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KRISLAI
Su dvasininkais.
Protas vietoje prietarų.
Dievui pagalvoti.
Sudiev, plūgui!
Kodėl bijoma?

Rašo A. BIMBA

‘^Kristuje nėra nei Rytu, nei 
Valfcarų Tikrai gražus šū
kis.' Jis aukštai iškeltas pro
testantiškų bažnyčių pasauli
nės tarybos s u v a ž i a v i m e 
Evanston, Ill.

Ten suplaukė iš Įvairių pa
saulio kampų 1,600 dvasinin
kų, atstovau. jaučių 168,000,- 
000 krikščionių.

Visa bėda sir minėtu šūkiu 
yra tik tame, kad jis neįvyk
domas krikščioniškoje pasau
lio praktikoje. Pa v., krikš
čionys britai, Prancūzai, bel- 

» gai ir dar kiti kruvinai plėšia 
ir išnaudoja Rytų žmones 
Azijoje ir Afrikoje.

Man patinka amerikiečio 
vyskupo Oxnamo suvažiavi
mui pasakymas. Jis pasakė: 

“žmonės, kurie tiki, kad 
Dievo akyse jie visi priklauso 
vienai šeimai, turi būti dau
giau suinteresuoti panaiki
nimu išnaudojimo žmogaus 
žmogumi ir sukūrimu beklasi- 
nės viMiomenės, negu bile ko- 
miMisfas.”

Tik ir vėl nelaimė, kad ši
tie protingi žodžiai nieko 
bendro neturi su krikščioni- 
kąja tikrove.

Paimkime mūsų šalį. Kas 
čia dedami! žiūrėkite, su ko- 

• kiu' pasiutimu tie patys mūsų 
dvasininkai kovoja už išlai
kymą klasinės santvarkos. 
Visiškai nesiskaito su vysku
po Oxnamo filosofija. Gi tuos, 
kurie skelbia beklasinės vi
suomenės reikalą ir filosofiją, 
baudžia penkių metų kalėji
mu !

1O štai irgi krikščioniškas 
prisakymas!

“Kiekvienas turi atsiminti, 
kad yra griežta tėvų pareiga 
leisti vaikus tik į katalikiš
kas mokyklas... Nepaisan
tieji šių įsakymų tėvai sunkiai 
nekaista ir turės atsakyti 
Dievui“ (Draugas, rugp. 12 
diena).

Iš dviejų, bilijonų gyven
tojų visame pasaulyje kata
likų tėra apie trejetas šimtų 
milijonų. Tik juos vienus 
Dievas globoja, pagal Drau
go prisakymą. Dievas pako
ręs tuos, kurie savo vaikų 
neleis į katalikiškas moky
klas!

Ypatingai pragaraą laukia 
tų, kurie savo vaikus leidžia 
į nosektantines viešąsias Ame
rikos mokyklas. O tokie tė
vai sudaro daugiau kaip ke
turis penktadalius visų Ame
rikos tėvų.

Gražiausia pasakius: Pats 
dievas, rimtai pagalvojęs, pa
tars Draugo redaktoriams 
kraustytis į kreizauzę.

Jau beveik surasta ir pri
pažinta, kad arimas žemės 
ją tik sugadina. žemė tik 
išpurtyta, giliai išakėta, daug, 
daug vaisingesnė.

plūgas išeis iš mados, nu
eis į muziejų.

-T -—
Keli ar keliolika Tarybų 

Sąjungos jaunimo ir studenti
jos laikraščių redaktorių pra- 

• še leidimo pavažinėti po Ame
riką, susipažinti su Amerikos 

puslapi)
■ . /

Lemiamieji 
pasitarimai 
apie E.D.C.

Briuselis. — Rytoj (ket
virtadienį) čia atsidaro 
EDC valstybių užsienio rei
kalų ministrų konferencija. 
Šie pasitarimai galutinai 
nuspręs, ar bendra Vakarų 
Europos armija prieš ko
munizmą bus organizuota.

Dalyvauja sekamos ša
lys: Francūzija, Vakarų 
Vokietija, Italija, Belgija, 
Olandija, Luksemburgas.

Britanijos ambasadorius 
Paryžiuje lankėsi pas Men
des - France, Francūzijos 
premjerą, prieš pat jam 
išvykstant į Briuselį ir ra
gino jį sušvelninti savo pa
taisymus prie EDC plano. ( 
Bet Mendes - France at
sakęs, kad, jeigu 'jo. patai
symai nebus priimti, tai 
Francūzijos parlamentas 
jokiu būdu neratifikuos 
šio pakto.

Mendes - France jau pri
buvo į Briuselį.

Bonna. — Adenauerio pa- 
gelbininkas pareiškė, kad 
Vakarų Vokietija jokiu bū
du negali priimti Mendes- 
France pataisymus. Pats 
Adenaueris neoficialiai pa
reiškęs, kad jis prarado vil
tį matyti EDC ratifikuota.

Londonas. — Premjeras 
Churchįllas konferavo su 
eile aukštų savo diplomatų. 
Buvo tartasi apie EDC. 
Britai laikosi nuomonės, 
kad dalis Mendes - France 
pataisymų, kurie api;ėžia 
būsimos europinės armijos 
viršvalstybinę galią, turė
tų būti priimti. Patys bri
tai iš pradžios nebuvo en
tuziastiški dėl savo karinių 
jėgų įjungimo į tarptautinę 
armiją.

Belo Horizonte, Brazili
ja. — čia vyksta generali
nis streikas. Miestas turi 
350,000 gyventojų. Viskas 
sustojo.

“Šalin karas!” sako Sovietų 
karo jėgų vadas Bulganinas

Maskva. — Sovietų Są
jungos karo reikalų minis
tras Bulganinas dalyvavo 
Indonezijos ambasadoje, 
kur buvo švęsta tos ša
lies nepriklausomybės die- 
na. Bankete taipgi daly
vavo Amerikos ambasados 
tvarkytojas Walter Walm-
sey ir Kinijos, Britanijos 
bei kitų šalių atstovai.

Maršalas Bulganinas pa
kėlė taurę su šūkiu “Šalin 
karas!” Jis pabrėžė, kad
Tarybų Sąjunga yra ma
čiusi, tiek karo kančių, kad 
iš širdies gilumos naujo ka
ro nenori.

“Bet jeigu mus užpultų, 
mes pasirengę gintis,” jis 
pridėjo.

Banketas buvo pirmas 
atsitikimas Maskvoje, kuo
met kartu pokilyje dalyva
vo Amerikos ir Liaudies 
Kinijos diplomatai

Kongresas galutinai balsavo už 
komunistu partijos uždraudimų

Washingtonas. — Sena
tas 41 balsu prieš 39 nu
balsavo padaryti priklau
symą komunistų partijai 
nusikaltimu, taipgi priklau
symą “komunistams pade
dančiose organizacijose.” 
Tuojau po to atstovų butas 
208 balsais prieš 100 parė
mė senatą balsuojant tą 
pačią senatinę versiją.

Tokiu būdu abu Kongre
so butai dabar vieningai 
yra nutarę užgniaužti Am. 
J. V. komunistų partiją 
kaip legalę politinę organi
zaciją. Kongresinis nuta
rimas nepavirstų įstaty
mu tiktai jeigu preziden
tas Eisenhoweris uždėtų 
savo veto.

Prezidentui uždėjus- sa
vo veto, tiktai du trečda
liai kongresinių- balsų gali 
veto atmesti.
Bausmes už priklausymą

Priklausymas komunis
tų partijai pagal Kongreso 
nutarimą taptų kriminali
niu nusikaltimu, už kurį 
žmogus galėtų būti nubau
stas penkiais metais kalė
jimo ir $10,000 pinigine pa
bauda.

Šis paragrafas apie bau-

Londonas. — Britanijos 
geležinkeliečiai planuoja 
streikuoti. Streiko klausi
mą pirmieji pradėjo kelti 
garvežių mašinistai. Jų 
unija turi 68,000 narių. Iš 
viso geležinkeliečių unija 
turi 400,000 narių.

Amerikiečiai reikalauja 
davinių apie belaisvius

Munsanas. — Amerikie
čiai per paliaubų komisiją 
kreipėsi j šiaurės • Korėjos 
karinę komandą su klausi
mu, kas atsitiko su 2,840 
belaisvių, kurių likimas iki 
šiol nežinomas. Į tą skai
čių įeina 526 amerikiečiai, 
50 europiečių ir likusieji 
pietkorėjiečiai. Apie juos 
nerasta žuvimo davinių, 
tad amerikiečiai daro iš
vadą, kad jie pateko ne
laisvėn.

(Šiaurinėm Korėja praei
tyje yra pareiškusi, kad su
grąžino visus grįžti norin
čius belaisvius. Tie prany- 
kusieji, sako šiaurinė Ko- 
rėja, niekad nebuvo jos be
laisvėje, bet kaip nors be 
davinių žuvo karo lauke,
kaip tai atsitinka kiekvie
name kare.)

Atėnai. — Į Salonikus at
plaukė rumunų laivas su
922 graikais. Tai graikai, 
kurie pilietinio karo metu 
buvo pasitraukę į Rumuni
ją ir dabar pasiryžo grįžti 
namo.

New Yorkas. — Lenkijos 
Suvienytoji Darb. Partija 
atsiuntė gimtadienio svei
kinimus Amerikos komu
nistų vadui Dennisui, kuris 
dabar randasi kalėjime*

Tik prezidento 
veto sulaikytų

das senate buvo nubalsuo
tas 81 balsu prieš 1. Vie
nintelis balsas prieš buvo 
buvusio kandiddto į pre- 
zidentines demokratu
minacijas Kefau verte 
Tennessee.
Liberalai ir jų priešai

Balsavimas abiejuose bu- Į klausymą komunistų 
~ 1.« -« -.z* L /G r-. X - — Į W ! ■ • • • • 1 1.*

no-jg i Paryžius. — Visa Euro- 
■ pos spauda plačiai komen
tuoja Amerikos Kongreso 
i nutarimą padaryti pri- 

i par- 
tuose turėjo keistą suiru- tijai nusikaltimu. Beveik 

Demokratų be išimties visa spauda pa- 
brėžia, kad tas nutarimas 
gali būti skaitomas žings
niu į fašizmą.

Londono “Daily Herald” 
(darbiečių organas) nuro
do, kad visoje Europoje 
komunistų partija yra už
drausta tik keliose fašisti
nio ar pusiau - fašistinio 
režimo kraštuose: 
joje, Portugalijoje, 
joje. -

Pusiau oficialus 
cūzijos užsienio 
ministerijos organas 
Monde” sako, kad Ameri-

tišką pobūdį.
liberalinis sparnas, kuris 
pirmiausiai kelios dienos 
atgal pasiūlė komunistų 
partijos uždraudimą, bal
savo ir už naujas uždraudi
mo versijas abiejuose bu
tuose. Tuo tarpu eilė re
akcinių senatorių, kaip 
Pat McCarran, Dirksen ir 
Ferguson, balsavo prieš.

Tokie liberalai kaip . 
Humphrey ir Morse (demo-g 
kratas ir nepriklausomas) 
stipriausiai stojo už už
draudimą.
Prezidentinis veto

Savo spaudos konferenci-
joje prez. Eisenhoweris pa
reiškė, kad anksčiau buto

Bažnyčia gali veikti visokiose 
tvarkose, sako vengrų vyskupas

Evanston, III. — Pasau
linės Bažnyčios Tarybos 
suvažiavime, kuriame da
lyvauja 1,200 dvasininkų iš 
48 šalių, svarbią kalbą pay 
sakė protestantų - refoj/ 
matų vyskupas John r Pe
ter iš Vengrijos. Šįs' vys
kupas taipgi yra Vengrijos 
parlamento nariu.

Vyskupas Peter pareiš
kė, kad krikščioniškos baž
nyčios turi išmokti veikti 
po visokiomis socialinėmis 
santvarkomis, veikti ne
priklausomai ir ganytojiš
kai. Jis sakė, kad dabar 
Vengrijos valdžia moka- 
bažnyčioms ir dvasinin
kams tam tikras subsidi
jas, bet valdžios ir dvasi
ninkų susitarta, kad tos 
subsidijos kas penki metai

Britu karalienė buvo labai 
stipriai saugoma Airijoje

Londonas. — Karaliene 
Elzbieta jau yra grįžusi iš 
Belfasto, šiaurinės Airijos. 
Jos apsilankymo metu ten 
ji buvo labai griežtai sau
goma, nes policija surado, 
kad IRA (Airijos Respu- 
blikietiškos Armijos) na
riai rengia prieš ją žygius.

Ji važiavo iš aerodromo 
į uostą šarvuotu automobi
liu 60 mylių per valandą 
greičiu. Policija saugojo 
visą kelią. Keli IRA nariai 
buvo suimti ir pravestos 
kratos, vienok prie britų 
kareivinių sprogo bomba 
ir daugelyje vietų buvo nu
kirstos elektros vielos*

! priimta draudimo versija, 
atimanti nuo kom. partijos

i legales teises, bet nenuma- 
tanti bausmių pavieniams,

j jam priimtina. Kaip 
atsineš į naują bendrą 
nato-buto versiją, dar

i žinoma.

jis 
se- 
ne-

Ispani-
Graiki-

Fran- 
reikalų

“Le

kos Kongreso nutarimas
dar labiau nužlugdins Ame
rikos prestyžą pasaulyje.

bus mažinamos ant 25 pro
centų.

“Su laiku mes patys tu
rėsime išsilaikyti, parapi
jos išlaikys savo bažnyčias, 
ir tai bus geriausia padė
tis,” sakę vyskupas Pe
ter.

Prieš vyskupo Peter ir 
kitų dvasininkų įleidimą 
šion šalin protestavo Ame
rikos Legionas ir kitos re
akcinės grupės. Valstybės 
departmentas yra davęs 
šiam vyskupui vizą su vie
na sąlyga: jis neturi tei
sės apleisti Evanstono apy
linkės, apart to, kai turės 
grįžti namo.

Pasaulinė Bažnyčios Ta
ryba atstovauja 168 milijo
nus įvairiausių sektų krik
ščionių, išimant Romos ka
talikus, kurie nepriklauso.

Studebaker ir Packard auto 
kompanijos jau susivienijo

Detroit. — Packard ir 
Studebaker auto kompani
jos susiliejo į vieną, kuri 
vadinsis Studebaker - Pa
ckard Co. šios dvi kompa
nijos yra paskutinės dvi 
likusios mažesnės nepri
klausomos nuo pačių di
džiųjų trustų. Vienu metu 
šalyje buvo 1,600 atskirų 
kompanijų.

Susijungusių kompani
jų viršininkai pareiškė:

“Spaudime tarp Gene
ral Motors ir Fordo mums- 
beveik nelieka vietos.”

ORAS. — Vešu ir giedra.

Indonezija 
skundžiasi 
J. Tautom

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo pa
reiškė, kad jo valdžia pa
duos skundą prieš olandus 
Jungtinėms Tautoms. Indo- 

! nezija nori, kad olandai iš
sinešdintų iš didžiulės 
Naujosios Gvinėjos salos 
vakarinės dalies. Vakarų 
Naujoji Gvinėja turi 150,- 
000 ’kvadratinių mylių plo
tą. Nors didžiausia dalis 
tos teritorijos tik dykumos, 
indonezai tą salą skaito sa
vo teritorija, priklausan
čia Rvtų Indijos salynui 
Ivp-iai kaip Java, Celebes ir 
kitos.
Sukamo kalbėjo Indonezi

jos nepriklausomybės die
noje.

Praeitą balandžio mėnesį 
indonezai ir olandai pra
dėjo dervbas apie Indone
zijos pilną atsimetimą nuo 
Olandijos karūnos. Indo
nezai ta jau padarė ir olan
dai turėjo žingsnį pripažin
ti.

Tuo laiku indonezai tain- 
p'i norėjo kelti Naujosios 
Gvineios klausimą,
Otendiios užsienio reikalu 
ministras Luns atsisakė ji 
liesti.

Rvtinės Nauiosjos Gvi
nėjos dalis, susidedanti iš 
Panos ir Šiaurrytinė0 Gvi- 
npios provinejin. nokiau SO 
hvifams. I ta dali Tndone- 
zi i a kol kas nereiškia pre
tenzijų.

Angly kalba (vietoje lotynu) 
Amerikos katalikų apeigose

Roma. — Vatikanas da
vė leidimą Amerikos kata
likų dvasiškiams pravesti 
apeigas anglų kalboje vie
toje lotynų. Anglų kalboje 
galės būti pravestos vedy
bų, krikštynų ir kitos cere
monijos. Bet mišios dar 
turės būti laikytos lotynų 
kalboje.

Leidimas atsineša tik į 
Jungtines Valstybes. Ka
nadoje ir Aliaskoje lotynų 
kalba dar lieka pilnoje ga
lioje.

Anksčiau Vatikanas yra 
davęs leidimą vietinėmis 
kalbomis laikyti apeigas 
trijose Europos šalyse: 
Italijoje, Francūzijoje ir 
Vokietijoje. Misijų sri
tyse (Afrikoje, Azijoje) 
katalikų apeigos dažnai at
liekamos vietinėmis kal
bomis, — jei misionieriai 
jas moka.

Čekoslovakija dėkoja 
Amerikai už pagalbą

Praga. — Čekoslovakijos 
valdžia išreiškė savo dėkin
gumą Amerikai už jos siū
lymą teikti pagalbos nuo 
potvynių nukentėjusiems. 
Amerikos pagalba duodama 
per Tarptautinį Raudonąjį 
Kryžių.

Paskutiniai 
pranešimai

Taipei. — čia atvyko 
Amerikos laivyno Pacifi- 
ke komandierius ir keli kiti 
aukšti laivyno bei armijos 
vadai. Jie konferuos su 
Čiango aukštaisiais kari
ninkais apie Formozos gy
nimą nuo Liaudies Kinijos.

Saigonas. — Iš Hanoi yra 
gauta žinių, kad vietnamie
čiai kartu su keliais šim
tais eilinių belaisvių rytoj 
išlaisvins buvusį Dien Bien 
Fu komandierių generolą 
Christian de Castries.

Jis pats norėjo būti iš- 
laisvintas paskutinis, bet 
liaudiečiai jį pristatys tarp 
pirmųjų.

Port Saidas. — Iš čia iš
plaukė karinis britų laivas 
su pirmais dviem tūkstan
čiais karių, kuriuos pradė
ta evakuoti iš Suezo. Iš vi
so britai evakuos apie 82,- 
000 kareivių.

Washingtonas. — Kong
resas patvirtino nauju 
valstybės sekretoriaus pa
dėjėju Herbert Hoover Jr., 
buvusio prezidento Hoove- 
rio sūnų. Jis užima gene-

bet; rolo Bedell Smitho vietą.
Washingtonas. — C. I. O. 

elektristų unija paskelbė, 
kad jeigu kompanija atsi
sakys derėtis dėl algų pa
kėlimo, 42,000 elektristų 
streikas prasidės 26-iuose 
Westinghouse firmos fa
brikuose po visą šalį.

Tokyo. — Didžiulės aud
ros ir liūtys sukėlė potvy
nius ir sudarė kitokią ža
lą Kiušu saloje. Septyni 
asmenys žuvo, daugelis li
ko be pastogės.

Ellis Island, N. Y. — Čia 
mirė Lincolno Bataliono 
veteranas Carlos Soule 
Echeverria. Valdžia jį ka
lino ir rengėsi deportuoti 
į Ispaniją, kur jam gręsė 
mirties bausmė.
Teheranas. — Prokurores 

reikalauja mirties . baus
mės buvusiam užsienio rei
kalų ministrui ir Mosadeg-* 
ho draugui Fatemi.

Washingtonas. — Kon
greso !parys K. B. Keating 
(R. lyY.) pasiūlė įstaty
mą, pagal kurį valdžia tu
rėtų atleisti kiekvieną tar
nautoją, kuris pasinaudotų 
konstitucijos penktuoju pa
taisymu.

Washingtonas.. — Pre
zidentas Eisenhoweris sa
ko, kad septintas Ameri
kos laivynas gintų Formo- 
zą nuo komunistų užpuoli
mo.

Rio de Janeiro. — Polici
ja suėmė tūlą de Oliveirą, 
kuris kaltinamas pasikėsi
nime prieš laikraštininką 
Lacerdą.

Ottawa. — Kanada jau 
paskyrė savo narius neu
traliai paliaubų komisijai, 
kuri darbuosis Vietname*
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ATSTOVŲ BUTO “KOMPROMISAS”
Praėjusį pirmadienį Kongreso Atstovų Butas beveik 

vienbalsiai (visais balsais prieš du) priėmė savo bilių 
prieš Komunistų partiją. Diskusijoms buvo duota tiktai 
40 minučių. O tai reiškia, kad faktinei nebuvo jokių 
diskusijų. Antra, nebuvo net atspausdinto biliaus at
stovams pastudijuoti pirma, negu jie už ar prieš jį bal
suos. Padaryta greitomis, paskubomis. j

Komunistų partija paskelbiama nelegališka- organi- '
I 

zacija. I
Sakoma, kad Atstovų Buto bilius turi administraci

jos, paties prezidento Eisenhowerio pritarimą. Atstovų 
Buto pirmininkas kongresmanas Halleck visus užtikrino, 
kad šis bilius bus prezidento pasirašytas ir taps šalies 
įstatymu.

Tiek Senato praėjusią savaitę priimtame biliuje, tiek 
Atstovu Buto biliuje liečiami du dalykai: Komunistų par
tija ir “komunistų infiltruotos” darbo unijos. Skirtumas 
tarpe šių bilių yra tik šioks toks. Ats.tovų Buto bilius 
vadinamas “švelnesniu.” Ji suformulavęs pats prokuro
ras Brownell. Spėjama, kad pasitarime tarpe Senato ir 
Atstovų Buto dėl abiejų bilių suvienodinimo Atstovų Bu
to bilius sudarys pagrindą bendrajam biliui.

Tai koks skirtumas tarpe tu dviejų bilių?
Pirmas skirtumas yra tas, kad Senato bilius ne tik 

nulegalizuoja Komunistų partiją, bet uždeda ilgų metų 
kalėjimo bausmę už priklausymą prie jos. Atstovų Bu
tų bilius tokios bausmės nenurodo. Atstovų Buto bi
liaus paskelbimas Komunistų partijos nelegališka orga
nizacija pirmoje vietoje reiškią tiktai tą, jog partijai 
bus uždrausta dalyvauti rinkimuose, statyti kandidatus 1 
ir tt., ir jinai neturėsianti teisės ieškoti teisių ir tiesos ' 
teismuose. •

' 1
Antras skirtumas liečia traktavimą darbo unijų. 

Senato bilius patvarko, kad bile unija bile kur, “komu- 
‘ nistų infiltruota,” turi būti sunaikinta, paleista, likvi

duota. Kadangi Amerikos Darbo Federacija ir CIO 
įskaitė tokiame biliuje pavojų ir jų unijoms, tai At
stovų Buto bilius patvarko, jog šis įstatymas nepaliečia 
Federacijos ir CIO gerame stovyje unijų. Tai reiškia, 
kad įstatymas paliečia visas kitas unijas—ne vien tik i 
pažangiąsias, kurias anais metais CIO išmetė laukan, 1 
bet ir nepriklausomas, kaip United Mine Workers of , 
America, arba geležinkeliečių brolijas. Vyriausybė ma
no, kad tokiam įstatymui nebesipriešins didžiųjų darbo 
unijų lyderiai.

Bet, žinoma, darbo unijoms pavojus pasilieka. Toks 
Įstatymas neapsaugo nei Federacijos, nei CIO. Daleis- 
kime, kad viena kuri didžiulė Federacijos bei CIO unija 
išeina į streiką. Daleiskime, kad makartistai paskelbia 
ją “komunistų infiltruota” (“komunistų kontroliuoja
ma”), bet Federacijos ar CIO vadovybė tokios “infil
tracijos” nemato ir streiką paremia. Tada makartis- 
tams bus aišku, kad “komunistai užviešpatavo” Federa
cijoje arba CIO. Šis įstatymas suteikia jiems legališką 
įrankį paskelbti mirtiną karą visai Federacijai arba CIO.

O kad streikų bus, o kad bus kovų, nepaisant jokio 
įstatymo prieš komunistus, tai niekas juk neabejoja. Su
teikimas vyriausybei teisės bile darbo uniją likviduoti 
sudaro rimčiausią pavojų visoms darbo unijoms.

Argi patys didžiausi ir aštriausi Amerikoje streikai 
nebuvo vedami didžiųjų- unijų, kurių komunistai niekuo
met nėra kontroliavę? Mainierių streikai ir kovos, 
plieno darbininkų istoriniai išstojimai, automobilių pra
monės darbininkų streikai paliudija tą tiesą, jog ne ko
munistai pagimdo bei iššaukia streikus, o gyvenimo są
lygos. Joks įstatymas ir jokios, kad ir aštriausios, baus
mės nesulaikys Amerikos dirbančiųjų siekimo geresnio, 
šviesesnio, laisvesnio gyvenimo sau ir ateities kartoms.

VĖL FORMOZĄ
Britanija atsisakanti padėti Amerikai apginti For- 

mozą ir Čiango režimą. Tuojau po karo ji Formozą pri
pažino Kinijos teritorija.

Tuo tarpu mūsų vyriausybė yra pasižadėjusi savo 
ginkluotomis jėgomis Formozą palaikyti čiango rankose. 

"■ Kinijos premjeras Čou En-lai dar kartą priminė vi
sam pasauliui, kad Formozą yra dalis Kinijos ir kad 
jinai bus išlaisvinta. |

Tuo tarpu iš Formozos kariniai laivai ir lėktuvai 
daro užpuldinėjimus ant Kinijos sausžemio. O jeigu 
Kinija paleistų darban savo lėktuvus ir laivyną prieš 
Čiango režimą Formozoie, mūsų vyriausybė tai skaitytų 
Kinijos užpuolimu ant Amerikos interesų ir paleistų 
darban visas karines jėgas prieš Kiniją. Tokia yra pa
sirašyta mūsų vyriausybės ir Čiango apsigynimo su- 

, tartis. ♦
Padėtis nenormališka ir nenatūrališka.
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Kas Ką Rašo ir Sako
TIKRAI TARPE KŪJO 

IR PRIEKALO
Vincas Rastenis, pabėgė

lis, stambus smetonininkas, 
Cleveland© Dirvos bosas, 
yra įsitikinęs, kad mes, 
vargšai lietuviai, tikrai esa
me atsidūrę tarpe kūjo ir 
priekalo — tarpe lenkų ir 
vokiečių. Ir vieni nori mū
sų talkos ir kiti nori, ir vie
ni pyksta ant mūsų ir kiti 
pyksta, su vienais mums 
susidėti blogai, o su kitais 
dar blogiau,—nei bėgti, nei 
rėkti! Vokiečiai kaltina 
mus, kad mes turime suo
kalbį su lenkais prieš juos; 
lenkai gieda tą patį apie 
mūsų suokalbį su vokiečiais 
prieš juos.

Kur mums būtų geriau 
prisišlieti? Įdomus klausi
mas. Rastenis išvedžioja:

“Vokiečiai niekur netei
kia tokios vilties, kad jie 
geruoju pripažintų Lietuvai 
racionalias sienas su bent 
apytikriai visa Mažąja Lie
tuva, ir kad dar šalia to 
kuo nors mums padėtų atsi
spirti prieš lenkų pretenzi
jas į pietinę Lietuvos dalį 
ir Vilnių. L

“Lenku užuominos teikia 
mums, nors ir neužtikrintą, 
bet žymiai geresnę, gal net 
gana patenkinamą perspek
tyvą.”

Bet šiek tiek atsipeikėjęs 
ir atsidusęs Rastenis suran
da, jog ne mums tą klausi
mą išspręsti, nes jį turės 
išspręsti lenkai su vokie
čiais ir kitos didžiosios vals
tybės. Antra, “dar nėra 
duomenų, kurie padėtų nu
spręsti, ant kurios kortos— 
vokiškos ar lenkiškos—yra 
verčiau statyti Lietuvos at
eitį.” Todėl “mums nepri
dera užimti poziciją vokie
čių-lenkų ginče.”

Lygiai nė išvalgyto kiau
šinio nevertas visas triukš
mas, raketierių iš Vliko ir

I “šefo” Lozoraičio sukeltas 
dėl atstovybės B o n n o j e . 
Rastenis mus užtikrina, kad 
“šia prasme niekas nepasi- 

| keitė.” Su Bonnos valdžia 
! gali susieiti ir pasikalbėti 

“j tiek “šefo” atstovas, tiek 
’ pasiuntinys iš Vliko. Tai ir 
I viskas, tai ir galas.

Kokia iš tos visos mali- 
i malienės išvada? Išvada 
tegali būti viena: “Lietu
vos laisvintojai” pasirodo 
didžiausiais apgaudinėto
jais savo pasekėjų.

MARIJONAI — LIETUVIŲ 
KALBOS DARKYTOJAI
Kasmet lietuviški Connect

icut valstijos klerikalai susi
rengia taip vadinamą ‘ “lietu
vių. dieną” M ariau a polyje, 
šiemet jų tokia diena įvyko 
liepos 14 d. Vienybės kores
pondentas padaro tokias pa- 

Į stabas:
, “Po pamaldų prasidėjo įvai
rūs pranešinėjimai per gar- 

jsiakalbį. Tie pranešinėjimai— 
; pasityčiojimas iš mūsų kalbos, 
i Drąsiai man kiekvienas! pa- 
Į liudys, kad vargiai buvo nors 
i vienas sakinys pasakytas tai- 
Įsyklinga lietuvių kalba. Sto- 
j viu ir klausau to žargono, o 
šalia manęs jauna pora kal
basi ir vyras moteriai angliš
kai sako, kad jis girdi lietu- 

i vio pranešėjo žodžius, kurie 
j turi panašumo į angliškus, 
i Moteris vyrui atsako, kad jei 
s jis mokėtų lietuviškai, čia ga- 
l lėtų susilaužyti ausis, nes 
kalbama netaisyklingai. Iš 
daugelio pasakytų “ lietu viš- 

j kų” žodžių, štai duosiu ke- 
i lis: patvelino, padramins, 
aranžiruos ir tt. Vargiai kur 

! nors inteligentai žmonės Ame
rikoje yra taip darkę tą mū
sų gražią kalbą, kaip šį kar

atą padarė tėvai marijonai.”
Paskui žmogus klausia: 

j “Kokiam demonui jie tarnau
ja, darkydami mūsų kalbą, 

| įvesdami labai nevykusius pa
kaitalus, tarsi mes savo kal
boje neturėtumėm žodžių?”

PASTABOS ■>
Kunigų “Draugo” kores

pondentas Vokietijoje Dr. 
V. Litas nepatenkintai rašo 
apie tai, kad Tarybų Sąjun
gos karinis laivynas aplan
ko svetimus uostus ir juo
se sutraukia didžiules žmo
nių7 mases.

Neseniai jis lankėsi Iš
tara bule, Helsinkyje ir 
Stockholme. Didžiulį žingei
dumą sukėlė ypač Švedijos 
sostinėje, kur susirinko apie 
50 tūkstančiu žmonių rusu v - c
laivyną pamatyti.

Dr. Litas iš to daro išva
dą, kad “pasaulio vandenų 
užvaldymas yra saldi meš
kos svajonė.”

Kipi’O sala — naujas bri
tų imperijai skaudulys. An
glų talkininkė Graikija 
griežtai reikalauja tą salą 
jai pervesti, o Anglija jo
kiu būdu nenori iš ten išsi
kraustyti.

Kai anglai neteko Suezo 
kanalo, tai Kipro sala jiems 
pasilieka svarbia militarinė 
baze Artimuose Rytuose. Ji 
ten per ilgą laiką įsitvirti
nusi ir savaip viešpatauja.

Graikija nurodo, kad toji 
sala yra istoriniai ir geo
grafiniai (Graikijos žemė. 
Gyventojų daugumą ten su
daro graikai.

Atrodo, anglam teks ge
rokai susipešti ir. su savo 
talkininke.

Mažas Nepalo kraštas, 
tarp Tibeto ir Indijos, ne
nori pasiduoti Amerikos 
spaudimui ten karinę bazę 
įsteigti.

Rugpiūčio 8 d. ten buvo

suruoštos prieš Ameriką 
atkreiptos demonstracijos, 
kuriose buvo sudeginti prez. 
Eisenhowerio ir sekr. Dul- 
leso paveikslai, išreiškiant 
protestą Amerikos politikai.

Nepalo kraštas žada pasi
likti neįtrauktas į Rytų ir 
Vakarų ginčus.

Atsimename didžiulį prez. 
Eisenhowerio administra
cijai suduotą smūgį Gene- 
vos konferencijoje, kuomet 
buvo pasirašyta Indokinijos 
klausimu taikos, sutartis. 
Tai buvo skaudus diploma
tinis smūgis.

Eisenhowerio administra
cija dabar bando iš tos ne
laimingos padėties išeiti su 
Filipinuose organizuojama 
konferencija “Azijai ginti 
nuo komunizmo.” Bet ir 
vėl nelaimė Amerikos poli
tikai. Tik Filipinai, Tailan
das ir Pakistanas tesutinka 
toje konferencijoje dalyvau
ti. Visos didžiosios azijinės 
šalys atsisako.

Azijos reikalais šaukiama 
konferencija įvyks be azi
jiečių. Gri-kis.
.L

Washing tonas. — Senat. 
Watkins sako, kad senati- 
nės komisijos pranešimas 
apie McCarthy reikalą bus 
gatavas spalio 1 dieną.

Londonas. — Britai at
šaukė savo ambasadorių iš 
Paryžiaus, kad tartis apie 
EDG. :

Maskva. — Iš savo parei
gų tapo pašalintas Tarybų 
Armėnijos Aukščausip Tei
smo teisėjas A. Arojąnaę.

Pastabos apie 
“Lietuvos Sūnų Išeivi”

Laisvės No. 154, rugpiūčio 
10, autorius Susninkųi Jurgis 
filosofuoja: Netoli nuo jų 
buvo stambus buožė Jakima
vičius, kuris turėjo tris vala
kus derlingos žemės. Taigi 
pas jį Jurgiui teko uždar
biauti. Rugius apakėti rei
kėjo dviem ir dažnai trimis 
akėčiomis. O arkliai jo bu
vo visi geri, staininiai. Su to
kiais akėti reikėjo didelio at
sargumo ir sugabumo, — ir 
ne tik pakinkyti, bet ir val
dyti. Aišku, suvaldyti šešius 
arklius, ir dar net staininius, 
tai jau reikia akylumo ir spė
kos.

Ir aš gimiau ir augau Lie
tuvoj ir pakankamai esu ma
tęs tų staininių ir nestaini- 
nių arklių. Aš nenoriu tikėt, 
kad vienas pats Jurgis būtiį 
galėjęs tuos visus šešis stai
ninius arklius pakinkyti į tre
jas akėčias ir su visais še
šiais staininiais arkliais akėti 
be niekeno pagalbos! Atro
do, kad Jurgio būta kokio 
stebukladario. Aš ir kiti ne
norėtume tam tikėti.

Trys valakai reiškia 60 de
šimtinių žemės. Tai nekažin 
koks labai didelis buožė. Ne
galima tikėt, kad jis galėjo iš
laikyti šešis staininius arklius, 
c priedui dar eržilą-dri- 
gantą.

Lietuvoje mūsų kaiminys- 
tėje buvo pusiau' dvarponis. 
Ale jisai turėjo trisdešimt va
lakų dirbamos žemės ir tiek 
pat girios-miško, o staininių 
arklių turėjo tiktai keturis. 
Kiti visi arkliai buvo darbi
niai.

Mes nesuprantame, apie ko
kius čia Jurgis staininius ar
klius aiškina. Staininiai ar
kliai yra gražiai nušerti, iš- 
pucuoti paradiniam pasivaži- 

j Dėjimui. Toki pas mus stai
niniai arkliai labai išdykę. Jie 
žvengia, kojomis kasa, try
pia, o svetimą žmogų kan
da ir bando įspirt. Mes bi- 
jodavome net iš tolo prieit 
prie tokio arklio. Ir tiktai jų 
prižiūrėtojas su rimbu'ranko
se juos suvaldydavo, ir tai ne 
vienas.

čia S. Jurgis rašė ir nedara- 
šė. Jam reikėjo parašyt, kad 
jis akėjo žemę pas tą šykš
tuolį buožę su šešiais papras
tais kuinais, o eržilas buvo už
darytas stainioje, ėdė avižas 
ir žvengė. Apart to, pieme
nėlio Jurgio per daug_ išsi
plepėta : ilgi, per daug nuo
bodūs verkšlenimai. Lietuvos 
piemenų- gyvenimas ir vargai 
visiems yra labai gerai žino
mi. Senas Pilietis

ŠYPSENOS
Kas gi jis yra?

Kartą, susiginčijus, motina 
pavadino tėvą mulu. Tėvas 
gi motiną pavadino višta. Čia 
pat buvęs vaikas labai susi
rūpino ir, nubėgęs pas lauke 
buvusią savo tetą, papasakojo 

| jai apie tėvą \ ginčą ir klau
sia :

“Jeigu mano tėtis mulas, o 
mama višta, tai kas gi dabar 
aš esu?”

“Juozuk, tu dabar tik ma
žas vaikutis ; kai išaugsi,į tuo
met ir pats suprasi, kuo esąs,” 
suramino vaikutį teta.

Numeris kaltas
Andrius aplankė kalėjime 

esantį pažįstamą Tamošių ir 
besikalbant paklausė: “Kas 
per priežastis, Tarnai, tave 
šion padėtin atvedė?”

“Ogi tas nelaimingasis try
liktasis numeris čia daugiau
siai kaltas,” atsake Tamo
šius.

‘♦Kokią gi svarbą Čia koks 
nors numeris galėtų turėti?” 
abejingai perklausė Andi’iu^.

“Neužmiršk, prieteliuk, kad 
mano reikalą sprendė dvylika 
pritaikintųjų posėdininkų ii* 
vienas teisėjas,” paaiškiųo sa
vo lankytojui Tajnošiųs.

Sutaisė Ka$ Kitas'

Tūli akių nesveikumai - 6
J. J. Kaškiaučius, M. D.

Apie astigmatizmą dar 
truputį paminėkime. Pir
miau šitoks akių (ar akies) 
trūkumas būdavo visiškai 
beviltingaš. Jokios pagal
bos jam atitaisyti nebūda- 
vo. Nei akiniai, nei vais- ■ 
tai, nei senovines operaci- i 
jos negalėdavo prašalint ši- ’ 
tos akių ydos. Tačiau pa- > 
skutiniais laikais akių chi-! 
rurgai ir biologai sugebėjo i 
“kitą akį” įsodint.

Žinoma, ne visą akiesI 
obuolį, o tik jo priekį—ra-! 
geną. Sveiką rageną gali- ! 
ma nuimt nuo numirėlio; 
akies, — tokio, kurs tik kad 
numirė, nedaugiau kaip ke
lios valandos. Arba nuo be
viltiškai sužeistos, laukan 
išimtos, akies, kurią tenka 
išimt. Tokios akies rageną 
galima prisiūt vieton astig- i 
matizmo pagadintos rage- : 
nos.

Iš tikro, tūlos akių ligo
ninės bei klinikos sukonser- 
vuoja ragenas tam tyčia 
skysčiuose ir, reikalui užė
jus, pavartoja jas operaci
jos tikslams. Kieno akis 
apvilkta paviršium kokia 
nepermatoma plėvele, tokia 
ragenos persodinimo opera
cija padaro stebuklus. To
kios rūšies neregys, apakęs 
dėl tikrosios akivalkos, ga
li ir vėl regėt, kai jam chi
rurgai persodina ir prigydo 
kitą rageną.

Pasitaiko ypatingos rū
šies vaikių bei akivalkių, 
vadinamų “ptergium.” Ant 
akies baltymo pradeda susi
daryti kraujagyslių bruože
lis. Jis eina didyn, platyn 
ir storyn. Per keletą mėne
sių bei metų tokia pterigija 
(“paukštės sparnas,” į 
paukštės sparną panašus 
auglys arba gyslota plėvė) 
ima šliaužti ir ant ragenos.

Jeigu laiku nenųimsi J&os 
pterigijos, neišpiausi, Uy ji 
sugadins rageną, ir tada 
dalykas bus kur kas pavo
jingesnis. Tada jau tik 
naujos ragenos įsodinimas 
tegalėtų atgaut pagadintą 
akį.

Pasitaiko visiškai aklų 
a*kių, nors pažiūrėt jos at
rodo švarios ir šviesios. Ši
tokiam atsitikime akių pa
viršius ir veik visas akių 
obuolys gali būt normalus, 
tik pats jo užpakalis paga
dintas: pagadinta tinklainė 
(retina) arba optinis ner
vas. Ir tas ir tas trūku
mas padaro visiškai aklas 
akis, kur jokia operacija, 
jokie persodinimai nieko 
nereiškia.

O akių tinklainę ir opti
nį nervą pagadina tūli juo
dai, ypač medžio alkoholis 
(“wood alcohol,” “me$iyl 
alcohol”). Tokių beviltiškai 
sugadintų akių, su nuvytu
siais akių nervais ir tinklai
nėmis, pasitaikydavo anos 
nelabosios prohibicijos lai
kais, kai alkoholikai įsius
davo gerti bet kokį alkoho
lį, medinį ar kokį blogą 
mišinį, naminio virinimo, be 
jokio distiliavimo mūnšai- 
ną, net ir “šeliaką,” liakerį 
ar gazoliną...

Esti ir šiaip sunkių ligų, 
kurios sugadina optinius 
akių nervus arba akiu tin
klaines. Retkarčiais ir kū
dikis apsigema (apsigims- 
ta) su suvytusiais optiniais 
nervais arba tinklainėm. 
Tai esti pasekmė kokios 
sunkios ligos, kuria tenka 
sirgti nėščiai motinai.

Net ir stoka vitaminų per 
ilgą laiką gali sugadinti 
akies aparatą. .

Kas dažniausia akis 
na — kita karta. V

ŽINIOS IS LIETUVOS
Šaunus darbas 
ir skambi daina

Į Pasvalio Kultūros ir po
ilsio parką nuo pat ryto va
žiuoja 'automašinos su savi
veiklininkais bei svečiais da
lyvauti tradicinėje rajono dai
nų šventėje. r

švente prasideda. Entuzi
astingai sutinka žiūrovai miš
raus choro atliekamas lietuvių 
liaudies dainas “Paleisk, tė
veli, lankon žirgelį,” “Ar aš 
ne vyšnelė,” latvių liaudies 
dainą “Išauginom šimtą var
pų” ir kt. Mišrų chorą pa
keičia vaikai. Po jų pasiro
do Pasvalio vidurinės moky
klos iy kultūros namų choras.

Iš širdies skamba mišraus 
choro atliekamos lietuvių, lat
vių, estų, rusų liaudies dai
nos. Iš “Saločių” kolūkio at
vyko 22 dainininkai, 8 poros 
liaudies šokių ratelio nariu.

Aktyviai vysto meilinę sa
viveiklą Stalino vardo artelės 
kolūkiečiai. Jų saviveiklinin
kai su pasisekimu dažnai kon
certuoja savo kolūkyje, iš
vyksta į kaimyninius kolū
kius, kiekvienais metais gerai 
pasiruošę dalyvauja dainų 

i Šventėje.
Aidint maršo garsams, į 

aikštę įžygiuoja gausaus šo
kių kolektyvo dalyviai. Vie
nas po kito atliekami lietuvių 
liaudies šokiai “Sukčius,” 
“Uolinderis,” liaudies žaidi
mai “Kolūkio pirmininkas,” 
“Gyvataras” ir kt. Kiekvie
name šokyje dalyviai išreiškia 
darbo ir kūrybos* džiaugsmą. 
Daugumas atlikėjų— kolūkie
čiai.

Suaugusius šokių aikštėje 
pakeičia mažieji moksleiviai, 
pionieriai. Pabaigoje susiren
ka vėl visi liaudies šokių ra
teliai ir atlieka “Suktinį.”

Dainų šventėje dalyvavo ir 
Latvijos Bauskės rajono kol
ūkiečių saviveiklos kolekty

vai. Jie šiais metais sudarė 
su Pasvalio rajono kolūkie
čiais socialistinio lenktyniavi
mo sutartį. Nuo to tarp jų 
užsimezgė draugystė. Pasva
lio rajono kolūkiečiai buvo 
nuvykę į Bauskės rajono kol
ūkius patikrinti socialistinio 
lenktyniavimo sutarties vyk
dymą. Latviai lankėsi Pasva
lio rajono kolūkiuose ir tarj*- 
biniamę ūkyje, dalinosi darbo 
patyrimu. Lietuviai dalyva
vo Bauskės rajono dainų šven
tėje, dabar į savo rajono dai
nų šventę pakvietė bauskie- 
čius. Bauskės rajono savi
veiklininkai — choro dalyviai, 
vadovaujami vyr. dirigewto 
Hamer, atliko latvių liaudies 
dainas “Vėjeli, pūsk,” “Ma
no tėvynė,” eilę lietuvių liau
dies dainų ir latvių liaudies 
Šokių. Tarpe lietuviškųjųmir- 
gėjo spalvoti latvių taikiniai 
drabužiai. Tai buvo dviejų 
tautų draugystės šventė.

M. Ladyga

Įvairūs išsireiškimai
Liaudies išmintis nereikalau

ja sau žvilgančio rūbo. Di
džiausias pasaulio teisybes 
galima keliose visiems su
prantamose eilutėse pareikšti. 
Nelaimė tame, kad literatūri
nis dvidešimtojo amžiaus pa
saulis niekad šios pamokos 
neišmoko.

Sterling North, 
amerikietis literatūros 
kritikas.

Brangiai vertina. — Aš pa
žinojau vieną farmerį, kjttifi 
kartą pareiškė taip labai‘‘’sa
vo moterį mylįs, jog nelik
tų jos mainyti tyet ant ge
riausiojo arklio, kokį jam te
kę bent kada matyti.

Gordon Stuart.
Surinko B. i*rąn&sas.



CHICAGOS ŽINIOS
Vienu šūviu nusišaukite 

du zuikiu
Neperdėsiu pasakęs, kad 

mažiausiai 10,000 lietuvių jau 
žino, kad rugpiūčio 22 dieną 
įvyks metinis dienraščio pik
nikas - gegužinė. Apie tai 
jie skaitė korespondencijose 
“Vilnyje,” matė skelbimus ir 
jau pasipirko bilietus, kurie 
platinami ne tik Chicagoje, 
bet visur, kur tik randasi lie
tuvių.

Taip, apie metinę dienraš
čio iškilmę žino' tūkstančiai, 
bet negalima tikėtis, kad vi
si asmeniškai dalyvautų. Juk 
iš Kalifornijos, Now Yorko, 
Floridos ir kitų tolimų vals
tijų neatvyks šimtai. Kiek 
jau žinoma iš laišku, piknike 
dalyvaus svečių ir viešnių ma
žiausiai iš dešimties skirtingų 

•valstijų — ir gana tolimų.
Daugelis chicagiečių atosto
gom įvažiuoja kitur. Tuom 
pat iSrokavimu daugelis iš 
kitų valstijų pasirenka atosto
gas paleisti Chicagoje. Ir, 
tiksliai pataiko tą laiką, kada 
užtikrintas susitikimas vieno
je vietoje su daugybe pa
žįstamų bičiulių. O tai ir yra 
metiniai “Vilnies” piknikai.

Susitikimas su draugais tei
kia malonumą ne tik svečiams 
ir viešnioms, bet dar daugiau 
vietiniams. Na, turėsime pro
gą susitikti su seniai bematy

tais prieteliais, bet...
Yra dar ir kitas, bene svar

besnis tikslas, dėl ko visi 
Chicagos apylinkės vilniečiai 
dalyvaus piknike. Trumpai ir 
atvirai pasakius: Dalyvavi
mas “Vilnie8” parengimuose, 
ai tai yra koncertas, ar gegu
žinė, teikia dienraščiui moralę 
ir materialę naudą.

“Vilnis” yra liaudies tribū
na tikroje to žodžio prasmė
je. Per 34 metus “Vilnis” 
neužsiėmė jokia raketeryste. 
Nereikia daug aiškinti, jog 
kaip kitų tos rūšies svetim- 
kalbių laikraščių, taip ir “Vil
nies” finansinė būklė neužvy- 
dėtina. Kad “Vilnis” išsilai
kė per 34 metus ir atmušė ar
šius reakcijos^ puolimus, tai 
dėka tūkstantiniam kolekty
vui susipratusių,’ demokrati
niai nusiteikusių Amerikos 
lietuvių.

Taigi, pageidaujantieji vie
nu šūviu nušauti du zuikiu': 
smagiai, maloniai praleisti 

; dieną minioje draugų ir pa
remti savo dienraštį, dalyvaus 
“Vilnies” piknike rugpiūčio 
22 dieną.

Pasimatysime.
) L. Jonikas

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

Worcester, Mass.
Rugpiūčio 3 d. įvyko Lietu

vos Sūnų ir Dukterų pašaipi
uos draugijos susirinkimas. 
Valdyba ir įvairios biznio ko-^ 
misijos išdavė raportus iš pra
ėjusio mėnesio veikimo.0 Vis
kas vedama tvarkiai.

Tragiška mirtis atėmė veikėją

Joseph W. Korsak, 58 me
tų amžiaus, liepos 28 d. laike 
vakacijų žuvaudamas išvirto 
iš laivuko ir nuskendo Spect
acle Pond, Wareham.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Josephine, dukterį Ja
nice, sūnų Joseph čionai ir 
seserį Mrs. Rose Peter Gaidis, 
Nashua, N. II.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijai Karsoko mirtis da
vė skaudį smūgį. Karsokas 
yra labai daug draugijai pa
sidarbavęs, per ilgus metus 
tarnaudamas finansų sekreto
riumi. Draugija turėjo per
gyventi tarpe gerų laikų ir la
bai 'blogų. Karsokas visados 
dirbo visokius darbus draugi
jos naudai.

Karsokas mylėjo meną. Per 
ilgus metus dainavo Aido 
Chore ir dalyvavo veikalų 
vaidyboje. Jo žmona Josephi- 
na A. (Streimikiūtė) taip pat 
visą laiką priklausė Aido 
Chore ir gražiai dainuodavo, 
o vėlesniu laiku labai pasek
mingai mokino Aido Chorą. 
Taip pat ir jų dukrelė Jan-

ice priklausė .Aido Chore. 
Karsokai gražiai sugyveno su 
visais, kaip šeimoje, taip k 
draugijiniame veikime.

Progresyvė visuomenė pa
reiškė pagarbą mirusiam 
draugui ir gilią užuojautą šei
mai. Prisiuntė daug gėlių ir 
keletas šimtų dalyvių rugpiū
čio 1 d., antrą valandą, lydė
jo mylimą draugą į amžiną 
atilsį, į Vilties kapus (Hope 
Cemetary).

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija pareiškė gilios už
uojautos velionio šeimai, gi
minėms ir draugams.

Lai tau, brangus drauge, 
būna lengva šios šalies žeme
lė !

Norintieji įsirašyti į Liet- 
Sūnų ir Dukterų Draugiją at
eikite į sekantį susirinkimą 
lugsėjo 7 d., 7:30 vai. va
karo, 29 Endicott St. Rep.

New Yorko Žinios
Demokratai kritikuos 
republikonus už * 
didėjantį nedarbą

Pasiruošimo rinkimams pla
nuose New Yorko valstijos de
mokratai skaito nedarbą vie
nu svarbiausių punktų savo 
rinkiminei platformai. Apie 
tai nedvejojančiai pasisakė 
tos partijos pirmininkas šioje 
valstijoje, Richard H. Balch. 
Jis buvo susišaukęs spaudos 
konferenciją savo partijos 
centre Hotel Biltmore.

Balchius sako, kad demo
kratų partijos vyriausiu sie
kiu bus sugrąžinti į darbus 
600,000 New Yorko valstijos 
bedarbių.

Razor darbininkai 
sutikę priimti firmos 
pasiūlytas sąlygas

United Electrical, Radio and 
Machine Workers Lokalo 
475 -to nariai, dirbantieji 

[American Safety Razor Kor
poracijai, rugpiūčio 15-tą bu
vo susirinkę svarstyti firmos 
pasiūlytas sąlygas kontraktui. 
Skelbiama, kad sutikę priimti.

Darbininkai sutikę priimti 
po 5 centus mokesties priedo. 

! Iš karto unija reikalavo dau
giau. Firma sutiko duoti šio
kių tokių pagerinimų pensijų 
fondui ir 15 procentų pakelt’ 
davinį atstatomiems iš darbo 
tiems, kurie yra išdirbę firmai

Nušovė žmonos vilioką 
ir pasidavė policijai

Salvatore Morena, 43 metų, 
sušaudė George Ginexi, 49 
metų. Po to pats nuvažiavęs į 
stotį pasiduoti policijai.

Morena įtaręs Ginexi, kad 
jis viliojo jo žmoną Idą, su 
ja santikiauja. Dėl to šeimoję 
kilęs nesusipratimas. Moreno 
jau buvę sutikę persiskirti, tik 
negalėję sutikti dėl to, katras 
auklės jų du vaikus.

Moreno savo konkurento 
palaukęs sėdėdamas auto ma
šinoje priešais namus, 73-69 
197th St., Queens. Nušauta
sis gyvenęs 23 School Street, 
Malverne.

New Yorko įvairiose dalyse 
sumedžioti 14 vyrų, įtartų

Lietuvos Sūnus — Išeivis
Rašo SUSNINKŲ JURGIS J

(Tąsa)
Saulutė nusileido, pradėjo temti. Su

stojo jis ant šaligatvio ir pradėjo galvo
ti: kur, jam pasidėti, kur beeiti? Kur 
nakvynėlę gauti? Pinigų jis turi tik ko
kią pusę rublio, nežino jis kada ir kur 
susitiks ir pamatys savo vadą. Bet jo 
abejones ir nerimastį sklaidė naujas, 
intrigucj^antis miesto vaizdas. Iki šiol 
jis ifcekad nebuvo didmiestyje, nebuvo 
tokio matęs. Ir stebėjosi jis, dairėsi i 
langų vitrinas, į naujus, kitoniškai ap
sirengusius, keistus žmones.

Štai vitrinoje stovi mergelių biustai. 
Jos taip gražiai, gražiai aprėdytos, pa
puoštos aukso apyrankiais, žiedais, žie
deliais. Jos apšviestos elektrinėmis 
lemputėmis, žibčioja, žėri... Mergelės sa
vo stiklinėmis akutėmis tartum mirksi, 
baltas rankeles ištiesia link jo ir kvie
čia: “Eik šen, vaikinėli, mes tave pri
imkime į prieglobstį, paglamonėsime... 
Pas mus puikią nakvynę gausi... Bučkį 
suteiksime tau, ' pirmą kartą apleidu
siam tėvynę brangią... Eik čia...”

Stebino jį ir kiti nematyti gražmenys, 
kurių langų vitrinos taip pilnos. Bet be- 
žioplinėjant ima, štai, ir visai sutemsta. 
Ir parūpo jam rimtai šiuo kartu: kur 
šią mielą naktelę guls, kur miegos? Dai
rydamasis eidamas šaligatviu ėmė klau
sinei žmonių. Klausė jis vieno gražiai 
apsirengusio pono, o tas tik “niferštai,” 
ir nuėjo sau.

Gal jis nesuprato? — galvojo sau vie
nas Jurgis. Paskui į jo galvelę pradėjo 
skverbtis visokios nemaloniosios mintys: 
kas atsitiks su juo? Jei ne Jasulaičiai, 
jei jie šiandien sugrįš namo, kas bus su 
ja pinigais? Juk, jie turi visą jo turtą, 
jo pinigus, geriausius drabužius ir mais
tą, kokį motutė su sesute prirengė ir ke
lionei įdavė. O jis čia su viena plona 
vasarine drabužių eilute. Taip pagal
vojus per zvisą kūną šalti šiurpuliai pe- 

> rėjo...
Vėliau jis užklausė vieno, antro, tre

čio praeivio, bet vis be atsakymo. Jurgis 
desperacijoje klausinėjo beveik kiekvie
ną šaligatvyje praeinantį, bet kiekvieno 
atsakymas buvo toks pat: “niferštai”. 
Suprato jis pagaliau, kad jie jo lietuvių 
kalbos nesupranta. Bet štai eina senas 
žmogelis, beveik prie žemės palinkęs, 
dargi dalgį nešinąs. Prisiartino prie jo 
-Jurgis viltingai. Ir kaip nustebo jis, 
kaip džiaugsmingai nustebo, kai atsaky
mas atėjo lietuviškai:

iRur tu čia, vaikeli, rasi nakvynę, juk 
, čia visi vokiečiai. O kas link agento, 

tai į aną karčiamą prie pat kampo, 
ten rasi lietuvių, tai jie žino ir ta agen-

Taip taręs senelis nuėjo ant peties 
<Wgį nešinąs. Norėjo Jurgis dar pakal

bėti su maloniu senuku, bet laiko nebu
vo.

Nuėjo jis link senelio nurodytos kar- 
čiamos. Deja jokios karčiamos jis ne? 
užtiko, neigi jis atsiminė visus nurody
mus. Apsidairęs aplink ir nieko gero 
nematydamas leidosi vėl tais pačiais ša
ligatviais. Bet ilgai šiuo kartu vaikš
čioti nebeteko. Mato jis, priešais atei
na gražus vaikinėlis, su tokiu pat audek
liniu krepšiu kaip ir jo. Priėjęs, pasidė
jęs matyti sunkų savo krepšį ant šali
gatvio, gražiai lietuviškai pakalbino:

“Tamstele, ar nežinote, kur čia tas 
agentas, kuris į Ameriką išleidžia?”

Jurgiui tik to ir reikėjo. Nusišypsojo 
jis meiliai ir sako:

“Taigi, taigi, tamstele, kad ir aš jo 
ieškojau...”

Nusijuokė gardžiai vyrukas ir sako:
“Reiškia, mes abudu tokie ponai...”
Paspaudė jie viens kito ranką ir nuė

jo kartu agento ieškoti. Eidami jie kal
bėjosi kaip geriausi draugai, anas Jur
giui pasisakė, kad ir jis rubežių perėjo, 
kad jis Kauno gubernijos, ir atpasako
jo patyrtus dienos nuotykius. Taipgi 
pasirodė, kaęl jis neblogai ir lenkiškai 
moka. Jurgiui tai buvo nemenka staig
mena, nors jis pats ankstyvoje vaikys
tėje mokinosi iš lenkiškų knygelių, bet 
paskui viską buvo pamiršęs. Beje, jo 
tėvukas buvo didelis lietuvių kalbos pa
triotas, ir nupirkęs lietuvišką elemento
rių vienu metu įsakė tik lietuviškai mo
kytis.

Nuėjo abudu vieną bloką, ir mato, 
prie kampo stovi prie didelio namo ke
letas vyrų ir kalbasi — vokiškai. Jurgio 
draugas jų tuojau užklausė, pirma lietu
viškai, paskui lenkiškai. Anie tuoj da
lyką suprato. Vienas iš jų nubėgo laip
tais aukštyn ir atsivedė jauną vyruką, 
kuris ir lenkiškai kalbėjo. Nurodė jis 
vieną karčiamą ir sako: “Ten jūs rasi
te daug lenkų, lietuvių ir kitokių, rasi
te, ko pageidaujate.”

Ir taip buvo, nurodytoje vietoje užti
ko net keletą lietuvių, kurie juos pribui- 
šus apspito, pafundino gėrimais. Paskui 
nuvedė pas agentą.

Karčiama buvo puiki, galima sakyti, 
kabaretas. Vadas pribuvėlius pristatė 
savininkui. Tai buvo dar gan jaunos 
išvaizdos dailus vyras, ne daugiau kaip 
35 metų. Aukštas, plaukai geltoni, ūsu- 
kai. tokie pat, trumpai apkarpyti, kas 
jam labai tiko. Išėjo jis užu baro, pa
spaudė abiem pribulšam rankas ir sako 
gražiai lietuviškai:

“Taip, broliai lietuviai, pas mane jūs 
gausite vfsko, ko pageidaujate! Valgy
ti, gerti, nakvynę — ir kaip lelijėlių gra
žių mergelių, tik eikit šen, su manimi !”

(Bus daugiau)

Montreal, Canada
Sub vės studijavimas jau 

kainavo $150,000

Per pastaruosius 40 metų 
Montrealo miestui jau kaina
vo mažiausiai $150,000 ban
dymas susumuoti važiuotės 
problemas ir galimus subvei 
kelius, kaip girdima iš mies
te raštinės.

Kaip aiškinama, diskusijos 
tuo klausimu' eina nuo .1914 
m. ir įvairios komisijos darė 
įvairius tyrinėjimus, todėl ti
kros skaitlinės, kiek miestas 
išleido tam pinigų, neįmano
mos.

Kaip ten bebūtų, pereitą sa
vaitę miesto valdyba paskyrė 
valdybos pirmininką J. O. As- 
selin susirišti su Europos eks
pertais subvės klausimu. Ma
noma, kad jam pavesta tartis 
dėl sąlygų kontraktui, peržiū
rėti planus, kuriuos paruoš 
Montrealo Transportacijos 
Komisija.

Pereitais metais MTK, pa
siremdama kelių metų tyrinė
jimu, pasiūlė 23 mylių sub
vės tinklą, su tuojautiniu pra- 
vedimu ąrti astuonių mylių 
tokios subvės. Apskaitliavo, 
kad šisi darbas kainuotų 
$117,000,000.

Ruošiasi apvalyti kalną
Miesto valdyba pasirašė 

kontraktą su New Yorko 
žemvaizdinių artistui firma 
paruošimui plano del atnauji
nimo ir pagerinimo Mount 
Royal kalne parko. Bet pirm, 
negu pradėti šį darbą, mies
tui prieš akis stovi ir kita 
problema, tai kaip prašalinti 
“nepageidaujamus charakte^ 
rius,” kurie vakarais užplūs
ta kalną,—žinoma, poromis,- 
nežiūrint, kad, sakoma, jų 
nemažai jau areštuota už ne
dorą elgesį.

Parkui dižiūriuoti yra pa
skirti 8 policininkai, ir ma
noma, kad toks skaičius yra 
ganėtinas, bet jei reikės, gir
dima, paskirs dar ' daugiau.

Iškrėtė šposą savininkui ir 
pati gavo nemalonumą

Netekusi kantrybės, už tai, 
kad namų savininkas nesilai
ko vienodų valandų kolekta- 
vimui rendos ir kartais užei
davo paimti rendą net 2 vai. 
naktį, nutarė pati sau pamo
kyti jį, bet jos pamoka atsi
dūrė kriminaliniam teisme ir 
dar priedui gavo juodas akis.

Buvo taip: už tai, kad jis 
atvažiuoja taip vėlai rendos 
paimti, kad atsimokėti jam 
už jos trobeliavimą, paėmė jo 
automobilį ir manė pavėžėti 
toliau. Už poros skersgatvių 
atsitiko nelaimė — susidaužė, 
kur ji susižeidė, o prie to, li
ko apkaltinta automobilio pa
vogime.

Kuomet ji išaiškino šitai 
teisėjui, ir kadangi jinai ne-, 
turi jokių pirmesnių nusikal-. 
timų, tai teisėjas ją išteisi- 
no. o ji teisėjui padėkojo ir 
prižadėjo “daugiau tokių špo
sų nekrėsti.”

SERGA:
Povilas Gurklys turėjo sun

kią vidurių operaciją Lachinę

Reporteris jam parodo ką 
tik išėjusio laikraščio stambų 
antgalvį, pareiškiantį, jog 
“nedarbo didėjimas sustabdy
tas.” Tai pareiškęs pats pre
zidentas Eisenhoweris. Repor
teris klausė, ar tas prezidento 
pareiškimas atitinka faktams.

Balchius skaitmenimis paro
dė, jog , kas liečia New Yorko 
valstiją, nedarbo sumažėjimo 
nėra. Jis minėjo skaitmenimis 
nedarbo sunkiai paliestus to
kius industrinius centrus kaip 
Albany, Amsterdam, Buffalo, 
Dunkirk, Gloversville, Herki
mer, Hudson, Jamestown,Os
wego-Fulton, Rome, Schenec
tady, Troy ir tūlus kitus.

Reporteris1 klausė, kaip de
mokratai tikis mažinti nedar
bą. Balchius atsakė, kad de
mokratai praplėstų statybą 
mokyklų, kelių ir daugelio vi
suomenės gerovei, reikmenų 
gamybą. “Vienoje tik New 
Yorko valstijoje trūksta tūks
tančių mokyklų,” sakė jis.

Rep.

Brunneris pasidavė 
policijai

Frank J. Brunner, 39 metų, 
kuris buvo pabėgęs po nušo
vimo žmonos Brooklyne, pats 

■ pasidavė policijai Baltimorę- 
ije. Kitos išeities jis ir neturė
jęs, nes paskutinius kelis dole
rius buvęs išmokėjęs kelionei 
į Baltimorę.

■Parvežtas į Brooklyną, 
Brunneris prašė teisėjo leisti 
jam nueiti į žmonos laidotu
ves, bet magistratas teisėjas 
Malbin sakė, jis neturi teisės 
tokį leidimą duoti. Tą galėtų 
duoti tik Aukščiausio Teismo 
teisėjas.

Byunneriai apsivedę 1938 
m. Ne už ilgo prasidėjo karas. 
Jis išėjęs tarnybon. Parėjęs 
1944 metais patyręs, kad jo 
ž mona nebe paiso. Per ketve
rius metus kalbinęs sugrįžti. 
Pagaliau, 1948 m. iš naujo 
apsivedę, tačiau ji vis daugiau 
pradėjusi nuo jo atitolti, o, 
paskiausiu laiku atvirai pasi
sakiusi, kad ji įsimylėjusi į 
Baumgarteną. Pagaliau, paro-; 
džiusi Meksikoje gautą divor- 
są. Jis dėl to įdūkęs, ten pat 
išsitraukė peilį ir žmoną nu
dūrė.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

General ligoninėje. Ligonis 
jau randasi namie, sveiksta.

Patsy Janušytė, Izidoriaus 
Janušio duktė, sunkiai susi
žeidė, nelaimėje apsideginda
ma kūną. Ligonė randasi 
Notre Dame ligoninėje.

Pranas Kaušakis susirgęs. 
Rodosi, randasi Montrealo 
General ligoninėje.

MIRF.
Rugpiūčio 13 d. LacRine 

General ligoninėje mirė Juo
zas Sadauskas, virš 50 metų 
amžiaus. Velionis turėjo bro
lį Jungtinėse z\merikos Vals
tijose. Neteko patirti, ar jis 
turėjo kokių nors gminių čia. 
Tiek žinoma, kad jis priklau
sė Montrealo Lietuvos' Sūnų 
ir Dukterų Draugijoje. J.

25 ar daugiau metų.

Sutartis galiosianti iki 1955 
metų gruodžio 31 d. Kiek j’, 
turės galios firmai iškėlus ša
pą į Staunton, Va., tik atei
tis parodys. Firma yra nus
prendusi prie 315 Jay St. 
esančią šapą, vieną didžiausių, 
galutinai perkelti iš Brook- 
lyno į Virginia 1955 metų ge
gužės 15-tą.

Mitingas sutarties sąlygoms 
svarstyti įvyko St. James Hali, 
prie Jay ip Chapel Sts. Daly
vavo apie 800 darbininkų.

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) *
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ko, kad tūli šioje grupėje esą 
iš stambiųjų, turinčių ryšius 
su tarptautine to žmogžudin- 
go biznio gauja. Tam darba
vęs! 30 detektyvų arti metus 
laiko.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172
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Sulauktuvių Piknikas
Rengia Great Necko Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas

iuoipuuDps

Rugpjūčio 22 August
Pradžia 1-mą vai. dieną. — Įžanga 75c.

Piknikas yra surengtas pasitikimui sugrįžusios iš Euro
pos Almos Kasmočius, savininkės Steamboat Hall and 
Park, 91 Steamboat Rd., Great Neck, L. I.

Rengėjai kviečia visus atsilankyti į šią pramogą, pa
simatyti su Miss Alma Kasmočiūte ir išgirsti jos įgytų 
įspūdžių Europoje.

Sulauktuvių Piknikas bus

A. & J. Kosmowski’s Hall & Park
91 Steamboat Rd. Great Neck, L. I.

Vynai. Dinners
a

Bus skanių užkandžių, visokių gėrimų ir malonių 
pasimatymų.

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 \

Alus

Likeriai

Short Orders

Sandwiches

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

Room - two double bods

Room - double bed

Day 
$7.00

$4.00

Rašykite ar telefonuokite dėl rezervacijų

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

Ežeruose maudynes, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas.

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Ketvirtad., Rugp. (Aug.) 19, 1954



" PIKNIKAS •»
Aido Choro piknikas jan 

artėja. Jvyks rugpjūčio 29 d., 
sekmadienį, Ramočią sode, 91
Steamboat Road, Great Neck, 
N.Y. Pradžia 1 vai.

Choras kviečia visus daly
vauti šioje gražioje iškilmėje.

Vieta labai graži. Sodas pil
nas geliu. Dideli klevai, tan
kiais žaliais lapais, slepia nuo 
karštos saulės. Pavėsis, malo
nus poilsis, pasilinksminimas, 
gražus vaizdas duoda sielai 
ramybę, sustiprina sveikatą.

Piknikas Jvyks nors ir kuo
lais lytą, nes yra didelė salė 
šone sodo, tai pastogėje pikni- 
kausime. šoksime prie geros 
muzikos.

Man yra žinoma, kad bus 
graži dainą programa, kurią 
pildys choras, po vadovybe 
mokytojos Mildred Stensler. 
Mes ją gerai žinome—kur tik 
ji pasisuka, ten linksma mums 
visiems. Taip bus ir šį kartą, 
maloniu susitikti ją.

žmones jau rengiasi važiuo
ti : busais, traukiniais ir auto
mobiliais. Ypatingai jie suda
rys grupes ir savo karus pri
sodinę atveš Į pikniką.

Ne vien Brooklynas ir apy
linkė rengiasi, bet gauta ži
nią, kad ir New Jersey žmo
nės rengiasi pribūti į pikniką. 
Taip pat ir Conn, valstijos 
draugai “šainina” karus, ži
noma, mes, choriečiaf, lauksi
me ją visą.

Turiu priminti, kad bus 
skanią valgių : karštų šuniuką, 
tarpcl u on ių, *k a vos, pyrago ir 
daugiau kaip ko: stipriu ir 
saldžių gėrimų.

Busas išeis nuo L.A.Pil, Klu
bo, Brooklyne, 1 vai., nuo Li
berty Auditorijos 1:30. Pra
šome tuojau registruotis buse 
vietas. Bušo kaina $1.50 nu
važiuoti ir parvažiuoti.

Aido Choras širdingai kvie
čia Į pikniką.

Pirma choro pamoka po 
atostogos bus 10 rugsėjo, 8 
vai., Liberty Auditorijos “Mu
sic Room.’’

V.K.

Jvyks išleistuvės 
dvieją žymių žmonių

šio penktadienio vakarą, 
rugpjūčio 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
pjūčio 22-rą.

Tsermegas išvyksta 28-tą.

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

mokyklomis ir jaunimo gyve
nimu. • Labai gražus dalykas. 
Jau net dvi amerikiečių jauni
mo ir studentijos laikraščių 
redaktorių grupės buvo nu- 
vykusios ir važinėjo po Tary
bų Sąjungą.

Tarybinių jaunuolių prašy
mas atmestas — bent dabar 
jiems “nepatariama” mūsų 
šalį aplankyti. Gal vėliau, 
jei jie dar vis tebenorėsią 
Ameriką pamatyti, galėsią 
gauti leidimą.

Ko čia bijoma? Nejaugi 
mūsų demokratija jau tokia 
silpnutė, kad bijosi mažos 
grupelės jaunų žmonių iš so
cialistinio pasaulio!

Mūsiškiai studentai, nuvy
kę ten, nenuvertė socializmo. 
Man atrodo, jog buvo galima 
pilnai pasitikėti, kad pusė tu
zino tarybinių jaunuolių ne
būtų mirtinai sužaloję mūsą 
kapitalizmo.

PARDAVIMAI
PARDUODAMAS 5 kambarių na

mas. Vanduo, elektra, gazas. Baby
lon, L. I., 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)

NwYorto^^^Zlnloi
Pradeda atstatinėti 
darbininkus

American Airlines rugpiū- 
jčio 16-tą žadėjo pradėti atsta
tinėti iš darbo dirbančius sto
tyse darbininkus. Ląkūnams 
streikuojant jau trečia savai
tė, firma sako kitiems neturin- 

• ti darbo. Tuo tarpu’ 1,200 la- 
. kūną tebesirado streike, firma 
i nededa pastangą su jais susi
tarti.

Tas kompanijos nuospren
dis paliečia didelę daugumą 
jos 16,000 darbininką. Numa

noma buvo New Yorko srityje 
(tuojau atstatyti 95 stewarde
sses, 367 skridimo inžinierius, 
1567 kitus darbininkus. Paliks 
tiktai būtiniausius pastatą ir 
kito turto priežiūrai. Grąsino; 
kad jeigu1 pilotai nesugrjž j 
darbą iki rugsėjo mėnesio, 
tuomet atstatysianti visus dar
bininkus.

Unijistai tuose grasinimuo
se įžiūri firmos .pastangas su
kelti kitus darbininkus prieš 
lakūnus. Steward eses ir inži
nieriai priklauso tai pačiai 
unijai, kaip ir lakūnai. Tačiau 
sutartyje su firma unija netu
ri įrašiusi uždraudimo atstaty
ti darbininkus laike streiko. 
Gali atstatyti net visiškai be 
įspėjimo iš anksto.

Kiti, dirbantieji ant žemes 
mechanikai ir stočių prižiuro- 
vai, yra nariais CIO Transport 
Workers, ši unija turi ‘ kon
trakte įrašą, kad atstatant iš 
darbo jie turi būti įspėti iš 
anksto ne mažiau kaip dvie- 
mis savaitėmis. Tad jie ir bus 
paskutiniai atstatyti, jeigu 
prie to prieis.

Lakūnai sustreikavo protes
tuodami prieš firmos reikala
vimą vairuoti lėktuvus be sus
tojimo tarp New Yorko ir Los 
Angeles. Ta kelionė trunka 8 
valandas ir 35 minutes. Lakū
nai sako, kad nesaugu yra la
kūnams dirbti ilgiau 8 valan
dų.

William Colon, 16 motų, ta
po mirtinai pašautas ant gat
ves rugpjūčio 
Berniukas ėjęs 
būvį. Menama, 
kiti panašaus 
kai.

11-tos vakarą, 
į jaunimo po- 
kad jį pašovė 
amžiaus vyru-

Piliečiai nepasitenkinę 
Donovanu, stato kitų

New Yorko 18-jį kongresi
nį distriktą atstovaująs James 
G. Donovan gali tapti praša
lintu iš Kongreso nežiūrint, 
kad jo vyriausias oponentas 
Marcantonio mirė •

Donovanas prieš ketverius 
metus buvo panaudotas re- 
publikoną, reakcinių demo
kratų iri visų priešdarbininkiš- 
kų elementų išstumti Marcan
tonio iš Kongreso. Tačiau ar
šiai reakciniu nepaisymu dis- 
trikto ir šalies darbo žmonių 
reikalų jis taip įkyrėjo vi
siems, jog reakcininkai nesi
tiki. galėti jį išrinkti. Dėl to 
abi valdančiosios partijos, de
mokratai ir republikonai, sta
to ir kitą kandidatą prieš Do- 
novaną.

Rugsėjo 14-tą įvyksiantieji 
kandidatams pastatyti tų par
tijų narių piliečių balsavimai 
parodys ar Donovanas išsilai
kys ant baloto. Nominacijų 
balsavimuose (primaries) gali 
balsuoti tiktai užsirašiusieji tų 
partijų balsuotojau

RANDAVOJIMAI
Kam yra reikalingas kambarys, 

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

(160-162)

! Knygvedį Įtarė padėjus 
! apiplėšti banką

Floridoj areštavus newyor- 
kietį George McKinney kaip 
apiplėšėją Floral Park banko, 
tuojau tapo areštuotas ir to 
banko buvęs knygvedis Clif
ford D. Oberkirch, taipgi jo 
artimas Ronald E. Martin. 
Pirm. McKinney arešto knyg
vedis visai nebuvo įtartas. Vi

lku tuo laiku nuo pernai metų 
rugp. 18-tos iki šiol jie visi 
gyveno nepaliesti. KnygVedį 
įtaria, kad jis McKinniui su 
Martinu suteikė visas infor
macijas apie banko vidaus pa
dėtį, apsaugos signalus ir vi
są veiklos sistemą. Už tai bu
vę pažadėta dalintis grobiu, 
fšplėšus $190,319.55 pasidali
nę: Martinas gavęs $36,000; 
Oberkirch $20,000, o McKin
ney tekę visi likusieji.

Lengvai imti pinigai nebu
vę skalsūs. McKinney savuo
sius praradęs rizikingais lūž

iniais ir pralatravęs. Kai jį su- 
iėmė rugpiūčio 10-tą, jis bu
lves jau veik be pinigų.—
Areštuoti už linksma į c-
medaus mėnesi

Linksmai pagyvenusius Wa
shingtone 16 metų amžiaus 
j a. u n a v e d ž i u s W u r t z b e r g e i • i u s 
New Yorko policija areštavo. 
Jaunavedės tėvas tikrina, jog 
jis reikalavimo juos areštuoti 
nepasirašė. Tas sukėlė spėlio
jimų, kas ir kuo galėtų juos 
kaltinti. Paprastai tokiuose at
vejuose neareštuoja jeigu tas, 
kuriam prasikalto, nereika
lauja areštuoti ii’ bausti.

Jaunuoliai buvo pasiėmę 
jos tėvo $5,800, pabėgę iš na
mų apsivesti ir nuvykę me
daus mėnesiui į Washingtona. 
Jie per 6 dienas daugumą tų 
pinigų praleido. Kai juos su-' 
grąžino namo, jie turėję li
kusių tik $1,000.

Moterims rūbą siuvėja! 
norėtą pagerinimą

Eilinių ILGWU Lokalo 
22-i’o narių lyderis Alex Kol- 
kįn kreipėsi į viršininką Zim
merman ir į narius su pasiū- 
limu reikalauti algbs priedų.

Savo laiške Kolkinas rašo, 
kad bendrasis uždarbis toje 
industrijoje nepaprastai toli 
atsiliko nuo kitų. Jis siekia tik 
$2,500 metams. O kadangi 
yra uždirbančių daug dau<- 
giau, tuomet uždirbančių 

jdaug mažiau pragyvenimo ly
gis yra apgailėtinai mažas.

Kolkinas pasiūlė apsaugoti 
tų mažiausia uždirbančių pra
gyvenimą įvedant visiems dar
bo skyriams pakankamą mini
mum- mokestį.

Sumušė ir apiplėšė 
Joną Jakulevičią .

Pareito penktadienio naktį, 
grįžtant iš darbo, išlipus iš 
subway Bedford Ave. stoties, 
Brooklyne, būrys vaikėzų ap
spito Joną Jakulevičių. Vienas 
iš gaujos geležim davė į galvą 
Jakulevičiui ir pertrenkė ant 
gatvės. Po kiek laiko, kada 
atgavęs sąmonę Jakulevičius, 
apsidairė, pastebėjo, kad nuo 
riešo ndimtas laikrodėlis, ver
tė $50 ir iš kišenės išimti $90 
pinigų.

s Jakulevičius dirba. New 
Yorke, spaustuvėje, kaipo 
presmonas prie dienraščio, 
naktinis darbas. Grįžo namo 
su savaitės alga ir buvo pasi
tiktas plėšikų.

Nuo smūgio Jakulevičius 
nesijaučia pavojingo sužeidi
mo, šią savaitę dirba, išrodo 
sveiku.

Wagneris vėl susikirto 
su Dewey dėl finansų

Majoras Wagner buvo pa
siūlęs paskirti bešališką ko
misiją, kuri patikrintų finansi
nį ryšį tarp Now Yorko mies
to ir valstijos. Gubernatoriaus 
asistentas O’Donnell tą pa- 
siūlimą pavadino “politiniais 
dūmais” i)1 šiaip išbarė majo
rą.

Wagneris atsakymą skaito 
paties gubernatoriaus padaru 
ir “blogos valios” ženklu.

Daugiais apie skustuvą 
dirbėją sutarti

Virš 800 American Safety 
Razo]’ darbininkų sugrįžo j 
laikiną darbą šapoje prie Jay 
St., Brooklyne. Tačiau ir dirb
dami žada kovoti prieš šapos 
iškėlimą kitur.

Nežiūrint, kad darbas lai
kinas, darbininkai visgi išsiko
vojo po 5 centus per valandą 
mokesties priedo ir kai ku
riuos pagerinimus atstatant iš 
darbo. Išdirbusiems ilgesnį lai
ką gavo pažadą išmokėti po 
savaitės ir pusės algą už kož- 
nus išdirbtus metus. Neišdir
busiems iki seniority laiko, 
gaus visiems po savaitę už iš
dirbtus metus. Derybos tęsėsi 
per du mėnesius.

Apšvietė nors 
vieną subway stotį

Prie didžiosios gelžkelių 
stoties esančioji IRT Grand 
Central stotis tapo apšviesta 
moderniškomis lempomis. Jos 
teikiančios virš 10 kartų tiek 
šviesos, kiek teikdavo senosios 
spinksules. Prie naujųjų gali
ma lengvai skaityti kad ir 
smulkų raštą. Stotį kas dieną 
pereina apie 500,000 keleivių.

Daugiau Vietos Žinių rasite 
3-čiame puslapyje

Dr. A. Petrikai
DANTŲ GYDYTOJAS I 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

* Tol. EVergreen 7-6868

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

< TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 1 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis ,
, . i—■—*—iii <

VINCAS SODAITIŠ PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

NEW YORK
REAL ESTATE

FLUSHING
Moderniškas attached, mūrinis na
mas. 1 šeimos, 5 metų senumo, Flu- 
.shinge—Bayside srityje, 5 rūmų, že
mi apšildymo kaštai, su ekstra įren
gimais. Mažiau 5 minučių ėjimas 
iki L. T. geležinkelio. 22 minulės i 
New Yorka.

$11,500 ------ FL. 7-9117
(161-167)

____________

• OPPORTUNITIES

For Sale

TRUCK 1954 FORD
Pickup. Pusės tono. Spalva raudona, 

naujas. Parduosime pigiau negu 
dealeris.

JAY COLBY 
1707 Jerome Ave. 
Tel. TR. 2-9536 

(161-163)

Apdegė nuo cigaretės
Mrs. Lyn Baker, 48, m., pa

vojingai apdegė savo bute, 
Flushing. Gaisragesiai apro
bavo, kad gaisras kilo jai už
migus su cigarete svečių kam
baryje. Minkšti baldai įsiruse- 
no, o vėliau’ užsikūrė ir lieps
na.

Girdėjote apie didelius pini
gus teatrininkams. Paskilbęs 
europietis šokėjas Sorenson 
pastebėtas sunkvežimiu išve- 
žiojant Macy’s kepinius. Jo 
alga, dėka Teamsterių Unijai, 
esanti $85 per savaitę.

FLUSHING
Rezidencinėje Auburndale

NAUJI $23,490
2—ŠEIMŲ MŪRINIAI NAMAI 
20 minučių iki Manh. su L. I. ge
ležinkelio traukiniu. Du po 4!6 
rūmų apartmentai, 2 atskiri ga- 
radžiai. Model: 191st St." ir Cro- 
cheron Ave. Tel. FL. 9-9518.
KELRODIS: Grand Central Park
way iki Francis Lewis Blvd. (Į 
šiaurius) iki Crocheron ' Avė., 5 
blokai j šiaurius nuo Blvd..

(163-164)

GERB. NAMŲ SAVININKE 
NEPERMOKĖK

užtvčrimui savo chain link tvo
ros, gaukite sau žemiausią 

kainą nuo mūsų.
Nėra darbo per DIDELIO 

ar per MAŽO
Aprokavimai Nemokami

Telefonuokite:
Vakarais UL. 3-5629
Dienom H Y. 9-1976

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
...—.. — o

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

MOTERIŠKE 35—55 METŲ
Namų darbui, atskiras kambarys, 

guolis vietoje, .šeima su 3 vaikais.
Šaukite:

Great Neck 2-8486
(161-164)

NAMŲ DARBININKE

Guolis vietoje, atskiras kambarys, 
mylinti vaikus. Turi būti pasitikima.

ES. 7-6042 — 9 A. M.—6 P. M.

FR. 4-2856 — 6 P. M. —8 P. M.

(161-167)

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- 
tadfenį-šeštadienj, ištisą dieną — 
BE. 8-3156.

(158-164)

OPERATORĖS
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)

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)

MOTERIŠKE
Prie virtuvės darbo, priruošti ir 

pagelbėti.
PARIL’S DELICATESSEN

108 Merrick Road, Prieš
Richmond Ave., Amityville, N. Y.

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

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)

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)

OPERATORES

Patyrusios prie suknelių
Nuolatinis darbas. 

Gera alga.
ROYAL FROCKS, INC., 

64 W. 28rd St., N. Y. C.
(160-162)

HELP WANTED-MALE

MĖSININKAS 
Patyręs. Geras prie pjovimo ir prie 

Counter.
BERT SUSSEL 

18-58 Northern Blvd. 
Roslyn 

Tel. RO. 3-0857 
(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)

KALVIS
Nuolatinis darbas. Turi mokėti kal
bėt angliškai ar vokiškai.

AUGUST BELLON, INC. 
72-11 Amstel Blvd., 
Rockaway Beach. 

Bell Harbor 5-0644
(161-162)

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
(160-166)

OPERATORIAI

Patyrę ant Singer Mašinos 
Gera mokestis, nuolatinis darbas.

HOLLY FROCKS
871 Carroll St., Brooklyn 

(4th Ave. lokalu iki Union St. stot.)
(160-166)

REIKALINGI
Jauni žmonės apsipažinę priruošime 
valgių, dirbimui prie tešlos naudoji
mo' del kepėjų. Išmokysime. 
, Labai Gera Mokestis.

Tel. SUsquehanna 7-6960
(161-163)

4 psl.—Laisve (Liberty)- Ketvirtad., Rugp. (Aug.) 19, 1954

NEW YORK
REAL ESTATE

CONCOURSE— 179^,5.^.
Pardavimui ar Knuon^yWnui 

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

Te). FO. 4-9632
(159-165)

ELECTRICAL AIR-CRAFT
INSTRUMENTŲ RINKĖJAI

— Vien tik Antros Klasės — 
Kreipkitės Asmeniškai

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

Long Island City.

EAST WILLISTON, L. I.

2 aukštų medinis namas, 6 rūmai, 
l’/2 maudynių, attached, porčiai su 
veikiančia ugniaviete. (60x100).

$24,000 — Tel. PI. 6-ZJ867
5 £61-163)

ST. ALBANS, L. ik
8 kambarių, puikiausiose lygose. 

Lengvai gali būti perdirbta i 2 šei
mų namą. Gražiai apaugta žalumy
nais, insulated, ištaisytas attic, 3 
miegrūmiai, didelis, šviesus skiepas, 
garo šiluma, privatinis ištaisytas 
užpakalinis kiemas, hedges; didelis 
vienas garadžius, patogu prie visko. 
Kaip laukai. $16,500. 40x100.
LA. 8-6182.

(161-167)

FLUSHING. 1 šeimos, detached, 
80x100. 2 karam garadžius. Gražiai 
apaugta žaliumynais. Brass plumb
ing, automatiškai šildomas, išimtinai 
gerai budavotas. Nužeminta iki $19,- 
500, greitam pardavimui. Savinin
kas: 33-27 191st St. Tel. IN. 3-4122 

(161-167)

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)

AVĖ. L; 628 (OCEAN PARKWAY)

2 šeimų mūrinis, gesu šildomas, 5 ir 
rūmai, pilnai tušti,
Parduoda ar išnuathoj^ 

Tel. Cloverdale 2-8779
(156-162)

CEDAR ST.

Evergreen—Myrtle Avės.

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

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

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)

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)

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

Tel. JA. 3-8651
(159-161)

ROSLYN HEIGHTS
Parduoda ar Išnuomoja, — $20,000. 
6 dideli rūmai, gyvenamasis rūmas 
14x25 su ugniaviete. Moderninis, 
arti geležinkelio, mokyklų, bažny
čių. Šiltu vandeniu automatiškai Šil
domas, % akro žemės.—Užimtinas 
nuo 1-mos rugsėjo.

Tel. RO. 8-0745
(160-161)

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^ akrai 
geros žemės, kaime. Norime užbaig
ti palikimą nuosavybės.

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

Šaukite: MO. 9-9152

For Rent

CYPRESS HILLS i
DAKTARO OFISAS.

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

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




