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KRISLAI
Generolų gadynė.
Argi?
Tas tik parodo.
Būkime gudresni.
Frank Edwards.

Rašo A. BIMBA

Jau net du generolai su
sikraustė i imigracijos ir na
tūralizacijos depar t m e n t ą . 
Generolas Swing paskirtas ko- 
mision i eriumi, o generolas 
Partridge jojo pavaduotoju.

Ką tie vyrai nusimano apie 
imigracijos ir natūralizacijos 
problemas? Absoliutiškai nie
ko. Jie tik vieną dalyką ži
no gerai: komandą davinėti 
žemesnio rango karininkams.

“Amerikoje niekas neperse
kiojamas dėl savo Įsitikini
mų,” sako klerikalų dienraš
tis.

Būtų gerai, jei tai būtų tie
sa. Deja, tai netiesa.

Jeigu niekas nepersekioja
mas dėl savo Įsitikinimų, tai 
kam tie areštai, teismai ir ka
linimai žmonių, kurie turi ko
munistinius Įsitikinimus ?

Jeigu niekas nepersekioja
mas už Įsitikinimus, tai ką 
daro ir ko ieško McCarthy 
komitetas, Veide komitetas?

“dietoje dviračio dalių, so
vietų pilietis gauna muzikos 
plokšteles,” skaitau Brookly- 
no smetonininkų organe. Taip 
rašanti pati Pravda.

Tokių dalykų, matyt, pasi
taiko Estijoje, Latvijoje, Lie
tuvoje ir kitose tarybinėse 
respublikose.

Ką gi tas parodo? Tas pa
rodo, jog ten dar randasi pik
tadarių, sabotažninkų, krimi
nalistų. Su jais, aišku, yra 
kovojama.

Ar ne tą patį darome čio
nai su plėšikais, vagimis, 
žmogžudžiais, žmogvagi a i s ? 
Gaudome ir baudžiamo.

Bet kodėl Vienybė anuos 
kriminalistus garbina, o šiuos 
pasmerkia ?

'plės negalime pykti ant 
rūsį, kada jie padaro gudrų 
žygį; mes turime bandyti bū
ti dar gudresniais.”

Man ši filosofija ir šis pa
tarimas labai patinka. JĮ 
duodfc N. Y. Times editorialų 
rašytojai, pasmerkę britus, 
ypač darbiečius, kam jie 
“kimba ant rusų meškerės.”

“Stengkimes būti gudres
niais,” jeigu galime. Nebijo
kime jų. Neprakeikime kiek
vieno jų pasijudinimo.

Kaip tik tokia yra taikaus 
sugyvenimo filosofija.

Per paskutinius ketverius 
metus kas vakarą dešimtą 
valandą iš stoties WOR būda
vo žinias padavinėja Frank 
Edwards. Kartais iš jo lūpų 
išsprukdavo ir gana gražių, 
sveikų minčių. Praktikuoda
vo jis McCarthy, nepasigailė
davo nė vyriausybės priešdar- 
bininkiškų žygių.

Dabar jis išmestas laukan. 
Oišmetė Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas Geo. 
MeaSy. Mat, tą penkiolikos 
minučių radijo programą už
laiko Darbo Federacija.

Frank Edwards Federacijos 
biurokratams pasirodė per-

Britų darbiečių delegacija 
draugiškai priimta Pekinge

Dėkingas. — Attlee, Be- 
vano ir Morgan Phillipso 
vadovaujama britų dar
biečių delegacija buvo iš
kilmingai sutikta čia. Ae
rodrome atskridusius iš 
Maskvos darbiečių vadus 
sutiko aukšti Liaudies Ki- 

. nijos pareigūnai. Netru
kus po atvykimo jie buvo 
priimti pas premjerą ir už
sienio reikalu ministrą 
Čou En-lajų. Po pietų se
kė penkių valandų pasitari
mas apie Britanijos - Ki
nijos santykius.

Buvo numatyta, kad dar
biečių vadai matysis su 
Mao Tse-tungu šį antradie
nį. Po kelių dienų Pekin
ge jie išvyks į Mukdeną ir 
paskui į kitus Kinijos 
punktus.

Kinijos vadai pareiškė 
darbiečių delegacijai, kad 
jie gali matyti, ką tik no
ri. Pasikalbėjimuose tarp 
darbiečių ir Čou buvo pla
čiai paliesta ir rengiamoji 
naujoji Kinijos konstituci
ja.

Liaudies Kinijos pusiau- 
oficialus organas “People’s 
Daily”, anglų kalboje spau
sdinamas laikraštis, pa
šventė beveik visą savo nu
merį darbiečių apsilanky
mui. Pirmas puslapis tu
ri jų fotografijas, sveikini
mus ir tt.

“People’s Daily” sako, 
kad Kinija skaito darbie
čių vadus savo prieteliais ir 
nori girdėti jų nuomones 
bei patarimus.

Londonas. — Kairiųjų 
darbiečių veikėjas Shin
well,’ buvęs ministras Attlee 
kabinete, sakė, kad Ameri-

JAV nedavė vizų Sovietų 
studentams redaktoriams

Maskva. — Amerikos J. 
V. konsulatas Ma skvoje 
atsisakė duoti įvažiavimo 
į Ameriką vizas penkiolikai 
sovietinių universitetų laik
raščių redaktorių, šių me
tų pradžioje grupė ameri
kiečių studentų redaktorių 
lankėsi Tarybų Sąjungoje 
ir jie pakvietė savo, tarybi
nius kolegas juos aplankyti.

Amerikos Valstybės De- 
partmentas aiškina, kad 
neduoda vizų tiems redak
toriams, nes jie planuoja 
atvykti ateinantį mėnesį, o 
universitetai tuo laiku dar 
uždaryti. Ar vizos bus iš
duotos vėliau, nežinoma.

UKRAINIEČIŲ BĖGLIAI 
LAIKĖ DIDĮ SĄSKRIDJ

South Bound Brook, N. 
J. — 1,200 Amerikos Ukrai
niečių Jaunimo Sąjungos 
narių čia laikė savo sąskri- 
dį. Per kelias dienas vyko 
chorų koncertai, sporto 
rungtynės ir tt. Minima or
ganizacija susideda iš re
akcinių pabėgėlių ir jų pri
tarėjų*

kos nepasitenkinimas dar
biečių nejaudina. “Darbo 
Partija, — sakė jis, — ne
siranda Amerikos kapita
listų kišenėje, ir mums nė
ra reikalo rūpintis, ką 
Washingtonas apie mus 
galvoja.”

Kitas buvęs darbiečių 
ministras, Hector McNeil, 
išreiškė priešingą nuomo
nę: jis mano, kad delegaci
jos vykimas Kinijon yra 
politinė klaida.
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Bus ir Šiaurinės ir Pietinės 
Airijos parlamentų deputatu

Dublinas. — Airijos respu
blikos parlamentas paskelbė, 
kad Liana Kelly yra paskiria
mas senato nariu. L. Kelly 
yra narys ir šiaurinės Airijos 
(britam priklausančios) par
lamente. Praeitais metais bri
tai jį įkalino už tai, kad jis 
tenykščiame parlamente pa
reiškė, jog Britanijos karalie
nė neturi teisės lankytis šiau
rinėje Airijoje, nes Šiaurinė 
Airija turėtų būti nedaloma 
visos Airijos dalimi.

Liam Kelly paskyrimas Ai
rijos senatorium yra skaito
mas simboliniui žingsniu už 
Airijos nedalomybę.

Haga. — Tarybų Sąjunga 
protestavo Olandijai, kad ana 
leidžia Amerikos Jungtinėms 
Valstybėms ten steigti aviaci
jos bazes.

Kuala Lumpur. — Malajoje 
lankosi Nehru sesuo Vijaya 
Lakshmi Pandit, Jungtinių 
Tautų pirmininkė.

McCarthy reikalauja, kad 
Flanders sugrįžtų iš Europos

Washingtonas. — Sen. Mc
Carthy pareikalavo, kad sena
torius Flanders nutrauktų sa
vo atostogas Europoje ir su^ 
grįžtų namo. McCarthy tei
gia, kad Flanders turėtų ras
tis Washingtone ir liudyti, jei 
bus pašauktas, kuomet specia- 
lis senatinis jo (McCarthy’io) 
tyrinėjimo komitetas pradės 
savo posėdžius.

Sovietų diplomatai jau 
Nedėves savo uniformų

Maskva. — TSRS užsienio 
reikalų ministerija panaikino 
taisyklę, kad jos tarnautojai 
ir pareigūnai turi dėvėti tam 
tikrą pilką karinio tipo uni
formą. Per paskutinius ke
lius metus diplomatai ir mi
nisterijos tarnautojai ją dėvė
jo. Kartais ją dėvėdavo tokie 
pirmo laipsnio dip 1 o m a t a i 
kaip Višinskis ir Gromyko.

Molotovas niekad tos uni
formos nebuvo užsidėjęs.

Georgetown, Britų Guiana.— 
Britai išlaisvino iš kalėjimo 
buvusį progresyvės valdžios 
darbo reikalų ministrą Ash
ton Chase.

Bagdadas. — Irako par
lamentiniai rinkimai įvyks 
rugsėjo 12 dieną.

ORAS. — šilta, galimas 
lietus.

Komunistai prašo Mendes-France pataisymai 
viešo tyrinėjimo prie EDC sukėlė suirutę

Įspėja: jų partijos uždraudimas 
butų greitas šuolis link fašizmo

New Yorkas.— AmerL I pareiškimą. Jame, ji pa- 
kos Komunistų Partija pa- brėžė, kad kur tik be.t ko- 
siuntė telegramas Kon- kioje šalyje fašizmas slinko
greso atstovų buto pirmi
ninkui J. Martinui ir de
mokratų bei republikonų 
frakcijų vadams. Telegra
mose komunistai sako, kad 
viešas apklausinėjimas 
ir tyrinėjimas turėtų būti 
pravestas prieš tai, kai 
Kongresas nusprendžia 
apie Kompartijos uždrau
dimą.

Kaip jau buvo pranešta, 
senatas praeitą penktadie
nį vienbalsiai pasisakė už 
Komunistų Partijos pa
skelbimą nelegale organi
zacija ir baudimą už pri
klausymą jai. (Pirmadie
nį, laikraščiui einant į 
presą, dar nebuvo aišku, 
ar atstovų butas tuojau 
imsis svarstyti šį įstatymo 
projektą. Buvo pranešta, 
xad Eisenhowerio admi
nistracija yra nusiteikusi 
prieš tiesioginį komunistų 
partijos uždraudimą.)

Tuojau po to, kai senatas 
balsavo už uždraudimą, 
Komunistų Partija išleido

Pasauline Bažnyčių Taryba laiko 
savo suvažiavimą; 1600 delegatų 
atstovauja 168,000,000 tikinčių

Evanston, Ill. — Pasauli
nės Bažnyčių Tarybos apt- 
ra generalinė asamblėja 
prasidėjo šiame Chicagos 
priemiestyje. Dalyvauja 
1,600 delegatų iš 48 kraštų. 
Delegatai, kurių dauguma 
yra dvasininkai, atstovau
ja 168,000,000 krikščionių 
—įvairių * sektų protestan
tus ir ortodoksus. Katali
kai, nors kviečiami, Pasau
linėje Bažnyčių Tarybos 
asamblėjoje nedalyvauja, 
nes jie skaito, kad jų baž
nyčia yra vienintelė tikra 
krikščionybės reiškėją ir 
bendradarbiavimas su “nu
krypėliais” protestantais 
ir ortodoksais būtų herezi- 
ja.
Delegatai ir iš kelių 
socialistinių kraštų

Asamblėjoje dalyvauja 
Amerikos, Britanijos, Vo
kietijos, Skandinavijos ir 
bendrai Vakarų Europos 
protestantizmo aukščiausi 
dvasininkai, taipgi protes
tantizmo vadai iš Rytų 
Europos, kaip tai kelioli-

Tokyo. — Japonų laik
raštis “Asahi” sako, kad du 
užsienio reikalų ministeri
jos tarnautojai buvo suimti 
kaip šnipinėję Sovietams. 
Juos išdavęs Rastvorovas, 
buvęs tarybinės pasiunti
nybės narys, kuris dabar 
Amerikoje.

prie valdžios vairo, jo pir
mas žingsnis buvo komunis
tų užgniaužimas. Senato 
nutarimas, sakė Komparti
ja, tokiu būdu yra ne tik 
žingsnis, bet didžiulis šuo
lis link fašizmo.

Po komunistų pareiškimu 
pasirašė jų partijos pir
mininkas William Z. Tos
teris ir Elizabeth < Gurley 
Flynn.

Washingtonas. — šalies 
spauda savo daugumoje 
reiškia abejonę dėl komu
nistų partijos uždraudimo. 
Didelė dalis konservatyvių 
laikraščių sako, kad toks 
žingsnis įtikintų užsienį, 
ypatingai žmones Vakarų 
Europoje, kad Amerikoje 
užviešpatavo fašizmas.

Liberaliniai demokratai, 
kurie pasiūlė uždraudimo 
Įstatymą, pripažįsta, kad 
tai buvo padaryta strategi
niai politiniais sumetimais 
kad “atimti iš republikonų 
jų pačių ginklą.” 

ka dvasiškių iš Čekoslova
kijos ir Vengrijos. Žy
miausius delegatas iš so
cialistinių kraštų yra 
Pragos Jano Huso teologi
nio fakulteto rektorius 
J. Hromadka.

Pastorius Hromadka, 
kuris daug kartų yra iš
stojęs už bažnyčios parei
gą darbuotis už taiką ir so- 
cialį teisingumą, pasakė 
pamokslą Chicagos Uni
versiteto Rockėfellerio var
do memorialinėje koply
čioje.

Tarp- kitų, asamblėjoje 
dalyvauja Norvegijos vys
kupas Eivind Berggrav, 
liuteronų primatas, Fran- 
cūzijos protestantų galva 
Dr. Marc Boegner, JAV 
metodistų vyksupas Brom
ley Oxman, graikų orto
doksų arkivyskupas Ante- 
nagoras ir kt.

Asamblėja buvo atidary
ta didžiuliu religiniu fes
tivaliu ir pamaldomis Sol
diers stadione Chicago je; 
kur susirinko 125,000 tikin
čiųjų.

Washington. — 200 ame
rikiečių aviacijos specialis
tų, kurie padėjo francū- 
zams vesti orinį karą prieš 
vietnamiečius liaudiečius, 
jau pradeda apleisti Viet
namą. Jie oficialiai buvo 
vadinami “technikais”, nors 
faktinai nesiskyrė nuo kitų 
karo dalyvių.

Paryžius. — Mendes - 
i France pasiūlyti pataisy- 
I mai prie EDC (taip vadina
mos Europonės Apgynos 
Bendruomenės) sukėlė tik
rą suirutę. Washingtone 
reiškiamas didelis nepasi
tenkinimas, nes tie pataisy
mai žymiai apkerpa EDC, 
sumažina Vakarų Vokieti
jos karinių jėgų rolę, pa
lieka dalyvaujančioms ša
lims visokias išeitis pasi
traukti iš EDC, kada jos

Išstojimai prieš portugalus 
indą nepriklausomybės dieną

New Delhi. — Visa Indija 
iškilmingai minėjo nepriklau
somybės 7-tas metines. Prem
jeras Nehru) pasakė prakalbą, 
pabrėždamas, kad Indija tol 
nenurims, iki portugalų ir 
francūzų laikomos koloniju- 
kės Indijos kontinente bus 
prijungtos prie Indijos.

Indijos nacionalistų maršas 
prieš portugalų laikomą Goa, 
Damao ir kitas kolonijas, bet
gi, neturėjo laukto pasiseki
mo. Tūkstančiai pačiose kolo
nijose gyvenančių žmonių ir 
simpatikų iš Indijos demon
stravo prieš portugalus, bet 
minios buvo nedidelės, nes 
Nehru valdžia įsakė policijai 
sulaikyti indus, kurie vyko .į 
Goą.

Policija pasėkoje sulaiko 
daug sunkvežimių su demon
strantais ir juos siuntė atgal 
nuo rubežialis.

Portugalai savo ruožtu suė
mė kelis šimtus demonstrantų.

Suomija prašė $10,000,000 
paskolos iš Tarybų Sąjungos

Helsinkis. — Suomijos val
džia atsikreipė į Tarybų Są
jungą su dešimties milijonų 
dolerių vertės paskolos prašy
mu. Praeitą vasario mėnesį 
Suomija gavo lygiai tokią pa
skolą iš TSRS.

Suomiai jau yra užmokėję 
Sovietams reparacijas, dalį 
reparacijų TSRS suomiams 
dovanojo. Dabartinės pasko
los padeda Suomijos atsistaty
mui.

Vargaso sūnus apkaltintas 
atentate prieš žurnalistą

Rio de Janeiro. — Praeitą 
savaitę kas tai šovė į laikraš
tininką Carlos Lacerda. La- 
cerda, kuris per spaudą nuo
lat kritikavo diktatorių Var- 
gasą, buvo tik lengvai sužeis
tas, bet karininkas Florentino 
Vaz, vairavęs jo automobilį, 
buvo nušautas.

Lacerda tuojau pareiškė, 
kad uiž pasikėsinimą kaltas 
pats Vargas. Dabar suimtas 
tūlas Alcindo, kuris prisipaži
no šaudyme. Jis taipgi sako, 
kad jį siuntė prezidento Var
gaso sūnus Lutero Vargas.

Žemės drebėjimai pra
eitos savaitės pabaigoje 
buvo jausti Formozos sos
tinėje Taipei ir Čilėje, Pie
tų Amerikoje. FormozOje 
pastatai svyravo, bet ne
sugriuvo. Aukų nebuvo.

tai rastų pageidaujama, ir 
t. t.

Bone, Vakarų Vokietijo
je, nepasitenkinimas dar 
didesnis. Adenauerio val
džia dar nepadarė viešo pa
reiškimo, bet ilgoji tyla 
yra aiškinama kaip Ade
nauerio nežinojimas, kaip 
išsisukti iš padėties.

Mendes - France patai
symai faktinai panaikintų 
EDC kaip “viršvalstybinę” 
bendrą Europos anti - ko
munistinių jėgų karinę or
ganizaciją. Veitoje to EDC 
taptų tik kariniu paktu. Be 
to Mendes - France norė
tų prieš pasirašant EDO 
sutartį dar bandyti tartis 
su Sovietais apie Vokieti
jos suvienijimą. Jis siūlo, 
kad jeigu Vokietija būtų 
suvienyta, visas EDC pla
nas, kad ir pataisytoje for
moje, būtų atmestas kaip 
nereikalingas.

Roma. — Vietinė spauda 
sako, kad dauguma Itali
jos parlamento narių, kurie 
anksčiau stojo už EDC, 
priima Mendes - France pa
taisymus.

Paryžius. — Trys d e 
Gaule pasekėjai Mendes - 
France kabinete, tarp jų 
karo relikalų ministras ge
nerolas Koenig, pasitraukė 
iš valdžios, nes visai sto
ja prieš EDC.

Mendes - France juos 
tuojau pakeitė kitais mini
strais, — trys ministrai be 
senųjų pareigų perėmė ir 
kitas.

Washingtonas. — Vals
tybės departmentas sto
siąs už pataisyto EDC pri
ėmimą, sako New Yorko 
“Times,” nes nemato ki
tos išeities ir laikosi nuo
monės, kad “geriau šis tas 
negu nieko.”

Vėliausios žinios
Rabatas. — Keturi ba

talionai francūzų legionie- 
| rių užėmė Fezo (Moroko) 
miesto arabišką kvartalą ir 
suėmė šimtus žmonių.

Washingtonas. — Ameri
can Airlines pradėjo atlei
sti iš darbo 16,000 tarnau
tojų, nes lakūnai (apie 
1,200) dar nebaigė savo 
streiko. *’*

N.iurenbergas. — Trys 
ketvirtadaliai milijono Va
karų Vokietijos valdžios 
tarnautojų, tarp jų polici
ninkai ir transporto darbi
ninkai, rengiasi balsuoti 
apie streiką.

. Washingtonas. — Prez. 
Eisenhoweris pasirašė nau
ją mokesčių taksų įstaty
mą, kuris palengvina taksų 
naštą korporacijoms. Ei
linius mokesčių mokėtojus 
paliečia vyriausiai ant 
tiek, kad mokėjimo data 
nukelta vienu mėnesiu: 
nuo kovo 15 iki balandžio 
15 d.
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Kas Ką Rašo ir Sako
SAKO, KINIJOS 
PRESTIŽAS AUGA

Klerikalų spauda labai ne 
noromis pripažįsta tą f ak 
tą, jog šiandien su didžiąja i 
kinų tauta jau turi skaity
tis visas pasaulis. Chica
gos kunigų Draugas rašo: i

“JAV iniciatyva organi
zuojama užtvara prieš ko-

Žemes ūkio paroda

Enterod as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 
under the Act of March 3, 1879.

NORS BLOGIAU, BET GERIAU
Prezidentas Eisenhoweris paskelbė pirmojo šių me

tų pusmečio ekonominį raportą. .Tikrai keistas tas jo 
raportas, pilnas prieštaravimų. Faktai kalba vieną, o 
prezidentas gieda' kitą.

Nors, pavyzdžiui, faktai parodo, kad šiemet indus
trinė gamyba daugiau kaip astuoniais procentais žemes
nė, o darbai sumažėjo beveik trimis procentais, tačiau 
prezidentas tvirtina, kad šiemet geriau, negu buvo per
nai, arba kada nors pirmiau. Kodėl vistiek geriau? Ge
riau, girdi, todėl, kad kritimas žemyn tapo sulaikytas!

Visiems aišku, kad prezidentas šiuomi raportu ruo
šia savo prezidentavimo pateisinimą ateinantiems kon
gresiniams rinkimams. Ne visi žmonės skaito skaitlines. 
Ne visi žmonės jaučia depresiją. Prezidento aptimiz- 
mas nepatiks tik tiems, kurie jau neteko darbo, arba 
prarado biznį, arba galo su galu sudurti nebepajėgia.

Kad mūsų prezidentas turi mintyje rudeninius rin
kimus ir republikonų partijos likimą, jis pasako pasigy
rimu, jog “amerikinė ekonomija bėgiu šios administra
cijos pasirodė stipresnė negu bile kada pirmesniais me
tais.” Supraskite, stipresnė, negu ji buvo demokratinių 
administracijų laikais.

Prezidento ekonominiame raporte užtinkame visiš
kai absurdiškų vietų, taikomų mažai teprotaujantiems 
žmonėms. Tiesa, girdi, kad, palyginus su 1953 metų pir
muoju pusmečiu, urminės kainos šiemet aukštesnės be
veik vienu procentu, o krautuvinės biskį daugiau kaip 
vienu procentu, bet tai nieko nereiškia. Kodėl nieko ne
reiškia? Ogi todėl, kad žmonės pasinaudoja bargenais 
ir prisiperka daiktų daug žemesnėmis kainomis! Reiš
kia, bargenų pirmiau nebūdavo, jie įėjo madon tiktai 
generolui Eisenhoweriui patapus prezidentu!

Štai mūsų prezidento šiame ekonominiame raporte 
išdėstyta filosofija: nors gamyba nukrito, nors darbai 
sumažėjo, nors kainos pakilo, bet vistiek mūsų ekonomi
ka šiandien stipresnė, vistiek mums visiems turi būti 
saugiau ir geriau!

MūSiį prezidentas pilnas optimizmo, būkime opti
mistai ir mes, eiliniai žmoneliai. Jeigu tokiais nebūsime, 
pakils McCarthy ir Brownell ir paskelbs visus “subver- 
syviais.”

čių Azijoj. Darbas nėra 
j lengvas. Atsiranda naujos 
kliūtys. Komunistinės Ki
nijos prestižas auga, jos 
itaka jaučiama visoj Azijoj, 
jos spaudimas į kitus kraš
tus kasdieną didėja. Kinija 
nori sudaryti nepuolimo 
paktus su Indija, Burma, 
Indonezija ir kt., kad iš
jungtų tas šalis nuo bet ko
kio ryšio su vakarų sąjun
gininkais, ypač kad išardy- į 
tų saugumo linijų sistemą, j 
kurią nori sudaryti JAV, 
kad negautų laisvi Azijos, 
kraštai iš JAV politinės, j Vo 
ekonominės ar karinės 
ramos.”

pa-

j komunistai, ir socialistai. 
Tai visiems žinomi faktai.

“Ar tai prieštarauja ko
munistų ir socialistų ‘dok
trinoms?’ Nieko panašaus. 
Krikščioniškųjų prof, są
jungų biuletinis sako, kad 
komunistai ir soči a 1 i s t a i 
vaizduoja sau ateities vi
suomenę, kurioj “viskas bus 
bendrojoje nuosavybėje.’ Jei 
tai ir būtų tiesa, tai šis jo 
argumentas vistiek nėra 
įrodymas, kad komunistų 
arba socialistų mokymas 
draudžiąs jiems šiandien, 
dabartinėje visuomenės san
tvarkoje, reikalauti sociali
nių reformų, užtikrinančių 
žmonišką pragyvenimą dar
bininkui.” /

Gerai ir teisingai atkirs
ta minėto buletinio netašy
tiems “ekspertams.”

Bet menševikų dienraščio 
redaktorius nebūtų menše
vikas, jeigu jis pats iš sa- 

pusės neapsimeluotų 
taip, kaip meluoja “Chris
tian Labor Information 
Service” leidėjai. Pav., jis 
sako:

“Nesąžiningas dalykas iš 
to leidinio autorių pusės 
yra ir jų stengimasis su
versti į vieną kupetą socia
listus ir komunistus. Tarp 
jų yra didelis ir pagrindinis 
skirtumas. Socialistai sie
kia pagerinti darbininkų 
būvį demokratinėmis prie
monėmis ir stengiasi susti
printi demokratinę santvar-. 
ką valstybėje bei visuome
nėje; o komunistai kovoja 
prieš demokratiją ir siekia 
pagrobti valdžią į savo ran
kas, nepaisydami priemo
nių.”

Ar iš tikrųjų taip yra?
Ne, taip nėra. Niekur 

nesimato, kad komunistai 
kovotų prieš demokratiją 

i arba siektų pagrobti vai- I 1 v- • • 1 •

šiaurinėje 
atidary- 

žemės 
apima 

hektaru K

bendra su geriausiomis 
architektūros 
Du apatiniai 
aukštai yra

tradicijo- 
stačiakam- 
atsirėmę i 
ir apjuos-

su bronzi- 
Virš jų iš- 

aukštas turi

Septyni tūkstančiai kunigų
Amerikiečių Krikščioniškų Bažnyčių Tarybos sek

retorius kunigas Bordeaux piktai kalba apie Pasaulinę 
Krikščioniškų Bažnyčių Tarybą. Pasaulinė Taryba 
esanti beveik komunistų rankose. Jis sako, kad čia pas 
mus Amerikoje yra 7,000 kunigų, kurie “tarnauja ko
munistams.” Vieni jų esą komunistai, o kiti komunistų 
sąnkeleivininkai.

Tikrai didelė armija. Komunistai turėtų džiaugtis. 
Bėda tiktai tame, kad tie septyni tūkstančiai tokių ku
nigu gyvuoja tiktai pašlijusioje Amerikos Krikščioniš
kų Bažnyčių sekretoriaus vaizduotėje.

Persergėjimas
Buvęs Vakarinės Vokietijos slaptosios policijos ir 

saugumo vedėjas Dr. Otto John'pasirodė Berlyne spau
dos korespondentams. Jis į juos kalbėjo ir į klausimus 
atsakinėjo.

Vienas ir tiktai vienas patyrimas, sakė John, pri
vertė jį pereiti Rytinėn Vokietijon. Tai buvo jo įsitiki
nimas, kad Adenauerio ir Amerikos politika būtinai ir 
neišvengiamai atstato Vokietijoje nacizmą ir militariz- 
mą. Apsigauna tie, kurie mano, kad atgaivintas vo
kiečių militarizmas klausys francūzų arba amerikiečių. 
Jau visos svarbiausios strateginės vietos Vakarinės Vo
kietijos aparate randasi buvusių nacių ir militaristų 
rankose.

John žino, ką jis kalba. Jis matė savo akimis. Jis 
buvo galva tos ministerijos, kurios žinioje randasi visas 
aparatas. Jis sako, kad buvę Vokietijos generolai ir na
ciai turi slaptą planą atnaujinimui tos misijos, kurią 
Hitleris buvo pasimojęs pasiekti, bet nepasiekė.

Iš Lietuvos

ūkio 
bai-

Nauja žemės ūkio 
specialistų laida

JONIŠKĖLIS.— žemės 
technikumą šiais metais
gi a 70 moksleivių, ši jaunes
niųjų agronomų laida beveik 
dvigubai gausesnė, negu per
nai. Prieš baigiamuosius eg
zaminus moksleiviai atliko 
trijų mėnesių gamybinę prak
tiką Joniškėlio, Pasvalio, Bir
žų Ir Panevėžio rajonų MTS 
ir kolūkiuose. Busimieji spė

cialistaj Vari a kojytė, Šerkš
nys, Labanauskas ir eilė kitų, 
mokslo pirmūnų parodė pui
kų sugebėjimą įgytas žinias 
pritaikyti praktikoje.

Nemažesni jaunesniųjų agro
nomų 
mato

būrį technikumas nu- 
išlėisti ir ateityje. Jau 
37 pareiškimai norin- 
stoti į pirmąjį kursą, 
metais technikume su-

riųjų
Šiais
daroma grupė su dvejų metų 
mokymosi laiku, šioje gru
pėje mokysis baigę vidurinią- 
siaš mokyklas.

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Antrad., Rugp. (Aug.) 17, 1954

TAI VISIEMS 
ŽINOMI FAKTAI
Centralines Europos Krikš

čioniškųjų Profesinių. Są
jungų Federacijos buletinis 
“Christian Labor Informa
tion Service” pareiškė, kad 
“komunistui ir net socialis
tui nedera reikalauti, socia
linio teisingumo pagrindu, 
kad būtų pravestos refor
mos pragyvenamai šeimos 
algai užtikrinti.”

Chicagos menševikų Nau
jienos atkerta:

“Ar iš tikrųjų taip?
“Kasdieninio gyvenimo 

patyrimas rodo ką.kita. So
cialinių reformų reikalauja 
ir komunistai, ir socialistai. 
Už darbininku atlyginimo 
pakėlimų, kad jo pakaktų 
darbininko šeimos kultūrin- į džią į savo rankas, nepai
kam gyvenimui, kovoja ir} sant priemonių.

PASTABOS .>
John May, Cedar Rapids, 

Iowa, gyventojas, ir jo še
šių metų vaikas Daniel pa
šaukti buvo teisman. Jo sū
nus kaltinamas automobilio 
vairavime be laisniu. 

f

Pasirodo, kad tėvas nu
pirko savo sūnui dovaną, 
mažiuką gazolinu varomą 
automobiliuką aplink savo 
namus važinėti, o neišėme 
jam laisnių. Reguliacijos 
reikalauja ir mažiems auto
mobiliams turėti valdiškus 
leidimus.

Nežinia, kokią bausmę jau
nasis automobilio vairuoto
jas turės panešti.

Dominijos Statistikų Biu
ras raportuo ja, kad su šių 
metų birželio 1 d. Kanada 
pasiekė 15,195,000 gyvento
jų.

Gimimų skaičius smarkiai 
padidėjo, mirtingumas su
mažėjo, o iš kitų šalių imi
gravimas padidėjo 13 pro
centų.

Kanada auga ir darosi 
daugiau savistovi šalis, ma
žai bepaisanti britų imperi
jos.

\ Maskvos radijas' andai 
persergėjo savo piliečius bū
ti atsargiems su nepažįsta
mais, ypač tokiais,, kurie 
norėtų “patrytinti” degti
ne.

Iš gėrusių žmonių, sako 
radijo pranešėjas, daug 
daugiau galima išgauti ir 
kai kurių slaptybių. O prie
šai to tik ir nori.

Žinoma, kad atsarga gė
dos nedaro, bet gali daug 
gero padaryti.

Pasauline Sveikatingumo 
Organizacija rapor t u o j a, 
kad penicilinas šiuo metu 
naudojamas beveik kiekvie
name žemes kampe prieš 
sifilio ligą ir duoda gražiu

Nežiūrint to, dar apie 20 
milijonų žmonių pasaulyje 
serga sifiliu. Kai kuriuose 
oasaulio kampuose ši liga 
liečia net apie 80 procentų 
gyventojų.

Nemažas sifilininkų skai
čius savo ligą visaip slepia.

Pažiūrėkite, kaip “demo
kratija” veikia Turkijoje.

Kuomet Izmir uosto dar
bininkai sustreikavo, tai 550 
streikierių buvo areštuoti ir 
nubausti. Tūli už streikavi- 
mą gavo po daugelį metų 
kalėjimo.

Turkijoje streikai skaito
mi nelegalūs. O Amerikos 
ginklais ir pinigais tokia

koma.

Anglijos miestas Coven
try smarkiai nukentėjo nuo 
nacių lėktuvais bombarda
vimo.

Dabar šio miesto valdyba, 
susidedanti iš Darbų Parti
jos narių, griežtai atsisako 
dalyvauti gynybos prakti
kose, nes pripažįsta, kad 
tokia gynyba nieko nereiš
kia prieš atomines bombas. 
90 procentų gyventojų su 
valdybos nusistatymu pilnai 
sutinka.

Atominiame kare vargiai 
galima tikėtis tinkamą ap
saugą turėti. Gn-kis.

kampų
bron-

lako- 
for- 

vaiz-

salė, skirta 
Konstituci- 
35 metrų 
gražiai i§-

Frizą po

Klausimai ir 
Atsakyčiai

Klausimas: Penkc$ Ine
tai atgal aš buvau priimta 
į Jungtines Valstijas pasto
viam apsigyvenimui. Reiš
kia, kad aš čionai išgyvenau 
reikalingą laikotarpį dėl 
gavimo pilietinių popierių. 
Bet aš atvykau į Jungti
nes Valstijas su savo vyru 
ir šeši mėnesiai atgal per
siskyriau. Ar tas faktas 
galėtų pakenkti mano pata- 
pimui piliete?

Atsakymas: Paprastai, 
persiskyrimas (div o r s a s) 
nepaliečia asmens teisės 
tapti piliečiu. Bet reikia . 
atsiminti, kad mūsų šalies 
įsipilietinimo įstatymas rei
kalauja, kad kandidatas j 
piliečius turi įrodyti savo 
gerą charakterį per visą sa
vo gyvenimą Jungtinėse 
Valstijose" pirma, negu.; ga
lės gauti pilietines popiėras. 
Kaip kada, žinoma, dj^’or- 
sas nemeta jokio šešėlio ant 
vieno kurio asmens ar ant 
abiejų divorso paliečiamų 
asmenų moralinio charak
terio. Bet, pavyzdžiui, na- 
turalizacijds įstatymas spe
cifiškai patvarko, kad joks 
asmuo, papildęs šeimyninę 
neištikimybę per reikalau
jamą rezidencijos laikotar
pį, negali skaitytis gero ’ 
moralinio charakterio.

Taigi, jeigu jums divor- 
sas buvo išduotas dėl neiš< 
tikimybės, bet ne iš jūsų 
pusės, o iš jūsų vyro pu- . 
sės, divorsas nepakenks jū
sų įsipilietinimui. Bet jei
gu jūsų kaltė, tai turėsite 
palaukti dar kitus penke
rius metus nuo gavimo di
vorso. Common Council

talus paviljonas “Pavolgis” su 
vandens kaskadomis ir dideliu 
vitražu — miškų juostų že
mėlapiu. Palecho dailininkų 
lipdytiniai pano puošia pa
viljoną “RTFSR centrinės sri
tys,” o pusiau apskrita klasi
kinė kolonada — paviljoną 
“RTFSR centrinės juodžemio 
srityis.” .^čia pat yra ir pa
viljonai “Sibiras’’ bei “Šiau
rės Kaukazas,” graži Pabal
tijo respublikų p a v i 1 j o n ų 
grupė, Moldavijos, Kareiiios- 
Suomijos, Uzbekijos ir Kaza
chijos TSR paviljonai. Du pa
skutinieji pastatai sudaro sti
prų ir gražų akcentą Centri
nės aikštės stačiakampės da
lies flanguose.

Parodos teritoriją žymiai 
praturtina gausūs fontanai. 
Ypatingai įdomūs yra du Cen
trinėje aikštėje esantys fon
tanai. Vienas jų pavadintas 
“TSRS tautų draugystė.“ Jo 
baseino vandens paviršiaus 
plotas sudaro 4,000. kvadra
tinių metrų. Fontanas pada
rytas iš raudono granito ir 
paauksuotos bronzos. Cen
trinėje skulptūrinėje kompo
zicijoje', iškilusioje 18 metrų 
virš vandens lygio, pavaiz
duotas 16 Sąjunginių respu
blikų atstovių, šokančių šven
tinį šokį aplink kviečių pė
dą. Galingi fontano siurbliai 
išmeta 1,700 vandens čiurkš
lių, kurios pasiekia 12 metrų 
aukštį ir nuolat keičia savo 
formą bei spalvą.

Kitas fontanas, “Akmeninė 
gėlė,” yra priešingame Cen
trinės aikštės gale. Didelia
me baseine, kuris apdarytas 
poliruotu raudonu granitu ir 
papuoštas bronziniais vaisių 
bei daržovių kalneliais, iškyla 
pasakiška akmenine gėle iš 
b r a n g a k m e n ių, iš kurios 
trykšta daugybė vandens 
čiurkšlių.

i parodos įrenginiais sudaro įdomūs išsireiškimai 
žalieji sodiniai, gėlių masyvai | 
ir žemės ūkio kultūrų ekspozi- į 
ei jos sklypai. Visiems šiems į 
sodiniams tartum vadovauja-’

I mičiurininis vaismedžių so
das, kuriame yra 2,000 di

džiojo mokslininko išvestų 
įvairių veislių medžių,. Ap
link bronzinę I. Mičiurino 
statulą driekiasi žydintys ry- 

Įžių laukai, medvilnės ir taba
ko plantacijos, vynuogynas, 

'čardžou melionų pasėliai, ar- 
! buzų laukai, įvairių rūšių ro- 
I žės, eteriniai kaučiukiniai au
galai. Visa tai žydi ir bręsta 
po Maskvos dangumi greta 

1 įvairių rūšių rugių, kviečių, 
| cukrinių runkelių ir pašalinių 
! žolių.

Pa vi 1 j o n ų are h i te k t ū r i n 1 am e 
išsprendime, jų meniniame 
pavidale pavaizduoti tiek tau
tiniai vienosi ar kitos Sąjungi-

— tai didelis elingas. Pa- i ngs 3 
stačiakampe į

Rugpjūčio 1 d. 
Maskvos dalyje tapo 
ta Tarybų Sąjungos 
ūkio paroda. Jinai 
daugiau kaip 200 
plotą.

Apie šią nepaprasto dydžio 
žeimės ūkio parodą Lietuvos 
spaudoje užtinkame sekamų 
davinių :

“Svarbiausiasis paviljonas— 
tai pirmas nuo Įėjimo aukštas 
monumentalus parodos pa
statas. Jo tūris — 120 tūks
tančių kubinių metrų, plotas 
—4,500 kvadratinių metrų, o 
aukštis kartu su špiliu — 97 
metrai. Pakopomis einanti 
triaukštė pastato forma turi 
daug 
rvisų 
mis. 
p i ai
granitinį stilobatą 
ti kolonadomis 
niais kapiteliais, 
kylantis trečias
ant savęs paauksuotą 35 me
trų špilį, apvainikuotą kvie
čių' pėdais ir Socialistinio 
Darbo Didvyrio aukso žvaigž
de.

Išorinės pirmojo aukšto 
sienos papuoštos bareljefais, 
ant antrojo aukšto
pastatyti monumentalios 
zinės skulptūrų grupės, 
sas pastatas išspręstas 
niškomis architektūros 
momis, kurios didingai
duoja pagrindinę parodos te
mą, — didvyriško darbo pa
tosą.

Paviljonas turi 9 dideles 
sales. Centre — apskrita 25 
metrų skersmens 
Tarybų Sąjungos 
jai. Ją gaubia 
aukščio kupolas, 
dailintas kesonais,
kupolu puošia Sąjunginių res
publikų herbai, 
skirtos 
niams 
t rija i. 
muru, 
meno 
dytiniais 
reljefais ir tapyba. Paskutinė 
salė, skirta TSRS kovai už 
taiką, papuošta didžiuliu 
piniu bareljefu, kuris 
vienas stambiausių šio 
kūrinių.

žemės ūkio mechanizacijos 
ir elektrifikacijos paviljonas, 
pastat.ytas iš plieno, granito 
ir stiklo, yra antras itin stam
bus parodos pastatas. Jo tū
ris — 318 tūkstančių kubi
nių metrų, o bendras salių 
plotas — 18 tūkstančių kva
dratinių metrų. Visai jo eks- | 
pozicijai apžiūrėti tenka pa- : 
Jaryti beveik 5 kilometrų 
kelią.

Paviljonas susideda iš dvie
jų dalių, sujungtų į vieną 
kompoziciją. Paradinė jo pu
sė 
statas baigiasi 
dviaukšte dalimi su didelėmis 
patalpomis, išdėstytomis ap
link grandiozinę salę, kurią ! 
gaubia stiklinis 45 metrų 
skersmens kupolas

v. ,. ". . iSiame grandioziniame pa- , 
state parodyta socialistinio 
žemės ūkio aprūpinifnas šiuo
laikine technika, mašinų - i 
traktorių stočių vaidmuo or- ' 
ganizaciniame-ūkiniame kol- klausė: , 
ūkių sustiprinime, komplek
sinis darbų mechanizavimas i 3 
žemes ūkyje, remonto techni-1 ėmęs priesaiką nemeluoti?” 
ka ir priešakiniai darbo orga- I “Eisiu j peklą,” atsakė 
nįzavimo metodai, o taip pat kišenvagis 
pasiekimai kolūkinio kaimo . • •
elektrifikavimo srityje. čia ' 
eksponuota natūroje daugiau 
kaip 800 įvairių žemės ūkio 
mašinų, kurias yra ’sukūrusi 
tarybinė pramonė.

Toje pat iCentrinėje aikš
tėje skiriasi 
raštuotu kupolu ir apdailin
tas keramika aukso spalvos 
paviljonas “Ukrainos TSR.” 
Greta jo stiepiasi į viršų 
bokštas paviljono “Maskva - 
Tula - Riazanė - Kaluga - 
Brianskas.“ Paviljonas “Bal
tarusijos TSR” patraukia dė
mesį gražiu majolikįniu ko
lonadų apdailinimu. Kaimy
nystėje pastatytas monumen-

Kitos salės 
kolūkiams, tarybi- 

ūkiams, mokslui, indus- 
Jos apdailintos mar- 
įžymiausių tarybinio 

meistrų padarytais lip- 
pa gražinimais, ba-

gru-
yra

respublikos ypatumai, 
ir atskirų socialistinės 

žemės ūkio gamybos šakų, 
rusių ir formų pobūdis.”

Kol miegame, mes viįį Įy- 
■ gūs esame. —Cervantes.

Miegodamas nei vienas 
nėra niekam vertas.

—Plato. .
Miegas, turtas ir sveika

ta, idant galėtum jais ti
krai džiaugtis, turi būti 
pertraukiami. —Richter.

Aš miegu, bet manoji šir
dis budi. .

— Saliamono Giesme.
Tol, kol aš miegu, aš ne

turiu nei baimės nei vilties, 
nei vargo, neigi garbės.

.—Cervantes.
Tas, kuris miega, danties 

skaudėjimo nejaučia.
—Shakespeare.

Darbininko žmogaus mie
gas yra saldus.

Thomas Dekker.
Vadovybėje esančiam žmo

gui nepritinka kiaurai visąŠYPSENOS i nakti pramiegoti.
j —Hodier.

Miegas — tai tik trumpa 
mirtis; mirtis — tai tik il
gesnis miegas. , -

—Phin. Fletcher.
Planuok ryte, dirbk vidu

dienyje, valgyk vakare,mie
gok naktį. —Wm, Blake.

Kaip gerai praleista die
na atneša džiaugsmingą 
miegą, taip gerai praleistas 
gyvenimas atneša džiaugs
mingą mirtį.

—Leonardo da Vinci.
Surinko X B. Pranašas.

Nekoks 'pasirinkimas
Teisėjas norėdamas įti-! 

i kinti kišenvagį, jog priesai- 
j ką reikia imti rimtai, pa-

“Ar tu žinai, kas tau at
itiks, jeigu tu meluosi pri-

“O jeigu tu pasakysi
|sybę?”

“Eisiu į kalėjimą.”

tei-

Jis buvo išsigandęs
Mokslininkas skaitė paskai- 

apvainikuotas | tą apie astronomiją.
“Mano apskaičiavimu, 

šaulio pabaiga bus už 315 
lijonų metų,” tarė jis.

Mažas žmogelis, kuris 
veik snaudė pirmoj linijoj, 
pašoko su išgąsčiu. “Po kiek 
metų ?” paklausė jis.

“Po 315 milijonų metų,” 
atsako profesorius.

“Man pasigirdo, kad po 15 
milijonų.”

pa
in i-

be-

Washingtonas. — Gene
rolas Michaels, kuris pa
garsėjo Korėjos kare1, iš
plaukė Italijon, kur bus 
NATO pietiniu komanfk^ 
rium. ~

Briuiselis. — Belgija už
draudė importuoti akmens 
anglį iš Amerikos, nes 
gija pakankamai jos 
iškasa. «



DETROIT, MICH.
Laimėjimas kito geru vardu

JAft'ftas politikierius vardu 
StaS/ey Novak laimėjo ant 
demokratų partijos tikieto no
minacijas j Michigano valsti
jos senatą. Nominacijos įvyko 
rugpjūčio 3 d. Jis savo kandi
datūrą išstatė 5-me distrikte, 
kurį valstijos senate tūlas lai
kas atgal per dešimt metų at
stovavo pažangus veikėjas 
Stanley Novak. Tam distrikte 
tokia padėtis, jog Novako iš
rinkimas yra užtikrintas.

Visiefms aiškus, kad šis 
Stanley Novak laimėjo nomi
nacijas tik todėl, kad daugy
bė distrikto darbo žmonių 
pamanė, jog čia yra tas pats 
jų mylimas lenkų kilmės sū
nus Stanley Novak. Jie balsa
vo už jį todėl, kad norėjo vėl 
nuo to.distrikto turėti valsti
jos seimelyje tikrai pažangų 
ir nuoširdų kovotoją.
Pažangietis Novak 

persekiojamas
KW;p žinia, valstybės pro

kuroras Brownell yra pasimo 
jęs pažangietį veikėją Stan
ley Novak nupilietinti. Prieš 
jį užvesta byla. Jam primeta
mas kaltinimas, kad kai jis 
anais metais ėmė pilietines 
popieras, nepažymėjo, jog jis 
priklauso prie Amerikos Ko
munistų Partijos. Gi faktas 

Lietuvos Sūnus —Išeivis
=. Rašo SUSNINKŲ .TTTRGTS  „

(Tąsa) tai jam pagailėjo savo apgynėjo, ir nuė-<
Tai buvo sekmadienio rytas, kada visi 

tik rengiasi, skubinasi į bažnyčią Kal
varijoje. Sako bernas Juozas:

“Gaspador, duok man rublį”
Gaspadorius metė sidabrinį ant stalo, 

bet atėjusi šeimininkė paėmė rublį ir 
šaukia: “Antanina, štai Juozo rublis, 
imki, iškada ir tavo vargelio.”

Bet Juozuko mestas paniekos žvilgsnis 
į Antaniną ir suriaumotas “neruš” ir 
dargi “aš tau parodysiu, tu ragana!” ją 
sulaikė, metė ji atgal rublį ant stalo ir 

I susijaudinusi sušuko: “Nenoriu. Lai jis 
turi tą rublį!”

Kitą dieną visa šeima parėjo vėlai va
kare, šienelį griebė. Antanina pasiė
mus ragažėlę nuėjo pašiūrėn, prisidėjo 
durpelių ir neša per kiemą link pirkios. 
Bet kur buvęs kur nebuvęs iš kažkur at
sirado buožė, ir kad prilėks žaibo grei
čiu, kad griebs nuo Antaninos ragažėlę’ 
ir kad užbliaus: “Padla!... Kam velki 
šitą ragažėlę? ar nori, kad?!...”

Antanina paraudo it žarija ir netarus 
nei žodelio paleido iš rankų ragažėlę ir 
apsipylus ašaromis nuėjo namų link. Ta
tai pamatęs, Jurgis paėmė ragažėlę ir 
nunešęs pirkion pastatė kampe. Jis tė- 
mijo, kaip atėjusi Antanina pakūrė kros
nį ir pradėjo durpeles ant ugnies mesti 
(tada Jurgis dar buvo pas buožę kaip 
pKfmenėlis.)

SZis tėmija Antaniną ir mato, kaip le
kia krosnin durpeles šmoteliai, kiekvie
nas aplietas Antaninos gailių ašarėlių. 
Jos ašaros per veidus kaip žirniai kad 
riedą, tai rieda, ir nuriedėję lyg sprogi- 
nėj^knt karštų žarijėlių.

Tai ašaros, ašarėlės nuskriaustos dar
bo mergelės, kokių Lietuvoje buvo tūks
tančiai.

Rudeniui baigiantis buožė taip pradė
jo spausti Antaniną, kad neišlaikė na
bagėlė, ir pamatė jinai, kad iki Kalėdų 
jokiu būdu neišlaikys, negalės išbūti. 
Tai paprašė buožės, kad jai duotų kiek 
priguli algelės, ir išėjo miestan. Ten nu- 
sinuomavo dviejų kambarių butelį, ir už 
poros mėnesių po Kalėdų pagimdė pa
našų kaip du vandens lašai į tėvą, gra-

* žų sūnelį.

Deja, neilgai lemta buvo Juozukui 
mergeles apgavinėti. Pavarytas, paleis
tas Jurgio tetėno, jis nuėjo pas.kitą bai
siai žiaurų buožę. Ten jį taip pat paga
vo naktį... prie merginų. Ir taip baisiai 
jįsumušė, sudaužė, kad visas kūnas bu- 
vd^kaip viena didelė žaizda.

Jurgis tuomet dar buvo už piemenėlį, 
ir "Juozukas jį nekartą apgynė nuo išė- 

| lūšio tetėno, kuomet anas jį puolė mus
yti... Juozukas gerai matė, kad vaikas 
nekaltas. Ir dabar, kuomet Jurgis suži
nojo, kad Juozukas pas tėvelius serga,

jo sunkiai sergantį aplankyti.
Kuomet Juozuko tėvas atidengė antklo

dę, Jurgis pamatė baisų vaizdą: tarp 
praskleistų marškinių matėsi žaizda 
ant žaizdos, vienos mažos, kitos dides
nės. Vienos juosvos, kitos balzganos, 
kraujuojančios. Dar kitos melsvos, aiš
kiai matyti lazdos smūgio ženklai... Pas
kui tėvelis sako: “Juozuk, čia va, Leva- 
navičiaus piemenukai atėjo tavęs pažiū
rėti.”

O Juozukas mėtosi po lovą, kažką klie
dą, kalba nesuprantamai, vaitoja. Pas
kui pakėlė galvelę, išplėtė akis ir sako:

“Juruk, gal atnešei obuolį?”
O jo veidai prakaituoja dideliais la

šais ir veido brožuose skausmas žaidžia. 
Ištarė jis vos kelius žodelius, ir vėl gal
va nusvyru ant pagalvėlio, ir suvaitojo 
jis: “Oi, skauda man, taip skauda...”

Ir taip dar pasikankinęs kelias dienas 
jis mirė. Mirė jaunuolis gražus it bijū
nas... Mirė pačiame žydėjime, pačioje 
jaunystėje. O kas svarbiausia, tai kad 
Juozukas buvo labai geras dainininkas. 
Turėjo jis nepaprastai gražų tenoro bai
sa. Vakaruškose būdavo, kad uždai- 
nuos, tai stebėjosi ne tik jaunimas, bet 
ir senimas. Arba -eidamas šiaip sau per 
laukus kad užtrauks, tai užtrauks kokią 
dainelę, tai ištolo girdėjosi tartum dvie
se arba tryse dainuoja. Ir labai dažnai 
jo klausdavo:

“Juozai, kas su tavimi atėjo? Kas su 
tavimi taip gražiai dainavo?”

Jis tik nusijuokdavo ir atsakydavo: 
“Nagi niekas, aš vienas dainavau.”" 
Ir jeigu jam būtų buvę lemta išvykti 

į Ameriką Miko Petrausko laikais, tai 
iš jo būtų išėjęs kitas Šaliapinas.

V-TAS SKYRIUS
Kelionė Į Ameriką

Kelionė į Ameriką,— apie ją Jurgis 
daug buvo girdėjęs daug pirmiau, kai 
dar buvo Lietuvoje, ir daug apie tai gir
dėjo paskui jau atvykus į Ameriką, — < 
ta kelionė buvo sunki, baisiai varginan
ti. -

Vieni sakydavo:
Tamsiausioje naktelėje reikėdavo grei

tai ir labai toli bėgti, kol pasiekdavo 
Prūsus...

Kiti sakydavo:
Atlikę visą varginančią kelionę ir pa

siekus Prūsus, gal reikės atgal keliauti, 
iš viso grįžti, iš kur' atkeliavo, nes gy
dytojas surado, kad akys nesveikos.

Kiti pasakodavo pasakas apie agen
tus, kurie pinigus nusinešdavo ir tek
davo likti Prūsuose ir dirbti paš valstie
čius bauerius, iki pakankamai markių 
ar rubliukų susitaupai.,

(Bus daugiau)

yra,kad tais laikais pilietybės 
aplikacijoje visiškai nebuvo 
tokio klausimo, tad nei No
vak negalėjo atsakyti, ar jis 
priklauso tokiai partijai, ar 
nepriklauso.

Novako pareiškimas
NdVak išleido platų pareiš

kimą prieš ragangaudžius. Ja
me jis nurodo, kaip prieš jį 
tapo sudarytas suokalbis. Ko
mercinė spauda padeda perse
kiotojams, visokiais būdais už
pultąjį šmeiždama.

Novak sako, kad valdžia 
prieš jį ir kitus pažangiečius 
vartoja papirktus ir parsida
vusius liudininkus, tokius kaip 
Crou'ch ir Budenz. Prieš No
vak buvo pastatytas tūlas 
William Hewitt, kurio Novak 
nėra matęs per visą gyvenimą. 
Hewitt melavo, sako Novak, 
kai jis liudijo, kad jis buvo 
mano namuose ir kad jis per 

i mane davė pinigų Komuninstų 
j Partijai, z Hewitt melavo pa- 
I samdytas.

Savo pareiškimo pabaigoje 
Stanley Novak sako :

“Detroite aš gyvenau , ir 
darbavausi per daugelį metų, 
ir gerai pažįstu jo žmones vi
suose užsiėmimuose. Aš esu 
tikras, kad mano teisingas gy
venimas ir atsidavimas pap- 
prastiems žmonėms atsilaikys 
prieš melus pasamdytų mela

gių ir šnipų, akyse tų žmonių, 
kurie mane pažįsta. Jų spren
dimui aš atsiduodu su pilnu 
pasitikėjimu.”

Darbo Dienos piknikas
Ir šiemet Detroito pažangie

ji darbo žmonės turės nepa
prastai smagų tradicinį Labor 
Day pikniką. Jau dabar prie 
jo visais garais ruošiamasi. 
Gerai ruošiasi tautinės grupės. 
Piknikas įvyks Pardee Parke, 
prie Telegraph ir Wicks Rds.

Pikniką rengia Michigano 
Valstijos Sveturgimiams Ginti 
Komitetas.

Mano supratimu, šiemet ir 
lietuviai turėtų pasirodyti ge
riau, negu praeityje.

Koresp.

Los Angeles, Cal.
Sukilimas prieš 
rasinę segregaciją

Toliau gyvenantiems žmo
nėms sunku tikėti, kad šiame 
mieste yra praktikuojama la
bai biauri rasinė segregacija 
miesto gaisriniame depart- 
mente. Yra dvi gaisro gesi
nimo stotys (14 ir 30), ku
riose išimtinai laikomi tiktai 
negrai gaisragesiai. Į kitas 
stotis negrai neįleidžiami.

Gaisro departmento virši
ninku yra John Alderson, šio 
miesto negrai paskelbė karą 
tokiai rasinei diskriminacijai. 
Jie reikalauja, kad gaisrage- 

šiai būtų skiriami neatsižvel
giant į jų odos spalvą.

Negrams šioje kovoje vado
vauja net dvi organizacijos j 
National Association for the 
Advancement of Colored Peo
ple ir Urban League. Jos 
galvoja apie užvedimą prieš 
departmento viršininką civili
nės bylos teismuose. Bus rei
kalaujama, kad Mr. Aider- 
son būtų išmestas iš tos at
sakingos vietos, kaipo dalies 
gyventojų priešas ir rasinės 
segregacijos palaikytojas.

Koresp.

Dainy šventė 
Skaudvilėje

Skaudvilės rajono 4-je dai
nų šventėje dalyvavo daugiau 
kaip 2,500 dainininkų liaudies 
šokių bei žaidimų atlikėjų. Vi
si rajono kolūkiai į dAinų 
šventę atsiuntė nuo 70 iki 200 
saviveiklininkų.

Džiaugsmingai atvyko į dai
nų šventę “Aušros” kolūkio 
dainos mėgėjai. Tai pirmau
jantis rajone kolūkis.

Dideli būriai dainininkų at
vyko iš “Nemakščių”, “Stul- 
gių”ir kitų kolūkių. Rajono 
kolūkiečiai atkakliai kovoja 
už partijos ir vyriausybės ke
liamų uždavinių įgyvendinimą. 
Rajone įsisavinta apie 700 ha 
naujų žemių. Yra kuo pasi
džiaugti dainų šventėje.

Didžiulė Skaudvilės miesto 
stadiono estrada apvainikuota 
vainikais. Viršuj 16 sąjungi
nių respublikų vėliavos, par
tijos ir vyriausybės vadų por
tretai. Plazda raudonos vėlia
vos. “Menas priklauso liau
džiai” — skelbia raudonoje 
drobėje išrašytas šūkis. Ąpie 
8 tūkstančiai žiūrovų klausė
si lietuviškos tarybinės dainos.

Atliekami Valstybinis him
nas ir Lietuvos himnas. Dar
niai nuaidi jaunųjų mokslei
vių atliekamos dainos “Pavyz
dingi mokiniai”, Blanterio 
“Linksmoji grandis”, “Mes 
pionieriai” • irkt. Pionierių ir 
moksleivių atliekamos dainas 
sukelia didelį žiūrovų pasigė-/ 
įėjimą.

Rajono skudutininkai šiais' 
populiariais liaudies muziki
niais instrumentais pagroja 
lietu vių liaudies šokius “Klum
pakojį”, “žilvytį”, dainas 
“Saulutė tekėjo” ir “Pasėjau 
linelius”.

Gražiai nuskamba mišraus 
choro atliekama Budriūno dai- 
na“Geltieji lineliai”.

Moterų choras padainuoja 
Bekerio dainą “Traktorinin
ke”, Šimkaus — “Motule ma
no”. šį chorą sudaro kolūkių, 
mokyklų ir įmonių moterys. 
Tarp moterų ir “Šaltuonos” 
kolūkio hidroelektrinės staty
tojos.

Keletą tarybinių liaudies 
dainų atliko 800 žmonių vyrų 
choras. Paskiau pasirodo liau
dies žaidimų ir šokių šokėjai. 
Jie pašoka “Kalvelį”, estų 
liaudies šokį “Tuijak”, liau
dies žaidimus “Kolūkio pirmi
ninkas”, “Aguonėlę” ir eilękt.

Skaudvilės rajono kultūros 
darbuotojai pasiekė nemažus 
laimėjimus, padėdami plačiai 
pasklisti tarybinei dainai. 
Kiekvienais metais rajono kol
ūkiuose ir-įmonėse daina įgau
na vis masiškesnį pobūdį. Jei 
pirmojoje rajoninėje dainų 
šventėje tedalyvavo apie 500 
dainininkų, tai ketvirtoji dai
nų šventė šį skaičių viršijo 
penkius kartus.

Jau dabar rajono savivei
klininkai pradeda ruoštis se
kančiais metais įvyksiančiai 
trečiajai respublikinei dainų 
šventei, kurtą skaudviliečiai 
sutiks naujais gamybiniais ir 
kultūriniais laimėjimais.

R. Jurgutis

Maryville, Tenn. — Ma
ryville kolegija, presbite- 
rijonų religine mokslo- įstai
ga, paskelbė, kad ji priims 
negrus.

Chicago. — 5,000 Pull- 
mano vagonų statybos dar
bininkų laimėjo 5 centų į 
valandą algos pakėlimą.

CHICAGOS ŽINIOS
Laužui užsidegus žuvo penki; 

ligoninėn pateko astuoni

Anksti rugp. 8 d. ryte, kada 
įnamiai dar miegojo, staiga 
užsidegė senas, keturių aukš
tų apartmentinis namas, 3101 
Wentworth Ave. Mirtinai ap
degė Carol Banks, 3 metų. 
Peggy Louise Felder, 12 m., 
Mary Peters, 65 m., Leverett 
Walker, 12 m., ir kol kas ne
atpažintas vyras apie 45 m. 
Aštuoni greit nugabenti į ligo
ninę, jų tarpe vienas ugniage
sys. Viso sužeista 19.

Andriulis jau namie
V. Andriulis, po širdies ata

kos išbuvo dvi savaites ligoni
nėje. Dabar jis yra namie, bet 
dirbti negalės dar bent porą 
savaičių ar kiek mažiau. Dak
taras draudžia jam bent kokį 
darbą ar kiek didesnį įtem
pimą —fizinį ar protinį—dar 
porą savaičių.

Manyta, kad jis po savaitės 
galės apleisti ligoninę ir po ki
tos savaitės grįžti darban, bet 
ligoninėje jam pasikartojo 
ataka, dėlto teko ilgiau ten 
būti ir tenka ilgiau namie 
ilsėtis. Vs

Svarbi diena aidiečiams

Gerbiami Aido Choro daini
ninkai ir dainininkės, visi esa
te kviečiami atsilankyti ant 
pirmų praktikų su mūsų bu
vusia mokytoja Daratėle Yu- 
den, kuri buvo chorą iškėlus 
ant aukščiausio laipsnio ir 
choras važinėjo po visas ap
linkines kolonijas, kaip tai: 
Springfieldą, Milwaukee, Ke
nosha, Rockfordą, Grand Ra- 
pidsą, ir net Brooklyną pasie
kė. Buvo sulošta daug opere
čių, duota daug koncertų.

Taigi, gerbiami dainininkai 
ii’ dainininkės, kurie buvote 
pasitraukę dėl kokių priežas
čių, kviečiu visus sugrįžti ir 
vėl dainuoti. Praktikos atsibus 
10413 S. Michigan Ave.

Aido Chorui ateina didelis 
clarbymetiš. Yra rengiamas 
festivalis. Iš visos Amerikos 

.suvažiuos daug chorų, kvarte
tų, solistų, lošėjų. Festivalis 
prasidės spalio 12-tą ir tęsis 
iki 17-tos Mildos teatre, 3140 
S. Halsted St., Chicago 8, Ill.

Taigi, aid iečiai susiburkim 
į. krūvą ir pasirodykime, kaip 
pirmiau, su geriausiom dai
nom ir lošimais.

Beje, esame užkviesti dai
nuoti “Vilnies” piknike 22 d. 
šio mėnesio. Mūsų mokytoja 
nori pasirodyti kuogeriausiai. 
Per pusę lūpų nugirdau, kad 
žada dainuoti naują dainelę: 
“Manoji Lietuva.”

A. B. P.

Serga Antanas Grina

iRugp. 7 d., ties Archer ir 
Sacramento, prie laikraščių, 
kioskos, susitikau1 Stuką besto
vint su lazdele įsisprendusį. 
Sako: “Važiuoju į ligoninę 
aplankyti Tony Griną, ku
riam praėjusią savaitę Dr. 
Kristukas padarė operaciją.”

Grina per ilgus metus dirba 
už dženitorių bankierraus 
Mickevičiaus įstaigoje. Kaip 
žinome, Grina yra taip pat 
per eilę mętų organizacijų 
darbuotojas, ypač daug dar
buojasi savo apylinkės (Brigh
ton Parko) LDS kuopoje ir 
kitose.

Antanas visuomet smagus ir 
draugiškas, ir gegužinėse ir 
koncertų parengimuose didez- 
lis mėgėjas visokios rūšies šo
kius šokti.

Linkiu draugui. Grinai ligą 
apgalėti ir vėl sveikam būti.

R. Š.

Aplankius Dawolj

Atlankiau 'Z. Dawolį, kuris 
randasi Billings ligoninėje. Jis 
labai gerai atrodo. Tik bėda 
tame, kad jam buvo padaryta 
operacija ir jis dar negali pa
sikelti, turi gulėti. Jis sakė, 
kad bup daugiau kaip 8 mėne
siai kaip sergąs ir buvo kitose 
ligoninėse, bet jam nieko ne
pagelbėjo. Bet Billings į dvi 

savaites daug pagelbėjo.
Daktarai mano, kad į porą 

savaičių galės jau vaikštinėti. 
Lankyti jį galima kasdieną 
nuo 2 iki 3 vai. dieną ir nuo 
7 iki 8 vai. vakare. Kamba
rio num. 0-326.

Lankęs

Išvažiavo Lietuvon
MONTEVIDEO. — Bir- 

želio 25 d. iškeliavo. į Lie
tuvą drg. Mikas Bielinis. J 
uostą savo automašinomis 
nuvežė ir palydėjo Matule
vičiai ir Valioniai.

M. Bielinis 1929 m. atvy
ko į Montevidėjų, kaip ir 
šimtai kitų tautiečių, bė
gant nuo skurdo, kuris 
spaudė darbo žmogų Lietu
voje viešpataujant ponams. 
Čia irgi didelės laimės ne
rado M. Bielinis. 20 metų 
dirbo žemės ūkio darbus 
gaudamas į dieną 1 pėzą 70 
e. Iš to reikėjo prasimai
tinti ir apsirengti. Dabar, 
nors ir susenęs, bet labai 
patenkintas grįsta tėviškėn, 
pas savuosius; mano apsi
gyventi Veikščių kaime, 
prie Tverečiaus. 1 •

Nors ir toli nuo miesto 
laukuose dirbdamas M. Bie
linis buvo ULC nariu, skai
tė “Darbą.” Todėl ULC na
muose buvo suruoštos ku
klios išleistuvės, kuriose 
buvo norima sudėti jam 
kiek nors ant kelionės, bet 
drg. Bielinis atsisakė pri
imt bet kokią paramą, sa
kymas: “Iki Vienos visą ke
lią apsimokėjau, o toliau 
nežinau kiek reikės; jeigu 
kartais neužtektų, tai iš ten 
pėsčias pareisiu į Tėvynę.” 
Tas parodo drg. Bielinio 
tvirtą, lietuvišką būdą, ir 
tai yra pavyzdys visiems, 
kad reikalinga sulyg išgalės 
susitaupyti, nelaukiant pa
ramos iš kažin kur. A. K.

‘(“Darbas”)

Iš Uruguajaus
Demonstracija ir mitingas 

už Gvatemalą

Birželio 29 d. įvyko masinė 
demonstracija ir mitingas pa
reiškiant solidarumą užpultai 
Gvatemalai. Tą milžinišką ak
tą organizavo 3 senatoriai, 21 
deputatas ir daugelis asmeny
bių iš įvairių partijų. Mitinge 
kalbėjo ir jankius pasmerkė 
senatorius A- M. Cusano, de
putatas R. Arisimendi ir kiti.

Demonstracijos propaganda

- Demonstracijos už Gvate
malą dienoje, mieste buvo 
plačiai paskleisti provokaci

Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valiūnas
Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOŲSE
Cairo - Saugerties Highway 32

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

Vynai

Alus

Likeriai

Dinners

Short Orders

Sandwiches

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

Puikiausias praleidimas weekend. Kaihos už kambarius:
Day Week

Ono Room - two double beds.......................... $7.00 $30.00
Orie Room - one double bed, one single bed - $5.50 $27.50
One Room - double bed............................... - $4.00 $22.00

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

3 psi.—Laisvė (Liberty)-Antrad., Rugp. (Aug.) 17, 1954

niai lapeliai Uragvajaus —* 
Tarybą Sąjungos kultūrinio 
instituto vardu. Minėtas insti
tutas pranešė kad jokių lape
lių nespausdino irnepaskleide.
Neįvyko ministrų konferencija

Montevidėjuje, liepos 7 d. 
turėjo įvykti šio kontinento 
ministrų konferencija, “apta
rimui” Gvatemalos reikalų. 
Pažangiajai visuomenei išsto
jus už Gvatemalą, prieš jan- 

I kių agresiją, šauktoji konfe
rencija čia neįvyko, nes Urug
vajaus vyriausybė atsisakė 
pildyti jankių reikalavimus: 
suvaržyt viešąją opiniją, už
draust manifestacijas kuriai 
šalies konstitucija garantuoja.

Brangsta maisto reikmenys
Kaip praneša “Justicia”, 

valdžia pasitarnaudama stam
biesiems žemvaldžiams išleido 
įstatymą prieš “juodąją rin
ką.” Nepaisant to ta rinka eg
zistuoja ir už kilą mėsos jau 
reikia mokėti net iki 1,50 ir 
1,80. Kavos kilas nuo 4,20 pa
kilsiąs iki 5 pezų.

Prekybinė sutartis su z 
Vokietija

šiomis dienomis Urugvajus 
pasirašė prekybinę sutartį su 
Vokietijos Demokratine Res
publika, iš kurios pirks įvai
rių prekių už 6 milijonus do
lerių vertės.

Išvyko į Čilės kongresą
Liepos 5 d. išvyko j Čilę de- 

putantas komunistas1 Rodney. 
Arismendi, dalyvauti Lotynų- 
Amerikos valstybių parlamen
tų nariui kongrese, kuris už
sitęs tris dienas. Kartu išvy
ko nacionalistų partijos sena
torius Cusano.

Labai didelis deficitas
Urugvajaus vyriausybė pas

kelbė jos 1953 metų biudžete 
susidarė 97 milijonų pėzų 
deficitas.

Pirks iš Tarybų Sąjungos
šiomis dienomis spauda 

pranešė, kad valdžia leidžia 
pirkti iš Tarybų Sąjungos pre
kių už 600 tūkstančius dole
rių,. Bus galima pirkti elek
tros prietasus, mašinas, che
mijos ir vaistų gaminius, žais
lus,kino, muzikos, radijo, fo
to reikmenis.

Plečiama prekyba su TSRS
Fray Bentos vėl kraunama 

1.000 tonų mėsos į anglų lai
vą, kurią pirko Tarybų Sąjun
ga. Pripažįstama, kad mėsos 
pardavimas yra labai pelnin
gas Urugvajui.

Krinta pėzo vertė
Šiomis dienomis pėzo vertė 

krito keliais punktais, už 1 
dolerį reikia mokėti 3,34 p.

(“Darbas”)

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

to- j
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Unija atidarė jaunukam 
patarimų centrą

Kelių gretimų miesto sričių 
gyventojai tėvai, su pagalba 
vietos unijistų, bendrai atida
rė jaunukams patarimų cen
trą — Youth Counseling Ser
vice, 1401 Kings Highway, 
Brooklyne. Skelbia, jog pa
galbą, kokią išgalės teikti, 
teiks' visiems tos apylinkės 
jaunukams, nors jų tėvai ir 
nebūtų prisidėję centrą Įsteig
ti.

Baigia statyti naują, 
pagerintą tiltą

Už apie mėnesio tikimasi 
jaui atidaryti Greenpointėje 
naują tiltą, kuris jungs Green- 
pointę su Ixjng Island City* 
Tas virš 9 ir pusę milijonų 
kainavęs tiltas pavaduos da
bar esantįjį senuką ant Ver
non Bld., kurį dažnai turėda
vo atkelti laivukams negalint 
pro apačią praplaukti. Sus
tabdydavo trafiką.

Senasis tiltas apačia galėjo 
praleisti 24 pėdų aukštį, nau
jasis praleis 40 pėdų.

Be gyventojų sąjūdžio 
negali įdėti lempos

Astorijos gyventojai 23rd 
Aye. ir 29th St. sankryžos sri
tyje jau ilgas laikas klabena į 
valdininkų duris su reikalavi
mu trafiko lempos. Neseniai 
motinos buvo tą sankryžą uŽ- 
blokadavusios vaikų vežimė
liais, per 10 minučių sustabdė 
trafiką. Ten įvyko dvi nelai
mės bėgiu 3 dienų. Jos atsisa
kė laukti, kas bus sekamas.

Tuo tarpu paskubomis ar
tėja rinkimai. Demonstracija 
ir rinkimai sujudino ir politi
kierius. Grand Jurors Associa- 
cija susidomėjo. Ji pažadėjo 
“tuojau tyrinėti’’ tą, ką eili
niai nariai jau seniai žino ir 

-reikalauja pataisyti.

Distriktų perdalinimai 
sukėlė naujų problemų

Valstijos seimelio narių rin
kimo tikslams Brooklyne per
dalinus 24 distriktus į 22, to 
perdalinimo meistrai atsiekė 
maždaug to, ko norėjo. Jie su
kėlė ginčų net ir tarp demo
kratų. Pakeitus distriktų rube- 
žius, tūluose distriktuose atsi
rado po du jau esančius val
dininkus, kurių tik vienas ga
lės būti iš naujo išrinkti. Tas 
antrasis negali ' kandidatuoti 
nė iš kito distrikto, nes jis ta
me kitame distrikte neturi gy
venimo vietos, nesiskaito na
miškiu.

Dar kiti distriktai palikti be 
įžymesnio asmens tos partijos, 
kuri būtų galėjusi laimėti rin
kimus. Kiek tų dabartinių esa
mųjų po rinkimų taps “buvu
siais,” tą užtikrintai pamatysi
me po rinkimų, tačiau iš lenk
tynių už nominacijas jau ma
tosi, kad “išvirintųjų” bus.

Demokratų partija Brook
lyne turėsianti mažiausia 30 
kontestantų, kai kur net po 
keturis kandidatus vienai 
vietai. Kandidatūros laimėto
jus išspręs nominacinial bal
savimai (primaries) rugsėjo 
14 diena, t

Prašys 172 milijonų 
važiuotei gerinti

Miestui Planuoti Komisija 
žada reikalauti miestihės bu- 
džeto komisijos išskirti bent 
$172,000,000 miesto važiuotei 
gerinti. Nori pakeisti nusenu
sius IRT vagonus naujais,apie 
3rd Avė. suvesti moderniškas 
trafiko lempas.

Vien tiktai auto pastatymo 
Sritims, prie šaligatvių auto 

\ statymo myteriams ir pana
šiems dalykams nori gauti 13 
milijonų dolerių.

L. 1. gelžkelių firma 
pakėlė fėrą

Valdinei Interstate Com
merce Komisijai leidus, 
Long Island gelžkelių firma 
pakėlė ant savo linijų f era 
pradedant, rugpjūčio 13-ta, 
penktadienį. Pakėlė 20 pro
centu.

Penktadienio ir tryliktos 
tradicija pasitikrino pana
šiai, kaip pasitikrindavo 
pono dvynukams: vienas sa
kydavo, kad lis, o kitas — 
kad bus giedra, ir jie visuo
met išeidavo teisūs. Teisus 
išėjo ir šis penktadienis 
dvejiems: kompanija laimė
jo, o keleiviams penktadie
nį pripuolusi 13-toji tapo 
nelaiminga.

Pelno ištroškusiai kompa
nijai viskas ėjosi greit. 
Ketvirtadienį 5:20 po pietų 
gavo leidimų, o to paties va
karo pusiaunaktį jau pra
dėjo rinkti pakelta fėrą. 
Ne vienas diena atvykęs j 
miestą, su reikalais, naktį 
skubėdamas į traukinį už
kliuvo už vartų, nes jau 
reikėjo krėsti kišenes ieš
kant priedo prie to, ką iš 
ryto mokėjo už tą pačią ke
lionę.

New Yorko miesto val
džia tam griežtai priešino
si, bet gubernatorius su sa
vo Valstijos Seimeliu pasi
stengė greitai suteikti kom
panijai tą dovaną.

Fėras nėra viskas. Pri
sidės kompanijos pelnui ir 
tie, kurie nevažiuoja tos 
firmos traukiniais. Firmą 
paliuosavo nuo valstijinių, 
miestinių, taipgi ir Nassau 
bei Suffolk apskričių taksu 
nėr sekamus 9 metus. Už 
tūlas nuosavybes turės šiek 
tiek mokėti taksų, bet tas 
sufiksuota tain, kad firmai 
negalės taksų kelti, nors vi
siems kitiems toje srityje 
taksai kiltų.

Taigi, ko nemokės firma 
taksais, sumokėsime mes, 
visi taksu mokėtojai, mums 
pakilusiais taksais. T-s

Dinamitas sužeidė 
penkis vaikus

Bronxe grupė vaikų kur 
nors prie tiesiamo kelio at
rado lazdelę dinamito. Iš- 
krapštę iš metalinio tūbo 
minkštimą, vaikai sviedė į' 
netoliese susikurtą tuščia
me lote laužą. Eksplozija 
sukrėtė visą apylinkę. Trys 
berniukai išbėgo iš loto 
spiegdami, skeveldromis ap- 
raižyti, kruvini. Kiti du ta
po priblokšti ant žemės ten 
pat, apdeginti. Bijomasi, 
kad gali netekti regėjimo.

Areštavo statybinių me
džiagų prižiūrovą už neat
sargumą su navojingomis 
gyvybei ir sveikatai medžia
gomis. Nusigandęs- nuoti- 
kio ir io' paseku, prižiūro- 
vąs Michael Rufo apalpo 
policijos stotyje.

P A1E Š K 0 JIM A S
Paieškai! trijų brolių: Juozapo, 

Prano ir Stanislavo Zalackų. Iš 
Lietuvos kilę iš Daržininkų kaimo, 
Valkininkų parapijos, Trakų apskr., 
Vilniaus gub. Girdėjau, kad jie gy
vena Philadelphia, Pa. Turiu labai 
svarbų reikalą su jais. Malonėkite 
patys atsišaukti, ar bent kiti paste
bėję paieškoiimą_ praneškite jų 
adresą, būsiu labai dėkingąs. Juoza
pas Orblonis, 51 Knox St., Lewiston, 
Me.

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

Nepertraukiama eile piliečiai 
ėjo atsisveikinti Marcantonijų

Liaudis tinkamai pagerbė 
savo didvyrį

.Sūkuriuose sunkiui darbų, 
šeimos ir kitokių problemų 
blaškomi eiliniai žmonės kar
tais atrodo tarsi jie nepaisy
tų kas-aplink juos dedasi. Nu
varginto žmogaus veide sun
kiau išskaityti nuotaikos. Kal
boje jie taip pat mažiau pa
sisako. Didiesiems pareiški
mams jie tariasi negalėsią at
rasti žodžių. Tačiau trenks į 
juos staigi džiaugsmo ar 
skausmo žinia ir sukauptieji 
jausmai išsiverš bangomis.

Toki neužmirštamą išsiver
žima mačiau lankant darbo 
liaudies didvyrio, buvusiojo 
kongresmano Vito Marcanto- 
nijaus šermenis.

Tūkstančiai jau buvo praė
ję pro karstą kai pasiekiau 
šenmeninę rugpjūčio 10-tos 
vakara. Vienok laukiančiu L. €
praeiti eilė matėsi užsisukusi 
tolokai už gatvės kampo ir 
vis ilgėjo.

Pastovėjus keliolika minu
čių,prisiartinome. Vos spėjus 
pažvelgti į mirties pakirsta 
kovotoją, esame prašomi taip 
pat eile išeiti, nes kiti tebe
laukia progos Įeiti. Man pavy
ko kamputyje pamatyti pažįs
tamą ir įsiprašyti kamputyje 
pastovėti vietos.

Sunku žodžiais apsakyti sa
vo jausmą, koki pajunti atsi
sveikinant tokio pobūdžio as
menį. Dar sunkiau pateikti 
vaizdą visos liaudies jausmo. 
Turi pats pamatyti. Neper
traukiama eile eina seni, jauni 
ir maži; negrai ir balti; krikš
čionys ir visokių tikybų ir pa
žiūrų žmonės. Klauptis čia 
nėra laiko, bet daug žegnoja
si priėję prie karsto. Ateina 
susikaupę. Tačiau vienas 
žvilgsnis į karste esantį bran
ginto žmogaus veidą pakerta 
spėkas susivaldyti, sužvilga 
ašaros. Ne vienas balsu pra
virksta ir lyg bijodamas čia 
miegančiajam sudrumsti ra
mybę, sprausdamasis pro ki
tus, išskubina iš kambario.

Tuo pat metu eina pagar
bos velioniui ir šeimai užuo
jautos pareiškimai daugeliu 
kitų kelių. Prieanginiame 
kambaryje telefono varpelis 
nepaliauja skambėti. Prie jo, 
su mažomis pakaitomis,, atsi
liepia dar apyjaunė graži mo
teris. Jai nutolus, ji vėl 
pašaukiinėjama atgal. Ta
i' i a ui : Gal bus jo sekre
torė. Tik vėliau, kai ji
nai, išbalusi, padavė drau
gams rankenutę, atėjo mintis 
kad bene bus velionio žmona. 
“Aš nebepajėgiu... darosi svai
gu...” sakė ji atsišliedama į 
sieną. Ją nuvedė į šeimos 
kambarį.

Praeidinėtojų procesija lai
kas nuo laiko sustabdoma. Vėl 
atgabenta gėlių. Tenka pa
laukti iki jas praneš pro mi
nią ir atras vietą pastatyti. 
Keliomis pirmomis po šerme
ninės atidarymo valandomis 
čia prinešta daugybė jų. Dide
lio kambario pasieniai apsta
tyti nuo grindų iki lubų.

Daug žmonių ateina patys 
atnešdami žiedų, štai praeina 
jauna, varganai pasirengusi 
moteris. Viena ranka nešasi 
kūdikį, kitoje brangių gladio
lę puokštę narsiam apgynėjui 
tokių, kaip ji. Atiduodama sa
vo dovaną ji graudžiai pravir
ko, o paskui ją sekęs vyres
nysis vaikutis, užbėgęs prie
šais, rūpestingai klausinėjo 
motinos, ko jinai verkia: “did 
you get hurt...”

Tūla atsineša rankoje kry
želį ir pabučiavusi deda į 
karstą. Daugelis atneša mišių 
užpirkimo' korteles.

Per 14 metų būdamas kone- 
grėsė, taip lygiai ir po to, kai 
makartistai šmeižtais, suktais 
perdalinimais distriktų ir spe
cialiai prieš Marcantonijų pa
gamintais įstatymais išėdė jį 

iš Kongreso, Marcantonijus be 
pertraukos gyveno su žmonė
mis ir jis buvo jems patarėju 
ir apgynėju. Tūkstančius ap
gynė nuo evikcijų, gynė jų 
teisę dirbti ir užsidirbti žmo
nišką pragyvenimą. Darbavosi 
išteisinti persekiojamus ir iš
laisvinti įkalintus. Kovojo už 
taiką ir gyvenimą jaunimui. 
Vienu paskiausiųjų jo žygių 
buvo gynimas komunistų par
tijos, kuomet daug kitų advo
katų buvo nuo tos pareigos 
atsisakę. 1

Kur darban stojo Marcan- 
tonijus, smulkutis ūgiu, protu 
ir širdimi didis žmogus, liau
dis juto stiprybę. O jisai sė
mėsi sau stiprybės liaudies po
reikiuose ir tikėjime, kad liau
dis laimės.

Tik po prisižiūrėjimo pra
einantiems žmonėims supra
tau, koks paikas buvo mano 
klausimas ar Marcantonijus 
bus padėtas kur nors salėje 
paskutinėms į kapus išleidimo 
apeigoms. Niekur nėra tokios 
salės, kuri būtų galėjusi sutal
pinti visus norėjusius jį ma
tyti, atsisveikinti. Dabar su
pratau jo žmonos Miriam at
sakymą, jog “Mark būtų no
rėjęs pasilikti su tais žmonė
mis čionai.”

Per dvi dienas ir vakarus 
čia praėjo dešimtys tūkstan
čių žmonių.

Ta jo vadovybe ir pasišven
tusiu darbu užpelnyta jam 
apgaila ir pagarba matėsi net 
apylinkės gatvėse. Daugelyje 
langų i)- durų uždėti godulio 
ženklai ir uižrašai: “Liūdime 
netekę Marcantonijaus.” Daug 
kur pridėtas ir jo paveikslas. 
Liaudies prisirišimas savo ap
gynėjui nugalėjo baimę ma- 
kartistu keršto

Skaudu, kad Marcantonijus 
negalėjo gyventi ir sulaukti 
tuose pat languose džiaugs
mo paparčius plevesiuojant pa
žymėjimui jo sugrįžimo į Kon
gresą. Visi daviniai rodo, kad 
jis šiemet galėjo vėl laimėti 
rinkimus.

Rep.

Pienvežiu streikas 
galįs paliesti miestą

New Yorko ap-state pieną 
vežantieji į miestą sunkveži
mių vairuotojai rugpjūčio 
12-tą paskelbė streiką. Unijos 
viršininkai ragino grįžti į dar
bą, bet jie nepaklausė. Dalei- 
ūžiama, kad streikas galįs iš-' 
siplėtoti po visą valstiją ir pa
liesti miestui pieno pristaty
mą.

Streikas kilęs tikslu apgin
ti darbus, po to, kai trys ša
pų stewardai tapo pravaryti 
iš darbo, nubairdžiant juos už 
pirmiau įvykusį sustabdymą 
darbo.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS 

Užlaiko Puikiai Įrengtą 

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

New Yorko cenzoriams 
teko geros kritikos

New Yorko Valstijos Cen
zorių Taryba buvo uždraudusi 
rodyti Walt Disney gamintą 
“The Vanishing Prarrie.” 
Priežastis: vienoje vietoje pa
rodo buffalo teliuko gimimą.

Amerikos Civilių Laisvių 
Unija tą cenzūrą paskaitė ne
reikalinga ir nerimta. Proteste 
cenzorių įstaigai, ACLU di
rektorius George E. Rund- 
quist, greta kitko, rašė, jog 
mūsų laimė, kad nors Atlanto 
Vandenynas nuo rytų krašto 
“geraširdingai apsaugo New 
Yorką nuo visuotino apsupimo 
kvailybėmis.”

Lundquist sako, kad cenzū
ra tos filmos nieko neapsaugo 
ir nėra reikalo* saugoti, nes ir 
jauniausieji tą faktą žino. Jis 
klausia: “Ar teliuko gimimas 
yra kuo skirtingesnis nuo šu
niukų ar kitų gyvuliukų,’’ su 
kurių visu gyvenimu vaikai 
yra pilnutinai susipažinę.

Paskiausios žinios sako, kad 
cenzūra atšaukta.

Elmhurst gyventoja Agnes 
Lynch aludėje susipažinusi 
jauną, gražų vyrą, kuris tuo
jau pasisiūlęs ją palydėti. Ji 
sutikusi. Bet parėjus jis ją 
išprievartavęs. Jai pasišaukus 
daktarą, daktaras pašaukė 
policiją. Suimtasis Denis 
O’Keeffe, sakoma, prisipaži
nęs, bet teisinasi, jog tame 
kalta degtinė. Sako, kad blai
vu būdamas taip nesielgtų.

Nužudytosios Christine 
Brunner 13 metų dukrelė ir 4 
metų sūnelis Franklin paduoti 
giminių globai. Kol Christinos 
vyras nesuimtas, vaikai ir jos 
buvusis sužadėtinis Baumgar
ten saugomi policijos.

< TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas 1

306 UNION AVĖNUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE
DRUGS. Inc.7

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už grie/tai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6238

4 pal.—Laisva (Liberty)- AntracL, Rugp. (Aug.) 17, 1954

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED-MALE REAL ESTATE

ELECTRICAL AIR-CRAFT
INSTRUMENTŲ RINKĖJAI

— Vien tik Antros Klasės — 
Kreipkitės Asmeniškai 

THE LIQUIDOMETER CORP.
Skillman Ave. & 8£th St., 

Long Island City.
(158-159)

For Rent

CYPRESS HILLS ■

DAKTARO OFISAS

įsteigtas 20 metų, prisideda 5 rūmų 
apartmentas, gera viela.

599 Ridgewood Ave., Brooklyn
Tel. TA. 7-8044

CONCOURSE— 179th ST. 
Pardavimui ar Išnuomavimui

2 šeimom detached, 6 ir 5 rūmai, 2 
virtuvės, maudynė, aliejum šildomas. 
Fornišiuoti ar nefornišiuoti, sutvar
kyta išrandavojimui jei pageidauja
ma. Frontiniai ir užpakaliniai por- 
čiai, sodas, arti visko. Visi rūmai 
atskirti nuo koridoriaus. $14,000 
pardavimui.

Tel. FO. 4-9682
(159-165)

MĖSININKAS
Patyręs. Geras prie pjovimo ir prie 

Counter.
BERT SUSSEL

18-58 Northern Blvd.
Roslyn

Tel. RO. 3-0357
(159-161)

KLASES A DIE MAKER

KLASES A PRESMANAS
Kirpimo ir Lankstymo Departmente 

Unijinė šapa 
NATIONAL FOLDING BOX

20 River Rd., Bogota, N. J.
N. Y. Tel. BRyant 9-1207

(159-161)

WOODHAVEN
įeigų nuosavybė, 2 šeimų. Krautuvei 
patalpa ir 4 garfcdžiai. Naujai išde- 
koruoti, aliejum garo šiluma. Tuš
čias apartmentas, šaukite savininką:

Tel. VI. 9-0997
(15|-161)

HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ DARBININKE
Mylinti vaikus. Atskiras kamba

rys. Visi namams įrengimai. Arti
mame' priemiestyje. Pirm.—Antrad.
9 A. M.—4 P. M. MA. 4-3372. Penk- 
tadienį-šeštadienj, ištisą dieną —
BE. 3-3156.

(158-164)

PARKCHESTER APYLINKĖJE
Puikus 2 šeimų atskirtas nan»s — 
garadžiai, erdvus expansion Jattic, 
pusiau ištaisytas, sulig gatvės lygu
ma skiepas, kostumeriškai statytas, 
puikiausia transportacija — 4’4 rū
mų kiekviename apartmente, kie
mas, brass plumbing. $18,000. Kreip
kitės tik pirkėjai. Tel. UN. 3-0082.

(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. 
Pirmadienį įimant penktadienį 

šaukite: MO. 9-9152

OPERATORES

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)

OPERATORES
Patyrusios ant vienos adatos Hem
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)

BAY RIDGE — 78th St.
Vienos šeimos attached, 7 rūmai, 
aliejus, 2 virtuvės, brass, naujai iš- 
dekoruotas. Užimama ant nupirki
mo. Puikiausiose sąlygose, arti bu- 
6ų, krautuvių ir 1.1.— $15,500.

Tel. SH. 8-9147
(157-160)

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)

ELMSFORD 
BUILDER’S HOME

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

Turite pamatyti!! Daug ekstra 
dalykų.

Tel. Elmsford 6-8156
(157-160)OPERATORES—OPERATORES

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)

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 pksirašymo. 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)
REAL ESTATE

K «
JAMAICA, L. I.

1 šeimai, 7 rūmų, garadžius, švie
sūs, paruošti užėmimui. Didelis ša- 
pinimo distriktas. Turite pamatyti 
įvertinimui. Gerose sąlygose, mo
derniškas, gera rezidencija.

Tel. JA. 8-8651
(159-161)

AVĖ. L; 628 (OCEAN PARKWAY) 
2 šeimų mūrinis, gesu šildomas, 5 ir 
514 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. 5-9085
(155-161)

American Airlines lakūnai 
laikosi vieningai. Firmos vir
šininkai pradėjo jiems grasinti 
panaikinimu seniority teisių ir 
kitkuo. Taipgi grasino atsta
tyti kitus darbininkus, už tai 
kaltinant ne save, bet lakūnus.

Dr. A. Petriką
Z 

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare

1 Penktadieniais uždaryta

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

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

Tel. Westbury 7-1885 M.
(153-159)

BRONXVILLE —
EASTCHESTER APYLINKE

5 Charles Place. Naujas Split level,
6 dideli rūmai, 2 maudynės, centra- 
linis koridorius, patogu į mokyklą 
ir parkways — Upper 20’s. Telefo
nuokite 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)

į MATTHEW A. j 
: buyus :» <
• (BUYAUSKAS) <». <
I LAIDOTUVIŲ J
; DIREKTORIUS J
J 40 1

J 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. «
: MArket 2-5172 : 
» 4

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)




