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KRISLAI
Aiškėja.
Dr. Otto pasisakė.
Jubiliatai.
Jiems nepatinka.

Rašo R. M1ZARA

Xai Dr. Otto John’o, perė
jusi iš Vakarų i Rytų Vokie
tiją mįslė išsisprendė. Dabar 
net. aklinusiems aišku, kad 
John savo noru ir savo valia 
apsigyveno Vokietijos Demo
kratinė j e R es p u b 1 i ko j e.

Adenaueris šį griežtą anti- 
nacį apskelbė išdaviku.

Neužilgo, matysimo, tą patį 
padarys ir lietuviškų menševi
kų Chicagoje tūzas.

Grigaitis aną dieną rašė, 
būk John “yra laikomas ko
kioje ten slaptoje vietoje, ne
prieinamoje nei laikraščių re
porteriams, nei šiaip žmo
nėms...“ Tas pats Grigaitis 
dasileido net tokios (jam. ne- 
bepirmiena) teorijos', būk, gir
di, Dr. Wohlgemuth, “hypno- 
tizuojančių vaistų specialis
tas“, galėjęs John’ą užhypno- 
tizuoti ir išvežti “anon uždan
gos“ pusėn!

Bet Dr. Otto John, susišau
kęs 300 spaudos ir radijo ko
respondentu, pasakė:

— U)50 metais pradėjau ei
ti yak^rinėsVokieti.jos žvalgy
bose viršininko pareigas su įsi
tikinimu, kad naujoji Vokieti
ja bus demokratinė valstybė, 
laisva nuo naciu...

Bet jo įsitikinimai greit bu
vo sužlugdyti, nes Adenaueris 
pradėjo nacius, bjauriausius 
hitlerininkus, statyti į atsakin
gas vietas. Be to, Adenaueris 
ruošia Vakaru Vokietiją nau
jam karui; jam rūpi vykdyti 
Hitlerio politiką

Dėl to, apsigalvojęs, ilgame- 
tinis antifašistas, Dr. Otto 
John ir pasitraukė iš “laisvo
jo pasaulio.“

Šis jo pareiškimas gal užda
rys kakarienes visiems bala- 
mūtams.

Šią savaitę Herbert Hooveris 
minėjo savo 80-tą gimtadienį.

Neužilgo minės savo 80-tą 
gimtadienį Winston Churchil- 
lai

O š. m. spalio 5 dieną mi
nės savo 80-tą gimtadienį mū
sų laikraščio geras rėmėjas, 
brooklyniškis Petras Poškaitis.

Poškaitis —sunkaus fizinio 
darw darbininkas. Girdėjau, 
ALDLD nariai galvoja apie 
suruošimą pobūvio P.-Poškai- 
čio gimtadieniui atžymėti.

Viena tenka priminti: visi 
trys suminėtieji jubiliatai 
yra rūkoriai: Hooveris traukia 
pypkę, Churchillas —cigarą, 
o Poškaitis—cigaretus.

Tai žymėdamas nesakau, 
kad rūkimas yra žmogaus am
žiaus* prailginto jas.

Lietuviškiems kryžiokams 
Hooveris nepatinka dėl to, 
kad jis jiems andai smarkiai 
užvažiavo.

Atsimenate, kai praėjusiais 
metais Kerstenas užklausė 
Hooverį, kas “išlaisvins“ Lie
tuvą, kas sugrąžins ten ponų 
—parazitų viešpatavimą, tai 
jfij atsakė:
--^Kataklizmas, kokia nors 
gautine katastrofa. . .

Tai buvo skaudus smūgis 
Vilkui, šefui ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos didvyriams. 
Hooveris netiesioginiai pasakė 
jiems: eikite dirbti naudingą 
darbą, neužsiimdinėkite “Lie-

Isidif nacionalistai
laisvins kolonijas
Maršuos sekmadienį į miestus
Portugalų irfrancūzų žinioje

Bombėjus. — šį sekma
dienį Indijos nacionalistai 
praves didžius maršus prieš 
portugalus ir francūzus, 
kurie laiko mažiukes kolo
nijas Indijos teritorijoje. 
Maršai vyriausiai nukreipti 
prieš portugalų laikomą 
Goa ir kitas kolonijas.

Prancūzai jau yra pasi
žadėję su laiku pasitraukti 
iš Indijos.

Maršuotojai bus neapsi
ginklavę, bet jie neš Indijos 
vėliavas. Jie ragins vieti
nius gyventojus indusus 
prisidėti ir pasiskelbti lais
vais, prisidėti prie Indijos.

Kelios mažiukės koloni
jos jau tokiu būdu buvo iš

Komentatorius už darhininkus^- 
tai AFL vadai jį už tai išmeta...

Washingtonas. — Ame
rikos Darbo Federacijos 
vadai su Meany priešakyje 
nutarė pašalinti iš AFL iš
laikomos radijo programos 
komentatorių Frank Ed- 
wardsa. Edwarsas kalbė
jo per 160 MBS radijo 
stočių kiekvienų vakarų 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio.

AFL vadai priėjo išva
dos, kad Edwards translia
cijos yra “perdaug darbi
ninkiškos.”

McCarthy paneigia, kad jis 
skolingas valdžiai $25,000

Washingtonas. — Dien
raštis “Evening Star” sa
ko, kad mokesčių rinkimo 
valdininkai tyrinėja Mc- 
Carthy’io rekordus, ir yra 
suradę, kad jis nuo valdžios 
nusuko $25.000.

McCarthy teigia, kad 
reikalas sukasi ne aplink jo 
įeigas, bet apie sumas, ku
rias jam dovanojo “kovai 
prieš komunizmų.” Tokios 
dovanos, jis sako, negali 
būti skaitomos asmeninė
mis įeigomis, ir tokiu būdu 
valdžia negali reikalauti 
nuo jo mokesčių.

McCarthy, betgi, neįro
do, kaip kitaip negu as
meniškai jis tas dovanas 
sunaudojo.

Karači. — Egipto prem
jeras Nasseris lapkričio 
mėnesį apsilankys Pakis
tane.
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tuvos laisvinimu',“ kurio jūs 
niekad nesulauksite.

Nepatinka lietuviškiems 
kryžiokams ir Churchillas. Jis, 
mat, stoja už ko-egzistenciją, 
—už tai, kad komunistinės ir 
kapitalistinės valstybės gyven
tų taikoje, kad jos viena prie 
kitos prisitaikytų.

Daug kas tautos nepriete
liams nepatinka, bet ką tu 
žmogus padarysi I

laisvintos.
Vakar Reuters pranešė, 

kad Nagaro sala, 148 kva
dratinių mylių teritorija 
prie Indijos vakarinio pa
kraščio, buvo nacionalistų 
išlaisvinta iš portugalų. 
Vietiniai indai nuginklavo 
portugalų policijų, išvaikė 
valdininkus ir paskelbė Na- 
garų Indijos dalimi.

Nacionalistai rengiasi šį 
sekmadienį laisvinti Da- 
mao, mažesnę salų netoli 
Nagao. 4

Nova Goa. — Portugalų 
gubernatorius Guedes sa
ko, kad jis po savo žinia tu
ri 5,000 ginkluotų v yni ir 
“jėga sutiks jėgų.”

Kalbėdamas užsienio po
litikos klausimais Edwards 
visuomet laikėsi anti-ko- 
munistinio nusistatymo, 
kas patiko AFL aukštai 
vadovybei. Bet vidaus po
litikos klausimais Edwards 
buvo griežtas prieš mono
polijas, bilijonierių kabi
netų, kuris supa Eisenho- 
werį ir pelnagrobiškus in
teresus.

AFL vadai priėjo išva
dos, kad jiems reikia nuo
saikesnio komentatoriaus.

Vak. Vokietijos seimas 
posėdžiaus apie Johną

B on n as. — Kancleris 
Adenaueris nusileido spau
dimui ir šaukia specialę 
Bundestago (Vakarų Vo
kietijos seimo) sesijų. Toje 
sesijoje bus svarstomas Dr. 
Johno perėjimo pas komu
nistus klausimas. Johnas, 
kaip yra žinoma, buvo Va
karų Vokietijos žvalgybos 
viršininkas.

Adenaueris nenorėjo spe- 
cialės sesijos ir jį tame rė
mė klerikalai. Bet social
demokratai ir nacionalistai 
kartu darė spaudimų ir 
kancleris turėjo nusileisti.

Generalinis streikas Kipre 
prieš britus, nž Graikiją

Kyrenia. — Graikiškai 
kalbantieji Kipro (Cypru- 
so) salos gyventojai prave
dė 24 valandų generalinį 
streikų prieš britus, ku
riems ta sala priklauso da
bar. Graikiškai kalbantie
ji kipriečiai, kurie sudaro 
apie keturius penktadalius 
gyventojų, stoja už Kipro 
prijungimų prie Graikijos.

Generalinį streikų rėmė 
ir rengė visos partijos, 
įskaitant komunistus ir or
todoksų bažnytines organi
zacijas.

Likusį

I 
penktadalį sudaro turkai 
ir šiek tiek britų. Britai 
yra paskelbę,* kad ta sala
jiems tokia svarbi, kad

Kipro gyventojų j “niekados jos neatsižadės?

Paryžius jau 
už derybas su 
[TSRS valdžia
Nori 4 Didžiųjų konferen
cijos, siūlo pataisyti EDC

Paryžius. — Premjeras 
Mendes - France pasisakė 
už draugiškesnius santy
kius su Tarybų Sąjungą ir 
už Keturių Didžiųjų kon
ferencijų. Pranešama, kad 
jis nori atsakyti į Sovietų 
kvietimų palankiau, negu 
tai pageidauja Washingto- 
nas.

Mendes - France taipgi 
pasiūlė tam tikrus pataisy
mus prie EDC arba “Euro
pos Apgynos Bendruome
nės,” kas reiškia, Vakarų 
Europos (anti - komunisti
nio) pakto.

Keli Mendes - France pa
siūlyti pataisymai yra šie:

! Kaip dabar numatoma, 
EDC būtų pasirašytas 50 
-čiai metų. Jis norėtų tai 
pakeisti, kad kiekviena na
rė valstybė galėtų pasi
traukti po 20 metų.

Taipgi, kad EDC sutartis 
nustotų galioti arba jos 
anuliavimas galėtų būti iš
keltas, jei Vokietija taptų 
suvienyta, jei Amerika ar- 

i ba Britanija ištrauktų savo 
karines jėgas iš Europos 
kontinenfo arba, jeigu 
Šiaurės Atlanto Pakto 
Organizacija (NATO) nu
stotu galiavusi.

EDC ratifikavimas da
bar eina į žemesnįjį par
lamento butų. Jeigu parla
mentas dabar ir patvirtin
tų EDC, tai senatas tik
riausiai nesvarstytų klau
simo iki sekančios sesijos 
spalio mėnesį.

Ateinantį ketvirtadienį 
Briuselyje, Belgijoje, pra
sideda EDC šalių užsienio 
reikalų ministrų konfe
rencija, kurioje bus atsto
vauta Francūzija, Vaka
ru Vokietija, Belgija, 
Olandija, Luksemburgas ir 
Italija.

Lakūnas vos neužsimušė, 
bet nelaimėjo merginos

Londonas. — Iš Teksasu 
kilęs civilinis lakūnas Gene 
Thompson ant laivo pakely
je į Europa sutiko jaunų 
studentę Helen Brown ir 
į jų karštai isimylėio. Kad 
jų laimėti, jis Londone pa
samdęs privatinį lėktuvą 
skrido po tiltais virš Tem
zės ir kuone užsimušė, no
rint pasirodyti drąsuoliu.

Bet mergina liko šalta. 
Ji sakė:

“Aš žinojau, kad jis kvai
las, bet nemaniau, kad tiek 
daug kvailas.”

New Yorkas. — Izraelio 
ambasadorius' Amerikoje 
Ebanas grižo namo tartis 
su savo valdžia.

Nutarimas darytas vienbalsiai;
Butas nesvarstysiąs šią sesiją

komunisiw partiją

Washingtonas. — Sena
tas vienbalsiai nutarė už
drausti Amerikos Komu
nistų Partija ir padaryti 
priklausymų jai kriminali
niu nusikaltimu. Siūlymas 
taip nutarti atėio iš sena
toriaus Mumphrey vado
vaujamos demokratų gru
pės ir nepriklausomo se
natoriaus Morse.

Republikonai buvo pasiū
lę įstatymų, kuris uždraus
tų “komunistų vadovauja
mas unijas”, bet demokra
tai pasiūlė tiesioginiai už
drausti Komunistų Partijų.

Iš pradžio republįkonų LJ_____ 1
frakcijoje buvo nesutikimo * už visi kiti.

Liudininkas sako McCarthy’ui: 
Žmones pasirengę atsikratyt jūsų

Washingtonas. — Sena
torius McCarthy vėl pra
dėjo savo darbų, —- šaukti 
liudininkus ir juos kvosti, 
tyrinėti. Jis šiuo kartu 
tyrinėja General Electric 
kompanijos darbininkus, 
kuriuos jis randa esant 
komunistais.

Louis Passikoffas iš
I 

Buffalo buvo vienas tokių 1 
liudininkų, šis pareiškė, | 
kad jis nepasirengęs atsa
kyti į McCarthy klausi

Teisėjas Douglas stoja 
už Kinijos pripažinimą

Melbourne (Australija). 
— Čia dabar lankosi Jung
tinių Valstybių Aukščiau
sio Teismo teisėjas William 
0. Douglas. Pasikalbėjime 
su sapudos korespondentais 
jis pareiškė, kad Vakarai 
turėtų susitarti su Liau
dies Kinija.

Paklaustas, ar jis dar 
stoja už Kinijos pripažini
mų, kaip tai. pasisakė dar 
trys metai atgal, Douglas 
sakė, kad pirma reikia su
sitarimo, o po to turės sek
ti ir oficialus pripažinimas.

Algos bus smarkiai kirstos 
Studębakerio darbininkams

South Bend, Ind. — Stu- 
debakerio korporac. darbi
ninkai, kuriems kompanija 
pastatė ultimatumų, — 
mažiau algų arba neturime 
darbo, — nutarė leistis nu
kirsti algas. 5,371 dar
bininkas balsavo už nusi
leidimų, 626 prieš, kas reiš
kia 8 prieš 1> Balsavusieji 
priklauso prie. UAW-CI0.

Algos jiems bus nukirs
tos ant 14 procentų. Bal
savusieji nrieš nusileidimą 
įrodinėjo, kad toks nusilei
dimas ves prie pilno uniios 
subliuškimo ir savininkų 
sauvalės.

ORAS* — Giedra, vešu. 

balsų, nes republikonai ne
norėjo perleisti demokra
tams iniciatyvos antikomu
nizme, bet sen. Knowlan- 
das paveikė į savo frankci- 
ja vienbalsiai remti siūly
mų.

Manoma, kad atstovų bu
tas šioje sesijoje dar ' šio 
siūlymo nesvarstys.

Prieš tai, kai Humphrey- 
Morse siūlymas buvo bal
suotas, senatorius Price 
Daniel (demok. iš Texas) 
siūlė suderinti abu biliu, 
prieš unijas ir Kom. Par
tijų. Prieš tų siūlvmų 
balsavo vienas senatorius, 
Lehmanas iš New Yorko,

mus, kadangi pats McCar
thy yra senato tyrinėjamas 
ir jo autoritetas abejoti
nas.

McCarthy tuojau įsakė 
sargams liudininkų jėga 
pašalinti iš salės. Bet prieš 
tai, kai jis buvo išvestas, 
Passikoffas įspėjo senato
rių, kad “jo laikas baigia
si”, ir, “kad žmonės pasi
rengę jo atsikratyti ir jie 
tai padarys greitu laiku.”

Žudikas mirė elektrinėje 
kėdėje su plačia šypsena

Sing, Sing Kalėjimas, N. 
Y. — Gerhard A. Puff, ku
ris keli metai atgal nušovė 
kelius FBI agentus, kai jį 
bandė suimti, čia mirė elek
trinėje kėdėje. Jis ėjo link 
kėdės su plačia šypsena, 
kuri neišnyko ir jam jau at
sisėdus. Tik elektros sro
vės palietimas jų nušlavė 
nuo veido.

Puff, 40 metų amžiaus, 
prieš egzekucijų reikalavo 
ir gavo brangius pietus, 
susidedančius iš bent de
šimties valgių.

Jo tėvai, kurie gyvena 
Wisconsine, atsisakė atvyk
ti su juo pasimatyti prieš 
mirti, v

Erenburgas Argentinoje
Buenos Aires. — Tary

bų Sąjungos rašytojas Uja 
Erenburgas, kuris buvo at
vykęs į Čilę dalyvauti Pab
lo Nerudos gimtadienio pa
minėjime, dabar lankosi 
Argentinoje.

Massena, N. Y. — Jungt. 
Valstybės ir Kanada ben
drai pradėjo darbus St. 
Lawrence hidroelektrinia- 
me prolekte. Jis kainuos 
$600,000,000.

Amsterdamas. — Norve
gijos karalius Haakonaa 
atvyko Olandijon.

Paskutiniai 
pranešimai
Washingtonas. — Spe

ciales senatinės komisijos 
pirmininkas Watkins pa
skelbė, kad senatas apmo
kės už McCarthy advoka
tų, kaip tai jis reikalavo.

Miunchenas. — 10 tūk
stančių streikuojančių me
talistų minia susirėmė su 
policija, kuri bandė praves
ti streiklaužius į fabrikus. 
Užstreikuotus fabrikus pi- 
kietuoja apie 100,000 darbi
ninkų.

Viena. — Geležinkelio tu
nelyje buvo rastas užmuš
tas karininkas Ronald H. 
Smith.

Washingtonas. — Su
streikavo 25,000 Firestone 
gumos kompanijos darbi
ninkų 8-niuose fabrikuose 
po visų šalį. Streikieriai 
yra CIO nariai.

Washingtonas. — Visas 
valdžios kabinetas išvyks 
šios savaitės pabaigoje į 
Marylando kalnus, kur Ei- 
senhoweris išvyksta po
ilsiui.

Philadelphia. — Prisaik
dintų teisėjų taryba (jury) 
jau antrų dienų (penktadie
nį) buvo uždaryta ir tarė
si apie teisiamuosius 9 ko
munistu vadus. c

Washingtonas. — Kon
gresiniuose rateliuose sa
koma, kad nuo prez. Eisen- 
howerio priklauso, ar se
nato priimtas įstatymas 
nrieš komunistų legalumų 
bus svarstytos atstovų bute 
dar šioje sesijoje.

Pyongyo'ngas. — Šiaurinė 
Korėja protestavo prieš 
Jungtinių Tautų komandos 
nutarimą atiduoti Pietinei 
Korėjai ruožtą teritorijos 
į šiaurę nuo 38 paralelio.

Ta teritorija paliaubų 
derybose atiteko amerikie
čiams, bet nebuvo numaty
ta, kad ji bus prijungta 
Pietinei Korėjai.

Teheranas. — Iranas pla
nuoja penkių metų planų, 
per kuri kartu su užsienio 
koncesionieriais (jankiais, 
britais ir kt.) bandys at
gaivinti žibalo pramonę.

Budapeštas. — Vengrija 
priėmė Eisenhowerio siū
lymų siųsti pagalbų nuo po
tvynio nukentėjusiems savo 
gyventojams.

Londonas. — 3,000,000 
Britanijos metalistų ir lai
vų statybos darbininkų rei
kalaus aukštesnių algų.

Washingtonas. — Ame
rican Airlines kompanija 
pastatė ultimatumų strei
kuojantiems 1,200 lakūnų: 
jei jie negrįš į darbų šio 
sekmadienio vidunaktį, tai 
kompanija paleis visus 16,- 
000 savo samdinių.

Saigonas. — Apie tuzinas 
Amerikos laivų išplaukė j 
Haifongų, kad evakuoti j 
Pietus norinčius vykti viet
namiečius.
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Prezidento sveika nuomonė
Paskutinėmis keliomis dienomis naujo karo kurs

tytojai paleido darban savo smarkiausias jėgas. Jiems 
gerai pataikavo Syngman Rhee. Senato komisijon jie 
atsiuntė generolą Mark W. Clark išdėstyti ištisą .karo 
kurstytojų programą. O ta programa susideda iš 
punktų.

Pirmas, Jungtinės Valstijos turi sutraukyti 
matinius ryšius su Tarybų Sąjunga.

Antras, Tarybų Sąjunga ir visi socialistiniai
tai turi būti išmesti iš Jungtinių Tautų, o Jungtinės Tau
tos turi būti paverstos anti - komunistine “tvirtove.”

Trečias, be didelio delsimo turi būti pradėtas prieš 
Tarybų Sąjungą “preventyvis karas.”

■Šitais karo kurstytojų posmais buvo pritrenkti 
tik Amerikos, bet viso pasaulio taikos ir ramybės 
troškę žmonės. Generolo Clarko išstojimas tuojau

trijų

kraš-

ne 
iš- 
po 

to, kai Syngman Rhee mūsų šalies Kongrese pareikala
vo atnaujinti karą Korėjoje, parodė visiems, jog čia tu
rime ne vieno kito pasiutėlio sapaliojimus, bet gerai ir 
plačiai suplanuotą planą uždegti visą pasaulį nauju karu. 

Šitie pavojingi reiškiniai privertė prezidentą Ei- 
senhoweri pareikšti vyriausybės nuomonę. Jis sako, 
kad jis priešingas visiems trims pasiūlymams. Jis sa
ko, kad nėra ir negali būti tokio dalyko, kaip “preven- 
tyvis karas.” Jeigu bus karas, tai bus visuotinas, pasau
linis karas, ir dar atominis karas! Amerika gi tokiam 
karui priešinga.

Gerai, kad prezidentas atmetė karo kurstytojų pa
siūlymus. Amerika ir visas pasaulis galės ramiau atsi-

Kas Ką Rašo ir Sako
KATALIKAI IR KOMU
NISTAI ITALIJOJE

Neseniai Italijos Komu
nistų Partijos Romos fe
deracijos konvencijoje į 
katalikus kreipėsi tos par
tijos vadas Palmiro Tog- 
liati. Tarp kitko, jis pasakė:

“Mes nereikalaujame, 
kad katalikų pasaulis rem
tu visus mūsų reikalavimus. 
Mes raginame jį pasirinkti 
tarp imperializmo jėgų ir 
taikos jėgų, tarp išnaudoto
jų ir išnaudojamų, tarp ko
lonijinių tautų engėjų ir 
pačių kolonijinių tautų, ko
vojančių už laisvę.

“Vadovaujantieji kata
likų pasaulio sluoksniai ko-j 
voja prieš komunistų par-i 
tijas ir prieš pažangųjį 
liaudies judėjimą, tačiau jų 
ekskomunikos ir jų ideolo-: 
ginis teroras ne tik nesu
stabdė tautų judėjimo į 
pažangą, bet sužadino abe-! 
jones ir sąmyšį tam tikroje 
bažnyčios tarnų dalyje ii| 
sukėlė atvirą daugumos ka
talikų nepritarimą. |

“Mes siūlome katalikų 
jėgoms, kartu su komunis
tais, su 
visomis 
vėmis
čiai susitarti, siekiant 
spręsti pagrindines 
blemas 
politikos srityje, tiek 
daus politikos srityje, 
vyzdžiui, galima būtų 
sitarti dėl kovos prieš 
mini ginklą, i_. __

JAV ir kt. šalis visai Ko- •; 
rėjai apjungti.”

Betgi už tokį išmintingą 
pasielgimą Jungtinių Tautų 
pareigūnus karštai sveikina 
visi taikos šalininkai. Jie 
neleido šitam piktam sutvė
rimui taikos organizaciją 
išprievartauti.

socialistais ir sū 
pažangiomis sro* 
pamėginti konkre- 

iš| 
pro-

tiek tarptautinės 
vii 

Pal
su-

- V 
dėl socialinių

; pobūdžio priemonių vidi- j 
! niam politiniam įtempimui 1 
i panaikinti.
1 1 ' ;

“Tarp komunistų ir kata-1 
■ liku tokie susitarimai vi-' 
siškai įmanomi, ir Komuni-1 v 7
stų partija, ypač Romoje, 
kur bažnyčia turi didelę

Bet ar šios sveikos prezidento nuomonės užteks pra- 
šalinimui pavojaus?

Neužteks. Karo kurstytoja^ nesiliaus dirbę. Rhee 
ir Clark ir visa piktoji klika nenuleis rankų?

Prezidento pasisakymus turėtų lydėti konkretūs 
darbai. Mūsų vyriausybė turėtų priimti pasiūlymą dėl 
naujos didžiųjų valstybių konferencijos ieškojimui už
baigimo šaltojo karo. Kai valdžios derasi ir kalbasi, jos | įtaką, turi veikti taip, kad 
nekariauja.

Derybos ir pasitarimai
Ženevos konferencija davė dar vieną gerą dalyką. 

Joje nors labai ribotoje formoje tapo užmegsti ryšiai 
tarpe Amerikos ir Kinijos. Tuojau po konferencijos 
prasidėjo pasitarimai dėl sulaikytų amerikiečių Kinijo
je ir kiniečių Amerikoje. Ten esą apie 60 amerikiečių, 
o čionai randasi gal keletas tūkstančių kiniečių, kurie 
daugumoje yra studentai.

Pasitarimai tuo reikalu jau duoda gerus rezultatus. 
Pranešama, kad greitoje ateityje iš Kinijos sugrįš ke
letas desėtkų amerikiečių, o mūsų vyriausybė jau suti
kusi išleisti dvidešimt du kiniečus studentus. Jie nori 
grįžti Kinijon. Jie reikalauja, kad jie būtų išleisti.

Ką tas parodo? Tas parodo, kad deryboms ir pasi
tarimais galima išlyginti nesusipratimus — didelius ir 
mažus nesusipratimus. Kas atrodė neįmanoma prieš Že- 

• nevos konferenciją, pasidarė galima ir praktiška po 
konferencijos.

pasiektų tuos susitarimu^ 
ir tuo būdu palengvintų pa
čiu svarbiausiu nacionaliniu 
problemų išsprendimą.”

I

Kaip žinia, šitie komu
nistų pasiūlymai nepasiliko 
balsu girioje. Katalikiško
je visuomenėje kilo plačios 
diskusijos. Daugelyje vie
tų katalikai darbininkai iš
vien su komunistais daly
vauja streikuose ir kartu 
gina savo bendruosius rei
kalus. Nemažai ir katali
kų srovės vadų pakrypo 
bendrojo fronto su komu
nistais nusėn. X

Britų naujosios gairės
Kai Britanijos darbiečių grupė, su buvusiu premjeru 

Attlee pryšakyje, pasiekė Maskvą, jie ten buvo labai 
•draugiškai pasitikti ir priimti. Iš ten jie skrenda Ki
nijon. Tai naujas britų politikoje reiškinys. Visos pastan
gos darbiečių delegacijos misijai pastoti kelią buvo vel- 

,tui. Pasakos, kad jie bus Kinijos komunistų panaudoti 
savo propagandai, neatbaidė Britanijos darbiečių n u o 
ieškojimo bendros kalbos su socialistiniais kraštais.

Bet gal dar labiau tapo pritrenkti visi isterijos ir 
naujo karo šalininkai paties Britanijos parlamento pa
sielgimu. Parlamentas gavo pakvietimą nuo Tarybų Są
jungos vyriausybės atsiųsti plačią delegaciją su geros va
lios misija, ir priėmė. Tai pirmas toks žygis nuo 1945 
metų. Manoma, kad vėliau Tarybų Sąjungos parlamen
tas prisius delegaciją Britanijon.

Be to, Britanija siunčia plačią žemės ūkio darbuo
tojų delegaciją į Tarybų Sąjungos žemės ūkio parodą 

* Maskvoje. Ji išvyks ateinančią savaitę.
Visi šitie ir kiti žygiai yra labai reikšmingi taikos 

reikalui. Jie parodo, apart kitko, kad britai rimtai ima 
taikaus sugyvenimo ir bendradarbiavimo filosofiją. Iš 
jų reikėtų ir Amerikos vadovams pasimokinti. Mūsų 
Kongresas ir vyriausybė galėtų rimtai pastudijuoti tai
kaus sugyvenimo galimybes. Prezidentas Eisenhoweris 
jau kelintu atveju pasako norįs taikaus sugyvenimo. 
Amerikiečiai galėtų pasiųsti Tarybų Sąjungon geros 
valios misiją, o iš ten panaši misija galėtų pribūti čionai.
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SYNGMAN RHEE 
BUVĘS IGNORUOTAS I

Ii
Panelei Salomėjai Nark'ė- 

liūnaitei, Draugo korespon
dentei, madmanas Syngman 
Rhee yra ir šviesiausias ir 
protingiausias visame pa
saulyje diplomatas. Todėl 

‘ jai taip liūdna ir gaila, kad 
I Rhee buvo Jungtinėse Taų- 
| tose ignoruojamas. Narke- 
i liūnaitė verkia:

“Nesutiko dr. Rhee čia/ 
dantis iš mandagumo ro
dančių JT pareigūnų. Net 

j Gen. Sekretorius jį priėmė 
1 ir kalbėjosi vos keletą mi
nučių ir tai ne apie polifi-, 
ką. Vėliau jam buvo ip- 

i rodytos patalpos ir salės, 
I kuriose buvo ir dar bus rįe- 
: jamasi jo atstovaujamos Ša

lies klausimais. Net ofi'ci- 
i alios spaudos konferencijos 
jam nebuvo leista. Net 
graudu atrodė, kai dr, 
Rhee, sakytum, kaip koks 
pašalietis, viename korido
riuje susitiko su korespon
dentais ir jiems savo mintis 

’pareiškė.
“•Iš JT pareigūnų Korėjos 

prezidentas suprato, kad 
jis čia negali kalbėti apie 
karą, kuriam jis kviečia

Tūli akių trūkumai—5
J. J. Kaskiaučūis, M. D.

Žmogui einant senyn, ne- i akim, visai žabalas, aklas, 
retai truputį pakinta akys. Jam akis pagadina ,dar ge- 
Tai normalus reiškinys, se- malinėj stadijoj beesan- 

a.kys (“presbyopia”). įčiam, jei nėščia moteris su- 
t y m a i s 

Tai 
ge- 

Moteriai, kad 
moteriai šitokie 

tymai, “rubeola” (edra, blu- 
sinės) visai menkutė liga, 
bet ji labai apnuodija liau
nu tį gemalą: sugadina be
sivystančias embriono akis, 
kai kada ir dar kitus orga
nus, ir visą organizmą nu
silpnina arba ir visai nu
marina.

Kadangi tie vokiški tymai 
yra baisiai žalinga gemalui 
liga, tai daugely šalių ši
taip daroma. Jeigu mergi
na dar nėra persirgusi ši
ta liga, tai gydytojai ją ty
čia susargina vokiškais ty
mais. Mat, sykį persirgęs

nos
Akių lęšiukai pasidaro ne-1 serga vokiškais 
betokie tamprūs, jų elastin-, (“german measles”), 
gumas pasidaro menkas. Ir pasiutusiai pavojinga 
tada tenka įsigyt akinius, malui liga, 
kurie padeda aiškiau ma
tyt daiktus.

Senam žmogui, o kai ka
da ir jaunam, tas lęšiukas 
kartais pasidaro balzganas, 
nebetaip permatomas. Žmo
gus tokia akim nebemato 
gerai, lyg per rūką, per mi- 

' glą. Kai lęšiukas visiškai 
pabąla ir sukietėja, tokios 
akies matymas sunyksta. 
Tai yra katarakta. Kai kas

Į kataraktą vadina akivalka, 
valkium, bet toks pavadini-

■ mas netikslus. Tokios akies 
niekas neapvelka, neap- 
traukia kokia viršutine ne-

Neper-

ir nėščiaiJEI PATEPSI, 
TAI VAŽIUOSI

Abidvi senosios kapitalis
tinės partijos jau kraunasi 
milijonus dolerių būsimiems 
kongresiniams rinkimams. 
Chicagos Vilnis tuo klausi
mu sako:

“O kam politinėm parti
jom reikalingi tie pinigai? 
Visas aktuales su balsavi
mais susijusias lėšas apmo
ka valstybė, kaip tai: Bal
savimų prižiūrėtojų algas, 
nuomą už patalpas, atspaus
dinimą balotu ar lėšas bal
savimo mašinų. Milionaido- permatoma plėve, 
lerių reikalingi ‘smulkiom,’ matomumas atsiranda vi-i šita liga, jau kitą kartą jalerių reikalingi ‘smulkiom,’ 
grynai party viškom išlai- du j akies, lęšiuko sukietėji- 
dom: partinei propagandai | me.
vesti, o bent retuose atve- • Kataraktos jokie akiniai, 

papirkinėjimui jokie lašai ar vaistai nepa
taisys, o tik aperacija. Oku-

juose net 
balsuotojų.

vargiai begalima tvirtinti,, sį, baltą “žirnį,” lęšiuką, o 
kad čia būtų tikrai demo-! paskui priskiria dirbtinį 
kratiški ir laisvi rinkimai. ' “žinį” — akinių lenzas, sto- 
Kokia čia jau laisvė., jei de-| ras per vidurį.
sėtkai milionų dolerių nu- Yra ligų, bakterinių bei 
sveria balsavimų sekines?” i virusinių apkrečiamųjų li

gų, kurios gali pagadint 
akis ir kitką. Gali pada- 

. ryt ir kataraktą. Pasitai
ko ir įgimtų k at a. r akt ų 

i (“comgenital 
į Kūdikis gimsta

ORDIN UOTAS
PRELATAS

Skaitome:
“Kunigas Ig

nebesergi, nes turi įsigijęs 
imunitetą, tai ligai atspa
rumą. Tokia moteris bent 
nesibijos pagimdysianti ža
balą kūdikį.

O jei moteris, niekad ši
ta liga dar nesirgusi, pasi
daro nėščia ir suserga “ger
man measles,” tai jai pada
ro operaciją ir prašalina 
gemalą, — geriau nekaip 
turėt aklą arba paliegėlį 
kūdikį.

Ir netik tie nelabieji 'vo
kiški tymai. Ir kitos už
krečiamosios virusinės ligos

cataract”), gali pagadinti gemalą, ir 
“baltom” tada gimsta apgamukas,

silpnaprotis, nevykėlis, su 
kokiais esminiais trūku
mais. Nėščia moteris pri
valo šalintis, vengt bet ko
kių virusinių ligų, nyjtoi- 
kyt ten, kur yra tokių li
gonių, kad ir jai liga nepri
liptų.

Virusinės ir bakterinės 
ligos — blogiausia. Bet ir 
šiaip kokia organinė liga 
nėščiai moteriai gero neža
da. Cukraligė (“diabetes”), 
chroniškas inkstų uždegi
mas, aukštas kraujospūdis, 
arterijų sukietėjimas (“ar
teriosclerosis”), širdies li
gos ir panašios ligos pasi
daro ypač sunkios nėščiai 
moteriai, ir gali jos neigia
mai paveikti gemalą, suga
dinti akis.

Astigmatizmas (“astig
matism”) kai kada paga
dina akis, kaipo pasekmė 
kokios rimtos organinės ar
ba užkrečiamos ligos. A^tig- 
matizmas neduoda žmogui 
aiškiai matyt. Akių rage
na pasidaro nelygi, nely
giai išgaubta, bet truputį 
sukreivuliuota. Taip gali 
įvykti ir nuo akies apdegi- 
mo, nuo ragenos opų (“cor
neal ulcers) ir sužeidimų, 
įdrėskimų.

Kiti akių nesveikumai 
teks paminėt kitą kartą.

Albavi- 
čius, Cicero Šv. Antano pa
rapijos klebonas, liepos 7 
dienos raštu popiežiaus Pi
jaus XII buvo pakeltas į; 
prelatus.”

Toliau:
Prel. Ignas1 Albavičius 

“Lietuvos vyriausybės už 
nuopelnus tautai buvo ap
dovanotas Gedimino ordi
nu” (Darbininkas, rugp. 10

Kruvinasis Smetona su
prato šito klebono “tautai 
darbus” ir suteikė jam or
diną.

SUSIPRATO IR PAMIRŠO
Klerikalinė spauda siste- 

matiškai tvirtindavo, kad 
“laisvasis pasaulis” neturįs 
jokių šnipų socialistiniuose 
kraštuose. Sakydavo, jog 
tik socialistiniai kraštai tu
ri šnipus Amerikoje ir ki
tuose kraštuose.

Bet dabar Vakarinės Vo
kietijos šnipų galva Dr. 
John pabėgo rytinėn pusėn. 
Chicagos Draugas surinka:

“Saugumo viršininkas iš
nešė svarbiausias žvalgybos 
paslaptis. Jis išdavė agen
tų tinklą Rytų Vokietijoje.”

Dabar klausimas: ar 
D raugas susiprato, kad 
“laisvasis pasaulis” turi 
tiek ir tiek šnipų socialis
tiniuose kraštuose, ar pa
miršo, kad jis užginčydavo 
tą faktą?

ŠYPSENOS

Paryžius. — čia atvyks
ta Tunisijos francūzų ko
lonistų delegacijos, kurios 
reikalauja, kad francūzai 
neduotų autonomijos tuni
siečiams. Kolonistai, kurių 
dauguma yra turtingi plan
tatoriai, sako, kad Mendes- 
France “išduoda Francūzi- 
ją.”

Lietuvos Sūnus —Išeivis
-Rašo SUSNINKŲ JURGIS------  ------

(Tąsa)
IV-TAS SKYRIUS
Lietuvos Mergelės

Nors keliais trumpais žodeliais reikia 
atiduoti garbę, šlovę, prisiminti tas kar
žyges, tai slūgines Lietuvos mergeles. 
Taip, jos tikrai to vertos, jos to tikrai

■ užsitarnavo. Brangiosios Lietuvos duk
ros —kokia žiauri, kokia labai žiauri 
joms buvo tėvynės gimtinėlė! Kaip be 
broliukų, be sesučių, kaip vienui viena 
palikta našlaitės aplink jai viskas buvo 
žiauru —lyg svetima pamotė.

Mergelės ne tik viską turėjo apdirbti, 
apliuobti namuose, bet dargi turėjo visų 
bijoti, kiekvieno drebėti. Kartais jos tu
rėjo drebėti net prie visų stumdomą, uja
mą ir niekinamą piemenėlį, jei kuris bu
vo bent kiek smarkesnis.

Mergelės ujamos ir ujamos buožės ir 
buožienės nei vienos laisvos valandėlės 
neturėjo poilsiui. Mes, Lietuvos vaikai, 
juk, gerai žinome, kokius sunkius dar
bus jos turėjo atlikti. Paimkime kad ir 
tokius darbus, kaip rugių kirtimas: vy
ras stačias žengia ir žengia, o mergelė, 
pasilenkusi prie žemelės, ypač, kur už
derėdavo geri rugeliai, griebia ir jau 
ant vi-etos pėdas riša. Reikia skubinti, 
na, o ant jos kulnų vyro dalgis švytruo
ja... Ji nabagutė skuba ir skuba, ir jai 
nelieka nei minutės atsitiesti, atsikvėp
ti, prakaitą nuo veido ir akių nusi
braukti...

Arba — durpių kasimas. Ten vyrai 
taip >pat stovėdami ima po vieną durpę 
ir meta ant kranto, o mergaitės prisidė
jusios pilnutę tačką ne tik ant vieno ra
to turi tolokai nuvežti, ten labai atsar
giai išimti, sudėti ratu paliekant tuščią 
vidurį (nes kitaip neišdžius), bet bai
gus skubėti, lėkti, nes jau vėl pridėta 
durpelių didelė krūva. Ir taip per išti
są dienelę iki pat sutemų, velka ir velka 
pintinėlius... stumia šlapių durpių veži
mėlius. O žemelė drėgna, numintas ta
kelis, pražliugęs, vežimėlio ratelis .giliai 
rėžiasi purvynam Mergelė visa šlapiu- 
tukė, sukaitusi, net akeles išvertusi, stu
mia, tarytum iš kaktos... B-et jos niekuo
met nepasiskųs per sunkiai dirbančios...

Vakare parėjo namo, pašėrę arklius ir 
pataisę dalges vyrai ateina pirkion ir 
sėdi sau, Vakarienės laukia. Bet merge
lėms laiko prisėsti nėra. Reikia vande-

Jis turi giminę
“Bet vestuvės tiek daug i 

kainuoja,“ pradėjo abejoti Į 
mylimoji.

“Daug kainuoja? Tai nie
kis. Aš turiu giminaitį ku- i 
nigą, kuris apvesdins veltui.“ :

“Bet pigus darbas sakoma 
nenaudingas.“

“Aš negaliu suprasti, 
mano laikrodis staigiai 
jo ėjęs, 
nai.

“Matyti, reikia valyti,“ at
isakė motina.

“Ne, ne, nereikią,’’ atsilie
pė jaunas šunelis, “aš tik šį 
rytą išmaudžiau jį j vonioje.“

kodėl 
susto- 

skundėsi tėvas žmo-

nėlio parnešti, bulvių priskusti, po Šle
žienės komanda vakarienę ruošti, puo
dus kaisti, krosnį užkurti, kiaules pa- . 
šerti, aslą iššluoti. Atsigulti ir tenka 
vėliausiai, o sekamą rytelį atsikelti ank
sčiausiai. Ir vėl liuopk.;. Ir vėl...

Na, o sulaukus sekmadienio, kada jau 
nors pusė dienelės lieka laisva nuo visų 
darbų, manytum, kad jos galėtų pasil
sėti. Bet... ne! Ir negalima... Juk tai 
didelis griekas tinginiauti... Kunigėlis 
bara. Reikia nueiti bažnyčion, auką die
vuliui nunešti... Ir už tokius jų rūpes
tėlius, už tokį triūsą niekas joms nenu
metė prielankaus žodelio, neteikė jokios 
užuojautos!

Nebuvo visoje Lietuvoje, gal nei viso
je Caro Mikės Rusijoje,' tokio gerašir
džio. Ir jeigu dar koks šelmis, Juozas 
ar Baltrus, paliesdavo mergeles, apgau- 
davo, tai sudiev, mergele... Visi ją plak
davo savo ilgais liežuviais, varstydavo 
neapykantos ir paniekos žvilgsniais. 
Taip, niekas jos nepasigailėdavo ir ne
užtardavo. i.

Pas tą patį Jurgio tetėną užu mergą 
tarnavo ir jo jauniausia sesutė Praj^ciš- 
kutė. Nors ji dar buvo tik 15-kos nietų 
amžiaus, bet jau buvo tikra merga, ne 
pusmergė. Viso ten buyo trys mergos, 
o jinai buvo jauniausioji, tad jai ir teko 
sunkiausiai dirbti, kas ir ardė jos jau
ną organizmą. Viena merga, Katriutė, 
jau buvo darbą ten pametus, nes bendrai 
iki Kalėdų retai kokia merga ten įsteng
davo likti, ir jei ne viena, tai kita darbą 
mesdavo. Prieš išeidamas Amerikon 
Jurgis jai tarė:

“Nebijok, Praniute, tau čia dirbti il
gai nebereikės. Aš tau atsiųsiu laiva
kortę.”

Bet tai buvo tik gerais norais parem
tas prižadas, nieko 'bendro neturintis su 
tikrenybe.

Prieš pat pasaulinį karą Jurgis gavo 
laišką nuo kitos vyresnės sesutės, kuria
me rašė:

“Jau mūsų Pranciškutė mirė.”
Mirė pas tą patį buožę, savo tetėnai 

Jos jaunas kūnas neišlaikė pernelyg ^in-- 
kių darbų. Mirė
jaunutė, graži, šviesiaplaukė Lietuvos 
mergelė! Tad, jos vietoje Jurgis atsiė
mė vyresniąją Katriutę.

(Bus daugiau)

a
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Ragina palaikyti masinius 
liaudies chorus Lietuvoje

Kultūros Pasaulis S.S "" aN,0S B UEmoS
New Yorko cenzorių taryba pakeitė 

savo nuomonę apie Walt Disney filmą 
“The Living Desert” (“Gyvuojanti Dy
kuma”). Cenzoriai tą filmą buvo už
draudę, nes jame rodoma, kaip gimsta 
buffalo veršiukas.

Cenzoriai gavo labai daug protestų. 
Buvo nurodytą, kad jokiame kitame mie
ste cenzoriai to filmo nedraudė, ir jo 
taipgi nepasmerkė katalikų Uip vadina
mas “Padorumo Legionas”, kuris pa
prastai labai griežtai egzaminuoja fil
mus.

Italija 1954-tų metų pirmoje pusėje 
pagamino du kart tiek filmų, kiek per 
visus 1953 metus.

Duke University Press leidykla North 
Caroline j e išleido įdomią knygą apie is
paniškai kalbančias mažumas Jungtinė
se Valstybėse, “Spanish ’ Speaking 
Group in the United States”. Knygą 
parašė John H. Burma.

Lietuvoje kas metai organizuojamos 
dainų šventės, kurios vieną kartą per 
metus įvyksta rajoniniuose centruose, o 
taipgi ir miestuose. Chorus organizuoja 
kolūkiečiai, mokyklos, fabrikai.

Žemiau telpąs raštas yra paimtas iš 
vieno Vilniaus laikraščio.' Jį parašė Lie
tuvos Liaudies'kūrybos namų direktorius 
V. Jakelaitis, kuris nesigaili aštrios kri
tikos tiems, kurie neužtenkamai dirba, 
iad sudaryti didelius masinius chorus 

ietuviškai liaudies dainai plėsti. Tegu 
skaitytojas paskaito V. Jakelaičio straip
snį, o pamatys, kiek dėmesio Lietuvoje 
kreipiama į lietuviškos masinės dainos 
reikalą. Gal tai daugiau įkvėps ir mūsų 
žmones darbui, kad palaikyti mūsų liau
dies chorus, o kur jų nėra — įkurti.

—REDAKCIJA.

Lietuvoje masinės dainų šventės pa
virto gražia, didžiulės politinės ir kultū
rinės reikšmės tradicija. Kiekvienais 
metais į pasiruošimą dainų šventėms 
įsilieja dešimtys tūkstančių darbo žmo
nių — kolūkiečių, darbininkų, mokslei
vių, įsisteigia nauji chorai, liaudies šo
kių rateliai, kurių didžioji dalis lieka ir 
toliau pastoviai dirbti. Naujos tarybi
nių kompozitorių bei* liaudies dainos, 
geriausieji broliškųjų tautų dainų bei 
šokių pavyzdžiai plačiai pasklinda dar
bo žmonių masėse.

Jau nuo ankstyvo rudens respublikoje 
prasidėjo gana gyvas pasiruošimas šių 
metų dainų šventėms. Šiuo metu dainų 
šventėsl^įvyko daugelyje rajonų bei mies
tų. r Jų rezultatai visumoje akivaizdžiai 
parodė darbo žmonių kultūrinio lygio 
pakilimą, kolektyvų meninio lygio išau
gimą.

Neblogai rajoninei dainų šventei buvo 
pasiruošta Šeduvoje. Rajono chorai, 
liaudies šokiu rateliai, skudučių orkest- 
rai paruošė didelį ir įvairų repertuarą.
Beveik tūkstantinis dainų šventės daly
vių kolektyvas atliko 27 dainas, 13 liau
dies šokiu, 5 skudučiu kūrinėlius. Šven- 
tėję dalyvavo 13 chorų ir 16 liaudies šo
kių ratelių.

Reikia pažymėti, kad chorai teisingai 
interpretavo dainų turinį, buvo išlygin
ti balsų atžvilgiu, suderinti.. Darniai, 
gyvai ir išraiškingai buvo atliekami 
liaudies šokiai. Vadovai organizavo ke
letą jungtinių generalinių repeticijų, to
dėl pati dainų šventė vyko organizuotai, 
auWfctu meniniu lygiu. Pasiruošimo lai
kotarpiu chorvedžiai Urbonavičius, Ke- 
danis, liaudies šokių vadovė Naulickai- 
tė nepagailėjo pastangų, kad dainų šven
tė taptų tikra liaudies meno šventė.

Kitaip dainų šventė buvo organizuota 
Jurbarke. Pereitais metais masiškai jo- 

’ je dalyvavo kolūkiečiai. Reikėjo tikėtis, 
kad šiemet dainų šventė bus dar masiš- 
kesnė, jos idėjinisJmeninis lygis aukštes
nis. Deja, rajoninė dainų šventė Jur
barke, kur yra visos sąlygos suorgani
zuoti tikrai masišką liaudies meno de- 

., monstraciją, išvystyti meninę saviveik
lą visuose kolūkiuose vyko labai blogai. 
Visa dainų šventė buvo paremta mokyk
lų chorais bei liaudies šokių rateliais. 
Generalinės repeticijos organizuotos ne
tvarkingai, nedalyvaujant visai eilei ko
lektyvų bei dalyvių. Vyrų ir moterų 
chorai nesusidainavę tarpusavy, nepasi
rodė skudutininkai. Ko gi geresnio ga
lima tikėtis, jeigu dainų šventės progra
ma buvo sudaryta vos porą valandų 
įprieš pačią šventę! Silpnai buvo paruoš
ti liaudies šokių rateliai. Jų atlieka
miems šokiams stokojo lengvumo, grakš
tumo — pačių būdingiausių liaudies šo- 

‘kių jgožymių. Neteisingi daugelio šokių 
. žingSiiai, kiekviename kolūkyje vieną ir 

tą patį liaudies šokį mokė atlikti skir
tingai. Dėl to ypač sunku buvo jungti 

* kolektyvus masiniam šokiui, išgauti rei- 
; Žkią šokio kompoziciją.

Nebuvo suorganizuota nė viena dainų 
šventė kolūkiuose.

Neparodė pavyzdžio, kaip to reikėjo 
tikėtis, Jurbarko kultūros namai. Dai
nų šventė Jurbarke įvyko kur kas že
miau rajono galimybių. Buvo užmirštas 
pagrindinis dainų švenčių uždavinys —• 
įtraukti į meninį darbą kolūkiečius, dar
bininkų ir tarnautojų mases, pakelti 
mokyklų meninės saviveiklos lygį. Pasi
ruošimas meno šventei čia buvo palik
tas savieigai. Kultūros skyrius bandė 
organizuoti seminarus liaudies šokių 
vadovams, tačiau į juos atvykdavo tik 
po 5—6 žmones, buvo sušauktas vos 
vienas nevykęs chorvedžių pasitarimas.
Tokiais rezultatais, matyti, pasitenkin
ta. Niekas nereagavo į pasipiktinimą 
keliantį Jurbarko vidurinės mokyklos 
direktoriaus Skandūno pareiškimą, esą, 
muzikos pamokos ir chorai visiškai ne
reikalingas dalykas mokykloje, todėl ir 
choro darbui sąlygas sudaryti nėra jo
kio reikalo. Panašios nuomonės laikosi 
Raudonės vidurinės mokyklos, o taip pat 
rajono įstaigų bei įmonių vadovai.

Alytaus rajone irgi liko nesuprastas 
pagrindinis dainų šventės uždavinys — 
įtraukti į meninį darbą pagrindinę kol
ūkiečių masę, pakelti meninės saviveik
los lygį, įsteigti ir palaikyti naujus cho
rus, liaudies šokių ratelius, orkestrus, 
propaguoti dainą.. Rajoninėje dainų 
šventėje visiškai nedalyavvo kolūkių me
ninė saviveikla, nors rajonas turi stip
rias muzikines jėgas.

Netinkamai dainų šventė atlikta Smė
lių rajone. Žemiau galimybių dainų 
šventės įvyko Kaune, Klaipėdoje, Šiau
liuose.

Daugelyje rajonų dainų šventės dar 
neįvyko. Skaudvilės rajone dainų šven
tės organizacinės komisijos nariai ir ra
jono partinis bei tarybinis aktyvas pri
tvirtintas prie kolūkių, kas savaitę įvyk
sta konsultaciniai seminarai ratelių va
dovams, reguliariai vyksta repeticijos 
visuose kolektyvuose. Dainų šventėje 
pasirodyti ruošiasi visi rajono kolūkiai. 
Kai kurie iš jų, pavyzdžiui, Stalino 
vardo, “Stulgių”,'“Nemakščių” jau turi 
choruose po 80—120 žmonių. Stalino 
vardo kolūkyje veikia stambus jungti
nis liaudies šokių kolektyvas. Organi
zuojama visa eilė kolūkinių dainų šven
čių. Rajono dainų šventėje čia numato
ma 2400 dalyvių jungtiniame chore, jų 
tarpe 1700 kolūkiečių, liaudies šokių 
kolektyvas numatomas iš 600 šokėjų.

Į gyvą meninį darbą ruošiantis dainų 
šventėms įtrauktos didelės kolūkiečių 
masės ir eilėje kitų rajonų. Deja, taip 
yra ne visur.

Atsiranda ir tokių rajonų, kaip Rad- 1 
viliškio, kurie atideda savo dainų šven
tes rudeniui. Tai yra visiškai neteisinga.

Dainų šventės —ryški masių savi
veiklos demonstracija. Jaunimas ir pa
gyvenę žmonės nori išreikšti savo min
tis, savo svajones dainoje, liaudies šoky
je. Dainų šventės parodo nuolatinį mū
sų naujo lietuviško kaimo ir miesto kul
tūros kilimą. Reikia liauches masėms 
sudaryti visas sąlygas kelti kultūrą, or
ganizuoti naudingą, kultūringą poilsį. 
Daugelis rajonų dar gali žymiai page
rinti pasiruošimą savo dainų šventėms. 
Nedelsiant nė vienos* dienos, būtina mo
bilizuoti visas rajonuose turimas kultū
rines jėgas ir tinkamai organizuoti dai
nų šventes.

Sean O’Casey, kuris šventė savo 70-tą 
gimtadienį, gavo daug sveikinimų iš 
gimtinės Airijos. O’Casey gyvena Bri
tanijoje, nes reakcinė Airijos valdžia jį 
persekiotų kaip komunistą.

Pirmas filmas apie “Hamletą” buvo 
pagamintas 1900 metais Prancūzijoje.

Tarybų Sąjungos mokyklose, kaip 
pranešama, daugiau dėmesio nuo dabar 
bus kreipiama į fiziką ir chemiją, kiek 
mažiau į kalbas. Tai daroma tam, kad 
geriau priruošti jauną kartą didžiu
liams krašto darbams.

“Salt of the Earth”, kuris buvo ilgai 
rodomas viename 'Los Angeles teatre, 
eina prie galo. Filmas Los Angeles ro
dytas per kelius mėnesius nežiūrint fak
to, kaddaikraščiai, išskyrus vieną (“Dai
ly News”), jo visai neminėjo.

Čilėje besilankantis Tarybų Sąjungos 
rašytojas ir žuralistas Erenburgas kal-

Los Angeles miesto tarybos narys Ha
rold Harby įnešė rezoliuciją, kad mies
tas uždraustų modernišką skulptūrą ant 
viešų pastatų. Jam ypatingai nepatin
ka skulptoriaus B. Rosenthalo skulptū
ra, kuri puošia policijos departmento 
rūmus.

Prieš Harby rezoliuciją protestavo 
Meno, Mokslo ir Profesijų Taryba (A. 
S.P.).

Harby yra tas pats miesto tarybos 
narys, kuris praeitais metais vienoje 
piešinių parodoje “pastebėjo”, kad vieno 
peisažo laivas ant savo burių turi kūjį 
ir pjautuvą. Pasirodė, kad tai buvo ne 
kūjis ir pjautuvas, o vieno Los Angele- 
so jachto klubo emblema.

Daugiau dėmesio 
įmonių sportininkams

Vilniuje pyko 1-oji Statybi
nių medžiagų pramonės dar
bininkų profsąjungos sparta
kiada.

Kai kurių įmonių sporto ko
lektyvai parode neblogus re
zultatus. Pavyzdžiui, gerą 
pasiruošimą parodė Radviliš
kio stiklo fabriko lengvaatle
čiai, kurie iškovojo spartaki
adoje I vietą. Neblogai pasi
rodė ir Akmenės cemento 
fabriko tinklinio vyrų koman
da, o taip pat Palemono ply- . 
tinęs tinklinio moterų koman
da.

Tačiau reikia pažymėti, kad 
kai kurie statybinių medžia
gų pramonės įmonių vadovai 
neįvykdė Statybinių medžiagų 
pramonės ministerijos kolegi
jos ir profsąjungos respubli-. 
kinio komiteto nutarimo dėl 
I-sios spartakiados suorga
nizavimo. Antai, Vilniaus fa
neros fabriko, Dvarčionių ply
tinės, Akmenės kalkių fabri
ko, Statybinių medžiagų pra
monės ministerijos ir kitų 
įmonių bei įstaigų kolektyvai

Detroit, Mich.
Unijos laikraštis 
prieš makartistus

Amerikos Darbo Federa
cijos unijų organas “Detro
it Labor News” skatina 
Detroito ir visos Michigano 
valstijos darbininkus ruoš
tis būsimiems k o n g r e s i - 
niams rinkimams. Laikraš
tis sako, kad republikonai 
Washingtone deda visas pa
stangas numazgoti senato
rių McCarthy. Gi Michiga- 
no senatorius Homer Fer
guson savo tylėjimu apie 
makartizmą padeda reakci
onieriams.

“Detroit Labor News” ra
šo:

“Makartizmas pasidarė 
problema ir bus problema šį 
rudenį kongresiniuose’ rin
kimuose. Makartizmas nė
ra griežtai vienos partijos 
dalykas. Jis paliečia visas 
Jungtines Valstijas, ir to
dėl Amerikos žmonės nori 
žinoti, kur tuo klausimu 
stovi mūsų Senatas, kuris 
leidžia šiam politik i e r i u i 
taip sauvaliauti.”

Unijų organas pataria 
Michigano žmonėms gerai 
susipažinti su šalies politi
nėmis problemomis ir atei
nančiuose rinki m u ošė iš
rinkti savo interesų šalinin
kus.

Detroito žmonės sudarė 
masinį pikietą prie Nash- 
Kelvinator dirbtuvės ir ne
leido iš jos išvežti mašinas. 
Pikiete dalyvavo apie 1,000 
žmonių. Juos suorganizavo 
nepriklausoma unija Me
chanics Educational Socie
ty of America.

Dirbtuvės savininkai pa- 
simojo mašinas iškelti j 
Grand Rapids, Mich. O tai 
reikštų, kąd 600 darbinin
kų būtų išmesti iš darbo.

Korės p.

Bethlehem, Pa.
SUŽEIDĖ

Rugpiūčio 8 d., 5:30 vai. 
po pietų), Franui Zavis dvi
račiu važiuojant namo iš 
Willow Park, pro šalį bėgan
tis automobilis tvojo į šoną, 
nubalnojo kairiąją alkūnę ir 
kelį. Mašiną vairavo jauna 
moteris, vyras sėdėjo šalia. 
Sustojo, -paėmė ir nuvežė į 
St. Lukes Hospitalį. Ten nu
ėmė X-ray. Niekas nenū- 
laužta. Aplopė ir O. K.

Ant rytojaus išėjau dirbti. 
Džiaugiuosi, kad dar likau 
gyvas, ir tiems, matyt, dar
bo žmonėms nebus bėdos. Tai 
matydamas, kad JLąjsvės 10

Cleveland, Ohio
IŠ L. D. P. DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMO
Liepos 21 d. įvyko Lietuvių 

Darbininkų Pašai pinės Drau
gijos susirinkimas, kuris bu
vo skaitlingas narių atsilan
kymu. Tai labai gražu, kad 
mūsų draugijos nariai rūpi
nasi lankymusi į savo organi
zacijos susirinkimus ir domi
si jos reikalais.

Valdyba ir komisijos išdavė 
plačius raportus iš draugijos 
veiklos ir jos stovio. Iš ra
portų paaiškėjo, kad valdy
bos ir komisijų nariai dirba 
sutartinai ir pasekmės būna 
geros. Atrodo, kad mūsų 
draugija yra pasiryžus gy
vuoti daug metų.

Draugijos pirmininkas pra
šė visų narių taupyti “sales 
tax” ženklelius ir ant kiek
vieno susirinkimo atnešti po 
maišą jų.

Iš pikniko komisijos rappr- 
to pasirodė, kad nedaug 
žmonių atsilankė. Piknikas 
įvyko birželio 20 d. Tai tie
sa, aš pats be botago prisi
pažįstu, kad negalėjau daly
vauti, *nes senatvės liga spau
džia ir sąnariai nebesusl- 
klauso. Yra jau nemažai to
kių žmonių, kuriems sunku ] 
piknikus patekti b^i atsilan
kyti ir į kitokius parengimus.

Bet kaip bebūtų, iš komisi
jos raporto pasirodė, kad pik
nikas davė virš trejeto desėt- 
kų dolerių. Tai dėka pikniko 
komisijai už gerą darbą ir 
tiems, kurie atsilankė ir pa
rėmė L.D.P. Draugiją.

Iš likusio pelno paskirta 
“Vilnies’’ Fohdan $5. Tai 
ačiū visiems draugijos na
riams. Ta penkinė buvo už 
pagarsinimą pikniko ir kitų 
parengimų.

Dabar ir korespondentui 
bus drąsiau rašyti apie drau
gijos veiklą, nes neturės “juo
dos” akies. žinoma, mūsų 
draugija neturi aukų fondoj* 
bet norui esant galima suras
ti būdą U iš kitokių šaltinių 
paaukoti spaudos reikalams po 
keletą dolerių kas metai.

Sekantis L. D. P. Draugijos 
susirinkimas įvyks rugpiūčio 
18 d., 9305 St. Clair Avenue. 
Pradžia 7 Vai. vakare. Visi 
nariai būkime susirinkime.

P. P. >

Kenosha, Wis.
Mirė Stanley Sankowski
Stanley S. Sankowski, 59 

metų, 4701—24th Avė., mi
rė rugpiūčio 2 d., po ilgos li
gos. Jis buvo gimęs Lietuvo
je. Atvyko į Kenoshą 1903 
m. ir čia lankė mokyklą.

1918 mį įsirašė armijon ir 
tarnavo Motor korpuse. Gar
bingai buvo paleistas 1919 m.

Liko trys sesesys: Mrs. Ju
lius Korkus ir Mrs. Ann Wie- 
gert, abi gyvena Kenoshoj, 
ir Mrs. Francis Woodward, 
Jefferson, Wis. Taipgi visa 
eilė giminių.

Daugelis rengiasi j
“Vilnies” pikniką

Daugelis kenoshiečių ren
giasi į “Vilnies” pikniką, ku
ris atsibus rugpiūčio 22 d., 
Liberty Grove, Chicagoje.

Teko patirti, kad su auto
mobiliais važiuos: . J. Strich, 
J. Mačiulis, A. Bubelis, A. 
Ruseckas, St. Wallace, Mor
kus, Sprindis ir visa eilė kitų.

Betgi žiūrėkime, kad visi 
automobiliai būtų pilni sve
čių. K-tis

visiškai nedalyvavo spartaki
adoje, o Kraštų plytinės di
rektorius Morkūnas sudarė to
kias sąlygas, kad sportininkai 
atvyko į varžybas pavėluotai, 
pakeliui į Vilnių verčiami pa
krauti mašiną, kuria važiavo, 
ir, būdami labai pavargę, už
ėmė paskutinę vietą. Dide
lės kliūtys sportiniam darbui 
sudaromos Plungės plytinėje 
ir kitur.

Reikia pasakyti, kad ir pa
ti Statybinių medžiagų pra
monės ministerija visiškai ne
prisidėjo prie spartakiados 
paruošimo. Organizacinė ko
misija, į kurios sudėtį įėjo 
ministro pavaduotojas Marke
vičius, ministerijos kadrų sky
riaus viršininkas Viazmitinas 
ii’ kiti atsakingi darbuotojai 
nė karto neaptarė pasiruoši
mo spartakiadai eigos, neda
lyvavo spartakiados atidary
me ir uždaryme ir net ne
pasidomėjo ^spartakiados re
zultatais. Tokia Statybinių 
medžiagų pramonės ministe
rijos ir kai kurių įmonių va
dovų pažiūra į sporto išvysty
mą dirbančiųjų tarpe yra 
smerktina.

J. Orlauskiene

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

tūkstančių dolerių vajus dai* 
nebaigtas, aukoju, anot Seno 
Vinco, “našlės skatikėlį,” $5. 
Ir jūs, kiti draugai, pasirody
kite, ką galite.

Atsiminkime, kad reakcija 
iškyla prieš kiekvieną depre
siją ir ji nėra amžina. Tei- 

Įsybė turės imti viršų.
F. Z avis

Hanoi. — Paskelbus pil
ną paliaubų susitarimo tek
stą, paaiški, kad francūzai 
turės apleisti Haifongo 
uostą 300 dienų bėgyje nuo 
dabar. Per tiek pat laiko 
liaudiečių kariniai daliniai, 
kurie veikia Pietuose, ypa
tingai prie Saigono, turės 
padėti ginklus.

Įmones—žemės ūkiui
Daug praėjo laiko nuo tos 

dienos, kai Vilniaus “Komu* 
naro” gamyklos kolektyvas 
pradėjo įsisavinti durpių ka
simo mašinos gamybą. Daug 
buvo sunkumų, buvo ir ne
sėkmių, tačiau dabar kolekty
vas išgyvena didelį džiaugs
mą : surinkta pirmoji mašina.

Įvairių cechų darbininkai 
dirbo prie šios mašinos surin
kimo. V. Saveljevas

t

Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valiūnas
K

Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo - Saugerties Highway 32

R. D. 1, Catskill, N. Y. Tel. Palenville 3990

Vynai

Alus

Likeriai

Short Orders

Sandwiches

Dinners

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

Puikiausias praleidimas weekend. Kainos už kambarius: 
Week

$30.00
$27.50 
$22.00

Hoorn two double beds
Day 
$7.00One

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

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

3 psl.—Laisvė (Liberty)-šeštad., Rugp. (Aug.) 14, 1954
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Areštavo už buvimą 
sau skolintoju

Long Islande areštuotas 
George IL Wilcox, 35 metų, 
seniau buvęs Federal Credit 
Union viršininku su $6,360 al
gos metams. Gi pastaruoju 
laiku jis dirbo kasininku Pan 
American Airways darbininkų 
taupymo ir paskolų įstaigoje.

Įtarime, kuriuo vadovaujan
tis jis areštuotas, sakoma, kad 
tos įstaigos ižde trūksta 30 
tūkstančių dolerių. Wilcox 
tuos pinigus būk laipsniškai 
“išskolinęs” sau pinigus iš
duodamas prasimanytais neva 
skolintojų vardais.

Tyrinėja Roches protą
Prisipažinęs keliose žmog

žudystėse, John Roches pas
kiausiu laiku randasi Bellevue 
ligoninės proto skyriuje. Kiek 
jau tyrinėtas, daktarai pripa
žinę, kad jis yra schizophrenic 
kas “su paranoid tendencijo
mis.” Tačiau tame įeina jo, 
o gal ir kitų asmenų mirties 
ar gyvybės, laisvės ar kalėji
mo klausimas, tad daktarai 
pareikalavo dar bent mėnesio 
laiko nuodugniam jo ištyrimui.

Nubaudė 4 gaisragesius
Gaisragesių departamenti- 

nis teismas nuteisė 4 to de- 
partmento tarnautojus kaip 
prisidėjusius prie falšyvų ins
pekcijų ir kyšių išgavinėjimo 
raketo. Kapitonui Philip 
Weinstein nemokės algos už 
20 dienų darbo; leitenantui 
John G. Frey, taipgi eiliniams 
Francis X. Bresnan ir Albert 
V. Marinelli nemokės už 30 
dienų.

Department© viršininkas 
dar galįs pakeisti ar panaikin
ti tas pabaudas.

Kaltinimuose buvo sakoma, 
kad į vietas, kur buvo reika
linga orui reguliuoti įvadų in
žinieriaus, jie pakabindavo 
Weinsteino laipsnį, bet jis 
pats prižiūrėti darbo nepasi
rodydavo. Kitų liūdymai sakė, 
kad jis darbo pažiūrėti bu
vęs nuėjęs du kartus ir pabu
vęs po apie 15 minučių., Jis 
pats liudijo, kad buvęs 18 kar
tų. Kaltintojai sakė, jog ir jo 
paties rokunda priskaitytų 
tiktai apie puspenktos valan
dos darbo. Gi įstatymas rei
kalaująs to darbo priežiūrai 
960 valandų.

Siūlo jaunukus uždaryta 
namie nuo 10-tos vai.

Brooklynietis Harold Ja
cobs, demokratų kandidatas į 
politikierius 18-me seimelio 
distrikte, pasiūlė jaunesnius 
16 metų jaunukus uždaryti 
namie nuo 10 vakaro.

Jacobs sako, kad tokį įsaką 
išleidus, visi be suaugusiųjų 
palydovų vėliau susitikti ant 
gatvės jaunukai turėtų būti 
nuvesti policijos stotin ir ten 
laikomi iki jų tėvai atsišauks. 
Visą reikalą toje srityje jis 
siūlo pavesti policijai.

Pasiūlė pakelti algas 
teismą tarnautojams

Teisėjas Frank įsakė miesto 
valdžiai, kad ji pridėtų algos 
teismų tarnautojams. Tas pris- 
piria miestą išmokėti apie 
$30,000 ekstra -pinigų. Tie 
priedai buvo nenumatyti šia
me budžete.

Miesto valdžiai patarėjas 
Albert Cooper sako, jog tie 
teisėjo Frank įsakai negalimi 
dėl to, kad kiti valdžios įstai
gų tarnautojai negavo po 
tiek priedų. Frank įsakas rei
kalauja teisminiams pridėti 
po $500 ir iki $1,000 metams.

Ateinantiems mokslo me
tams tikisi atidaryti naują 
Junior High mokyklą prie 
64th Avė. ir 174 St., Flushing 
Heights.

i—i—'’^"WYm^TUn-—^-7

New Yorko^^MnloL 
Redaktoriaus klausė 
apie mirusius

Angliškojo pažangaus sa
vaitraščio The National Guar
dian redaktorius Cedric Belf- 
lage buvo tardomas kaip de
portavimu persekiojamas sve- 
turgimis. Jis yra gimęs Angli
joje.

Jo apginėja advokatė Blan
che Freedman iš pat pradžių 

! paaiškino tardymo vedėjui 
| Maltin, kad jos klijentasi šiuo 
tarpu neatsakinės į klausimus, 
kad jis tars savo žodį vėliau. 
Tačiau imigracijos valdinin
kas Max Weiman vis viena 
statė jam ’ klausimus, nors 
Belfrage ir neatsakinėjo.

Iš statomų klausimų ir iš 
bandymo dramatizuoti tuos 
klausimus matėsi pastangos 
pažangius raštus ir veiksmus 
padaryti užtarimu komunistų, 
komunistus padaryti “šnipais” 
ir tuomi kaltinti tardomąjį re
daktorių.

Kartą, gręsmingai, Wein- 
manas klausė: “Ar tu viešai 
raginai pasigailėti nuteistų 
šnipų Juliaus ir Ethelės Ro- 
senbergų?”

Kitir atveju jis vėl klau
sė, ar Belfrage pažinojęs Ja
cob Golos. Tą Golosą Wein- 
manas vadino “Rusijos skin
tosios policijos viršininku iki 
jo mirties 1943 m.”

Dar klausė, ar Belfrage dir
bęs Britanijos valdžiai čionai 
Amerikoje 1941,42,43 motais 
ir ar iš ten perdavinėjęs Golo- 
sui “sekretnas medžiagas.’*

Po tų visų klausimų, advo
katė Friedman reikalavo, kad 
valdžia pastatytų savo Rėdy
tojus. Ji sakė, kad pabarstyti 
toki klausimai reikalauja liū- 
dymais parodyti jiems pama
tą. Tačiau W'einmanas atsisa
kė liudytojus pašaukti. Jis sa
kė, kad gal turėsiąs du liudy
tojus galop rugpiūčio ai’ po 
Labor Day.

Po tokio tardymo — be Rė
dytojų ir be tardomojo as
mens atsakymui — Weinma- 
nas pakvietė spaudos atstovus 
pas imigracijos direktorių 
Shaughnessy, spaudos konfe
rencijai. I redaktoriaus tardy
mo posėdį buvo atvykę daug 
re pertariu, tačiau pas direk
torių per 10 minučių laukimo 
nepasirodė nei vienas.

I. S.

Pasiūlė daugiau bausti 
gaisragesių šaukėjus

Brooklyno demokratas Jo
seph Sharkey ragino New 
Yorko Miesto Tarybą įvesti 
įstatymą, kad be reikalo iš
šaukusieji gaisragesius būtų 
baudžiami metus kalėti ir iki 
$1,000 piniginės pabaudos. 
Dabartinė pabauda yra iki 30 
dienų kal.ėjimo ir $100 pini
gais. Tačiau dažnai kaltinin
kai išeina iš teismo tik pabar
ti ar pabausti keliomis dieno
mis kalėjimo.

Reikalavimą griežčiau ir 
daugiau1 bausti paakstino pas
kiausiais laikais dviejų gais
ragesių užmušimas ir kelių su
žeidimai skubinant prie gais
rų, kurių nebuvo. O netiesio
giniai gali nukentėti šimtai 
žmonių. Gaisragesių ir jiems 
įrankių skaičius yra ribotas. 
Juos iššaukus į nereikalingas 
vietas , gali iškilti gaisrai, prie 
kurių gaisragesiai pavėluos.

Gaisragesybos viršininkas 
Cavananagh sako, kad pernai 
105,000 gaisragesių aparatų 
važinėjo ir tūkstančiai gais
ragesių darbo valandų buvo 
prarasta atsiliepiant į 15,000 
pašaukimų prie nesamų 
gaisrų.

Raudonojo Kryžiaus Brook
lyno Skyrius iškilmingai pažy
mėjo atidarymą savo naujo 
pastato prie Washington ir 
High St. Kainavo $75,000. Da
bar visi skyriaus veiksmai bus 
po vienu stogu.

Brutališkų veiksmų yra buvę prieš tikruosius unijistus 
ir bendrai prieš darbininkus New Yorko uosto prie
plaukose. Brutališkumo gausiai pridėta ir uosto pa
vaizdavime naujoje filmoje “On the Waterfront.” Ro
do Astor Teatre, New Yorke. Vadovaujamose rolėse 
vaidina Lee J. Cobb ir čia matomieji Karl Malden, 
Marlon Brando ir Eva Marie Saint. Elia Kazan— 

gamintojas ir direktorius.

“Pasitaisęs,” pabėgo 
su $3,750 iš šapos

B r o o k lyno b ats i u vyk 1 o j e, 
241 Taaffe Place, dirbęs per 
11 metų ir boso patikėtas veik, 
viskame jo samdinys nustebi

mo savo bosą ir visus. Knygvc- 
dei išdalinant darbininkams 
algas, jai prisiartinus arti 

j laiptu, jis čiupęs dėžele su 
! neišmokėtomis algomis ir iš- 
Į bėgęs laiptais 7 aukštus. Iki 
nustebę bosai ir raštinės dar
bininkai susivokė, kas daryti, 
paduotas signalas sulaikyti jį 
prie durų jau buvo pavėluo
tas.

Pabėgusis darbininkas Al
bert Dorsey buvęs tos Pruden
tial firmos viršininko .Sąni Do- 
nes’o pagelbėtas išeiti iš kalė

jimo. Jis jam darbą davęs 
11943 metais. Dorsey tada bu
vęs kalėjime jau už kelintą 
prasikaltimą. Tačiau iš naujo 
išėjęs iš kalėjimo pasirodęs 
labai dėkingu ir teisingu. Del 
ko jis po tiek motų gyvenimo 
iš darbo grįžo vėl į rizikingą 
gyvenimą iš grobstymo turto? 
Tą klausimą stato visi, šiame 

*jgrobyje- jis išsinešęs $3,750.
Kuomet apie tai pasakė jo 

žmonai, ji nčnorėjo tikėti. Sa
ko, gal jis susirgo, pamišo.

Dukrelė prieš mamą 
teisme už turtą

Kompozitorius Emmerich 
Kaiman 1953' metų spalio 30 
dieną mirdamas Paryžiuje pa
liko virš $600,000 turto, kurį 
vienu vėliausių prierašų prie 
testamento palikęs savo žmo
nai Verai.

Jauna ir graži, jų duktė 
Mrs. Elizabeth Daunis, gyve
nanti New Yorke, pagalvojo, 
kad tebesanti jauna ir graži 
jos mama galinti daug tų pi
nigų praleisti. Ji užprotestavo 
tėvo testamentą. Ji net sakiu
si, kad jos motina buvusi neiš
tikima tėvui žmona. Tad pa
likimo klausimas taip ir sto
vėjo nebaigtas.

Dabar pasikartoja tos bylos 
svarstymas. Sakoma, kad Mrs. 
Daunis jau daranti nuolaidų. 
Ji sutiktų pripažinti motiną 
palikimo savininke, jeigu mo
tinai nebūtų iš to palikimo 
duodama daugiau $7,500 me
tams. Mamai dabar užtikrin
ta $15,000 metams.

Grecnpointėje mirė Eddie 
Cregan, 13 metų, kuriam pra
ėjusiomis Kalėdomis buvo su
ruošta paskutinė kalėdinė 
puota. Berniukas sirgo kraujo 
vėžiui. Jo gyvybę lig šiol pa
laikė geraširdžių žmonių do
vanotas kraujas.

SKELBKITeS laisvėje

Reikalavo laisvės Am. 
politiniams kaliniams

Bronx Komitetas Politi
niams Kaliniams Laisvinti 
įvykdė mitingą rugpiūčio 
10-tos vakarą. Nors darbo va
karą ir vidurvasariu rengtas, 
mitingas1 buvo masinis. Jame 
paminėjo dabartinio laiko nu
merio pirmo politinio kalinio 
Eugene Dennis gimtadienį. Tą 
dieną jam. suėjo 50 metų am
žiaus.

Dalyviai vienbalsiai pasisa
kė už išlaisvinimą visų Ame
rikos politiniu kalinių. Priėmė 
rezoliucijas už atšaukimą 
Smith Akto ir McCarran Ak
to. Taip pat pasmerkė ir kitus 
darbininkams ir kitiems de
mokratiniams žmonėms perse
kioti padarytus įstatymus.

Mitinge kalbėjo Mrs. Wil
liamson, kurios vyras yra įka
lintas. einant Smith Aktu, ir 
Mrs. Sophie Stein, kurios vy
ras randasi kalėjime kaip nu
teistas būk už “slėpimą” poli
tinių asmenų persekiojamų 
pagal tą Smith Aktą. Taipgi 
kalbėjo Joseph Dermef, vedė
jas kampanijos išrinkti Eliza
beth Gurley Flynn į Kongresą.

Rep.
Nepigus plėšikas

New Yorke pastato keltuve 
plėšikas susistabdė firmos vir
šininką, kurį jis įtarė nešant 
algų pinigus. Bet voke jis ra
do 'gabalėlius medžiagų, o vir
šininko privatinėje piniginėje 
tiktai $30. Abiejus atidavė at
gal, paskaitė neverta su tiek 
rankas teptis. Viršininką ir 
keltuvo vairuotoją paliko pri
rakintus, kad netrukdytų jam 
prasišalinti.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

VINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

MArket 2-5172

Areštuodino muštuką 
savo vyrą

Brooklynietė Mrs. Alma 
Vanaria apsiskundė policijai, 

Į kad jos vyras norėjo ją per 
prievartą įsitraukti į savo au
to. Jai priešinantis, jis ją mu
šęs revolverio kulbe.

Išklausius jos skundo, poll- 
■ cija nuvyko į atskirai gyve
nančio Edward Vaparia butą, 
i Ten radę du 'užtaisytus revol
verius, vieną užtaisytą, kitą 
neužtaisytą automatus, me
džioklinį šautuvą.„ir pakanka- 

’ mai amunicijos visiems. Nei 
i vienam neturėjęs leidimo. Jį 
sulaikė po $20,000 kaucijos.

RANDAVOJIMAI
Kam yra reikalingas kambarys, 

yra apšildomas ir šiltas vanduo. 
! Parankus susisiekimas j visas mies- 
j to dalis. Antrašas: 114-43 — 118th 
; St., Richmond Hifl, N. Y. Tel. Mi- 
i chigan 1-7043. Skambinkite po 5 
j vai. vakaro.

(157-158)

NĖRA GERESNĖS VERTĖS 
IR PATARNAVIMO NIEKUR 

PARSIDUODA
NAUJI IR NAUDOTI KARAI 
U-IIaul Trailer Išnuomavimai 

Prieinamos kainos 
Išmokite Vairuoti

Tuojau Patarnavimas Prie Jūsų Durų 
Aptarnaujame ir Westchester County 

RAY TIM NEY
129 Central Ave., White Plains 

Tel. WIL 8-4660

GERB. NAMŲ SAVININKE 
NEPERMOKĖK

užtvėrimui savo chain link tvo
ros, gaukite sau žemiausią 

kainą nuo mūsų.
Nėra darbo per DIDELIO 

ar per MAŽO
Aprokavimai Nemokami

Telefonuokite:
Dienom IIY. 9-1976

Vakarais UL. 3-5629

' M. -M—-I

A TONY’S I
j ŽBį&f UP-TO-DATE I

| BARBER SHOP
| ANTANAS LEIMONAS [
j Savininkas !

306 UNION AVENUE
I BROOKLYN, N. Y. I

| Gerai Patyręs Barberis į

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

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.
Tel. EV. 7-6288

PETRAS KAPICKAS

NEW YORK • NEW YORK
HELP WANTED-MALE

UTILITY MAN
Nusimanantis abelnam aptarnavi

mui ir pataisymams prie MEAT 
PACKER. Gera proga vyrui su ini
ciatyva. Kreipkitės.
KERN, 850 W. 38th St., N. Y. C. 

Te). BR. 9-3583
(156-158)

DELICATESSEN—GROCERY
CLERK

Su Patyrimu. Gera Alga.
Skambinkite tuojau

CII. 3-4736

(156-158)

ELECTRICAL AIR-CRAFT
INSTRUMENTŲ RINKĖJAI

— Vien tik Antros Klasės —
Kreipkitės Asmeniškai

THE L1QUID0METER CORP.
Skillman Ave. & 36th St.,

Long Island City.

(158-159)

HELP WANTED—FEMALE

NAMU DARBININKĖ
Mylinti vaikus. Atskiras kamba

rys. Visi namams įrengimai. Arti
mame priemiestyje. Pirm.—Antrad. 
9 A. M.—4 P. M. MA. 4-3872. Penk- 
tadienj-šeštadiėnį, ištisą dieną — 
BE. 3-3156.

(158-164)

OPERATORĖS

Prie Overlock ir Merrow mašinų, 
rankovių įdurimui; shoulder ir clos
ing. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis. Puikios darbo sąlygos.

MORO MFG.,
270 Canal St., N. Y. C.

(158-161)

REAL ESTATE

BRONXVILLE — 
EASTCHESTER APYLINKĖ

5 Charles Place. Naujas Split level,
6 dideli rūmai, 2 maudynės, centra- 
linis koridorius, patogu j mokyklą 
ir parkways — Upper 20’s. Telefo- 
nuokito savininkui:

NE. 6-4078
(158-164)

BAYRIDGE

6 šeimų mūrinis namas, gerame 
stovyje. Aliejaus šiluma, šviesūs 
dideli kambariai. Geroj apylinkėj. 
Gatava užėmimui. Vien tik pirkėjai 
kreipkitės. Po 5 v. v. skambinkite:

GE. 9-5045
(158-159)

ROCKVILLE CENTER
11 Vernon Avę. 8 rūmų l’ž mau
dynės, ugniavietė, colonial, moder
ninė virtuvė, patio, indų mazgoji
mui mašina, ekstra priedai. $17,200. 
Medžiais apaugtos gatvės. Nėra tra- 
fiko, gera transportacija. Užimtina 
spalio 1-mą. Naujai išdekoruota.

Tel. RO. 4-4418
(158-160)

CEDAR ST.
(Evergreen—Myrtle Avės.)

2 šeimų, ištaisytas skiepas, aliejus, 
visa transportacija, naujas šaldytu
vas. Prašo $11,000.

Šaukite: GL. 5-9035 Vakarais.
(158-164)

Brooklyne auto sužeidė 3 
metų berniuką. Vaikas ėjęs su 
motina, bet staiga nuo jos iš
trūkęs ir užbėgęs priešai atei
nantį auto.

Dr. A. Petriką
I

DANTŲ GYDYTOJAS

1 221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. ¥.

Tel. EVergreen 7-6868

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

; MATTHEW A.;: buyus :» <
» (BUYAUSKAS) I
I <
I LAIDOTUVIŲ !
; DIREKTORIUS J

J 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J
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HELP WANTED—FEMALE

OPERATORĖS
Patyrusios ant vienos adatos V^em- 
ming ir Binder mašinos prie plasti
kinių aprėdalų. Gera mokestis, nuo
latinis darbas.

NATIONAL PLASTIC WEAR 
700 Broadway, N. Y. C.

Kampas 4th Street
(155-161)

HAIRDRESSER
Patyrusi. Nuolat — apskritų metų 
darbas. Aukščiausia alga. Puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

MICHAEL’S BEAUTY SALON 
1928 Mott Ave., Far Rockaway 

Telefonuokite FA. 7-9724 
(157-160)

OPERATORĖS—OPERATORĖS
Patyrusios prie sijonų ir sportiškų 
aprėdalų, pasiuvimui viso ’ drabužio. 
Gera mokestis, nuolat, puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės ištisą savaitę.

ERGAS & CO.
2157 Prospect Ave., Bronx 

(tarp 181 ir 182 Sts.), FO. 5-4655
(157-159)

REAL ESTATE

PARKCHESTER APYLINKĖJE 
Puikus 2 šeimų atskirtas n«4nas — 
garadžiai, erdvus expansion attic, 
pusiau ištaisytas, sulig gatves lygu
ma skiepas, kostumeriškai sęatytas, 
puikiausia transportacija — 6'2 rū
mų kiekviename apartmente, kie
mas, brass plumbing. $18,000. Kreip
kitės tik pirkėjai. Tol. UN. 3-0032.

(158-159)

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

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

šaukite: MO. 9-9152

BAY RIDGE— 78th St.
Vienos šeimos attached, 7 rūmai, 
aliejus, 2 virtuvės, brass, naujai iš- 
dekoruotas. Užimama ant nupirki
mo. Puikiausiose sąlygose, arti bu- 
eų, krautuvių ir t.t.— $15,500.

Tel. SIL 8-9147
(157-160)

ELMSFORD 
BUILDER’S HOME

7 rūmų, 2 karam garadžius, šiltu 
vandeniu šildomas, gera transporta
cija, arti visų krautuvių, bažnyčių ir 
chopping. $19,800.

Turite pamatyti!! Daug ekstra 
dalykų. ,

Tel. Elmsford 6-%<56 
($7-160)

ASTORIA
2 šeimų; 38x162 plotas. Puikiame 

stovyje. Mūrinis 7 metų senumo pu
siau atskirtas namas. 2 dideli po 4’4 
kambarių apartmentai tuojau uži
mami ant pasirašymo. Pilnas skie
pas. Kitų ekstrinių dalykų. $20,750. 
Vientik pirkėjai. RA. 6-8888, tarpe 
9—11 A. M. ir tarpe 5—7 P. M.

(156-159)

CORONA
2 šeimų, 13 rūmų su uždarais por- 
čiais, tile virtuvė, maudynės ir 
showers, šaldytuvas. Formica vir
šus sinkos, šėpukės, 2 nauji pečiai.

Tel. IL. 8-1690 — Po 1 P. M.
(156-158)

JACKSON HEIGHTS—$17,800
2 šeimų, 6 metų senumo, mūrinis, 
aliejus, garadžius, 3 ir 5 rūmai, ge
ra įeiga. Dideli moderniniai rūmai, 
nuo sienos iki sienai divonai. 5 mi
nutės iki subway.. Arti krautuvių, 
mokyklų, ir t.t. šaukite iki 2JP. M. 
— Pamatykite įvertinimui. y

Tel. HI. 6-3168 }
(156-158)

BENSONHURST
2 šeimų mūrinis, su ištaisytu skiepu. 
$12,500. Tuoj užimama. Žemas jmo- 
kėjimas. Gera transportacija.. ■Pama
tykite įvertinimui. Puikiausias pir
kinys.

MELLINA, 8611 28rd Avė., 
Tel. CO. 6-9008

(156-158)

AVE. L; 623 (OCEAN PARKWAY) 

2 šeimų mūrinis, gesu šildomas, 5 ir 
5Yz rūmai, pilnai tušti.

Parduoda ar išnuomoja
Tel. Cloverdale 2-8779 

(156-162)

CEDAR ST.
Evergreen—Myrtle Avės.

2 šeimų, ištaisytas skiepas, aliejum 
šildomas, arti visko.

$11,000 ----- GL. 5-9035
(155-161)

WESTBURY VICINITY
6 rūmų Cape Cod namas, (Wileiis 
kiemas ant kampo, garadžiušPvisi 
įrengimai, puikiausiose sąlyg*®e. — 
$11,500.

Arti krautuvių, mokyklų, beačių 
ir geležinkelio, šaukite savininką:

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




