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KRISLAI
Universalą Kongreso 

de Esperanto.
Artificial! kalha.
Kodėl jį gerbia?
Dennisui 5 metų.

Rašo R. MIZARA

Islandijoje įvyko eilinis 
39-tas tarptautinis esperan- 
tistų kongresas,—Kongreso 
de Esperanto.

Dalyvavo 30-ties šalių at
stovai, sako New Yorko 
Times korespondentas, — iš 
viso apie 2,000 asmenų.

Didesnė pusė kongreso 
delegatų kalbėjo esperan- 
tiškai, o tie, kurie kalbėjo 
kitokioje kalboje, buvo pa
juokti ir papeikti.

Haarlemo miesto majoras, 
sveikindamas kongresą, lin
kėjo, kad tarptautinė kalba 
būtų įrankis pasaulinei tai
kai išlaikyti.

Tai žmoniškas linkėjimas.

Esperanto kalba — dirb
tinė, artificiali kalba, atsi
radusi prieš virš 40 metų.

Ja sukūrė kalbininkas Dū
lis Zamenhovas, —“suespe- 
rantindamas” žodžius i š 
įvairi^ europinių kalbų.

tikslas: kad žmonija ga
lėtų, greta savo prigimto
sios kalbos, turėti vieną 
tarptautinę, kuri tarnautų 
visam pasauliui.

Seniau daug žmonių do
mėjosi esperanto ir jau bu
vo manyta, kad ji iš tikrų
jų tarptautiniuose susitiki
muose tarnaus bendrąja 
kalba.

Bet šiandien neatrodo, 
kad taip bus.

Kadaise, beje, buvo ir 
Amerikoje išleista esperan
to kalbos gramatika lietu
viams. Ja, rodosi, sutaisė 
tuomet uolus esnerantistas 
Philadelphijos Vidikauskas.

Šiandien senelis Vidikaus
kas Smetonai himnus rašo 
lenkiškoje kalboje.

J Jei visu kraštų esperan- 
tistai, kaip juos mokė Ha- 
arlemo majoras, griežtai 
pasisakytų už taiką, jei jie 
būtų ne tik tarptautinės 
kalbos, o ir tarptautinės 
taigos gynėjai, jie turėtų 
didesnio pasisekimo..

Tenka pasakyti, kad Syng- 
maną Rhee mūsų valdantie
ji sluogsniai priėmė su di
džia nagarba.. Tai padary
ta dėl dviejų priežasčių:

1. Norima parodyti Azi
jos tautoms, kaip Amerika 
jas gerbia, — žiūrėkite, ko
ki priėmimą mes sutaisėme 
Pietų Korėjos prezidentui.

2. Svngmanas Rhee—uo
lus agitatorius už naują, už 
trečiai? pasaulini kara, — 
žiūrėkite, kaip Aziios žmo
nės nori karo: mes už tai 
juos gerbiame!

Bet eiliniai amerikiečiai, 
taikos troškėjai, i Syngma- 
bfe žiūri su neapykanta.

Jie dabar jau pradeda 
ryJxiau imatvti, kad jis 
pradėjo karą Korėjoje.

•

Rugpjūčio 10 d. sukanka 
50 metų amžiaus Eugeni-

(Tąsa 8‘čiam push)

Sen. McCarthy byla 
vėl esanti atidėta
Speciali komisija nepradės savo 
tyrinėjimo iki senato paleidimo

Washingtonas. — Spe
ciali senato komisija, ku
rios užduotis yra tyrinėti 
kaltinimus prieš McCar
thy, nepradės savo veiki
mo iki savaitės po to, kai 
senatas išsiskirstys atos
togų. Taip paskelbė komi
sijos pirmininkas senato
rius. Watkins.

Pasiteisinimas yra, kad 
senatoriai pailsę, bet ste
bėtojai sako, kad tai kitas 
manevras atidėti sena- 
riaus M'cCarthy’io bylą ir 
leisti jam kuo ilgiau išsisu
kinėti.

Speciali komisija suside
da iš trijų demokratų ir 
trijų republikonų. Jie visi

Seoulas. — Rhee valdžia 
kaltina, kad šiaurinė Ko
rėja ginkluojasi smarkiai ir 
tuo būdu laužo paliaubų su
tartį.

Amerikos laivynas evakuos Į 
Pietus 100,000 vietnamiečių

Washingtonas. — Ame
rikos valdžia paskelbė, kad 
jos laivynas padės išvežti 
iš Hanoi ir provincijos apie 
100,000 vietnamiečių, ku
rie norėtų vykti į Pietus, į 
tą Vietnamo dalį, kuri dar 
liks po francūzų žinia.

(Ar tiek į Pietus norin
čių vykti vietnamiečių at
siras, nėra įrodymų. Dau
guma norinčių vykti į Pie
tus, kaip praneša žinių 
agentūros, yra stambesni 
pirkliai, kai kurie francū- 
zams tarnavę valdininkai ir 
dvarininkai. Iš kitos pu
sės, nemažai turtingų viet
namiečių ir net francūzų 
išreiškė savo pageidavimą 
likti senose, vietose ir pri
sitaikyti prie liaudiško 
Vietnamo režimo.)

Amerikiečiai planuoja 
pastatyti prie Saigono 
2,000 karinių palapinių sto
vyklą, kurioje laikinai ga
lės gyventi apie 40,000 as
menų.

Tarybiniai parašiutistai 
pirmi visame pasaulyje

Saint Yan (Francūzija). 
— Tarybų Sąjunga čia lai
mėjo tarptautines parašiu- 
tistų rungtynes. Parašiu- 
tistas Sedčičinas gavo 
daugiausia punktų ir buvo 
paskelbtas parašiutistų 
čempijonu. Antrą vietą 
laimėjo Čekoslovakija, o 
trečiąją Francūzija. Daly
vavo taipgi Amerika, Fran
cūzija ir Britanija.

Londonas. — Churchillas 
pasiuntė sveikinimą Irano 
šachui dėl susitarimo kas- 
link žibalo versmių ir ap- 
dirbyklų. Anksčiau tokj 
sveikinimą pasiuntė Ei- 
senhoweris*

skaitomi konservatoriais 
ir nėra nusistatę prieš Mc
Carthy. ’•

Atstovų butas planuoja 
pradėti , nenutraukiamas 
atostogas, kad nariai galė
tų mestis į priešrinkiminę 
kampaniją. .

Rhee sako, jam patiko Ike, 
Nixonas ir sen. Knowland

Honolulu. — Pietinės Ko
rėjos prezidentas Rhee pa
liko Jungtines Valstybes ir 
išvyko Korėjon. Pakelyje 
sustojęs čia (Hawaii sosti
nėje) jis sakė, kad Ameri
ka jį priėmė “nuoširdžiau
siai/’ Ypatingai jam pa
tiko pats prezidentas Ei- 
senhoweris (“mano senas 
asmeniškas draugas”), vice 
- prezid. Nixonas (“jaunas 
energingas didis patrio
tas”) ir senatorius Know- 
landas (“didis amerikietis, 
beveik pranašas”).

Rhee neminėjo, kaip jam 
patiko pikietai prie viešbu
čio New Yorke, kurie jį su
tiko su šūkiais “Lauk dik
tatorių Rhee!”

Amerikiečių inspiruotos 
demonstracijos Vietname

Saigonas. — čia įvyko 
demonstracijos, kuriose 
dalyvavo keli tūkstančiai 
dešinių nacionalistų. De
monstrantai nešė šūkius ir 
prieš Vietminhą ir prieš 
francūziškus okupantus. 
Daug šūkių buvo anglų kal
boje.

Manoma, kad šias demon
stracijas inspiravo ameri
kiečiai. Amerikiečių agen
tai vietnamiečiams dabar 
pasakoja, kad Pietų Viet
namas galėtij kovoti prieš 
komunistus ir tuo pačiu 
laiku atsikratyti francūzų 
valdybos. Tam reikėtų kiek 
likusio “Laisvojo Pasau
lio” pagalbos — sako jan
kiai, — kas reiškia, ameri
kiečių pagalbos.

Kai kurie francūzų val
dininkai atvirai kaltina, 
kad amerikiečiai, naudoda
miesi padėtimi, stengiasi 
juos išstumti ir patys vis 
labiau įsigalėti Pietiniame 
Vietname.

TRYS BROLIUKAI 
KUNIGAI

La Sarre (Kvebekas). — 
Trys jauni francūzų kilmės 
kanadiečiai, Michael, Phi
lippe ir Antonin Marie 
Plourde, čia vienoje cere
monijoje buvo įšventinti į 
kunigus. Jie kartu buvo 
įstoję į kunigų seminariją, 
kartu ją baigė, — ir jie bro
liais

Liaudie# vienybė atkovos laisvę 
Guatemaloje, tvirtina kaijziečiai 

liame atsišaukime sakomaGuatemalos Miestas. — 
Čia ir visoje šalyje buvo 
paskleista daug nelegalių 
lapelių, po kuriais pasirašy
ta tik keturiomis raidėmis, 
CNRP. Manoma, kad tos 
keturios raidės simbolizuo
ja pogrindyje veikiančias 
tris kairias partijas, ku
rios savo vieningą frontą 
vadina “Nacionalis Komi
tetas už Patriotinę Rekon
strukciją.” Prie to vienin
go fronto priklausančios 
Darbo Partija (komunis
tai), Revoliucinės Akcijos 
Partija ir Revoliucinė Liau
dies Partija.

Šios trys partijos sudarė 
Arbenzo - Guzmano koali
ciją.

Tame kairiečių nelega-

33 žmonės žuvo 
oro nelaimėje 
Azotų salyne 
Orlaivis lėkė per Atlantą; 
atsimušė į salos viršukalnj

Lisabonas.,— Čia gauta 
žinia, kad didelis Kolumbi
jos keleivinis lėktuvas, skri
dęs iš Hamburgo į Bogotą, 
sudužo Azorų salose ir 33 
asmenys, — visi keleiviai ir 
įgula, — žuvo.

Lėktuvas išskrido iš 
-Hamburgo, buvo nusileidęs 
Francūzijoje, Ispanijoje ir 
Portugalijoje. Pakilęs iš 
Portugalijos, lėkė virš At
lanto link Kolumbijos 
(Pietų Amerikoje), bet 
Azorų salyne smogė į vir
šukalnį ir nukrito užsiliep
snojęs.

Nors paduodant šią ži
nią nelaimės vieta dar ne
buvo pasiekta, bet beveik 
tikra, kad niekas neliko 
gyvas.

Orlaivis buvo Amerikos 
išdirbystės.

Oro susisiekimo linija, 
kuriai šis lėktuvas priklau
sė, pareiškė, kad iki šipu
lių tyrinėjimas nebus baig
tas, negalima tiksliai nu
statyti nelaimės priežasties.

Palaidojo mimsiąją vieną 
garsiąją Dionne penktinukią

Corbeil, Ont. (Kanada). 
— Čia tapo palaidota Emi- 
lie Dionne, viena garsių 
Dionne penktinukių. Ji tu
rėjo 20 metų amžiaus ir 
mirė nuo epilepsijos.

Kartu su savo keturio
mis seserimis Emilie bu
vo pagarsėjusi pasaulyje. 
Kuomet jos gimė 20 metų 
atgal Kanadoje, jų gimi
mas iššaukė susidomėji
mą visur. Nuo to laiko jos 
buvo kaip ir vienas “pasau
lio stebuklų.”

1950 metais jos lankėsi 
New Yorke.

Emilie buvo įstojusi į 
vienuolyną.

ORAS. — Debesuota, vė
siau*

kad liaudis vieningai veik
dama atsteigs demokratiją 
ir laisvę Guatemaloje. Ar
mijos dalinių išstojimas 
prieš Arm aso diktatūrą bu
vo pirmas įrodymas, kaip 
plačiai paplitęs žmonių tar
pe yra nepasitenkinimas, 
sako lapeliai.

Armaąo šalininkai dabar 
teigia, kad komunistai iš 
užkulisų sukiršino regulia- 
rės armijos išstojimus prieš 
paties Armaso ginkluotas 
jėgas (“Išsilaisvinimo Ar
miją”). Jie -taigi teigia, 
kad užsienio ambasadose 
(Meksikos, Čilės, Argenti
nos ir kt.) prieglaudą ga
vusieji komunistai ir kiti 
kairiečiai buvo įvelti.

J.V, Komunistai 
šaukia vienybėn 
prieš reakciją 
Jie baigė savo trijų dienų 
visašališkąją konferenciją

New Yorkas. — Ameri
kos Komunistų Partija čia 
baigė savo nacionalinį su
važiavimą, kuris tęsėsi 
tris dienas. Jame dalyva
vo 150 delegatų iš 24 vals
tijų.

Konferencija patvirtino 
Kom. Partijos anksčiau iš
leistą laikiną programą ir 
priėmė eilę nutarimų kas- 
link tuojautinės politikos 
šiais rinkiminiais metais.

Komunistai savo suva
žiavime pabrėžė, kad vy
riausia visų pažangiečių 
užduotis dabartiniais lai
kais yra siekti kuo plates
nės vienybės prieš' makar- 
tizmą. Rinkimuose ko
munistai rems visus kan
didatus, nežiūrint parti
jos skirtumo, jei jie stos už 
taikingą sugyvenimą su 
socializmo šalimis, prieš 
karą ir už civiles laisves.

Ekonominiais klausi
mais komunistai ragina 
pastoti kelią nedarbui ke
liant gyventojų gerbūvį ir 
tuomi didinant jų perka
mas jėgas, nuimant mo
kesčių sunkiausią naštą 
nuo mažai uždirbančiu! ir 
1.1.

Konferencijoje vyriau
sią kalbą pasakė Pettis 
Perry, Kom. Partijos na- 
cionalio komiteto- narys, 
negrų darbininkų vadas.

Komunistai taipgi pa
skelbė savo Elizabeth Gur
ley Flynn kandidatūrą į 
kongresą. Ji kandidatuoja 
iš 24 distrikto New Yorke. 
Be to suvažiavimas ragino 
stiprinti kovą už politinių 
kalinių amnestiją.

Suvažiavimas vyko Ju
goslavų Salėje miesto cen
tre ir prasidėjo masiniu 
mitingu.

Kartaga (Tunisija). — 
Ben Amaro kabinetas ųjri- 
saikdintas.

Darbiečiu vadovai
Išvažiavo Kinijoia
Attlęe ir Bevanas tarsis Maskvoje 
su Malenkov., Chruščiovu Molotov

Londonas. — Nežiūrint 
daromo ant jų spaudimo, 
kad jie kelionę atidėtų, bri
tų Darbo Partijos vadai 
Attlee, Bevanas ir kiti iš
skrido ilgesniam apsilanky
mui Kinijoje. Jie Kinijoje 
pabus kelias savaites, susi-

Laikraštininkai pasmerkė 
dabartinę administraciją

Los Angeles. — Amerikos 
Laikraštininkų Gildija 
(CIO) savo suvažiavime 
priėmė rezoliuciją, kurio
je pasmerkė Eisenhowerio 
administraciją už pastan
gas atiduoti privatiniems 
asmenims šalies pagrindi
nius turtus ir jėgą> (atomi
nę, elektros ir tt.). Laik
raštininkų Gildija, kuri 
yra didžiausia laikraštinin
kų organizacija Amerikoje, 
taipgi pasmerkė adminis
traciją už jos anti - unijinę 
politiką.

Iš kitos pusės, CIO laik
raštinė gildija nutarė iš
mesti iš savo eilių visus na
rius, kurie bus rasti “sub- 
versyviais,” kas reiškia, 
visus apkaltintus kaip ko
munistus.

Atmetė V. Hallinano paroles 
prašymą; jis liks kalėjime

Washingtonas. — Buvęs 
Progresyvių Partijos pre
zidentinis kandidatas Vin
cent Hallinan turės dar 
nekurį laiką likti kalėjime. 
Jis kalinamas neva už pa
jamų mokesčių (taksų) 
nesumokėjimą, bet pats Ha- 
llinanas tvirtina, kad prie 
jo prisikabinta tik politi
niais apskaičiavimais 
Apart buvimo progresyviu 
kandidatu, Hallinanas taip
gi buvo Harry Bridgeso 
advokatu.

Hallinanas šiomis die
nomis turėjo teisę išeiti po 
parole iš kalėjimo, bet pa
roles taryba jo prašymą at
metė.

MIRĖ
NORTH BRADDOCK, PA.

Sekmadienį, rugpiūčio 8 
d., čia mirė Antanina Ur
bonienė, 67 metų amžiaus. 
Bus palaidota ketvirtadie
nį, rugp. 12 d. 9 vai. ryto.

Pašarvota pas graborių 
L. Lesko, Bell Avenue.

Velionė buvo žmona ži
nomo veikėjo Jurgio Urbo
no, LDS narė ir ilgametė 
“Laisvės” skaitytoja.

(Šią liūdną žinią telefonu 
pranešė pats J. Urbonas.)

Reiškiame gilią užuojau
tą J. Urbonui ir visiems li
kusiems Antaninos arti
miesiems.

pažins su tenykščiu gyve
nimu.

Manoma, kad jie taipgi 
gaus progą pasikalbėti su 
Mao Tse - tugu, čou En- 
lajum ir kitais Kinijos 
liaudies vadais.

Pakelyje į Pekingą dar- 
biečiu vadai sustos dviems 
dienoms Maskvoje. Iš kar- 
fo jie planavo Maskvoje su
stoti tik kelioms valan
doms, bet paskui nutarė 
pratęsti sustojimą iki 
dviejų dienų.

Beveik tikra, kad jie tar
sis su Malenkovu ir Kruš- 
čiovu, o gal ir su Moloto
vu.

Po pabuvimo Kinijoje 
Attlee ir Bevanas taipgi 
vyks Japonijon.

Būdamas Pekinge Attlee 
apsistos britų ambasadoje, 
o Bevanas ir kiti delegaci
jos nariai viešbučiuose.

Vėliausios žinios
Port Lyautey (Morokas). 

— 11 asmenų buvo nušauta 
ir daug sužeista, kuomet 
francūzų įsakyta policija 
šovė tiesiog į demonstruo
jančių nacionalistų minią.

Miunchenas. — Prasidė
jo 250,000 Bavarijos me
talistų streikas. Streikai 
tęsiasi Hamburge, Breme
ne ir visoje Vakarų Vo
kietijoje.

Saigonas. — Kadaistų —• 
vienos vietnamiečių religi
nės grupės — kariniai ba
talionai, iki šiol prisiekę 
savo ištikimybę Bao Dai, 
perėjo pas Ijaudiečius.

Saigonas. — Numatoma, 
kad Pietinis Vietnamas pa
skelbs, jog Bao Dai jau ne
be Vietnamo “imperato
rius.” Jis dabar kur nors 
kurorte Francūzijoje.

Washingtonas. — Jungt. 
Valstybės, Britanija ir 
Francūzija formaliai nuta
rė atmesti šio mėnesio 4- 
tos dienos tarybinę notą, 
kurioje buvo kviečiama į 
Keturių Didžiųjų konfe
renciją.

Athenai. — Pasirašytas 
karinis paktas tarp Grai
kijos, Jugoslavijos ir Tur
kijos.

San Juan. — Puertori- 
kietis nušovė amerikietį 
mariną ir kitą sužeidė. Jis 
aiškino, kad amerikiečiai jį 
užgavo.

Washingtonas. — Atsto
vų butas nubalsavo pakelti 
paštininkų algas nuo 5 
ik 7 procentų. Manoma, 
kad paštas taipgi pakels, 
laiškų persiuntimo kainas*
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Ekonominiai ženklai
Mūsų šalies ekonomikoje apsireiškia nemalonūs 

ženklai. Jie nežada gerovės, apie kurią taip gražiai te- 
beulbuoja prezidentas ir jo paskirtieji žmonės įvairiose 
valdžios aparato dalyse. Finansinės ir pramoninės fir
mos nebesidžiaugia kilimu aukštyn. Komercinės spau
dos ekonominiai - finansiniai skyriai pilni liūdnų žinių.

Užteks poros ar trejeto pavyzdžių parodymui ten
dencijos, kur link mūsų ekonomija keliauja.

Štai milžiniška automobilių gamybos Chrysler kor
poracija. Ji sako, kad per pirmąjį pusmetį šiemet ji 
išleido svietan tiktai 471,036 automobilių ir sunkvežimių, 
palyginus su 789,490 1953 metais per pirmąjį pusmetį iš
leistų! Finansinės korporacijos įplaukos šiemet buvo 
42 procentais mažesnės.

Mūsų šalies geležinkeliai sudaro gana ryškų ekono
minės situacijos barometrą. Jie praneša, kad rugpiū- 
čio mėnesio pirmojoje savaitėje šiemet pakrovimas va
gonų buvo beveik 14 procentų mažesnis, negu pernai 
per tą pačią savaitę. Tas gi parodo, kad mažiau pramo
ninių ir žemės ūkio produktų cirkuliuoja — mažiau per
keliama iš vietos į vietą, mažiau perkama ir parduoda
ma, mažiau pagaminama ir suvartojama.

Ir bankai pradeda dejuoti. Beveik visi bankai pri
klauso federalinio rezervo sistemai. Federal Reserve 
Boardas praneša, kad per pirmąją šio mėnesio savaitę 
tų visų bankų rezervas buvo $405,000,000 mažesnis, negu 
pernai metais. Taip pat, sako, tų pačių bankų kreditai 
nukrito $158,000,000.

Visa tai, žinoma, atsiliepia ant darbo jėgų. Mažiau ; 
jų bereikia. Su mažiau darbįninkų apsieina gamybinės ! 
firmos ir geležinkeliai. . 7 '

Didelis kapitalo laimėjimas
Visa mūsų šalies komercinė spauda vienu balsu svei

kina paskelbtą susitarimąpdėl Irano žibalo. Tai esąs lai
mėjimas blaivaus proto ir išmintingos politikos. Mūsų 
prezidentas ta proga pasiuntė karštą pasveikinimą Ira
no karaliui ir visai jo vyriausybei. Britanijos’ užsienio 
reikalų sekretorius Anthony Eden taip pat labai pasi
tenkinęs ilgų derybų rezultatais.

Irano valdžia sutiko Britanijos kapitalistams laike 
dešimties metų sumokėti $70,000,000 už jų investmentus 
į žibalo apdirbimo fabrikus.

Sutartis padaryta tarpe Irano valdžios ir aštuonių 
pačių stambiausių penkių kraštų žibalo kompanijų. Jos 
trauks iš žemės žibalą, jį-a^dirbs ir pardavinės po visą 
pasaulį. Irano valdžiai jos atiduos pusę gryųo pelno. 
Kita pusė eis tiesiai tų kompanijų kišenėn. Irano mil
žiniški žibalo šaltiniai tik iš vardo pasilieka nacionalizuoti. 
Jų išnaudojimas pereina į svetimo kapitalo rankas. Va
dinasi, Irano ekonomika ir finansai patenka svetimų kon- 
trolėn — lygiai taip, kaip buvo prieš trejetą metų.

Skirtumas tiktai tame, kad Iraną nuo dabar lups ir 
išnaudos nebe vieni britai, bet kapitalistai net iš penkų 
kraštų. Skirtumas pagaliau dar tame, kad pirmu sy
kiu į tuos Irano žibalo šaltinius suleido rankas ir mū
sų šalies kapitalistai. Tai ir skaitoma didžiausiu laimė
jimu—laimėjimu mūsų šalies kapitalo. Britanijos intere
sams suduotas dar vienas skaudis smūgis. Dar iš vie
nos vietos pasaulyje juos išmuša laukan Amerikos ka
pitalistai.

Net penkios didžiosios amerikinės žibalo kompanijos 
įstojo į minėtą “konsortiumą,” būtent: Standard Oil Co. 
of New Jersey, Standard Oil Co. of California, Socony 
Vacuum, Texas Company ir Gulf Oil Corporation.

Sutartis tęsis 25 metus, kas metai ją atnaujinant. 
Irano karalius ir šiandien Irano valdančioji klika tikisi iš 
žibalo šaltinių įplaukų taip ilgai išsilaikyti galioje. Ką 
apie tai pasakys Irano žmonės, jau visiškai kitas daly
kas. 1

Dar reikėtų paieškoti
* Prezidentas Eisenhoweris spaudos koresponden

tams' pasakė, kad derybos su Sovietais dėl taikaus iš
naudojimo atominės energijos nedavė teigiamų rezul
tatų. Jis davė suprasti, kad už tai kalti tiktai Sovietai.

Tuo tarpu iš Maskvos pranešama, kad Sovietai su 
mielu noru sutinka derėtis ir susitarti dėl tokio atominės 
energijos vartojimo, jeigu Amerika sutiks, jog taip susi-’ 
tarusios šalys pasižadės atominės energijos nenaudoti 
gaminimui masinio žmonių žudymo priemonių. Gi Ame
rikos vyriausybė nenorinti apie tai nė kalbėti šitose 
derybose. Todėl jos ir nedavusios susitarimo.

Betgi, mums atrodo, susitarimas galimas. Derybos 
.neturėtų nutrūkti. Pasitarimai turėtų būti tęsiami. Bent 
jau dar labai rimtai reikėtų paieškoti išeities ir susi
tarimo.

2 puti.—Laisvė (Liberty)-Antrad., Rugp. (Aug.) 10, 1954

KODĖL JIS NETIKI?
Chicagos kunigu Drauge A. 

Ginteris rašo apie vieną neti 
kintį žmogų. Tasai žmogus iš
pasakojęs jam visą istoriją, ir 
jis ją paduoda Draugo redak
toriams su ja apsidirbti. Tie 
vargšai redaktoriai prakaituo
ja veltui. Jie tik tiek tegali 
pasakyti, jog to žmogelio isto
rija neliudijanti apie jo “di
delį pajėgumą santykiauti su 
kitu asmeniu, taipgi ir su 
Dievu”. Bet kodėl dievas ne- 

| padeda jam tą pajėgumą įsi
gyti bei išmokti santykiauti ? 
Atsakymo nėra.

Kaip ten nebūtų, pasiklau
sykite minėtos istorijos:

—Aš buvau tik 15 metų. 
Aplinkui siautė epidemija. 
Sunkiai susirgo ir mano mo
tina. Buvo karo laikais ir gy
dytojų nebuvo. Stoka vaistų 
trukdė ligos sustabdymą. Mi
rė kaimynai ir nepažįstami. 
Keli šimtai žmonių išsiskyrė 
iš šio pasaulio. Mirtis kirto sti
priausius vyrus ir moteris. 
Mačiau, kad maža viltis buvo 
pasveikti ir mano 
Klausiau moterų 
rinkau žoles ir jas 
prieš siaučančią
tačiau niekas negelbėjo. Mirtis 
artėjo ir motina kasdien silp
nėjo. Buvau dar mažas vaikas, 
bet supratau, kad pagalbos 
nėra. Nutariau šauktis paties 
Dievo įsikišimo, nes visos vil
tys jau buvo palaidotos. Ka
dangi buvau labai nedrąsus, 
ieškojau slaptos vietos, kad 
galėčiau laisvai atverti Dievui 
savo širdies planus ir paslap
tis. • Tokią vietą radau tarp 
medžių, kuomet nuėjau parsi
vesti gyvulius iš lauko. Apsi

motinai, 
patarimu, 
virinome, 

epidemiją

žvalgęs, ar niekas nemato, 
puoliau ant kelių ir verkda
mas prašiau:

— Dieve, Tu, kuris viską ma
tai ir žinai; matai, kad ma
no geroji motina miršta. Nea
timk man jos! Nepalik mus 
našlaičiais! Aš prašau šeimos 
vardu. Mes esame trys vaikai 
ir tėvas. Amžiais būsime dė
kingi už šitą malonę. Išklau
syk, mūsų prašymo!—Karto
jau šimtą kartų ir verkiau...

Skausmui kiek aptilus, su
dėjau priesaikos žodžius:

—Kasdien, kol aš gyvas bū
siu, kasdien kalbėsiu po dalį 
rožančiaus. Marija, klausyk. 
Tu būsi liūdininkė, kad vis
kas bus sąžiningai išpildyta, 
Juk, Tu Marija, esi Dievo mo
tina, tai užtark mane pas Die
vą. Tu viską pas Dievą gali’ 
Padėk man šią valandą. Pasi
gailėk vaiko ašarų ir nepalik 
mūsų . našlaičiais!...

Tikėjau, kad kas nors turi 
įvykti. Meldžiausi be pertrau
kos, iki pailsimai. Kartojau 
savo pažadus ir laukiau lyg 
stebuklo. Tačiau mano moti
na, kaip kokia šventoji, sun
kiai kentėjo ir laimino mus 
ranka.

Sekančią naktį ji mirė, tu
rėdama 42 metus. Už savaitės 
mirė ir brolis 18 metų. Pasili- Į Tarybos kongresuose kata- 
kome: tėvas ir du broliai,-ku
rių vienas tik 7 metų. Ir taip, 
be motinos globos, skurdome 
30 metų. Tuomet nustojau 
tikėti Dievo buvimu, ir 
apvaizda, o rožančiaus mži 
dos visai negaliu pakęst, - 
baigė pasakojimą žmogus, ku- jie mano, kad šis Kongre- 
rio akys buvo pilnos ašarų.

(Draugas, liepos 30)

Taikaus sugyvenimo ženkle 
bažnyčių atstovų kongresas

Evanston, Ill., yra fakti- 
nai Chicagos priemiestis. 
Tai labai puošnus ir gražus 
miestelis, globojąs didžiulį 
universitetą.

Evanston laukia nepa
prastų svečių. Jie susirinks 
iš virš 40 kraštų. Jie aty 
stovaus įvairiausias bažny
čias. Jie daugumoje bus 
dvasininkai - kunigai. Jie 
laikys kongresą. Tai bus 
Pasaulinės Bažnyčių Tary
bos Kongresas. Kongresas 
tęsis porą gerų savaičių — 
nuo rugpjūčio 15 iki 30.

Ryšyje su paskelbimu šio 
kongreso sušaukimo, d u 
įvykiai garsiai nuskambėjo 
per visą platųjį pasaulį. Pir
mas, kai buvo paskelbta, 
kad Kongresan pribus vie

nuolika atstovų - dvasinin
kų iš įvairių socialistinių 
kraštų. Antras, katalikų ' 
bažnyčios kardinolo Stritch ! 
išleistas prakeikimas, ku
riame jis griežtai uždrau
džia katalikų bažnyčiai 
Kongrese dalyvauti. Rei
kia atsiminti, kad pirmes- 
niuose Pasaulinės Bažnyčių

nepatikti
ir Strit-

bus, bet

plėšikiškus veiksmus prieš 
žmones ir prieš tautas. Jie 
juk netylės, nesėdės burnas 
užsičiaupę tik todėl, kad jų 
nuomonės gali 
mūsų McCarthy 
chui.

Tegu bus, kaip
Šis dvasininkų Kongresas 
Evanstone žada įnešti mū
sų laikų gyveniman nema
žą sąjūdį. Priklausys, žino
ma, kaip Kongreso darbus 
traktuos mūsų šalies spau
da ir radijas. Labai gali
mas daiktas, kad bent jau 
tos Kongreso veiklos pusės, 
kurios neatitiks makartiz- 
mo skoniui, bus gražiai ig
noruojamos. Taip juk ge
riausia paslėpti nuo visuo
menės kad ir geriausias 
idėjas — jas atsargiai igno-

ruojant, apie jas nutylint 
Spaudos ir radijo bei televi
zijos magnatai puikiai su
pranta savo galią ir atsa
komybę prieš dar ir 
ve aukštesnius viešpačius. 
Jiems jų gaires nustatys 
McCarthy ir McCarran. 
Taip visuomet būdavo, ne
sinori tikėti, kad būtų ki
taip dabar. Jiems visiškai 
nesvarbu, kad Evanstonan 
susirinks bažnyčių atstovai, 
dvasininkai. Visi turi su
prasti jų, McCarthy ir Mc
Carran, muziką ir pagal ją 
šokti, tiek savo bažnyčiose, 
tiek panašiuose kongresuo
se. '

Kurie tos muzikos nesi
stengs suprasti ir Kongrese 
nepabijos savo nuomonę at
virai pareikšti, jie taps 
“Maskvos agentais.” Ypa
tingai “slidus” kelias dvasi
ninkų iš socialistinių kraš
tų. Sulieti^

Į VISAS L. L. D. KUOPUS 
VALDYBAS IR NARIUS

j<> j 
al- I

likų bažnyčia būdavo oficia- 
liškai atstovaujama.

Tarybos lyderiai, Dr. Bos
ley, amerikietis, ir Dr. W. 
A. Visser Hooft, holandie- 
tis, labai susirūpinę, nes

sas taps visų Amerikos ra- 
gangaudžių cieliumi. Kar
dinolo Stritch uždraudimas 
katalikams Kongrese daly
vauti yra tikrai pirmutinis 
ragangaudžių šūvis, paleis- 

Klausimas: Kodėl kapi-į kad Amerikos ginklais bu- tas į Kongresą.
talistiniai kraštai yra taip i vo nuversta Guatemalos ' Tie patys vadai, tačiau, 
palinkę kariauti vieni prieš

Klausimai ir atsakymai

i i valdžia ir jos vieton pasta- nėra nusigandę. Jie mano, 
kitus, dar kibti ir prie neu-1 tyti fašistiniai generolai ša- 
t-ralių kraštų? j lį valdyti.

Ki.: Ar teisybė, kad be-
t-ralių kraštų?

Atsakymas: Todėl, 
kapitalistinių kraštų valsty-, darbe jau pasiekė 1932 
bes pamatas pastatytas ant metų skaitlinę? 
dolerio, ir kad susigrobti 
daugiau dolerių, tokios ša
lies valdančioji klasė žūt ar 
būti stumia krašta i kara. ve v

KL: Kur daugiau demo
kratinės laisvės. Jungtinėse 
Valstijose ar Europoje?

Ats.: Man atrodo, jog 
Europoje daugiau laisvės, 
žinoma, išmetus juodąjį 
Franko Ispanijos fašizmą. 
Kitos visos europinės šalys 
neturi minties kontrolės 
įstatymų ateivių šeimas ar
dyti, ir neturi Taft-Hartley 
įstatymo, todėl ten liaudis 
gali laisviau kvėpuoti. C 
dar kitas dalykas, tai Eu
ropoje laisvės palaikymu 
gerai darbuojasi galingos 
organizuotos darbo .unijos, 
kurios nesitursina prieš po
nus. Čia gi visi minėti blogi 
įstatymai buvo išleisti, mū
sų darbo unijų vadams be
veik nė piršto nepajudinus 
prieš juos.

KL: Ar prezidentas Ei
senhoweris ir premjeras 
Churchillas neapsilenkė su 
teisybe, kalbėdami apie lais- ^s Departmentas planuo-

Ats.: Iš valdiškų šalti
nių negalima sužinoti ti
krosios padėties. Bet Frank 
Edwards, kuris per radiją 
kalba Amerikos Darbo Fe- 

! deracijos vardu, tvirtina, 
j kad bedarbių skaičius jau 
yra pasiekęs 1932 m. skait- 

! tinę.
KL: Kodėl prelatas Bal- 

l kūnas su didžiuoju Jonu 
j kriaučių balsavimuose pra- 
i kišo? i

Ats.: Lietuviai kliaučiai 
| yra jau seni tos industrijos 
darbininkai. Jie žino, kurie 
žmonės yra tinkami jų rei
kalus atstovauti, ir tuos jie 
išsirenka, 
žino, kaip 
poterius 
skaityti.
nori kriaučius mokyti, tai 
turi pirmiausia išmokti nau
dingą darbą dirbti.

kad bažnyčių atstovų suva
žiavimas tik dėl to nesibi
jos pasisakyti įvairiais tarp- 

i tautiniais . klausimais. Pa
imkime, pavyzdžiui, didįjį 

, taikos reikalą. Nekrikščio- 
i niška kurstyti žmones prie 
1 naujo karo. Nekrikščionis-

Balkūnas gi te- 
davatkas mokyti 
kalbėti ir bibliją 
Jeigu probaštėlis

I Valdžia išleisianti Jaltos
' konferencijos protokolus

Wshingtonas. — Valsty-
vus balsavimus?

Ats.: Juodu labai gražiai 
kalbėjo apie tautų nepri
klausomybę ir laisvus balsa
vimus, kad žmonės turėtų 
teisę pasirinkti tokią val
džią, kokia jiems patinka. 
Išleistoje Eisenhowerio ir 
Churchillo deklaracijoje 
labai gražiai skamba žo
džiai apie demokratiją, Bet 
darbai kalba visai ką kitą. 
Ohurchillas pasiuntė kari
nius laivus su armija į Gui
ana ir ten nuvertė žmonių 
išrinktą demokratinę val
džią. Jos vieton jis pasta
tė generolą šalį valdyti. 
Taip pat visiems žinoma,

ja atspausdinti knygos 
formoje Jaltos konferenci
jos istoriją. Tai bus pir
mas tomas plačios karo 
laikų istorijos ir diplomati
nių konferencijų, kuriose 
dalyva-vo Roosevelto ir 
Trumano laiku administra
cija.

Jaltos konferencijos pro
tokoluose randasi ir užra
šai, kuriuos padarė Alger 
Hiss, kuris tuo laiku buvo 
aukštas valstybės depart- 
mento pareigūnas. Hiss 
vėliau buvo apkaltintas 
kaip padėjęs šnipinėti So
vietų Sąjungai, ir dabar 
randasi kalėjime.

karuose. Nekrikščioniška 
i vergti ir išnaudotu kolonijų 
i žmones. Nekrikšcio niška 
juoduosius ir kitus spalvuo- 

' tus žmones diskriminuoti, 
i Jie sako, kad šiais ir kitais 
klausimais Kongresas tars 
arba turės tarti savo žodį.

Dar daugiau, bent jau šie 
| Tarybos lyderiai yra karšti 
į šalininkai taikaus tarpe so- 
i cialistinės ir kapitalistinės 
santvarkos sugyvenimo fi
losofijos. Todėl, jų suprati
mu, visas šis Kongresas 
vyks taikaus sugyvenimo 
idėjos ženkle. Dr. Bosley, 
pav., sako:

“Pasaulinės Tarybos baž
nyčios yra tvirtai nusista- 
čiusios prieš priventyvį ka- 

i rą ir tą supratimą, kad ka
ras tarp Rytų ir Vakarų 
yra neišvengiamas. Mes tu
rime priimti ir pasiekti tai
kią koegzistenciją.”

Kada šitaip Tarybos va
dai kalba, aišku, kodėl šis 
Kongresas nepatinka kar
dinolui Stritch ir visai ra
gangaudžių klikai.

Tiek Dr. Bosley, tiek Dr. 
Hooft nesitiki tiktai vienos 
Kongrese nuomonės visais 
pakeltais klausimais. Jie ti
kisi įvairiausių nuomonių. 
Jie tikisi karščiausiu disku
sijų ir ginčų. Juk Kongre
san, aišku, suvažiuos atsto
vai visokių pažiūrų. Bus 
reakcionierių, bus “vidurio- 
kų,” bus žmonių su libera
liškomis ir pažangiomis 
tendencijomis. Bus dvasi
ninkų, kurie nemano, kad 
būtinai visi krikščionys tu
ri remti visus kapitalizmo

Šiomis dienomis L. L. D. 
Centralinis Komitetas at
laikė savo pusmetinį suva
žiavimą. Išklausė sekreto
riaus ir iš Kanados svečio 
pranešimus apie organiza
cijos stovį. Ir, po plataus 
apkalbėjimo, vienbalsiai 
nutarėm:

1. Apsigynimo darbą ves
ti iki laimėjimo.

2. Būtinai turim šiemet 
išleisti tą svarbią knygą 
apie Amerikos preziden
tus: Nuo Washington© iki 
Eisenhowerio. Ji bus duo
dama nariams, kurie bus 
pasimokė j ę už 1954 metus.

, *
3. Narinių duoklių mokė-; 

jimo laikas pailgintas iki 
lapkričio 1 d., 1954. LLD 
Konstitucija sako: “Nariai, 
neužsimokėję iki 1 d. liepos 
mėnesio tampa blogo sto
vio nariais ir negauna Švie
sos ir knygų.” Taigi, Cen
tralis Komitetas pratęsė 
narių duoklių pasimokėji
mo laiką iki 1 d. lapkričio, 
1954 metų, ir duoda pilną 
progą gauti šių metų labai 
brangią knygą. Tad, kuopų 
valdybos, pasidarbuokite 
išrinkdami narines duok-1 
les, o nariai pasistengkite 
pasimokėti.

4. LLD 185 kp. pavesta j 
peržiūrėti Centro Sekreto- į 
riaus ir iždininko knygas.

5 LLD Centralis Komite
tas yra labai dėkingas vi- ! 
soms kuopos už gausiai tei- i 
kiamą finansinę paramą. Į 
Iki šiol mes drąsiai galėjom į 
vesti apsigynimo darbą ir! 
sykiu rengiamės išleisti la- ; 
bai svarbią knygą, kurią I 
nariai gaus pabaigoj šių •

metu arba pradžioj 1955.
Todėl LLD Centralis Ko

mitetas, dėkodamas už pra
eitį, meldžia nepamiršti ir 
ateities, nes apsigynimo . 
darbas dar toli nebaigtas.
KUOPOS, PATEKUSIOS
I GARBĖS SĄRAŠĄ

Labai malonu pranešti, 
kad pirma buvo paskelbtos 
8 kuopos, o dabar dar 15 
kuopų įstojo į garbės kuo
pų sąrašą. Tai yra kuo
pos, kurios prisiuntė narių 
mokesčius į centrą už tokį 
skaičių narių arba daugiau 
kaip 1953 metais. ‘
štai garbės kuopos:

177 kp., Aurora, III.; 27 
kp., New Britain, Qtmn.; 
180 kp., Wilmerding, P^t;
29 kp., San Francisco, Cal.; 
118 kp., White Plains, N. 
Y.; 76 kp., Saint Clair, Pa.; 
§6 kp., La Porte, Ind.; 
kp., Gibbstown, N. J.;
kp., . Chester, Pa.; 7 
Springfield, Ill.; 51 
Burton, Ohio; 132 kp., 
coma, Wash.; 153 kp., 
Francisco, Calif.

97 kp.,^' . Plymouth, 
gavo net 9-nius naujus 
rius.

Tad mums visiems 
labai puikus pavyzdys, 
kur tik buvo veikiama,
ir pasekmės yra puikios.

Imkime pavyzdį iš virš 
pažymėtų kuopų ir bandy
kime savo kuopas padėti į 
garbės kuopų sąrašą. ’y

Lai gyvuoja LLD kuopų 
veikimas po visas lietuviais 
apgyventas kolonijas!

LLD Centro Sekrt. .
Jonas Grygas

15
30 

kp., 
kp., 
Ta- 
San

Pa., 
na-

yra 
kad 
ten

HARTFORD, CONN
Gražus piknikas

Rugpjūčio 1 d. buvo Laisves 
Choro išvažiavimas arba pik
nikas pas Gailiūnus ant far- 
mos, Windsor, Conn. Oras pa
sitaikė labai gražus, tai drau
gai susirinko smagiai laiką 
praleisti. Buvo ivalios gerti ir 
valgyti, kiek tik kas norėjo. 
Nors kainavo tris dolerius, bet 
toks piknikas vertas penkių 
dolerių.

Piknikas prasidėjo nuo pir
mos valandos ir tęsėsi iki su
temos. Dalyvių buvo apie 55. 
Galėjo būti daugiau, bet kur 
kiti draugai buvo, kad neat
važiavo į choro pikniką?

Nors draugų buvo nedidelis 
būrelis, bet jie' nuveikė dide
lius darbus. Drg. Mulerankai 
paaškinus, kad dabar eina 
dienraščio vajus sukėlimui 
$10,000. draugai suaukavo 
$70. Tai labai gerai iš tos ma-

žos grupės draugų. Aukotojų 
vardai vėliau tilps.

Kiti dalykai
Laisvės Choro svetainė ta

po pertaisyta, sudėtos naujos, 
lubos ir lempos ir išmaliavo- 
ta. Langai taipgi nuvalyti, įdė
tos. “Venetian blinds’’, grindys 
švarios, viskas atrodo gerai. 
Kuknioje naujas pečius, nau
ja sinka, taipgi “baruimyje” 
nauja siena. Tik dabar reikia 
išmaliavoti. Draugai sakė iš* 
maliavosią, kaip tik gaus pro
gą. Taipgi visas namas iš lau
ko pusės išpentuotas. žodžiu 
sakant, namas atrodo gražiąiL 
Bet tas viskas kainavo pus^tn 
nai pinigų, aš manau, ko)k 
S3,000 su viršum. Nekuria 
draugai dar nematė, kaip vis
kas atrodo. Manoma surengti 
didelį balių, kai oras atvės.

Choro koresp. K. B.



Lietuvos Sūnus —Išeivis
.Rašo SUSNINKŲ TITRGIS-

Tūli aidų ypatingi 
nenormalumai—4

viai), sulaukti dar daug to
kių gražių gimtadienių pami
nėjimo.

Tamošiaus draugas

(Tąsa)
O sulaukus Kalėdų ir su algelėmis tu

rėjo bėdos, pakol po rubliuką ar po du 
gaudavo. O piemenėliui už visus buvo 
blogiausia.

Jurgis baigė metus pas švogerio tėvą; 
sekamais metais švogerio kalbinamas 
pasiliko namieje, nes už piemenėlį jau 
buvo perdidelis, o už berną arba pusber
nį dar buvo persilpnas. Švogeriui taip 
pat reikėjo darbininko, nes vienas jokiu 
būdu negalėjo apsidirbti. Tiesa, jis tu
rėjo berną, tūlą dzūkelį taip pat iš Pun
sko parapijos. Bet bernas, spaudžiamas 
pernelyg sunkiai dirbti, gaudamas prastą 
valgį, prastus drabužius ir patirdamas 
gaspadoriaus žiaurumą už menkiausi 
dalykėlį, girdėdamas zurzėjimą, barimą 
ir gaudamas visai mažą algelę, visai išė
jo iš kantrybės.

Tarp susibarus antrą ar trecią kartą 
į už be/reikalo, Juozas gaspadoriui apdau

žė auris. O sulaukęs nakties, pasiėmė 
gaspadoriaus gražų žiponą, brangias 
kelnias ir išėjo žinomais keliais.

Tai ve dėl ko švogeris Jurgiui dar pa
sidarė gerutis, toks geras, kad Jurgis 
net stebėjosi. Anot jo: “Kam tau sun
kiai dirbti pas svetimus, būk namie! 
Man bus lengviau, ir tau nereikės taip 
sunkiai dirbti. Algos aš tau nemokėsiu. 
Pats matai, kad man nėra iš kur rublis 
paimti. Bet drabužius nupirksiu dar 
gražesnius, negu gaspadoraičių. O jei 
norėsi pinigų ant išeigos, tai, kai namie
je bus mažiau darbo, tai galėsi išeiti pas 
Jakimavičių užsidirbti.”

Šitoje švogerio nuoširdžioje kalboje • 
Jurgis rado daug ir tiesos. Bet ir juo
kėsi jis savyje tyliai, kad iš tokio žiau- 
rūno pasidarė toks švelnutis, toks geru
tis.

O juk Jurgis labai gerai pamena, kaip 
švogeris kątik atėjęs žentuosna ne tiktai 
jį, bet ir kitus brolius bei sesutes ne kar
tą bjauriai sumušė, suspardė ir iš gim
tinės išlaikė. Iš Jurgio atminties nie
kad nedils vaizdas jo žvėriškumo su jo 
tėvuku.

Nuotikis buvo dar prieš piemenavimą, 
kai jis buvo namieje vos šešių metų vai
kutis. Taip vieną šaltą žiemos rytą 
švogeris prikėlė Jurgį ant dviejų laikro
džio ir vedėsi klojiman rugelių kulti. 
Ė jo jis per priemenę, kurioje tėvukas 
gulėjo. O iš vakaro už ką tai jie buvo 
susibarę.

Tuomet tėvukas jau jdn’binėjo ant 
kiek tai buvo galima žmogui su viena 
sveika ranka. Švogeris praeidamas už
riaumojo: “Na, kelkis ir tu jau negulė
jęs! Eiki rugių malti.”

Tėvukas atkirto:
“O kas tau galvoj? Kaip aš norėsiu, 

tai atsikelsiu! Aniuolėlis žentukas (kaip 
jį tėvukas vadindavo, kai piršosi į žen
tus) žaibo greitumu padavė palaikyti 
Jurgiui lemputę, o pats tarytum įsiutęs 
ti 
ką ūž plaukų ir tist iš lovos. Ir vis riau
modamas: “Aš tau parodysiu, kas man 
galvoje...”

Tik ant tėvuko pagalbos šauksmo iš 
virtuvės atbėgo jo žmona, Jurgio sesutė, 
ir motutė su šluota, ir taip atgynė nuo 
išplėšimo iš lovos idukusį žentuka, aniuo- 
lelį.

Jurgis tuomet tebestovėjo priemenės 
kamputyje ir savo drebančia ranka be
jėgiai lyg norėdamas sulaikyti ką tai 
rodė, o visas drebėdamas kaip epušės la
pelis, tėmijo baisią sceną, sceną, kuri 
niekad nebus pamiršta!

Dabar švogeris gerai suprato, kad už 
’ jo brutališką elgesį su tėvuku Jurgis dar 
.gali atkeršyti. O susirėmus, kasžin ku
ris dabar nugalės. O tėvuką Jurgis la
bai mylėjo į Toks geras, geras jis buvo 
ne tik savo vaikeliams, bet rodos, visai 
žmonijai. Taip, rodosi gražiais žodžiais 
mokindavo, sakydavo:

— Vaikeli, būk geras visuomet ir vi
sur ne tik sau, bet ir kitiems! Jei geidi, 
kaitau kiti darytų gero, tai jiems da
ryli dar geriau.

Irlfeiekad nemušdavo. ,
’ Tai buvo geros širdies žmogelis. Jis 

nežinojo, kas yra žmogaus piktybė. Bjau
riausias Jo žodis tai buvo “laidoke” arba 
“lupyna”.

s, prilėkė prie lovos, nutvėrė tėvu-

Išsirgęs lygiai dešimt metelių tėvukas 
pasimirė.

Netoli nuo jų buvo stambus buožė, sa
vininkas neet trijų, valakų derlingos že
mės, puikaus gojaus ir beržyno. Jam 
valstiečiai už viską brangiai mokėti tu
rėjo, net iki dvidešimt penkių rublių už 
vieną ąžuolą arba skirpstą, reikalingą 
pamatui. Taigi, pas jį Jurgiui ir teko 
uždarbiauti.

Būdavo, atjodavo ant puikaus eržilo 
ir prašo:

“Vinculi, leiski, šiandien savo bernio
ką pas mane; pasėjau daug rugių, rei
kia apakėti. Jis, mat smarkus prie ar
klių ir gali su jais apsieiti geriau, negu 
gali kiti.”

Tai švogeris jau ir sako:
“Eiki, paakėki, namie jau aš vienas 

apsidirbsiu...” <
Akėti reikalavo dviem ur tankiai trim 

akėčiom. O arkliai jo buvo visi geri, 
staininiai. Su tokias akėti reikėjo di
delio atsargumo ir sugabumo, ir ne tik 
pakinkyti, bet ir valdyti. Kartais kai 
dar nepaiIsę^tar-bedykaudami ima ir už
lekia ant akėčių. O jei griežtai nesulai
kysi, tai ims ir bematant ir nusilauš ko
ją. Aišku, jei tai įvyktų, tai buožei jau 
didelis nuostolis... O ir suvaldyti šešius 
arklius tai ne taip jau lengva, tam rei
kia akylumo ir spėkos.

Ant rytojaus Kalvarijoje buvž didelis 
turgadienis, jomarkas. Švogeris nuo se
niai jau rengėsi, turėjo .ką tai parduoti. 
Pasišaukė jis Jurgį ir sako:

“Jei nori tai važiuok ir tu, nes namie- 
je nelieka jokio darbo. Pasivaikščiosi, 
pasidairysi po miestą.*..”

(Bus daugiau)

Prvzas ‘Žemes Druskai'
Jau kokie dešimti metai, kaip Karlo

vy Vary mieste Čekoslovakijoje (kuris 
anksčiau buvo žinomas kaip Karlsba- 
das) kiekvieną vasarą įvyksta tarptau
tinis filmų festivalis. Savo svarba, savo 
meniniu lygiu ir savo prestyžu Karlovy 
Vary festivalis dabai’ pralenkia kitus 
tarptautinius festivalius, kaip, tai Vene
cijoje, Nicėje ir kartais Belgijoje vyks
tančius.

Šiais metais Kalovy Vary festivalyje 
dalyvauja, apart pačios Čekoslovakijos, 
Tarybų Sąjunga, Britanija, Francūzija, 
Italija, Lenkija, Amerikos J. V., Kinija, 
Indonezija, Pakistanas, Vengrija, Bra
zilija, Švedija, Izraelis, Vietnamas, Bur
ma, Bulgarija, Rumunija, Danija, Mek
sika, Kanada ir dar daugybė šalių.

Pirmą pryzą šiais metais laimėjo A- 
merikos filmas, bet ne Hollywoode ga
mintas, o darbininkų unijos pastango
mis, Naujosios Meksikos miestelyje, fil
mas, kurį rodyti atsisako komerciniai 
Amerikos teatrai, filmas, kurį pačioje 
Amerikoje dar matė palyginant tik sau
jelė. Tas filmas, kaip tai aišku ir be 
aiškinimo, yra “Žemės Druska”,—“Salt 
of the Earth”.

Apart to, kad filmas gavo pirmą pry
zą, artistė Rosuara Ravueltas gavo pry
zą kaip geriausia šių metų aktorė.

Pati Ravueltas radosi Karlovy Vary 
festivalio metu. Ji ten atvyko iš Mas

kvos, kur viešėjo ilgoką laiką. Kaip yra 
žinoma,-Amerikos valdžia ją deportavo 
(ji meksikietė) dar filmą ne visai pilnai 
pabaigius (buvo baigta bent kiek pakei
tus turinį). Ravueltds nematė baigto 
filmo, iki jai teko jį pamatyti Čekoslo
vakijos ekrane....

Dabar “Salt of the Earth” rodomas 
ne tik Karlovy Vary, bet bendrai Čeko-j 
slovakijos publikai. Netrūkus bus pra-* 
dėta ji rodyti Tarybų Sąjungoje, Italijo
je ir kitose Europos šalyse. Taigi, eu
ropiečiai šį darbininkišką filmą matys, 
tuo tarpu, kaip čia, mūsų šalyje, kurios 
gyvenimą filmas vaizduoja, tik palygi
nama žiupsnelė galėjo jį matyti.- Abso
liute dauguma Amerikos žmonių iki šios 
dienos apie šį filmą dar net negirdėjo.

Bet, kovojama. Kovojama už teisę- ją 
rodyti, kovojama prieš tylos boikotą, ku- 
riuomi komercinė spaudą nori šį filmą 
pasmaugti. Gal faktas, kad šis filmas 
taip plačiai bus rodomas Europoje, kiek 
paveiks ir į,tai, kad jis bus plačiau ro
domas ir čia.

J. J. Kas kiančius, M. D.
Visai normalios akys ma

to aiškiai: ir artimps ir to
limus daiktus.
akys yra nevisai normalios, 
iš pat prigimties, ir toks 
įgimtas ypatumas gali kiek 
pablogėti, nuo netikusių 
aplinkybių.

Dauguma žmonių yra 
tolregiai (“farsighte d ’ ’ ) . 
Toliaregės akys skaitosi 
normalios ir paprastai ne
reikalauja akinių, nebent 
jau senstelėjusio tolregio 
akys. Tada žmogus nebe- 
įstengio aiškiai matyti raš
to, negali skaityt be ąkinių, 
negali daryt taip kokio 
smulkaus artimo darbo.

augelio

Toliaregėm akim pritaiky
tieji išgaubti akiniai esti 
storesnį per vidurį ir plo
nesni pakraščiais. Atvirkš
čiai, trumparigčm akim 
įdaubti akiniai esti storais 
kraštais ir ploni apie vidu-

Tolregybė vyksta d ė 1 
akies tam tikro ypatumo. 
Tolregė akis esti trupučiu
ką trumpesnė ir apvalesnė. 
Jos ragena netaip labai iš- 
si davusi priekin. Tokiam 
atsitikime padedJ išgaub
ti akiniai ’'-(‘‘convex lens
es”). Be tokių akinių žiū
rimieji daiktai nepataiko į 
pačią tinklinę, bet nueina 
kiek pertoli. 0 gerai pritai
kyti išgaubtieji aki n i a i 
(“reading glasses”) per
laužia spindulius žiūrimojo 
daikto ir pritraukia jį ar
čiau, į pačią tinklainę.

Yra žmonių trumparegiu. 
Trumparegės (“nearsight
ed”) akys paprašai esti to
kios iš prigimimo, paveldė
tos nuo tėvo ar motinos ar 
kurio senelio. Trumparegė 
akis esti truputį ilgesnė. 
Jos ragena lyg kad aštres
nė, labiau išgaubta prie
kin. Truihparegės akys ge
rai ir aiškiai mato artimus 
daiktus, bet tolimųjų gerai 
neįžiūri, be tam tikrų įdu
busių, įdaubtų akinių. 
Trumpa regėm akim žiū
rint į kokį tolimą daiktą, 
toks daiktas atsimuša ne 
pačioj tinklinėj, bet trupu
tį prieky jos. O įdaubti 
akiniai kaip tik ir pastumia 
žiūrimąjį / daiktą atgal į! 
tinklinę, ir tada jis aiškiau 
matosi.

Ar pritaikyti akiniai tai
so akis? Ne. Akies struk
tūra nepasikeičia nuo aki
nių, bet pasilieka vis ta 
pati. Akiniai tik tam kar
tui, tik juos vartojant, pa
deda aiškiau matyt. Jeigu 
gali apsieiti be akinių, tai 
ir gerai. Sakysim, trumpa
regis žmogus jaučiasi ra
miau be akinių savo kam
barėly, kur jam visa kas 
panosėj. Išėjus gatvėn, t*e- 
atran ar į laukus, be aki
nių jam nesmagu. Akiniai 
jam pritraukia ir paryški
na tolimus daiktus.

Kreivaakiai, zvaira'akiai, 
“kuosakiai” turėtų pataisyt 
savo kreivąją akį, nes krei
vos akys dažnai įvargina 
optinius smegenų centrus ir 
padaro galvos skaudėjimą 
arba svaigumą. Akiniai čia 
mažai ką tereiškia. Kreiva- 
akis žmogus paprastai nesi
jaučia ramus tarp žmonių. 
Jo savijauta nukenčia. Jo 
savimonė neduoda jam ra
mumo (“self - conscious
ness”), jis junta kiek pa
žemintas, o tai be reikalo. 
Jau geriau phdaryt tą men
kutę operacijukę, sulygint 
abi akis.

Vitaminų stoka pagadina 
ir geras akis. Dėl vitami
nų ilgalaikio trūkumo, akys 
gali visai sunykti ir apsilp- 
ti, kaip ir daug kas kitas 
žmogaus organizme. Višta- 
kis (“nyktalopia”), vištala- 
kis gali bet kam pasireikš
ti, dėl stokos vitamino A,

Braddock, Pa.
Sutiko mirtį

Pabėgęs iš raudonos Lenki
jos po trijų metų trispalvėje 
Amerikoje sutiko mirtį”, taip 
rašo “Braddock Free. Press”.

Leo Karnicki, 36 metų am
žiaus, atvažiavęs su savo šei
ma 195,1 metais į šią aukso ša
lį, manė, kad įsikurs laimin
gą gyvenimą sau ir savo šei
mai. Bet liepos 24d. einant į 
darbą ir 7 metų sūnui paly 
dint, vaikutis pradėjo šaukti, 
“good bye, father”. Tėvas už
simiršo, kad jis stovi viduryje 
geležinkelio bėgių. Atsisukęs 
ir ranką iškėlęs į vaiką mosi
kavo,o tuo tarpu traukinys 
smogė ir ant vietos užmušė.

Kad žmogus būtų žinojęs, 
jog taip atsitiks, būtų pasili- 

raudonojoje” Lenkijoje 
ūkio.

Worcester, Mass.
LDS 57 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyksta rugpiūčio 12 d., 7:30 
vai. vakare, 29 Endicott St. Šiame 
susirinkime mūsų kuopos delegatas 
raportuos iš LDS 11-tojo Seimo ir 
kiti svarbūs dalykai yra. Tad ma
lonėkite visi nariai dalyvauti su
sirinkime.

LDS Kp. Korresp.
(153-154)

Atitaisymas klaidos
šeštadienio laidos (rugp. 7) 

Krisluose įsiskverbė klaidų.
Ten, kur buvo “The Fifth’ 

Comjmendmep.t No Excep
tion,” turėjo būt: “The Fifth 
Commandment Brooks No Ex
ceptions.’’

vajaus 
vajui

reikalais
beliko tik 
dar p u sėti -

kęs 
ant tėvelių

Laisvės
Laisvės

keliolika dienų, o 
n ai daug reikia iki užsibrėž
tos markės. Todėl aš prašy
čiau braddokiečių, kurių Lais
vės prenumerata pasibaigs, 
kad atsinaujintumėte ir pa
gal išgalę paaukotumėte, kad 
mes pasiektume užsibrėžtą 
tikslą.

Praeitais vajais aš pats ap
lankydavau jumis, draugai, ir 
uždūdavau mūsų miestelio 
vardą ant Laisvės vajaus že
mėlapio. Bet šiais mano nelai
mingais metais turiu stovėti 
prie kritiškai sergančios savo 
moters, todėl negaliu niekur 
išeiti. Todėl, kurie norite pre
numeratą atsinaujinti arba 
aukomis paremti Laisvę, atei
kite pas mane. Aš jums su 
mielu noru patarnausiu.

Geo. Urbonas

(Tąsa iš pirmo pusi.)
Dennis’ui, generaliniam 

Jungtinių Valstijų komu
nistų partijos sekretoriui.

Eugene Dennis savo gim
tadienį praleis Atlantos ka
lėjime, kur jis nuteistas 
penkeriems metams, — ei
nant Smitho įstatymu.

Denniso gynėjai prašo, 
kad žmonės siųstų jam jo 
gimtadienio proga sveikini
mo atvirukus.

Bet svarbiausia: kad jie 
reikalautų Dennisui ir ki
tiems politiniams kaliniams 
amnestijos.

Tai gali ir turėtų pada
ryti kiekvienas, nežiūrint, 
ar jis’ sutinka su Denniso 
politinėmis pažiūromis ar 
nesutinka, sako Kovojąs už 
Amnestiją Komitetas.

jui

Easton, Pa
Trumpos žinios

Tapo atidarytas kelias nuo 
riebaluose tirpstamojo vita- ■ Phillipsburgo tilto į Bushkill 
mino. Žmogus nemato tam-; St., aplenkiant Eastoną iškei- 
soj arba mato labai vargiai, tu keliui. Nors apie 33 mailių 
Tokias akis pataiso visokių kelio kainavo (jlaug milijonų 
vitaminų gausa, ypač vita- doleriu, bet Eastono piliečiai 
mino A didžiulės dozės. laba-if užganėdinti. Visas sun-, 

i kiujų vežimu trafikas 
Tpie kitokius, akių trūku-i )v]-a Eastona. 

mus bus kitą kartą.

-SCRANTON, PA

aplen-

šeštadienio Laisvėje skai
tytojai matė, kad mūsų 
laikraščio personalo nariai 
dar kartą prisidėjo su do
vana $10,000 fondui, kuris 
dar nebaigtas sukelti.

Lai tai tuojau padaro kiti 
laisviečiai, ir mes šį didžiulį 
darbą baigsime su šlove*

Gražus E. Gelažauskienčs 
gimtadienio paminėjimas
Liepos 29 d. sukako 60 me

tų draugei E. Gelažauskienei, 
o kas dar nežino jos gerų 
darbų dėl visuomenės labo ? 
Manau, Scrantone tokio lie
tuvio nesiranda. Ji atsižy
mėjus kaipo gabiausia gaspa- 
dinė gaminime valgių, kada 
būdavo surengti parengimai 
kokiam nors labdaringam 
tikslui. O tikietų parduot-iš- 
platint irgi niekas su ja ne
galėjo susilyginti; kartais ji 
ir Šlekaitį “subytindavo.”

Už jos tokius gerus-šird in
gus darbus draugai ir draugės 
sumanė jai surengt “surprise 
parę” — paminėt jos 60 me
tų gimtadienį. Na, ir suren
gė, ir iš tikro yra kuo pasi
džiaugti. Rengėjai visą da
lyką laikė didžiausioje slap
tybėje., kad “selėbrantė” Jįe- 
vut.e nesužinotų. Todėl ji bu
vo užkviesta, kad ateitų pas 
Šlekaičius'atlankyt jo sergan
čią moterį Damutę ir paga
mintų jai pietus, o ji, kaip to
kia geraširdė, pakvietimą pri- 
ėmė ir pagamino, ligonei pa
geidaujamą valgį. Bet ji savo 
užduotį atliko truputį per 
greitai, tai ją dar reikėjo su
laikyti bent 7 minutes, bet ir 
tą Šlekaičiai atliko. Kada pa
šaukė ant telefono jos duk
tė O. Perednienė, kad lai 
motina tuoj pareina, tai ji ir 
išsiskubino, o Šlekaitis .ra pa- 
lydėjo sakydamas, kad aš pro 
ten eisiu, nes turiu reikalą 
pas N. N, Bet ji Šlekaitį pa-

liko ir patraukė dar į krau
tuvę, sakydama, nusipirksiu j 
“ice creamo” (labai gerai iš- i 
ėjo). Šlekaiti Įsileido jau su- ! 
sirinkusieji svečiai ir klausė: 
“Kur martje? Kur ji?” Sa
kau, nuėjo dar “aiskrymo” 
nusipirkti. Jie iš džiaugsmo 
pradėjo šaukt: “Ot, tai puiku 
—viskas gerai!” Bet tuoj pa- ■ 
sidarė tyla, nes viena jos ge- ; 
ra draugė Ona išėjo jos pa- j 
sitikti, o kita paėmė “zakris
tijono” darbą degt žvakes.

Trumpu laiku išmirė
Į loniečiai. V. Lengviną 
negyvą nuo širdies 
Oną Yuknienę taip pat rado 
negyvą. Abu atrado iš ryto.

i Trečia, Josephine Wiernicki, 
I buvo l^nkų tautos, bet mums, 
oastoniečiams, labai gerai pa- 

! žįstama. Jos sesutė gyvena 
Scranton, Pa., taipgi sunkiai 
serga, tad jai nedavė nei ži
nios, kad jos sesutė mirė.

Leo Tilwick

o eas- 
rado 

atakos.

Fizkultūrininkų išvyka 
j Maskvą

šiomis dienomis į Maskvą 
išvyko Tarybų Lietuvos fiz- 
kultūrininkų delegacija, ku
rioje dalyvauja 380 geriausių 
respublikos sportininkų. Res
publikos fizkultūrininkai “Di* 
namo” stadione pražygiuos 

■ pro tribūną sportiniu žings* 
niu, apsirengę nacionaliniais 
kostiumais, pagamintais pa
gal dailininkės R. Songailaitė^ 
eskyzus. Delegacijos pasiro
dymas bus palydimas kompo
zitoriaus J. Juzeliūno sukur
ta muzika.

Drauge su respublikos dele
gacija į Maskvą išvyko LSD 
“Kolūkietis” fizkultūrininkų, 
delegacija, kurią sudaro 20 
geriausių kolūkiečių - sporti-

i ninku. P- Rimša

—1
I

I ■
Jievutė įėjus vidun ir pa- Į 1 

pačius tiek daug svečių la- i ! 
bai nustebo, ir vos neapalpo; , ■ 
per kelias minutes 
pratart žodžio, b

negalėjo 
vėliau tai 

beveik kartu juokėsi ir ver
kė, dalviams dainuojant jai 
“Happy Birthday to you” ir 
sveikinant jos 60 metų gyve
nimo sukaktyje, linkint jai 
geriausio pasisekimo.

Daug dalyvavo draugų ir 
draugių, kurie buvo gražiai 
pavaišinti skaniais valgiais ir 
gėrimais, kuriuos suaukojo 
dalyviai. V. Valukas padai
navo; o P. Šlekaitis padekla
mavo, ir šiaip svečiai davė 
gerus linkėjimus draugei se- 
iebrantei, kad ji turėtų dar 
daug gimtadienių.

Visi dalyviai labai apgai
lestavo, kad šiame gražiame 
pokilyje itesiranda draugės.D. 
Šlekaitienės. Todėl kelios 
draugės susitarusios nuėjo jos 
atlankyt, n u n e š d a m o s jai 
dalį “birthday cake.”

Linkiu tau, selebrante Jie- 
vute (to linki ir kiti daly-

Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valiunas
Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo - Saugerties Highway 32

R. D. 1, Catskill, N* Y. TeL Palenville 3990

i

Alus

Vynai

Likeriai

Short Orders

Sandwiches

Dinners

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

Puikiausias praleidimas weekend. Kainos už kambarius: 
Week 

$30.00 
$27.50 
$22.00

- two double beds
Day 
$7.00One Room

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

Rašykite ar telefonuokite del rezervacijų
Ežeruose maudynės, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas

T-WWIl i I.......i 11 lline^— p .limn I'HHUi , IU i u '>rniir awaww—.

3 psi.—Laisvė (Liberty)- Antrad., Rugp. (Aug.) 10, 1954
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Filmos-Teatrai
Astor Teatre antra savaitė 
įo “On the Waterfront.” 

maždaug
ro
Bahdoma maždaug pavaiz
duoti New Yorko uostą su vi
somis jo ypatybėmis. Asme
niškai dar neteko matyti, tad 
negaliu girti ar peikti. Ma
čiusieji filmą sako, kad tech
niškai geras. Kiek jame gy
venimiškos tikrovės, galėtų 
pilnai spręsti tik visuotinai 
pažįstantis tos darbo srities 
visas sąlygas. f

Rivoli Teatre pradėjo rodyti 
“Rear Window.” James Stew
art vaidina vvyriausią rolę. 
Vaizduoja žmogžudį ir jo se
klius.

Broken
Spencer Tracy, Ro- 

Jean Peters, 
Widmark ir Katy
vaidina žvaigždines

Roxy Teatre rodo 
Lance, 
bert Wagner, 
Richard 
Jurado 
roles.

City rodo “Seven 
taikomas leng-

Radio 
Brothers, 
voms, linksmoms nuotaikoms

Stanley Teatre dabar rodo 
“Kingdom on the Water” ir 
“Caspian Story.”

Visi virš minėtieji 
randasi miesto centre, 
Times Square.

teatrai 
netoli

Biskelj atokiau nuo 
įdomiai s k i r t i n g a s 
“Mexican Bus 
m as
Ave prie 
žudysčių,

Ride” 
Teatre, 

Be
Cinema 

12th St. 
komiškas.

centro 
filmas 
rodo-
Fifth

žmog-

vėl skirtingą
Crusoe’’

filmą
rodo

NewYorto^/WrZlnioi
Su X-spinduliais 
suėmė šmugelninkus

International Airporte tapo 
suimti bronxieciai Mr. Mrs. 
Klapholz, pas kuriuos atradę 
slaptai parsivežamu deiman
tų »vertės 200 tūkstančių do
lerių. Deimantai buvę paslėpti 
išskaptuotoje medinės dėžės 
įloję. “X-ray akis” deimantus 
pamačiusi ir per medį. Juos 
sulaikė po $25,000 kaucija.

Taipgi areštavo brooklynie- 
’ čius Julių Kanner ir Mrs. De
borah Miller, tą vakarą atėju
sius į Klapholzų namus. Įtaria, 
kad jie atėję tų d eito a n tų 
gauti. I

Harleme protestas 
dėl brukimo ten 
speciales policijos

Skustuvėlią kompanija Majoras žada tuojau 
nesiskaito su 
savo darbininkais

Harlemo piliečiai protestuo- i American Safety Razor 
sritis į Kompanijos atstovai nutraukė 
spot” i derybas su unija. Ji grasina 
liečia ■ tuojau atstatyti iš darbo 400 

į darbininkų. Kompanija pla- 
Inuoja ateinantį pavasarį visiš- 

iškelti fabriką Į pietines 
Darbininkus atsto

vauja United Electrical Loka-

to prieš tai. kad toji 
skelbiama kaip “sore 
(skaudama vieta) kas 
kriminalybes.

Pasipiktinimą sukėlė 
doje plačiai išbubnytas prane-! kai 
Šimas, kad polici jos komisio-Į valstijas, 
nierius Actams siunčiąs į tą 
sritį naujokų policistų būrį 
dėl to, būk ton daugiau krimi- 
nalybių, negu kitur, Policijos 
Akademija šiomis dienomis iš- 

policistų

span

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NEW YORK
MALE and FEMALE

į Auto pataikė 
tiesiai j garažą

Kitą 
“Robinson 
Trans-Lux Normandie Teatre, 
57th St. prie 6th Ave.

Kas yra tą apysaką skai
tęs, būtinai norės matyti ir 
filmą. Yra žiaurumų. Ta
čiau tuo pat sykiu parodo, 
kaip brangus darosi žmogus 
atskirtam nuo žtnonių. Neju
čiomis pajunti, kokią baisią 
kriminalybę papildytume visi, 
jeigu leistume atomais sunai
kinti civilizaciją, i š ž u d y t i 
žmones, o išlikusius pastū
mėti į primityvišką būvį.

Netoli tos vietos, E. 57th 
St., Sutton Teatre rodo “Man 
With a Million,” pagamintą 
sekant Mark Twain’o veikalą. 
Gregory Peck vaidina tą mi
lijonierių.

Koncertai parke

leidžia naują laidą 
ir jie būsią pasiusti 
rną rugsėjo 1-mą.

Protestams 
komisionieriaus

daro. Skir- 
gy ventoju 

tas kad jis 
šeimos ga-

us, policijos 
pavaduotojas 

Richard Dougherty nuginčijo, 
kad policija siunčiama į 
lemą dėl to, kad sritis 
pasi ž y m ė j u s i k o k i o m is
cialėmis blogdarybėmis.
porteriams jis pripažino, kad 
nėra jokių statistikų, 
rodytu, kad Harleme 
d a u g i a u k r i m i n a 1 y b i ų
proporeionaliai skaičių gyven 
tojų.

Nar
butų 
s pe- 
Re-

Rodos, tame nieko naujo— 
milijonai auto taip 

: tumas su Bronx I
Sommer auto buvo 
pataikė į Donrielių

; ražą, išnėrė kiaurai per gara- 
■ žo užpakalį ir paskui dar nu- 
' sirito 35 pėdas žemyn staigiu 
krantu.

Sommer buvęs išsivežęs 
; žmoną pamokyti vairuoti au- 
I to.Ji nuvažiavo į ligoninę pa- 
l vojingai sužeista, o jis 
1 išliko tik apibraižytas.

k tirios 
būtu 

imant

pats

Pinigai matrase

su- 
kas 
ne
at-

Nėra žinios, kiek sukūrena
ma pinigų tuose matrasuose, 
kuriuos senmiestyje vaikai 
kūrena prie šaligatvių 
dieną. Tačiau vienas toks 
sukūrentas matrasas gerai
simokėjo jo perdirbėjui. Per
dirbdamas seną matrasą 
brooklynietis Perlman rado 
$2,260. Jis juos raportavo po
licijai. Per metus nieka.m ne
atsišaukus, pinigai sugražina
mi Perlman u i.

Pražudė jaunuolio 
dienas už $5

Rugpjūčio 7-tos vakarą, nuo 
8:30 iki 10, įvyks švelnios mu
zikos koncertas Central Par- 
ko aikštėje (on The Mali). 
Įėjimas nemokamas. Seks kiti 
trys panašūs konsertai toje 
pat vietoje, sekamais trimis 
šeštadieniais.

IBYooklyne teisėjas Leibo
witz pasiuntė 16 metų jaunuo
lį gal penkeriems metams i 
Elmira pataisų namus. Jj kal
tino, kad jis ir kitas (15 me
tų) berniukas bandę paslėpti 
ękidnapinti) pasiturinčios šei
mos 7 metų sūnelį. Paskelbti 
jį dingusiu, o paskui
ir už tai gauti nuo jo» 
uos $5.

atrasti” 
moti-

padauginti policiją
Majoras Wagneris įsakė 

miesto iždininkui suteikti po
licijos viršininkui Adams užti
krinimą, kad jis galės tuojau 
samdyti tiek policistų, kiek 
atras tinkamų toms parei
goms. Juos turi parinkti iš 
jau turimo 564 kandidatu sa-

< v

Derybas nutraukė del uni
jos reikalaujamo atpildymo 
: atstatomiems darbininkams. 
■Unija reikalauja naujo kon- 
į trakto ir kad atstatomiems 
I atpildo pažadai būtų - Įrašyti 
: į kontraktą. Bet, virš visko, 
i unija reikalavo, kad šapa nc- 
i būtų iškelta iš Brooklyno. Ta
čiau, jeigu to neužtikrina, 
unija reikalavo kontrakto su 
užtikrinimu’ darbo

I do už atstatymą 
1 pay).

Atstatomiesiems
kalauja po savaitinę algą už 
kožnus kompanijai 

įmetus ir pensijų 
i 65 ar daugiau 
gu kompanija
k i o k vien a s d arb i n i n k as 
tų gauti mažiausia už 2 savai 
tos ir ne mažiau kaip $63 sa

Išlaikiusių kandidatų egza
minus aplikantų sąraše* de- 
partmentas turįs apie 4,000. 
Tačiau tie visi dar turės per
eiti Policijos Akademiją, 
trūksią apie dveji metai 

Ijie visi galės pereiti. O tuo 
i tarpu iš jau1 tarnaujančių bus 
mirusių ir šiaip pasitraukusių, 

į Tikriną, kad didelio policijos 
padaugėjimo nebus.

v

4 iki

arba atpil- 
(severance

unija re i

Ligoninė skundžiasi 
daugėjimu ligoniu

Susirgę žmonės skundžiasi 
nepakeliamais sveikatos pa
taisų iškaščiais. Tuo tarpu li
goninės skundžiasi ligonių 
daugėjimu ir ištekliaus mažė- 
jirilu. Brooklyne veikianti 
Maimodines ligoninė raporte 
spaudai sako, kad 1953 me
tais ligoniai padaugėjo 10 su
virk procentų, o nuostolių ligo
ninė turėjo $164,236.

Ligoninei nuostolį atnešė 
neišgalintieji mokėti ligoniai. 
Tokiems patarnavimai kaina
vę $663,587. Kas sumokėjo 
skirtumą? Panašūs eiliniai 
žmoneliai, iš kurių šiaip taip 
gali išrinkti mokestį, taipgi 

, duodantieji ligoninių išlaiky
mui aukas. Tos aukos taip 
pat,daugumoje, būna išrenka
mos iš darbo žmonių šapose 
ir įstaigose kuomet veda vajus 
New Yorko Fondui.

Teisėjas atsisakė 
užtarti gyventojus

Brooklyne teisėjas Keogh 
^atmetė Flatbush gyventojų 
prašymą uždrausti juos šalin
ti iš namų tikslu užleisti tuos 
plotus statymui mokyklos.

Tos srities namų savinin
kai ir rendauninkai savo skun
de sako, kad lygiai patogioje 
yietoje netoli randasi neap- 
statyti plotai, dar tinkamesni 
mokyklai. Dėl to nėra reikalo 
gyventojus šalinti iš namų. 
Be to, kai buvo svarstoma jų 
gyvenamus plotus nusavinti, 
jie visai nebuvę pakviesti 
sėdį, kaip to reikalauja 
tymai.

Gyventojai žada bylą 
liuoti.

1 po- 
įsta-

apc-

Nukritęs nuo kopėčių 
berniukas užsimušė

užsimušė 13

32 firmos pasisiūliusios pas
tatyti Coney Island Houses 
projektą. Bus penki 14 aukštų 
pastatai. Statys prie Board
walk ir Surf Ave., tarpe W. 
29th ir 32nd Sts.

Teisėjas norėtu mušti 
kūdikio užmušėją

Atvestus į teismabutį kūdi
kio užmušėjus Margaret Ma
hony ir Alfred Bates, teisėjas 
Bushel juos pasitiko su pareiš
kimu, kad jis juos, muštų, jei
gu tas tiesa, ką laikraščiai 
apie juos rašė.

Oficialis kūdikio mirties 
priežasčių tyrinėtojų raportas 
rodo, kad kūdikis kentė ilgas 
ir žiaurias kančias; kad jis 
buvo muštas rankomis, diržu 
ir dar kokiu instrumentu, ku
ris pasiekė kūdikio vidinius 
organus. Tų organų sužaloji
mas jį pribaigė.

Abu kūdikio nu žudytojai 
sulaikyti iki tolimesnio tardy
mo be kaucijos. Moteriškei 
jos tėvas pasamdė advokatą. 
Tėvas sako, kad jo duktė lai
ke gimimo buvo pažeista ir 
nuo pat kūdikystės nesi davusi 
suvaldoma. Ji ir dabar pas 
saviškius negyveno. Kūdikis 
buvo jos mergautinis. Kūdikio 
tėvas jam pragyvenimo neda
vė. Jinai buvusi kūdikio tėvą 
patraukusi į teismą, bet bylą 
pralaimėjo. Dabartinis jos 
meilužis nesąs kūdikio tėvu.

išdirbtus 
suėjusioms 

meįus. Jei- 
kraustysis, 

turė
• t u guuvi mu/, iciuoia u /j La oa 
tos ir no mažiau kaip $63

Tarnaitės piniginė 
kainavo gyvybę

New Yorke nušautas 
gust Harvey, 25 m. Sako, 
jis pagrobęs nuo moteriškės 
piniginę ir bandęs pabėgti. 
Tačiau moteriškė rėkė, o ten 
pat netoli buvęs policistas bė
gantįjį pamatė ir paleido ke
lis šūvius. Vyrukas mirė ten 
pat ant gatvės prie Park 

į ir 76th St.
Jeigu ir 

i ka, vyruko 
ginęs būtų 
turtingos rezidencijos 
moteriškė buvusi ne 
tik ponios tarnaitė.

nepatekęs po 
laimė iš tos 
buvusi

jau

Berniukus kaltina 
apvogime laivo

Areštuoti du 16 metų
nuoliai kaip apvoginėtojai 
Whitestone prieplaukose pas
tatytų laivukų. Laivukų savi
ninkai skundėsi policijai, kad 
iš laivukų išvogti galimi išneš
ti daiktai ir kad bandyta pa
čius laivukus paimti, sugadin
ti lai vilkams pririšti lynai.

Gaisras sužalojo 
rakandy sandėli

Brooklyne sudegė 4 aukštų 
pastatas prie Bay 19th St. ir 
Cropsey Ave. Sužalojo $200, 
000 vertės ten sukrautų ra
kandų ir pastatą. Apgadino 
gretimus namukus. Pora gais- 
ragesių buvo pridusinti ■ dū
mais.

Au- 
kad

Avė.

kul- 
pini- 

maža. Iš 
išėjusi 
ponia,

ki ubeBrooklyno oficieriųj 
nusišovė jau atitarnavęs laivy
no komandierius G. Woodard, 
60 m. Paliktame raštelyje 
sakoma būk turėjęs finansinių 
sunkumų.

PEIST LANE 
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6238

Areštavo veteraną 
kaip prievartautoją

New Yorke areštuotas 
seph Marro, inžinierijos 
dentas. Jį apskundė policijai 
blondinė Arliss Joyce, dir
banti modeliu. Sako, kad jis 
per prievartą įsigavęs į jos 
butą, įsakęs nusirengti ir eiti 
lovon. Tik jos draugams neti
kėtai pasibeldus į duris, jis 
leidęs jai nueiti prie durų pa
žiūrėti ir taip ji nuo jo iš
trūkusi. Užpuolikas pabėgo, 
iššokęs pro langą nuo 2 auk
što, jį suėmė gatvėje.

Pranešimai sako, kad jis tai 
padarė po narkotikų įtaka. Jo 
bute radę narkotikų. Vyrukas 
sakėsi esąb veteranas, ketve
rius ir pusę metų tarnavęs pa- 
rašiūtistu;. (

Jo- 
stu-

Išbuvęs 11 metų kalėjime 
už apiplėšimą, kuriame jis bu
vo gavęs $3, newarkietis Ro
bert Naschak su 
še teisėjo jam 
pradėti gyventi, 
bar yra dar tik
buvd nuteistas 20 iki 40 me
tų kalėti.

ašaromis pra
du oti progą 
Vyrukas da- 
27 metų. Jis

TONY’S

Policija nebeskelbsianti są
rašų, kiek mieste per dieną 
papildoma blogdarybių.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

New Yorke 
metų berniukas Roy Carson. 
Vaikas nukrito nuo gaisrinių 
kopėčių 7 aukštus bandyda
mas nulipti nuo stogo į kai- 
miirkos butą. Kaiminka buvu
si užmiršusi bute savo raktą 
ir prašiusi vaiko įlįsti nuo 
gaisrinių kopėčių pro langą ir 
jai atrakinti duris.

Newark e aštuonį 11 iki 13 
metų berniukai radę kieno 
nors krūmuose paslėptų pini
gų, paslėpę juos savaip ir pra
dėję baliavoti. Jų laimikį su
sekė kai vaikai prarado ape
titą valgyti namie ir pradėjo 
parsinešti visokių naujų “ra
dinių.”

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

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS
ĮrengtąUžlaiko Puikiai

BAR & GRILL
m Eyck St. Brooklyn, N. Y

Telephone: EVergreen 4-8174

COSTUME JEWELRY
Perlų Varstytojos

Mezgėjos
Gera mokestis. Nuolat

L. HELLER & SON
132nd St. & Brook Ave., Bronx

(152-154)

BURROUGHS—No. 7200

BILLING MACHINE
OPERATORĖ

Pastoviai — Pakilimai
5 dienų savaitė. $50 pradžiai

TeTl. WO. 6-1600
(152-154)

X.________________________________,------ -

OPERATORES
Patyrusios Prie Moteriškų Koutų

Sekcijų ar savaitinis darbas
IDEAL COAT CO.

37 Morrel St., Brooklyn, N. Y.

MOTERIŠKE 85—55 METŲ

Namų darbui, atskiras kambarys, 
guolis vietoje, šeima su 3 vaikais.

, Šaukite:
Great Neck 2-8486

(154-156)

OPERATORES
Patyrusios prie suknelių. 

Nuolatinis darbas.
Gera alga.

ROYAL FROCKS, INC.,
69 W. 23rd St., N. Y. C.

(154-156)

OPERATORES IR BINDERS
Patyrusios ant Singer mašinų. Gera 
alga ir nuolatinis darbas. Vakacijos 
su alga.

CERTIFIED CREATIONS
88 University Pl.,

Tarpe II ir 12 Sts., 8 fl.
(154-156)

Domestic Help

FINNISH EMPLOYMENT AGENCY 
Mrs. Hilda Kotila, Prop. 

860 Madison Ave. 
kamp. 70th St., New York City 

Telefonas: BU. 8-6562
Švarūs, Patikimi Namų Darbinin
kai. Parūpina Vasarinius Darbus. 
Darbai Daugeliui Lietuvių. Kreipki
tės Tuojau.

HELP WANTED-MALE

GRINDŲ DĖJIKAI
Ąžuolinės grindys — Strip Work
2 metų darbas. Nassau—Suffolk

County. Gera mokestis.
Tel. Babylon 6-1790 

(150-154)

REAL ESTATE

FLUSHING—AUBURNDALE
2 šeimų mūrinis namas, Knotty Pine 
skiepas, baras, 2 karam garadžius, 
kampas 100x100, gražiai ištaisytas 
kiemas, vaisiniai medžiai. Jeiga $160 
viėnas apt. 5’/2 rūmų užimt inas — 
$45,000. į

IN. 3-2392 ar EN. 9-248 7 
(154-160)

BERKSHIRE MOUNTAIN
Arti Albany—9 rūmų namas. Leng
vai perdaromas ant 3 šeimų—4-3 ir 
2 rūmų apartmentų. Plumbing, di
delė barnė, vištininkystė. 4 Ii akrai 
geros žemės kaime. Norime užbaig
ti palikimą nuosavybės.

J. LONDON
388 Willis Ave., Bronx, N. Y. 
Pirmadienį jimant penktadienį

Šaukite: MO. 9-9152

FOREST HILLS GARDEN
Kampinis, 6 rūmų namas, 2’i mau
dynės, dvigubas garadžius, arti sto
ties, labai pageidaujami namai. Ge
ras vienai ar dviem porom. Visi 
rūmai paskiri, labai moderniški.

Pamatykite įvertinimui
Tel. BO. 1-8365

(152-155)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BORO PARK

LUNCHEONETTE—TOYS—- 
FOUNTAIN

Pilnai įrengtas, gera, veikli sekcija, 
abelnai 
Island, 
rančos 
mentą.
proga visam amžiui. Kreipkitės tik 
pirkėjai.

Šaukite savininką:
Tel. GI. 7-9142

(152-154)

užmiestinė krautuvė Staten 
4 rūmų apartmentas. $75 
už abu, krautuve ir apart- 
Daro gerą pragyvenimą —

Vienai šeimai mūrinis veneer 8 rū
mų namas. Pertaisomas del 2 šeimų, 
neseniai išdekoruotas, brass plumb
ing, tuojau užimtinas, arti visko. 
Didelis lotas — $12,500.

Eel. UL. 8-4729 — UL. 8-5962
(152-154)

LUNCHEONETTE
Pilnai įrengtas, gera, veikli sekcija. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Savininkas 
parduoda gerą biznio progą labai 
prieinamai.

Matykite Savininką:
249 E. 34th St, N. Y. C.

Tel. MU. 4-8460
Ar po 6 P. M. MU. 4-8461

(152-154)

BAYSIDE

Semi-dctachcd, 5 rūmai, 2 miegrū- 
miais, ištaisytas skiepu patio, 
screens, storm doors ir langai^ Re
frigerator, ekstra įrengimų.

$14,000. ------ BA. 4-7484
(151-154)

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ KRAUTU
VĖ, didelė, bruzgi krautuvė, 4011 
Broadway, Astoria, L. I. Arti busų 
ir 8th Ave. subway, arti prie visko, 
arti Steinway Street, puiki nusipir
kimų kaiminystė.

Šaukite: RA. 6-8546
(153-159)

MARCY AVE — 594
2 šeimų, 15 rūmų, 4 maudynės, alie
jum šildomas. Ideališkas dėl beauty 
shop, biznio zonoje. Apsaugota nuo 
brokerių.

PR. 8-0100
(154-156)

SKELBKITeS LAISVfiJE

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

MATTHEW A 
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

WESTCHESTER
17 akrų ... - $3800 

8 akrai ----- $5fiOTT—
38 mailės nuo N. Y\C.

Turi parduoti su nuolaida 
GOULD—CO. Tel. Peekskill 7>0084 

(149-154)

Apartments

YONKERS, N. Y.
PASIRANDAVOJA

2 penkių rūmų apartmentai. 1 nau
jai pertaisytas, taipgi didoka patal
pa krautuvei, tinkanti bile kokiam 
bizniui. Šviseus ir vėjingi rūmai.

' Tel. RH. 4-3685
(152-154)

For Sale

TRUCK 1954 FORD
Pickųp. Pusės tono. Spalva raudona, 

naujas. Parduosime pigiau nefyu 
dealeris.

1707 Jerome Ave.
Tel. TR. 2-9586

(153-155)

SELDEN, L. I.—kampinis ^lamas, 
6 rūmų, 200x150, pirmas aukštas iš- 
fornišiuotas, didelis attic ir didelis 
skiepas, galima padaryti 4 rūmus 
ant attic, insulated, oil burner, — 
$13,000, laukuose, šaukite vakarais 
po 6:30, tel. EV. 8-6784.

(153-159)

WESTBURY VICINITY
6 rūmų Cape Cod namas, didelis 
kiemas ant kampo, garadžius, visi 
įrengimai, puikiausiose sąlygose. — 
$11,500.

Arti krautuvių, mokyklų, beačių 
ir geležinkelio. Šaukite savininką:

Tel. Westbury 7-1835 M.
(153-159)

BEECHHURST 
14-25 156 St.

Visas mūrinis, new ranch, 3 mieg- 
rūmiai, 1% maudynių, patogu del 
visko.

$19,900
Savininko tel. FL. 3-3393

(153-154)

Brooklynietis George Se
vens, 31 m., areštuotas .New 
Jersey policijos. Sako’,’Kad 
jis su newarkiečiu Daniel Sci
pio vežęs 40 galionų nelegalės 
degtinės.

4 psl.—Laisve (Liberty)- Antrad., Rugp. (Aug.) 10, 1954
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