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KRISLAI
Kongrese.
Viskas “šakar-makar.”
Ar kompartijos nulegaliza- 

vimas išspręs klausimus?
Prezidentas ir teismai.

Rašo R. MIZARA

įsiskaitęs spaudoje, pasi
klausęs radijo pranešimu apie 
tai, ’kas pastaromis dienomis 
vyko mūsų šalies Kongrese, 
žmogus nežinai, verkti dėl to 
ar juoktis.
Senatas, be svarstymų, be 

apgalvojimo nutarė paskelbti 
JV komunistų partiją nelega- 
le.

Atstovų Butas, patariamas 
prezidento Eisenhowerio, nu
tarė palikti partiją legale, 
tik be jokių pilietinių teisių.

Vėliau ir Atstovų Butas, 
pagautas įkarščio, nutarė pri
imti senatinio biliaus versiją.

Visa tai buvo atlikta, kaip 
žinome, be jokio iš anksto ap
svarstymo, be apklausinėjimų, 
be jokio plano, koks reikalin
gas bet kokiam įstatymui pra
vesti !.. .

Šiuos žodžius rašant, dar 
tariasi ir nežinia, ką Kongre
sas iškeps.

Andai vienas žmogus pasa
kė :

praėjusi penktadienį 
Senate būtų atsiradęs drąsuo
lis ir pasakęs, kad “Dešimt 
Dievo prisakymų” komunisti
niai, kad juos parašė Foste- 
ris, tai Senatas ir juos būtų 
paskelbęs nelegaliais. . .

Ar galvojantieji amerikie
čiai ligi šiol tikėjosi, kad 
mūsų Kongresas taip “akies 
plotu,” • tokiu įkarštingu ur
mu “spręs” rimtus politinius 
klausimus?

Abejoju!
Ir visa tai pareina iš to, 

kad—
1. Mūsų Kongreso daugu

mą atstovų krečia makartiz- 
mo baimė.

2. Turėdami galvoje, kad 
bus neužilgo rinkimai, jie 
bando lenktyniuoti pasirody
mui balsuotojams, “kurie mes 
geresni.”

rOai apgailėtina!

Galima nesutikti su komu
nizmu, su marksizmu ir leni
nizmu, bet reikia turėti galvo
je, jog idėjų nuįstatyminti 
niekad niekam nepavyko.

Idėją tegalima sumušti, nu
galėti geresnėmis, liaudžiai 
pri imti nesn ėm is i d ė j om is.

(Buvo laikai, kai visojo ei
lėje valstybių, jų tarpe cari
nėje Rusijoje, — social-demo- 
kratų partijos buvo nulegali- 
zuotos. Kas gi iš to išėjo?

Buvo laikai, kai daugelyje 
valstybių, — fašistinių vals
tybių, — komunistų partijos 
buvo nulegalizuotos. Visi ži
nome, kas iš to išėjo.

Komunizmas — juk ne va-’ 
kar gimusi idėja: prieš virš 
100 metų Marksas ir Engel
sas tai idėjai davė visuome- 
niniai-mokslinę sistemą.

Toji idėja ne Maskvoje gi
mė, o Vakarų Europoje.

Prieš keletą metų guber
natorius Dewey aštriai pasi- 
saMe prieš tuos, kurie nori 
kompartiją' nulegalizuoti.

Didžiai klaidinga galvoti, 
būk komunizmas kaltas, kad 
vyksta streikai ir revoliucijos.

Masiniai darbininkų strei-

(Tąsa 8-čiam pusk)

Reikalauja, kad prezidentas 
užvetuoty K. P. uždraudimą

Kinai ir jankiai sumažina 
savo karo jėgas Korėjoje

Washingtonas. — Ameri
kos Darbo Partija, sociali- 
listų partija, Studentai už 
Demokratinę Akciją ir 
eiį^ kitų grupių atsikreipė 
į prezidentą Eisenhower] 
su raginimu, kad jis vetuo
tų Kongreso priimtą ko
munistų partijos uždraudi
mo įstatymą.

Studentai už Demokrati
nę Akciją yra dalis ADA 
(Americans for Democratic 
Action), liberalių demokra
tų organizacijos.

Amerikos Darbo Parti
ja (ALP) sako, kad Ko
munistų partijos uždraudi
mas būtų didelis makartiz- 
mo laimėjimas.
Bando išdirbti “visiems 
priimtiną” biliaus versiją

Tuo tarpu ketvirtadienį, 
laikraščiui einant į ^presą, 
iš Washington© buvo gau
namos žinios, kad kongre
siniai vadai tariasi su tei
singumo department© pa
reigūnais apie naujos “vi
siems priimtinos versijos ” 
sudarymą. Senat. Know- 
landas, republikonų dau
gumos vadas senate, sakė, 
kad galės būti išdirbta 
versija, kuri būtų priimti
na “ir atstovų butui, ir se
natui ir Baltajam Namui.”

Pranešama, kad genera
linis prokuroras Brownell 
nepatenkintas K o n g r eso 
priimtu tarimu uždrausti 
komunistų'partiją, nes tas 
kliudytų jo paties depart
ment© pastangoms gniauž
ti komunistus ir jiems ar
timus elementus dabar 
iau egzistuojančiais įstaty
mais.

JAV laivyno vadas Pacifike 
grasina užpuolimu Kinijai

Taipeh. — Formozoje da
bar besilankantis Amerikos 
laivyno Pacifike vadas ad
mirolas Stump padarė ke
lius grasinančius pareiški
mus. Jis sakė, kad jo lai
vai ne tik gintų Formozą, 
bet “vadovautųsi kariniais 
sumetimais ir kartais ne
lauktų, iki mus pultų.” Jo 
pareiškimas suprantamas 
kaip grasinimas užpuolimu 
Kinijai.

Vakar admirolas Stump 
buvo išvykęs Iš Formozos 
į vieną mažiukę čiango 
laikomą saliukę, iš kurios 
beveik matomas Kinijos 
krantas. Manoma, kad 
amerikiečių laivynas, ku
ris iki šiol skelbėsi ginsiąs 
Formozą, paskelbs, kad 
po savo globa ima ir daug 
arčiau prie Kinijos sausže- 
mio esančias saliukes. Vir
tinę tokių saliukių dar 
koptroliuoja Čiangas.

Londonas. — “Daily Te
legraph” korespondentas 
Kinijoje sako, kad Šan
chajaus ir kitų didmiesčių 
negalima pažinti, — jie 
daug švaresni ir gražesni 
negu buvo po Čiango re
žimu.

Pilietybės atėmimas nuo 
nuteistų už komunizmą

Senatas tuo tarpu nubal
savo atimti Amerikos pilie
tybę nuo asmenų, kurie 
nuteisiami ' už subversyvę 
veiklą. Senatas balsavo 
“balsiniu būdu,” nekeliant 
rankų. Pagal tą įstaty
mą pilietybę prarastų ne 
tik naturalizuoti sveturgi- 
miai, kurie nuteisiami, bet 
ir šioje šalyje gimę žmo
nės.

Abi McCarthy tyrinėjimo 
komisijos stovi vietoje

Washingtonas. — Abidvi 
j McCarthy reikalų tyrinė
jimo komisijos, 1-ji, kuri 
Mundto vadovybėje tyrinė
jo McCarthy’io - armijos 
ginčą, ir naujoji senatinė, 
kuri tyrinėja McCarthy’io 
finansinius reikalus ir ki
tus dalykus, juda pamaži. 
Buvo manyta, kad senoji 
komisija dar šią savaitę pa
tieks raportą, bet dabar 
jau žinoma, kad jo nebus.

šešių senatorių naujoji 
komisija savo advokatu 
paskyrė buvusį Kongreso 
narį E. Wallace Chad
wick, bet nurodoma, kad 
jo paskyrimas ėmė labai 
ilgai ir todėl visas tyrinė
jimas jau žymiai pavėluo
tas.

Graikija stoja už plebiscitą 
Kipre, sako 80% ten graikai

Atėnai. — Graikija nu
tarė kreiptis į Jungtines 
Tautas Kipro salos rei
kalu. Graikija nori, kad 
britai, kurie dabar tą salą 
valdo, iš jos pasitrauktų. 
Graikija teigia, kad 80 pro
centų Kipro gyventojų 
kalba graikiškai, save 
skaito graikais ir norėtų 
priklausyti prie Graikijos.

Graikija reikalauja, kad 
britams ištraukus . savo 
karines jėgas iš tos salos, 
plebiscitas būtų pravestas 
ir gyventojai balsuotų, ar 
jie nori pasilikti britų glo
boje, prisijungti prie Grai
kijos arba likti nepriklau
somi.

Kiprai (Cyprus) yra ne
didelė sala rytinėje Vidur
žemio juros dalyje, į pietus 
nuo Turkijos ir vakarus 
nuo Libano, ir Izraelio.

Bohlenas jau pasirengęs 
šaltai Maskvos žiemai...

Londonas. — Čia atvyko 
Bohlenas, Amerikos am-
bašadorius Tarybų Są
jungai. Atostogavęs Pa
ryžiuje, jis čia atvyko įsi
gyti šiltus drabužius, “nes
manęs laukia šalta Mask
vos žiema...”

Prestwick, Škotija. — 
Čia nusileido Atlantą iš 
Amerikos perskridęs, ma
žiukas orlaivis. Lakūnas 
kapitonas William Judd 
keliavo su vienu draugu* j

Attlee kinų seime:

Linkiu viso gero 
Liaudies Kinijai

Pekingas. — Britanijos 
darbiečių delegacija lan
kėsi Kinijos parlamente.. 
Delegacijos vadas Att
lee pasakė kalbą, kurio
je tvirtino, kad darbiečiai 
jaučia simpatiją Liau
dies Kinijai jos kovoje 
prieš reakciją. “Mes 
linkime gero Naujajai 
Kinijai,” įsakė jis.

Attlee sake, kad dar
biečiai visuomet pasiry
žę padėti Kinijos liau
džiai ir taipgi “mokytis 
iš jos patyrimo.” Apart 
Attlee taipgi kalbėjo kai
rio darbiečių sparno va
das Beva'nas.

Norman Thomas sako:

Komunistai turi 
teisę darbuotis

New Yorkas. — Ame
rikos Socialistų partijos 
vadais Norman Thomas 
pareiškė, kad Kongreso 
nutarimas uždrausti ko
munistų pąrtiją yra 
smūgis demokratijai. Jis 
sakė, kad komunistai tu
ri teisę darbuotis tegali
nęs partijos formoje kaip 
visi kiti.

Norman Thomas taip
gi pasiuntė pareiškimą 
prezidentui Eisenhowe- 
riui, kuriame jis ragina 
prezidentą vetuoti ko
munistų partijos uždrau
dimą kaip nekonstituci- 
nį žingsnį, kuris kenktų 
Amerikos demokratijai.

Numirė Alcide de Gasperi
Roma. — Nuo širdies 

ligos numirė buvęs Italijos 
premjeras ir krikščionių 
demokratų vadas Alcide de 
Gasperi. Jis turėjo 73 
metus amžiaus. De Gas
peri stovėjo prie Italijois 
valdžios vairo nuo pat karo 
pabaigos iki praeitų metų. 
Nors jis save vadino de
mokratinio centro žmogu
mi, Italijos darbininkai jį 
skaitė reakcijos šulu.

Karo metu de Gasperi 
skaitėsi politiniu tremti
niu nuo Mussolinio režimo, 
bet tremtį praleido pačioje 
Romoje, Vatikane.

Krikščionių demokratų 
valdžia jam rengia iškil
mingas laidotuves.

Australijos konservatoriai 
remia olandus N. Gvinėjoje

Jungtinės Tautos, N. Y. 
— Australijos valdžia rems 
olandų stovį Naujosios Gvi
nėjos saloje. Naujoji Gvi
nėja yra didžiulė sala i 
šiaurę nuo Australijos. Ji 
yra Rytų Indijos dalis ir 
turėtų priklausyti Indone
zijai, sako Jakarta. Bet 
olandai tebelaiko vakarinę 
N. Gvinėjos dalį. Rytinę 
valdo australai.

Konservatyvė Australi-

Washingtonas. — Ame
rikiečiai ištrauks iš Korė
jos keturias savo divizijas. 
Dabar ten randasi 6 divizi
jos, kas reiškia, kad liks 
tik dvi. Tuo tarpu prane
šama, kad kinai atšaukė iš 
Šiaurinės Korėjos 200,000 
savo savanorių, kurie bu
vo atvykę padėti korėjie- 
čįams liaudiečiams.

Nepranešama, ar šiau
rinėje Korėjoje dar lieka 
kinų karių jėgų.

Dar septyni darbiečių vadai 
planuoja lankytis Kinijoje

Londonas. — Dar 7 dar
biečiai parlamento deputa
tai planuoja vykti į Kini
ją. Juos pakvietė Kinijos 
užsienio reikalų ministeri
ja. Jie išvyks spalio 4 
d. Sustos Pragoję ir 
Maskvoje. Attlee - Bevano 
grupė tuo laiku jau bus ap
leidusi Kiniją.

Delegacija susidės iš se
kamų deputatų: John
Baird, Charles Royle, *Ben 
Parkin, William Griffiths, 
Ellis Smith, Ernest Thorn
toll ir Barbara Castle. Is 
jų Barbara Castle geriau
siai žinoma. Ji yra Bevano 
pasekėja.

Indijos katalikų kardinolas 
irgi už portugalų išstūmimą

New Delhi. — Portugalai 
teigia, kad jie nenori pa
sitraukti iš savo koncesijų 
Indijoje, ypatingai iš Goa, 
nes ten randasi • švento 
Pranciško Ksavero ka
pas, kuris skaitomas viena 
svarbiausių katalikų re- 
likvijų.

Bet tuo tarpu visos In
dijos katalikų primatas 
kardinolas Gracias pareiš
kė Bombėjuje, kad jis re
mia Goa prijungimą prie 
Indijos, kaip tai nori indų 
nacionalistai.

Nehru neseniai pareiškė, 
kad jei Goa ir kitos portu
galų kolonijos būtų pri
jungtos prie Indijos, Indi
ja apsaugotų ir gerbtų ka
talikų relikvijas, kaip 
kiekvienos kitos religijos.

Berlynas. — Vakarų Vo
kietijos policija suėmė 90 
artistų, kurie atvyko iš Ry
tų Vokietijos, kad links
minti streikuojančius Ba
varijos plieno darbininkus.

jos valdžia pareiškė, kad ji 
griežtai stotų prieš tos sa
los vakarinės dalies atida
vimą indonezams. Austra
lija ir Indonezija tada tu
rėtų bendrą rūbežių. Ma
noma, kad Australija bijo, 
kad ir jos valdomos salos 
dalies gyventojai nepradė
tų reikalauti prisidėti prie 
Indonezijos.

(Taikos metu divizija tu
ri nuo 12,000 iki 15,000 ka
rių. Amerikiečiai tokiu 
būdu ištraukia apie 60,000 
savo kareivių.)

Pentagonas praneša, 
kad tos divizijos bus pa
siųstos į kitas sritis, kur 
“jos tarnaus mūsų stra
teginiams reikalams.” Iš 
to suprantama, kad jos ne 
būtinai bus sugrąžintos 
Amerikon, bet gali būti pa
liktos kur nors Azijoje, pa
vyzdžiui, Japonijoje arba, 
jei būtų susitarta su fran- 
cūzais, Pietiniame Viet
name.

Scoulas. — Rhee valdžia 
čia surengė demonstracijas 
prieš jankių jėgų ištrauki
mą iš Pietinės Korėjos. 
Rhee valdžia laikosi nuo
monės, kad ištraukus tas 
jėgas, Pietinė Korėja lie
ka bejėgė.

Apart likusių dviejų 
amerikiečių dvizijų Pieti
nėje Korėjoje, dar randasi 
arti divizijos britu, austra
lų, kanadiečių ir kitų už
sienio kareivių.

Pekingas. — Tarn kitų 
vietų Attlee ir jo bendra
darbiai aplankė vieną ka
lėjimą, kuriame sėdi anie 
2.000 kalinių. Darbiečiai 
buvo išreiškę norą kalėji
mą aplankyti, ir kinų val
džia sutiko jų prašymą iš
pildyti.

Maskva. — 68 kinai plie
no pramonės darbuotojai 
atvyko čia, kad mokintis ir 
įgauti daugiau patyrimo 
stebint Tarybų Sąjungos 
plieno pramonę.

Republikonai susiskaldę ir 
pakrikę, teigia Stevensonas

Springfield, Ill. — Bu
vęs demokratų prezidenti
nis kandidatas Adlai Ste
vensonas čia kalbėjo 8,000 
miniai Illinois valstijos 
šventėje. Jis sakė, kad 
republikonai yra susiskal
dę, pakrikę, įpykę. Jis sa
kė, kad prezidentas Eisen- 
howeris, kuris kadaise tu
rėjo iluzijas būti “virš 
partijų”, dabar yra pilnai 
įtrauktas į republikonų po
litines machinacijas ir sta
to savo , partijos reikalus 
virš šalies reikalu.

Kartu su Stevensonu kal
bėjo senatorius Paul Doug
las ir demokratų nacionaĮio 
komiteto pirminink. Mit
chell.

Tokyo. — Premjeras Jo- 
šida ateinantį mėnesį iš
vyks į ilgesnę kelionę po 
Europą ir Ameriką.

Hamburgas. — Britų ka
rinės jėgos Vokietijoje pra
dėjo manevrus, kuriuose 
vartoja ir atominius gin
klus.

Paskutiniai 
pranešimai
Munchenas. — 400 poli

cininkų su guminėmis laz
domis puolė 1,000 streikie- 
rių prie didžiulio Siemens 
elektrinio fabriko ir su
žeidė 21. Policija bandė 
pravesti streiklaužius j 
fabriką, bet streikieriai bu
vo pasiryžę jų nepraleisti.

Saigon a s. — šiandien 
(ketvirtadienį) iš nelaisvės 
turėjo grįžti francūzų ge
nerolas Christian de Cas
tries, aukščiausio laipsnio 
karininkas, patekęs į liau- , 
diečiu - vietnamiečiu ran
kas.

Bombėjus. — Didžiuliai 
potvyniai pietrytinėje ša
lies dalyje ir kitose srityse 
pridaro vis daugiau žalos. 
Iš povincijos pranešama 
apie ryšyje su potvyniais 
besivystančias epidemijas.

Springfield. — Preziden
tas Eisenhoweris čia kalbė
jo Illinois metinės šventės 
sąskridyje. Dieną prieš 
tai toje pačioje vietoje kal
bėjo Stevensonas.

Evanšton, III. — Prezid. 
Eisenhoweris čia atvykę# 
nasakė trumpa prakalbą 
Tarptautinės Bažnyčių Ta- 
rvbos suvažiavime. Prieš 
tai ten kai bė i o Libano už
sienio reikalų ministras 
Malikas, kuris yra orto
doksas krikščionis.

New Yorkas. — Politikas 
Baruchas, kuris yra žino
mas kaip “prezidentų pa
tarėjas,” minėjo savo 84- 
tą gimtadienį.

Jungtinės Tautos, N. Y. 
— Ralph Bunche, ameri
kietis negras, tapo paskir
tas Jungtinių Tautų gene
ralinio sekretoriaus Dag 
Hammerskjoldo padeėjėju. 
Antru padėjėju buvo pa
skirtas tarybinis diploma
tas.

Kopenhaga. — Danijoje 
pradėjo šviesti saulė, po 
to, kai lijo per ištysas de
vynias savaites.

Rabatas. — Francūzų po
licija suėmė 70 arabų mu
sulmonų dvasininkų, nes 
jie pasirašė peticiją už bu
vusio sultono Ben Jusefo 
sugrąžinimą.

Briuselis. — Prasidėjo 
lemiami pasitarimai dėl 
EDC. Dalyvauja Vakarų 
Vokietijos kancleris Ade- 
naueris, Francūzijos prem
jeras ir užsien. reikalų mi
nistras Mendes - France'ir 
Italijos bei Benelukso 
(Belgijos, Olandijos, Luk- 
semburgo) užsienio reika
lų ministrai.

Washingtonas. — Dvi 
didelės CIO unijos, che
minės industrijos ir žibalo 
-aliejaus, jau susitarė dėl 
bendros konstitucijos. Šios 
dvi unijos planuoja susilie
ti.

ORAS. — šilčiau, giedra
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“Šalin karasF
Nepaprastai įdomus ir svarbus apsireiškimas įvyko 

Indonezijos ambasadoje Maskvoje. Tai buvo puotoje 
paminėjimui Indonezijos Nepriklausomybės. Sukviesti 
buvo diplomatai visų valstybių, kuriems pasitaikė būti 
rugpjūčio 17 d. Maskvoje. Pirmu sykiu toje pačioje 
socialinėje sueigoje dalyvavo diplomatai - atstovai Jung
tinių Valstijų ir Kinijos. Kaip nekalbėsime, tai nau
jas dalykas.

Reikia atsiminti, kad Indonezija laikosi neitrališ- 
kai tarpe Rytų ir Vakarų, kad jinai šiomis dienomis at
metė pasiūlymą prisidėti prie sudarymo Pietrytinės 
Azijos militarinės sąjungos. Ji eina pėda pėdon su Indija.

Šitoje sueigoje, aišku, dalyvavo ir Tarybų Sąjungos 
aukšti pareigūnai. Tarpe kitų, buvo maršalas Bulga
ninas, Tarybų Sąjungos Apsigynimo ministras. Visus 
stebino šio aukšto karininko ir atsakingo pareigūno iš
sireiškimai.' Pakėlęs taurę už Indonezijos Nepriklau
somybę, Bulganinas sušuko: “Šalin karas! Aš tą sa
kau kaip Tarybų Sąjungos maršalas ir kaipo vadovau
jantis visų Tarybų Sąjungos ginkluotų jėgų generolas. 
Nemanykite, kad Tarybų Sąjunga nori kariauti. Mes 
nenorime. Aš taip sakau ne todėl, kad mes būtume silp
ni, bet todėl, kad mes nenorime, žmoniškumo požiūriu, 
lieti kraują. Mes kariavome užtenkamai.”

Tas, žinoma, sakė Bulganin, nereiškia, jog Tarybų 
Sąjunga nesanti pasirengusi atmušti užpuolimą. Ji esan
ti pasirengusi. Girdi, “jeigu bus reikalas, mes vėl ka
riausime, bet mes nenorime kariauti.”

Šitie Bulganino išsireiškimai pasiekė visus pasaulio 
kampus. Indonezijos ambasadoje susirinkę diplomatai 
sveikino juos kaip geros valios ir taikos troškimo išsi
reiškimus.

Bulganinas sakė neseniai turėjęs pasikalbėjimą su 
vienu diplomatu Maskvoje. Sako:

“Aš jo paklausiau, ar Jungtinės Valstijos pasiren
gusios karui. Jis atsakė, ‘taip.’ Aš atsakiau, kad ir 
mes esame pasirengę. Aš jo užklausiau, ar Jungtinės 
Valstijos nori kariauti. Jis atsakė, ‘nenori.’ Aš atsa
kiau, kad mes irgi nenorime karo. Kaipo karo ministras, 
aš sakau, pakelkime taurę už taiką!”

Prezidento atsakomybė
Šiuos žodžius rašant,' nebeliko jokios abejonės, jog 

abudu Kongreso rūmai susitars dėl vieno biliaus už
draudimui Komunistų partijos. Atstovų Butas pasisa
kė už tai, kad prie jo biliaus būtų pridėtas Senato bi
liaus punktas, kuris nusako aštriausią bausmę už pri
klausymą prie partijos. Vadinasi, jeigu prezidentas "ši
tą bilių pasirašys, jis taps įstatymu ir įeis galion Ko
munistų partijos uždraudimas. Pirmas toks atsitikimas 
Amerikos istorijoje.

Kaip žinia, prezidentas Eisenhoweris pirmiau buvo 
išsireiškęs prieš Senato bilių. Jis buvo pasakęs, kad 
jam priimtinesnis Atstovų Buto bilius. Bet dabar Į ben
drąjį bilių įeina tas Senato biliaus punktas, kuriam pre
zidentas buvo priešingas.

Prezidentas turi teisę bilių vetuoti. Tokiam atsi
tikime reikėtų abiems butams dviejų trečdalių balsų 
dauguma bilių priimti, kad padarius jį įstatymu. Labai 
galimas daiktas, kad tokia dauguma negalėtų susida
ryti, nes daugelis senatorių ir atstovų gal pakeistų nuo
monę, jeigu prezidentas bilių /vetuotų.

Kaip ten nebūtų, prėzidentas Eisenhoweris turės pa
sirinkti: nusilenkti Kongreso daugumai ir padėti para
šą po šiuo biliumi, arba pasilikti ištikimu savo įsitikini
mams ir bilių vetuot. Už dienos kitos paaiškės, kurią 
išeitį prezidentas pasirinko. Amerikiečiai, kurie prie
šingi politinės partijos nulegalizavimuį ir sudarymui pa- 
pavojingo precedento, siunčia prezidentui raginimus bi
lių vetuoti.

ĮVAIRUMAI
Šmėklos Baltajame Name
Savo atsiminimų knygo-! 

je buvęs prezidentas Tru
manas vienoje vietoje sako: 

“Mano duktė ir jos drauge 
Jane Lingo miega Lincolno 
lovoje šią naktį. Kad tik 
jos nebūtų išgąsdintos! 
Tarnaitės ir patarnautojai 
prisiekia, kad Lincolnas 
jiems keletą kartų paisivai- , 
d in o.”

Ne vien Trumanas kal
bėjo apie Lincolno šmėklą 
Baltajame Name. Vienas 
buvęs Baltojo Namo parei
gūnas pasakoja:

“Tai buvo karo metu, kai 
Rooseveltas dar buvo pre
zidentas. Baltajame Name 
lankėsi žymi viešnia iš Eu
ropos, nors negaliu jos var
do minėti (manoma, kad 
turėta omenyje Olandijos 
karalienė Wilhelmina. M.). 
Vieną rytą ji sakė Roose- 
veltams, kad buvo apalpusi.

Ir ji pasakojo, kas atsiti
ko, — kas tai pabeldė į jos 
miegamojo kambario duris. 
Kuomet ji nuėjo jas atida
ryti, prieš ją stovėjo Lin
colnas!...

Viešnia lyg, susigėdinusi 
teisinosi, sakė, ‘Jūs galite 
man tikėti ar netikėti, bet 
aš jį savo akimis mačiau’...”

Šmėklos Baltajame Na
me nėra naujas dalykas, pa
sakos ir legendos apie jas 
jau seniai kartojamos. .

(Klaustas apie jas, eks- 
prezidentas Trumanas sa
kė, kad nors jis asmeniškai' 
šmėklų nematė, tarnautojai i 
ir tarnaitės bažijosi, kad ! 
girdėjo Lincolno žingsnius i 

| tuščiame jo . kabinete ve-1 
. lyvais vakarais.

Rooseveltienė, kuri ne-; 
kurį laiką buvusiame Lin- I 

: colno kabinete turėjo savo i 
i raštinę, ir sakosi girdėju- i 
i si dažnai tas pasakas. Ji I 
i girdėjusi, kad kuomet tik i 
! artinasi kokia nors nelaimė ! 
Į Amerikai, kaip tai karas ai' į 
1 kas panašaus,’Lincolno sun-; 
kių batų bildesys gali būti 

Į girdimas Baltajame Na- 
II -----,—

Skristi į kitas planetas jau į 
visai nėra svajonės dalykas j

Austrijoje tik dabar pasi
baigė tarptautinis astronau- 

1 tų kongresas. Astronautai 
yra mokslininkai, kurie ty
rinėja galimybes tarpplane- 
tiniam susisiekimui.

Kongrese visi išsireiškė, 
kad skridimas į Marsą, ir 

i tikriausiai į mėnulį, jau nu- 
i stojo buvę svajonėmis. 
Mokslas tokius skridimus 
jau įgalino teoretiniai, nors, 
dar lieka daug praktiško 
darbo, iki tai pasidarys gy
venimo realybė.

me tuštumoje vidunaktį.
Tai, esą, Lincolno dva

sia vaikščioja susirūpinusi 
dėl Amerikos likimo.

Pats Trumanas, kuris 
sakosi nematęs šmėklų, bet
gi pasakoja apie vieną įvy
kį, kuris jį nemenkai išgąs
dino.

Tai buvo karo laiku. Jis 
staiga atbudo vėlai naktį, 
kuomet kas tai garsiai bil- 
deno į jo duris. Jis manė, 
kad tai Churchillas per 
translantinį telefoną jį 
yra pašaukęs ir kas tai atė
jo jį pažadinti.

Bet kuomet jis nusisku
bino prie durų ir jas atida
rė, nieko nebuvo. Ir taip 
pasikartojo kelius kartus 
per naktį.

Rooseveltienė sako, kad 
pasakos apie šmėklas gal 
yra kilusios dėl to, kad iki 
Baltasis Namas keli metai 
atgal buvo pagrindiniai re
montuotas, jis buvo labai 
pasenęs ir suįręs. Sienos 
vėjui pučiant dažnai braš
kėdavo, langai girgždėdavo, 
ir gal tas bailesniuose žmo
nėse sudarė šmėklų įspūdį.

Dauguma pasakų apie 
šmėklas Baltajame Name 
sukasi aplink Lincolną. 
Rooseveltienė tam turi gerą 
aiškinimą: apie jį daugiau
sia užrašų Baltojo Namo 
kambariuose, kaip tai “Čia 
buvo Lincolno miegamasis,” 
“Čia Lincolnas dirbo prie 
rašomojo stalo” ii? pana
šiai. Tie užrašai, mano 
Rooseveltienė, paskatina 
žmones galvoti apie Lin
colną, o tyliais vakarais 
dideliuose tuščiuose kam
bariuose tarąai ar kiti Bal
tajame Name esantieji pra
deda matyti Lincolno šmėk- 
lą.

Pati Rooseveltienė pasa
koja tokį atsitikimą. Tai 
buvo 1934 metais. Viena 
jos padėjėja, tūla May 
Eban, prievakarį nuėjo į 
antrą aukštą jai ką ten at
nešti. Bet po keliu rni-

-----------------—-----------------------

Tikras atsitikimas
Kelios savaitės atgal, ma

no atostogų metu, kas tai 
manį atbudino ankstyvą 
rytąį dar prieš auštant: 
kas įai pirmame aukšte, 
valgomame kambaryje, 
skambino pianu, nors žino

IS ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

Progrfesuoja ir popiežius
Negalima sakyti, jog katalikų bažnyčios gąlva nesi

skaito su jokia laikų nuotaika. Labai skaitosi. Štai 
pranešimai iš Vatikano, kad popiežius pagaliau, po ar
ti dviejų tūkstančių metų, sutiko leisti Amerikos kata
likų kunigams atlikinėti krikšto, laidotuvių ir vestuvių’ 
apeigas angliškai. Per amžius visos šios apeigos eida
vo lotynų kalba, kurią gal tik vienas iš šimto tūkstančių 
amerikiečių suprasdavo. Civilizuoti žmonės pradėjo 
reikalauti apeigų jiems suprantamoje kalboje. Jie sa
kė, kad dievas turėtų mokėti ir suprasti taip pat gerai 
ir anglišką kalbą kaip ir lotynišką.

Tik nežinia, kodėl popiežius taip ilgai laukė. Pana
ši “privilegija” 1941 ir 1942 metais buvo suteikta kata
likiškiems misijonieriams Kinijoje, Japonijoje, Indone
zijoje ir Afrikos kraštuose.

Popiežius, matyt, priėjo išvados, kad katalikų baž
nyčiai geriau seksis palaikyti savo pasekėjus, jeigu ji

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktad., Rugp. (Aug.) 20, 1954

Pennsylvanijos universi
tetas pravedė apklausinėji
mą, kurios lyties žmonės 
turi daugiau proto. Pasiro
do, kad ne tik dauguma vy- 

*rų, bet ir moterų dauguma 
laiko vyrus gudresniais.

Bet mokslininkai sako, 
kad tai prietaras, tam nėra 
daiktiškų įrodymų.

jau, kad esu vienas namuo
se! !

Atsargiai nusileidau laip
tais, užsukau elektrą, ir 
prieš mane atsivėrė toks 
vaizdas: ant piano klavišų 
tupėjo voveraitė. Nespėjo 
ji mąne pamatyti, kaip pa- 
šokoj užsikabino ant sienos 
kabančio paveikslo, nuo jo 
ant lentynos, ir taip išsi
gandusi pradėjo po visą 
kambarį švaistytis.

Apžiūrėjau langus,— jie 
visi I buvo uždari. Taipgi 
durys. Per kokią penkioli
ka rainučių atsargiai smulk
meniškai viską apžiūrėjau, 
bandydamas surasti, kaip 
ji įsigavo.

Pagaliau priėjau išvados, 
kad ji gal įsigavo dar prieš i____ - r - - ■ l ■ ................... -

prisitaikys prie vietos žmonių kalbos, ir kalbės į juos 
taip, kad jie suprastų. Senas aįrgumentas buvo toks: 
gerai, kad žmonės nesupranta, kas jiems pasakojama. 
Kai tik jie sužino.^ nustos kunigams tikėję. Nesupran
tami žodžiai tikinčio žmogaus galvoje pasidaro miste
riškais, dieviškais žodžiais. i '

, Reikia atsiminti, kad kiekviena religija remias ne 
žinojimu ir supratimu, bet tikėjimu. Galimas daiktas, 
kad šitas popiežiaus nusileidimas kalbos reikaluose dau-
gelį žmonių atšaldys nuo tikėjimo, žinojimas ir supra
timas nesiderina su tikėjimu.

nučių ji atbėgo pusgyvė, 
visa drebanti. Ji mate 
Lincolną ramiai sėdint ant 
lovos ir aunant savo batus...

Ne visos pasakos apie 
šmėklas yra apie Lincolną. 
Pasakojama, kad Abigail 
Adams, prezidento Adam- 
so žmona, dažnai pasivaidi
na Baltojo Namo įnamiams 
vidunaktį arba prievakarį. 
Ji kelius kartus buvo “ma
tyta” einant pro uždaras 
duris East Rūme.

Tikra audra apie šmėk
las vienu kartu buvo sukel
ta Wilsono administracijos 
laikais. Wilsono žmona 
įsakė darbininkui perso
dinti Į naują vietą kelius 
rožių krūmus. Bet tą patį 

i vakarą tai iš. vienos tai iš
kitos Baltojo Namo dalies 
tarnai pradėjo baimingai 
pranešti, kad jie matė Dolly 
Madison šmėklą, kuri pik
tai švaistėsi.

Baltojo Namo istorikas 
paskui, esą, surado, kad 
tuos krūmus buvo pasodi
nusi Dolly Madison, ir tai 
jos šmėkla taip protestavo 
prieš persodinimą.

Buvęs Roosevelto asme
niškas patarnautojas, ku
ris dabar dirba Washing- 
tono pašte, pasakojo laik
raštininkams :

“Šmėklos Baltajame Na
me buvo, ant kiek aš galiu 
nusimanyti, realybė. Prieš 
kiekvieną nelaimę, ypatin
gai prieš kokią nors svar
bią mirtį, paveikslai nei iš 
šio nei iš to krisdavo nuo 
sienų...”

Paklaustas, ar dabar Bal
tajame Name matosi šmėk
los, Eisenhowerio spaudos 
asistentas Hagerty sakė:

“Prezidentas turi gerą 
ir sveiką miegą. Nei jis nei 
mes šmėklų nematome...”

Gal geras miegas, — o 
gal ir faktas, kad Baltasis 
Namas dabar remontuotas 
ir niekas nebraška ir ne
girgžda ten dabar nuo vė
jo... M..

Daugiau persiskyriiiuj JAV 
negu bet kurioj kitoj šalyj

Į . Kiekvienais metais Ame- 
Į rikos Jungtinėse Valstybėse 
' persiskiria arti milijono 

. žmonių, — 800,000. Tai yra 
proporciniai daugiau, negu 
bet kokioje kitoje pasaulio

I šalyje.
Dabartiniu laiku mūsų ša-

I lyj-e yra 6 milijonai vaikų, 
i kurių tėvai yra persiskyrę.

Be to kiekvienais metais 
I A m e r i k o j e gimsta apie 

100,000 povainikių.
•________ a_____

Amerikoje yra daugiau 
kaip trys milijonai .(3,395, 

f884) berniukų skautų.
j __ _ . — ------------------- — ~   

! naktį, ir kur tai tupėjo, ne
pastebėta. Galimas daly
kas.

.Bet štai mano žvilgsnis 
; ant dirbtino ugnies židinio. 
Jame gulėjo keli švieži la
pai. Pastebėjau ir mažiu
kus pėdsakus židinio juos
vame dugne.

Misterija išsiaiškino: vo
veraitė pateko pro kaminą.
Namas, kuriame radausi, 
skendėjo medžiuose. Keli 
greta augą ąžuolai savo 
šakomis beveik dengia pusę 
stogo ir liečia kaminą. Ma
tyti, kad voverė įkrito į 
kaminą, arba tiksliai juom 
nusileido. Atsiradusi kam
baryje* ji, be abejo, ieškojo
išėjimo, ir ieškodama pa
bandė ir pianą.. Sk.

Už ŽMONIJOS LAISVĘ— 
MIRĖ IR NACIŲ 

UNIFORMOJE
Prieš žiaurųjį fašizmą ko

vojo milijonai žmonių, kad 
žmonija būtų laisva. Kas 
buvo karo uniformoje, tas 
žino, kad karas nėra pikni
kas, — tai žiaurus ir pa
sibaisėtinas įvykis. Bet 
kiekvienas kareivis žino ir 
tą, kad jis nebuvo vienas. 
Jis greta savo alkūnės tu
rėjo draugą, o toliau dau
gybę draugų — ginkluotų 
moderniškais ginklais. 
Tūkstančiai ir desėtkai 
tūkstančių karių, nors ir 
jaučia, kad ir jų priešų yra 
daug, bet jie pasitiki savo 
jėgomis, savo vadais, pasiti
ki, kad bus laimėtojais.

Sunkesnė kova partiza
nų, nes jie veikia iš visų pu
sių priešo jėgų apsiausti. 
Todėl jie kerta priešui smū
gius ten, kur priešas to ma
žiausiai laukia. Kada prieš 
partizanus priešas sutrau
kia tankus ir artileriją, tai 
partizanai staigiai “išnyks
ta.”

Bet buvo ir tokių kovoto
jų už žmonijos laisvę, ku
rie dėvėjo nacių uniformą, 
hitleriškai ištiesdavo ranka 
atiduodami jų pagarbą, nu
davė ištikimiausius na
ciams, kad sužinoti nacių 
veiksmo planus ir juos pra
nešti savo draugams.

Karo laiku komandieriaus 
vyriausias dalykas yra su
žinoti, atspėti, ką priešas 
planuoja. Po karo 1870- 
1871 metais Vokietijos ko- 
mandieriai sakė, kad jie 
Franci joje. Sedano srityje 
turėjo ne mažiau 30,000 sa
vo agentų. Jų tarpe daug 
vokiečių, francūzų ir kito
kiu tautu. Buvo artistu, A» A. V '
šokėjų, komedijantų, pa
prastų valstiečių, karininkų 
ir kitokių. Ir nuo jų vokie
čiai gaudavo tai laiku, tai 
pavėluotai pranešimų apie 
francūzų armijos judėjimą. 
Milžiniškas kiekis tų prane
šimų buvo nieko neverti, 
šiaip nugirsti gandai, bet iš 
tų pelų vokiečių karo ko
manda sugebėjo atrinkti 
pakankamai grūdų, ir fran- 
cūzus sumušė, net patį jų 
imperatorių Napoleoną 
Trečiąjį suėmė į nelaisvę.

Antrajame pasauliniame 
kare Tarybų Sąjungai per 
keleris metus teko pačiai 
vienai atsilaikyti prieš Hit
lerio ir jo talkininkų jėgas. 
Čia nekalbėsime apie Tary
bų armijos kovas, bet tik 
apie vieną žvalgų ir parti
zanų būrį, kuris turėjo spe
cialių tikslų.

Nacių centras apsuptas 
tarybinių žvalgų

1941 metais hitlerininkai 
pralaimėjo prie Maskvos, 
Leningrado ir Rostovo. To
dėl Hitleris ir jo komanda 
sukuopė naujas jėgas ir 
Ii942 metais planavo paimti 
Maskvą, apeidamas ją iš 
pietryčių per Stalingradą.

Beveik visa Ukraina bu
vo okupuota. Planuojamoje 
Hitlerio 1942 metų karo 
kampanijoje vyriausias jo* 
armijos ir padrūtinimų ke
lias turėjo eiti iš Varšavos, 
Lvovo per Kijevą linkui 
Kaukazo ir Stalingrado. 
Kovel-Sarny ir Rovno gelž- 
kelių trikampis buvo toks 
gelžeklių mazgas, per kurį 
ėjo į frontą ir atgal svar
biausias hitlerininkų susi
siekimas.

Jeigu dar atminti tą, kad 
kad Rovno miestą hitleri
ninkai pavertė į Ukrainos 
sostinę, kur buvo Hitlerio

paskirtas Ukrainos Wdo- 
vas generolas Koclm/kur 
buvo gestapininkų ir kito
kių valdovų centrai, kur 
tūkstančiai vokiečių kapi
talistų ir dvarponių susku- 
bėjo, kaipo nauji Ukrainos 
valdovai, taipgi jeigu atsi
minsime, kad Hitleris 
skelbė, jog jis ir jo genera
linis štabas yra Vinicoje, 
tai suprasime, kaip buvo 
svarbu Tarybų armijos ko
mandai turėti toje srityje 
savo žmonių, kurie teiktų 
informacijas.

Po ilgo pasiruošimo buvo 
parinkta apie du šimtai 
žmonių. Daugelis iš jų ge
rai mokančių vokiečių kal
bą, aprūpinti radijo priim
tuvais ir žinių perdavimo 
aparatais, vokiškais /pini
gais, kurių tarybinė armija 
nemažai pačiupdavo ikaro 
fronte, nacių paspoiws ir 
dokumentais, ir ta grupė 
kelių lėktuvų pagalba buvo 
nunešta į Pinsko balų Sar
ny miesto sritį ir su para
šiutais nuleista.

Grupė buvo siunčiama 
pulkininko D. M. Medvedie- 
vo komandoje. Jos tikslas 
buvo įsitaisyti Sarny miš
kuose, užmegsti ryšius su 
vietos gyventojais miestuo
se ir prie kelių, rinkti ži
nias ir kasdien jas siųsti 
radijo bangomis į Maskvą.

Dalis grupės narių žuvo 
tuojau, kai jie nusileido, 
nes buvo į klaidingą vietą 
nuleisti ir nacių apsupti. 
Nemažai žuvo grupės narių 
per dvejis metus ir pusę 
esant priešo užnugary. Bet 
ji taip sutvirtėjo, įsigalėjo, 
gavo visur vietos žmonių 
pagalbos, kad vęliau palaikė 
nuolatinį ryšį su M&Jkva ne 
vien radijo bangomis* bet 
lėktuvais. Tarybiniai lėk
tuvai taip dažnai, kaip bu
vo reikalas, nusileisdavo j 
grupės paruoštus “orlau- 
kius,” atnešdavo reikmenų, 
paimdavo sužeistuosius ir 
vokiečius nelaisvius ir iš
nešdavo. Iki 1944 metų pa
vasario, kada Tarybų armi
ja atžygiavo į Sarny sritį, 
tai grupė išaugo veik iki 2,- 
000 žmonių. Ji jau nebuvo 
vien žinių rinkėja, bet tu
rėjo karinius dalinius, or
ganizuotus pagal armijos 
sudėti, ginkluotus visais 
moderniškais ginklais, ir 
dažnai suduodavo nacių da
liniams smūgį, net tankais 
ginkluotiems.

Tos grupės žmonėms ma- 
vyko sužinoti tikrą Hitlerio 
generalinio štabo buveinę, 
kuri nebuvo Vinicoje, bet 
artimai esamame' Jakušinsų 
sodžiuje. Jai pavyko ati
dengti ir hitlerininkų ^-suo
kalbį — nužudyti preziden
tą Rooseveltą, Anglijos 
oremjerą čurčillą ir Staliną 
laike jų konferencijos Te
herane, 1943 metais. Ir dė
ka, kad tas buvo laiku su
žinota, Rooseveltas apsigy
veno Tarybų ambasadoje ir 
laiku buvo išgaudyti nacių 
agentai.
Nacių uniforma ir pinigai

Labiausiai pasižymėjo na
cius už nosies vedžiodamas 
rusų inžinierius Nikolajus 
J. Kuznecovas, gimęs Ura
tuose. Jis buvo labai pa
našus į vokietį, puikiai mo
kėjo jų kalbą ir gerai žino
jo Karaliaučiaus miestą. 
Jis veikė kaipo vyresnysis 
nacių oficierius Paul 
bert. Jam buvo visuiy^at- 
daros durys į nacių įstki- 
.gas, net matėsi su pačiu 
generolu Kochu. Jis surin-

(Tąsa 3-me puslapyje)



MONTELLO, MASS.
SVEČIUOSE

Tek^ svečiuotis Montelloje. 
Užęį^u pas Beniulį ir drau
giškai pasikalbėjome apie bė
gamus reikalus. Jo duktė yra 
ištekėjusi, tad ir jis gyvena 
sykiu su dukros šeima. Taip 
pat apsilankiau ir pas seną 
pažįstamą J. Balionį, Jo na
mas tūno atstu i nuo mieste
lio, apgaubtas lapuotais me
džiais— aplink žaliuoja miš
kas. čia tyras oras—sveika 
gyventi. Jonas su šeimyna 
gyvena iš pensijos. Ant bibli
otekos guli Laisvė—tai Lais
vės skaitytojas. Jo žmona 
paruošė vakarienę ir skaniai 
pavaišino.

Dar buvau pas Kielą — gy
vena su šeimyna. Tik jo žmo
na nesveikuoja. Linkiu jai 
geros sveikatos. Su Kiela nu
važiavome jo automobiliu ap
lankyti Kristiną Aleksienę,— 
jau 27 metai, kai paraly
žius kankina prislėgęs lo
voje. Jos padėtis yra sunki. 
Jos simus vedęs, gyvena Ka
lifornijoje, antras sūnus dir
ba prie lėktuvų Sikorskio fa
brike, Connecticut valstijoje 
Jos vyras yra miręs.

Aleksienė—tai buvusi Kon- 
stantinavičiūtė, choristė. Liga 
ją ištraukė iš dainorių tarpo.

Trumpam sustojau pas bu
vusį Brooklyno, N. Y., biznie
rių A. Skirmontą. Jis su 
žmona gyvena dailiuose na
muose. Kiemą puošia mar

guojantis gėlynas — ir vais
medžiai.

Šventadienis buvo gražus— 
atsibuvo Bostono LDS kuopos 
piknikas Tautiško Namo Par
ke. Dalyvių atsilankė vidu
tiniai. Čia sutikau K. Ustu- 
pą ir du korespondentu: Ši
maitį ir Penkauską, ir drau
giškai apsikeitėme mintimis 
apie svarbesnius nuotikius. 
Piknike dalyvavo bostonietls 
lietuvis daktaras su žmona— 
pavardės nesužinojau.

čia buvau apsistojęs pas 
M. Kaziūnienę ir 8 dienas sve
čiavausi. Jos sūnus Charles 
jau apsivedė kitatautę mergi
ną iš Bronswick, Me. Tankiu 
jaunai porai saldaus ir lai
mingo vedybinio gyvenimo.

Kaziūnas yra gabus chemi
kas ir stiklų žinovas. Jis turi 
įrengęs stiklo fabriką savo 
kieme. Įvairiom laboratorijom 
Charles išdirba instrumentus: 
tūbas, vamzdžius ir visokius 
kvietkus, boles ir indus. Pas 
jį lankosi stiklų fabrikų par
eigūnai bei laboratorijų eks
pertai. Mat, jis yra pagar
sėjęs stiklų išdirbime. Taip 
jau smagus jaunas inteligen
tas. Jų gražus namas ap
suptas žaliais medžiais — iŠ 
šiaurių ir rytų tūno sodas ir 
gražus gėlynas puošia žaliuo
jančią pievą. Stiklo dirbtuvė 
apgulta vyšniomis ir obelimis. 
Man čia viešint teko susipa
žinti su Tumoniu, tūlos kom
panijos manadžerium, ir jo

žmona mokytoja; tai linksmi 
lietuviai.

Dėkoju Kaziūnienei ir jau
nai porai už taip malonų pri
ėmimą.

Taip jau lankiausi ir Eli
zabeth, N, J., pas gimines, 
čia lietuviai labai praretėję; 
progresyvių klubo narių skai
čius sumažėjęs. Su klubie- 
č’ais draugiškai pasikalbėjau.

New Yorke irgi pabuvojau 
pas gimines. Miestas laba! 
didelis, tad ir įdomybių pa
stebėjau. Bedarbių nemažai 
randasi. Dauguma senyvų 
žmonių laukia Securitės prie
do. Petras

Fasset, Canada
Liepos 22 d. čionai pasimi

rė, po ilgos ligos, Anna Pasta
rnokas, po vyru Aukštinaitio- 
nė, 75 metų ir devynių mene
sių amžiaus. Ji buvo gimusi 
Lietuvoje, Budezerų kaime. 
Kanadoje, Fasset, išgyveno 43 
metus. Paliko dideliame nuliū
dime savo vyrą Juozą Aukš- 
tinaitį, du sūnus—Salamoną ir 
Antaną Aukštinaičius, 3 duk
teris— Aleną Garbauskienę ir 
Marytę Janušauskienę, iy Jo
aną Aukštinaitis, namie', taip
gi paliko 10 anūkų ir vieną 
proanūką. Palaidota su baž
nytinėmis apeigomis tikinčių
jų kapinėse.

Lai būna jai lengva šios ša
lies žemelė.

Miss Jo»n Aukštinaitis.

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

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

(Tąsa)
Pribuišus nuvedė į kitą didelį kamba

rį, kaip ir svetainukę, kur jau buvo pil
na tokių pat, abiejų lyčių jaunuolių. 
Apart keleto lenkų, visi buvo lietuviai. 
Busimi amerikonai. Vieni griežė ant 
armonikos, kiti šoka, dar kiti būreliais 
sustoję .lietuvių liaudies dainas dainuo
ja. Dainuoja jie švelniai, su ypatingu 
jausmu, kaip ir jausdami, kad tai neil
gai jie bus čia, prie pat Lietuvos sienos, 
čia, kur dar beveik galima jausti tėvy
nės vėjelio dvelkimą. Dainuoja jie apie 
laukus ir pievas, kurie tik anapus sie
nos. Ir kaip greit, kaip greit teks į toli
mus tolius leistis! t

Apie pusė jaunimo buvo merginos, 
grakščios, skaisčios Lietuvos dukros. 
Jie visi gerai nusiteikę, linksmai šoka, 
dainuoja, juokauja. Bet užteko arti
miau su kuriais pasikalbėti, kad sužino
ti, kad ne visi tokiais laimingais jautė
si, kaip atrodė. Ten jau buvo keletas, 
kuriuos gydytojai sulaikė, kurių neleido 
toliau keliauti. Jie gydėsi ąkis. Jų cen
tai baigėsi. Jie laukė iš Lietuvos at
vykstančių giminių.

Kiti turi vienokią ar kitokią ligą, ir 
jie visai grąžinami Lietuvon. Dar kiti 
baigia centus ir dirba pas prūsus ūki- 
ninKus ir dirbs, iki susitaupys pakanka
mai rubliukų.

Ant rytojaus kaip devynios draugai 
ateina vėl į tą pačią saliukę ir laukia sa
vo vadų. Bet kaip nustemba Jurgis pa- 
mat^i,' kad štai jau abu Jasulaičiai sėdi 
if laukia jo. Pasisveikino, pasikalbėjo, 
kas buvo jo, perdavė.

Vadovo žmona nekurtuos Jurgio dra
bužius, marškinius ir kitką, turėjo apsi
vyniojus ant savo kojų aukščiau kelių, 
kad paslėpti nuo agentų. Perdavė viską 
Jasulaičiai priėmę užmokestį už savo 
darbą, o rublį gavo dar viršaus už tei
singumą. Nuoširdžiai jie atsisveikino 
Jurgį, abu palinkėjo laimingos kelionės 
į Ameriką if nuėjo savais keliais.

Dar gerokai pasikalbėjo su savo drau
gu Jurgis ir pasižiūri į laivakortes. Ir 
kaip nustemba jie: j'o draugo laivakor
tė išpirkta dėl Hamburgo, Vokietijoje, 

o jis turi vykt į Roterdamą, Olandiją. 
Nusiminė abu draugai, kad neužilgo rei
kės skirtis... O kaip gera ir linksma bū
tų keliauti kartu!

^eužilgo atėjo jaunas vyrukas ir pra
nešė, kad Jurgio traukinys pribus vie- 
nuojįktą valandą ryto. Draugams liko 
viso tik koks pusvalandis būti kartu. O 
štai ir traukinys, ir reikėjo atsisveikin
ti ant visados, nes niekad vėliau Jurgis 
to savo draugo neužtiko.

Penktą valandą vakaro traukinys pa
siekė didžią stotį, Vokietijos sostinę Ber
lyne. z

Už dviejų valandų,— į kitą traukinį, 
o vakare, apie devintą valandą jis jau 
buvo Roterdame. Ten iš traukinio vi
sus suvarė į didoką laivelį ir kokią pen
kiolika minučių reikėjo plaukti vande
niu. Nekurios mergelės pradėjo verk
ti tėmydamos bepradedantį suptis gar- 
laivį-laivelį, ir dejuoti: “Dievulis žino, 
ar išliūliuosime šitą vandenėlį.” (Mat, 
jos manė, kad jau plaukia į New Yor- 
ką.)

Garlaivis priplaukė prie didelio na
mo, kurį lietuviai vadino “gūslederne” 
ir visus įvedė vidun.

Pasirodė, kad kaip tik tą dieną laivas 
buvo išplaukęs į Ameriką. Taigi, dvi sa
vaites turės laukti, pakol jų “šipą” už- 
lioduos. Bet tos dvi savaitės praėjo tar
tum viena minutė. Buvo daug lietuvių, 
lenkų, rusų, ukrainiečių, o žydų tai gal 
daugiausia. Jurgis ir ten susirado 
draugą, ir dar tokį draugą, kurio nie
kad ir niekur neturėjo ir nesitikėjo. Tas 
draugas buvo,— amerikonas. Į Ameri
ką jis vyko jau trečiu kartu ir viską ge
rai žinojo, angliškai gražiai kalbėjo. O 
kas svarbiausia, tai, kad jis vyko į tą 
patį miestą.

Šiuo kartu jis vyko į netolimą miestą, 
Pittstoną, Pennsylvanijoje. Tad, atva
žiavę į Wilkes Barre Jurgį jis nuvedė 
prie gatvekario, pasakė konduktoriui, 
kur išleisti, ir atsisveikinęs nuėjo žino
mu takeliu. Tai geriau Jurgiui nei ne
reikėjo. , O naktį vienuoliktą valandą 
jo brolis ir sesutė jo jau laukė ir kaip 
svečią pasitiko.

VI-TAS SKYRIUS
Mokykla

Kaip tik Jurgis atvyko Amerikon ir 
apsistojo pas sesutę, jo pirmas troški
mas buvo: kaip galima greičiausiu lai
ku parašyti laišką motulei. Parašyti 
viską: kur jis dabar randasi, kokia buvo 
kelionėj^kaip ilgai keliavo, pas ką apsi- 
stojofraip jo sveikatėlė dabar ir 1.1.

Juk motulė išleisdama ir paskutinį 
kartą atsisyeikindama apkabino jį savo 
išdžiūvusiomis kaip šakaliai rankomis, 
bučiuodama ir kruvinomis ašaromis 
verkdama maldavo, prašė savo vaikelio, 
neužmiršti savo motinėlės, kur jis neat
sidurtų, kur nebūtų... “Parašyk groma- 
tėlę, sūneli, parašyk laiškelį, parašyk 
apie kelionę po marių mareles, sudiev, 
vaikeli mielas, nepamiršk, ką motina tau 
sakė, sudiev... sudiev...”

(Bus daugiau)

Pittsburgh, Pa.
Kas girdėti ir kas vei

kiama tarpe lietuvių
Pittsburghe yra sulipytas 

komitetas, vadinamas United 
Lithuanian Organizations of 
Pennsylvania. Jis buvo suren
gęs 5th Annual Lithuanian 
Day rugpiūčio 84ą, West 
View Parke.

Programai anglų kalba va
dovavo Ed Schultz, o lietu
viškai — Vito Yucevičius. 
Pirmiausiai pristatė Vyčių 
Chorą. Sugiedojo Amerikos 
Himną ir dainavo dar keletą 
dainų. Paskui pristatė kalbė
ti kunigą John Misius, bet 
jam pradėjus kalbėti, lietus 
išsklaidė publiką. Lietui nus
tojus ir vėl prasidėjo dainos
ir šiaip programa.

Artėjant prie pabaigos, 
Ed Schultz pristatė kalbėtoją 
Dr. William D. McClelland, 
Allegheny apskrities Coronerį. 
Jis kalbėjo rengėjams pritai
kyta kalba. Pagyrė tą komite- \ bet 
tą, kad mokąs kovoti prieš ko- tuose,
munizmą ir kad lietuvių tauta 
esanti gera kovotoja. Baigė 
savo kalbą pagirdamas Ed 
Schultzą, kad jis mokėjęs ge
rai lošti futbolę ir esąs jo ge
ras frentas. Tai tiek iš to 
kermošiaus.

Reikia atiduoti kreditą 
tiems Pittsburgho lietuviams, 
kurie pradeda suprasti, kad 
riksmas niekam naudos ne
duoda ir kad pažangios žmo
nijos sulaikyti negalima. Šio
je Lietuvių Dienoje apie Lie
tuvos nupirkimą ar atėmimą 
nuo Lietuvos lietuvių nebuvo 
nė prisiminta. Tai taip ir rei
kia. Broliai lietuviai dirbkime 
visi bendrai, palaikykime sa
vo tautines grupes šioje šaly
je.

Jonas Urbonas serga. Ran
dasi Presbyter i jonų ligoninėje. 
Priežastis ligos, — trūkumas 
kraujo. Jau 4 pantes kraujo 
gavo, jaučiasi geriau, bet 
šiuos žodžius rašant tebebu
vo ligoninėje.

Prašome vietinių draugų 
aplankyti Joną. »

P. Paulauskienė turėjo ope
raciją ant kojų gyslų. Dabar 
randasi namie, jaučiasi ge
riau. Drauges moteris prašo
me atlankyti ją.

Mary Svetakiene turėjo 
sunkią vidujinę operaciją, išė
mė gall stones (tulžiapūslės 
akmenis). Prašome vietinių 
Wilmerding ir aįpylinkėje 
draugų atlankyti ligonę.
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Man gaila mano gero drau
go ir gero, gerai velijančio 
daktaro L. Kabakerio, kuris 
apleido Pittsburghą šio mėne
sio pradžioje. Išvažiavo į N. 
Caroliną. Jis ten dirbs univer
siteto laboratorijose.

Geriausio pąsisekimo tau, 
Leonai, tavo profesijoje 1

Pgh.Pilietis

New Haven, Conn.
Nuoširdi padėka

Šeimos nariui mirus, liūde
sio valandose giminės, drau
gai ir šiaip prieteliai pribuvo 
su gera valia suraminimui vi
sos mūs šeimos prislėgtos šir
dies. Dėl to priimkite^mūs vie
šą padėką už skaitliųgą lan
kymąsi į šermenis, už gėles1, 
kurios gražiai puošė velionies 
karstą, už palydėjimą į kapus 
į Waterbury, grabnešiam už 
darbą, Laisvei- už pranešimus, 
draugam* spaudoje už atjauti
mą ir visą ką.

Dėkojam ir šermenų direk
toriui A. 4Venskūnui už prie
lankų patarnavimą pagal J. 
Shopes gyvo pageidavimą, 
šeimos nariai jautėmės malo
niai užjausti, parodant, jog 
turime šiltai nusiteikusių1 
draugų, prietelių gražią grupę.

Šia proga suteikiame nors 
menką auką $5 dėl dienraščio 
Laisvės fondo už mūs reikalų 
atžymėjimą.

Nellie Shopes,
^luktė Klementina, 
sūnūs Juozas

/ ir Edwardas

Great Neck, N. Y.
Paskutinis pakvietimas

Vietinis Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubas rengia šaunų 
pikniką pasitikimui Almos 
Kasmočiūtės, tai yra svetai
nės ir parko savininkės, kuri 
sugrįžo iš Europos šiomis die
nomis, po ilgų vakacijų. Pik
nikas įvyks šį sekmadienį, 
rugpiūčio 22 d., A. J. Kas- 
močių parke-rsvetainėje, 91 
Steamboat Rd., Great Neck. 
Prasidės 1 vai. po pietų. Tu
rėsime skanių valgių ir gėri
mų ir gerą muziką šokiams.

Reikia pasakyti, kad Kas- 
močių įstaiga yra vienintelė 
čia, kur galima turėti visokius 
parengimus, pasilinksminimus 
ir tt. čia parengimus ruošia 
ne tiktai lietuviai, bet ir ki
tataučių draugijos, ir su vi
somis savininkė gražiai sugy
vena ir maloniai visiems pa
tarnauja, už tai turi gerų 
draugų ne tiktai čia, vietoj, 

ir. kitose kolonijose-mies- 
kaip Brooklyne, New

Yorke ir tt. Todėl maloniai 
kviečiame visus, kaip ■ vieti
nius, taip ir kitų miestu bro
lius lietuvius dalyvauti šiame 
piknike. Vienas rengėjų

Nashua. N. H.
Padėka

Mirus K. Barauskui, šeimai 
užduotas skaudus smūgis. Tą 
nuostolį pergyventi mums 
daug pagelbėjo pareikšta sim
patija: skaitlingas dalyvavi
mais laidotuvėse ir gausybė 
gelių.

Šiuomi pareiškiame širdin
giausią padėką visiems, kas 
tik kuom nors prisidėjote prie 
palengvinimo mums pergyven
ti tą skaudų nuostolį. Dėka-

ŠYPSENOS
Tarp draugių

Petronė: “Tas Martynas 
būtų nieko sau vaikinas ir jis 
visaip man geri naši, bet aš 
nesutikčiau už jo tekėti, nes 
jis didelis bedievis.”

Agotė: “O ką tu paisai, juk 
tu su juomi, o ne su dievu gy
vensi.”

Petronė: “Bet, kad jis toks 
netikėlis, jog net pragaro bu
vimu netiki.”

Agotė: “Jei taip, Petruse, 
tu būtinai turi jo žmona tap
ti, nesi tuomet jis gaus progą 
įsitikinti, jog pragaras tikrai 
yra.”

vo jame už gėles Vii k auskarus 
ir jų šeimai už gražų vainiką, 
K. A. šiurkams, A. Skliutui, 
Kriziams, Endriekams, Simko- 
niams, M. Zalanskienei, J.T. 
Norvaišams iš Worcester, 
Mass. s

Daug buvo gėlių nuo sve
timtaučių, kurių čia neminėsiu. 
Dėkavojame d. Vilkauskui už 
gražų aprašymą ir Laisvei už 
į t a 1 p i n imą. širdingiausias 
ačiū visiems.

Lucė Barauskienė ir šeima, 
sesuo ir švog*eris Virbickai

K ISTORIJOS
(Tąsa nuo 2 pusi.)

kęs žinias per savo draugus 
arba asmeniškai pristaty
davo į būrio centrą, iš kur 
jos buvo persiunčiamos Ta
rybų komandai. Ir kadangi 
pas jį visada buvo pakan
kamai pinigų, jo krūtinę 
“dabino” du nacių kryže
liai, o greta pasporto buvo 
nacių partijos bilietas, tai 
jam keliai visur buvo 
atdari.

Bet asmeniškai jis pergy
veno didžiausias kančias, 
lies jis mate, kaip naciai 
kankina jo tautą. Ir galų 
gale komanda sutiko, kad 
jis ir jo draugai gali baus
ti nacius. Buvo išvogta ir j 
būrio centrą pristatyta keli 
nacių vadai, jų tarpe, polici
jos galva generolas Illge- 
nas. Jo ir jo draugų buvo 
nudėta naciški budeliai ge
nerolai Funkas (labai žiau
riai kankinęs čekoslova- 
kus), taipgi generolai Knu- 
tas, Baueris ir keli kiti.

Kada 1944 metais^ tarybi
ne armija paliuosavo Rovno 
sritį, tai Kuznecovas (Paul 
Zibert) persikėlė į Lvovą. 
Pagaliau naciai susekė, kas 
yra tas Paul Zibert. Pra
sidėjo ant jo ablavai. Kuz
necovas žuvo pavasarį, 1944 
metais, Volyniuje nuo kul
kų ukrainiečių nacionalistų, 
tarnaujančių Hitleriui. Tą 
patvirtino paimti Lvovo 
mieste nacių geštapo (poli
cijos) dokumentai. Būrio 
sunki kova aprašyta jo ko- ' 
mąndieriaus D. M. Medve- 
dievo atsiminimuose —
“Tvirti Dvasioje.”

Gal ir taip
Mokytojas: “Poviliuk, pa

sakyk, ar žodis ‘kelnės’ reiš
kia vienskaitą, ar daugiskai
tą?”

Poviliukas: “Man rodos, 
tai priklausys nuo to, kaip į 
jas žiūrėsime: iš viršaus žiū
rint bus vienskaita, apačioje 
gi—aiški dviskaita.”

Paaiškino
Nuožiūringas kaimynas: 

“Labas rytas, Petrai! O ką 
tu čia taip anksti kasi?’’

Kaimynas Petras: “Savo 
geriausiąją kanarką laidoju.”

N. Kaimynas: “Klausyk, 
Petrai, man regis—tu čia ma
no katiną laidoji!”

Kaimynas Petras: “Tikrai 
taip, kaimynėli. Bet dalykas 
tame, kad mano kanarka da
bar tavojo katino pilve ran
dasi.”

Sutaisė Kas Kitas
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Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

kai prasidėjo taip seniai, kaip 
prasidėjo kapitalizmas.

Pavergtų, išnaudojamų žmo
nių sukilimai ir revoliucijos 
vyko dar tuomet, kai apie 
komunizmą jie neturėjo jo
kios sąvokos.

Prisiminkime tik Amerikos 
Revoliucinį Karą, prisiminki
me Didžiąją Prancūzų Revo
liuciją.

Nežiūrint, kas ką sakys, bet 
?uk nedidukė Jungtinių Vals
tijų komunistę partija jau 
gyvuoja per 35 metus. Ji bu
vo pripažinta legale partija; 
ji statė savo kandidatus rin
kimuose ; jos atstovai buvo iš
rinkti į New Yorko miesto 
tarybą.

Na, ir dabar be niekur nie
ko paskelbti tą partiją “nele- 
gale,” keistai atrodo,.

Tūli žmonės sako: jeigu 
prezidentas Eisenhoweris ši
to biliaus ir nevetuotų, tai 
šalies teismai būtinai jį pri
pažins anti-konstituciniu.

Matysime, kaip ten bus.

į MATTHEW A.]
: BUYUS jI •» (BUYAUSKAS) <
• 4
1 LAIDOTUVIŲ «
J DIREKTORIUS 1

; 426 Lafayette St. J
; Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 J 
t 4
»__________

Sulauktuvių Piknikas
Rengia Great Necko Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas

R
V

Įvyks sekmadienį

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

Piknikas yra surengtas pasitikimbi sugrįžusios iš Euro
pos Almos 'Kasmočius, savininkės Steamboat Hall and 
Park, 91 Steamboat Rd., Great Neck, L. 1.

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

Sulauktuvių Piknikas bus 1

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

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

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

Room - two double beds
Day 
$7.00One

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

Rašykite ar telefonuokite del rezervacijų
Ežeruose maudynes, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas.
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Prašome tuojau įsigyti 
vietą Aido Choro buse

J Aido Choro pikniką rug
pjūčio 29-tą iš Brooklyn© ir 
Richmond IIill važiuoti yra 
pasamdytas 45 sėdynių busas. 
Tikietai gaunami Klube, Au
ditorijoje, pas charistus ir pas 
choro mylėtojus černevičių, 
Kalvaitį, Steponaitį ir kitus.

Iš Brooklyn© nuo Pil. Klu
bo busas išeis 1 vai.

Nuo Liberty Auditorijos iš
eis 1;30.

Choras prašo visus tuojau 
įsigyti tikietą (kaina $1.50 
round trip). Tuomi pagelbėsi- 
tc chorui turėti sėkmingą pik
niką. Pripildę busą, imsimės 
mobilizuoti privatinius auto. 
O tam viskam reikia laiko. 
Busas turi būti pripildytas 
pirtniausia, nes už jį choras 
turi sumokėti pilną kainą 
nors ir pustuštis eitų.

C-ė

|vyks išleistuvės 
dviejų 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- 
ir Niek $ilas Tsermegas.
sų senutė” Marie Kratochvil

Mrs. Kratochvill, 70 metų 
amžiaus, rugp. 22-rą išvyks 
Cechoslovakijon, iš kur ji at
vyko prieš 47 metus.

Tsermegas, išgyvenęs šioje 
šalyje 38 metus, tapo išgelbė
tas nuo atidavimo Graikijos 
fašistams dėka tam, kad Sve- 
turgimiams Ginti Komitetas 
iškovojo jam teisę išvažiuoti 
Lenkijon. Išvažiuos rugpjūčio 
28-tą.

Nek.

Teisinasi, kad norėjęs 
tik pagązdinti

Nušovusis divorsuotos žmo
nos meilužį Salvatore Morena 
tardyme sakė, kad jis šovęs 
Ginexį tiktai jį pagązdinti. Jį 
šovęs iš einančio auto, nesiti
kėjęs pataikyti tuo vienu šū
viu. Bet Ginexis tuojau mirė.

Korėjos veteranas 
turės eiti Į kalėjimą

[Brooklyn© suimtas Thomas 
Mulligan, kaip bandęs ♦api
plėšti banką, iš kurio jis išbė
go apiplėšimo nepabaigęs.

Mulligan pasakojo, kad 
prieš šešetą mėnesių jį atstatė 
iš darbo ir lig šiol jam nepa
vyko gauti kitą./ Jo žmona 
Katherine dirba dalį laiko, 
tačiau iš to nepragyvena su 
dviemis) kūdikiais. O dabar 
gavęs įsaką apleisti butą arba 
prievarta prašalins. Tas pas
tūmėjo jį desperacijon. Fiziš
kai jis neketinęs bent ką nu
skriausti. Tas pasitvirtino: jj 
iškrėtus, nerado pas jį nei ma
žiausio įrankio.

Užpultoji primušusi 
jos užpuoliką

Jaunas vyras užklupęs taip 
pat jauną moterį tuščiame 
subway vagone. Jis jai suda
vęs į veidą ir čiupęs piniginę. 
Ji pradėjo rėkti, spardymu ir 
nagais • atsiginti. Traukiniui 
sustojus sekamoje stotyje, plė
šiką vijosi jau ne ji viena. Jj 
pagavo, piniginė su viskuo su*- 
grįžo jai.

Nugabentas į policijos stotį, 
plėšikas apalpo. Išgąsčiui jis 
turėjo pamato Pasisakė 
esąs Harold Cahill, 4 vaikų 
tėvas, jau esąs po kaucija už 
kitą tokį pat pralaimėjimą 
bandant apiplėšti kitą moterį.

Ant George x Washington 
tilto atrado vyrišką žaketą ir 
batus, bet savininko kol kas 
neranda gyvo nei mirusio.

NeHYork(K/MzW7lnk>i
Dėl ko taip sumažėjo 
nedarbo apdrauda

New Yorko American La
bor Party išleido brošiūraitę 
“A Program for Jobs in New 
York State.” Knygelėje pa
teikta labai įdomių skaitlinių 
ir išvadų, kaip prie Hughes- 
Brees įstatymo tūkstančiai 
darbininkų nedarbe netenka 
apie pusės tos sumos, kiek jie 
būtų gavę pirm išleidimo to 
prieš darbininkiško įstatymo.

Knygelė parodo, kad iš ap
draustųjų darbininkų dabarti
niu laiku kas dešimtas darbi
ninkas yra arba visiškai be
darbis ar nedirba tokią didelę 
dalį 'Jaiko, kad turėtų gauti 
nedarbo apdraudos čekį. Prie 
to, dauguma tų 600,000 visuo
tinų ar laikinų bedarbių turi 
žmonas, vaikus, tėvus ar kitus 
išlaikytinius.

“Nežiūrint, kaip į tai žiū
rėsite, yra krize,” įspėja dar- 
biečiai.

Padėtis nėra beviltė. Ameri
ka yra pakankamai turtinga 
aprūpinti visus darbu arba 
nedarbo apdrauda. Bet tas 
viskas galima tik taikoje, tik 
demokratijoje. Tačiau ragan- 
gaudžiai stengiasi neleisti mū
sų kraštui pasilikti demokra
tiniu nei taikoje. Bet sako 
ALP:

“Mes sakome, kad ragan- 
gaudizmas nepagamino nei 
vieno daiktelio dėvėjimui, 
valgymui ar pasilinksmini
mui.”

ALP toliau parodo, kad pa- 
s i n a u d o d am i ragangau d y sto 
ponai šioje valstijoje netik 
kad dar neprileido pusantro 
rhilijono darbininkų prie ne
darbo apdraudos, bet ir ap
draustiesiems apkapojo davi
nį. Pavyzdžiui paduodama 
1950 metais, kuomet buvo 
valstijoje užregistruotos 27, 
900,000 nedirbtų savaičių. Tie 
darbininkai buvo apdrausti. 
Tačiau jiems išmokėta tiktai 
už 13,200,000 nedarbo savai
čių, mažiau ne puse to, kiek 
jie turėjo gauti. Kaip tas da
roma, bus sekamose laidose.

Bed.

Įsigavęs į butą kaip 
paslas, jį apiplėšė

New Yorke jaunas plėšiku
os pasekė į šaunių rezidenci
jų namą atnešantį groserius 
paslą. Suvaidino lyg ir to na
mo gyventojams patarnauto
ją. Pasisiūlė paslui į talką pa
baigti įnešti pundus į butą. 
Atnešėjui davė 50 centų “tip- 
so” ir atleido.

Pamačiusi prie ,durų su 
pundais, tarnaitė plačiai 
aitidarė duris. Atidavęs 
groserius, “paslas” paf 
rodęs revolverį ir pareikala
vęs pasakyti, kur randasi pini
gai. Tarnaitė pasisakė neži
nanti. Tada ją surišo ir nuėjo 
pats butą krėsti. Sakoma, kad 
susirankiojęs virš 38 tūkstan
čius brangumynais ir $3,700 
pinigais.

Policistą kaltina 
reikalavime kyšiu

John E. Breitenbruck, 26 
m.,baigiąs išbandomąjį į poli- 
cistus laikotarpį, tapo areštuo
tas kaltinimu, kad jis bandęs 
išgauti iš marininko kyšį. Jis 
grąsinęs kaltinti marininką 
kaip prasižengusį padorumui, 
jeigu jam neduos $50. Mari- 
ninkas sutikęs duoti, bet ap- 
siskundęsi policijai. Policistą 
bu ėmė atėjusi į tą vietą, kurio
je būk buvę sutarta tuos $50 
sumokėti.

Vairuojamam auto nukrito 
vairo ratas ant kelio netoli 
Harrison, N.Y. Auto nušoko 
nuo kelio. Visi 4 keleiviai su
žeisti.

4 vyrukai užmušinėję 
žmones dėl smagumo

Williamsburge suimti keturi 
jaunamečiai vyrukai, kurie 
prisipažinę užmušę du žmones 
dėl smagumo mušti. Daugelį 
sumušę. Jiems tas būdas ypa
tingai tarnavęs išbandyti savo 
kumštį, pažiūrėti, kaip stiprus.

Vyrukai, sakoma, pasiturin
čių tėvų vaikai. Jack Kaslovv, 

į 18 motų, gyveno 967 E. 10th 
j St., auto pataisų ir gaso sto- 
! ties savininko sūnus. Kaslovv 
Isakęsis “ypatingai nekenčiąs 
Ibomų ir valkatų,” tad ir ėmę- 
I sis pasaulį valyti nuo tų, ku- 
pie jam pasirodę to “prasto- 
I jo laipsnio” žmonės. Jis buvęs 
j tuo parodytoji!, ką ir kaip 
, mušti. Jis ypatingai <pasiten- 
! kinęs, kai .jie mušę nežinomą 
; negrą, kurį pabaigę įmetimu 
i upėn.

Melvin Mittman, 17 metų, 
| stambus, 210 svarų vyras, bu
vęs tuo kumščiuotoju, kai Kas- 
lowas komandavo ir juokėsi. 
Mittmano tėvas dirba drabu
žių kirpėju fabrike, gyvena 
98 Ros,s Št.

Jerome Lieberman, 17 me
tų, gyvena 335 Grand St. Jo 
tęvas turi radio pataisų krau
tuvę.

Robert Trachtenberg, 15 
metų, bot jau šešių pėdų ir 
170 svarų vyras, gyveno 674 
Driggs Ave. Nežiūrint jo di
dumo, jį teis jaunukų teismas.

Grupe nuo liepos 29-tos 
siautėję kaip mušeikų gauja. 
Nuo mušimo jau netoli ir iki 
žmogžudystės. Pirmąją papil
dę rugpjūčio 6-tą. Jie Wa
shington parkutyjo primuse 
43 metų Ulricksoną, benamį. 
Jis mirė ligoninėje.

Pirmadienį tame pat parke 
jie primušę du senyvus vyrus. 
Iš ten nuzuję į McCarran Par
ką ir bizūnu apraižę dvi 16 
metų mergaites. Palikę jas 
verkiančias, vėl sugrįžę i Wa

shington parkutį. Radę ant 
suoliuko gulint negrą. Pirma 
cigarete deginę padus, primu
šę, o paskui, dalinai vesdami 
ir vilkdami nuvilkę įmesti į 
upę gale S. 5th St. Negro kan
kinimą matęs praeivis rapor
tavo policijai. Pagal tą nuro
dymą tame pat park 
rado Kaslowa su Mittmanu. 
Juos tardant išaiškino ir ki
tus du.

j 
ie policija

Nuleido kavos kainą
Martinson kavos parduotu

ve paskelbė nuleidusi po 10 
centų svaro kavos kainą. Ne
seniai kelios kitos stambios 
firmos buvo numušusios kai
nas po 5 c. Tačiau kaina ir 
dabar tebepasilieka perdaug 
aukšta, iki $1,29 ir daugiau 
svaras.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne. 
tai pasirūpink gauti.

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Įrengtą• Užlaiko Puikiai

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

Telephone: EVergreen 4-8174

Vėl areštavo būrį nuo 
gatvių ir parkuose

Policija ir pirmadienį tose 
savo “sweep” ir per dieną šu
nį e d ž i o j irsi 4 2 asm on is. Tač i a u 
atvirai pripažįsta, jog tie Žmo
nės stoviniavo ant gatvių kam
pų a)’ pavėlavę išeiti iš parkų. 
Pora moterų buvusios girtos. 
Trejetas vyrų gėrę vyną prie 
parko. Pora jaunų vyrukų bu
lę prasišalinę iš militariškos 
tarnybos.

Sveikina laisviečius
/Draugai:

Labai gerai poil
sio laiką leidžiu pas draugus 
Bekampius, Avalon, N.J. Ge
riausius linkėjimus visam Lais
vės štabui.

Wm. Patten

Siikniasiuviu minimum 
ir kiti reikalavimai

Sukniasiuvių industrijos dar
bininkai unijistai siūlo unijai 
ateinančiose derybose už nau
ją kontraktą griežtai pareika
lauti visiems darbo skyriams 
pakankamos minimum mokes- 
tie.s, Ragina būtinai pritaikyti 
ir ak ordiniam darbui.

Eilinių narų lyderio Kolki- 
no pasiūlyme sako,kad jokio 
skyriaus darbininkai neturė
tų gauti mažiau $45 už 35 va
landų! savaitę. Nuvalytojai ir 
panašiuose darbuose turėtų 
gauti $45; egzaminieriai ir už
baigė,jai $50; dreiperiai $60; 
sampalų dirbėjai, specialių 
mašinų operatoriai ir operato
riai po $65.

Miestas pageidauja 
Televizijos stoties

Miestine radio siotis WNYC 
prašė miestui planuoti komisi
jos užgirti reikalą $379,955 
įsisteigimui miestinės televizi
jos stoties. Taipgi prašo $405, 
030 FM transliavimui įrengti.

Detektyvai slypėję vieno 
namo koridoriaus šėpoje tris 
valandas iki sulaukė progos 
areštuoti porą įtartų narko
tikų.

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)

RANDAVOJIMAI
Kam yra reikalingas kambarys, 

yra apšildomas ir šiltas vanduo. 
Parankus susisiekimaš 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)

NEW YORK
BUSINESS *

OPPORTUNITIES

For Sale

TRUCK 1954 FORD
Pickup. Puses tono. Spalva raudona, 

naujas. Parduosime pigiau negu 
dealeris.

JAY COLBY 
1707 Jerome Ave. 

Tel. TR. 2-9536 
(161-163)

HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ DARBININKE
Abelnam darbui, mylinti vaikus, 
guolis vieloje, graži aplinka, 
alga. Prašome telefonuoti:

Gera

MU. 6-0890

OPERATORES

Patyrusios Prie Suknelių
Darbas nuo kavalkų, gera mokestis

230 Merrick Rd., Lynbrook
Tel. LY. 9-4450

(162-168)

Žada teikti policijai 
Daugiau mokslo

Majoras Wagner is praneša, 
jog jau sudaryta planai poli
cijos departmentui su Baruch 
mokykla apsikeisti pamoko
mis. Miesto Kolegijos tas sky
rius teiks policistams akade
minių pamokų, o policija teiks 
kolegijos studentams policijai 
privalomųi informacijų. Duos 
koleginiusi kreditus už tas pa
mokas.

Elzbieta Ziziene dabar ran
dasi namie, 306 Union Avė.., 
apartmentas 31. Draugės, 
kurios pažįstate d. ’Zizienę, 
malonėkite ją atlankyti.

F. R.

SKELBKITĖS LAISVeJE

FLUSHING
Rezidencinėje Auburndale 

NAUJI $23,490
2—ŠEIMŲ MŪRINIAI NAMAI 
20 minučių iki Manh. su L. I. ge
ležinkelio traukiniu. Du po 416 
rūmų apartmentai, 2 atskiri ga- 
radžiai. Model: 191 st St. ir Cro
cheron Ave. Tel. FL. 9-9518. 
KELRODIS: Grand Central Park
way iki Francis Lewis Blvd. (I 
šiaurius) iki Crocheron Ave., 5 
blokai j Šiaurius nuo Blvd..

(163-164)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N, Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

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 griebtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptą Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tet EV. 7-6288
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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. 
t

(161-167)

NAMŲ DARBININKE
Mylinti vaikus. Atskiras kamba

rys. Visi namams įrengimai. Arti
mame priemiestyje. Pirm.—Antrad. 
9 A. M.—4 P. M. MA. 4-8372. Penk- 
tadienj-šeštadienj, ištisą dieną — 
BE. 3-3156.

(158-164)

MOTERIŠKE
Prie virtuves 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)

ABELNAI NAMŲ DARBININKE

Paprastas valgių gaminimas, guolis 
vietoje, gražūs namai, Shore Road 
apartmentas. Puikiausia Alga.

Tel. TErrace 6-3038
(162-164)

HELP WANTED-MALE

ELECTRICAL AIR-CRAFT
INSTRUMENTŲ RINKĖJAI

— Vien tik Antros Klasės — 
Kreipkitės Asmeniškai

THE LIQUIDOMETER CORP.
Skiliman Ave. & 86th St., 

Long Island City.

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)

KLASES A DIE MAKER
KLASES A PRESMANAS

Kirpimo ir Lankstymo Departmente
Unijinę Šapa

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

(159-161)

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
(160-166)

OPERATORIAI

Patyrę ant Singer Mašinos 
Gera mokestis, nuolatinis darbas.

HOLLY FROCKS
371 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. s

Labai Gera Mokestis.
Tel. SUsquehanna 7-6960

(161-163)

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

CONCOURSE—179th ST.
Pardavimui ar Knuotn-jC^nni 

2 šeimom detached, 6 ir rwnai, 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)

EAST WILLISTON, L. I.

2 aukštų medinis namas, 6 rūmai, 
1’4 maudynių, attached, porčiai su 
veikiančia ugniaviete. (60x100).

$24,000 — Tel. PI. 6-5867

(161-163)

ST. ALBANS, L. I.
8 kambarių, puikiausiose sąlygose. 

Lengvai gali būti perdirbta j 2 šei
mų namą. Gražiai apaugta žaliumy- 
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. 40xJ(į)0.
LA. 8-6132. x

(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: 38-27 191st St. Tel. IN. 8-4122 

(161-167)

AVE. L; 623 (OCEAN PARKWAY) 

2 šeimų mūrinis, gesu Šildomas, 5 ir 
51/2 rūmai, pilnai tušti.

Parduoda ar išnuomoja
Tel. Cloverdale 2-8779 

(156-162)

BRONXVILLE — 
EASTCHESTER APYLINKE

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

NE. 6-4078
(158-164)

CEDAR ST. ♦
(Evergreen—Myrtle Avės.)

2 šeimų, ištaisytas skiepas, aliejus,
r *.■visa transportacija, naujas g^ldytu- 

vas. Prašo $11,000.
Šaukite: GL. 5-9035 Vakarais.

(158-164)

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. L geležinkelio. 22 minutės i 
New Yorka.

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

BRIGHTON BEACH, 
BROOKLYN, N. Y.

85 First Walk
Rooming House, pilnai išfornišiuota 
3—4—6 rūmai išfornišiuoti, moder
niniai, puikiausiose sąlygose, šaldy
tuvas, arti visų krautuvių, patogu 
dėl visko. Labai pageidaujami na
mai su puikiausia biznio proga. Pra
šo $25,000. Tel. DE. 2-2049.

(162-168)

952 79th St. 
Bay Ridge

Dviejų šeimų detached ant loto 60x 
100, 2 karam garadžius, aliejuj, tu
ščia, $21,500. Telefonuokitev SH. 
5-9168. Gera transportacija, arti 
mokyklų, bažnyčių ir shopping. Švie
sūs, saulėti rūmai. Gatavi užėmimui. 
Puikiausiose sąlygose. Turite pama
tyti įvertinimui, šaukite bile laiku.

^62-165)

CLINTON CORNERS, N. Y.
1 mailė j vakarus nuo Taconic Park
way, pertaisyti Colonial namai. 5 
miegrūmiai, maudynė, dideli gyveni
mo ir valgymui rūmai su ugniaviete, 
knotty pine ištaisymas. 2 priediniai 
namai, 2 miegrūmiai, 54 akrai že
mės. Taipgi cinder block, vieno auk
što budinkas su cementiniais pagrin
dais ištisai. Randasi ant 250’ nuo na
mo ant hardtop road. Karšto oro ir 
išvietės patogumai. Rašykite: Box 
174, Clinton Corners, N. Y., ar šau
kite: Clinton Corners 5016 del dau
giau smulkmenų. Parduosime paski
rai. (162-164)

BELLE HARBOR
Didelis, naujas 2 šeimų namas, 5 
viršuj ir 6 apačioj, ištaisytas skiepas, 
2 karam garadžius, 2 blokai iki bu- 
sų, 2 maudynės, 2 porčiai, vieni už
dari, geroje, patogioje šapinimo vie
toje. Ekstra lašai, 70 pėdų frontas, 
vaizdas į jūrą. $45,000 BE. 5-3664.

(162-163)

BROOKLYN, N. Y.
♦

3 apartmentai fornišiuoti, šviesūs ir 
dideli, 5 rūmai gatavai užėnSmui. 
Gera transportacija, arti vis^ krau
tuvių, mokyklų ir bažnyčių. Pui
kiausia biznio proga. $10,500.

TA. 7-8329 '
s (162-163)




