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KRISLAI
Ir garbės dalykas.
“Joe Must Go.” 
Kovingi vyrai.
Kovoje su vėžiu.

Rašo A. BIMBA

š/M mūsų dienraščio finan- 
sinisl vajus turėtų kiekvienam 
laisvicčiui būti ir garbės da
lyku Neužbaigtas darbas, 
nepasiektas tikslas pažan
giam, susipratusiam lietuviui 
neduoda tikros ramybės.

K i e k v i e n as m ( s^ii1 ž i u o j a- 
mės, kai mūsų organizacijos 
bei įstaigos pasibrėžtą tikslą 
pasiekia su kaupu. Pralaimė
jimu bei nepasisekimu niekas 

, nesidid/.iuoja.
< žjūt^ėkime tad, kad su rug

pjūčio viduriu dešimties tūks
tančių dolerių kv'»ta būtų iš
pildyta. Kiekvienas prie to 
galime prisidėti. Kiekvienas

Savaitraščio redaktorius Le- ; ti pusantro milijono 
roy Gore iš Wisconsino dar 
tebegalvoja apie nuvainikavi
mą senatoriaus McCarthy. Jis 
sako, kad .jis ir vėl pasileis 
darban su obalsiu' “Joe Must 
Go.” Išleis peticijas, rinks 
piliečių parašus, agituos už 
to piktojo žmogaus išmetimą

Kiek^enas amerikietis, my
lįs d^mokratją ir gerbiąs žmo
gaus teises, palinkės G ore i 
pilniausio pasisekimo.

Mažai ko betrūko jam aną 
sykį. Buvo surinkęs 
(ris šimtus tūkstančių 
bet reikėjo keturiii 
tūkstančiu.

su virs 
parašu, 

šimtu

prieš 
energijos 
privatiš- 
paveda- 
bi I i jonų

Turime ir kitą labai kovin
go žmogaus pavyzdį senato
riaus Wayne Morse asmeny
je. Be sustojimo Senate 'jis 
iškalbėjo 12 valandų ir 22 
minutes. Jis kalbėjo 
prezidento atominės 
programą, kurioje 
koms kompanijoms 
mas kelių desimtų 
dolerių biznis.

Morse ir jo kolegoms ne
pavyko. Keliolika demo
kratų nuėjo su republikonais.’ 
Tas ir išgelbėjo administra
cijas programą Senate. Bet 
tieA kurie per trylika dienų 
tą ^programą buvo sulaikę, 
pasirodė smarkiais v y r a i s , 
drąsiais žmonėmis.

SaoBrazilijos sostinėje
Paulo vyksta šeštasis Tarp
tautinis Vėžio Kongresas. Su
važiavo kovotojai sui vėžinis 
viso pasaulio. Dalyvauja mū
sų šalies mokslininkai ir daly
vauja Tarybų Sąjungos moks
lininkai.

Diskusijos rimtos, praneši,- 
mai pagrįsti faktais ir davi
niais. Visus dalyvius turi 
užkariavusi viena idėja: pa
sidalinti praktiškais ir teore- 
tiškais . patyrimais kovoje 
prieš vėžio ligą!

Pasak N. Y. Times kores
pondento Sam Pope Brewer, 
kuris minėtame kongrese da
lyvauja, labai gražaus Įspū
džio padarė tarybiniai moksli
ninkai.

<£ia mes turime dar vieną 
• įrodymą, kaip galimas ir 
naų&ngas * įvairių socialinių 
sistfe
Iš šio kongreso išeis laimė
toja visa žmonija, nes vėžys, 
kaip žinia, neskirsto žmonių 
nei į tautas, nei į rases. Jis 
fc-visį priešas.

kaip
* įvairių
bendradarbiavimas.

SYNG. RHEE ŠAUKIA 
SAU TALKON AMERIKĄ 
- “NUKARIAUT KINIJĄ”
Žada sudaryt 2,000,000 armiją; 
prašo laivyno, oro jėgų, ginklų

Washington. — Sygma- 
nas Rhee, Pietinės Korėjos 
tautininkų prezidentas, tre
čiadienį kalbėjo bendroje 
Kongreso sesijoje (sena
torių ir kongresmanų), 
šaukdamas Jungtinių Val
stijų karo laivyną ir oro 
jėgas į talką Pietų Korė
jos ir Čiang Kai-šeko kinų 
armijoms — visuotinam 
karui prieš Kinijos Liau
dies Respubliką.

Rhee žadėjo sumobilizuo- 
savo

pietinių korėjiečių, o Čiang 
Kai-šekas Formozos salo
je jau yra paruošęs 630,- 
000 kariuomenės tokiam 
žygiui. Pietinės Korėjos 
armija, pasak Rhee, per- 
maršuotų per Šiaurinę Ko
rėją ir įsiveržtų į Mandžiū- 
riją; tuo tarpu Čiang Kai- 
šeko armija šturmuotų Ki
niją iš pietiniai - rytinio šo
no. Taip, ^anot Rhee 
“atkariautų Kiniją 
komunistų.”

Rhee pasakojo, kad “tam 
visai nereikėtų Jungtinių 
Valstijų armijos,” o tiktai 
laivyno, oro jėgų ir įvairių

, jie
nuo

NUSTEBINO
KONGRESĄ

Kuomet Rhee tik 
drai smerkė Sovietu

ben-

Nauji dantys išdygo 
79 mėty moteriškei

West Davenport, N. Y.— 
Korai Brandtienei, 79 me
tų amžiaus, išdygo penki 
nauji dantys; dygsta ir 
daugiau.

Jinai per paskutinius 20 
metų neturėjo nė vieno sa
vo danties ir vartojo dirb
tinius dantis.

New Britain, Conn.

mžiaus. Liko 
rč (Asadauskai- 
Joseph Jr. ir 
duktė Klemen-

€

Joseph. Shopes, ilgametis 
Laisvės skaitytojas, mirė 
liepos 28 d. Pašarvotas 
Venskūno Funeral Home, 
Stanley St. Laidos liepos 
30 d., 2 vai. po pietų. Lie
tuvių Kapinėse, Water
bury, Conn.

Mirė pasirgęs tiktai apie 
trejetą dienų, sulaukęs apie 
78 metų 
žmo 
tė), sūnūs 
Edwardas, 
tina.

Velionio 
tiems artimiesiems 
kiame užuojautą.

(Žinią pranešė telefonu 
šeimos giminaitė Marga
ret Simpson, brooklynietė. 
Jinai ir šeima išvyko į lai
dotuves,)

šeimai ir ki- 
reiš-

jungą ir Kinijos bei šiauri
nės Korėjos komunistus, 
tai senatoriai ir kongres- 
manai kartotinai jam plojo.

Bet kai jis dėstė tokius 
karo planus, tai nė vienas 
jam neplekštelėjo — nuste
bę kongresmanai ir senato
riai tylėjo, kaip žemė.

Vakarų Vokietija turi 
mokėt okupantų armijom 
$143,000,000 kas mėnesį

Bonn, Vokietija. — Va
karų ' Vokietijos valdžia 
yra priversta mokėti po 
600,000,000 markių (143 
milijonus dolerių) per mė
nesį užlaikymui okupacinių 
Amerikos, Francijos ir 
Anglijos armijų.

Okupantai ^atmetė prem
jero Adenauerio valdžios 
prašymus sumažinti tas 
lėšas.

Saržentas kankintojas 
tapo išteisintas

Fort Dix, N. J. — Kari
nis teismas surado nekaltu 
saržentą Richardą J. Wit- 
becką, kuris buvo kaltina
mas kaip žiaurūnas.

Keli kareiviai liudijo, kad 
Witbeckas įsakė jų kuo
pai visą valandą “ramiai” 
(smirno) stovėti 92 laips
nių karštyje birželio 21 d. 
Keli kareiviai dėl to apalpo. 
Tokius saržentas 
no,” liepdamas 
vandenį jiems ant

Taip kareiviai buvo 
džiami už kažin kokį 
ciplinos peržengimą.”

Teismas nusprendė, 
bausmė nepriklausą 
saržento, o nuo aukštesnės 
komandos.

Bet atsakingąjį kuopos 
komandierių leitenantą R. 
S. Morganą tas pats teis
mas jau pirmiau išteisino.

“gaivi- 
pilt šaltą 

veido.
bau- 
“dis-

kad 
nuo

Kinijos premjeras 
atvyko Maskvon

ČouMaskva. — Atvyko 
En-lai, > Kinijos Liaudies 
Respublikos premjeras. 
Sovietų vyriausybė iškil
mingai jį pasitiko ir šiltai 
priėmė. ' |

Kelionėje išjženevos kon
ferencijos Čou En-lai ne
seniai staptelėjo rytiniai 
rpe, sovietiniame Berlynu 
ruožte, o paskui Varša 
je ir tarėsi su Lenkios va
dovais.

Iš Maskvos jis grįš natrio.

o-

ORAS. — Vėl giedra, šil
ta ir gal bus lietaus;

John, buvęs Vakarų Vokietijos 
policinis vadas, smerkia jos 
“naciškdi-amerikinę” politiką

Berlin. — Dr. Otto John, 
buvęs Vakarų Vokietijos 
slaptosios policijos į galva, 
antrą sykį kalbėjo per ry
tinio Berlyno radiją, 
smerkdamas vakarinę Ade
nauerio valdžią. Jis perei
tą savaitę pervažiavo iš 
vakarinio Berlyno į rytinę 
miesto dalį.

Šį kartą John, smerkda
mas tą valdžią, pareiškė:

— Adenaueris, visiškai 
pasidavęs Jungtin. Vals
tijoms, planuoja apginkluo
ti Vakarinę Vokietiją ir 
atgaivinti nacizmą. Tuo 
būdu Adenaueris ' išstato 
pavojun pačią vokiečių 
tautos gyvybę.

John priminė, jog
pavojų nurodė ir dr. Hein
rich Bruening, buvęs Vo
kietijos premjeras pirm 
Antrojo pasaulinio karo.

tokį

JAPONŲ PONAI BIJO ANGLŲ 
SOCIALISTŲ VIZITO

Tokio. — Reakcinė Ja-> laikraščiai bijo, kad ja- 
ponijos spauda reikalauja, ponai darbininkai, išgirdę 
kad valdžia užgintų atvyk- < tų svečių kalbas, 
ti Anglijos socialistų va
dams, ypač kairesniajam 
Aneurinųi Bevanui. Sako, 
jis dar labiau sukiršintų ja
ponus darbininkus prieš 
kompanijas ir valdžią.

Japonijos socialistai pa
kvietė elementą Attlee, 
buvusios anglų darbiečių 
valdžios premjerą, ir kitus 
socialistus apsilankyti Ja
ponijoj rugsėjo mėnesį, 
kuomet jie bus apkeliavę 
Kiniją.

Pro-amerikiniai japonų

neimtu 
■ dar veikliau bruzdėti prieš 
esamąją savo valdžią ir 
prieš Jungtines Valstijas.

Tokio Asahi dienraštis 
apgailestauja, kad po -pa
liaubų sutarties padarymo 
Indokinijai jau net valdinė 
“liberalų” partijos politi
kieriai ir bankininkai pra
dėjo reikalauti, kad Japo
nija išsilaisvintų nuo ame
rikonų viešpatavimo. O an
glų socialistu lankymasis 
Japonijoj gal dar pastiprin
tų judėjimą prieš Jungti
nes Valstijas.

Eisenhower ragina 
užgirti pamatinius 
jo pasiūlymus

Ei-

šiuos pamatinius 
pasiūlymus:
įsiskolinti dar 15
dolerių, priedan

"Washington. — Prez. 
senhoweris prašė Kongre
są būtinai ir negaišuojant 
užgirti 
valdžios

Leisti 
bilijonų 
prie jau baigiamų 275 bili
jonų dolerių paskolų. -

Paplatinti bei pataisyti 
Social Security įstatymą.

Užgirti prezidentinius bi- 
lius — svetimiems kraš
tams remti prieš komuniz- 
m^; persekioti “neištiki
mus” amerikiečius; pa
keisti taksų įstatymą; nu
statyti valdinę paramą far- 
moms ir užgirti valdžios- 
programą namams statyti. '

New Orleans, La. — De
mokratas senatorius Allen 
J. Ellender laimėjo nomi
naciją jau ketvirtam ter
minui į Jungt. Valstijų Se- 
natą. ,

Brueningas, pereitą mė
nesį kalbėdamas Diussel- 
dorfe, Vakarinėje Vokie
tijoje, dalinai rėmė So
vietų pasiūlymą — sujung
ti Vakarinę ir Rytinę Vo
kietiją į vieną neutralę de
mokratinę valstybę.

Brueningas <tada,« kriti
kuodamas pro-amerikinę 
Adenauerio politiką, sa
kė:

■— Mes apsigautu me, jei 
lauktume, ekad Maskva po
litiniai nusižudytų; jeigu 
jinai sutiktų visųpirm su
vienyti Vokietiją pagal 
anglų - amerikonų pasiūly
mus, o paskui leistų suvie
nytai Vokietijai prisidėti 
prie karinės vakarinių 
kraštų sąjungos.

O- Vakarų Vokietijos 
premjerio Adenauerio val
džia kaip tik to ir laukia.

Šiaurinė Korėja sako, 
Rhee ir Eeisenhoweris 
planuoja naują karą

Pyongyang, Korėja. — 
Šiaurinės Korėjos Liau
dies. Respublikos radijas 
sakė:

— Pietų Korėjos pre
zidentas Rhee ir Jungtinių 
Valstijų prezidehtąs 
senhoweris planuoja 
ją karą.

Tai todėl Amerika 
nevos konferencijoje suar
dė bandymus įvykdyti tai
ką Korėjoje.

Ei- 
nau-

že-

Worcester, Mass
Juozas Karsokas mirė 

išvykęs atostogų, — prigė
rė žuvaudamas. Kūno te- 
bejieškoma. Jeigu artimų 
laiku atras, jis bus laido
jamas sekmadienį, rugpiū- 
čio 1 d. po pietų.

Reiškiame u ž u o j autą
— -   t VZ I « 1 I t

staigios nelaimės ištiktai f>ojas Pinilla ragino savo 
šeimai. . • -■ ■ ■ -

(Žinią telefonu pranešė
M. K. Sukackienėj

EISENHOWERIS sako. 
JANKIAI TIK GYNĖSI 
NUO KINIJOS LAKŪNŲ
Užgiria Komandierių Įsakymą 
tuojau šaudyt grąsinaneius

Washington. — Prezid. 
Eisenhoweris trečiadienį 
užginčijo Kinijos tvirtini
mą, kad Jungtinių Valsti
jų lakūnai įsiveržė į Kinijos 
orą virš Hainan salos, tenai 
nušaudami du jos lėktuvus.

Prezidentas faktinai už- 
gyrė Amerikos laivyno ko-

Kongreso vadas perstatė 
Rhee ‘Indijos, Indianos” 
ir Korėjos prezidentu

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmo pirmininkas, 
republikonas Joe Martin, 
perstatė Kongresui Syng- 
maną Rhee, Pietinės Ko
rėjos tautininkų preziden
tą,. visųpirm sakydamas: 
“Jums kalbės Indijos pre
zidentas.” Paskui Marti
nas pasitaisė, “tai Indianos 
prezidentas,” ir tik trečią 
kartą atspėjo, khd tai “Ko
rėjos prezidentas.”

Dovanojama turčiam 
bilijonas doleriu taksy

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas 315 bal
sų prieš 77 priėmė prezi
dento Eisenhowerio suma
nymą:

4 procentais numušti tak
sus nuo pelnų, gaunamų už 
korporacijų šėrus, o pirmą
jį $50 šėrą visai nuo taksu 
paliuosuoti. 7 ’

Pamažinti įvairių biz
nių taksus, ir tiktai specia
liuose atsitikimuose šiek 
tiek palengvinti taksus kai 
kuriems kitiems ameri
kiečiams.

Valdžia pasakoja, kad 
“publikai” būsią sutaupyta 
bilijonas, 363 milijonai do
lerių taksų per metus. Iš 
tikrųjų didžioji dauguma 
tų taksų bus turčiams do
vanota. .

Nikaragua bengiasi išvyt 
kostarikinius įsiveržėlius

Nikaraguos prezidentas 
Somoza pasiuntė savo ka
riuomenę ių lėktuvus į Kos
ta Rikos pašienį. Liepė iš
varyt Kosta Rikos kariuo
menę, kuri, vydamasi su
muštus sukilėlius, persi
metė į Nikaraguą.

Kosta Rikos valdžia gy
rėsi “ištaškius” Claudio 
Molinos , vadovaujamą su
kilimą prieš ją.

Kolombijos prezidentas

kongresą išleišti įstatymą, 
uždraudžiantį Komunistų 
Partiją.

mandos įsakymą “laikyti 
pirštą ant šautuvo gaidu
ko” ir negaišuojant šaudyt 
tuos, kurie grasintų ameri
konams.

Kas liečia Amerikos la
kūnu susidūrimus su Kini
jos lėktuvais Hainan srity
je, tai Eisenhoweris pasa
kojo korespondentams, 
kad:

Kinijos lėktuvai liepos 28 
d. užpuolė amerikinius 
lėktuvus, kurie jieškojo 
amerikonų ir anglų, nukri
tusių į jūrą su pašautu ke
leiviniu Anglijos lėktuvu.— 
Tą lėktuvą nušovė Kinijos 
lėktuvai liepos 23 d., palai
kydami jį čiang Kai-šeko

Tad Amerikos lakūnai - 
j ieškotojai gindamiesi ir 
nukirto du karinius Kini
jos lėktuvus, būdami, kur 
reikėjo, sakė Eisenhowe
ris, pridurdamas, kad Jun
gtinės Valstijos ginsis ir 
visur kitur, kur tik reikės.

Amerikos gi karo laivai 
su savo lėktuvais dabar ne
trukus apleisią vandenis, 
kur tas susikirtimas įvyko. 
KODeL AMERIKOS TAL
KININKAI KRITIKAVO 
TĄ JOS ŽYGĮ?

Korespondentai klausė: 
Ką prezidentas galėtų pa
sakyti apie tūlus Amerikos 
talkininkus, kurie kritika
vo amerikonus kaip “įnir
tingus pikčiurnas” tokia
me žygyje, kuris gręsė už
kurti naują karą?
Eisenhoweris atsakė, jog:
Jis neturi intencijos, kad 

Jungtinės Valstijos veik
tų kaip įsikarščiavęs pik
čiurna, bet ši šalis pasiry
žus apsiginti, kur tik rei
kia.

Prezidentas tvirtino, kad 
Kinijos valdžia bando nu
statyti Angliją prieš Jung
tines Valstijas. Todėl Ki
nija labai mandagiai priė
mė Anglijos protestą prieš 
nušovimą keleivinio ang
lų lėktuvo; atsiprašė už tą 
nelaimę ir žadėjo anglams 
atlyginti. Iš antros pu
sės, Kinija labai . šiurkš
čiai atmetė Amerikos pro
testus ir kaltino ameriko
nus kaip užpolikūSs— sakė 
Eisenhoweris.
BET AMERIKONAI VIS 
DAR MANEVRUOS 
KINIJOS JŪROSE

Nors prezidentas žadėjo, 
kad Amerikos karo laivai - 
lėktuvnešiai greitai bus at
šaukti iš Hainano vandenų, 
tačiau kiti valdininkai ir, 
laivyno komanda pranešė, 
jog amerikiniai karo laivai 
su savo lėktuvais vis dar 
manevruos Pietinės Ki
nijos jūroje, “kol tiktai rei
kės.”
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ĮVAIRUMAI
Florida ir Kalifornija 

neužtikrina ilgo amžiaus

TARPTAUTINIS SUSIRŪPINIMAS .
Tai, kas šiomis dienomis atsitiko South China jū

roje, supurtė žmones visame pasaulyje. Šaltoje tarptau
tinėje atmosferoje nukirtimas trejeto lėktuvų nesudary
tų rimtos padėties. Bet mes gyvename tokiais laikais, 
kada daugeliui žmonių taika skaitosi nelaime, kada išti
sos tautos sukaustytos isterija, baime. Kiekvienas pa
našus incidentas išpučiamas, padidinamas, paverčiamas 
didžiausiu pavojumi.

Dabar jau turime zir Kinijos versiją. Kinija sako, 
kad Amerikos kariniai laivai buvo apnikę jos vandenis 
prie Hainan salos, kad pagaliau Amerikos kariniai lėk
tuvai atskrido į Kinijos sritį ir nudėjo du Kinijos pa
kraščių sargybinius lėktuvus. Prieš tai Kinija protes
tuoja ir tuos žygius vadina provokaciniais kariniais žy
giais.^

Iš abiejų pusių protestai, reikalavimai susivaldymo, 
pasitaisymo.

Šiuo incidentu džiaugiasi Čiang ir Rhee klikos. Jie 
mato pateisinimą savo “filosofijos,” kad jokio susitai
kymo ir susikalbėjimo negali būti su Kinija, kad ji turi 
būti “pamokyta” Amerikos atominiais ginklais.

Džiaugiasi visi karo kurstytojai. Jie mano, kad tai 
gali privesti prie ginkluoto konflikto, ko jie taip seniai 
trokšta.

Tiktai taikos šalininkai nesidžiaugia. Tiktai taikos 
šalininkai tokius incidentus reikalauja likviduoti blaivo 
proto, susitarimų ir derybų keliu.

Šio incidento ir panašių nesusipratimų Tolimuosiuo
se Rytuose pamatinę priežastį teisingai nušvietė Kon
greso Atstovų Buto narys A. M. Miller, rėpublikonas iš 
Nebraskos. Miller pasakė: “Kas nors darbuojasi už per- 
siėmimą, ir tas man nepatinka... Aš nemanau, kad mes 
gerai darome pasiųsdami mūsų lėktuvus, laivus ir žmo
nes patruliuoti Kinijos pakraščius, idant apsaugojus 
Britanijos laivus.”

Daugelis senyvų lietuvių 
svajoja persikraustyti į šil
tesnes, malonesnes Floridos 
ir Kalifornijos valstijas, kad 
galėtų ramiau ir ilgiau pa
gyventi.

Bet šiurkštesnėse Massa
chusetts, Pennsylvanijos, 
New Yorko bei kitose ryti
nėse valstijose yra daugiau 
šimtamečių gyventojų, ne
gu “rojiškose” Floridoje ir 
Kalifornijoje, kaip parode 
dr. Flanders Dunbar (iš 
New Yorko) savo raporte' 
tarptautiniam gerontologų 
suvažiavimui Londone, per
eitą savaitę. G$'ontolo- 
gai yra senatvės litu žino- 
vai-gydytojai.

ŠIMTAMEČIŲ AMERI
KIEČIŲ PAPROČIAI

Dr. Fląnders ypač apklau
sinėje * 
laukusių^lOO metu bei dau
giau, kaip jie laikosi ir ką 
veikia tokioje. 
Pasirodė, kad:

Viena 105 metų senutė 
uždarbiauja dailiais išsiuvi- 
nėjimais ir laiko mažųjų 
dovanėlių krautuvėlę, o už

leidžia (varicose veins) ir net su- 
jsidaryti pavojingi ■ kraujo 
gumuliukai, kaip rašo dr. 
Th. R. Van Dellen. Taip 
gana dažnai atsitinka seny
viems nuolatiniams sėdėto
jams, ypač moterims.

Toks sėdėjimas užtvenkia 
kraujo tekėjimą veninėmis 
kraujagyslėmis į širdį, o su
krekėjęs kraujo gumuliukas 
gali paskui nuniaukti kitur 
ir užkimšti svarbią krauja-

amerikiečių, su-

dirbamais pinigais 
savo anūkus į kolegiją.

Vienas bankininkas, su
laukęs 100 metų, pavedė biz
nį savo sūnui. Bet nuobodu 
buvo seniui, nieko nevei
kiant. Todėl jis ėmė orga
nizuoti jaunų berniukų klu
bus.

i Dauguma šimtamečių nė
ra nei labai turtingi nei 
perdaug suvargę beturčiai.

Visi jie sakėsi gerai mie-
UNIJŲ LYDERIAMS ATSAKYMAS

Aną dieną susiėjo trys labai didelių darbo unijų ly
deriai ir susitarė daryti ką nors didėjančio nedarbo rei- £3- 
kalais. Pirmiausia jie nutarė parašyti prezidentui Ei- NUSENUSIŲ VEDYBOS 
senhoweriui laišką, išdėstant jam šalies ekonominę padė
tį ir sunkų likimą keleto milijonų bedarbių. Laiško ko- i 
pija buvo taip pat pasiųsta visiems kongresmanams.

Kantriai buvo laukiama atsakymo. Juk reikalas 
svarbus, greitas, nes žmonės, netekę darbo, nebeturi 
normališkų įplaukų, susiduria su ateitimi be vilties. ’

Peržema, matyt, buvo mūsų prezidentui greitu klau
simu pačiam tuojau pasirūpinti. Jo akyse, matyt, pe- 
daug tereiškia trijų kad ir labai stambių unijų preziden
tų balsas, nors jie kalbėtų ir ketverto-penketo milijonų 
bedarbių balsu. Jiems atsakymą duoti jis pavedė savo 
pagelbininkui Sherman Adams. Adams gi lengvai ap
sidirba. Jis sako, kad John L. Lewis, mainierių unijos 
prezidentas, David J. McDonald, plieno darbininkų uni
jos prezidentas, ir Dave Beck, trokų vairuotojų unijos 
prezidentas, yra be reikalo taip susirūpinę. Šalyje pa
dėtis esanti gera ir dar vis gerėjanti, nes pramonės 
smukimas jau pereitais metais buvęs gražiai sulaikytas. 
Tie, kurie kalbėjo apie depresiją, padarė klaidą. Todėl 
ir Lewis, Beck ir McDonald padarė klaidą “pagąsdin
dami” prezidentą ir visą vyriausybę su savo laišku.

Mainierių unijos organas “United Mine 'Workers 
Journal” įdėjo Mr. Adamso atsakymą. Jis stebisi, kaip 
šaltai ir kaip nepateisinamai Adams kalba prezidento 
vardu apie ekonominę šalyje padėtį. Laikraščiui atrodo, 
kad mūsų vyriausybė mažai tepaiso, arba visiškai nepai
so, kas atsitiks su milijonais bedarbių.

Mainierių unijos organas sako tiesą.

98 procentai visų šimta
mečių buvo vedę, dauguma 
net po kelis sykius, daž
niausia kaipo našliai bei i, . . . .. , ..na^lgs i ko atsistoti; kur galima,

l pavaikštinėti, ir visur pro-
Neretai žmonės, būdami tarpiais pajudinti kojas bei 

90 bei 100 metų amžiaus, “kumpius,” pasikraipant 
vėl susituokia į poras. I vienon ir antron pusėn.

Kokių keistumų kartais būna
SUSIDEGINO 
Už GRIEKUS

James Nelson^ Rock Is
lando, III., gyventojas, pri
sirišo vielomis prie medžio, 
apsipylė kerosinu ir suside
gino už “griekus.” Jis, in
dų plovėjas valgykloje, sa
kydavo kitiems, “esu taip 
nusidėjęs, kad nevertai gy
venti.”

TIKTAI PRADŽIA ATBUDIMO
Amalgameitų rūbsiuvių unijos organas “Advance” 

drąsiai ir atvirai išstoja prieš prokuroro Brownell bilius. 
Jie pavojingi Amerikos žmonėms, o pirmoje vietoje Ame
rikos darbo unijoms. “Per visą šalį darbo unijos,” sako 
“Advance,” pakėlė savo balsą prieš Brownellio bilius, 
kūrie grūmoja pačiai Amerikos darbo unijizmo egzis
tencijai.

Gerai, kad rūbsiuvių unijos organas permato pavo
jų. Gerai, kad daugybė kitų unijų pasisakė prieš minėtus 
reakcinius' bilius, kuriais siekiama sunaikinti Amerikos 
žmonių konstitucines laisves.

Bet kas toliau? Argi tokio protesto užteks įrodyti 
Kongresui, kad šituos bilius reikia pasiųsti į gurbą?

Toli gražu neužteks. Protesto balsas čia, protesto 
balsas ten, savaime geri reiškiniai, neatmuš pavojaus.. 
Reikia ,kad visas galingas Amerikos darbo unijų' judėji
mas ne tik tartų protesto žodį, bet organizaciniais žy-, 
giais veiktų Kongresą. Reikia, kad rudens rinkimuose 
būtų sudarytas bendras politinis frontas nepraleisti Kon- 
gresan nė vieno senatoriaus ir nė vieno atstovo, kuris 
neišstoja griežtai prieš Brownellio bilius ir prieš visą 
reakcijos siautėjimą visoje šalyje.

VIS TIEK
VYRAS “GERAS”

Portland, Ore. Žmona 
teisme priešinosi savo vyro 
reikalavimui perskyrų, ji
nai pripažino, kad jis nu
mušė jai nosį i*r išbeldė 
dantis. “To nepaisant, 
sakė žmona, — jis yra 
bai, ląbai geras vyras.”

la-

KUR ŽYDAI IŠSKIRIA 
KITUS ŽYDUS

Izraelin atvykę apsigy- 
vent žydai iš Azijos, Šiauri
nės Afrikos bei Arabijos 
turi tamsesnę veido spalvą, 
negu baltieji žydai iš Euro
pos bei Ąmerikos. Todėl 
jie apgyvendinami skirtin
gose nuo baltųjų vietose, c 
europinių žydų vaikai juos 
užkabinėja, šūkaudami, 
“juodukas, juodukas!”

Tamsiaspalviai ateiviai 
dėl to davėy skundą Izrae
lio valdžiai;

Jie. visuomet interesuojasi 
naujais dalykais ir turi pa
traukimą prie antrosios ly
ties.

SKIRTINGAI AIŠKINA 
SAVO AMŽIŲ

Į klausimą, kodėl jie taip 
ilgai gyvena, šimtamečiai 
žmonės skirtingai atsiliepė.

Vieni sakė: — Negėrė- 
me ir nerūkėme arba dar 
jauni būdami nustojome rū
kyti bei alkoholį vartoti.

Kiti pareiškė: — Kasdien 
įsigeriame geros degtinės 
ir rūkome gerus cigarus.

Viena šimtametė moteris 
sakė: — Ilgai gyvenu todėl, 
kad pusryčiams valgau 
obuolinius pyragaičius.

O vienas senukas atsakė: 
—Mano taisyklė yra dau
giau stačiam būti, negu sė
dėti. N. M.

Per ilgai sėdėti—
senatvėje, (JalykaS

se-Per ilgai be judėjimo 
dint, ne tik “užtirpsta” ko
jos, bet gali išsivystyt ga
rankščiuotos kraujagyslės

Ypač vengtina, ilgo sė
dėjimo su kabančiomis ko
jomis.

Ilgai keliaujant trauki
niu, lėktuvu ar busu, taip
gi patartina Yaiks nuo Jai

au-

“TVARKDARYS” 
TURĖJO PARAUSTI

Susikūlus keturiems 
tomobiliams vienam į kitą
Oaklahoma City, policinin
kai ėmė kvosti vairuotojus, 
ir surado, jog vienas iš vai
ruotojų yra policijos leite
nantas, kuris niekuomet ne
buvo gavęs leidimo automo
biliui vairuoti.

VAGIS KANDIDATAS 
Į POLICIJĄ

Dayton, Ohio. — Vienas 
jaunas vyras geriausiai iš
laikė kvotimus į policinin
kus, ir viršininkai jau ta
rėsi priimti jį tarnybon, iki 
kiti policininkai surado, kad 
jis pavogė automobilį, ir 
areštavo vagį pačioje poli
cijos stotyje. J

POPIEŽIUS UŽGINA 
AUKOT AKĮ KITAM

Pasitaiko geraširdžių, jog 
aukoja vieną s^vo akį' ki
tam, visai praradusiam re
gėjimą, kuomet daktarai 
suranda, jog įdėjus sveti
mos akies dalį, galima bū
tų sugrąžinti neregiui ma
tymą. *

Tokiai akies dovanai prie
šinasi popiežiaus laikraštis 
L’Osservatore Della Domė

VYTAUTAS, JOGAILA, 
KORIBUTAS IR ČEKIJOS 
KARALIŠKA KARŪNA

Pirmoje dalyje 15-tojo 
amžiaus Čekijos liaudis 
per penkioliką metų triuš
kino Romos popiežiaus ir 
europinės reakcijos jėgas. 
Laike tų kovų kėlis kartus 
buvo pasiūlyta ' Čekijos ka
rališka karūna Jogailai ir 
Vytautui. Istoriniai žino
ma, kad jie, spaudžiant Ro
mos popiežiui, nuo tos ka
rūnos atsisakė. Bet tas “at
sisakymas” reikalingas pla
tesnio paaiškinimo.

Feodalinė Europa ir 
keli popiežiai

Viduramžiuose Europoje 
buvo daug atskirų nedidelių 
karalysčių ir kunigaikštys
čių. Net dideli dvarponiai 
jautėsi kaip atskiri karaliu
kai ir turėjo savo ginkluo
tas jėgas. Jie tavo tarpe 
tai darė sąjungas, tai ka
riavo. Vokiečiu kilmės ka
ralystės ir kunigaikštystės 
buvo sudarę taip vadinamą 
“Šventąją Romos Imperiją 
Vokiškų Tautų,” arba “Ap
saugą Romos Popiežiaus.” 
Tie karaliai ir karaliukai iš 
Sctvo tarpo išrinkdavo im
peratorių, kuris buvo kaip 
koks popiežiaus karo minis
tras. Tai buvo reakcijos są
junga.

Romos popiežius ir tas 
imperatorius organizuoda
vo karus prieš “eretikus” ir 
net prieš katalikų ‘ šalis, 
kaip ve, kryžiokų puolimai 
ant katalikiškos Lenkįjoš 
ir tt. Pagalba tos “Šven
tos Imperijos” popiežius da
rėsi milžiniškus pelnus, nes 
karo grobio dalis eidavo 
Romos popiežiaus naudai.

Tokia pelninga “Kristaus 
vietininko” pozicija sudarė 
sąlygas, kad vienu kartu 
būdavo net keli katalikų po
piežiai. Taip 14-tame am
žiuje Francijos karalius 
Philipas IV paskelbė, kad 
jis daugiau nieko bendro 
neturi su Romos popiežiu
mi, esančių “Šventos Impe
rijos” globoje, ir paskyrė 
Francijoje savo naują po
piežių. Kilo karai tarpe pa
čių popiežių, tų “Kristaus 
vietininku.”

1414 metais prasidėjo 
Konstanzoje Romos katali
kų bažnyčios kongresas, ku
ris tęsėsi ketveris metus, ir 
pd didelių barnių, deginimo 
“eretikų” nutarė, kad būtų 
tik vienas vienu kartu kata
likų popiežius. Tas suvažia
vimas išrinko naują popie
žių — MartinąV, kuris pa
sižymėjo • žiauriausiais ka
rais prieš “eretikus.” ,10 pilvo VlvLlJAUO. • • i

Katalikų bažnyčios gal- i ®?1!au’ veiklant ,R?mos J’0'
vos buvo dideli žmonių pa
vergėjai. Jie valdė milži- 

nica. Tas laikraštis pereitą 
savaitę rašė:

“Tatai priešinga Dievo 
įstatymui, nes niekas nėra 
savo gyvybės7 bei kūno or
ganų ponas. Todėl nelėisti- 
na svarbią savo kūno dalį 
atiduoti kitam. Gera inten
cija nepateisina tokį blogą 
veiksmą.”

TEISMAS Už PER ŠILTĄ 
SVEIKINIMĄ

Hackensack, N. J. — Ber
nardas Wallach, suėjęs savo 
draugą Normaną Gebroe, 
taip entuziastiškai paspau
dė jam ranką, kad sulaužė 
mažąjį dešinės rankos pirš
tą.

Normanas už tai apkun- 
dė Bernardą teismui, reika
laudamas '$20,000 atlygini
mo. J. C. K.

IS ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

niškus žemių plotus, turėjo 
daugybę baudžiauninkų. 
Neveltui net Lietuvoje bau
džiavą vadindavo “kunigys
te.” Tas nesvietišaks Ro
mos popiežiaus ir katalikų 
kunigijos godumas ir dide
lės neteisybės iššaukė reli
ginius karus — reikalavi
mus reformų religijoje. Če
kijoje tokiu reformatoriu
mi buvo Hussas, kurį kata
likų vadai sudegino Kons- 
tanzoje.

Čekijos sukilusi liaudis, 
reikalaudama reformų reli
gijoje ir naikindama bau
džiavą, per penkioliką me
tų triuškino Romos popie
žiaus ir reakcijos jėgas 
(1419-1436 metais). Laike 
tų kovų čekaf atmušė milži
niškas popiežių ir 'jų kara
lių jėgas. Taip 1420 metais 
čekai sumušė 150,000 vokiš
kų kryžiokų netoli savo sos
tinės Pragos.
Kviečia Jogailą ir Vytautą 

karaliauti Čekijoje
Atminkime, kad 20,000 če

kų dalyvavo Žalgirio mūšy
je 1410 metais. Laike kovų 
Čekijoje, Taboro mieste bu
vo centras taboristu — Var
gingos liaudies armijos; gi 
Pragoję valdžioje laikėsi
biurgeriai (pirkliai), ir juos Ka,.iblltas> čekijc,3 karaIills,
palaikė dvarponiai. Tabo- 
ristai naikino baudžiavą,' 
atėmė bažnyčios viršininkų ■ 
turtus. Gi Pragos šalinin
kai siekė tik tūlų religinių 
reformų . Todėl tarpe Ta
boro ir Pragos tai būdavo 
bendras frontas atmušimui 
išlaukinio priešo, tai jų pa
čių tarpe kildavo karas.

Taboristu vadas žižka ir 
Pragos valdovai manė, kad 
jeigu jie turės Čekijoje ka
ralių, tai gal išvengs užsie
nio puolimų. Mat, jų kara-

įmestas i kalėjimą
Jogailos ir Vytauto pa

stangomis K o r i b u tas at
šauktas iš Čekijos. Vytau
tas su Jogaila susitaikė Lie
tuvos ir Lenkijos reikalais. 
Čekijos liaudis vadovystėje 
Jono žižkos ir vėl supliekė 
kryžiuočių jėgas.

1424 metu vasara Koribu
tas, nežinant Jogailai.^* Vy
tautui, vėl grįžo į Če’kij^.ir 
Pragoję pasiskelbė Čekijos 

i karaliumi. Jis išbuvo Čeki- 
i jos . karaliaus vietoje virš 
' trejų metų laiko.

Koributas tai darė ben
drus veiksmus išvien su ta- 
boriečiais, tai tarnavo vien 

, Pragos turčių reikalams.
į Pagaliau, 1427 metų ru- 

Čekijos (sostą teko atsisės- denį Pragos turčiai priešą-
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lius Vaclavas mirė, o Vada- 1 
vo brolis Zigmantas, nors j 
ir pasiskelbė, kad jis yra ! 
Čekijos karaliumi 1419 me- > 
tais, bet kadangi jis buvo i 
galva “Šventos Imperijos,’ 
organizavo kryžiuočių puo 
limus ant Čekijos, tai jam i 
č 1 •; r \ ' 1 ‘ ’
ti tik septyniolika metų vė
liau, būtent, 1436 metais, 
kada taboristu judėjimas 
buvo nugalėtas.

Taboristu ir Pragos ša
lininkų suvažiavimas Čes- 
lavlio mieste 1421 metais 
nutarė kviesti Lenkijos ka
ralių Jogailą būti ir Čekijos 
karaliumi ir Čekiją jungti 
su Lenkija. Jeigu tatai bū
tų įvykę, tai būtų susida
riusi galinga slavų jėga 
prieš kryžiuočius.

Jogaila ilgai vilkino, 
duodamas atsakymo.

ne-
Pa-,

ls a- 
Ta-

į piežiui, jis nuo Čekijos 
raliaus vietos atsisakė.
da Čekijos atstovai, nes ir 
Pragoję laikinai darbo liau
dis su Janu želivskiu prieš
akyje paėmė galią Į savo 
rankas, pakvietė Lietuvos 
kunigaikštį Vytautą būti 
Čekijos karaliumi, bet ka
dangi jis turėjo kovų Lie
tuvoje prieš vokiškus kry
žiuočius, tai laikinai Čekiją 
valdyti pasiuntė Zigmantą 
Koributietį (Jogailos brolio 
Koributo sūnų). Čekijos 
žmonės, kad atskirti Zig
mantą Koributietį nuo 
“Šventos Imperijos” valdo
vo Zigmanto, tai savo val
dovą pradėjo vadinti tik 
Koributu, tai yra, jo tėvo 
vardu.

Koributas, ruošdamasis 
vykti į Čekiją, pąskelbė Lie
tuvoje ir Lenkijoje ifiobili- 
zaciją liuosnorių, kurie no- 

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktad., Liepos (July) 30, 1954

si m a b i 1 i z a v o virš 5,000 
vykstančių. Jų būtų buvę 
dar daugiau, bet Jogaila 
nusigando, kad tas sutvir
tins Čekiją, tad ir sulaikė 
tolimesnę mobilizaciją.

1422 metų gegužės 16 d. 
Koributas su savo savano
riais pribuvo į Pragą. Bet 
jis tuojau padėjo turtin
giems atgauti Pragoję ga
lią. Dėl to ta>*pe io ir tabo
ristu vado žižkos buvo kilęs 
nesusipratimas. Bet vėliau 
jie buvo susitarę bendrai 
ginti Čekiją.

Romos popiežius Marti
nas pradėjo organizuoti 
trečią kryžiuočių užpuoli
mą ant Čekijos. 1422 me
tų lapkrityje vokiečių imipe- • 
ratoriaus Zigmanto atsto
vai susitiko su Jogailoškir . 
Vytauto atstovais aptarti, 
kad palengvinti kryžiuočių 
puolimą ant Čekijos. Zig
manto atstovai išreikalavo 
atšaukti Koributą iš Čeki
jos. Jogaila net pasižadė
jo didelę armiją pasiųsti 
kryžiuočiam pagalbon. Bet 
iš to jo pažado nieko neiš
ėjo, nes lenkų žmonės ne
norėjo kariauti prieš Čeki- 

kyje su Rokocina slaptai 
susitarė su “Šventos Impe
rijos” karaliumi Zigmantu. 
Jie pagrobė Koributą ir 
įmetė į tvirtumos kalėjimą. 
Gi vėliau Koributą ištrėmė 
iš Čekijos.

Čekija dar per kelis me
tus kovojo prieš reakciją. 
Taboristai kovojo už liau
dies laisvę, o Pragos šąli- * 
ninkai tik dėl religinių 
formų ir mažesnių socialių 
pakaitų.

Romos popiežius ir “Šven
tos Romos Imperijos Vokiš
kų Tautų” imperatoriuJiai- 
mėjo tik tada, kada užkūrė 
karą tarpe Taboro ir Pra
gos, jų pačių tarpe, tai yra, 
Čekijoje reakcija laimėjo 
reakcinių čekų jėgomis.

Posakiai apie pinigus
Pinigai — galvažudžiai.— 

Lietuvių patarle.

Taupymas nėra jokia did- 
vyrystė; tam nereikia nei 
gabumo nei talento.—Filo
sofas Kant.

Daug vargo išvengiama, 
jeigu žmogus, užuot pinigų 
užsidirbti ir taupyti, tik nu
eina ir gauna jų pasiskolin
ti.—Winston Churchill.

(Taip daro Anglija, gu
lindama iš Amerikos ir’Įsi
tikinus, jog paskola bus do
vanota.)
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syti ir mokino kitus. Visada 
ko nors mokinosi, laiko nelei
do dykai: rašė ir skaitė, 
ir kitiems davė knygas ir 
gino skaityti ir rašyti, 
nežinojo, kas tas čirviii
zas buvo, ir stebėdavosi iš 
tų žmonių, kurie savo gyve
nimą sueikvoja tik kortomis 
lošti

na, 
ra-

tū

Buvo daug vainikų.

ūrys žmonių palydėjo i 
atiduoti paskutinį pa- 

Palaidojome 1 a iš
burtų. Tik labai 

pasakyta keli

Jis dažnai garsiai skaityda
vo laikraščius ar knygas, kad 
ir kiti girdėtų. Skaitė ne tik 
lietuviškai: ėjo Į vakarinę 
mokyklą ir išmoko skaityti ir 
rašyti gramatiškai anglų kal
ba.

Barauskas buvo nuolatinis 
Laisvės ir Vilnies skaitytojas, 
taipgi skaitė ir kitus laikraš
čius. Sakėsi norįs matyti pa
dėtį iš visų šonų, nebūti vien
pusišku. Ėmė dalyvumą dis
kusijose ir visuomet (almėda
vo todėl, kad žinojo ir prie
šiškos pusės istoriją. Tačiau 
buvo lėto būdo žmogus, nie
kuomet neįžeisdavo kitokio 
n 11 s i s t at.y m o žmoni ų.

Jis turėjo gražų knygyną 
savo stuboje. Gal rčtai kuris 
turi tokį knygyną, kaip jis 
turėjo visokių mokslo knygų. 
Labai mylėjo apšvietą-žinoji- 
ma.

Vietinėse draugijose pa
skiausiais laikais neprigūlėjo. 
Tik Literatūros Draugijos, 
kuri išleidžia knygas, buvo 
nariu iki mirties. Taipgi kai 
susitvėrė kapinių bendrovė, 
nuo pirmos dienos buvo iš
rinktas nutarimų raštininku ir 
juomi pasiliko per tuos visus 
metus iki mirties. Daug dir
bo dėl kapinių: nebuvo nei 
vieno pikniko, kuriame būtų 
nedirbęs. Niekuomet nesi
skundė,. kad jam per sunku. 
Kadaise prigulėjo Petro ir 
Povilo Draugijoje, bet kada 
ta draugija vienijosi sn Ka
zimiero Draugija, pasitraukė. 
Kadaise buvo nariu ir Susi
vienijime, bet kai pasitraukė, 
iš naujo nebeįstojo.

Tai toks, maž-daug, buvo 
velionio Barausko gyvenimas.

Ilsėkis, mielas drauge, po 
šalta velėna šioje šalelėje! O 
mes, pasilikę, vykdysime jū
sų užbrėžtą darbą iki per
galės.

Užuojauta jo žmonai, se
sutei ir kitiems giminėms.

V, Vilkauskas

WATERBURY, CONN
Draugas nelaimėje

Buvau nuėjusi aplankyti 
draugą Adomą Mickevičių iš 
Bristol, Conn., kuris buvo St. 
Mary’s Ligoninėje su sulaužy
ta koja. Nelaimė jam atsi
tiko skinant vyšnias nuo me
džio savo sode. Negalėdamas 
pasiekti vyšnių nuo žemės, 
pasistatė kopėčias prie me
džio šakos ir pasilipęs skynė 
jas. Medžio šaka lūžo, ko
pėčios puolė ir jis su kopė
čiomis puldamas sulaužė ko
ją per riešelį, ir dabar ran
dasi blogoje padėtyje, 
ja įdėta į kastingą, ir 
gali vaikščioti.

Apie savaitę laiko 
Bristolio ligoninėje, o
buvo perkeltas į AVaterburio 
ligoninę. Užklausiau, kodėl 
reikėjo perkelti į St. Mary’s 
Ligoninę ? Atsakė, kad šita 
ligoninė turi mašiną, su ku
rios pagalbą atstato kaulus į 
vietą, kurie 
ėję.

Liepos 24 
kevičius jau
ir dabar būna savo namuose, 
bet vaikščioti dar negali ir 
turės dar ilgą 
namie, iki koja 
gis, kad galėtų

Adomas labai 
būdo

nartavičiaus, yra sunkiai ser
ganti savo namuose, 116 Sun
nyside Ave. Ji gavo para
lyžių jau keli mėnesiai tam 
atgal ir dabar nevaldo vienos 
pusės ir vos gali pavaikščio
ti savo stuboje.

/Moterys, kurios turite lai
ko, malonėkite atlankyti d-gę 
Lenartavičienę, tuomi jai su
teiksite daugiau energijos ko
voti su liga.

Kaip gi su tuo Lietuvos 
aukso fondu?

— ko
jis ne-

išbuvo 
vėliau

būna iš vietos iš-

Apie Karolio Barausko 
gyvenimą ir mirtį

■> NASHUA, N. H.
K. Barauskas mirė labai 

mažai sirgęs. Nuvežtas ligon- 
butin, padaryta operacija, bet 
jau buvo vėlu1, nes “ulseris” 
buvęs trūkęs prieš 2 dienas. 
Jeigu ne tas. jis būtų galėjęs 
dar gyventi. Būta drūto sudė
jimo žmogaus ir ne per senas, 
67 metų. Atrodė dar gerai. 
Gyveno iš senatvės pensijos.

Liepos 4-tą buvome nuvažia
vę jį pasikviesti važiuoti į 
Laisvės pikniką, Monteloje. 
Jis skundėsi, kad šį sykį nega
lėsiąs važiuoti, nesijaučiąs ge
rai, bet kitą sykį, tai tikrai va
žiuos. Ir va taip greit atsitiko, 
kad 10 liepos pasidavė ligon- 
butin padaryti operaciją, 13 d. 
mirė, o 16-tą jau palaidotas 
Lietuvių Koperatyviškose Ka
pinė.
Nors^ laidotas šiokiadienį, ta
čiau 
kap^ 
tarnavimą.
vai.be jokių 
gaila, nebuvo 
žodžiai prie jo karsto, nes vy
riausia podukra nenorėjo, 
kad kas būtų pasakyta atsi
sveikinant paskutinį kartą.

Paliko moterį Lucy Baraus
kienę, 2 posūnius1, 2 podukras, 
2 anūkes, ir 1 seserį M. Vir- 
bickienę, kuri gyvena Nashua, 
taip gi ir savo gerus draugus 
ir drauges.

Po šermenų, palydovai bu
vo pavaišinti Lietuvių Klubo 
apatinėje svetainėje.

Velionis buvo kilęs iš Papi
lės miestelio. Bežemis, iš pat 
jaunų dienų sunkiai dirbo 
Jam nebuvo kada mokytis, 
nes turėjo ušsidirbti duoną 
tarnaudamas pas ūkininkus. 
Labai daug vargo ir išnaudo
jimo darbininkų klasei jisai 
matęs, jįis dirbo ir kentėjo, 
betiuonl pat sykiu ir mokino
si pats per save ir galvojo, 
kodėl, taip yra. Kunigai sako, 
kad visi žmonės“sutverti pa
gal dievo paveikslą,” tad tu-;Skebas, tai bėda, kaip ir 
retų būti visi lygūs. Bet taip 
nėra. Vieni turi visko ir per
daug, o kiti nieko neturi. Jis 
pradėjo galvoti ir surado, kad 
pasaulis 
Pradėjo 
skaityti, 
kur ta 
prašalinti. Jis suprato, 
teisybės niekas iš kitur neat
neš, bet pats turi rasti ir gauti. 
Tai ir persitikrino, kad turi ko
voti už geresnę ateitį. Jis sto
jo į darbo klasės eiles ir kovo- 
jb, kiek jis galėjo.

d. Adomas Mic- 
išėjo iš ligoninės

valdomas neteisingai.
mokytis, knygas 

Jis troško surasti, iš 
neteisybė ir kaip ją 

kad

Iš Lietuvos jis persikėlė 
per rubežių į Latviją. Ten 
dirbo dideliame Snikerių dva- 
re/#etoli žagariu miestelio 
DirRo sunkiai ir ilgas valan
das, nuo saulės tekėjimo iki 
nusileidimo, o naktimis turė
jo ’arklius ganyti. Tuomet 
priėjo išvados, kad taip il
gai gyventi negalima, turi su
rasti kokią nors išeitį. Ir su
rado, kad pavienis nieko ne
gali padaryti, bet turi orga
nizuotis ir bendrai kovoti. 
Kad tik tokiu būdu gal su
lauksime geresnės' ateities. 
Jis surado ir kitus taip pat 
mąstančius.

Tai buvo laikotarpis 1905 
ir 6 metų, kada įvyko sukili
mas už nuvertimą . Rusijos 
monarcho, tad ir įis dalyva
vo tame sukilime. Tame dva
re kur jis dirbo, sukilimas 
buvo numalšintas su baisiais 
nuostoliais -darbininkams, su-' 
šaudė keturis jo drau- 

ir jis pats slapstėsi, iki 
progą pasprukti nuo 

rūstybės.

Kadangi ir šičia jisai daug 
darbavosi, už tai ir čia buvo 
papuolęs nemalonėn tų., kurie 
turtus kraunasi iš darbininku, 
patys nieko naudingo nedirb
dami. 1915 metais darbinin
kų kantrybė trūko, paskelbė 
streiką audinių industrijoje, 
šis streikas buvo kovingas ir 
baisus. Mat, unijų tada čia 
dar visai nebuvo. O kur ii* 
buvo, tai nariai visai ne
skaitlingi. Streikavo, daugu
moje, lietuviai ir lenkai. 
Francūzų, graikų ir kai kurių 
kitų tautų darbininkai mažiau 
buvo susipratę, daugelis ske- 
bavo. Šiuose streikuose ta
po užmuštas graikų tautybės 

vi
suomet, buvo suversta ant 
streikierių. Tarpe kitų, tapo 
užpulti ir 3 lietuviai. Velio
nis buvo patupdytas kalė.jl- 
man su kitais ir išlaikytas 
apie metus laiko. Nors jis ta
me buvo visai 
laikė kalėjime 
laikė kalėjime, 
ir pinigus, kieh 
nigai žuvo ne tik jo, bet ir 
kitų, kurie tik streikavo ar
ba streikierius rėmė.

Pabaigoje 1919 ir pradžio
je 1920 metų Palmerio reak
cija puolė ir čia. Tarpe ki
tų, tapo vėl suimtos ir jis, 
buvo nuvežtas ant tos, Deer 
Island (salos) ir ilgokai iš
laikytas. Net buvo nuskirtas 
deportuoti. Po ilgo tardymo 
tapo paleistas. Būtų galima 
daug papasakoti iš to laiko
tarpio, bei jo gyvenimo, bet 
užimtų daug vietos ir laiko. 
Laisvėje jau buvo rašyta apie 
kitų ten buvimą. Velionis 
buvo tuo pačiu laiku ir, pa
našiose sąlygose sykiu ir su • 
siti žodžių rašytoju, tad ap
rašymas būtų panašus tiems 
jau išspausdintiems.

Nežinia, kaip 
Menama, kad 

nes buvo 
moteris

sūnus, 1
Palaido-

Liepos 18 d. Merrimac upe
le rado plaukiojant Williamo 
Bartuškos kūną. Bartuška bu
vo 64 metų, 
ten atsitiko,
jis pats prisigirdė, 
susirūpinęs, kad jo 
prasišalino nuo jo.

Paliko moterį, 2 
dukterį ir 2 brolius,
tas su bažnytinėmis apeigo
mis. tikinčiųjų kapinėse. Sa
koma, ka.d turėjo pinigų ir 
buvo rimtas žmogus. Laido
tuvėmis rūpinosi vietinis. Ve
lička. V. V.

'■“H®

Montello, Mass.
Laisvės piknike liepos 4 d. 

buvo labai gera dainų progra- 
Pirmininkavo J. Skliutas.

Choro 
W. Yo- 
Potsius. 
garsioji

gus, 
gavo 
caro

Atvažiavus į šią šalį irgi 
nekoJji/pyragai buvo, čia jis 
irgi weikė, suorganizavo so
cialistų kuopelę ir veikė, kiek 
-galėjo ir mokėjo. Jis pats la
vinosi ir kitus lavino. Išmo
ko taisykliškai lietuviškai ra*

nekaltas, bet 
Negana, kad 
bet pražudė 

iii turėjo. Pi-

vie- 
išė-

neėmė jokio 
Rose turėjo

komikai 1>

dabartiniam laiko- 
spaudos reikalui.
vyrai laisviečiai,

ma 
Dainavo Liuosybės 
Trio: Rose Stripinis, 
defkis, direkt. Albert 
Pirmiausiai mūsų
dainininkė Rose Stripinis, di-‘ 
riguojant Albertui Pociui, vy
kusiai sugiedojo Amerikos 
Himną. Paskui visi trys sudai
navo keletą liaudies dainelių, 
kurios publikai labai ‘patiko. 
Jie tuomi davė didelę dovaną 
Laisvės piknikui, 
atlyginimo, nors 
sugaišti iš darbo.

Brooklyniečiai
Kraučiūnas ir J. grybas sudai
navo keletą juokingų dainelių. 
Visa programa puikiausiai iš
ėjo. Laisvės redaktorius A. 
Bimba pasakė gerą prakalbą, 
atitinkamą 
tarpini ir

Draugai
vietiniai ir iš kolonijų, užėmė 
jiems nuskirtas vietas piknike 
ir atliko darbą kuo geriausiai, 
be jokio mupmėjimo. Taip 
pat ir draugės moterys, šie
met pikniko pelnas žymiai 
mažesnis, todėl, kad antrą die
ną buvo mažai publikos, dau
gumas išvažinėjo į vakacijas. 
Bet vistiek skaitoma piknikas 
gerai vykusiu.

Pikniko gaspadorius
Geo. Shimaitis

Washington, D. C.
Vėliau tapo areštuotas 

nas draugas. Velionis jį 
mė po $1,000 užstatu, 
teismas pasibaigė, velioniui iš 
kaucijos sulaikė virš šimtą 
dolerių, o kiti draugai, net ir 
apskritis neprisidėjo prie tų 
išlaidų padengimo, tad jis už
sirūstino ant visų. Iš veiki
mo pasitraukė, bet darbinin
kų judėjimo priešu nebuvo. 
Skaitė abu lietuvių liaudies 
dienraščius ir rėmė pagal iš
balę darbininkų judėjimą. 
Nors iš senatvės pensijos jau 
gyveno, bet visuomet reika
lui esant paremdavo visuo
menės reikalus. Dažniausia 
aukodavo nežymėdamas savo 
pavardės, bet visuomet davė, 
kiek galėjo. .

Susižeidė
Eidama į krautuvę nusipirk

ti maisto Cicilija Joniškietienė 
paslydo ant šaligatvio. Krito 
priešakiu ant rankų ir kojų. 
Labai .skaudžiai susižeidė. Ko
jos ir rankos likosi iki kraujo 
apdraskytos per aštrų cemen
tą. Tuojau buvo nugabenta 
pas gydytoją. Nutraukus X— 
ray pasirodė, kad kairioji ran
ka labai nukentėjnsi. Du pirš
tai likosi sulaužyti.

Gydytojas įdėjo pirštus ir 
ranką į gipsą. Sako, reikės 
taip dėvėti tris savaites, kol 
pirštai suaugs atgal.

Ligonė randasi namie, 316 
Peabody St., N.W„, Washing
ton 11, D.C.

Steponas Joniškietis

laiką pabūti 
galutinai su
dirbti, 
linksmo

gero būdo žmogus, Laisvės 
skaitytojas, — ne tik skaity
tojas, bet ir rėmėjas. Jis 
kiekvieną metą ne tik kad už
simoka už prenumeratą, bet ir 
paaukoja jos fondan po $10. 
ar daugiau. šiemet Adomas 
jau irgi paaukojo $10.

Draugai, kurie turite laiko, 
atlankykite Mickevičių, tai 
jam nebus taip nuobodu sirg
ti. Adomas yra nevedęs ir 
gyvena vienas savo vienos šei
mos name. Pas jį nuvažiavę 
ne tik atlankysite jį. bet ir 
galėsite pasilsėti ten ir 
miai laiką 
vena šalia 
gyventoją 
namo yra 
d as.
esu daug sykių ten buvęs.

Linkiu Adomui greitai pa
sveikti ir vėl stoti prie darbo.

Jo antrašas:
Adomas Mickevičius 
15 Graystone Ave. 
Bristol, Conn.

Jau antyą draugą ištinka 
tokia nelaimė skinant vyšnias. 
Praeitą metą buvau nuva
žiavęs į Torrington, Conn., 
pas Franą Kemežį. Jis irgi 
buvo iškritęs iš vyšnios me
džio beskinant vyšnias, ir bu
vo labai susižeidęs ir turėjo 
apie 12 savaičių išbūti ligo
ninėje ir namie iki galėjo pra
dėti dirbti.

Patartina draugam būti at
sargesniems laipiojant po me
džius.

SVEČIAI
Draugai Stanley ir Mary 

Meison ir jų duktė Hilda 
(slaugė) iš Miami, Fla., dabar 
lankosi Waterburyj. Atvažia
vo atlankyti savo dukterį ir 
žentą, anūkes ir kitus pažįs
tamus.

Važinėja dukters vairuoja
mu automobiliu. Mano tuoj 
išvykti atgal, nes grįždami į 

-Floridą ketina aplankyti dar 
kelis miestus pakelėje.

s Meisonai nors jau sakosi 
turi 74 metus amžiaus, bet 
dar gerai abu atrodo. Taip 
pat atrodo, kaip ir 5 metai 
atgal, kuomet iš mūs miesto 
išvyko apsigyventi Floridoje.

Linkiu draugams Meiso- 
nams laimingai sugrįžti į sa
vo namus ir dar ilgai, ilgai 
gyventi, Waterburiete.

Staiga Amerikos lietuvių 
spaudoje pasipylė visokios 
kalbos apie Lietuvos aukso 
fondą,arba Lietuvos užsie
niuose užšaldytus pinigus. Nie
kas tikrai nežino, kiek tų pi
nigų kur randasi. Daugiausia 
jų yra Jungtinėse Valstijose. 
Kiek smetoniniai plėšikai Lie
tuvos aukso ir litų buvo iš- 
kraustę į užsienius ir sudėję 
ten į bankus, svietui nepasa
koma. "

Detroit, Mich.

dabar eina varžybos 
VLIKo ir Lozoraičio 
pinigus, tai laikas nuę

Kai 
tarpe 
už tuos 
laiko ir mums nusigirsta vie
nas kitas dalykas. Sužinome, 
kad neseniai Washingtonan 
nusibaladojo prelatas Krupa
vičius ir pareikalavo, kad mū
sų valstybės departmentas jį 
pripažintų egzilinės Lietuvos 
vyriausybės galva. Toks gi pri
pažinimas automatiškai atida
rytų Krupavičiui ir visai VIJ K 
klikai duris į minėtą auk
so fondą. Kaip dabar dalykai 
stovi, tai iš Lietuvos aukso fon
do naudojasi tiktai smetoni 
niai diplomatai sji Lozoraičiu 
pryšakyje.

praleisti. .Jis 
miesto, mažai 
vietoje. Prie 
didele pieva ir

Labai rami- vieta.

ra
gy* 
ap- 

jo 
so- 
AŠ

MIRTIS
Liepos 11 d. mirė advoka

tas Albert Bronsky po trum
pos ligos. Buvo apie 56 me
tų amžiaus ir per daugelį me
tų laikė savo ofisą ir duoda
vo legališkus patarimus sve
timtaučiams, jų tarpe ir lie
tuviams. Daug lietuvių eida
vo pas jį gauti patarimų, nes 
jis labai gerai mokėjo lietu
viškai kalbėti ir buvo geras 
ir mandagus žmogus. Jo tė
vas buvo ateivis ir vadinda
vosi Broniška. Atvažiavo su 
šeimyna į Waterburį iŠPenn- 
sylvanijos valstijos. 
Albertas buvo tik 
Aukštesnę mokyklą 
baigė Waterburyj,
baigęs New York University 
School of Law ir pradėjo 
praktikuoti kaipo advokatas 
mūsų mieste 1923 m. Jis bu
vo leitenantu Jungt. Valstijų 
armijoje I-jame pasauliniame 
kare, ir* per 2 kartu buvo 
klerku miesto teismabutyj..

Priklausė prie L. P. P. Klu
bo ir L. N. Politiško Klubo.

Paliko liūdesyj savo moterį, 
sūnų ir brolį. Visi gyvena 
Woterburyj.

Mūsų progresyvė visuome
nė šiuo sykiu yra labai suju
dusi ir susirūpinusi spaudos 
— Vilnies, Laisvės, Liaudies 
Balso — rėmimu, metinio pik
niko surengimu.

Tai jau tik už dienos, čia 
pat, ir piknikas. Jis įvyks 
rugpiūčio (Aug.) 1 d., toje 
pačioje vietoje, kaip ir. kas 
metai, Beechnut gražiausiame 
parke. Iš čia visai arti, prie 
Inkster Michigan, ant Middle
belt kelio. Prasidės 1 vai. po 
pietų.

Girdėti, kad bus nemažai 
svečių ir iš kitų miestų. La
biausia yra prašomi vietiniai, 
patys detroitiečiai ir Detroitu 
apylinkės gyventojai. Ypačiai 
progresyviai draugai ir drau
gės prašomi nepraleisti šios 
nepaprastos progos, nes tik 
1 sykį į metus toks masinis 
svieto suvažiavimas būna. Tai 
kaip metinės, gegužinės, iškil
mingiausia šventė.

Piknikas įvyks su visokio - 
mis progomis linksmintis— 
muzika, dainos, šokiai, vaišin
gumai, draugiški pasimatymai 
su senų laikų draugais ir drau
gėmis. O tų visokių prizų, pi
li ignių dovanų yra labai daug, 
net $150.

Taigi, nelieka nieko dau
giau, kaip tik rengtis visiems 
dalyvauti ir kuo daugiau jau
nimo prikalbinti. Prašome se
nus veikėjus, rašytojus ir biz
nierius pagelbėti pikniko sėk
mingumui. Lai šis piknikas 
bus visuotina progresyvės 
suomenės sueiga.

Progresyvis

Dr. J. Daugalis Chicagos 
kunigų Drauge tvirtina, kad 
Lozoraitis gauna iš fondo, al
gos po penkis šimtus dolerių 
per mėnesį, arba po šimtą do
lerių per savaitę, arba po šešis 
tūkstančius dolerių per metus. 
IŠ to paties fondo, aišku, Lo
zoraitis gauna visas savo lė
šas, taip pat užlaikymą savo 
pagelbininkų.

vi-

So. Merchantville, N. J.
Laisvės skaitytoja Mrs. 

Walsky liepos 26-tą išėjo į 
ligonbutį, krūtinės operacijai. 
Ji randasi West Jersey Hos
pital, Camden, N. J. žinią 
suteikė Walter Walsky.

Linkime d. Walsky greitai 
pasveikti.

gal dar ir di- 
pinigų gauna 

sėdėdamas ir

Panašias, o 
desnes, sumas 
Washingtone 
nieko, absoliutiškai nieko, ne
dirbdamas kitas smetoninis
parazitas, ponas žadeikis.
Smetona tokių “ambasadorių” 
turėjo nemažai. Jie visi tėbe- 
simaitina užšaldytais Lietuvos 
fondais užsieniuose.

Laisvietis

parsiduoda nuosavybe 
ir 

PELNINGAS BIZNIS
Apskritiem metam ir vasarojimui 
įrengimai labai patogioje vietoje ir 
per ilgus metus išdirbtas biznis, 

nešantys stambias įeigas.

Mote) ir Trailer Park; 4 Over Night 
Cdttages, išrendavotos apskritiems 

metams, apartmentai, 4 rūmai, 
grocery. Platus frontas prie 

busy linijos.
Pardavimo Priežastis— 

Mirtis Šeimoje
įnešimas $20,000. Savininkas palai
kys mortgičių. Kreipkitės tuojau, 
nes del minėtos priežasties turime 

x greit parduoti!
FRIENDLY INN C/1

AND TRAILER C.
Old Rbute 22 &
North Branch, N.

Telefonas Sonnnerville

BINS 
/nip 
8,

8-7251 
(147-151)

kuomet 
11 metų. 
Albertas 
ir buvo

New Haven, Conn.

TITO TEISIA SERBŲ 
ARKIVYSKUPĄ

Cetinje, Jugoslavija. — 
Jugoslavų Tito teismas tar
do serbų pravoslavų arki
vyskupą Arsenijų Bradva- 
nevičių. Kaltina jį už 
veiklą prieš Tito valdžią.

Valdžia davė arkivysku
po advokatams tiktai dvi 
dienas laiko pasiruošti jį

Peking. — Kinijos radi
jas vėl reikalavo, kad Ame
rika leistų panaujinti de
rybas dėl taikos korėjoje.

Tunis. — Prancūzai suė
mė dar 40 tunisiečiu kaip 
teroristų.

Montello, Mass.
Tarptautinis spaudos pik

nikas Lietuvių Tautiško Namo 
Parke, Winter St. ir Keswick 
Rd., įvyks rugpiūčio (Aug.) 1 
dieną, šį sekmadienį. Pradžią 
1 vai. dieną. Kviečia visus,. 
Rengimo Komitetas. 
(147-148)

L.L.D. 6-tos kuopos susirinkimas 
įvyks rugp. (August) 2 d., Lietuv. 
Taut, namo kambariuose, pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi nariai daly
vaukite, nes čia išgirsite pikniko ra-, 
portą. Geo. Shimaitis.

Rugp. 8 d., Liet. Taut Namo Par
ke įvyks 
Apšvietos 
dieną.

piknikas, rengia Moterų 
Kliubas. Pradžia 1 vai.

Rengimo Komisija.
(146-147)

MEDUS
Su Lemonadu— 

Tai Gėrimas Karščiuose

Tuojau įsigykite medaus-ūr 
sveikatai naudingai atsivė
dinkite šaltu lemonadu karš
tomis dienomis.

. Bitininko Končiaus Medus *

KAINA $1.25 UŽ KVORTĄ 

UŽ PUSĘ: GALIONO $2.50

Gaunamas
Laisvės Įstaigoje

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

¥ T1 1«V| IP . V_1_____Ji_____  1

V

Ideališka Vieta Vakaeijom 
šią vasarą praleiskite savo vakacijas gražiai 

apšviestame

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

Magdalena Lenartavičienė, 
moteris mirusio 1 Antano Le-

MŪSŲ LIGONIAI
LDS 16 kuopos pirminin

kas Bronius Medley tapo 
daktarų padėtas į New Haven 
Hospital ištyrimui. Gal tu
rės pagulėti keletą dienų iki 
suras ligos priežastį, 
bario numeris 706.

Pamatykite gražiuosius Fire Works naktimis nuo mū
sų porčių; taipgi matysite -opi iųom tiųJį tpBnup 
niurnų. Turėkite malonumo susieiti su kitais lietuviais 
mūsų gražiuose pamario vaizdo .svečių namuose.

■<V •

Su Virtuvės Privilegijomis 
ir Virtuviniais Reikmenimis

Kam

Evai Rudman padarė ope
raciją liepos 25 d. Operacija 
labai gerai pasisekusi, ligonė 
sveiksta. Girdėjau, kad par
eis namo apie 30 d. liepos.

Draugai laukia jūsų abiejų 
pasveikimo. J. S. K.

Tuojau Užsisakykite Vakaeijom Vietą Pas

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

Telefonas 5*2338

3 psl.—Laisvė (Liberty) - Penktad., Liepos (July) 30, 1954
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Iš Lenkijos sukakties 
paminėjimo

Liaudiškos Lenkijos 10 
metų sukakties paminėjimo 
liepos 23-čią dalyviai per
pildė Stanley Teatrą, esantį 
prie pat garsiosios Times 
aikštės New Yorke. Ir ne- 
apsigavo. Programa su
teikta graži, tik biskį ilgo
ka. Ir tikslas svarbus. Nors 
pavargome tie, kuriems vi
są vakarą teko stovėti, ta
čiau išmetinėjančių nesigir
dėjo, neigi skubėjo išeiti.

Programą ilgokai .užtruk- 
dė tas, kad buvo rodoma 
reguliarė teatro programa 
iki apie 8:30. Tad atėjusie
ji anksčiau matė dvejopą 
programą, reguliarią tea
tro ir specialią lenkų. Vie
nu kalbėtoju buvo Stanley 
Nowak iš Detroito. Gau
sioje publikoje matėsi ir lie- 
tuviu.

Greta žiniškuių trumpų 
filmų iš Lenkijos, pirmu 
kartu čionai rodė naujausią 
Lenkijos filmą “Adventure 
in Mariensztat.” Tikrai 
idomi net nemokančiam 
lenkų kalbos. O tiems, ku
rie pilnai suprato, sutei
kianti gana juoko ir infor- 
mu o j anti, pamokinanti. 
Tiesa, net nesuprantantieji 
kalbos suprato daug iš gy
venimiško veikalo ir gra
žios vaidybos.

Veikalas vaizduoja vals
tybės pastangas atstatyti 
karo sunaikintą Varšuva ir 
tuos sunkumus, kurie kliu
do pažangai. Tarne kitų 
yra tūlų senoliu ekspertų. 
Jie priešingi imti moterį 
“ne moteriškiems” dar
bams. Gi jos, norėdamos 
padėti savo kraštui, o sykiu 
ir lygybės gyvenime, ver
žiasi į darbus. Nuostabiai 
graži ir gražiai vaidino jų 
žvaigždė aktorė. Rep.

7“ 
Smagiai piknikausime 
Great Necke rugp. 1

Šį sekmadienį iš Brookly- 
no ir apylinkių visi keliai 
ves į Great Necką. Ten 
įvyks LDS apskrities ir 
kųopų piknikas 91 Steam
boat Rd.

Visi kviečiami atvykti. 
Turintieji auto prašomi nu
vežti neturinčius. Susitar
ta iš Brooklyno nuo Piliečių 
Kluvo išvažiuoti 1 vai., nuo 
Liberty Auditorijos 1:30.

Kuopų nariams verta at
siminti, kad iš anksto par
duotų įžangos bilietų pelnas 
liksis kuopos iždui. Pakal
binkite įsigyti bilietus iš 
anksto. Jeigu asmuo ir ne
nuvažiuotų į pikniką, nau
da iš bilieto eis ne kam 
svetimam, bet savo kuopai.

B-tis .

Inspektoriai 
gerai uždarbiavę

Greta miestinės gaisragesy- 
bos, mieste esama dar specia
lių inspektorių. Jie prižiūri- 
nėja, kaip atsidaro ir užsidaro 
privatinėse įstaigose .vartoja
mi gaisrui gesinti vandentie
kiai. Spaudoje skelbiama, kad 
miestas jiems algos nemoka, 
bet kad jie įgalinti imti po $5 
už patikrinimą. Sako, kad 
Queens 3 inspektoriai per 4 
metus tuo būdu gavę (ben
drai per visus $84,000.

Brokeris Zend, buvęs pa
skelbtas pavojingu savo vai
kams, pats pristatė vaikus 
vaikų globos įstaigai. Ne
sugyvendami poroje, tėvai 
nesusitarė nei bendrai au
klėti vaikus. Tad vaikai 
bus įstaigoje, iki teismai pa
skirs auklėtojus.

NewYorko^/^g^Zlnftw
Kitas profesorius 
atmušė šnipų melus

“Gėda pasakyti, kad aš, 
kaip sociologas, nepažįstu jo
kių komunistų.”

Taip pareškė Dr. Ernest W. 
Burgess, autorius, buvęs socio
logijos profesorius Chicagos 
Universitete. Jis tai sakė liu
dydamas SACB (subversyvių 
veiksmų kontrolės tarybos) 
posėdyje liepos 27-tą, New 
Yorke. Jis buvo ketvirtasis at
vykęs liudyti, kad National 
Council of American-Soviet 
Friendship nėra “komunisti
niu frontu.”

Burgess sakė, kad jis vyikia 
tos organizacijos jčikdgiškio 
skyriaus rėmėju nuo pat to 
skyriaus įsikūrimo. Tam jį pa
kvietęs velionis profesorius 
Samuel Harper. Rėmė del to, 
jog buvo informuotas, kad or
ganizacijos tikslas yra stiprin
ti vieni kitų pažinimą ir drau
gingumą tarp Jungtinių Vals
tijų ir Tarybų Sąjungos. Kad 
draugingumas buvo reikalin
gas greičiau laimėti karą prieš 
nacius ir atsteigti pastovią tai
ką.

Burgess’ui pareiškus, kad 
jis nėra komunistu, kad jis net 
nepažįsta komunistų, tardyto
jas advokatas Connor klausė: 
—Ar žinai, kad komunistų 
partija! dominuoja čikagiškį 
Council of American-Soviet 
Friendship skyrių?
—Komunistų partija nedomi
nuoja tos organizacijos.
—Kaip tu tą žinai ?
—Pagal mano žinomu.-, asme
nis tojo organizacijoje.
—Ar matai skirtumą tarp ko
munisto ir komunistų partijos 
nario ?
—O, taip.
—Ar esi komunistas?
—Ne.

Nors nebūdamas komunis
tu, Burgess, sake: “Natūralu, 
kaip sociologas aš studijavau 
marksizmą, kaip kad ir kitas 
visuomenės formas.”

Tuo tikslu Burgess ir dabar 
lankėsi Europoje. Iš ten tiktai 
liepos 26-tą sugrįžo. Vizitavo 
Angliją, Daniją, Franci ją, Is- 
landiją, Švediją, vakarinę Vo
kietiją. Tais pat studijų tiks
lais lankėsi Tarybų Sąjungoje 
1930-33-35 m. Kaip visuo
meniškų mokslų mokytojas 
(sociologas) ^Burgess stengėsi 
gauti juo daugiau žinių, kad 
galėtų jas pilnutinai, teisingai 
suteikti savo studentams.

Rep.

Teisėjas Colden atsisakė 
išmesti kaltinim'ą, kuriuo 
buvo nuteistas Pfefferis. 
Kaltinimą padėjo i šalį, 
kaip neišspręstą, tačiau tas 
Pfefferio nepaliuosuoja iš 
kalėjimo. Panaujinimasšios 
bylos kilo po to, kai Roche 
prisipažino kaltininku tos 
žmogžudystės, už kurią 
Pfefferis buvo nuteistas ir 
yra įkalintas.

Dėmesio Brooklyno Visuomenei!

Kriaučių Piknikas
Įvyks Šeštadienį. Liepos 31 d.

JAMAICA POLISH NATIONAL PARK, Inc. 
108-11 Sutphin Blvd. Jamaica, N. Y.

Pradžia 2 vai. dieną. — Įžanga 75c (su taksais) 
A. PAVYDŽIU ORKESTRĄ «

Gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius.
Brooklyno ir apylinkės lietuviai esate prašomi atsilan

kyti į siuvėjų parengimą—pikniką- 
KELRODIS: Važiuokite Broadway Line—Jamaica trau

kiniu iki Sutphin Blvd, stoties. 9 blokus į dešinę, arba va
liuokite bile busais — Q6; Q8 ar. Q60 iki paties parko.

— Pikniko Komitetas Local 54 A.C.W.A.

60 kartų blogesnis
Kurie esate važiavę į 

Rockaway maudynes, turė
jote važiuoti tiltu per kana
lą. Beveik visuomet ten 
esate matę daug žmonių, 
senų ir jaunų, meškerio- 
jant-žuvaujant.

Praėjusį sekmadienį anks
ti rytą Barney Yazano, be
darbis, 57 metu amžiaus, 
gyvenęs 572 Rogers Ave., 
Brooklyn, N. Y., ir jo 12 
metu sūnus Francis, anksti 
rytą išvyko žuvauti nuo mi
nėto tilto.

Baisiausiu greitumu atlė
kė automobilis, darydamas 
80 mylių per valandą. Tė
vas ir sūnus nė nepajuto, 
iš kur ir kas juos trenkė. 
Abudu atsidūrė ligoninėje. 
Tėvas tuojau mirė. Sūnus 
tebėra pavojingoje padėty
je, jam galva suskaldyta, 
viduriai sužaloti.

A u to mobili au s v a i r u o to - 
jas išliko gyvas, tik truputį 
sužeistas. Tuojau buvo pa

Ragino atstovus veikti 
suvaldymui McCarthy

Brooklyn ietis kannsi Imanas 
Philip Schupler praneša, jog 
jis pasiuntė abiem New Yorko 
valstijos atstovams J.V. Sena
te telegrama. Toje telegramo
je pareiškia, kad jeigu Sena
tas nesudraus senatorių Joseph 
McCarthy dėl jo “arogantiško 
piktnaudojimo sonatinos ga
lios,’’tas būtų suprasta kaip 
užgyrimas jo metodų.

Telegramose senatoriams 
Lehman’ui ir Ives’ui kaunsil- 
manas Schupleris prašė:

“Prašau veikti, kad tuojau 
balsuotų Flanderso rezoliuciją 
kas^ liečia McCarthy, kad re
kordas taptų aiškus pirm Se
nato išsiskirstymo atostogų.”

Schupleris jau yra pasiūlęs 
ir Miesto Tarybai pasmerkti 
McCarthy už naikinimą asme
nų teisių.

Stanley L’Hetireux, 3.1 m., 
audinių planuotojas, rastas 
pakaruokliu savo kambary
je Sloan House. Jis per sa
vaitę dirbdavo ir gyvenda
vo New Yorke, o gale sa
vaites skubėdavo pas žmo
ną ir dukrelę į Williams
port, Pa.

ESTATE OF
JOHN KIELA, DECEASED

Žemiau pasirašę advokatai nori 
susisiekti su giminėmis bei įpėdi- 
ruais-paveldėtojai JOHN KIELA 
kuris atvyko j Jungtines Valstijas 
iš kaimo Vadokliai, Lietuvoj. Mes 
žinome, kad jis turėjo seserį vardu 
Viktoria Klebonas. Jeigu jūs žinote 
ką nors apie ^velionio Jono Kielo 
Šeimą, ar jeigu esate giminė, prašo
me tuoj susirašinėti su mumis.

SONKIN & GLASSMAN, 
Attys at Law

10 Spring St., Hastings-on-IIudson, 
N. Y.

(139-148) 

naudotas “drunkometeris” 
ir surasta, kad vairuotojas 
smarkiai išsigėręs. Queens 
Felony teisme teisėjas J. E. 
L. Piccolo prasižengėlį iš
leido po $500 kaucijos.

Bet štai Chicagoje Mrs. 
Corine Lightfoot puldinėja 
prie visu ir prašo padėti su
kelti $30,000 kauciją išėmi
mui iki teismo jos: sūnaus, 
Claude Lightfoot. Koks jo 
prasižengimas? Už ką jis 
pasodintas į kalėjimą? Ko
dėl iš ,jo reikalaujama to
kios ‘nesvietiškos kaucijos?

Claude Lightfoot prasi
žengimas tiktai tame, kad 
jis yra darbininkų vadas. 
Jis galvojo už pagerinimą 
žmonėms, ypač savo rasės 
žmonėms negrams, sunkios 
padėties. Jo protavimas pa
sirodo šešiasdešimt kartų 
pavojingesnis už girto vai
ruotojo užmušimą visiškai 
nekalto tėvo ir gal iki mir
ties sužeidimą jo dvylikos 
metu sūnaus! “D. W.” v

Suėmė 9 narkotikus
New Yorko “down town” 

vėl suimti 9 asmenys, kaip var
totojai narkotikų, o vienas ir 
kaip pardavinėtojas. Detekty
vams jį suėmuisi ir įsakius 
įleisti kiekvieną ateinantį pirk
ti, bėgiu poros valandų ten su
ėjo 8 pirkėjai. Kožnas atsine
šęs po $7 už vieną pirkinį.

šeši iš suimtųjų jaunesni 18 
metų, vienas 1.3 metų. Vienas 
vaikinas ir viena mergina po 
18 motų.

REIKALAVIMAI
Reikalingi du darbininkai dirbti 

prie baro ir restaurante. Nuolatinis 
darbas. Vieno darbininko bus savai
tinė alga, kito mėnesinė alga. Val
gis ir guolis ant. vietos. Galit būt 
kad ir pora. Patyrimas nesvarbu, 
mos išmokinsime.

Prašome kreiptis pas savininką: 
Juozas Liigauskas, 42G So. 5th St.,

Brooklyn, N. Y.
(145-148)

VINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtu

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

Biznio Telefonas Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-9672 EVergreen 4-1913

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.

Profesorius Lovett 
liūdi jo New Yorke

Profesorius Robert Morss 
Lovett buvo atvykęs iš Chika- 
gos liudyti SACB posėdyje 
apgynimui Amerikos su Tary
bų Sąjunga Draugingumui Na
tional ės Tarybos. Jis buvo 
penktu liūdytoju.

Lovett, ilgametis Chicagos 
Universitete švietėjas, auto
rius, taipgi buvęs J.V. sekreto
riumi (ministru) Virgin Is
lands' (salyne), čia susitiko 
vieną tų liuditojų, kurie liudi
ja už pinigus, Malkiną. Atsis
tojęs, apžvelgė profesorius 
šnipą nuo galvos iki kojų ir 
pareiškė, kad jis neatsimena, 
jog būtų jį susitikęs pirmiau.

Malkinas ir kitas samdomas 
šnipelis-liūdytojas Budenz bu
vo sakę, būk Lovett esąs ko
munistas, su- juo buvę viena
me mitinge. Lovett pareiškė, 
jog tai yra melas. Kad jis ko
munistu nėra buvęs. Buderzą 
jis “galėjęs susitikti” kada 
nors laikotarpiu 1920-30 metų 
kai Budenzas buvo samdomas 
American Civil Liberties raš
tinėje, kurioje organizacijoje 
ir Loveltas jau darbavosi.

Lovettas liūdijo, kad jis yra 
daug darbavęsis Amerikos Ci
vilių Laisvių Unijoje ir buvęs 
direktoriumi. Tas pareigas ei
damas jis yra gynęs, daug žmo
nių,kurių teisės buvo neigia
mos. Kad jis veikė apgynėju 
ir daugelyje tų bylų, kurios 
lietė komunistus, bet pats ko
munistu nėra ir nebuvo.

Kaip civilių laisvių gynėjas 
jisai net buvo areštuotas 1933 
metais Chicagos streikerių pi
ldote, kuriame jis dalyvavo 
kaip stebėtojas, kad gautų ti
kras žinias ir galėtų pilnuti
nai apginti persekiojamus.

Teisių apgynimo darbe, sa
kė jis, yra susitikęs daug ko
munistų, tarpe kitų ir William 
Z. Foster į. Jį susitikęs Farmer 
-Labor Partijos konvencijoje 
1919 metais. Taigi liūdijo, 
kad jis yra rašęs marksistų 
žurnalui Masses&Mainstream. 
Jis taip pat pasirašęs petici-

PETRAS KAPICKAS

Jau gauna ir 
broliai socialistai

Jono Buivydo kerštas ne
beturi jokių ribų. Jis jau 
paskelbė vainą ir savo bro
liams socialistams — ir dar 
kokią vainą! Plūsdamas 
Brooklyno lietuvius kriau- 
čius Chicagos Naujienose 
(liepos 26 d.) už tai, kad jie 
nebalsavo pagal Buivydo ir 
prelato Balkūno komandą, 
Jonas šaukia:

“Ne vienas tokis naivus 
yra kaip p. P. B. socialde
mokratų tarpe, kuris pa- 
advokatauja komunistiniam 
tautiškajam frontui, yra to
kių ir daugiau: Juozas Gla
veckas, Petras Tiškus, ku
rie ne mažiau patalkinin
kauja Tysliavos, Ginkaus ir 
A. Bimbos frontui. Ko ne
drįso lokale pasiekti patys 
komunistai, jie gavo talki
ninkais Ch. Kudrotą, V. 
Zavecką, Uberą ir kitus. Ko 
nedrįsta padaryti Kundro
tas su Zavecku. jiems atlie
ka Tiškus su Glavecku.”

Glaveckas ir Tiškus vi
su ometbuvo skaitomi 
Brooklyno socialistų vadais. 
Berods jie kadaise prisivi
liojo ir pati Buivydą pas 
juos ateiti ir jiems padėti 
kovoti pažangiečius. Dabar 
gi juos Buivydas viešai, vi
sam svietui paskelbė net 
“komunistinio taut i š k o j o 
fronto” talkininkais!

Ar tie du vyrai tikėjosi 
tokio kaltinimo ?x Veikiau
sia jiems nė į galvą nie
kuomet neatėjo tokia min
tis, jog kada nors jų pačių 
LSS kuopos narys, jų lai
mėtas ir prirašytas Buivy
das, jiems tokį šposą iš
kirs !

J. Buivydo sapaliojimas 
apie kokį ten “Tysliavos - 
Ginkaus - Bimbos “komu
nistinį tautiškąjį frontą” 
yra pikta nesąmonė, biau- 
rus išmislas. Tokio fronto 
nebuvo ir nėra. Bet argi 
Buivydui tai svarbu? Argi 
jis skaitosi su faktais, su 
tiesa, pagaliau, su kokiu 
nors žmoniškumu?

Kriaučius
ją už amnestiją įkalintims po 
aršiuoju minties kontrolės įs
tatymu—Smith Act.

Rep.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

i ■—B—■ n ■ ■ iM i i i—■■■■< • 1

A TONY’S
£££? UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
n BROOKLYN, N. Y.

1 Gerai Patyręs Barberis
1 >1 ■— ■■■■ ■!■■■!■ !■■■»■■»■ ■■■ !!!■ ■ ■ Iii..■ W—1 I

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tek EV. 7-6288
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

BARMAID <
Pasitikima ir patyrusi. Dieni? dWh 

. bas. Kreipkitės: F
BILUS BAR & GRILL
44-69 21 st St., L. 1. C.

Telefonas:
RA. 9-9450

(102-193)

LOOPER

Nuolatinis darbas. Puikios sąlygos.
DOLLY’S LOOPING SERVICE 

66-01 Myrtle Ave.
Glendale, L. I.

(147-148)

FINGERWAVER

Pilnai mokanti — ekspertas. Geros 
valandos, gera mokestis, linksmos 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

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

Tel. Great Neck 2-2260
(145-151)

REAL ESTATE

BAYSIDE
KITAS GERAS BARGENASd 6 

rūmai, pusiau atskirtas medini'; na
mas. Screen ir Storm langai/ Gesu 
šildomas. Pusė bloko nuo tra’Aspor* 
tacijų. $8,300. •
POKORA. Prie “Traffic Circle” 

34-45 Francis Lewis Blvd.
FL. 8-3788

(147-153)

PIENININKYSTĖS IR 
VIŠTŲ F ARM A

120 akrų. 3 kambarių namas. Ga- 
radžius trim karam. Ant kelio 52. 
Vieta—Callicoon, N. Y. Kreipkitės 
pas:

W. HOEFT
2745 8th Ave., New York City 

AU. 3-0684
(146-148)

MASPETII
Nauji 6 ¥2 rūmų namai, maudynė Vs
—Šakuotos pušies virtuvė ir dinette.

69th Lane Tarp
60th Avė. ir Caldwell Ave.

$16,000.
Tel. HI. 6-9886

(146-148)

ASTORIA
Kampinis grynų plytų namas, 7 šei
mų ir krautuvei patalpa.

75 rūmų apartmentai, prisideda 
krautuvei patalpa ir 3 rūmų apart- 
mentas. Užimtina 5 rūmų apart- 
mentas. Geros jeigos. Puikiausias 
pirkinys už $26,000.

LEWIS & MURPHY’
95-38 Roosevelt A*ę., 

Jackson Heights' 
Tel. HI. 6-0100

> (146-149)

JAMAICA
5 rūmų namas, 6 metų senumo, alie
jum šildomas, 2 maudynės, naujai 
išdekoruotas. Combination, storms, 
screens. Puikiausia vieta. Pamatyki
te, kad jvertinti.

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, rųoderniniai šėpukėm 
įrengta virtuvė, tile maudynė, ex
pansion attic ir skifcpas. Daug kitų 
įrengimų. Arti visų komunikacijų. 
Žemės plotas 45x81. Pirkinys už 
$15,200.

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

(145-148)

For Rent

PUIKIAUSIA VIETA DEL ŽYDIŠ
KO DELICATESSEN STORE 

(HUB) }

Prieinama Randa
Telefonuokitc: C Y. 2-9627

For Sale

CASTLETON CORNER?^ 
STATEN ISLAND

Quinlan Ave. Parsiduoda rezidenci
nis lotas. Gera vieta, arti visų pa
togumų.

Telefonuoklte: 
GI. 2-6822

(147-148)

For Rent 
DELICATESSEN STORE 

Gera veikli vieta. Gaunamas apart- 
mentas. Galima pasidaryt gerą pra
gyvenimą. Biznis lengvai padidina, 
mas. Savininkas išrandavoja abu, 
biznį ir apartmentą labai prieinamai. 

Šaukite Savininką:
Tel. EV. 7-2012

(147-149)

New Yorke salesmanas 
rado $100,000 vertės čekį. 
Bet vargiai gausiąs radybų, 
nes čekis išrašytas vieno 
banko kitam, jis nebūtų ga
lėjęs iškeisti, jeigu ir būtų 
norėjęs tapti neteisingu.^

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




