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KRISLAI
Popiežiaus halsas.
Algirdas Brazis

naujoje operoje?
žemes ūkio

paroda Maskvoje. 
Vyskupo Oxnamo žodis.

K Rašo R. MIZARA

gaurės Vietname yra ne
maža katalikų vietnamie
čių, — sakoma, apie du mi
lijonai jų.

Kai sužinojo, kad tas 
kraštas valdysis liaudiškai, 
kad ponai ir fabrikantai 
žmonių ten daugiau nebe- 
engs, tai katalikų kunigai 
nusigando ir pasiryžo iš ten 
bėgti į Pietų Vietnamą, ku
ris dar laikinai pasiliks ži
nioje francūzų okupantų.

Kai popiežius tai patyrė, 
jis tuojau pasiuntė įsakymų 
vietnamiškiams kunigams:

—Nebėkite nuo savo žmo
nių! Būkite su jais!...

Čia popiežius korektiškai 
pasielgė. Ir tai patvirtina 
tą faktą, kad tas pats po-' 
piežius smarkiai barė Lie
tuvos katalikų vyskupus, 
prelatus ir kunigus, išdū- 
musius iš Lietuvos kartu su 
hitlerfee armija.

Algirdas Brazis tapo pa
leistas iš newyorkiskes Me-1 
tropolitan Operos. ,

Sakoma, dainininkas Bra
zis dabar įstos į naujai or
ganizuojamą operą Chica
go j e.

Ar negalėtų kas nors pa
aiškinti, kodėl lietuviai dai
nininkai - solistai neprigyja 
Metropolitan Operoje? Ko
dėl jie ten “neįsisenėja” ir 
nepatampa pirmaeiliais so
listais?

Buvo Anna Kaskas—pa
leista. Buvo Paulyna Stoš
kus — paleista. Algirdas 
Brazis taipgi paleistas!

Kodėl?!
Jie, atsiminkime, paleisti 

ne dėl seno amžiaus. /
tMaskvoje šiuo metu vyks' 

ta milžiniška žemės ūkio 
paroda. Lietuva ten taip
gi turi savo pavilijoną, uži
mantį 1,700 kvadratinių me- 
tnpplotą. Jis stovi centri
nėje parodos aikštėje.

Lietuva jau turi ką paro
dyti, nes jos žemės ūkis 
kyla ir kyla.

Viena salė paskirta Lie
tuvos meno kūrybai. Kaip 
sako pranešimai, lange yra 
vitražas, vaizduojantis Vin
cą Kapsuką skelbiant tary
binę valdžią Vilniuje 1918 
metais.

Be kitų dailininkų darbų 
yra Znamierovskio kūrinys, 
vaizduojantis Vilniaus mie
stą.

/ __ _ • • ____• •
Beje, parodoje žymima, 

kaip nusausinamos Lietu
vos pelkės, o tų pelkių dar 
lafoai daug, — jos užima 
“piktąją teritorijos da- 

* Su laiku tų pelkių ten ne
beliks, nes kas metai jų di
deli plotai nusausinami.

(T^sa 4'——tam# puil^p,)

Kongresas atimty 
komunistų teises

Washingtonas. — Atsto
vu butas 305-iais balsais 
prieš 2 nubalsavo atimti po
litines teises nuo Amerikos 
Komunistų Partijos, už- 
draudžiant jai dalyvauti 
rinkimuose, eiti į teismus ir 
bendrai veikti kaip įstaty- 
tymų apsaugotai politinei 
partijai.

Atstovu buto nutarimas 
yra kiek švelnesnis negu 
tas, kuris diena anksčiau 
buvo priimtas Senate. Se
natas vienbalsiai pasisakė 
už Komunistų • Partijos už
draudimą ir sunkias kalėji- 
mines bausmes (iki 10 me
tų) už priklausymą tai par
tijai.

Du kongreso nariai, ku
rie balsavo prieš, yra de- 
-mokratas iš New Yorko A. 
Multeris ir republikonas 
iš North Dakotos Usher 
Burdick. Jie abu sake, kad 
nutarimas yra anti - kons
titucinis.

Kaip senato versija, taip 
ir buto numato, kad valdžia 
gali atimti legales teises 
nuo “komunistų infiltruotų 
unijų.”

Laikraščiui einant į spau
dą vidudienį pranešimai sa
kė, kad senatas yra pasiren
gęs paliekant nuošalyje va
karykščią priimtą projektą 
balsuoti už buto versiją. 
Anksčiau buvo pranešta, 
kad buto ir senato versijos 
bus apdirbtos bendroje 
kongresinėje konferencijo
je.

Manoma, kad subendrin-

ta versija susilauks Ei- 
senhowerio pritarimo.

Prieš balsavimą kongre
siniai vadai lankėsi .Balta
jame Name ir tarėsi su pre
zidentu. Prezidentas jiems 
aiškinęs, kad tiesioginis 
Komunistų Partijos už
draudimas, kaip tai priėmė 
senatas, kenkia Amerikos 
prestyžui užsienyje.

Lamont apkaltintas 
paniekoje Kongresui
Washingtonas. — Senatas 

71 balsu prieš 3 nusprendė, 
kad profesorius Corliss La
mont kaltas paniekoje Kon
gresui. Lamontas šių me
tų pradžioje atsisakė atsa
kyti į klausimus, kuomet 
jis buvo kvotinėjamas Mc- 
Carthy’io komiteto. Jis 
rėmėsi pirmuoju konstitu
cijos pataisymu.

Už Lamontą stojo senato
riai Langer, Lehman ir 
Chavez. Senatorius Sal- 
tonstall ir pasisakė, kad 
Lamontas nekaltas, bet 
kuomet prieita prie balsa
vimo, balsavo su dauguma.

Apart Lamonto dar du 
asmenys buvo rasti kaltais 
paniekoje: advokatas A. 
Ungėris ir Albert Shado- 
witz. Paskutinis savo laiku 
buvo kreipęsis i profesorių 
Einšteiną klausdamas jo 
patarimo, ar atsakyti Mc- 
Carthy’ui. Einšteinas jam 
viešai patarė neatsakyti.

$10,000 Fondo Eiga
Garbingam užbaigimui vajaus
' Šiomis dienomis į fondą įplaukė gražiai. Tačiau, dėl 

kaikurių kolonijų pasivėlinimo su parama nusistatytą 
kvotą vargiai sukelsime. Su gerom pastangom, dar, 
rodosi, būtų galima tikslą atsiekti, bet tai liekasi link
terėti ir pažiūrėti, kokia bus galutina pabaiga.

Šiuo kartu fondą apdovanojo sekamai:

Rugpiūčio 12 d. laidoje buvo pažymėta, kad per 
P. Šlekaitį gauta $74.50 nuo scrantoniečių. Dabar pa
siskaitykite-jo laišką: “Gerb. L. Administracija! Pri- 
siunčiu tris atnaujintus prenum. ir aukų $74.50. Su
aukojo geri Laisvės patriotai, trokštanti, kad Laisvė 
garbingai užbaigtų savo pasibrėžtą tikslą. Vienas ge
ras patriotas anksčiau yra davęs $100, dar dadejo $5, 
sakydamas, lai būna po $3 už kiekvieną metą, štai jo 
$5. Kitas svečias davė $35.00, o sekami šitaip:

Antanina....................................................... $7.00
Šlekaičiai......................................................  5.00

(Tąsa ant 3 puslapio)

C.I.O. atstovas apie Guatemalą: 
kalėjimai pilni, unijos engiamos

Washington. — CIO buvo 
pasiuntusi į Guatemalą sa
vo atstovą Daniel Benedic- 
tą, kuris dabar sugrįžęs ra
šo laikraštyje “CIO News.”

Nors CIO iš pradžios 
sveikino perversmą Guate- 
maloje, dabartinis CIO or
gano straipsnis yra visai 
priešingame tone. CIO at
stovas savo straipsnyje sa
ko, kad Guatemalos kalė
jimai perpildyti nuo 5 iki 
8 tūkstančių žmonių, kad 
karinė junta engia unijas 
ir United Fruit yra pasi-I 
rengusi neprileisti jokių'

unijų atgavinimo.
CIO organas taipgi iške

lia, kad CIO Lotynų Ame
rikos galva O. K. Knight 
pasiuntė protestą valsty
bės departmental prieš tai, 
kad United Fruit darbuoja
si Guatemaloje prieš visas 
unijas,, ne tik tas, kurioms 
vadovavo komunistai.

Vedamasis straipsnis 
“CIO News” puslapiuose 
klausia:

“Kas ten dedasi?” ir pri
deda, kad panaikinti unijas 
nėra išeiti, kurią gali svei
kinti Amerikos darbininkai.

Britanija prieš
ormozos gynimą

Londonas. — Britanijos 
valdžia paskelbė, kad Piet
rytinės Azijos konferenci
joje, kuri įvyks Filipinuo
se, ji stos už tai, kad For- 
moza neįeitų į tas teritori
jas, kurias Pietrytinės Azi
jos karinis paktas apiimtų 
ginti.

Britai tokiu būdu pasisa
ko už Formozos palikimą

Demokratai apkaltino 
Eisenhoweri korupcijoj

Chicago. — Demokratų 
Partijos Nacionalio Kom- 
teto pirmininkas Stephen 
A. Mitchell kalbėdamas ad
vokatų suvažiavime apkal
tino Eisenhowerio adminis
traciją korupcijoje. Jis 
sakė, kad prezidentas Ei
senhoweris įsakė Atominės 
Energijos Komisijai duoti 
kontraktą Dixon - Yates 
kompanijai, tuo tarpu, kai 
kita firma buvo pasirengu
si atlikti darbą už $90,000,- 
000, mažiau, o Tennessee 
Valley Authority teikti jė
gą už $140,000,000 mažiau.

Vienas artimas Eisen
howerio draugas, golfinin- 
kas Bobby Jones, yra Ni-

- Yates kompanijos di
rektorius.

Bobby Jones ir Ersenho- 
werio asistentai paneigė 
kaltinimus kaip “fantasti
nius”.

Prekyba tarp Britanijos 
ir Sovietu vis plečiasi

Londonas. — Britanija 
paskelbė, kad ji dar sušvel
nins kontrolę* prieš prekybą 
su Tarybų Sąjunga ir kitais 
socialistiniais kraštais.

Dabar svarstomas 40,- 
000,000 svarų plieno dirbi
nių užsakymas iš TSRS.

Anksčiau britai turėjo 
400 dalykų sąrašą, kurių 
negalima eksportuoti į So
vietų Sąjungą. Dabar tas 
sąrašas numuštas iki 250 
dalykų.

1952-rais metais Vakarų 
Europos prekyba su Rytų 
Europa buvo $738,000,000, 
o 1953 metais $789,000,000.

Saigonas. — Skrendantis 
iš Šiaurės Vietnamo lėktu
vas nukrito Pietiniame La
ose ir 46 asmenys užsimu
šė. Visi keleiviai buvo į 
Pietus vyksta pabėgėliai.

Hanoi. — Prancūzai * ir 
vietnamiečiai šia savaitę 
pradės pasikeisti belais
viais.

Washingtonas. — Atsto
vų butas priėmė įstatymą, 
kuris patvirtina mirties 
bausmę už -šnipinėjimą ir 
taikos metu. Iki šiol. šni
pinėjimas buvo baudžiamas 
mirtimi tik šiai šaliai ran
dantis karo padėtyje*

New Yorkas. — Senas po
litikas Baruchas pareiškė, 
kad jis remia senatorių Mc
Carthy, nors ne visas jo 
metodas.

Portugalai bombardavo Goa 
tvirtovę, atėmė ją nuo indu

New Delhi. — Praeitą 
sekmadienį indai naciona
listai išvarė portugalus iš 
Terekholo tvirtovės Goa 
teritorijoje ir iškėlė virš 
jos Indijos vėliavą. Pir
madienį portugalų kreize- 
ris atplaukė prie tos tvir
tovės ir ją bombardavo per 
valandą ir pusę. Paskui 120 
karių mažesniais laivukais 
buvo išsodinti ant kranto ir 
jie atėmė tvirtovę nuo be
ginklių indų savanorių.

Portugalai nuplėšė nuo 
tvirtovės Indijos vėliavą ir 
vėl iškėlė savąją.

Potviniai Kinijoje
Pekingas. — Jangcė vėl 

kyla ir jos vandens lygis 
yra pasiekęs virš 87 pėdų 
prie Wuhano. Tai yra apie 
4 pėdos aukščiau negu ji 
buvo pasiekusi rekordinio 
potvynio metu 1931 - mais 
metais.

Londonas. — Dešimt Ta
rybų Sąjungos profesorių 
atvyko, kad dalyvauti tarp
tautiniame mokslininkų 
kongrese Cambridge*

Valdžios krizis Izraelyje; 
konservatoriai pasitrauksią

Jeruzalė. — Konservato
riai (taip vadinamieji “ge- 
neraliai sionistai”), kurie 
turi keturis ministrus val
džioje, grąsina iš jos pa
sitraukti. Jie pareiškė so
cialdemokratiniam premje
rui Šaretui, kad jo dau
giau nerems. Konservato
riai nori, kad partijos, ku
rios gauna mažiau kaip 4 
procentus balsų rinkimuo
se, neturėtų deputatų par
lamente.

Apart socialdemokratų ir 
konservatorių, į valdžią 
įeina viena klerikalinė par
tija.

Kairieji socialistai (M. A. 
P. A. M. partija) vėl atsi
kreipė į socialdemokratus 
su raginimu sudaryti ben
drą yaldžią, bet socialdemo
kratai pasiūlymą atmetė.

New Yorkas. — Prezi
dentas Eisenhoweris čia 
buvo apsilankęs kelioms 
valandoms, kad užsiregis
truoti kaip balsuotojas atei
nantiems rinkimanis.

Tokyo. — Asamos ug- 
niakalnis, kuris randasi 
apie 50 mylių į pietus nuo 
sostinės, išsiveržė. Juodi 
dūmai ir pelenai pakilo ant 
mylios aukštyn.

Kingstonas, Jamaica.— 
Čia .pradėjo siausti vaikų 
paralyžiaus epidemija*

Guatemala atnaujino ryšius 
su Franco valdoma Ispanija

Guatemalos Miestas. — 
Armaso militarinė junta 
atnaujino diplomatinius 
ryšius su Franco valdoma 
Ispanija. Humberto Viz
caino Leal buvo paskirtas 
ambasadorium Madride, o 
Franco paskirs ambasado
rių Guatemala!.

Demokratinis Guatema
los režimas neturėjo jokių 
diplomatinių ryšių su Ispa
nija.

Kareiviai turėjo malšinti 
sukilimą Kanados kalėjime

Kingstonas (Ontario). — 
400 sargų ir 200 kareivių 
su nuogais durtuvais vos 
vos numalšino sukilimą 
Kingstono kalėjime, antra
me savo didžiu Kanadoje. 
Sukilėlį^ kaliniai padegė 
pastatus, sunaikino visus 
įrėngimus ir padarė milijo
no' dolerių žalos.

Sargams negalint kali
nius apvaldyti 200 karei
vių dalinys pilnoje kalinė
je aprangoje pribuvo. Jie 
šovė į orą ir paskui atsta
tė durtuvus, suvarė kali
nius i vieną kiemo kampą.

Keliolika kalinių sužeis
ta. i '

Trieste. — Maršalas Ti
to lankėsi Triesto vandeny
se. Jis neišlipo į krantą, bet 
savo laive priėmė B zonos 
(jugoslavų valdomos) pa
reigūnus.

Guatemalos ambasadorius 
prisistatė Eisenhoweriui

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pri
ėmė naują Guatemalos am
basadorių Luic Cruz Sa
lazar, kuris atstovauja Ar
maso vadovaujamą karinę 
juntą. Priėmimas buvo 
labai draugiškas. Eisenho
weris sveikino per ambasa
dorių Guatemalą su “tarp
tautinio komunizmp pan
čių atsikratymu.”

Prezidentas taipgi pri
ėmė naują ambasadorių iš 
Pietinio Vietnamo, Tran 
Van Choung.

Kinijos suverenitetui, kas 
reiškia, Kinijos respublikos 
galiai. Amerika, iš kitos 
pusės, tvirtai laikosi nuo
monės, kad Vakarai turėtų 
padėti ginti Formozą nuo 
kinų liaudiečių," jeigu jie 
bandytų ištrenkti Čiango 
kliką.

Kinijos premjeras Čou 
En - lajus paskutinėmis ke
liomis dienomis padarė ei
lę pareiškimų, kad Kinija 
skaito savo teise ir prieder
me išlaisvinti Taiwaną 
(Formozą) iš Čiango jungo. 
Manoma, kad Čou tuo rei
kalu kalbėjosi ir su britų 
darbiečių vadais.
Darbiečai bankete.

Pekingas. — Attlee, Be- 
vąnas ir kiti Kinijoje . vie
šintieji darbiečių vadai da
lyvavo iškilmingame ban
kete. kuri jų garbei davė 
Čou En-lajus.

Attlee savo kalboje ban
kete priminė, kad tai dar- 
bietiška Britanijos vyriau
sybė pripažino liaudies 
valdžią Kinijoje, ir kad 
darbiečiai pasiryžę ir toliau 
darbuotis už Kinijos ir 
Britanijos draugiškumą.

Attlee bankete sėdėjo 
čou dešinėje, Bevanas jo 
kairėje. Apie 400 aukštų 
Kinijos valdininkų ir vei
kėjų dalyvavo bankete.

Darbiečių delegacija da
bar išvyksta kelioms die
noms į Mandžiūriją, kur 
susipažins su tenykšte pra
monę. Jie grįš į Pekingą, 
kur matysis su Mao Tse- 
tungu ir vėliau vyks į Šan
chajų bei Nankingą.

Po kelių savaičių pabuvi- 
mo Kinijoje delegacija vyks 
į britų valdomą Hong Kon
gą, o iš ten — Japonijon.

Paskutiniai
pranešimai
Haga. — Olandija ne

rems" Europinės Armijos 
(EDC) plano su Mendes- 
France pataisymais.

Washingtonas. — Ame
rikos J. V. oficialiai išreiš
kė savo priešingumą Men
des - France pataisymams 
prie EDC.

Londonas. — Britanija 
paskyrė savo nauju am
basadorium Izraelyje John 
Walter Nicholls’ą.

Hanoi. — Pasikeitimas 
belaisviais tarp francūzų 
ir vietnamiečių jau prasi
dėjo. Francūzai sakosi tu
ri 10,000 belaisvių. Tik da
lis jų yra karo belaisviai, 
kiti gali būti skaitomi poli
tiniais kaliniais, nes jie bu
vo suimti kaip civiliai.

Kiek francūzų ir jų tal
kininkų laiko vietnamiečiai, 
iki šiol dar nebuvo paskelb
ta.

ORAS. — Vėsu ir saulėta*

Belfastas. — Britai su
ėmė tris airių nacionalis
tus. Pas vieną rasta dina
mito ir revolveris. Britai 
sako, jie rengėsi pravesti 
teroro aktus prieš atvyks
tančią karalienę.

Washingtonas. — Sena
tims komitetas pasmerk
siąs ir McCarthy ir Adam- 
są, pirmą už darbavimąsi 
Schine naudai, o antrą už 
pataikavimą.

Briuselis. — Ketvirtadie
nį čia atsidaro EDC reika
lais konferencija. Dalyvaus 
britų, francūzų, belgų, olan
dų, luksembergiečių ir vak, 
vokiečių ministrai
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Kas Ką Rašo ir Sako
VAJE, GAL JAU ČIA PAT 

IR SŪDNOJI DIENA 
“30,000 pastorių (kunigų) 

teigia: galima būti krikš
čioniu ir komunistu,” užsi
dėję už galvos rankas šau
kia Chicagos menševikiškų 
makartistų dienraščio ra
šeivos. Taip pasakęs išgar
sėjęs fašistėlis J. B. Mat
thews, kalbėdamas Chica- 
goje.

i Panašu į svieto pabaigą.
I Prašome pasiskaityti:

“Kalbėtojas pareiškė, kad 
anie 7,000 komunistuojan
čių protestantų dvasiškių 
esąs per mažas skaičius. Dr. 
Gallup institutas, apklausi- 
nėjęs 250,000 protestantų 
dvasiškių, ką jie mano, ar 
krikščionybė suderinama su 

j komunizmu (maskviniu). Į 
1 šį klausimą 30,000 pastorių 
atsakė, kad galima būti 
krikščioniu ir 1_______
partijos nariu.

Užkrėstos 54 seminarijos
“Kalbėtojas teigė, kad iš 

177 protestantų dvasiškių 
seminarijų Jungtinėse Vals
tybėse 54 yra infiltruotos 
komunistų partijos šalinin
kų. Jis tvirtino, kad 495 
Union teologijos seminari
jos (prie Kolumbijos uni
versiteto New Yorke) pro
fesoriai ir studentai palai
ko ryšius su prokomunisti
nėmis organizacijomis.”

Ir vien tik iki kinkų 
drebėjimo Matthews išgąz- 
dino lietuviškus makartis- 
tus iš Naujienų’ Olandų 
protestantų atstovas Dr. J.

SENATAS IR KOMUNISTŲ PARTIJA
Nebuvo jokių diskusijų, nebuvo jokio viešo apklau

sinėjimo, pačiomis paskutinėmis dienomis, Senatas pri
ėmė bilių, padarantį Amerikos Komunistų partiją nele- 
gališka organizacija. Biliui virtus įstatymu, už priklau
symą prie tos partijos baustų penkių metų kalėjimu.

Pirmas toks žygis visoje Jungtinių Valstijų istori
joje. Reikia atsiminti, kad Komunistų partija nėra I 
nauja partija. Ji jau gyvuoja 35 mietus. Pirmiau joks 
rimtas žmogus nė pagalvoti nepagalvojo, kad sulauksi
me tokios dienos, kuomet per 35 metus legališkai gyva
vusi ir veikusi partija bus įstatymais uždrausta.

Reikia taip pat žinoti, kad nulegalizavimui Komunis
tų partijos priešingas prezidentas Eisenhoweris, priešin
gi taipgi FBI direktorius Edgar Hoover ir prokuroras 
Herbert Brownell. Jie, žinoma, priešingi savotiškais 
sumetimais. Girdi, toks žygis tiktai nuvarys partiją į 
pogrindinį gyvavimą ii’ apsunkins komunistų persekioji
mą., Bet svarbu, kad jie priešingi tokiam1 žygiui. Ne
žiūrint to, Senatas vienbalsiai tokį žygį padarė.

Kas keisčiausia, tai kad pasiūlymas Komunistų par
tiją nulegalizuoti atėjo nuo taip vadinamų liberališkiau
sių demokratų, kaip Humphrey ir Lehman. Jie, mat, 
norėjo pasirodyti smarkesniais kovotojais prieš komu
nizmą už patį McCarthy.

Bilius priimtas su šūkiu “gelbėkime Ameriką nuo 
komunizmo.” FBI galva Hoover ir prokuroras Brown
ell atvejų atvejais yra paskelbę, kad šiandien Amerikoje 
nėra nė 25 tūkstančių duokles mokančių komunistų. Ir 
šitie dvidešimt penki tūkstančiai žmonių, milžiniškoje į L Maris pasakęs, kad visa 
daugumoje paprasti darbininkai, sudaro 160 milijonų j pasauiinė bažnyčių’taryba, 
gyventojų kraštui pavojų! Tikras absurdas! Tarpe visų ' ^urj laiko suvažiavima 
86 senatorių nerasi nė vieno, kuris iš širdies tokiam pa-! Evanston Ill beveik Nau- 
vojui tikėtų. _ . jienų panosėje, jau šokanti

Netgi didelėje daugumoje komercinė spauda negali i į)agai komunistų muziką! 
suvirškinti šio musų šalies Senato pasielgimo. The N. Y. §į0 aukšto dvasininko" fi- 
Times tą, žygį skaito priešingu mūsų įstaigų dvasiai. ]osofija yra tokia: 
Dienraštis sako, kad klaida yra nulegalizuoti idėjas ir , “šiems bažnyčių

s į cukrų. Įmaišyk pyčes. 
Švelniai, lyg vyniojant, įmai
šyk į gelatinos mašinį. Vidu
tiniai suplak grietinę ir pa
lengva įmaišyk. Supilk į šal
tu vandeniu perlietą formą. 
Pastatyk šaltai sukietėti ir 
paduok šaltą. Bus apie 4-6 

| porcijos.

Antras reikalavimas dra
bužiams — kad jie laisvai 
praleistų orą ir išgaravi
mus; dėl to labai nesveika 
vynioti kūdikį į ceratą (oil 
cloth), norint apsaugoti 
baltinius nuo suteršimo.

I Ceratą galima tiesti tik ant 
matraco.

Kūdikiui kambaryje ke
puraitės nereikia, kad ir 

: pačios lengviausios, visai 
. nereikia, o jei kūdikio gal- 
. va prakaituoja, ’net žalinga. 
Tik pasivaikščiojimo metu 
galima uždėti kyką (kepu

raitę) po šiltu gobtuvu.
Žindomo kūdikio drabu- 

formoje- tuos vaisius, prie ' an^
kurių jie ar jų tėvai buvo i suskleidziami maiskineliai 
nuo vaikystės įpratę. \ „ 
nok tūlų tų vaisių sezonai 
trumpi, o ne sezonais, at
gabenti iš toli, jie būna ne
ribotai brangūs, daug kam 
neįperkami. Tuo tarpu 

per- 
i pildyta panašią maistingu
mo vertę turinčių kitų 

Važiuoji i New Yor-j kuiie dabai sezone. 
“Keno įsaku?” klau- i Bet ?ie neįprasti valgyti.

siu jo. “Amerikos ambasa- i Naturalėje formoje pada- 
dos ir Ceylono' valdžios,”! VL?S> šeima sako: neska- 
atsakė jis. “Toje eilėje?” ■ n^s daugiau nevalgo, 
klausiau aš. Iš to jis gar-1 daryti? •

| šiai nusikvatojo. i Tokiems paskaninti rei-
Į kia panaudoti naujas ga- 

—Niekur mano kelionė- minimo formas. Gal būtų 
je aplink pusę pasaulio aš praktiškiausia 

_ / nuo kokius naujus vaisius pat
“TWA globos,” kuriai pa- pirmu kartu paduoti

MOTERŲ KAMPELIS
Pagrobtos Amerikones laiškas 

Amerikos prezidentui
Amerikoje gimusi ir Ame

rikos pilietė Rhoda Miller 
de Silva pasiuntė Jungtinių 
Valstijų prezidentui Eisen- 
howeriui laišką, kurio kopi
ją išsiuntinėjo visiems laik
raščiams. Jeigu kurio laik
raščio skaitytojai to laiško 
savo laikraštyje nematė, tai 
tik dėl esamosios dabarti
nės “spaudos laisvės.”

Mrs. de Silva rašo pre
zidentui:

—Adresuoju šį protestą 
jums, pone prezidente, ka
dangi jūs pats esate nese
niai pareiškęs, jog “kuomet
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komunistu I Vra ?ries zmones Pavart°-

Dienraštis sako, kad kiąiaa yra nulegalizuoti idėjas ir ( “§iems bažnyčių vadams 
politines teorijas.. Kaip tiktai to gi siekia Senato bilius. j 3įekiant sudaryti įspūdį, 

mu. nt xr Hei.ald Tribune kritikuoja Senatą iš ki-I ^ad krikščionybė gali su- 
/-nia o F i o m o Iznrl aifoo xnnnfn ■nncinlrri • i . • • i •The N. Y. 

tos puses. Dienraštis mano, kad šitas Senato pasielgi
mas, gali tiktai pakenkti vyriausybės planui sunaikinti 
Komunistų partiją.

The N. Y. Post senatorius išvadina bailiais ir labai 
rimtai abejoja apie Senato pasielgimo suderinimą su 
Konstitucija.

Netgi toks The N; Y. News Senato pasielgimą išva
dina vaikišku pasielgimu ir išreiškia pasitikėjimą, kad 
Atstovų Butas atsisakys eiti Senato pėdomis.

Iš visų didlapių tiktai Hearsto N. Y. Mirror užgiria 
ir sveikina Senato pasielgimą.

Dalykas daug rimtesnis, negu paviršutiniai atrodo. 
Visiems aišku, kad senatoriai, balsuodami už tokį bilių, 
turėjo mintyje ateinančius rinkimus. Republikonai no
rėjo pasirodyti “gerai,” o demokratai dar “geriau.” Įsta
tymais uždrausti-uždaryti politinę partiją, įstatymais at
imti grupei žmonių teisę savo idėjas propaguoti-skelbti, 
ilgų metų kalėjimu bausti žmones už jų įsitikinimus ir 
idėjas, yra visiškai naujas, visiškai svetimas dalykas šios

• šalies Konstitucijai ir tradicijoms, nesuderinamas su jo
kia demokratija. Tai klausimas, kuris paliečia visą 
Ameriką, visus Amerikos žmones, o ne vien tik palyginti 
mažytę komunistų saujelę.

Daleiskime, kad visi tie 25 tūkstančiai komunistų 
bus suimti, nuteisti ir susodinti į kalėjimus. Daleiskime, 
kad jie visi bus nušluoti nuo žemės paviršio, arba pada
ryti kankiniais. Argi tas išspręs nors vieną pamatinę 
problemą Amerikos, ar pasaulio? Štai Akrone streikuo
ja 50,000 gumos pramonės darbininkų. Niekas nesako, 
jog tai komunistų darbas. Štai prezidento Eisenhowerio 
ekonominis raportas. Kainos vėl pakilo, nedarbas vėl 
padidėjo. Ar už tai kalti komunistai? Ne, jie nekalti.

Galima nesutikti su komunistų idėjomis, teorijomis, 
filosofijomis, šūkiais, ir didelė Amerikos žmonių daugu
ma, kol kas nesutinka. Bet atimti tai grupei žmonių tei
sę į savo įsitikinimus, įstatymais uždrausti jiems rašyti 
ir kalbėti už savo idėjas, skelbti savo politines teorijas, 
yra priešinga visokiai “fair play” ir politinės laisvės są
vokai. Tik isterijos pagauti žmonės gali griebtis tokio 
demokratijai priešingo žygio.

Jeigu šiandien būtų nulegalizuota Kom. part., kur už
tikrinimas, kad rytoje tas pat nebus padaryta prieš kitą j nešė belaukiančiam tėvui, kad

! kurti geresnį pasaulį, negu 
I žada socialistai ir komunis- 
i tai, pastarieji, t. y. komu- 

1 nistai, padarys iš to išva- 
i das, kad jie kaip tik ir esą 
tikrieji krikščionys. Pama
žu pagrindiniai skirtumai 
tarp krikščionybės ir komu
nizmo bus užtemdyti ir ma
sėms pasirodys, kad jos ga
li būti ir krikščionimis, ir 
komunistais.” (N., rugp.

Tai matote, kas pasidarė. 
Tie gudrieji komunistai pa
sigavo Į savo “bučių” ne tik 
darbininkus ir šiaip varg
šus, bet jau beveik užkaria
vo, visą protestan tiška j ą 
dvasiškiją.

Jų sekamas žygis: užka
riavimas menševikų. Pare
gėsite, kas nors atsistos ant 
abiejų kojų ir sušuks, kad 
ir visas Naujienų štabas 
jau yra užkibęs ant tos pa
čios komunistų meškerės.

ŠYPSENOS
Jis gali ir lėtai

“Penki doleriai tik už iš
traukimą vieno danties! Juk 
tas užtrunka tiktai keletą se
kundžių,” skundėsi pacien
tas.

“Gerai, aš galiu traukti 
tai,” atsakė dantistas.

le-

Antras pasirinkimas
Gydytojas su rūpesčiu pra-

politinę partiją? Tegu tik pilnutinai įsigali makartistų 
klika Washingtone.. Senatorius McCarthy juk Demokra
tų partiją paskelbė išdavikiška partija. Roosevelto ir 
Trumano administracijos jam buvo “dvidešimties metų 
išdavystė.” Precedentas jau bus padarytas., Makartis- 
tams bus lengva nulegalizuoti ir Demokratų partiją.

Argi ne tokiu keliu Vokietijoje pakilo hitlerizmas?! 
Argi vėliau nesudegė toje pačioje fašizmo liepsnoje tie 
sąjūdžiai Vokietijoje, kurie sveikino Hitlerio “gelbėji- 
mą Vokietijos nuo komunizmo?”

Štai kame payojus visai Amerikai, štai kas reikėtų

jo žmona pagimdė ne sūnų, 
c dukterį.

“Tas niekis,” atsakė tėvas.' 
“Antruoju mano pasirinkimu 
buvo duktė.”

dencinio laikotarpio — de
šimtis policistų civiliniuose 
drabužiuose paėmė mane iš 
mūsų namų Kandy, Ceylo
ne, skubiai vežė iųane maši
noje, lydimoje su džypsu, 75 
mylias į Colombo. Ten ma
ne vežiojo iš vienos polici
jos stoties į kitą, o paga
liau ir į lėktuvų stotį. Tos 
pat dienos 3:30 valandą po 
pietų buvau įvaryta į TWA 
Flight No. 903 — kelionei 
i New Yorka. L- 4-

—Gale tiltuko, vedančio į 
lėktuvą, stovėjo nepažįsta
mas amerikonas, matomai, 
oficialas. “Kur tu kėliau- i . . .
ji?” klausė jis. “Apie tai i .y^
neturiu mažiausios nuovo- i 
kos,” atsakiau jam. Jis sa- i 
ko:

Šviežus vaisiai
Balansuoto maisto 

toje šviežus vaisiai yra bū- i 
tini kas dieną. Tai trečioji I 
iš 7 svarbiausių maisto gru- Į 
pių.

Daug europiečių kilmės ' 
amerikonų valgo naturalėje

dije-

ta tikra prievarta,” galima 
atsidėti ant visuomenės opi
nijos, kad ji tai atitaisys. 
Kaip amerikone moteris, 
kuri buvau neseniai per 
prievartą sugrąžinta atgal 
i Jungtines Valstijas iš ma
no namų Ceylone, atskirta 
12,000 mylių nuo savo vyro, | K.J 
nėra abejonės, kad aš tapau . 
“tikros prievartos” objek-' 

•tu. i
—Taip pat adresuoju tą| 

laišką jums dėl to, jog no-! 
riu atkreipti jūsų dėmesį Į! 
tai, kad Ceylono Senate | 
ivyko debatai, tuo klausimu, i 
Ten buvo iškelti rimti kalti
nimai link J. V. politikos 
pietrytinėje Azijoje. Kai- j 
tino, kad manęs iš ten išga
benimas buvo nieku kitu, 
kaip tiktai Amerikos valdi
nių autoritetų išgabenimas 
iš Ceylono ašmens, kuris į 
atvirai kritikavo Amerikos
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| politiką. Ta politika buvo j§duota įsaką deportuoti.
i vieno klausimo manęs 
neklausė. Dar daugiau, Cey
lono Aukščiausias Teismas, 
pažymėtinai greit, suteikė

charakter
“įsikišimas į -Ceylono vidi
nius reikalus per išlaukinį, 
prieš-komunizmą,”

negalėjau ištrukti
išbandant

vedė mane Amerikos amba
sada Ceylone. Jie grasinto 
man prievarta visu keliu, 
kožname žingsnyje. Niekur 
neleido man susisiekti su 
mano vyru Ceylone nei su

tose 
naujose formose, kad iš sy
kio užžavėtų apetitą. O 
įpratus bus skanu jau ir 
paprastesnėje formoje pa
duoti. Įpratinus visokius 
valgyti, visuomet turėsi ge-

draugais, kurie būtų galėję j ra pasirinkimą. Aprūpinsi 
man pagelbėti pakelėje. ! šeimos sveikatą ir nereiks 

—Ceylono policija niekad i permokant pirkti tų, kurie 
neiškėlė prieš mane jokių I tuo tarpu brangūs, 
kaltinimų, nors ji veikė au
toritetingai pagal premjero

Taip, trumpai, kaip ga- jsaI^ sustabdyti manęs dę-
lima, pone prezidėhte, 
paduodu faktus:

—Aš, Rhoda Miller
Silva, gimiau

čia portavimą mano vyrui to 
pareikalavus. Vienok to do- 

de kumento — writ of habeas 
Jungtinėse . corpus — negalėjo įteikti 

Valstijose ir esu Amerikos dėl to, kad kuomet jis su 
pilietė. Ištekėjau už ceylo- tuo dokumentu iš teismo 
niečio Joseph de Silva. Gy- i pribuvo į policijos stotį, jam 
venau užrųbežiuose apie de- į pasakė, kad mane jau išga- 
šimtį metų — iki, faktinai, beno lėktuvu mažiau, negu 
be ceremonijų tapau pames- valanda anksčiau.
ta Idlewild (New Yorke) 
lėktuvų stotyje 1954 metų i Mrs. de Silva tame šiurpia- 
spirginančiai šaltą k o v o * me kidnapinime, matysite 
mėnesio rytą be niekur nie- i sekamose šio skyriaus lai
ko, tik su tropiškais dra- j dose.) 
bužiais ant nugaros, su apie -------------------

do5oįr^pŠi& ir aš I Seimininkėms 
susitikome Londone 1945 
metais, kuomet aš rašinėjau 
(Londono) Ekonomistui. I
Mes dirbome kaip žurnalis- | nepaprastai skaniai nunoku- 
tai Lenkijoje, o vėliau, Lon- sios. Gal del to, kad sausro- 
done, bendrai dirbome ant ’< au£° kietos, galėjo jas ant 
knygos “Taika ant Vistu- J^džio nusirpdinti ir yistiek 
los.” Pradžioje 1953 metų, 
praleidę daug metų įvairio
se valstybėse, išskiriant sa- i 
vas, mes nusprendėme pa-1
Stoviai apsigyventi jo kraš-' ganilnti'receptas: 
te, Ceylone. (McCarran Ak
tas, su jo barjerais prieš!
azijanus ir kitus žmones, jo Į 
skirstymas praktikoje, pa
gal rases, spalvą ir įsitiki
nimus, neleido mums nei' 
galvoti apie atvykimą į Į 
Jungtines Valstijąs sykiu.) 

--Ceylono įstatymas rei
kalauja išgyventi šalyje 12 • 
mėnesių, pirm galėjimo įsi- ■ 
pilietinti pagal mano vyro 
pilietybę. 1954 metų kovo 
17-tą — apie pora savaičių 
pirm suėjimo man to rezi- 
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(Kas toliau atsitiko su

Pyčių kremas bavariškai

Šiemet iki Šiol pyčės buvo

Į dar nesu grūstas atvežti j mies
tus. New Yorko ir apylin- 
kės vietinės dar tebesirpsta.

i Tad dar verta pavaitoti bent 
1 vienas skirtingesnis joms pa-

Tačiau svarbiausia 
viską yra sveikata. Gi mi
tybos ekspertai sako, 
neskanus, per prievartą su- Į 
valgytas valgis nesivirškina 
taip sklandžiai, kaip ska
nus. 0 kartais gali ir lai- j 
kiną streiką sukelti. Tad | 
ieškojimas būdo valgį ska
ninti nėra jokiu “grieku.”

Veik visi žmonės mėgs
ta šaltainę. O vaikai meta 
viską į šalį prieš šaltainę. : 
Kam išgalima šaltainės nu
sipirkti ar namie pasiga
minti, verta šaltainę pa
sinaudoti pripratinimui vai
kų prie naujų skonių. Pa- ‘ 
vyzdžiui, daug vaikų ne- • 
mėgsta rudeninio arbūzo. 1 
Bet susmulkintas ir paduo- | 
tas mišinyje su šaltainę jau i 
visai kas kita — vaikai var- I 
žosi už didesnę porciją.

Kiti paskaninimams len
gvai pavartojami yra įvai- j 
rių saldžių sausainių 
piniai, medus, j 
supiaustytos 
ar sumaltos 
dainės.

Retkarčiais 
vaikų ir suaugusių, kuriems 
tūlas vaisius, daržovė ar 
kuris kitas maisto dalinys 
kenkia. Jie yra alergiški 
tūlam valgiui. Tokiu atve
ju skaninimas nepagelbės.

yįe_ ir tokio pat sukirpimo pa
laidinukė, užsegama iš 

; priešakio. Palaidinukė turi 
būti mėgsta arba multini- 
nė. Kelnaitės padaroma iš 
trikampiai sulenktos palu
tės. • i

Palutes galima dary4d iš 
marlės (cheesecloth), sude
dant ją dviem is sluoksnflhis. 
Marlė duoda pakankamai 
šilimos, gerai sugeria drėg
mę, yra minkšta ir gerai 
skalbiasi. Dažytų audeklų 
reikia vengti — ant jų ne 
taip pastebimi nešvarumai.

Net kasdien skalbiant, 
reikia turėti didesnį vaikiš
kų baltinių kiekį. Jaunučio 
amžiaus kūdikiai dažnai su
si teršia ir šlapinasi, dėl to 
baltinius reikia dažnai keis
ti. Vartojant neskalbtus iš
džiovintus vystyklus, kūdi
kiui ant odos atsiranda iš- 
šutimai, išbėrimai, ir čia 
jau nebepadeda nei talko 
milteliai, nei aliejus.

Kūdikio baltinius reikia 
skalbti atskirai nuo suau- 

j gūsių jų ir vyresnių vaikų 
. i baltinių. Kūdikio baltinius 

u ! patartina pavirinti, džio- 
, . | vinti atvirame ore. Jįsdžiū- 

a(1 | vusių palaidymas karštu 
. prosu* iš abiejų pusių yra 
, gera dezinfekcija.

Iš Motina ir Vaikas.
lai- 

Tad I šaltainėje išsilaiko piene 
esamieji maistingumo daliniai, 
kaip kalkės ir fosforas. Tie 
mineralai veikia auginimui 
vaikams kaulų ir daptų. Jų 
reikia ir suaugusiems pasi
laikyti geroje sveikatoje.

Today's Pattern

j tru- ' 
razinkos, 

minkštosios I 
kietosios sal- ;

užtinkame

kiekvienam amerikiečiui įsidėti į galvą.
Mes irgi norime dalintis su kitais viltimi, jog At-, 

stovų Butas nepadarys tos pačios klaidos ir jog preziden
tas Eisenhoweris stengsis atitaisyti Senato padarytą 
klaidą.

vokelis be skonio (plain) 
gelatinos

1 i puoduko šalto vandens
2 kiaušiniai, tryniai atski

rai
y4 šaukštelio druskos 
puodukas pieno 
šaukštelis vanilla ekstrakto 
puodukas plonai supiausty- 

tų, pasaldintų pyčių 
puodukas tirštos grietinės. 
Gelatiną suminkštink van

denyje. Suplak trynius, j juos 
įplak ’i puoduko cukraus ir 
druską. Laipsniškai dadėk 
pieną; virk ant karšto van
dens iki biskį patirštės, nuo
lat maišant. Supilk gelatiną 
ir maišyk iki ištirps. įpilk 
vanillos ekstraktą. Atšaldyk 
iki biskį sutirštės.

Kietai suplak kiaušinių bal
tymus, laipsniškai įplak liku-

Kūdikio drabužiai
Pirmas reikalavimas — 

drabužiai neturi varžyti 
kūdikio judesių. Kūdikiui 
reikia labai daug judėti: 
jei jis nemiega, tai jis visą 
laiką juda. Tatai turi dide
lę reikšmę jo raumenų, 
kaulu'ir nervu sistemos iš
sivystymui. Kiekvienas dra
bužis, kuris varžo kūdikio 
judesius, jam yra kenksmin
gas. Pirmiausia tai liečia 
juostą, kuri veržia kūdikiui 
rankas bei kojas ir paver
čia jį į kažkokią lėlę.

9326
10-20

Pattern 9326; Misses’ Sizes JO, 
12, 14, 16, 18, 20. Size 16 dress, 
4-}i yards 35-inch fabric; bolero 
require# 1% yards.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nuqpe* 
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept.; 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

1 ‘ . , , - - 1 T* .
2 pusl.-J-aisvė (Liberty)-Trečiad., Rugp. (Aug.) 18, 1954 ;
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San Francisco, Cal
Apie draugišką išvažiavimą

Apio-^i) mylių už San Fran
cisco* miesto ribų randasi mies
telis NAPA. Ten jau senas 
gyventojas Jurgis Slegeris tu
ri sklypą žemės, nemažą so
dą ir stubą. Apylinkė labai 
graži ir visur lygumos, todėl 
sekmadienį smagu ten pava- 
žiuot iš didmiesčio ir ramiai 
laiką praleisti.

Sekmadienį, rugpiūčio 8 d. 
oaklandiečių kuopa turėjo 
savo draugišką išvažiavimą 
pas d. šlegerį. Taipgi, apart 
oaklandiečių, galėjo dalyvau
ti kitų miestų lietuviai, kurie 
tik norėjo.“ Buvo atvykęs ge
ras skaičius lietuvių iš San 
Leandro, Oaklando ir vienas 
vežimas iš San Fra n cis co . 
Draugės moterys pagamino 
skanius pietus, o prie užkan
džių buvo ir įsigerti, jei kas 
norėjo (prie gėrimų patarna
vo vydwd). Kadangi d. šlege- 
ris tuP gražų sodelį, tai visi 
svečiai/ parsivežėm po keletą 
dėžių wanių obuolių į namus, 
galėsime gražiai sunaudoti.

Papietavus, moterys, susėdę 
ir pasikalbėję, gražiai padai
navo, vyrai, kaip kurie pinak- 
havo, o kiti šiaip draugiškai 
Šnekučiavosi apie gyvenimo 
reikalus, ir taip toliau. Užbai
gus piknikauti, moterys dar 
kvietė visus prie vakarienes

tik-užkandžių ir arbatos,tai 
rai sotūs važiavom namo.

Mes San Francisco palikom 
apsiniaukusi ir šaltą orą. gi 
pavažiavę apie desėtką mylių 
už miesto, patikom šiltą ir 
saulėtą orą. Labai smagu bu
vo praleisti sekmadienio po
pietis.

Buvo tikėtasi, kad bus dau
giau svečių iš San Francisko, 
bet tą dieną drg. Sutkai turė
jo svečių iš New Jersey, o d. 
Kamarauskas prastai jautėsi 
su sveikata. Todėl gaila, kad 
mažai sanfrančiskiečių daly
vavo.

Jau sykį buvo rašyta, kad 
geg. 18 d. buvęs sanfrancis- 
kietis Juozas Vaitonis, nesu- 
valdydamas savo pakvaišimo, 
nušovė savo uošvį Martiną Po
vei, ir tuom pačiu sykiu amži
nai sužeidė savo uošvę, per
šaudamas nugarkaulį. Ji am
žinai bus paralyžuota. Taipgi 
jis kėsinosi nušauti savo tris 
kūdikius ir moterį.

Nuo to laiko jis išbuvo Mar
tin apskrities kalėjime, ir tik 
rugp. 6 d. atsibuvo teismas. 
Teismo nuosprendis, kad jis 
turės kalėti nuo penkių metų 
ikį mirties. Teismo nuospren
dis nusako dvi bausmes: vie
na, už pasikėsinimą žmogžu-

dystėje, nuo metų iki 14 me
tų kalėti, kita už žmogžudys
tę, nuo penkių, m. iki gyvos 
galvos. Galim suprasti, kad 
jam bausmė kalėjime bus ne
mažiau 20 metų.

Tik keista, iš kur laikraš
čių ra porteri ai gavo ar davė 
jam inžinieriaus titulą.

Važiavo j val^acijas, 
pateko Į ligoninę

Mūsų viena gera draugė sa
vo laiške iš Los Angeles pra
neša, kad Jono švedo šeima 
važiavo iš Los Angeles į Bos
toną apsilankyti pas savo gi
mines, bet antros dienos ke
lionėje, važiuojant per New 
Mexico valstiją, nuvažiavo 
nuo kelio į gilią pakalnę. Vi
si trys, Jonas švedas, jo sū
nus Jonas ir Švedienė, liko la
bai sužeisti ir nuvesti į New 
Mexico ligoninę. Automobilis 
taip sužalotas, kad tik į išma
tas tinka.

Švedai keletas metų atgal 
atvyko iš Bostono į Los Ange
les ir ten turi porą apartmen- 
tinių namų, iš rendų gerai,ver
čiasi. Gaila, kad mūsų drau
gams įvyko netikėta nelaimė, 
turės skaudžiai nukentėti. Vė
lesniu laiku Švedai gyveno 
4042 S. Brighton Ave., Los 
Angeles.

Apie mūsų draugus
Iš pasikalbėjimų su drau- 

tenka sužinoti, kadgaiš
Oakland nedarbas prastai at
siliepia ant gyventojų. Namų

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

ri dabar klausyti, nes nuo dabar jis ir 
tavo vadas.”

Paskui rudbarzdis vadas įsakė Jurgiui 
aplink vaikščioti, vaikščioti ir vaikščio
ti, vaikščioti nesidairant, iki jis ateis.

Suprato Jurgis ir šventai pildė nuro-

(Tąsa)
Dar kiti pasakodavo, kad caro pasie

nio sargai sugauna keliaujančius į Ame
riką ir į armiją įstumia. Apie tuos sa
kydavo, kad tai jau blogiausia,*nes ne 
vien į armiją pasiųsdavo, bet dargi į 
bausminius darbo batalionus. Ir saky
davo, kad kai kam ne tik Amerikos, bet 
ir Lietuvos jau netekdavo matyti.

Pas nfriis netoli sienos, ir Jurgį iš Su
vaikė Kalvarijos į Kybartus nuvežė ar
kliais paprastas valstietis iš kaimo ana
pus Kalvarijos. Jis su savo moteriuke 
į Prūsus važiavo legaliai su pasportu. 
Mat, tais laikais caro činovninkai no
rintiems į Prūsus važiuoti tokius pasus 
duodavo.

Važiavo beveik visą naktį ir pasiekė 
Kybartus apie vienuoliktą prieš pietus. 
Vežėjas pašėrė arklius pas pažįstamą 
žydą kieme ir Jurgiui liepė tuo tarpu 
laukti, niekur neiti, iki jis sugrįš. Bet 
netrukus moteriukė jam sakė, kad gali, 
eiti pasivaikščioti, tik ne per toli. •

Iš pradžių Jurgis vaikščiojo aplink 
vežimus, kurių ten buvo keletas. Bet 
kai vežikas negrįžo ilgoką laiką, tai Jur
gis pradėjo vaikštinėti ir toliau, net bu
vo vienas nuėjęs iki rubežiaus ir vėl grį
žo prie vežimų. Laukė, laukė jis vėl, 
nieko nesulaukė, ir vėl leidosi link rube
žiaus, ir vėl jis grįžta. Mato jis, kad 
saulelė jau kur kas po pietų, o vado dar 
vis nesimato nei dūko.

Tik štai staiga jam kelią pastoja sto
rokas vyrukas, atkiša dešinę ir sako:

“Sveikas drūtas, brolyti! Kaip vaikš
čiojasi? Jau aš tave tuoj vesiu per ru- 
bežių.V'

.Jurgis nusigando, nudavė, kad nieko 
nežino, bet už minutės atgavęs drąsą at- 

įaakė:
“Apie kokį rubežių tamsta kalbi? Aš 

visai nesuprantu ir jūsų nepažįstu,” ir 
jau norėjo eiti. Bet pribuišas jį griebia 
užu rankos. “Tai kas, kad manęs nepa
žįsti”, sako, “štai aš tave nuvesiu ir pa
rodysiu ir tavo vadą.”

Vyrukas buvo nedidelis, jo švarkas 
gerokai nunešiotas. Kelinės jo buvo su
lopytos ir viename lope matėsi nauja 

t skylė. Ruda barzda neskusta per kokias 
tris savaites, akys mažytės, pilkos. Se
numo tas vyras galėjo būti kokių 35 ar 
40 metų. Atrodė visai panašus į val
katą.

' Jurgiui buvo nei bėgti nei rėkti. Kad 
ir nenoromis, jis v išvien eina su tuom 
žmogum.

Hjčjus keletą desėtkų žingsnių, štai 
prieš juos ir Jasulaičiai.
• Jujįfris nudžiugo ir klausia:
įi. “Kas per vienas šis vyras? Ar pažjs- 

b tatertį? Jis sakosi, kad mane per sieną 
site/

“Taip, taip,” sako Jasulaičiai, “Jo tu-

Rudukas nuėjo, bet nei dešimčiui mi
nučių nepraėjus grįžo, atsargiai apsi
žvalgė aplink ir mirkčiodamas mažytė
mis akutėmis sako:

“Eik šen su manimi. Turi dvidešimt 
kapeikų ant bonkutės?”

“Ne,” sako Jurgis, “mano visus pini
gus turi Jasulaičiai.”

“Gerai, jau gerai,” sako rudukas, “ei
ki su manimi...”
- Paėjęs bent kiek vadas akytėmis aty- 
džiai dairydamasis urnai atsargiai pa
suka iš šaligatvio pro tokią mūfinę pir
kelę. Jurgiui nereikėjo didelio aiškini
mo. Jis suprato, kad artinasi paskuti
nės minutės trempti Lietuvos žemelėje,
— tuoj peržengs rubežių.

Kaip spėjo, taip ir buvo. Vadas jį su
laikė ir tarė:

“Matai tą upeliuką? Ten jau Prūsai, 
bėk dabar greitai ir peršok jį.”

Jurgis nesiskubino, bet vadas spaus
damas jo ranką vis ragino:

“Bėk, greičiau, bėk!” . /
Pasileido Jurgis bėgti, bet vėl grįžta:
Kur mano Jasulaičiai, kur aš juos ma

tysiu?
“Juos rytoj matysi Eitkūnuose, bėk 

greičiau!” net , sukandęs dantis įširdęs 
rėkia rudukas. Jurgis pasileido jau ne 
juokais per tokias lyšias, ežias. Viena 
koja.paslydo, pagavo didelį “zuikį”, bet 
ant tų pačių pėdų pasikėlė, ir mato jis, 
kad kareivis, rubežiaus sargas, kad bė
ga, kad veja jį paupeliu, vis arčiau ir ar
čiau jo link. Mato jis, kad bėgantis ka
reivis šautuvą veik žeme velka, o pats 
juokiasi, juokiasi taip, kad Jurgis net jo 
baltus dantis mato...

Bet ilgai žiūrėti jam nebuvo laiko. 
Įsi bėgiojo jis dar keletą žingsnių, ir kad 
šoks, tai šoks per upeliuką. Dabar jis 
jau lengviau atsiduso. Pabėgęs dar..ke
letą žingsnių, atsigrįžo, pamosavo ran
ka kareivėliui, nei nepagalvodamas, kad 
jei anas būtų norėjęs, būtų ■ galėjęs jį 
nušauti. Taip, pamosavo jis ranka ka
reivėliui, lyg būtų norėjęs sakyti:

Sudiev! Sudiev, miėlas kareivėli ir tau 
Lietuva, motinėle!!!

Jurgis pažiūrėjęs dar kartą, atsigrįš 
žo, ilgai žiūrėjo į Lietuvos šalelę, ir nu
ėjo į Eitkūnus. Pasiekė jis patį mieste
lio centrą, vaikštinėja, dairosi šen ir 
tenK stebi pro jį praeinančius žmones, ir 
tuoj pasijuto esąs svetimoje šalelėje, 
nors nuo Lietuvos tik keli’ žingsneliai.

(Bus daugiau)

negali 
šlegeriai 

fųrnišiuo- 
Fairmont 

4838 DaL

savininkai, kurie turi kamba
rių dėl rendavojimo, 
gauti rendauninkų. 
turi puikų namą ir 
tus kambarius 411 
St. Taipgi Lapenai,
sy St., turi kambarius ąnt iš- 
rendavojimo, bet juos sunku 
parendavoti. Tas rodo, kad 
bedarbė laipsniškai plečiasi, ir 
bedarbių “armija” vis didėja. 
San Leandro vienu sykiu buvo 
paleista apie 2,000 darbininkų, 
iškeliant Chryslerio - Dodge 
dirbtuvę į Los Angeles. South 
San Fra n ei sk o USS. kompani
ja iškėlė didelę Įmonę į cen- 
tralines valstijas, čia pasiliks 
šimtai žmonių be darbo.

Alvinas

BINGHAMTON, N. Y
Iš LDS 6-tos Kp. Susirinkimo

Rugpiūčio 2-rą dieną atsibu
vo LDS 6-tos kuopos susirin
kimas, kuris buvo skaitlingas 
nariais. Nes nariai žinojo, 
kad šiame susirinkime bus 
išduoti raportai iš atsibuvusio 
išvažiavimo, įvykusio liepos 
25-tą dieną, ir iš LDS U-to 
Seimo. Pagirtinas dalykas, 
kad nariai lanko susirinkimus 
ir interesuojasi organizacijos 
reikalais. Taip ir reikia. Fi
nansų sekretorius pranešė, 
kad serga dvi narės: V. Sa- 
donienė ir E. Tinkūnienė. 
(Linkiu draugėm greitai pa
sveikti.) Sekretoriaus ir ki
tų komiteto narių raportai 
priimti.

Raportas iš atsibuvusio 
išvažiavimo

Išvažiavimas įvyko pas Iz. ir 
H. Vėžius, gražioje farmoje. 
Diena buvo graži.. Dalyvių 
privažiavo nemažai ir visi be- 
sivaišindami linksmai leido 
laiką. Turėjome ir svečių, 
būtent: S. ir J. žvirbliai, iš 
Syracuse, N. Y., ir G. ir A. 
Suvakai, iš Miami, Fla. Buvo 
smagu juos matyti šiame išva
žiavime.

Minėto išvažiavimo suren
gimui daugiausiai darbavosi: 
John ir N. Stroliai, A. ir L. 
Mainioniai, J. ir M. Kazlaus
kai, U. šimoliūnįenė, J. Na-' 
Valinskienė, A. Maldaikienė, 
J. Kaminskas, Ę. Tinkūnienė 
ir V. Vinskūnienė. Pagelbė
jo: J. Vaicikauskas, K. Juo- 
zapaitienė ir B. Zmitraitė. 
Aukomis prisidėjo: U. Šimo
liūnienė—keika* M Kazlaus- 

i)

kienė — keiką, O. Wellus — 
varškės, ir V. Kaminskienė—• 
gražų didelį keiką, už kurį 
surinkta $12.50. Labai ačiū 
jai už tai.

Ųž šį labai gerai pavyku
sį išvažiavimą priklauso dide
lis ačiū Vėžiams, už jų gra
žią vietą ir darbą. Aukoto
jams ųž dovanas, rengimo ko
misijai ir darbininkams už jų 
sunkų darbą ir dalyviams —■ 
visiems didelis ačiū už atsi
lankymą ir prisidėjimą savo 
doleriais prie pasekpiingo šio 
išvažiavimo, 
žaus pelno.
Raportas iš

Delegatės
A. Maldaikienė ir M. Kaz
lauskienė išdavė svarbius ir ’ 
gražius raportus iš ką tik at
sibuvusio LDS U-to Seimo 
Chicagoje. Jos pareiškė, kad 
Seimas buvo gana jaukus, vis
kas ėjo draugiškoj tvarkoj, 
priimta ištisai nauja konstitu
cija su nekurtais pagerini
mais; nutarta dėti daugiau 
pastangų prirašymui naujų 
narių', į organizaciją, ir taip 
toliau1. Taipgi jos sakė, kad 
buvo labai patenkintos drau
gų chicagiečių svetingumu ir 
draugiškumu, su kuriais joms 
tel^o susitikti, susipažinti’ ir 
linksmai laiką praleisti. Jųjų 
raportas priimtas.

Taip susirinkimas ir 
baigė geroje nuotaikoje.

Sekr. O. Wellus

Cleveland, Ohio
Spaudos piknikas 
jau už poros savaičių

Clevelando lietuvių spaudos 
piknikas, kurį rengia Draugi
jų Sąryšis, įvyks rugsėjo 5, 
Jono Rūbo piknikų darže. Jau 
beliko tik pora savaičių pri
sirengimui dalyvauti jame. 
Norinčiam praleisti smagų lai
ką spaudos piknike, kuris yra 
žinomas kaipo metinė iškilmė, 
reikia 
gus ir 
kartu, 
miesto 
ir juos, 
sirengę prie spaudos pikniko 
praleisime jį taip smagiai, jog 
bus smagu prisiminti ant il
gai. O pikniko šeimininkės 
bei šeimininkai yra pasirengę 
patenkinti visus svečius ir 
viešnias, atsilankiusius į pik
niką. Bus kalbėtojas ir gera 
muzika šokiams.

Prie įžangos bus duodamos 
vertingos dovanos. Pasistong- 
kime įsigyti tikietus iš anks
to.

pasikviesti savo drau- 
pažįstamus 
Turintiems 
apylinkėse, 

Tik tokiu

dalyvauti 
draugų 
pasikviesti 
būdu pri-

KELRODIS:

Kaip jau daugumai yra ži
noma, Jono Rūbo piknikų dar
žas yra prie US 422 vieške
lio tarpe Welshfield ir Park- 
man. Iš Clevclando reikia 
važiuoti US 422 keliu ir pra
važiavus Welshfield už dvie
jų ir pusės myli'ų rasite pik
niko iškabą prie kelio ir pik
niką. Iš Akrono, nuo Raven
na paėmus 88 kelią važiuoti 
iki Parkman ir iš čia. pasukus 
po kairei Į 422 ir pavažiavę 
porą mylių rasite pikniką. Iš 
Youngstown—tiesiog 422 ke
liu iki pikniko. Visi tėmyki- 
te pikniko iškabą.

Smagaus pasimatymo 
dos piknike!

span

Sveturgimių gynimo 
komiteto piknikas

Ohio Sveturgimįų Gynimo ! 
Komitetas rengia pikniką sek- , 
madienį, rugipiūčio 29, Zaz- 
rivy gėliį darže, 4132 Brook
side Blvd. Bušu važiuojant: 
reikia imti Lorain busą iki W. 

i 130, o W. 130 busu važiuoti į 
pietus iki Liberty Avė. ir Li
berty Avė. paeiti biskutį į va
karus ir pataikysite tiesiog į 
pikniką. Automobiliais va
žiuojantiems kelias tas pats 
geras. ' Piknikas prasidės 2-rą 
valandą, programa 5-tą vai.

kuris davė gra-

LDS 11-to Seimo
J. Navalinskienė,

užsi-

Jei Tamsta dar neprėnu- 
meruojt dienraštį Lajsvę, tąi 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
ęĮieną atpeš jums į namus 
svarbiausias žinias is viso pa
saulio.

$10,000 Fondo Eiga
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

E. Geležauskienė ...
Vilnų Kirpikas.......
Seserys Ona ir Marė
Scrantonietė ...........
Du bedarbiai...........
A. Kndraskas .........
Elena Sakevičiūtė ..
R. Janušaitis.........
Parapijonai.............
J. Karanasky.........

-A. Petrus................
Pritarėja................

5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00

Iš viršminėtų pavardžių, nekurie asmenys jau antru 
kartu aukoja.

Ir aš trokštu, kad vajus garbingai butų atsiektas.
Su draugiškais linkėjimais. P. Šlekaitis, Sranton, Pa.”

Nuo V. Žilinsko, iš Plymouth, Pa., gauta $23.00.
Per jį aukojo:

LLD 97 kuopa.........
Truikienė (Scranton)

$20.00 
. 3.00

Iš tolimos Texas valstijos gavome laišką, kurio da
lys skamba sekamai: “Seku, kai eina Laisvės Fondo 
eiga ir matau, kad dar daug trūksta iki $10,000 sukėli
mo. Negaliu būti rami, tad antru kartu prisidedu su 
$10. Viso gero. Elzbieta Ecenia, San Antonio, Texas.”

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
7.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

Nuo atskirų asmenų gauta sekamai: 
Kupiškėnas (Kanadietis) ..........................$16.00
Nuo Laisvės skaitytojų, Easton, Pa.........13.00
John ir Mary Buzak, Daytona Beach, Fla. 10.00 
Petras Poškaitis, Brooklyn, N. Y...............
Stasys Poškaitis, Brooklyn, N. Y..............
Ant. Ražanskas, Union, N. J. .. ..............
Charles Janušis, Hillside, N. J...................
Anthony Staniulis, Hampton, N. J..........
Annna Krajewski, Oxford, Mass................
Parapijonka ...............................................
Senas Brooklynietis ....................................
Trys parapijonai, Bayonne, N. J..............
Baltimorietė...............................<..............
A. Rudzinskas, Medford, Mass..................
Anna Raszcik, Alliance, Ohio.....................
V. Kapičiauskienė, Binghamton, N. Y. ...
Laisvės mylėtojas, S. T., Waterbury, Conn. 5.00 
M. ir S. Meisonai, Miami, Fla.........................5.00
A. Zigman, Philadelphia, Pa...........................5.00
Antanas Dė., Philadelphia, Pa....................... 5.00
Moterų Klubas (per A. Zalner), Phila, Pa. 5.00 
M. Stankienė, National Park, N. J.......... .
A. Makrickas, New Britain, Conn............
Jos. Gegžnas, Philadelphia, Pa................
Gebrge Braknis, Pontiac, Mich................
Broncė Kalusis, W. Fitchburg, Mass. ... 
Senas Eastonietis (Pa.).................... ,........
B. Suick, Philadelphia, Pa.........................
J. Žilinskas, Augusta, Me............... ............
M. Matukas, Boston, Mass.........................
Elizabeth Jamack, Douglaston, L. L, N. Y. 
Frank Jokūbaitis, Putnam; Conn..............

.. 5.00

.. 5.00
. 5.00
. 4.00
. 3.00

.. 2.00
. 2.00

.. 2.00
. 2.00

2.00
.. 1.00

Sveturgimių Gynimo 
Komitetas sunkiai verčiasi

Makartizmui pradėjus žiau
riau pulti iš visų pusių, gy
nimo organizacijoms pasidaro 
sunkiau, ypatingai, kada Ci
vilių Teisių Gynimo organi
zacija turi ant savo rankų to
kį iškaštingą darbą apginti 11 
Smith Akto aukų ir rėmėjų 
akys nukrypo ton pusėn. Bet 
ir Ohio Komitetas Sveturgi- 
miams Ginti turi apie 10 sve
turgimių ginti nuo išdeporta- 
vimo. Paimkime Todorovičius, 
kurie jau turi 16 Amerikoje 
gimusių anūkų. Sveturgimių 
Gynimo Komitetas gina žmo
ną nuo išdeportavimo, o vyrą 
nuo atėmimo jo pilietybės. Jį 

t bando nupilietinti irgi, žino- 
į ma, su tikslu išdeportuoti. To
dėl šis piknikas ir yra ren
giamas Todorovičių gelbėji
mui. Privalome kuo skait
lingiausiai dalyvauti šiame 
piknike.

Abner Green 
atvažiuoja į Clevelandą

Amerikos Komiteto Svetur- 
gimiams Ginti veikiantis se
kretorius atvažiuoja į Cleve
landą tos organizacijos .rei
kalais. Green kalbės rugpjū
čio 31, apie 8-tą valandą va
kare, Sterling Ifotelyje, kam
pas Prospect ir E. 30th Sts. 
Ąbner Green jau yra išdirbęs 
apie 26 metus Sveturgimių 
Gynimo Komitete, jau buvęs 
ir kalėjime už tą darbą ir yra 
geras kalbėtojas. Todėl bus 
žingeidu išgirsti Abner Green.

J, W. Petralis 
pasidavė opęrącijai

Mūsų jaunas veikėjas ir ge
ras korespondentas Juozas

Iš anksčiau gauta $8791.97. Dabar įplaukė $233.00. 
Viso iki šiol gauta $9024.97.

Dėkuojame visiems, kurių vardai aukščiau paduoti, 
už gražią paramą. Galutina fondo sąskaita bus paduo
ta už dienos - kitos, šis rąstas yra paruoštas spaudai 
dar, prieš rugpiūčio mėn. 15 d.

Laisvės Administracija

Petraus išvažiavo į St. John 
ligoninę pasiduoti operacijai. 
Linkėtina Juozui pasekmingos 
operacijos ir greito pasveiki
mo.

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

Rep. | biudžeto sukėlimą.

Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valiūnas
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

- two double beds
Day 
$7.00Ono Room

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

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

3 psl.—Laisvė (Liberty)-frečiaJ., Rugp. (Aug.) 18, 1954



SERGA
Ona Depsienė tebėra sun

kiai serganti. Dar toli ta Hie
na, kada ji pati galės atva
žiuoti pas mus. Tai dėl to ju 
draugai, prisitaikę progą, nu
važiuoja ją atlankyti.

Rugpipčio 14-tą pas juos 
lankėsi ilgamečiai ju draugai 
Budroniai. Ta proga Budrony- 
tė su Depsu kaimynų jaunimu 
buvo nuvykusi i Fire Island 
maudynes, o Budronis su Dep
su—žuvauti artimuose vande
nyse.

Tą pat dieną buvo pamy
kusi namo dailininkė Densų 
duktė atlankyti sergančią mo
tiną ir parsivežti savo mažą 
dukrytę. Mažoji Virginija vie
šėjo pas savo “senukus” treje
tą savaičių. Depsas buvo au
kle, slauge, virėja ir namų 
prižiūrovu. Laimė, kad jo 
sveikata tarnauja gerai.

Depsai gyvena ITuegenot 
Drive, Mastic Beach, L. L, 
N. Y. laiškams antrašas T.O. 
Box 1164. Gatvė prasideda 
netoli i pietus nuo Mastic 
Beach centrello, kur randasi 
paštas ir sustoja iš gelžkello 
stoties atvežantieji busai.

Aplankius mūšy Petrą
Praėjusi penktadienį buvau 

nuvykęs į Triboro ligoninę at
lankyti mūsų Įžymų veikėją 
ir menininką Petrą Grabaus
ką. Dar nežinią, kaip ilgai 
jam reikės ligoninėje pabūti. 
Gydytojai dar nepadarė nuos
prendžio.

Petras gi atrodo labai gerai. 
Sakosi jau pora svarų savo 
svorį pakėlęs. Gerai prižiūri
mas, gerai maitinamas. Petras 
sako: Nutrenkiau ir rūkymą. 
Turi pasidėjęs porą pakelių 
cigarečių, laikas nuo laiko pa
sižiūri, bet nė į lupas neima! 
Tas irgi, aišku, eina ant svei
katos.

Ligoninėje vieta labai švie
si, oringa. Ten beveik visi li
goniai pusiau sveiki žmonės. 
Kas nors truputį nenormalu 
pasirodo su jų plaučiais, todėl 
juos ten ir padėjo. Kai kurie 
yra išbuvę po metus ir dau
giau laiko. Gydo poilsiu, ra
miu užsilaikymu, geru1 mais
tu, na, ir laikas nuo laiko ko- 

• kių ten vaistų įčirškimu. Yra 
televizija, parodo ir krutamų- 
jų paveikslų. Bando ligoniams 
padaryti taip normalų gyveni
mą, kaip galima.

Petrą dažnai lanko daug jo 
draugų ir prietelių. Jau yra 
gavęs daug atviručių ir laiš
kų daugybės vietų. Visi linki 
jam greitai susveikti.

B.

Bronx veteranų ligoninės 
daktaras Berlin atsišaukė per 
per spaudą su prašymu su
grąžinti jam su- jo portfeliu iš 
auto išvogtus dokumentus. 
Juose esąs sudėtas trejus me
tus vykdymo darbas, kurio ko
pijos jis nepasidaręs.

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Milžiniškame krikščionių 
sambūryje Chicagos Soldier 
Field Stadijone, praėjusį 
sekmadienį buvo 12 5,000 
žmonių. Metodistų vysku
pas Oxnam tarp kitko, jiems 
pasakė:

—žmonės, kurie tiki, kad 
Dievuje jie priklauso vienai 
šeimai, privalo labiau do
mėtis žmogaus žmogumi 
išnaudojimo panaikinimu ir 
neklasinės visuomenės įkū
rimu ...

Tai reikšmingas aukšto 
dvasininko pasisakymas. 
Bet argi jis nemano, kad 
už tai makartistai jo ne
persekios?

Veikiausiai jis taip ma
no, bet nepaiso. Atsimena
me, tas pats vyskupas, jau 
buvo apskelbtas “raudonuo
ju.”

Tenka džiaugtis, kad atsi
randa aukštų dvasininkų, 
kurie socialines problemas 
siūlo spręsti žmoniškai.

NewWko^KŽ^ZlnlOT
Įvyks išleistuvės 
dviejų žymių žmonių

Šio penktadienio vakarą, 
rugpiūčio 20-tą, visiems žino
moje Jugoslavų Salėje, New 
Yorke, įvyks vienas pobūvis 

.pažymėti dvejoms išleistu
vėms. Garbės svečiais bus “vi
sų senutė” Marie Kratochvil 
ir Nick Silas Tsermegas.

Marie apleidžia J. V, rug
piūčio 22-rą.

Tsermegas išvyksta 28-tą.
Dėl ko jie apleidžia mūsų 

[šalį?
Kratochvil atvyko Ameri

kon prieš 47 metus, iš Čeko
slovakijos. Apsigyveno Chica- 
goje. Visą laiką buvo veikli. 

Į Už jos pastangas darbininkų 
, gerovei, už įvairiausias pas
tangas pagelbėti pagalbos rei
kalingiems jinai buvo Įgijusi 
“grandmother” vardą , daug 
anksčiau, negu ji natūraliai 
tapo' senute.

Dabar jau jinai ištikro yra 
senutė. Sunkiai dirbdama, ji 
išauklėjo 4 dukteris, kurios 
dabar jau turi savo šeimas. 
Tačiau ta maloni “grandmo
ther” užkliuvo makartistams. 
Ją pradėjo persekioti depor
tavimu. Sulaukusi 70 metų, 
rugpiūčio 22-rą ji iškeliauja 
pabaigti amžių savo gimtoje 
šalyje,kur jai nereiks rūpintis 
apie deportaciją ar būti 
įstumta koncentracijos kem
pėm

Tsermegas atvyko iš Graiki
jos ir čionai gyveno 38 metus. 
Praėjusio vasario 3-čią jis ta
po areštuotas deportavimui 
einant Walter-McCarran Įsta
tymu. Jį įkalino pirmojoje 
Amerikos koncentracijos kem
pėje, Ellis Island ir ten išlaikė 
lig šiol, neišleido po kaucija.

Jau buvo iškarto aišku, kad 
jam gręsė mirtis, jeigu būtų 
buvęs deportuotas Graikijon 
į fašistinės valdžios nagus. 
Fašistai jau seniau nužudė jo 
brolį. Jo motina uždaryta kon
centracijos kempėje dvejiems 
metams, o šeimos namai sude
ginti, Niek gyvendamas Ame
rikoje darbavosi darbo žmo
nių gerovei ir kaipo toks ne
galėjo laukti iš fašistų malo
nės.

Newyorkietis sveturgimiams 
Ginti Komitetas kovojo išgau
ti jam teisę išvažiuoti kitur ir 
tas pavyko. Rugp. 28-tą jis 
išplauks Lenkijon.

Tas pats newyorkietis komi
tetas dabar rengia šias išleis
tuves jiems pagerbti. įžanga 
visiems prieinama, tik $1. O 
nauda iš to eisi apgynimui ki
tų, kurie yra ar bus reikalin
gi apgynimo. Kviečia visus.

Lietuviams taipgi yra atsiųs
ta tikietų,lietuvių komitetas 
prašo tikietus įsigyti pas juos. 
Pramoga ’prasidės 8 vai. Salė 
randasi 405 W. 41st St., ne
toli nuo Times Square.

DP

Automobilistams
Visi turėsiantieji atsinaujin

ti vairuotojo laisnį, kuris baig
sis rugsėjo 30-tą, turės atsaky
ti specialius apie savo sveikatą 
klausimus. Turintieji tūlas ne- 
sveikatas galės atsinaujinti 
laisnį tiktai po gydytojo pa
tikrinimo.

Tarpe įsakytų raportuoti 
nesveikatų yra alpimas, cu
kraligė, Bright’s liga, aukštas 
kraujo spaudimas, bile kokia 
širdies nesveikata ir tūlos ki
tos.

Neteisingai atsakiusius už 
pirmą prasikaltimą gali bausti 
iki $100 pinigais ir 30 dienų 
kalėti, taipgi suspenduoti ar 
visai atimti leidimą.

Rockaway’s rezorte rugp. 
15-tą vidurdienį vykdys “gra
žuolių blauzdų” kontestą. Ta
čiau jame galės dalyvauti tik 
iš anksto registruotos, mau
dynių kostiumais ir aukštais 
kulnais bateliais apsiavusios 
jaunuolės 16 iki 26 metų.

Renka parašus pastatyt 
Flynn Į kongresmaną

Bi’onxe pradėjo rinkti para
šus pastatyti Elizabeth Gurley 
Flynn kandidatu i kongresma- 
ną iš Bronx 24-jo kongresinio 
distrikto. Atidarytos dvi rašti
nės, iš kurių vykdoma parašų 
rinkimo kampanija. Viena 
randasi 2565 White Plains 
Road, o kita 862 E. Tre- 

.mont Avė.
įstatymai reikalauja, kad 

kandidatas į Kongresą turėtų 
3,000 parašų. Flynn darbuoto
jai yra nusistatę surinkti 5,000 
piliečių parašų. Tai nepapras
tai didelis darbas renkant už 
pažangųi kandidatą. Tačiau 
darbuotojai, daugiausia jau- 

j nos moterys, yra pasiryžę to 
atsiekti.

Flynn, darbininkų vadovė 
komunistė, statoma Peoples 
Rights Party balotu. Rugpiū
čio 12-tą įvyko jos kampanijai 
darbuotojų susirinkimas. Susi
ėję apie 150 darbuotojų susi
darė darbui planus.

Atvykusi i susirinkimą 
Flynn buvo pasitikta atsistoji
mu ir ilga ovacija. Moterys ko
miteto narės Įteikė jai vazoną 
su augančiu, žydinčiu žolynu. 
Kalbose girdėjosi pareiškimų, 
kad darbas ją išrinkti Į Kon
gresą bus plečiamas ir vykdo
mas iki laimėjimo.

Flynn, kaip ir visuomet, pa
sakė Įdomią kalbą, stipriai pa
žymėdama už ką jinai kovos 
rinkimų kampanijoje. Tie jos 
pažadai, suglaudus bendrai, 
yra:

Jos distrikto ir visos šalies 
darbo žmonių gerovė.

Už išlaisvinimą Smith Ak
to aukų ir kitų persekiojamų.

Už taiką per derybas ir 
greta sugyvenimą kapitalisti
nio ir socialistinio pasaulių.

Flynn prašė darbuotojų tą 
jos programą perstatyti žmo
nėms. Net jeigui jinai taptų 
ip Įkalinta, darbas turi eiti pir
myn. Ji priminė, kad Mathew 
Lyons tapo iš naujo’ išrinktas 
i Kongresą būdamas kalėjime. 
Eugene Debs taipgi gavo mili
jonus balsų būdamas Įkalintas 
Atlanto kalėjime kaip kovo
tojas už taiką.

j Flynn sakė, jog jinai pati 
kalbės žmonėms masiniuose 
mitinguose salėse ir ant gat
vių visu rinkimų kampanijos 
laiku. O kad jos balso nega
lėtų sutabdyti jos Įkalinimu, 
ji žadėjo keletą kalbų užre- 
korduoti plokštelėse. Ji sakė:

“Elzbietos Flynn balsas bus 
girdimas net jeigu mano kū
nas būtų kalėjime.”

Flynn nėra jaunuolė. Rug
piūčio 11-tą jinai minėjo 
64-jį savo gimtadienį ir tos 
gėlės buvo jai Įteiktos to atžy- 
mėjimui. Kiekvienai to am
žiaus moteriai norisi pasilsėti. 
Tačiau gresiant pavojumi mū
sų šalies demokratijai ir taikai 
Flynn sutiko imti ant savo pe
čių sunkų demokratijos ir tai
kos gynimo darbą. Buvimas 
kandidatu suteikia daugiau 
galimybių, kalbėti Į, žmones 
masiniuose mitinguose, pa
gelbsti gauti nupirkti, skelbi
mų komercinėje spaudoje ir 
laiko radio programoms.

Rep.

Miestui leis skolintis 
250 milijonų

New Yorko miesto iždinin
kas Gerosa sako, kad valstiji- 
niai nuostoliai leis New Yorko 
miestui užsitraukti apie $250, 
000,000 paskolų Įvairiems sta
tybiniams reikalams. Tiek 
leista užsitraukti naujų skolų 
sekamais šešeriais metais.

Esamųjų nuo seniau įvairių 
skolų praėjusio liepos mėnesio 
1-mą miestas turėjo $3,488, 
596,445. Iš tų $75,841,796 
buvo užtrauktos vieneriais me
tais, pasibaigusios praėjusio 
birželio 30-tą.

Jaunuoliai naujavedžiai 
užsidusinę gasu

Pa j ūri o sargy b i n is Fr e d e- 
rick May ir jo žmona Joan 
atrasti uždusę savo kambary
je 267 W. 28th St., New Yor
ke. Trys pečiaus kraneliai ati
daryti, dėl to spėjama, kad 
jie nusižudė. Jie buvę čia ap
sivedę liepos 29-tą. Jinai bu
vusi nusiminusi, kad jos vy
rui buvę Įsakyta iškeliauti il
gesniam laikui Į tolimą New
foundland sritį. '

SKELBKITeS LAISVeJE

; Dr. A. Petriką;
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6808
j

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

A TONY’S |
, UP-TO-DATE i

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS [

Savininkas ?

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. j

Gerai Patyręs Barberis į
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AIDO CHORO PIKNIKAS 
Įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio 29 August
Važiuosime busu — Round trip $1.50

Steamboat Inn Park
; 91 Steamboat Rd. Great Neck, L. I.

___________ :______________________________ t---------------------------------

Įžanga tik 50c. Taksai įskaityti
I

Prasidės 1-mą vai. dieną ir tęsis iki vėlumas
GERA MUZIKA ŠOKIAMS

Užkandžiai, Gėrimai ir puiki dainų programa

Basas iš Williamsburgo išeis 1 vai. popiet nuo Liet. Pi
liečių kliubo, 280 Union Avė. Iš Richmond Hill, nuo 

Liberty Auditorium 1:30 vai. popiet.
Prašome Jsitemyti, kad kelione į abi pusi tik $1.5p

Tuojau užsisakykite vietas važiavimui į pikniką bu
sti. Galite užsiregistruoti pas Aido Choro pirmininką 
Joną Grybą, telefonas: Virginia 9-1827. Arba kreipki
tės Laisvės antrašu.

ruinininnirlnnimiuininiunnnninDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiniiinn

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

Mergina išbuvo naktį 
šlapioje rynoje

✓ *
Anksti sekmadienio rytą 

trauklio laivuko kapitonas 
Jonnaassen išgirdo East River 
pakrantėje balsą ties Cor- 
lears Hook. Priplaukęs, pama
to moteriškę stovinčią rynos 
atvanoję iki juostos apsemtą 
vandeniu.

Moterisi sakėsi esanti Mil
dred Hali, 23 m. Būk neži
nanti, kaip jinai ten atsidūrė. 
Tačiau spėjama, kad ji buvu
si suimaniusi nusižudyti. Po 
nušokime į vandenį ji pakei
tusi mintį. Vienok gelbėtis pa
čiai nebuvo galimybės, nes 
stačiu, aukštu krantu negali
ma išlipti. Spėjama, kad jinai 
ten šlapia šalo apie 7 valan
das. Ją nuvežė į ligoninę.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

PEIST LANE 
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

- ■

I NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED-MALE

NAMŲ DARBININKE

Mylinti vaikus. Atskiras kamba
rys. Visi namams įrengimai. Arti
mame priemiestyje. Pirm.—Antrad. 
9 A. M—4 P. M. MA. 4-8.372. Penk
tadieni-šeštadienį, ištisą dieną — 
BE. 3-3156.

(158-164)

MĖSININKAS |
Patyręs. Geras prie pjovimoprie 

Counter.
BERT SUSSEL

18-58 Northern Blvd.
Roslyn

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

OPERATORES
Prie Overlock ir Merrow mašinų, 

rankovių jdurimui; shoulder ir clos
ing. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis. Puikios darbo sąlygos.

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

(158-161)

KLASES A DIE MAKER

KLASES A PRESMANAS
Kirpimo ir Lankstymo Depart mente 

Unijinė Šapa 
NATIONAL FOLDING BOX 

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

(159-161)

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)

MALE and FEMALE

SLAUGES—R.N.’s
Laisniuotos ir Praktiškos 

Vyrai ar Moterys 
Generalinėj Ligoninėj—215 lovų. 

Veiklus Operacijų Dept.
Kreipkitės: Director of Nursing 

Service
THE STATEN ISLAND HOSPITAL

Gibraltar 7-6000
(^60-166)

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

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

Teiefonuokite FA. 7-9724 
(157-160)

\
OPERATORIAI

Patyrę ant Singer Mainos 

Gera mokestis, nuolatinis darbas.
HOLLY FROCKS

871 Carroll St., Brooklyn 
(4th Ave. lokalu iki Union St. stot.)

(160-166)

MOTERIŠKE
Prie virtuvės darbo, priruošti ir 

pagelbėti.
PARIL’S DELICATESSEN 

108 M*errick Road, Prieš 
Richmond Ave., Amityville, N. Y.

Tel. AM. 4-3360
(160-162)

REAL ESTATE

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. 4-9632
(159-165)

MERGINA

Dirbti Launderette .....
Pilną ar Dalį Laiko

Skambinkite
Tel. TI. 2-8188

(160-161)

MALONI MOTERIŠKE 
Žeimau 45 

Abelnam namų darbui 
Paprastas Valgių Gaminimas 

Nuosavas, puikus kambarys ir mau
dynė. Mylinti vaikus, patikima ir 

mylinti darbą. <- 
Tel. SC. 5-1484 

(160-162)

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

Tel. VI. 9-0997
(159-161)

HAND BEADERS
Ekspertės, patyrusios darbininkės 

ant kepurių. Darbas nuo kavalkų.
Nuolatinis.

Kreipkitės po 8:30 pas
TE DON’S

5 West 36th St., New York 
(5th floor)

(160-162)

BAY RIDGE — 78th St.
Vienos šeimos attached, 7 rūmai, 
aliejus, 2 virtuvės, bras'* naujai iš- 
dekorųotas. Užimama ant Nupirki
mo. Puikiausiose sąlygose, arti bu- 
sų, krautuvių ir t.t.— $15,500.

Tel. SH. 8-9147
(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
U157-160)

OPERATORES
Patyrusios prie suknelių

Nuolatinis darbas. 
Gera alga.

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

(160-162)

Montello, Mass.
Naujosios Anglijos Moterų sąryšio 

piknikas įvyks rugpjūčio-August 22 
d., Liet. Taut. Namo Parke, pradžia 
1-mą vai. popiet.

Bus gera muzika, valgių ir gėri
mų. Kviečiame visus pasilinksminti 
žaliuojančiame pušyne.

Rengimo Komisija.
(160-161)

AVĖ. L; 623 (OCEAN PARKWAY) 

2 šeimų mūrinis, gesu šildomas, 5 ir 
5^2 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)

. ■ ■■ -...........- 1............ —............. ... ■■■.■■ .............

BRONXVILLE —
EASTCHESTER APYLINKE

5 Charles Place. Naujas S/tiit level,
6 dideli rūmai, 2 maudynės* centra- 
linis koridorius, patogu į mokyklą 
ir parkways — Upper 20’s. Teiefo
nuokite savininkui:

NE. 6-4078
(158-164)

RANDAVOJIMAI
Kam yra reikalingas kambarys, 

yra apšildomas ir šiltas vanduo. 
Parankus susisiekimas j visas mies
to dalis. Antrašas: 114-43 — 118th 
St., Richmond Hill, N. Y. Tel Mi
chigan 1-0743. Sakmbinkite po 5 v. 
vakaro.

(160-162)

PARDAVIMAI
PARDUODAMAS 5 kambarių na-' 

mas. Vanduo, elektra, gazas. Baby
lon, L. L, arti Belmont State Lake 
parko. Pusantro akro žemės. Miš
kas. Kreiptis nuo 7 iki 10 vai. vak. 
šiuo adresu: Philip Mitchell: 6610 
Grand Ave., Apt. 6D, Maspeth, N.Y.

(160-162)

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)Į MATTHEW A. j

: buyus :> <
» (BUYAUSKAS) «
1 4
5 LAIDOTUVIŲ 2
J DIREKTORIUS J
» <

; 426 Lafayette St. J
: Newark, 5, N. J. J
f MArket 2-S172 J
>. ' 4

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

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

ROSLYN HEIGHTS
Parduoda ar Išnuomoja, — $20,000. 
6 dideli rūmai, gyvenamasis j^mas 
14x25 su ugniaviete. Modalinis, 
arti geležinkelio, mokyklų,,, bažny
čių. Šiltu vandeniu automab&kai šil
domas, % akro žemės.—Užhntinas 
nuo 1-mos rugsėjo.

Tel. RO. 3-0745
(160-161)

4 psi.—LaisvS (Liberty)- Trečiad., Rugp. (Aug.) 18, 1954




