $1.00.

Nuo atskirų asmenų gauta sekamai:
Mr. ir Mrs. John Walins, Stratford, Conn. $25.00 
Laukuviškis, Stratford, Conn....................
F. Kazokienė, Jamaica, N. Y.....................
Nick Pakai, Chicago, Ill..............................
Passaikietė, N. J..........................................
K. Nečiunskas, Brooklyn, N. Y...................
L. Tilwick, Easton, Pa.............................
Antanas šešelgis, Chicago, Ill...................
J. ir M. Anykštėnai, Brooklyn, N. Y. ...
M. A. iš Floridos .......................................
L. J. Kasper, Cleveland, N. Y....................
S. K., Jamaica, N. Y................. . . ..............
K. C. Straus, Easton, Pa.............. 1...................

Frank Martinkus, Easton, Pa. .. ................
J. ir A. Kauliniai, Huntington Sta., N. Y.
Karolina Remeitis, New Britain, Conn. 
Vienas iš Dzūkų (N. J.) .........................
Mary Kreivėnienė, Brooklyn, N. Y.........
Nuo brooklyniečių ....................................
M. Bunkartas, Lawrence, Mass...................
Stratfordietė, Conn. ...................................
K. Sinko, Ulster Park, N. J.....................
J. Kunigonis, Jamaica, N. Y.......................

/ -----------

25.00’ 
li.00 
io:oo' 
10.0O 
10:00 
io:o0‘ 
5.0b’ 
5.00 
5.00 
5.00' 
5.00 
S.OO1 
5.O0 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00’ 
2.79' ' 
2.00 
2.00 
2.00' 
1.00

Iš anksčiau gauta $7,793.68. Dabar įplaukė $335.79. 
Viso iki šiol gauta $8,129.47.

.Su džiaugsmu dėkojame visiems, kurių vaifdai aukš
čiau paduoti, už taip gražią paramą dienraščiui. Džiu
ginanti viltis kilnoja krūtinę, kad bus galima garbingai 
baigti vajų — sukeliant $10,000 foridą. ’Tačiau ta gar
bė galėtų būti pasiekta tik tuo būdu, kaip aukščiau- mi
nėjome — jei atsiras daugiau aukojančių po $35.00.

Laisvės Administratija-

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Trečiad., Liepos (July) 28, 1954



Taryba kovos prieš 
davimą rekordą

Nacionalės. Amerikos su 
Tarybų Sąjungą Draugin
gumui Taryboj direktorius 
kunigas Richard Morford 
atsisakė duoti Subversyvių 
Veiksmų Kontrolės Tarybai 
organizacijos susirinkimų 
užrašus. Jam taip pataręs 
organizacijos advokatas.

Advokatas sako, jog sub
versyvių įstaiga neturi tei
sės tokių dokumentų parei
kalauti. Dar daugiau, ji 
neturi teisės išdavinėti įsa
kų (subpoena), šaukio jau
čių asmenis. Taigi, neturi 
teisės nei bausti už neatsi
liepimą į tuos įsakus. Dva
siškis Morford, vadovauda
masis advokato patarimu, 
nusprendęs į tą subpoena 
neatsiliepti.
Ar baus organizaciją už 
tai. ką patys gvrė?

New Yorke SACB posė
dyje liepos 19-ta liudyda
mas kunigas Melish skaitė 
Eisenhowdrio atsiųstą pa
sveikinimą Madison Square 
Gardeno masiniam mitin
gui. Mitingą buvo surengu
si Amerikos su Tarybų Są
junga Draugingumui Tary
ba (National Council), ku
ri dabar SACB posėdžiuose 
yra tardoma, pastangose ją 
paskelbti subversyve.

Advokatas Butler klausė, 
kokiu būdu tas sveikinimas 
gautas. Kunigas atsakė:

—Man atrodo, kad jį 
mums atsiuntė Karo De- 
partmentas laike Madison 
Sauare Garden mitingo.

Mitingas ivvko 1945 me
tų lapkričio 7 d. Eisenho
wers tuomet buvo visų tal
kininku bendru kariniu iė- 
gu vvriausin komandieriu- 
mi Europoje. Sveikinime 
mitingui pareikšta:

“Linkiu iūsu Tarvbai ge
riausio pasisekimo jūsų ver- 
tino-pme darbe...”

Toliau klausinėdamas anie 
ta sveikinimą, Melish pa
reiškė:

“Man rodos, turėtu būti 
aišku, iog karo laiko fazė
je ši orn’anizaeiin gaudavo 
nadrasinimu ir koonp^pci- 
įos iš l«bn1’ aukštu valdžios 
ppvnirrviriij”

Meliaho klausė, kain Ka
ro Denart.mpnfas koopera
vo. Jis atsakė:

—Karta Karo Denar t- 
mentas/mums davė genero
lą Stillwell kalbėtoju ir mi
ll ta n’n i bena.

Kitu atvedu, sakė Meb‘«h. 
Karo Donartmentas nedėjo 
Nacionalei Tarvbai p-auti i 
savo masini mitinga, ta 
amerikona kariški, kuris 
pirmiausias susisiekė su 
Rusijos kariuomene ant El
be upės.

Melish liūdjio. jog net 
1946 metais jisai paskambi
no valstvhės' sekretoriui 
Dean Acheson ir kalbėjosi 
anie kooperavima išvvstvti 
draugingus santvkins tarp 
Jungtiniu Valstiin ir Tary
bų Saiungos. Maždaug anie 
ta laikotarni iis diskusavps 
ta klausime ir su Baltojo 
Namo špimiuinkn.

Butleris klausė Molishio. 
kain iis susisiekė su Pispn- 
hnweriu. Meb’^h atsakė, iog 
1045 metais iis dar nebuvo 
Nacionalės Tarvbos nrezi- 
flontu. Jis tea ne reidas ėio 
yplioii Inpn Q4Q tu.

JWpI i sh i ploiicp "RiiMpris 

pr iis žino, kad Nofinnel 
Cminoil -,7y*n vier° rnrrniaii- 
p?ii nre^idoni'n 
pin isakt’tn nocVnUvH son- 
xzprcnnrpmis M’elicTi ofapVS. 
dog ids npafcirnnYln kad Ivri

tu toki nre^.iJento isaka 
skaitės.

Žmonės įdomauja, ar tie

NewYorto^is^ZInkH
Smagus piknikas 
jau šį sekmadienį

LDS 3-čios apskrities pikni
kas įvyks jau šį sekmadienį, 
rugpjūčio 1-mą,91 Steamboat 
Rd., Great Neck, N.Y.

J. pikniką galima nuvažiuo
ti Long Island traukiniu, o iš 
stoties iki pat pikniko vietos 
priveža miestinis Great Nec- 
ko busas. Tačiau nenorinčius 
važiuoti traukiniu, grupė 
draugiškų automobilistų pasi
žadėjo nuvežti savo privatiniu 
auto, tuomi patarnauti savo 
organizacijai ir norintiems 
smagiai praleisti pusdienį gra
žiame,sodų ir gėlynų pilname 
Great Necke.

Norėjusieji važiuoti 
prašomi įsitėmyti,kad 
šį kartą nebus. Prašomi pasi
naudoti draugiškų automobi
listų talka.

Automobiliai išvažiuos iš 
Williamsburgo nuo Pil. Klu
bo 1 
rijos

busti 
b u so

vai., nuo Liberty Audito-

Nare.

Padaugėjo prašymai 
miestinės pašalpos

Miestinės labdarybės val
dininkas McCarthy savo 
raporte majorui Wagneriui 
žymėjo, kad skaičius pra
šančiu
ka m s pašalpos

miestinės biednio- 
smarkiai 

daugėja. Sako, kad numa
toma, jog ir toliau daugės, 
jeigu darbai nepagerės.

Praėjusio birželio mėnesį 
miestas turėjo 266,591 šel
piamą asmenį ar šeimą. 
Birželio mėnesį šelpiamųjų 
buvo 3,008 asmenys dau
giau, negu gegužės mėnesį.

patys valdininkai kals prie 
kryžiaus organizaciją*' už 
tai, už ką prieš keletą me
tę patys sveikino. Rep.

L. D. S. 3-čios Apskrities

Įvyks Sekmadienį

Rugpjiičia I Augusi
Prasidės 1-mą valandą popiet

Steamboat Inn Park
91 Steamboat Rd.

Gera muzika šokiams ir labai gražus parkas, 
daug puikių medžių, gražus žolynas.

Automobiliai važiuos iš Brooklyno nuo L. Am. Pil. 
Klubo, 1-mą, vai. dieną.

Nuo Liberty Auditorium, Richmond Hill, 1:30 vai.

Biznio Telefonas
EVergreen 4-9672

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

Vakacijų proga čia patogiausia pasimatyti su 
Brooklyno lietuviais.

Puiki Salė išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

VIOLET RAKTIS
125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J 

Telefonas 5-2338

Džiaugiasi gavęs is 
Lietuvos laiška

Brooklynietis Antanas Tat 
vaitis labai linksmas,/nes ji 

nuo savo sesers, nuo kurio,s 
jau ilgai nebuvo girdėjęs.

Ilgai negavimas laiško truk
dė ramybę. Laiškas siųstas 
apdraustas.

Gavęs laišką, Litvaitis jį 
linksmai rodo savo draugams, 
sakydamas: Matote, tebėra 
Lietuva ir lietuviška kalba. 
Tebegyvuoja ir mano giminės, 
štai ištraukos jo laiško:

Mylimas broliuk,
Visa mūsų šeima sveikina 

tave. Siunčiame tau karštų 
linkėjimų visokių laimių bei 
pasisekimų tavo gyvenime. 
Prabėgo daug metų, kai mes 
matėmės ar skaitėme vienas 
kito laiškelius. Mes apie tave 
nieko nežinojome, nes negavo
me nuo tavęs laiškų. Paskuti
nį laišką, kuris buvo rašytas 
1954 m. 12 d., mes gavome 
balandžio menesį. Už laišką 
ir linkėjimus nuoširdžiai dė
kojame.

Aš ii’ mano vyras jau esa
me senoki, išsidirbę,' todėl ir 
sveikata ne per geriausia. Aš 
jau turiu neto] 60 metų am
žiaus. Mudu gyvename savo 
ūkelyje, toje pačioje vietoje, 

esame seni, nodar- 
turirne mažai išlaidų 
dirbame. Apsidirba-

b in gi, tai
ir mažai
mo savo mažą sklypeli žemes, 
o kitą, žemę dirba stipresni, 
darbingi žmonės.

Dukterų prie savęs neturi
me. Vyresnioji duktė Adelė 
jau 2 metai kai)) vedusi, gy
vena Antanave, auginasi sūnų. 
Jaunesnioji dukrelė Petrutė 
jau 4 motai dirba valdiškame 
darbe ir gyvena 
D u k te rys g,y y vena 
12. km. nuo namų, 
n ai vieni pas kitus 
me...

A n ta n a ve. 
netoli, tik

atsilanko-

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1913

Petras Grabauskas 
išėjo Į ligoninę

sc-Petras Grabauskas jau 
Uokai nesijautė stiprus, 
storuoju laiku lankė Sh 
Hillman sveikatos centrą tyri
nėjimams. Daktarai patarė 
eiti i ligoninę. Kokia ten 
procedūra, patsai* Petras 
kas nežino, nes ten nuėjo 

praėjusi pirmadienį, 
26-tą. Sako, kad

bus 
kol 
tik
ite 

vai • 
o ringą.

tai

gis geras. Ligonine i 
O kitką patirs vėliau.

Petras randasi Triboro 
Hospital, 5-nie aukšte. Užsi
kėlus keltuvu reikia eiti į pat 
galą pastato. Randasi dide
liame grupiniame kambaryje. 
Lankymo valandos antrad'ięnį, 
ketvirtadienį ir sekmadienį 
nuo 2:30 iki 1:30, ponktadie-

Q-25 gaunami prie 
Avė. ir 160th St. Di

linkvažiuojant

ui 7 iki
Bušai

Jamaica 
go n i nė t-> if

Flushingo, netoli Queens Ge
neral ligoninės.

Linkime Petrui greit pa
sveikti. Jis labai reikalingas 
ir naudingas chore,' unijoje ir 
daug kur kitur.

New Yorke pavojingai 
pašautas 16 metų jaunuolis 
Carrero poljcistui bandant, 
jį sugahti. Sakoma, jog jis 
ir kiti jaunameciai reikala
vę, kad karčiamninkas jiem 
duotų degtinės. Už tai poli- 
cistas jį gaudęs.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Laiške toliau klausinėjama 
bei rašoma apie kitus gimines.’

Rep.

4*

5 ’

4*

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtu

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

Ideališka Vieta Vakacijom 
šią vasarą praleiskite savo vakacijas gražiai 

apšviestame

Atlantic City, N. J.
Apvaikščiokite Jo 100 Metų Sukaktį

Pamatykite gražiuosius Fire Works naktimis nuo mū
sų porčių; taipgi matysite -opi tupiu iiįs fųp[ ĮjoSnup 
mumų. Turėkite malonumo susieiti su kitais lietuviais 
mūsų gražiuose pamario vaizdo .svečių namuose.

Su Virtuvės Privilegijomis 
ir Virtuviniais Reikmenimis

Tuojau Užsisakykite Vakacijom Vietą Pas

Plėšikai surišo sargą 
ir apiplėšė Įstaigas

New Yorke grupė banditų 
suraišiojo sargą pastato prie 
Fifth Ave. ir 54th St., išgrioz- 
dė, apvogė daugelį Įstaigų ta
me pastate ir sargą paliko su
raišiota kamuotis.
* Menama, kad bent pora 
banditų buvo pasilikę krautu
vėje užsislėpę šeštadienį,' už
darant krautuve. Pusiaunaktį 
juos užtiko sargas Carl Por
telley, 35 m. Vagys j'Į suėmė, 
nubugdeno į skiepą. Surišo 
kojas ir užpakalin atverstas 
rankas, paskui abiejas surišę 
sykiu ir taip palikę užpakalin 
suriestą. Dar užkišę burną.

Nusikamavusį sargą paliuo- 
savo policija, jo pavaduotojui 
atėjus į darbą. Kai pavaduo
tojui atėjus į darbą Portelloy 
neatėjo atrakinti ’ji pasitikti, 
pavaduotojas pašaukė polici
ją. Išlaužus. duris, policija daj 
sigavo Į tą vietą, kur sargas 
buvo paliktas. Jį nuvežė Į li
goninę, bot atsipeikėjusį nuo 
baimės, pasilsėjus, paleido 
namo.

New Yorke garažiuje va
gys naktį atplėšė nedidelę 
saugiąją šėpa ir išvogę 
$1,000.’

advokatai 
giminėmis bei 

JOHN KIBLA 
atvyko j Jungtines Valstijas 

Mes 
vardu 
žinoto
Kielo 

prašo-
me

ESTATE OF 
JOHN KIELA, DECEASED

Žemiau pasirašę advokatai nori 
susisiekti su giminėmis bei įpėdi- 
niais-paveldėtojai 
kuris 
iš kaimo Vadokliai, Lietuvoj, 
žinome, kad jis turėjo seserį 
Viktoria Klebonas. Jeigu jūs 
ką nors apie velionjo Jono 
šeimą, ar jeigu esate giminė, 

1uoj susirašinėti su mumis.
SONKIN & GLASSMAN, 

Attys at. Law
Spring St., Ilastings-on-IIudson, 

N. Y.
(139-148)

NEW YORK NEW YORK
BUSINESS

OPPORTUNITIES
<

BAR & GRILL
Pilnai įrengta. Gera, veikli sekcija 
South Bronx. Žema randa—lysas. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis leng
vai padidinamas. Savininkas par
duoda šią puikią biznio progą labai 
prieinamai. Šaukite savininką:

McGOWAN’S BAR & RILL
411 E. 138th St., Bronx

Tol. FA. 4-8484 ar M O. 9-8568
(144-146)

For Rent

PUIKIAUSIA VIETA DEL ŽYDIŠ
KO DELICATESSEN STORE

(HUB)

Prieinama Randa /
Telefonuokitc: CV. 2-9627

Vėl skaičiuos ILA 
unijos balotus

Skelbiama, kad National 
Labor Relations "Board vėl 
pradėsianti skaičiuoti laiva- 
krovių unijos balsavimų balo
tus. Imsią' patikrinti dar 654 
balotus, kurie buvo protestuo
ti gegužės men. 26-tą įvyk
dytuose balsavimuose. Balotus 
protestavo ta unija, kuri pra
laimėjo rinkimus.

Tuojau po balsavimų buvo 
suskaičiuoti neprotestuoti ba
lotai. Už International Long
shoreman’s Association, nepri
klausomą, buvo priskaityta 
9,110 balsų, o už naujai įkur
tą AFL uniją 8,791. Dabar 
įsakyta rokuoti 654 protestuo
tus balotus, o kiti 630 protes
tuotų balotų vis dar paliekami 
11 esu i'o k u ot a i s n e p r i s k a i t y t a is 
nei vienai pusei.,

Dingo pavojingas 
tėvas su 3 vaikais

Colden 
policijai 
amžiaus 
vaikais.

Queens teisėjas 
įsakė 13 valstijų 
stebėti 43 metu c 

Burril Zend su 3 
Tokį pamačius, tuojau at
skirti nuo jo vaikus, ka- 

esąs paranoid 
kas, galįs nu- 

I žudyti vaikus. Mergaitės 
i yra 10 ir 6 metų, berniukas 
5. Jis skambinęs žmonai, 
kad jis nužudysiąs vaikus 
ii’ pats nusižudysiąs. Atsi
skyrusi nuo jo žmona su
skubo patikrinti ii’ sužinojo, 
kad jis tikrai prasišalinęs 
sykiu su vaikais.

REIKALAVIMAI
Reikalingi du darbininkai dirbti 

prie baro ir restaurante. Nuolatinis 
darbas. Vieno darbininko b,us savai
tinė alga, kito mėnesinė alga. Val
gis ir guolis ant vietos. Galit būt 
kad ir pora. Patyrimas nesvarbu, 
thes išmokinsime.
\ Prašome kreiptis pas 
Juozas Lugauskas, 426 

Brooklyn, N.

savininką:
So. 5tb St

(145-148)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

MArket 2-5172
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HELP WANTED—FEMALE

dar-
BARMAID

Pasitikima ir patyrusi.
bas. Kreipkitės:

BILL’S BAR & GRILL
44-69 21st St., L. I. C.

Telefonas:
RA. 9-9450

(102-193)

SLAUGES
ir praktiškos, tos 

New York valstijos 
reikia geros registr. 
vietą kaipo Asst. 

11—7 P. M.

Registruotos 
kur gali įsigyti 
laisnius. Taipgi 
slaugės ' užimti 
night supervisor.

Kreipkitės:
THE BRONX HOSPITAL 
1276 Fulton Ave., Bronx

LU. 8-7000 Ext. 237
(139-145)

FING ER WAVER
mokanti — ekspertas. Geros 

gera mokestis, linksmos
Kreipkitės:

Pilnai 
valandos, 
darbo sąlygos.

WELWYN BEAUTY SALON,
53 Linden St., Great Neck, L.

Tel. Great Neck 2-2260

HELP WANTED MALE

SUPERINTENDENT
Brooklyno. 16 šeimų namais; ang

lis if išmatoms pečius. Alfi.a, pri- 
"fckaitant 3 kambarių apt., (pu gesti 
ir elektra. Kreipkitės tuoj&us po 
390 VERNON AVE., BROCjA’LYN. 
Ar tol. šešt. ir Sekm. tarpe 10 A.M. 
ir 4 P. M. WH. 3-5553, taipgi šiuo 
pačiu numeriu galima skambinti iš
tisą dieną -savaitėje. Vakarais: Tel. 
IN. 2-8446.

(141-145)
REAL ESTATE
STATEN ISLAND

Arti N. Y. Ferry. 20 kambarių, 
duplex namas puikiame stovyje. Ge
rai dėl išnuomavimui kambarių pro
fesionalams ar privatiniam gyveni
mui. Moderninė virtuvė ir vonios. 
Dideli saliono ir valgymo kambariai', 
knygynas ir poilsio kambariai; iš
taisytas skiepas. Vario plumerystė, 
garas; 2 karam garadžius. ■ Plojas— 
150x150 su medžiais ir žalumynais. 
Tuoj galima užimti. Gera rezidenci- 
jinė vieta; arti visų patogumų. Tik
ras pirkinys už $23.000. šaukite sa
vininką: SA. 7-6433.

(140-146)

RICHMOND HILL—PRAŠO $15,500 
Savininkas parduoda su nuostoliu— 
apleidžia miestą. North Jamaica 
Avė., dailus vienos šeimos namas, 6 
garadžiai,' 50 per 100 žemės plotas, 
aliejus, šiltu vandeniu šildymas, ar
ti prie visko. Geras kontfaktoriams. 
Šaukite šeštadieniais ir sekmadie
niais; darbo dienom po 5:30 P. M. 
Tel. VI. 9-8076. Rašant: Ju. 23, 
Rm. 830, 11 W. 42nd St .J- N. Y. C.

(1^-146)
JAMAICA

5 rūmų namas, 6 motų senumo, alie
jum šildomas, 2 maudynės, naujai 
išdekoruotas. Combination, storms^, 
screens. Puikiausia vieta. Pamatyki
te, kad įvertinti.

Su nuolaida — Tel. FI. 8-0286 
(145-147)

GREAT KILLS—STATEN ISLAND 
Naujas Cape Cod. 4 rūmų bungalow. 
Pilnai įrengtas, šilto vandens šilu
ma, garadžius, moderniniai šėpukėm 
įrengta virtuve, tile maudynė, ex
pansion ai tie ir skiepas. Daug kitų 
įrengimų. Arti visų 
Žemės plotas 45x81.
$15,200.

Taipgi parsiduoda 5 lotai—100x81. 
Visi įrengimai, prieinama kaina.
Šaukite Savininką: 1)0. 6-2476W 

(145-148)

komunikaciją.
Pirkinys už

Traukinys, .kaip senas ar
klys, žino savo kelią. Ta
čiau aną dieną vienas Tubes 
traukinys paklydo, vieton 
nuvežti į Jersey City, įva
žiavo į Hobokeną.
_____________________ X—------------ --------------------------------------—

TONY’S 
i 

•-TO-DATE K

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G. 1

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph.
TeL EV. 7-6288




